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   إلى من أحاطتني بحنانها وحملت همومي وعلمتني الصبر والكفـاح، إلى من يرجع لها
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   إلى أجمل هدية وهبها هللا لي...........      

 أوالدي                                     
 لى من أشد بهم أزريإ.........                                                

 وأخواتيأخوتي      

 بإلى من كانوا في شدتي ورخائي خير األصحا........            

 أصدقـائي      
   ........إلى من أفديه بروحي  ،ولن أنسى إلى من هو أعز من نفسي علي

 وطني الغالي          
 أهدي ثمرة هذا الجهد

 اإلهداء



 

 

 ح

 

 

دير قأتقدم بخالص التأرفع أسمى آيات الشكر والامتنان هلل عز وجل، ثم 

ي ف الأعمال إدارة، الدكتور عمر إسماعيل أستاذ والاحترام إلى السيد الفاضل

كلية الاقتصاد بجامعة حلب، لتفضله بقبول الإشراف على هذا البحث،  ولما 

لمسته من نبل خلقه، وسعة صدره، وفيض معرفته، الذي كان له عظيم الأثر 

بنعمة الصحة والسعادة.  عليهالبحث، فليجزه هللا خير الجزاء ولينعم  هذا في

 عبد القادر دواليبيكما أن كل الشكر موصول للدكتور علي جبلاق والدكتور 

الذين أغنيا هذا البحث بتوجيهاتهم و ملاحظاتهم الفعالة و القيمة جداً فليجزهم 

 هللا عني خيرا...

عضاء أ الأفاضل لكبير إلى الأساتذةوأتقدم بالشكر الجزيل والتقدير ا

 لجنة المناقشة.

هيئة وأعضاء المتنان إلى عمادة كلية الاقتصاد ورئيس والإشكر أتوجه بالكما  

من تعاون معي في جمع عمال، وإلى كل الأ دارةالتدريسية في قسم إ

 .رئاسة جامعة حلب تالبيانات من إدارا

عد ومّد يد العون حتى يرى هذا وختاماً أتوجه بالشكر الجزيل إلى كل من سا

 البحث النور.

  

 ةالباحث                  
 



 

 

 ط

 
 

جامعة حلب نحو أتمتة العمل اإلداري، مديريات دراسة استعداد العاملين في  إلىالبحث  ا في هذاسعين
وفحص مجموعة من المتغيرات المتعلقة بها، والكشف عن آرائهم االيجابية والسلبية للوقوف على الجوانب االيجابية 
فيها وتعزيزها، والوقوف على الجوانب السلبية بغية طرح الحلول والسبل الكفيلة بمعالجتها، من أجل االرتقاء بمستوى 

 .هاجامعة حلب وبالتالي رفع مستوى الخدمات اإلدارية فيمديريات ملين في أداء العا
 قمنا بدراسة: ذلكومن أجل 
  في جامعة حلب نحو أتمتة العمل اإلداري  العاملين استعداداتأثر. 
 ستعدادات ا دعم اإلدارة العليا( على العالقة بين-المتغيرات الوسيطة )االستعداد التكنولوجي أثر

 .أتمتة العمل اإلداري و العاملين 
  الفروقات الجوهرية الستعدادات العاملين نحو أتمتة العمل اإلداري التي تعزى للمتغيرات

 الديموغرافية والوظيفية.
 هي كالتالي: البحثلتوصل اليها في هذا اوبناًء عليه فإن أهم النتائج التي تم 

م اإلدارة العليا في أتمتة العمل اإلداري في جامعة وجود أثر ذو داللة احصائية لكل من استعدادات العاملين ودع .1
حلب، في حين أنه اليوجد أثر ذو داللة احصائية لالستعداد التكنولوجي في أتمتة العمل اإلداري في جامعة 

 حلب.

استعداداتهم نحو أتمتة العمل داللة إحصائية بين وجهات نظر أفراد عينة البحث حول فروق ذات عدم وجود  .2
 .ي النوع  والعمرتعزى لمتغير  اإلداري 

 استعداداتهم نحو أتمتة العمل اإلداري داللة إحصائية بين وجهات نظر أفراد عينة البحث حول فروق ذات وجود  .3
 .الخبرة في مجال األتمتةو  المؤهل العلميي تعزى لمتغير 

 داري حو أتمتة العمل اإلاستعداداتهم نداللة إحصائية بين وجهات نظر أفراد عينة البحث حول فروق ذات  وجود .4
مكان -عدد الدورات التدريبية في مجال الحاسوب-المستوى الوظيفي-جال الوظيفيللمتغيرات الوظيفية )المتعزى 

 .(العمل الحالي
 

 .االستعدادات، األتمتة االدارية، االستعداد التكنولوجي، دعم االدارة العليا الكلمات المفتاحية:
 

 المستخلص
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 المقدمة: -1
تعد التطورات العلمية التقنية المتالحقة على الصعيد العالمي القوة الدافعة الرئيسية للتنمية االقتصادية 
واالجتماعية واإلدارية، لقد أحدثت هذه التطورات انقالبًا في المفاهيم واألساليب اإلدارية التي كانت حتى األمس 

عن قرية صغيرة مترابطة، وسمح بتجاوز البعد الزمني القريب من المستحيالت، حيث أصبح العالم اليوم عبارة 
والمكاني ليشكل جزءًا حيويًا فاعاًل ومؤثرًا في تنفيذ هذه األساليب، لذا أصبحت الدول المتقدمة تعتمد اعتمادًا أساسيًا 

ية مفي عملها على تقنية المعلومات المتطورة، وأصبحت تحرص على إدخال هذه التقنية في معظم دوائرها الحكو 
أطلق عليه أتمتة العمل اإلداري، وخاصة في الدوائر التي تقدم خدمات عامة للمواطنين وعلى رأسها  والخاصة ما

 المؤسسات التعليمية.
الحواسيب تمثل وسيلة عمل متطورة يفترض أن ينعكس ذلك في رفع  والشك بأن تقانات المعلومات ونظم

اخ التنظيمي لتسهيل كافة الخدمات واألعمال التي تقدمها القطاعات مستوى األداء والكفاءة اإلدارية وتحسين المن
 .الخاصة والحكومية للمواطنين

 ديداً الموظف( دورًا ج –ففي ضوء التطورات في تقانات المعلومات ونظم الحواسيب أصبح لإلداري )العامل 
يختلف عن دوره في العمل اإلداري التقليدي، ولعل أهم ما يميز هذا الدور هو استخدامه للتقانات المتطورة في أعماله 

على مستوى الفرد أو الجماعة أو المنظمة غير  وأنشطته، إال أن أثر هذا االستخدام على اإلبداع المنظمي سواءً 
 تتعلق: عواملمحدد بشكل واضح، وذلك بسبب عدة 

 باستعداد اإلداري نفسه نحو أتمتة العمل اإلداري  •
 باستعداد المنظمة تكنولوجيًا ألتمتة العمل اإلداري  •
 باستعداد اإلدارة العليا لدعم أتمتة العمل اإلداري  •

ية درايضًا النواة اإلأ، وتعد داري والخدمي والمالية حلب من المنظمات ذات الطابع اإلوتعد مديريات جامع
هامة في جامعة حلب التي تخطط وتمول وتنظم وتراقب أداء الجامعة ويتراكم لديها كم هائل من البيانات ساسية والاأل

توافر دارتها والتي تحتاج إلوالمعلومات التي تحتاج إلى استخدام تقانات المعلومات ونظم الحواسيب في معالجتها 
 أهدافها. دارة هذه التقنيات وتنظيمها بما يحققية قادرة على إكوادر بشر 

ل جامعة حلب نحو أتمتة العممديريات تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على استعدادات العاملين في لذلك 
 معة حلب نحو أتمتة العمل اإلداري جافي  العليا دارةاإلدعم و دراسة االستعداد التكنولوجي  خاللمن و  ،اإلداري 

 .من الناحية الديمغرافية والوظيفية نحو أتمتة العمل اإلداري  العاملين ستعداداتالفروقات الجوهرية الدراسة كذلك و 

 مشكلة البحث: -2
األتمتة اإلدارية كمتطلب ضروري لرفع كفاءة وفعالية العمل اإلداري استجابة للتطورات  أهميةعلى الرغم من 

ال أن إ العلمية والتقنية والمعلوماتية، من خالل استيعاب واستثمار وتوظيف التقنيات الحديثة في األنشطة اإلدارية.
يات مما وا عادة توزيع المهام والصالحهذا االستيعاب يحمل في طياته الكثير من التغييرات على صعيد المديريات 
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تغيير أحد ويعتبر استعداد العاملين في المديريات لتقبل هذا ال يستلزم تغيير في القيادات اإلدارية والمراكز الوظيفية.
 عوامل نجاح عملية األتمتة اإلدارية. 

ل اإلداري، وفحص البحث في دراسة استعداد العاملين في جامعة حلب نحو أتمتة العم مشكلةتكمن إذ 
يجابية فيها قوف على الجوانب اإليجابية والسلبية للو متعلقة بها، والكشف عن آرائهم اإلمجموعة من المتغيرات ال

رتقاء بمستوى أداء بل الكفيلة بمعالجتها، من أجل اإلوتعزيزها، والوقوف على الجوانب السلبية بغية طرح الحلول والس
 الخدمات اإلدارية في جامعة حلب.العاملين وبالتالي رفع مستوى 

 ما سبق يمكن صياغة مشكلة البحث في التساؤالت التالية: ضوءعلى 
 الستعدادات العاملين في أتمتة العمل اإلداري؟ أثرهل هناك  .1
تعدادات اس العالقة بين علىالوسيطة )االستعداد التكنولوجي ودعم اإلدارة العليا( للمتغيرات  أثرهل هناك  .2

 أتمتة العمل اإلداري؟و العاملين 
 ؟الوظيفيةللمتغيرات الديموغرافية و  تعزى ستعدادات العاملين نحو أتمتة العمل اإلداري الفروقات جوهرية هل هناك  .3

 أهداف البحث -3
 من خالل: دراسة استعدادات العاملين في جامعة حلب نحو أتمتة العمل اإلداري يسعى هذا البحث إلى 

 استعدادات العاملين في أتمتة العمل اإلداري  أثر بيان. 
 ة العمل اإلداري أتمتو استعدادات العاملين  ( على العالقة بيناالستعداد التكنولوجيالمتغير الوسيط ) أثر توضيح. 
 إلداري أتمتة العمل او استعدادات العاملين  المتغير الوسيط )دعم اإلدارة العليا( على العالقة بين أثر توضيح. 
 ديموغرافيةلمتغيرات الالتي تعزى ل ستعدادات العاملين نحو أتمتة العمل اإلداري ال توضيح الفروقات الجوهرية. 
 لوظيفية.المتغيرات التي تعزى ل ستعدادات العاملين نحو أتمتة العمل اإلداري ال توضيح الفروقات الجوهرية 

 أهمية البحث -4
 يلي:تبرز أهمية الدارسة في جانبين علمي وعملي كما 

تمتة االدارية من المفاهيم الحديثة التي البد من دراستها والتركيز عليها كونها مفهوماً حيويًا تعد األ األهمية العلمية :
 إال أن ،رفع كفاءة وفعالية العمل اإلداري كمتطلب ضروري للوجيا المعلومات و فرضها التطور الهائل في تكنحديثًا 

فإن دراسة  وعلى حد علم الباحثة تمتة، نجاح عملية األتمتة يلعب دورُا حيويًا في األاستعداد العاملين لتقبل عملية 
 يةالمراجع العلم طالع علىوذلك من خالل اإل ،داري لم تتم دراستهتمتة العمل اإلنحو أأثر استعدادات العاملين 

لى عينة فكار عطبيق هذه األذي حفز الباحثة على تمر الاألراسات العلمية عبر شبكة االنترنت، البحوث والدو 
وك التنظيمي في مجالي السل العربية للمكتبة عن كون مثل هذه الدراسات تشكل إغناًء علميًا مضافاً  سة، فضالً الدرا

اتهم في مجال سهامار الكتاب والباحثين والمفكرين وا  صة ألفكلما يحويه الجانب النظري من خال والمعلوماتية، وذلك
 الباحثة في هذا أصالة المراجع وحداثتها. تغيرات الدراسة مستوفيةقة بين متشخيص العال

 أهميتها العملية من خالل ما يلي:تكتسب هذه الدراسة همية العملية: األ
  الوقوف على استعدادات العاملين في جامعة حلب نحو أتمتة العمل اإلداري 
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  دعم اإلدارة العليا( على العالقة بين -المتغيرات الوسيطة )االستعداد التكنولوجي أثرمن خالل دراسة 
 .أتمتة العمل اإلداري و استعدادات العاملين 

  من الناحية الديمغرافية والوظيفية نحو أتمتة  العاملين ستعداداتالفروقات الجوهرية المن خالل دراسة
 العمل اإلداري.

 ذه لذلك فإن مثل ه ،تكنولوجيا المعلوماتدارة في استخدام وا  دارات السورية تعاني من مشاكل بما أن معظم اإل
خدمية مثل دارة التلك اإلدارات، والسيما اإلالدراسة تسهم في وضع الحلول المناسبة لمشاكل واقعية تعاني منها 

 .ة حلبمديريات جامع

 فرضيات البحثنماذج و   -5
 الفرضيات التالية:النماذج و إلى اختبار  ةسعى الباحثتفي ضوء مشكلة البحث وأهميته وأهدافه 

  الفرضية األولى: .1
 :النموذج األول -أ

            

 حلب.في جامعة حصائية الستعدادات العاملين في أتمتة العمل اإلداري إذو داللة  أثريوجد  ال 
 النموذج الثاني: -ب

 

  إن دخول االستعداد التكنولوجي كمتغير وسيط يؤثر معنويًا في العالقة بين استعدادات العاملين وأتمتة العمل
 .اإلداري 

 العاملين  تعداداتــسا أتمتة العمل اإلداري 
 

 األول ( النموذج1الشكل )

 التابعالمتغير  المتغير المستقل

 العاملين  تعداداتــسا أتمتة العمل اإلداري 

االســتعداد 
 التكنولوجي 

 الثاني ( النموذج2الشكل )
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 :الثالثالنموذج  -ت

 

  كمتغير وسيط يؤثر معنوياً في العالقة بين استعدادات العاملين وأتمتة العمل اإلداري  دعم اإلدارة العلياإن دخول 
لمتغيرات لتعزى  ستعدادات العاملين نحو أتمتة العمل اإلداري الوجد فروقات جوهرية ت ال :الثانيةالفرضية  .2

 اللغة......(.اتقان  -الخبرة -المؤهل العلمي -العمر -الديموغرافية )النوع
لمتغيرات ل تعزى  ستعدادات العاملين نحو أتمتة العمل اإلداري ال وجد فروقات جوهريةت ال :ةالثالثالفرضية  .3

العمل  مكان -عدد الدورات التدريبية في مجال الحاسوب -المستوى الوظيفي -جال الوظيفيالوظيفية )الم
 .(الحالي

 :المقترحنموذج ال -6
 البحث وأهدافه يمكن وضع النموذج التالي: مشكلةعلى ضوء 

 

 

 العاملين  تعداداتــسا أتمتة العمل اإلداري 

 دعم اإلدارة العليا 

 الثالث ( النموذج3الشكل )

 
 أتمتة العمل اإلداري 

 
 اســتعدادات العاملين 

 دعم اإلدارة 
 العليا 

االستعداد 
 التكنولوجي 

 المقترح ( النموذج4الشكل )

 (1تغير وسيط )م

 (2تغير وسيط )م
 

 المتغير المستقل

 

 المتغير التابع
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 منهجية البحث: -7
 :على المنهج الوصفي التحليلي ويتضمن جانبين البحث يعتمد

 الجانب النظري:
إلى الكتب والمراجع العربية واألجنبية والمقاالت والدوريات المحكمة والدراسات السابقة وذلك  بالرجوعوذلك 

 بما يخدم أهداف البحث.
 الجانب العملي:

ي ثمانية مديريات تمارس نشاطها ف عامليتصميم استبانة توزع على عينة البحث من على وذلك باالعتماد 
من خالل بعض األساليب  SPSS17وتحليل نتائج هذه اإلستبانة باستخدام برنامج التحليل اإلحصائي  جامعة حلب،
وسيطة االنحدار الهرمي ذي المتغيرات ال البسيط والمتعدد، االنحداروالتشتت،  مقاييس النزعة المركزية)اإلحصائية 
(HMRA)،  معامل االرتباط، إحصائية االختبارZ  حصائية االختبار )ستيودنت(، تحليل التباين أحادي  tوا 

 وذلك بهدف الوصول إلى النتائج وتقديم التوصيات (كروسكال واالس(-التصنيف، اختبارات الفروق )مان ويتني
 الالزمة.

 مجتمع وعينة البحث -8
/ 8/والتي بلغ عددها  المديريات التي تمارس نشاطاتها في جامعة حلب مجموعةيضم مجتمع البحث 

شؤون ، باتالمكت، المطبعة، الكتب والمطبوعات، اللوازم، التخطيط، الشؤون المالية، الشؤون اإلداريةوهي: ، مديريات
 مديريات جامعة حلب ضمن الفئات المطلوبة. العاملين فيمن فتتكون عينة البحث  أما .الطالب

 حدود البحث -9
  :العمل اإلداري في جامعة حلب.قتصر البحث على دراسة استعدادات العاملين نحو أتمتة احدود موضوعية 
 :عداد الرسالة بشكلها إ حتى  18/9/2113 على رسالة الماجستير من تاريخ التسجيل بدأت حدود زمانية

 .1/3/2115 النهائي
 :المديريات التي تمارس نشاطها في جامعة حلب حدود مكانية. 

 محددات البحث: -11
 استعدادات العاملين.قلة المراجع في اللغة العربية التي تتحدث عن   -
 حيانًا في ملئ االستبيان ....الخ  أفراد العينة أعدم تجاوب   -
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 الدراسات السابقة -11
دارية ة اإلتمتالعربية واألجنبية المتعلقة باأل الى التعريف بأهم الدراسات السابقة هناتسعى الباحثة  
 السابقة.ت، وتوضيح أهم ما يميز بحثنا الحالي عن الدراسات داواالستعدا

 الدراسات العربية أواًل:
. بعنوان: "واقع وآثار استخدام أنظمة المعلومات المؤتمتة: 1(2112دراسة )األعرجي & عالونة،  .1

 دراسة ميدانية في مركز وزارة التربية والتعليم األردنية"
 هدفت الدراسة إلى:

)األعمال اإلدارية، اتخاذ القرارات، القوى العاملة، تقييم آثار استخدام األنظمة المؤتمتة في المجاالت التالية:  -
 األعمال المكتبية، االتصاالت التنظيمية، عناصر الهيكل التنظيمي واألعمال المالية(.

 تحديد المشكالت والمعوقات التي تحد من استخدام أنظمة المعلومات المؤتمتة. -

 ودرجة االستخدام ومجاالت االستخدام.توضيح أهم أنظمة المعلومات المؤتمتة من حيث درجة المعرفة  -

 اإلثراء النظري لمفهوم تقنية وأنظمة المعلومات المؤتمتة. -

 وقد استخدمت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي وتم التوصل إلى نتائج أهمها:
 .جاء استخدام معالجة النصوص والرسومات وقواعد البيانات أكثر االستخدامات في المرتبة األولى 

  المرتبة الثانية أنظمة المعلومات الوظائفية )محاسبية ومالية، رواتب، شراء، ومخزون(.جاء في 

  سجالت، نظم معلومات التعيين والتدريب(.أنظمة معلومات الموارد البشرية )جاء في المرتبة الثالثة 

 ظم ، األنظمة الخبيرة، نجاء في المرتبة الرابعة أنظمة المعلومات اإلدارية )نظم دعم القرارات الفردية والجماعية
 معلومات اإلدارة العليا(.

  يعود تدني استخدام األنظمة المعلوماتية المؤتمتة لقلة الدورات التدريبية في المرتبة األولى وقلة التخصص في
ظيمية نالمرتبة الثانية وقلة أجهزة الحاسب في المرتبة الثالثة يليها تدني المعرفة بكيفية استخدامها وأسباب إدارية وت

)كضعف التخطيط، المحافظة على أمن وسرية المعلومات(، قلة االعتمادات المالية وارتفاع التكلفة وضعف 
 اقتناع اإلدارة.

  جاء ترتيب مجاالت تأثير استخدام المعلومات المؤتمتة في مجال األعمال المالية بالمرتبة األولى وفي المرتبة
ة الثالثة األعمال المكتبية وفي المرتبة الرابعة مجال اتخاذ القرارات وفي المرتبالثانية األعمال اإلدارية وفي المرتبة 

الخامسة القوى العاملة وفي المرتبة السادسة مجال االتصاالت التنظيمية ومجال عناصر الهيكل التنظيمي في 
 المرتبة األخيرة.

                                                           
واقع وآثار استخدام أنظمة المعلومات المؤتمتة: دراسة ميدانية في مركز وزارة التربية " ،(2112األعرجي، عاصم محمد و عالونة، علي أحمد ) 1 

 .، مصر، القاهرة22العدد واحد، مجلد  بية لإلدارة،المجلة العر ، والتعليم األردنية"
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تكنولوجيا المعلومات في أثر السمات الشخصية في استخدام "بعنوان:  .1(2114)الرويلي،  دراسة .2
 ".األجهزة المركزية لإلدارة العامة

هدفت هذه الدراسة للتعرف على درجة استخدام تكنولوجيا المعلومات في أجهزة الحكومة المركزية، وذلك  
ألجهزة وقد ا واقتراحات يمكن أن تسهم في زيادة استخدام تكنولوجيا المعلومات في هذه توصياتبغرض تقديم 

 دراسة إلى النتائج التالية:توصلت ال
 يجابية بين السمات الشخصية وبين استخدام تكنولوجيا المعلومات.إأثبتت نتائج الدراسة وجود عالقة  -
 أثبتت نتائج الدراسة وجود عالقة سلبية بين الخبرة العملية وبين تكنولوجيا المعلومات -

 األجهزة فيية البشر  الموارد إدارات أداء تحسين في ودورها "األتمتة: عنوان. ب2(2117)العتيبي،  دراسة .3

 "الرياض بمدينة األمنية

 والتحديات المعوقات وتحديد ،البشرية الموارد إدارات أداء تحسين في األتمتة دور على للتعرف الدراسة هدفت
 .األتمتة تطبيق تواجه التي

 :الدراسة نتائج أهم ومن
 .ضعيفة بدرجة البشرية الموارد بإدارات األتمتة تستخدم -

 التدريبية بدرجة كبيرة. االحتياجات وتحديد البشرية الموارد واستقطاب تخطيط في األتمتة تسهم -

 .األتمتة استخدام من تحد التي المعوقات من كبيرة مجموعة هناك إن -

األتمتة ودورها في تحسين أداء إدارات شئون الموظفين في " بعنوان:. 3(2118)زعرب، دراسة  .4
 ".الحكومية بقطاع غزةالوزارات 

الوزارات  في الموظفين شئون  إدارات أداء تحسين في اودوره األتمتة على التعرف إلى الدراسة هذه هدفت 
 :أهمها من النتائج من بمجموعة الدراسة خلصت قدو  الحكومية بقطاع غزة.

 .الحكومية الوزارات في عام بشكل مقبولة األتمتة عناصر استخدام أو تطبيق درجة أن -

 فعالية أتمتة زيادة إلى ستؤديالدراسة  هذه في والمقترحة الموظفين شئون  إدارات في األتمتة تطبيق عناصر أن -
 .الموظفين شئون  إدارات

 .الموظفين شئون  إدارات في األتمتة تطبيق تواجه التي والصعوبات من التحديات مجموعة أن هناك كما -

"دور التقنية الحديثة في رفع كفاءة أداء العاملين" في اإلدارة العامة . بعنوان: 4(2119المري )دراسة  .5
 للخدمات الطبية بالقوات المسلحة السعودية.

                                                           
في األجهزة المركزية لإلدارة العامة بالمملكة العربية  في استخدام تكنولوجيا المعلومات أثر السمات الشخصية" ،(2114عنان ) لرويلي، أنورا .1

 .لجامعة األردنية : عمان ، األردنرسالة ماجستير غير منشورة ، ا، "السعودية
 دكتوراه رسالة ،"الرياض بمدينة األمنية األجهزة البشرية في الموارد إدارات أداء تحسين في ودورها األتمتة" ،(2117منيف ) بن العتيبي، ناصر  2

 .، المملكة العربية السعوديةالرياض اإلدارية، العلوم للعلوم األمنية، كلية العربية نايف منشورة، جامعة غير
رسالة ماجستير غير  ،"األتمتة ودورها في تحسين أداء إدارات شؤون الموظفين في الوزارات الحكومية بقطاع غزة"، (2118زعرب، فاطمة )  3

 ، فلسطين.غزةب اإلسالميةالجامعة  منشورة،
 
، "ةبالقوات المسلحة السعودي دور التقنية الحديثة في رفع كفاءة أداء العاملين في اإلدارة العامة للخدمات الطبية" ،(2119المري، ياسر بن سالم ) 4 

 .، المملكة العربية السعودية، كلية العلوم اإلدارية، الرياضجامعة نايف العربية للعلوم األمنية، رسالة ماجستير غير منشورة
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لطبية، ي اإلدارة العامة للخدمات اهدفت الدراسة إلى معرفة دور التقنية الحديثة في رفع كفاءة أداء العاملين ف
طريق المسح االجتماعي الذي اعتمد على االستبانة كأداة استخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي عن حيث 

للدراسة، وطبقت على مجتمع الدراسة من الضباط واألفراد العاملين باإلدارة العامة للخدمات الطبية في منطقة 
 الرياض 

 الدراسة إلى نتائج من أهمها: توصلت
 بالقوات المسلحة بدرجة متوسطة.تتوافر التقنية الحديثة في اإلدارة العامة للخدمات الطبية  -

إن التقنيات الحديثة التي يستخدمها العاملون في اإلدارة العامة للخدمات الطبية بالقوات المسلحة في إنجاز مهام  -
أعمالهم هي: استخدام الحاسب اآللي في إنهاء المعامالت وتسجيلها، وعمل نسخة ورقية للمعامالت المهمة من 

 والملونة.خالل الطابعات العادية 

إن االنعكاسات اإليجابية القوية جدًا الستخدام اإلدارة العامة للخدمات الطبية بالقوات المسلحة للتقنية الحديثة  -
نجاز أكبر كم من المهام  على أداء منسوبيها هي: تسهيل إجراءات العمل داخل اإلدارة العامة للخدمات الطبية، وا 

 يوميًا، والدقة في إنجاز المعامالت.

إن المعوقات المهمة التي تحول دون استخدام اإلدارة العامة للخدمات الطبية بالقوات المسلحة للتقنية الحديثة  -
 بدرجة عالية هي قلة وعدم مناسبة الدورات التدريبية.

بعنوان: أثر تقانة المعلومات في تطوير نظم عمليات المصارف  1(2112)قاسم و العلي، دراسة  .6
 .العامة في سوريا

دفت هذه الدراسة إلى معرفة دور تقانة المعلومات في تطوير العمل في المصارف الحكومية في سورية ه 
وكان ذلك من خالل اختبار العالقة بين استخدام تقانة المعلومات وفعالية نظم العمليات في المصارف العامة. وهل 

النظم  اسية لتكنولوجيا المعلومات؟ ومدى قدرةيمكن للتكنولوجيا الحالية المستخدمة أن تلبي متطلبات البنية األس
 والتعليمات السائدة على تحقيق الفعالية لتكنولوجيا المعلومات المتبلورة في تبسيط إجراءات العمل وتيسيرها .

 مهمًا في زيادة األداء وتحسينه في الممارسة العملية، من المعلومات تؤدي دوراً وقد تبين من النتائج أن تقانة 
ر كما دلت النتائج على عدم وجود أط مرونة العمل المصرفي وتسريعه والتقليل من األخطاء المرتكبة. يادةز خالل 

كاف، ير غاألنظمة هذه استخدام على مؤهلة ضمن المصرف تتعامل مع النظم والبرامج بشكل سليم كما أن التدريب 
ي فاملة في المصارف العمعلومات فعالة ومتطورة تواجه بناء نظم التي كثير من العوائق د جوعدم ويضًا أولوحظ 
سورية في العاملة في المصارف المستخدمة المصرفية كما تبين أن هناك توافقًا بين نظم المعلومات  سورية.

 الصعيد المحلي والعالمي.على والتطورات 
  

                                                           
مجلة جامعة دمشق للعلوم االقتصادية  ،"أثر تقانة المعلومات في تطوير نظم عمليات المصارف العامة" ،(2112قاسم، أحمد والعلي، عبد الرزاق ) 1

 .، سوريا، العدد األول28والقانونية، المجلد 
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 :. الدراسات األجنبية2
 "المعلومات في اإلدارة العامة األلمانيةاستخدام تكنولوجيا "بعنوان:  1(Reinermann,1997)دراسة  .1

هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على مدى استخدام تكنولوجيا المعلومات، وأثرها على اإلدارة العامة األلمانية.  
تجاهات والمعلومات قد أدى إلى مواكبة اإلوتوصلت الدراسة إلى أن التقدم الفني السريع في قطاع االتصاالت، 

متغيرة في اإلدارة العامة األلمانية. حيث أشارت إلى ربط مفهوم الحوسبة بالمفاهيم اإلدارية وباتجاهات الديناميكية ال
 التطوير اإلداري المبني على تكنولوجيا االتصاالت والمعلومات.

في الشركات المصرية العامة  وفاعليتهاأنظمة المعلومات "بعنوان:  al,2003) (Seliem et2دراسة  .2
 ."والخاصة

 هدفت هذه الدراسة إلى تقديم إجابة عن السؤالين التاليين: 
 هل تختلف سمات نظم المعلومات بين شركات قطاعي األعمال العام والخاص المصرية؟ -

هل يؤثر نوع الملكية )عام وخاص( على العالقة بين المتغيرات التنظيمية، ودعم اإلدارة العليا لنظم المعلومات،  -
اء نظم المعلومات، والنضج التنظيمي لوحدات نظم المعلومات وبين فاعلية نظم والمشاركة في تصميم وبن

 المعلومات المستخدمة في الشركات المصرية؟ 

وقد أظهرت النتائج وجود اختالفات في نظم المعلومات بين القطاعين، من حيث طرق إدخال البيانات للنظم 
ية يانات والمعلومات، كما أظهرت النتائج وجود تأثير لنوع الملكالمستخدمة، ومركزية، وال مركزية إمكانيات تشغيل الب

على العالقات اإليجابية والقوية بين المتغيرات التنظيمية الثالثة وفاعلية نظم المعلومات المستخدمة، وهذه النتائج 
العام والخاص  عماليمكن االسترشاد بها في تحقيق إدارة فاعلة لتقنيات نظم المعلومات النادرة في شركات قطاعي األ

 المصرية.

 .للتغيير التنظيمي" العاملبعنوان: "محددات استعداد  Naimatullah,20093))دراسة  .3
في  نالعامليوكان الهدف تحقيق التزام . للتغيير العاملهدف البحث لدراسة العوامل المحددة الستعداد  
مؤسسات باكستان، حيث تم إدخال إصالحات  العام فيوالعوامل المهنية والعالقات االجتماعية في القطاع  المنظمة

 .التغيير المختلفة في اآلونة األخيرة
 العاملينتطوير نموذج مفاهيمي. حيث تم جمع البيانات من عينة من  أدت إلى هذه الدراسة التجريبية

 لح للدراسة وفرضياتيصتم تحليل البيانات باستخدام التحليل التطبيقي لتقييم نموذج ح. و باستخدام استبيان المس
  االختبار.

                                                           
1 Reinermann, H. (1997), "the Utilization of Information Technology in German Public Administration", 

International Review of Administrative Science, Vol.63, No. 2. 
2 Seliem, Ahmed A. M. - Ashour, Ahmed S. - Khalil, Omar E. M. - Miller,S.J.(2003), "Information Systems and 

Effectiveness in Private and Public Egyptian Companies", Arab Journal of Administrative Sciences, Vol. 

10,No. 1,Kuwait. 
3 Naimatullah Shah (2009), "Determinants of Employee Readiness for Organisational Change", A Thesis 

Submitted for the Degree, Brunel Business School, Brunel University, November . 
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المكافآت، والترقية، /بالفخر، واألجور وأظهرت النتائج أن المتغيرات المستقلة )االرتباط العاطفي، والشعور
ارتبطت ارتباطًا إيجابيًا وكبيرًا بالمتغير . (في أماكن العملوالعالقات  والرضا الوظيفي، والمشاركة االجتماعية،

 الستعداد للتغيير التنظيميإيجابية وهامة مع اعالقة  لم يتم العثور على و(، للتغيير التنظيمي )االستعداد التابع
  .متغيرين )العالقة بين المشرف والزمالء، والتدريب وتنمية المهارات(لل بالنسبة

 هل يوجد فروق بين االستعداد :. بعنوان "االستعداد للتغيير التنظيميal,2009 (Madsen et1)دراسة  .4
 "للتغيير وبين االلتزام التنظيمي والعالقات االجتماعية في مكان العمل؟

العالقة بين االستعداد للتغيير واثنين من العوامل )االلتزام  لتحقيق فياوكان الغرض من هذه الدراسة البحثية 
 شركات.  ةحيث جرت الدراسة على أربع .(التنظيمي والعالقات االجتماعية في مكان العمل

وتشير النتائج إلى أن هناك عالقات ذات داللة إحصائية بين االستعداد للتغيير، وااللتزام التنظيمي، والعالقات 
في منظماتهم بنسبة عالية إلى حد ما من  العاملينتبين بأن هناك التزام من قبل  في مكان العمل.  االجتماعية

لوالء ا العمل أقوى مساهم، يليها تحديد الهوية، يليها المشاركة في كانتخالل العناصر الثالثة لاللتزام، حيث 
  العاملون شعر حيث ي ،يجابية بين العالقات االجتماعية في مكان العمل واستعدادهم للتغييرللمنظمة. وكذلك العالقة إ

 بيئات العمل.ب بالرضا عن العالقات االجتماعية في حياتهم
 علىالقيادة  التغيير ونمط نحو اتجاه العامل تأثير بعنوان: " 2012Faghihi & Allameh(2,)دراسة  .5

 ".الستعدادا يريتغ
جريت أنحو التغيير ونمط القيادة على استعداده للتغيير، حيث  العامل اتجاه هدفت الدراسة لبيان تأثير 

لبيان ( تنظيمي كجانبأسلوب القيادة فردي و  كجانب نحو التغيير اتجاه العامل) هذين المتغيرين الدراسة على
 إيجابية بين هامة هناك عالقات النتائج إلى أن وأشارت .الفرضيات وقد تم اختبار  للتغيير.ستعداد عالقتهما باال
 .العامل واستعداد أسلوب القيادة تغير بين منحىأيضًا ، و العامل واستعداد نحو التغيير اتجاه العامل

 ها:ما يميز بحثنا عنالتعليق على الدراسات السابقة و  .12
لومات نات المعاركزت على دراسة دور تقدارية األتمتة اإلموضوع تناولت التي ن جميع الدراسات السابقة إ

العاملين،  في المنظمات وتحسين أداء العمل االداري والمتمثلة بالحاسوب والتقانات الحديثة المرتبطة معه في تطوير 
 .تلك التقانات بشكل عام تطبيقلى معوقات باإلضافة إ
ر يللتغي العاملينما الدراسات التي تناولت موضوع االستعدادات فقد ركزت على محددات استعدادات أ

 استعداد الفرد للتغيير وبين االلتزام الوظيفي.الوظيفي، وعلى دراسة الفرق بين 

                                                           
1 Madsen, Susan R& Miller, Duane & John, Cameron R (2005), "Readiness for Organizational Change Do 

Organizational Commitment and Social Relationships in the Workplace Make a Difference?", Western 

Academy of  Management, Las Vegas, Utah valley University.   
2 Faghihi, Ali & Allameh, Sayyed Mohsen (2012), "Investigating the Influence of Employee Attitude toward 

Change and Leadership Style on Change Readiness by SEM", International Journal of Academic Research 

in Business and Social Sciences, Iran, Vol. 2, No. 11. 
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نحو  الوقوف على استعدادات العاملينلى ربط المحورين السابقين من خالل بينما في بحثنا الحالي سعينا إ
 :أتمتة العمل اإلداري من خالل

  لديمغرافية االتي تعزى للمتغيرات  نحو أتمتة العمل اإلداري  الستعدادات العاملين الفروق الجوهريةدراسة
والكشف عن آرائهم االيجابية والسلبية للوقوف على الجوانب االيجابية فيها وتعزيزها، والوقوف  والوظيفية.

طرح الحلول والسبل الكفيلة بمعالجتها، من أجل االرتقاء بمستوى أداء العاملين على الجوانب السلبية بغية 
 .تالي رفع مستوى الخدمات اإلداريةوبال

  نحو أتمتة العمل اإلداري. لجامعة حلب االستعداد التكنولوجيدراسة 
  نحو أتمتة العمل اإلداري  جامعة حلبدعم االدارة العليا في دراسة. 

لتي عالجت ا من الدراسات القليلةها في أن الدراسات السابقة تتميز دراستنا الحالية عنباالضافة الى ماسبق 
 موضوع أتمتة العمل اإلداري وتأثر نجاحه بسلوكيات العاملين فيه.

 خالصة الفصل التمهيدي: 
ســـــــعينا من خالل هذا الفصـــــــل إلى تقديم فكرة عامة عن البحث وأهميته وأهم التســـــــاؤالت الناتجة عن مشـــــــكلة 

تة العمل اســــــــــــتعدادات العاملين في أتم أثر ببيانالبحث، واألهداف التي تســــــــــــعى الباحثة إلى تحقيقها والتي تتمثل 
للوصـــــول إلى األهداف المحددة، كما اســـــتعرضـــــنا أهم ، باإلضـــــافة إلى شـــــرح المنهجية التي اتبعتها الباحثة اإلداري 

الدراســـــات الســـــابقة العربية واألجنبية المتعلقة باســـــتعدادات العاملين نحو أتمتة العمل اإلداري، وقمنا بمقارنة البحث 
 الحالي مع الدراسات السابقة.
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 المبحث األول: مفهوم األتمتة 
 

 مفهوم األتمتة واألتمتة اإلدارية. 1,1,1
 ةاألتمتأواًل: 

من المفاهيم التي كثر بين الباحثين والمؤلفين النقاش والجدل حولها تبعاً الختالف توجهاتهم  األتمتةيعد مفهوم 
وهو من  Automationالمفهوم يقابل مصطلح  هذا ومنطلقاتهم الفكرية غير أن معجم اللغة العربية يرى أن

م الفني ديدة من مراحل التقدالمصطلحات التي انتشر استخدامها نهاية القرن العشرين بوصفه معبرًا عن مرحلة ج
 والتقني.

عندما عمل بشركة جنرال موتورز  1311أول من أطلق هذا المفهوم عام  Harder.D.Sُيعتقد أن إال أنه 
 .1نتاجية بشكل آليماج المراحل اإلاألمريكية مستهدفًا بذلك اد

: أتمتة، ميكنة، مكننة، مع المفاهيم التالية Automationيتناسب المصطلح االنكليزي في هذا السياق و 
 .1حوسبة استخدام األجهزة الحاسوبية والبرمجياتالوقد يعكس مصطلح  ،حوسبة

ن ورغم التباي ،بشكل أكثر شمواًل من غيره األتمتةيعكس مفهوم  Automationولذا فإن استخدام مصطلح 
ن اختلف في مسماه فمن  في تعريف المصطلح نفسه غير أن االتفاق بات واضحًا في تعريب المراد منه ودالالته وا 

عمليات وأنشطة المنظمات انجاز  يقصد منه استخدام الحاسوب وبرمجياته في Automationالمتفق عليه أن 
 المختلفة.

بأنها "تنفيذ مجموعة األعمال المتتابعة دون تدخل اإلنسان  تةاألتم 1(1001عرف )عبيد،  وفي اإلطار نفسه
 .األتمتةمالم يكن ذلك من مقتضيات 

سطة اهو التشغيل اآللي لجهاز أو عملية أو نظام يتم التحكم به آليًا بو  شموالً األكثر  األتمتةإال أن مفهوم  
 1ارات المبرمجةنسان في المراقبة والجهد واتخاذ القر أجهزة آلية أخرى تحل محل اإل

 .بأنها "استخدام الحاسوب لتسريع أداء المهام الموجودة" األتمتة Laudon & Laudon,2004))5 عرفكما 
إلى تعريفين لألتمتة أحدهما ضيق واآلخر واسع فالتعريف الضيق  1(Schroeder, 2007)في حين أشار 

ها نتاج السلع والخدمات. أما التعريف الواسع فيصفعدد المستعملة إليصفها على أنها مجموعة العمليات والطرق، وال
 المشاكل االنسانية. لحلعلى أنها تطبيق المعرفة 

                                                           
 .00صمصر، مجلة عالم الفكر، المجلد الثاني، العدد الرابع،االسكندرية،  األوتوميشن واالقتصاد"،" ،(1391الببالوي، حازم ) 1 
، العربية والمعلومات المكتبات مجلة ،"المكرمة مكة إمارة تطبيقية على دراسة – المكاتب أعمال أتمتة(، "1333وآخرون ) عواد حسن السريحي، 1 

 .11-11صالمملكة العربية السعودية، الرياض، -والتوزيع للنشر المريخ دار الثالث، عشر، العدد التاسعة السنة
 .1جامعة دمشق، دمشق، سوريا، ص " ،plc"األتمتة الصناعية والمؤتمتات القابلة للبرمجة  ،(1001عبيد، نور الدين شيخ )  1
 .111األردن، ص ،عمان للنشر والتوزيع، صفاء دار ،1 ط اإلدارية"، المعلومات نظم في مقدمة"، (1001) محمد زياد الشرمان،  1

5 Laudon & Laudon (2004), "Management Information Systems", 8th edition, Prentice Hall, USA, p:383. 
6 Schroeder, Rogen G (2007), "Operations Management", Third Edition, by The McGraw- Hill, New York - 

United States of America, p:91 . 
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مكانات وقدرات تقانات المعلومات من خالل إاستخدام وبناًء على ما سبق ترى الباحثة أن األتمتة هي 
 نسان.في أداء المهام والتقليل قدر اإلمكان من تدخل اإل الحاسوب
 اإلدارية تمتةثانيًا: األ 

      اإلدارة بشأن تعريف األتمتة اإلدارية  فقد عرف  مجالتعددت وجهات نظر الكتاب والباحثين في 
(Roper & Millar,1999)1  استخدام أجهزة الحواسيب إلدارة المهام اإلدارية ومعالجة األتمتة اإلدارية بأنها
 ة.المعلومات في المكاتب اإلداري

بأنها أنظمة محوسبة تعمل على جمع ومعالجة البيانات وخزن المعلومات عرفها  O'Brien, (1(2000 أما
رسال الرسائل االلكترونية والمستندات والنماذج  لعمل ومجموعات اواالتصاالت المكتبية بين األفراد  األخرى وا 

يب، سوال شبكات الحنتاجية العاملين في المكاتب، فضاًل عن جودة العمل المكتبي من خالإوالمنشآت لزيادة 
 ومعالجة الكلمات ونظم البريد االلكتروني، ونظم الجداول االلكترونية، ونظم المقابالت االلكترونية.

االتصاالت التي تعمل في  وتقاناتعلى أنها مجموعة متحدة من الحواسيب  1(1001)الهمشري،  كما عرفها
 إنجاز الوظائف واألعمال. بغرضبيئة المكتب 

دارية هي االستخدام الكثيف لتقنيات المعلومات كالهاتف اإل األتمتةبأن  1(1001)الشرمان،  في حين يرى 
من  ،نتاجية وفاعلية وقدرة العاملين في المكاتبإبهدف زيادة  األخرى والشبكات والوحدات الميكانيكية وااللكترونية 

دارات المنظمة المختلفة، ومكاتب المنظمة خالل تحسين جودة اتصال المعلومات داخل المكتب الواحد وبين مكاتب وا  
 والبيئة الخارجية.

على أنها االستخدام اآللي لمعظم معامالت وأدوات المكاتب فقد عرفها  5(1001)السامرائي والزعبي، أما
خالل أنظمة حاسوبية وأدوات تكنولوجية عوضًا عن الطرائق  مندارية انجاز معظم المهام والواجبات اإلو نيًا تقا

 اليدوية.

حلقة الوصل بين المعلومات والتكنولوجيا، وهي نظام "دارية أنها اإل األتمتة 1(1009، السالميعرف ) وقد
أو بمعنى آخر هو االعتماد على األجهزة  مكون من عدة عناصر تعمل سوية بشكل متكامل إلنتاج نتائج متعددة.

دارة األعمال المكتبية والتقليل من العمل اليدوي والسرع الحواسيب،االلكترونية الحديثة بما في ذلك  ة لغرض تنظيم وا 
في األداء ودقة النتائج المطلوب الحصول عليها. فاألتمتة االدارية ال تعني تكديس المكتب بالمعدات االلكترونية، 

وجهود مكرسة لتدريب العاملين وتطوير السياسات واإلجراءات للوصول إلى الكفاءة والفعالية  بالتقاناتها معرفة ولكن
 في العمل".

                                                           
1 Roper, Michael & Millar, Laura (1999), "Automating Records Services: the International Records 

Management Trust", London WC1N 2EB,uk.  
2 O'Brien, James (2000), "Introduction to Information Systems Essential for the Internet worked 

Enterprise", 9th edition, McGraw-Hill, p:14. 

 .115األردن، ص ،عمان للنشر، صفا دار، الطبعة األولى ،"المعلومات ومراكز للمكتبات الحديثة اإلدارة "(، 1001) حمدأ عمر الهمشري، 1 
 .115ص مرجع سابق، ،"اإلدارية المعلومات نظم في مقدمة"(، 1001) محمد زياد الشرمان، 1 
، األردن، عمان والتوزيع، للنشر صفا دار الطبعة االولى، ،"االدارية المعلومات نظم" (،1001) محمد هيثم والزعبي، فاضل إيمان السامرائي، 5

 .99ص
 األردن. ،دار وائل للنشر، عمان ،"أتمتة المكاتب المتقدمة" (،1009) السالمي، عالء 1
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اإلدارية هي "جعل العمل تلقائيًا أو أوتوماتيكيًا بهدف التقليل من  األتمتةأن  1(1003في حين يرى ) نائب، 
 الدقة"ى النتائج المطلوبة في غاية العمل اليدوي والسرعة في األداء والحصول عل

اإلدارية على أنها "عملية استخدام تكنولوجيا المعلومات ونظم  األتمتة 1(0310، العبيدوكذلك عرف )
الحواسيب وبرامجها وشبكاتها في انجاز األعمال اإلدارية والمكتبية اليومية والدورية في المنظمات ذات الطابع 

لكسب القدرة على التعامل مع مجتمع المعلومات والمعرفة  وذلك تمهيداً  ،لي أو الخدمياإلداري أو اإلنتاجي أو الما
 ".والتجارة اإللكترونية

وبناًء على ما سبق يمكن القول أن األتمتة اإلدارية تعتبر من التقانات التي دخلت مجاالت العمل اإلداري 
امة ة اإلدارية المختلفة في المكاتب أو المنظمات )العالمختلفة وبسرعة هائلة، هذه التقانة تعمل على حوسبة األنشط

والخاصة(، لغرض التقليل من العمل اليدوي واالستغناء عن المعامالت الورقية والسرعة في األداء والدقة في النتائج 
 تمهيدًا للتحول إلى اإلدارة االلكترونية.

 اإلدارية األتمتة. أهداف 2,1,1
 1إلى:تهدف عملية األتمتة اإلدارية 

 الدقة والسرعة في اإلجابة على تساؤالت المراجعين واالقتصاد من وقتهم. .1

 ترتيب وتنظيم دوران المراسالت في المنظمة. .1

 جراء االتصال بين دوائر المنظمة المختلفة وكذلك بين المنظمات األخرى.تسهيل إ .1

 اختصار وقت تنفيذ المعامالت اإلدارية المختلفة. .1

الورق باستخدام األرشيف االلكتروني والبريد االلكتروني والمفكرات االلكترونية ونظم  التقليل ما أمكن من هدر .5
 تطبيقات المتابعة اآللية.

 األتمتة االدارية   . العوامل التي ساهمت في ظهور3,1,1
المدراء و  ،األتمتة اإلداريةلم تكن هناك كتب متخصصة في مجال من القرن الماضي  اتنأوائل الثماني في

ل المنظمة، توزيعها داخ وآليةاالهتمام والمعرفة في كيفية جمع البيانات ومعالجتها في ذلك الوقت لم يكن لديهم 
 بسبب تكلفة تقانات المعلومات العالية وعدم توفرها بشكل سهل للمدراء. ،وكيفية حوسبة المهام
ألتمتة أدت الى بلورة مفهوم ا ،ظهرت تغيرات كبيرة في بيئة األعمال من القرن الماضي اتيوفي التسعين

لحاسوب ا صناعةالتطور الهائل في و  ،تطور مفاهيم اإلدارة والعمل اإلداري والتنظيم اإلداري و  ،العولمة منها داريةاإل
القوانين و  ،رى ات األختعدد وتطور العالقات بين المنشآت ومختلف األفراد والجهو  ،واالنخفاض المستمر في تكلفتها

 .زيادة حجم األعمال المكتبيةو  ،الحكومية
 

                                                           
 .191ص سوريا، منشورات جامعة حلب، ،"نظم المعلومات" ،(1003نائب، ابراهيم وآخرون ) 3 
 .1ص سوريا، منشورات جامعة حلب، ،"األتمتة اإلدارية"(، 1003العبيد، عبد الرحمن وآخرون ) 1 
 .10-10ص األردن ،دار وائل للنشر، عمان ،"اإلدارة االلكترونية" (،1009) السالمي، عالء 1
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 :1وفيما يلي شرح موجز لهذه العوامل
 أواًل: تطور مفاهيم اإلدارة والعمل اإلداري والتنظيم اإلداري:

ما أدى إلى م، أصبحت اإلدارة تعتمد على تقسيم العمل في إجراءاتها من تخطيط وتنظيم وتوجيه ورقابة إذ
 اإلدارة في المنظمة بأهمية سرعة وفعالية توفر المعلومات المستهدفة في عملية تخطيط اإلدارة والتحكم بها. اقتناع
 :نخفاض المستمر في تكلفتهاب واإل ياسو الح صناعة: التطور الهائل في ثانياً 

 ينمابفي البدايات كانت الحواسيب تستخدم من قبل متخصصين وتوضع ضمن صاالت الستخدامات محددة 

اليوم أصبح الحاسوب وملحقاته واحدة من القطع المكتبية الالزمة كالهاتف وغيره، يستطيع أي شخص استخدامه 
قبل  الدوالراتالف آيباع بكان الذي  وبالحاسمن جهة أخرى فإن  ألداء أنشطة أعماله اليومية بدون متخصصين،

ذهلة ت مصفااظهور أجهزة حواسيب بأحجام ومو لى عقدين من الزمان أصبح اليوم يكلف بضع مئات فقط، عالوة ع
فأكثر إلى استخدام الحاسوب للقيام  أكثرت االقتصادية آاتجاه المنظمات والمنش إلىمما أدى ، هائلةمكانيات وا  

 باألعمال الروتينية وغير الروتينية لمعالجة البيانات.
 :: العولمةثالثاً 

وحوسبة المهام وقدمت طموحات جديدة لألعمال وجلبت أعطت قوة ودفعة كبيرة ألهمية المعلومات حيث 
المنظمات المحلية بسبب نظم االتصاالت العالمية والنظم اإلدارية، وأوجدت حالة تنافس عالمية  ى تحديات على مستو 

مجموعات و  ،المنافسة في األسواق، و اإلدارة والرقابة في السوق العالمي: وتشمل العولمة، لتسويق السلع والخدمات
 .1نظم التوصيل العالمية، و لعمل العالميةا

 :تعدد وتطور العالقات بين المنشآت ومختلف األفراد والجهات األخرى رابعًا: 
نتيجة لتطور وتوسع المنظمة أو المنشأة فإنها دخلت في عالقات واسعة مع المنظمات والمنشآت األخرى أو 

يها اء والماء، مما فرض علبوشركات مصالح الكهر  ركات التأمينقضائية ومصلحة الضرائب وشالمع جهات مثل: 
 .1االحتفاظ بسجالت لتبادل المعلومات والمراسالت بالسرعة الممكنة

 :القوانين الحكومية خامسًا:
إلى تنظيم سجالت خاصة إما ألهداف  المنظماتإن تدخل الحكومة من خالل قوانينها أدت إلى إجبار 

 منظماتالرباح أو متابعة شؤون العاملين وحقوقهم مما أدى إلى اعتماد معظم الضريبة أو لحماية المساهمين في األ
خشية التأخير في تنفيذ القوانين أو الخلل في المعلومات المقدمة للدولة وبالتالي حوسبة أنشطتها المختلفة على 

 الوقوع تحت طائلة المسؤولية.

                                                           
 .191، ص، مرجع سابق"نظم المعلومات"، (1003نائب، ابراهيم وآخرون ) 1 
 .01ص ، سوريا،، منشورات جامعة تشريندارية""نظم المعلومات اإل ،(1009)ميا، علي. وآخرون   1
 .11ص، ردن،عمان، األ، دار المسيرة للنشر والتوزيع"نظم المعلومات االدارية وتكنلوجيا المعلومات" ،(1000قندلجي، عامر ابراهيم وآخرون ) 1
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 :زيادة حجم األعمال المكتبيةسادسًا: 
محدودية و يستطيع أن يحتفظ ببياناته ومعالجتها وذلك بسبب صغر الكادر الوظيفي  اإلداري سابقًا كان 
 المنظمات أصبحتإذ  ،اً ن األمر يختلف تمامإبينما اليوم وخاصة في ظل التكتالت االقتصادية ف األعمال المكتبية

 حديثة لتتمكن من الصمود في األسواق وخاصة األسواق العالمية. تقاناتبحاجة إلى 
تقانات المعلومات والمتمثلة باألجهزة استخدام سًا على ما سبق يمكن القول: أن األتمتة االدارية هي تأسي
دارة تنظيم و و  في تنفيذ الحاسوبمكانات وقدرات برمجيات قنية الحديثة والشبكات، من خالل إوالمعدات الت االنشطة ا 

 لدقة.اوالحصول على النتائج المطلوبة في غاية بهدف التقليل من العمل اليدوي والسرعة في األداء دارية، اإل

  اإلدارية في المنظمة خطوات تنفيذ األتمتة. 4,1,1
ن تنفيذ مشروع األتمتة اإلدارية قي أي منظمة كأي مشر و  يمر بعدة خطوات منها مايطبق قبل التنفيذ  وعا 

 :1ومنها مايطبق بعد التنفيذ ومنها خطوات التنفيذ ويمكن صياغة خطوات تنفيذ األتمتة بالنقاط التالية
 التخطيط لبرنامج األتمتة اإلدارية .1

 تحديد المتطلبات الفنية  .1

 تنفيذ وصيانة برنامج إدارة السجالت اآللية .1
جراءات إ .1  دخال البياناتتطوير معايير وا 

 الرقمنة .5

 :التخطيط لبرنامج األتمتة .1.4.1.1 
يعد التخطيط أساس نجاح أتمتة العمل اإلداري والذي يكون مرتبطًا بأهداف المنظمة ورسالتها ووظائفها 

ع ن يخطط له بشكل جيد، وبالتشاور ميكتب لمشروع األتمتة النجاح يجب أوحتى لنظم األخرى فيها، والموارد وا
المستخدمين والمديرين ومتخصص النظم ومع كل شخص يتعامل مع أنشطة المنظمة ويدير شؤونها، حيث أن 
 النظام الذي ال يلبي احتياجات المستخدمين ينعكس سلباً على تنفيذ األنشطة اإلدارية المختلفة وسوء استخدام الموارد.

نتج وقت المحدد وفي حدود الميزانية وأن الميتم االنتهاء من المشروع في الأن  بشكل كبير التخطيط يضمنو 
  .النهائي يلبي احتياجات المنظمة على النحو المحدد

ألهدافه ومنسجمًا مع الخطط االستراتيجية للمنظمة البد عند وضع خطة  ومحققاً  ولكي يكون التخطيط ناجحاً 
 :1مراعاة النقاط التالية ألتمتة العمل اإلداري استراتيجية 

 مع األهداف االستراتيجية للمنظمة. تة العمل اإلداري أتمربط أهداف  .1
 أن تكون نظرة التخطيط نظرة مستقبلية وشاملة وليست نظرة آنية. .1

                                                           
1 Roper, Michael & Millar, Laura (1999), "Automating Records Services: the International Records 

Management Trust", Op.Cit, p:2.  

، (1) العدد ،(1المجلد) ،المجلة األردنية للعلوم التطبيقية ،"نحو بناء نظم معلومات معيارية ناجحة" ،(1001نائب، ابراهيم )و  عيسى، غسان فريد  1
 عمان ـ األردن.
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 االنطالق من االحتياجات الكلية للمنظمة وليست من احتياجات جزء معين منها. .1
بأقل تكاليف  االستراتيجيةالبحث عن الفرص واإلمكانيات التي يمكن أن تستفيد منها المنظمة لتحقيق أهدافها  .1

 ممكنة.
 .التقانياعتبار التخطيط عملية تفاعلية مستمرة ومتجددة ومرتبطة بمستجدات التطور  .5
 االعتماد على اإلبداع والمحاكاة المنطقية وا عداد السيناريوهات المختلفة لتوليد الحلول البديلة وتقييم أدائها على .1

 المنظمة. أنشطة
 عملية التخطيط لبرنامج األتمتة اإلدارية يتضمن المراحل التالية:وبناًء على ماسبق فإن 

 الدراسة األولية لمشروع األتمتة اإلدارية  .1

 األهداف واألولويات وضع  .1

 تحديد االحتياجات من الموارد   .1

 الحصول على دعم للمشروع  .1

 إجراء دراسة الجدوى  .5

 وضع خطة تفصيلية للمشروع  .1

  .وعتجميع فريق المشروع وهيكل المشر  .0
جراء التقييم األولي للمنظمة لتحديد قبل وضع مشروع األتمتة يجب إ :1أواًل: الدراسة األولية لمشروع األتمتة اإلدارية

وبالتالي تحديد عدد من العوامل التقانية المحددة وتقييمها كأن  ،ما إذا كان مشروع األتمتة في الواقع قابل للحياة
 نحدد ونقيم:

 إال من خالل تطوير نظم آلية جديدة.المشاكل التي ال تحل  -

 مدى تطابق األفكار التقانية والمعلوماتية مع أهداف المنظمة االستراتيجية. -

 التشريعات الحالية أو المستقبلية التي قد تؤثر على اختيار أو استخدام التقانة. -

 حالة النظم القائمة داخل المنظمة وكيف يجب أن ترتبط بأي نظام جديد. -

 المتوقعة الناجمة عن تنفيذ األتمتة اإلدارية.الفوائد  -

 المعوقات والقيود من مشروع األتمتة، بما في ذلك السياسات والمتطلبات المالية والمهارات التقنية. -

 جراء دراسة جدوى.الوقت والموارد الالزمة إل -

 مستوى دعم اإلدارة العليا. -

 أعضاء فريق المشروع واألدوار والمسؤوليات الخاصة بهم. -

وهناك عوامل غير فنية أخرى تؤثر على جدوى مشروع األتمتة. تشمل هذه العوامل الثقافة التنظيمية والظروف 
 البيئية داخل المنظمة.

                                                           
1 Roper, Michael & Millar, Laura (1999), "Automating Records Services: the International Records Management 

Trust", Op.Cit, p:17. 
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لى عالثقافة التنظيمية: فالفشل في فهم الثقافة التنظيمية مثاًل يؤدي إلى معوقات أثناء تنفيذ أي مشروع أتمتة.  .1
لحذف ا  اإلضافات أوالقيام بو  ة هندسة عملية إعادة تنظيم المهام والواجباتإعاد ىسبيل المثال، قد يترتب عل

 .جراءات لعدة سنواتاإلسلوكيات و الهذه العملية يمكن أن تؤثر على  .من خطوات معينة

 تتطلبث حي، األتمتة اإلداريةمن العوامل المادية تساعد أو تعيق عملية  لعديدفاالظروف البيئية داخل المنظمة:  .1
 أنيمكن و ، أيضاً   .واألجهزة الطرفية كميات كبيرة من مساحة العمل لخلق بيئة عمل فعالة الحاسوبأجهزة  مثالً 
ال يدعم و  ليس بالمواصفات المطلوبة،أثاث المكاتب  كان من آالم في العضالت إذا ي مستخدمي الحواسيبيعان

يؤدي إلى  فذلك وخط الرؤية الحاسوبشاشة المواءمة بين  إذ يجب  .(مثل الظهر والذراعين) أجزاء الجسم
 الدراسة األولية.تحديدها أثناء  يجب العواملهذه ف .الرقبة في مشاكل

 نسبية لضمان حسن سير العمل فيالحفاظ على درجة حرارة ثابتة ورطوبة  يجبإضافة إلى ماسبق فإنه 
 ي استخداممما ينبغحساسة للغبار المفرط أو التراب،  الحواسيب أيضاً فإن  ذلك . باإلضافة إلىالحواسيب تقانات

   .تصفية الهواءعلى  التي تساعد مكيفات الهواء
إذا أثبتت الدراسة األولية لمشروع األتمتة بأن التخطيط جيد ومستند إلى أهداف  :1األهداف واألولوياتثانيًا: وضع 

داف سوف تدعم أه إلى أن األتمتة في المنظمةظر الن ئذ يجبعند واضحة وقابلة للتحقيق واألولويات الراسخة.
 :األعمال للمنظمة واألولويات، والنظر في القضايا الخمس التالية

  من نظام األتمتة. ية الفرعيةدار األنظمة اإلو  هدف األقسامصاغ ييجب أن الهدف من األتمتة اإلدارية:  .1

  .لعمل األتمتة اإلداريةوما هي المعلومات المطلوبة  ىما هي الوظائف األخرى التي يمكن أو ينبغي أن تؤد .1

  .نظام األتمتة اإلداريةدعم من قبل تُ  التياألعمال  مناإلدارة العليا معرفة متطلبات  .1

االعتبارات التقنية أثناء عملية التقييم والتخطيط، فمن المهم النظر في قدرة المنظمة على الحفاظ على النظام  .1
هذه العملية تنطوي على العمل مع  .دريب الالزم لدعم استخدام وتطبيق األدوات اآلليةوقدرته على توفير الت

وتشمل بعض  .المعلومات في تنظيم وفهم إجراءاتها وسياساتها ومجاالت الخبرة تقاناتالمسؤولين عن  العاملين
 :األسئلة للنظر في هذا المجال

 هل هناك ما يكفي من الدعم الفني لحل مشاكل األجهزة والبرامج في الوقت المناسب؟  -

 ؟ الموجودة في المنظمةما هي أنواع البرامج  -

 موجودة بالفعل؟ ال المعلوماتية نظمةاألما هي  -

 كيف سيكون عمل النظام الجديد مع النظم القائمة؟ -

 لبيانات على أساس منتظم؟لاطي حتيااللنسخ لالسياسات واإلجراءات المعمول بها  هل -

 ما هي االحتياطات المعمول بها لمكافحة الفيروسات؟ -

 ؟الحاسوبية همفي تطوير مهارات العاملينلمساعدة  هيتم تقديمالذي ما هو نوع التدريب  -

القرارات شمل وت. لمنظمة المعنيةل العوامل التنظيمية والغايات واألهداف واألولويات لمشروع أتمتة تختلف تبعاً  .5
 :التنظيمية الرئيسية ما يلي

                                                           
1  Roper, Michael & Millar, Laura (1999), "Automating Records Services: the International Records Management 

Trust", Op.Cit, p:18-21. 
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 للدخول، وتغيير وحذف البيانات؟ له يؤذنسمن  -

 الوصول إلى طريقة عرض البيانات في النظام الجديد؟ ه الحق فيمن سيكون لدي -

ن ع كيف سيتم تنفيذ النظام الجديد )على سبيل المثال، التشغيل اآللي الكامل لمكتب واحد أو تدريجياً  -
 مكاتب(؟الواحد إلى عدد من  حاسوبز طريق إدخال جها

 هل سيتم تنفيذه في كل مرة أو في مراحل؟  -

 ظام؟خرين لفهم واالستفادة من الناآلمستخدمين الما هي مستويات وأنواع التدريب المطلوبة للموظفين و  -

خالل اإلجابة على الموارد البشرية من يتم قياس الموارد من حيث المال والوقت و : 1حتياجات من المواردثالثًا: اإل
  مجموعة التساؤالت التالية:

 جراءات األتمتة اإلدارية؟ماهي تكاليف إ -

 ماهي الفوائد المتوقعة من تنفيذ األتمتة؟ -
 من أين ستأتي األموال الالزمة لـألتمتة اإلدارية ؟ -

 هل هناك أموال كافية للعمل ضمن اإلطار الزمني؟   -

 من األجهزة و الحفاظ على البيانات في النظام؟ هل توجد أموال كافية لصيانة طويلة األجل -

 هل هناك مساحة كافية لتثبيت هذا النظام ؟ -

 ما هي متطلبات الموارد البشرية ؟ -

المنظمة، وخاصة اإلدارة  إداراتنجاح أي مشروع يعتمد على الدعم من جميع  :2لمشروعا الحصول على دعمرابعًا: 
ولذلك يجب أن يتضمن فريق التخطيط لمشروع األتمتة أعضاء من اإلدارة العليا الذين يملكون نفوذًا في  .العليا

 ي:شمل الدعم اإلدار يويمكن أن من اإلدارات المختلفة من المنظمة.  العاملينالمنظمة إضافة إلى 

 .األتمتة لمشاركة في التخطيط والتنفيذ ومراحل التدريب لمشروعلموظفي المنظمة ا السماح -

 .ضمان التمويل الكافي للمشروع -

 .تعزيز المشروع داخل المنظمة أو خارجها حسب الحاجة لضمان دعم إضافي -

  .احتياجات اإلدارة تأمينالمساعدة في التخطيط للوقت والتكاليف لضمان  -

فمن المهم أن يكون  للنظام ينأو المحتمل ينإلى الدعم من المستخدمين الفعلي قد تكون هناك حاجة -
ر من الناس في كثيفالدعم إيجابي من المستخدمين، لكنها قد تقاوم التغييرات على النظم القائمة، 

المستخدمين على بينة من حالة  يبقىطرق جديدة لتسيير األمور، لذلك يجب أن  تحباألحيان ال 
 يناتلديهم أفكار حول تحسذا كان . وا  لخدمة احتياجاتهم بشكل جيد فهم فوائد النظام الجديدو المشروع، 

  .لهذه االقتراحات بعنايةيتم االستماع ن أ، يجب للنظام

                                                           
1 Roper, Michael & Millar, Laura (1999), "Automating Records Services: the International Records Management 

Trust", Op.Cit, p:23. 
2 Ibid, p:24 
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والمتطلبات  ةظائف المطلوبالو دراسة الجدوى هي عملية تؤدي إلى التعرف على  :1إجراء دراسة جدوى خامسًا: 
الزيارات الميدانية  وتشمل علىوهناك مجموعة متنوعة من طرق دراسة الجدوى،  لمشروع األتمتة اإلدارية. التقنية 

 .، واستبيانات أو استطالعات الرأي أو أنواع أخرى من الدراسات والتقييماتيةشخصالوالمقابالت 
 :لمتابعة بغض النظر عن المنهجية المختارة للدراسةلبعض المبادئ الرئيسية  نشير هنا إلى

 ة.شاكل التي ستعالجها األتمتة اإلدارياألنشطة اإلدارية الحالية وتشخيص المإعادة النظر في خصائص  -

 .جمع بيانات إضافية لتحليل المشكلة والفوائد المتوقعة -

 .جمع البيانات الختبار جدوى األهداف والغايات -

 .إجراء تحليل للتكاليف والفوائد -

 .إنشاء حلول بديلة -

 .تنفيذاللتركيب و لوضع خطة أولية  -

إنشاء نظام مؤتمت جديد يجب األخذ بعين االعتبار أن هذه العملية عند : 2سادسًا: وضع خطة تفصيلية للمشروع
هي ليست فقط مجرد إدخال مجموعة جديدة من األجهزة والبرمجيات بل تتعدى ذلك لتشمل تعديالت حقيقية في 

 إجراءات العمل والمهارات وحتى الهيكل اإلداري والفني.
ناء نظام مؤتمت ناجح يساعد المنظمة للتحول من النظام وفيما يلي اإلطار العام للخطة الشاملة المقترحة لب

 تتكون من جزأين رئيسيين كما يلي:، حيث اليدوي إلى نظام مؤتمت
 للمنظمة الجزء األول: اإلطار العام 

 الوصف العام للمنظمة: .1
  الهيكل التنظيمي 
 العاملة في المنظمة األنظمة المؤتمتة 
  الكادر الوظيفي في المنظمة 

 وتنسيق الحوسبة بالمنظمة:تنظيم  .2
  مبادئ وطرق استخدام الحوسبة 
 الخطوط العريضة للمشاريع الرئيسية 
  رشاد ودعم المستخدمين  مبادئ التدريب وا 

 المستخدمة في المنظمة  األنظمة المؤتمتةالجزء الثاني: 
 .(ؤتمتةميعمل في المنظمة سواء كان هذا النظام يعمل بطريقة يدوية أو بطريقة  مؤتمت)يكرر هذا الجزء لكل نظام  

 . اسم النظام 1
                                                           

1  Roper, Michael & Millar, Laura (1999), "Automating Records Services: the International Records Management 
Trust", Op.Cit, p:24. 

-مجلة بحوث جامعة حلب ،"التخطيط الشامل للتحول إلى منظمات رقمية في الدول النامية )دراسة وصفية تحليلية(" ،(1003نائب، ابراهيم )  1
 .19-10ص سوريا، ،53سلسلة العلوم االقتصادية والقانونية، العدد
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 (الرئيسية للنظام على شكل نقاط لألنشطة اإلدارية. وصف النظام )وصف عام للنظام يتبعه ملخص 1
 ( Data Flow Diagrams. عالقة النظام بغيره من النظم في المنظمة ) رسم المخططات مثل 1
 . عدد المستخدمين للنظام ونوعيتهم1
 . عدد المستفيدين من النظام ونوعيتهم5
. وصف اإلجراءات بالتفصيل: ) شرح مفصل للنقاط الرئيسية التي تم ذكرها في الوصف العام مع تحديد 1

 اإلجراءات المحوسبة وغير المحوسبة (
  طريقة عمل اإلجراء على شكل خطوات متسلسلة 
 محوسب من الناحية الفنيةوصف اإلجراء ال 
 األجهزة والمعدات والبرمجيات المستخدمة 
 )عالقة اإلجراءات بعضها البعض )رسم المخططات الالزمة لذلك 

 . الصيانة والتطوير ومشاكلها0
 . أمن وحماية البيانات والمعلومات ) المتبعة حاليًا (9
 . تكلفة النظام الحالية3

 . مشاكل النظام الحالية والمشاكل المتوقعة ) تقييم النظام ( 10
 . مقترحات لتطوير النظام 11
  المقترحات لتحسين أداء النظام 
 المقترحات لحل المشاكل الحالية عن طريق الحوسبة أو عن طريق تغيير أسلوب عمل اإلجراءات نفسها. 
 للمنظمة حتياجات الحالية والمستقبلية المقترحات لتلبية اإل 
  المقترحات لتحسين إجراءات األمن والحماية 
  المقترحات لتطوير أساليب الصيانة 

 مشروع األتمتة يحتاج إلى بنية قوية لتكون ناجحة وسوف تستفيد سابعًا: تجميع هيكل المشروع وفريق المشروع:
 فريق المشروع واألدوار الخاصة يحددفحجم ونطاق المشروع  . من وجود أفضل عدد ممكن من الناس المعنيين

نجاز إ فال يمكن ،عضوين على األقل حتى يتمكنوا من العمل معاً  مؤلف من وينبغي أن يكون أصغر مشروع بهم.
وع للسماح لفريق المشر  أكثر من ثمانية أو عشرة أعضاء في كثير من األحيان كبيرة جداً و  ،بشخص واحد المشروع

ون شخص واحد فقط في موقع المسؤولية، حتى ال يكون هناك أي التباس عند اتخاذ وينبغي أن يك . بكفاءة يعملأن 
  .القرارات
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جهد جماعي مشترك يقوم به فريق تطوير   خالل تتم عادة من وبناًء عليه فإن إدارة مشروع األتمتة
Development team  ين كاًل ريقمتكامل يرأسه خبير استشاري في نظم المعلومات، ويقسم هذا الفريق إلى ف

 : 1مكملين لبعضهما البعض أنهمامنهم له مهامه ووظائفه الخاصة، إال 
 الفريق األول: لجنة المعلوماتية 

للين  المعلوماتية )من محوبعض كبار مسئولي  سيتم أتمتة أنشطتهاهذه اللجنة تضم مدراء اإلدارات التي 
وأي أعضاء آخرين ترى اإلدارة العليا بالمنظمة  المعلومات(،ومصممين ومبرمجي قواعد البيانات ومسؤولي أمن نظام 

 ضرورة في وجودهم، ومن المعتاد لهذه اللجنة أن تجتمع بصورة دورية لتقييم األوضاع.
تقوم باتخاذ قرارات تقنية مفصلة، حيث قد ال يكون لبعض أعضائها سوى فكرة تقنية بسيطة  هذه اللجنة ال

 اءات األتمتةإلجر التخطيطية والرقابية  اإلستراتيجيةى هذه اللجنة مسؤولية وضع المعلومات، بل تتول تقانةعن 
وتخصيص الموارد الالزمة، وتتولى قيادة دفة األمور في مجال المعلوماتية والتأكد من أن نظم المعلومات داخل 

 المنظمة تقدم خدمة فعالة تتفق مع الجدوى االقتصادية .
  يلي:تية ما وقد تشمل أهداف لجنة المعلوما

تقديم التوصيات بخصوص السياسة العامة للمعلوماتية بالمنظمة: ويتضمن ذلك ما إذا كان سيتم وضع معايير  .1
مركزي أو ال مركزي، طريقة تحميل نفقات استخدام  ألجهزة الحاسوب داخل المنظمة أم ال، اختيار نظام قياسية

 .البرمجيات، سياسة حماية البيانات والمصادر المتاحة لعمل البرمجيات
زمات مستل: حيث يعرض ممثلو األقسام واإلدارات احتياجاتهم من هتحقيق احتياجات كل إدارة على حد ضمان .1

 . األتمتة
وضع الخطوط العامة للمشروعات ومراقبة تنفيذها: ويتضمن ذلك تحديد أهداف المشروعات والتنسيق بينها  .1

 عليها.  ديد الميزانيات وا عداد فريق العمل، ومراجعة تقارير تقدم العمل واطالع اإلدارة العلياوتح
 تحديد مواصفات وواجبات المناصب للعاملين في حقل المعلوماتية .    .1

 الفريق الثاني: لجنة التطوير
لتي وضعتها ا اإلستراتيجيةلنظام الجديد حسب اهذه اللجنة يقع على عاتقها عملية التحليل والتصميم وبناء 

 من:وتتألف هذه اللجنة  المعلوماتية،لجنة 
ساهم في توالتي من المفترض أن  المطلوبة، إجراءات األتمتةالتي سيتم فيها تطوير المنظمة: ممثلين عن إدارة  .1

دامتها، اتحسين أداء عملياتها، وتتحمل التكاليـف الناجمة عن تطويره صين في خصوغالبًا ما يكون من المت وا 
 الخ.…تطبيقات مختلفة مالية ـ محاسبية ـ صناعية ـ إحصائية ـ 

أن يستخدموا  الذين يحتمل العاملينويقصد بهم جميع مشروع األتمتة: من  أو المستفيدينممثلين عن المستخدمين  .1
د نقاط ين على وصف النظام الحالي وتحدو النظام أو يستفيدوا من مخرجاته أو يتأثر به عملهم، فهم القادر 
 القصور فيه والقادرون على تحديد متطلباتهم من النظام الجديد.

                                                           
 .115-111، ص ، مرجع سابق"نظم المعلومات" ،(1003) وآخرون  نائب، ابراهيم 1 
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التي ستوفر التسهيالت الالزمة لعمل النظام من تجهيزات حاسوبية وأجهزة مشروع األتمتة: ممثلين عن إدارة  .1
ة النظام م، باإلضافة إلى قيامها بالعمليات الالزمة إلدامجيات حاسوبية مختلفةطرفية وشبكات نقل بيانات وبر 

 وحمايته .
نجاح  عاتقهم مسؤولية : ويطلق عليهم اسم محللين أو مصممين، والذين يقع علىالمعلوماتيةأخصائيين في  .1

النظام أو فشله، ويعمل مع المحلل أو المصمم مجموعة من المبرمجين المتخصصين في مجال الحواسيب 
 ومجموعة من جامعي البيانات ومدخليها. 

 1:المتطلبات الفنيةتحديد  .1.1.4.2
والمتطلبات الفنية تختلف اختالفًا كبيرًا تبعًا الستخدامات الهدف من األتمتة،  تحليل المتطلبات الوظيفيةإن 

ويقصد بالمتطلبات الوظيفية مجموعة صغيرة من األنشطة أو العمليات التي يجب إنجازها من قبل الحاسوب إلكمال 
 يفية.فهي المتطلبات التقنية الالزمة لدعم وتنفيذ المتطلبات الوظ المتطلبات الفنية:المهمة على النحو المأذون به، أما 

ومن أجل تحليل المتطلبات الفنية التي تدعم المتطلبات الوظيفية لعملية األتمتة يجب تحديد وتحليل ودراسة 
 النقاط التالية:

ية يجب جمع البيانات وتتبع دورة الحياة في كل مرحلة. ر من أجل القيام بعملية األتمتة اإلدا أواًل: البيانات الالزمة:
ستبقى بعض البيانات ثابتة وذات الصلة في جميع أنحاء دورة الحياة في حين أن بيانات أخرى سوف تتغير  حيث

المتطلبات التقنية الالزمة لدعم هذه الوظائف تشمل القدرة  . و من مرحلة إلى مرحلة أخرى، أو حتى داخل المرحلة
في  تغيير إنشاء المعلومات التي تحمل أكثر من مرحلة من مراحل دورة حياة إلى أخرى دون الحاجة إلى على

 البيانات، والقدرة على تغيير أنواع أخرى من المعلومات.
 .البيانات الثابتة: هي التفاصيل األساسية الالزمة إلدارة وظائف سجالت المنظمة في مرحلة معينة 

 تمثل التغييرات بالمواقع الفعلية والعمليات المحيطة باستخدام سجالت  :) جميع المراحل ( البيانات شبه الثابتة
المنظمة، مثل موقع التخزين، المستخدمين المرخص لهم بالدخول. وهذه البيانات تتغير من مرحلة إلى مرحلة، 

 . و قد تتغير خالل المرحلة
  تاريخ الطلب، اسم : ما تتغير في جميع المراحل، مثل كثيراً  البيانات النشطة ) جميع المراحل (: وهذه البيانات

 / طلب المستخدم، تاريخ اإلرسال./ رقم

إن جدولة العمل بشكل صحيح هي وظيفة هامة لألتمتة، إذ يجب ترميز الملفات في الحاسوب  :ثانيًا: جدولة العمل
 بموعد االنتهاء منها. العاملينلتنبيه 

لسهولة  ًا،تلقائيعلى خلق وتحديث الفهارس بكفاءة و  يكون نظام األتمتة اإلدارية قادر: يجب أن ثالثًا: الفهرسة
   .ة النشاط اإلداري ليب عديدة لعمل فهارس تتعلق بطبيعوصول المستخدم إلى السجالت، وهناك أسا

ويمكن تطبيق  فمن الممكن أيضًا استخدام األتمتة اإلدارية لتسجيل مستخدمي السجالت. :رابعًا: تسجيل المستخدم
 هذا على كل من المستخدمين الداخليين والخارجيين أو الباحثين.

                                                           
1 Roper, Michael & Millar, Laura (1999), "Automating Records Services: the International Records Management 

Trust", Op.Cit, p:32-54. 
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اختيار البرمجيات التي تسهل العمليات واألنشطة المختلفة أمر ضروري ألي مشروع إن خامسًا: البرمجيات الالزمة: 
 :يارات عديدة للحصول على البرمجياتهناك خ، و أتمتة
اإلدارات، أي العمل مع مبرمج لتصميم برنامج  يمكن للمنظمة كتابة برنامج جديد ألتمتة العمل في األقسام أو .1

مخصص يتناسب مع أساليب العمل في المنظمة، ولكن برامج مكتوبة خصيصًا للمنظمة غالبًا ما تكون مشكلة  
لبًا ما يكون من الصعب تبادل المعلومات مع النظم األخرى إذا كانت المنظمة فغا، إذا ترك المبرمج األصلي

 .تعمل ببرنامج حاسوبي خاص به

تكييفها ألغراض العمل في األقسام أو اإلدارات: فمثاًل تكييف برنامج و يمكن شراء برامج جاهزة لالستخدام  .2
العالئقية لالستخدام في المنظمة. قد يكون ذلك معالجة النصوص، أوجداول البيانات، أو برامج قواعد البيانات 

 أقل تكلفة من كتابة برامج متخصصة، هذا الخيار له جانبين سلبيين:

  دخال وضع مبادئ توجيهية إلعملية التكيف تنطوي على إنشاء أشكال وحقول و الجانب السلبي األول هو أن
ميم أو ستغرق وقتًا طوياًل، سواء من حيث التصالبيانات في قوالب البرمجيات المصممة حديثًا، هذه العملية ت

محاكاة  نتهاء، يمكن للبرنامجلقوالب بشكل صحيح. ولكن بمجرد اإلعلى استخدام ا العاملينمن حيث تدريب 
 العديد من الوظائف المتعلقة بالمنظمة. 

 هزة.مج الجاالجانب السلبي اآلخر هو أن المتطلبات الوظيفية للمنظمة قد تكون معقدة بالنسبة للبرا 

يمكن للمنظمة شراء البرمجيات المتخصصة من مورد متخصص: هناك العديد من حزم البرمجيات المتاحة في  .3
 ولكن الحصول على أنواع مختلفة من البرمجيات ،أسعار حزم البرامج هذه عادة ما تكون تنافسيةو السوق اليوم. 

ة لبرامج تكون مصممة لتلبية االحتياجات الوظيفيوالدعم التقني قد يكون من الصعب في بعض المناطق. هذه ا
 للمكاتب في المنظمات. ومع ذلك، تقديم الدعم من قبل البرمجيات المتخصصة قد تكون مشكلة.

ومهما يكن الخيار المحدد في تحديد البرامج الالزمة، ينبغي على خبير النظم التقنية وخبير إدارة السجالت 
 حتياجات التقنية وأهداف المنظمة من خالل:ي اإليضمن أن النظام المختار يلب أن

  .الحصول على نسخة من البرنامج وعرضه في المكتب، وذلك قبل اتخاذ أي قرار 

  .حضور المعارض والمؤتمرات، فهذه األماكن هي ممتازة لرؤية التطورات الجديدة في تقانات الحواسيب 

 ن هذا الموضوع.قراءة الكتيبات والمنشورات التي تحتوي على مقاالت ع 

 تجارب اآلخرين.  االطالع على 

 .إذا كانت المنظمة لديها بعض النظم القائمة فيجب التأكد من سهولة ترحيل هذه البيانات إلى النظام الجديد 
 عند اختيار حزمة برمجية يجب مراعاة النقاط التالية:و 
 الحاسوبر أجهزة تطويو كتيبات وتدريب و امج من تركيب وصيانة حساب التكاليف المباشرة والمستمرة للبرن .1

 والبرمجيات.

 أن يتم أو ،تحديد توافق البرنامج مع أي نظام تشغيل، واألجهزة المساعدة والشبكة المستخدمة بالفعل .1
 وينبغي أن تشمل هذه المقارنة دراسة متطلبات الذاكرة والتخزين. .شراؤها من قبل المنظمة
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ت من أنظمة أخرى )مثل معالجة النصوص أو قواعد البيانات الموجودة( تحديد القدرة على استيراد البيانا .1
 إلى البرنامج الجديد.

 مكانية تصدير البيانات من البرنامج الجديد إلى البرامج أخرى إلعداد العروض، والتقارير....إ .1

ستخدامها أو ا معرفة ما إذا تم تصميم البرنامج ألجهزة الحواسيب المستقلة أو إذا كان يمكن العمل شبكياً  .5
 على اإلنترانت أو اإلنترنت.

معرفة القيود في تطبيقات البرامج، مثل عدد السجالت التي يمكن إدخالها في قاعدة البيانات أو حجم  .1
 المعامالت التي يمكن التعامل معها في فترة معينة.

 .الشريطية واأللوان القدرة على التعامل مع الرموز، و تحديد ميزات البرنامج وأمنه و القدرات اللغوية .0

 التعرف على واجهة البرنامج . .9

 ،، مثل: المتغير، طول الحقول، وقدرات تصنيف الموضوع، الفهرسةتحديد ميزات البرنامج األخرى  .3
 الجدولة.و 

 حذف المعلومات ، والحفاظ على تاريخ كل ملف.ج على التعامل مع إضافة وتعديل و تحديد قدرة البرنام  .10

 امج يتتبع الملفات والوثائق للتعامل مع السجالت في مناطق موزعة جغرافيًا.تحديد إذا كان البرن  .11

 التقارير اإلحصائية...عن الوضع و توضيح قدرة البرنامج على توليد تقارير منتظمة ومخصصة   .11

على ها معدات المرتبطة بيجب أن يستند قرار الحصول على أجهزة الحواسيب وال سادسًا: االمعدات التقنية الالزمة:
يجب النظر في كفاءة المعدات في ضوء األهداف و حتياجات وتحديد المتطلبات المستخدمة في المنظمة. تحليل اإل

 العامة لقطاع األعمال في المنظمة. وبشكل عام يمكن حصر المتطلبات التقنية التي يجب النظر إليها في:
 تتجاوز متطلبات التخزين المطلوبة.و رة ألجهزة الحاسوب يجب أن تلبي سعة التخزين والمعالجة والذاك .1

كيف تتم معالجة البيانات: هل تتم معالجة كمية كبيرة من البيانات عن طريق الكمبيوتر في وقت واحد، أو أن  .1
 البيانات يتم معالجتها في الوقت الذي يتم إدخالها.

 ضافة ذاكرة للحواسيب؟وهل يمكن إ (RAM)ما هو حجم ذاكرة الوصول العشوائي  .1

 فكلما كانت أسرع كانت أفضل.  سرعة وحدة المعالجة المركزية؟ماهي  .1

 هل أجهزة الحواسيب الموجودة متوافقة مع أنواع األجهزة الطرفية الالزمة للمنظمة؟ .5

 سابعًا: االحتياجات التنظيمية واإلدارية المتعلقة بالمنظمة:
 من القضايا اإلدارية والتنظيمية التي يجب مراعاتها:

 المعدات التي تم شراؤها ينبغي أن تكون متوافقة مع أجهزة الحاسوب التي قد تكون موجودة فعليًا في المنظمة.  .1

 يجب أن يكون هناك مصدر كاف من الطاقة. .1

ت. ، وهذا يمكن أن يتم من خالل شراء محوالرء المخاطر التي أسبابها متفاوتةداذ اإلحتياطات الالزمة لتخينبغي إ .1
 بائي الغير منتظم في كثير من األحيان يمكن أن يسبب أضرارًا.فالتيار الكهر 

 يجب أن يكون هناك مساحة كافية في المكاتب لوضع أجهزة الحاسوب الحالية والمتوقعة واألثاث الالزم. .1

 االستبدال، بحيث يتم خدمة أجهزة الحاسوب بكفاءة.في احتياجات الصيانة واإلصالح و  وينبغي النظر .5
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 هناك ضوابط أمنية وبيئية مناسبة في المكان لحماية المعدات ضد السرقة والكوارث الطبيعية.يجب أن يكون  .1

 وينبغي وضع خطة منهجية لشراء وصيانة أجهزة الحاسوب وتنفيذها. .0

 لكترونية:ات البيئة للحفاظ على السجالت اإل ثامنًا: متطلب
 :تدابير الحفاظ عليهامن و إن المعلومات المحتفظ بها حاسوبيًا يجب أن تكون محمية، 

وهذا يشمل الحفاظ على  تخطيط المحافظة على األتمتة يبدأ مع تقييم البيئة المادية.إن تقييم البيئة المادية:  .1
مان ضرة والرطوبة النسبية والنظافة، و أكثر اتساقًا من حيث درجة الحراو  الظروف البيئية بأفضل وجه ممكن

 المخاطر المعروفة.األمن المناسب للبيانات وحمايتها من 

حتياطي: فالكثير من البيانات من الممكن خسارتها في حاالت الطوارئ، ولذلك يجب تخزين نسخ النسخ اإل .1
إذ يجب تخزينها  .احتياطية من المعلومات بشكل محوسب خوفًا من فقدانها في الموقع إذا حدث كارثة في المبنى

 في عدة مواقع داخل المنظمة وخارجها.

ح أن تقانات الحواسيب المستخدمة سوف تصب هو دم التكنولوجي: يجب النظر في واقع ال مفر منهتجنب التقا .1
لب على للتغ. و البرمجيات التي أنشئت من أجلهابو أاألجهزة ب يتعلق ذلكما ، سواء قديمةفي نهاية المطاف 

ر، وهذا مايدعى هجرة مشاكل التقادم التكنولوجي، قد يكون من الضروري ترحيل البيانات من نظام إلى آخ
أي العالقات ، لهاهيكنقل كن أيضًا الهجرة ليس فقط نقل البيانات ول البيانات ولتحقيق النجاح يجب أن تتضمن

المحددة بين عناصر البيانات وجميع وظائف هذا النظام، مثل عملية عرض واسترجاع ومعالجة واستخدام 
 البيانات االلكترونية.

 1:مشروع األتمتة اإلداريةتنفيذ وصيانة  .1.1.4.3
في هذه المرحلة سنتناول آلية تثبيت المعدات والبرمجيات وتنفيذ البرنامج أو البرامج المختارة، ويجب تعيين 

 .ينالعاملأثناء تركيب النظام وتقييمه وتدريب الدائمين كمسؤول أنظمة  العاملينعضو واحد على األقل من 
جهزة وتثبيت البرامج هي عملية معقدة وتحتاج وقتًا طوياًل، حيث يقوم بهذه المهمة إن إعداد األأواًل: إعداد النظام: 

 المتخصصين في مجال الحواسيب. ويتضمن إعداد النظام القيام بالمهام التالية:
 تحديد موقع األجهزة ليتم تثبيتها وضمان وجود مصدر طاقة كافية ونقاط كافية ووضعه بشكل صحيح. .1

 والمكونات واألجهزة الطرفية المرتبطة بها للتحقق من أنها تعمل بشكل صحيح.فحص األجهزة  .1

 فحص البرامج المثبتة للتحقق من أنه تم تثبيتها وأنها تعمل على نظام التشغيل الصحيح. .1

المتخصصين للعمل على النظام الجديد مع فنيي الحواسيب في هذه المرحلة لضمان  العاملينالتعاون بين  .1
دام البرنامج بشكل صحيح، سواء من حيث وظائفه أو من حيث الخيارات األمنية والتراخيص أن يتم استخ

 التي سيتم اختيارها خالل اإلعداد.

إنشاء وفحص كافة االتصاالت الشبكية إلى الطابعات، وشبكة ) البريد اإللكتروني، الشبكات المحلية،  .5
 الشبكات الواسعة، و الشبكات الداخلية، أو اإلنترنت (.

                                                           
1 Roper, Michael & Millar, Laura (1999), "Automating Records Services: the International Records Management 

Trust", Op.Cit, p: 69-84. 
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في كثير من الحاالت، سوف تواجه مكاتب األنظمة نوعين من التحويل: ثانيًا: التحول إلى النظام اآللي الجديد: 
ترحيل البيانات من برنامج تطبيقي قديم إلى نظام األتمتة الجديد وتحويل البيانات من النظم اليدوية إلى نظام األتمتة 

  جيات مختلفة:يل هذه تتطلب استراتيالجديد. إن عملية التحو 

لى ستراتيجية المستخدمة لنقل البيانات من نظام األتمتة القديم إيانات من تطبيقات أخرى: تعتمد اإلترحيل الب .1
المفاتيح  رمجةبنظام األتمتة الجديد على مقدار البيانات التي يتم نقلها، وسهولة النقل المتوقعة وتكلفة إعادة 

ولة ستراتيجية المختارة، فإنه مطلوب فحص دقيق للبيانات المحكانت اإل ت األخرى للتحويل، وأياً مقابل الخيارا
 لضمان دقة النقل واستمرار القدرة على استخدام البيانات. إن استراتيجيات الهجرة تشمل:

 .نقل البيانات مباشرة من تطبيق آلخر 

 يدة لضمان ات القديمة والجدباستخدام برنامج "الجسر" )وهو برنامج يقوم بعملية مواءمة الحقول في التطبيق
ى الدوام في يتم وضعها عل ةجديد ى خر من أحد التطبيقات القديمة إلى أ أنه عندما يتم نقل البيانات تلقائياً 

كبيرة  الجهد إذا كانت السجالت الوقت الحقول الصحيحة من التطبيق الجديد. وهذا يتطلب قدرًا كبيرًا من
 و الحقول معقدة.

 ي خاص لتسهيل التحويل )ولكن برمجة الحاسوب مكلفة و ليس هناك ما يضمن أن كتابة برنامج حاسوب
 النتائج ستكون جيدة.

، ألنه عادة ما يكون أسهل طريقة ويضمن أخطاء أقل درجة ممكنة. ولكن ويعد النقل المباشر هو األفضل دائماً 
السمات  على ةي التطبيق القديم قائممثل هذا النقل قد ال يكون من الممكن دائمًا، وخاصة إذا كانت البيانات ف

 ة.ن البيانات من أن تقرأ عبر التطبيقات وأنظمة التشغيل الخاصالشخصية بداًل من المعايير المفتوحة التي تمك  
إدخال البيانات من النظام اليدوي: إن تحويل البيانات من النظام اليدوي ينطوي على إدخال البيانات،  وهي  .1

 االستراتيجية الجيدة هنا هي تحديد تاريخ مختار.فوياًل، تستغرق وقتًا طو مهمة 

حدى العوامل الرئيسية التي تحدد فيما إذا كان مشروع األتمتة ناجح أم ال. إن الدقة في إدخال البيانات هي إ
اءات في الحاسوب فقط بل يجب أن تستند إلى إجر  تحتاج كتابة لذلك ال ينبغي النظر إلى إدخال البيانات على أنها

ومعايير رسمية تحقق الجودة والدقة والموثوقية. حيث أن المتطلبات الوظيفية مثل البحث واالسترجاع والفهرسة تعتمد 
 على توافر بيانات دقيقة وخالية من األخطاء.

انات المدخلة قبل تخزينها في حقولها وهذا يتطلب إنشاء برنامج مراقبة جودة ودقة اإلدخال للتحقق من البي
الصحيحة. من جهة أخرى على مشرفي اإلدخال التحقق من أن المستخدمون يقومون بإدخال البيانات في حقولها 

 بشكل صحيح وأن البيانات خالية من األخطاء.
ت، وهناك امل مع البياناالوثائق تشكل عاماًل هامًا في استعمال وصيانة أي نظام أتمتة للتعثالثًا: توثيق النظام: 

 ثالثة أنواع من الوثائق:

دليل إدارة النظام: يتضمن هذا الدليل توصيف لمتطلبات وقدرات وقيود، وتصميم وتشغيل وصيانة النظام  .1
المؤتمت، هذا الدليل يساعد تقانة المعلومات على إصالح النظام عند حدوث مشكالت، ويعد دليل إدارة 

ام المؤتمت الجديد إذ يجب أن يحتوي على معلومات بشأن التثبيت، تكوين النظام مصدر الوثائق للنظ
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األجهزة، ونظام التشغيل وجميع التطبيقات البرمجية، وهذه المعلومات األساسية تساعد على تحديد المشاكل 
 بين األجهزة الطرفية أو البرامج المحملة على النظام.

 يتضمن دليل إدارة النظام األقسام التالية:

 ألجهزة: أنواعها، األسماء التجارية، وأرقام النموذج، ومواعيد تركيب جميع األجهزة المكونة للنظام. ا 

 .البرمجيات: أرقام إصدار، تواريخ التنفيذ، ونسخ احتياطية من جميع النظم والبرمجيات وبرامج التطبيقات 

  ن اإلضافة والحذف منالصيانة: يجب أن يكون هناك سجل صيانة المعدات لتوثيق حدوث صيانة دو  رية، وا 
األجهزة الطرفية والبرمجيات يمكن أن تؤثر على المجموعة المكونة لمنظومة األتمتة ويمكن أن تسبب مشاكل 
ذا أضيف أي مكون  في تشغيلها لذلك يجب الحرص على حصر جميع األجهزة ومراقبة المواصفات التقنية، وا 

 اقة إنترنت، ينبغي أن تدرج في دليل إدارة النظام.إلى الحواسيب األساسية، مثل الذاكرة أو بط
  المستخدمين: ينبغي أن تتضمن الوثائق أيضًا قائمة المستخدمين وقائمة أي شخص لديه الصالحية إلضافة

 أو تعديل أو حذف السجالت من النظام. 

 ام مة النظاألنشطة األخرى: تشمل كتيبات التي تضمن سير وصيانة النظام الجاري، مثل: إجراءات سال
 بشكل دوري، والنسخ االحتياطي المنتظم للبيانات وتركيب برامج الكشف عن الفيروسات.

دليل المستخدم: يحتوي دليل المستخدم على سجل مكتوب عن إجراءات وأنظمة التشغيل والقرارات والتغييرات  .1
 والتحديثات التي أدخلت على النظام. لذلك يجب صياغته بطريقة واضحة وكاملة. 

 يتضمن دليل المستخدم األجزاء التالية:

  بيئة الحوسبة: أي إذا كان النظام اآللي يعمل على تشغيل تطبيق خدمة العمالء عبر شبكة اتصال أو ما
 إذا كان يعمل على جهاز حاسوب قائم بذاته.

 الشاشة.يل الحاسوب و إرشادات حول كيفية تشغ 

 .السياسات المتعلقة باستخدام الحاسوب 

  التوجيهية بشأن تسجيل الدخول إلى جهاز الحاسوب والبرمجيات.المبادئ 

 .نظرة عامة على النظام المؤتمت ووظائفه 

 .كيفية الوصول إلى التطبيقات المختلفة 

 .كيفية الوصول إلى كل وظيفة داخل النظام المؤتمت إلدارة السجالت وهدف ونطاق تلك الوظيفة 

  المجلدات.كيفية تطبيق االتفاقيات وتسمية الملفات و 

 .كيفية تشغيل األجهزة الطرفية، مثل الطابعات والماسحات الضوئية واألقراص المدمجة 

  .إجراءات النسخ االحتياطي للبيانات 

البيانات التي تصف بنية بيانات المنظمة التي من خاللها يتم تخزين  ة: وهي مجموع1البيانات الوصفية .1
دة البيانات نة في قاعتصف خصائص عناصر البيانات المخز  وتكامل هذه البيانات، إذ أن البيانات الوصفية

تخدم إلدارة سحيث أن البيانات الوصفية هي عنصر مهم في أي نظام يُ  .ومجموعة العالقات التي تربط بينها
                                                           

1 Rob, Peter & Coronel, Carlos (2012), "Database systems: design implementation and management", Canada, 

course technology, p: 25-33. 
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ذا ما استُ ا  خدمت البيانات الوصفية بشكلألنشطة المؤتمتة بهدف الحفاظ على صحة وسالمة البيانات. وا 
مكن أن ين من زيادة الكفاءة وتحقيق وفورات تكلفة النظام عن طريق أداء بعض العمليات التي تمك  سجيد، 

 تتم تلقائيًا وسابقًا كانت تتم يدويًا من قبل العاملين.

ت على النظام المؤتمت الجديد إلى التخطيط له بعناية، بسبب التفاو  العاملين: يحتاج تدريب لعاملينارابعًا: تدريب 
. إن التأكد من أنه تم تقديم مهارات الحاسوب المناسبة هو مصدر قلق لفريق العاملينالكبير في خبرة الحاسوب بين 

الفعلي والدورات التي يفوض بها أشخاص مشروع األتمتة، على الرغم من أنه يكون قد تم وضع خطط للتدريس 
 ذوي الخبرة في تلك المجاالت.

إن الخطوة األولى في برنامج التدريب هو تقييم المعرفة الحاسوبية للموظفين. ويمكن أن يتم ذلك من خالل 
بة على الذين لم يسبق لهم التعامل حتى مع آلة كات العاملون استطالع قصير، يجرى قبل تنفيذ النظام بحيث يحصل 

 لعامليناالتدريب على المهارات األساسية للحاسوب قبل تثبيت النظام المؤتمت الجديد، بعد ذلك يتم تدريب جميع 
على النظام المؤتمت الجديد فعليًا في وقت واحد، هذه القدرة على تدريب الجميع في وقت واحد يمكن أن تكون هامة 

 .بالتنسيق مع إدارة المنظمةإذا تم إجراء ترتيبات خاصة مع لجنة التطوير 
معرفة الديهم ل العاملينلديهم مهارات حاسوبية متباينة،  فقد يكون بعض  العاملينقد أثبتت الدراسة أن أعضاء 

معالجة النصوص، في حين البعض اآلخر لديهم خبرة واسعة في مجموعة متنوعة من التطبيقات، في هذه الحالة، ب
في المنظمة  العاملينإذ أن  .ت التدريبية التي تعالج القضايا على مختلف المستوياتعلى الدورا العاملينيتم توزيع 

لديهم مسؤوليات وواجبات مختلفة تتطلب مستويات مختلفة من التدريب وأنواع من المهارات الحاسوبية إلكمال 
ب لهذا المنصب التالي التدريعلى سبيل المثال، وظيفة السكرتارية قد يترتب عليها فقط إدخال البيانات، وب .وظائفهم

 .سوف يركز على تعلم التعامل مع لوحة المفاتيح )دقة إدخال البيانات( وعلى فهم قواعد إدخال البيانات في كل حقل
أما محلل النظام يكون أكثر انخراطًا في إنشاء الفهارس المتخصصة ، وتطوير استراتيجيات البحث واالسترجاع 

. وكبار المديرين بحاجة للتدريب لمعالجة االضطرابات الناجمة عن الخوف من الحاسوب وتفسير النتائج للمستخدمين
  و انعدام األمن الوظيفي من قبل أولئك الذين هم من المستخدمين الجدد.

من التقييم  هناك أنواع مختلفة التقييم هو عنصر أساسي في نجاح أي برنامج أتمتة. خامسًا: تقييم نظام األتمتة:
 ةيمن أجل متابعة وتقييم نجاح عملفحتياجات المحددة للمنظمة من أجل تنفيذ النظام. تتكيف مع اإل يمكن أن

األتمتة، يجب جمع البيانات األساسية في المنظمة قبل التنفيذ في مركز إعداد السجالت مثاًل، ويمكن أن تشمل هذه 
نظم والوقت الذي يستغرقه البحث عن طريق ال شهر مثاًل،لمدة البيانات على عدد السجالت التي يتطلب معالجتها 

اليدوية للحصول على المعلومات، ثم يتم استخدام هذه المتغيرات للمقارنة مع البيانات التي تم جمعها بعد تنفيذ نظام 
 إدارة السجالت اآللية.

 على سبيل المثال، التركيز على النظام أو على أداء ،عند إجراء التقييم، يجب أن يكون واضح ما يجري تقييمه
وماهي السياسة التي يمكن أن تشارك في اختيار النظام المؤتمت، فضاًل عن  ؟التقييم يقوم بعملية؟ ومن العاملين

من أن يجب أن يتم التقييم على أوسع نطاق يضو أهمية التعاون القوي والتقني والتنسيقي في جميع أنحاء المنظمة، 
  لتعبير عن أفكارهم.افرصة  وخارجها المستخدمين للنظام من داخل المنظمة تاح لجميع العامليني
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  هناك نوعان من التقييم، التقييم التكويني والتقييم التجميعيو 

  التقييم التكويني: هو نوع من التقييم الذي يكون أثناء عملية التغيير، مثل إدخال أجهزة الحاسوب الجديدة في
وقد ثبت أنه  ،مستمر في جميع مراحل المشروع بشكلويتم التقييم التكويني ، اإلدارة  سواء واحد أوأكثرعمليات 

وسيلة فعالة لتقييم التقانات الجديدة عند استخدامها في تطوير تطبيقات البرمجيات الجديدة، ويتم التقييم التكويني 
 بالت والمسوح ومعامالت المستخدمين. باستخدام مزيج من األساليب بما في ذلك المالحظات والمقا

 إن التقييم يتم للنظام ، وبالتالي فالتقييم التلخيصي: هو نوع من التقييم الذي يتم بعد تنفيذ النظام المؤتمت الجديد
ومع ذلك، ال  ،سجالت معامالت المستخدمينن المالحظات والمقابالت والمسوح و ستفادة مكاماًل من خالل اإل

يؤثر التقييم التلخيصي بشكل مباشر على التصميم العام، وا عداد أوتنفيذ النظام، بل يركز على المستخدمين من 
خالل قياس فهم المستخدمين عمومًا من وجهات نظر مختلفة، وأيضًا على سهولة إدخال البيانات إلى النظام 

 الجديد.
ذا  ين. أو المستخدمين الخارجي العاملينموظفي المكتب وغيرهم من إن عمليات التقييم المختلفة يشارك فيها  وا 

ومع ذلك، يجب التأكد من أن جميع المقيمين  .في التقييم العاملينكانت المنظمة كبيرة، سوف تشارك فقط بعض 
 في وحدات المنظمة األم تعطي كل من المستخدمين و غير المستخدمين للنظام فرصة للتعليق على النظام.

أو يمكن أن  يمكن أن يتم التقييم داخليًا من قبل موظفي المكتب الذين لديهم مهارة في أساليب التقييم والتحليل،و 
نشاء  مكن أن تسفر عن . والتعاقد مع استشاريين يالتقاريرنستعين بخبير استشاري إلجراء التقييم وتحليل البيانات وا 

 الخارجي يمكن أن يضيف مصداقية. نتائج أفضل. باإلضافة إلى أن الخبير االستشاري 
بعد فترة وجيزة جدًا من تنفيذ أي نظام، ويصبح هناك  : التقانات تتطور بسرعةسادسًا: مراجعة النظام بشكل دوري 

تطلب بعض التغييرات قد ت، حتياجاتلتطوير النظام لتلبية تلك اإلوبالتالي يلزم تحديد سبل  للعامليناحتياجات جديدة 
كما هو الحال مع التطوير  ة شاملة للنظام، وقد تتطلب تغييرات األجهزة أو البرامج مشتريات إضافية.المحتملة مراجع

 األولي للمتطلبات، والحاجة إلى التغييرات الممكنة التي سيتم تحليلها وتحديد أولوياتها.

 أن النظام: إن الحاجة إلى مراقبة منتظمة وتقييم دوري لنظام األتمتة الجديد يهدف إلى التأكد من
 .يتماشى مع أحدث التقنيات 

  العاملينيلبي احتياجات المستخدم و تسجيل. 

 المنظمة ال بد من النجاح المستمر وتحقيق أهداف. 

: هناك حاجة إلى تقديم الدعم لجميع النظم اآللية لفترة طويلة بعد أن يكون  سابعًا: الحفاظ على الدعم التنظيمي
هناك حاجة إلى الدعم  ، لذلكويمكن أن تنشأ مشاكل أثناء عملية التثبيت، المشاريع قد انتهتاختيار األتمتة وتنفيذ 
على العمل من خالل المشاكل ووجود بعض المضايقات خالل األشهر األولى من  العاملينالتنظيمي لتشجيع 

 .العملية بهدف الحصول على منافع أكبر في المستقبل

 من هذه المشاكل والمضايقات:

  يكون المستخدمين قد اعتادوا على النظام اليدوي وفي البداية يكونوا مترددين للتغيير.قد 
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 اليدوي والمؤتمت، وهذا غير ممكن، ألنه  مضيعة خدمين الحفاظ على النظم المزدوجةقد يطالب بعض المست :
 للوقت ويضعف كفاءة النظام المؤتمت.

جراءات إدخال البيانات .4.4.1.1  :تطوير معايير وا 
قبل إدخال البيانات في أي نظام مؤتمت، فمن األهمية بمكان وضع معايير إلدخال البيانات، بما في ذلك 

جراءات إدخال البيا من  هناك ثالثة مستوياتنات والمبادئ التوجيهية للمحتوى. و نماذج إدخال البيانات الموحدة، وا 
نشاء قواعد إدخال الب المعايير المطلوبة في تطوير وتنفيذ  : ياناتوا 

  معايير بنية )هيكل( البيانات: ويقصد بها التحكم بالقالب العام لهيكل البيانات الذي ستدخل فيه البيانات وكذلك
أنواع أساسية من  هناكو بنية العالقات الداخلية بين السجالت في قاعدة البيانات وبين الحقول ضمن كل سجل، 

 اكل األساسية لديها العديد منواألشجار، والجداول. كل من هذه الهيالهياكل: الملفات، والقوائم ، والسجالت، 
 .ختالفات وتسمح للعمليات المختلفة بتنفيذها على البياناتاإل

 .معايير محتوى بنية البيانات: التي تحكم اختيار وصياغة عناصر بيانات معينة في الحقول المحددة 

 يجب أن توظف عند إدخال البيانات في التي مصطلحاتمعايير قيمة البيانات: التي تصف مصادر محددة لل 
 الحقول المحددة.

 الرقمنة .5.4.1.1
 :تمتةمنتجات األنوعان من لدينا عادة 
 دخال البيانات في قاعدة البيانات.استعالمات أو تقارير ناتجة عن إ 

  صورة خلقجهزة المسح الضوئي لباستخدام أكائن المسح الناتجة عن السجالت أو ن الوثائق عصور 
 .رقمية من مستند المصدر

، مما يؤدي نهاوتخزيالسجالت أو الصور إلى أرقام ثنائية أو تحويل الوثائق بأنها عملية  الرقمنةوبالتالي تعرف 
 إلى:
 كات المحليةالشب عن طريقالوصول إليها  أو زيادة فرص الحصول على السجالت التي يمكن تبادلها إلكترونياً  .1

 . الشبكات الواسعة أو اإلنترنت أو
 .لسجالت الورقيةعلى المحافظة ل عامالً  ذلك ويكون ، لحد من استخدام السجالت الورقيةا .1

 المتطلبات المادية لرقمنة السجالت -أ
 :يأواًل: أجهزة المسح الضوئ

يعمل على نقل الصور والنصوص المكتوبة المطبوعة إلى جهاز الحاسوب، حيث يتم التقاط صور  جهازهو 
جراء المعالجات عليها وتسكينها في صورة ملفات رقمية يمكن التعامل معها وتنظيمها وفهرستها ...  من السجالت وا 

 أجهزة المسح ،لمسح االسطوانيةأجهزة ا ،أجهزة المسح المسطحةوهناك أنواع متعددة من الماسحات منها:  إلخ.
 .اليدوية
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( 1/0ية على تقسيم الصورة في شكل أعمدة وصفوف وكل مربع يمثل بإحدى القيمتين )ئو ضتعمل الماسحات ال
 :1وهناك شروط ومواصفات تحدد جودة الماسح الضوئي، وهي .بت 11تمثل  Bitmapوكل مصفوفة 

ة سطوانيماسحات السطحية، أما الماسحات األالصف مثل التقنية المسح: معظم الماسحات تستخدم أسلوب  .1
 Photo Multiplier Tube (PMT.)فتعمل بتقنية 

دقة الوضوح: تشير إلى عدد النقاط أو كثافة البتات التي يستطيع الماسح الضوئي قراءتها أو تمييزها لصورة  .1
 ظهرت الصورة بشكل أوضح.كلما  Bitmapمعينة، وكلما زاد عدد النقاط أو كثافة مصفوفة البت 

وهو مقياس لكمية  Pixel: وتمثل عدد البتات المستخدمة في تمثيل كل بكسل Bit-Depthعمق البت  .1
 ت( كلما زاد درجة وضوح الصورة التيالالمعلومات التي يتم قراءتها من الصورة، وكلما زاد عمق البت )البكس

 يتم قراءتها من قبل الماسح.
 :Digital Camera2:الكاميرات الرقمية اً ثاني

ستخدم في التقاط الصور الفوتوغرافية وتخزينها بشكل الكتروني بداًل من استخدام األفالم هي آلة الكترونية تُ 
 اتختلف سعته Card Memoryمثل آالت التصوير التقليدية، وأغلب الكاميرات الرقمية مزودة بشريحة ذاكرة 

ها، وهذا الكارت يمكن توصيله بالحاسوب لنقل الصور المخزونة عليه وتحويلها إلى شكل التخزينية باختالف أنواع
 واسترجاعًا وفهرسة . اً فات رقمية يمكن التعامل معها حفظمل

وتسمح الكاميرات الرقمية بعرض الصور وحذف غير المرغوب فيها قبل طباعتها، وبالتالي توفر الذهاب إلى 
ستخدم الكاميرات الرقمية في التقاط صور للوثائق التي ال يمكن تصويرها مرة، وتُ معمل تحميض الصور أكثر من 

ويمكن  كبيرة الحجم وغيرها،الالخرائط والرسومات والسجالت كمن خالل الماسح الضوئي مثل الوثائق كبيرة الحجم 
 للتعامل معها.  USBتوصيل الكاميرا الرقمية بالحاسوب عن طريق منفذ 

 ب:: الحواسياً ثالث
ت اإلدخال ستخدم في عمليا، وهي تُ وقد سبق وأن شرحنا عنها ال يتجزأ من عملية الرقمنة اً تعد الحواسيب جزء

دارة وتخزين الصور الرقمية، كما تُ  ستخدم في ضبط إعدادات الماسح الضوئي ومراقبة جودة الصورة الرقمية، كما وا 
ستخدم الحواسيب في تخزين . وتُ اً للسجالت الممسوحة ضوئي   Metadataيتم عن طريقها إدخال البيانات الواصفة 

 الملفات وفهرستها وعمل النسخ االحتياطية.
 : أجهزة التخزين ووسائط التخزين:اً رابع

نحتاج عند مسح السجالت إلى وصفها وبيان كافة المعلومات عنها وحفظها بطريقة تسمح بالوصول إليها 
ذا كانت ع دد السجالت المراد رقمنتها قليل يتم تخزين السجالت الممسوحة على قرص صلب وتأمينها لفترة طويلة، وا 

أما إذا كان مشروع الرقمنة كبير فإنه يتم ، وهذا يفي بالغرض CDوعمل نسخ احتياطية على أقراص مضغوطة 
، مع عمل نسخ احتياطية على Serverبالخادم  التي تدعىكبيرة التخزين السجالت الممسوحة على الحواسيب 

                                                           
1 Queensland State Archives, (http://www.archives.qld.gov.au/Pages/default.aspx), p:13-15. 
2 Center for Humane Arts (2001), "Digital Imaging for Archival Preservation and Online Presentation: Best 

Practices", Michigan State University, p:6 

   (http://www.historicalvoices.org/papers/image_digitization2.pdf). 

http://www.historicalvoices.org/papers/image_digitization2.pdf
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أشرطة ممغنطة، وحتى يتسنى لنا حماية سالمة السجالت المرقمنة، فالبد من وجود آلية لمنع الحذف أو التعديل 
 غير المصرح به من المعلومات المخزنة. 

  البرمجية لرقمنة السجالتالمتطلبات  -ب 
 برامج إدارة السجالت المرقمنة: أواًل:

أي نظام مؤتمت العقل المدبر لهذا النظام، ويعد نظام إدارة السجالت المرقمنة من أهم تمثل البرامج في 
     Electronic Management( EMDويستعين هذا النظام ببرامج إدارة المحتوى ) ،عناصر مشروع الرقمنة

Doc.  اداتا، الخاصة بالميت والذي يضع اإلرشادات والتوجيهات الخاصة بإدارة الوثائق مثل إعداد قواعد البيانات
على استخدام  العاملينوتحديد صيغ وأشكال الملفات، والتكامل على البنية التحتية، وتقديم الدعم الفني، وتدريب 

 التقنيات الحديثة.
ومن الممكن االستعانة بأية برامج أخرى في إدارة السجالت المرقمنة من حيث ربط الصور المرقمنة بالسجالت 

أن و  تحديد مسار ملف الصور الرقميةو  على وصف عناصر الملف طة أن يكون البرنامج قادرالتي تصفها، شري
 يحدد مكان وجود نسخ الصور الورقية.

 برامج التقاط الصور ومعالجتها:ثانيًا: 
تحتوي الماسحات الضوئية على برامج اللتقاط الصور تستخدم في التحكم في جودة الصورة، كما توجد برامج 

ريكها في كبير الصورة وتحتتيح مزيد من التحكم في الصورة وا عطاء مميزات أفضل كإمكانية تصغير وتإضافية 
تجاهات، وزيادة درجة تباين الصورة وسطوعها، وهذه البرامج يتم اختيارها من قبل الشركة المصممة للماسح كافة اإل

 .1ومعرفة درجة توافقها مع أجهزة المسح الضوئي
برامج التي تستخدم في التصوير الرقمي للسجالت مع أجهزة الحاسوب والماسح الضوئي، ويجب أن تتوافق ال
 .Rue Scan  ،Scanitti Pro 2.0 ،Mac OSX :منها فهناك العديد من البرامج

 البرامج اإلضافية: ثالثًا:
 ستخدم في تحرير التقاط الصور واستعراضها، منها:هناك برامج كثيرة تُ 

ويستخدم هذا البرنامج في تحرير الصور واستعراضها بمزايا كبيرة، ويعد من أفضل البرامج : ACD See برنامج .1
 لسرعته وسهولة استخدامه ولتعامله مع جميع صيغ الملفات.

ضافة تأثيرات، Photo Playerبرنامج  .1 : هو عبارة عن برنامجين أحدهما لعرض الصور وعمل التحسينات، وا 
 الفيديو.والثاني لعرض الصور بطريقة 

 : يستخدم في تصفح واستعراض الصور وتحريرها بسرعة وسهولة.Fast Stone Image Reviewبرنامج  .1
شرة تي يمكن الحصول عليها مباوعادة ما يوجد توافق بين برامج الماسح الضوئي وبرامج معالجة الصور وال

سطوانة التعريف الخاصة بالماسح الضوئي أو قد تكون هذه البرامج محملة في ذاكرة الماسح نفسه. كما أن أمن 

                                                           
1 Center for Humane Arts (2001), "Digital Imaging for Archival Preservation and Online Presentation: Best 

Practices", Op.Cit, p:8. 
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والتي تعمل على البحث في النص الكامل للملفات الرقمية  OCRهناك برامج التعرف الضوئي على الحروف 
ير مرغوب تواها، وهذا البرنامج غللسجالت المكتوبة، حيث يحول الصورة إلى نص بطريقة تسمح لنا بالبحث في مح

 به في حالة مسح السجالت الورقية حتى ال يتم التالعب في نص السجل. وهناك برامج مثل :
 .وهي برامج تشغيل الماسح الضوئي ، Wia -Twainبرنامج  -1
وهو مدعوم من شركة مايكروسوفت، وهو جزء من  Windows Image Acquisition WIAبرنامج  -1

 بمسح أي صور نقطية كانت أم رسومية.  ندوز، ويسمحنظام الوي
 : برنامج يسمح للماسح الضوئي بالتعامل مع جميع الصور النقطية الممسوحة.Twainبرنامج  -1
للشركة المنتجة مثل شركة  اً رنامج يختلف من ماسح إلى آخر تبع: وتطبيق هذا البScan 2 Cadبرنامج  -1

Canon ،Epson ،HP. 
أتمتة العمل اإلداري هو استخدام تقانات المعلومات ونظم الحواسيب وبناًء على ما سبق يمكن القول أن 

 ،وبرامجها وشبكاتها في إنجاز األعمال اإلدارية في المنظمات ذات الطابع اإلداري أو اإلنتاجي أو المالي أو الخدمي
تمهيدًا   ،والسرعة في األداء والدقة في النتائج ،الورقيةستغناء عن المعامالت غرض التقليل من العمل اليدوي واإلل

لك يجب ، ولذلكسب القدرة على التعامل مع مجتمع المعلومات والمعرفة وبالتالي التحول إلى اإلدارة االلكترونية
 .هتمام بدراسة أهدافه والعوامل التي ساهمت في ظهوره ومتطلبات تطبيقهاإل
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 التحتية لألتمتة اإلدارية المبحث الثاني: البنية  
  

 . المقدمة 1,2,1
ادية ، وتتمثل في مجموعة من المكونات الماإلدارية ألتمتةلتعتبر البنية التحتية المكون الطبيعي الملموس 

 والبرمجية والبشرية والشبكات، لذلك ينبغي لتوفير البنية التحتية لألتمتة مراعاة عددًا من النقاط منها:
البنية األساسية لألجهزة والمعدات والبرمجيات لغرض تحديثها كي تستجيب للتغير المنشود  إعادة النظر في .1

 لتقديم الخدمة المطلوبة.

 ومواكبة مستجداتها. األتمتةتوفير التكنولوجيا المالئمة لتطبيق  .1

 ومواصلة تدريبها باستمرار. األتمتةتوفير العناصر البشرية المؤهلة في مجال  .1

 لرشيد ورصد المخصصات الكافية إلجراء التحول المطلوب.التخطيط المالي ا .1

 لألتمتة اإلدارية . المكونات المادية2,2,1
آالت  - الفاكس – الطابعات –الحاسوب  اإلدارية: عملية األتمتةالمستخدمة في المادية أهم المعدات 

 .الهاتف – سقاط الضوئيةأجهزة اإل - التصوير والنسخ

 Computerالحاسوب أواًل: 
Computer  من الفعل  مشتقةكلمة إنجليزيةCompute ،وعندما ترجمت إلى اللغة العربية  بمعنى يحسب

الحاسب اآللي، الحاسب اإللكتروني،  إستخدم المؤلفون عدة أسماء وكلمات للداللة عليها: كالعقل اإللكتروني،
 الحاسوب ......إلخ. 

جهاز لمعالجة البيانات أو المعلومات بعمليات فهناك تعاريف عديدة جميعها تتفق على أنه  إصطالحاً أما 
 .أثناء التشغيل بصفة آلية ودون تدخل بشري  بسيطة ومعقدة حسابية ومنطقية

ثم  البيانات ومن ستقبالايقوم ب لكتروني،اعبارة عن جهاز " :أنهبالحاسوب  1(1005فمثاًل عرف )عبابدة، 
ظهارها للمستخدم بصورة أخرى معالجتها  ة وطبعًا إذا أراد أن يقوم بتلك الوظائف البد من أجهزة خاص .ثم تخزينها أوا 

  للتخزين.أخرى للمعالجة وأخرى و تساعده على فعل ذلك، فهناك أجهزة خاصة لإلدخال 
أنه: "نظام متكامل يتكون من مجموعة األجهزة والمعدات  ىالحاسوب علفقد عرف  1(3100، رحو)أما 

،  Softwareالتعليمات تدعى المكونات اللينة أو  البرمجيات منومجموعة  Hardwareالصلبة  المكوناتتدعى 
التي يقوم الحاسوب بمعالجتها أو تخزينها أو كليهما، أما مخرجاته فهي    Dataمدخالت هذا النظام هي البيانات و 

 شرف ورقابة وتحكم اإلنسان" .إويتم ذلك تحت  Resultsأو النتائج  Information  لوماتالمع

                                                           
 .19األردن، ص، ء للطباعة والنشر والتوزيع، عمان، دار الصفا"المعلوماتستخدام الحاسوب في المكتبات ومراكز ا"(، 1005عبابدة، حسان ) 1
 .10-11ص ،األردن ،للنشر والتوزيع ، دار المناهج"مدخل إلى علم الحاسوب والبرمجة بلغة باسكال" ،(1003وآخرون ) غازي ، رحو 1 
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الحاسوب على أنه: "عبارة عن جهاز الكتروني مصنوع من مكونات  1(1010)الشرايعة والزعبي، بينما عرف 
دارة المعلومات بطريقة مامباستخدام أوا توجيههايتم ربطها ثم  منفصلة  ةيذ ثالثوذلك بتنف ،ر خاصة لمعالجة وا 

هي استقبال البيانات المدخلة )الحصول على الحقائق المجردة( ومعالجة البيانات إلى معلومات و عمليات أساسية 
 ظهار المعلومات المخرجة )الحصول على النتائج(.ا  والمقارنات ومعالجة المدخالت(، و )إجراء الحسابات 

 ة من مجموع ارة عن نظام متكامل، هذا النظام يتكون منهو عب الحاسوبأن  السابقة نستنتج التعاريف من
ترتبط بشكل وثيق مع بعضها البعض، وأي تقصير في أحدها يؤدي إلى قصور النظام الحاسوبي  التي المكونات
 :2هيالمكونات هذه  ،بأكمله

والتي تشمل جهاز وهي عبارة عن المكونات المادية لنظام الحاسوب : المكونات الصلبة )األجهزة والمعدات( .1
 التخزين. إلخراج و االمساعدة له مثل وسائط اإلدخال و و األجهزة  الحاسوب

وهي مجموعة األوامر والتعليمات التي تستخدم في إدارة ومراقبة وتشغيل أجهزة : المكونات اللينة )البرمجيات( .1
 ات.اسم البرمجي اويطلق عليه الحاسوب والتطبيقات المختلفة وذلك لتنفيذ األهداف المطلوبة من النظام

وهي الحقائق التي يلزم تغذية الحاسوب بها حتى يقوم بتشغيلها ومعالجتها ووضعها في : البيانات ومعالجتها .1
 ترتيب وتنسيق معين، بحيث تصبح نافعة ومفيدة لمن يحتاجها من الناس باختالف اهتماماتهم.

يدون من تشغيله، ويتوقف نجاح نظام الحاسوب إلى حد وهم مستخدمو نظام الحاسوب والمستف: العنصر البشري  .1
 كبير على كفاءة العنصر البشري الموجود وتمكنه من النظام.

وهي مجموعة التعليمات التي توضح للمستخدم كيفية استخدام النظام الحاسوبي وتشغيله : التعليمات والوثائق .5
 باعها عند حدوث عطل أو قصور في أداء النظام .لتنفيذ التطبيقات المختلفة المطلوبة واإلجراءات الالزم إت

الة في تطوير  التقاناتسبب اهتمام اإلدارة بالحاسوب كأحد  يعودو  رها بالشكل واستثما األتمتةالعلمية الفعَّ
 : 1اإلمكانيات والقدرات التي يتمتع بها نذكر منها األمثل إلى

 نه بمجرد إدخال البيانات إلى الحاسوب يقوم الحاسوب أحيث : الكفاءة العالية في إدارة البيانات والمعلومات
إدخال أمر آليًا أو ب )نقل ونسخ واسترجاع وتخزين البيانات والمعلومات(كل العمليات  أوبعض  أوبتنفيذ أحد 

 .من المستخدم
  :من  لبوجود هذه الميزة إمكانية معالجة كم هائ أصــــبح حيثالســــرعة الفائقة في أداء وتنفيذ عمليات المعالجة

البيانات والحصـــول على كم هائل جدًا من المعلومات والتي كان من العســـير الحصـــول عليها منذ ســـنوات إال 
 بعد جهد بشري كبير يستغرق وقتًا كبيرًا.  

 : وهذا يتعلق بدقة البيانات وصــــحتها المدخلة إلى الحاســــوب من جهة، ومن  الدقة في تنفيذ العمليات المختلفة
ئج وبالتالي ينعكس ذلك على صـــــــــحة النتا حة ومنطقية البرنامج المعالج لهذه البياناتجهة أخرى يتعلق بصـــــــــ

   .والمعلومات المخرجة

                                                           
 .5ص، وائل للنشر والتوزيع، األردن، عمان دار ،"الجاهزةالحاسوب والبرمجيات " ،(1010الشرايعة، أحمد، والزعبي، محمد بالل ) 1 
 .15-11، ص ، مرجع سابق"مدخل إلى علم الحاسوب والبرمجة بلغة باسكال" ،(.1003رحو، غازي وآخرون ) 1 
 .19-10، ص سابقالمرجع ال 1 
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 مكن ت لكترونية ذات كفاءة عالية جداً االحاسوب مبني على دوائر : فالقدرة على العمل فترات طويلة دون أخطاء
هناك إمكانية تبديل العطل ئر، ومع هذا إال في حالة تعطل إحدى هذه الدوا الحاسوب العمل ساعات طويلة

 .واالستمرار في العمل مباشرة مباشرة
 حيث يقوم الحاسوب وحسب برامج مصممة مسبقًا بأداء عمليات متعددة : تنفيذ العمليات المطلوبة بشكل آلي

 ومتنوعة آليًا دون تدخل اإلنسان.
 يشغلها الحاسوب، مثل برامج معالجة أن وذلك من خالل تعدد البرمجيات التي يمكن : تعدد االستعمال

 ...برامج إدارة قواعد البياناتو النصوص، 
 printers:1الطابعات ثانيًا: 

تستخدم الطابعات إلظهار النتائج مطبوعة على الورق، ويوجد تباين بين الطابعات في الحجم والسرعة والثمن 
الطابعة و وهناك أنواع مختلفة من الطابعات : الطابعة النقطية،  ،والكثافة والتي تقاس بعدد النقاط في اإلنش الواحد

 ، إال أن أفضلها من حيث السرعة والوضوح هي الطابعة الليزرية. …السطرية  والطابعةالليزرية 
 Fax copy:2 الفاكسثالثًا: 

 في أي مكان في العالم آخر فاكس جهاز أي إلى ويرسلها ورقي مستند أي عن صورة بعمل يقوم جهاز وهو

جهاز التصوير  باستخدام مستند أي عن صورة لعمل نفسه المستغرق  الزمن الالزم هو والزمن ،الهاتف خطوط عبر
 يساهم في فعالية إنجاز األعمال اإلدارية المختلفة وهو وبذلك يتم توفير الوقت والجهد الذي يستغرقه نقل الرسائل،

 .من خالل ربطه مع أجهزة الحاسوب
 3:آالت التصوير والنسخرابعًا: 

ونوعه، حيث يقوم بنسخ الوثائق والصور وهي من المستلزمات الضرورية ألي مكتب مهما يكن حجمه 
والرسوم بسرعة وبتكلفة زهيدة نسبيًا. ومعظم ناسخات اليوم تستخدم تقنية جافة تدعى "اكسروغرافي" تستخدم الحرارة. 
ينتشر استخدام اآلالت الناسخة في مجاالت العمل والتعليم والمؤسسات الحكومية. إال أن الكثير من التوقعات تشير 

ار في استخدام هذه التقنية بسبب التقدم الكبير والحثيث للنظام الرقمي في صنع الوثائق وتوزيعها دون إلى انحس
صول للح الحاسوبمن استخدام  . ولكن بال شك ما زال استخدام آالت النسخ أفضل عملياً الورق الحاجة الستخدام 

 على نسخة لقطعة من الورق.
  Projector  :4جهاز اإلسقاط الضوئي خامسًا: 

وهو عبارة عن جهاز يوصل بالحاسوب يمكن بواسطته عرض ومالحظة النتائج التي يعالجها الحاسوب 
شكل مكبر، باإلضافة إلى عرض التعليمات واألوامر التي تحتاج إلى تفعيل من قبل المستخدم، وتستخدم هذه ب

 عالنات والتعليماتويمكن أيضًا استخدامه لعرض اإل المؤتمرات،جتماعات و لعرض المعلومات أثناء اإلاألجهزة 

                                                           
 .15ص، سابقمرجع ، "الحاسوب والبرمجيات الجاهزة" ،(1010الشرايعة، أحمد، والزعبي، محمد بالل ) 3 

2  www.hazemsakeek.com/QandA/Fax/Fax.htm 
3 http://ar.wikipedia.org/w/index.php 

 .110، ص"نظم المعلومات"، مرجع سابق ،(1003نائب، ابراهيم وآخرون ) 1 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%B1%D9%82
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%B1%D9%82
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%A7%D8%B3%D9%88%D8%A8
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%A7%D8%B3%D9%88%D8%A8
http://www.hazemsakeek.com/
http://www.hazemsakeek.com/
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A2%D9%84%D8%A9_%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%AE%D8%A9&oldid=12037981
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الضوئي تختلف من حيث النوع والحجم وسرعة وهناك أنواع مختلفة ألجهزة اإلسقاط  المنظمة أو زبائنها، لعاملي
 العرض.

 :Telephone الهاتفسادسًا:  
نما هو نظام اتصال داخلي معقد. فهو يقوم   إن الهاتف ليس مجرد أداة للنداء أو إنهاء األعمال عن بعد، وا 

هناك كميات واسترجاعها، و بربط المنازل والمكاتب بأجهزة الحواسيب المركزية إلدخال البيانات والمعلومات وتحليلها 
ضخمة من المعلومات تنتقل عن طريق االتصال الهاتفي سواء داخل الدولة أو خارجها، فقد أصبح الهاتف أداة 

 للربط بين عدد كبير من وسائل التقانات الحديثة والمتلقي سواء في أماكن اإلقامة أو العمل.

 لألتمتة اإلدارية المكونات البرمجية .3,2,1
بالمكونات البرمجية،  تؤدي وظائف معينة داخل الحاسوبالتي  programsمجموعة من البرامج  ىيطلق عل
لة مبرمجةجراءات وا   تعليمات منويتكون البرنامج  ، 1للتحكم والسيطرة والتنسيق بين المكونات المادية للحاسوب ومفص 

 الحواسيب كي توجه البرمجيات تصمم إذ المهمةالتقانات  من أصبحت وقدوتتولى مهام تنفيذ التطبيقات المختلفة، 

 .1ومفيدة مفهومة أشكال الى وتحويلها وتحديثها واسترجاعها البيانات وخزن  المدخالت قراءة في
 وتصميم لتحليل مؤهلة فنية ِمالكات الى الحاسوب، وتحتاج يفهمها خاصة بلغة مكتوبة تعليمات البرمجيات وُتَعد

 من مجموعة وضع أجل من الحاسوب عمل استخدام بكيفية معرفتهم المبرمجون  ويستخدم ،1وبرمجتها األنظمة

 تعطي حتى مراراً  وتعديلها فحصهاليتم  الى الحاسوب التعليمات هذه وُتدَخل ، مفيدة وظائف زنجتُ  التي التعليمات

 .1المطلوبة الصحيحة النتائج
برمجيات ، و System Softwareبرمجيات النظام  اإلدارية: األتمتةأهم البرمجيات المستخدمة في و 

 .Software Application التطبيقات  

 أواًل: برمجيات النظام 
وهي البرامج المعدة من قبل مصنعي الحواسيب والتي يستخدمها الحاسوب ليتحكم ويوجه ويشرف على نظام 

اسية برمجيات النظام إلى ثالث مجموعات أسالحاسوب بأكمله من مكوناته المادية وبرامج التطبيقات، ويمكن تقسيم 
 هي: أنظمة التشغيل، المترجمات والمفسرات، البرامج الخدمية.

  أنظمة التشغيلOperating Systems 5 
وهي البرامج المسؤولة عن عمليات تشغيل األجهزة والمعدات وفق نظام خاص وخطوات مرتبة من أجل 

 برامج التطبيقات. معالجة البيانات واإلشراف على تشغيل جميع
                                                           

1  Laudon & Laudon (2004) ,"Management Information Systems", Op.Cit, p: 12 
2  Krajewski J., Lee & P. Ritzman, Larry (2005), "Operations Management: Processes and Value Chain", 7th 

ed., Prentice Hall, p:513.  
دارة المعلومات تقانة '(،1000) حسن محمد إبراهيم عجام،1  من عينة آلراء مقارنة دراسة تحليلية (اإلستراتيجي الخيار في وأثرهما المعرفة وا 

 .51ص، العراق واإلقتصاد، اإلدارة كلية ،المستنصرية الجامعة الى مقدمة دكتوراه رسالة ،("العراقية المصارف مديري 
 الشركة في حالة دراسة(التسويقي  األداء في وأثرهما المعلومات وتكنولوجيا التسويقية المعرفة(، "1000) الزهرة عبد نعمة أزهار غنيم، أبو 1

 .109، ص، العراقواإلقتصاد كلية اإلدارة- المستنصرية  الجامعة الى مقدمة دكتوراه رسالة ،("الجنوبية لإلسمنت العامة
 .11 -10ص سوريا، ، منشورات جامعة حلب، تشغيل الحاسوب"نظم " ،(1000) العبيد، عبد الرحمنمحمد و ، ضاهر 5 
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ة ، فالمستخدم يتعامل مع مكونات الحاسوب المختلفحلقة وصل بين المستخدم والحاسوب وتمثل أنظمة التشغيل
 من خالل نظام التشغيل الذي ينظم العمليات التي يقوم بها الحاسوب.

دوز يل وينوهناك العديد من أنظمة التشغيل المستخدمة حسب نوع وحجم الحاسوب، ويعتبر نظام التشغ
(Windows 95, 97, 98, 2000, NT, XP,2007,2013  من أنظمة التشغيل الشائعة االستخدام مع أجهزة )

من هذه الميزات  ،الحواسيب الشخصية التي تتمتع بمواصفات وخصائص جعلته في طليعة أنظمة التشغيل المثالية
 والخصائص:

 سية والملحقة .إمكانية التحكم والسيطرة على مكونات الحاسوب األسا .1
أداء العمليات األساسية التي تساعد المستخدم التعامل مع مكونات الحاسوب مثل نسخ الملفات ونسخ األقراص  .1

نشاء مجلدات وتنسيق األقراص من خالل واجهة استخدام مريحة وجذابة وفعالة في آن واحد  .وا 
يتيح تشغيل العديد من البرامج التطبيقية المتوفرة في األسواق مثل برامج معالجة النصوص وبرامج إدارة قواعد  .1

 . …البيانات والبرامج المحاسبية وبرامج التحليل المالي والتخطيط والتصميم الهندسي 
 ه.ة إلى الحاسوب والخارجة منتنظيم األعمال التي يقوم بها الحاسوب كإدارة الذاكرة وتنسيق المعلومات الداخل .1
 القدرة على أداء عدة وظائف في نفس الوقت . .5
 السماح لعدد من المستخدمين التعامل مع الحاسوب في وقت واحد. .1
 القدرة على التعامل مع عدد كبير من األجهزة الحاسوبية المصنعة في شركات مختلفة. .0
 القدرة على التعامل مع شبكات الحاسوب وشبكات اإلنترنت. .9

  Application Software ثانيًا: برمجيات التطبيقات

ـألة مشكلة معينة أو مـس وهي تلك البرامج التي تعد من قبل مستخدمي الحاسوب من المبرمجين بهدف حل 
مجيات ( إلى: بر 5والتي يمكن تصنيفها حسب استخداماتها في األنشطة اإلدارية كما في الشكل )معينة تواجههم، 

جتماعات والمؤتمرات عن بعد، برمجيات دعم المكاتب، برمجيات اإلتصاالت االلكترونية، برمجيات اإل إدارة الوثائق،
 برمجيات إدارة قواعد البيانات.

  1سنقوم بتوضيح ذلك من خالل ما يلي:

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 الجامعة االسالمية بغزة، فلسطين. ،"اإلدارية نظم المعلومات" ،(1003االدهدار، مروان )  3 
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البرامج التي ُتستخدم مجموعة من  وهي: Document Management Programs إدارة الوثائق برمجيات -أ

 ، من هذه البرامج:ونقاًل وحفظاً  ومعالجةً  للتعامل مع الوثائق كتابةً في األتمتة اإلدارية 

ية التي تحول : وهي البرمجيات الحاسوبWord Processing Programsمعالجة الكلمات  برمجيات .1
ها إلى وثائق إلكترونية، يمكن معالجت باإلضافة إلى األشكال والرسومات المكتوبة( النصوص )الشفوية أو

المذكرات ورقية، مثل: الخطابات والرسائل و  إلكترونية أوتقارير إلى  تحويلهاوتخزينها ونقلها إلكترونيًا، أو 
ين يتطلب المنظمة الذ عامليوأغلب ستخدم هذه البرامج أو بعضها من قبل السكرتارية والمدراء تُ  .روالتقاري

: داريةإلت األكثر انتشارًا في األعمال اعملهم طباعة تقارير أو نماذج معينة، من أشهر هذه البرمجيا
Microsoft Word  ،Microsoft power point 

ي حزمة برمجية جاهزة تستخدم لتصميم ه: Desktop Publishing Programs النشر المكتبي برمجيات .1
ألنشطة اأحدث البرمجيات المستخدمة في أتمتة من عتبر تو ، أشكال التقارير المطبوعة والمجالت والصحف

برجميات إدارة 
 قواعد البياانت

برجميات دعم 
 املكاتب

برجميات 
االجتماعات/ 

 املؤمترات عن بعد

برجميات 
تصاالت اإل

 االلكرتونية

 إدارةبرجميات 
 الواثئق

 برجميات التطبيقات

 برجميات العمل اجلماعي

 ددةاملتع برجميات الوسائط

 الرسوم برجميات

 يةاإللكرتون برجميات اجلداول

 برجميات منظم املكتب

 برجميات معاجلة الكلمات

 برجميات األرشفة

 النسخبرجميات إعادة 

 برجميات معاجلة الصور

 برجميات النشر املكتيب

 برجميات الفاكس

 برجميات الربيد االلكرتوين

 نشر الويب برجميات

 برجميات الربيد الصويت

 يونيةالتلفز  برجميات االجتماعات

 السمعية برجميات االجتماعات

 عن بعد برجميات العمل

 

 املرئية برجميات االجتماعات

 

 ( انواع الربجميات5الشكل )

 من إعداد الباحثة ابالعتماد على أدبيات نظم املعلومات اإلداريةاملصدر: 
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شكل لغرض طباعة الكتب والنصوص ب أيضاً ستخدم ويُ كالصحف والمجالت،  اإلدارية التي تحتاج إلى النشر
 ةعابستخدم بشكل واسع لطرائع، بحيث يستطيع أن يدمج الصورة والنص على الوثيقة الواحدة، ولذلك يُ 

،  Microsoft Publisher ،InDesign). من أشهر برمجيات النشر المكتبي المنشورات بكافة أنواعها
Quark Xpress  ،Page Maker) 

 إلدارة الصور إلكترونيًا، برمجيات: وهي  Image-processing Programs صورالمعالجة  برمجيات .1
تسمح للمستفيد  التي scannersمن أهمها الماسحات ، عدد من األجهزة والمدخلة إلى الحاسوب بواسطة

ا، وا عادة إخراج صورة طبق بإدخال صور الوثائق كما هي في األصل إلى الحاسوب وتخزينها، ومعالجته
قد تكون صور الوثائق تتضمن نصوص، وبيانات رقمية، وكتابات يدوية،  األصل أو معدلة عن هذه الوثائق.

 Portable Documentهذه البرمجيات، من هذه البرمجيات )وأشكال، وكلها يمكن التعامل معها بواسطة 

Format(PDF  ،PeperScan2014،Windows Image Acquisition WIA . 

إعادة  البرمجيات التي تساعد المستخدم علىهي و :  Reprographies Programsإعادة النسخ برمجيات .1
إنتاج عدد كبير من النسخ للوثيقة الواحدة. وا عادة النسخ من الممكن أن يتم بواسطة طابعة الحاسوب نفسها 

ا يكون العدد متوسط. أما في حالة الحاجة عندما يكون العدد قليل، أو بواسطة أجهزة التصوير العادية عندم
إلعادة نسخ أعداد كبيرة من الوثائق، وبخاصة تلك التي تتكون من عدد من الصفحات، فتستخدم في هذه 

ذه البرمجيات من ه الحالة أجهزة تصوير ذكية خاصة، تقوم آلياً بتصوير النسخ وفرزها وربطها حسب الطلب.
(Cobian Backup ،Driver Magician Lite 3.94 ،Portable Driver Magician Lite 3.93.) 
الوظائف الهامة من وظائف إدارة الوثائق،  إحدىاألرشفة تعد : Archival Programsاألرشفة  برمجيات .5

فعلى الرغم من أن األرشفة التقليدية مازالت منتشرة، وبخاصة في اإلدارات الحكومية، فإن أنظمة التخزين 
اإللكتروني تتزايد معدالتها بسرعة عالية. ومن أهم وسائل التخزين اإللكتروني: األشرطة الممغنطة وأشرطة 

تاج إلى وبالتالي هذا الوسائل تح ، واألقراص الليزرية، واألقراص المرنة، وغيرها....الكاسيت، والميكروفيلم
برمجيات تقود المستخدم إلى إجراء التخزين االلكتروني، تدعى هذه البرمجيات برمجيات األرشفة منها 

(DocuWare،Save Library System from News Bank.) 
نية والبرامج الخاصة باالتصاالت اإللكترو  التقانات البرمجيةموعة من : وهي مجتصاالت اإللكترونيةاإل  برمجيات -ب

 منها: التي تسمح للمنظمة بإرسال واستقبال الرسائل والوثائق والتقارير

لنقل الرسائل بين  وُتستخدم هذه البرمجيات:  Electronic Mail Programsالبريد االلكترونيبرمجيات  .1
تلفة داخل المنظمة، ويمتد لينقل الرسائل إلى البيئة الخارجية التي تعمل المستويات والوظائف اإلدارية المخ

لى ستقبال موانخفاض التكلفة والهدر وسرعة اإلرسال واإل، وقد ساعد سهولة االستخدام ضمنها المنظمة ن وا 
ريد بعدة عناوين في نفس الوقت على انتشار هذه الخدمة. من البرامج التي تساعد اإلداري على استخدام ال

 .Microsoft Outlookااللكتروني 

: يشبه البريد الصوتي إلى حد كبير البريد اإللكتروني Voice Mail Programsالبريد الصوتي  برمجيات .1
باستثناء إرسال الرسالة بالصوت عن طريق الهاتف، ويتطلب البريد الصوتي حاسوب ذو قدرة جيدة لتخزين 

http://download.m5zn.com/Software/19588/Cobian-Backup-Gravity-Beta.html
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ي تساعد من البرمجيات الت تستعاد هذه الرسائل بشكل سماعي مفهوم..الرسائل السمعية بأشكال رقمية، ثم 
 (rocket talk ،Vocalist21على ذلك )

ما هو  نقل البرمجيات التي تمكن المستخدم من وهو :Facsimile Programs (FAX)الفاكس برمجيات  .1
فر لدى ريطة أن يتوايقوم بنسخ الوثائق عن مسافات بعيدة، ش حيث. الفاكسمخزن داخل الحاسوب بواسطة 

لجهاز أن ا وهناك برمجيات تسمح لهذاعن بعد.  النسخ اإللكتروني وبرمجيات المرسل والمرسل إليه أجهزة
 Snappyمن البرمجيات التي تساعد على ذلك ) .يتدخل المستخدم.يقوم بإرسال واستقبال النسخ ذاتياً دون أن 

Fax 5.10.2.5 ،Fax Machine 5.02)  

وتخزين نشاء وتحويل وهي برمجيات تستخدم إل: Web Publishing Programs الويبنشر برمجيات  .1
 ع الفرق تمكن المستخدمين التشارك مبحيث  اإلنترنت أو اإلنترانتفي مخدمات  اً المستندات المرتبطة تشعبي

  .الويب اتمن خالل متصفح المنظمةمجموعات العمل أو  أو
: لقد كان من نتاج تطور Teleconferencing Programsجتماعات/المؤتمرات عن بعد اإل برمجيات -ت

تصال المتعدد الوسائط بين مجموعة من األفراد، ونتج عن ذلك ما يعرف المعلومات استخدام اإل تقانات
باعدة، متافية ، والتي تعني اجتماع عدة أشخاص، يتواجدون في مواقع جغر عن بعدبالمؤتمرات أو االجتماعات 

ماع سماع ورؤية جتنية، والتي تتيح لكل مشترك في اإلتصال السمعية والبصرية واإللكترو باستخدام وسائل اإل
االجتماعات  - Audio Conferencingاالجتماعات السمعية : )ومن هذه االجتماعات ،وقراءة اآلخرين

 Television Conferencingزيونية االجتماعات التلف - Video Teleconferencingالفيديوية )المرئية( 
 (.Telecommutingالعمل عن بعد  -

: هناك العديد من األنظمة والتطبيقات األخرى التي Office Support Programsدعم المكاتب  برمجيات -ث
دارة   األنشطة اإلدارية من أهمها:تساعد في تنسيق وا 

صممت خصيصًا لدعم مجهودات العمل هي حزم من البرمجيات و : groupwareبرمجيات العمل الجماعي  .1
التعاوني بين جماعات العمل. مثل هذه الحزم تقدم دعم متكامل للعديد من النشاطات بالعمل الجماعي. ومن 
أهم خصائص برمجيات العمل الجماعي أنه يمكن ألكثر من فرد واحد أن يعمل بالتزامن أو بأوقات مختلفة 

فس البرمجة، مثل قاعدة البيانات المشتركة )فهرس عناوين الزبائن(، من أفراد آخرين بمساعدة أو باستخدام ن
 التي يمكن ألكثر من فرد أن يستخدمها بشكل متزامن أو غير متزامن.

: وهو حزمة من البرمجيات التي تزود اإلداري بأدوات إلكترونية Desktop Organizerمنظم المكتب  .1
 ،Notepadالمكتب التقليدي مثل: برمجية دفتر المالحظات  مشابهة تماماً لألدوات التي تستخدم على طاولة

: وهذه البرمجة Card Fileملف البطاقات  ،Electronic Calendaring System نظام التقويم اإللكتروني
تقدم للمستفيد ملف من البطاقات لتسجيل عناوين وأسماء الزبائن، التي يمكن أن تصنف حسب رغبة المستفيد 

الحاسبة  ،Clock & Dateالساعة والتاريخ ، الحروف األبجدية أو أي معيار آخرحسب األرقام أو 
Calculator. 

هي برامج توفر طريقة سهلة لحساب الكميات بشكل أوتوماتيكي لخدمة أغراض العمل. : الجداول اإللكترونية .1
جراء حسابات من أجل فحص ال ات التي من تغير تم تصميم الجداول االلكترونية لتوفير تحليل للبيانات وا 
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والذي يعد من أفضل  Microsoft Excel :الممكن أن تحدث في وضع معين. ومن أمثلة هذه البرامج
نشاء  جراء الحسابات والتحليالت اإلحصائية عليها وا  البرمجيات التي صممت لمعالجة البيانات الرقمية وا 

 .ستخداماإل أوامر وأدوات برمجية سهلة من خاللالرسومات البيانية 
هي البرامج التي تنتج الصور المرئية على هيئة رسوم أو أشكال أو صور من : Graphicsبرامج الرسوم  .1

 Photoshop : الرسام وأجل تسهيل فهم المعلومات وتوضيحها. ومن بعض برامج الرسوم شائعة االستخدام
التي توفر وتعالج إلى صنف من البرمجيات المصطلح  هذا يشير: Multi Media نظم الوسائط المتعددة .5

لتلك  تكامالً م اً النصوص( بشكل يؤمن ربط، المعلومات بأشكال فيزيائية مختلفة )الصوت، الصورة، الرسوم
، من هذه البرمجيات األشكال بهدف عرض المعلومات في نصوص تتزامن مع الصورة والصوت والحركة

Windows Media Player ،Windows Movie Maker،Jet Audio 7.0 . 
 لتصميم بمساعدة الحاسوب، وغيرها.ا .1

تجعل معالجة المعلومات أكثر سهولة ألي مجموعة من المعلومات وهي برمجيات  :إدارة قواعد البيانات برمجيات -ج
تطبيقات ومن أهم ال، المتشابهة وتنظم البيانات في عدة مستويات مختلفة تسمى الحقول والسجالت والملفات

 (، بيانات الزبائن، إدارة نظامالعاملينن ؤو عد البيانات هي بيانات األفراد )شواالستخدامات لبرامج إدارة قوا 
تربط قاعدة البيانات بمستخدميها،  Interfaceواجهة بيئية  بمثابةوتعتبر برمجيات إدارة قواعد البيانات  المخزون.

حيث يتم من خاللها استالم طلبات المستخدمين وترجمتها إلى البرامج الالزمة لتنفيذها، تخفي في طياتها الكثير 
 ذه البرامج:ومن أمثلة همن التعقيدات الداخلية عن المستخدم أو البرنامج التطبيقي الذي يستخدم قاعدة البيانات، 

,Microsoft Access Oracle . 

 الحاسوبية الشبكات. 4,2,1
( التي تتصل ببعضها، وتتيح (Peripherals واألجهزة المحيطية الحواسيبهي مجموعة من أجهزة 
( وكرت (Printer واألجهزة المتصلة بالشبكة مثل الطابعة ((Resourcesلمستخدميها أن يتشاركوا الموارد 

الحد األدنى لمكونات  ويجب أن ال يقل   وغيرها.. CD) – (ROM Driv( ومحرك القرص المدمج(Modemالفاكس
 . 1على األقل حاسوبعن جهازي  الحاسوبيةشبكة ال

ن يكمربطت بعضها مع بعضها اآلخر لتويمكن أيضًا تعريفها بأنها "عبارة عن مجموعة من الحواسيب 
مشتركي  البيانات والمصادر المتوفرة لدى من التراسل فيما بينهم من أجل تبادل المعلومات والمشاركة فيمستخدميها 

 .1الشبكة والتي ال تتوفر لدى البعض اآلخر"

 . دور الشبكات في عملية األتمتة1,4,2,1
 وأنواعها يماتهاتقس بجميع الحديثة اإلدارة تلعب الشبكات دورًا هامًا وأساسيًا في أتمتة العمل اإلداري إذ تعتمد

 دون  موقعه من كل منظماتهم داخل والمدراء للمستخدمين البيانات والمعلومات من االحتياجات لتلبية الشبكات على

                                                           
1  http://www.pc-worlds.net/pctop.htm 

 .11ص سوريا، ، منشورات جامعة حلب،"أسس إدارة الشبكات الحاسوبية" ،(1009ضاهر، محمد ) 1 

http://www.pc-worlds.net/pctop.htm
http://www.pc-worlds.net/pctop.htm
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 بياناتال ومن جهة أخرى لتبادل جهة، الورقية هذا من الملفات تكديس ودون  هناك إلى هنا من التنقل إلى اللجوء
دارة أعمالهم نجازإل األخرى  والمنظمات والموردين الزبائن مع والمعلومات  المنظمة. موارد وا 

الة التقنيات الشبكات كأحد تتمتع بها التي والقدرات اإلمكانيات ومن أبرز  :1داري ل اإلأتمتة العم في الفعَّ
 في الشبكة مستخدمي تشارك إمكانية الحاسوب شبكة : توفر Software Sharing البرمجيات في المشاركة .1

 بخزن  تالمنظما إحدى تقوم أن المثال سبيل على يمكن إذ الشبكة، عقد إحدى في المتواجدة واألنظمة البرمجيات
 هذا تخداماس إمكانية بتوفير وبرمجياتها أجهزتها خالل من الشبكة فتقوم الحواسيب أحد في المعلومات نظام
 أقسام يف وبياناته المعلومات نظام نفس تواجد لتكرار الحاجة دون  األخرى  المنظمة أقسام مختلف قبل من النظام

 .األخرى  وأجهزتها المنظمة
 االستثمار في يساعد الشبكة جودفو Sharing Hardware Resources :  المادية المصادر في المشاركة .1

 إلى ؤديي مما وغيرها، التخزين وحدات الراسمات، الطابعات، مثل بالشبكة، المرتبطة واألجهزة للمعدات األمثل
 محدودة دادأع باستخدام واالكتفاء ،المنظمة ضمن واحد موقع من أكثر في المصادر هذه تواجد تكاليف تخفيض

 .منها
 إلى معينة بيانات تحتاج أن الممكن من : :Providing Distributed Processing الموزعة المعالجة تأمين .1

 لةبسهو  الخدمة تلك مثل تؤمن الحاسوب شبكة ووجود الشركة، من موقع من أكثر في قرار اتخاذ أو معالجة
 .ومعالجتها المعلومات تبادل لعمليات الالزم الزمن في اختصاراً  وتحقق

 Providing Speed and Reliability for Users الشبكة مستخدمي ألنشطة والموثوقية السرعة توفير .1

Activitiesمباشرة بدائلال توفير للشبكة يمكن إذ عالية وموثوقية أداء بسرعة الحاسوب شبكات بعض : تتمتع 
 بأقلو  عمله بمتابعة الشبكة لمستخدم تسمح بحيث الشبكة مكونات أحد في ما عطل أو خلل حدوث حال في

 .الوقت في ممكن ضياع
 الشبكات تشغيل نظم من العديد بنية تسمح : Providing Central Control للنظم المركزية السيطرة تحقيق .5

 ورفع يدج بشكل إدارتها إمكانية يوفر مما مركزي  موقع خالل من بها والتحكم الشبكة عناصر جميع بمراقبة
 .مستخدميها بأداء والتحكم الشبكة على العمل أداء مستوى 

 في المستخدمة والمعدات األجهزة تنوع ن: إ Providing Compatibility عناصر الشبكة بين التوافق تأمين .1
 أو غيلالتش نظم في االختالف أكان سواء والمعدات األجهزة تلك عمل في توافق عدم مشكلة تخلق قد المنظمة

 لكت ربط على وتساعد تسمح المتخصصة برمجياتها خالل ومن الشبكة وجود لذلك فإن .تصميمها بنية في
 .بينها فيما التخاطب من وتمكنها ببعضها المختلفة األجهزة

 اتوالبيان الملفات تبادل إمكانية الحاسوب شبكة توفر: Exchange Files and Data  والبيانات الملفات تبادل .0
 عمليات تنفيذ يف التقليدية األساليب من بدالً  عالية أمان ودرجة عالية وسرعة فائقة بسهولة الشبكة مستخدمي بين

 التبادل هذا حقيقت واألقراص الليزرية والفالش في المرنة األقراص استخدام على أساساً  تعتمد كانت التي التبادل
 .المتباعدة األجهزة بين

                                                           

 .11، ص، مرجع سابق"أسس إدارة الشبكات الحاسوبية" ،(1009د )ضاهر، محم 1 



 
 

 األتمتة اإلدارية                                                                                   ولاألالفصل   11

-E االلكتروني البريد خدمات وجود إن Chat and Discussion : الشبكة مستخدمي بين والمناقشة التخاطب .9

Mail  النقاش حلقات وبرمجيات Chatting التخاطب في الشبكة مستخدمي تساعد الشبكات، تقنية ضمن 
 .بالمسافات التقيد دون  عالية وسرعة بيسر بينهم فيما والنقاش

 بحماية تقوم عالية أمن بمواصفات الشبكات نظم معظم تمتع: تInformation Security المعلومات حماية .3
 لمتبادلةا والبيانات الملفات يحمي مما بذلك، متخصصة برمجيات خالل من مستخدموها يؤديها التي األنشطة

 .أنواعها بمختلف األنشطة هذه خصوصية على وتحافظ ،Hackers  الدخالء عبث من
 نقل بإمكانية الحديثة الشبكات تتميز: Multimedia Transmission  المتعددة بأشكالها المعلومات نقل .10

 كل ربط إلى الشبكات هذه وتهدف ،المتكاملة الرقمية الشبكات كخدمة المعطيات إلى إضافة والصورة الصوت
 ذهه توفرها التي المفيدة الخدمات من. السرعة عالية بخطوط المنزل في أو العمل مكان في سواء حاسوب
 مع التخاطب أو بعد عن المؤتمرات إجراء تؤمن التي Video conference المرئية المؤتمرات هي الشبكات
 .ومسموع مرئي بشكل األخرى  الجهات

 أنواع الشبكات حسب انتشارها الجغرافي. 2,4,2,1
لجغرافي الشبكة أو حسب انتشارها اهناك تصنيفات عديدة للشبكات، نصنف الشبكات عادًة إما حسب هيكلية 

ولكن مايهمنا هنا في أتمتة العمل اإلداري هو التصنيف حسب  ،أو حسب دور كل حاسوب في تنفيذ خدمات الشبكة
 LAN, WAN, MANانتشارها الجغرافي والتي تنقسم إلى ثالثة أنواع 

 Local Area Networks  (LANs)1أواًل: الشبكات المحلية 
 ن نسميأيمكن هي شبكة تربط عددًا من منظومات الحاسوب بعضها ببعض في مجال جغرافي محدود، 

و قد يزيد العدد الى مئات األجهزة ولكن  ة،محلي متصلين ببعض في مكتب أو في مبنيين منفصلين شبكة حاسوبين
ا داخل بالحصول على البيانات والمعلومات، وتبادله للعاملين، فهي تسمح ة في المسافة بينهابتكون متقار  يجب أن

 المنظمة. 
 Wide Area Networks  (WANs)ثانيًا: الشبكات الواسعة 

شبكة تربط الحواسيب المنتشرة في مناطق جغرافية واسعة كالمدن والدول وحتى القارات. وترتبط هذه هي 
ة واألقمار الصناعية. وتستعمل الشبكات الموسعالحواسيب مع بعضها عن طريق قنوات اتصال مثل خطوط الهاتف 

لة العمومية   .1لالتصال ببعضها عبر مسافات بعدية (PSTN)شبكة الهاتف المبد 
 ويمكن تصنيف الشبكات الواسعة ثالثة أنواع:

وهي الشـــــبكة التي تربط المنظمة الواحدة بفروعها مثل الشـــــبكات المســـــتخدمة  :Intranetشببببكة اإلنترانت  -أ
م فقط وه العاملينبين فروع البنك الواحد، تمكنك هذه الشــــــــــبكة من مشــــــــــاركة معلومات وموارد المنظمة بين 

 المخولون بالوصول إليها.

                                                           
 .150، صمرجع سابق، "العمل اإلداري التقليديالحكومة االلكترونية : ثورة على " ،(1001أبو مغايض، يحيى محمد علي ) 3 
 .59ص ،مرجع سابق، "الحاسوب والبرمجيات الجاهزة" ،(1010الشرايعة، أحمد، والزعبي، محمد بالل ) 1 



 
 

 األتمتة اإلدارية                                                                                   ولاألالفصل   11

، بحيث يســــــــتطيع وهي امتداد لشــــــــبكة انترانت الخاصــــــــة بمنظمة معينة :Extranetشببببببكة اإلكسبببببترانت  -ب
األشـــــــــــــخاص المخولون مثل الزبائن من خارج المنظمة أومن منظمات أخرى بنفس المجال الوصـــــــــــــول إلى 

 . 1البيانات والتطبيقات الموجودة على انترانت

شـــــبكة عمالقة من هي عبارة عن : تعد من أشـــــهر وأهم الشـــــبكات الواســـــعة، ف Internetشبببببكة اإلنترنت  -ت
العالم وتربط المجتمعات بكل قطاعاتها ونشـــــــــاطاتها المختلفة، كما أنها تمتاز الحواســـــــــيب المتشـــــــــابكة حول 

بإمكان أي فرد كان وفي أي مكان الوصـــــول إليها، باإلضـــــافة إلى أنها تمكن مســـــتعمليها من الوصـــــول إلى 
 .  1المعلومات المختلفة عن طريق الحواسيب

 Metropolitan Area Network (MANs)ثالثًا: الشبكة اإلقليمية 
إلى حدود  لقل سعة تصإال أنها مقيدة بمنطقة جغرافية أ اسم الشبكة اإلقليمية على الشبكات الواسعةيطلق 

 .مدينة أو مقاطعة

 1مكونات الشبكة. 12,3,4,
لكي تتم عملية التراسل بين حواسيب وطرفيات الشبكة الحاسوبية الستكمال البنية التحتية لعمليات األتمتة ال 

 عنصرين رئيسين هما المكونات المادية والمكونات البرمجية.بد من وجود 
 وتشمل هذه المكونات على:مكونات الشبكة المادية:  -أ

مات المعلو و : وتختلف أنواع الحواسيب المستخدمة في الشبكة حسب حجم البيانات Computersأواًل: الحواسيب 
 المراد معالجتها، وقد سبق وتكلمنا عنها.

خراجهي أجهزة إدخال : Terminalsالطرفيات ثانيًا:  أو أجهزة حواسيب صغيرة التي تكون في نهاية خطوط  وا 
 وظيفتها إما إرسال البيانات أو استقبال البيانات أو كالهما. ،الشبكة

: وهي مجموعة من األجهزة التي بواسطتها ترتبط أجهزة Communication Devicesثالثًا: معدات التراسل 
بعضها البعض ألداء وظائف مختلفة، حيث يتم نقل البيانات من حاسوب إلى آخر في  الشبكة المختلفة مع

رسال كل جزء عبر ممر معي ر فيتم خن حتى تلتقي جميعها عند الطرف اآلالشبكة بتجزئتها إلى شرائح مرقمة وا 
، Network Interface Cardترتيبها حسب الرقم ثم دمجها ليتم عرضها. من هذه المعدات: بطاقة الشبكة 

، الموجهات Switches، المحوالت Bridges، الجسور Hubs، الموزعات Repeatersالمضخمات 
Routers البوابات ،Gateways المجمعات ،Multiplexers. 

 في تجميع عدة رسائل من عدة طرفيات ونقلها عبر كبيل واحد سريع جدًا للطرف اآلخر. هذه المعدات تستخدم
: وهي الوسائط التي تتولى نقل اإلشارات التي تمثل البيانات Communication Channelsرابعًا: قنوات التراسل 

، Wirelessأو السلكية  Wiredالتي يتم تبادلها بين عناصر الشبكة المختلفة سواء كانت هذه الوسائط سلكية 

                                                           
 .15-11، ص ، مرجع سابق"الحاسوب والبرمجيات الجاهزة" ،(1010الشرايعة، أحمد، والزعبي، محمد بالل ) 1 
 ع اإلنسانية، العلوم مجلة ،"األعمال منظمات في اإلداري  النظام على المعلومات تكنولوجيا أثر" ،(1011وقريشي، محمد )الناصر  موسي، عبد  1 

 .1ص الجزائر، بسكرة، جامعة ، 11
 .11-51ص ،، مرجع سابق"الحاسوب والبرمجيات الجاهزة" ،(1010الشرايعة، أحمد، والزعبي، محمد بالل ) 1 
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، األزواج Coaxial، المحورية Telephone Wiresحيث تعتبر الكوابل بأنواعها المختلفة )األسالك الهاتفية 
( من وسائط التراسل السلكية، أما الموجات Fiber Optical، األلياف الضوئية Twisted-Pairالمجدولة 
 فتعتبر من الوسائط الالسلكية. Satellitesواألقمار الصناعية  Microwaveالصغيرة 

 مكونات الشبكة البرمجية  -ب

كون عمليات التراسل عبر أجزاء الشبكة المختلفة، وت وهي مجموعة برامج متخصصة في إدارة الشبكات وتنفيذ
 مخزنة في كل من الحاسوب المضيف والحواسيب الطرفية، وهي تشمل على البرمجيات التالية:

  برمجيات التشغيلOperating Systems  والتي تدير عمليات التراسل بين عقد الشبكة المختلفة مثل نظم :
 (.Windows، Novell Netware،  UNIXتشغيل الشبكات )

  البروتوكوالتProtocols  وهي برمجيات تحدد القواعد واألسس التي يجب االلتزام بها عند تنفيذ عمليات :
التراسل بين عناصر الشبكة، والتي تعتبر اللغة الموحدة التي يتخاطب بواسطتها طرفي التراسل. إذ تتضمن 

 األسس والقواعد الالزمة حول: 
 لراسكيفية تنفيذ هذا الت .1
 طريقة ترجمة اإلشارات المتبادلة. .1
 طريقة تعريف الجهاز على األجهزة األخرى في الشبكة. .1
 كيفية المباشرة باالتصال والتراسل. .1
 كيفية االنتهاء من االتصال والتراسل.  .5
 طريقة إدارة المعلومات التي تتم تبادلها.  .1

  وظائفها وكأنها نظام تشغيل مصغر لهذه برمجيات تشغيل األجهزة ومعدات التراسل: وهي برمجيات تؤدي
 األجهزة الملحقة بالشبكة وبما يؤمن أداء أمثل للجهاز مثل البرمجيات الخاصة بالموجهات والمجمعات و.....

 المكونات البشرية  .5,2,1
يعتبر العنصر البشري أهم الموارد التي يمكن استثمارها لتحقيق تطور ونجاح أي منظمة، فلذلك يعتبر 

 العنصر البشري ذو أهمية بالغة في تطبيق األتمتة اإلدارية.
نجاز والسهولة في انسياب آلية العمل وهذا يقودنا إلى والسرعة في اإلنتاجها فذلك ينعكس على جودة إ 

ضرورة االهتمام بالكادر البشري الذي هو عنصر مهم جدًا في نجاح عملية التحول إلى النظام الرقمي، فيجب 
به بالتدريب والتوجيه المستمر لرفع كفاءة أدائه وتحفيزه على التطوير والمبادرة واالبتكار في مجاله وتهيئة االهتمام 

 البيئة المناسبة لذلك.
 إلى نوعين: الذي يتعامل مع نظام األتمتةينقسم العنصر البشري 

 ن والمستخدمUsers : اءات إجر  ألداء وتنفيذي أعمالهم وأنشطتهم وهم األشخاص الذين يستخدمون الحاسوب ف
نما اإللمام بالمفاهيم العامة  معينة، وال يتطلب من هذا النوع من العنصر البشري تخصص معمق بالحاسوب وا 
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تقان أساليب وخطوات العمل على البرنامج الذي يستخدمه مة ومعرفة إدخال البيانات الالز  ،ألنظمة المعلومات وا 
 يد المنظمة .للحصول على المعلومات والنتائج التي تف

 : 1ويجب أن يكون الكادر البشري 
مؤهل ومدرب فنيًا من خالل الدورات التدريبية المناسبة وعلى اطالع دائم على الحديث في مجاله حتى  .1

 ه.مكاناتها وقدراتها لمصلحة منظمته وبيئة عململ مع متطلبات األتمتة واستغالل إيصبح قادر على التعا
 متمكن من البحث عن المعلومة من خالل ماهو متاح.والمبادرة باألفكار و ى االبتكار محفز عل .1
 قادر على التعامل مع المراجعين، والتواصل معهم وتلبية استفساراتهم.  .1

  الفنيون Technical:  ،دارتها وهم األشخاص المتخصصون في مجال الحاسوب وأنظمة المعلومات الحاسوبية وا 
دامتها. ويقسم هذا النوع إلىة والذين يقومون بتطوير األنظم نظم،  : محللي ومصمميالمعلوماتية وصيانتها وا 

، المعداتأخصائي صيانة األجهزة و برمجيات، أخصائي صيانة ، أخصائي إدارة قواعد البيانات، مبرمجين
 وصيانتها.أخصائي إدارة الشبكات 

نشاء قسم خاص ويمكن أن يأخذ أحد اإلداري في المنظمة البد من إ وترى الباحثة أنه من أجل أتمتة العمل
هذا القسم يعنى باألمور التقنية والفنية لمنظومة األتمتة ويتابع  ئرة المعلوماتية، أو مركز الحاسب.المسميات دا

األعطال والمشاكل التي قد تنشأ أثناء العمل ويقوم بتطوير البرمجيات واألنظمة المعلوماتية حسب متطلبات العمل 
 وأمن البيانات والمعلومات في المنظمة. ومسؤول عن حماية

 :1التالية نواعاأل وبناًء على ذلك يمكن تصنيف الفنيين في المنظمات المؤتمتة إلى
 :من الكفاءة الفنية والمهارات اإلدارية ويقوم بدورين أساسيين ل  بمستوى عا يتمتعالذي  :المعلوماتيةمدير  -أ
 يعتبر من شاغلي الوظائف العليا حيث يشارك في تحديد األهداف والخطط العامة  ،على مستوى المنظمة

 .في المنظمة والتأكد من فعالية األنظمة الحاسوبية الموجودة في تحقيق أهداف المنظمة
  فهو المسؤول األول واألخير عن حسن سير العمل فيها . نظام األتمتةعلى مستوى 

باإلضافة  ،تخزين البيانات وتأمين وسائل تخزين مضمونة، و ومعالجة البياناتتحصيل في مسؤولياته وتندرج 
والمعدات  سالمة األجهزة، وتحليل األخطار المتوقعة ومراقبتها و أمن وسرية البيانات في المنظمةإلى مسؤوليته عن 

ل عن ما أنه مسؤو ، ووضع خطة الطوارئ واإلشراف على اختبارها وتطويرها وتنفيذها. كوالحواسيب في المنظمة
احب القرار صالفنيين داخل دائرته، ووضع خطة تدريب الموظفين على استخدام البرمجيات واألجهزة، و إدارة كافة 

 .باألتمتةالنهائي في الدراسات المتعلقة 
في مجال  ل  ك مرؤوسيهتشجيع ، و تحديد مسؤولية وصالحية كل مرؤوس فني دونهفتنحصر في  واجباتهأما 

المراقبة المستمرة للبيئة الخارجية من تدخل القراصنة في البيانات أو نقل ، باإلضافة إلى تحسين األداءعمله بهدف 
 .قصد دون من المعلومات أو محاولة سرقة أو تخريب البرمجيات بقصد أو 

                                                           
 (.1،1، مجلة ديجيتل ُعمان، ع )"اإلدارة االلكترونية ومكننة العمل اإلداري "(، 1005الغساني، محمد ) 3 
 .100-105، ص ، مرجع سابق"نظم المعلومات" ،(1003نائب، ابراهيم وآخرون ) 1 
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لمؤتمتة ا المنظماتيعتبر مدير قاعدة البيانات من المناصب الهامة واألساسية في  مدير قاعدة البيانات: -ب
 البيانات.ولذلك يجب أن يتمتع بكفاءة فنية عالية في مجال إدارة قواعد 

مطلوبة ا عطاء المعلومات ال، و التأكد من سالمة البيانات وصحتها وكمال معالجتهافي: مسؤولياته تتركز  
مل نسخ عمنها:  القيام باإلجراءات األمنية للحفاظ على قواعد البياناتالمعلوماتية، باإلضافة إلى  لمدير

قبة أماكن مرا، مراقبة وسائط التخزين المغناطيسية وتحديثها كل فترة، احتياطية ووضعها في مكان آمن
اعدة يستخدم ق عامل، تحديد صالحيات كل أرشفة الوسائط التخزينية خشية تعرضها ألي طارئ محتمل

 البيانات.
إعداد نظمة المعلوماتية وتطويرها وتبدأ واجباته بيقوم محلل النظم بدراسة وتحليل وتصميم األ :محلل النظم -ت

م وقد يوجد في المنظمة أكثر من محلل نظ ،دراسة الجدوى االقتصادية وينتهي بتوثيق النظام وتشغيله
 واحد ويعمل مع كل محلل نظم عدد من المبرمجين .

يين كمدخلي د من الفن: وظيفته تنفيذ التصاميم التي يضعها محلل النظم ويعمل مع كل مبرمج عدالمبرمج -ث
 البيانات الالزمة لتشغيل البرنامج .

وظيفتهم كل حسب اختصاصه وحسب ما يمليه عليهم المبرمج أو محلل  جامعي البيانات ومدخليها: -ج
النظم وال يحتاج هذا النوع من الفنيين إلى مستوى علمي معين فقط يجب معرفتهم بالتعامل مع لوحة 

 المفاتيح.
 وظيفتهم إصالح األعطال الميكانيكية واإللكترونية ألجهزة  والمعدات التقنية:هزة أخصائي صيانة األج -ح

جراء صيانة دورية للحفاظ على أدائها وفعاليتها.الحاسوب وملحقاتها   وا 

 مستلزمات أخرى للبنية التحتية ألعمال األتمتة. 6,2,1
تتطلب أعمال األتمتة بعض المستلزمات مثل: المواقع المكانية والتوصيالت الكهربائية واألجهزة المساندة 
واألثاث، إال أنه يجب اإلشارة هنا إلى أن أهم المستلزمات األخرى ألعمال األتمتة اإلدارية هو اختيار مكان وضع 

فيه كافة الشروط الضرورية لتشغيل األجهزة الطرفية  في المنظمة والذي يجب أن يتوافر Serversاألجهزة المخدمة 
 الموزعة داخل المنظمة. 

ونظرًا لما قد يسببه هذا الجزء الهام من شلل كامل ألعمال المنظمة المحوسبة عند تعرضه ألي خطر، لذا 
بير هذه التدايجب اتخاذ إجراءات وتدابير أمنية استثنائية لحماية هذا المركز من جميع المخاطر المحتملة، من 

 :1واإلجراءات
أن يكون اختيار غرفة المخدم في الطابق األول من مبنى المنظمة واالبتعاد عن الطابق األرضي والطوابق العليا  .1

من المبنى، وذلك ألن الطابق األرضي مهدد بمخاطر تسرب المياه وفيضانات أنابيب المياه الصحية والتماس 
الطوابق العليا فهي معرضة ألخطار عدم التخلص من الحريق بسهولة )عند المباشر مع المحيط الخارجي، أما 

 نشوبه( حيث أن اتجاه النيران إلى األعلى دائمًا.

                                                           
 .50-19، ص ، مرجع سابق"أمن المعلومات" ،(1009دبش، محمد و نائب، ابراهيم ) 1 
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 أن يكون اختيار أثاث هذا المركز مصنوعًا من مواد بطيئة االشتعال. .1
 تقليص عدد األبواب والمنافذ المؤدية إلى غرفة الحاسوب إلى أقل عدد ممكن. .1
 المركز على منظومة من أجهزة اإلطفاء التلقائية ضد الحريق.يجب احتواء  .1
يجب منع إدخال أي مواد من شأنها إعاقة تهوية القاعة أو عرقلة حرية الحركة والتنقل داخلها أو أية مواد كيماوية  .5

 سريعة االشتعال والتطاير.
 اقة الذي يعمل على الديزل(.منع إدخال أي جهاز يقوم بتوليد اهتزازات عنيفة )مثال نصب جهاز توليد الط .1
يجب عزل الطابعات ومطبوعاتها عن غرفة المخدم للحد من تعرف العاملين على محتويات هذه المطبوعات  .0

 وخاصة تلك التي تحتوي على معلومات سرية.
 .ءتجنب مرور مسالك األنابيب من سقف المركز باستثناء األنابيب الخاصة بالتأسيسات الكهربائية وأجهزة اإلطفا .9
 يجب المحافظة على نظافة غرفة المخدم ونظافة األجهزة وملحقاتها ومنع إدخال المشروبات واألطعمة إليها. .3
 وضع جدول بصيانة الحواسيب ومالحظتها بشكل دوري لضمان استمرارية عملها بشكل سليم وفعال. .10
ًا لتجمعها صريف المياه منعجعل ميول أرض المركز بشكل مناسب إلى إحدى الزوايا التي تتوافر فيها فتحات ت .11

 لما تسببه من تلف للكابالت ومساند األجهزة وتؤدي إلى ارتفاع درجة رطوبة الغرفة.
يجب تزويد الغرفة بأجهزة تبريد مناسبة وخاصة في فترات الصيف حيث تؤدي حرارة الجو والحرارة الناتجة عن  .11

 رة األجهزة ويؤدي إلى تعطلها.تشغيل األجهزة معًا إلى ارتفاع حرارة الغرفة ويزيد من حرا
وبناًء على ما سبق تعتبر البنية التحتية لألتمتة االدارية والمتمثلة بالمكونات المادية والبرمجية والبشرية 
والشبكية أساس عملية األتمتة اإلدارية التي يجب توفيرها مع استمرارية مواكبة مستجداتها، وأي خلل في هذه 

تعطل عملية األتمتة وتوقفها  مما يؤدي إلى آثار سلبية على المنظمة وهذا ما سنتطرق  المكونات سيؤدي حتمًا الى
 له في المبحث التالي.
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 المبحث الثالث: مزايا وعيوب ومحددات األتمتة
 

 المقدمة. 1,3,1
اني داري، وفي المبحث الثارية وأهميتها في تطوير العمل اإلدحث األول وضحنا مفهوم األتمتة اإلفي المب

كية والتي تعد بألقينا الضوء على البنية التحتية لألتمتة اإلدارية والمتمثلة بالمكونات المادية والبرمجية والبشرية والش
ساسية لعملية األتمتة اإلدارية، وسنحاول في هذا المبحث التركيز على مزايا األتمتة اإلدارية من المستلزمات األ

 وعيوبها باإلضافة الى محددات تطبيقها.

 مزايا األتمتة اإلدارية. 2,3,1
 :1منهاكثيرة  مزايافي المنظمة تحقق  اإلداريةأتمتة األعمال  أشارت بعض الدراسات أن

 إلى ُتقدم التي الخدمات مستوى  على إيجابياً  ينعكس وهذا . تبسيط إجراءات العمل داخل المنظمة وتسهيلها.1

 المواطنين.

 باألنشطة يتعلق فيما الضرورية وتحديداً  غير األنشطة عن التخلي خالل من ذلك ويتم . التوفير في الوقت والجهد،1

 وذلك والتحديث،  االسترجاع لعمليتي طويلة زمنية فترات تستلزم التقليدية والتي الخزن  أساليب عن فضالً  الكتابية،

وهذا ما ينعكس بشكل  دنى،األ حده إلى المستغرق  تقليص الوقت على تعمل التي البيانات قواعد استخدام خالل من
 على تكلفة المنتج أو الخدمة التي تقدمها المنظمة. مباشر

بسبب استخدام الحاسوب والتقنيات  العاملين زيادة إنتاجية على األتمتة اإلدارية ساعدت اإلنتاجية: فقد زيادة .1
 الحاسوبية.

العمل في المنظمة سيصبح مبرمجًا وهذا ما التخلص من األخطاء المحتمل حدوثها في أثناء القيام بالعمل، ألن  .1
 يقلل من احتمال حدوث األخطاء، وستكون إجراءات العمل دقيقة وواضحة.

إن ربط المكاتب الموجودة في المنظمة بشبكة عمل مؤتمتة يجعل االتصال فيما بينها عملية سهلة وسريعة، وهذا  .5
 ومات الالزمة بالوقت والمكان المناسب.وذلك بتوافر المعل يساعدها على صنع قراراتها بشكل رشيد،

التقليل من استخدام الورق واألرشفة، وهذا ما يضمن سالمة المعلومات من جهة، وانخفاض تكاليف الحصول  .1
 وذلك من خالل التقليل من أماكن األرشفة. على المعلومات من جهة أخرى،

كيف تواكب التطورات الجديدة وتتإلى مؤهالت ستكون بحاجة  األتمتةغير األكفاء، ألن  العامليناالستغناء عن  .0
 .مع الوضع الجديد

المزايا  1 (1001أما دراسات أخرى فقد أكدت أن لألتمتة اإلدارية العديد من المزايا، حيث أضاف )الخنجي، 
 :التالية

 تخفيض أوجه الصرف المادي في متابعة عمليات اإلدارة المختلفة.   .1

                                                           
 .مرجع سابق ،"نظم المعلومات اإلدارية" ،(1003)  الدهدار، مروان 3 

سكان واال"، مشروع الوزارة االلكترونية في وزارة شؤون الخدمة المدنية ندوة الحكومة االلكترونية: تطبيقات وممارسات" ،(1001الخنجي، ناصر ) 1
 .، قطرالدوحة ،،  معهد التنمية اإلداريةبدولة قطر
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 .االستغناء عن المراسلين .1

 المواطن في تحسين أداء المنظمة من خالل التغذية العكسية. مساهمة .1

توفير الشفافية الكاملة في التعامل بين المنظمة والمتعاملين معها، واالستفادة من التغذية العكسية للمتعاملين في  .1
 تحسين أداء وتقديم الخدمات.

ا لى الخدمات واالختصار في تنفيذهجراءات ونماذج الحصول ععقيدات اإلدارية بتوحيد واختصار إالحد من الت .5
 مما يؤدي إلى انحسار البيروقراطية والتخفيف من ظاهرة الفساد اإلداري.

تحقيق مبدأ المساواة بين المتعاملين مع المنظمة باتباعها أسلوبًا موحدًا في تقديم الخدمات، مما يؤدي إلى التقليل  .1
 من الوساطة والمحسوبية.

ت المتعاملين مع المنظمة في وقت واحد إذ أن قدرة اإلدارة التقليدية بالنسبة إلى استيعاب عدد أكبر من معامال .0
 تخليص معامالت العمالء تبقى محدودة وتضطرهم في كثير من األحيان إلى االنتظار في صفوف طويلة. 

 فقد أضاف مايلي: 1 (Roper & Millar,1999)أما 
 البيانات بسرعة أكبر مما يمكن عمله يدوياً أداء المهام الروتينية تلقائيًا وتحليل  .1

 زيادة القدرة على التعامل مع المعلومات والوصول السريع لها. .1

 سعة كبيرة لتخزين المعلومات وكذلك التحديث الفوري لها. .1

 الفور و ليس من الضروري في مواقع التخزين البعيدة عرض معلومات جديدة ومنقحة على  للعاملينيمكن  .1
 مكتب المنظمة الرئيسي. تم فعليًا في السجالت الرئيسية و يحتى االنتظار 

سبق فإن الباحثة ترى أن: األتمتة اإلدارية تلعب دورًا هامًا ومحوريًا في تحسين العمل اإلداري وبناًء على ما
استرجاع و  مكانية معالجة وتخزينج والتحديث الفوري للبيانات، مع إمن حيث سرعة األداء والدقة في التنفيذ والنتائ

كم هائل من البيانات في وقت قياسي، عدا عن توفير في الهدر المادي لمستلزمات العمل اإلداري كالورق وأماكن 
 تخزينها.

 عيوب األتمتة اإلدارية. 3,3,1
قد يعتقد البعض أنه عند تطبيق أتمتة العمل اإلداري سوف تزول كل المصاعب والمشاكل اإلدارية والتقنية، 

يشير إلى أمر مختلف، بمعنى أن تطبيق األتمتة اإلدارية سيحتاج إلى تدقيق مستمر ومتواصل لتأمين لكن الواقع 
 :1تقديم الخدمات بأفضل شكل ممكن مع االستخدام األمثل للوقت والمال والجهد، ومن هذه العيوب

 جتماعي فيما بين العاملين في المنظمة.اإلتراجع التواصل  .1

أجهزة الحاســــــــوب، مما يؤدي في معظم الحاالت إلى تغييرات كبيرة في األنظمة القائمة، الســــــــرعة الكبيرة لتقادم  .1
حيث يتطلب ذلك موارد مالية وفترة زمنية كبيرة، األمر الذي يؤدي إلى صـــــعوبة إجراء تقييم صـــــحيح أو دراســـــة 

 حقيقية للجدوى أو غير ذلك من القرارات الهامة.

 .المباشر اإلقناععلى  تراجع قدرة الفرد .1
                                                           

1 Roper, Michael & Millar, Laura (1999), "Automating Records Services, the International Records 
Management Trust", Op.Cit, p:9. 

2  Ibid, p:10. 
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 انعدام النمطية في بناء أنظمة األتمتة اإلدارية في جميع مفاصل المنظمة. .1

الســـــــــتخدام األتمتة يمكن أن يؤدي إلى مشـــــــــاكل في الروح المعنوية وبيانات  للعاملينعدم كفاية التدريب المقدم  .5
 غير موثوق بها

 تمتةاألالسيئة الكبرى التي تسببها عمليات إدخال أن  إلى العيوب السابقة: 1(1003وقد أضاف )العبيد، 
أعمااًل عدة وبالتالي يفقد عدد كبير من العمال  ُتلغي األتمتةن أالبطالة، إذ  االجتماعية هي الناحيةبسرعة من 

لى أن تُ  لى أن تطور هذه اليد أعمالهم السابقة. وا  لعاملة احدث أعمال جديدة لليد العاملة التي فقدت أعمالها السابقة وا 
 .دريجياً وببطءت األتمتةالعمال معاناة كبيرة. ولذلك ينصح بإدخال هؤالء مهارتها لتتوافق مع األعمال الجديدة، يعاني 

وبناًء على ما سبق فإن الباحثة ترى أنه: على الرغم من المزايا الكبيرة التي تحققها األتمتة االدارية إال أن 
ت األتمتة اإلدارية، وعدم التوعية المستمرة للكادر البشري يؤدي إلى تراجع في عدم مواكبة التطور التقني لمستلزما

 .مستوى الخدمات المقدمة وعدم تحقيق الغاية المرجوة منه

 محددات األتمتة. 4,3,1
وتحول دون التمكن من الحصول  اإلدارية عملية األتمتةكثيرة تقف في طريق تطوير  صعوبات هنالك

 ما يلي: المحددات بهذه  يمكن تصنيفواالستفادة من المزايا التي توفرها، 
دارية  أواًل: محددات تنظيمية وا 

متعلقة والتنسيق والرقابة على األنشطة الم نظم األتمتة هي انعدام التخطيط إن أهم المعوقات المرتبطة باستخدا
لعدم وجود سياسة عامة فنية موحدة على مستوى المنظمة في هذا المجال. وما يزال باستخدامها، وذلك كنتيجة 

االهتمام في معظم الدول العربية محدودًا بعملية صياغة استراتيجية فنية موحدة تساعد في توحيد مفاهيم وأسس 
و الحصول االتجاه السائد هو نح استخدام هذه التقانة الحديثة ومقومات االستخدام األمثل إلمكاناتها الكبيرة. وما يزال

على أكثر ما يمكن من طاقات هذه التكنولوجيا بغض النظر عن مدى إمكانية اإلدارات المختلفة في االنتفاع منها، 
 .1مما يؤدي إلى الضياع والهدر في هذه الموارد العامة

ة اإلدارية لألجهزة أن تقدمها األتمتويشير الواقع العملي إلى وجود فجوة هائلة بين الفوائد المرتقبة التي يفترض 
 :1اإلدارية بالدول العربية وبين الفوائد التي تم الحصول عليها بالفعل. ويرجع ذلك إلي سببين رئيسيين هما

  أن األتمتــــــة اإلداريــــــة قــــــد تــــــم إدخالهــــــا إلــــــى الوحــــــدات اإلداريــــــة بــــــدون إجــــــراء أيــــــة تغييــــــرات فــــــي الهياكــــــل
 التشغيلية.التنظيمية أو في اإلجراءات 

  أنــــه يــــتم إدخــــال األتمتــــة اإلداريــــة فــــي كــــل إدارة حكوميــــة، وأحيانــــًا فــــي كــــل قســــم مــــن أقســــام اإلدارة بشــــكل
مســــــتقل عــــــن األقســــــام واإلدارات األخــــــرى، ومــــــن النــــــادر وجــــــود سياســــــة مشــــــتركة بــــــين اإلدارات لتنفيــــــذ 

 واستخدام المعلومات في األجهزة اإلدارية.  

                                                           
 .1ص ،مرجع سابق، "األتمتة اإلدارية"(، 1003) وآخرون  العبيد، عبد الرحمن 3 

2 Shio, Martin J. (1983), "An Approach to Design of National Information Systems for Developing 

Countries", Information Systems in the Public Administration, North Holland Pub. Co., Amsterdam. 
لفني التعاون ادائرة تقرير صادر عن، )مترجم(، "إدارة أنظمة المعلومات الحكوميةب عناصر االستراتيجيات والسياسات" (،1331) برهان، محمد نور 1

 .، األردن، المنظمة العربية للتنمية اإلدارية، عمانللتنمية باألمم المتحدة
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إلدارة هتمام الكافي من قبل افهو عدم وجود اإلتمتة والذي اليقل أهمية عن سابقه أما المحدد الثاني لعملية األ
العليا وعدم تقييم ومتابعة تطبيق عملية األتمتة اإلدارية والتي ينشأ عنها غموض المهمة والدور المطلوب تنفيذه، 

صر ووسائله ية التعامل مع مستجدات العفالزال الكثير من القيادات اإلدارية تجهل كيفية تطبيق األتمتة اإلدارية وكيف
 االلكترونية.

وائح جراءات اإلدارية، وكذلك االفتقار للتشريعات والللية األتمتة فهو يتعلق بتعقيد اإلما المحدد الثالث لعمأ
 المنظمة لبرامج األتمتة، وما يتعلق كذلك بمستوى األمان والخصوصية للمعلومات.

 ثانيًا: محددات بشرية
العنصر البشري هو أهم العناصر في أي عملية أتمتة، إذ بدون هذا العنصر ال يمكن ألي عملية يعتبر 

املة هي إال عناصر خزة وكل وسائل التقنية الحديثة ماأتمتة أن تحقق أهدافها المرجوة، فالمعدات واآلالت واألجه
 .1بدون العنصر البشري 

م األتمتة اإلدارية في األجهزة اإلدارية، وذلك نظرًا إال أنه قد ال يساهم بشكل فاعل في تطوير واستخدا
 :1للخصائص التالية

  ـــــــة كـــــــالمحللين ـــــــة المتخصصـــــــة فـــــــي هـــــــذا المجـــــــال، وخاصـــــــة بالنســـــــبة للكـــــــوادر التطويري قلـــــــة الكـــــــوادر الفني
رتقـــــــاء الكـــــــوادر هـــــــي وحـــــــدها القـــــــادرة علـــــــى اإلوالمبـــــــرمجين ومهندســـــــي الصـــــــيانة وغيـــــــرهم، حيـــــــث أن هـــــــذه 

 تمتة بشكل علمي وفعال. بمستوى استخدام األ
  الفجــــــوة الكبيــــــرة الفاصــــــلة بــــــين الفنيــــــين العــــــاملين فــــــي مجــــــال األتمتــــــة وبــــــين المســــــتفيدين منهــــــا ممــــــا يجعــــــل

ـــــين ضـــــعيفاً  ـــــين هـــــاتين الفئت ـــــة ال تلبـــــي حاجـــــة االتصـــــال والتفـــــاهم ب ـــــتم تصـــــميم أنظمـــــة أتمت ـــــذلك ي . ونتيجـــــة ل
لوقـــــت والمـــــوارد. ولـــــذلك يجـــــب التركيـــــز المســـــتفيدين فـــــي معظـــــم الحـــــاالت، وهـــــذا يعنـــــي هـــــدر المزيـــــد مـــــن ا

علــــــى تــــــأمين االتصــــــال المناســــــب إليجــــــاد التنســــــيق المســــــتمر والتعــــــاون خــــــالل جميــــــع مراحــــــل بنــــــاء أنظمــــــة 
ـــــار لضـــــمان الوصـــــول إلـــــى أنظمـــــة متـــــة منـــــذ الدراســـــة األوليـــــة وحتـــــى اإلأت نتهـــــاء مـــــن عمليـــــة التنفيـــــذ واالختي

 .1فعالة تلبي االحتياجات الفعلية
  :إن تطبيـــــــق األتمتــــــة اإلداريـــــــة يحمــــــل فـــــــي طياتــــــه الكثيـــــــر مــــــن التغييـــــــرات علــــــى صـــــــعيد مقاومــــــة التغييــــــر

المنظمـــــــات واألقســـــــام والشـــــــعب وا عـــــــادة توزيـــــــع المهـــــــام والصـــــــالحيات، ممـــــــا يســـــــتلزم تغييـــــــر فـــــــي القيـــــــادات 
اإلداريــــــة والمراكــــــز الوظيفيــــــة والتخصصــــــات الجديــــــدة التــــــي تحتاجهــــــا. لهــــــذا فإنــــــه ســــــيكون هنــــــاك مقاومــــــة 

ـــــر، ويمكـــــن ـــــافي للمنظمـــــة  للتغيي ـــــدريجي للنســـــيج الثق ـــــر الت ـــــب عليهـــــا بصـــــورة متدرجـــــة مـــــن خـــــالل التغيي التغل

                                                           
المؤتمر السابع لمنظمة المدن العربية: أساليب "التحليل اإلداري بداية االنطالق لتطوير المدينة العربية"،  (،1391) الجعفري، عبد الرحمن أحمد 1

 الجزائر. العربية المعاصرة"،اإلدارة والتنظيم في خدمة المدن 
2 Shio, Martin J. (1983), An Approach to Design of National Information Systems for Developing Countries", 

Op.Cit, p:19. 

 .سابقمرجع  ، )مترجم(،"إدارة أنظمة المعلومات الحكوميةب عناصر االستراتيجيات والسياسات" (،1331)برهان، محمد نور 1 
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ــــي مصــــالح العــــاملين، ويمكــــن إعــــادة  ــــى األضــــرار الكبيــــرة ف ــــؤدي إل ــــرات الجزئيــــة مــــن دون أن ي دخــــال التغيي وا 
 .1تأهيلهم لإليفاء بمتطلبات عملية األتمتة اإلدارية

  الخوف من التكنولوجيا وتطبيقاتها.الطبيعة البشرية وثقافة األبواب المغلقة و 

  ــــة تلــــك ــــة شــــبكات المعلومــــات وكلمــــا زادت تكلف ــــوجي كلمــــا أصــــبح مــــن الصــــعب حماي ــــدم التكنول كلمــــا زاد التق
الحمايــــــــــة، األمــــــــــر الــــــــــذي يتطلــــــــــب التخطــــــــــيط لمواجهتــــــــــه واإلعــــــــــداد الثقــــــــــافي واالجتمــــــــــاعي لتقبــــــــــل هــــــــــذه 

 .  1التكنولوجيا

 ساسية الستخدام األتمتة والتقنيات المرافقة. قلة عدد الموظفين الملمين بالمهارات األ 

  .قلة برامج التدريب في مجال األتمتة اإلدارية 

 .عدم تفهم بعض اإلدارات بفوائد التقنيات العلمية الحديثة وعدم الثقة بها بسبب الجهل المعلوماتي 

  لــــدى األفـــــراد إلنجــــاح عمليـــــة التحــــول وعـــــدم إحساســــهم بـــــأنهم  جــــزء مـــــن عمليـــــة  ي عــــدم تـــــوافر الحــــافز القـــــو
 التحول والنجاح.

  مـــــــن تطـــــــوير أنفســـــــهم فـــــــي مجـــــــال المعلوماتيـــــــة بســـــــبب تعـــــــودهم علـــــــى التقـــــــاعس  العـــــــاملينرفـــــــض بعـــــــض
 ع الوقت بحجة تراكم العمل.يوتضي

  من تطوير أنفسهم في مجال المعلوماتية وخوفهم من االستغناء عنهم. العاملينفض بعض ر 

   ضــــــعف دور الحــــــوافز الماديــــــة والمعنويــــــة لتشــــــجيع العــــــاملين فــــــي مجــــــال األتمتــــــة اإلداريــــــة علــــــى التطــــــوير
 .1ومتابعة التعليم والتدريب

 1ثالثًا: محددات مالية
متة مما زمة لتوفير والتدريب على استخدام األتوهي المحددات التي تنتج بسبب النقص في الموارد المالية الال

 يحد من كفاءة وفعالية العاملين بصورة مباشرة وغير مباشرة وتتمثل بالنقاط التالية:
ــــــرامج التطب - ــــــق بشــــــراء األجهــــــزة والب ــــــة فيمــــــا يتعل ــــــة التحتي ــــــوفير البني ــــــة لت ــــــة المــــــوارد المالي ــــــة، ومجــــــاالت قل يقي

 لشبكات.نشاء المواقع وربط اتطوير الحواسيب، وا  

 محدودية المخصصات المالية المخصصة لتدريب العاملين في مجال األتمتة. -

 الكلفة العالية مقارنة مع العوائد لبعض األجهزة. -

 تكلفة خدمة الصيانة ألجهزة الحاسوب، ونقص األيدي العاملة الماهرة في ذلك المجال.ارتفاع  -

 
 

                                                           
ية ، جريدة الصباح، الموسوعة العراق"آفاق استراتيجية: الحكومة االلكترونية واقعها وآفاق تطبيقاتها في العراق" ،(1000الطائي، علي حسون ) 3 

 .، العراقلشبكة اإلعالم العراقي
 .، مصرالجامعية، اإلسكندرية، الدار "نظم المعلومات مدخل لتحقيق الميزة التنافسية" ،(1001حيدر، معالي فهمي ) 1 
رسالة ماجستير غير منشورة،  ،"المعوقات اإلدارية والتطبيقية الستخدام الحاسب اآللي في األجهزة األمنية" ،(1001المسفر، مبروك عبد هللا ) 1 

 .، المملكة العربية السعوديةجامعة نايف العربية للعلوم األمنية، الرياض
 .، مرجع سابق"الحكومة االلكترونية: ثورة على العمل اإلداري التقليدي" ،(0110أبو مغايض، يحيى محمد ) 1 
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 رابعًا: محددات تقنية وفنية
 أيضاً سبة هو بالشكل الجيد وبتكلفة منا الخدمات تلكعدم توفر البنية التحتية المناسبة التي تضمن تقديم  إن

 جمال هذه المحددات بالتالي:األتمتة، يمكن إ تحد من تطوير عمليةالتي  األسبابمن 
اضحة دم وجود أسس و للتعدد الكبير في األنواع والنظم المختلفة، وع وبة اختيار األجهزة المناسبة نظراً صع -

وقد تفرض  .شدة المنافسة في سوق الحواسيب مما يجعل االختيار صعباً  للمفاضلة بينها، ويزيد األمر تعقيداً 
 أحيانًا بعض األنواع واألنظمة نفسها في السوق على عكس ما يرغب المستخدم في الحصول عليه.

ت جراء عمليات الصيانة الوقائية ومسئولية الشركامحددات تتعلق بتشغيل األجهزة، كاألعطال وسرعة اإلصالح وا   -
الموردة والتزامها في تنفيذ التعهدات المختلفة. وكذلك المحددات الناتجة عن عدم انتظام التيار الكهربائي وغيرها 

 .1من المحددات المرتبطة بظروف العمل كالرطوبة والحرارة وغيرها
الالزمة لمختلف وحدات وتجهيزات الحواسيب، وهذا ال يمكن أن عدم إتباع الطرق العلمية لتحديد االحتياجات  -

يتم إال عن طريق القيام بدراسة للجدوى من الناحيتين الفنية واالقتصادية، مما يؤدي في النهاية إلى عدم التطابق 
 . 1بين اإلمكانيات المتوفرة واالحتياجات الفعلية

تمتة االدارية واهتمامها بها واعتبارها أساس نجاح المنظمة وترى الباحثة أن اقتناع اإلدارة العليا بعملية األ
واستمراريتها يؤدي الى تذليل الصعوبات التي تقف في طريق األتمتة االدارية، مما ينعكس إيجابًا على تحسين 

 مستوى الخدمات المقدمة وتحقيق الغاية المرجوة منها.

 

 خالصة الفصل األول:
لمبحث األول مفهوم األتمتة اإلدارية وأهدافها والعوامل التي ساهمت في عرضنا ضمن سياق هذا الفصل في ا

عملية ل لمتطلبات الفنية وكذلك التنفيذوتحديد لوخطوات تنفيذ األتمتة اإلدارية في المنظمة من تخطيط  ،ظهورها
بمكوناتها  يةالبنية التحت، واستعرضنا في المبحث الثاني جراءات إدخال البيانات والرقمنةإ وتطوير األتمتة اإلدارية

المادية والبرمجية والبشرية والشبكية والتي تعتبر أساس عملية األتمتة اإلدارية التي يجب توفيرها مع استمرارية 
أي خلل في هذه المكونات سيؤدي حتمًا الى تعطل عملية األتمتة وتوقفها، وبالتالي سينعكس و مواكبة مستجداتها، 

د من التأكيد ، والبوقد استعرضنا في المبحث الثالث مزايا وعيوب ومحددات األتمتة اإلداريةذلك سلبًا على المنظمة، 
الدقة و في إنجاز األعمال اإلدارية على أن عملية األتمتة اإلدارية هي هامة لمواكبة التطور في المنظمات والسرعة 

 في النتائج.

                                                           
 ، األردن.، مؤسسة الوراق، عمان"تكنولوجيا المعلومات وتطبيقاتها" (،1001) السامراني، إيمان فاضلو لجي، عامر إبراهيم قند  1
عربية ، المنظمة الالعامة في الدول العربية ب نظرة تحليلية ومستقبلية" "استخدام الحاسبات االلكترونية في اإلدارة (،1395) برهان، محمد نور  1

 ، األردن.للعلوم اإلدارية، عمان
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 الفصل الثاني
 االتمتة  استعدادات العاملين نحو

 

 استعداد العاملينالمبحث األول: 
 . مقدمة1.1.1
 . أثر التغيير على العاملين1.1.1
 . مفهوم االستعداد للتغيير2.1.1
 العامل. العوامل المرتبطة باستعداد 2.1.1

 االلتزام التنظيمي .1.2.1.1
 االلتزام الوظيفي .1.2.1.1
 . العوامل الديموغرافية2.2.1.1

 . مقاومة التغيير  2.1.1
 . أسباب مقاومة التغيير1.2.1.1
 . مصادر مقاومة التغيير1.2.1.1
 . أساليب التغلب على مقاومة التغيير2.2.1.1

 الثاني: االستعداد التكنولوجيالمبحث 
 . مقدمة 1.1.1
 األتمتة اإلدارية متطلبات تطبيق. 1,1,1

 اإلدارة العليا لعملية األتمتة دعم :المبحث الثالث
 . مفهوم اإلدارة العليا3.1.1
 . اإلدارة العليا وسلطة التغيير والتطوير في المنظمات1.2.1
 دور اإلدارة العليا في عملية األتمتة .2.2.1
 عملية األتمتةاإلدارة العليا في مجال دعمها ل وظائف .2.2.1
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 ستعداد العامليناالمبحث األول: 
 :مقدمة .3.3.2
 حاــنفتوا ةــــلمولعا تياــدتح ــنع ةــناتج ةــيميظتنو ةــجتماعيوا يةدصاــقتا ــراتبمتغي ــومليا تاــمظلمنا ــرتم" 

 دةاــعإل العامة والخاصة تاــمظلمنا عــجمي سعىــت ــثحي ،يــــماتولمعلوا جيــولولتكنا طــورلتا تياــدتحو وق ســلا
  .لــلعما يــــف اــقعهومو اهدصاــقتوا اــألعماله ــوازن لتا

ستوياتهم والعاملين على حٍد سواء في كافة م والمدراءيرات الكثيرة والمتداخلة على القادة يفقد فرضت هذه التغ
تراتيجيات سسياسات واليس فقط عن أساليب البقاء لمنظماتهم، بل واللجوء إلى  ،على البحث التنظيمية العمل
لجعل األهداف، والبناء التنظيمي، واألساليب التشغيلية، والقوى البشرية العاملة في حالة انسجام  ،التطوير والتغيير

 ".1ة لعوامل التغييرواستجاب
 عملية محددةقد أصبح هو األساس والقاعدة في هذه الحياة، وأصبح االستقرار ف ــرلتغييا دور ــرزيب اـــهنو"

 ،وأصبح المنطق هو إحداث التغيير ليحدث التوافق مع األوضاع الجديدة لعملية تغيير أخرى، ا  بفترة زمنية انتظار 
ء  ة طبيعية في الحياة وليس استثناومن ثم قبوله والرضا به واعتباره قاعد

1." 
للمشاكل والتحديات التي تواجه المنظمة، نتيجة المنافسة، والتكنولوجيا المتقدمة، وعمليات  فالتغيير هو حل"

نهج القيادة  واالبتكارات وتطويرجديدة المشاريع المن جهة، والنمو السريع و  العامل الدمج والتوسع، أو تعزيز كفاءة
 .من جهة أخرى واإلدارة 

قد يؤدي إلى الفوضى، وذلك ألنه نقل من المعروف إلى المجهول،  أن التغيير دارةدبيات علم اإلأكشف تو 
صدر الشعور مالنمو، في حين أن البعض اآلخر يعتبره للتعلم و  في المنظمة أنه فرصة العاملينحيث يعتبره بعض 

 بقضايا األمن الوظيفي ومهام العمل  وال سيما فيما يتعلق ،بالتهديدات، وعدم اليقين، واإلحباط، واالغتراب، والقلق
  ".2 .....والعالقات مع زمالء العمل

ترتب على ، مما يالعاملينمقاومة من قبل بعض  -ا  غالب–يقابله   إدخال أي تغيير في المنظمة فإنوبالتالي "
ي في زيادة هذه المقاومة وقوة تأثيرها سيؤدي إلى تدنو هذه المقاومة تأثير سلبي في نجاح وفاعلية عملية التغيير، 

 ".2مستوى تأثير ونجاح عملية التغيير إن لم يكن فشلها
فعادة ما يتطور  ،المنظمةبشأن التغييرات قبل بدء عملية التغيير في  العاملينال بد من معرفة تصور ولذلك "

بعوامل  ون العامليتأثر حالة غير معروفة،  حيث يمكن أن بسبب ظروف غامضة و  العاملينبين  عدم اليقين والقلق
لتي قد ا الديموغرافية والمهارات والمواقف والسلوكياتاالجتماعية و  مختلفة مثل تجارب الحياة الفردية، والخصائص

العوامل كذلك ، و العاملينعدم االرتياح والتوتر بين  مؤلمة ويمكن أن تخلق مشاعرإعادة التعلم ف ،تنطوي على التعلم

                                                           
 .1ص ،حافظ للنشر والتوزيع، فلسطين دار، 2، ط"التطوير التنظيمي" ،(1002الطجم، عبد هللا بن عبد الغني ) 1
دراسة ميدانية مطبقة على  :المشاركة في اتخاذ القرار وأثرها على الحد من مقاومة العاملين للتغيير" ،(1002السهلي، مبارك بن بطيحان ) 1

 .22ص المملكة العربية السعودية، ، رسالة ماجستير جامعة الملك سعود، الرياض،"األجهزة الحكومية
3  Naimatullah Shah (2009), "Determinants of Employee Readiness for Organisational Change", A Thesis 

Submitted for the Degree, Brunel Business School, Brunel University, November, p:16. 
 معةجا ماجستير، رسالة ،جدة" بمحافظة العامة المؤسسات على تطبيقية دراسة: التنظيمي التغيير  "مقاومة ،(1001مداري ) عبد هللا الحربي، 4

 .27، المملكة العربية السعودية، صعبد العزيز، جدة الملك
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دارة التغيير، حاجة المنظمة في االستجابة للتحدياتبالمرتبطة االجتماعية الداخلية والخارجية  معنية فقط هي ال وا 
يذ برامج والمعتقدات، والنوايا والتصورات خالل تنف العاملينوعليها السعي لفهم حاجات  العاملينبكيفية التعامل مع 

 ".1التغيير
أن تعمد باستمرار إلى تبني العديد من برامج التغيير  والخاصة العامةالمنظمات على  ا  ومما سبق كان لزام

وتحسين جودة الخدمات التي تقدمها، كما يجب عليها في المقابل  المنظماتالتي يكون هدفها االرتقاء بمستوى هذه 
أن تكون على وعي بما قد يواجهها من عقبات قد تعيق نجاحها في تنفيذ برامجها التغييرية، وذلك بالتصدي ألي 

 .المنظماتفي هذه  العاملينشكل من أشكال مقاومة هذه البرامج واألنشطة التي قد يقوم بها بعض 

 :أثر التغيير على العاملين. 2.3.2
نشانهيار الهياكل القائمة و  والتحول من مرحلة إلى أخرى أ" :أنهبلتغيير ا Chonko 2004(1)عرف  اء ا 
 . "واحدة جديدة

التغيير بأنه: "تحرك ديناميكي باتباع طرق وأساليب   2(1100 )كنج وأندرسون،وفي ذات السياق عرف 
حباط ا للبعض اآلخر، وفي جميع  مستحدثة ناجمة عن االبتكارات المادية والفكرية ليحمل بين ثناياه آماال  للبعض وا 

 ."األحوال هو فكرة ظاهرة يصعب تجنبها
التغيير بأنه: "عملية التحول من الواقع الحالي للفرد أو المؤسسة إلى واقع  2(1002، العطيات)ف عر  بينما

قصيرة لتحقيق أهداف طويلة و  ،زمنية محددة بأساليب وطرق معروفةآخر منشود يرغب في الوصول إليه خالل فترة 
 .أو كليهما معا  والمؤسسة  العامل المدى، كي تعود على

 وهياكل التنظيم ونظم األداء العاملينالتغيير على أنه: "عملية تشمل سلوكيات  2(1111 ،الحمادي)يرى و 
 ."وذلك بغرض التفاعل والتكيف مع البيئة المحيطة ،وتقييمها والتكنولوجيا

و التحول من الواقع الحالي لألفراد، أو سلوكياتهم، أ هيالتغيير  عملية  أن لتأسيسا  على ماسبق يمكن القو 
ات والعمليوالتكنولوجيا  والثقافة، سواء على مستوى الهياكل التنظيمية أو الخاصة العامة للمنظماتحتى 

إلى واقع منشود ُيرغب في الوصول إليه باستخدام األساليب والطرق المعروفة، أو باستخدام طرق واالستراتيجيات 
خالل  طويلة وقصيرة المدى، وذلك بهدف تحقيق أهداف ،وأساليب مستحدثة ناتجة عن االبتكارات المادية والفكرية

 تكيف والتفاعل مع البيئة المحيطة.من خالله من ال المنظماتلتتمكن  ،فترة زمنية محددة
التالي  (1) كما هو مبين في الشكلويمكن تحديد أهم عناصر المنظمة التي يمكن أن تمسها عمليات التغيير 

 جيات.العمليات، التغيير في الهيكل التنظيمي، التغيير في االستراتي، التغيير في التغيير في الثقافة :بما يلي

                                                           
1  Naimatullah Shah (2009), "Determinants of Employee Readiness for Organisational Change", Op.cit, p:17. 
2 Chonko, L.B, 2004, "Organizational readiness for change, individual fear of change, and sales manager 

performance: an empirical investigation",Journal of Personal Selling and Sales Management, vol. 24, no1, 

p: 7. 
ية العرب،  دار المريخ، المملكة تعريب محمود حسن حسني "إدارة أنشطة التغيير دليل انتقادي للمنظمات"، ،(1100أندرسون، نيل )كنج، كيجل و   2

 .12السعودية، ص
قية دراسة تطبي والتحديات العصرية للمدير رؤية معاصرة لمدير القرن الحادي والعشرين،"إدارة التغيير  ،(1002العطيات، محمد يوسف النمران ) 2

 .12، عمان، األردن، ص، دار الحامد 1، ط" على الخطوط الجوية العربية السعودية
 .12لبنان، ص، وتر ، دار ابن حزم للطباعة والنشر والتوزيع، بي"التغيير الذكي"(، 1111الحمادي، علي ) 2
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  التغيير في الثقافة: .3
 نم العديد التنظيمية الثقافة مفهوم تحت ينطويحيث وهو التغيير المرتبط بثقافة المنظمة والعاملين فيها، 

التي االجتماعية  والنماذج المادية والنواحيواإلعتقادات والقيم والقواعد والمعايير  اتـاألخالقي لمث المصطلحات
  فالثقافة أداة فعالة في توجيه سلوك العاملين ومساعدتهم على أعمالهم بصورة أفضل،يشترك بها أفراد المنظمة، 

 هذه المزايا وتكتسب ،األخرى المنظمات باقي عن المنظمة تميز التي المزايا من مجموعةـل تمث يـفه وبالتالي
 وأهداف قيم إيجاد على وتركز ،المنظمات يـف رادـاألف سلوك على كبيرا   ا  تأثير وتمارس النسبية االستمرارية صفة
، وتعتبر الثقافة التنظيمية عنصرا  جذريا  يؤثر المعاصرة المنظمات في ركنا  أساسيا   تعد ولذلك العاملين بين كةمشتر

متطلعة حولها، فكلما كانت قيم المنظمة مرنة و  على قابلية المنظمة للتغيير وقدرتها على مواكبة التطورات الجارية من
نظمة تميل لمإلى األفضل كانت المنظمة أقدر على التغيير وأحرص على اإلفادة منه، وعلى العكس كلما كانت قيم ا

 . 1قدرة المنظمة واستعدادها للتطوير ضعفتالتحفظ إلى الثبات والحرص و 
  العمليات:في التغيير  .2

 ةتتماألو  والحوسبة االلكترونية والتجهيزات التغيير كل ما يتعلق بالمعدات واآلالتيتضمن هذا المجال من 
هذه و خدمات، لاالتحسينات والتغييرات في جوهر وكل مايتعلق ب وكذلك العمليات المساعدة لألفراد في إنجاز أعمالهم

وبالتالي الحصول ، الجودة اجية وتحسينرات من شأنها أن تعمق أبعاد النهوض في الكفاءة التشغيلية وزيادة اإلنتيالتغي
 .محسنة خدماتجديدة أو  على خدمات
ر، لمنظمات في الوقت الحاضفي ا ر والتطويريالفاعلة بالتغي من الظواهر في العمليات،التطورات  وتعد

 .1السيما من خالل استخدام العديد من وسائل التطوير والتحديث التكنولوجي حاليا  
  التنظيمي:التغيير في الهيكل  .1

ضرورة التحول أوال  من الهيكل التنظيمي الميكانيكي الجامد إلى الهيكل التنظيمي  ويتطلب هذا التغيير
 العضوي المرن، وذلك من خالل التغيير في المبادئ التي يتم على أساسها تصميم الهيكل التنظيمي.

ذلك  ومع( عن أداء عمل معين مثال   المسؤولكتغيير ) المنظمةفي هيكل السلطة داخل  تعديل وهذا يحتاج"
ديل نطاق أخرى، فعلى سبيل المثال قد يتم التغيير عن طريق تع أشكاال  فقد تأخذ بعض أنواع تغيير الهيكل التنظيمي 

، وبذلك يتغير عدد العاملين الذين يشرف عليهم كل مشرف، وقد يتم التغيير عن طريق أسس المنظمةالسلطة في 
وقد يتم  ،نتاجإلاأساس اإلدارية بدال  من التقسيم على  للوظائف ا  رية بالمنظمة، مثل: التقسيم وفقاتكوين األقسام اإلد

غالبا  و  .توضيح أوصاف الوظائف، أو كتابة السياسات واإلجراءات التي ينبغي اتباعهاب: تغيير الهيكل التنظيمي مثال  
التي تعتمد الالمركزية في هيكلها، ويعود ذلك إلى أن مثل هذا التغيير  المنظماتيظهر هذا النوع من التغيير في ما 

 .2"عادة ما يكون مبادرة من العاملين في المستويات التنظيمية األدنى، وذلك لما يتمتعون به من خبرات تكنولوجية

                                                           
 منشورة، يرغ ماجستير رسالة أثر بعض عناصر الثقافة التنظيمية على االستعداد لمواجهة األزمات في مستشفى ناصر"،(، "1002شبير، ابتهال ) 1

 .1-2، صفلسطين ،غزة اإلسالمية، الجامعة
 .217ص عمان، األردن، وائل للنشر،، دار 1، ط"اإلدارة واألعمال" ،(1007)، صالح مهدي محسن و الغالبي، طاهر محسن منصور ي العامر  6
 دار المريخ،،  (د.إسماعيل علي بسيوني رفاعي محمد رفاعي و)ترجمة  ،"إدارة السلوك في المنظمات" ،(1002جرنبرج، جيرالد بارون  روبرت ) 2

 .270ص المملكة العربية السعودية،
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 التغيير في االستراتيجيات: .4
القيام بترتيبات أساسية من شأنها توفير األوضاع والظروف المطلوبة لتحقيق الغايات يقصد بهذا التغيير 

اه تحقيق لمنظمة أو تعزيز قدراتها تجلواألهداف اإلستراتيجية والسعي إلحداث نقلة أساسية في القدرات التنافسية 
  .ااألهداف االستراتيجية التي يتم وضعه

عملية تحريك الوضع الحالي للمنظمة تجاه حالة مستقبلية مرغوبة أنه " Jone,  (Hill1 &2001(فقد وصفه 
 ."من أجل تعزيز الميزة التنافسية للمنظمة

 ،بأن التغيير اإلستراتيجي يتضمن اإلدارة الفاعلة لعمليات التغيير المنظمية Lynch(1(2000,في حين يؤكد 
بهدف التحديد الواضح لألهداف اإلستراتجية والذي يتضمن تنفيذ استراتيجيات جديدة تم في محتواها تغييرات مستمرة 

ختيار ا دارة المنظمة القيام بدراسة التغيير دراسة معمقة تمكن منإيجب على إذ  ،روتينية وغير روتينية في المنظمة
 .تراح البرامج المناسبةفضل االستراتيجيات ووضع الخطط المالئمة، واقأ

تساعدها حتما  فهي  ةالعوامل الداخلية والخارجية بالمنظم من لكل لتغيير االستراتيجي تحليال  ا تنفيذيتطلب وقد 
المخاطر البيئية، التهديدات و في اكتشاف الفرص الحالية والمستقبلية وتوجهها نحو استغاللها، وتساعدها في تجنب 

 .2في الواقع فرض من فروض استمرارية حياة منظمات األعمال وبقائها وهذا
 :كما يلي قةإلى العناصر الساب واألنظمة والتشريعات القوانينيمكن إضافة عنصر التغيير في أنه  ةوترى الباحث

 :واألنظمة والتشريعات وانينفي الق يرالتغي .5
القوانين، واألنظمة، الحاصلة في لمختلف التغيرات  والخاصة ةكافة المنظمات العام تستجيب حيث 

، بهدف االنسجام مع تلك المتغيرات ،والتشريعات التي تصدرها الحكومات، أو المجالس، أو اإلدارات في المنظمات
 ا يستدعيالمنظمات المختلفة. وهذا م افي الركون العتماد هذه التشريعات كدالئل عمل تقتدي به الدائم التوازن وخلق 
 ر والتطوير الدائم في هذا الشأن.يالتغي

من البشري  ردالمو على  معا   ؤثرتس في المنظمة التغييرالتي تمسها عمليات مما سبق فإن العناصر السابقة "
كذلك و  فكارهم واتجاهاتهم وقيمهم ودوافعهم وطموحاتهم وبالتالي سلوكياتهم.أ التي تشمل العاملينقدرة  خالل تغيير
ر تندرج برامج وضمن هذا التغيي، للقيام بالعمل وتأديته بشكل أفضلهم مثل استعدادت والتي العاملينتغيير رغبة 

التدريب والخصائص الجديدة الختيار العاملين وأي جوانب أخرى مرتبطة بذلك، والتي تهدف إلى تحسين مستوى 
 .2"أداء العاملين

 :مفهوم االستعداد للتغيير. 1.3.2
نجاح أو فشل هذه الجهود هو االستعداد للتغيير بين  في المتمثلةأحد الجوانب الرئيسية لجهود التغيير إن 

 التغيير. فاالستعداد هو شرط مسبق وضروري لشخص أو منظمة كي تنجح في مواجهة ،المنظمة أعضاء

                                                           
1 Hill, Charles & Jones, Greth (2001), "Strategic Management Theory–anIntegrated Approach", 15th, 

Houghton Mifflin company, New York, p:486. 
2 Lynch, Richard,(2000), "Corporate  Strategy", 2nd.ed,  PrenticeHall,Person Education Limitd, London,p24. 

، مجلة اإلدارة واالقتصاد، العدد التاسع وانعكاساته على األداء التنظيمي""التغيير االستراتيجي (، 1007جواد حسين، سوسن و دوسة، طالب ) 3
 .22-22والستون، الرصافة، العراق، ص

 .220ص ،مرجع شابق واألعمال"، "اإلدارة ،(م8002) منصور محسن طاهر والغالبي، محسن مهدي صالح العامري، 4
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 والتطبيقات للتغيير الحاجة لحو األفراد يمتلكها التي اإليجابية النظرة بأنه االستعداد للتغيير فقد تم تعريف
إلى أي مدى  والسلوك الذي يفسر ف بأنه االعتقاد والنية، والمواقفعر  يُ كما . المنظمة ومع بأنفسهم يمارسونها التي

عملية التغيير التي تعكس رغبة  ذهنية خاللالحالة البأنه و  .هناك حاجة إلى التغيير والقدرة على تحقيق ذلك بنجاح
  .1أو تقبل التغيير

 :آلية تشكل االستعداداتوالشكل التالي يوضح 
 

  :من الشكل السابق يتضح 
 لوقبو ،التغيير عملية في يمارسونها التي األفراد لدى لالتجاهات انعكاس هو للتغيير االستعداد مفهوم نأ 

 .التغيير لهذا األفراد إدراك من يبدأ لالستعداد للتغيير الواسع المفهوم
 جهود التغييرل (الدعم) االستعداد أو )اإلفشال( إما المقاومةف ،لسلوكلمقدمة المعرفية الاالستعداد للتغيير هو ف 

حاجة ال في لالعامنوايا و مواقف معتقدات و  فيستعداد للتغيير االينعكس بالتالي و  أو الوقوف متفرجا  )محايد(
وهي  ،أساس ثالثة جوانبيتم دراسة الموقف نحو التغيير على حيث . هنجاحعلى إوقدرة المنظمة  للتغيير

مزايا اللى ع الجانب المعرفي يشير إلى تغيير وجهات النظر التي تركزف. والسلوكية والعاطفية،المعرفية، 
الرجوع إلى  فتركز على الجوانب العاطفيةأما متطلبات والمعارف الالزمة إلدارة التغيير. العيوب، والفوائد، و الو 

ذة أو يشير الجانب السلوكي إلى اإلجراءات المتخكما تغييرات. اللقلق في إجراء ااالستياء و بالمشاعر المرتبطة 
 . 1تهأو مقاوم تخذ في المستقبل في مواجهة التغييرالتي ستُ 

  ن و االستثمار ف ،قد يؤدي إلى إنفاق الوقت والطاقة الكبيرة في االتجاه الخاطئف، االستعداد للتغيير ليس تلقائيا 
اك استعداد إذا كان هنف. فائدة أن يحققيمكن  -كامل التنظيمو  العامل نفي كل م -استعداد التغيير تطويرفي 

                                                           
1 Naimatullah Shah (2009), "Determinants of Employee Readiness for Organisational Change", Op.cit, p:21. 
2 Faghihi, Ali & Allameh, Sayyed Mohsen (2012), "Investigating the Influence of Employee Attitude toward 

Change and Leadership Style on Change Readiness by SEM", International Journal of Academic Research 

in Business and Social Sciences, Iran, Vol. 2, No. 11, p:215-219. 
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إذا  يضا  العكس هو الصحيح أو جهود التغيير سوف يكون لها فرصة أكبر للنجاح.  منظمة فإناللتغيير في ل
 .كان هناك مستوى منخفض من االستعداد للتغيير

  ن استجابة و  ة لإلدارة.حرجة وخطير تغيير قد تكون إما إيجابية أو سلبية ولكن يمكن أن تكون البشأن  العاملا 
االلتزام و  مي()االلتزام التنظي االلتزام مع المنظمةمن خالل  قد تظهر إيجابية بمواقفه وسلوكياته تجاه المنظمةف
الذي بب التغيير سلبي بس رد فعل وهوجهود التغيير.  نحو التغيير ويقاوم سلبا   يستجيبغالبا  ما وظيفي. و ال

باب لتغيير وهذه واحدة من األساأي مقاومة  للعاملينيجلب معه زيادة الضغط والتوتر وعدم اليقين بالنسبة 
أمر بالغ األهمية  للعاملبناء معتقدات وتصورات ومواقف إيجابية وبالتالي، فإن الرئيسية لفشل جهود التغيير، 

 .للتغيير الناجح
 جسديا  و  يكون لها تأثير كبير في إعدادهم ذهنيا   العاملاستعداد ب المرتبطة عواملالأن  دارةأدبيات اإل كشفوت 

  .في مجال إدارة التغيير العاملمواقف وسلوكيات تحديد تؤثر في و  ،التخاذ إجراءات فورية
  الجوانب بترتبط العوامل الفردية حيث  .مكان العمل العامل  هما تم تصنيف عوامل االستعداد إلى فئتينولقد

، رحد من أوجه عدم التيقن من التغييلل العاملتأثير إيجابي على  والتي لها االجتماعيةة و الشخصية والنفسي
 .1ةعوامل البيئة التنظيمية، والثقافة، والعوامل المرافق فتشملمكان العمل  أما
 ن على  ادرق العامليجب أن يكون ، إذ تغيير بنجاحالتقبل أمر ضروري للمنظمة لتنفيذ الو  العاملرغبة  وا 

ن في و لعاملاف واآلفاق المستقبلية المتوقعة. الماضيتصور الوضع الحالي للمنظمة والبيئة من خالل مقارنة 
ون المنظمات يجب أن تكف ،في حاجة للتغيير المنظمةإذا كانت ، فووسيلة التغيير المنظمة هم المصدر الحقيقي

 استعداد للتحول. على والعاملين فيها 
يمكن ث ، حيبرامج التغيير بعد إطالققبل وأثناء و  العاملالتعامل مع  الضروري معرفة كيفية فمن ،وبالتالي

لى قيد الحياة بقاء المنظمة عللتغيير وبالتالي التنمية و  العاملفتعكس بذلك استعداد  يجابيةإأن تكون المواقف 
أثير سلبي على ت ففشل برنامج التغيير له. المقاومةالسلبية اإلحباط و  سيتبع المواقففي المستقبل، في حين 

 .تؤثر على األداء أن الوقت والتكلفة والتي يمكن أن تشمل هذه اآلثار السلبية ضياعويمكن  ،والعاملالمنظمة 
  إلى التغيير، والحاجةعامل التغيير،  مثل دور الناجحلتغيير الفعال و ل العامل قبولل العديد من المسبباتوهناك 

 .العاملاستعداد بذات صلة  وهي .وااللتزام والبيئة، والمعتقد، والثقافة، والمشاركة،، التنظيمعلى  القدرةو 
وبناء  على عوامل التغيير يجب إيصال رسائل التغيير للعامل بشكل صحيح وبدقة، في الوقت المناسب وعلى 

ر وهي التقييم الذاتي، والدعم الرئيسي، والتناقض، والمالءمة، نحو فعال، وترتبط بهذه الرسائل خمسة عناص
 .1والكفاءة الشخصية، والتي يمكن أن توفر قدرا  أكبر من الوضوح بين العاملين لقضايا التغيير

                                                           
1 Naimatullah Shah (2009). "Determinants of Employee Readiness for Organisational Change", Op.cit, p:25. 
2 Madsen, Susan R& Miller, Duane & John, Cameron R (2005), "Readiness for Organizational Change Do 

Organizational Commitment and Social Relationships in the Workplace Make a Difference?", Western 

Academy of  Management, Las Vegas, Utah valley University, p: 5. 
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  رد فعله  ولكن سلوكيات،قيم و و  معرفة،، ونهج تحفيزية، و لديه خصائص مختلفة العاملعلى الرغم من أن و
ة والعوامل البيئي تجارب مختلفةل تختلف وفقا   التي يمكن أن والتصورات النواياو  المواقف والمعتقداتيعتمد على 

  .1التوقعات المستقبليةو الداخلية والخارجية 
  نو وبالتالي،  ،تلك التصورات تشكيل على ساعداالت والمشاركة و الدعم النشط ( تتدخالت اإلدارة )أي االتص ا 

 والمنظمة، العامليناألول مدى قدرات  ،لعملية التغيير يتطلب االنتباه إلى جانبين أساسيين االستعدادفإن تقييم 
الفجوات باف عتر إلبا قادة التنظيمن وهذا يمك  . التغييرات التي يجب أن تحدث قبل أن تبدأ المبادرةواآلخر هو 

ق ساباالستعداد التنظيمي يحتاج إلى تقييم و  .التغييرعضاء وكالء التغيير وأ  اتتصور المحتملة بين توقعاتهم، و 
 البنية التحتية قدرات تقييم مثل: االعتبار كال  من العوامل التنظيمية و الفردية مع األخذ في ،لعملية التغيير

 )التكنولوجيا والثقافة (... مثل
 زاعات الن حل يجب، النتيجة المرجوةوللوصول إلى  ،عضاءاألصراعات بين قادة التنظيم و  هناككون تقد و

ة إلى معرف دائما   دارة يحتاجون واإل فالعاملون ، مع إدارة المنظمة العاملينمعتقدات و  دراكإتماشى يبحيث 
هناك حاجة  للقيام بذلكو من التغييرات. الحد من عدم اليقين والقلق رات و التغييتستطيع أن تتعامل مع نجاح 

لويات ، حيث أن أو عامللتغيير من أي لستعداد الالعوامل التي تكمن وراء ا على بينة من تلك واأن يكون لىإ
 والسياسية والثقافية والدينية والبيئية.  تختلف بسبب الظروف االقتصادية، العاملين

 قادة بل واضحة من قالتغيير التنظيمي، وتوفير رؤية  عملية سلوك القائد أمر بالغ األهمية خاللفإن  وكذلك
ز التزام اء االستقرار خالل التغيير وتعز ، هذه اإلجراءات تساعد على بنللعاملينالتغيير، وا عطاء الدعم المباشر 

سبب تغير ب، فهو يختلف أوالنظام العاملينعنصر ثابت من  االستعداد للتغيير ليسف ذلك عوم بها. العاملين
، تشير الى استعداد منخفض التغيير في ظل ظروفيمكن أن يحدث حيث الظروف الخارجية أو الداخلية، 

 .1مايعرف بالمقاومةأو  للتغييراألقل إلى الدافع األقل  ستعداداالالنجاح عندما يؤدي  يقلبالطبع، و 

 :العاملالعوامل المرتبطة باستعداد  .4.3.2
 جدتو  مع المنظمة، حيثالتزام  الذين لديهم للعاملينالحاجات النفسية السلوكيات و المواقف و تطوير  يمكن

 .2الستعداد للتغييرمع ا مع المنظمة عالقات إيجابية العاملينفحص التزام الدراسات عند 
)الجنس، العمر،  التي تضم بالعوامل الشخصية (1) كما هو موضح بالشكليرتبط  العاملاستعداد أن يمكن القول ب

لشعور تباط العاطفي، اوااللتزام التنظيمي الذي يضم )االر  (،...............، المستوى التعليميالحالة االجتماعية
دماج الذي يضم )الرضا الوظيفي، االن وكذلك االلتزام الوظيفي ،(الرواتب حساس الشخصي بااللتزام،بالفخر، اإل

  .قية(ر الوظيفي، العالقة بين المشرف والزمالء، التدريب وتنمية المهارات، العالقات االجتماعية في مكان العمل، الت

                                                           
1 Naimatullah Shah (2009), "Determinants of Employee Readiness for Organisational Change", Op.Cit, p:42. 
2 Shirazi,Ali & Mortazavi, Saeed& Pour Azad, Naser (2011). " Factors Affecting Employees’ Readiness for 

Knowledge Management", European Journal of Economics, Finance and Administrative Sciences, p:3. 
3  Jones, liz et al (2004), "Employee Perceptions of Organizational Change: Impact of Hierarchical Level", 

This research was supported by a Strategic Partnership with Industry- Research and Training grant from the 

Australian Research Council, p:4. 
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 .مجال عملهب و منظمة فيما يتعلقأالسلوكيات والمعتقدات والمواقف تجاه مهنة،  االلتزام بأنه: تصرفف يعر  
تنظيمي  :هناك نوعين من االلتزامو ، لسلوكيات في مكان العملاالمفهوم لقياس المواقف الفردية و وقد تم تطبيق هذا 

 وظيفي.و 
 

 :االلتزام التنظيمي .3.4.3.2
ما يتم  هو مفهوم متعدد األبعاد غالبا  و  التنظيمي،االلتزام التنظيمي واالستعداد  تربط بين مباشرة هناك عالقة

اعر من خالل المواقف الفردية والمش يكون  المفهوما دراسة هذل األسلوب األكثر شيوعا  ، و مختلفة بطرق  هتفسير 
 .المنظمةنحو تصورات( ال)

 من االجتماعي لالتفاع في العامل يبديها التي "الرغبة بأنهااللتزام التنظيمي  Veccbio,1991))1فقد عرف
 ـلللعم العامل ىـعل يضغط الذي الداخلي الشعورالوالء". وأنه " ومنحها  والنشاط بالحيوية المنظمة تزويد لجأ

    نظمة".الم صالحـــم قـــتحقي اـــخالله نـــم نـــيمك يـــالت ةـــبالطريق

                                                           
1 Veccbio, Robert (1991), "Organizational Behavior ", Orlando, the Dryden Press, p:20. 

 العامل( العوامل المرتبطة باستعداد 8الشكل )
 Naimatullah Shah (2009), "Determinants of Employee المصدر:

Readiness for Organisational Change, p:26. 

 الوظيفي االلتزام

 )المهني(
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 الترقية -
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 في والرغبة اـوقيمه المنظمة بأهداف وقبوله العامل إيمان "قوة نهأ علىKiesler,1991))1 عرفهفي حين 
    ".فيها عضويته على والمحافظة لصالحها الجهود قصارى لبذ
ت فعال ذاما للقيام بحزمة من األ عاملي تشد القوة الت" فقد عرفه بأنه Meyer & Herscovitch,1) 2001(ما أ

    ".هدافكثر من األأو أالصلة بهدف واحد 
ركز وي .الهوية، والمشاركة، والوالءهي: تحديد و في المقام األول من ثالثة عناصر  االلتزام التنظيمي يتكون ف
 مشاركة. أما المبه تجاه منظمته العاملينيشعر  الذي تصال واالعتزازاال على الهوية تحديد

 هاستعدادو  بالمنظمة العاملجهد على  يشمل أيضا  و  ،حيال ذلك العامل شعورمنظمة و بال العاملمساهمة فتشمل 
 العامل من خالل تقييم نوايا هيتم تحديدفالوالء أما عنصر  بالعمل. إضافيا   للمساعدة حتى لو استغرق ذلك وقتا  

  2.التعويض من قبل شركة أخرى  ال سيما إذا عرض عليهللمغادرة، 
ن و  والمالية ية النفس الحاجاتهذه ، والمالية النفسية الحاجات أساس على وسلوكهم مواقفهم يطورون  العاملينا 
 العاملزام المعياري لقياس الت والمكون ، يةستمرار االو تحليل العاطفة،  وقد تملمنظمة. با العاملالتزام  وتحسن تطور

نصر ع، في حين أن للعاملالمعيارية باعتبارها الجانب النفسي و  ةالعاطفي مع المكونات تم التعاملو للمنظمة. 
اثبات و عاطفي، ال متعلق بارتباطه للعامل. وبالتالي، االلتزام العاطفي للعاملهو جزء من الجانب المالي  االستمرارية

 االلتزام دالمنظمة، فيما يستن مع بالبقاء االلتزام يهتم بمشاعرفااللتزام المعياري أما ، ، والمشاركة مع المنظمةذاته
 .التكاليف على المستمر

 أنواع االلتزام التنظيمي:
االلتزام يمكن أن يشعر بها العامل في المنظمة ثالثة أنواع من هناك يمكن القول أن ، ما تم ذكرهضوء  على

، وعلى الرغم من التباين في مضامين كل نوع من األنواع إال أنها تعبر بالنهاية الدعم الذي يقدم له نتيجة لطبيعة
 .فقد يكون التزامه عاطفيا  أو معياريا  أو مستمرا   ، وعليهعن شعور العامل تجاه المنظمة التي يعمل بها

  :)االرتباط العاطفي بالمنظمة( العاطفي االلتزام -أ
يبنى على أساس و لمنظمة، با العاملاللتزام  العناصر المهمة والداعمةواحد من  وااللتزام العاطفي هن إ

ما يتعرف ما عند بمنظمةيطور ارتباطه العاطفي  والعامل، المنظمةباالنتماء واالندماج والمشاركة في  ي الشعور القو 
 افتخارو  المنظمةفي  نفسيهناك اندماج عندها يصبح  ،المنظمةمع قيم  العاملعندما تتطابق قيم و ، أهدافهاعلى 
ريدون ذوي االلتزام العاطفي القوي يظلون في أعمالهم ألنهم ي العاملينن ، وبالتالي فإرتباط بها واإل إليهانتساب باإل
 .2ذلك

                                                           
1 Charles Kiesler (1991), "The Psychology of Commitment Experiments Linking Behavior to believe", New 

York, Academic Press, Vol 106, p13. 
2 Meyer, J. P & Herscovitch, L (2001), "Commitment in the workplace: Toward a general model", Human 

Resource Management Review, p:301. 
3 Madsen, Susan R& Miller, Duane & John, Cameron R (2005), "Readiness for Organizational Change Do 

Organizational Commitment and Social Relationships in the Workplace Make a Difference?", Op.cit, p:6. 
4 Meyer, J. P., Stanley, D. J, Herscovitch L., and Topolnytsky L.,(2002), "Affective, Continuance, and 

Normative Commitment to the Organization: A Meta-analysis of Antecedents, Correlates, and 

Consequences", Journal of Vocational Behavior, Vol. 61, P: 20–52. Available at: www.emeraldinsight.com 

http://www.emeraldinsight.com/
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ن و   ، والخبرةروالمشاعشهرة، السم و واالوالثقة،  ،المعرفةالعاطفي تشمل  العامل العوامل التي قد تطور التزاما 
 م تماما  فهيعندما  العاملالمواقف والسلوكيات من قبل  يمكن تطوير مع مرور الوقتو المنظمة. ب الخاصة سمعةالو 

 األهداف والقيم التنظيمية للمستقبل. 
تعلق  مشاعرمع  بدورها رتبطوالتي ت للعاملعاطفي ومؤثر جانب بأنها العوامل األخالقية تم وصف وقد 

 لتزام.باال الشخصي، والشعور بالفخر والشعور العامل
نو   لعامللمن خالل ذلك، يمكن  ،فهم األهداف والقيم التنظيميةيتعلق ب مع المنظمة وتوافقه العامل تعلق ا 

واحد من  والعاطفي ه االلتزامف حتياجات والقدرات التي يمكن أن تدعم تطوير مستويات اإلدراك التنظيمية.االفهم 
 مع المنظمة. من خالل ارتباطه وعالقته العاملالتي تكشف سلوك  العاملأهم جوانب 

، لعملالمنظمة. وهي تشمل خصائص با العاملالتزام  التي تقيس االلتزام العاطفي مسبباتالعديد من  هناكو 
المهارة،  نوعوت، المهمة ونوع وشكل ،العملأهمية و صنع القرار، والتواصل الجيد، واالستقالل الذاتي،  والمشاركة في

 والء.وال، اثبات الذاتو  ،دارة التشاركية الُمدَركةواإلالتنظيمية،  والموثوقيةاإلشرافية،  الفعل وردود
مباشر أو غير مباشر لقياس المواقف والسلوكيات الفردية تجاه بشكل يتم استخدام هذه المتغيرات حيث 

والعوامل الديموغرافية األخرى قد تؤثر على المواقف الفردية والسلوك  ومدة الخدمةالعمر، فإن  وكذلك المنظمة. 
 تجاه المنظمة.

 لشخصيا ، والشعور بالفخر، والشعوربها العامل تعلقدارة اإلفهم ت نأ من خالل تطبيق هذه العوامل، يمكن
 بااللتزام.
لذات افيظهر عن طريق اثبات الشعور بالفخر  بينمالمنظمة، مع اتظهر بانسجامه  العاملشاعر تعلق مف

 وهو في العمللمشاركة من خالل ا فيظهرلتزام باالالشخصي  حساسما اإلأ ،تصال مع المنظمةاالعلى  الذي يركز
 .1وبالتالي تكون البيئة خالية من الصراعات نشطةاألالنفسي في  االنشغالعبر عن ي

 بالمنظمة(:االلتزام المستمر )االرتباط المصلحي  -ب
من خالل الدعم المالي للمنظمة  يتم تحفيز العاملالنظر عن االرتباط العاطفي للمنظمة، يمكن أن  بغض

 مستمر الذيبااللتزام ال معروف على نطاق واسع امفهوم االلتزام ف .لتحصل بالمقابل على قدرته ومهارته وطاقته
أي عمل أو  ةنتيج يتم تطويرهيمكن أن  والذي .لمنظمةالخاصة باعلى أساس التكاليف  يتشكلفاللتزام المستمر 
 زيد من تكاليف ترك المنظمة.يحدث يمكن أن 

 بالمدىفعال اللتزام اال. ويرتبط له إلغراءات التي تقدمها المنظمةتكون من خالل االعامل فتبادل المنفعة مع 
ومن ثم ، 6عملبترك ال التي يشعرون بأنها مرتبطة تكاليفال ة بموجبمنظمبالتزامهم بال العاملون  فيه الذي يشعر

المنافع واستمرارية لالحتفاظ بالفوائد و  مبذوال   جهدا  ا البقاء فيهبوقراره  المنظمةمع  للعاملتشكل هذه الرابطة الرئيسية 
يحسبون  العاملون فالصفقة ،  أمبد وفق يشكل ارتباطا  هذا النوع من االرتباط  ن، بينما يعتقد آخرون بأالحصول عليها
الخوف  أنن ع ، فضال  ها مع ااستمرو  إذاوما الذي سوف يكسبونه  قدموه لهاعلى ما  بناء   المنظمةاستثماراتهم في 

                                                           
1 Naimatullah Shah (2009), "Determinants of Employee Readiness for Organisational Change", Op.Cit, p:73-

74. 
2 Naimatullah Shah (2009), "Determinants of Employee Readiness for Organisational Change", Op.Cit, p:74-

75. 
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لذا البدائل،  لىإالمستمر بسبب االفتقار  االلتزامتطوير  إلى األفرادمن فقدان هذه االستثمارات سوف يدفع الناتج 
 . 1مستمر العالي يظلون في أعمالهم ألنهم يحتاجون إلى ذلكذوي االلتزام ال العاملينن فإ

يركز هذا المفهوم على الرواتب/ األجور/المكافآت والمزايا اإلضافية أو أي تعويض مقابل الخدمات حيث 
هذا المفهوم يدعم إلى حد كبير الظروف المالية الفردية والتنظيمية التي يمكن حلها عن فالفردية المقدمة للمنظمة. 

 طريق الفهم المشترك للحاجة من قبل العامل والمنظمة. 
 )االرتباط األخالقي واألدبي بالمنظمة(: االلتزام المعياري  -ت

شعور الدعم الجيد من قبل ما يعزز هذا ال ستمرارية داخل المنظمة، وغالبا  يعكس اإلحساس في اإل وهو
المنظمة لمنسوبيه ، والسماح لهم بالمشاركة والتفاعل اإليجابي ، ليس فقط في كيفية اإلجراءات وتنفيذ العمل، بل 

ظرون عن أن العديد من الباحثين ين المساهمة في وضع األهداف والتخطيط ورسم السياسات العامة للتنظيم، فضال  
عد أن يقوم بتطوير هذا النوع من االلتزام ب فالعاملاوية أخالقية ويسمونه التزام أخالقي ، إلى االلتزام المعياري من ز 

نه من املون أاألفراد العذا وجد س الوقت باالستمرار بالعمل خاصة إتكون المنظمة قد استثمرت فيه ويقابلها في نف
يظلون ي سذوي االلتزام المعياري العال العاملينن وعلى ذلك فإ الصعب إعادة االستثمارات التي أنفقتها عليهم المنظمة

 .1بذلك ن عليهم التزاما  في أعمالهم ألنهم يشعرون بأ

 :  1الوظيفيااللتزام  .2.4.3.2
 لعامللتطوير المواقف والسلوكيات اإليجابية بأنه مصطلح االلتزام الوظيفي عن الباحثون والممارسون  عبر

هذا البعد من االلتزام يزيد من قوة البقاء لتعزيز العالقات التجارية والمهنية. وهي واحدة من  ،من خالل الوظيفة
 والتقدم في المجال الوظيفي.  العاملالمفاهيم الهامة من التزام العمل المرتبطة بتطوير 

يتم تعريفه  نظرية،من الناحية الو  ."تجاه حياته المهنية العاملموقف " بأنهااللتزام الوظيفي وقد تم تعريف 
ويمكن وصف هذا المفهوم من خالل تطوير األهداف المهنية الشخصية وتعلق  ."موقف واحد تجاه مهنة واحدة"بأنه 

للعمل  لعاملافي، واثبات الذات مع، والمشاركة في تلك األهداف. باختصار، يشير االلتزام الوظيفي لدوافع  العامل
 .في المهنة المختارة

 ذلك عم، و مع المنظمة على أساس األهداف المهنية والتوقعات المستقبلية هيطور عالقات العاملرغم أن و 
لفائدة الخارجية اف ،الفوائد الخارجية والجوهرية التي تقدمها المنظمةافز يمكن أن تدعمها و العالقات الفردية والحفإن 

الدائم إلى نتائج وظيفته مثل األجر والترقية في حين أن النتائج الجوهرية من النجاح في الحياة  العاملتطلع تتعلق ب
في  لعاملان يطور أعلى أساس التفاهم المتبادل، يمكن فنجاحه الشخصي. لالمهنية تعتمد على تقييم الشخص 

 منظمة.الاثبات ذاته ومشاركته في أنشطة و المنظمة تعلقه، 
                                                           

1 Marsh, R & H. Mannari, (2002), "Organizational Commitment and Turnover, A Prediction Study", 

Administrative Science Quarterly, Vol (22), P.57-75. Available at: www.emeraldinsight.com 
2 Iverson & Buttigieg (1999), "Affective, normative and Continuance Commitment : Can the “right kind” of 

commitment be Managed" ,Journal of Management Studies , Vol 36 (3).PP.307-333. Available at: 

www.emeraldinsight.com 
3 Naimatullah Shah (2009), "Determinants of Employee Readiness for Organisational Change", Op.Cit, p:75-

77. 
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ن  العديد من العوامل الفردية المختلفة التي تؤثر على النجاح في الحياة المهنية  ذكرت االدارةدبيات علم أوا 
من  ن العاملو  ي ميق ثير. ويمكن أنسلوكيات التأبما في ذلك المتغيرات الديمغرافية والصفات المزاجية، والتحفيز و 

خالل القدرة على االستيعاب )القدرة المعرفية(، والرضا الوظيفي، واإلشتراك في العمل والتعليم وتولي المنصب للتنبؤ 
 النجاح في الحياة المهنية.ب

مع درجة عالية من االلتزام الوظيفي قد يظهرون مستويات أعلى من التوقعات والمتطلبات مع المنظمة  ن فالعاملو 
الملتزمين قد تكون أكثر دافعية عندما تكون  العاملين غاياتأن  وهذا يعني أيضا   ،التي تربطهم معها عالقات

 .ة من أولئك الذين هم أقل التزاما  وقعاتهم مرِضيت
 لعامللنه ذو صلة باالهتمامات العملية أااللتزام الوظيفي عامل هام للتقدم الوظيفي والتطوير حيث ف وكذلك

جل التفوق في المهن أو الوظائف. عالوة على ذلك، االلتزام الوظيفي يتضمن األهداف الذاتية وااللتزام أوالمنظمة من 
في  لعاملون اإذا التزم ف .صية والبيئية والسلوكيةلمهنة الشخص الذي يتأثر بعدد من العوامل مثل القرارات الشخ

ذا لم يفعلوا ذلك، سيقومون  حياتهم المهنية سيواصلون السعي ألهدافهم المهنية على الرغم من العقبات والنكسات، وا 
 من االستمرار في تحقيق األهداف المهنية. بالتغيير الوظيفي بدال  

 تفاعل السلوك الوظيفيواألسرة، و  العاملخاطر وبين نجاح المهنة تنطوي على المفاضلة بين األمن والمو 
 مع الثقافة.  للعاملين

، واثبات الذات والمشاركة بالعمل يعتمد على العاملتعلق على أن كما ذكرنا سابقا  دارة دبيات اإلوتشير أ
للعمل في المهنة  عاملالوالتي تشير إلى دوافع  الوظيفي نتائج خارجية وجوهرية مثل األجور والترقية والتقييم، والرضا

الموضوعي  النجاحفااللتزام الوظيفي يمكن توقعه من خالل النجاح الوظيفي الموضوعي والذاتي.  بينما ،المختارة
ما النجاح الذاتي فيأخذ شكل الرضا الوظيفي. ويرتبط هذا المفهوم أ في الحياة المهنية يأخذ شكل مستوى الراتب.

مكن يالتي يمكن أن تكون ذات صلة باإلدراك الفردي. على أساس هذا التصور  لعامللبالجوانب النفسية والمالية 
من  غييرتنحو ال العاملااللتزام الوظيفي يمكن أن يدعم تطوير المواقف والسلوكيات اإليجابية من قبل القول أن 

 .خالل بعدين هما االلتزام الفردي وااللتزام الظرفي
 : 1االلتزام الفردي .2.4.3.2,3

نمية وت االحتياجات، والمصالح، على أساس الخصائص الشخصية له مثل التزامه الفردي العامليطور 
مثل  وظيفيةجاالت ثالثة مبرتبط تو  ،مهنة الشخصبأن تتعلق  يحتملوالتوقعات المستقبلية. هذه العناصر  المهارات
 مواقفد ويمكن لهذه األبعاد الثالثة تحدي .، والقدرة على التكيف الوظيفيالوظيفي بعد النظرو ، الوظيفيةالهوية 
 الدافع الوظيفي.ية تجاه التحفيز الوظيفي، ونقاط القوة والتنمية واستمرار  العامل

 ينب عالقاتوال، بالعملشراك اإلالرضا الوظيفي، و  :ن على العوامل الفردية مثلو ركز معظم الباحثوقد 
ومشاركتهم الئهم و وعلى  ، والتدريب وتنمية المهارات والتي لها تأثير إيجابي على االلتزام الوظيفيالزمالءو المسؤول 
 .في العمل

                                                           
1 Naimatullah Shah (2009), "Determinants of Employee Readiness for Organisational Change", Op.Cit, p:78-

79. 
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النفسية  لعاملامعرفة تصورات و لحياتهم المهنية.  للتحضير نفسيا   العامليندعم  الفردية يمكن لهذه العواملو 
 أثناء التغيير. العاملدعم تطوير مواقف وسلوكيات تقد  ى ذلكإلضافة باإلبشأن حياته المهنية، 
 للعامل ر النشطةبالمشاع فهي متعلقة .فيها عملهم العاملينبالدرجة التي يحب  الرضا الوظيفيوقد تم تعريف 

ه يمكن أن تتولد هذو فرصة للتقدم. المع جوانب محددة، مثل األجور، واإلشراف، والروح المعنوية، و  تجاه عمله
وفر درجة الرضا الوظيفي يف والتقدم. العاملينالمشاعر عندما تقدم منظمة كل التسهيالت والمزايا لتشجيع تطوير 

  .مع وظيفته الحالية العاملمن مشاعر 
يث يمكن من ح وظيفة.بال العامل بأنه تعلقالعمل في االلتزام الوظيفي  في مشاركةال رف عنصريع  في حين 

السلوك  مع العنصرهذا  ويتشارك. العاملأهمية العمل بالنسبة لحياة  ومعرفة تحديد العملب العامل مشاركةخالل 
 والسلوكيات الفردية.  المواقف من خالل يظهري يمكن أن ذوال للعاملالنفسي 

ادة ع والتي تتعلق. المنظمةفي  العاملوالزمالء لفهم مواقف وسلوكيات  المسؤول عالقات وكذلك تعرف
تنظيم  طلب إلعادة يقدمعندما  العاملهذه العالقة مفيدة لفهم نية  ،بأهمية العمل الجاد والتدبير الشخص إيمانب

  .العملبلتزام اال
 الكفاءة والتنمية في المنظمة.  يلي فهو ،العامل مهاراتتنمية  باعتبارهالتدريب  أما

الل برامج خ للعاملأن تطور المواقف والسلوكيات اإليجابية  دارةلإل االلتزام الوظيفي يمكنعوامل باستخدام 
 التغيير التنظيمي. 

 :عالقات االجتماعية في مكان العملالأوال : 

ء سوا العواملحكمه العديد من إن مفهوم العالقات االجتماعية بشكل عام هو مفهوم متعدد الجوانب و ي
د أو المنظمة التقاليد االجتماعية الخاصة بالمجتمع الواحو  البيئية المتعلقة باألعراف النفسية منها والمتعلقة بالفرد، أو

لتواصل في ا العاملتظهر هذه العوامل العميقة على شكل سلوكيات تحدد مهارات حيث . أو جماعات العمل الفرعية
لى ،مع من هم حوله وهو ما يعرف بمهارات التواصل مع اآلخرين النظام االجتماعي الذي يسهل أو يعرقل  وا 

 . 1مع الزمالءلمهاراتهم في التواصل  العامليناستخدام 
ر أثيرها الكبيفي ت العالقات االجتماعية في العمل خصوصا   تقوم بهالدور الكبير الذي إلى  تشير الدراساتف

، فهي تركز بشكل أساسي على المشاعر وردود أفعالهم تجاه المنظمة التي يعملون بها العاملينعلى اتجاهات 
عالقات على العديد من مخرجات العمل سواء كانت ال هذه ثروالمواقف والتصورات من مكان العمل وزمالء العمل وأ

 .1راالستعداد للتغييبوهذا يرتبط إلى حد كبير  و معنويةأمادية 
  املينالعتأثير على الشخصية بين العاملين ذات اعية هي مجموعة من العالقات العالقات العمل االجتمف
 المنظمة التي يعملون فيها.  وعلى

الزمالء، العالقة بين المدراء  هناك العديد من أنواع العالقات االجتماعية في المنظمة مثل العالقة بينو 
دور بجتماعية العالقات اال تقومحيث ٍ . أنفسهم المراجعين، والعالقة بين والمراجعين العاملين، العالقة بين والعاملين

                                                           
 – يةاألردن الجامعة ،"للموظفين النفسي والرفاه الوظيفي االلتزام مستوى ب قتهاعالو  االجتماعية العمل عالقات جودة" ،(1001مروان ) ،الزعبي 1

 .4ص األردن، عمان، ،االجتماعية العلوم كلية
2 Madsen, Susan R& Miller, Duane & John, Cameron R (2005), "Readiness for Organizational Change Do 

Organizational Commitment and Social Relationships in the Workplace Make a Difference?", Op.Cit, p: 7. 
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، ، تبادل المعلوماتالعاملينمهم أثناء إجراء العديد من المهمات داخل المنظمة مثل: صناعة القرار، التأثير على 
 .1للعاملينب والدعم النفسي والمعنوي االتصال، البناء التنظيمي، التوظيف، الترقية، التدري

 هدافأ  دعمفي  طوعا   يتصرفالذي يتلقى التشجيع والمكافآت من أجل التغيير، من المرجح أن  فالعامل
شكل مباشر أو غير رتبط بتالمكافآت هذه هذا التشجيع و  ،التغيير التنظيمي مما يسهم في الفعالية التنظيمية الشاملة

لفردي على االلتزام ا ركزت ةالسابق التفسيراتو االلتزام التنظيمي. على الرغم من أن أ العاملمهنة  فيمباشر 
لى ع أن العالقات االجتماعية في مكان العمل تركز أيضا   هناك اعتقاد ، إال أنخالل التغيير مةظللمنوالوظيفي 

 ولكن (مشرفأو  يلزم)مع الزمالء  العامليتفاعل  حيث .كما ذكرنا ، والمواقف، والتصوراتالعاملين مشاعر
 المشاعر والمواقف والتصورات قد تكون إما إيجابية أو سلبية. 

ء. ، والتفاعل والعمل مع الزمالهيعجب ال وما، العامل ما يعجبعلى  العالقات االجتماعية أيضا   وكذلك تركز
صبح لديه ي بحيثبعمله  أكثر التزاما  رؤسائه سيكون ه و ئالذي لديه عالقات عمل اجتماعية جيدة مع زمال فالعامل
البقاء بحيث يدافع عنها ويرغب ب، عاليا  للمنظمة مية والمنظمة ككل. كما يظهر والء  االندماج مع مهماته اليو بشعور 

 .1فيها لفترة طويلة
 :الرضا الوظيفي :ثانيا  

 بين للفرق العامل إدراك نـم الرضا ينشأو ،عمله نحو العامل ايبديه التي المشاعر الوظيفي بالرضا يقصد
 .لديه الرضا الوظيفي درجة ازدادت ،اـبينهم الفرق لق فكلما ،تقدمه أن عليها يجب وما الوظيفة له تقدمه ما

 لالعم في الداخلية المؤثرات إزاء العاملين اعرـمش لاوـيتن موضوعاً كونه في الوظيفي الرضا أهمية تكمنو
 مهم أمر الوظيفي الرضا من لعا مستوى تحقيق أن شك وال .المحيطة ةـالمادي ةـالبيئ يـف ةـرجياالخ المؤثرات أو

 هامـوإس وادثـوالح الغياب لومعد واإلنتاجية الطموح مستوى على الواضحة لتأثيراته ا  رـنظ للمنظمة بالنسبة
 . وعمله هـمنظمت اهـتج العامل سلوك وكذلك لبالعم المتعلقة واألنشطة المشاركات في العاملين

 بينما ذاته لالعم ىـإل هاـبعض ودـيع لبعوام ويتأثر ،واألبعاد الجوانب متعدد الوظيفي الرضا مفهوم إن
 جانب عن العامل رضا زاد إذا أنه ادـاالعتق الخطأ ومن ،المحيطة لالعم وبيئة لالعم بجماعة اآلخر بعضها يتعلق
 أحدهم نجد قد حيث ،وأبعادها الوظيفة جوانب ةـبقي عن بالضرورة راٍض أنه يعني ذلك فإن عمله في معين
 . غيرها أو لالعم ظروف أو الراتب نـع ا راضي وليس الزمالء مع العالقة عن ا راضي

 بالرضا لشعورفا ،له أدنى حد أو أعلى حد هناك ليس إذ ،مطلقة وليست نسبية مسألة الوظيفي والرضا 
 البشري  العنصر يعتبرحيث  .معين موقف في فعال   عليه لايحصـم ينـوب العامل دـيري ما بين لالتفاع حصيلة هو
 العنصر إهمال على ترتب وقد وكفاءته، التنظيم كفاية مدى مهارته وتحدد ،نتاجيةاإل في المؤثرة العناصر أهم من

 تبين . فلقدالوظيفي برضاهم االهتمام إلى يدعو مما وهذا إنتاجيتها نقص والمنظمات المجتمعات بعض في البشري 
 عـويرف ابـالغي بةـنس ويخفضل العم دوران لمعد لويقل اإلنتاجية يزيد ما غالبا   للعاملين المرتفع المهني الرضا أن

 .العاملين عند لأفض معنى ذات الحياة لويجع ،العاملين اتـمعنوي

                                                           
 .2ص ،"، مرجع سابقللموظفينو الرفاه النفسي مستوى االلتزام الوظيفي ب قتهاعالو ودة عالقات العمل االجتماعية ج(، "1001) مروان الزعبي، 1

2 Naimatullah Shah (2009), "Determinants of Employee Readiness for Organisational Change", Op.Cit, p:80-

81. 
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ن  تتعرف الوظيفي الرضا دراسة طريق فعن ،لإلدارة بالنسبة كبيرة ةـأهمي ذو للعاملين وظيفيـال الرضا وا 
 جوانب على التعرف بذلك ويتم ،اإلدارية العملية جوانب مختلف نحو دةالمتعد اتهمـواتجاه العاملين اعرـمش على

 لتكف التي المناسبة لالحلو لوضع العاملين تهم التي المشكالت معرفة أيضا   ويتم. تالفيها ةـومحاول القصور
 .1اإلنتاجية وزيادة التقدم للمنظمة

 :العاملين اـرض درجة على تأثيرها لها أن الدراسات أثبتت التي لالعوامومن 
 للوظيفة،  اإلداري والمستوى ،لللعام بالنسبة لالعم أهمية ،التعليم مستوىمثل السن،  :العوامل الشخصية
  .العامل رضا رفع على بالغ أثر ذات جميعها لالعوام وهذه ،الشخصية والسمات ،الصحية الحالةو
 ابتكاريأو متنوع،  يـروتين كعمل مهنته أو وظيفته وطبيعة، لالعم نوع لمث العمل:بظروف  متعلقة لعوام 
 .لالعم وساعات ـلالعم وزمالء والرئيس والراتب األجر ، واألمن، والتقدم في العمل،عادي أو

 العالقات أن كما، الوظيفي للرضا مهما   محددا  ل العم في القيادة نوع أو اإلشراف نمطو لالعم مناخ ويعتبر
 باالنتماء تشعره العالقات فهذه ،العامل حياة في والمهمة وظيفيـال اـالرض محددات أحد لالعم محيط في االجتماعية
 لدى الوظيفي الرضا على لالعم جماعة أثر كان لالنتماء حاجة في كان فكلما اـوخارجه المنظمة لداخ والرضا
 كبيرا . العامل

 ما  مفهو ليمث الذي وظيفيـال اـالرض مفهوم من عموميةأكثر  التنظيمي االلتزام مفهوم أن سبق مما يتضح
 الذي التنظيم لخال من لحاجاته العامل إشباع بدرجة ا  رـمباش ارتباطاً يرتبط إذ، التنظيميمن االلتزام  ا  استقرار لأق

 ىـإل ودـتق، المفهومينتجمع ية ارتباط عالقةثمة  فإن االختالف هذا من الرغم وعلى. إليه وينتمي فيه ليعم
 االحتفاظ في الشديدة والرغبة حهالصال ممكن جهد أقصى للبذ واالستعداد وقيمها المنظمة هدافبأ القوي ادـاالعتق

    .هابعضويت
 على بدوره وينعكس الوظيفي الرضا يصاحب الذي واالقتصادي واالجتماعي النفسي للمردود ونظرًا

 أظهرت فقد .التنظيمي االلتزام ىـعل ا  أثيرـت وأعظمها المحددات أقوى ليمث الوظيفي الرضا فإن التنظيمي االلتزام
 ،واإلنتاجية كااللتزام واألداء ووظيفية تنظيمية بمتغيرات الوثيقة الوظيفي الرضا عالقة بعض الدراسات نتائج

 وزيادة األداء في تحسنا  يتوقع التنظيمي االلتزام ازدياد عـوم ،يـالتنظيم االلتزام يزداد الوظيفي الرضا فبازدياد
 راحـاالنش من تعزز الرضا في الزيادة هذه لمث ألن ،الوظيفي واقعه عن ا يـراض العامل دام ما اإلنتاج مستوى في

   .1واالنتاجية بالخبرة حتفاظواال يـالنفس
 1:االندماج الوظيفي :ثالثا  

من الضروري توفير المناخ المناسب بحيث يكون لدى العاملين في المنظمة تأثيرا  في قراراتهم وأفعالهم 
 المتعلقة بوظائفهم.

                                                           
 والتعليم التربية بإدارة التربويات والمشرفات التربويين المشرفين لدى التنظيمي بااللتزام وعالقته الوظيفي الرضا" ،(8002) إيناس فلمبان، ي نواو  1

 .22-12، صالسعودية العربية المملكة بمكة، القرى  أم جامعة ،ماجستير رسالة ،"المكرمة مكة بمدينة
 والتعليم التربية بإدارة التربويات والمشرفات التربويين المشرفين لدى التنظيمي بااللتزام وعالقته الوظيفي الرضا" ،(8002) إيناس فلمبان، ي نواو  1

 .27 -21ص ،مرجع سابق ،"المكرمة مكة بمدينة
3 http://www.hrdiscussion.com/hr60878.html 



  تةاالتم  استعدادات العاملين نحو                                                       ثانيالالفصل   60 

ن اندماج العاملين ليس هدفا  بحد ذاته بل هو أداة لترسيخ مساهمة العاملين في كل النواحي اإلدارية و  ا 
  بالمنظمة.

حفز العاملين مما يؤدي إلى رفع الروح المعنوية للعاملين الذين يدركون ويعتبر اندماج العاملين إحدى أساليب 
 مدى أهميتهم في المنظمة ومدى احترام اإلدارة آلرائهم.

بين اندماج العاملين في اإلدارة وبين الرضا الوظيفي مما يؤدي  قويةأثبتت الدراسات على وجود عالقة وقد 
فكلما زادت درجة إندماج العاملين في اإلدارة ساهم ذلك بدرجة أو بأخرى  إلى رفع مستوى أداء العاملين في المنظمة،

 في رفع مستوى الرضا الوظيفي.
ن  اندماج العاملين في وضع األهداف يساعد إلى حد كبير في التحديد الدقيق لهذه األهداف.و  مكافآت الوا 

ة بعمله واندماجه في أعمال المنظم عاملال اعتزازلكن  ،المادية  يمكن أن تحفز العاملين في المدى القصير فقط
 لتحقيق التميز هو الحافز الحقيقي في المدى الطويل.

ة لدى العاملين، باإلضافة إلى تعزيز شعور الملكيجة االلتزام ر يؤدي إلى زيادة د همن شأن إندماج العاملين أنو 
 النفسية داخلهم مما يؤدي إلى زيادة اإلنتاجية وزيادة أرباح المنظمة.

مناقشات العاملين مع ، تشكيل الفرق لحل مشاكل العمل هناك طرق متعددة الندماج العاملين من أهمها:و 
 تفعيل أنظمة االقتراحات.و ، جتماعات وحلقات الجودة، االمدرائهم
ات باحترام وأن تستمع إلى وجه العاملحتى تتمكن اإلدارة من تفعيل سياسة اإلندماج ال بد لها من معاملة ف
 تزيل عوائق االتصاالت بين المدير والمرؤوسين.نظره و 

 :األجور واالستحقاقات :رابعا  

ة التي يمكن مالية تحدد نوع الحياالكافآت المف، هي الضغوطات المهنية المرتبطة بالمواقف السلبية للتغييرو 
درج برامج التغيير في تقييم نينبغي أن ت ، إذمنظمةال في العاملر إلى أنها تشير إلى قيمة نظَ و يُ  ،العامل يعيشهاأن 
الصراعات، وبناء عالقات عمل داعمة، والتواصل الفعال  معالجةهم و من أجل تعزيز سلوكياتتهم ومكافأ العاملينأداء 

 ر.نجاح برنامج التغيي، وبالتالي، لتغييرللمساهمة في صياغة المواقف اإليجابية ل

ن التقدم التكنولوجي، واستخدام التكنولوجيا بشكلو  ك يزيد من ، ال شوالشركاتكبير في أعمال المنظمات  ا 
من جودتها، ومن ثم تزداد المبيعات ويرتفع هامش وصافي الربح، ويقلل نسبة حجم الموارد البشرية،  ويرفعاإلنتاجية، 

 نويقلل نسبة العمل إلى رأس المال، كل ذلك يؤدي إلى توافر المزيد من األموال التي تمكن المنظمة أو الشركة م
  .إعادة استثمار جزء كبير منها، وزيادة الرواتب واألجور والحوافز والمزايا العينية للموارد البشرية العاملة لديها

لمجموعة من  طبقا  وقد أشارت إحدى الدراسات إلى أن التقدم التكنولوجي يؤثر على األجور والحوافز 
 :أهمها ..االعتبارات

 المنظمة ينعكس على مكونات العمل داخل المنظمة، وبالتالي على مطالب  ن التقدم التكنولوجي الذي تستخدمهأ
ر التكنولوجي يالتأهيل الخاصة بالموارد البشرية التي تحتاجها المنظمة لشغل الوظائف.. وهذا يعني تأثير التغي

ستحقه ي والذي يعتبر األساس في تحديد المقابل النقدي الذي ،على تقييم الوظائف واألعمال داخل المنظمة
المورد البشري الذي يشغل الوظيفة. وهذا يعني بشكل عام أنه كلما استخدمت المنظمة تكنولوجيا متطورة وحديثة 

تكلفة لقد يرتفع متوسط أجور الموارد البشرية رغم وجود احتمال انخفاض نسبة تكلفة األجور والحوافز إلى ا
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ارد البشرية التي تحتاجها المنظمة في حال استخدام النخفاض عدد أو حجم المو  ا  اإلجمالية أو الكلية نظر 
 .التكنولوجيا الحديثة والمتطورة

  يتطلب استخدام التكنولوجيا المتقدمة في المنظمة إلى زيادة الحوافز النقدية والعينية للموارد البشرية لحثها كذلك
نجاح تطبيقها، فضال  عن اإلبداع من   .خاللهاعلى التفاعل مع هذه التكنولوجيا وا 

 الحوافز من حيث طبيعتها إلى نوعين: تصنيفويمكن 
 ات السنوية والمكافآت التشجيعية وأشكال المشاركة في األرباح. ددية: تشمل الحوافز المادية الزياالحوافز الما

 .مداه قصير، تكتيكيلكن هذا النوع من الحوافز 
  ال تعتمد على النقود، بل تعتمد على النواحي المعنوية كاالستقرار  الحوافز التيوهي الحوافز المعنوية: أما

 .مداه بعيد، استراتيجيوهذا النوع من الحوافز الوظيفي واالعتراف باإلنجاز وفرص الترقية. 
ن النمط التكنولوجي المتطور والمتقدم عادة ما يعتمد على موارد بشرية متقاربة و  الدراسي،  مستوى الفي  نسبيا  ا 
إلى التقارب النسبي في هيكل األجور بين تلك العمالة في المستويات اإلدارية واإلنتاجية المختلفة داخل  ؤدييوهذا 

المنظمة، مع األخذ في االعتبار أن التقدم التكنولوجي يحتاج إلى بعض الموارد البشرية المتميزة في بعض القطاعات 
  1ومنها القطاع اإلداري واإلنتاجي

إلى مواقف  ذلك ؤديويغير جذاب  يجعل التغييرفهو عبء العمل ل لدراسة اضافية المنظماتتحتاج  وقد
 يجدول زمن وضعو  جيدة ملعتحتاج المنظمات لتخطيط التغيير بعناية من أجل إنشاء بيئة  ،لذلكمة. غير داع
  .1لألعمال للحد من التوتر وعدم اليقين متوازن 
 :التدريب وتنمية المهارات: خامسا  

جل أمن  نللعاملي ةيير السلوكيات والمعارف والدافعيالتي يتم من خاللها تغ ةالمنظم ةهو العمليالتدريب 
 ، وبين متطلبات العمل .العاملالتوافق بين خصائص وقدرات  ةتحسين عملي
هداف أ تساعدهم على تحقيق  ةجديد ةمعرف أواكتساب مهارة  العاملينالمنظم الذي يستطيع من خالله  وهو االجراء

  .ةمحدد
ويقصد بتنمية المهارات تطوير ودعم السلوكيات والمهارات المختلفة الالزمة للعاملين حسب طبيعة المهام 

 .2عن طريق برامج التدريب على رأس العمل
العليا  داراتاإلمة ل من مهؤهلة وتدريبها باستمرار وتنميتها سه  مما الشك فيه أن توفير العناصر البشرية المو 

مل نية لدى العناصر البشرية سواء  حديثي التعيين أو الموجودين سابقا  على رأس العافي الرفع من مستوى الثقافة التق
 . 2رلحديثة في منظماتهم ويسهم بدرجة كبيرة في تقليل مقاومتهم للتغييات دخال التقانايجعلهم يتقبلون فكرة إمما 

                                                           
1 http://www.altadreeb.net /printArticle.php 

2Vakola, Maria & Nikolaou (2005), Ioannis "Attitudes towards organizational change (What is the role of 

employees’ stress and commitment)", The Emerald Research Register for this journal is available at 

www.emeraldinsight.com/researchregister, p:170. 
على رأس العمل في تنمية مهارات العاملين في الدفاع المدني )دراسة تطبيقية بمنطقة  "دور برامج التدريب ،(1002الصاعدي، سامر عبيد ) 3

لمملكة العربية ا ، أكاديمية نايف العربية للعلوم األمنية، رسالة مقدمة استكماال  لمتطلبات الحصول على درجة الماجستير، الرياض،المدينة المنورة("
 7ص  السعودية،

رسالة مقدمة استكماال  لمتطلبات الحصول على درجة  ،"اإللكترونية اإلدارة في العامل أداء على التنظيمية الثقافة تأثير"الجابري، فيصل،  2
 44الماجستير، جامعة الملك عبد العزيز، جدة، المملكة العربية السعودية، ص
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 واالتجاهات السلوك وتنمية والقدرات، المهارات وتنمية والمعلومات، المعرفة تنمية في أهمية التدريبإذ تأتي 
 المجتمع حركة بأن كامل اقتناعب التغيير نحو استعدادهم درجة تنمية و العاملين رغبة زيادةوكذلك  اإلداريين لدى

 مةءالموا تقتضي إنما فيه العاملين وجميع المجتمع تسود التي التقنية واألساليب الوسائل ارتقاءو  تقدم وأن متسارعة
 العاملين دوافع في االختالفوكذلك  بها يحيط الذي والمجتمع اإلدارة بين الوسائلو  األساليبو  واألهداف القيم في

 التدريب يجعل مما المهارات، متعددي عاملين إلى والحاجة السلوك، في تطور من يقع ما ثم ومن واتجاهاتهم،
التدريب على كذلك يساعد ، و الوظيفية العامل خدمة فترة مدى على ا  ضروري را  أم وتطويره السلوك تعديل إلى الهادف
 والتغلب ممشكالته ومواجهة ناحية من مأعماله مع التكيف من ميمكنه بما اإلبداعي التفكير علىعاملين ال قدرة زيادة
  .1أخرى  ناحية من عليها

تخدامات اس ر في مجالكل تغي ةالحديثة التي تحرص على مواكبمات من صفات المنظ ةفص فالتدريب هو
الل تفهم داء سواء من خبعناصر األ ةيستلزم منها العناي ةداء للمنظمعلى قوه األ ةوللمحافظ .دارةاإل وأ، التكنولوجيا

ي ف ةر مباش ةهميساهم مساحيث  .ةالقائم ةنظمو األأ، ةجهز دوات واألاألو ات، العمليو  ة،واستيعاب طرق العمل القائم
 . للعاملمان الوظيفي دي واالجتماعي، ويزيد من درجه األاالقتصا العاملتحسين مستوى 

 ةلوظيفيحتاج اليه لضمان اتقانه ل الجديد العامل ،فالتدريب لكل العاملين  ،خرى أدون  ةفئ يقتصر على وال
بين حاجة الى الشعور بأنهم مدر ب فالعاملون مهاراته،  ةلزياد يحتاجهمل على رأس الع والعاملالمكلف بها.  ةالجديد
مقاومة  وبالتالي،التواصل الفعال يقلل من الخوف وعدم اليقين )الشك(،  التغيير ألن وخاصة خالل كافيا   تدريبا  
 .1 التغيير

وسيع دائرة البدائل القدرة على ت يملين فهو يحقق للمتلقوال يخفى أيضا  أن للتدريب أثرا  كبيرا  في تنمية العا
عالوة على دوره في خلق جيل من المديرين ممن لديهم القدرة على التعامل  ،في صنع القرارات والتي تتعلق بالمنظمة

مع المتغيرات التكنولوجية واالجتماعية والتوقعات المستقبلية، فالتدريب يساعد المديرين في إدارة منظماتهم بأهداف 
   .2حة وبإدارة علمية ويخلق الثقة بين العاملين ويساهم في خلق مناخ يساعد على حل المشاكلمعروفة وواض

 : 2االلتزام الظرفي .2.4.3.2,2
العوامل ف. العاملفي تطوير مواقف وسلوكيات  هاما   يلعب دورا  في االلتزام الوظيفي العامل الظرفي إن 

التثبيت  أو لعاملا ترقية وهي تشملوالمنظمة على أساس اتفاق لتقديم الخدمات.  العاملالعالقة بين ب متصلة ةالظرفي
ن ألهذه المتغيرات  ، يمكنمتغيرةبيئة والاالقتصادية والمالية والتنافسية  الظروففي الوضع الحالي حيث ف. الوظيفي

 ا  موضغيخلق سلديه عقد مدى الحياة مع صاحب العمل،  ليس الذي فالعامل. يتؤثر على مستوى اإلدراك الفرد
تقليص عدد  القتصادية والتنظيميةا الظروف تقتضيعندما  العاملين. هذا الشعور ينمو بين العاملينبين  يقينعدم و 

 وا عادة الهيكلة.  العاملين

                                                           
العدد الثامن واألربعون،  ،"لدى مديريات رياض األطفال اإلداري اإلبداع تنمية مهارات التدريب في دور" ،(1011الجميلي، أمل )و عبيد  حمودي 1

 .101-101مجلة الفتح، كلية التربية، سوريا، ص
2 Vakola, Maria & Nikolaou, Ioannis (2005), "Attitudes towards organizational change (What is the role of 

employees’ stress and commitment)", Op.Cit, p:170. 
 .، المملكة العربية السعوديةاليومية، الرياض الرياض ، جريدة"دور التدريب في تطوير المنظمة"(، 1007القحطاني، محمد بن مسعود ) 2

4 Naimatullah Shah (2009), "Determinants of Employee Readiness for Organisational Change", Op.Cit, p:80. 
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اللتزام تجاه ا العامللمعرفة مستوى إدراك ظرفية هامة لتطوير الحافز الوظيفي و  يوجد مجموعة عواملحيث 
العوامل هذه . ،الترقيةو  ،وتناسب الوظيفة ،عدم اليقين التنظيمي، والخوف من فقدان الوظيفة مثل الوظيفي للفرد

 .العاملستعداد ير ايؤدي إلى تغت والتيااللتزام الوظيفي.  اتجاه العامللقياس مواقف وسلوكيات  تستخدمالظرفية 
 : 3الديموغرافية العوامل .2.3.41.

يتم ذا العامل ه .، والمعتقدات، والسلوكياتتطوير المواقف الفرديةفي  هاما   تلعب دورا   الديموغرافيا أيضا   إن
التي أو باطا  األكثر ارتعوامل ال بأنهاعرف هذه العوامل تُ حيث . يلتطوير اإلدراك الفرد  ضرورةه باعتبار احتسابه 

، لمنظمةاالتثبيت في تشمل متغيرات مختلفة مثل العمر، الجنس، الحالة االجتماعية، و سرية، ترتبط بالحالة األ
 واألطفال والتعليم. ة، والزوجالوظيفةحالة و ، المنصبفي  التثبيتو 

 تؤثر عادة   ضافياإل العوامل المتعلقة بالعملأما  متباينة على القرارات الفردية.لديه ردود فعل  هذا العاملف 
 كثر التزاما  أ العاملون قد يصبح مع زيادة االعتماد والحاجة إلى موارد مالية، فسرة. لألبسبب التبعية  على االلتزام

 .الشخصيةهم تبمهن

   :مقاومة التغيير .5.3.2
الناس يخشون المجهول إلى حد ما، فال يمكن أن ، وبما أن المجهول التغيير يعني االنتقال من المعلوم إلى

بالضبط، فهناك دائما  تداعيات غير متوقعة  لها المخطط جهود التغيير سوف تثمر النتائجنكون على يقين أن 
لنتائج التغيير المجهولة وغير المتوقعة انخفضت مقاومة  العاملينفكلما قلل القادة من إدراك  ،لعمليات التغيير

 .1التغيير
النتائج المترتبة  قلق وتوتر نفسي لعدم معرفة من له طبيعة اإلنسان، وذلك لما يسببتعد مقاومة التغيير من و 

 .له عليه، والتي عادة ما ينظر إليها على أنها سلبية بالنسبة
 ."أي اتجاه أو سلوك يعوق تحقيق األهداف التنظيمية" بأنها 2(Chawla, 1999) هاعرفقد و 

متوقع يهدد أسلوب  أو على أنها "استجابة عاطفية سلوكية تجاه خطر حقيقي فعرفها 2(1112أما )حريم،
 .العمل الحالي"

عبارة عن عدم القدرة على قبول التغيير " مقاومة التغيير بأنهافعرف  2(David and Andrzej, 2001) أما
   .العاملينالذي يهدد مصالح 

بأنها: " كافة ردود الفعل السلبية لألفراد تجاه التغيرات التي قد تحصل، أو التي  2( 1001ويعرفها )حمود،
 حصلت بالفعل في المنظمة، العتقادهم بأن هذا التغيير يشكل تهديدا  ألهدافهم الذاتية، أو الجماعية، أو لمصالحهم".

                                                           
1  Naimatullah Shah(2009),"Determinants of Employee Readiness for Organisational Change",Op .Cit, p: 81. 

 .112ص ، مصر،القاهرة، سينا ابن مكتبة ،"والخبير المدير بين والتغيير المنظمات" ،(8992) الحكيم عبد الخزامي، 1
3 Anuradha S, Chawla (1999), "Organizational change initiatives as predictor of  resistance to change 

dissertation abstract", University of Guelph, p:215 
 .211ص األردن، زهران، عمان، دار ،"التنظيمي السلوك" ،(8991) حسن حريم، 2

5 Huczynski, Andrzej & Buchanan, David (2001), "Organizational behavior",Harlow: Prentice Hall, p599. 
 .112ص ، األردن،عمان، 1ط دار صفا للنشر والتوزيع، ،"السلوك التنظيمي" ،(1001حمود، خضير كاظم ) 2
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يدل  ا  والمجموعات موقفا  سلبي   العاملين"وقوف  بأنهامقاومة التغيير  1 (1007، العامري والغالبيعرف )كما 
 .ةلتحسين األداء وزيادة فاعلية المنظم ،على عدم رضا، أو تقبل أي تعديالت، أو تبديل ترى اإلدارة أنه ضروري 

 مستترة، وكل من نوعيها ال يقل خطرا  عن اآلخر،مقاومة تكون مقاومة ظاهرة وقد تكون  قدومقاومة التغيير 
ال تحولت إلى )بالفعل وبالسلوك( البد من محاولة التخفيف من حدتهاالظاهرة المقاومة ف اومة المستترة انفالت، والمق وا 

من إيجاد متنفسات لها كي ال تتحول إلى همهمات وشائعات وتكتالت بين من هم  )باالمتعاض أو اإلحباط( ال بد
 .1مع وضد عملية التغيير
 نها مقاومةعلى أأيضا  الحفاظ على الوضع الراهن قد ينظر إليها القوى التي تعمل على  إنإضافة الى ذلك ف

 .تغييرلل
ن وجود المقاومة يكشف عن مشاكل في االستعداد التنظيمي وفي جوهر استراتيجية التغيير، ولتحليل طبيعة  وا 

ثر ك، وتلك األ العاملتين من قوات المقاومة : تلك التي تعمل داخل شخصية مجموعب تحديدها المقاومة يمكن
 .في النظام االجتماعي وضوحا  
نو  عكس يحيث  ،السلوكيةمكونات الوجدانية والمعرفية و الضم ي ،األبعاد متعددمقاومة التغيير كموقف  ا 

)على سبيل المثال ، غاضب ، مستاء (، ويعكس المكون المعرفي  بالتغييرالعنصر العاطفي كيف يشعر المرء 
ر المكون السلوكي يشيوري أن تكون النتائج سلبية ؟(، و )على سبيل المثال، هل من الضر كيف يفكر المرء بالتغيير 
ون يشك   ملعق لتغيير )على سبيل المثال، تحاول أن تشارك في فر لمل في االستجابة اإلى اإلجراءات أو نوايا الع

 تغيير(. بال
ن  ( وتصورات المكافآت الجوهريةمن الوظيفي و القوة والهيبة واألالتغيير ) من كيفية إدراك النتائج المتوقعةوا 

مقاومة ثة لترتبط مع المكونات الثالالمعلومات حول التغيير( ة التغيير )الثقة في اإلدارة، والتأثير االجتماعي و عملي
  2التغيير.

ع النتائج مكونات المقاومة بشكل كبير ملتغيير مع المكون السلوكي كما ترتبط تصورات عملية ا حيث ترتبط
 (.وااللتزامالوظيفي، والنية إلنهاء االستمرار التنظيمية ) الرضا 

 :أسباب مقاومة التغيير .3.5.3.2
المحال، بل  واألشياء ليس من العاملينأن تغيير  ،تشير البحوث والدراسات العديدة التي أجريت على التغيير

ا لتي يمر بههي اإلجراءات ا العاملينوما يرفضه  ،كأمر طبيعي في حياتنا اليومية التغييرن طبيعة البشر تقبل إ
 :2ن مقاومة التغيير ترجع إلى عدة أسباب منهاا  التغيير والظروف المحيطة به، و 

  .عدم الشعور باألمان والشعور بالخطر والخوف من تغيير الروتين القائم 
 :ومريحة وسهلةبعض الناس ال يرغبون في التغيير نتيجة التعود على طرق عمل قديمة  التعود. 
 العاملينمتوقع فإن المقاومة تكون شديدة من جانب  غير بشكل المفاجأة: إذا حدث التغيير فجأة أو. 

                                                           
 .221، صمرجع سابق"، اإلدارة واألعمال"، (1007الغالبي، طاهر محسن منصور )العامري، صالح مهدي محسن و  1
 .102ص األردن، رؤى، عمان، دار ،"التغيير إدارة ثقافة"، (8004) بشير شريف، 1

3 Jones, liz et al, "Employee Perceptions of Organizational Change: Impact of Hierarchical Level", Op.Cit, 

p:4-5 
4 http://www.tarbyatona.net/articles.php 
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 ما يزيد م العاملينيؤدي ذلك إلى سوء الفهم لدى  ،سوء الفهم: عندما ال يكون غرض اإلدارة واضح من التغيير
 .من المقاومة للتغيير

  القدرة بالمشاركة في التخطيط للتغيير  ليس لديهم السلطة أو العاملينفقدان السيطرة على التغيير: عندما يكون
محدود وهم مجرد أداة للتغيير، وهذا يدفعهم إلى مقاومة التغيير والعمل  وتنفيذه، فيشعرون بأن نطاق إسهامهم

 .إفشاله على
  التغيير في وقت يوجد به توتر أو ضغوط عمل أو في حالة وجود عدم اختيار الوقت المناسب للتغيير: إدخال

 .صراعات أو خالفات بين اإلدارة والعاملين
 لغاء بعض األقسام  تغيير ميزان القوى في المنظمة: حيث أن التغيير قد يترتب عليه زيادة حجم بعض األقسام وا 

 .م جديدةأخرى، وكذلك إنشاء أقسا أو تقليل مسؤولياتها أو دمجها مع أقسام
  التغيير خوفا  من حدوث نقص في  العاملون الخوف من فقدان بعض العوائد االقتصادية واالجتماعية: قد يقاوم

 .التي يحصلوا عليها أو خوفا  من تخلخل العالقات االجتماعية األجور أو بعض الحوافز المادية والمعنوية
  .عدم الثقة ببرامج التغيير واالعتقاد بعدم جدوى التغيير 
  البعض أن الوضع الحالي هو أنسب األوضاع، فالتغيير بالنسبة لهم مضيعة للوقت والجهد والتكلفةاقتناع. 
 عدم القدرة على إدراك نواحي الضعف والقصور في الوضع الحالي. 
 الجديد الذي سينجم عن التغيير عدم القدرة على إدراك جوانب القوة أو مزايا الوضع. 
 ريتتعارض مع التغي لدينا نظريات مختلفة عن العالم األيدلوجية: وهو أننا. 

 :مصادر مقاومة التغيير .2.5.3.2
 :1يمكن حصر مصادر مقاومة التغيير بما يلي

  غيير المنوي التمصادر منطقية وعقالنية: وهي تستنتج وتنبع من عملية تقويم منطقي وعقالني لفائدة وجدوى
 ليف والنتائج.اإحداثه، حيث تنظر مثال  في الوقت والتك

 ص نحو التغيير نفسه، أو األشخاصمصادر عاطفية: وهي التي تنبع من شعور واتجاهات العاملين، أو األشخا 
 القائمين عليه.

 ضع في المحافظة على الو على العالقات االجتماعية السائدة، أو الرغبة القوية فظة مصادر اجتماعية: مثل المحا
 الراهن.

 حيث تتم المقاومة بناء  على االعتبارات السياسية التي تحكم الوضع، مثل: المحافظة على مصادر سياسية :
 قات القوى المسيطرة، أو السائدة.عال
 ادية والرواتب وأية مدخوالت أخرى.ما تتركز في المكافآت الم ا  مصادر اقتصادية : وغالب 

                                                           
معاصرة لمدير القرن الحادي والعشرين )دراسة تطبيقية إدارة التغيير والتحديات العصرية للمدير رؤية " ،(1002العطيات، محمد يوسف النمران ) 1

 .111، صعلى الخطوط الجوية العربية السعودية("، مرجع سابق
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 :أساليب التغلب على مقاومة التغيير .1.5.3.2
 :1هناك أساليب عديدة للتغلب على مقاومة التغيير نذكر منها

 من خالل المناقشات والتقارير التغيير عمليةرة أن تعلم الناس أهداف وقواعد لتعليم واالتصاالت: تستطيع اإلداا 
 .والتدريب والمذكرات والمؤتمرات

 أن عملية التغيير  عملية التغيير، حيث اجراءعند  العاملينآراء : من األهمية أن نسمع في اتخاذ القرار المشاركة
فالمشاركة في اتخاذ القرار تضمن سالمة التنفيذ وعدم  تشمل كل المستويات، سواء المستويات الدنيا أو العليا،

 .مقاومة التغيير
  اإلمكانيات والتدريب المستمر لهم  بتوفير العاملينالدعم والمساندة: يجب على إدارة التغيير أن تدعم جهود

 .التغيير وتوفير الموارد التي تحتاجها عملية
  معدل أو طريقة إدخال التغيير،  إذا كان هناك اتفاق على لءتتضامناقشة كيفية التغيير: إن مقاومة التغيير

 .من معارضة التغييرن مناقشة الطريقة التي يتم بها التغيير تكون فعالة في التقليل حيث أ
 ن أيشرح أن التغيير سنة التطور، و  استخدام المناسبات لتسهيل التغيير: يستطيع المدير في مناسبات كثيرة أن

 .يمر بمراحل مختلفة يقبل في الفترة التالية ما لم يكن يقبله في الفترة األولى العامل
العامل بشأن  فاستجابة، في المنظمة لتغييرل المصدر الحقيقي هو بأن العاملوبناء  على ما سبق يمكن القول 

وير ، لذلك البد من االهتمام به وتطالتغيير قد تكون إما إيجابية أو سلبية ويمكن أن تكون حرجة وخطيرة لإلدارة
 ليكون على استعداد لتقبل التغيير الحاصل في المنظمة. ،مواقفه وسلوكياته تجاه المنظمة

 

                                                           
1 http://www.tarbyatona.net/articles.php 
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 ي: االستعداد التكنولوجيالمبحث الثان
 

  :مقدمة .3.2.2
مفهوم مقاومة لتناولنا في المبحث السابق مفهوم االستعداد للتغيير بشكل عام والعوامل المرتبطة به، باالضافة 

 وسنتناول في هذا المبحث االستعداد التكنولوجي لعملية االتمتة. ساليب التغلب عليه،أالتغيير و 
جراءات أو اإلدارية والمتمثلة بادخال التكنإن تطبيق األتمتة  طياته  نشطة المنظمات يحمل فيلوجيا في آليات وا 

الكثير من التغييرات على صعيد المنظمات واألقسام والشعب وا عادة توزيع المهام والصالحيات، مما يستلزم تغيير 
كبيرة ة ا، لهذا فإنه سيكون هناك مقاومفي القيادات اإلدارية والمراكز الوظيفية والتخصصات الجديدة التي تحتاجه

االستعداد و تخطيط مكان بالبف من آثارها السلبية قدر اإلويمكن التغلب على هذه المقاومة والتخف .من العاملين للتغيير
 المدروس.

ن استعد  د المنظمات للتغيير نحو األتمتة يتعلق بعدة عوامل:اوا 
 )القدرات )الموارد والقدرات المتاحة 
  الفلسفة المناسبة وأسلوب التشغيل(القيم( 
 )األفكار ) المعرفة الكافية بعملية األتمتة 
 )الظروف )العوامل األخرى التي تسود المنظمة 
 )التوقيت )االستعداد للتنفيذ 
 )االلتزام )الشعور بحاجة التغيير 
  عن التغيير( العاملالمقاومة )ابتعاد 
 ير(الغلة ) الفوائد والمكافآت الناجمة عن التغي 

 األتمتة اإلدارية متطلبات تطبيق. 2,2,2
 : 3خذ بعين االعتبار المتطلبات التاليةلتطبيق عملية األتمتة البد األ

 .  دعم اإلدارة العليا لعملية األتمتة .1
 لخدمة المكتب أو المنظمة أو الشركة. قادرة على تسخير التقاناتوجود كوادر علمية  .1
 فيها. األتمتةتحديد األعمال الواجب أتمتتها وأولويات عمليات  .2
 إجراء توصيف دقيق لألعمال واإلجراءات القائمة. .2
 دراسة واقع أرشيف المعلومات في المنظمة. .2
 اإلدارية. األتمتةإعادة هندسة إجراءات العمل بما يتوافق مع  .2
 إعادة تأهيل العاملين لمحو األمية المعلوماتية. .2
 .األتمتةوارد المالية الالزمة لمشروعات تخصيص الم .7

                                                           
1  http://www.alriyadh.com/756523 
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 اإلدارية. األتمتةتوفير شبكة اتصاالت رقمية حديثة لدعم  .1
 تشجيع استخدام البرمجيات في العمل. .10
 العمل.قائمين ببالمتطورة يتعدى الحواسيب وأجهزة االتصاالت لتشمل وسائل الراحة والعناية  تقاناتوجود  .11

 األتمتة:دعم اإلدارة العليا لعملية أوال : 
 وقدرتها اإلدارة دعم أن ، إذنجاحه أو فشله في المؤثرة العوامل أهمتعد القيادة التي تدير أي مشروع من 

 أمرا  ضروريا   يعتبر القيادة التزام أن كما فشله، أو عمل أي نجاح في دورا  رئيسيا   تلعب للعمل مناسبة بيئة إيجاد على
 سيضمن المرتدة المعلومات وتقديم للمشروع القيادة متابعة كذلك المنظمة، استراتيجيات نقاط من نقطة كل لدعم
 أحد يعتبر كافة المنظمات في األتمتة لتطبيق العليا اإلدارة ومساندة واهتمام قناعة وأيضا   المشروع وتطويره، نجاح

داري إفإذا  ال بد من وجود جهة ذات مستوى  .1األتمتةعملية  تطبيق نجاح تحقيق في الحرجة والمساعدة العوامل
وترعاها وتنميها وتطورها وتنظمها. حيث يدخل ضمن اختصاصات هذه الهيئة العليا  األتمتةرفيع تحتضن عملية 

، بما يضمن ألتمتةاوضع االستراتيجيات والخطوط العريضة لرؤية المنظمة تجاه التحول نحو التنفيذ الفعلي لمشروع 
تم بالميزانية الكافية ، وته األتمتةوتقدم اإلدارة العليا الدعم لتطبيق عملية  .1د الجهود والطاقات لهذا المشروعتوحي

شاعة إى ت التقنية والبرمجية، وتشجع علبتدريب العاملين والقيادات، حيث تحرص على التدريب لمواكبة المستجدا
ن داري المؤتمت، كذلك تهتم بتدريب العامليات ذات العمل اإلعاملين في المنظمروح التجانس )فريق العمل( بين ال

نتقال لين لإلتهتم بتقليل مقاومة العاموالقيادات، حيث تحرص على التدريب لمواكبة المستجدات التقنية والبرمجية، و 
 هانالمبحث التالي عدارة العليا في عملية األتمتة سنتطرق في دعم اإلوألهمية  .2العتقادهم أنها تهدد مراكزهم ةلألتمت

 بشكل مفصل.
 :وجود كوادر علمية قادرة على تسخير التقانات لخدمة المنظمةثانيا : 

في مجاالت وتخصصات علمية متعددة، نظرا  لكونه مشروعا  إداريا  تطبيقيا ، مما يتطلب  األتمتةيدخل مشروع 
مي ال بكافة مراحله كمتطلب حت األتمتةروع أن يكون للجهات العلمية والبحثية ذات العالقة مشاركة فعالة في مش

 الكادر العلمي يشكل ولخدمة المنظمة،  األتمتةمشروع  يقدمها التي الخدمات تتعدد وتتداخل حيث  ،2مفر منه
من تطويرات تقانية وتدريب وتجهيز  ما يقدمهوذلك من خالل  األتمتة عامال  لنجاح المعلوماتية التقنية من المتمكن
  .2للكفاءات

                                                           
 في ودورها اإلقليمي غزة بمكتب الالجئين وتشغيل غوث بوكالة اإللكترونية اإلدارة تطبيق إمكانية مدى" ،(1001) عمار ،أكرم و جمال ،محمد1 

فلسطين،  غزة، األعمال، إلدارة التجارة، قسم كلية اإلسالمية، الجامعة منشورة، األعمال غير إدارة في ماجستير رسالة ،"العاملين أداء تحسين
 .21ص

 ة،السعودي العربية المملكة ،(ن د،) الرياض ،"التقليدي اإلداري  العمل على ثورة:  االلكترونية الحكومة" ،(8004) علي محمد يحيى مغايض، أبو 2 
 .812-814ص

 وزارة في العامة باإلدارة العاملين على تطبيقية دراسة) االلكترونية اإلدارة لتطبيق البشرية الموارد تنمية متطلبات" ،(8001) إيهاب المير، 2 
 .842ص ،سابق مرجع ،"(البحرين مملكة في الداخلية

 .48ص ،السابق المرجع 2 
5    http://pdffactory-pro.en.softonic.com/ 
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 :فيها األتمتةتحديد األعمال الواجب أتمتتها وأولويات عمليات ثالثا : 
عمال الواجب أتمتتها وتحديد أولويات عمليات األتمتة مرتبط بشكل وثيق بإجراءات التخطيط إن تحديد األ

ا ووظائفها ورسالتهأساس نجاح أتمتة العمل اإلداري المرتبط بأهداف المنظمة لبرنامج األتمتة في المنظمة، الذي يعد 
 والموارد والنظم األخرى فيها، )وسنتحدث الحقا  في المبحث الثاني من الفصل الثاني بشكل مفصل عن هذا الموضوع(

 :3توصيف دقيق لألعمال واإلجراءات القائمةرابعا : 
ن تشملها أجب ي التيتحديد المهام  ايتم بمقتضاه التيالعملية  :نهأب األعمالتعريف عملية توصيف   يمكن
شاغلها  يوالشروط والمؤهالت الواجبة توفرها ف ،والمسئوليات والعالقات وظروف العمل المترتبة عليها ،كل وظيفة

 وجه.كمل أللتمكن من االضطالع بهذه المهام على 
 دراسةبال يالهيكل التنظيم في واعتمادهاتم إقرارها  التي األعماليشمل  األعمالتوصيف  خرآوبمعنى 

هالت الضرورية ستنتاج المؤ اومنفرد مع  يمهامها وواجباتها ومسئولياتها وعالقاتها بشكل تفصيل وتحديديل والتحل
مع كل  مسئولية االتصال والتنسيق والتعاملو لشغل هذه الوظائف من واقع دراسة وتحليل متطلبات تحمل المسئولية 

 المنظمة اإلدارية. فيخرى كل المستويات واالختصاصات األ فيمن له بها عالقة عمل 
الذي يهدف و  للمنظمة يتصميم الهيكل التنظيم ين تلأيجب  التيالمرحلة المنطقية  األعمالتوصيف ويعد 

 إلى:
  تحديد مسئوليات الوظيفة بشكل ليس فيه غموض يساعد شاغلها على النهوض بهذه المسئوليات على نحو سليم

 ه.عملدائه ومساءلته عن نتائج أيمكن تقويم  يوبالتال
  قيق الفعالية داء وتحبكفاءة األ رتقاءاإلالمهام ومن ثم  فيوالغموض والتكرار  زدواجيةواإلمنع التعارض والتضارب

 التنظيمية.
  نسيابه بدون معوقاتامين عملية تدفق العمل و أت وبالتاليبين كافة الوظائف  رتباطاإلإظهار عالقات. 
  المعنوية.والعمل على رفع روحه يشغلها  التيتعريف الفرد بمكونات الوظيفة 
  إدارة سليمة وفعالة . اإلنسانيإدارة الجانب 
  يجاد التعاون والتكامل بينها لتحقيق الهدف  فيتنسيق الجهود البشرية  المنشود.المنظمة وا 

 سباب أهمية هذه المرحلة في عملية تطبيق األتمتة الى ما يلي:وتعود أ
 تخاذ القرار.اعمال وسلطة ل المسئولية عن األوالمسئولين حو  الرؤساءاإلختالف بين  .1
حيث  ،االمستويات الدني فيمن قبل المرؤوسين  الرئاسيالتدرج  أتثار حول عدم مراعاة مبد التي ي الشكاو  .1

 حوال كثيرة .أ فيالمباشرين  الرؤساء ييتم تخط
 يتمتعون بها إزاء عدم وضع حدود فاصلة التيتوظيف المهارات  فيفاء ك  التردد من قبل المسئولين األ .2

 .للسلطةطاتهم ومسئولياتهم وعدم وجود نظام جيد للتفويض الفعال للس
 .دائهم بحجة عدم تحديد مسئولياتهم بشكل واضحأيادات اإلدارية من المساءلة حول تهرب كثير من الق .2

                                                           
 فية،الوظي المهام لتحديد الحديثة الطرق  ،"واإلدارية المالية المعامالت في اتاإلجراء تبسيط - واإلداري  المالي اإلصالح" ،(8084) محمد جالب، 1  

   .تركيا اسطنبول، العربية، الدول جامعة اإلدارية، للتنمية العربية المنظمة الثاني، العربي الملتقى
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 ب غموضها.و بسبأد بسبب تكرار الواجبات والسلطات عمال والجهو األ فياإلزدواجية  .2
 ستخدامااختيار الشخص المناسب للوظيفة المناسبة وذلك بسبب عدم  سوءمعدل ترك العمل نتيجة  ارتفاع .2

 .صال  أو عدم وجوده أ االختيارعند  الوظيفيالتوصيف 
 عند إعداد كادر الدرجات والمرتبات. وأالعدالة عند الترقية  مبدأوالتظلمات من إهدار  ي تصاعد الشكاو  .2
ود المتوقع فراد والمردالحسبان مؤهالت األ في يأخذ يتخطيط وتصميم وتنفيذ تدريب واقع على عدم القدرة .7

 تحقيقه من هذا التدريب.
 يفون الخدمة ؤ و ديوان شأفراد و األأون العاملين ؤ ش وأبجهاز الموارد البشرية  األعمالتوصيف  يناطو 
ت متخصصة بخبرا االستعانةنه يتم إن تنفيذ المهمة فم اتمكنه التيللقدرات  المنظمة حالة افتقار يوف، المنظمة
 .خارجية

 :دراسة واقع أرشيف المعلومات في المنظمةخامسا : 
المعنى، التي يتم جمعها وتحليلها وتنظيمها بحيث تصبح ذات منفعة هي البيانات ذات المعلومات  

ا المختلفة لتحقيق أهدافها وحتى تتمكن ـتتمكن من ربط أجزائهكي المنظمة إلى المعلومات  جتحتاولمستخدميها، 
 القرارات اتخاذ في مفيدة تكون  عندما للمنظمة قيمة ذات المعلومات وتكون ، من التكيف مع البيئة المحيطة بنجاح

  .1قيمتها زادت المعلومات زادت فائدة وكلما ،والعمليات
 سواء كانت هذه المعلومات متعلقة باألنشطة األتمتةلخدمة عملية  المعلوماتفعلى اإلدارة دراسة واقع أرشيف 

 على االستفادة منها لخدمة المنظمة وتطورها.  األتمتةأو باتخاذ القرارات لمساعدة المختصين بعملية 
  :1 يةاإلدار  األتمتةإعادة هندسة إجراءات العمل بما يتوافق مع سادسا : 

 العملياتومسار  لتصميم الجذري  العمل، والتغيير أسس في التفكير تعني إعادة هندسة إجراءات العمل إعادة
 المنظمة رؤية وتطوير لتعديل إطار وجودة وسرعة الخدمات، وهي كلفة من داءاأل جذري لمستويات تحسين أجل من

 رضا وتحقيق األداء رفع مستوى  بهدف وتحليله للعمليات الحالي الوضع دراسة على تقوم الخدمات، ألنها لتقديم
  .المستفيدين
الرغبة في تطوير العمل اإلداري، أتمتة  تستخدم إعادة هندسة إجراءات العمل عادة في الظروف التالية:و 

  ا.فشل المنشأة في تحقيق األهداف المرسومة له المعلومات لدى المنظمة،
ناسب المعلومات واالتصاالت لتت تقاناتيتطلب تحويل العمليات القائمة ونظم  األتمتةالتحول نحو وبما أن 

دة هندسة القوي التباع أسلوب إعايعد من أبرز عوامل الدفع  األتمتةتطبيق  ، فإنمع االستراتيجيات الحديثة للعمل
ة سير هي ٌتعنى بكيفيف، جراءات العمل لكي تتمكن المنظمة من التوافق مع المحيط المتغير في كافة المجاالتإ

   .اإلجراءات اإلدارية في المنشأة، وذلك لتجنب ما قد يحدث من أخطاء عند االنتقال إلى بيئة عمل إلكترونية
 بهدف المنظمة في وأسلوبه العمل كيفية تغيير إلى يقود اإلجراءات تصميم إعادة أن إدراك الضروري  ومن

 ومهامه العمل استراتيجيات على وليس للعمل اإلجرائي المستوى  على التغيير هذا األداء. ويؤثر رفع مستويات
                                                           

1  M. Vonder, G. White, (1998), "Operation Management", USA, West Publishing Co, p:774 . 

2 http://www.alriyadh.com/63419 

http://www.alriyadh.com/63419
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 أن إدراك المنظمة  على ويترتب أساسية.  قضايا على تغييرات التحليل وتوصيات نتائج اقتضت إذا إال الرئيسية
 ودعمهاالعليا  اإلدارة رعاية إلى العمليات، ويحتاج لمسؤولي أساسيا   دورا   يتطلب اإلجراءات إعادة تصميم نجاح

 .التصميم إلعادة المصاحب التغيير لتسهيل
جراءاتها المنشأة عمليات تصميم هندسة إعادة تهدف عام وبشكل  :إلى وا 

 على التصميم إعادة يقوم إذ، المؤتمت العمل لمباشرة مستعدة فيها تصبح مرحلة إلى المنظمة نقل عملية تمكين 
 للعمل التحول عملية على أن تؤثر يمكن التي والمعوقات الحواجز يقلل بما واإلجراءات، العمليات هيكلة إعادة

 .المؤتمت
 تحسين كفاءة وفعالية األداء، و زيادة العائدات، و الكلفة،  تحقق: تخفيض بحيث واإلجراءات العمليات مستوى  رفع

 تحقيق درجات رضا أعلى لدى المستفيدين.و 
ت جراءابما يتناسب مع إومن أبرز النقاط التي يجب مراعاتها عند تطبيق إعادة هندسة إجراءات العمل 

  :ما يليتطبيق األتمتة 
 أن يكون مشروع إعادة هندسة إجراءات العمل مدعوما  دعما  غير محدود من أعلى سلطة إدارية في المنشأة.  
 عدم إهمال تقاليد وعادات العمل في المنظمة.  
  أشهر 2-2أن ال يتجاوز وقت تنفيذ المشروع مدة. 
 ب( بالمنظمة كل خطوة من خطوات المشروعو أن يشارك مركز المعلومات )إدارة الحاس. 
  الذين يؤدون العمل الفعلي والعاملينأن تضم فرق عمل مشروع إعادة هندسة إجراءات العمل المدراء. 
 شركة )أشخاص( استشاريين من الخارج أن تكون قيادة المشروع من داخل المنظمة وليس من. 
 أن يخدم مشروع إعادة العمل األهداف هندسة إجراءات والخطط االستراتيجية للمنشأة. 
 منهجية إعادة تصميم( مواصلة العمل بإعادة هندسة إجراءات العمل وعدم توقفه بنهاية المشروع(. 

 :إعادة تأهيل العاملين لمحو األمية المعلوماتيةسابعا : 
 باإلمكان يعد لم المنظمات لدرجة إدارة أساليب وفي اليومية حياتنا طرائق في المعلومات عصر أثر لقد

 إلى الفرد مستوى  من ليتدرج األمي ة مفهوم عملية وتوسع وأضحت، اليدوي  العمل رائقط على واإلبقاء أثره تجاهل
 والتي تجعلها“ للمنظمات المعلوماتية األمّية ” مفهوم عن التحدث اليوم باإلمكان حيث أضحى المنظمات، مستوى 
درجة التطور  قياس على يساعد المفهوم مؤشرا   هذا اعتبار الحديث، ويمكن قتصادياإل العالم مع التفاعل عن عاجزة
 تطورها، ومواكبة الجديدة مع النظم التعامل من تمكنها والكوادر لألطر مستمر وتدريب تأهيل برامج فوضع ،اإلداري 
 واالبتعاد، االتصال وأساليب اإلدارية والثقافة والشبكات تقانات الحاسوب استخدام مجال في العاملين سوية ورفع
نما تدريبية دورات التباع دفع العاملين عن  مع تعاملهم أعمالهم ومستويات طبيعة مع تتناسب لدورات نمطية، وا 

سناد لوظيفيةابالترقية  التدريبية الدورات وربط الحديثة، التقانات   .1والفنية اإلدارية الوظيفية المسؤوليات وا 

                                                           
 لماليةا دارةإلا تنمية ةدلمساعا" حول ري الستشاا اءرلخبا عجتماا ،"اإلداري  التطوير عملية في وأثرها الحديثة التقانات" ،(8002) ماهر المجتهد، 1 

 ،UNITED NATIONS – ESCWA آسيا لغربي الجتماعيةوا يةدالقتصاا للجنةا المتحدة مألما ،نيةورإللكتا دواتألا على التركيز مع لعامةوا
 .8ص. لبنان بيروت،
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لل ألتمتة يقا فما الشك فيه أن توفر العناصر البشرية المؤهلة وتدريبها باستمرار وتنميتها في مجال تطبيقات
لعناصر اعداد استراتيجيات تطبيق األتمتة، وفي الرفع من مستوى الثقافة التقنية لدى من مهمة القيادات العليا عند إ 

البشرية سواء  حديثي التعيين أو الموجودين سابقا  على رأس العمل مما يجعلهم يتقبلون فكرة األتمتة في منظماتهم 
 ويسهم بدرجة كبيرة في تقليل مقاومتهم للتغيير.

وبالتالي من الضرورة بمكان أن تسعى المنظمات إلى تهيئة عناصرها البشرية وتدريبهم على استخدام الحاسب 
يجاد مبدأ التنافس في المنظمة. وأن تختار المؤهلين في  اآللي. ووضع الحوافز المادية والمعنوية للمتميزين منهم وا 

 . 1مجال تقنية المعلومات عند التعيين مستقبال  وذلك لضمان نجاح مشروع األتمتة للمنظمة
 إعادة يعني وهذا ،لها المالئمة البشرية الموارد نوعية في جذرية تغييرات إحداث تتطلب األتمتةفعملية  
 والبرامج واألساليب الخطط إعداد ذلك في بما الجديد التحول متطلبات لمواكبة الحالية والتدريب التعليم بنظم النظر

االستعداد  وبيئة األتمتة وطبيعة بثقافة المنظمة أفراد توعية إلى باإلضافة المستويات، كافة على والتدريبية التعليمية
  .1األتمتةوالسلوكي والتقني والمادي وغير ذلك من متطلبات التكيف مع متطلبات  النفسي
 األتمتة:تخصيص الموارد المالية الالزمة لمشروعات ثامنا : 

لكي نضمن له االستمرار و ،تحتاج إلى أموال طائلة تيمن المشاريع الضخمة وال األتمتةيعد مشروع 
واألدوات الالزمة والبرامج  األجهزة وتوفير، من تحسين مستوى البنية التحتية والنجاح وبلوغ األهداف المنشودة

 لذلك ،العناصر البشرية باستمراربالمدربين المؤهلين لتدريب ستعانة ، واإلوتحديثها من وقت آلخرلكترونية، اإل
المالية الالزمة  المواردتختلف في نوعها وحجمها عن  لتطبيق عملية األتمتة مالية موارد تأمينالبد من ضرورة 

 .لتطبيق نظم وأساليب اإلدارة التقليدية
 ضرورة رصد ميزانية مستقلة للمشروع بحيث تكون تحت المراجعة دوريا  2(1001ر، جب)يرى حيث  
 .ديمومة التمويل المستمر له لغرض

 :اإلدارية األتمتةتوفير شبكة اتصاالت رقمية حديثة لدعم تاسعا : 
 اإللكتروني، النمط إلى اليدوي  النمط من العادي اإلداري  العمل تحويل إلى تهدف متكاملة رقمية منظومة هي

 وهذا ،فالتكالي وبأقل وقت بأسرع اإلداري  القرار اتخاذ في تساعد كفوءة  معلوماتية نظم على باالعتماد وذلك
 للمعلومات الدائم بالتوفير القرار اتخاذ في والمساعدة العمل إنجاز في كالسرعةعديدة  فوائد عنه يترتب الحال بطبيعة

 .اإلنجاز أداء ورفع اإلداري  العمل تكاليف خفض مع القرار متخذي يدي بين
بجميع أنماط التكنولوجيا عملية األتمتة حيث أكد على ضرورة ارتباط  2 (1002، ياسين)ويؤيد هذا الرأي 

مما يضع ، كما تتنوع أنماطها، بسرعة عاليةفالتكنولوجيا الرقمية تتطور ، الرقمية من وسائط وشبكات وأدوات
والوسائط  SMS مثل خدمات الرسائل، خيارات دائمة ومفتوحة أمام اإلدارة مثل ربط بعض أنشطة األعمال

 واستخدام أدوات ونظم تقانات المعلومات، وتقانات شبكات االنترنت واالنترانت واالكسترانت.  ،المعلوماتية األخرى 
                                                           

 .420ص ،السعودية العربية المملكة الرياض، ،التجارية الفرزدق مطابع ،4ط ،"والوظائف األسس: العامة اإلدارة" ،(8004) محمد بن سعود النمر، 1 
 .عمان ،األردنية الجامعة اإلدارية، العلوم في دراسات مجلة ،"العامة اإلدارة ومستقبل االلكترونية الحكومة" ،(8008) الحافظ عبد نائل العواملة، 1 
، معهد اإلدارة العامة، 91 ،ع 24 اإلداري، س مجلة، " اإللكترونية الحكومة  :دمةالقا اإللكترونيةة الموج" (،1001) صدام محمد ، جبر .1

  .101ص سلطنة عمان،
 .122ص المملكة العربية السعودية، اإلدارة العامة، الرياض، معهد ،"العربية تطبيقاتها وآفاق اإللكترونية اإلدارة" (،1002) غالب سعد ، ياسين  2 
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  :1خالل من وذلك اإلداري  العمل تطوير في االتصال شبكات تساهمحيث  
 المعلومات وتبادل نقل وسهولة االتصال وسرعة كفاءة. 
 وقت كل وفي موقع كل في التخطيط في المساهمة من العاملين جميع تمكين. 
 العاملين مختلف بين والمستمر الواسع والتشارك التنظيمية الهرمية تجاوز.  
 لهم الموكلة المهام انجاز نحو جهودهم وتوجيه العاملين تحفيز. 
 الحقيقي وبالوقت بأول أول بالتنفيذ الخاصة يراتالمتغ معرفة على القدرة. 
 مستمر بشكل االنحرافات واكتشاف والخطط األعمال تنفيذ متابعة. 
 وتصحيحه نحرافاإل بين الزمنية الفجوة تقليص. 

 :تشجيع استخدام البرمجيات في العملعاشرا : 
لمختلف بيانات  لكترونيةاإل المعالجة خالل من اإلداري وذلك العمل وتفعيل تطوير في البرمجيات تساهم

ن  الفورية الرقابة والتطورات، وتحقيق التغيرات جميع تواكب مرنة عمل بيئة توفير من المنظمة المنظمة، وكذلك تمك 
 القرار ، وترتيب اتخاذ على وداعمة فعالة آليات تقديموكذلك وتصحيحها ،  بأول أول نحرافاتاإل الكتشاف والمستمرة
 .أهدافها تحقيق في تسهم أنشطتها تجعل بطريقة مواردها

حيث يتطلب تصميم النظام الجديد إجراء تقويم لسائر األجهزة، والبرمجيات، واألساليب المستخدمة في تشغيل 
ه ال لكترونية، ألن اختيار األجهزة الجيدة وحدكبيرة التي تعتمد على األجهزة اإلالبيانات وبخاصة في المنظمات ال

 يكفي ألن يعمل النظام بشكل جيد بل يحتاج إلى برامج جديدة وتدريب األفراد، والتسهيالت، وغير ذلك. 
إذ تعتبر البرمجيات مكونا  مهما  في معادلة التكنولوجيا الرقمية، فهي على الصعيد الفردي نقطة االتصال 

فلكي تكون التكنولوجيا مفيدة يجب أن تعمل على نحو يكون في متناول البشر، والبرمجيات بين البشر واألجهزة، 
 . 1تقوم بهذا الدور
وجود تقانات متطورة يتعدى الحواسيب وأجهزة االتصاالت لتشمل وسائل الراحة والعناية بالقائمين حادي عشر: 

 بالعمل.
 خاصا   دورا   يلعب اإلنساني الجانب نأ هي بها المسلم موراأل من نأ 2(1010، وجواد ي العزاو )يذكر

 لتحسين فائقة عناية تبذل أن دارةاإل على فإن ذلك وعلى، للمنظمة الكلية اإلنتاجية الكفاءة مستوى  زيادة في ساسيا  أو 
وظروفه والذي يشمل على كل ما يحيط بالعامل من  ظروف طبيعية أو صناعية مثل درجات الحرارة  العمل ةيئب
داء العامل لى مستوى أضاءة وشدة الضوضاء وغيرها من العوامل التي تؤثر عتهوية والتبريد والرطوبة وشدة اإلوال

 .يجابا  سلبا  أو إ

                                                           
 ليةك حالة دراسة) العالي التعليم بمؤسسات اإلداري  العمل تطوير في االلكترونية اإلدارة مساهمة" ،(8088) محمد قريشي،و  موسى الناصر، عبد 1 

 .92ص الجزائر، ،9 العدد الباحث، مجلة ،"(الجزائر -بسكرة -بجامعة والتكنولوجيا العلوم
 .248 ص األردن، عمان، الوراق، مؤسسة ،"اإلدارية المعلومات نظم" ،(8008) سليم حسنية، 2 
 .األردن عمان، البترا، جامعة ،"الجامعات أساتذة لدى التنظيمي الوالء"  ،(8080) علي وجواد، نجم العزاوي، 3
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 الخدمات وتقديم ،روالضج والملل والسأم اإلجهاد وتقليل للعاملين الراحة وسائل توفيرباإلضافة إلى  
 في رغبتهم وزيادة العاملين معنويات رفع في تسهم التي الوسائل من ذلك وغير، المناسبة والصحية جتماعيةاإل

 .العمل
ة ال أن لهذا الجهاز آثار صحية سلبييب التقنية األساسية في العمل اإلداري المؤتمت، إوتعد أجهزة الحواس
 :1على مستخدميه نذكر منها

كالشــعور برمل في الملتحمة الذي ينتج عن القراءة أو الكتابة من نص غير مكتوب  التأثيرات العينية الناجمة: -3
باألســــود على شــــاشــــة بيضــــاء، ورجفان الخيال، وبســــبب اإلضــــاءة في أماكن العمل والتي تؤدي إلى ســــطوع أو 

اشــــة. شــــانعكاس في الضــــوء، والتباين الكبير في التألق بين مختلف األجســــام والمواضــــع المرئية والرموز على ال
 إضافة إلى قصر نظر مؤقت بعد العمل على الحاسوب. 

فقد لوحظ حدوث طفح جلدي أو ارتفاع حرارة الجلد أو تهيج جلدي أو تســـــــريع عملية تعجز  التأثيرات الجلدية: -2
قد تكون هذه األعراض الجلدية ناجمة عن الشــحنة الكهربائية الســاكنة الموجودة ، الجلد وســرطانه أو حرق جلدي

جســـم العامل في ظروف رطبة، وهذه الشـــحنة ســـتؤدي إلى ترســـب مكونات الهواء وبالتالي حدوث تحســـس على 
 جلدي.

 وله أسباب عديدة:التوتر النفسي:  -1
  كعدم تالؤم مستخدم الحاسوب مع العمل: كأن يكون المكان ضيق أو الكرسي غير مريح أو ارتفاع الحرارة

 الغرفة.أو ارتفاع الرطوبة أو زيادة الضجيج في 
 .فترة الراحة لدى مستخدم الحاسوب غير الطوعية و تتعلق بطبيعة العمل الذي يقوم فيه 
 :العمل أو المجادلة مع الزبائن...  أو ضغطالرتيب كالعمل  ظروف العمل 

 من هذه األمراض:: أمراض ناجمة عن عدم التالؤم -4
  ة.واليدين، وفي المعصمين مع التهاب أغماد وتريآالم في الرقبة والكتف والفقرات القطنية، وفي الذراعين 
  خمول جسدي مطول، وخدران في القدمين مع وذمات ودوالي في الطرفين السفليين نتيجة ركود الدوران

 الدموي. 
 وللوقاية من األمراض التي تنجم عن الحاسوب يجب أن نحقق األمور التالية: 

-20درجة مئوية، ونســــــبة الرطوبة بين  12-11رارة الغرفة بين يجب أن تكون ح البيئة العامة لمكان العمل: -3
ديسبل في حال العمل  20ديسبل في حال العمل الذهني، و 20-20كون بين ي، أما الضـجيج فيجب أن 20%

ديســـــــــبل في العمل على االتصـــــــــاالت الهاتفية والمحادثات الكالمية. كما يجب أن تكون  20- 22المكتبي، و 
اإلضــاءة جيدة مع تجنب الضــوء الســاطع المباشــر، وعدم الجلوس في منطقة عمل مضــاءة بشــكل موضــعي مع 

ة إزال ب الحدقة للضـــــــــوء بســـــــــرعة، كما يجب:انعدام اإلضـــــــــاءة في الغرفة، كونه يؤدي إلى صـــــــــعوبة في تجاو 
ر مكان الجلوس يتغي، ير اللمعان والتباين على الشــــاشــــةتغي، و تقليل اإلضــــاءة الصــــناعية، و نيونات التي ترجفال

                                                           
 .228 – 282ص سوريا، حلب، جامعة منشورات ،"المعلومات أمن" ،(8002) ابراهيم نائب،و  محمد دبش، 1
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لى ع يمكن وضــــع مصــــباح جانب الحاســــوب في حال ظلمة المكان بشــــرط أال يســــبب لمعانا  ، و لتحســــين الرؤية
 الشاشة وحدوث تباين.

شاشة، لستائر النوافذ، أو تغيير مكان وضع ا ويتم تخفيف انعكاس للضوء من على شاشة العرض بـإغالق 
 التحكم بوضعية الشاشة )تدوير رفعها أو خفضها(. أو استخدام فلتر للشاشة وتنظيفها أو

 ،يجب أن يكون وفق المواصفات التالية: ذو قاعدة متحركة الكرسيي المسيتعمل للجلوس عليه أمام الحاسوب: -2
ويســــــار، وأن تكون حافة الجلوس غير حادة ومفروشـــــــة بوســـــــادة، وله  نخفاض والحركة يمينرتفاع واإلوقابل لإل

مســند قابل للتعديل وقادر على إســـناد أســـفل الظهر، وأن يكون الكرســـي بدون مســـاند لليدين ألنه يؤدي إلى أذية 
الطاولة أثناء الحركة، وصـــــعوبة حركة العامل على الحاســـــوب مما يبعد العامل عن طاولة الحاســـــوب، وبالتالي 

 ب ألما  في الظهر والذراعين والكتفين.يسب
أن تكون قابلة   يجب أن تكون محققة لبعض المواصـــــــــفات وهي: :الطاولة التي يوضييييييع عليها الحاسييييييوب -1 

 أنو سم عن مستوى المرفق في حال كتابة أشياء كثيرة.  2- 1رتفاع، وأن يكون سـطح المكتب مرتفع لتعديل اإل
يراعى وجود فراغ عنــد قــدمي العــامــل، وأن تكون طــاولــة الحــاســـــــــــــوب بعيــدة عن الطــاوالت األخرى بمقــدار بعــد 

 الشخص عن الحاسوب، وغير مقيدة للمستخدم، ويراعى وجود مسند للقدمين. 
 يجب أن تحقق الشاشة الميزات التالية:الشاشة:  -4
 واليمين واليسار، وأن تكون أخفض من مستوى الخط أن تكون شاشة الحاسوب قابلة للحركة لألعلى واألسفل ،

 األفقي للنظر.
 .أن يكون ميالن شاشة الحاسوب لألعلى لتقليل الوهج واللمعان واالنعكاسات للضوء على عين المستخدم 
   مثل وتدوم بطاريتها فترة أطول ووزنا   يفضل استعمال الشاشات الحديثة والتي تتميز بأنها أخف إشعاعا :

 .التألقية اإللكترونية( -الغازية البالزمية  - LCD)البلورية السائلة  الشاشات
 أما ،يجب أن تكون المفاتيح منفصـلة عن الشـاشـة وقابلة للحركة وأخفض من مسـتوى الشاشة الفأرة والمفاتيح: -5

مخاطر اســـتعمال الحاســـوب المحمول: من الممكن أن يؤدي إلى أذية على اإلبهام بســـبب عدم اســـتعمال الفأرة، 
 وتشنج األصابع، وانحناء العمود الفقري.

يجب أن تكون وضــــــــعية العامل أثناء الجلوس بوضــــــــعية ال تشــــــــكل آالما  عضــــــــلية للكتفين  وضييييييعية العامل: -6
دم اتخاذ وضـــعية شـــاذة أو مشـــدودة، ويجب عدم إســـناد اليدين على الحاســـوب والســـاعدين واليدين أو الرقبة، وع

ألنه يؤدي إلى احتكاك األوتار وتقليل تزويد الدم لألصـــــــــابع، ويجب اســـــــــتخدام ماســـــــــكة التقارير المراد كتابتها، 
عد بووضــــــــعها في نفس زاوية الرؤية بدون أن يحرك العامل رأســــــــه. وعدم قرب العينين كثيرا  من الشــــــــاشــــــــة ،فال

 سم(، ويجب أن يكون الذراعان مستقيمين وال ينصح بارتداء المالبس الواقية.20 - 22الطبيعي )من 
يجب أن ال يتجاوز زمن العمل الكلي على الحاسـوب نصـف مقدار الدوام الرسمي، وأن تتم تجزئة  زمن العمل: -7

العمل، والقيام بأعمال أخرى إضـــافة للعمل على الحاســـوب، وأخذ اســـتراحة قصـــيرة لمدة ربع ســـاعة لكل ســـاعة 
ة وتحدد ضل من الطويلونصـف عمل، وأن تكون االستراحة قبل مرحلة الشعور باإلرهاق، واالستراحة القصيرة أف

 من فترة العمل. %10-2االستراحة القصيرة من قبل العامل نفسه بحيث تكون فترتها حوالي 
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: يجب إجراء فحص للعيون بشـــــكل دوري، وارتداء النظارات الطبية الخاصــــــة عند وجود فحص العيون الدوري  -8
قد ألم في العنق والكتف، و عجة و المصـححة تؤدي إلى وضعيات مز مشـكلة عينية، حيث أن عيوب البصـر غير 

يتخذ الكثير من العاملين وضــــــــــعيات ســــــــــيئة للتعويض عن صــــــــــعوبات الرؤية لديهم، ولذلك تصــــــــــحيح العيوب 
 البصرية ينقص اإلجهاد البصري والصداع ويمنع آالم العنق والكتف ويزيد الفاعلية في العمل.

ات تنفيذ مشروع األتمتة اإلدارية من تخطيط وبناء  على ماسبق يمكن القول بأنه على المنظمة دراسة خطو 
في  ههاء مناالنتو  ان نجاح المشروعضموتحديد متطلبات فنية وتنفيذ وصيانة وتطوير إلجراءات إدخال البيانات ل

  .يلبي احتياجات المنظمة على النحو المحدد بماالوقت المحدد وفي حدود الميزانية 
 

 

  



  تةاالتم  استعدادات العاملين نحو                                                       ثانيالالفصل   56 

 لعملية األتمتة دعم اإلدارة العلياالمبحث الثالث: 
 

 : Top Management مفهوم اإلدارة العليا .3.1.2
ستراتيجياتها بوضع أهدافها وا تقومفهي التي  ،مسؤولية إدارة المنظمة لتحقيق أهدافها التي تتحمل دارةاإل هي 

أسواق  يالدخول فندماج معها، اتيجية مثل شراء شركة أخرى أو اإلوسياساتها المستقبلية واتخاذ القرارات االستر 
العام  المدير . وعادة ما تؤدى وظيفة اإلدارة العليا بواسطةنتاجية حديثةإنشاء خطوط إجديدة، بناء مصانع أخرى، 

  على أداء المنظمات من خالل أفعالها وأقوالها. قوياً تأثيراً تمتلك وهي أو رئيس مجلس اإلدارة
إلحداث المنظمة  ةوبقدر حاج، تهاستمراريوا المنظمةلبقاء لتغيير عملية إجبارية دارة العليا لاإل أصبح تبني وقد
في مختلف  لعامليناستعداد للقيام بالتغيير والتأثير على اال، ولديها تسم بالقوة والكفاءةتحتاج إلى قيادة تالتغيير 

ه وضع األمر الذي من شأن ،افيةعلى االستمرار في اكتساب مهارات جديدة، وبناء قدرات إض همتشجيعالمستويات و 
واء سالمنظمة في مكانة قوية تتيح لها القدرة على التجاوب بشكل أكثر فاعلية مع كل ما يطرأ من متطلبات متغيرة 

 1كانت تكنولوجية أو غير ذلك...
أن يختاروا األشخاص المناسبين لذلك التغيير، والذين يعتقدون بجدوى  المدراءوحتى يتحقق النجاح فعلى 

التغيير وأنه مطلب أساسي لحياة المنظمة، وتفاعلها مع مجتمعها، ألنه كما يقول المثل "فاقد الشيء ال يعطيه". 
 العليا ى القيادةعلف. ويؤمن بأهداف ذلك بالتغييرفبالتالي يجب أن يكون هناك قناعة تامة لدى الفريق الذي يعنى 

تحديد مواطن التغيير داخل المنظمة، وهل يشمل كافة أنشطة المنظمة أم هو جزئي يمس بعض تلك األنشطة؟ 
ائج لتغيير، وماهي النتعلى القيادات العليا التواصل مع جميع العاملين في المنظمة لشرح أسباب ومبررات او 

لين وأثره عليهم، وما هو المطلوب منهم للمساهمة بإنجاح ذلك وكذلك انعكاسات ذلك التغيير على العام المتوقعة؟
  .1المشروع الذي سيعود أثره على الجميع؟"

 سلطة التغيير والتطوير في المنظماتاإلدارة العليا و  .2.1.2
 :الصدد التطوير، حيث هناك ثالثة بدائل في هذاظمة بتحديد من له سلطة التغيير و تقوم اإلدارة العليا في المن

  أن تستأثر اإلدارة العليا وحدها بسلطة التغيير: البديل األول:
، فهم الذين يرالتطو يستأثر هنا المديرون في اإلدارة العليا بمعظم أو كل السلطات الخاصة بعمليات التغيير و 

لى ويقوم هؤالء المديرون بالتعرف ع ،المتعلقة بذلك تيخططون وينظمون عمليات التطوير، ويصدرون كل القرارا
د ، حيث يمتمالمشاكل إما باالعتماد على خبراتهم الذاتية أو االسترشاد بالمعلومات والتقارير التي ترد من مرؤوسيه

الذي يحدث بواسطة اإلدارة العليا لكي يؤثر على معظم العناصر المكونة للمنظمة ومن ذلك نجد التغيير والتطوير 
 ما يتعلق بـ:

                                                           
المؤتمر الدولي حول الدعوة واإلدارة اإلسالمية، ، "القيادة اإلدارية والتغيير بمنظمات األعمال" ،(1010خالد، محمد يوسف )و عقيل غلبون،  3

 .2، صاإلسالمية الماليزيةجامعة العلوم 
2 http://www.tanmia-idaria.ipa.edu.sa /Article.aspx?Id=734 

http://www.tanmia-idaria.ipa.edu.sa/
http://www.tanmia-idaria.ipa.edu.sa/
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 ي مة بين المنظمة ككيان تنظيمياسات اإلدارة لضمان تحقيق المواءتغيير األهداف والخطط وبرامج العمل وس
من ناحية واألنشطة الجديدة المزمع إدخالها وما يقترن بها من  االتغيرات المستحدثة أو المتوقع استحداثهو 

 تطويرات فيها بما يواكب العصر الحديث ومتطلباته من ناحية أخرى.
  في المنظمة لتقبل التغييرات المستحدثة وتتفادى مقاومتهم للتغيير وذلك من خالل  للعاملينالتهيئة المبدئية

لضمان مساندتهم  يا  ونفس معنويا  و  تهم فنيا  أاتجاهاتهم، بمعنى آخر تهيتعديل أنماطهم السلوكية و تنمية مهاراتهم و 
إقناعهم بأن التطوير المرتقب سيحقق لهم مصالحهم ودعمهم ومؤازرتهم للتطوير الجديد، وهو أمر يتطلب 

 مواكبة باالرتقاء بمستوى معارفهم ومعلوماتهم ومهارتهم وقدراتهم.الويزيد من قيمتهم في سوق العمل شريطة 
  وضع برنامج عمل إلدارة عملية التطوير التي تتضمن األعمال واألنشطة الجديدة، واألفراد المزمع قيامهم بها

نشطة الجديدة تعظيم الموارد التي تتطلبها عملية التطوير وتوضيح الرؤية لألفراد المنفذين لألوتحديد سبل 
قناعهم بها لضمانو  مزمع تطبيقها وفلسفتها وأهدافها القائمين على إدارتها بالسياسات ال وكذلك االلتزام  ا 

 بتطبيقها.
  ت ضوء التطبيق الفعلي أو لحل المشكالاإلشراف على متابعة عملية التطوير إلحداث تعديالت محسوبة في

 التي قد تطرأ في مختلف مراحل التجديد الذاتي بالمنظمة.
 1الحرص على تحديد األسلوب أو الطريقة المزمع إتباعها إلحداث التغيير والتطوير          . 

 :(لنهائي )المشاركةكافة المستويات اإلدارية بالمنظمة مع احتفاظ اإلدارة العليا بالقرار ا البديل الثاني:
يعتمد هذا عاملين في عملية التغيير والتطوير، و تقوم اإلدارة العليا هنا بإشراك باقي المستويات التنظيمية وال 

البديل في التطوير على افتراض أن العاملين والمستويات التنظيمية ذات كفاءة وأهلية للمشاركة، وأنها ذات تأثير 
الذي يعطيها قوة وسلطان ال يمكن إنكاره وبالتالي قد يكون من األفضل وجود  قوي على مصير المنظمة بالقدر

 تفاعل بين المستويات التنظيمية المختلفة، وتتم مشاركة العاملين في التطوير بأحد الشكلين اآلتيين:
  بتحديد  ا  ضجماعي: وتقوم اإلدارة العليا هنا بتشخيص المشاكل وتعريفها ودراستها وتقوم أياتخاذ القرار بشكل

بدائل الحلول، يلي ذلك أن تقوم اإلدارة العليا بإعطاء توجيهات إلى المستويات الدنيا لدراسة هذه البدائل واختيار 
 نسبها، وهنا يقوم العاملون ببذل قصارى جهدهم في دراسة البدائل واختيار ذلك البديل الذي يحل مشاكلهم.أ
  جماعي: هذا األسلوب في المشاركة أقوى وأعمق وذلك ألن العاملين ال يقومون فقط بدراسة بشكل حل المشاكل

نسبها بل يمتد ذلك إلى دراسة المشكلة وجمع معلومات عنها وتعريف المشكلة بدقة والتوصل أالبدائل واختيار 
 .      1إلى بدائل التصرف والحل

                                                           
1 Schermehorn, John & Hunt, James & Osborn, Richard & Billy, Claire (2010), "comportement humain  et 

organisation" Edition erpi québec canada, P:442. 

 .212ص، مصر اإلسكندرية، ،الجديدة الجامعية الدار ،"التنظيم" ،(1002) حمد، أماهر1 
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 يض تلك الجهات لسلطة اتخاذ القرار المناسب:اإلدارية مع تفو المستوياتكافة  البديل الثالث:
تقوم اإلدارة العليا هنا بإعطاء السلطة لباقي المستويات التنظيمية والعاملين بالمنظمة في تحديد معالم التغيير  

والتطوير المناسبة، وعلى هذه المستويات أو العاملين أن يضطلعوا بمعظم مهام التطوير من تحديد للمشاكل وبدائل 
  .التي يعتقدون أنها مناسبة لحل مشاكلهمالحلول واختيار الحل المناسب واتخاذ القرارات و 

 أعضاء من اإلدارة العليا الذين يملكون نفوذا  في التغييرولذلك يجب أن يتضمن فريق التخطيط لمشروع 
 ي:شمل الدعم اإلدار يويمكن أن  ،من اإلدارات المختلفة من المنظمة العاملينالمنظمة إضافة إلى 

 التغييرلمشاركة في التخطيط والتنفيذ ومراحل التدريب لمشروع لموظفي المنظمة ا السماح. 
 ضمان التمويل الكافي للمشروع. 
 تعزيز المشروع داخل المنظمة أو خارجها حسب الحاجة لضمان دعم إضافي. 
  احتياجات اإلدارة تأمينالمساعدة في التخطيط للوقت والتكاليف لضمان.  

فمن المهم أن يكون الدعم  للنظام ينأو المحتمل ينخدمين الفعليإلى الدعم من المست قد تكون هناك حاجة
طرق  حبتالناس في كثير من األحيان ال فإيجابي من المستخدمين، لكنها قد تقاوم التغييرات على النظم القائمة، 

لخدمة  لجديدافهم فوائد النظام و المستخدمين على بينة من حالة المشروع،  يبقىجديدة لتسيير األمور، لذلك يجب أن 
ذا كان احتياجاتهم بشكل جيد   .1احات بعنايةلهذه االقتر يتم االستماع ن أ، يجب للنظام لديهم أفكار حول تحسينات. وا 

 عملية األتمتةدعم اإلدارة العليا في دور  .1.1.2
ي بناء ف الشك أن ماتقدمه عملية األتمتة اإلدارية من اختصار للوقت والجهد وتقليل للمخاطر يشكل األساس

إلدارة العليا عليه فإن مصدر دعم ا ا  ثقة اإلدارة العليا والتزامها بها، ومن ثم الرغبة األكيدة في تنفيذها ودعمها، وبناء
والتزامها بعملية األتمتة يبنى على أساس المواقف والتوقعات حول هذا التغيير، حيث يعبر التزام اإلدارة العليا عن 

يمانها بأ  همية أتمتة العمل اإلداري واستعدادها لتخصيص اإلمكانات المادية والبشرية الالزمة لتطبيقها.مدى قناعتها وا 
وبما أن اإلدارة العليا تمتلك القدرة على تغيير قيم ومعتقدات العناصر التنظيمية بمختلف فئاتهم، وبالتالي فإن 

لتغيير تها واشعار الجميع بمدى حماسها لهذا انجاح عملية األتمتة يتوقف على قناعة الجهات العليا بفوائدها وضرور 
على اعتباره قرار استراتيجي يمس مستقبل المنظمة. فمن غير المتوقع أن تقوم اإلدارة العليا بتخصيص اإلمكانات 
المادية والبشرية الالزمة لتطبيق األتمتة وتوفير الحماسة لدى العاملين لهذا التغيير مالم يكن لديها قناعة تامة 

 ميتها وأهمية تغيير الطرق القديمة التي تسير عليها المنظمة.بأه
يتوقف على مدى اقتناع اإلدارة العليا بأهمية هذه العملية ومدى التزامها بها، وضرورة  عملية األتمتةنجاح ف

يضا  إلى ة أالمدراء بحاجة إلى أكثر من مجرد التزام بالعملية، فهم بحاجو ترجمة هذه القناعة إلى دعم ومؤازرة قوية، 
 .اشعار جميع المستويات اإلدارية بأهمية هذه العملية

ن المدراء الذين يعبرون عن التزامهم الواضح ويركزون على أهمية هذه العملية قد يواجهون بمقاومة هذا  وا 
عالن اإلدارة العليا عن تطبيق األتمتة يعتبر تدخال  إداريا  في ، فمن وجهة نظرهم فإن إ العاملينل التغيير من قب

                                                           
ن جامعة حسيبة ب ،"واستراتيجياته في ظل تحديات بيئة منظمات األعمال يمتطلبات التطوير التنظيم" ،(1001مصنوعة، أحمد )راتول، محمد و  1

 .22، صالجزائر، بوعلي بالشلف
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ي نفوس نتماء فعليها تعميق روح الوالء واإل أعمالهم والذي ينظرون إليه كفرض شخصي. وبالتالي فإن اإلدارة
 . 1تجاه المنظمة وتحفزهم على االستجابة لتعليماتها وتوجيهاتها العاملين
ن بمثابة رسالة يكو و ، يل المقاومة تجاه هذا التغييرلتقل قبل اإلدارة العليا حيويا  م من يعتبر الدعم المقدحيث  

وذلك بعد التطورات التكنولوجية وما أدت إليه من زيادة ، التغيير مهم ومطلوب للمنظمةهذا إلى كافة العاملين بأن 
وتبرز أهمية هذا الدعم في حال كون التغيير يشمل أكثر من قسم من أقسام المنظمة، وبالتالي  ة،اإلدار األعباء على 

 ة إجراء التغيير وتعديل المواقف.فإن الدعم يعكس أهميته. ويمكن من خالل هذا األسلوب تسهيل عملي

 عملية األتمتةاإلدارة العليا في مجال دعمها ل وظائف .4.1.2
 :1التالية من خالل الوظائف لهذه العمليةتحتاج اإلدارة العليا إلى تقديم دعمها ومساندتها  لنجاح عملية األتمتة

رؤية تنقلها إلى المستقبل من خالل  أن تضع لنفسها منظمةعلى كل  لعملية األتمتة:وضع رؤية وسياسة  .1
رشد بها في تست المنظمةسياسة على مستوى  كما عليها أن تضع لنفسها ، بمجموعة من المبادئ والقيم التزامها

 عاملي تقع مسؤولية إيصالها وتبليغها إلى جميع من مسؤولية اإلدارة العليا وعليهم شخصيا   وهذا. أعمالها اليومية
يصالها سياسو رؤية على اختالف مراكزهم ومواقعهم. وبذل الجهد والوقت من قبل اإلدارة العليا لوضع  المنظمة ة وا 

يجابيا   قويا   يعطي مؤشرا   المنظمةلكافة المواقع في   .تمتةبعملية األبإيمان والتزام اإلدارة العليا األكيد  وا 
 ألتمتة،لعملية اتخطيط الاإلدارة العليا هي المسؤولة عن توجيه عملية  لعملية األتمتة:قيادة جهود التخطيط  .1

وعلى المدير العام أن يقود بنفسه االجتماعات الخاصة بتعريف رؤية الشركة، وعوامل النجاح الحرجة، واألهداف 
يا أن تأخذ . وعلى اإلدارة العلالمنظمةطويلة األمد والبيئة التنافسية والتشريعية واالقتصادية التي تعمل فيها 

 ، كما عليها أن تلزم كافة الوحداتالمنظمةفة أرجاء في كا للعاملينموقعها القيادي في نشر وتبليغ الخطة 
 التنظيمية )اإلدارات( في الشركة أن تحدد الطرق التي ستتمكن بواسطتها من دعم الخطة وعوامل النجاح الحرجة.

وعية دارة العليا وحجم المنظمة ونهداف وفلسفة اإلأ يعتمد شكل التنظيم على : الهيكل التنظيميوتعديل وضع  .2
 ىعل تهاأداة هادفة لمساعد وسيلة أو منظمةيعتبر الهيكل التنظيمي ألي حيث ، البشرية المستخدمةالموارد 
 العامليندوار أذ الخطط واتخاذ القرارات وتحديد تنفي في من خالل المساعدة ،فاعليةا بكفاءة و ـأهدافه تحقيق

ومن ناحية  ا،ختناقات وغيرهزدواجية واإلوتفادي التداخل واإل ،الوحدات واألنشطة نسجام بين مختلفتحقيق اإلو 
تة في فإدخال األتم ،المنظماتي ـات فـالجماعو  العاملينسلوك  ىن للهيكل التنظيمي تأثير كبير علإف أخرى 

المنظمة ب العاملينومستمر في عالقات  حد المتغيرات الهيكلية ألنها تؤثر وبشكل مباشرأ العمل اإلداري هي
 .نجاز وغيرهاستويات اإلدارية وعلى األداء واإلبينهم وعلى الم على االتصال تؤثر وأيضا  

وجه أمام مشكلة ل عندما تبدأ اإلدارة العليا بالوقوف وجها   التحول لألتمتةبدأ مشروع ي :التعامل مع مقاومة التغيير .2
التعامل مع مقاومة التغيير خاصة عندما تكون المقاومة ظاهرة وكالمية ويكون مصدرها أصحاب المراكز 

ذا تم تجاهل مق ،شديدين وبحكمةمطالبة بالتعامل مع مقاومة التغيير بسرعة  المنظمةوقيادة  ،القيادية اومة وا 
                                                           

أثر العوامل الداعمة لتوجه الشركات المصدرة بالسوق على األداء التصديري )دراسة ميدانية على الشركات النسيجية "(، 1011يمان )إقصاب،  1
 . 20ص جامعة حلب، سوريا، أطروحة أعدت لنيل درجة الدكتوراة في إدارة األعمال، ،"السورية(

2  http://www.hrdiscussion.com/hr1882.html 
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ارة خاصة تلك التي تظهر في مستوى اإلد ،مل معها بفعاليةولم يتم التعا المنظمةالتغيير هذه من قبل قيادة 
 .األتمتةبتطبيق  فإن ذلك سيؤدي إلى فقدان السمعة والمصداقية بأن هناك التزاما   ،العليا

. "هناك قول مأثور وهو أن "العمل الذي سيتم مكافأته يتم إنجازه األتمتة:ربط نظام المكافآت واألجور مع نظام  .2
مكافآت أقوى وأسطع لديهم من نظام ال مؤسسيا   على السواء فإنه ليس هناك نظاما   والعاملينن وبالنسبة للمديري

نجازها. العاملينطب واألجور. فاألعمال التي يتم مكافأتها وتقديرها ستستق دارة العليا أن وعلى اإل للقيام بها وا 
صحيح. تجاه اليوجه السلوك واألداء في اإلن أنه تدعم بقوة المراجعة الكاملة لنظام المكافآت واألجور للتأكد م

م األداء، يوأي مراجعة لنظام المكافآت واألجور يجب أن تركز على جميع األمور المتعلقة باألداء بما في ذلك تقي
تطبيقات وممارسات األجور، العالوات أو الزيادات الدورية، مبالغ الحوافز والمكافآت الخاصة، الجوائز التقديرية، 

 عامليإن ف عملية األتمتةفإذا كان نظام المكافآت واألجور بكامله ال يدعم  الترقيات، وأي مكافآت أخرى.قرارات 
 سيتجهون نحو الهدف والنهاية الخطأ. المنظمة

تمرار في سواإلاألتمتة نطالق بمشروع ن اإلإ عملية األتمتة:توفير واعتماد المخصصات المالية لالستثمار في  .2
من الناحية  وهريا  ج ستثمار في مشروع كهذا يعطي عائدا  حيث ثبت بالدليل أن اإل ماليا   استثمارا  تطبيقها يتطلب 

ثمار حديد مقدار االستتو  .مستدامةميزة تنافسية  المنظمةكذلك فإنه يعطي  ،النقدية ومن ناحية رضا العميل
 طالعائد المتحقق من جراء التخطيبمقارنة  إال أنه سيكون متواضعا   المطلوب بصورة دقيقة قد اليكون سهال  

 عملية األتمتةب. وعلى اإلدارة العليا أن ال تتوقف عند وضع واعتماد ميزانية خاصة األتمتةوالتنفيذ الجيدين لعملية 
يجابية ل المنظمةفي  عاملبل يفضل أن تعمل على توصيل أخبار هذا الفعل واإلجراء لكل  كل كإشارة قوية وا 

 ما الذي يعنيه المشروع بالنسبة لها. المنظمةفي  عامل
ى االستثمار ، باإلضافة إلاألتمتة عمليةإن استثمار الوقت لتطبيق  األتمتة: عمليةتوفير الوقت الالزم لتطبيق  .2

ص ما يلزم وكذلك تخصي، تعلملمن وقتها الثمين ل تخصص اإلدارة العليا جزءا  حيث  ضروريا ، النقدي، يعد أمرا  
من اإلدارة  ويا  ق نجازات يعد مؤشرا  اإلوالسماح لها بعقد اجتماعات دورية واالحتفال ب العملفرق من الوقت لتدريب 
 بااللتزام. قويا   حافزا   العاملينمما يعطي  بعملية األتمتةمن قبلها  بأن هناك التزاما   المنظمة عامليالعليا إلى جميع 

ملية عبالتدريب تتحول النوايا الحسنة لإلدارة العليا لدعم  :للجميع إلزاميا   لعملية األتمتةجعل التدريب والتعلم  .7
لقديمة لألساليب والطرق ا بممارسة أعمالهم طبقا   العاملون إلى نتائج حسنة. ومن غير التدريب يستمر األتمتة 

هم دون تغيير. خدمتكما يبقى األسلوب في التعامل مع اآلخرين و  ،مما يؤدي بهم إلى تحقيق نفس النتائج السابقة
اإلدارة  ذلك علىل. األتمتةيعد من مؤشرات تقدم تطبيق  باألتمتةدورات التدريبية المختلفة الخاصة الوعدد حضور 

والقيام ة دورات التدريبيوالم المستمر من خالل المطالعة وحضور الندوات على مواصلة التعل العاملينحث العليا 
 الفعلية وهكذا. بالممارسة

كبر من ال األتمتةوتطوير عملية  دخالإتعتبر مهمة  للمنظمة:توفير الخدمات االستشارية الخارجية تأمين/ .1
أمين استشاري وت ،ين خارجيينوالتعقيد واألهمية مما يجعلها في كثير من األحيان تتطلب االستعانة باستشاري

 لتطبيق.على االمنظمة سيحث  تطويرها بل ورسم خطط عملية عملية األتمتةلن يساعد فقط على فهم  للمنظمة
إلدارة ن ام لعملية األتمتةتعد المساندة الظاهرة  :لعملية األتمتةإلقاء الخطب والظهور في المناسبات المساندة  .10

ومع أن توقيع المدير العام على المخصصات المالية واجتماعه باالستشاريين يعدان  ،العليا من األمور الحيوية
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لوقوف . لذا يجب االمنظمةفي  ، إال أن مثل هذه األنشطة قد ال تكون ظاهرة تماما  األتمتةضروريان لنجاح عملية 
دة الواضحة ليدل على المسان األتمتةعلى كافة مستوياتهم في جميع المواقع عند تطبيق  العاملينلوجه مع  وجها  

الذين تطلب  نالعامليالحوار مع و  تعلمليا سيعطيها الحافز لممارسة من قبل اإلدارة العلالكهذه و  ،والقوية للمشروع
 عملية األتمتة.إليهم التفاني في تعلم وتبني 

ة إن قيام أعضاء اإلدار : واعتماد أفكارهم واقتراحاتهم البناءة والعامليندارات األخرى اإلاالتصال والتحدث مع  .11
يعد و  ،عمليةالفي غاية األهمية ويعمل على الترويح والمشاركة في إنجاح  يعد عمال   العاملينالعليا بالتحدث مع 

 أو العاملين قيام بزيارةالاإلدارة العليا المدراء في لى فع .العاملينفي بناء لغة مشتركة مع وبين  أساسيا   عامال  
الوقوف ب األتمتةفعندما يبدأ مشروع . عن النظام الجديدالتحدث معهم على الهاتف للوقوف على مدى رضاهم 

المقترحة  كارلألف. ومراجعة اإلدارة العليا بالمشروعبتقديم اقتراحاتهم الخاصة  المنظمة عاملواعلى قدميه سيبدأ 
 .عملية األتمتةواعتمادها لها يعكس بوضوح مشاركتها في 

 

 اقتناع اإلدارة العليا بأهمية هذه وبناء  على ماسبق يمكن القول أن نجاح عملية األتمتة يتوقف على مدى
لقيام ستعداد لوأن يكون لديها االقوية،  رجمة هذه القناعة إلى دعم ومؤازرةالعملية ومدى التزامها بها، وضرورة ت

إيمانا   ديدةعلى االستمرار في اكتساب مهارات ج همتشجيععلى العاملين في مختلف المستويات و بالتغيير والتأثير 
 تها.ستمراريوا المنظمةمنها بأن أي عملية تغيير هي ضمان لبقاء 

 
 الثاني: خالصة الفصل

عرضنا ضمن سياق هذا الفصل في المبحث األول أثر التغيير على العاملين وما يسببه من استجابة إيجابية 
زام تنظيمي والتزام من التوالعوامل المرتبطة بهذا االستعداد  يجابية()االستجابة اإل تغييرلأو سلبية ومفهوم االستعداد ل

الستعداد ا ، واستعرضنا في المبحث الثانيتطرقنا لمقاومة التغيير وأسبابه وأساليب التغلب عليهوظيفي كما 
تمتة وهذا االستعداد التكنولوجي هو أساس عملية األ التكنولوجي بما يتضمنه من متطلبات تطبيق األتمتة اإلدارية

اإلدارية ويجب إعطاؤه االهتمام الخاص من اإلدارة العليا، وأي خلل فيه سيؤدي حتما  الى تعطل عملية األتمتة 
ووظائفها  يةاألتمتة اإلدار  في دعم عمليةمفهوم اإلدارة العليا ودورها استعرضنا في المبحث الثالث  لذلك، وتوقفها 

 تحتاج لتبني من اإلدارة العليا التي يجب أنأن عملية األتمتة اإلدارية ، والبد من التأكيد على في مجال هذا الدعم
 .يكون لديها القناعة التامة بأنها السبيل لتطور المنظمة واستمراريتها
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 الثالثالفصل  
 الـدراســة الميدانيــة وتحليل االستبيان

 ((حلب مديريات جامعة دراسة حالة -استعدادات العاملين نحو أتمتة العمل اإلداري))

 
                       وتصميم أداة الدراسة الميدانيةلدراسة ل ريحضتالالمبحث األول: 

 . مقدمة1.1.1
 . لمحة عن مجتمع الدراسة والعينة3.1.1
 ستبانة. أسلوب جمع البيانات وتصميم اإل1.1.1
 ختبارات المستخدمة في التحليل المقاييس اإلحصائية الوصفية واإل .3.1.1
 )ألفا كرونباخ(. اختبار صدق األداة وثبات المقياس 3.1.1

 حصائي  المبحث الثاني: نتائج التحليل اإل
 . مقدمة1.3.1
 . التحليل اإلحصائي للخصائص الديمغرافية )الشخصية( لعينة البحث3.3.1
 . التحليل اإلحصائي للعوامل الوظيفية ألفراد عينة البحث1.3.1
 جابات أسئلة االستبيان. تحليل إ3.3.1

 فرضيات الدراسةاختبار المبحث الثالث: 
 . مقدمة1.1.1
   الفرضية األولى. اختبار 3.1.1
 . اختبار الفرضية الثانية1.1.1
 الثالثة. اختبار الفرضية 3.1.1
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 ـبحث األولالم
 وتصميم أداة الدراسة لدراسة الميدانيةحضير لتال

 

 . مقدمة..1.1
اختبار م بقياوكذلك قبل ال ،السلللللللللللللتبياناإلحصلللللللللللللائي لوالتحليل قبلل البلدب بعرن نتائا الدراسلللللللللللللة الميدانية 

م ة التي تعينالالدراسلللللللة و الذي شلللللللملت  مجتمع الالبد من إع اب لمحة سلللللللركعة عن كل من  الفرضللللللليات الم روحة،
لمجتمع على كامل ا جاومن ثم تعميم نتائج م دراسللللللللللتجا واسللللللللللتخرا  النتائا منجا،والتي ت ،من هذا المجتمع هااختيار 

 .المدروس

 لمحة عن مجتمع الدراسة . ..2.1
والتي بلغ عددها  ،جامعة حلبفي التي تمارس نشلللللللللا اتجا ديركات مال مجموعةمن  مجتمع الدراسلللللللللة ألفتي

 يلي: وهي كما ،دراسةالتي تمثل مجتمع الديركات ل التالي أسماب المو وكوضح الجد ،/ مديركات8/
 مجتمع الدراسةديريات ( أسماء م1جدول)

 المديريةاسم  م.م
عدد العاملين الكلي من الفئات 
 المطلوبة في المديريات

 االستبيان جابوا علىعدد العاملين الذين أ
 من الفئات المطلوبة في المديريات

 36 41 الشؤون اإلداركة 1

 46 75 الشؤون المالية 2

 5 5 التخ يط .

 18 18 اللوازم 4

 19 19 الكتب والم بوعات 5

 4 4 الم بعة 6

 7 11 المكتبات 7

 15 17 شؤون ال الب 8

 150 190 المجموع

 الشؤون االداركة في رئاسة جامعة حلب *المصدر:
لين نحو اسلللللتعدادات العام) مباشلللللرة بموضلللللو  البحثال ت عالقلنظرًا تم اختيار هذا المجتمع يمكن القول بأن  

اختبار فرضلللللللللليات البحث  في اعدويسلللللللللل ،أهداف البحث سللللللللللجم في تحقي يبالشللللللللللكل الذي و  ،(أتمتة العمل اإلداري 
 .صول على النتائا المرجوةحوال ،الم روحة
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 الدراسة  .عينة..1..
بة مسللحجا لصللعو  م مجتمع الدراسللة، ونظراً جنظرًا للعدد الكبير لعاملي مديركات جامعة حلب، وبالتالي كبر ح

عن ي باالسللتجابة لتعبئة االسللتبانة فجراب الدراسللة والمسللح الشللامل أو عدم ا نتيجة الوقت والججد الكبيركن إلجميعج
 ع الدراسة .األحيان،  وعلي  فقد اتبعت الباحثة أسلوب العينة اإلحصائية لمجتم

 :1وقد استخرجت عينة الدراسة حسب المعادلة اآلتية

𝑛 =
0.25

0.25
𝑁 +

𝐴2

𝐸2

 

 : العدد الثابت في المعادلة.0.25
nحجم العينة : 
E( 0.05: القيمة المأخوذة من التوزكع ال بيعي عند مستوى ثقة.) 
A(  (0.05)راسات السابقة كان \على فرن أن الخ أ المسموح ب  بناًب عل الد: الخ أ العشوائي المسموح ب). 
N.مجتمع الدراسة : 

 وبت بي  القانون الساب  الذكر على البيانات المتوفرة عن مجتمع الدراسة نجد:

𝑛 =
0.25

0.25
190 +

(0.05)2

(1.96)2

= 128 

 تصميم االستبانةأسلوب جمع البيانات و . ..4.1
اسلللتخدام وكتم جمع البيانات ب ،جمع البيانات من الخ وات األسلللاسلللية لتنفيذ البحوث والدراسلللات خ وةتعتبر 
األداة  حيث يعتبر االسللللللللللللتبيان ،وفي هذا البحث تم القيام بجمع البيانات وف  أسلللللللللللللوب االسللللللللللللتبيان ،أدوات مختلفة

 األساسية المستخدمة في معظم البحوث والدراسات االجتماعية.
وذلك لعدم توفر المعلومات األسللاسللية المرتب ة بموضللو   - (سللتبيان)اال المسللتخدمة أداة الدراسللةبواسلل ة تم 

للدراسلللللللة  لالزمةالبيانات اجمع  - البحث كبيانات منشللللللورة يمكن االسلللللللتناد إليجا في اختبار الفرضللللللليات الم روحة
 ./ سؤاالً 33/هذا االستبيان  تضمن واختبار الفرضيات،

  باالعتماد على العناصللللللر والمحاور الرئيسللللللية والمصلللللل لحات تصللللللميموضللللللع اسللللللتبيان تم ب الباحثة قامت
ن ويمك   ،بحيث يغ ي جميع جوانب موضلللللللللللللو  البحث ،كرها في الجانب النظري للبحثوالمفلاهيم العلمية التي تم ذ

ذلك بعد و  ،أهداف البحثسللللعى إلى حد كبير إلى تحقي  يو  ،الحصللللول على البيانات حول الظاهرة قيد الدراسللللةمن 
اسللللتعدادات العاملين نحو أتمتة العمل بلقة ي عالجت موضللللو  البحث والمتعدراسللللة ومراجعة األدبيات التاال ال  و 
واللدوركلات وم بوعات ومنشلللللللللللللورات الوزارات  علميلةالالعودة إلى الكتلب والمراجع والمصلللللللللللللادر من خالل  ،اإلداري 
التي تتحلللدث عن كلللل من مفجومي و  ،حيلللث تم جمع الملللادة العلميلللة الالزملللة من مصلللللللللللللللادرهلللا المختلفلللة ،المختلفلللة

                                                 
 ، األردن.عمانللطباعة والنشر، الطبعة األولى، دار وائل ، "درية واقتصاديةمناهج البحث العلمي، تطبيقات إ"، (0991، أحمد حسين )الرفاعي 0
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تخصلللللللصلللللللة الم ةتم تبسللللللليط وتحوكر بعن المفردات والمفاهيم العلميو  ،اسلللللللتعدادات العاملين وأتمتة العمل اإلداري 
 .  قةويمكنجم من إع اب إجابات أكثر د ى أفراد العينة اإلجابة على التساؤالت الم روحةلبحيث يسجل ذلك كثيرًا ع

تعد قائمة االسلللتبيان أداة مالئمة لجذا النو  من الدراسلللات ألنجا تخفي شلللخصلللية المشلللاركين في الدراسلللة مما 
 يترتب علي  إع ائجم الحركة الكاملة في اإلجابة.

 ،امعة حلبالدراسة في جالتي شملتجا  ديركاتفي الماستعدادات العاملين  واقع لتبين البحث اسلتمارة صلممت
 قيد الدراسة. ديركاتفي مجموعة تلك الماستعدادات العاملين نحو أتمتة العمل اإلداري مدى  بيانت ثم ومن

هداف الدراسلللة لتحقي  أ   تصلللميمتم الذي  ،شلللرح بسللليط وسلللركع عن مكونات االسلللتبيان تقديميلي  سللليتم فيما
عركف مقدمة بسلللي ة تجدف إلى تمن حيث تكون هذا االسلللتبيان  والمحاور التي تضلللمنجا، واختبار فرضللليات البحث

العاملين الخاضللللللللعين لالسللللللللتبيان بموضللللللللو  الدراسللللللللة، والجامعة المشللللللللرفة عليجا، ومعدها، والتأكيد للمبحوثين بأن 
 .تخدامجا إال ألغران البحث العلمي فقطإجاباتجم ستكون موضع السركة التامة، وأن هذه اإلجابات لن يتم اس

 م االستبيان إلى ثالثة محاور:س  وق  
 لدراسللة عينة األفراد  الشللخصلليةعوامل الالمتعلقة ب البيانات األوليةاألسللئلة و تضللمن مجموعة من  ول:محور األ ال

المتعلقة  وكلذللك مجموعلة من األسلللللللللللللئللة ،خبرة في مجلال األتمتلةال -المؤهلل العلمي -العمر -نو من حيلث: ال
تدركبية عدد الدورات ال -المسلللللتوى الوظيفي -المجال الوظيفيبالعوامل الوظيفية ألفراد عينة الدراسلللللة من حيث: 

 .مكان العمل الحالي -في مجال الحاسوب
 ةوالمتعلق ،الجوهركة التي تعالا مشلللللللللكلة وفرضللللللللليات البحث األسلللللللللئلةمجموعة من وتضلللللللللمن الثاني: محور ال 

ت هذه قسللللللم .(دعم اإلدارة العليا -االسللللللتعداد التكنولوجي -األفراد أو اسللللللتعدادات العاملين)بمتغيرات الدراسللللللة 
 يلي: كماموزعة  أجزاباألسئلة إلى عدة 

 كللات دير في المللاسلللللللللللللتعللدادات العللاملين بللالمتغير المسلللللللللللللتقللل يتكون من العبللارات المتعلقللة األول:  جزءال
 .11-1أرقامجا مابين تراوحت  ،ؤاالً س /11/وتضمن هذا المحور  ،المدروسة

 من هذا المحوروتضلل ،االسللتعداد التكنولوجي الوسلليطبالمتغير  ةيتكون من العبارات المتعلق الثاني: جزءال 
 .13-18أرقامجا مابين تراوحت  ،سؤاالً / 11/
 حور وتضلللللللللمن هذا الم ،دعم اإلدارة العليا الوسللللللللليطبالمتغير يتكون من العبارات المتعلقة  الثالث: جزءال

 .16-11تراوحت أرقامجا مابين  ،أسئلة /6/

 مل اإلداري )أتمتة الع تابعالدراسللة ال تتعل  بمتغيرالتي وتضللمن مجموعة من األسللئلة الجوهركة  :لثالمحور الثا
 ،أسلللللللللللللئلة /8/وتضلللللللللللللمن هذا المحور ، ةاإلدارك األتمتةيتكون من العبارات المتعلقة بوهو  ،أو األتمتلة اإلداركة(

 .33-11تراوحت أرقامجا مابين 
تم وف   دقبالنسللللبة للمقياس المسللللتخدم في تصللللميم االسلللللتبانة، فقد كان مقياس ليكرت ذو النقا  الخمس، فو 

أواف  تم اسللللتخدام: )و  ،سللللتمارة الخاصللللة بالدراسللللةاإلجابات المتعلقة بأسللللئلة هذه اإلهذا المقياس تصللللميم وصللللياغة 
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جدول كما هو مبين في ال األوزان التالية:وتم إدخال القيم أو  ،الأواف  بشللللدة( -الأواف  -غير متأكد -أواف  -بشلللدة
 التالي:

 ( تثقيل اإلجابات المتاحة ألسئلة االستبيان2جدول)
 الأواف  بشدة الأواف  غير متأكد أواف  بشدةأواف   )الرأي(اإلجابة
 1 3 1 3 3 (التثقيلالوزن )

Opinion 
Completely 

Agree 
Agree Nutral Disagree 

Completely 

Disagree 

 كما تم حساب المتوسط الحسابي المرجح على النحو التالي:
 ألسئلة االستبيان المتوسط الحسابي( .جدول)
 درجة الموافقة المستوى  المتوسط المرجح

 معدومة بشدةالأواف   1.11إلى  1من
 ضعيفة الأواف  3.31إلى  1.83من
 متوس ة متأكدغير  1.11إلى  3.63من
 عالية أواف  3.11إلى  1.33من

 عالية جداً  بشدةأواف   3إلى  3.33من
يار اإلجابة اختأن يقوموا بب ،توزكع االسلللللللتبيان عليجم وتم ،الذين شلللللللملتجم الدراسلللللللة ينقد  لب من المبحوثو 

ن أسلللللئلة م لكل سلللللؤالالتي تعبر عن رأيجم الصلللللركح وذلك بالنسلللللبة و  ،السلللللابقةالمناسلللللبة من بين اإلجابات الخمس 
 .االستبيان

والذي في ضللوئ  تقارن األوسللا  الحسللابية  ،الحسللابيوسللط الومن أجل اختبار الفرضلليات تم االعتماد على 
 .الم روحة الدراسة اتمن أجل قبول أو رفن فرضيالحسابي لكل سؤال مع هذا الوسط 

، تم القيام بتفركغجا وجدولتجا وتبوكبجا بالشللللللكل الذي يناسللللللب متغيرات الدراسللللللة توبعد أن جمعت االسللللللتبيانا
 .1 )حزمة البراما اإلحصائية للعلوم االجتماعية( 8pss.1Sوفرضياتجا، ثم تحليلجا بواس ة البرناما اإلحصائي 

والذي يعرف أيضلللللللللًا  - alpha) (Cronbach's أيضلللللللللًا باسلللللللللتخدام اختبار ألفا كرونباخ  الباحثة قامتكما 
 ي تم جمعجا واعتمادها في التحليل.ستمارات التفي تحليل اإل -ر وثوقية االستبيانباختبا

 المستخدمة في التحليل واالختبارات الوصفية اإلحصائية مقاييس ال ...5.1
اختيارها بالشللكل تم  التيو  ،ةواالسللتداللي الوصللفية اإلحصللائيةمقاييس ال من اً عدد اسللتخدام تمالدراسللة  هذهفي 

كانت و  م في التوصلللللل إلى النتائا المرجوة،سلللللجيو  يخدم أهداف البحث،بما و  ،المختلفة الدراسلللللة تمتغيرايالئم الذي 
 : التالي النحو علىالمستخدمة واالختبارات س مقاييهذه ال

                                                 
 .1، المعجد العربي للتدركب والبحوث اإلحصائية، العراق، ص"Spssدليلك إلى البرنامج اإلحصائي " ،(3331سعد زغلول، بشير ) 0
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حيث تم حساب معامل  ،الدراسلة ومتغيرات سلتبانةاال سلئلةأل االتسلاق درجة لقياس وذلك (:ونباخر ك ألفا)ر اختبا – 1
جميع أسللئلة ) جميع هذه المقاييس مجتمعةلو  ،همن المقاييس المسللتخدمة على حد )متغير( كل مقياسألفا كرونباخ ل
 .االستبيان(

من أشللجر مقاييس نظرًا ألن   ،من هذه المقاييس الحسللابي المتوسللطحيث تم اختيار  مقاييس النزعة المركزية: - 3
 ،لجميع أسللئلة االسللتبيان ومتغيرات  الحسللابي المتوسللطتم احتسللاب  حيث ،وأكثرها شلليوعًا واسللتخداماً  النزعة المركزكة
   .على حدهمن المحاور وكل محور 

دام يتميزان بكثرة االسلللتخدام وصللالحيتجما لالسلللتخن مقياسللاومن هذه المقاييس تم اسللتخدام  مقاييس التشــتت: - 1
 إجاباتلجميع  حيث تم حسللللللاب قيمة هذين المقياسللللللين ،والتباين المعياري  االنحراف وهما ،في الكثير من الحاالت

 ،  كلما كانت قيمة االنحراف المعياري صلللغيرةيمكن القول بأن على أسلللئلة االسلللتبيان، الدراسلللة عينة أفراد واتجاهات
ت تلك القيمة وكلما كان ،كلما دل ذلك على تجانس إجابات أفراد عينة الدراسلة على أسئلة االستبيان وأنجا أقل تشتتاً 

 .لحال بالنسبة لمقياس التبايناذلك وك ،والعكس صحيح كة المحددة معبرة عن قيم التوزكع،المركز 
يمكن القول بأن  قد تم اختيار االنحراف المعياري من هذه المقاييس كون  يلقى   باإلضلللافة إلى ماسلللب  ف ن

راب ومسلتخدمي ال رق اإلحصائية في التحليالت الكمية وفي إجقبواًل كاماًل كمقياس للتشلتت لدى كافة اإلحصلائيين 
 .البحوث العلمية

 اختبار يةبغ ،البسللليط النحدارا تم اسلللتخدام:   (Simple & Multie Regression) والمتعدد البســيط االنحدار -4
 على دهمنجا على حكاًل  في الدراسلللللللة ةالمأخوذ ةالمسلللللللتقل اتمتغير التأثير  ومعرفة مدى اختبارالبحث و  فرضللللللليات
 في الدراسللللللة المأخوذ المسللللللتقل متغيرالتأثير  مدى اختبار يةبغ ،متعددال النحدارا كما تم اسللللللتخدام ،التابع المتغير
سلللللرها المتغير التي يفالمئوية الذي يعبر عن النسلللللبة و  ،اسلللللتخرا  معامل التحديدأيضلللللًا وقد تم  ،التابع المتغير على

 التابع.المستقل من تغيرات المتغير 
 Hierarchical moderated regression)تحليــــل االنحــــدار الارمي ذي المتويرات الوســـــــــيطــــة - 5

analyze):  حيث تم تقدير ثالثة نماذ :االولى،  ة فرضيالوذلك الختبار 
 (Base modelالنموذج األساسي ) -1

على  )استعدادات العاملين(يجدف هذا النموذ  الختبار معنوية التأثير المباشر للمتغير المستقل 
 المتغير التابع )أتمتة العمل اإلداري(.

 (Reduced modelالنموذج المختزل ) -2
ار دعم اإلدارة العليا( الختب -تم في هذا النموذ  إدخال المتغيرات الوسي ة )االستعداد التكنولوجي

ادات العاملين( غير المستقل )استعدالتأثير المباشر لجذه المتغيرات في النموذ ، وذلك باإلضافة لتأثير المت
 على المتغير التابع )أتمتة العمل اإلداري(.
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 (Full modelالنموذج الكامل) -.
 ة دعم اإلدارة العليا( كمتغيرات وسي -يجدف الختبار تأثير التفاعل بين )االستعداد التكنولوجي

 إلداري( كمتغير تابع.و)استعدادات العاملين( كمتغير مستقل في تأثيرهما على )أتمتة العمل ا
 وفيما يلي صياغة نماذ  الدراسة:

          (Base model                          )eRbPaj  0 
      (Reduced model              )eSbTbRbPaj  210 

            (Full model     )eRSbRTbSbTbRbPaj  43210 
 حيث:

ajP .أتمتة العمل اإلداري : 
R .استعدادات العاملين : 
T .االستعداد التكنولوجي : 
S .دعم اإلدارة العليا : 

RT .تفاعل استعدادات العاملين مع االستعداد التكنولوجي : 
RS .تفاعل استعدادات العاملين مع دعم اإلدارة العليا : 
وذلك  تابع،ال والمتغير المتغير المسللللللللللتقلبين العالقة ومعنوكتجا  قوةمدى وذلك بجدف قياس  معامل االرتباط: - 6

وتحديد  ،في اختبار فرضللليات البحث ذه المعامالته واسلللتخدام ،0.05عند مسلللتوى الداللة المأخوذ في الدراسلللة وهو
اإلضلللافة ب عرفة مدى قوة هذه العالقة وشلللدتجا،وم ،والمتغير التابع المتغير المسلللتقلفيما إذا كانت هناك عالقة بين 

 إلى  بيعة هذه العالقة هل هي  ردية أم عكسية.
 :1على النحو التالي ،معامل االرتبا  بين المتغيركن المستقل والتابع ةبشكل عام تصنف قو 

 3.00  xyr .ارتبا  ضعيف        6.03.0  xyr .ارتبا  وسط 

 8.06.0  xyr  ارتبا  جيد،     18.0  xyr .ارتبا  جيد جدًا أو قوي 
حصــــائية االختبار  Zإحصــــائية االختبار  - 1 اختبار الفرضللللليات والحكم بجدف  اسلللللتخدامجاتم  )ســــتيودنت(: tوا 

 وضة.وتحديد فيما إذا كانت مقبولة أو مرف وهل سيتم قبولجا أم سيتم رفضجا، ،النجائي على الفرضيات الم روحة
في  ، 30عندما يكون حجم العينة أكبر من  Zاإلشللللارة هنا إلى أن  يتم اسللللتخدام إحصللللائية االختبار  وتجدر

وذلك باالعتماد على المتوسط  ،30عندما يكون حجم العينة أصغر من  tحين أن  سليتم اسلتخدام إحصائية االختبار
 .(3/(1+3+1+3+3)) 1 حسابيال

ان تم استخدامجما من قبل تالل ،)القيمة الحرجة الحصائية االختبار( tو  Zوتحسلب قيمة إحصلائية االختبار 
 لعالقة التالية:من خالل ا ، 3.33للتحق  من فرضيات البحث وذلك عند مستوى معنوية  الباحثة

                                                 
 .63صالمملكة العربية السعودية، النشر العلمي والم ابع، جامعة الملك سعود، الركان،  ،"مبادئ التنبؤ اإلداري " ،(3333العبيد، عبد الرحمن ) 0
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x المتوسط العام،    1 المتوسط االفتراضي وهو هنا يساوي  
  االنحراف العام، n عدد أفراد العينة 
 بجدف اختبار الفرضللللللللية هذا التحليل تم اسللللللللتخدام:  One-Way Anova تحليل التباين أحادي التصـــــني  -8

 .ون من أكثر من فئتينالتي تتك ةوظيفيالو  الديموغرافية لمتغيراتبالفروق بين إجابات العينة وذلك بالنسللبة لالمتعلقة 
 :1من هذه االختبارات تم استخدام االختباركن التاليين: س(روسكال واالك-)مان ويتني الفروق  اتاختبار  -9

  مان وكتني(Man Whitney U): مجموعتين )المتغير المسلتقل( من خالل ى فحص الفروق بين يسلعى إل
 .مقارنة متوسط رتب كل مجموعة في المتغير التابع

 كروسلكال واالس (Kruscal Wallis) :  ت )المتغير المسللتقل( امجموععدة يسلعى إلى فحص الفروق بين
 في المتغير التابع. اتمجموعالمن خالل مقارنة متوسط رتب 

 ت العينةبالفروقات بين مفردابجدف اختبار الفرضلللللليات المتعلقة تم اسللللللتخدام هذان النوعان من التحليل وقد 
 والديمغرافية على استعدادات العاملين نحو أتمتة العمل اإلداري.المتغيرات والعوامل الشخصية 

 كرونباخ()ألفا  اختبار صدق األداة وثبات المقياس. ..6.1
يلي بعرن النتللائا التي تم التوصللللللللللللللل إليجللا لللدى اختبللار الثبللات والصللللللللللللللدق للمقللاييس  فيمللاتقوم البللاحثللة 

وقد تم  اسلللللتخدام اختبار ألفا كرونباخ، وذلك للتوصلللللل إلى المكونات األسلللللاسلللللية لمقاييس  ،المسلللللتخدمة في الدراسلللللة
 متغيرات البحث.

حث صلللالح لقياس ما أعد لقياسللل ، وأن  يشلللمل على العناصلللر التي تم التأكد من أن االسلللتبيان المعد  لجذا الب
يجلب أن تلدخلل في التحليلل من نلاحيلة، ووضلللللللللللللوح فقراتل  ومفرداتل  من نلاحيلة ثلانيلة، بحيث تكون مفجومة لكل من 

 يستخدمجا، وذلك من خالل:
 : (الصدق الظاهري ) نالتأكد من صحة معلومات االستبيا -أ

، د العينةاقبل توزكعجا على أفر  الدراسلللةاسلللتبانة لتأكد من مصلللداقية ووضلللوح المقاييس التي اعتمدتجا بجدف ا
ن م المتخصلللللصلللللينمجموعة من األسلللللاتذة على  جافقد تم عرضللللل ،وصلللللحة فقرات االسلللللتبانة ذلك للتأكد من دقةكو 

 بدورهم قاموا ب ضللللللافة بعن والذين ،في قسللللللمي إدارة األعمال واإلحصللللللابأعضللللللاب الجيئة التدركسللللللية وذوي الخبرة 
دخلال بعن التعلديالت المرتب ة بموضلللللللللللللو  البحث حذف ب ةالباحث توفي ضلللللللللللللوب  رائجم قام ،الجوانلب الحيويلة واخ

خر  االستبيان و  ،ألهداف الدراسة اً وتحقيق اً ياغة بعضلجا اآلخر لتصبح أكثر فجمواخعادة صل وتعديل بعن العبارات،
 أفراد العينة المدروسة. بصورت  النجائية الجاهزة للتوزكع على

                                                 
-661ص المملكة العربية السعودية، ، الجزب الثاني، دار األصحاب، الركان،"تطبيقات حاسوبية-تقنيات صنع القرار"(، 3333)خالد  الجضعي، 1

681. 
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 مقاييس االستبيان (4جدول)
 رموز األسئلة عدد األسئلة نوع المتوير مقاييس الدراسة
11رقم  لغاية السؤال 1 رقم من السؤال 17 مستقل استعدادات األفراد  
13لغاية السؤال رقم  18من السؤال رقم  13 وسيط االستعداد التكنولوجي  
61لغاية السؤال رقم  11من السؤال رقم  6 وسيط دعم اإلدارة العليا  
33لغاية السؤال رقم  16من السؤال رقم  8 تابع األتمتة اإلدارية  

 ثبات أداة القياس -ب
االتسلللللللللللللاق اللداخلي بين عبلارات ، ولثبات المقياس جانبان األول هو  Reliability يقصلللللللللللللد بثبلات المقيلاس 

أما الجانب ا إذا قيس المتغير مرات متتالية، كلأن يتم الحصلللللللللللللول على ذات النتلائ ،المقيلاس Stabilityاسلللللللللللللتقرار 
وهو كأن يتم الحصللول على ذات الدرجة بصللرف النظر عن  ، Objectivityاآلخر لثبات المقياس فجو الموضللوعية

 الذي يصم م . والشخص الذي ي ب  االختبار أ
أي تكرر  Test - Retestاالختبار ةختبار واخعادوتوجلد عدة  رق لحسلللللللللللللاب ثبات المقياس منجا:  ركقة اال

 ة التجزئة النصلللفية و ركق القياس في فترتين زمنيتين مختلفتين على نفس األفراد وفي نفس الظروف، أداةاسلللتخدام 

Half –Split  كة  ركقة االختبارات المتواز حيث يتم حسلللللاب معامل االرتبا  بين مجمو  النصلللللفين، باإلضللللللافة إلى
Test lelParal  و ركقة جتمانGutman1. 

)االتسللللللللللللاق الداخلي( صللللللللللللحت  ودقت  وصللللللللللللدق  في قياس المعلومات المتعلقة  يقصللللللللللللد بثبات المقياسكما 
 )المستجوبين أو الذين تم استقصاؤهم أو المشمولين بالدراسة(. باألشخاص الخاضعين لالستبيان

ص ما على يفترن التحليل بأن إجابة شللللللخ ،يسللللللتخدم تحليل ألفا كرونباخ لتقدير وثوقية نتائا االسللللللتبيانات
 أحد األسئلة الم روحة في االستبيان تعكس شيئين:

رأي هذا الشلللخص المتواف  إلى درجة ما مع  راب أغلبية األشلللخاص اآلخركن، وهو ما يصللل لح تسلللميت  بالرأي  –أ 
 الصحيح.

قناعة شللخصللية متولدة ربما من  رأي هذا الشللخص المتعارن مع  راب أغلبية األشللخاص اآلخركن والناتا عن –ب 
تجربة فردية ال يمكن تعميمجا على اآلخركن وتؤثر على قراره. يصلللللل لح تسللللللمية هذا الرأي بالرأي الخا   )بسللللللبب 

 مخالفت  لألغلبية(.
حيث تعتبر  ،alpha) (Cronbach's نباخو ولتقدير وثوقية نتائا االسللللللللللتبيان فقد تم اسللللللللللتخدام تحليل ألفا كر     

نتائا االسللللتبيان موثوقة إذا كانت تعكس بشللللكل أسللللاسللللي  راب األغلبية مقارنة مع اآلراب الفردية المعارضللللة. ويعبر 
عبر من الواحد تالذي تتراوح قيمت  بين الصللللللللفر والواحد. القيم القركبة  عن ذلك من خالل المعامل اإلحصللللللللائي 

المقياس  ويمكن التحق  من ثبات عن وثوقية منخفضلللللللللة، ة من الصلللللللللفر تعبرما القيم القركببين عن وثوقية مرتفعة،

                                                 
 صر،م ماجستير غير منشورة، جامعة عين شمس،، رسالة "تأثير القيم الثقافية على إدراك نزالء الفنادق لجودة الخدمة" ،(3338عركن، محمود ) 0

 .86ص



 الـدراســة الميدانيــة وتحليل االستبيان                                                 لثثاالالفصل   011 

شللللللللخاص المشللللللللمولين بالدراسللللللللة الذين تم األ ذاتالمقياس على نفس ت بي   إعادةمن خالل   واتسللللللللاقالمسللللللللتخدم 
 استقصاؤهم.

أيضلًا بعاملين: عدد األسلئلة المتضلمنة في االستبيان واالرتبا  بين اإلجابات على األسئلة  تتأثر قيمة 
الم روحة، فكلما ازداد عدد األسلللللئلة تزداد نسلللللبيًا وثوقية االسلللللتبيان، وكذلك كلما كان هناك ارتبا  إحصلللللائي أكبر 

ماسلللللللللك ذه الوثوقية أيضلللللللللًا بوثوقية التبين اإلجابات على مختلف األسلللللللللئلة كلما كانت الوثوقية أكبر، لذلك تدعى ه
 )االتساق الداخلي( لنتائا االستبيان. الداخلي

 :1بالعالقة يع ى المعامل 
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 أسئلة االستبيان.عدد  - kحيث: 

 
2
iS - على السؤال رقم  شخاصتشتت إجابات األi. 

 
2
sumS - عالمة تسللاوي مجمو  عالمات األسللئلة  شللخص)يع ى لكل  شللخاصتشللتت مجمو  إجابات األ

 التي أجاب عليجا ثم يحسب التشتت(.
 ،البحث المتعلقة بفرون أسلللللللئلة االسلللللللتبيانجميع لقد تم إجراب اختبار المصلللللللداقية )تحليل كرونباخ ألفا( على     

 يمكن تفسلليرو  على أسللئلة االسللتبيان، عاملينبين ردود ال وذلك لمعرفة درجة االتسللاق الداخلي )وثوقية االسللتبيان(
ل قويعتبر اختبار المصلللللللللللللداقية كرونباخ ألفا ضلللللللللللللعيفًا إذا كانت نتيجت  أ تبا  بين اإلجابات،على أنجلا معلامل االر 

وممتازًا  (،%83-%13ا كانت نتيجت  تقع بين )وجيدًا إذ ( ،%13-%63واًل إذا كان يقع بين )ومقب ،( %63من)
 (.%83إذا كان أكبر من)

لفا حسللللللاب معامل أب الباحثة قامتفقد والختبار مدى صلللللدق وثبات المقاييس المسلللللتخدمة في هذه الدراسلللللة 
 ائياإلحصلللللللللعلى البرناما  وذلك باالعتماد االسلللللللللتبيان،سلللللللللاب درجة الموثوقية في وح الدراسلللللللللةلمقاييس  خكرونبا

SPSS.17 . 
سلللللتبيان حيث يبين قيمة وثوقية اال ي تم الحصلللللول عليجا في هذا الخصلللللوص،يبين الجدول التالي النتائا الت

 :يلي وهي كما ،كامالً  الستبيانول على حده ناالستبياور من محاور بالنسبة لكل مح
 
 
 

                                                 
1 Sekaran, Uma (1984), "Research Methods for Managers :A Skill Building Approach", New York, John 

Wiley and Sons, p:158. 
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 ( نتائج وثوقية االستبيان 5جدول)

 الدراسة قاييسم
نوع 
 المتوير

عدد 
 األسئلة

 المتوسط
  الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

 التباين
قيمة 
معامل 
 ألفا

الترتيب 
حسب درجة 
 الموثوقية

 3 0.768 49.05 7.003 64.34 17 مستقل استعدادات األفراد

االستعداد 
 التكنولوجي

 2 0.808 59.75 7.73 37.15 13 وسيط

 1 0.912 27.30 5.22 17.75 6 وسيط دعم اإلدارة العليا

 ---- 0.905 24.52 4.95 33.11 8 تابع األتمتة اإلدارية

 ---- 0.871 271.17 16.47 152.35 44 --- كامل االستبيان

متازة ميتمتع بوثوقية دعم اإلدارة العليا مقياس في الجدول السلللللللللللاب  يمكن القول بأن  الواضلللللللللللحة النتائامن 
 ،االسللتعداد التكنولوجيكلي  مقياس و  ،%91.2، حيث بلغت قيمة معامل ألفا ل  مرتفعوكتسللم بالثبات واتسللاق داخلي 

وكلي  ، %80.8بوثوقية ممتازة وكتسللللللللللم بالثبات واتسللللللللللاق داخلي مرتفع، حيث بلغت قيمة معامل ألفا ل  حيث يتمتع 
 يمة معامل ألفاحيث بلغت ق ،جيدكتسلم بالثبات واتساق داخلي و  جيدةع بوثوقية متتيحيث اسلتعدادات األفراد مقياس 

، حيث رتفعموكتسللللم بالثبات واتسللللاق داخلي  ممتازةيتمتع بوثوقية  فقد كان ألتمتة اإلداركةمقياس اأما  ، %76.8 ل 
، %87.1ل   الثبات معاملكامل أسللللئلة االسللللتبيان فقد بلغت قيمة لأما بالنسللللبة ، %90.5بلغت قيمة معامل ألفا ل  

ًا على نفس ف ننا سلللنحصلللل تقركب ،والنسلللبة األخيرة تعني أن  إذا  قمنا ب عادة توزكع االسلللتبيان على نفس األشلللخاص
 . %87اإلجابات بنسبة 
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  المبحث الثاني
 لعينة البحث تحليل اإلحصائينتائج ال

 

 . مقدمة..1.2

 ية: يتألف التحليل من البنود اآلتحصائي لعينة البحث والذي سنقوم في هذا المبحث ب جراب التحليل اإل
 .التحليل اإلحصائي للخصائص الديمغرافية )الشخصية( لعينة البحث .1
 .التحليل اإلحصائي للعوامل الوظيفية ألفراد عينة البحث .3
 أسئلة االستبيان.تحليل اجابات  .1

 عينة البحثل لخصائص الديمورافية )الشخصية(التحليل اإلحصائي ل. ..2.2
 :توزيع مفردات العينة وفق النوع -أ

 :أنثى( -)ذكر نو عينة البحث وفقًا لل التكرارات والنسب المئوية ألفرادالتالي يوضح الجدول 
 نوع( توزيع مفردات عينة البحث وفق ال6جدول رقم )

 النسب المئوية % التكرارات نوعال
 37.3 56 ذكر

 62.7 94 أنثى
 100 150 المجموع الكلي

( %62.7بلغت )قد نسبة اإلناث ( و %37.3أن نسبة الذكور في عينة البحث قد بلغت )الساب  يبين الجدول 
ي إلى  بيعة العمل فويمكن أن يعزى ذلك  ،ناث أعلى من نسبة الذكورنسبة اإل، وبالتالي ف ن من عينة البحث

الخدمية، وهذا النو  من الق اعات يلقى رواجًا ات الق اعوهي تعتبر من ، ديركات التابعة للجامعة محل الدراسةمال
ات اإلنتاجية الق اععلى العكس من يتمتع بمزايا وظيفية جيدة في اآلونة األخيرة، الذي  ق ا  اللدى اإلناث، كما أن  

 .يفوق عدد اإلناثفيجا عدد الذكور عادة والتي  ،والصناعية التي تحتا  إلى الكثير من الججد
 العينة وفق العمرتوزيع مفردات  -ب

 يوضح الجدول التالي النتائا التي تم التوصل إليجا بجذا الخصوص:
 ( توزيع مفردات العينة وفق الفئة العمرية7جدول رقم )

 النسب المئوية % التكرارات الفئة العمرية
 36.7 55 سنة 5.أقل من 

 38 57 سنة 45-5.من 
 22.7 34 سنة 55 -46من 

 2.7 4 سنة 55أكثر من 

 100 150 المجموع الكلي
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( من عدد أفراد العينة، %36.7) بلغتسنة  13أقل من يتضح من الجدول الساب  أن نسبة من أعمارهم 
يركات دهذه نسبة جيدة تعكس وجود أجيال شابة تعمل في المو  ،عينة المدروسةهذه النسبة مايقارب ثلث التبلغ و 

 .المدروسة
، وتشير هذه النسبة إلى تمتع (%63.3) حوالي سنة فقد بلغت 13 تزكد عنأعمارهم كانت أما نسبة من 
)محل الدراسة( بوجود فئة عمركة متوس ة، مما ينعكس بشكل إيجابي على هذه  عينة البحثمديركات جامعة حلب 

 .من حيث امتالك هذه الفئة للخبرة والمستوى التعليمي المناسب ديركاتالم
لذي توزكع أفراد العينة وف  المؤهل العلمي االتالي يوضح الجدول : العلميتوزيع مفردات العينة وفق المؤهل   -ت

 وذلك من خالل التكرارات والنسب المئوية. ،يحمل  األفراد
 ( توزيع أفراد العينة وفق المؤهل العلمي8جدول رقم )

 النسب المئوية % التكرارات المؤهل العلمي
 53.3 80 ثانوية

 40 60 إجازة جامعية

 3.3 5 دبلوم

 2 3 ماجستير 
 1.3 2 دكتوراة

 100 150 المجموع الكلي

صنيف تلون المرتبة األولى عند تيح المؤهل العلمي الشجادة الثانويةيتضح من الجدول الساب  أن من يحملون 
كانت نسبة (، و %53.3من أفراد العينة بلغت )الشجادة الثانوية أفراد العينة وف  المؤهل العلمي، فنسبة من يحملون 

هذه (، و 46.6 %)بلغت  )إجازة جامعية فما فوق( ة أعلى من الشجادة الثانويةلميمن يحملون شجادات ومؤهالت ع
ى مقبول عينة البحث، وهو مستو مديركات جامعة حلب لموظفي الجيد تعكس المستوى التعليمي ة ديجبال شك نسبة 

يمكن أن  ةوهذه النسب ،أتمتة العمل اإلداري قياس االستعداد نحو إلى حد كبير ويمكن االعتماد علي  كأساس عند 
 .اإلداري في مديركات جامعة حلبالعمل أتمتة ت وكر تسجم في 

يوضح الجدول التالي النتائا التي تم التوصل إليجا بجذا  :في مجال األتمتة توزيع أفراد العينة وفق الخبرة -ث
 الخصوص:

 في مجال األتمتة البحث وفق الخبرة ( توزيع أفراد عينة9جدول رقم )
 النسب المئوية % التكرارات في مجال األتمتة الخبرة

 40 60 جيدة

 38.7 58 متوسطة

 11.3 17 ضعيفة

 10 15 اليوجد خبرة

 100 150 المجموع الكلي
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تمثل  وهي(، %40بلغت)كانت خبرتجم جيدة في مجال األتمتة أن نسبة من  ىالساب  إلالجدول نتائا شير ت
ينة بخبرات تع أفراد العجيدة في مجال األتمتة اإلداركة وتمتدل على توافر خبرات  ،أفراد عينة البحثمن  جيدةنسبة 
ع وضجامعة حلب مالعاملة في مديركات ال وكر أتمتة العمل اإلداري في يمكن االستفادة منجا في توالتي  ،جيدة
يمكن  مقبولةوهي نسبة  ،(%38.7) في مجال األتمتة بلغت متوس ةوكذلك كانت نسبة من كانت خبرتجم  ،دراسةال

ن في حين كانت نسبة م ،المديركات العاملة في جامعة حلب ا في ت وكر أتمتة العمل اإلداري فياالستعانة بج
 .(%10في حال كانت نسبة من ليس لديجم خبرة من أفراد العينة المدروسة بلغت ) (،%11.3)خبرتجم ضعيفة بلغت 

 عينة البحثفراد ألعوامل الوظيفية اإلحصائي لل. التحليل ..2..
 :مجال الوظيفيتوزيع مفردات العينة وفق ال -أ

 :ألفراد العينة المدروسة تبعًا للمجال الوظيفي يوضح الجدول التكرارات والنسب المئوية
 مجال الوظيفي( توزيع مفردات عينة البحث وفق ال11جدول رقم )

 النسب المئوية % التكرارات مجال الوظيفيال
 20.0 30 موارد بشرية

 22.7 34 مالية

 20.7 31 نظم معلومات

 22.7 34 محاسبة

 14.0 21 إدارة مواد

 100 150 المجموع الكلي

وكانت ( من عينة البحث، %20بلغت )كة ر البش عاملين في مجال الموارديبين الجدول الساب  أن نسبة ال
ة ت نسببلغ فقد وبالنسبة لمجال نظم المعلومات ،( من عينة البحث%22.7بلغت ) اليةالم العاملين في مجالنسبة 

( %22.7) أما في مجال المحاسبة فقد كانت نسبة العاملين في  ،( من عينة البحث%20.7مجال )هذا الالعاملين في 
وجميع  ،( من عينة البحث%14.0)بلغت عاملين في  نسبة الوأخيرًا في مجال إدارة المواد كانت  ،من عينة البحث

 .والقيام باألتمتة يسجم في تسركع عملجا ،المجاالت الوظيفية السابقة تحتا  في عملجا ألتمتة العمل اإلداري 
 : مستوى الوظيفيتوزيع مفردات العينة وفق ال -ب

 يوضح الجدول التالي النتائا التي تم التوصل إليجا بجذا الخصوص:
 مستوى الوظيفيمفردات العينة وفق ال( توزيع 11جدول رقم )

 النسب المئوية % التكرارات مستوى الوظيفيال
 4.7 7 إدارة عليا

 57.3 86 إدارة وسطى

 38.0 57 إدارة مباشرة

 100 150 المجموع الكلي
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اإلدارة ) ممن يعملون في المستوى الوظيفي األعلىأفراد العينة المدروسة يتضح من الجدول الساب  أن نسبة 
نسبة أفراد العينة المدروسة ممن يعملون في المستوى الوظيفي عدد أفراد العينة، أما مجمل ( من %4.7) بلغت العليا(

في حين أن نسبة أفراد العينة المدروسة ( من مجمل عدد أفراد العينة، %57.3) ( بلغتوس ى)اإلدارة ال متوسطال
 .( من مجمل عدد أفراد العينة%38) إلدارة المباشرة( بلغت)ا ممن يعملون في المستوى الوظيفي األدنى

 عدد الدورات التدريبية في مجال الحاسوبتوزيع مفردات العينة وفق  -ت

 يوضح الجدول التالي النتائا التي تم التوصل إليجا بجذا الخصوص:
 عدد الدورات التدريبية في مجال الحاسوب( توزيع أفراد العينة وفق 12جدول رقم )

 النسب المئوية % التكرارات الدورات التدريبية في مجال الحاسوبعدد 
 33.3 50 ال يوجد

1 45 30.0 

2 13 8.7 

3 11 7.3 

 20.7 31 3ن أكثر م

 100 150 المجموع الكلي

(، %33.3)بلغت نسبة من لم يقوموا بأي دورة تدركبية في مجال الحاسوب يتضح من الجدول الساب  أن 
وهو افتقاد العاملين في مديركات جامعة حلب للتدركب  ،مما يعكس أمرًا في غاية األهمية ،العينةي تبلغ ثلث وه

لذين قاموا وبالنسبة لألفراد ا ،في جامعة حلب للعاملينوبالتالي يحتم ضرورة إقامة دورات تدركبية  ،على الحاسوب
(، %8.7بلغت نسبتجم )تدركبيتين  تينب جراب دور الذين قاموا و  ،(%30ب جراب دورة تدركبية واحدة بلغت نسبتجم )

دورات  ثالثةأكثر من أما نسبة من اتبعوا  ،(%7.3بلغت )دورات تدركبية على الحاسوب  ثالثةنسبة من اتبعوا و 
األمر الذي يحتم على مديركات جامعة حلب إيالب المزكد من االهتمام  ،(%20.7بلغت )تدركبية على الحاسوب 

قامة مزكد من الد ،التدركبية على الحاسوببالدورات   .ات لموظفيجا والعاملين فيجاور واخ
 :مكان العمل الحاليتوزيع أفراد العينة وفق  -ث

 يوضح الجدول التالي النتائا التي تم التوصل إليجا بجذا الخصوص:
 مكان العمل الحالي( توزيع أفراد عينة البحث وفق .1جدول رقم )

 النسب المئوية % التكرارات مكان العمل الحالي
 24.0 36 مديرية الشؤون اإلدارية 

 30.7 46 مديرية الشؤون المالية

 3.3 5 مديرية التخطيط

 12.0 18 مديرية اللوازم

 12.7 19 مديرية الكتب والمطبوعات

 2.7 4 مديرية المطبعة
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 4.7 7 مديرية المكتبات

 10.0 15 الطالبمديرية شؤون 

 100 150 المجموع الكلي

الشؤون تي مديركالغالبة من أفراد العينة المدروسة تتوز  بين نسبة التشير نتائا الجدول الساب  إلى أن 
كثر من (، وهذه النسبة تمثل أ%54.7)حيث بلغت نسبة العاملين في كال المديركتين  ،الشؤون الماليةو اإلداركة 

 مديركات مايقارب 6العاملين في باقي المديركات وهي في حين أن  بلغت نسبة  ،نصف العينة المدروسة بقليل
الشؤون اإلداركة تي مديركالمشمولين بالدراسة هم من مالك  العامليناألمر الذي يعكس أن غالبية  ،(45.3%)
 وهما في الواقع المديركتان األكبر في جامعة حلب. ،الماليةو 

 أسئلة االستبياناجابات . تحليل ..4.2
 :(استعدادات األفرادالمتعلقة بمتوير )اإلحصاءات الوصفية والنسب المئوية و  التكراراتأواًل: 

ة جابات أفراد عينة الدراسة على األسئلة المتعلقتكرارات والنسب المئوية إليوضح الجدول التالي كاًل من ال
 )استعدادات األفراد(:  بالمتغير المستقل وهو

 لمتوير استعدادات األفراد تكرارات والنسب المئوية( ال14)جدول رقم 

رمز 
 السؤال

 
 اإلجابات

ال أوافق  المجموع
أوافق  أوافق غير متأكد ال أوافق بشدة

 بشدة

Q1 
 150 35 94 17 4 0 التكرار

 100 23.3 62.7 11.3 2.7 0.0 النسبة المئوية%

Q2 
 150 39 91 17 3 0 التكرار

 100 26 60.7 11.3 2 0.0 النسبة المئوية%

Q3 
 150 27 44 32 24 23 التكرار

 100 18 29.3 21.3 16 15.3 النسبة المئوية%

Q4 
 150 50 65 25 9 1 التكرار

 100 33.3 43.3 16.7 6 0.7 النسبة المئوية%

Q5 
 150 20 89 37 4 0 التكرار

 100 13.3 59.3 24.7 2.7 0.0 النسبة المئوية%

Q6 
 150 25 63 47 14 1 التكرار

 100 16.7 42 31.3 9.3 0.7 المئوية%النسبة 

Q7 
 150 10 28 9 43 60 التكرار

 100 6.7 18.7 6 28.7 40 النسبة المئوية%

Q8 150 49 71 20 2 8 التكرار 
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 100 32.7 47.3 13.3 1.3 5.3 النسبة المئوية%

Q9 
 150 48 77 24 1 0 التكرار

 100 32 51.3 16 0.7 0.0 النسبة المئوية%

Q10 
 150 42 66 29 8 5 التكرار

 100 28 44 19.3 5.3 3.3 النسبة المئوية%

Q11 
 150 42 80 27 1 0 التكرار

 100 28 53.3 18 0.7 0.0 النسبة المئوية%

Q12 
 150 41 83 23 3 0 التكرار

 100 27.3 55.3 15.3 2 0.0 النسبة المئوية%

Q13 
 150 41 67 36 6 0 التكرار

 100 27.3 44.7 24 4 0.0 المئوية%النسبة 

Q14 
 150 43 90 16 1 0 التكرار

 100 28.7 60 10.7 0.7 0.0 النسبة المئوية%

Q15 
 150 50 66 32 1 1 التكرار

 100 33.3 44 21.3 0.7 0.7 النسبة المئوية%

Q16 
 150 30 70 44 6 0 التكرار

 100 20 46.7 29.3 4 0.0 النسبة المئوية%

Q17 
 150 9 57 25 45 14 التكرار

 100 6 38 16.7 30 9.3 النسبة المئوية%

 إلجابات أفراد عينة الدراسلللللة المعياري  فوضلللللح الجدول التالي قيمة كاًل من المتوسلللللط الحسلللللابي واالنحراكو 
   (:استعدادات األفراد) على األسئلة المتعلقة بالمتغير المستقل وهو

 استعدادات األفراد( اإلحصاءات الوصفية لمتوير 15)جدول رقم 
رمز 
المتوسط  صيوة السؤال السؤال

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري 

األهمية 
 %النسبية

Q1 
أتقبل براما األتمتة اإلداركة التي ت رحجا الجامعة بكل رضى 

 وسعادة
4.07 0.672 81.4 

Q2  82.2 0.667 4.11 ةفي الجامع لدي استعداد للعمل أكثر اذا تم أتمتة العمل اإلداري 

Q3 
نظام الحوافز في الجامعة يشجع على استخدام التقانات الحديثة 

 في مجال العمل االداري 
3.19 1.328 63.8 

Q4  أرغب بأن أكون جزبًا من أي مشرو  جديد لت وكر العمل في
 الجامعة

4.03 0.897 80.6 

Q5 
اإلداري في لدي استعداد لخل  أفكار جديدة لت وكر العمل 

 الجامعة
3.83 0.680 76.6 
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Q6 
العمل  ةنجاز أتمتإمجارات ومؤهالت علمية تساعد على أمتلك 

 اإلداري في الجامعة
3.65 0.891 73 

Q7  أسعى ألن أكون جزب من مقاومة التغيير في الجامعة إلفشال
 عملية األتمتة.

2.23 1.328 44.6 

Q8  80.2 1.000 4.01 ب ركقة جديدة ومبتكرةأسعى  لت وكر المجام الموكلة إلي 

Q9 82.8 0.724 4.14 أرغب بت وكر قدراتي في مجال التقانات الحديثة بشكل مستمر 

Q10 
أرى أن األفراد الجدد في الجامعة لديجم استعداد على استخدام 

 التقانات الحديثة أكثر من األفراد القدامى
3.88 0.989 77.6 

Q11 ال ركقة التي أعمل بجا بسبب التوج  نحو  هناك استعداد لتغيير
 أتمتة العمل اإلداري في الجامعة

4.09 0.695 81.8 

Q12  81.6 0.710 4.08 لدي ميول للتعلم الذاتي والمستمر في مجال أتمتة العمل االداري 

Q13  أرغب بأن أكون جزبًا من برناما التحول نحو أتمتة العمل
 اإلداري 

3.95 0.822 79 

Q14 83.4 0.628 4.17 استعداد لتعلم أشياب جديدة مرتب ة بعملي هناك 

Q15 
ن كان يبدو أن  بحاجة لبذل  هناك استعداد للتحول نحو األتمتة واخ

 الججد
4.09 0.794 81.8 

Q16 76.6 0.792 3.83 أعمل على توفير الدعم ألتمتة العمل اإلداري في الجامعة 

Q17  ذ حاليًا بداًل من تنفي أرغب لالكتفاب في تحسين ما نحن علي
 تغيير شامل

3.01 1.141 60.2 

)استعدادات األفراد( كامل المتوير  3.786 0.868 --- 
ن وججة موتم التركيز علي  السلؤال الذي حاز على أكبر أهمية نسبية من الجدول السلاب  يمكن مالحظة أن 

هذا يعني أن و  ،جملتعلم أشلللياب جديدة مرتب ة بعملالعاملين  تعدادباسلللهو السلللؤال المتعل   ،أفراد عينة الدراسلللةنظر 
ت وكر وتمكين و هو من أكثر مايمكن أن يسلللللللللجم في تعزكز جم لتعلم أشلللللللللياب جديدة مرتب ة بعملالعاملين  تعداداسللللللللل

 .ماألمر الذي يحتم ضلرورة تعليم العاملين أشياب جديدة مرتب ة بعملج ،اسلتعدادات األفراد في مديركات جامعة حلب
وهذا  ،جال التقانات الحديثة بشلللللللكل مسلللللللتمرفي م جمبت وكر قدراتالعاملين  ةرغبوكلي  في األهمية النسلللللللبية 

ن م في مجال التقانات الحديثة بشللللللكل مسللللللتمر جمبت وكر قدراتالعاملين  ةرغبمن وججة نظر أفراد العينة أن يعني 
 .في المديركات المدروسة شأن  أن يسجم في زكادة استعدادات األفراد

ن السلللؤال فقد كا ،بين جميع أسلللئلة المتغير المدروس بالنسلللبة للسلللؤال الذي حاز على أقل أهمية نسلللبية منو 
ر رفن وهذا يظج ،من مقاومة التغيير في الجامعة إلفشلللللللللللال عملية األتمتة اً جزبليكونوا ي العاملين سلللللللللللعالمتعل  ب

 .إلفشال عملية األتمتةأفراد العينة 
تعليم العاملين أشياء جديدة مرتبطة ز مديريات جامعة حلب على تركمن الضروري أن سبق  مابناًء على 

 .في مجال التقانات الحديثة بشكل مستمرالعاملين لدياا  تطوير قدراتوكذلك السعي ل ،بعملام
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 متويراألسئلة المتعلقة باإلحصـاءات الوصـفية إلجابات العاملين على التكرارات والنسـب المئوية و ثانيًا:  
 (:االستعداد التكنولوجي)

يوضلللح الجدول التالي كاًل من التكرارات والنسلللب المئوية إلجابات أفراد عينة الدراسلللة على األسلللئلة المتعلقة 
 (:  التكنولوجي ستعداداال)وهو الوسيطبالمتغير 

 كنولوجيتلا ستعداداال( التكرارات والنسب المئوية لمتوير 16)جدول رقم 

رمز 
 السؤال

 
 اإلجابات

ال أوافق  المجموع
 بشدة

 ال أوافق
غير 
 متأكد

 أوافق
أوافق 
 بشدة

W18 
 150 6 51 28 30 35 التكرار

 100 4 34 18.7 20 23.3 النسبة المئوية%

W19 
 150 14 55 41 24 16 التكرار

 100 9.3 36.7 27.3 16 10.7 النسبة المئوية%

W20 
 150 1 26 49 52 22 التكرار

 100 0.7 17.3 32.7 34.7 14.7 النسبة المئوية%

W21 
 150 8 43 54 30 15 التكرار

 100 5.3 28.7 36 20 10 النسبة المئوية%

W22 
 150 1 11 52 52 34 التكرار

 100 0.7 7.3 34.7 34.7 22.7 النسبة المئوية%

W23 
 150 0 14 51 46 39 التكرار

 100 0.0 9.3 34 30.7 26 النسبة المئوية%

W24 
 150 6 72 41 21 10 التكرار

 100 4 48 27.3 14 6.7 النسبة المئوية%

W25 
 150 0 30 66 33 21 التكرار

 100 0.0 20 44 22 14 النسبة المئوية%

W26 
 150 10 30 53 30 27 التكرار

 100 6.7 20 35.3 20 18 النسبة المئوية%

W27 
 150 2 53 59 9 27 التكرار

 100 1.3 35.3 39.3 6 18 النسبة المئوية%

W28 
 150 17 51 45 13 24 التكرار

 100 11.3 34 30 8.7 16 النسبة المئوية%
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W29 
 150 2 43 42 34 29 التكرار

 100 1.3 28.7 28 22.7 19.3 النسبة المئوية%

W30 
 150 33 55 30 24 8 التكرار

 100 22 36.7 20 16 5.3 النسبة المئوية%

كوضلللللح الجدول التالي قيمة كاًل من المتوسلللللط الحسلللللابي واالنحراف المعياري إلجابات أفراد عينة الدراسلللللة و 
 (:  االستعداد التكنولوجي)وهو الوسيطالمتعلقة بالمتغير على األسئلة 

 االستعداد التكنولوجي( اإلحصاءات الوصفية لمتوير 17)جدول رقم 
رمز 
 السؤال

المتوسط  صيوة السؤال
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

األهمية 
 النسبية%

W18 
األججزة والمعدات المتوفرة في مكان عملك تتناسب مع 

  بيعة وحجم العمل اإلداري 
2.75 1.258 55 

W19  يوجد لدى المديركة قاعدة بيانات موحدة يتم فيجا تجميع
 البيانات من مختلف المجاالت الوظيفية للمديركة

3.18 1.141 63.6 

W20  البرمجيات المتوفرة تغ ي كافة األنش ة اإلداركة التي تقوم
 بجا المديركة 

2.55 0.966 51 

W21  يوجد في المديركة شبكة اتصاالت تربط حواسيب المديركة
 مع بعضجا

2.99 1.052 59.8 

W22  يوجد في المديركة شبكة اتصاالت ترب جا بالمديركات
 األخرى في الجامعة

2.29 0.922 45.8 

W23 45.4 0.953 2.27 يوجد تبادل الكتروني للبيانات باستخدام البركد االلكتروني 

W24  يوجد تبادل الكتروني للبيانات باستخدام الوسائط المادية
 Flash Memoryأو الفالش  CDمثل 

3.29 0.985 65.8 

W25  يتوفر الدعم المادي الكافي لتوفير وتحديث وحماية
 األتمتة وصيانتجامستلزمات 

2.70 0.947 54 

W26 االعمال الورقية  لدى الجامعة القدرة على التخلي عن جميع
 عمالجا.أ تمتة لجميع والتحول نحو األ

2.77 1.159 55.4 

W27 59.2 1.092 2.96 وجود كوادر بشركة متخصصة في صيانة األججزة والشبكة 

W28  خدمات وجود كوادر بشركة مؤهلة قادرة على تقديم
 معلوماتية متقدمة

3.16 1.227 63.2 

W29 54 1.122 2.70 يتم تحديث البرمجيات المستخدمة كلما دعت الضرورة 
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W30  أعتقد أن هناك قلة في الكوادر البشركة المؤهلة تقنيًا
 الستخدام التقانات الحديثة

3.54 1.156 70.8 

 --- 1.075 2.858 كامل المتوير)االستعداد التكنولوجي(
من الجدول السلاب  يمكن مالحظة أن السلؤال الذي حاز على أكبر أهمية نسبية وتم التركيز علي  من وججة 

أن هناك قلة في الكوادر البشلللللركة المؤهلة تقنيًا السلللللتخدام  همداعتقهو السلللللؤال المتعل  با ،نظر أفراد عينة الدراسلللللة
و أكثر مايمكن أن ه المؤهلة تقنيًا السللتخدام التقانات الحديثةتوفير الكوادر البشللركة وهذا يعني أن  ،التقانات الحديثة

 .مديركات جامعة حلبلدى التكنولوجي  ستعدادااليسجم في تعزكز وتمكين وت وكر 
أو الفالش  CDد تبادل الكتروني للبيانات باسللللللللتخدام الوسللللللللائط المادية مثل و وجوكلي  في األهمية النسللللللللبية 

Flash Memory،  د تبادل الكتروني للبيانات باسللللللللللتخدام الوسلللللللللللائط و وجوهذا يعني من وججة نظر أفراد العينة أن
 في المديركات المدروسة.التكنولوجي  ستعداداالمن شأن  أن يسجم في زكادة  ،أو الفالش CDالمادية مثل 

ن السلللؤال فقد كا ،المدروسوبالنسلللبة للسلللؤال الذي حاز على أقل أهمية نسلللبية من بين جميع أسلللئلة المتغير 
تبللادل ال يلةعمل قلللة وضلللللللللللللعفيظجر وهللذا  ،تبللادل الكتروني للبيللانللات بللاسلللللللللللللتخللدام البركللد االلكتروني وجودالمتعل  ب

 .الكتروني للبيانات باستخدام البركد االلكتروني
لمؤهلة اتوفير الكوادر البشــرية ســبق يمكن القول بضــرورة تركيز مديريات جامعة حلب على  من جميع ما

ل تبادل الكتروني للبيانات باســتخدام الوســائط المادية مثلزيادة الوكذلك الســعي  ،تقنيًا الســتخدام التقانات الحديثة
CD  أو الفالشFlash Memory. 
ة تعلقاإلحصـــــــاءات الوصـــــــفية إلجابات العاملين على األســـــــئلة المالتكرارات والنســـــــب المئوية و ثالثًا: 

 (:العليادعم اإلدارة بمتوير)

يوضلللح الجدول التالي كاًل من التكرارات والنسلللب المئوية إلجابات أفراد عينة الدراسلللة على األسلللئلة المتعلقة 
 (:  دعم اإلدارة العلياوهو) الوسيطبالمتغير 

 دعم اإلدارة العليا( التكرارات والنسب المئوية لمتوير 18)جدول رقم 

رمز 
 السؤال

 
 اإلجابات

 ال أوافق المجموع
 بشدة

 ال أوافق
غير 
 متأكد

 أوافق
أوافق 
 بشدة

E31 
 150 6 34 45 32 33 التكرار

 100 4 22.7 30 21.3 22 النسبة المئوية%

E32 
 150 3 35 68 25 19 التكرار

 100 2 23.3 45.3 16.7 12.7 النسبة المئوية%

E33 
 150 1 50 49 38 12 التكرار

 100 0.7 33.3 32.7 25.3 8 النسبة المئوية%
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E34 
 150 12 69 49 9 11 التكرار

 100 8 46 32.7 6 7.3 النسبة المئوية%

E35 
 150 5 55 43 32 15 التكرار

 100 3.3 36.7 28.7 21.3 10 النسبة المئوية%

E36 
 150 5 48 38 42 17 التكرار

 100 3.3 32 25.3 28 11.3 النسبة المئوية%

كوضلللللح الجدول التالي قيمة كاًل من المتوسلللللط الحسلللللابي واالنحراف المعياري إلجابات أفراد عينة الدراسلللللة و 
 (:  دعم اإلدارة العلياوهو) الوسيطالمتعلقة بالمتغير على األسئلة 

 اإلدارة العليادعم ( اإلحصاءات الوصفية لمتوير 19)جدول رقم 
رمز 
 السؤال

المتوسط  صيوة السؤال
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

األهمية 
 النسبية%

E31 
تعمل إدارة الجامعة على إقامة دورات تدركبية بشللللللكل مسللللللتمر 

 للعاملين على استخدام التقانة الحديثة
2.65 1.170 53 

E32 
ن صللللللللللللليلللاغلللة األهلللداف أيرى القلللائمون على إدارة الجلللامعلللة 

ي العمللل اإلداري ف ةراتيجيللة تللأخللذ بعين االعتبللار أتمتللاالسلللللللللللللت
 الجامعة

2.85 .986 57 

E33  ن الجيكللللل التنظيمي في أيرى القللللائمون على إدارة الجللللامعللللة
 العمل  ةتالجامعة يساعد على أتم

2.93 .967 58.6 

E34 
العملللل اإلداري  ةائمون على إدارة الجلللامعلللة أن أتمتللليعتقلللد القللل

 تساهم في تحسين األداب وخفن التكاليف 
3.41 .984 68.2 

E35  ن لديجا القدرة على التخلص أيرى القائمون على إدارة الجامعة
 من اإلجرابات والروتين

3.02 1.058 60.4 

E36 ملللل الع ةاللللدعم الكلللامللل لتنفيللذ براما أتمتللل توفر إدارة الجلللامعلللة
 اإلداري في الجامعة 

2.88 1.086 57.6 

 --- 1.042 2.957 كامل المتوير)دعم اإلدارة العليا(

الجدول السلاب  يمكن مالحظة أن السلؤال الذي حاز على أكبر أهمية نسبية وتم التركيز علي  من وججة من 
اهم في العمل اإلداري تس ةن على إدارة الجامعة أن أتمتيالقائم داعتقاهو السؤال المتعل  ب ،نظر أفراد عينة الدراسلة

تسلللاهم  العمل اإلداري  ةن على إدارة الجامعة أن أتمتيالقائم داعتقباوهذا يعني أن  ،تحسلللين األداب وخفن التكاليف
 إلدارة العلياوزكادة دعم اهو أكثر مايمكن أن يسلللجم في تعزكز وتمكين وت وكر  في تحسلللين األداب وخفن التكاليف

 لدى مديركات جامعة حلب.
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جرابات تخلص من اإلن لديجا القدرة على الأن على إدارة الجامعة يالقائماقتنا  اوكلي  في األهمية النسلللللللللللللبية 
 ن للللديجلللا القلللدرة علىأن على إدارة الجلللامعلللة يالقلللائماقتنلللا  اوهلللذا يعني من وججلللة نظر أفراد العينلللة أن  ،والروتين

 في المديركات المدروسة.دعم اإلدارة العليا من شأن  أن يسجم في زكادة  ،التخلص من اإلجرابات والروتين
ن السلللؤال فقد كا ،نسلللبية من بين جميع أسلللئلة المتغير المدروس وبالنسلللبة للسلللؤال الذي حاز على أقل أهمية

وهذا يظجر  ، قامة دورات تدركبية بشلللكل مسلللتمر للعاملين على اسلللتخدام التقانة الحديثةبإدارة الجامعة بقيام المتعل  
 .التي يتبعجا العاملون على استخدام التقانة الحديثة قلة الدورات التدركبية 

ن على إدارة الجامعة أن يالقائم داعتقاو زيادة اقتناع العمل على من جميع ماسـبق يمكن القول بضرورة  
جامعة ن على إدارة اليلقائماقتناع ازيادة وكذلك  ،العمل اإلداري تســاهم في تحســين األداء وخفت التكالي  ةأتمت
ألتمتة  وهـذا من شـــــــــأنـن أن يزيـد من دعم اإلدارة العليـا ،ن لـدياـا القـدرة على التخلص من اإلجراءات والروتينأ

 .العمل اإلداري 

 متويرلالعاملين على األسئلة المتعلقة بااإلحصاءات الوصفية إلجابات و والنسـب المئوية  التكرارات رابعًا:
 (:أتمتة العمل اإلداري )التابع

قة أفراد عينة الدراسلللة على األسلللئلة المتعليوضلللح الجدول التالي كاًل من التكرارات والنسلللب المئوية إلجابات 
 (:  أتمتة العمل اإلداري بالمتغير المستقل وهو)

 أتمتة العمل اإلداري ( التكرارات والنسب المئوية لمتوير 21)جدول رقم 
رمز 
 السؤال

 المجموع اإلجابات 
ال أوافق 
 بشدة

غير  ال أوافق
 متأكد

أوافق  أوافق
 بشدة

R37 
 150 51 86 9 4 0 التكرار

 100 34 57.3 6 2.7 0.0 النسبة المئوية%

R38 
 150 40 89 15 6 0 التكرار

 100 26.7 59.3 10 4 0.0 النسبة المئوية%

R39 
 150 56 83 5 6 0 التكرار

 100 37.3 55.3 3.3 4 0.0 النسبة المئوية%

R40 
 150 53 80 11 3 3 التكرار

 100 35.3 53.3 7.3 2 2 النسبة المئوية%

R41 
 150 57 77 10 6 0 التكرار

 100 38 51.3 6.7 4 0.0 النسبة المئوية%

R42 
 150 68 65 14 0 3 التكرار

 100 45.3 43.3 9.3 0.0 2 النسبة المئوية%
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R43 
 150 62 71 14 3 0 التكرار

 100 41.3 47.3 9.3 2 0.0 النسبة المئوية%

R44 
 150 30 56 38 17 9 التكرار

 100 20 37.3 25.3 11.3 6 النسبة المئوية%

كوضلللللح الجدول التالي قيمة كاًل من المتوسلللللط الحسلللللابي واالنحراف المعياري إلجابات أفراد عينة الدراسلللللة و 
 (:أتمتة العمل اإلداري وهو) تابععلى األسئلة المتعلقة بالمتغير ال
 أتمتة العمل اإلداري  ( اإلحصاءات الوصفية لمتوير21)جدول رقم 

رمز 
 السؤال

 صيوة السؤال
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

األهمية 
 النسبية%

R37 
جد يوفر الوقت والج أرى أن توظيف واستخدام التقانة الحديثة

 نجاز االعمالإللعاملين في 
4.23 .677 84.6 

R38  ن توظيف واستخدام التقانة الحديثة يحد من األخ ابأعتقد أ 
 داري بشركة للعاملين في مجال العمل اإلال

4.09 .723 81.8 

R39 لبياناتاستخدام الحاسوب سرعة الوصول الى يتيح لي ا 
 والمعلومات السابقة

4.26 .709 85.2 

R40  ن توظيف واستخدام التقانة الحديثة تنظم أعباب العمل أأعتقد
 اليومي

4.18 .812 83.6 

R41 نجاز أكبر كم من إرى أن استخدام الحاسوب يساهم في أ
 المعامالت يومياً 

4.23 .746 84.6 

R42 م التقانات الحديثة ألنجا تساهم أشعر بالرضا عند استخدا
 نجاز المجام الموكلة إلي بيسر وسجولةإ

4.30 .801 86 

R43 
عتقد أن استخدام التقانات الحديثة يساهم في تحسين عملية أ 

 بين اإلدارات واألقسام في المنظمةاالتصال 
4.28 .715 85.6 

R44  ساعد في االستغناب عن يأرى أن استخدام التقانات الحديثة
 كفابفراد غير األاأل

3.54 1.115 70.8 

 --- 0.787 4.139 كامل المتوير)أتمتة العمل اإلداري(

من وججة نظر أفراد  بالدرجة األولىعلي  من الجدول السلللللللللاب  يمكن مالحظة أن السلللللللللؤال الذي تم التركيز 
د أن اسللتخدام التقانات الحديثة يسللاهم في تحسللين عملية االتصللال بين اإلدارات اعتقإلابهو السللؤال المتعل   ،عينةال

د أن اسللتخدام التقانات الحديثة يسللاهم في تحسللين عملية االتصللال بين اعتقالاوهذا يعني أن  ،واألقسللام في المنظمة
 إلداري أتمتة العمل اهو أكثر مايمكن أن يسلللللجم في تعزكز وتمكين وت وكر وزكادة  ،واألقسلللللام في المنظمةاإلدارات 

 لدى مديركات جامعة حلب.
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ات لبيانات والمعلوماسلللللللرعة الوصلللللللول الى للعاملين اسلللللللتخدام الحاسلللللللوب  إتاحةوكلي  في األهمية النسلللللللبية 
لبيانات االوصللول الى سللرعة للعاملين اسللتخدام الحاسللوب  إتاحةوهذا يعني من وججة نظر أفراد العينة أن  ،السللابقة

 في المديركات المدروسة.أتمتة العمل اإلداري من شأن  أن يسجم في زكادة  ،والمعلومات السابقة
ن السلللؤال فقد كا ،وبالنسلللبة للسلللؤال الذي حاز على أقل أهمية نسلللبية من بين جميع أسلللئلة المتغير المدروس

وى عدم جدوهذا يظجر  ،كفابفراد غير األاسللللللللللللتخدام التقانات الحديثة سللللللللللللاعد في االسللللللللللللتغناب عن األأن بالمتعل  
 .كفابفراد غير األاستخدام التقانات الحديثة في االستغناب عن األ

ي يســاهم فبالشــكل الذي اســتخدام التقانات الحديثة ســبق يمكن القول بضــرورة العمل على  من جميع ما
عة ســـر للعاملين اســـتخدام الحاســـوب  إتاحةوكذلك  ،بين اإلدارات واألقســـام في المنظمة تحســـين عملية االتصـــال

 ة في المديرياتتمتة اإلداريعملية األ وهذا من شـــــأنن أن يزيد من  ،ةلبيانات والمعلومات الســـــابقاالوصـــــول الى 
 .المدروسة
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  المبحث الثالث
 اختبار فرضيات الدراسة

 

 . مقدمة....1
 بحث إلى التأكد من مدى تحق  صحة الفرضيات الرئيسة التالية:مال يسعى هذا

  الفرضية األولى: .1
ة في جامعحصائية الستعدادات العاملين في أتمتة العمل اإلداري إذو داللة  أثريوجد  ال: النموذج األول -أ

 حلب.
تعدادات العالقة بين اسإن دخول االستعداد التكنولوجي كمتغير وسيط يؤثر معنويًا في : النموذج الثاني -ب

 العاملين وأتمتة العمل اإلداري.
إن دخول دعم اإلدارة العليا كمتغير وسيط يؤثر معنوياً في العالقة بين استعدادات العاملين : النموذج الثالث -ت

 وأتمتة العمل اإلداري 
 :الثانيةالفرضية  .2

ة للمتغيرات الللديموغرافيللتعزى  اإلداري سلللللللللللللتعللدادات العللاملين نحو أتمتللة العمللل الوجللد فروقللات جوهركللة ت ال
 اللغة......(.اتقان  -الخبرة -المؤهل العلمي -العمر -)النو 
 :الثالثةالفرضية  ..

جال المللمتغيرات الوظيفية ) تعزى  سلللللتعدادات العاملين نحو أتمتة العمل اإلداري ال جوهركةوجد فروقات ت ال
 .(مكان العمل الحالي -في مجال الحاسوب عدد الدورات التدركبية -المستوى الوظيفي -الوظيفي

   األولى ةفرضيالاختبار . ....2
ذو داللة احصـــــــــائية الســـــــــتعدادات العاملين في أتمتة العمل  أثراليوجد "فرضلللللللللللللية على أن  هذه التنص 

 ."اإلداري 
 على مرحلتين: فرضيةهذه ال اختبارسيتم 

دعم السلللتعدادات العاملين واالسلللتعداد التكنولوجي و سللليتم فيجا اختبار التأثيرات المباشلللرة و  المرحلة األولى:
 اإلدارة العليا  في أتمتة العمل اإلداري.

في عالقة  دعم اإلدارة العليا(-)االستعداد التكنولوجيتم فيجا اختبار األثر الوسيط لللللللللل سيو  المرحلة الثانية:
 استعدادات العاملين بأتمتة العمل اإلداري.

ي أتمتة ف دعم اإلدارة العلياو  االســـتعداد التكنولوجيو  الســـتعدادات العاملين ةالمباشـــر  اتاختبار التأثير  -أ
 العمل اإلداري.
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يا في أتمتة عم اإلدارة العلود االستعداد التكنولوجيو الستعدادات العاملين  ةالمباشر  اتالختبار التأثير 
( من خالل HMRA) تم القيام ب جراب تحليل االنحدار الجرمي ذي المتغيرات الوسي ة ،العمل اإلداري 

 .المقارنة بين نتائا تقدير نموذجان لالنحدار المتعدد
: الختبار العالقة المباشرة بين استعدادات العاملين وأتمتة بالنموذج األساسييعرف النموذ  األول 

 العمل اإلداري.
-كنولوجي)االستعداد الت : الختبار التأثير المباشر للبالنموذج المختزلاني بينما يعرف النموذ  الث

 )مستقلة( إضافة الستعدادات العاملين في أتمتة العمل اإلداري. دعم اإلدارة العليا( كمتغيرات مفسرة
 وكانت النتائا التي تم الحصول عليجا كما هو موضح في الجدول التالي:

 )النموذج االساسي والمختزل(( نماذج االنحدار البسيط والمتعدد 22جدول رقم )
 المتغير التابع      

 
 

 المتغيرات المستقلة

 أتمتة العمل اإلداري 
 النموذ  المختزل النموذ  األساسي

معامل 
 االنحدار

الخ أ 
 المعياري 

قيمة  
T 

مستوى 
  Tمعنوية

معامل 
 االنحدار

الخ أ 
 المعياري 

 Tقيمة  
مستوى 
  Tمعنوية

 0.000 4.930 0.117 0.579 0.000 5.183 0.114 0.589 استعدادات العاملين
 0.435 0.783 0.115 0.090 -- -- -- -- االستعداد التكنولوجي
 0.044 -2.028 0.076 -0.155 -- -- -- -- دعم اإلدارة العليا
تفاعل استعدادات 
العاملين مع 

 االستعداد التكنولوجي
-- -- -- -- -- -- -- -- 

تفاعل استعدادات 
العاملين مع دعم 
 اإلدارة العليا

-- -- -- -- -- -- -- -- 

معامل التحديد 
 المعدل

14.8% 16.5% 

 F 26.867 10.814قيمة 
 Sig 0.000 0.000معنوية النموذ  

حيث  ،كشفت النتائا الموضحة في الجدول الساب  أن النموذ  األساسي معنوي وذو داللة إحصائية
، وبلغت قيمة مستوى المعنوية لجذا النموذ  % 95( عند مستوى ثقة 26.867للنموذ  ككل ) Fبلغت قيمة 

(0.000.) 
أيضًا وجود تأثير معنوي وجوهري مباشر الستعدادات العاملين )عالقة  ردية موجبة(  النتائاتظجر 

 .% 95عند نفس مستوى الثقة  ،في أتمتة العمل اإلداري 
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عاملين( )استعدادات ال االنحدار البسيط للنموذ  األساسي الذي يربط المتغير المستقل تع ى معادلة
 مع المتغير التابع )أتمتة العمل اإلداري( كمايلي:
RPaj 589.0909.1  

 حيث:

ajP .المتغير التابع وهو أتمتة العمل اإلداري : 
R .المتغير المستقل وهو استعدادات العاملين : 

أثر ذو داللة احصائية الستعدادات العاملين في أتمتة العمل اإلداري في  األمر الذي يعني وجود
 جامعة حلب.

للنموذ   Fحيث بلغت قيمة  ،النموذ  المختزل معنوي وذو داللة إحصائيةكذلك يالحظ أيضًا أن 
 (.0.000، وبلغت قيمة مستوى المعنوية لجذا النموذ  )% 95مستوى ثقة  عند( 10.814ككل )

عدم وجود تأثير معنوي وجوهري لالستعداد التكنولوجي في أتمتة العمل اإلداري  أيضاً تظجر النتائا 
قيمة مستوى المعنوية لمعامل انحدار متغير االستعداد التكنولوجي  لغت، حيث ب% 95عند مستوى ثقة 

، في حين أن  تبين وجود تأثير معنوي وجوهري %5وهي أكبر من مستوى المعنوية االفتراضي  ،(%43.5)
، حيث % 95مباشر لدعم اإلدارة العليا )عالقة عكسية سالبة( في أتمتة العمل اإلداري عند مستوى ثقة 

من مستوى وهي أصغر  ،(4.4%قيمة مستوى المعنوية لمعامل انحدار متغير دعم اإلدارة العليا ) بلغت
 .%5المعنوية االفتراضي 

 -العاملين استعدادات) تع ى معادلة االنحدار المتعدد للنموذ  المختزل الذي يربط المتغيرات المستقلة
 كمايلي: ،( بالمتغير التابع )أتمتة العمل اإلداري(دعم اإلدارة العليا -االستعداد التكنولوجي

SRPaj 155.0579.0149.2  
 حيث:

ajP .المتغير التابع وهو أتمتة العمل اإلداري : 
R .المتغير المستقل األول وهو استعدادات العاملين : 
T .المتغير المستقل الثاني وهو االستعداد التكنولوجي : 
S وهو دعم اإلدارة العليا. : المتغير المستقل الثالث 

ي ف ودعم اإلدارة العليا استعدادات العاملينلكل من أثر ذو داللة احصائية  األمر الذي يعني وجود
ي لالستعداد التكنولوجأثر ذو داللة احصائية  في حين أن  اليوجد ،أتمتة العمل اإلداري في جامعة حلب

 في أتمتة العمل اإلداري في جامعة حلب.
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تقركبًا  %2 بزكادة قدرها ،(%16.5لقيمة معامل التحديد المعدل بلغت في النموذ  المختزل )بالنسبة 
حيث كانت قيمة ذلك المعامل في النموذ  األساسي  ،مقارنة بالنموذ  األساسي في قيمة ذلك المعامل

فيف الرتفا   )دعم اإلدارة العليا( كمتغير مستقل في النموذ  أدى  مما يعني أن إدخال متغير(، 14.8%)
النموذ   )االستعداد التكنولوجي( كمتغير مستقل في في حين أن إدخال متغير ،في المقدرة التفسيركة للنموذ 

 لم يغير في المقدرة التفسيركة للنموذ .
دعم اإلدارة العليا( في عالقة استعدادات العاملين  -)االستعداد التكنولوجي لــ ثر الوسيطاختبار األ  -ب

 ل اإلداري:بأتمتة العم
-يجدف الختبار تأثير التفاعل بين )االستعداد التكنولوجي :بالنموذج الكاملاألخير  النموذ يعرف 

دعم اإلدارة العليا( كمتغيرات وسي ة و)استعدادات العاملين( كمتغير مستقل في تأثيرهما على )أتمتة العمل 
 اإلداري( كمتغير تابع.

 كما هو موضح في الجدول التالي: وكانت النتائا التي تم الحصول عليجا
 )النموذج الكامل(( نماذج االنحدار البسيط والمتعدد .2جدول رقم )

 المتغير التابع            
 
 

 المتغيرات المستقلة

 أتمتة العمل اإلداري 
 النموذ  الكامل

معامل 
 االنحدار

الخ أ 
 المعياري 

 Tقيمة  
مستوى 
 Tمعنوية

 0.000 4.929 0.117 0.579 استعدادات العاملين
 0.170 1.379 0.178 0.245 االستعداد التكنولوجي
 0.000 5.441 0.144 1.023 دعم اإلدارة العليا

 0.999 0.002- 0.132 0.033 - تفاعل استعدادات العاملين مع االستعداد التكنولوجي
 0.044 2.031 - 0.152 0.310 - تفاعل استعدادات العاملين مع دعم اإلدارة العليا

 %19.8 معامل التحديد المعدل
 F 10.820قيمة 

 Sig 0.000معنوية النموذ  

 ،بينت نتائا تقدير النموذ  الكامل في الجدول الساب  أن النموذ  ككل معنوي وذو داللة إحصائية
وبلغت قيمة مستوى المعنوية لجذا  ،%95( عند درجة ثقة 10.820للنموذ  ككل ) Fحيث بلغت قيمة 

 (.0.000النموذ  )
رتفا  أدى ال ،تشير النتائا أيضًا إلى أن إدخال المتغير الوسيط )دعم اإلدارة العليا( في النموذ و 

( %3.3( بزكادة قدرها حوالي)%19.8حيث بلغت قيمة معامل التحديد المعدل ) ،المقدرة التفسيركة للنموذ 
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وهو مايؤكد معنوية تأثير دعم اإلدارة العليا كمتغير وسيط على العالقة بين  ،المختزلمقارنة بالنموذ  
 استعدادات العاملين وأتمتة العمل اإلداري.
لم  ،التكنولوجي( في النموذ  إدخال المتغير الوسيط )االستعدادكذلك يتضح من النتائا أيضًا أن 

أن إدخال االستعداد التكنولوجي كمتغير وسيط لم يؤثر وهو مايؤكد  ،يغير من المقدرة التفسيركة للنموذ 
 معنويًا في العالقة بين استعدادات العاملين وأتمتة العمل اإلداري.

كما تشير النتائا أيضًا إلى أن )دعم اإلدارة العليا( قد تفاعلت بشكل جوهري مع استعدادات العاملين 
 بينما لم تكشف النتائا عن وجود تأثير جوهري  ،%95 للتنبؤ بأتمتة العمل اإلداري عند درجة ثقة مقدارها

ة في تأثيرهما على أتمتة العمل اإلداري عند درجة ثق استعدادات العاملين مع االستعداد التكنولوجيلتفاعل 
 .%95مقدارها 
   ة الثانيةفرضيال. اختبار .....

 عزى ت العاملين نحو أتمتة العمل اإلداري  ستعداداتال فروقات جوهريةالتوجد الفرضية على أن : " هذه تنص
 ".( في مجال األتمتة الخبرةاتقان  -المؤهل العلمي -العمر -للمتويرات الديموغرافية )النوع

 نوعاختبار الفروق بين أفراد العينة التي تعزى لمتوير ال -أ
 يلي:  مان وكتني لجذا الغرن وكانت النتائا كمااختبار تم استخدام 

 لمتوير النوع الرتب( 24جدول رقم )

 مجمو  الرتب متوسط الرتب العدد النو  

 استعدادات العاملين

 4516.50 80.65 56 ذكر

 6808.50 72.43 94 أنثى

   150 المجموع
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aإحصائيات االختبار (25جدول رقم )
  

 استعدادات العاملين 

 2343.500 مان وكتني

W وكلوكسون    6808.500 

Z االختبارقيمة   -1.124- 

 0.261 مستوى المعنوية )من  رفين(

a.  النوع :المتوير التجميعي 

وججة نظر بالقيمة الم لقة بالنسلللبة ل Zيالحظ من الجدول السلللاب  أن القيمة المحسلللوبة إلحصلللائية االختبار 
العاملين نحو أتمتة العمل اسللللللللللتعدادات لمتغير  1.124-هي  اإلناث( -)الذكور نو أفراد العينة موزعين حسلللللللللب ال

دالللللة توجلللد فروق ذات ال  األمر اللللذي يعني أنللل ،0.05ر من كبوهو أ 0.261وبلغ مسلللللللللللللتوى المعنويلللة  ،اإلداري 
 و تعزى لمتغير الن نحو أتمتة العمل اإلداري  اسلللللللللللللتعداداتجم لحو بين وججات نظر أفراد عينة البحث إحصلللللللللللللائية 

 .أنثى( -)ذكر
 عمرأفراد العينة التي تعزى لمتوير الاختبار الفروق بين ب ـ 

 لجذا الغرن وكانت النتائا كمايلي:  كروسكال واالساختبار  استخدامتم 
 لمتوير العمر الرتب( 26جدول رقم )

 متوسط الرتب العدد العمر 

 استعدادات العاملين

13أقل من   55 76.43 

36وأقل من 13من   57 71.01 

36وأقل من 36من   34 74.74 

33أكثر من   4 133.25 

  150 المجموع
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aإحصائيات االختبار (27جدول رقم )
 
،b

 

 استعدادات العاملين 

كاي مربع  إحصائية  7.754 

 3 درجة الحركة

 0.051 مستوى المعنوية

a.  اختبار كروسكال واالس 

b.  العمر :المتوير التجميعي 

 بالنسلللللبة لوججة نظر أفراد كاي مربعيالحظ من الجدول السلللللاب  أن القيمة المحسلللللوبة إلحصلللللائية االختبار 
وبلغ مسلللللللللللتوى  ،لمتغير اسلللللللللللتعدادات العاملين نحو أتمتة العمل اإلداري  7.754هي  العمرالعينة موزعين حسلللللللللللب 

داللة إحصلللللللللللللائية بين وججات نظر األمر الذي يعني أن  التوجد فروق ذات  ،0.05وهو أكبر من  0.051المعنوية 
 .العمرتعزى لمتغير  استعداداتجم نحو أتمتة العمل اإلداري أفراد عينة البحث حول 

 المؤهل العلمي اختبار الفروق بين أفراد العينة التي تعزى لمتوير -ج
 يلي:  كمالجذا الغرن وكانت النتائا كروسكال واالس تم استخدام 

 لمتوير المؤهل العلمي الرتب( 28جدول رقم )

 متوسط الرتب العدد المؤهل العلمي 

 استعدادات العاملين

 66.16 80 ثانوية

 86.70 60 بكالوركوس

 92.10 5 دبلوم

 46.33 3 ماجستير

 115.50 2 دكتوراه

  150 المجموع
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aإحصائيات االختبار (29جدول رقم )
 
،b

 

 استعدادات العاملين 

 11.527 إحصائية  كاي مربع

 4 درجة الحركة

 0.021 مستوى المعنوية

 a. اختبار كروسكال واالس 

 b. العلمي المؤهل :المتوير التجميعي 

يالحظ من الجدول السلللللاب  أن القيمة المحسلللللوبة إلحصلللللائية االختبار كاي مربع بالنسلللللبة لوججة نظر أفراد 
وبلغ  ،لمتغير اسلللللللللللتعدادات العاملين نحو أتمتة العمل اإلداري  11.527هي مؤهل العلمي ال العينة موزعين حسلللللللللللب

داللة إحصائية بين وججات األمر الذي يعني أن  توجد فروق ذات  ،0.05ر من صلغوهو أ 0.021مسلتوى المعنوية 
 .مؤهل العلميتعزى لمتغير ال استعداداتجم نحو أتمتة العمل اإلداري نظر أفراد عينة البحث حول 

 خبرة في مجال األتمتةاختبار الفروق بين أفراد العينة التي تعزى لمتوير ال -د
 يلي:  تم استخدام كروسكال واالس لجذا الغرن وكانت النتائا كما

 ةلمتوير الخبرة في مجال األتمت الرتب (1.جدول رقم )

 متوسط الرتب العدد الخبرة في مجال األتمتة 

العامليناستعدادات   

 96.32 60 جيدة

 69.59 58 متوس ة

 51.71 17 ضعيفة

 42.03 15 ال توجد خبرة

  150 المجموع
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aإحصائيات االختبار (1.جدول رقم )
 
،b

 

 استعدادات العاملين 

 29.001 إحصائية  كاي مربع

 3 درجة الحركة

 000. مستوى المعنوية

a. اختبار كروسكال واالس 
b. التجميعي المتوير  الخبرة في  مجال األتمتة :

يالحظ من الجدول السلللللاب  أن القيمة المحسلللللوبة إلحصلللللائية االختبار كاي مربع بالنسلللللبة لوججة نظر أفراد 
 ،لمتغير اسللتعدادات العاملين نحو أتمتة العمل اإلداري  29.001هي خبرة في مجال األتمتة العينة موزعين حسللب ال
داللة إحصلللللائية بين األمر الذي يعني أن  توجد فروق ذات  ،0.05وهو أصلللللغر من  0.000وبلغ مسلللللتوى المعنوية 

 .تمتةخبرة في مجال األتعزى لمتغير ال استعداداتجم نحو أتمتة العمل اإلداري وججات نظر أفراد عينة البحث حول 

   ة الثالثةفرضيال. اختبار ....4
 العاملين نحو أتمتة العمل اإلداري  ســــــتعداداتال فروقات جوهريةتوجد  ال"تنص هذه الفرضلللللللللية على أن : 

-عدد الدورات التدريبية في مجال الحاســــــــوب-المســــــــتوى الوظيفي-جال الوظيفيللمتويرات الوظيفية )الم تعزى 
 ".( مكان العمل الحالي

 مجال الوظيفياختبار الفروق بين أفراد العينة التي تعزى لمتوير ال -أ
 يلي:  وكانت النتائا كما ،اختبار تحليل التباينتم استخدام 

 المجال الوظيفي لمتوير تحليل التباين (2.جدول رقم )

 درجة الحركة مجمو  المربعات 
متوسط 
 المربعات

F إحصائية
 االختبار فيشر

مستوى 
 المعنوية

 048. 1.595 3.944 26 102.541 بين المجموعات

   2.472 123 304.099 داخل المجموعات

    149 406.640 الكلي

ينة بالنسلللبة لوججة نظر أفراد الع فيشلللر يالحظ من الجدول السلللاب  أن القيمة المحسلللوبة إلحصلللائية االختبار
وبلغ مسللللللتوى  ،لمتغير اسلللللتعدادات العاملين نحو أتمتة العمل اإلداري  1.595هي  مجال الوظيفيموزعين حسلللللب ال

داللة إحصلللللللائية بين وججات نظر األمر الذي يعني أن  توجد فروق ذات  ،0.05ر من صلللللللغوهو أ 0.048المعنوية 
 .مجال الوظيفيتعزى لمتغير ال استعداداتجم نحو أتمتة العمل اإلداري أفراد عينة البحث حول 
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 الوظيفي ستوى اختبار الفروق بين أفراد العينة التي تعزى لمتوير الم -ب
 وكانت النتائا كمايلي:  ،تم استخدام اختبار تحليل التباين
 لمتوير المستوى الوظيفي تحليل التباين (..جدول رقم )

 درجة الحركة مجمو  المربعات 
متوسط 
 المربعات

F إحصائية
 االختبار فيشر

مستوى 
 المعنوية

 000. 3.300 748. 26 19.450 بين المجموعات

   227. 123 27.883 داخل المجموعات

    149 47.333 الكلي

يالحظ من الجدول السلللاب  أن القيمة المحسلللوبة إلحصلللائية االختبار فيشلللر بالنسلللبة لوججة نظر أفراد العينة 
وبلغ مسلللتوى  ،لمتغير اسلللتعدادات العاملين نحو أتمتة العمل اإلداري  3.300الوظيفي هي  سلللتوى موزعين حسلللب الم

داللة إحصلللللللائية بين وججات نظر ذات  األمر الذي يعني أن  توجد فروق  ،0.05وهو أصلللللللغر من  0.000المعنوية 
 الوظيفي. ستوى تعزى لمتغير الم استعداداتجم نحو أتمتة العمل اإلداري أفراد عينة البحث حول 

 عدد الدورات التدريبية في مجال الحاسوباختبار الفروق بين أفراد العينة التي تعزى لمتوير  -ج
 يلي:  وكانت النتائا كما ،تم استخدام اختبار تحليل التباين

 لمتوير عدد الدورات التدريبية في مجال الحاسوب تحليل التباين (4.جدول رقم )

 درجة الحركة مجمو  المربعات 
متوسط 
 المربعات

F إحصائية
 االختبار فيشر

مستوى 
 المعنوية

 001. 2.378 4.444 26 115.546 بين المجموعات

   1.869 123 229.894 داخل المجموعات

    149 345.440 الكلي

يالحظ من الجدول السلللاب  أن القيمة المحسلللوبة إلحصلللائية االختبار فيشلللر بالنسلللبة لوججة نظر أفراد العينة 
لمتغير اسللللللللللتعدادات العاملين نحو أتمتة  2.378هي عدد الدورات التدركبية في مجال الحاسللللللللللوب موزعين حسللللللللللب 
داللة األمر الذي يعني أن  توجد فروق ذات  ،0.05وهو أصللللغر من  0.001وبلغ مسللللتوى المعنوية  ،العمل اإلداري 

دد عتعزى لمتغير  اسلللللللللللللتعلداداتجم نحو أتمتلة العملل اإلداري إحصلللللللللللللائيلة بين وججلات نظر أفراد عينلة البحلث حول 
 .الدورات التدركبية في مجال الحاسوب

 الحاليمكان العمل اختبار الفروق بين أفراد العينة التي تعزى لمتوير  -د
 يلي:  وكانت النتائا كما ،تم استخدام اختبار تحليل التباين
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 لمتوير مكان العمل الحالي تحليل التباين (5.جدول رقم )

 درجة الحركة مجمو  المربعات 
متوسط 
 المربعات

F إحصائية
 االختبار فيشر

مستوى 
 المعنوية

 001. 2.399 10.201 26 265.235 بين المجموعات

المجموعاتداخل   523.039 123 4.252   

    149 788.273 الكلي

يالحظ من الجدول السلللاب  أن القيمة المحسلللوبة إلحصلللائية االختبار فيشلللر بالنسلللبة لوججة نظر أفراد العينة 
 وبلغ مستوى  ،لمتغير استعدادات العاملين نحو أتمتة العمل اإلداري  2.399هي  مكان العمل الحاليموزعين حسلب 

داللة إحصلللللللائية بين وججات نظر األمر الذي يعني أن  توجد فروق ذات  ،0.05وهو أصلللللللغر من  0.001المعنوية 
 .مكان العمل الحاليتعزى لمتغير  استعداداتجم نحو أتمتة العمل اإلداري أفراد عينة البحث حول 
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  ج:النتائأواًل: 

 اظهر التحليل االحصائي لعينة البحث الخصائص الديمغرافية التالية: .1
 ( من عينة %62.7( ونسبة اإلناث قد بلغت )%37.3أن نسبة الذكور في عينة البحث قد بلغت ) ،البحث

وبالتالي فإن نسبة اإلناث أعلى من نسبة الذكور، ويمكن أن يعزى ذلك إلى طبيعة العمل في المديريات 
 التابعة للجامعة محل الدراسة، وهي تعتبر من القطاعات الخدمية.

  ( من عدد أفراد العينة، وهذه نسبة جيدة تعكس وجود %36.7سنة بلغت ) 53أن نسبة من أعمارهم أقل من
سنة فقد بلغت حوالي  53أما نسبة من كانت أعمارهم تزيد عن  ل شابة تعمل في المديريات المدروسة.أجيا
(، وتشير هذه النسبة إلى تمتع مديريات جامعة حلب عينة البحث )محل الدراسة( بوجود فئة 63.3%)

للخبرة عمرية متوسطة، مما ينعكس بشكل إيجابي على هذه المديريات من حيث امتالك هذه الفئة 
 والمستوى التعليمي المناسب.

 من يحملون شهادات و (، %53.3بلغت ) حيث أن من يحملون الشهادة الثانوية يحتلون المرتبة األولى
(، وهذه بال شك نسبة جيدة 46.6 %بلغت )فقد علمية أعلى من الشهادة الثانوية )إجازة جامعية فما فوق( 

مديريات جامعة حلب عينة البحث، وهو مستوى مقبول إلى حد تعكس المستوى التعليمي الجيد لموظفي 
كبير ويمكن االعتماد عليه كأساس عند قياس االستعداد نحو أتمتة العمل اإلداري، وهذه النسبة يمكن أن 

 تسهم في تطوير أتمتة العمل اإلداري في مديريات جامعة حلب.
 نسبة من كانت خبرتهم متوسطة في و  (%40) أن نسبة من كانت خبرتهم جيدة في مجال األتمتة بلغت

نسبة البأس بها من أفراد عينة البحث، وهي  (%78.7)تمثل  ، وهذه النسب(%38.7) مجال األتمتة بلغت
تدل على توافر خبرات جيدة في مجال األتمتة اإلدارية وتمتع أفراد العينة بخبرات جيدة، والتي يمكن و 

في  اإلداري في المديريات العاملة في جامعة حلب موضع الدراسة،االستفادة منها في تطوير أتمتة العمل 
(، في حال كانت نسبة من ليس لديهم خبرة من أفراد %11.3حين كانت نسبة من خبرتهم ضعيفة بلغت )

 (.%10العينة المدروسة بلغت )
 اظهر التحليل االحصائي للعوامل الوظيفية ألفراد عينة البحث ما يلي: .2

 ( من عينة البحث، وكانت نسبة العاملين في %20في مجال الموارد البشرية بلغت ) أن نسبة العاملين
( من عينة البحث، وبالنسبة لمجال نظم المعلومات فقد بلغت نسبة العاملين %22.7مجال المالية بلغت )
( من عينة البحث، أما في مجال المحاسبة فقد كانت نسبة العاملين فيه %20.7في هذا المجال )

( من عينة البحث، وأخيرًا في مجال إدارة المواد كانت نسبة العاملين فيه في عينة البحث بلغت 22.7%)
( من عينة البحث، وجميع المجاالت الوظيفية السابقة تحتاج في عملها ألتمتة العمل اإلداري، 14.0%)

 والقيام باألتمتة يسهم في تسريع عملها.
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 ( %4.7ملون في المستوى الوظيفي األعلى )اإلدارة العليا( بلغت )أن نسبة أفراد العينة المدروسة ممن يع
من مجمل عدد أفراد العينة، أما نسبة أفراد العينة المدروسة ممن يعملون في المستوى الوظيفي المتوسط 

( من مجمل عدد أفراد العينة، في حين أن نسبة أفراد العينة المدروسة %57.3)اإلدارة الوسطى( بلغت )
 ( من مجمل عدد أفراد العينة.%38يعملون في المستوى الوظيفي األدنى )اإلدارة المباشرة( بلغت )ممن 

 ( وهي تبلغ ثلث العينة، مما %33.3أن نسبة من لم يقوموا بأي دورة تدريبية في مجال الحاسوب بلغت ،)
يب على الحاسوب، يعكس أمرًا في غاية األهمية، وهو افتقاد العاملين في مديريات جامعة حلب للتدر 

وبالتالي يحتم ضرورة إقامة دورات تدريبية للموظفين في جامعة حلب، وبالنسبة لألفراد الذين قاموا بإجراء 
(، %8.7(، والذين قاموا بإجراء دورتين تدريبيتين بلغت نسبتهم )%30دورة تدريبية واحدة بلغت نسبتهم )

(، أما نسبة من اتبعوا أكثر من ثالثة %7.3ب بلغت )ونسبة من اتبعوا ثالثة دورات تدريبية على الحاسو 
الذي يحتم على مديريات جامعة حلب إيالء المزيد (، األمر %20.7دورات تدريبية على الحاسوب بلغت )

قامة مزيد من الدروات لموظفيها والعاملين فيها.  من االهتمام بالدورات التدريبية على الحاسوب، وا 
 حيث الشؤون الماليةو الشؤون اإلدارية تي مديريد العينة المدروسة تتوزع بين أن النسبة الغالبة من أفرا ،

(، وهذه النسبة تمثل أكثر من نصف العينة المدروسة %54.7بلغت نسبة العاملين في كال المديريتين )
 (، األمر%45.3يقارب ) مديريات ما 6بقليل، في حين أنه بلغت نسبة العاملين في باقي المديريات وهي 
، وهما الماليةو الشؤون اإلدارية تي مديريالذي يعكس أن غالبية الموظفين المشمولين بالدراسة هم من مالك 

 في الواقع المديريتان األكبر في جامعة حلب.

تنص على أنه "اليوجد أثر ذو داللة احصائية الستعدادات العاملين في أظهر اختبار الفرضية األولى والتي  .3
 اإلداري".أتمتة العمل 

 .وجود أثر ذو داللة احصائية الستعدادات العاملين في أتمتة العمل اإلداري في جامعة حلب 
  وجود أثر ذو داللة احصائية لكل من استعدادات العاملين ودعم اإلدارة العليا في أتمتة العمل اإلداري في

ولوجي في أتمتة العمل اإلداري جامعة حلب، في حين أنه اليوجد أثر ذو داللة احصائية لالستعداد التكن
 في جامعة حلب.

  إن إدخال دعم اإلدارة العليا كمتغير وسيط أثر معنويًا على العالقة بين استعدادات العاملين وأتمتة العمل
 اإلداري.

  إن إدخال االستعداد التكنولوجي كمتغير وسيط لم يؤثر معنويًا في العالقة بين استعدادات العاملين وأتمتة
 اإلداري. العمل

العاملين نحو أتمتة العمل  ستعداداتالفروقات توجد  "التنص على أنه الثانية والتي  الفرضيةأظهر اختبار  .4
 :"(في مجال األتمتة الخبرة -المؤهل العلمي -العمر -للمتغيرات الديموغرافية )النوع تعزى  جوهريةاإلداري 

  استعداداتهم نحو أتمتة داللة إحصائية بين وجهات نظر أفراد عينة البحث حول فروق ذات عدم وجود
 .(أنثى -تعزى لمتغير النوع )ذكر العمل اإلداري 
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 استعداداتهم نحو أتمتة داللة إحصائية بين وجهات نظر أفراد عينة البحث حول فروق ذات  عدم وجود
 تعزى لمتغير العمر. العمل اإلداري 

 استعداداتهم نحو أتمتة العمل داللة إحصائية بين وجهات نظر أفراد عينة البحث حول فروق ذات  وجود
 تعزى لمتغير المؤهل العلمي. اإلداري 

 استعداداتهم نحو أتمتة العمل داللة إحصائية بين وجهات نظر أفراد عينة البحث حول فروق ذات  وجود
 تعزى لمتغير الخبرة في مجال األتمتة. اإلداري 

جال فروقات جوهرية للمتغيرات الوظيفية )الم"ال توجد : ار الفرضية الثالثة والتي تنص على أنهأظهر اختب .3
على ( مكان العمل الحالي-عدد الدورات التدريبية في مجال الحاسوب-المستوى الوظيفي-الوظيفي

 ":العاملين نحو أتمتة العمل اإلداري  استعدادات
 استعداداتهم نحو أتمتة العمل داللة إحصائية بين وجهات نظر أفراد عينة البحث حول فروق ذات  وجود

 تعزى لمتغير المجال الوظيفي. اإلداري 
 استعداداتهم نحو أتمتة العمل داللة إحصائية بين وجهات نظر أفراد عينة البحث حول فروق ذات  وجود

 تعزى لمتغير المستوى الوظيفي. اإلداري 
 استعداداتهم نحو أتمتة العمل اللة إحصائية بين وجهات نظر أفراد عينة البحث حول دفروق ذات  وجود

 .عدد الدورات التدريبية في مجال الحاسوبتعزى لمتغير  اإلداري 
 استعداداتهم نحو أتمتة العمل داللة إحصائية بين وجهات نظر أفراد عينة البحث حول فروق ذات  وجود

 .الحالي اإلداري تعزى لمتغير مكان العمل
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  ت:لتوصيااثانيًا: 

 بمديريات جامعة حلب: خاصة توصيات
 تقان التقانات الحاسوبية.إعادة هيكلة وتوزيع العاملين كل حسب مجاله الوظيفي وبما يتناسب مع مستواه في إ  .1
جهزة الحاسوبية وملحقاتها والبيئة الشبكية في مديريات جامعة حلب لمواكبة التطور العمل على تحديث األ .2

 البرمجي وبما يخدم عملية االتمتة.
توفير تصميم نظام معلومات للجامعة يجمع البيانات والمعلومات المتعلقة بعمل المديريات، وقادر على  .5

 بصورة فورية. للعاملينالبيانات والمعلومات 
 ربط كل مديريات الجامعة بشبكة انترانت، تسهل عملية تبادل البيانات وتداولها بشكل آمن.  .4
تثبيت القناعة واالعتقاد أن استخدام التقانات الحديثة يساهم في تحسين عملية االتصال بين اإلدارات واألقسام  .3

 جراء الندوات والدورات العلمية المتعلقة بعمليات األتمتة.الجامعة من خالل إفي 
ف طبيعية أو تحسين بيئة العمل وظروفه في المديريات والذي يشمل على كل ما يحيط بالعامل من ظرو  .6

ن العوامل ضاءة وشدة الضوضاء وغيرها متهوية والتبريد والرطوبة وشدة اإلصناعية مثل درجات الحرارة وال
 يجابًا على مستوى أداء العامل.إالتي تؤثر 

جامعة حلب في مجال األتمتة من خالل إخضاعهم بشكل مستمر لدورات مديريات تطوير قدرات العاملين في  .7
 تدريبية.

  الحاسوبية الحديثة. التقانات  جامعة حلب باستخدام تبين مديرياللبيانات  االلكترونيتبادل لزيادة الالسعي  .8
العمل على استخدام التقانات الحديثة بالشكل الذي يساهم في تحسين عملية االتصال بين اإلدارات واألقسام  .9

 ات بسرعة وسهولة.في المديريات، بهدف تمكين العاملين الوصول الى البيانات والمعلوم
بهدف زيادة الخبرة لدى الكوادر  ،العمل على إقامة المزيد من الدورات التدريبية في مجال عمل الحاسوب .11

 .البشرية في تلك المديريات
 :ى الجامعةعلى مستو توصيات عامة 

إحداث مديرية باسم ) مديرية األتمتة أو مديرية الحوسبة أو أي اسم ذو صلة بالعمل اإلداري المؤتمت( تعنى  .11
 جراءات األتمتة، والتحديث المستمر للتقانات الحاسوبية.هذه المديرية بمتابعة إ

تأمين البيانات ربط مديريات الجامعة والمديريات في كليات ومعاهد الجامعة بشبكة اكسترانت، قادرة على  .12
 للعاملين حسب صالحياتهم ومعالجتها الستخالص المعلومات الالزمة وقت الحاجة لها.

على اعتبارها قرار استراتيجي  دارة الجامعةإتمتة من قبل مادي والمعنوي المستمر لعملية األتقدبم الدعم ال .15
 يمس مستقبل الجامعة.

 تمتة.ة على مواكبة التطور في عملية األعلميًا وتقنيًا والقادر السعي لتوفير الكوادر البشرية الشابة والمؤهلة  .14
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جراءات العمل اإلداري تساهم في تقليص اإلأن أتمتة بزرع االعتقاد لدى القائمين على إدارة الجامعة  .13
جراء الندوات والدورات إاء وخفض التكاليف، وذلك من خالل والتخلص من الروتين مما يؤدي إلى تحسين األد

 المتعلقة بعمليات األتمتة. العلمية
والذين يمتلكون الكفاءة الالزمة في مجال  ية العليامالعمل على جذب واستقطاب أصحاب الشهادات العل .16

  .الحوسبة
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 المراجع
 :المراجع العربيةأواًل: 

 الكتب العربية:
، "الحكومة االلكترونية : ثورة على العمل اإلداري التقليدي" ،(4002أبو مغايض، يحيى محمد علي ) .1

 .المملكة العربية السعودية، الرياض )د، ن(
ترجمة، رفاعي محمد رفاعي  ،"إدارة السلوك في المنظمات"، (4002جيرالد بارون  روبرت ) جرنبرج، .4

سماعيل علي بسيوني  .القاهرة، مصر،  وا 

األصحاب،  ، الجزء الثاني، دار"تطبيقات حاسوبية -تقنيات صنع القرار" ،(4002)خالد  الجضعي، .3
 .المملكة العربية السعودية، الرياض

 .، األردنعمان ، دار زهران،"السلوك التنظيمي" ،(1991) حريم، حسن .2
 .لبنانوت، ر م للطباعة والنشر والتوزيع، بي، دار ابن حز "التغيير الذكي" ،(1999الحمادي، علي ) .2
 .، األردنعمان، ، دار صفا للنشر والتوزيع1، ط"السلوك التنظيمي" ،(4004حمود، خضير كاظم ) .6
، الدار الجامعية، مدخل لتحقيق الميزة التنافسية" "نظم المعلومات ،(4004) حيدر، معالي فهمي .1

 .، مصراإلسكندرية
، القاهرة ،مكتبة ابن سينا ، "بين المدير والخبير المنظمات والتغيير"(. 1998) الخزامي، عبد الحكيم .8

 .مصر

 مشروع الوزارة االلكترونية، "ندوة الحكومة االلكترونية: تطبيقات وممارسات"(، 4001الخنجي، ناصر ) .9
 .قطرالدوحة، ، في وزارة شؤون الخدمة المدنية واالسكان بدولة قطر ، معهد التنمية اإلدارية

 ، مؤسسة الوراق، عمان، األردن."نظم المعلومات اإلدارية"(، 4004) سليمد. حسنية،  .10
 .، سوريامنشورات جامعة حلب "أمن المعلومات" ،(4008نائب، ابراهيم )و دبش، محمد  .11
 الجامعة االسالمية بغزة، فلسطين.، "اإلدارية نظم المعلومات" ،(4009الدهدار، مروان )  .14
للنشر  ، دار المناهج"مدخل إلى علم الحاسوب والبرمجة بلغة باسكال" ،(4009وآخرون ) غازي  ،رحو .13

 األردن. ،والتوزيع

األولى، دار (، "مناهج البحث العلمي، تطبيقات إدرية واقتصادية"، الطبعة 1998الرفاعي، أحمد حسين ) .12
 وائل للطباعة والنشر، عمان، األردن.

 األردن. ،، دار وائل للنشر، عمان"أتمتة المكاتب المتقدمة" ،(4008) السالمي، عالء .12
 صفا دار ولى،الطبعة األ ،"اإلدارية المعلومات نظم" ،(4002) محمد هيثم والزعبي، فاضل إيمان السامرائي، .16

 .األردن ،عمان والتوزيع، للنشر
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، المعهد العربي للتدريب والبحوث "Spssدليلك إلى البرنامج اإلحصائي " ،(4003زغلول، بشير ) سعد .11
 اإلحصائية، العراق.

 وائل للنشر والتوزيع، دار ،"الحاسوب والبرمجيات الجاهزة" ،(4010الشرايعة، أحمد والزعبي، محمد بالل ) .18
 .األردن ،عمان

 للنشر والتوزيع، صفاء دار ،1ط  ،"اإلدارية المعلومات نظم في مقدمة" ،(4003) محمد زياد الشرمان، .19

 األردن. ،عمان
 .األردن، نرؤى، عما ، دار"ثقافة إدارة التغيير"(، 4002شريف، بشير) .40
 .، سوريا، منشورات جامعة حلب"أسس إدارة الشبكات الحاسوبية" ،(4008ضاهر، محمد ) .41
 .، سوريامنشورات جامعة حلب، "تشغيل الحاسوبنظم " ،(4001) محمد و العبيد، عبد الرحمن، ضاهر .44
دار ، "معجم الطائي لمصطلحات نظم المعلومات اإلدارية الحاسوبية" ،(4002الطائي، محمد عبد حسين) .43

 ، األردن.عمان ،للنشر والتوزيع الثقافة
 .للنشر والتوزيع، فلسطين حافظ دار ، 3ط ،"التنظيمي التطوير" ،(4003عبد الغني ) بن عبد هللا الطجم، .42
، دار 4ط، "اإلدارة واألعمال" ،(4008العامري، صالح مهدي محسن و الغالبي، طاهر محسن منصور ) .42

 .، عمان، األردنوائل للنشر

، دار الصفاء للطباعة "الحاسوب في المكتبات ومراكز المعلومات استخدام"(، 4002، حسان ) عبابدة .46
 .األردن، والنشر والتوزيع، عمان

، النشر العلمي والمطابع، جامعة الملك سعود، "مبادئ التنبؤ اإلداري " ،(4002العبيد، عبد الرحمن ) .41
 .المملكة العربية السعودية، الرياض

 .، سوريا، منشورات جامعة حلب"األتمتة اإلدارية"(، 4009العبيد، عبد الرحمن وآخرون ) .48
 .، سوريا، دمشق"plcاألتمتة الصناعية والمؤتمتات القابلة للبرمجة " ،(4001عبيد، نور الدين شيخ ) .49
والتحديات العصرية للمدير رؤية معاصرة لمدير إدارة التغيير " ،(4006العطيات، محمد يوسف النمران ) .30

 .عمان، األردن،  1، ط"(دراسة تطبيقية على الخطوط الجوية العربية السعودية) القرن الحادي والعشرين
، دار المسيرة "دارية وتكنلوجيا المعلوماتنظم المعلومات اإل" ،(4001لجي، عامر ابراهيم وآخرون )يقند .31

 .ردناأل، عمان، للنشر والتوزيع

، مؤسسة "تكنولوجيا المعلومات وتطبيقاتها" (،4004لجي، عامر إبراهيم والسامراني، إيمان فاضل )قند .34
 .، األردنالوراق، عمان

تعريب محمود  ،""إدارة أنشطة التغيير دليل انتقادي للمنظمات، (4002كنج، كيجل وأندرسون، نيل ) .33
 .السعوديةالمملكة العربية ، حسني ، دار المريخحسن 

 .مصر "، الدار الجامعية الجديدة، اإلسكندرية،"التنظيم ،(4001) ماهر، أحمد .32

http://libserver/scripts/minisa.dll/223/PUBLISHER/دار+الثقافة?KEYSEARCH&DISPLAY=الناشر
http://libserver/scripts/minisa.dll/223/PUBLISHER/دار+الثقافة?KEYSEARCH&DISPLAY=الناشر
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 .، سورياشرين، منشورات جامعة ت"اإلداريةنظم المعلومات " ،(4008ميا، علي وآخرون ) .32

 .، سوريا، منشورات جامعة حلب"نظم المعلومات" ،(4009نائب، ابراهيم وآخرون ) .36

، ، مطابع الفرزدق التجارية6، ط"اإلدارة العامة: األسس والوظائف"(، 4006النمر، سعود بن محمد ) .31
 .المملكة العربية السعودية، الرياض

التربويين  المشرفين لدى التنظيمي بااللتزام وعالقته الوظيفي الرضا" ،(4008) إيناس فلمبان، ي نواو  .38
مكة  جامعة أم القرى ، ،، رسالة ماجستير"المكرمة مكة بمدينة والتعليم التربية بإدارة التربويات والمشرفات
 المملكة العربية السعودية. المكرمة،

 صفا دار، الطبعة األولى ،"المعلومات ومراكز للمكتبات الحديثة اإلدارة"، (4001) حمدأ عمر الهمشري، .39

 .األردن ،عمان للنشر،
، الرياض ،العامة ةر اإلدا معهد ،"العربية تطبيقاتها فاقآو  اإللكترونية اإلدارة"(، 4002) غالب سعد ياسين، .20

 .المملكة العربية السعودية

 
 الرسائل العلمية

 األداء في وأثرهما المعلومات وتكنولوجيا التسويقية المعرفة" ،(4001) الزهرة عبد نعمة أزهار غنيم، أبو .1

 الجامعة الى مقدمة  ةدكتورا  رسالة ."(الجنوبية لإلسمنت العامة الشركة في حالة دراسة(التسويقي 

 ، العراق.واإلقتصاد كلية اإلدارة- المستنصرية 

، رسالة مقدمة "تأثير الثقافة التنظيمية على أداء الموظف في اإلدارة اإللكترونية"، (4008) الجابري، فيصل .4
العزيز، جدة، المملكة العربية استكمااًل لمتطلبات الحصول على درجة الماجستير، جامعة الملك عبد 

 .السعودية
األتمتة ودورها في تحسين أداء إدارات شؤون الموظفين في الوزارات الحكومية " ،(4008زعرب، فاطمة ) .3

 .، فلسطين، رسالة ماجستير غير منشورة، الجامعة اإلسالمية، غزة"بقطاع غزة
، "التقني في األجهزة األمنية وانعكاساتها اإلداريةمعوقات تطبيق التطور " ،(4003السعيد، خالد عبد هللا ) .2

المملكة ، رسالة ماجستير غير منشورة، أكاديمية نايف العربية للعلوم األمنية، كلية العلوم اإلدارية، الرياض
 .العربية السعودية

املين المشاركة في اتخاذ القرار وأثرها على الحد من مقاومة الع" ،(4001السهلي، مبارك بن بطيحان ) .2
، ، رسالة ماجستير جامعة الملك سعود، الرياض"(دراسة ميدانية مطبقة على األجهزة الحكومية) للتغيير

 .المملكة العربية السعودية

"أثر بعض عناصر الثقافة التنظيمية على االستعداد لمواجهة األزمات في (، 4001شبير، ابتهال ) .6
 .، فلسطينالجامعة اإلسالمية، غزةرسالة ماجستير غير منشورة، ، مستشفى ناصر"
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"دور برامج التدريب على رأس العمل في تنمية مهارات العاملين في  ،(4003الصاعدي، سامر عبيد ) .1
، أكاديمية نايف العربية للعلوم األمنية، رسالة مقدمة الدفاع المدني )دراسة تطبيقية بمنطقة المدينة المنورة("

 .المملكة العربية السعودية، درجة الماجستير، الرياضاستكمااًل لمتطلبات الحصول على 
األتمتة ودورها في تحسين أداء إدارات الموارد البشرية في األجهزة " ،(4001العتيبي، ناصر بن منيف ) .8

، رسالة دكتوراه غير منشورة، جامعة نايف العربية للعلوم األمنية، كلية العلوم "األمنية بمدينة الرياض
 .المملكة العربية السعودية، ضاإلدارية، الريا

دارة المعلومات تقانة" ،(4001) حسن محمد إبراهيم عجام، .9 دراسة  (االستراتيجي الخيار في وأثرهما المعرفة وا 
 -المستنصرية الجامعة الى مقدمة  دكتوراه رسالة ،"(العراقية المصارف مديري  من عينة آلراء مقارنة تحليلية

 العراق. ،واالقتصاد اإلدارة كلية
، رسالة ماجستير "تأثير القيم الثقافية على إدراك نزالء الفنادق لجودة الخدمة" ،(4008عريض، محمود ) .10

 .، مصرغير منشورة، جامعة عين شمس

"نظم المعلومات اإلدارية ودورها في حل مشكالت اإلدارة العامة )دراسة ميدانية (، 4008عريف، مجدي ) .11
، رسالة مقدمة استكمااًل لمتطلبات الحصول على درجة الماجستير في إدارة قية("على مديرية المالية في الالذ

 .سورياالالذقية، األعمال، جامعة تشرين، 
أثر العوامل الداعمة لتوجه الشركات المصدرة بالسوق على األداء التصديري "(، 4014يمان )إقصاب،  .14

، في إدارة األعمال الدكتوراه، أطروحة أعدت لنيل درجة ")دراسة ميدانية على الشركات النسيجية السورية(
 . جامعة حلب، سوريا

 الالجئين وتشغيل غوث بوكالة اإللكترونية اإلدارة تطبيق إمكانية مدى" ،(4009) عمار ،أكرمو  جمال ،محمد .13

 الجامعة منشورة، األعمال غير إدارة في ماجستير رسالة ،"العاملين أداء تحسين في ودورها اإلقليمي غزة بمكتب

 .فلسطين غزة، األعمال، إلدارة التجارة، قسم كلية اإلسالمية،

دور التقنية الحديثة في رفع كفاءة أداء العاملين في اإلدارة العامة " ،(4009المري، ياسر بن سالم ) .12
لعلوم ، جامعة نايف العربية ل، رسالة ماجستير غير منشورة"للخدمات الطبية بالقوات المسلحة السعودية

 . المملكة العربية السعودية، الرياض، األمنية
المعوقات اإلدارية والتطبيقية الستخدام الحاسب اآللي في األجهزة " ،(4003المسفر، مبروك عبد هللا ) .12

المملكة العربية ، ، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة نايف العربية للعلوم األمنية، الرياض"األمنية
 .السعودية

متطلبات تنمية الموارد البشرية لتطبيق اإلدارة االلكترونية )دراسة تطبيقية على " ،(4001إيهاب )المير،  .16
، رسالة مقدمة استكمااًل لمتطلبات الحصول "العاملين باإلدارة العامة في وزارة الداخلية في مملكة البحرين(

المملكة العربية ، الرياضاألمنية،  على درجة الماجستير في العلوم اإلدارية، جامعة نايف العربية للعلوم
 .السعودية
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 الشاملة الجودة أبعاد إدارة تحقيق في المعلومات إدارة تكنوستراتيجية "دور(، 4014هندي العلي، علي ) .11

رسالة مقدمة استكمااًل لمتطلبات الحصول  الكوفة("، جامعة / الطب كلية في حالة التعليمية )دراسة للمنظمات
 .على درجة الماجستير في علوم إدارة األعمال، جامعة الكوفة، العراق

 

 الدوريات والمقاالت
"واقع وآثار استخدام أنظمة المعلومات المؤتمتة:  ،(4004عالونة، علي أحمد )جي، عاصم محمد و األعر  .1

، 44، المجلة العربية لإلدارة، العدد واحد، مجلد والتعليم األردنية"دراسة ميدانية في مركز وزارة التربية 
 .، مصرالقاهرة

 ، المجلد الثاني، العدد الرابع،مجلة عالم الفكر، "األوتوميشن واالقتصاد" ،(1981الببالوي، حازم ) .2
 .اإلسكندرية، مصر

نظرة  :العامة في الدول العربية"استخدام الحاسبات االلكترونية في اإلدارة  ،(1982برهان، محمد نور ) .3
 .، األردن، المنظمة العربية للعلوم اإلدارية، عمانتحليلية ومستقبلية"

، "عناصر االستراتيجيات والسياسات -إدارة أنظمة المعلومات الحكومية، "(1992برهان، محمد نور) .4
المنظمة العربية للتنمية اإلدارية، )مترجم(، تقرير صادر عن دائرة التعاون الفني للتنمية باألمم المتحدة، 

 .، األردنعمان
 ،ع 24 س ، اإلداري  مجلة ، "اإللكترونية الحكومة : القادمة اإللكترونية الموجه"(، 4004) صدام محمد جبر، .5

 .400-116، معهد اإلدارة العامة، سلطنة عمان، ص 91
، المؤتمر االنطالق لتطوير المدينة العربية""التحليل اإلداري بداية  ،(1983الجعفري، عبد الرحمن أحمد ) .6

 السابع لمنظمة المدن العربية: أساليب اإلدارة والتنظيم في خدمة المدن العربية المعاصرة، الجزائر.

، واإلدارية" المالية المعامالت في اتاإلجراء تبسيط - واإلداري  المالي "اإلصالح(، 4012جالب، محمد ) .7
الثاني، المنظمة العربية للتنمية اإلدارية، جامعة الدول  العربي الوظيفية، الملتقى المهام لتحديد الحديثة الطرق 

   العربية، اسطنبول، تركيا.

، "التغيير االستراتيجي وانعكاساته على األداء التنظيمي"(، 4008جواد حسين، سوسن و دوسة، طالب ) .8
 .، العراقةمجلة اإلدارة واالقتصاد، العدد التاسع والستون، الرصاف

 العامة المؤسسات على تطبيقية دراسة: التنظيمي التغيير مقاومة" ،(4001مداري ) عبد هللا الحربي، .9
 .المملكة العربية السعودية، العزيز، جدةعبد  الملك جامعة ماجستير، رسالة ،"جدة بمحافظة

ات ريدم لدىاع اإلداري بدتنمية مهارات اإليب في رد"دور الت ،(4014حمودي عبيد الجميلي، أمل ) .11
 سوريا. ،العدد الثامن واألربعون  ، مجلة الفتح،"طفالرياض األ

في ظل تحديات بيئة متطلبات التطوير التنظيمي واستراتيجياته " ،(4009مصنوعة، أحمد )راتول، محمد و  .11
 .الجزائر، جامعة حسيبة بن بوعلي بالشلف، "منظمات األعمال
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، في األجهزة "أثر السمات الشخصية في استخدام تكنولوجيا المعلومات" ،(4002عنان ) الرويلي، أنور .12
األردنية : رسالة ماجستير غير منشورة ، الجامعة ، المركزية لإلدارة العامة بالمملكة العربية السعودية

 .عمان ، األردن،
والرفاه مستوى االلتزام الوظيفي ب قتهاعالو جودة عالقات العمل االجتماعية " (،4009) الزعبي، مروان .13

 عمان، األردن. ،األردنيةالجامعة  ،كلية العلوم االجتماعية، "للموظفينالنفسي 

 ،(المكرمة مكة إمارة تطبيقية على دراسة ( المكاتب أعمال تمتةأ"، (1999، )وآخرون  عواد حسن السريحي، .14
، الرياض، والتوزيع للنشر المريخ دار ،الثالث العدد ،رشع التاسعة السنة العربية، والمعلومات المكتبات مجلة

 .المملكة العربية السعودية
، "آفاق استراتيجية: الحكومة االلكترونية واقعها وآفاق تطبيقاتها في العراق" ،(4001الطائي، علي حسون ) .15

 .، العراقجريدة الصباح، الموسوعة العراقية لشبكة اإلعالم العراقي

مساهمة اإلدارة االلكترونية في تطوير العمل اإلداري " ،(4011قريشي، محمد )لناصر، موسى و عبد ا .16
، مجلة الباحث، الجزائر( -بسكرة -بمؤسسات التعليم العالي )دراسة حالة كلية العلوم والتكنولوجيا بجامعة

 .الجزائر ،9دد الع

 ، جامعة البترا، عمان، األردن.الوالء التنظيمي لدى أساتذة الجامعات""(، 4010العزاوي، نجم وجواد، علي ) .17

، مجلة دراسات في "الحكومة االلكترونية ومستقبل اإلدارة العامة" ،(4004العواملة، نائل عبد الحافظ )  .18
 .األردن، عمان، العلوم اإلدارية، الجامعة األردنية

المجلة األردنية  ،"نحو بناء نظم معلومات معيارية ناجحة" (،4004إبراهيم )نائب، و عيسى، غسان فريد  .19
 ـ األردن.،عمان ،(3العدد ) ،(4المجلد) ،للعلوم التطبيقية

، (4،3، مجلة ديجيتل ُعمان، ع )"اإلدارة االلكترونية ومكننة العمل اإلداري "(، 4002الغساني، محمد ) .21
 .ُعمان

المؤتمر ، "القيادة اإلدارية والتغيير بمنظمات األعمال" ،(4010خالد، محمد يوسف )و  عقيل ،غلبون  .21
 .الماليزيةجامعة العلوم اإلسالمية الدولي حول الدعوة واإلدارة اإلسالمية، 

، "أثر تقانة المعلومات في تطوير نظم عمليات المصارف العامة" ،(4014قاسم، أحمد والعلي، عبد الرزاق ) .22
 .، دمشق، سوريا، العدد األول48، المجلد مجلة جامعة دمشق للعلوم االقتصادية والقانونية

، ، جريدة الرياض اليومية، الرياض"دور التدريب في تطوير المنظمة"(، 4008القحطاني، محمد بن مسعود ) .23
 .المملكة العربية السعودية

 االستشاري اء رلخبع اجتما، اعملية التطوير اإلداري" " التقانات الحديثة وأثرها في ،(4003المجتهد، ماهر ) .24
اللجنة  المتحدة مماأل، دوات االلكترونيةمالية والعامة مع التركيز على األال دارةاإل في تنمية المساعدةحول 

 ، بيروت، لبنان.UNITED NATIONS – ESCWA االقتصادية واالجتماعية لغربي اسيا
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أثر تكنولوجيا المعلومات على النظام اإلداري في منظمات " (،4011موسي، عبد الناصر وقريشي، محمد ) .25
 .، جامعة بسكرة، الجزائر 41، مجلة العلوم اإلنسانية، ع "األعمال

"إعادة هندسة نظم إدارة األعمال في المنظمات الشرطية التقليدية  ،(4002ناصيف، أحمد مصطفى ) .26
، تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في المنظمات الرقمية"لمواكبة األنظمة والتقنيات الفائقة: من منظور 

 .، مصر، القاهرةالعدد الثاني عشرمجلة كلية التدريب والتنمية، 
التخطيط الشامل للتحول إلى منظمات رقمية في الدول النامية )دراسة وصفية " ،(4009نائب، ابراهيم ) .27

 .، سوريامجلة بحوث جامعة حلب، 29العددسلسلة العلوم االقتصادية والقانونية، ، تحليلية(
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 (: االستبيان الموزع على مديريات جامعة حلب2ملحق رقم )
 

 والوظيفية الشخصية العوامل :األول المحور
 .بكم الخاصة والوظيفية الشخصية المعلومات بعض معرفة هو المحور هذا من الغرض

 في المكان المناسب  √) ) الرجاء التكرم باإلجابة بوضع إشارة 
 

 المجموعة األولى: العوامل الشخصية
 

 النوع
  ذكر
  أنثى

 العمر

  53أقل من 
  53 -53من 
  33 -54من 
  وما فوق  – 34من 

 المؤهل العلمي

  ثانوية
  بكالوريوس

  دبلوم
  ماجستير
  دكتوراة

 الخبرة في مجال األتمتة

  جيدة 
  متوسطة
  ضعيفة

  التوجد خبرة
 

 المجموعة الثانية: العوامل الوظيفية
 

 المجال الوظيفي

  موارد بشرية
  تسويق
  مالية

  نظم معلومات
  محاسبة

  إدارة مواد
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 المستوى الوظيفي

  إدارة عليا
  وسطىإدارة 

  إدارة مباشرة
  برمجيات

 عدد الدورات التدريبية في مجال االحاسوب

  ال يوجد
1  
2  
5  

  5أكثر من 

 الحالي مكان العمل

  مديرية الشؤون اإلدارية
  مديرية الشؤون المالية

  مديرية التخطيط
  مديرية اللوازم

  مديرية الكتب والمطبوعات
  المطبعةمديرية 

  مديرية المكتبات
  مديرية الشؤون الهندسية 
  مديرية المدينة الجامعية 
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 ( االستعدادات )متغير مستقل:الثاني المحور
كل  أمام رأيك، عن أكثر تعبر التي الخانات من فقط، واحدة خانة في(√) عالمة  وضع يرجى 

 التالية: العبارات من عبارة
أوافق ال  1استعدادات العاملين

 بشدة
ال 
 أوافق

غير 
أوافق  أوافق متأكد

 بشدة

1.  
أتقبل برامج األتمتة اإلدارية التي تطرحها الجامعة بكل 

 رضا وسعادة
     

2.  
أتمتة العمل اإلداري في اذا تم لدي استعداد للعمل أكثر 

 الجامعة
     

3.  
نظام الحوافز في الجامعة يشجع على استخدام التقانات 

 العمل االداري الحديثة في مجال 
     

4.  
أرغب بأن أكون جزءًا من أي مشروع جديد لتطوير 

 العمل في الجامعة
     

5.  
لدي استعداد لخلق أفكار جديدة لتطوير العمل اإلداري 

 في الجامعة
     

6.  
أمتلك مهارات ومؤهالت علمية تساعد على انجاز أتمتة 

 العمل اإلداري في الجامعة
     

7.  
من مقاومة التغيير في الجامعة أسعى ألن أكون جزء 
 إلفشال عملية األتمتة.

     

      أسعى  لتطوير المهام الموكلة إلي بطريقة جديدة ومبتكرة  .8

9.  
أرغب بتطوير قدراتي في مجال التقانات الحديثة بشكل 

 مستمر
     

11.  
أرى أن األفراد الجدد في الجامعة لديهم استعداد على 

 أكثر من األفراد القدامىاستخدام التقانات الحديثة 
     

11.  
هناك استعداد لتغيير الطريقة التي أعمل بها بسبب 

 التوجه نحو أتمتة العمل اإلداري في الجامعة
     

12.  
لدي ميول للتعلم الذاتي والمستمر في مجال أتمتة العمل 

 االداري 
     

13.  
أرغب بأن أكون جزءًا من برنامج التحول نحو أتمتة 

 العمل اإلداري 
     

      هناك استعداد لتعلم أشياء جديدة مرتبطة بعملي  .14

                                                           
1  Naimatullah Shah (2009), "Determinants of Employee Readiness for Organisational Change", Op.cit, p:239-

240. 
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15.  
ن كان يبدو أنه  هناك استعداد للتحول نحو األتمتة وا 

 بحاجة لبذل الجهد
     

16.  
أعمل على توفير الدعم ألتمتة العمل اإلداري في 

 الجامعة
     

17.  
أرغب لالكتفاء في تحسين ما نحن عليه حاليًا بداًل من 

 شاملتنفيذ تغيير 
     

ال أوافق  1االستعداد التكنولوجي
 بشدة

ال 
 أوافق

غير 
أوافق  أوافق متأكد

 بشدة

18.  
ع م األجهزة والمعدات المتوفرة في مكان عملك تتناسب

 طبيعة وحجم العمل اإلداري 
     

19.  
يوجد لدى المديرية قاعدة بيانات موحدة يتم فيها تجميع 

 البيانات من مختلف المجاالت الوظيفية للمديرية
     

21.  
البرمجيات المتوفرة تغطي كافة األنشطة اإلدارية التي تقوم 

 بها المديرية
     

21.  
مديرية حواسيب اليوجد في المديرية شبكة اتصاالت تربط 

 مع بعضها
     

22.  
يوجد في المديرية شبكة اتصاالت تربطها بالمديريات 

 األخرى في الجامعة
     

      يوجد تبادل الكتروني للبيانات باستخدام البريد االلكتروني  .23

24.  
يوجد تبادل الكتروني للبيانات باستخدام الوسائط المادية 

 Flash Memoryأو الفالش  CDمثل 
     

25.  
يتوفر الدعم المادي الكافي لتوفير وتحديث وحماية 

 مستلزمات األتمتة وصيانتها
     

26.  
ية عمال الورقاأللدى الجامعة القدرة على التخلي عن جميع 

 مالها.أعتمتة لجميع والتحول نحو األ
     

      وجود كوادر بشرية متخصصة في صيانة األجهزة والشبكة  .27

28.  
مؤهلة قادرة على تقديم خدمات وجود كوادر بشرية 

 معلوماتية متقدمة
     

      يتم تحديث البرمجيات المستخدمة كلما دعت الضرورة  .29

                                                           
التعليمية  للمنظمات الشاملة الجودة أبعاد إدارة تحقيق في المعلومات إدارة تكنوستراتيجية "دور(، 2112هندي العلي، علي ) 9

، رسالة مقدمة استكمااًل لمتطلبات الحصول على درجة الماجستير في علوم إدارة الكوفة(" جامعة / الطب كلية في حالة )دراسة
 .212-215، صاألعمال، جامعة الكوفة، العراق
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31.  
أعتقد أن هناك قلة في الكوادر البشرية المؤهلة تقنيًا 

 الستخدام التقانات الحديثة
     

ال أوافق  1دعم اإلدارة العليا
 بشدة

ال 
 أوافق

غير 
أوافق  أوافق متأكد

 بشدة

31.  
تعمل إدارة الجامعة على إقامة دورات تدريبية بشكل 

 مستمر للعاملين على استخدام التقانة الحديثة
     

32.  

ن صياغة األهداف أإدارة الجامعة يرى القائمون على 
ري في العمل اإلدا ةراتيجية تأخذ بعين االعتبار أتمتاالست

 الجامعة
     

33.  
في  نظيميالهيكل الت نأيرى القائمون على إدارة الجامعة 

 العمل ةالجامعة يساعد على أتمت
     

34.  
ي العمل اإلدار  ةائمون على إدارة الجامعة أن أتمتيعتقد الق

 تساهم في تحسين األداء وخفض التكاليف
     

35.  
يرى القائمون على إدارة الجامعة ان لديها القدرة على 

 التخلص من اإلجراءات والروتين
     

36.  
العمل  ةالدعم الكامل لتنفيذ برامج أتمت الجامعةتوفر إدارة 

 اإلداري في الجامعة
     

 
 المحور الثالث: األتمتة اإلدارية )متغير تابع (: 

 كل عبارة أمام رأيك، عن أكثر تعبر التي الخانات من فقط، واحدة خانة في(√) عالمة  وضع يرجى
 التالية: العبارات من

أوافق ال  2أتمتة العمل اإلداري 
 بشدة

ال 
 أوافق

غير 
 متأكد

أوافق  أوافق
 بشدة

73 
 

أرى أن توظيف واستخدام التقانة الحديثة يوفر 
      الوقت والجهد للعاملين في انجاز االعمال

عتقد ان توظيف واستخدام التقانة الحديثة يحد من أ  73
      األخطاء البشرية للعاملين في مجال العمل االداري 

73 
استخدام الحاسوب سرعة الوصول الى يتيح لي 

      للبيانات والمعلومات السابقة

04 
ن توظيف واستخدام التقانة الحديثة تنظم أأعتقد 

      أعباء العمل اليومي

                                                           
"نظم المعلومات اإلدارية ودورها في حل مشكالت اإلدارة العامة )دراسة ميدانية على مديرية المالية في (، 2112عريف، مجدي ) 9

ريا، سو الالذقية، رسالة مقدمة استكمااًل لمتطلبات الحصول على درجة الماجستير في إدارة األعمال، جامعة تشرين، ("، الالذقية
 .122-124ص

 .121-122، ص المرجع السابق 2
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01 
أرى أن استخدام الحاسوب يساهم في انجاز أكبر 

      كم من المعامالت يومياً 

نها الحديثة ألأشعر بالرضا عند استخدام التقانات  02
      نجاز المهام الموكلة إلي بيسر وسهولةإ في تساهم

07 
عتقد أن استخدام التقانات الحديثة يساهم في أ 

تحسين عملية االتصال بين اإلدارات واألقسام في 
 المنظمة

     

00 
الحديثة ساعد في أرى أن استخدام التقانات 

      كفاءفراد غير األاالستغناء عن األ
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We studied in this research the readiness of the employees in all of the directorates at 

Aleppo University for 'administrative computerization'.  We examined a set of related 

variables and explore employees, negative and positive views, We highlighted the positive 

views to enhance and support them and also spoted the negative aspects to the end of 

proposing solutions and right ways to address them. This all aims at upgrading the level of 

staff performance at all directorates of Aleppo University and boost the quality of the 

administrative services.  

For the aim of assessing the readiness of the staff at Aleppo University for 'administrative 

computerization' we examined: 

 Their readiness for administrative computerization at the demographic and the 

functional levels. 

 The impact of the some intermediate variables such as readiness for technology and 

the support of the top management on the relation between employees readiness and 

administrative computerization. 

The most important results that we got to conclude in this research study are as listed in 

the following: 

 Both employees readiness and top management support were found to have a 

statistically significant influence on the 'administrative computerization' at Aleppo 

University; whereas readiness to technology didn't prove to have a statistically 

significant impact on 'administrative computerization' at Aleppo University. 

 We found no statistically significant differences between the subjects' views about 

their readiness for administrative computerization attributed to the variables of age 

and gender. Consequently,  the variables of age and gender have no clear impact on 

employees' readiness for administrative computerization. 

 We found statistically significant differences between the subjects' views about their 

readiness for administrative computerization attributed to the variables of academic 

qualifications and experience in the field of computerization. Consequently, both 

academic qualification and experience in the field of computers have no impact on 

employees readiness for administrative computerization.  

 We found statistically significant differences between the subjects' views about their 

readiness for administrative computerization attributed to job-related variables (type 

of job, job position, the number of courses  in compute skills, current workplace) . 

Consequently, job-related variables have impact on the readiness of staff members 

to administrative computerization. 

Keywords: Readiness, Administrative Computerization, technological readiness, top 

management support. 
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