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 :صلخستالم
 )المهارةراسة إلى اختبار العالقة بين متغير القيادة اإللكترونية بأبعادها هدفت الد

اإللكترونية، والبنية التكنولوجية( ومتغير فاعلية األعمال اإلدارية مشتملة لألبعاد وهي )مدى 
سرعة إنجاز األعمال ومدى تدفق المعلومات( للمنظمة التي تمت الدراسة الميدانية بها وهي 

باالعتماد على المنهج الوصفي التحليلي، حيث وزعت  للنفط بطرابلس ليبيا،شركة الواحة 
(. وأظهرت النتائج أنه 051) استبانه على عينة قصديه متكونة من مائة وخمسون مبحوثا

توجد عالقة بين القيادة اإللكترونية وفاعلية األعمال اإلدارية كما بينت النتائج أنه توجد 
بين المهارة اإللكترونية، وفاعلية األعمال اإلدارية. كما توجد عالقة ذات داللة إحصائية 

وخلصت الدراسة أيضا  اإلدارية،عالقة دالة إحصائيا بين البنية التكنولوجية وفاعلية األعمال 
إلى أنه توجد فروق بين البعدين تعزى لمتغير: المؤهل العلمي والخبرة العملية في حين ال 

 ى للمركز الوظيفي.توجد فروق دالة إحصائيا تعز 

 ، منظمات األعمال.األعمال اإلدارية ،القيادة االلكترونية الكلمات المفتاحية:

Abstract: 

The study aimed to test the relationship between the e-leadership 

variable with its dimensions (electronic skill, technological 

infrastructure) and the variable of the effectiveness of administrative 

work, including the dimensions (the extent of work completion and 

the extent of information flow) for the organization in which the field 

study was conducted, which is the Waha Oil Company in Tripoli, 

Libya, based on the descriptive approach. Analytical, where a 

questionnaire was distributed to an intentional sample consisting of 
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one hundred and fifty respondents (150). The results showed that 

there is a relationship between electronic leadership and the 

effectiveness of administrative work. The results also showed that 

there is a statistically significant relationship between electronic skill 

and the effectiveness of administrative work. There is also a 

statistically significant relationship between the technological 

structure and the effectiveness of administrative work, and the study 

also concluded that there are differences between the two dimensions 

due to a variable: educational qualification and work experience, 

while there are no statistically significant differences attributed to job 

position. 

Keywords: electronic leadership, administrative work, business 

organizations. 

 :ألول اإلطار التمهيديلجزء اا   1.0

 :المقدمة
تحديات وتغيرات سريعة ومتعددة في مجاالت مختلفة وعلى رأسها العالم بشكل عام  يواجه 

خصوصًا ، تطورًا كبيرًا في األلفية  واإلداري  ولوجية، ولقد شهد الفكر التنظيميالتغيرات التكن
األخيرة ، كنتيجة حتمية لما شهده التطور التكنولوجي وما صاحبه من تدفق معلوماتي كبير، 
استدعى ذلك التفكير في كيفية السيطرة والتحكم في هذا الكم الهائل من المعلومات 

وسلسة لتوظيفها في خدمة التنظيمات المعاصرة، وال يتأتى كل  والمعارف، بطريقة منظمة
هذا إال من خالل قيادة تتحكم بهذه التقنية وتستخدمها بالشكل األمثل لتوزيع المهام 

فيقود  للمستويات المختلفة بالتنظيم اإلداري للوصول لألهداف المرجوة وإنجاز األعمال.
فاعلون مع األطراف المختلفة سواء الداخلية القادة مشاريع كاملة من مسافات بعيدة ويت

والخارجية من خالل تكنولوجيا المعلومات، وتقوم المنظمات بتبني نظم معلومات وتأسيس 
، فعلى سبيل المثال ال الحصر  عمللالتصال في بيئة النظام تكنولوجي لتسهيل عملية 

، البرامج والهواتف المحمولة، والبريد  مؤتمرات الفيديوتعتمد المنظمات الحديثة  على 
ات والتطبيقات هذا باإلضافة إلى البرمجي  .اإلنترنت و االكسترانتاإللكتروني، وخدمة 

الخاصة بكل عمل على حدة مما يخلق الحاجة إلى القيادة اإللكترونية التي تتوفر فيها القدرة 
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والمعرفة للتعامل مع هذه البيئة. وتظهر اإلشكالية في  كفاح المنظمات مع مشكالت التكامل 
لكيفية  التكنولوجي و يواجه الموظفون بالمستويات المختلفة منحنى تعليمي حاد في  فهم

 عمل هذه النظم واستخدام التكنولوجيا الجديدة للوصول إلى أفضل النتائج
 مشكلة الدراسة  -1.1

حيث أدت  .يمر عالم األعمال اليوم بتحول كبير غير مسبوق منذ الثورة الصناعية الثانية
ي إلى اإلمكانات المتطورة والقدرة على تحمل تكاليف التكنولوجيا الناجمة عن االبتكار الرقم

تغييرات جذرية في كيفية إدارة األعمال والمنظمات. ولم تعد القيادة تعرف خالل ما يقوم 
قيادي واحد )نظريات الرجل العظيم( ولكن من خالل القدرة على التعاون والتحفيز وطريقة 

 ومنظومة متكاملة ومعقدة أحيانًا، .إدارة شبكة العالقات. أصبحت القيادة لعبة جماعية
السلوك القيادي إلى االنتشار في كافة أرجاء المؤسسة متفاعاًل مع عدة أطراف ويحتاج 

وعناصر. ومن هذا للمنطلق برز مجال اإلدارة اإللكترونية بصفة عامة كأحد أهم المجاالت 
التي أصبحت مثار جدل في الوسط اإلداري واألكاديمي لما تتمتع به من أهمية في التنظيم 

ريت عدة بحوث بالخصوص على العديد من المؤسسات، "ولكن اإلداري الحديث، وقد أج
على الرغم من ذلك فإن معظم الدراسات سلطت الضوء على األبعاد النظرية والتقنية في هذا 
المجال، دون التركيز على المورد البشري الذي من خالله تتفاعل النظم للوصول إلى 

التي تسلط الضوء على القائد اإللكتروني األهداف المرجوة. إذ ال تتوفر األبحاث والدراسات 
الذي بدونه ال يمكن لإلدارة اإللكترونية أن تعمل وال يمكن ألجزاء النظام اإلداري أن تتكامل 
إال بوجود وفاعلية هذا القائد ، يواجه القياديون اليوم تحديات أكبر بسبب تعقيدات 

في لفريق العمل الذي يعمل على الشبكة التكنولوجيا السريعة التغيير، والتنوع الجغرافي والثقا
االفتراضية، وصعوبات اتخاذ القرارات عند تواجد كم هائل من المعلومات. تأتي هذه الدراسة 

ويمكن  لتسلط الضوء على العالقة بين القيادة اإللكترونية وإنجاز األعمال اإلدارية بفاعلية،
أي مدى أثرت القيادة اإللكترونية إلى أن نلخص مشكلة الدراسة في إثارة سؤال أساسي هو 

 .في فاعلية األعمال اإلدارية؟
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 -أسئلة الدراسة: -1.2
استنادا لما ذكر يمكن إظهار مشكلة الدراسة بصورة أكثر جالء من خالل إثارة السؤال 

 -الرئيس التالي:
ة هل توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين القيادة اإللكترونية وفاعلية األعمال اإلداري

 بشركة الواحة للنفط؟
 -وبالتالي ينبثق من المشكلة الرئيسة للدراسة األسئلة التالية: 

  اإللكترونية وسرعة إنجاز األعمال بشركة بين القيادة هل توجد عالقة ذات داللة إحصائية
 الواحة للنفط؟

  الواحة  اإللكترونية وتدفق المعلومات بشركةبين القيادة هل توجد عالقة ذات داللة إحصائية
 للنفط؟

 هل توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات إجابات المبحوثين نحو القيادة اإللكترونية 
 ، تعزى للمتغيرات الوظيفية ) المؤهل العلمي، المركز الوظيفي، الخبرة.(

القيادة  أثرالتعرف على الهدف الرئيس في هذا البحث هو أهداف الدراسة  -1.3
 -، وكذلك من تحقيق األهداف التالية:  لية األعمال اإلداريةاإللكترونية في فاع

   تسليط الضوء على أثر القيادة اإللكترونية على أحد أبعاد الفاعلية وهو سرعة إنجاز
 األعمال بالمنظمة.

  التعرف على تأثر البعد الثاني للفاعلية وهو )تدفق المعلومات ( بالقيادة اإللكترونية 
 العلمي  -غيرات الوظيفية ألفراد عينة الدراسة المتمثلة في ) المؤهل تحليل مدى تأثير المت

 والوظيفة والخبرة العملية على القيادة اإللكترونية(
 فرضيات الدراسة -1.4

 -الفرضية الرئيسية للدراسة هي :
ال يوجد دور ذي داللة إحصائية للقيادة اإللكترونية على الفاعلية اإلدارية بشركة 

 الواحة للنفط 
 -ويتفرع منها الفرضيات الفرعية التالية: .1
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2. H02:  ا يوجد دور ذي داللة إحصائية للقيادة اإللكترونية على سرعة انجاز األعمال
 بشركة الواحة للنفط 

:H03 ال يوجد دور ذي داللة إحصائية للقيادة اإللكترونية على تدفق المعلومات
 .بشركة الواحة للنفط

3. :H04  إحصائية ُتعزى للمتغيرات الوظيفية )المؤهل  ال يوجد فروق ذات داللة
 العلمي، الوظيفة ، الخبرة( على  للقيادة اإللكترونية بشركة الواحة للنفط.

 :أهمية الدراسة -1.1
تنبع أهمية هذه الدراسة من أهمية الموضوع الذي تتناوله، واألهداف التي تسعى إليها فيما 

ه الدراسة تبحث في إحدى المواضيع اإلدارية يتعلق بالتنظيم اإلداري الحديث، إذ إن هذ
المهمة في الجانب التكنولوجي واإلداري المعاصر وهو نظم وتقنية المعلومات وتحديدًا القيادة 
اإللكترونية ، إذ يعتبر هذا المفهوم  حديث العهد في الدول النامية والتي من ضمنها ليبيا، 

يدًا من األهمية خاصة في ظل الظروف لذلك فإن إخضاعه للدراسة الميدانية يعطيه مز 
والمتغيرات التكنولوجية واالقتصادية والمتعددة، التي يشهدها العالم عامة . ُيعد هذا البحث 
محاولة من المحاوالت القليلة على حد علم الباحث: في ليبيا لمعرفة دور القيادة اإللكترونية 

 وفاعلية األعمال اإلدارية. 
 :حدود الدراسة  -1.6

لحدود المكانية: يقتصر مجتمع الدراسة على رؤساء األقسام ومديري الدوائر واإلدارات ا
  .بشركة الواحة

الحدود الزمنية: تقتصر على الفترة الزمنية التي أجريت فيها الدراسة الميدانية، بداية من 
 01/10/0100إلى  05/00/0100توزيع االستبانة إلى جمعها وتحليلها خالل الفترة من 

 :منهجية الدراسة -1.7
إن المنهج بالعموم يمكن أن يوصف بالمنهج الوصفي التحليلي، إال أن البحث في طياته 
تبنى على أكثر من منهجية بحث للوصول إلى أفضل النتائج العلمية، تتمثل في: المنهج 

ها من حيث أن -التحليلي القياسي والمعرفي والمقارن، وذلك عند النظر إلى طبيعة الدراسة 
تدرس العالقة بين متغيرات مختلفة، وهي القيادة اإللكترونية كمتغير مستقل باألبعاد 

http://www.stc-rs.com.ly/
http://www.stc-rs.com.ly/


 

rs.com.ly-www.stc   

  2222اغسطس    19العدد 

 Volume 91  August 2222  

 مجلة دراسات االنسان و المجتمع
Human and Community  

Studies Journal 

 

 حقوق الطبع محفوظة 
    2022 لمجلة دراسات اإلنسان والمجتمع

 

Copyright © HCSJ  2022 6 

 

المشتملة وهي المهارة اإللكترونية والبنية التكنولوجية ومتغير إنجاز األعمال كمتغير تابع 
ُيستخرج علميا عن طريق تحليل االستبيانات التي تعتمد على جمع البيانات وتقسيمها 

ستخالص النتائج رياضيا ، ويسمى هذا النوع بالمنهج القياسي اإلحصائي، وهو وتبويبها وا
يندرج على أي حال تحت المنهج الوصفي الكمي. كما تم االعتماد في الجانب النظري على 

 الكتب والبحوث والدوريات والرسائل العلمية.
 :عينة الدراسة -1.8

الوظائف القيادية من رؤساء األقسام  تم اختيار عينة قصديه من مجتمع الدراسة تمثلت في
 ومديري الدوائر واإلدارات بشركة الواحة للنفط.

 

 أنموذج الدراسة                                
 الدراسات السابقة* -1.9

دور القيادة اإلستراتيجية في تحقيق التحول ( بعنوان 2221دراسة )صالح وبعيطش ،*
هدفت الدراسة إلى إبراز دور القيادة بوضياف بالجزائر. الرقمي دراسة حالة جامعة محمد 

اإلستراتيجية في تحقيق التحول الرقمي بجامعة محمد أبوضياف بالجزائر. من خالل تسليط 
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الضوء على خمسة أبعاد رئيسية وتتمثل هذه األبعاد في  )تحديد االتجاه االستراتيجي 
ب ، وتنمية رأس المال البشري ، ودعم واستغالل واستثمار القدرات اإلستراتيجية والمواه

وتعزيز الثقافة التنظيمية ، وتنفيذ الضبط التنظيمي المتوازن( وتركز البحث في إمكانية الربط 
من المديرين  63والتأثير بين المتغيرين المذكورين وأبعادهما الفرعية. شملت الدراسة عدد 

وتم  الكلي،ذين يمثلون مجتمع الدراسة التنفيذيين للجامعة وممثلي القيادة اإلستراتيجية ال
اعتماد المنهج الوصفي التحليلي، وتبنت الدراسة عدة طرق إحصائية لتحليل البيانات. 
وصلت الدراسة إلى مجموعة من االستنتاجات وأهمها وجود عالقة قوية وتأثير بين أبعاد 

رقمية وفعاليتها أوصت الدراسة ولنجاح القيادة ال ،جامعةلالقيادة اإلستراتيجية والتحول الرقمي 
خلق برامج تدريبية طموحة ومستمرة لتطوير قدرات القيادات من خالل توفير اإلمكانيات  إلى

تحفيز الموظفين على اإلبداع واالبتكار مما قد يسهم في  المادية والبشرية والتنظيمية، وكذلك
 .وأساليب التدريس الرقمية تطوير نماذج عمل رقمية جيدة تسهم في تطوير اإلدارة الجامعية

( بعنوان استكشاف القيادة التكنولوجية للمدير المدرسي وأثرها Hero,2222) دراسة* 
لى استكشاف القيادة الرقمية تمحور هدف  الدراسة إ.  على الفاعلية التكنولوجية للمعلمين

لتقنية الحديثة للمدير، وتأثيرها على الفاعلية التقنية للمعلمين؛ حيث أشار إلى أن ظهور ا
االتجاهات الحالية للتعليم في  راكتوفر فرصا جديدة في المجتمع والسيما في المدرسة إلد

القرن الحادي والعشرين ،وعليه يجب أن يمتلك مديرو المدارس المهارات الالزمة ألنهم قادة 
ورقة فهم للمعرفة التقنية، وكذلك المعلمين كوكالء للتقنية في المدرسة، وقد أظهرت هذه ال

تأثير القيادة الرقمية للمدير في الفاعلية التقنية للمعلمين في المدارس االبتدائية العامة في 
مقاطعة أوبا ندو، بوال كان، واستخدم الباحث التصميم الوصفي ، ويتكون المشاركون في 

( معلًما في المدارس الحكومية، وقد توصلت نتائج الدراسة إلى 015هذه الدراسة من  )
أهمية اتفاق المعلمين على القيادة الرقمية التي يمتلكها المدراء عالوة على ذلك يتقن 
المعلمون استخدام التكنولوجيا في عملية التدريس والتعلم، وباستخدام تحليل االنحدار 
أوضحت الدراسة أن القيادة الرقمية للمدير ال تؤثر بشكل كبير على الفاعلية التكنولوجية 

 للمعلمين.
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( بعنوان أثر القيادة الرقمية في تبني الثقافة التنظيمية لدى 2212راسة)الطائي،د*
تم استخدام المنهج الوصفي في . الموظفين العاملين بمديرية تربية محافظة النجف بالعراق

( موظفا في 15هذه الدراسة، وتمثلت األداة في استبانه تم توزيعها على عينة مكونة من)
، وتم التحليل باستخدام االنحدار، وقد أظهرت النتائج حصول محور مديرية تربية النجف 

وعلى مستوى األبعاد فقد حصلت على   6.03القيادة الرقمية على متوسط عام بلغ  
لكل منها على التوالي، وحصل محور الثقافة  0.30،  6.00،  6.65المتوسطات 

ابية بلغ متوسطها العام ، ووجود عالقة ارتباط إيج 5..6التنظيمية على متوسط كلي 
، كما أن هنالك تأثير إيجابيا للقيادة الرقمية على تحقيق الثقافة التنظيمية، بلغت 1.300

وأن تطبيق القيادة الرقمية بمثابة الجسر الذي من خالله تستطيع المديرية أن  1.31قيمته
  .تخلق وتنمي ثقافة قوية لدى موظفيها

لقيادة اإللكترونية على أداء الفريق االفتراضي في تأثير ا( 2212دراسة )الفهد،لبنى 
تهدف هذه الدراسة إلى التحقق من وجود وأهمية القادة اإللكترونيين في .  السياق السعودي

المنظمات في السياق السعودي. بالتوازي مع عولمة التجارة واألعمال ، ظهر نوع جديد من 
على  VOالتسعينيات. يعتمد شركاء  ( فيVOالتنظيم يعرف باسم المنظمة االفتراضية )

( إلنجاز المهام والمشاريع المحددة، والتي يتم من خاللها التفاعل VTالفريق االفتراضي )
ثقافًيا. لذلك، تركز والتعاون بين األفراد الموزعين جغرافًيا والذين غالًبا ما يكونون متباينين 

المنتشرين  VTيد من القيادة حول أعضاء هذه الدراسة على فهم القادة اإللكترونيين كنوع جد
جغرافًيا. قد تواجه القيادة اإللكترونية العديد من التحديات في سياق افتراضي مثل بناء الثقة 
والتعبير عن التأثير والتواصل الواضح. باإلضافة إلى االختالفات الثقافية والتنوع ، سيتم 

 تناول بعض هذه التحديات في هذه الدراسة.
قيادة فريق افتراضي أكثر تعقيًدا من مجموعة عمل قياسية. مع موظفي الفرق تعتبر 

االفتراضية، وبيئة األعمال التي تنتشر عبر واليات ومناطق زمنية مختلفة وحتى قارات 
مختلفة ، يجب أن يعرف القادة اإللكترونيون كيفية كسر حواجز االتصال التي تأتي مع بيئة 

ل االفتراضي: يجب أن يحصل األشخاص والفرق والمؤسسات األعمال هذه. مع سياق العم
على أسلوب القيادة اإللكترونية الحاسم ومهارات حل المشكالت التي تحتاجها لتوجيه 
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الجوانب في عالم األعمال المعقد هذا. لذلك، يجب أن يتلقى القادة اإللكترونيون تدريًبا مكثًفا 
، وإدارة المعرفة، للمهام العالية ومشاركة األشخاص في إدارة الموارد البشرية، وهيكل المشروع

العالية بما في ذلك؛ التغذية الراجعة والتعاطف والرعاية والتدريب. يوصى بشدة أن يقدم 
القادة اإللكترونيون أهمية للمزايا التنافسية المستدامة طويلة األجل، اقترحت المناقشة في هذه 

تها من خالل البحوث المستقبلية. ومن المتوقع أن الورقة أن هناك فجوة معرفية يجب تغطي
تحدد األبحاث المستقبلية نوع القيادة التي ستعالج بشكل كبير التحديات التقليدية وكذلك 

 الجديدة، وإنشاء فرق افتراضية ناجحة.
( تحت عنوان دور بناء الثقة وأثرها على .(Iriqat, R., & Khalaf, D. 2018دراسة )*

سلطت الدراسة الضوء على  رونية وااللتزام التنظيمي في الفرق االفتراضية.القيادة اإللكت
العالقة بين بناء الثقة والقيادة االلكترونية وااللتزام التنظيمي من خالل تصنيف أبعاد الدراسة 
إلى ثالثة أبعاد للقيادة اإللكترونية وهي  )المشاركة، التنفيذ والمرونة( وأظهرت الدراسة أن 

اإللكترونية ترتبط بشكل كبير ببناء الثقة من حيث التأثير اإليجابي والسلبي وينطبق القيادة 
ذلك أيضا على االلتزام التنظيمي، وهذا ما أثبتته الدراسة من خالل النتائج إلجابات للفرق 
االفتراضية في البنوك اإلسالمية في فلسطين.وتوصي الدراسة اإلدارة المصرفية على التركيز 

ر القدرات اإللكترونية ومهارات المديرين، وتوصي أيضا إلى زيادة االلتزام على تطوي
 التنظيمي وثقة العاملين في القطاعات المصرفية.

بعنوان الريادة التكنولوجية في المدرسة الماليزية ( Yieng & Daud, 2017دراسة )*
الماليزية عالية األداء،  هدفت الدراسة إلى تقييم الريادة الرقمية في المدرسة العالية األداء.

من خالل الجمع بين القائد اإلداري والتقني،باعتبار أن هذه الشريحة من المدارس تتفوق في 
جميع جوانب التعليم، وفي هذه الدراسة قام الباحث بفحص دور مدير المدرسة كقائد تقني 

يد من من خالل مقابالت مع ثالثة مدراء مدارس عالية األداء، وتمت مناقشة العد
الموضوعات المتعلقة بالقيادة الرقمية بين مديري المدارس بناًء على معايير تكنولوجيا التعليم 
الوطنية للمسؤولين والتي أوصت بها الجمعية الدولية للتكنولوجيا في التعليم ، وقد لعب 
مديري المدارس عالية األداء دورهم القيادي للتكنولوجيا في المدارس من خالل تلبية 

لمكونات المختلفة لمعايير تكنولوجيا التعليم الوطنية للمسؤولين، وأشارت النتائج التي ا
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توصلت إليها الدراسة أن اإلنترنت يعد عقبة رئيسية أمام تعزيز استخدام تكنولوجيا 
المعلومات واالتصاالت في المدرسة، كما أظهرت نتائج جيدة تجاه العمل الجاد والجهد الذي 

 .لمدارس عالية األداء في مجال تكنولوجيا المعلومات واالتصاالتيقوم به مدير ا

 الجزء الثاني اإلطار النظري  -2
 :القيادة االلكترونية2.1

ازداد االهتمام في المجال اإلداري بالموارد البشرية المدعومة بتقنية المعلومات في ظل 
ات وربما أزمات على التحديات الجديدة التي تفرضها البيئة الخارجية من تطورات وتحدي

مستويات مختلفة، كذلك ظهور العولمة التي فرضت على العالم في فترة وجيزة تجاوز 
الحدود الزمنية والمكانية،كل ذلك من أجل الرقي باألداء المؤسساتي، والوصول إلى الفاعلية 

مي القصوى في التنظيم اإلداري، ومن هنا برز مصطلح القيادة اإللكترونية كمدلول مفاهي
جديد، تزامن طرحه مع انتشار التقنيات الحديثة في المنظمات على اختالف أنواعها 

 .وأحجامها،
فالقيادة اإللكترونية تختلف عن القيادة التقليدية من حيث أنها ال تركز على خصائص أو 
أفعال القادة ولكن بدال من ذلك تؤكد على أن القادة يجب أن يطوروا ويوجهوا ويديروا و 

ا التكنولوجيا على العمليات التنظيمية المختلفة لتحسين األداء التشغيلي؛ ويعرفها يطبقو 
Bounfour, 2016:134) بأنها تعبئة الموارد القيادية والقيادة الهيكلية، إلقناع أفراد )

المجتمع من أجل الوصول إلى تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت الجديدة والموارد التي يمكن 
تحقيق األهداف. ويسوقنا ما سبق إلى ضرورة التعريج على اإلدارة اإللكترونية أن تساعد في 

أن ُيعلم أن لإلدارة االلكترونية العديد  اإللكترونية، ويجبلنصل إلى المفهوم الدقيق للقيادة 
(  0110من المفاهيم، يمكن إيجاز أهمها فيما يلي : اإلدارة االلكترونية حسب ناصف ) 

وشبكات األعمال . في  لألنترنتدارية القائمة على اإلمكانيات المتميزة هي "العملية اإل
التخطيط والتوجيه والرقابة على الموارد والقدرات الجوهرية للمؤسسة واآلخرين بدون حدود من 

 ءأدا“هي ( اإلدارة االلكترونية  0101أجل تحقيق أهداف المؤسسة"  وبرأي السالمي ) 
ركاء من خالل استخدام تكنولوجيا . المعلومات متطورة بغية العمليات بين مجموعة من الش

( بأنها" تنفيذ األعمال والمعامالت  .011وينظر إليها سمير ) .  زيادة فاعلية وفعالية األداء
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التي تتم بين طرفين أو أكثر سواء من األفراد أوالمؤسسات من خالل استخدام شبكات 
يتضح أن اإلدارة االلكترونية  ريم السالفة الذكوفي ضوء المفاه االتصاالت االلكترونية"

تعتمد أساسا على استخدام خليط من تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في القيام بجميع 
 في تحسين أداءها وتعزيز مركزها التنافسي. العمليات اإلدارية الخاصة بمؤسسة ما، وذلك

االت والمعلومات، إذ يتمتع القادة في فالقيادة اإللكترونية إذن هي نتاج لثورة تقنيات االتص
المنظمات اليوم بالعديد من األدوات والوسائل التي تمكنهم من أداء الدور المناط بهم. ومن 
أبرزها توظيف واستخدام تقنيات االتصاالت والمعلومات في التأثير والتواصل وتنفيذ مختلف 

طها في أداء مختلف العمليات في المهام اإلدارية. ولقد ساعدت تلك التقنيات بمختلف أنما
المنظمة وتحقيق أهدافها. وكذلك مساعدة القادة واإلداريين على مختلف مستوياتهم على أداء 
مهامهم المختلفة بالرغم من تباعد مواقع االتصال ومراكز تنفيذ هذه المهام. وبالتالي 

نمطًا حديثًا من أنماط أصبحت القيادة اإللكترونية مطلبًا في تلك البيئات الناشئة لتكون 
وخالصة يعرفها الباحث على ضوء ما سبق بأن  .القيادة في تلك المنظمات الحديثة

"القيادة اإللكترونية هي نموذج قيادة جديد يتطلب من القائد تحقيق أهداف المنظمة 
بأسلوب التقنية المعلوماتية مع الفرق العاملة معه باختالف المستويات التنظيمية 

 المكان والزمان". وباختالف
 :عناصر القيادة االلكترونية 2.2

من المعلوم بأن القيادة كمفهوم عام هي التأثير وتقويم السلوك الخاص بمجموعة األفراد 
الموجودة في محيط العمل، لتحقيق األهداف التي يجب على المجموعة تحقيقها لنجاح 

ة على تفاعل بين عنصرين أو أكثر، العمل، وتعتبر القيادة أيًضا عملية ديناميكية أي قائم
والقيادة من األدوار التي تحتاج إلى وجود مهارة أو سمات يجب توافرها لنجاح تقمص هذا 
الدور، فهو على عكس الكثير من األدوار يحتاج إلى التطوير أيًضا لتلك الصفات، وتعتبر 

وعند التحدث  .ب القيادةعملية القيادة من العمليات ُمستمرة التعلم للعثور على أفضل أسالي
عن القيادة االلكترونية فإن من أهم عناصرها هما مهارة القائد االلكترونية ويقصد بها مدى 
معرفة القائد والمدير من التعامل مع أجزاء النظام، والعنصر الثاني هو البنية التكنولوجية 

 التي من خاللها يمكن تفعيل هذه المهام.
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 :ةالمهارة االلكتروني 2.2.1
بتحول سريع نحو انجاز األعمال بشكل رقمي. وستنشأ  تتصف منظمات األعمال اليوم

ماليين الوظائف التي َتَتطّلب مهارات رقمّية ُمتقّدمة في العقد الُمقبل، األمر الذي يتطلب 
الخبرات البشرية لشغل هذه المناصب، تشمل هذه المهارات البحث، والتواصل، واستخدام 

فالمهارة هي (  ,Chin 0101) .الرقمّيةة عبر اإلنترنت، والخدمات المالّية المنّصات المهنيّ 
كل أنواع المعرفة الفنية والعلمية والتطبيقية التي يمكن ان تسهم في توفير الوسائل والمعدات 
واآلالت واألجهزة ذات الفاعلية العالية واألداء األفضل بحيث تسهل على اإلنسان الجهد 

علمًا بأن وجود التكنولوجيا داخل المنظمة يكون على  ."للمنظمة أهدافها وتوفر الوقت وتحقق
ويمكن أن نخلص على أن المهارة الالزمة إلنشاء وإدارة   (.0115مستويات ثالث:)ياسين،

واختبار وتحليل تقنية المعلومات واالّتصاالت بالمنظمات، يجب أن تشمل التعامل مع 
قات، وإدارة الشبكات، والتعليم اآللّي، وتحليل البيانات الَبرَمجة وتطوير البرامج والتطبي

الضخمة، وإنترنت األشياء، واألمن اإللكتروني. ومهارة لقائد تكمن في مدى قدرته على 
التعامل مع هذا الكم من السلسلة التقنية ألداء مهامه والتواصل والعمل الجماعّي لتحقيق 

الصة فإن المهارة اإللكترونية للقائد أو للعاملين وخ   .األهداف والتركيز على العميل وغيرها
 والمهارات،بصفة عامة تعتمد على المعرفة العلمية والمعرفة المكتسبة من الخبرات 

واالستخدام المالئم للمعلومات، إذ إنها اليعتمد على المكونات المادية فقط فمحورها ومحركها 
ي والذي يطلق عليه برأس المال الفكري األساس هو العقل البشري المتمثل بالمورد البشر 

 (3.؛0113)غنيم؛
 :البنية التكنولوجية 2.2.2

ّن اإلدارة اإللكترونية تتطلب وجود مستوى مناسب ان لم نقل عال من البنية التحتّية التي إ
تتضمن شبكة حديثة لالتصاالت والبيانات وبنية تحتّية متطورة لالتصاالت السلكية 

رة على تأمين التواصل ونقل المعلومات بين المؤسسات اإلدارية نفسها والالسلكية تكون قاد
تتكون البنية الخاصة  من جهة وبين المؤسسات والمواطن من جهة أخرى إذا كانت خدمية.

( من جانبين : مادي وذهني، ويتكون الجانب المادي من معدات  ITبتكنولوجيا المعلومات )
صاالت، إما الجانب الذهني فيتكون من البرمجيات الحاسوب والتحكم اآللي وتقانة االت
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وهناك من يحدد مكونات البنية . .؛0113والذكاء الصناعي، وهندسة البرمجيات)أبو غنيم؛
التحتية لتكنولوجيا المعلومات من ثالثة عناصر تتمثل بالحاسوب وشبكات االتصال 

لمادية، والبرمجيات، والرمجيات؛. في حين  حددها آخرون بأربعة عناصر هي المكونات ا
إذن من األهمية بمكان أن ُينظر  Krajewski),0111وقواعد البيانات والموارد البشرية ) 

إلى البنية التكنولوجية للمنظمات ليس بمنظور فني صرف بل يجب النظر إليها بعمق 
التغيير الجذري الذي تحمله تطبيقات اإلدارة اإللكترونية وهي بذلك تتميز بعدة خصائص 

 (.0115أورده )ياسين،
 :الفاعلية اإلدارية 2.3

اختلف الكتاب والباحثون في تعريف الفاعلية من الناحية االصطالحية، ويرجع هذا 
االختالف إلى وجود تباين في وجهات نظر المنظمات واألفراد القائمين عليها، كما يرجع إلى 

لباحثين، مما أدى إلى صعوبة وجود تباين واختالف في الخلفيات العلمية لهؤالء الكتاب وا
في تحديد أهداف المنظمة، التي غالبًا ما تتعدد وتتعارض ويصعب االتفاق على صياغتها 
بصورة محددة، ويؤدي ذلك إلى اختالف في تحديد مفهوم واضح وموحد للفاعلية ألنها تعتمد 

ة هي فإن الفاعلي ه( وبناًء علىGrey, 2001على مدى تحقيق األهداف بصورة جيدة )
تحقيق الهدف المحدد، وعرف العمل الفعال بشكل عام بأنه العمل الذي ينجز الهدف الذي 

الفاعلية حسب ما ورد هي الدرجة التي عندها يتم تحقيق أهداف متعددة،( فتم تحديده مسبقا، 
 وهي أيضا درجة التطابق بين األهداف التنظيمية والنتائج المتحققة.

( الفاعلية بأنها "مدى صالحية العناصر 0.30لوم اإلدارية )وتعرف المنظمة العربية للع
المستخدمة )المدخالت( للحصول على النتائج المطلوبة )المخرجات(".كذلك فإن قاموس 

( يعرف الفاعلية بأنها "تحقيق األهداف الصحيحة من وجهة نظر أفضل 0.30اإلدارة )
ا تعرف دائرة المعارف األمريكية التفسيرات الممكنة لظروف التجارة وإمكانات الربح".كم

الفاعلية بأنها المدى الذي عنده تستطيع المنظمة تحقيق نتائج مقصودة، وتعتمد فاعلية 
المنظمات أيضًا على القدرة والتواصل واألخالق، وتعتبر األخالق من أهم األسس التي 

واإلنصاف والنزاهة  تعتمد عليها الفاعلية، فالمنظمة يجب أن تكون مثااًل لالحترام واألخالق
 والجدارة، حتى تستطيع تحقيق التواصل مع جماهيرها للمساعدة في تحقيق أهدافها المرجوة .
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 :عناصر وأبعاد الفاعلية  2.3.1
إن النظر إلى عناصر الفاعلية من منظور إداري يعني تأدية المهام بمختلف أشكالها 

و الشركة أو المنظمة باختالف وصورها بشكل يحقق للمنظمة أهدافها أي إذا كان موظف
وكلما كان الموظفون األكثر اتساًقا  فعالة،فإن الشركة تكون  المطلوبة،نشاطها يؤدون المهام 

وهذا يشمل االستخدام السليم لالتصاالت والتكنولوجيا  .في أداء المهام زادت كفاءتهم
المؤلفين والباحثين ليس لديهم وتجدر اإلشارة إلى أن  والمعرفة التنظيمية والشخصية والموارد.

معايير محددة لقياس عناصر فعالية المنظمة، ولكن تم استخدام بعض المعايير، وال تزال 
اإلنتاجية، سرعة  مثل:هذه المعايير تعتمد بشكل أكبر على معايير أخرى أكثر من غيرها 

معلومات، وتوفر وسهولة ال إنجاز المهام، ودرجة الرضا لجميع األطراف، واإلبداع،
مقياًسا مختلًفا مثل لإلنتاجية،  61( أكثر من 2001)Greyو يسرد  ،(0101)هشام،.والنمو

والسرعة والدخل، والنمو، وسهولة المعلومات، والتماسك، وغيرها. وُيعزى االختالف في 
الحجم والتعقيد والتركيز والتقنية التي تستخدمها المنظمات، تحديد عناصر الفاعلية إلى 

أخرى إن كفاءة وسرعة إنجاز األعمال وتدفق المعلومات بشكل سلس ومنظم يعد من  بعبارة
أهم عناصر الفاعلية، وفي هذه الدراسة سوف يتم التركيز على هذين البعدين كعناصر 

 ومقاييس للفاعلية اإلدارية.
 :سرعة إنجاز األعمال 2.3.2

ئد متعددة للمنظمة ولجمهور إن السرعة والسالسة في إنجاز األعمال تحقق أهدافًا وفوا
المنتفعين، فهي ال تؤدي إلى تخفيض النفقات فحسب، بل إنها تساعد على زيادة كفاءة 
وفاعلية المنظمة في القيام بأعمالها، وعلى النقيض من ذلك فإن تأخير األعمال وتكدس 

ومن أهم المهام يؤدي إلى البطء في إنجاز المعامالت، نتيجة للروتين اإلداري والتعقيد، 
أسباب تعطل األعمال وخاصة في المنظمات التي تعتمد في أعمالها على السرعة والدقة، 
كما أن مدى السرعة في إنجاز المهام اإلدارية المختلفة يعد مقياس الفاعلية في داخل 

 .(0101. )فهد، المنظمة
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 :تدفق المعلومات 2.3.3
السياسات واالستراتيجيات والخطط إن توفير هذه المعلومات يعد ضمانة أساسية لفعالية 

سواًء للمؤسسات الخدمية أو الصناعية، كما تعتبر المعلومات من أهم متطلبات القيادة 
الحديثة واتخاذ القرارات ورسم الخطط وتنفيذها في مختلف مجاالت الحياة. وبالتالي إن توفر 

للمنظمة يسهم في تحسين وتطوير  المعلومات بشكل سلس من خالل البنية التكنولوجية
( أن عملية سريان المعلومات خالل نظام المنظمة 0110األداء بشكل عام، ويؤكد عبود )

وكذلك يعد من أهم العوامل التي تنشأ عنها الفاعلية في كافة وظائف اإلدارة داخل المؤسسة، 
كثر تعاونًا بتقاسم الروابط مع العناصر الخارجية في بيئة المؤسسة وذلك لتصبح أ إدارة

 المعلومات وانسيابها عبر النظام، مما يعزز تكامل جميع العمليات اإلدارية.
 

 الجزء الثالث اإلطار العملي 3.2
عن طريق تصميم وتوزيع اعتمد الباحث على البيانات األولية في الجانب الميداني    

المراد التقصي  استبانة لغرض تحقيق أهداف الدراسة، تشمل جميع جوانب الموضوع
عنه، سعيًا للتعرف على تأثير متغير القيادة اإللكترونية في الفاعلية اإلدارية لذوي 
الوظائف القيادية، ومن خاللها يمكن الوصول إلى نتائج واضحة ومعرفة الردود وتحليل 

( الخماسي 0.60تم االعتماد على مقياس )ليكرت،وجهات النظر لمجتمع العينة. و 
 هذه االستبانة كالتالي: توُصمم ،الدراسةت لقياس متغيرا

العلمي  )المؤهلالجزء األول يختص بمحور المتغيرات الوظيفية ويشتمل على 
 والوظيفة والخبرة ألفراد عينة الدراسة.

ويشتمل على )المهارة االلكترونية  القيادة االلكترونية الجزء الثاني يختص بمحور
 ( فقرات.01والبنية التكنولوجية( ويتكون من )
الفاعلية اإلدارية ويشتمل على )سرعة اإلنجاز وتدفق الجزء الثالث يختص بمحور 

 ( فقرات.01من ) المعلومات( ويتكون 
عرض االستبانة في قام الباحث بالتأكد من صدق االستبانة )الصدق الظاهري(، عن طريق 

للتأكد من صورتها األولية على عدة محكمين من ذوي الخبرة والتخصص األكاديمي 
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وقد استجاب الباحث آلراء الصياغة اللغوية، ومناسبة انتماء الفقرة للبعد الذي تنتمي إليه، 
المحكمين وقام بإجراء ما يلزم من حذف وتعديل في ضوء المقترحات المقدمة، وبذلك خرج 

استبانة على حاملي الوظائف القيادية  031تم توزيع عدد  االستبيان في صورته النهائية.
التي تم تحديدها مسبقًا من قوائم المالك الوظيفي، عن طريق قسم الموارد البشرية وقسم 

وبعد تجميع االستبانات المستردة واستبعاد االستبانات غير التدريب بشركة الواحة للنفط. 
( استبانة. ويعتبر معدل جيد 001الصالحة للتحليل، بلغ عدد االستبانات الصالحة للتحليل )

 (%35بيانات الراجعة أي بمعدل )جدا لالست
 :االختبارات اإلحصائية 3.1

اختبار كرونباخ آلفا لحساب استخدم الباحث العديد من الختبارات اإلحصائية بداية من 
 العينة وكذلكمعامل الثبات، والتحليل العاملي للتحقق من جودة فقرات االستبانة ومدى كفاية 

ضافة إلى العديد من التحاليل اإلحصائية األخرى ، وتحليل التباين باإلاالنحدار الخطي
 المتفرعة من االختبارات الرئيسة.

احتساب االتساق الداخلي لالستبانة وذلك عن طريق استخراج معامل االتساق  بداية تم
هو واضح من النتائج المدرجة  اوكم (،Cronbach's alphaألفا )–الداخلي كرونباخ

امل ألفا كرونباخ كانت مرتفعة لكل مجال وتتراوح بين ( أن قيمة مع0( و)0بالجدولين )
( لكل مجال من مجاالت االستبانة، وكذلك كانت قيمة معامل ألفا لجميع 1.33،1.33)

(،وهذا يعنى أن معامل الثبات مرتفع مما يعكس ثبات 1.3.0فقرات االستبانة مجتمعة هي )
 األداة.

 نة الكلي.( نتائج اختبار قياس ثبات االستبا1جدول رقم )
 معامل الثبات الطريقة

 2.722 ألفا– كرونباخ
 .قياس ثبات االستبانة لكل مجال من مجاالت الدراسة ( نتائج اختبار2جدول رقم )

 معامل كرونباخ الفا فقرات االستبيان مجال االستبيان

 769. 5إلى 1من         القيادة اإللكترونية

 773. 10لىإ 6من         المهارة اإللكترونية

 768. 15إلى 11من      البنية التكنولوجية

 769. 20إلى  16من        سرعة اإلنجاز

 770. 34إلى 43من  تدفق المعلومات
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ليتمكن الباحث من إجراء التحاليل اإلحصائية للعوامل وقياس الجودة الكلية بما يتناسب مع و 
( لمدى كفاية العينة KMOماير اولكن )العينة، كان لزامًا من التأكد منقياس اختبار كايزر 

( وبالتالي يعتبر كافيًا 0.808( لالرتباط، ليصل إلى )BARTLETTواختبار بارتليت )
 للداللة على كفاية العينة.

 ( نتائج كايزرماير اولكن واختبار بارتلي الختبار كفاءة العينة.3جدول رقم )
 القيمة المقياس

 808. مقياس كايزرمايراولكين

 115556501 بار بارتليت)مقياس مربع كاي التقريبي(اخت

 1505 درجة الحرية

 001. مستوى الداللة

 :المعلومات الرئيسة للمشتركين في الدراسة 3.2
لوصف خصائص العينة تم استخدام التحليل الوصفي بناًء على التكرارات والنسبة المئوية، 

ولبيان نسبة المشاركين في االختبار،  والمتوسطات واالنحرافات المعيارية المستخرجة من
الدراسة من حيث المعلومات الديموغرافية والوظيفية لعناصر العينة، تم تقسيم البيانات إلى 

 جداول بيانية لسهولة ووضوح المخرجات.
 المعلومات الوظيفية للمشتركين في الدراسة (4جدول رقم )

 النسبة المئوية العدد المعلومات الوظيفية للمشتركين في الدراسة

المؤهل 
 العلمي

 %41 45 دبلوم وأقل

 %45 33 جامعي

 %43 31 دراسات عليا

 %55 57 رئيس قسم الوظيفة

 %41 43 مدير إدارة

 %14 15 مدير عام

 %34 51 0إلى  5من  الخبرة

 %31 33 10إلى  11من 

 %17 41 سنة فما فوق 41من 

 Regression)اختبار االنحدار الخطي ) الختبار فرضيات الدراسة تم استخدام
(Analysis و تحليل ُيمكننا من ه، وتم اعتماده الختبار الفرضيات األولى والثانية والثالثة، و

إيجاد معادلة رياضية تربط بين متغير تابع ومتغير أو متغيرات مستقلة، وهنا في هذه 
لها دور ا من دراسة العوامل التي الدراسة باعتمادنا على استخدام تحليل االنحدار فإنه يمكنن
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، وكذلك فهم طبيعة العالقة وتحديد على الفاعلية اإلدارية المنطوية تحت القيادة اإللكترونية
 العوامل المؤثرة.

ال يوجد دور ذي داللة إحصائية للقيادة اإللكترونية على الفاعلية :  H01الفرضية األولى 
بار هذه الفرضية تم استخدام تحليل االنحدار الخطي والخت.   اإلدارية بشركة الواحة للنفط 

(، للتحقق من األثر المحتمل للقيادة اإللكترونية على Regression Analysisالمتعدد)
أن يكون هناك عالقة الفاعلية اإلدارية، والكتمال وصحة اختبار االنحدار المتعدد يشترط 

تشير مصفوفة العالقات بين المتغيرات و المتغيرات المستقلة والمتغير التابع،  ارتباط بين
(،إلى توفر هذا الشرط حيث كانت العالقات PearsonCorrelationحسب معامل بيرسون )

بين المتغيرات المستقلة والمتغير التابع معبرة عن عالقة ذات نسب جيدة، فكما يشبر الجدول 
(، ومع البنية 789.ية نسبتها )( فإن العالقة بين الفاعلية اإلدارية والمهارة اإللكترون5رقم ) 

أو  0( ،ومن المتفق عليه أنه كلما اقتربت قيمة معامل االرتباط من )+ .356التكنولوجية )
( كلما كان االرتباط قويًا، وكلما اقترب من الصفر كلما كان االرتباط ضعيفًا، والبيانات  0 –

ثير ألحدهما عن اآلخر، وفي السابقة تشير إلى ارتباط قوي وطردي مما يعزز العالقة والتأ
الوقت نفسه لم تشير نتائج اختبار معامل بيرسون عن عالقة قوية بين المتغيرات المستقلة 

 (.498.مع نفسها، مما يعكس إيجابية البيانات، إذ استقرت النسبة عند )
 نية( نتائج جدول بيرسون للعالقات بين الفاعلية وأبعاد القيادة اإللكترو 1جدول رقم )      

 البنية التكنولوجية المهارة اإللكترونية الفاعلية المتغيرات

   1.000 الفاعلية

  1.000 789. المهارة اإللكترونية

 1.000 498. 753. البنية التكنولوجية

وُتظهر نتائج تحليل االنحدار الخاص بالفرضية األولى كما هو مبين بالجدول رقم 
( بأنه هناك داللة إحصائية تفيد بوجود Anovab(، من خالل  تحليل التباين ) 3)

عالقة سببية، ما بين الفاعلية اإلدارية والمتغيرات المستقلة المنطوية تحت متغير القيادة 
اإللكترونية )المهارة اإللكترونية والبنية التكنولوجية(،حيث أثبتت القيمة الخاصة بالفاء 

الجدولية البالغة  (F)يمة مقارنة مع ق (،016.55( ذلك بمعدل )Fاإلحصائية )
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(، وتفيد هذه األرقام معنوية التحليل ورفض الفرضية الصفرية، كما يؤكد ذلك 0.01)
( أي تحت معدل القيمة الحرجة اإلحصائية PValue(  )1.110النسبة الفائية )أيضًا 

 (.3.010وكان معامل التحديد التربيعي ) ،(1.15 ≥)
 ألثر القيادة اإللكترونية على الفاعلية اإلداريةنحدار ( نتائج تحليل تباين اال 6جدول رقم )
مجموع  النموذج

 تربيعي
الفاء  متوسط تربيعي درجة الحرية

 اإلحصائية
النسبة   

 الفائية

 0..0. 414655 1631 3 7641 الخطي التحليل

   10. 356 4613 الخطأ المعياري

    360 10.45 المجموع

المتغيرات من خالل نتائج ملخص النموذج في الجدول رقم ويمكن فهم العالقة الخطية بين 
(،مما يعكس قوة االرتباط ويدل على 833.بمعدل ) (R)(، حيث دلت عليه قيمة االرتباط3)

( حسب %33.1( ما يساوي )%33.0معادلة تنبؤ جيدة، أما مربع معامل االرتباط فكان )
بأن المتغيرات المستقلة للقيادة  ،وتبين هذه القيمة(Adjusted R square)قيمتها المعدلة

( من %33اإللكترونية )المهارة اإللكترونية والبنية التكنولوجية( يمكنها معًا تفسير حوالي )
( من مدى الفاعلية اإلدارية %33تباين المتغير التابع )الفاعلية اإلدارية(، أي أن حوالي)
 .ناتج عن التغير في مستوى  القيادة اإللكترونية وأبعادها

 القيادة اإللكترونية في الفاعلية اإلدارية ألثر( نتائج تحليل ملخص النموذج 7جدول رقم )
االرتباط  االرتباط النموذج

 التربيعي
االرتباط التربيعي 

 المعدل
 الخطأ المعياري 

القيادة اإللكترونية على 
 الفاعلية

a.833 664. 662. .09453 

بين المتغير المستقل )القيادة تبر وخالصة التحليل تدل على وجود ارتباط مع
وهذا يؤكد عدم صحة قبول الفرضية اإللكترونية( مع المتغير التابع )الفاعلية اإلدارية( 

وجود  -الصفرية الرئيسة، وعليه يتم رفضها وقبول الفرضية البديلة التي تنص على: 
 دور ذي داللة إحصائية بين القيادة اإللكترونية والفاعلية اإلدارية.

ال يوجد دور ذي داللة إحصائية للقيادة اإللكترونية على  -:22Hالفرضية الثانية 
حتى تتحقق صحة اختبار الفرضية من .  سرعة انجاز األعمال بشركة الواحة للنفط 

ناحية العالقة الخطية بين المتغيرات التابع الثاني والمتغيرات المستقلة تم النظر إلى 
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(، وأشارت نتائج Pearson Correlationيرسون )العالقات حسب تحليل معامل ب
المصفوفة إلى توفر هذا الشرط، حيث كانت العالقات معبرة، وذات نسب جيدة بين 
متغير القيادة اإللكترونية مشتملة األبعاد مع السرعة في اإلنجاز، إذيوضح الجدول 

العدد الصحيح ( ذلك، فالبيانات تشير إلى ارتباط معتبر وطردي القترابها من 1رقم ) 
.( 363(، مما يعزز العالقة والتأثير ألحدهما عن اآلخر، فتراوحت العالقات بين )0)

 .(311و)
 ( نتائج جدول بيرسون للعالقات بين السرعة في اإلنجاز وأبعاد القيادة اإللكترونية    8جدول رقم )

سرعة  المتغيرات
 اإلنجاز

المهارة 
 اإللكترونية

البنية 
 التكنولوجية

   1.000 عة اإلنجازسر

  1.000 637. المهارة اإللكترونية

 1.000 498. 700. البنية التكنولوجية

تم االعتماد على هذا  المتعدد ولقدالختبار الفرضية نفسها تم استخدام تحليل االنحدار 
مجتمعة على مدى  التحليل لمعرفة أثر هذه العوامل المستقلة )القيادة اإللكترونية(

، وكذلك تأثير كل عامل على حدة، ومن خالل مخرجات إنجاز األعمال السرعة في
التحليل  يمكن القول بأنه  هناك داللة إحصائية تفيد بوجود عالقة سببية و يتضح من 

( ما بين المتغير التابع الثاني وهو Anova b( لتحليل التباين ) .الجدول رقم )
ورة سابقًا، حيث أثبتت ذلك القيمة السرعة في اإلنجاز والمتغيرات المستقلة المذك

(، أي تحت معدل  القيمة الحرجة 1.110( وقدرها  )pvalueالخاصة بالنسبة الفائية )
ونظرًا  (،3.11( ومعامل التحديد التربيعي )(Sig. = 0.000 < 0.05اإلحصائية  

( مقارنة مع 141.75حيث سجلت )( المحسوبة عن قيمتها الجدولية Fالرتفاع قيمة )
رفض (، مما يؤكد معنوية التحليل، وبالتالي تُ 0.01الجدولية البالغة ) F)مة )قي

الفرضية العدمية وتقبل البديلة التي تفيد بوجود أثر معنوي للمتغيرات المستقلة على 
وبناء على ذلك نستطيع اختبار فرضيات ، المتغير التابع وهو السرعة في اإلنجاز

 الدراسة مع بقية االختبارات.
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( نتائج تحليل تباين االنحدار ألثر القيادة اإللكترونية على السرعة في 2رقم ) جدول .4
 اإلنجاز
المجموع  النموذج

 التربيعي
درجة 
 الحرية

المتوسط 
 التربيعي

الفاء 
 اإلحصائية

النسبة   
 الفائية

 0..0. 04000 0001 4 ..00 الخطي التحليل

   012. 356 4044 الخطأ المعياري

    360 11.51 المجموع

( باألعلى ُيظهر صالحية نموذج اختبار فرضية الدراسة الثانية، .الجدول رقم )
(، Rمعامل االرتباط يسجل مستوى عالي بمقياس )حيث أن 

وبمعنى أدق فإن نتيجة االرتباط التربيعي المعدل تشير إلى معدل (،a.784وقدره)
( من %30إن )( من التباين في )سرعة اإلنجاز(، أي % 30قيمته )تفسيري 

مدى التغير في سرعة اإلنجاز ناتج عن التغير في القيادة اإللكترونية واألبعاد 
 التابعة لها.

ب( نتائج تحليل ملخص النموذج ألثر القيادة اإللكترونية على السرعة في -2جدول رقم )
 اإلنجاز

االرتباط  االرتباط النموذج
 التربيعي

االرتباط التربيعي 
 المعدل

 ياريالخطأ المع

 القيادة اإللكترونية
 سرعة اإلنجاز

a.784 .614 .610 .11168 

وبالتالي إحصائيًا فإن قاعدة القرار تشير إلى رفض فرضية العدم، التي تم صياغتها في 
بداية االختبار وقبول الفرضية البديلة التي تنص على " وجود دور ذي داللة إحصائية 

)المهارة اإللكترونية والبنية التكنولوجية( على السرعة في  للقيادة اإللكترونية متمثلة بالبعدين
 إنجاز األعمال التي تمثل المتغير التابع الثاني تحت الفاعلية اإلدارية.

ال يوجد دور ذي داللة إحصائية للقيادة اإللكترونية على تدفق  -:23Hالفرضية الثالثة 
النظر إلى مدى العالقة الخطية بين من أولويات التحليل  .المعلومات بشركة الواحة للنفط 

)المهارة اإللكترونية والبنية التكنولوجية( التي تمثل القيادة اإللكترونية المتغيرات المستقلة وهي
وبين المتغير التابع )مدى تدفق المعلومات( الذي يندرج تحت الفاعلية اإلدارية، وللوصول 

(، وعكست  arson CorrelationPeتحليل معامل بيرسون )إلى ذلك تم االعتماد على 
(.إذ 01نتائج مصفوفة بيرسون ذلك من خالل وجود عالقة خطية بينهم أنظر الدول رقم  )
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(، ومع البنية 687.كانت العالقة بين تدفق المعلومات والمهارة اإللكترونية نسبتها )
ولين، وبالتالي ( والبيانات السابقة تشير إلى ارتباط قوي بين العاملين األ497.التكنولوجية )

 من الممكن تحليل العالقة بين هذه المتغيرات عن طريق اختبار تحليل االنحدار المتعدد.
( نتائج جدول بيرسون للعالقات بين تدفق المعلومات وأبعاد القيادة 12جدول رقم )

 اإللكترونية
 البنية التكنولوجية المهارة اإللكترونية تدفق المعلومات المتغيرات

   1.000 معلوماتتدفق ال

  1.000 687. المهارة اإللكترونية

 1.000 364. 497. البنية التكنولوجية

أما الجانب من التحليل الذي يركز على مدى تأثير العوامل المستقلة على تدفق المعلومات 
( فأشار إلى تأثيرًا معنويًا، حيث أثبتت 00كما في الجدول رقم )وفق االنحدار الخطي المتعدد 

(، وهي أكبر 105.92المحسوبة والتي بلغت ) F)لمخرجات أن األنموذج معنوي وفقًا لقيمة )ا
  (.1.15( عند مستوى المعنوية )0.01من القيمة الجدولية )

المجموع  النموذج
 التربيعي

المتوسط  درجة الحرية
 التربيعي

الفاء 
 اإلحصائية

النسبة   
 الفائية

 0..0. 105.92 1.35 4 5.43 التحليل الخطي

   013. 356 4044 الخطأ المعياري

    360 9.99 المجموع

( حسب مقياس %30وتشير نتائج االختبار إلى ارتباط بدرجة معتبرة وتصل إلى حوالي )
، وكانت القدرة التفسيرية لهذا األنموذج جيدة نسبيًا وفقًا للقيمة التربيعية R)االرتباط )

(=.5352Rوهذا يعطي مؤشرًا على أن ،)  قدرة هذه المتغيرات المستقلة للقيادة اإللكترونية
)المهارة اإللكترونية والبنية التكنولوجية( قد فسرت من المتغير )تدفق المعلومات( بنحو 

 (.00( من المتغيرات تعود لعوامل أخرى، أنظر الجدول )%03( وأن نحو )50%)
 لكترونية على تدفق المعلوماتألثر القيادة اإل ( نتائج تحليل ملخص النموذج 12جدول رقم )

التربيعي  R التربيعي R االرتباط النموذج
 المعدل

الخطأ 
 المعياري

 القيادة اإللكترونية
 تدفق المعلومات

a.736 .535 .541 .11322 

بين المتغير المستقل )القيادة ونخُلص إلى أن فحوى التحليل تدل على وجود ارتباط معتبر 
لتابع )الفاعلية اإلدارية( والبعد المنطوي تحتها تحديدًا وهو تدفق اإللكترونية( مع المتغير ا
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وهذا يؤكد عدم صحة قبول الفرضية الصفرية الثالثة، وعليه يتم رفضها وقبول المعلومات، 
وجود دور ذي داللة إحصائية بين القيادة اإللكترونية  -الفرضية البديلة التي تنص على: 

 وتدفق المعلومات.
ال يوجد فروق ذات داللة إحصائية ُتعزى للمتغيرات الوظيفية :   H04 بعةالفرضية الرا

الختبار .  )المؤهل العلمي، الوظيفة ، الخبرة( على  للقيادة اإللكترونية بشركة الواحة للنفط
وجود فروق ذات داللة إحصائية من عدمها بين أفراد عينة الدراسة تجاه القيادة اإللكترونية 

ة اإللكترونية، والبنية التكنولوجية( وفقًا للمتغيرات الوظيفية )المؤهل العلمي وأبعادها )المهار 
 ،((Manovaوالوظيفة والخبرة العملية(، تبنى الباحث تحليل التباين متعدد المتغيرات التابعة 

باإلضافة إلى المتغيرات ة ـطبارة متـتابعات رـمتغية دـعك اـهنن وـما تكدعنٌيطبق عادًة و 
ة ـعولمجماه ذــى هـعل دــحواي ــائي كلـحصر إاــختبام ادتخـساي ــف ثـلباحا بـغريو المستقلة،

ه. دكاًل على حرات ختباة ادعام دستخا ناًل مدبات لمعرفة الفروق اإلحصائية، رــلمتغيا نــم
( ُيعد هو األنسب Manovaكما هو معلوم أن تحليل التباين للمتغيرات التابعة المتعددة )

 ل مع عدة متغيرات مستقلة وأخرى تابعة والرغبة في معرفة الفروق بينها.عند التعام
تم بإجراء التحليل األولي للبيانات للتأكد من جودة المساواة بين الفروق في العينة  .1

كما هو ظاهر في الجدول رقم (Levene's Test of Equality)من خالل اختبار ليفين 
ئيًا لتقييم المساواة بين الفروق في عينات مختلفة، و (، ويعد هذا االختبار معيارًا إحصا06)

(، وأظهرت 1.15المعيار في قيمة اختبار ليفين يرتكز عن مدى تجاوز القيمة الحرجة )
(، للمهارة اإللكترونية و وسجل البعد الثاني ..30كانت النسبة ) -النتائج البيانات التالية:

بار ليفين صالحية التحليل من خالل تجاوز ( وعكست نتائج اخت..36البنية التكنولوجية )
 قيم المتغيرات التابعة قيد التحليل النسبة الحرجة.

 لمتغير القيادة اإللكترونية وأبعادها ( نتائج اختبار ليفين لتجانس التباين13جدول رقم ) .6
درجة حرية  Fقيمة المتغيرات

0 
درجة حرية 

. 
 النسبة الفائية

المهارة 
 اإللكترونية

0.887 72 288 .739 

البنية 
 التكنولوجية

0.896 72 288 .719 
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تم اعتماد تحليل التباين متعدد المتغيرات فاشتمل االختبار وباالنتقال إلى الفرضية الرابعة 
على المتغيرات المستقلة وهي ) المؤهل العلمي، الوظيفية والخبرة ( مع القيادة اإللكترونية 

ظهرت النتائج معبرة عن عالقات والبنية التكنولوجية( و )المهارة اإللكترونية الذي يتضمن 
متباينة، لوجود فروق ذات داللة إحصائية بين أفراد عينة الدراسة مؤداها يظهر في الجدول 

(،فكما هو مبين في جدول التباين فإن التحليل بداية يكشف عن عالقة ذات داللة 05رقم )
(معنوية  P valueكانت النسبة الفائية)ف ،إحصائية عند تحليل التباين الجماعي الكلي

(significance( عند المعدل )( تحت القيمة الحرجة )1.110α≤ 0.05 وبقيمة )
(، وهذا يثبت العالقة البينية 0.11ودرجة الحرية المفترضة ) F)(لمعامل )013..001)

 عدمإذ تقود هذه النتيجة إلى رفض الفرض الصفري الذي ينص على للمتغيرات مجتمعة،
وجود فروق ذات داللة إحصائية بين أفراد عينة الدراسة تجاه القيادة اإللكترونية وفقًا 

بوجود فروق ذات داللة إحصائية  -للمتغيرات الوظيفية وعليه نقبل الفرض البديل الذي يقر:
بين أفراد عينة الدراسة تجاه القيادة اإللكترونية وفقًا للمتغيرات الوظيفية )المؤهل العلمي 

 لوظيفة والخبرة(. وا
ومن جهة أخرى عند التحليل المفرد لكل عامل على حدة فقد دلت نتائج اختبار  .7

تحليل التباين، بأنه ال وجود ألي داللة إحصائية في مخرجات التحليل بالنسبة لمدى تأثير 
 Pالوظيفة على ردود العينة، حيث أن النسبة قد تجاوزت الحد األعلى للنسبة الفائية

Value)،) (1.15مسجل ،)وهذا يدل على نتيجة مفادها، ( للوظيفة 963.قيمة وقدرها ) ة
عدم ووجود فروقات ذات داللة إحصائية تنم عن عالقة بين متوسطين المركز الوظيفي إزاء 

و عند التحليل المفرد أيضًا دلت نتائج اختبار تحليل التباين بوجود فروق القيادة اإللكترونية. 
القيادة اإللكترونية والمؤهل العلمي وهو ما أكدته النسبة الفائية بمعدل  بداللة إحصائية بين

(، 8.732المحسوبة ) (F)(، وكانت قيمة (α≤ 0.05(، أي تحت القيمة القصوى 001.)
( أي تحت معدل مستوى 010.ظهرت النسبة الفائية بمعدل وقدره )  الخبرة فقدوفيما يخص 

(. وجميع ما ُذكر يدل 2.225فقدرها ) F)المعامل ) (، أما قيمة(α≤ 0.05القيمة القصوى 
على وجود فروق ذات دالالت إحصائية بين أفراد عينة الدراسة تجاه القيادة اإللكترونية 
وأبعادها وفقًا للمتغيرات الوظيفية )المؤهل العلمي والخبرة العملية(، ما عدا المركز الوظيفي، 
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تنفي وجود الفروق لجميع العوامل الديموغرافية مما يقود إلى رفض الفرضية الصفرية التي 
واعتماد الفرضية البديلة التي تؤكد وجود الفروق بين أفراد عينة الدراسة تعزو إلى المتغيرات 

 (. 00الديموغرافية وتثبته القراءات الموجودة بالجدول رقم )
السلطة واألبعاد  ( تحليل التباين المتعدد للمتغيرات الديموغرافية مع تفويض14جدول رقم ) .8

 مجتمعة
 النسبة الفائية درجة الحرية Fقيمة  المتغيرات

التباين حسب 
 المجموعة

.0.004 4 .001 

 963. 4 150. الوظيفة

 001. .0 .2004 المؤهل العلمي

 010. .0 2.225 الخبرة العملية

 
 :النتائج والتوصيات 0.1

ناول دور القيادة اإللكترونية في أظهرت بيانات الدراسة إجابة الشق األول الذي يت -0
الفاعلية اإلدارية عبر صياغتها بشكل إحصائي من ناحية هل هناك عالقة 
ذات داللة إحصائية بين القيادة اإللكترونية وفاعلية األعمال اإلدارية بشركة 

ولإلجابة على ذلك استلزم تحليل دور القيادة اإللكترونية بأبعادها  الواحة للنفط
لكترونية والبنية التكنولوجية على الفاعلية اإلدارية مشتملة البعدين المهارة اإل

دلت نتائج التحليل اإلحصائي على مدى سرعة اإلنجاز وتدفق المعلومات، و 
وجود عالقة ارتباط بينهم المتغيرات المستقلة )المهارة اإللكترونية( مع 

 ≥ى داللة )، وبقيمة معنوية تحت مستو (%16)بمعدل )الفاعلية اإلدارية( 
(. وهذا يعزز ما تم التوصل إليه عبر بعد مهارة الثقة اإللكترونية كأحد 1.15

أبعاد القيادة اإللكترونية ومدى تأثيرها على فاعلية األداء حسب عبدالنور 
 ( وتوثق هذه الدراسة البعد اآلخر وهو البنية التكنولوجية..010)

عالقة ذات داللة  شة وجوديتعرض الجزء الثاني من هذه الدراسة إلى مناق -0
اإللكترونية وسرعة إنجاز األعمال بشركة الواحة بين القيادة إحصائية 

للنفط، وقد أثبتت النتائج حسب ما سبق من التحليل اإلحصائي بوجود 
( من مدى %30وحوالي ) %31بأكثر من ارتباط طردي ايجابي 
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تغير في التغير في سرعة اإلنجاز في المنظمة المدروسة ناتج عن ال
القيادة اإللكترونية واألبعاد التابعة لها. وتلتقي نتيجة هذا االختبار في 
مدى تأثير القيادة اإللكترونية على سرعة اإلنجاز  ما أكدته دراسة 

وعالقة  (، من حيث العالقة اإليجابية للقيادة الرقمية0100)الشديد،
. مع األخذ قدمةارتباط قوية بينها وبين وتحسين مستوى أداء الخدمة الم

في االعتبار أن نتائج هذه الدراسة عرضت بشكل أكثر تفصياًل مدى 
 تأثير كل متغير على حدة لفهم أعمق لمستوى تأثير األبعاد .

 
وإلجابة الشق الثالث من أسئلة الدراسة عبر تحليل مدى وجود عالقة ذات  -6

ة الواحة اإللكترونية وتدفق المعلومات بشركبين القيادة داللة إحصائية 
بين وجود ارتباط معتبر للنفط تم تحليل البيانات والتي خُلصت إلى 

المتغير المستقل )القيادة اإللكترونية( مع المتغير التابع تدفق المعلومات 
( من مدى التغير وأن %50وفسر المتغير )تدفق المعلومات( بنحو )

دى ( من المتغيرات تعود لعوامل أخرى. ال شك إذن في م%03نحو )
أهمية القيادة اإللكترونية في إمكانية تدفق وسهولة سريان البيانات ولقد 

( عند التطرق للعوامل المؤثرة 0101عرض جانب من هذا السالمي )
في سهولة سريان البيانات وتحديدًا عند التركيز على جانب اإلدارة 

فعل اإللكترونية، والدراسة الحالية تفردت بالتركيز على القيادة التي تُ 
اإلدارة اإللكترونية للوصول إلى سهولة الوصول وتدفق البيانات 

 والمعلومات التي من شانها تعزز الفاعلية اإلدارية.
 

يجيب الشق األخير لهذه الدراسة أثر المتغيرات الوظيفية على القيادة  -0
هناك فروق ذات داللة إحصائية تساؤل فيما إذا كان  اإللكترونية بطرح

، تعزى  ابات المبحوثين نحو القيادة اإللكترونيةبين متوسطات إج
فقد  للمتغيرات الوظيفية ) المؤهل العلمي، المركز الوظيفي، الخبرة.(
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دلت نتائج التحليل، بأنه ال وجود ألي داللة إحصائية في مخرجات 
التحليل بالنسبة لمدى تأثير الوظيفة على ردود العينة، أي أن المركز 

ثير إزاء إجابات أفراد العينة نحو القيادة الوظيفي لم يكن له تأ
اإللكترونية، وفي المقابل كانت هناك دالئل لفروق إحصائية بين أفراد 
عينة الدراسة تجاه القيادة اإللكترونية وأبعادها وفقًا للمتغيرات الوظيفية 

 )المؤهل العلمي والخبرة العملية(.
 التوصيات 

 -ج فإنها توصي بما يلي:في ضوء ما توصلت إليه الدراسة من نتائ
ضرورة تعزيز ممارسات القيادة االلكترونية كونها لها تأثير إيجابي تجاه  -0

 الفاعلية اإلدارية.
ضرورة االهتمام بالبنية التكنولوجية لما لها من دور في عملية التحول  -0

 الرقمي بالمنظمات.
 يةالتركيز على العنصر البشري في تنمية المهارات القيادية اإللكترون -6
التشجيع على زيادة البحث في مجاالت اإلدارات اإللكترونية السيما  -0

 للوظائف القيادية
 
 المصادر ..

 اواًل .. المصادر العربية ..
،االدارة االلكترونية ، عمان ،دار المسيرة للنشر والتوزيع .011احمد محمد سمير ، -0

 والطباعة .
 القرارات ،عمان ،دار وائل للنشر.، نظم دعم 0115السالمي ، عالء عبد الرزاق ، -0

،  أثر القيادة الرقمية في تبني الثقافة التنظيمية لدى .010الطائى يوسف حجيم ،  -6
، مجلة العلوم االقتصادية واإلدارية بالعراقالموظفين العاملين بمديرية تربية محافظة النجف 

 ..6 – .0، المركز القومي للبحوث غزة، ص ص 3, ع  6والقانونية , مج 
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مجلة كلية  تأثير القيادة اإللكترونية على أداء الفريق االفتراض،، .010الفهد لبنى 4-
 شهر يوليو. .010(  03. عدد) الخدمة االجتماعية للدراسات والبحوث االجتماعية.

ISSN: 2682-2660 
وزيع، ، تنمية مهارات االتصال والقيادة اإلدارية، دار الراية للنشر والت0101رضا هشام ،5-

 األردن.

صالح زابي،شعبان بيعطيش، دور القيادة اإلستراتيجية في تحقيق التحول الرقمي دراسة -6
(، 13حالة جامعة محمد بوضياف بالجزائر. جلة البحوث االقتصادية المتقدمة: المجلد )

 PISSN : 2572-0198 / EISSN : 2676-1572 0100( /10العدد)

والمشكالت، عمان ،  والوظائف االستراتيجية لكترونيةاإل ،اإلدارة 0110عبود ، نجم ،7-
 دار اليازوري للنشر

المستقبل،  وتطلعات الحاضر أفاق اإللكترونية اإلدارة، 0113،أحمد  غنيم محمد،-8-
 المكتبة العصرية، المنصورة.

، ندوة عن : منهجية التخطيط المنظومي نحو الحكومة 0116ناصف ، احمد ، -9
طار المؤتمر الدولي لالدارة عن ُبعد والتجارة االلكترونية ، القاهرة ، فندق االلكترونية في ا

 ابريل . 00-00سميراميس 
، اإلدارة اإللكترونية وأفاق تطبيقاتها العربية، الرياض، معهد 0115ياسين غالب،-10-

 اإلدارة العامة.
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