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  ممخص:ال

إن تقدم األمم والشعوب يتأثر بشكل واضح من 
خالل التقدم العممي والتقني وىذا التقدم ينعكس عمى 
المستوى السياسي والدولي فييا، ويعد عمم االدارة 
من العموم ذات األىمية الكبرى التي أثرىا واقعا عمى 
المجتمع وفي كافة المجاالت واألنشطة الرياضية. 

 اإلدارةي المجال وتوظيف تقنية المعمومات ف
الرياضية من التحديات الحديثة التي تتيح لإلدارة 

 .الرياضة مرحمة جديدة من التحديث
ولكنيا تحتاج إلى جيد ذكي وعالي االحتراف، 
ينقميا من مرحمة العمل التمقائي إلى إدارة تقوم عمى 
خبرات احترافية ومناىج عممية في التخطيط والتنفيذ 

قميميًا وعالميًا، اذ تسعى  تكنولوجيا والمنافسة محميًا وا 
اإلعالم واالتصال الحديثة لمكشف عن أفضل السبل 

ت الرياضية من القيام بعممية التي تمكن المؤسسا
التعريف بطرق أكثر نجاعة و اإلنتاج بشكل أفضل 

في تصريف ىذه المنتجات، ومن ثم إيجاد الحمول 
لمشاكل: الوقت، الجيد، االتصال، السرعة وغيرىا 
في سبيل تحسين صورة المؤسسة سوقيا وتنافسيا  

 .وىذا ما يتطمبو االقتصاد الحديث

Abstract: 

 

The progress of nations and 

peoples are clearly influenced by 

scientific and technical progress and 

this progress is reflected on the 

political and the international level, 

and the administration is aware of the 

importance of science major impact 

on society and in all areas and sports 

activities. And employing information 

technology in the field of sports 

management in one of the modern 

challenges that allow sports 

management a new phase of 

modernization. 

But it needs to effortlessly 

intelligent and high professionalism, 

which take it from the stage of 

automatic work to management based 

on the experiences of professional and 

scientific methods in planning, 

implementation and compete locally, 

regionally and globally, as it seeks 

information technology and modern 

communication to uncover the best 

ways that enable sports organizations 

to carry out the production process 

better and publicize ways more 

effective in the discharge of these 

products, then, find solutions to the 

problems of : time , effort, 

communication, speed and others in 

order to improve the image of the 

institution logistic and competitive 

and that's what takes the modern 

economy. 

. 
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 مقدمة:
ن ادخال تقنيات االتصال الحديثة واستخداميا في المجال الرياضي ينبغي أن إ

البنية التعميمية، وال يمكن تحقيق أىدافيا  يكون جزءا من تغير كمي وتجديد شامل في
في البيئة التقميدية، ولذا ينبغي أن نعيد النظر في بنية التربية الرياضية بصورة 

طارىاخاصة  أن تكون ىناك نظرة شاممة جديدة الى نظام و كمية،  إعادةووسائميا  وا 
االتصال الحديثة التربية الرياضية بكاممو، وتطويره عمى أسس عممية تجد تقنيات 

 مكانيا فييا.
الرياضية من التحديات الحديثة  اإلدارةإن توظيف تقنية المعمومات في المجال 

التي تتيح لإلدارة الرياضة مرحمة جديدة من التحديث، ولكنيا تحتاج إلى جيد ذكي 
وعالي االحتراف، ينقميا من مرحمة العمل التمقائي إلى إدارة تقوم عمى خبرات 

قميميًا وعالميًا. احترافية  ومناىج عممية في التخطيط والتنفيذ والمنافسة محميًا وا 
المناسبة التي تخدم  اإلمكانيات إليجادمع مالحظة أن الدول المتطورة تسعى 

الرياضة وتمبي متطمباتيا لمواجية االنفجار المعرفي والتكنولوجي ومواكبة التنمية 
حل كبيرة في مجال تجديد المعمومات والتطور السريع، وقد قطعت ىذه الدول مرا

ما الدول النامية قد فضمت أالتناسق مع العصر ومواكبتو في المجال الرياضي، و 
القوانين غير المواكبة لمتقدم والتطور المتالحق في المجال الرياضي والبقاء عمى 
قد األنظمة التقميدية القديمة دون االستفادة من التقنيات والتكنولوجيا الحديثة. و 

األندية و انعكس ىذا الفيم عمى المستوى الرياضي في الدول العربية فأداء الفرق 
الرياضية لكثير من األلعاب الرياضية في الدول العربية دون المستوى المطموب 

عمى المستوى المحمي والقاري والدولي، فكثير من الفرق الرياضية العربية  سواء
االنجاز في المنافسات والبطوالت الرياضية  ومة أالنتائج المتقد والفوز أ إحرازفقدت 

لعدم المواكبة في استخدام  وأ اإلداريةوقد يرجع ذلك الى الخمل في النواحي 
الرياضية في جل  اإلدارةالتكنولوجيا في مجال االدارة الرياضية حيث الزالت 
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تخدام المؤسسات الرياضية العربية تدار بالطرق التقميدية دون مراعاة ألىمية اس
 الرياضية. اإلدارةالتقنيات الحديثة في 

تأثير تكنولوجيا المعمومات إذا سنحاول من خالل ىذا الموضوع التطرق إلى "
 ".الرياضية اإلدارةعمى تحديث واالتصال 

 -Iاالقتصاد المبني عمى المعرفة؟ وماه 
ايجاد استثمارىا الدور األكبر في و االقتصاد الذي يمعب فيو توليد المعرفة  وى

عوضا عن  اآللة. في عصر الثورة الصناعية أوجدت الثروة عبر استثمار 1الثروة
خاصة و في االقتصاد الجديد توجد الثروة من االستثمار في المعرفة و ، اإلنسان

 .2التكنولوجيا المتقدمة
 3ظواهر االقتصاد المبني عمى المعرفة

  نشر استثمار المعرفة.و سرعة توليد 
  التنافسية العالمية.زيادة في البيئة 
  االبتكار في األداء االقتصادي في تراكم الثروة.و دور المعرفة و زيادة أىمية 
  تزايد نسبة التكنولوجيا في الصادرات.و تحرير التجارة 
 .عولمة االنتاج 
  التدريب.و زيادة دور التعميم 

 :اقتصاد المعرفة
التقنية. و استخدام المعرفة و توزيع و  إنتاجاالقتصاد الذي يعتمد مباشرة عمى  وى

تنيج ىذا المنيج حيث تمثل ذلك في االستثمارات  تجد أن الدول المتقدمة اقتصادياو 
 .4اإلنتاجيةالتي ليا ارتباط بمكاسب و الصانعات عالية الميارة و عالية التقنية 

 :كم يستثمر العالم في األفكار
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التويجري، اقتصاد المعرفة، األمانة العامة جامعة  إبراىيمالمصدر: أ.د محمد بن 
 .08الدول العربية، ص 
 5االقتصاد الجديد والعربية نح االقتصادياتأسباب عدم توجه 

 المنخفضة. ومعدالت النم 
 .انخفاض في التنوع االقتصادي 
 .معدالت البطالة المرتفعة 
  الخدمات.و انخفاض القيمة المضافة في النتاج 
  التكنولوجية.و العقول العممية و ىجرة رأس المال 

 خاصة الصناعية(.و ندرة المنتج العربي في السوق العممية )صادرات منخفضة 
 -II واالتصال: اإلعالمتكنولوجيا 

تكنولوجيا المعمومات واالتصال تتمثل في تمك الشبكات والوسائل واألنظمة 
المعارف والمعمومات المتنوعة، حيث المختمفة التي تحتوي وتتداول كم كبير من 

يستطيع ماليين األشخاص الحصول عمييا في أي وقت وفي أي مكان، كما يمكنيم 
قيود. وىي بذلك وفرت الكثير من الوقت  والمشاركة في تمك الشبكات دون حواجز أ

وتكمفة التنقل، فتكنولوجيا المعمومات واالتصال دور ىام في تنمية الموارد البشرية. 
                                                           

 

28.9% 

21.5% 

4.8% 0.6% 

0.5% 

43.7% 

 كم يستثمر العالم في األفكار

 أمريكا الشمالية أخرون الهند-الصين بقية العالم اليابان أوروبا



125 
 

ا أن تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت تسمح لمناس بالوصول الى المعمومات كم
والمعرفة الموجودة في أي مكان بالعالم في نفس المحظة تقريبا. وقد كان لمتدفق 

متفجر في المعارف وما ليا من تطبيقات  والحر لممعمومات واألفكار الفضل في نم
م تحويل وتغيير اليياكل والعالقات كنتيجة لذلك، تو جديدة ال عد ليا وال حصر. 

 .6الموارد البشرية إدارةاالقتصادية واالجتماعية، ومن بينيا ىيكل 
 : مؤشرات تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت حسب تصنيف "األونكتاد"1الجدولرقم

 المصادر : المؤشرات : الدليل / البعد :

 التوصيل

 عدد مصنفي االنترنت لكل فرد. -
 الحواسيب الشخصية لكل فرد.عدد  -
عدد الخطوط الياتفية الرئيسية  -

 لمفرد.
عدد المشتركين في الياتف النقال  -

 لكل فرد. 

االتحاد الدولي لالتصاالت السمكية  -
 الالسمكية.و 

 النفاد

 عدد مستقبمي االنترنت لكل فرد. -
 األمية، النسبة المئوية من السكان. -
نصيب الفرد من الناتج المحمي  -

 اإلجمالي. 
 كمفة المخابر المحمية. -

االتحاد الدولي لالتصاالت السمكية  -
 والالسمكية. 

 الشعبة اإلحصائية باألمم المتحدة.  -
االتحاد الدولي لالتصاالت السمكية  -
 الالسمكية.و 

 السياسة

 وجود بدالة انترنت. -
 المحمية.التنافس في االتصاالت  -
 التنافس في الخطوط المحمية. -
التنافس في سوق مروجي خدمة  -

 االنترنت.

 التنميةو مؤتمر األمم المتحدة لمتجارة  -
االتحاد الدولي لالتصاالت السمكية  -

 والالسمكية. 
االتحاد الدولي لالتصاالت السمكية  -

 والالسمكية.

حركة  استخدام
 االتصاالت

 الداخمية.الحركة الدولية  -
 حركة االتصاالت الدولية الخارجة. -

االتحاد الدولي لالتصاالت السمكية  -
 والالسمكية.

االتحاد الدولي لالتصاالت السمكية  -
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 والالسمكية.
، األمم مؤشرات العمم والتكنولوجيا واالبتكار في المجتمع المبني عمى المعرفةاالسكوا، : المصدر

 .23، ص: 2003المتحدة، نيويورك، 
 .1-II الدول الناميةتكنولوجيا االعالم واالتصال باألرقام في: 

التي و ، 7االتصالو  اإلعالمتكنولوجيات و تعاني الدول النامية من ندرة وسائل 
جميورىا  إلىوصوليا و التكنولوجيات المتوافرة و سببيا مشكل توزيع ىذه الوسائل 

في السرعة التي و الصحيح، كما أن ليذه المشكمة عالقة بقدر المعمومات الموجودة 
في الدقة التي يتم نقل المعمومات في مختمف و  اإلعالميةتنقل بيا الرسائل 

االتصال في الدول المتقدمة مركز في و  اإلعالمتوزع تكنولوجيات و المجتمعات، 
ما يقمل من نسبة المعمومات كمما بعد الفرد ن انتشارىا غير منتظم مأالمدن، أي 
 عند المدينة.

لقد تحققت باستمرار نجاحات متواضعة في البمدان النامية فيما يتعمق و 
المواقع و غير أن تطبيقات محدودة في البريد االلكتروني  االنترنتباستخدام 

االلكترونية عمى عكس الدول المتقدمة التي تستعمل الشبكة في مجاالت أخرى، 
من مواقع التجارة االلكترونية التي تصمم في  %96ما تدل عميو بامتياز نسبة و ىو 

التجارة االلكترونية قد أدخمت تغييرات ضخمة في و المنطقة األنجموفونية لوحدىا، 
 قيات التجارية الدولية.جميع المستويات في اطار االتفا

بالتالي التجارة االلكترونية في و  االنترنتمن المؤشرات ذات العالقة بقياس انتشار و 
يقاس بنسبة عدد مستخدمي و المجتمعات، مؤشر "معدل استخدام االنترنت"، 

دولة  24في  %5ىذا المعدل أقل من و االنترنت إلى العدد اإلجمالي لمسكان 
(، بينما ىذا المؤشر 2000/2001دولة )حسب  28ي ف %1أقل من و إسالمية، 

 في المممكة المتحدة. %40وفي اليابان،  %45.5وفي الو.م.أ،  50.1%
                                                           

7
يعني مصطلح تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت الى وصف طرق النفاذ الى وسائل تكنولوجيا المعلومات والقيام   

بعمليات استرجاع البيانات وتخزينها وتنظيمها وأساليب معالجتها وانتاجها، وتشمل تكنولوجيا المعلومات 
ائل السمعية والبصرية، وقد وصل بها األمر الى واالتصاالت الجديدة، المعلومات، االتصاالت، االلكترونيات والوس

 من عوامل النموالى جانب أنها تعتبر من العوامل األساسية في زايدة االنتاج العالمي. % 05أنها تشكل 
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مميون مستخدم  29ونح 2007بمغ عدد مستخدمي االنترنت في العالم العربي سنة 
مميون مستخدم، أي أن نسبة مستخدمي االنترنت العرب نسبة لتعداد 330من تعداد 
قارناىا بما كان عميو  إذاىائمة  وىي زيادة تبدو من عدد السكان،  %8.7وتبمغ نحالسكان 

 1997سنوات، حيث لم يكن اجمالي عدد مستخدمي االنترنت العرب عام  10الوضع منذ 
 ألف مستخدم. 600يتجاوز 
مميون  11.5ونح 2011سنة  اإلسالميةالدول مستخدمي األنترنت في  إجماليبمغ و 

أقل و من حجم األنترنت في الدول النامية،  %10.2يمثل ىذا الرقم اال: مستخدم حيث ال 
عمى  االنترنتمستخدمي  إجماليمن  %2.3ما يعادليا و مقارنة بالدول المتقدمة  %3من

 .8مستوى العالم
% من مستخدميو 3.8 تقدر نسبة مستخدمي االنترنت ما نسبتو البمدان العربيةفي و 

. وتعود أسباب ذلك 9(31.12.2011في العالم )وفقًا إلحصائيات اإلنترنت العالمي في 
ونقص مقدمي خدمة اإلنترنت  لالتصاالتبالدرجة األولى إلى البنية التحتية المتأخرة 

ستخدام السكان ألجيزة الكمبيوتر الشخصية والعجز الكبير في مصادر اإلنترنت اونسبة 
 ية.العرب

 
 باألرقام  2012المصدر: تقرير األنترنت في 
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 2012مستخدمي االنترنت حسب المناطق 
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ستخدام اإلنترنت في البمدان العربية بعدم التكافؤ. إذ تتصدر البحرين اويتميز 
%(، أما أدنى 69(، وتمييا اإلمارات )31.12.2011%حسب تقديرات81)

%(. أما نسبة مستخدمي اإلنترنت 10.8اليمن )و %( 4.3المؤشرات ففي العراق )
ليبيا، مصر والسودان( فيي اقل  ،رل أفريقيا )المغرب، تونس، الجزائبمدان شمافي 

عميو الحال في بمدان الشرق األوسط. إذ تتراوح نسبة  ومن المتوسط مما ى
 % في المغرب.49و% في تونس 36% في ليبيا إلى 5.9مستخدمي اإلنترنت من 
األنترنت حسب المغة األم من طرق قياس الفجوة الرقمية،  إلىحيث يعد النفاذ 

مميون نسمة )ما  300تبين التقديرات أن عدد الناطقين بالمغة العربية يقدر بحوالي و 
من سكان العالم( بينما ال تزيد نسبة مستخدمي االنترنت العرب عن  %4.3يعادل 

الذي ال و عمى سبيل المثال ىذه النسبة أقل من نسبة الناطقين بالمغة اليولندية و  3%
 . 10مميون نسمة 20يزيد عددىم في العالم عن 

يدل عمى أن وزن العرب في سجالت المواليد  فإنمان دل ىذا عمى شيء ا  و 
الى أن القراء العرب  باإلضافةاألحياء أثقل بكثير من وزنيم في ساحات االنترنت. و 

ما جمبتو و ر عن الثورة الرقمية قمة بالنسبة لعدد الناطقين بالمغة العربية بغض النظ
 .من سيولة في الحصول عمى المعمومة

نجد أنو يترجم  2002اذا ما رجعنا الى تقرير التنمية البشرية العربية لعام و 
من عدد الكتب  %20ىذا يشكل حوالي و كتابا سنويا الى المغة العربية  330حوالي 

 .التي تترجم سنويا الى اليونانية
من الناطقين بالعربية.  %4أن الناطقين بالمغة اليونانية يشكمون أقل من  اممع

جامعة  500عن أفضل  2005-2004ىناك دراسة عالمية صينية خالل عامي و 
الدراسة لم تضم  إلييامؤسسة تعميمية عمى مستوى العالم، فالقائمة التي توصمت و 

جامعة، في  190د عن جامعة عربية واحدة، رغم أن عدد الجامعات العربية يزي
 .مكانا مناسبا في القائمة اإلسرائيميةحين تصدرت معظم الجامعات 
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الخموية اإلقميمية نوعًا من  االتصاالتفقد حققت  -وخالفًا لقطاع اإلنترنت
 استراتيجيةالوطنية بوضع  واألجنبية أ سواءً  االتصاالتالنضج، إذ تقوم شركات 

دخال خدمات جديدة ال  االتصاالتتتضمن تخفيض التعرفة وتوسيع وتحسين  وا 
لتوسيع التغطية وذلك لتعزيز مواقعيا. وتؤمن  mobile broadbandسيما خدمة 

اليواتف  واإلنترنت بمساعدة الموديمات المحمولة أ استخدامىذه الخدمة فرصة 
ة في ىذا القطاع إلى تحديث األجيزة المماثمة. وتسعى الشركات العامم والنقالة أ
وصواًل إلى الجيل الثالث بل والجيل الرابع عن طريق إدخال  المنطقيةشبكاتيا 
 150التي تسمح بتوفير سرعة  long-term evolution technologyتقنيات 

 ميغابايت في الثانية الواحدة.
 بإنشاء سوق لألجيزة االتصاالتفي البنية التحتية  االستثماراتوتساعد 

المحمولة تمكن من الربط بشبكة اإلنترنت. وفي النتيجة يتمكن المستخدمون من 
وقراءة الكتب عبر نظام  اإللكترونيةخالل اليواتف النقالة الذكية من إرسال الرسائل 

e-readers  جراء عمميات الشراء بطريقة أنظمة  استخدامفضاًل عن  onlineوا 
 المالحة الفضائية.

أن ىناك ظروفًا مواتية  واالتصاالتويرى خبراء في مجال تكنولوجيا المعمومات 
 حاليًا في بمدان الخميج العربي وشمال أفريقيا لتطوير المصادر والمحتويات العربية. 
وينطمق ىؤالء من أنو عمى ضوء توفر شبكات الجيل الرابع فإن الشباب 

تويات جديدة محمية جة إلى محوالمتقدمين في العالم العربي سيصبحون في حا
وحتى التعامالت البنكية  high-definitionمن األفالم عالية الدقة  بتداءً االمصدر 

وحتى التسوق بنظام  االجتماعيةعن طريق اإلنترنت، ومن منتديات الشبكات 
online. 

 اإللكترونيةإضافة إلى ذلك تجري توسيع إمكانية تشر الدعايات عمى المواقع 
 .11% من مجموع اإلنفاق عمى اإلعالنات في المنطقة2شكل والتي ت
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أما بالنسبة لمستخدمي االنترنت في الدول العربية حسب عدد السكان بناءا 
 فالنتائج تظير ما يمي: 2012عمى تقرير سنة

مستخدمي االنترنت في الدول العربية حسب عدد السكان بناءا : 2الجدول رقم
 2012عمى تقرير سنة

 نسبة مستخدمي االنترنت من عدد السكان مستخدمي االنترنتعدد  الدولة
 %44 36.900.000 مصر
 % 55 17.770.000 المغرب
 % 54 14.328.000 السعودية
 % 21 7.183.000 السودان
 % 15.2 5.690.000 الجزائر
 %24.3 5.475.000 سوريا

 % 85 4.517.000 اإلمارات
 %17.4 4.322.000 اليمن 
 %41 2.668.600 األردن 
 % 41 4.447.000 تونس 
 %61.2 2.535.900 لبنان 
 %7 2.210.000 العراق 
 %79.2 2.095.300 الكويت 
 %60 1.854.000 ُعمان 

 %41 1.779.900 فمسطين 
 %88.1 1.719.400 قطر 
 %19.9 1.115.000 ليبيا 

 %88 1.098.500 البحرين 
 %5.4 180.000 موريتانيا 

: NRI (Network Readiness Indicator)مؤشر الجاىزية الشبكية 
الحكومي –يقاس بمستوى البنية التحتية لمجتمع المعمومات في القطاعات الرئيسية و 
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مدى تجاوب البيئة التشريعية و األسواق، و تأىل األفراد  ومدى-والعائميالخاص و 
 التنظيمية مع النقمة النوعية لمجتمع المعمومات.و 

( لمعامين NRIترتيب دول منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا حسب مؤشر ) :3جدول رقم 
 .2012و 2010-2002و 2002-2002

الترتيب حسب تقرير عام  الدولة
2008-2009 

 ( دولة134من أصل )

-2009الترتيب حسب تقرير عام 
2010 

 ( دولة133من أصل )

الترتيب حسب تقرير عام 
-241-من اصل  2012

* 
دولة اإلمارات العربية 

 المتحدة
27 23  30 

  20 28 25 إسرائيل
  27 29 37 البحرين
  28 30 29 قطر

  34 38 40 المممكة العربية السعودية
  50 39 38 تونس
 47 = 44 44 األردن

 40 = 50 50 سمطنة ُعمان
  52 69 61 تركيا
  79 70 76 مصر
  62 76 57 الكويت
  91 88 86 المغرب
  139 102 109 موريتانيا

  126 103 101 ليبيا
  129 105 94 سوريا
  117 113 108 الجزائر

-2009المصدر: تقرير التنافسية لقطاع االتصاالت وتكنولوجيا المعمومات لعام 
 .07، ص 2010

 .2012تقرير التنافسية لقطاع االتصاالت  *
مبّين في الجدول أعاله، يمكن مالحظة التغيرات التي طرأت في مراتب  وكما ى

دول المنطقة عن العام الماضي ماعدا األردن وسمطنة عمان، في حين أن مرتبة 
سرائيل قد تراجعت بمقدار ) ( 3( و)5( و)11( و)19الكويت وسوريا والجزائر وا 
مرة، ضمن دول المنطقة مراتب عمى التوالي، وبذلك تفقد إسرائيل صدارتيا، وألول 
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( مراتب 4( لصالح دولة اإلمارات العربية المتحدة التي تقدمت )NRIحسب مؤشر)
أي دولة ىذا العام. أما بالنسبة إلى الكويت فيذا التراجع يعد أكبر تراجع تشيده 

، ويعود ذلك لتراجع مرتبة الكويت ضمن محوري البيئة ضمن المنطقة عمى اإلطالق
( مرتبة في كل منيما، كما تراجع 16اىزية التكنولوجية بمقدار )الجو التكنولوجية 

( مرتبة ىذا العام ليصل إلى 52أداء الكويت في مؤشر جاىزية األفراد بمقدار )
 .12(114/133مرتبة )

ومن ناحية أخرى شيد أداء البحرين األكثر تطورًا ىذا العام ضمن دول المنطقة 
د ذلك بسبب رئيسي إلى األداء المتميز في ( منازل، ويعو 8بتقدم مرتبتو بمقدار )

( 17/133( وجاىزية الحكومة )21/133عدد من المؤشرات مثل جاىزية األفراد )
( الذي يقيم نوعية وفائدة المواقع 11/133ومن ضمنيا مؤشر المشاركة اإللكترونية )

 الحكومية االلكترونية في توفير المعمومات والخدمات لممواطنين.
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 Global Information Technology Report 2013المصدر: 
  .2-IIتكنولوجيا المعمومات في مجال التربية الرياضية: 

لجميع المعمومات والعموم والمواد  األساستعتبر مادة تكنولوجيا المعمومات ىي 
الدراسية المختمفة فيفضل أن تعامل مادة تكنولوجيا المعمومات كمادة أساسية ليا 

من كافة  لإلداريينالمعايير وليا االختبارات الرسمية وتكثف الدورات التدريبية 
المؤسسات الرياضية لكي تسيل عممية البحث عن مصادر معمومات مختمفة 

لوسائل التكنولوجية المختمفة في المجال الرياضي والتي من خالل التجربة واستخدام ا
الرياضيين بين كافة الرياضات  اإلداريينالفعمية ثبت أنيا الوسيمة األقرب لذىن كافة 

في الدول المتقدمة رياضيا، فيي وسيمة تعتبر شيقة وتثبت المعمومة وفي نفس 
ور المختمف عن مصادر عديدة لمعمومات البحث والتط إمكانياتالوقت تتيح لمجميع 

 .13التجربة وعديدة وال تقتصر عمى مصدر وحيد وى
أىمية تكنولوجيا المعمومات واالتصال في العصر الحالي أصبحت من األشياء 
الواضحة والمعروفة، فتكنولوجيا المعمومات تعتبر المحرك الرئيسي لتطور العموم 

 ومة التعميم والمعرفة في شتى العموم نحجميعيا فيي تمعب دورا ميما في دفع عج
أفاق جديدة وطرق حديثة في اكتساب المعرفة واالستفادة منيا بالطرق والظروف 

من و المختمفة فيمكننا األن االستفسار عن المعمومات في مختمف الظروف واألوقات 
 عالمية بفضل تكنولوجيا المعمومات واالتصال. أصبحتمصادر شتى فالمعرفة 

في عالم اليوم الحديث مدى رغبة الناس في تعمم التكنولوجيا وتفاعميم يالحظ 
معيا ويرتبط ذلك ارتباطا شديدا مع حاجاتيم ليا، فالعديد من المؤسسات الحكومية 
والخاصة في العديد من المجاالت تعتمد أنظمة معموماتية تتيح وتوفر لألفراد بعض 

راحة وسيولة وتوفيرا لموقت والجيد  المعامالت االلكترونية التي يجد فييا الفرد
داريينخاصة الرياضيين كالعبين  ومشاىدين في الرياضات المختمفة الستخدام  وا 

                                                           

 

http://www.weforum.org/gitr13


134 
 

تساعده في كتابة تقاريره  وشبكة االنترنت لجمب المعمومة التي تغني معرفتو أ
ومعموماتو الرياضية، عميو البد من العمل عمى ايجاد مقدار محدد نجعل منو أساسا 

ا لتكنولوجيا المعمومات واالتصال لدى الرياضيين بحيث يكون ىذا المقدار قادرا متين
عمى مساعدتو في استغالل التكنولوجيا في خدمة معموماتو في المجال الرياضي، 

تطوره بل تكون مساندا وداعما لو في  ووأن ال تكون ىذه التكنولوجيا عائقا نح
العموم  ووىي تمثل في وقاعنا مفتاحا نحتحصيل المعرفة الرياضية واالستفادة منيا 

 األخرى.
 في مجال اإلدارة الرياضية: .1

تكنولوجيا المعمومات كواحدة من النظم القادرة عمى جمع ومعالجة وتصنيف، 
 اإلداريةالقرارات لمقيام بالوظائف  ووحفظ البيانات، والمعمومات التي يحتاجيا متخذ

والتعميمية كافة، من تخطيط وتنظيم وتوجيو ورقابة، وعمى مجاالت العمل في 
المنظمة كافة، حيث شيدت المنظمات العامة والخاصة نقمة كبيرة في أنظمة 

 باإلضافةالمعمومات، تمثمت باستخدام الحاسب وقواعد البيانات وشبكات االتصال، 
نظام معمومات يعتمد بشكل  لموسائل التكنولوجية األخرى التي ساىمت في وجود

 أساسي عمى استخدام الحاسب.
أنيا تبقى بحاجة لقبول  إالولكن بالرغم من التطور التقني ليذه األنظمة 

يقبل عمى استخداميا واالستفادة منيا، ومن ىنا  حنيالمستخدم ليا وضاه عنيا، 
ظمات ، وعمى المنالمحسوبة اإلداريةيأتي االىتمام بمستخدمي نظم المعمومات 

ىما االىتمام  محسوبالسير في خطين متوازيين عند وضع وتطبيق نظام معمومات 
 بالجانب التكنولوجي واالىتمام بالمستخدمين لتكنولوجيا المعمومات.

ان الناحيتين التكنولوجية والسموكية ىامتان جدا لممستخدم النيائي، خاصة أن 
مى تكنولوجيا تشغيل نظم المعمومات المبنية عمى الحاسب تعتمد أساسا ع

من ثم و أنيا صممت بحيث يستخدميا األفراد في مجاالت عديدة،  إالالمعمومات، 
يقاس فقط بمدى كفاءتيا في استخدام التكنولوجيا، ولكن بمدى  إالفان نجاحيا يجب 
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فعاليتيا في تحقيق أىداف المستخدم النيائي ومجموعات النيائي ومجموعات العمل 
تحقيق فان نجاحيا يجب أال يقاس فقط بمدى كفاءتيا في في المنظمة ومن ثم 

استخدام التكنولوجيا، ولكن بمدى فاعميتيا في تحقيق أىداف المستخدم النيائي 
ومجموعات العمل في المنظمة، ومن ثم في تحقيق فاعمية نظام المعمومات ككل، 

ة االستخدام لذا ينبغي مراعاة البعدين التكنولوجي والسموكي معا، وىنا تأتي أىمي
 . 14التكنولوجي في المجال التربوي والرياضي

مع مالحظة أن الجياز األكثر أىمية الذي يدخل في معالجة تقنية تكنولوجيا 
الجياز الذي يسمح لممدير  والتي تعمل فيو، في والبرمجياتالحاسب،  والمعمومات ى

 ومؤسسات أ وأفراد أالرياضي االستفادة القصوى من المصادر النادرة سواء أكانت 
أجيزة وموارد مالية، كذلك ربط الرياضة الترفييية بعدد كبير من المشاركين 

 واالستفادة منيا بشكل واسع.
 -الييئات الرياضية )االتحادات واالتصال في  اإلعالمونمخص أىمية تكنولوجيا 

 15كالتالي: المجنة االولمبية( -مراكز الشباب  -األندية 
  حتىالتعميمية واألجيزة المعينة بالمعمومات و يعمل عمي تزويد المؤسسات التربوية 

استغالل تمك النتائج في تحسين  عمىتقوم بدورىا في التغذية الرجعية مما يساعد 
 .التعميميةالعممية 

  ويستخدم كذلك في االتحادات لتخزين أسماء الالعبين وترتيبيم وأرقاميم واألندية
. وكذلك مواعيد السباقات الدولية والقارية إلييا وحالة كل العب منيمينتمون التي 

 Enter Net ويتم كذلك استخدام الحاسب اآللي في االتصال بشبكة االنترنت
أرقام تم تسجيميا في لعبة  ومعمومات عن فرق معينة أ ولمحصول عمى نتائج أ

 ما.
   المديرياتو  والياتالالعمل عمي انتشار الحاسب في مراكز الشباب في جميع. 
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  التنظيمية و من الناحية اإلدارية  –في النشاط الرياضي  –تم في األندية الرياضية
تسجيل  –اإلنجازات التي حققيا فريقو و لعبتو و تاريخو و تسجيل كل مدرب  –

حفظ جداول التدريب األسبوعية لكل فريق و تسجيل  –بيانات كل العب كاممة 
 . مواعيد بدء البطوالتو النادي 

  ولمبية تستخدم الحاسب لمربط بين االتحادات الرياضية لتبادل المجنة األ
 . المعمومات بينيا

 : في مجال التعميم .2
طرق التدريب المالئمة و يفيد المربي الرياضي في اختيار النشاط المناسب  -

 الميارية.و فقا لمستواىم مما يسيم في تطوير قدراتيم البدنية و لالعبين 
ممين بالمدارس في سرعة تصحيح االختبارات العامة سواء العاو يفيد المدرسين  -

 عمي المستوي القومي )الثانوية العامة. وعمي المستوي المحمي )المحافظة( أ
احي و التعرف عمي نو ي في تشخيص حالة التالميذ يفيد المربي الرياض  -

 امج التعميمية المالئمة.بر ال إعدادالقوة مما يسيم في و ف الضع
استدعاء المعمومات في اقل زمن ممكن مما يسيم في حل العديد يساىم في  -

 .من المشاكل التي تواجو عممية التعميم
منتخب الجامعة لممشاركة و تنظيم مواعيد إقامة دوري الجامعات و رعاية الشباب  –

 البطوالت الخاصة بكل لعبو.و مواعيد التدريب و في تنظيم أماكن 
 :الرياضيفي التدريب  .3
في الدول المتقدمة باستخدام  األجانبيساعد المدربين باالتصال بالمدربين   -

 االستفادة من الخبرات في الدول المتقدمة في مجال التدريب.و شبكة المعمومات 
 في تقويم المياقة البدنية. اآللياستخدام برامج الحاسب   -
 تصنيف الالعبين لمجموعات طبقا لممستوي. -
 .لألداءالتحميل الفني  -
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ذلك بتحديد نسب تقدميم في و بمستوي الالعبين مستقباًل  التنبؤيسيم في   -
الدرجات لتحديد الدرجات المتوقعة و اجراء مقارنات لمنتائج و المراحل المختمفة 

 . الفرق الرياضيةو  لألفراد
عدادو الالعبين و يسيم في تقويم برامج التدريب  -  . االختبارات المالئمة ليم ا 
احي التعرف عمي نو و ص حالة الالعبين في تشخي يالرياضيفيد المربي   -

 التدريبية المالئمة. البرامجالقوة مما يسيم في اعداد و الضعف 
يساىم في استدعاء المعمومات في اقل زمن ممكن مما يسيم في حل العديد  -

 من المشاكل التي تواجو عممية التدريب.
التعرف عمي الجديد في مجال القياس لمالحقة التطور و  االختباراتوضع  -

 من ثم العالمي.و العممي السريع في اعدا د الالعبين عمي المستوي الدولي 
من ثم تخزين مواصفات و ىتم العمماء بتصميم لبرامج الخاصة بالرياضيين ا وقد
 عرضو مقاييس لمبطل الرياضي المثالي في األلعاب المختمفة في ذاكرة الحاسب و 

صور مجسمة لمحركات أثناء األداء لكل لعبة موضحا العضالت الرئيسية في 
 : ذلك يؤدي إليو العضالت المساعدة و العمل العضمي 

 . تقنين المواصفات القياسية لألبطال الرياضيين في مختمف األلعاب -
 توجيو الالعبين أثناء التدريب.و نقد   -
 .قدراتوو اختيار لعبتو المناسبة لمواصفات جسمو  عمىمساعدة النشء  -
تحديد عدد الساعات التدريبية المناسبة لكل العب حتى نقي الالعب من  -

 الحمل الزائد.
 خالل تزايد حالة في تكون والتي المتغيرات، من بالكثير الرياضي حياة تزخرو 
 المتغيرات تمك زادت كمما المستوى في الرياضي ىذا تقدم وكمما الرياضية، مسيرتو
 وسيمة وليجاد وتبويبيا المتغيرات تمك تنظيم الى الحاجة وتزداد يدا،قعت وازدادت
 .فييا التطور مستوى عمى التعرف من المدرب يتمكن لكي لخزنيا
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 لعممية المرسومة األىداف تحقيق ضمان اجل من" ان رضا محمد ويذكر
 التدريب ومفردات متطمبات وتخطيط بتنظيم القيام المدربين عمى يجب التدريب،
 العممية اإلجراءات تمثل التدريب تخطيط عممية فان لذلك جدا، دقيقة بصورة

 في عالية مؤشرات تحقيق من المدربين تساعد والتي دقيقا تنظيما المنظمة والمنيجية
 .واالنجاز التدريب

 إلعداد التخطيط عمى والقائمين المدربين لدى تتوفر نأ يتوجب ذلك وعمى
 يتعمق ما لكل الدقيقة التفاصيل عن معمومات البعيد، المستوى عمى الرياضيين
 االنتساب وتاريخ وعمر وعنوان اسم من واإلداريين والحكام والمدربين بالرياضيين

 االختبارات عن فضال الجسمية والقياسات فييا شارك التي والبطوالت لمفريق
 أخرى ومعمومات عمييا حصل التي والنتائج العب. العب ولكل لعبة بكل الخاصة
 عن فضال واإلصابات، الطبية والفحوصات وجيةلو يالفس كاالختبارات طبية

 األب عن كمعمومات االجتماعية الحالة عمى معمومات وأخيرا. النفسية االختبارات
 .االجتماعية والحالة األسرة أفراد وعدد واآلم

 المدربين تساعد سوف بالتأكيد والتفصيل الحجم بيذا معمومات توفر إن
 :16خالل من الصحيحة القرارات باتخاذ الرياضي التخطيط عمى والقائمين

 الوصول ويسيل مأمون معمومات مخزن إلى الرياضية المؤسسات حاجة .1
 المعمومات عن فضال لدييا، بالرياضيين الخاصة المعمومات تخزين في إليو

 قاعدة وى تأكيد بكل األفضل االختيار يكون وىنا. الرياضيين ىؤالء بنشاط الخاصة
 .البيانات

 .المتنوعة البحث أساليب خالل من المعمومة إلى الوصول سرعة .2
 .متناىية بدقة المختمفة التقارير إصدار في والجيد الوقت اختصار  .3
 .تعديل وأ نقل وأ حذف وأ إضافة من المختمفة العمميات تنفيذ سيولة .4

                                                           
16

 
http://forum.iraqacad.org/viewtopic.php?f=49&t=1463&sid=c5bc7f74cbbc81a37f89646
f6e578057  
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 .العب كل متطمبات يالءم بما التدريبية المناىج إعداد في المدربين مساعدة .5
 وحسب المطموبة بالمواصفات الالعبين اختيار في المدربين مساعدة .6

 .المختمفة العمرية ولمفئات المنتخبات لجميع .الطمب
 الالعبين وقدرات البدنية المياقة مستوى عمى التعرف في المدربين مساعدة .7

 تدريبات الالعب إعطاء عدم شانو من وذلك الالعب ليا خضع التي التدريبات ونوع
 .قابمياتو مستوى من عمىأ وأ قلأ
 الصغار الالعبين بعدد لمرياضة العام التخطيط عن المسؤولين تعريف .8

 الظروف تييئة وكذلك المناسبة المعبة في إشراكيم لضمان الجسمية وقياساتيم
 .ليم المناسبة

 أصحاب عن الضبابية يبعد الالعبين كل عن كافية معمومات توفر ان .9
 .المناسب القرار التخاذ الصحيحة العممية األرضية ليم ويوفر القرار
 المعمومات خالل من المدربين اختيار في الرياضية المؤسسات ميمة تسييل .10

 .منيم كل عن المتوفرة الكاممة
 الوطنية المنتخبات مدربي اختيار في الرياضية االتحادات ميمة تسييل .11

 الحكم وأ المدرب ىذا خبرة عن الكاممة المعمومات توفر خالل من الحكام واختيار
 .فييا شارك التي والدورات

مجال التربية  في تكنولوجيا المعمومات واالتصالمعوقات استخدام ال .4
 :البدنية والرياضية
مجال التربية  في اآلليالحاسب  استخدامتحول من  التيىناك بعض المعوقات 

 البدنية والرياضية وسوف نمخصيا فيما يمى:
 .ماحد  إلىيعتبر استخدامو في التعميم مكمفا  -
نتاج أجيزتو خاصة لمتعميم قد تراجع أمام تصميم أجيزة تستخدم   - تصميم وا 

 .الحسابيةألغراض أخرى خاصة بالتصميمات اليندسية والنظم 



140 
 

بأنشطة التربية الرياضية ضمن برامج عدم توفر البرامج العربية الخاصة   -
 الحاسب اآللي مثل باقي المواد الدراسية.

معظم معممي التربية الرياضية في حاجة إلي تدريب شامل عمي الحاسب  -
 .اآللي

تصميم مواد تعميمية لالستخدام بواسطتو يعتبر ميمة شاقة ويحتاج لميارات  -
 .معينة

نازل تأثر حماس األفراد وانبيارىم الحاسب اآللي في المدارس والم انتشاربعد  -
 .بو

 .اآلليالحاسب  أمي ومعظم المتعممين حاجو إلى التدريب عمى مح -
 خاتمة:

الرياضية تعد أساس لكل تطور  اإلدارةكخاتمة يمكن القول أن عممية تحديث 
ونواة وتغيير، ولكونيا عممية مستمرة وغير متوقفة عند حد معين، لذا ينبغي عمى 
جميع العاممين والمتخصصين في مؤسساتنا الرياضية إدخال كمما يتوافق مع ما 

الرياضية من إضافات وتغيرات، ودراسة األوضاع والمؤثرات  اإلدارةيطرأ عمى 
ينيا عمى ضوء تصورات واتجاىات تحدد واقع ومستقبل الحركة واالختيار من ب

 الرياضية.
 :النتائج والتوصيات

  إنشاء قاعدة بيانات رياضية واسعة تعتمد في عمميا عمى تقنية تكنولوجيا
المعمومات باستخدام البرامج المتاحة وتوضع ضمن قاعدة عريضة، الغرض منيا 

معمومات الموجودة فييا في إدارة االستفادة في سرعة استدعاء واستخدام ال
 المسابقات الرياضية.

  المنظمات الرياضية مع توافر السرية و الفنيين و  اإلداريينتقوية االتصال بين
داراتيا عن و . دقتياو االمن لممعمومات الشخصية و  ن ربط مجموعات العمل وا  ا 

طريق الشبكة ىي طريقة سريعة وبكمفة اقل في استخدام الجداول والمعمومات 
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الورقية وتحويل ذلك إلى نظام عمل رقمي يتبادل من خاللو المعمومات عن 
 الخادم(. –طريق الحواسيب المرتبطة بطريقة الشبكة )المستخدم 

  الرياضةو طرق التدريس لمتربية البدنية و يساىم الحاسب في تقويم المناىج . 
  تسويق المشاركات والمنافسات الرياضية الكترونيا من خالل ربط التسويق

الرياضي بموقع االنترنت الخاص بالمؤسسة الرياضية، ووضع مواد تساىم في 
 .زيادة إقبال المتبرعين والراغبين بالتجارة االلكترونية الرياضية

 لرقمية إحداث تغيرات جذرية في مجال البنية التحتية يتطمب تضييق الفجوة ا
التكنولوجية، تشمل إلغاء األمية االلكترونية وزيادة االستثمار في الوسائط الحديثة 

المعممين لمتربية و المدربين و  اإلداريينلالتصاالت. وتوفير مستوي عالي لتدريب 
 . التطبيقيو رفع مستواىم العممي و الرياضة و البدنية 

 جع:المرا
 . UKالصناعة و تعريف وزارة التجارة   2
محمد مراياتي، االقتصاد الجديد: االقتصاد المبني عمى المعرفة، المؤتمر األول لمجمعية  3

 .03. ص 2005االقتصادية العمانية/أكتوبر 
 .05. ص مرجع سابقمحمد مراياتي، 4
 .02محمد بن ابراىيم التويجري، اقتصاد المعرفة، األمانة العامة جامعة الدول العربية، ص  أ.د 5
 .05. ص مرجع سابقمحمد مراياتي،  6
 القمة العالمية لمجتمع المعمومات: 7
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د.غسان شحرور، الفجوة الرقمية في المحتوى العربي.. دعونا أردميا،  11
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 .07،ص 2010-2009االتصاالت وتكنولوجيا المعمومات لعام تقرير التنافسية لقطاع 13

http://www.un.org/arabic/conferences/wsis/fact6.htm
http://www.un.org/arabic/conferences/wsis/fact6.htm
http://www.kenonaonline.com/
http://www.kenonaonline.com/


142 
 

ورقة دراسية: دور تكنولوجيا المعمومات في تحسين أداء االدارة الرياضية في بعض المؤسسات  14
 .06، ص2012الحكومية واألىمية بالسودان، د.أحمد ادم محمد، 

16 https://uqu.edu.sa/page/ar/214222 
17 http://forum.iraqacad.org/viewtopic.php?f=49&t=1463&sid=c5bc7f74cbbc81a37f89646f6e578057  

https://uqu.edu.sa/page/ar/214222
http://forum.iraqacad.org/viewtopic.php?f=49&t=1463&sid=c5bc7f74cbbc81a37f89646f6e578057

