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العبمه الىظيفي للعبملني ببهليئة ء االدارة االليكرتونية وعالقتهب ببألدا
 لريبضة بدولة الكىيتل

 الجاسؼ )*(أ.د/ دمحم خالج                                                       
 :السدتخمص

األساسية السعمؾماتية وتخسيخ دعائؼ تكشؾلؾجيا السعمؾمات وزيادة الؾعي أن تظؾيخ البشية         
بسا يتساشى مع ومشغسات الجولة الحكؾمية في تقميل الفجؾة الخقسية بسؤسدات  التكشؾلؾجي والسداهسة

تهجف لتظبيق أحجث  لمخياضةبالهيئة العامة تكشؾلؾجيا السعمؾمات بجولة الكؾيت و تظؾيخ الاستخاتيجية 
ئة إدارات وأقدام الهيوسائل تكشؾلؾجيا السعمؾمات واالتراالت لتحقيق انديابية انتقال السعمؾمات بيؽ 

وذلػ مؽ خالل تظؾيخ البشية التحية لشغؼ تكشؾلؾجيا العامة الخياضة لتظؾيخ األداء الؾعيفي لمعامميؽ 
السعمؾمات واالتراالت، وتظؾيخ بخامج وأنغسة معمؾمات مالئسة يسكؽ تظبيقها وإداراتها واستخجامها 

إلدارات أقدام الهيئة لسقجمة ، وتحديؽ جؾدة الخجمات السعمؾماتية اعسمية اإلدارةبفاعمية وكفاءة لجعؼ 
لحلػ جاء هحا البحث ، الجاخمية وكحلػ السشغسات والسؤسدات الخارجية التي تتعامل معها لمخياضةالعامة 

بالهيئة العامة لمخياضة بجولة األداء الؾعيفي لجى العامميؽ ب عالقة االدارة االليكتخونيةلمتعخف عمى 
والبالغ بالهيئة العامة لمخياضة العامميؽ سل مجتسع البحث تشإ، الباحث السشهج الؾصفي استخجم ،الكؾيت

وقج تؼ اختيار عيشة البحث بالظخيقة الظبقية العذؾائية مؽ السجتسع األصمي والبالغ  ، (114عجدهؼ )
 دالة طخدية ارتباطية عالقة ؾجؾد(، وجاءت أهؼ الشتائج ب47.24( فخدًا وبشدبة مئؾية قجرها )57قؾامها )
 درجة وكانتبالهيئة العامة لمخياضة  العامميؽ لجى الؾعيفى واالداء االدارة االليكتخونية يؽب إحرائياً 
تظبيق اإلدارة  عمى العسل(، واوصى الباحث بزخورة .2.67) االرتباط معامل بمغ حيث قؾية العالقة

 يفى لجى العامميؽ.لسا لها مؽ دور مهؼ في فاعمية األداء الؾع الهيئة العامة لمخياضةاالليكتخونية داخل 
 .الكمسات االفتتاحية: اإلدارة االليكترونية، األداء الؾعيفى،ا لهيئة العامه لمرياضة

    مقجمة ومذكمة البحث :
ألولاى فاي امؽ العمؾم التي تحتل مكانة كبيخة في السجتسعاات السعاصاخة وتس ال الخظاؾة أن اإلدارة          

تدااتىشى عشهااا السشغسااات  مسااا ال شااػ أيااإل أن اإلدارة عسميااة الو  ،أي مجااال مااؽ مجاااالت الشذاااط اإلنداااني
عمى إختالفها وتعجد نذاطاتها، حيث تخجع أهسية اإلدارة إلاى مهستهاا فاي تشفياح األعساال وتحقياق األهاجاف 

 بؾاسظة أفخاد في داخل السشغسة.
  دولة الكؾيت –وزارة التربية  –تربية رياضية  )*( مجرس
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، عباااج الع يااا  أةاااؾ نبعاااة ومداااعؾد فؾزياااة م(9002آسااايا حاماااج )و  نجااااة دمحمويتفاااق كااال ماااؽ  
العالؼ جاء نتيجة ال ؾرة التكشؾلؾجية وعرخ العؾلساة وجداؾر السعخفاة الكبيخ فى تحؾل إلى أن ال م(9000)

مااؽ العااالؼ الااؾاقعي إلااى  غيااخ السحااجود فااي نقغااؼ وتقشيااة اإلتراااالت والسعمؾمااات وشاابكة اإلنتخناات بالقااواإلن
اضي الخقسي، ألن هشاك حاجة حتسية لمتحؾل حتى يتسكؽ مؽ مقدايخة التظاؾر التقشاي فاي شاتى العالؼ اإلفتخ 

م  السجاااالت، وقااج تبأشاات أغمااا الحكؾمااات هااحا اإلتجاااة وأصاابر مااؽ أهااؼ السعاااييخ التااي تققاااس بهااا تسيقااد وتقااجق
التحااؾل مااؽ  وبالتااالي سااعت جسيااع السؤسدااات إلااىهااؾ التفااؾت التكشؾلااؾجى والتقشااى،  األمااؼ فااي هااحا القااخن 

 (53: 12، )(7: 72) الؾعيفة التقميجية إلى الؾعيفة اإللكتخونية في مؤسداتها وإداراتها السقختمفة.
إن استخجام الحاسا يداعج السؤسدات عماى إعاادة وتظاؾيخ م( 9002) عبج الرحسؽ تؾفيقيخى و  

لعساال فمااؽ يدااتظيع أحااج أن وتشسيااة ذاتهااا ودورهااا فااي السقدااتقبل، ولكااؽ الشجاااح أو الفذاال يتؾقاا  عمااى قااادة ا
 يقظااؾر السؤسدااة ويقااؾم باإلساات سارات الزااخورية بهااا لصسااتفادة مااؽ عرااخ السعمؾمااات سااؾى العااامميؽ بهااا.

(11 :6) 

 االلكتخونية، باإلدارة االهتسام أن الجراسات بعض تخى  حيؽ في م(9002سعيج ةؽ معال )ويخى  
 التكشؾلؾجيا استخجام وتعسيق التعامل، اأيةشف تحقيق نحؾ اهتسام الحكؾمات وتؾجهها بجاية مع عهخ

 (12: 12والدياسية. ) واالجتساعية التشسية االقترادية أهجاف لخجمة الخقسية
)تقشااى( األول عمااى مبااجأيؽ  أن اإلدارة اإللكتخونيااة تعتسااجم( 9009بدااام عبااج الع ياا  )كسااا يؤكااج  
 ال اااااني، نتخناااات وضااااسان دقتهاااا وسااااخيتهاإلوتشاقمهاااا عبااااخ شااابكة ا لكتخونياااااً إالسعمؾمااااات  إعاااجاد فاااايويتس ااال 

 ( 1: 4. )عج مع ضسان صحتها ومرجاقيتهاعامالت والخجمات عؽ بق تشفيح السق  في( ويتس ل إجخائي)
أن اإلعتباارات الؾاجاا  م(9002م(، عباج الحسياج السبربا  )9002دمحم الستاؾل  )ويؤكج كال ماؽ  

فاااي االهتساااام بالسجااااالت اإلدارياااة،  لكتخونياااة تتس ااامقخاعاتهاااا لتاااشجر السقشغساااة فاااي التحاااؾل إلاااى اإلدارة اإلل
رات رائجة لمتحاؾل إلاى السقشغساة اإللكتخونياة، اساتخجام  االعتساد عمى أساليا عمسية تتظما خبخات وتخرق
تقشيااات االتراااالت والسعمؾمااات، تظااؾيخ أنساااط التعاماال والعالقااات البيشيااة، تااؾفخ نليااة لمااجفع االلكتخونااي، 

ااال وكي ياااة تحدااايؽ مقداااتؾى الخجماااة  وتخشااايج إساااتخجام الساااؾارد وضااابي األداء، تؾعياااة العساااالء بظقاااخت التعامق
 (7: 17، )(1: 72).الحرؾل عمى الخجمات

تعتسج السشغسات ذات األداء التشغيسي الستسيد عمى هياكل  م(9002عم  عبج هللا )ويخى         
 (717: 15)تشغيسية مخنة وبديظة، لكؽ لها قجرة كبيخة عمى مؾاكبة التىيخات. 
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أن تقشيات البخمجة وإدارة األحجاث  مFarzalipour et al., (9009)فارزاليبؾر وآخرون يؤكج  
وإدارة السشذآت والسعجات والظخت االقترادية والقزايا الدياسية والعامة وتدؾيق األحجاث واالترال 

ل مع الحاسا اآللى هى مؽ أهؼ والعالقات العامة وتكشيػ اإلدارة الفعالة وإدارة السخاطخ ومهارات التعام
 (362: 76الكفاءات التى يجا أن يتستع بها مجيخوا األنجية الخياضية. )

إلى أنإل عشج  (م9002) ,.Gallardo-Guerrero et alجاالردو جؾريرو وآخرون ويذيخ  
أتزر ، فحص متظمبات أدوات اإلدارة األلكتخونية فى مجال الخياضةو  بخمجيات اإلدارة الخياضيةتحميل 

ضخورة استحجاث أساليا ججيجة لتحقيق فعالية األداء اإلدارى مؽ خالل تكشؾلؾجيا أنإل البج مؽ 
 (713: 77)االتراالت والسعمؾمات. 

تتسيد أنجر السؤسدات الخياضية باإلدارة األلكتخونية ( م9002)  ,Qu & Liكؾ ولى ويزيف  
نفات السالى إلى جانا تحدشيشها لمعالقات واالترال الفعالة لسا لها مؽ قجرة كبيخة عمى تؾفيخ السجهؾد واإل

 (11: 13. )التشفيحية( داخل السؤسدة –بيؽ مختم  مدتؾيات اإلدارة )العميا 
يؤدى تظبيق تقشيات اإلدارة ( م9002) ,Iheanacho & Rufusإيانؾكؾ وروفؾس ويحكخ  

تيدخ أساليا افجارة الخياضية ، ضيةالخياضية إلى رفع معجالت األداء بسجيخى السشافدات واألنذظة الخيا
 (111: 11. )األلكتخونية طخت صشع واتخاذ القخار اإلدارى الخشيج

تحميل دور إلى أن ب (م9002) ,Ghanbari & Saboonchiغانبارى وصاةؾنجى ويذيخ  
اتزر أن السشغسات والسؤسدات الخياضية التي تتظبق التكشؾلؾجيا فى التشافدية االقترادية لمخياضة 

 (111: 12. )بالسدايا التشافدية فى الدؾت الخياضية كاممةتتستع ساليا التكشؾلؾجيا واإلدارة األلكتخونية أ
أن السشذآت الخياضية  وامجيخ يعتبخ مPhilip, Rothschild (9000 )فيميب روتذيمج ويخى  

جيإل استخاتيجية رل إلى درجة االحتخاف كسا أن معغسهؼ ليمدتؾى إدارتهؼ لؾسائي التفاعل االجتساعى 
واضحة لؾسائي التفاعل االجتساعى. بيشسا يذعخ البعض األخخ ب قة أقل فى إمكانية تمػ الؾسائي فى 

وقج تؾقع السجيخون الحيؽ لجيهؼ استخاتيجية استخجام واضحة لؾسائي التفاعل االجتساعي  زيادة األرباح.
تقميجية فى التدؾيق الخياضي عمى مجار عهؾر زيادة واضحة فى األرباح نتيجة استخجام الؾسائل غيخ ال

 (117: 12ة. )الدشؾات ال الث السقبم
إلى أهسية استخجام التكشؾلؾجيا داخل السؤسدات  م(9002ديؾان الخجمة الكؾيتى )ويذيخ  

والسشغسات الحكؾمية وذلػ لكدخ حاجد الدمان والسكان مؽ الجاخل والخارج لمحرؾل عمى الخجمات. 
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السعمؾمات بسهام ومدؤوليات الجهاز الحكؾمى والتدام دائؼ بتظؾيخ وميكشة كافة  وذلػ يخبي تكشؾلؾجيا
 (7: 7الشذاطات وتبديي اإلجخاءات وسخعة وكفاءة انجاز السعامالت. )

السحااؾر األداء الااؾعيفي والعااامميؽ هااؼ ؾم عمااى جعاال تقاااإلدارة اإللكتخونيااة حيااث يااخى الباحااث ان  
مع احتياجات ى لها بحلػ تؾفيخ خجمات ججيجة ذات جؾدة عالية تتساشى األساسي الهتسامات اإلدارة ليتدش  

 العسل واألداء الؾعيفي.

األساساااااية السعمؾماتياااااة وتخسااااايخ دعاااااائؼ تكشؾلؾجياااااا السعمؾماااااات وزياااااادة الاااااؾعي أن تظاااااؾيخ البشياااااة  
ى مااع بسااا يتساشااومشغسااات الجولااة الحكؾميااة التكشؾلااؾجي والسداااهسة فااي تقمياال الفجااؾة الخقسيااة بسؤسدااات 

تهااجف لتظبيااق أحاااجث  لمخياضااةبالهيئااة العامااة تكشؾلؾجيااا السعمؾمااات بجولااة الكؾياات و تظااؾيخ الاسااتخاتيجية 
إدارات وأقداااام الهيئاااة وساااائل تكشؾلؾجياااا السعمؾماااات واالترااااالت لتحقياااق اندااايابية انتقاااال السعمؾماااات بااايؽ 

خ البشيااة التحيااة لااشغؼ تكشؾلؾجيااا وذلااػ مااؽ خااالل تظااؾيالعامااة الخياضااة لتظااؾيخ األداء الااؾعيفي لمعااامميؽ 
السعمؾماااات واالترااااالت، وتظاااؾيخ باااخامج وأنغساااة معمؾماااات مالئساااة يسكاااؽ تظبيقهاااا وإداراتهاااا واساااتخجامها 

إلدارات أقداااام الهيئاااة ، وتحدااايؽ جاااؾدة الخاااجمات السعمؾماتياااة السقجماااة عسمياااة اإلدارةبفاعمياااة وكفااااءة لاااجعؼ 
 والسؤسدات الخارجية التي تتعامل معها. الجاخمية وكحلػ السشغسات لمخياضةالعامة 

تعساال عمااى ، هااي إسااتخاتيجية إداريااة لعرااخ السعمؾماااتإلااى أن اإلدارة اإللكتخونيااة الباحااث ويذاايخ  
ماااؽ خاااالل تؾعيااا  لمعاااامميؽ بهاااا وإلدارة هاااحة السؤسداااات تحقيااق خاااجمات أفزااال لمساااؾاطشيؽ والسؤسداااات و 

لكتخوني حجيث مؽ اجل استىالل أم ل لمؾقات والساال إإطار  السؾارد السادية والبذخية والسعشؾية الستاحة في
 ة.والجهج وتحقيقا لمسظالا السدتهجفة وبالجؾدة السظمؾب

داخال وخاارج  ،إن الفمدفة الخئيداية لاصدارة االلكتخونياة هاي نغختهاا إلاى اإلدارة كسراجر لمخاجماتو  
لكتخونياة أهاجاف ك ياخة تداعى إلدارة الحلػ فاان لاص، يخغبؾن في االستفادة مؽ هحة الخجماتالسؤسدات لسؽ 

 .ومشها تبديي إجخاءات العسل وتدهيل األداء الؾعيفيإلى تحقيقها في إطار تعاممها 
التاي تؾجاإل وتاجيخ الفكاخة أصبحت اإلدارة مؽ وصافها أنإل مع تظؾر الفكخ اإلداري الباحث ويؾضر  

ع عهااؾر التكشؾلؾجيااا الحجي ااة وهااي الفكااخة وتدااتخجم التكشؾلؾجيااا بؾصاافها األداة والؾساايمة إلااى فكااخة ججيااجة ماا
 التي تأتي بالقجرات والسجاالت الججيجة والقيسة الججيجة التي تؾجإل كل شئ بسا فيها اإلدارة.

ولهحا فقج أصبحت اإلدارة بسفهؾمها التقميجي القائؼ عمى الهخمية والتقديؼ القائؼ عمى التخظيي  
لػ أصبر ال يؾجج ضخورة لؾجؾد مجيخ وعامميؽ يذخف وأوامخ في األعمى لؼ تعج الزمة وضخورية وكح
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عميهؼ فقج أصبر الذخص يعتسج عمى إدارة الحات وليذ عمى إدارة الىيخ كسا أنإل أصبر ال يؾجج حاجة 
 .لمخجؾع إلى السجيخ لمحرؾل عمى السعمؾمات حيث أصبر يعتسج عمى االنتخنت وقؾاعج البيانات

الى اهسية دور االدارة االليكتخونية  في تحديؽ االداء الؾعيفى في واشارت العجيج مؽ الجراسات           
(،دراسة 2م()9002، دراسة حسؾد ةؽ فؾاز ) (92)م(9002يؾسف دمحم ) الهيئات السختمفة م ل دراسة

دراسة خداونة  (29م( )9002) Jocobyجؾبم  (، دراسة 92م( )9002مؾسى ةؽ عبج هللا )
Khassawneh, (9002( )22م) ان دافعا لمباحث لسحاولإل معخفإل عالقة االدارة االليكتخونية مسا ك

 بتظؾيخ االداء الؾعيفى لجى العامميؽ بالهيئة العامة لمخياضة بجولة الكؾيت.
 :إليه والحاجة أهسية البحث

 األهسية العمسية:
  اضةالهيئة العامة لمخييداهؼ في تشسية وتظؾيخ قج إن اإلدارة اإللكتخونية مجخل إداري حجيث. 

  مخياضااة بجولااة الكؾياات يداااهؼ بقااجر كبيااخ فااي مدااتؾى لداخاال الهيئااة العامااة  الااؾعيفىأن األداء
 انجاز العسل داخل الهيئة.

  مخياضة بجولة الكؾيت باستخجام اإلدارة اإللكتخونية.لداخل الهيئة العامة  الؾع يفىتظؾيخ األداء 

 األهسية التظبيكية:  
  مخياضاة بجولاة الكؾيات وماجى مدااهسة هاحا األداء فاي لل الهيئاة العاماة داخا الاؾعيفىتقييؼ األداء

 مدتؾى إنجاز العسل داخل الهيئة.

  داخااااال الهيئاااااة العاماااااة لمخياضاااااة بجولاااااة الكؾيااااات باساااااتخجام اإلدارة  الاااااؾعيفىمحاولاااااة تظاااااؾيخ األداء
 اإللكتخونية.

 هجف البحث:
 لمخياضة العامإل بالهيئة الؾعيفياالليكتخونية واألداء اإلدارة  التي بيؽ عالقةال ايجادإلى  البحثهجف ي     

 مؽ خالل التعخف عمى:الكؾيت  بجولة
 في دولة الكؾيت لمخياضةكتخونية السدتخجمة في الهيئة العامة يطخت ووسائل اإلدارة اإلل 

 السعؾقات البذخية التى تؾاجإل تظبيق االدارة االليكتخونية بجولة الكؾيت 
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  التى تؾاجإل تظبيق االدارة االليكتخونية بجولة الكؾيتالسعؾقات التقشية 

  السعؾقات البذخية التى تؾاجإل تظبيق االدارة االليكتخونية بجولة الكؾي 

  بجولة الكؾيت لمخياضةخظي تظبيق اإلدارة اإللكتخونية لتظؾيخ األداء الؾعيفي داخل الهيئة العامة 

 في دولة الكؾيت لمخياضةالهيئة العامة ب ؽلجى العامميألداء الؾعيفي الؾاقع الفعمى ل 
 تداؤالت البحث:

 في دولة الكؾيت؟ لمخياضةكتخونية السدتخجمة في الهيئة العامة يما طخت ووسائل اإلدارة اإلل 

  ؟السعؾقات البذخية التى تؾاجإل تظبيق االدارة االليكتخونية بجولة الكؾيتما 

  ؟دارة االليكتخونية بجولة الكؾيتالسعؾقات التقشية التى تؾاجإل تظبيق االما 

  ؟السعؾقات البذخية التى تؾاجإل تظبيق االدارة االليكتخونية بجولة الكؾيتما 

  لمخياضةما هي خظي تظبيق اإلدارة اإللكتخونية لتظؾيخ األداء الؾعيفي داخل الهيئة العامة 
 بجولة الكؾيت؟

  في دولة الكؾيت؟ لمخياضةالهيئة العامة ب لجى العامميؽألداء الؾعيفي الؾاقع الفعمى لما 

  في دولة الكؾيت؟ لمخياضةما العالقة بيؽ اإلدارة اإللكتخونية واألداء الؾعيفي في الهيئة العامة 
 :البحث ف  الؾاردة السرظمحات ةبعض التعريف

 : اإلدارة اإللكترونية
 ،مااةتكام  مداافة إداريااة حجي ااة  مق عااج فااللكتخونيااة تق  أن اإلدارة عمااىم(9002)نائااع عبااج الحاااف   يااخى  

 فاايوهااى أيزااًا نقمااإل نؾعيااة ومااؾرة سااميسة  ،والعسمااي الشغااخي عااالؼ اإلدارة عمااى السدااتؾييؽ  فاايجااحريًا  وتحااؾالً 
لكتخونياة إلا اإلدارةوتذاسل ، عمى الرؾرة الكمية لاصدارة إيجاباً  تشعكذبحيث  واألسالياالسفاهيؼ والشغخيات 

جرتها عمى تخميق السعخفة تتسيد بقق  أنها إالتابعة وتقييؼ وتحفيد وتشفيح ومق  جسيع مكؾنات اإلدارة مؽ تخظيي
البشيااااة لكتخونيااااة عمااااى تظااااؾيخ إلا اإلدارةوتعتسااااج ، جاااال تحقيااااق األهااااجافأدااااتسخة وتؾعيفهااااا مااااؽ برااااؾرة مق 

 (741: 71(، )11: 33). ل الخؤيةحقق تكامق داخل السؤسدة برؾرة تق  السعمؾماتية

 



 لمجلة العلمية لعلوم التربية الرياضيةا         –جامعة طنطا  –            كلية التربية الرياضية 
 
 
 
 

 األداء الؾعيف :
التي  الفخد لجهؾد الرافي هؾ األمخ بأنإل الؾعيفي األداء م(9002ماجج دمحم ونبيع عيج ) يعخف 

 لؾعيفة الفخد. كؾنةسال السهام واتسام تحقيق درجة الى يذيخ وبالتالي السهام أو بالقجرات وإدراك الجور تبجأ
(17 :712) 
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 الجراسات الدابقة :
 اوال :الجراسات العربية

 (1جذول )

األدوات  العيشة السشهج الهجف عشؾان الجراسة الباحث م
 أهؼ الشتائج السدتخجمة

يؾسف دمحم  1
 م(9002)

(92) 

واقع إدارة 
السؾارد البذخية 
الكتخونيا في 
الجامعات 
الفمدظيشية 

 –الشغامية 
 قظاع غدة

تهااااااااجف هااااااااحة الجراسااااااااة إلااااااااى 
التعااااااااااخف عمااااااااااى واقااااااااااع إدارة 
السااؾارد البذااخية إلكتخونيااا فااي 

ظيشية الجامعااااااااااااااااااات الفمدااااااااااااااااااا
الشغامياااااااة فاااااااي قظااااااااع غااااااادة 
والتعاااااااخف عماااااااى أهسياااااااة ادارة 
السؾارد البذاخية الكتخونياا لاجى 
السدااتؾيات االداريااة السختمفااة. 
كسااااااااا تهااااااااجف الجراسااااااااة إلااااااااى 
التعااااااخف عمااااااى مااااااجى الااااااجعؼ 
السقاااجم ماااؽ قبااال االدارة العمياااا 
لمسداعجة عمى التحؾل لاالدارة 
االلكتخونياااااة، والتعاااااخف عماااااى 
البشياااااااااااااة التحتياااااااااااااة لسخاكاااااااااااااد 
تكشؾلؾجيااااا السعمؾمااااات ومااااجى 
جاهديتهااااااااااااا النجاااااااااااااز هاااااااااااااحا 

 التحؾل.

السشهج 
الؾصفي 
 السدحي

عيشة البحث مؽ 
مؾعفي مخاكد 

تكشؾلؾجيا 
 السعمؾمات

االستبانة كأداة 
 لمجراسة

وأعهاااااخت نتااااااائج الجراساااااة أن وضااااااؾح أهسيااااااة ادارة 
الساااااااؾارد البذاااااااخية الكتخونياااااااا ودعاااااااؼ االدارة العمياااااااا 

خ فااي عسميااة التحااؾل متااؾفخان ويداااهسان بذااكل كبياا
إلااااى االدارة االلكتخونيااااة بذااااكل عااااام وادارة السااااؾارد 
البذخية الكتخونيا بذكل خاص، كساا تبايؽ أن البشياة 
التحتيااة لسخاكااد تكشؾلؾجيااا السعمؾمااات تعتبااخ كاأيااة 
عسمياااًا لهاااحا التحاااؾل، عماااى الاااخغؼ ماااؽ وجاااؾد عجاااد 
مااااالي لاااااجى كافاااااة الجامعااااات، واخاااااتالف اولؾياااااات 

 لدياسة االدارة العميا واولؾياتها.السخاكد تبعًا 
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 (1تابع جذول )

األدوات  العيشة السشهج الهجف عشؾان الجراسة الباحث م
 أهؼ الشتائج السدتخجمة

حسؾد ةؽ فؾاز  7
 م(9002)

(2) 

متظمبات استخجام 
اإلدارة االلكتخونية 

في الجامعات 
دراسة  –الدعؾدية 

تظبيقية عمى 
جامعة أم القخى 

 بسكة السكخمة

جفت الجراسااااااة إلااااااى هاااااا
التعااااااخف عمااااااى مااااااجى 
تااااااااااااااؾافخ الستظمبااااااااااااااات 
)االدارياااااااااااااة والتقشياااااااااااااة 
والساليااااااااااااااة والساديااااااااااااااة 
والبذااخية( التاااي تذاااجع 
عماااااى اساااااتخجام االدارة 
االلكتخونياااااااااااااااااة فاااااااااااااااااي 

 الجامعة.

السشهج 
الؾصفي 
 السدحي

وتكؾنت عيشة 
الجراسة مؽ جسيع 
العسجاء ووكالء 
ورؤساء أقدام 

الكميات بجامعة أم 
سكخمة القخى بسكة ال

 وعجدهؼ 
 ( فخدا172)

استخجم الباحث 
استبانة مكؾنة 

( عبارة 24مؽ )
مؾزعة عمى 
أربعة محاور 

يقيذ كل محؾر 
 متظمبا معيشا

 وتؾصمت الجراسة إلى عجة نتائج مؽ أهسها:
الجامعاااااة  اإلساااااتعانة بخباااااخاء التقشياااااات الحجي اااااة فاااااي -

 ة.بجرجة متؾسظكانت 

ج اإللكتخونيااة قمااة الخبااخاء فااي ترااسيؼ وتظااؾيخ البااخام -
 ة.في الجامع

درجااة وجااؾد مااجربيؽ مااؤهميؽ لتااجريا العااامميؽ عمااى  -
 ة.متؾسظكانت استخجام اإلدارة اإللكتخونية 

درجااااة تااااؾافخ القااااؾانيؽ والتذااااخيعات الكفيمااااة بتظبيااااق  -
 ة.قميمكانت اإلدارة اإللكتخونية في الجامعة 

درجااااة إرتباااااط مخافااااق الجامعااااة عااااؽ طخيااااق شاااابكات  -
 مة.قميكانت لي الحاسا اآل

درجااااة تااااؾافخ الحااااافد السااااادي لااااجفع العااااامميؽ نحاااااؾ  -
 ل.إستخجام اإلدارة اإللكتخونية في الجامعة قمي

رجاااااة تاااااؾافخ مشافاااااح خظاااااؾط اإلترااااااالت الخاصاااااة د -
 ة.باإلنتخنت قميم

درجااة حسايااة السعمؾمااات مااؽ قباال مدااتخجمي خجمااة  -
 ة.اإلنتخنت في الجامعة قميم
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 (1تابع جذول )

األدوات  العيشة السشهج الهجف عشؾان الجراسة حثالبا م
 أهؼ الشتائج السدتخجمة

مؾسى ةؽ  1
عبج هللا 

 م(9002)
(29) 

الرعؾبات التي 
تؾاجإل استخجام 

التجارة اإللكتخونية 
في إدارة السجارس 

ال انؾية لمبشيؽ 
 بسجيشة مكة السكخمة

وهاااااجفت الجراساااااة إلاااااى 
الكذااااااااااااااااااااااا  عاااااااااااااااااااااااؽ 
الراااااعؾبات )االداريااااااة 

التقشيااااااااااااااة والبذااااااااااااااخية و 
والبخمجياااااااااة والسالياااااااااة( 
التي تحج ماؽ اساتخجام 
االدارة االلكتخونيااة فااي 
ادارة الساااجارس ال انؾياااة 
الحكؾميااة بسجيشااة مكاااة 
السكخمااااااة مااااااؽ وجهااااااة 
نغااااخ مااااجيخي ووكااااالء 
تمااااااااااااااااااػ السااااااااااااااااااجارس. 
والتعااااااخف الااااااى درجااااااة 
صاااااااعؾبة كااااااال عاااااااائق 
وتحجيااااااج الفااااااخوت ذات 
الجاللة االحرائية بايؽ 
وجهات نغاخ الساجيخيؽ 

 ء.والؾكال

السشهج 
الؾصفي 
 السدحي

تكؾنت عيشة الجراسة 
مؽ مجيخي ووكالء 
السجارس ال انؾية 

بسجيشة مكة السكخمة 
البالغ عجدهؼ 

( مؾزعيؽ إلى 111)
( 71( مجيخًا و)22)

 وكيال

استخجم الباحث 
االستبانة مكؾنة 

( عبارة 52مؽ )
مؾزعة عمى 

خسدة محاور 
يقيذ كل محؾر 

 صعؾبة معيشة

 ة إلى عجم نتائج مؽ أهسها:وقج تؾصمت الجراس
كذااافت الجراساااة عاااؽ وجاااؾد صاااعؾبات إدارة أهسهاااا:  -

حاجة السجرسة إلى مؾعا  فشاي مخاتص فاي تذاىيل 
وصاااايانة تقشيااااات االدارة االلكتخونيااااة، نااااجرة الااااجورات 
التجريبيااااة،  ياااااب المااااؾائر التااااي تااااشغؼ طااااخت تظبيااااق 
االدارة االلكتخونيااااة، االفتقااااار إلااااى خظااااي السااااتخجام 

االلكتخونياة، البشياة التحتياة االنذاائية لمساجارس االدارة 
 غيخ مهيأة الستخجام االدارة االلكتخونية.

وجااااؾد صااااعؾبات تقشيااااة أهسهااااا: محجوديااااة الخظااااؾط  -
الهات ياااااااة، التاااااااأخيخ فاااااااي الاااااااجعؼ الفشاااااااي، الرااااااايانة 

 الزعيفة، قجم األجهدة الستؾفخة في السجارس.
خة وجااؾد صااعؾبات بخمجيااة أهسهااا: البخمجيااات الستااؾف -

ال تخقااى لسدااتؾى التظبيقااات العالسيااة الستقجمااة، نااجرة 
 مرسسي البخامج الىجارية السجرسية.
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 (1تابع جذول )

األدوات  العيشة السشهج الهجف عشؾان الجراسة الباحث م
 أهؼ الشتائج السدتخجمة

نعيؼ حدؽ  2
 م(9002)

(92) 

تظؾيخ االترال 
االدارى لسجيخي 
السجارس ال انؾية 

غدة في بسحافغات 
ضؾء االدارة 

 االلكتخونية

وهااااجفت الجراسااااة إلااااى الكذاااا  عااااؽ 
درجااااااااااة تااااااااااؾافخ متظمبااااااااااات تشفيااااااااااح 
االتراااااال االداري االلكتخوناااااي فاااااي 
السااااجارس ال انؾيااااة بسحافغااااات غاااادة 
ومعؾقاتاااإل وسااابل تظاااؾيخة فاااي ضاااؾء 

 االدارة االلكتخونية

السشهج 
الؾصفي 
 السدحي

عيشة الجراسة 
السكؾنة مؽ 
جسيع مجيخي 

ل انؾية السجارس ا
بسحافغات غدة 
والبالغ عجدهؼ 

(65) 

 وقج تؾصمت الجراسة إلى الشتائج اآلتية: االستبانة
درجااااااة تااااااؾافخ متظمبااااااات تشفيااااااح االترااااااال االداري  -

االلكتخوني في السجارس ال انؾية بسحافغاة غادة ماؽ 
وجهااة نغااخ مااجيخي السااجارس ال انؾيااة برااؾرة عامااة 

 ضعيفة.
ريااااااة لااااااجى مااااااجيخي درجااااااة تااااااؾافخ االمكانيااااااات االدا -

السااجارس ال انؾيااة بسحافغااات غاادة لتشفيااح االترااال 
 االداري االلكتخوني.

درجااااااة تااااااؾافخ االمكانااااااات البذااااااخية لااااااجى مااااااجيخي  -
السااجارس ال انؾيااة بسحافغااات غاادة لتشفيااح االترااال 

 االداري االلكتخوني كانت ضعيفة.
أحسج ةؽ  3

سعيج 
 م(9002)

(9) 

ترؾر مقتخح 
لتظؾيخ إدارة معاهج 

دمظان قابؾس ال
لمعمؾم االسالمية 
بدمظشة عسان في 
ضؾء متظمبات 
 االدارة اإللكتخونية

هااااجفت الجراسااااة إلااااى الكذاااا  عااااؽ 
واقاااااع تظبيقاااااات االدارة االلكتخونياااااة 
فااااي ادارة معاهااااج العمااااؾم االسااااالمية 
التابعااااااة لسخكااااااد الداااااامظان قااااااابؾس 
لم قافااااااااة االسااااااااالمية فااااااااي ساااااااامظشة 
عساااان، وتذاااخيص السعؾقاااات التاااي 

ن تظبيااااااااااااااااااااااق االدارة تحااااااااااااااااااااااؾل دو 
االلكتخونيااة ومتظمبااات تظبيقهااا فااي 
ادارات هااااااحة السعاهااااااج. مااااااؼ وضااااااع 
ترؾر لتظاؾيخ ادارات هاحة السعاهاج 
فااااااااااااااي ضااااااااااااااؾء متظمبااااااااااااااات االدارة 

 االلكتخونية.

السشهج 
الؾصفي 
 السدحي

شسمت جسيع 
العامميؽ بسعاهج 
العمؾم االسالمية 
حيث بمغ عجد 

( 46أفخادها )
 فخداً 

 جراسة إلى عجة نتائج مشها:وتؾصمت ال االستبانة
تحجيااج أهااؼ الستظمبااات التااي يحتاجهااا تظبيااق االدارة  -

االلكتخونية في ادارة معاهج الدمظان قاابؾس لم قافاة 
 االسالمية في سمظشة عسان.

حرااااخ السعقااااؾات التااااي تحااااؾل دون نجاااااح تظبيااااق  -
االدارة االلكتخونياااااة فاااااي معاهاااااج العماااااؾم االساااااالمية 

لسعؾقااات مشهااا مااا يااختبي بداامظشة عسااان وأن هااحة ا
 بالشغام االداري مؽ حيث الجعؼ والتذجع.

وضع ترؾر مقتخح لتظبياق االدارة االلكتخونياة فاي  -
 معاهج العمؾم االسالمية بدمظشة عسان.
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 انذراساث انسابمت األجنبيت:ثانيا :

  (2جذول )

األدوات  العيشة السشهج الهجف عشؾان الجراسة الباحث م
 تائجأهؼ الش السدتخجمة

 جؾبم  1
Jocoby 

 م(9002)
(29) 

العالقة بيؽ 
انساط اتخاذ 
القخار لجى 

مجيخي السجارس 
وبيؽ تقبمهؼ 
لمتكشؾلؾجيا 
 واستخجامها

هااجفت هااحة الجراسااة إلااى التعااخف 
إلاااااى أي ماااااجى يسكاااااؽ أن ياااااؤمخ 
اسااااااااامؾب اتخااااااااااذ القاااااااااخار عشاااااااااج 
الساااااجيخيؽ عماااااى قباااااؾل اساااااتخجام 
التكشؾلؾجيااا، وتحجيااج مااا إذا كااان 

لسجرساااة ماااع نساااي معااايؽ ماااجيخ ا
في اتخاذ القخار هؾ أك خ أو أقل 

 تقباًل الستخجام التكشؾلؾجيا.

السشهج 
 الكسي

( 122وقج تكؾنت الجراسة مؽ )
 مجيخ مؽ مجارس والية بشدمفيشيا

وقج أشارت الشتائج أن أسمؾب اتخاذ القاخار  االستبانة
لؼ يغهخ تاأميخا عماى ماجى قباؾل واساتخجام 

جيخي الساجارس. وأن التكشؾلؾجيا ماؽ قبال ما
معغاااااااااااؼ الساااااااااااجيخيؽ يقبماااااااااااؾن باساااااااااااتخجام 
التكشؾلؾجياااااااااااا، وأن معغسهاااااااااااؼ يذاااااااااااعخون 
بالخاحااااااة فااااااي اسااااااتخجامها فااااااي االعساااااااال 
اليؾمياااة والسؾاعباااة عماااى حزاااؾر الاااجورات 
التجريبيااااة الستعمقااااة بالتكشؾلؾجيااااا، وأوضاااار 
معغسهاؼ أنهاؼ يداتعسمؾن التكشؾلؾجياا أك اخ 

 .في القخارات التي تخص انجاز الظالب
 خداونة  7

Khassawneh, 
 م(9002)

(22) 
 

مقاومة تىييخ 
والبيخوقخاطية 

تؾقعًا اتجاهات 
االدارة 

السدتقبمية في 
 األردن

وتشاولااااااات هاااااااحة الجراساااااااة أيزاااااااا 
تأميخ خرائص السبحاؾميؽ عماى 
تقجيخاتهؼ ألسباب مقاومة التىييخ 

 االداري.

السشهج 
 الؾصفي

السؾعفيؽ العامميؽ في بعض 
 ة باألردنالسرالر الحكؾمي

 هشالااػ الجراسااة ان هااحة نتااائج اشااارت وقااج االستبانة
 لسقاومااااااة األسااااااباب الخئيدااااااية مااااااؽ مالمااااااة

 ذات بعالقاااااااااات تاااااااااختبي االداري  التىيياااااااااخ
الستىياااااخات  بعاااااض ماااااع احراااااائية دالالت

 والؾعي يااة االجتساعيااة بخم ياااتهؼ الستراامة
الجراسااااااااة  هااااااااحة مااااااااجلؾالت مشاقذااااااااة وتااااااااؼ

خامج وبااااااا السداااااااتقبمية لجهاااااااؾد لالتجاهاااااااات
 االردن. في االداري  التظؾيخ
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 (2تابع جذول )

األدوات  العيشة السشهج الهجف عشؾان الجراسة الباحث م
 أهؼ الشتائج السدتخجمة

 رسيع 1
Russell 

 م(9002)
(36) 

كي  يدتظيع 
مخشجو السجارس 
االستفادة مؽ 
الحمؾل التي 
تقجمها االدارة 

 االلكتخونية

هااااااجفت الجراسااااااة إلااااااى التعااااااخف عمااااااى 
سااااااااااهامات االدارة االلكتخونيااااااااااة فااااااااااي ا

العسااااااااااااال االداري، وماااااااااااااجى تأميخهاااااااااااااا 
االيجااااااابي عمااااااى استذااااااارات مخشااااااجي 
الظاااااااالب، والسعؾقاااااااات التاااااااي تؾاجاااااااإل 
اساااااااااااتخجام االدارة االلكتخونياااااااااااة فاااااااااااي 

 السجارس.

السشهج 
 الؾصفي

عيشة 
عذؾائية مؽ 
 إدارة التعميؼ

 أهؼ الشتائج الت  تؾصمت إليها الجراسة ما يأت : االستبانة
إن االدارة االلكتخونية تداهؼ فاي زياادة االنتاجياة،  -

وتقميااال التكاااالي ، وتحقياااق رضاااا السداااتفجيؽ ماااؽ 
العسمياااااة التعميسياااااة، وزياااااادة السذااااااركة وتحدااااايؽ 
فاعمياااة العسمياااات وخاااجماتها الجاخمياااة، والاااتخمص 
مؽ االعسال الؾرقية وتقاجيؼ الخاجمات بذاكل نلاي 

 مسا يؤمخ عمى تؾفيخ الجهج.
االلكتخونيااة تااؤمخ ايجابااا عمااى مخشااجى  أن اإلدارة -

الظاااالب وذلاااػ عاااؽ طخياااق تاااؾفيخ وقااات اضاااافي 
يسكااؽ اسااتىاللإل فااي مقابمااة االحتياجااات الخاصااة 

 لكل طالا وجها لؾجإل بجال مؽ معالجتإل.
 فير ةشػ 2

Fair Bank 
 م(9002)

(27) 

تحفيد االبجاع 
مؽ خالل اقتخاح 

نغام الدارة 
العامميؽ مؽ 

خالل تؾعي  
اسا وسائي الح
 اآللي

هااااااجفت هااااااحة الجراسااااااة لمتعااااااخف عمااااااى 
متظمبااااات تحفيااااد االبااااجاع مااااؽ خااااالل 
اقتااخاح نغااام  الدارة السااؾعفيؽ اعتسااادًا 
عمااااااااى نغااااااااام االتراااااااااالت بؾاسااااااااظة 
الحاسا اآللاي، واالفاادة ماؽ مقتخحاات 
السؾعفيؽ باستخجام الحاسا اآللي في 

 دعؼ االتراالت واتخاذ القخارات.

السشهج 
 الؾصفي

عيشة 
 ةعذؾائي

 وأسفرت الجراسة لمعجيج مؽ الشتائج مشها: االستبانة
( عماااااى أسااااااس ISأن تذاااااىيل نغاااااام معمؾماااااات ) -

مقتخحاااات الساااؾعفيؽ. يقاااؾم عماااى أسااااس تحفيااادي 
يعسااال عماااى تذاااجيع ابجاعياااة الساااؾعفيؽ باقشااااعهؼ 

 بأنهؼ مرادر قيسة لالفكار.
ضاااخورة تاااؾفيخ بشياااة تحتياااة لالترااااالت، لتعدياااد  -

 مؾمات واالفكار.االندياب الحخ لمسع
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  :         إجاااراءات البحاث
 : البحثمشهج 
 .جراسةالباحث السشهج الؾصفي بخظؾاتإل وإجخاءاتإل وذلػ لسشاسبتإل لظبيعة ال استخجم       

 :مجتسع البحث

العامميؽ بسختم  اإلدارات الفشية واإلدارية السعشية بالعسل  الدادةعمى  البحثاشتسل مجتسع            
، الجهاز التشفيحي، إدارة التظؾيخ العميا اإلدارةداري بالهيئة العامة لخياضة بجولة الكؾيت واإلدارات هي )اإل

والبالغ  (اإلداري، إدارة الذئؾن اإلدارية، إدارة مخكد نغؼ السعمؾمات، إدارة التؾريجات والخجمات
  .(114عجدهؼ)

 :البحث عيشه
( فخدًا 57لظبقية العذؾائية مؽ السجتسع األصمي والبالغ قؾامها )بالظخيقة ا البحثتؼ اختيار عيشة        

 ( يؾضر ذلػ:1وججول ) (47.24%وبشدبة مئؾية قجرها )

 (2ججول )                                            

 تؾصيف عيشة البحث

عيشة البحث  عيشة البحث االساسية مجتسع البحث اإلدارة م
 االستظالعية

 1 12 13 ة العميااإلدار     1
 1 7 2 الجهاز التشفيحي 7
 2 73 11 إدارة التظؾيخ اإلداري  1
 2 13 77 إدارة الذئؾن اإلدارية 2
 2 13 77 إدارة مخكد نغؼ السعمؾمات 3
 2 13 77 إدارة التؾريجات والخجمات 4

 72 57 114 السجسؾع

 : أدوات جسع البيانات 
 :استبيان استسارة    

 لإلدارة اإللكترونيةالؾاقع الفعمى  أوال: استسارة
 عمى الؾاقع الفعمى لصدارة اإللكتخونية بالتعخفاستبيان خاصة  ةبترسيؼ استسار الباحث قام         

 (.ث)مؽ إعجاد الباح مخياضة بجولة الكؾيتللمعامميؽ بالهيئة العامة 
 لػ مؽ خالل:وقج تؼ ترسيؼ هحة االستسارة في ضؾء هجف البحث والىخض مشإل وذ       
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 تحجيج السحاور الرئيدية لالستبيان: -0
  مؽ معمؾمات إلتؾصل إليها مؽ خالل ما جسع (7مخفق)محاور رئيدية  ستقام الباحث بتحجيج 

  .عميإل مؽ دراسات ومخاجع متخررة أطمعوما 
 ( إلبجاء الخأي عؽ مجى 1( مؽ الخبخاء مخفق )5قام الباحث بعخض السحاور السقتخحة عمى )

الباحث البقاء عمى السحاور  أرتزىوقج ، االستبيان استسارةومجى كفايتها لترسيؼ مشاسبتها 
 .يؾضر ذلػ (2ججول ) فأك خ(  528) التي تحؾز عمى ندبة 

 (2ججول)
 لالدارة االليكترونية لجىالؾاقع الفعمى  آراء الدادة الخبراء حؾل مشاسبة محاور استسارة

 (2)ن=         الكؾيت العامة لمرياضة ةجوله ةالعامميؽ بالهيئ

الشدبة  غير مؾافق مؾافق السحاور األساسية م
 السئؾية

 %000 - 2 .لمرياصةوسائع وطرق استخجام اإلدارة اإللكترونية ف  الهيئة العامة  0

 %000 - 2 السعؾقات التشغيسية الت  تؾاجه تظبيق اإلدارة اإللكترونية. 9

 %000 - 2 إلدارة اإللكترونية.السعؾقات التقشية الت  تؾاجه تظبيق ا 2

 %000 - 2 الت  تؾاجه تظبيق اإلدارة اإللكترونية. البذريةالسعؾقات  2

2 
خظط تظبيق اإلدارة اإللكترونية لتظؾير األداء الؾعيف  داخع الهيئة 

 %000 - 2 .لمرياضةالعامة 

 %92.22 2 9 .لمرياضةتظبيق اإلدارة اإللكترونية داخع الهيئة العامة  2

 الؾاقع استسارة محاور عمى الخبخاء الدادة لسؾافقة السئؾية الشدبة أن( 2) ججول مؽ يتزر        
% كحج 52وقج ارتزى الباحث ندبة ، (122%: 76.35تخاوحت ما بيؽ )%لالدارة االليكتخونية الفعمي 

 . (3ححف السحؾر رقؼ)أدنى لقبؾل تمػ السحاور وعمى ذلػ فقج تؼ 
 صياغة العبارات -9

تؼ صياغة عبارات االستبيان في ضؾء السحاور السدتخمرة مؽ نراء الخبخاء في صؾرتها        
إلى   م5/3/7272( وذلػ في الفتخة مؽ  1( وتؼ عخضها عمى الخبخاء مخفق )1السبجئية مخفق )

 .( يؾضر ذلػ3م وججول ) 17/3/7272
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 (2ججول )
 لالدارة االليكترونية لجىالؾاقع الفعمى  سارةآراء الدادة الخبراء ف  العبارات السقترحة الست

 ( 7)ن=         العامة لمرياضة ةجوله الكؾيت ةالعامميؽ بالهيئ

 الفرع     
 الرئيد 

 وطرق وسائم

 اإلدارة استخذام

 اإلنكترونيت

 انتمنيت انمعولاث انتمنيت انمعولاث انتنظيميت انمعولاث
 اإلدارة تطبيك خطط

 نتطوير اإلنكترونيت

 انوظيفي اءاألد

ا
ى 

فعم
ع ال

لؾاق
نية

رو
يكت

االل
رة 
الدا

ل
 

 % العبارة % ع % ع % ع % ع

0 000% 02 000% 92 22.20% 22 000% 22 20.29% 
9 000% 02 000% 92 22.20% 22 000% 22 22.20% 
2 92.22% 02 000% 20 20.29% 20 22.20% 20 000% 
2 000% 90 22.20% 20 20.29% 20 000% 20 000% 
2 000% 90 000% 29 000% 29 000% 29 000% 
2 000% 99 22.20% 22 22.20% 22 000% 22 22.20% 
2 20.29% 92 000% 22 000% 22 20.29% 22 000% 
2 92.22% 92 20.29% 22 000% 22 20.29% 22 000% 
2 000% 92 000% 22 000% 22 000% 22 000% 
00 92.22% 92 29.22% 22 000% 22 22.20% 22 000% 
00 000% 92 000%     22 000% 
09 000%         
02 000%         
02 000%         
02 29.22%         
02 000%         

 
( أن الشدبة السئؾية آلراء الدادة الخبخاء حؾل مشاسبة العبارات السقتخحة 3يتزر مؽ الججول )        

(، وفى ضؾء ذلػ أرتزى الباحث ندبة مؾافقة مؽ 122%:76.35%لالستبيان تخاوحت ما بيؽ )
 (.74()13()12()6()1وتؼ ححف العبارات)% فأك خ 52

 :السعامالت العمسية الستسارة اإلستبيان
( فخد مؽ مجتسع البحث وخارج العيشة األساسية في الفتخة  72تؼ تظبيق االستسارة عمى عجد )       
وذلػ بهجف التعخف عمى مجى مشاسبة صياغة  م7272/  4/ 11م إلى  7272/ 4/ 12مؽ   

العبارات وتحجيج زمؽ التظبيق لالستبيان والتعخف عمى أي صعؾبات إن وججت ومعالجتها باإلضافة 
جخاء السعامالت العمسية لالستسارة )الرجت، ال بات(، وقج أسفخت نتائج الجراسة االستظالعية إل

لالستبيان مشاسبتإل مؽ حيث الرياغة والمىة السدتخجمة ولؼ تغهخ أي تعميقات شفهية أو تحخيخية تؾحي 
 مشاسبًا.قة وهؾ زمؽ يخاة الباحث ( دقي72:13بالىسؾض، وتخاوح زمؽ تظبيق االستبيان ما بيؽ )
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 صجق االستسارة:
استخجم الباحث صجت االتدات الجاخمي لحداب معامل الرجت لالستبيان وذلػ بهجف التحقق        

( فخد مؽ مجتسع 72مؽ صجت استسارة االستبيان حيث تؼ تظبيق االستبيان عمى مجسؾعة قؾامها )
 ( يؾضر ذلػ.4البحث ومؽ خارج عيشة البحث األساسية وججول )

 
 ( 2ججول )

 الدارة االليكترونيةمعامالت االرتباط ةيؽ عبارات كع محؾر مؽ محاور استسارة الفعمى 
 (90ومجسؾع السحؾر السشتسية إليه  )ن=

 الفرع     
 الرئيد 

 وطرق وسائم

 اإلدارة استخذام

 اإلنكترونيت

 انمعولاث

 انتنظيميت
 انتمنيت انمعولاث

 انبشريت انمعولاث

 اإلدارة تطبيك خطط

 نتطوير ونيتاإلنكتر

 انوظيفي األداء

ا
عمى

 الف
اقع
لؾ

 
نية

رو
يكت

االل
 

 االرتباط ع االرتباط ع االرتباط ع االرتباط ع االرتباط ع

1 2.66 11 2.67 71 2.64 11 2.67 21 2.75 
7 2.42 12 2.71 72 2.62 12 2.72 22 2.72 
1 2.72 13 2.73 73 2.73 13 2.52 23 2.66 
2 2.72 14 2.64 74 2.71 14 2.77 24 2.73 
3 2.55 15 2.62 75 2.61 15 2.72 25 2.61 
4 2.62 16 2.71 76 2.72 16 2.54 26 2.66 
5 2.63 17 2.55 77 2.62 17 2.61 27 2.71 
6 2.46 72 2.72 12 2.64 22 2.66 32 2.51 
7 2.66 71 2.71 11 2.71 21 2.71 31 2.61 

12 2.54 77 2.57 17 2.56 27 2.52 37 2.7. 
11 2.63       31 2.55 
17 2.67         

 2.15=  2.23قيسة ر الججولية مدتؾى داللة 
( أن معامالت االرتباط بيؽ عبارات محاور االستسارة ومجسؾع كل 4يتزر مؽ ججول رقؼ )       

( وهى معامالت ارتباط دالة إحرائيًا عشج  2.73% : 2.42محؾر السشتسية الية تخاوحت ما بيؽ )
 محؾر مؽ محاور االستسارة. ( مسا يذيخ إلى االتدات الجاخمي لكل2.23مدتؾى )
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 (2ججول )
 (90معامالت اإلرتباط ةيؽ مجسؾع كع محؾر والسجسؾع الكم  لإلستسارة  )ن=

قيسة ر  السحؾر م
 السحدؾبة

 2.72 السحؾر األول  1

 2.65 السحؾر الثان   7

 2.67 السحؾر الثالث  1

 2.72 السحؾر الرابع 2

 2.66 السحؾر الخامس 3

 2.15=  2.23قيسة ر الججولية مدتؾى داللة              
( أن معامالت االرتباط بيؽ مجسؾع كل محؾر والجرجة الكمية لصستسارة 5يتزر مؽ ججول رقؼ )       

( مسا 2.23( وهى معامالت ارتباط دالة إحرائيًا عشج مدتؾى )2.72: %2.65تخاوحت ما بيؽ ) %
 .ستسارة ككليذيخ إلى االتدات الجاخمي لال

 ثبات االستسارة:
لحداب مبات االستبيان قام الباحث باستخجام معامل ألفا لكخونباخ وذلػ بتظبيق االستبيان عمى  

( 6فخدًا مؽ مجتسع البحث األصمي ومؽ خارج عيشة البحث والججول رقؼ) عذخون ( 72عيشة قؾامها )
 (2ججول) يؾضر ذلػ                        

 (90ت باستخجام معامع ألفا لكرونباخ لسحاور االستسارة )ن=معامالت الثبا

 معامع الفا السحاور م

 2.77 السحؾر األول 1

 2.66 السحؾر الثان  7

 2.72 السحؾر الثالث 1

 2.77 السحؾر الرابع 2

 2.71 السحؾر الخامس 3
 2.71 االستسارة ككع 

 2.15 = 2.23قيسة ر الججولية مدتؾى داللة            
(  2.77:%2.66( أن معامالت الفا لالستبيان تخاوحت ما بيؽ )%4يتزر مؽ ججول رقؼ )       

 .( مسا يذيخ إلى مبات االستسارة2.23وهى معامالت ارتباط دالة إحرائيًا عشج مدتؾى )
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 :لالداء الؾعيفىالؾاقع الفعمى استسارة  :ثانيا  
 .الكؾيت بجولة لمخياضة العامإل بالهيئةلجى العامميؽ  ؾعيفىلالداء الالؾاقع الفعمى  لمتعخف عمى        

 (.ث)مؽ إعجاد الباح
 وقج تؼ ترسيؼ هحة االستسارة في ضؾء هجف البحث والىخض مشإل وذلػ مؽ خالل:       

 تحجيج السحاور الرئيدية لالستبيان: -9
  مؽ  إلتؾصل إليها مؽ خالل ما جسع (7مخفق)محاور رئيدية  خسدةقام الباحث بتحجيج

  .عميإل مؽ دراسات ومخاجع متخررة أطمعوما  معمؾمات
 ( إلبجاء الخأي عؽ مجى 1( مؽ الخبخاء مخفق )5قام الباحث بعخض السحاور السقتخحة عمى )

الباحث البقاء عمى السحاور  أرتزىوقج ، االستبيان استسارةمشاسبتها ومجى كفايتها لترسيؼ 
 (.7ججول ) فأك خ(  528) التي تحؾز عمى ندبة 

 (2ججول)
 لالداء الؾعيفى لجىالؾاقع الفعمى  آراء الدادة الخبراء حؾل مشاسبة محاور استسارة

 (2)ن=         العامة لمرياضة ةجوله الكؾيت ةالعامميؽ بالهيئ
 الشدبة السئؾية غير مؾافق مؾافق السحاور األساسية م

 المهام انجاز 1
2 - 

000% 

 الوظيفى االلتزام 7
2 2 

29.22% 

 القرار اتخاذ 1
2 9 

20.29% 

 الوظيفى االلمام 2
2 0 

22.20% 

 واالبداع االبتكار 3
2 - 

000% 

 الؾاقع استسارة محاور عمى الخبخاء الدادة لسؾافقة السئؾية الشدبة أن( 7) ججول مؽ يتزر        
% 52وقج ارتزى الباحث ندبة ، (122%: 27.23تخاوحت ما بيؽ )% لالداء الؾعيفىالفعمي 

 . (7ححف السحؾر رقؼ)حج أدنى لقبؾل تمػ السحاور وعمى ذلػ فقج تؼ ك
 صياغة العبارات -9

تؼ صياغة عبارات االستبيان في ضؾء السحاور السدتخمرة مؽ نراء الخبخاء في صؾرتها        
م إلى  13/7/7272( وذلػ في الفتخة مؽ  1( وتؼ عخضها عمى الخبخاء مخفق )1السبجئية مخفق )

 .( يؾضر ذلػ12م وججول ) 73/7/7272
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 (00ججول )
 لالداء الؾعيفى لجىالؾاقع الفعمى  آراء الدادة الخبراء ف  العبارات السقترحة الستسارة

 ( 7)ن=         العامة لمرياضة ةجوله الكؾيت ةالعامميؽ بالهيئ
 الفرع     

 الرئيد 
 اع االةتكار واالةج اتخاذ القرار  االلسام الؾعيفى انجاز السهام

ا
ى 

فعم
ع ال

لؾاق
فى

ؾعي
ء ال

الدا
ل

 

 % ع % ع % ع % ع
0 000% 2 000% 02 20.29% 90 22.20% 
9 000% 2 20.29% 02 29.22% 90 000% 
2 22.20% 00 000% 02 000% 99 000% 
2 000% 00 22.20% 02 000% 92 20.29% 
2 000% 09 000% 02 000% 92 22.20% 
2 000% 02 20.29% 02 22.20% 92 20.29% 
2 29.22%       

 
( أن الشدبة السئؾية آلراء الدادة الخبخاء حؾل مشاسبة العبارات السقتخحة 12يتزر مؽ الججول )        

(، وفى ضؾء ذلػ أرتزى الباحث ندبة مؾافقة مؽ 122%:51.27%لالستبيان تخاوحت ما بيؽ )
 (.13()5وتؼ ححف العبارات رقؼ )% فأك خ 52

 ت العمسية الستسارة اإلستبيان:السعامال
( فخد مؽ مجتسع البحث وخارج العيشة األساسية في الفتخة مؽ    72تؼ تظبيق االستسارة عمى عجد )       

وذلػ بهجف التعخف عمى مجى مشاسبة صياغة العبارات  7272/  12/ 17م إلى  7272/ 12/ 7
إن وججت ومعالجتها باإلضافة إلجخاء وتحجيج زمؽ التظبيق لالستبيان والتعخف عمى أي صعؾبات 

السعامالت العمسية لالستسارة )الرجت، ال بات(، وقج أسفخت نتائج الجراسة االستظالعية لالستبيان 
مشاسبتإل مؽ حيث الرياغة والمىة السدتخجمة ولؼ تغهخ أي تعميقات شفهية أو تحخيخية تؾحي 

 قة وهؾ زمؽ يخاة الباحث مشاسبًا.( دقي72:13بالىسؾض، وتخاوح زمؽ تظبيق االستبيان ما بيؽ )
 صجق االستسارة:

استخجم الباحث صجت االتدات الجاخمي لحداب معامل الرجت لالستبيان وذلػ بهجف التحقق        
( فخد مؽ مجتسع 72مؽ صجت استسارة االستبيان حيث تؼ تظبيق االستبيان عمى مجسؾعة قؾامها )

 ( يؾضر ذلػ.11وججول ) البحث ومؽ خارج عيشة البحث األساسية
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 ( 00ججول )
 لالداء الؾعيفىمعامالت االرتباط ةيؽ عبارات كع محؾر مؽ محاور استسارة الفعمى 

 (90ومجسؾع السحؾر السشتسية إليه  )ن=
 الفرع     

 الرئيد 
 االةتكار واالةجاع  اتخاذ القرار  االلسام الؾعيفى انجاز السهام

ا
عمى

 الف
اقع
لؾ

ل 
عيف

الؾ
اء 

الد
 ى

 االرتباط ع االرتباط ع االرتباط ع االرتباط ع
1 2.72 5 2.77 11 2.54 16 2.67 
7 2.67 6 2.73 12 2.72 17 2.71 
1 2.77 7 2.62 13 2.61 72 2.43 
2 2.55 12 2.71 14 2.63 71 2.65 
3 2.62 11 2.61 15 2.67 77 2.55 
4 2.71 17 2.67   71 2.72 
 2.23=  2.23ى داللة قيسة ر الججولية مدتؾ 

( أن معامالت االرتباط بيؽ عبارات محاور االستسارة ومجسؾع كل 11يتزر مؽ ججول رقؼ )       
( وهى معامالت ارتباط دالة إحرائيًا عشج 2.73% : 2.43محؾر السشتسية الية تخاوحت ما بيؽ )

 سارة.( مسا يذيخ إلى االتدات الجاخمي لكل محؾر مؽ محاور االست2.23مدتؾى )
 

 ( 09ججول )
 (90معامالت اإلرتباط ةيؽ مجسؾع كع محؾر والسجسؾع الكم  لإلستسارة  )ن=

 السحؾر م
قيسة ر 

 السحدؾبة
 2.72 السحؾر األول  1

 2.77 السحؾر الثان   7

 2.73 السحؾر الثالث  1

 2.62 السحؾر الرابع 2

 2.23=  2.23قيسة ر الججولية مدتؾى داللة              
( أن معامالت االرتباط بيؽ مجسؾع كل محؾر والجرجة الكمية 17يتزر مؽ ججول رقؼ )       

( وهى معامالت ارتباط دالة إحرائيًا عشج مدتؾى 2.73: %2.62لصستسارة تخاوحت ما بيؽ ) %
 .( مسا يذيخ إلى االتدات الجاخمي لالستسارة ككل2.23)

 ثبات االستسارة:
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الباحث باستخجام معامل ألفا لكخونباخ وذلػ بتظبيق االستبيان عمى  لحداب مبات االستبيان قام 
( 11فخدًا مؽ مجتسع البحث األصمي ومؽ خارج عيشة البحث والججول رقؼ) عذخون ( 72عيشة قؾامها )
 يؾضر ذلػ:

 (02ججول)
 (90معامالت الثبات باستخجام معامع ألفا لكرونباخ لسحاور االستسارة )ن=

 امعامع الف السحاور م

 2.71 السحؾر األول 1

 2.73 السحؾر الثان  7

 2.71 السحؾر الثالث 1

 2.71 السحؾر الرابع 2

 2.77 االستسارة ككع 3

 2.23=  2.23قيسة ر الججولية مدتؾى داللة            
 2.73:%2.71( أن معامالت الفا لالستبيان تخاوحت ما بيؽ )%11يتزر مؽ ججول رقؼ )          

 .( مسا يذيخ إلى مبات االستسارة2.23ى معامالت ارتباط دالة إحرائيًا عشج مدتؾى )( وه
 :الجراسة السيجانية

تؼ التظبيق عمى عيشة البحث األساسية في الفتخة  مؽ صجت ومبات االستسارة بعج أن تأكج الباحث       
ماااؽ إجسااااالي ( فااااخد 57م حيااااث تاااؼ التظبيااااق عماااى عاااجد )7272/ 6/11م الاااى 7272/ 12/ 72ماااؽ  

تاااؼ جسعاااإل وتشغيساااإل وتفخياااغ  االساااتبيانوبعاااج االنتهااااء ماااؽ تظبياااق ( ماااؽ السجتساااع الكماااى لمعيشاااة ، 114)
 ..البيانات إلجخاء السعالجات اإلحرائية السشاسبة

 السعالجات اإلحرائية:
" لسعالجة وتحميل بيانات SPSSاستخجم الباحث بخنامج الحدمة اإلحرائية لمعمؾم االجتساعية " 

 ث مدتخجمًا السعالجات اإلحرائية اآلتية:البح
  بيخسؾن( معامل ارتباطPearson.) 

 .الشدبة السئؾية 
 مخبع كا 
 الجرجة السقجرة 

 الشتائج : ومشاقذة عرض
عاارض ومشاقذااة التداااؤل األول قمااا واقااع اإلدارة االليكترونيااة لااجى العااامميؽ بالهيئااة العامااة لمرياضااة 
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 الكؾيت؟
 لمرياصةطرق استخجام اإلدارة اإللكترونية ف  الهيئة العامة وسائع و السحؾر االول: 

 (09ججول )
وسائع وطرق استخجام الجرجة السقجرة والؾزن الشدب  ومربع كا الستجابات عيشة البحث ف  السحؾر االول               

 (29)ن=           لمرياصةاإلدارة اإللكترونية ف  الهيئة العامة 

 العبارات م
 ةاالستجاب

الجرجة 
 السقجرة

الؾزن 
موافك  موافك الترتيب الشدب 

انى حذ 

 ما

غير 

 موافك

 7 76.85 166 19 17 21 تقميع التكاليف السادية. 1

 2 81.94 177 11 15 22 زيادة كفاءة العسع اإلداري. 7

 1 83.33 180 13 12 27 حع مذاكع حف  السمفات. 1

 11 75 162 18 16 14 تقميع الرراعات ةيؽ السؾعفيؽ. 2

 3 81.48 176 15 12 25 سرعة الرجؾع لمبيانات والسعمؾمات الدابقة. 3

 5 80.09 173 14 13 21 سرعة أداء العسع. 4

 12 75.46 163 17 17 14 إلسام العامميؽ بكيفية أداء العسع. 5

 17 64.35 139 38 1 11 زيادة فعالية الرقابة اإلدارية. 6

 6 77.77 168 16 14 22 ميؽ ورفع مهاراتهؼ.تشسية قجرات العام 7

الحرؾل عمى البيانات والسعمؾمات الستعمقاة بالعساع فا   12
 أى وقت ومؽ أي مكان.

23 72 3 186 86.11 1 

 4 81.01 175 12 15 21 تقميص العسالة ال ائجة عؽ حاجة العسع السكتب . 11

17 
الااااارد عماااااى استفداااااارت مجماااااس اإلدارة عبااااار البرياااااج 

 8 15 25 رون .االلكت
161 
 

84.72 7 

  %62.17 7276 الجرجة الكمية لمسحؾر 

 2.292=  0.02الججولية عشج مدتؾى  9قيسة كا     0.02* دال عشج مدتؾى 

أن الؾزن الستجابات عيشة البحث في السحؾر االول الستسارة ( 09يتزح مؽ الججول الداةق )        
%( بيشسا كان الؾزن الشدبي لسجسؾع السحؾر 86.11%:64.35تخاوحت ما بيؽ ) االدارة االليكتخونية

 .%(62.17ككل )
الحرؾل عمى  ( "12ويتزر مؽ الججول أن السحؾر االول أن أعمى عبارة هي عبارة رقؼ )       

(، 164حيث جاءت بجرجإل مقجرة ) "البيانات والسعمؾمات الستعمقة بالعسل في أى وقت ومؽ أي مكان
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" حيث جاءت بجرجإل مقجرة زيادة فعالية الخقابة اإلدارية ( "6واقل عبارة رقؼ )، %(86.11) ندبى وبؾزن 
 %(.64.35( وبؾزن ندبي )117)

كتخونية هي مشغؾمة الكتخونية متكاممة تهجف إلى تحؾيل لالباحث ذلػ إلى أن اإلدارة اإل وويعد          
اسا وذلػ باالعتساد عمى نغؼ معمؾماتية العسل اإلداري العادي مؽ إدارة يجوية إلى إدارة باستخجام الح

قؾية تداعج في تظؾيخ األداء الؾعيفي لمعامميؽ وكحلػ تيديخ العسل اإلداري بأسخع وقت وبأقل 
 التكالي .

ويذيخ الباحث إلى أن اإلدارة اإللكتخونية يسكؽ أن تذسل كال مؽ االتراالت الجاخمية  
ت والهجف مؽ ذلػ هؾ إدخال الذفاأية الكاممة والسداءلة بجولة الكؾي لمخياضةوالخارجية لمهيئة العامة 

 بجولة الكؾيت. لمخياضةمسا يؤدي إلى تحديؽ األداء الؾعيفي داخل وخارج الهيئة العامة 
اإلدارة أن تشفيح  إلحيث أوضحت الجراس(،92م( )9002نعيؼ حدؽ )وهحا يتفق مع دراسة  

كدية أكبخ مؽ مشغسة مخكدية، ويشبىي إزالة االعتساد اإللكتخونية يشبىي أن يمبي احتياجات العسالء بسخ 
عمى أفخاد معيشيؽ، ويشبىي إدخال نغؼ الذفاأية في العسل. باستخجام اإلدارة اإللكتخونية التي تذسل 
الججاول الدمشية عمى اإلنتخنت وحداب السراري . ويسكؽ استخجام هحة لمسداعجة عمى خفض التكالي  

 .لسشغسة ما
حيث أشارت الجراسة إلى أن مفهؾم ( 22م( )9002) Russellرسيع  دراسةوهحا يتفق مع  

باألجهدة اإلدارية؛ لقج  العامميؽ أداء تظؾيخ في السعمؾمات تكشؾلؾجيا اإلدارة اإللكتخونية كتظبيق الستخجام
واالتراالت إلى عهؾر العجيج مؽ القزايا  اتالسعمؾم تكشؾلؾجيا أدى التظؾر الدخيع الحي أحخزتإل

)االنتخنت( هؾ ما  السعمؾمات عبخ شبكة الحكؾمية السعاصخة، لعل مؽ أهسها عاهخة تقجيؼ الخجمات
يعخف بسرظمر اإلدارة اإللكتخونية. وقج تؾاجإل أجهدة الخجمة السجيشة في الجول العخبية برفة عامة، 
العجيج مؽ التحجيات الخارجية الشاتجة عؽ التحؾالت العالسية االقترادية والدياسية والتكشؾلؾجية والجاخمية 

لتشسية الذاممة ورفع معجالت الشسؾ االقترادي، واالهتسام بتقجيؼ الخجمات الشاتجة عؽ الخ بة في تحقيق ا
التي تمبي احتياجات السؾاطشيؽ وتحقق رضائهؼ. ويسكؽ القؾل بأن تقجيؼ الخجمات العامة لمسؾاطشيؽ 

في تحديؽ كفاءة  السعمؾمات تكشؾلؾجيا بكفاءة هؾ أحج األهجاف األساسية لألجهدة الحكؾمية، نجاح
 الخجمات العامة السقجمة بتمػ األجهدة.

كل واألسمؾب تقجيؼ الخجمات إلى الستعامميؽ في مكان وجؾدهؼ بالذأن الباحث ويؾضر  
السشاسبيؽ وبالدخعة والكفاءة السظمؾبة مع تظؾيخ أفزل الظخت لسذاركتهؼ في العسمية التشفيحية. تؾفيخ 
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مشاخ يذجع العامميؽ وتحليل العقبات التي يؾاجهؾنها والتي تتس ل بذكل أساسي في بيء اإلجخاءات 
 لعسل.وتعقيجها، مسا سيشعكذ بذكل إيجابي عمى تذجيع األداء الؾعيفي وا

 السعؾقات التشغيسية الت  تؾاجه تظبيق اإلدارة اإللكترونية.السحؾر الثانى: 

 (02ججول )
 السعؾقات التشغيسية الجرجة السقجرة والؾزن الشدب  ومربع كا الستجابات عيشة البحث ف  السحؾر الثانى 

 (29)ن=                           ونيةالت  تؾاجه تظبيق اإلدارة اإللكتر                                         

 العبارات م
 االستجابة

الجرجة 
 السقجرة

الؾزن 
 الشدب 

 
موافك  موافك الترتيب

انى حذ 

 ما

غير 

 موافك

11 
االفتقار إلى التخظيط الدميؼ لعسمية التحؾل نحؾ اإلدارة 

 1 89.81 194 5 17 33 اإللكترونية.

 12 73.61 159 19 17 12 يئة.السرك ية ف  أسمؾب إدارة اله 12

 2 85.64 185 2 75 21 غسؾض الرؤية السدتقبمية لتظبيق اإلدارة اإللكترونية. 13

14 
قمة تؾافق الهياكع التشغيسية الحالية مع تظبيقات اإلدارة 

 5 82.40 178 7 72 21 اإللكترونية.

15 
ضعف مذاركة السؾعفيؽ ف  وضع األهجاف الستعمقة 

 1 86.57 187 6 15 27 ترونية.باإلدارة اإللك

 6 80.09 173 14 13 21 نقص التذريعات الالزمة لتظبيقات اإلدارة اإللكترونية. 16

ضعف ارتباط االهجاف الؾعيفية ةتظبيق االدارة  17
 اإللكترونية.

25 71 2 189 87.5 7 

 3 84.72 183 11 11 32 ضعف الؾع  بأهسية تظبيق اإلدارة اإللكترونية. 72

 7 78.24 169 11 73 14 انذبال إدارة الهيئة باألولؾيات نغرا  لمغروف الدائجة. 71

 4 82.40 178 10 16 22 ضعف وسائع االترال ةيؽ الهياكع االدارية ف  الهيئة. 77

  %61.12 1573 الجرجة الكمية لمسحؾر 

 2.292=  0.02الججولية عشج مدتؾى  9قيسة كا    0.02* دال عشج مدتؾى        

أن الؾزن الستجابات عيشة البحث في السحؾر ال انى الستسارة ( 02يتزح مؽ الججول الداةق )        
%(، بيشسا كان الؾزن الشدبي لسجسؾع السحؾر 89.81%:73.61تخاوحت ما بيؽ ) االدارة االليكتخونية

 (.61.12ككل )%
االفتقار إلى التخظيي  "( 11رقؼ )ويتزر مؽ الججول أن السحؾر ال انى فخعى أن أعمى عبارة        

(، وبؾزن 172" حيث جاءت بجرجإل مقجرة )الدميؼ لعسمية التحؾل نحؾ اإلدارة اإللكتخونية
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" حيث جاءت بجرجإل مقجرة السخكدية في أسمؾب إدارة الهيئة( "12واقل عبارة رقؼ )، %(89.81)ندبى
 %(. 73.61( وبؾزن ندبي )137)

 في الهيئة لتظؾر لسقياسا تعتبخ والتي االلكتخونيةاإلدارة  تظبيق أهسيةن الباحث ذلػ إلى أ وويعد       
 مؽ األخخى  السؤسدات بيؽ الرجارة لها يحقق بسا والسشافدة التظؾر عمى مقجرتها ومجى الحاضخ وقتشا

 ا.تقجمه التي الخجمة أو تشتجها التي الدمعة عمى عسالئها ور بة رضا خالل

الكبد   آمال عم ، (14)م( 9002ع ال ةشت دمحم مظمق )ؽ وهحا يتفق مع دراسة كاًل م 
 وإستخجامها والسعمؾمات االتراالت تقشية في اإلست سارحيث أشارت الجراستان إلى أن  (1)م( 9000)

 عرخنا في السؤسدة عسل وتظؾر نجاح الزسان أساسي عشرخا مؤسدة كل وحاجة يتشاسا وبسا
 ورفع األداء في والفعالية اإلنتاجية زيادة عؾامل مؽ السكتبي ميكشة العسل أصبحت حيث الحاضخ،

 والذخكات. السؤسدات في الشفقات وتؾفيخ السعامالت سيخ مخاقبة وحدؽ الكفاءة

أوبؾيع وحدؽ ، (22)مRamezan et., (9002 )رامي ان وآخرون ودراسة كاًل مؽ  
O’Boyle & Hassan (9002 )أيزا هيلكتخونية أن اإلدارة اإلحيث أوضحت الجراستان  (21)م 

 ساعج التي االتراالت ومؾرة السعمؾمات انفجار أبعج االتراالت، مجال في التقشي التظؾر مسار إحجى
 اإلدارة إلى التقميجية اإلدارة مؽ التحؾل عسميةوأن نجاح ، وتقشياتإل اآللي الحاسا أجهدة تظؾر عميها

 .والفشية والبذخية مشها ديةالسا الستظمبات كافة بتؾفيخ االهتسام يتظما االلكتخونية
 السعؾقات التقشية الت  تؾاجه تظبيق اإلدارة اإللكترون السحؾر الثالث: 
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 (02ججول )
 الجرجة السقجرة والؾزن الشدب  ومربع كا الستجابات عيشة البحث ف  السحؾر الثالث 

 (29ن=)       السعؾقات التقشية الت  تؾاجه تظبيق اإلدارة اإللكترونية

 العبارات م
 االستجابة

الجرجة 
 السقجرة

الؾزن 
 الشدب 

 
الترتي
 ب

موافك  موافك

انى حذ 

 ما

غير 

 موافك

71 
ضااااعف مدااااتؾى البشياااااة التحتيااااة الالزمااااة لتظبياااااق اإلدارة 

 اإللكترونية.
11 16 21 156 72.22 12 

 4 75.46 163 19 13 16 صعؾبة مدايرة سرعة التبيير ف  تكشؾلؾجيا السعمؾمات. 72
 1 80.55 174 15 17 23 االفتقار إلى قؾاعج ةيانات دقيقة متكاممة. 73

 6 74.07 160 14 76 12 قمة كفاية أجه ة الحاسب الستؾفرة ف  الهيئة. 74

 3 75.46 163 22 7 21 ضعف الجعؼ الفش  لألجه ة اإللكترونية. 75

76 
صااااعؾبة الااااربط ةاااايؽ األجهاااا ة فاااا  إدارات الهيئااااة الخااااتالف 

 مؾاصفاتها.
13 12 23 156 72.22 7 

77 
نقااااص األدلااااة االرمااااادية السؾضااااحة آلليااااات تظبيااااق اإلدارة 

 اإللكترونية.
22 12 18 170 78.70 7 

12 
االفتقاااار إلاااى نغاااام أمشاااى لحساياااة قاعاااجة البياناااات الخاصاااة 

 ةتعامالت الهيئة.
17 14 17 166 76.85 2 

 1 77.77 168 20 6 22 الشغام العام. نجرة وجؾد نغام احتياطى عشج حجوث خمع ف  11

17 
نجرة وجؾد ندخ احتياطية ف  حال فقاج السعمؾماات االساساية 

 السخ نة والستعامع معها.
14 16 18 162 75 5 

  %53.61 1416 الجرجة الكمية لمسحؾر 

 2.292=  0.02الججولية عشج مدتؾى  9قيسة كا    0.02* دال عشج مدتؾى 

أن الؾزن الستجابات عيشة البحث في السحؾر ال الث الستسارة ( 02ول الداةق )يتزح مؽ الجج        
%(، بيشسا كان الؾزن الشدبي لسجسؾع السحؾر 80.55%:72.22تخاوحت ما بيؽ ) االدارة االليكتخونية

 .(53.61ككل )%
قؾاعج  االفتقار إلى( " 73أن أعمى عبارة رقؼ ) ويتزر مؽ الججول أن السحؾر ال الث فخعى       

واقل عبارة رقؼ ، %(80.55)ندبى(، وبؾزن 152" حيث جاءت بجرجإل مقجرة )بيانات دقيقة متكاممة
" حيث جاءت بجرجإل مقجرة ضع  مدتؾى البشية التحتية الالزمة لتظبيق اإلدارة اإللكتخونية ( "71)
 %(. 72.22( وبؾزن ندبي )134)

شأنها  مؽ التي وأنغسة حمؾل مؽ الحجي ة الخقسية اتالتقشي ذلػ إلى أن استخجامالباحث  وويعد          
الكفؤ  الكؾادر مؽ ججيج جيل وخمق الهيئةالعسل داخل  وانتاجية كفاءة رفع وبالتالي اإلداري  العسل تظؾيخ
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 بالدخعة القخار ألصحاب والبيانات السعمؾمات اليؾمية وتؾفيخ العسل وتعقيجات البيخوقخاطية عمى والقزاء
 العالقة ذات السؤسدات في الستظؾرة التقشيات الخقابية وتؾفيخ العسمية مدتؾى  ورفع اساالسش الؾقت وفي
 خفض خالل مؽ التذىيل تكالي  االست سار وتقميل وجحب االقترادي االنتعاش تحديؽ شأنها مؽ التي

 أفزل لمسعاممة وتؾاصل الدخيع واالنجاز السدتخجمة األورات وكسيات لحفغها والخدائؽ السمفات كسيات
 األداء. مدتؾى  ورفع أفزل خجمات تقجيؼ شأنإل مؽ الؾاحجة السؤسدة إدارات بيؽ أكبخ وارتباط

نايف ةؽ عبج الرحسؽ العتيب  ، (13)م( 9000عبج هللا عبيان )وهحا يتفق مع دراسة كاًل مؽ  
حيث أوضحت نتائج هحة الجراسات أن  (71)م( 9002ؽ عبجهللا الحسجي )ةمؾسى ، (77)م( 9002)
 والبيانات السعمؾمات اتاحة خالل مؽ القخار وإتخاذ االداء فعالية تحديؽإلدارة اإللكتخونية تداهؼ في ا

 عميها الحرؾل وامكانية الجاخمية الذبكة عمى تؾاججها خالل مؽ عميها الحرؾل وتدهيل أرادها، لسؽ
 لمسؾع  يسكؽ بحيث السؾع  عسل في الستؾفخة والسخونة االلية البحث وسائل خالل مؽ مجهؾد بأقل

 الحي والسكان الؾقت في بالعسل لمقيام أيإل يتؾاجج قج مكان أي مؽ الجاخمية الذبكة عمى الجخؾل سهؾلة
 مؽ يكؾن  أن حجود )يسكؽ لإل ليذ االلكتخونية اإلدارة تظبيقات باستخجام السكتا فأصبر أيإل، يخغا
 بيؽ (Video Conferencingعج )ب عؽ االجتساعات عقج الخ( وسهؾلة..  السظار الذارع، البيت،

 جفخاأيا. الستابعجة اإلدارات
 Gonathan Fosterفؾستر ، (17)مHang, G  (9000 )هشج  ودراسة كاًل مؽ  

 تكؾن  لؽحيث أوضحت الجراستان أن مؽ أهؼ نتائج تظبيق اإلدارة اإللكتخونية أنإل  (16)م( 9002)
 السؾع  نفقات تؾفيخ وكحلػ مداحتها تؾفيخ يوبالتال السمفات خدائؽ مؽ الكبيخ لمعجد حاجة هشاك

 لمسؾعفيؽ اإلدارية والسعامالت التعميسات وصؾل وسخعة السمفات وسهؾلة بهحة لمعشاية السخرص
 السهسة بهحة تقؾم واحجة جهة خالل مؽ السخاجعيؽ معامالت إنهاء كحلػ وسهؾلة والسخاجعيؽ والدبائؽ
 مؽ وحسايتها والسعمؾمات البيانات وحفظ تخديؽ حجة( وسهؾلةاألخخى )السحظة الؾا الجوائخ عؽ باالنابة
 وهؾ السؤسدة حجود خارج أماكؽ في االحتياطية بالشدخ االحتفاظ خالل مؽ الظبيعية والعؾامل الكؾارث

 الكؾارث مؽ التحؾط بشغام يعخف ما
 

  الت  تؾاجه تظبيق اإلدارة اإللكترونية البذريةالسعؾقات السحؾر الرابع: 
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 (02ججول )
 السعؾقات  الجرجة السقجرة والؾزن الشدب  ومربع كا الستجابات عيشة البحث ف  السحؾر الرابع        

 (29)ن=        التقشية الت  تؾاجه تظبيق اإلدارة اإللكترونية

 العبارات م
 االستجابة

الجرجة 
 السقجرة

الؾزن 
 الشدب 

موافك  موافك الترتيب

انى حذ 

 ما

غير 

 موافك

 2 79.62 172 16 17 22 مقاومة بعض اإلدارات والعامميؽ لمتبيير. 11

 1 81.48 176 13 12 23 ضعف انتذار ثقافة التبيير ةيؽ اإلدارات والعامميؽ. 12

13 
انخفاااض ثقاااة اإلدارة بقاااجرتها عماااى اساااتخجام تظبيقاااات اإلدارة 

 3 78.70 170 14 16 22 اإللكترونية.

14 
ضااعف تقبااع بعااض السااؾعفيؽ فكاارة اإلدارة اإللكترونيااة خؾافااا  

 1 86.11 186 8 12 32 مؽ فقجان مراك هؼ الؾعيفية.

 7 82.87 179 9 17 22 قمة السعرفة الكافية ةتقشيات اإلدارة اإللكترونية. 15

 6 76.85 166 17 14 17 قمة الثقة لجى السؾعفيؽ ف  كافة التعامالت اإللكترونية. 16

17 
ضااااااعف إعااااااجاد وتااااااجريب السااااااؾعفيؽ السااااااتخجام التقشيااااااات 

 7 73.61 159 20 15 13 اإللكترونية.

22 
غياب بعض السؾعفيؽ عؽ الجورات الت  تقام ف  الهيئة حاؾل 

 5 77.77 168 18 17 27 تظبيقات اإلدارة اإللكترونية.

 4 78.24 169 16 13 21 .بالهيئةقمة الكؾادر الستخررة ف  اإلدارة اإللكترونية  21
 12 70.83 153 27 7 14 كثرة األعباء السمقاة عمى أعزاء الهيئة الؾعيفية واإلدارية. 27

  %56.41 1476 الجرجة الكمية لمسحؾر 
 2.292=  0.02الججولية عشج مدتؾى  9قيسة كا    0.02* دال عشج مدتؾى        

زن الستجابات عيشة البحث في السحؾر الخابع الستسارة أن الؾ ( 02يتزح مؽ الججول الداةق )        
%(، بيشسا كان الؾزن الشدبي لسجسؾع السحؾر 86.11%:70.83تخاوحت ما بيؽ ) االدارة االليكتخونية

 .(56.41ككل )%
ضع  تقبل بعض  ( "14ويتزر مؽ الججول أن السحؾر الخابع فخعى أن أعمى عبارة رقؼ )       

(، 164" حيث جاءت بجرجإل مقجرة )ة اإللكتخونية خؾافًا مؽ فقجان مخاكدهؼ الؾعي يةالسؾعفيؽ فكخة اإلدار 
ك خة األعباء السمقاة عمى أعزاء الهيئة الؾعي ية ( "27واقل عبارة رقؼ )، %(86.11)ندبى وبؾزن 

 %(. 70.83( وبؾزن ندبي )131" حيث جاءت بجرجإل مقجرة )واإلدارية
 العرخ فاي التقشية السشجدات مسار ماؽ االلكتخونية اإلدارة تعجأنإل ذلػ إلى الباحث  وويعد           

 الججي التفكيخ إلى متظؾرة اترال تقشيات وابتكار االتراالت، مجال في التظؾرات أدت حيث الحجيث،
 االنتخنت وشبكات الحاسؾب باستخاجام التقشية، ال ؾرة مشجدات مؽ االستفادة في والحكؾمات الجول قبل مؽ
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 مؽ العجيج حل في بفاعمية تدهؼ الكتخونية، بظخيقاة لمسؾاطشيؽ الخجمات وتقجيؼ اإلعسال، ازانج في
 الؾقت وتؾفيخ األعسال انجاز في سخعة مؽ االلكتخونية اإلدارة بإل تتسيد ما إلى باإلضافة السذكالت،

 .والجهج
 سشاري ةيان دمحم، (3)م( 9002إيهاب خسيس أحسج السير )وهحا يتفق مع دراسة كاًل مؽ  

 تظبيقات الستخجام واقعي فعل كخداإللكتخونية  اإلدارة جاءتحيث ذكخت الجراستان أنإل  (5)م( 9002)
 وفعالية مخونة أك خ طخت  مىع التقميجية العسل طخت  لتظؾيخ العامة الخجمات مجال في اآللي الحاسا

 والتكمفة، والجهج الؾقت يختؾف في التقشية ال ؾرة مشجدات مؽ االستفادة أخخى  ناحية ومؽ ناحية، مؽ
 حيث السؾاطشيؽ، وبيؽ وبيشها وفخوعها الحكؾمية اإلدارة بيؽ التؾاصل دعؼ في االنتخنت شبكة واستخجام
 الحاسا جاهدة بيؽ لمخبي كؾسيمة الظخأية لمشهايات الحاجة عؽ االستىشاء في االنتخنت شبػ أسهست
 . االنتخنت باستخجام السختمفة اآللي لحاساا أجهدة بيؽ االترال سهؾلة عميإل يتختا مسا اآللي،

 & Schroederمرودو وآخرون ، (15)مClay M (9000 )كالي ودراسة كاًل مؽ   

Curtis  (9000 )إداري  مرظمر اإللكتخونية اإلدارة إنحيث أشارت نتائج هحة الجراسات  (27)م 
 وسائل بؾاسظة السعمؾمات ومرادر السدتفيج بيؽ تخبي التشغيسية العسميات مؽ مجسؾعة: بإل يقرج

 في السخاجع هؾ والسدتفيج.وتظؾيخ ومتابعة وتذىيل وإنتاج تخظيي مؽ السؤسدة أهجاف لتحقيق إلكتخونية
 القؾل يسكششا هشا ومؽ مؤسدة أي في السؾع  أو التجارية، الذخكات لجى العسيل أو الحكؾمية، الجوائخ

 ةلمجول العامة الذؤون  بإدارة تختص االلكتخونية اإلدارة أوجإل ماؽ وجإل هي االلكتخونية الحكؾمة إن
خظط تظبيق اإلدارة اإللكترونية لتظؾير األداء الؾعيف  داخع الهيئة العامة : الخامسالسحؾر 
 .لمرياضة
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 (02ججول )
اإلدارة  خظط تظبيق الخامسالجرجة السقجرة والؾزن الشدب  ومربع كا الستجابات عيشة البحث ف  السحؾر         

 (29)ن=        لمرياضةاإللكترونية لتظؾير األداء الؾعيف  داخع الهيئة العامة 

 العبارات م

 االستجابة
الجرجة 
 السقجرة

الؾزن 
موافك  موافك الترتيب الشدب 

انى حذ 

 ما

غير 

 موافك

21 
يجب تؾفير خظة زمشياة لتظبياق اإلدارة اإللكترونياة فا  الهيئاة 

 11 83.33 180 9 16 23 تحقيق اإلنتاجية واإلنجاز السظمؾب.ل لمرياضةالعامة 

22 
االعتساد عمى اإلدارة اإللكترونياة يايدي إلاى زياادة دقاة و نجااز 
العساااع السظماااؾب بااااألجه ة السختمفاااة العامماااة بالهيئاااة العاماااة 

 .لمرياضة
27 71 2 191 88.42 3 

23 
يئاة العاماة يستاز التحاؾل والتبييار نحاؾ اإلدارة اإللكترونياة باله

عمى حرؾل السدتفيج عمى الخجماة إلكترونياا  فا  أي  لمرياضة
 وقت ومكان دون المجؾء إلى التعامالت الؾرقية.

37 7 11 185 85.64 12 

يجاااب أن تسثاااع إجاااادة التعاماااع ماااع اإلدارة اإللكترونياااة مااارطا   24
 6 86.57 187 5 17 26 أساسيا  لمترق  السشاصب العميا.

25 
ةتااؾفير فشياايؽ متخرراايؽ  لمرياضااةيئااة العامااة يجااب قيااام اله

لتجريب الهيئة اإلدارية عمى استخجام تقشية السعمؾمات اإلدارياة 
 عشج تظبيق اإلدارة اإللكترونية.

27 72 3 190 87.96 4 

يجاااب وضاااع خظاااة اساااتراتيجية فااا  إدارة الخاااجمات السظمؾباااة  26
 2 88.88 192 7 12 33 .لمرياضةلتظبيق اإلدارة اإللكترونية ف  الهيئة العامة 

27 
يكؾن لجى العامميؽ الرغبة والقجرة ف  تشسية قجراتهؼ ومعاارفهؼ 

 7 86.11 186 6 16 26 عؽ اإلدارة اإللكترونية لتقجيؼ الخجمة إلكترونيا .

32 
بساا  لمرياضاةيجب تحجيث اإلجراءات الؾعيفياة بالهيئاة العاماة 
يااادة اإلنجاااز يخااجم تظبيااق اإلدارة اإللكترونيااة ةهااا لداارعة وز 

 السظمؾب.
32 12 4 194 89.81 7 

31 
يايدي االعتساااد عمااى التؾجااه اإللكترونا  إلااى اسااتخجام الظاارق 

 1 91.66 198 5 6 37 .لمرياضةالعمسية والتقشيات الحجيثة ف  الهيئة العامة 

37 
يااايدي تظبياااق اإلدارة اإللكترونياااة بااااإلدارة إلاااى تداااهيع مهساااة 

 5 87.96 190 5 14 31 السرؤوسيؽ. الرقابة واإلنجاز عمى أعسال

31 
يدااااااعج تظبياااااق اإلدارة اإللكترونياااااة عماااااى تحقياااااق الدااااارعة 
السظمؾبااااة إلنجاااااز إجااااراءات العسااااع اإلداري باااااألجه ة العاممااااة 

 وبتكمفة مالية مشاسبة. لمرياضةبالهيئة العامة 
32 71 1 193 89.35 1 

  %65.57 7264 الجرجة الكمية لمسحؾر 
 2.292=  0.02الججولية عشج مدتؾى  9قيسة كا    0.02شج مدتؾى * دال ع       

 الخامذأن الؾزن الستجابات عيشة البحث في السحؾر ( 02يتزح مؽ الججول الداةق )        
%(، بيشسا كان الؾزن الشدبي لسجسؾع 1.667%:83.33تخاوحت ما بيؽ ) االدارة االليكتخونيةالستسارة 

 .%(65.57السحؾر ككل )
يؤدي االعتساد عمى  ( "31فخعى أن أعمى عبارة رقؼ ) الخامذويتزر مؽ الججول أن السحؾر        

" حيث جاءت التؾجإل اإللكتخوني إلى استخجام الظخت العمسية والتقشيات الحجي ة في الهيئة العامة لمخياضة
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مشية لتظبيق يجا تؾفيخ خظة ز ( "21واقل عبارة رقؼ ) %(1.667)ندبى (، وبؾزن 176بجرجإل مقجرة )
" حيث جاءت بجرجإل لتحقيق اإلنتاجية واإلنجاز السظمؾب لمخياضةاإلدارة اإللكتخونية في الهيئة العامة 

 .%( 83.33( وبؾزن ندبي )162مقجرة )
لحلػ يجا أن تقؾم اإلدارة اإللكتخونية عمى مؾاكا طبعة هحا العرخ لسا في  الباحثويذيخ          

الؾعائ  التي تؤديها وعمى عسمياتها وتظبيقاتها وبالتالي عمى مخخجاتها ذلػ مؽ فائجة ممسؾسة عمى 
الشهائية. مذكمة البحث ال يشكخ أحج أهسية التقشية في عرخنا هحا، فهي تتجخل في كافة شؤونشا الحياتية، 

ؽ فقج أصبر عرخنا عرخ التقشية والتظؾر، وهحة هي صفتإل السالزمة لإل، وال تخخج اإلدارة اإللكتخونية ع
بجولة الكؾيت مع طبيعة لمخياضة هحا السشغؾر، فهي تمعا دورًا حيؾيًا وأساسيًا في اندجام الهيئة العامة 

السجتسع واحتياجاتإل وتظمعاتإل، وال يسكؽ أن تكؾن عكذ االتجاة العام لإل، وبالتالي التقشية يجا أن تكؾن 
لؾقت غاية تدعى إلى نذخ مفهؾمها مالزمة لعمؼ اإلدارة اإللكتخونية، وأن تكؾن هجفًا لها وبشفذ ا

 وأهسيتها، وتفعيل مسارستها.

، (2م( )9002(، أمع حسج )02م( )9002فؾزى  عبج هللا )وهحا يتفق مع دراسة كاًل مؽ   
حيث أشارت الجراسات فالسشغؾمة اإلدارية يجخل فيها باإلضافة إلى ( 29م( )9002) Jocobyجؾبم  

فخاد السجتسع بسختم  مدتؾياتإل اإلدارية وال قاأية واالجتساعية، العامميؽ بالسشغسة وبعض مؽ جسيع أ
 .ولحلػ حجؼ مسارسة التقشية عمى مدتؾى السشغسة يشعكذ عمى السجتسع ككل برؾرة مباشخة

لجى العامميؽ بالهيئة العامة لمرياضة : عرض ومشاقذة نتائج الؾاقع الفعم  لالداء الؾعيفى سادسا
 بالكؾيت

 ز السهامانجاالسحؾر االول: 
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 (02ججول )
 (29)ن= السهام انجاز الجرجة السقجرة والؾزن الشدب  ومربع كا الستجابات عيشة البحث ف  السحؾر االول      

 العبارات م
 االستجابة

الجرجة 
 السقجرة

الؾزن 
 الشدب 

 
موافك  موافك الترتيب

انى حذ 

 ما

غير 

 موافك

 4 68.51 148 77 72 74 سال ف  الؾقت السحجد.انجاز االع لجى القجرة عمى 1

 7 77.31 167 16 11 21 لجي القجرة عم  تحسع أعباء العسع السكمف ةها. 7

امتمػ الجقة واإلتقان عشج الكيام بالعسع السكمف الكيام  1
 به.

14 13 71 159 73.61 2 

أحرص عم  استذارة ذوي الخبرة ف  االستفادة مؽ  2
 لعمسيةقجراتهؼ العسمية وا

 

17 76 17 164 75.92 1 

 1 82.87 179 12 15 23 تتشاسب قجرات  مع مهام الؾعيفة السؾكمة إل .  3

 3 68.51 148 72 76 72 يؾجج تخظيط جيج و عجاد سميؼ لمعسع. 4

  %52.23 743 الجرجة الكمية لمسحؾر 

 2.292 = 0.02الججولية عشج مدتؾى  9قيسة كا    0.02* دال عشج مدتؾى        

أن الؾزن الستجابات عيشة البحث في السحؾر االول الستسارة ( 02يتزح مؽ الججول الداةق )        
%(، بيشسا كان الؾزن الشدبي لسجسؾع السحؾر ككل 82.87%:68.51االداء الؾعيفى تخاوحت ما بيؽ )

(52.23.)% 
( 3أن أعمى عبارة رقؼ ) ()انجاز السهامويتزر مؽ الججول أن السحؾر االول فخعى وهؾ         

(، وبؾزن 157" حيث جاءت بجرجإل مقجرة )قجراتي مع مهام الؾعيفة السؾكمة إلي          تتشاسا 
(82.87 .)% 

وهحا يذيخ الى انإل هشاك اتجاة ايجابى مؽ وجهإل نغخ عيشة البحث في ان العامميؽ بالهيئة العامة        
 مسارسة السهام الؾعي ية السكمفيؽ بها. لمخياضة بالكؾيت لجيهؼ قجرات تؤهمهؼ الى

والتي تؾصمت الى عجة نتائج مؽ  (9)م(9002اسعج عكامةق)وتتفق هحة الشتائج مع دراسة"        
 اهسها ان تظؾيخ قجرات العامميؽ ومهاراتهؼ تعسل عمى انجاز العامميؽ لمعسل وتحقيق االهجاف السظمؾبة.

" حيث جاءت بجرجإل انجاز االعسال في الؾقت السحجد ة عمىلجى القجر  ( "1واقل عبارة رقؼ )       
%(. وكانت هحة العبارة أك خ إيجابية لجى عيشة البحث حيث انإل ال 68.51( وبؾزن ندبي )126مقجرة )

 يتؼ انجاز االعسال فى الؾقت السحجد.
مشية ويخى الباحث البج مؽ انجاز االعسال فى الؾقت السحجد لها وعمي حدا الخظة الد        

 السؾضؾعة.
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والتي تؾصمت الى عجة نتائج مؽ  (9)م(9002اسعج عكامةق)“وتتفق هحة الشتائج مع دراسة        
 اهسها ان هشاك إمخ إيجابي لم قافة التشغيسية والتخظيي الجيج لمعسل عمى مدتؾى االداء الؾعيفي.

 االلسام الؾعيف السحؾر الثان : 
 (02ججول )

 االلسامسقجرة والؾزن الشدب  ومربع كا الستجابات عيشة البحث ف  السحؾر الثانى  الجرجة ال               
 (                  29)ن=الؾعيف 

 العبارات م
 االستجابة

الجرجة 
 السقجرة

الؾزن 
 الشدب 

 
موافك  موافك الترتيب

انى حذ 

 ما

غير 

 موافك

 4 67.59 146 12 12 17 لجي سهؾلة ف  فهؼ المؾائح السشغسة لمعسع. 5

 1 72.68 157 71 11 14 لجي القجرة عم  كتابة التقارير الخاصة بالعسع. 6

 7 73.14 158 17 72 11 أقؾم ةتؾجيه زمالئ  األقع مش  ف  السدتؾي اإلداري. 7

لجي دراية كاممة بسدتججات المؾائح والقؾانيؽ السشغسة  12
 لمعسع.

77 72 71 150 69.44 3 

 1 80.09 173 11 71 22 اح  اإلدارية الخاصة بالعسع.لجي إلسام بالشؾ  11

17 
لجى دراية كاممة بكافة حجود سمظات  ومدئؾليات  
 الؾعيفية.  

73 12 15 152 70.37 2 

  %57.77 714 الجرجة الكمية لمسحؾر 

 2.292=  0.02الججولية عشج مدتؾى  9قيسة كا    0.02* دال عشج مدتؾى       

أن الؾزن الستجابات عيشة البحث في السحؾر ال اني الستسارة ( 02ججول الداةق )يتزح مؽ ال        
%(، بيشسا كان الؾزن الشدبي لسجسؾع السحؾر ككل 80.09%:67.59االداء الؾعيفي تخاوحت ما بيؽ )

(57.77.)% 
( 11ويتزر مؽ الججول أن السحؾر االول فخعى وهؾ )االلسام الؾعيفى( أن أعمى عبارة رقؼ )       

 %(. 80.09(، وبؾزن )151" حيث جاءت بجرجإل مقجرة )لجي إلسام بالشؾاحي اإلدارية الخاصة بالعسل"
داخل الهيئة لجيهؼ مقجرة العامميؽ  انوكانت هحة العبارة أك خ إيجابية لجى عيشة البحث حيث        

 تسكشهؼ مؽ انجاز االعسال عمى الؾجإل السظمؾب.معخأية بالشؾاحى اإلدارية 
ويخى الباحث انإل البج لمعامميؽ مؽ معخفإل حجود سمظاتهؼ ومدئؾلياتهؼ الؾعي ية حتى يسكشهؼ        

 القيام بأعسالهؼ عمى الؾجإل االم ل.
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والتي تؾصمت الى عجة نتائج مؽ اهسها  (21)م(9009(قKeller دراسةقوتتفق هحة الشتائج مع        
 داء الؾعيفي.ان تحجيج الدمظات والسدؤوليات تؤمخ طخديا في اال

" حيث جاءت بجرجإل مقجرة لجي سهؾلة في فهؼ المؾائر السشغسة لمعسل( " 5)واقل عبارة رقؼ        
%( وحرمت هحة العبارة عمى درجة أقل لجى عيشة البحث حيث انإل ال 67.59( وبؾزن ندبي )124)

ويرعا عميهؼ  سة لمعسلدراية كاممة بسدتججات المؾائر والقؾانيؽ السشغ بالهيئةيؾجج لجى العامميؽ 
 .فهسها

ويخى الباحث انإل البج ان يكؾن العامميؽ باالتحاد عمى دراية كاممة بسدتججات المؾائر والقؾانيؽ        
 السشغسة لمعسل.

والتي تؾصمت الى عجة نتائج مؽ  (11)م(9000مام  صميحهق)وتتفق هحة الشتائج مع دراسة"         
ؾانيؽ والمؾائر السشغسة لمعسل وما يظخأ عميها مؽ مدتججات يداعج في حل اهسها ان معخفة العامميؽ بالق

 السذكالت وتحقيق اهجاف السؤسدات.
 اتخاذ القرارالسحؾر الثالث: 

 (02ججول )
 القرار اتخاذ الجرجة السقجرة والؾزن الشدب  ومربع كا الستجابات عيشة البحث ف  السحؾر الثالث                   

 (29)ن=

 عباراتال م
 االستجابة

الجرجة 
 السقجرة

الؾزن 
موافك  موافك الترتيب الشدب 

انى حذ 

 ما

غير 

 موافك

11 
لجي القجرة عم  اتخاذ القرارات الرائبة ف  معغؼ 
 1 79.62 172 16 6 24 السؾاقف السختمفة.

 3 72.68 157 72 11 15 يتؼ اتخاذ القرارات وفقا لمحقائق والبيانات . 12

13 
ف  اتخاذ القرارات  الهيئةادارة مجمس قرؾر لجى  يؾجج

 .الهيئةالؾعيفية عم  أسس ومعايير تخجم 
42 3 5 197 91.20 1 

 2 75 162 71 6 21 .أمرح لمسرؤوسيؽ مبررات اتخاذ القرارات 14

 لجي القجرة عمى اتخاذ القرارات وتحسع السدئؾلية. 15
 

31 12 5 188 87.03 7 

  %61.11 654 الجرجة الكمية لمسحؾر 

 2.292=  0.02الججولية عشج مدتؾى  9قيسة كا    0.02* دال عشج مدتؾى        
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أن الؾزن الستجابات عيشة البحث في السحؾر ال الث الستسارة ( 02يتزح مؽ الججول الداةق )        
حؾر ككل %(، بيشسا كان الؾزن الشدبي لسجسؾع الس77.64%:72.68االداء الؾعيفي تخاوحت ما بيؽ )

(61.11.)% 
( "يؾجج 13ويتزر مؽ الججول أن السحؾر ال الث فخعى وهؾ )اتخاذ القخار( أن أعمى عبارة )       

" حيث الهيئةفي اتخاذ القخارات الؾعي ية عمي أسذ ومعاييخ تخجم  الهيئةدارة امجمذ قرؾر لجى 
ك خ إيجابية لجى عيشة البحث وكانت هحة العبارة أ%( 91.20)ندبى(، وبؾزن 175جاءت بجرجإل مقجرة )

 .اوتحقق اهجافه الهيئةعمى اسذ ومعاييخ تخجم  داخل الهيئةال يتؼ اتخاذ قخارات  حيث انإل
عمى تحقيق  اوتداعجه الهيئةويخى الباحث البج مؽ اتخاذ قخارات عمى اسذ ومعاييخ عمسيإل تخجم      
 .ااهجافه
والتي تؾصمت الى عجة نتائج مؽ اهسها  (22)م(9009(قKeller وتتفق هحة الشتائج مع دراسة""      

 ان تحقيق الخضا الؾعيفي لمعامميؽ بالسؤسدة يداعج فى اتخاذ قخارات سميسإل تخجم السؤسدة.
" حيث جاءت بجرجإل مقجرة يتؼ اتخاذ القخارات وفقا لمحقائق والبيانات ( "12واقل عبارة رقؼ )         
ال يتؼ  العبارة عمى درجة أقل لجى عيشة البحث حيث انإل %( وحرمت هحة72.68ندبي )( وبؾزن 135)

 اتخاذ القخارات وفقا لمحقائق والبيانات الستؾفخة.
وفقا لمحقائق والسعمؾمات الستؾفخة  داخل الهيئةويخى الباحث انإل البج مؽ ان يتؼ اتخاذ القخارات          

 وعمى اسذ وحقائق مابتإل حتى يسكؽ تحقيق األهجاف السخجؾة.
والتي تؾصمت الى عجة نتائج  (11) م(9000مام  صميحه ق)وتتفق هحة الشتائج مع دراسة ""        

مؽ اهسها انإل البج مؽ تؾفخ معمؾمات وبيانات تداعج العامميؽ عمى اتخاذ القخارات الدميسة التي تحقق 
 اهجاف السؤسدة.
 االةجاع واالةتكارالسحؾر الرابع: 
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 (90ججول )
 (20جرجة السقجرة والؾزن الشدب  ومربع كا الستجابات عيشة البحث ف  السحؾر الرابع                   )ن=ال      

 العبارات م
 االستجابة

الجرجة 
 السقجرة

الؾزن 
 الشدب 

 
موافك  موافك الترتيب

انى حذ 

 ما

غير 

 موافك

16 
حرص عم  تظبيق أساليب ججيجة لمعسع لحع أي ا

 4 73.14 158 17 12 74 العسع.مذكمة تؾاجه سير 

 7 81.48 176 11 12 23 احرص عم  التسي  والتظؾر ف  عسم . 17

72 
تؾجج أساليب ججيجة لمعسع لحع أي مذكمة تؾاجه سير 
 العسع.

16 11 71 161 74.53 2 

 3 74.53 161 17 11 77 أنج  األعسال السؾكمة إل  بأسمؾب متظؾر. 71

 1 76.85 166 11 76 11 جة لمعسع.يتؼ تقجيؼ األفكار الججي 77

 1 90.74 196 2 17 34 .داخع الهيئة التسي  ف  العسعاحرص عمى تحقيق  71

  %56.32 1216 الجرجه الكمية لمسحؾر 

 2.292=  0.02الججولية عشج مدتؾى  9قيسة كا    0.02* دال عشج مدتؾى        

جابات عيشة البحث في السحؾر الخابع الستسارة أن الؾزن الست( 90يتزح مؽ الججول الداةق )        
%(، بيشسا كان الؾزن الشدبي لسجسؾع السحؾر ككل 90.746%:73.14االداء الؾعيفي تخاوحت ما بيؽ )

(51.21)%. 
( " 71ويتزر مؽ الججول أن السحؾر الخابع فخعى وهؾ )االبجاع واالبتكار( أن أعمى عبارة )       

 ندبى (، وبؾزن 174" حيث جاءت بجرجإل مقجرة )داخل الهيئة العسلالتسيد في احخص عمى تحقيق 
(56.32.)% 

وكانت هحة العبارة أك خ إيجابية لجى عيشة البحث حيث انإل ال يؾجج لجى العامميؽ الحخص عمى       
االداء بذكل مسيد، وفى هحا الرجد ورى الباحث انإل البج العسل بذكل مسيد وغيخ تقميجي لتحقيق 

 ت االداء.أفزل معجال
الى عجة نتائج مؽ اهسها ان (7) م(9002اسعج عكامةق)“وتتفق هحة الشتائج مع دراسة         

 العامميؽ بحاجإل الى تظؾيخ مدتؾى مهاراتهؼ وقجراتهؼ لمعسل بذكل مسيد ومبجع ومبتكخ.
سيخ حخص عمي تظبيق أساليا ججيجة لمعسل لحل أي مذكمة تؾاجإل ا "( 16واقل عبارة رقؼ )        

%( وحرمت هحة العبارة عمى درجة أقل 73.14( وبؾزن ندبي )136حيث جاءت بجرجإل مقجرة )“العسل
 .الهيئةتؾجج اساليا ججيجة لحل السذكالت التي تظخأ عمى  ال لجى عيشة البحث حيث انإل
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 ويخى الباحث انإل البج مؽ وجؾد حمؾل متظؾرة وأساليا عسل ججيجة لحل السذكالت التى تظخأ        
 ومؾاصمة سيخ العسل بذكل مسيد. الهيئةعمى 

والتي تؾصمت الى عجة نتائج مؽ ( 11) م(9000قمام  صميحه ق)وتتفق هحة الشتائج مع دراسة        
 اهسها ان استخجام اساليا متظؾرة في العسل تعسل عمى حل السذكالت بذكل عمسي مجروس.

 
لاجى العاامميؽ قة ادارة السعرفاة بااألداء الاؾعيفى : عرض ومشاقذة نتائج التداؤل الثالثق ما عالسابعا

 ؟بالهيئة العامة لمرياضة بالكؾيت

 (90ججول )
 (29)ن=                واالداء الؾعيف  اإلدارة االليكترونيةمعامالت االرتباط ةيؽ                

  2.233=  2.23قيسة )ر( الججولية عشج مدتؾى داللة 
 ( ما يم :99يتزح مؽ الججول الداةق )        
وسائل ) االدارة االليكتخونيةة تؾجج عالقة ارتباطية مؾجبة ذات داللة إحرائية بيؽ محاور استسار         

خظي  السعؾقات التقشية، السعؾقات البذخية، ،السعؾقات التشغيسية ،االلكتخونية وطخت استخجام اإلدارة
( واالستسارة ككل وبيؽ محاور استسارة األداء الؾعيفي )انجاز السهام، االلسام ةتظبيق اإلدارة اإللكتخوني

البتكار( واالستسارة ككل، فقج تخاوحت قيسة معامل االرتباط ما بيؽ الؾعيفي، اتخاذ القخار، االبجاع وا
 .2.23( وهي معامالت دالة احرائيا عشج مدتؾى 2.71: 2.61)

 العسل شأنها تظؾيخ مؽ التي وأنغسة حمؾل مؽ الحجي ة الخقسية التقشيات أن استخجامويخى الباحث       
 عمى الكفؤ والقزاء الكؾادر مؽ ججيج جيل وخمق الهيئةخل العسل دا وانتاجية كفاءة رفع وبالتالي اإلداري 

 

 م

 االداء الؾعيف  
 

 االدارة االليكترونية

انجاز 
 السهام

االلسام 
 الؾعيف 

 اذ القراراتخ
االةجاع 
  االستسارة ككع واالةتكار

 وسائع وطرق استخجام اإلدارة 0
  االلكترونية

2.72 2.64 2.62 2.72 2.71 

 2.66 2.71 2.72 2.72 2.71 السعؾقات التشغيسية  9
 2.71 2.77 2.71 2.66 2.71 السعؾقات التقشية  2
 2.63 2.71 2.63 2.61 2.63  البذريةالسعؾقات  2
 2.71 2.64 2.72 2.65 2.61 ةط تظبيق اإلدارة اإللكترونيخظ 2
 2.67 2.71 2.72 2.65 2.72  االستسارة ككع 2
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 الؾقت وفي بالدخعة القخار ألصحاب والبيانات السعمؾمات اليؾمية وتؾفيخ العسل وتعقيجات البيخوقخاطية
 مؽ التي العالقة ذات السؤسدات في الستظؾرة التقشيات الخقابية وتؾفيخ العسمية مدتؾى  ورفع السشاسا

 كسيات خفض خالل مؽ التذىيل تكالي  االست سار وتقميل وجحب االقترادي نتعاشاال تحديؽ شأنها
 وارتباط أفزل لمسعاممة وتؾاصل الدخيع واالنجاز السدتخجمة األورات وكسيات لحفغها والخدائؽ السمفات

 األداء. مدتؾى  ورفع أفزل خجمات تقجيؼ شأنإل مؽ الؾاحجة السؤسدة إدارات بيؽ أكبخ
نايف ةؽ عبج الرحسؽ العتيب  ، (13)م( 9000عبج هللا عبيان )فق مع دراسة كاًل مؽ وهحا يت        

حيث أوضحت نتائج هحة الجراسات أن  (71)م( 9002ؽ عبجهللا الحسجي )ةمؾسى ، (77)م( 9002)
 والبيانات السعمؾمات اتاحة خالل مؽ القخار وإتخاذ االداء فعالية تحديؽاإلدارة اإللكتخونية تداهؼ في 

 عميها الحرؾل وامكانية الجاخمية الذبكة عمى تؾاججها خالل مؽ عميها الحرؾل وتدهيل أرادها، سؽل
 لمسؾع  يسكؽ بحيث السؾع  عسل في الستؾفخة والسخونة االلية البحث وسائل خالل مؽ مجهؾد بأقل

 الحي والسكان الؾقت في بالعسل لمقيام أيإل يتؾاجج قج مكان أي مؽ الجاخمية الذبكة عمى الجخؾل سهؾلة
 مؽ يكؾن  أن حجود )يسكؽ لإل ليذ االلكتخونية اإلدارة تظبيقات باستخجام السكتا فأصبر أيإل، يخغا
 بيؽ (Video Conferencingبعج ) عؽ االجتساعات عقج الخ( وسهؾلة..  السظار الذارع، البيت،

 جفخاأيا. اعجةبالست اإلدارات
 و التاؾصياااات : االستشتاجات
 : شتاجاتأوال : االست
  االداء تظؾيخ  شائشهاإستخجام التقشيات الخقسية الحجي ة مؽ حمؾل وأنغسة التي مؽ

 وبالتالي رفع كفاءة وانتاجية السؾع  وخمق جيل ججيج مؽ الكؾادر الكفؤ الؾعيفى
 .داخل الهيئة

   القزاء عمى البيخوقخاطية وتعقيجات العسل اليؾمية داخل الهيئة باستخجام االدار
 ونية.االليكتخ 

  تؾفيخ السعمؾمات والبيانات لسجمذ إدارة الهيئة لمخياضة والجهاز التشفيحي لها
 بالدخعة وفي الؾقت السشاسبيؽ ورفع مدتؾى العسمية الخقابية.

  تقميل تكالي  التذىيل مؽ خالل خفض كسيات السمفات والخدائؽ لحفغها وكسيات
 األورات السدتخجمة واالنجاز الدخيع لمسعاممة.

  واالداء الؾعيفى االدارة االليكتخونية عالقة ارتباطية مؾجبة ذات داللة إحرائية بيؽ تؾجج
 (.2.67حيث بمغ معامل االرتباط) العامة لمخياضة بجولة الكؾيتلجى العامميؽ بالهيئة 
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 : ثانيا : التؾصيات
  ل عميها تحديؽ فعالية االداء مؽ خالل اتاحة السعمؾمات والبيانات لسؽ أرادها، وتدهيل الحرؾ

مؽ خالل تؾاججها عمى الذبكة الجاخمية وامكانية الحرؾل عميها بأقل مجهؾد مؽ خالل 
 وسائل البحث االلية الستؾفخة.

  السخونة في عسل السؾع  بحيث يسكؽ لمسؾع  سهؾلة الجخؾل عمى الذبكة الجاخمية مؽ أي
إل، فأصبر السكتا مكان قج يتؾاجج أيإل لمقيام بالعسل في الؾقت والسكان الحي يخغا أي

باستخجام تظبيقات اإلدارة االلكتخونية ليذ لإل حجود )يسكؽ أن يكؾن مؽ البيت، الذارع، 
 السظار .. الخ(.

  لؽ تكؾن هشاك حاجة لعجد الكبيخ مؽ خدائؽ السمفات وبالتالي تؾفيخ مداح تها وكحلػ تؾفيخ
 نفقات السؾع  السخرص لمعشاية بهحة السمفات.

 ؾل التعميسات والسعامالت اإلدارية لمسؾعفيؽ والدبائؽ والسخاجعيؽ كحلػ.سهؾلة وسخعة وص 

  سهؾلة إنهاء معامالت السخاجعيؽ مؽ خالل جهة واحجة تقؾم بهحة السهسة باالنابة عؽ الجوائخ
 األخخى )السحظة الؾاحجة(.

 مؽ خالل  سهؾلة تخديؽ وحفظ البيانات والسعمؾمات وحسايتها مؽ الكؾارث والعؾامل الظبيعية
االحتفاظ بالشدخ االحتياطية في أماكؽ خارج حجود السؤسدة وهؾ ما يعخف بشغام التحؾط مؽ 

 (.DRSالكؾارث )

  لخياضة التي مؽ شأنها تحديؽ األداء الؾعيفي اتؾفيخ التقشيات الستظؾرة في الهيئة العامة
 والعسل داخل الهيئة
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 السخاجع
 اوال: السراجع بالمبة العربية:

ترؾر مقتخح لتظؾيخ إدارة معاهج الدمظان قابؾس لمعمؾم  م(:9002أحسج ةؽ سعيج الحزرم  ) -1
االسالمية بدمظشة عسان في ضؾء متظمبات االدارة االلكتخونية، رسالة ماجدتيخ، معهج 

 البحؾث والجراسات العخبية.

 رسالة ماجدتيخ،  : أمخ ال قافة التشغيسية عمى مدتؾى األداء الؾعيفي،م(9002)أسعج أحسج عكامة -7
 .غيخ مشذؾرة، كمية التجارة، الجامعة اإلسالمية بىدة

متظمبات ومعؾقات تظبيق اإلدارة اإللكتخونية في كميات التخبية  م(:9000آمال عم  الكابد  ) -1
 لمبشات بججة بالسسمكة العخبية الدعؾدية، رسالة ماجدتيخ غيخ مشذؾرة، الدعؾدية. 

قافة التشغيسية والتظؾيخ اإلداري في مؤسدات القظاع العام، السجمة ال م(: 9002أمع حسج الفرحان ) -2
 (.1(، العجد )4االردنية لمعمؾم التظبيقية "سمدمة العمؾم االندانية"، السجمج )

متظمبات تشسية السؾارد البذخية السظمؾبة لتظبيق اإلدارة اإللكتخونية  م(:9002إيهاب خسيس أحسج ) -3
 رة الجاخمية بسسمكة البحخيؽ، رسالة ماجدتيخ غيخ مشذؾرة.باإلدارة العامة لمسخور بؾزا

مفاهيؼ ومتظمبات الحكؾمة االلكتخونية، بحث مقجم إلى نجوة  م(:9009بدام عبج الع ي  الحسادي ) -4
 الحكؾمة االلكتخونية معهج اإلدارة العامة، الخياض.

كتبات الجامعية، دارسة اإلدارة اإللكتخونية مجخل لتظؾيخ أداء الس م(:9002ةيان دمحم سشاري ) -5
تظبيقية مؽ وجهة نغخ أعزاء هيئة التجريذ في جامعة أم القخى، رسالة ماجدتيخ غيخ 

 مشذؾرة، كمية التخبية، جامعة أم القخى، السسمكة العخبية الدعؾدية.

 –متظمبات استخجام اإلدارة اإللكتخونية في الجامعات الدعؾدية م(: 9002حسؾد ةؽ فؾاز العسيرى ) -6
تظبيقية عمى جامعة أم القخى بسكة السكخمة، رسالة ماجدتيخ، جامعة أم القخى، مكة  دراسة

 السكخمة.
الحكؾمة اإللكتخونية، الؾاقع والسقؾمات وسبل التظبيق بجول  م(:9002ديؾان الخجمة الكؾيتى ) -7

مجمذ التعاون الخميجى، الشجورة الجورية العاشخة في مجال الخجمة السجنية بجول مجمذ 
 ون لجول الخميج العخبية، معهج اإلدارة العامة، الخياض.التعا

الستظمبات اإلدارية واألمشية لتظبيق اإلدارة االلكتخونية، رسالة  م(:9002سعيج ةؽ معال العسري ) -12
 ماجدتيخ في العمؾم اإلدارية، جامعة ناي  العخبية لمعمؾم األمشية.
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ة عمى األداء الؾعيفي لمعامميؽ، كمية : السشاخ التشغيسي واأميخ م(7212)مام  اةراليؼ صميحة -11
 .العمؾم االقترادية والتجارية وعمؾم التيديخ، جامعة بؾمخداس، الجدائخ

مقتظمبات تظبيق اإلدارة اإللكتخونية "دراسة تظبيقية  :م(9002)عبج الحسيج عبج الفتاح السبرب   -17
جمات في الؾطؽ عمى ميشاء دمياط"، بحاث  مشذؾر، السؤتسخ العمسي العذخون، صشاعة الخ

 أبخيل، جامعة  السشرؾرة. 77-72رؤية ًمدتقبمية

اإلدارة اإللكتخونية وتحجيات السدتقبل، مخكد الخبخات السهشية م(: 9002عبج الرحسؽ تؾفيق ) -11
 لصدارة )بسيػ(، مظابع الذخطة، القاهخة.

راسة نحؾ تظبيق إدارة الجؾدة الذاممة، دم(: 9000عبج الع ي  أةؾ نبعة ومدعج فؾزية ) -12
استظالعية آلراء عيشة مؽ عسجاء وطمبة جامعة عسان األهمية، مجمة كمية اإلدارة واالقتراد، 

 (.75الجامعة السدتشرخية، العجد )
 معؾقات التعميؼ اإللكتخوني، ججة، الدعؾدية. م(:9000عبج هللا عبيان ) -13

تعميؼ البشيؽ بسجيشة يشبع واقع تظبيق اإلدارة اإللكتخونية في مجارس  م(:9002ع ال ةشت دمحم مظمق ) -14
الرشاعية ودرجة مداهستها في تجؾيج العسل اإلداري، رسالة ماجدتيخ غيخ مشذؾرة، كمية 

 التخبية، جامعة أم القخى، السسمكة العخبية الدعؾدية.

األداء الستسيد، السؤتسخ العمسي الجولي حؾل األداء الستسيد لمسشغسات م(: 9002عم  عبج هللا ) -15
 لة.ڤية الحقؾت والعمؾم االقترادية، جامعة وروالحكؾمات، كم

االصالح االداري في االردن دراسة استظالعية مؽ وجهة نغخ م(: 9002فؾزي عبج هللا العكش ) -16
العامميؽ في الجهاز الحكؾمي، كمية العمؾم االدارية والسالية، مجمة جامعة دمذق، السجمج 

 (.7(، العجد )17)
تظؾيخ الهياكل التشغيسية لمؾزارات الفمدظيشية م(: 9002معبان ) ماجج دمحم عبج الدالم ونبيع عيج -17

في قظاع غدة وامخها عمى الكفاءة االدارية، مجمة الجامعة االسالمية "سمدمة الجراسات 
 (.7(، العجد )13االندانية"، السجمج )

العخبية، تأهيل الكؾادر البذخية لتظبيق الحكؾمة اإللكتخونية في الجول م(: 9002دمحم الستؾل  ) -72
 مؤتسخ الحكؾمة اإللكتخونية الؾاقع والتحجيات، مدقي، عسان.
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الرعؾبات التي تؾاجإل استخجام اإلدارة اإللكتخونية في إدارة  م(:9002مؾسى ةؽ عبج هللا حسجي ) -71
السجارس بسجيشة مكة السكخمة، رسالة ماجدتيخ غيخ مشذؾرة، قدؼ اإلدارة والتخظيي، جامعة 

 أمؽ القخى، الدعؾدية.

معؾقات التعميؼ اإللكتخوني في تظبيقات، رسالة  م(:9002نايف ةؽ عبج الرحسؽ العتيب  ) -77
 ماجدتيخ غيخ مشذؾرة، جامعة مؤتة، األردن.

الحكؾمة االلكتخونية ومقدتقبل اإلدارة العامة، دراسة  م(:9002نائع عبج الحاف  العؾاممة ) -71
 (.7(، العجد)77السجمج )استظالعية لمقظاع العام في دولة قظخ، مجمة الجراسات، 

التحؾل مؽ الؾعيفة التقميجية إلى م(: 9002نجاة ةشت دمحم سعيج وآسيا ةشت حامج ياركشجى ) -72
 الؾعيفة اإللكتخونية، السقشغسة العخبية لمتشسية اإلدارية، تؾنذ.

تظؾيخ االترال االداري لسجيخي السجارس ال انؾية بسحافغات م(: 9002نعيؼ حدؽ حساد الفرا ) -73
 في ضؾء االدارة االلكتخونية، رسالة ماجدتيخ، غيخ مشذؾرة، الجامعة اإلسالمية، غدة.غدة 

واقع ادارة السؾارد البذخية الكتخونيا في الجامعات الفمدظيشية م(: 9002يؾسف دمحم أةؾ أمؾنة ) -74
 قظاع غدة، رسالة ماجدتيخ، قدؼ ادارة االعسال، الجامعة االسالمية، غدة. –الشغامية 
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