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 العاممين بالسؤسدات الخياضية متطمبات فاعمية تطبيق الخجمات االلكتخونية لتجريب
 م.د/ دمحم عمى عبج السشعؼ البشا
 مجرس دكتؾر بقدؼ اإلدارة الخياضية

 جامعة حمؾان –كمية التخبية الخياضية لمبشضؽ 
 :مقجمة البحث

، شتي مشاحي الحياةؾرات متغضخة في يذيج القخن الحادي والعذخيؽ تغضخات متبلحقة وتظ
كافة جؾانب  وخاصة في مجال التكشؾلؾجيا والسعمؾمات واالتراالت والتي يتؼ استخجاميا في

 .والقائسضؽ عمضيا التجريبيةمسا استحجث تظؾرات وافاق مدتقبمية تدتيجف تظؾر السشغؾمة  ،الحياة
يبية ضؾء خظة تجر ، وخاصة عشجما يكؾن في التجريب أحج أىؼ وسائل التظؾيخ يعجو 

، ومدتيجفة البج مؽ تظؾيخ الكفاءات البذخية ولكي تكؾن تمػ التغضضخات ايجابية، متظؾرة باستسخار
التي تستمػ السيارات ، عبلوة عمي إيسانيا ووعضيا بأىسية التغضضخ اإليجابي والتحؾل مؽ السشغؾمة 

مسا يشعكذ عمى التقمضجية إلي السشغؾمة االبتكارية ، ومؽ ثؼ ضسان إحجاث التظؾيخ السخغؾب 
 (e2 1152:  32)السؤسدات الخياضية. جسيع أنذظة 

أن نجاح عسمية التجريب يتؾقف عمى م( إلى 2012) دمحم بن دليم القحطانيويذضخ 
 مجسؾعة مؽ األىجاف ومشيا:

يداىؼ التجريب في زيادة معخفة وميارة العاممضؽ مسا يؤدى إلى االرتفاع بكفاءة أدائيؼ وزيادة  -
وال شػ أن التظؾر التكشؾلؾجي يؤدي إلى خمق تخررات ججيجة مسا انعكذ مسا  اإلنتاجية،

انعكذ بذكل واضح عمى زيادة الحاجة إلى التجريب لتؾفضخ السيارات السظمؾبة لذغل تمػ 
 الؾعائف.

يداىؼ التجريب في تعغيؼ معخفة الفخد وىحا يؤدي إلى تؾفضخ الخقابة الحاتية عشجه مسا يقمل  -
 إلشخاف.الحاجة إلى ا

يداعج التجريب عمى خمق صف ثان مؤىل يسكؽ االعتساد عميو في تفؾيض الدمظة وتحقضق  -
 (137:  14) البلمخكدية في األداء.

سيظخت عمى مختمف  االستخجامات اإللكتخونية م( أن2014)سساح زكخيا دمحم تخى و 
والتخبؾية والتعميسية، وأصبحت  واإلدارية جؾانب الحياة الدياسية واالقترادية واالجتساعية والثقافية

وثيقة الرمة بيحه الجؾانب، وقج اصظمح عمى أن دخؾل ىحه الكمسة  Electronic كمسة إلكتخوني
عمى أي مرظمح يعشي تحؾلو مؽ السفيؾم التقمضجي إلى معشي تكؾن التكشؾلؾجيا اإللكتخونية أحج 

الثقافة اإللكتخونية، والتجارة  مفخداتو، فغيخت الحكؾمة اإللكتخونية، الدياسة اإللكتخونية،
 (405:  10. )اإللكتخونية، والتعمؼ اإللكتخوني، والتجريب اإللكتخوني
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غل أنغسة التجريب السدتحجثة التي جاءت نتاج التظؾر التكشؾلؾجي والتقشي والتي تو 
سمؾبا ، والحي يعج مؽ أىؼ ثسار التظؾرات التقشية واالترالية لكؾنو اااللكتخونيأبخزىا التجريب 

الستفادة مؽ ، حضث يتؼ ابكات االنتخنت أي التجريب عؽ بعجججيجا مؽ أسالضب التجريب عبخ ش
والتظبيقات السدتحجثة التي تتسضد بكؾنيا  االترال، وذلػ باستخجام اليات التقشيات في التجريب

 (6-5:  21) .أحج أىؼ وسائل تبادل السعمؾمات والسعارف
، مؽ خبلل شبكات ي عمى ضسان إتاحة التجريب لمجسيعنوتقؾم فمدفة التجريب اإللكتخو 

، والتي تديل عسمية التجريب لمجسيع دون قضؾد الدمان نت والؾسائط التكشؾلؾجية السعضشةاالنتخ 
 (25:  1)والسكان .

يعج التجريب اإللكتخوني جدء مؽ التعميؼ االلكتخوني بسفيؾمو الؾاسع ، وتتعجد مفاهيؼ كسا 
، نغخا لتعجد مخادفات التجريب االلكتخوني فسؽ أبخز السخادفات التجريب التجريب االلكتخوني 

التجريب عبخ  ،، التجريب الخقسي التجريب عبخ الذبكات العالسيةالتجريب عؽ بعج، اإلفتخاضي
  (162:  7. )التجريب عبخ شبكة اإلنتخنت  ب القائؼ عمى استخجام الكسبضؾتخ الخط ، التجري

 : وىى كسا يمياإللكتخوني تتعجد أنؾاع التجريب و 
رال فضديائي بضؽ السجرب : حضث يتؼ ىحا التجريب دون أي ات التجريب االلكتخوني االفتخاضي -١

، ويحرل الستجرب عمى الجورة كاممة عبخ شبكة والستجرب
 اإلنتخنت .

التجريب  : حضث يتؼ ىحا التجريب مؽ خبلل الجمج بضؽ التجريب االلكتخوني السجمج -٢
وني مع التجريب التقمضجي بحضث مؽ السسكؽ أن يدتفضج االلكتخ 
والستجربضؽ ببعض السحتؾيات واألنذظة التجريبية عبخ  السجرب

 شبكة الؾيب .
التجريب  : حضث يتؼ ىحا التجريب مؽ خبلل مدانجة ودعؼ التجريب االلكتخوني السدانج -٣

التقمضجي باستخجام تقشيات وأدوات الؾيب في عسمية تؾفضخ بعض 
 (۸۱:  3) لسحتؾيات الخقسية أثشاء التجريب .ا

 مذكمة البحث : 
يعج التجريب أحج الؾسائل الخئيدية التي تدتخجم إلحجاث التؾازن بضؽ قجرات السؾعفضؽ 

 (.273: 9وكفاءتيؼ مؽ جية وبضؽ الجور السشؾط بيؼ في العسمية اإلدارية مؽ جية أخخى )
مIntan Osman et all.. (2011 )إنتان عثسان وآخخون دراسة نتائج وقج أكجت 

أن التجريب لو عجة فؾائج تشغيسية ( عمى 2م( )2019) إيسان جسيل عبج الفتاح(، ودراسة 22)
مشيا زيادة اإلنتاجية وتحدضؽ جؾدة األداء. وتدويج الستجربضؽ بالسعارف والسيارات والقجرات البلزمة 
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تظؾرات والتغضخات الدخيعة التي تحجث في ألداء أعساليؼ بكفاءة وفاعمضتيا، وتظؾيخىا لتمبية ال
  . قضق مجسؾعة مؽ األىجاف الستكاممةمجال العسل، وبسا يؤدي إلى االرتفاع بسدتؾيات األداء لتح

 ..M. P. McCabe et allوآخخون  ماكبيأم. بي. نتائج دراسة  ويجعؼ ىحا الخأي
نغخا لمجور الحي تؤديو  أن التجريب السقجم لمعاممضؽ في السؤسدات ميؼ( في 25م( )2007)

العسمية التجريبية في زيادة الجافعية والؾعي لجى العاممضؽ، واكتداب السعخفة والسيارات التي 
 .يحتاجؾنيا لتأدية واجباتيؼ، والحي بجورة يجعؼ تحقضق أىجاف السؤسدة

يعج تجريب إلى أنو  م(2020)وآخخون  حرو فيج العسخومؽ ىحا السشظمق أشارت 
داريضؽ مؽ الؾعائف السؾكمة إلدارة السؾارد البذخية بغضت تظؾيخ مياراتيؼ ولتحقضق السؾعفضؽ اإل

السخخجات السخجؾة، كسا أن السؾعف اإلداري مؽ أىؼ مقؾمات بشاء جياز إدارة السؾارد البذخية في 
وأداء مياميا بالذكل  تحقضق أىجاف السشغسةحضث يداىؼ وبذكل جؾىخي في  السؤسدات الخياضية

حرة بشت عبج الخحسن بن وأشارت نتائج دراسة ، (  3:  5) داعجىا عمى التظؾر والتسضدالحي ي
إلى أن التجريب اإلداري يشعكذ بذكل مباشخ عمى أداء العاممضؽ، والحي  (4م( )2018) رشيج

عمى ( 18م( )2017) ناجى حدين ناجىبجورة يحجد مخخجات السشغسة، وكسا أكجت دراسة 
ى أدائيؼ وتعديد مياراتيؼ االبجاعية أىسية تؾفضخ بخامج تجريبية لمسؾعفضؽ اإلداريضؽ لبلرتقاء بسدتؾ 

 السيارى وتشسضتيا، وبالخغؼ مؽ أىسية التجريب إال أن العجيج مؽ الجراسات أعيخت ضعف السدتؾى 
التي أشارت إلى أن  (11م( )2016) صالح عبجالحسيج الديج لمسؾعفضؽ اإلداريضؽ ومشيا دراسة

 .ىشاك جؾانب قرؾر متكخرة في أداء السؾعفضؽ
ممحة لمتظؾيخ السيشي و  ضخورةالتجريب ُيعج ا سبق عخضو يخى الباحث أن ومؽ خبلل م
العاممضؽ لتظؾيخ و تجريب  مؽ خبلل مذاريعيا إدارة السؤسدات الخياضيةىؾ ما تدعى إليو 

 و مؾاكبة التقجم التقشي مسا يجعمشا أمام ضخورٍة ماّسو لسعخفة و تحجيج بالسؤسدات الخياضية
الخاصة بالسجرب و بالبضئة التجريبية كي يكؾن  خجمات االلكتخونيةفاعمية تظبضق ال متظمبات

حتى يكؾن  كفاءة و فاعمية و عرخية عؽ التجريب التقمضجي، التجريب اإللكتخوني بجيبًل أكثخ
تظبضق التجريب اإللكتخوني أكثخ جؾدة ونسؾذجيًا خاليًا مؽ السعؾقات و الرعؾبات التي تؾاجو 

 . استخجامو
 أىجاف البحث : 

ييجف البحث إلى التعخف عمى متظمبات فاعمية تظبضق الخجمات االلكتخونية لتجريب 
 العاممضؽ بالسؤسدات الخياضية مؽ خبلل : 

 الخجمات االلكتخونية لتعميؼ وتجريب العاممضؽ بالسؤسدات الخياضية. مفيؾم واىسية  -1
 -)التحجيات السادية التحجيات التي تؾاجو الخجمات االلكتخونية بالسؤسدات الخياضية  -2

http://jsbsh.journals.ekb.eg/
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 التحجيات التشغيسية(.  -تحجيات التقشية 
 أنؾاع الخجمات االلكتخونية التفاعمية لتعميؼ وتجريب العاممضؽ بالسؤسدات الخياضية.    -3

 تداؤل البحث: 
 ما ىي متظمبات فاعمية تظبضق الخجمات االلكتخونية لتجريب العاممضؽ بالسؤسدات الخياضية ؟ -

 : أىسية البحث 
   تتسثل أىسية البحث في: 

 التؾجو العالسي لتحدضؽ الخجمات االلكتخونية واالستفادة مشيا في خجمة أىجاف السؤسدات.  -1
 تقضيؼ أداء الخجمات االلكتخونية يدسح بالتعخف عمى أىؼ الخجمات االلكتخونية.  -2
ة التجريبية لمعاممضؽ داخل إضافة تكشؾلؾجيا السعمؾمات والخجمات االلكتخونية بعج ججيج لمعسمي -3

 السؤسدات. 

 السرطمحات السدتخجمة بالبحث: 
بأنو "نذاط مخظط يبحل بيجف إحجاث  (م2009) الريخفي الفتاح عبج دمحم ويعخف: التجريب -

تغضضخات في السعارف والسيارات البلزمة لتشسية وصقل خبخات الستجربضؽ لخفع مدتؾى األداء 
واىتساماتيؼ في االتجاه السخغؾب فيو لرالح الفخد والسشغسة ولتغضضخ سمؾكيؼ واتجاىاتيؼ 

 (22 :66والسجتسع". )
بأنو "عسمية التجريب عؽ م( 2066) نهال بن عسارة والعخبي عطية يعخفو التجريب االلكتخوني:  -

بعج باستخجام االنتخنت وذلػ بيجف تؾفضخ السعخفة الزخورية لؤلفخاد في جسيع السجاالت 
عامة والخاصة، وذلػ لخفع السدتؾى العمسي ولمتظؾيخ وإلعادة التأىضل باستخجام والسؾضؾعات ال

الحاسؾب، الرؾت، الفضجيؾ، الؾسائط الستعجدة، الكتب االلكتخونية، البخيج االلكتخوني ومجسؾعات 
 ( 1:  32الجردشة". )

 الجراسات السختبطة : 
 الجراسات السختبطة بالمغة العخبية:  -أ
( بجراساة ىاجفت إلاى التعاخف عماى واقاع 13م( )2015عاام ) عبدجالخحيم دمحم معبدجالخحيقاام  -1

تااجريب العااااممضؽ بسكتباااات جامعااة ساااؾىاج وماااجى اعتساااادىؼ عمااى التاااجريب االلكتخوناااي لتشسياااة 
مياراتيؼ والتخظيط لسدتقبل التجريب االلكتخوني بسكتبات جامعة سؾىاج، وقج استخجم الباحث 

( إخرائي مكتباات ، وماؽ أىاؼ الشتاائج التاي 98الجراسة في ) السشيج الؾصفي ، وتسثمت عضشة
تؾصمت إلضياا الجراساة أن االلتحااق بالاجورات التجريبياة تاأتي فاي مقجماة وساائل التشسياة السيشياة 

 لمعاممضؽ ، عجم وجؾد بخامج لمتجريب االلكتخوني لتجريب العاممضؽ بسكتبات جامعة سؾىاج. 
( بجراسااة ىااجفت إلااى التعااخف عمااى إمكانيااة 17م( )2013) مذدداعل صددعح سددعج عددامقاماات  -2

http://jsbsh.journals.ekb.eg/


 

 امعة حلوانكلية التربية الرياضية للبنين بالهرم جالمجلة العلمية ل
Web : jsbsh.journals.ekb.eg       E-mail :  sjournalpess@gmail.com 

 

 م0202يناير  (4الجدء ) 19العجد                  السجمة العمسية لمتخبية البجنية وعمهم الخياضة    

 

602 

ومااجى اابااال معمسااي التخبيااة البجنيااة السااتخجام التعماايؼ االلكتخونااي فااي التااجريب والرااقل أثشاااء 
( معماؼ ومعمساو 230الخجمة، واستخجمت الباحثة السشيج الؾصفي، وتسثمات عضشاة البحاث فاي )

ن اساااتخجام األجيااادة واألدوات التجريبياااة تاااؼ اختياااارىؼ بالظخيقاااة العذاااؾائية، وماااؽ أىاااؼ الشتاااائج أ
الحجيثااة وتظبيةياااة لباااخامج التاااجريب وباااخامج محاكاااه تجعااال العسمياااة التجريبياااة االلكتخونياااة أكثاااخ 

 تفاعمية وتعظى نتائج فعالة في استخجاميا.
( بجراساة ىاجفت إلاى 12م( )2011عاام ) عبج الدخحسن بدن عبدج العديدد بدن عبدج الدخحسنقام  -3

ىضئاااة التاااجريذ بالجامعاااات  التعاااخف عماااى متظمباااات التاااجريب فاااي البضئاااة اإللكتخونياااة ألعزااااء
الحقائااااب  -البضئاااة التجريبياااة -الداااعؾدية الؾاجاااب تؾافخىاااا فااااي )الجياااة السذاااخفة عماااى التااااجريب

الستجرب(، وقج استخجم الباحاث الساشيج الؾصافي السداحي، وتسثمات عضشاة  -السجرب -التجريبية
ىااؼ أ  ( عزاؾ ماؽ مجتساع أعزاااء ىضئاة التاجريذ )غضاخ السختراضؽ(، وماؽ505الجراساة فاي )

البضئاااة  -نتاااائج الجراساااة جسياااع الستظمباااات الااابلزم تؾافخىاااا فاااي )الجياااة السذاااخفة عماااى التاااجريب
الستااااجرب( والااااؾاردة فااااي أداة ىااااحه الجراسااااة تعتباااااخ  -السااااجرب -الحقائااااب التجريبيااااة -التجريبيااااة

 متظمبات ميسة بجرجة كبضخة لمتجريب في البضئة اإللكتخونية. 
فمدفة التجريب  تحمضل إليىجفت ( بجراسة 7) (م2010عام ) خسيذ دمحم خسيذقام  -4

مجال  التعخف عمي أىؼ خبخات بعض الجول في مة، واإللکتخوني لمسعمسضؽ أثشاء الخج
التجريب اإللکتخوني  الکذف عؽ متظمبات تظبضق أسمؾبتجريب اإللکتخوني لمسعمسضؽ، و ال

 ،في ىحا السجال لمسعمسضؽ باألردن في ضؾء کل مؽ فمدفتو وخبخات بعض الجول
مع  ابمة الذخريةاستخجمت الجراسة السشيج الؾصفي، وقج استعانت الجراسة بأسمؾب السق و

 ججوى دورات التجريبومؽ اىؼ الشتائج التي تؾصمت إلضيا الجراسة تحجيج بعض السعمسضؽ، 
لغخوفيؼ السيشية  ، ومجي تحقق أىجافيا، ومشاسبة وقت ومکان انعقادىاااللكتخونية

 . واالقترادية

 الجراسات السختبطة بالمغة اإلنجميدية:  -ب
عام   ..Joaquín Ordieres-Meré et allخخون خهاكين أوردبخيذ ميخي وآقام  -1

بجراسة ىجفت تدميط الزؾء عمى الخقسشة وانعكاساتيا عمى تججيج السعخفة  (24) م(۰۲۰۲)
واستجامتيا وتحدضؽ اإلنتاجية، واستخجمت الجراسة السشيج الؾصفي التحمضمي ، ومؽ أىؼ 

سشة وتظؾيخ االقتراد الشتائج التي تؾصمت إلضيا أن ىشاك عبلقة قؾية بضؽ تظؾر الخق
السعخفي  االنفجارفي مؾاكبة  االستسخارواالبتكار، وتحقضق اإلبجاع بذكل مدتجام ، وضخورة 

 .القظاعات عمي جسيع االستجامةوالتكشؾلؾجي باستسخار لتحقضق 
مSujit Kumar Basak et all..  (2018 ) سهجيت كهمار باساك وأخخون قامت  -2
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ىسيا اض األسالضب الستشؾعة لمتجريب اإللكتخوني والتي أ إلي استعخ بجراسة ىجفت ( 28)
، والتجريب عبخ الياتف الجؾال ، والتجريب الخقسي ، التجريب عبخ شبكات اإلنتخنت

واستخجمت الجراسة السشيج السقارن ، وتؾصمت الجراسة إلى العجيج مؽ الشتائج مؽ أىسيا إبخاز 
 متجريب اإللكتخوني .أوجو الذبو واإلختبلف بضؽ األنؾاع السختمفة ل

مجاالت تحجيج  ( بجراسة ىجفت إلى27) م(2066) نهال بن عسارة والعخبي عطية قامت -3
، واستخجم الباحثان  استخجام تقشيات السعمؾمات في التجريب و تأثضخىا عمى السؾارد البذخية

إللكتخوني التجريب اأن  وتؾصمت الجراسة إلى العجيج مؽ الشتائج مؽ أىسياالسشيج الؾصفي ، 
، أن التجريب االلكتخوني وسضمة في إعادة تأىضل وتجريب السؾارد البذخية العؾامل الخئيديةمؽ 

بظخيقة مخنة ومشاسبة لغخوفيؼ دون الحاجة إلى أعباء  العاممضؽلتشسية معارف وميارات 
أقل  لمسؤسدات الستخجام ىحا نؾع التجريب بتكمفة جضجةفخصة  االلكتخونيالتجريب ، أن إضافية

ومدار أكثخ مبلءمة لتحقضق أىجاف السؤسدة مؽ خبلل مؾاكبة التظؾرات التكشؾلؾجية ورفع 
 .كفاءة العاممضؽ بيا

 إجخاءات البحث:  
 :مشيج البحث -
انظبلقًا مؽ مذكمة البحث ووفقًا ألىجاف البحث وتداؤالتو فقج استخجم الباحث السشيج  

 الؾصفي نغخًا لسبلئستو لظبيعة البحث.
 تسع البحث: مج -
يتسثل مجتسع البحث في )وزارة الذباب والخياضة ، االتحادات الخياضية ، األنجية  

 الخياضية(  بجسيؾرية مرخ العخبية.
 عيشة البحث:  -

تؼ اختيار عضشة البحث بالظخيقة العسجية مؽ )اإلدارة العامة لتشسية الكؾادر والةيادات 
أعزاء  خية، اإلدارة العامة لشغؼ السعمؾمات الخياضيةالخياضية ، اإلدارة العامة لمسؾارد البذ

( فخد لمجراسة االستظبلعية ومؽ 32( بؾاقع )االتحادات و األنجية الخياضية و دارة ومجيخإمجالذ 
( فخد لمجراسة األساسية ، ويؾضح الججول التالي تؾصيف 686خارج عضشة البحث األساسية، و )

 شامل لعضشة البحث.  
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 (6ججول )
 عضشة البحث  ؾصيفت

( إلى العجد والشدبة السئؾية لتؾصيف عضشة البحث مؽ حضث 6تذضخ نتائج الججول ) 
 السؤسدة ونؾع العضشة لعضشة البحث األساسية وعضشة البحث االستظبلعية.

 انات السدتخجمة في البحث: أداة جسع البي -
قام الباحث بترسيؼ أداة جسع البيانات السدتخجمة في البحث ، والتي اشتسمت عمى  

 متظمبات فاعمية تظبضق الخجمات االلكتخونية لتجريب العاممضؽ بالسؤسدات الخياضية.  استبيان
 خطهات ترسيم االستبيان قيج البحث: -
دابقة والسخاجع العمسية الستخرص والتي تشاولت مؾضؾع اجخاء السدح السخجعى لمجراسات ال -6

التجريب االلكتخوني لمعاممضؽ لتحجيج محاور االستبيان قضج البحث ، ونتيجة ذلػ السدح تؾصل 
الباحث إلى محاور استبيان متظمبات فاعمية تظبضق الخجمات االلكتخونية لتجريب العاممضؽ 

 بالسؤسدات الخياضية ىي: 
الخجمات االلكتخونية لتعميؼ وتجريب العاممضؽ بالسؤسدات : مفيؾم واىسية  السحهر األول -

 الخياضية. 
 مفيؾم الخجمات االلكتخونية.  -أ

   . أىسية الخجمات االلكتخونية لتجريب العاممضؽ بالسؤسدات الخياضية -ب
 : التحجيات التي تؾاجو الخجمات االلكتخونية بالسؤسدات الخياضية. السحهر الثاني -
 التحجيات السادية.  -أ  

 نوع العٌنة المؤسسة
 العٌنة االستطالعٌة العٌنة األساسٌة

 النسبة المئوٌة العدد النسبة المئوٌة العدد

وزارة الشباب 
 والرٌاضة

 %8.33 1 11.59% 8 اإلدارة العامة لتنمٌة الكوادر والقٌادات الرٌاضٌة

 %33.33 4 40.58% 88 اإلدارة العامة للموارد البشرٌة

 %58.33 7 47.83% 33 اإلدارة العامة لنظم المعلومات الرٌاضٌة

 %37.53 12 38.12% 69 المجموع

االتحادات 
 الرٌاضٌة

كرة السلة  –كرة القدم  –الجمباز 
 –الرٌشة الطائرة  –كرة الٌد  –

 –الخماسً الحدٌث  –المالكمة 
السالح  –الدرجات  –االسكواش 

 السباحة –التاٌكوندو  –

ء مجلس أعضا
 اإلدارة

43 79.63% 8 88.89% 

 %11.11 1 %83.37 11 مدٌرو االتحاد

 %88.13 9 29.83% 54 المجموع

األندٌة 
 الرٌاضٌة

 –أكتوبر  6 –وادي دجلة 

 –الشمس  –الصٌد  –الزمالك 
 –المقاولون العرب  –الزهور 
اٌسترن  –الترسانة  –النصر 

 كومبانً

أعضاء مجلس 
 اإلدارة

49 84.48% 13 90.91% 

 %9.09 1 %15.58 9 مدٌرو االندٌة

 %34.38 11 %38.34 58 المجموع

 %133 32 %133 181 المجموع
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 تحجيات التقشية.  -ب
 التحجيات التشغيسية.   -ج

 .   لتجريب العاممضؽ بالسؤسدات الخياضية: أنؾاع الخجمات االلكتخونية التفاعمية  السحهر الثالث
مخفق عخض الباحث محاور االستبيان بعج إجخاء السدح السخجعي ليا عمى الدادة الخبخاء  -2

، وقج ارتزى  (8مخفق )أراءىؼ لتحجيج محاور االستبيان قضج البحث  ، الستظبلع (1)
%( التفاق الدادة الخبخاء ، وقج وافق الدادة الخبخاء عمى جسيع محاور 70الباحث ندبة )

 %( .  600وابعاد االستبيان بشدبة اتفاق بمغت )
والتي تشاولت اجخاء السدح السخجعي لمجراسات الدابقة والسخاجع العمسية الستخررة ف  -3

مؾضؾع التجريب االلكتخوني لمعاممضؽ لتحجيج عبارات كل بعج ومحؾر مؽ محاور استبيان 
متظمبات فاعمية تظبضق الخجمات االلكتخونية لتجريب العاممضؽ بالسؤسدات الخياضية ، ثؼ 

 قام الباحث بإعادة صياغة العبارات لتتفق مع مؾضؾع البحث. 
مخفق ان بعج إجخاء السدح السخجعى ليا عمى الدادة الخبخاء عخض الباحث عبارات االستبي -4

،  (3مخفق )، الستظبلع أراءىؼ لتحجيج عبارات كل بعج ومحؾر لبلستبيان قضج البحث  (1)
%( التفاق الدادة الخبخاء ، وقج وافق الدادة الخبخاء عمى   70وقج ارتزى الباحث ندبة )

 %(. 600% :  80بضؽ )جسيع عبارات السحاور بشدبة اتفاق تخاوحت 
الستجابات  الثشائي %( عمى مضدان التقجيخ 600وافق الدادة الخبخاء بشدبة اتفاق بمغت ) -5

 ال = درجة واحجة".  –" نعؼ= درجتضؽ عضشة البحث 
 (4مخفق )الخبخاء قام الباحث بترسيؼ االستبيان فى صؾرتو السبجئية  الدادة وفق رأى -6

 عية.لعخضيا عمى العضشة االستظبل
 الجراسة االستطععية :  -
قام الباحث بإجخاء الجراسة االستظبلعية وذلػ عمى عضشة مؽ مجتسع البحث ومؽ خارج  

( فخد يسثمؾن فئات عضشة البحث وذلػ 32العضشة األساسية وبمغ قؾام عضشة الجراسة االستظبلعية )
وثبات االستبيان  م  وذلػ لمتأكج مؽ صجق69/6/2026م  وحتى 60/6/2026في الفتخة مؽ 

 السدتخجم قضج البحث.
  :لعستبيان قيج البحثالسعامعت العمسية  -
 الرجق: -

استخجم حضث  صجق السحكسضؽ وىسا ،يجاد الرجقإلطخيقتضؽ  باستخجامقام الباحث 
في صؾرتو األولية عمى مجسؾعة  االستبيان السقتخحعخض  ، مؽ خبللالباحث صجق السحتؾى 

( 5لستخررضؽ في مجال اإلدارة الخياضية حضث بمغ عجد الدادة الخبخاء )مؽ الدادة الخبخاء ا
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، ثؼ قام الباحث باستخجام صجق االتداق الجاخمي، وذلػ عؽ طخيق حداب (1مخفق ) خبخاء
معامل االرتباط بضؽ العبارة ومجسؾع السحؾر الحي تشتسي إليو وذلػ لمتأكج مؽ صجق العبارة، ثؼ 

لكمي لمسحؾر الحي يشتسي الية البعج لمتأكج مؽ صجق االبعاد ، ثؼ مجسؾع كل بعج مع السجسؾع ا
مجسؾع كل محؾر مع مجسؾع االستبيان الكمي لمتأكج مؽ صجق السحاور، وذلػ بعج ترسيؼ 

 لمتظبضق عمى العضشة االستظبلعية.    (4مخفق )االستبيان في صؾرتو الشيائية 
 (2ججول )

 تظمبات فاعمية تظبضق الخجمات االلكتخونيةم استبيان صجق االتداق الجاخمى لعبارات
 32ن=  لتجريب العاممضؽ بالسؤسدات الخياضية

 العبارة
المتوسط 
 الحسابى

االنحراف 
 المعٌارى

معامل 
 االرتباط

 العبارة
المتوسط 
 الحسابى

االنحراف 
 المعٌارى

معامل 
 االرتباط

 العبارة
المتوسط 
 الحسابى

االنحراف 
 المعٌارى

معامل 
 االرتباط

مفهوم واهمٌة الخدمات "حور األول الم

االلكترونٌة لتعلٌم وتدرٌب العاملٌن بالمؤسسات 

 "الرٌاضٌة
1 1.750 0.440 *0.485 4 1.313 0.471 *0.565 

 0.660* 0.507 1.469 5 0.786* 0.507 1.469 8 البعد األول "مفهوم الخدمات االلكترونٌة"

1 1.625 0.492 *0.798 3 1.625 0.492 *0.691 6 1.438 0.504 *0.624 

 0.589* 2.000 8.750 مج ب ج 0.813* 0.504 1.438 4 0.897* 0.504 1.438 8

  2.725 36.844 8مج  0.630* 0.508 1.500 5 0.884* 0.508 1.500 3

 0.651* 0.499 1.594 6 0.786* 1.294 4.563 مج ب أ
المحور الثالث "أنواع الخدمات االلكترونٌة 

العاملٌن بالمؤسسات  التفاعلٌة لتدرٌب
 الرٌاضٌة"

البعد الثانً " أهمٌة الخدمات االلكترونٌة لتدرٌب 
 العاملٌن بالمؤسسات الرٌاضٌة"

7 1.500 0.508 *0.814 1 1.313 0.471 *0.488 

 0.482* 0.457 1.281 8 0.760* 2.420 10.875 مج ب أ 0.622* 0.507 1.531 1

 0.375* 0.483 1.344 3 تحدٌات التقنٌة" البعد الثانً " 0.633* 0.508 1.500 8

3 1.594 0.499 *0.694 1 1.500 0.508 *0.455 4 1.594 0.499 *0.415 

4 1.469 0.507 *0.712 8 1.875 0.336 *0.527 5 1.219 0.420 *0.430 

5 1.438 0.504 *0.761 3 1.813 0.397 *0.588 6 1.375 0.492 *0.848 

6 1.563 0.504 *0.548 4 1.781 0.420 *0.758 7 1.438 0.504 *0.759 

7 1.656 0.483 *0.606 5 1.719 0.457 *0.391 8 1.406 0.499 *0.621 

8 1.281 0.457 *0.700 6 1.594 0.499 *0.517 9 1.250 0.440 *0.456 

9 1.625 0.492 *0.589 7 1.844 0.369 *0.711 13 1.469 0.507 *0.510 

13 1.594 0.499 *0.558 8 1.656 0.483 *0.520 11 1.500 0.508 *0.377 

11 1.406 0.499 *0.628 9 1.750 0.440 *0.412 18 1.531 0.507 *0.351 

18 1.719 0.457 *0.641 13 1.688 0.471 *0.714 13 1.563 0.504 *0.378 

13 1.313 0.471 *0.613 
مج ب 

 ب
17.219 1.979 *0.694 14 1.656 0.483 *0.527 

مج ب 
 ب

 0.512* 0.397 1.188 15 البعد الثالث " التحدٌات التنظٌمٌة" 0.978* 3.814 19.688

  3.056 21.125 3مج 0.428* 0.499 1.406 1  4.745 24.250 1مج 

المحور الثانً " التحدٌات التً تواجه الخدمات 
 سات الرٌاضٌة"االلكترونٌة بالمؤس

8 1.625 0.793 *0.712     

     0.603* 0.508 1.500 3 البعد األول " التحدٌات المادٌة"

 0.349ىي  0.05*ايسة "ر" الججولية عشج مدتؾى معشؾية 
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اطية ذات داللو إحرائية بضؽ العبارة بإلى أنو تؾجج عبلقة ارت( 2)تذضخ نتائج الججول  
متظمبات  استبيانإليو العبارة، مسا يجل عمى صجق عبارات  يتشتس يالسحؾر الحالبعج أو ومجسؾع 

 . فاعمية تظبضق الخجمات االلكتخونية لتجريب العاممضؽ بالسؤسدات الخياضية
البعج اطية ذات داللو إحرائية بضؽ مجسؾع بتؾجج عبلقة ارتكسا يتزح مؽ الججول أنو  
متظمبات فاعمية تظبضق  استبيان ابعاد إليو العبارة، مسا يجل عمى صجق يتشتس يالسحؾر الحو 

 .الخجمات االلكتخونية لتجريب العاممضؽ بالسؤسدات الخياضية
 (3ججول )

 متظمبات فاعمية تظبضق الخجمات االلكتخونية استبيانلسحاور  يصجق االتداق الجاخم
 32ن=  لتجريب العاممضؽ بالسؤسدات الخياضية 

 م المحور وسط الحسابىالمت االنحراف المعٌارى معامل االرتباط

*0.892 4.745 24.250 
مفهوم واهمٌة الخدمات االلكترونٌة لتعلٌم وتدرٌب 

 العاملٌن بالمؤسسات الرٌاضٌة
1 

*0.365 2.725 36.844 
التحدٌات التً تواجه الخدمات االلكترونٌة 

 بالمؤسسات الرٌاضٌة
8 

*0.552 3.056 21.125 
ة لتدرٌب أنواع الخدمات االلكترونٌة التفاعلٌ

 العاملٌن بالمؤسسات الرٌاضٌة
3 

 مجموع االستبٌان 82.219 5.972 

 341..ىي  5...*قيسة "ر" الججولية عشج مدتهى معشهية 
( إلى أنو تؾجج عبلقة ارتباطية ذات داللو إحرائية بضؽ مجسؾع 3تذضخ نتائج الججول ) 

مات االلكتخونية لتجريب العاممضؽ متظمبات فاعمية تظبضق الخجالسحؾر والسجسؾع الكمى الستبيان 
متظمبات فاعمية تظبضق الخجمات ، مسا يجل عمى صجق محاور استبيان  بالسؤسدات الخياضية

 .االلكتخونية لتجريب العاممضؽ بالسؤسدات الخياضية
 Cronbach's الثبات باستخجام معامل الفا كخونباخ معامل حداب بقام الباحث الثبات:  -

Alpha.  
 (4ججول )

 متظمبات فاعمية تظبضق الخجمات االلكتخونية لتجريب العاممضؽاستبيان معامل ثبات 
 32ن= باستخجام معامل الفا كخونباخ  بالسؤسدات الخياضية

معامل الفا 
 كرونباخ

االنحراف 
 المعٌارى

المتوسط 
 الحسابى

 م المحور البعد

وم واهمٌة الخدمات مفه مفهوم الخدمات االلكترونٌة. 4.563 1.294 *0.824
االلكترونٌة لتعلٌم وتدرٌب 

العاملٌن بالمؤسسات 
 الرٌاضٌة

1 
0.849* 

3.814 19.688 
أهمٌة الخدمات االلكترونٌة لتدرٌب 

 العاملٌن بالمؤسسات الرٌاضٌة.

 مجموع المحور 24.250 4.745 *0.882
التحدٌات التً تواجه  التحدٌات المادٌة. 10.875 2.420 *0.826

خدمات االلكترونٌة ال
 بالمؤسسات الرٌاضٌة

 تحدٌات التقنٌة. 17.219 1.979 *0.559 8

 التحدٌات التنظٌمٌة. 8.750 2.000 *0.639

http://jsbsh.journals.ekb.eg/
https://www.google.com.eg/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiX5JqhnJvUAhUIShQKHf3KCsgQtwIIKTAB&url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DRA3XL6mgukQ&usg=AFQjCNGn_Uw4mIPsUjweCiYUEjI6iPYx9Q&sig2=jan5ZJINEKwTNBlIMXhldA
https://www.google.com.eg/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiX5JqhnJvUAhUIShQKHf3KCsgQtwIIKTAB&url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DRA3XL6mgukQ&usg=AFQjCNGn_Uw4mIPsUjweCiYUEjI6iPYx9Q&sig2=jan5ZJINEKwTNBlIMXhldA


 

 امعة حلوانكلية التربية الرياضية للبنين بالهرم جالمجلة العلمية ل
Web : jsbsh.journals.ekb.eg       E-mail :  sjournalpess@gmail.com 

 

 م0202يناير  (4الجدء ) 19العجد                  السجمة العمسية لمتخبية البجنية وعمهم الخياضة    

 

606 

 مجموع المحور 36.844 2.725 *0.567

0.676* 
3.056 21.125 

أنواع الخدمات االلكترونٌة التفاعلٌة لتدرٌب العاملٌن بالمؤسسات 
 الرٌاضٌة

3 

 مجموع االستبٌان 82.219 5.972 *0.651

 0.349ىي  0.05*ايسة "ر" الججولية عشج مدتؾى معشؾية 
 0.882:  0.559إلى أن ايؼ معامبلت الثبات تخاوحت بضؽ )  (4) تذضخ نتائج الججول

متظمبات فاعمية تظبضق الخجمات االلكتخونية لتجريب واستبيان سحاور ال( مسا يجل عمى ثبات 
 باستخجام معامل ألفا كخونباخ.  دات الخياضيةالعاممضؽ بالسؤس

 ( : 4الرهرة الشيائية لعستبيان مخفق ) -
قام الباحث بإعجاد الرؾرة الشيائية لبلستبيان قضج البحث بعج ححف العبارات التى لؼ 

الستجابات عضشة  تقجيخ ثشائيقج استخجم الباحث مةياس تحقق شخوط السعامبلت العمسية ، و 
 ؼ = درجتضؽ ، ال = درجة( . )نع البحث وىؾ

 الجراسة األساسية:  -
/ 3/ 24م  وحتى 8/2/2026قام الباحث بإجخاء الجراسة األساسية لمبحث فى الفتخة مؽ 

 م.2026
  السعالجات اإلحرائية: -
أستخجم الباحث في إجخاء السعالجات اإلحرائية الحاسب األلى باستخجام البخنامج  

 سعالجات التالية: ، واستخجم الSPSSاإلحرائي 
معامل االرتباط لبضخسؾن  -االنحخاف السعياري.             -            الستؾسط الحدابي. -

 . 2اختبار كا -       التكخارات والشدب السئؾية. –معامل الفا كخونباخ .           

 عخض ومشاقذة الشتائج :  -
 (5ججول )

ظمبات فاعمية تظبضق الخجمات االلكتخونية لتجريب استبيان متتؾصيف استجابات عضشة البحث في 
 مفيؾم واىسية الخجمات االلكتخونية لتعميؼ"االول  سحؾرال العاممضؽ بالسؤسدات الخياضية

 181ن=  مفيؾم الخجمات االلكتخونيةالبعج األول " "وتجريب العاممضؽ بالسؤسدات الخياضية

 العبارة
 ال نعم

 8كا
المجموع 
 التقدٌري

 الترتٌب بًالوزن النس
 النسبة التكرار النسبة التكرار

1 109 60.22 72 39.78 7.564* 290 80.11% 1 

8 40 22.10 141 77.90 56.359* 221 61.05% 8 

3 32 17.68 149 82.32 75.630* 213 58.84% 3 

  %66.67 724 بعدمجموع ال

 3.841ىي  05.0" عشج مدتؾى معشؾية 2ايسة "كا*
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 2( إلى التكخارات والشدب السئؾية الستجابات عضشة البحث وايسة كا5يذضخ ججول )
والسجسؾع التقجيخي واألىسية الشدبية والتختضب لكل عبارة مؽ عبارات استبيان متظمبات فاعمية 

مفيؾم واىسية "االول  سحؾرال تظبضق الخجمات االلكتخونية لتجريب العاممضؽ بالسؤسدات الخياضية
مفيؾم الخجمات البعج األول " "لتعميؼ وتجريب العاممضؽ بالسؤسدات الخياضية الخجمات االلكتخونية

 ."االلكتخونية
مفيؾم واىسية "االول  سحؾركسا يتزح مؽ الججول أن استجابات عضشة البحث في ال  

مفيؾم الخجمات البعج األول " "الخجمات االلكتخونية لتعميؼ وتجريب العاممضؽ بالسؤسدات الخياضية
 " جاءت وفقًا لمتختضب التالي: ونيةااللكتخ 

تعج صيغة إلكتخونية تخجم العسمية التجريبية وتقجم مباشخة ( والتي تشص عمى "6العبارة رقؼ ) -
عن بعج دون التقيج بحيد السكان من خعل شبكة السعمهمات وتعتسج عمى تكشهلهجيا 

تياجات السجتسع السؤسدي السعمهمات وتيتم بتقجيم محاكي لمخجمات التجريبية والتي تمبي اح
دالة  2وجاءت ايسة كا%(  80.66" جاءت في التختضب األول بؾزن ندبي بمغ )الخياضي

 نعؼ. ( وفي اتجاه االستجابة 0.05احرائيا عشج مدتؾى معشؾية )
استخجام تقشيات االتراالت والسعمهمات والتجريب ىه ( والتي تشص عمى "2العبارة رقؼ ) -

يقة مهازية في وسائمو وتأسيذ نظام متكامل لمتجريب نعتسج عمى ىحه السدتفيج األول وبطخ 
 2وجاءت ايسة كا%(  66.05بؾزن ندبي بمغ ) جاءت في التختضب الثاني" التقشيات الحجيثة

 ال. ( وفي اتجاه االستجابة 0.05دالة احرائيا عشج مدتؾى معشؾية )
لكتخونية في االترال واستكبال استخجام الهسائل اال ( والتي تشص عمى "3العبارة رقؼ ) -

السعمهمات واكتداب السيارات والتفاعل بين كل من القائم بالتجريب والعاممين بالسؤسدات 
دالة  2وجاءت ايسة كا%(  58.84بؾزن ندبي بمغ ) جاءت في التختضب الثالث" الخياضية

 ال. ( وفي اتجاه االستجابة 0.05احرائيا عشج مدتؾى معشؾية )
دعى إلى يالتجريب اإللكتخوني حث أن تختضب ىحه العبارات يجل عمى أن ويخى البا  

تؾعيف تقشيات وتظبيقات الحؾسبة والذبكة السعمؾماتية وغضخىا في دعؼ العسمية التجريبية التي تتؼ 
في بضئات التجريب التقمضجي التي تدتشج إلى وجؾد الستجربضؽ في نفذ السكان والدمان وبأقل 

 العاممضؽيسكؽ التجريب االلكتخوني بتقشيات الحجيثة كسا ، فزل الشتائج السخجؾةالتكاليف وتحقضق أ
ليؼ في نسط التجريب متاحو مؽ اكتداب السعارف والسيارات والخبخات بظخق مختمفة لؼ تكؽ 

التقمضجي، حضث أصبح باإلمكان االستفادة مؽ الخبخاء في مختمف التخررات والتعاون مع 
أي زمان وىحا الحي يديج مؽ فعالية التجريب بديادة فخصة الستجرب في  األخخيؽ مؽ أي مكان وفي

ومؾاجية مختمف التحجيات التي  السؤسدات الخياضيةالسذاركة، كسا يسكؽ تحقضق أىجاف 
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 تعتخضيا داخميا وخارجيا نتيجة لمتظؾر الحي يعخفو محيظيا.

ن أن استخجام ( في أ17م( )2013) مذاعل صعح سعج دراسةوتتفق ىحه الشتائج مع 
األجيدة واألدوات التجريبية الحجيثة وتظبيةية لبخامج التجريب وبخامج محاكاه تجعل العسمية التجريبية 

كسا تتفق ىحه الشتائج مع ما آشار االلكتخونية أكثخ تفاعمية وتعظى نتائج فعالة في استخجاميا، 
 Michael J. Sanger & Thomas J. Greenboweمايكل سانجخ وتهماس جخنبه إليو 

ىشة أحج أشكال مؾاكبة السدتججات التكشؾلؾجية التقشية الخا  التجريب اإللكتخونيم( في أن 2000)
فيسا يختبط بعسمية التجريب، حضث أن االعتساد عمى اإلنتخنت في عسمية التجريب يديؼ في تدايج 

 ( 525:  26. )ويظؾر مؽ اتجاىاتو وشخرضتو السيشية معجالت إنجاز الستجرب،
 (6ججول )

استبيان متظمبات فاعمية تظبضق الخجمات االلكتخونية لتجريب تؾصيف استجابات عضشة البحث في 
 مفيؾم واىسية الخجمات االلكتخونية لتعميؼ "االول  سحؾرال عاممضؽ بالسؤسدات الخياضيةال

 أىسية الخجمات االلكتخونية البعج الثاني " "وتجريب العاممضؽ بالسؤسدات الخياضية
 181ن=  "لتجريب العاممضؽ بالسؤسدات الخياضية

 العبارة
 ال نعم

 8كا
المجموع 
 التقدٌري

 بالترتٌ الوزن النسبً
 النسبة التكرار النسبة التكرار

1 149 82.32 32 17.68 75.630* 330 91.16% 2 

8 141 77.90 40 22.10 56.359* 322 88.95% 4 

3 65 35.91 116 64.09 14.370* 246 67.96% 12 

4 67 37.02 114 62.98 12.204* 248 68.51% 10 

5 170 93.92 11 6.08 139.674* 351 96.96% 1 

6 87 48.07 94 51.93 0.271 268 74.03% 7 

7 146 80.66 35 19.34 68.072* 327 90.33% 3 

8 82 45.30 99 54.70 1.597 263 72.65% 8 

9 131 72.38 50 27.62 36.249* 312 86.19% 5 

13 67 37.02 114 62.98 12.204* 248 68.51% 10 

11 80 44.20 101 55.80 2.436 261 72.10% 9 

18 54 29.83 127 70.17 29.442* 235 64.92% 13 

13 131 72.38 50 27.62 36.249* 312 86.19% 5 

  %79.11 3723 بعدمجموع ال

 3.849ىي  05.0" عشج مدتهى معشهية 2قيسة "كا*
 2( إلى التكخارات والشدب السئؾية الستجابات عضشة البحث وايسة كا6يذضخ ججول )

والسجسؾع التقجيخي واألىسية الشدبية والتختضب لكل عبارة مؽ عبارات استبيان متظمبات فاعمية 
مفيؾم واىسية "االول  سحؾرال لتجريب العاممضؽ بالسؤسدات الخياضيةتظبضق الخجمات االلكتخونية 

أىسية الخجمات البعج الثاني " "الخجمات االلكتخونية لتعميؼ وتجريب العاممضؽ بالسؤسدات الخياضية
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 ." االلكتخونية لتجريب العاممضؽ بالسؤسدات الخياضية
مفيؾم واىسية "االول  سحؾركسا يتزح مؽ الججول أن استجابات عضشة البحث في ال  

أىسية الخجمات البعج الثاني " "الخجمات االلكتخونية لتعميؼ وتجريب العاممضؽ بالسؤسدات الخياضية
 " والتي حققت أعمي الجرجات جاءت في االتي: االلكتخونية لتجريب العاممضؽ بالسؤسدات الخياضية

لتجريب التقميجي إلى التجريب تجعيم عسمية التحهل من ا( والتي تشص عمى "5العبارة رقؼ ) -
دالة  2وجاءت ايسة كا%(  96.96" جاءت في التختضب األول بؾزن ندبي بمغ )االلكتخوني

 نعؼ. ( وفي اتجاه االستجابة 0.05احرائيا عشج مدتؾى معشؾية )
مهاكبة التهجو العالسي لتحدين الخجمات االلكتخونية  ( والتي تشص عمى "6العبارة رقؼ ) -

 2وجاءت ايسة كا%(  96.66بؾزن ندبي بمغ ) " جاءت في التختضب الثانية مشياواالستفاد
 نعؼ. ( وفي اتجاه االستجابة 0.05دالة احرائيا عشج مدتؾى معشؾية )

جاءت " تخفيف األعباء التي تقع عمى القائسين بالتجريب( والتي تشص عمى "7العبارة رقؼ ) -
دالة احرائيا عشج مدتؾى  2وجاءت ايسة كا%(  90.33بؾزن ندبي بمغ ) في التختضب الثالث

 نعؼ. ( وفي اتجاه االستجابة 0.05معشؾية )
مفيؾم واىسية "االول  سحؾركسا يتزح مؽ الججول أن استجابات عضشة البحث في ال  

أىسية الخجمات البعج الثاني " "الخجمات االلكتخونية لتعميؼ وتجريب العاممضؽ بالسؤسدات الخياضية
 " والتي حققت أقل الجرجات جاءت كسا يمي: ة لتجريب العاممضؽ بالسؤسدات الخياضيةااللكتخوني

الستفادة من التجريب االلكتخوني إلى التجريب االفتخاضي ا( والتي تشص عمى "4العبارة رقؼ ) -
اتاحة مجااًل ( والتي تشص عمى "60، والعبارة رقؼ )" حدب الطمب إلى الخجمات االلكتخونية

 68.56بؾزن ندبي بمغ ) جاءتا في التختضب العاشخ" طهيخ لمسؤسدات الخياضيةلمبحث والت
 ال. ( وفي اتجاه االستجابة 0.05دالة احرائيا عشج مدتؾى معشؾية ) 2وجاءت ايسة كا %(

جاءت في " االستفادة من األنظسة والخجمات االلكتخونية( والتي تشص عمى "3العبارة رقؼ ) -
دالة احرائيا عشج مدتؾى  2وجاءت ايسة كا%(  67.96ي بمغ )بؾزن ندب التختضب الدادس

 ال. ( وفي اتجاه االستجابة 0.05معشؾية )
تداعج عمى االستفادة من تكامل السهارد لمسؤسدة في ( والتي تشص عمى "62العبارة رقؼ ) -

 2وجاءت ايسة كا %( 64.92بؾزن ندبي بمغ ) جاءت في التختضب الدابع "عسمية التجريب
 ال. ( وفي اتجاه االستجابة 0.05احرائيا عشج مدتؾى معشؾية ) دالة

 السؤسدات في حضؾياً  دوراً  متكشؾلؾجياويخى الباحث أن تختضب العبارات يجل عمى أن ل  
 مخاكدىا وتعديد تحدضؽ في الفعال ولجورىا الستسضد، األداء تحقضق في لسداىستيا الخياضية 

 الدخيعة التكشؾلؾجية والسدتججاتلسؤسدات الخياضية لمتغضخات ا مؾاكبة ضخورة يؤكج مسا التشافدية،
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 لمبقاء ىؾ العسل عمى تحدضؽ وتظؾيخرياضية  إن الدبضل الؾحضج ألي مؤسدة، كسا  واليائمة
 تجريب البذخية الستاحة ، وفي ىحا السجال كان لتكشؾلؾجيا السعمؾمات أىسية كبضخة في مؾاردىا

 ما يمي : ؾارد البذخية مؽ خبلل تشسية الس
مؽ فخص لبلطبلع عمى  ؾفضخهتيتؼ  مؽ خبلل ماالخياضية لمسؤسدة  ء العاممضؽزيادة وال -

 عسمية صشع القخار. السعمؾمات بذكل سيل مسا يديؼ في تعديد مذاركتيؼ في
 رفع كفاءة وفعالية اإلدارة العميا.  -
 . البقاء والشسؾ واالستسخاريةمقة بزيادة فعالية السؤسدة في تحقضق أىجافيا طؾيمة األجل الستع -
 تحدضؽ اإلنتاجية وتحفضد العاممضؽ والسجراء عمى بحل مجيؾدات فكخية مكثفة لئلتيان بأشياء -

 ججيجة تؤدي إلى االرتفاع والكفاءة في األداء. 
أن ( في 27م( )2066)نهال بن عسارة والعخبي عطية وتتفق ىحه الشتائج مع دراسة 

جضجة لمسؤسدات الستخجام ىحا نؾع التجريب بتكمفة أقل ومدار أكثخ  التجريب االلكتخوني فخصة
مبلءمة لتحقضق أىجاف السؤسدة مؽ خبلل مؾاكبة التظؾرات التكشؾلؾجية ورفع كفاءة العاممضؽ بيا 

( في أن االلتحاق بالجورات التجريبية تأتي في 13م( )2015) عبجالخحيم دمحم عبجالخحيم، ودراسة 
 ية السيشية لمعاممضؽ. مقجمة وسائل التشس

 (7ججول )
 مفيؾم واىسية الخجمات االلكتخونية تؾصيف استجابات عضشة البحث عمى ابعاد السحؾر األول "

 " الستبيان متظمبات فاعمية تظبضق الخجمات لتعميؼ وتجريب العاممضؽ بالسؤسدات الخياضية
 686ن = االلكتخونية لتجريب العاممضؽ بالسؤسدات الخياضية  

 لبعدا م
المجموع 
 التقدٌرى

الوزن 
 النسبً

 الترتٌب

 8 66.67% 724 مفهوم الخدمات االلكترونٌة. 1

 1 79.11% 3723 أهمٌة الخدمات االلكترونٌة لتدرٌب العاملٌن بالمؤسسات الرٌاضٌة. 2

  76.78% 4447 مجموع المحور

 
 (6شكل )
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ت االلكتخونية لتعميؼ وتجريب العاممضؽ مفيؾم واىسية الخجماالؾزن الشدبي ألبعاد السحؾر األول "
 " الستبيان متظمبات فاعمية تظبضق الخجمات االلكتخونية بالسؤسدات الخياضية

  لتجريب العاممضؽ بالسؤسدات الخياضية
بعاد ال( السجسؾع التقجيخي والؾزن الشدبي والتختضب 1( وشكل )7يتزح مؽ الججول )

" اللكتخونية لتعميؼ وتجريب العاممضؽ بالسؤسدات الخياضيةمفيؾم واىسية الخجمات االسحؾر األول  "
، متظمبات فاعمية تظبضق الخجمات االلكتخونية لتجريب العاممضؽ بالسؤسدات الخياضيةالستبيان 

" في التختضب أىسية الخجمات االلكتخونية لتجريب العاممضؽ بالسؤسدات الخياضية" بعجحضث جاء 
" في التختضب الثاني مفيؾم الخجمات االلكتخونية" بعجيمو  %(، 79.11األول بؾزن ندبي بمغ )

 %(. 66.67بؾزن ندبي بمغ )
صة تظبضق التجريب اإللكتخوني يعج فخ ويخى الباحث أن تختضب ىحه االبعاد يجل عمى أن 

لخفع كفاءات السؾارد البذخية  فعالة ج وسضمة، حضث يعات الخياضيةمتسضدة لبلرتقاء بأداء السؤسد
ويعسل أيزا التجريب ، ا وتخفيف األعباء اإلدارية عشيا ظؾيخ وتشسية أدائيا ومياراتيؽ وتوتحدض

تتدؼ التي  لكتخونيةاإلؾسائل الاإللكتخوني عمى تحدضؽ جؾدة أداء العسل عؽ طخيق استخجام 
بالكفاءة والفعالية والدخعة، باإلضافة إلى قجرتيا عمى حل السذكبلت اإلدارة التقمضجية والقزاء 

 ، واتجاه عضشة البحث إلى الجانب التظبيقي أكثخ مؽ الجانب الشغخي التقمضجي .  اعمضي
يسكؽ م( في انو 2019) دعاس عادل و فخيج راىمما أشار اليو ىحه الشتائج مع  تتفقو 

التجريب االلكتخوني بتقشيات الحجيثة الستجربضؽ مؽ اكتداب السعارف والسيارات والخبخات بظخق 
في نسط التجريب التقمضجي، حضث أصبح باإلمكان االستفادة مؽ الخبخاء في  مختمفة لؼ تكؽ ليؼ

مختمف التخررات والتعاون مع األخخيؽ مؽ أي مكان وفي أي زمان وىحا الحي يديج مؽ فعالية 
التجريب بديادة فخصة الستجرب في السذاركة، كسا يسكؽ تحقضق أىجاف السشغسة ومؾاجية مختمف 

 ( 341:  8) داخميا وخارجيا نتيجة لمتظؾر الحي يعخفو محيظيا. التحجيات التي تعتخضيا
( في تحجيج 7) (م2010) خسيذ دمحم خسيذمع نتائج دراسة  الشتائجكسا تتفق ىحه 

 االلكتخونية.  ججوى دورات التجريب
 (8ججول )

استبيان متظمبات فاعمية تظبضق الخجمات االلكتخونية لتجريب تؾصيف استجابات عضشة البحث في 
 االلكتخونية التحجيات التي تؾاجو الخجمات"الثاني  سحؾرال العاممضؽ بالسؤسدات الخياضية

 181ن=  "التحجيات الساديةالبعج األول " "بالسؤسدات الخياضية 

 العبارة
 ال نعم

 8كا
المجموع 
 التقدٌري

 الترتٌب الوزن النسبً
 النسبة التكرار النسبة التكرار

1 102 56.35 79 43.65 2.923 283 78.18% 7 

http://jsbsh.journals.ekb.eg/
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8 127 70.17 54 29.83 29.442* 308 85.08% 8 

3 124 68.51 57 31.49 24.801* 305 84.25% 4 

4 119 65.75 62 34.25 17.950* 300 82.87% 6 

5 127 70.17 54 29.83 29.442* 308 85.08% 8 

6 122 67.40 59 32.60 21.928* 303 83.70% 5 

7 128 70.72 53 29.28 31.077* 309 85.36% 1 

  %83.50 2116 بعدمجموع ال

 3.841ىي  05.0" عشج مدتؾى معشؾية 2ايسة "كا*
 2( إلى التكخارات والشدب السئؾية الستجابات عضشة البحث وايسة كا8يذضخ ججول )

والسجسؾع التقجيخي واألىسية الشدبية والتختضب لكل عبارة مؽ عبارات استبيان متظمبات فاعمية 
التحجيات التي "الثاني  سحؾرلا تظبضق الخجمات االلكتخونية لتجريب العاممضؽ بالسؤسدات الخياضية

 ."التحجيات الساديةالبعج األول " "تؾاجو الخجمات االلكتخونية بالسؤسدات الخياضية
التحجيات التي "الثاني  سحؾركسا يتزح مؽ الججول أن استجابات عضشة البحث في ال  

" جاءت وفقًا ةالتحجيات الساديالبعج األول " "تؾاجو الخجمات االلكتخونية بالسؤسدات الخياضية
 لمتختضب التالي: 

التجريب  في السدتخجمة لألجيدة الريانة تكمفة ارتفاع( والتي تشص عمى "7العبارة رقؼ ) -
دالة  2وجاءت ايسة كا%(  85.36" جاءت في التختضب األول بؾزن ندبي بمغ )اإللكتخوني

 نعؼ. ( وفي اتجاه االستجابة 0.05احرائيا عشج مدتؾى معشؾية )
،  "اإللكتخوني الستخجام التجريب السادية ضعف الحهافد( والتي تشص عمى "2ارة رقؼ )العب -

" جاءتا في اإللكتخونية التجريبية السهاد ترسيم تكمفة ارتفاع( والتي تشص عمى "5العبارة رقؼ )
دالة احرائيا عشج مدتؾى  2وجاءت ايسة كا%(  85.08بؾزن ندبي بمغ ) التختضب الثاني

 نعؼ. ( وفي اتجاه االستجابة 0.05معشؾية )
 استخجام التجريب في األجيدة بعض شخاء تكاليف ارتفاع( والتي تشص عمى "3العبارة رقؼ ) -

دالة  2وجاءت ايسة كا%(  84.25بؾزن ندبي بمغ ) جاءت في التختضب الخابع" اإللكتخوني
 نعؼ. ( وفي اتجاه االستجابة 0.05احرائيا عشج مدتؾى معشؾية )

جاءت في " التجريبية البخمجيات إنتاج تكاليف ارتفاع( والتي تشص عمى "6ة رقؼ )العبار  -
دالة احرائيا عشج مدتؾى  2وجاءت ايسة كا%(  83.70بؾزن ندبي بمغ ) التختضب الخامذ

 نعؼ. ( وفي اتجاه االستجابة 0.05معشؾية )
التجريب  لتطبيق البخمجيات بعض شخاء تكاليف ارتفاع( والتي تشص عمى "4العبارة رقؼ ) -

دالة  2وجاءت ايسة كا%(  82.87بؾزن ندبي بمغ ) جاءت في التختضب الدادس" اإللكتخوني
 نعؼ. ( وفي اتجاه االستجابة 0.05احرائيا عشج مدتؾى معشؾية )
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جاءت في " اإللكتخوني لمتجريب السالية السخررات ضعف( والتي تشص عمى "6العبارة رقؼ ) -
دالة احرائيا عشج مدتؾى  2وجاءت ايسة كا%(  78.68دبي بمغ )بؾزن ن التختضب الدابع

 نعؼ. ( وفي اتجاه االستجابة 0.05معشؾية )
ارتفاع أسعار بعض األجيدة  ويخى الباحث أن تختضب ىحه العبارات يجل عمى أن  

،  مالعاممضؽ بالسؤسدات الخياضية والسعجات الخاصة بالتجريب يقمل مؽ تؾفضخ متظمبات تجريب 
العاممضؽ بالسؤسدات يقمل مؽ رغبة ودافعية السادية لمتجريب االلكتخوني الحؾافد  أن ضعف كسا

 االلكتخوني. لبللتحاق ببخامج التجريب الخياضية 
( ، ودراسة 5) م(2020) وآخخون  حرو فيج العسخوتتفق ىحه الشتائج مع نتائج دراسة   

سالية لمتجريب االلكتخوني ( في ضعف السخررات ال6م( )2012) حسج بن محيا السطيخي 
وكحلػ ارتفاع تكاليف شخاء بعض البخمجيات لتظبضق التجريب االلكتخوني وارتفاع تكاليف شخاء 

 بعض األجيدة السدتخجمة في التجريب. 
 (9ججول )

استبيان متظمبات فاعمية تظبضق الخجمات االلكتخونية لتجريب تؾصيف استجابات عضشة البحث في 
 التحجيات التي تؾاجو الخجمات االلكتخونية"الثاني  سحؾرال ت الخياضيةالعاممضؽ بالسؤسدا

 181ن=  "تحجيات التقشيةالبعج الثاني " "بالسؤسدات الخياضية 

 العبارة
 ال نعم

 8كا
المجموع 
 التقدٌري

 الترتٌب الوزن النسبً
 النسبة التكرار النسبة التكرار

1 162 89.50 19 10.50 112.978* 343 94.75% 4 

8 108 59.67 73 40.33 6.768* 289 79.83% 9 

3 153 84.53 28 15.47 86.326* 334 92.27% 5 

4 164 90.61 17 9.39 119.387* 345 95.30% 2 

5 147 81.22 34 18.78 70.547* 328 90.61% 6 

6 163 90.06 18 9.94 116.160* 344 95.03% 3 

7 168 92.82 13 7.18 132.735* 349 96.41% 1 

8 124 68.51 57 31.49 24.801* 305 84.25% 7 

9 76 41.99 105 58.01 4.646* 257 70.99% 10 

13 118 65.19 63 34.81 16.713* 299 82.60% 8 

  %88.20 3193 بعدمجموع ال

 3.849ىي  05.0" عشج مدتهى معشهية 2قيسة "كا*
 2ات عضشة البحث وايسة كا( إلى التكخارات والشدب السئؾية الستجاب9يذضخ ججول )

والسجسؾع التقجيخي واألىسية الشدبية والتختضب لكل عبارة مؽ عبارات استبيان متظمبات فاعمية 
التحجيات التي "الثاني  سحؾرال تظبضق الخجمات االلكتخونية لتجريب العاممضؽ بالسؤسدات الخياضية

 ."تحجيات التقشيةاني "الث البعج "تؾاجو الخجمات االلكتخونية بالسؤسدات الخياضية
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التحجيات التي "الثاني  سحؾركسا يتزح مؽ الججول أن استجابات عضشة البحث في ال  
" والتي حققت أعمي تحجيات التقشيةالثاني " البعج "تؾاجو الخجمات االلكتخونية بالسؤسدات الخياضية

 الجرجات جاءت في االتي: 
" جاءت في التختضب األجيدة لعسل العزمة خمجياتالب تهافخ( والتي تشص عمى "7العبارة رقؼ ) -

دالة احرائيا عشج مدتؾى معشؾية  2وجاءت ايسة كا%(  96.46األول بؾزن ندبي بمغ )
 نعؼ. ( وفي اتجاه االستجابة 0.05)

" جاءت في مشاسبة فشية بسهاصفات اآللي الحاسب تهافخ( والتي تشص عمى "4العبارة رقؼ ) -
دالة احرائيا عشج مدتؾى  2وجاءت ايسة كا%(  95.30دبي بمغ )بؾزن ن التختضب الثاني

 نعؼ. ( وفي اتجاه االستجابة 0.05معشؾية )
 جاءت في التختضب الثالث" االنتخنت بذبكة اترال تهافخ( والتي تشص عمى "6العبارة رقؼ ) -

( 0.05دالة احرائيا عشج مدتؾى معشؾية ) 2وجاءت ايسة كا%(  95.03بؾزن ندبي بمغ )
 نعؼ. وفي اتجاه االستجابة 

التحجيات التي "الثاني  سحؾركسا يتزح مؽ الججول أن استجابات عضشة البحث في ال  
" والتي حققت أقل تحجيات التقشيةالثاني " البعج "تؾاجو الخجمات االلكتخونية بالسؤسدات الخياضية

 الجرجات جاءت كسا يمي: 
جاءت في التختضب " االترال لذبكات فشي دعمتهافخ ( والتي تشص عمى "60العبارة رقؼ ) -

دالة احرائيا عشج مدتؾى معشؾية  2وجاءت ايسة كا%(  82.60بؾزن ندبي بمغ ) الثامؽ
 نعؼ. ( وفي اتجاه االستجابة 0.05)

" اإللكتخوني التجريب تخطيط عمى قادرين أساتحة وجهد( والتي تشص عمى "2العبارة رقؼ ) -
دالة احرائيا عشج  2وجاءت ايسة كا%(  79.83زن ندبي بمغ )بؾ  جاءت في التختضب التاسع

 نعؼ. ( وفي اتجاه االستجابة 0.05مدتؾى معشؾية )
التجريب  في السدتخجمة لألجيدة فشي تهافخ دعم( والتي تشص عمى "9العبارة رقؼ ) -

دالة  2وجاءت ايسة كا %( 70.99بؾزن ندبي بمغ ) جاءت في التختضب العاشخ "اإللكتخوني
 ال. ( وفي اتجاه االستجابة 0.05حرائيا عشج مدتؾى معشؾية )ا

أىسية في دعؼ  وذالتجريب اإللكتخوني ويخى الباحث أن تختضب ىحه العبارات يجل عمى أن   
، لسبلئستو لظبيعة العرخ الحالي، وأدواتو الستشؾعة، فيي تذسل البخنامج التجريبي التشسية السيشية

األفبلم، والرؾر والخسؾم البيانية وغضخىا مؽ الؾسائل الدسعية  والسرادر األصمية، كسا تذسل
العاممضؽ ة تثضخ اىتسام ودافعية ثوالبرخية، وإضافة إلى ذلػ يتظمب ىحا أسالضب تجريبية مدتحج

وتيضئ ليؼ فخص الةيام بجور إيجابي نذط، ويحجث ذلػ مؽ خبلل التجريب  بالسؤسدات الخياضية
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يؼ السيشي والعمسي؛ ألنو يعتسج عمى استخجام التقشية في التجريب، بيجف تحدضؽ أدائ االلكتخوني
، كسا أنو مديج مؽ األشكال التقمضجية والغشية بالتفاعمية بقاعة التجريب، مثل: الرؾت والرؾرة

التجريب  ذلػج إلكتخوني، وصؾر متحخكة مؽ اإلنتخنت، ويتؼ يخ بوالفضجيؾ، وقاعة افتخاضية، و 
 مختفع.  جؾدة بسدتؾى اإللكتخوني 

حسج (، ودراسة 5) م(2020) وآخخون  حرو فيج العسخوتتفق ىحه الشتائج مع نتائج دراسة  
( في أنو مؽ متظمبات التجريب االلكتخوني الخاصة بالبضئة 6م( )2012) بن محيا السطيخي 

التجريبية تتسثل في تؾافخ الحاسب االلي بسؾاصفات فشية مشاسبة وكحلػ تؾافخ قاعات معجة 
دة البلزمة لتظبضق التجريب االلكتخوني باالضافى إلى تؾافخ اترال سخيع بذبكة االنتخنت باألجي

 وكحلػ وجؾد فخيق عسل يقؾم بالجعؼ الفشي وتؾافخ البخمجيات البلزمة لعسل األجيدة. 
 (10ججول )

استبيان متظمبات فاعمية تظبضق الخجمات االلكتخونية لتجريب تؾصيف استجابات عضشة البحث في 
 التحجيات التي تؾاجو الخجمات االلكتخونية"الثاني  سحؾرال لعاممضؽ بالسؤسدات الخياضيةا

 181ن=  "التحجيات التشغيسيةالبعج الثالث " "بالسؤسدات الخياضية 

 العبارة
 ال نعم

 8كا
المجموع 
 التقدٌري

 الترتٌب الوزن النسبً
 النسبة التكرار النسبة التكرار

1 65 35.91 116 64.09 14.370 246 67.96% 6 

8 78 43.09 103 56.91 3.453 259 71.55% 5 

3 128 70.72 53 29.28 31.077 309 85.36% 1 

4 125 69.06 56 30.94 26.304 306 84.53% 3 

5 126 69.61 55 30.39 27.851 307 84.81% 8 

6 121 66.85 60 33.15 20.558 302 83.43% 4 

  %95.52 1729 بعدمجموع ال

 3.849ىي  05.0" عشج مدتهى معشهية 2قيسة "كا*
 2( إلى التكخارات والشدب السئؾية الستجابات عضشة البحث وايسة كا60يذضخ ججول )

والسجسؾع التقجيخي واألىسية الشدبية والتختضب لكل عبارة مؽ عبارات استبيان متظمبات فاعمية 
التحجيات التي "الثاني  سحؾرال دات الخياضيةتظبضق الخجمات االلكتخونية لتجريب العاممضؽ بالسؤس

 ."التحجيات التشغيسيةالثالث " البعج "تؾاجو الخجمات االلكتخونية بالسؤسدات الخياضية
التحجيات التي "الثاني  سحؾركسا يتزح مؽ الججول أن استجابات عضشة البحث في ال  

" جاءت وفقًا التحجيات التشغيسيةث "البعج الثال "تؾاجو الخجمات االلكتخونية بالسؤسدات الخياضية
 لمتختضب التالي: 

 و لألجيدة و التحجيث التطهيخ و الريانة عسميات تأجيل( والتي تشص عمى "3العبارة رقؼ ) -
" جاءت في التختضب األول بؾزن ندبي بمغ اإللكتخوني في التجريب السدتخجمة البخمجيات
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( وفي اتجاه 0.05مدتؾى معشؾية )دالة احرائيا عشج  2وجاءت ايسة كا%(  85.36)
 نعؼ. االستجابة 

عجم تقجيم التقاريخ الخاصة بعسمية الخقابة داخل السؤسدة ( والتي تشص عمى "5العبارة رقؼ ) -
دالة  2وجاءت ايسة كا%(  84.86بؾزن ندبي بمغ ) جاءت في التختضب الثاني "الخياضية

 نعؼ. تجابة ( وفي اتجاه االس0.05احرائيا عشج مدتؾى معشؾية )
 "اإللكتخوني الععقة بالتجريب جيات مع التهاصل تعطل( والتي تشص عمى "4العبارة رقؼ ) -

دالة احرائيا عشج  2وجاءت ايسة كا%(  84.53بؾزن ندبي بمغ ) جاءت في التختضب الثالث
 نعؼ. ( وفي اتجاه االستجابة 0.05مدتؾى معشؾية )

 اإللكتخوني التجريب التقميجي عمى التجريب استخجام يلفزت( والتي تشص عمى "6العبارة رقؼ ) -
وجاءت %(  83.43بؾزن ندبي بمغ ) جاءت في التختضب الخابع" التقجيخ و و السشح السدايا في

 نعؼ. ( وفي اتجاه االستجابة 0.05دالة احرائيا عشج مدتؾى معشؾية ) 2ايسة كا
ألمهر  اإللكتخوني لمتجريب لسخررةا السيدانيات تحهل( والتي تشص عمى "2العبارة رقؼ ) -

وجاءت %(  76.55بؾزن ندبي بمغ ) جاءت في التختضب الخامذ" أخخى  إدارية و مكتبية
 . (0.05دالة احرائيا عشج مدتؾى معشؾية )غضخ  2ايسة كا

عجم تجاوب اإلدارة العميا مع متطمبات العسل لحظة بمحظة ( والتي تشص عمى "6العبارة رقؼ ) -
وجاءت %(  67.96بؾزن ندبي بمغ ) جاءت في التختضب الدادس" ييكل اإلداري الستقخار ال

 ال. ( وفي اتجاه االستجابة 0.05دالة احرائيا عشج مدتؾى معشؾية ) 2ايسة كا
 عسمية تحجيج االحتياجات التجريبية ويخى الباحث أن تختضب ىحه العبارات يجل عمى أن  

حضث  االلكتخوني، ئيدي والييكمي في صشاعة التجريبالعشرخ الخ  لمعاممضؽ بالسؤسدات الخياضية
داخل  تقؾم عميو جسيع دعائؼ العسمية التجريبية وتشسية السؾارد البذخية، وقج يغفل بعض السدئؾلضؽ

االىتسام بعسمية تحجيج االحتياجات التجريبية رغؼ إيسانيؼ الكامل بأىسضتيا  السؤسدات الخياضية 
تحجيج تمػ االحتياجات والؾقت والتكاليف، فزبًل عؽ خؾف وىؾ ما يخجع إلى صعؾبة عسمية 

حجث خبلل فتخة تحجيج يوالؾعيفي الحي قج اإلدارة مؽ حجوث بعض االرتباكات والخمل الشفدي 
 . االحتياجات التجريبية والجراسات الستعمقة بيا

تظمبات ( في أنو مؽ الس65) م(2068)دمحم جاد أحسج وتتفق ىحه الشتائج مع نتائج دراسة   
الخاصة بالجؾانب اإلدارية لتظبضق التجريب االلكتخوني تغضضخ الثقافة التشغيسية واإلدارية داخل 

 السؤسدة بسا يذجع عمى تظبضق التجريب االلكتخوني. 
في أن بخامج ( 6م( )2012) حسج بن محيا السطيخي كسا تتفق ىحه الشتائج مع نتائج دراسة  

نذهى أحسج ات متعمقة بالجؾانب التشغيسية اإلدارية، ودراسة التجريب االلكتخوني ترظجم بسعؾق
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( في ان تشفضح بخامج التجريب االلكتخوني نتاج جيج تشغيسي مخظط 69م( )2066) الجشجي
لتفعضل التؾاصل بضؽ السجرب والستجرب، بيجف الؾصؾل إلى أداء أكثخ فعالية واكتداب السعخفة 

 لعسل.  والسيارات الفشية الزخورية لحدؽ أداء ا
 (66ججول )

 التحجيات التي تؾاجو الخجمات  تؾصيف استجابات عضشة البحث عمى ابعاد السحؾر الثاني "
 " الستبيان متظمبات فاعمية تظبضق الخجمات االلكتخونية بالسؤسدات الخياضية

 686ن =  االلكتخونية لتجريب العاممضؽ بالسؤسدات الخياضية 

 البعد م
المجموع 
 التقدٌرى

 الترتٌب ن النسبًالوز

 3 %83.50 2116 التحدٌات المادٌة 1

 8 %88.20 3193 تحدٌات التقنٌة 2

 1 %95.52 1729 التحدٌات التنظٌمٌة 3

  84.53% 7038 مجموع المحور

 

 
 (2شكل )

بالسؤسدات  التحجيات التي تؾاجو الخجمات االلكتخونية  الؾزن الشدبي ألبعاد السحؾر الثاني "
االلكتخونية لتجريب العاممضؽ بالسؤسدات  الستبيان متظمبات فاعمية تظبضق الخجمات  "الخياضية

  الخياضية
بعاد ال( السجسؾع التقجيخي والؾزن الشدبي والتختضب 2( وشكل )11يتزح مؽ الججول )

" الستبيان الثاني "التحجيات التي تؾاجو الخجمات االلكتخونية بالسؤسدات الخياضيةالسحؾر 
، حضث جاء فاعمية تظبضق الخجمات االلكتخونية لتجريب العاممضؽ بالسؤسدات الخياضيةمتظمبات 

تحجيات " بعج%(، يمو  95.52" في التختضب األول بؾزن ندبي بمغ )التحجيات التشغيسية" بعج
" في التختضب التحجيات السادية" بعجيمو %(،  88.20" في التختضب الثاني بؾزن ندبي بمغ )التقشية
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 %(.   83.50بؾزن ندبي بمغ ) لثالثا
إن التجريب الشاجح يعتسج عمى عسمية ويخى الباحث أن تختضب ىحه االبعاد يخجع إلى 

العاممضؽ داخل مشغسة ومخظظة تعتسج عمى حاجات تجريبية مجروسة واليجف مشيا ىؾ تشسية أداء 
مى إلى أسفل ، السؤسدات الخياضية، كسا أن التحجيات داخل السؤسدات الخياضية تبجأ مؽ اع

فسؽ اإلدارة العميا تشبع األفكار ويبجأ التشفضح وصؾاًل ألسفل مع ضخورة تجاوب إدارة السؤسدات 
 الخياضية مع متظمبات العسل لحغة بمحغة وحتى استقخار الييكل اإلداري عمى شكمو الشيائي.   

ي تختضب ف( 6م( )2012) حسج بن محيا السطيخي وتختمف ىحه الشتائج عؽ نتائج دراسة 
وقج يخجع ىحا االختبلف  التحجيات التي تؾاجو الخجمات االلكتخونية بالسؤسدات الخياضيةأبعاد 

 الختبلف طبيعة وبضئة السؤسدات عضشة البحث. 
 (12ججول )

استبيان متظمبات فاعمية تظبضق الخجمات االلكتخونية لتجريب تؾصيف استجابات عضشة البحث في 
 أنؾاع الخجمات االلكتخونية التفاعمية"الثالث  سحؾرال ضيةالعاممضؽ بالسؤسدات الخيا

 181ن=   "لتجريب العاممضؽ بالسؤسدات الخياضية 

 العبارة
 ال نعم

 8كا
المجموع 
 التقدٌري

 الترتٌب الوزن النسبً
 النسبة التكرار النسبة التكرار

1 52 28.73 129 71.27 32.757* 233 64.36% 14 
8 63 34.81 118 65.19 16.713* 244 67.40% 13 
3 122 67.40 59 32.60 21.928* 303 83.70% 7 
4 112 61.88 69 38.12 10.215* 293 80.94% 12 
5 115 63.54 66 36.46 13.265* 296 81.77% 11 
6 24 13.26 157 86.74 97.729* 205 56.63% 15 
7 127 70.17 54 29.83 29.442* 308 85.08% 3 
8 118 65.19 63 34.81 16.713* 299 82.60% 10 
9 125 69.06 56 30.94 26.304* 306 84.53% 5 
13 121 66.85 60 33.15 20.558* 302 83.43% 9 
11 134 74.03 47 25.97 41.818* 315 87.02% 1 
18 123 67.96 58 32.04 23.343* 304 83.98% 6 
13 126 69.61 55 30.39 27.851* 307 84.81% 4 
14 122 67.40 59 32.60 21.928* 303 83.70% 7 
15 133 73.48 48 26.52 39.917* 314 86.74% 2 

  %79.78 4332 محورمجموع ال

 3.841ىي  05.0" عشج مدتؾى معشؾية 2ايسة "كا*
 2( إلى التكخارات والشدب السئؾية الستجابات عضشة البحث وايسة كا62يذضخ ججول )

لشدبية والتختضب لكل عبارة مؽ عبارات استبيان متظمبات فاعمية والسجسؾع التقجيخي واألىسية ا
أنؾاع الخجمات الثالث " سحؾرال تظبضق الخجمات االلكتخونية لتجريب العاممضؽ بالسؤسدات الخياضية
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 ."االلكتخونية التفاعمية لتجريب العاممضؽ بالسؤسدات الخياضية
أنؾاع الخجمات الثالث " سحؾرلكسا يتزح مؽ الججول أن استجابات عضشة البحث في ا  

والتي حققت أعمي الجرجات جاءت  " االلكتخونية التفاعمية لتجريب العاممضؽ بالسؤسدات الخياضية
 في االتي: 

" جاءت في التختضب األول بؾزن خجمة مشتجيات الحهار( والتي تشص عمى "66العبارة رقؼ ) -
( وفي 0.05عشج مدتؾى معشؾية )دالة احرائيا  2وجاءت ايسة كا%(  87.02ندبي بمغ )

 نعؼ. اتجاه االستجابة 
" جاءت في اتاحة الحمهل االفتخاضية عمى شبكة االنتخنت( والتي تشص عمى "65العبارة رقؼ ) -

دالة احرائيا عشج مدتؾى  2وجاءت ايسة كا%(  86.74بؾزن ندبي بمغ ) التختضب الثاني
 نعؼ. ( وفي اتجاه االستجابة 0.05معشؾية )

 جاءت في التختضب الثالث" خجمة غخف الجردشة )السحادثة(( والتي تشص عمى "7عبارة رقؼ )ال -
( 0.05دالة احرائيا عشج مدتؾى معشؾية ) 2وجاءت ايسة كا%(  85.08بؾزن ندبي بمغ )

 نعؼ. وفي اتجاه االستجابة 
ات أنؾاع الخجمالثالث " سحؾركسا يتزح مؽ الججول أن استجابات عضشة البحث في ال  

" والتي حققت أقل الجرجات جاءت كسا االلكتخونية التفاعمية لتجريب العاممضؽ بالسؤسدات الخياضية
 يمي: 

مهاقع دولية  -خجمة نذخ السزسهن "نذخ أخبار التجريب ( والتي تشص عمى "2العبارة رقؼ ) -
دالة  2وجاءت ايسة كا%(  67.40بؾزن ندبي بمغ ) جاءت في التختضب الثالث عذخ" لمتجريب

 ال. ( وفي اتجاه االستجابة 0.05احرائيا عشج مدتؾى معشؾية )
 –فيجيه  –"وسائل تزم صهر  SMSالخسائل القريخة ( والتي تشص عمى "6العبارة رقؼ ) -

 2وجاءت ايسة كا%(  64.36بؾزن ندبي بمغ ) جاءت في التختضب الخابع عذخ" ممفات صهتية
 ال. وفي اتجاه االستجابة  (0.05دالة احرائيا عشج مدتؾى معشؾية )

 جاءت في التختضب الخامذ عذخ "خجمة البخيج االلكتخوني( والتي تشص عمى "6العبارة رقؼ ) -
( 0.05دالة احرائيا عشج مدتؾى معشؾية ) 2وجاءت ايسة كا %( 56.63بؾزن ندبي بمغ )

 ال. وفي اتجاه االستجابة 
ت االلكتخونية التفاعمية لتجريب الخجماويخى الباحث أن تفزضل عضشة البحث ألنؾاع 

الجساعية قج يخجع إلى مضل عضشة البحث إلى الخجمات التي  العاممضؽ بالسؤسدات الخياضية
تسكشيؼ مؽ التفاعل السباشخ مع السجرب القائؼ بعسمية التجريب والدمبلء اآلخخيؽ وذلػ لتبادل 

ف الحىشي وعسل ورش العسل فيسا الخبخات وتبادل اآلراء فيسا بضشيؼ واالستفادة مؽ عسمية العر
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تحجيج أىجاف البخنامج بسا يشاسب يتؼ بجء في ترسيؼ البخنامج التجريبي البضشيؼ ، حضث أن عشج 
أىجاف السشغسة وتحجيج الفئة السدتيجفة، ثؼ اختيار األسالضب والتقشيات الدسع برخية السشاسبة 

بالذبكات اإللكتخونية، وجسيع البخامج  تجريبية مختبظة ارتباطا كامبلالبخامج ، وتكؾن الوغضخىا
 .التجريبية التي يتزسشيا ىحا الشؾع تتؼ مؽ خبلل الذبكات اإللكتخونية مثل شبكة اإلنتخنت

م( إلى أن التجريب االلكتخوني 2012) حسج بن محيا السطيخي وفى ىحا الرجد يذضخ 
شكاليا الستشؾعة إليرال أسمؾب يعتسج عمى استخجام وسائل االترال والتقشيات االلكتخونية بأ

 (7:  6السعمؾمات والسيارات واالتجاىات لمستجربضؽ. )
( في أن استخجام 17م( )2013) مذاعل صعح سعجوتتفق ىحه الشتائج مع نتائج دراسة 

األجيدة واألدوات التجريبية الحجيثة وتظبيةية لبخامج التجريب وبخامج محاكاه تجعل العسمية التجريبية 
 أكثخ تفاعمية وتعظى نتائج فعالة في استخجاميا.االلكتخونية 

 (63ججول )
 تؾصيف استجابات عضشة البحث عمى محاور استبيان متظمبات فاعمية تظبضق الخجمات 

 686ن =  االلكتخونية لتجريب العاممضؽ بالسؤسدات الخياضية 

 الترتٌب الوزن النسبً المجموع التقدٌرى المحور م

االلكترونٌة لتعلٌم  مفهوم واهمٌة الخدمات 1
 وتدرٌب العاملٌن بالمؤسسات الرٌاضٌة

4447 %76.78 3 

التحدٌات التً تواجه الخدمات االلكترونٌة  2
 بالمؤسسات الرٌاضٌة

7038 %84.53 1 

أنواع الخدمات االلكترونٌة التفاعلٌة لتدرٌب  3
 العاملٌن بالمؤسسات الرٌاضٌة

4332 79.78% 8 

  80.91% 15817 مجموع االستبٌان

 

 
 (3شكل )

 الؾزن الشدبي لسحاور استبيان متظمبات فاعمية تظبضق الخجمات االلكتخونية 
  لتجريب العاممضؽ بالسؤسدات الخياضية
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لسحاور  ( السجسؾع التقجيخي والؾزن الشدبي والتختضب3( وشكل )13يتزح مؽ الججول )
، ب العاممضؽ بالسؤسدات الخياضيةمتظمبات فاعمية تظبضق الخجمات االلكتخونية لتجرياستبيان 

" في التختضب التحجيات التي تؾاجو الخجمات االلكتخونية بالسؤسدات الخياضية" محؾرحضث جاء 
أنؾاع الخجمات االلكتخونية التفاعمية لتجريب " محؾر%(، يمو  84.53األول بؾزن ندبي بمغ )

 محؾريمو %(،  79.78بمغ ) " في التختضب الثاني بؾزن ندبيالعاممضؽ بالسؤسدات الخياضية
" في التختضب مفيؾم واىسية الخجمات االلكتخونية لتعميؼ وتجريب العاممضؽ بالسؤسدات الخياضية"

 %(.   76.78بؾزن ندبي بمغ ) لثالثا
 أنيخى الباحث أن تختضب محاور االستبيان جاء وفقًا لمتختضب الدابق قج يخجع إلى 

 األكبخ الجدء عمى تدتحؾذ دة اإلدارة في اتباع التجريب االلكتخونيية والتقشية وإراالخأسسال التكاليف
 وما التجريب مؽ الشؾع ليحا الخاصة لمظبيعة وذلػ اإللكتخونى، بالتجريب الستعمقة التكاليف مؽ

 يف الستبلحقة والتظؾرات البضئية الستغضخات طبيعة مع لمتكيف وقابمة قؾية أساسية بشية مؽ يتظمبو
 .واالترال تالسعمؾما تقشية

ىشاك إلى أن  مAlan Clark (2004) الين كعركوتتفق ىحه الشتائج مع ما آشار إليو 
لمعاممضؽ مجسؾعة مؽ الستظمبات والحاجات التي تذضخ إلى ضخورة تظبضق التجريب اإللكتخوني 

، ومؽ ىحه الحاجات الحاجة إلى التجريب السدتسخ، والحاجة إلى التجريب بالسؤسدات الخياضية
لسخن، والحاجة إلى التؾاصل واالنفتاح عمى األخخيؽ، باإلضافة إلى التؾجو إلى جعل التجريب ا

 السؤسدات الخياضيةأن تتغضخ  يجباإللكتخوني غضخ مختبط بالسكان والدمان، وفي ىحا الرجد 
 (  27- 26:  20. )م التقشيات الججيجة برؾرة فعالةلكي تتسكؽ مؽ استخجا

 االستشتاجات:
، ونتائج الدابقةوالجراسات  في حجود عيشة الجراسةو  ىجاف ومذكمة الجراسةفي ضهء أ

 التالية: االستشتاجاتالتحميل اإلحرائي تهصل الباحث إلى 
تحجيج مفيؾم الخجمات االلكتخونية وىي "صيغة إلكتخونية تخجم العسمية التجريبية وتقجم مباشخة  -1

السعمؾمات وتعتسج عمى تكشؾلؾجيا عؽ بعج دون التقضج بحضد السكان مؽ خبلل شبكة 
السعمؾمات وتيتؼ بتقجيؼ محاكي لمخجمات التجريبية والتي تمبي احتياجات السجتسع السؤسدي 

 الخياضي". 
 في االتي:  أىسية الخجمات االلكتخونية لتجريب العاممضؽ بالسؤسدات الخياضيةتتسثل  -2

 .  يب االلكتخونيتجعيؼ عسمية التحؾل مؽ التجريب التقمضجي إلى التجر  -
 .  مؾاكبة التؾجو العالسي لتحدضؽ الخجمات االلكتخونية واالستفادة مشيا -
 . تخفيف األعباء التي تقع عمى القائسضؽ بالتجريب -
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 في االتي: التي تؾاجو الخجمات االلكتخونية بالسؤسدات الخياضيةالسادية  التحجياتتتسثل  -3
 .  التجريب اإللكتخوني في دتخجمةالس لؤلجيدة الريانة تكمفة ارتفاع -
 اإللكتخوني.  الستخجام التجريب السادية ضعف الحؾافد -
 .  اإللكتخونية التجريبية السؾاد ترسيؼ تكمفة ارتفاع -
 .  اإللكتخوني استخجام التجريب في األجيدة بعض شخاء تكاليف ارتفاع -

 في االتي: ة بالسؤسدات الخياضيةالتي تؾاجو الخجمات االلكتخونيالتقشية  تحجياتتتسثل  -4
 .  األجيدة لعسل البلزمة البخمجيات تؾافخ -
 .  مشاسبة فشية بسؾاصفات اآللي الحاسب تؾافخ -
 . االنتخنت بذبكة اترال تؾافخ -

 في االتي: التي تؾاجو الخجمات االلكتخونية بالسؤسدات الخياضية التحجيات التشغيسيةتتسثل  -5
 في التجريب السدتخجمة البخمجيات و لؤلجيدة و التحجيث التظؾيخ و انةالري عسميات تأجضل -

  . اإللكتخوني

  عجم تقجيؼ التقاريخ الخاصة بعسمية الخقابة داخل السؤسدة الخياضية. -
  اإللكتخوني. العبلقة بالتجريب جيات مع التؾاصل تعظل -

 :  ؤسدات الخياضيةالتحجيات التي تؾاجو الخجمات االلكتخونية بالسجاء تختضب  -6
  .%( 95.52في التختضب األول بؾزن ندبي بمغ ) التحجيات التشغيسية -
 %(.  88.20في التختضب الثاني بؾزن ندبي بمغ ) تحجيات التقشية -
 %(.   83.50بؾزن ندبي بمغ ) لثفي التختضب الثا التحجيات السادية -

 اممضؽ بالسؤسدات الخياضية:أنؾاع الخجمات االلكتخونية التفاعمية لتجريب الع -7
 خجمة مشتجيات الحؾار.  -
 اتاحة الحمؾل االفتخاضية عمى شبكة االنتخنت.  -
 خجمة غخف الجردشة )السحادثة(.  -

 التهصيات: 
 :هصى الباحث بسا يميي ما تهصل إليو الباحث من استشتاجاتفي ضهء 

ؽ األنغسة والخجمات ضخورة أن تعسل السؤسدات الخياضية عمى تعغيؼ االستفادة م -1
 االلكتخونية. 

 ضخورة العسل عمى زيادة مداحة البحث والتظؾيخ داخل السؤسدات الخياضية. -2
 اإللكتخوني. لمتجريب السالية السخررات العسل عمى زيادة -3
االترال وصيانة االجيدة داخل السؤسدات  لذبكات فشي العسل عمى بشاء فخيق دعؼ -4
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 الخياضية.
وب اإلدارة العميا مع متظمبات العسل لحغة بمحغة الستقخار الييكل اإلداري داخل ضخورة تجا -5

 السؤسدات الخياضية. 
ريب االلكتخوني في تعغيؼ دور عسمية الخقابة داخل السؤسدة الخياضية لتحجيج جؾانب التج -6

 ضؾء تقاريخىا.
 مضؽ بالسؤسدات الخياضية.   ضخورة اتاحة الحمؾل االفتخاضية عمى شبكة االنتخنت لتجريب العام -7
والسخاكد البحثية ومؤسدات التجريب  السؤسدات الخياضيةالعسل عمى تحقضق التعاون بضؽ  -8

السحمية والجولية والتي لجييا تجارب في ىحا السجال، حتى يسكؽ بشاء نغؼ تجريب إلكتخونية 
  .فاعمة

 جع: االسخ 
 السخاجع بالمغة العخبية :  -أ
م( : "التجريب االلكتخوني مجخل الستجامة تشسية قجرات أعزاء 2021عبج الدتار دمحم ) أكخام -1

ىضئة التجريذ بالجامعات السرخية"، دراسات تخبؾية ونفدية )مجمة كمية التخبية 
   ، كمية التخبية، جامعة الدقازيق، مرخ.110بالدقازيق(، العجد 

معؾقات تجريب السعمسضؽ أثشاء الخجمة وسبل التغمب م(: "2019) إيسان جسضل عبج الفتاح -2
، 20 مجمة البحث العمسي في التخبية. السمجج"، عمضيا في محافغة العاصسة عسان

 ، جامعة عضؽ شسذ ، القاىخة، مرخ. کمية البشات لآلداب والعمؾم والتخبية، 8الجدء 
( : "متظمبات وتحجيات التجريب االلكتخوني"، السمتقى م۰۲۸۲)ال عبج الخحسؽ اليياجشة جس -2

الثامؽ لسدؤلي التجريب في القظاع الحكؾمي والخاص، السخكد الجامعي لخجمة 
السجتسع والتعميؼ السدتسخ، جامعة االمام دمحم بؽ سعؾد اإلسبلمية، الخياض، 

  الدعؾدية.
االحتياجات التجريبية لمسؾعفات اإلداريات م(: "2018) شضجحرة بشت عبج الخحسؽ بؽ ر  -4

"، دراسات عخبية باإلدارة العامة لمتعميؼ بسشظقة الخياض في ضؾء اإلدارة اإللکتخونية
 قاىخة مرخ.  ، رابظة التخبؾيضؽ العخب، ال99في التخبية وعمؼ الشفذ، العجد 

معؾقات م( : "2020) فاطسة عبجالعديد التؾيجخي ، سارة سامي العدكخ، حرو فيج العسخ -5
تجريب السؾعفات اإلداريات: دراسة مضجانية عمى السؾعفات اإلداريات بجامعة 

، السجمج مجمة العمؾم التخبؾية والشفدية"، الخياض –اإلمام دمحم بؽ سعؾد اإلسبلمية 
  ، فمدظضؽ. غدة ،السخكد القؾمي لمبحؾث، 42، العجد 4

بسخاكد التجريب  م(: "متظمبات التجريب االلكتخوني ومعؾقاتو2012) حسج بؽ محيا السظضخي  -6
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التخبؾي بسجيشة الخياض مؽ وجية نغخ السجربضؽ"، رسالة ماجدتضخ غضخ مشذؾره، 
 كمية التخبية، جامعة السمػ سعؾد، الخياض، الدعؾدية. 

متظمبات تظبضق التجريب اإللکتخوني لمسعمسضؽ بالسسمکة م( : "2010)خسيذ دمحم خسيذ  -7
مجمة کمية "، ول )دراسة تحمضمية(األردنية الياشسية في ضؾء خبخات بعض الج

، الجدء األول ، كمية التخبية ، جامعة بشي سؾيف ، 20، العجد 7، السجمج  التخبية
 مرخ. 

 الؾسائط خبلل مؽ البذخية السؾارد تجريب أثخم( : "2019فخيج راىؼ ) ،دعاس عادل  -8
 لؾطشيةا الذخكة حالة دراسة :لمعاممضؽ الؾعيفي األداء تحدضؽ في اإللكتخونية

 واإلدارية االقترادية لمعمؾم السثقال مجمة"، SONELGA الجدائخية والغاز لمكيخباء
 العمؾم جامعة ، عجد خاص )مؤتسخ جامعة البمقاء التظبيةية(، 5، السجمج 
 ، عسان ، األردن.  العالسية اإلسبلمية

إلدارة العامة ام( : "2017) دمحم سضج حسداوي  ،دمحم محسؾد، ىاني خاشقجي ،سعؾد الشسخ -9
الذقخي لمشذخ و تقشية "، الظبعة الدابعة، األسذ والؾعائف واالتجاىات الحجيثة

 ، الخياض، الدعؾدية.  السعمؾمات
التجريب اإللكتخوني مجخبًل لتشسية رأس السال الفكخي بجامعة م( : "2014) دمحم سساح زكخيا -10

 السخكد ،  92، العجد  21، السجمج العخبية التخبية تقبلمد"، بشيا: دراسة مضجانية
 ، القاىخة، مرخ.  والتشسية لمتعميؼ العخبى

التحجيات التي تؾاجو إدارة السؾارد البذخية وأثخىا عمى م( : "2016) صالح عبجالحسضج الدضج -11
"، رسالة )الفشادق متعجدة الجشدية( األداء الكمى في صشاعة الزيافة العالسية

 كتؾراه غضخ مشذؾره، كمية التجارة ، جامعة قشاه الدؾيذ، االسساعمية، مرخ. د
متظمبات التجريب في البضئة : " م(2011) عبج الخحسؽ بؽ عبج العديد بؽ عبج الخحسؽ -12

"، رسالة االلكتخونية ألعزاء ىضئة التجريذ بالجامعات الدعؾدية واتجاىاتيؼ نحؾه
 . دكتؾراه غضخ مشذؾره، كمية التخبية، جامعة أم القخى، مكة السكخمة، الدعؾدية

 جامعة مكتبات فى لمعاممضؽ اإللكتخونى التجريب: " م(2015) عبجالخحيؼ دمحم عبجالخحيؼ -13
 السكتبات لعمؾم الجولية السجمة"، لمسدتقبل والتخظيط لمؾاقع دراسة :سؾىاج

 والسعمؾمات لمسكتبات السرخية الجسعية ،   2، العجد  2، السجمج والسعمؾمات
 ، القاىخة، مرخ. واألرشيف

، مكتبة العبيكان ،"، الظبعة الثانيةإدارة السؾارد البذخيةم( : "2012) دمحم بؽ دليؼ القحظاني -14
  الخياض، الدعؾدية.
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 السيشية باألكاديسية السجمج التجريب لتظبضق مقتخحة استخاتيجيةم(: "2068دمحم جاد أحسج ) -15
مة التخبؾية، "، السجمضجانية دراسة :السعخفة مجتسع متظمبات ضؾء فى لمسعمسضؽ

 ، كمية التخبية، جامعة سؾىاج، سؾىاج، مرخ. 54العجد 
السشاىج لمشذخ والتؾزيع،  اإلداري"، دار "التجريب :(م2009) الرضخفي الفتاح عبج دمحم -16

 .عسان، األردن
ؤية مقتخحة لتجريب معمسي التخبية البجنية أثشاء الخجمة ر م( : "2063) مشاعل صالح سعد -17
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 ممخص البحث 
 تطمبات فاعمية تطبيق الخجمات االلكتخونية لتجريب العاممين بالسؤسدات الخياضية م

 م.د/ دمحم عمى عبج السشعؼ البشا 
ييجف البحث إلى التعخف عمى متظمبات فاعمية تظبضق الخجمات االلكتخونية لتجريب 

، واستخجم الباحث السشيج الؾصفي، وتسثمت عضشة البحث في  العاممضؽ بالسؤسدات الخياضية
)اإلدارة العامة لتشسية الكؾادر والةيادات الخياضية ،  ( فخد تؼ اخيارىؼ بالظخيقة العسجية مؽ686)

دارة إأعزاء مجالذ  اإلدارة العامة لمسؾارد البذخية، اإلدارة العامة لشغؼ السعمؾمات الخياضية
(، واستخجم الباحث استسارة االستبيان كاداه لجسع البيانات االتحادات و األنجية الخياضية و ومجيخ

تجعيؼ فص أىسية الخجمات االلكتخونية، تتسثل  ج مفيؾم الخجمات االلكتخونيةتحجي، ومؽ أىؼ الشتائج 
ضعف السادية في  التحجياتتتسثل  ، عسمية التحؾل مؽ التجريب التقمضجي إلى التجريب االلكتخوني

 عسميات تأجضلفي   التحجيات التشغيسيةتتسثل ،  اإللكتخوني الستخجام التجريب السادية الحؾافد

أنؾاع ، اإللكتخوني في التجريب السدتخجمة البخمجيات و لؤلجيدة و التحجيث التظؾيخ و الريانة
 )خجمة مشتجيات الحؾار،  ريب العاممضؽ بالسؤسدات الخياضية ىيالخجمات االلكتخونية التفاعمية لتج

 ل االفتخاضية عمى شبكة االنتخنت، خجمة غخف الجردشة )السحادثة((.اتاحة الحمؾ 
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Abstract  

Requirements for applying electronic services to train workers in 

sports organization 

Dr. Mohammed Ali Abdel Moneim Al Banna 

  The research aims to identify these requirements, and the 

researcher's use of the descriptive approach, and the sample of this 

research was of 181 individuals who were deliberately chosen from (the 

General Administration of Human Resources, the General Administration 

for Sports Information Systems: members of boards of directors, director 

of federations and sports clubs) and the researcher used the questionnaire 

form as a tool  To collect data, and one of the most important results is to 

define the concept of e-services whose importance is to support the 

process of transformation from traditional training to electronic training. 

The material challenges are weak financial incentives to use e-training, 

and the organizational challenges are to postpone the maintenance, 

development and modernization of the hardware and software used in 

training.  Electronic, one of the types of interactive electronic services for 

training employees in sports institutions is (dialogue forums service, 

providing virtual solutions on the Internet, chat rooms (chatting) service). 
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