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ملخص البحث

المملكةفيالریاضیةاإلدارةأداءتحسینفيالمعلوماتتكنولوجیادورعلىالضوءسلطتالدراسةھذه

المعلوماتتكنولوجیادورعلىالتعرفمنھاأھدافلعدةالدراسةھذهإلجراءالباحثاختیاروتمالسعودیةالعربیة

فيالمعلوماتتكنولوجیاوواقعحالعلىاالطالع،السعودیةالعربیةالمملكةفيالریاضیةاإلدارةأداءتحسینفي

منالریاضیةاإلداراتفيالمعلوماتتكنولوجیاقسمفيالمختصیناألشخاصدورمعرفة،الریاضیةاإلدارات

العربیةالمملكةفيالریاضیةاإلدارةمجالفيالحدیثةوالتقنیاتالتطبیقاتدورمعرفة،والتطویراالستخدامنواحي

المعلوماتتكنولوجیاأنالىالنتائجوأشارتواناثذكورریاضياداري)102(الدراسةعینةبلغت،السعودیة

 زیادةعلىتعملالمعلوماتتكنولوجیا ادارتھا،علىیساعدمما بالمعلوماتالریاضیةالمؤسسة تزویدعلىتعمل

،انتشارالریاضیة بالمؤسساتللعملالرئیسي المحركتعتبرالمعلوماتتكنولوجیا،للریاضییناإلداریةالقدرات

 منصاتخاللمناإللكترونیةالتجارةتساھمالمعلومات،وتبادلالعملسیر یسھلالریاضیةاإلداراتفيالتقنیات

، الریاضیةالمنظمةاقتصادورفعالجمھور جذبخاللمناإلداريالعملتحسین مناالنترنتعبروالبیعالتذاكر

تكنولوجیامعالتعامل فيالعالیةالكفاءةذوياألفراد،الریاضيالعمل أداءتحسینعلىاإلداریةالتطبیقاتتساعد

 المعلومات یرفعون من  إنتاجیة العمل اإلداري في  المؤسسات الریاضیة.

الكلمات المفتاحیة:  تكنولوجیا المعلومات – اإلدارة الریاضیة – تحسین األداء.
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Abstract

This study highlighted the role of information technology in improving the

performance of sports management in the Kingdom of Saudi Arabia and the researcher

was chosen to conduct this study for several goals, including identifying the role of

information technology in improving the performance of sports management in the

Kingdom of Saudi Arabia, see the status and reality of information technology in sports

departments , Knowing the role of specialized people in the information technology

department in sports departments in terms of usage and development, knowing the

role of modern applications and technologies in the field of sports management in the

Kingdom of Saudi Arabia, the study sample reached (10) 2) Male and female sports

administrator, the results indicated that information technology is working to provide

the sports establishment with information which helps in its management, information

technology is working to increase the administrative capabilities of athletes,

information technology is the main driver for work in sports institutions, the spread of

technologies in Sports departments facilitate the workflow and exchange of

information. E-commerce through ticketing and selling platforms via the Internet

contributes to improving administrative work by attracting the public and raising the

economy of the sports organization. Administrative applications help improve the

performance of uncle Sports, individuals with high efficiency in dealing with

information technology raise the productivity of administrative work in sports

institutions. Key words: Information Technology - Sports Management - Performance

Improvement.

Key words: Information Technology - Sports Management - Performance Improvement.
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شكر وتقدیر

نعمھوافرعلىالمنان،المحسنالفضلواسعالرحمنالكریم�الحمد

قدرتھوعظیموجھھبجاللیلیقكماوالشكرالحمدفلھوتیسیره،وتوفیقھوأفضالھ

الموالصالةوسلطانھ، ومنوصحبھآلةوعلىمحمد،نبیناخلقھأكرمعلىوالسَّ

وااله، أما بعد:

إلىأتوجھأناألطروحةھذهإعدادورعایتھهللابفضلأتممتأنبعدیسرني

ھـذاإلتمامخطايوسددوالصبر،الطموحألھمنيالذيوالشكربالحمدوجلعزهللا

مشاعلكانواَمْناألجالءوالعلماءاألفاضلاألساتذةمنليوقیضالعلمي،العمل

نوٍر أضاءت لي طریق العلم والمعرفة.

أنعلینابھ،نحلممالكلووصلناالنجاح،طرقأمامناوفُِتحتتقدمناومھما

طریقنافيلالستمراربیدناوأمسكساندنا،مننجاحنافيسبباًكانمننتذكر

لھمعبرنافمھماواإلبداعالنجاحُخلِقوجودھممنالذینھموالتقدم،للنجاح

فالكلمات قلیلة بحقھم، فمن واجبنا أن نقدم لھم التقدیر والشكر واالحترام.

كل الشكر مقدم الى عمید كلیة األعمال برابغ: د. خالد الشعیبي.

كل الشكر مقدم الى مشرفة البحث: د. إخالص زمزمي.
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المقدمة1/1

واالقتصادیةاإلداریةالمستویاتعلىمتسارعةجذریةوتحوالتكبیروتطورتقدمالیومالمنظماتتعیش

والمعرفیة والتكنولوجیة.

واسعمجالوھوالمعلوماتتكنولوجیادورظھرلذلكھائلومعرفيمعلوماتيانفجارالیومالعالمویواجھ

التياألنظمةودعموتفعیلوتصمیموتطویرودراسةالمعلومات،وإدارةبمعالجةالمتعلقةومجاالتھابالتقنیةیھتم

المعقدةالتقلیدیةالنظمعنالتخليلإلنسانیمكنالمعلوماتوتكنولوجیاتقنیةخاللومنالحواسیب،علىتعتمد

فيتستخدموھيواألیدي العاملة،والوقتالجھدتقلیلإلىیؤدىمماالسھلةالحدیثةبالتقنیاتواستبدالھاوالصعبة،

كل المجاالت ومنھا مجال اإلدارة الریاضیة.

خاللمنالسعودیةالعربیةالمملكةفيالریاضیةاإلدارةأداءتحسینفيالمعلوماتتكنولوجیادورویظھر

فعالةوسیلةھيالیومالتكنولوجیاتعتبرالریاضیة،اإلدارةفياألھدافوتحقیقوالنموالتطورعجلةمواكبة

اإلداریةللمعلوماتبنكالریاضي، وبناءالمجالفيالفردلتطویرالزمةوھيالتحدیاتلمواجھةوضروریة

التشتتواقعمناإلدارةوخروجاإلدارةبنیةتطویرفيالمعلوماتھذهالستثمارودینامیكیةحیاةیعطيالریاضیة

موردالمعلوماتتكنولوجیاتعتبرحیثوالمعرفةالدینامیكیةإلىالواسعالبشريالكادروعشوائیةالحركةوبطء

أساسي تعتمد علیھ المنظمات في سیر العملیة اإلداریة وتدعیم القرارات .

منوالمستخدمةاشـكالھا)(بكافـةالمتطـورةالتقنیـاتمنمتراكمھیكلالمعلوماتتكنولوجیااننظرناولو

رضاوتحقیقاالنتاجیةوزیادةاالداءتحسینفيالحاالتأفضلالىللوصولالبشریةومواردھاالمنظمةادارةقبل

للمنظمة.التنافسيالموقعتعزیزفيذلكوانعكاسالتقنیاتھذهتطبقالتيالسلعأوالخدماتعن(الزبون)المستھلك
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).2016(المعھد،

وتسویقھاالمعلوماتوعبارةبصناعةالمرتبطةالمعلوماتثورةعنعبارةالمعلومات"وتكنولوجیا

خاللمنذلكوسریعة،ومتطورةحدیثةتقنیةوسائلخاللمنوتوزیعھاوعرضھاواسترجاعھاوتخزینھا

.)2019،كراع(الحدیثة".االتصاالتونظمللحاسباتالمشتركاالستخدام

الدراسة:مشكلة1/2

العربیةالمملكةفيالریاضیةاإلدارةتخصصدراسةوبعدواطالعھبحثھاخاللمنالباحثةالحظت

السعودیة:

التطوریجاريوالوضعیفبطيءیزالالالمعلوماتتكنولوجیاعلىالمعتمدالریاضياإلداريالعملأن-1

الھائل في الدول المتقدمة.

الریاضةضعفالىیؤديمماالمعلوماتتكنولوجیاتقنیاتجمیعاستخداموعدمالتقلیدیةالطرقعلىالبقاء-2

اداریاً وفنیاَ على اإلنتاج والعمل اإلداري الداخلي والخارجي على مستوى المنافسات والبطوالت.

بعض اإلدارات الریاضیة تفتقد األشخاص ذو الخبرة والكفاءة للتعامل مع التكنولوجیا الحدیثة.-3

التعامل مع الملفات والمستندات الورقیة التقلیدیة وعدم استخدام التقنیات الحدیثة وقواعد البیانات.-4

تطبیقمثلالریاضیةبالمؤسسةخاصةتطبیقاتخاللمنالتقنيالجانبالریاضیةاإلداراتبعضتفتقد-5

خاص بالمحاسبة او البصمة او الموقع االلكتروني.

اإلداريالعملقوةفيالرئیسيالعاملھوالمعلوماتتكنولوجیاأننجدریاضیاًالمتقدمةالدولالىنظرنالو

ورفعوالمعلوماتيالمعرفياالنفجارمواجھةخاللمنالبطوالتوحصدوالتطورالتقدموفيالداخلیةوتنظیماتھ

اقتصادیات الدول والمحافظة على تاریخ وارشیف المنظمة الریاضیة.

الدراسة:اھمیة1/3

السعودیةالعربیةالمملكةفيالمعلوماتتكنولوجیاخاللمنالریاضیةاإلدارةأداءتحسینفيالبحثیساھم
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المعلوماتتكنولوجیاواستخدامتطبیقبأھمیةالریاضیةوالمؤسساتالمنظماتفياإلداریینانتباهلفتفيویساھم

المعلوماتتكنولوجیاأداءتحسینفيالبحثیساھموأیضاًالریاضیةاإلداراتنجاحعلىالكبیرةاإلیجابیةوعوائدھا

في وزارة الریاضة في المملكة العربیة السعودیة من خالل التقنیة والمعلومات واألفراد.

الدراسة:أھداف1/4

العربیةالمملكةفيالریاضیةاإلدارةأداءتحسینفيالمعلوماتتكنولوجیادورعلىالضوءتسلطالدراسةھذه

السعودیة وتم اختیار الباحث إلجراء ھذه الدراسة لتحقیق عدد من األھداف منھا:

التعرف على دور تكنولوجیا المعلومات في تحسین أداء اإلدارة الریاضیة في المملكة العربیة السعودیة.-1

العربیةالمملكةفيالریاضیةاإلداراتفيالمستخدمةالمعلوماتتكنولوجیاوانواعاستخداماتعلىالتعرف-2

السعودیة.

االطالع على حال وواقع تكنولوجیا المعلومات في اإلدارات الریاضیة.-3

االستخدامنواحيمنالریاضیةاإلداراتفيالمعلوماتتكنولوجیاقسمفيالمختصیناألشخاصدورمعرفة-4

والتطویر.

الدراسة:تساؤالت1/5

وضع الباحث عدة تساؤالت لھذه الدراسة وھي كالتالي:

ما دور تكنولوجیا المعلومات في تحسین أداء اإلدارة الریاضیة في المملكة العربیة السعودیة؟-1

فيالریاضیةاإلداراتفيوبرمجیاتومعداتأجھزةمنالمعلوماتتكنولوجیاوانواعاستخداماتماھي-2

المملكة العربیة السعودیة؟

االعمالانجازالىیؤديالریاضیةبالمؤسساتخاصةالكترونیةومواقعتطبیقاتصنعانالممكنمنھل-3

بشكل أسرع؟
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الدراسة:فرضیات1/6

العملتحسینفيالمعلوماتتكنولوجیادورعلىتركزأساسیةفرضیاتثالثعلىالدراسةھذهبناءتم

اإلداري في اإلدارة الریاضیة وھي على النحو التالي:

یوجد عالقة بین التقنیة الحدیثة وتحسین العمل اإلداري الریاضي.-1

یوجد عالقة بین المعلومات (ملفات، مستندات) وتحسین العمل اإلداري الریاضي.-2

یوجد عالقة بین األفراد المختصین في تكنولوجیا المعلومات وتحسین العمل اإلداري الریاضي.-3

الدراسة:حدود1/7

الریاضياإلداريالعملتحسینفيالمعلوماتتكنولوجیادورعلىالضوءتسلیطعلىالدراسةھذهتھدف

مباشر،بشكلالبحثلعینةللوصولخاصبشكلوجدةالمكرمةمكةومدینتيعامبشكلالسعودیةالعربیةالمملكةفي

فيالریاضیةالمؤسساتفياإلداریینعلىالكترونياستبیانتوزیعوسیتیم،م2020عاممنالزمانیةالفترةخالل

طریقعنالنتائجواستخراجتحلیلوسیتیم،خاصبشكلوجدةمكةومدینتيعامبشكلالسعودیةالعربیةالمملكة

.SPSSبرنامج

الدراسة:منھجیة1/8

وھولھا،األنسبوھووتساؤالتھاالدراسةلمشكلةمالئمةاألكثرألنھالوصفيالمنھجالدراسةاستخدمت

فيالریاضياألداءتحسینفيالمعلوماتتكنولوجیادورلقیاسالمطلوبةالبیاناتجمععلىیعتمدبحثيمنھج

استخراجمناحصائیاًوتحلیلھالدراسةمجتمععلىالكترونياستبیانتوزیعطریقعنالسعودیةالعربیةالمملكة

النتائج.

البحث:اسھامات1/9

اسھامات البحث العلمیة:

تسلیط الضوء على دور تكنولوجیا المعلومات في تحسین أداء اإلدارة الریاضیة في المملكة العربیة السعودیة.●
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اسھامات البحث البحثیة:

اثراء مجال اإلدارة الریاضیة في المملكة العربیة السعودیة بإضافة بحث علمي جدید.●

توجیھ اإلدارات الریاضیة لتكنولوجیا المعلومات ودورھا في تحسین العمل اإلداري الریاضي.●

اسھامات البحث المنھجیة:

الحدیثةالتطوراتكلومواكبةالریاضیةاإلدارةمجالفيالمعلوماتتكنولوجیاعلىالسیرمنھجیةاتباع●

لدعم العمل اإلداري الریاضي.

الدراسة:مصطلحات1/10

الفھموزیادةالضوءتسلیطعلىتساعدوالتيفیھاوردتالتيالمصطلحاتمنالعدیدالدراسةھذهتتناول

وھي على النحو التالي:

تكنولوجیا المعلومات●

منوالمستخدمةاشـكالھا)(بكافـةالمتطـورةالتقنیـاتمنمتراكمھیكلبأنھا:المعلوماتتكنولوجیاعرفت

رضاوتحقیقاالنتاجیةوزیادةاالداءتحسینفيالحاالتأفضلالىللوصولالبشریةومواردھاالمنظمةادارةقبل

للمنظمةالتنافسيالموقعتعزیزفيذلكوانعكاسالتقنیاتھذهتطبقالتيالسلعأوالخدماتعن(الزبون)المستھلك

م).2016التخصصي،(المعھد

باستخداموبثومعالجةوتخزین"جمعبأنھا:واالتصالالمعلوماتتكنولوجیاالفقھاءمنبعضوعرف

وغایاتھاإلنساندورأھمیةإلىكذلكینصرفولكنالبرامجأوالمادیةالتجھیزاتعلىذلكیقتصروالالمعلومات

التي یرجوھا من تطبیق واستخدام تلك التكنولوجیات والقیم والمبادئ التي یلجا إلیھا لتحقیق خبراتھ".
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وتخزینھاوتسویقھاالمعلوماتوعبارةبصناعةالمرتبطةالمعلوماتثورةعن"عبارةبأنھا:كذلكوتعرف

المشتركاالستخدامخاللمنذلكوسریعة،ومتطورةحدیثةتقنیةوسائلخاللمنوتوزیعھاوعرضھاواسترجاعھا

.)2019،كراع(الحدیثة".االتصاالتونظمللحاسبات

ً والبرمجیاتالبیاناتوقواعداألجھزةیتضمنوالذيالمعلوماتنظامفيالتكنولوجي"الجانبھيوأیضا

).tarban(أخرى"وأجھزةوالشبكات

وتخزینھاالبیاناتالتقاطفيتسھمالتيالحدیثةللتكنولوجیا"استخدامبأنھاآخرينروجھةمنوعرفت

Carterالمناسبین"(والتوقیتبالشكلالمعنیةالجھاتالىبثھاوإعادةواسترجاعھا and Sinclair.(

اإلدارة الریاضیة●

أفرادمجھوداتورقابةوقیادةتخطیطعملیة"ھيبأنھا:المراجعمنالعدیدفيالریاضیةاإلدارةعرفت

).1997(الدین،محددة".أھدافلتحقیقالموادجمیعباستخدامالریاضیةالمؤسسة

طریقعنالخدمةیؤديأواآلخرینبخدمةیقوماإلدارةفيیعملمنوإنالخدمةتعني"بأنھا:عرفتوكما

(شلتوت،"مجھوداتھمورقابةوتوجیھوتنظیمتخطیططریقعنآخرینبواسطةاألعمالتنفیذعملیةإنھااإلدارة

معوض).
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الفصل الثاني

اإلطار النظري والدراسات السابقة

اإلطار النظري

منبعددالباحثةاستعانتالبحثوتدعیماالستشھادفيالسابقةوالدراساتالنظرياإلطارأھمیةمنطلقمن

الىالدراساتھذهوترجعالریاضیةواإلدارةالمعلوماتتكنولوجیامجالفيواالنجلیزیةالعربیةالسابقةالدراسات

نخبة متمیزة من الباحثین والمختصین في ھذه المجاالت وفي ھذا الفصل سیتم ذكر ھذه الدراسات.

المعلومات:تكنولوجیا2/1

قبلمنوالمستخدمةاشـكالھا)(بكافـةالمتطـورةالتقنیـاتمنمتراكمھیكلبأنھا:المعلوماتتكنولوجیاعرفت

رضاوتحقیقاالنتاجیةوزیادةاالداءتحسینفيالحاالتأفضلالىللوصولالبشریةومواردھاالمنظمةادارة

للمنظمةالتنافسيالموقعتعزیزفيذلكوانعكاسالتقنیاتھذهتطبقالتيالسلعأوالخدماتعن(الزبون)المستھلك

م).2016التخصصي،(المعھد

ویندرج تحت ھذا المصطلح الضخم عدد من التفریعات تم اختیارھا من وجھة نظر الباحثة وھي كالتالي:

التقنیات.-1

المعلومات.-2

األفراد المختصین.-3

التقنیات2/2

تشملحیثمختلفة،وخدماتمنتجاتوإنتاجلتجھیزوذلكوالمعرفةللمھاراتتطبیقأنھاعلىالتقنیةتعرف

معدات، اآلالت، أدوات، وطرق وأسالیب لیتم استخدامھا لتحویل الموارد الى عناصر تخدم األفراد.

فياإلداراتداخلللمعلوماتالوصولسرعةمنھا:الریاضیةالمنظماتعلىوعوائدكثیرةفوائدوللتقنیة
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والمنظمةالمتجمعأفرادبینالتواصلجسرمدعالي،واحترافيتقنيبشكلاإلدارةأفرادكافةخدمةالمنظمة،

الریاضیة من خالل شبكات التواصل االجتماعي، خدمة األفراد ذوي الھمم داخل اإلدارات الریاضیة.

خاصةوتطبیقاتااللكترونيوالتسویقالتجارةتطبیقاتدورالمعلوماتوتكنولوجیاالتقنیةمجالفيویبرز

).2014(خلیفة،الخارجيالریاضيبالجمھورالریاضییناالفرادلربطالمنظمةداخلباإلدارة

المعلومات2/3

مجموعةوھيبھاخاصةبیاناتقواعدعلىالریاضیةالمؤسساتفيوالفنیةاإلداریةالمعلوماتتحفظ

واسعةالبیاناتقواعدوتعتبرعلیھا،والتعدیلعنھاوالبحثالمعلوماتادخالخاللھامنیمكنالسجالتمنمنظمة

االنتشار في المنظمات الكبیرة باختالف أنواعھا واشكالھا.

الرواتبسجلالمحاسبة،سجلمثلاإلداریةالمعلوماتمعللتعاملجداًمھمھالبیاناتقواعدوتعتبر

المبیعاتسجلوالمصروفات،المدخوالتسجلبأنواعھا،التقاریرسجلاألجھزة،سجلالصیانة،سجلواألجور،

وغیر ذلك.

والحالةالذاتیةالسیرحیثمنالریاضیینوسجالتمعلوماتتنظیمالبیاناتقواعدخاللمنأیضاًیمكن

الشرفألعضاءسجلوالرعاة،المتبرعینمنالماليللدعمسجالتعملویمكنوالمشاركات،واإلنجازاتالصحیة

).2019(الخیاط،

المختصیناألفراد2/4

بكاملیعملالمعلوماتلتكنولوجیاواحدمسؤولھناكیكونأنبّدالمؤسسةأومنظمةأيفيعامبوجھ

أنظمةعلىتحافظوالتيالمھاممنكبیرعددعنمسؤولونفھمالمختصین،االفرادمنعددمسئولیتھوتحتالوقت

الشبكات والسیرفرات وأمن المعلومات.

وخبرةكفاءةذویكونواأنالبدالریاضیةاإلداراتداخلالمعلوماتتكنولوجیامعبالتعاملالمختصیناألفراد

الریاضیة،اإلداراتأداءتحسینفيالمعلوماتتكنولوجیادوریظھرلنمختصینأفرادبدونألنھالمجالھذافي
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بشكلالمعلوماتتكنولوجیااستخدامعلىقائمةالریاضیةالمنظماتبعضأنبالذكروالجدیرالھائلالتطورومع

احترافي ورفعت من األداء اإلداري والمدخوالت المادیة لمنظماتھا.

یقسم األفراد المختصین بتكنولوجیا المعلومات داخل اإلدارات على النحو التالي:

ITاإلداریةالوظائف-1 Administrator:

مھامھم:منالمختصیناألشخاصمنالعدیدبأشرافھیعملالمعلوماتتكنولوجیاعنمسؤولشخصھو

نسخاخذوتوجیھھم،الموظفینمساعدةالعمل،سیرمنالتأكداألنظمة،لتحسینتوصیاتتقدیمالشبكة،مشاكلتحلیل

من بیانات المنظمة الریاضیة، مراقبة المستخدمین والشبكة والبرید االلكتروني واستخدام االنترنت بشكل عام.

ITالفنیةالوظائف-2 Supporter:

الموظفین،ملفاتتحدیثالتقنیة،المشكالتلحلاإلداراتفيالموظفینمعیعملونمختصینأفرادھم

).2019(الخیاط،تكنولوجیاًالموظفینمتابعةوالشبكة،االنترنتمشاكلاصالح

المعلوماتتكنولوجیاأھمیة2/5

اإلذاعة،الھاتف،التلفاز،منھاالطرقبمختلفالحیاةمجاالتجمیعفيالمعلوماتتكنولوجیادوریظھر

الحاسوب، الفاكس ویظھر لنا ھذا االنغماس التكنولوجي المليء بالمعلومات.

خطط،وضعمناإلداریةوالعلمیاتالقراراتاتخاذعملیةفيوضرورتھاأھمیتھاوتكمنثروةالمعلومات

رسم السیاسات، الرقابة، تقویم األداء.

برامجواعدادتصمیمالعلیااإلدارةعلىلذلكواالساسیة،المھمةاإلداریةالعملیاتمنیعتبراإلدارياألداء

خططإلعدادالحالیةاألوضاعتقییممعالحقیقیة،وقدراتھاواحتیاجاتھا،المنظمة،ظروفمعتتناسبتطویریة

وبرامج مناسبة.

ترجع أھمیة تكنولوجیا المعلومات لعدد من األسباب منھا:

االنفجار المعلوماتي وكیفیة السیطرة علیھ.-1
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اتساع حدود المعرفة والمعلومات في المجتمعات المتقدمة.-2

تزاید نفوذ وسلطات المدیرین في اإلدارات الحدیثة المختلفة.-3

ظھور نظم وقواعد معلومات جدیدة مبنیة على استخدام الحواسیب وشبكات االتصاالت.-4

).2012(محمد،المنظماتفياالستراتیجيودورھاألھمیتھاالمعلوماتعلىالطلبتزاید-5

الریاضیةاإلدارةمجالفيالمعلوماتتكنولوجیا2/5

تكنولوجیاوتقوم،الریاضیةاإلداراتفيالمعلوماتلجمعاألساسيالعامودھيالمعلوماتتكنولوجیاتعتبر

تكنولوجیاسھلت،اإلدارةعملمنتسھللكيالریاضیةالمؤسساتفيمرسومةوأساسیاتمعاییرعلىالمعلومات

نجاحویكون،الحدیثةالتقنیاتخاللمنوالوقتالجھدووفرتاألمورمنالكثیرالریاضیینعلىالمعلومات

تكنولوجیاتعد،الریاضيالمجاللخدمةصحیحاستغاللالتكنولوجیااستغاللعلىقائمالریاضیةالمؤسسات

مناإلداریةالقراراتالتخاذوالمعلوماتالبیاناتوحفظوتصنیفومعالجةجمععلىالقادرةالنظممنالمعلومات

استخدامحیثمنالمعلوماتأنظمةمجالفيھائلةنقلةالعالمدولشھدحیث،ورقابةتوجیھتنظیمتخطیط

االستخدامھوالتكنولوجیاھذهأساسأناالالتقنيالتطورھذامنبالرغم،والتقنیاتالبیاناتوقواعدالحواسیب

األمثل لھا من قبل االفراد المختصین .
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الدراسات السابقة

المعلوماتتكنولوجیا2/6

النتائجبأفضلوالظھورالعملاداءتحسینفيالمختلفةالمجاالتفيأھمیتھاالمعلوماتتكنولوجیااثبتت

عالينطاقعلىالمعلوماتتكنولوجیامنواالستراتیجیةالتشغیلیةالفوائدتحقیقللشركاتویمكن

)Neumann,2007(الحاصلالھائلالتطورومواكبةلھاالناستقبلخاللمنالمعلوماتتكنولوجیاأھمیةوتظھر

حصلتظاھرةالمعلوماتتكنولوجیاأصبحتحیث)Rauniar,2014(حققتھالذيالنجاحاتبعدالمجالھذافي

الحقیقةللثورةمصدرواعتبرتالمجتمعاتتوجیھفيمھماًعنصروأصبحتاإلدارةعلمفيالمختصیناھتمامعلى

الجزءاًأصبحتالمعلوماتتكنولوجیاأنالیومنرىلذلكه)1436(محمود،األھدافوتحقیقالتغیراتألحداث

علینایخفىوالالقراراتودعماإلداریةالعملیةلتفعیلأساسيموردوھيالمنظماتفياإلدارةعملمنیتجزأ

ومع)2010،(یاسعالعاماألداءوتحسینالجودةمستوىورفعاإلنتاجتكلفةتخفیضوالمھامأداءسرعةفيدورھا

تحسینخاللمنالعالممستوىعلىالمختلفةالریاضیةاإلداراتفيالكبیردورھاالیومنرىالتكنولوجیاھذهأھمیة

الیوموأصبحتاحترافیةبطرقالریاضیةوالمؤسساتالمنظماتوإدارةالریاضیةاإلنتاجیةمستویاتورفعاألداء

).2016(مقورة،فیھاالمستخدمةالتكنولوجیالقوةنتاجالمختلفةاإلداراتقوة

المنظماتإدارةفيالمعلوماتبتكنولوجیاوالعملالمواصلةأھمیةالباحثیرىالدراساتھذهنتائجومن

اإلداریةالقیاداتالباحثوأوصىاإلداريالعملتسھیلحیثمنكبیرةونتائجفوائدمنفیھالماالریاضیةوالھیئات

اھممنھیاالتكنولوجیاالعتبارالموظفینلطاقموالتدریبالدوراتبابوفتحالتكنولوجیةاألجھزةبتوفیرالریاضیة

ثالثفيتستخدمانیمكنالتكنولوجیاانالباحثووضحالعالمیةوالمنافسةالریادةتحققالتيالحدیثةاألسلحة

والتسویقاإلنتاجواقتصادیاتالصناعةمستوىعلى:للمنظمةالتنافسيالوضعلتحسینمستویات

مكوناتھبكاملالجزائريالمجتمعتطورالباحثاستنتجالجزائرفيأقیمتدراسةخاللمنوأیضاًه)1436(محمود،

أیضا)2010(یاسع،االقتصادمستوىورفعالشاملةالتنمیةعجلةدفعخاللمنالمعلوماتتكنولوجیاعلىیعتمد
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بینھموالعالقةالثانویةالمرحلةيالتالمیذلدىالریاضيالوعينشرفيواالتصالاالعالمتكنولوجیادورظھر

وتنمیةوالتربیةالتعلیممستوىرفعخاللمنواالتصالاالعالملتكنولوجیااألمثلباالستغاللالباحثوأوصى

فيساھمبأنھالمعلوماتتكنولوجیادورویظھر)2016(مقورة،الریاضیةاألنشطةوممارسةالریاضيالوعي

المعلوماتھذهالىالوصولسھولةوكذلكالبیاناتقواعدفيالمخزنالھائلالكمخاللمنواالستدامةالنموتحقیق

المعلوماتتكنولوجیااستخدامدورواُثبت،والمعلوماتالبیاناتوحفظنقلوإمكانیةأقلوبتكالیفسریعوقتفي

م).2016(بوعقال،اإلدارياألداءتحسینفي

الریاضیةاإلدارة2/7

ودقیقھسریعةتطوراتمنالعالمیشھدهمانتیجةالمختلفةالتحدیاتمنالعدیدالیومالریاضیةالمنظماتتشھد

علىأصبحالتكنولوجیاتطورخاللومنالریاضیةللمنظماتوالخارجيالداخليالمستوىعلىمتعددةمجاالتفي

علىیجبلذلكالریاضیةالقراراتصنععملیةفيأھمیةوللتكنولوجیاأمثلاستغالالًاستغاللھاالریاضیةالمنظمات

مواكبةعلىوالعملالمنظماتھذهاھدافتحقیقاجلمنجیدةإداریةأسالیبواستحداثابتكارالریاضیةالمنظمات

التكنولوجیاعلىوالمعتمدةااللكترونیةاإلدارةوأصبحت)2016(خزار،والكفاءةالفعالیةوتحقیقالتغییرات

االداءلتحسینخدماتمنتقدمةلماالریاضیةوالمؤسساتالمنظماتكلفيلتطبیقھاالسعيیجبحتمیةضرورة

المنظماتجعلمماالحدیثةوالتكنولوجیااالكتشافاتمنالعدیدظھرالمعلوماتیةالثورةظھورومع،اإلداري

ً)2019(فرادي،معھاوالتكیفالمواكبةوكیفیةوالتحدیاتالصعوباتمنالعدیدتواجھوالمؤسسات اكدتأیضا

األھدافتحقیقالىتھدفالتيالمجتمعاتكلفياإلنتاجنظامأركانمنأساسيركًنتعتبراإلدارةانعلىالدراسة

تكنولوجیاًوسباقھمتطورةالریاضیةاإلداراتكانتكلما)2015(دنقال،والفعالیةواإلنتاجالكفاءةمندرجةبأعلى

وخبراتھممعارفھمتجدیدخاللمنالریاضیینواالفرادالمنظماتمستوىعلىنتاجاًاكثركانتكلما

).2012(محمد،

التنظیمیةالفعالیةتحقیقفياالستراتیجیةاإلدارةتلعبھالذيالرئیسيالدورانمنوتحققتالدراساتاثبتت

األھدافتحقیقفيتسھماستراتیجیاتعلىتعتمدالریاضیةاإلداراتأنعلىیدلوھذا،الریاضیةبالمؤسسات
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واھمیةاإلدارةقبلمنالموظفینقدراتلتنمیةتدریبیةبرامجاعتمادبأھمیةالباحثوأوصىوفعالیةبكفاءةالمرجوة

اإلدارةدوروتفعیلالریاضیةلھیئاتناتنظیمیةوفعالیةثقافةتوفرلكيالریاضیةبالھیئاتمختصةإداراتوجود

اإلدارةانالدراسةوأوضحت)2016(خزار،الریاضیةبالمؤسساتالریاضیةاإلدارةتوجیھفياالستراتیجیة

المجتمعیةالتنظیماتمختلففياإلدارةبیئةفيعمیقةتغیراتاحدثاإلدارةمنجدیدنمطوالتكنولوجیةااللكترونیة

دورالباحثأثبتأخرىدراسةخاللومن)2019،(فرادياألخطاءوتقلیلالوظیفياألداءتطویرفيودورھا

الحوافزفينقصوجودمنبالرغموالریاضیةالبدنیةالتربیةمعاھدوخدماتأداءتحسینفيوالجودةاإلدارة

الداخلیینللمستفیدینالخدماتوتحسیناإلداراتقبلمنالوظیفيبالتوصیفباالھتمامالباحثوأوصىوالمكافآت

تعملالمعلوماتتكنولوجیاأندراستھفيالباحثوأثبتت)2017(سمیر،والمكافآتالحوافزوزیادةوالخارجیین

تفعلالتيالفعالةاإلدارةودورالسودانفيواألھلیةالحكومیةالمؤسساتفيالریاضیةاإلدارةأداءتحسینعلى

).2012(محمد،التكنولوجیا

األداء2/8

العاملةواألیديالحدیثةوالتكنولوجیاالمالیةالمواردمنھااألساسیةبالمرتكزاتیقاسالیوماإلدارياألداء

وتستغلھاتوجھھاولمالمطلوبةوالفاعلیةبالكفاءةاستخدامھامنتتمكنلماإلداراتبعضولكنالعالیةالكفاءاتذات

م)2016(مثنى،المؤسسةوأھدافورسالةرؤیةمعیتناسبالذيالصحیحبالشكل

طردیةعالقةولھالمؤسسیةاألعمالجودةمستوىفيوواضحفعالتأثیرلھاإلداراتأداءالنتائجاظھرت

وجودةاألداءتقویمقسمباستحداثالدراسةوأوصتالمقدمة،الخدماتجودةزادتاألداءبتقویماالھتمامزادكلما

م).2016(مثنى،المؤسسةفيالعملجودةتحسینلغرضاإلداراتأداءوتقویمالمؤسسيالعمل
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السابقةالدراساتعلىالتعقیب2/9

ودورالریاضیةواإلدارةالمعلوماتتكنولوجیامواضیعتناولتالتيواألجنبیةالعربیةالدراساتتعددت

وانواعھاللتكنولوجیاتعریفاتالدراساتھذهتناولتدولعدةفيالریاضیةاإلدارةأداءتحسینفيالتكنولوجیا

ویمكنالنتائجبأفضلوالظھورالعملاداءوتحسیناإلنتاجحیثمنالمختلفةاإلداراتعلىوعوادھاواستخداماتھا

أصبحتحیث،عالينطاقعلىالمعلوماتتكنولوجیامنواالستراتیجیةالتشغیلیةالفوائدتحقیقللشركات

توجیھفيمھماًعنصروأصبحتاإلدارةعلمفيالمختصیناھتمامعلىحصلتظاھرةالمعلوماتتكنولوجیا

نرىالتكنولوجیاھذهأھمیة،ومعاألھدافوتحقیقالتغیراتألحداثالحقیقةللثورةمصدرواعتبرتالمجتمعات

مستویاتورفعاألداءتحسینخاللمنالعالممستوىعلىالمختلفةالریاضیةاإلداراتفيالكبیردورھاالیوم

المختلفةاإلداراتقوةالیوموأصبحتاحترافیةبطرقالریاضیةوالمؤسساتالمنظماتوإدارةالریاضیةاإلنتاجیة

ھـ).1436(محمود،)Neumann,2007()2016(مقورة،فیھاالمستخدمةالتكنولوجیالقوةنتاج

سریعةتطوراتمنالعالمیشھدهمانتیجةالمختلفةالتحدیاتمنالعدیدالیومالریاضیةالمنظماتتشھد

التكنولوجیاتطورخاللومنالریاضیةللمنظماتوالخارجيالداخليالمستوىعلىمتعددةمجاالتفيودقیقھ

لذلكالریاضیةالقراراتصنععملیةفيأھمیةوللتكنولوجیاأمثلاستغالالًاستغاللھاالریاضیةالمنظماتعلىأصبح

والعملالمنظماتھذهاھدافتحقیقاجلمنجیدةإداریةأسالیبواستحداثابتكارالریاضیةالمنظماتعلىیجب

ضرورةالتكنولوجیاعلىوالمعتمدةااللكترونیةاإلدارةوأصبحت،والكفاءةالفعالیةوتحقیقالتغییراتمواكبةعلى

،اإلدارياالداءلتحسینخدماتمنتقدمةلماالریاضیةوالمؤسساتالمنظماتكلفيلتطبیقھاالسعيیجبحتمیة

والمؤسساتالمنظماتجعلمماالحدیثةوالتكنولوجیااالكتشافاتمنالعدیدظھرالمعلوماتیةالثورةظھورومع

).2016(خزار،)2019(فرادي،معھاوالتكیفالمواكبةوكیفیةوالتحدیاتالصعوباتمنالعدیدتواجھ
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الفصل الثالث
اجراءات الدراسة المنھجیة

المقدمة3/1
والتحققالدراسةأداةبناءوإجراءاتوخصائصھاالدراسةوعینةوالمجتمعالدراسةمنھجالفصلھذاتناول

أھدافلتحقیقالبیاناتتحلیلفيالباحثاستخدمھاالتياإلحصائیةواألسالیبتطبیقھاوكیفیةوثباتھاصدقھامن

الدراسة، وفیما یلي عرض مفصل إلجراءات الدراسة.

البحثنموذج3/2
منالریاضیةاإلدارةأداءتحسینفيالمعلوماتتكنولوجیادورعلىاكدتالسابقةالدراساتمنالكثیرھناك

االلكترونیة،والتجارةااللكترونيوالموقعباإلدارةالخاصةالتطبیقاتخاللمنالحدیثةالتقنیاتاستخدامخالل

الكفاءةذويالمختصینواألفرادالریاضیة،المنظمةوكلباإلدارةالخاصةالسجالتخاللمنالبیاناتوقواعد

تحسینفيالمعلوماتتكنولوجیادورعلىالتعرففيالبحثویھدف)،2015(محمود،)2019(الخیاط،والخبرة

المعلوماتتكنولوجیاوانواعاستخداماتعلىوالتعرفالسعودیةالعربیةالمملكةفيالریاضیةاإلدارةأداء

فيالمعلوماتتكنولوجیاوواقعحالعلىواالطالعالسعودیةالعربیةالمملكةفيالریاضیةاإلداراتفيالمستخدمة

منالریاضیةاإلداراتفيالمعلوماتتكنولوجیاقسمفيالمختصیناألشخاصدورومعرفةالریاضیةاإلدارات

العملوتحسینالحدیثةالتقنیةبینعالقةیوجدالفرضیاتمنعددعلىالبحثویقوم،والتطویراالستخدامنواحي

عالقةیوجدالریاضي،اإلداريالعملوتحسینمستندات)(ملفات،المعلوماتبینعالقةیوجد،الریاضياإلداري

بین األفراد المختصین في تكنولوجیا المعلومات وتحسین العمل اإلداري الریاضي.

وتعریفھاالمستقلةالدراسةمتغیرات)3/1(رقمجدول
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المرجعتعریفھالعامل

التقنیات

مختلفة،وخدماتمنتجاتوإنتاجلتجھیزوذلكوالمعرفةللمھاراتتطبیق

استخدامھالیتموأسالیبوطرقأدوات،اآلالت،معدات،تشملحیث

لتحویل الموارد الى عناصر تخدم األفراد.

)2014(خلیفة،

)2015(محمود،

المعلومات

قواعدعلىالریاضیةالمؤسساتفيوالفنیةاإلداریةالمعلوماتتحفظ

خاللھامنیمكنالسجالتمنمنظمةمجموعةوھيبھاخاصةبیانات

البیاناتقواعدوتعتبرعلیھا،والتعدیلعنھاوالبحثالمعلوماتادخال

واسعة االنتشار في المنظمات الكبیرة باختالف أنواعھا واشكالھا.

)2019(الخیاط،

(المعھد

)2016التخصصي،

األفراد

المختصین

مسئولیتھوتحتالوقتبكاملیعملالمعلوماتلتكنولوجیاواحدمسؤول

والتيالمھاممنكبیرعددعنمسؤولونفھمالمختصین،االفرادمنعدد

تحافظ على أنظمة الشبكات والسیرفرات وأمن المعلومات.

)2019(الخیاط،

وتعریفھاالمستقلةالمتغیراتعوامل)3/2(رقمجدول

المتغیر

المستقل
المرجعالتعریفالعامل

التقنیات

تطبیقات

عبارهوھيمعینتخصصفيمعینةلمھامتعملبرمجیاتھي

وتوفرمھامھمأداءالمستخدمینعلىتسھلومھامأوامرعن

علیھم الوقت والجھد.

)2010(یاسمینة،

)2012(محمد،

موقع

الكتروني

ومخزنةالبعض،ببعضھامعمرتبطةویبصفحاتمجموعةھي

تختلفاإلنترنتعبرالویبمواقعزیارةیمكنالخادمنفسعلى

ویبیعھا،المنتجاتعنلإلعالنھومامنھاالویب:مواقعأھداف

كما أن ھناك مواقع للمحادثة أو منتدیات للنقاش.

)2012(المنصور،

تجارة

الكترونیة

باستخداموالمنتجینالمستھلكینبینوالشراءالبیععملیات

جھازینبینالكترونينقلوھيالحدیثةالمعلوماتتكنولوجیا

للبیانات باستخدام نطاق إلعداد المعلومات.

)2002(حجازي،

)2003(العیسوي،

قواعدالمعلومات
تسھلالبعضببعضھامرتبطةالبیاناتمنومرتبةمنظمةقائمة

فيوتكونمعینةمرجعیةنقطھعلىبناالمعلوماتعلىالحصول

ھـ)1431الدین،(زین
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صورة الكترونیة.البیانات

االفراد

المختصین
خبرة

المجالفيخبرةذوالمعلوماتبتكنولوجیامختصشخصھو

التقني والتكنولوجي ممارس وخبیر بالمھنة.

)2018(حجار،

كفاءة
ومستوىكفاءةذوالمعلوماتبتكنولوجیامختصشخصھو

تعلیمي جید ویكون شخص مناسب في المكان المناسب.

)2018(حجار،

البحثھیكلیة)3/2(رقمشكل

ھـ1441الباحثةعملالمصدر:

الدراسة:منھج3/3

م)2013(العسافعرفھحیثالتحلیليالوصفيالمنھجباستخدامالباحثةقامالدراسةأھدافتحقیقأجلمن
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بھدفوذلكمنھكبیرةعینةأوالبحثمجتمعأفرادجمیعاستجواببواسطتھیتمالذيالبحوثمنالنوع"ذلكبأنھ

).191وجودھا".(ص:ودرجةطبیعتھاحیثمنالمدروسةالظاھرةوصف

یناقشوألنھالبحثموضوعطبیعةمعتناسباًاألكثرألنھالتحلیليالوصفيالمنھجالباحثةواختارت

فيتعینالتياإلحصائیةالمعادالتمنعدداستخدامإمكانیةیتیحأنھعلىباإلضافةالواقعفيھيكماالموضوعات

فيالمعلوماتتكنولوجیا(دورالدراسةموضوعوصفخاللھمنالباحثةحاولتفقدموثوقة،نتائجإلىالوصول

التيواآلراءمكوناتھابینالعالقةوبیانبیاناتھاوتحلیلالسعودیة)العربیةالمملكةفيالریاضیةاإلدارةأداءتحسین

تطرح حولھا والعملیات التي تضمنتھا واآلثار التي تحدثھا.

الدراسة:مجتمع3/4

العمریةالفئاتبمختلفواناثذكورالریاضیةوالھیئاتالمنظماتداخلاداریینعنعبارةالدراسةمجتمع

والمستوى التعلیمي في المملكة العربیة السعودیة وخاصة مدینة مكة المكرمة وجدة.

الدراسة:مجتمععینة3/5

والھیئاتالمنظماتداخلاداریینعلىالكترونياستبیانبتوزیعالعشوائیة).(العینةبطریقةالعینةأخذتم

من)102(اإلحصائيالتحلیلعملیةفيأدخلتالتيالمكتملةاالستباناتمجموعبلغالفترةنھایةوفيالریاضیة.

المجتمع االصلي.
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النتائج:4/1
بعد االنتھاء من تحلیل االستبانة واالطالع على النتائج توصلت الباحثة الى:

العربیةالمملكةفيالریاضیةاإلدارةأداءتحسینفيالمعلوماتتكنولوجیادورعلىالتعرف:األولالھدف-1

 بالمؤسساتللعملالرئیسي المحركتعتبرالمعلوماتتكنولوجیابأنالدراسةنتیجةوجاتالسعودیة

 منصاتخاللمناإللكترونیةالتجارةتساھم)،2012(محمد،دراسةمعموافقھالنتیجةھذهجاءتالریاضیة

المنظمةاقتصادورفعالجمھور جذبخاللمناإلداريالعملتحسین مناالنترنتعبروالبیعالتذاكر

.)2010(یاسمینة،)2012(محمد،دراسةمعموافقھالنتیجةھذهوجاءت الریاضیة

فيالریاضیةاإلداراتفيالمستخدمةالمعلوماتتكنولوجیاوانواعاستخداماتعلىالتعرف:الثانيالھدف-2

سیر یسھلالریاضیةاإلداراتفيالتقنیاتانتشاربأنالدراسةھذهنتیجةوجاتالسعودیةالعربیةالمملكة

النتیجةھذهجاءتالریاضيالعمل أداءتحسینعلىاإلداریةالتطبیقاتتساعد،المعلوماتوتبادلالعمل

الخاصةاإلداریةوالمعلوماتالسجالتكلحفظفيالبیاناتقواعدتسھم،)2012(محمد،دراسةمعموافقھ

بالمنظمة الریاضیة مما یرفع من كفاءة العمل.

منالریاضیةاإلداراتفيالمعلوماتتكنولوجیاقسمفيالمختصیناألشخاصدورمعرفة:الثالثالھف-3

معالتعامل فيالعالیةالكفاءةذوياألفرادبأنالدراسةھذهنتیجةجاتوالتطویراالستخدامنواحي

تكنولوجیا  المعلومات یرفعون من  إنتاجیة العمل اإلداري في  المؤسسات الریاضیة.

ھذهنتیجةوجاتالریاضیةاإلداراتفيالمعلوماتتكنولوجیاوواقعحالعلىاالطالع:الرابعالھدف-4

 ادارتھاعلىیساعدمما بالمعلوماتالریاضیةالمؤسسة تزویدعلىتعملالمعلوماتتكنولوجیابأنالدراسة

اإلداریةالقدرات زیادةعلىتعملالمعلوماتتكنولوجیا)،2012(محمد،دراسةمعموافقھالنتیجةھذهجاءت

).2012(محمد،دراسةمعموافقھالنتیجةھذهجاءتللریاضیین
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التوصیات:4/2
في ضوء النتائج التي تم التوصل الیھا في ھذه الدراسة، تقدم الدراسة التوصیات اآلتیة:

توصیات لإلدارات الریاضیة:●

القدراتزیادةفيكبیردورمنلھالماالمعلوماتتكنولوجیاباستخدامالریاضیةاإلداراتالباحثةتوصي-1

اإلداریة للریاضیین.

منتقدمةلماالسعودیةالعربیةالمملكةفيالریاضیةاإلداراتفيالحدیثةالتقنیاتباستخدامالباحثةتوصي-2

سھولة ویسر في األعمال اإلداریة.

للعصرمواكبةوفیھاإلداريالعملعبءمنتخففألنھااإلداریةالتطبیقاتواستخدامبأنشاءالباحثةتوصي-3

الحدیث.

لدورھمالریاضیةاالداراتفيللعملالمعلوماتتكنولوجیامجالفيالمتخصصینباختیارالباحثةتوصي-4

في تحسین ورفع كفاءة العمل اإلداري.

 لدورھااالنترنتعبروالبیعالتذاكر منصاتخاللمناإللكترونیةالتجارةمجالفيبالدخولالباحثةتوصي-5

في تحسین العمل اإلداري من خالل  جذب الجمھور ورفع اقتصاد المنظمة  الریاضیة.

توصیات لألفراد المختصین في تكنولوجیا المعلومات:●

اختیار التخصص العلمي الدقیق والمناسب للعمل في اإلدارات الریاضیة.-1

العمل على مواكبة التطورات واالبتكارات التكنولوجیة في مجال اإلدارة الریاضیة على مستوى العالم.-2

المقترحات:4/3
من خالل النتائج والتوصیات تقترح الباحثة اآلتي:

خاصةوتقنیاتتطبیقاتعلىیحتويالسعودیةالعربیةالمملكةفيریاضيناديلكلالكترونيموقعانشاء-1

االعمالوحفظألرشفةباإلداریینخاصةبیاناتقواعدعلىالموقعیحتويوالجماھیر،الریاضیةباإلدارة

اإلداریة، یكون الموقع عبارة عن بوابة الكترونیة لإلداریین والفنین والجماھیر.
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الخاتمة4/4
الریاضیةالمؤسسة تزویدعلىتعملالتيالمعلوماتتكنولوجیادورالدراسةاثبتتالبحثھذانھایةوفي

تكنولوجیاوللریاضییناإلداریةالقدرات زیادةعلىتعملالمعلوماتوتكنولوجیا ادارتھاعلىیساعدمما بالمعلومات

كلعلىالضوءأسلطأنتمكنتفإننيوھكذا،الریاضیة بالمؤسساتللعملالرئیسي المحركتعتبرالمعلومات

السعودیةالعربیةالمملكةفيالریاضیةاإلدارةأداءتحسینفيالمعلوماتتكنولوجیادوربموضوعالمتعلقةالجوانب

منالنظريبالجانبوالعالقاتالمفاھیمكلعرضتحیثالبحث،بھذاوالعملیةالنظریةالجوانبكلووضعت

البحث واستخراج النتائج ووضع توصیات ومقترحات لھذا المجال ، وارجو أن ینال على استحسانكم.
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المراجعقائمة4/5
المراجع العربیة:

المؤسساتتطویرفيالمعلوماتتكنولوجیامساھمةالعزیز.عبدساسيعلي;سیدالرحمانعبدبن-1

الریاضیة.

فيودورهوالمعرفةالمعلوماتمھندسالىالمعلوماتاختصاصيمن).2018(العربي.میلودحجار،-2

تنظیم المحتوى الرقمي الجزائر.

التجارةنظاماألولالكتاباإللكترونیة،التجارةلحمایةالقانونيالنظام).2002(الفتاحعبدحجازي،-3

.2002مصراإلسكندریة،الفكر،دارمدنیاً،وحمایتھاااللكترونیة

حسن شلتوت، حسن معوض. التنظیم واإلدارة في التربیة الریاضیة، دار الكتاب الحدیث، القاھرة، مصر.-4

لعملالمعلوماتوتكنولوجیاالمعرفةإدارةحالواقعدراسة).2015(رحیم.ایادمحمدمحمود،ناجيحسن-5

.القیادات اإلداریة في المؤسسات والھیئات الریاضیة

المعلوماتتكنولوجیافيالتطورلمواكبةالمصرفيالمرفقوعصرنةتحدیث).2019(كراع.حفیظة،-6
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)1(رقمملحق

االستبیان

المملكة العربیة السعودیة

وزارة التعلیم

جامعة الملك عبد العزیز

كلیة االعمال برابغ

الدراسات العلیا – قسم اإلدارة الریاضیة

السالم علیكم ورحمة هللا وبركاتھ

منالریاضیةاإلدارةفيالماجستیردرجةلنیلالحاليالوقتفيأجریھادراسةمنجزءالمرفق:االستبیان

جامعة الملك عبد العزیز.

العربیةالمملكةفيالریاضیةاإلدارةأداءتحسینفيالمعلوماتتكنولوجیادورعلىالتعرفالبحث:یھدف

السعودیة.

االستبیان موجھ لإلداریین الریاضیین من االناث والذكور.

نأمل منك المساھمة في إثراء ھذا البحث والتكرم باإلجابة على أسئلة االستبیان.

الباحثة/ ھدیل یاسر المصري.
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المحور األول: تكنولوجیا المعلومات

غیر موافقمحایدموافقالعبارة

تكنولوجیا المعلومات تعتبر المحرك الرئیسي للعمل بالمؤسسات الریاضیة.-1

تكنولوجیا المعلومات تعمل على تزوید المؤسسة الریاضیة بالمعلومات مما-2
یساعد على ادارتھا.

تكنولوجیا المعلومات تعمل على زیادة القدرات اإلداریة للریاضیین.-3

المحور الثاني: التقنیات

انتشار التقنیات في اإلدارات الریاضیة یسھل سیر العمل وتبادل المعلومات.-4

تساعد التطبیقات اإلداریة على تحسین أداء العمل الریاضي.-5

تساھم التجارة اإللكترونیة من خالل منصات التذاكر والبیع عبر االنترنت-6

من تحسین العمل اإلداري من خالل جذب الجمھور ورفع اقتصاد المنظمة
الریاضیة.

المحور الثالث: المعلومات
تسھم قواعد البیانات في حفظ كل السجالت والمعلومات اإلداریة الخاصة-7

بالمنظمة الریاضیة مما یرفع من كفاءة العمل.

المحور الرابع: األفراد المختصین
األفراد ذوي الكفاءة العالیة في التعامل مع تكنولوجیا المعلومات یرفعون من-8

إنتاجیة العمل اإلداري في المؤسسات الریاضیة.

األفراد ذوي الخبرة والتخصصات الدقیقة في تكنولوجیا المعلومات ُیَحِسنون-9
من أداء اإلدارات الریاضیة.

سؤال مفتوح
برأیك ھل ھناك تكنولوجیا جدیدة في اإلدارات الریاضیة في الدول المتقدمة تؤد تطبیقھا في المملكة-10

العربیة السعودیة؟
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.spssتحلیل)2(رقمملحق
Frequencies

Statistics
الجنس العمر المستوى.التعلمي

N Valid 102 102 102
Missing 0 0 0

الجنس

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative

Percent
Valid ذكر 67 65.7 65.7 65.7

أنثى 35 34.3 34.3 100.0
Total 102 100.0 100.0

العمر

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative

Percent
Valid 18-25 10 9.8 9.8 9.8

25-35 43 42.2 42.2 52.0
35-45 27 26.5 26.5 78.4
-فأكثر45 22 21.6 21.6 100.0

Total 102 100.0 100.0

المستوى.التعلمي

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative

Percent
Valid ثانوي وأقل 5 4.9 4.9 4.9

دبلوم 7 6.9 6.9 11.8
بكالوریوس 57 55.9 55.9 67.6

دراسات علیا 33 32.4 32.4 100.0
Total 102 100.0 100.0

DESCRIPTIVES VARIABLES=a1 a2 a3 s4 s5 s6 d7 f8 f9 aa ss dd ff asdf VAR00001 VAR00002

/STATISTICS=MEAN STDDEV MIN MAX.

Descriptives

Descriptive Statistics
N Minimum Maximum Mean Std. Deviation

a1 102 1.00 3.00 2.7157 .60325
a2 102 1.00 3.00 2.8824 .42900
a3 102 1.00 3.00 2.8824 .40527
s4 102 1.00 3.00 2.9412 .30906
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s5 102 1.00 3.00 2.8039 .44587
s6 102 1.00 3.00 2.8922 .36982
d7 102 1.00 3.00 2.9118 .31788
f8 102 1.00 3.00 2.8627 .39899
f9 102 1.00 3.00 2.8137 .43895

تكنولوجیا المعلومات 102 1.00 3.00 2.8268 .40003
التقنیات 102 1.00 3.00 2.8791 .29588

المعلومات 102 1.00 3.00 2.9118 .31788
االفراد المختصین 102 1.00 3.00 2.8382 .34585

محور تكولوجیا المعلومات 102 1.00 3.00 2.8640 .26740
تكنولوجیا المعلومات 102 1.00 3.00 2.8268 .40003

تحسین العمل االداري 102 1.00 3.00 2.8824 .38005
Valid N (listwise( 102

FREQUENCIES VARIABLES=a1 a2 a3 s4 s5 s6 d7 f8 f9

/ORDER=ANALYSIS.

Frequencies

Statistics
a1 a2 a3 s4 s5 s6 d7

N Valid 102 102 102 102 102 102 102
Missing 0 0 0 0 0 0 0

Statistics
f8 f9

N Valid 102 102
Missing 0 0

Frequency Table

a1

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative

Percent
Valid غیر موافق 8 7.8 7.8 7.8

محاید 13 12.7 12.7 20.6
موافق 81 79.4 79.4 100.0
Total 102 100.0 100.0

a2

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative

Percent
Valid غیر موافق 4 3.9 3.9 3.9

محاید 4 3.9 3.9 7.8
موافق 94 92.2 92.2 100.0
Total 102 100.0 100.0

a3

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative

Percent
Valid غیر موافق 3 2.9 2.9 2.9
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محاید 6 5.9 5.9 8.8
موافق 93 91.2 91.2 100.0
Total 102 100.0 100.0

s4

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative

Percent
Valid غیر موافق 2 2.0 2.0 2.0

محاید 2 2.0 2.0 3.9
موافق 98 96.1 96.1 100.0
Total 102 100.0 100.0

s5

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative

Percent
Valid غیر موافق 2 2.0 2.0 2.0

محاید 16 15.7 15.7 17.6
موافق 84 82.4 82.4 100.0
Total 102 100.0 100.0

s6

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative

Percent
Valid غیر موافق 2 2.0 2.0 2.0

محاید 7 6.9 6.9 8.8
موافق 93 91.2 91.2 100.0
Total 102 100.0 100.0

d7

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative

Percent
Valid غیر موافق 1 1.0 1.0 1.0

محاید 7 6.9 6.9 7.8
موافق 94 92.2 92.2 100.0
Total 102 100.0 100.0

f8

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative

Percent
Valid غیر موافق 2 2.0 2.0 2.0

محاید 10 9.8 9.8 11.8
موافق 90 88.2 88.2 100.0
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Total 102 100.0 100.0

f9

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative

Percent
Valid غیر موافق 2 2.0 2.0 2.0

محاید 15 14.7 14.7 16.7
موافق 85 83.3 83.3 100.0
Total 102 100.0 100.0

CORRELATIONS

Correlations

Correlations
تكنولوجیا المعلومات a1 a2 a3

تكنولوجیا المعلومات Pearson Correlation 1 .888** .842** .748**

Sig. (2-tailed( .000 .000 .000

N 102 102 102 102
a1 Pearson Correlation .888** 1 .635** .469**

Sig. (2-tailed( .000 .000 .000

N 102 102 102 102
a2 Pearson Correlation .842** .635** 1 .489**

Sig. (2-tailed( .000 .000 .000

N 102 102 102 102
a3 Pearson Correlation .748** .469** .489** 1

Sig. (2-tailed( .000 .000 .000

N 102 102 102 102

.**Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed.(

CORRELATIONS

/VARIABLES=ss s4 s5 s6

/PRINT=TWOTAIL NOSIG

/MISSING=PAIRWISE.

Correlations

Correlations
التقنیات s4 s5 s6

التقنیات Pearson Correlation 1 .824** .844** .694**
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Sig. (2-tailed( .000 .000 .000

N 102 102 102 102
s4 Pearson Correlation .824** 1 .634** .377**

Sig. (2-tailed( .000 .000 .000

N 102 102 102 102
s5 Pearson Correlation .844** .634** 1 .291**

Sig. (2-tailed( .000 .000 .003

N 102 102 102 102
s6 Pearson Correlation .694** .377** .291** 1

Sig. (2-tailed( .000 .000 .003

N 102 102 102 102

.**Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed.(

CORRELATIONS

/VARIABLES=ff f8 f9

/PRINT=TWOTAIL NOSIG

/MISSING=PAIRWISE.

Correlations

Correlations
االفراد المختصین f8 f9

االفراد المختصین Pearson Correlation 1 .806** .843**

Sig. (2-tailed( .000 .000

N 102 102 102
f8 Pearson Correlation .806** 1 .361**

Sig. (2-tailed( .000 .000

N 102 102 102
f9 Pearson Correlation .843** .361** 1

Sig. (2-tailed( .000 .000

N 102 102 102

.**Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed.(
RELIABILITY

/VARIABLES=a1 a2 a3
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/SCALE('ALL VARIABLES') ALL

/MODEL=ALPHA.

Reliability

Scale: ALL VARIABLES

Case Processing Summary
N %

Cases Valid 102 100.0
Excludeda 0 .0

Total 102 100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the
procedure.

Reliability Statistics
Cronbach's

Alpha N of Items
.758 3

Reliability

Scale: ALL VARIABLES

Case Processing Summary
N %

Cases Valid 102 100.0
Excludeda 0 .0

Total 102 100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the
procedure.

Reliability Statistics
Cronbach's

Alpha N of Items
.679 3

Reliability

Scale: ALL VARIABLES

Case Processing Summary
N %

Cases Valid 102 100.0
Excludeda 0 .0

Total 102 100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the
procedure.

Reliability Statistics

41



Cronbach's
Alpha N of Items

.529 2

NPar Tests

Chi-Square Test

Frequencies

a1
Observed N Expected N Residual

غیر موافق 8 34.0 -26.0-
محاید 13 34.0 -21.0-
موافق 81 34.0 47.0
Total 102

a2
Observed N Expected N Residual

غیر موافق 4 34.0 -30.0-
محاید 4 34.0 -30.0-
موافق 94 34.0 60.0
Total 102

a3
Observed N Expected N Residual

غیر موافق 3 34.0 -31.0-
محاید 6 34.0 -28.0-
موافق 93 34.0 59.0
Total 102

s4
Observed N Expected N Residual

غیر موافق 2 34.0 -32.0-
محاید 2 34.0 -32.0-
موافق 98 34.0 64.0
Total 102

s5
Observed N Expected N Residual

غیر موافق 2 34.0 -32.0-
محاید 16 34.0 -18.0-
موافق 84 34.0 50.0
Total 102

s6
Observed N Expected N Residual

غیر موافق 2 34.0 -32.0-
محاید 7 34.0 -27.0-
موافق 93 34.0 59.0
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Total 102

d7
Observed N Expected N Residual

غیر موافق 1 34.0 -33.0-
محاید 7 34.0 -27.0-
موافق 94 34.0 60.0
Total 102

f8
Observed N Expected N Residual

غیر موافق 2 34.0 -32.0-
محاید 10 34.0 -24.0-
موافق 90 34.0 56.0
Total 102

f9
Observed N Expected N Residual

غیر موافق 2 34.0 -32.0-
محاید 15 34.0 -19.0-
موافق 85 34.0 51.0
Total 102

Test Statistics
a1 a2 a3 s4 s5 s6 d7

Chi-Square 97.824a 158.824a 153.706a 180.706a 113.176a 153.941a 159.353a

df 2 2 2 2 2 2 2
Asymp. Sig. .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000

Test Statistics
f8 f9

Chi-Square 139.294a 117.235a

df 2 2
Asymp. Sig. .000 .000

a. 0 cells (0.0%) have expected frequencies less than 5. The minimum expected cell frequency is 34.0.
Oneway

ANOVA
Sum of Squares df Mean Square F

تكنولوجیا المعلومات Between Groups .000 1 .000 .001
Within Groups 16.162 100 .162

Total 16.162 101

التقنیات Between Groups .008 1 .008 .093
Within Groups 8.834 100 .088

Total 8.842 101
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المعلومات Between Groups .000 1 .000 .003
Within Groups 10.206 100 .102

Total 10.206 101

االفراد المختصین Between Groups .203 1 .203 1.711
Within Groups 11.878 100 .119

Total 12.081 101

محور تكولوجیا المعلومات Between Groups .010 1 .010 .133
Within Groups 7.212 100 .072

Total 7.222 101

ANOVA
Sig.

تكنولوجیا المعلومات Between Groups .974
Within Groups

Total

التقنیات Between Groups .761
Within Groups

Total

المعلومات Between Groups .954
Within Groups

Total

االفراد المختصین Between Groups .194
Within Groups

Total

محور تكولوجیا المعلومات Between Groups .716
Within Groups

Total

Oneway

ANOVA
Sum of Squares df Mean Square F

تكنولوجیا المعلومات Between Groups .166 3 .055 .338
Within Groups 15.997 98 .163

Total 16.162 101

التقنیات Between Groups .261 3 .087 .993
Within Groups 8.581 98 .088

Total 8.842 101

المعلومات Between Groups .279 3 .093 .920
Within Groups 9.926 98 .101

Total 10.206 101

االفراد المختصین Between Groups .274 3 .091 .759
Within Groups 11.806 98 .120

Total 12.081 101

محور تكولوجیا المعلومات Between Groups .181 3 .060 .838
Within Groups 7.041 98 .072
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Total 7.222 101

ANOVA
Sig.

تكنولوجیا المعلومات Between Groups .798
Within Groups

Total

التقنیات Between Groups .399
Within Groups

Total

المعلومات Between Groups .434
Within Groups

Total

االفراد المختصین Between Groups .520
Within Groups

Total

محور تكولوجیا المعلومات Between Groups .476
Within Groups

Total

Post Hoc Tests

Multiple Comparisons
Scheffe

Dependent Variable )I(العمر )J(العمر

Mean
Difference

(I-J( Std. Error Sig.

95%Confidence Interval

Lower Bound Upper Bound
تكنولوجیا المعلومات 18-25 25-35 .-06047- .14184 .980 .-4640- .3430

35-45 .-03951- .14956 .995 .-4650- .3860
-فأكثر45 .04242 .15409 .995 .-3959- .4808

25-35 18-25 .06047 .14184 .980 .-3430- .4640
35-45 .02096 .09921 .998 .-2612- .3032
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-فأكثر45 .10289 .10590 .815 .-1984- .4042
35-45 18-25 .03951 .14956 .995 .-3860- .4650

25-35 .-02096- .09921 .998 .-3032- .2612
-فأكثر45 .08193 .11604 .919 .-2482- .4120

-فأكثر45 18-25 .-04242- .15409 .995 .-4808- .3959
25-35 .-10289- .10590 .815 .-4042- .1984
35-45 .-08193- .11604 .919 .-4120- .2482

التقنیات 18-25 25-35 .-09690- .10389 .833 .-3924- .1986
35-45 .-04321- .10954 .984 .-3548- .2684
-فأكثر45 .03030 .11286 .995 .-2907- .3513

25-35 18-25 .09690 .10389 .833 .-1986- .3924
35-45 .05369 .07266 .908 .-1530- .2604
-فأكثر45 .12720 .07757 .446 .-0934- .3479

35-45 18-25 .04321 .10954 .984 .-2684- .3548
25-35 .-05369- .07266 .908 .-2604- .1530
-فأكثر45 .07351 .08499 .862 .-1683- .3153

-فأكثر45 18-25 .-03030- .11286 .995 .-3513- .2907
25-35 .-12720- .07757 .446 .-3479- .0934
35-45 .-07351- .08499 .862 .-3153- .1683

المعلومات 18-25 25-35 .-03023- .11173 .995 .-3481- .2876
35-45 .-06296- .11782 .963 .-3981- .2722
-فأكثر45 .08182 .12138 .929 .-2635- .4271

25-35 18-25 .03023 .11173 .995 .-2876- .3481
35-45 .-03273- .07815 .981 .-2550- .1896
-فأكثر45 .11205 .08342 .616 .-1253- .3494

35-45 18-25 .06296 .11782 .963 .-2722- .3981
25-35 .03273 .07815 .981 .-1896- .2550
-فأكثر45 .14478 .09141 .477 .-1152- .4048

-فأكثر45 18-25 .-08182- .12138 .929 .-4271- .2635
25-35 .-11205- .08342 .616 .-3494- .1253
35-45 .-14478- .09141 .477 .-4048- .1152

االفراد المختصین 18-25 25-35 .-14535- .12186 .701 .-4920- .2013
35-45 .-04630- .12849 .988 .-4118- .3192
-فأكثر45 .-06818- .13238 .966 .-4448- .3084

25-35 18-25 .14535 .12186 .701 .-2013- .4920
35-45 .09905 .08523 .718 .-1434- .3415
-فأكثر45 .07717 .09098 .868 .-1816- .3360

35-45 18-25 .04630 .12849 .988 .-3192- .4118
25-35 .-09905- .08523 .718 .-3415- .1434
-فأكثر45 .-02189- .09969 .997 .-3055- .2617

-فأكثر45 18-25 .06818 .13238 .966 .-3084- .4448
25-35 .-07717- .09098 .868 .-3360- .1816
35-45 .02189 .09969 .997 .-2617- .3055

محور تكولوجیا المعلومات 18-25 25-35 .-08324- .09411 .853 .-3509- .1845
35-45 .-04799- .09923 .972 .-3303- .2343
-فأكثر45 .02159 .10223 .998 .-2692- .3124

25-35 18-25 .08324 .09411 .853 .-1845- .3509
35-45 .03524 .06582 .962 .-1520- .2225
-فأكثر45 .10483 .07026 .530 .-0950- .3047

35-45 18-25 .04799 .09923 .972 .-2343- .3303
25-35 .-03524- .06582 .962 .-2225- .1520
-فأكثر45 .06958 .07699 .845 .-1494- .2886

-فأكثر45 18-25 .-02159- .10223 .998 .-3124- .2692
25-35 .-10483- .07026 .530 .-3047- .0950
35-45 .-06958- .07699 .845 .-2886- .1494
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Homogeneous Subsets

تكنولوجیا المعلومات
Scheffea,b

العمر N

Subset for alpha
= 0.05

1
-فأكثر45 22 2.7576
18-25 10 2.8000
35-45 27 2.8395
25-35 43 2.8605

Sig. .889

التقنیات
Scheffea,b

العمر N

Subset for alpha
= 0.05

1
-فأكثر45 22 2.8030
18-25 10 2.8333
35-45 27 2.8765
25-35 43 2.9302

Sig. .617

المعلومات
Scheffea,b

العمر N

Subset for alpha
= 0.05

1
-فأكثر45 22 2.8182
18-25 10 2.9000
25-35 43 2.9302
35-45 27 2.9630

Sig. .572

االفراد المختصین
Scheffea,b

العمر N

Subset for alpha
= 0.05

1
18-25 10 2.7500
35-45 27 2.7963
-فأكثر45 22 2.8182
25-35 43 2.8953

Sig. .637

محور تكولوجیا المعلومات
Scheffea,b

47



العمر N

Subset for alpha
= 0.05

1
-فأكثر45 22 2.7992
18-25 10 2.8208
35-45 27 2.8688
25-35 43 2.9041

Sig. .686

Oneway

ANOVA
Sum of Squares df Mean Square F

تكنولوجیا المعلومات Between Groups .401 3 .134 .831
Within Groups 15.761 98 .161

Total 16.162 101

التقنیات Between Groups .317 3 .106 1.215
Within Groups 8.525 98 .087

Total 8.842 101

المعلومات Between Groups .114 3 .038 .370
Within Groups 10.092 98 .103

Total 10.206 101

االفراد المختصین Between Groups .445 3 .148 1.250
Within Groups 11.636 98 .119

Total 12.081 101

محور تكولوجیا المعلومات Between Groups .271 3 .090 1.276
Within Groups 6.951 98 .071

Total 7.222 101

ANOVA
Sig.

تكنولوجیا المعلومات Between Groups .480
Within Groups

Total

التقنیات Between Groups .308
Within Groups

Total

المعلومات Between Groups .775
Within Groups

Total

االفراد المختصین Between Groups .296
Within Groups

Total

محور تكولوجیا المعلومات Between Groups .287
Within Groups
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Total

Post Hoc Tests

Multiple Comparisons
Scheffe

Dependent
Variable

)I(
المستوى.التعلمي

)J(
المستوى.التعلمي

Mean
Difference

(I-J(
Std.
Error Sig.

95%Confidence Interval
Lower
Bound

Upper
Bound

تكنولوجیا المعلومات ثانوي وأقل دبلوم .26667 .23482 .732 .-4013- .9347
بكالوریوس .06784 .18705 .988 .-4643- .5999

دراسات علیا .15556 .19246 .884 .-3919- .7030
دبلوم ثانوي وأقل .-26667- .23482 .732 .-9347- .4013

بكالوریوس .-19883- .16062 .676 .-6557- .2581
دراسات علیا .-11111- .16688 .931 .-5858- .3636

بكالوریوس ثانوي وأقل .-06784- .18705 .988 .-5999- .4643
دبلوم .19883 .16062 .676 .-2581- .6557

دراسات علیا .08772 .08772 .801 .-1618- .3373
دراسات علیا ثانوي وأقل .-15556- .19246 .884 .-7030- .3919

دبلوم .11111 .16688 .931 .-3636- .5858
بكالوریوس .-08772- .08772 .801 .-3373- .1618

التقنیات ثانوي وأقل دبلوم .23810 .17270 .595 .-2532- .7294
بكالوریوس .08772 .13756 .939 .-3036- .4790

دراسات علیا .17172 .14154 .690 .-2309- .5744
دبلوم ثانوي وأقل .-23810- .17270 .595 .-7294- .2532

بكالوریوس .-15038- .11812 .656 .-4864- .1856
دراسات علیا .-06638- .12273 .961 .-4155- .2828

بكالوریوس ثانوي وأقل .-08772- .13756 .939 .-4790- .3036
دبلوم .15038 .11812 .656 .-1856- .4864

دراسات علیا .08400 .06451 .639 .-0995- .2675
دراسات علیا ثانوي وأقل .-17172- .14154 .690 .-5744- .2309

دبلوم .06638 .12273 .961 .-2828- .4155
بكالوریوس .-08400- .06451 .639 .-2675- .0995

المعلومات ثانوي وأقل دبلوم .14286 .18790 .901 .-3917- .6774
بكالوریوس .07018 .14967 .974 .-3556- .4959

دراسات علیا .12121 .15400 .892 .-3169- .5593
دبلوم ثانوي وأقل .-14286- .18790 .901 .-6774- .3917

بكالوریوس .-07268- .12852 .956 .-4383- .2929
دراسات علیا .-02165- .13353 .999 .-4015- .3582

بكالوریوس ثانوي وأقل .-07018- .14967 .974 .-4959- .3556
دبلوم .07268 .12852 .956 .-2929- .4383

دراسات علیا .05104 .07019 .912 .-1486- .2507
دراسات علیا ثانوي وأقل .-12121- .15400 .892 .-5593- .3169

دبلوم .02165 .13353 .999 .-3582- .4015
بكالوریوس .-05104- .07019 .912 .-2507- .1486

االفراد المختصین ثانوي وأقل دبلوم .15714 .20176 .895 .-4168- .7311
بكالوریوس .-08596- .16071 .962 .-5431- .3712

دراسات علیا .-00303- .16536 1.000 .-4734- .4674
دبلوم ثانوي وأقل .-15714- .20176 .895 .-7311- .4168

بكالوریوس .-24311- .13800 .381 .-6357- .1495
دراسات علیا .-16017- .14339 .742 .-5681- .2477

بكالوریوس ثانوي وأقل .08596 .16071 .962 .-3712- .5431
دبلوم .24311 .13800 .381 .-1495- .6357

دراسات علیا .08293 .07537 .751 .-1315- .2973
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دراسات علیا ثانوي وأقل .00303 .16536 1.000 .-4674- .4734
دبلوم .16017 .14339 .742 .-2477- .5681

بكالوریوس .-08293- .07537 .751 .-2973- .1315
محور تكولوجیا

المعلومات
ثانوي وأقل دبلوم .20119 .15594 .646 .-2424- .6448

بكالوریوس .03494 .12421 .994 .-3184- .3883
دراسات علیا .11136 .12780 .859 .-2522- .4749

دبلوم ثانوي وأقل .-20119- .15594 .646 .-6448- .2424
بكالوریوس .-16625- .10666 .491 .-4697- .1372

دراسات علیا .-08983- .11082 .883 .-4051- .2254
بكالوریوس ثانوي وأقل .-03494- .12421 .994 .-3883- .3184

دبلوم .16625 .10666 .491 .-1372- .4697
دراسات علیا .07642 .05825 .634 .-0893- .2421

دراسات علیا ثانوي وأقل .-11136- .12780 .859 .-4749- .2522
دبلوم .08983 .11082 .883 .-2254- .4051

بكالوریوس .-07642- .05825 .634 .-2421- .0893

Correlations
تحسین العمل االداري المعلومات تكنولوجیا المعلومات التقنیات

تحسین العمل االداري Pearson Correlation 1 .323** .928** .577**

Sig. (2-tailed( .001 .000 .000

N 102 102 102 102
المعلومات Pearson Correlation .323** 1 .372** .622**

Sig. (2-tailed( .001 .000 .000

N 102 102 102 102
تكنولوجیا المعلومات Pearson Correlation .928** .372** 1 .593**

Sig. (2-tailed( .000 .000 .000

N 102 102 102 102
التقنیات Pearson Correlation .577** .622** .593** 1

Sig. (2-tailed( .000 .000 .000

N 102 102 102 102

.**Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed.(

Correlations

Correlations
تحسین العمل االداري المعلومات تكنولوجیا المعلومات التقنیات

تحسین العمل االداري Pearson Correlation 1 .323** .928** .577**

Sig. (2-tailed( .001 .000 .000

N 102 102 102 102
المعلومات Pearson Correlation .323** 1 .372** .622**

Sig. (2-tailed( .001 .000 .000

N 102 102 102 102
تكنولوجیا المعلومات Pearson Correlation .928** .372** 1 .593**

Sig. (2-tailed( .000 .000 .000

N 102 102 102 102
التقنیات Pearson Correlation .577** .622** .593** 1

Sig. (2-tailed( .000 .000 .000

N 102 102 102 102
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.**Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed.(

Correlations

Correlations

تحسین العمل االداري االفراد المختصین
محور تكولوجیا

المعلومات
تحسین العمل االداري Pearson Correlation 1 .494** .762**

Sig. (2-tailed( .000 .000

N 102 102 102
االفراد المختصین Pearson Correlation .494** 1 .761**

Sig. (2-tailed( .000 .000

N 102 102 102
محور تكولوجیا المعلومات Pearson Correlation .762** .761** 1

Sig. (2-tailed( .000 .000

N 102 102 102
تكنولوجیا المعلومات Pearson Correlation .928** .475** .802**

Sig. (2-tailed( .000 .000 .000
N 102 102 102

Correlations
تكنولوجیا المعلومات

تحسین العمل االداري Pearson Correlation .928**

Sig. (2-tailed( .000
N 102

االفراد المختصین Pearson Correlation .475**

Sig. (2-tailed( .000
N 102

محور تكولوجیا المعلومات Pearson Correlation .802**

Sig. (2-tailed( .000
N 102

تكنولوجیا المعلومات Pearson Correlation 1
Sig. (2-tailed(

N 102

.**Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed.(
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