
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Human Resource Development role in Activating E-Management in Holy Metropolitan 

Police 

 إعداد الباحثة/ سارة عزات البيروتي

جامعة جدة، المملكة العربية السعودية ماجستير إدارة الموارد البشرية، كلية األعمال،  

 

 ملخص: 

المي  يشممج جميمع  ٠٢٠٢تماشياً مع برنامج الملك سلمان بن عبد العزيز " تنمية القوة البشرية " ضممن رييمة المملكمة 

طبيم  المواطنين من طالب وموظفين، سواء كانوا من القطاع العام أو الخاص وأيضا تطبيم  الووكممة اكلكترونيمة التمم تشممج ت

اكدارة اكلكترونية فم القطاعات الوكومية بشكج فعال الي  بدورة يوتاج لموارد بشرية قادرة علم  العممج ممع التقنيمات الودي مة 

ولممدي ا م ممارة التعامممج مممع الواسممس اقلمممط لمميد فقممإل لتطبمم  اكدارة اكلكترونيممة بممج لتسممتطيع أن تطممور وتوسممن فممم العمليممات 

الفعال بين الرئيد والممريو  أو بمين اكدارات األىمرو، وتبسميإل  ويشمج التواصجال احترافية أك ر، الروتينية وتنقل ا إل  أعم

 العمليات وس ولة إنجازهاط 

وانطالقاً ممن اهتممام القيمادة األمنيمة بالمملكمة العربيمة السمعودية بتطموير أداء المننممات األمنيمة بومفة عاممة، وإدارات 

، ووقوف الباح ة عل  الواجة الماسة لتنميمة المموارد البشمرية لتطبيم  اكدارة اكلكترونيمة شرطة العاصمة المقدسة بوفة ىاصة

 كوسيلة فعالة قىتوار اكجراءات والعمج بفعالية واحترافيةط

 تنمية، الموارد البشرية، اكدارة اكلكترونية، مديرية شرطة العاصمة المقدسة الكلمات المفتاحية:

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

Human Resource Development role in Activating E-Management in Holy Metropolitan 

Police 

 

Abstract: 

In line with King Salman bin Abdulaziz Program “Human Power Development” within 

the Kingdom’s Vision 0202, which includes all citizens, students and employees, whether they 

are from the public or private sectors, as well as the application of e-governance, which includes 

the application of electronic management in government sectors effectively, which in turn needs 

human resources who are capable to work with modern technologies and has the skill to deal 

with the computer. Not only to apply electronic management, but to be able to develop and 

improve operations and transfer them to more professional work, and it includes effective 

communication between the boss and subordinate or between other departments, and 

simplification of operations and ease of completionط 

Although, based on the interest of the security leadership in the Kingdom of Saudi Arabia 

to develop the performance of security organizations in general, and the departments of the Holy 

Capital Police in particular, and the researcher’s identification of the urgent need for human 

resources development to apply electronic management as an effective means to shorten 

procedures and work effectively and professionallyط 

Keywords: Development, human resources, electronic management, at the Holy Capital Police 

Directorate  

 

 العام للدراسة اإلطار .1

 المقدمة. 1.1

اهتمت المننمات قديما وحدي ا بالمورد البشر  باعتباره الروح التم تودد كفاءة وفاعلية أداءها من ج ة ودرجة توقي   

 .أهداف ا وطموحات ا من ج ة أىرو

الفكر اكدار  وكانمت وج ود متعددة لتجديد  مواوقتكما تغيرت أدوار إدارة الموارد البشرية وتطورت، حيث جرت 

مسمتندا علم  أسمد  احتياجاتمهيتشمكج هميا الفكمر تبعما لنمروف ومتطلبمات العومر ليلبمم  حيمث طلكترونيةنتيجته ظ ور اكدارة اك

 عورية وثقافية وحضارية، ومستفيدا من التقدم التقنم والمعرفم واكنجازات العلمية والعالميةط



 
 
 

 

 

 

موارد البشرية بالموظف باعتباره أصج من أصول المننمة سواء كانمت عاممة ما فم الوقت الراهن فقد اهتمت إدارة الأ

ىاصة، والننر له كموهبة يستوجس العناية ب ا وتوفير البيئة والنمروف المالئممة كطمالل القمدرات الكامنمة للفمرد لكمم يبتكمر  أو

"    ٠٢٠٢ية ووضمعت فمم رييمة المملكمةويبدع ويساهم فمم تطبيم  اسمتراتيجية المننممةط لميلك اهتممت المملكمة العربيمة السمعود

تنميممة القممدرات البشممرية ليواكممس المتطلبممات واقحتياجممات الموليممة  إلمم برنممامج تنميممة القممدرات البشممرية " حيممث ي ممدف البرنممامج 

رأسممال متطلبات ال ورة الوناعية، باستخدام سياسات وننم تعليمية وتدريبية جديدة تعزز ممن كفماءة ال والعالمية المتغيرة وأيضاً 

وبما يوق  الشمولية والجودة والمرونة وىدمة كافة شمرائ  المجتممع تعزيمزا لريمادة  ٠٢٠٢البشر  بما يتواف  مع ريية المملكة 

 ط ودولياً  وتنافسياً  المملكة إقليمياً 

مخطمإل  يكمون )إدارة المعرفة اقلكترونيمة  للمعلوماتلننم  الكترونياً  ن اكدارة البشرية تتطلس نناماً أويتض  من ذلك 

البيانات الوالية والمستقبلية لتوقي  الرقابة الفعالة واتخاذ القرارات المدروسمةط يوجمد حفظ  يكون قادر عل له بوورة جيدة حت  

 ط التدريب أهم ا وهوا إل سوف يتم التطرل  البوثعدة عناصر م مة فم عملية تنمية الموارد البشرية لكن فم هيه 
 

 :مشكلة البحث. 1.1

وذلممك ب ممدف تقممديم الخممدمات وتمموفير  لكترونيممةاك الووكمممةنوممو تطبيمم   -ىاصممة المتقدمممة-معنممم دول العممالم  تتجممه

المعلومات للمستفيدين فم أ  وقت وأ  مكان بالسرعة والكفاءة المطلوبة، وبأقج تكلفة، وذلك باسمتخدام التقنيمة الودي مة بأنواع ما 

  طالمختلفة

فقمد سمعت المملكمة العربيمة السمعودية لوضمع ىطمة وطنيمة لتطموير  لكترونيمةدارة اكوإيماناً بأهمية وحيوية موضوع اك

؛ بويمث لكترونيمةتقنية المعلومات؛ حيث ورد ضمن أهداف هيه الخطة القيام بوضمع األسمد واألطمر الالزممة لتقنيمات اكدارة اك

 ا، وكيلك اقتوال ممع الممواطنين المسمتفيدين ممن تعتمد القطاعات الوكومية المختلفة عل  تقنية المعلومات فم اقتوال فيما بين

؛ وذلمك لطبيعمة الم مام لكترونيمةهيه القطاعاتط وانطالقاً مما سب  فقد بدأت مديرية شمرطة العاصممة المقدسمة بتطبيم  اكدارة اك

دمممة المقدمممة، واقعمممال التممم تادي مما فممم تقممديم الخممدمات للمممواطنين والمقيمممين، وممما يترتممس علمم  ذلممك مممن ضممرورة توسممين الخ

 والكيفية التم تتم ب ا تأدية هيه الم ام واقعمال، والزيادة فم اعمال المراجعينط 

 وليلك تتبلور مشكلة البوث فم التسايل الرئيسم التالم:  

 رمة؟مة المقدسة بمنطقة مكة المكبفعالية بأفرع شرطة العاص لكترونيةما متطلبات تنمية الموارد البشرية لتطبي  اكدارة اك
 

 أهمية البحث: . 1.1

 التالية:  والعمليةالجوانس العلمية يستمد البوث أهميته من ىالل 

 األهمية العلمية:  -أ

معرفة متكاملة عن تنمية الموارد البشرية وتوديد ىوائو ا وأهداف ا فم إدارات شاون األفراد والضمباط والمموظفين فمم  -１

 مديرية شرطة العاصمة المقدسةط

مدو فاعلية بمرامج تنميمة المموارد البشمرية المسمتخدمة فمم إدارات شماون األفمراد والضمباط والمموظفين فمم مديريمة  توديد -２

 شرطة العاصمة المقدسةط 

 معرفة مدو نجاح برامج تنمية الموارد البشرية وأثرها عل  اكدارة اكلكترونية فم مديرية شرطة العاصمة المقدسةط  -３



 
 
 

 

 

 

يممة بدراسممات حممول أسمماليس تطمموير الممموارد البشممرية ودور تلممك التنميممة فممم تفعيممج اكدارة اكلكترونيممة إثممراء المكتبممة العرب -４

 بمديرية شرطة العاصمة المقدسةط

المسمماهمة فممم إثممراء المعرفممة العلميممة حممول بممرامج تنميممة الممموارد البشممرية واكدارة اكلكترونيممة مممن حيممث أنواع مما ومممدو  -５

 ت استخدام اطفاعليت ا والتعرف عل  مجاق

 األهمية العملية:  -ب

تس يج الم ام للمساولين بمديرية شرطة العاصمة المقدسة لعملية إعمداد وتنفيمي بمرامج تنميمة المموارد البشمرية ودورهما  -１

 فم تفعيج اكدارة اكلكترونية، وكيلك إمداد المساولين بأسد بناء استراتيجية لتخطيإل هيه البرامج وتلك األسدط

د هاقء المساولين باألساليس والنماذج لتنفيي وتطبي  وإعداد برامج تنميمة المموارد البشمرية الومويوة ممما يماد  تزوي -２

إل  ترشيد هيه البرامج، وكلم أمج أن تساهم نتائج هيا البوث فم توضمي  ممدو أهميمة بمرامج تنميمة المموارد البشمرية فمم تفعيمج 

 اكدارة اكلكترونيةط
 

 منهج البحث: . 1.1

الناهرة كمما فمم الواقمع، واألسملوب التوليلمم باسمتخدام  أواستخدمت الباح ة األسلوب الوصفم، والي  يعتمد عل  دراسة الواقع 

 ة لجمع البياناتطكأدا اقستبانة
 

 :  تساؤالت البحث. 1.1

 التسايقت الفرعية للدراسة: 

 فم مديرية شرطة العاصمة المقدسة؟ لكترونيةكما األساليس المتبعة فم تنمية الموارد البشرية لتفعيج اكدارة ا -

فممم مديريممة شممرطة العاصمممة  لكترونيممةلتفعيممج اكدارة اكممما التقنيممات الودي ممة المسممتخدمة فممم تنميممة الممموارد البشممرية  -

 المقدسة؟

 ة؟بمديرية شرطة العاصمة المقدس لكترونيةما المعوقات التم تواجه تنمية الموارد البشرية لتفعيج اكدارة اك -

 فم مديرية شرطة العاصمة المقدسة؟ لكترونيةما سبج تفعيج برامج تنمية الموارد البشرية لإلدارة اك -

ر أوفمم مديريمة شمرطة العاصممة المقدسمة حمول موم عينمة البومثحوائية من وج ة ننمر إهج هناك فرول ذات دقئج  -

 متغيرات م الشخوية والوظيفية؟ قىتالفالبوث تبعاً 

 :  أهداف البحث. 1.1

 توقي  األهداف التالية:  إل ي دف البوث 

فممم مديريممة شممرطة العاصمممة  لكترونيممةالتعممرف علمم  األسمماليس المتبعممة فممم تنميممة الممموارد البشممرية لتفعيممج اكدارة اك -

 المقدسةط

طة فممم مديريممة شممر لكترونيممةالتعممرف علمم  التقنيممات الودي ممة المسممتخدمة فممم تنميممة الممموارد البشممرية لتفعيممج اكدارة اك -

 العاصمة المقدسةط 



 
 
 

 

 

 

فممم مديريممة شممرطة العاصمممة  لكترونيممةالتعممرف علمم  المعوقممات التممم تواجممه تنميممة الممموارد البشممرية لتفعيممج اكدارة اك -

 المقدسةط 

 فم شرطة العاصمة المقدسةط  لكترونيةالتعرف عل  سبج تفعيج تنمية الموارد البشرية لإلدارة اك -

فمم مديريمة شمرطة العاصممة  عينمة البومثذات دقئج إحومائية ممن وج مة ننمر كانت هناك فرول  إذاالتعرف عل  ما  -

 البوث تبعاً قىتالف متغيرات م الشخوية والوظيفيةط  مواورالمقدسة حول 

 :  فروض البحث. 1.1

 هناك ثالث فروض ل يه الدراسة: 

لعاملين ومدو مساهمة إدارات شاون األفمراد توجد عالقة ارتباطية ذات دالة إحوائياً بين مستوو ال قافة اكلكترونية لدو ا -１

 والضباط والموظفين فم شرطة العاصمة المقدسة فم تنمية الموارد البشريةط 

توجد عالقة ارتباطية ذات دالة إحوائياً بين مدو مساهمة إدارات شاون األفراد والضمباط والمموظفين فمم مديريمة شمرطة  -２

 ية، والمبررات التم تدعو إل  التوول للعمج باكدارة اكلكترونيةط العاصمة المقدسة فم تنمية الموارد البشر

توجد عالقة ارتباطية ذات دالة إحوائياً بين مدو مساهمة إدارات شاون األفراد والضباط والموظفين فم شرطة العاصممة  -３

 طارة اكلكترونيةالمقدسة فم تنمية الموارد البشرية ومستوو رضا العاملين عن التنمية المتبعة فم ظج اكد
 

 :حدود البحث. 1.1

ممن  لكترونيمةنوومر هميه البومث فمم معرفمة دور تنميمة المموارد البشمرية فمم تطبيم  اكدارة اكيالحدود الموضوعية:  -

 وجه ننر العاملين فم مديرية شرطة العاصمة المقدسةط

شمرطة العاصممة المقدسمة بالمملكمة  اقتورت الودود البشمرية ل ميه البومث علم  العماملين فمم مديريمةالحدود البشرية:  -

 العربية السعوديةط 

تممم إجممراء البوممث فممم مديريممة شممرطة العاصمممة المقدسممة فممم منطقممة مكممة المكرمممة بالمملكممة العربيممة الحدددود المكاةيددة:  -

  السعودية

  مط٠٢٠٢هـ المواف  ١٤٤١تم إجراء البوث ىالل العام الدراسم  الحدود الزمنية: -

 :مصادر البياةات. 1.1

سماليس لجممع البيانمات أليمة وال انويمة، فمتم اقعتمماد علم  عمدة ونموعين ممن البيانمات همم: البيانمات األعل  اعتمد البوث  

بعمض المواقمع الوكوميمة  إلم ال انوية من ا: الموادر العربية واألجنبية من الكتس وبعض المقاقت العربيمة واألجنبيمة باكضمافة 

 اقحتكماكعمدت فمم نفمد مجمال البومث وأليمة فمتم اقطمالع علم  الدراسمات السمابقة التمم واألوأىرو موثوقةط وبالنسبة للبيانمات 

ىممي المعلوممات ممن العماملين ب مماط باكضمافة للبيانمات المسمتخرجة مممن أبمديريمة العاصممة المقدسمة و الباح ممة المباشمر بوكمم عممج

 .اقستبانة المعدة لدراسة فرضيات البوث

 

 



 
 
 

 

 

 

 مصطلحات البحث: . 1..1

 ية الموارد البشرية تنم -

  لكترونيةاكدارة اك -

 لكترونيةتفعيج اكدارة اك -

 تعريف التنمية 

 تعريف التنمية فم اللغة:   أ)

)المعجمم  كيا: انتسمس إل و انتم   ،الوديث: نماء أونامياً، و نم  الشمء  الشمء: جعلهنماء، ونمواً: زاد  –نماء الشمء 

  ٦٠٦،دطت،صالوجيز

 : طالحاقصتعريف التنمية فم   ب)

 هناك تعريفين للتنمية فم اقصطالح وهما: 

ل ممممممميه  م مممممممجأ اسمممممممتخدامجمممممممج أالتنميمممممممة البشمممممممرية، همممممممم" توسممممممميع ىيمممممممارات النممممممما  و توزيمممممممع قمممممممدرات م ممممممممن  ط1

   ١١م،ص٠٢٢٢م،الخيارات"ط)صيد

ز تقمدم ملممو  حمراإبعاداً متعددة تتداىج فيما بين ما وممن شمأن ا التركيمز علم  معالجمة أالتنمية المستدامةط هم التم تتضمن  ط0

   ٠٤،ص٠٢٢٠فم توقي  التنمية المست دفة" )اديس،

 مف وم تنمية الموارد البشرية  )ج 

مف مموم تنميممة الممموارد البشممرية فممم اصممطالح علممماء اكدارة: " العمليممة المخططممة و ال ادفممة قممد توجممه عمليممة النمممو و 

فتومنع و تولمج و تركمس المتغيمرات و تبتمدع المخرجمات تغييمر اتجاه ما، و قمد تقمع ىارج ما  أوتوسن فم نوعيات ما  أوتسارع ا 

ق بتوظيمف الخبمرة والمعرفمة وبميل إ يو مثمما متفمرد و متميمز فمم ىوائومه، و هميا ق  أوحسمن وأفضمج أ ما همولتووج عل  

  ١م،ص٠٢٢٦الج د، واعتماد المناهج العلمية وتوظيف الدراسات والفرضيات وكيلك الننريات" ) الغامد ،

 : مديرية شرطة العاصمة المقدسةرائم للتنمية البشرية فم جالتعريف اك -

كفماءة الوسمائج  وأيضما رفمع ومسمتوو أداءهتمه ءكفا وتأهيلمه لرفمععداد برامج تنمية الممورد البشمر  إالعمج عل  هم " 

 "   التدريس هم اأ د منبعاأيتطلس عدة  وذلك ،شرطة العاصمةلدو قطاع التكنولوجية 

 جرائم: اكتعريف الموارد البشرية   أ)

 باعتبممارهملة عممن م اووتكممون وزارة الداىليممة مسمم شممرطة العاصممة المقدسممةهمم جميممع العمماملين المميين يعملممون بج مماز 

و  األفمرادبالوظيفمة وحتم  التقاعمد، فمالموارد البشمرية تضمم قطماع الضمباط و قطماع  اقلتومالة منمي المسئولي وتبدأ هيهكوادرها، 

 ط لمديرية شرطة العاصمة المقدسةهيين القطاعين و ينتمون لئك اليين يعتبرون ىارج أوجميع 

 جرائم: تعريف التفعيج اك)ب   

تنميمة  ألججهو تنشيك مجال معين والعمج به وف  قواعد ىطة مدروسة وأسد منضبطة ب دف الدىول فم حيز التنفيي 

 هيا المجالط



 
 
 

 

 

 

  لكترونيةتعريف اكدارة اك -

حيمث تعمرف اكدارة لغويماً بأن ما: ممن دور التعرف علم  مف موم اكدارة:  لكترونيةكينبغم قبج التطرل لمف وم اكدارة ا

مورهما و أماسسمات ج ماز يسمير الشم أ  جعلة يدور، و دار الشمء أ  تعاطاه و تول  الس ر عل  حسن عمله، و اكدارة فمم ال

  ط ٠٩١م،ص٠٢٢١مننور، )ابن عمال ا، و اكدار  هو من يعمج فم اكدارةأيشرف عل  

اكداريمة التممم تادي مما مننمممات  باألعمممالن مما " مجموعممة األسماليس والممننم المرتبطممة أاصمطالحاً: تعممرف اكدارة ب  أ)

اثر قرارات ا تمأثيراً توقي  الموال  العلمية فم المجتمعط وت إل وأج زة الدولة والتم ت دف بوفة أساسية وقاطعة 

 ط ٠١ه، ص١٤٢٠ ،رجماعته )الموشامالً وعاماً ومباشراً عل  موال  أفراد المجتمع و

 :لكترونيةتعريف اكدارة اك  ب)

عممال بسمرعة عاليمة وتكلفمة هم ج ود اكدارية التمم تتضممن تبمادل المعلوممات وتقمديم الخمدمات للممواطنين وقطماع األ

ج مداً    وهميا التعريمف ينطلم  ممن كون ما٠م "٠٢٢٤وتر وشبكات اقنترنت )الومماد  والوميضمم، منخفضة عبر أج زة الكمبي

   طدارياً يستغج أج زة الكمبيوتر وشبكات اقنترنتإ

شمبكة اقنترنمت و الشمبكات األىمرو و المننم  باسمتخدامهم عبارة عن اكدارة التم تتعلم  و تمرتبإل  لكترونيةاكدارة اك

  ط١١م،ص٠٢١٠سبة، اكدارية المختلفة فم الماسسات و توقي  أهداف ا )الويت، و الكسامن أجج إنجاز الوظائف  لكترونيةاك

 جرائم: اك لكترونيةتعريف اكدارة اك )ج  

م ممج: البريممد اقلكترونممم،  لكترونيممةعمممال والمعممامالت بممين األطممراف مممن ىممالل اسممتخدام الوسممائج اكهممم تبممادل األ

ديريمة شمرطة للتواصمج بمين العماملين فمم م اقجتمماعم، ومواقمع الويمس، والممدونات وصمفوات التواصمج لكترونيمةوالبوابات اك

 العاصمة المقدسةط 

 : لكترونيةتفعيج اكدارة اك -

عممال بسمرعة عاليمة و تكلفمة المج ودات اكدارية المتضمنة لتبادل المعلومات و تقديم الخمدمات للممواطنين و قطماع األ

الوميضممم،  )الوممماد ،مممن المعلومممات المتبادلممة، أو شممبكات اقنترنممت مممع ضمممان سممرية و منخفضممة عبممر أج ممزة الكمبيمموتر 

  ط ٠م،ص٠٢٢٤
 

 الدراسات السابقة. 1

 تنمية الموارد البشرية: تناولتالدراسات التي  (أ)

ط بماكدارة لكترونيمةتوديد سياسات تنمية الموارد البشرية المطلوبمة لتطبيم  اكدارة اك إل   ٠٢٢٢هدفت دراسة المير ) -

ج فاعليممة توديممد سياسممات تنميممة الممموارد البشممرية العامممة بممالمرور بمموزارة الداىليممة بمملكممة البوممرينط وأظ ممرت النتممائ

الكفماءات  اسمتقطاب والتركيمز علم الوظمائف فمم اكدارة العاممة للممرور  بورنهستمرار فم سياسة باك البوث  صأوو

وبضرورة توفير الدعم المالم الالزم لعملية تطبيم  اكدارة  ،لكترونيةفم مجاقت اكدارة اك التأهيجالبورينية أصواب 

 باكدارة العامة بالمرورط لكترونيةكا

 



 
 
 

 

 

 

 الدراسمةنتمائج هميه  .  أثر تنمية الموارد البشرية عل  الفعالية التننيمية: دراسة تجريبيمة٠٢١٩ضوت دراسة كريم )أو -

لممدي ا القممدرة علمم  مسمماعدة صممناع القممرار فممم الجامعممات علمم  تطمموير ممارسممات فعالممة لتنميممة الممموارد البشممرية والتممم 

أيًضمما مممدير  الجامعممات  الدراسممةتوسممين كفمماءات الممموظفين فممم تعزيممز الفعاليممة التننيميممةط توصممم همميه سممتمكن م مممن 

بنماء كفماءات ممتمازة للمموظفين وزيمادة التكاممج بمين تنميمة  إلم باستخدام ممارسات فعالة لتنمية الموارد البشرية ت مدف 

 الموارد البشرية والفعالية التننيميةط

فمم تعزيمز الومد األمنمم ممن وج مة ننمر العماملين بقيمادة  عالقتمهبعنوان واقع التمدريس و  ٠٢١٢فم دراسة العمر  ) -

وتوصلت للنتائج التاليمة: يونم  التأديمس بمسماندة اكدارة العليما بالقيمادة، تسماهم الخبمرة  حر  الودود بالمنطقة الشرقية

والقدرة عل  تومج المساولية وصعوبة توديد الميدانية فم تنمية الود األمنم، ويس م التدريس فم تنمية الود األمنم 

يس الودي ة مدعمة بالخبرة الميدانيمة فمم رهتمام بدعم التدضرورة زيادة اكب الدراسة وقد أوصتحتياجات التدريبيةط اك

 تومج المساوليةط  لزيادةعداد البرامج التدريبية أعن  الم نية واقهتمام بالتنميةتنمية الود األمنم 

همم التقنيمات الودي مة التمم يمتم التمدريس علي ما بماكدارة العاممة للتوريمات أ  للتعرف عل  ٠٢١٢المعيير )هدفت دراسة  -

س ام البمرامج التدريبيمة المنفمية حاليما فمم فاعليمة اسمتخدام التقنيمات الودي مة، إوالبوث الجنائم الرياض وأنواع ا ومدو 

ي ممة بمماكدارة العامممة للتوريممات والبوممث الجنممائم بمدينممة علمم  معوقممات فاعليممة التممدريس علمم  التقنيممات الود التعممرفو

مممع الجامعممات  والتعمماونضممرورة اهتمممام الج ممات المسمماولة بممالبرامج التدريبيممة  إلمم  الدراسممةصممت أوالريمماضط وقممد 

والمعاهد المتخووة فم مجال العلوم التقنية لتمدريس الضمباط وصمف الضمباط علم  اسمتخدام التقنيمات الودي مة وكيفيمة 

 طفادة من ا ألغراض تطوير العمج فم البوث والتور اقست

  مممدو فاعليممة التممدريس األمنممم فممم حممر  الوممدود مممن وج ممة ننممر الضممباط، وقممد ٠٢١٠) دراسممة القوطممانم تناولممت -

حم التطبيقيمة اونمالفم عدد من التوصيات ومن أهم ا تضمين البرامج التدريبية فم حر  الودود  إل  الدراسةتوصلت 

للتممدريس علي مما فممم البممرامج  كأم لممةمشممكالت واقعيممة فممم العمممج  بتنمماولصممت أيضمما أواحم الننريممةط جانممس النممو إلمم 

 التدريبية فم حر  الودود وتوديد اقحتياج التدريبم للضباط فم حر  الودود بدقةط

تعمرف ممن الموظيفم والالتعرف عل  فاعلية تخطيإل الموارد البشرية فم توقيم  األ إل   ٠٢١٠هدفت دراسة ال ويش ) -

بضمرورة  الدراسمةصمت أومارة منطقمة الريماض وشمركة سمابكط وإعل  مدو فاعلية تخطيإل الموارد البشرية فم  أيضاً 

زدواجيمة عند القيام بتخطيإل الموارد البشمرية والومد ممن اكاقعتبار مناقشة احتياجات األقسام المختلفة من العاملين فم 

لبشمرية ممع اكدارات األىمرو وحمث المسماولين علم  ممن  وحمدات والتدىج فمم بعمض م مام إدارة وتخطميإل المموارد ا

 التخطيإل للموارد البشرية للوالحيات الكافية لت يئة البيئة المناسبة للتخطيإل السليمط 

  دور توديمد اقحتياجمات التدريبيمة فمم جمودة بمرامج تنميمة العماملين بجموازات منطقمة ٠٢١٢) دراسة الجربوع تناولت -

توديمد ممدو اسمتخدام الطمرل العلميمة فمم توديمد اقحتياجمات التدريبيمة للعماملين فمم  إلم  لدراسمةاالقويمط حيمث همدفت 

جمموزات القومميم وتوديممد مممدو اسمم ام توديممد اقحتياجممات التدريبيممة فممم جممودة البممرامج التدريبيممة للعمماملين فممم جمموازات 

 التم تود من توديد اقحتياجات التدريبيةط  ومعرفة المعوقاتمنطقة القويم 

لزامم للضباط من وج ة ننر ضباط المديرية العامة للدفاع   تقويم المسار التدريبم اك٠٢١٠دراسة الطويان ) تناولت -

 المدنم بمدينة الرياضط



 
 
 

 

 

 

لزامم للضباط من وج ة ننمر ك ر إيجابيات تنفيي المسار التدريبم اكأن ألعدة نتائج ومن أهم ا:  الدراسةوقد توصلت  

لمم  للضممباط فممم مجممال ولزاميممة التممدريس فممم مراحممج الويمماة العمليممة األإم ممج فممم كونممه يوقمم  تت البوممثفممراد عينممة أ

بمين الضممباط مممن ىممالل  المسمماواةتخووم م، كممما يمموفر نوعيمة مممن الممدورات التخوومية التممم تخممدم القطماع، ويوقمم  

  م فرص متكافئةط ومن

لم مارات اكداريمة للعماملين بمةدارة التربيمة التعمرف علم  دور التمدريس فمم تنميمة ا إلم   ٠٢١٠هدفت دراسة الوربم ) -

قبمال م عليمه إالتمدريس و نوموبالوفماظ علم  اتجاهمات العماملين اكيجابيمة  الدراسمة وقمد أوصمتوالتعليم بموافنمة المر  

وأوصت فم البرامج األىرو  واقستفادة من اوكشف عوامج النجاح فم برامج تقنية المعلومات وبرامج ضغوط العمج 

صمت بتك يمف أووالعممج علم  معالجت ماط و التوجيهو اقستراتيجمف عل  نقاط الضعف فم برامج التخطيإل بالكش أيضا

 بين والمدرباتط دريس المدربرامج ت

  دور التدريس فم تطوير األداء الوظيفم لمنسوبم الشرطة العسكرية الخاصة للقوات ٠٢١١دراسة أبو ملوه ) تناولت -

ن مستوو تموافره عمالم أضرورة الموافنة عل  الوضع العام للتدريس والتم تبين ب الدراسةصت أوالبرية بالرياضط و

صت أيضا بضرورة مراجعة المزمن الفعلمم كقاممة المدورات التدريبيمة حيمث تبمين ممن النتمائج عمدم مالءممة الوقمت أوو

 لتنفيي البرامج التدريبيةط 

الرضمما المموظيفم للعمماملين بممةدارة التممدريس التعممرف علمم  تفممويض الوممالحيات ب إلمم   ٠٢١١هممدفت دراسممة العتيبممم ) -

بالعمممج علمم  تعممديج اللمموائ  والممننم التممم ق تسممم  بتفممويض  الدراسممةصممت أوبممالقوات الجويممة الملكيممة السممعوديةط و

الوممالحيات بممةدارة التممدريس بممالقوات الجويممة الملكيممة السممعودية والعمممج أيضمما علمم  رفممع مسممتوو ثقممة المريوسممين فممم 

يس بممالقوات الجويممة الملكيممة السممعودية وتوفيممز المريوسممين لتومممج مسمماولية تفممويض الوممالحيات نفسمم م بممةدارة التممدرأ

 بةدارة التدريس ورفع مستوو ال قة بين القادة والمريوسين بةدارة التدريس بالقوات الجوية الملكية السعوديةط

وتقنيمة  بمأمنن وج ة ننر العاملين معرفة مستوو الفوائد المتوققة من التدريس م إل   ٠٢١٢)هدفت دراسة القوطانم  -

اكداريمة  ال يئمات بتوجيمه الدراسمةصمت أوتواقت السعودية ومعرفة مستوو التمكين المتوق ط والمعلومات بشركة اق

صمت أيضما بمدعوة أواكدارةط و بأعممالالقرارات المتعلقة  اتخاذالعاملين فم  األفرادضرورة مشاركة كج  إل بالشركة 

نتقماء الممدربين ةصمت بأوالعالمين المستقلة عمن التعليممات الرسممية و األفرادبمبادرات  لألىيبالشركة  ال يئات اكدارية

جممراء الممدورات التدريبيممة من جيممة إمممن ذو  الخبممرة والكفمماءة العاليممة لتوقيمم  األهممداف المرجمموة مممن عمليممة التممدريس و

 العاملينط األفرادللن وض بمستوو التمكين لدو 

مارة منطقة القويم والتعرف عل  أمعرفة واقع التدريس اكدار  للموظفين فم  إل   ٠٢١٢ضيان )هدفت دراسة بن م -

سم ام التمدريس اكدار  فمم تطموير الم مارات اكداريمة للمموظفين إمستوو الم ارات اكدارية للمموظفين ومعرفمة ممدو 

  النمواحم العمليمة التمم ل ما عالقمة مباشمرة ن يتم تركيز البرامج التدريبية علمأ الدراسةصت أومنطقة القويمط و بأمارة

صممت أيضمما بتمموفير ميزانيممة مخووممة أوالقومميم و منطقممةبالعمممجط واقهتمممام بتقممويم العمليممة التدريبيممة مممن قبممج امممارة 

 مارة منطقة القويمط أللتدريس من قبج 

 



 
 
 

 

 

 

فم للعمماملينط وقممد هممدفت   بعنمموان التممدريس اكدار  وعالقتممه بتوسممين األداء المموظي٠٢١٦)دراسممة الوميممد   تناولممت -

للتعممرف علمم  واقعممة التممدريس اكدار  للعمماملين فممم جامعممة نممايف العربيممة للعلمموم األمنيممة وعلمم  واقممع األداء  الدراسممة

سم ام التمدريس اكدار  للعماملين علم  كفماءة األداء والتعمرف علم  المعوقمات التمم إالوظيفم ب ما والتعمرف علم  ممدو 

بمممربإل المممدورات التدريبيمممة للعمممالمين بالمسمممار الممموظيفم  أيضممماً  الدراسمممةصمممت أوو عمممةتواجمممه التمممدريس اكدار  بالجام

تنميممة روح بصممت أيضمما أوثممراء المشمماركة فممم صممنع القممرارات، وإالتخووممم و تفعيممج دور تقيمميم األداء المموظيفم و 

 بالووافزطبداع عن طري  تبنم برامج تشجيعية لألفكار اكبداعية وربإل نتائج تقييم األداء المبادرة و اك
 

 : لكتروةيةتفعيل اإلدارة اإل تناولتالدراسات التي  (ب)

اكدارة  إلمم   مممدو الممدعم المقممدم مممن اكدارة العليمما للجامعممات فممم مسمماعدة اقنتقممال ٠٢١٢دراسممة الشممباكم ) تناولممت -

لفممرل بممين بينممما يوضمم  ا المجتمممع،ودورهمما فممم ىدمممة  لكترونيممةتعريممف اكدارة اك إلمم  الدراسممةوهممدفت  .لكترونيممةاك

مع ماسسات التعلميم العمالم وهمم  تتعامجحقيقة أن ا  فم الدراسةتنبع أهمية هيه وط واكدارة اكلكترونيةاكدارة التقليدية 

كفمماءة  التمأثير علم مومدر الم مارات والكفماءات التمم تموفر المجتممع باحتياجاتمهط وأيضما أهميمة عاممج التكنولوجيما فمم 

 القطاعين العام والخاصط وتطوير المننمات عامة فم كج من

ودور تطوير المموارد البشمرية فمم توسمين أداء المننممة،  لكترونيةثر اكدارة اكأ  بعنوان ٠٢١٤الرحال ) وفم دراسة -

وجمود  إلم األربماح والمنافسمة علم  هميه البنموك وكميلك النتمائج تشمير و نمم  وقمتالموارد البشمرية  بأن الدراسةصت أو

تنميممة الممموارد البشممرية وتوقيمم  أداء متميممز فممم البنمموك المتم لممة فممم الممرب  والنمممو والقممدرة  عالقممة ارتبمماط إيجابيممة بممين

لجميمع العمليمات المومرفية الخاصمة  لكترونيمةاكدارة اك وتأهيمج فمم ممارسة إل بواجة ان ا  وأوصت ايضاً التنافسيةط 

 فم القطاع المورفم ألن هيا له أهمية كبيرة فم نمو هيه البنوكط

وعالقت مما بتطمموير إجممراءات العمممج اكدار  فممم وزارة  لكترونيممة  تطبيقممات اكدارة اك٠٢١٦دراسممة الج نممم ) تناولممت -

عمالم بالمدورات التدريبيمة المناسمبة لتمدريس لوال مموظفم وزارة ال قافمة واكإبالتالم:  الدراسةصت أوط عالمال قافة واك

ن قلمة تلمك أضموت النتمائج أواكجمراءات اكداريمة الالزممة، حيمث  لتنفيي لكترونيةالموظفين عل  التعامج مع اكدارة اك

علم  الومرص علم  وجمود  صت أيضاً أوفم الوزارةط و لكترونيةالدورات مع المعوقات التم تواجه تطبيقات اكدارة اك

جمراء  إد دليج ن عدم وجوأفم تنفيي اكجراءات اكدارية حيث بينت النتائج  لكترونيةجرائم قستخدام اكدارة اكإدليج 

 فم الوزارةط  لكترونيةمن المعوقات التم تواجه تطبيقات اكدارة اك

المسمتفيدين ممن  وانعكاسات ا عل  لكترونيةالتعرف عل  واقع تطبيقات اكدارة اك إل   ٠٢١١هدفت دراسة القوطانم ) -

بشمكج  لكترونيمةالعديمد ممن الخمدمات اكالنتائج تقدم المديرية العامة للجموازات  همومن أىدمات الجوازات بمدينة جدة، 

واصمدار ، وإلم  المملكمةمن  والمغادرة للمسافرينالقدوم  )اثبات باآلتمتتم ج  لكترونيةبوورة شبابيك الخدمة اك أوتام 

وىدممة  وتومديث المتغيمراتالسمفر،  وممن  تأشميراتاكقاممة،  واصمدار وتجديمد وثمائ السمفر السمعودية،  وتجديد وثمائ 

موايممدون فمممم مممواقف م علمم  مجممممج اقنعكاسممات اكيجابيممة لتطبيقمممات اكدارة  البوممثعينمممة ط واقسممتعالم  اقستفسممار

اقنعكاسممات السمملبية لتطبيقممات  والموافقممة علمم بممين الويمماد  وانقسمممت الدراسممةبالمديريممة العامممة للجمموازات  لكترونيممةاك

 بالمديرية العامة للجوازاتط لكترونيةاكدارة اك



 
 
 

 

 

 

فم تبسيإل إجمراءات العممج فمم جامعمة اقممام  لكترونيةالتعرف عل  دور اكدارة اك إل   ٠٢١٢لمراد )ت دف دراسة ا -

ان جامعمة اقممام موممد بمن سمعود اكسمالمية تطبم  اكدارة  وممن أهم مانتائج  وتوصلت لعدةمومد بن سعود اكسالمية 

 جدا، وبدرجة مرتفعةلرقابة  ، االتوجيه، التننيم، )التخطيإلفم عمليات ا اكدارية  لكترونيةاك

فم الجامعمة مومج البومث فمم  لكترونيةاىتالفات جوهرية فم اراء افراد العينة حول مدو تطبي  اكدارة اك وانه توجد 

 عمليات ا اكدارية وفقا لعدد سنوات الخبرةط

فمم  لكترونيمةاكدارة اكالقيادات العاممة ألهميمة تطبيم   إدراكالتعرف عل  مدو  إل   ٠٢٢٦هدفت دراسة القوطانم ) -

المعوقات التمم قمد  وسبج مواج ةالتطبي   ومتطلبات ا ومعوقات ذلكمجاقت توظيف ا  والتعرف عل السجون السعودية 

 فم السجون السعوديةط  لكترونيةتوول دون تطبي  اكدارة اك

 

 .واإلدارة اإللكتروةيةالنظري لتنمية الموارد البشرية  اإلطار .1

 الموارد البشرية: تنمية  .1.1

 تمهيد: 

لمدورها المومور  فمم صمقج تعد تنميمة المموارد البشمرية احمدو الركمائز األساسمية لتوقيم  التنميمة الشماملة واسمتدامت اط  

لم نيممة والتقنيممة، الالزمممة لتلبيممة متطلبممات التنميممة االم ممارات وتوريممك القممدراتط وتنميممة الكفمماءات البشممرية فممم جوانب مما العمليممة و

 . ٦٤، ص ٠٢٢٢المير، جات سول العمجط )واحتيا

ويشير رأ  المال البشر  ط اآلقتالمودر الرئيسم ل روات اقمة وليد امتالك الخامات و أصب رأ  المال البشر   

وتطوير وتوسين الرأ  مال البشر  يكون عن طري  التعليم والتمدريس  ،األفرادالدوافع التم يمتلك ا و المعارف والم ارات إل 

تسماعد علم  تقديم التعليم العالم لمواطني ا دون تكلفة، بسبس ادراك ما ان المعرفمة  إل الك ير من الوكومات ستمرط وليلك تلجأ الم

 ط ثقافته، الي  بدوره سوف يوسن اقتواد البلد وتطوير الرأ  مال البشر 

 ةمفهوم تنمية الموارد البشري

ىلفيممة عامممة وقاعممدة عريضممة مممن المعممارف والمعلومممات  األفممرادالتعلمميم: عمليممة واسممعة وشمماملة توجممه نوممو اكتسمماب  

لتقبمج البمرامج التدريبيمة  والواقمع وتماهل مممن التعاممج اكيجمابم ممع الويماة  األفرادواقتجاهات الننرية التم من شأن ا ان تمكن 

   ٠٠٢ص ،٠٢٢١الكبيسم،)والمتعلم العملية ق بد من وجود طرفين هما المعلم  وفم هيه، وأفضج أسرعالالحقة بطريقة 

هممو عمليممة نمممو ذاتيممة يممن ض ب مما الفممرد مممن اجممج اكتسمماب معممارف ومعلومممات ننريممة عممن طريمم  اقسممتماع  ،الممتعلم 

ص  ،٠٢٢١)الكبيسممم،  المواولممةوالمالحنممة واكتسمماب م ممارات ادائيممة ووظيفيممة عممن طريمم  الممارسممة الميدانيممة والتجريممس و

٠٠٢  

التنويمع فمم الموتموو  إلم التسمريع فمم عمليمة النممو قىتومار الوقمت و إلم ة ت مدف ف م عمليمة مخططم بينما التنمية: 

لتعميمم  كممم ونمموع اكضممافة المعلوماتيممة وايممة ممارسممة هادفممة ومقوممودة يممراد من مما توسممين القممدرات وتوظيممف والمضمممون 

   ٠٠١ص ،٠٢٢١ ط )الكبيسم،Developmentاللفظ من موطل   اقترب هيياقستعدادات وزيادة المعلومات، وليلك 

 

 



 
 
 

 

 

 

 أهمية تنمية الموارد البشرية

 ( أهمية تنمية الموارد البشرية في ترجمة اهداف التدريب ١٢ص م،١٠٠٢وذكر )مشرف،  (أ)

إحداث تغيير فم طبيعة الفرد بالشكج الي  يجعله أك ر استجابة للتقويم وأك ر استعداداً لتطويع طبائعه لوال  المننمة،  -1

  .قء وأك ر انعطافاً نوو الخير والتسام وأك ر قبوقً للتضوية والو

  .إحداث تغيير فم سلوك الفرد أو تورفاته مع نفسه ومع الجماعة والمننمة -0

توريك دوافع اكنسان، وإعطاءه كج ما يمكن إعطاءه من وقء ووقت وج د للمننمة لتوقي  أهداف ا عند توقي  غايته  -0

  .فم العمج كترقية أو زيادة فم اقجر
 

 : ، ومنها ما يليلألفرادة الموارد البشرية تساعد على تحقيق العديد من المنافع ن تنميإ (ب)

 توفير المناخ المناسس من أجج زيادة إنتاج الفرد  -１

 العمج عل  إىراج القوو التم تدفع األفراد من اجج توقي  ذات مط  -２

 فم إيجاد اقعمال التم تتودو قدرات مط المساعدة عل  إشباع احتياجات األفراد األساسية، مما يجعل م يرغبون -３

معرفة الفرول الفردية لدو األفراد، مما يساعد عل  اقستفادة من ذلك اقمر فم إتمام الم ام، من ىمالل التكليفمات التمم  -４

 تتناسس مع تلك الفرول

 تنمية األفراد، مما يساعد عل  زيادة قدرت م ورغبت م فم تومج المساولياتط  -５

  اً لدو الموظفين بأن المننمة تست مر في م بالتزامن مع نمو المننمة، مما يوق  قوة عاملة أك ر وقء وإنتاجيةتعزز شعور

 أهداف تنمية الموارد البشرية

جوانمس الضمعف فمم أداءهما الومالم، وذلمك ممن ىمالل تطموير وسمد  وتالفممتعليم الموارد البشمرية تنميمة جوانمس القموة  -

 وم ارات ا وسلوكيات ا الواليةط النقص الواصج فم معارف ا 

واتجاهممات سمملوكية جديممدة ومتنوعممة؛ لتمكين مما مممن أداء أعمممال جديممدة فممم  وم مماراتإكسمماب الممموارد البشممرية معممارف  -

 المستقبج توتاج ا المننمةط 

إدىال ممما علممم  مجممماقت العممممج في ممما  إلممم تكييمممف المممموارد البشمممرية ممممع المتغيمممرات البيئمممة التمممم تضمممطر المننممممة  -

  ط ٤٠٩ص م،٠٢٢١م،)عقيل

 مقومات تنمية الموارد البشرية

 قسمين وذلك على الوجه اآلتي:  إلىمقومات الخاصة بالتنمية في النظام الرأسمالي الوتنقسم 

  الً: المقومات المادية:أو

وم ممن عدممه فمم اىتلفت اآلراء حول العالقة بين الموارد الطبيعية والتنمية، وممدو أهميمة هميا المقم توفر الموارد الطبيعية: -أ

توقي  التنمية، وبالرغم من أهمية هيا المقوم إق ان البعض يعتبره غير ذ  أهمية كبيرة فم إحداث التنميمة، ويسمتدلون علم  

ا ممما زالممت تعممانم مممن التخلممف  ممذلممك بممأن ك يممر مممن الممدول المختلفممة رغممم امتالك مما الكممم ال ائممج مممن الممموارد الطبيعيممة إق ان

  ط ٤١ص ،١٩٦٠)ىليج،  ئاً مما ييكرط"لدول المتقدمة ق تملك شيومشاكله، بينما بعض ا



 
 
 

 

 

 

يعممد رأ  المممال أحممد المقومممات األساسممية فممم عمليممة التنميممة وإجممراء التومموقت الجيريممة المطلوبممة،  تددراكم رأا المددا : -ب

سمتخدام اقسمت مار جمه اقأووالمقوود برأ  المال: األموال التم يتم ادىارها بقود إعادة استخدام ا مرة أىرو، ومن بمين 

 لسملعةأصمج منمتج  إلم المبانم واآلقت التم يووزها المجتمع، إذ ق قيمة لرأ  المال النقد  مالم يتوول  فمالعينم المتم ج 

  ط ١٢٢ – ١٦٩م، ص ١٩٩٢الخال ، )عبدىدماتط  أو

لممما يقممال عممن عيمموب تممداىج ي يممر التممدىج الوكممومم الك يممر مممن التسممايقت فممم عمليممة التنميممة،  ضددرورة التخطدديت للتنميددة: -ت

الوكومة فم النشاط اققتواد ، إق أنه من المسلم به أن التنمية ق تودث بطريقة عفوية بج قبد ممن وضمع الخطمإل الالزممة 

علمية وموضوعية مدروسة، ومتابعت ما وإزالمة العقبمات التمم قمد تقمف فمم طريم  التنميمة م مج قلمة الممدىرات، ليلك بطريقة 

  ط ١٢١ص ،١٩٩٢، عبد الخال ) الالزم لعمليات التنمية لماوعدم وجود رأ  ال

  ثاةياً: المقومات غير المادية:

تعتبر السلبية الناجمة عن ج ج الشعوب بممدو أهميمة العقبمات التمم  :اليها وإحساسهم بالحاجةألهمية التنمية  األفراددراك إ -أ

الطائلمة  وإنفمال المبمال يع التم تقموم الدولمة بةنشمائ ا رع المشا، فجميفم جميع القطاعات والقائمين علي اتواجه عملية التنمية 

 م مجتمعات مما أهميممة همميه المشمماريعفمم وأثممارت الممدولمممة همميه المشمماريع قيت الشممعوب عممعلي مما ق يكممون ل مما قيمممة إق إذا و

  ط ٢٤ص ،٠٢٢١)السمالوطم،

المقومات ال امة للتنمية اققتومادية واقجتماعيمة،  تعد الموارد البشرية أحد لموارد البشرية:اتنمية ب دور النهضة السكاةية -ب

ألنممه بممدون عممدد كمماف مممن العنوممر البشممر  ونوعيممة مالئمممة قممادرة علمم  الن مموض بعمليممة التنميممة ق يمكممن توقيمم  ال ممدفط 

تنميمة ة بضمرورة فاكنسان هو المبتكر والمخترع والمنفي لكمج عمليمات التنميمة فمال غرابمة أن ت متم المدول والمننممات الدوليم

  ط ١٢٤ص ،١٩٢٦ ،عبد هللا) الموارد البشرية

مممن أهممم مقومممات التنميممة هممو دعممم اقسممتقالل المموطنم وتقليممج التبعيممة للعممالم الخممارجم،  :االسددتق   السياسددي واالقتصددادي -ت

بوجممة  واقعتمماد علم  المميات، ولميلك فمةن التنميممة ق يمكمن فوممل ا عمن اقسمتقالل، وق يمكممن ان تفمرط فمم السمميادة الوطنيمة

  ط ١٢ص م،١٩٩٠)هالل، اقعتماد عل  ما تقدمة الدول المتقدمة للدول النامم 

  لكتروةيةعوامل ةجاح الموارد البشرية وأثرها على اإلدارة اإل

 المتطلبات اإلدارية:  (أ)

 توديد أهداف وغايات اكدارة بشكج واض  ومن ثم بيان األهداف التم يسع  الننام إل  توقيق اط -１

إل الفعال قحتياجات الننام من الموارد المتعددة مما يتطلس بدوره اقتناع وتأييد اكدارة العليا بالمننمة بأهمية التخطي -２

 ننام معلومات الموارد البشرية وتقديم الدعم الماد  والمعنو  ليلكط

 لننامطمشاركة اكدارات الرئيسية فم المننمة مع إدارة الموارد البشرية فم اكعداد والتوميم ل -３

 مراعاة احتياجات كآفة المستفيدين من مخرجات ومعلومات الننام سواء من داىج المننمة أو من ىارج اط -４

 الرقابة والمتابعة المستمرة عل  كآفة عناصر ننام معلومات الموارد البشرية بما يضمن فعالية أدائهط -５

 



 
 
 

 

 

 

 المتطلبات الفنية: (ب)

 زمة لتشغيج الننام بمراعاة إمكانات واحتياجات المننمةطتوفير األج زة واآلقت واألدوات الال -１

توفير األفراد ذو  الم ارات والخبرات الفنية الالزمة لتشمغيج األج مزة واآلقت والواسمبات اآلليمة أو اقسمتعانة بمجموعمة  -２

 من اقستشاريين فم هيا المجالط

 علومات التم يتعامج مع ا الننامطتوميم ننام متكامج للويانة والسالمة وسرية البيانات والم -３

 الملفات والسجالت والوثائ  من أجج استخدامات أك ر فاعليةط -تكامج البيانات -４

 المتطلبات االقتصادية:)ج(  

 توفير وقت كاف لعملية إعداد وتوميم ننام اكدارة اكلكترونية مما يس م فم إيجاد ننم الماسسة بوضوحط -１

 اليفطالعمج عل  تخفيض التك -２

 اقستخدام الفعال لألفراد العاملين عل  تشغيج ننم اكدارة اكلكترونية ومعلومات الموارد البشريةط -３

توفير الج د المبيول فم جميمع مراحمج عممج ننمام معلوممات المموارد البشمرية ممما يتطلمس تمدريس العماملين بالننمام لزيمادة  -４

 م ارات م فم تشغيج واستخراج المعلوماتط

 لمتطلبات االجتماعية:ا)د( 

التعاون المستمر بين إدارة الموارد البشرية وكافمة اكدارات األىمرو بالمننممة لضممان اكممداد بالمعلوممات لتلمك  -１

 اكدارات والووول من ا عل  البيانات والوقائ ط

لكترونيمة ووحمدات الواسمس اقتوال الجيد بين العاملين فم إدارة الموارد البشرية ومجموعة العاملين باكدارة اك -２

 مع ضرورة وجود تفاهم متبادل بين الطرفينط

 توفر روح المساعدة من قبج موممم الننام للمستفيدين منهط -３

 س ولة استخدام مخرجات الننام مما يتطلس دعم السلوك اكيجابم لدو العاملين بالننام والمستفيدين منهط -４

 مفهوم التدريب

ىمي فمم الوسمبان ممع األتوسمين المعمارف والقمدرات الم نيمة  إلم وعة النشاطات التمم ت مدف يعرف التدريس بأنه" مجم 

  ط٠٦٤هـ، ص١٤٠٠دائماً إمكان تطبيق ا فم العمج )النمر وآىرون، 

 التدريب األمني: 

أن موطل  التدريس األمنم ظ مر بمديال لمومطلوات عديمدة وشمائعة كمومطل  التمدريس  إل   ٠٢٢٢) الكبيسم وأشار 

طم والتدريس فم المجماقت األمنيمة وتمدريس رجمال اقممن والشمرطة حتم  جماءت توصمية مسماولم التمدريس فمم األج مزة الشر

نمه بمرزت العديمد ممن اكدارات المختومة أ اسميمق " التمدريس األمنمم" األمنية العربية فم اجتمماع م الخمامد باعتمماد مومطل  

 المجاقت عل  امتداد الوطن العربمط فم هيه  المختوة األكاديمياتوالمعاهد والكليات و

 

 



 
 
 

 

 

 

 أهمية التدريب

 أهمية التدريب من خ   النقاط التالية:  (١٠٠١) يأوذكر العزوقد 

التطورات العلمية والمتواصلة والمستودثات واقكتشافات فم طرل اكنتماج ومما يقتضمم السمول ممن احتيماج دائمم  -１

 ومتجددط 

كنولوجيممة والعولمممة أدت إلمم  اسممتنباط أسمماليس وطممرل جديممدة فممم العمممج تتطلممس التطممورات اكنتاجيممة وال ممورة الت -２

 تخووات علمية وم ارات فنية وإدارية مختلفة م ج: 

 أعمال البرمجة واستخدام الواسس واقنترنتط• 

 أنشطة ننم المعلومات وتوليج الننمط • 

 أساليس اتخاذ القرارات باستخدام بووث العمليات • 

ائج فم تركيس القوو العالمة يجعج العملية التدريبية قزمة لمواحبة التغيرات فم هيكج القوو العاملة التطوير ال  -３

 عل  مستوو المننمة والدولة والمستوو القومم والعالممط 

التغيير واقىتالف فم دوافع األفراد واتجاهات م، ومن ثم مما يقمع ممن تطمور فمم سملوك م اكنتماجم، والواجمة إلم   -４

د متعدد  الم ارات، يجعج التدريس ال ادف إل  تعديج السلوك وتطويره أمراً ضرورياً عل  مد  فترة ىدمة الفرد الوظيفية أفرا

  ط٠٢، ص٠٢٢٩)العزأو ،

 وتتمثل أهمية وفوائد التدريب في الجواةب اآلتية: 

 أهم ا:يوجد عدة فوائد للتدريس عل  مختلف المستويات وهنا نسرد 

 للمنظمة: أهمية التدريب -１

للتدريس أهمية كبيرة للمننمات ألنه يودد طبيعة الوظائف وتوصيف ا وتوديد العناصر األساسية ل ما لوضمع ىطمإل 

ليمممات احتياجمممات العممماملين واسمممتراتيجية قوممميرة الممممدو تومممدد عمليمممة اكعمممداد والتأهيمممج ممممن ىمممالل التمممدريس وفقممماً أل

ه أهميمة اقتومادية واجتماعيمة كبيمرة يكتسمس العاممج اكدار  مما لموالمستجدات والتطورات السريعة فم ذلك العور، ك

  ط ٢٢م، ص٠٢٢٦موس ،معاً )قدرات وم ارات جديدة تنعكد بالتأكيد عل  إنتاجيته وتخدم منشأته ومجتمعه 

 أهمية التدريب لألفراد العاملين: -1

 ةه يسهم في اآلتي: أن األهمية التي يحققها التدريب لألفراد العاملين أ إلى م(١٠٢٠) ذكر الكبيسي

 توسيع وزيادة فرص الترقية الوظيفية وما يترتس علي ا من مكتسبات مادية ومعنوية  ط1

 رفع الروح المعنوية والرضا عن األداء وتوسين العالقات اكنسانيةط  ط0

 تقليج األىطاء واقنورافات واكصابات واحتماقت التعرض للعقوبات التأديبيةط  ط0

 المعارف ذات العالقة بالوظائف الوالية والمستقبليةط توديث المعلومات وإثراء  ط4

 قوانين والننم واللوائ  المننمة للعمج وللعالقاتط لزيادة الف م ل ط5

 



 
 
 

 

 

 

 أةواع التدريب

 ث ث أةواع:  إلىويقسم  األفرادالتدريب في ضوء احتياجات  -أ

 التدريب الذاتي -１

 التدريب الفردي -２

 التدريب الجماعي -３

 ةوعين:  إلىتياجات المنشأة ويقسم التدريب في ضوء اح -ب

هو ذلك النوع من التدريس المي  ي مدف إلم  تنميمة الم مارات وتوسمين اقتجاهمات فمم المجمال  التدريب التخصصي: -１

 التخووم كالتدريس اكدار  والم نمط

 هو ذلك النوع من التدريس الموجه لمستويات اكدارة ال الثة وهم التدريب القيادي:  -２

س لمسممتوو اكشممراف األول: هممو ذلممك التممدريس الممي  ي ممدف إلمم  تنميممة م ممارات العمماملين فممم وظممائف الوممف التممدري •

 اكشرافم األولط

التدريس لمستوو اكدارة الوسمط : همو ذلمك التمدريس المي  ي مدف إلم  تنميمة م مارات العماملين مباشمرة فمول  •

ة العليما ول ميا المسمتوو أهميمة كبيمرة ألنمه حلقمة مستوو اكشراف األول، ويوج إل  مستوو أقج مباشرة ممن اكدار

 اقتوال بين القيادة العليا والمستويات الدنيا من العاملينط 

التدريس لمستوو اكدارة العليا: وهو ذلك التدريس الي  ي دف إل  تنميمة م مارات شماغلم الوظمائف الرئيسمية  •

 ةطالتم تكون مسئوليت ا وضع السياسات والخطإل العامة للمنشأ

 ةوعين:  إلىالتدريب في ضوء احتياجات الدولة ويقسم  -ث

التدريس الداىلم: هو ذلك النوع من التدريس الي  ي دف إل  تنمية األفراد العماملين أفمراداً أو مجموعمات فمم  -１

 داىج الدولةط

أو جماعمات  التدريس الخمارجم: همو ذلمك النموع ممن التمدريس المي  ي مدف إلم  تنميمة األفمراد العماملين أفمراداً  -２

 ىارج الدولة وىاصة الدول النامية التم فم حاجة ملوة إل  مساعدة الدول المتقدمةط

 ث ث أةواع:  إلىالتدريب في ضوء احتياجات العمل ويقسم  -ج

هو ذلك النوع من التدريس الي  تتغلس عليه الوفة الننريمة ويطلم  عليمه بالتمدريس ىمالل  التدريب السابق:  -１

 اديمية وما تقدمه دور العلم للخريجين قبج التواق م بأعمال مط مراحج البوث األك

هو ذلمك النموع ممن التمدريس المي  هدفمه تعلميم الموظمف أو العاممج الجديمد بعملمه وم اممه التدريب التوجيهي:  -２

 المسندة له وظروف عمله واتواقته ويطل  عليه التدريس اكرشاد  أو اقبتدائمط 

 أةواع التدريب اإلداري: 

تدريس قكتسماب م مارة، تمدريس لزيمادة المعلوممات العاممة لف مم طبيعمة العممج، تمدريس تنشميطم لتزويمد  وفقاً للغرض: -1

 المتدربين بالمعلومات الودي ة فم مجال عمل م، وتأهيج العامج للقيام بعمج أىرط 



 
 
 

 

 

 

ريس أثنماء الخدممة لزيمادة قمدرات التمدريس السماب  لمدىول الخدممة، والتمد إلم وهمم تنقسمم  وفقاً للمرحلة التي يتم فيها: -0

 عالجمطالتدريس الوظائف أعل  ومسئوليات أكبر، و إل العاملين وفاعليت م، التدريس للترقية 

 تدريس رسمم وتدريس غير رسممط  إل وينقسم التدريس اكدار   وفقاً للطريقة التي يعد بها البرةامج التدريبي: -0

تمدريس مركمز  وتمدريس غيمر مركمز   إلم التمدريس اكدار  وينقسمم  يدة:وفقاً للجهدة المشدرفة علدى البدرامج التدريب -4

  ط  181ص م،0215)ربيع، 

 معوقات التدريب اإلداري

القيام ببعض البرامج التدريبية من قبج المننمات لتعودها عل  ذلك دائماً، وربما أصب  التدريس جزءاً ممن تقاليمد المننممات  -

م أحوال ك يرة تنج دون حمدوث تغييمر ل ما فمم التومميم بمالرغم ممن التغيمرات فمم هيه البرامج فولتعودها عل  ذلك دائما، 

  ط٦٢ص م،٠٢١٤)بورنان، الوظائف التم أتت ب ا التقنيات الودي ة

يكمون الموظمف قمد  عنمدها، يتم انعقاد البرامج التدريبية الفتمرة المسمائية بعمد انت ماء يموم العممج، تفرغ الموظف للتدريس معد -

بعد يوم عمج شال، مما ينعكد سلباً عل  مدو الفائمدة المتووملة ممن التمدريس )هشمام،  به الخمول واكعياءنفيت قواه وأصا

  ط ٩١ص م،٠٢١٢

عدم اقىتيمار المدقي  للمموظفين المشماركين فمم البرنمامج ويمتم فمم الغالمس بنماء علم  األهمواء والمعمايير غيمر الموضموعية،  -

 لدولةط ىووصاً إذا كان البرنامج التدريبم ىارج ا

ضعف المادة التدريبية وتقادم ا مع عدم تودي  ا وعدم مراعاة مسمتويات المتمدربين المعرفيمة فمم تومميم البمرامج التدريبيمة  -

  ط ١٦٢ص م،٠٢١٦)أدم،  وتنفييها

 تنفيذ البرةامج التدريبي

 توفير فريق لتنفيذ التدريب:  -أ

، ويختلممف العممدد الخمماص بممأفراد الفريمم  أهميممة تمموفير فريمم  متكامممج لتنفيممي التممدريس يعمممج بشممكج متناسمم 

 طبيعة التدريس فم الج ة التم يعملون ب اط  باىتالفومسميات م 

 تحديد االختصاصات بوضوح في مجا  التدريب:  -ب

لكم تضطلع إدارة التدريس بمساوليات ا وم ام ا كاملة، يتطلس األممر اكعمداد الممتقن للتننميم ال يكلمم كدارة 

هتمممام الخمماص للوصممف الوظيممف المتعلمم  ظيفيممة المباشممرة بال يكممج التننيممممط وأهميممة إعطمماء اكالتمدريس وعالقت مما الو

  ط 45م، ص 0222بوظائف كج من مدير إدارة التدريس، أىوائم التدريس )شبير،

 تدريب العاملين بإدارة التدريب:  -ت

ز عل  كيفية تنفيمي الواجبمات ببرامج إدارة العملية التدريبية، بويث يومم ل ا برامج ىاصة ترك اقهتماميجس 

 المكلف ب ا الموظفون فم إدارة التدريسط 

 توفير األماكن المناسبة للتدريب:  -ث



 
 
 

 

 

 

يجس اىتيمار المكمان المالئمم للتمدريس والعممج علم  تموفير التج يمزات األساسمية المرتبطمة بمه، وذلمك لضممان 

مكان المخوص للتدريس بطريقمة تمكمين ممن رضاء وتفاعج ومشاركة المتدرب اكيجابية، وأن يجر  إعداد وترتيس ال

 العالية من التدريسط  اقستفادةتوقي  

 استخدام ةظام معلومات فعا  للعمليات التدريبية:  -ج

اسمتخدام ننمام معلومممات فعمال للعمليممات التدريبيمة مممن ىمالل إنشماء ننممام فعمال للمعلومممات التدريبيمة المتعلقممة 

  ط185-184ص  م،0211عد ، بمراحج التخطيإل والتنفيي والتقويم )الوا

 معوقات تنمية الموارد البشرية: 

عملية اقستقطاب ق تلق  العناية الكافيمة؛ حيمث تتركمز أسماليس اقسمتقطاب فمم اكعالنمات أو عمن طريم  موقمع جمدارة، أو  -１

شخومية المتعجلمة وغيمر صندول تنمية الموارد البشمرية أو مكاتمس العممج، وتمتم عمليمة اقىتيمار أساسماً عمن طريم  المقمابالت ال

 الموووة بدقةط 

 عدم العناية باست مار فترة اقىتبار لتكون فترة إعداد وت يئة الفرد؛ للكشف عن قدراته الوقيقيةط  -２

 تأىي ننم قيا  وكفاءة األداء درجة عالية من الشكلية وعدم الموضوعيةط -３

 لكتروةيةاإلدارة اإلالمبحث الثاةي: 

 ةيةلكتروةشأة اإلدارة اإل

نسان وحياته عل  األرض، ف م أهم حقائ  حيماة اكنسمان اكدارة كممارسة بشرية هم قديمة قدم التاريخ وقدم تواجد اك 

وهم األبرز فم تقدير األمور وتوريف شاونه الوياتية وفم سعيه نوو توقي  أهدافه، وبالتمالم فماكدارة كانمت انعكاسماً ألحموال 

 نماط سلوكيات أعضائ اط وأفكار المجتمعات اكنسانية وأ

ا دعمت ممالمائتين سنة المنومرمة، أ  إن الممارسمة العلميمة لمإلدارة تطمورت عبمر المزمن كل إل يعود التننير اكدار   

  ط ١٠م، ص ١٩٩٠ذلك )المنيف،  إل الواجة 

 لكتروةيةمفهوم اإلدارة اإل 

د بشرية ومادية وتقنيات وبرمجيات حدي مة ممن أجمج " أن ا اكدارة الشاملة التم توظف جميع الطاقات المتاحة من موار 

لزبائن ا بفعالية أك ر وتكلفة أقمج ممما يماد  لتعزيمز روح التنمافد لمدي ا بالمقارنمة تقديم ىدمات ا وتوقي  األهداف المرسومة ل ا، 

أسمباب التطمور والنممو مع ماسسات مماثلة، ويجعج كفة المنافسة راجوة ل ا وتوق  رضا الجم ور المتعامج مع ما؛ ممما يممدها ب

  ط ٠١٢م، ص٠٢١٢المتسارع الي  يش ده العالم من حولنا" )عياصرة، 

 : لكتروةيةأهمية اإلدارة اإل

 فيما يلي:  لكتروةيةويمكن توضيح أهمية اإلدارة اإل

إجراءات ما توسين مستوو أداء الماسسة الوكومية، فاكدارة اكلكترونية تعمج عل  توسين الخدمات الوكومية وتبسميإل  ط１

بأقج وقت وبأعل  مستوو لألداء وبج د أقج وتكلفة أقج؛ مما ييسر ويس ج األعمال والمعامالت التم يتم تقديم ا للممواطنين، 

وبالتممالم توقيمم  التواصممج بممين الماسسممة الوكوميممة والمممواطنين، ويوممس ذلممك نوممو الوصممول لألهممداف وتيسممير األعمممال 

 ن المعوقات المتعلقة ب اط والمعامالت الوكومية ويزيج الك ير م



 
 
 

 

 

 

المرونة فم أعمال الموظفين بويث يمكن للموظفين س ولة الدىول إل  الشبكة الداىلية من أ  مكان يتواجد فيه والقيمام  ط２

  ط ٢٠م، ص٠٢١٢بعمل م فم أ  وقت ومكان يريدونه مما قلج الج د والتكلفة فم أداء األعمال )علم، 

دارة اكلكترونية بةشراك الموظفين عمن طريم  اسمتطالع آرائ مم ووج مات ننمرهم حمول قيام الماسسات التم تطب  اك ط３

 الخدمات المقدمة ل مط 

تس يج طرل اقتوال والتواصج بين دوائر وأقسام الماسسة وىارج ا، والدقة والوضوح فمم إنجماز األعممال وتطبيم   ط４

مممما يعممالج مشممكلة الممتخلص منممه واقحتفمماظ بممه وتوثيقممه، اكدارة اكلكترونيممة سمميقلج مممن اسممتخدام األورال فممم الماسسممات 

 وبالتالم عدم الواجة لمكان تخزين له مما يزيد من إيجابية الماسسةط 

تقديم الخدمات للمواطنين بوورة أفضج وسريعة وتس يج وصول التعليمات والمعمامالت اكداريمة للمموظفين والزبمائن  ط５

  ط ٠٤١م، ص٠٢١٢والمراجعين كيلك )العازمم، 

 لكتروةيةعناصر اإلدارة اإل

ينبغم عل  اكدارة قبج بدء تعميم تطبي  التقنية فم دوائرها أن تتأكد أن لدي ا القدرة المالية  . الحواسيب وملحقاتها:１

 التم تمكن ا من توفير األعداد المطلوبة من أج زة الكمبيوتر المطلوب توافرها حسس طبيعة العمج لدي اط 

ر كمج إدارة قائممة ممن البمرامج التمم تناسمب ا ممن بمين آقف البمرامج الواسموبية، وربمما تعتمد بعممض تختما. البدرامج: ２

الج ات إل  تكليف مبرمجين، أو بعض الج ات المتخووة فم توميم البرامج الخاصة التم توتاج إلي ا بوكم طبيعمة 

 عمل اط

لممتمدة عبمر نسميج اتومالم لشمبكات اقنترنمت وهمم تلمك الومزم ممن الوصمالت اكلكترونيمة ا . الشبكة اإللكتروةيدة:３

واقنترانت واككسترانت، وعل  شبكة اقتوال الخاصة باكدارة توممج قاعمدة البيانمات والمعلوممات التمم تعتممد علي ما 

اكدارة فم عمل ا من قوانين وقرارات وبيانات ومعلومات يتعاممج مع ما مموظفم اكدارة، فيمدىج كمج ممن م إلم  الموقمع 

له بالدىول إلي ا عن طري  كلمة المرور الخاصة به، حت  يتمكن توديد ج ة الخلمج أو التقومير والمسماولية  المسموح

 الخاصة بكج موظفط 

يممرو بعممض البمماح ين أن العنوممر البشممر  أصممج ثابممت مممن أصممول المننمممة يجممس اقهتمممام بممه، . القددوا البشددرية: ４

  ة من أك ر األصول أهمية وىطورةم اكدارة الوديوتنمية إبداعاته بج يرو آىرون أن القوو البشرية ف

تعد األننمة والتشريعات التم تقوم علي ا اكدارة بم ابمة أسما  تعتممد عليمه ومنطلم  تنطلم   األةظمة والتشريعات:. ５

 من فم أداء أعمال ا، 

 والضوابإل التمونية نفسه، تقوم علي ا مشروع اكدارة اكلكتر واألسد التمالعوامج  ويقود ب ا األةظمة الداعمة:. ６

واقجتماعيممة السياسممية  وتشمممج األننمممة، واسممتمراريتهمشممروع اكدارة صممالحيته  ويسممتمد من مماتوكممم همميا المشممروع، 

 وأساليس عمل ا وحجم اط اكدارة وطبيعت ا، وتعد بم ابة موددات لنمإل واققتوادية

 لكتروةيةخصائص اإلدارة اإل

ألن ما تتميمز بمالتخطيإل والتننميم المي  يسماهم بمدوره فمم وضمع أهمداف المننممات وسياسمات ا وذلمك  أةها عملية إداريدة: -

 ورييت اط 



 
 
 

 

 

 

وهيا ما يميزها عن اكدارة التقليدية التمم تقموم باسمتخدام المورل كوسميلة  عما :لإلةترةت وشبكات األ المميزةاإلمكاةات  -

   لكتروةي التي يتميز بما يلي:وهذه اإلمكاةات تتمثل في البعد اإلللعمليات اكدارية، 

بيمن م وبمين الزبمائن  أوحيث يتم مج اكنترنمت تفاعمج حسمم ومباشمر سمواء بمين العماملين  ي وعلى مدار الساعة:لالتفاعل اآل -

 والموردين واألطراف األىروط 

يج الك ربمائم التمم إن المزايا التم يتمتع ب ا اكنترنت فم اقتواقت عن بعد وبسرعة همم سمرعة التوصم السرعة الفائقة: -

 تقترب من سرعة الضوءط 

إن الماسسة مع اكنترنت لم تعتد ت تم بالودود التم تفول ا كموارد مادية وبشمرية عمن اآلىمرين  العمل عن بعد وب  حدود: -

 هم إمكانية العمج بال حدود لكترونيةل يا فةن سمة العمج األساسم لألعمال اك

 تروةيةلكمجاالت تطبيق أسلوب اإلدارة اإل

ك ممرت اقجت ممادات بممين بمماح م الشممأن التقنممم ومفكريممه حممول أك ممر المجمماقت واألعمممال التممم يمكممن تعممميم أسمملوب اكدارة 

التقنية علم  اعتبمار أن التقنيمة فمم جوهرهما حاجمة إداريمة، وليسمت ممارسمة  إل أك رها حاجة  أوفم بيئت ا اكدارية،  لكترونيةاك

 ننر عن مدو الواجة إلي اط فقإل تعمم عل  اكدارات بغض ال

 أما عوائد ذلك التطبيق على تلك الجهات الحكومية، فتشمل:  

تقديم الخدمات الياتية بين إدارات الج ة الوكوميمة داىليماً، ويمرتبإل هميا التطبيم  برفمع كفماءة أداء المموظفين ممن ىمالل  ط１

 التغيير والتوديث والتدريس للعاملينط 

 ات إلكترونياً بين مختلف القطاعات الوكوميةط تبادل المعلومات والخدم ط２

تقممديم الخممدمات وتبممادل المعلومممات بممين القطمماعين العممام وننيممرة الخمماص إلكترونيمما عبممر أنشممطة القطمماعين التجاريممة  ط３

 والوناعية والمعلوماتية وغيرهاط

لمدىول إلم  موقمع الج مة الوكوميمة تقديم الخدمات اكلكترونية إل  المواطنين ممن ىمالل منفمي واحمد يسم ج للممراجعين ا ط４

 وطلس الخدمةط

 لكتروةيدةللمنشآت الخاصدة والحكوميدة اإلداريدة اإل واللوائح الداخليةويجب أن تشمل التطبيقات اإلدارية بعض السياسات 

 (.  ١٠٢٢ص م،١٠٢٢)حسين،  وفق اآلتي

  ط األعمال اكدارية１

 ط األعمال المالية ２

 ط أعمال الميزانية ３

 ل المرتبطة بالموارد البشريةط ط األعما４

 ط أعمال المشتريات والتموين５

 ط الماتمرات اكلكترونية: ６

 ط المتابعة اكلكترونية７



 
 
 

 

 

 

 أثر الحاسب اآللي في العنصر اإلداري

 األخطاء التي قد تقع فيها اإلدارة عند استخدام الحاسب اآللي قد تأتي على النحو التالي:  

الننم اليدوية الوالية وليد إل  تطوير ننمم جديمدة، وبالتمالم تنقمج المننم  Mechanizationة اقتجاه الخاطئ إل  ميكن -１

 وبمشاكل ا وعيوب اط 

اقتجاه إل  التطبيقمات الفرديمة التمم تخمدم العممج المورقم المكتبمم، ولميد إلم  المننم المتكاملمة التمم تخمدم عمليمة اتخماذ  -２

يدوية عند توويل ا إل  ننم معلومات آلية وبالتالم يتوول الننام الكتمابم إلم  ننمام القرارات، فيجس تطوير وتوسين التطبيقات ال

 لمعلومات اكدارةط 

ضممعف الننممام اكدار  للمنشممأة ألن اسممتخدام الواسممس اقلكترونممم ق يوممج المشممكالت التممم تواج  مما اكدارة، بممج يمموفر  -３

سمليم يسمتخدم هميه المعلوممات كأسما  قتخماذ القمرارات لومج هميه المعلومات الالزممة لميلك فقمإل وق بمد ممن وجمود ننمام إدار  

 المشكالتط 

 : لكتروةيةدور تنمية الموارد البشرية في تفعيل االدارة اإل

 مهارات إدارة المعلومات:  -１

مدير البرامج والموظفين الميين يمتلكمون الم مارات والمعمارف التمم تضممن سميران مفعمول الموتموو والتعريفمات  -أ

 للبيانات الكبيرة والم بتة، وأنواع ك يرة من المعلومات النوعيةط الواضوة 

متخووممم تكنولوجيمما المعلومممات والمسمماولين عممن إنشمماء اقسممتمارات والملفممات وقواعممد البيانممات التممم تسممتخدم  -ب

 لعرض وتننيم البياناتط

 وفظط موظفم األرشيف والمكتبيين ومدير  المعلومات ىووصاً فم أعمال التونيف والبوث وال -ت

 المهارات التقنية:  -1

 تشغيج البرامج والخدمات وغيرها من البيانات التم توتوي اط  أو األفرادإدارة قواعد البيانات و -أ

 طتوميم وتنفيي أننمة متوافقة مع البنية التقنية التوتية الموجودة -ب

 طوماتتطوير واج ات التخاطس مع المستفيد والتم تس ج للمستفيدين إيجاد واستعمال المعل -ت

 طاىر لتكون مالئمة لالستعمال لطرل جديدة إل شكج  أونقج البيانات من ننام  -ث

 طانشاء مستودعات للبيانات لتكامج المعلومات من موادرها المختلفة لتس يج اقسترجاع واقستعمال الواسع ل ا -ج

 مهارات العرض واالتصا :  -1

تابعمة أهممداف ا و نتائج ما، كمما تعتبمر العممروض م إلم فمم كمج مرحلممة ممن مراحل ما  لكترونيمةتوتماج اكدارة اك

توضممي  جوانممس تممأثرهم و تشممجيع م مممر إجممراء اللقمماءات مممع المشمماركين لحول مما متطلبممات مسممتمرة، وقممد يتطلممس األ

ا، كما تعتبر النشرات اكىبارية وقوائم البريد اقلكترونم والتقمارير الرسممية جميعماً طرقماً لالتوماقت ي ومساهمات م ف

غير مرئم؛ لتضمن المقدرة علم  أىمي  أوعداد وإيوال الموادثة بشكج مرئم إوبيلك تتعدو م ارات العرض وحول ا، 

 تتضمن حقائ  هامةطمختورات  إل البيانات المعقدة وتنقيت ا لتوب  مفيدة لجم ور مودد، وربما يوتاج توويل ا 

 



 
 
 

 

 

 

 مهارات إدارة المشروع:  -1

ارة المشمروع، والتمم تتضممن القمدرة علم  التخطميإل والتننميم عمال التدريس لم ارات إدأيجس تكريد جميع 

  ط ١٢٢ – ١٢١ص  م،٠٢٢٠، رض ومتابعة التقدم وقيا  النتائج وحج المشاكج )جبواوتوزيع الموارد والتف

الماهلين علمياً وفنياً ممن  األفراديتطلس بناء وإعداد  لكترونيةتنمية الموارد البشرية لتفعيج اكدارة اكإن دور  

 طوير التننيمم والتقنم فم آن واحدطبالت هالل التدريس المستمر وربطى

 : لكتروةيةمعوقات تطبيق اإلدارة اإل

 معوقات إدارية:  ط1

 تتمثل المعوقات اإلدارية فيما يلي: 

)آبممو  اقىممتالف فممم الممريو وانتشممار الفوضمم  والوممراعات إلمم مممما يمماد   لكترونيممةغيمماب التوافمم  فممم أهممداف اكدارة اك -

  ط ٦١ص م،٠٢١٠رة، م ا

 قوور آليات التعليم والتدريس وكيلك عدم تبنم اكدارة لالبتكارط  -

 ضعف المخووات التدريبية وغياب التوديد الدقي  لالحتياجات وتقييم عائد التدريسط -

 :  البشريةالمعوقات  .1

 فيما يلي:  أبرزهاويتمثل 

 التم يتم تقديم اط لوجية، والخبرات العالية فم الخدمات وانخفاض الخبرات التكن -

 يقتور التدريس عل  الشرح الننر ط ، حيث لكترونيةعدم كفاية التدريبات الالزمة للعاملين عل  األج زة اك -

 انعدام الوعم ال قافم لدو البعض بتقنية المعلومات عل  المستويين اقجتماعم والتننيممط -

 :  الماليةالمعوقات  .1

 ويتمثل ابرازها فيما يلي: 

، ىاصممة وأن التقنيممة متشممابكة ومتكاملممة وفممم تطممور لكترونيممةد الماليممة الالزمممة لعمممج بنيممة توتيممة لممإلدارة اكضممعف الممموار -

ورات صعباً ومن المستويج التدرج فم توفيرها حيث يتوجس توفيرها جميعاً فم طمستمر، األمر الي  يجعج اللوال ب يه الت

 وقت مودد ىووصاً عل  صعيد المننمة الواحدةط 

 فر مخووات مالية كافية لتدريس العاملين فم مجال ننم المعلوماتط عدم تو -

  ط 01ص م،0228إبراهيم، ارتفاع نفقات ىدمات الويانة ألج زة الكمبيوتر وشبكات ا ) -

 :  القاةوةيةالمعوقات  .1

 ويتمثل ابرازها فيما يلي: 

 اقعتراف بموداقيت اط أوة وعدم اعتمادها كبديج للوثائ  التقليدي لكترونيةعدم اقعتراف بالوثائ  اك -

ج ممد ووقممت طممويلين لوضممع األطممر القانونيممة لممارسممت ا وتوديممد قواعممد تضممبإل  إلمم احتيمماج الواقممع اكدار  اكلكترونممم  -

 معامالتهط 



 
 
 

 

 

 

، وتضمع العقوبمات الرادعمة لمرتكبمم تلمك الجمرائم لكترونيمةاكدارة اك تالتشريعات التم تقوم بتجريم مخترقمم شمبكا انعدام -

  ط 0210، )السبيج

والدفوعات المالية  والتعامج مع البريد اقلكترونم والتوق  ممن  لكترونيةعدم وجود تشريعات قانونية قعتماد التوقيعات اك -

  ط125م، ص0212شخوية طالس الخدمة )الوسن، 

 التطبيقي للدراسة. اإلطار .1

 لمقدسةالنظري عن مديرية شرطة العاصمة ا اإلطار .1.1

 مجا  العمل: 

 

أن يكون المجتمع السعود  األك ر أمناً وطمأنينة من ىالل التميز فم مجال األمن الداىلم والخدمة العامة فم  الـرؤية:

 منطقة مكة المكرمة

رواح األلمقدسممات وتوقيمم  الموافنممة علمم  الننممام العممام وتمموفير التغطيممة األمنيممة فممم منطقممة مكممة المكرمممة وحمايممة ا الرسددالة:

وممتلكات المواطنين والمقيمين ومنع وقمع الجريمة قبج وقوع ا والقبض عل  مرتكبي ا عنمد وقوع ما لتقمديم م للعدالمة باسمتخدام 

 الوسائج الننامية والفنية ودعم وتطبي  أحكام الشريعة، 

وتموفير التغطيمة األمنيمة لكافمة المواقمع علم   الموافنمة علم  الننمام العمام إلم  شرطة العاصممة المقدسمة مديرية سع ت األهداف:

 باسمتخداموحماية األرواح والممتلكات ومنع وقمع الجريمة والقبض عل  مرتكبي ا لتقديم م للعدالمة  مدينة مكة المكرمة،أراضم 

ث التقنيمات وأفضمج الوسائج الننامية والفنية المتاحة كما يعمج عل  توقي  السالمة المرورية وتأهيج منسوبيه عل  استخدام أحمد

درجمة عاليمة ممن رضما الممواطنين والمقيممين  إلم األساليس ألداء م امه الرئيسية وتطوير كافمة الخمدمات األمنيمة بغيمة الوصمول 

 طوتوقي  استقرارهم األمنم

 

 

 

 

 



 
 
 

 

 

 

 الهيكل التنظيمي: 

 

 

 ةالهيكل التنظيمي لمكتب مدير شرطة العاصمة المقدس (:٢شكل )

 

 مديرية شرطة العاصمة المقدسةفي  لكتروةيةاإلدارة اإل

 : ةظام االتصاالت اإلدارية المطور

 وطريقمة سميرمديريمة شمرطة العاصممة المقدسمة، التمم تطبق ما  لكترونيمةيعتبر ننام اقتواقت اكدارية احدو اشمكال اكدارة اك

  كالتالم:العملية يكون 

  سير العمل:

 مديرية شرطة العاصمة المقدسة  إل يتم استقبال المعامالت الواردة من عدة ج ات  ط1

  بعد ذلك يتم تسجيل ا فم ننام اقتواقت اكدارية المطور ط0

 شرح الخطاب من قبج المساول فم الج ة المختوة  ط0

 بالمعلومات المطلوبة يتم تسليم ا رسمياً برقم قيد وتوال للج ة المختوة ط4

 فم المنطقة شرطة المختلفةبعد ذلك تُودَّر المعامالت ويتم اقجابة علي ا من قبج مراكز ال ط5

  يتم تسجيل ا فم ملف اكسج عند قدوم المعاملة لمكتس مدير شرطة العاصمة ط6

  العملية:اقتراح لتحسين هذه  الباحثة وقد وضعت

 المقترح

طباعت ما الغماء بعمض الخطموات التمم تمتم  والماديمة يقتمرحاألم ج للموارد البشمرية  وتوفير اقستخداملتبسيإل عملية سير المعاملة 

  طري  مراسج عن طري  الخطوات التالية: وارسال ا عنورقيا 



 
 
 

 

 

 

اً  كانت المعاملمة ممن الممواطن يمتم كتابمة المعلوممات فمم ننمام اقتوماقت  أوبعد استالم ) الشكوو / الدعوو     -１

  اكدارية المطور

الملفمات و  ألرسمالاقتراح ) انترانمت   ارسال للج ات المعنية للمتابعة و البوث عن طري  اقتواقت اكدارية ب  -２

  المعلومات بين األقسام المختلفة و مشاركت ا

  التنفييكج ج ة تطلع عل  الخطاب الموج ة ل ا و تعمج فم عملية   -３

  و اكجابة عل  التطورات من ىالل اقتواقت اكدارية م ج اتاحة بريد الكترونم داىج الننام  -４

 المعرفة(  )إدارةتعمل بـ يلة لتحويل مديرية شرطة العاصمة المقدسة لمنظمة وس الباحثة قترحت أوهن

 المقترح

تفعيج التدوير الوظيفم الي  يعتبر أحد أساليس اكدارة الودي ة، والمي  بمدوره يسماهم فمم زيمادة اكنتاجيمة داىمج مراكمز 

داع فمم العممج وزيمادة المدوافع والوموافز للمموظفين اكثمراء الموظيفم والتجديمد واكبم إلم الشرطة فم العاصمة المقدسمة، إضمافة 

جانس التخلص من البيروقراطية والروتين وسد النقص فم بعض الم ارات المطلوبة، وهو مما سموف يوققمه ننمام  إل والقيادات 

 رط التدوير بان يكون إجبارياً وليد اىتياراً والتم يس م بشكج إيجابم فم تطوير ىدمات ا للمستفيدين وبشكج مستم

 عمل مستودعات معرفه

 إلم حاليما يمتم أرشمفة البيانمات والمعلوممات واكجمراءات فمم برنمامج اقتوماقت اكداريمة المطمور باكضمافة 

 أتمتمهمكتس األرشيف باعتقاد أن هيه المعلومات سرية ق يمكن قحد أن يطلع علي ما، لكمن هميا غيمر صموي  فقمد يمكمن 

العممج فمم مكتمس ممدير  يتطلمساجمه المجتممع ويمتم عممج نمماذج حسمس مما يوت جميع ذلك ووضع نماذج تتضممن كمج مما

 شرطة العاصمة المقدسة

 الية التطوير والمقارةة 

" عبمر تطبيمم  التقنيمات الرقميممة فمم اكجممـراءات والم مام الوكومـممـية 0202تعتبمر التقنيمة عممامالُ م مما فممم دعمم "رييممة 

يمة متطمورة وتج يمز بنيمة توتيمة تتمتمع بمواصمفات عاليمة بمما يعمزز الكفماءة وبالتالم تسريع ا، ليلك كان البد من وضمع حلمول تقن

 واكنتاجية 

 واختبار الفرضياتتحليل البياةات  .1.1

 المعالجة اإلحصائية للبياةات:

 ما وتوليل ما واسمتخراج معالجت اآللم، ثممالواسس  إل الميدانية، تم ترميز البيانات وإدىال ا  البوثبعد اقنت اء من جمع بيانات   

الوزمة اكحوائية للعلوم اقجتماعية: تم اللجوء المم المعمامالت واقىتبمارات اكحومائية  برنامج "النتائج اكحوائية باستخدام 

 :البوثالتالية فم توليج بيانات 

 التكرارات البسيطة والنسس المئويةط 

 المتوسطات الوسابية واقنورافات المعياريةط 



 
 
 

 

 

 

 باين ذو البعد الواحد )توليج التOneway Analysis of Variance المعروف اىتوماراً باسمم  ANOVA  لدراسمة

فم أحد المتغيمرات ممن نموع  عينة البوثالدقلة اكحوائية للفرول بين المتوسطات الوسابية ألك ر من مجموعتين من 

 ط Interval Or Ratioالنسبة ) أوالمسافة 

 :البحثخطوات تقنين أداة 

 الً: صدق االستبيان: أو 

للتوق  ممن  طيقود بودل اقىتبار صوته فم قيا  ما يدع  انه يقيسه، واقىتبار الوادل يقيد ما وضع لقياسه

صمدل الموكممين،  أوصدل المقيا  تم اقعتماد علم ثمالث طمرل مختلفمة وهمم: الومدل المنطقمم، الومدل النماهر  

 صدل اقتسال الداىلمط

 حتوا(:الصدق المنطقي )صدق الم -أ

الدراسات السمابقة التمم اتخميت ممن  عل بناء هيا اقستبيان واىتيار العبارات المكونة ألبعاده  فم الباح ة اعتمدت

ادارة وتنمية الموارد البشرية موضوعا ل ما، وكميلك اشمتقت بعمض عبمارات اقسمتبيان ممن بعمض اقسمتبيانات الخاصمة 

 اشرغير مب أوبالدراسات السابقة، سواء بشكج مباشر 

 صدق المحكمين: أوالصدق الظاهري  -ب

ضموء التعريمف  فمموذلمك بغمرض دراسمة مفمردات كمج مجمال  الموكمين،مجموعة من  عل تم عرض اقستبيان 

اكجرائممم لممه، وكمميلك ال ممدف مممن اقسممتبيان، وقممد أقممر الموكمممون صممالحية اقسممتبيان بشممكج عممام بعممد إجممراء بعممض 

فمأك ر،  ٪22جاءت نسبة اتفمال الموكممين علي ما  التمتم اكبقاء عل  المفردات الموكمون، وقد  اقترح االتعديالت التم 

 طأبداها الموكمون التمضوء المالحنات  فموتم حيف بعض العبارات وتعديج بعض ا 

 صدق االتساق الداخلي:  -ت

 ممدو وذلمك لمعرفمةلالسمتبيان،  اقسمتبيان والدرجمة الكليمة أبعاد بعد من كج درجة بين اقرتباط معامالت حساب تم    

 جمدولال ىمالل ذلمك ممن اقسمتبيان، ويتضم  صمدل ممدو التوقم  ممن لالستبيان، ول دف الكلية كج بعد بالدرجة ارتباط

 طالتالم

 معامالت اقرتباط بين الدرجة الكلية لكج مقيا  فرع  والدرجة الكلية لالستبيان 

 المواور
معاممممممممممممممممممممممج 

 اقرتباط
 مستوو الدقلة

 221ط2دالة عند  **861ط2 لوالموور األ

 221ط2دالة عند  **800ط2 الموور ال انم

 118ط2 الموور ال الث
غيمممممر دالمممممة عنمممممد 

 25ط2

 221ط2دالة عند  **861ط2 الموور الرابع

 221ط2دالة عند  **410ط2 الموور الخامد

 (: معام ت االرتباط بين الدرجة الكلية لكل مقياا فرعى والدرجة الكلية ل ستبيان٢جدو  )



 
 
 

 

 

 

 ثاةياً: ثبات االستبيان:

درجة عالية من الدقة واكتقان واقتسال فيما تزودنا به من بيانات عمن  عل يقود ب بات اقستبيان عادة أن يكون 

نفمد األشمخاص فمم فرصمتين  علم ال ابمت همو المي  يعطمم نفمد النتمائج )تقريبما  إذا طبم   ، واقىتبمارالبومثعينة سلوك 

 عامج ألفا كرونباخ لوساب ال باتط م وتم استخدام ،مختلفتين

 معامج ألفا المواور

 120ط2 لوالموور األ

 652ط2 الموور ال انم

 111ط2 الموور ال الث

 120ط2 الموور الرابع

 011ط2 الموور الخامد

 المختلفة باستخدام ألفا كروةباخ ومحاورها البحث(: معامل ثبات أداة ١جدو  )

  :البحثمنهج . 1.1

وتوليج وصف  وذلك بغرضعل  المن ج الوصفم بواسطة استجواب عينة من أفراد المجتمع،  ةالباح اعتمدت  

  مشكالته المدروسةط واكجابة عنالبوث  فرضيات

  :البحثمجتمع . 1.1

 ومختلف المناصس، اليكور  )اكناثمن الجنسين من العاملين بمديرية شرطة العاصمة المقدسة،  البوثيتم ج مجتمع  

 .والمعلومات المطلوبة، لتجميع البيانات والمتاحلممكن ا وهيا المجتمع، الضباطط األفرادالموظفين،  سواء من، الوظيفية

  :البحثعينة . 1.1

المناسس لوجم العينة التم تم ج األدن   وهو الود البوث،  فرداً، مم لة لمجتمع ٢٠)قد تم اىتيار عينة عشوائية ل

  ط ٢٠٢١) يساو ىطأ فم تقدير النسبة   و٪٩١)ذلك بدرجة ثقة و البوثمجتمع 

  :توصيف العينة

 النسبة المئوية التكرار الخصائص

 الماهج العلمم 

 11 8 ش ادة الدبلوم

 8ط11 10 المرحلة ال انوية

 4ط64 41 درجة البكالوريو 

 8ط6 5 درجة الماجستير

 122 10 اكجمالم

يةلكترونمستو  الم ارة اك  

40 مستو  مبتدئ  5ط46 

 0ط04 05 مستو  متوسإل

 0ط12 14 مستو  ماهر



 
 
 

 

 

 

 122 10 اكجمالم

 المجال الوظيفم

إشرافيهأعمال إدارية غير   6ط2 1 

إشرافيهأعمال قيادية   5ط02 15 

إلكترونيةأعمال إدارية   2ط00 04 

 4ط16 10 أعمال فنية )حاسس آلم 

 1ط15 11 أعمال إدارية روتينية

 5ط5 4 غير ذلك

 122 10 اكجمالم

 سنوات الخبرة

 6ط05 06 أقج من سنة

سنوات ٠ -١من   1ط0 0 

 1ط0 0 سنوات ١-٠

 4ط1 1 سنوات ٢ -١

وأك رسنوات  ٢  5ط51 40 

 122 10 اكجمالم

المشاركة فم الدورات 

رة التدريبية فم مجال اكدا

لكترونيةاك  

لم أشارك فم أ  دورات 

 تدريبية
46 60 

دورة تدريبية  شاركت فم

 واحدة
 2ط01 16

شاركت فم أك ر من دورة 

 تدريبية
 1ط15 11

 122 10 اكجمالم

توصيف العينة (:٣جدو  )  

  

 البحثةتائج  .1

 الميداةية: البحثةتائج  .1.1

 استجابات أفراد العينة حول كفاءة البرامج التدريبية المقدمة للموظفين:  ط1

 لنسبة ا التكرار كفاءة البرامج التدريبية

 4ط68 52 يجس إعداد المدربين المساولين عن تدريس الموظفين

 0ط08 08 الدورات التدريبية المقترحة من إدارة التطوير تفم بالغرض



 
 
 

 

 

 

 6ط04 18 كفاءة المدربين عالية ولدي م قدرة عل  توصيج المعلومات الوويوة

 10 جملة من سئلوا

 ة البرامج التدريبية المقدمة للموظفين(: استجابات أفراد العينة حو  كفاء1جدو  )

 استجابات أفراد العينة حول الدورات التم يقترح إدراج ا ول ا احتياج من وج ة ننرهم:  ط0

 النسبة  التكرار الدورات

 1طWord، Excel  41 56فيد )وأساسيات الواسس اآللم وبرامج األ

 2ط06 01 اللغات

 0ط10 2 ادارة األعمال

 5ط2 1 وتطوير الياتم ارات التواصج 

 0ط8 6  وضغوط العمج دورات التعامج مع الجم ور

 10 جملة من سئلوا

  : استجابات أفراد العينة حول الدورات التم يقترح إدراج ا ول ا احتياج من وج ة ننرهم5جدول )

 

المدورات المقترحمة  أك رمن  يوجد العديد من الدورات األىرو التم لم تيكر وق تقج أهمية عن التم سردت لكن هيه كانت

 طعينة البوثمن قبج 

 لد  الموظفينط لكترونيةاستجابات أفراد العينة عل  مقيا  مستو  ال قافة اك ط0

                                             

 االستجابة

 عبارات المقياا 

 المتوست ممتاز جيد جداً  جيد مقبو  ضعيف
 االةحراف

 المعياري

الوزن 

 النسبي

راك مف وم المعرفة إد

 لكترونيةاك

 11 05 01 0 4 ك
 88ط10 260ط2 644ط0

 12ط15 22ط41 82ط08 12ط0 52ط5 %

معرفة المفاهيم األساسية 

 لتكنولوجيا المعلومات

 2 00 04 4 0 ك
 04ط11 208ط2 560ط0

 02ط10 02ط45 22ط00 52ط5 12ط4 %

إدراك مف وم التخطيإل 

 اكلكترونم

 10 01 06 4 4 ك
 68ط12 215ط1 504ط0

 42ط16 22ط01 62ط05 52ط5 52ط5 %

إدراك المبادئ األساسية 

قستراتيجية اكدارة 

 لكترونيةاك

 6 06 00 5 0 ك

 14ط12 822ط2 521ط0
 02ط8 02ط42 52ط01 82ط6 12ط4 %

 10 جملة من سئلوا

 لدي الموظفين كتروةيةل(: استجابات أفراد العينة على مقياا مستوي الثقافة اإل1جدو  )
 

 



 
 
 

 

 

 

 يمكن توضيو ا كالتالم: البوثولبيان الفرول عل  هيا المقيا  تبعاً لمتغيرات 

 مصدر التباين المتغيرات
مجموعات 

 المربعات

درجة 

 الحرية

متوست 

 المربعات
 الداللة قيمة ف

 الماهج التعليمم

 281ط1 0 240ط5 بين المجموعات

 11ط10 62 618ط805 داىج المجموعات 201ط2 164ط2

   10 560ط841 المجموع

مستو  الم ارة 

 لكترونيةاك

 204ط11 0 820ط50 بين المجموعات

 411ط11 62 152ط181 داىج المجموعات 024ط2 511ط1

   10 560ط841 المجموع

 المجال الوظيفم

 164ط16 5 800ط80 بين المجموعات

 01ط11 61 102ط151 داىج المجموعات 021ط2 480ط1

   10 560ط841 المجموع

 سنوات الخبرة

 021ط2 4 801ط06 بين المجموعات

 804ط11 68 104ط824 داىج المجموعات 540ط2 118ط2

   10 560ط841 المجموع

الووول عل  

 الدورات التدريبية

 054ط12 0 528ط02 بين المجموعات

 102ط11 12 254ط801 داىج المجموعات 400ط2 814ط2

   10 560ط841 المجموع

مستوي الثقافة على مقياا  العينةلداللة الفروق بين متوسطات درجات أفراد  األحادياختبار تحليل التباين  ( ةتائج1جدو  )

 البحثلدي الموظفين تبعاً للمتغيرات  لكتروةيةاإل

 

والمموظفين فمم مديريمة شمرطة  األفرادشاون الضباط واستجابات أفراد العينة عل  مقيا  مدو مساهمة إدارات   :والمحور األ

 العاصمة المقدسة فم تنمية الموارد البشرية:

                                         

 االستجابة

 عبارات المقياا 

قليلة 

 جداً 
 عالية متوسطة قليلة

عالية 

 جداً 
 المتوست

 االةحراف

 المعياري

الوزن 

 النسبي

ن التدريس يجعج العاملي

بمديرية شرطة العاصمة 

المقدسة أك ر قدرة عل  

مواكبة التطور العلمم والتقنم 

الي  تزداد آفاقه بمعدقت 

 كبيرة كج يوم

 

 

 

 

 

 02 01 15 0 4 ك

 44ط16 252ط1 800ط0
 42ط01 52ط40 52ط02 12ط4 52ط5 %

 4ط61 261ط1 012ط0 12 04 01 1 5 كإدراك القيادات العليا فم 



 
 
 

 

 

 

مديرية شرطة العاصمة 

وارد المقدسة ألهمية الم

 البشرية

 12ط10 22ط00 22ط01 62ط2 82ط6 %

بُعد ريية قيادات مديرية 

شرطة العاصمة المقدسة 

المستقبلية للتوديات التم 

 تواجه تنمية الموارد البشرية

 8 05 02 5 6 ك

 58ط66 240ط1 002ط0
 22ط11 02ط04 12ط02 82ط6 02ط8 %

ة شرطة حرص مديري

العاصمة المقدسة عل  

 لكترونيةاستخدام اكدارة اك

 فم تنمية الموارد البشرية

 2 00 02 1 6 ك

 16ط65 210ط1 088ط0
 02ط10 12ط02 12ط02 62ط2 02ط8 %

حرص مديرية شرطة 

العاصمة المقدسة عل  ترسيخ 

األساليس الودي ة فم تنمية 

  الموارد البشرية

 8 04 06 2 6 ك

 0ط65 282ط1 062ط0
 22ط11 22ط00 62ط05 02ط10 02ط8 %

اقهتمام بتنمية الموارد 

 إل البشرية وتدريب ا ياد  

التعرف عل  كج ما هو جديد 

فم مجال التكنولوجيا 

 واقتواقت

 2 01 08 8 1 ك

 66ط64 110ط1 000ط0
 02ط10 82ط08 42ط08 22ط11 62ط2 %

تعد الموارد البشرية فم 

لعاصمة مديرية شرطة ا

المقدسة مودراً لإلبداع 

 واقبتكار

 0 02 00 10 1 ك

 46ط52 211ط2 210ط0
 12ط0 42ط01 82ط40 42ط16 62ط2 %

الج ود الموفقة لتنمية الموارد 

البشرية تعمج عل  تطبي  

 لكترونيةاكدارة اك

 

 

 1 01 01 14 6 ك

 18ط52 205ط2 252ط0
 42ط1 82ط08 52ط40 02ط12 02ط8 %

 06ط58 212ط1 218ط0 0 12 00 11 2 كمارسات اكيجابية التم الم



 
 
 

 

 

 

تتبع ا إدارة الموارد البشرية 

لتوقي  عملية بناء وتنمية 

 موارد بشرية قادرة ومتميزة
 12ط0 22ط06 82ط40 12ط15 02ط10 %

التناس  بين مديرية شرطة 

العاصمة المقدسة ومراكز 

البووث بالجامعات لتنمية 

 يةالموارد البشر

 5 16 02 11 10 ك

 54ط51 140ط1 811ط0
 82ط6 22ط01 12ط02 12ط15 42ط16 %

 10 جملة من سئلوا

ية والموظفين في مدير األفراد(: استجابات أفراد العينة على مقياا مدا مساهمة إدارات شؤون الضباط و1جدو  )

 شرطة العاصمة المقدسة في تنمية الموارد البشرية

 يمكن توضيو ا كالتالم: البوثهيا المقيا  تبعاً لمتغيرات  ولبيان الفرول عل 

 مصدر التباين المتغيرات
مجموعات 

 المربعات

درجة 

 الحرية

متوست 

 المربعات
 الداللة قيمة ف

 الماهج التعليمم

 106ط102 0 022ط020 بين المجموعات

 801ط62 62 106ط4121 داىج المجموعات 120ط2  142ط0

   10 245ط4582 المجموع

مستو  الم ارة 

 لكترونيةاك

 241ط4 0 140ط10 بين المجموعات

 045ط66 62 824ط4511 داىج المجموعات  28ط2 261ط2

   10 245ط4582 المجموع

 المجال الوظيفم

 26ط148 5 820ط144 بين المجموعات

 526ط0

 200ط2

دالة عند 

 25ط2

 02ط51 61 144ط0845 داىج المجموعات

   10 245ط4582 موعالمج

 سنوات الخبرة

 614ط16 4 456ط66 بين المجموعات

 500ط66 68 482ط4500 داىج المجموعات  222ط2 05ط2

   10 245ط4582 المجموع

الووول عل  

 الدورات التدريبية

 60ط121 0 04ط015 بين المجموعات

 426ط60 12 126ط4014 داىج المجموعات 186ط2 100ط1

   10 245ط4582 موعالمج

مدا على مقياا  العينةلداللة الفروق بين متوسطات درجات أفراد  األحادي( : ةتائج اختبار تحليل التباين 1جدو  )

والموظفين بمديرية شرطة العاصمة المقدسة في تنمية الموارد البشرية تبعاً  األفرادمساهمة إدارات شؤون الضباط و

 البحثللمتغيرات 



 
 
 

 

 

 

بمديريمة شمرطة  لكترونيمةالتوول للعمج بماكدارة اك إل استجابات أفراد العينة عل  مقيا  المبررات التم تدعو  ثاةي:المحور ال

 العاصمة المقدسة:

                                         

 االستجابة

 عبارات المقياا 

قليلة 

 جداً 
 عالية متوسطة قليلة

عالية 

 جداً 
 المتوست

 االةحراف

 ريالمعيا

الوزن 

 النسبي

تزايد أعداد المستفيدين من 

ىدمات مديرية شرطة العاصمة 

 المقدسة

 05 02 10 4 1 ك

 08ط82 205ط2 214ط4
 02ط04 12ط41 82ط11 52ط5 42ط1 %

دعم اكدارة العليا بمديرية 

شرطة العاصمة المقدسة لتطبي  

 لكترونيةاكدارة اك

 15 05 04 6 0 ك

 18ط11 202ط1 582ط0
 52ط02 02ط04 22ط00 02ط8 12ط4 %

اقستجابة للتقدم التقنم فم ننم 

 المعلومات

 11 01 11 2 5 ك
 00ط62 121ط1 466ط0

 12ط15 52ط40 02ط00 02ط10 82ط6 %

القضاء عل  الوراع والخالفات 

الشخوية بمديرية شرطة 

 العاصمة المقدسة

 10 00 04 5 8 ك

 68ط61 186ط1 084ط0
 82ط11 52ط01 22ط00 82ط6 22ط11 %

تنامم األداء الروتينم لدو 

العاملين بمديرية شرطة 

 العاصمة المقدسة

 1 04 02 2 0 ك

 0ط66 256ط2 015ط0
 62ط2 22ط00 12ط41 02ط10 12ط4 %

تشجيع اقتوال بين القادة 

والريساء والعاملين توت 

 ادارت م

 14 11 04 12 8 ك

 0ط65 006ط1 062ط0
 02ط12 02ط00 22ط00 12ط10 22ط11 %

اقستعداد لتطبي  ننام الوكومة 

 بشكج كامج لكترونيةاك

 6 06 01 16 4 ك
 84ط60 252ط1 120ط0

 02ط8 62ط05 82ط08 22ط01 52ط5 %

بإلء تدف  المعلومات بين 

إدارات مديرية شرطة العاصمة 

 المقدسة

 2 10 04 15 0 ك

 46ط60 210ط1 100ط0
 02ط10 42ط16 62ط46 52ط02 12ط4 %

تنسي  قواعد البيانات مع 

 األج زة الوكومية األىرو

 8 11 01 2 10 ك
 62 010ط1 222ط0

 22ط11 02ط00 22ط01 02ط10 42ط16 %

مستوو جودة الخدمات  انخفاض

 الراهنة المقدمة للمستفيدين

 0 10 06 18 0 ك
 64ط58 811ط2 200ط0

 12ط4 82ط11 02ط42 12ط04 12ط4 %



 
 
 

 

 

 

 10 جملة من سئلوا

بمديرية  لكتروةيةالتحو  للعمل باإلدارة اإل إلى(: استجابات أفراد العينة على مقياا المبررات التي تدعو .1جدو  )

 شرطة العاصمة المقدسة

 يمكن توضيو ا كالتالم: البوثولبيان الفرول عل  هيا المقيا  تبعاً لمتغيرات 

 مصدر التباين المتغيرات
مجموعات 

 بعاتالمر

درجة 

 الحرية

متوست 

 المربعات
 الداللة قيمة ف

 الماهج التعليمم

 161ط2 0 020ط02 بين المجموعات

 026ط50 62 018ط0611 داىج المجموعات  221ط2 184ط2

   10 501ط0122 المجموع

مستو  الم ارة 

 لكترونيةاك

 611ط2 251ط04 0 850ط124 بين المجموعات

  

  

 510ط2

  

  

 111ط50 62 662ط0525 لمجموعاتداىج ا

   10 501ط0122 المجموع

 المجال الوظيفم

 526ط1 120ط14 5 258ط010 بين المجموعات

  

  

 0ط2

  

  

 65ط42 61 560ط0006 داىج المجموعات

   10 501ط0122 المجموع

 سنوات الخبرة

 224ط102 4 616ط512 بين المجموعات

 111ط0

 204ط2

دالة عند 

 25ط2

 118ط46 68 225ط0182 داىج المجموعات

   10 501ط0122 المجموع

الووول عل  

 الدورات التدريبية

 616ط25 0 000ط121 بين المجموعات

 100ط52 12 082ط0522 داىج المجموعات  156ط2 221ط1

   10 501ط0122 المجموع

على مقياا  العينةالفروق بين متوسطات درجات أفراد  لداللة األحادي: ةتائج اختبار تحليل التباين (11جدو  )

 البحثبشرطة العاصمة المقدسة تبعاً للمتغيرات  لكتروةيةالتحو  للعمل باإلدارة اإل إلىالمبررات التي تدعو 

 

مديريمة شمرطة بفعاليمة ب لكترونيمةاستجابات أفراد العينة عل  مقيا  المعوقات التم توول دون تفعيمج اكدارة اك المحور الثالث:

 العاصمة المقدسةط

                                         

 االستجابة

 عبارات المقياا 

قليلة 

 جداً 
 عالية متوسطة قليلة

عالية 

 جداً 
 المتوست

 االةحراف

 المعياري

الوزن 

 النسبي

عدم توفر دورات تدريبية فعالة 

 للعاملين

 12 18 01 1 8 ك

 24ط62 081ط1 450ط0
 22ط06 12ط04 82ط08 62ط2 22ط11 %

 5ط68 004ط1 405ط0 12 10 02 5 1 كعدم توفر البرامج التدريبية 



 
 
 

 

 

 

قستخدام الشبكة العالمية 

  للمعلومات )اكنترنت 
 22ط06 42ط16 12ط41 82ط6 62ط2 %

ىدمة اقتوال  إل اقفتقار 

اكدارات  والتواصج بين

والموظفين عن طري  الشبكة 

  كنترانت)االداىلية 

 10 12 00 14 4 ك

 0ط66 141ط1 015ط0
 82ط11 22ط06 52ط01 02ط12 52ط5 %

ندرة العنور البشر  الوطنم 

القادر عل  صناعة تقنية 

 المعلومات

 10 10 00 14 0 ك

 08ط64 212ط1 012ط0
 42ط16 42ط16 82ط40 02ط12 12ط4 %

الكفاءات البشرية  إل اقفتقار 

ج اكدارة المدربة عل  تفعي

 بفعالية لكترونيةاك

 2 15 01 11 1 ك

 84ط60 281ط2 120ط0
 02ط10 52ط02 52ط40 02ط00 42ط1 %

 األفرادعدم اقتناع الضباط و

والموظفين بجدوو تطبي  اكدارة 

 الفعال لكترونيةاك

 2 2 01 12 2 ك

 06ط51 112ط1 860ط0
 02ط10 02ط10 22ط01 22ط06 02ط10 %

التوتية لالتواقت  ضعف البينة

القادرة عل  تومج ضغوط 

 المستفيدين

 2 11 02 11 1 ك

 14ط60 100ط1 101ط0
 02ط10 02ط00 12ط02 12ط15 62ط2 %

ارتفاع تكلفة تطبي  اكدارة 

 تطبي  كلم لكترونيةاك

 8 11 01 11 4 ك
 0ط60 261ط1 112ط0

 22ط11 02ط00 22ط01 02ط00 52ط5 %

واسوبية بين انتشار األمية ال

 المواطنين

 6 10 01 16 8 ك
 8ط51 214ط1 822ط0

 02ط8 42ط16 52ط40 22ط01 22ط11 %

توفر اتجاهات لدو بعض العاملين 

بمديرية شرطة العاصمة المقدسة 

بأن سلبيات العمج اكلكترونم أك ر 

 من إيجابياته

 0 10 01 05 1 ك

 1ط50 256ط2 685ط0
 12ط0 42ط16 22ط01 02ط04 62ط2 %

 10 جملة من سئلوا

بفعالية بشرطة  لكتروةية(: استجابات أفراد العينة على مقياا المعوقات التي تحو  دون تفعيل اإلدارة اإل11جدو  )

 العاصمة المقدسة

 

 



 
 
 

 

 

 

 يمكن توضيو ا كالتالم: البوثولبيان الفرول عل  هيا المقيا  تبعاً لمتغيرات 

 مصدر التباين المتغيرات
مجموعات 

 بعاتالمر

درجة 

 الحرية

متوست 

 المربعات
 الداللة قيمة ف

 الماهج التعليمم

 020ط56 0 221ط168 بين المجموعات

 885ط61 62 250ط4012 داىج المجموعات 441ط2 21ط2

   10 252ط4408 المجموع

مستو  الم ارة 

 لكترونيةاك

 102ط184 0 086ط550 بين المجموعات

 062ط0

 206ط2

دالة عند 

  25ط2

  

 001ط56 62 510ط0886 داىج المجموعات

   10 252ط4408 المجموع

 المجال الوظيفم

 822ط158 5 244ط124 بين المجموعات

 212ط0

 212ط2

دالة عند  

 25ط2

  

 420ط54 61 215ط0644 داىج المجموعات

   10 252ط4408 المجموع

 سنوات الخبرة

 520ط01 4 061ط106 بين المجموعات

 40ط60 68 520ط4010 داىج المجموعات 101ط2  428ط2

   10 252ط4408 المجموع

الووول عل  

 الدورات التدريبية

 

 15ط44 0 0ط88 بين المجموعات

 150ط60 12 652ط4052 داىج المجموعات 425ط2 11ط2

   10 252ط4408 المجموع

على مقياا  العينةلة الفروق بين متوسطات درجات أفراد لدال األحاديةتائج اختبار تحليل التباين  :(11جدو  )

 البحثبفعالية بشرطة العاصمة المقدسة تبعاً للمتغيرات  لكتروةيةالمعوقات التي تحو  دون تفعيل اإلدارة اإل
 

ة شممرطة بفعاليممة بمديريمم لكترونيممةاسممتجابات أفممراد العينممة حممول بعممض المعوقممات اكضممافية التممم توممول دون تفعيممج اكدارة اك

 العاصمة المقدسة: 

 النسبة  التكرار المعوقات

 1ط4 0 إلكترونيةتعزيز البند المالم الكافم للنقلة 

 1ط4 0 قله الدورات                                                           

 1ط4 0 ضعف اللغة اقنجليزية لدو أك ر الموظفين 

 1ط0 0 عائ  كبير  تم ج البيروقراطية فم الننام العسكر 

 1ط0 0 غياب الكادر التقنم الفعال من الضباط 

 1ط0 0 ضياع المعلومات  أوالخوف من التغيير 

 5ط12 58 لم يجس 

  10 جملة من سئلوا

بفعالية  لكتروةية(: استجابات أفراد العينة حو  بعض المعوقات اإلضافية التي تحو  دون تفعيل اإلدارة اإل11جدو  )

 رطة العاصمة المقدسةبش



 
 
 

 

 

 

 

بفعاليمة بمديريمة شمرطة  لكترونيمةاستجابات أفراد العينة عل  مقيا  المقترحمات الكفيلمة بنجماح تفعيمج اكدارة اك المحور الرابع:

 والموظفينط األفرادالعاصمة المقدسة من وج ة ننر الضباط و

                                         

 االستجابة

 ياا عبارات المق

قليلة 

 جداً 
 عالية متوسطة قليلة

عالية 

 جداً 
 المتوست

 االةحراف

 المعياري

الوزن 

 النسبي

التدريس الفعال للعاملين بمديرية 

شرطة العاصمة المقدسة عل  

 استخدام الواسس اقلم

 11 11 05 5 2 ك

 68ط61 065ط1 084ط0
 02ط00 02ط00 02ط04 82ط6 02ط10 %

واسوب نشر ثقافة اكنترنت وال

وكيلك استخدام  لكترونيةواكدارة اك

التقنية بين العاملين بمديرية شرطة 

 العاصمة المقدسة

 18 14 05 2 1 ك

 4ط61 050ط1 012ط0
 12ط04 02ط12 02ط04 02ط10 62ط2 %

إعداد سياسة موددة كدارة 

المعلومات وطرل تخزين ا فم 

 مديرية شرطة العاصمة المقدسة

 10 18 04 10 6 ك

 66ط64 110ط1 000ط0
 42ط16 12ط04 22ط00 82ط11 02ط8 %

تخويص ميزانية كافية لتطبي  

فم  لكترونيةوتفعيج اكدارة اك

  مديرية شرطة العاصمة المقدسة

 16 14 00 2 11 ك

 10ط64 000ط1 026ط0
 22ط01 02ط12 52ط01 02ط10 12ط15 %

زيادة الووافز )المادية والمعنوية  

 لكترونيةم اكدارة اكللعاملين ف

 10 18 12 11 10 ك
 46ط60 000ط1 100ط0

 82ط11 12ط04 22ط06 12ط15 42ط16 %

توديد عملية إدارة المعرفة بين 

العاملين إلكترونياً والتقليج من 

 استخدام ف رسة الملفات الورقية

 15 8 05 12 6 ك

 20ط61 008ط1 226ط0
 52ط02 22ط11 02ط04 22ط06 02ط8 %

المختوين فم علوم  استقطاب

وهندسة الواسس اآللم ومختوين 

فم اكدارة لإلس ام فم نجاح التفعيج 

بمديرية  لكترونيةاألم ج لإلدارة اك

 شرطة العاصمة المقدسة

 10 15 01 10 10 ك

 54ط62 010ط1 201ط0
 42ط16 52ط02 82ط08 82ط11 42ط16 %

تدريد مناهج جديدة بالكليات 

منية تتالءم مع التقدم والمعاهد األ

 العلمم والتطور التقنم

 10 16 14 04 1 ك

 54ط62 062ط1 201ط0
 42ط16 22ط01 02ط12 22ط00 62ط2 %



 
 
 

 

 

 

توفير أدوات تدريبية متخووة فم 

استخدام الواسوب واكنترنت 

للعاملين بمديرية شرطة العاصمة 

 المقدسة

 15 2 18 11 14 ك

 06ط58 420ط1 218ط0
 52ط02 02ط10 12ط04 02ط00 02ط12 %

عمج ورشات عمج فم قاعات 

اقجتماع عن ضرورة العمج عل  

والعائد  لكترونيةتطوير اكدارة اك

 من استخدام ا

 12 10 11 01 10 ك

 10ط56 021ط1 806ط0
 12ط10 82ط11 02ط00 82ط08 42ط16 %

 10 جملة من سئلوا

بفعالية بشرطة  لكتروةيةا المقترحات الكفيلة بنجاح تفعيل اإلدارة اإل(: استجابات أفراد العينة على مقيا11جدو  )

 والموظفين األفرادالعاصمة المقدسة من وجهة ةظر الضباط و

 

 يمكن توضيو ا كالتالم: البوثولبيان الفرول عل  هيا المقيا  تبعاً لمتغيرات 

 مصدر التباين المتغيرات
مجموعات 

 المربعات

درجة 

 الحرية

متوست 

 بعاتالمر
 الداللة قيمة ف

 الماهج التعليمم

 106ط102 0 022ط020 بين المجموعات

داىج  120ط2 142ط0

 المجموعات

 801ط62 62 106ط4121

   10 245ط4582 المجموع

مستو  الم ارة 

 لكترونيةاك

 241ط4 0 140ط10 بين المجموعات

داىج  28ط2 261ط2

 المجموعات

 045ط66 62 824ط4511

   10 245ط4582 موعالمج

 المجال الوظيفم

 26ط148 5 820ط144 بين المجموعات

 526ط0

 200ط2

دالة عند 

 25ط2

داىج 

 المجموعات

 02ط51 61 144ط0845

   10 245ط4582 المجموع

 سنوات الخبرة

 614ط16 4 456ط66 بين المجموعات

داىج  222ط2 05ط2

 المجموعات

 500ط66 68 482ط4500

   10 245ط4582 وعالمجم

الووول عل  

الدورات 

 التدريبية

 60ط121 0 04ط015 بين المجموعات

داىج  186ط2 100ط1

 المجموعات

 426ط60 12 126ط4014

   10 245ط4582 المجموع

ا على مقيا العينةلداللة الفروق بين متوسطات درجات أفراد  األحادي: ةتائج اختبار تحليل التباين (11جدو  )

واألفراد بفعالية بشرطة العاصمة المقدسة من وجهة ةظر الضباط  لكتروةيةالمقترحات الكفيلة بنجاح تفعيل اإلدارة اإل

 البحثللمتغيرات  والموظفين تبعاً 



 
 
 

 

 

 

 استجابات أفراد العينة عل  مقيا  رضا العاملين بمديرية شرطة العاصمة المقدسة بمةدارات المموارد البشمرية المحور الخامس:

 طلكترونيةفم مديرية شرطة العاصمة المقدسة عن التنمية المتبعة فم ظج اكدارة اك

                                         

 االستجابة

 عبارات المقياا 

قليلة 

 جداً 
 عالية متوسطة قليلة

عالية 

 جداً 
 المتوست

 االةحراف

 المعياري

الوزن 

 النسبي

يفضج العاملون العمج 

 لكترونيةكباكدارة ا

 01 00 11 5 1 ك
 18ط12 226ط1 252ط0

 22ط01 52ط01 02ط00 82ط6 42ط1 %

 لكترونيةتزيد اكدارة اك

إنتاجية العاملين 

بةدارات الموارد 

  البشرية

 06 00 12 0 0 ك

 64ط18 218ط1 200ط0
 62ط05 52ط01 22ط06 12ط4 12ط0 %

هناك ارتياح بين 

العاملين لتطبي  اكدارة 

 لكترونيةاك

 00 02 01 1 0 ك

 26ط15 222ط1 150ط0
 52ط01 42ط01 82ط08 62ط2 12ط0 %

تفعيج اكدارة 

 إل ياد   لكترونيةاك

الجسامة  متفاوتةأىطاء 

 فم إدىال البيانات

 0 11 06 01 10 ك

 00ط50 260ط1 616ط0
 12ط4 12ط15 62ط05 82ط08 42ط16 %

يفضج الموظفين العمج 

تقليد  عل  اليدو  ال

 العمج اكلكترونم

 5 1 06 14 01 ك

 00ط42 020ط1 466ط0
 82ط6 62ط2 62ط05 02ط12 82ط08 %

 10 جملة من سئلوا

(: استجابات أفراد العينة على مقياا رضا العاملين بشرطة العاصمة المقدسة بإدارات الموارد البشرية في 11جدو  )

 لكتروةيةبعة في ظل اإلدارة اإلشرطة العاصمة المقدسة عن التنمية المت

 

 يمكن توضيو ا كالتالم: البوثولبيان الفرول عل  هيا المقيا  تبعاً لمتغيرات 

 مصدر التباين المتغيرات
مجموعات 

 المربعات

درجة 

 الحرية

متوست 

 المربعات
 الداللة قيمة ف

 الماهج التعليمم

 402ط6 0 011ط12 بين المجموعات

 51ط6 62 020ط442 موعاتداىج المج  420ط2  282ط2

   10 501ط468 المجموع

  168ط2 106ط1 258ط12 0 810ط00 بين المجموعاتمستو  الم ارة 



 
 
 

 

 

 

 014ط6 62 641ط405 داىج المجموعات لكترونيةاك

   10 501ط468 المجموع

 المجال الوظيفم

 515ط14 5 815ط10 بين المجموعات

 468ط0

 241ط2

دالة عند 

  25ط2

  

 225ط5 61 646ط025 داىج المجموعات

   10 501ط468 المجموع

 سنوات الخبرة

 405ط5 4 628ط01 بين المجموعات

 511ط6 68 800ط446 داىج المجموعات 510ط2  806ط2

   10 501ط468 المجموع

الووول عل  

 الدورات التدريبية

 000ط0 0 441ط6 بين المجموعات

 621ط6 12 214ط460 مجموعاتداىج ال 616ط2 488ط2

   10 501ط468 المجموع

رضا على مقياا  العينةلداللة الفروق بين متوسطات درجات أفراد  األحاديةتائج اختبار تحليل التباين  (:11جدو  )

في ظل اإلدارة  العاملين بشرطة العاصمة المقدسة بإدارات الموارد البشرية في شرطة العاصمة المقدسة عن التنمية المتبعة

 البحثتبعاً للمتغيرات  لكتروةيةاإل

 

 :البحثاختبار فرضيات  ةتائج .1.1

 لى:ولفرضية األا

و  األفمرادلمدو العماملين و ممدو مسماهمة إدارات شماون  لكترونيمةدالة احوائياً بين مستوو ال قافة اك ارتباطيةتوجد عالقة 

 المقدسة فم تنمية الموارد البشريةط الضباط و الموظفين فم شرطة العاصمة 

 المتغيرات

والموظفين فم  األفرادمدو مساهمة إدارات شاون الضباط و

 مديرية شرطة العاصمة المقدسة فم تنمية الموارد البشرية

  Rمعامج اقرتباط )
 Rمعامج التوديد )

Square  

 لكترونيةمستو  ال قافة اك

 لد  الموظفين
 116ط2 **042ط2

لدي الموظفين ومدا مساهمة  لكتروةية(: معامل ارتباط بيرسون لقياا االرتباط بين مستوي الثقافة اإل11)جدو  

 والموظفين في شرطة العاصمة المقدسة في تنمية الموارد البشرية األفرادإدارات شؤون الضباط و

 

  βمعامج )  .Sigمستو  الدقلة )

  0βال ابت ) 580ط2 222ط2

  1βميج )ال 146ط2 220ط2



 
 
 

 

 

 

والموظفين في  األفراد(: معامل ارتباط بيرسون لقياا االرتباط بين مدا مساهمة إدارات شؤون الضباط و.1جدو  )

مديرية ب لكتروةيةالتحو  للعمل باإلدارة اإل إلىشرطة العاصمة المقدسة في تنمية الموارد البشرية، والمبررات التي تدعو 

 شرطة العاصمة المقدسة

 

 الثاةية:الفرضية  

الضممباط و الممموظفين فممم مديريممة شممرطة و رادن مممدو مسمماهمة إدارات شمماون اقفممدالممة احوممائياً بممي ارتباطيممةتوجممد عالقممة 

 ط لكترونيةالتوول للعمج باكدارة اك إل العاصمة المقدسة فم تنمية الموارد البشرية، و المبررات التم تدعو 

 المتغيرات

للعمج التوول  إل المبررات التم تدعو 

بمديرية شرطة  لكترونيةباكدارة اك

 العاصمة المقدسة

 الدقلة معامج اقرتباط

 األفرادمدو مساهمة إدارات شاون الضباط و

والموظفين فم مديرية شرطة العاصمة المقدسة فم 

 تنمية الموارد البشرية

 221ط2 **651ط2

 

والموظفين في  األفرادمساهمة إدارات شؤون الضباط و (: معامل ارتباط بيرسون لقياا االرتباط بين مدا11جدو  )

شرطة العاصمة المقدسة في تنمية الموارد البشرية، ومستوي رضا العاملين بشرطة العاصمة المقدسة بإدارات الموارد 

 لكتروةيةالبشرية في شرطة العاصمة المقدسة عن التنمية المتبعة في ظل اإلدارة اإل

  

  βعامج )م  .Sigمستو  الدقلة )

  0βال ابت ) 620ط1 206ط2

  1βالميج ) 101ط2 222ط2

والموظفين في مديرية  األفرادمدا مساهمة إدارات شؤون الضباط والخطي بين  االةحدار(: معام ت دالة 11جدو )

بمديرية  ةيةلكتروالتحو  للعمل باإلدارة اإل إلىشرطة العاصمة المقدسة في تنمية الموارد البشرية، والمبررات التي تدعو 

 شرطة العاصمة المقدسة

 الفرضية الثالثة:

فم شمرطة العاصممة المقدسمة  والموظفينوالضباط  األفراددالة إحوائياً بين مدو مساهمة إدارات شاون  ارتباطيةتوجد عالقة  

  يةلكترونفم تنمية الموارد البشرية و مستوو رضا العاملين عن التنمية المتبعة فم ظج اكدارة اك

 المتغيرات

مستو  رضا العاملين بمديرية شرطة العاصمة المقدسة بةدارات 

الموارد البشرية فم مديرية شرطة العاصمة المقدسة عن التنمية 

 لكترونيةالمتبعة فم ظج اكدارة اك



 
 
 

 

 

 

 الدقلة معامج اقرتباط

 األفرادمدو مساهمة إدارات شاون الضباط و

صمة المقدسة فم والموظفين فم مديرية شرطة العا

 تنمية الموارد البشرية

 25ط2 *054ط2

والموظفين في مديرية شرطة العاصمة  األفراد(: معامل االرتباط بين مدا مساهمة إدارات شؤون الضباط و11جدو  )

ية المقدسة في تنمية الموارد البشرية، ومستوي رضا العاملين بمديرية شرطة العاصمة المقدسة بإدارات الموارد البشر

 لكتروةيةفي مديرية شرطة العاصمة المقدسة عن التنمية المتبعة في ظل اإلدارة اإل

 

  βمعامج )  .Sigمستو  الدقلة )

  0βال ابت ) 215ط00 222ط2

  1βالميج ) 481ط2 124ط2

ديرية والموظفين في م األفرادمدا مساهمة إدارات شؤون الضباط والخطي بين  االةحداردالة  (: معام ت11جدو )

بإدارات  شرطة العاصمة المقدسة في تنمية الموارد البشرية، ومستوي رضا العاملين بمديرية شرطة العاصمة المقدسة

لكتروةيةالموارد البشرية في مديرية شرطة العاصمة المقدسة عن التنمية المتبعة في ظل اإلدارة اإل  

 

 أهم النتائج: . 1.1

ك ر قدرة عل  مواكبة ألتدريس يجعج العاملين بمديرية شرطة العاصمة المقدسة ل: اتف  العاملين عل  ان اوم الموور األف

التطور العلمم والتقنم الي  تزداد آفاقه بمعدقت كبيرة كج يوم، مما ياكد ان برامج تنمية الموارد البشرية هم التم توقج 

 العاملين فم مديرية شرطة العاصمة المقدسةط 

التوممول للعمممج  إلمم ين متوسممطات درجممات أفممراد العينممة علمم  مقيمما  المبممررات التممم تممدعو توجممد فممرول ذات دقلممة إحوممائية بمم

 1-5سمنوات،  5-0سمنوات،  0-1بمديرية شرطة العاصمة المقدسة، تبعاً لسنوات الخبرة )أقج من سمنة، ممن  لكترونيةباكدارة اك

 ط25ط2ستوو دقلة = وهيه القيمة دالة عند م 111ط0سنوات فأك ر ، حيث بلغت قيمة ف  1سنوات، 

بكفماءة كانمت )عمدم تموفر دورات تدريبيمة فعالمة  لكترونيمةالمعوقمات التمم تومول دون تطبيم  اكدارة اك أبرزمن  ال الث:الموور 

 ، %24ط62للعاملين  فم المقدمة بوزن نسبم 

غيمر  وان المموظفين، لكترونيمةلمة اكانمه ق يوجمد بنمد ممالم كمافم للنق أبرزهما وكان منعدة معوقات أىرو  عينة البوث وقد ذكر

ان اللغمة اكنجليزيمة ضمعيفة عنمد اغلمس العماملين بمديريمة شمرطة  وذكرو ايضماً ل مط  وإعطاء دورات ويجس اعدادهمم يئين بعد 

 ط لكترونيةالعاصمة المقدسة مما يبطئ اقستجابة للعمج عل  اكدارة اك

: التدريس الفعمال للعماملين لكترونيةا برامج تنمية الموارد البشرية لتفعيج اكدارة اكالموور الرابع: من السبج التم يجس ان تتبع 

 وكميلك اسمتخدام واكدارة اكلكترونيمةوالواسوب فالمرتبة ال انية نشر ثقافة اكنترنت  وقد كانت، %68ط61بوزن نسبم  وقد جاء

وطمرل ال الث كانت اعداد سياسة مومددة كدارة المعلوممات  وفم المستووالتقنية بين العاملين بمديرية شرطة العاصمة المقدسةط 

 ط  تخزين ا



 
 
 

 

 

 

بكفمماءة  لكترونيممة، مممما يسمم ج تقبممج العمماملين للعمممج بمماكدارة اكلكترونيممةالموممور الخممامد: العمماملون يفضمملون العمممج بمماكدارة اك

 التغييرط وتقليج مقاومة

 

 : البحثتوصيات . 1.1

 بفعالية بمديرية شرطة العاصمة المقدسة لكترونيةتفعيج اكدارة اكمن شأنه  ما هوالعمج عل  كج  ط1

المعوقمممات التمممم تومممول دون تفعيمممج اكدارة  أبمممرزكانمممت ممممن  ألن مممابتممموفير دورات تدريبيمممة فعالمممة للعممماملين اقهتممممام  ط0

 لكترونيةاك

قدسممة علمم  تطبيمم  اكدارة تشممجع العمماملين بمديريممة شممرطة العاصمممة الم والتشممجيعية التممماتبمماع السياسممات التوفيزيممة  ط0

 ط لكترونيةلدي م رغبة للعمج باكدارة اك وان العاملينىويواً  لكترونيةاك

ممن ىمالل السمعم فمم تموفير متطلبمات  لكترونيمةلتطبي  اكدارة اكالعاملين عن طري  البرامج التدريبية المقننة، ت يئة  ط4

 التطبي  الفعال بمديرية شرطة العاصمة المقدسةط

بشممكج عممام للعمماملين فممم مديريممة شممرطة العاصمممة المقدسممة لتنميممة م ممارات م  يممةمممج علمم  وضممع ىطممإل تدريبيجممس الع ط5

 بشكج ىاصط وم ارات م اكلكترونية

إعطمماء الممدورات  والوممرص علمم ط ج ممة الجم مموروموا وم ممارات اقتوممالادراج دورات عمليممة عممن الواسممس اقلممم  ط6

 التدريبية حسس احتياج كج موظفط

 المساولين عن تدريس العاملين فم مديرية شرطة العاصمة المقدسةط  وتدريس المدربينوتأهيج اعداد  ط1

 طلكترونيةالعمج عل  وضع ىطإل بديلة تتسم بالمرونة لمواج ة تغيرات اكدارة اك ط8

 المراجع:. 1
 

  العربية:المراجع . 1.1

لقمومم لتمأمين الوموم )وقيمة م ط أثر التدريس فم تطوير أداء العاملين: دراسمة حالمة الومندول ا٠٢١٦دم، حساب أحمد )آ ط1

 النيج األبيض ط السودان، جامعة اكمام الم د ، مجلة كلية دلتا العلوم والتكنولوجياط العدد ال الثط 

 ، بيروت: دار صادرط ١م ط لسان العرب، ط٠٢٢١ابن مننور، أبو الفضج جمال الدين بن مكرم ) ط0

 دار السيرة للنشر والتوزيع والطباعةط  ، عمان:لكترونيةم ط اكدارة اك٠٢٢٩احمد، مومد سمير ) ط0

 ل ، دار المسير للنشر والتوزيع والطباعة، عمانطو، الطبعة األلكترونيةم ، اكدارة اك٠٢٢٩أحمد، مومد سمير) ط4

م ط دور البمرامج التدريبيمة أثنمماء العممج فمم رفممع كفماءة العماملين بمماكدارات الرياضمية الجزائريممةط ٠٢١٤بمو رنمان، ىليممجط ) ط5

 ماجستير غير منشورة، الجزائر، جامعة المسيلةط رسالة 

م ط دور الممموارد البشممرية فممم تمويممج التنميممة بممين الننممام المممالم اكسممالمم والننممام المممالم ٠٢٢٦الجمممج، هشممام موممطف ) ط6

 مقارنة، اكسكندرية: دار الفكر الجامعمط  دراسة-الوضعم

ن الننريمة والتطبيم ، المماتمر المدولم للتنميمة اكداريمة، مع مد بمي لكترونيمةم ، اكدارة اك٠٢٢٩الوسن، حسين بن مومد، ) ط1

 مط ٠٢٢٩نوفمبر ٤-١هـ المواف  ١٤٠٢ذو القعدة  ١٦-١٠اكدارة العامة، المملكة العربية السعودية،



 
 
 

 

 

 

 ، األردن: ماسسة الورال للنشر والتوزيعط لكترونيةم ط اكدارة اك٠٢١١حسين، مومد حسين ) ط8

: المعوقات وسبج التطبي  بدول مجلمد لكترونيةم  الوكومة اك٠٢٢٤والوميضم، وليد سليمان )الوماد  بسام عبد العزيز  ط2

 الخليجم العربية، الرياض: مع د اكدارة العامةط  التعاون

: الواقع والمعوقمات وسمبج لكترونيةم ، الوكومة اك٠٢٢٤الوماد ، بسام بن عبد العزيز، الوميضم، وليد بن سليمان ) ط12

لدول الخليج العربية"، ورقة عمج مقدمة للندوة الدورية العاشرة المنعقدة بمع د اكدارة العامة  التعاونمجلد التطبي  بدول 

 م، الرياض، مع د اكدارة العامةط ٠٢٢٤مار   ١٢-١٦فم الفترة من 

 لتوزيعط ل ، عمان، دار الوامد للنشر واو، الطبعة األلكترونيةم ط مبادئ اكدارة اك٠٢١٤الويت، أحمد فتوم) ط11

 ط والتوزيعللنشر  وائجم  إدارة الموارد البشرية المعاصرة، عمان: دار ٠٢٢١عقيلم، عمر وصفم) ط10
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