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 معوقات تطبيق التحول الرقمى بالهيئة العامة لمشباب والرياضة 

 المتحدة العربية اإلمارات بدولة
 اضباحث/ زصريا أحطد طحطد اضعوضى*                                    

 :البحث ومشكمة مقدمة
 وأحج مههه  أنواعههه  اخههت   علهه  المع صههر  الري ضهه   المؤسسهه   تواجهه 

 مههن العديههد حكوم هه  هيئهه   أو أول مب هه  لجهه ن أو اتحهه دا  وأ أند هه  ك نهه  سههوا 
 (77:4.)وتطوره  عمله  طريق في تقف قد التي والعقب   التحد   

 إلههه ( م8112) "نااوار عيااد حماااد  إباارامي   دمحم أمااال" مههن كهه  و شههير
 علههه  تهههدل والتهههي الري ضههه    المؤسسههه   إدار  فهههي عديهههد  قصهههور نهههواحي وجهههود
 أدا  فههي رغبهه  المع لجهه   إلهه  تحتهه   والتهه  المبهه دأ  وروح اري اإلد اإلبههداع افتقهه ر

 تحقيهههق مسهههتو   إلههه  بهههه  واالرتقههه   فع ليتهههه  زيههه د  علههه  تعهههين التهههي المم رسههه  
 (118:87). العرب   الري ض  ورقي نهض  سبيل في عليه  الملق   اآلم ل

وبههدخول عصههر العولمهه  التينولوج هه   تسههع  العديههد مههن الههدول إلهه  بنهه   
د سهههتخدام التحههول الرقمهه  والهه    عتبهههر  ار  وتشههليل االعمهه ل والبن هه  التحت هه  بوا 

أحههد أهههم العوامههل فهه  مسههتقبل الشههعوت  ف لقهه د  يتطلعههون إلهه  تحسههين الي هه  ا  
وتقليل اإلن  ق وتطبيق الخدم   الجديد  بسرع  ومرون  وهن ك إمك ن   ضخم  

ل الرقمهه  بداللهه  الب  نهه   لبنهه   مجتمعهه   فع لهه  وتن فسهه   ومسههتدام  عبههر التحههو 
 (182:81وسرع  الحصول عل  المعلوم  .)

م( أن التحههههول الرقمههه  سههههو   عمههههل علهههه  8181) ويههه كر )إبهههه ن دود (
تحقيهق تلييههر جه ري فهه  خهدم   المههواطنين وفه  مجهه ال  متعهدد  منههه  الصههح  
والتعل م والس م  واألمهن والري ضه  مهن حيهو تحهول أسه ليت العمهل إله  أسه ليت 

    مكهن أن تخلهق فهرص عمهل جديهد  ومبتيهر  تسه هم فه  النمهو المجتمعه .حديث
(28:1) 
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حيههههو يههههوفر التحههههول الرقمهههه  فرصهههه  ضههههخم  للمؤسسهههه   علهههه  مختلههههف 
الجوانههت لتحقيههق المؤسسهه   إلهههدافه  ورؤيتههه  االسههتراتيج   ب مك ن هه   أقههل مههن 
 المههههدر  قبههههل تطبيهههق نظهههه م التحهههول الرقمهههه  ممههه   سهههه عد علههه  تحسههههين المسهههه ر

 (17:11واستخدام المت ح لي     أعل  وأمثل.)
التحهول م( أن 8117)" فراس رحي  يونس  عثمان إبرامي  أحماد" ويه كر

الرقمي هو االستثم ر في ال كر وتليير السلوك إلحداو تحول ج ري في طريقه  
العمهههههل  عهههههن طريهههههق االسهههههت  د  مهههههن التطهههههور التقنهههههي اليبيهههههر الح صهههههل لخدمههههه  

ويههوفر التحههول الرقمههي إمك نهه   ضههخم  لبنهه    وأفضههل.المسههت يدين بشههكل أسههرع 
مجتمعههه   فع لههه   تن فسههه   ومسهههتدام   عبهههر تحقيهههق تلييهههر جههه ري فهههي خهههدم   
مختلهههف األطهههرا  مهههن مسهههتهليين ومهههوظ ين ومسهههت يدين  مههه  تحسهههين تجههه ربهم 
نتهه جيتهم عبههر سلسههل  مههن العمل هه   المتن سههب   مهه  إعهه د  صهه  غ  اإلجههرا ا   وا 

 (33:88 )والتن يال زم  للت عيل 
 الرقمههههه  لتحهههههولا أن إلههههه ( م8115" )حمااااااد  عطاااااا عاااااد " و شهههههير  

 للدوله  الع م البن   ف  لتس هم الش مل  التنم   حرك  وايتي أن يجت ب لمؤسس  
 مطل  من  نع شه  التي المعلوم ت   والثور  ال كري  المتليرا  ظل في ومؤسس ته 

 (38:15.)والعشرين الح دي القرن 
 بههه  تحظهههي لمههه  الري ضههه   المؤسسههه   فههه  نمهههوا الحههه ل  عصهههرال و شههههد

 حجهههههم لتحديهههههد واألرقههههه م الب  نههههه   علههههه  تعتمهههههد اقتصههههه د   مك نههههه  مهههههن الري ضههههه 
 ( 11:1.)اإلداري  للق  دا  ال كري  التطور ضو  ف  اإلنج زا 

التطههههور المهههه هل فهههه  األجهههههز  واآلآل  واألنظمهههه  ال ك هههه   حيههههو أن  لههههك
التيل ه  وتحقيهق مرونه  أيبهر وك ه    أيثهر فه  سيؤدي الختصه ر الوقه  وخ هض 

 .العمل هههههه  اإلنت ج هههههه  وقههههههدر  كبيههههههر  فههههههي ميع لجهههههه  الب  نهههههه   والهههههه ك   الصههههههن عي
(122:14) 

وال شك أن هه   المسهتجدا  تعمهل عله  اتسه ع نطه ق التطهوير والتلييهر  
فهههه  ك فهههه  ق يسههههو التاإلقتصهههه د و الب  نهههه   و وحههههدوو تحههههوال  غيههههر مسههههبوق  فهههه  
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مثههل التحههول الرقمههي واحههدا  مههن أهههم دوافهه  ومح ههزا  النمههو فههي حيههو  ي الجوانههت 
سهب ق   ح سهم   لتطهوير حلهول مبتيهر   تضهمن  يهه مم    رض عل المؤسس  كبر  

 (851:17.)استمراريته  في دائر  المن فس 
 التحههول الرقمههي م( أنDeved heward marten( )8117ويهه كر )

والهيئههه   التهههي تسهههع  إلههه  مهههن الضهههروري   ب لنسهههب  لي فههه  المؤسسههه    أصهههب 
والتحول الرقمي ال عني  التطوير وتحسين خدم ته  وتسهيل وصوله  للمست يدين 

طريقههه   يتنههه ولفقهههط تطبيهههق التينولوج ههه  داخهههل المؤسسههه  بهههل ههههو برنههه م  شههه مل 
ع و حقههههههههق مسههههههههتو  اإلنجهههههههه ز أسهههههههههل وأسههههههههر  ليههههههههتم بطريقهههههههه   العمههههههههلوأسههههههههلوت 
 (51:51المطلوت.)

ببعضهههه  بحيهههو  مكهههن  اإلدارا هم فهههي ربهههط كمههه  أن التحهههول الرقمهههي  سههه
هههد  مههن  تحههول المؤسسهه  رقم هه   ممهه  يجعههل األعمهه ل المشههترك  بمرونهه   إنجهه ز

أههههدا  دول التنم ههه  التههه  توايهههت حركههه  المسههه ر التينولهههوجي الههه    لهههزو الهههدول 
 (577:15األيثر تقدم .)
 بههين المق رنهه  ظههل فهه  الرقم هه  الب  نهه   علهه  الدول هه  المؤسسهه   وتعتمههد

 تعهههي التههه  اإلداريههه  الق ههه دا  مت بعههه  خههه ل مهههن تحق قههه  تهههم مههه  وبهههين المطلهههوت
 تعههههد التهههه  الرقم هههه  التحههههوال  دراسهههه  علهههه  فتعمههههل مؤسسهههه ته  تجهههه   مسههههؤول  ته 
 .المؤسسهههه  ق هههه دا  لههههد  الهههه هني والتطههههور ال كههههري  النمههههو مههههد  علهههه  المق هههه س

(411:85) 
إله  يههد  مه  التحهول الرق م( أن8115)" بوشعاب سعادوا عاالى"وير  

تمكههههين األفههههراد فهههه  القط عهههه   والشههههرك   مههههن رفهههه  االنت ج هههه  وضههههم ن النمههههو 
واالزدههه ر ويزيههد مههن االسههتثم ر فهه  ضههو  الرؤ هه  لي فهه  الههدول التهه  ترغههت فهه  
تحسين مؤسسه ته  مهن خه ل معرفه  ووضهوح ك فه  المتليهرا  التنظ م ه  واالرقه م 

 (183:1واإلداري .)البين   للمؤسس  من جوانبه  ال ن   والم د   
 



 
 

 

                                                                                                                   5112    

 اضعضطى اضدوضى  ضصضية اضتربية اضرياضية/جاطعة أديوط  اضرياضة شوة وطن ورداضة دضالم  طؤتطراض

 :متطمبات تطبيق التحول الرقمى بالمؤسسات

التقن ههه  : حيهههو يهههتم بنههه   التحهههول الرقمهههي ب سهههتخدام منظومههه  مهههن األجههههز    -
وأنظمه  التشههليل  ووسهه ئط التخهزين  والبرمج هه   التههي تعمهل ضههمن بيئهه   تقن هه  

عه . ومرايز معلوم   تسم  ب ستخدام جم   األصول بك     تشهليل   غيهر منقط
كمهه   سههتلزم ضههم ن مسههتو  خدمهه  من سههت ألفههراد المؤسسهه  وعم ئههه  ومورديههه  
عبر ِفرق مهن   مسؤول  عن إدار  المنظوم  التقن   والبن ه  التحت ه  للشهبك  سهوا  

 (11:83).أي ن  ه   المنظوم  محل   أو سح ب  
تحليههل الب  نهه   بشههكل منههتظم وفعهه ل علهه  المؤسسهه    تعتمههد إدار الب  نهه  :  -

جرا ا  نوع   موثوق  وك مل  م  توفير وتطهوير أدوا   و لك لتوفير معلوم   وا 
يجت مت بع    من سب  للتحليل اإلحص ئي والبحو عن الب  ن   والتنبؤ ب لمستقبل

الب  نهه   بشههكل مسههتمر لضههم ن اسههتمرار تههدفقه  واإلسههت  د  منههه  بشههكل يتم شهه  
 (14:11).م  أهدا  المؤسس  وتوقع ته 

مؤهلهههه  قهههه در  علهههه  اسههههتخدام  عن صههههر بشههههري تههههوفير  يجههههتالبشههههري : المههههوارد  -
الب  نههه   وتحليلهههه  التخههه   قهههرارا  فع لههه   كمههه  يتطلهههت تخطههه ط الهههرؤ  وتن يههه ه  

 .التلييهههههر والتطهههههويرعلههههه   قهههههدر ك ههههه  ا  بشهههههري  وخبهههههرا  علم ههههه  وعمل ههههه  مههههه  
(115:84) 
المرتبههه  التهههي تنهههت  خدمههه   المهههه ممجموعههه  مهههن النشههه ط   و  تمثهههلالعمل ههه  :  -

يجت عل  المؤسس   إرسه   بنه   تقنهي فعه ل  سهم  بتطهوير   معين  للمست يدين
رجي و لهههك لضهههم ن التطبيهههق األمثهههل العمل ههه   علههه  الصهههعيدين الهههداخلي والخههه 

للتحهههههول الرقمهههههي  ويتضهههههمن  لهههههك الموائمههههه  الداخل ههههه  والخ رج ههههه  فهههههي إنجههههه زا  
  (82:51.)العمل    م  وجود رق ب  في إنج ز العمل   

 :فوائد التحول الرقمي

  .ريوفر التيل   والجهد بشكل كبي  -
  . حسن الي     التشليليل  وينظمه   -

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B4%D8%A7%D8%B7_(%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9_%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9%D8%A7%D8%AA)
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الجهههود  وتبسههه ط اإلجهههرا ا  للحصهههول علههه  الخهههدم    عمهههل علههه  تحسهههين   -
 المقدم  للمست يدين. 

بداع ه  بعيهدا  عهن الطهرق التقليد ه  فهي   - يخلق فرص لتقهد م خهدم   مبتيهر  وا 
  .تقد م الخدم  

 سهه عد المؤسسهه   علهه  التوسهه  واإلنتشهه ر فههي نطهه ق أوسهه  والوصههول إلهه    -
 (31:55.)شريح  أيبر من العم   والجمهور

 اف التحول الرقمي:أمد
 االرتق   بجود  الخدم   المقدم  من المؤسس  . -
 توفير الن ق   وترشيد االسته ك. -

 تحسين مستو  ك     االدا . -

 (115:3)رف  مستو  الش  ف  . -
 خطوات التحول الرقمى

 .بن   استراتيج   رقم   -
  .ق  س اإلمك ن    الرقم   الح ل   -
 المؤسس . في التحول الرقم لتطبيق نظ م تحديد أفضل ه كل عمل  -

 لتن ي  التحول الرقم .المتطلب    تحديد -

تحديههد عوائههق التي مههل الرقمههي لعمههل خطهه  شهه مل  ومحكمهه  لي فهه  الظههرو   -
 ولتدف  بعجل  التحول إل  المس ر المنشود. 

إدار  التلييههر للتحههول الرقمههي متطلههت رئ سههي للوصههول إلهه  األهههدا   إنشهه   -
 (.58:58.)اإلستراتيج  

 التحول الرقمي ايامز 

اعتمهه دا  علهه  التقن هه   تتع مههل بههه  المؤسسهه   إعهه د  تشههكيل الطريقهه  التههي  -
المت حههه   مههه  التخطههه ط المسهههتمر والسهههعي الهههدائم إلعههه د  صههه  غ  الخبهههرا  

 العمل  .
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 تحسين الي     وتقليل اإلن  ق  وتطبيق خدم   جديد  بسرع  ومرون . -
 ك فههه  المجهههه ال لألفهههراد فههههي تحقيهههق تلييهههر جهههه ري فهههي الخههههدم   المقدمههه   -

نت جيتهم.  وتحسين تج ربهم وا 
 تليير نم    العمل وتليير العقل   . -
التنبهههههؤ والتخطههههه ط مؤشهههههرا علههههه  االسهههههت  د  مهههههن التقن ههههه   الحديثههههه  لتيهههههون  -

 للمستقبل.
 تمكين االبتي ر بشكل أسرع لتحقيق النت ئ  المرجو  والسير نحو النج ح. -
دارا فسههههه   أعلههههه   تهههههوفير إسهههههتراتيج   لخلهههههق ق مههههه  تن  - عمهههههل متطهههههور    وا 

 (36ع.)واستدام  ثق ف  اإلبدا 
 مؤشر قياس أداء التحول الرقمي

إلهه  إيجهه د حوكمهه  واضههح  ودق قهه  تتن سههت  يهههد  ق هه س التحههول الرقمههي
مههه  جم ههه  الجهههه   وتخهههدم أههههدافهم وتحقهههق التهههوازن فهههي عمل ههه  تن يههه  مبههه درا  

الرقمهي بشهكل دقيهق وواضه  مه   التحول الرقمي لتعكس نت ئ  التقدم فهي التحهول
 (82:58) تحديد مسؤول   ودور كل جه  ونسب  مش ركته  في التحول الرقمي.

 وحدة التحول الرقمي
بنههه   مجتمههه  رقمهههي لأحهههد البهههرام  األس سهههه    وحهههد  التحهههول الرقمهههي تيعهههد

ضهمن التحهول إله  مجتمه  رقمهي مبنهي واقتص د رقمي ووطهن رقمهي عله  نحهو  
علههه  إنشههه   منصههه   رقم ههه  إلثهههرا  الت  عهههل والمشههه رك  المجتمع ههه  ال ع لههه  بمههه  

ك فههههه    واقتصههههه د رقمهههههي لتطهههههوير مسهههههتو  أدا  المؤسسههههه   سههههه هم فهههههي تحسهههههين 
 علههه  نتههه ئ  اإلدارا  المختل ههه    وتحسهههين التن فسههه   والتهههاثير اإليجههه بي النهههواح 

    وتقهههد م خههههدم   أفضهههل للمسهههت يدين  ووطهههن رقمههههي وتوليهههد الوظههه ئف المعرف ههه

لتح يز اإلبداع مهن خه ل اسهتقط ت االسهتثم را  المحل ه  والع لم ه  فهي مجه ال  
 (11:54)التقن   واالبتي ر.

https://ndu.gov.sa/
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التحهههول الرقمهههه   سهههتخدم المبههه دا االس سههه   لهههه دار  ومهههن المعهههرو  أن 
دا  ري إلالري ضههه   فههه  ضهههو  وضهههوح الب  نههه   واالرقههه م مهههن أجهههل تحسهههين جههه 

المؤسسههه  لي فههه  المسهههت يدين  حيهههو أن العههه لم أصهههب  دائهههر  مللقههه  يتضههه  فيهههه  
 التنههه فس المؤسسههه  بهههين شهههرك   ومؤسسسهههه   ال ئههه  الواحهههد  وال ئههه   المختل هههه 

 (71:82).وتعمل ف  ضو 
 النظا : -

حيههو  مثههل النظهه م فهه  إدخهه ل المعلومهه   والوصههول إليههه  أحههد العوامهههل 
  الرقم ههههه  بشهههههكل جيهههههد و سههههههل حركههههه  التواصهههههل التههههه  تسههههه عد فههههه  بنههههه   الوحهههههد

 االليترونههه  بهههين جم ههه  اإلدارا  المختل ههه  داخهههل المؤسسههه  الواحهههد  أو فروعهههه .
(25:5) 
 القوانين: -

تعهد القهوانين المحهدد لحجهم الع قه  بهين المؤسسه  وبهين شهبك   االنترنه  
والبرمجههههه  المسهههههتحدث  فههههه  ح لههههه  إسهههههتخدام التحهههههول الرقمهههههي فههههه  ظهههههل التطهههههور 

نولهههوج  وسههههول  إختهههراق الب  نههه   المتعلقههه  ب لشهههرك   والمؤسسههه    ووجهههود التي
االختراق ل  تصم م البرام  الت  تس عد عل  العديد من الشرك   الت   تعمل ع

 (81:18) المعلوم تي للمنظم  .
 التشريعات: -

القواعد الداخل   للعمهل المؤسسه  فه  ظهل إسهتخدام نظه م التحهول الرقمه  
قهه  بههين اإلدارا  الداخل هه  ويههتم وضههعه  مههن قبههل وحههد  التحههول والتهه  تحكههم الع 

 (51:12الرقم  ب لمؤسس  محد  للطب ع  الق نون   لنظ م العمل ب لمنظم .)
 السياسات:  -

 قصهههد بهههه  البهههرام  التههه  تسههه هم فههه  تحقيهههق الههههد  مهههن تطبيهههق التحهههول 
 (11:81)الرقم  ف  ظل القرارا  الت  تحدد تن ي  ه   البرام .
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 ايير: المع -

  لتحول الرقمههههه  المينِظمههههه  للق ههههه م بههههه والضهههههوابط لمقههههه ي س والقواعهههههدهههههه  ا
والعهههه ملين فههههي المؤسسهههه    متخهههه ي القههههرارالخطههههوع الع مهههه  التههههي يرجهههه  إليههههه  و 

اآلله  أو النظه م  يهتم إسهتخدام والت  من خ لهه   أنواعه والشرك   عل  اخت   
 (155:81ب لمؤسس .)التقني 

 الثهههور  أن( م8112)" جماااة عزياااز ماضاااىفيمياااب كاااوتمر: تر " و ضهههيف
 األسههه ليت اسهههتعراض مههه  المؤسسههه    مسهههتقبل علههه  تهههاثير لهههه  الحديثههه  الرقم ههه 

 الجديههد  العهه لم  المهه ل  النظه م إطهه ر فهه  النجهه ح تحقيهق تي ههل التهه  واإلجهرا ا 
 ( 183:85) .المتطور  االتص ل ونظم المعلوم   عل   عتمد وال  

 حقبه  فه  تينولهوجي تطهور مهن الحديثه  ر اإلدا إل ه  وصهل  مه  ظهل وف 
 اإلنجه ز مهد  حيهو مهن كبيهر  تعهد ولينهه  الوقه  حيهو من ب ليبير  ل س  زمن  

 .الع لم هه  النهضهه  حركهه  موايبهه  إلهه  الوصههول فهه  المؤسسهه   وطمههوح المحقههق 
(31:1) 

( م8115)"Gacob gosseaf goap"جهه يوت جوسههيف جههووت" " يههر  
 للق هه دا  التدريب هه  البههرام  محتههوي   حههدد الهه ي رالمسهه   عههد الرقمهه  التحويههل أن

 بك فه  تحه ط تينولوج ه  ثهور  ظهل فه  البهرام  تلهك تحتو ه  أن يجهت ومه  اإلداري 
 .التنظ م   إدارته  وطريق  المؤسس   عمل أسلوت ف  وتلير الري ض   االلع ت

(111:51) 
 أهم هههه  يتضهههه  الب حههههو عمههههل ضههههو  وفهههه  السهههه بق العههههرض خهههه ل ومههههن
لهههه  الب  نههه   واالرقهههه م والق ههه م ب لعمههههل اإلدار  بعيهههدا عههههن اإلجههههرا ا  التعهههر  ع

إلههه   الري ضههه    المؤسسههه   تحويهههل الروتين هه  والتعقيهههدا  اإلداريههه  تتضههه  أهم ههه 
  .مؤسس   رقم  
 بدولههه  الري ضههه   األعمههه ل مهههن ب لعديهههد الب حهههو تيليهههف خههه ل مهههن ولههه ا
 علهه  واالعتمهه د تينولههوجيال التطههور أن الب حههو يههري  المتحههد  العرب هه  اإلمهه را 
 الت كيهر وأصب  الري ض   ب لمؤسس   األس سي المطلت أصب  واألرق م الب  ن  
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 فهه  العهه لمي التليههر عصههر توايههت  اسههتراتيج   علهه  تعتمههد مؤسسهه   بنهه   فهه 
 .متميز ري ضي مستو   إل  ب لدول  ب لوصول للري ض  الع م  الهيئ  هد  ضو 

 المؤسسهه   احت  جهه   السههنو     تههه ميزان ضههمن تحههدد الدولهه  وأصههبح 
 -أهل هه ) وأند هه  اتحهه دا  مههن ب لمؤسسهه   اإلداريهه  الق هه دا  الههزم ممهه  الري ضهه  
 األههههدا  وتحقيهههق األفضهههل إلههه  الوصهههول نحهههو السهههع  فههه  وجمع ههه  ( خ صههه 
 .والدول  الق ر   المستو   عل  المطلوب 

-م8115) للري ضههه  الع مههه  ب لهيئههه  التطهههوير لخطههه  الب حهههو وبمراجعههه 
واسهههتخدام  التطهههوير  بعمل ههه  للق ههه مالري ضههه    اهتمههه م المؤسسههه   تبهههين( م8181

 بدوله  البرام  التينولوج   والمستحدث   العصري  ف  القطه ع المؤسسه  للري ضه 
 (41.)المتحد  العرب   اإلم را 

 البحث هه  والههدوري   العلم هه  المراجهه  مهن العديههد علهه  اإلطهه ع ضههو  وفه 
سههه لم جريهههت سههه لم " دراسههه   (11()م8117)" علههه  عزايزيههه  سههه ر " دراسههه  ومنهههه 

  (81) (م8112)" الطهه ووس حمههد بههن علهه " دراسهه   (18) م(8117)"الحهه رثي
 Mzian" دراسهه   (54()م8117) "Remdlen mashongeefanes دراسهه 

mntrad alen" (8112)للشب ت الع م  الهيئ  برن م  عل  وب الط ع( 58) م 
 العمهههل وخطههه  التنظ مهههي واله كهههل البهههرام   عهههرض لههه  ا( 48) (41) لري ضههه وا

 المشههك   للب حههو تبههين المتحههد  العرب هه  اإلمهه را  بدولهه  الري ضهه   ب لمؤسسهه  
 .الت ل   اإلداري 

البههههرام  االليترون هههه  والب  نهههه   الهيئهههه  الع مهههه  للشههههب ت والري ضهههه  تسههههتخدم   -
 .الرقم   ف  ك ف  اإلدارا  المختل  

ت اإلدار  لموايب  المس ر التينولوجي ال   تسع  الق  دا  تلير نمط وأسلو   -
 بدول  االم را  العرب   المتحد  لتطب قه .

 دوريهههه  بصهههه  ب لهيئهههه  الع مهههه  للشههههب ت والري ضهههه   واألرقهههه م الب  نهههه   تبهههه ين  -
 التليهر حركه  يوايهت بمه  المقدمه  للبهرام  دوري  تليير يتطلت مم  ومستمر 
 .المستمر
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ب لهيئهههه  الع مهههه  للشههههب ت  اإلداريهههه  الههههنظم أحههههدو لتطبيههههق ع تسهههه الدولهههه  أن  -
 .الدول  مؤسس   لي ف  الرقمي التحول ظل ف والري ض  

 ههو لمه  وفقه  والبطوال  اإلنج زا الهيئ  الع م  للشب ت والري ض   تحقق ال  -
 .الجم ع   أو ال رد   الري ض   األلع ت ك ف  ف  ل  مخطط

ب لهيئه  الع مه  للشهب ت والري ضه   حهول الرقمه تطبيهق الت فه  معوق   يوجد  -
 .البشري ( -اإلداري  -الم ل   -التقن   -يرتبط بك ف  الجوانت )التشريع  

 مه  الشخصه   المقه ب   مهن العديهد به جرا  الب حهو قه م سهبق مه  ظل وف 
 اإلمههه را  بدولههه ب لهيئههه  الع مههه  للشهههب ت والري ضههه   اإلداريههه  الق ههه دا  مهههن العديهههد
 المسههه ر فههه  المطهههرد النمهههو حركههه لمعرفههه  المعوقههه   التههه  تحهههول نحهههو  العرب ههه 
 منهه  اإلداريه  المشهك   مهن العديهد حهل فه  للمس هم  اإلم را  بدول  الري ضي

 حركه  توايهت ظهل فه  التحول الرقمه  مج ل يخص ف م  وفهمه  المعلوم   ندر 
 المههههه را   هههه وتنم اإلداريهههه   الجوانههههت ك فهههه  فههههي المتطههههور  االليترون هههه  البههههرام 
 .ب لهيئ  الع م  للشب ت والري ض  الع ملين لد  اإلداري 

التعهههر  علههه  معوقههه   تطبيهههق التحهههول  ضهههرور  الب حهههو يهههري  سهههبق وممههه 
 رفهه ل المتحههد  العرب هه  اإلمهه را  بدولهه ب لهيئهه  الع مهه  للشههب ت والري ضهه   الرقمهه 
 ورفهههه  را المههههه  لتنم هههه  اإلداريهههه  االحت  جهههه   ضههههو  فهههه  اإلداري  العمههههل ك هههه   

 مهه  المتليههر  والبيئهه والبينهه   الرقم هه   اإلداريهه  التلييههرا  مهه  والتع مههل الي هه  ا 
فهههه  ظههههل العوامههههل المختل هههه  سههههوا  ك نهههه   المسههههتمر التينولههههوجي التطههههور حركهههه 
 .      تشريع   -م ل   –بشري  –تقن   –إداري 
 : البحث مدف

الرقمهه   التعههر  علهه  معوقهه   تطبيههق نظهه م التحههول إلهه  البحههو يهههد 
 .المتحد  العرب   اإلم را  بدول ب لهيئ  الع م  للشب ت والري ض  

 
  : البحث تساؤالت
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معوقهه   تطبيههق نظهه م التحههول الرقمهه  ب لهيئهه  الع مهه  للشههب ت والري ضهه   مهه  -
 ؟ المتحد  العرب   اإلم را  بدول 

 مصطمحات البحث: 
 Digital Transformation: الرقمي التحول -

 فه   التينولهوجي التقهدم مهن تنهت  الته  الرقم   والنت ئ  ب  ن  ال ب   قصد
 نوع    ا  خدم   وتقد م المؤسس  أهدا  لتحقيق اإلداري  اآلل    تليير ضو 
 (121:51.)المت ح لق نونيا التنظ م إط ر في و ممكن وق  باسرع و
 الهيئة العامة لمشباب والرياضة: -

المختصهههه  برع  هههه  قطهههه ع الشههههب ت الهيئهههه  هههههي السههههلط  الحكوم هههه  العل هههه  
فهي شهان الهيئه   8112( لسهن  7وفق   للمرسوم بق نون رقهم ) والري ض  في الدول 
  (.52..)والجه   الع مل  والري ض  الع م  لرع    الشب ت

 المعوقات:
  لتحول الرقمههههه  المينِظمههههه  للق ههههه م بههههه والضهههههوابط لمقههههه ي س والقواعهههههدهههههه  ا

والعهههه ملين فههههي المؤسسهههه    متخهههه ي القههههرار الخطههههوع الع مهههه  التههههي يرجهههه  إليههههه و 
اآلله  أو النظه م  يهتم إسهتخدام والت  من خ لهه   أنواعه والشرك   عل  اخت   

 (152:84) ب لمؤسس .التقني 
 :السابقة الدراسات

 اإلمااااراتحكوماااة ( بعنهههوان "11) م(8117) "ساااارة عماااى عزايزياااةدراسههه  " -1
وتهههد  "  االلكترونيااة دارةاإلااللكترونيااة نمااوذج عربااي رائااد فااى تطبيااق 

الدراسهههه  إلهههه  معرفهههه  الع ئههههد مههههن تحويههههل العمههههل ب لنظهههه م الرقمهههه  لشههههرك   
االتص ال  والمعلوم   واستخدم الب حو المنه  التحليلي والوص   ل رق م 
والب  ن   لهث و شهرك   اتصه ال  مختل ه  لمهد  شههرين عله  عينه  قوامهه  

قمه  للشهرك   واسهتع ن الب حهو ( فردا من مسئول  وحهدا  التحهول الر 18)
ب لتحليهههل للمعلومههه   واالرقههه م وعهههدد العمههه   الههه ين تهههم تقهههد م خهههدم   لههههم 
كههادوا  لجمهه  الب  نهه    وك نهه  أهههم النتهه ئ  تشههير إلهه  التليههر الرقمهه  فهه  
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االمههوال( خهه ل اليههوم الواحههد حيههو  –االرقهه م –الب  نهه   الت ل هه  )المعلومهه  
بينمهههههه  التليههههههر االسههههههبوع  بنسههههههب   %8.2وصههههههل  نسههههههب  التليههههههر اليههههههوم  

% والتليهر الشههر  بنسهب  41.8% والتلير النصف شهري بنسهب  81.21
72.51.% 

 الرقماي التحاول" بعنهوان( 81) (م8112" )الطاووس حمد بن عمى" دراسه  -2
 وتهههد " قطاار بدولااة الخاااص القطاااع بشااركات اإلدارة نظاا  عمااى وتاايثير 
  ر اإلدا نظههههههم علهههههه  الرقمههههههي لالتحههههههو  تههههههاثير علهههههه  التعههههههر  إلههههههي الدراسهههههه 

( 813) عله  البحهو عينه  واشهتمل  الخه ص  القط ع بشرك   المستخدم 
 الب حهههو واسهههتع ن شهههرك  ( 18) بواقههه   الخههه ص القطههه ع فههه  العههه ملين مهههن

 أههم وك نه  الشهرك    لهه   النته ئ  وتحليهل الب  ن   لجم  كادا  ب الستب  ن
 عههن والبحههو الشههرك   داخههل اإلدار   العمههل نمههط تلييههر إلههي تشههير النتهه ئ 
 الشههرك   مههن مح ولهه  فهه  قطههر دولهه  خهه ر  أو داخههل مههن المتميههز  اليههوادر
 .الشرك   إدار  لد  المنشود والهد  العم   رغب   لتحقيق

 التحاول" بعنهوان( 58( )م8112" )Oakeal rabeh, Diorsen" دراس  -3
 الدراس  تهد و " والمعمومات االتصال تكنولوجيا ظل فى لممنظمات الرقمى
 فهه  الرقمهه  التحههول تسههتخدم التهه  الشههرك   وعههدد حجههم علهه  التعههر  إلهه 
 علهه  العهر  إله  البحهو يههد  كمهه  والمعلومه    االتصه ل تينولوج ه  ظهل

 ب لمنظمهههههه    الرقمهههههه  التحههههههول علههههه  والتينولوج هههههه  االتصهههههه ل نظههههههم تهههههاثير
 ف  قط ع كل من شركت ن بواق  شرك  ( 11) عل  البحو عين  واشتمل 
 كههههادوا  والتحليههههل ب السههههتب  ن الب حهههو واسههههتع ن المختل هههه  األعمهههه ل مجههه ل
 وسههه ئل بهههين ع قههه  وجهههود إلههه  تشهههير النتههه ئ  أههههم وك نههه  الب  نههه    لجمههه 

 بك فه  الرقمهي التحهول اسهتخدام عله  الحديثه  التينولوج   وأس ليت االتص ل
 .إنت جه  ب خت   الشرك  

 الحكومااااااة( "85) م(8115) "ياساااااار حسااااااين ناصاااااار عباااااادهدراسهههههه  " -4
بااالتطبيق عمااى دولااة  االلكترونيااة وماادا فعاليتهااا فااي اإلدارة الحديثااة

حهدود وضهوابط " وتهف الدراس  إل  التعر  عله  اإلمارات العربية المتحدة
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واسهههتخدم  الحكومههه  اإلليترون ههه  فهههي المرافهههق اإلداريههه  فهههي دولههه  اإلمههه را  
( فههردا مههن العهه ملين فهه  81الب حههو المههنه  الوصهه   علهه  عينهه  قوامههه  )

المؤسسهههه   الحكوم هههه  فهههه  نظههههم المعلومهههه   واسههههتع ن الب حههههو ب السههههتب  ن 
والمق بله  الشخصهه   كهادوا  لجمهه  الب  نه    وك نهه  أههم النتهه ئ  تشهير إلهه  
تاثير الحكومه  االليترون ه  عله  سهرع  إنهه   االعمه ل مه  ارت ه ع معهدال  

ليترون   في دوله  اإلمه را  تعم م الحكوم  اإلاإلنج ز للمؤسس   وضرور  
سههههتراتيج   دولهههه  ارؤ هههه  و  وك نهههه  أهههههم التوصهههه    وضهههه العرب هههه  المتحههههد   

 .اإلم را  العرب   المتحد  للحكوم  اإلليترون  
 منهج البحث : 

ومن سهبت  لههد   الوصه ي و لهك لم ئمته المنه  استخدم الب حو المنه  
 وطب ع  الدراس .

 :البحث مجتمع
 لهيئ  الع مههه  لرع  ههه  الشهههب ت بهههه اإلداريههه  الق ههه دا  والبحههه مجتمههه  مثهههل 

 والري ض  بدول  االم را  العرب   والخبرا  ف  مج ل اإلدار  الري ض  .
 (1) جدول

 البحث مجتمع توزيع يوضح التالي والجدول
 اإلدارة اإلدارة اضعدد اإلدارة

 1 معهد إعداد الق د  11 اإلدار  مجلس
 2 لج نال مديري  5 المك تت مديري 
 81 االقس م مديري  4 االدارا  مديري 
 4 مديري الوحدا  8 المرايز مديري 
 55 المجموع 81 المجموع
 13 اإلجم ل 

  :البحث عينة
كعينههه  أس سههه   ( 43) بواقههه  العشهههوئ  تهههم اخت ههه ر عينههه  البحهههو ب لطريقههه         

 .( كعين  إستط ع  81)

 
 أدوات جمع البيانات:
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الدراسه   فقهد اسهتع ن  تسه ؤلسه  الح ل ه  ول ج به  عهن   الدراههدتحق ق   ل
 الب حو ف  است     ب  ن   الدراس  ب الستب  ن كادوا  لجم  الب  ن  .

معوقهه    بهههد  التعههر  علهه اسههتم ر  اسههتب  ن بههد   قه م الب حههو بتصههم م - 
تطبيهههق التحهههول الرقمههه  ب لهيئههه  الع مههه  للشهههب ت والري ضههه  بدولههه  االمههه را  

متحههههد  واشههههتمل  االسههههتم ر   علهههه  المحهههه ور الت ل هههه  )المعوقهههه   العرب هههه  ال
 -المعوقههه   البشهههري  –المعوقههه   التقن ههه  -المعوقههه   التشهههريع   –اإلداريههه 

وتههههم عرضههههه  علهههه  السهههه د  الخبههههرا  فهههه  مجهههه ل االدار  المعوقهههه   الم ل هههه ( 
  (.1مرفق ) ( خبرا 11الري ض   وكر  القدم وعددهم )

 (2جدول )
خبراء حول محاور استمارة االستبيان الخاصة بالتعرف عمى معوقات تطبيق أراء السادة ال

 (11التحول الرقمى بالمؤسسات الرياضية بدولة االمارات العربية المتحدة )ن= 
 زير طظادب طظادب اضعبــــــــــارة م

 % ك % ك
 81 8 21 2 .المعوق   االداري  البعد االول
 11 1 51 5 .ع  المعوق   التشري البعد الث ن 
 1 1 111 11 .المعوق   التقن   البعد الث لو
 11 1 51 5 .المعوق   البشري  البعد الراب 

 81 8 21 2 .المعوق   الم ل   البعد الخ مس
( أن النسهههههب  المئو ههههه  لهههههألرا  حهههههول محههههه ور 8يتضههههه  مهههههن جهههههدول رقهههههم )

% 21  % وقد ارتض  الب حو بنسهب111% إل  21االستب  ن قد تراوح  من 
وبههه لك تهههم تحديهههد المحههه ور الرئ سههه   السهههتم ر  االسهههتب  ن بنههه   علههه   را  السههه د  

 الخبرا .
 (3جدول )

عدد عبارات استمارة االستبيان الخاصة بالتعرف عمى معوقات تطبيق التحول 
 الرقمى بالمؤسسات الرياضية بدولة االمارات العربية المتحدة

 ردد اضعبارات اضطحاور األبعاد
 7 .المعوق   االداري  ور االول المح 

 7 .المعوق   التشريع   المحور الث ن   
 2 .المعوق   التقن   المحور الث لو  
 7 .المعوق   البشري  المحور الراب   
 7 .المعوق   الم ل   المحور الخ مس

 51 االجم ل 
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 ( أن المحور األول المعوقه   اإلداريه   حتهو  عله 5يتبين من الجدول )
( والمحهههور 7( عبههه را  والمحهههور الثههه ن  المعوقههه   التشهههريع    حتهههو  علههه  )7)

( عبههه را  والمحهههور الرابههه  المعوقههه   2الث لهههو المعوثههه   التقن ههه   حتهههو  علههه  )
( عبههه را  والمحههور الخههه مس المعوقههه   الم ل ههه   حتهههو  7البشههري   حتهههو  علههه  )

التحههول الرقمهه   ( عبهه ر  لق هه س معوقهه   تطبيههق51( عبهه را  ب جمهه ل  )7علهه  )
 ( 8ب لهيئ  الع م  للشب ت والري ض  بدول  اإلم را  العرب   المتحد . )مرفق 

 (4جدول )
معوقات تطبيق التحول الرقمى أراء السادة الخبراء فى فى عبارات إستبيان 

 بدولة االمارات العربية المتحدةبالهيئة العامة لمشباب والرياضة 

 اضطتغيرات

 طدضدل

 اضبعد اضخاطس اضبعد اضرابع اضبعد اضثاضث ضبعد اضثاظىا اضبعد االول

 طظادب
زير 

 طظادب
 طظادب

زير 

 طظادب
 طظادب

زير 

 طظادب
 طظادب

زير 

 طظادب
 طظادب

زير 

 طظادب

 % ك % ك % ك % ك % ك % ك % ك % ك % ك % ك

1 8 80 2 20 10 100 0 0 8 80 2 20 7 70 3 30 7 70 3 30 

8 9 90 1 10 9 90 1 10 8 80 2 20 8 80 2 20 7 70 3 30 

5 10 100 0 0 7 70 3 30 9 90 1 10 7 70 3 30 8 80 2 20 

4 7 70 3 30 8 80 2 20 10 100 0 0 10 100 0 0 10 100 0 0 

3 8 80 2 20 9 90 1 10 9 90 1 10 9 90 1 10 8 80 2 20 

1 9 90 1 10 10 100 0 0 7 70 3 30 8 80 2 20 9 90 1 10 

7 10 100 1 10 9 90 1 10 8 80 2 20 9 90 1 10 10 100 2 20 

8         10 100 1 10         

( أن النسب  المئو   ألرا  الس د  الخبرا  4يتض  من خ ل الجدول رقم )
%( ولقههد 111% إلهه 70حههول من سههب  العبهه را  المقترحهه  قههد تراوحهه  مهه  بههين )

%( فهههايثر للموافقههه  علههه  العبههه را  بنههه   علههه  أرا  71ارتضههه  الب حهههو نسهههب  )
مرفههق  ( يوضهه  عبهه را  كههل محههور قبههل وبعههد العههرض.4الخبههرا  وجههدول رقههم )

(8) 
 الدراسة االستطالعية:
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م( 1/11/8115قهه م الب حههو بهه جرا  دراسههه  اسههتط ع   فهه  ال تههر  مهههن )
فههرد مههن مجتمهه  البحههو وخهه ر   81م( علهه  عينهه  قوامههه  13/11/8115إلهه  )

 عين  البحو االس س   و لك بلرض التعر  عل : 
عوقههههه   تطبيهههههق التحهههههول الرقمههههه  وضهههههوح عبههههه را  االسهههههتب  ن الخههههه ص بم -1

 سس   الري ض   بدول  االم را  العرب   المتحد ب لمؤ 

 إجرا  المع م   العلم  . -8

 أواًل: صدق االتساق الداخمى:
اسههههههتخدم الب حههههههو صههههههدق االتسهههههه ق الههههههداخل  لحسهههههه ت مع مههههههل الصههههههدق 
ل سههتب  ن و لههك بهههد  التحقههق مههن صههدق اسههتم ر  االسههتب  ن  حيههو تههم تطبيههق 

مجتمه  البحهو ومهن خه ر  عينه  ( فهرد مهن 81االستب  ن عل  مجموعه  قوامهه  )
البحو األس س    و لك لحس ت مع مل االرتب ع بين درج  كهل محهور والمجمهوع 
اليلههي لهه  وكهه لك بههين درجهه   المحهه ور والمجمههوع اليلههي ل سههتم ر  كمهه  توضههح  

 (. 7:3الجداول من )
 (5جدول )

معوقات تطبيق صدق االتساق الداخمى لمحاور استمارة االستبيان الخاص 
 (21)ن= تحول الرقمى بالمؤسسات الرياضية بدولة االمارات العربية المتحدةال

 اضقيطة االحتطاضية طعاطل االرتباط اضطحور م
 1.111 **971. المعوق   االداري  1

 1.111 **991. المعوق   التشريع   8

 1.111 **907. المعوق   التقن   5

 1.111 **989. المعوق   البشري  4

 1.111 **916.   الم ل  المعوق  3

 1.445= 1.11ق م  ر الجدول   عند مستو    1.545= 1.13ق م  ر الجدول   عند مستو  
  1.11** دال عند مستو        1.13* دال عند مستو  

( أن معهههههه م   االرتبهههههه ع بههههههين محهههههه ور وأبعهههههه د 3يتضهههههه  مههههههن جههههههدول )
للشهههب ت والري ضههه    لهيئههه  الع مههه معوقههه   تطبيهههق التحهههول الرقمههه  باالسهههتب  ن )

: 1.511( والدرج  اليل   ل  تراوح  م  بين )**بدول  االم را  العرب   المتحد 
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( وههههه  معهههه م   ارتبهههه ع دالهههه  إحصهههه ئ    ممهههه   شههههير إلهههه  االتسهههه ق **1.551
 ستم ر . الداخل  ل

 (6جدول )
معوقات تطبيق التحول الرقمى صدق االتساق الداخمى لمحاور استمارة االستبيان 

 (21)ن =  بدولة االمارات العربية المتحدةلهيئة العامة لمشباب والرياضة اب

 اضعبارة
 اضطعوشات اضطاضية اضطعوشات اضبذرية اضطعوشات اضتقظية اضطعوشات اضتذريعية اضطعوشات االدارية

اضطحور 
 صصل

اضطحور  اضبعد االول
 صصل

اضطحور  اضبعد االول
 صصل

اضطحور  اضبعد االول
 صصل

اضطحور  اضبعد االول
 صصل

اضبعد 
 االول

1 .685
**

 .821** .829
**

 .797** .882
**

 .773** .860
**

 .799** .891** .868** 

2 .807
**

 .888** .821
**

 .527** .882
**

 .764** .896
**

 .919** .882** .901** 

3 .915
**

 .949** .896
**

 .632** .921
**

 .869** .862
**

 .659** .925** .634** 

4 .896
**

 .944** .912
**

 .871** .730
**

 .821** .882
**

 .634** .932** .801** 

5 .901
**

 .934** .917
**

 .840** .578
**

 .741** .856
**

 .535** .940** .367* 

6 .901
**

 .949** .843
**

 .408* .578
**

 .764** .836
**

 .852** .861** .535** 

7 .845
**

 .873** .882
**

 .773** .929
**

 .784** .882
**

 .864** .946** .852** 

8     .881
**

 .864**     

 1.445= 1.11ق م  ر الجدول   عند مستو    1.545= 1.13ق م  ر الجدول   عند مستو  
  1.11** دال عند مستو              1.13* دال عند مستو  

( أن مع م   االرتب ع بين عبه را  وأبعه د المحهور 1يتض  من جدول )
بدولهه    لهيئهه  الع مهه  للشههب ت والري ضهه معوقهه   تطبيههق التحههول الرقمهه  بل )االو 

( والدرجهههههه  اليل هههههه  للمحههههههور لهههههه  تراوحهههههه  مهههههه  بههههههين  االمهههههه را  العرب هههههه  المتحههههههد 
( **1.545: *1.412**( والدرجههههه  لألبعههههه د المختل ههههه  )1.541*: 1.372)

 ل ستم ر .وه  مع م   ارتب ع دال  إحص ئ    مم   شير إل  االتس ق الداخل  

 :خثانيًا: الثبات: حساب الثبات لمحاور المقياس باستخدا  معامل ألفا كرونبا
تهم تقههدير ثبهه   المق هه س علهه  أفههراد العينهه  االسههتط ع   ب سههتخدام طريقهه    

( 1.521أل هه  كرونبهه ث حيههو حصههل االسههتب  ن علهه  ق مهه  مع مههل أل هه  )مع مههل 
بدرجه  ع ل ه  مهن الثبه   وجهدول  للمق  س ككل مم  يدل عل  أن المق  س يتمته 

 ( يوض   لك7)
 (7جدول )
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معوقات تطبيق التحول الرقمى معامالت ألفا كرونباخ لثبات محاور مقياس 
 (21)ن=  بالمؤسسات الرياضية بدولة االمارات العربية المتحدة

 طعاطل أضفا صروظباخ اضطحاور م
 1.538 المعوق   االداري  1

 1.545 المعوق   التشريع   8

 1.515 المعوق   التقن   5

 1.547 المعوق   البشري  4

 1.578 المعوق   الم ل   3

 1.521 المق  س ككل

 1.445= 1.11ق م  ر الجدول   عند مستو   1.545= 1.13ق م  ر الجدول   عند مستو  
  1.11**دال عند مستو                     1.13*دال عند مستو  

تتههراوح بهههين  ثن معهه م   ارتبهه ع ال هها كرونبهه ( أ81يتضهه  مههن جههدول )
ممهه   1.11( وهههي معهه م   ارتبهه ع دالهه  عنههد مسههتو  داللهه  1.521: 1.547)

 عنهههي أن ثبههه   مع مهههل ال ههها كرونبههه ث مقبهههول للدرجههه  اليل ههه  للمق ههه س ولمحههه ور 
بدوله    لهيئه  الع مه  للشهب ت والري ضه معوقه   تطبيهق التحهول الرقمه  بمق ه س )

 (.رب   المتحد االم را  الع
 المعالجات االحصائية المستخدمة في البحث:

     ج  المقدر .ر الد -
 النسب  المئو  . -
  مع مل االرتب ع البس ط )بيرسون(. -
 مع مل الثب   )أل   كرونب ث(. -

 المتوسط الموزون. -
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 عرض النتائج ومناقشتها:
 (8جدول )

معوقات تطبيق التحول تبيان الدرجة المقدرة والمتوسط الموزون  لعبارات إس
 بدولة االمارات العربية المتحدة الهيئة العامة لمشباب والرياضةالرقمى ب

 (45)المعوقات االدارية( )ن= 
 م

 اضدرجة زير طواسق اضي حدًا طا طواسق
 اضطقدرة 

 اضطتودط
 اضطوزون 

 اضظدبة
 اضطئوية  

 % ك % ك % ك اضترتيب

 أوال: المعوق   االداري 
1 33 73.33 9 20.00 3 6.67 120 4.44 88.89 2 

2 32 71.11 10 22.22 3 6.67 119 4.41 88.15 3 

3 38 84.44 5 11.11 2 4.44 126 4.67 93.33 1 

4 27 60.00 10 22.22 8 17.78 109 4.04 80.74 4 

 م 4 80.74 4.04 109 15.56 7 26.67 12 57.78 26 5

6 20 44.44 19 42.22 6 13.33 104 3.85 77.04 6 

7 11 24.44 9 20.00 25 55.56 76 2.81 56.30 7 

  80.74 4.04 109 17.14 8 23.49 11 59.37 27 المحور ككل

الواقهههه  ال علهههه  للمعوقهههه   االداريهههه  لتطبيههههق ( أن 2يتضهههه  مههههن جههههدول )
بدوله  االمه را  العرب ه  المتحهد    لهيئ  الع مه  للشهب ت والري ضه بالتحول الرقمي 

الق هههه دا  مههههن وجههههه  نظههههر ( %55,55: %31,51) مههههنمئو هههه  ال ت نسههههبتههههراوح 
من خ ل إجرا  البحو عله  عينه  بله    لهيئ  الع م  للشب ت والري ض ب اإلداري 
 عضوا  بدول  االم را  العرب   المتحد . 43قوامه  

( ج    ف  الترتيت األول 5ويتض  من الجدول الس بق أن العب ر  رقم )
% والته  تهدل عله  عهدم وجهود إدار  مسهتقل  للتحهول 55.55  بنسب  مئو ه  قهدره

( فههه  الترتيهههت األخيهههر بنسهههب  مئو ههه  قهههدره  7الرقمههه  بينمههه  جههه    العبههه ر  رقهههم )
 لهيئ  الع م  للشب ت ب% مم   عن  عدم وجود ضعف ف  البن   التحت   31.51

 .% وه  نسب  مرت ع 21.74والري ض  وج   المحور ككل بنسب  مئو   قدره  
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  (11)  ساارة عماى عزايازة"وتت ق نت ئ  ه   الدراس  مه  دراسه  كه  مهن 
( والته  توضه  أن البن ه  التحت ه  بدوله  اإلمه را  81)" عمى بن حمد الطااووس
المتليههرا  الحديثهه  يههق تينولوج هه  المعلومهه   واسههتخدام مه هها  بشههكل متميههز لتطب

المتقدمه   كمه  أنه  ال الت  توايت حرك  الحهراك التينولهوجي عله  مسهتو  الهدول 
يوجد إدار  مستقل  تسم  إدار  التحول الرقم  محدد  االختص ص   ومكهون لهه  

 ه كل وظ   .
كمهه   شههيرا إلهه  أنهه  فهه  ح لهه  تعهه رض تطبيههق نظهه م عمههل جديههد مهه  فكههر 
اله كههل التنظ مهه  للمؤسسهه  تسههع  تلههك اله  يههل مههن خهه ل ق  دتههه  إلهه  روتين هه  

ممه   قلهل مههن فهرص تحقيهق اإلنجهه ز وموايبه  حركهه   اإلجهرا ا  وتهاخير القههرارا 
التقدم المستمر ف  المؤسس   المن ظر  والت  تعمهل فه  ن هس المجه ل ولهه  ن هس 

 األهدا . 
( 18)" سال  جريب سال  الحاارثي"وتختلف نت ئ  ه   الدراس  م  دراس  

والههه ي يوضههه  بهههان المؤسسههه   ال تحتههه   إلههه  إدار  مسهههتقل  للتحهههول الرقمههه  بهههل 
حتههه   إلههه  فههههم الق ههه دا  ومهههديري االدارا  إلههه  المتطلبههه   الحديثههه  إلسهههتخدام ت

التحول الرقم  ف  البيئ  العصري  وأن  مهن الممكهن إنشه   إدار  مسهتقل  وال تقهوم 
 بدوره  ب  عل  .
( أن العمل هه   اإلداريهه  تعههد بمث بهه  الركهه ئز 7) "جمااال دمحم عمااى"ويهه كر 

مؤسسهه  حيههو أن اإلدار  ههه  المخطههط لبنهه   األس سهه   لتحقيههق أهههدا  العمههل ال
منظم  حديث  ف  ظل مت بع  األحداو الع لم   والحرك  التينولوج   والته  تهؤثر 

 (145:7) ف  المس ر التنمو  لتلك المؤسس  .
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 (9جدول )
معوقات تطبيق التحول الدرجة المقدرة والمتوسط الموزون لعبارات إستبيان 

 بدولة االمارات العربية المتحدة ب والرياضةالهيئة العامة لمشباالرقمى ب
 (45)المعوقات التشريعية( )ن= 

 م
 اضدرجة  زير طواسق اضي حدًا طا طواسق

 اضطقدرة
 اضطتودط

 اضطوزون 
 اضظدبة 
 اضطئوية

 % ك % ك % ك اضترتيب

 ث ن   : المعوق   التشريع  

1 40 88.89 3 6.67 2 4.44 128 4.74 94.81 4 

2 13 28.89 15 33.33 17 37.78 86 3.19 63.70 7 

3 37 82.22 8 17.78 0 0.00 127 4.70 94.07 5 

4 41 91.11 3 6.67 1 2.22 130 4.81 96.30 2 

5 44 97.78 1 2.22 0 0.00 134 4.96 99.26 1 

 م 8 96.30 4.81 130 4.44 2 2.22 1 93.33 42 6

 م 5 94.07 4.70 127 4.44 2 8.89 4 86.67 39 7

  91.22 4.56 123 7.62 3 11.11 5 81.27 37 المحور ككل

الواقههه  ال علههه  للمعوقههه   التشهههريع   لتطبيهههق ( أن 5يتضههه  مهههن جهههدول )
 لهيئ  الع مه  للشهب ت والري ضه  بدوله  االمه را  العرب ه  المتحهد  بالتحول الرقمي 

مههههن وجههههه  نظههههر الق هههه دا  ( %55,81: %15,71) مههههنمئو هههه  ال ت نسههههبتههههراوح 
 لهيئ  الع م  للشب ت والري ض  من خ ل إجرا  البحو عله  عينه  بله  بري  اإلدا

 .عضوا  بدول  االم را  العرب   المتحد  43قوامه  
( حصهههل  علههه  الترتيهههت 3يتضههه  مهههن الجهههدول السههه بق أن العبههه ر  رقهههم )

% والتهه  توضهه  صههعوب  تطبيههق التشههريع   55.81األول بنسههب  مئو هه  قههدره  
( فهه  الترتيههت 8د القرصههن  الع لم هه  بينمهه  جهه    العبهه ر  رقههم )الق نون هه  علهه  أفههرا

% والتههه  توضههه  عهههدم وجهههود قههه نون  حكهههم 15.71األخيهههر بنسهههب  مئو ههه  قهههدره  
سههري  الحصههول علهه  الب  نهه   والمعلومهه  . وقههد جهه    النسههب  المئو هه  للمحههور 

 %.51.88ككل بنسب  
" غمبااااون عقياااال أبااااوبكر "وقههههد ات قهههه  نتهههه ئ  ههههه   الدراسهههه  مهههه  دراسهههه  

م( علههه  صههههعوب  تطبيهههق التشههههريع   الق نون هههه  نتيجههه  إختههههراق الب  نهههه   8111)
والمعلومهه   الخ صهه  ب لشههرك   فهه  ظههل المقههدر  الع لم هه  للشههرك   االليترون هه  
ممههه  يجعهههل هههه   الصههههعوب  واحهههد  مهههن أههههم المعوقهههه   التشهههريع   التههه  تضههههعه  

 الشرك   ف  االهتم م ب لمعوق   التشريع  .
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 ,Oakeal rabeh هههه  نتهههه ئ  ههههه   الدراسهههه  مهههه  دراسهههه  وقههههد اختل

Diorsen "(8112  والت  بين  أن التشري  الدول  ف  اإلدار  االليترون   ب )م
ق نون  حكم الع ق  بين الب  ن   والمعلوم   وبين الح صلين عليه  بطرق غيهر 
شههههرع   فهههه  ظههههل البههههرام  االليترون هههه   وتقههههوم العديههههد مههههن الههههدول بتشههههكيل أمههههن 

يترون  ب لمؤسس   الشرط    مكن تقد م الشك و  من خ ل  ف  ح له  التعهد  ال
 االليتروني.

م( أن التليههر الههدائم والمسههتمر فهه  األنظمهه  8181)" إبااان دودج"ويهه كر 
االليترون هه  وتطههوير البههرام  الرقم هه   مكههن مههن اسههتل ل الثلههرا  الق نون هه  التهه  

الدول هه  والتهه   ضههعه  متخصصههون  تحكههم النظهه م المعلومهه ت  ب ئحهه  التشههريع  
فهه  مجهه ل القهه نون ال يوايبههون حركهه  التليههر الرقمهه  واالعتمهه د ب الستشهه ر  علهه  
خبرا  البرام  االليترون   وهو م  يجعل المؤسس   أيثر ح را فه  تطبيهق الهنظم 

 الرقم   عل  ب  ن ته  السري .
 (11جدول )

يان معوقات تطبيق التحول الدرجة المقدرة والمتوسط  الموزون لعبارات إستب
الرقمى بالمؤسسات الرياضية بدولة االمارات العربية المتحدة )المعوقات 

 (45( )ن= التقنية
 م

 اضدرجة زير طواسق اضي حدًا طا طواسق
 اضطقدرة

 اضطتودط
 اضطوزون

 اضظدبة
 اضطئوية

 % ك % ك % ك اضترتيب

 ث لث  : المعوق   التقن  
1 32 71.11 8 17.78 5 11.11 117 4.33 86.67 3 

2 30 66.67 11 24.44 4 8.89 116 4.30 85.93 4 

3 15 33.33 20 44.44 10 22.22 95 3.52 70.37 8 

4 21 46.67 16 35.56 8 17.78 103 3.81 76.30 1 

 م 1 76.30 3.81 103 22.22 10 26.67 12 51.11 23 5

6 33 73.33 9 20.00 3 6.67 120 4.44 88.89 8 

7 27 60.00 12 26.67 6 13.33 111 4.11 82.22 5 

8 34 75.56 8 17.78 3 6.67 121 4.48 89.63 1 

  82 4 111 14 6 27 12 60 27 المحور ككل

الواقهههه  ال علهههه  للمعوقهههه   التقن هههه  لتطبيههههق ( أن 11يتضهههه  مههههن جههههدول )
المتحهد   لهيئ  الع مه  للشهب ت والري ضه  بدوله  االمه را  العرب ه  بالتحول الرقمي 
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وجههههه  نظههههر الق هههه دا  مههههن ( %25,15: %71,57) مههههنمئو هههه  ال ت نسههههبتههههراوح 
من خ ل إجرا  البحو عله  عينه  بله    لهيئ  الع م  للشب ت والري ض باإلداري  
 عضوا  بدول  االم را  العرب   المتحد . 43قوامه  

( ج    ف  الترتيت األخير 5يتض  من الجدول الس بق أن العب ر  رقم )
% ممهه   عنهه  أن المعههوق األيثههر تقههديرا لههد  االدار  71.57سههب  مئو هه  قههدره  بن

هو عدم وجود الربط عند تن ي  التحول الرقمه  بهين اإلدارا  وأقسه مه  فه  قواعهد 
 لهيئ  الع م  للشهب ت والري ضه  بدوله  االمه را  العرب ه  المتحهد   بينمه  بالب  ن   

% والتهه  25.15بنسههب  مئو هه  قههدره   ( فهه  الترتيههت األول2جهه    العبهه ر  رقههم )
 تري سهول  إختراق ق عد  الب  ن   والمعلوم   من خ ل شبك  االنترن .

 سااارة عمااى عزاياازة"وتت ههق نتهه ئ  ههه   الدراسهه  مهه  نتهه ئ  دراسهه  كهه  مههن 
م( علهه  أن نقههص االدلهه  اإلرشهه د   8111)" عقياال أبااوبكر غمبااون م(  8117)

ب لمؤسسههه   ألن عهههدم وجهههود هههه   األدلههه   ألل ههه   تطبيهههق نظههه م التحهههول الرقمههه 
  ضعف البرام  ف  المت بع  والتطوير لتطبيق ه ا النظ م

" الطاااااووس حمااااد باااان عمااااى"واختل هههه  نتهههه ئ  ههههه   الدراسهههه  مهههه  دراسهههه  
م( والت  تبين أن كبري الشرك   والمؤسس   الدول   الت  تستخدم نظ م 8112)

  ك هه    ع ل هه  ال  مكههن أن التحههول الرقمهه  تعمههل علهه  تصههم م بههرام  حم  هه   ا
 يتم إختراق الب  ن   والمعلوم   من خ له .

( أن المؤسسههه   فههه  العصهههر الحهههديو 84)" كاااري  دمحم محماااود"ويههه كر 
توايت حرك  التطور ف  أجهز  الح ست اآلل  وأنظمته  بصه   دوريه  فه  جم ه  

ؤسسسهه   جوانبههه  اإلداريهه  اليت ب هه  منههه  والعمل هه  فهه  ظههل تسهه بق الشههرك   والم
 نحههههههو التعههههههر  علههههههه  المعلومهههههه   والب  نهههههه   وفقههههههه  للهههههههرم االداري ب لمؤسسههههههه .

(45:84) 
( علهههههه  أن التليههههههر فهههههه  8117)" طااااااارق عباااااادالرؤف عااااااامر"ويؤكههههههد 

التينولوج هههه  والميههههد   يختلههههف مههههن لحظهههه  ألخههههري وأن العصههههر الحههههديو  متهههه ز 
عههههل بمؤسسهههه   صههههن ع   فهههه  عهههه لم التينولوج هههه  واالنظمهههه  االليترون هههه  ممهههه  يج
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نت جه  وبين حرك  إستخدامه   المؤسس   ف  صراع مستمر بين نمو إقتص ده  وا 
 لتطب ق   نظم التحول الرقم . 

 (11جدول )
الدرجة المقدرة والمتوسط الموزون لعبارات إستبيان معوقات تطبيق التحول 

 الهيئة العامة لمشباب والرياضة بدولة االمارات العربية المتحدةالرقمى ب
 (45( )ن= البشريةت )المعوقا

 م
 اضدرجة زير طواسق اضي حدًا طا طواسق

 اضطقدرة

 اضطتودط
 اضطوزون

 اضظدبة
 اضطئوية

 اضترتيب
 % ك % ك % ك

 رابع  : المعوق   البشري 

1 30 66.67 10 22.22 5 11.11 115 4.26 85.19 4 

2 11 24.44 11 24.44 23 51.11 78 2.89 57.78 7 

3 37 82.22 6 13.33 2 4.44 125 4.63 92.59 1 

4 33 73.33 7 15.56 5 11.11 118 4.37 87.41 3 

5 29 64.44 11 24.44 5 11.11 114 4.22 84.44 6 

 م 4 85.19 4.26 115 13.33 6 17.78 8 68.89 31 6

7 36 80.00 7 15.56 2 4.44 124 4.59 91.85 2 

  83.49 4.17 113 15.24 7 19.05 9 65.71 30 المحور ككل

الواقهههه  ال علهههه  للمعوقهههه   البشههههري  لتطبيههههق ( أن 11يتضهههه  مههههن جههههدول )
  لهيئ  الع مه  للشهب ت والري ضه  بدوله  االمه را  العرب ه  المتحهد بالتحول الرقمي 

مههههن وجههههه  نظههههر الق هههه دا  ( %58,35: %37,72) مههههنمئو هههه  ال ت نسههههبتههههراوح 
مهههن    العرب هه  المتحههد  لهيئهه  الع مهه  للشههب ت والري ضههه  بدولهه  االمهه راباإلداريهه  

عضههوا  بدولهه  االمهه را  العرب هه   43خهه ل إجههرا  البحههو علهه  عينهه  بلهه  قوامههه  
 المتحد .

( تعههد المعههوق األيثههر 5كمهه  يتضهه  مههن الجههدول السهه بق أن العبهه ر  رقههم )
% وف  ظهل  لهك 58.35ف  المعوق   البشري  حيو ج    بنسب  مئو   قدره  

خوفه  تههؤثر دائمه  فهه  تطبيهق الحههديو وتحتهه   يهري الب حههو أن طب عه  اإلنسهه ن و 
دائمههه  اإلدار  إلههه  الثقههه  بههه لن س حيهههو ك نههه  العبههه ر  تشهههير إلههه  خهههو  بعهههض 
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العهه ملين مههن فقههد بعههض الب  نهه   أو قرصههنته  عنههد تطبيههق نظهه م التحههول الرقمهه  
 ب لهيئ .

( فههه  الترتيهههت األخيهههر والتههه  تعنههه  أن هههه ا 8بينمههه  جههه    العبههه ر  رقهههم )
اهتم مههههه  لهههههد  االدار  حيهههههو جههههه    العبههههه ر  بنسهههههب  مئو ههههه  قهههههدره  المعهههههوق أقهههههل 

% والتهه  تشههير إلهه  عههدم إقتنهه ع بعههض العهه ملين بجههدوي تطبيههق نظهه م 37.32
  لهيئ  الع م  للشب ت والري ض  بدول  االم را  العرب   المتحد .بالتحول الرقم  

ئهه  وفهه  ظههل  لههك يههري الب حههو أن الت كيههر لههد  الق هه دا  والعهه ملين ب لهي
أصههههب  أيثههههر موايبهههه  وسههههع   نحههههو تحقيههههق االهههههدا  فهههه  ظههههل موايبهههه  الحركهههه  
التينولوج هه  واالعتمهه د علههي اسههتخدام الب  نهه   الرقم هه  للوصههول لمسههتو  متقههدم 

  حقق الهد  الع م لرؤ   االم را  العرب   المتحد .
" سااااال  جريااااب سااااال  الحااااارثي"وتت ههههق نتهههه ئ  ههههه   الدراسهههه  مهههه  دراسهههه  

تقهه ر بعههض العهه ملين للمعرفهه  الي ف هه  بتطبيههق األنظمهه  الحديثهه  م( بههان إف8117)
كنظهه م التحههول الرقمهه  ينمهه  لههديهم الشههعور بقههدان وظهه ئ هم ومن صههبهم اإلداريهه  

م( فهه  8117()سهه ر  علهه  عزايزيهه ب لهيئهه  أو المؤسسهه  الت بعهه  لهههم بينمهه  يههري )
ا  واليهههوادر دراسهههت  أن تطبيهههق االنظمههه  الحديثههه   حتههه   إلههه  االسهههتع ن  ب لي ههه  

المتخصص  و لك لتدريت الع ملين ب لمؤسس  عل  ك ف  مسهتو  ته  اإلداريه  مهن 
عل ه ( حته   سهتط   األفهراد أن يتللبهوا عله  الصهراع الن سهي  –وسهط  -)تن ي   

بهههههين التطبيهههههق لألنظمههههه  الحديثههههه  أو تهههههرك العمهههههل أو العهههههزل فههههه  ظهههههل الحركههههه  
 بيئ  العمل الع لم  . المتس رع  للنظ م التينولوجي والمعلوم   ف 
 (12جدول )

الدرجة المقدرة والمتوسط الموزون لعبارات إستبيان معوقات تطبيق التحول 
 الهيئة العامة لمشباب والرياضة بدولة االمارات العربية المتحدةالرقمى ب

 (45( )ن= المالية)المعوقات 
 م

 اضدرجة زير طواسق اضي حدًا طا طواسق
 اضطقدرة

 اضطتودط
 اضطوزون

 اضظدبة
 اضطئوية

 % ك % ك % ك اضترتيب

     خ مس  : المعوق   الم ل     
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1 8 17.78 7 15.56 30 66.67 68 2.52 50.37 7 

2 11 24.44 12 26.67 22 48.89 79 2.93 58.52 4 

3 30 66.67 9 20.00 6 13.33 114 4.22 84.44 2 

4 16 35.56 11 24.44 18 40.00 88 3.26 65.19 3 

5 32 71.11 8 17.78 5 11.11 117 4.33 86.67 1 

6 11 24.44 8 17.78 26 57.78 75 2.78 55.56 1 

7 9 20.00 14 31.11 22 48.89 77 2.85 57.04 5 

  65.40 3.27 88 40.95 18 21.90 10 37.14 17 المحور ككل

الواقهههه  ال علهههه  للمعوقهههه   الم ل هههه  لتطبيههههق ( أن 18يتضهههه  مههههن جههههدول )
  لهيئ  الع مه  للشهب ت والري ضه  بدوله  االمه را  العرب ه  المتحهد بالرقمي التحول 
مههههن وجههههه  نظههههر الق هههه دا  ( %21,17: %31,57) مههههنمئو هههه  ال ت نسههههبتههههراوح 

مهههن   لهيئهه  الع مهه  للشههب ت والري ضههه  بدولهه  االمهه را  العرب هه  المتحههد باإلداريهه  
 عضوا .  43خ ل إجرا  البحو عل  عين  بل  قوامه  

( جه    فه  الترتيهت األول 3من الجدول السه بق أن العبه ر  رقهم ) يتض 
% والتههه  21.17ضهههمن عبههه را  محهههور المعوقههه   الم ل ههه  بنسهههب  مئو ههه  قهههدره  

تشير إله  نقهص المخصصه   الم ل ه  لمشه رك  العه ملين فه  مجه ل التعه ون مه  
 .المع هد التدريب   واالستش ري  للحصول عل  البرام  والدورا  التدريب  

% 37.57( ف  الترتيهت السه ب  بنسهب  مئو ه  1بينم  ج    العب ر  رقم )
أي أن معوق نقص االمك ن    الم ل   ال زم  لتطبيق نظ م التحول الرقمه   عهد 
 أقل المعوق   دالل  عل  توافر االمك ن    الم ل   لتطبيق نظ م التحول الرقم .

م( 8112)" الطاووس دحم بن عمى"وتت ق نت ئ  ه   الدراس  م  دراسه  
عل  توافر ميزان   مخصص  لتحديو وتطوير األجهز  والتقن   المطلوب  لتطبيق 
نظهه م التحههول الرقمهه  وهههو مههن اسههس وضهه  ميزان هه  للشههرك   والمؤسسهه   التهه  
تسههع  للعمههل بنظهه م حههديو فهه  العمل هه   اإلداريهه  للمؤسسهه  أو أفرعههه  الداخل هه  

 والخ رج  .
م( أن أمههن المعلومهه   فهه  العمههل بنظهه م 8111)" دانيااال كوفيااال"ويهه كر 

اليترون   حت   إل  ميزان   محدد  و لك لوجود العديد مهن الشهرك   الته  تبهدع 
فههه  تصهههم م بهههرام  إلختهههراق أنظمههه  العمهههل ب لمؤسسههه   ممههه   سهههتدع  الشهههرك   
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لوضههه  األمهههن المعلومههه ت  ضهههمن المههههددا  الههه  تعهههوق تطبيهههق أنظمههه  التحهههول 
ترونههي فهه  ح لهه  عههدم القههدر  علهه  مواجههه  القرصههن  أو االختههراق الرقمهه  أو االلي

لنظههه م العمهههل اإلداري ب لمؤسسههه  والحصهههول علههه  المعلومههه   والب  نههه   الرقم ههه  
 السري .  

 :االستنتاجات

  لهيئه  الع مه  للشهب ت والري ضه بالمعوق   االداري  لتطبيق التحول الرقمي  -1
 .(%55,55: %31,51) منبدول  االم را  العرب   المتحد  تتراوح 

 لهيئهههههه  الع مهههههه  للشههههههب ت بالمعوقهههههه   التشههههههريع   لتطبيههههههق التحههههههول الرقمههههههي  -8
: %15,71) والري ضههههههه  بدولههههههه  االمههههههه را  العرب ههههههه  المتحهههههههد  تتهههههههراوح مهههههههن

55,81%). 
 لهيئهه  الع مهه  للشههب ت والري ضهه  بالمعوقهه   التقن هه  لتطبيههق التحههول الرقمههي  -5

 .(%25,15: %71,57) من تراوحبدول  االم را  العرب   المتحد  
 لهيئه  الع مه  للشهب ت والري ضه  بالمعوق   البشري  لتطبيق التحهول الرقمهي  -4

 .(%58,35: %37,72) العرب   المتحد  تتراوح منبدول  االم را  
 لهيئه  الع مه  للشهب ت والري ضه  بالمعوق   الم ل   لتطبيق التحول الرقمهي   -3

 .(%21,17: %31,57) ح منبدول  االم را  العرب   المتحد  تتراو 
جهه   محههور المعوقهه   التشههريع   فهه  الترتيههت األول للمحهه ور بنسههب  مئو هه   -1

% ومحهههور المعوقههه   البشهههري  فههه  الترتيهههت الثههه ني بنسهههب  مئو ههه  51قهههدره  
% ومحهههور التقن ههه  فههه  الترتيهههت الث لهههو بنسهههب  مئو ههه  قهههدره  25.45قهههدره  
ابههه  بنسهههب  مئو ههه  قهههدره  % ومحهههور المعوقههه   اإلداريههه  فههه  الترتيهههت الر 28

% بينم  ج    أقل المعوق   ترتيب  المعوق   الم ل   بنسب  مئو ه  21.47
 %.13.41قدره  
 التوصيات:



 
 

 

                                                                                                                   5148    

 اضعضطى اضدوضى  ضصضية اضتربية اضرياضية/جاطعة أديوط  اضرياضة شوة وطن ورداضة دضالم  طؤتطراض

التخطهههه ط السههههل م لتطبيههههق نظهههه م التحههههول الرقمهههه  ب لهيئهههه  الع مهههه  للشههههب ت  -1
 والري ض  واالم را  النختل   واالند   بدول  االم را  العرب   المتحد .

مسههتقل  ب لهيئهه  الع مهه  للشههب ت والري ضهه  للتحههول الرقمهه  لدولهه   إنشهه   إدار  -8
 اإلم را  العرب   المتحد .

تصهههم م نظههه م أمنههه  لحم  ههه  المعلومههه   واالرقههه م والب  نههه   ب لهيئههه  الع مههه   -5
 للشب ت والري ض  بدول  اإلم را  العرب   المتحد .

رقمهههه  إعههههداد بههههرام  وورش عمههههل للعهههه ملين والمههههدرا  فهههه  مجهههه ل التحههههول ال -4
واالنظمهه  التينولوج هه  المسههتخدم  ب لهيئهه  الع مهه  للشههب ت والري ضهه  بدولهه  

 المتحد . االم را  العرب  
إجهههرا  بروتيهههوال  تعههه ون بهههين الهيئههه  والمع ههههد التدريب ههه  واالستشههه ري  فههه   -3

 مج ل تينولوج   المعلوم  . 
 
 

 (( عـــــــــــــــــاضطـراجـــ)) 
 : اضعربية اضطراجع:  أواًل
 E" –اإلدار  االليترون ه   إباان دودج: ترجماة عبادالحكي  أحماد الخزعاى:" -1

Management    دار ال جهههههر للنشهههههر والتوزيههههه   النزهههههه
 .8181الجديد  الق هر   

"الق هه د  اإلداريهه  فهه   إباارامي  محمااود عبدالمقصااود  حساان أحمااد الشااافعي: -2
   الترب ه  البدن هه  والري ضهه  "  الطبعهه  األولهه   دار الوفهه   لههدن

 م. 8115الطب ع  والنشر  اإلسكندري   

" دور الق  د  اإلداري  وتطبيهق معه يير العمهل الدول ه   أحمد عمى دمحم حسن: -3
فهههه  مواجههههه  سههههلوك    العمههههل المضهههه د  ل نت ج هههه  )دراسهههه  

  رسههه ل  دكتهههورا  ("تطب ق ههه  علههه  قطههه ع الصهههن ع   الدوائ ههه 
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 معه  عهين غير منشور   قسم إدار  األعم ل  كل   التج ر   ج
 م.8117شمس  

"اإلبهداع فه  إدار  المؤسسه    أمال دمحم إبرامي   حماد  عياد ناوار العنتبماي: -4
  اإلسهههههههههكندري الري ضههههههههه  "  دار مههههههههه هي للنشهههههههههر والتوزيههههههههه   

 م.8111

"التنم   اإلداري  األدوا  والمعوق  " دار الح مهد للنشهر  باس  دمحم الحمير : -5
 م.8118والتوزي   عم ن  

"الصهههه ق   العموم هههه  كرافعهههه  للتنم هههه " المركههههز  عااااالي: بوشااااعاب سااااعادوا -6
 م.8115الد مقراطي العربي  الملرت  

"التنم   اإلداري  ف  اإلدار  الري ض   واإلدار  الع م " مركز  جمال دمحم عمى: -7
 م.8112اليت ت للنشر  الق هر   

اإلدار  الري ضهه   فهه  القههرن الهههه " :بااادا حساايان الدوساارا جمااال دمحم عمااى   -8
 .م8115  الطبع  األول     دار المع ر "81

"  دار ال كههر الجهه معي  اإلبداع ه "الق ه د  اإلداريهه   جاون سااي مااا كسااويل: -9
 م 8111  اإلسكندري 

"إدار  المؤسس   الري ض  "  دار ال  روق للنشر والتوزيه    دانيال كوفيال: -11
 م.8111الدق   الق هر   

رون ه  نمهو   عربهي رائهد فه  االليت اإلمه را "حكومه   :سارة عمى عزايزية -11
االليترون ههه "  مركهههز البحهههو وتطهههوير المهههوارد  اإلدار تطبيهههق 

دار  المههههههوارد  البشههههههري  رمهههههه ح ومختبههههههر التنم هههههه  التنظ م هههههه  وا 
 م.8117البشري   ج مع  البليد   الجزائر  نوفمبر  

"عوامل النجه ح لتطبيهق نظه م إدار  األدا  فه   سال  جريب سال  الحارثي: -12
مهههههه  اإلمههههه را "  المجلهههههه  العرب ههههه   المنظمهههههه  مؤسسههههه   حكو 

  العههدد 57  المجلههد األردنالعرب هه  للتنم هه  اإلداريهه   عمهه ن  
 م.8117  8
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"الق  د  المرتيز  عل  مب دا"  مؤسس  فرانكلين كوفي   ستيفن أر. كوفي: -13
  م.8115مكتب  جرير  

االدار  االليترون ههه  نمههه    مع صهههر "  الطبعههه  طاااارق عبااادالرؤف عاااامر:" -14
ولهههههه   دار السههههههح ت للنشههههههر والتوزيهههههه   مصههههههر الجديههههههد   األ

   م.8117الق هر   
 التميهز لتحقيهق كمهدخل التدريب ه  االحت  جه   تحديهد" :خطااب سايد عايدة -15

 بحههههههو(" ميدان هههههه  دراسهههههه ) للشههههههرك    التن فسههههههي األدا  فههههههي
 (. .ت) الق هر   شمس  عين ج مع  التج ر   كل   منشور 

 الطبعه   دار  الرقم ه  فه  القهرن العشهريناال :عجماان الشاري  عبدالحميد -16
 .م8112  االم را   المركز البحث  بابوظبي األولي 

"إدار  المههههوارد البشهههري  فهههه  ظههههل التميههههز  عباااادالكري  أبوالفتااااوح درويااااش: -17
  اإلمههههههه را المؤسسهههههههي"  مركهههههههز بحهههههههوو شهههههههرط  الشههههههه رق   

 م.8112

المصهري   "معوقه   تطبيهق اإلدار  ب التحه دا  عبده دمحم عازت دساوقى: -18
للمنهه زال " رسهه ل  م جسههتير  كل هه  الترب هه  الري ضهه    ج معهه  

 م.8111بنه   

"الق ه د  اإلداريه  الحديثه "  خبهرا  اليته ت األيه د مي   عد  عطا حماادا: -19
 م.8115

"خصه ئص الق ه د  اإلداريه  الحديثه  و تاثيرهه  عله   عقيل أبوبكر غمبون: -21
 يه  مشهروع   دراس  تطب ق   عله  جهه ز تن أدا  المرؤوسين

اإلسهههك ن والمرافهههق فهههي ليب ههه " مجلههه  ج معههه  القهههدس الم تهههوح 
للبحههههوو اإلنسهههه ن   والمجتمع هههه   ج معهههه  القههههدس الم توحهههه   

 م.8111  75:15  الص ح  من 51ع  العدد  المجلد

"التحهههول الرقمهههي وتهههاثير  علههه  نظهههم اإلدار   :الطااااووس حماااد بااان عماااى -21
م جسههههتير  بشههههرك   القطهههه ع الخهههه ص بدولهههه  قطههههر"  رسهههه ل  
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غيهههههههر منشهههههههور   كل ههههههه  اإلدار  واالقتصههههههه د  ج معههههههه  قطهههههههر  
 م.8112

تقن ههه   المعلومههه   ونظهههم  فاااراس رحاااي  ياااونس  عثماااان إبااارامي  أحماااد: -22
المعلومهههههه   اإلداريهههههه  فهههههه  ظههههههل مجتمهههههه  المعرفهههههه   الطبعهههههه  

 م.8117األول   كل   االدار  واالقتص د  ج مع  بلداد  

قهه ل مههن التسههويق االليترونهه  "االنت فيميااب كااوتمر: ترجمااة عزيااز ماضااى: -23
 م.8112إل  الرقم "  الج مع  األردن    

"إدار  المؤسسههه   الري ضههه  "  مؤسسههه  عههه لم  كاااري  دمحم محماااود الحكاااي : -24
 م.8113  1  عاإلسكندري الري ض  للنشر  

دار  "الجههود  الشهه مل  فهه  المؤسسهه   الري ضهه  "  كمااال جمااال الريضااي: -25
 م.8117 عم ن  وائل للنشر 

"الق ه د  اإلداريه  كاحهد مقومه   التحهول النه ج  له دار   فريد لومر:كورتل  -26
االليترون هه   مركههز البحههو وتطههوير المههوارد البشههري  ومختبههر 

  األردنالتنم   التنظ م    ج معه  البليه    المجلهد ع عمه ن  
 م8117نوفمبر  

"حوكم  المؤسس   الري ض   دور الجمع ه    دمحم جمال الدين دمحم الكمزة: -27
القهههرار فههه  المؤسسههه    واتخههه  لعموم ههه  فهههي ت عيهههل الرق بههه  ا

 م.8118الري ض  "  مؤسس  عبدالحميد شوم ن  عم ن 

التطب قهه  "  -األسههس -"التنم ه  اإلداريهه  الم ه ه م موساى سااالمة المااوزا: -28
 م.8118دار وائل للنشر والتوزي   األردن  

يتههه  فههي االليترون هه  ومههد  فع ل الحكومهه " :ياساار حسااين ناصاار عبااده -29
بههههه لتطبيق علهههه  دولههههه  اإلمهههه را  العرب ههههه   اإلدار  الحديثهههه 

" رسهه ل  دكتههورا " كل هه  الحقههوق  ج معهه  عههين شههمس  المتحههد 
 .م8115

 : األجظبيةثاظيُا: اضطراجع 



 
 

 

                                                                                                                   5141    

 اضعضطى اضدوضى  ضصضية اضتربية اضرياضية/جاطعة أديوط  اضرياضة شوة وطن ورداضة دضالم  طؤتطراض

30- Deved heward marten: Digital transformation in the 

age of technology in international 

organizations, dell public or private, 

Washington, united states of america, 2017 

31- Gacob gosseaf goap: " Administrative leadership and 

its role in modern institutions in modern 

managemen" random house boooks, new 

york, united states of america, 2019. 

32- Mzian mntrad alen: "Fundamentals of 

Administrative Development, Oxford 

University Press, United Kingdom of Great 

Britain, 2018. 

33- Oakeal rabeh, Diorsen: Digital Transformation Of 

Information And Communication 

Technology Organizations, journal of 

Economics, vol A, number 4, 2018. 

34- Remdlen mashongee fanes: "Administrative 

development and its impact on the 

administrative leaders in productive 

organizations in the light of digital change, 

An Empirical from Indddian Global 

Organizations educathios, & training, v 89, 

N 714, 2017. 

  : االظترظت ذبصة طن اضطراجعثاضثا:ً  



 
 

 

                                                                                                                   5147    

 اضعضطى اضدوضى  ضصضية اضتربية اضرياضية/جاطعة أديوط  اضرياضة شوة وطن ورداضة دضالم  طؤتطراض

35- https://www.awforum.org/index.php. 

36- https://www.elfagr.com/3713899. 

37- https://gas.gov.ae/ 

 

https://www.awforum.org/index.php
https://www.elfagr.com/3713899

