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هدفت هذه الدراسة الى التعرف الى املعوقات التي تحول دون تطبيق امللخص : 

االلكترونية بمعهد علوم و تقنيات النشاطات البدنية و الرياضة بجامعة اإلدارة 

سوق أهراس و هذا من وجهة نظر االداريين، بعد توجهها الى تطبيقها على غرار 

امعات الجزائرية و عليه صيغت اشكالية الدراسة على ماهي املعوقات العديد من الج

 التي تحول دون تطبيق االدارة االلكترونية باملعهد.

مجموعة من  عينة الدراسة وهي  قام الباحث بتوزيع استمارة استبيانية على       

انه توجد و توصلنا الى  11االداريين العاملين بذات املعهد أختيرو عشوائيا و عددهم 

معوقات تقنية و بشرية و تنظيمية تعرقل تطبيق االدارة االلكترونية و هذا بدرجة 

 وهو ما يتوافق مع الدراسات السابقة واملشابهة التي تم اعتمادها في  بحث هذا.  كبيرة.

و عليه أوص ى الباحث بضرورة زيادة االهتمام بضرورة تطبيق االدارة االلكترونية         

ملا لها من فوائد على العاملين و األساتذة و الطلبة على حد سواء، و كذلك لدورها في 

بضرورة تنظيم دورات تكوينية و  اختصار الجهد و الوقت على العاملين كما أوص ى

     أيام دراسية للعاملين.
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RÉSUMÉ :  

L’objectif de cet étude était de connaitre les obstacles de  l’application de 

l’administration électronique à l’institut  de l’éducation physique et sportive 

dans université de souk ahras du point de vue des administrateurs. 

Ainsi le problématique s’était : que sont les obstacles de l’application de 

l’administration électronique au niveau de l’institut ? 

 Le chercheur distribue un questionnaire sur un groupe de 14 administrateurs 

qui travaillent dans l’Institute ont choisi  par hasard. 

Nous avons constaté également  la présence des obstacles techniques ; humains 

et d’organisation  ce qui limite grandement l’application de l’administration 

électronique. 

Ainsi le chercheure recommandait :la nécessité de l’application de 

l’administration électronique  à cause de ses avantages pour les travailleur, les 

enseignants et les étudiants ; aussi organisais les journées des études et former 

les administrateur. 

Mots clés :  

-Les obstacles 

-l’administration 

électronique 

l’institut de 

l’éducation 

physique et 

sportive 

 

 

 اشكالية البحث: و  مقدمة -2

لقد اتجهت الجزائر في السنوات األخيرة الى التوجه الى تطبيق اصالحات عديدة في شتى املجاالت       

و القطاعات و رفعت تحديات لعل ابرزها تطبيق االدارة االلكترونية من أجل تقديم خدمات أفضل 

 للمواطن و بجودة و في ظرف وجيز و بالتالي كسب رضاه.

االصالحات شملت قطاع التعليم العالي أيضا نظرا لألهمية الكبيرة له و باعتباره جزءا هاما هذه       

في املنظومة االقتصادية و املجتمعية في بالدنا كونه يقدم خدمات ملا يفوق مليون مواطن سواء 

جين منها أكانوا طلبة أو أساتذة أو عمال او شركاء اجتماعيين أو اقتصاديين و غيرهم ـ كما أن الخري

يتوجهون للعمل في غالبية القطاعات. و عليه عمدت وزارة التعليم العالي و الجامعات الجزائرية الى 

تطبيق االدارة االلكترونية في جميع عملياتها بدءا من تسجيالت الطلبة الجدد و توجيههم و مواقيت 

 و االدارة.  و األساتذةالدراسة و تحميل الدروس و االطالع عليها و حتى التفاعل بين الطلبة 
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فاإلدارة االلكترونية  تعمل على تقليص كل من الجهد و الوقت لكل من االداري و األستاذ و     

الطالب على حد سواء في تحقيق األهداف و هذا بتوفير امكانيات مادية و بشرية مؤهلة من أجل 

تنا عامة و معاهد التربية البدنية تحقيقها، غير أنه في الواقع فتطبيق االدارة االلكترونية لجامعا

خاصة لم ترقى بعد الى املستوى املطلوب و هذا نظرا للعديد من املعوقات و علبه قمنا بطرح 

السؤال: ما هي معوقات تطبيق االدارة االلكترونية بمعهد علوم و تقنيات النشاطات البدنية و 

 الرياضية من وجهة نظر االداريين؟

 الفرضيات:-2

 ية العامة:الفرض-2-0

هناك معوقات تقنية و تنظيمية و بشرية تحول دون تطبيق االدارة االلكترونية بمعهد علوم و 

 تقنيات النشاطات البدنية و الرياضية.

 الفرضيات الجزئية:-2-2

 .هناك معوقات تقنية تعيق تطبيق االدارة االلكترونية باملعهد -1

 .االلكترونية باملعهدهناك معوقات تنظيمية تعيق تطبيق االدارة  -8

 .هناك معوقات بشرية تعيق تطبيق االدارة االلكترونية باملعهد -3

 أهداف البحث:-0

 التعرف على االدارة االلكترونية و دورها في املعاهد.-

 التعرف على معوقات تطبيق االدارة االلكترونية. -

علوم و تقنيات النشاطات البدنية اقتراح بعض الحلول لتسهيل تطبيق االدارة االلكترونية بمعاهد -

 و الرياضية.

 أهمية البحث: -1

أهم املعوقات التي تحول دون التطبيق الجيد لإلدارة تكمن أهمية البحث في تسليط الضوء على 

االلكترونية بمعهد علوم و تقنيات النشاطات البدنية و الرياضية كجزء من الجامعة الجزائرية 

لها، محاولين اعطاء بعض الحلول و املقترحات من أجل توعية أكبر بالرغم من األهمية الكبيرة 

 .لإلداريين ملختلف تسمياتهم الوظيفية و رتبهم من أجل املساهمة في ارساء تطبيقها
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 مصطلحات البحث: -5

 :اإلدارة االلكترونية -

 الواسع االستخدام طريق عن اإللكتروني املكتب وإحالل الورقية املعامالت عن االستغناء تعني

 خطوات حسب معالجتها تم مكتبية إجراءات إلى العامة الخدمات وتحويل املعلومات لتقنية

 (38، صفحة 8112)السالمي، مسبًقا. منفذة متسلسلة

هي منظومة متكاملة تهدف الى تحويل العمل االداري العادي من ادارة يدوية الى ادارة حاسوبية  -

باالعتماد على نظم معلوماتية قوية نساعد في اتخاذ القرار االداري بأسرع وقت و بأقل التكاليف. 

 .(8118)عوينة، 

االدارية التي يقوم بها املوظف عن طريق استخدام الحاسوب  و يعرفها الباحث: على أنها العمليات  -

 االنترنيت تهدف الى اختصار كل من الجهد و الوقت و تحقيق رضا العاملين.

 : املعوقات -

املعوقات هي كل األشياء واألشخاص و األشكال التي يمكن ان تكون حائال لإلنسان دون تحقيق  -

 (012، صفحة 8110)جرجس، .أهدافه و طموحاته

يعرفها الباحث على أنها ما يجول دون تطبيق االدارة االلكترونية سواء كانت مادية أو بشرية او  -

 تقنية.

عرفهم السيد على أنهم املسؤولين الذين يقومون بصياغة رسالة و رؤية الجامعة، و  -االداريين:   -

بذل كافة السبل لتسهيل تحقيقها على أرض الواقع، مع تطوير نظم و اجراءات العمل، و تبني القيم 

الالزمة لضبط السلوك نحو تحقيق النجاح، و إعطاء القدوة الحسنة في أعمالهم و تصرفاتهم. 

 (10، صفحة 8111)السيد، 

بعرفها الباحث على انهم املوظفين الذين لهم الطابع االداري و يعملون على تطبيق سياسة  -

 الجامعة.

 االجراءات امليدانية للدراسة:-5

 نظرا لطبيعة املوضوع فقد اعتمد الباحث املنهج الوصفي في دراسته.املنهج املتبع: -5-0

إداريي معهد علوم و تقنيات النشاطات البدنية و الرياضية  يتكون منمجتمع الدراسة:  -5-2

 .بجامعة سوق أهراس

إداريي ب معهد علوم و تقنيات النشاطات  11تكونت عينة الدراسة من عينة الدراسة:  -5-0

 .البدنية و الرياضية بجامعة سوق أهراس
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 مجاالت الدراسة:-5-5

 .8112 مارسالى نهاية  8112 جانفيمن بداية املجال الزماني: -أ

 .معهد علوم و تقنيات النشاطات البدنية و الرياضية بجامعة سوق أهراس  املجال املكاني:-ب

 .أهراس سوق  بجامعة والرياضية البدنية النشاطات وتقنيات علوم إداريي معهداملجال البشري: -ج

 املراجع واستند الباحث في جمع معلوماته على مجموعة من املصادر أدوات الدراسة:  -5-1

 .لإلداريينموجهة  ةاستبياني ةاستمار و  البيبليوغرافية،

 األسس العلمية ألدوات الدراسة:-5-3

 صدق االستمارات االستبيانية: -5-3-0

االختصاص تم عرض االستمارة االستبيانية على خمسة من املحكمين من ذوي صدق املحكمين: -أ

 %01و ذلك للنظر في مدى مالئمة االستبيانين ملا وضعا من أجله، و قد اتفق املحكمين بنسبة تفوق 

 مع عمل بعض التعديالت البسيطة على االستمارة.

تم حساب معامالت االرتباط بين عبارات كل محور ز االستبيان الصدق البنائي لالستمارتين: -ب

 و هو ارتباط قوي. 1.20: وجاء  α≤0ككل و ذلك عند مستوى داللة

 ثبات االستمارات االستبيانية:  -5-3-2

حيث تم حساب الثبات باستخدام معادلة ألفا كورينباخ من خالل البرنامج طريقة ألفا كورينباخ: -

و تبين أن االستمارة االستبيانية بدرجة عالية من الثبات حيث جاء معامل الثبات  spssاالحصائي 

 .1.210خ لالستمارة املوجهة لإلداريين: ألفا كورينبا

معامل ألفا  ،معامل ارتباط لبيرسون وظف الباحث في هذه الدراسة: املعالجة االحصائية:  -5-8

 .spssي. و اعتمدنا على الحزمة االحصائية و الوزن النسب كورينباخ، الوسط الحسابي

 : الجدول التالي يو كان املحك املعتمد في الدراسة كما موضح ف

 :املحك املعتمد في الدراسة. 10جدول رقم

 االشارة درجة التوافر الوزن النسبي املقابل له طول الخلية

 سالبة قليلة جدا 30-81من 1.21-1من 

 قليلة 08-30أكبر من  8.01-1.21أكبر من 

 محايدة متوسطة 02-08أكبر من  3.11-8.01أكبر من 

 موجبة كبيرة 21-02أكبر من  1.81-3.11أكبر من 

 كبيرة جدا 111-21أكبر من  0-1.81أكبر من
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 النتائج: ةمناقشتحليل و عرض و -9

 :لإلداريين ككلوجهة ستبيانية املأوال : عرض و تحليل النتائج الخاصة  باالستمارة اال 

 لإلداريين ككل:وجهة ستبيانية املالنتائج الخاصة  باالستمارة اال : يمثل 12جدول رقم 
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املعوقات التقنية لتطبيق االدارة  0

 االلكترونية

 كبيرة  13 08.10 3.01 81 01 111

املعوقات التنظيمية لتطبيق االدارة  2

 االلكترونية

 كبيرة  11 00.00 3.00 88 11 110

املعوقات البشرية لتطبيق االدارة  0

 االلكترونية

 كبيرة  18 01.11 3.01 30 13 02

 كبيرة - 00.21 3.21 02 110 823 جاالتجميع امل

 من خالل النتائج املوضحة في الجدول أعاله نجد أن:

املعوقات التنظيمية لتطبيق االدارة االلكترونية جاءت أوال حسب االداريين و هذا بوسط حسابي  -

و بدرجة موافقة كبيرة، فال بيئة العمل و ال و التنسيق و ال خطط  %00.00ووزن نسبي  3.00بلغ 

 العمل أو التدريب كافيين حسبهم من أجل تبني االدارة االلكترونية.

ووزن نسبي  3.01ة لتطبيق االدارة االلكترونية جاءت ثانيا بوسط حسابي املعوقات البشري -

و بدرجة موافقة كبيرة فاالطار البشري املكلف بتطبيقها حسب االداريين غير مهيأ بعد من  01.11%

أجل تطبيها سواء من حيث التكوين و املهارات اللغوية و االتصالية و  أو برامج التدريب و الخوف 

 في حالة الخطأ. من املساءلة

ووزن نسبي  3.01املعوقات التقنية لتطبيق االدارة االلكترونية جاءت ثالثا بوسط حسابي  -

 املتابعة قلةأو  االتصال لشبكات التحتية البنيةو بدرجة موافقة كبيرة أيضا فكل من  08.13%
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و عدم القدرة على مواكبة سرعة التطور التكنولوجي وضعف الصيانة  اإللكترونية األجهزة لصيانة

 تساهم بشكل كبير في الحيلولة دون تطبيق االدارة االلكترونية.

لإلداريين حسب كل وجهة ستبيانية امل: عرض و تحليل النتائج الخاصة  باالستمارة اال  ثانيا

 :معوق 

 املعوقات التقنية لتطبيق االدارة االلكترونية: -0
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 كبيرة 12  01.18 3.00 18 11 12 وأنظمتها اآللي الحاسب أجهزة تطور  سرعة 0

متوس 13 01.82 3.81 18 10 10 االتصال لشبكات التحتية البنية ضعف 2

 طة

 كبيرة  18  02.00 3.08 11 10 10 اإللكترونية البرمجيات أسعار ارتفاع 0

 كبيرة  10 01.11 3.01 18 10 10 اإللكترونية األجهزة لصيانة املتابعة قلة 1

 تكنولوجيا تطور  بمتابعة االهتمام قلة 5

 املعلومات

متوس 11 00.11 3.30 18 10 10

 طة

 اآلليات توضح التي اإلرشادات قصور  9

 ةاإلدارة اإللكتروني لتطبيق

متوس 11 00.11 3.30 18 10 10

 طة

املخصص  ال املالي ال اإلسهاممحدودية  3

 اإللكترونية اإلدارةتطبيقات  لدعم

 كبيرة 10 01.11 3.01 11 10 10
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 اإلداریين لدى الحاسوبية املعرفة قلة 8

 التقنية هذه إدخال علىيعملون  الذين

 كبيرة 10 08.20 3.01 18 11 12

 التقنية سلبيات من العاملين خوف 3

 مصالحهم على الحديثة

 كبيرة  10 00.01 3.02 11 10 12

 في املختصين املوظفين عدد في النقص 01

 وبالحاس أجهزة صيانة

 كبيرة 10 08.20 3.01 18 11 11

 عند القیاسیة باملواصفات االهتمام قلة 00

 وبالحاس أجهزةء شرا

 كبيرة  18  02.00 3.08 11 11 10

 حدوث عند احتياطي نظام وجود ضعف 02

 العام النظام في خلل

 كبيرة  11 21.11 1.11 18 11 11

 على املطبقة البرمجيات تحديث ضعف 00

 الحاسوب أجهزة

 كبيرة  18  02.00 3.08 13 18 10

 كبيرة - 08.10 3.01 81 00 111 جميع العبارات

 من خالل النتائج املوضحة في الجدول أعاله نجد:

( جاءت أوال العام النظام في خلل حدوث عند احتياطي نظام وجود ضعفالعبارة الثانية عشر ) -

 و بدرجة موافقة كبيرة فاإلدارة االلكترونية تتطلب توفير %21.11ووزن نسبي  1.11بوسط حسابي 

برامج بديلة في حال تعرض النظام الرئيس ي لخلل أو عطل أو اختراق من أجل حفظ البيانات و 

 كذلك لعدم توقيف الخدمات للمستفيدين و هو ما يمثل عائق حقيقي لتطبيقها.

( والعبارة  الحادية عشر اإللكترونية البرمجيات أسعار ارتفاعجات ثانيا كل من العبارة الثالثة )  -

 وب( و العبارة الثالثة عشر )ضعفالحاس أجهزةء شرا عند القیاسیة باملواصفات االهتمام قلة)

و  %02.00ووزن نسبي  3.08الحاسوب( بوسط حسابي  أجهزة على املطبقة البرمجيات تحديث

بدرجة موافقة كبيرة أيضا حسب االداريين فغالء أسعار البرمجيات و أجهزة الحاسوب يدفعان 

املؤسسة الى اللجوء الى اقتناء األقل منها سعرا على حساب النوعية كذلك تحديث البرمجيات 

 يتطلب انفاقا أكثر وهو ما ال تستطيع تحمله.
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مصالحهم( جاءت خامسا  على الحديثة تقنيةال سلبيات من العاملين العبارة التاسعة )خوف -

وبدرجة كبيرة أيضا فكما هو معروف فان االدارة  %00.01ووزن نسبي 3.02بوسط حسابي 

االلكترونية تتطلب عدد أقل من املوظفين الذين يشتغلون عليها وذوي تكوين خاص و هو ما يجعل 

 اعاقة تطبيقها. املوظف يخش ى فقدان منصبه أو امتيازاته الوظيفية و بالتالي 

التقنية(  هذه إدخال على يعملون  الذين اإلداریين لدى الحاسوبية املعرفة العبارتان الثامنة )قلة -

الحاسوب( جاءتا سادسا بوسط  أجهزة صيانة في املختصين املوظفين عدد في والعاشرة )النقص

فاملوظف الذي وظف قبل تبني االدارة االلكترونية على أساس  %08.20ووزن نسبي  3.01حسابي 

مهارات ادارية كالسيكية ال على أساس معرفته بالحاسوب و طرق العمل به غالبا كذلك قلة 

املختصين في الصيانة خاصة بعد تقلص فرص التوظيف نظرا لألزمة املالية التي مست عدة 

 دون تطبيقها الجيد. قطاعات على غرار جامعاتنا كلها عوائق حالت

ووزن  3.00وأنظمتها( بوسط حسابي اآللي الحاسب أجهزة تطور  جات ثامنا العبارة األولى )سرعة-

و بدرجة كبيرة، فسرعة التطور الحاصلة في عصرنا تتطلب تحديث مستمر ملعارف  %01.18نسبي 

 و مهارات ملوظفين للتماش ي معها.

 املالي اإلسهام محدوديةاإللكترونية( والسابعة ) األجهزة انةلصي املتابعة العبارتان الرابعة )قلة -

ووزن نسبي  3.01بوسط حسابياإللكترونية( جاءتا تاسعا  اإلدارةتطبيقات  لدعماملخصص 

و بدرجة كبيرة، فكل من الصيانة و التطبيقات االلكترونية تتطلب تخصيص اهتمام لهما  01.11%

 و توفير أغلفة مالية من أجل ضمان استمرارية الخدمات و مواكبتاها للتطورات الحاصلة.

 املعلومات( و السادسة )قصور  تكنولوجيا تطور  بمتابعة االهتمام العبارتان الخامسة )قلة -

 3.30اإللكترونية( جاءتا حادية عشرة بوسط حسابي  اإلدارة لتطبيق اآلليات توضح يالت اإلرشادات

 و بدرجة موافقة متوسطة، اذ أن االداريون  %00.11ووزن نسبي 

يرون أنه هناك اهتمام بتطور تكنولوجيات املعلومات من قبلهم بدرجة متوسطة كما أن االرشادات 

موجودة و لكنها غير كافية اال انهما أقل اعاقة من املعوقات الخاصة بتطبيق االدارة االلكترونية 

 األخرى.

 3.81جات ثالثة عشر بوسط حسابي  (االتصال لشبكات التحتية البنية ضعفالعبارة الثانية )-

و بدرجة موافقة متوسطة، فمؤخرا شرعت ادارة الجامعة بتزويد املعاهد و  %01.82ووزن نسبي 

خطوة تمهيدية من أجل ألكترنة العمليات االدارية لكن مرحلة التطبيق الكليات بخطوط األنترنيت ك

 الفعلي لها لم تنطلق بعد.
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 لتطبيق مناسبة عمل بيئةر  تواف ضعف 1

 اإللكتروني اإلدارة

 كبيرة  11 01.18 3.00 13 11 10

 للتعاون  استراتيجية خطة وجود عدم 8

  و اإلدارية القيادات ببن والتنسيق

 اإللكترونية اإلدارة لتطبيق األكاديمية

12 11 18 3.01  

01.82 

 كبيرة  10

 إليها تحتاج التي الوقت إدارة مهارة ضعف 3

 اإللكترونية اإلدارة

 كبيرة  18 01.11 3.01 13 11 10

 ملطالب الجامعة تراإدا استجابة بطء 1

 الجامعية واألقسام اإلدارات في التغیير

 كبيرة  10 00.01 3.02 11 10 12

 عملية تؤخر راءات اإلداريةاإلج روتينية 0

 اإللكترونية اإلدارة نحو التوجه

12 11 18 3.01  

01.82 

 كبيرة  10

 في الجامعية للقيادات الدعم ضعف 0

 اإللكترونية اإلدارة تطبيق

 كبيرة  18 21.11 1.11 11 11 13

 لنشر اإلعالمية التوعية برامج ضعف 3

 في اإللكترونية اإلدارةتطبيق  ثقافة

 الجامعات

 كبيرة  11 00.11 3.20 11 13 11

 اإلدارة تطبيق لتطور  املتابعة غیاب 8

 اإللكترونية

 كبيرة  18 21.11 1.11 11 18 11
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 مجال في للعاملين املالیة الحوافز نقص 3

 اإللكترونية اإلدارة

 كبيرة 11 28.20 1.11 11 18 11

 الجامعي التنظيمي الهيكل استجابة ضعف 01

 اإللكترونية اإلدارة تطبيق ملتطلبات

10 10 11 3.01  

01.82 

 كبيرة 10

 القيادات و األجهزة ببن التنسيق غیاب 00

 الجامعي بالنشاط العالقة ذات األكاديمية

 كبيرة 11 08.20 3.01 18 10 10

 املصالح نفوذزايد وت الشفافية غیاب 02

 الخاصة

12 18 11 3.01  

01.82 

 كبيرة 10

 كبيرة - 00.00 3.00 88 11 00 جميع العبارات

 من خالل النتائج املوضحة في الجدول أعاله نجد أن:

اإللكترونية( جاءت أوال بوسط  اإلدارة مجال في للعاملين املالیة الحوافز العبارة التاسعة )نقص -

و بدرجة موافقة كبيرة، فالحوافز املادية من شأنها أن  %28.20ووزن نسبي قدر ب 1.11حسابي بلغ 

تزيد من دافعية و ابداع العاملين في مجال االدارة االلكترونية و هو ما عبروا عليه و بقوة من خالل 

 هذه العبارة.

 اإللكترونية( اإلدارة تطبيق في الجامعية للقيادات الدعم ضعفجاءت ثانيا العبارتان السادسة ) -

ووزن نسبي قدر  1.11بوسط حسابي بلغ اإللكترونية(  اإلدارة تطبيق لتطور  املتابعة غیابة )والثامن

و بدرجة موافقة كبيرة، فإحساس االداريين بدعم القيادة العليا ضروري من أجل  %21.11ب 

 ارساء االدارة االلكترونية كذلك الحال بالنسبة للمتابعة املستمرة.

 في اإللكترونية اإلدارةتطبيق  ثقافة لنشر اإلعالمية التوعية برامج ضعفالعبارة السابعة ) -

ودرجة موافقة كبيرة أيضا،  %00.11ووزن نسبي  3.20( جاءت رابعا بوسط حسابي الجامعات

فالبرامج التوعوية ضرورية دائما في حال تطبيق أي جديد و عادة يكون الغرض منها و خاصة في 

يف املوظفين بها و ألهميتها و أهدافها و فوائدها و كيفيات تطبيقها و مجال االدارة االلكترونية تعر 

 هذا من أجل توحيد الجهود من اجل تطبيق سليم و صحيح.
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 واألقسام اإلدارات في التغیير ملطالب الجامعة تراإدا استجابة بطءجاءت العبارة الرابعة ) -

و بدرجة موافقة كبيرة، فاإلدارة  %00.01ووزن نسبي  3.02الجامعية( خامسا بوسط حسابي

 االلكترونية تتطلب التزام جميع مستويات االدارة بالتغيير من أجل التواؤم مع متطلباتها.

ببن  والتنسيق للتعاون  استراتيجية خطة وجود عدمسادسا جاءت كل من العبارات الثانية ) -

 راءات اإلداريةاإلج و الخامسة )روتينيةاإللكترونية(  اإلدارة لتطبيق األكاديمية واإلدارية القيادات

 التنظيمي الهيكل استجابة ضعفاإللكترونية ( و العاشرة ) اإلدارة نحو التوجه عملية تؤخر

 املصالح نفوذزايد وت الشفافية غیاباإللكترونية( و الثانية عشر ) اإلدارة تطبيق ملتطلبات الجامعي

و بدرجة موافقة كبيرة، فتظافر الجهود وفق  %01.82ووزن نسبي  3.01( بوسط حسابيالخاصة

خطة واضحة و ووضوح الرؤى وسالسة االجراءات االدارية عوامل أساسية من أجل تطبيق االدارة 

 االلكترونية.

 ذات األكاديمية القيادات و األجهزة ببن التنسيق غیابعاشرا جاءت العبارة الحادية عشر ) -

و بدرجة موافقة كبيرة أيضا،  %01.82ووزن نسبي  3.01حسابي( بوسط الجامعي بالنشاط العالقة

 فالتنسيق بين جميع الفاعلين فاملعهد و الجامعة ضروري.

اإللكتروني( جاءت حادية عشر  اإلدارة لتطبيق مناسبة عمل بيئة توافر ضعفالعبارة األولى ) -

بيئة مالئمة تشكل  وبدرجة موافقة كبيرة، فعدم توافر  %01.18ووزن نسبي  3.00بوسط حسابي

 عائقا كبيرا أمام تطبيق االدارة االلكترونية.

اإللكترونية( جاءت ثانية عشرة  اإلدارة إليها تحتاج التي الوقت إدارة مهارة ضعفالعبارة الثالثة ) -

و بدرجة موافقة كبيرة، فمهارة ادارة الوقت من املهارات  %01.11ووزن  نسبي  3.01بوسط حسابي 

 األساسية التي يجب أن يتمتع بها املوظف في االدارة االلكترونية.

 املعوقات التقنية لتطبيق االدارة االلكترونية:-0

 : يوضح النتائج املتعلقة باملعوقات التقنية لتطبيق االدارة االلكترونية:10جدول رقم 
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 البشري  طارلال  و التدريب اإلعداد ضعف 0

 اإللكترونية اإلدارة في للعمل  املهيأ

 كبيرة  12 01.18 3.00 13 11 07

 مع التعامل في البشري  العنصر كفاءة قلة 2

 اإللكترونية اإلدارة

12 11 18 3.01 01.82

  

 كبيرة  11

 الحاسب استخدام عن العاملين عزوف 0

 الوظيفية األعمال من خوفا اآللي

 كبيرة  10 02.00 3.18 18 10 10

 التقنية مجال في التدريب برامج قلة 1

 لإلداریين

12 11 18 3.01 01.82

  

 كبيرة  11

القيادات  بعض لدى اتاللغ مهارة ضعف 5

 واألكاديمية اإلدارية

 كبيرة  13 00.01 3.02 13 11 11

 حال في املساءلة من املوظفين بعض خوف 9

 األجهزة أحد تعطل

12 11 18 3.01 01.82

  

 كبيرة  11

 و املؤتمرات الندوات بأهمية الوعي قلة 3

 اإللكترونية باإلدارة املتعلقة

 كبيرة  18 21.11 1.11 11 13 11

 لالستفادة مؤهلين غير بمدربين االستعانة 8

 خبراتهم من

متو  11 00.11 3.30 18 10 10

سط

 ة

 الهياكل ببن االتصال وسائل ضعف 3

 الجامعة في اإلدارية

 كبيرة 10 08.20 3.01 18 10 10
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الذين  البشرية للكفاءات الدعم ضعف 01

 اإللكترونية اإلدارة نجاح في يسهمون 

 كبيرة 11 28.20 1.11 11 11 11

 كبيرة - 01.11 3.01 10 13 02 جميع العبارات

 من خالل النتائج املوضحة في الجدول أعاله نجد أن:

اإللكترونية(  اإلدارة نجاح في الذين يسهمون  البشرية للكفاءات الدعم ضعفالعبارة العاشرة )-

و بدرجة موافقة كبيرة، فدعم الكفاءات من  %28.20ووزن نسبي  1.11جاءت أوال بوسط حسابي 

 جميع الجوانب من شأنه تحفيزهم على التطوير املستمر و انجاح االدارة.

اإللكترونية( جاءت ثانيا  باإلدارة املتعلقة و املؤتمرات الندوات بأهمية الوعي قلةالعبارة السابعة ) -

 املتعلقةة، فالندوات واملؤتمرات و بدرجة موافقة كبير  %21.11ووزن نسبي  1.11بوسط حسابي 

 اإللكترونية ضرورية من أجل التطبيق السليم لها. باإلدارة

واألكاديمية( جاءت ثالثا  القيادات اإلدارية بعض لدى اتاللغ مهارة ضعفالعبارة الخامسة ) -

و بدرجة موافقة كبيرة، فأغلبية البرامج االلكترونية  %00.01ووزن نسبي  3.02بوسط حسابي 

 تتطل مهارات لغوية من قبل املوظفين و هو ما يشكل عائقا يحول دون التطبيق االمثل لها.

اإللكترونية( و  اإلدارة مع التعامل في البشري  العنصر كفاءة قلةرابعا جاءت العبارات الثانية ) -

 من املوظفين بعض خوفالسادسة )( لإلداریين التقنية جالم في التدريب برامج قلةالرابعة )

 موافقة وبدرجة %01.82 ووزننسبي 3.01 حسابي ( بوسطاألجهزة أحد تعطل حال في املساءلة

كبيرة، وهذا يرجع الى التكوين الذي تلقوه و البرامج التكوينية  كذلك  قلة التوعية للموظفين و عدم 

 وضوح الرؤية بالنسبة لهم.

 ( بوسطالجامعة في اإلدارية الهياكل ببن االتصال وسائل ضعفجاءت سابعا العبارة التاسعة ) -

كبيرة، فاالتصال يجب أن يكون مستمرا و  موافقة وبدرجة%08.20ووزن نسبي  3.01 حسابي بلغ 

 بطرق مختلفة.

اإللكترونية( جاءت  اإلدارة في للعمل املهيأ البشري  للكادر و التدريب اإلعداد ضعفالعبارة األولى ) -

، فتطبيق االدارة االلكترونية يلزمه تأهيل و %01.18 ووزن نسبي 3.00ثامنا بوسط حسابي 

 تكوين املوظف جيدا.

الوظيفية( جاءت  األعمال من خوفا اآللي الحاسب استخدام عن العاملين عزوفالعبارة الثالثة ) -

وافقة كبيرة، فكثيرا ما يتعرض املوظف املتقن و بدرجة م %02.00ووزن نسبي  3.18بوسط حسابي 
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للعمل بالحاسوب للضغط الكبير نتيجة األعمال املتراكمة و هذا ما بدفع بالكثير منهم الى التهرب من 

 .استخدامه

خبراتهم( جاءت عاشرا بوسط  من لالستفادة مؤهلين غير بمدربين االستعانةالعبارة الثامنة ) -

وبدرجة موافقة متوسطة، فاملدربين الكفؤين هم من يستفيد  %00.11ووزن نسبي  3.30حسابي بلغ

 منهم موظفيهم و من مهاراتهم.

 مناقشة النتائج في ضوء الفرضيات:-3

هناك معوقات تقنية تعيق تطبيق  مناقشة النتائج املتعلقة بالفرضية الجزئية األولى:- 3-0

 .االدارة االلكترونية باملعهد

املتعلقة باملعوقات التقنية و  13و الجدول رقم  18من خالل النتائج املوضحة في الجدول رقم 

لتطبيق االدارة االلكترونية وجدنا أن عينة االداريين املدروسة ترى بأنه هناك معوقات تقنية تجول 

و  3.01 دون تطبيق االدارة االلكترونية باملعهد و هذا بدرجة  كبيرة حيث كان الوسط الحسابي

 .%08.13الوزن نسبي 

و عدم  اإللكترونية األجهزة لصيانة املتابعة قلةأو  االتصال لشبكات التحتية البنيةفكل من        

القدرة على مواكبة سرعة التطور التكنولوجي وضعف الصيانة تساهم بشكل كبير في الحيلولة دون 

 تطبيق االدارة االلكترونية.

و التي توصلت الى  (8110)غنيم، هذه النتائج جاءت متوافقة مع دراسة   

 تقنيةالذيوجدأنأكثرمعوقاتاستخداماإلدارةاإللكترونيةفيتطويرالعمالإلداريهياملعوقاتال

و التي توصلت الى انه توجد معوقات تقنية تحول  (1131 -ه 1180)البشرى، و متوافقة مع دراسة

و بدرجة  00و بنسبة  3.00دون تطبيق االدارة االلكترونية حيث بلغ متوسط عبارات هذا البعد 

 كبيرة.

توجد معوقات تقنية أهمها نقص و التي توصلت الى أنه  (8111)الحسنات، و متوافقة مع دراسة 

 االرشادية املوضحة آلليات تطبيق االدارة االلكترونية.األدلة 

 من خالل ما سبق نصل الى اثبات صحة الفرضية الجزئية األولى.

هناك معوقات تنظيمية تعيق تطبيق مناقشة النتائج املتعلقة بالفرضية الجزئية الثانية:-3-2

 .االدارة االلكترونية باملعهد
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ة االلكترونية جاءت أوال حسب االداريين و هذا بوسط حسابي املعوقات التنظيمية لتطبيق االدار  -

و بدرجة موافقة كبيرة، فال بيئة العمل و ال و التنسيق و ال خطط  %00.00ووزن نسبي  3.00بلغ 

 العمل أو التدريب كافيين حسبهم من أجل تبني االدارة االلكترونية.

و التي توصلت الى انه توجد  (1131 -ه 1180)البشرى، هذه النتائج جاءت متوافقة مع دراسة         

و  3.23معوقات بشرية تحول دون تطبيق االدارة االلكترونية حيث بلغ متوسط عبارات هذا البعد 

 و بدرجة كبيرة. 00.0بنسبة 

ى أنه توجد معوقات تنظيمية أهمها: و التي توصلت ال(8111)الحسنات، و متوافقة مع دراسة 

التي تؤخر عملية التحول نحو االدارة اإللكترونية و ضعف دعم الوزارة  الروتينية اإلجراءات

 اإللكترونية. اإلدارة لتطبيق الالزمة التشريعات لسياسات تطبيق االدارة االلكترونية ونقص

 الثانية.من خالل ما سبق نصل الى اثبات صحة الفرضية الجزئية 

هناك معوقات بشرية تعيق تطبيق مناقشة النتائج املتعلقة بالفرضية الجزئية الثالثة: -3-0

 .االدارة االلكترونية باملعهد

ووزن نسبي  3.01املعوقات البشرية لتطبيق االدارة االلكترونية جاءت ثانيا بوسط حسابي  -

و بدرجة موافقة كبيرة فاالطار البشري املكلف بتطبيقها حسب االداريين غير مهيأ بعد من  01.11%

أجل تطبيها سواء من حيث التكوين و املهارات اللغوية و االتصالية و  أو برامج التدريب و الخوف 

 من املساءلة في حالة الخطأ.

 هذه النتائج جاءت متوافقة مع دراسة كل من:

و التي توصلت الى انه توجد معوقات تقنية تحول دون تطبيق االدارة (1131 -ه 1180)البشرى،  -

 و بدرجة كبيرة. 21.2و بنسبة  1.11االلكترونية حيث بلغ متوسط عبارات هذا البعد 

معوقات بشرية أهمها ضعف مهارات اللغة توجد و التي توصلت الى أنه  (8111)الحسنات، و دراسة 

 االنجليزية و نقص الوعي بأهمية االدارة االلكترونية و النقص في الدورات التدريبية.

 من خالل ما سبق توصلنا الى اثبات صحة الفرضية الجزئية الثالثة.

هناك معوقات تقنية و تنظيمية و بشرية تحول دون تطبيق  مناقشة الفرضية العامة:-3-1

 الدارة االلكترونية بمعهد علوم و تقنيات النشاطات البدنية و الرياضية.ا

من خالل النتائج املعروضة سابقا توصلنا الى أنه توجد معوقات تقنية و تنظيمية و بشرية تحول 

 دون التطبيق األمثل لها باملعهد و هذه النتائج جاءت موافقة لدراسات كل من:
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 في االلكترونيةاإلدارة  تطبيق عدنان حامد بعنوان )معوقاتدراسة هدى عباس قنبر و ميسون -

واملستنصرية نموذجا( و التي توصلت الى  بغداد الجامعية جامعتي املكتبات

ومالية.  بشرية وجودمعوقاتلتطبيقاالدارةااللكترونيةفياملكتبتينمعوقاتتنظيميةوتقنية ومعوقات

 (308-381الصفحات ، 8111)حامد، 

 اإلجراءاتو التي توصلت الى أنه توجد معوقات تنظيمية أهمها: (1131 -ه 1180)البشرى، دراسة-

التي تؤخر عملية التحول نحو االدارة اإللكترونية و ضعف دعم الوزارة لسياسات تطبيق  الروتينية

اإللكترونية. كما توجد معوقات تقنية  اإلدارة لتطبيق الالزمة التشريعات االدارة االلكترونية ونقص

أهمها نقص األدلة االرشادية املوضحة آلليات تطبيق االدارة االلكترونية. و توجد معوقات بشرية 

أهمها ضعف مهارات اللغة االنجليزية و نقص الوعي بأهمية االدارة االلكترونية و النقص في 

 (8110)رمضان، ية. كذلك توجد معوقات مالية. و في مجال تدريب العاملين أشارالدورات التدريب

أن التدريب أحد أهم السبل لتزويد االداريين باملعلومات و املهارات و األساليب املتجددة  و تطوير 

بالتالي رفع مستوى األداء و وتحسين مهاراتهم و محاولة تغيير سلوكهم و اتجاهاتهم بشكل إيجابي و 

 الكفاءة لألفراد العاملين. 

ووجود  3.32و التي توصلت الى وجود معوقات ادارية حيث بلغ املتوسط (8110)الحربي، دراسة -

 و كلها كبيرة. 3.11املتوسط الحسابي  ومعوقات تقنية وبلغ 3.81معوقات بشرية حيث بلغ املتوسط 

 

 االقتراحات املستقبلية:-8

 تنظيم دورات تدريبة للعاملين حول االدارة االلكترونية.-

 نشر الوعي بالفوائد و ايجابيات تطبيق االدارة االلكترونية باملعاهد.-

توفير األدوات و االمكانات املادية و البشرية املؤهلة من أجل تسهيل تطبيق االدارة االلكترونية -

 باملعاهد.

 املستمر للبرمجيات االلكترونية ملواكبة التطورات الحاصلة خارج محيط الجامعة. التطوير-

 قائمة املراجع:

(. اإلدارة اإللكترونیة ملدارس التعلیم قبل الجامعي في اململكة األردنية 8118أبو سنينة عوينة. )-0

 (.111التربية)الهاشمية من وجهة نظر مديري املدارس. مجلة 
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معوقات تطبيق اإلدارة اإللكترونية في جامعة القصيم من وجهة نظر  .(2015) .ب ,الحربي-8

 ,جامعة أم القرى  .مذكرة ماجستير .القيادات اإلدارية واألكاديمية بالجامعة والحلول املقترحة لها

 .السعودية

رسالة  .في الجامعات الفلسطينيةمعوقات تطبيق االدارة االلكترونية  .(2011) .ع .س ,الحسنات-3

 .فلسطين .ماجستير

 .دار وائل :عمان.االدارة االلكترونية .(2008) .ع ,السالمي-1

(. القاهرة: دار 1(. تنمية املهارات القيادية للمديرين الجدد )اإلصدار ط8111عليوة السيد. )-0

 السماح.

 تروتية )مفهومها، متطلبات تطبيقها(. محمد فالق ، رضوان أنساعد. )بال تاريخ(. االدارة االلك-0

فرنس ي انجليزي. بيروت: دار -(. معجم مصطلحات التربية و التعليم عربي8110ميشال جرجس. )-0

 العربية. النهضة

(. معوقات تطبيق االدارة االلكترونية في املكتبات 8111دى عباس قنبر ، ميسون عدنان حامد. )ن-2

 .(811)8واملستنصرية نموذجا. مجلة األستاذ، الجامعية جامعتي بغداد 

 

مساهمة برامج التكوين االداري في الرفع من كفاءة األفراد  .(ديسمبر ,2016) .ن .ل ,رمضان-0

 .pp. 113-128 ,(2)6 ,مجلة االبداع .العاملين بمديريات الشباب و الرياضة

االلكترونية في تطوير العلم اإلداري ومعوقات استخدامها دور اإلدارة ( 8110)أيلول، .ع .أ ,غنيم-11

 .811-881( ، ص 11)81، املجلة التربوية .في مدارس التعليم

 

Study Summary : 

Title of study: obstacles of Applying Electronic Management at the institutes of 

physical education and sport from the point of view of administrators - Field study at 

the Institute of Science and Techniques of physical and sports activities at the 

University of Souk Ahras. 

Study problem: 

What are the obstacles Applying Electronic Management at the Institute of Science and 

Technology of physical and sports activities from the point of view of administrators? 
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Objectives of the study : 

- Identify the technical obstacles to Applying Electronic Management at the institute. 

- Identify the organizational obstacles to Applying Electronic Management at the 

institute. 

- Identifying the human obstacles to Applying Electronic Management at the institute .                           

- Suggest some solutions to facilitate the application of electronic management 

institutes of science and technology of physical activities and sports. 

Study Hypotheses: 

General Hypothesis:  

There are technical, organizational and human obstacles to Applying Electronic 

Management at the institute in the Institute of Science and Technology of physical and 

sports activities. 

 

Partial Hypotheses: 

1- There are technical obstacles that hinder the application of electronic administration 

in the Institute. 

2 - There are organizational obstacles that hinder the application of electronic 

administration Institute. 

3 - There are human obstacles that hinder the application of electronic administration 

Institute.. 

-Methodology: Due to the nature of the subject, the researcher adopted the 

descriptive approach in his study. 

- The study population: 16 Administrators working in  Institute of Science and 

Technology of physical activities and sports at the University of Souk Ahras. 

- Study Sample: The study sample consisted of 14 administrators of the Institute of 

Science and Techniques of Physical and Sports Activities at Souk Ahras University. 
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-Study Tools: The researcher based his data on a set of bibliographic sources and 

references, and a questionnaire for administrators. 

Results: 

- There are technical obstacles that hinder the application of electronic administration 

at the Institute. 

- There are organizational obstacles that hinder the application of electronic 

administration in the Institute. 

- There are human obstacles hindering the application of electronic administration at 

the Institute. 

Future proposals 

-Organizing training courses for employees on electronic management 

-Spread awareness of the benefits and positives of applying electronic administration 

to institutes 

-Providing qualified human and material resources and facilities in order to facilitate 

the application of electronic administration in institutes. 

-- Continuous development of electronic software to keep pace with developments 

outside the university environment 

Search Terminology: Obstacles, Electronic Management, Institute of Science and 

Technology Physical and Mathematical Activities. 

 


