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 الملّخص
هدفت الدراسة الحالية إلى معرفة أثر أتمتة التعامالت االلكترونية بالشؤون اإلدارية في إدارة تقنية 
المعلومات باإلدارة العامة لتعليم البنات بالرياض.  ولتحقيق هدف الدراسة اتبع المنهج النوعي حيث 

، إذ (Semi-structured Interview)تم استخدام أداة الدراسة والمتمثلة بالمقابلة شبه مقننة 
تكونت األداة من سبعة  أسئلة، وقد تم توظيفها بعد أن تم التأكد من صدقها وثباتها. كما تم مقابلة 

 .ةقصديتم اختيار أفراد الدراسة بالطريقة ال د( مشرفة تربوية كأفراد للدراسة، وق15)
قدان المعامالت التقليدية فأظهرت النتائج إلى أن أهم المعوقات التي تواجه العمل أثناء استخدام 

تلك المعامالت أو تلفها وصعوبة أرشفة البيانات واسترجاعها. كما أظهرت النتائج إلى أن أهم 
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الخطوات المتبعة للحد من تداول المعامالت التقليدية التوجة الستخدام أنظمة تقنية مثل الحاسب 
تائج إلى الختام إلى الكترونية. وبينت الناآللي والبريد اإللكتروني و تحويل النماذج و التوقيعات وا

قنية والبنية وفير األجهزة التانها طالبت بضرورة تأن أهم المتطلبات لتطبيق االتمته االلكترونية 
التحتية وشبكات االنترنت وفني الصيانة وكوادر بشرية مدربة. وكما بينت النتائج إلى أن أهم 

هرت أهيل الكوادر البشرية الكترونيًا برامج األوفيس. وأظالبرامج التطويرية الذي يتطلب توفرها لت
جيدة جدًا.  انتك لمشرفات التربويات لتطبيق التعامالت اإللكترونية  بأنهالالنتائج إلى أن أهم رؤية 

كما كشفت النتائج عن اإلجراءات االحترازية أو البديل عند توقف المعامالت اإللكترونية وشبكات 
من خالل عمل خطة بديلة أو خطة طوارئ إلكترونية أو إيجاد منصة  لعملالتواصل المعنية با

بديلة. وأظهرت النتائج  إلى أن المقترحات أو المالحظات لتطوير التعامالت اإللكترونية كانت من 
 خالل تكثيف الدورات وورش العمل حول آليات استخدام المعامالت االلكترونية. وتوصي الباحثة

لى األتمتة في عملية التخطيط، واستقطاب الكوارد البشرية بإالدارة العامة لتعليم أن يتم االعتماد ع
البنات بالرياض. وضرورة توفير البيئة التكنولوجيه الحديثة المكانية ربط المعامالت االلكترونية 

دارة بوحدات واقسام اإلدارة العامه. وتحديد االحتياجات التطويرية والتدريبية للموارد البشرية بإال
 العامة لتعليم البنات بالرياض.

 العامة. اإلدارية، اإلدارة الشؤون  المعلومات، أتمتة، تقنية الكلمات المفتاحية:
 

Abstract.  

The current study aimed to know Automation of electronic transactions in 
administrative affairs in the Information Technology Department of the 
General Administration for Female Education in Riyadh. To achieve the 
goal of the study, the qualitative approach was used, as the study tool, 
represented by a semi-structured interview, was used. The tool consisted 
of seven questions, which were employed after verifying its validity and 
reliability. In addition, (15) educational supervisors were interviewed as 
individuals for the study, and the study subjects were chosen by the 
intentional method. 
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The results showed that the most important obstacles facing work while 
using traditional transactions are the loss or damage of those transactions, 
and the difficulty of archiving and retrieval of data. The results also 
showed that the most important steps taken to reduce the circulation of 
traditional transactions are to use technical systems such as computers 
and e-mail, and to convert forms, signatures and seals to electronic. The 
results showed that the most important requirements for the application of 
electronic automation were that it demanded the provision of technical 
devices, infrastructure, Internet networks, maintenance technicians and 
trained human cadres. The results also indicated that the most important 
development programs that require availability to qualify human cadres 
electronically are the Office programs. The results showed that the most 
important vision of the educational supervisors for the application of 
electronic transactions was that it was very good. The results also 
revealed the precautionary or alternative measures when electronic 
transactions and communication networks concerned with work stop by 
making an alternative plan, an electronic emergency plan, or finding an 
alternative platform. The results showed that the suggestions or 
observations for the development of electronic transactions were through 
intensifying courses and workshops on the mechanisms of using electronic 
transactions. The researcher recommends reliance on automation in the 
planning process, and attracting human resources to the General 
Administration of Girls' Education in Riyadh. And the need to provide a 
modern technological environment for the possibility of linking electronic 
transactions with units and departments of public administration. 
Determining the development and training needs of human resources in 
the General Administration of Girls' Education in Riyadh. 
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 المقدمة:
 في مجملها مع أهداف التنمية المستدامة 2030تنسجم رؤية المملكة العربية السعودية 

والتقدم الكبير في مجال المعرفة والتقنية الحديثة التي جعلت العالم متقارب ومترابط 
 بحيث يتواصل ويتفاعل الناس مع بعضهم البعض وكأنهم في قرية صغيرة واحدة.

 ومن هذا المنطلق نجد أن المملكة بذلت جهود جبارة في مشاريع اتمتة األعمال
وانفقت بسخاء عليها ومن حقها أن تحصل على ماسعت ، ومشاريع التحول الرقمي

 تحديدًا في الخمس سنوات الماضية، إليه واجتهدت فيه السيماء في العقد األخير
ثت ُثم ح حيث جرى إعادة هيكلة منظومة تقنية المعلومات على كافة أجهزة الدولة،

دعم حظيت بالطريقة الرقمية التي  كل الجهات على التحول الرقمي، والتخلص من
خادم الحرميين وولي عهده األمين، وتوسمت المملكة بوسام وسمعه من المقام السامي 

ليست إقليمية بل حتى عالميه، مما كان له األثر الكبير على العديد من الجهات 
واالجهزه وفي كافة مجاالت الحياة المختلفة السياسية واالقتصادية واالجتماعية 

 التربوية. و 
 سعععععععرعةو  المعرفة على مبني مجتمع لتيسعععععععير المملكة العربية السععععععععودية سععععععععي وفي

 ،للوقععت المتزايععدة الملحععة الحععاجععة االعتبععار بعين األخععذ مع والتفععاعععل، االسعععععععععععععععتجععابععة
 اامتعععدادً  يجعلهعععا ممعععا المتنقلعععة، الحكوميعععة الخعععدمعععات وكفعععاءة جودة تعزيز وبعععالتعععالي
 مكان، أي ومن وقت، أي في لجمهورها متاحة ألنها المقدمة، الحكومية للخدمات

 أجهزةو  الكمبيوتر وأجهزة الذكية الهواتف) الذكية األجهزة متنوعة مجموعة خالل من
 ، حيث عملت(ذلك إلى وما الشعععخصعععي الرقمي المسعععاعد وأجهزة المحمولة الكمبيوتر

 الحكومة على إدخال الحكومة الرقمية لكافة القطاعات.
ميالدي  ٢٠٢١ نوفمبر ٢٥ بتاريخ مؤخرا الرقميه الحكومه هئية وبحسعععععب تصعععععنيف 

 نضععععععععم ادارتها احد او التعليم وزارة تصععععععععنيف يتم لم هجري،١٤٤٣ الثاني ربيع 20
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 مبادرات وجهود  هناك ان إال . الرقمي التحول مراحل الحد المصععنفة الجهات قائمة
 درسعععععععععتيم ومنصعععععععععة الرقمي والمحتوى  عين كبوابة التعليم لوزارة الميدان في ملحوظه
 اكتمال في الرقمي للتحول الجهود صيته، ومازالت االميره بجائزة فازت وقد واشيدبها

 .م(2021النضج. ) موقع هيئة الحكومة الرقمية، 
ولتحقيق تلك المبادرات والبرامج والمشعععاريع فقد سععععت اإلدارة العامة للتعليم بالرياض 

في مجعال التععامالت اإللكترونيعةل ولكن هعذا بتطوير الععديعد من المشععععععععععععععععاريع التقنيعة 
التقعععدم والتطور يواجعععه مجموععععة من الحواجز والع بعععات التي تحتعععاج منعععا إلى إجراء 
المزيد من الدراسعععععات والبحو  حول معوقات تطبيق االتمته اإللكترونية في الشعععععؤون 

 االدارية.
 مشكلة الدراسة:

السعودية باالهتمام والتخطيط تحظى الخدمات االلكترونية في المملكة العربية 
والتطوير المستمر ومما الشك فيه فإن الشؤون اإلدارية ُيعُد محورًا رئيسًا في التنمية 
الشاملة تتطلب إدارة فاعلة وقادرة على ادارتها بما يواكب عصر التطور وتطلعات 

ناصر عوعليه فإن اإلدارة اإللكترونية تتطلب تغييرات جذرية في نوعية ال .2030رؤية 
البشرية المالئمة لهال وهذا يعني ضرورة إعادة النظر في نظم التعليم والتدريب لمواكبة 
متطلبات التحول الجديد بما في ذلك الخطط والبرامج والمصادر التعليمية والتدريبية 

والبد من االشاره الى انه بالرغم  (.268مل ص2003على كافة المستويات )العواملةل 
ب حديثة ومتطورة وسريعه في ظل العولمة واإلدارة االلكترونية، إال من  ظهور أسالي

أن االستفادة من هذا الدعم لتحقيق التميز في األداء الحكومي للوصول الى مستهدفات 
اليرقى إلى تطلعات الموظفات في اإلدارة العامة لتعليم البنات  2030رؤية المملكة 

دارية بإدارة تقنية المعلومات بشكل بالرياض بشكل عام  وواقعها في الشؤون اإل
دارية تواجة الشؤون اإلو خاص، بل على العكس من ذلك فقد تضاعفت التحديات التي 

الداء مهامها وانشطتها بكفاءه وفاعلية، وأصبحت هناك ضروره ملحة لتطبيق االتمته 
 االلكترونية واالستغناء عن التعامالت الورقيه.
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اءة كلة الدراسة ألهمية تطبيق االتمتة كمتطلب لرفع كفوتأسيساً على ماسبق، تبرز مش
وفعالية األنشطة اإلدارية  في ضعف توظيف بعض البرمجيات الخاصة في 
التعامالت االلكترونية،اضافة الى ضعف البنيه التحتية والتي تتطلب اعتماد برمجيات 

امالت تعمحددة وتوفر شبكات انترنت سريعه، وقلة األنظمة واللوائح الخاصة بال
االلكترونية،وعدم فهم محددات تطبيق االتمته االلكترونية، وِبُحكم عمل الباحثة بقسم 

قد ف الشؤون اإلدارية في إدارة تقنية المعلومات باإلدارة العامة لتعليم البنات بالرياض،
واجهت العديد من المعوقات التي تحد من تطبيق االتمته الكترونيًا، واالستغناء عن 

ت الورقيه واتمتها بمشاريع التعامالت اإللكترونية والتي سبق وتبنتها إدارة المعامال
تعليم الرياض كمشروع البوابة االلكترونيه ونظام نور ونظام راسل ومنصة اعمالي 
ونظام تواصل ونظام فارس ونظام خدمتي وغيرها من المشاريع المهمة في مجال 

 االدارة االلكترونية.  
 هذه الدراسة لبحث وأقع مشكلة الدراسة في السؤال التالي: وعلى ضوء ذلك تاتي

 واقع تطبيق االتمتة االلكترونية بإالدارة العامة لتعليم البنات بالرياض؟ما
 أسئلة الدراسة:

السؤال األول: ماواقع تطبيق االتمته االلكترونية باإلدارة العامة لتعليم البنات 
 بالرياض؟

إلدارية والمادية والبشرية التي تحول دون  تطبيق االتمته السؤال الثاني: ما المعوقات ا
 االلكترونية بإالدارة العامة لتعليم البنات بالرياض؟

السؤال الثالث: ما المقترحات التطويريه التي تساعد على تطبيق االتمته اإللكترونية 
 بإالدارة العامة لتعليم البنات بالرياض؟
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 أهداف الدراسة:
 :لى إتهدف هذه الدراسة 

التعرف على وأقع التحديات لتطبيق اتمته التعامالت االلكترونية بقسم الشؤون  -1
 اإلدارية في إدارة تقنية المعلومات باإلدارة العامة لتعليم البنات بالرياض

تعزيز التوجه نحو بناء ثقافة تنظيمة تعتمد على تطبيق البصمة واتمتتها  -2
 ت بالرياض.الكترونيًا باإلدارة العامة لتعليم البنا

تحديد المعوقات والتحديات اإلدارية والمادية والبشرية التي تواجه اتمتة  -3
التعامالت اإللكترونية في الجهاز االداري باإلدارة العامة لتعليم البنات 

 بالرياض.
تقديم اهم االقتراحات التي قد تساعد على تطبيق االتمته التمام العمليات  -4

مع وضع تصور مقترح لبناء استراتيجة مالئمة  اإلدارية بكل يسر وسهولة،
تضمن التغلب على المعوقات وابرز التحديات التي تواجة تطبيق التعامالت 

 االلكترونية في اإلدارة العامة لتعليم البنات بالرياض.
 أهمية الدراسة:

 تكمن أهمية الدراسة من الناحية العلمية والعملية على النحو التالي:
 : األهمية العلمية

 ي:حداثة موضوع االتمته االلكترونية وتطمح ف ية منلمتستمد هذه الدراسة أهميتها الع
دارة العامة إلاتسليط الضوء على االتمته االلكترونية،ومعوقات تطبيقها في  -1

 لتعليم البنات بالرياض.
، وبالدراسات المرتبطة باالتمته 2030إثراء حقل المعرفة باأهداف رؤية  -2

 إلدارة العامة لتعليم البنات بالرياض.اااللكترونية في 
االستفادة من الدراسات السابقة التي تناولت موضوع االتمته، بتقديم بعض  -3

المقترحات لتطوير تطبيق االتمته االلكترونية في اإلدارة العامة لتعليم البنات 
 بالرياض.
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  األهمية العملية:
 تثمتل األهمية العملية لهذه الدراسة في :

في تحديد واقع مشكله تطبيق االتمته االلكترونية بقسم الشؤون االسهام  -1
 اإلدارية في إدارة تقنية المعلومات باإلدارة العامة لتعليم البنات بالرياض.

االسهام في تحديد أبرز المعوقات لتطوير الكوادر البشرية لتواكب كافة  -2
 المتغيرات التكنولوجية.

ستخدام انتشار اكثرة ة وأقعية وهي يستمد البحث أهمية كونه معاصرًا لظاهر  -3
المعامالت الورقية، ليتم االستفادة من نتائج هذه الدراسة بتقديم مقترحات 

 وتوصيات إجرائية لدعم تطوير االتمتة االلكترونية. 
 المساهمة  في تطوير آلية العمل في اإلدارة العامة لتعليم البنات بالرياض. -4

 مصطلحات الدراسة: 
( االتمته :"تلك العمليات االلكترونية 149م، ص2010) إبراهيم، اهوقد عرفاتمتة :

التي يتم من خاللها الربط بين المنظمات التي تطبق اإلدارة االلكترونية، وذلك من 
 .خالل التشغيل الحاسوبي ذي التقنية العالية"

ألجهزة اوتعرفها الباحثة إجرائياً بأنها: العمل على بلوغ اعلى درجات اإلنجاز باستخدام 
الذكية الدارة عملية تخطيط وتنظيم وتحقيق افضل النتائج واألهداف، بأقل التكاليف، 

 وتسهيل انهاء إجراءاتها بكل يسر وسهولة. وتقديم الخدمات للمستفيدين،
( بأنها:"مجموعه متشابكة من 7ص ،2005 عرفها)مصطفى، الشؤون اإلدارية:

يم التي م والرقابة والتوجيه والمتابعه والتقو العمليات من التخطيط والتنظي أو الوظائف،
 تسعى إلى تحقيق أهداف معينة عن طريق االستخدام األمثل للموارد المتاحة" 

التنسيق و  والتنظيم، عملية مركبة تشمل التخطيط، وتعرفها الباحثة إجرائيًا بأنها:
موارد البشرية األمثل لل والتي يتم من خاللها االستثمار والتقويم، والمتابعة، والتوجيه،
وتنفيذ اللوائح والتعليمات من أجل الوصل إلى تحقيق األهداف العامة  وإدارتها،
 بدرجة عالية من الكفاءة والفعالية. للمنظمة،
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 حدود الدراسة:
 اقتصرت الدراسة على الحدود التالية:

 مالت الحدود الموضوعية:تمثلت الحدود الموضوعية في دراسة التعا
 الحضور التقليدية في الشؤون اإلدارية، االلكترونية، وهي التعامالت

 واالنصراف، والغياب بدون عذر، حسم دقائق التأخير.
  الحدود المكانية: تم تطبيق الدراسة بقسم الشؤون اإلدارية في إدارة تقنية

 المعلومات باالدارة العامة لتعليم البنات بالرياض.
 الدراسة في الفصل الدراسي األول من العام  الحدود الزمانية: طبقت هذه

 هع.1443الدراسي 
 :اإلطار النظري والدراسات السابقة

 مفهوم االتمته االلكترونية :

يعد مفهوم اإلتمتة االلكترونية مفهوًما حديًثا ظهر نتيجة للتقدم التقني، واإلقبعال المتزايعد 
 عنهعا، ذا أصعبحت ضرورة ال غنىعلى استخدام الحاسب اآللي بتطبيقاته المتعددة، وبه

وتتمثل االتمتة االلكترونية فعي أداء األعمال وتبادل المعلومات من خالل الوسائل 
اإللكترونية،التي تعتمد على مجموعة من وسائل التقنية الحديثة مثعل اسعتخدام أجهزة 

لتي تساعد ا الحاسب اآللي والشبكات والبريد اإللكتروني وغيرها من الوسائل اإللكترونية
  .على تنفيذ األعمال

( بأنها:"جعل العمل تلقائيًا أو أتوماتيكيًا بهدف 183م، ص2009)نائب، عرفها و 
التقليل من العمل اليديوي والسرعه في األداء والحصول على النتلئج المطلوبة في غاية 

 .الدقة"

لوجيا ( بأنها: "تطبيق لتكنو 13مل ص2008العريشي )يعرفها وفي االطار نفسة 
المعلومات واالتصاالت في كافة هياكل اإلدارة التعليميةل وتنفيذ كافة األعمال فيها 

 الكترونيا".
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و مفهوم :هوعلى ضوء ذلك، تستطيع الباحثة القول بأن مفهوم االتمتة االلكترونية
عصري جديد، جاء كثمرة لدخول الحاسب اآللي في جميع مجاالت حياتنا بدًءا من 

هو نظام و  واصالت، ومروًرا بالتعليم والطب واإلعالم، وانتهاًء بالترفيه،االتصاالت والم
تحويل األعمعال اإلداريعة التقليدية إلى أعمال إدارية يعتمد على األجهزة الذكية يهدف ل
 ، واجراءات خالية من األخطاء.إلكترونية ُتنفذ بشكل سريع وسهل

 متطلبات االتمته االلكترونية:

 .المتطلبات الالزمة لتطبيق أتمتة المعامالت االلكترونية في االتيمكن تلخيص أهم ي
 :(2002جبر ) 

 تظل األنظمة واللوائح الرقمية ذات أهمية كبيرة ألنها خطوة : متطلبات تنظيمية
ذا تحتاج ، لأساسية وجدت لوضع هيكل قانوني للمعامالت واألنشطة اإللكترونية

 جيدة تساند التطور والتغيير وتدعمه.المنظمة لتحقيق أهدافها الى إدارة 
 :يتطلب توفر البنية التحتية الالزمة القامة مشروع االتمته  متطلبات تقنية

وفراالجهزة الذكية، والشبكات الداخلية، وذلك الن البنية التحتية هي  االلكترونية،
المكون الطبيعي الملموس لمشروع الحكومة االلكترونية،والتي اليمكن قيام 
المشروع بدونها، فكلما كانت البنية التحتية لالتصاالت صلبة كلما كان لديها 

 قدرة على الوفاء بالمتطلبات العمالقة التي تستخدم تقنية المعلومات.
 :العنصر البشري من أهم العناصر في المنظمة لتحقيق  متطلبات بشرية

د الدورات جيدًا، وعق أهدافها، لذا البد من تأهيل وتدريب الكوادر البشرية تأهيالً 
 عامالت االلكترونية وآليات عملهاتالتدريبية وورش العمل لتعليمهم أنظمة ال

والتعامل معها، للحصول على كوادر متخصصة وعلى درجة عالية من مهارات 
 التقنية.

 لتحسين البنية التحتية وتوفير األجهزة الذكية والبرامج متطلبات مالية :
ية؛ مما توفير بيئة عمل غير ورقوفير التمويل الكافي لالبد من ت االلكترونية،
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يحافظ على البيئة نظيفة من المهمالت، ويقلل من استخدام أشجار الغابات في 
 .إنتاج الورق 

 التحديات التي تواجه تطبيق المعامالت االلكترونية.
اللكترونية اتتمثل الدراسه في التعرف على أبرز التحديات المعاصرة لتطبيق المعامالت 

في اإلدارة العامة لتعليم البنات بالرياض بشكل عام، وواقعها في الشؤون اإلدارية بإدارة 
تقنية المعلومات بشكل خاص، حيث يواجه تطبيق االتمتة اإللكترونية العديد من 

 :المعوقات والتحديات تم تلخيعصها فعي البنود التالية

 معوقات تقنية:
 كامله على مستوى اإلدارة.عدم وجود ُبنية تحتية مت -1
ضعف الُبنية التحتيه لالتصاالت مما يؤثر سلبًا على جودة الخدمات   -2

 االلكترونية المقدمة للمستفيدين.
عجز الُبنيه التحتية لدى بعض األجهزة عن الوفاء بالتزامات تطبيق التعامالت -3

 االلكترونية.
مما يزيد  ة االنترنتقيام بعض األجهزة الحكومية بوضع قيود للتعامل عبر شبك -4

 من صعوبة اإلجراءات اإلدارية.
قلة المخصصات المالية الكافية المستثمره في مجال الشبكات وتقنيات  -5

 االتصاالت الحديثة.
عدم وجود تعاون وتنسيق بين األجهزة الحكومية في مجال استخدام االنترنت  -6

  .واستثمار المعلومات وتبادلها عبر الشبكة
 الحماية مقابل التطور السريع في أساليب الهجمات االلكترونية.ضعف برامج  -7

 .(422ص  م،2010 ) إبراهيم،
 معوقات إدارية:
 :( إلى أهم المعوقات اإلدارية ومنها ٣٠م، ص٢٠٠٣أشار )المسفر 

 .ضعف التخطيط والتنسيق والمتابعة لالتمته من قبل اإلدارة العليا -1
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البيروقراطية على أجعواء العمعل اإلداري فعي المنظمة سيطرة المفاهيم التقليدية  -2
 .وعدم التمكن من تجاوزها أو الحد من تأثيرها

 معوقات بشرية:
 شرية :بوالتحديات ال معوقاتمن اهم ال
مقاومة بعض الموظفات للتغيير في التحول من التعامالت التقليديه الى  -1

 مع التغيير. التعامالت االلكترونية، مما يتطلب تدريبهم للتكيف
 الطبيعة البشرية وثقافة األبواب المغلقة والخوف من التكنولوجيا وتطبيقاتها. -2
 ضعف الحوافز المادية والمعنوية التي تشجع على متابعة التدريب والتطوير. -3
جهل فئة عمرية من الموظفات باستخدام األجهزة الذكية، مما يتطلب  -4

 (.57م،2015) يوسف،  توعيتهم بالتطور والتقنية،
 معوقات مالية: 

ضعف موارد اإلدارة العليا الالزمة لتوفير عناصر البنية التحتية التمتة  -1
 المعامالت الكترونيًا.

 محدودية الموارد الماليه الالزمة لتفعيل البرامج التدريبية.-2
 معوقات تشريعية:

المعامالت و عدم صالحية األنظمة واللوائح التقليدية المعمول بها لتطبيقها على اإلدارة 
اإللكترونية، مما يجعل هذا البديل ال يفي بالحاجة فعي ظعل غياب األنظمة واللوائح 

م، ٢٠١١التي تضبط عالقعات العمعل والتععاون داخعل اإلدارات اإللكترونية )الحسن 
 .(١٩٥ص
  الدراسات السابقة: 

، لكترونيةالمعامالت االبأتمتة  لى عرض أهم الدراسات السابقة المتعلقةإتسعى الباحثة 
 .وفقًا للمعيار الزمني، أي بحسب التسلس الزمني من األحد  إلى األقدم

 الدراسات المحلية:
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م( دراسة استعدادات العاملين نحو أتمتة العمل اإلداري 2015) النعساني، وأجرى 
لى مدى استعداد العاملين في مديريات جامعة إهدفت الدراسة وقد  في جامعة حلب.

رفع و  والوقوف على الجوانب السلبية لمعالجتها، حلب نحو اتمتة العمل اإلداري،
اعتمدت في دراستها على المنهج الوصفي و مستوى الخدمات اإلدارية بجامعة حلب.

 تحديد مشكلة األجهزة الحاسوبية، والحث على وتوصلت في دراستها الىالتحليلي، 
عمل على الوضرورة  لتقانات الحديثة توضيح اهمية استخدام ا، والسعس لتحديثها

 إقامة دورات تدريبية للكوادر البشرية في مجال عمل الحاسوب.
دور اإلدارة االلكترونية في تطوير أداء الموظفين، بدراسة  م(2012) بكري،قام 

هدفت الدراسة الى التعرف على أهمية وجود وقد  بجدة. بجامعة الملك عبدالعزيز،
بالمنظمات، وعلى مدى تأثيرها على أداء الموظفين، ومدى وعي إدارات إلكترونية 

لت استخدمت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي، وتوصها، و الموظفين بفوائدها ومميزات
وجود كوادر بشرية جديدة في مجتمع الدراسة تجيد استخدم التقنية أهمية الدراسة الى 

ستوى األداء وتطوير المهارات لدى مساهمة اإلدارة االلكترونية في رفع م، و الحديثة
وجود عالقة طردية بين استخدام اإلدارة االلكترونية وأداء ، و الموظفين بشكل فعال

الموظفين، فكلما اتجه الموظفين الى استخدام االدارة االلكترونية كلما تطورت 
 مهاراتهم، وهذا بدوره ساهم في زيادة اإلنتاجية وتحسين األداء.

مجاالت تطبيق التعامالت االلكترونية  م(,2010ة )القحطاني،دراسبينما هدفت 
الى معرفة مجاالت ومعوقات تطبيق التعامالت  ومعوقاتها في إمارة منطقة الرياض.

االلكترونية في إمارة منطقة الرياض، وسبل مواجهتها، ومدى وعي العاملين بأهمية 
ي خدمت المنهج الوصفاستولتحقيق أهداف الدراسة فقد  التعامالت االلكترونية.

 مارة منطقة الرياضإاالهتمام بتوعية ال يادات في ضرورة لى إالمسحي وتوصلت 
المساهمة في استقطاب كوادر بشرية متخصصة في ، و بجدوى التعامالت االلكترونية

 مجال التعامالت االلكترونية للعمل في االمارة. 
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دارة االلكترونية في اإلدارة م(ل إمكانية تطبيق اإل2008)العريشي، دراسةكما كشفت 
رة لتعرف على درجة أهمية تطبيق اإلدا، االعامة للتربية والتعليم بالعاصمة المقدسة

خدمت الدراسة استو  صمة المقدسة.اااللكترونية في اإلدارة العامة للتربية والتعليم بالع
خدمة  عدم توفرمعوقات ابرزها المنهج الوصفي التحليلي، وتوصلت الدراسة الى 

جيد ضرورة التخطيط ال، والتأكيد على النت لكافة اإلدارات واالقسام التابعة لإلدارة
 ،العداد الكوادر البشرية وتهيئتهم للتحول من اإلدارة التقليدية إلى اإلدارة االلكترونية

 عقد الندوات واللقاءات والورش الالزمة إلزالة غموض مفهوم اإلدارة االلكترونية.و 
 (,2007دراسة ) العتيبي،لدراسات التي ناقشت المعامالت االلكترونية وفي احدى ا

إدارات الموارد البشرية في األجهزة األمنية بمدينة  االتمته ودورها في تحسين أداء
الرياض. للتعرف على دور االتمته في أداء إدارات الموارد البشرية، وتحديد ابراز 

 توصلت الدراسة الى العديد من المعوقات قدو ، التحديات التي تواجة تطبيق االتمته
سهام ، وضرورة ااالتمتة في الموارد البشرية ضعيفة ابرزها ، نسبة درجة استخدام

 استقطاب الموارد البشرية وتحديد االحتياجات التدريبية المناسبة.اإلدارة 
م(, التعامالت االلكترونية في األجهزة 2007دراسة )الزهراني، بينما ناقشت 

كترونية لللتعرف على واقع التعامالت اال ومية في المملكة العربية السعودية.الحك
تحديد و  الحكومية وتطبيقاتها في األجهزة الحكومية في المملكة العربية السعودية،

استخدمت  ، ولقدالمشكالت واالثار المترتبة عليها وكيفية تطبيقها وسبل تطورها
أظهرت النتائج بعض الصعوبات انة، و الدراسة المنهج الوصفي المسحي االستب

وجود معوقات قانونية تحد من توفير خطط لتطبيق التعامالت االلكترونية ابرزها، 
ي الى توفير السعواوصت الدراسة بضرورة  ،تنفيذية لتطبيق التعامالت االلكترونية

شرية برفع المستوى المعرفي والمهاري للكوادر ال، و التقنيات المناسبة وتحديث بنيتها
 في مجال التعامل مع التقنيات.

-E بعنواندراسة ( Seresht and others 2008) قام
management:Barriers and Challenges In Iran.  هدفت الدراسة إلى حيث
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تخدمت أس، و عرض وتحليل أبرز الع بات التي تواجة اإلدارة االلكترونية في إيران
ان وجود العديد من  توصلت الدراسة الىالدراسة المنهج الوصفي المسحي، وقد 

ي ف وتحول دون تطبيق اإلدارة االلكترونية تواجة اإلدارة االلكترونيةاالدارية  معوقاتال
ايران أهمها افتقار المدراء للوعي التكنولوجي والدافعية والدعم، وعدم كفاية التزام اإلدارة 

ين من أبرزها مقاومة الموظفمعوقات بشرية ، و العليا بتطبيق تكنولوجيه المعلومات
معوقات و  ،للتغير، وافتقار الموظفين إلى االهتمام والدافعية لتطبيق التكنولوجيه الحديثة

ثقافية واجتماعية من أهمها الثقافة غير المتطورة لتطبيق تكنولوجيه المعلومات، وجهل 
ن أهمها م معوقات تنظيمية هيكلية، و المستخدمين والمواطنين بتكنولوجيه المعلومات

ضعف قنوات االتصال في المنظمات، واالفتقار إلى الموارد المالية لالمداد بالبرامج 
معوقات و  ،واألجهزة، والقدرة المالية غير الكافية للوحدات لتطبيق تكنولوجيه المعلومات

يئية تمثلت معوقات ب، و تكنولوجيه تقنية تمثلت في ضعف البرامج وشبكات االتصال
بكات متكاملة في ايران، واالفتقار إلى القواعد والتنظيمات الضرورية في عدم وجود ش

 في الدولة، واالفتقار إلى التعاون والتأزر بين الوحدات واألقسام المختلفة في المنظمات.
ي العوامل دارة االلكترونية هكما بينت الدراسة أن من أكثر الع بات التي تمنع تطبيق اال

 مية.ل أهمما تعد العوامل البشرية والتقنية أقل العواالثقافية والتنظيمية، بين
 التعليق على الدراسات ومايميز بحثنا عنها:

تناولت الدرسات السابقة أهمية تطبيق االتمته االلكترونية ، ودروها في تطوير اإلدارة 
أتفقت على وجود آثار إيجابية وتحديات لتطبيق األتمتة االلكترونية، االلكترونية و 

واإلدارة اإللكترونية، والحكومة االلكترونية، وتكنولوجيه المعلومات، واالتصاالت، 
 خاصه في مجال األداء والعمل اإلداري.

 مايميز الدراسة الحالية:

 تميزت الدراسة الحالية بعدة أمور، يمكن إجمالها فيما يلي:
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إدارة تقنية ي فتميزت ب ياس وأقع اتمتة التعامالت االلكترونية بالشؤون اإلدارية  -1
 اإلدارة العامة لتعليم البنات بالرياض.بالمعلومات 

تطرقت الدراسة إلى تحديد متطلبات االتمته، والتحديات التي تواجه تعثر تطبيق  -2
 لتحقق األهداف المرجوه منها،، االتمته االلكترونية، لتحديد مدى فعاليتها

شاف أي عطل من وجهة والبدائل المقترحة للمعامالت االلكترونية أثناء اكت
إلدارة العامة لتعليم البنات بالرياض في دراسة واحدة وتقديم بانظر مستخدمينها، 

 مقترح لتطويرها. تصور
 :منهج الدراسة

قامت الباحثه في هذه الدراسة باستخدام المنهج النوعي عن طريق استخدام المقابلة  
ارية، ت االلكترونية بالشؤون اإلدشبه المقننة، وذلك لندرة األبحا  في أتمتة التعامال

وذلك من أجل الحصول على المعلومات الكافية لبيان أتمتة التعامالت االلكترونية 
بالشؤون اإلدارية في إدارة تقنية المعلومات والتعرف على أبرز التحديات والمعوقات 

لمنهج ا في تفعيل أتمتة التعامالت االلكترونية، وسد الفجوة البحثية، فقد تم اختيار
النوعي ألن مشكلة الدراسة الحالية تتطلب فهم أعمق والحصول على معلومات وبيانات 

على أهمية البحث  Croswell, (2017عميقة كما يصفها المتقابلين، فيما أشار )
النوعي الذي يتضمن العمق والدقة في تناول الظواهر االجتماعية، كما أكد على ذلك 

الذين اشاروا للمنهج النوعي بدقته في تفسير الظواهر ( 1992عودة والملكاوي )
 االجتماعية كما هي في الواقع.

 : مجتمع الدراسة
تكون مجتمع الدراسة من جميع المشرفات في اإلدارة العامة لتعليم البنات بالرياض، 

 ( مشرفة.280والبالغ عددهم )
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 عينة الدراسة:
( مشرفًة تربوية موزعين 15أفرادها ) عددبلغ  بالطريقة القصديةعينة الدراسة  تتكون

على إدارة تقنية المعلومات واإلدارة العامة لتعليم البنات بالرياض. بخبرات تعليمّية 
 ( توزيع أفراد عينة الدراسة.1وإشرافّية متنوعة ويبين الجدول )

 ( 1جدول )                                
 الدراسة الذين تمت مقابلتهمأفراد عينة                      

 النسبة المئوية العدد الفئة                   المتغير

46.67% 7   بكالوريوس المؤهل العلمي  
53.33% 8 ماجستير  

40% 6   - 8من  15 سنة سنوات الخبرة  
16أكثر من   سنة  9 %60  

26.67% 11 إدارة تقنية المعلومات مكان العمل  
لتعليماإلدارة العامة   4 %73.33  

100% 15 المجموع  

 

  



 

18 

 : أداة الدراسة

 Semi-Structured)قامت الباحثة ببناء أداة الدراسة المقابلة شبه المقننة 
Interview) قة واألدب التربوي مثل دراسةبالسا باالعتماد على الدراسات 

( أسئلة 7م(. وتكونت أداة الدراسة من )2010ودراسة )الكبسي، م(؛2012)بكري،
مفتوحة اإلجابة، وذلك بهدف دراسة أتمتة التعامالت االلكترونية بالشؤون اإلدارية في 
إدارة تقنية المعلومات باإلدارة العامة لتعليم البنات بالرياض كما يراها المشاركون، فيما 
اشتملت المقابلة على محورين: المحور األول  اشتمل على: البيانات الديمغرافية 

ع سنوات الخبرة(. اضافه للمحور الثاني: الذي يتناول دور أتمتة )المؤهل العلمي ع
التعامالت االلكترونية بالشؤون اإلدارية في إدارة تقنية المعلومات باإلدارة العامة لتعليم 

 البنات بالرياض.

 : الصدق الثبات في البحث
يس ر على مجموعه من أعضاء هيئة التدالمقابلة تم عرض بروتوكول لتحقيق موثوقية 

المتخصصين في إدارة االعمال ،اإلدارة العامة التنفيذية، وقد استجابت الباحثة الراء 
المحكمين ملحق )ج(، وقامت بإجراء مايلزم من حذف وتعديل أداة الدراسة، كما تم 
االعتماد على الصدق البنائي للتأكد من مصداقية البيانات، حيث تم ارسال أداة المقابلة 

ل البريد اإللكتروني والتواصل المباشر، مع ذكر الهدف من المقابلة للمشاركين من خال
( هذا النهج الذي Creswell, 2012وتقديم بعض التفسيرات لهم، وذكر كريسويل )

كتب في معظم الدراسات النوعية ينطوي على آخذ البيانات، والتحليالت، والتفسيرات، 
 أكد من توفر الصدق والثبات.اجات مرة أخرى إلى المشاركين؛ وذلك للتتواالستن

أسئلة واستخدمت الباحثة طريقة اتفاق المحكمين البالغ عددهم  7تكونت المقابلة من 
( في حساب ثبات المحكمين لتحديد اسئلة المقابلة، وتم تحديد عدد مرات االتفاق 4)

 (: Cooperواالختالف بين المحكمين باستخدام معادلة كوبر )
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نسبة االتفاق = )عدد مرات االتفاق/ )عدد مرات االتفاق + عدد مرات  عدم 
 .x 100االتفاق(( 

 (Cooper) كوبر ( ثبات أداة المقابلة باستخدام معادلة2جدول )                   

عدد مرات  اسئلة المقابلة الرقم
 االتفاق

عدد مرات عدم 
 االتفاق

معامل 
 االتفاق

 %100 0 4 تواجه العمل أثناء استخدام المعامالت التقليدية.ما المعوقات التي  1

 %100 0 4 ما الخطوات المتبعة للحد من تداول المعامالت التقليدية. 2

 %100 0 4 االلكترونية األتمتةما هي المتطلبات لتطبيق  3

ما البرامج التطويرية الذي يتطلب توفرها لتأهيل الكوادر البشرية  4
 الكترونيًا.

4 0 100% 

 %100 0 4 ارة.الدكيف ترين تطبيق التعامالت اإللكترونية في ا 5

ما اإلجراءات االحترازية أو البديل عند توقف المعامالت اإللكترونية  6
 وشبكات التواصل المعنية بالعمل.

3 1 75% 

 %100 0 4 ما أهم المقترحات أو المالحظات لتطوير التعامالت اإللكترونية. 7

( وهي %100،  %75( إلى أن نسبة االتفاق تراوحت بين )2تشير نتائج جدول )
 نسبة اتفاق مقبولة. 

( أنه في البحو  النوعية يستخدم مصطلح االعتمادية على 2012وذكر العبدالكريم )
عكس البحو  الكمية، فيستخدم مصطلح الثبات. وقد حاولت الباحثه  قدر المستطاع 

األداة، وإجراءات تطبيقها مع المشاركين، وطريقة جمعها للبيانات وصف مراحل بناء 
 وصفًا تفصيليًا.

(: حتى تتحقق االعتمادية؛ البد من تقديم وصف شامل 2012كما ذكر العبد الكريم )
لطريقة جمع المعلومات. كما تم تسجيل جميع المقابالت في برنامج مسجل الصوت، 

وتم عمل نسخ من هذه المقابالت الصوتية  ،wordثم بعد ذلك كتابتها في مستند 
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والمقابالت المكتوبة، وتم االحتفاظ بسجالت كاملة لجميع هذه البيانات. وذكر كريسويل 
(Creswell, 2012 أن الباحث قد يعزز الثبات اذا حصل على مالحظات ميدانية)

ت امفصلة عن طريق؛ استخدام أجهزة تسجيل ذات نوعية جيدة، وعن طريق نسخ الملف
 الرقمية.

بالنسبة للثبات تم تح يقه في البحث النوعي الحالي من خالل التزام الباحث 
 النوعي بثال  خطوات وهي:

 .التعريف بأهداف البحث ومقدمته المنط ية 
 .تبيان أسباب اتخاذ أهم القرارات خالل البحث 
 .الشرح التفصيلي للبحث من البداية إلى النهاية 
 ة نوعًا ما.ثبات إجابات أفراد العين 

 تحليل المقابالت:
لمنهج اولتحليل البيانات التي تم جمعها من المقابالت شبه المقننة، تم استخدام 

لدراسة ء التي ظهرت من بيانات ااحيث قامت الباحثه باعتماد األفكار واآلر  االستقرائي،
البيانات  كطريقة لتحليل االستقرائي المنهجالتي تم جمعها من المقابالت، وتم اختيار 

 . Corbin,2015  &(Straussكونها تساعد في تفسير البيانات بشكل منطقي )
 : إجراءات الدراسة

شعور الباحثه وإحساسها بع أتمتة التعامالت االلكترونية بالشؤون اإلدارية في إدارة تقنية 
رونية عامالت االلكتالمعلومات باإلدارة العامة لتعليم البنات بالرياض، وأن أتمتة الت

بحاجة لتقديم مقترحات وتوصيات، ومراجعة األدب التربوي السابق ذات العالقة أتمتة 
الشؤون اإلدارية، وتحديد مشكلة الدراسة وأهدافها وأهميتها، في التعامالت االلكترونية 

 تم اعداد أداة الدراسة المتمثلة بأداة المقابلة المنظمة بعد الرجوع لألدب التربوي 
والدراسات السابقة ذات العالقة بموضوع الدراسة. تم التأكد من صدق وثبات أداة 

 المقابلة المقننة. 
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 األساليب اإلحصائية المستخدمة في تحليل البيانات:

لإلجابة عن أسئلة الدراسة: تم تحليل البيانات في المقابالت المقننة ورصدها على 
 ية.شكل أفكار وحساب التكرارات والنسب المئو 

 : نتائج الدراسةعرض 
 السؤال األول: ما المعوقات التي تواجه العمل أثناء استخدام المعامالت التقليدية؟

أثناء  معوقات تواجه العملهناك أشارت نتائج استجابات المشرفات التربويات إلى أن 
( مشرفة تربوية على وجود صعوبات 11حيث اجمعوا ) استخدام المعامالت التقليدية 

صعوبة أرشفة البيانات ، و فقدان تلك المعامالت أو تلفهاومعوقات ومن أهمها 
زيادة ، و واسترجاعها والحصول على المعلومات عند الحاجة لها نتيجة سوء تخزينها

( مشاركات 3)وأشارت ، الكلفة االقتصادية الستخدام المعامالت الورقية وهدر للمال
غير مناسبة للواقع الحالي التي تتطلب استخدام مهارات  التقليدية المعامالتبأن 

 رتتأخإلى أن المعامالت التقليدية  مشاركات( 3) وأشارت ، حاسوبية بعيداً عن التقليدية
يرون أن كثرة األوراق تحتاج إلى غرف تخزين إضافية وهدر للبيئة. و ويصعب متابعتها 

إلى أن استخدام  من المشاركات( 2) وأشارتضياع للوقت والجهد. كما  هاويرون أن
ازدواجية الطلبات بحيث يكون طلب تؤدي إلى تكرار األعمال و  المعامالت التقليدية

 لةالمعام ارسال يتم التي الجهة ايجاد عدم يحتوي على أمور من صالحية إدارة أخرى 
الطلب والصياغة وكثر األخطاء عدم الوضوح في المعاملة من حيث  لها، وأيضاً 

 وجودو ، وكذلك كما أشاروا إلى عدم األمان في استخدام المعامالت التقليدية ، اإلمالئية
 .سن الخمسين عاماً  واموظفين تجاوز 

وتعزو الباحثة هذه النتيجة إلى مقاومة بعض الموظفات للتغيير في التحول من 
الى التعامالت االلكترونية، بسبب ضعفهم في استخدام وسائل  التقليديةالتعامالت 

التقنية الحديثة مثعل اسعتخدام أجهزة الحاسب اآللي والشبكات والبريد اإللكتروني وغيرها 
من الوسائل اإللكترونية التي تساعد على تنفيذ األعمال، مما يتطلب من اإلدارة  تدريبهم 
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ة وافز المادية والمعنوية التي تشجع على متابعللتكيف مع التغيير، كما أن ضعف الح
ما ك التدريب والتطوير تؤدي إلى رفض الموظفات لمواكبة التطورات التكنولوجية.

نتج الباحثة أن اإلدارة بحاجة إلى إعادة هيكلة لكادرها البشري نتيجة ثورة المعلومات تتس
ة السعودية المملكة العربيواالتصاالت في اإلدارة التي تعتبر ثورة ح يقة تنسجم رؤية 

في مجملها مع أهداف التنمية المستدامة والتقدم الكبير في مجال المعرفة  2030
والتقنية الحديثة، لما له أهمية تكمن في التأثير والتغيير في أسلوب العمل اإلداري 

 نجازإلم علينا في عصرنا الحالي بذل مجهودات كبيرة تالفعالية واألداء، وإذ يتح
وهنا يلزمنا التعامل بالتعامالت  ،مال ذات المتطلبات الكثيرة في وقت قصيراألع

جهل فئة  ،اإللكترونية واالنتقال من العمل التقليدي إلى العمل المعلوماتي اإللكتروني
 عمرية من الموظفات باستخدام األجهزة الذكية، مما يتطلب توعيتهم بالتطور والتقنية.

م( بعنوان مجاالت تطبيق التعامالت 2010ة )القحطاني،وتتفق هذه النتيجة مع  دراس
االلكترونية ومعوقاتها في إمارة منطقة الرياض. وتوصلت إلى: المساهمة في استقطاب 

 كوادر بشرية متخصصة في مجال التعامالت االلكترونية للعمل في االمارة.

 يدية؟السؤال الثاني: ما الخطوات المتبعة للحد من تداول المعامالت التقل

الخطوات المتبعة  المشرفات التربويات إلى أن أهم( من 11)أشارت نتائج استجابات 
الستخدام أنظمة تقنية مثل الحاسب اآللي  التوجه للحد من تداول المعامالت التقليدية

التحول الرقمي و والبريد اإللكتروني وتحويل النماذج والتوقيعات واالختام إلى الكترونية 
أن  التربويات المشرفات من( 7) استجابات نتائج أشارت .اإلداريةفي المعامالت 

نحد من استخدامها ال بد من توفر كادر بشري مدرب على  لكيالتعامالت التقليدية 
 هذه التقنيات الحديثة وتدريب الموظفين على المهارات الحاسوبية لألعمال المكتبية

 كما أشاروا المشرفات التربويات .وعقد الدورات وورش العمل بهدف التث يف الرقمي
تعديل جميع المعلومات والمعامالت الورقية إلى معلومات إلكترونية باإلضافة إلى 
اتمتة المؤسسات واإلدارات العليا من خالل مواقع تخدم التحول الرقمي في التعامالت 
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عامالت تأن التحول الرقمي في ال ( من المشرفات التربويات إلى4)التقليدية. كما أشارت 
حتاج إلى دعم وتشجيع وتحفيز الموظفين لقبول التجديد في التعامالت يالتقليدية 

بنية التحتية توفير ال، وال بد أن يرافق هذا التحول وتقديم الدعم الالزم لهم االلكترونية 
التقنية و تأمين أجهزة حاسوبية وشبكة أنترنت قوية وسريعة وآمنه وتأمين وسائل 

ايجاد قرار الزامهم بوقف تداول المعامالت التقليدية االعلى  ، مع ة االتصال الحديث
حول أن يرافق الت ، ولحفظ الملفات ةالسحابياستخدام التخزين  ، ونطاق ضيق جداً 

 وضح خطوات كل طلب ومعاملة بشكل مختصر ودقيق.دليل إجراءات ي الرقمي

وترى الباحثة ال بد من رسم سياسات و خطط جديد في اإلدارة وإصدار قوانين ولوائح 
تلزم تلك اإلدارة بأن تحول جميع المعامالت التقليدية إلى الكترونية، وعمل قوائم خاصة 
تضم جميع النماذج واالختام وتحديد كافة األعمال واإلجراءات وتوضيح خطوات كل 

دقيق التي تتعامل معها اإلدارة ضمن دليل إجراءات بشكل مختصر و  ومعاملتهطلب 
موحد داخل كل إدارة ليسهل على جميع الموظفين التعامل معها، وواضحة للكل ويمكن 
الدخول لها والعمل عليها في أي مكان دون تطلب وجود الموظف داخل اإلدارة في 

من داخل نا التي الزمت الموظفين العمل و حل وقوع حالة طارئة مثل جائحة كور 
و تحويل العمل إلى تقني عن طريق تدشين مواقع تخدم ذلك،  كما ترى  المنازل،

در بشري كا يرافقهالباحثة على اإلدارة الدور األكبر في هذا التحول الرقمي ال بد أن 
مدرب على هذه التقنيات الحديثة والمهارات الحاسوبية لألعمال المكتبية، من خالل 

ظفين دعم وتشجيع وتحفيز المو و  عمل بهدف التث يف الرقمي،برامج التدريب وورش ال
ير وتقديم الدعم الالزم لهم، فهذا التحول يتطلب أيضًا توف ،لقبول التجديد في التعامالت

وآمن وتأمين  ،البنية التحتية التقنية و تأمين أجهزة حاسوبية وشبكة أنترنت قوية وسريعة
هذه النتيجة  وتتفقلحفظ الملفات. ةالسحابي استخدام التخزين وسائل االتصال الحديثة

م(، دور اإلدارة االلكترونية في تطوير أداء الموظفين، بجامعة 2012،)بكري  مع دراسة
وجود كوادر  :وتوصلت الدراسة الى عدة نتائج من أهمها ، بجدة.زعبد العزيالملك 
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مساهمة اإلدارة  .بشرية جديدة في مجتمع الدراسة تجيد استخدم التقنية الحديثة
 .االلكترونية في رفع مستوى األداء وتطوير المهارات لدى الموظفين بشكل فعال

 االلكترونية؟ األتمتةالسؤال الثالث: ما هي المتطلبات لتطبيق 

 ألتمتةاالمتطلبات لتطبيق  استجابات المشرفات التربويات إلى أن أهم أشارت جميع
يانة وكوادر والبنية التحتية وشبكات االنترنت وفني الصاألجهزة التقنية  االلكترونية توفير

المتطلبات بحاجة إلى دعم من اإلدارة العليا ودعم لوجستي من هذه أن ، و بشرية مدربة
ذه ، وهالمسؤول في كل قسم مع اصدار قوانيين تشريعية وأنظمة ولوائح واضحة

التمكن من لكترونية و إلللموظفين في التعامالت ا تدريبية دوراتالمتطلبات بحاجة إلى 
 التحديثات أحد  ومعرفة مواكبة إلى بحاجة المتطلبات وهذهالمهارات التقنية. 

 والنظم ياالتكنولوج مجال في والمشاركات الندوات على والتعرف والمشاركة والتطبيقات
 أو اخذ نسخ ةالسحابيالملفات من خالل التخزين هذه  حفظ  ، وال بد من اإلدارية

 ألتمتةاومن المتطلبات لتطبيق  خوفًا من حدو  خلل فني أو سرقة للبيانات،احتياطية 
يجب  و ،ونشر ثقافة التغير االلكتروني االلكترونية خلق بيئة جاذبة وفعالة ومطورة

ح ارشفة الملفات باستخدام الماس ، وأن يتم توفر نماذج وتوثيقات وأختام الكترونية
ثم البدء في مرحلة تصميم وبناء  الكافية وهذا يتطلب جمع المعلومات ،الضوئي 

  .االنظمة االلكترونية التي تساعد في اتمام عمل المنظمة

وتفسر الباحثة هذه النتيجة أن هذه المتطلبات بحاجة إلى متطلبات تنظيمية في كل 
خلق و  قسم مع اصدار قوانيين تشريعية وأنظمة ولوائح للمعامالت واألنشطة اإللكترونية،

يعية مالئمة، ومناخ قانوني يستجيب لمتطلبات التعامالت االلكترونية ويضمن بيئة تشر 
إلدارة االلوائح التنفيذية والتشريعية الخاصة بتدابير األمن والحماية والسرية، لذا تحتاج 

احثة بأن كما ترى الب أهدافها الى إدارة جيدة تساند التطور والتغيير وتدعمه. لتحقيق
األساس لالنتقال من المعامالت التقليدية إلى المعامالت  المتطلبات التقنية هي

قيام هذا التحول بدونها، وذلك من خالل توفر البنية التحتية  وال يمكناإللكترونية 
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كانت البنية التحتية  الداخلية، فكلمااألجهزة الذكية، والشبكات  الالزمة وتوفر
تخدم متطلبات العمالقة التي تسلالتصاالت صلبة كلما كان لديها قدرة على الوفاء بال

وتدريب  لذا البد من تأهيل تقنية المعلومات. ويرافق هذا التحول وجود متطلبات بشرية
الكوادر البشرية تأهياًل جيدًا، وعقد الدورات التدريبية وورش العمل لتعليمهم أنظمة 

صصة تخعامالت االلكترونية وآليات عملها والتعامل معها، للحصول على كوادر متال
وعلى درجة عالية من مهارات التقنية. وترى الباحثة بدون متطلبات مادية ال يمكن 
التحول الى الرقمي لتوفير بيئة عمل غير ورقية؛ مما يحافظ على البيئة نظيفة من 

 وتتفق نتائج هذه المهمالت، ويقلل من استخدام أشجار الغابات في إنتاج الورق.
م( بعنوان إمكانية تطبيق اإلدارة االلكترونية في 2008الدراسة مع دراسة )العريشي،

 ،التالية وتوصلت الدراسة الى النتائج اإلدارة العامة للتربية والتعليم بالعاصمة المقدسة.
لجيد ضرورة التخطيط او  عدم توفر خدمة النت لكافة اإلدارات واالقسام التابعة لإلدارة،

 ية.من اإلدارة التقليدية إلى اإلدارة االلكترونالكوادر البشرية وتهيئتهم للتحول  إلعداد

السؤال الرابع: ما البرامج التطويرية الذي يتطلب توفرها لتأهيل الكوادر البشرية 
 الكترونيًا؟

أشارت نتائج استجابات المشرفات التربويات إلى أن أهم البرامج التطويرية الذي يتطلب 
 وأنظمة حديثةال بإصداراته برامج األوفيستوفرها لتأهيل الكوادر البشرية الكترونيًا 

امج وبر فة برامج األرشو برامج التصميم و برامج أمن المعلومات األمن السيبراني التشغيل، 
التخزين  برامج والبريد اإللكتروني برامج الصيانة لألجهزة والتطبيقات Googleمع 

في  تكون برامج متخصصة حسب مجال عمل كل شخص قد ، باإلضافة إلى ةالسحابي
بية دورات تدري ، وهذ البرامج تحتاج إلىمهارات الحاسب أو برامج متخصصة تقنية

 .للكوادر البشرية مثل دورة إدخال البيانات ومعالجة النصوص

وتستنج الباحثة إلى الموظفات لديهم الرغبة في التطوير والتغيير من العمل التقليدي 
ية، البرامج التطويرية التي تطور مهاراتهم الحاسوبإلى العمل اإللكتروني، في حال توفر 
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( الشاملة لجميع برامج األوفيس التي تحتاجها ICDLومن أهم تلك البرامج دورة )
ها مع جميع النماذج المختلفة، باإلضافة إلى ذلك هم بحاجة إلى امالتالموظفة في تع

ات حول إلى ملفبرامج تصميم وبرامج أرشفة تساعدهم في إنجاز كافة اإلعمال للت
رقمية، كما أنه ال بد أن يرافق هذه التحول برامج الصيانة لألجهزة والتطبيقات في حال 
حصل خلل فني في تلك البرامج أو األجهزة اإللكترونية، كما أنهم بحاجة إلى حفظ 

وترى الباحثة أن البرامج التطويرية الذي  .ةالسحابيأعمالهم من خالل برامج التخزين 
فرها لتأهيل الكوادر البشرية الكترونيًا بحاجة إلى برامج التدريب بما يكفل يتطلب تو 

توظيف هذه التقنيات التكنولوجية في رفع كفاءات االداء وتحسين مخرجات النظام 
 مما يؤدي إلى رفع معدالت الكفاءة في النظام وصوالً  اإليجابياإلداري وتفعيل التدريب 

التنمية  طارإفي  هملالزمة لتأدية مسئولياتهم تجاه عملإلى الكفاءات المهنية والفنية ا
الشاملة للموارد البشرية. كما أن التدريب يتضمن العمل على سد الفجوة ما بين معرفة 

مله من ع ألداءالمتدرب وخبرته من جهة وبين المعارف والمهارات والكفايات المطلوبة 
يير االداء نفيذها وفقًا لمتطلبات معاجهة اخرى، مما يستدعي تعميم البرامج التدريبية وت

من أجل تحسين انتاجيتهم لتحقيق اهداف اإلدارة. ولتلبية االحتياجات االساسية 
والتطويرية. وتتنوع البرامج التدريبية ارتباطًا باإلدارة التي تتبع لها الموظفة وتتناول 

ام بالمهام يبرامج حاسوبية متنوعة تستهدف تمكين المستهدفين من القدرة على ال 
ثلة في مواقع مسئولة جديدة. والتأكد من الكفايات التدريبية المتم إليهمالجديدة التي تسند 

في امتالك القدرة على الجوانب التالية: تحديد الحاجات التدريبية واهداف البرامج 
( Seresht and others 2008دراسة )وتتفق مع  التدريبية والتخطيط لتنفيذ البرامج. 

الدراسة إلى عرض وتحليل أبرز الع بات التي تواجة اإلدارة االلكترونية في  هدفت
وقد توصلت الدراسة الى المعوقات التي تواجة اإلدارة االلكترونية في ايران وهي  إيران.

كالتالي: معوقات تنظيمية هيكلية من أهمها ضعف قنوات االتصال في المنظمات، 
مداد بالبرامج واألجهزة، والقدرة المالية غير الكافية واالفتقار إلى الموارد المالية لال
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عف معوقات تكنولوجيه تقنية تمثلت في ض للوحدات لتطبيق تكنولوجيه المعلومات.
 البرامج وشبكات االتصال.

 السؤال الخامس: كيف ترين تطبيق التعامالت اإللكترونية في اإلدارة؟

أشارت نتائج استجابات المشرفات التربويات إلى أن رؤيتهم لتطبيق التعامالت 
ر من غير كافية ألن كثي مناسبة نوعا ما، ولكن بنفس الوقت هياإللكترونية  بأنها 

ير من المهام ينقصه الكثو  المستفيدات تنقصهم الموارد للتعامل مع الخدمات االلكترونية
كة التحول الرقمي تدريجيًا وفقا لرؤية الممل ارات البدء في ، فال بد لجميع اإلد اإلدارية
ل ، ألن هذا التحو المهام بدقة وكفاءة  إلنجازواالعتماد على األنظمة المختلفة  2030
 ا يتوجب على كم ساهم في تسريع العمل وتحفيز الموظفين لتطوير آلية العمل. سوف ي

كس أيجابًا ، مما ينع امالت االلكترونيةتجتهد في تأهيل الكادر البشري للتع أن إلدارةا
تقليل من الكلفة االقتصادية وتسهم في توفير الوقت والجهد على اإلدارات من حيث 

ال سهولة االتصو  كما تساعد في تحقيق التميز المؤسسي. .والسرعة في اإلنجاز
 .والتواصل بين أفراد المنظمة من خالل األنظمة االلكترونية

النتيجة بان التعامالت اإللكترونية لم تصل إلى المستوى الذي  وتفسر الباحثة هذه
تطمح له الموظفات، وينقصه الكثير من التعامالت اإللكترونية في كثير من المهام 

ومع ذلك ال تزال اإلدارات تحاول استبدال التعامالت الورقية إلى الكترونية · اإلدارية،
ة "التعامالت" في اإلدارة بشكل تدريجي وتطبيق أنظمة اإلدارة اإللكتروني وتغيرها،

ومدروس. إال أن هناك فئة من الموظفات ترى بأن تطبيق التعامالت اإللكترونية في 
اإلدارة تسهم في توفير الوقت والجهد والسرعة في اإلنجاز، سهولة االتصال والتواصل 

 2030 المملكةبين أفراد المنظمة من خالل األنظمة اإللكترونية، التي تنسجم مع رؤية 
المهام بدقة وكفاءة، ومواكبة التوجهات الحديثة  إلنجازواالعتماد على األنظمة المختلفة 

نحو التحول الرقمي في األعمال اإلدارية، مما ساهم في تقليل الكلفة االقتصادية، 
 وساهمت في تسريع العمل، الذي بدروه يساعد في تحقيق التميز المؤسسي لإلدارة.
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(، هدفت الدراسة للتعرف على دور االتمته في أداء 2007) العتيبي،اسة وتتفق مع در 
إدارات الموارد البشرية، وتحديد ابراز التحديات التي تواجة تطبيق االتمته. ومن أهم 
نتائج الدراسة: تستخدم االتمتة في الموارد البشرية بدرجة ضعيفة.تسهم األتمته في 

ة حتياجات التدريبية المناسبة.هناك مجموعه كبير استقطاب الموارد البشرية وتحديد اال
 من المعوقات التي تحد من استخدام االتمتة.

السؤال السادس: ما اإلجراءات االحترازية أو البديل عند توقف المعامالت اإللكترونية 
 وشبكات التواصل المعنية بالعمل؟

أو  اإلجراءات االحترازيةابرز  أشارت نتائج استجابات المشرفات التربويات إلى أن
عمل خطة  ،البديل عند توقف المعامالت اإللكترونية وشبكات التواصل المعنية بالعمل

 التحول للورقيمع إمكانية  ،بديلة أو خطة طوارئ إلكترونية أو إيجاد منصة بديلة
 التواصل معهم عبر الهاتفو مشكلة الحين حل نتيجة وجود خلل فني ل بشكل مؤقت

 توفير فريق دعم فني مؤهل تقنياً للعمل على صيانة األجهزة والشبكاتو  .جوالالثابت وال
 نسخ احتياطية مع األخذ رشفة المعامالت الكترونياً وأ عند تعطل األنظمة االلكترونية

توفر شبكات عمل متخصصة للمشاركة في ، و السحابة االلكترونيةوتخزينها على 
د كل هذه اإلجراءات ال ب ،نترنت الداخلية استخدام شبكات اإل، و الملفات والمعامالت

( والذي يشمل العمليات المهمة الستمرار المنظمة Backupتوفير وتفصيل نظام )من 
حماية بيانات ومعلومات المنظمة وتوفير األمن السيبراني لها ومتابعة  ،ولوقت كافي 

ت المعامالالفحص الدوري لألنظمة وتطويرها لتصدي توقف ، و  ذلك بشكل دوري 
 .االلكترونية والشبكات

وتفسر الباحثة هذه النتيجة بأن المعامالت اإللكترونية في حال تعطلها، ال بد لإلدارة 
خطط بديلة ضمن استراتيجياتها في مواجهة األزمات التي تواجه المنظمة،  إدراجمن 

لشبكات اوالتي تتضمن توفير فريق دعم فني مؤهل تقنيًا للعمل على صيانة األجهزة و 
البد من حماية بيانات ومعلومات المنظمة وتوفير  االلكترونية، كماعند تعطل األنظمة 
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األمن السيبراني لها ومتابعة ذلك بشكل دوري، مع ضرورة الفحص الدوري لألنظمة 
وتطويرها لتصدي توقف المعامالت االلكترونية والشبكات. ومن خططها بأن نسخ 

 لسحابيةااإللكترونية، وان تكون مخزنة على برامج الحفظ احتياطية وارشفة للمعامالت 
منصة عمل بديلة ممكن االنتقال لها في حال توقفت شبكة  و توفراإللكترونية، 

التواصل، وإذا دعت الحاجة إلى العمل التقليدي موقتًا فيجب توفير النماذج الورقية 
عطل ي موجود عالميًا حيث تتداخل اإلدارة. كما ترى الباحثة بأن توقف العمل اإللكترون

الشبكات اإللكترونية في الخوادم الرئيسة، أو شبكات اإلنترنت المرتبطة مع بعضها 
كة ، وانسجامًا مع رؤية المملالخوادمالعربية السعودية مرتبطة بهذه  فالمملكةعالميًا، 
نات، وهي ااتخذت كافة التدابير االحترازية واألمنية لتوفير األمن السيبراني للبي 2030

من الدول األولى على مستوى الوطن العربي والعالم في المحافظة على بياناتها 
 اإللكترونية.

 السؤال السابع: ما أهم المقترحات أو المالحظات لتطوير التعامالت اإللكترونية؟

وير المقترحات أو المالحظات لتط أشارت نتائج استجابات المشرفات التربويات إلى أن
التعامالت اإللكترونية كانت من خالل تكثيف الدورات وورش العمل حول آليات 

دمة تصميم تطبيقات للهواتف الذكية لخ، و  استخدام المعامالت االلكترونية في المنظمة
ز ديم التحفيتق، و تفعيل الخدمات االلكترونية مع الجهة المعينة بشكل مستمر و  الموظف

بنية التحتية توفير ال ،المادي والمعنوي للموظفين العاملين على تلك األنظمة االلكترونية
ي تخزين دور مع  ،القوية واألمنة لربط كل الجهات الحكومية بشبكة معلومات واحدة

ل نسخ لحفظ وعم ةالسحابيواحتياطي تحسبًا ألي خلل أو اختراق واستخدام التخزين 
ف بأهمية توعية الموظ، ال يام ببريد في التعامالت االلكترونيةاستخدام ال، و احتياطية 

 االستفادة من تجارب الدول األجنبية ، و حماية البياناتل -ومفهوم األمن السيبراني 
لول ايجاد الحو  ، المتقدمة في التعامالت االلكترونية وتجربة موقع أبشر الحكومي

ناء ورائدة في تحليل المتطلبات وب التعاقد مع جهة مختصة، و وتطبيق جميع الدراسات
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بني ت ، وأن يتم  أن تكون التعامالت جميعها تحت مظلة جهة رسميةو  األنظمة التقنية
داري التدوير للكادر اال من خالل  الممارسات الصحيحة لتطوير التعامالت االلكترونية

 الشركاتليس على مستوى اإلدارة أو الوزارة وإنما على مستوى الوزارات األخرى و 
كثيف ت ،إنشاء اكاديميات وجامعات للبرمجة وجذب المهتمين بذلك ودعمهم، و الكبرى 

 .لكتروني وعدم التوظيف لمن ال يحمل مؤهالت في الحاسبالعمل اإل

وتفسر الباحثة استجابات المشرفات التربويات حول المقترحات أو المالحظات لتطوير 
 ممارستهم اليومية للتعامالت الورقية وصعوبة التعاملالتعامالت اإللكترونية، نابعة من 

معها ووجود بعض االضرار في حال تلف بعض هذه المعامالت، نتيجة لذلك كان ال 
  بد من تطوير العمل اإلداري التقليدي والتحول إلى العمل الرقمي، وهذا التحول يتطلب،

ت ليات استخدام المعامالالتأهيل للكادر اإلداري وتكثيف الدورات وورش العمل حول آ
االلكترونية في المنظمة، وتطوير حزمة من الخدمات االلكترونية من خالل تطبيق 
أحد  التقنيات العالمية في هذا المجال والتركيز على نشر ثقافة الخدمة المتميزة، 
وتفعيل الخدمات االلكترونية مع كافة الجهات المعينة بشكل مستمر وربطها مع بعضها 

على جميع المعامالت داخل اإلدارة التي يتبع لها، باإلضافة  االطالعالموظفين ليسهل 
الية و تخصيص ميزانية م إلى ذلك تصميم تطبيقات للهواتف الذكية لخدمة الموظف،

ل توفير البنية التحتية القوية واألمنة لربط كلتطوير المعامالت اإللكترونية، من أجل 
واحدة، تخزين دوري واحتياطية تحسبًا ألي خلل أو  الجهات الحكومية بشبكة معلومات

 لحفظ وعمل نسخ احتياطية، واالستفادة من تجارب ةالسحابياختراق واستخدام التخزين 
بعض المواقع الحكومية في التعامالت االلكترونية مثل موقع أبشر، التعاقد مع جهة 

 مختصة ورائدة في تحليل المتطلبات وبناء األنظمة التقنية.

 مقترح تصور

المقترح لتوقف المعامالت التقليدية وأتمتتها الكترونيًا بالشؤون اإلدارية  تصورما ال
 في إدارة تقنية المعلومات باإلدارة العامة لتعليم البنات بالرياض؟ 
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هو بمثابة خارطة طريق توضح معالم الوضع الحالي، والوضع الذي  التصور المقترح:
 ينبغي الوصول إلية في المستقبل.

في ظل المتغيرات العالمية والتطورات التكنولوجيه المتالحقة، استقبلت المملكة العربية ف
السعودية هذه القفزة الجديه والنهضة في جميع قطاعاتها، لبناء وطن طموح، ومجتمع 

 .2030اقتصاد مزدهر في ضوء رؤية المملكة حيوي، و 
وتجدر اإلشارة إن اإلرادة والرغبة في التطوير تشكل عنصرًا هامًا من عناصر التحول 
نحو اإلدارة االلكترونية، خاصة إذا ماصاحبها  عدم الخوف من التغيير، ومن 

ي مجال ف الضروري أن ُيلم المدراء والعاملين بمهارات استخدام أدوات وتقنيات حديثة
 العمل، لتحسين قدراتهم من أجل تحقيق أهداف المنظمة.

المقترح لتطبيق اتمتة المعامالت االلكترونية في  تصورومن هنا برزت أهمية بناء ال
اإلدارة العامة لتعليم البنات بالرياض، بهدف أتمتة المعامالت الكترونيًا، والحد من فشل 

ة بمراجعة وبعد قيام الباحث تطبيقها، وتهئية البيئة التنظيمية الداعمة لنجاح اتمتها.
 صورتت التربويات؛ سيتم وضع الاألدبيات والدراسات السابقة واستجابات المشرفا

 المقترح على النحو اآلتي:
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 مقترح: تصورال منطلقات

م والتزامها برفع كفاءة اإلنفاق، وتحقيق 2030رؤية المملكة  المنطلقات اإلدارية: .1
من الهدر، وتحسين األداء في اإلدارات،  الكفاءة في استخدام الموارد والحدّ 

الى وضع تصور قائم على أحد  وسائل ، مما استدعى وتطوير أداء الموظفين
 .تقنية معلومات في مجال األتمتة االلكترونية سعيًا لتحقيق أهداف الرؤية

حرص المملكة على البقاء في مصافِّ الدول المتقدمة؛  المنطلقات السياسية: .2
كونها الدولة العربية الوحيدة في مجموعة الدول العشرين؛ مما يستلزم بناء 

علة وفق ممارسات عالمية فا نولوجية متطورة قادرة على اإلنجازمنظومة تقنية تك
 عبر التحسين المستمر؛ بهدف تعزيز منظومة األداء المؤسسي. 

؛ ةلكترونياإلالتحول من التعامالت التقليدية إلى التعامالت  المنطلقات التقنية: .3
 مما ُيسهم في توفير الوقت والجهد، وترشيد اإلنفاق. 

 :مقترح تصورالأهداف 
 يتناول التصور المقترح عدة اهداف يصبوا الى تح يقها على الوجه األمثل: 

 نحو تحسين االداء االداري. 2030تحقيق رؤية المملكة  .1
 االلكترونية.اتمته التعامالت تعزيز تطبيق  .2
 الممارسات العمل اإللكتروني.  البشرية نحوتوجيه ممارسات الكوادر  .3
 التعامالت االلكترونية. تحديد متطلبات تطوير اتمته .4
 تحديد االحتياجات التدريبية وفق أساليب علمية فعاله. .5
 تحديد خطوات تطوير اتمته التعامالت االلكترونية. .6
توحيد القوانين والتوجيهات بما يتالءم وكيفية التعامل مع النظام االلكتروني،  .7

 مثل) توحيد االستمارات وأساليب الحفظ واألرشفة(.
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ات بقسم الشؤون اإلدارية في إدارة تقنية المعلومات باإلدارة العامة مساعدة اإلدار  .8
 لتعليم البنات بالرياض في اتخاذ القرارات واإلجراءات التصحيحية السليمة.

 مقترح: تصورال متطلبات
تي يعتمد العديد من المتطلبات اليشتمل تطبيق أتمته التعامالت االلكترونية على أواًل: 

 مقترح، وهي كاآلتي: تصورعليها بناء 
 :لمزيد من اتأهيل وتدريب الكوادر البشرية تأهياًل جيدًا، وعقد  متطلبات بشرية

الدورات التدريبية وورش العمل في مجال توظيف التعامالت اإللكترونية في 
خاصة للموظفين غير المدربين على استخدام التكنولوجيا  هالعملّية اإلداري

للحصول و عامالت االلكترونية وآليات عملها والتعامل معها، تأنظمة الب وعيتهملت
 على كوادر متخصصة وعلى درجة عالية من مهارات التقنية. 

 :؛ لتعليم البنات بالرياض توفر الداعم الكافي من اإلدارة العامة متطلبات إدارية
من خالل الدعم الالزم للحصول على المعلومات وقوائم البيانات التي تتطلب 

يد متطابات التعامالت اإللكترونية، وال بد أن يظهر هذا الدعم من خالل تحد
رسالة اإلدارة العامة ورؤيتها، وأن يترَجم هذا االلتزام من خالل العمل بتوصيات 

 للتحول الرقمي.
 :يتطلب توفر البنية التحتية الالزمة القامة مشروع االتمته  متطلبات تقنية

والمعدات الالزمة لتطبيق األتمتة واالهتمام  الذكيةاالجهزة  توفرو االلكترونية، 
 زيادة اإلمكانات التكنولوجّية لتوظيفو  ،الشبكات الداخليةتوفر و  ،بصيانتها

 .اإلداريةالتعامالت اإللكترونية في العملّية 
 :لتعليم  العامة باإلدارة الكافيالدعم المادي و توافر الموارد المالية  متطلبات مالية

ز ضمان توفر األدوات  ؛ياضالبنات بالر  مما يضمن االستقاللية المالية، ويعزِّ
 والتجهيزات إلنجاز مشروع االتمته االلكترونية وفق الموارد المتاحة.

مات البشرية والمهنية، وهم القائمون على عملية التعامالت  ثانًيا: متطلبات خاصة بالمقوِّ
 اإللكترونية نفسها، وتتمثَّل في اآلتي:
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  إصدار دليل مكتوب لمعايير التعامالت اإللكترونية وآلية تطبيقها، وما ضرورة
  يترتَّب على اإلخالل بها.

  وضع استراتيجية للقضاء على مشكلة االمية االلكترونية، وإعادة تأهيل وتدريب
كافة الكوادر البشرية في االدارة العامة لتعليم البنات بالرياض المكانية ال يام 

 بتطبيق االتمته.
  تطوير وتحديث مهام اإلدارة العامة ؛ من خالل اتِّباع األساليب الحديثة للنظم

 اإللكترونية.
 لتعليم البنات بالرياضإعادة هيكلة التنظيم اإلداري باإلدارة العامة. 
 رات الكتساب الخب لتعليم البنات بالرياض تدوير العاملين في اإلدارة العامة

 لموظف مهارات حاسوبية مختلفة.المتنوعة التي تتطلب بان يمتلك ا
 أهم التوصيات: 

في ضوء ماتم مراجعته من بحو  ودراسات سابقة ، وماتم التوصل اليه من نتائج في 
  توصلت إلى التوصيات التالية:هذه الدراسة  فإن الباحثة 

الى إدارة  ولحالتخلص من البيروقراطية في األعمال اإلدارية االلكترونية، ودعم الت .1
 مركزية بهدف تطوير الهيكل التنظيمي للجهه بما يزيد من فعالية وكفاءة التنظيم.ال 

 تحديث القوانين واألنظمة واللوائح بما يتالءم مع التكنولوجيا الحديثة.  .2
تفعيل التعامالت االلكترونية بشكل كامل وتحويل جميع اإلجراءات ان يتم   .3

ؤون اإلدارية في بالش ديه الى الكترونيةوالمعامالت اإلدارية التي تتم بالطريقة التقلي
 تقنية المعلومات .

إنشاء خطط قوية لمرحلة التحول واالنتقال من التعامالت التقليدية الى التعامالت   .4
 االلكترونية.

ر لشبكات ، والتحديث المستمتوفر بنية تحتية ذات كفاءة عالية لالتصاالتضرورة   .5
 .التواصل االلكتروني
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نة دورية لألجهزة االلكترونية في كل قسم وإدارة داخل اإلدارة ضرورة اجراء صيا  .6
 العامة لتعليم البنات بالرياض.

تعزيز أمن المعلومات والعمل على استخدام تقنيات محدثة ومناسبة للتأكد من   .7
 سالمة المعامالت االلكترونية من التالعب والتزوير.

لبنات دارة العامة لتعليم ااالهتمام بتوفير مدربات في التخصصات التقنية باإل  .8
 بالرياض في مجال أتمتة التعامالت االلكترونية.

زيادة استقطاب الكوادر البشرية المؤهلة وكذلك المبرمجين والفنيين القادرين على   .9
 .التعامل مع األجهزة الذكية

 االهتمام بإزالة المعوقات التي تحد من استخدام االتمته االلكترونية.  .10
إجراء مزيد من الدراسات العملّية لتوظيف أداة الدراسة الحالية في بيئات   .11

مختلفة، للتعرف على دور أتمتة التعامالت االلكترونية بالشؤون اإلدارية في مجال 
 توظيفها بشكل أوسع في تلك اإلدارات خاصة مع انتشار جائحة كورونا. 
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 أداة الدراسة )المقابله(
 

األستاذ/األستاذة:                                                         حفظكم سعادة
 هللا 

 وبركاته...السالم عليكم ورحمة هللا 
يطيب للباحثة أن تضع بين ايديكم مجموعه من االسئلة الخاصة بالدراسة الستكمال 

تهدف و  متطلبات الحصول على درجة الماجستير في قسم اإلدارة العامة التنفيذية.
االسئلة  للتعرف على وأقع تطبيق االتمته من وجهة نظر منسوبات اإلدارة العامة 

ة على آمل منكم التلطف باالجاب ه التعامالت االلكترونية.للتعليم بالرياض حول أتمت
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كل استفسارات المقابلة،متمنه لكم كريم تعاونكم خدمة البحث العلمي وهللاا يحفظكم 
 ويرعاكم،،

 الباحثة/هند احمد الغامدي                                                        
                                     441920015@student.ksu.edu.sa 

                                     القسم األول: البيانات األولية
 المؤهل الدراسي:  

o بكالوريوس 
o ماجستير 
o  دكتوراه 
o  أخرى 

 سنوات الخبرة.
o  سنوات 7أقل من 
o  سنة 15-8من 
o  سنة  16أكثر من 
 كان العملم
o العامة للتعليم بمدينة الرياض االدارة 
o االدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض 

 القسم الثاني : أسئلة مناقشة المقابلة  
 برايك مالمعوقات التي تواجة العمل اثناء استخدام المعامالت التقليدية ؟ -1س
 من وجهة نظرك مالخطوات المتبعة للحد من تداول المعامالت التقليدية؟ -2عس
 ماهي المتطلبات لتطبيق االتمته االلكترونية؟ -3س
من وجهة نظرك ماالبرامج التطويريه الذي يتطلب توفرها لتأهيل الكوادر البشرية  -4س

 الكترونيًا ؟
 من وجهة نظرك كيف ترين تطبيق التعامالت االلكترونية في االدارة ؟  -5س
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ت االلكترونية وشبكات مااالجراءات االحترازية أو البديل عند توقف المعامال -6س
 التواصل المعنية بالعمل ؟ 

 مااهم  المقترحات او المالحظات لتطوير التعامالت االلكترونية ؟ -7س


