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 الشركات السياحية بمعوقات تطبيق برامج اإلدارة اإللكترونية في تطوير أداء العاملين  أثر
 رشا أحمد محمد خليل، نفين جالل عيد، براهيم متوليإ ىداليا مصطف

 جامعة قناة السويس ،والفنادق ةالسياح ةكلية، يقسم الدراسات السياح

 امللخصمعلومات املقالة               

  استخدام  ىعل اإلدارية والتنظيمية والمالية والبشرية أثر المعوقات  دراسة يهدف البحث إلي
 ى تحليل مستو و لسياحية في تطوير أداء العاملين برامج اإلدارة اإللكترونية في الشركات ا

توصلت . برامج اإلدارة اإللكترونية استخدامهمأداء العاملين في الشركات السياحية نتيجة 
 ةداء العاملين بالشركات السياحيأيسهم في تطوير  لكترونيالبرنامج اإلأن  ىل إالدراسة 

، وبينت لالتعاون في العمو في العمل  ةالمهار  ،العمل ةجود  ثالتي تقوم بتطبيقه من حي
عام بأهمية   هدارة العليا بوجمديري الموارد البشرية واإل ى ضعف الوعي لدأيضا النتائج 

أثر ملموس علي تطوير أداء العاملين   التي لهاتطبيق وتطوير البرامج اإللكترونية 
 التي تستخدم ةالشركات السياحي بضروره قيام توصي الدراسة .بالشركات السياحية

  ةالمتسارع ةلتالئم التغيرات التكنولوجي باستمرار هذه البرامج تطويرب ةلكترونيالبرامج اإل
، كما توصي  بوجه عام ة هداف الشركأ داء العاملين بها ومن ثم تحقيق أ ى لرفع مستو 

إلزام اإلدارة العليا ومديري الموارد الشركات التي ال تستخدم البرامج اإللكترونية بضرورة 
البشرية بالتغيير وتوفير كافة الوسائل لتطبيق وتطوير برامج اإلدارة اإللكترونية التي  

 . الكلية للشركة االستراتيجيةلمواردها البشرية ضمن  راقالعمل بأداء  استمرارتضمن 

   مقدمة
صبح تحول  ئل في تكنولوجيا المعلومات ولقد أالتطور الها نتيجةالعديد من التحديات  السياحيةتواجه الشركات 

في  اإللكترونية اإلدارة أهميةحيث تبرز  ضرورة ملحةاإللكترونية  اإلدارةنحو تطبيق برامج  السياحيةالشركات 
  إلى يؤدي  اإللكترونية اإلدارةفتطبيق  بينهم. اإلدارية المختلفة بالشركات ومن ثم إزالة الفجوة اإلداراتالتنسيق بين 

  ى وتعمل عل الخارجية البيئةمع تغيرات  تتالءمداخليًا لكي  اإلداريةساليب العمل من خالل تطوير التنظيمات تغيير أ
  أي ومن  الساعةمدار  وعلىالمستفيدين  لكافةوتوفير البيانات والمعلومات  اإلجراءاتوتبسيط  الشركات تحسين أداء

مما يكون لها مردود  المتعددةوإنجاز المهام  والدقةالعمل الذي يتطلب السرعة  ى رقي مستو  ىلمكان مما يؤدي إ
 . (2018)عبد المطلب، اإلداري الجهاز   أعمال  علىإيجابي 

   الدراسةمشكله 
 أهميةالرغم من  علىمع المسئولين أنه  الشخصيةوعدد من المقابالت  االستطالعية الدراسة  على بناء للباحثةتبين 

من قبل الشركات أنه يوجد قصور واضح  إالوتأثيرها في تطوير أداء العاملين  اإللكترونية اإلدارةستخدام برامج ا
برامج  تأثير تطبيق ى مد السؤال التالي ما لىع اإلجابةومن هنا يمكن  اإللكترونيةالبرامج  في تطبيق السياحية

                                                                               ؟السياحيةفي تطوير أداء العاملين بالشركات  اإللكترونية اإلدارة

 املفتاحية الكلامت  

تقييم  ؛اإلدارة اإللكترونية
 . أداء العاملين ؛المعوقات
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 الدراسة  أهداف
في الشركات   اإللكترونية اإلدارةستخدام برامج ا على ( والبشرية والتنظيمية والمالية  المعوقات )اإلداريةأثر  دراسة

برامج  استخدامهم نتيجة السياحيةأداء العاملين في الشركات  ى تحليل مستو  و في تطوير أداء العاملين السياحية
 .اإللكترونية اإلدارة

 الدراسة  أهمية 
التي نالت اهتمام  الحديثة الحيويةمن الموضوعات  السياحيةفي الشركات  اإللكترونية اإلدارةبرامج  استخداميعتبر 

وقت  بأسرع أعمالهااز ها وإنجأهدافالحديث نظرًا ألهميتها في مساعده الشركات في تحقيق  اإلداري كبير في الفكر 
في   السياحيةبالشركات  اإللكترونية اإلدارةبرامج  معوقات تطبيقأهميتها في تقييم  الدراسة ، وتستمد هذه وأقل تكلفه

 .بالشركةتطوير أداء العاملين 

 الدراسة ض فر 
  السياحيةوتطوير أداء العاملين بالشركات  اإللكترونية اإلدارةبين معوقات برامج  إحصائية ةدالل  اتتوجد عالقة ذ

 النظري للبحث اإلطار 
   اإللكترونية اإلدارةتعريف  أولا 
 المتزايد التنافس ظل في اإلدارة أنماط من جديد نمط ظهور يف اإلدارة علم في الهائل التكنولوجي التطور سهمأ لقد

 أساليب تطوير في بدورها ساهمت قد  والتي اإللكترونية اإلدارة ىمسم عليه يطلق ما وهو  البيروقراطية اإلدارات أمام
 اإلدارةومن هنا سوف يتم تعريف 2017) )يونس، المؤسسات داخل اإلدارية األجهزة عمل وتحسين اإلداري  العمل

 طبقُا للجدول التالي:  اإللكترونية
 اإللكترونية اإلدارة الخاصةالتعريفات   (1رقم )جدول 

 المرجع التعريف م
  والداخلية  الخارجية البيئةهي نظام تنظيمي ووظيفي مرن ومفتوح لتبادل آثاره مع  1

تكنولوجيا  إطارفي  ةلكترونياإلغير  اإلدارةومن خالله يتم ضبط خصائص  للمنظمة
 الشكل الطبيعي على اإلدارةعمليات  إطاروهي تؤثر في  الحديثةالمعلومات 

El-Latif & 

Ahmed, 2013  

فهي تشمل العمليات التي تضمن  اإللكترونية األعمالالعديد من نماذج  مظلةهي  2
  على  ةمع بعضها البعض لتكون قادر  وإدارتها المؤسسةداخل  اإلداريةتوافق الوظائف 

 اإللكترونية  األعمالالجيد لنجاح  األداءو  األمنتقديم الخدمات وتوافر 

Rawash, 2014  

   اإللكترونية اإلدارةخصائص  اا ثاني
  اإلدارةالتي تجعلها تختلف عن  المميزةبالعديد من الخصائص ويقصد بالخصائص السمات  اإللكترونية اإلدارةتتميز 

 تي االوهي ك التقليدية
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بعد ما يكون فهي لها  أ ىلإ  والدولية الثقافيةإمكانية تجاوز الحدود  اإللكترونية اإلدارةتتيح الوصول العالمي  -أ
التمركز في مكان البيع وذلك   ىلإ  الحاجةموقع جغرافي دون  أيمن  بكفاءةإتمام تعامالتها  على القدرة

 ( 2016عوض،المنزل )احتياجاته دون الخروج من  على فرد الحصول  أيوتمكن  الحاسوبأجهزه  باستخدام
بإجراء  اإلداريينللمسئولين  اإللكترونية اإلدارةيسمح تطبيق  الشركة:داخل  والرقابيةتعزيز القدرات التنظيمية  -ب

وقت وتسمح للمسئولين بتقييم  أيفي  األهدافوتحقيق  األداءوتقييم مستويات  المفاجئة الرقابيةالعمليات 
 (؛ 2017 ،)الكسار أدقبطريقه  التشغيلية أوالتنظيمية  الناحيةسواء من  األوضاع

عدد ال نهائي من  ىلإ ةإلكتروني رسالة إرسال المعاملة أطراف أحديستطيع  أطراف: ةالتفاعل الجماعي بين عد -ج
 ؛ةفي كل مر   إرسالهاالي  الحاجةالمستقبلين في نفس الوقت دون 

المعامالت  إحالل أي ةيتم خلق مجتمع المعامالت الالورقي اإللكترونية اإلدارة: ففي الورقيةاختفاء الوثائق  -د
  ىلإتحتاج  أنها إال استخدامها ةوسهول أسعارهاالرغم من انخفاض  على  الورقيةمحل المعامالت  اإللكترونية

مما يؤدي  فوريةالمعلومات بطريقه  علىالحصول  وصعوبةحيز مكاني كبير لتخزينها مع ارتفاع تكاليف نقلها 
 (؛ 2013)راشد،  اإللكترونيةلتحل محلها المستندات  الورقيةستغناء عن التعامل بالمستندات االالي 

  ةوقابل بالمرونةالتي تتسم  الذكيةالكثير من التنظيمات  أتاحت اإللكترونية اإلدارة: فةإدارة بال تنظيمات جامد -ه
التي تتسم بالجمود والبطء والروتين )عوض،   التقليدية اإلدارةعكس  علىوذلك  الطارئةلتواكب جميع التغيرات 

 (؛ 2016
  األصلية من مصادرها  مات والبياناتتتيح توفير الكثير من المعلو  اإللكترونية اإلدارةوجود المعلومات: ف ةكثاف -و

تطبيقها يسمح بالحصول عليها في الوقت المناسب والمكان المناسب ومن ثم تقليص  أنكما  ةموحد ةبصور 
 . (2017القرار )يونس،  تخاذامعوقات 

 اإللكترونية اإلدارةمعوقات تطبيق  ثالثاا:
عند وضع   بالشركةالعليا  اإلدارة علىالتطبيق لذلك يجب  ةهناك عدد من المعوقات والمشاكل التي تواجه عملي

تعيق تنفيذ  أوتطرأ  أن العناصر والمتغيرات التي يمكن  بكافةالتمتع بفكر شامل ومحيط  اإللكترونية اإلدارةوتنفيذ 
( وتتمثل معوقات 2017لها )سالم،  المناسبةالحلول  إيجاد أوجل تفاديها أوذلك من  اإللكترونية اإلدارة استراتيجية

 فيما يلي: اإللكترونية اإلدارةتطبيق 
 اإلدارية المعوقات  .أ
(، وتحديد  2016، عبد القادر) اإللكترونية اإلدارةالعليا لبرامج  اإلدارة ى مستو  على ضعف التنسيق والتخطيط  .1

 إلكترونيا؛الوقت الذي يلزم فيه البدء بتطبيق وتنفيذ الخدمات والمعلومات 
 أو اإلداراتدمج بعض  أو إضافةمن  اإللكترونية اإلدارة إلدخال المطلوبةعدم القيام بالتغيرات التنظيمية  .2

 (  2011)شلبي، وتدفق العمل بينهما  اإلداراتالتقسيمات وتحديد السلطات والعالقات بين 
ت بما يخدم التحول نحو االتصاالتكنولوجيا المعلومات و  استخدام بشأن  الواضحة االستراتيجية الرؤية غياب  .3

 (؛ 2017، )الكسار اإللكترونيةمنظمات المستقبل 
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العليا لتطبيق  اإلداراتمن قبل  المتابعةوغياب  ،في الشركات اإللكترونية اإلدارةقسم خاص ب ىلإفتقار اال .4
 ( 2014قنبر وحامد، لإلدارات )وضعف دعمهم  الصغرى  اإلداراتفي  اإللكترونية اإلدارة

مناصبهم  علىخوفًا  الحديثةالتغيير في الشركات من طرف العاملين التي تبرز ضد تطبيق التقنيات  ةمقاوم .5
 (؛ 2013 )معوض،ومستقبلهم الوظيفي 

وضعف التحفيز بنوعيه المعنوي والمادي الستعمال  الشركةفي  اإلداريةتصال بين الهياكل االضعف وسائل  .6
 (؛2017)العلي،  الحديثةالتقنيات 

 (؛ 2016  البديع، )عبد المجاورة البيئةفي  ناجحةنماذج  علىطالع االعدم  .7
التحول   ةجزء من عملي بأنهم إحساسهمالتحول وعدم  ةعملي إلنجاح األفراد ىعدم توافر الحافز القوي لد .8

 (. 2014 ،ةوالنجاح )جمع

 البشريةالمعوقات  .ب
برامج التدريب في مجال   ةوقل اإلنترنت ةوشبك اآلليةعدد الموظفين الذين يجيدون التعامل مع الحاسبات  ةندر  .1

 (؛ 2011، )شلبي الحديثةالتقنية 

ن التغيير أب السلطةالعاملين للتغير والخوف من فقدانهم وظائفهم وتنامي شعور بعض المديرين وذوي  ةمقاوم .2
 ؛ للسلطةيشكل تهديدا 

 .ت خبرات المديرينللمديرين ونقص وتفاو  ةومعنوي ةتقديم حوافر مادي ةندر  .3

 الماليةالمعوقات  .ج
ت تطوير االومج التطبيقيةوالبرامج  األجهزةلتوفير البنية التحتية فيما يتعلق بشراء  الالزمة قله الموارد المالية  .1

 (؛ 2011، )حمودالمواقع وربط الشبكات  وإنشاءالحاسوب 
بخبرات  واالستعانةلتدريب العاملين في مجال نظم المعلومات  المخصصة المخصصات المالية  محدودية .2

 ؛عالية ةات ذات كفاءفي ميدان تكنولوجيا المعلوم معلوماتية
في هذا  الماهرة العاملة األيديونقص  اإللكترونية اإلدارةالحاسوب وبرامج  ةألجهز  الصيانةارتفاع تكاليف  .3

 .  (Ismaeel & Mikhail, 2011)لالمجا

 السياحية:وبرامجها في تطوير أداء العاملين بالشركات  اإللكترونية اإلدارة استخدامأثر  رابعاا:
لنجاح   اوضروري ا أساسي اعنصر  اإلدارةفي مجال  واستخدامهات االتصاالستثمار في تكنولوجيا المعلومات و اال ديع

  أصبح  السياحيةفي الشركات  اإللكترونية اإلدارةفتطبيق برامج  الحالي،بشكل عام في عصرنا  الشركةوتطور عمل 
كما   (.2017 )عاشور،كفاءتهم في العمل الُمكلفين به  وزيادةالوظيفي للعاملين  األداء من عوامل تحسين  عامال
هذه الوثائق  لحماية المختلفةمن خالل تطبيقها علي ُحسن إدارة الوثائق وتوفير البرمجيات  اإللكترونية اإلدارةتعمل 

في تطوير أداء العاملين بالشركات  اإللكترونية اإلدارةسريتها، لذا فإن الدور الذي تلعبه برامج  على والمحافظة 
 : (2018)سليمان  (؛2019) عبدالعال   (؛2019)كل من مبارك  أوضحهيكُمن فيما يلي كما  السياحية
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 ةالُموكل األعمال كافةالعمل الذي قام بإنجازه من  ةوكمي ةحد علىأداء كل عامل  ى يساهم في تحديد مستو  .1
مع ما هو  المحققة أدائهمواتباع تعليمات رؤسائهم ومن ثم تقدير العاملين معنويا وماديًا طبقًا لمعدالت  ةليإ

 منهم؛مطلوب 
المعلومات  إتاحةالقرارات من خالل  واتخاذأداء العاملين  ةتحسين فاعلي في اإللكترونية اإلدارةيساعد تطبيق  .2

وبأقل مجهود  للشركة الداخلية الشبكة علىويسر وذلك من خالل تواجدها  ةوالبيانات التي يحتاجونها بسهول
 البرنامج الُمطبق؛ على المتوفرة ة لياآلمن خالل وسائل البحث 

التي يتم  اإللكترونيةبالخدمات  الخاصة واإلجراءاتاللوائح والتعليمات  كافة علىإمكانية اطالع العاملين  .3
 بالشركة؛ اإللكترونية اإلدارةتقديمها وذلك من خالل تطبيقات 

والتعقيدات  البيروقراطيةبتعاد عن االتبسيط إجراءات العمل وذلك من خالل  على اإللكترونية اإلدارةتعمل  .4
 اإللكتروني؛العمل  ى لإالتحول  نتيجةوذلك  اإلدارية

  علىوالحصول  اإلنجازوتحديدها وسرعة  األدوارلتحقيق رضا العاملين من خالل تبسيط  ةيلتطبيقها يعد وس .5
 ممكن؛بأقل جهد  الخدمة

في المكان   وأنشطتهمتوجيه جهود العاملين بتسهم في توافر كم هائل من المعلومات مما يسمح للمديرين  .6
 .المناسب

 خامساا: الدراسة الميدانية  
وقد  الكبرى )أ( في القاهرة  ةرؤساء الشركات السياحية فئ ىعل استقصاء استماراتتوزيع  ىاعتمدت الدراسة عل
المقابالت الشخصية   ىبناء عل االستقصاء استمارةصالحة للتحليل ، وقد تم تصميم  ةقائم 291كانت حجم العينة 

وعن طريق  االستقصاء استماراتمع رؤساء الشركات السياحية ، وكانت أساليب جمع البيانات عن طريق 
 الفروض  ةصح الختبار T واختبار  2كاالتحليل اإلحصائي  استخدام المقابالت الشخصية وتم 

 احيةالسيأولا بالنسبة للمعوقات التي تؤثر في أداء العاملين بالشركات 

 للعالقة بين معوقات برامج اإلدارة اإللكترونية وأداء العاملين معامل الثبات والصدق الذاتي (2جدول رقم )
 معامل الثبات معامل الصدق 

Alpha 
 المقياس عدد الفقرات

محور العالقة بين معوقات برامج اإلدارة اإللكترونية وتطوير  32 0.712 0.844
 أداء العاملين بشركات السياحة في جمهورية مصر العربية   

كرونباخ لمحور " محور العالقة بين معوقات برامج اإلدارة اإللكترونية  أن معامل الفايتبين من الجدول السابق 
 ه( ، األمر الذي انعكس أثر 0.712هورية مصر العربية  " قد بلغ )وتطوير أداء العاملين بشركات السياحة في جم

 (. 0.844حيث بلغ ) الذاتيعلى الصدق  

 بالنسبة للمعوقات التي تؤثر في أداء العاملين بالشركات السياحية  :أولا 
والتنظيمية تحليل نسب الموافقة على المعوقات اإلدارية  .1
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 وجود معوقات إدارية وتنظيمية بالشركات السياحية ى مد (3جدول رقم )
المتوسط  " النسبة أسفلهالتكرار "المستويات  الفقرة

 الحسابي

االنحراف  
 المعياري

معامل 
 االختالف

مستوى  2كا
 الداللة 

 الترتيب

موافق  
 تماما  

غير  محايد موافق
 موافق 

غير موافق 
 على اإلطالق

 8 0.00 220.01 %19.59 0.82 4.21 0 5 60 96 130 سيطرة األنماط البيروقراطية
45% 33% 21% 2% 0% 

 10 0.00 219.91 %19.97 0.84 4.20 1 4 61 94 131 ضعف التنسيق والتخطيط
45% 32% 21% 1% 0% 

 9 0.00 229.60 %19.65 0.83 4.22 1 2 63 90 135 الخبراتغياب تبادل 

46% 31% 22% 1% 0% 
 5 0.00 289.98 %17.79 0.77 4.35 1 4 36 100 150 قله المعلومات الالزمة للتخطيط

52% 34% 12% 1% 0% 
مقاومة التغيير والخوف من 

 الفشل 
113 140 32 4 2 4.23 0.75 17.72% 283.11 0.00 3 
39% 48% 11% 1% 1% 

االختالف في نظام اإلدارة داخل  
 الشركة الواحدة

134 86 68 2 1 4.20 0.84 20.07% 224.14 0.00 11 
46% 30% 23% 1% 0% 

 12 0.00 235.27 %20.14 0.85 4.22 1 2 68 80 140 ضعف الحوافز المادية والمعنوية
48% 27% 23% 1% 0% 

 6 0.00 293.82 %18.76 0.82 4.35 1 5 43 84 159 نقص الدورات التدريبية

54% 29% 15% 2% 0% 
 2 0.00 348.02 %17.10 0.76 4.44 1 1 39 78 172 قله توافق الهياكل التنظيمية

59% 27% 13% 0% 0% 
 4 0.00 282.21 %17.74 0.75 4.23 2 4 32 139 114 عدم االقتناع باإلدارة اإللكترونية

39% 48% 11% 1% 1% 
 7 0.00 294.93 %18.68 0.81 4.34 0 1 60 70 160 بعض المهام تتم ورقيا  

55% 24% 21% 0% 0% 

 1 0.00 388.47 %15.67 0.71 4.50 0 2 30 79 180 يوجد رؤية مستقبلية
62% 27% 10% 1% 0% 

 المتوسط العام
 

159 68 60 3 1 4.31 0.85 19.81% 284.86 0.00 - 
55% 23% 21% 1% 0% 
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وقد تبين من خالل اإلجابات أن هناك نسبة غير كبيرة توافق  بالمعوقات اإلدارية والتنظيمية( عن إجابات عينة الدراسة عند سؤالهم عن الفقرات التي تتعلق 3يعبر الجدول )
%(  1= 1+0% من العينة إجابتهم محايدة، بينما أكدت نسبة )21( وجاءت نسبة %76=21+55على هذه الفقرات مجتمعة وهذا ما اتضح من صف المتوسط العام هي )

( للقيم المختلفة فيما يتعلق باألهمية النسبية، جاءت قيمة االنحراف المعياري العام 2من حجم العينة عدم الموافقة على هذه الفقرات. أيضًا يتضح من نتائج تحليل مربع كا )كا
ات عينة الدراسة ونسبة هذا التشتت غير كبيرة حيث بلغت قيمة ( لتؤكد اختالف نسبة التشتت في أراء مفرد4.31( بنسبة أقل من قيمة المتوسط الحسابي العام )0.85)

( ليثبت أن نسبة توزيع اإلجابات 0.00% )5( مما يؤكد صحة بيانات العينة، جاءت قيمة مستوى الداللة الخاص بمربع كا للمتوسط العام أقل من 19.81معامل االختالف)
ن خالل النظر إلى قيم معامل االختالف لكل فقرة من فقرات السؤال يمكن ترتيب الفقرات من حيث األقل تشتتًا " على المستويات الخمسة تعبر عن توزيع عشوائي. أيضًا م

هم المعوقات اإلدارية والتنظيمية التي تواجه شركات السياحة هو نقص الدورات التدريبية أ ، وقد كانت من صاحب أقل معامل اختالف " كما هو موضح بعمود الترتيب
 . (2018توافق الهياكل التنظيمية الموجودة بالشركات السياحية فهي تتفق مع دراسة )عبد المطلب،  ةالعاملين واإلدارة العليا للتغير وقلومقاومه 

 المعوقات البشرية علىتحليل نسب الموافقة  .2
 وجود معوقات بشرية بالشركات السياحية ى مد (4)جدول رقم  

المتوسط  النسبة "  أسفلهالمستويات " التكرار  الفقرة

 الحسابي

 نحرافاال

 المعياري

معامل 

 ختالفاال

مستوى  2كا

 الداللة 

 الترتيب

موافق 

 تماما  

غير  محايد موافق

 موافق

غير موافق على  

 اإلطالق

ارات ضعف مه

 التعامل مع الحاسب

171 60 54 4 2 4.35 0.87 20.09% 323.73 0.00 1 

59% 21% 19% 1% 1% 

نقص القوي العاملة 

 المؤهلة 

185 60 44 1 1 4.47 0.78 17.53% 392.21 0.00 2 

64% 21% 15% 0% 0% 

عزوف الكفاءات 

 المتميزة عن العمل

195 45 44 6 1 4.47 0.85 18.94% 431.04 0.00 4 

67% 15% 15% 2% 0% 

خوف العاملين من 

 مراكزهم فقدان 

150 103 32 4 2 4.36 0.78 17.99% 295.82 0.00 3 

52% 35% 11% 1% 1% 

 المتوسط العام
138 115 31 5 2 4.31 0.78 18.16% 280.46 0.00 - 

47% 40% 11% 2% 1% 
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وقد تبين من خالل اإلجابات أن هناك نسبة غير كبيرة توافق على هذه  بالمعوقات البشرية ( عن إجابات عينة الدراسة عند سؤالهم عن الفقرات التي تتعلق 4يعبر الجدول )
%( من حجم  3= 2+1أكدت نسبة )% من العينة إجابتهم محايدة، بينما 11( وجاءت نسبة %87=40+47الفقرات مجتمعة وهذا ما اتضح من صف المتوسط العام هي ) 

( للقيم المختلفة فيما يتعلق باألهمية النسبية ، جاءت قيمة االنحراف المعياري العام 2العينة عدم الموافقة على هذه الفقرات. أيضا يتضح من نتائج تحليل مربع كا  )كا
تشتت في أراء مفردات عينة الدراسة و نسبة هذا التشتت غير كبيرة حيث بلغت قيمة نسبة ال اختالف( لتؤكد 4.31( بنسبة أقل من قيمة المتوسط الحسابي العام ) 0.78)

( ليثبت أن نسبة توزيع 0.00% )5( مما يؤكد صحة بيانات العينة ، جاءت قيمة مستوى الداللة الخاص بمربع كا للمتوسط العام  أقل من 18.61معامل االختالف)
( فبدراسة أثر المعوقات البشرية تبين أن العاملين ال زالوا يفضلون العمل  2017وزيع عشوائي ، وهي بذلك تتفق مع )سالم ، المستويات الخمسة تعبر عن ت ىاإلجابات عل

 تعطل اآلالت ومن ثم فقدانهم مراكزهم الوظيفية ةلة في حالءاليدوي وخوفهم من المسا

 المعوقات المالية علىتحليل نسب الموافقة  -3
 وجود معوقات مالية بالشركات السياحية ى مد (5)جدول رقم  

المتوسط  النسبة "  أسفلهالمستويات " التكرار  الفقرة

 الحسابي

 نحرافاال

 المعياري

معامل 

 ختالفاال

مستوى  2كا

 الداللة 

 الترتيب

موافق 

 تماما  

غير  محايد موافق

 موافق

غير موافق على  

 اإلطالق

الموارد المادية للبنية  ةقل

 التحتية

135 90 63 2 1 4.22 0.83 19.65% 229.60 0.00 4 

46% 31% 22% 1% 0% 

قلة الموارد المادية  

 للتدريب

149 113 26 3 0 4.40 0.69 15.75% 321.63 0.00 2 

51% 39% 9% 1% 0% 

تكلفة صيانة  ارتفاع

 األجهزة

148 113 27 3 0 4.40 0.70 15.87% 317.44 0.00 3 

51% 39% 9% 1% 0% 

تكلفة تطبيق  ارتفاع

 البرامج 

148 113 30 0 0 4.41 0.67 15.18% 320.22 0.00 1 

51% 39% 10% 0% 0% 

 - 0.00 289.98 %16.07 0.70 4.35 0 0 38 113 140 المتوسط العام

48% 39% 13% 0% 0% 

هذه   علىهناك نسبة غير كبيرة توافق  أن اإلجاباتوقد تبين من خالل بالمعوقات المالية تتعلق  التيعن إجابات عينة الدراسة عند سؤالهم عن الفقرات  (5يعبر الجدول )
%( من حجم  0= 0+0ة )نسب أكدتبينما  محايدة،% من العينة إجابتهم 13( وجاءت نسبة %87=39+48هي ) ا ما اتضح من صف المتوسط العام الفقرات مجتمعة وهذ
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المعياري العام  نحرافاالالنسبية ، جاءت قيمة  باألهمية( للقيم المختلفة فيما يتعلق 2يتضح من نتائج تحليل مربع كا  )كا الفقرات. أيضاالعينة عدم الموافقة على هذه 
نسبة التشتت في أراء مفردات عينة الدراسة ونسبة هذا التشتت غير كبيرة حيث بلغت قيمة  اختالف(  لتؤكد 4.35( بنسبة أقل من قيمة المتوسط الحسابي العام )0.70)

( ليثبت أن نسبة توزيع 0.00% ) 5( مما يؤكد صحة بيانات العينة ، جاءت قيمة مستوى الداللة الخاص بمربع كا للمتوسط العام  أقل من 16.07) ختالفاالمعامل 
في الشركات السياحية من حيث  اإللكترونيةتطبيق البرامج  ةهو ارتفاع تكلف الماليةهم المعوقات أ عبر عن توزيع عشوائي ، وكانت من علي المستويات الخمسة ت اإلجابات
 (  .   2017) سالم ،   دراسةاستخدامه مثل  ىلتدريب العاملين عل  الماليةبهم والمخصصات   االستعانةوالخبراء الذين يتم  األجهزة

  العاملينفي تطوير أداء  السياحية الشركةفي  اإللكترونيالبرنامج  تأثير تطبيقثانياا: 
 العمل ةالمساهمة في جود ىمد علىتحليل نسب الموافقة  .1

 مدي مساهمه البرنامج اإللكتروني في المساهمة في جودة العمل  (6)جدول رقم  
المتوسط  النسبة "  أسفلهالمستويات " التكرار  الفقرة

 الحسابي

نحرااال

 ف

 المعياري

معامل 

 ختالفاال

مستوى  2كا

 الداللة 

 الترتيب

موافق 

 تماما  

غير  محايد موافق

 موافق

غير موافق 

 اإلطالقعلى 

 ةإنجاز المهام بجود

 عالية 

159 83 46 3 0 4.37 0.78 17.89% 298.26 0.00 3 

55% 29% 16% 1% 0% 

 2 0.00 306.41 %17.89 0.78 4.38 0 3 46 80 162 تقليل أخطاء العمل

56% 27% 16% 1% 0% 

تغيير الهيكل 

 التنظيمي

162 90 36 3 0 4.41 0.74 16.83% 321.53 0.00 1 

56% 31% 12% 1% 0% 

توفير بيئة عمل تتسم 

 بالدقة 

162 90 33 4 2 4.40 0.79 18.07% 318.16 0.00 4 

56% 31% 11% 1% 1% 

 - 0.00 300.74 %17.38 0.76 4.38 0 3 41 90 157 المتوسط العام

54% 31% 14% 1% 0% 

هناك نسبة غير كبيرة  أن اإلجاباتوقد تبين من خالل  العمل ةالمساهمة في جود ىبمدتتعلق  التيعن إجابات عينة الدراسة عند سؤالهم عن الفقرات  ( 6)يعبر الجدول 
نسبة  أكدت% من العينة إجابتهم محايدة، بينما 15( وجاءت نسبة %85=31+54هذه الفقرات مجتمعة وهذا ما اتضح من صف المتوسط العام هي ) ى توافق عل

النسبية ، جاءت قيمة  باألهمية( للقيم المختلفة فيما يتعلق 2يتضح من نتائج تحليل مربع كا  )كا الفقرات. أيضا%( من حجم العينة عدم الموافقة على هذه 1=0+1)
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نسبة التشتت في أراء مفردات عينة الدراسة و نسبة هذا التشتت غير  اختالف(  لتؤكد 4.38( بنسبة أقل من قيمة المتوسط الحسابي العام )0.76المعياري العام ) نحرافاال
( ليثبت 0.00% )5ا يؤكد صحة بيانات العينة ، جاءت قيمة مستوى الداللة الخاص بمربع كا للمتوسط العام  أقل من  ( مم17.38) ختالفاالكبيرة حيث بلغت قيمة معامل 

أو  لغاء إبالشركات السياحية يسهم في تغيير الهيكل التنظيمي من  اإللكترونيةالبرامج  فاستخدامالمستويات الخمسة تعبر عن توزيع عشوائي ،  ىعل اإلجاباتأن نسبة توزيع 
 العالية .  والمرونة  بالدقةالتي تقدمها الشركة السياحية  واألعمالومن ثم القيام بالمهام  إداراتدمج  وأ إنشاء

 في العمل  المهارةالمساهمة في  ىمد ىتحليل نسب الموافقة عل .2
 البرنامج اإللكتروني في المساهمة في المهارة في العمل  ةمساهم ى مد (7)جدول رقم  

المتوسط  النسبة "  أسفلهالمستويات " التكرار  الفقرة

 الحسابي

 نحرافاال

 المعياري

معامل 

 ختالفاال

مستوى  2كا

 الداللة 

 الترتيب

موافق 

 تماما  

غير  محايد موافق

 موافق

غير موافق 

 اإلطالقعلى 

معوقات  ىالتغلب عل

 العمل

157 88 41 3 2 4.36 0.81 18.58% 294.69 0.00 6 

54% 30% 14% 1% 1% 

مواكبة التطورات 

 الحديثة 

157 90 36 6 2 4.35 0.83 18.97% 294.65 0.00 7 

54% 31% 12% 2% 1% 

تخاذ  ايحسن عملية 

 القرار 

159 90 41 1 0 4.40 0.74 16.74% 311.46 0.00 1 

55% 31% 14% 0% 0% 

يسهل ويبسط إجراءات 

 العمل

153 86 48 4 0 4.33 0.80 18.38% 278.16 0.00 4 

53% 30% 16% 1% 0% 

 3 0.00 383.58 %17.36 0.77 4.45 0 0 51 58 183 سرعة تحديد المشكالت

63% 20% 17% 0% 0% 

 2 0.00 404.00 %16.77 0.75 4.48 0 0 46 58 187 يزيد مرونة العمل 

64% 20% 16% 0% 0% 

 5 0.00 394.41 %18.52 0.83 4.46 1 6 39 58 187 تقليل تكلفة العمل

64% 20% 13% 2% 0% 

 - 0.00 402.11 %17.28 0.77 4.48 1 2 39 62 187 المتوسط العام

64% 21% 14% 1% 0% 
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هناك نسبة غير كبيرة  أن اإلجاباتوقد تبين من خالل  في العمل المهارةالمساهمة في  ىبمدتتعلق  التيعن إجابات عينة الدراسة عند سؤالهم عن الفقرات  (7)يعبر الجدول 
 نسبة  أكدت، بينما % من العينة إجابتهم محايدة14( وجاءت نسبة %85=21+64هذه الفقرات مجتمعة وهذا ما اتضح من صف المتوسط العام هي ) على توافق 

النسبية ، جاءت قيمة  باألهمية( للقيم المختلفة فيما يتعلق 2يتضح من نتائج تحليل مربع كا  )كا الفقرات. أيضا%( من حجم العينة عدم الموافقة على هذه 1=0+1)
نسبة التشتت في أراء مفردات عينة الدراسة و نسبة هذا التشتت غير  اختالف(  لتؤكد 4.48( بنسبة أقل من قيمة المتوسط الحسابي العام )0.77المعياري العام ) نحرافاال

( ليثبت 0.00% )5( مما يؤكد صحة بيانات العينة ، جاءت قيمة مستوى الداللة الخاص بمربع كا للمتوسط العام  أقل من  17.28) ختالفاالكبيرة حيث بلغت قيمة معامل 
  المرونة زيد من معدل تالعمل و  إجراءاتتساهم في تبسيط  اإللكترونيةالبرامج  أنمستويات الخمسة تعبر عن توزيع عشوائي ، ومن هنا يتضح علي ال اإلجاباتأن نسبة توزيع 

 مشاركة العاملين للمديرين فيها .ل نتيجةالقرارات  اتخاذ ة تغيير يطرأ ويقلل من تكاليف العمل ويحسن من عملي أيفي التعامل مع  اإلدارية

 العملالمساهمة في التعاون في  ىمد علىتحليل نسب الموافقة  .3
 مدي مساهمه البرنامج اإللكتروني في المساهمة في التعاون في العمل  (8)جدول رقم  

المتوسط  النسبة "  أسفلهالمستويات " التكرار  الفقرة

 الحسابي

 نحرافاال

 المعياري

معامل 

 ختالفاال

مستوى  2كا

 الداللة 

 الترتيب

موافق 

 تماما  

غير  محايد موافق

 موافق

غير موافق 

 اإلطالقعلى 

الحد من المنازعات  

 والصراعات

133 90 62 4 2 4.20 0.87 20.62% 218.50 0.00 4 

46% 31% 21% 1% 1% 

تقليل تأثير العالقات 

 الشخصية 

139 84 62 4 2 4.22 0.87 20.68% 228.60 0.00 1 

48% 29% 21% 1% 1% 

تحقيق الالمركزية 

 اإلدارية 

139 104 42 4 2 4.29 0.81 18.92% 257.47 0.00 3 

48% 36% 14% 1% 1% 

إنجاز المعامالت دون 

 االنتقال

186 66 33 4 2 4.48 0.80 17.88% 397.33 0.00 2 

64% 23% 11% 1% 1% 

 - 0.00 282.32 %19.07 0.83 4.33 1 5 46 83 156 المتوسط العام

54% 29% 15% 2% 0% 

هناك نسبة غير  أن اإلجاباتوقد تبين من خالل  بمدي المساهمة في التعاون في العملتتعلق  التي( عن إجابات عينة الدراسة  عند سؤالهم عن الفقرات 8يعبر الجدول )
 نسبة أكدت% من العينة إجابتهم محايدة، بينما 15( وجاءت نسبة %83=29+54هي ) ذا ما اتضح من صف المتوسط العامكبيرة توافق علي هذه الفقرات مجتمعة وه
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( للقيم 2%( من حجم العينة عدم الموافقة على هذه الفقرات ، أيضًا يتضح من نتائج تحليل مربع كا  )كا2=0+2)
المتوسط ( بنسبة أقل من قيمة 0.83المعياري العام ) نحرافاالالنسبية ، جاءت قيمة  باألهميةالمختلفة فيما يتعلق 

نسبة التشتت في أراء مفردات عينة الدراسة ونسبة هذا التشتت غير كبيرة  اختالف(  لتؤكد 4.33الحسابي العام ) 
( مما يؤكد صحة بيانات العينة ، جاءت قيمة مستوى الداللة الخاص  19.07) ختالفاالحيث بلغت قيمة معامل 

المستويات الخمسة تعبر عن  ىعل اإلجاباتنسبة توزيع ( ليثبت أن 0.00% )5بمربع كا للمتوسط العام  أقل من 
 وتأثيريقلل من الصراعات بين العاملين  اإللكترونية اإلدارةستخدام برامج ا، ومن هنا يتضح أن  توزيع عشوائي

 .  العمل بيئةداخل  ةجيد ةإنسانيي تكوين عالقات فالمهام ويساهم  إتمامفي   الشخصية العالقات 

 الفروض اختبار صحةاا: دسسا
اإللكترونياة وتطاوير أداء العااملين بشاركات الساياحة فاي  إحصائية بين معوقاات بارامج اإلدارة ةتوجد عالقة ذات دالل

 جمهورية مصر العربية.

 اإللكترونية وتطوير أداء العاملين بشركات السياحة بين معوقات برامج اإلدارةالعالقة   (9جدول رقم )
 مستوى الداللة  (Rمعامل االرتباط ) المتغيرات

اإللكترونية وتطوير أداء  العالقة بين معوقات برامج اإلدارة
 العاملين بشركات السياحة

-0.622 **0.000 

اإللكترونيااة وتطااوير أداء  عالقااة ذات داللااة إحصااائية بااين معوقااات باارامج اإلدارةوجااود ماان الجاادول السااابق يتضااح 
. واإلشااارة السااالبة 0.05بمسااتوى معنويااة أقاال ماان  -0.622حيااث بلااغ معاماال االرتباااط  السااياحة.العاااملين بشااركات 

تطاوير  اإللكترونية يؤدي إلى نقصان في تعني أن العالقة عكسية أي أن كل تغير بالزيادة في معوقات برامج اإلدارة
 ةأداء العاملين بشركات السياح

لقياس تأثير معوقات بررامج اإلدارة اإللكترونيرة  Simple Linear regressionالخطى البسيط  النحدارتحليل 
 علي تطوير أداء العاملين بشركات السياحة.

  ىالخطي البسيط لتحديد معنوية تأثير معوقات برامج اإلدارة اإللكترونية  عل االنحدارنموذج  ( 10جدول رقم )
 تطوير أداء العاملين بشركات السياحة.

%( ماان  38.7نجاد أن المتغيار المسااتقل )معوقاات بارامج اإلدارة اإللكترونياة  ( تفسار ) : (R2)معامال التحدياد  –أ 
التغير الكلاي فاي المتغيار التاابع )تطاوير أداء العااملين بشاركات الساياحة(. وبااقي النسابة يرجاع إلاى الخطاأ العشاوائي 

 لعدم إدراج متغيرات مستقلة أخرى كان من المفروض إدراجها ضمن النموذج.  في المعادلة أو ربما
 

  المقدرة المعلمات المتغير المستقل

 

معامل  F. test   قيمة "ف" t. test     قيمة "ت"
 مستوى المعنوية القيمة مستوى المعنوية القيمة R2 التحديد

 38.7 **0.000 182.79 **0.000 33.124 7.250 الجزء الثابت
    **0.000 13.52- 679.- االنحدارمعامل 

i
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 اختباار اساتخدامعنوياة جاودة توفياق النماوذج ككال ، تام م الختبار :االنحدارمعنوية جودة توفيق نموذج  اختبار –ب 
(F-test) اختبااارن قيمااة إ، وحيااث (F-test) ( 0.05( وهااي ذات معنويااة عنااد مسااتوى أقاال ماان )182.79هااي ،)

 مما يدل على جودة تأثير معوقات برامج اإلدارة اإللكترونية  علي تطوير أداء العاملين بشركات السياحة.
 

نجاد أن المتغيار المساتقل )معوقاات بارامج اإلدارة  (T. test) اختباار باساتخداممعنوياة المتغيار المساتقل:  اختباار –ج
" Tحياث بلغات قيماة " ،الساياحة(اإللكترونية( ، ذو تأثير معنوي علاى المتغيار التاابع )تطاوير أداء العااملين بشاركات 

 (.0.05( وذلك عند مستوى معنوية أقل من  )13.52-)
 

 يأن األخطاااء تتااوزع توزيعااًا طبيعيااًا معياريااًا بمتوسااط حساااب االنحاادارماان فااروض  اعتداليااة المتغياار التااابع: اختبااار-د
لألخطااااء المعيارياااة لالنحااادار  ي ، وهاااذا كماااا هاااو واضاااح عناااد رسااام المااادرج التكااارار 0.99 معيااااري  وانحاااراف)صااافر( 

  التكراري المدرج  في. كما يلي  يالخط

 
 النموذجمعادلة  –ها 
X تعبر عن المتغير المستقل وهو معوقات برامج اإلدارة اإللكترونية 
Y  السياحيةالشركات  فيتعبر عن المتغير التابع وهو تطوير أداء العاملين 

، من خالل  السياحيةالشركات  فيالسابق ، يمكن التنبؤ بدرجات تطوير أداء العاملين  ةنحداريمن نموذج العالقة اال
مؤشرات  في قياس مؤشرات معوقات برامج اإلدارة اإللكترونية ، وتطبيق ذلك النموذج ، وهو يدل على أن كل زيادة  

الشركات  فياء العاملين لى نقص في تطوير أدإ يتؤد معوقات برامج اإلدارة اإللكترونية بمقدار واحد صحيح. 
 (. 0.673قدرها ) السياحية
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 وتوصياتها الميدانية الدراسةنتائج  اا:بعسا
 تنفيذ التوصيات ة( نتائج الدراسة وخط11جدول رقم )

المسئول عن   متطلبات التنفيذ  إجراءات التنفيذ  التوصية  النتيجة 
 التنفيذ 

الفترة  
 الزمنية 

العديد من  هناك 
 المعوقات مثل

معوقات إدارية  • 
ل في تتمث ةوتنظيمي

توافق الهياكل  ةقل)
التنظيمية الحالية  
لتطبيق برامج 
 ة(اإلدارة اإللكتروني

المعوقات البشرية • 
تمثلت في )نقص 

العاملة    ى القو 
  الستخداملة المؤه

 البرامج اإللكترونية
المعوقات المالية • 

  ةفي )قلتمثلت 
 الموارد المالية ( 

ضرورة وضع  
 استراتيجية
للتعاون 

والتنسيق بين 
اإلدارات في  

الشركة  
لتفادي هذه 
المعوقات، 
وبناء رؤية 

لهذه  ةمستقبلي
المعوقات 

التي تواجه  
الموارد   ةتنمي

 البشرية
 
 

التي يجب  االستراتيجية
أن تتبع لتفادي هذه 
المعوقات تتمثل في 

 تي اآل
بالنسبة للمعوقات  •

التنظيمية واإلدارية  
الهياكل ناء )إعادة ب

 التنظيمية (
بالنسبة للمعوقات  •

البشربة )إدراج برامج  
تدريبية وتنظيم 

ات  المحاضرات والندو 
وورش العمل  

 للعاملين( 
بالنسبة للمعوقات  •

المالية )توفير ميزانية 
خاصه لتطبيق اإلدارة 

 ( اإللكترونية

بالنسبة للمعوقات  •
اإلدارية والتنظيمية 

)دراسة هياكل الشركات 
في تطبيق التي نجحت 
برامج اإلدارة 

اإللكترونية واالستعانة 
بها بما يتناسب مع 

 نشاط الشركة(
بالنسبة للمعوقات  •

البشرية ) تدريس 
بالكليات  ةمناهج جديد

والمعاهد السياحية  
تتالءم مع التقدم 

 (العلمي والتطور التقني
بالنسبة للمعوقات المالية  •

الميزانية الكافية  اعتماد)
لتوافر عناصر العمل 

 اإللكتروني بشكل مستمر

اتحاد الغرف   •
 السياحية

وزارة التعليم  •
 العالي 

اإلدارة العليا  •
بالشركات 
 السياحية

مديري الموارد 
 البشرية

 ةبصف
 مستمرة

 العربية المراجع 

 وسنغافورة،الكويت  على بالتطبيق  اإلداري في تطوير العمل  اإللكترونية اإلدارةدور  ( 2017) بدر  العلي، –
  السياسية قسم الدراسات وبحوث العلوم  األسيوية،معهد الدراسات والبحوث  ،ةمنشور ماجستير غير  رسالة

 جامعه الزقازيق   واالقتصادية،
دار الكتاب  ،ىاألول بعةالط المعوقات، –المزايا  –المفهوم  اإللكترونية اإلدارةتطبيق  (2017)محمد  الكسار، –

 الرياض  والتوزيع،الجامعي للنشر 
دار الفكر والقانون  اإللكترونية، اإلدارةتطبيق نظام  إطارالموظف العام في  ة مسئولي (2014)صفاء  ،ةجمع –

 المنصورة ةجامع والتوزيع،للنشر 
قتصاد للدراسات  االو  اإلدارة ةمجله كلي اإللكترونية، الصيرفة التحول نحو  إمكانات (2011)نصر  حمود، –

 العراق واالقتصاد، اإلدارة ةكلي بابل،جامعه  ،2011يونيو  ( 5)العدد   والمالية، واإلدارية االقتصادية
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 الشبكي،في التعليم العام في ضوء متطلبات المجتمع  اإللكترونية اإلدارةتطوير  (2013) نور الهدي  راشد، –
 التربية أصول قسم  التربوية،معهد الدراسات والبحوث  القاهرة، ةجامع ،ةمنشور ماجستير غير  رسالة

  رسالة  الخدمات، ةوعالقتها بجود اإليواءبمؤسسات  اإللكترونية اإلدارةمعوقات تطبيق  (2017) إيمان سالم، –
 المنوفية ةجامع والمؤسسات،قسم إدارة المنزل  المنزلي،قتصاد اال ةكلي ،ةمنشور دكتوراه غير 

 علىالوظيفي بالتطبيق  األداء أبعاد علىللموارد البشرية  اإللكترونية اإلدارةأثر  (2018)حمد أ سليمان، –
 ةكلي ،ةمنشور ماجستير غير  رسالة  بالدقهلية،  الصحة  ةلمديري التابعة والمركزية العامةالعاملين بالمستشفيات 

 المنصورة ةجامع أعمال، قسم إدارة  التجارة،
 اإللكترونية، اإلدارةفي ضوء  العربيةمصر  ةبجمهوري االبتدائية المدرسة تطوير إدارة  (2017)محمد  عاشور، –

 بني سويف ة، جامعالتربية أصول، قسم التربية ة، كليةدكتوراه غير منشور  رسالة
الكاليتوس  ةببلدي ةسوسيولوجي دراسة  –في الجزائر  اإللكترونية اإلدارةتحديات  (2016)عيان  القادر،عبد  –

قسم  واالجتماعية، اإلنسانيةالعلوم  ةبسكره، كلي–محمد خيضر  ةجامع ،ةدكتوراه غير منشور  رسالة، العاصمة
 جتماعيةاالالعلوم 

 ةالطالب بجامع لرعاية العامة اإلدارةب اإللكترونية اإلدارةمتطلبات تطبيق  (2016)محمد  عبد البديع، –
 الزقازيق ةجامع  والترويح،  الرياضية اإلدارةقسم  الرياضية، التربية ةكلي ،ةمنشور ماجستير غير  رسالة  الزقازيق،

العاملين  على ةتطبيقي دراسة  الوظيفي: األداء على اإللكترونية اإلدارةأثر  (2018)محمد  عبد المطلب،  –
 أعمالقسم إدارة  التجارة،كليه  ،ةمنشور ماجستير غير  رسالة المنصورة،التخصصي جامعه  الباطنة بمستشفى

، العربيةفي حكومات الدول  الحديثة اإللكترونية اإلدارةتصور مقترح لتطبيق نظم  ( 2016) ة شريف عوض، –
 بابل  ةجامع ،81:  65ص ،   27العدد  واإلنسانية، التربويةللعلوم  األساسية التربية ةكلي ةمجل

ي تجامع الجامعيةفي المكتبات  اإللكترونية اإلدارةمعوقات تطبيق  (2014)ميسون  –حامد  هدي، –قنبر  –
 2014المجلد الثاني ، 352:  321ص   ،210العدد  األستاذ، ةمجل  أنموذجا، والمستنصريةبغداد 

  ة في دول  الثانويةالمهني لقيادات المدارس  األداءفي تطوير  اإللكترونية اإلدارةدور  (2019)غدير  مبارك، –
 بني سويف ة، جامعالتربية أصولقسم  التربية، ةكلي ،ةمنشور دكتوراه غير  رسالة الكويت،

نظر   ةمن وجه المصرية السياحةفي شركات  اإللكترونيةالخدمات  ةتقييم جود (2013)محمد  معوض، –
 والفنادق السياحة ةكلي الفيوم، ةجامع ،ةمنشور ماجستير غير  رسالةالعمالء، 

  بالمؤسسة ة حال دراسة  العمومية الخدمة في تحسين أداء  اإللكترونية اإلدارةدور  ( 2017) يتارق يونس، –
العلوم   ةورقلة، كليقاصدي مرباح  ةجامع ،ةمنشور ماجستير غير  رسالة بأدرار، عيسىأوالد  ةبلدي العمومية

 قسم علوم التسيير التسيير،وعلوم  التجاريةوالعلوم  قتصاديةاال
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ARTICLE INFO           ABSTRACT 

 The research aims to study the impact of administrative, 

organizational, financial, and human obstacles on the use of 

electronic management programs in tourism companies to 

develop workers' performance and analyze the performance 

level of workers in tourism companies as a result of their use 

of electronic management programs. The study found that the 

electronic program contributes to the development of workers' 

performance in the tourism companies that apply it in terms of 

quality of work, skill at work, and cooperation in work. The 

results also showed a lack of awareness among human 

resource managers and senior management in general of the 

importance of implementing and developing electronic 

programs. The study recommends that managers and senior 

management in tourism companies adopt and develop 

electronic programs that positively impact developing their 

employees' performance. The research suggests the necessity 

for tourism companies that use electronic programs to 

continuously develop these programs to suit the rapid 

technological changes to raise their employees' performance 

level and achieve their goals in general. It also recommends 

that companies that do not use electronic programs should 

oblige the upper management and human resource managers to 

change and provide all means To implement and develop 

electronic management programs that ensure the continuation 

of work with a high performance of its human resources within 

the overall strategy of the company. 
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