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دراسة حتليلية لواقع تطبيق برنامج احلوكمة االلكرتونية لدى احتاد
بغداد الفرعي للتنس.
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مستخلص البحث باللغة العربية.

العالم اليوم يتوجه نحو مرحلة جديدة تراجعت فيها االساليب التقليدية المتبعة في االدارة لتحل محلها اساليب
تتبع العمل التكنلوجي ونظام المعلومات في ادارة شؤونها المنطوي تحت مسمى (الحوكمة االلكترونية) ،التي انتشرت في
الفترة االخيرة ودخلت مجال االعمال بشكل كبير وواسع ،اذ اصبحت من الضروريات المتحتم وجودها داخل اي منظمة،
اذ تعمل على توفير مناخ اداري للمنظمة وجودة في االنتاج واالداء الجيد في العمل وتختصر الكثير من الوقت والجهد
والتكاليف ،مما يؤدي الى سهولة التعامل بين تلك المنظمة والوحدات المرتبطة بها بحيث تعمد الى انجاز مهامها مع تلك
الوحدات عن طريق ما يسمى بالعمل االلكتروني او االدارة بال اوراق (الحوكمة االلكترونية) ،فظهرت اهمية الدراسة في
التعرف على واقع تطبيق الحوكمة االلكترونية لدى اتحاد بغداد الفرعي للتنس ،ومعرفة المعوقات التي حالت دون تطبيق
هذا النظام.
تركزت مشكلة البحث في طرح التساؤالت التالية:
 ما هو واقع تطبيق الحوكمة االلكترونية لدى اتحاد بغداد الفرعي للتنس؟ وماهي المعوقات التي واجهت تطبيقه؟
وقد هدف البحث في التعرف على واقع تطبيق الحوكمة االلكترونية لدى اتحاد بغداد الفرعي للتنس ،ومعرفة
المعوقات التي حالت دون تطبيقه ،اما عينة البحث فقد شملت الالعبين والمدربين والحكام التابعين لهذا االتحاد والذي كان
عددهم ( )87شخص ،ممثلين مجتمع البحث االصلي ككل ،وقد تم تطبيق مقياس الحوكمة االلكترونية على عينة البحث،
وبعد جمع البيانات والمعالجات االحصائية استنتج الباحثة ما يلي:
 .1ان االتحاد يفتقر لإلمكانات المادية والبشرية والتقنيات الحديثة واشخاص ذو كفاءة وخبرة في مجال تخصصهم.
 .2غياب الحوكمة االلكترونية في االتحاد تؤثر سلبا على تطلعات االتحاد مستقبال وكذلك على الفرق الرياضية.
وقد اوصت الباحثة ما يلي:
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. العمل بالحوكمة االلكترونية داخل االتحاد الن ذلك من شأنه تسهيل عمل االتحاد بكافة جوانبه.1
. توفير مستلزمات او عناصر الحوكمة االلكترونية لكي يتم تطبيق هذا النظام داخل االتحاد.2

Abstract.
Analytical Study Of Applying Electronic Governance Program In Baghdad Tennis
Confederation
The importance of the study lies in identifying the reality of the application of
electronic governance in Tennis Federation as well as identifying the obstacles that
prevented the implementation of this system. The research problem focused on asking the
following questions: What is the reality of implementing e-governance in Tennis Federation?
and What are the obstacles facing the implementation of electronic governance in Tennis
Federation?
The aim of the research was to identify the reality of the application of electronic
governance in Tennis Federation, and to identify the obstacles that prevented its
implementation. The sample of the research included (87) players, trainers and referees of
this federation. The electronic governance measure was applied to the research sample. The
data was collected and treated to conclude that the federation lacks the material and human
resources, modern technologies and people with competence and experience in their field of
specialization. Finally they recommended using electronic governance within the federation.
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