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 مبديرية الشباب والرياضة ببني سويف اإللكرتونية اإلدارة تطبيق معوقات

 سامل أمحد الفتاح عبد أمحد 
 يونس أنور يونس **

 صطفى معبد أمني خضرم ***

 
 :املقدمة ومشكلة البحث

من أهم العلوم التي لها مكانة رفيعة في الدول  اإلدارة الحديثة علما  تعتبر 
 يمن جوانب النظام اإلنتاجي في أي مجتمع، فه وأساسيا   هاما   المتقدمة، وتعد جانبا  

واالجتماعية  وااليدلوجية واالقتصاديةالتنظيم الشامل للعالقات السياسية  إلىتهدف 
لى تنظيم العمل وتحقيق روح الجماعة فيه تعد اإلدارة ضرورة حتمية إلدارة ، كما وا 

 (۳۸: 2).وظائف العمل العمل بشكل جماعي والتعاون والتنسيق بين مختلف
الطريقة اليدوية،  هي واحدة لتشغيل البيانات طريقة تدفمنذ مئات السنين وج

كافة العمليات من تسجيل وتخزين وتحليل ومعالجة البيانات بواسطة الجهد  ا تتموفيه
ببعض األدوات المساعدة المتواضعة كالدفاتر والسجالت، االستعانة اإلنساني، مع 

لحاسبات اإللكترونية وتغلغلها في كافة مجاالت الحياة ظهرت طرق ومع ظهور نظم ا
لدرجة  وانتشار هذه الطرق انعكاسا   لظهورلتشغيل البيانات، وكان  أخرى أكثر تطورا  

صناعة الحاسبات ذاتها وهو ما أسفر في تطوره الحالي من  في التكنولوجيالتقدم 
 (9: 3بالحاسبات الرقمية ) يسمىور جيل ما ظهله 

لذا فإن الدول الكبرى لم تأخذ حظها من التقدم والتطور إال بفضل ما أحرزته 
من نجاح في تمكنها من التكنولوجيا المتقدمة مثل اإللكترونات الدقيقة وتكنولوجيا 
المعلومات، والتي أدت إلى ظهور اإلدارة اإللكترونية، والتي ترجع أهميتها إلى تبسيط 

                                                           

  دكتور بقسم اإلدارة الرياضية بكلية الرتبية الرياضية بنني جامعة حلوان.أستاذ 
 مدرس بقسم اإلدارة والرتويح الرياضي بكلية الرتبية الرياضية جامعة بني سويف** 

 بكالوريوس الرتبية الرياضية جامعة بني سويف*** 
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على الوثائق والقرارات وتقديم الخدمات للمواطنين،  اإلجراءات اإلدارية في الحصول

كما أنها تساعد صناع القرار على اتخاذه وتنفيذه في الوقت والمكان المناسبين، كما 
أنها تساهم في تقديم الخدمات لجميع المواطنين في مكان وجودهم بالسرعة والكفاءة 

 (۲۸ :4المطلوبة. )
 وقيمة تقدمها التي والخدمات مؤسسةال حجم وكبر المعلومات حجم تزايد ومع

 النظم أصبحت الخدمة توصيل في المستغرقة الزمنية والفترة والتوقيت األداء زمن
 ثم ومن اإلدارة احتياجات لتلبية مناسبة غير فقط البشري العنصر على المعتمدة
 بالسرعة تتسم اآللي الحاسب على تعتمد معلومات نظم على لالعتماد الحاجة ظهرت
 . والدقة

 قد التي والبيروقراطية البشري العنصر من اإلهمال وأحيانا   الخطأ جانب إلي
 تقدمها التي الخدمات من للمستفيدين والمصالح والمشروعات اإلدارية األعمال تعطل
 مما ملحه؛ اإللكترونية اإلدارة إلي الحاجه جعل والذى والرياضة؛ الشباب مديرية
 الشباب مديرية في اإللكترونية اإلدارة تطبيق معوقاتدراسة  لمحاولة الباحث دعي

 وميكنة ذكرها، السابق القضايا تلك على للتغلبوذلك  سويف بنى بمحافظة والرياضة
 على تساعد لكترونيةإ إدارة ليإ التقليدية اإلدارة وتحويل بالمؤسسة اإلداري العمل
 .    المناسب الوقت في المناسبة القرارات واتخاذ األهداف تحقيق

 :البحث أهداف
بمديرية الشباب والرياضة  اإللكترونية اإلدارة تطبيق دراسة معوقات إلى البحث يهدف
 :على التعرف خالل من وذلك ببنى سويف

 .سويف ببنى والرياضة الشباب بمديرية المتبعة اإلدارة للنظم الحالي الوضع دراسة -1
 .سويف ببني والرياضة الشباب بمديرية المتاحة( والبشرية المادية) اإلمكاناتدراسة  -2
 .سويف ببنى والرياضة الشباب بمديرية اإللكترونية اإلدارة تطبيق معوقاتدراسة  -3
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 :البحث تساؤالت
 :كالتالي البحث تساؤالت صياغة تمت البحث أهداف ضوء في

 سويف؟ ببنى  والرياضة الشباب بمديرية المتبعة اإلدارة للنظم الحالي الوضع هو ما -1
 سويف؟ ببني والرياضة الشباب بمديرية المتاحة( والبشرية المادية) اإلمكانات هي ما -2
 سويف؟ ببنى  والرياضة الشباب بمديرية اإللكترونية اإلدارة تطبيق معوقات هي ما -3

 :بعض املصطلحات املستخدمة يف البحث

 Electronic management: اإللكرتونية اإلدارة
حالل المكتب اإل االستغناء عن المعامالت الو هي  لكتروني عن طريق رقية وا 

االستخدام الواسع لتكنولوجيا المعلومات وتحويل الخدمات العامة إلى إجراءات مكتبية 
 (32: 5ثم معالجتها حسب خطوات متسلسلة منفذة مسبقا . )

 :machineryامليكنة 
االنتقال من تقديم الخدمات والمعامالت اإلدارية وغيرها من شكلها التقليدي 

 (141: 1لكتروني الحديث.)إلي الشكل اإل  الروتيني

 :البحث وإجراءات خطة
 أوالً: منهج البحث: 

المنهج الوصفي )أسلوب الدراسات المسحية( بخطواته  ينسوف يستخدم الباحث
جراءاته وذلك لمناسبته لتحقيق أهداف البحث وقدرته علي جمع أوصاف علمية  وا 
عن المشكلة قيد البحث ووصف الوضع الراهن لها وتفسيرها والعمل علي إمداد 

 بالمعلومات والحقائق الالزمة لإلجابة علي تساؤالت البحث. ينالباحث
 البحث:  : جمتمعثانياً 

يتمثل مجتمع البحث في العاملين بمختلف المستويات اإلدارية بمديرية الشباب 
 .   ( موظف1600، والبالغ عددهم )والرياضة ببني سويف
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 ثالثًا: عينة البحث:

اختيارها بطريقة العينة العشوائية الطبقية من جميع العاملين بمختلف  وقد تم
، قد بلغت العينة المستويات اإلدارية بمديرية الشباب والرياضة ببني سويف

 ( فرد40ا بلغت العينة االستطالعية عدد )كم( فرد، 480األساسية )
 :البيانات مجع أدوات

 اآلتية: األدواتلجمع بيانات البحث  ينالباحثاستخدم 
 استمارة استبيان  -
 :وصف االستبيان -

( 3عبارة موزعة على )( 51صورته النهائية من ) يف االستبيانيتكون هذا 
 :محاور رئيسية وهي ثالثة

 .سويف ببنى والرياضة الشباب بمديرية اإللكترونية اإلدارة واقع .1
 .سويف ببني والرياضة الشباب بمديرية المتاحة( والبشرية المادية) اإلمكانات .2
 .سويف ببنى والرياضة الشباب بمديرية اإللكترونية اإلدارة تطبيق معوقات .3

ة جابه واحدإمن العبارات ويقوم الفرد بإعطاء ويتدرج تحت كل محور مجموعة 
 .لكل عبارة من عبارات االستبيان

 :خطوات إعداد االستبيان -
 :عداد االستبيان على النحو التاليقام الباحث بإ

 :واالطالعالقراءة  .1
على العديد من الدراسات والمراجع العلمية التي تناولت  باالطالعالباحث  قام
 .البحثموضوع 

 :تحديد الهدف من االستبيان .2
لإلدارة التعرف على الواقع الفعلي  يتم تحديد هدف االستبيان وقد تمثل ف

 .بمديرية الشباب والرياضة ةاإللكتروني
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 :تحديد محاور االستبيان .3

قام على الدراسات والبحوث العلمية وتحديد الهدف من االستبيان  االطالعبعد 
على مجموعة من الخبراء  هاعرضمن المحاور لالستبيان وب مجموعةوضع ب ينالباحث

المجال  ير بحيث ال تقل مدة خبرتهم فيخب (11) وعددهممجال اإلدارة الرياضية  يف
 وراالمحمدي مناسبة هذه ي إلبداء الرأي ف( وذلك 1 ملحق) ( عشر سنوات10عن )

 .يوضح ذلك (1) جدول، وال(2)ملحق لموضوع البحث
 (1جدول )

 (11)ن =        أراء السادة الخبراء حول مدي مناسبة محاور االستبيان  

 المحور م

 رأي الخبير
النسبة 

 موافق المئوية
غير 

 موافق

 %100 ــ 11 .سويف ببنى والرياضة الشباب بمديرية اإللكترونية اإلدارة واقع 1

2 
 ببني والرياضة الشباب بمديرية المتاحة (والبشرية المادية) اإلمكانات

 .سويف
 %100 ــ 11

3 
 ببنى والرياضة الشباب بمديرية اإللكترونية اإلدارة تطبيق معوقات

 .سويف
 %100 ــ 11

محاور  الثالثعلي السادة الخبراء  اتفاق( 1ويتضح من الجدول السابق رقم ) -
 .(%100المقترحة بنسبة )

  صياغة عبارات االستبيان: .4
ضاها علاى الساادة الخباراء وعاددها قام الباحث بتحديد محااور االساتبيان بعاد عر 

محااور ثام تام وضاع مجموعاة مان العباارات لكال محاور مان المحااور وبلاغ ثالثة ( 3)
 :التالي النحوون عبارة موزعة على ثالث( 56)عددها 

 ة( عبار 16عباراته )سويف،  ببنى والرياضة الشباب بمديرية اإللكترونية اإلدارة واقع .1
عباراته سويف،  ببني والرياضة الشباب بمديرية المتاحة( والبشرية المادية) اإلمكانات .2

 ةعبار ( 23)
 عبارة  (17) راتهعبا، اإلمكانيات المادية والبشرية المتاحة بمراكز شباب القرى .3
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معناى واحاد محادد وان تكاون  للعباارة، أن يكاون العبارات عند صياغةي وقد روع

ي ، وتجنب استعمال الكلمات التابةالصعالعبارات ، واالبتعاد عن صحيحةعبارة لغة كل 
 .تحمل أكثر من معنى

  الصورة المبدئية لالستبيان: .5
ماان بعاارض االسااتبيان فااي صااورته المبدئيااة علااى مجموعااة  ينوقااد قااام الباااحث

 ير بحيث ال تقل مادة خبارتهم فايخب (11) وعددهم الرياضيةمجال اإلدارة  الخبراء في
ماادي مناساابة  يوذلااك إلبااداء الاارأي فاا( 1 ملحااق( عشاار ساانوات )10المجااال عاان )

التااي طاارأت  التغيااراتوالجاادول التااالي يوضااح ، (3)ملحق االسااتبيان ورالمحااالعبااارات 
 .بعد العرض علي السادة الخبراءقبل و  االستبيان استمارة على عدد عبارات

 (2جدول )
بعد العرض علي قبل و  االستبيان على عدد عبارات استمارةالتي طرأت  التغيرات

 السادة الخبراء

 المحاور
الصورة 

 المبدئية

العبارات 

 المحذوفة

أرقام 

العبارات 

 المحذوفة

العبارات 

 المتفق

 عليها

 ببنعععى والرياضعععة الشعععباب بمديريعععة اإللكترونيعععة اإلدارة واقعععع

 .سويف
16 1 3 15 

 الشععععباب بمديريععععة المتاحععععة (والبشععععرية الماديععععة) اإلمكانععععات

 .سويف ببني والرياضة
23 2 1   ،2 21 

 والرياضة الشباب بمديرية اإللكترونية اإلدارة تطبيق معوقات

 .سويف ببنى
17 2 5  ،7 15 

 51 5 56 المجموع الكلي
 

 :(2يتضح من جدول )
من اتفاق الخبراء وقاد بلغات  %75حصلت على نسبة أقل من تي ال العباراتتم حذف  -

( 51)بااذلك عاادد عبااارات االسااتبيان  فأصاابحت عبااارات( 5المحذوفااة )العبااارات عاادد 
 .(4ملحق) عبارة
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  الصورة النهائية لالستبيان: .6

على الخبراء فاي صاورته المبدئياة تام حاذف بعاض العباارات  االستبيانبعد عرض 
ت االساااتبيان فاااي صاااورته وتعاااديل صاااياغة الااابعض األخااار وباااذلك أصااابح عااادد عباااارا

 :عبارة موزعة على النحو التالي( 51النهائية )
 ة( عبار 15)عباراتهسويف،  ببنى والرياضة الشباب بمديرية اإللكترونية اإلدارة واقع .1
عباراته سويف،  ببني والرياضة الشباب بمديرية المتاحة( والبشرية المادية) اإلمكانات .2

 ة( عبار 21)
عباراته ، سويف ببنى والرياضة الشباب بمديرية اإللكترونية اإلدارة تطبيق معوقات .3

 (عبارة 15)
ئية وذلك بترتيب العبارات صورته النها يبكتابة شكل االستبيان ف ينقام الباحث

المنتمية إليه بحيث تجمع العبارات الخاصة بكل محور من محاور للمحور تبعا  
 .(4ها )ملحقاالستبيان مع بعض

، وقاد ثالثايقاام الباحاث بوضاع ميازان تقاديري  االساتبيانلتصحيح  تصحيح االستبيان: .7
 تم تصحيح العبارات كالتالي:

 انتدرج (2) موافق. 
  درجة واحدة (1)إلى حد ما. 
 درجة (0) غير موافق. 

لميااة لالسااتبيان المعااامالت الع بحسااابقااام الباحااث  السااتبيان:المعااامالت العلميااة  -
 :على النحو التالي

 : أ ا الصدق
 :الطرق التالية الباحث ستخدمااالستبيان  لحساب صدق

  :صدق احملتوى

 يعلااى مجموعااة ماان الخبااراء فااالمبدئيااة  صااورته يفاااالسااتبيان بعاارض  ينقااام الباااحث
 أجلاهفيماا وضاع مان  االساتبيانمالئماة  يالرياضية وذلك إلبداء الارأي فاإلدارة امجال 
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العبااارات  الخاصااة بكاال محااور وماادى مناساابة تلااكالعبااارات سااواء ماان حيااث المحاااور و 

الخبااراء علااى  آلراء( يوضاح النساابة المئوياة 3للمحاور الااذي تمثلاه، والجاادول التااالي )
 .االستبيان عبارات

 (3جدول )
 ( 11=  ن)   االستبيان عبارات على الخبراء آلراء المئوية النسبة

 سويف ببنى والرياضة الشباب بمديرية اإللكترونية اإلدارة واقع

 النسبة المئوية التكرار العبارة النسبة المئوية التكرار العبارة

1  11 100% 9 10 91% 

2  10 91% 10 10 
91% 

3  4 33% 11 9 
82% 

4  10 91% 12 9 
82% 

5  10 91% 13 11 
100% 

6  10 91% 14 10 
91% 

7  11 100% 15 10 
91% 

8  11 100% 16 11 
100% 

 سويف ببني والرياضة الشباب بمديرية المتاحة( والبشرية المادية) اإلمكانات

 النسبة المئوية التكرار العبارة النسبة المئوية التكرار العبارة

1 4 36% 13 10 91% 

2 3 27% 14 10 91% 

3 11 100% 15 9 82% 

4 10 91% 16 10 91% 

5 10 91% 17 10 91% 

6 11 100% 18 10 91% 

7 9 82% 19 11 100% 

8 9 82% 20 11 100% 

9 10 91% 21 9 82% 

10 11 100% 22 9 82% 

11 11 100% 23 10 91% 

12 11 100%    

 سويف ببنى والرياضة الشباب بمديرية اإللكترونية اإلدارة تطبيق معوقات
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 النسبة المئوية التكرار العبارة النسبة المئوية التكرار العبارة

1 11 100% 10 11 100% 

2 10 91% 11 11 100% 

3 11 100% 12 10 91% 

4 10 91% 13 9 82% 

5 4 36% 14 9 82% 

6 10 91% 15 10 91% 

7 9 82% 16 10 91% 

8 9 82% 17 11 100% 

9 9 82%    

 :يلي ما( 3) جدول من يتضح -
 بااااااين مااااااا تتااااااراوح االسااااااتبيان عباااااارات حااااااول الخبااااااراء آلراء المئويااااااة النسااااابة أن
 %75 مان أقال نسابة علاى حصالت التي العبارات حذف تم وبذلك ،(100% :27%)

 عباارات عادد باذلك فأصابحت( 5) المحذوفاة العبارات عدد بلغت وقد الخبراء اتفاق من
 .(4ملحق) عبارة( 51) االستبيان

  االتساق الداخلي:( صدق 2) 
بتطبيقاه علااى عيناة قوامهااا  ينثالاداخلي لالسااتبيان قاام الباااح االتساااقلحسااب صادق 

( 5( )4حاث ومان غيار العيناة األصالية للبحاث، والجاداول )( فردا  من مجتماع الب40)
 .وضح النتيجة على التوالي( ت6)

 (4جدول )
 البحث المحور األولصدق االتساق الداخلي لعبارات االستبيان المستخدم قيد 

 (40ن = " )سويف ببنى والرياضة الشباب بمديرية اإللكترونية اإلدارة واقع" 
رقم 

 العبارة

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

معامل 

 االرتباط

رقم 

 العبارة

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

معامل 

 االرتباط

1 1.300 0.723 0.437* 9 1.875 0.992 0.934* 

2 2.500 0.877 *0.509 10 1.875 0.992 0.934* 

3 2.700 0.723 0.066 11 1.875 0.992 0.934* 

4 1.175 0.501 0.394* 12 1.600 0.871 0.505* 

5 1.875 0.992 0.934* 13 1.650 0.893 0.464* 
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رقم 

 العبارة

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

معامل 

 االرتباط

رقم 

 العبارة

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

معامل 

 االرتباط

6 1.875 0.992 0.934* 14 1.550 0.846 0.524* 

7 1.975 1.000 0.898* 15 1.325 0.730 0.331* 

8 1.925 0.997 0.926* 16 1.550 0.846 0.524* 

 0.325هي   0.05* قيمة "ر" الجدولية عند مستوى معنوية 
( إلى أنه توجد عالقة ارتباطية داله إحصائيا  بين 4تشير نتائج الجدول رقم )

 اإللكترونية اإلدارة واقععبارات االستبيان المستخدم قيد البحث المحور األول "
" ومجموع المحور الذى تنتمى إليه العبارة، سويف ببنى والرياضة الشباب بمديرية

 واقعمما يدل على صدق عبارات االستبيان المستخدم قيد البحث المحور األول "
 ".سويف ببنى والرياضة الشباب بمديرية اإللكترونية اإلدارة

( والتي تنص 3رقم ) بينما توجد عالقة ارتباطية غير داله إحصائيا  بين العبارة
" والمجموع الكلى للمحور لكتروني اإسجيل الحضور واالنصراف للموظفين يتم تعلى "

الذى تنتمى إليه وعليه سوف يتم حذف تلك العبارة من االستبيان في صورته 
 النهائية.
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 (5جدول )

 صدق االتساق الداخلي لعبارات االستبيان المستخدم قيد البحث المحور الثاني
  الشباب بمديرية المتاحة)المادية والبشرية(  اإلمكانات" 

 40ن =  "سويف ببني والرياضة
 رقم العبارة

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

معامل 

 االرتباط

رقم 

 العبارة

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

معامل 

 االرتباط

1 1.900 1.008 0.038 12 1.600 0.841 0.544* 

2 1.800 0.992 0.036 13 1.700 0.966 0.796* 

3 1.700 0.883 0.488* 14 1.750 0.954 0.822* 

4 1.650 0.949 0.825* 15 1.600 0.841 0.544* 

5 1.750 0.954 0.822* 16 1.650 0.949 0.825* 

6 1.600 0.841 0.544* 17 1.700 0.939 0.850* 

7 1.700 0.966 0.796* 18 1.600 0.841 0.544* 

8 1.750 0.954 0.822* 19 1.650 0.949 0.825* 

9 1.650 0.864 0.514* 20 1.700 0.939 0.850* 

10 1.650 0.949 0.825* 21 1.600 0.841 0.544* 

11 1.700 0.939 0.850* 22 1.650 0.949 0.825* 

    23 1.700 0.939 0.850* 

 0.325هي   0.05* قيمة "ر" الجدولية عند مستوى معنوية 
( إلى أنه توجد عالقة ارتباطية داله إحصائيا  بين 5تشير نتائج الجدول رقم )

)المادية والبشرية(  اإلمكاناتعبارات االستبيان المستخدم قيد البحث المحور الثاني "
" ومجموع المحور الذى تنتمى إليه سويف ببني والرياضة الشباب بمديرية المتاحة

االستبيان المستخدم قيد البحث المحور الثاني  العبارة، مما يدل على صدق عبارات
 ".سويف ببني والرياضة الشباب بمديرية المتاحة)المادية والبشرية(  اإلمكانات"

( والتي تنص 1بينما توجد عالقة ارتباطية غير داله إحصائيا  بين العبارة رقم )
( 2لعبارة رقم )"، وايتوافر باإلدارات الحواسب اآللية الكافية لجميع الموظفينعلى "

" يتم االتصال داخل اإلدارات بشبكة اإلنترنت واإليميل الداخليوالتي تنص على "
والمجموع الكلى للمحور الذى تنتمى إليه وعليه سوف يتم حذف تلك العبارتين من 

 االستبيان في صورته النهائية.
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 (6جدول )

 الثالثصدق االتساق الداخلي لعبارات االستبيان المستخدم قيد البحث المحور 
 "سويف ببنى والرياضة الشباب بمديرية اإللكترونية اإلدارة تطبيق معوقات"

 40ن = 

رقم 

 العبارة

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

معامل 

 االرتباط

رقم 

 العبارة

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

معامل 

 االرتباط

1 2.425 0.813 355.0* 9 2.225 0.947 233.0* 

2 1.975 0.891 784.0* 10 2.350 0.893 663.0* 

3 2.325 0.829 479.0* 11 2.250 0.899 725.0* 

4 2.250 0.899 711.0* 12 2.375 0.897 718.0* 

5 2.575 0.781 0.303 13 2.500 0.816 598.0* 

6 2.350 0.921 636.0* 14 2.500 0.847 649.0* 

7 1.875 0.966 0.307 15 2.375 0.807 444.0* 

8 2.125 0.966 714.0* 16 2.275 0.905 633.0* 

    17 2.550 0.714 492.0* 

 0.325هي   0.05* قيمة "ر" الجدولية عند مستوى معنوية 
بين  ( إلى أنه توجد عالقة ارتباطية داله إحصائيا  6تشير نتائج الجدول رقم )

 اإلدارة تطبيق معوقاتعبارات االستبيان المستخدم قيد البحث المحور الرابع "
" ومجموع المحور الذى تنتمى سويف ببنى والرياضة الشباب بمديرية اإللكترونية

إليه العبارة، مما يدل على صدق عبارات االستبيان المستخدم قيد البحث المحور 
 ".سويف ببنى والرياضة الشباب بمديرية ترونيةاإللك اإلدارة تطبيق معوقاتالرابع "

( والتي تنص 5بينما توجد عالقة ارتباطية غير داله إحصائيا  بين العبارة رقم )
( والتي 7"، والعبارة رقم )ارتفاع التكاليف المتعلقة بالبنية التحتية والفوقيةعلى "

على امن النظام من عدم تفعيل بروتوكول الحماية واألمن الالزم للحفاظ تنص على "
" والمجموع الكلى للمحور الذى تنتمى إليه وعليه سوف يتم حذف تلك االختراق

 العبارتين من االستبيان في صورته النهائية.
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 :ب ـ الثبات

كرونباخ وذلك بتطبيقها معامل ألفا  ينلحساب ثبات االستبيان استخدم الباحث
، العينة األصلية للبحثحث ومن غير ( من مجتمع الب40)على عينة قوامها 

 ( يوضح ذلك .7والجدول التالي )
 (7جدول )

 لفا كرونباخأباستخدام معامل قيد البحث  ستبياناالمعامل ثبات 
 40ن = 

 المحور م

معامل 

لفا أ

 كرونباخ

 0.927* سويف ببنى والرياضة الشباب بمديرية اإللكترونية اإلدارة واقع 1

 0.958* سويف ببني والرياضة الشباب بمديرية المتاحة)المادية والبشرية(  اإلمكانات 2

 0.876* سويف ببنى والرياضة الشباب بمديرية اإللكترونية اإلدارة تطبيق معوقات 4

 0.962* مجموع االستبيان

 0.325هي   0.05* قيمة "ر" الجدولية عند مستوى معنوية 
( إلى أن قيم معامالت الثبات تراوحت بين 7)تشير نتائج الجدول رقم 

( مما يدل على ثبات المحاور واالستبيان المستخدم قيد البحث 0.824: 0.597)
 باستخدام معامل ألفا كرونباخ.
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 : البحث خطوات

 أ ـ الدراسة االستطالعية: 
بأجراء دراسة استطالعية ألدوات جمع البيانات استمارة االستبيان  انقام الباحث

( حيث قام بتطبيقها على عينة من مجتمع البحث ومن خارج العينة 4فق رقم )مر 
م 2019/ 4 /10( فرد في الفترة من 40األساسية وبلغ عدد العينة االستطالعية )

عالقتها بالتطبيق م وذلك بغرض التعرف على مدى مناسبتها و 2019/ 4/ 30إلى 
 .على تلك العينة

 ب ـ تطبيق البحث:
تحديد العينة واختبار أدوات جمع البيانات والتأكد من صدقها وثباتها  بعد
بتطبيقها على جميع أفراد العينة قيد البحث وكانت فترة  ( قام الباحث4)ملحق 

 م.2019/  6/  30م إلى 2019/  5/ 15التطبيق من 
 ج ـ تصحيح استمارات االستبيان:

بتصحيح االستمارات طبقا  للتعليمات  ينبعد االنتهاء من التطبيق قام الباحث
الموجودة والموضحة سابقا  وبعد االنتهاء من عملية التصحيح قام الباحث برصد 

 .وذلك تمهيدا  لمعالجتها إحصائيا  الدرجات 
 :املستخدم اإلحصائي األسلوب

بعد جمع البيانات وجدولتها تم معالجتها إحصائيا، ولحساب نتائج البحث 
 :اإلحصائية اآلتية ساليباستخدم الباحث األ

     .معامل الفا لكرونباخ - .معامل االرتباط - .النسبة المئوية -
 2قيمة كا - .االنحراف المعياري -

 ين، كما استخدم الباحث(0.05مستوى داللة عند مستوى ) وقد ارتضي الباحث
 .لحساب بعض المعامالت اإلحصائية (Spss)برنامج 
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 ومناقشتهاعرض النتائج وتفسريها 
 نتائج البحث وفقا  للترتيب التالي: ينسوف يستعرض الباحث

 (8)جدول 
 اإلدارة واقعتوصيف استجابات عينة البحث في االستبيان قيد البحث المحور األول "

 (480ن= )      "سويف ببنى والرياضة الشباب بمديرية اإللكترونية

 .5.991 هي 2بدرجة حرية  0.05" عند مستوى معنوية  2*قيمة " كا

م 
رق

رة
با

لع
ا

 

 غير موافق  إلى حد ما  موافق 

 2كاقيمة 

ع
و
جم

لم
ا

ي 
ير

قد
لت

ا
 

 النسبي الوزن 

ب
تي

تر
ال

 

ار
كر

لت
ا

 

بة
س

لن
ا

 

ار
كر

لت
ا

 

بة
س

لن
ا

 

ار
كر

لت
ا

 

بة
س

لن
ا

 

1  0 0.00 0 0.00 480 100.00 - 0 0.00% 13 

2  350 72.92 3 0.63 127 26.46 386.488* 703 73.23% 1 

3  0 0.00 0 0.00 480 100.00 - 0 0.00% 13 

4  160 33.33 35 7.29 285 59.38 195.313* 355 36.98% 4 

5  140 29.17 38 7.92 302 62.92 221.550* 318 33.13% 7 

6  167 34.79 35 7.29 278 57.92 184.988* 369 %38.44 2 

7  165 34.38 36 7.50 279 58.13 184.763* 366 %38.13 3 

8  138 28.75 22 4.58 320 66.67 282.050* 298 %31.04 8 

9  150 31.25 33 6.88 297 61.88 281.738* 333 %34.69 5 

10  148 30.83 29 6.04 303 63.13 235.963* 325 %33.85 6 

11  94 19.58 28 5.83 358 74.58 381.150* 216 %22.50 12 

12  119 24.79 34 7.08 327 68.13 284.038* 272 %28.33 9 

13  98 20.42 31 6.46 351 73.13 356.038* 227 %23.65 11 

14  0 0.00 0 0.00 480 100.00 - 0 %0.00 13 

15  117 24.38 19 3.96 344 71.67 347.413* 253 %26.35 10 

  %28.02 4035 مجموع المحور



 

295 
 

 السابعالعدد  – ( 4 مجلد )مجلة بني سويف لعلوم التربية البدنية والرياضية 

 2( إلى التكرارات والنسب المئوية لالستجابات وقيمة كا8يشير جدول رقم ) 
والمجموع التقديري واألهمية النسبية والترتيب لكل عبارة من عبارات االستبيان 

 الشباب بمديرية اإللكترونية اإلدارة واقعاألول "المستخدم قيد البحث المحور 
 .  "سويف ببنى والرياضة

 اإللكترونية اإلدارة واقعر األول "محو كما يتضح من الجدول أن عبارات ال
المستخدم قيد البحث التي حققت  ستبيان" لالسويف ببنى والرياضة الشباب بمديرية

 أعلى وزن نسبي جاءت كالتالي: 
يوجد صفحة تواصل اجتماعي على الفيس بوك ( والتي نصت على "2العبارة رقم ) -

( وجاءت %73.23" جاءت في الترتيب األول بوزن نسبي بلغ )خاصة بالمديرية
 ( وفي اتجاه االستجابة موافق. 0.05ى معنوية )عند مستو  إحصائيادالة  2قيمة كا

سجل المشروعات التي تشملها الخطط والبرامج ( والتي نصت على "6العبارة رقم ) -
جاءت في الترتيب الثاني بوزن نسبي  "المعتمدة في مجال النشء والطالئع إلكتروني ا

( وفي 0.05دالة إحصائيا عند مستوى معنوية ) 2( وجاءت قيمة كا%38.44بلغ )
 اتجاه االستجابة غير موافق.

 اإللكترونية اإلدارة واقعاألول "ر محو الكما يتضح من الجدول أن عبارات 
التي حققت المستخدم قيد البحث  ستبيانالل "سويف ببنى والرياضة الشباب بمديرية

 أقل وزن نسبي جاءت كالتالي: 
يتم الحصول على معلومات وتقارير األفراد ( والتي نصت على "11رقم ) العبارة -

" جاءت في الترتيب الثاني عشر والعاملين باإلدارة من خالل نظام معلوماتي إلكتروني
عند مستوى معنوية  إحصائيادالة  2( وجاءت قيمة كا% 22.50بوزن نسبي بلغ )

 ( وفي اتجاه االستجابة موافق.0.05)
( 3رقم ) والعبارة"، يوجد موقع إلكتروني للمديرية"( والتي نصت على 1العبارة رقم ) -

 "،لكتروني اإاوى المواطنين ويكون الرد عليها تتلقي اإلدارة شك"والتي نصت على 
يوجد نظام اإللكتروني يساعد على قياس مدى "( والتي نصت على 14رقم ) والعبارة
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جاءوا في الترتيب الثالث عشر بوزن  "بشكل يومي تحقيق دورك أو مهامك المختلفة 
 في اتجاه االستجابة غير موافق.( %0.00نسبي بلغ )

( 9جدول )  
)المادية  اإلمكاناتتوصيف استجابات عينة البحث في االستبيان قيد البحث المحور الثاني "

 (480ن= )"سويف ببني والرياضة الشباب بمديرية المتاحةوالبشرية( 

 .5.991 هي 2بدرجة حرية  05.0" عند مستوى معنوية  2*قيمة " كا  

 مرق
رة

با
لع

ا
 غير موافق إلى حد ما موافق 

 قيمة كا2

ع 
و
جم

لم
ا

ي
ير

قد
لت

 ا

النسبيالوزن   

ب
تي

تر
ال
 

كر
لت

ا

ار
 

كر النسبة
لت

ا

ار
 

كر النسبة
لت

ا

ار
 

 النسبة

1  117 24.38 28 5.83 335 69.79 311.863* 262 27.29% 14 

2  156 32.50 0 0.00 324 67.50 328.200* 312 %32.50 3 

3  131 27.29 31 6.46 318 66.25 265.288* 293 %30.52 7 

4  105 21.88 36 7.50 339 70.63 315.263* 246 %25.63 18 

5  191 39.79 9 1.88 280 58.33 238.513* 391 %40.73 1 

6  151 31.46 35 7.29 294 61.25 210.388* 337 %35.10 2 

7  132 27.50 42 8.75 306 63.75 225.150* 306 %31.88 5 

8  141 29.38 12 2.50 327 68.13 313.463* 294 %30.63 6 

9  119 24.79 35 7.29 326 67.92 280.388* 273 %28.44 12 

10  108 22.50 46 9.58 326 67.92 270.350* 262 %27.29 14 

11  132 27.50 12 2.50 336 70.00 335.400* 276 %28.75 10 

12  105 21.88 41 8.54 334 69.58 296.638* 251 %26.15 17 

13  102 21.25 40 8.33 338 70.42 309.050* 244 %25.42 19 

14  126 26.25 15 3.13 339 70.63 338.888* 267 %27.81 13 

15  109 22.71 41 8.54 330 68.75 285.388* 259 %26.98 16 

16  115 23.96 46 9.58 319 66.46 251.888* 276 %28.75 10 

17  140 29.17 12 2.50 328 68.33 315.800* 292 %30.42 8 

18  130 27.08 47 9.79 303 63.13 213.238* 307 %31.98 4 

19  100 20.83 40 8.33 340 70.83 315.000* 240 %25.00 20 

20  131 27.29 21 4.38 328 68.33 302.413* 283 %29.48 9 

21  94 19.58 26 5.42 360 75.00 389.450* 214 %22.29 21 

  29.19% 5885 مجموع المحور
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 2( إلى التكرارات والنسب المئوية لالستجابات وقيمة كا9يشير جدول رقم ) 
واألهمية النسبية والترتيب لكل عبارة من عبارات االستبيان والمجموع التقديري 

 بمديرية المتاحة)المادية والبشرية(  اإلمكاناتالثاني " المستخدم قيد البحث المحور
 ".  سويف ببني والرياضة الشباب

)المادية والبشرية(  اإلمكاناتر الثاني "محو كما يتضح من الجدول أن عبارات ال
المستخدم قيد البحث التي حققت  ستبيان" لالسويف ببني والرياضة الشباب بمديرية المتاحة

 أعلى وزن نسبي جاءت كالتالي: 
" المديرية فينات خاصة بمجلس اإلدارة اوجد قواعد بي( والتي نصت على "ي5العبارة رقم ) -

عند  إحصائيادالة  2( وجاءت قيمة كا% 40.73جاءت في الترتيب األول بوزن نسبي بلغ )
 ( وفي اتجاه االستجابة غير موافق. 0.05مستوى معنوية )

 فييوجد قواعد بيانات خاصة باألنشطة الرياضية  ( والتي نصت على "6العبارة رقم ) -
 2( وجاءت قيمة كا% 35.10" جاءت في الترتيب الثاني بوزن نسبي بلغ )المديرية
 ( وفي اتجاه االستجابة غير موافق.0.05عند مستوى معنوية ) إحصائيادالة 

الستخدامات ( والتي نصت على "يتوافر شبكة داخلية بين اإلدارات 2العبارة رقم ) -
 2( وجاءت قيمة كا% 32.50" جاءت في الترتيب الثالث بوزن نسبي بلغ )المديرية
 جابة غير موافق. ( وفي اتجاه االست0.05عند مستوى معنوية ) إحصائيادالة 

)المادية والبشرية(  اإلمكاناتالثاني "ر محو الكما يتضح من الجدول أن عبارات 
التي المستخدم قيد البحث  ستبيانالل "سويف ببني والرياضة الشباب بمديرية المتاحة

 حققت أقل وزن نسبي جاءت كالتالي: 
باستمارات المشاركة يوجد قواعد بيانات خاصة ( والتي نصت على "13العبارة رقم ) -

" جاءت في الترتيب التاسع التابعة لمديرية الشباب والرياضة في نشاط الجواالت
عند مستوى  إحصائيادالة  2( وجاءت قيمة كا% 25.42عشر بوزن نسبي بلغ )

 ( وفي اتجاه االستجابة غير موافق.0.05معنوية )
يوجد فريق عمل من الصيانة جاهز للتعامل فور ا على "( والتي نصت 19العبارة رقم ) -

" جاءت في الترتيب مع األعطال التي قد تحدث أثناء العمل في الحواسب والشبكات
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عند مستوى  إحصائيادالة  2وجاءت قيمة كا(% 25.00العشرون بوزن نسبي بلغ ) 
 ( وفي اتجاه االستجابة غير موافق.0.05معنوية )

 "توجد ميزانية خاصة بمتطلبات تفعيل اإلدارة اإللكترونية"التي نصت على ( و 21العبارة رقم ) -
دالة  2( وجاءت قيمة كا% 22.29جاءت في الترتيب الحادي والعشرون بوزن نسبي بلغ )

 ( وفي اتجاه االستجابة غير موافق.0.05إحصائيا عند مستوى معنوية )
  (10)جدول 
 تطبيق معوقاتالرابع " قيد البحث المحور توصيف استجابات عينة البحث في االستبيان

 (480ن= ) سويف ببنى والرياضة الشباب بمديرية اإللكترونية اإلدارة

 .5.991 هي 2بدرجة حرية  05.0" عند مستوى معنوية  2*قيمة " كا
 2( إلى التكرارات والنسب المئوية لالستجابات وقيمة كا10يشير جدول رقم )

االستبيان والمجموع التقديري واألهمية النسبية والترتيب لكل عبارة من عبارات 

قم
ر

 
رة

با
لع

ا
 

 غير موافق إلى حد ما موافق

 2قيمة كا

ع 
و
جم

لم
ا

ي
ير

قد
لت

ا
 

 النسبيالوزن 

ب
تي

تر
ال

 

ار
كر

لت
ا

 

 النسبة

ار
كر

لت
ا

 

 النسبة
ار

كر
لت

ا
 

 النسبة

1  334 69.58 35 7.29 111 23.13 301.888* 703 %73.23 3 

2  132 27.50 60 12.50 288 60.00 169.800* 324 %33.75 15 

3  328 68.33 55 11.46 97 20.21 270.113* 711 %74.06 2 

4  182 37.92 40 8.33 258 53.75 153.050* 404 %42.08 14 

5  243 50.63 10 2.08 227 47.29 211.738* 496 %51.67 12 

6  213 44.38 17 3.54 250 52.08 195.988* 443 %46.15 13 

7  321 66.88 22 4.58 137 28.54 284.338* 664 %69.17 6 

8  275 57.29 29 6.04 176 36.67 191.513* 579 %60.31 11 

9  303 63.13 42 8.75 135 28.13 218.738* 648 %67.50 7 

10  298 62.08 17 3.54 165 34.38 246.988* 613 %63.85 10 

11  342 71.25 29 6.04 109 22.71 330.538* 713 %74.27 1 

12  336 70.00 17 3.54 127 26.46 328.213* 689 %71.77 4 

13  309 64.38 49 10.21 122 25.42 224.788* 667 %69.48 5 

14  296 61.67 39 8.13 145 30.21 208.513* 631 %65.73 8 

15  289 60.21 49 10.21 142 29.58 183.038* 627 %65.31 9 

  61.89% 8912 مجموع المحور
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 بمديرية اإللكترونية اإلدارة تطبيق معوقاتالمستخدم قيد البحث المحور الرابع " 
 ". سويف ببنى والرياضة الشباب

 اإلدارة تطبيق معوقاتر الرابع "محو كما يتضح من الجدول أن عبارات ال
المستخدم قيد البحث  ستبيان" لالسويف ببنى والرياضة الشباب بمديرية اإللكترونية

 التي حققت أعلى وزن نسبي جاءت كالتالي: 
قلة كفاءة الموظفين في التعامل مع األنظمة ( والتي نصت على "11العبارة رقم ) -

( % 74.27" جاءت في الترتيب األول بوزن نسبي بلغ )باللغة اإلنجليزية
اتجاه ( وفي 0.05دالة إحصائيا عند مستوى معنوية ) 2وجاءت قيمة كا
 االستجابة موافق. 

وجود مشكالت مترتبة على استخدام أفراد غير ( والتي نصت على "3العبارة رقم ) -
" جاءت في الترتيب الثاني بوزن نسبي مسئولين لألجهزة من الناحية األمنية للنظام

( وفي 0.05عند مستوى معنوية ) إحصائيادالة  2( وجاءت قيمة كا%74.06بلغ )
 االستجابة موافق. تجاها
عدم دراية العاملين بأهمية استخدام اإلدارة "( والتي نصت على 1العبارة رقم ) -

ا  " جاءت في الترتيب الثالث بوزن نسبي بلغ معها التعاملاإللكترونية وأيض 
( وفي 0.05عند مستوى معنوية ) إحصائيادالة  2( وجاءت قيمة كا73.23%)

 اتجاه االستجابة موافق. 
 اإلدارة تطبيق معوقاتالرابع "ر محو الكما يتضح من الجدول أن عبارات 

المستخدم قيد البحث  ستبيانال" لسويف ببنى والرياضة الشباب بمديرية اإللكترونية
 التي حققت أقل وزن نسبي جاءت كالتالي: 

قد صعوبة الرقابة على التجاوزات األخالقية التي ( والتي نصت على "6العبارة رقم ) -
" جاءت في الترتيب الثالث عشر بوزن نسبي تنتج من استخدام الموظفين للشبكة

( وفي 0.05)عند مستوى معنوية إحصائيادالة  2( وجاءت قيمة كا%46.15بلغ )
 اتجاه االستجابة غير موافق.
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" التدخالت السلبية لألفراد المتعاملين مع المنظمة( والتي نصت على "4العبارة رقم ) - 
دالة  2( وجاءت قيمة كا%42.08الترتيب الرابع عشر بوزن نسبي بلغ ) جاءت في
 ( وفي اتجاه االستجابة غير موافق.0.05عند مستوى معنوية ) إحصائيا

وجود ثقافة لدى العاملين بأنه سيتم االستغناء "( والتي نصت على 2العبارة رقم ) -
الخامس عشر بوزن  جاءت في الترتيب "عنهم في حال وجود اإلدارة اإللكترونية

عند مستوى معنوية  إحصائيادالة  2( وجاءت قيمة كا%33.75نسبي بلغ )
 ( وفي اتجاه االستجابة غير موافق.0.05)

 -مناقشة النتائج:
توصل الباحث إلى النتائج التي تصف الواقع في ضوء تحليل النتائج السابقة 

 الحالي:
 التساؤل األول:

 سويف؟ ببنى والرياضة الشباب بمديرية المتبعة اإلدارة لنظم الحالي الوضع هو ما
مااااا بااااين  عينااااة البحااااث فااااي عبااااارات المحااااور األول آلراءتراوحاااات النساااابة المئويااااة  -

(0.00%: 73.23%) 
التااي و  الموافقااة االسااتجابة فااي اتجاااه فااي المركااز األول (2رقاام ) ةالعبااار جاااءت حيااث  -

يوجاااد صااافحة تواصااال " والتاااي نصااات علاااى (%73.23) حققااات أعلاااى وزن نسااابي
  "اجتماعي على الفيس بوك خاصة بالمديرية

 تلك النتيجة إلى:ويعزو الباحث 
صفحة التواصل االجتماعي على الفيس بوك هي احدى طرق تواصل اإلدارة  أن

ولكنها نسبة عالية تؤكد اإللكترونية ولكنها غير مفعلة بالدرجة الكلية وغير آمنة 
مستقبلية من أجل تطوير اإلدارة ولديها حرص على على أن المديرية لديها رؤية 

 مواكبة المتغيرات العصرية والمستحدثات التقنية في المجال اإلداري.
غيار  االساتجابةفي اتجااه  الترتيب الثالث عشر( في 14، 3، 1رقم ) جاءت العباراتو  -

يوجااد موقااع "والتيين ت ييى   يي   (%0.00)بلااغ  وزن نساابي أقاالالتااي حققاات و موافااق 



 

301 
 

 السابعالعدد  – ( 4 مجلد )مجلة بني سويف لعلوم التربية البدنية والرياضية 

تتلقااااي اإلدارة شااااكاوى "( والتيييين ت ييييى   يييي  3رقيييي  ) "، والعبااااارةإلكترونااااي للمديريااااة 
يوجااد "( والتيين ت ييى   يي  14رقيي  ) والعبااارة "،لكتروني اااإالمااواطنين ويكااون الاارد عليهااا 

نظااام اإللكترونااي يساااعد علااى قياااس ماادى تحقيااق دورك أو مهامااك المختلفااة بشااكل 
  "يومي

 :تلك النتيجة إلى ينويعزو الباحث
 ة إلكترونية متكاملة في المديرية.أكدت النتائج إلى عدم وجود إدار  -
والخدمات التي تقادمها وقيماة زمان  سةمع تزايد حجم المعلومات وكبر حجم المؤسأنه  -

األداء والتوقيت والفترة الزمنية المستغرقة في توصيل الخدمة أصابحت الانظم المعتمادة 
اإلدارة ومن ثم ظهرت الحاجاة  احتياجاتعلى العنصر البشري فقط غير مناسبة لتلبية 

 .على نظم معلومات تعتمد على الحاسب اآللي تتسم بالسرعة والدقة لالعتماد
 أن فكرة اإلدارة اإللكترونية تتعادى بكثيار( ۲۰۰۳( والسبيل )۲۰۰4كل من رضوان ) يرى -

مفهااوم الميكنااة الخاصااة بااإدارات العماال داخاال المؤسسااة، إلااى مفهااوم تكاماال البيانااات 
اإلدارات المختلفااة والمتعااددة واسااتخدام تلااك البيانااات والمعلومااات فااي  والمعلومااات بااين

جراءات عمل  المؤسسة نحو تحقياق أهادافها وتاوفير المروناة الالزماة توجيه سياسة وا 
 الخارجية. لالستجابة للمتغيرات المتالحقة سواء الداخلية أو

  التساؤل الثاني:
 والرياضة الشباب مبديرية املتاحة( والبشرية املادية) اإلمكانات هي ما

 ؟سويف ببني
ماااا باااين  الثاااانيعيناااة البحاااث فاااي عباااارات المحاااور  آلراءتراوحااات النسااابة المئوياااة  -

(22.29%: 40.73%) 
التاي حققات أعلاى و ( في اتجاه االستجابة غير موافاق 2، 6، 5ات )جاءت العبار حيث  -

 "المديرياة فاينات خاصة بمجلس اإلدارة اوجد قواعد بيي"والتي نصت على وزن نسبي 
يتوافر شابكة داخلياة " - "المديرية فييوجد قواعد بيانات خاصة باألنشطة الرياضية " -

 "الستخدامات المديريةبين اإلدارات 
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 تلك النتيجة إلى: ينويعزو الباحث 
المادياااة والبشااارية الشاااباب والرياضاااة ببناااي ساااويف محااادودة اإلمكانياااات  مديرياااةأن  -

 .اإلدارة اإللكترونية لتطبيقوتحتاج الكثير من الموارد 

 أساسية عناصر ثالثة من اإللكترونية اإلدارة تتكونإلى أنه  "۲۰۰5 ياسين،" يشير -
 ونظمه الحاسوب المادية المكونات في ويتمثل ،Hardware الحاسوب عتاد هي

 برامج هما رئيسيتين فئتين على وتوزع Software والبرمجيات. وملحقاته وشبكاته
 اإللكتروني، البريد برامج العامة، التطبيقات برامج تضم. التطبيقات وبرامج النظام
 اإللكترونية الجداول الحاسوب، رسوم ،Groupware الجماعي الدعم برامج

Spread Sheets البيانات وقواعد Databases، الخاصة التطبيقات برامج ماأ 
 المالية البرامج حزم المحاسبية، البرامج منها ومتباينة متنوعة طبيعتها بحكم فتكون
  .وغيرها المشروع إدارة وبرامج

التاي حققات أقال و ( في اتجااه االساتجابة غيار موافاق 21، 19، 13ات )جاءت العبار و  -
باسااتمارات المشاااركة فااي يوجااد قواعااد بيانااات خاصااة "والتااي نصاات علااى وزن نساابي 

يوجاد فرياق عمال مان الصايانة " - "التابعة لمديرياة الشاباب والرياضاة نشاط الجواالت
 - "تحدث أثناء العمل في الحواساب والشابكاتجاهز للتعامل فور ا مع األعطال التي قد 

 "توجد ميزانية خاصة بمتطلبات تفعيل اإلدارة اإللكترونية"

 تكنولوجياا مجاال فاي المؤهلة البشرية العناصر توفيرإلى أن  (۲۰۰4ويشير عكاشة ) -
 بشارية عناصار إلى بحاجة اإللكترونية فاإلدارة: باستمرار تدريبها ومواصلة المعلومات

 الخاصاة التطبيقات بكافة وملمة اآللي، الحاسب مهارات حيث من جيدة تدريبية مدربة
 مان الضاخم العادد تشاغيل على المقدرة لديهم يكون وأن البد الحاسب مشغلي فمثال به

  .البعض ببعضها الحواسيب هذه تربط التي الشبكات وكذلك اآللي، الحاسب أجهزة

 من كاف عدد وجود من البد ذلك عن فضالإلى أنه  (۲۰۰4) حجازيويشير  -
 نظام تمكن التي اآللي الحاسب برامج تصميم على القدرة لديهم الذين المبرمجين
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 اآللي الحاسب خبراء من مجموعة وجود من البد كذلك العمل، من اإللكترونية اإلدارة 
  .تراقاالخ ضد وتحصينها الشبكات أمن شأن في

  :الثالثالتساؤل 
 ببىن والرياضة الشباب مبديرية اإللكرتونية اإلدارة تطبيق معوقات ما

 سويف؟
ماااا باااين  الثاااانيعيناااة البحاااث فاااي عباااارات المحاااور  آلراءتراوحااات النسااابة المئوياااة  -

(33.75% : 74.27%) 
التااي حققاات أعلااى و ( فااي اتجاااه االسااتجابة موافااق 1، 3، 11ات )جاااءت العبااار حيااث  -

التعامال ماع األنظماة باللغاة قلة كفااءة الماوظفين فاي نصت على " "والتي وزن نسبي 
وجود مشكالت مترتبة على اساتخدام أفاراد غيار مسائولين لألجهازة مان " -" اإلنجليزية

عاادم درايااة العاااملين بأهميااة اسااتخدام اإلدارة اإللكترونيااة " -" الناحيااة األمنيااة للنظااام
ا التعامل معها  "وأيض 

 ويعزو الباحث تلك النتيجة إلى:
 تخاصعلاى هاي المعوقاات التاي حصلت على نسب وزناي أ لمعوقات التيهم اأن من أ -

 بالعاملين وتخص تعاملهم مع اإلدارة اإللكترونية.

 مادرب بشارية عناصار إلاى بحاجاه اإللكترونياة اإلدارة نأ إلاى (2004) عكاشاه يشير -
 فماثال باه الخاصاة التطبيقاات بكافاه وملام األلي الحاسب مهارات حيث من جيدا تدريبا
 أجهاازه ماان الضااخم العاادد تشااغيل علااى المقاادرة لااديهم يكااون وان البااد الحاسااب مشااغل
  .البعض ببعضها الحواسب هذه تربط التي الشبكات وكذلك األلي الحاسب

التاي حققات أقال وزن و ( في اتجاه االساتجابة غيار موافاق 2، 4، 6ات )جاءت العبار و  -
قاد تناتج مان صعوبة الرقاباة علاى التجااوزات األخالقياة التاي والتي نصت على "نسبي 

 -" التادخالت السالبية لألفاراد المتعااملين ماع المنظماة" -" استخدام الماوظفين للشابكة
وجاااود ثقافاااة لااادى العااااملين بأناااه سااايتم االساااتغناء عااانهم فاااي حاااال وجاااود اإلدارة "

  "اإللكترونية
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 تلك النتيجة إلى: ينويعزو الباحث 
العنصاار البشااري أهاام عنصاار داخاال المؤسسااة وماان ثاامإ داخاال اإلدارة، فااإذا حساان  أن -

مشروع، لهذا اعتبار مان المتطلباات األساساية  استثماره أدى ذلك إلى تحقيق نجاح أي
 لااإلدارة اإللكترونيااة. فيجااب علااى المااوظفين اإلداريااين اكتساااب المهااارات والخباارات

ل االساااتخدام األمثااال للكمبياااوتر والبااارامج مااان خاااال  اإللكترونياااةلالنتقاااال إلاااى اإلدارة 
 المعلوماتيااااااااااااااة المختلفااااااااااااااة لكااااااااااااااي تصاااااااااااااابح اليااااااااااااااد العاملااااااااااااااة مؤهلااااااااااااااة

 .يجعلها أن تصبح موردا بشريا مؤهال الستخدام تقنيات المعلومات
 بعااض علااى التاادريجي التحااول بضاارورة أوصاات التااي (2004) إبااراهيم دراسااة تشااير -

  .المتاحة اإلمكانيات تراعي بحيث والدوائر األقسام
 فااي اختبااارات تجااارب إيجاااد يسااتوجب نااهأ تااري التااي (2007بياازان ) دراسااةتشااير و  -

 الضااعف نقاااط علااى الوقااوف يتساانى حتااى اإللكترونيااة التطبيقااات تعماايم قباال البدايااة
 .ومعالجتها
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 ستخالصات والتوصياتإلا 
 االستخالصات 

في ضوء نتائج البحث تحقيقا  لهدفه والتي جاءت من خالل التأكد من الفروض 
 بمديرية تطبيق اإلدارة اإللكترونيةمعوقات لالتي وضعت لذلك فقد توصل الباحث 

 :أهمها، سويفببني  والرياضة الشباب
 عدم وجود نظام إلكتروني خاص بالمديرية يتيح إلدارة المديرية إدارة الكترونية كاملة. -
في المديرية  ملها الخطط والبرامج المعتمدةل المشروعات التي تشيسجعدم ت -

 بصورة كاملة. إلكتروني ا
 .معلومات وتقارير األفراد والعاملين باإلدارةعدم وجود نظام معلوماتي إلكتروني به  -
وجود بعض اإلمكانات المادية والبشرية ولكنها غير فعاله بالصورة الكاملة للمساعدة  -

 تطبيق اإلدارة اإللكترونية.في 
 اإلدارة وجود حال في عنهم االستغناء سيتم بانه العاملين لدى ثقافه وجود -

 .وعدم درايتهم بأهمية استخدام اإلدارة اإللكترونية والتعامل معها اإللكترونية
 :التوصيات:  ثانياً 

المادية  المتكامل وتوفير كل المتطلبات اإللكترونيضرورة التخطيط إلنشاء النظام  -
 لتفعيل اإلدارة اإللكترونية في المديرية والبشرية

أهمية اإلدارة  معرفة على بالمديرية العاملين وتأهيل لتدريب فعالة خطط إعداد -
 .مجاالتها بمختلف هاتطبيقو  لكترونيةاإل 

 بين اإللكتروني العمل ثقافه لنشر تدريبية ودورات إرشادية وأدلة كتيبات إعداد -
 .بالمديرية العاملين مختلف

 .تسجيل كل المشروعات الخاصة بالمديرية إلكترونيا إلدراجها بالنظام اإللكتروني -
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 مستخلص البحث 
 اإللكرتونية مبديرية الشباب والرياضة ببني سويف اإلدارة تطبيق معوقات

  

 
بمديرية الشباب  اإللكترونية اإلدارة تطبيق معوقاتلدراسة يهدف البحث إلي 
المنهج الوصفي )أسلوب الدراسات  ينستخدم الباحثوا ،والرياضة ببنى سويف

جراءاته وذلك لمناسبته لتحقيق أهداف البحث وقدرته علي  المسحية( بخطواته وا 
العاملين تمثل مجتمع البحث في و ، جمع أوصاف علمية عن المشكلة قيد البحث

اختيارها  وقد تم ( فرد،1600) وعددهم سويف ببني والرياضة الشباب بمديرية
بطريقة العينة العشوائية الطبقية من جميع العاملين بمختلف المستويات اإلدارية 

كما ( فرد، 480، قد بلغت العينة األساسية )بمديرية الشباب والرياضة ببني سويف
نتائج البحث تحقيقا  لهدفه في ضوء ، و ( فرد40بلغت العينة االستطالعية عدد )

 تطبيق تمعوقالفقد توصل الباحث  ،والتي جاءت من خالل التأكد من الفروض
 :، أهمهابمديرية الشباب والرياضة ببنى سويف اإللكترونية اإلدارة

 اإلدارة لنظم العالميين باستخدام الخاصة التدريبية للدورات تحديث وجود عدم -
 اإلنترنت وشبكات اإللكترونية

 .دائمة بصفه اإلنترنت خدمه تقديم بتوافر خاصه تقنيه مشكالت وجود -
 اإلدارة وجود حال في عنهم االستغناء سيتم بانه العاملين لدى ثقافه وجود -

 اإللكترونية.
 معها. التعامل وأيضا اإللكترونية اإلدارة استخدام بأهمية العاملين دراية عدم -
  المديرية. الستخدامات خاصه بيانات قواعد وجود عدم -
 اإللكترونية. اإلدارة تفعيل بمتطلبات خاصه ميزانيه وجود عدم -
 المديرية. الستخدامات وامنه وسريعة قويه تحتيه شبكيه بنية وجود افتقار -
 بسهوله. اإلنجليزية باللغة األلي الحاسب مع للتعامل مدربون أفراد وجود عدم -
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Summary of the research 

 Obstacles to the application of e-management at the 

Directorate of Youth and Sports in Beni Suef  
 

 

 
The research aims study of the obstacles of applying electronic 

management in the Directorate of Youth and Sports in Beni Suef, 

and the researchers used the descriptive method (method of 

surveys) with his steps and procedures for his occasion to achieve 

the objectives of research and his ability to collect scientific 

descriptions of the problem in question, The research community 

was represented in the 1.600 employees of the Youth and Sports 

Directorate in Beni Suef, and was selected in a random class 

sample from all the workers at various administrative levels in the 

Directorate of Youth and Sports in Beni Suef, the basic sample 

(480) individuals, and the survey number (40) Individually, in the 

light of the results of the research to achieve his goal, which came 

through the confirmation of the obligations, the researcher reached 

the obstacles of applying electronic management in the Directorate 

of Youth and Sports In Beni Suef, the most important of which are: 

- Lack of update of training courses on the use of global e-

management systems and Internet networks.  - The existence of 

technical problems specific to the availability of internet service 

in a permanent capacity. - The existence of a culture among 

employees that they will be dispensed with in the case of 

electronic management. - Employees are not aware of the 

importance of using e-management and also dealing with it. - 

Lack of special databases for the use of the Directorate. 

- Lack of a budget for the requirements of activating electronic 

management. - Lack of a strong, fast and secure infrastructure 

for the directorate's uses. - The lack of trained personnel to deal 

with the computer in English easily and easily.  

- The lack of a maintenance team is ready to deal immediately with 

malfunctions that may occur while working in computers and 

networks.  


