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املتطلبات املادية والبشرية لتطبيق االدارة األلكترونية
في كليات وسكول التربية البدنية وعلوم الرياضة في محافظة اربيل-العراق
الباحث :أ.م.د تحسين علي اسماعيل شيرو اني
كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة/جامعة صالح الدين-اربيل2019-
امللخص
هدفا الدراسة:
 -1معرفة املتطلبات البشرية واملادية الالزم توفراها لتطبيق اإلدارة االلكترونية في كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة-جامعة صالح
الدين-اربيل وسكولي التربيةالبدنية وعلوم الرياضة في جامعتي كوية وسوران في محافظة اربيل-العراق.
-2الوقوف عل الفروق ذات الداللة اإلحصائية بين استجابات أفراد مجتمع الدراسة في املتطلبات املادية والبشرية الالزم توافرها
لتطبيق اإلدارة في كليات التربيةالبدنية وعلوم الرياضة التي ترجع إلى متغيرات " املراحل الدراسية – املؤهل العلمي – سنوات الخدمة
–العمل بالكلية– اتقان اللغات االجنبية وكفاءة الحاسوب.
اجراءات البحث :استخدم الباحث املنهج الوصفي املسحي .وتكون مجتمع البحث من الهيئة االدارية في كليات التربية البدنية وعلوم
الرياضة .اما العينة فتكونت من )العميد ومعاون العميد ورؤساء الفروع العلمية ومسؤول وحدة التسجيل و أمين املكتبة).
واستتتعان الباح تتث باملصتتادرالعلمية واس تتتمارة االستتتبيان العائ تتدة لدراسة(املس تتعوديفليفة بتتن ص تتال ي )2008ملالئمتتة ومطابق تتة اك ري تتة
محاورهتتا وفقراا تتا وةبيعةهتترا الدراستتة وتشتتتمل االستتتبانة علتتى عتتدد متتن املتغيترات املستتتقلة من ا(:فئتتة املستتتجي يالجت وستتنوات
الخبرة) واملكون من()5اوزان حس اجابات العينة.
وتمت املعالجة اإلحصائية للبيانات املستحصلة باستخدام البرنامج اإلحصائي  SPSSباستخدام األسالي اإلحصائية التالية  :معامل
ألفا كرونباخ ي معامل االرتباط يالتكرارات وال س املئوية واملتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية .
االستنتاجات :است تج البحث أن من أهم املتطلبات البشرية واملادية الالزم توافرها لتطبيق اإلدارة االلكترونية في كلية التربية
البدنية وعلوم الرياضة-جامعة صالح الدين-اربيل وسكولي التربيةالبدنية وعلوم الرياضة في جامعتي كوية وسوران في محافظة اربيل -
العراق هي:
 -1الحاجة إلى توفر املبرمجين القادرين على تصميم وتطوير البرامج اإللكترونية لتمشية األعمال اإلدارية للكلية والفنيين املهرة
الرين يعملون على مواجهة األعطال التي تحدث في األجهزة الحاسوبية وملحقاا ا وشبكات االتصال.
 -2ضرورة توافر هيئة ادارية مؤهلة ً
فنيا والقادرة على استخدام تقنية املعلومات اإلدارية .
-3أهمية توافر املدربين املؤهلين بإدارات الجامعات لتدري الهيئة اإلدارية في الكلية على استخدام تقنية املعلومات اإلدارية.
-4ضرورة توافر العنصرالبشري الفعال في الكلية والري يقوم على إدفال وإفراج البيانات.
-5الحاجة إلى تحقيق الربط اإللكتروني بين إدارة الكلية ورئاسة الجامعة التابعة لها وتأمين التواصل مع املحيط الخارجي.
 -6الحاجة إلى تأمين أجهزة وحواسي آلية حديثة وملحقاا ا ألعضاء الهيئة اإلدارية للكليةي وشبكات االتصال وفطوط الهاتف.
 -7عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين آراء أفراد مجتمع الدراسة(:فئة املستجي يالج وسنوات الخبرة).
التوصيات:
- ١أن تعمل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في االقليم على تفعيل دور الكوادر الفنية املحلية املؤهلين تأهيال عاليا في مجال
البرمجة الحاسوبية ي إلنتاج البرامج الحاسوبية املناسبة لألعمال اإلدارية للكليات واملعاهد التابعة لها وتطويرها.
- ٣توفير املستلزمات الضرورية الجيدة من أجهزة وحواسي ي وتوفير شبكات االتصال ي والبرامج الحاسوبية التي تساهم في تفعيل
تطبيق اإلدارة اإللكترونية في الكليات.
- ٤تشجيع العمل اإلداري اإللكتروني من قبل املسؤولين في اإلدارات العليا يوحث جميع العاملين على استخدام تقنية املعلومات
اإلدارية.
-5توفير برامج الحماية اإللكترونية لحماية البيانات.
-6اجراء ورشات عمل وسمنارات للعاملين في الكلية لشرح فوائد االدارة االلكترونية.

ثيداويستية ماددي ومرؤييةكان بؤ ثيادةكردني بةريوةبردني ئةليكترؤني لة كؤليذ و سكولةكاني
ثةروةردةى جةستةيي وزانستة وةرزشيةكان لةثاريزطاي هةولير – عيراق
تويَذةر  :ث.ي.د .تةحسين عةلي ئيسماعيل شيَرواني
كؤليذةي ثةروةردةى جةستةيي وزانستة وةرزشيةكان  /زانكؤي سةالحةددين – هةوليَر – 2019
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ثوختة
دوو ئامانجي تويذينةوةكة:
 -1زانيني ثيداويستيةكان ي مرؤيي وماددي ثيويستة هةبيت بؤ ثيادةكردني بةريوةبردني
ئةليكترؤني لة كؤليذةي ثةروةردةى جةستةيي وزانستة وةرزشيةكان – زانكؤي سةالحةددين -
هةوليَر و هةردوو سكولي ثةروةردةى جةستةيي وزانستةوةرزشيةكاني زانكؤي كؤية وسؤران
لةثاريزطاي هةوليَر.
 -2وةستان لةسةر جياوازية ئاماذة دارة ئاماريةكان لةنيوان وةالمدانةوةى ئةنداماني كؤمةلَطةى
تويذينةوةكة بؤ ثيداويستيةكاني ماددي ومرؤيي ثيويست بؤ ثيادةكردني بةريوةبردن لة
كؤليذةكاني ثةروةردةى جةستةيي وزانستة وةرزشيةكان كة دةطةريتةوة بؤ طؤراوةكاني (
قؤناغةكاني خويَندن – ثلةى زانستي – ساالني ِراذة  -كاركردن لة كؤليذ – زانيني زمانة
بيانيةكان وتواناي بةكارهيَناني كؤمثيوتةر).
ريكارةكاني تويذينةوة :تويَذةر ريبازي وةسفي روومالي بةكارهيناوة و كؤمةلَطةى تويَذينةوةكة
ثيكهاتوون لة دةستةى كارطيري لة كؤليذةكاني ثةروةردةى جةستةيي و زانستة وةرزشيةكان ،
بة َ
(راطر و ياريدةدةري راطر و سةرؤك لقةكان و بةرثرسي يةكةى تؤمار و
الم نمونةكة لة ِ
كتيبخانة) ثيكهاتبون.
تويذةر ثشتي بةسةرضاوة زانستيةكان و ليستي راثرسي وةرطرتوة كة هي ( المسعود ،
خليفة بن صالح  ) 2008 ،بوة بةستوة لةبةر شياوى زؤربةى تةوةرةكاني وبرطةكاني بؤ
سروشتي ئةو تويذينةوةية ليستةكة لةضةند طؤراوةي سةربةخؤ ثيك ديت لةوانة ( ئاستي
وة َ
المدةر ،رةطةز ،ساالني شارةزايي) كةلة ( )5كيَش ثيك ديت بةثيي وةالمدانةوةى نمونةكة.
ضارةسةري ئاماري كراوة بؤ داتاكان بة ثرؤطرامي ( )spssبةم شيوةية :هاوكيشةى
ئةل فا كرؤنباخ  ،هاوكيشةى وابةستة  ،دووبارة و ريذةى سةدي و ناوةندة ذميرةيي والدانة
ثيوةريةكان.
دةرةنجامةكان :تويَذةر دةرةنجامي كردووة كة لة طرنطترين ثيداويستية مادد ومرؤييةكان ثيوستة
هةبن بؤ ثيادةكردني بةريوةبردني ئةليكترؤني لة كؤليذي ثةروةردةى جةستةيي وزانستة
وةرزشيةكان – زانكؤي سةالحةددين – هةولير و هةردوو سكولي ثةروةردةى جةستةيي
وزانستة وةرزشيةكان لة زانكؤي كؤية و سؤران لة ثاريزطاي هةولير ئةمانةن:
 -1بووني ثرؤطرامسازي بةتوانا لةسةر ديزاين و ثةرةثيداني ثرؤطرامة ئةليكترؤنيةكان بؤ رايي
كردني كارة كارطيري ةكاني كؤليذ و كارمةندة هونةرية شارةزاكان كة كاردةكةن بؤ رووبةروو
دةبي.
بونةوةى طرفتةكان كةلة ئاميرةكاني كؤمثيوتةرو ثاشكؤكان وتؤرةكاني ثةيوةندي دروست
َ
هةبي بؤ بةكارهيناني
 -2ثيويستي بووني دةستةى كارطيري شياو لة رووي هونةري و تواناي
َ
تةكنةلؤذياي زانياري كارطيري.
 -3طرنطي بووني راهينةري شياو بؤ بةريوة بردني زانكؤكان بؤ مةشق ثيداني دةستةى
كارطيري لة كؤليذ لةسةر بةكارهيناني تةكنةلؤذياي كارطيري.
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 -4ثيويستي بووني توخمي مرؤيي كارا لة كؤليذ كة كاري داخل كردني
زانياريةكان بيت.

ودةرهيناني

 -5ثيويستي بةدةست هيناني بةس تنةوةي ئةليكترؤني لةنيوان كارطيري كؤليذ و سةرؤكايةتي
زانكؤ و دابين كردني بةردةوامبوون لةطة َل ذينطة دةرةكي.
 -6ثيويستي دابين كردني ئاميري كؤمثيوتةري تازة بؤ ئةنداماني دةستةى كارطيري لة كؤليذ،
تؤرةكاني ثةيوةندي و هيلةكاني تةلةفؤن.
 -7نةبووني جياوازي ئاماذةداري ئاماري لةنيوان بيروراي ئةنداماني كؤمةلطةى تويذينةوة (
ئاستي وةالمدةر  ،رةطةز ،ساالني شارةزايي).
راسثاردةكان
 -1وةزارةتي خويندني باال وتويذينةوةى زانستي لةهةريم كاربكات لةسةر كاراكردني رؤلي
ستافي هونةري ناوخؤيي شياو لةبواري ثرؤطرامسازي كؤمثيوتةر ،بؤبةرهةم هيناني
ثرؤطرامي كؤمثيوتةري طونجاو بؤ كارة كارطيريةكاني كؤليذ وثةيمانطاكانيان.ثةرةثيداني.
 -2دابين كردني ثيداويستي باش لة كؤمثيوتةر وتؤرةكاني ثةيوةندي و ثرؤطرامةكاني كؤمثيوتةر
دةبي لة كاراكردني ثيادةكردني بةريوةبردني ئةليكترؤني لة كؤليذةكان.
كة بةشدار
َ
 -3هانداني كاري كارطيري ئةليكترؤني لةاليةن بةرثرسانةوة لة كارطيري با َ
ال و هانداني
سةرجةم كارمةندان لةسةر بةكارهيناني تةكنةلؤذياي زانياري كارطيري.
 -4دابين كردني ثرؤطرامي ثاراستني ئةليكترؤني بؤ ثاراستني داتاكان.
 -5ئةنجامداني وؤرك شوث وسمينار بؤ كارمةندان لة كؤليذ بؤ باسكردني سودةكاني
بةريوةبردني ئةليكترؤني.
-1التعريف بالبحث
 1 -1مقدمة البحث واهميته
ً
إن تطبيق اإلدارة اإللكترونية يتطل إمكانيات مادية وبشرية غير تقليديةي وبالتالي يستدعي تطوير التنظيمات اإلدارية دافليا
ليتالء م مع متغيرات البيئة الخارجية لت يئة الظروف املواتية للنجاح بما ينعك بشكل مباشر على األداء عبر تحقيق التوازن
والتناسق املرغوب بين املتغيرات وسلوك األفراد والعالقات بين جماعات العمل وأسالي ونظم األداء)الصيرفي .)451، 2003 ،
ومن هنا نرى أن العديد من الجامعات وا ملؤسسات التعليمية في دول العالم وفاصة الدول املتقدمة أدركت اإلمكانيات الكبيرة
وغير املحدودة لإلنترنت في فدمة التعليم ي لخصائصها املميزة واملتعددةي كما تزايد استخدامهم لها بصورة غير مسبوقة في السنين
ً
ً
القليلة املاضية ي حتى أصبح التعليم واحدا من أك ر القطاعات ا نتشارا على اإلنترنت  .وأشارت دراسات عديدة إلى وجود عالقة قوية
ين استخدام التقنيات الحديثة في التعليم عن تصاعد اإلنجاز األكاديمي بين أعضاء هيئة التدري ) ادريس .)413 ،2005 ،
وحيث لم تعد اإلدارة التقليدية قادرة على االستجابة ملتغيرات العصر ومتطلباته ي فأصبح التحول ن حو اإلدارة اإللكترونية
ضرورة حتمية لكل الدول املتقدمة والنامية على السواء ي لرلك نجد أن الجامعات الفلسطي ية سواء األهلية أو الحكومية أولت
ً ً
اهتماما كبيرا بالتحول نحو اإلدارة اإللكترونية .وعلى الرغم من وجود بعض تطبيقات اإلدارة اإللكترونية في الجامعات إال أن ها ال
ترتقي إلى الطموح امل شود  .وحيث أن الجامعات بشكل عام قد تعاظمت مسئولياا ا وتعددت مهامها التعليمية والخدمية مع الحرص
على تحديث التنمية الشاملة وزيادة جودة الخدمات الطالبية ي مما يستدعي تحديث أسالي اإلدارة ورفع مستواها وذلك من فالل
تفعيل تطبيقات اإلدارة االلكترونية في جميع هرا الجامعات (القاض ي.)80 ،1998 ،
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وفي إةار توفر الثورة املعلوماتية أفرت األنشطة الحياتية تتحول بالتدريج من أنشطة عادية إلى أنشطة الكترونية لالستفادة من
مميزات هرا األنشطة ا لجديدة في مجال تقديم الخدمات االداريةي أو ما يطلق عليه اإلدارة اإللكترونيةي ب دف تقليل تكلفة
ً
اإلجراءات الحكومية وما يتعلق ب ا من عمليات إدارية عن ةريق تقديم هرا العمليات واإلجراءات املتعلقة ب ا إلكترونيا  .مما يترت
عليه زيادة كفاءة عمل اإلدارات فالل تعام لها مع األفراد واملنظماتي وسهولة التعامل مع هرا التقنيات في ظل تطور برماجياا ا.
فاإلدارة اإللكترونية تعد نوع من أنواع االتصال اإلداري الري يمكن املواةن من فالله أن ينجز كافة أعماله مع الجهات الحكومية
ً
من فالل جلوسه أمام الكمبيوتر في مقر عم له أو منزله أو أي مكان آفر  .وينطبق هرا أيضا على الفئات األفرى من املستفيدين
كالشركات و املؤسسات الخاصة واملنظمات (ماهر.)597 ،2007 ،
وتكمن اهمية الدراسة في التحديث والتطويرفي كليات التربية البدنية وعلوم الرياضة حيث تناولت الدراسة موضوعا هاما هو
اإلدارة اإللكترونية وكيفية توظيف تطبيقيات اإلدارة االلكترونية لتحقيق التطوير التنظيمي الري ي دف إلى تحسين قدرة الهيئات
االدارية على إدفال التجديد ومواكبة التطور وتمكين ا من حل مشاكلها يوكرلك املساهمة في زيادة التوعية بأهمية اإلدارة
اإللكترونية ودورها في تطويرعمل الجامعات مستقبال وفاصة كليات التربية البدنية وعلوم الرياضة في ا والتي تعتبر من اهم
املنظمات الرياضية التربوية والتعليمية.
 2-1مشكلة البحث:
يسعى هرا البحث للتعرف على واقع اإلدارة اإللكترونية كمدفل للتطوير التعليمي من وجهة نظر الهيئات االدارية في كليات التربية
البدنية وعلوم الرياضة ي السيما أنه من فالل تفعيل تطبيقات اإلدارة اإللكترونية وما تحققه من سرعة ودقة وشفافية في العمل ي
ً
مدفال للتطوير التنظيمي في الجامعات عن ةريق إجراء تغييرات وتعديالت في الهياكل التنظيمية ي وتطوير األداء والحد من السلبيات
املوجودة من فالل زيادة الالمركزية بين املستويات اإلدارية بغرض افتصار اإلجراءات الروتي ية التي تبدد الكثير من الوقت والجهد
في عملية اتخاذ القرارات في املستويات العليا ي مع إتاحة قدر أكبر من الحرية للعاملين في املستويات الدنيا التخاذ القرار واالستفادة
من قدراا م وإبداعاا م .وب را تبلورت مشكلة الدراسة في اآلتي:
-1ما هي التطبيقات االدارية االلكترونية في الجامعات التي ت تمي الي ا كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة-جامعة صالح الدين-اربيل
وسكولي التربيةالبدنية وعلوم الرياضة في جامعتي كوية وسوران ؟ وأثرها على إحداث التطوير التنظيمي؟
-2ماهي أهم املعوقات املادية والبشرية التي تواجه توظيف اإلدارة اإللكترونية في كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة-جامعة صالح
الدين-اربيل وسكولي التربيةالبدنية وعلوم الرياضة في جامعتي كوية وسوران ؟ وأثرها على إحداث التطوير التنظيمي؟
 3-1فرضيتا البحث:
-1ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين تطبيقات اإلدارة اإللكترونية و قدرة الجامعة املعنيةعلى تطوير الهيكل التنظيمي.
 -2ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين تطبيقات اإلدارة اإللكترونية وقدرة الجامعة املعنية على إدارة عملية التنظيم اإلداريي
التي تعزى إلى العوامل الديموغرافية العمري نوع الج ي سنوات الخبرةي مجال العملي واملستوى التعليمي.
 4-1هدفا البحث
 -1معرفة املتطلبات املادية والبشرية الالزم توافرها لتطبيق اإلدارة في كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة-جامعة صالح الدين-اربيل
وسكولي التربيةالبدنية وعلوم الرياضة في جامعتي كوية وسوران في محافظة اربيل-العراق.
-2الوقوف عل الفروق ذات الداللة اإلحصائية عند مستوى الداللة بين استجابات أفراد مجتمع الدراسة في املتطلبات املادية
والبشرية الالزم توافرها لتطبيق اإلدارة في كليات التربيةالبدنية وعلوم الرياضة-جامعة صالح الدين-اربيل وسكولي التربيةالبدنية
وعلوم الرياضة في جامعتي كوية وسوران في محافظة اربيل-العراق التي ترجع إلى متغيرات " املراحل الدراسية – املؤهل العلمي –
سنوات الخدمة – العمل بالكلية– اتقان اللغات االجنبية وكفاءة الحاسوب.
 5-1مجاالت البحث
-1املجال الزماني  :للفترة من  2018/12/15ولغاية .2019 / 5 /15
-2املجال املكاني  :كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة-جامعة صالح الدين-اربيل.
-3املجال البشري :السادة(عميد الكلية ومعاون العميد ورؤساء الفروع ومسؤولي وحدة التسجيل و وحدة املكتبة) من كلية التربية
البدنية وعلوم الرياضة-جامعة صالح الدين-اربيل وسكولي التربيةالبدنية وعلوم الرياضة في جامعتي كوية وسوران.
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 6-1مصطلحات البحث
 1-6-1املتطلبات البشرية
ان ا جميع العناصر البشرية الالزم توافرها دافل املدرسة وفارجهاياملؤهلة والقادرة على تطبيق االدارة االلكترونية.
 2-6-1املتطلبات املادية
ان اجميع العناصراملادية من اجهزة حواسي وملحقاا ايوشبكات االتصال الالسلكيةوالسلكيةيوالبرامج الحاسوبيةاملناسبة.
(املسعود.)14 ،2008،
 – 2االطارالنظري والدراسات املشابهة
 1– 2االطارالنظري
يتضمن معلومات نظرية عن عدة مواضيع من ا :اإلدارة اإللكترونية  --التطوير التنظيمي .
 1- 1-2تعريف اإلدارة االلكترونية
عبارة عن استخدام نتاج الثتورة التكنولوجية فتي تحسين مستويات أداء املؤسسات ورفتتع كفايت تتا وتعزيتتز فعاليت تتا فتتي تحقيتتق األهتتداف املرجتتوة .(العواملة .)26، 2003،
تبتتادل األعمتتال واملعتتامالت بتتين األةتراف متتن فتتالل استتتخدام الوستتائل االلكترونيتتة بتتدال متتن االعتمتتاد عل ت استتتخدام الوستتائل العاديتتة األفتترىكوسائل االتصال املباشر " غنيـم.)30، 2004 ،
 2-1-2عناصراإلدارة االلكترونية
يشير( السالمي والسليط  )2008إلى أن تطبيق اإلدارة اإللكترونية يتطل عدة عناصر وهي كاألتي :
-1األجهزة واملعدات
-2البرمجيات بمختلف أنواعها
-3االتصاالت.
-4نظم املعلومات.
-5الكوادر البشرية( .السالمي والسليطي.)41 ،2008،
ويرى( ياسين  )2004أن اإلدارة اإللكترونية تتكون من ثالثة عناصر هي:
-1عتاد الحاسوب ): (Hardwareويتمثل العتاد في املكونات املادية للحاسوب ونظمه وشبكاته وملحقاته.
-2البرمجيات ) :(Softwareوهى تعنى الشق الرهني من نظم وشبكات الحاسوب مثل :برامج البريد االلكتروني  Databasesوقواعد البيانات
البرامج املحاسبية ونظم إدارة الشبكة ومترجمات لغات البرمجة يأدوات تدقيق البرمجة.
-3شبكة االتصاالت ) :(Communication Networkاالكسترانت  Extranet, Intranetهي الوصالت اإللكترونية املمتدة عبر ن اتصالي لشبكات
االنترانت التي تمثل شبكة القيمة للمنظمة وإلدارا ا اإللكترونية وشبكة االنترنت.
-4صناع املعرفة واملديرون  : (Knowledge Workers)& Digital Leadershipsويقع في قل هرا املكونات ويتكون من القيادات الرقمية
واملحللون للموارد املعرفية ورأس املال الفكري في املنظمة(.ياسين.)23، 2005 ،
 3-1-2تعريف التطوير التنظيمي
ً
يعرفه كل من(بيرز)و(املغربي) بأنه:
 تعريف (بيرز) " :التطوير التنظيمي هو املساعدة في إحداث االنسجام بين بيئة التنظيم و العمليات و اإلستراتيجية و األفراد و بين الثقافة وتطوير حلول تنظيمية و إبداعية و بالتالي فهو وسيلة تطوير مقدرة املنظمة على التجديد".
 تعريف (املغربي) ":التطوير التنظيمي هو إحداث تعديالت في أهداف وسياسات اإلدارة أو في أي عنصر من عناصر العمل التنظيمي است دافاألحد األمرين:
(مالئمة أوضاع التنظيم مع األوضاع الجديدة في البيئة التنظيمية وذلك بإحداث تناسق بين التنظيم والظروف البيئية التي تعمل في ا).(استحداث أوضاع تنظيمية تحقق للتنظيم فالفا عن غيرا من التنظيمات ميزة تمكنه من الحصول على عوائد أكبر)(.الغالبي و صالح 2010 ،.)37،
 4-1-2مداخل التطويرالتنظيمي:
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من الناحية العلمية فان موضوع التطوير التنظيمي و تحدياته يعتبر من املواضع التي الزالت بحاجة إلى املزيد من الجهد لبلورة نظرية علمية
متكاملة لهي كما أن ظاهرة التغيير و التطوير املتسارع وإدارته بصفة فاصة الزالت بحاجة إلى املزيد من الجهد البحثي حتى يمكن فهمها بشكل
كامل و فاصة في جان ممارست ا من قبل املديرين .ومن املدافل التي يعرضها علم اإلدارة كآليات لتحقيق التغيير و التطوير التنظيمي نجد ما
يلي:
 1-4-1-2مدخل اإلدارة العلمية ( تطويرأساليب العمل):
حس هرا املدفل فان التغيير و التطوير ضمن مجال التنظيم و اإلدارة ينصرف إلى ثالثة مجاالت كبرى يتعلق أولها بالهيكلين
التنظيمي والوظيفيي ويتعلق الثاني بتطوير مواقع الخدمات و تطوير أسالي العملي و ينحصر املجال الثالث في تطوير سياسات
ونظم األفراد بما يتضمن افتيارهم وتدريب م و تحفيزهم و كافة العمليات اإلجرائية املتصلة بالحياة الوظيفيةي ويتضمن التغيير و
التطوير التنظيمي في هرا املجاالت ما يحكم العمل ب ا من تشريعات.
يشتمل املفهوم املتكامل لتطوير مواقع الخدمات و أسالي العمل ب ا على املفاهيم الفرعية التالية:
• تطويرمو اقع الخدمات :وذلك من فالل االهتمام ب ندسة عمارا ا و نظافت ا و تأثيث ا و توفير كل املعدات و الوسائل الفنية
الحديثة ( االعتناء بالدعائم املادية) بما يسهم في تيسير مهمة عمال املنظمة في أداء مهامهم عند تفاعلهم مع ةالبي الخدمات في
مختلف املواقع.
• تبسيط اإلجراءات :ويقصد به التخلص من الخطوات غير الضرورية في العمل و التي ال ت تقص من قيمة املنجز الن ائي في
ش يء مع الحد من العوامل التي تعوق تدفق العمل أو تؤدبي إلى تعطيله.
• تصميم النماذج :يست دف االستغناء عن البيانات غير الضرورية استبدالها بالنماذج وإدماج بياناا ا مع بعضها للحد من
مجهودات القيد في ا والنقل من ا وكرلك يست دف الحد من تداول األوراق املكتبية بما يكفل تيسير تدفق العمل وانسيابه وتبسيط
اجراءته.
• تصميم مكان العمل :يقصد به تخطيط وحدة العمل بصفة عامة من حيث املكان و املحيط و البيئة التي يعمل في ا
املوظف بما يؤدي إلى زيادة كفاءة العمل و اإلدارة ي ويتضمن تصميم مكان العمل تحديد املوقع املكاني للتقسيمات التنظيمية
بال سبة إلى بعضها بما يكفل أن يتمش ى تسلسل الطوابق و األقسام مع تسلسل اإلجراءات وفطوات العملي ويتضمن تصميم العمل
أيضا وضع املعدات و األدوات املكتبية دافل املكان املخصص لكل قسم وظيفي.
• تحسين طرق العمل :ويقصد به استخدام التفكير أالبتكاري و الفعال في وضع الحلول غير التقليدية ملشاكل
العمل(.السكارنة.)50 ، 2009 ،
 -3منهج البحث واجراءاته امليدانية
 1 -3منهج البحث
تم استخدام املنهج الوصفي)املسحي) ملالئمته ومتطلبات هرا البحث.
 2 -3مجتمع البحث وعينته
تكون مجتمع البحث من الهيئات االدارية لكليات وسكول التربية البدنية وعلوم الرياضة في جامعات اقليم كوردستان-العراق .اما
العينة فتكون من الهيئات االدارية للكليات(العمداء ومعاوني م ورؤساء األقسام ورؤساء العلمية والوحدات االدارية والفروع سواء في
الجان األكاديمي أواإلداري من كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة-جامعة صالح الدين-اربيل وسكولي التربيةالبدنية وعلوم الرياضة
في جامعتي كوية وسوران في اقليم كوردستان-العراق.
 3 -3االجهزة واالدوات املستخدمة في البحث
ألكمال متطلبات البحث استعان الباحث باالجهزة واالدوات االتية:
 املصادرالعلمية.استمارة استبيان.-1استخدم الباحث االستبانة لجمع املعلومات من مجتمع الدراسة املكون من كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة-جامعة صالح
الدين-اربيل وسكولي التربيةالبدنية وعلوم الرياضة في جامعتي كوية وسوران.
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-2تم االستعانة باستبانة دراسة(املسعوديفليفة بن صال ي )2008ملالئمة محاورها وفقراا ا وةبيعةهرا الدراسة (امللحق.)1-
وتشتمل االستبانة على عدد من املتغيرات املستقلة من ا  :فئة املستجي ي والج ي وسنوات الخبرة املكون من()5اوزان وحس
اجابات العينة.
وتم توزيع االستبانة على الخبراء واملختصين في الجامعات املركورة و ابدوا موافقت م على تعديل بعض فقراته لتالئم البيئة االدارية
لكليات وسكول اقليم كوردستان-العراق.
 4-3التحليل االحصائي
تم استخدام األسالي اإلحصائية التالية  :معامل ألفا كرونباخ ي معامل االرتباط يالتكرارات وال س املئوية واملتوسطات
الحسابية واالنحرافات املعيارية ي افتبار(ت)ي تحليل التباين األحادي(ف) ضمن البرنامج اإلحصائي ) (SPSSملعالجة بيانات البحث.
-4عرض النتائج ومناقشتها
 1-4عرض النتائج
يتناول الباحث في هرا الفصل عرض ومناقشة النتائج التي استمرت عن ا الدراسة حول املتطلبات املادية والبشرية لتطبيق االدارة
األلكترونية في كليات وسكول التربية البدنية وعلوم الرياضة في محافظة اربيل/العراق)يبمحاور االستبانة االثنين وهما:
املحور األول  :املتطلبات البشرية الالزم توافرها لتطبيق اإلدارة اإللكترونية في كليات وسكول التربية البدنية وعلوم الرياضة في
محافظة اربيل/العراق.
املحور الثاني  :املتطلبات املادية الالزم توافرها لتطبيق اإلدارة اإللكترونية في كليات وسكول التربية البدنية وعلوم الرياضة في
محافظة اربيل/العراق.
وقد حلل الباحث النتائج التي توصلت إلي ا الدراسة لإلجابة على اسئلة مشكلة البحث الثالثة وهي:
-1ما هي التطبيقات االدارية االلكترونية في الجامعات التي ت تمي الي ا كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة-جامعة صالح الدين-اربيل
وسكولي التربيةالبدنية وعلوم الرياضة في جامعتي كوية وسوران ؟ وأثرها على إحداث التطوير التنظيمي؟
-2ماهي أهم املعوقات املادية والبشرية التي تواجه توظيف اإلدارة اإللكترونية في كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة-جامعة صالح
الدين-اربيل وسكولي التربيةالبدنية وعلوم الرياضة في جامعتي كوية وسوران ؟ وأثرها على إحداث التطوير التنظيمي؟
 -3هل توجد فروق ذات داللة إحصائية بين تطبيقات اإلدارة اإللكترونية وقدرة الجامعة املعنية على إدارة عملية التنظيم اإلداريي
التي تعزى إلى العوامل الديموغرافية العمري نوع الج ي سنوات الخبرةي مجال العملي واملستوى التعليمي.
ترجع إلى متغيرات املرحلة الدراسية املؤهل العلمي  -سنوات الخادمة  -العمل باملدرسة  -الدورات التدريبية" ؟
وقد اعتمد الباحث في التفسيرنتائج الدراسة على الحدود الحقيقية لالرقام  ,حيث استخدم مقياس فماس ي و اإلجابة على
فقرات االستبانة على النحو التالي :
جدول( )1يوضع مقياس حساب املتوسطات للدرجة املو افقة
درجة املو افقة
املتوسط الحسابي

كبيرة جدا
4.50فأعلى

كبيرة
3.50-

متوسط
2.50-

ضعيفة
1.50-

ضعيفة جدا
أقل من 1.50

وفيما يلي عرض النتائج وتفسيرها في ضوء اسئلة الدراسة:
ً
أوال  :عرض النتائج الخاصة بالسؤال األول وتفسيرها ي والري ينص على ما املتطلبات البشرية الالزم توافرها لتطبيق اإلدارة
اإللكترونية في كليات وسكول التربية البدنية وعلوم الرياضة في محافظة اربيل/العراق ولإلجابة على هرا السؤال قام الباحث
بتجزئته إلى جزأين هما :
الجزء األوليويتضمن املتطلبات البشرية الالزم توافرها دافل الكلية او السكول لتطبيق اإلدارة اإللكترونية في ا وشمل ذلك عبارات
االستبانة في املحور األول من العبارة رقم ) 1هيئة ادارية تدرك مفهوم اإلدارة اإللكترونية).
ً
واما عند إعادة ترتي متوسطات استجابات مجتمع الدراسة الكلية على عبارات املحور األول كامال والري يمثل املتطلبات البشرية
الالزم توافرها لتطبيق اإلدارة اإللكترونية في كليات وسكول التربية البدنية وعلوم الرياضة في محافظة اربيل/العراقي وكما موض في
الجدول اآلتي:

الجدول()2يوضح املتوسط الحسابي واالنحراف املعياري وترتيب املتطلبات البشرية لفقرات االستبيان
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االنحراف
املعياري
0.76
0.71
0.61

ترتيب
املتطلب
12
10
16

املتوسط
العبارات
الحسابي
4.14
تدرك مفهوم االدارة االلكترونية
1
4.30
تدرك اهمية االدارة االلكترونية في تطوير العمل االداري في الكلية
2
تفوق بين تطبيقات تقنية املعلومات االدارية والجوان االنسانية في 4.05
3
العمل االداري
قادرة على تالفي سلبيات تقنية املعلومات االدارية في اداء العمل االداري
18
0.72
3.91
4
20
0.80
3.88
تلم باألنظمة واللوائح التي تحكم التعامالت األلكترونية
5
17
0.80
تفعل شبكات االتصال الدافلية في تنفير االشراف اليومي على العمل في 4.15
6
الكلية
25
0.84
3.52
قادرة على استخدام الكاميرات الرقمية
7
13
0.77
تعمل على تصميم فطط االعمال االدارية بأستخدام تقنية املعلومات 4.11
8
االدارية
15
0.85
4.03
تجيد استخدام محركات البحث االلكترونية
9
24
0.80
3.70
قادرة على استخدام املاسحات الضوئية
10
21
0.75
3.83
قادرة على استخدام ناسخ االقراص املدمجة
11
08
0.71
3.35
تجيد تعامل مع شبكة االنترنت
12
01
0.68
4.50
تجيد تعامل مع الحاس األلى
13
07
0.77
4.41
تجيد استخدام البريد األلكتروني
14
14
0.72
4.03
مدرس يتعامل مع الحاس االلي
15
23
0.85
3.71
ةال يتعامل مع الحاس االلي
16
19
1.01
3.92
محرر صفحات وي لتطوير موقع الكليةعلى شبكة االنترنيت
17
22
0.78
3.82
محضر مختبر يجيد التعامل مع الحاس االلي
18
03
0.73
محرر بيانات يعمل على الحاس االلي يقوم على ادفال وافراج البيانات 4.52
19
في الكلية
26
0.85
3.32
ولي امر يتعامل مع الحاس االلي وشبكة االنترنت
20
05
0.80
مدربين مؤهلين في رئاسة الجامعة لتدري الهيئة االدارية على استخدام 4.41
21
تقنية املعلومات االدارية
09
0.85
متخصصون في تقنية املعلومات في رئاسة الجامعة للتواصل مع الكلية 4.31
22
عن ةريق شبكة االنترنت
11
0.82
متخصصون في تقنية املعلومات بالوزارة للتواصل مع الكلية عن ةريق 4.15
23
شبكة االنترنت
04
0.84
4.42
فنيي شبكات في الجامعة ملعالجة اعطال الشبكات
24
06
0.85
4.42
فنيي حاس الي وةابعات في الجامعة املعالجة مشاكل واعطال الحاس
25
االلي والطابعات.
02
0.71
مبرمجين بالوزارة يقومون بتصميم وتطوير البرامج االلكترونية لالعمال 4.51
26
االدارية.
---0.44
املتوسط العام للمتطلبات البشرية الالازم توافرها لتطبيق االدارة 4.10
االلكترونية في كليات وسكول التربية البدنية وعلوم الرياضة في محافظة
اربيل/العراق.
الجدول( )2في اعالا يوض التوزيع التكراري ألستجابات مجتمع الدراسة الكلية من العمدراء ومعوني م ورؤساء االقسام والوحدات
لتحديد املتطلبات البشرية الالزم توافرها لتطبيق اإلدارة اإللكترونية في الكليات  = ۲۱۳ن  :و است تج الباحث ما يأتي:
-1أن جميع العبارات حول املحور األول املتطلبات البشرية الالزم توافرها لتطبيق اإلدارة اإللكترونية في كليات وسكول التربية

درجة
املو افقة
كبيرة
كبيرة
كبيرة
كبيرة
كبيرة
كبيرة
كبيرة
كبيرة
كبيرة
كبيرة
كبيرة
كبيرة
كبيرةجدا
كبيرة
كبيرة
كبيرة
كبيرة
كبيرة
كبيرةجدا
متوسطة
كبيرة
كبيرة
كبيرة
كبيرة
كبيرة
كبيرةجدا
كبيرة
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البدنية وعلوم الرياضة في محافظة اربيل/العراق ي قد تراوحت املتوسطات الحسابية لها بين –  , 4.52و - 3.32واالنحرافات املعيارية
بين –  0.61و  - 1.01ودرجة املوافقة على املتطل بين كبيرة جدا وكبيرة باستثناء عبارة رقم  - 20 -والتي حصلت على متوسط حسابي
– 3.32و انحراف معياري –  - 0.85ودرجة موافقة على املتطل )متوسطة).
-2جاءت في املرات الخم األولى من املتطلبات البشرية الالزم توافرها التطبيق االدارة االلكترونية في الكليات من وجهة نظر مجتمع
الدراسية العبارات ذات األرقام –  24-25-13 - 26- 19على التوالي ي بمتوسطات حسابية – - 4.42-4.42 - 4.50- 4.51 - 4.52
وبانحرافات معيارية مقدارها – . 0.84-0.85- 0.68-0.71 - 0.73
-3جاءت في املرات الخم األفيرة من املتطلبات البشرية الالزم توافرها لتطبيق اإلدارة اإللكترونية في املدارس الحكومية من وجهة
نظر مجتمع الدراسة العبارات ذاته األرقام  - 11 - 10- 7 - 12 - 20 -على التوالي ي بمتوسطات حسابية – -3.70 - 3.52 - 3.35 - 3.32
 - 3.83و بانحرافات معيارية مقدارها . 0.75 - 0.80- 0.84 - 0.71 - 0.73
 - 3أن املتطلبات البشرية الالزم توافرها لتطبيق اإلدارة اإللكترونية في الكليات من وجهة نظر مجتمع الدراسة كانت درجة املوافقة
علي ا  -كبيرة  -في مجملها حيث بلغ متوسطها الحسابي العام  - 4.10 -واالنحراف املعياري – .0.44
ويعزو الباحث من هرا النتائج إلى أن تطبيق اإلدارة اإللكترونية في الكليات يتطل توافر العناصر البشرية التي تدرك مفهوم
اإلدارة اإللكترونية حيث حصلت العبارة رقم  - 1 -على درجة موافقة كبيرة وبمتوسط حسابي  – 4.14 -كما أن إدراك البيئة االدارية
في الكلية ألهمية اإلدارة اإللكترونية في تطوير العمل اإلداري في الكليات من األهمية بمكان التفعيل تطبيقها حيث حصلت العبارة
رقم  - 2 -على درجة موافقة  -كبيرة  -وبمتوسط حسابي –  - 4.30كما أن استخدام الهيئة اإلدارية املدرسية لتقنية املعلومات
اإلدارية في تصميم فطط األعمال اإلدارية يسهم بشكل كبير في تطوير العمل اإلداري ي ألن ذلك يؤدي إلى الدقة من األداء ي وسرعة
اإلنجاز ي وسهولة املتابعة ي حيث حصلت العبارة رقم  - 8 -علي درجة موافقة  -كبيرة ومتوسط حسابي –  - 4.11ويلع التدري
ً
ً
ً
والتأهيل للهيئة اإلدارية املدرسية على ةرق استخدام تقنية املعلومات اإلدارية من قبل مدربين مؤهلين تأهيال جيدا ي دورا بارزا في
تطبيق اإلدارة اإللكترونية حيث حصلت العبارة رقم  - 21 -على درجة موافقة  -كبيرة  -ومتوسط حسابي  – 4.41 -كما أن توافر
املتخصصين في تقنية املعلومات عن الجامعة للتواصل مع الكليات عن ةريق شبكة اإلنترنت يساهم وبشكل فاعل في إن اء التعامالت
معها عن ةريق املعامالت اإللكترونية ي حيث حصلت العبارة رقم  - 22 -على درجة موافقة  -كبيرة  -ومتوسط حسابي –  4.31وتتفق
النتائج التي آلت إلي ا الدراسة الحالية بال سبة للمحور األول املتطلبات البشرية الالزم توافرها لتطبيق اإلدارة اإللكترونية في الكليات
"مع النتائج دراسات كل من  :دراسة شريفي ) 1416هت ( ودراسة العنزي )  1424ه( ودراسة السبيعي (  ۲۰۰۵م ( ودراسة الدعيلج
ً ً
)1426هت ( ودراسة بخش )  1427هت ( ودراسة ردنة ) 1427هت ) في ضرورة توافر الكوادر البشرية املؤهلة تأهيال فنيا عالية القادرة على
تفعيل دور تقنية املعلومات اإلدارية و تطوير العمل االداري.
ثانيا  :عرض النتائج الخاصة بالسؤال الثاني وتفسيرها  ،وهو ما املتطلبات املاديةالواجب تو افرها لتطبيق اإلدارة اإللكترونية
في كليات وسكول التربية البدنية وعلوم الرياضة في محافظة اربيل/العراق.
ولألجابة على هرا السؤال استخدم الباحث مجموعة من األسالي اإلحصائية هي  :التكرارات ي وال س املئوية واملتوسطات
الحسابية ي واالنحرافات املعيارية  :التحليل إجابات مجتمع الدراسة حول تحديد املتطلبات املادية الالزم توافرها التطبيق اإلدارة
اإللكترونية كما يوض ذلك الجدول التالي :
جدول رقم ( )3يوض التوزيع التكراري االستجابات مجتمع الدراسة الكلية من العمداء ومعاوني م ورؤساء االقسام العلمية
والوحدات االدارية في كليات وسكول محافظة اربيل/العراق .لتحديد املتطلبات املادية الالزم توافرها لتطبيق اإلدارة اإللكترونية في
الكليات= 213 .ن:
الجدول()3يوضح املتوسط الحسابي واالنحراف املعياري وترتيب املتطلبات املادية لفقرات االستبيان
درجة
االنحراف ترتيب
املتوسط
العبارات
املعياري
املتطلب املو افقة
الحسابي
كبيرة
7
0.94
4.33
-27وجود موقع الكتروني للكلية او السكول على شبكة انترنت.
كبيرة
13
1.01
- 28توفير منافر لالتصال بالشبكات في جميع اجزاء مبني الكلية او السكول4.01 .
كبيرة
12
1.03
4.08
- 29توفير الشبكة الالسلكية لألنترنت دافل الكلية او السكول.
كبيرةجدا
02
0.80
4.54
- 30تأمين اجهزة حاسبات الية حديثة ألعضاء الهيئة االدارية للكلية.
كبيرة
09
0.88
4.24
- 31تأمين العدد الكافي من الطابعات ألعضاء الهيئة االدارية للكلية
كبيرة
14
0.92
3.97
- 32تأمين العدد الكافي من املاسحات الضوئية ألعضاء هيئة الكلية
كبيرة
17
0.98
3.76
- 33تأمين العدد الكافي من الكاميرات الرقمية ألعضاء هيئة الكلية
كبيرة
05
0.76
4.46
- 34تأمين البرامج الحاسوبية للالزمة لتطبيقات االعمال االدارية للكلية
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- 35توفير انظمة حماية الية متطورة لحماية بيانات الكلية او السكول
-36ربط اجهزة الحاس االلي ألعضاء الهيئة االدارية للكلية او السكول
بسيرفر الجامعة
- 37تحقيق الربط االلكتروني بين الكلية او السكول ورئاسة الجامعة
- 38تحقيق الربط االلكتروني بين الكلية او السكول وأولياءاالمور
- 39تحقيق الربط االلكتروني بين االكلية او السكول والطلبة.
- 40تحقيق الربط االلكتروني بين الكلية او السكول و وزارة التعليم العالي
- 41تحقيق الربط االلكتروني بين الكلية او السكول والكليات االفرى.
- 42توفيرسيرفرفي الكلية او السكول لتخزين البيانات
-43االشتراك بخط هاتف  DSLذو السرعة العالية.

4.51
4.27

0.79
0.99

03
08

كبيرةجدا
كبيرة

4.52
3.80
3.85
4.23
4.10
4.38
4.48
4.2082

0.73
0.96
1.00
0.84
1.00
0.91
1.07
0.7036

01
16
15
10
11
06
04
------

كبيرةجدا
كبيرة
كبيرة
كبيرة
كبيرة
كبيرة
كبيرة
كبيرة

ومن فالل دراسة الباحث للجدول رقم  3يست تج ما يلي :
-1أن جميع العبارات حول املحور األول املتطلبات املادية الالزم توافرها لتطبيق اإلدارة اإللكترونية في كليات وسكول التربية البدنية
وعلوم الرياضة في محافظة اربيل/العراق قد تراوحت املتوسطات الحسابية لها بين –  4.54و  - 3.76واالنحرافات املعيارية بين –
 0.73و  1.07۔ ي ودرجة املوافقة على املتطل بين كبيرة جدا ي وكبيرة.
-2جاءت في املرات الخم األولى من املتطلبات املادية الالزم توافرها التطبيق اإلدارة اإللكترونية في املدارس الحكومية من وجهة
نظر مجتمع الدراسة العبارات ذات األرقام  30 -ي  37ي  35ي  43ي  - 34على التوالي ي بمتوسطات حسابية – -4.51 -4.52- 4.54
. 4.464.48وبانحرافات معيارية مقدارها –  0.76-1.07 -0.76 -0.73 - 0.80وتتضمن تلك العبارات ي العبارة رقم  - " 37 .تحقيق الربط
اإللكتروني بين الكلية او السكول والجامعة التابعة لها ي والعبارة رقم  - " 30 -تأمين أجهزة حاسبات آلية حديثة ألعضاء الهيئة
اإلدارية" للكلية ي والعبارة رقم  - " 35 -توفير أنظمة حماية آلية متطورة لحماية بيانات الكلية او السكول ي والعبارة رقم " 43 -
االشتراك بخط هاتف  DSLذو سرعة عالية ي والعبارة رقم "  34 -تأمين البرامج الحاسوبية الالزمة التطبيقات األعمال اإلدارية للكلية.
 - 3جاءت في املرات الخم األفيرة من املتطلبات املادية الالزم توافرها التطبيق اإلدارة اإللكترونية في املدارس الحكومية من وجهة
نظر مجتمع الدراسية  -رغم حصولها على درجة موافقة كبيرة ومتوسطات حسابية مرتفعة  -العبارات ذات األرقام – 39 - 38- 33 -
 - 32- 28على التوالي ي بمتوسطات حسابية –  - 4.01 - 3.97 - 3.85 - 3.80 - 3.76وبانحرافات معيارية مقدارها – - 0.96 - 0.98
 1.00- 0.92-1.01وتتضمن تلك العبارات ي العبارة رقم  - " 33 -تأمين العدد الكافي من الكاميرات الرقمية ألعضاء الهيئة اإلدارية "
للكليةي والعبارة رقم  - 38 -تحقيق الربط اإللكتروني بين الكلية او السكول وأولياء األمور " ي والعبارة رقم  - " 39 -تحقيق الربط
اإللكتروني بين الكلية او السكول والطلبة .والعبارة رقم  - 32 -تأمين العدد الكافي من املاسحات الضوئية ألعضاء الهيئة اإلدارية
للكليةي والعبارة رقم  - " 28 -توفير منافر لالتصال بالشبكات في جميع أجزاء مب ىالكلية او السكول.
 -4أن مجتمع الدراسة وضع في الدرجات األولى من األهمية للمتطلبات املادية الالزم توافرها لتطبيق اإلدارة اإللكترونية في الكليات ي
توافر األجهزة الحاسوبية الحديثة ي ويدل ذلك على وعي مجتمع الدراسة بالدور الري يلعبه جهاز الحاسوب في العملية اإلدارية و من
مجمل التعامالت األلكترونية ي ويعود ذلك إلى انتشار استخدام الحاسوب في املعامالت اليومية للمجتمعات ي كما أن مجتمع
الدراسة يدرك أهمية الشبكات في تطبيق اإلدارة االلكترونية لتحقيق التواصل بين الكلية او السكول والبيئة املحيطة ب ا الكترونيا ي
و لقد وضع مجتمع الدراسة من ضمن أولوياته حماية بيانات الكلية وذلك من فالل توفير أنظمة حماية إلكترونية متطورة ي كما أن
تأمين البرامج الحاسوبية الالزمة لتطبيقات األعمال اإلدارية تساهم وبشكل فاعل في تطبيق اإلدارة اإللكترونية.
-5أن مجتمع الدراسة وضع في الدرجات األفيرة من األهمية للمتطلبات املادية الالزم توافرها فارج الكلية او السكول التطبيق اإلدارة
اإللكترونية في الكليات وتوفير بعض األجهزة امللحقة بالحاس اآللي مثل الكاميرات الرقمية واملاسحات الضوئية .ويعود ذلك إلى أن
مجتمع الدراسة يرى قلة الدور الري تقوم به هرا األجهزة في تطبيق اإلدارة اإللكترونية ي كما يرى مجتمع الدراسة قلة األهمية
للتواصل بين الكلية او السكول والطلبة وأولياء أمورهم الكترونيا وال يعتبرها عائقا لتطبيق اإلدارة اإللكترونيةي ويعود ذلك إلى وجود
مجموعة من العوائل املتعففة التي يصع معها تحقيق الربط اإللكتروني مع املنزل ي وحصلت هرا املتطلبات املادية على درجة
موافقة كبيرة ومتوسطات حسابية مرتفعة.
-6جاءت باقي العبارات من املتطلبات املادية الالزم توافرها لتطبيق اإلدارة اإللكترونية في الكليات من وجهة نظر مجتمع الدراسة بآراء
متباينة للفقرات املتبقية.
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-7يدل تحليل بيانات الدراسة أن املتطلبات املادية الالزم توافرها لتطبيق اإلدارة اإللكترونية في الكليات من وجهة نظر مجتمع
الدراسة كانت درجة املوافقة علي ا  -كبيرة  -في مجملها حيث بلغ متوسطها الحسابي الكلي –  - 4.20ي واالنحراف املعياري  0.70ي
ويعني ذلك أن م يوافقون على ضرورة توافر هرا املتطلبات املادية لتطبيق اإلدارة اإللكترونية في الكليات  .وتتفق النتائج التي آلت
إلي ا الدراسة الحالية بال سبة للمحور الثاني " املتطلبات املادية الالزم توافرها لتطبيق اإلدارة اإللكترونية في الكليات مع نتائج
دراسات كل من دراسة املنابري )  ۲۰۰۲م ( ي ودراسة الشريف )  ۲۰۰۳م ( ي ودراسة الدعيلج ) 1426هت ( ي ودراسة بخش)  1427هت (
ي ودراسة ردنية ) 1427هت ( ضرورة توفير البنى التحتية الالزمة لتطبيق اإلدارة اإللكترونية من إجهزة حاسوبية وشبكات اتصاالت
وبرمجيات الحاسوب.
ثالثا  :املتوسط العام االستجابات مجتمع الدراسة على املحاور لتحديد املتطلبات البشرية واملادية الالزم تو افرها لتطبيق
اإلدارة اإللكترونية في كليات وسكول التربية البدنية وعلوم الرياضة في محافظة اربيل/العراق.
الجدول( )4املتوسط العام ألستجابات مجتمع الدراسة على املحاور
املحور
االنحراف املعياري درجة املو افقة
املتوسط
كبيرة
0.5029
املتطلبات البشرية واملادية الالزم توفرها لتطبيق اإلدارة 4.1526
اإللكترونية في املدارس الحكومية
يتض من الجدول()4ي أن املتوسط العام االستجابات مجتمع الدراسة على املحاور هو  4.15ي وبانحراف معياري  0.50ي ودرجة
املوافقة للمحور كبيرة ي ويعني ذلك أن مجتمع الدراسة يوافق على أهمية توافر جميع املتطلبات و عبارات املحاور
ً
رابعا  :عرض النتائج الخاصة بالسؤال الثالث وتفسيرها ي والري ينص على  :هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى
الداللة  0 . 05ي بين استجابات أفراد مجتمع الدراسة في املتطلبات الكلية البشرية واملادية الالزم توافرها لتطبيق اإلدارة اإللكترونية
في الكليات ترجع إلى متغيرات املرحلة الدراسية  -املؤهل العلمي  -سنوات الخدمة -العمل بالكلية اتقان اللغات االجنبية-اتقان
استخدام الحاسوب .ولإلجابة على هرا السؤال تم إجراء افتبار تحليل التباين أحادي االتجاا.
  - One - way ANOVAف  -عند مستوى داللة  - %5 -للفروق في املتوسطات الكلية املعبرة عن آراء مجتمع الدراسة من العمداءورؤساء االقسام العلمية ورؤساء الوحدات االدارية لتحديد املتطلبات البشرية الالزم توافرها لتطبيق اإلدارة اإللكترونية في الكليات
والتي تعزى املتغيرات  -الدرجة العلمية  -ي وكرلك إجراء افتيار " ت " للعينات املستقلة Independent samples Test -عند مستوى
داللة  - %5 .ملعرفة الفروق التي تعزى ملتغير  -العمل بالكلية وكاآلتي:
متغيرالدرجة العلمية:جدول()5يوضح مصدرالتباين بين املجموعات في متغيرالدرجة العلمية
مستوى
املحور
قيمة ف
درجة الحرية متوسط
مجموع
مصدرالتباين
الداللة
املربعات
املربعات
0.101
2.301
0.578
2
1.156
بين املجموعات
املتطلبات
غيردال
البشرية
0.251
208
51.439
مع املجموعات
واملادية
210
52.595
املجموع
مستوى االفتالف ذو داللة احصائية عند مستوى – - 0.5
ن=212
يتض من فالل دراسة الجدول ( )5أن قيمة  -ف  -غير دالة إحصائيا عند مستوى الداللة  0.5ي مما يدل على عدم وجود فروق ذات
داللة إحصائية بين آراء أفراد مجتمع الدراسة بال سبة لتغيرالدرجة العلمية حول محاور الدراسة  :املتطلبات الكلية البشرية واملادية
الالزم توافرها لتطبيق اإلدارة اإللكترونية ي مما يدل على أن استجاباا م كانت متقاربة في تحديد درجة املوافقة على املتطلبات
البشرية واملادية ي ويعزوا الباحث ذلك إلى أن مجتمع الدراسة يدرك اهمية هرا املتطلبات لتطبيق االدارة اإللكترونية ي بغض النظر
عن درجاا م العلمية.
متغير سنوات الخدمة:جدول()6يوضح مصدرالتباين بين املجموعات في متغيرسنوات الخدمة
مستوى
املحاور
قيمة(ف)
درجة الحرية متوسط
مجموع
مصدرالتباين
الداللة
املربعات
املربعات
0.265
1.329
0.333
2
0.668
بين املجموعات
املتطلبات
غيردال
البشرية
0.251
210
52.939
مع املجموعات
واملادية
212
53.612
املجموع
ن=-- 212مستوى االفتالف ذو داللة احصائية عند مستوى (.)0.05
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ً
يتض من فالل دراسة الجدول رقم ( )6ي أن قيمة  -ف  -غير دالة إحصائيا عند مستوى الدالله  0.5ي ي مما يدل على عدم وجود
فروق ذات داللة إحصائية بين آراء أفراد مجتمع الدراسة بال سبة ملتغير سنوات الخدمة حول محاور الدراسة املتطلبات الكلية
البشرية واملادية الالزم توافرها لتطبيق اإلدارة اإللكترونية ي مما يدل على أن استجاباا م كانت متقاربة في تحديد درجة املوافقة على
املتطلبات البشرية واملادية ي ويعزو الباحث ذلك إلى أن هرا املتطلبات يدرك أهميت ا لتطبيق اإلدارة اإللكترونية غالبية مجتمع
الدلراسةي بغض النظر عن فدمت م في العمل اإلداري ولكن بافتالف في تحديد ترتي أهمية هرا املتطلبات وتتفق نتائج الدراسية
مع دراسة بخش ) 1427هت ) والتي تبين عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية تعزي ملتغير سنوات الخدمة .
متغيرالحصول على الدورات التدريبية ألتقان اللغات و استخدام الحاسوب:جدول()7يوضح مصدرالتباين بين املجموعات في متغيراتقان اللغات االجنبية والحاسوب
مستوى
املحور
قيمة
االنحراف
املتوسط
الحصول على ن
املعياري
الداللة
(ت)
دورات التدريبية
املتطلبات الكلية البشرية واملادية

نعم

88

4.1918

0.4541

1.907

0.062
غيردال

0.6488
3.9870
24
ال
يتض من فالل دراسة الجدول رقم ( )7أن قيمة  -ت –  1.908يغيردالة احصائيا عند مستوى الداللة  0.5حيث كان مستوى
الداللة  0.062ي مما يدل على عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين آراء أفراد مجتمع الدراسة بال سية ملتغير الحصول على
دورات تدريبية في مجال الحاس األلي حول محاور الدراسة  :املتطلبات الكلية البشرية واملادية الالزم توافرها لتطبيق اإلدارة
اإللكترونية ي مما يدل على أن استجاباا م كانت متقاربة في تحديد درجة املوافقة على املتطلبات البشرية واملادية ي ويعزو الباحث
ذلك إلى االنتشار الواسع التقنيات الحديثة في املجتمع العراقي مما ساهم في نشر الثقافة اإللكترونية ي وهرا الدراسة تتفق مع
النتائج التي آلت إلي ا دراسة يخش (1427هت ( ي بينما تخالف دراسة ردنة (1427هت ) التي أظهرت نتائج دراسته وجود فروق ذات داللة
إحصائية في متغير الحصول على الدورات التدريبية ألتقان اللغات االجنبية واستخدام الحاسوب.
-5االستنتاجات والتوصيات
 1-5االستنتاجات:
است تج البحث أن من أهم املتطلبات البشرية واملادية الالزم توافرها لتطبيق اإلدارة االلكترونية في كلية التربية البدنية وعلوم
الرياضة-جامعة صالح الدين-اربيل وسكولي التربيةالبدنية وعلوم الرياضة في جامعتي كوية وسوران في محافظة اربيل-العراق هي:
 -1الحاجة إلى توفر املبرمجين القادرين على تصميم وتطوير البرامج اإللكترونية لتمشية األعمال اإلدارية للكلية والفنيين املهرة
الرين يعملون على مواجهة األعطال التي تحدث في األجهزة الحاسوبية وملحقاا ا وشبكات االتصال.
 -2ضرورة توافر هيئة ادارية مؤهلة ً
فنيا والقادرة على استخدام تقنية املعلومات اإلدارية .
-3أهمية توافر املدربين املؤهلين بإدارات الجامعات لتدري الهيئة اإلدارية في الكلية على استخدام تقنية املعلومات اإلدارية.
-4ضرورة توافر العنصرالبشري الفعال في الكلية والري يقوم على إدفال وإفراج البيانات.
-5الحاجة إلى تحقيق الربط اإللكتروني بين إدارة الكلية ورئاسة الجامعة التابعة لها وتأمين التواصل مع املحيط الخارجي.
 -6الحاجة إلى تأمين أجهزة وحواسي آلية حديثة وملحقاا ا ألعضاء الهيئة اإلدارية للكليةي وشبكات االتصال وفطوط الهاتف.
 -7عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين آراء أفراد مجتمع الدراسة(:فئة املستجي يالج وسنوات الخبرة).
 2-5التوصيات:
- ١تفعيل دورالكوادر الفنية املحلية املؤهلين تأهيال عاليا في مجال البرمجة الحاسوبية من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
في االقليم ي إلنتاج البرامج الحاسوبية املناسبة لألعمال اإلدارية للجامعات واملؤسسات التابعة لها وتطويرها.
- ٣توفير املستلزمات الضرورية الجيدة من أجهزة وحواسي ي وتوفير شبكات االتصال والبرامج الحاسوبية التي تساهم في تفعيل
تطبيق اإلدارة اإللكترونية في الجامعات.
- ٤تشجيع العمل اإلداري اإللكتروني من قبل املسؤولين في اإلدارات العليايوحث جميع العاملين على استخدام تقنية املعلومات
اإلدارية.
-5توفير برامج الحماية اإللكترونية لحماية البيانات.
-6اجراء ورشات عمل وسمنارات للعاملين في الكلية والسكول لشرح فوائد االدارة االلكترونية.
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املالحق:
جامعة صالح الدين-اربيل
كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة
استمارة استبيان
تحية طيبة:
السيد...........................................املحترم
ينوي الباحث اجراء البحث املوسوم (املتطلبات املادية والبشرية لتطبيق االدارة األلكترونية في كليات وسكول التربية البدنية
وعلوم الرياضة في محافظة اربيل/العراق)،فاالستبيان مقسم الى محورين هما اوال:املتطلبات البشرية وثانيا :املتطلبات املادية
ً
التكرم بالتأشير بعالمة( ) في احدى املربعات
الالزم توفرها لتطبيق االدارة االلكترونية في كليات وسكول التربية الرياضية ارجو
الخم الري يمثل رأيكم بكل دقة وموضوعية ملا يمثله ذلك من اهمية في الوصول ب را الدراسة الى النتائج املرجوة ............ولكم
جزيل الشكر والتقدير .
الباحث
تحسين علي اسماعيل شيرو اني
مالحظة( :الهيئة االدارية) تشمل( :العميد -معاون العميد -رئيس الفرع/القسم--مسؤول التسجيل -امين املكتبة).
ً
أوال  :البیانات األولیة
عنوان الوظيفة
1
بكالوریوس/
ماجستير/
دكتوراه /
الدرجة العلمية
2
اللقب العلمي
3
ذكر/
أنثى /
الجنس
4
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5
6
7
8
9

عدد سنوات الخدمة(سنوات فقط)
ً
استخدام الحاسوب یومیا في العمل
ً
ً
ھل تمتلك بریدا إلكترونیا
ھل اإلدارة اإللكترونیة تساعدك في عملك في الجامعة
مستوى معرفتك باإلدارة اإللكترونیة

كال/
كال/
كال/
ممتازة/
ً
جیدة جدا/
واحدة/

نعم/
نعم/
نعم/
جیدة /
مقبولة/
اثنتان او اكثر/

عدد الدورات التدریبیة التي حضرتھا في مجال اإلدارة اإللكترونیة
10
ً
ثانيا :البيانات املوضوعية (محاور االستبانة)
املحور األول  :املتطلبات البشرية الالزم توفرها لتطبيق االدارة االلكترونية في كليات وسكول التربية البدنية وعلوم الرياضة في
جامعات محافظة اربيل/العراق
ضعيفة
متوسطة ضعيفة
كبيرة
كبيرة
الفقرة
ت
جدا
جدا
تدرك مفهوم االدارة االلكترونية
1
2

تدرك اهمية االدارة االلكترونية في تطويرالعمل
االداري
توفق بين تطبيقات تقنية املعلومات االدارية
والجوان االنسانية في العمل االداري

4

قادرة على تالفي سلبيات تقنية املعلومات االدارية
في اداء العمل االداري

5

تلم باالنظمة واللوائح التي تحكم التعامالت
االلكترونية
ً
تفعل شبكات االتصال الدافلية في تنفير
االشراف على العمل اليومي في الكلية

7

قادرة على استخدام الكاميرات الرقمية

8

تعمل على تصميم فطط االعمال االدارية
بأستخدام تقنية املعلومات االدارية

9

تجيد استخدام محركات البحث االلكترونية

10

قادرة على استخدام املاسحات الضوئية()Scan

11

قادرة على استخدام ناسخ االقراص املدمجة

12

تجيد التعامل مع شبكة االنترنت

13

تجيد التعامل مع الحاس اآللي

14

تجيد استخدام البريد االلكتروني

15

معلم يتعامل مع الحاس اآللي

16

ةال يتعامل مع الحاس اآللي

17

محرر صفحات وي لتطوير موقع الكلية/سكول
على شبكة االنترنت

18

امين مكتبة يجيد التعامل مع الحاس االلي

19

محرر بيانات يعمل على الحاس اآلليييقوم على
ادفال وافراج البيانات في الكلية/سكول

20

اآللي وشبكة

3

6

ولي امر يتعامل مع الحاس
االنترنت

الش ىء/

15

21

مدربين مؤهلين بادارة الجامعة لتدري الهيئة
االدارية على استخدام تقنية املعلومات االدارية

22

متخصصون في تقنية املعلومات بالجامعة
للتواصل مع الكلية عن ةريق شبكة االنترنت

23

متخصصون في تقنية املعلومات بالوزارة
للتواصل مع الكلية/سكول عن ةريق شبكة
االنترنت
فني شبكات بأدارة الجامعة ملعالجة اعطال
الشبكات
فني حاس آلي وةابعات بأدارة الجامعة ملعالجة
مشاكل واعطال الحاس اآللي والطابعات في
الكلية/سكول
مبرمجين بالوزارة يقومون بتصميم وتطوير
البرامج االلكترونية لالعمال االدارية

24
25

26

املحورالثاني  :املتطلبات املادية الالزم توفرها لتطبيق االدارة االلكترونية في كليات وسكول التربية البدنية وعلوم الرياضة في
جامعات محافظة اربيل/العراق
ضعيفة
متوسطة ضعيفة
كبيرة
كبيرة
ت الفقرة
جدا
جدا
 27وجود موقع الكتروني للكلية/سكول على شبكة
االنترنت.
 28توفير منافر لالتصال بالشبكات في جميع اجزاء مبنى
الكلية/سكول.
 29توفير الشبكة الالسلكية لالنترنت دافل الكلية/سكول.
 30تأمين اجهزة حاسبات آلية حديثة ألعضاء الهيئة
االدارية.
 31تأمين العدد الكافي من الطابعات ألعضاء الهيئة
االدارية.
 32تأمين العدد الكافي من املاسحات الضوئية ألعضاء
الهيئة االدارية.
 33تأمين العدد الكافي من الكاميرات الرقمية ألعضاء الهيئة
االدارية.
 34تأمين البرامج الحاسوبية الالزمة لتطبيقات االعمال
االدارية للكلية/سكول.
 35توفير انظمة حماية آلية متطورة لحماية بيانات
الكلية/سكول.
 36ربط اجهزة الحاس اآللي ألعضاء الهيئة االدارية بخادم
(الكلية/سكول).
 37تحقيق الربط االلكتروني بين الكلية/سكول والجامعة
التابعة له.ا
 38تحقيق الربط االلكتروني بين الكلية/سكول و
أولياءاالمور.
 39تحقيق الربط االلكتروني بين الكلية/سكول والطلبة.
 40تحقيق الربط االلكتروني بين الكلية/سكول ووزارة
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41
42
43

التعليم العالي.
تحقيق الربط االلكتروني بين الكلية/سكول والكليات
االفرى.
توفيرفادم(سيرفر)في الكلية/سكول لتخزين البيانات.
االشتراك بخط هاتف( )DSLذو سرعة عالية.

