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  لفــصل األولا                   
  اإلطار العام للدراسة

  :قدمةامل
          

أصبح لزاماً على منظمات اليوم أن تعي وبشكل جيد أهمية التغيير والتطوير 

 بصفة خاصة، إذا أرادت مجرد التقنيومواكبة التقدم العلمي بصفة عامة والتقدم 

 إلىيحتاج  ال  األمر التميز والتطور والنماء فإن إذا رغبت فيستمرار والبقاء، أمااال

اقة  بل يحتاج أن تكون هذه المنظمات سب، فقطمتابعة جديدةمجرد مواكبة التقدم و

 وطرح األفكار الجديدة واالبتكارالكتشاف ومعرفة الجديد من خالل تشجيع التطوير 

  .بين العاملين

 جديدة ومعايير حديثة للعمل اإلداري يعد من أبرز سمات إن ظهور قيمحيث 

 مما ، ويشكل ضغطاً على المنظمات وإدارتها بأن تأخذ شكالً جديداً،العالم المعاصر

ماهر، ( تتماشى مع سمات العالم المعاصر ألنها ال؛يجعل اإلدارة التقليدية تفقد بريقها

  .)٢٨: م٢٠٠٧

 االهتمامذا كله أن تعمد المنظمات إلى  وتجدر اإلشارة إلى أن المرتكز في ه

بالمعرفة وتطويرها وتوليدها والعمل على توظيفها ونشرها وجعلها متاحة لجميع 

العاملين، واالعتماد عليها في رسم السياسات وصنع القرارات واستشراف المستقبل 

 ،تها وأنشطهاط وخطالمنظمة األساس والقاعدة لجميع أعمالوتحدياته، وأن تكون 

اصة في ظل تحديات عالمنا المعاصر المتسارعة والتي تحتم على المنظمات خ

تسريع عجلة التطوير والتنظيم وعدم توقفها لتمتلك القدرة على المنافسة وأخذ 

  .المساحة المناسبة لها في السوق المحلية والعالمية

  

لثورة ومن أبرز السمات والمعايير الحديثة للعمل اإلداري والتي تعد أحد نتاج ا

مدخالً معاصراً لتطوير  إذ إنها تعد .التقنية في عالمنا الحاضر اإلدارة اإللكترونية
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وتحديث المنظمات ومواجهة مشكالت اإلدارة التقليدية لديها، وتضمن تحقيق العدالة 

   .)٤٥- ٤٤: م٢٠٠٤ نيم،غ( ذ األعمال والمعامالت المختلفةوالدقة والشفافية عند تنفي

روري في حق المنظمات أن تعمل على التحول من اإلدارة لذلك أصبح من الض

التقليدية إلى اإلدارة اإللكترونية التي توفر لها العديد من المزايا وتحقق لها السرعة 

ذلك التحول نحو تطبيق اإلدارة اإللكترونية له العديد غير أن ، والفاعلية في األداء

ن جميع إدارات المنظمة القيام والتي تتطلب م والتقنيةمن المتطلبات اإلدارية 

 اإلدارة المعنية بالتطوير والتنظيم في أي إنوحيث  ،المتطلباتبواجبها لتوفير هذه 

 في تطبيق اإلدارة اإللكترونيةنجاح جهاز إداري هي إدارة التطوير اإلداري، فإن 

أي منظمة يعتمد بصورة أساسية على فعالية قيام إدارة التطوير اإلداري في هذه 

  . لمنظمة بدورها في دعم التطبيقا

ناقشت الدراسة هذا الموضوع في خمسة فصول، تناول الفصل األول قد و

اإلطار العام للدراسة، وتناول الفصل الثاني اإلطار النظري والدراسات السابقة، وفي 

الفصل الثالث بين الباحث منهجية الدراسة وإجراءاتها، ثم عرض لتحليل البيانات في 

  .لرابع، أما الفصل الخامس واألخير فقد تناول أبرز النتائج والتوصياتالفصل ا
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  :مشكلة الدراسة
  

 من ، المنظمات مجموعة من التحدياتواجهتنظراً للثورة التقنية المتسارعة فقد 

مكن من أداء مهامها وواجباتها بكفاءة وفعالية تأهمها ضرورة مواكبة التقدم التقني لت

  .الروتين وطول اإلجراءاتبعيداً عن 

 حيث أدى ظهورها ؛وتعد اإلدارة اإللكترونية من أبرز نتاج تلك الثورة التقنية

 شكل ضغطاً على وهذاإلى نقلة نوعية في أداء األعمال وتقديم الخدمات للمواطن 

المنظمات بضرورة سرعة التحول في أداء أعمالها وتقديم خدماتها من األسلوب 

  . سلوب اإللكترونيالتقليدي إلى األ

 ثم وشبكات ومنيكفي لنجاحه شراء التقنية الالزمة من أجهزة   وهذا التحول ال

 يحتاج إلى أن يسبق ذلك كله خطوة في غاية األهمية وإنما ،ميكنة أعمال المنظمة

يمكن أن نشير إليها في هذه الدراسة بالمتطلبات التنظيمية، أي تنظيم العمل، ما وهي 

ادة هيكلة النظم اإلدارية الحالية، وتغيير الثقافة والمفاهيم اإلدارية وهذا يتطلب إع

  .السائدة في المنظمة

، شبكات وبرامجاإللكترونية ليست مجرد أجهزة حاسب ونظم تشغيل  فاإلدارة 

 ذاتي للتعلم واستعدادنما هي معرفة ومهارات تستدعي مرونة عالية في السلوك، إو

 اإلدارة اإللكترونية أداة تغيير في البيئة إذ تعد ؛المنظمةلدى العاملين والمديرين في 

التنظيمية تتطلب تغييراً في أساليب اإلدارة وهياكل التنظيم وتدفقات العمل ونماذج 

   .)٢٥٧: م٢٠٠٥ ياسين،( األعمال

 أهم القطاعات العاملة في المملكة العربية إحدى الهيئة الملكية للجبيل وينبع وتعد

 الجبيل مدينتا وهما ، أهم مدينتين صناعيتين في المملكةاإلدارتهاً  نظر؛السعودية

 بلغت نسبة إذ ؛ دوراً هاماً في االقتصاد الوطنيوهي تؤدي ،وينبع الصناعيتين

م ٢٠٠٦ عام  الحقيقيمساهمة الهيئة الملكية للجبيل وينبع في الناتج المحلي اإلجمالي

%) ٦٦( المحلي غير النفطي، ومن إجمالي الناتج%) ١٢,١٥(و  ،%)٨,٠٦(حوالي

يئة الملكية للعام المالي التقرير السنوي لله (من إجمالي الناتج الصناعي

  .)٧: هـ١٤٢٧/هـ١٤٢٦
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 عليها أن تكون سباقة لكل ما نإفألهمية والمكانة االقتصادية للهيئة الملكية ل ونظراً

ن ذلك تطبيق ء، وممن شأنه تطوير أساليب العمل وتحقيق الكفاءة والفاعلية في األدا

 وتاريخ ٣٦٧/٩رئيس الهيئة رقم  ولذلك فقد صدر قرار ؛اإلدارة اإللكترونية

 مباشرة بالرئيسهـ بتشكيل اللجنة العليا لتقنية المعلومات والتي ترتبط ٢٨/١/١٤٢٤

من أجل العمل على إعداد السياسات العامة ووضع الخطط اإلستراتيجية لتقنية 

  .تنفيذية لتطبيقها تمهيدا لتطبيق اإلدارة اإللكترونيةالمعلومات واإلجراءات ال

 وخلق ،إدارة التطوير اإلداري هي اإلدارة المعنية بتهيئة بيئة العمل وبما أن 

بيئة عمل إدارية منظمة تعمل على مساعدة عملية تطبيق اإلدارة اإللكترونية في 

الهيكل التنظيمي،  من خالل تطوير إجراءات العمل، وإعادة تصميم ،تحقيق أهدافها

ة لدى جميع ع القنادوتدريب الكوادر البشرية، ورفع ثقافة التقنية لدى العاملين، وإيجا

المستويات التنظيمية بأهمية تطبيق اإلدارة اإللكترونية ودورها في خفض التكلفة 

  :وزيادة اإلنتاجية، فقد تبلورت مشكلة الدراسة في السؤال الرئيسي التالي

  الهيئة الملكية للجبيل وينبع رئاسة في دارة التطوير اإلداري إمدى قيام ما 

   ؟  تطبيق اإلدارة اإللكترونيةل تهيئة بيئة العمل في بدورها المنوط بها

  :أهمية الدراسة
    

  :تنبع أهمية الدراسة من الناحية العلمية والعملية على النحو التالي
  

  :األهمية العلمية
  

 فيتطمح  و،من حداثة موضوع اإلدارة اإللكترونيةتستمد هذه الدراسة أهميتها  

 مجاالُ تعدالمساهمة إلثراء المكتبة العربية بمادة تتناول اإلدارة االلكترونية التي 

دفع عجلة البحث العلمي ل أن تشكل هذه الدراسة إضافة يؤمل وبذلك ،حديثاً وجديداً

  .في هذا المجال الحيوي

 ينتتناول اإلدارة اإللكترونية من الجانبونها من كوتستمد أهميتها العلمية أيضا 

 تناولت دور إدارة  حيث؛ الذي يسبق تطبيق اإلدارة اإللكترونية والبيئياإلداري

 لتطبيق اإلدارة اإللكترونية، السيما وهي تهيئة بيئة العملالتطوير اإلداري في 
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مة وبحكم اإلدارة المعنية بذلك في المنظمات بحكم دورها التنظيمي داخل المنظ

المهام الموكلة إليها والتي ترتكز على أهم الجوانب التنموية في المنظمات وهما 

 وذلك من خالل توفير المتطلبات التنظيمية مثل إعادة الهيكلة ،التدريب والتنظيم

وتبسيط إجراءات العمل، وإكساب العاملين المهارات الفنية الالزمة لعملية التطبيق، 

  . ية التحول نحو اإلدارة اإللكترونية وتتبناهوخلق ثقافة تدرك أهم

وقد نصت خطة التنمية الثامنة على أن التطوير اإلداري يشكل أهمية في إطـار              

التحديات والفرص المتاحة لالقتصاد الوطني من خالل تذليل معوقـات االسـتثمار            

ـ            ة وتطوير األنظمة وتحسين كفاءة أداء األجهزة للمساعدة في تحسين ترتيب المملك

ــسية    ــدرة التناف ــة والمق ــتثمارات األجنبي ــدفقات االس ــث ت ــن حي ــالمي م             الع

  .)٤٢ :هـ١٤٢٥/١٤٢٩خطة التنمية الثامنة(

  

  :األهمية العملية

في الهيئة اإلدارة اإللكترونية تطبيق انبثقت األهمية العملية للدراسة من أهمية 

 بشكل عام من مكانة كبيرة في االقتصاد السعوديلها  لما الملكية للجبيل وينبع

 األمر الذي سينعكس إيجابياً على المساهمة في والقطاع الصناعي بشكل خاص

 التقني، السيما في ظل التوجهات الوطنية نحو االستفادة من التقدم االقتصاد السعودي

لوطنية  ومن بينها المجال اإلداري، والذي نصت عليه الخطة ا،في شتى المجاالت

 وكذلك  هـ١٤٢٠الخمسية السابعة للتنمية الصادرة عن وزارة التخطيط عام 

مساعدة الهيئة الملكية في تقييم الوضع الراهن فيما يتعلق بعملية تطبيق اإلدارة 

   .اإللكترونية
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 :            أهـداف الدراسة
  

ارة تسعى الدراسة إلى تحقيق هدف رئيس، وهو التعرف على مدى قيام إد

التطوير اإلداري برئاسة الهيئة الملكية للجبيل وينبع بالدور المنوط بها في تطبيق 

اإلدارة اإللكترونية من خالل تهيئة بيئة العمل، وينبثق من هذا الهدف الرئيس 

  : األهداف الفرعية التالية
  

التعرف على مدى قيام إدارة التطوير اإلداري في رئاسة الهيئة الملكية  )١

 بالجانب الثقافي اإللكترونيالعاملين تثقيف  زيادةينبع بدورها في للجبيل و

  . من وجهة نظر العاملينلتطبيق اإلدارة اإللكترونية الالزم

مدى قيام إدارة التطوير اإلداري في رئاسة الهيئة الملكية التعرف على  )٢

 الهيكل التنظيمي، إعادة تصميم(المتطلبات التنظيميةللجبيل وينبع بتوفير 

من وجهة نظر   لتطبيق اإلدارة اإللكترونية الالزمة )سيط إجراءات العملتب

 .العاملين

مدى قيام إدارة التطوير اإلداري برئاسة الهيئة الملكية للجبيل التعرف على  )٣

  المهارات الفنية الالزمة لتطبيق اإلدارة اإللكترونية العاملينوينبع بإكساب

  .من وجهة نظر العاملين

ى وجود فروق في وجهات نظر العاملين برئاسة الهيئة التعرف على مد )٤

الملكية للجبيل وينبع نحو مدى قيام إدارة التطوير اإلداري بالدور المنوط 

بها في تهيئة بيئة العمل لتطبيق اإلدارة اإللكترونية باختالف خصائصهم 

 .الشخصية والوظيفية
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        -:تساؤالت الدراسة
  

مدى قيام إدارة التطـوير      ما:  التساؤل التالي  اسة يتمثل في  التساؤل الرئيس للدر       

اإلداري برئاسة الهيئة الملكية للجبيل وينبع بالدور المنوط بها في تهيئة بيئة العمـل              

  :وتتفرع منه التساؤالت الفرعية التاليةلتطبيق اإلدارة اإللكترونية؟، 

  

 ملكية للجبيل وينبع الهيئة ال رئاسةفيما مدى قيام إدارة التطوير اإلداري  )١

لتطبيق   الالزم بالجانب الثقافي اإللكتروني العاملينتثقيف زيادةبدورها في 

  من وجهة نظر العاملين ؟اإلدارة اإللكترونية

 وينبع  الهيئة الملكية للجبيل رئاسةفيما مدى قيام إدارة التطوير اإلداري  )٢

يكل التنظيمي، تبسيط إعادة تصميم اله( المتطلبات التنظيميةفي توفير بدورها

   من وجهة نظر العاملين؟ لتطبيق اإلدارة اإللكترونية الالزمة)إجراءات العمل

 وينبع  الهيئة الملكية للجبيل رئاسةفيمدى قيام إدارة التطوير اإلداري  ما )٣

 الالزمة لتطبيق اإلدارة الفنيةلمهارات بدورها في إكساب العاملين ا

 لين ؟  من وجهة نظر العاماإللكترونية

هل هنالك فروق ذات داللة إحصائية في وجهات نظر العاملين برئاسة الهيئة  )٤

 مدى قيام إدارة التطوير اإلداري بالدور المنوط بهاالملكية للجبيل وينبع نحو 

 تعزى إلى اختالف  لتطبيق اإلدارة اإللكترونيةفي تهيئة بيئة العمل

 خصائصهم الشخصية والوظيفية ؟
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  : سةمصطلحات الدار
  :يبرز في هذه الدراسة عدة مصطلحات، وفيما يلي تعريف لكل منها

  :التطوير اإلداري .١

التدخل إلجراء تغيير في التنظيم اإلداري نتيجة لعدم الرضا عـن           يعرف بأنه     

ستراتيجية لتحريك القوى الدافعة في التنظيم تعتمـد علـى          إأدائه، مما يتطلب وضع     

ى اإلسراع بإحداث التغيير فـي الجهـاز اإلداري         األساليب والوسائل التي تساعد عل    

  .)٩ :هـ١٤١٧، القحطاني(والتقليل من نقاط الضعف في تنظيمه وإدارته 

  

  :إدارة التطوير اإلداري .٢

يقصد بها كل إدارة ضمن الهيكل التنظيمي للجهاز الحكومي، أنيط بها المهام              

) ١٩٢( اإلداري رقـم     المتعلقة بالتنظيم، والتي نص قرار اللجنة العليـا لإلصـالح         

  .هـ على إنشائها في األجهزة الحكومية١٤٠٩ / ١١ / ١٨وتاريخ 
  

 :الثقافة التنظيمية .٣

تعبير عن قيم األفراد ذوي النفوذ في منظمة ما، هـذه           "الثقافة التنظيمية هي      

القيم تؤثر بدورها في الجوانب الملموسة من المنظمة، وفي سلوك األفراد، كمـا             

 مي ينتهجه هؤالء األفراد في قراراتهم وإدارتهـم لمرؤوسـيه         تحدد األسلوب الذ  

  .)١١ :م١٩٩١هيجان، ("  ومنظماتهم
  

 :الثقافة اإللكترونية .٤

 قدرة الفرد على التواصل مع اآلخرين عبر الوسائل اإللكترونية الحديثة"  

  .)هـ١٤٢٨عمار، ال( "والدخول بسهولة إلى عالم التقنية وتكنولوجيا المعلومات
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 : اإللكترونيةاإلدارة .٥
عملية ميكنة جميع مهام وأنشطة المؤسسة اإلدارية، "  اإلدارة اإللكترونية بأنهاتعرف

تحقيق أهداف   المعلومات الضرورية، للوصول إلىباالعتماد على جميع تقنيات

اإلدارة الجديدة في تقليل استخدام الورق وتبسيط اإلجراءات والقضاء على الروتين 

لدقيق للمهام والمعامالت لتكون كل إدارة جاهزة لربطها واإلنجاز السريع وا

 ، )١٣٥: م٢٠٠٣، السالمي ("بالحكومة اإللكترونية الحقاً

 

   :الدراسةحدود 
  

   :يلييمكن تلخيص حدود الدراسة بما 

  :الحدود البشرية .١

  وعددهم ،ة الملكية للجبيل وينبعالهيئ  رئاسة هذه الدراسة على موظفياقتصرت

  .موظف) ١٧٩(
 
  :الحدود المكانية .٢

  . ومقرها الرياض الملكية للجبيل وينبعالهيئة  رئاسةهذه الدراسة على اقتصرت
 
 :الحدود الموضوعية .٣

  فياإلداريمدى قيام إدارة التطوير دراسة هذه الدراسة على  اقتصرت

 لتطبيق  في تهيئة بيئة العملالمنوط بهابالدور   الهيئة الملكية للجبيل وينبعرئاسة

  .دارة اإللكترونيةاإل
 
  :الزمانيةالحدود  .٤

 .هـ١٤٢٩-١٤٢٨  لعاماألولفي الفصل الدراسي   هذه الدراسةتطبق
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  الفصل الثاني
  

  اإلطار النظري والدراسات السابقة
  

 اإلطار النظري :القسم األول 

 

 الدراسات السابقة: القسم الثاني 
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  اإلطار النظري: القسم األول
  مقدمة
التطـوير  : لدارسة اإلطار النظري من خالل سـبعة محـاور هـي           ا تتناول  

اإلداري، اإلدارة اإللكترونية، الثقافة التنظيمية، إعادة تـصميم الهيكـل التنظيمـي،            

تبسيط إجراءات العمل، التدريب، الهيئة الملكيـة للجبيـل وينبـع وإدارة التطـوير              

األدبيـات   مـن    يءة ش لمعرف) ٦-١(، وقد تم تناول المحاور من       بالرئاسةاإلداري  

 المحاور، أما في المحور السابع فقد تم تناول الهيئة الملكيـة            العلمية التي تناقش تلك   

  . عليها الدراسة بحكم أنها الجهة التي أجريتبالرئاسةوإدارة التطوير اإلداري 
  

  التطوير اإلداري: أوال
 :مفهوم التطوير اإلداري

 بين مفهـوم التطـوير      تداخالً  هناك يتضح أن  أدبيات التطوير    مراجعةمن خالل   

اإلداري وبعض المفاهيم األخرى مثـل التطـوير التنظيمـي والتغييـر التنظيمـي              

راء ووجهـات نظـر     آواإلصالح اإلداري، ولعل منشأ هذا التداخل هو التباين بين          

 لعـل مـن     ، عدة عوامل  ى إل  هذا التباين  يرجع، و  هذه المفاهيم  بشأنالكتاب العرب   

 من العوامل كاختالف المدارس والمنـاهج والبيئـة         هلترجمة ثم غير  أبرزها عامل ا  

ري عبـارة عـن     االقحطاني إلى أن مفهوم التطـوير اإلد       ويشير،  المحيطة بالكاتب 

محاولة عربية لوضع مفهوم يعنى بجوانب التطوير في المنظمات الحكوميـة مـع             

 ويرى أن التطوير    ،ىافتقار هذا المفهوم لجوانب عديدة من المفاهيم التطويرية األخر        

 لـه مـع   ومرادفـاً اإلداري إما أن يكون ترجمة عربية لمصطلح التطوير التنظيمي     

ري للدولة،  االتركيز على النظرة الجزئية لهذين المفهومين في االهتمام بالجهاز اإلد         

أو استبدال مفهوم التطوير اإلداري بمصطلح التطوير والتنظيم الـذي يعبـر عـن              

سب مع بيئة منظماتنا    منظمات الحكومية مع تحديد مفهومه بما يتنا      التطوير الشامل لل  
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وبما أن هـذه الدراسـة تتنـاول دور إدارة          ،  )١٨ :هـ١٤١٧،  القحطاني(العربية  

تطبيق اإلدارة االلكترونية وهو ما يمثل جانبا       ل  تهيئة بيئة العمل   التطوير اإلداري في  

 للخالف حول هذه المفـاهيم،      محدودا من جوانب التطوير اإلداري فإنها لن تتطرق       

 الرأي  القائل بأن التطوير اإلداري هو التطوير التنظيمي          ىعلماً بأن الباحث يميل إل    

ـ ١٤١٧الحمود،  (لمصطلحين إن وجد يعود للترجمة      وأن اإلشكال بين ا    ، )١٤ :هـ

  :  ما يليىويستند الباحث في هذا الميل إل

 والمفاهيم التي أوردها    هدافواألالتداخل والتشابه بين الوظائف والخصائص       -١

  . كتاب اإلدارة عند الحديث عن تلك المصطلحات

 أن اإلدارات التي تقوم بعملية التغييـر        ىالواقع العملي في منظماتنا يشير إل      -٢

  .  إدارات التطوير اإلداريىوالتطوير والتنظيم بجميع جوانبها تحمل مسم

 أنـه التطـوير     ىي عل ولذلك فإن هذه الدراسة سوف تتناول التطوير اإلدار       

 .   بيان مفهومهىالتنظيمي، وتقتصر عل

ولبيان مفهوم التطوير اإلداري نورد بعض التعاريف التي تبين ذلك المفهوم،           

التدخل إلجراء تغيير في التنظيم اإلداري نتيجة لعدم الرضا عـن           يعرف بأنه    حيث

نظيم تعتمـد علـى     ستراتيجية لتحريك القوى الدافعة في الت     إأدائه، مما يتطلب وضع     

األساليب والوسائل التي تساعد على اإلسراع بإحداث التغيير فـي الجهـاز اإلداري             

 يعرفو ،  )٩: هـ١٤١٧القحطاني،  (والتقليل من نقاط الضعف في تنظيمه وإدارته        

تلك المجهودات واألنشطة التي تبـذل مـن أجـل          " حمزاوي التطوير اإلداري بأنه     

 اإلداري عن أداء وظيفته في قيادة عملية التنميـة          التخلص من أسباب عجز الجهاز    

بـأن   األعرجـي  ويري،  )٢٠: ١٩٨٥حمزاوي،  ( "جتماعية واالقتصادية بكفاءة    الا

يتجسم في تحقيق درجة مـن التناسـب بـين أعـداد العـاملين              " التطوير اإلداري   

" واختصاصاتهم ومستويات كفاءتهم وبـين عـدد الوحـدات المطلـوب إنتاجهـا              

 أن التطوير اإلداري عبارة عـن       ىفير) فضل اهللا ( أما  ،  )٥٤ :م١٩٨٢،  األعرجي(
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جهود هادفة ومخططة لخلق المناخ المالئم إلحداث تغييـر فـي سـلوك األفـراد               

ـ ١٤٢٠القيسي،   (القراروالجماعات وتطوير أساليب التخطيط والتنظيم واتخاذ         :هـ

ين فاعليـة وكفـاءة      تحـس  ىعملية تغيير هادفة، تهدف إل    " بأنه    عطية هويعرف،  )٩

 طرق ووسائل العمل وفي عالقة      اإلفراد وفي  أن أي تغيير في أداء       ىوير" المنظمة  

ـ         ،)تنظيمي ( اإلدارة بالعاملين هو تطوير إداري      اً ويـشترط لـه أن يكـون مخطط

دفعة إلى األمام تعطى    " بأنه   يعرفه الضحيان  ، على حين  )٢٠٨: هـ١٤٠٨عطية،  (

األهداف عن طريق رفـع كفـاءة الجهـاز ونظمـه           للجهاز اإلداري بقصد تحقيق     

  .)٥٩ :ـه١٤١٢الضحيان، ("وموظفيه

  : أهمية التطوير اإلداري
يمثل التطوير اإلداري أهمية بالغة للمنظمات بصفة عامة ولمنظمات اليوم بصفة           

 وأن تكون فـي     ،هائ أدا ى أن ترقي بمستو   ى حيث حاجتها الماسة والشديدة إل     ،خاصة

 نظراً لشدة المنافسة في الـسوق       ، من التطوير والتنظيم والتغيير    حالة استنفار دائمة  

 وكـذلك   ى، والسرعة الهائلة في التقدم العلمي بجميع جوانبه من جهة أخر          ،من جهة 

 جميع المستويات   ىكثرة التقلبات والتغيرات في البيئة الداخلية والخارجية للمنظمة عل        

  .االجتماعية والسياسية واالقتصادية

 قـد ية التطوير اإلداري في أسباب عديدة ذكرها العديد من المؤلفين، و          وتكمن أهم 

  :كما يليي وه  نفسه، بشكل مجمل وشامل في الوقت األعرجيذكرها

 المادية والبشرية للمنظمـات للعمـل       تاإلمكانياتحقيق االستفادة القصوى من      -١

وب  السلع والخدمات المطل   ى تحقيق األهداف المرسومة لمقابلة الطلب عل      ىعل

 أن يكون حجم المنتج من السلع والخدمات يقابـل مـا            ى عل ،إنتاجها وتوفيرها 

   . مادية وبشريةتإمكانياتملكه المنظمات من 
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 الزيادة المستمرة في أعداد الـسكان زادت مـن أهميـة            ىالتبعات المترتبة عل   -٢

 مواجهة وإشباع حاجات    ى لتكون قادرة عل   ؛التطوير اإلداري بالنسبة للمنظمات   

ور العامة وتطلعاتهم نحو األفضل واألحـسن مـن الـسلع والخـدمات             الجمه

  . المطلوبة

قيام معظم األجهزة اإلدارية في الدول النامية منذ فتـرات زمنيـة طويلـة               -٣

ن البيئة  إ حيث   ،تختلف عن الفترة المعاصرة في األهداف والمعطيات البيئية       

ت تختلف عن التي نشأت فيها تلك المنظمات واألجهزة لها خصائص ومعطيا        

 ذلك إعادة النظـر فـي       ى مما ترتب عل   ،خصائص ومعطيات البيئة الحالية   

 . طرق ووسائل وآلية عمل المنظمة وفقاً لمعطيات البيئة الجديدة

 إلي ضرورة التطوير    ى تبني أهداف تنموية جديدة أد     ىاتجاه الدول النامية إل    -٤

 تحقيق تلـك    ىعل لتكون قادرة    ؛وإعادة النظر في مكونات أجهزتها اإلدارية     

  .)٦٧-٦٦: ١٩٨٢األعرجي، ( الجديدةاألهداف 
 :ر اإلدارييأهداف التطو

 فقـد يـستهدف     ؛ أهداف التطوير اإلداري باختالف الهدف من التغييـر        تختلف

 نظرا لحاجة المنظمة إلى التطوير فـي        ؛التطوير اإلداري جوانب بذاتها دون غيرها     

ن الهدف الـرئيس لعمليـة      إن القول    ويمك شكل أكبر لسبب أو آلخر،    بتلك الجوانب   

  .اإلنتاجيةالتطوير هو تحسين أداء المنظمة لرفع 

 األساسية التطوير الرئيس تحتاج عملية التطوير أن تهتم بالركائز          ولتحقيق هدف 

وقد تناول بعـض الكتـاب      ،  ن ووظائفهم و والعامل والتقنية وهي الهيكل    ،في المنظمة 

  :على النحو التاليتلفة أهداف التطوير اإلداري من زوايا مخ

أن الهدف األساسي للتطوير اإلداري هو تحسين وتطوير وسـائل            عصفور يرى

 تاإلمكانيـا وطرق قيام المنظمات بأعمالها من أجل االستفادة بأكبر قدر ممكن من            

 هنا أن هدف التطوير     نجد،  )٢٣: م٢٠٠٢عصفور،  ( المادية والبشرية لدى المنظمة   
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 وتبسيط اإلجراءات كونها أحد وسـائل       والتقنيةهيكل التنظيمي   يتم تناوله من زاوية ال    

  . لم يرد ذكر الستهداف العاملين ووظائفهمعلى حين ،وطرق قيام المنظمات بأعمالها

هو اإلحساس بااللتزام،   " أن الهدف الرئيسي للتطوير اإلداري      ) ثوماسون(ويرى  

شكالت القائمة فـي المنظمـة،      والتوجه والرقابة الذاتية بين العاملين واالعتراف بالم      

: م١٩٩٩، عالقـي ("ومن ثم الطرق الكفيلة بحل هذه المشكالت، وتأييد هذه الحلـول        

وهنا نجد أن ثوماسون قد تناول أهداف التطوير من زاوية العـاملين مـن                ،)٣٥٩

 ويتناولها أيضا من    ،لين الذاتية بين العام   والرقابةخالل الحديث عن االلتزام والتوجه      

 مـن خـالل االعتـراف بالمـشكالت         واإلجراءات والتقنيةكل التنظيمي   لهيزاوية ا 

 مـن   والتقنيـة  وال شك أن إعادة الهيكلة وتبسيط اإلجراءات         ،والطرق الكفيلة بحلها  

 ي وواالس قسـيزال أمـا   ومن ثم تحسين األداء في المنظمـات،        طرق حل المشاكل    

مـن األداء    بمـستوى عـال    أن األهداف الشائعة للتطوير تتمثل في االرتقاء         يانفير

والدافعية والتعاون ووضوح أساليب االتصال، وخفض معـدالت الغيـاب ودوران           

 ،)٥٤٤ :م١٩٩١سـيزالقي وواالس،  ( األدنى من الصراع والتكـاليف    د، والح العمل

 وإجراءات  وتقنيةيعد استهدافا لجميع زوايا المنظمة التي ذكرناها من هيكلة           وهو ما 

يمكن  داء يعد هدفا رئيسا ال     بمستوى األ  االرتقاءظرا ألن    ن ؛عمل وعاملين ووظائف  

ويلخـص عالقـي    ،  ساسيةاف جميع زوايا وعناصر المنظمة األ      بدون استهد  تحقيقه

  : فيما يلي أهداف التطوير اإلداري

إحداث التغييرات المناسبة في السياسات والهياكل التنظيمية بما يتناسب مـع             - أ

  . التأثير المباشر على فاعلية المنظمةالتطورات الداخلية والخارجية ذات

  تحوير السلوك  - ب

 .)٣٦٠: م١٩٩٩عالقي، ( تغيير القيم واالتجاهات  - ت
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 :مقومات التطوير اإلداري

 لكـي   ؛يقوم التطوير اإلداري على مجموعة من المقومات التي ال غنى له عنها           

ـ ١٤١٤(ويصنف آل زاهـر     ،   ويحقق النجاح المطلوب   يكون فّعاالً  ) ٩٠-٨٩: هـ

وهي كمـا    ، نذكرها مع التعليق عليها    ، خمس مقومات  ومات التطوير اإلداري في   مق

  :يلي

وهـذا منـوط    : لصادقة في عملية التطوير اإلداري    توافر القناعة والرغبة ا    -١

بالسلطة السياسية في البلد والقيـادة اإلداريـة فـي المنظمـات واإلدارات             

 .المتخصصة في هذا الجانب

من خالل التوافق بـين األهـداف       ويكون  : داريالتخطيط السليم للتطوير اإل    -٢

 . المادية والبشرية المتاحةتواإلمكانيا

العالقة بين التطوير والبيئة المحيطـة فـي        : ارتباط التطوير اإلداري بالبيئة    -٣

غاية األهمية، وتجاهل البيئة المحيطة قد يؤدي إلى فشل عمليـة التطـوير             

رية بالبيئة المحيطة بما تحويـه      بالكامل، لذلك يجب أن ترتبط العملية التطوي      

 ألن بعـض األفكـار والطـرق        ،من عادات وتقاليد وقيم ومبادئ وثقافـة      

 نشأت في بيئة تختلف في كثير من معطياتهـا عـن             واألساليب التطويرية 

 .البيئة المحيطة بعملية التطوير

ال شك أن من أهم صفات العملية       : مرارية في عملية التطوير اإلداري    االست -٤

يرية كما ذكرها الكثير من علماء اإلدارة أنها جهد مخطـط وطويـل             التطو

األمد، وهذا يقودنا إلى أن التطوير اإلداري ال يهتم بحل المشاكل القائمة فقط             

بل عليه تدارك المشاكل والعقبات قبل وقوعها من خالل استشراف المستقبل           
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ص وتحدياته ومعرفة ما فيه من فرص وتهديـدات لالسـتفادة مـن الفـر             

 .وتوظيفها والعمل على تالفي التهديدات

جميـع  النظرة الشمولية لألشياء مـن      : لية في عملية التطوير اإلداري    الشمو -٥

 تعطي نتائج أكثر دقة وإيجابية، وتقلل من األخطاء، وتجعل الحكـم            الجوانب

 الصحة والموضوعية، وهذا ينسحب على       من شيء على األشياء يرتقي إلى   

ن نظرتها الشمولية للجوانب التنظيمية واإلنـسانية       إيث  العملية التطويرية، ح  

  .يحقق لها أفضل النتائج

  :معوقات التطوير اإلداري
 بل إنها ترتكز عليـه فـي        ، من التغيير  يءعملية التطوير غالبا ما يصاحبها ش     

 التي تأخـذ أشـكاال      المقاومة من   شيءيقابل ذلك التغيير     بعض األحيان، وغالبا ما   

 بعض العوامل التي تشكل عائقاً دون نجاح عملية التطـوير أو            إلىمختلفة، إضافة   

 نوردها مع   ،)١٩: هـ١٤٢٠(القيسي العوامل ما ذكرها     ومن تلك  ،تقلل من فاعليتها  

  :هيو ،التعليق عليها

وهذا من  : وجود فجوة بين السلوك الفعلي لإلدارة وما تدعو إليه من مبادئ وقيم            -١

فقدون المصداقية فـي    ياري، ويجعل العاملين    يفتك بعملية التطوير اإلد    أشد ما 

              اإلدارة العليا وهم من يتبنى التطوير، وحينها لن يكون هناك رغبـة وال تـبن 

خر ؤ من شأنها أن ت    ، وقد ينتج عن ذلك مقاومة لعملية التطوير       ،لعملية التطوير 

  . فاشلةهاعملية التطوير أو تجعل

  .نشطة التي تهدف إلى التطويرعدم وجود نظام أو رابط يحكم المجهودات واأل -٢

قد تقابل عملية التطوير    : خوف المديرين من التغيير وما يترتب عليه من نتائج         -٣

وهـذه  ،   مما يترتب عليه مقاومة    ، من الخوف  يءحيان بش ألوالتغيير في بعض ا   

تعي أهميتـه    الفئة التي يمتلكها الخوف من التغيير والتطوير هي في الحقيقة ال          

 وال يلزم منه المـساس بهـم أو          ضروري  والتطوير أمر  ييرتدرك أن التغ   وال
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ويكمن الحـل فـي إشـراك       ،  ن على تحقيق أهدافه   وبوظائفهم طالما أنهم قادر   

العاملين في عملية التغيير والتطوير وشرح أهدافه لهم بشكل جيد، وهذا يؤدي            

 .بهم إلى تبنيه وعدم مقاومته

م جمع المعلومات الالزمـة للعمليـة      التخطيط غير السليم لعملية التطوير أو عد       -٤

يعد التخطيط الوظيفة األولى من وظـائف اإلدارة،        : التطويرية بالشكل الصحيح  

تخطط بشكل سليم مبنـي      بعده أو ال   وأي عملية تطويرية تقفز التخطيط إلى ما      

نه إ من ذلك ف   إن حققت شيئاً  ق لن يكتب لها النجاح و     على تشخيص صحيح ودقي   

ويضيف الباحث ما أشار إليه الكثير مـن كتـاب اإلدارة            .يبقى نجاحا منقوصا  

 :أمراً في غاية األهمية وهو

 الكـوادر البـشرية المتخصـصة       ؛ إذ إن  نقص الكوادر البشرية المتخصـصة     -٥

 تعد الركيزة األساسية في العملية التطويريـة، ووجودهـا           جيداً والمدربة تدريباً 

ة ويعد أمرا في غاية األهميـة       يجعل العملية التطويرية تقوم وفق األسس العلمي      

  .لنجاح عملية التطوير

  اإلدارة االلكرتونية : ثانيا
  :االلكرتونيةاإلدارة  مفهوم

 مفهوم اإلدارة االلكترونية مفهوماً حديثاً ظهر نتيجة للتقدم التقني وتطور في            يعد 

  المتزايـد  اإلقبـال السنوات األخيرة بتطور ثورة المعلومات واالتصاالت في مقابل         

اإلدارة االلكترونية فـي أداء   تتمثل  ، و على استخدام الحاسب اآللي بتطبيقاته المتعددة     

األعمال وتبادل المعلومات من خالل الوسائل اإللكترونية، وهذا ليس فقط للمنظمات           

،  أفـراداً وجماعـات    ه وشـرائح  المجتمع  يمتد إلى جميع فئات    وإنماوعالم األعمال   

على مجموعة من وسائل التقنية الحديثة مثـل اسـتخدام          لكترونية  إلوتعتمد اإلدارة ا  
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أجهزة الحاسب اآللي والشبكات والبريد اإللكتروني وغيرها من الوسائل اإللكترونية          

  .التي تساعد على تنفيذ األعمال
  وبهذا نستطيع القول بأن مفهوم اإلدارة االلكترونية هو تحويل األعمـال اإلداريـة             

 وقد أسهم في ظهور     ذ بشكل سريع ودقيق،     ية إلكترونية تنف  التقليدية إلى أعمال إدار   

 ومن أبرزها السوق العالميـة      ، من سمات العالم المعاصر    الجديد الكثير هذا المفهوم   

 وإقليميـة  وغيرها من السمات بانتقال المنافسة من محلية         ،الواحدة، والعميل العالمي  

ستفادة من التقنية الحديثـة      مما شكل ضغطاً على المنظمات بضرورة اال       ،إلى عالمية 

 خدماتها بـشكل يجعلهـا قـادرة علـى           لتقديم ،اإللكترونيةومولودها الجديد اإلدارة    

 وهـو   ، ولد اتجاهاً جديداً في اإلدارة المعاصرة لدى المنظمات        وهذا بدوره  ،المنافسة

 أعمالها اإلدارية من تخطيط وتنظيم وتوجيـه        إلنجازتحولها إلى منظمات الكترونية     

 وبهذا أصـبحت    ، والعالمية واإلقليميةا المحلية   ابة بالسرعة التي تحقق لها أهدافه     ورق

وسـوف تعـرض الدراسـة بعـض         ،  اإلدارة االلكترونية ضرورة ال غنى عنهـا      

  :التعريفات التي توضح مفهوم اإلدارة اإللكترونية بشكل أكبر فيما يلي

 جميـع مهـام وأنـشطة       عملية ميكنة "  اإلدارة اإللكترونية بأنها      السالمي عرفي

 المعلومات الضرورية، للوصول    المؤسسة اإلدارية، باالعتماد على جميع تقنيات     

تحقيق أهداف اإلدارة الجديدة في تقليل استخدام الورق وتبسيط اإلجـراءات            إلى

 السريع والدقيق للمهام والمعامالت لتكون كـل        واإلنجازوالقضاء على الروتين    

، )١٣٥: م٢٠٠٣،  الـسالمي  ("ومة اإللكترونية الحقـاً   إدارة جاهزة لربطها بالحك   

تنفيذ كل األعمال والمعامالت التي تـتم       " ويعرف غنيم اإلدارة االلكترونية بأنها      

بين طرفين أو أكثر سواء من األفراد أو المنظمات من خالل اسـتخدام شـبكات              

أمـا نجـم فيعـرف اإلدارة       ،  )٣١ :م٢٠٠٤غنـيم،   " (اإللكترونيـة االتصاالت  
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نترنـت وشـبكات    مكانات المتميزة لإل  إلالعملية القائمة على ا   " إللكترونية بأنها   ا

األعمال في تخطيط وتوجيه والرقابة على الموارد والقدرات الجوهرية للـشركة           

 ، )١٢٧: م٢٠٠٤نجـم،   " (ود من أجل تحقيق أهداف الشركة     واآلخرين بدون حد  

 منظومات األعمال واألنشطة    "ويضيف ياسين بأن اإلدارة االلكترونية عبارة عن        

ونالحـظ أن   ،  )٢٢: م٢٠٠٥ياسين،  ( "الشبكاتالتي يتم تنفيذها إلكترونياً وعبر      

 عبـارة عـن ميكنـة       اإللكترونيةجميع التعريفات السابقة تتفق في كون اإلدارة        

 باالعتمـاد  أي نقلها وتحويلها من أعمال ورقية إلى أعمال إلكترونيـة            ؛األعمال

نية الحديثة، لكن بالنظر إلى تلك التعريفات نجـد أن تعريـف             التق استخدامعلى  

 وهي خطوة   ، حيث ركز على تبسيط اإلجراءات     ، من الشمولية  يء فيه ش  يالسالم

 ثم ذكر أن من األهـداف أن تكـون كـل إدارة             ،يجب أن تتم قبل عملية الميكنة     

بـين   وهذا فيه إشارة إلـى الفـرق         ،جاهزة لربطها بالحكومة اإللكترونية الحقا    

اإلدارة اإللكترونية والحكومة اإللكترونية بأن األولى تسبق الثانيـة وأن اإلدارة           

رات والهيئات  اإللكترونية هي بمثابة المرحلة األولى والتي تتم على مستوى الوزا         

 ثم تأتي بعد ذلك الحكومة اإللكترونية من خالل عملية الربط تحت            ،والمؤسسات

  .يسمى بالبوابة اإللكترونية ما
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  : أهمية اإلدارة اإللكرتونية
، األول أهميتهـا    نسوف يتم تناول أهمية اإلدارة اإللكترونية من خالل محوري        

  . على المستوى القومي أهميتها والثاني،على مستوى المنظمات

  : أهمية اإلدارة اإللكترونية بالنسبة للمنظمات  - أ

مات واالتصاالت التي   تزايدت أهمية اإلدارة االلكترونية في ظل ثورة المعلو       

أصبحت تلعب دوراً أساسياً في إدارة التغيير، وباتت اإلدارة اإللكترونية ذات أهمية            

  .بالغة فيما يتعلق بتوظيف المعرفة واالستفادة منها في تحقيق أهداف المنظمة

 وتعمـل علـى     ،متفاوتةوتؤثر اإلدارة اإللكترونية على أداء المنظمات بدرجات        

 ؛ العمل، وتساعد المنظمات على سرعة االستجابة لمتطلبات السوق        تحسين جودة أداء  

حيث توفر كل المعلومات المطلوبة عـن طلبـات األسـواق وصـفقات األعمـال               

واألسعار، باإلضافة إلى ضمان تحقيق العدالة والدقة والشفافية عند تنفيـذ األعمـال          

ميـة اإلدارة    أه غنـيم ويتنـاول   ،  )٤٥-٤٣: م٢٠٠٤غنـيم،   (والمعامالت المختلفة   

االلكترونية على مستوى المنظمات من خالل العديد من الفرص والمزايا التي تتمثل            

  : فيما يلي

 حيـث تـؤدي اإلدارة      ؛ وزيادة ربحيـة المنظمـة     اإلنتاجانخفاض تكاليف    .١

اإللكترونية إلى تخفيض تكـاليف المبـاني واألجهـزة ورواتـب العـاملين             

 التقليـدي إلـى     المنظمات مـن  كل  واإلجراءات اإلدارية نتيجة الختالف ش    

لكتروني الذي يتطلب عمالة أقل ومواقع جغرافية محدودة مما يترتب عليه           اإل

  . زيادة األرباح

 حيـث تمكـن اإلدارة      ؛اتساع نطاق األسواق التي تتعامـل فيهـا المنظمـة          .٢

 على أكبـر    االستحواذ ومن ثم    ،لكترونية المنظمة من دخول أسواق جديدة     اإل
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 سواء على مستوى األسواق المحلية أو العالميـة         ،ألسواقحصة ممكنة من ا   

 . نتيجة إزالة الحواجز الجغرافية التي توفرها شبكات االتصاالت اإللكترونية

 اإلدارة اإللكترونية هتوفر توجيه اإلنتاج وفقاً لرغبات المستهلكين بناء على ما    .٣

 .من معلومات دقيقة عن احتياجاتهم ورغباتهم

 اإلدارة  هدرة التنافسية للمنظمـة مـن خـالل مـا تـوفر           تحسين وزيادة الق   .٤

لكترونية للمنظمة من فرصة التواجد عن قرب في األسواق ومعرفة نـوع            إلا

 رغباتهم مـن    إشباع والعمل على    ،وشكل المنتج المستهدف من قبل العمالء     

 .  المنتجخالل تحسين جودة

 علـى التعامـل     لكترونية في التخفيف والحد من االعتمـاد      إلتساهم اإلدارة ا   .٥

 والتي من أبرزها تبديد الجهد والوقت وزيادة التكاليف   ، السلبية وآثارهالورقي  

لحاسـب  وصعوبة البحث عن المعلومة عند الحاجة لها من خالل اسـتخدام ا           

  .)٤٩-٤٥: م٢٠٠٤غنيم، ( اآللي وتطبيقاته المختلفة

  : أهمية اإلدارة اإللكترونية على المستوى القومي  - ب

يجابيـات علـى     اإل مـن  ة اإللكترونية العديد من المزايا والكثيـر       تحقق اإلدار 

 وتسهم في نمو االقتصاد     ، وتصب تلك المزايا في المصلحة العامة      ،المستوى القومي 

 في تحقيـق    إلسهامها وذلك ، وتجلب الرضا لجميع شرائح وفئات المجتمع      ،الوطني

 وهي من وجهـة نظـر       ،الشفافية والوضوح والتي بدورها تحقق العدالة االجتماعية      

 ال سـيما أن     ،الباحث من أهم دعائم االستقرار السياسي واالقتصادي واالجتمـاعي        

  . شجع عليهتقرار في المجاالت اآلنفة الذكر يخلق المناخ المناسب لالستثمار وياالس
 أهم الفرص والمجاالت التي تـساعد اإلدارة اإللكترونيـة علـى            غنيمويعرض     

  : هم في نمو االقتصاد الوطني في النقاط التاليةتوفيرها ودعمها مما يس
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تساعد اإلدارة اإللكترونية على تحسين الخدمات الحكومية والعمل على تبسيط           -١

 وتحقيـق   ،وتسهيل اإلجراءات ونماذج العمل والخدمات المقدمـة للمـواطن        

  .والمستثمرالشفافية والوضوح للمواطن 

في المجال التقني من خالل إنـشاء       تتيح اإلدارة اإللكترونية تشجيع االستثمار       -٢

وتشغيل صناعات محلية تعمل في مجاالت تكنولوجيا المعلومات، وهذا مـن           

 .شأنه أن يسهم في إيجاد الكوادر الوطنية المتخصصة في هذا المجال

تساهم اإلدارة اإللكترونية في حل الكثير من العقبات التي تعتـرض حركـة              -٣

لق بسهولة وسـرعة النفـاذ لألسـواق         خاصة فيما يتع   ،الصادرات في الدولة  

 في ظل التنافس الشديد وتحديات السوق العالمية التي تفرضها منظمة     ،العالمية

 . التجارة العالمية وحرية التجارة

 من خالل تحقيق الشفافية في الحصول على المنتجـات          ،دعم جانب الواردات   -٤

 وهذا بدوره   ،وكالء بعيداً عن الوسطاء وال    ،من األسواق العالمية بأقل األسعار    

 .يسهم في منع االحتكار واختيار أفضل العروض من حيث السعر والجودة

توفر اإلدارة اإللكترونية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة فرصة المـشاركة          -٥

 تـوفير ، مثـل    في حركة التجارة العالمية بما تقدمه لها من مميزات متعـددة          

كـاليف عمليـات التـسويق       والمكان الالزم ألداء األعمال وخفـض ت       تالوق

، وهذا بدوره يزيد من نشاطها ومساهمتها فـي االقتـصاد           واإلعالنوالدعاية  

 . الوطني

تتيح اإلدارة اإللكترونية المجال بشكل واسع وسهل أمام األفـراد للوصـول             -٦

غنـيم،  ( االستهالك التي يستهدفونها بمنتجاتهم بأقل تكلفـة       ومراكز   لألسواق

  .)٥٣-٥٠: م٢٠٠٤

  :دارة اإللكرتونيةأهداف اإل
تسعى اإلدارة اإللكترونية إلى تحقيق العديد من األهداف التـي تعـود علـى        

 وتصب في الهدف الـرئيس للمنظمـات وهـو رفـع            ،المنظمة بالكثير من الفوائد   

  :تتمثل فيما يليالتي و من تلك األهداف وقد ذكر بعض الكتاب شيئاً ،اإلنتاجية
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 .فة للمؤسسة وكأنها وحدة مركزيةإدارة ومتابعة اإلدارات المختل •

تركيز نقطة اتخاذ القرار في نقاط العمل الخاصة بها مع إعطاء دعم أكبر              •

 .في مراقبتها

 .تجميع البيانات من مصادرها األصلية بصورة موحدة •

 .تقليص معوقات اتخاذ القرار عن طريق توفير البيانات وربطها •

 . المختلفةتقليل أوجه الصرف في متابعة عمليات اإلدارة •

توظيف تكنولوجيا المعلومات من أجل دعم وبناء ثقافة مؤسسية إيجابيـة            •

 .كافة لدى العاملين

 .توفير البيانات والمعلومات للمستفيدين بصورة فورية •

 .التعلم المستمر وبناء المعرفة •

كافـة   زيادة الترابط بين العاملين واإلدارة العليا ومتابعة وإدارة المـوارد          •
  .)٤ :م٢٠٠٤رضوان، (

 .توسيع نطاق توزيع المعلومات واتخاذ القرارات بصورة فورية •

تحقيق مرونة فعالة في منهجية تنفيذ األنشطة والعمليات المترابطـة فنيـا             •

 .ووظيفيا في داخل المنظمة

 .)٤٥-٤١ :م٢٠٠٥ياسين، ( التحرر من القيود البيروقراطية •

 وبالتـالي   ،علومـات اإلسهام في ديمقراطية التنظيم من خالل مشاركة الم        •

  .)١٢٣: م٢٠٠٤نجم، ( إزالة الفجوة التنظيمية بين اإلدارة العليا والعاملين

  :خصائص اإلدارة اإللكرتونية
إللكترونية أنها تقلل بشكل كبير االعتماد على أشياء        ا اإلدارة   زمن أهم ما يمي   

الورق والحدود  لتقليدية، من أبرزها    الية كانت تعتمد عليها اإلدارة ا     كثيرة ذات كلفة ع   

المكانية والزمانية وكثرة العاملين وضخامة المباني وغيرها من األمور التي تعيـق            

أهم خصائص اإلدارة اإللكترونية    ) مصطفى(عرض لنا   يو،  السرعة والدقة في األداء   

  :النقاط التاليةفي 
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 .إدارة الملفات بدال من حفظها .١

قية حيث سهولة التعديل لكترونية بدال من الورإلاالعتماد على الوثائق ا .٢

 .عليها والسرعة في استرجاعها

 عن بعد دون الحاجة لالنتقال إلى ت المؤتمراحضورتوفير إمكانية  .٣

 .مقر االجتماع

 .لبريد اإللكتروني كبديل سريع وفّعال عن الصادر والواردتوفر ا .٤

 وبالتالي توفر المزيد من ل األعمالسيرتوفر المتابعة اإللكترونية  .٥

  .)٢٣ :هـ١٤٢٧الضافي،  (جهد والتكلفةالوقت وال

  : اإلدارة اإللكرتونيةحنومعوقات التحول 
تحول نحو اإلدارة اإللكترونية يتطلب توفير العديد من المتطلبات سـواء المتعلـق             ال

منها بعملية التنظيم وإدارة التحول أو المتعلق بالموارد البشرية واإلمكانات الماديـة،            

 يشكل عائقا من عوائق التحول، ومن أهم هذه         تطلباتالموعدم أو ضعف وجود تلك      

  :المعوقات

 .اختالف نظم اإلدارة حتى داخل المنظمة الواحدة .١

 .عدم اقتناع إدارة المؤسسة بدواعي التحول ومتطلباته .٢

عدم توافر الحافز القوى لدى األفراد إلنجـاح عمليـة التحـول وعـدم               .٣

  . من عملية التحول والنجاحبأنهم جزءإحساسهم 

  .لكترونية المتكاملة داخل المنظماتإلعوبة الوصول إلى اإلدارة اص .٤

 .عدم توافر بنية أساسية فنية جيدة .٥

الطبيعة البشرية وثقافة األبـواب المغلقـة والخـوف مـن التكنولوجيـا              .٦

 .وتطبيقاتها

 :٢٠٠٤رضـوان،   ( عدم الثقة في حماية سرية وأمن التعامالت الشخصية        .٧

٧-٦(.  
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علوماتي عند بعض اإلداريين الذين يمتلكون      عدم وجود وعي حاسوبي وم     .٨

 .قرار إدخال هذه التقنية

 ضعف اهتمام اإلدارة العليا بتقييم ومتابعة تطبيـق اإلدارة اإللكترونيـة           .٩

 .)م٢٠٠٣المسفر، (

  .عدم تهيئة بيئة العمل اإلدارية .١٠

  :أهم الفوائد التي تعود على املنظمات من تطبيق اإلدارة االلكرتونية
 واستطاعت أن تحقق لها     ،ة اإللكترونية نقلة نوعية في عمل المنظمات      دثت اإلدار أح

مجموعة من الفوائد التي تشكل إحدى أهم العوامل المساعدة في مواجهـة تحـديات              

  :العالم المعاصر الذي تميز بثورة المعلومات، ومن تلك الفوائد

  . توفير الشفافية والمساءلة .١

  .تشجيع المبادرات واإلبداع واالبتكار .٢

توسيع المشاركة في المعلومات وتبادلها من خـالل أسـاليب التقنيـة             .٣

  .الحديثة

 وهي اتساع المشاركة فـي اتخـاذ      ،التركيز على مجاالت إدارية جديدة     .٤

أيـوب،  ( كيذالقرار، ونشر الوعي بأهمية المعرفة وتنمية رأس المال ال        

  .)م٢٠٠٤
توى  على مـس   هتبسيط اإلجراءات داخل المؤسسات واألجهزة وانعكاس      .٥

 .الخدمة المقدمة

 .اختصار وقت تنفيذ المعامالت اإلدارية المختلفة .٦

   تطبيق اإلدارة اإللكرتونيةوإدارة التطوير اإلداري 
مرحلة تهيئة  : تمر عملية تطبيق اإلدارة اإللكترونية بمرحلتين أساسيتين، األولى       

وزيـادة  بيئة العمل وتتضمن إعادة هندسة نظم العمل، وتدريب الكوادر البشرية،           

مرحلـة  : تثقيف العاملين بمعنى وأهمية ومصطلحات العمل اإللكتروني، والثانيـة        

 المادية أو الجانب التقني من أجهزة  حاسب آلي وبرامج وشبكات           تتوفير اإلمكانيا 
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داخلية وخارجية، وعدم المرور بالمرحلة األولى أو قفزها إلـى الثانيـة مباشـرة              

يق اإلدارة اإللكترونية ألهدافها، وقد يعرضها      يضعف عملية التطبيق ويقلل من تحق     

وظيفـة إنجـاز األعمـال      :"للفشل نظرا ألن اإلدارة اإللكترونية هي عبارة عـن        

وهذه الوظيفة لإلدارة   ) ٢٢:م٢٠٠٥ياسين،  "(باستخدام النظم والوسائل اإللكترونية   

هـاز  تهيئـة الج  "اإللكترونية تحتاج أن يسبقها تحقيق بعض المتطلبات التنظيمية و        

، وتعـد إدارة التطـوير      )٨١:م١٩٨٢األعرجي،  " (اإلداري لتحقيق أهداف جديدة   

اإلداري في المنظمة هي اإلدارة المعنية بالعمل على تحقيق تلك المتطلبات وتهيئة            

الجهاز اإلداري، لتساعد التهيئة على تطبيق اإلدارة اإللكترونيـة كهـدف جديـد             

وتـاريخ  ) ١٩٢(لإلصالح اإلداري رقـم   للمنظمة، وقد أوضح قرار اللجنة العليا       

هـ المهام المنوطة بإدارة التطوير اإلداري حيث أناط بها المهـام           ١٨/١١/١٤٠٩

  :المتعلقة بالتنظيم والتدريب ومن أبرز تلك المهام مايلي

دراسة وتحديد االحتياجات التدريبية للعاملين في الجهاز في كافـة المجـاالت              - أ

 .ة إلتاحة فرص التدريبواقتراح الخطط والبرامج الالزم

 .متابعة اللوائح المتبعة في العمل وتقديم االقتراحات لتطويرها  - ب

 .إجراء الدراسات ا لتنظيمية للجهاز وتحديث دليله التنظيمي كلما دعت الحاجة  - ت

تبسيط إجراءات العمل في الجهاز وتصميم وتطوير نمـاذج العمـل وإعـداد               - ث

 .وتحديث دليل اإلجراءات

رار تتضح أهمية دور إدارة التطوير اإلداري في تهيئـة بيئـة            ومن خالل هذا الق   

العمل المعينة على تطبيق اإلدارة اإللكترونية والمتمثلة في مجموعة من العناصـر            

من أهمها العمل على إحداث بعض التغييرات في الثقافة التنظيمية بصفة عامة مع             

ية بشكل مباشر بصفة خاصة     التركيز على الجانب الثقافي المتعلق باإلدارة اإللكترون      

وهو زيادة تثقيف العاملين بالجانب الثقافي اإللكتروني من خالل توعيتهم بأهميـة            

وفوائد استخدام التقنية الحديثة وتعريفهم بمعنى بعض المصطلحات المهمة في هذا           

تهيئتهم لهذا التحول يمكنهم من     "الجانب، وهو جزء مهم في جانب التهيئة حيث أن          

أبـو مغـايض،    " (وائده ومردوده الـضخم، وبالتـالي تفـاعلهم معـه         استيعاب ف 
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، ألن الثقافة التنظيمية السلبية تقف حجر عثرة على طريق التطوير           )١٩٨:م٢٠٠٤

من أجل النجاح في تنفيذ أي مشروع جديـد يجـب أوالً فهـم الثقافـة                "ولهذا فإنه   

م ٢٠٠٥إلداريـة،   سلسلة المميـزون ا   " (المؤسسية فهماً عميقاً، والعمل من خاللها     

، لتكون الثقافة التنظيمية بمثابة األرض الخصبة لزراعة المشروع الجديـد،           )١٥٤:

ومن أدوار إدارة التطوير اإلداري في عملية التهيئة إعادة تصميم الهيكل التنظيمي            

للمنظمة بما يتالئم مع تطبيقات اإلدارة اإللكترونية من حيث درجة المرونة وإعادة            

لمنظمة ونطاق اإلشراف والتوجه نحو الالمركزية وتحقيق مـستوى         تصميم أقسام ا  

جيد من التنسيق بين اإلدارات المختلفة، ومن تلك األدوار أيضا العمل على تبسيط             

إجراءات العمل واختصارها لتؤدي عملية ميكنتها األهداف المرجـوة، وإال فـإن            

يحقق أهـداف اإلدارة    مجرد ميكنة إجراءات العمل دون مرورها بعلمية التبسيط ال          

اإللكترونية بشكل فّعال، وأخيرا فإن من العناصر المستهدفة من قبل إدارة التطوير            

اإلداري أثناء عملية التهيئة تدريب الكوادر البشرية على المهارات الفنية الالزمـة            

لتطبيق اإلدارة اإللكترونية لتمكنهم من سهولة التعامل مع أجهزة الحاسـب اآللـي             

المختلفة وبالتالي القدرة على تحقيق أهداف اإلدارة اإللكترونيـة، وبهـذا           وبرامجه  

ومما ذكر سابقاً يتضح أن إدارة التطوير اإلداري تؤدي دوراً في غاية األهمية فيما              

يتعلق بتطبيق اإلدارة اإللكترونية، وهذا الدور في الحقيقة يمثل المرحلة األولى التي            

  .ليكتب لها النجاح ومن ثم تحقيق أهدافهايجب أن تمر بها عملية التطبيق 

  :الثقافة التنظيمية: ثالثا
 الثقافة التنظيمية دوراً هاماً وأساسياً في حيـاة األفـراد والجماعـات             تؤدي

والمجتمعات، وتؤثر سلباً أو إيجاباً في السلوك العام بحسب طبيعـة ونـوع الثقافـة          

تماعية فهي أيضاً لهـا ثقافتهـا       وبما أن المنظمات جزء من المنظومة االج      ،  السائدة

  .  وهي ما نسميها بالثقافة التنظيمية،الخاصة بها والمؤثرة عليها

وتختلف تلك الثقافة التنظيمية من منظمة إلى أخرى، وتشكل أحد أهـم أسـباب                

بـرج  جرين( االستقرار في المنظمات، وتدفع العاملين إلى مزيد من التطلع واالبتكار         
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ولذلك فإن وجود ثقافة تنظيمية إيجابية يساعد على        ،  )٦٢٧-٦٢٦: م٢٠٠٤وبارون،  

التحسين المستمر والتطوير واإلبداع في المنظمة ويدفع العـاملين نحـو ممارسـة             

  . السلوك اإليجابي الذي بدوره يصب في اتجاه أهداف المنظمة

وتطبيق اإلدارة اإللكترونية في المنظمات إنما هو جزء مـن عمليـة التطـوير                

، بل إنه أصبح ضرورة ملحة، ولهذا فإن مثل هذا التطبيق يحتاج لوجـود              والتحسين

  .ثقافة تنظيمية إيجابية تدعم عملية التطبيق وتساعد على نجاحها

  : تعريف الثقافة التنظيمية 
إطار معرفي مكون من االتجاهات والقيم ومعايير       :"عّرف الثقافة التنظيمية بأنها   تُ  

م ٢٠٠٤جرينبرج وبارون،   ( "ها العاملون في المنظمة   السلوك والتوقعات التي يتقاسم   

 كل ما صنعته يد اإلنسان وأنتجه عقله مـن          ":  بأنها   )كلباتريك(ويعرفها  ،  )١٢٧ :

وفي تعريـف   ،  )٤٤٣ :م  ١٩٩٧حريم،   ("أشياء ومن مظاهر في البيئة االجتماعية       

ارات العـاملين   ميزون اإلدارية إشارة إلى تأثير الثقافة التنظيمية على قـر         مسلسلة ال 

مجموعة من القـيم والمعتقـدات      : " حيث عرفت الثقافة التنظيمية بأنها     ؛وتصرفاتهم

 قراراتهم وتصرفاتهم   واالفتراضات يحملها العاملون بالمؤسسة بداخلهم، فتؤثر على      

  ) .١٤٩ :م ٢٠٠٥ميزون اإلدارية، مسلسلة ال" (المختلفة

  : خصائص الثقافة التنظيمية 
ية عدد من الخصائص والسمات التي تميزها، ويمكن تحديد تلك          للثقافة التنظيم   

 وقد قـام باسـتقراء تلـك      ،الخصائص من خالل استقراء  التعاريف المتعددة للثقافة       

  : هي،خرج بأربعة خصائصو ،الخصائص من تعاريفها المختلفة آل سعود

معنوي ال  المكون : هي ،نها خليط مكون من ثالث مكونات     إ إذ ؛الثقافة كل مركب  ـ  ١

 والمكون المادي وهي األشياء الملموسـة مثـل         ،ويمثل القيم واألخالق والمعتقدات   

  . والمكون السلوكي ويتمثل في العادات والتقاليد،اآلالت والمعدات واألدوات
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 فأي تغيير يحدث في أي من جوانبها ينعكس علـى المكونـات             ؛ـ الثقافة متكاملة  ٢

  .الثالثة

 وهي تمارس   ، ألنها من صنع اإلنسان وإبداعه     ؛جتماعيةالثقافة خاصية إنسانية ا   ـ  ٣

  . من قبل المجتمع بأشكال وطرق مختلفةهنفس في الوقت

الناتجـة   فيمكن اكتسابها بالتعليم والتدريب والممارسة والمحاكاة        ،الثقافة مكتسبة ـ  ٤

آل ( البشري بعضه بـبعض يجعـل منهـا تراكميـة          عن تواصل واختالط العنصر   

  .)١٢-١١ :هـ١٤٢٤سعود،

  :  يف املنظمات ةي التنظيمدور الثقافة
 من أهمية الثقافة التنظيمية ودورها في عمليـة    شيئاً في المقدمة    الدراسة بينت  

 دفع العاملين نحو تحقيق خطط      ى وكيف أنها تعمل عل    ،التطوير واإلبداع في المنظمة   

ـ           ،وأهداف المنظمة  ث يـشير    غير أن الثقافة التنظيمية في المنظمات قد تتنـوع حي

المرسي إلى أن المنظمات قد تمتلك أكثر من ثقافة واحدة أو قد يتوافر فيها نـوعين                

  :من الثقافة وهما

الثقافة السائدة وتعكس القيم الرئيسية التي تغلف سلوكيات الغالبية من أعضاء            .١

 .التنظيم

ت الثقافة الفرعية وتتمثل في أنماط الثقافات التي تنشأ داخل األقسام أو اإلدارا            .٢

أو الوحدات الجغرافية التابعة للمؤسسة باإلضـافة للقـيم الرئيـسية العامـة             

  ).١٦:م٢٠٠٦المرسي، (

  :  الثقافة في المنظمات بأنها تؤديها األدوار التي من جرينبرج وبارون ويوضح كل  

  وهذا من شـأنه أن يقـوي       ،تزود المنظمة والعاملين فيها باإلحساس بالهوية      .١
 ويجعلهم يشعرون باالنتماء للمنظمة وبأنهم      ،ة المنظمة ارتباط العاملين برسال  

 .جزء منها
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 وهذا يجعلهم يقدمون اهتمامات الشركة علـى        ،خلق االلتزام برسالة الشركة    .٢

اهتماماتهم الشخصية، ولسان حال الثقافة يقول ويذكر العاملين بأن المنظمـة           

 .للعاملينهي أهم شيء بالنسبة 

 وهذا الدور بالغ األهمية للمـوظفين       ،نظمةدعم وتوضيح معايير السلوك بالم     .٣

  فهي تقود أقوال وأفعـال العـاملين       ،بصفة عامة والجدد منهم بصفة خاصة     

  .)٦٣٠: م٢٠٠٤جرينبرج وبارون،(

   :التنظيمية إدارة التطوير اإلداري وإدارة الثقافة
 إدارة التطوير اإلداري في المنظمة واحدة من أهم اإلدارات واألطـراف            تعد  

 دوراً في تطوير ودعـم وتغييـر   وتؤدية في تشكيل أو تغيير ثقافة المنظمة،       المؤثر

وسـائل الـدعم      لتكون مالئمة وقادرة على تحقيق أهدافها من خالل        ؛ثقافة المنظمة 

، ويرى ياسين بأن الوعي بثقافة المنظمة وإدارتها بفاعلية يساعد في           والتغير المختلفة 

ة، ويقلص الفجوة بين فريق تطوير مـشروع        تطبيق نظم وأدوات اإلدارة اإللكتروني    

ياسـين،  . (اإلدارة اإللكترونية وبين العاملين ويجعلهم أقل مقاومة لعمليـة التغييـر          

، وتحتاج المنظمة إلى بناء ثقافة تنظيمية عندما تنهج اسـتراتيجيات           )٢٦٢:م٢٠٠٥

 ،)٥٧٥:م٢٠٠٦مـاهر،   ( في نجاح الممارسات الجديـدة     مساعداجديدة لتكون عامالً    

ويمكن إلدارة التطوير اإلداري أن تعمل على إدارة الثقافة التنظيميـة ببنـاء ثقافـة               

  :تنظيمية جديدة تتناسب مع توجهاتها من خالل الوسائل التالية

 . تقنية جديدةإدخالاستغالل بعض الظروف التي تمر بها المنظمة ومن ذلك  .١

ثها بين العاملين ومن نشر الثقافة الجديدة بالعديد من الطرق التي تساعد على ب     .٢

 :ذلك مايلي
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الشعارات وفيها تعبر المنظمة عن الثقافة الجديدة في شكل عبـارات             - أ

عمالؤنـا مـصدر   (، )الـسالمة أوالً (،  )الجودة شـعارنا  (موجزة مثل 

 ).فخرنا

نشر بعض الحكايات التي تؤكد على الثقافة الجديدة من خالل األحداث             - ب

 .التي وقعت فعالً

 .ة وهذا بدورة يؤصل مالمح الثقافة المرغوبةإعالن مبادئ المنظم  - ت

 تبتـصرفا دعم الثقافة الجديدة من خالل تعويد وتعليم العاملين على القيـام             .٣

 : المنظمة ومن أهم الطرقةبثقافسلوكية تتمشى مع القيم والمعايير الخاصة 

 .مكافأة العاملين الملتزمين بقيم ومعايير الثقافة الجديدة - أ

 . على التكيف مع معايير وقيم الثقافة الجديدةاختيار عاملين قادرين  - ب

 .تدريب العاملين على الثقافة الجديدة  - ت

  بمعايير وقـيم الثقافـة الجديـدة       االلتزامتصميم وإرشادات عن كيفية       - ث

 .)٥٨٠-٥٧٦:م٢٠٠٦ماهر، (

  .إرساء القدوة..ترسيخ الدور الرمزي لإلدارة .٤

 Jobكثف للتعاقب الوظيفيالتقليل من الثقافات الفرعية من خالل االستخدام الم .٥

 Rotation) ،٣٨:م٢٠٠٦المرسي(.  

   :اإللكرتونية اإلدارة والثقافة التنظيمية 
ظمة علـى عمليـة     مما ال شك فيه أن وجود ثقافة تنظيمية إيجابية يساعد المن            

، وتطبيق اإلدارة اإللكترونية يحتاج إلى ثقافـة        والعكس صحيح التطوير والتحسين،   

 وتستوعب الكثير من المفاهيم التي تساعد على نجاح عملية          تكارواالبتؤمن بالتجديد   

  .التطبيق
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 في المنظمة أن تكون عنصرا إيجابيـاً فـي عمليـة            ويمكن للثقافة التنظيمية السائدة   

تطوير مشروع اإلدارة اإللكترونية والعكس صحيح إذا كان الطابع لهذه الثقافة هـو             

ياسـين،  (طرق التي اعتادت عليهـا اإلدارة       ميلها نحو التقليد وأداء األعمال بنفس ال      

  )٢٦٢:م٢٠٠٥

والعمل على تحقيق تغيرات في الثقافة التنظيمية الستيعاب مفـردات العمـل            

 ؛اإللكتروني يجعل من العمليات اإللكترونية ومعطياتها أحد مكونات ثقافة المنظمـة          

أبـو  ( لتحـول  ويجعل بيئة المنظمة أكثر قابلية لعمليـة ا        ،مما يخفف مقاومة التغيير   

أبـو   ( في أدبيـات الدراسـة     ومن خالل النظر والبحث   ،  )١٨٨: م٢٠٠٤مغايض،  

م؛ العمـار،   ٢٠٠٤م؛ رضـوان،    ٢٠٠٤م؛ نجم،   ٢٠٠٥م؛ ياسين،   ٢٠٠٤مغايض،  

هم الجوانب الثقافية   أو فإن من أبرز     ) م٢٠٠٦م؛ الضافي،   ٢٠٠٤؛ غنيم،   هـ١٤٢٨

  :  ويتمثل فيما يلي قافة اإللكترونيةجانب الث هو ،الالزمة لتطبيق اإلدارة اإللكترونية

 .لتوعية بأهمية استخدام التقنية الحديثة انشر .١

 . العمل اإللكترونيبمعنى العاملين تثقيف .٢

 . العاملين بفوائد اإلدارة اإللكترونية تثقيف .٣

 .شبكة اإلنترنت بمعنى العاملين تثقيف .٤

 .الشبكة الداخلية بمعنى العاملين تثقيف .٥

 .مصطلح البوابة اإللكترونية ىبمعن العاملين تثقيف .٦

 .األرشفة اإللكترونية بمعنى العاملين تثقيف .٧

 .التوقيع اإللكتروني بمعنى العاملين تثقيف .٨

 



     ٣٥

 درجة الثقة لدى العاملين بالتعامالت اإللكترونية بدالً مـن التعـامالت            زيادة .٩

  . الورقية

  : إعادة تصميم اهليكل التنظيمي: رابعا
 ،أهـدافها  هم وسائل المنظمة في العمل على تحقيق      يعد الهيكل التنظيمي من أ      

ومن األهمية بمكان أن تؤخذ أهداف المنظمة ووسائل تحقيق تلك األهـداف بعـين              

ليكون قادراً على تحقيقهـا ونجاحهـا بأقـل         ؛  االعتبار عند تصميم الهيكل التنظيمي    

يوم ما  ومن الوسائل الحديثة في تحقيق أهداف المنظمات ال       ،  عقبات وصعوبات ممكنة  

اإللكترونية، وهي من الوسائل التي تشكل أهمية وضرورة لمنظمات          يسمى باإلدارة 

هذا العصر، نظراً لما تحققه من سرعة انجاز وشفافية تؤدي إلى جودة عاليـة فـي                

 الهيكـل التنظيمـي مالئمـاً لتطبيـق اإلدارة          نبد أن يكو    لذلك ال  ،تحقيق األهداف 

ن العقبات التي من شأنها أن تقف عائقاً في تحقيـق           اإللكترونية بحيث يكون خالياً م    

 كاتساع نطاق األشراف وارتفاع درجة المركزية       وسيلة اإلدارة اإللكترونية ألهدافها   

  .  وتبادل المعلومات وغيرها من الصعوباتاالتصالوالرسمية وصعوبة 

  : مفهـوم اهليكل التنظيمي 
 بنائها وطبيعـة نـشاطها      نظمة وكيفية ميعكس الهيكل التنظيمي صورة عن ال       

ومكوناتها الداخلية وطبيعة العالقة بين تلك المكونات، واألدوار المنوطة بكل جـزء            

  .من أجزائها

 فهو  ؛ولفظ الهيكل التنظيمي كما يشير عساف استعير من هيكل البنيان العادي             

س األدوار، وأنا  وقوالب لسد الفراغات، ودرج للربط بين        ،يحتاج إلى دعامات لحمله   

ويرى عصفور بـأن الهيكـل التنظيمـي        ،  )٩: هـ١٤١٤عساف،  (يسكنون المبنى   

عبارة عن اإلطار العام الذي يبين الوحدات اإلدارية التي تتكون منها المنظمة والتي             
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كما أنه يوضح العالقـات بـين   ، تقوم باألنشطة واألعمال التي يتطلبها تحقيق أهدافه   

عـصفور،  ( ة التي تربط بـين أجزائهـا      سؤوليتلك الوحدات، وخطوط السلطة والم    

  ).١٤٣: م٢٠٠٢

  : املبادئ التي حتكم اهليكل التنظيمي 
شك أن من يقوم على وضع الهيكل التنظيمي يحتاج أن يأخذ بعين االعتبـار               ال  

   ومـن ذلـك مـا أشـار إليـه           ،العديد من األمور التـي تـشكل أساسـاً لبنائـه          

  :  هي ، وقد حددها في ثالث مبادئ، بالمبادئ التي تحكم الهيكل التنظيميعساف

 .التوازن .١

 .المرونة .٢

  .االستمرار .٣

 منها أن يكون هناك توازن بين السلطات أو الـصالحيات           ،فالتوازن يعني أموراً  

الممنوحة والمسؤوليات، كذلك التوازن بين اتساع نطاق اإلشراف مع قصر خطـوط           

أما المرونـة   ،  مركزيةاالتصال والتوازن في توزيع السلطات ما بين المركزية والال        

فتهدف إلى أن يكون الهيكل التنظيمي على درجة من المرونة تـسمح بـإجراء أي               

وأمـا  ،  تعديل تتطلبه الحاجة لسبب أو آلخر دون أن يؤثر ذلك على بنـاء الهيكـل              

 ولذلك يتطلب هذا المبدأ التحري والدقة عند        ؛االستمرار فيهدف إلى استمرار التنظيم    

ظيمي من خالل االهتمام بالقواعد التي يبنى عليهـا والتقـسيمات           تصميم الهيكل التن  

  .)٢١ -٢٠ :هـ١٤١٤عساف، ( اإلدارية الرئيسية فيه

  : معايري احلكم على جناح تصميم اهليكل التنظيمي 
هناك عدد من المعايير التي يمكن من خاللها االستئناس بالحكم النسبي على مدى 

 للمنظمة أخذاً بعين االعتبار مالءمتهمة ما ومدى نجاح تصميم الهيكل التنظيمي لمنظ

  : وهي كما يلي ماهر ومن تلك المعايير ما ذكره، أهدافها وأنشطتها الرئيسية
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فـي   قدرة الهيكل على تحقيق أهداف المنظمة العملية المذكورة في الالئحة أو     .١

القانون عند إنشائها والتي تحدد األعمال الرئيسية واألنـشطة الهامـة فـي             

 بحيث تظهر هذه األعمال واألنشطة في شكل أقسام رئيـسية فـي             ؛لمنظمةا

 .هيكل التنظيم

التناغم الداخلي بين وحدات التنظيم بحيث يوجد منطق في تجميع الوحـدات             .٢

أي أن يكون هناك أساس لهذا التجميـع مثـل          ؛  مع بعضها تحت مظلة واحدة    

 .التكامل أو التتابع في زمن األداء

شير هذا المعيار إلى ضرورة مراعاة سـهولة وسـرعة          سهولة العمل حيث ي    .٣

انجاز األعمال من خالل وجود تصور واضع لسير األعمال يترتب عليه ربط  

 .صحيح لألقسام باإلدارات يضمن السهولة والسرعة في األداء

 حيث يشير هذا المعيار إلى أن التوزيع الـسليم لألقـسام            ؛الرقابة واالنضباط  .٤

يدة إلى حد كبير تمشياً مع القاعدة التنظيمية التـي          والوحدات يضمن رقابة ج   

تقضي بضرورة فصل التنفيذ عن الرقابة لضمان االنضباط الـداخلي بـين            

  .)١٢٧-١٢٥: م٢٠٠٧، ماهر( وحدات التنظيم

   :التنظيميخطوات إعداد اهليكل 
يمر إعداد الهيكل التنظيمي بعدة خطوات، ابتداء من تحديد المدخل الذي يـشكل               

 وانتهاء باإلجراءات الخاصة بدراسة وتـصميم الهيكـل والتـي تبـدأ             ، البداية نقطة

 إلى أن   )١٨١-١٧٣:م٢٠٠٧(ويشير ماهر ،  بتخطيط الدراسة وتنتهي بمتابعة التنفيذ    

، هناك مدخلين لتصميم الهيكل التنظيمي أحدهما من أعلى التنظيم واآلخر من أسـفله            

  .بشيء من االختصاروسوف يشير إليها الباحث في السطور التالية 
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  : مدخال تصميم الهيكل التنظيمي

   :الفوقيالمدخل  :أوالً

 وفيه يتم تبني وجهة اإلدارة العليا في تشكيل الهيكـل           ،ويكون من أعلى التنظيم     

التنظيمي، ومبرر هذا المدخل هو معرفة اإلدارة الجيدة بالبيئة الخارجية والداخليـة            

ويمر المدخل الفوقي بالخطوات    اف المنظمة،   وأهدللمنظمة واستيعابها لرسالة ورؤية     

  : التالية

ـ   ١ الهيكل  ستراتيجيات يتم تحديد   وبناء على تحديد اإل    ،ستراتيجيات المنظمة إتحديد  ـ

   :يلي ويشمل ذلك ما ،التنظيمي

  .تحليل البيئة الخارجية من خالل معرفة الفرص والتهديدات  .أ 
  . القوة والضعفتحليل البيئة الداخلية من خالل معرفة نقاط .ب 

  .تحديد رسالة المنظمة.ج 

  .تحديد رؤية المنظمة.د 

  .تحديد األهداف العامة .ه 

   .تحديد التحركات اإلستراتيجية .و 

  وتشكل الخطوة الثانية من خطوات المدخل الفوقي مـع         ،ـ تحديد إدارات المنظمة   ٢

األخذ بعين االعتبار األعمال واألنشطة التي تحقق إستراتيجية المنظمة بحيـث يـتم             

نشاء وحدات خاصة بهذه األعمال واألنشطة تعطى سلطات وحريات فـي اتخـاذ             إ

القرار مع رفعها إلى أعلى الهيكل التنظيمي وتوفير الكفاءات التي تساهم في نجـاح              

  .أدائها، وبعد ذلك يأتي تحديد األقسام في كل إدارة

   :يلي وتشمل ما ، وتأتي هذه الخطوة بعد تحديد األقسام،ـ تحديد الوظائف٣

  .تحديد أسماء الوظائف المطلوبةأــ   
  .وظيفةوصف كل ب ــ   
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  .تحديد عدد العاملين في كل وظيفةج ــ   
   :التالية على العناصر ةـ تحديد سلطات اإلدارات والوظائف وتشتمل هذه الخطو٤

  .تحديد الصالحيات التنظيميةأــ   
  .تحديد حدود تفويض الصالحيات والسلطاتب ــ   

  .اصات والمهاماالختصج ــ   
  .تحديد العالقات التنظيميةد ــ   

  . وترتكز هذه الخطوة على التكامل والتعاون بين الوحدات المختلفة،ـ التنسيق٥

   : المدخل التحتــي: ثانيًا 
 حيث يعتمد على تحليل األنشطة التي تتم في أدنى          ؛وهو عكس المدخل الفوقي     

 ويمر هذا   ،الوظائف واألقسام واإلدارات  مستويات المنظمة لكي يتم بناء عليه تحديد        

  : المدخل بالخطوات التالية

ـ   ١ في   وفي هذه الخطوة يتم جمع المعلومات ممن هم        ،تحليل األنشطة ومهام العمل   ـ

أدنى مستوى بحيث يتم معرفة ما يعملونه ويقومون به في هذا المستوى من أنـشطة               

  .ومهام وتحديد العالقات بينها وطريقة أدائها

ـ   ٢  ومن خالل هذه الخطوة يتم تحديد ومعرفة حجم العمل في ،تحديد معدالت األداء  ـ

وهذا بدوره يساعد على ترتيب خطوات وإجراءات العمل وتحديد األدوات   كل نشاط، 

  .المستخدمة وعدد العاملين في كل وظيفة

ـ   ٣   وفي هذه الخطوة يتم تجميع األنشطة فـي مهـام          ،تصميم الوظائف وتوصيفها  ـ

 ثم تجميع المهام في وظيفة يتم وصف هذه الوظيفة فيمـا يعـرف              ،واضحةمحددة و 

  .بالوصف الوظيفي

ـ   ٤ تحديد الوظيفة    وتأتي هذه الخطوة بعد    ،تجميع الوظائف في أقسام ثم في إدارات      ـ

وتوصيفها بحيث يتم التجميع بناء على التناغم الداخلي بين الوظـائف مـن حيـث               
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الوظائف على تحقيق األهداف والسير والـسهولة       التشابه والتكامل مع مراعاة قدرة      

  .في األداء عند وضعها في قسم واحد

ـ   ٥  وتأتي هذه الخطوة بعد تصميم الهيكل التنظيمي لتفعليه من خالل تحديد            ،التنسيقـ

سلطة كل وظيفة، واستخدام أساليب االتصال المختلفة، وتحديد العالقـات الرأسـية            

  .التنظيميةواألفقية بين الوظائف والوحدات 

  : إجراءات دراسة وتصميم اهليكل التنظيمي 
تتبع يشير ماهر إلى خمسة إجراءات تفصيلية لدراسة وتصميم الهيكل التنظيمي و            

 وتأتي بعد تحديد المدخل المستخدم      ،هذه اإلجراءات الطريقة العلمية لدراسة المشكلة     

 ،ديدة أو إلعادة الهيكلـة     وتستخدم للهياكل التنظيمية الج    ،في تصميم الهيكل التنظيمي   

  :وتتكون من اإلجراءات التالية

،  ويشمل هذا اإلجراء إعداد المالمـح الرئيـسية للدراسـة          ،تخطيط الدراسة  .١

 وتحديد هدفها المتعلق بهيكل التنظيم، وتحديد رئيس فريق الدراسة، وإجـراء          

دراسة استطالعية تشمل أعمال وأنشطة المنظمـة والمعلومـات والبيانـات           

رة حول الهيكل التنظيمي الحالي وعن المنظمة بصفة عامة خاصة فيما           المتوف

 .ستراتيجيات المنظمة مع وضع جدول زمني للدراسةإيتعلق برسالة ورؤية و

جمع البيانات عن الوضع الحالي للتنظيم مع تحديد المعلومات التـي يجـب              .٢

جمعها في دراسة الهيكل التنظيمي من خالل فحـص سـجالت المنظمـة،             

 والمالحظـة   تاالسـتبيانا ، وتوزيـع    المسئولينابالت التي تجرى مع     والمق

 والزيارات الميدانية، ومن ثم ترتيبهـا وتـصنيفها وتفريغهـا فـي جـداول             

واستخدامها لتشخيص الوضع الراهن والتوصل إلى نقاط القـوة والـضعف           

 .ومعرفة الهيكل التنظيمي الحالي وُأسس إعداده ونقاط القوة والضعف فيه

التوصيات، ويأتي هذا اإلجراء بعد جمع البيانات وتحليلها تحليالً دقيقـاً       إعداد   .٣

بحيث يشمل التحليل البيئة الداخلية والخارجية للمنظمة نظراً ألهميتهـا فـي            

 



     ٤١

إعداد التوصيات، وتشمل التوصيات اقتراحات لمعالجة نقاط الـضعف فـي           

 مـع وضـع مجمـوع مـن البـدائل           ، وعرض هيكل مقترح   ،هيكل التنظيم 

 . ومن ثم التوصل للهيكل النهائي للمنظمة،ومناقشتها

إعداد دليل التنظيم ليمثل وثيقة رسمية وشاملة عن كل مـا يتعلـق بالهيكـل                .٤

 ويشمل العناصر المؤثرة في إعداد الهيكل والرسومات الخاصة به          ،التنظيمي

 .ووصف االختصاصات التنظيمية وقواعد استخدام وتعديل الدليل

ة للهيكل الجديد ومعرفة صعوبات وعقبات التنفيـذ والعمـل          التطبيق والمتابع  .٥

  .)١٩٩-١٨٢: م٢٠٠٧ماهر، ( على تذليلها، ومعرفة األخطاء وإصالحها

   :اإللكرتونيةاهليكل التنظيمي واإلدارة 
تحتاج األهداف واألنشطة إلى هيكل تنظيمي يتالءم ويتناسب معهـا ويـسمح              

رة اإللكترونية أنها تعمل على تحسين جودة       ومن أبرز فوائد اإلدا   ،  بنجاحها وتحقيقها 

 وتنقل المنظمة من    ،أداء العمل وتحقق للمنظمات سرعة االستجابة لمتطلبات السوق       

منظمة تقليدية إلى منظمة إلكترونية، وهذه نقلة نوعية تحتاج إلى هيكل قادر علـى              

  .مالئمة الشكل الجديد للمنظمة وتلبية احتياجاته ومتطلباته

جزء من عملية تكييف عناصـر البنـاء التنظيمـي لتطبيـق اإلدارة             ولذلك فإن     

اإللكترونية إحداث التغييرات المناسبة في الهيكل التنظيمي وما يرتبط به من عناصر            

أخرى مثل االتصاالت وتبادل المعلومات، والمهـام والمـسئوليات، والـصالحيات           

  .)١٨٩: م٢٠٠٤أبو مغايض، (والعالقات األفقية والرأسية 

يختلف شكل الهيكل التنظيمي المالئم لتطبيق اإلدارة اإللكترونية مـن منظمـة            و

ألخرى، ويحكم ذلك االختالف طبيعة وحجم األنشطة التي تزاولها المنظمة ونـوع            

األهداف التي تسعى لتحقيقها، غير أنه يمكن القول بأن هناك بعـض المواصـفات              

وقـد  ،   لإلدارة اإللكترونيـة   الءمةمللهيكل التنظيمي التي من شأنها أن تجعله أكثر         

 



     ٤٢

ختار منهـا   اماهر إلى ما يميز الهيكل التنظيمي في تكنولوجيا الحاسب اآللي،           أشار  

الباحث ما يظن أنه مناسب لتطبيق اإلدارة اإللكترونية مثل ضيق نطاق اإلشـراف             

 ؛الحتمال وجود مشاكل فنية وبشرية تحتاج تفرغ المدير لعدد قليـل مـن العـاملين              

 ومن ذلك أيضاً انخفاض درجـة       ،ن من اإلشراف ومعالجة المشاكل بشكل جيد      ليتمك

 ألن معالجة المشاكل تحتاج لشيء من المرونـة وقلـة اإلجـراءات              نظرا ؛الرسمية

 أيضاً ما يحتاجه الهيكل التنظيمي المالئم لإلدارة اإللكترونية هو انخفـاض            ،الرسمية

 حل المشاكل ويخدم أيـضاً مـا        درجة المركزية وتفويض للسلطة ليخدم ذلك سرعة      

 أيـضاً أن تكـون      ، ومن ذلك  تهدف إليه اإلدارة اإللكترونية من سرعة أداء األعمال       

 القدرة  ليمتلكوندرجة التخصص في بعض الوظائف عالية وكذلك مهارات العاملين          

  .)٥٣٥-٥٣٤: م٢٠٠٧ماهر،( على التعامل مع المشاكل الفنية

  : تبسيط اإلجراءات: خامسا
  : اإلجراءات مفهوم 
وجود المنظمات إنما يكون لهدف أو لمجموعة من األهداف تسعى المنظمـة              

لتحقيقها من خالل رسم السياسات التي تعمل وتساعد على تحقيـق تلـك األهـداف               

وتترجم تلك السياسات إلى إجراءات عمل مكتوبة ومحددة لكي تساعد على إنجـاز             

 ويقـصد   ، من مجموعة مـن الخطـوات      األعمال، وغالباً ما تتكون تلك اإلجراءات     

أو المراحل التي تمر بها المعاملة من البداية         الخطوات التفصيلية : " بإجراءات العمل 

مجموعـة   " : الـصيرفي بأنهـا    هـا ويعرف،  )٢٣٧: م٢٠٠٢عصفور،" (إلى النهاية 

مجموعة مختارة من خطـوات     " أو أنها   " الخطوات التفصيلية الالزمة ألداء األعمال    

تي تطبق على األعمال المستقبلية وتبين بشكل محدد الطريقة التي يتم بهـا             العمل ال 

  .)١٠: م٢٠٠٧الصيرفي،( "تنفيذ العمل

  

 



     ٤٣

  : فــوائــد اإلجــراءات 
وجود إجراءات عمل مبنية على أسس صحيحة ومبسطة ومختصرة بالقـدر             

ومن تلك الذي يحقق الهدف بأقصر الطرق له فوائد عديدة سواء للمنظمة أو للعمالء،  

  :  نذكرها بشيء من االختصار،الفوائد ما أورده عصفور

 .سرعة إنجاز المعامالت وتقليل أوقات االنتظار على مكاتب الموظفين .١

 .تقديم خدمة أفضل للعمالء .٢

 وهذا بدوره يحقق العدالـة فـي        ،توحيد أداء األعمال وأدائها بنفس الطريقة      .٣

 .التعامل مع العمالء

 .كتابية من خالل تصميم نماذج موحدةتخفيض نفقات األعمال ال .٤

  وذلك بوضع إجراءات محددة يـتم   ،تجنب الفوضى في القيام بأعمال المنظمة      .٥
 . عند القيام باألعمالتباعهاإ

 إحكام الرقابة على تنفيذ األعمال مما يساهم فـي تقليـل الخطـأ والنـسيان               .٦

  .)٢٤١- ٢٤٠: م٢٠٠٢عصفور،(

  : أهمية تبسيط اإلجــراءات 
ساس من وجود إجراءات عمل هو سرعة تنفيـذ األعمـال بالـشكل             الهدف األ   

 وقد ذكرنا فوائد وجود اإلجراءات، ومثل هذه        ،الصحيح الذي يحقق أهداف المنظمة    

الفوائد قد ال تتحقق في بعض األحيان إذا كانت اإلجراءات طويلة أو معقدة، وتؤدي              

بسيط اإلجراءات مـن     لذلك يجب أن يتم مراجعة وت      ؛إلى هدر أهم مورد وهو الوقت     

  .وقت آلخر لتحقق الهدف منها

  
  
  

 



     ٤٤

  : مراحل تبسيط اإلجـــراءات 
 هذه الخطوة بـشكل     تباعإوتمر عملية تبسيط اإلجراءات بالعديد من الخطوات،          

 وقد قّسم عصفور تلك المراحل إلـى سـتة          ،دقيق ومرتب يؤدي إلى تحقيق الهدف     

  : مراحل كما يلي 

  فإذا كان البرنامج شامالً فإن االختيـار       ،دراستهااختيار اإلجراءات المطلوب     .١

يكون لجميع إجراءات المنظمة، أما إذا كان محدوداً فيكون االختيار وفقاً لذلك            

 .التحديد

 وهـذه المرحلـة مـن أهـم         ،جمع المعلومات عن اإلجراءات محل الدراسة      .٢

 . وعليها تعتمد المقترحات والتوصيات التي تقدم كنتيجة للدراسة،المراحل

تحليل وتقييم المعلومات بعد جمعها ودراستها دراسة تحليلية،  واالستفـسار            .٣

 .عن كل خطوة تمر فيها اإلجراءات، ومعرفة الخطوات المهمة وغير المهمة

وضع المقترحات والتوصيات من أجل تحسين اإلجراءات من خالل الحـذف            .٤

ديثة أو إعـادة  أو الدمج أو إعادة الترتيب أو استعمال بعض وسائل التقنية الح        

 .توزيع العمل بين الموظفين وغيرها من المقترحات

 .التنفيـذ .٥

 .)٢٥٤-٢٤٩: م٢٠٠٢عصفور،  (المتابعة .٦

  : تبسيط إجـراءات العمل واإلدارة اإللكرتونية 
من فوائد اإلدارة اإللكترونية سرعة اإلنجاز وتوفير الجهد والوقـت وتقـديم            

ما يتقاطع مع فوائد اإلجراءات، وتحقق       وهو   ،الخدمات بشكل أفضل وتخفيف النفقات    

اإلدارة اإللكترونية تلك الفوائد بشكل أكثر سرعة وفاعليـة، وإذا علمنـا أن اإلدارة              

اإللكترونية عبارة عن ميكنة األعمال وتحويلها من ورقية إلى إلكترونية، فـإن مـن      

اية  وهي خطوة في غ    ،الخطوات التي تسبق مرحلة التحويل خطوة تبسيط اإلجراءات       

 



     ٤٥

األهمية لتستطيع اإلدارة اإللكترونية تحقيق أهدافها المرجوة بسرعة وفاعلية، ومـن           

 ؛هذا يتضح العالقة والترابط بين تبسيط اإلجـراءات وتطبيـق اإلدارة اإللكترونيـة          

  .فتبسيط اإلجراءات مطلب من متطلبات تطبيق اإلدارة اإللكترونية

  : إدارة التطوير اإلداري وتبسيط اإلجــراءات 
يأتي تبسيط اإلجراءات في مكانة متقدمة بين المهام المنوطة بإدارات التطوير           

 بأهمية بالغة نظراً لما يترتب عليه مـن فوائـد جّمـة للمنظمـة               ويحظىاإلداري،  

وعمالئها على حد سواء، وقد ورد في قرار اللجنة العليا لإلصـالح اإلداري رقـم               

 التي توضـح مهـام التطـوير        )ثانياً(هـ في الفقرة    ١٨/١١/١٤٠٩وتاريخ  ) ١٩٢(

اإلداري بأن من مهام التطوير اإلداري تبسيط إجراءات العمل في الجهاز وتـصميم             

  .وتطوير النماذج المستخدمة وإعداد وتحديث دليل اإلجراءات

  : التدريب: سادسا
   :التدريــبتعريف 

ن يرى بأن    فمنهم م  ؛تناول العديد من الكتاب تعريف التدريب من زوايا مختلفة          

تغيير في االتجاهات النفسية والذهنية للفرد تجاه عملـه، تمهيـداً لتقـديم             " التدريب  

ومنهم مـن    ،)٣١٩: م  ٢٠٠٣ماهر،  ( "ع مهارات الفرد في أداء العمل     معارف ورف 

يركز على اكتساب معارف ومهارات جديدة من أجـل إحـداث           " يرى أن التدريب    

  .)٢٩٦: هـ١٤٢٠عالقي، ( " في العملهأدائ الفرد وتحسين التغيير في سلوك

مجموعة الطرق المـستخدمة فـي تزويـد        " وينظر البعض إلى أن التدريب      

م ٢٠٠٣ديسلر،( الموظفين الجدد أو الحاليين بالمهارات الالزمة ألداء وظائفهم بنجاح        

عملية تصمم لمساعدة األفراد العاملين على اكتـساب        " ويراه آخرون أنه     ،)٢٦٤: 

لمهارات واالتجاهات الضرورية لتطوير أدائهم لواجبات الوظائف التـي         المعرفة وا 

يشغلونها، باإلضافة إلى أنه عملية لترشيد خبرات وتجارب الفرد ومـساعدته علـى             

 



     ٤٦

تعديل سلوكه وتنمية إمكانياته ومواقفه بحيث يصبح أكثر اهتماماً بعملـه وإخالصـاً             

  .)٣٥: م١٩٨٦ن، القبال( "ة وعلى مستوى أعلى من اإلنتاجيةللمنظم

   :التدريبأهــداف 
 ويـستهدف   ،يمكننا القول بأن هدف التدريب العام هـو التطـوير والتحـسين             

التطوير والتحسين جانباً معيناً أو عدة جوانب بحسب االحتياجات التدريبيـة التـي             

ويشير ماهر بأن أهداف    ،   دوراً أساسياً في تحديد الهدف من البرامج التدريبية        تؤدي

  :  هي،ب يمكن أن تقسم إلى ثالثة أنواع رئيسيةالتدري

العليا  وتعني تعديالً في توجهات المتدربين وآرائهم ومثلهم      : تغيير االتجاهات    .١

 .في العمل، وتهيئتهم لتقبل آراء جديدة أو ظروف عمل جديدة

 . إما لتقدمها أو نسيانها، أو ظهور معارف جديدة:المعرفةتقديم  .٢

مـاهر،  (ل معين، أو لحل مشاكله أو تطـويره          عم  لممارسة :المهاراتتنمية   .٣

٣٣٧-٣٣٥: ٢٠٠٣(. 

 :       أما ياغي فيلخص أهداف التدريب فيما يلي 

 .رفع الكفاءة اإلدارية واإلنتاجية من خالل تحسين أداء األفراد .١

تنمية معرفة األفراد بالمنظمة وسياساتها وأهدافها وإجراءات العمـل فيهـا،            .٢

 . تخطيط والتنظيم واتخاذ القراراتراتهم اإلدارية في الباإلضافة إلى تنمية مها

 .تغيير سلوك األفراد لتحقيق مستوى األداء المرغوب  .٣

 .وتنميتهاتخطيط القوى العاملة  .٤

تنمية انتماء الفرد للمنظمة من خالل تكوين عالقات إيجابية بـين المنظمـة              .٥

 .وأفرادها

  .)١٠-٩: م١٩٨٩ياغي، ( تحسين المناخ العام في المنظمة .٦

  

 



     ٤٧

   :التدريبأهمية 
 سـواء علـى     ،يعّد التدريب أمراً في غاية األهمية، بل إنه أصبح ضرورة ملحة            

 يمكن مـن مواكبـة التغييـرات        إذ إنه  ؛مستوى األفراد أو على مستوى المنظمات     

 اهتمام المنظمة بالتدريب مؤشراً علـى       ، ويعد السريعة والمتالحقة في جوانب عديدة    

 ؛ الذي تحمله، وعامالً أساسياً من عوامـل نجاحهـا بـإذن اهللا            سالمة الفكر اإلداري  

 لعلمها  ؛ولذلك تجد المنظمات الناجحة تعطي التدريب أهمية بالغة وتنفق عليه بسخاء          

أنه أهم دعائم المنافسة في السوق، وأنه بمثابة العمـود الفقـري لعمليـة التطـوير                

ضح من عـدة زوايـا       تت أن أهمية التدريب في المنظمات      عالقي ىوير،  والتحسين

  : وأبعاد أهمها

مجال  أن التدريب من صفات المنظمات التي تحرص على مواكبة الجديد في           .١

 .التكنولوجيا واإلدارة لتكون قادرة على استيعاب التغيير

أن التدريب يساهم في التحسين من مستوى الفرد االقتصادي واالجتماعي من            .٢

 .خالل تنمية مهاراته

 سـواء   ،حاجة ماسة لجميع العاملين في المنظمة بال استثناء       أن التدريب يعّد     .٣

الموظف الجديد في مرحلة التهيئة أو الموظف علـى رأس العمـل لزيـادة              

 .)٢٩٧ -٢٩٦ :هـ١٤٢٠عالقي، ( مهاراته

   :التدريبمراحل وخطوات 
  وتعد هذه المراحـل أمـراً      ،تمر العملية التدريبية بعدة مراحل أو عدة خطوات         

 والقفز على أي منها قد ال يحقق الهدف المطلوب من           ،ح العملية التدريبية  الزماً لنجا 

 ويبنى كل منها على اآلخـر، ونـستطيع         ، ألنها مراحل مترابطة ومتكاملة    ،التدريب

  :  هي كما يلي ،القول بأن مراحل التدريب أربعة

  

 



     ٤٨

   :التدريبية مرحلة تحديد االحتياجات :أوالً

بل هي بمثابة األساس الذي يقوم عليه البنيـان،           وأهمها وهي أول تلك المراحل     

 " تحديد المهارات المطلوب رفعها لدى أفراد وإدارات معينة        ": وهذه المرحلة تعني    

ويمكن القول أيضاً بأنها تعبير عن األفراد المطلوب        ،  )٣٢٠: ، ص   ٢٠٠٣ماهر،  (

ـ           ـ  تدريبهم وبأنها التغييرات واإلضافات المطلوب إدخالهـا علـى ال وظيفي سلوك ال

ويشير عالقـي إلـى ضـرورة       ،  )٢٣٦: م٢٠٠٤شاويش،  (للموظف ورفع كفاءته    

  :  وهي كما يلي،اإلجابة على ثالثة أسئلة عند تحديد االحتياجات التدريبية

 في أي مواقع المنظمة تحتاج التدريب؟  -

 من الذين يحتاجون للتدريب ؟  -

 ما نوع التدريب المطلوب ؟  -

 وذلك من خـالل تحليـل       ، تلك األسئلة الثالثة   عن ثم بين بعد ذلك كيفية اإلجابة     

 ويهدف تحليل المنظمة إلى معرفة أيـن يجـب أن           :األفرادوالعمل   و لمنظمةلشامل  

المنظمة إما إدارات أو أقسام      يكون التدريب في المنظمة بحيث يتم تحديد أجزاء في        

رات أو  عن نقص في مها   هي بحاجة إلى التدريب نظراً لوجود مشكالت معينة ناتجة          

ويهدف تحليل العمل أو العمليات إلى تحديد المستوى المطلوب مـن           معارف معينة،   

  ومــاذا يجــب أن يــتعلم الفــرد ليــتمكن مــن القيــام بعملــه، وكيــف  األداء،

أما تحليل الفرد فيهدف إلى تحديد من يحتاج للتدريب وتحديد المهـارات        يتم األداء،   

 ج إلى زيادتها وتحسينها وتطويرها    د أو يحتا  والقدرات واالتجاهات التي يحتاجها الفر    

   .)٣٠١-٣٠٠: هـ، ١٤٢٠عالقي،(

  

  

  

 



     ٤٩

  : مرحلة تخطيط وتصميم البرامج التدريبية : ثانياً 

      :  وهي كما يلي،تمر هذه المرحلة بعدة خطوات أوردها شاويش

في  تحديد أهداف البرنامج، وتوضح هذه األهداف المطلوب إحداثها من تغيير          .١

 . وتمثل النتائج المطلوب تحقيقها من البرنامج،فرادأداء األ

تحديد نوع المهارات التي سيدرب عليها المتدرب وإكسابه إياها مـن خـالل              .٢

 .البرنامج التدريبي

 ويشترط لها الحداثـة مـع       ،وضع الموضوعات والمواد التدريبية ومفرداتها     .٣

 .األخذ بعين االعتبار النتائج المستهدفة

يب، ونظراً لتعدد أساليب التدريب فإنه ينبغـي اختيـار          اختيار أسلوب التدر   .٤

 .التدريبياألسلوب أو األساليب التي يمكن أن تحقق أهداف البرنامج 

ألن االختيار الجيد للمـدرب يعـد       ؛  اختيار المتدربين، وهو في غاية األهمية      .٥

عامالً من أهم عوامل نجاح البرنامج التدريبي، ويتوقف اختيار المدرب على           

 التدريب المراد استخدامه، والمادة التدريبية المراد إكسابها للمتدربين،         أسلوب

 .ونوع المتدربين

/ جمـاعي ( منها نوع التـدريب      ،تحديد مكان التدريب، ويحكمه عدة عوامل      .٦

فإذا كان التدريب جماعياً فإنه غالباً ما يحتاج إلى قاعة تدريب سواء            ) فردي  

ي حالة التدريب الفردي فإن مكان العمل كانت داخل المنشأة أو خارجها، أما ف     

 ومن العوامل التي تحكم تحديد مكان التدريب اإلمكانات المادية          ،هو األنسب 

 .للمنظمة ونوعية المادة التدريبية

 وهذه تختلف من برنامج إلى آخر بحسب المادة         ،تحديد فترة برنامج التدريب    .٧

 .التدريبية وأساليب التدريب المستخدمة

 



     ٥٠

مات البرنامج التدريبي من أدوات ومعـدات ووسـائل سـمعية           توفير مستلز  .٨

 ٢٣٨،  م٢٠٠٤شاويش،  (دمات المساندة لعملية التدريب     وبصرية وجميع الخ  

-٢٤٨(.  

   مرحلة تنفيذ البرامج التدريبية :ثالثاً

 موعـد وهذه المرحلة يمكن أن تسمى مرحلة إدارة البرنامج التدريبي ابتداء من              

العمـل، التنـسيق     منهـا توزيـع      ،ته، وتشمل أمور عديدة   بداية البرنامج حتى نهاي   

 الضرورية للبرنـامج، تجهيـز المطبوعـات، دفـع          ت المستلزما توفيروالمتابعة،  

المخصصات المالية للمدرب أو جهة التدريب، التعرف على المشاركين بشكل جيد،           

ـ   الحرص على إدارة وقت البرنامج وجلساته وبداية ونهاية كل جلسة بأن           ي تكون ف

الوقت المحدد، معرفة وجهة نظر المشاركين حـول البرنـامج، توزيـع شـهادات              

  .الحضور والمشاركين في البرنامج من خالل حفل ختامي

   مرحلة تقييم البرامج التدريبية :رابعاً

 وتأتي من وجهة نظر الباحث في الدرجـة         ،تُعّد هذه المرحلة من األهمية بمكان       

 تحديد االحتياجات التدريبية، وتهدف هذه المرحلة إلى        الثانية من األهمية بعد مرحلة    

قياس كفاءة البرنامج التدريبي ومدى تحقيقه لألهداف التي رسمت له، ومدى التغيير            

الذي أحدثه في المتدربين، ومعرفة الثغرات التي حدثت أثناء تنفيذ البرنامج، ومـن             

ة، واالجتماع بالمتـدربين    ، والمالحظة المباشر  االستبانةالوسائل المستخدمة في ذلك     

  .وسؤالهم ومناقشتهم ومعرفة رأيهم حول البرنامج
  

  
  

 



     ٥١

املهارات الفنية املستهدفة بالتدريب لرفعها لدى العاملني لتطبيق اإلدارة 
  : اإللكرتونية

هناك مجموعة من المهارات الفنية المطلوب إكسابها للعاملين لكي يساهم وجودها             

  : يلي اإللكترونية ومن تلك المهارات مايق اإلدارة ورفعها لدى العاملين في تطب

  .)outlook (لوكالمهارة في التعامل مع برنامج األوت  .١

  .)word(المهارة في التعامل مع برنامج الوورد  .٢

  .)Excel(المهارة في التعامل مع برنامج اإلكسل   .٣

  .)Power point(المهارة في التعامل مع برنامج الباور بوينت  .٤

  .العنكبوتيةشبكة الة في التعامل مع المهار .٥

 ).ICDL(الحصول على دورة الرخصة الدولية لقيادة الحاسب اآللي  .٦

وهناك بعض الجوانب التي تساعد علـى زيـادة المعرفـة بتطبيقـات اإلدارة              

  : اإللكترونية ومنها 

معمل حاسب آلي وقاعة للتدريب واإلعانة على االسـتخدامات         توفير شبكة و   .١

 األخرى مثل العروض التقديميـة وإقامـة الـدورات التدريبيـة            اإللكترونية

 .المتنوعة باستخدام التقنية الحديثة

توفير فرص الحضور والمشاركة في الندوات والمؤتمرات المتعلقة بـاإلدارة           .٢

 .اإللكترونية 

توفير فرص االطالع على التجارب الناجحـة فـي مجـال تطبيـق اإلدارة               .٣

  . اإللكترونية

  
  
  

 



     ٥٢

  : طوير اإلداري ووظيفة التدريـبإدارة الت
 لقـرار    وظيفة التدريب إحدى مهام وواجبات إدارة التطوير اإلداري وفقاً         تعد  

هـ، كمـا   ٢٨/١١/١٤٠٩وتاريخ  ) ١٩٢ (ذي الرقم اللجنة العليا لإلصالح اإلداري     

بأن من مهام التطوير اإلداري في كل جهاز دراسة وتحديد          ) ثانياً  ( ورد في الفقرة    

كافة، واقتراح الخطط والبرامج الالزمة      جات التدريبية للعاملين في المجاالت    االحتيا

إلتاحة فرص التدريب واالبتعاث للعاملين والعمل على متابعة تنفيذ الخطط والبرامج           

بعد إقرارها، ومتابعة المتدربين أثناء التدريب، والتنسيق مع جميع األجهزة المعنيـة            

  .بالتدريب واالبتعاث

اهليئــة امللكيــة للجبيــل وينبــع وإدارة التطــوير اإلداري  : ًسابعـــــا
  : بالرئاسة 

  :الهيئة الملكية للجبيل وينبع  -١

   :والنشأة    الفكرة 

سـتراتيجياً ضـمن الخطـة      إهـ اتخذت المملكة قراراً تاريخياً و     ١٣٩٥في عام     

ملك خالد  الخمسية الثانية يهدف إلى دعم القاعدة الصناعية وتوسعتها، حيث أصدر ال          

 في السادس من رمضان مرسـوماً ملكيـاً يقـضي           - رحمه اهللا    -بن عبد العزيز    ا

  : بتأسيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع، وكانت أهم ركائز هذا القرار ما يلي 

 إيقاف هدر الغاز المصاحب الستخراج البترول، وتكليف أرامكو الـسعودية           -١

نبع الستعماله كلقيم للـصناعات     بجمعه ومعالجته ونقله إلى كل من الجبيل وي       

 .البتروكيماوية

 إنشاء الهيئة الملكية للجبيل وينبع تقوم على تخطـيط مـدينتين صـناعيتين              -٢

 .وتشييدهما في الجبيل وينبع وإدارتها الستيعاب الصناعات البتروكيماوية

 



     ٥٣

بتـرو  إلقامة مـصانع    ) سابك( إنشاء الشركة السعودية للصناعات األساسية       -٣

فيد من الغاز وترفع قيمته المضافة، وتشكل تكامالً بـين جهـات             تست ةكيماوي

 ).الهيئة الملكية للجبيل وينبع، أرامكو السعودية، سابك( العمل المهنية الثالث 

 نظراً لما للموقعين    ؛تم اختيار مدينتي الجبيل وينبع إلنشاء المدينتين الصناعيتين        وقد

 ومن أبرزها ما    المدينتان من أجلها    شئتأنمن أهمية وإستراتيجية تخدم األهداف التي       

  :يلي 

  : مدينة الجبيل

  ويقـع بـالقرب مـن      ،يتميز موقع مدينة الجبيل بأنه على ساحل الخليج العربي          

 والمواد الخام الالزمة للصناعات البترولية      ةومصادر الطاق الممرات البحرية الدولية    

  .ةوالبتر وكيماوي

  : مدينة ينبـع 

أنه على ساحل البحر األحمر حيث قربه من قنـاة الـسويس            يتميز موقع ينبع ب     

  .ودول شمال أفريقيا وأوربا، وتوسطه بين أفريقيا والشرق األقصى

  :األهـداف

قامت فكرة الهيئة الملكية للجبيل وينبع من أجل تحقيق مجموعة مـن األهـداف                

اً ومالياً لتمكينهـا    الجبارة، ولذلك فقد منح قرار التأسيس الهيئة الملكية استقالالً إداري         

  : من تحقيق تلك األهداف التي من أبرزها ما يلي 

 دعم القاعدة الصناعية في المملكة من خالل تصميم وإنشاء وتطوير مناطق            -١

صناعية جديدة وتوفير واستغالل التجهيزات األساسية الالزمة لمدينتي الجبيل         

 .وينبع الصناعيتين واستشراف المستقبل

 



     ٥٤

تجهيزات والمرافق في المدينتين الـصناعيتين واالهتمـام         تشغيل وصناعة ال   -٢

 .ببرامج اإلحالل والمحافظة عليها 

 . إيجاد بيئة تنافسية قادرة على جذب االستثمارات للمدينتين الصناعيتين -٣

 . استقطاب رؤوس األموال المحلية واألجنبية وتسويق الفرص االستثمارية -٤

 ى إحاللها محل األجنبية في المجاالت      تنمية القوى العاملة الوطنية والعمل عل      -٥

 .كافة

 تحسين المستوى المعيشي والـصحي والثقـافي واالجتمـاعي بالمـدينتين            -٦

 .الصناعيتين 

 .وتنميتها المحافظة على البيئة وحمايتها وتطويرها  -٧

 تأمين حماية المنشآت بالمدينتين الصناعيتين من خالل أنظمـة وإجـراءات            -٨

  .رقابية متقدمة

   :  بالرئاسةتطوير اإلداريـ إدارة ال٢

   :اإلدارية التبعية  

 لرئيس الهيئة الملكية، وتـشرف علـى        اإلشراف المباشر    تعمل اإلدارة تحت      

  .  والثاني للتدريب والتطوير،األول ألعمال الدراسات والتنظيم: قسمين

  : الهدف من اإلدارة 

ئة الملكية بمـا    رسم السياسات ووضع الخطط الخاصة بالتطوير اإلداري للهي           

 هيكلة  يسهم في تدعيم فعالية الهيئة الملكية ورفع مستوى وكفاءة األداء بها من خالل            

 وتبسيط اإلجراءات، والعمل على تطوير      بالقوى العاملة، والتنظيم واألسالي   وتطوير  

. الكيان التنظيمي والمؤسسي للهيئة الملكية بمـا يعاونهـا فـي تحقيـق توجهاتهـا              

  .اإلستراتيجية

 



     ٥٥

   :اإلدارةهام وواجبات م

دراسة وتقويم هيكل الوظائف الحالي ومتابعة الشواغر واقتراح التعديالت في           

 .المقررات الوظيفية وإعادة تصميم بعض الوظائف

المساهمة في وضع تصور إستراتيجي لتحديث وتطوير الهيئة الملكية بحيـث           

 .تتبنى أحد األساليب إلدارة المدن الصناعية

عداد وتنفيذ الدراسات التي تسمح ببناء مجموعـة لمؤشـرات          المساهمة في إ   

 والتي تعبر في مجملها performance indicators keyاألداء الرئيسية 

 .عن فعالية الهيئة الملكية في تحقيق أهدافها

 .المساهمة في وضع أسس لنظام تقويم األداء المؤسسي للهيئة الملكية 

التي تحقق للهيئة الملكيـة مركزيـة       المساهمة في وضع النظم وبناء األسس        

 .التخطيط اإلستراتيجي ووضع السياسات والمركزية التنفيذ واألداء

رسم السياسة العامة الخاصة بتطوير القوى العاملة برئاسة الهيئـة الملكيـة             

 .وتخطيط البرامج التدريبية للعاملين

 .ت المعنيةتنظيم وعقد الندوات واللقاءات والمحاضرات بالتنسيق مع اإلدارا 

تنظيم وتنفيذ برنامج التدريب والتأهيل للمعينين الجدد، ووضع خطة تدويرهم           

 . بالمشاركة مع إدارة شئون الموظفينRotation Jobوظيفياً 

دراسة وتطوير نظام تقييم األداء المعمول به، وربطه بتحديـد االحتياجـات             

 .التدريبية، والترقية والحوافز

لعاملة مع اإلدارات المختصة، وبالمشاركة مـع       وضع خطة متكاملة للقوى ا     

 . شئون الموظفين

 



     ٥٦

وضع وتحديث الدليل التنظيمي للهيئة الملكية، ومتابعة التطبيـق والتحـديث            

 .والتعديل

 .إعداد وصف الوظائف، والمراجعة المستمرة لبطاقات الوصف الوظيفي 

دارة إعداد دراسات تبسيط اإلجراءات، وتصميم النماذج، وتطـوير نظـم اإل           

  .Office Automationالمكتبية وتحديثها 

 وتطبيقهـا  Manual Proceduresمتابعة إعداد أدلة العمل واإلجـراءات   

 .بإدارات الهيئة الملكية 

مراجعة المخططات الداخلية لتدفق العمل بالهيئة الملكيـة وتوزيـع اإلدارات            

 .من والسالمةاألقق كفاءة األداء ويعمل على توفير والقوى العاملة بما يح

العمل على تطوير نظم االتصاالت الداخلية وتفعيل استخدام الشبكة الداخليـة            

للهيئة الملكية في تبادل المذكرات والمراسالت بالمشاركة مـع إدارة تقنيـة            

 .المعلومات

  :أهم اإلنجازات

 :الدراسات والتنظيم:أوال

  : على مستوى رئاسة الهيئة الملكية  : ـ١

  : تشخيص الواقع -أ

هــ  ١٤٢٢قامت إدارة التطوير اإلداري بالرئاسة عند تفعيلها في بداية عام             

تقريباً بعمل دراسة تهدف إلى تشخيص الواقع الحالي للرئاسة في حينـه، ومعرفـة              

 وكانـت   ،وتركيبة القوى العاملة فيهـا    القائمة والمشاكل التي تواجهها،     طرق العمل   

  : أبرز نتائج الدراسة كما يلي 

ورؤساء   اإلدارات مديري عند بعض    ي الوظيف للتطويرهوم التخطيط   غياب مف  .١

 .األقسام أو عدم االهتمام به

 



     ٥٧

 .تحديد مجاالت التدريب المطلوبة للموظفين .٢

موظفاً موزعين على أكثـر     ) ١٤١(أظهرت أن إجمالي عدد موظفي الرئاسة        .٣

 :التاليمن نظام توظيف وفقاً للجدول 

  
   )١(جدول رقم 

  امللكيةاهليئة يف رئاسة التوظيفأنظمة ى توزيع املوظفني عل

  عدد الموظفين  نوع النظام  م

  ٥٢  نظام الخدمة المدنية  .١

  ١٥  )مستخدمين(نظام الخدمة المدنية   .٢

  ١١  )بند أجور(نظام الخدمة المدنية   .٣

  ٥٥  نظام التوظيف المباشر  .٤

  ٨  )غير سعوديين(موظفين متعاقدين   .٥

 تصميم الباحث: المصدر

من إجمالي موظفي الرئاسة لـم يتجـاوز تعلـيمهم          % ٧٢ة أن   بينت الدراس  .٤

مرحلة الثانوية العامة، والجدول التالي يوضـح توزيـع المـوظفين حـسب             

  :التعليميالمستوى 

  
  
  
  
  
  

 



     ٥٨

   )٢(جدول رقم 
  أثناء دراسة إدارة التطوير اإلدارياملؤهالت العلمية للعاملني يف رئاسة اهليئة امللكية

  النسبة المؤية  نعدد الموظفي  المؤهل  م

  %٢٦  ٣٧  االبتدائية فما دون  ١

  %١٧  ٢٣  المرحلة المتوسطة  ٢

  %٢٩  ٤١  يعادلها الثانوية العامة أو ما  ٣

  %٢٤  ٣٤  البكالوريوس  ٤

  %٤  ٦  الماجستير  ٥

 تصميم الباحث: المصدر

أظهرت الدراسة أن إجمالي المعينين على وظائف خدمات أو خدمات مساندة            .٥

موظفاً من إجمالي   )٣٤(بلغ  ) ي، مراسل، حارس، عامل   سائق، معقب، قهوج  (

بعد استبعاد غير السعوديين أو المعارين إلى جهـات         ) ١٢٧(عدد الموظفين   

 %).٢٧(أخرى وهو ما يمثل 

  : أبرز الحلول واإلنجازات -ب

   :يلي ومن أبرز مالمح ذلك التنظيم ما ،إعادة تنظيم الرئاسة  

مـع   رئاسة، وإنشاء هيكل تنظيمي تفصيلي جديـد       إعادة بناء الهيكل التنظيمي لل     -أ  

  . دليله التنظيمي

  . االنتهاء من دراسة تسكين الوظائف في الرئاسة وفقاً للهيكل الجديد-ب 

  . االنتهاء من دليل توصيف الوظائف في الرئاسة بالتعاقد مع جهة استشارية-ج 

ل ثقافة عمل صـحيحة  واستبدا السعي نحو تغيير ثقافة العمل القائمة في الرئاسة   -د  

  .بها

  . العمل وفق خطة تدريب سنوية-هـ 

 



     ٥٩

لعمل على تطوير وتحسين اإلنتاجية بالعديد من الطرق والوسائل المختلفة من            ا -و  

  .أهمها التدريب

  : على مستوى الهيئة الملكية للجبيل وينبع : ـ٢

 فـي مجـال التنظـيم       اإلسـهامات كانت إلدارة التطوير اإلداري العديد من         

 ومـن   ،التطوير في العديد من القضايا على مستوى الهيئة الملكية للجبيـل وينبـع            و

  : أبرزها ما يلي 

 في إيجاد خطة إستراتيجية شاملة على مستوى الهيئة الملكية          واإلسهامالتبني   .١

واإلقليمي   تهدف إلى استشراف المستقبل على المستوى المحلي       ،للجبيل وينبع 

رص وتحديات للعمل علـى االسـتفادة مـن          ومعرفة ما فيه من ف     ،والدولي

ـ بالفرص ومواجهة التحديات والتخطيط لها في وقت مبكـر يـسمح             ي تالف

 إسـهاماً  اإلدارة في هذه الخطة      أسهمتمخاطرها أو التخفيف من حدتها، وقد       

محمد بن ناصر   /  في مدير اإلدارة ومدير الخطة التنفيذي األستاذ       ممثالً فاعالً

 . السرحان

توحيد نظام العمل في الهيئة الملكية حيث كـان العمـل بنظـام              في   اإلسهام .٢

التوظيف المباشر ونظام الخدمة المدنية فأصبح العمل بنظام واحد وهو نظام           

 .التوظيف المباشر

 .في دراسة حول نظام تقييم األداء المعمول به في الهيئة الملكية اإلسهام .٣

 . الملكيةفي مراجعة وتحديث دليل المهام في الهيئة اإلسهام .٤

وبشكل رئيس في عملية التنسيق مـع الجهـات ذات العالقـة فـي               اإلسهام .٥

موضوع دمج التعليم في الهيئة الملكية مع وزارة التربية والتعليم وما ترتـب             

 .عليه من جمع بيانات واجتماعات وخالفه

  

 



     ٦٠

 :التدريب: ثانيا

ـ               ى حيـز   منذ أن بدأ تفعيل دور إدارة التطوير اإلداري بالرئاسة خرجـت إل

 أي أن الفترة الزمنية من الخطة   ؛ مدة الخطة الواحدة سنة    ،الوجود ست خطط تدريبية   

 وهو ما يمثل عمر اإلدارة الحقيقي منذ تفعيلها،   ،سنوات) ٦(األولى إلى السادسة هي     

  : وفيما يلي أبرز مالمح تلك الخطط

   :التدريب مجاالت -أ

حرصت اإلدارة على تنوع مجاالت التدريب تلبية لحاجة اإلدارات واألقـسام             

   :يلي  وقد تمثلت تلك المجاالت فيما،المختلفة بالرئاسة

  )٣(جدول رقم 
  جماالت التدريب التي تضمنتها خطط التدريب

  مجال التدريب  م  مجال التدريب  م

  المحاسبة   .٥  اإلدارة   .١

  القانون   .٦  الحاسب اآللي   .٢

  الهندسي    .٧  اإلنجليزيةاللغة    .٣

  األمن والسالمة   .٨  السكرتارية   .٤

  تصميم الباحث: المصدر

   :البرامــج -ب 

قامت اإلدارة بتنفيذ مجموعة من البرامج التدريبية خـالل خطـط التـدريب               

  : المختلفة وفقاً لما يلي 

أكثر وفيها يتم التعاقد مع جهة التدريب على تنفيذ برنامج أو           :  البرامج التعاقدية    -١

 سواء في قاعة التدريب المخصصة لهـذا الغـرض فـي            ،لمجموعة من الموظفين  

  . اإلدارة أو خارجها في مكان يتم تحديده مع جهة التدريب
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 وغالباً ما تكون برامج تخصصية أو خارجية أو أنها تستهدف           :الفرديةـ البرامج   ٢

  .ألي سبب لم يستطع االلتحاق ببرنامج المجموعات اًموظف

   :العملدوات والمؤتمرات وورش ـ النج 

تحرص اإلدارة على أن تشمل الخطة حضور الموظفين الندوات والمؤتمرات            

 سواء في الداخل أو الخارج حسب الحاجـة والتخـصص، ووفقـاً             ،وورش العمل 

  . لإلمكانات المادية المتاحة

  : ـ تنوع جهات التدريب د 

قد معها حرصاً منها على    حرصت اإلدارة على تنوع جهات التدريب التي تتعا         

أكبر قدر ممكن من االستفادة نظراً الختالف تخصصات وخبرات جهات التـدريب،            

جهـة  ) ٢٠(ومن ذلك على سبيل المثال بلغت الجهات التدريبية في الخطة السادسة            

  .تدريبية

  :جهات المستفيدة من التدريب هـ ـ تنوع ال

فين من اإلدارة العامة للهيئـة      شملت البرامج التي تقدمها اإلدارة بعض الموظ        

 أن تعم الفائدة     على  حرصاً منها  ؛الملكية بالجبيل واإلدارة العامة للهيئة الملكية بينبع      

  .جميع فروع الهيئة الملكية خاصة في بعض البرامج المميزة في مواضيعها

   :وإحصائياتـ أرقام و 

حـصائيات  فيما يلي مجموعة من الجداول التي تُظهر بعـض األرقـام واإل             

  :الست الجهد الذي بذل خالل خطط التدريب عن اًلتعطي مؤشر

  
  
  
  

 



     ٦٢

  )٤( اجلدول رقم 
  الفرص التدريبية التي حتققت خالل خطط التدريب الست

  عدد الفرص التدريبية  العام  الخطة

  ٥٥  هـ١٤٢٣ – ١٤٢٢  األولى

  ١٥٣  هـ١٤٢٤ – ١٤٢٣  الثانية

  ١٤٨  هـ١٤٢٥ – ١٤٢٤  الثالثة

  ١٦٢  هـ١٤٢٦ – ١٤٢٥  الرابعة

  ٣٠٣  هـ١٤٢٧ – ١٤٢٦  الخامسة

  ٢٩٦  هـ١٤٢٨ – ١٤٢٧  السادسة

 تصميم الباحث: المصدر

   )٥(جلدول رقم 
  الفرص التدريبية التي أتيحت لفروع اهليئة امللكية خالل خطط التدريب

  الجهة
  العام  الخطة

  ينبع  الجبيل

  -  -  هـ١٤٢٣ – ١٤٢٢  األولى

  -  -  هـ١٤٢٤ – ١٤٢٣  الثانية

  -  -  هـ١٤٢٥ – ١٤٢٤  الثالثة

  ٧  ٨  هـ١٤٢٦ – ١٤٢٥  الرابعة

  ٤٧  ٨٥  هـ١٤٢٧ – ١٤٢٦  الخامسة

  ٩٩  ١٥٠  هـ١٤٢٨ – ١٤٢٧  السادسة

 تصميم الباحث: المصدر
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   )٦(اجلدول رقم 
   امللتحقني بالدورات اخلارجية خالل خطط التدريبأعداد

  األعداد  العام  الخطة

  ١٠  هـ١٤٢٣ – ١٤٢٢  األولى

  ١٢  هـ١٤٢٤ – ١٤٢٣  الثانية

  -  هـ١٤٢٥ – ١٤٢٤  الثالثة

  ١٠  هـ١٤٢٦ – ١٤٢٥  الرابعة

  ١  هـ١٤٢٧ – ١٤٢٦  الخامسة

  ١٤  هـ١٤٢٨ – ١٤٢٧  السادسة

 تصميم الباحث: المصدر

  
   )٧(اجلدول رقم 

  عدد املبتعثني من رئاسة اهليئة امللكية

  عدد المبتعثين  الدرجة العلمية

  ٢  بكالوريوس

  ٤  ماجستير

 تصميم الباحث: المصدر

  
  
  
  
  

 



     ٦٤

  الدراسات السابقة: القسم الثاني
  

 اإللكترونية كواحدة من أهم االتجاهات اإلدارية المعاصـرة بعـد           اإلدارةبرزت    

وتطبيـق اإلدارة اإللكترونيـة فـي        اإللكترونية،   واألعمالالتطور السريع للتجارة    

سب اآللي، وال يمكن    المنظمات مرتبط ارتباطا وثيقا بإدارتي التطوير اإلداري والحا       

لم يسبق ذلك تنظيما  إلدارة الحاسب اآللي أن تشرع في تطبيق اإلدارة اإللكترونية ما       

  . وهي المهمة المنوطة بإدارة التطوير اإلداري،للعمل

فاإلدارة اإللكترونية ليست مجرد أجهزة حاسب ونظم تشغيل شبكات وبـرامج،           

 في السلوك، واستعداد ذاتي للـتعلم       وإنما هي معرفة ومهارات تستدعي مرونة عالية      

 اإلدارة اإللكترونية أداة تغيير في البيئة       إذ تعد  ؛لدى العاملين والمديرين في المنظمة    

 وتدفقات العمل ونمـاذج     التنظيمية تتطلب تغييراً في أساليب اإلدارة وهياكل التنظيم       

يجـاد  إكترونية   وإذا لم يسبق تطبيق اإلدارة اإلل      ،  )٢٧٥: م٢٠٠٥ياسين ،   ( األعمال

بيئة عمل منظمة، وتبسيط إلجراءات العمل، وتوفير القناعـة بأهميـة ودور اإلدارة         

 هـو  وهذا   اإللكترونية لدى العاملين، فلن تنجح اإلدارة اإللكترونية في تحقيق أهدافها         

 إدارةوبهذا يتضح االرتباط الوثيق بـين دور        ،  اإلداريالدور المنوط بإدارة التطوير     

يمكـن    الو فـدورها يـأتي أوال   ،إللكترونيةداري وبين تطبيق اإلدارة اير اإل التطو

وفي هذا الفصل يتناول الباحث الدراسات التي تناولت التطـوير          ،  تجاوزه إلى غيره  

 ثم بعد ذلك يـتم      ، نظرا الرتباطها بموضوع الدراسة    ؛ةاإللكترونياإلدارة  واإلداري  

  .التعقيب عليها

  
  
  

 



     ٦٥

  اإلداريولت التطوير الدراسات التي تنا: أوال
هـ بعنوان مـساهمة وحـدات التطـوير        ١٤٢١أجرى النخيش دراسة عام       

اإلداري باألجهزة الحكومية في االستشارات اإلدارية المقدمـة مـن معهـد اإلدارة             

العامة، وتهدف الدراسة إلى معرفة درجة مساهمة وحدات التطـوير اإلداري فـي             

ا معهد اإلدارة لألجهزة الحكومية، وتوصـلت       عملية االستشارات اإلدارية التي يقدمه    

أن وحدات التطوير اإلداري تساهم في عملية طلب االستشارة، وتحديد          الدراسة إلى   

غير واضحة فـي عمليـة      جمع بياناتها، ثم متابعة التطبيق لكن مساهمتها        إطارها، و 

هنـاك  أن اتها، وتقديم توصياتها، وتطبيقهـا و    تصميم استبانة االستشارة، وتحليل بيان    

ة فـي عمليـة     عالقة طردية موجبة بين مؤهل مدير إدارة التطوير ودرجة المساهم         

عالقة ارتباط طردية موجبة بين مستوى وحـدة التطـوير          تحديد إطار االستشارة و   

بـين  ة في عملية جمع بيانات االستشارة وكـذلك         ومستوى مديرها ودرجة المساهم   

لمـساهمة فـي تقـديم توصـيات        مستوى مدير وحدة التطوير اإلداري ودرجـة ا       

 .االستشارة
  

 التطوير اإلداري في وزارة     بعنوانهـ  ١٤٢٠أجرى القيسي دراسة عام     كما  

 وتهدف الدراسة إلى التعـرف       دراسة حالة على كتابة عدل الرياض الثانية،       العدل،

على العمليات التطويرية التي تمت في كتابة عدل الرياض الثانية وتأثيرهـا علـى              

 من خالل التعرف على مدى توفر المكان المناسـب للعمـل و         دمات فيها تحسين الخ 

استخدام الحاسب اآللي وتوفر األدلـة واللوحـات اإلرشـادية و تحـديث النمـاذج               

 المستخدمة وتدريب الموظفين وأهم المعوقات التي تواجه تطبيق العمليات التطويرية         

تحـديث    و ال كتابة العدل  استخدام الحاسب اآللي في أعم    بأن  ، وقد خرجت الدراسة     

اللوحـات   واسـتخدام ها  الدورات التدريبية لمنـسوبي     و النماذج وتبسيط اإلجراءات  

 . إلى تحسين خدماتها   أدىواألدلة اإلرشادية
  

 إسهام وحدات التطـوير اإلداري      بعنوانهـ  ١٤٢٠أجرى العودة دراسة عام     و

ـ          ع وحـدات التطـوير     في المؤسسات العامة، وتهدف الدراسة إلى التعرف على واق

اإلداري في المؤسسات العامة، ودراسة مدى االختالف بين هذه المؤسـسات وفقـاً             
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أغلبية المسئولين في   بأن   الدراسة   وبينت،  شاطها وأهم المعوقات التي تواجها    لطبيعة ن 

 وجـوب تطبيـق قـرار        يؤكدون على  المؤسسات العامة وأجهزة التنظيم المركزية،    

في المؤسسات العامـة وذلـك بإنـشاء        ) ١٩٢(اإلداري رقم   اللجنة العليا لإلصالح    

وحـدات التطـوير اإلداري     وأوضحت الدراسة بأن    . وحدات للتطوير اإلداري فيها   

تتمتـع  والوحدات المنوطة بمهام التدريب والتنظيم في معظم المؤسـسات العامـة            

اسة عدم  أظهرت نتائج الدر   كما   ،بمستويات تنظيمية مناسبة من حيث التنظيم اإلداري      

قيام وحدات التطوير اإلداري في المؤسسات العامة بدورها على نحو جيد بالنـسبة             

 وبينت الدراسـة أن   بصفة عامة،   ) ١٩٢(للمهام المنوطة بها المحددة في القرار رقم        

 من وجود عدد     تعاني الوحدات المنوطة بمهام التطوير اإلداري في المؤسسات العامة       

عض الجوانب البشرية والمادية والتنظيمية، والتـي قـد         من الصعوبات المتمثلة في ب    

  .  الدور الذي تقوم به تلك الوحدات في المؤسسات العامةة من فعاليهاتحد في مجموع

  الدراسات التي تناولت اإلدارة اإللكرتونية: ثانيا
 تطبيـق اإلدارة    إمكانيـة م بعنـوان مـدى      ٢٠٠٦أجرى الضافي دراسة عـام      

 وتهـدف الدراسـة إلـى       ية العامة للجوازات بمدنية الرياض    اإللكترونية في المدير  

معرفة أهم المزايا التي تترتب على تطبيق اإلدارة اإللكترونيـة بالمديريـة العامـة              

للجوازات، وتحديد مدى وعي العاملين بخصائص اإلدارة اإللكترونية والكشف عـن           

لمديريـة العامـة    أبرز المعوقات التي تحول دون تطبيق اإلدارة اإللكترونية فـي ا          

ارتفاع مستوى الوعي بخصائص اإلدارة االلكترونية لدى    وقد توصل إلى     للجوازات،

 عدم تـوفر الـدورات      المعوقاتإن من أهم    باط في المديرية العامة للجوازات و     الض

 . األمية الحاسوبية بين المواطنين والمقيمينوانتشارالتدريبية وضعف البنية التحتية 

إمكانيـة تطبيـق اإلدارة     " هــ بعنـوان     ١٤٢٦اسة عـام    أجرى السبيعي در  و

وتهدف الدراسة  " اإللكترونية في اإلدارة العامة للمرور من وجهة نظر العاملين فيها           

إلى التعرف على إمكانية تطبيق اإلدارة اإللكترونية في اإلدارة العامة للمرور مـن             

 وقـد   ، اإلدارية المتوفرة  خالل الوقوف على اإلمكانيات المادية والبشرية والمتطلبات      
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 المادية لتطبيق اإلدارة اإللكترونيـة فـي اإلدارة العامـة           تأن اإلمكانيا توصل إلى   

 قليلـة، بدرجـة   فمتـوفرة    البشرية   تاإلمكانيا أما متوسطة،للمرور متوفرة بدرجة    

هناك معوقات تحول دون تطبيـق اإلدارة        وأن   متوسطةالمتطلبات اإلدارية بدرجة    و

اختالف اإلجراءات اإلداريـة داخـل      : (في اإلدارة العامة للمرور أهمها    اإللكترونية  

 عدم وجـود    التحول، غياب الحافز المادي الدافع نحو       للمرور،أقسام اإلدارة العامة    

 عدم مشاركة المرؤوسين في صنع واتخاذ القـرارات الخاصـة           متكاملة،بنية تحتية   

 ). العمل باستخدام اإلدارة اإللكترونية في تفعيل إجراءات
  

 المتطلبات اإلدارية واألمنية  " هـ بعنوان   ١٤٢٤أجرى العمري دراسة عام     كما  

 وتهـدف "  دراسة مسحية على المؤسسة العامة للموانئ        :اإللكترونيةلتطبيق اإلدارة   

 الدراسة إلى توضيح أهمية العنصر التقني وضـرورة مواكبتـه، والتعـرف علـى             

 عوقـات  اإلدارة اإللكترونية، والتعرف علـى الم      المتطلبات اإلدارية واألمنية لتطبيق   

  وقد توصل إلى وضوح وإدراك العـاملين بالمؤسـسة         ،التي تواجه عمليات التطبيق   

 أن نـسبة  ومفاهيم العمل اإللكترونـي،     العامة للموانئ لمفهوم اإلدارة اإللكترونية، و     

 كن أن تقـدم   كبيرة من إجمالي حجم الخدمات التي تقدمها المؤسسة العامة للموانئ يم          

  التشريعات والقوانين المناسـبة أو      في ندرة كما بينت الدراسة وجود      بشكل إلكتروني 

  الحديثـة عدم تحديثها لتواكب التطورات التقنية الحديثة خاصة فيما يتعلق بالتطبيقات    

 .ونظم المدفوعات المالية

فاق م حول اإلدارة االلكترونية من حيث آ      ٢٠٠٤ دراسة عام     فقد أجرى   غنيم أما

الحاضر وتطلعات المستقبل بهدف توضيح اإلطارين النظري والتطبيقـي لـإلدارة           

أن التحول إلى اإلدارة االلكترونية يتطلب إعادة هندسة         وقد توصل إلى     ،االلكترونية

 نظم العمل اإلداري في المنظمات التقليدية وتحويلها إلى وظائف إدارية الكترونيـة           
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العديد من الفرص والمزايا لكل من المنظمة المعاصرة         تحقق  اإلدارة االلكترونية  وأن

كشفت الدراسة عن وجود عدة نظم لتأمين وحمايـة معـامالت            و والمجتمع الحديث 

ير اإللكتروني، التوقيع االلكترونـي، الـشهادة       فالتش: اإلدارة االلكترونية من أهمها   

  . واالحتيالصب ن لتحقيق الشخصية، والتأمين والحماية ضد أعمال الااللكترونية

م حول اإلدارة االلكترونية بهـدف معرفـة        ٢٠٠٤أجرى رضوان دراسة عام     و

المتطلبات التي ينبغي توافرها في المنظمات اإلدارية قبل الشروع في تطبيق اإلدارة            

االلكترونية وتحديد المعوقات التي تحـول دون تطبيـق اإلدارة االلكترونيـة فـي              

أن وتوصلت الدراسة إلى     ،هورية مصر العربية  المنظمات اإلدارية الحكومية في جم    

أهم المتطلبات الالزم توافرها للتحول نحـو اإلدارة االلكترونيـة فـي المنظمـات              

إعادة هندسة وظائف اإلدارة التقليديـة بالمنظمـات الحكوميـة           فيالحكومية تتمثل   

تدريب الكوادر البشرية المتخصـصة فـي نظـم          و وتحويلها إلى وظائف إلكترونية   

إن أهـم    و  توفير التقنية الالزمة من جميـع جوانبهـا         و معلومات وإدارة المعرفة  ال

الصعوبات التي تحول دون تطبيق اإلدارة االلكترونيـة فـي المنظمـات اإلداريـة              

 تإلمكانيا قلة    و  بأهمية التقنية  اإلحساسافتقار القيادات اإلدارية     فيالحكومية تتمثل   

ضـعف    كـذلك  حتية لتطبيق اإلدارة االلكترونية   المادية المخصصة لتطوير البنية الت    

انخفاض مستوى الوعي   و  الالزمة للتعامل مع الشبكة الدولية     اإلنجليزيةمهارات اللغة   

 التقنيـة قلة الطاقات البشرية المؤهلة فنياً في مجـاالت          و الحاسوبي لدى المواطنين  

  .االلكترونية

راسة تلتقي مع الد   لباحثاستعرضها ا مما سبق يتضح أن الدراسات السابقة التي        

 حيث تناولتها مـن     اإلداري واإلدارة اإللكترونية،  لتطوير  ا  إلدارة الحالية في تناولها  

التطوير اإلداري نجـد أن      أبعاد مختلفة فإذا نظرنا إلى الدراسات التي تناولت إدارة        

قد ركز في دراسته على العمليات التطويرية التي تمـت فـي            ) هـ١٤٢٠(القيسي  
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تم على   دل الرياض الثانية وهي عبارة عن دراسة حالة تهدف إلى معرفة ما           كتابة ع 

أرض الواقع وهو ما يتقاطع مع هذه الدراسة في محاولتها الكشف عن مـدى قيـام                

ركز علـى واقـع     ) هـ١٤٢٠(إدارة التطوير اإلداري بدورها، في حين أن العودة         

 االختالفلمعوقات وأوجه   وحدات التطوير اإلداري في األجهزة الحكومية من حيث ا        

بينها وفقا لطبيعة نشاطها، وتتفق نتيجة هذه الدارسة مع الدراسة الحالية في عدم قيام              

 بالجانب الذي تناولتـه الدراسـتين، أمـا         إدارة التطوير اإلداري بدورها فيما يتعلق     

فقد ركز على درجة مساهمة وحـدات التطـوير اإلداري فـي            ) هـ١٤٢١(القيسي  

شارات اإلدارية التي يقدمها معهد اإلدارة لألجهزة الحكومية، وجميع هذه          عملية االست 

  .الدراسات تتناول إدارة التطوير اإلداري في القطاع العام

أما الدراسات التي تناولت اإلدارة اإللكترونية فهي أيضا تناولتها من أبعاد عدة،            

يا التـي تترتـب     ركز في دراسته على معرفة أهم المزا      ) م٢٠٠٦(فنجد أن الضافي    

على تطبيق اإلدارة اإللكترونية في المديرية العامة للجوازات، وتحديد مدى وعـي            

يتقاطع مع هذه الدراسة بشكل غيـر        العاملين بخصائص اإلدارة اإللكترونية وهو ما     

مباشر في محاولتها الكشف عن دور إدارة التطوير اإلداري في هذا الجانب، بينمـا              

ز على إمكانية تطبيق اإلدارة اإللكترونية في اإلدارة العامة         يرك) هـ١٤٢٦(السبيعي  

للمرور من خالل الوقوف على بعض اإلمكانيات ومنها المتطلبات اإلدارية وهو مـا       

تحاول هذه الدراسة معرفته من خالل محاولتها معرفة دور إدارة التطـوير اإلداري             

رف على المتطلبـات    على التع )  هـ١٤٢٤(، وركز العمري    في توفير هذا الجانب   

اإلدارية لتطبيق اإلدارة اإللكترونية ومدى إدراك العاملين لمفهوم اإلدارة اإللكترونية          

وهو ما تحاول هذه الدراسة معرفته من خالل مدى قيام إدارة التطوير اإلداري بهذا              

فكالهما يركزان على ما    ) م٢٠٠٤(ورضوان  ) م٢٠٠٤(الدور من عدمه، أما غنيم      

 الناحية اإلدارية قبل الشروع في تطبيق اإلدارة اإللكترونية وهو مـا            يجب فعله من  

 



     ٧٠

تحاول الدراسة الكشف عنه من خالل معرفة مدى قيام اإلدارة المعنية بهـذا األمـر              

  .بدورها في هذا الجانب وهي إدارة التطوير اإلداري

سات غير أن الدراسة الحالية تناولت جانب يختلف عن تلك التي تناولتها الدرا             

 لم يتم التطرق إليه من قبـل، سـواء علـى            - حد علم الباحث   ىعل-وهو  ، السابقة

الهيئة الملكية للجبيـل    رئاسة  (المنظمات بصفة عامة أو على المنظمة محل الدراسة         

 تهيئـة    في اإلداري دور إدارة التطوير      الدراسة بصفة خاصة، حيث تناولت   ) وينبع

وقـد  ،   الهيئة الملكية للجبيل وينبـع      رئاسة ة في  اإللكتروني اإلدارةتطبيق  ل بيئة العمل 

 ، على الدراسات السابقة في العديد من الجوانب المختلفـة     االطالعاستفاد الباحث من    

الطريقة المتبعـة، وبنـاء أداة      و واألسلوب،  النظري اإلطارويأتي في مقدمتها إثراء     

  .الدراسة
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  :ل الثالثـالفص

  

  اـهراءاتـمنهجية الدراسة وإج
  

 متهيد 

 منهج الدراسة 

 جمتمع الدراسة 

 بناء أداة الدراسة 

 صدق وثبات أداة الدراسة 

 إجراءات تطبيق أداة الدراسة 

 أساليب املعاجلة اإلحصائية  
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  الفصل الثالث
  منهجية الدراسة وإجراءاتها

  

   :  مقدمة
ـ يتناول هذا الفصل إيضاحاً لمنهج الدراسة الذي اتبع        ه ، وكـذلك تحديـد مجتمـع        ت

لدراسة ووصف خصائص أفراد الدراسة، ثم عرضاً لكيفيـة بنـاء أداة الدراسـة،              ا

، والكيفية التي طبقت بها الدراسـة       )االستبانة(والتأكد من صدق وثبات أداة الدراسة       

الميدانية، وأساليب المعالجة اإلحـصائية التـي اسـتخدمت فـي تحليـل البيانـات         

  .اإلحصائية

  :منهج الدراسة
راسة واألهداف التي تسعى إلى تحقيقها ، استخدم الباحث المنهج          في ضوء طبيعة الد   

والذي يعتمد على دراسـة     . الوصفي بمدخيله الوثائقي ، ومدخل المسح االجتماعي        

الواقع أو الظاهرة كما هي في الواقع ، ويهتم بوصفها وصفاً دقيقاً ، ويعبـر عنهـا                 

ياً ، بوصفها رقمياً بما يوضح      تعبيراً كيفياً بوصفها وتوضيح خصائصها ،وتعبيراً كم      

حجمها أو درجات ارتباطها مع الظواهر األخرى، وهذا المنهج ال يهدف إلى وصف             

 تسهم في فهـم هـذا       الظواهر أو وصف الواقع كما هو بل الوصول إلى استنتاجات         

  ).١٨٨ -١٨٧ :م١٩٩٧وآخرون ، عبيدات،(  الواقع وتطويره

  :جمتمع الدراسة
 جميع الموظفين العاملين في رئاسة الهيئـة الملكيـة          فيسة   مجتمع هذه الدرا   يتمثل

للجبيل وينبع ،  وذلك خالل فترة إجراء الدراسة ليصبح مجمـوع أفـراد مجتمـع                

 ونسبة لمحدودية مجتمع )إدارة شؤون الموظفين (مفردة ) ١٧٩( الدراسة المستهدف   

 الشامل مـن    الدراسة وتمركزه في منطقة محددة فقد أستخدم الباحث أسلوب الحصر         

خالل تطبيق أداة دراسته على جميع أفراد مجتمع الدراسة المستهدف وبعد تطبيـق             
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 ويمثل هذا   استبانة صالحة للتحليل   ) ١٣٤( أداة الدراسة ميدانياً حصل الباحث على       

  . من إجمالي العدد الموزع%٧٤,٨ نسبته العدد ما

 :بناء أداة الدراسة 
  

 المنهج المتبع في الدراسة، والوقت المسموح       ، وعلى بناء على طبيعة البيانات   

، "ةنااالستب" هي   مة لتحقيق أهداف هذه الدراسة    ءاألكثر مال األداة  أن   وجد الباحث به،  

وعليه  ، بالموضوع كبيانات منشورة   المرتبطةفر المعلومات األساسية    ا لعدم تو  وذلك

 في نفـس المجـال    الدراسات   فقد قام الباحث بتصميم استبانته معتمداً في ذلك علي        

وقد تكونت االستبانة من    كم عمله في مجال التطوير اإلداري،        بح خبرة الباحث وعلى  

جزئين الجزء األول يتعلق بالمتغيرات المستقلة للدراسة والتي تتـضمن المتغيـرات         

 – المؤهل العلمـي   –العمر  (المتعلقة بالخصائص الوظيفية ألفراد الدراسة متمثلة في        

) ٢٦(الثاني من اإلستبانة فيتكون من      أما الجزء   ).  الخبرة العملية  –المرتبة الوظيفية   

   -:عبارة مقسمة على ثالثة محاور رئيسية وهي 

 . عبارات ١٠ ويشتمل على اإللكترونيةمحور الثقافة  •

 . عبارات ٦محور المتطلبات التنظيمية ويشتمل على  •

 . عبارات ١٠محور المهارات الفنية ويشتمل على  •

  :التالية فقرة من فقرات المحاور قائمة تحمل العبارات  ويقابل كل

  ). غير موافق بشدة – غير موافق – محايد – موافق –موافق بشدة ( 

وقد تم إعطاء كل عبارة من العبارات السابقة درجات لتتم معالجتها إحصائياً علـى              

  :النحو اآلتي

 غيـر   درجات، ) ٣( درجات، محايد    ) ٤( درجات، موافق    ) ٥( موافق بشدة   

  . غير موافق بشدة درجة واحدةدرجتان، ) ٢( موافق 

ــشكل المغلــق   ــد تبنــى الباحــث فــي إعــداد المحــاور ال  Closed(وق

Questionnaire (     مع وجود بعض    الذي يحدد االستجابات المحتملة لكل سؤال 

  .األسئلة المفتوحة
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  صدق وثبات أداة الدراسة
  :صدق أداة الدراسة

العساف، ( عني التأكد من أنها سوف تقيس ما أعدت لقياسه             صدق االستبانة ي  

شمول االستمارة لكل العناصر التـي      " ، كما يقصد بالصدق     )٣٦٩م، ص   ٢٠٠٣

يجب أن تدخل في التحليل من ناحية، ووضوح فقراتها ومفرداتهـا مـن ناحيـة         

م، ٢٠٠١عبيـدات وآخـرون،   " (ثانية، بحيث تكون مفهومة لكل من يـستخدمها       

  : قام الباحث بالتأكد من صدق أداة الدراسة من خاللوقد). ١٧٩

  : الصدق الظاهري لألداة –أ 

 للتعرف على مدى صدق أداة الدراسة في قياس ما وضعت لقياسه تم عرضـها              

يس بالجامعات وبلغ عدد المحكمين على عدد من المحكمين من أعضاء هيئة التدر      

إعداد أداة هـذه الدراسـة      وفي ضوء آراء المحكمين قام الباحث ب       محكمين) ٩(

  .يوضح االستبانة في صورتها النهائية) ١( بصورتها النهائية والملحق رقم 

  : صدق االتساق الداخلي لألداة –ب 

ـ الدراسة قام الباحـث     ألداة  بعد التأكد من الصدق الظاهري        علـى عينـة     ابتطبيقه

مـن أجـل    مفردة من مجتمع الدراسة ، وذلـك        ) ٢٩(استطالعية عشوائية قوامها    

 ، وعلى بيانات العينة االستطالعية      الدراسةألداة   الداخلي   االتساقمدى  التعرف على   

قام الباحث بحساب معامل االرتباط بيرسون لمعرفة الصدق الداخلي لألستبانة حيث           

تم حساب معامل االرتباط بين درجة كل عبارة من عبارات االستبانة بالدرجة الكلية             

ه العبارة كما توضح ذلك الجداول التالية وتم تقريب األرقـام           للمحور الذي تنتمي إلي   

  .إلي رقمين عشريين لالختصار
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  )٨(اجلدول رقم 
  معامالت ارتباط بريسون لعبارات احملور األول بالدرجة الكلية للمحور

  معامل االرتباط بالمحور  رقم العبارة  معامل االرتباط بالمحور  رقم العبارة

٠,٨٤  ٦  **٠,٦٠  ١**  
٠,٩١  ٧  **٠,٧٧  ٢**  
٠,٧٩  ٨  **٠,٨٨  ٣**  
٠,٨٨  ٩  **٠,٨٥  ٤**  
٠,٨٧  ١٠  **٠,٨٥  ٥**  

   فأقل٠,٠١دال عند مستوى الداللة ** يالحظ 
  )٩(اجلدول رقم 

  معامالت ارتباط بريسون لعبارات احملور الثاني بالدرجة الكلية للمحور

  رتباط بالمحورمعامل اال  رقم العبارة  معامل االرتباط بالمحور  رقم العبارة

٠,٧٥  ١٥  **٠,٨٩  ١٢**  
٠,٨٨  ١٦  **٠,٨١  ١٣**  
٠,٥٢  ١٧  **٠,٦٧  ١٤**  

   فأقل٠,٠١دال عند مستوى الداللة ** يالحظ 
  )١٠(اجلدول رقم 

  معامالت ارتباط بريسون لعبارات احملور الثالث بالدرجة الكلية للمحور

  رتباط بالمحورمعامل اال  رقم العبارة  معامل االرتباط بالمحور  رقم العبارة

٠,٦٥  ٢٤  **٠,٨٤  ١٩**  
٠,٧٥  ٢٥  **٠,٩١  ٢٠**  
٠,٦٦  ٢٦  **٠,٩٠  ٢١**  
٠,٧٠  ٢٧  **٠,٨٨  ٢٢**  
٠,٨٣  ٢٨  **٠,٨٨  ٢٣**  

   فأقل٠,٠١دال عند مستوى الداللة ** يالحظ 
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أن قيم معامل ارتباط كل عبارة من العبارات        ) ١٠ – ٩(يتضح من الجداول    

فأقل مما يشير إلـى     ) ٠,٠١(اً عند مستوي الداللة     مع محورها موجبة ودالة إحصائي    

أن جميع عبارات االستبانة تتمتع بدرجة صدق مرتفعة ، ويؤكـد قـوة االرتبـاط               

الداخلي بين جميع عبارات أداة الدراسة ، وعليه فأن هذه النتيجـة توضـح صـدق                

  .عبارات ومحاور أداة الدراسة وصالحيتها للتطبيق الميداني

  :ةثبات أداة الدراس
فيعني التأكد من أن اإلجابة ستكون واحدة تقريبا        ) االستبانة  ( أما ثبات أداة الدراسة     

، ولقياس مـدى    )٤٦٩م،  ٢٠٠٣العساف،  . ( إذا تكرر تطبيقها على األشخاص ذاتهم     

) ألفــا كرونبــاخمعادلــة (اســتخدم الباحــث ) االســتبانة( أداة الدراســة تثبــا

)Cronbach's Alpha (α)  (حيث طبقت المعادلة ،بات أداة الدراسةللتأكد من ث 

) ١٠(على العينة االستطالعية المسحوبة سابقاً لقياس الصدق البنائي والجدول رقـم            

  .  يوضح معامالت ثبات أداة الدراسة

  )١١(جدول رقم 
  معامل ألفا كرونباخ لقياس ثبات أداة الدراسة 

  محاور اإلستبانة
عدد 

 العبارات

ثبات 

 المحور
 الترتيب

  ٣  ٠,٩٤  ١٠  محور األولال

  ١  ٠,٨٦  ٦ المحور الثاني

  ٢  ٠,٩٤  ١٠ المحور الثالث

  -  ٠,٩٦  ٥٠  معامل الثبات العام
  

أن معامل الثبات العام لالستبانة عال حيث بلغ        ) ١١(يتضح من الجدول رقم     

وهذا يدل على أن االستبانة تتمتع بدرجة عالية من الثبات يمكن االعتمـاد             ) ٠,٩٦(

  .تطبيق الميداني للدراسةعليها في ال
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  :  مجع البياناتإجراءات 
  

بعد خروج االستبانة في صورتها النهائية تم االستعانة ببعض الـزمالء فـي             

 على أفراد الدراسة، وطلب منهم إرجاعها مرة أخرى ، ثم بعـد             تتوزيع االستبيانا 

 استبانة   )٨٩(  التي تم جمعها حيث كان عددها        تأسبوع تقريباً تم حصر االستبيانا    

، وبعد ذلك قام الباحث بتوزيع باقي االستبانات بنفسه وتابع الباحث عمليـة جمـع               

 ، واستكمال تعبئتها متابعة مستمرة ، وذلك للحصول على أكبر نسبة من             تاالستبيانا

استبانة صالحة للتحليل واسـتغرق      ) ١٣٤( المستجيبين إلى أن حصل الباحث على       

يوم وتم ذلك بعد نهاية الفصل الدراسي الثاني للعام         ) ٢١( وجمعها   تتوزيع االستبانا 

  .هـ١٤٢٧/١٤٢٨

 ومعالجتها إحصائياً بالحاسب اآللي عن طريق برنامج        البيانات، تم إدخال  وبعد ذلك   

)spss (ومن ثم قام الباحث بتحليل البيانات واستخراج النتائج.  

  :معاجلة وحتليل البيانات
يانات التي تم تجميعها، فقد تم استخدام العديد مـن          لتحقيق أهداف الدراسة وتحليل الب    

األساليب اإلحصائية المناسبة باسـتخدام الحـزم اإلحـصائية للعلـوم االجتماعيـة             

Statistical Package for Social Sciences   ًوالتي يرمز لهـا اختـصارا  

، وفيما يلي مجموعة األساليب اإلحـصائية التـي قـام الباحـث             )SPSS(بالرمز  

  :دامهاباستخ

 تم ترميز وإدخال البيانات إلى الحاسب اآللي، ولتحديد طول خاليـا مقيـاس             •

المستخدم في محاور الدراسة ، تـم       ) الحدود الدنيا والعليا    ( ليكرت الخماسي   

 على  ، ثم تقسيمه على عدد خاليا  المقياس للحصول        )٤=١-٥( حساب المدى 

ضافة هذه القيمة إلى    بعد ذلك تم إ   )  ٠,٨٠= ٤/٥( طول الخلية الصحيح أي     

وذلك لتحديد  ) أو بداية المقياس وهي الواحد الصحيح     ( أقل قيمة في المقياس     
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العمـر،   (الحد األعلى لهذه الخلية، وهكذا أصبح طول الخاليـا كمـا يـأتي            

  :)١٢٧م ٢٠٠٤

 المحـور   باختالفنحو كل عبارة    ) غير موافق بشدة  ( يمثل   ١,٨٠ إلى   ١من   

  . قياسهالمراد

 المحور  باختالفنحو كل عبارة    ) غير موافق ( يمثل   ٢,٦٠تى   وح ١,٨١من   

  .المراد قياسه

 المحور المراد   باختالفنحو كل عبارة    ) محايد( يمثل   ٣,٤٠ وحتى   ٢,٦١من   

 .قياسه

 المحـور   بـاختالف نحو كل عبـارة     ) موافق( يمثل   ٤,٢٠ وحتى   ٣,٤١من   

 .المراد قياسه

 المحور  باختالف عبارة   نحو كل ) موافق بشدة   ( يمثل   ٥,٠٠ وحتى   ٤,٢١من   

 .المراد قياسه

تم حساب التكرارات والنسب المئوية للتعرف علـى الخـصائص الوظيفيـة             •

الدراسة وتحديد استجابات أفراده تجاه عبارات المحاور الرئيسة التـي           ألفراد

 .تتضمنها أداة الدراسة

 ) Pearson Correlation Coefficient" (ر" معامل ارتباط بيرسـون   •

جة كل عبارة والدرجة الكلية للمحور الذي تنتمي إليه ، وذلك لتقـدير             بين در 

 ).الصدق البنائي( ألداة الدراسة ياالتساق الداخل

 .؛ لقياس ثبات أداة الدراسة " "Alpha Cronbachمعامل  ألفا كرونباخ  •

وذلك لمعرفة  " Weighted Mean) " المرجح(المتوسط الحسابي الموزون  •

فاض استجابات أفراد الدراسة على كل عبارة من عبارات         مدى ارتفاع أو انخ   
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متغيرات الدراسة األساسية، مع العلم بأنه يفيد في ترتيب العبـارات حـسب             

 . أعلى متوسط حسابي موزون

وذلك لمعرفـة مـدى ارتفـاع أو انخفـاض           " Mean" المتوسط الحسابي    •

، ) العبارات متوسط متوسطات (استجابات أفراد الدراسة عن المحاور الرئيسة       

 .مع العلم بأنه يفيد في ترتيب المحاور حسب أعلى متوسط حسابي

 للتعرف على "Standard Deviation"تم استخدام االنحراف المعياري  •

مدى انحراف استجابات أفراد الدراسة لكل عبارة مـن عبـارات متغيـرات            

ظ ويالح. الدراسة، ولكل محور من المحاور الرئيسة عن متوسطها الحسابي        

أن االنحراف المعياري يوضح التشتت في استجابات أفـراد الدراسـة لكـل             

عبارة من عبارات متغيرات الدراسة، إلى جانب المحاور الرئيـسة، فكلمـا            

اقتربت قيمته من الصفر تركزت االستجابات وانخفض تشتتها بين المقيـاس           

إذا كان االنحراف المعياري أقل مـن الواحـد الـصحيح فيعنـي تركـز               (

المعياري واحد صحيح ، أو      ستجابات وعدم تشتتها، أما إذا كان االنحراف      اال

، علماً بأنه يفيـد فـي ترتيـب         )أعلى فيعني عدم تركز االستجابات وتشتتها     

العبارات حسب المتوسط الحسابي لصالح أقل تشتت عند تـساوي المتوسـط            

 .المرجح

 ) One Way ANOVA( تحليل التباين األحادي ) ف ( تم استخدام اختبار •

للتعرف على ما إذا كانت هنالك فروق ذات داللة إحصائية بـين اتجاهـات              

 –العمـر   (أفراد الدراسة نحو محاور الدراسة باختالف متغيراتهم الوظيفيـة          

 ). الخبرة العملية– المرتبة الوظيفية –المؤهل العلمي
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  الفصل الرابـع
  
 

  ياناتبعرض وحتليل ال
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 عـالفصل الراب

  ليل البياناتعرض وحت
 

يتناول هذا الفصل عرضا تفصيليا لنتائج الدراسة الميدانيـة مـع تفـسيرها             

   : ويشمل مايلي

   : الدراسةجمتمع أفراد  خصائصالنتائج املتعلقة بوصف: ًأوال 
تقوم هذه الدراسة على عدد من المتغيرات المستقلة المتعلقة بالخصائص الوظيفيـة            

 الخبـرة   – المرتبة الوظيفيـة     – المؤهل العلمي    –عمر  ال(ألفراد الدراسة متمثلة في     

وفي ضوء هذه المتغيرات يمكن تحديد خصائص أفراد الدراسة على النحو           ) العملية  

   :التالي
  )١٢(جدول رقم 

  رـتوزيع أفراد الدراسة وفق متغري العم
 النسبة التكرار العمر

 ٢٢,٤ ٣٠  سنة ٣٠أقل من 

 ٣٨,١ ٥١  سنة٤٠ سنة إلى أقل من ٣٠من 

 ٢٩,١ ٣٩  سنة٥٠ سنة إلى أقل من ٤٠من 

 ١٠,٤ ١٤  سنة فأكبر٥٠من 

 %١٠٠ ١٣٤ المجموع

من أفراد عينة الدراسة يمثلون ما نسبته        ) ٥١( أن   ) ١٢( يتضح من الجدول رقم     

 سنة إلى أقل مـن  ٣٠ تتراوح من أعمارهممن إجمالي أفراد عينة الدراسة    % ٣٨,١

منهم يمثلـون مـا     ) ٣٩ (أن   من أفراد الدراسة، في حين        سنة وهم الفئة األكثر    ٤٠

 سنة إلـى    ٤٠ تتراوح من    أعمارهممن إجمالي أفراد عينة الدراسة      % ٢٩,١نسبته  

من إجمـالي أفـراد     % ٢٢,٤منهم يمثلون ما نسبته     ) ٣٠(  مقابل   سنة، ٥٠أقل من   

ته مـنهم يمثلـون مـا نـسب       ) ١٤(  بينما   سنة، ٣٠ أقل من    أعمارهمعينة الدراسة   

  . سنة فأكبر ٥٠ من أعمارهممن إجمالي أفراد عينة الدراسة % ١٠,٤
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  )١٣(جدول رقم 
  توزيع أفراد الدراسة وفق متغري املؤهل العلمي

 

 النسبة التكرار المؤهل العلمي

 ١٧,٩ ٢٤ أقل من الثانوية العامة

 ١٧,٢ ٢٣ الثانوية العامة أو مايعادلها

 ٢١,٦ ٢٩ دبلوم بعد الثانوية

 ٣٥,٨ ٤٨ ريوسبكالو

 ٦,٧ ٩ ماجستير

 ٠,٧ ١ دكتوراة

 %١٠٠ ١٣٤   المجموع  

  

من أفراد عينة الدراسة يمثلون مـا        ) ٤٨( أن   ) ١٣( يتضح من الجدول رقم          

من إجمالي أفراد عينة الدراسة مؤهلهم العلمي بكالوريوس وهم الفئة          % ٣٥,٨نسبته  

% ٢١,٦منهم يمثلون ما نسبته      ) ٢٩( األكثر من أفراد عينة الدراسة، في حين أن         

  عـد الثانويـة، مقابـل     من إجمالي أفراد عينة الدراسة مـؤهلهم العلمـي دبلـوم ب           

من إجمالي أفراد عينة الدراسـة مـؤهلهم        % ١٧,٩منهم يمثلون ما نسبته      ) ٢٤( 

مـن  % ١٧,٢منهم يمثلون ما نـسبته       ) ٢٣( العلمي أقل من الثانوية العامة ، بينما        

 ) ٩( د عينة الدراسة مؤهلهم العلمي الثانوية العامة أو ما يعادلهـا ، و              إجمالي أفرا 

من إجمالي أفراد عينـة الدراسـة مـؤهلهم العلمـي           % ٦,٧منهم يمثلون ما نسبته     

من إجمالي أفراد عينـة الدراسـة       % ٠,٧منهم يمثل ما نسبته      ) ١( ماجستير ، و    

  .مؤهله العلمي دكتوراه 
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  )١٤(جدول رقم 
  فراد الدراسة وفق متغري املرتبة الوظيفيةتوزيع أ

 النسبة التكرار المرتبة الوظيفية

 ١١,٢ ١٥ أقل من السادسة

 ٥٨,٢ ٧٨  العاشرة-السادسة 

 ٢٥,٤ ٣٤  الرابعة عشر–الحادية عشر 

 ٥,٢ ٧ الخامسة عشرة فما فوق

 %١٠٠ ١٣٤ المجموع
  

 عينة الدراسة يمثلون ما     من أفراد  ) ٧٨( أن   ) ١٤( ن الجدول رقم    ميتضح        

من إجمالي أفراد عينة الدراسة في مرتبة وظيفيـة بـين الـسادسة             % ٥٨,٢نسبته  

منهم ) ٣٤(  في حين أن     الدراسة،والعاشرة وهم الفئة األكثر من أجمالي أفراد عينة         

من إجمالي أفراد عينة الدراسة في مرتبة وظيفيـة بـين           % ٢٥,٤يمثلون ما نسبته    

مـن  % ١١,٢منهم يمثلون مـا نـسبته       ) ١٥( رابعة عشر، مقابل    الحادية عشر وال  

منهم يمثلون  ) ٧(  و   السادسة،إجمالي أفراد عينة الدراسة في مرتبة وظيفية أقل من          

من إجمالي أفراد عينة الدراسة في المرتبة الوظيفية الخامسة عشر          % ٥,٢ما نسبته   

  .فوقفما 
  )١٥(جدول رقم 
   سنوات اخلربة العمليةتوزيع أفراد الدراسة وفق متغري

 النسبة التكرار سنوات الخبرة

 ١٤,٢ ١٩  سنوات٥أقل من 

 ٢٩,١ ٣٩ سنوات١٠ سنوات إلي أقل من ٥من 

 ١٦,٤ ٢٢  سنة١٥ سنوات إلي أقل من ١٠من 

 ٤٠,٣ ٥٤  سنة فأكثر١٥من 

 %١٠٠ ١٣٤   المجموع  

 



     ٨٤

 الدراسة يمثلـون    من أفراد عينة   ) ٥٤( أن   ) ١٥( يتضح من الجدول رقم             

من إجمالي أفراد عينة الدراسة سنوات خبرتهم في مجال العمـل           % ٤٠,٣ما نسبته   

(  في حـين أن    الدراسة،أفراد عينة    سنة فأكثر وهم الفئة األكثر من إجمالي         ١٥من  

من إجمالي أفراد عينة الدراسة سنوات خبرتهم       % ٢٩,١منهم يمثلون ما نسبته     ) ٣٩

مـنهم  ) ٢٢(  سـنوات، و   ١٠سنوات إلى أقل مـن       ٥ن  في مجال العمل تتراوح م    

من إجمالي أفراد عينة الدراسة سنوات خبرتهم في مجال         % ١٦,٤يمثلون ما نسبته    

منهم يمثلون ما نسبته    ) ١٩(  و سنة، ١٥ سنوات إلى أقل من      ١٠العمل تتراوح من    

 ٥من إجمالي أفراد عينة الدراسة سنوات خبرتهم في مجال العمـل أقـل              % ١٤,٢

  .نواتس

     الدراسةبتساؤالتالنتائج املتعلقة : ًثانيا 
  مناإللكتروني العاملين بالجانب الثقافي تثقيف زيادة إدارة التطوير اإلداري في دور -١

  .لتطبيق اإلدارة اإللكترونيةجوانب الثقافة التنظيمية 

ل وينبع  للتعرف على مدي قيام إدارة التطوير اإلداري في رئاسة الهيئة الملكية للجبي           

 مـن جوانـب الثقافـة       اإللكتروني العاملين بالجانب الثقافي     تثقيف  زيادة بدورها في 

التنظيمية لتطبيق اإلدارة اإللكترونية من وجهة نظر العاملين تم حساب التكـرارات            

 المعيارية والرتب السـتجابات     واالنحرافاتوالنسب المئوية والمتوسطات الحسابية     

ت محور قيام إدارة التطوير اإلداري في رئاسـة الهيئـة           أفراد الدراسة على عبارا   

 اإللكترونـي  العاملين بالجانب الثقافي     تثقيف  زيادة الملكية للجبيل وينبع بدورها في    

  :وجاءت النتائج كما يوضحها الجدول التالي 
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 )١٦(جدول رقم 

ًليا حسب مرتبة تنازاستجابات أفراد الدراسة على عبارات حمور الثقافة اإللكرتونية 

  متوسطات املوافقة 
  درجة الموافقة    ا لتكرار

  العبارة
النسبة 

%  
موافق 
غير   محايد  موافق  بشدة

  موافق
غير 

موافق 
  بشدة

المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
 الرتبة  المعياري

تحرص إدارة التطوير اإلداري علـي       ٤١ ٢٨٢٢٣٤  ٩  ك

إقامة بـرامج توعيـة عـن أهميـة         

٦٫٧٢٠٫٩١٦٫٤٢٥٫٤٣٠٫٦  %  استخدام التقنية الحديثة
١ ٢٫٤٨١٫٣٠  

ساهمت إدارة التطـوير اإلداري فـي        ٤٥ ١٩١٨٤٧  ٥  ك

 ٢ ٣٫٧١٤٫٢١٣٫٤٣٥٫١٣٣٫٦٢٫١٩١٫١٦  %  معرفتي بمعني العمل اإللكتروني

ساهمت إدارة التطـوير اإلداري فـي        ٤٣ ١٣٢٧٤٦  ٥  ك

 ٣ ٣٫٧٩٫٧٢٠٫١٣٤٫٣٣٢٫١٢٫١٩١٫١٠  %  معرفتي بفوائد اإلدارة اإللكترونية

ساهمت إدارة التطـوير اإلداري فـي        ٥٢ ١٧١٧٤٥  ٣  ك

الـشبكة  (نـت   ا اإلنتر بمعنىمعرفتي  

٢٫٢١٢٫٧١٢٫٧٣٣٫٦٣٨٫٨  %  )الداخلية
٤ ٢٫٠٦١٫١١ 

ساهمت إدارة التطـوير اإلداري فـي        ٥٥ ١٤٥١ ٨  ٦  ك

رفع درجة الثقة لدي في التعـامالت       

٤٫٥٦٫٠١٠٫٤٣٨٫١٤١٫٠  %  تعامالت الورقيةاإللكترونية بدالً من ال
٥ ١٫٩٥١٫٠٨ 

ساهمت إدارة التطـوير اإلداري فـي        ٥٧ ١٩٤٦ ٨  ٤  ك

الشبكة (معرفتي بمعني شبكة اإلنترنت   

٣٫٠٦٫٠١٤٫٢٣٤٫٣٤٢٫٥  %  )العالمية
٦ ١٫٩٣١٫٠٤ 

ساهمت إدارة التطـوير اإلداري فـي        ٦١ ١٥٤٧ ٩  ٢  ك

 البوابـة   معرفتي بمعنـي مـصطلح    

١٫٥٦٫٧١١٫٢٣٥٫١٤٥٫٥  %  اإللكترونية
٧ ١٫٨٤٠٫٩٧ 

تصلني مـن إدارة التطـوير اإلداري        ٧١ ٤٠ ١١٥  ٧  ك

رسائل بريد إلكترونية تثقيفية حـول      

٥٫٢٨٫٢٣٫٧٢٩٫٩٥٣٫٠  %  العمل اإللكتروني
٨ ١٫٨٣١٫١٦ 

ساهمت إدارة التطـوير اإلداري فـي        ٦٤ ١٣٤٩ ٤  ٤  ك

 ٩ ٣٫٠٣٫٠٩٫٧٣٦٫٦٤٧٫٨١٫٧٧٠٫٩٦  %  معني التوقيع اإللكترونيمعرفتي ب

ساهمت إدارة التطـوير اإلداري فـي        ٦٥ ١٧٤٧ ٣  ٢  ك

١٠ ٠٫٨٨ ١٫٥٢٫٢١٢٫٧٣٥٫١٤٨٫٥١٫٧٣  %  ي بمعني األرشفة اإللكترونيةتثقيف

  ٠٫٩١ ٢٫٠٠  المتوسط العام
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اله يتضح أن أفراد الدراسة غير موافقين على قيـام          من خالل النتائج الموضحة أع    

 تثقيف  زيادةإدارة التطوير اإلداري في رئاسة الهيئة الملكية للجبيل وينبع بدورها في       

من جوانب الثقافة التنظيميـة لتطبيـق اإلدارة         اإللكترونيالعاملين بالجانب الثقافي    

لفئة الثانيـة مـن فئـات       وهو متوسط يقع في ا     ) ٥ من   ٢,٠٠(اإللكترونية بمتوسط   

وهي الفئة التي تشير إلى خيـار غيـر         ) ٢,٦٠ إلى   ١,٨١من  ( المقياس الخماسي   

موافق على أداة الدراسة مما يوضح أن أفراد الدراسة غير موافقين على قيـام إدارة             

 تثقيـف   زيـادة  التطوير اإلداري في رئاسة الهيئة الملكية للجبيل وينبع بدورها في         

من جوانب الثقافة التنظيميـة لتطبيـق اإلدارة         اإللكترونيب الثقافي   العاملين بالجان 

والتي بينت عـدم    ) هـ  ١٤٢٠العودة ،   ( اإللكترونية وتتفق هذه النتيجة مع دراسة       

قيام وحدات التطوير اإلداري في المؤسسات العامة بدورها على نحو جيد بالنـسبة             

  .للمهام المنوطة بها

تساق في رؤية أفراد الدراسة حول قيام إدارة التطوير         ويتضح من النتائج أن هناك ا     

 العـاملين   تثقيـف  زيادة   اإلداري في رئاسة الهيئة الملكية للجبيل وينبع بدورها في        

من جوانب الثقافة التنظيمية لتطبيق اإلدارة اإللكترونيـة         اإللكترونيبالجانب الثقافي   

 في هـذا الجانـب حيـث        ورهابدحيث لم يوافقوا على قيام إدارة التطوير اإلداري         

تراوحت متوسطات موافقتهم حول البنود التفصيلية لواقع قيام إدارة التطوير اإلداري           

 العـاملين بالجانـب     تثقيف  زيادة في رئاسة الهيئة الملكية للجبيل وينبع بدورها في       

 ( من جوانب الثقافة التنظيمية لتطبيق اإلدارة اإللكترونية ما بـين    اإللكترونيالثقافي  

وهي متوسطات تقع جميعها في الفئة الثانية من فئات المقيـاس            ) ٢,٤٨ إلى   ١,٧٣

على أداة الدراسة مما يوضـح أن رؤيـة         ) غير موافق   ( الخماسي والتي تشير إلى     

أفراد الدراسة حول قيام إدارة التطوير اإلداري في رئاسة الهيئة الملكية للجبيل وينبع        

مـن جوانـب الثقافـة       اإللكترونيين بالجانب الثقافي     العامل تثقيف زيادة بدورها في 

التنظيمية لتطبيق اإلدارة اإللكترونية حيث لم يوافقـوا علـى قيـام إدارة التطـوير               

اإلداري بأي دور في هذا الجانب وأكثر األدوار التفصيلية التي لم يوافقـوا عليهـا               
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عدياً حسب عـدم    والتي تم ترتيبها تصا   ) ٥ ،   ٧ ، ١ ، ٩،  ٨( تمثلت في الفقرات رقم   

  :موافقة أفراد الدراسة عليها كالتالي 

ـ ساهمت إدارة التطوير اإلداري في      " وهي   ) ٨( جاءت الفقرة رقم     .١ ي تثقيف

بالمرتبة األولي من حيث عدم موافقـة أفـراد         " األرشفة اإللكترونية    بمعني

أن ويعزو الباحث هذه النتيجـة إلـى        ) ٥ من   ١,٧٣(الدراسة عليها بمتوسط    

ت التي تلقاها الموظفين حتى تاريخ إجراء الدراسة كانت تركز علـى            الدورا

 .تطبيقات الحاسب اآللي المختلفة كمرحلة أولى

ساهمت إدارة التطوير اإلداري في معرفتـي       " وهي   ) ٩( جاءت الفقرة رقم     .٢

بالمرتبة الثانية من حيث عـدم موافقـة أفـراد          " بمعني التوقيع اإللكتروني    

  أن ويعزو الباحث هذه النتيجـة إلـى      ) ٥ من   ١,٧٧(سط  الدراسة عليها بمتو  

التوقيع اإللكتروني من التقنيات المستخدمة حديثاً في اإلدارة اإللكترونية ممـا           

 .قلل من إدراك العاملين لمعناهـ

تصلني من إدارة التطوير اإلداري رسـائل       " وهي   ) ١( جاءت الفقرة رقم     .٣

بالمرتبة الثالثة من حيث عدم     " تروني  بريد إلكترونية تثقيفية حول العمل اإللك     

ويعـزو الباحـث هـذه      ) ٥ من   ١,٨٣(موافقة أفراد الدراسة عليها بمتوسط      

النتيجة إلى أن إدارة التطوير اإلداري تركز على إطالع الموظفين بـاألمور            

الخاصة بالتدريب والتطوير وورش العمل وال تقوم بدور يذكر في الجانـب            

 .م وجود متخصصين لديها في هذا الجانبالتثقيفي اإللكتروني لعد

ساهمت إدارة التطوير اإلداري في معرفتـي       " وهي   ) ٧( جاءت الفقرة رقم     .٤

بالمرتبة الرابعة من حيث عدم موافقـة       " بمعني مصطلح البوابة اإللكترونية     

ويعزو الباحث هذه النتيجة إلـى      ) ٥ من   ١,٨٤(أفراد الدراسة عليها بمتوسط     

تطبيقات الحاسب اآللي كمرحلة أولـى      اإلداري تركز على    أن إدارة التطوير    

 .قبل االنتقال إلى غيرها
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ساهمت إدارة التطوير اإلداري في معرفتـي       " وهي   ) ٥( جاءت الفقرة رقم     .٥

بالمرتبة الخامسة من حيث     " )الشبكة العالمية (شبكة االنترنت   بمعني مصطلح   

ويعزو الباحث هـذه    ) ٥  من ١,٩٣(عدم موافقة أفراد الدراسة عليها بمتوسط       

النتيجة إلى أن دورات الحاسب اآللي التي تعـدها وتقـدمها إدارة التطـوير              

 تستهدف تدريب العاملين في هذه المرحلة على تطبيقـات الحاسـب            اإلداري

  .اآللي قبل أن تستهدف أشياء أخرى

ير  إدارة التطوير اإلداري في رئاسة الهيئة الملكية للجبيل وينبع في تـوف            دور -٢

) مـل  ، تبـسيط إجـراءات الع  إعادة تصميم الهيكل التنظيمي(المتطلبات التنظيمية   

  .لتطبيق اإلدارة اإللكترونية

 قيام إدارة التطوير اإلداري في رئاسة الهيئة الملكية للجبيل   ىللتعرف على مد  

، تبسيط  إعادة تصميم الهيكل التنظيمي   (وينبع بدورها في توفير المتطلبات التنظيمية       

لتطبيق اإلدارة اإللكترونية من وجهة نظر العاملين تـم حـساب           ) راءات العمل   إج

 المعياريـة والرتـب   واالنحرافاتالتكرارات والنسب المئوية والمتوسطات الحسابية    

الستجابات أفراد الدراسة على عبارات محور قيام إدارة التطوير اإلداري في رئاسة            

إعـادة تـصميم    (ي توفير المتطلبات التنظيمية     الهيئة الملكية للجبيل وينبع بدورها ف     

 وجاءت النتائج ،لتطبيق اإلدارة اإللكترونية ) ، تبسيط إجراءات العمل   الهيكل التنظيمي 

  :كما يوضحها الجدول التالي 

  
  
  
  
  

 



     ٨٩

 )١٧(جدول رقم 
ً تنازليا حسب مرتبةالتنظيمية املتطلبات استجابات أفراد الدراسة على عبارات حمور 

  وافقة متوسطات امل
  درجة الموافقة    ا لتكرار

  العبارة
النسبة 

%  
موافق 
غير   محايد  موافق  بشدة

  موافق
غير 

موافق 
  بشدة

المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  الرتبة  المعياري

٣٣٣٦٣٣٢٣ ٩  ك ــي  ــوير اإلداري ف ــساهم إدارة التط ت

م ءتحديث الهياكل التنظيمية لكي تـتال     

٦٫٧٢٤٫٦٢٦٫٩٢٤٫٦١٧٫٢  %  مع تطبيقات اإلدارة اإللكترونية
١ ٢٫٧٩١٫١٩  

٢٢٤٢٤٠٢٦ ٤  ك العالقة اإلدارية بين األقـسام واإلدارات      

المختلفة في الرئاسـة تتناسـب مـع        

٣٫٠١٦٫٤٣١٫٣٢٩٫٩١٩٫٤  %  تطبيقات اإلدارة اإللكترونية
٢ ٢٫٥٤١٫٠٧  

٣٠٢٩٤٢٣٢ ١  ك سـاهمت إدارة التطــوير اإلداري فــي  

  ٣ ٠٫٧٢٢٫٤٢١٫٦٣١٫٣٢٣٫٩٢٫٤٥١٫١١  %  لوجود دليل إلجراءات العم

٢٢٢٧٤٥٣٦ ٤  ك تــساهم إدارة التطــوير فــي تبــسيط 

إجراءات العمل لكي تتالئم مع متطلبات      

٣٫٠١٦٫٤٢٠٫١٣٣٫٦٢٦٫٩  %  تطبيق اإلدارة اإللكترونية
٤ ٢٫٣٥١٫١٣  

١٨٣٦٤٢٣٥ ٣  ك تساهم إدارة التطوير اإلداري في تطوير    

 المستخدمة فـي العمـل لكـي        النماذج

٢٫٢١٣٫٤٢٦٫٩٣١٫٣٢٦٫١  %  تتالئم مع تطبيقات اإلدارة اإللكترونية
٥ ٢٫٣٤١٫٠٨  

١٣٢٦٥٢٤١ ٢  ك سـاهمت إدارة التطــوير اإلداري فــي  

وجود دليل إجرائـي السـتخدام اإلدارة       

١٫٥٩٫٧١٩٫٤٣٨٫٨٣٠٫٦  %  اإللكترونية
٦ ٢٫١٣١٫٠١  

  ٠٫٨٩ ٢٫٤٣  المتوسط العام

من خالل النتائج الموضحة أعاله يتضح أن أفراد الدراسة غير موافقين على            

قيام إدارة التطوير اإلداري في رئاسة الهيئة الملكية للجبيل وينبع بدورها في تـوفير   

لتطبيق ) ، تبسيط إجراءات العمل   إعادة تصميم الهيكل التنظيمي   (المتطلبات التنظيمية   

وهو متوسط يقع في الفئة الثانيـة مـن          ) ٥ من   ٢,٤٣(دارة اإللكترونية بمتوسط    اإل

وهي الفئة التي تشير إلى خيار غير       ) ٢,٦٠ إلى   ١,٨١من  ( فئات المقياس الخماسي    

موافق على أداة الدراسة مما يوضح أن أفراد الدراسة غير موافقين على قيـام إدارة             

لكية للجبيل وينبع بدورها في توفير المتطلبات       التطوير اإلداري في رئاسة الهيئة الم     

 



     ٩٠

لتطبيـق اإلدارة   ) ، تبسيط إجراءات العمل     إعادة تصميم الهيكل التنظيمي   (التنظيمية  

والتي بينـت عـدم     ) هـ١٤٢٠العودة ،   ( اإللكترونية وتتفق هذه النتيجة مع دراسة       

يد بالنـسبة   قيام وحدات التطوير اإلداري في المؤسسات العامة بدورها على نحو ج          

  .للمهام المنوطة بها

ويتضح من النتائج أن هناك تفاوت في رؤية أفراد الدراسة حول قيـام إدارة              

التطوير اإلداري في رئاسة الهيئة الملكية للجبيل وينبع بدورها في توفير المتطلبات            

لتطبيـق اإلدارة   ) ، تبسيط إجراءات العمل     إعادة تصميم الهيكل التنظيمي   (التنظيمية  

إللكترونية ما بين حياديتهم حول قيامها ببعض الجوانب وعدم موافقتهم على قيامها            ا

بجوانب أخرى حيث تراوحت متوسطات موافقتهم حول البنود التفصيلية لواقع قيـام            

إدارة التطوير اإلداري في رئاسة الهيئة الملكية للجبيل وينبع بـدورها فـي تـوفير               

) ، تبـسيط إجـراءات العمـل        الهيكل التنظيمي إعادة تصميم   (المتطلبات التنظيمية   

وهي متوسطات تتراوح ما     ) ٢,٧٩ إلى   ٢,١٣( اإللكترونية ما بين     لتطبيق اإلدارة 

/ محايد  ( بين الفئتين الثانية والثالثة من فئات المقياس الخماسي واللتين تشيران إلى            

ول قيـام إدارة   على أداة الدراسة مما يوضح أن رؤية أفراد الدراسة ح         ) غير موافق   

في توفير المتطلبات   التطوير اإلداري في رئاسة الهيئة الملكية للجبيل وينبع بدورها          

لتطبيـق اإلدارة   ) ، تبسيط إجراءات العمل     إعادة تصميم الهيكل التنظيمي   (التنظيمية  

اإللكترونية تتراوح ما بين حياديتهم حول قيامها ببعض الجوانب وعدم موافقتهم على            

وانب أخرى حيث يتضح من النتائج أن أفراد الدراسة محايدين حول قيـام             قيامها بج 

وهي  ) ١٤( إدارة التطوير اإلداري بدور واحد في هذا المجال يتمثل في الفقرة رقم             

 مع تطبيقات   تتالءمتساهم إدارة التطوير اإلداري في تحديث الهياكل التنظيمية لكي          " 

   ).٥ن  م٢,٧٩( بمتوسط " اإلدارة اإللكترونية

بينما يتضح أن أفراد الدراسة غير موافقين على قيام إدارة التطـوير اإلداري            

 ، ١١ ،   ١٣ ،   ١٥( بخمسة أدوار تفصيلية في هذا الجانب تتمثل في الفقرات رقـم            
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  والتي تم ترتيبهـا تـصاعدياً حـسب عـدم موافقـة أفـراد الدراسـة                ) ١٦ ،   ١٢

  :عليها كالتالي 

 ساهمت إدارة التطوير اإلداري في وجـود      " ي  وه ) ١٥( جاءت الفقرة رقم     .١

بالمرتبة األولى من حيـث عـدم       " دليل إجرائي الستخدام اإلدارة اإللكترونية    

ويعزو الباحـث هـذه      ) ٥ من   ٢,١٣( موافقة أفراد الدراسة عليها بمتوسط      

أن تطبيق اإلدارة اإللكترونية ما يزال في مراحله األولى ولـذلك           النتيجة إلى   

ليل إجرائي الستخدام اإلدارة اإللكترونية يعد خطوة الحقة تـأتي          فأن وجود د  

  .بعد اكتمال تطبيق اإلدارة اإللكترونية

تساهم إدارة التطوير اإلداري فـي تطـوير        " وهي  ) ١٣( جاءت الفقرة رقم     .٢

" النماذج المستخدمة في العمل لكي تتالئم مع تطبيقـات اإلدارة اإللكترونيـة           

 من  ٢,٣٤(قة أفراد الدراسة عليها بمتوسط       عدم مواف  بالمرتبة الثانية من حيث   

عدم وجود تعاون كـافي مـن اإلدارات        ويعزو الباحث هذه النتيجة إلى      ) ٥

قامة األخرى في عملية تطوير النماذج المستخدمة في العمل حيث سبق وأن            

اإلدارة بمحاولة لتطوير نماذج العمل لكنها لم تجد التفاعل الكافي من بعـض             

  . مما شكل عائقا أمام انجاز المهمةاإلدارات

تساهم إدارة التطوير في تبسيط إجـراءات       " وهي   ) ١١( جاءت الفقرة رقم     .٣

بالمرتبة الثالثة من   " العمل لكي تتالئم مع متطلبات تطبيق اإلدارة اإللكترونية       

ويعـزو   ) ٥ مـن    ٢,٣٥( حيث عدم موافقة أفراد الدراسة عليها بمتوسـط         

وجود كوادر بشرية   إلى أن تبسيط إجراءات العمل يتطلب       الباحث هذه النتيجة    

متخصصة قادرة على القيام بذلك وهو ماتفتقده اإلدارة باإلضافة إلـى قلـة             

  . التعاون من اإلدارات األخرى

ساهمت إدارة التطوير اإلداري في وجـود       " وهي   ) ١٢( جاءت الفقرة رقم     .٤

فراد الدراسـة   عدم موافقة أ  بالمرتبة الرابعة من حيث     " دليل إلجراءات العمل  
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ويعزو الباحث هذه النتيجة إلى أن بناء دليـل          ) ٥ من   ٢,٤٥( عليها بمتوسط 

يسبقه وجود إجراءات عمل مكتوبة وهي مرحلة لم        إلجراءات العمل غالباً ما     

 .تتم، لذلك ال يمكن تجاوزها إلى بناء دليل إلجراءات العمل

دارية بـين األقـسام واإلدارات      العالقة اإل " وهي   ) ١٦( جاءت الفقرة رقم     .٥

بالمرتبـة  " المختلفة في الرئاسة تتناسب مع تطبيقـات اإلدارة اإللكترونيـة          

) ٥ مـن    ٢,٥٤(الخامسة من حيث عدم موافقة أفراد الدراسة عليها بمتوسط          

ويعزو الباحث هذه النتيجة إلى أن العالقة اإلدارية بـين األقـسام واإلدارات             

إنشاءها على الطريقة اإلدارية التقليدية مما جعلهـا ال  المختلفة في الرئاسة تم   

  .تتناسب مع تطبيقات اإلدارة اإللكترونية

كـساب  إللجبيل وينبع في      إدارة التطوير اإلداري في رئاسة الهيئة الملكية       دور  -٣

  .زمة لتطبيق اإلدارة اإللكترونيةالعاملين المهارات الفنية الال

تطوير اإلداري في رئاسة الهيئة الملكية للجبيل للتعرف على مدي قيام إدارة ال    

 إكـساب وينبع بدورها من خالل البرامج التدريبية التي تعدها وتشرف عليهـا فـي          

العاملين المهارات الفنية الالزمة لتطبيق اإلدارة اإللكترونية من وجهة نظر العاملين           

 المعياريـة   رافاتواالنحتم حساب التكرارات والنسب المئوية والمتوسطات الحسابية        

والرتب الستجابات أفراد الدراسة على عبارات محور قيام إدارة التطـوير اإلداري            

في رئاسة الهيئة الملكية للجبيل وينبع بدورها من خالل البرامج التدريبية التي تعدها             

 العـاملين المهـارات الفنيـة الالزمـة لتطبيـق اإلدارة            إكسابوتشرف عليها في    

  :ت النتائج كما يوضحها الجدول التالي اإللكترونية وجاء
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 )١٨(جدول رقم 
ًاستجابات أفراد الدراسة على عبارات حمور املهارات الفنية مرتبة تنازليا حسب 

  متوسطات املوافقة 
  درجة الموافقة    ا لتكرار

  العبارة  
النسبة 

%  
موافق 
غير   يدمحا  موافق  بشدة

  موافق
غير 

موافق 
  بشدة

المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  الرتبة  المعياري

تهتم إدارة التطوير اإلداري بالتدريب      ١٦ ٥١٢٥٢٢ ٢٠  ك

١٤٫٩٣٨٫١١٨٫٧١٦٫٤١١٫٩  %  في مجاالت الحاسب اآللي للموظفين
١ ٣٫٢٨١٫٢٥  

ساهمت إدارة التطـوير اإلداري فـي        ٢٦ ٣٧٢٨٢٥ ١٨  ك

١٣٫٤٢٧٫٦٢٠٫٩١٨٫٧١٩٫٤  %  وجود معمل لتدريب الموظفين
٢ ٢٫٩٧١٫٣٤  

ساهمت إدارة التطـوير اإلداري فـي        ٢٨ ٣٣٢٠٣٩ ١٤  ك

حصولي علي دورة الرخصة الدوليـة      

١٠٫٤٢٤٫٦١٤٫٩٢٩٫١٢٠٫٩  %  )ICDL.(لقيادة الحاسب اآللي
٣ ٢٫٧٥١٫٣٢  

ساهمت إدارة التطوير اإلداري في  ٣٢ ٤١٢٠٣٦  ٥  ك

رفع مهاراتي في التعامل مع برامج 

٣٫٧٣٠٫٦١٤٫٩٢٦٫٩٢٣٫٩  %  )word.(دورالو
٤ ٢٫٦٣١٫٢٥  

دارة التطـوير اإلداري فـي      أساهمت   ٣١ ٤١١٧٤١  ٤  ك

رفع مهاراتي في التعامل مع بـرامج       

٣٫٠٣٠٫٦١٢٫٧٣٠٫٦٢٣٫١  %  )outlook.(األوت لك
٥ ٢٫٦٠١٫٢٣  

ساهمت إدارة التطـوير اإلداري فـي        ٣٣ ٤٠٢٣٣٦  ٢  ك

ـ       رامج رفع مهاراتي في التعامل مع ب

١٫٥٢٩٫٩١٧٫٢٢٦٫٩٢٤٫٦  %  )Excel.(اإلكسل
٦ ٢٫٥٧١٫٢٠  

ساهمت إدارة التطـوير اإلداري فـي        ٣٢ ٤٠٢٥٣٦  ١  ك

رفع مهاراتي في التعامل مع بـرامج       

٠٫٧٢٩٫٩١٨٫٧٢٦٫٩٢٣٫٩  %  )power point. (الباور بوينت
٧ ٢٫٥٧١٫١٧  
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 )١٨(تابع جدول رقم 

ًستجابات أفراد الدراسة على عبارات حمور املهارات الفنية مرتبة تنازليا حسب ا

  متوسطات املوافقة 
  درجة الموافقة    ا لتكرار

  العبارة
النسبة 

%  
موافق 
غير   محايد  موافق  بشدة

  موافق
غير 

موافق 
  بشدة

المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
 الرتبة  المعياري

صـة  توفر إدارة التطوير اإلداري فر     ٣٢ ٢٥٣٧٣٤  ٦  ك

المــشاركة فــي النــدوات الخاصــة 

٤٫٥١٨٫٧٢٧٫٦٢٥٫٤٢٣٫٩  %  باإلدارة اإللكترونية
٨ ١٫١٧ ٢٫٥٤ 

 ٣٥ ٢٦٣٠٣٧  ٦  ك
ساهمت إدارة التطـوير اإلداري فـي       

رفع مهاراتي في التعامل مع النظـام       

المطبق في رئاسة الهيئـة الملكيـة       

  )األنظمة اإلنتاجية(
%  ٤٫٥١٩٫٤٢٢٫٤٢٧٫٦٢٦٫١

٩ ١٫٢٠ ٢٫٤٩ 

توفر إدارة التطوير اإلداري فرصـة       ٣٣ ١٣٣٥٥٠  ٣  ك

اإلطالع علي التجارب الناجحـة فـي       

٢٫٢٩٫٧٢٦٫١٣٧٫٣٢٤٫٦  %  مجال تطبيق اإلدارة اإللكترونية
١٠ ١٫٠١ ٢٫٢٨

  ٠٫٩٥ ٢٫٦٧  المتوسط العام

راسة محايدين حول قيام    من خالل النتائج الموضحة أعاله يتضح أن أفراد الد        

إدارة التطوير اإلداري بدورها من خالل البرامج التدريبية التي تعدها وتشرف عليها            

 العاملين المهارات الفنية الالزمة لتطبيق اإلدارة اإللكترونيـة بمتوسـط           إكسابفي  

مـن  ( وهو متوسط يقع في الفئة الثالثة من فئات المقياس الخماسي            ) ٥ من   ٢,٦٧(

وهي الفئة التي تشير إلى خيار محايد علـى أداة الدراسـة ممـا              ) ٣,٤٠ى   إل ٢,٦١

يوضح أن أفراد الدراسة محايدين حول قيام إدارة التطـوير اإلداري بـدورها مـن         

 العـاملين المهـارات     إكسابخالل البرامج التدريبية التي تعدها وتشرف عليها في         

  هـذه النتيجـة مـع دراسـة       الفنية الالزمة لتطبيـق اإلدارة اإللكترونيـة وتتفـق          

والتي بينت عدم قيـام وحـدات التطـوير اإلداري فـي            ) هـ  ١٤٢٠العودة ،    ( 

  .المؤسسات العامة بدورها على نحو جيد بالنسبة للمهام المنوطة بها

 



     ٩٥

ويتضح من النتائج أن هناك تفاوت في رؤية أفراد الدراسة حول قيـام إدارة              

 التدريبية التي تعدها وتشرف عليها فـي        التطوير اإلداري بدورها من خالل البرامج     

 العاملين المهارات الفنية الالزمة لتطبيق اإلدارة اإللكترونية ما بين حياديتهم           إكساب

حول قيامها ببعض الجوانب وعدم موافقتهم على قيامهـا بجوانـب أخـرى حيـث               

داري تراوحت متوسطات موافقتهم حول البنود التفصيلية لواقع قيام إدارة التطوير اإل          

في رئاسة الهيئة الملكية للجبيل وينبع بدورها من خالل البرامج التدريبية التي تعدها             

 العـاملين المهـارات الفنيـة الالزمـة لتطبيـق اإلدارة            إكسابوتشرف عليها في    

وهي متوسطات تتراوح ما بـين الفئتـين         ) ٣,٢٨ إلى   ٢,٢٨( اإللكترونية ما بين    

غير موافق  / محايد  ( ياس الخماسي واللتين تشيران إلى      الثانية والثالثة من فئات المق    

على أداة الدراسة مما يوضح أن رؤية أفراد الدراسة حول قيـام إدارة التطـوير               ) 

كـساب  إاإلداري بدورها من خالل البرامج التدريبية التي تعدها وتشرف عليها في            

 تتراوح ما بين حياديتهم     العاملين المهارات الفنية الالزمة لتطبيق اإلدارة اإللكترونية      

حول قيامها ببعض الجوانب وعدم موافقتهم على قيامها بجوانب أخرى حيث يتضح            

من النتائج أن أفراد الدراسة محايدين حول قيام إدارة التطوير اإلداري بأربعة أدوار             

 العاملين المهارات   إكسابمن خالل البرامج التدريبية التي تعدها وتشرف عليها في          

 ، ٢٢ ،   ٢٤ ،   ٢٣(  الالزمة لتطبيق اإلدارة اإللكترونية تتمثل في الفقرات رقم          الفنية

  :والتي تم ترتيبها تنازلياً حسب حيادية أفراد الدراسة حولها كالتالي ) ١٩

 تهتم إدارة التطوير اإلداري بالتدريب فـي      " وهي   ) ٢٣( جاءت الفقرة رقم     .١

ـ    بالمرتبة األو " مجاالت الحاسب اآللي للموظفين    ة أفـراد   لى من حيث حيادي

ويعزو الباحث هذه النتيجة إلـى أن        ) ٥ من   ٣,٢٨( الدراسة حولها بمتوسط    

اإلداري الحقيقي ال يتجاوز الخمس سنوات تقريبا لـذلك         إدارة التطوير   عمر  

لديها عدة اهتمامات وأولويات تنظيمية إضافة إلى أن إدارة التطوير اإلداري           

  .لمهام المنوطة بها  اإضافية ليست منتقوم بمهام 
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ساهمت إدارة التطوير اإلداري في وجـود       " وهي   ) ٢٤( جاءت الفقرة رقم     .٢

بالمرتبة الثانية من حيث حياديـة أفـراد الدراسـة          " معمل لتدريب الموظفين  

نظرا لوجود معمل وقاعة تدريب في إدارة       و ) ٥ من   ٢,٩٧( حولها بمتوسط   

إن الباحث يعزو هذه النتيجـة       ف التطوير اإلداري وهي من ساهم في وجودها      

إلى أن بعض أفراد مجتمع الدراسة ال علم لديهم بهذه القاعة أو أنهم يعتقدون              

سهام في وجودها أو أنهم لم يفهموا المراد مـن          إبأن إدارة التطوير ليس لها      

  .السؤال

سـاهمت إدارة التطـوير اإلداري فـي        " وهـي    ) ٢٢( جاءت الفقرة رقم     .٣

بالمرتبة )" ICDL.(صة الدولية لقيادة الحاسب اآللي حصولي علي دورة الرخ   

ويعـزو   ) ٥من٢,٧٥(ية أفراد الدراسة حولها بمتوسط      الثالثة من حيث حياد   

 لديها خطة طويلة األجـل    الباحث هذه النتيجة إلى أن إدارة التطوير اإلداري         

وبما أن    الرخصة الدولية لقيادة الحاسب اآللي     لحصول جميع الموظفين على   

ل على الرخصة الدولية يحتاج لوقت طويل فمن الصعب تفريغ عـدد            الحصو

وقد بلغ عدد الحاصلين على برنامج الرخـصة الدوليـة           ،كبير من الموظفين  

  .موظف) ٢٤(لقيادة الحاسب اآللي حتى وقت إجراء الدراسة 

ساهمت إدارة التطوير اإلداري فـي رفـع        " وهي   ) ١٩( جاءت الفقرة رقم     .٤

بالمرتبة الرابعة من حيث    )" word.(د الوور برنامجل مع   مهاراتي في التعام  

ويعزو الباحـث هـذه      ) ٥ من   ٢,٦٣( حيادية أفراد الدراسة حولها بمتوسط      

النتيجة إلى أن الدورات التدريبية الحاسوبية والتطبيقية بصفة عامة تحتاج إلى           

  إضافة إلى توجه اإلدارة نحـو      لتشمل جميع الموظفين  فترة طويلة من الزمن     

حصول جميع الموظفين على الرخصة الدولية لقيادة الحاسب اآللـي والتـي            
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تتضمن جميع تطبيقات الحاسب اآللي أدى إلى إيقاف الدورات التي تستهدف           

 .برنامج واحد فقط من برامج تطبيقات الحاسب اآللي

بينما يتضح من النتائج أن أفراد الدراسة غير موافقين على قيام إدارة التطـوير              

كساب العاملين المهارات الفنية الالزمـة لتطبيـق        إاري بستة أدوار فيما يتعلق ب     اإلد

) ٢٠ ،   ٢١ ، ٢٦ ،   ١٧ ،   ٢٥( اإلدارة اإللكترونية أبرزها تتمثل في الفقرات رقـم         

  :والتي تم ترتيبها تصاعدياً حسب عدم موافقة أفراد الدراسة عليها كالتالي 

ة التطـوير اإلداري فرصـة      تـوفر إدار  " وهـي    ) ٢٥( جاءت الفقرة رقم     .١

بالمرتبة " علي التجارب الناجحة في مجال تطبيق اإلدارة اإللكترونية        اإلطالع

  األولــى مــن حيــث عــدم موافقــة أفــراد الدراســة عليهــا بمتوســط 

ويعزو الباحث هذه النتيجة إلى أن توفير فـرص اإلطـالع        ) ٥ من   ٢,٢٨( 

لكترونية يتطلب التنـسيق    على التجارب الناجحة في مجال تطبيق اإلدارة اإل       

  .إضافة على اقتصارها على فئة محدودة من المختصينمع عدة جهات 

ساهمت إدارة التطوير اإلداري فـي رفـع        " وهي   ) ١٧( جاءت الفقرة رقم     .٢

األنظمـة  (مهاراتي في التعامل مع النظام المطبق في رئاسة الهيئة الملكيـة            

قة أفراد الدراسة عليها بمتوسط     موافبالمرتبة الثانية من حيث عدم      )" اإلنتاجية

 إكسابها  ويعزو الباحث هذه النتيجة إلى أن مهارات العمل يتم        ) ٥ من   ٢,٤٩(

باإلضافة إلى أن مسؤولية برنامج على رأس العمل من خالل الرئيس المباشر 

  .األنظمة اإلنتاجية تقع تحت إشراف إدارة الحاسب اآللي

دارة التطوير اإلداري فرصة المشاركة     توفر إ " وهي  ) ٢٦(جاءت الفقرة رقم     .٣

بالمرتبة الثالثة مـن حيـث عـدم        " في الندوات الخاصة باإلدارة اإللكترونية    

ويعزو الباحـث هـذه     ) ٥ من   ٢,٥٤( لدراسة عليها بمتوسط    موافقة أفراد ا  

النتيجة إلى أن هذه الندوات يشارك فيها المتخصصين إضافة إلى أن فـرص             
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 يقلل من قيام إدارة التطوير اإلداري بـدور فـي           المشاركة فيها محدودة مما   

  .  في الندوات الخاصة باإلدارة اإللكترونيةلالشتراكتوفير فرص للموظفين 

ساهمت إدارة التطوير اإلداري فـي رفـع        " وهي   ) ٢١( جاءت الفقرة رقم     .٤

بالمرتبـة  )" power point. ( الباور بوينتبرنامجمهاراتي في التعامل مع 

 ) ٥ مـن    ٢,٥٧( يث عدم موافقة أفراد الدراسة عليها بمتوسط        الرابعة من ح  

الدورات التدريبية الحاسوبية والتطبيقيـة      ويعزو الباحث هذه النتيجة إلى أن     

لتشمل جميع الموظفين إضافة    بصفة عامة تحتاج إلى فترة طويلة من الزمن         

ة إلى توجه اإلدارة نحو حصول جميع الموظفين على الرخصة الدولية لقيـاد           

الحاسب اآللي والتي تتضمن جميع تطبيقات الحاسب اآللي أدى إلى إيقـاف            

 .الدورات التي تستهدف برنامج واحد فقط من برامج تطبيقات الحاسب اآللي

ساهمت إدارة التطوير اإلداري فـي رفـع        " وهي   ) ٢٠( جاءت الفقرة رقم     .٥

بعة من حيث   بالمرتبة الرا )" Excel.( اإلكسل برنامجمهاراتي في التعامل مع     

ويعزو الباحث هذه    ) ٥ من   ٢,٥٧( عدم موافقة أفراد الدراسة عليها بمتوسط       

الدورات التدريبية الحاسوبية والتطبيقية بصفة عامة تحتاج إلى         النتيجة إلى أن  

لتشمل جميع الموظفين إضافة إلى توجه اإلدارة نحـو         فترة طويلة من الزمن     

ية لقيادة الحاسب اآللـي والتـي       حصول جميع الموظفين على الرخصة الدول     

تتضمن جميع تطبيقات الحاسب اآللي أدى إلى إيقاف الدورات التي تستهدف           

  .برنامج واحد فقط من برامج تطبيقات الحاسب اآللي

هل هناك فروق ذات داللة إحصائية في وجهات نظر العاملين برئاسـة الهيئـة                -٤

طوير اإلداري بالدور المنوط بهـا فـي        الملكية للجبيل وينبع نحو مدي قيام إدارة الت       

تهيئة بيئة العمل لتطبيق اإلدارة اإللكترونية تعزي إلي اختالف خصائصهم الشخصية           

  .والوظيفية ؟
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  :  متغري العمر باختالفالفروق : ًأوال 
 أفراد  اتجاهاتللتعرف على ما إذا كانت هناك فروق ذات داللة إحصائية بين            

   متغيـر العمـر اسـتخدم الباحـث اختبـار           باختالف  محاور الدراسة  والدراسة نح 

للمقارنة بين اتجاهـات   ) One Way ANOVA( تحليل التباين األحادي : ف ( 

  :فئات العمر وجاءت النتائج كالتالي 

 )١٩(جدول رقم 

  نتائج اختبار حتليل التباين االحادي للفروق بني اجتاهات فئات العمر 
مصدر   المحور

  التباين
مجموع 

 عاتالمرب
درجات 
الحرية 

متوسط 
 المربعات

قيمة 
  ف 

 الداللة

  ٠,٤٠٠  ٣  ١,٢٠١  بني اموعات
  الثقافة اإللكترونية

  ٠,٨٣٢  ١٣٠  ١٠٨,٢١٧  داخل اموعات
٠,٦٩٦  ٠,٤٨١ 

  ٠,٦٠٧  ٣  ١,٨٢٢  بني اموعات
  المتطلبات التنظيمية

  ٠,٨٠٤  ١٣٠  ١٠٤,٥١٨  داخل اموعات
٠,٥٢١  ٠,٧٥٥ 

  ٠,٢٧٢  ٣  ٠,٨١٦  بني اموعات
  ارات الفنيةالمه

  ٠,٩١٨  ١٣٠  ١١٩,٣٤٣  داخل اموعات
٠,٨٢٨  ٠,٢٩٦ 

  

من خالل النتائج الموضحة أعاله يتضح عـدم وجـود فـروق ذات داللـة               

 قيـام إدارة    والدراسة نح  أفراد   اتجاهات فأقل بين    ٠,٠١إحصائية عند مستوى داللة     

 توفير المتطلبات التنظيمية    –نمية الثقافة اإللكترونية    ت(التطوير اإلداري بدورها في     

  . متغير العمرباختالف)  العاملين المهارات الفنية الالزمة إكساب –

  :  متغري املؤهل العلمي باختالفالفروق : ًثانيا 
 أفـراد   اتجاهـات للتعرف على ما إذا كانت هناك فروق ذات داللة إحصائية بـين             

 متغير المؤهل العلمي استخدم الباحث اختبار       باختالفسة  الدراسة نحو محاور الدرا   

للمقارنة بين اتجاهـات   ) One Way ANOVA(  تحليل التباين األحادي :ف( 

  :فئات المؤهل العلمي وجاءت النتائج كالتالي
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 لقلـة ) دراسات عليا   ( في فئة واحدة    ) دكتوراه  / ماجستير  ( تم دمج الفئات     •

  .الفئاتالتكرارات بهذه 

 )٢٠(ل رقم جدو

  نتائج اختبار حتليل التباين االحادي للفروق بني اجتاهات فئات املؤهل العلمي 
مصدر   احملور

  التباين
جمموع 
  املربعات

درجات 
  احلرية 

متوسط 
  املربعات

  الداللة  قيمة ف 

  ٠,٧٥٩  ٤  ٣,٠٣٤  بني اموعات
  الثقافة اإللكترونية

  ٠,٨٢٥  ١٢٩  ١٠٦,٣٨٣  داخل اموعات
٠,٤٥٥  ٠,٩٢٠ 

  ٠,٦٣٤  ٤  ٢,٥٣٦  بني اموعات
  المتطلبات التنظيمية

  ٠,٨٠٥  ١٢٩  ١٠٣,٨٠٤  داخل اموعات
٠,٥٣٥  ٠,٧٨٨ 

  ٠,٢٠٣  ٤  ٠,٨١٠  بني اموعات
  المهارات الفنية

  ٠,٩٢٥  ١٢٩  ١١٩,٣٤٩  داخل اموعات
٠,٩٢٧  ٠,٢١٩ 

  

د فروق ذات داللة إحـصائية      من خالل النتائج الموضحة أعاله يتضح عدم وجو           

 قيام إدارة التطـوير     والدراسة نح  أفراد   اتجاهات فأقل بين    ٠,٠١عند مستوى داللة    

 إكساب – توفير المتطلبات التنظيمية     –تنمية الثقافة اإللكترونية    (اإلداري بدورها في    

  . متغير المؤهل العلميباختالف) العاملين المهارات الفنية الالزمة 

  :  متغري املرتبة الوظيفية باختالففروق ال: ًثالثا 
 أفراد  اتجاهاتللتعرف على ما إذا كانت هناك فروق ذات داللة إحصائية بين                   

  متغير المرتبة الوظيفية استخدم الباحث اختبار    باختالفالدراسة نحو محاور الدراسة     

ـ  ) One Way ANOVA (  تحليل التباين األحادي:ف(  ات للمقارنة بين اتجاه

  :كالتاليفئات المرتبة الوظيفية وجاءت النتائج 

  
  
  
  

 )٢١(جدول رقم 
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  نتائج اختبار حتليل التباين االحادي للفروق بني اجتاهات فئات املرتبة الوظيفية 

مصدر   احملور
  التباين

جمموع 
  املربعات

درجات 
  احلرية

متوسط 
  الداللة  قيمة ف  املربعات

  ٢,٠٣٢  ٣  ٦,٠٩٥  بني اموعات
  الثقافة اإللكترونية

  ٠,٧٩٥  ١٣٠  ١٠٣,٣٢٢  داخل اموعات
٠,٠٥٨  ٢,٥٥٦ 

  ٠,٨٧١  ٣  ٢,٦١٤  بني اموعات
  المتطلبات التنظيمية

  ٠,٧٩٨  ١٣٠  ١٠٣,٧٢٦  داخل اموعات
٠,٣٥٥  ١,٠٩٢ 

  ١,٠٠٠  ٣  ٣,٠٠١  بني اموعات
  المهارات الفنية

  ٠,٩٠١  ١٣٠  ١١٧,١٥٨  داخل اموعات
٠,٣٤٨  ١,١١٠ 

من خالل النتائج الموضحة أعاله يتضح عـدم وجـود فـروق ذات داللـة               

 قيـام إدارة    والدراسة نح  أفراد   اتجاهات فأقل بين    ٠,٠١إحصائية عند مستوى داللة     

 توفير المتطلبات التنظيمية    –تنمية الثقافة اإللكترونية    (التطوير اإلداري بدورها في     

  . متغير المرتبة الوظيفيةباختالف) الالزمة  العاملين المهارات الفنية إكساب –

  :  متغري اخلربة العملية باختالفالفروق : ًرابعا 
 أفراد اتجاهاتللتعرف على ما إذا كانت هناك فروق ذات داللة إحصائية بين       

   متغير الخبرة العملية استخدم الباحث اختبار باختالفالدراسة نحو محاور الدراسة 

للمقارنة بين اتجاهات  ) One Way ANOVA( تباين األحادي تحليل ال:  ف (

  :الخبرة العملية الحالية وجاءت النتائج كالتالي 

 )٢٢(جدول رقم 

  نتائج اختبار حتليل التباين االحادي للفروق بني اجتاهات فئات اخلربة العملية 

مصدر   احملور
  التباين

جمموع 
  املربعات

درجات 
  احلرية

متوسط 
  الداللة   فقيمة  املربعات

  ٠,٧٩٩  ٣  ٢,٣٩٨  بني اموعات
  الثقافة اإللكترونية

  ٠,٨٢٣  ١٣٠  ١٠٧,٠١٩  داخل اموعات
٠,٤٠٩  ٠,٩٧١ 

  ١,١٣٥  ٣  ٣,٤٠٦  بني اموعات
  المتطلبات التنظيمية

  ٠,٧٩٢  ١٣٠  ١٠٢,٩٣٤  داخل اموعات
٠,٢٣٦  ١,٤٣٤ 

  ١,١٧٣  ٣  ٣,٥١٩  بني اموعات
  المهارات الفنية

  ٠,٨٩٧  ١٣٠  ١١٦,٦٤٠  داخل اموعات
٠,٢٧٥  ١,٣٠٧ 
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من خالل النتائج الموضحة أعاله يتضح عـدم وجـود فـروق ذات داللـة               

 قيـام إدارة    والدراسة نح  أفراد   اتجاهات فأقل بين    ٠,٠١إحصائية عند مستوى داللة     

بات التنظيمية   توفير المتطل  –تنمية الثقافة اإللكترونية    (التطوير اإلداري بدورها في     

  . متغير الخبرة العمليةباختالف)  العاملين المهارات الفنية الالزمة إكساب –
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  امســالفصل اخل

  

  أهم النتائج والتوصيات
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  الفصل اخلامس
  أهم النتائج والتوصيات

  

 وأبـرز  ،الدراسـة   النتائج التي توصلت إليهـا     استعراضيشتمل هذا الفصل    

  .المقترحة في ضوء تلك النتائجالتوصيات 

  أهم نتائج الدراسة 

     الدراسةبتساؤالتالنتائج املتعلقة 
 قيام إدارة التطوير اإلداري في رئاسة الهيئة الملكية للجبيل وينبع بدورها في             ىفيما يتعلق بمد  

نظـر   لتطبيق اإلدارة اإللكترونية من وجهـة  اإللكتروني العاملين بالجانب الثقافي     تثقيفزيادة  

  :العاملين بينت الدراسة 

أفراد الدراسة غير موافقين على قيام إدارة التطوير اإلداري في رئاسة الهيئة            أن   -

ـ  بالثقافة العاملين  تثقيف  زيادة الملكية للجبيل وينبع بدورها في      الالزمـة  ةاإللكتروني

العـودة،  ( وتتوافق هذه النتيجة مع ماتوصلت إلية دراسة         لتطبيق اإلدارة اإللكترونية  

  .من عدم قيام وحدات التطوير اإلداري في المؤسسات العامة بدورها) ١٤٢٠

هناك اتساق في رؤية أفراد الدراسة حول قيام إدارة التطوير اإلداري في رئاسـة               -

 بـأي دور فـي هـذا    ها لم يوافقوا على قيام  إذ ؛الهيئة الملكية للجبيل وينبع بدورها      

  :لية التي لم يوافقوا عليها تمثلت في وأكثر األدوار التفصي،الجانب

  ".ي بمعني األرشفة اإللكترونيةتثقيف إدارة التطوير اإلداري في أسهمت"  .١

 ".إدارة التطوير اإلداري في معرفتي بمعني التوقيع اإللكتروني  أسهمت"  .٢

تصلني من إدارة التطوير اإلداري رسائل بريد إلكترونية تثقيفية حول العمل "  .٣

 ".اإللكتروني 

إدارة التطوير اإلداري في معرفتـي بمعنـي مـصطلح البوابـة             أسهمت"  .٤

 ".اإللكترونية 
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إدارة التطوير اإلداري في معرفتـي بمعنـي مـصطلح البوابـة             أسهمت"  .٥

 ".اإللكترونية 

رغم أن الباحث يرى أن التعريف بمثل هذه المصطلحات قد يأتي بعـد تـدريب               

ون استيعابها إال أن    لي المختلفة ليستطيع  العاملين على تطبيقات برامج الحاسب اآل     

إدارة التطوير كانت تستطيع أن تجعل األمرين متزامنين أو أن تبـدأ بـه بعـد                

 من تدريب نسبة معينة من الموظفين خاصـة وأنهـا بـدأت برامجهـا               االنتهاء

 ألهمية مثل تلك المصطلحات للعمل      خمس سنوات نظرا  الالتدريبية منذ مايقارب    

تروني وألن عامل الزمن أمر في غاية األهمية فيما يتعلق بضرورة           اإلداري اإللك 

 .في تطبيق اإلدارة اإللكترونيةاإلسراع 

 قيام إدارة التطوير اإلداري في رئاسة الهيئة الملكية للجبيل وينبع بدورها            ىفيما يتعلق بمد  

) ت العمـل    ، تبـسيط إجـراءا    إعادة تصميم الهيكل التنظيمي   (في توفير المتطلبات التنظيمية     

  :لتطبيق اإلدارة اإللكترونية من وجهة نظر العاملين بينت الدراسة 

أفراد الدراسة غير موافقين على قيام إدارة التطوير اإلداري في رئاسـة الهيئـة               -

إعادة تـصميم الهيكـل     (الملكية للجبيل وينبع بدورها في توفير المتطلبات التنظيمية         

 لتطبيق اإلدارة اإللكترونية، وهذه النتيجة أيـضا        )مل  ، تبسيط إجراءات الع   التنظيمي

من عدم قيام وحدات التطـوير      ) هـ١٤٢٠العودة،  (تتفق مع ما توصلت إليه دراسة       

  .اإلداري في المؤسسات العامة بدورها

 قيام إدارة التطوير اإلداري بدور واحد فـي هـذا           بشأنن  وأفراد الدراسة محايد   -

التطوير اإلداري في تحديث الهياكل التنظيمية لكـي        تساهم إدارة   " المجال يتمثل في    

  ".م مع تطبيقات اإلدارة اإللكترونيةءتتال

أفراد الدراسة غير موافقين علـى قيـام إدارة التطـوير اإلداري بخمـسة أدوار                -

  :تفصيلية في هذا الجانب تتمثل في
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 إدارة التطوير اإلداري في وجود دليل إجرائـي السـتخدام اإلدارة           أسهمت"  .١

  ".اإللكترونية

 إدارة التطوير اإلداري في تطوير النماذج المستخدمة في العمل لكي    أسهمت"  .٢

  ".م مع تطبيقات اإلدارة اإللكترونيةءتتال

 إدارة التطوير في تبسيط إجراءات العمل لكي تتالئم مع متطلبـات           أسهمت"  .٣

  ". تطبيق اإلدارة اإللكترونية

 ".ود دليل إلجراءات العملإدارة التطوير اإلداري في وج أسهمت"  .٤

العالقة اإلدارية بين األقسام واإلدارات المختلفة في الرئاسة تتناسـب مـع            "  .٥

  ".تطبيقات اإلدارة اإللكترونية

قيام إدارة التطوير اإلداري في رئاسة الهيئة الملكية للجبيل وينبع بدورها من   ى  فيما يتعلق بمد  

 العاملين المهارات الفنية الالزمة     إكسابعليها في   خالل البرامج التدريبية التي تعدها وتشرف       

  :لتطبيق اإلدارة اإللكترونية من وجهة نظر العاملين بينت الدراسة

ن حول قيام إدارة التطوير اإلداري بـدورها مـن خـالل            وأفراد الدراسة محايد   -

 العاملين المهـارات الفنيـة      إكسابالبرامج التدريبية التي تعدها وتشرف عليها في        

  .لالزمة لتطبيق اإلدارة اإللكترونيةا

ن حول قيام إدارة التطوير اإلداري بأربعة أدوار من خالل          وأفراد الدراسة محايد   -

 العاملين المهـارات الفنيـة      إكسابالبرامج التدريبية التي تعدها وتشرف عليها في        

  :الالزمة لتطبيق اإلدارة اإللكترونية تتمثل في

  ".اري بالتدريب في مجاالت الحاسب اآللي للموظفينتهتم إدارة التطوير اإلد"  .١

  ".إدارة التطوير اإلداري في وجود معمل لتدريب الموظفين أسهمت"  .٢

 دورة الرخـصة الدوليـة      ىإدارة التطوير اإلداري في حصولي عل      أسهمت"  .٣

  )".ICDL.(لقيادة الحاسب اآللي
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 برنـامج مـع   إدارة التطوير اإلداري في رفع مهاراتي في التعامل          أسهمت"  .٤

 )".word.(دالوور

تعتبر األربعة األدوار اآلنفة الذكر من أكثر األدوار التي استهدفتها إدارة التطوير            

اإلداري بالتدريب نظرا لطبيعة المرحلة األولى التي بدأت بهـا اإلدارة  وهـي              

 .اتجاههمرحلة استهداف األساسيات ولذلك أتت آراء أفراد الدراسة محايدة 

راسة غير موافقين على قيام إدارة التطوير اإلداري بستة أدوار فيما           أفراد الد  -

 العاملين المهارات الفنية الالزمة لتطبيق اإلدارة اإللكترونية أبرزهـا          بإكسابيتعلق  

  : فيما يليتتمثل

 التجارب الناجحـة فـي      ى عل االطالعتوفر إدارة التطوير اإلداري فرصة      "  .١

  ."مجال تطبيق اإلدارة اإللكترونية

ساهمت إدارة التطوير اإلداري في رفع مهاراتي في التعامل مـع النظـام             "  .٢

  )".األنظمة اإلنتاجية(المطبق في رئاسة الهيئة الملكية 

توفر إدارة التطوير اإلداري فرصة المشاركة في الندوات الخاصة باإلدارة          "  .٣

  ". اإللكترونية

 برنـامج تعامل مـع    ساهمت إدارة التطوير اإلداري في رفع مهاراتي في ال        "  .٤

 )".power point. (الباور بوينت

 برنـامج ساهمت إدارة التطوير اإلداري في رفع مهاراتي في التعامل مـع            "  .٥

 )".Excel.(اإلكسل

تأتي هذه األدوار في مرحلة الحقة ولـذلك يتوقـع الباحـث أن إدارة التطـوير                

 تاألساسـيا اإلداري لم تستهدفها بشكل مركز وموسع لعدم انتهائها من مرحلـة            

 علـى   اإلطـالع وألن طبيعة بعض تلك األدوار تستهدف شريحة معينـة مثـل            

قـد  ) اإلنتاجيـة األنظمة  (التجارب الناجحة، كما أن النظام المطبق في الرئاسة         
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أسندت إدارته إلدارة تقنية المعلومات ولهذا وغيره أتت آراء أفراد الدراسة بعدم            

 .ها حيال تلك األدوارالموافقة على قيام إدارة التطوير بدور

فيما يتعلق بالفروق ذات داللة إحصائية في وجهات نظر العاملين برئاسة الهيئـة الملكيـة               

 قيام إدارة التطوير اإلداري بالدور المنوط بها في تهيئة بيئـة العمـل              ىللجبيل وينبع نحو مد   

   : بينت الدراسة اختالف خصائصهم الشخصية والوظيفيةىلتطبيق اإلدارة اإللكترونية تعزي إل

  

 اتجاهات فأقل بين    ٠,٠١عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة           -

تنمية الثقافة اإللكترونية   (نحو قيام إدارة التطوير اإلداري بدورها في         أفراد الدراسة 

ختالف اب) كساب العاملين المهارات الفنية الالزمة      إ – توفير المتطلبات التنظيمية     –

 – المرتبـة الوظيفيـة   – المؤهل العلمي    –العمر  ( م الشخصية والوظيفية    خصائصه

  ).الخبرة العملية 
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  :الدراسةتوصيات 
بأهمية أن تقوم إدارة بناء على النتائج التي توصلت إليها الدراسة فإن الباحث يوصي 

ة اإللكترونية من التطوير اإلداري بدورها فيما يتعلق بتهيئة بيئة العمل لتطبيق اإلدار

  :خالل مايلي

ـ أن تعمل اإلدارة العليا على مساعدة إدارة التطـوير اإلداري علـى القيـام               ١

  :بدورها والمهام المنوطة بها وفقا لما يلي

دعم إدارة التطوير اإلداري بمزيد من الكوادر المؤهلة في مجال التنظـيم               -أ 

 قدر ممكن من الجودة     والتدريب لتتمكن من أداء مهامها المنوطة بها بأكبر       

 .والمهنية

عدم تكليف إدارة التطوير اإلداري بمهام ليست من اختصاصها لتـستطيع             -ب 

 .القيام بمهامها األساسية في مجال التنظيم والتدريب بشكل أكثر تركيزاً

توفير الميزانيات الكافية إلدارة التطوير اإلداري للقيام بمهامها خاصة فيما            -ج 

 .يتعلق بجانب التدريب

ـ أن تعمل إدارة التطوير اإلداري على القيام بدورها فيما يتعلق بتطبيـق اإلدارة              ٢

  :اإللكترونية من خالل مايلي

توعية العاملين بأهمية ومعنى اإلدارة اإللكترونية وتعـريفهم بالمـصطلحات            -أ 

المختلفة المتعلقة بهذا الجانب من خالل إقامة المحاضرات والنـدوات وورش   

 .استغالل البريد اإللكتروني بإرسال رسائل دورية تثقيفيةالعمل ومن خالل 

محور البرامج التـي تـدعم تطبيـق        : تضمين خطط التدريب محوراً بعنوان      -ب 

اإلدارة اإللكترونية يتضمن برامج تدريبية تصب في دعـم عمليـة تطبيـق             

 .اإلدارة اإللكترونية

ظفين ضرورة العمل بشكل أسرع مما هو عليه اآلن في حصول جميع المـو              -ج 

لمهارات الفنية  ا هم الحاسب اآللي بما يدعم إكساب     على الرخصة الدولية لقيادة   

 .الالزمة التي تمكنهم من تطبيق اإلدارة اإللكترونية
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أهمية االطالع على التجارب الناجحة في مجال تطبيق اإلدارة اإللكترونيـة             -د 

 في  سواء على مستوى منظمات الداخل أو الخارج والعمل على نقل خبراتهم          

 .هذا المجال بما يدعم عملية التطبيق

إجراء المزيد من الدراسات والبحوث المستقبلية حـول دور         كما أوصى الباحث ب   

  فـي اإلدارتـين العـامتين     إدارة التطوير اإلداري في تطبيق اإلدارة اإللكترونية      

بالهيئة الملكية في كل من الجبيل وينبع أو في غيرها من القطاعـات ومقارنـة               

 . الدراسات بما توصلت إليه هذه الدراسة من نتائجنتائج
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املراجع
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 :المصادر والمراجع
 

الثقافة التنظيميـة وعالقتهـا بالـسلوك       ). م٢٠٠٣. ( آل سعود، منصور ماجد    -

رسالة ماجـستير غيـر     . القيادي في اإلدارة المحلية بالمملكة العربية السعودية      

 .جامعة نايف العربية: منشورة، الرياض

سياسات التطوير اإلداري بالمملكة    ). هـ١٤١٤. ( آل زاهر، على ناصر شتوي     -

 .جامعة الملك عبدالعزيز: رسالة ماجستير منشورة، جدة. العربية السعودية

ثورة على العمـل    : الحكومة اإللكترونية ). م٢٠٠٤. ( أبو مغايض، يحيى محمد    -

  .ملك فهد الوطنيةمكتبة ال: الرياض). الطبعة األولى. (اإلداري التقليدي

الطبعـة  . (نظريات التطـوير اإلداري   ). م١٩٨٢. ( األعرجي، عاصم وآخرون   -

 .وزارة التعليم العالي والبحث العلمي: العراق). األولى

) الملتقـى اإلداري الثـاني      . ( اإلدارة االلكترونيـة  ). م٢٠٠٤. ( أيوب، ناديـة   -

 .الجمعية السعودية لإلدارة: الرياض

. إدارة السلوك في المنظمـات    ) م٢٠٠٤: (لد؛ وبارون، روبرت   جرينبرج، جيرا  -

: لبنـان ). الطبعة الـسبعة  . ( علي بسيوني  وإسماعيلترجمة رفاعي محمد رفاعي     

 .مكتبة لبنان ناشرون

. سلوك األفراد فـي المنظمـات     : السلوك التنظيمي ). م١٩٩٧. ( حريم، حسين  -

 .دار زهران للنشر والتوزيع: عمان

: الرياض. التطوير اإلداري في الدول النامية    ). م١٩٨٥. (د حمزاوي، محمد سي   -

 .جامعة الملك سعود

واقع وحدات التطوير اإلداري في األجهـزة       ). هـ١٤١٧. ( الحمود، أحمد حماد   -

 .معهد اإلدارة العامة: الرياض. الحكومية
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ترجمة محمد عبـدالمتعال    . إدارة الموارد البشرية  ). م٢٠٠٣. ( ديسلر، جاري  -

 .دار المريخ للنشر: الرياض). الطبعة  الثامنة. (محسن جودةوعبد ال

اإلدارة والمتغيرات العالميـة    : اإلدارة اإللكترونية ). م٢٠٠٤. ( رضوان، رأفت  -

مركـز  : القـاهرة .  اإلداري الثاني للجمعية السعودية لـإلدارة     الملتقى. (الجديـدة 

 .المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء

: لبنـان ). الطبعة األولى . (إدارة المعرفة ). م٢٠٠٥. (ميزون اإلدارية  سلسلة الم  -

 .مكتبة لبنان ناشرون

الـسلوك التنظيمـي    ). م١٩٩١. ( سيزالقي، أندرو دي، واالس، مـارك جـي        -

  .معهد اإلدارة العامة: الرياض). جعفر أبو القاسم أحمد، ترجمة. (واألداء

المنظمة : القاهرة.  المعلومات دارةإنظم  ). م٢٠٠٣ (الرزاق السالمي، عالء عبد     -

 العربية للتنمية اإلدارية

). الطبعة الثالثة . (إدارة الموارد البشرية  ). م٢٠٠٤. ( شاويش، مصطفى نجيب   -

 .دار الشروق للنشر والتوزيع: عمان

مؤسسة حـورس   : اإلسكندرية. تبسيط اإلجراءات ). م٢٠٠٦. ( الصيرفي، محمد  -

 .الدولية للنشر والتوزيع

ـ ١٤٢٧. (ضافي، محمد عبـدالعزيز    ال - مـدى إمكانيـة تطبيـق اإلدارة       ). هـ

رسالة ماجستير غيـر    . اإللكترونية في المديرية العامة للجوازات بمدينة الرياض      

 .جامعة نايف للعلوم األمنية: منشورة، الرياض

دار العلـوم   : جـدة . اإلصـالح اإلداري  ). هـ١٤١٢. ( الضحيان، عبدالرحمن  -

 .للطباعة والنشر
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البحث العلمي  ). م٢٠٠١. ( عبيدات، ذوقان؛ عدس، عبدالرحمن؛ عبدالحق، كائد      -

دار الفكر للطباعة والنشر    : عمان). الطبعة السادسة  (. أساليبه – أدواته   –مفهومة  

 .والتوزيع

. الهيكل التنظيمي لمنشآت األعمال وكيفية إعداده     ) هـ١٤١٤.( عساف، محمود  -

 .الغرفة التجارية الصناعية: جدة

. المدخل إلى البحث في العلـوم الـسلوكية       ). م٢٠٠٣. ( العساف، صالح محمد   -

 .مكتبة العبيكان: الرياض). الطبعة الثالثة(

). الطبعة الثانية . (أصول التنظيم واألساليب  ). م٢٠٠٢. ( عصفور، محمد شاكر   -

 .دار المسيرة للنشر والتوزيع: عمان

معارف نظرية ومهارات   : اريةالعملية اإلد ). هـ١٤٠٨. ( عطية، حامد سوادي   -

 .معهد اإلدارة العامة: الرياض. تطبيقية

). الطبعة الثانية . (إدارة الموارد البشرية  ). م١٩٩٩. ( عالقي، مدني عبد القادر    -

 .مكتبة دار زهران: جدة

مجلة االتصاالت والعـالم    : الرياض. الثقافة اإللكترونية ). هـ١٤٢٨. ( العمار -

  ).٢٠١(الرقمي العدد 

التحليل اإلحصائي للبيانات في البحـث      ). م٢٠٠٤. (العمر، بدران عبدالرحمن   -

  .معهد الدراسات الصحية: الرياض). الطبعة األولى. (SPSSالعلمي باستخدام 

آفاق الحاضـر وتطلعـات     : اإلدارة اإللكترونية ). م٢٠٠٤. ( غنيم، أحمد محمد   -

 .المستقبل

. يب اإلداري في التنمية اإلداريـة     دور التدر ). م١٩٨٦. ( القبالن، يوسف محمد   -

  ).٥(مجلة اإلدارة العامة، العدد 
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ـ ١٤١٧. ( القحطاني، سالم سعيد   -  التطـوير اإلداري المفهـوم والمـدخل      ). هـ

ورقة عمل مقدمة لندوة وحـدات التطـوير اإلداري فـي األجهـزة             . واألساليب

 .معهد اإلدارة. الحكومية

: طوير اإلداري في وزارة العـدل     الت). هـ١٤٢٠. ( القيسي، على محمد حاوي    -

رسالة ماجـستير غيـر منـشورة،       . دراسة حالة على كتابة عدل الرياض الثانية      

 .جامعة الملك سعود: الرياض

الدليل العلمـي إلعـادة الهيكلـة       : تطوير المنظمات ). م٢٠٠٧. ( ماهر، أحمد  -

 .الدار الجامعية: االسكندرية. والتميز اإلداري وإدارة التغيير

الدليل العلمي لتصميم الهياكل والممارسـات      : التنظيم). م٢٠٠٧. (، أحمد  ماهر -

 .الدار الجامعية: اإلسكندرية. التنظيمية

 .الدار الجامعية: اإلسكندرية. إدارة الموارد البشرية). م٢٠٠٣. ( ماهر، أحمد-

المعوقات اإلدارية والتطبيقيـة السـتخدام      ). م٢٠٠٣( المسفر، مبروك عبداهللا     -

: رسالة ماجستير غيـر منـشورة، الريـاض       .  اآللي في األجهزة األمنية    الحاسب

  .جامعة نايف العربية للعلوم األمنية
 الدار: اإلسكندرية. والتغيير التنظيمية الثقافة). م٢٠٠٦. ( المرسي، جمال الدين-

 .الجامعية

االسـتراتيجية والوظـائف    : اإللكترونيـة  اإلدارة). م  ٢٠٠٤. ( نجم، نجم عبود   -

 .دار المريخ للنشر: الرياض . مشكالتوال

 ).هـ١٤٢٥/هـ١٤٢٤ (التقرير السنوي الهيئة الملكية للجبيل وينبع، -

أهمية قيم المديرين في تـشكيل ثقافـة        ). م١٩٩١. ( هيجان، عبدالرحمن أحمد   -

معهد : الرياض. الهيئة الملكية للجبيل وينبع، وشركة سابك     : منظمتين سعوديتين 

   .اإلدارة العامة
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 .المملكة العربية السعودية. خطة التنمية الثامنة.   والتخطيطاالقتصاد وزارة -

. اإلدارة االلكترونية وآفاق تطبيقاتها العربيـة     ). هـ١٤٢٦( ياسين، سعد غالب     -

 .معهد اإلدارة العامة: الرياض

كيفية استخدام مدخل النظم فـي تـصميم        ). م١٩٨٩. ( ياغي، محمد عبدالفتاح   -

جامعة نايف العربيـة للعـوم      : الرياض. المجلة العربية للتدريب  . برنامج تدريبي 

 ).٤(، العدد )٢(األمنية، المجلد 
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  املــــــالحـــق
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א א א
  المملكة العربية السعودية

  جامعة الملك سعود بالرياض

     كلية إدارة األعمال

  
  األخ الكريم

  ، وبعدورحمة اهللا وبركاتهالسالم عليكم 

  

المرفقة،  أود أن أتقدم لك بالشكر سلفاً على تفضلك باإلجابة عن أسئلة االستبانة           

راجيا أن تكون اإلجابة دقيقة وموضوعية، لتحقق الهـدف منهـا، علمـاً أن هـذه                

االستبانة تهدف إلى جمع بيانات لرسالة ماجستير مقدمـة لجامعـة الملـك سـعود               

  :بالرياض بعنوان

  )دور إدارة التطوير اإلداري في تطبيق اإلدارة اإللكترونية(

   رئاسة الهيئة الملكية للجبيل وينبع العاملين في علىمسحيةدراسة 

  

    أرجو التكرم باإلجابة عن جميع أسئلة االستبانة وتسليمها إلى سكرتير إدارتكـم            

  .علما أن هذه البيانات لن تستخدم إال ألغراض البحث العلمي

  

  وتقبل خالص التحية والتقدير،،         

  

                                                     الباحث

  عبداهللا بن سعيد آل دحوان                                                 

  ٤٧٤-٦٨٢١/ هاتف المكتب                                                   

  ٠٥٠٤٩٦٩٤٠٠/                                      جوال               
dahwana@rcjy.gov.sa 
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  البيانــات األولية

  : ــ العمر١

   سنة٤٠  أقل من  إلى٣٠   من           سنة٣٠أقل من         

    سنة فأآثر٥٠من      سنة٥٠  أقل من إلى٤٠   من   

  : مي

         بكالوريوس        أقل من الثانوية العامة    

  ماجستير            الثانوية العامة أو ما يعادلها   

  هدآتورا                        دبلوم بعد الثانوية    

  : ظيفية

   الحادية عشرة ــ الرابعة عشرة                           أقل من السادسة   

                         الخامسة عشرة فما فوق ـــ العاشرةالسادسة  

 

  : لية

   سنة١٥ إلى أقل من ١٠من                      وات سن٥أقل من  

  فأآثرة سن١٥               سنوات١٠ إلى أقل من ٥من 
  
 
    
 
 
ــ المؤهل العل٢

      
            
  
 

  
                  
  
  

ــ المرتبة الو٣

           
  
           
  
  
     

ــ الخبرة العم٤
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  اور االستبانة ـــــمح
  .محور الثقافة اإللكترونية: أوال

 فيما يلي مجموعة من العبارات التي تتناول دور إدارة التطوير اإلداري فـي              

 لتطبيق اإلدارة اإللكترونيـة فـي        بالجانب الثقافي اإللكتروني   العاملين تثقيف زيادة

رئاسة الهيئة الملكية للجبيل وينبع ، والمطلوب تحديد درجة موافقتك على كل منها،             

  .أمام العبارة التي تختارها  ) ( وذلك بوضع عالمة
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  .محور المتطلبات التنظيمية: ثانيا

    فيما يلي مجموعة من العبارات التي تتناول دور إدارة التطـوير اإلداري فـي              

إعادة تصميم الهيكل   (رئاسة الهيئة الملكية للجبيل وينبع في توفير المتطلبات التنظيمية        

نية، والمطلـوب تحديـد     لتطبيق اإلدارة اإللكترو  ) ، تبسيط إجراءات العمل   التنظيمي

أمام العبارة التـي     ) (  درجة موافقتك على توافر كل منها، وذلك بوضع عالمة        

  .تختارها
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  .لفنيةامهارات محور ال: ثالثا
 في رئاسـة الهيئـة      يالتطوير اإلدار فيما يلي مجموعة من العبارات التي تتناول دور إدارة              

الملكية للجبيل وينبع  في إكساب العاملين المهارات الفنية الالزمة لتطبيق اإلدارة اإللكترونيـة،              
  .لعبارة التي تختارهاأمام ا  ) ( والمطلوب تحديد درجة موافقتك عليها، وذلك بوضع عالمة
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	المراجعالمصادر والمراجع:

