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 الممخص:

حول تحميل طبيعة عالقة التأثير لممواطنة الرقمية في تمحور أن اليدف الرئيس ليذه البحث ي       
فضاًل عن اكتشاف التأثير التفاعمي لمعمل عن بعد في العالقة بين  الحد من التسكع االلكتروني,

ن القيمة المعرفية التي تميز بيا البحث في كونُو عمى حد عمم المواطنة الرقمية والتسكع االلكتروني, إ
الباحث محاولة أولى لتقميص الفجوة المعرفية بين متغيرات البحث انفو الذكر, ضمن نطاق ىذه 

و البيئات التنظيمية المماثمة في الدول االخرى. تمكن مشكمة البحث في أالبيئة العراقية المتغيرات في 
"انتشار ظاىرة التسكع االلكتروني في المنظمات بشكل عام والمنظمات العراقية بشكل خاص, قد 

عد أو التطبيق غبر الفاعل لمعمل عن بيرجع السبب الى عدم إيالء االىمية لسموك المواطنة الرقمية 
الموظفين في مديرية توزيع كيرباء  ات عن طريق إستطالع أراءفي المديرية قيد البحث" تم جمع البيان

ستبيان بصورة مباشرة عمى أستمارة أ( 218ذ تم توزيع )إسموب الحصر الشامل, أالديوانية بإستخدام 
الديوانية, وبعدىا تم العينة المستيدفة المتمثل بالموظفين العاممين في مقر مديرية توزيع كيرباء 

ستبانات الصالحة لمتحميل اإلحصائي %( وكانت عدد األ8..7مارة بنسبة )ستأ( 183سترجاع )أ
%(. تم توظيف عدة تقنيات إحصائية لمتحميل اإلحصائي بأستخدام 8..7) بنسبةستبانة أي أ( .48)

خرج البحث بإستنتاجات عدة كان أىميا وجود نوعين (. (Smart- PLS( و SPSSالبرنامجين )
عالقة تاثير مباشر سالبة ومعنوية بين من عالقات التأثير بين متغيرات الدراسة الثالثة, االولى 

اما الثانية تمثمت بالتأثير التفاعمي )المعدل( لمعمل عن بعد   المواطنة الرقمية والتسكع االلكتروني,
كما خرج البحث بمجموعة من التوصيات كان الرقمية والتسكع االلكتروني  عمى العالقة بين المواطنة

اىميا التاكيد عمى تنمية وعي الموظفين بالمواطنة الرقمية, لضمان الحد من ظاىرة التسكع االلكتروني 
 ., فضاًل عن تطبيق الفعال لمعمل عن بعدفي المنظمة قيد البحث

مديرية توزيع كيرباء العمل عن بعد التسكع االلكتروني, المواطنة الرقمية, ): الكممات المفتاحية
 . (الديوانية
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Abstract:                                

The main objective of this research revolves around analyzing the nature of 

the influence relationship of digital citizenship in reducing E-loafing, as well 

as discovering the interactive effect of Teleworking in the relationship 

between digital citizenship and E-loafing. To reduce the knowledge gap 

between the aforementioned research variables, within the scope of these 

variables in the Iraqi environment or similar regulatory environments in other 

countries. The research problem enables “the spread of the phenomenon of E-

loafing in organizations in general and Iraqi organizations in particular, the 

reason may be due to the lack of attention to the behavior of digital 

citizenship or the ineffective application of Teleworking in the directorate in 

question.” Data was collected by surveying the opinions of employees in the 

Directorate Distribution of Diwaniyah electricity using the comprehensive 

inventory method, as (218) questionnaire forms were distributed directly to 

the target sample represented by the employees working in the headquarters 

of the Diwaniyah Electricity Distribution Directorate, after which (183) 

questionnaires were returned at a rate of (84.7%) and the number of valid 

questionnaires for statistical analysis was ( 174) a questionnaire, i.e. (80.5%). 

Several statistical techniques have been employed for statistical analysis 

using the two programs (SPSS) and Smart-PLS). The research came out with 

several conclusions, the most important of which was the presence of two 

types of influence relationships between the three study variables, the first is 

a direct negative and moral influence relationship between digital citizenship 

and E-loafing, while the second represented the interactive (modified) effect 

of remote work on the relationship between digital citizenship and e-

loitering, as the research came out with a group Among the 

recommendations, the most important of which was to emphasize the 

development of employees‟ awareness of digital citizenship, to ensure the 

reduction of the phenomenon of electronic loitering in the organization under 

consideration, as well as the effective application of Teleworking. 
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Key terms: (Digital Citizenship, electronic loitering, Teleworking 

Diwaniyah Electricity Distribution Directorate). 

 المبحث األول 
 منيجية البحث 

Research Methodology  

سوف يتناول ىذا البحث مشكمة البحث, أىميتيا, اىدافيا باالضافة الى تصميم      
المخطط الفرضي لمبحث, صياغة الفرضيات معرفة مقاييس واداة البحث وكذلك 

 تحديد مجتمع وعينة البحث واالساليب االحصائية المستخدمة.

  Research Problemأواًل: مشكمة البحث 

مع التقدم الواضح لمتكنولوجيا وسيولة الحصول عمى عمييا حول العالم, ادى       
الى ظيور ظاىرة رافقت ظيور التكنولوجيا وشبكات االتصال أال وىي ظاىرة التسكع 
االلكتروني, والتي تولدت نتيجة لتأثير األنترنت بشكل عميق في الطريقة التي يعيش 

ون لقد جمبت الرفاىية شكاًل من اشكال االتصال في بيا الناس وكيف يتعاممون ويتعمم
مكان العمل, ظاىرة التسكع االلكتروني والتي تم وصفيا بيذا االسم الول مرة منتصف 
التسعينات والتي تعد احدى اشكال االنحراف في مكان العمل وتمثل مشكمة كبيرة 

اىرة  ناتجة عن سوء استخدام االنترنت في مكان العمل, فقد وصف ىذه الظ
Lim,2002) بأسم التسكع االلكتروني والذي بين انيا سوء االستخدام لالنترنت في )

 (. (Wu et al., 2021:98-99مكان العمل وفي االوقات المخصصة لمعمل 

فالتسكع االلكتروني يشكل تيديد كبيرًا لسمعة منظمات عمى اختالف توجياتيا وتعتبر 
واحد من السموكيات التي تيدد كيانات المنظمات وتؤدي الى خسائر مادة كبيرة جدًا 
تصل الى عشرات المميارات, باالضافة الى ان االستخدام المستمر والذي ال عالقة لو 

كة المنظمات وقد يؤدي الى تيديدات امنية وتيدد امن بالعمل يكون لو تأثر عمى شب
 . (Kay et al., 2009)المنظمة وتعرض سرية المعمومات الى اليكر 
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تمعب دور في ومن جانب اخر, اظيرت نتائج الدراسات الى ان المواطنة الرقمية 
طة اعداد مواطنين قادرين عمى تفيم القضايا الثقافية واالجتماعية واالنسانية المرتب

بالتقنية من خالل الممارسات االمنة واالستخدام الفعال والمسؤول والقانوني واالخالقي 
لممعمومات التقنية واكتساب السموك االيجابي الستخدام التكنولوجيا)ابراىيم 

 (. .00-002: .0.0ومطر,

ان وضع برامج لمتدريب المناسب عمى االخالقيات وبناء عمى ىذا االساس, 
بر االنترنت والتوعية باالثار السمبية و التاكيد عمى الجوانب االيجابية والمسؤوليات ع

واالستخدام الصحيح, تساىم في توعية الموظفين لموصول الى مستويات متقدمة من 
المواطنة الرقمية الجيدة, كما ان التاكيد عمى محو االمية الرقمية وااللتزام بقواعد 

القوانين والمسؤوليات وانتياك حقوق النشر, كل السموك االلكتروني وعدم التجاوز عمى 
ما تقدم يعزز من المواطنة الرقمية التي تعد ضامن اساسي لمتخمص من الظواىر 

  .(Ergün & Altun, 2012)السمبية لالستخدام غير الصحيح لالنترنت 

وقد حاول البحث أيضًا, معرفة التأثير التفاعمي لمعمل عن بعد في تعزيز المواطنة 
قمية والدور الذي تمعبُو في الحد من التسكع األلكتروني، إذ يمكن أن نعتبر العمل الر 

والتي يقصد بيا اداء األعمال بعيدًا عن عن بعد من االساسيات والممارسات الحديثة 
مكان العمل, كما ويقصد بيا تنظيم العمل من خالل استخدام نظم االتصاالت 

فين والمدراء من تبادل النشاطات واساسيات وتقنيات المعمومات والتي تمكن الموظ
 Perez erالعمل من مواقع بعيدة عن مكان عمميم او في موقع غير مكان العمل 

al., 2004: 280) .) 

"انتشار ظاىرة  وبناء عمى ما تقدم, يمكن لمباحثين صياغة مشكمو البحث باألتي:
 قدالتسكع االلكتروني في المنظمات بشكل عام والمنظمات العراقية بشكل خاص, 

, او التطبيق غير الفاعل يرجع السبب الى عدم إيالء االىمية لسموك المواطنة الرقمية
 ".لمعمل عن بعد
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  Research Questionsثانيًا: تساؤالت الدراسة 

إيجاد األجبات عن استنادًا عمى ما تم عرضُو في مشكمة البحث, يسعى الباحثين الى 
 تية:التساؤالت األ

 ما مستوى توافر المواطنة الرقمية لدى العاممين في المديرية قيد البحث؟  .4
 نتشار التسكع االلكتروني بين العاممين في المديرية قيد البحث؟ أما مستوى  .0
الرقمية في الحد من التسكع االلكتروني في المنظمة قيد ما ىو تأثير المواطنة  .2

 البحث؟
ىل يوجد تأثير تفاعمي لمعمل عن بعد في العالقة بين المواطنة الرقمية و التسكع  ..

 االلكتروني في المديرية قيد الدراسة؟
  Research Objectives ثالثًا: أىداف البحث 

 ين في المديرية قيد البحث. تحديد مستوى توفر المواطنة الرقمية لدى العامم .4
 لكتروني لدى العاممين في المديرية قيد البحث.أنتشار التسكع األكتشاف مستوى أ .0
معرفة تأثير المواطنة الرقمية في الحد من التسكع االلكتروني في المنظمة قيد  .2

 البحث. 
في العالقة بين  المواطنة الرقمية و  لمعمل عن بعدستكشاف التأثير التفاعمي أ ..

 التسكع االلكتروني. 
 

 Research Importance  ىمية البحثأرابعًا: 

 لتوضيح أىمية البحث من الجانب النظري والجانب العممي من خالل مايمي:

 االىمية النظرية لمبحث: .1
قمة الدراسات السابقة )العربية واالجنبية( والتي تناولت متغيرات البحث, األمر     

الذي حفزت الباحثين عمى الدخول في ىذا المجال لمتحقق من طبيعة العالقة بين 
متغيرات البحث, فحازت الدراسة الحالية عمى اىميتيا كونيا تطرقت الى متغيرات 



 هـ4443-م  2022. لسنة  2الثاني ملحق  العدد /رابع المجلد ال / رابعةالمستدامة . السنة المجلة الدراسات 

 

 
871 

, لمعمل عن مواطنة الرقمية, التسكع االلكترونيميمة عمى المستوى الوظيفي ىي: )ال
(, اذ تعد ىذه المتغيرات من المرتكزات االساسية ألداء االعمال بفاعمية في بعد

 منظمات االعمال التي تيدف الى الحد من التسكع االلكتروني في منظمات االعمال. 
 ور الثاني: األىمية العممية لمبحثالمح

مت في بيئات عالمية مختمفة  لدراسة ستخدأتوظيف واختبار مقاييس  -
 متغيرات البحث وتم تطبيقيا في البيئة العراقية.

عتمادىا كإجراءات أستفادة الميدانية من نتائج البحث, من خالل األ -
موضوعية تمكن المديرية قيد الدراسة من نشر الوعي بالمواطنة الرقمية 

 وضمان الحد من التسكع االلكتروني. 
جل تطوير واقع أمن نتائج البحث في وضع مجموعة من ستفادة يمكن األ -

المنظمات العراقية الخدمية عمومًا وفي مديرية توزيع كيرباء الديوانية 
 خصوصًا. 

 Research Frameworkخامسًا: المخطط الفرضي لمبحث 
استنادًا الى الدراسات السابقة ذات الصمة بمتغيرات البحث )المواطنة 

 ,.Bakir et al( مثل دراسة العمل عن بعدالرقمية, التسكع االلكتروني, 
2017) Hartijasti & Fathonah,2015; قام الباحثان بوضع مخطط )

فرضي يظير طبيعة العالقة بين متغيرات البحث, كما ىو موضح بالشكل 
 ناه. (اد4)
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 ( المخطط الفرضي لمبحث4شكل )

(, تبين بإن متغير المواطنة الرقمية ىو المتغير المستقل والذي 4من خالل الشكل )
سيتم قياسو من خالل خمسة ابعاد ىي )قواعد السموك االلكتروني, المسؤولية, الرفاىية/ 

, اما المتغير التفاعمي فكان االمان"الحماية الذاتية"(الصحة, المتاجرة االلكترونية, 
المتغير التابع فيو التسكع االلكتروني والذي سيتم قياسُو )العمل عن بعد(, فيما يخص 

من خالل ثالثة ابعاد ىي)التسكع االلكتروني االجتماعي, التسكع االلكتروني الترفييي, 
 التسكع االلكتروني المعرفي(. 

 Research Hypothesesالبحث سادسًا: فرضيات 

فقد تم صياغة  ىدافُو, أجابة عمى تساؤالت البحث الحالي وتحقيق أجل وضع أومن 
 ة وفرضياتيا الفرعية, وكمايمي: الفرضية الرئيس

 قواعد السموك االلكتروني

 المسؤولية 

 الرفياية/ الصحة 

 المتاجرة االلكترونية

 االمان)حماية الذاتية(

 المتغير المستقل

 المواطنة الرقمية

 التسكع االلكتروني االجتماعي

 التسكع االلكتروني الترفيي

 التسكع االلكتروني المعرفي

 المتغير التابع

 التسكع االلكتروني
العمل 

 عن بعد 
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, المواطنة الرقمية ليا تأثير معنوي في التسكع االلكتروني :االولى الفرضية الرئيسة
 فرعية ىي: وينبثق عن ىذه الفرضية خمسة فرضيات

H1-1  التسكع االلكترونيليا تأثير معنوي في قواعد السموك االلكتروني. 

H1-2  التسكع االلكترونيليا تأثير معنوي في المسؤولية. 

H1-3  التسكع االلكترونيليا تأثير معنوي في الرفاىية / الصحة. 

H1-4  التسكع االلكترونيليا تأثير معنوي في المتاجرة االلكترونية. 

H1-5  التسكع االلكترونيلو تأثير معنوي في االمان . 

 :الفرضية الرئيسة الثانية .ثانياً 

 .H2  العالقة بين المواطنة الرقمية العمل عن بعد لو تأثير تفاعمي معنوي عمى
 وتنبثق عن ىذه الفرضية فرضية الفرعية التالية:، والتسكع االلكتروني

H2-1  العالقة بين المواطنة الرقمية العمل عن بعد لو تأثير تفاعمي معنوي عمى
 .والتسكع االلكتروني

  Research Measurementsسابعًا: مقاييس البحث 

يكون أمام الباحثين أختيارين عندما يعتمد مقاييس البحث, أما ان يقوم الباحثين 
بتصميم المقياس, او يستخدم الباحثين مقياس مستخدم في دراسات سابقة مع األخذ 

( في البحث (Kline,2009:200بالحساب تكييف المقياس ليالئم بيئة الدراسة 
ثاني, أذ تم االستفادة من مقاييس الدراسات الحالية, قام الباحثين بأختيار األسموب ال

 (.4السابقة في قياس متغيرات البحث وكما موضح في الجدول)

( في قياس متغيرات Point Likert-5تم اعتماد تدرج مقياس ليكرت الخماسي )
البحث الحالية ذو التدرج )أتفق تمامًا, أتفق, محايد, ال اتفق, ال اتفق تمامًا(. وقد 

المواطنة الرقمية خمسة ابعاد ىي )قواعد السموك االلكتروني, تضمنت ابعاد 
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المسؤولية, الرفاىية/ الصحة, المتاجرة االلكترونية, االمان  الحماية الذاتية( وكان عدد 
لُو ثالث ابعاد ىي )التسكع االلكتروني  , اما التسكع االلكتروني41الفقرات 

االلكتروني الترفييي( وعدد الفقرات  االجتماعي, التسكع االلكتروني المعرفي, التسكع
48. 

 ( مقاييس الدراسة1الجدول )

 المقياس المعتمد عدد الفقرات االبعاد  المتغيرات
 
 

 المواطنة الرقمية

  . قواعد السموك االلكتروني
 
 

Nordin et al., 
2016)) 

 
 

 . المسؤولية
 . الرفاىية / الصحة
 2 المتاجرة االلكترونية

 . ) الحماية الذاتية ( االمان

 
 التسكع االلكتروني 

التسكع االلكتروني 
 االجتماعي

8  
(Sarıtepeci & Sert, 

التسكع االلكتروني  (2021
 المعرفي

. 

التسكع االلكتروني 
 الترفييي

. 

 ,.Adekunle et al) . العمل عن بعد  العمل عن بعد
2018: 2) 

 عداد الباحثينأالمصدر: من 
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 Population & Sample Researchثامنًا: مجتمع البحث 

شتمل مجتمع البحث عمى الموظفين العاممين في مقر مديرية توزيع كيرباء أليذا 
حدى فروع الشركة العامة لتوزيع كيرباء الفرات االوسط والبالغ عددىم أالديوانية 

ن أ(, عممًا 40/0.04/ 02( بحسب سجالت الموظفين في المديرية بتاريخ )247)
( موظف وىو ما سيتم 042الموظفين المتواجدين فعميًا في المديرية قيد البحث ىو )

الكمي يعود السباب عدة منيا ما الفرق في العدد أشموليم جميعًا في ىذه البحث, 
سنوات(, كما وان  8)االجازات الطويمة, االجازات الدراسية, االجازات المرضية, اجازة 

بعض المنتسبين ذوي اعمال خاصة مثل )متسمقي االبراج, وفرق الصيانة الجوالة(, تم 
%( في حين ان األستمارات الصالحة لمتحميل 8..7استمارة وبنسبة ) 472استرجاع 

 %(.8..7استمارة وبنسبة ) .48الحصائي بمغت ا

 المبحث الثاني
 اإلطار النظري لمبحث 

Theoretical Framework  

  Digital Citizenship اواًل: المواطنة الرقمية

  The Concept of Digital Citizenshipمفيوم المواطنة الرقمية  .1
تتكون المواطنة الرقمية من كممتين االولى المواطنة والثانية ىي الرقمية     

وىما في الواقع مفيومان مختمفان تمامًا, المواطنة ليا العديد من المعاني 
المتعددة ومن بينيا )التربية المدنية( والتي تأتي من الكممة اليونانية سيفيتاس 

Civitas) ترجمة كممة المواطنة بمعنى ( والتي تعني دولة وكذلك يمكن
( مجموعة من 0. يوضح الجدول )Banks, 2008:136) )عضوية الدولة()

 تعاريف المواطنة الرقمية.
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 ( مجموعة من التعاريف لمفيوم المواطنة الرقمية0جدول )
 التعريف الباحث والسنة

Saxby, 
2015:164)) 

انيا قواعد السموك المناسبة والمسؤولة فيما يتعمق 
بأستخدام التكنولوجيا أو ىؤالء الذين يستخدمون 

 االنترنت بأنتظام وفعالية.
Koni,2021:12))  انيا ىي القدرة عمى التفكير النقدي والتصرف بأمان

 والمشاركة بمسؤولية في العالم الرقمي.
Ribble,2021: 

74)) 
ىي التركيز عمى الميارات التي يحتاجيا جميع 

والتعامل معيا بشكل فعال في المستخدمين لمتكنولوجيا 
 عالم رقمي دائم التوسع.

 
 The Importance of The Digital اىمية المواطنة الرقمية  .2

Citizenship 
 ويمكن تمخيص اىمية المواطنة الرقمية في النقاط التالية:  

تساعد المواطنة الرقمية عمى مواكبة التطور والتكنولوجيا معرفة  -
 (.  (Shane,2016:30-31االستخدامات المناسبة ليا 

مساعدة االفراد عمى اتخاذ قرارات واجراءات عند استخدام التواصل  -
االجتماعي ليا القدرة عمى اثارة التغيير االجتماعي االيجابي والسمبي  

Shane,2016:30-31) .) 
تساعد عمى االستخدام االمثل لتكنولوجيا المعمومات واالتصاالت وفيم  -

المستخدم ومعرفتو والوعي والوصول الى المواطنة الرقمية االيجابية كما 
يساعد المواطنين الرقميين عمى التصرف كأفراد مسؤوليين بناء عمى 
التفاعالت الرقمية مع االخرين من خالل اتباع قواعد السموك عبر 

 .(Alqahtani et al., 2017 :96)ترنت االن
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تركز المواطنة الرقمية عمى استخدام موارد االنترنت لتعزيز السموك المحترم  -
والمتسامح بين افراد المجتمعات مما ينعكس ايجابيًا في زيادة انشطة 

 .((Jones & Mitchell, 2015: 2التعاون المدني 
ليا وجود عمى نطاق  المواطنة الرقمية في الواقع ىي قضية مجتمعية -

عالمي وتشمل موضوعات متعددة ومنيا الوعي العالمي والسموك االخالقي 
واالختالفات في انظمة المعتقدات واالختالفات في االعراف االجتماعية 

 والمواقف والسموكيات والتي تحتاج الى ان يتم تقييميا بشكل مستمر 
.(Hintz et al., 2017: 733)    

 The Digital Citizenship Dimensions ofالرقميةابعاد المواطنة  .3
 في ىذه الفقرة سيتم عرض ومناقشة ابعاد المواطنة الرقمية وىي كمايمي: 

( عمى العناصر الخمسة األولى لممواطنة الرقمية (Nordin, 2016: 72-73ركز 
 والتي اشار ليا 

-80)87Ribble,2021: بأعتبارىا االبعاد الكامنة وراء سموكيات المواطنة الرقمية )
من الناحية المفاىيمية, وذلك لتداخل ىذه االبعاد مع العناصر االربعة االخرى 

 لممواطنة الرقمية وىي:  
  قواعد السموك االلكتروني •
 عندما االتصال باالنترنت يظير المواطنون الرقميون والمثقفون سموك مؤدب عندما 

يتعامل مع االخرين في العالم االفتراضي أذ يحترمون القواعد االجتماعية واالعراف 
في العالم االفتراضي وبالصورة المناسبة, كما ويتفاعمون مع االخرين الى الحد الذي 
يقومون بتحديد االسباب عند حصول اختالف في وجيات النظر في النقاشات 

 (, (Ribble & Bailey, 2007:43 ي,المطروحة عمى مواقع التواصل االجتماع
ليذا يمكن وضع تعريف اجرائي  لقواعد السموك االلكتروني عمى انيا السموك المؤدب 
والمقبول والتي يظيرىا المواطنون الرقميون عند أتصاليم باالنترنت اذ يبدون أحتراميم 

 ي. لمقواعد األخالقية واالعراف االجتماعية بشكل مناسب في العالم االفتراض
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 المسؤولية  •

يتحمل المواطنون الرقميون والمستخدمين التكنولوجيا الرقمية الممتزمون بالقانون 
المسؤولية عن أفعاليم عبر االنترنت ومواقع التواصل االجتماعي, أذ انيم عمى دراية 
تامة بماىو الصواب وماىو الخطأ وماىي السموكيات المناسبة وما ىي السموكيات 

ويكونون عمى معرفة النشطة عبر االنترنت غير المناسبة ومتى ينخرطون في ا
بأنتياك حقوق النشر والقواعد والقوانين التي تضعيا المنظمات وتحمل مسؤولية 

, ويضع ((Oxley, 2010: 1انتياك منع النشر لموثائق والكتب والمخاطبات الرسمية
الباحث تعريف اجرائي لممسؤولية عمى انيا تحمل مستخدموا التكنولوجيا الرقمية 
المسؤولية القانونية ألفعاليم عبر االنترنت ومعرفة وماىي السموكيات المناسبة وماىي 
السموكيات غير المناسبة ويكونون عمى دراية تامة بالعواقب القانونية ألنتياك القوانين 

 والقواعد ذات الصمة بحقوق النشر. 

  الرفاىية و الصحة •

ونوا عمى وعي ومعرفة بالمخاطر يحتاج  االفراد العاممون في المنظمات ان يك
الجسدية الكامنة والتي يمكن ان تصاحب استخدام التكنولوجيا والتقنيات الرقمية مثل 
االثار الصحية السمبية عمى العينين والكتفين والظير واالعراض األخرى التي قد تنجم 

" والتي عن االستخدام غير المسؤول والتي قد تتطور الى الى مرحمة " ادمان االنترنت
يتولد عنيا المشاكل العقمية والنفسية فضاًل عن المشاكل الجسدية, 

(Hollandsworth et al., 2011: 39) وبناء عمى ما تقدم يمكن وصف الرفاىية ,
والصحة أجرائيًا بأنيا السموكيات المريحة واالمنة والتي تقمل من المخاطر الصحية 

صابة بشد العين واالالم االخرى الناتجة عن استخدام الكمبيوتر ومثاليا اال
 واالضطرابات العصبية الناتجة عن استخدام الكمبيوتر. 
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  المتاجرة االلكترونية •

تعد المتاجرة االلكترونية من المعايير الحديثة والتي أخذت بالدخول الى حياتنا 
اليومية, اذ تم استخداميا في العديد من االنشطة الحياتية والتي ترتبط بثورة تكنولوجيا 
المعمومات, أن انتشار الكثير من عمميات البيع والشراء وتبادل المنتجات والخدمات 

ان نطمق عمى ىذه العممية بالمتاجرة االلكترونية, فالمتاجرة  من خالل االنترنت يمكن
االلكترونية تعبير يمكن تقسيمُو الى مقطعين االول ىو " المتاجرة" والتي تشير الى 
النشاط االقتصادي الذي يتم من خاللُو تداول السمع والخدمات بين الحكومات 

ثانييو "االلكترونية" ويقصد بيا والمنظمات وتحكمُو مجموعة من القواعد, اما المقطع ال
اداء النشط التجاري بأستخدام التكنولوجيا واالساليب االلكترونية ومنيا االنترنت, 

,(Ribble, 2015: 15)  يقدم الباحث تعريفًا اجرائيًا  لممتاجرة االلكترونية عمى انيا
شراء عبر ادراك المواطنين الرقميين المستيمكين والذين يقومون بعمميات البيع وال

االنترنت بالكيفية والطرق التي يحمون بيا أنفسيم من الحيل واألفتراس االلكتروني 
 والديون غير المبررة. 

 األمان )الحماية الذاتية(  •

تعد المخاطر االمنية الخاصة بأختراق نظم المعمومات وسرقة بيانات المنظمات ىي 
احدى ابرز االمور التي تسعى المنظمات االعمال لتجنب مخاطرىا, باالضافة الى 
وضع االليات التي يمكن من خالليا يقوم الموظفين بالحتفاظ بسرية البيانات وامنيا 

, (Thalmann et al., 2014: 174), سواء كانت بيانات شخصية او تنظيمية
ويعرف االمان )الحماية الذاتية( اجرائيًا بأنيا االحتياطات االلكترونية التي يقوم بيا 
مستخدموا التكنولوجيا الرقمية لضمان عدم حصول أي أختراق او سرقة أو تمف 
لمبيانات الحساسة والشخصية من خالل تثبيت برامج مكافحة الفايروسات والتجسس 

 وجدار الحماية في الكمبيوترات الخاصة بيم.  
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  Teleworkingثانيًا: العمل عن بعد 
بدأ االىتمام بشكل كبير بمفيوم العمل عن بعد مطمع التسعينيات من العمل عن بعد: 

القرن الماضي ليشير الى اداء االعمال بعيدًا عن مكان العمل, كما ويقصد بو تنظيم 
م االتصاالت وتقنيات المعمومات والتي تمكن الموظفين العمل من خالل استخدام نظ

والمدراء من تبادل النشاطات واساسيات العمل من مواقع بعيدن عن مكان عمميم او في 
(,  تسمح ىذه العممية لالفراد (Perez et al., 2004: 280  مواقع غير مكان العمل

بالعمل من خالل الصفحة الرئيسية لممنظمة اذ تساعد االستراتيجية الموظفين عمى بناء 
اسرىم وحياتيم الشخصية حول عمميم بالترتيب لتقميل النفقات المتعمقة بالعمل لموصول 

 .(Yeandle et al., 2002)الى منظمات أقل اضطرابًا وخالية من االجياد 
رز اىمية العمل عن بعد كونُو احد االستراتيجيات التي تحقق التوازن بين الحياة وتب

والعمل الن الموظفين يبقون مع اسرىم ويؤدون االعمال المكمفين بيا وىذا ما يعزز 
االستقالل المكاني والذي يوفره العمل عن بعد وباالخص اذا كان مكان العمل بعيد 

Malik et al., 2016:1045).) 
(  أن استخدام التكنولوجيا يساعد عمى ادارة (Asadullah& Fernadez,2008ى وير 

الحدود بين الحياة والعمل بشكل فعال, أذ يعتبر أحدى ترتيبات العمل عن بعد التي تمنح 
العاممين الحرية في اين ومتى يعمل طالما معُو جياز الكمبيوتر واتصال باالنترنت, 

ئيًا بأنُو االستراتيجية التي تسمح لالفراد بالعمل من ويمكن تعريف العمل عن بعد اجرا
خالل حساباتيم الشخصية والكمبيوتر الخاص من المنزل اذ تساعد ىذه االستراتيجية 
االفراد العاممين عمى بناء حياتيم االسرية الشخصية عمى ىذا االساس التي يترتب عمييا 

 ,.Adekunle et al واالجيادلعمل وتقميل االضطرابات تقميل النفقات المتعمقة با
2018:2)). 
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 E-loafing: التسكع االلكتروني ثالثاً 

  The Concept of E-loafingمفيوم التسكع االلكتروني  .1

وبدأت المشاكل سوء االستخدام االنترنت تجذب انتباه االوساط األكاديمية بعد فترة 
( مصطمح التسكع (Lim,2002وجيزة وبدأت االبحاث بيذا الخصوص, فقد حدد 

االلكتروني في وصف سوء االستخدام لالنترنت في مكان العمل وفي االوقات 
( 2(. ويوضح الجدول)(Nan et al., 2021:98-99المخصصة لمعمل 

 مجموعة من التعاريف التسكع االلكتروني. 

 ( مجموعة من التعاريف لمفيوم التسكع االلكتروني 3جدول )

 التعريف  الباحث والسنة
Lim,2002))  انُو االنحراف في االنتاجية في مكان العمل أذ يتعمد الموظفون

 تجنب القيام بالعمل أثناء ساعات العمل.
Kalayci,2010))  ىو ميل االفراد العاممين إلستخدام االنترنت و االجيزة

 التكنولوجية إلغراض ال عالقة ليا بالعمل.
Saritepeci, 

2019) ) 
تؤثر سمبًا عمى الكفاءة و االنتاجية في  ىو احد الظواىر التي

 انشطة العمل والتعمم والتعميم.
 المصدر:من اعداد الباحثين 

 Negative effects of E-loafingثانيًا: االثار السمبية لمتسكع االلكتروني 

لقد شيدت السنوات االخيرة تقدم كبير جدًا ومتطور في التنكولوجيا وشبكات 
االتصال وتقدم التقنيات فالمنظمات تعاني من سموك التسكع االلكتروني بصورة 

كبيرة وىذا ما يؤدي الى تولد خسائر وتكاليف كبيرة لممنظمات سواء كانت تكاليف 
 . (Garrett & Danziger, 2008: 938)من الناحيتين البشرية والمالية 
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المنظمات التي تشيد ظاىرة التسكع االلكتروني تعاني بصورة كبيرة من انتياك  -
السرية لممنظمة وفقدان السمعة وانتياك الخصوصية الشخصية والمسؤولية 

 . (Garrett & Danziger, 2008: 938)الشخصية والتنظيمية 
يتولد عن التسكع االلكتروني في اثناء الوقت المحدد لمعمل ضعف االنتاجية  -

لممنظمة وبالتالي تشكيل خطورة عمى المنظمة نتيجة لخسائر مالية بالمميارات 
 (Weatherbee, 2010:35-36)الدوالرات. 

يتسبب التسكع االلكتروني في المنظمة الى تشتت المعمومات في العمل ويستنفذ  -
 . (Rajah & Lim, 2011)لمعرفية الالزمة الداء الميام في العمل الموارد ا

يعد التسكع االلكتروني مدمرًا وىو شكل من اشكال وتصرفات الموظف المنحرف  -
والذي يعتبر سموك تطوعي ينتيك المعايير التنظيمية اليامة وبالتالي يكون تيديدًا 

 .(Lim, 2002)لرفاىية المنظمة واعضائيا او كمييما 

ان من اخطر االثار الناجمة عن التسكع االلكتروني والتي تواجو منظمات  -
االعمال ىي )ضياع الوقت, التسويف بالعمل, انخفاض االداء, فقدان التركيز( 

(Beri & Gulati, 2022: 16 ) 

 E-loafing Dimensions of . ابعاد التسكع االلكتروني3

 & Saritepeci)قام الباحثان بتحديد ابعاد التسكع االلكتروني باألعتماد عمى دراسة 
Sert, 2021: 43)   وبناءًا عمى ىذه الدراسة يتضمن التسكع االلكتروني ثالث ابعاد

 ويمكن توضيحيا عمى النحو االتي: 
 التسكع االلكتروني االجتماعي  .1

وارسال الرسائل عبر البريد االلكتروني  يشكل التواصل االجتماعية واجراء االتصاالت 
واستخدام تطبيقات الرسائل الفورية جزءًا كبيرًا من انشطة التسكع االلكتروني, والتي 
تعبر عن استخدام ادوات تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت وخاصة االنترنت 

ماعية لألغراض الشخصية لألفراد غير مرتبطة بالميام العمل, وترتبط العوامل االجت
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المذكورة ىنا ارتباطًا وثيقًا بشبكة العالقات في الحياة الحقيقية واالفتراضية لالفراد 
(Hussain et al., 2017 ويقدم الباحثان تعريفًا لمتسكع االلكتروني االجتماعي ,)

اجرائيًا عمى انُو االنشطة المتعمقة بأستخدام تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت 
تواصل االجتماعي واالرتباط بشبكة من العالقات االجتماعية في واالنترنت لغرض ال

 العالم االفتراضي أثناء العمل وألغراض شخصية ال عالقة ليا بالعمل. 

  التسكع االلكتروني الترفييي .0

يعد دخول المواقع الترفييية ومشاىدة االفالم والدخول الى غرفة الدردشة من سموكيات 
م مواجيتيا بشكل متكرر في اماكن العمل او اثناء التعميم التسكع االلكتروني والتي يت

(Akbulut et al., 2017: 88) أذ تجذب االلعاب الرقمية مجموعة واسعة من ,
الفئات العمرية وألسباب عديدة منيا سيولة اقتنائيا وتوفرىا بشكل واسع باالضافة الى 

سكع االلكتروني الترفييي بأنُو التأثيرات البصرية والسمعية, باالضافة الى ما تقدم, فالت
استخدام منظمومة االنترنت الخاصة بالمنظمة ألغراض ترفييية ولساعات طوال 
تؤدي الى تراجع مستويات االداء التنظيمي وتسبب بأدمان الموظفين عمى المواقع 
الترفييية وااللعاب في اوقات المخصصة لمعمل وىذا ما يؤثر سمبًا عمى انتاجية 

, الباحثان بدوىم (Tanrıverdi & Karaca, 2018: 311)مال منظمات االع
يوضحان تعريف التسكع االلكتروني الترفييي اجرائيًا عمى انو ىو قيام االفراد العاممين 
باالنجذاب ولعب االلعاب الرقمية واسعة االنتشار سواء كانت مرتبطة باألنترنت او 

از فرىا وسيولة تحميميا في جيغير مرتبطة في االوقات المخصصة لمعمل نتيجة لتو 
 الكمبيوتر او الياتف الذكي.  

 التسكع االلكتروني المعرفي .2

اصبحت االجيزة االلكترونية الذكية جزءًا ال يتجزأ من الحياة اليومية اذ بدء استخداميا 
ألغراض تعميمية اذ ال يقتصر التسكع االلكتروني عمى السموكيات مثل )متابعة 
االخبار, التواصل االجتماعي, ارسال الرسائل عبر البريد االلكتروني, زيارة المواقع 
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ا يتعدى ذلك, من خالل استخدام تكنولوجيا المعمومات الترفييية, االلعاب( انم
واالنترنت لموصول الى محتوى مختمف ومفصل وىذه المحتويات تعمل عمى تطوير 

( الباحثين بدورىم (Seçkin & Kerse, 2017: 92االمكانيات والميارات الفردية, 
فراد العاممين يقدمان تعريف اجرائي لمتسكع االلكتروني المعرفي عمى انو ىو قيام اال

بإستخدام ادوات تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت لموصول الى محتويات معرفية 
 مختمفة تساعدىم في تطوير الذات وكسب ميارات تتعمق بالعمل. 

 لمبحث الثالث
 تحميل البيانات وتقييم المقياس

Data Analysis & Scale Assessment 
 Coding of Variables and Scaleاواًل. ترميز متغيرات وفقرات المقياس 

Items 
تمثل عممية ترميز فقرات أداة القياس من الخطوة األولى في عممية التحميل 
االحصائي، اذ تيدف عممية الترميز الى تسييل ادخال البيانات التي قام الباحثان 
 بجمعيا في البرامج اإلحصائية، وفيما يأتي عرض لعممية ترميز فقرات االستبيان.

 ترميز فقرات مقياس المواطنة الرقمية -1
( ترميز فقرات متغير المواطنة الرقمية.جدول )  

رمز  البعد
 الفقرة

 الفقرات
 في المديرية التي أعمل بيا .....

قواعد 
السموك 

االلكتروني 
EE 

EE1  أذكر أسبابي عندما أختمف عمى شئ ما عند استخدام
كانت القضية االنترنت )مواقع التواصل االجتماعي( ميما 

 المختمف عمييا.
EE2  ال أشجع الخالفات التي تحصل عبر االنترنت )مواقع

 التواصل االجتماعي(.
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EE3  أمتثـل لتوجييات مسؤولي المباشر الخاصة بمنع استخدام
 الموبايل اثناء وقت العمل.

EE4  أحترم األعراف االجتماعية والقواعد االخالقية عند استخدام
 االنترنت.

المسؤولية 
RE 

RE1  ىناك مراقبة ألستخدام الياتف الذكي والكمبيوتر واالنترنت
 خالل فترات العمل من قبل مسؤولي المباشر. 

RE2  أنا أستخدم الكمبيوتر ضمن الوقت المحدد الذي يوجو بو
 مسؤولي المباشر.

RE3  أنا مدرك بمسؤولية أنتياك عدم النشر )الكتب الرسمية
الرسمية الخاصة بالعمل( عبر االنترنت دون والمخاطبات 

 موافقة الجيات ذات العالقة.
RE4 .أنا عمى دراية بسياسة المديرية لالستخدام المقبول لالنترنت 

الرفاىية / 
الصحة 

WH 

WH1  أحافظ عمى وضع صحي مناسب لمجسم عند استخدام
 الكمبيوتر في العمل.

WH2  أحافظ عمى مسافة مناسبة بين عيني وشاشة الكمبيوتر عند
 العمل. 

WH3  أضع لوحة المفاتيح )الكيبورد( بشكل صحيح وأتأكد أن
 ساعدي ومعصمي مستقيم عمى الكيبوردعن العمل.

WH4  أنا مدرك ألثار االستخدام المتواصل لمكمبيوتر والياتف
 الذكي عمى صحتي النفسية والعقمية.

المتاجرة 
االلكترونية 

EC 

EC1  عند التسوق عبر اإلنترنت لغرض العمل، أنتبو إلى العممة
المستخدمة والسعر اإلجمالي لمسمع والخدمات التي يتم دفع 

 ثمنيا.
EC2  عند التسوق عبر االنترنت لغرض العمل, االحظ جيدًا اسم
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 البائع والعنوان والبريد اإللكتروني ورقم الياتف.
EC3  عند التسوق عبر االنترنت لغرض العمل, أتأكد من

 حصولي عمى نسخة من العممية التجارية.
 االمان 

SP 
SP1 ( أقوم بتحديث المتصفح مثلGoogle Chrome  

Internet Explorer, Safari  ) بأستمرار عمى جياز
 .الكمبيوتر الخاص بي

SP2 ( أقوم بتثبيت برنامج مكافحة الفيروسات مثلWindows 
Defender (Nod,   وتحديثو بشكل دوري عمى جياز

 .الكمبيوتر الخاص بي
SP3  أقوم بتثبيت برنامج مكافحة االختراق االلكتروني مثل

(Norton ) وتحديثو بإستمرار عمى جياز الكمبيوتر الخاص
 .بي

SP4  أحرص عمى تشغيل جدار الحماية بشكل دوري عمى
 جيازالكومبيوتر الخاص بي . 

 المصدر: اعداد الباحثين 

   ترميز فقرات متغير التسكع االلكتروني -
 ELOP( ادناه ترميز فقرات متغير التسكع االلكتروني 8يستعرض الجدول ) 

 وابعاده الثالثة.

 ( ترميز فقرات متغير التسكع االلكتروني8جدول )

رمز  البعد
 الفقرة

 الفقرات
 في المديرية التي أعمل بيا .....

أتحقق بشكل متكرر من اإلشعارات عمى حسابي في مواقع  SEL1التسكع 
, Instagram ,Facebookالتواصل االجتماعي مثل )
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االلكتروني 
االجتماعي 

SEL 

Twitter ,TikTok .).. وغيرىا 
SEL2  أنا اتصفح بشكل مستمر لمنشورات مواقع التواصل

, Instagram ,Facebookاالجتماعي مثل )
Twitter,TikTok   )وما إلى ذلك. 

SEL3  أعمق كثيرًا عمى المنشورات في مواقع التواصل االجتماعي
 Instagram ،Facebook  ،Twitter  ،TikTokمثل )

 .و غيرىا(
SEL4  احب أن اتفحص الممفات الشخصية )بروفايل( عمى مواقع

, Instagram ,Facebookالتواصل االجتماعي مثل )
,Twitter TikTok ،)وغيرىا. 

SEL5  أشارك القصص(story)  عمى وسائل التواصل االجتماعي
 Instagram ,Facebook ,,Twitter ,TikTokمثل)

WhatsApp .)وغيرىا 
SEL6  كثيرًا ما أشارك )نًصا وصوًرا وفيديو وما إلى ذلك( عمى

 , Instagramمواقع التواصل االجتماعي مثل )
Facebook , Twitter , TikTok .)و غيرىا 

SEL7  استخدم كثيرًا ميزة الرسائل الفورية في مواقع التواصل
 WhatsApp , Messenger , Beepاالجتماعي مثل )

 وغيرىا(.
 

التسكع 
االلكتروني 
المعرفي 
AEL 

AEL1  أقراء بأستمرار النصوص الرقمية في الياتف الذكي حول
 القضايا الخاصة بعممي. 

AEL2  اشاىد مقاطع الفيديو في الياتف الذكي حول غالبًا ما
 المواضيع التي تطور مياراتي في العمل.
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AEL3  أنا احاول ايجاد طرائق واساليب مبتكرة عبر االنترنت تسيم
 في تطوير عممي.

AEL4 .استخدم الكمبيوتر لدراسة وفيم مواضيع ذات أىمية لعممي 
التسكع 

االلكتروني 
الترفييي 

GEL 

GEL1  كثيرًا ما استخدم االنترنت لممشاركة بألعاب الكترونية أثناء
 العمل.

GEL2  أمارس العاب رقمية ال تتطمب االتصال باالنترنت أثناء
 العمل.

GEL3  غالبًا ما اقوم بتنزيل االلعاب والتطبيقات ذات الطابع
 الترفييي في اوقات العمل.

GEL4  وجياز الياتف بعض االحيان استخدم جياز الكمبيوتر
 الذكي لممشاركة في العاب المراىنات في أوقات العمل.

 المصدر: اعداد الباحثين

 ترميز فقرات متغير العمل عن بعد -
 ( ترميز فقرات متغير العمل عن بعد6جدول )

رمز  البعد
 الفقرة

 الفقرات
 في المديرية التي أعمل بيا .....

العمل عن 
 TWبعد 

TW1 بعد وسيمة لتحفيز الموظفين ذوي االداء المنخفض عمى  يعتبر اسموب العمل عن
 انجاز اعماليم بكفاءة.

TW2  .أستراتيجية العمل عن بعد تؤثر عمى تحسين درجة تقييم أداء الموظفين 
TW3  .استراتيجية العمل عن بعد كسياسة تؤثر عمى انتاجية الموظيفن بشكل عام 
TW4  .استراتيجية العمل عن بعد مطبقة بشكل فاعل 

 المصدر: اعداد الباحثين
 Description of Respondents Sampleالمستجيبين  ثانيًا: وصف مجتمع
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( وصف عينة المستجيبين بما يتضمنو من استعراض لمتكرارات 8يستعرض الجدول )
 والنسب المئوية.

( وصف عينة المستجيبين7جدول )  

النوع  1
 االجتماعي

 51.8 86 انثى
 48.2 80 ذكر

 .2 – .0 العمر 2
 سنة

32 19.3 

24 – .. 
 سنة

53 31.9 

.4 – 8. 
 سنة

49 29.5 

سنة  84
 فاكثر

32 19.3 

التحصيل  3
 الدراسي

 22.9 38 اعدادية
 16.3 27 دبموم

 56.0 93 بكموريوس
 4.8 8 ماجستير

الخبرة  4
 الوظيفية

2-10 60 36.1 
11-20 61 36.7 
21-30 37 22.3 

 4.8 8 فما فوق 31
الحالة  5

 االجتماعية
 22.7 4.2 متزوج
 4. 27 اعزب
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%111 166 لكل متغير  

 Descriptive Statistics Analasisثالثًا: التحميل اإلحصائي الوصفي 
 التحميل اإلحصائي الوصفي لممتغير المستقل  .1

التحميل االحصائي الوصفي لمتغير المواطنة الرقمية والذي يتضمن قيم ) الوسط 
وىو  ((3.7652الحسابي, االنحراف المعياري( حيث إن الوسط الحسابي العام 

(, وىذا يدل عمى 45305.( وبإنحراف معياري عام )2أعمى من الوسط الفرضي )
سابي وبشكل عام, تدل وجود تشتت منخفض نسبيًا في االجابات حول الوسط الح

ىذه النتائج عمى أن جميع االجوبة المتعمقة بمتغير المواطنة الرقمية كانت متجانسة 
ومتوافقة وصالحة لمتحميل االحصائي, مما نستنتج من ذلك بأن ابعاد المواطنة 

 الرقمية مدركة بشكل واضح من قبل العينة المستجيبة في المنظمة قيد البحث. 
 الوصفي لممتغير التابع التحميل اإلحصائي .2

الوسط والذي يتضمن قيم ) التحميل االحصائي الوصفي لمتغير التسكع االلكتروني
وىو  ((3.0432الحسابي, االنحراف المعياري( حيث إن الوسط الحسابي العام 

(, وىذا يدل عمى 57074.( وبإنحراف معياري عام )2من الوسط الفرضي )عمى أ
االجابات حول الوسط الحسابي وبشكل عام, تدل  وجود تشتت منخفض نسبيًا في

ىذه النتائج عمى أن جميع االجابات المتعمقة بمتغير التسكع االلكتروني كانت 
ن ذلك بأن ابعاد متجانسة ومتوافقة وصالحة لمتحميل االحصائي, مما نستنتج م

د المستجيبة في المنظمة قي مدركة بشكل واضح من قبل العينة التسكع االلكتروني
 البحث

 التحميل اإلحصائي الوصفي لممتغير التفاعمي -3
اظيرت نتائج التحميل الوصفي لمتغير العمل عن بعد ان قيم الوسط الحسابي الغمب 

 فقرات المتغير قد تجاوزت الوسط الفرضي لتدرج م
( وىذا يشير .2.0(, كما وان المعدل العام بمغ )2قياس ليكرت الخماسي والذي يبمغ )

 الى انتشار ووجود ىذا المتغير في المنظمة المبحوثة. 
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 ة االولىثانيا: اختبار الفرضية الرئيس
المواطنة الرقمية ليا  ( عمى ما يأتي: "H1تنص الفرضية الرئيسية األولى ) 

ولغرض اختبار ىذه الفرضية فقد تم بناء  االلكتروني" تأثير معنوي في التسكع
( نتائج تقييم االنموذج 7(، كما يستعرض الجدول )0االنموذج الييكمي في الشكل )

 الييكمي ليذه الفرضية.

 
 ة االولىالييكمي الختبار لمفرضية الرئيس ( االنموذج0شكل )

في حين القيم التي عمى مالحظة: تشير القيم التي عمى األسيم الى معامل المسار 
الدوائر فتمثل معامل التحديد المعدل، اما الرمز ]+[ فيشير الى إخفاء الفقرات 

 بسبب انتفاء الحاجة ليا عند تقييم االنموذج الييكمي.

 .SmartPLSالمصدر: مخرجات برنامج 

 ة االولىائج تقييم انموذج الفرضية الرئيس( نت7جدول )
معامل  VIF المسار الفرضية

 المسار
t Value p Value حجم  النتيجة

 F2التأثير 
معامل 
التحديد 

R2 

R2 المعدل 

H1 DICI
→EL
OP 

 0.329 0.333 0.192 قبول 0 5.024 0.377- 4

 .SmartPLSالمصدر: مخرجات برنامج 
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ة األولى لييكمي لمفرضية الرئيس( نتائج تقييم االنموذج ا..يعرض الجدول ) 
(، ولمتحقق من معنوية 0.577المسار )التأثير( قد بمغ )التي أظيرت بان معامل 

 تحقق الحدود المطموبة ومن ثم تقبل ىذه الفرضية. pو tالتأثير فان قيم كل من 

 ة االولىمفرضية الرئيسثالثا: اختبار الفرضيات الفرعية ل
 ة االولى عمى ما يأتي:الفرضيات الفرعية لمفرضية الرئيستنص  

 H1-1  التسكع االلكترونيليا تأثير معنوي في قواعد السموك االلكتروني. 
 H1-2  التسكع االلكترونيليا تأثير معنوي في المسؤولية. 
 H1-3  التسكع االلكترونيليا تأثير معنوي في الرفاىية / الصحة. 
 H1-4  التسكع االلكترونيليا تأثير معنوي في المتاجرة االلكترونية. 
 H1-5  التسكع االلكترونيثير معنوي في لو تأاالمان. 

 ( 7.ولغرض اختبار ىذه الفرضيات فقد تم بناء االنموذج الييكمي في الشكل ،)
 ( نتائج تقييم االنموذج الييكمي ليذه الفرضيات.1.كما يستعرض الجدول )
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 ة االولىالفرضيات الفرعية لمفرضية الرئيس( االنموذج الييكمي الختبار 2شكل )

مالحظة: تشير القيم التي عمى األسيم الى معامل المسار في حين القيم التي عمى 
الدوائر فتمثل معامل التحديد المعدل، اما الرمز ]+[ فيشير الى إخفاء الفقرات بسبب 

 انتفاء الحاجة ليا عند تقييم االنموذج الييكمي.
 .SmartPLSالمصدر: مخرجات برنامج 

 ة االولىالفرضيات الفرعية لمفرضية الرئيسذج ( نتائج تقييم انمو 1جدول )

الفرض
 ية

معامل  VIF المسار
 المسار

t 
Value 

p 
Value 

حجم التأثير  النتيجة
F2 

معامل 
 R2التحديد 

R2 المعدل 

H1-1 EE→ELOP 2.034 -0.069 2.637 0.422 0.328 0.349 0.003 رفض 

H1-2 RE→ELOP 1.177 -0.138 2.637 0.009 0.081 قبول 

H1-3 WH→ELOP 2.062 -0.369 7.784 0 0.233 قبول 

H1-4 EC→ELOP 2.137 -0.005 0.421 0.966 0.000 رفض 

H1-5 SP→ELOP 2.062 -0.239 4.155 0 0.187 قبول 

 .SmartPLSالمصدر: مخرجات برنامج 

لفرعية لمفرضية ( نتائج تقييم االنموذج الييكمي لمفرضيات ا1يعرض الجدول ) 
ة االولى التي أظيرت بان معامالت المسار لثالث فرضيات كانت مقبولة الرئيس

 .pو  tلتحقيقيا الحدود المطموبة من  قيم كل من 

 ة الثانية: اختبار الفرضية الرئيسرابعاً 
العمل عن بعد لو تأثير تفاعمي ( عمى ما يأتي: "H2ة الثانية )ية الرئيستنص الفرض

ولغرض اختبار ىذه  الرقمية والتسكع االلكتروني"معنوي عمى العالقة بين المواطنة 
( 1(، كما يستعرض الجدول ).الفرضية فقد تم بناء االنموذج الييكمي في الشكل )

 نتائج تقييم االنموذج الييكمي ليذه الفرضية.
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 خامسا: اختبار الفرضيات الفرعية لمفرضية الرئيسية الثانية
 عمى ما يأتي:تنص الفرضية الفرعية الرئيسية الثانية 

 H2  العالقة بين المواطنة الرقمية العمل عن بعد لو تأثير تفاعمي معنوي عمى
 .والتسكع االلكتروني

(، كما 1ولغرض اختبار ىذه الفرضيات فقد تم بناء االنموذج الييكمي في الشكل )

 االنموذج الييكمي ليذه الفرضيات( نتائج تقييم .يستعرض الجدول )
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  االنموذج الييكمي الختبار الفرضيات الفرعية لمفرضية الرئيسة الثانية( .شكل )

 الرئيسية الثانية( نتائج تقييم انموذج الفرضية الفرعية لمفرضية 1جدول )

 .SmartPLSالمصدر: مخرجات برنامج 

( نتائج تقييم االنموذج الييكمي لمفرضية الفرعية لمفرضية 1يعرض الجدول ) 
الرئيسية الثانية التي أظيرت بان معامل مسار لمفرضية  معنوية التي التحقق الحدود 

 . pو  tالمطموبة من قيم كل من 

 المبحث الرابع 
 والتوصياتاالستنتاجات 

Conclusions and Recommendations 
يتضمن ىذا المبحث االستنتاجات التي توصل الييا  البحث الحالي عمى وفق محورين, 
إذ سيتناول الجزء االول الجانب المعرفي لمبحث اما الجزء الثاني يتضمن الجانب 

 التطبيقي.
 اواًل: االستنتاجات المرتبطة بالجانب المعرفي: 

أن البحث الحالي جاء كمحاولة متواضعة لسد الفجوة المعرفية في االدبيات  -4
 السابقة والتي تناولت متغيرات البحث )المواطنة الرقمية, التسكع األلكتروني(. 

تعد المواطنة الرقمية من اىم السموكيات التي تعزز االنتماء التنظيمي لمموظفين من -0
 تكنولوجيا والتخمص من السموكيات المنحرفة.خالل االستخدام المثالي والفعال لم

معامل  VIF المسار
 المسار

t 
Value 

p 
Value 

معامل  النتيجة
التحديد 

R2 

R2 
 المعدل

TW*DICI→ 
ELOP 

1.676 -
0.112 

 0.376 0.392 رفض 0.183 1.617
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أن تنمية وتمكين المواطنة الرقمية تساعد عمى الحد من سمبية إساءة استخدام  -2
 التكنولوجيا واألنترنت في مكان العمل وباألخص ظاىرة التسكع األلكتروني. 

 ثانيًا: االستنتاجات المرتبطة بالجانب التطبيقي: 
صفي أن ابعاد المواطنة الرقمية مدركة بصورة واضحة من اظيرت نتائج التحميل الو  -4

قبل االفراد العاممين في المديرية قيد البحث, إذ حصمت المتاجرة االلكترونية عمى 
, )2.8280( وأن الوسط الحسابي العام بمغ ).17...اعمى وسط حسابي يبمغ)

المديرية قيد مما نستنتج إن المواطنة الرقمية تعد من السموكيات التي تمارس في 
 الدراسة.

اظيرت نتائج التحميل الوصفي ان ابعاد التسكع االلكتروني مدركة بشكل واضحة  -0
في المديرية قيد البحث, إذ حصل بعد )التسكع االلكتروني المعرفي( عمى اعمى 

( وعمى وان الوسط الحسابي العام لمتسكع االلكتروني .2.424وسط حسابي بمغ )
 عمى انتشار التسكع االلكتروني في المديرية قيد الدراسة. ( وىذا يدل 20...2بمغ )

المواطنة الرقمية ليا تأثير سالب بأبعادىا منفردة في التسكع االلكتروني بأبعادهُ  -2
 مجتمعة, وىي مطابقة لنتائج الدراسات السابقة, وكمايأتي: 

ليس لو تاثير في التسكع األلكتروني, وذلك  بعد قواعد السموك االلكتروني: . أ
بسبب إن األفراد العاممين في المديرية قيد البحث يجيمون بعض قواعد وسموكيات 

 األستخدام االلكتروني. 
لو تأثير في التسكع األلكتروني, يتمتع األفراد العاممين في بعد )المسؤولية(:   . ب

المديرية قيد البحث بتحمل المسؤولية القانونية واألخالقية ألفعاليم من خالل الحفاظ 
عمى سرية وأمن المعمومات التنظيمية واأللتزام بتعميمات عدم نشر الكتب الرسمية 

  والمخاطبات الخاصة بالمديرية قيد البحث. 
لو تأثير في التسكع األلكتروني, يمتزم األفراد العاممين )الرفاىية/الصحة(:  بعد . ت

في المديرية قيد البحث بإتباع األساليب الصحية التي تضمن عدم التأثير عمى 
 حالتيم الصحية والنفسية والعقمية.
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لو تأثير في التسكع األلكتروني, ويعدو  ليسبعد )المتاجرة األلكترونية(:  . ث
لك لعدم قيام األفراد العاممين بالغالب بالتدقيق في العمميات التجارية السبب في ذ

 عمى المعمومات الخاصة بالبائع مثل رقم الياتف أو االيميل.   
لو تأثير في التسكع األلكتروني, يقوم الموظفين العاممين في بعد )األمان(:  . ج

وبرامج  المديرية قيد البحث وبصورة دورية عمى تحديث وتجديد المتصفحات
المضادة لمفايروسات والتجسس, لضمان سرية وأمن المعمومات التنظيمية وحمايتيا 
من خالل ىذه البرامج والتطبيقات التي يقومون بتحديثيا من عمميات اليكر 

 واألختراق والتجسس.  
بينت نتائج التحميل االحصائي ان العمل عن بعد ليس لو تأثير ممطف في  -.

الرقمية والتسكع االلكتروني, عمى الرغم من العمل العالقة بين المواطنة 
عن بعد غير مفعل في المديرية قيد البحث بسبب كون أن عمل االفراد 
العاممين في المديرية يحتاج الى العمل داخل المنظمة وان يكون عمى 
تماس مباشر مع موقع العمل, إال انيا تعد من الممارسات الميمة والتي 

 اء التنظيمي. تساعد في تطوير األد
 ثالثًا: التوصيات

ضرورة تنمية وتقوية تحمل المسؤولية لدى االفراد العاممين في المديرية قيد البحث -4
من خالل نشر التعميمات والقوانين الخاصة والتي تبين المسؤوليات القانونية 

رة واالخالقية التي يجب ان يتمتع بيا االفراد العاممين في المديرية, فضاًل عن ضرو 
المتزاميم بسياسة عدم النشر لمكتب الرسمية, كما وعمى المديرية قيد الدراسة تعزيز 
امكانية االفراد العاممين وتنمية مياراتيم في عمميات المتاجرة االلكترونية والخاصة 

 بإعمال المنظمة 
ضرورة سعي المديرية قيد الدراسة عمى وضع السبل الكفيمة بمنع انتشار  -0

وني, النيا تعد من أبرز السموكيات التي تؤثر سمبًا عمى اإلنتاجية, من التسكع االلكتر 
خالل وضع سياسات استخدام األنترنت والكمبيوتر وشبكة االتصاالت تضمن عدم 

 أنخراط الموظفين في المديرية قيد البحث في سموكيات إساءة استخدام التكنولوجيا. 
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ممارسات العمل عن ضرورة وضع ألية مناسبة وفعالة لتنفيذ وتفعيد  -2
ذه بعد في المديرية قيد البحث وازالة كافة المعوقات التي تحول دون تنفيذ ى

 الممارسة بصورة فعالة وناجحة.
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