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 دٔس االداسح االنكزشَٔٛخ فٗ رطٕٚش انُشبغ انشٚبظٗ ثدبيعخ ثُٓب

 إعداد                                                                        
 د /  محمد عبدالرحمف محمد السيد صالح                                                           

 
 أستيدؼ البحث إلى:

ييدؼ البحث إلى التعرؼ عمى دور االدارة االلكترونية فى تطوير النشاط الرياضى بجامعة بنيا وذلؾ مف 
 خالؿ التعرؼ عمي :

 الواقع الفعمى لتواجد متطمبات تطبيؽ عممية االدارة االلكترونية لتطوير النشاط الرياضى بجامعة بنيا.  -

ؿ لمتطوير النشاط الرياضى مف وجية نظر االخصائييف الرياضييف واقع اإلدارة اإللكترونية كمدخ -
 بجامعة بنيا.

 أستخدـ الباحث: 
استخدـ الباحث المنيج الوصفي )المسحى التحميمى( القائـ عمى تحميؿ المعطيات الواقعية الميدانية، وقاـ 

( أخصائى 85) الباحث باختيار عينو البحث بالطريقو العمدية مف مجتمع البحث التى بمغ حجميا
( 55( أخصائى رياضى في حيف بمغ حجـ العينة االستطالعية )77رياضى، وبمغ حجـ العينة األساسية )

أخصائى رياضى تـ اختيارىـ مف داخؿ مجتمع البحث ومف خارج العينة األساسية لمبحث، واعتمد الباحث 
ستمارة استبياف دور االدارة في جمع البيانات عمى الدراسات المرجعية والمراجع المتخصصة لبناء أ

 االلكترونية فى تطوير النشاط الرياضى بجامعة بنيا. 

 أىـ النتائج:
 اإلدارة اإللكترونية ليا أثر ىاـ في تطوير النشاط الرياضى بجامعة بنيا. -5
ط توافر المتطمبات البشرية والقانونية والفنية والتقنية الالزمة لتطبيؽ االدارة االلكترونية عمى النشا  -2

 الرياضى بجامعة بنيا بدرجة متوسطة.
توافر المتطمبات المالية واالدارية الالزمة لتطبيؽ االدارة االلكترونية عمى النشاط الرياضى بجامعة  -3

 بنيا بدرجة ضعيفة. 
 يوصي الباحث:

رفع ضرورة االنتقاؿ نحو اإلدارة اإللكترونية داخؿ االدارة العامة لرعاية الشباب، نظرًا ألىميتيا في  -5
 مستويات األداء، وتعزيز كفاءة العمؿ اإلداري .

وضع استراتيجية لالدارة االلكترونية داخؿ إدارات النشاط الرياضى بالكميات تتناسب مع رؤييا  -2
 واىدافيا وامكانيتيا.

 .التقنية والفنية( لمتحوؿ اإللكترونية-القانونية –االدارية  –المالية  –ضرورة توفير المتطمبات )البشرية  -3
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 مقدمة البحث : 
وُتعد اإلدارة نشاط متميز لو عالقة بجميع أوجو النشاط اإلنساني وُيعد المجاؿ الرياضي أحد ىذه       

األوجو، حيث ساىمت حركة تطورىا واالتجاىات الحديثة التي عرفتيا باالنعكاس عمى المجاؿ الرياضي 
العممية وبمغت أقصى درجات التطور في واإلدارة الرياضية بالخصوص، حيث استعانت باألساليب 

الوصوؿ إلى االنجازات والبطوالت الرياضية وتحطيـ األرقاـ القياسية وانجاز المنشآت الريا ضية وغيرىا، 
حيث كاف عمى اإلدارة الرياضية في تطورىا العممي ىذا أف تمجا إلى اإلدارة كعمـ وفف إلدارة وتنظيـ 

 لدولي والقاري والمؤسسات الرياضية المختمفة.أنشطتيا عمى المستوى االولمبي وا

وأماـ ىذه الثورة العممية والتكنولوجية اليائمة التي صاحبت مجتمع المعرفة، تسببت في تضاعؼ       
ذا كانت المعرفة مف  المعرفة اإلنسانية، وفي مقدمتيا المعرفة العممية والتكنولوجية في فترات قصيرة جدا، وا 

، فإف الوصوؿ المراتب العميا في ا ليـر الفكري لمبشرية، وعنيا تتبمور الحكمة كأرقى مرحمة في ىذا اليـر
إلى ىذه المعرفة يحتاج إلى توافر المعمومات المطموبة بالقدر المناسب وفي الوقت المناسب، حتى يمكف 

 (123 : 11) لمفرد والمجتمع االستفادة منيا متى أراد ذلؾ.

رقمية تغير العالـ بشكؿ كبير ومستمر، فقد حدثت تغيرات كبيرة في الحياة ومع ظيور التكنولوجيا ال      
المينية والشخصية لألفراد في جميع أنحاء العالـ، مما أثر عمى جوانب المجتمع، وأصبحت اآلف جزأ ال 
يتجزا مف تفاعؿ الناس سواء كاف في العمؿ أـ التعميـ أـ الوصوؿ إلى المعرفة والمعمومات، وبدأت تمؾ 

 (54:  24لتكنولوجيات الجديدة والناشئة في جعؿ الجامعات أكثر جودة عما قبؿ. )ا

فقد نجـ عف الثورة االلكترونية تطور في الحياة اإلنسانية، وتغير اجتماعي لحياة األفراد وغرس كثير       
االجتماعي، مف األفكار الجديدة لدييـ نحو التحوؿ الرقمي، وأصبح التحوؿ الرقمي لو دور في التوظيؼ 

وحؿ مشكالت الفرد في المجتمع مف خالؿ االعتماد عمى المعمومات والبيانات، وىو ما يؤكد إسياـ 
التعميـ الرقمي في تعزيز ثقافة مجتمعية منفتحة، ولدييا مف المقومات ما يجعميا تساىـ في عممية التطوير 

 (27 : 6) بعيدا عف منظور التمقي فقط.

لكترونية نقمة حضارية وثقافية لممجتمعات ويتسع نطاؽ تأثيرىا ليشمؿ كافة الجوانب وتمثؿ اإلدارة اال      
السياسية واالقتصادية واالجتماعية، فإنتاج المعمومات وتشغيميا وتداوليا واالستفادة منيا في اتخاذ القرارات 

ارة االلكترونية تمثؿ أسموبا وتحقيؽ األىداؼ أصبح محورًا حقيقيًا لالىتماـ اإلدارة الجديدة ، وعميو فاف اإلد
جديدا لتجسيد إدارة عصرية وثقافة محررة مف كافة االكراىات والتصرفات البيروقراطية وذات خدمات 

 (25:  7نوعية ترقى لتطمعات وآماؿ المواطنيف.)
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في تسييؿ وتعتبر اإلدارة اإللكترونية ثورة في عالـ اإلدارة الحديثة نتيجة لما قدمتو مف آثار إيجابية       
تاحة المعمومة في كؿ وقت، وتطوير األداء  العمميات اإلدارية، وتقميص وقت وتكمفة إنجاز المياـ، وا 
الوظيفي، ورفع مستوى الكفاءة واإلنتاجية لممنظمة مف خالؿ توظيؼ التقنية ونظـ المعمومات في دعـ 

إلدارية بؿ تمتد إلى النواحي االقتصادية عممية اإلدارة، وال تقتصر فوائد اإلدارة اإللكترونية عمى النواحي ا
والسياسية واالجتماعية لممنظمة، األمر الذي جعؿ دراستيا ودراسة آثارىا مف الموضوعات الميمة التي 

 (87:  52البد مف إلقاء الضوء عمييا.)

أف اإلدارة اإللكترونية تعتبر أحد سمات تطبيقات األعماؿ  ـ(2753محمود رضواف )ويرى       
لكترونية، خاصة بعد انتشار االنترنت، واستخداماتو في تغيير وتطوير أسس إدارة األعماؿ ومبادئيا، اإل

فقد فتحت أبوابًا عديدة وبال حدود لمدخوؿ المستمر في مجاالت جديدة، إضافة إلى مزايا عديدة والمحافظة 
ضافة أنشطة جديدة في األ سواؽ الحالية والمرتقبة، واالنطالؽ عمى الميزة التنافسية والتعامؿ مع العولمة، وا 

 (59:  27إلى خارج الحدود. )

اإلدارة اإللكترونية بأنيا تعني قدرة المنظمة عمى تقديـ  ـ(2758عنترة بف مرزوؽ وآخروف )ويعرفيا       
الخدمات وتبادؿ المعمومات بوسائؿ إلكترونية كشبكة االنترنت أو أي شبكة اتصاؿ إلكترونية فيما بينيا 

يف المواطنيف ومنظمات األعماؿ المتعاممة معيا بيسر وسيولة ودقة عالية وبأقؿ تكمفة وفي أقصر وقت وب
وأي مكاف، فيي إذًا إدارة غير مسبوقة، إدارة بال أوراؽ وبال حدود وقتية، كما أنيا إدارة بال مباني وبال 

التجاىات الحديثة في اإلدارة، وىي ىياكؿ تنظيمية تقميدية"، وعمى ىذا فاإلدارة اإللكترونية تمثؿ أحد ا
نجاز المعامالت وتحقيؽ األىداؼ وتنفيذ السياسات واتخاذ  تسعى لتقديـ الخدمات وتبسيط اإلجراءات وا 
القرارات بكفاءة وجودة عالية وسرعة كبيرة، مما ينعكس إيجابًا عمى عالقة المواطنيف بالمنظمة ويجعؿ 

مات التي تيدد استقرارىا واستمراريتيا في أداء وظائفيا الحيوية األخيرة بعيدة عف مختمؼ المشكالت واألز 
 (26:  53وتؤثر عمى قدراتيا الذاتية في بناء الميزة التنافسية. )

بأنيا عممية إعادة ىندسة لألعماؿ والعالقات الحكومية وذلؾ بتفعيؿ  ـ(2758محمد أسعد )ويرى      
إلكترونية، لتقديـ الخدمات الحكومية إلى األفراد وقطاع  تقنية المعمومات واالتصاؿ لتحويميا إلى صيغة

األعماؿ بكفاءة عالية" حيث تيدؼ إلى جعؿ الحصوؿ عمى الخدمات أكثر شفافية وسرعة ومسؤولية 
لتوفير احتياجات المجتمع وتحقيؽ طـ وحاتو، وذلؾ مف خالؿ تقديـ خدمات عامة فاعمة ومتقنة، وخمؽ 

 (55:  57ع األعماؿ والوحدات الحكومية. )تفاعؿ رقمي بيف األفراد وقطا

أف اإلدارة االلكترونية ىي العممية اإلدارية القائمة عمى اإلمكانيات  ـ(2774نجـ عبود نجـ )ويؤكد       
المتميزة لالنترنت وشبكات األعماؿ في التخطيط والتوجيو والرقابة عمى الموارد والقدرات الجوىرية 

 (527:  23مف أجؿ تحقيؽ أىداؼ المؤسسة. ) لممؤسسة واآلخريف بدوف حدود
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اإلدارة االلكترونية ىي"أداء العمميات بيف مجموعة مف الشركاء  ـ(2774أحمد محمد غيـ )وبرأي       
 (37:  2مف خالؿ استخداـ تكنولوجيا المعمومات متطورة بغية زيادة كفاءة وفعالية األداء.)

( بأنيا" تنفيذ األعماؿ والمعامالت التي تتـ بيف طرفيف أو ـ2779محمد سمير أحمد )وينظر إلييا       
 (43:  58أكثر سواء مف األفراد أو المؤسسات مف خالؿ استخداـ شبكات االتصاالت االلكترونية". )

إف اإلدارة اإللكترونية تتميز بأنيا إدارة غير مسبوقة، إدارة بال  ـ(2755غالب عوض )ويوضح       
ية، كما أنيا إدارة بال مباني وبال ىياكؿ تنظيمية تقميدية، وىي بال سعاة أو بريد وبال أوراؽ وبال حدود وقت

 (552:  54وبناء عمى ذلؾ فيي إدارة بالمعرفة. )« محفوظات »أرشيؼ 

ويرى الباحث أف اإلدارة اإللكترونية ىي منيجة جديدة ومتطورة في اإلدارة، تقوـ عمى االستيعاب       
ـ الواعي واالستثمار اإليجابي لتقنيات المعمومات واالتصاالت في ممارس الوظائؼ الشامؿ واالستخدا

األساسة لإلدارة وتسيـ اإلدارة اإللكترونية في تحسيف أداء خدمات اإلدارة وبناء  القدرات التنافسية الفعاؿ 
الجيد إلى النمط لممنظمات المعاصرة، وبذلؾ انتقمت اإلدارة مف النمط التقميدي المكمؼ لموقت والماؿ و 

الحديث الذي يتميز بالكفاءة والسرعة والمرونة بتطبيؽ أفكار اإلدارة اإللكترونية التي تركز عمى مبدأ 
 الوقت ىو المورد األكثر حيوية، واآلنية بتنفيذ وظائؼ اإلدارة في الوقت المناسب.

 مشكمة البحث :
رات متسارعة في شتى مجاالت الحياة شيدت المجتمعات المعاصرة في العقديف الماضييف تطو       

االجتماعية، السياسية، االقتصادية، الثقافية والمعموماتية، وقد أفرزت تمؾ التطورات العديد مف المفاىيـ 
الجديدة منيا مجتمع المعرفة، الثورة المعرفية، الثورة التكنولوجية والتعميـ الرقمي، وغيرىا مف المفاىيـ ذات 

 تي تعبر عف التقدـ العممي والتكنولوجي.الدالالت واألبعاد ال

أف الحاجة لمتغيير داخؿ المنظمات أصبحت أمرًا ال مفر منو،  ـ(2755أنعاـ الحيالي )وتوضح       
فيو أشبو بحاجة اإلنساف لمماء واليواء، وتستمر حياتو خاصة في عالـ تموح فيو التحديات والتقمبات التي 

العمؿ اليوـ، فقد تقارب العالـ، وازدادت وتيرة الحياة سرعة، وفرضت أضحت السمة الغالبة عمى بيئة 
عمينا قيمًا جديدة، ال تسمح بالخموؿ واالستقرار، أو إىدار الوقت، واغتياؿ اإلبداع والمبدعيف، فالبد مف 
استثمار المواىب، وخمؽ بيئة تفكير جديدة مف أجؿ النيوض، ونصاعة المستقبؿ، والشؾ أف التغيير 

اتو اإليجابية، يحمؿ في طياتو مصاعب كثيرة، وأزمات جديدة، وينثر في طرقو أسئمة مؤرقة كثيرًا ما بتوجي
اصدـ مع الواقع القديـ، لذا فعممية اإلصالح والتغيير تيدؼ إلى معالجة مظاىر العيوب والقصور داخؿ 

ية التغيير المنظمة ضمف خطة مدروسة، دوف إلحاؽ الضرر بيا، وتحدث استجابة لإلحساس بأىم
، إلى واقع أفضؿ لضماف بقاء المنظمة، ورفع مستوى أدائيا،  والتطوير، مف أجؿ الخروج مف واقع مأزـو
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وفي ىذه العممية تنصير جيود القيادة والموظفيف بتياراتيـ ورغباتيـ المختمفة، لتشكيؿ جبية تغيير 
 (556:  3مستخدمة في ذلؾ شت األساليب والموارد. )

وير الرياضة مف الغايات األساسية التي تسعى إلييا الدوؿ المتقدمة والنامية عمى حد سواء، وُيعد تط      
باعتباره مصدر أساسي في إعداد وتنمية مواردىا لمتفاعؿ مع تحديات ومعطيات العصر، ومتغيراتو 

االجتماعية والثقافية المحمية واإلقميمية والعالمية والعممية والمعرفية والتكنولوجية والسياسية واالقتصادية و 
كافة، والقياـ بأعباء التنمية الشاممة والمستدامة في جميع المجاالت مف أجؿ التقدـ واالزدىار بالمجاؿ 

 (54:  22الرياضى. )

ويرى الباحث مف خالؿ عممو كمدرس بقسـ االدارة الرياضية بكمية التربية الرياضية جامعة بنيا       
طة الرياضية أف اإلدارة اإللكترونية مف االتجاىات الحديث في اإلدارة، وذلؾ وخبرتو فى مجاؿ ادارة االنش

الستخداميا التقنيات اإللكترونية المتقدـ ذات التأثير الفعاؿ، وىي تمثؿ إحدى مفاىيـ الثورة الرقمية التي 
ؿ وكذلؾ التواص تتيح لمجميع المعرفة والخدمات اإلداري في أقؿ وقت ممكف وبأقؿ تكمفو ممكف،

االلكترونى بالبيئة الداخمية والخارجية لوضع خطة النشاط الرياضي يتناسب مع االمكانات بصورة تحقؽ 
أقصى أستفادة ممكنة منيا. وقد فرضت ىذه الثورة المعموماتية بكاؼ أشكاليا أماـ الجامعات عمى 

ناقشة تمؾ التحديات اختالؼ أشكاليا تحديات وعقبات كثيرة. لذلؾ البد مف تنسيؽ الجيود المختمفة لم
يجاد الحموؿ المناسب ليا، مع ضرورة مواكب لتطورات التي يشيدىا العالـ في مجاؿ النشاط  والعقبات، وا 

 الرياضي داخؿ الجامعات.
 وىذا ما دفع الباحث إلى دراسة دور االدارة االلكترونية فى تطوير النشاط الرياضى بجامعة بنيا.      

 :  أىمية البحث والحاجة اليو
 -وتبرز أىمية ىذا البحث والحاجة إليو، فيما يمى:

 اواًل : االىمية العممية لمبحث :
تتضح االىمية العممية لمبحث كونو محاولة لمتوصؿ إلى مجموعة مف المؤشرات األدائية الواجب       

ويمكف أف تشكؿ توافرىا لمعرفة دور تطبيؽ اإلدارة االلكترونية في تطوير النشاط الرياضى بجامعة بنيا، 
ىذه الدراسة إضافة جديدة إلى حقؿ المعرفة وخصوصًا المكتبة العربية، ويمكف أف تكوف ىذه الدراسة نواة 
لدراسات أخرى تقيس متطمبات تطبيؽ اإلدارة االلكترونية في المؤسسات ودراسة متغيرات أخرى غير 

وضوع الدراسة في البحوث والدراسات المتغيرات التي تناولتيا الدراسة الحالية، وتتمثؿ في حيوية م
التطبيقية في مجاؿ اإلدارة االلكترونية خاصة في المجاؿ الرياضي ومحاولة الوقوؼ عندىا كما أنيا 
تحاوؿ سد بعض النقص في أدبيات اإلدارة االلكترونية في المجاؿ الرياضي وتساىـ في إيضاح مفيـو 

 ميتيا لإلدارة العامة لالنشطة الرياضية.ومتطمبات تطبيؽ اإلدارة االلكترونية ببياف أى
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 لمبحث : ثانيًا : االىمية التطبيقية
كما اف لمبحث أىمية تطبيقية لكونو يسيـ في وضع توضيح دور اإلدارة اإللكترونية بجامعة بنيا       

رونية في ومعوقات تطبيقيا وسبؿ معالجتيا ومواجيتيا، كما أف ىذه الدراسة تنظر إلى إسياـ اإلدارة اإللكت
حالة تطبيقيا فى تطوير النشاط الرياضى مف حيث سرعة ودقة وتحسيف األداء ودورىا في تعميؽ إجراءات 

 العمؿ التقميدية المتبعة في المؤسسات.

 ىدؼ البحث :
ييدؼ البحث إلى التعرؼ عمى دور االدارة االلكترونية فى تطوير النشاط الرياضى بجامعة بنيا       

 لتعرؼ عمي :وذلؾ مف خالؿ ا
 الواقع الفعمى لتواجد متطمبات تطبيؽ عممية االدارة االلكترونية لتطوير النشاط الرياضى بجامعة بنيا.  -5
واقع اإلدارة اإللكترونية كمدخؿ لمتطوير النشاط الرياضى مف وجية نظر االخصائييف الرياضييف  -2

 بجامعة بنيا.

 تساؤالت البحث :
لكترونية )البشرية، المالية، اإلدارية، القانونية، الفنية والتقنية( في ما مدى توافر متطمبات اإلدارة اإل -5

 رعاية الشباب بالكميات بجامعة بنيا ؟
ما دور االدارة االلكترونية فى تطوير النشاط الرياضى مف وجية نظر االخصائييف الرياضييف بجامعة  -2

 بنيا ؟

 المصطمحات المستخدمة فى البحث :
 اإلدارة اإللكترونية : -

تعرؼ بأنيا منظومة األعماؿ واألنشطة التي يتـ تنفيذىا إلكترونيًا وعبر الشبكات، حيث تقـو        
بإنجاز الوظائؼ اإلدارية مف تخطيط وتنظيـ ورقابة واتخاذ القرارات مف خالؿ استخداـ نظـ التكنولوجيا 

المؤثريف وذلؾ بيدؼ تطوير المعمومات في داخؿ المنظمة مف ناحية، وتقوـ بعمميات ربط المنظمة بفئة 
 (12 : 9) عالقات المنظمة مع بيئتيا مف ناحية أخرى.

 النشاط: -

كؿ ما يقوـ الطالب ويمروف بو مف خبرات وبرامج تخطط ليا مف قبؿ المسئوليف بالجامعة، بشرط       
 (23:  55. )اف تتـ خارج الجداوؿ الدراسية الرسمية وفى غير أوقاتيا سواء داخؿ الجامعة أو خارجيا
 النشاط الرياضى. -

أحد وسائؿ التربية الرياضية لتحقيؽ أغراضيا عف طريؽ النشاط الحركى بيدؼ تعديؿ سموؾ الفرد       
 (37 : 16) وتنشئتو مف النواحى البدنية والعقمية والنفسية واالجتماعية تحت إشراؼ قيادة واعية.
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 الدراسات السابقة :
 اوال : الدرسات العربية :

( بعنواف تصور مقترح لتطبيؽ اإلدارة اإللكترونية بمديرية 25()ـ2725مصطفى معبد أميف )اسة در  .5
الشباب والرياضة بمحافظة بنى سويؼ، ييدؼ البحث إلى وضع تصور مقترح لإلدارة اإللكترونية 
بمديرية الشباب والرياضة ببنى سويؼ وذلؾ مف خالؿ التعرؼ عمى دراسة اإلمكانات )المادية 

شرية( المتاحة، دراسة معوقات تطبيؽ اإلدارة اإللكترونية، دراسة الفوائد المتوقعة مف تطبيؽ اإلدارة والب
اإللكترونية، دراسة مجاالت تطبيؽ اإلدارة اإللكترونية بمديرية الشباب والرياضة ببني سويؼ، وبمغ 

يرية الشباب والرياضة ( فرد، فقد توصؿ الباحث إلى ما يمي افتقار مد47عدد العينة االستطالعية )
ببني سويؼ لوجود موقع إلكتروني مفعؿ ومتاح لمجميع، عدـ توافر شبكة انترنت داخمية تربط المديرية 
ببعضيا، المتابعة الدورية الجيدة لمعامميف بالمديرية ومراكز الشباب بكؿ سيولة ويسر، عدـ توافر 

تضـ جميع أعماؿ المديرية، ضعؼ  قاعدة بيانات كاممة بمديرية الشباب والرياضة ببني سويؼ
اإلمكانات البشرية بالمديرية لمتعامؿ مع الحاسب اآللي والمغة اإلنجميزية، ضعؼ الثقافة اإللكترونية 
لدى العامميف بمديرية الشباب والرياضة ببني سويؼ، التواصؿ المستمر والمباشر مع الييئات الرياضية 

 التابعة لممديرية.

( بعنواف اإلدارة اإللكترونية ودورىا في تحسيف األداء اإلداري 5)ـ(2727فيؽ )أحمد رمضاف تو دراسة   .2
بكمية التربية الرياضية لمبنيف جامعة حمواف مف وجية نظر أعضاء ىيئة التدريس، ىدفت إلي التعرؼ 

معة عمى دور اإلدارة اإللكترونية وتأثيره عمي تحسيف األداء اإلداري بكمية التربية الرياضية لمبنيف جا
حمواف وذلؾ مف وجية نظر اعضاء ىيئة التدريس مف خالؿ التعرؼ عمي معرفة المعوقات )البشرية، 
االدارية، المالية، التقنية( التي تواجو تطبيؽ اإلدارة اإللكترونية في بكمية التربية الرياضية لمبنيف جامعة 

بكمية التريبة الرياضية لمبنيف جامعة حمواف، مدي مساىمة اإلدارة اإللكترونية في تطوير األداء اإلداري 
حمواف، وضع آليات لمتغمب عمى معوقات تطبيؽ اإلدارة اإللكترونية بكمية التربية الرياضية لمبنيف 
جامعة حمواف، حيث استخدـ الباحث المنيج الوصفي لمالئمتو لطبيعة الدراسة، وبمغ عدد العينة 

عرفة المعوقات )المالية، االدارية، البشرية، التقينة) ) مفحوص، وكاف مف أىـ النتائج م277األساسية )
لإلدارة اإللكترونية بكمية التربية الرياضية لمبنيف جامعة حمواف ووضع آليات تمكف الكمية مف تطبيؽ 

 االدارة االلكترونية بيا والتوصؿ إلي بعض المساىمات التي تستفيد منيا الكمية عند التطبيؽ.

سياماتيا في 4)ـ(2727زحاؼ محمد ) اوعيؿ عبد الصمد ،دراسة  .3 ( بعنواف اإلدارة اإللكترونية وا 
العمؿ اإلداري بالمؤسسات الرياضية، تيدؼ ىذه الدراسة إلى إبراز إسيامات تطبيؽ اإلدارة االلكترونية 
في العمؿ اإلداري بالمؤسسات الرياضية مف خالؿ عممية التخطيط، التنظيـ، عممية التوجيو والرقابة، 

ا تعد مدخال معاصرا لتطوير وتحديث المنظمات ومواجية مشكالت اإلدارة التقميدية، وتـ إذ أني
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( موظفًا مف موظفي مديرية الشباب والرياضة لوالية البويرة، 25استخداـ المنيج الوصفي عمي عينة )
اإلداري  الجزائر، وقد أشارت أىـ نتائج البحث إلي أف لتطبيؽ اإلدارة االلكترونية إسيامات في العمؿ

بالمؤسسات الرياضية ألنيا تمثؿ منيجا حديثا يقوـ عمى تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت حيث يتميز 
ىذا المنيج الحديث بمميزات وخصائص تميزه عف غيره مف المناىج، فاإلدارة اإللكترونية إسيامات في 

الستعداد لتطور عممية عمميات التخطيط الذي ىو عممية التنبؤ بما سيكوف عميو المستقبؿ مع ا
التنظيـ، وزيادة فعالية التوجيو باعتباره عممية التأثير عمى سموؾ األفراد لضماف تركيز جيودىـ، 
وتحسف آليات الرقابة حيث تعتبر عنصرا رئيسيا وىاما مف عناصر العممية اإلدارية التي يقوـ بيا 

تدريبية متخصصة في مجاؿ تطبيؽ اإلداري بالمؤسسات الرياضية، ومف أىـ التوصيات عقد دورات 
 اإلدارة اإللكترونية واالىتماـ بالبنية التحتية لمتقنية والشبكات داخؿ المؤسسات الرياضية.

( بعنواف "معوقات تطبيؽ اإلدارة االلكترونية بمعاىد التربية 57()ـ2759سمير بف سايح )دراسة  .4
سة إلى التعرؼ عمى المعوقات التي تحوؿ البدنية والرياضية مف وجية نظر اإلدارييف"، وىدفت الدرا

دوف تطبيؽ اإلدارة االلكترونية بمعيد عموـ وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية بجامعة سوؽ أىراس 
وىذا مف وجية نظر اإلدارييف، واستخدـ الباحث أداة االستبياف عمى عينة الدراسة وىي مجموعة مف 

( عامؿ، وتوصمت الدراسة إلى انو 54يارىـ عشوائيا وعددىـ )اإلدارييف العامميف بذات المعيد تـ اخت
 توجد معوقات تقنية وبشرية وتنظيمية تعرقؿ تطبيؽ اإلدارة االلكترونية وىذا بدرجة كبيرة .

( بعنواف ممؼ انجاز الكترونى مقترح لتطوير أدارة النشاط 59)ـ(2759محمد محمود الشرقاوى )دراسة  .5
الدراسة إلى تصميـ ممؼ انجاز الكترونى مقترح لتطوير أدارة النشاط الرياضى بجامعة بنيا، ىدفت 

( مديرًا مف جميع مراحؿ التعميـ العاـ، واستخدـ 227الرياضى بجامعة بنيا تكونت عينة الدراسة مف )
المنيج الوصفي المسحي التحميمي، استطاع الباحث التوصؿ الى استخالصات البحث بمحتويات قوائـ 

 -لكترونى لتطوير أدارة النشاط الرياضى بجامعة بنيا كما يمى:ممؼ االنجاز اال
 قائمة جامعة بنيا. -

 قائمة ادارة النشاط الرياضى باالدارة العامة لرعاية الطالب جامعة بنيا. -

 قائمة الموارد المادية والمالية الدارة النشاط الرياضى باالدارة العامة لرعاية الطالب جامعة بنيا. -

البشرية والقيادات االدارية الدارة النشاط الرياضى باالدارة العامة لرعاية الطالب جامعة قائمة الموارد  -
 بنيا.

 قائمة االنشطة الرياضية الدارة النشاط الرياضى باالدارة العامة لرعاية الطالب جامعة بنيا.  -

 

 ثانيا : الدرسات االجنبية :
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دارة المدرسة ( بعنواف"27()ـ2755)Oyedemi  أويديميدراسة  .5 تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت وا 
الفاعمة: وجية نظر اإلدارييف نيجيريا"، ىدفت الدراسة إلى التعرؼ إلى وجيات نظر اإلدارييف نحو 
استخداـ تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت إلدارة المدرسة الفعالة، واستخدمت الدراسة المنيج الوصفي 

( نائب 87( مديرًا و)47( إداريًا، منيـ )547عمى عينة مكونة مف ) التحميمي، حيث طبقت الدراسة
مدير، تـ اختيارىـ عشوائيًا مف المدارس الثانوية بوالية أوسف، وتـ استخداـ االستبانة كأداة الدراسة، 
وتوصمت الدراسة إلى عدة نتائج أىميا وجود اتجاىات إيجابية لدى مديري المدارس ونوابيـ تجاه 

وات تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت في إدارة المدرسة الفعالة، ووجود نقص واضح في استخداـ أد
األجيزة والشبكات في المدارس، وتوصمت الدراسة إلى ضرورة توفير عدد كاؼ مف وسائؿ االتصاالت 
ي وتكنولوجيا المعمومات لممدارس مف قبؿ الحكومة وأولياء األمور، والعمؿ عمى تقديـ التمويؿ الكاف

 لممدارس إلمدادىا بشبكة االنترنت ووسائؿ االتصاالت الحديثة.

 ( بعنواف 28ـ()2755) Rahman and Hussain دراسة .2
"The Impact of Information Technology on Performance Evaluation in 

Developing Countries: An Empirical Study" 
لمعمومات عمى وظائؼ المديريف، وعمى تقييـ األداء ىدفت الدراسة إلى استكشاؼ تأثير تكنولوجيا ا

باستخداـ مقاييس مالية وغير مالية، طبقت ىذه الدراسة عمى قطاع الخدمات المصرفية في الدوؿ النامية، 
استخدمت الدراسة  وتحديدًا في بنغالديش والمممكة الع ربية السعودية واإلمارات العربية المتحدة وعماف .

( مدير مف جميع الدوؿ، تـ تصنيفيـ 576وشممت عينة الدراسة ثالث مجموعات مف ) المنيج التجريبي،
بناء عمى تصورىـ لمدى تأثير تطبيؽ تكنولوجيا المعمومات عمى وظائفيـ )عالي، متوسط، منخفض(، 
وتوصمت الدراسة إلى عدة نتائج مف أىميا وجود أثر إيجابي لتطبيؽ تكنولوجيا المعمومات عمى أداء 

يف لوظائفيـ، أف تأثير تطبيؽ تكنولوجيا المعمومات كاف بدرجات مختمفة، حيث أثر عمى مقاييس المدير 
إف تأثير تطبيؽ تكنولوجيا المعمومات عمى  تقيـ األداء المرتبطة بالربحية واإلنتاجية بشكؿ أكبر مف التكمفة.

يؽ تكنولوجيا المعمومات يجعؿ مقاييس تقييـ األداء الغير مالية أكبر مف المالية، باإلضافة إلى أف تطب
 المنظمات أكثر مرونة وشفافية، وسرعة في االستجابة لمتغيرات البيئية.

بعنواف "قياس القيمة المقدمة مف الحكومة  (26ـ()2755)  ,Karunasena, & Dengدراسة .3
 اإللكترونية: دراسة حالة سريالنكا".

"Measuring the public value of e-government: a case study from Sri Lanka" 
ىدفت الدراسة الى قياس القيمة المقدمة مف برنامج الحكومة االلكترونية قر سريالنكا، وركزت الدراسة 
عمى اربعة أبعاد ىى تقديـ الخدمة االلكترونية، تحقيؽ االىداؼ الحكومية، تطوبر الثقة، وفعالية 

التحميمى مف خالؿ استخداـ بيانات المسوح  المؤسسات الحكومية، واستخدمت الدراسة المنيج الوفى
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الوطنية المتعمقة بتطوير الحكومة االلكترونية فى سريالنكا، وتوصمت الدراسة الى اىـ النتائج يوجد عدـ 
رضا عف الخدمات المقدمة  مف خالؿ برنامج الحكومة االلكترونية، والبيئة غير االمنة، وأف ىناؾ ضعؼ 

 يا المعمومات واالتصاالت. فى البنية التحتية لتكنولوج

 بعنواف  Haines and Lafleur (2008) (25) دراسة .4
"Information Technology Usage and Human Resource Roles and Effectiveness" 

ىدفت الدراسة استكشاؼ األثر المحتمؿ لتكنولوجيا المعمومات عمى وظائؼ وفعالية الموارد البشرية، 
ت تكنولوجيا المعمومات مف خالؿ تسعة مجاالت و اسعة )المراجعات والتعرؼ عمى استخداما

واالستقصاءات، واستحقاقات الموظفيف، التعويضات والمكافآت، والصحة والسالمة، وأداء اإلدارة، 
والتخطيط والتطوير الوظيفي، والتوظيؼ والتدريب والتطوير، وعالقات الموظفيف (، ومدى مشاركة الموارد 

وظائؼ اإلستراتيجية وفعاليتيا، وتعتبر ىذه الدراسة أوؿ محاولة فعمية لقياس ىذا األثر، تـ البشرية في ال
( مف كبار المديريف التنفيذييف لمموارد البشرية في 5٥556عمؿ دراسة استقصائية عمى عينة شممت )

تطبيقات تكنولوجيا  الشركات الكندية الرائدة . توصمت الدراسة إلى النتائج التالية: أف التوسع في استخداـ
( لدعـ وظائؼ الموارد البشرية مرتبط بإشراكيـ في الوظائؼ اإلستراتيجية واعتبارىـ شريؾ ITالمعمومات)

استراتيجي وعامؿ محوري في عممية التغيير، أثبتت الدراسة وجود عالقة إيجابية قوية بيف استخداـ 
 جية في وظائؼ الموارد البشرية.( والفعالية التقنية واإلستراتيITتكنولوجيا المعمومات)

 ( بعنواف29( )ـ2778) Seresht and othersدراسة  .5
 "E-management: Barriers and Challenges In Iran"  

ىدفت ىذه الدراسة إلى عرض وتحميؿ أبرز العقبات التي تواجو اإلدارة اإللكترونية في إيراف . استخدمت 
( ىيئة تضمنت ىيئات عامة وخاصة، وتـ 45عينة الدراسة )الدراسة المنيج الوصفي المسحي، وشممت 

( خبير وعالـ ومدير، وقد توصمت الدراسة إلى المعوقات التي تواجو اإلدارة 277توزيع االستبيانات عمى )
اإللكترونية في إيراف وىي معوقات إدارية مف أىميا افتقار المدراء لموعي التكنولوجي والدافعية والدعـ، 

التزاـ اإلدارة العميا بتطبيؽ تكنولوجيا المعمومات. معوقات بشرية مف أبرزىا مقاومة الموظفيف وعدـ كفاية 
لمتغير، وافتقار الموظفيف إلى االىتماـ والدافعية لتطبيؽ التكنولوجيا الحديثة، كما بينت الدارسة أف مف 

والتنظيمية، بينما ُتعد العوامؿ  أكثر العقبات التي تمنع تطبيؽ اإلدارة اإللكترونية ىي العوامؿ الثقافية
 البشرية والتقنية أقؿ العوامؿ أىمية.

 

 

 أجراءات البحث :
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 منيج البحث : -

التحميمي، لمالئمتة لطبيعة ومتغيرات  استخدـ الباحث المنيج الوصفي مستخدمًا أالسموب المسحى      
 البحث.

 مجتمع البحث : -

ضييف باالدارة العامة لرعاية الشباب وكميات جامعة بنيا يتمثؿ مجتمع البحث في االخصائييف الريا      
 ( أخصائى رياضى.85والبالغ عددىـ )

 عينة البحث :  -

قاـ الباحث باختيار عينو البحث بالطريقة العمدية مف االخصائييف الرياضييف باالدارة العامة لرعاية      
أدارية وعمؿ مقابالت شخصية معيـ، الشباب وكميات جامعة بنيا والتى استطاع الباحث أخذ موافقات 

( فرد في حيف بمغ حجـ العينة 77( فرد، وبمغ حجـ العينة األساسية )85حيث بمغت حجـ العينة )
( فرد تـ اختيارىـ مف داخؿ مجتمع البحث ومف خارج العينة األساسية لمبحث، وجدوؿ 55االستطالعية )

 ( يوضح توصيؼ مجتمع وعينة البحث. 5)
 
 (1جدول )

 صٌف أفراد عٌنة البحث األساسٌة واالستطالعٌةتو
 

 االتحادات الرٌاضٌة م
 مجتمع البحث العٌنة االستطالعٌة العٌنة االساسٌة

 العدد ٪النسبة المئوٌة العدد
النسبة 
 المئوٌة:

 العدد
النسبة 

 ٪المئوٌة

1 
مدٌر االدارة العامة لرعاٌة 

 الشباب
1 1.18٪ 0 0٪ 1 ٪1.18 

2 
النشاط مدٌرى ادارة 

 الرٌاضى بالكلٌات
12 14.12٪ 4 4.71٪ 16 ٪18.82 

3 
 االخصائٌٌن الرٌاضٌٌن

 بالكلٌات
57 67.06٪ 11 12.94٪ 68 ٪80 

 ٪100 85 ٪17.65 15 ٪82.35 70 االجمالى

 أدوات جمع البيانات : -

 اعتمد الباحث في جمع البيانات عمى المراجع المتخصصة والمقابالت الشخصية والدراسات      
ـ() 2759) محمد الشرقاوىـ() (، 2727) أحمد رمضافـ() (، 2725) مصطفى معبدالمرجعية كدراسة 

 )،)Karunasena & Deng 2755 ـ() ( لبناء أستمارة االستبياف كوسيمو لجمع البيانات والمعمومات
 في البحث بعد التأكد مف صدقيا وثباتيا.

 
 أستمارة االستبياف :

 خطوات بناء االستبياف : -
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 أواًل / تحديد المحاور الرئيسية الستمارة االستبياف :
لبو انجبزث ثزسذٚذ انًسبٔس انشئٛسٛخ انًسزخذيخ ثأسزًبسح االسزجٛبٌ عٍ غشٚك اإلغالع       

عهٗ  انذساسبد انًشخعٛخ ٔانًشاخع انعهًٛخ انًزخصصخ، ثى لبو ثزصًٛى أسزًبسح السزطالع 

انشئٛسٛخ انًمزشزخ، كًب لبو انجبزث ثعشض انًسبٔس سأ٘ انخجشاء ٔأشزًهذ عهٗ انًسبٔس 

( زٛث رى رسذٚذْى 1( يٍ انخجشاء فٙ يدبل االداسح انشٚبظٛخ يشفك)5انًمزشزخ عهٗ عذد )

  -ٔفمًب نهًعبٚٛش انزبنٛخ :

 أٌ ٚكٌٕ أكبدًًٚٛب زبصالً عهٗ دسخخ دكزٕاسِ يدبل االداسح انشٚبظٛخ. -

 اسح انشٚبظٛخ ال رمم عٍ خًسخ عششح عبيبً.أٌ ٚكٌٕ نذّٚ خجشح فٙ انعًم ثًدبل االد -
ٔرنك السزطالع سأٚٓى انعهًٙ زٕل انًسبٔس انشئٛسٛخ انًمزشزخ نالسزجٛبَبد ٔيعشفّ      

يذٖ اسرجبغ انًسٕس ثًٕظٕع انجسث، ٔاظبفخ أ ديح ثعط انًسبٔس أ ززف ثععٓب 

يسبٔس فشعٛخ ( 5( يسبٔس اسبسٛخ ٔ)2ٔيعشفخ انُسجخ انًئٕٚخ نكم يسٕس، ٔرى رسذٚذ )

 (، 2يشفك ) السزًبسح االسزجٛبٌ انخبصخ ثبالداسح االنكزشَٔٛخ

 ثانيًا / تحديد العبارات المكونة الستمارة االستبياف وصياغتيا : 
لبو انجبزث ثصٛبغخ انعجبساد انخبصخ ثكم يسٕس يٍ خالل اإلغالع عهٗ انًشاخع       

شجكخ انًعهٕيبد انذٔنٛخ )اإلَزشَذ(، انًزخصصخ ٔانذساسبد انًشخعٛخ، ٔكزنك اإلسزعبَخ ث

 -ٔرى اخزٛبس انًعبٚٛش االرٛخ نٕظع انعجبساد :

 رسًم انعجبسح يعُٗ ٔازذ يسذد أ رزجُٗ فكشِ ٔازذِ فمػ نزعجش عُٓب. -

كم عجبسح يسزمهخ عٍ غٛشْب يٍ عجبساد االسزجٛبٌ، أٖ ال ركٌٕ يجُّٛ عهٗ غٛشْب يٍ  -

 انعجبساد.

 ّٚ ٔاالثزعبد عٍ اسزخذاو اسهٕة انُفٙ.صٛبغّ انعجبساد ثطشٚمّ رمشٚش -

 اسزجعبد انًفشاداد انجذّٚٓٛ ٔانًفشداد انًعمذِ. -
ثى لبو انجبزث ثزصًٛى إسزًبسح اإلسزجٛبٌ فٙ صٕسرٓب انًجذئٛخ، ٔرى عشظًٓب عهٗ يدًٕعخ يٍ انخجشاء، ٔرنك السزطالع سأٚٓى انعهًٙ       

يذٖ يُبسجخ يٛضاٌ انزمذٚش انًمزشذ ٔانز٘ ًٚثم فٙ اسزدبثخ السزخذايّ فٙ انزطجٛك  زٕل يذٖ يُبسجخ انعجبساد انًٕظٕعخ نكم يسٕس ٔكزنك

يوضح  (2والجدوؿ رقـ ) ،:(111األسبسٙ ٔكزنك الزشاذ يٛضاٌ آخش أكثش يُبسجخ ٔكبَذ اسزدبثخ انخجشاء نًٛضاٌ انزمذٚش انًمزشذ )
 توصيؼ إستمارة اإلستبياف في صورتو المبدئية.

 
 
 
 
 
 
 (2جدول )

 توصٌف إستمارة اإلستبٌان االدارة االلكترونٌة فً صورته المبدئٌة

 النسبة المئوٌة:  عدد العبارات أسم المحور م

 ٪70 28 المحور االول : متطلبات اإلدارة اإللكترونٌة

 ٪15 6 المتطلبات البشرٌة 1

 ٪15 6 المتطلبات المالٌة 2
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 ٪15 6 المتطلبات االدارٌة 3

 ٪12.50 5 القانونٌةالمتطلبات  4

 ٪12.50 5 المتطلبات الفنٌة والتقنٌة 5

المحور الثانى : دور اإلدارة اإللكترونٌة فً تطوٌر  
 النشاط الرٌاضى

12 30٪ 

 ٪100 40 المجموع الكلى

 الدراسة االستطالعية : -

 ( اخصبئٗ سٚبظ15ٗلبو انجبزث ثإخشاء انذساسخ اإلسزطالعٛخ عهٗ عُٛخ ثهغ عذدْب )      

و 1/4/2121يٍ داخم يدزًع انجسث ٔيٍ خبسج عُٛخ انجسث األسبسٛخ فٗ انفزشح يٍ 

 -ٔرنك ثٓذف : 28/4/2021إنٙ

 انزأكذ يٍ يذ٘ يُبسجخ أسزًبسح االسزجٛبٌ انًمزشزخ نعُٛخ انجسث. -

 رسذٚذ انًسبعذٍٚ ٔانزبكذ يٍ فًٓٓى السزًبسح االسزجٛبٌ. -

 االسزجٛبٌ انًسزخذيخ فٗ انجسث.انزأكذ يٍ رسمٛك انًعبيالد انعهًٛخ ألسزًبسح  -
 

 المعامالت العممية آلستمارة االستبياف :  -

 أواًل : صدؽ المحتوى :
( 5قاـ الباحث بعرض محاور وعبارات أستمارة االستبياف عمى مجموعة مف الخبراء بمغ عددىـ )     

موضوعة لكؿ ( وذلؾ الستطالع رأييـ العممي حوؿ مدى مناسبة المحاور وعبارات ال5خبراء )مرفؽ
محور، وبيذا يتحقؽ الباحث مف صدؽ ومضموف محاور وعبارات أستمارة االستبياف وفقًا آلراء الخبراء 

 % لمموافقة عمى المحاور وعبارات االستبياف.87حيث ارتضى الباحث بنسبة 
 (3جدول )

 (5عبارات أستمارة االستبٌان )ن =  النسبة المئوٌة آلراء الخبراء فً محاور و 

 انعجبساد انًسبٔس 
 ٪100 المحور االول : متطلبات اإلدارة اإللكترونٌة

المتطلبات 
 البشرٌة

    6 5 4 3 2 1 رقم العبارة

    4 5 4 5 5 5 التكرار

    :80 :100 :80 :100 :100 :100 النسبة المئوٌة

المتطلبات 
 المالٌة

    6 5 4 3 2 1 رقم التساؤل

    5 5 5 5 4 5 التكرار

    :100 :100 :100 :100 :80 :100 النسبة المئوٌة 

المتطلبات 
 االدارٌة

    6 5 4 3 2 1 رقم التساؤل

    5 5 5 4 5 5 التكرار

    :100 :100 :100 :80 :100 :100 النسبة المئوٌة 

المتطلبات 
   القانونٌة

     5 4 3 2 1 رقم التساؤل

     5 5 5 5 4 التكرار

     :100 :100 :100 :100 :80 المئوٌة النسبة 

المتطلبات 
 الفنٌة والتقنٌة

     5 4 3 2 1 رقم التساؤل

     5 5 5 5 4 التكرار

     :100 :100 :100 :100 :80 النسبة المئوٌة 

 ٪100  المحور الثانى : دور اإلدارة اإللكترونٌة فً تطوٌر  النشاط الرٌاضى
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دور اإلدارة 
فً  اإللكترونٌة

تطوٌر  النشاط 
 الرٌاضى

 9 8 7 6 5 4 3 2 1 رقم العبارة

 5 5 5 5 4 4 2 5 5 التكرار

 :100 :100 :100 :100 :80 :80 :40 :100 :100 النسبة المئوٌة

       12 11 10 رقم التساؤل

       5 4 5 التكرار

       :100 :80 :100 النسبة المئوٌة 

ٔانخبص ثبنُسجخ انًئٕٚخ الساء انخجشاء عهٗ عجبساد أسزًبسح اسزجٛبٌ انًمزشزخ َسٕ انصٕسح االٔنٛخ، زٛث أٌ خًٛع ( 3ٚزعر يٍ خذٔل )      

( 41االداسح االنكزشَٔٛخ ) :( فبكثش يٍ اساء انخجشاء نٛصجر اخًبنٗ عجبساد اسزًبسح االسزجٛب81ٌانعجبساد انزٗ زصهذ عهٗ َسجخ يئٕٚخ يٍ )

 عجبسح.

 

  تساؽ الداخمي :ثانيًا : صدؽ اإل
( 15لبو انجبزث ثإخشاء اإلرسبق انذاخهٙ يٍ خالل رطجٛك اسزًبسح االسزجٛبٌ ثعذ سأ٘ انخجشاء عهٗ انعُٛخ االسزطالعٛخ انزٗ ثهغ لٕايٓب )      

ثٍٛ عجبسح كم يسٕس أخصبئٗ سٚبظٗ ٔانزٙ رى رسذٚذْب يسجمبً، ٔرنك نسسبة صذق االرسبق انذاخهٙ عٍ غشٚك زسبة يعبيم االسرجبغ )ثٛشسٌٕ( 

 (. 4ٔانًدًٕع انكهٙ نهًسٕس انزٙ ُٚذسج رسزّ انعجبسح، ٔرى إخشاء انزطجٛك عهٗ انعُٛخ اإلسزطالعٛخ ْٔزا ٚزعر فٗ خذٔل سلى)

 (4جدول )
 معامالت االرتباط بٌن عبارة كل محور والمجموع الكلً للمحور فى إستمارة االستبٌان 

 (15)ن=

 العبارات م
معامل االرتباط 

 ( )ر

 المحور االول : متطلبات اإلدارة اإللكترونٌة

 المتطلبات البشرٌة -

1 
هناك خطط لتدرٌب وتأهٌل العاملٌن على استخدام تكنولوجٌا 

 المعلومات.
0.509 

 0.551 ٌتوفر فً الجامعة الكوادر البشرٌة الالزمة لتطبٌق اإلدارة االلكترونٌة. 2

 0.613 الحاسوب واالنترنت.ٌوجد قدرة لدى العاملٌن على استخدام  3

4 
ٌوجد فً الجامعة عدد كاف من األفراد المؤهلٌن لتطوٌر البنٌة التحتٌة 

 للشبكات.
0.576 

 (4تابع جدول )
 معامالت االرتباط بٌن عبارة كل محور والمجموع الكلً للمحور فى إستمارة االستبٌان 

 (15)ن=

 العبارات م
معامل االرتباط 

 )ر( 

 0.634 قدرة على التعامل مع الحاسوب وتطبٌقاته بشكل جٌد.تتوفر لدي  5

 0.518 ٌوجد فً الجامعة متخصصون فً تكنولوجٌا المعلومات. 6

 المتطلبات المالٌة -

1 
ٌتوفر فً الجامعة المخصصات المالٌة الالزمة لشراء التجهٌزات 

 والبنٌة التحتٌة لإلدارة اإللكترونٌة وصٌانتها.
0.791 

 0.657 حوافز للمتمٌزٌن فً مجال اإلدارة االلكترونٌة.ٌوجد نظام  2

 0.511 ٌتوفر الدعم المالً الالزم لتصمٌم البرامج اإللكترونٌة المطلوبة. 3

 0.727 ٌتوفر الدعم المالً الالزم لتدرٌب الموارد البشرٌة وتأهٌلهم. 4

5 
العاملٌن ٌتوفر الدعم المالً الالزم لالستعانة بمدربٌن مؤهلٌن لتدرٌب 

 على تطبٌق آلٌات العمل االلكترونً.
0.647 
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 0.549 ٌتوفر الدعم المالً الالزم لصٌانة األجهزة وتطوٌر والبرامج. 6

 المتطلبات االدارٌة -

1 
تعمل اإلدارة العلٌا على تهٌئة الموظفٌن نفسٌاً ومعنوٌا على استخدام 

 اإلدارة االلكترونٌة.
0.582 

2 
تدرٌبٌة متخصصة للعاملٌن فً مجال اإلدارة ٌتم تقدٌم دورات 

 االلكترونٌة.
0.755 

 0.630 تدعم اإلدارة فً الجامعة سٌاسة تطبٌق اإلدارة االلكترونٌة. 3

 0.569 توجد مرونة فً األنظمة اإلدارٌة تجاه تطبٌق اإلدارة اإللكترونٌة. 4

5 
ٌتطلبها توجد خطط تتسم بالمرونة الكافٌة الستٌعاب أي تغٌٌرات 

 استخدام اإلدارة االلكترونٌة.
0.667 

6 
تقوم اإلدارة باالستعانة بالجهات االستشارٌة والخبراء لتقدٌم المشورة 

 فً مجال اإلدارة االلكترونٌة.
0.497 

 المتطلبات القانونٌة -

1 
ٌؤدي استخدام اإلدارة االلكترونٌة إلى زٌادة الثقة فً التعامالت 

 االلكترونٌة.
0.543 

 0.652 تتوفر فً الجامعة خطط وآلٌات لحماٌة أمن المعلومات وسرٌتها. 2

 0.665 تدعم اإلدارة فى الجامعة سٌاسة تطبٌق اإلدارة اإللكترونٌة. 3

 0.762 ٌوجد لجنة تضع الخطط وتنفذ وتتابع تطبٌق اإلدارة اإللكترونٌة. 4

5 
اإلدارة تستعٌن الجامعة  بالجهات االستشارٌة المتخصصة فً تطبٌق 

 اإللكترونٌة.
0.516 

 المتطلبات الفنٌة والتقنٌة -
 0.741 تتوفر النظم والبرامج الالزمة لتطبٌق اإلدارة االلكترونٌة الحدٌثة. 1

2 
ٌوجد ربط بٌن المركز الرئٌسً للجامعة والفروع عن طرٌق شبكات 

 الحاسب اآللً.
0.629 

 0.680 االنترنت.ٌوجد موقع الكترونً فاعل  للجامعة على شبكة  3

 0.76 إمكانٌة أداء العمل عبر شبكة المعلومات الخاصة  بالجامعة . 4

 0.632 ٌوجد ربط إلكترونً ما بٌن دوائر وأقسام  الجامعة المختلفة. 5
 

 (4تابع جدول )
 معامالت االرتباط بٌن عبارة كل محور والمجموع الكلً للمحور فى إستمارة االستبٌان 

 (15)ن=

 العبارات م
معامل االرتباط 

 )ر( 

 المحور الثانى : دور اإلدارة اإللكترونٌة فً تطوٌر النشاط الرٌاضى

1 
االخصائٌٌن  تعمل اإلدارة اإللكترونٌة على تحسٌن االتصاالت بٌن 

 الرٌاضٌٌن وزٌادة كفاءة العملٌات اإلدارٌة .
0.698 

2 
المعلومات وأماكن تعمل اإلدارة اإللكترونٌة على تقلٌل تكلفة حفظ 

 األرشٌف الخا صة باالنشطة الرٌاضٌة.
0.692 

3 
تعمل اإلدارة اإللكترونٌة على التغلب على العقبات التً تخفض من 

 االخصائٌٌن الرٌاضٌٌن. مستوى اداء
0.615 

4 
االخصائٌٌن  تعمل اإلدارة اإللكترونٌة على تحسٌن  مستوى أداء

 الرٌاضٌٌن فً الجامعة.
0.750 
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5 
لالخصائٌٌن  تعمل اإلدارة اإللكترونٌة على تنظٌم أعباء العمل الٌومً 

 الرٌاضٌٌن فى تنفٌذ االنشطة الرٌاضٌة.
0.508 

6 
تعمل اإلدارة اإللكترونٌة على تحدٌد مسئولٌات واضحة  لالخصائٌٌن 

 الرٌاضٌٌن .
0.417 

7 
لالخصائٌٌن تعمل اإلدارة اإللكترونٌة على سرعة إٌصال التعلٌمات   

 الرٌاضٌٌن .
0.521 

8 
تساعد اإلدارة اإللكترونٌة على زٌادة كفاءة برامج االنشطة الرٌاضٌة 

 المقدمة.
0.595 

9 
تعمل اإلدارة اإللكترونٌة على استٌعاب عدد أكبر من الطالب فً وقت 

 محدد
0.798 

1
0 

االنشطة  تعمل اإلدارة اإللكترونٌة على إلغاء نظام األرشٌف الورقً
 الرٌاضٌة.

0.760 

1
1 

تقلٌل تكلفة اإلجراءات اإلدارٌة فى تنفٌذ  تعمل اإلدارة اإللكترونٌة على
 النشاط الرٌاضى بالجامعة.

0.526 

1
2 

النشاط  تحقق اإلدارة اإللكترونٌة سرعة ودقة وشفافٌة العمل فً
 الرٌاضى بالجامعة . 

0.673 

 1.4821( =1.15لًٛخ "س اندذٔنٛخ عُذ يسزٕٖ )  
( اٌ خًٛع عجبساد أسزًبسح االسزجٛبٌ خبءد دانخ ازصبئٛب عُذ يسزٕ٘ 4ٚزعر يٍ خذٔل )

( زٛث اٌ خًٛع لٛى يعبيالد االسرجبغ انًسسٕثخ اكجش يٍ لًٛخ يعبيم االسرجبغ اندذٔنٛخ عُذ 1.15)

عهٗ  (، يًب ٚذل عهٗ اٌ يسبٔس ٔعجبساد اسزًبسح االسزجٛبٌ انخبصخ ثبالداسح االنكزشَٔٛخ1.15يسزٕٖ )

 دسخخ يمجٕنخ يٍ انصذق.

 ثالثًا : الثبات :
نزسمٛك ثجبد أسزًبسح االسزجٛبٌ، لبو انجبزث ثبسزخذاو يعبيم )انفب كشَٔجبش(، ٔكبَذ َزٛدخ زسبة       

 -يعبيالد انثجبد عهٗ انُسٕ اٜرٙ :

 

 ( 5جدول )
 (15االستبٌان                  )ن=لمحاور أستمارة  Alphaقٌم معامل ألفا                            

 المحاور م
عدد 

 العبارات

قٌمة معامل 
Alpha  ألفا

 كرونباخ

 المحور االول : متطلبات اإلدارة اإللكترونٌة
 **0.654 6 المتطلبات البشرٌة 1

 **0.578 6 المتطلبات المالٌة 2

 **0.812 6 المتطلبات االدارٌة 3

 **0.798 5 المتطلبات القانونٌة 4

 **0.753 5 المتطلبات الفنٌة والتقنٌة 5
المحور الثانى : دور اإلدارة اإللكترونٌة فً تطوٌر  النشاط 
  الرٌاضى

12 0.781** 

 1.4821( =1.15لًٛخ "س اندذٔنٛخ عُذ يسزٕٖ )     
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عالية مف ( اف أستمارة االستبياف )االدارة االلكترونية( جميعيا عمى درجة 5يتضح مف جدوؿ )     
الصدؽ والثبات، وتؤكد الثقة في النتائج التي يمكف الحصوؿ عمييا عند تطبيقو عمى عينة الدراسة 

 األساسية. 

 الدراسة االساسية : -

ثعذ رسذٚذ يشكهّ انجسث ْٔذفّ ٔرسبؤالرّ ٔاخزٛبس عُّٛ انجسث ٔفمبً نششٔغ اخزٛبس عُّٛ انجسث لبو       

  -انجبزث ثبالرٙ:

 و.29/9/2121و انٗ 9/5/2021االسزجٛبٌ فٙ انفزشِ يٍ رطٛجك اسزًبسِ  -1

 و.28/10/2021و ان31/9/2021ٗرفشٚغ انُزبئح فٙ انفزشِ يٍ  -2

  .Spssانًعبندّ االزصبئّٛ نهجٛبَبد انًدًعّ زٛث اسزخذاو انجشَبيح االزصبئٙ  -3

 المعالجات اإلحصائية : -

ثٛبَبد انجسث ٔرنك يٍ خالل انجشَبيح اسزخذو انجبزث انًعبندبد اإلزصبئٛخ انًالئًخ نطجٛعخ       

انًزٕسػ  -يعبيم اإلسرجبغ  -انًزٕسػ انسسبثٗ  -ْٔٗ انزكشاساد ٔانُست انًئٕٚخ  SPSSاالزصبئٗ 

( نمجٕل َزبئح انجسث، كًب 1.15. ٔنمذ اسرعٗ انجبزث يسزٕٖ )2كب -انٕصٌ انُسجٗ  –انسسبثٙ انًشخر 

 %(، كًب اسزعبٌ انجبزث ثًٛضاٌ رمذٚش ثالثٗ.81) اسرعٗ انجبزث لجٕل انُزبئح انزٙ رزدبٔص َسجّ

 عشض ٔيُبلشخ انُزبئح ٔرفسٛشْب :

رسمٛمبً نٓذف انجسث ٔٔصٕالً نالخبثخ عهٗ رسبٔألرّ ٔفٗ زذٔد يب رٕصم انّٛ انجبزث يٍ ثٛبَبد       

ذو خالل انًُٓح انًسزخذو ٔعُٛخ انجسث ٔادٔاد خًع انجٛبَبد انًخزبسح ٔانزسهٛم االزصبئٗ انًسزخ

 ٚعشض انجبزث رسبٔالد انجسث ٔيُبلشزٓب.

 أٔالً : عشض ٔيُبلشخ َزبئح ٔرفسٛش انزسبؤل االٔل :

عرض ومناقشة نتائج وتفسير التساؤؿ األوؿ الذى ينص عمى ما مدى توافر متطمبات اإلدارة        
 لشباب بالكميات بجامعة بنيا؟اإللكترونية )البشرية، المالية، اإلدارية، القانونية، الفنية والتقنية( في رعاية ا

 (6جدول )
 التكرارات والوسط الحسابى المرجح والوزن المئوي والترتٌب الستجابات عٌنة البحث على

 (07(    )ن=المتطمبات البشريةالمحور االول : متطلبات اإلدارة اإللكترونٌة )                

 العبارات م
 الدرجة التكرارات

 المقدرة

الوسط 
الحسابى 
 المرجح

الوزن 
 :المئوي 

 الترتٌب
 انٗ زذ يب يٕافك

غٛش 

 يٕافك

1 
هناك خطط لتدرٌب وتأهٌل العاملٌن على استخدام 

 تكنولوجٌا المعلومات.
10 40 20 130 1.86 

:

61.90 
6 

2 
ٌتوفر فً الجامعة الكوادر البشرٌة الالزمة لتطبٌق 

 1.94 136 25 24 21 اإلدارة االلكترونٌة.
:

64.76 
3 

3 
ٌوجد قدرة لدى العاملٌن على استخدام الحاسوب 

 1.97 138 26 20 24 واالنترنت.
:

65.71 
2 

4 
ٌوجد فً الجامعة عدد كاف من األفراد المؤهلٌن 

 1.87 131 28 23 19 لتطوٌر البنٌة التحتٌة للشبكات.
:

62.38 
5 

5 
تتوفر لدي قدرة على التعامل مع الحاسوب وتطبٌقاته 

 2.00 140 28 14 28 بشكل جٌد.
:

66.67 
1 

6 
ٌوجد فً الجامعة متخصصون فً تكنولوجٌا 

 1.93 135 23 29 18 المعلومات.
:

64.29 
4 
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  64.29 1.93 135 المجموع الكلى 

عهٗ خًٛع عجبساد انًسٕس االٔل يزطهجبد استجابات أفراد عينة البحث ( 6ٚزعر يٍ اندذٔل )     

انجششٚخ( زصهذ عهٗ انًدًٕع انكهٗ نهًسٕس فٗ انذسخخ انًمذسح ثمًٛخ اإلداسح اإلنكزشَٔٛخ )انًزطهجبد 

:( يًب ٚذل عهٗ أٌ ٔالع 64.29(، ٔٔصٌ يئٕٖ ثُسجخ )1.93(، ٔيزٕسػ زسبثٗ يشخر ثمًٛخ )135)

 يذٖ رٕافش يزطهجبد اإلداسح اإلنكزشَٔٛخ )انجششٚخ( نذٖ عُٛخ انجسث خبء ثذسخخ يزٕسطخ.

 (0جدول )
حسابى المرجح والوزن المئوي والترتٌب الستجابات عٌنة البحث على                التكرارات والوسط ال

 (07(    )ن=المتطمبات الماليةالمحور االول : متطلبات اإلدارة اإللكترونٌة )

 العبارات م
 الدرجة التكرارات

 المقدرة

الوسط 
الحسابى 
 المرجح

الوزن 
 :المئوي 

 الترتٌب
 موافق

الى 
 حد ما

غٌر 
 موافق

1 
ٌتوفر فً الجامعة المخصصات المالٌة الالزمة لشراء 
التجهٌزات والبنٌة التحتٌة لإلدارة اإللكترونٌة 

 وصٌانتها.
13 32 25 128 1.83 :60.95 3 

2 
ٌوجد نظام حوافز للمتمٌزٌن فً مجال اإلدارة 

 االلكترونٌة.
11 12 47 104 1.49 :49.52 6 

3 
الالزم لتصمٌم البرامج اإللكترونٌة ٌتوفر الدعم المالً 

 المطلوبة.
9 29 32 117 1.67 :55.71 4 

4 
ٌتوفر الدعم المالً الالزم لتدرٌب الموارد البشرٌة 

 وتأهٌلهم.
20 23 27 133 1.90 :63.33 2 

5 
ٌتوفر الدعم المالً الالزم لالستعانة بمدربٌن مؤهلٌن 
لتدرٌب االخصائٌٌن على تطبٌق آلٌات العمل 

 االلكترونً.
7 25 38 109 1.56 :51.90 5 

6 
ٌتوفر الدعم المالً الالزم لصٌانة األجهزة وتطوٌر 

 والبرامج.
33 19 18 155 2.21 :73.81 1 

  :59.21 1.78 124.3 المجموع الكلى 

عهٗ خًٛع عجبساد انًسٕس االٔل يزطهجبد استجابات أفراد عينة البحث ( 7ٚزعر يٍ اندذٔل )     

اإلنكزشَٔٛخ )انًزطهجبد انًبنٛخ( زصهذ عهٗ انًدًٕع انكهٗ نهًسٕس فٗ انذسخخ انًمذسح ثمًٛخ  اإلداسح

:( يًب ٚذل عهٗ أٌ ٔالع 59.21(، ٔٔصٌ يئٕٖ ثُسجخ )1.78(، ٔيزٕسػ زسبثٗ يشخر ثمًٛخ )124.3)

 يذٖ رٕافش يزطهجبد اإلداسح اإلنكزشَٔٛخ )انًبنٛخ( نذٖ عُٛخ انجسث خبء ثذسخخ يُخفعخ.

 (8ول )جد
 التكرارات والوسط الحسابى المرجح والوزن المئوي والترتٌب الستجابات عٌنة البحث على 

 (07(    )ن=المتطمبات االداريةالمحور االول : متطلبات اإلدارة اإللكترونٌة )                

 العبارات م
 الدرجة التكرارات

 المقدرة

الوسط 
الحسابى 
 المرجح

الوزن 
 :المئوي

 الترتٌب
 يٕافك

انٗ زذ 

 يب
غٛش 

 يٕافك

1 
تعمل اإلدارة العلٌا على تهٌئة الموظفٌن نفسٌاً ومعنوٌا 

 على استخدام اإلدارة االلكترونٌة.
19 33 18 141 2.01 67.14: 1 

2 
ٌتم تقدٌم دورات تدرٌبٌة متخصصة للعاملٌن فً مجال 

 اإلدارة االلكترونٌة.
11 15 44 107 1.53 50.95: 6 

3 
تدعم اإلدارة فً الجامعة سٌاسة تطبٌق اإلدارة 

 االلكترونٌة.
11 31 28 123 1.76 58.57: 4 

 3 :62.86 1.89 132 27 24 19توجد مرونة فً األنظمة اإلدارٌة تجاه تطبٌق اإلدارة  4
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 اإللكترونٌة.

5 
توجد خطط تتسم بالمرونة الكافٌة الستٌعاب أي 

 االلكترونٌة.تغٌٌرات ٌتطلبها استخدام اإلدارة 
12 25 33 119 1.70 56.67: 5 

6 
تقوم اإلدارة باالستعانة بالجهات االستشارٌة والخبراء 

 لتقدٌم المشورة فً مجال اإلدارة االلكترونٌة.
23 18 29 134 1.91 63.81: 2 

  ٪60 1.80 126 المجموع الكلى 

عجبساد انًسٕس االٔل يزطهجبد عهٗ خًٛع استجابات أفراد عينة البحث ( 8ٚزعر يٍ اندذٔل )     

اإلداسح اإلنكزشَٔٛخ )انًزطهجبد االداسٚخ( زصهذ عهٗ انًدًٕع انكهٗ نهًسٕس فٗ انذسخخ انًمذسح ثمًٛخ 

:( يًب ٚذل عهٗ أٌ ٔالع 61(، ٔٔصٌ يئٕٖ ثُسجخ )1.81(، ٔيزٕسػ زسبثٗ يشخر ثمًٛخ )124.3)

 ذٖ عُٛخ انجسث خبء ثذسخخ يزٕسطخ.يذٖ رٕافش يزطهجبد اإلداسح اإلنكزشَٔٛخ )االداسٚخ( ن
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 (9جدول )

التكرارات والوسط الحسابى المرجح والوزن المئوي والترتٌب الستجابات عٌنة البحث على                
 (07المحور االول : متطلبات اإلدارة اإللكترونٌة )المتطلبات القانونٌة(    )ن=

 العبارات م
 الدرجة التكرارات

 المقدرة

الوسط 
الحسابى 
 المرجح

الوزن 
 الترتٌب :المئوي 

 يٕافك
انٗ 

 زذ يب
غٛش 

 يٕافك

1 
ٌؤدي استخدام اإلدارة االلكترونٌة إلى زٌادة الثقة فً 

 التعامالت االلكترونٌة.
44 20 6 178 2.54 84.76: 1 

2 
تتوفر فً الجامعة خطط وآلٌات لحماٌة أمن المعلومات 

 وسرٌتها.
11 14 45 106 1.51 50.48: 5 

3 
تدعم اإلدارة فى الجامعة سٌاسة تطبٌق اإلدارة 

 اإللكترونٌة.
11 28 31 120 1.71 57.14: 3 

4 
ٌوجد لجنة تضع الخطط وتنفذ وتتابع تطبٌق اإلدارة 

 اإللكترونٌة.
27 24 19 148 2.11 70.48: 2 

5 
تستعٌن الجامعة  بالجهات االستشارٌة المتخصصة فً 

 اإللكترونٌة.تطبٌق اإلدارة 
12 23 35 117 1.67 55.71: 4 

  63.71٪ 1.91 133.8 المجموع الكلى 

( اسزدبثبد أفشاد عُٛخ انجسث عهٗ خًٛع عجبساد انًسٕس االٔل يزطهجبد 9ٚزعر يٍ اندذٔل )     

ثمًٛخ اإلداسح اإلنكزشَٔٛخ )انًزطهجبد انمبََٕٛخ( زصهذ عهٗ انًدًٕع انكهٗ نهًسٕس فٗ انذسخخ انًمذسح 

:( يًب ٚذل عهٗ أٌ ٔالع 63.71(، ٔٔصٌ يئٕٖ ثُسجخ )1.91(، ٔيزٕسػ زسبثٗ يشخر ثمًٛخ )133.8)

 يذٖ رٕافش يزطهجبد اإلداسح اإلنكزشَٔٛخ )انمبََٕٛخ( نذٖ عُٛخ انجسث خبء ثذسخخ يزٕسطخ.
 

 (17جدول )
البحث على                   التكرارات والوسط الحسابى المرجح والوزن المئوي والترتٌب الستجابات عٌنة 

 (07المحور االول : متطلبات اإلدارة اإللكترونٌة )المتطلبات الفنٌة والتقنٌة(    )ن=
 الترتٌبالوزن الوسط  الدرجة التكرارات العبارات م
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 يٕافك
انٗ 

 زذ يب
غٛش 

 يٕافك
الحسابى  المقدرة

 المرجح
 :المئوي 

1 
لتطبٌق اإلدارة تتوفر النظم والبرامج الالزمة 

 االلكترونٌة الحدٌثة.
11 18 41 110 1.57 :52.38 5 

2 
ٌوجد ربط بٌن المركز الرئٌسً للجامعة والفروع عن 

 طرٌق شبكات الحاسب اآللً.
20 31 19 141 2.01 :67.14 3 

3 
ٌوجد موقع الكترونً فاعل  للجامعة على شبكة 

 االنترنت.
26 27 17 149 2.13 :70.95 1 

4 
إمكانٌة أداء العمل عبر شبكة المعلومات الخاصة  

 بالجامعة .
27 19 24 143 2.04 :68.10 2 

5 
ٌوجد ربط إلكترونً ما بٌن دوائر وأقسام  الجامعة 

 المختلفة.
16 23 31 125 1.79 :59.52 4 

  63.62: 1.91 133.6 المجموع الكلى 

       

 

عينة البحث عمى جميع عبارات المحور االوؿ متطمبات ( استجابات أفراد 57يتضح مف الجدوؿ )      
اإلدارة اإللكترونية )المتطمبات الفنية والتقنية( حصمت عمى المجموع الكمى لممحور فى الدرجة المقدرة 

:( مما يدؿ عمى 63.62(، ووزف مئوى بنسبة )5.95(، ومتوسط حسابى مرجح بقيمة )533.6بقيمة )
 دارة اإللكترونية )الفنية والتقنية( لدى عينة البحث جاء بدرجة متوسطة.أف واقع مدى توافر متطمبات اإل

 (11جدول )
 والوسط الحسابى المرجح والوزن المئوي والترتٌب الستجابات عٌنة البحث على عبارات

 07=  المحور االول : متطلبات اإلدارة اإللكترونٌة                     ن                                   

 أسم المحور م
الدرجة 
 المقدرة

الوسط 
الحسابى 
 المرجح

الوزن 
 المئوي:

 الترتٌب

 1 :64.29 1.93 135 المتطلبات البشرٌة 1
 5 :59.21 1.78 124.3 المتطلبات المالٌة 2
 4 :60 1.80 126 المتطلبات االدارٌة 3
 2 63.71: 1.91 133.8 المتطلبات القانونٌة 4
 3 63.62: 1.91 133.6 الفنٌة والتقنٌة المتطلبات 5

  62.17٪ 1.87 130.5 المجموع الكلى 

( استجابات أفراد عينة البحث عمى جميع ابعاد المحور االوؿ متطمبات 55يتضح مف الجدوؿ )      
(، 537.5اإلدارة اإللكترونية حيث حصمت عمى المجموع الكمى لممحور فى الدرجة المقدرة بقيمة )

:( مما يدؿ عمى أف واقع مدى توافر 62.57(، ووزف مئوى بنسبة )5.87حسابى مرجح بقيمة )ومتوسط 
الفنية والتقنية( لدى عينة البحث  -القانونية  –االدارية  –المالية  -متطمبات اإلدارة اإللكترونية )البشرية

 جاء بدرجة متوسطة.
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الالزمة لإلدارة اإللكترونية لتطوير النشاط ( اف واقع المتطمبات البشرية 55كما يتضح مف الجدوؿ )     
الرياضى بجامعة بنيا مف وجية نظر االخصائييف الرياضييف جاءت فى الترتيب االوؿ بدرجة متوسطة 

:(، والمتطمبات القانونية فى الترتيب الثانى عمى وزف نسبى بقمية 64.29بوزف نسبى بقمية )
والمتطمبات  :(،63.62ترتيب الثالث عمى وزف نسبى بقمية ):(، والمتطمبات الفنية والتقنية فى ال63.75)

والمتطمبات المالية فى الترتيب الخامس عمى  :(،67االدارية فى الترتيب الرابع عمى وزف نسبى بقمية )
 :(.59.25وزف نسبى بقمية )

متطمبات ىذه النتيجة ودرجة االستجابة عينة البحث الكمية المنخفضة فى واقع  ويعزو الباحث      
المالية الى ضعؼ المخصصات المالية الالزمة لشراء التجييزات والبنية التحتية لإلدارة اإللكترونية 
وصيانتيا وتصميـ البرامج اإللكترونية المطموبة وعدـ وجود نظاـ حوافز لممتميزيف في مجاؿ اإلدارة 

دريب االخصائييف الرياضييف عمى االلكترونية وتدريبيـ وتأىيميـ، وعدـ االستعانة بمدربيف مؤىميف لت
 تطبيؽ آليات العمؿ االلكتروني.

( عمى ضرورة وجود متطمبات مالية تختمؼ في نوعيا 27ـ()2753) محمود أحمد رضوافويؤكد       
وحجميا عف المتطمبات المالية الالزمة لتطبيؽ نظـ وأساليب اإلدارة التقميدية، ومف أىـ متطمباتيا، 

شيد، ورصد المخصصات الكافية، مما يقتضي إعادة النظر في نظاـ األولويات وتوفير التخطيط المالي الر 
 األمواؿ الكافية إلجراء التحوؿ المطموب.

ضعؼ المتطمبات االدارية الى عدـ تييئة اإلدارة العميا لالخصائييف الرياضييف  يوضح الباحثكما       
وقمة تقديـ دورات تدريبية متخصصة ليـ في مجاؿ اإلدارة نفسيًا ومعنويا عمى استخداـ اإلدارة االلكترونية 

االلكترونية، كما ال يوجد مرونة في األنظمة اإلدارية تجاه تطبيؽ اإلدارة اإللكترونية وخطط تتسـ بالمرونة 
الكافية الستيعاب أي تغييرات يتطمبيا استخداـ اإلدارة االلكترونية، وعدـ االستعانة بالجيات االستشارية 

 براء لتقديـ المشورة في مجاؿ اإلدارة االلكترونية.والخ

ـ( أنو مف أىـ متطمبات تطبيؽ اإلدارة اإللكترونية وجود قيادات 2757) ياسيف سعد غالبويرى       
إدارية إلكترونية تتعامؿ بكفاءة وفعالية مع تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت، مع قدرتيا عمى االبتكار 

عادة ىندسة الثقاف ة التنظيمية وصنع المعرفة، ولذا ينبغي تحديد أىداؼ ورغبات اإلدارة بشكؿ صحيح، وا 
والتخطيط الفعاؿ الحتياجات النظاـ ومشاركة اإلدارات الرئيسية في المنظمة في اإلعداد والتصميـ 

 ( 25:  9لمنظاـ.)

قع المتطمبات البشرية نتيجة ودرجة االستجابة لعينة البحث الكمية المتوسطة فى وا ويعزو الباحث      
والقانونية والفنية والتقنية الى قمة تنفيذ خطط لتدريب وتأىيؿ لالخصائييف الرياضييف عمى استخداـ 
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تكنولوجيا المعمومات وضعؼ قدرة بعض االخصائييف عمى استخداـ الحاسوب واالنترنت، والعدد غير 
 ت.الكافى مف األفراد المؤىميف لتطوير البنية التحتية لمشبكا

توافر المتطمبات القانونية والفنية والتقنية في الجامعة بمستوى متوسط نظرًا  يعزو الباحثكما       
لضعؼ الخطط وآليات الحماية ألمف المعمومات وسريتيا، واالستعانة بالجيات االستشارية المتخصصة 

ج الالزمة لتطبيؽ اإلدارة في تطبيؽ اإلدارة اإللكترونية فى بعض االوقات، وعدـ تحديث النظـ والبرام
 االلكترونية، وعدـ الربط بيف المركز الرئيسي لمجامعة وبعض الفروع عف طريؽ شبكات الحاسب اآللي.

إلى وجود معوقات تواجو اإلدارة  (29)(ـ2778) Seresht and othersوىذا يتفؽ مع دراسة        
لموعي التكنولوجي والدافعية والدعـ، وعدـ كفاية  اإللكترونية وىي معوقات إدارية مف أىميا افتقار المدراء

التزاـ اإلدارة العميا بتطبيؽ تكنولوجيا المعمومات، معوقات بشرية مف أبرزىا مقاومة الموظفيف لمتغير، 
وافتقار الموظفيف إلى االىتماـ والدافعية لتطبيؽ التكنولوجيا الحديثة، كما بينت الدارسة أف مف أكثر 

ع تطبيؽ اإلدارة اإللكترونية ىي العوامؿ الثقافية والتنظيمية، بينما ُتعد العوامؿ البشرية العقبات التي تمن
 والتقنية أقؿ العوامؿ أىمية.

عمى عدـ رضا عف  (26ـ()2755)  Karunasena, & Dengكما تتفؽ مع نتائج دراسة      
االمنة، وأف ىناؾ ضعؼ فى البنية الخدمات المقدمة  مف خالؿ برنامج الحكومة االلكترونية، والبيئة غير 

 التحتية لتكنولوجيا المعمومات واالتصاالت.

أف العنصر البشري يشكؿ أىـ مورد في أي مؤسسة، باعتباره العامؿ الديناميكي،  ويرى الباحث      
والعمؿ الذي يؤديو يجعؿ أداءه سواء كاف إداريًا أو تنفيذيًا ىو األساس في أداء المؤسسة، وكذلؾ ىو 
مخزوف استراتيجي ميـ، تممكو المؤسسة لمبقاء والنمو واالزدىار والوقوؼ في وجو التحديات، وبيذا يمكف 
القوؿ أف السبيؿ الوحيد لمتفوؽ والتميز في المؤسسة، ىو األداء الجيد لمعامميف، باعتبار العامميف ىـ 

تمؼ النشاطات، بحيث ال يمكف الركيزة األساسية التي تقوـ عمييا أي مؤسسة، وذلؾ مف خالؿ ممارسة مخ
 بموغ أي ىدؼ دوف أف يكوف ىناؾ أي أداء حقيقي ينظر إليو.

أف المتطمبات الفنية والتقنية يشكؿ حجر األساس لتطبيؽ اإلدارة اإللكترونية، حيث  كما يرى الباحث     
ونقميا إلكترونيًا مع تمثؿ األجيزة والتقنيات الالزمة إلنجاح المشروع، ويتـ مف خالليا تمثيؿ المعمومات 

ضماف سريتيا ودفنيا وتنفيذ المعامالت والخدمات عف بعد باستخداـ الشبكات اإللكترونية بصحتيا 
ومصداقيتيا، وتوفير متطمبات نجاح تطبيؽ اإلدارة اإللكترونية، وأف المتطمبات البشرية مف أىـ الموارد 

ي منظمة، لذلؾ يعتبر ذا أىمية بالغة في التي يمكف استثمارىا لتحقيؽ النجاح في أي مشروع وفي أ
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تطبيؽ اإلدارة اإللكترونية، وعميو يجب توفير العناصر المؤىمة ومواصمة تدريبيا وتنميتيا باستمرار لمواكبة 
 التطور التكنولوجي بكافة أبعاده.

ية، ( أف ىناؾ معوقات )المالية، االدار 5ـ()2727) دراسة  أحمد رمضاف توفيؽوىذا يتفؽ مع       
البشرية، التقينة، القانونية( لإلدارة اإللكترونية بكمية التربية الرياضية لمبنيف جامعة حمواف ووضع آليات 
تمكف الكمية مف تطبيؽ االدارة االلكترونية بيا والتوصؿ إلي بعض المساىمات التي تستفيد منيا الكمية 

 عند التطبيؽ.

يب يذٖ رٕافش يزطهجبد اإلداسح اإلنكزشَٔٛخ الذى ينص عمى وبيذا يتـ االجابة عمى التسأوؿ االوؿ و      

 )انجششٚخ، انًبنٛخ، اإلداسٚخ، انمبََٕٛخ، انفُٛخ ٔانزمُٛخ( فٙ سعبٚخ انشجبة ثبنكهٛبد ثدبيعخ ثُٓب ؟

 

 ثانيا : عرض ومناقشة نتائج وتفسير التساؤؿ الثانى :
عمى ما دور االدارة االلكترونية فى  عرض ومناقشة نتائج وتفسير التساؤؿ الثانى الذى ينص       

 تطوير النشاط الرياضى مف وجية نظر االخصائييف الرياضييف بجامعة بنيا ؟

 
 (12جدول )

 تكرارات والوسط الحسابى المرجح والوزن المئوي والترتٌب الستجابات عٌنة البحث على
 (07ٌر النشاط الرٌاضى          )ن=المحور الثانى : دور اإلدارة اإللكترونٌة فً تطو                  

 العبارات م
 الدرجة التكرارات

 المقدرة

الوسط 
الحسابى 
 المرجح

الوزن 
 :المئوي 

 الترتٌب
 يٕافك

انٗ 

 زذ يب
غٛش 

 يٕافك

1 

تعمل اإلدارة اإللكترونٌة على تحسٌن االتصاالت 
االخصائٌٌن الرٌاضٌٌن وزٌادة كفاءة العملٌات  بٌن 

 اإلدارٌة 
49 14 7 182 2.60 :86.67 2 

2 

تعمل اإلدارة اإللكترونٌة على تقلٌل تكلفة حفظ 
المعلومات وأماكن األرشٌف الخا صة باالنشطة 

 الرٌاضٌة.
45 19 6 179 2.56 :85.24 7 

3 

تعمل اإلدارة اإللكترونٌة على التغلب على العقبات 
االخصائٌٌن  التً تخفض من مستوى اداء

 الرٌاضٌٌن.
47 20 3 184 2.63 :87.62 1 

4 
 تعمل اإلدارة اإللكترونٌة على تحسٌن  مستوى أداء

 االخصائٌٌن الرٌاضٌٌن فً الجامعة.
48 16 6 182 2.60 :86.67 3 

5 

تعمل اإلدارة اإللكترونٌة على تنظٌم أعباء العمل 
لالخصائٌٌن الرٌاضٌٌن فى تنفٌذ االنشطة  الٌومً 

 الرٌاضٌة.
46 15 9 177 2.53 :84.29 9 

6 
تعمل اإلدارة اإللكترونٌة على تحدٌد مسئولٌات 

 واضحة  لالخصائٌٌن الرٌاضٌٌن .
44 17 9 175 2.50 :83.33 12 

7 
تعمل اإلدارة اإللكترونٌة على سرعة إٌصال 

 التعلٌمات   لالخصائٌٌن الرٌاضٌٌن .
48 14 8 180 2.57 :85.71 5 

8 
برامج تساعد اإلدارة اإللكترونٌة على زٌادة كفاءة 

 االنشطة الرٌاضٌة المقدمة.
47 18 5 182 2.60 :86.67 4 

 6 85.71: 2.57 180 5 20 45تعمل اإلدارة اإللكترونٌة على استٌعاب عدد أكبر من  9
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 الطالب فً وقت محدد

10 
تعمل اإلدارة اإللكترونٌة على إلغاء نظام األرشٌف 

 االنشطة الرٌاضٌة. الورقً
46 16 8 178 2.54 :84.76 8 

11 
تقلٌل تكلفة اإلجراءات  تعمل اإلدارة اإللكترونٌة على

 اإلدارٌة فى تنفٌذ النشاط الرٌاضى بالجامعة.
44 19 7 177 2.53 :84.29 10 

12 
تحقق اإلدارة اإللكترونٌة سرعة ودقة وشفافٌة العمل 

 النشاط الرٌاضى بالجامعة .  فً
42 23 5 177 2.53 :84.29 11 

  85.44٪ 2.56 179.4 المجموع الكلى 

( استجابات أفراد عينة البحث عمى جميع عبارات المحور الثانى دور 52يتضح مف الجدوؿ )      
اإلدارة اإللكترونية في تطوير النشاط الرياضى حيث حصمت عمى المجموع الكمى لممحور فى الدرجة 

:( مما يدؿ 85.44مئوى بنسبة )(، ووزف 2.56(، ومتوسط حسابى مرجح بقيمة )579.4المقدرة بقيمة )
عمى أف دور االدارة االلكترونية فى تطوير النشاط الرياضى مف وجية نظر االخصائييف الرياضييف 

 بجامعة بنيا جاءت بدرجة مرتفعة.
ىذه النتيجة ودرجة االستجابة الكمية المرتفعة إلى اتفاؽ عينة البحث عمى دور اإلدارة  ويعزو الباحث      

ية في تطوير إدارات النشاط الرياضى بالكميات، وكذلؾ اتفاؽ عينة البحث وبنسبة مرتفعة عمى اإللكترون
دور اإلدارة اإللكترونية في تحسيف أداء االخصائييف الرياضييف، خاصة في عصر الثورة التكنولوجية 

رجات التكنولوجيا والرقمنة، وتحوؿ العديد مف االعماؿ اإلدارية الى االلكترونية، وىي نتيجة منطقية لمخ
في مجاؿ إدارة النشاط الرياضى، وما يعزز ىذه النتيجة اف استجابات عينة البحث عمى دور اإلدارة 

 اإللكترونية في تحسيف وتطوير أداء النشاط الرياضى بجامعة بنيا.

بيف   ذلؾ الى الدور الياـ الذى تمعبو اإلدارة االلكترونية فى تحسيف االتصاالت ويرجع الباحث      
االخصائييف الرياضييف وزيادة كفاءة العمميات اإلدارية، تقميؿ تكمفة حفظ المعمومات وأماكف األرشيؼ الخا 
صة باالنشطة الرياضية، التغمب عمى العقبات التي تخفض مف مستوى اداء االخصائييف الرياضييف،  

 تحسيف  مستوى أداء االخصائييف الرياضييف في الجامعة.

أف اإلدارة اإللكترونية تعمؿ عمى تنظيـ أعباء العمؿ اليومي  لالخصائييف  ى الباحثير كما       
الرياضييف فى تنفيذ االنشطة الرياضية، تعمؿ اإلدارة اإللكترونية عمى تحديد مسئوليات واضحة  
لالخصائييف الرياضييف وسرعة إيصاؿ التعميمات ليـ، كما تساعد عمى زيادة كفاءة برامج االنشطة 

لغاء نظاـ األرشيؼ الورقي االنشطة ال رياضية المقدمة واستيعاب عدد أكبر مف الطالب في وقت محدد وا 
الرياضية وتقميؿ تكمفة اإلجراءات اإلدارية فى تنفيذ النشاط الرياضى وسرعة ودقة وشفافية العمؿ في 

 النشاط الرياضى بالجامعة.

( أف لتطبيؽ اإلدارة االلكترونية 4ـ()2727) محمداوعيؿ عبد الصمد ، زحاؼ وىذا يتفؽ مع دراسة       
إسيامات في العمؿ اإلداري بالمؤسسات الرياضية ألنيا تمثؿ منيجا حديثا يقـو عمى تكنولوجيا المعمومات 
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واالتصاالت حيث يتميز ىذا المنيج الحديث بمميزات وخصائص تميزه عف غيره مف المناىج، فاإلدارة 
ميات التخطيط الذي ىو عممية التنبؤ بما سيكوف عميو المستقبؿ مع االستعداد اإللكترونية إسيامات في عم

لتطور عممية التنظيـ، وزيادة فعالية التوجيو باعتباره عممية التأثير عمى سموؾ األفراد لضماف تركيز 
ـو جيودىـ، وتحسف آليات الرقابة حيث تعتبر عنصرا رئيسيا وىاما مف عناصر العممية اإلدارية التي يق

 بيا اإلداري بالمؤسسات الرياضية

بضرورة تصميـ ممؼ انجاز  (59ـ()2759) محمد محمود الشرقاوىكما تتفؽ مع نتائج دراسة       
ادارة النشاط  الكترونى مقترح لتطوير أدارة النشاط الرياضى بجامعة بنيا، يشمؿ عمى محتويات قوائـ

ة الموارد البشرية والقيادات االدارية وقائمة االنشطة الرياضية الرياضى، قائمة الموارد المادية والمالية، قائم
باالدارة العامة لرعاية الطالب جامعة بنيا نظرًا لمدور الياـ الذى تمعبة االدارة االلكترونية فى تطوير النظـ 

 االدارية.

( أف ىناؾ أثر إيجابي 28ـ()2755)  Rahman and Hussainمفوتوضح دراسة كاًل       
لتطبيؽ تكنولوجيا المعمومات عمى أداء المديريف لوظائفيـ، أف تأثير تطبيؽ تكنولوجيا المعمومات كاف 
بدرجات مختمفة، حيث أثر عمى مقاييس تقيـ األداء المرتبطة بالربحية واإلنتاجية بشكؿ أكبر مف التكمفة. 

مالية أكبر مف المالية، باإلضافة إف تأثير تطبيؽ تكنولوجيا المعمومات عمى مقاييس تقييـ األداء الغير 
إلى أف تطبيؽ تكنولوجيا المعمومات يجعؿ المنظمات أكثر مرونة وشفافية، وسرعة في االستجابة لمتغيرات 

 البيئية.

أف التوسع في استخداـ تطبيقات  Haines and Lafleur (2008)(25)وىذا يتفؽ مع دراسة       
لموارد البشرية مرتبط بإشراكيـ في الوظائؼ اإلستراتيجية ( لدعـ وظائؼ اITتكنولوجيا المعمومات)

واعتبارىـ شريؾ استراتيجي وعامؿ محوري في عممية التغيير، أثبتت الدراسة وجود عالقة إيجابية قوية 
 ( والفعالية التقنية واإلستراتيجية في وظائؼ الموارد البشرية.ITبيف استخداـ تكنولوجيا المعمومات)

ـ( أف التكنولوجيا االلكترونية في اإلدارة لو العديد مف اإليجابيات التي 2757ا سعود )وتؤكد دين      
ترفع مف كفاءة المؤسسة وتزيد مف قدراتيا التنافسية، وىي تممؾ مف الفوائد ما يجعميا تركز عمى إدارة 

قميدية العمؿ بأسموب ذكي ومتطور، وتحافظ عمى مدخالت ومخرجات العمؿ، التخمص مف اإلدارة الت
وتبسيط اإلجراءات واختصار الخطوات، وتقميؿ الجيد المبذوؿ، كما تعمؿ عمى تقميؿ الوقت الميدر في 
ادارة المعامالت اإلدارية وتطوير الخدمات اإلدارية وتقديـ أفضؿ وأسرع الخدمات بيف دوائر المؤسسة 

 (32:  8وسرعتيا مما يرتقي باألداء داخؿ اإلدارة. )

ـ( أف قناعة اإلدارة العميا بتطبيؽ اإلدارة اإللكترونية تطبيؽ اإلدارة 2779) إبراىيـ إيناسوترى       
اإللكترونية تساعد في التغمب عمى عامؿ الُبعد الجغرافي وتقمؿ مف تكاليؼ االتصاؿ التقميدي وتوضيح 
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إللكترونية في رفع وتحديد األنظمة والقوانيف الخاصة بالربط واالتصاؿ بيف العامميف. كما تساىـ اإلدارة ا
مستوى األداء وتطوير الميارات لدى الموظفيف بشكؿ فعاؿ، ووجود عالقة طردية بيف استخداـ اإلدارة 
اإللكترونية وأداء الموظفيف، حيث أنو كمما اتجو الموظفيف إلى استخداـ اإلدارة اإللكترونية كمما تطورت 

  (45:  5يف األداء. )مياراتيـ، وىذا بدوره ساىـ في زيادة اإلنتاجية وتحس

ما دور االدارة االلكترونية فى تطوير النشاط وبيذا يتـ االجابة عمى التسأوؿ الثانى والذى ينص عمى      
 الرياضى مف وجية نظر االخصائييف الرياضييف بجامعة بنيا ؟

 

 

 

 االستنتاجات والتوصيات
 أواًل : االستنتاجات:

 إنٗ االسزُزبخبد انزبنٛخ :فٙ ظٕء َزبئح انذساسخ رٕصم انجبزث 

توافر المتطمبات البشرية الالزمة لتطبيؽ االدارة االلكترونية عمى النشاط الرياضى بجامعة بنيا بدرجة  -5
 متوسطة.

توافر المتطمبات المالية الالزمة لتطبيؽ االدارة االلكترونية عمى النشاط الرياضى بجامعة بنيا بدرجة  -2
 ضعيفة.

لالدارية الالزمة لتطبيؽ االدارة االلكترونية عمى النشاط الرياضى بجامعة بنيا توافر المتطمبات  -3
 بدرجة ضعيفة.

توافر المتطمبات القانونية الالزمة لتطبيؽ االدارة االلكترونية عمى النشاط الرياضى بجامعة بنيا  -4
 بدرجة متوسطة.

ونية عمى النشاط الرياضى بجامعة بنيا توافر المتطمبات الفنية والتقنية الالزمة لتطبيؽ االدارة االلكتر  -5
 بدرجة متوسطة.

 اإلدارة اإللكترونية ليا أثر ىاـ في تطوير النشاط الرياضى بجامعة بنيا. -6
ضعؼ القيادة التحويمية داخؿ إدارات النشاط الرياضى بالكميات عينة البحث والتى تقـو بعممية اإلدارة  -7

 اإللكترونية.
رياضى بإستراتيجية اإلدارة اإللكترونية داخؿ إدارات النشاط الرياضى عدـ ربط إػستراتيجية النشاط ال -8

 بالكميات عينة البحث. 
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وجود معوقات وتحديات كثيرة تواجية عممية اإلدارة اإللكترونية داخؿ إدارات النشاط الرياضى  -9
 بالكميات عينة البحث. 

 

 ثانيًا : التوصيات:
 ّ انجبزث ٔثُبء عهٗ االسزُزبخبد ٕٚصٙ انجبزث ثًب ٚهٙ:فٙ ظٕء انُزبئح ٔانجٛبَبد انزٙ رٕصم إنٛ   

ضرورة االنتقاؿ نحو اإلدارة اإللكترونية داخؿ االدارة العامة لرعاية الشباب، نظرًا ألىميتيا في رفع  -4
 مستويات األداء، وتعزيز كفاءة العمؿ اإلداري .

الكميات تتناسب مع رؤييا وضع استراتيجية لالدارة االلكترونية داخؿ إدارات النشاط الرياضى ب -5
 واىدافيا وامكانيتيا.

التقنية والفنية( لمتحوؿ لإلدارة  -القانونية  –االدارية  –المالية  –ضرورة توفير المتطمبات )البشرية  -6
 اإللكترونية.

 إعداد وتدريب وصقؿ االخصائييف الرياضييف نحو كيفية إستخداـ االدارة االلكترونية واالستفادة منو. -7
االدوات واالجيزة التكنولوجية التى تساعد الموارد البشرية عمى القياـ بعممية االدارة االلكترونية توفير  -8

 داخؿ إدارات النشاط الرياضى بالكميات. 
 تحديث األنظمة اإلدارية والتعميمات المتعمقة بيا بما يتناغـ مع تطبيؽ مفيـو اإلدارة االلكترونية. -9

 اؿ االدارة االلكترونية وتدريب القائميف عمييا.االستعانة بخبراء مختصييف فى مج -57
 دراسة البيئة المحمية والعالمية قبؿ وضع استراتيجيات لعمميات االدارة االلكترونية. -55
أستخداـ االسموب العممى فى التصدى لمواجية المعوقات والتحديات االدارة االلكترونية داخؿ إدارات  -52

 النشاط الرياضى.  
 التقويـ الحديثة لعمميات االدارة االلكترونية داخؿ إدارات النشاط الرياضى.  اتباع اساليب واليات  -53
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 المراجع
 أواًل : المراجع بالمغة العربية : 

ـ( : إلدارة اإللكترونية ودورىا في تحسيف األداء اإلداري بكمية التربية 2727أحمد رمضاف توفيؽ ) -1
مف وجية نظر أعضاء ىيئة التدريس، المجمة العممية لمتربية البدنية  الرياضية لمبنيف جامعة حمواف
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 الكفاح لمنشر والتوزيع، الدماـ.
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 المؤتمر العممي الدولي األوؿ لكمية اآلداب والعمـو االجتماعية.

ـ( اإلدارة اإللكترونية : نماذج معاصرة، دار السحاب لمنشر 2777طارؽ عبد الرؤوؼ عامر ) -12
 والتوزيع، القاىرة.

ـ( : إدارة الموارد البشرية في عصر اإلدارة اإللكترونية، مركز 2758عنترة بف مرزوؽ وآخروف ) -13
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 القاىرة.

ـ( :  تقويـ برامج النشاط الرياضى بالجامعات المصرية، رسالة دكتوراه، 5986الموجى )كوثر السعيد  -16
 جامعة حمواف، كمية التربية الرياضية لمبنيف، القاىرة.

دراسة تطبيقية  -ـ( : أثر اإلدارة اإللكترونية عمى األداء الوظيفي2758محمد أسعد عبد المطمب ) -17
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 لبئًخ ثأسًبء انسبدح انخجشاء
 قائمو باسماء الخبراء ـ

1 

 

2 

 أ.د/ أحمد متولى السيد

 

 أ. د/ إيناس محمد غانـ 

 استاذ االدارة الرياضية ورئيس  قسـ االدارة الرياضية 
 جامعو حمواف  -بكميو التربيو الرياضيو لمبنيف 

 
 
 
الرياضية والترويح بكمية أستاذ ورئيس قسـ اإلدارة 

 التربية الرياضية لمبنات جامعة الزقازيؽ 

3 
 عزالديف محمد أحمدأ.د/ 

  

اإلدارة الرياضية بكمية  بقسـ استاذ االدارة الرياضية
 جامعو حمواف  -التربية الرياضية لمبنيف  

   
4 
 

 
 

   
5 

 أ. د/ كريـ محمود الحكيـ
 
 
 
 أ.د/ ليمى عثماف ابراىيـ

 

اإلدارة الرياضية ورئيس قسـ اإلدارة الرياضية أستاذ 
 بكمية التربية الرياضية جامعة المنصورة 
 
 
 
 
استاذ االدارة الرياضية والترويح بكميو التربيو الرياضيو 
 لمبنات جامعو حمواف

6 
 أ . د / ميرفت عبد الغفار الجوىري 
 

أستاذ اإلداره الرياضية بكمية التربية الرياضية بنات 
 بالزقازيؽ

7 
 أ.د/ نبيؿ خميؿ ندا

 
 

استاذ االدارة والترويح وعميد بكميو التربيو الرياضيو 
 جامعو بنيا. -االسبؽ  -لمبنيف 
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 تـ ترتيب السادة الخبراء ترتيبًا ابجدياً 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (2يشفك ) 

 اسزًبسح االسزجٛبٌ 
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 فٗ صٕسرٓب انُٓبئٛخاسزًبسح االسزجٛبٌ 

 زٕل يسبٔس اسزًبسح االسزجٛبٌ ٔانعجبساد انًُزًٛخ نكم يسٕس
 .......................................................................................................انسٛذ /

 

 ٔثعذ …. رسٛخ غٛجخ 

أسزبر يسبعذ   ٚمٕو انجبزث ثإخشاء ثسث ظًٍ يزطهجبد انسصٕل عهٗ دسخخ

 فٙ انزشثٛخ انجذَٛخ ٔانشٚبظخ ٔيٕظٕعّ :

 

 دٔس االداسح االنكزشَٔٛخ فٗ رطٕٚش انُشبغ انشٚبظٗ ثدبيعخ ثُٓب

 

ٚشخٗ يٍ سٛبدركى انزعبٌٔ فٙ إثذاء انشأ٘ عهىعجبساد انًسبٔس انشئٛسٛخ السزًبسح 

 االسزجٛبٌ انزسٕل انشلًٗ ثبالَذٚخ انشٚبظٛخ إلثشاء ْزِ انذساسخ .

 
 كشكى عهٗ زسٍ رعبَٔكى،،،َٔش

 

 انجبزث                                                          
 د /                                                              

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 محاور استمارة االستبياف 
 تعديؿ عدد العبارات أسـ المحور ـ

  28 اإللكترونيةالمحور االوؿ : متطمبات اإلدارة 
  6 المتطمبات البشرية 1
  6 المتطمبات المالية 2
  6 المتطمبات االدارية 3
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  5 المتطمبات القانونية 4
  5 المتطمبات الفنية والتقنية 5

المحور الثانى : دور اإلدارة اإللكترونية في تطوير  
 النشاط الرياضى

12  

  عبارة 47 المجموع الكمى
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 استمارة االستبياف 

 انعجبسح و
 دسخخ انًٕافمخ

 ظعٛفخ يزٕسطخ كجٛشح

 متطمبات اإلدارة اإللكترونية انًسٕس االٔل : 

 انًزطهجبد انجششٚخ -1

1 
هناك خطط لتدرٌب وتأهٌل العاملٌن على استخدام 
 تكنولوجٌا المعلومات.
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2 
ٌتوفر فً الجامعة الكوادر البشرٌة الالزمة لتطبٌق 
 اإلدارة االلكترونٌة.

   

3 
ٌوجد قدرة لدى العاملٌن على استخدام الحاسوب 
 واالنترنت.

   

4 
ٌوجد فً الجامعة عدد كاف من األفراد المؤهلٌن لتطوٌر 
 البنٌة التحتٌة للشبكات.

   

5 
تتوفر لدي قدرة على التعامل مع الحاسوب وتطبٌقاته 
 بشكل جٌد.

   

6 
فً تكنولوجٌا ٌوجد فً الجامعة متخصصون 

 المعلومات.
   

 انًزطهجبد انًبنٛخ -2

ٌتوفر فً الجامعة المخصصات المالٌة الالزمة لشراء  1
 التجهٌزات والبنٌة التحتٌة لإلدارة اإللكترونٌة وصٌانتها.

   

ٌوجد نظام حوافز للمتمٌزٌن فً مجال اإلدارة  2
 االلكترونٌة.

   

البرامج اإللكترونٌة ٌتوفر الدعم المالً الالزم لتصمٌم  3
 المطلوبة.

   

ٌتوفر الدعم المالً الالزم لتدرٌب الموارد البشرٌة  4
 وتأهٌلهم.

   

ٌتوفر الدعم المالً الالزم لالستعانة بمدربٌن مؤهلٌن  5
 لتدرٌب العاملٌن على تطبٌق آلٌات العمل االلكترونً.

   

ٌتوفر الدعم المالً الالزم لصٌانة األجهزة وتطوٌر  6
 والبرامج.

   

 انًزطهجبد االداسٚخ -3

1 
تعمل اإلدارة العلٌا على تهٌئة الموظفٌن نفسٌاً ومعنوٌا 
 على استخدام اإلدارة االلكترونٌة.

   

2 
ٌتم تقدٌم دورات تدرٌبٌة متخصصة للعاملٌن فً مجال 
 اإلدارة االلكترونٌة.

   

3 
تدعم اإلدارة فً الجامعة سٌاسة تطبٌق اإلدارة 
 االلكترونٌة.

   

4 
توجد مرونة فً األنظمة اإلدارٌة تجاه تطبٌق اإلدارة 
 اإللكترونٌة.

   

5 
توجد خطط تتسم بالمرونة الكافٌة الستٌعاب أي تغٌٌرات 
 ٌتطلبها استخدام اإلدارة االلكترونٌة.

   

6 
تقوم اإلدارة باالستعانة بالجهات االستشارٌة والخبراء 

 اإلدارة االلكترونٌة. لتقدٌم المشورة فً مجال

   

 انًزطهجبد انمبََٕٛخ -4

1 
ٌؤدي استخدام اإلدارة االلكترونٌة إلى زٌادة الثقة فً 
 التعامالت االلكترونٌة.

   

2 
تتوفر فً الجامعة خطط وآلٌات لحماٌة أمن المعلومات 
 وسرٌتها.
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3 
تدعم اإلدارة فى الجامعة سٌاسة تطبٌق اإلدارة 
 اإللكترونٌة.

   

4 
ٌوجد لجنة تضع الخطط وتنفذ وتتابع تطبٌق اإلدارة 
 اإللكترونٌة.

   

5 
تستعٌن الجامعة  بالجهات االستشارٌة المتخصصة فً 
 تطبٌق اإلدارة اإللكترونٌة.

   

 انًزطهجبد انفُٛخ ٔانزمُٛخ -5

1 
تتوفر النظم والبرامج الالزمة لتطبٌق اإلدارة االلكترونٌة 
 الحدٌثة.

   

2 
بٌن المركز الرئٌسً للجامعة والفروع عن ٌوجد ربط 

 طرٌق شبكات الحاسب اآللً.

   

3 
ٌوجد موقع الكترونً فاعل  للجامعة على شبكة 
 االنترنت.

   

4 
إمكانٌة أداء العمل عبر شبكة المعلومات الخاصة  
 بالجامعة .

   

5 
ٌوجد ربط إلكترونً ما بٌن دوائر وأقسام  الجامعة 
 المختلفة.

   

 المحور الثانى : دور اإلدارة اإللكترونية في تطوير النشاط الرياضى

1 
 تعمل اإلدارة اإللكترونٌة على تحسٌن االتصاالت بٌن 

 االخصائٌٌن الرٌاضٌٌن وزٌادة كفاءة العملٌات اإلدارٌة .

   

2 
تعمل اإلدارة اإللكترونٌة على تقلٌل تكلفة حفظ 

باالنشطة المعلومات وأماكن األرشٌف الخا صة 
 الرٌاضٌة.

   

3 
تعمل اإلدارة اإللكترونٌة على التغلب على العقبات التً 

 االخصائٌٌن الرٌاضٌٌن. تخفض من مستوى اداء

   

4 
 تعمل اإلدارة اإللكترونٌة على تحسٌن  مستوى أداء

 االخصائٌٌن الرٌاضٌٌن فً الجامعة.

   

5 
العمل تعمل اإلدارة اإللكترونٌة على تنظٌم أعباء 

لالخصائٌٌن الرٌاضٌٌن فى تنفٌذ االنشطة  الٌومً 
 الرٌاضٌة.

   

6 
تعمل اإلدارة اإللكترونٌة على تحدٌد مسئولٌات واضحة  
 لالخصائٌٌن الرٌاضٌٌن .

   

7 
تعمل اإلدارة اإللكترونٌة على سرعة إٌصال التعلٌمات   

 لالخصائٌٌن الرٌاضٌٌن .

   

8 
على زٌادة كفاءة برامج تساعد اإلدارة اإللكترونٌة 

 االنشطة الرٌاضٌة المقدمة.

   

9 
تعمل اإلدارة اإللكترونٌة على استٌعاب عدد أكبر من 
 الطالب فً وقت محدد

   

10 
تعمل اإلدارة اإللكترونٌة على إلغاء نظام األرشٌف 

 االنشطة الرٌاضٌة. الورقً

   

11 
اإلجراءات تقلٌل تكلفة  تعمل اإلدارة اإللكترونٌة على

 اإلدارٌة فى تنفٌذ النشاط الرٌاضى بالجامعة.

   

    تحقق اإلدارة اإللكترونٌة سرعة ودقة وشفافٌة العمل فً 12
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 النشاط الرٌاضى بالجامعة . 

 

 

 

 


