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الملخص :

تصور مقترح لتطبیق اإلدارة اإللكترونیة بالمؤسسات الریاضیة بسلطنة عمان

أھداف الدراسة:  

وعوائقوممیزاتھمقوماتھأھموبیانوأسالیبھا،أبعادھااإللكترونیة،االدارةفلسفةتوضیح.1

استخدامھا.

تحدید متطلبات تطبیق االدارة االلكترونیة بالمؤسسات الریاضیة العمانیة..2

تحدید معوقات تطبیق االدارة االلكترونیة بالمؤسسات الریاضیة العمانیة.3

تقدیم تصور مقترح إلمكانیة تطبیق االدارة االلكترونیة بالمؤسسات الریاضیة العمانیة..4

األنسب في تحقیق أھدافھاانتھجت الدراسة المنھج الوصفي، العتبارهالمنھج المستخدم :

بالمؤسساتالعاملینجمیع)150(عددمنالعشوائیةبالطریقةالدراسةعینةاختیارتم:المستخدمةالعینة

اإلدارةالوسطى-اإلدارة-العلیا(اإلدارةاإلدارةاقساممختلفمنالمختلفةوإداراتھاالعمانیةالریاضیة

التنفیذیة).

االستنتاجات:

تم وضع تصور مقترح لتطبیق تطبیق االدارة االلكترونیة بالمؤسسات الریاضیة العمانیة تكون من:

فلسفة التصور المقترح.●

األسس التي ترتكز علیھا فلسفة التصور●

أھداف التصور المقترح●

إجراءات التصور المقترح●

تنمیة الموارد البشریة في بیئة العمل بالمؤسسات الریاضیة●

التغلب على معوقات تطبیق االدارة االلكترونیة بالمؤسسات الریاضیة العمانیة●

الضمانات الواجب توافرھا لنجاح التصور المقترح.●

الكلمات المفتاحیة : اإلدارة اإللكترونیة _ المؤسسات الریاضیة



Inspection of the search :

management of the e-management of the management of the e-management

of the educational institutions, the first of which the most important elements

of the administration and the features of the eradication and the objectives of

use. 2. Determination of the application of the application of electronic

management of Omani sports institutions. 3. Identification of the application

of the electronic management of the Omani sports institutions 4. Provide a

proposal to the application of the electronic management of Omani sports

institutions. The methodology used: The study adopted the transparent

approach, to prosecute the most appropriate investigation of the objectives

used: the sample of the study was selected in the random manner of the

number of 150 employees of the operations of the Omani sports and various

departments of various departments management (Supreme management -

Central Administration - Executive Management). CONCLUSIONS: A

proposal was proposed for the application of the electronic management

application of Omani sports institutions who were: · Approved visualization

of the proposal. · The foundations based on the visualization of the

visualization of the proposal objectives. Suggested procedures for the

proposal of the human resources in the business environment of sports

institutions · Overcoming the obstacles to the application of the electronic

management of Omani sports institutions.



Keywords: electronic management _ sports institutions

المقدمة ومشكلة البحث:  

والمعلوماتي؛المعرفياالنفجارعصرالتكنولوجي،والتقدمالعلمیةالثورةبعصرالحاليالعصریوصف

ذلكأديوقدوالرقي،التقدمنحومنھاسعیاالشعوبعلیھتتنافسالذيالمجالالمعلوماتأصبحتحیث

بالمجتمعترتبطكماومواكبتھا،التغیراتبھذهترتبطجدیدةأھدافالوضعالتوجھإلىالعالمدولمنبالعدید

الذيالكبیروالتطورالتناميأنكما.جوانبھمعظمفيالمعلوماتمعالتعاملعلىیعتمدالذيالمعلوماتي

المعلوماتوتبادلنقلعملیةفيمتسارعاونمواھائلةنقلةإلىأدىاالتصاالتوتكنولوجیاوسائلفيحصل

عملیةوأصبحتبینھا،فیماحواجزوالحدودالصغیرةكونیةقریةالعالمأصبححیثوالخبرات،واألحداث

العلميالتطوربفضلالعملیةھذهتتمحیثوأسھلھا؛العملیاتأسرعمنوالمعلوماتالمعارفونقلتبادل

مجالفيوالرقيالزیادةإلىأدىممامتناھیة،ودقةھائلةبسرعةالحدیثةالتكنولوجیامجالفيالھائل

الفریح(إبراھیموالتربویةوالثقافیة،والسیاسیة،واالجتماعیة،االقتصادیة،المختلفةالحیاةومجاالتاإلنتاجیة

مختلففيالحدیثةللتقنیاتواستخدامھاإنتاجھابمدىیقاسورقیھااألممتقدموأصبح).62ص،2003،

الحدیثةللتكنولوجیامنتجةدوالمنھاتجعلومعلوماتمعارفمنتملكھماوبقدرحیاتھا،وجوانبمجاالت

األممتملكھاالتيوالمعارفالمعلوماتإنحیثحولھا؛منورقیھاوالشعوباألممتقدمفيومساھمة

الحیاةمجاالتشتىفيالھائلةالتطوراتمالحقةمنتمكنالتياألساسیةالمرتكزاتمنتعدوالشعوب

,Capeles(والریاضیة.واالداریةوالعلمیةوالسیاسیةاالقتصادیة Roman 1997, pp 209(

؛الحدیثةالتقنیاتتوظیفمجالفيكبیرةجھوداعمانسلطنةفيالریاضیةالمؤسساتبذلتقدھناومن

وأدخلتاالداریة،المجاالتجمیعفيوالفنیةاإلداریةاألعمالمختلففيالحاسوبإدخالفيبدأتحیث

وبیاناتالعملتنظیمعلىتعملالتياألخرىوالبرامجاإلدارة،كبرنامجالمحوسبةالبرامجمنالعدید

مختلففيلالدارةاإللكترونیةالبوابةمشروعتدشینتملذلكونتیجةالبرامج،منوغیرھاالموظفین،

).73ص،2002درویش(أحمدالتخصصات.



مجالفيالحاصلةالتطوراتیواكبأنالبدكانمؤسسةأينجاحفياألساسیةعناصرأحداالدارةأنوبما

منالعدیدشھدتوقداالدارةنظاملتطویركبیراجھداالریاضیةالمؤسساتبذلتحیثالتكنولوجیة؛التقنیات

,Carney(.الثالثةاأللفیةبدایةومعالعشرینالقرنمنالسبعیناتبدایةمنذالمجالھذافيالتطورات

Steven1994 , pp188(.

المعرفياالنفجارعصرالتكنولوجي،والتقدمالعلمیةالثورةبعصریوصفالحاليالعصرانوبما

وقدوالرقي،التقدمنحومنھاسعیاالشعوبعلیھتتنافسالذيالمجالالمعلوماتأصبحتحیثوالمعلوماتي؛

ترتبطكماومواكبتھا،التغیراتبھذهترتبطجدیدةأھدافالوضعالتوجھإلىالعالمدولمنبالعدیدذلكأدي

,Hikmetجوانبھ.(معظمفيالمعلوماتمعالتعاملعلىیعتمدالذيالمعلوماتيبالمجتمع Neset1999,

pp 294(.

یصیبھاالذياإلداريوالفسادالحكومیةاإلدارةمشكلةتعدإذالتحدیات،مننوعانتواجھالعالمدولوأن

ھامةأخرىمشاكلوقبلأوالتقفأنھابلالعربیة،الدولمشكالتأھممنللخدمات،تقدیمھافيوالتعثر

جذریةبتحوالتتموجانتقالیةبمرحلةالیومالعالمیمرأخريناحیةمنالموارد،نقصأوواألمیةكالفقر

أحدثمماالمتالحقة،التقنیةوالتطوراتالحدیثةالتكنولوجیادورویتعاظمالمجاالت،كافةفيوشاملةعمیقة

واإلنترنتالحاسوبتسخیروتمإنتاجیتھ،وزیادةودقتھوكفاءتھالعملتطویرمجالفيھائلةنوعیةقفزة

)152ص،2005صبريارسیالنتقلیدي.(بشكلتؤدىكانتالتياألعمالمنبكثیرللقیام

والمعلومات،باالتصاالتالخاصةالتقنیاتتلكاستثمارإلىالتحدیاتتلكولمواجھةالحدیثةالدوللجأتإذ

اإلداریةالمشاكلعلىوالقضاءالعامة،للخدماتتقدیمھاوأشكالوسائلتطویروفىمنظماتھا،تطویرفي

الخاصةالتقنیاتتلكتستثمرأنالحدیثةللدولة-الضروريومنبل-المھممنوأصبحبھا،تتعلقالتي

ولإلشرافالعامةللخدماتتقدیمھاوأشكالوسائلتطویروفىمنظماتھا،تطویرفيوالمعلوماتباالتصاالت



العملألداءممكنةكفاءةأعلىوتحقیقبمسؤولیاتھاالقیامیكفلبماالحكومیة،اإلداراتفيالعملسیرعلى

)87ص,2004نجمعبودنجملدیھا.(الحكومي

شعاراالتقنیةاستخداممنجعلتالتيالدولبعضفياإللكترونیةاإلداراتظھرتتقدملماوكنتیجة

وإتاحةأخرى،اعتباراتأيأوالمعیشيمستواھمأوالجغرافیةمواقعھمعنالنظربغضمواطنیھالخدمة

ماكلمعالعالمیة،الشبكة-إلىالدولةمنمكانكل-فيمواطنلكلوالمتساویةالعادلةالوصولفرص

نوعیاونقلھاوتبسیطھاالحالیةالحكومیةوالمعامالتواإلجراءاتالنشاطاتكافةفيتطویرمنذلكیصحب

Jean(المتقدمة.اإللكترونیةالتقنیةاألطرإلىالحالیةالنمطیةاإللكترونیةالتقنیةأوالیدویةاألطرمن

Pierre 2000, pp تمیزعنصرأصبحاإللكترونیةاإلدارةأوالحكومةمصطلحإنالقول.ویمكن)342

سوىخیارالركبتتخلفوالالعصرتواكبأنتریددولةأيأمامیعدولموالدول،والھیئاتالمؤسسات

مجالفياإلنترنتتجاھلفيتفكرالتيوالدولةالرقمیة،والتكنولوجیااإللكترونيالمجتمعنحواالتجاه

یعدلمأمروھوللمواصالت،كوسیلةالطیرانرفضفيتفكرالتيتلك-تشبھبعضھمرأياالتصاالت-على

Ratiba(متصوًرا.أوممكناً AROUB, 2010, pp4.(

إدارةمنأيالعادياإلداريالعملتحویلإلىتھدفمتكاملةإلكترونیةمنظومةھياإللكترونیةواإلدارة

اإلداريالقراراتخاذفيتساعدقویةمعلوماتیةنظمعلىباالعتمادوذلكالحاسب،باستخدامآلیةإلىیدویة

وأحمدالمفرجيحرحوش(االنترنیت.أوالحاسوببشبكاتاالستعانةكذلكالتكالیف،وبأقلسریعبشكل

)13ص:,2007صالحعلي

تحقیقعلىتعملالمتطلباتتدعىالعناصرمنمجموعةإنجاحھاأجلمناإللكترونیةاإلدارةوتتضمن

المقدمةالخدماتنوعیةیمسشاملتغییرھواإللكترونیةاإلدارةإلىالتقلیدیةاإلدارةمنفاالنتقالأھدافھا،

فياإللكترونیةاإلدارةمتطلباتوتنحصرالخدمة،تقدیموطریقةالمستعملة،األجھزةالعاملین،طرفمن

ستة عناصر موضحة في الشكل التالي:

https://content.mandumah.com/download?t=5908595d2fc6511c842e3797f253a6bab4da7f25&f=aCjHkdGiicX0nCawzLTJeE1RktkL51MckzcPIMeIm1k=&s=1#_edn1


اإللكترونیةاإلدارةتطبیقمتطلبات):1(رقمشكل

)33ص،2009الرزاقعبد(عالء)34ص،2008الفتاحعبد(عصام

دولةكلفيلتطبیقھاالسعيیجبحتمیةضرورةأصبحتاإللكترونیةالحكومةأنالباحثیريھناومن

وذلكالعالمیة،المعلوماتنھضةعنتتخلفوالالرقمیة،الثورةعصرتطوراتتواكبأنتریدعصریة،

إلیھالتحولیجعلماخدمات،منتقدمھوماالعامة،المرافقمجالفيخاصةاالیجابیاتمنالنظاملھذاالن

تحقیقعنفضالاإلجراءات،وتبسیطالتكالیفوتخفیضاإلنجاز،سرعةشأنھمنإذاالضرورات،من

الشفافیة في اإلدارة ومكافحة الجرائم الوظیفیة.

كاملبشكلالعالمیةالمنافسةودخولالسوقالنفتاحنظراكبیرةتحدیاتالحاليالعصرفيالمنظماتتواجھ

لزاماًأصبحلذاالمعلومات.تكنولوجیاثورةوانفجاروالعولمةالعالمىاالقتصادظروفتغیرإلىباإلضافة

اإلدارةدوریبرزھناومنالتحدیاتمجابھةبغرضأعمالھاإدارةطریقةفيالنظرإعادةالمنظماتتلكعلى

المتغیراتدراسةخاللمنلدیھا،تنافسیةمیزةتحقیقمنیمكنھاعالي،أداءذاتمنظمةخلقفيااللكترونیة

األعمالانجازسرعةاألداء،فعالیةأھمھامناإللكترونیة،اإلدارةمنھجتبنيطریقعنبھاتتأثرالتي

أناتضحالسابقةالدراساتعليوباالطالع.عالیةجودةذاتخدمةتحقیقأجلمنالتكالیفوانخفاض



التكنولوجیااستخدامتعمیقنحووتوجھھاالحكوماتاھتمامبدایةمعظھرااللكترونیة،باإلدارةاالھتمام

االلكترونیةفاإلدارةوبالتاليوالریاضیةوالسیاسیة،واالجتماعیةاالقتصادیةالتنمیةأھدافلخدمةالرقمیة

ھي أحد مفاھیم الثورة الرقمیة التي تقود إلى عصر المعرفة الریاضیة الحدیثة.

التحوالتأنإذالمعلومات،تقنیةخاللمنملحوظاتطوراالریاضیةاإلدارةشھدتالحدیثةالتطوراتومع

أصبحتوبالتالي،األداءفيواإلتقانوالدقةالسرعةعناصراستوجبتالحالي،القرنشھدھاالتيالسریعة

تختلفتقنـیاتھاتكونأنیستوجبمماالریاضیة،المؤسساتفيااللكترونیةاإلدارةظھورإلىملحةالحاجة

الحاسوبيالعـقلعملھوإنمااالصطناعيالذكاءأناعتبارناتمماإذاوخاصـةالتقلیدیة،النظـمتقنیاتعن

یضمنبماالجدید،القرنھذاخاللالنظمھذهمعوتكاملھاالخبیرةالنظملدمجنظرافیھا،أساساأصبحفقد

الدراسةإشكالیةطرحیمكنسبق،ماعلىوبناءاألداء،وفاعلیةكفاءةوزیادةاإلنتاجیةتحسینللمؤسسات

التالیة: ما تصور مقترح لتطبیق اإلدارة اإللكترونیة بالمؤسسات الریاضیة بسلطنة عمان؟ 

ویتفرع من ھذا السؤال األسئلة البحثیة اآلتیة: 

اإلطار المفاھیمي لإلدارة االلكترونیة؟ما.1

ما متطلبات تطبیق االدارة االلكترونیة بالمؤسسات الریاضیة العمانیة؟.2

ما معوقات تطبیق االدارة االلكترونیة بالمؤسسات الریاضیة العمانیة ؟.3

ما التصور المقترح لتطویر االدارة االلكترونیة بالمؤسسات الریاضیة العمانیة ؟.4

أھداف الدراسة:  

توضیح فلسفة االدارة اإللكترونیة، أبعادھا وأسالیبھا، وبیان أھم مقوماتھ وممیزاتھ وعوائق استخدامھا.

تحدید متطلبات تطبیق االدارة االلكترونیة بالمؤسسات الریاضیة العمانیة.

تحدید معوقات تطبیق االدارة االلكترونیة بالمؤسسات الریاضیة العمانیة

تقدیم تصور مقترح إلمكانیة تطبیق االدارة االلكترونیة بالمؤسسات الریاضیة العمانیة.



أھمیة الدراسة:

تبرز األھمیة التربویة لھذه الدراسة في الجانبین النظري والتطبیقي:

األھمیة النظریة للدراسة: أوال:

تطویرفياإللكترونیةاإلدارةتلعبھاالتيالكبیرةباألھمیةالبلداناغلبفياإلدراكتزاید.1

المؤسسات وتسھیلھا لعملیة اتخاذ القرار.

علىالحصولفيوالرغبةبالعالمالجاریةالتكنولوجیةلألحداثالمؤسساتمختلفمالحقة.2

نصیب مناسب من السوق العالمي عن طریق تحقیق مركز تنافسي متقدم یضمن البقاء.

االدارياألداءلتجویدكصیغةااللكترونیةاالدارةوھونوعھمنجدیداًعنصراًالدراسةتتناول.3

وإحداث نقلة نوعیة فیھ.

المعلوماتتقنیاتمنالقصوىلالستفادةحالیاًالدولمعظملتوجھاستجابةالحالیةالدراسةتأتي.4

والتعلیمالذكیة،واالدارةمثل:مصطلحاتظھورمنذلكصاحبومااالدارة،واالتصال

اإللكتروني، االدارة االلكترونیة.

فياالداريالمجالفيوالدراساتالمؤتمراتمنعدیدلتوصیاتاستجابةالدراسةتأتي.5

واالھتمامااللكترونیةلإلدارةجدیدةصیغتبنيبضرورةطالبتوالتياألخیرة،السنوات

بالتطویر في ھذا المجال.

األھمیة التطبیقیة للدراسة: ثانیاً:

إجراءاتعنمتكامالًمقترحاًتصوراًااللكترونیةاالدارةتطویرببرامجللمعنیینالدراسةتقدم.1

ومتطلبات تطبیق االدارة االلكترونیة.

والزمانالمكانعقباتوتجاوزالتقلیدیة،االدارةمشكالتبعضعلىالتغلبفيالدراسةتساعد.2

والتكالیف المادیة والظروف االجتماعیة وغیرھا.



االدارة،برامجتصمیمعلىوالقائمیناإللكترونیةاالدارةمراكزعنالمسئولینالدراسةتفید.3

وتساعدھم في التجدید المستمر في مجال عملھم.

مصطلحات الدراسة: 

من أبرز المصطلحات التي یمكن إلقاء الضوء علیھا ما یأتي: 

وشبكاتلالنترنیتالمتمیزةاإلمكاناتعلىالقائمة"العملیةھياإللكترونیةاإلدارة: االلكترونیةاالدارة

حدودبدونواآلخرینللشركةالجوھریةوالقدراتمواردعلىوالرقابةوتوجیھوتنظیمتخطیطفياألعمال

)13ص،2007صالحعليوأحمدالمفرجيحرحوش(عادلالشركة".أھدافتحقیقأجلمن

الدراسات السابقة :

أوال الدراسات العربیة:

علىااللكترونیةاإلدارةنظامتطبیقأثرمعرفةإلىالدراسةتھدف:)2016ازرزار،(العیاشيدراسة

العقدفيبدأتالتيالمعلوماتیةللثورةنتیجةكبیرةتطوراتاإلدارةشھدتأنبعداإلداریة،العملیاتكفاءة

منبالتدریجتتحولاإلداریةاألنشطةوأخذتوالعشرین،الواحدالقرنوبدایةالعشرینالقرنمناألخیر

وسائلفيالتطورثمارمنكثمرةاإللكترونیةاإلدارةظھرتوبذلكإلكترونیة،أنشطةإلىتقلیدیةأنشطة

الرئیسةالتحتیةالبنىكإحدىوتبنیھاوتطبیقاتھا،اإلداریةالمعلوماتتقنیةمناالستفادةبھدفالمختلفةالتقنیة

اإلدارةإلىالتحولبأھمیةالثقافیةالتوعیةمستوىرفعبضرورةالدراسةأوصتاإلدارة.أعمالكافةفي

معیتناسببمااإلداريالتنظیميالھیكلتعزیزعلىالعملالیومي،العملفيأدواتھاواستعمالاإللكترونیة

فيالتوسعضرورةمعالمحسوبةاإلداریةالمعلوماتأنظمةتطویراإللكترونیة،اإلدارةإلىالتغییرعملیة

استخدام النماذج اإللكترونیة إلدارة شئون الموظفین

عملیةفيااللكترونیةاإلدارةتأثیرعلىالتعرفإلىالدراسةھذهتھدف:)2015 لطرشفیروز(دراسة

وتحسینالمؤسساتأداءتحسینفياإللكترونیةاإلدارةتلعبھالذيالفعالالدورإلىوالتطرقالقرار،اتخاذ

فيترافقھالتيالتحدیاتومختلفالقرار،اتخاذمراحلمعرفةوكذاشركائھا؛ومختلفزبائنھامععالقاتھا

نتائجوبینتالقرار.اتخاذكفاءةعلىالقراردعمنظماستخدامأثرعلىوالتعرفلھ؛المصاحبةالتغیراتظل

https://0710gqijl-1104-y-https-search-mandumah-com.mplbci.ekb.eg/Author/Home?author=%D8%B2%D8%B1%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%8C+%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%8A%D8%A7%D8%B4%D9%8A
https://0710gqijl-1104-y-https-search-mandumah-com.mplbci.ekb.eg/Author/Home?author=%D9%84%D8%B7%D8%B1%D8%B4%D8%8C+%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B2


االنسیابتضمناتصالیةبشبكةفروعھاوربطاإللكترونیة،األعمالإلىالمؤسساتانتقالضرورةالدراسة

تقنیاتمختلفاعتمادمنیتمكنلكيالبشريالعنصرتأھیلمنالبدكمابینھا،فیماللمعلوماتالسریع

علىتعتمدالقراردعمنظمأنإلىالدراسةھذهتوصلتكمااإلداریة،العملیاتمختلفسیرفيالمعلومات

إیجادفيتستخدمالتيالمعلومةإلىوالوصولوتشخیصھاالمشاكلتحدیدفياالصطناعيالذكاءأدوات

منمتكاملمزیجعلىتقوماإللكترونیةاإلدارةوأنالمعرفیة،قواعدھافيمتاحھوماخاللمنلھاحلول

ومرنة،مناسبةمتنوعةتحتیةبنیةوجودمعالمناسبانوالمكانالوقتفيالمعلومةواعتمادالبشریةالكفاءات

تحمل في طیاتھا توجھا نحو العالم الرقمي والعملیات الساعیة إلى تسھیل انجاز األعمال إلكترونیا .

Carney(دراسة – Steven – Richard, الشخصیةالعواملأثرمعرفةإلىالدراسةھذهتھدف:)2014

التيالعواملأھمومنالمعلومات.تكنولوجیانحوالمدیریناتجاھاتعلىالریاضیةالمنظماتفيوالتنظیمیة

والرضاالمعلوماتأنظمةوتطبیقاالنخراطالكمبیوتر،نحواالتجاھاتالدیموغرافیة،العواملقیاسھا:تم

لدیھمالریاضیینالمدیرینأنالدراسةنتائجوأظھرتللمنظمة.التنظیمیةوالفعالیةللمستخدم،ألمعلوماتي

عدممنالرغمعلىالمستخدمةالمعلوماتنظمعنراضیینكانواأنھمكماالكمبیوترنحوإیجابياتجاه

للمؤسساتالتنظیمیةالخصائصبعضأنأیضاًالدراسةوجدتوكذلكالمعلوماتیةالنظمتلكفيانخراطھم

والفعالیةللمستخدمألمعلوماتيوالرضاالمعلوماتتكنولوجیابتأثیرللتنبؤتستخدمأنیمكنالریاضیة

التنظیمیةوالفعالیةألمعلوماتيوالرضاالریاضیینالمدراءاتجاهبینإیجابیةعالقةوجدتكماالتنظیمیة.

المدیرانخراطبینسلبیةعالقةوجودلوحظكماالتنظیمیة،الفعالیةعلىالمعلوماتتكنولوجیاوتأثیر

الریاضي ومستوى الرضا عن نظم المعلومات من جانب المدراء التنفیذیین .

Malcolm(دراسة Rosario, االقتصادعالملدخولالدولاستعدادمدىقیاسإلىالدراسةتھدف)2012

التيالشروطأھمأنإلىالدراسةوتوصلتدولة،53الدراسةھذهشملتوقداإللكترونیة،والحكومةالرقمي

تساعد على ھذا التحول تتمثل فیما یلي:

الترابط الشبكي: وذلك من خالل بنیة تحتیة لسرعة نقل البیانات بتكلفة معقولة.●



مؤسساتبینالمشتركةوالمسئولیةالمتبادلةالثقةعالقةخاللمنوذلكاإللكتروني:للمسارالدولةقیادة●

القطاع الخاص والقطاع العام إلنجاح ھذه الجھود.

استعدادلزیادةالمبذولةالجھودیضعفالبرامجوقرصنةالمعلوماتأمنضعفأنحیثالمعلومات:أمن●

الدولة لدخول االقتصاد الرقمي والتجارة اإللكترونیة.

ومراكزوالجامعاتالخاصوالقطاعالعامالقطاعبینشراكةحدوثضرورةالبشري:المالرأس●

األبحاث والتطویر الوطنیة إلعداد خریجین ذوي كفاءة عالیة وقدرة على االبتكار.

البیئة التشریعیة: تطویر التشریعات الالزمة إلتمام األعمال اإللكترونیة على نحو آمن.●

,Marakos(دراسة et al, وجودةكفاءةرفعإلىتؤديالتياألسبابتوضیحإلىالدراسةتھدف):2011

علىفقطیعتمدالالحكومیةالخدماترفعأنإلىالدراسةوتوصلتإلكترونیاً.المقدمةالحكومیةالخدمات

وأنمناسبة.عملإستراتیجیةجانبإلىواضحةوأھدافرؤیةعلىأیضاًیعتمدولكنھالجدیدةالتكنولوجیا

توجیھوإعادةالمعلوماتإلدارةجدیدةوفلسفةالمنظماتفيتحضیريعملیلزمھالتكنولوجیاھذهتطبیق

نظم المعلومات لخدمة المستفیدین.

اإلدارةتطبیقإمكانیةلمدىنموذجاًبناءإلىالدراسةتھدفالعراقي):إبراھیممحمد،2001(دراسة

علىالعائدةالمزایامنیزیدالنظامھذاتطبیقأنإلىالدراسةوتوصلتالسیاحة،قطاعفياإللكترونیة

خاصةالقراراتخاذفاعلیةمنتزیدوالتيالمطلوبةبالمعلوماتاإلدارةإمدادخاللمنالسیاحیةالشركات

الكفاءةوتحسینوالمتابعةللرقابةبوسائلالشركةتمدأنھاكماواألماكناألسواقاختیاربقراراتالمتعلقة

المعرفةأیضاًویمكنالسیاحيبالمنتجوتعریفھحدةعلىسائحكلمعالتعاملوإمكانیةللشركةالداخلیة

الكاملة بالمنافسین.

إجراءات الدراسة:

األنسب في تحقیق أھدافھا. انتھجت الدراسة المنھج الوصفي، العتباره:منھج الدراسة



:مجتمع وعینة الدراسة

الدراسةعینةاختیارتمكما،العمانیةالریاضیةبالمؤسساتالعاملینجمیعمنالدراسةمجتمعتكون

منالمختلفةوإداراتھاالعمانیةالریاضیةبالمؤسساتالعاملینجمیع)150(عددمنالعشوائیةبالطریقة

اخريعینةاختیارتمكماالتنفیذیة)،اإلدارةالوسطى-اإلدارة-العلیا(اإلدارةاإلدارةاقساممختلف

مفردة.)50(وقوامھااستطالعیة

)1رقم (جدول

عینة البحث موزعة بحسب المستویات اإلداریة

% النسبةعینة البحثالمستوى اإلداري

2919.33اإلدارة العلیا

3221.33اإلدارة الوسطى

8959.34اإلدارة التنفیذیة

150100إجمالي العینة

:أدوات الدراسة المیدانیة

وتمالسابقة،والدراساتللدراسةالنظرياإلطارضوءفيإعدادھماتماستبانتینالباحثاستخدم

متطلباتعلىللتعرفوذلك،مفردة)50(منتتكونوالتياالستطالعیةالبحثعینةعلىتطبیقھما

ومعوقات تطبیق االدارة االلكترونیة بالمؤسسات الریاضیة العمانیة.



صورتھافيالعمانیةالریاضیةبالمؤسساتااللكترونیةاالدارةتطبیقمتطلباتاستبانةاشتملتوقد.1

محورین:علىتوزیعھاتمعبارة،)38(عددعلىالنھائیة

عبارة.)23(ویتضمنالبشریة،المتطلباتاألول:المحور●

عبارة.)15(ویتضمنالمادیة،المتطلباتالثاني:المحور●

صورتھافيالعمانیةالریاضیةبالمؤسساتااللكترونیةاالدارةتطبیقمعوقاتاستبانةاشتملتوقد.2

محاور:ثالثةعلىتوزیعھاتمعبارة،)33(عددعلىالنھائیة

عبارة.)16(ویتضمنالبشریة،بالمواردتتعلقمعوقاتاألول:المحور●

عبارة.)11(ویتضمنباإلدارة،تتعلقمعوقاتالثاني:المحور●

عبارات.)6(ویتضمنالمادیة،بالمواردتتعلقمعوقاتالثالث:المحور●

فياالستبانتانعرضتحیثالمحكمین،صدقعلىاالستبانتینصدقمنالتحققفيالباحثاعتمد

نظرھموجھةلمعرفةوذلكالریاضیة،االدارةأساتذةمنالمحكمینمنعددعلىاألولیةصورتھما

الدراسةأھدافلتحقیقمالءمتھماومدىمحاور،مناالستبانتیناحتوتھفیمامالحظاتھممنواالستفادة

بھاتقدمالتياآلراءعلىوبناءإلیھ،تنتميالذيللمحورعبارةكلومناسبةارتباطومدىالمیدانیة،

السادة المحكمون تم تعدیل بعض العبارات.

ھذهلطبیعةلمناسبتھنظراًالمنوالي،االحتمالطریقةعلىاالستبانةثباتمنالتحققفيالباحثاعتمد

الطریقةلھذهوطبقاًمعلومات،منبھتزودنافیمااالستبانةوإتقاندقة،عنالكشففيوقدرتھالدراسة

الجدولیوضحھماوھوالمنوالي،االحتمالطریقةالباحثباستخدماالستبانة،ثباتبحسابالباحثقام

)50=(نحیثالتالي:



)2( رقمجدول

معامالت ثبات محاور استبانة متطلبات ومعوقات تطبیق اإلشراف التربوي

اإللكتروني في التعلیم الثانوي العام

استبانة المعوقاتاستبانة المتطلبات

الموارد المادیةاالدارةالموارد البشریةالمادیةالبشریة

ثعثعثعثعثع

10,61240,7710,37170,54280,60

20,79250,7720,36180,60290,57

30,82260,4830,66190,60300,48

40,64270,4940,69200,40310,49

50,55280,8250,74210,51320,40

60,54290,8160,57220,45330,85

70,75300,7770,86230,40

80,75310,3980,36240,55

90,59320,4890,64250,40

100,88330,72100,51260,48

110,89340,51110,40270,42



120,90350,55120,51

130,67360,65130,40

140,48370,80140,60

150,80380,68150,53

160,47160,45

170,54

180,61

190,51

200,51

210,51

220,51

230,56

ثبات

المحو

ر

0,61

ثبات

المحو

ر

0,86
ثبات

المحور
0,52

ثبات

المحو

ر

0,48
ثبات

المحور
0,53

ع: تعني العبارة، ث: تعني الثبات

متطلباتعنالبحثعینةبآراءالخاصةاالستبانةمحاورارتباطمعامالتأنالسابقالجدولمنویتضح

دالةمعامالتوھي)0,61،0,86(بینماتراوحتالعمانیةالریاضیةبالمؤسساتااللكترونیةاالدارةتطبیق

االدارةتطبیقمعوقاتعنالبحثعینةبآراءالخاصةاالستبانةمحاورارتباطومعامالتالثبات،على



الثبات،علىدالةمعامالتوھي)0,48،0,53(بینماتراوحتالعمانیةالریاضیةبالمؤسساتااللكترونیة

،0,05عند0,349(بینماتتراوح)48=2–(نالحرجةالقیمةعنداالرتباطمعامالتداللةأنحیث

للتطبیق.صالحتینالنھائیةصورتھمافياالستبانتانأصبحتوبذلك)،0,01عند0,449

المعالجة اإلحصائیة:

األفرادواستجاباتلبیاناتاإلحصائیةالمعالجةفيالباحثاتبعالعینةأفرادعلىاالستبانتینتطبیقبعد

الخطوات التالیة: التكرار- الترتیب - الوزن النسبي – معامل االرتباط البسیط لبیرسون

نتائج الدراسة المیدانیة وتحلیلھا وتفسیرھا:

نتائج استبانة متطلبات تطبیق االدارة االلكترونیة بالمؤسسات الریاضیة العمانیة:-1

مجموعةنظروجھةمنالعمانیةالریاضیةبالمؤسساتااللكترونیةاالدارةتطبیقمتطلباتعلىللتعرف

البحث، اتبع الباحث الخطوات التالیة:

طبقت االستبانة على مجموعة البحث، وتم تفریغ استجابات األفراد على العبارات.●

تم حساب األوزان النسبیة سواء بالنسبة لكل عبارة، أم بالنسبة لكل محور على حدة.●

والجدول التالي یوضح نتائج مجموعة البحث في محاور االستبانة:

 )3( رقمجدول

متطلبات تطبیق اإلدارة االلكترونیة بالمؤسسات الریاضیة العمانیة في محاور

االستبانة من حیث درجة الموافقة

ترتیبوزن نسبيالعبارةالمحور

0,781المتطلبات البشریة1

0,722المتطلبات المادیة2

0,75االستبانة ككل



و: تعني الوزن النسبي ت: تعني الترتیب.

توافرھاالالزمالمتطلباتمنالعدیدوجودعلىیجمعونككلالعینةأفرادأنالسابقالجدولمنیتضح

لعینةالنسبيالوزنمتوسطبلغحیثالعمانیةالریاضیةبالمؤسساتااللكترونیةاالدارةتطبیقلتطبیق

ھذهبأھمیةالعینةأفرادوعيعلىیدلوھذاالثقة،لحدودالمتوسطالحدفيتقعوھي)0,75(الدراسة

,Marakos(دراسةمعالنتیجةھذهوتتفقالمتطلبات et al, عملیلزمھالتكنولوجیاھذهتطبیقأن)2011

تحضیري في المنظمات وفلسفة جدیدة إلدارة المعلومات وإعادة توجیھ نظم المعلومات لخدمة المستفیدین.

التقنیةوسائلفيالتطورثمارمنكثمرةظھرتاإللكترونیةاإلدارةأن)2016ازرزار،العیاشي(ودراسة

فيالرئیسةالتحتیةالبنىكإحدىوتبنیھاوتطبیقاتھا،اإلداریةالمعلوماتتقنیةمناالستفادةبھدفالمختلفة

بدرجةاألولىالمرتبةفيالبشریة""المتطلباتلمحورالعینةأفراداستجابات.وجاءتاإلدارةأعمالكافة

توافرضرورةیؤكدمما)،0,78(للعینةالنسبيالوزنمتوسطبلغحیثالعینةأفرادمنظورمنمتوسطة

التيواللوائحباألنظمةواإللمامااللكترونیة،االدارةواستخدامتطبیقعلىالقادرةالمؤھلةالبشریةالموارد

تحكم التعامالت اإللكترونیة.

حیثالعینة،أفرادمنظورمنمتوسطةبدرجةالثانیةالمرتبةفي جاءالمادیةبالمتطلباتالخاص المحورأما

علىلیؤكدأھمیتھمنالرغمعلىمتأخراًجاءالمحوروھذا)،0,72(للعینةالنسبيالوزنمتوسطبلغ

ضرورة توافر المتطلبات المادیة التي تساعد في توظیف الطاقات البشریة في األعمال االداریة اإللكترونیة.

حدةعلىمحوركللعباراتالتفصیلیةالنتائجعرضیتماالستبانةمحاورفيالبحثعینةآراءعرضوبعد

كما یلي:

البشریة:المتطلباتمحور/  1

اإللكترونیة،االدارةلتطبیقالالزمةبالكفایاتتدعیمھاالمراداالداریةالعملیةأساسھوالبشريالعنصریعد

وھذا یتطلب عدة أشیاء تتضح من نتائج عبارات ھذا المحور كما یوضحھا الجدول التالي.

البشریةللمتطلباتالدراسةعینةأفرادإدراكمدى )4( رقمجدول

https://0710gqijl-1104-y-https-search-mandumah-com.mplbci.ekb.eg/Author/Home?author=%D8%B2%D8%B1%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%8C+%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%8A%D8%A7%D8%B4%D9%8A


المحو

ر
العبــارة

درجة الموافقة ن =

150

ترتیبوزن نسبي

0,7219یدرك مفھوم االدارة االلكترونیة.1

0,8010یدرك أھمیة االدارة االلكترونیة في تطویر العمل االداري.2

3
فياإلنسانیةوالجوانباالداریةالمعلوماتتقنیةتطبیقاتبینیوفق

العمل االداري.
0,837

0,8010قادر على تالفي سلبیات تقنیة المعلومات في أداء العمل االداري.4

0,819یلم باألنظمة واللوائح التي تحكم التعامالت اإللكترونیة.5

6
العملفيااللكترونیةاالدارةتنفیذفيالداخلیةاالتصالشبكاتیفعل

الریاضي.
0,7713

0,6821قادر على استخدام الكامیرات الرقمیة.7

8
المعلوماتتقنیةباستخداماالداریةاألعمالخططتصمیمعلىقادر

االداریة.
0,837

0,7515یجید استخدام محركات البحث اإللكترونیة.9

0,7515قادر على استخدام ناسخ األقراص المدمجة.10

Scanner0,7219الضوئیةالماسحاتاستخدامعلىقادر11

Internet.0,931اإلنترنتشبكةمعالتعاملیجید12

Computer.0,931اآلليالحاسبمعالتعاملیجید13



Email.0,865اإللكترونيالبریداستخدامیجید14

0,931معلم یتعامل مع الحاسب اآللي.15

16
علىللمدرسةااللكترونیةاالدارةموقعلمتابعةویبصفحاتمحرر

شبكة اإلنترنت.
0,8010

17
وإخراجإدخالعلىیقوماآلليالحاسبعلىیعملبیاناتمحرر

البیانات في االدارة.
0,865

0,4623ولي أمر یتعامل مع الحاسب اآللي وشبكة اإلنترنت.18

19

المشرفینلتدریبالریاضیةالمؤسساتبإدارةمؤھلونمدربون

-Word(االداریةالمعلوماتتقنیةاستخدامعلىوالعاملین

PowerPoint- Excel(…

0,7418

20
عناالدارةمعللتواصلبالوزارةالمعلوماتتقنیةفيمتخصصون

طریق شبكة اإلنترنت.
0,7515

0,6522فني شبكات بإدارة المؤسسات الریاضیة لمعالجة أعطال الشبكات.21

22
مشاكللمعالجةالریاضیةالمؤسساتبإدارةوطابعاتآليحاسبفني

وأعطال الحاسب اآللي والطابعات.
0,7713

23
اإللكترونیةالبرامجوتطویربتصمیمیقومونبالمؤسساتمبرمجون

لألعمال االداریة.
0,884

0,78المحور ككل

و: تعني الوزن النسبیت: تعني الترتیب.



حیثالمحور،ھذاعباراتجمیعفيمتوسطةبدرجةیتفقونككلالعینةأفرادأنالسابقالجدولمنیتضح

علىالعینةأفراداتفاقیؤكدوھذاللثقة،المتوسطالحدفيتقعوھي،0,78ككلللمحورالنسبيالوزنبلغ

،العمانیةالریاضیةبالمؤسساتااللكترونیةاالدارةبتطبیقتتعلقالتيالبشریةالمتطلباتمنالعدیدوجود

,Malonجیمس(میلوندراسةأكدتـھماوھذا James, المتطلباتمنالعدیدتوافرینبغيبأنھ)2002

المساعدةالتكنولوجیااستخدامخاللمنااللكترونیة،والعلمیةاالداریةالعملیةبینعالقةإلنشاءالبشریة

بالتواصلواإلشرافالمتزامن،وغیرالمتزامن،اإللكترونيكالبریداإلشراف،منالنوعھذالمنھجیة

)Chat.(.

المتوسطالحدفيتقعالمحورھذافيعبارةوعشرینألربعالنسبيالوزنأنأیضاالجدولمنیتضحكما

ضعیفة.بدرجة)18(العبارةعلىالعینةأفراداستجابةجاءتبینماللثقة،

إنھیؤكدوھذا،0,93نسبيبوزنعالیةبدرجةاألولىالمرتبةفي)15()،13()،12(العباراتجاءتحیث

شبكةمعوالتعاملاآلليالحاسبمعالتعاملعلىالقدرةالتربويوالمشرفالمعلملدىیكونأنالبد

أدواتاستخدامأن)2001العراقي،إبراھیم(محمددراسةإلیھتوصلتمامعالنتیجةھذهوتختلفاإلنترنت،

الشبكةالملفات،نقلالمحادثات،اإلخباریة،المجموعاتالبریدیة،القوائماإللكتروني،(البریداإلنترنت

العنكبوتیة) بدرجة ضعیفة أو ال تستخدم نھائیاً في االدارة.

لیسأنھعلىیؤكدمما،0,48نسبيبوزنضعیفةبدرجةوالعشرینالثالثةالمرتبةفي)18(العبارةوجاءت

مطلب رئیس أن یتوافر مبرمجین بالوزارة یقومون بتصمیم وتطویر البرامج اإللكترونیة لألعمال االداریة.

المادیة:المتطلباتمحور/2

العدیدتشملفإنھاذلكمنالرغموعلىاالداریة،العملیةتطویرفياألساسیةالروافدمنالمالیةالمواردتعد

نتائجمنیتضحوھذا،العمانیةالریاضیةبالمؤسساتااللكترونیةاالدارةتطبیقتعیقالتيالمعوقاتمن

عبارات ھذا المحور كما یوضحھا الجدول التالي.

المادیةالمواردلمتطلباتالدراسةعینةأفرادإدراكمدى )5( رقمجدول



المحو

ر
العبـــارة

150ن =الموافقةدرجة

ترتیبوزن نسبي

0.756وجود موقع إلكتروني لإلدارة علي شبكة اإلنترنت.24

0.756توفیر منافذ لالتصال بالشبكات في المبني المؤسسات الریاضیة.25

26
االداریةالھیئةألعضاءحدیثةآلیةحاسباتأجھزةتأمین

والعاملین بالمؤسسات الریاضیة.
0.784

0.862تأمین العدد الكافي من الطابعات للھیئة االداریة والعاملین.27

0,5913تأمین العدد الكافي من الكامیرات للھیئة االداریة والعاملین.28

29
االداریةللھیئةالضوئیةالماسحاتمنالكافيالعددتأمین

والعاملین.
0,5515

30
االداریةاألعماللتطبیقاتالالزمةالحاسوبیةالبرامجتأمین

االلكترونیة.
0,709

31
(خادم)بسیرفراالداریةالھیئةألعضاءاآلليالحاسبأجھزةربط

االدارة.
0,728

32
العملیةفياالدارةبیاناتلحمایةمتطورةحمایةأنظمةیوفر

االلكترونیة.
0,862

33
التابعةواالداراتالرئیسیةاالدارةبیناإللكترونيالربطتحقیق

لھا.
0,881

0,5913تحقیق الربط اإللكتروني بین االدارة والجمھور.34



35
االنشطةفيوالمشتركیناالدارةبیناإللكترونيالربطتحقیق

الریاضیة.
0,709

0,6512تحقیق الربط اإللكتروني بین االدارة واالدارات األخرى.36

0,775تحقیق الربط اإللكتروني بین االدارة ووزارة الریاضة.37

0,6711عالیة.سرعةذيDSLھاتفبخطاالشتراك38

0,72المحور ككل

و: تعني الوزن النسبیت: تعني الترتیب

حیثالمحور،ھذاعباراتجمیعفيمتوسطةبدرجةیتفقونككلالعینةأفرادأنالسابقالجدولمنیتضح

علىالعینةأفراداتفاقیؤكدوھذاللثقة،المتوسطالحدفيتقعوھي،0,72ككلللمحورالنسبيالوزنبلغ

العمانیة.الریاضیةبالمؤسساتااللكترونیةاالدارةبتطبیقتتعلقالتيالمادیةالمتطلباتمنالعدیدوجود

باإلمكاناتالمتعلقةالمتطلباتمنالعدیدوجودعلىم)2007سفر،محمد(صالحةدراسةأكدتھماوھذا

المادیة المتمثلة في البنیة التحتیة اإللكترونیة إلدارات.

المتوسطالحدفيتقعالمحورھذافيعبارةعشرةالثنتيالنسبيالوزنأنأیضاالجدولمنیتضحكما

عالیة.بدرجة)32()،27()،33(العباراتعلىالعینةأفراداستجابةجاءتبینماللثقة،

تحقیقضرورةیؤكدمما،0,88نسبيبوزنعالیةبدرجةاألولىالمرتبةفي)33(العبارةجاءتحیث

االلكترونیةاالدارةلتطبیقمھمماديكمتطلبلھاالتابعةواالداراتالرئیسیةاالدارةبیناإللكترونيالربط

بالمؤسسات الریاضیة العمانیة.

تأمینضرورةعلىلتؤكد،0,86نسبيبوزنعالیةبدرجةالثانیةالمرتبةفي)32()،27(العبارتانوجاءت

إلىوالرؤساء،المشرفینقبلمنتقییمھمبنتائجلمعرفتھموالعاملیناالداریةللھیئةالطابعاتمنالكافيالعدد



الشعوراالدارةلدىیتوفرحتىاالداریةالعملیةفياالدارةبیاناتلحمایةمتطورةحمایةأنظمةتوفیرجانب

باألمن واألمان في تبادل المعلومات.

ضرورةلتؤكد،0,59نسبيبوزنمتوسطةبدرجةعشرةالثالثةالمرتبةفي)34()،28(العبارتانوجاءت

االدارةبیناإللكترونيالربطتحقیقجانبإلىوالعاملین،االداریةللھیئةالكامیراتمنالكافيالعددتأمین

واالدارات األخرى.

العددتأمینلتؤكد،0,55نسبيبوزنمتوسطةبدرجةعشرةالخامسةالمرتبةفي)29(العبارةوجاءت

الكافي من الماسحات الضوئیة للھیئة االداریة والعاملین.

نتائج استبانة معوقات تطبیق االدارة االلكترونیة بالمؤسسات الریاضیة العمانیة:

مجموعةنظروجھةمنالعمانیةالریاضیةبالمؤسساتااللكترونیةاالدارةتطبیقمعوقاتعلىللتعرف

البحث، اتبع الباحث الخطوات التالیة:

طبقت االستبانة على مجموعة البحث، وتم تفریغ استجابات األفراد على العبارات..1

تم حساب األوزان النسبیة سواء بالنسبة لكل عبارة، أم بالنسبة لكل محور على حدة..2

والجدول التالي یوضح نتائج مجموعة البحث في محاور االستبانة:

مناالستبانةمحاورفيالعمانیةالریاضیةبالمؤسساتااللكترونیةاالدارةتطبیقمعوقات )6( رقمجدول

حیث درجة الموافقة

العبـــارةالمحور
150ن =الموافقةدرجة

ترتیبوزن نسبي

0,803معوقات تتعلق بالموارد البشریة1

0,831معوقات تتعلق باالدارة2

0,831معوقات تتعلق بالموارد المادیة3

0,82االستبانة ككل



و: تعني الوزن النسبیت: تعني الترتیب

تطبیقتعیقالتيالمعوقاتمنالعدیدوجودعلىیجمعونككلالعینةأفرادأنالسابقالجدولمنیتضح

لحدوداألعلىالحدفيتقعوھي)0,82(الدراسةلعینةالنسبيالوزنمتوسطبلغحیث،االلكترونیةاالدارة

محمد(صالحة ودراسة م)2008 الغامدي،الرحمنعبد(إسماعیل دراسةمعالنتیجة ھذهوتتفقالثقة،

العملیةفيالتكنولوجیااستخدامدونتحولالتيالعقباتمنالعدیدوجودعلىأكدتا واللتانم)2007 سفر،

االداریة.

التيالمعوقاتمنالعدیدوجودعلى عالیةبدرجةیؤكدونككلالعینةأفرادأنالسابقالجدولمنیتضحكما

بلغحیثالدراسة،لعینةبالنسبةاألولىالمرتبةفيالمحورانھذانجاء حیثالمادیة،بالمواردتتعلق

باإلدارةالمرتبطةالمعوقاتبعضعلىالتغلبضرورةیؤكدمما)،0,83(للعینةالنسبيالوزنمتوسط

إلىواالفتقاراإلداري،العملفيالشفافیةوغیابباإلدارات،العاملینبیناإلداریةالبیروقراطیةكسیادة

المرتبطةالمعوقاتبعضعلىأیضاًوالتغلبوتطبیقاتھا،اإلداریةالمعلوماتتكنولوجیاوتوظیفاستخدام

نظملتطبیقالمباشرالماديالعائدوضعفالتكنولوجیة،النواحيتطویرمیزانیةكضعفالمادیةبالموارد

التيالمعوقاتمنالعدیدیوجدبأنھ)2008 الصائغ،خالد (عھوددراسة أكدتھماوھذاااللكترونیة،االدارة

تتعلق باإلدارة والموارد المادیة.

حدهعلىمحوركللعباراتالتفصیلیةالنتائجعرضیتماالستبانةمحاورفيالبحثعینةآراءعرضوبعد

كما یلي:

تطبیقتدعمالتيالقراراتاتخاذفيكبیردورلھااإلدارةنظمإناإلدارة:بنظامتتعلقمعوقاتمحورـ1

إلىیرجعللتطویردعمھاعدمفإنولذلكوالمستقبلي،الحاليالتطویرتقودالتيوھيااللكترونیة،االدارة

عدة معوقات، وھذا یتضح من نتائج عبارات ھذا المحور كما یوضحھا الجدول التالي.



االدارةبنظمتتعلقالتيللمعوقاتالدراسةعینةأفرادإدراكمدى )7( رقمجدول

المحو
العبـــارةر

درجة الموافقة ن =
150

ترتیبوزن نسبي

0,862سیادة البیروقراطیة اإلداریة بین العاملین باإلدارات.1

0,829غیاب الرؤیة المشتركة بین القیادات اإلداریة والعاملین بالمؤسسات.2

0,8010غیاب الشفافیة في العمل اإلداري.3

0,837عدم توفیر الصیانة المستمرة ألجھزة الحاسب الحالیة باإلدارات.4

0,7011غیاب نظم الرقابة اإلداریة الداخلیة والخارجیة على االدارة.5

االلكترونیةاالدارةمنالنوعھذامثللدعمالمناسبةالقراراتاتخاذتأخر6
0,862من قبل وزارة الریاضة.

0,837عدم وجود رؤیة ورسالة واضحة ومعلنة لإلدارة اإللكترونیة.7

0,891االفتقار إلى استخدام النظم اإللكترونیة الحدیثة في المؤسسات الریاضیة.8

0,844عدم توافر خدمة اإلنترنت في كثیر من االدارات الریاضیة.9

0,844ضعف نظم التوثیق اإللكتروني باإلدارات.10

0,844االفتقار إلى استخدام وتوظیف تكنولوجیا المعلومات اإلداریة وتطبیقاتھا.11

0,83االستبانة ككل

و: تعني الوزن النسبیت: تعني الترتیب

بلغحیثالمحور،ھذاعباراتجمیعفيعالیةبدرجةیتفقونككلالعینةأفرادأنالسابقالجدولمنیتضح

وجودعلىالعینةأفراداتفاقیؤكدوھذاللثقة،األعلىالحدفيتقعوھي،0,83ككلللمحورالنسبيالوزن

العدید من المعوقات التي تتعلق بنظم اإلدارة.



وھيللثقة،األعلىالحدفيتقعالمحورھذافيعباراتلعشرةالنسبيالوزنأنأیضاالجدولمنیتضحكما

علىتشتملاإلدارةأنعلىیؤكدمما)،3()،2()،7()،4()،11()،10()،9()،1()،6()،8(بالترتیب

أفراداستجابةجاءتبینماالعمانیة،الریاضیةبالمؤسساتااللكترونیةاالدارةتطبیقمعوقاتمنالكثیر

متوسطة.بدرجة)5(العبارةعلىالعینة

استخدامیتمالإنھیؤكدوھذا،0,89نسبيبوزنعالیةبدرجةاألولىالمرتبةفي)8(العبارةجاءتحیث

النظم اإللكترونیة الحدیثة باإلدارات الریاضیة مما یشكل عائقاً بدرجة عالیة.

سیادةأنعلىیؤكدمما،0,86نسبيبوزنعالیةبدرجةالثانیةالمرتبةفي)1()،6(العبارتانوجاءت

االدارةمنالنوعھذامثللدعمالمناسبةالقراراتاتخاذوتأخرباإلداراتالعاملینبیناإلداریةالبیروقراطیة

العاملینوعيقلةإلىذلكفيالسببیعودوربما،الریاضةوزارةقبلمنالریاضیةبالمؤسساتااللكترونیة

بآلیات تطبیق االدارة االلكترونیة نظراً لنقص خبراتھم حولھ، مما یشكل عائقاً أمام تطبیق االدارة اللكترونیة.

توفیرعدمیؤكدمما،0,83نسبيبوزنعالیةبدرجةالسابعةالمرتبةفي)7()،4(العبارتانوجاءت

إلدارةومعلنةواضحةورسالةرؤیةوجودوعدمباإلداراتالحالیةالحاسبألجھزةالمستمرةالصیانة

االلكترونیة.

نظموجودیؤكدمما،0,70نسبيبوزنمتوسطةبدرجةعشرةالحادیةالمرتبةفي)5(العبارةوجاءت

الرقابة اإلداریة الداخلیة والخارجیة ولكنھا تحتاج إلى تفعیل حتى تتم عملیة التطویر بالشكل المناسب.

العملیةتطویرفياألساسیةالروافدمنالمالیةالمواردتعدالمالیة:بالمواردتتعلقمعوقاتمحورـ2

االلكترونیةاالدارةتطبیقتعیقالتيالمعوقاتمنالعدیدتشملفإنھاذلكمنالرغموعلىاالداریة،

بالمؤسسات الریاضیة العمانیة ، وھذا یتضح من نتائج عبارات ھذا المحور كما یوضحھا الجدول التالي.

المادیة.بالمواردتتعلقالتيللمعوقاتالدراسةعینةأفرادإدراكمدى )8( رقمجدول



المحو
العبـــارةر

درجة الموافقة ن =
150

وزن
ترتیبنسبي

0,861ضعف میزانیة تطویر النواحي التكنولوجیة بالمؤسسات الریاضیة.1

االلكترونیةاالدارةنظملتطبیقالمباشرالماديالعائدضعف2
0,824بالمؤسسات الریاضیة العمانیة.

االدارةأسلوبلتطبیقالالزمةواألدواتالتجھیزاتنقص3
0,805االلكترونیة بالمؤسسات الریاضیة.

االدارةلتطبیقالمناسبةالتكنولوجیةواألجھزةالبرمجیاتنقص4
0,833االلكترونیة بالمؤسسات الریاضیة.

اإلدارةنظماستخدامعلىالعاملینتدریبتكالیفارتفاع5
0,706اإللكترونیة.

االدارةأسلوبتطبیقنظملدعمالمناسبةالمالیةالمواردنقص6
0,861االلكترونیة بالمؤسسات الریاضیة

0,83االستبانة ككل
و: تعني الوزن النسبیت: تعني الترتیب

بلغحیثالمحور،ھذاعباراتجمیعفيعالیةبدرجةیتفقونككلالعینةأفرادأنالسابقالجدولمنیتضح

وجودعلىالعینةأفراداتفاقیؤكدوھذاللثقة،األعلىالحدفيتقعوھي،0,83ككلللمحورالنسبيالوزن

العدید من المعوقات التي تتعلق بالموارد المالیة.

وھيللثقة،األعلىالحدفيتقعالمحورھذافيعباراتخمسةالنسبيالوزنأنأیضاالجدولمنیتضحكما

تطبیقمعوقاتمنالكثیرعلىتشتملالمالیةالمواردأنیؤكدمما)،3()،2()،4()،6()،1(بالترتیب

بدرجة)5(العبارةعلىالعینةأفراداستجابةجاءتبینماالعمانیة،الریاضیةبالمؤسساتااللكترونیةاالدارة

متوسطة.



ضعفیؤكدوھذا،0,86نسبيبوزنعالیةبدرجةاألولىالمرتبةفي)6()،1(العبارتانجاءتحیث

تطبیقنظملدعمالمناسبةالمالیةالمواردونقصالریاضیةبالمؤسساتالتكنولوجیةالنواحيتطویرمیزانیة

االلكترونیةاالدارةتطبیقأنإلىذلكفيالسببیعودوربماالریاضیة،بالمؤسساتااللكترونیةاالدارة

وعملالعاملین،وتأھیلوتدریباألنظمةكتوفیرمتعددةبنواحيیرتبطوأنھخاصةكبیرماليدعمإلىیحتاج

الدراسات الالزمة مما یشكل عائقاً كبیراً في تطبیقھ إلكترونیاً.

تدریبتكالیفأنیؤكدمما،0,70نسبيبوزنمتوسطةبدرجةالسادسةالمرتبةفي)5(العبارةوجاءت

منالمزیدإلىتحتاجولكنھاالعالیة،بالتكلفةلیستاإللكترونیةاإلدارةنظماستخدامعلىوالعاملیناإلداریین

الدعم من قبل الوزارة.

یتطلبلذلكاالداریةالعملیةأساسالبشريالعنصریعدالبشریة:بالمواردتتعلقمعوقاتمحورـ3

االلكترونیةاالدارةتطبیقأمامعائقاًمنھابعضیشكلقدوالتيوالمسئولیات،المھاممنالكثیرإعداده

بالمؤسسات الریاضیة، وھذا یتضح من نتائج عبارات ھذا المحور كما یوضحھا الجدول التالي.

البشریةبالمواردتتعلقالتيللمعوقاتالدراسةعینةأفرادإدراكمدى )10( جدول

المحو

ر
العبـــارة

درجة الموافقة ن =

150

ترتیبوزن نسبي

0,808مقاومة بعض العاملین للتغییر وعدم تقبلھم للتغییر بسرعة.1

2
االلكترونیةاالدارةتطبیقومتطلباتبخطواتالصحیحالفھمغیاب

بالمؤسسات الریاضیة.
0,824

3
االدارةأسلوبتطبیقعلىالقائمینبینكفریقالعملروحغیاب

االلكترونیة بالمؤسسات الریاضیة.
0,833



0,824افتقار المعلمین لروح المبادأة.4

5
بالمؤسساتااللكترونیةاالدارةومصطلحاتللغةالعاملینفھمصعوبة

الریاضیة.
0,7215

0,7811ضعف دافعیة كل من العاملین في االدارة االلكترونیة بالمؤسسات الریاضیة.6

0,817االفتقار إلى ثقافة الحوار االجتماعي بین العاملین.7

0,861غیاب القیادات اإلداریة التي لدیھا القدرة على حل المشكالت اإلداریة.8

9
فيالصحیحةالقراراتاتخاذعلىالقدرةلدیھاالتياإلداریةالقیاداتغیاب

الوقت المناسب.
0,808

0,7116زیادة العبء الوظیفي للعامین.10

0,824ضعف التكوین األكادیمي المھني لبعض العاملین.11

0,7614صعوبة تطبیق أدوات التقویم العاملین إلكترونیاً.12

0,7713محدودیة الثقافة االلكترونیة لمعظم العاملین.13

0,808ضعف مھارات التعامل مع الحاسوب لدى العاملین.14

0,7811تدني مستوى مھارة العاملین في استخدام المكتبات الرقمیة.15

0,861ضعف تمكن بعض العاملین من اللغة األجنبیة.16

0,80االستبانة ككل

و: تعني الوزن النسبیت: تعني الترتیب



بلغحیثالمحور،ھذاعباراتجمیعفيعالیةبدرجةیتفقونككلالعینةأفرادأنالسابقالجدولمنیتضح

وجودعلىالعینةأفراداتفاقیؤكدوھذاللثقة،األعلىالحدفيتقعوھي،0,80ككلللمحورالنسبيالوزن

العدید من المعوقات التي تتعلق بالموارد البشریة.

وھيللثقة،األعلىالحدفيتقعالمحورھذافيعباراتلعشرةالنسبيالوزنأنأیضاالجدولمنیتضحكما

تشتملالبشریةالمواردأنیؤكدمما)،14()،9()،1()،7()،11()،4()،2()،3()،16()،8(بالترتیب

أفراداستجابةجاءتبینماالعمانیة،الریاضیةبالمؤسساتااللكترونیةاالدارةتطبیقمعوقاتمنالكثیرعلى

متوسطة.بدرجة)،10()،5()،12()،13()،15()،6(بالترتیبوھيعباراتستعلىالعینة

غیابیؤكدوھذا،0,86نسبيبوزنعالیةبدرجةاألولىالمرتبةفي)16()،8(العبارتانجاءتحیث

األجنبیةاللغةالعاملینمنبعضتمكنوضعفاإلداریةالمشكالتحلعلىالقدرةلدیھاالتياإلداریةالقیادات

مما یشكل عائقاً كبیراً في تطبیقھ إلكترونیاً.

Carney(دراسةمعالدراسةھذهنتائجتتفقو – Steven – Richard, أنالدراسةنتائجأظھرت)2014

المستخدمةالمعلوماتنظمعنراضیینكانواأنھمكماالكمبیوترنحوإیجابياتجاهلدیھمالریاضیینالمدیرین

الخصائصبعضأنأیضاًالدراسةوجدتوكذلكالمعلوماتیةالنظمتلكفيانخراطھمعدممنالرغمعلى

ألمعلوماتيوالرضاالمعلوماتتكنولوجیابتأثیرللتنبؤتستخدمأنیمكنالریاضیةللمؤسساتالتنظیمیة

ألمعلوماتيوالرضاالریاضیینالمدراءاتجاهبینإیجابیةعالقةوجدتكماالتنظیمیة.والفعالیةللمستخدم

بینسلبیةعالقةوجودلوحظكماالتنظیمیة،الفعالیةعلىالمعلوماتتكنولوجیاوتأثیرالتنظیمیةوالفعالیة

انخراط المدیر الریاضي ومستوى الرضا عن نظم المعلومات من جانب المدراء التنفیذیین

Malcolm(دراسةو Rosario, یلي:فیماتتمثلالتحولھذاعلىتساعدالتيالشروطأھم)2012

الترابط الشبكي: وذلك من خالل بنیة تحتیة لسرعة نقل البیانات بتكلفة معقولة.●

بینالمشتركةوالمسئولیةالمتبادلةالثقةعالقةخاللمنوذلكاإللكتروني:للمسارالدولةقیادة●

مؤسسات القطاع الخاص والقطاع العام إلنجاح ھذه الجھود.



المبذولةالجھودیضعفالبرامجوقرصنةالمعلوماتأمنضعفأنحیثالمعلومات:أمن●

لزیادة استعداد الدولة لدخول االقتصاد الرقمي والتجارة اإللكترونیة.

والجامعاتالخاصوالقطاعالعامالقطاعبینشراكةحدوثضرورةالبشري:المالرأس●

ومراكز األبحاث والتطویر الوطنیة إلعداد خریجین ذوي كفاءة عالیة وقدرة على االبتكار.

البیئة التشریعیة: تطویر التشریعات الالزمة إلتمام األعمال اإللكترونیة على نحو آمن●

نسبيبوزنمتوسطةبدرجةالترتیبمناألخیرةالمراتب)10()،5()،12()،13(العباراتواحتلت

معالتعاملمھاراتمنالمزیدإلىالعاملینحاجةعلىلتؤكدالترتیبعلى0,77،0,76،0,72،0,71

الحاسوب، وحاجتھم إلى مزید من الفھم للغة ومصطلحات االدارة االلكترونیة.

االستنتاجات:

تم وضع تصور مقترح لتطبیق تطبیق االدارة االلكترونیة بالمؤسسات الریاضیة العمانیة تكون من:-1

فلسفة التصور المقترح.-1

األسس التي ترتكز علیھا فلسفة التصور-2

أھداف التصور المقترح-3

إجراءات التصور المقترح-4

تنمیة الموارد البشریة في بیئة العمل بالمؤسسات الریاضیة-5

التغلب على معوقات تطبیق االدارة االلكترونیة بالمؤسسات الریاضیة العمانیة-6

الضمانات الواجب توافرھا لنجاح التصور المقترح-7

توصیات الدراسة:

توفیر كیان إداري مسئول عن متابعة تنفیذ التصور المقترح، واتخاذ اإلجراءات الالزمة لنجاحھ..1

عقد دورات تدریبیة في االدارة االلكترونیة للعاملین..2

االلكترونیةاالدارةفيالعملعلىللقائمیناألداءفيالتمیزومكافأةلتشجیعنظاموضع.3

بالمؤسسات الریاضیة ، وعرض التجارب الناجحة لالستفادة منھا.



توفیر الدعم الالزم لتحقیق االستمراریة في جھود التحسین والتطویر باإلدارات الریاضیة..4

تطبیقبشأنمنھمالمطلوبةواالختصاصاتواألدوارالمھامیفسرللعامیلنتوصیفوضع.5

االدارة االلكترونیة بالمؤسسات الریاضیة .

عقد ندوات ولقاءات باإلدارات الریاضیة لتطویر العملیة االداریة االلكترونیة..6

االداراتمدیريبینالتكنولوجیةالمفاھیمغرسخاللمنااللكترونیةاالدارةمفھومترسیخ.7

والعاملین.

ربط إدارة الرئیسیة باإلدارات األخرى ووزارة الریاضة..8

تھیئة بیئة داخل االدارات تساعد على التواصل المھني بین جمیع العاملین..9

إنشاء صندوق خاص لتطبیق االدارة االلكترونیة..10

تقدیم دلیل مرشد لإلدارة االلكترونیة وتطبیقاتھ في العملیة االداریة..11

تطبیقأثناءتواجھھمالتيالمشكالتعلىللتعرفالعاملینبیندوریةلقاءاتعقدضرورة.12

خطوات االدارة االلكترونیة بالمؤسسات الریاضیة.

قائمة المراجع :

اوالً: قائمة المراجع العربیة:

السعوديالمؤتمرللمستقبل،االستثمارالمصریة:اإللكترونیةالحكومةمشروع.)2002(درویش،أحمدـ

، الریاض .الثالث للتجارة اإللكترونیة

.بغداد،والمعلوماتیةللحاسباتالعراقیةاإللكترونیة-الھیئةاإلدارة.)2005(صادقصبري،أرسیالنـ

فكـریةاإلدارة اإللكـترونـیة مرتكـزات).2007(البیاتيستاروبیداءصالحعليوأحمدعادل،المفرجيـ

للتنمیة اإلداریة .، األردن ، المنظمة العربیةومتطـلبات تأسـیس عملـیة

-Eاإللكترونیةاإلدارة).2009(عبدالرزاقعالء،السالميـ management،وائلدارالثانیة،الطبعة

للنشر، عمان.



نظروجھةمناألطفالریاضفيااللكترونیةاالدارةاستخدامواقع).2008(خالدعھود‘الصائغـ

كلیة التربیة، جامعة أمرسالة ماجستیر،المشرفات التربویات والمعلمات بمدینتي مكة المكرمة وجدة"،

القرى.

،وأبحاثدراساتمجلةالقرار،اتخاذعملیةفيوتأثیرھاااللكترونیةاإلدارة).2015(فیروز،الطرشـ

.الجزائر،20عالجلفة،جامعة
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