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 مستخلص:

تهدف هذه الدراسة إلى: التعرف على معالم اإلدارة اإللكترونية في الهيئة السعودية للتخصصات الصحية ومدى تأثر دورة عمل 

 الخصوص.الوثائق المتداولة المنتجة في الهيئة على وجه 

هذه الدراسة في أهمية التعرف علىى رىرو ويليىات اإلدارة اإللكترونيىة فىي أهىد الهيئىات العلميىة المتخصصىة فىي  مشكلةوتكمن 

 المجال الصحي في المملكة العربية السعودية، بما تقدمه من خدمات بالغة األهمية في المجال الطبي والصحي في المملكة.

تحليىىل الوضىىق القىىائم والكشىى  عىىن رىىرو ويليىىات اإلدارة اإللكترونيىىة بالهيئىىة للتعىىرف علىىى أهىىم وقىىد قامىىه هىىذه الدراسىىة علىىى 

المتطلبىىات المسىىتخدمة فىىي نعىىاب العمىىل بالهيئىىة، والتىىي تنىىته عىىن أداة نشىىاراتها المختلصىىة فىىي خدمىىة المجىىال الصىىحي والطبىىي 

 والممارسين في هذا المجال بالمملكة العربية السعودية.
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Electronic information management systems in the development of the Saudi Commission 

for Health Specialties in accordance with the Kingdom's Vision 2030 

 

 

Abstract: 

This study aims to identify the features of electronic management in the Saudi Commission for 

Health Specialties and the extent of the work cycle of the documents produced in the authority in 

particular. 

The problem of this study lies in the importance of identifying the methods and mechanisms of 

electronic management in one of the specialized scientific bodies in the health field in the 

Kingdom of Saudi Arabia, with the services it provides are extremely important in the medical 

and health field in the Kingdom. 

This study has analyzed the status quo and revealed the electronic management methods and 

mechanisms of the authority to identify the most important requirements used in the Authority's 

work system, which results from the performance of its various activities in the service of the 

health and medical field and practitioners in this field in the Kingdom of Saudi Arabia. 

 

Keywords: Health Specializations Authortity, Electronic management Systems, The medical and 

health field in the Kingdom of Saudi Arabia, Electronic Information Management, Electronic 

transaction applications. 
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 أوالً: اإلطار العام للدراسة:

 مقدمة:

هعى القطاع الصحي في المملكة العربية السعودية باهتماب كبير بشكل مستمر ومتتابق مىن وةة أمرنىا سىعيان مىنهم لتحقيىق األمىن 

، "مسيرة رويلة من النمو والتوسق بالخدمات الصىحية أرلقهىا الملىك الم سىم المغصىور لىه بى    الصحي لكل فرد في هذا الورن

"مديريةةة ب نشىىاة  ب5291أصىىدر أمىىره السىىامي عىىاب  عنىىدما-ثىىراهريىىهللا هللا  –رهمن يل سىىعود هللا الملىىك عبىىد العبيىىب بىىن عبىىد الىى

 .(5)الصحة واإلسعاف"

ارتسىمه مالمىع عهىد جديىد مىن الرعايىة الصىحية مىن خىالل ر يىة  –هصعىة هللا –عهىد الملىك سىلما  بىن عبىدالعبيب ومنذ بدايىة 

اةرتقاة بالخدمات الصحية، وكا  أول مبدأ تسعى المملكة لتحقيقىه  ، هيث ُ كر في البُعد األول من الر ية التي تنص على9202

هيث  كىر فيىه "اةرتقىاة بالرعايىة الصىحية إلىى تحقيىق مجتمىق هيىو  مىن  -في الخطط المستقبلية نعران ألهمية القطاع الصحي 

فعىاةن ، وتعبيىب الصىحة العامىة خالل التحول الىورني الىذ  يسىعى إلىى إعىادة هيكلىة للقطىاع الصىحي ليغىدو نعامىان هيىان  ىامالن و

والوقاية من األمراض عبر تطبيق الرعاية الصحية الحديثة المعني بالوقاية من األمراض قبىل وقوعهىا، وتعبيىب وعىي المجتمىق 

الصحي، وكذلك من خالل تحسين الوصول إلىى الخىدمات الصىحية عبىر التغطيىة األمثىل والتوجيىق الجغرافىي العىادل واأل ىمل، 

تقىديم الخىىدمات الصىىحية اإللكترونيىة، والحلىىول الرقميىة لالرتقىىاة بجىىودة الخىدمات الصىىحية، والتركيىب علىىى رضىىا  والتوسىق فىىي

 .(9)المستصيدين عبر تطبيق واتباع أفضل المعايير الدولية المبنية على البراهين

/ 9/ 6( وتىاري 9بموجىهللا المرسىوب الملكىي رقىم )ب/ السةعودية للتخصصةات الصةحية ( )الهيئةةعلى نعىاب  الموافقةوقد صدرت 

هـ كهيئة علمية  ات  خصية اعتبارية مقرها الرئيم بمدينة الرياض، وأجاج النعاب لها أ  تنشئ لهىا فروعىان فىي مختلى  5150

 51أكثىر مىن منارق المملكة مق اإلجاجة لها في الوقه نصسة إنشاة فىروع تابعىة لهىا فىي مختلى  المملكىة والتىي بلغىه هتىى اآل  

ا بأنحاة المملكة  .(0)فرعن

وقد هددت المادة الثانية من نعاب الهيئة األهداف والمهىاب التىي أُنشىئه لتحقيقهىا، هيىث تهىدف إلىى تطىوير األداة المهنىي، وتنميىة 

 وإثراة الصكر العلمي والتطبيق العملي السليم في مجال التخصصات الصحية المختلصة. المهارات،وتشجيق 

ا لتعدد المهاب واةختصاصات للهيئة السىعودية التخصصىات  فقىد اسىتدعى األمىر أ  تقىوب الهيئىة منىذ وقىه مبكىر  الصىحية،ونعرن

لىىذا عملىىه الهيئىىة علىىى إعىىداد تجهيىىبات  ،باإلعىىداد للبنيىىة التحتيىىة اإللكترونيىىة، و لىىك لتنصيىىذ هىىذه المهىىاب المنورىىة بهىىا إلكترونينىىا

 ب.5229هـ/ 5150في منذ إنشائها عاب  ومتطلبات اإلدارة اإللكترونية

 مشكلة الدراسة وأهميتها:

الهيئىات العلميىة المتخصصىة فىي  ويليىات اإلدارة اإللكترونيىة فىي أهىدهذه الدراسة فىي أهميىة التعىرف علىى رىرو  مشكلةتكمن 

 المجال الصحي في المملكة العربية السعودية، بما تقدمه من خدمات بالغة األهمية في المجال الطبي والصحي في المملكة.

هذه الدراسة على تحليل الوضق القائم والكش  عن ررو ويليات اإلدارة اإللكترونية بالهيئة للتعرف على أهم المتطلبىات وقامه 

مستخدمة في نعاب العمل بالهيئة، والتي تنته عن أداة نشاراتها المختلصة في خدمة المجال الصحي والطبي والممارسين في هذا ال

 المجال بالمملكة العربية السعودية.
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ة العاملىة كما أنه ة توجد أية دراسة علمية سابقة تناوله اإلدارة اإللكترونية في مثىل هىذه النىوع مىن الهيئىات العلميىة المتخصصى

داخل المملكة العربية السعودية؛ وهو ما يعد سببنا ضرورينا في إجراة مثل هذه الدراسات التىي نتعىرف مىن خاللهىا علىى الطىرو 

 واألساليهللا التي تتعامل من خاللها مثل هذه الهيئات مق إدارة المعلومات إلكترونينا.

 الدراسة في النقاط التالية: وتتلخص أهمية

علىى دراسىة واقىق إدارة المعلومىات اإللكترونيىة فىي )الهيئىة  تقىوب-هىد علىم الباهثىة  على-علمية  اسةدرتعد هذه أول  -

هيث تقوب الباهثة بتحليل هالة المعامالت واألنعمة والقوانين واللوائع المسىتخدمة فىي إدارتهىا  (،السعودية للتخصصات الصحية

 تطويرها إ  تطلهللا األمر  لك.داخل الهيئة ومن ثم تقديم أهم اةقتراهات والتوصيات ل

 قلة الدراسات والرسائل المطروهة في مجال وثائق ومحصوظات الهيئات العلمية المتخصصة بالمملكة. -

المتخصصىىة فىىي مجىىال األر ىىصة اإللكترونيىىة التىىي تسىىتخدمها الهيئىىة  واألنعمىىة الحديثىىةالتعىىرف علىىى أهىىم البىىرامه  -

 السعودية للتخصصات الصحية في مجاةت عملها المتخصص.

 أهداف الدراسة:

فةي الهيئةة السةعودية  واإلدارة اإللكترونيةة للمعلومةات الصةحية تهدف هذه الدراسةة إلة : التعةرف علة  معةالم التحةول الر مةي

 القطاعةةات واإلداراتفةةي فةةي أداا اشنشةةطة باسةةتخدام التطبيقةةات اإللكترونيةةة  عمةة التةةر ر دورة ومةةدى  ،للتخصصةةات الصةةحية

 ، وتتلخص هذه اشهداف في:بالهيئة

 الممارسين(.) التعرف على التطبيقات المتخصصة وإمكانياتها التي تستخدمها الهيئة لخدمة المستصيدين .5

 واةتصاةت اإلدارية المستخدمة بالهيئة.التعرف على تطبيقات التعامالت اإللكترونية  .9

 تقديم عدد من التوصيات والمقترهات التي تحسن من أداة العمل اإللكتروني في الهيئة. .0

 أسئلة الدراسة:

 ما التطبيقات المستخدمة بالهيئة وإمكانياتها البرمجية التي وفرتها الهيئة لخدمة المستصيدين؟ .5

 التعامالت اإللكترونية اإلدارية والمالية والقانونية بالهيئة؟ما التطبيقات المستخدمة إلدارة  .9

 ما التوصيات والمقترهات القابلة للتنصيذ لتحسين األداة اإللكتروني في الهيئة؟ .0

 حدود الدراسة:

الناتجىىة عىىن  ، واألنشىىطة الصىىحيةتناولىىه هىىذه الدراسىىة المقترهىىة واقىىق اإلدارة اإللكترونيىىة للمعىىامالت الحةةدود الموعةةوعية:

 نشارات وأعمال الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.

 اقتصرت هذه الدراسة على مقر )الهيئة السعودية للتخصصات الصحية( بالرياض.   الحدود المكانية:

 .ب 9292/ هـ  5115الدراسة خالل عاب تم إجراة  الحدود الزمانية:

 مصطلحات الدراسة:

  اإلدارة اإللكترونيةElectronic management 

هىىو مصهىىوب واسىىق  ىىامل تتسىىق تطبيقاتىىه لتشىىمل العديىىد مىىن المجىىاةت وة تقتصىىر علىىى دفىىق الصىىواتير  اإللكترونيىىةمصهىىوب اإلدارة 

لمتصىىل بشىىبكة ومتابعىىة المعىىامالت، وإنمىىا تتضىىمن بىىداخلها كىىل مىىا هىىو إدار ، وتسىىتطيق تنصيىىذها مىىن خىىالل الحاسىىهللا اآللىىي ا

 .(4) تلك( بدو  الحاجة للتواجد  خصينا في هذه الدائرة أو اإلنترنه) المعلومات العالمية
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 :الهيئة السعودية للتخصصات الصحية 

هـ 5150/ 9/ 6( وتاري 9بموجهللا المرسوب الملكي رقم )ب/ الصحية(السعودية للتخصصات  )الهيئةصدرت الموافقة على نعاب 

كهيئة علمية  ات  خصية اعتبارية مقرها الرئيم بمدينة الريىاض، وأجىاج النعىاب لهىا أ  تنشىئ لهىا فروعىان فىي مختلى  منىارق 

ىا  51أكثىر مىن إنشىاة فىروع تابعىة لهىا فىي مختلى  المملكىة والتىي بلغىه هتىى اآل   نصسىهالمملكة مق اإلجاجة لها في الوقه  فرعن

 .(1) المملكةبأنحاة 

 منهج الدراسة:

 ، وهما اللذا  يمكن توضيحهما فيما يلي:اشول نظري، والثاني تطبيقيالدراسة على دراسة جانبين  هذه اعتمدت

وهىىو اإلرىىار الصكىىر  لبنىىاة الدراسىىة، ويىىتم تكوينىىه عىىن رريىىق قىىراةة وتحليىىل وعىىرض اإلنتىىا  الصكىىر   أوالً: الجانةةا النظةةري:

سىواة كانىه رسىائل أكاديميىة، أو كتىهللا، أو دراسىات وبحىوق، أو مقىاةت، أو منشىورات  واإللكترونىيالمنشور بالشكل التقليىد  

 بية.صادرة عن الهيئات والمنعمات المشابهة باللغتين العربية واإلنجلي

في فحص ووص   الميداني في هذا الجانهللا التطبيقي على تطبيق المنهه الوصصي الباهثةاعتمدت حيث   انياً: الجانا التطبيقي:

، و لىك لمناسىبة هىذا المىنهه لتحقيىق أهىداف وتقويم هالة اإلدارة اإللكترونيىة وتطبيقاتهىا بالهيئىة السىعودية للتخصصىات الصىحية

 الدراسة.

 أدوات الدراسة:

 التي اعتمدت عليها الباهثة في: الدراسة تمثله أدوات

 المقابالت الشخصية المقننة:

بالهيئىة بىالمقر  ، مىق عىدد كبيىر مىن المىوظصين(6) البحثاعتمدت الباهثة على المقابالت الشخصية المقننة كأداة رئيسة من أدوات 

 الرئيم والصروع.

 المالحظة:

الهيئىة فىي مععىم اإلدارات واألقسىاب  مىوظصياعتمدت الباهثة على المالهعة الشخصية أثنىاة إجراةهىا للمقىابالت الشخصىية مىق 

كانىه الباهثىة تقىوب بتىدوين بعىال المالهعىات أثنىاة وجودهىا بالمكاتىهللا فالمختلصة، سواة في المقىر الىرئيم أو الصىروع المختلصىة، 

 .اإلدارية

 االستبانة:

استمارة استبانة وجهتها للمسى ولين والمىوظصين العىاملين بقطىاع المعلومىات، والوهىدات اإلداريىة المختلصىة بمقىر  صممه الباهثة

 .لالجمة عن الوثائق اإلدارية والصنية داخل وخار  الهيئة الهيئة وفروعها للحصول على المعلومات

 لالجمة لتحقيق أهداف الدراسة، وبيانها كالتالي:( محاور رئيسة تغطي جميق المعلومات ا0وقد تكونه هذه اةستبانة من )

 المحور األول: البيانات األولية ألفراد العينة. -

 المحور الثاني: البرمجيات المتخصصة بالهيئة واستخداماتها. -

 .نية واةتصاةت اإلدارية بالهيئةالمحور الثالث: تطبيقات التعامالت اإللكترو -

http://www.ajrsp.com/


 م0202-6-5| تأريخ اإلصدار:  اث والنشر العلمي | اإلصدار الرابع عشرالمجلة األكاديمية لألبح

  
 

 

        www.ajrsp.com                                                                                                                         492  

ISSN: 2706-6495 

 
 مجتمع وعينة الدراسة:

الدراسة مىن جميىق المسى ولين والمىوظصين العىاملين بقطىاع المعلومىات، والوهىدات اإلداريىة المختلصىة بمقىر الهيئىة يتكو  مجتمق 

(، وتوجيىىق اةسىىتبانة علىىيهم بهىىدف 512السىىعودية للتخصصىىات الصىىحية، هيىىث تىىم أخىىذ عينىىة عشىىوائية بسىىيطة مىىنهم بحجىىم )

( استبانة صالحة للتحليىل، 512ية داخل وخار  الهيئة، تم استرداد )الحصول على المعلومات الالجمة عن الوثائق اإلدارية والصن

 وترى الباهثة أ  هذا العدد كاٍف لتحقيق أهداف الدراسة. %2290أ  بنسبة استرداد 

أسلوب الصىدو العىاهر  بهىدف التأكىد مىن مىدى صىالهية اةسىتبانة ومىدى  استخدابتم صدق أداة الدراسة )صدق المحكمين(: 

 Cronbach's كرونبىا -ألصىاهيىث تىم اسىتخداب معامىل   بةات أداة الدراسةة:، كمىا اسىتخدمه الباهثىة اض البحثمالةمتها ألغر

Alpha (  ممىا يىدل علىى أ  أداة الدراسىة تتمتىق بثبىات 29291لقياس الثبات في البيانات، وبينه النتائه أ  معامل ألصا كرونبا )

 قبل أفراد العينة.مرتصق، وبالتالي صحة البيانات التي تم جمعها من 

 الدراسات السابقة:

هىد علىم الباهثىة،  علىى –أل  دراسة أكاديمية من قبل للتخصصات الصحية(  في )الهيئة السعودية اإللكترونيةلم تخضق اإلدارة 

 ولكن توجد بعال الدراسات األكاديمية التي تناوله اإلدارة اإللكترونية في م سسات مختلصة منها بالعالم، ومنها:

دراسةة حالةة  :. بعنةوا:: "اإلدارة اإللكترونيةة كدعامةة لعصةرنة البلديةةم(0202. )وكمةال العقريةا بةومعزة،بالقاسةم سةة درا

 .(7)ببلدية حجرة النص"

هدفه هذه الدراسة إلى تشخيص واقق اإلدارة اإللكترونية في البلدية ودورها في عصرنة هىذه األخيىرة مىن خىالل التعىرف علىى 

التحتية ودرجة تبنيها لتكنولوجيا المعلومات واةتصال في ممارساتها اإلدارية وتعامالتهىا مىق المىوارن وكىذا مدى جاهبية بنيتها 

إهالل التطبيقات الحديثة مكا  التعامالت التقليدية، وقد استخدمه الدراسة الوصصي التحليلي، واعتمىدت علىى عىدة أدوات بحثيىة 

 بالبلدية. سجالتوهي المالهعة، والمقابلة، وفحص الوثائق وال

( بعنةةوا:: "دور اإلدارة اإللكترونيةة فةي تحسةين اشداا الةةوايفي دراسةة حالةة علة  الواليةةات 0202دراسةة )ههةرة حمةزة(. )

هدفه هذه الدراسة لتوضيع أثىر اإلدارة اإللكترونيىة فىي تحسىين األداة الىوظيصي فىي ، حيث (8)المنتدبة أوالد هالل في الجزائر"

فىرد  12وقاب الباهث باستخداب اةستبانة كأداة رئيسية في جمق البيانات وتم تطبيقه على عينىة مكونىة مىن  الم سسة محل البحث،

مىىن المىىوظصين اةداريىىين بمختلىى  رتىىبهم بصىىصه عشىىوائية، وتىىم اسىىتخداب المىىنهه الوصىىصي بأسىىلوب التحليىىل اإلهصىىائي فىىي هىىذه 

 هللا دور كبير في تحسين األداة الوظيصي للم سسة.الدراسة، وخلصه الدراسة إلى أ  اإلدارة اإللكترونية تلع

، التةي (2)م( بعنوا:: " أمن الو ائق في البيئة اإللكترونيةة بةادارة السةج  المةدني بالسةودا:"0208ودراسة )أميرة صالح(. )

ى وسىائل تعبيىب هدفه إلى التعرف على اةستراتيجيات والوسائل التي انتهجتها اإلدارة المدروسة لتأمين الوثائق، والتعىرف على

تىم اسىتخداب مىنهه دراسىة وأمن الوثائق والتخطيط لمواجهة الكوارق، كما هدفه الى الوقوف على مهددات أمن نعم المعلومىات 

الحالىىة وتوظيىى  أداة المقابلىىة لتجميىىق البيانىىات، وتوصىىله الدراسىىة الىىى عىىدد مىىن النتىىائه أهمهىىا تىىوفير البنىىي التحتيىىة ألمىىن نعىىم 

 اليهللا وررو متعددة ألمن المعلومات.لسجل المدني واهتماب اإلدارة بتطبيق أسالمعلومات ب دارة ا

 أما الدراسات اشهنبية في موعوع اإلدارة اإللكترونية، فقد نشر منها:

الممكنةات لنمةو    علة  المبنيةة إللكترونيةة اإلدارة نظةم وا ةع م(. بعنوا:: " يةا 0202دراسة )فاع  عبد العلي خرميط(. )

 .(02)" اشوربي في النتائج ودورها المعلومات مؤسسات في  )EFQM) اشوربيالتميز 
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هدفه الدراسة إلى دراسة وتحليل واقق ارتبار وتأثير تطبيق المنهجيات/ الممكنات من عناصر التميىب اةوربىي فىي نعىم اإلدارة 

المنهه الوصصي لدراسىة الحالىة واسىتنبار مىا أوردتىه اإللكترونية  ومستوى ارتبارها وتأثيرها بالنتائه للنمو   نصسه، وتم اعتماد 

المصادر واستمارات جمق البيانات  ات العالقىة بنتىائه تحليىل الموقى  الحىالي، وكانىه أهىم التوصىيات التىي ررهتهىا الدراسىة: 

ى تصعيىل مبىادا القيىادة تعبيب مقومات القيادة الصاعلة وفق أسم التميب األوربي اعتمادان على نعم اإلدارة اإللكترونية والعمىل على

 .المشتركة للمهاب واإلنجاجات إلبراج الر يا والرسالة واألهداف للم سسة وبيا  الصئات المستهدفة وتحديد اةهتياجات

هىدفه هىذه الدراسىة ، و(55) المةوافين(( بعنةوا:: )تةر ير الحكومةة اإللكترونيةة علة  أداا 0202دراسة خا: & فيجي اشري )

من 591الحكومة اإللكترونية على أداة الموظصين، وتم تطبيق هذه الدراسة على عينة عشوائية يبلغ عددهم إلى التعرف على أثر 

موظصي الحكومة اإللكترونية في هكومىة كارنىا تاكىا، وخلصىه الدراسىة إلىى أنىه توجىد ثمىة عالقىة إيجابيىة بىين كىل مىن الصعاليىة 

 تطبيق الحكومة اإللكترونية. الشخصية والكصاةة الشخصية واإلبداع لدى الموظصين عند

  انيًا: اإلطار النظري للدراسة:

 اختصاصات الهيئة:

ا مىن اةختصاصىات العامىة، واألهىداف المرجىو تحقيقهىا مىن خىالل     هدد النعاب األساس إلنشاة الهيئة فىي )مادتىه الثانيىة( عىددن

 :(59) يليبما اةختصاصات قد تحددت أهم وجودها في المملكة العربية السعودية، وكانه 

" وضق البرامه التخصصية المهنية وإقرارها واإل راف عليها، ووضىق البىرامه للتعلىيم المسىتمر فىي التخصصىات  .5

 الصحية، و لك في إرار السياسة العامة للتعليم".

 توصياتها"."تشكيل المجالم العلمية الصحية واللجا  الصرعية الالجمة ألداة عمل الهيئة واإل راف عليها وإقرار  .9

 "اةعتراف بالم سسات الصحية ألغراض التدريهللا والتخصص فيها بعد تقوميها". .0

أنها تسعى لتحقيق العديد من األهداف منىذ إنشىائها، والتىي ويتضع منها اةختصاصات التي هددها نعاب إنشاة الهيئة، هذه بعال 

مهىارات، وإثىراة الصكىر العلمىي، والتطبيىق العلمىي السىليم جاة على رأس هذه األهداف: "تطوير األداة المهني وتنمية وتشىجيق ال

 في مجال التخصصات الصحية المختلصة بالمملكة".

كا  من أولى مهاب الهيئة وأبرج أهدافها المتعلقة بوضق األسم والمعايير الصىحيحة لمباولىة المهىن الصىحية، وتصىني  هىاملي 

  العلمية وقدراتهم العملية. الشهادات الصحية للدرجة المهنية المناسبة لم هالتهم

لذا قامه الهيئة بوضق معايير عدة روعي فيها الدقة والموضوعية في تقدير الخبرة العملية السابقة )التىدريهللا( والالهقىة )الخبىرة 

ثىق ( للحصول على الشهادات والتدريهللا المهني وتقويم قدرات هامليها مهنيان وتصنيصهم تبعان لىذلك ، ويجىهللا علىى الممىارس أ  يو

 :أ هذه األنشطة من  هادته هتى يتم اعتمادها لضما  خلوها من التبوير والتحري ، و

 .أتاهه الهيئة للمتدربين إمكانية الحصول على  هادة البورد السعود  المعادل لشهادة الدكتوراه 

  التسجيل والتصني  المهني.جميق الممارسين الصحيين في المملكة بألبمه الهيئة 

  الشهادات التىي يحصىل عليهىا الممىارس وخبراتىه والتحقىق منهىا، سىواة كانىه صىادرة داخىل المملكىة أو توثق الهيئة

 خارجها.

  .أنشأت الهيئة قاعدة بيانات محدثة لجميق الممارسين الصحيين في المملكة 

  (50) بالمملكةإعادة تشكيل مجلم إدارة الجمعيات العلمية الصحية. 
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  محاور التغيير في الخطة االستراتيجية للهيئة( 5شك  ر م )

  الخطة االستراتيجية للهيئة:

سعه الهيئة في تنصيذها، كا  من  والتي-السابق اإل ارة إليها  –من أجل تحقيق األهداف المحددة، واةختصاصات المختلصة و

الضرور  وضق خطة استراتيجية للتنصيذ لضما  أفضل الممارسات التي تضمن تقديم أفضل الخدمات الصحية للموارنين، 

والعناية بالممارسين للمهن الصحية في المملكة من خالل أعمال الهيئة واختصاصاتها، فكانه الخطة اةستراتيجية التي أقرها 

 .(04) ب9252اة الهيئة في عاب مجلم أمن

و د الحظت الباحثة أ: هذه المحاور التةي تناولتهةا أهةداف الخطةة االسةتراتيجية  ةد اشةتملت علة  عةدة محةاور تتعلةق بةاإلدارة 

الحديثة، وتقنية المعلومات، وتكوين  يادات متخصصة فيها، واالعتماد عل  البيانةات المسةتخدمة التةي يقةوم عليهةا المةوافين 

بالهيئة، وهو ما يشير إل  اهتمام الهيئةة ومجلةس أمنائهةا بهةذه الجوانةا المعلوماتيةة واإلداريةة التةي تعتبةر أساًسةا للنجاحةات 

 واإلنجازات في الممارسات الصحية والطبية المنشودة في المملكة، وهو ما ستركز عليه الفصول القادمة في هذه الدراسة.

 جية للهيئة توعيًحا لهذه المحاور وما تتضمنه، ومن  لك:ولذلك فقد تناولت الخطة االستراتي

 : الخاصىة لالختبىارات إلكترونىي وإدارة تقديم نعاب تطوير أ: محور " يادين في تقنية المعلومات"  د اشتم  عل 

 بصاعليىة، واةسىتخداب واستخدامه الثانية )ممارس بلم(، المرهلة نعاب "ممارس" إرالو خالل من متكاملة فعالة بالهيئة، وأتمتة

 كامل. المهنية وتطبيقه بشكل للشهادات "ألصا" لمشروع كامل اإللكتروني، تطوير التدريهللا والمتدربين إدارة لنعاب الصعال

 المهمىة، وإتاهىة مصىادر  والمعلومىات البيانىات البيانىات، فقىد تضىمن العمىل علىى: إتاهىة علىى أمىا محىور اةعتمىاد

 والمعلومىات المهمىة للجمهىور، وتحديىد البيانات بعال القرار"، وإتاهة ودعم األبحاق نشاة "إدارةالثرية من خالل إ المعلومات

 وخارجها. الهيئة داخل للمستصيدين من وإبداعية دقيقة بطريقة مصادرها، وتقديمها من جمعها ثم المهمة البيانات
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  عةن مةدى مةا وصةلت إليةه الهيئةة مةن وترى الباحثة أيًضا أ: هذين المحورين بشك  خاص يعبةرا: بشةك  أو بة خر

التفكير االستراتيجي المعتمد بشك  أسا  عل  البيانات وإتاحتها، وتقنية المعلومات وتطبيقاتها لخدمة هميةع المسةتفيدين مةن 

 نشاطات الهيئة.

 الهيك  اإلداري التنظيمي للهيئة:

 اشمانة العامة للهيئة ومجلس أمنائها:أوالً: 

ب، وبموجىهللا هىذا الهيكىل التنعيمىي 02/1/9251 األول بتىاري أقر مجلم األمناة بالهيئة الهيكل التنعيمي الجديد خالل اجتماعه 

 :(51) ()نائبا:ومعه  )اشمين العام(األهدق للهيئة فقد ترأس أعمال الهيئة 

  انيًا: المجالس التنفيذية بالهيئة:

 تنصيذيين تحدد اختصاصاتهما بما يلي:يضم الهيكل التنعيمي للهيئة مجلسين 

 المجلس التنفيذي للتعليم والتدريا:  .0

والقواعىىد التنصيذيىىة يىىرتبط هىىذا المجلىىم التنصيىىذ  بىىاألمين العىىاب للهيئىىة السىىعودية للتخصصىىات الصىىحية، وهىىو يُعنىىى بىىالقرارات 

 إقىرارهىو المرتبطة باةعتماد والتدريهللا والتقييم بما يتوافق مق أنعمة الهيئة ولوائحها المعتمدة من مجلىم األُمنىاة، والهىدف منىه 

 .(06) والتدريهللا القواعد المنعمة للتعليم

 المجلس التنفيذي للممارسة المهنية: .0

يرتبط هذا المجلم مبا رة باألمين العاب للهيئة السعودية للتخصصات الصحية، وهو يُعنىى ب صىدار وإقىرار القىرارات التنصيذيىة، 

 من مجلم األمناة.والقواعد التنصيذية المرتبطة بالتصني  والتسجيل بما يتوافق مق أنعمة الهيئة ولوائحها المعتمدة 

 المجلس التنفيذي للجمعيات الصحية: .0

األمين العاب مبا رة، وهو يُعنىى ب نشىاة ومتابعىة أعمىال الجمعيىات  –كسابقيه  – )المجلس التنفيذي للجمعيات الصحية(يتبق هذا 

ا برئاسة األمين العاب.52الصحية بالمملكة، ويتكو  من )  ( سبعة عشر عضون

 اإلدارات التنفيذية:

ومتطلبىات نشىارها الىذ   أكثر وفقنا ألعمالهاعلى إدارة تنصيذية واهدة، أو  التنصيذية(تمله كل رئاسة تنصيذية من هذه )الرئاسات ا 

 .(52)( الهيكل التنعيمي للهيئة 9تقدمه، كما يتضع من الشكل التالي رقم ) 

 :اإلدارات التنفيذية المتعلقة بموعوع الدراسة 

ا من اإلدارات التنصيذيىة  ات الصىلة بموضىوع الدراسىة، وجدت الباهثة من خالل  مراجعتها للهيكل التنعيمي للهيئة أ  هناك عددن

أو بتخصص علم المعلومات على وجه العموب، وهو ما دفق الباهثة للعمل على التنقيهللا عن اختصاصات هذه اإلدارات واألقسىاب 

قد كانه مسميات هىذه اإلدارات منىذ البدايىة أهىد أسىباب اختيىار موضىوع هىذه التنصيذية أينا كا  موقعها بالهيكل التنعيمي للهيئة، ف

ا أل  هذه اإلدارات واألقساب تقوب بمهاب عديدة تقق في تخصص علم المعلومات، وتعاله قضىايا الهيئىة مىن جوانىهللا  الدراسة؛ نعرن

قساب، وتوضيع و ر  عالقاتها بموضوع مختلصة، فكا  هذا الجبة من الدراسة في محاولة لتصهم اختصاصات هذه اإلدارات واأل

 الدراسة، وكذلك بتخصص علم المعلومات وما يدور في فلكه، وهو ما سوف تتناوله هذه الدراسة في الصصول القادمة.

 ومن هذه اإلدارات واش سام التنفيذية:

 :من  سمي: وهي تابعة لألمين العام مباشرة، والتي تشم  ك  اإلدارة التنفيذية لالبتكار والتقنية 

  .سم تقنية المعلومات  
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 .سم التعليم اإللكتروني  

 تقنيىة المعلومىاتلقد كانه تقنيىة المعلومىات أهىد أهىم محىاور الخطىة اةسىتراتيجية للهيئىة، فقىد سىعه لتعبيىب قىدراتها فىي مجىال 

باعتبارها أهد محاور التغيير، فقامه بتعبيب األتمتة في قطاعات وإدارات الهيئىة المختلصىة، فصعلىه )نعىاب ممىارس(، ثىم رورتىه 

بلم(، ثىم أنشىأت نعىاب )ألصىا( للشىهادات المهنيىة والتطبيقيىة، هىذا باإلضىافة إلىى تعبيىب قىدراتها فىي النهىوض  )ممارسإلى نعاب 

 .(51) إلكترونيناالتقييم والمحاكاة، وتطوير النعم اإللكترونية للتقدب لالختبارات وإدارتها كاملة بالتعليم الطبي اإللكتروني، و

أما التعليم اإللكتروني ف نه يعتمد علىى إتاهىة بىرامه التعــىـليم اإللكترونىي الصـىـحية المتخصصىة التىي تتىا  عىن بُعىد مىن خىالل 

هيىث تتىا  مىن خىالل عىدد مىن البىرامه الدراسىية التىي تتىا  للممارسىين لرفىىق  (،الىبالك بىورد (L M Sنعـــــىـاب إدارة الىتعلم 

" وضىق  ، مق مراعاة ما جاة في )المادة الثانية( من نعاب تأسيم الهيئة مىن(52) المهنيةكصاةاتهم العلمية في تخصصاتهم الصحية 

 .(92)مة للتعليم"التعليم الطبي المستمر في التخصصات الصحية، و لك في إرار السياسة العا برامه

ويأتي هذا التطور في إتاهة برامه التعلىيم اإللكترونىي والتعلىيم عىن بعىد مىن خىالل اسىتراتيجية الهيئىة فىي تطىوير التعلىيم الطبىي 

ب، وهىو مىا تىم تعديلىه فىي عىاب 5226المهني للممارسين بالمملكة، هيث أقرت قواعد " التعليم الطبي المستمر" وةئحته منذ عاب 

تضمن هذا اةتجاه فىي التعلىيم الطبىي المسىتمر العديىد مىن الصاعليىات مثىل المى تمرات، والنىدوات، والمحاضىرات،  ب، وقد9222

 . (95) المختلصةوالدورات في مجاةت الطهللا 

 :(99) ومنهافي عدد من المهاب المكلصة بها مركبينا على مستوى الهيئة ككل،  )إدارة التقنية واالبتكار(وتتلخص مهاب 

  اإلدارة بتصميم جميق البرمجيات الالجمة للهيئة.تقوب 

  جميق المشىكالت التقنيىة التىي تواجىه العىاملين فىي اإلدارات المختلصىة  بحل-من خالل قسم الدعم الصني  –تقوب اإلدارة

 سواة ما يتعلق منها باألجهبة، أو البرمجيات المستخدمة، أو الشبكات.

 تواجه الممارسين أو المتدربين أو األعضاة أثناة اسىتخدامهم للبرمجيىات، أو  تقوب اإلدارة بحل المشكالت التقنية التي

 لموقق الهيئة على اإلنترنه.

 .أتمتة جميق اإلجراةات والعمليات اإلدارية مما يحتاجه العمل اإلدار  والمالي والمتخصص بالهيئة 

  إعدادها داخل الهيئة. تستخدمها الهيئة، وخاصة تلك التي تم البرمجيات التيتطوير وتحديث جميق 

 :إدارة المعرفة 

 :(00) التاليةوهذه اإلدارة تابعة لإلدارة التنفيذية للتخطيط والجودة واالعتماد، وتضطلع بالمهام 

  تهتم اإلدارة بىالتخطيط اةسىتراتيجي للهيئىة والتميىب الم سسىي، هيىث قامىه اإلدارة علىى تحقيىق  لىك فىي الصتىرة مىن

 ب.9252إلى  9252

  م  رات األداة اةستراتيجية بالهيئة، هيث تقوب اإلدارة بمتابعة أداة كل إدارة بما كلصه به مىن أعمىال محىددة متابعة

 لها في الخطة اةستراتيجية، وتنبيه اإلدارات التي يقل مستواها عن المعدةت المطلوبة.

 لحلول التي يمكن المواجهة من خاللها.تحديد المعوقات والتحديات التي تواجه الهيئة، ومن ثم تحديد الحلول وبدائل ا 

 .عمل مراجعات سنوية لمبادرات اةستراتيجية المحددة للهيئة للوقوف على ما تم إنجاجه من الخطة اةستراتيجية 

 .إعداد التقارير السنوية عن مدى تقدب اإلدارات المختلصة بما أنيط بها من أعمال خالل السنة 
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ى عدد من األقساب: فمنها ما يختص بم  رات األداة، ومنهىا مىا يخىتص بىالتميب الم سسىي، وتتوجع وظائ  )إدارة المعرفة( عل

 ومنها ما يختص بوضق الخطط اةستراتيجية.

 :إدارة التو يق 

 وهي تابعة لإلدارة التنفيذية لالعتماد المهني:

ويعتبرها من أهىم تعريصىات مصىطلع )التوثيىق(  الصكر ،وقد أورد هشمه قاسم ثالثة عشر تعريصنا ا تمله عليها مصادر اإلنتا  

 :(91) منهاوتم انتقاة ما يلي 

 التوثيق هو: "فن تجميق مختل  أ كال مسجالت النشار الصكر ، وتصنيصها وتيسير سبل اإلفادة منها والوصول إليها".و

 لتحقيق أقصى إفادة ممكنة منها ". وتنعيمها؛وهو: "علم تجميق مصادر المعلومات المدونة واختبانها 

وهو: "فن تيسير اإلفادة من أوعيىة المعلومىات المتخصصىة و لىك بعرضىها، ونسىخها، ونشىرها، وبثهىا، وتجميعهىا، واختبانهىا، 

وتنعيمهىىا، واسىىترجاعها"، وعلىىى كىىل هىىال فىى   كىىل هىىذه التعىىاري  تتصىىق فىىي القيىىاب بىى جراةات التسىىجيل،  موضىىوعيان،وتحليلهىىا 

 ، وتيسير سبل اإلفادة، والتخبين، والتحليل.والتنعيم

عمليىة التأكىد مىن صىحة الشىهادات، و لىك لجميىق الممارسىين الصىحيين الحاصىلين علىى  هىو-وفقنىا لتطبيقىه فىي الهيئىة  والتو يق

صىة خالل اةتصال بالجهة المـصدرة للشهادة، بالتعىاو  مىق  ىركة عالميىة متخص  لك من هادات من خار  المملكة، هيث يتم 

يوب إلى  99تم اةتصاو معها لتنصيذ هذه العملية من خالل فروعها المنتشرة في جميق أنحاة العالم، وتستغرو عملية التوثيق ما بين 

 .(91) المتطلبات هر هسهللا مصدر الشهادة وتعاو  الممارس في إكمال 

 :إدارة التسجي  والتصنيف 

 وهي تابعة لإلدارة التنفيذية لالعتماد المهني:

تتبع هذه اإلدارة )لإلدارة التنفيذية لالعتماد المهني(، التابعة )للرئاسةة التنفيذيةة لشةؤو: الممارسةة المهنيةة(، وتقةوم بالمهةام 

 التالية: 

تنشأ عملية التسجيل في الهيئة من خالل إعداد سجل مهني في قاعدة بيانات الممارسين بالهيئة بحيث يضمن قدرة الممارس علىى 

، ويىىرتبط بعمليىىة التسىىجيل عمليىىة أخىىرى مرتبطىىة بهىىا ارتبارنىىا وثيقنىىا وهىىي عمليىىة التصىىني ، هيىىث يىىتم تصىىني  مباولىىة المهنىىة

الممىىارس بنىىاةن علىىى  ىىهاداته وخبراتىىه المهنيىىة التىىي يتقىىدب بهىىا، وهىىو مىىا يىى د  إلىىى التطىىور المهنىىي الىىذ  يحمىىي المجتمىىق مىىن 

( هتىىى نهايىىة عىىاب 252615تىىم تسىىجيلهم وتصىىني  تخصصىىاتهم )الممارسىىين غيىىر المىى هلين، وقىىد بلىىغ عىىدد الممارسىىين الىىذين 

 .(96)ب9252

وألهميىىة هىىذه اإلدارة وهىىذا الموضىىوع بالنسىىبة ألعمىىال الهيئىىة، فقىىد تىىم إصىىدار "ةئحىىة التصىىني  التسىىجيل المهنىىي"، ثىىم إصىىدار 

وع ونشىىارات هىىذه اإلدارة "القواعىىد التنصيذيىىة لالئحىىة العامىىة للتصىىني  والتسىىجيل المهنىىي"، وهىىو مىىا ي كىىد علىىى أهميىىة الموضىى

 .(92) الهيئةالتنصيذية ضمن نشارات 

 : اإلدارة التنفيذية العامة للتواص 

 ويندر  تحت إشرافها )إدارة التواص  االهتماعي(:
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خصصىىه بالهيئىىة إدارة مسىىتقلة تعمىىل علىىى التواصىىل مىىق المسىىتصيدين مىىن داخىىل وخىىار  الهيئىىة، هيىىث تقىىوب )إدارة التواصىىل 

كل ما يتعلق بالموارد اإلعالمية مثل: نشرات األخبار، والتواصل مىق اإلعالميىين، وإنتىا   دإعدا :(91) التاليةاةجتماعي( بالمهاب 

 المواد اإلعالمية، والتواصل مق القنوات التليصبيونية، وتغطية أهداق الهيئة، وتحسين صورة الهيئة إعالمينا لدى المجتمق.

مثابة الواههة التي تعبر عن نشاطات الهيئة، وتبةرز مجهوداتهةا التواص ( تُعد ب )إدارةوبذلك فا: الباحثة ترى أ: هذه اإلدارة 

المستمرة، وتزي  الغموض عن الموعوعات التي يعتريها الغموض في بعض اشحيةا:، كمةا أنهةا تغطةي بشةك  فاعة  اشحةدا  

 .(02) وغيرهاالتي تقوم بها الهيئة، وخاصة اشحدا  العلمية مث  المؤتمرات والندوات والمحاعرات 

  (02) اشعمال إدارة تحلي: 

 وهي أحد إدارات الرئاسة التنفيذية للتقنية واالبتكار: 

بعمليات التخطيط والتحليل لكل المشروعات التقنية والصنيىة التىي تحتىا  إدارات الهيئىة لتنصيىذها، كمىا  )إدارة تحلي  اشعمال(تهتم 

وكىىذلك القيىىاب بتعىىديل وتطىىوير  (،أنىىه يقىىوب بتحويىىل جميىىق الخىىدمات الورقيىىة إلىىى خىىدمات إلكترونيىىة )عمليىىات التحويىىل الرقمىىي

تقوب بتحليىل جميىق الىنعم اإلداريىة بالهيئىة لتحسىينها بمىا يتوافىق وتطلعىات  الخدمات اإللكترونية التي تم إنتاجها سابقنا، وهي بذلك

 الهيئة وتحقيق أهدافها وسياساتها المحددة للنهوض بالخدمات الصحية في المملكة.

ا من البرمجيات الالجمة لتنصيذ أعمالها، ومن هذه البرمجيات:  وتستخدب إدارة التحليل عددن

 يستخدب في رسم الخطط بعد تحليل األعمال بالهيئة.( وهو فيبو- Visio)برنامه  -

 ( لكتابة الخطط بشكلها النهائي بعد تنصيذها على التطبيق المتخصص في تحليل األعمال.ورد- WORD)برنامه  -

الهيئىة التىي تسىتخدمها  )النمةا   اإللكترونيةة(وتقوب إدارة التحليل بالعديد من تحليالت المشروعات ومن هذه المشروعات: تنصيذ 

والعمىل علىى تنصيىذه وفقنىا للمعىايير  اإللكترونيىة،في أ  إدارة من اإلدارات، فتقوب اإلدارة بتحليل مدى اةهتيا  إلىي هىذه النمىا   

 العلمية المحددة في النشار الذ  تقدمه اإلدارة التي تطلبه، مق تحديد اهتياجات هذه اإلدارة من النمو   المطلوب.

متطلبات الخىدمات المطلىوب تحليلهىا وفقنىا لعىدد مىن اإلجىراةات المحىددة وفقنىا لنمىو   بيانىات إلكترونىي،  ويتم التعامل مق تحليل

 :(9تتحدد بياناته في الجدول التالي رقم )

 اإلهرااات المتبعة في إدارة التحلي  0هدول 

( سةواا كانةت: مبةادرة، أو الجهةة)اإلدارةتهدف هذه الفقرة إلة  تحديةد نةوع الخدمةة المطلوبةة مةن  تعريف الخدمة

 تصميم، أو إدارة فعالية.

الخدمىىة المطلوبىىة للتعىىرف علىىى هجىىم  المسىىتصيدين مىىنتهىىدف هىىذه الصقىىرة إلىىى التعىىرف علىىى فئىىات  المستفيدو: من الخدمة

 التصميم المراد تنصيذه فعلينا ونوعيته التي تتناسهللا مق كل نوعية من ه ةة المستصيدين.

 التعرف على الشرور المطلوبة لتنصيذ الخدمة على المستصيدين منها. شروط الخدمة

ا لهذا ( بالتقدب بطلهللا إلدارة )اإلدارةأوةن تبدأ الجهة  سير عم  الخدمة التحليل عن رريق نمو   إلكتروني أعد خصيصن

إقامىة أهىد  –علىى سىبيل المثىال  –الغرض، بحيث تتضع فيه المتطلبات السابقة، ف  ا كىا  المطلىوب 

 الصاعليات، يتم تحديد ما يلي:

 اهتصىال-مطبوعات  –سنو   ملتقى-عمل  ور ة-)م تمرالصعالية  نوع-وقه الحدق  –تاري  الصعالية 

إعىىال  علىىى مواقىىق التواصىىل  نشىىر-اجتمىىاع  –علىىى مسىىتوى اإلدارة  اهتصىىال-توى الهيئىىة علىىى مسىى

 للهيئة(اةجتماعي 

ثم تحديد موقق الصعالية فهل هي: داخىل الهيئىة، مىق اختيىار رقىم القاعىة، وإمىا أ  تكىو  خىار  الهيئىة 

 يعهر مبا رة هيث يدو  مكا  وموقق تنصيذ الصاعلية.
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ا بعال  المتطلبات الالجمة للصعالية المقامة مثىل: السىما  بالتصىوير، واإل ىراف علىى كما تتحدد أيضن

 التنعيم، وغير  لك من األمور الالجمة أثناة إجراة الصاعلية.

ثانينا تقوب إدارة التحليل بتحويل الطلهللا الىوارد مىن الجهىة )إدارة التواصىل( الطالبىة للخدمىة لالرىالع  خصائص إعافية للخدمة

عليىىه بعىىد إبىىداة المالهعىىات، وبعىىد الىىرد مىىن الجهىىة بتعىىديل المالهعىىات، واإلجابىىة عىىن األسىىئلة 

مىل يىتم إقصىال أيىاب ع 2التحليل المطلوب، وإ  لم يتم الرد في ظرف  تصيدواةستصسارات المطلوبة يتم 

 الطلهللا نهائينا.

 ة يوجد اشنظمة المرتبطة /التكام 

 البيانات التالية يتم تعبئتها بالنمو   اإللكتروني من الجهة )اإلدارة( المعنية بالخدمة

 إدارة التواصل  اإلدارة المعنية بالخدمة

 اسم الموظ  المشرف على تنصيذ الخدمة المواف المسؤول

إلطالق التاريخ المتو ع 

 الخدمة

 التاري  المحدد لتنصيذ الخدمة

 إقامة فعالية  عنوا: الخدمة 

 الطريقة المطلوبة لعرض محتوى اإلعال  صيغة اإلعال: عن الخدمة 

 )داخل الهيئة أو في خار  مقر الهيئة( مو ع تنفيذ الخدمة 

 

بعد بكتابة جميىق المتطلبىات لتنصيىذ المطلىوب وفقنىا  فيما-خالل فريق العمل المحدد لتنصيذ التحليل للصاعلية  من-وتقوب إدارة التحليل 

للنمو   المعبأ والذ  تمه مناقشته مق اإلدارة المعنية بالحدق، ومن ثم يتم تحويله إلىى فريىق المطىورين بالهيئىة لتنصيىذ المطلىوب 

 ة.بكل دقة وفقنا لبيانات التحليل المرفق

هذه اإلجراةات تتبق في الطلبات صغيرة الحجم المعتاد رلبها في الهيئة، أما إ ا كا  المطلوب جوهرينا وأساسينا في أعمال الهيئىة 

مثل إنشاة أهد التطبيقات مثل تطبيق )ممارس بلم( أو غيره من التطبيقات، ف   األمر يحتا  إلى أكثر مما سبق هيث يتم تحديىد 

(، تتحىدد مىن خاللىه جميىق Flow-chartsلالجمة، مق عمل التحليل الىالجب باسىتخداب خىرائط تىدفق العمليىات )المتطلبات بالدقة ا

ا لالسىتخداب مىن قبىل المسىتصيدين، وعمليىات تحليىل  العمليات المطلوب تنصيذها بالبرنامه من بدايتها إلى نهايتها هتى يصبع جىاهبن

 بين ستة  هور إلى عاب بحسهللا مقتضيات التنصيذ. هذه المشروعات الكبيرة قد تستغرو مدة تتراو  ما

وقد قامه إدارة التحليل بتنصيذ التحليل لعدد من المشروعات الكبيرة التي تهم الممارسىين والمتىدربين واألعضىاة، ومنهىا: نمىو   

س بلىم(، رلهللا بطاقة عضوية لرابطة الخريجين، ونمو   رلهللا  ىهادة  ىكر وتقىدير لمىن سىاهم بىدعم مسىيرة ، وتطبيىق )ممىار

(، وجميىىق الصاعليىىات المقامىىة بالهيئىىة، ونمىىو   اةختبىىار النهىىائي للتخصصىىات العامىىة، وخدمىىة الترقيىىة  Matchingوتطبيىىق )

والتسجيل السنو  للمتدربين، وخدمة التقديم على اختبار الترميب الطبي عن رريق موقق الهيئة الخارجي من خالل الدخول على 

 الدخول على  الخدمة وتعبئة النمو   المطلوب. الخدمات اإللكترونية، ومن ثم

  (00) البرامجإدارة تطوير: 

ما يتم إنجاجه من ملصات عمليات التحليل للمشروعات التي تقوب بها إدارة التحليل، والتىي تتضىمن )إدارة تطوير البرامج( تستقبل 

التدفق( للمشروع، وتحديد اإلمكانيات المادية والبشىرية  )خرائطتحديد األهداف من المشروع، والرسومات التوضيحية باستخداب 

الالجمة، والمتوافرة للتنصيذ بالهيئة، والحد األقصى للمىدة البمنيىة المطلىوب التنصيىذ فيهىا، وبالتىالي فى   إدارة تطىوير البىرامه تُعىد 

ا يتخذا  الخطوات التالية   المشروعات: ذلتنصيمكملة إلدارة التحليل في تنصيذ المشروعات، وهما معن

ا لمخطط المشروع المطلوب. .5  ترسل إدارة تحليل األعمال نمو جن
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يتم دراسة المشروع من قبل إدارة تطوير البرامه واةستصسار عما إ ا كانه اإلمكانات التقنية، والوقه متوفرا   .9

 لتنصيذ المشروع في المواعيد المحددة.

 تغرو لتنصيذ المشروع، يتم تنصيذ ما يلي:في هال موافقة إدارة تطوير البرامه على الوقه المس .0

 ( تقديم الخدمة المطلوبة.) ا ات –نما    –تصميم نمو    .1

 البدة في تصميم قاعدة البيانات أو تعديل قاعدة البيانات الموجودة إلضافة الخدمة الجديدة. .1

 اةنتهاة من  ا ات الخدمة، والتعديل في قاعدة البيانات. .6

 ، و لك ببرمجة الخدمة من قبل فريق خاص من المبرمجين ب دارة تطوير البرامه.البدة في التنصيذ البرمجي .2

 البدة في اختبار البرنامه هتى يتم التأكد من صحة الخدمة المقدمة قبل تصعيلها وعرضها على جمهور المستصيدين. .1

اإلدارات تكىو  مختلصىة عىن منع الصالهيات للموظصين في اإلدارة المعنية للمشروع، بحيث تعطى صالهيات لمدير  .2

 تلك التي تعطى لباقي الموظصين باإلدارة.

 إرالو الخدمة ونشرها على موقق الهيئة، ووسائل التواصل اةجتماعي للتعري  بها من قبل المستصيدين. .52

 البدة في استقبال رلبات المستصيدين من الخدمة وفقنا للتوقيتات المحددة.  .55

 .Excel sheetأو  PDFلمتقدمين على اةستمارة اإللكترونية، وتبويدهم بمل  تبويد اإلدارة المعنية بأسماة ا .59

يتم اةتصاو بين إدارة تطوير البرامه واإلدارة المعنية عبر إدارة تحليل األعمال على  بعدما-السابقة  –وبداية من الخطوة الرابعة 

( K2موظصو تطوير البرامه بالدخول على منصة برنىامه )الوقه المستغرو لتنصيذ المشروع، والموافقة على الوقه المحدد يقوب 

 ا   الذكية المطلوبة.لعمل مخططات سير العمل والنم

 :الحوكمة الصحية في الهيئة السعودية للتخصصات الصحية 

تعد الخطط اةستراتيجية التي تتوافق مق الر ية والرسالة أهد أهم مهاب ووظائ  الحوكمة الصحية في الم سسات الصحية، كمىا 

أ  توفير الموارد المادية والبشرية الالجمة لتنصيذ عملية الحوكمة الصحية من المقومات التي تساعد على التنصيذ، وهو مىا يسىتلبب 

واعتمادها، هتى يمكن تقييم األداة في الم سسة، ومتابعىة أداة اإلدارة الصىحية فىي جميىق الم سسىات وضق السياسات والقوانين 

 .(09) الصحيالتي تعمل في المجال 

ا بىىين األرىراف المعنيىة   مىىن-"وإ  تقيىيم القىوى العاملىة الصىىحية ووضىقا السياسىات والتخطىىيط والرصىد يتطلىهللا هىوارن

يساهمو  في إيجاد قىوة عاملىة مسىتدامة ومسىتجيبة". وإ  منعمىة الصىحة  لذينا-الشركاة الحكوميين وغير الحكوميين 

 :العالمية تتصدى لهذه التحديات من خالل

 .تعبيب قدرات الحوكمة كي تتصدى للتحديات التي تواجه القوى العاملة الصحية 

 .تحسين القاعدة العالمية للمعلومات واألدلة 

 وغيرهىىىا مىىىن يليىىىات التعىىىاو  المعنيىىىة بتبىىىادل الخبىىىرات  تيسىىىير تطىىىوير مراصىىىد القىىىوى العاملىىىة الصىىىحية

 .(00)والمعلومات واألدلة لدعم اتخا  القرار السياسي"

وقد قامه الهيئة السعودية للتخصصات الصحية بتحديد كل هىذه المحىاور المهمىة لتنصيىذ عمليىات الحوكمىة الصىحية داخىل الهيئىة 

المملكة ثانينا، لقد هاوله اةستصادة من الحوكمة لمواجهة التحىديات التىي تواجىه أوةن، ثم تنصيذها على الم سسات الصحية العاملة ب

القطىىاع الصىىحي بالمملكىىة، لىىذا فقىىد قامىىه الهيئىىة بتحديىىد الر يىىة والرسىىالة واألهىىداف منىىذ بدايىىة إنشىىائها، ثىىم وضىىعه الخطىىط 

نصيذيىىة ألعمىىال الجىىودة واةعتمىىاد المهنىىي، ، وهىىددت إدارات ت9295اةسىىتراتيجية المتتاليىىة هتىىى انتهىىه بالخطىىة اةسىىتراتيجية 
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ووضعه المعايير الالجمة التىي يحصىل مىن خاللهىا الممارسىو  علىى إجىاجات العمىل المهنىي الصىحي فىي الم سسىات الصىحية 

بالمملكة، كما أنها اهتمه بالتحول اإللكتروني لجميق المعامالت مق اإلفصا  عن تلك المعلومىات الضىرورية لجميىق المسىتصيدين 

ىىا إلىىى التركيىىب علىىى تععىىيم دور الكصىىاةة الثقافيىىة، ودور التعلىىيم والتىىدريهللا المسىىتمر فىىي نجىىا  مىى ن خىىدماتها، هىىذا باإلضىىافة أيضن

الحوكمة الطبية، ومن خالل جميق ما سبق فقد هددت المسى وليات والواجبىات المصروضىة علىى كىل المسىتصيدين الىذين يمارسىو  

عملىه جاهىدة علىى تحسىين وضىق اإلدارة والمىوظصين داخىل الهيئىة فىي جميىق الجوانىهللا  مهنة الطهللا في أرجاة المملكة، كما أنهىا

التقنية، والمهنية التي تستلبب النهوض بمستوى الهيئة، وجعلها تمارس الحوكمة الصحية على أعلى درجىة ممىا يمكنهىا مىن تنصيىذ 

 معاييرها على الممارسين والجمعيات الطبية، والمجالم الصحية بالمملكة.

هذا السةياق فةا: الباحثةة تةرى أ: الهيئةة بمةا  امةت بةه حتة  اي: مةن تحةديث للهيكة  اإلداري التنظيمةي، ووعةع الخطةط  وفي

االستراتيجية، وبناا اإلدارة اإللكترونية الحديثة، ووعع معايير الجودة واالعتمةاد المهنةي واإلداري، وتغطيةة هميةع الخةدمات 

  محاور الحوكمة الصحية داخ  أرو ة الهيئة، بما مكنها فعليًا من العم  علة  تطبيةق الصحية المهنية بالمملكة  د طبقت بالفع

 هذه الحوكمة عل  القطاعات الصحية كافة، المنتشرة بجميع أنحاا المملكة.

  0202الهيئة السعودية للتخصصات الصحية ورؤية المملكة: 

( لتتواكىىهللا ور يىىة 9295راتيجية جديىىدة )يفىىاو جديىىدة نحىىو ، أقىىرت الهيئىىة اسىىت9292تحقيقنىىا لتوجهىىات برنىىامه التحىىول الىىورني 

، وهىىو مىىا يسىىاهم فىىي رسىىم خاررىىة رريىىق جديىىدة للهيئىىة إلهىىداق التغييىىرات الشىىاملة فىىي جميىىق قطاعىىات الهيئىىة 9202المملكىىة 

في المملكىة مىن ومجاةت عملها، واهتماماتها، وتبلور الهدف اةستراتيجي الرئيم وفقنا لهذه الخطة في " هماية وتعبيب الصحة 

 .(04)خالل الكصاةات الصحية الم هلة وفق أعلى المعايير وأفضل الممارسات"

ا أل  ر ا مىىىن األهىىىداف اةسىىىتراتيجية والمسىىىتهدفات، وم  ىىىرات قيىىىاس األداة،  9202يىىىة المملكىىىة  ونعىىىرن قىىىد تضىىىمنه عىىىددن

ىا المحىاور والمبىادرات، والتىي ينبغىي أ   يشىترك فىي تحقيقهىا جميىق القطاعىات بالدولىة واةلتبامات الخاصة لذا فقد تعىددت أيضن

سواة العاب منها أو الخاص أو غير الربحي ، وقد عمل مجلم الش و  اةقتصادية والتنمية بالمملكة على تأسيم نمىو   هوكمىة 

والتوجيهىات العامىة للر يىة ،  اةسىتراتيجيةفعال ومتكامل بهدف ترجمة هىذه الر يىة إلىى بىرامه تنصيذيىة متعىددة تحقىق األهىداف 

وتعتمد تلك البرامه على يليات عمل جديدة تناسهللا ومتطلبات كل األهداف الورنية المشتركة والمرتبطة بالر ية وفقان لمستهدفات 

ا وفقنا للمتطلبات الالجمة وصوةن لتحقيق "ر ية المملكة العربية السعودية   .(02)"9202محددة جمنينا، وتطلق هذه البرامه تبعن

 والتنمىو ،" لتكىو  بمثابىة مىنهه وخاررىة رريىق للعمىل اةقتصىاد   9202وقد تبنه المملكة العربية السعودية "ر ية المملكة 

ليكو  الورن نمو جان ناجحان ورائدان في العالم  بها،واألهداف واةلتبامات الخاصة  للمملكة،وقد رسمه الر ية التوجيهات العامة 

 .وطن طموحمجتمع حيوي، ا تصاد مزهر، من خالل ثالثة محاور أساسية هي:  كعلى كافة اةصعدة و ل

ىا  ا وعالمينىا وناجحن ىا رائىدن وهذه العبارات السابقة توضع أ  ما ورد في الر ية إنما هو يسعى " لوصول المملكة بىأ  تكىو  نمو جن

ولو لم يرد  كرها صىراهة فىي الر يىة، فهىي في كافة األصعدة"، وهوما يعني أ  "الهيئة السعودية للتخصصات الصحية" هتى 

مىىن الم سسىىات األسىىاس فىىي تحقيىىق بعىىال جوانىىهللا هىىذه الر يىىة، أل  اهتمامهىىا بالممارسىىين والمتىىدربين العىىاملين بالتخصصىىات 

ب الصحية هو الذ  يدفق هذا المجال لألماب بما يحقق بعال ما جاة بالر ية، فالممارسين هم المنور بهم تطبيق مهنتهم في المراكى

كما جاة بالر ية؛ ولىذلك فقىد وضىعه الهيئىة  –الصحية والمستشصيات بالمملكة ليحققوا " الرعاية الصحية" للموارنين والمقيمين 

أهداف الر ية في الجوانهللا الصحية أمامها، والتبمه بها، فطورت هيكلها اإلدار ، وهددت استراتيجية جديىدة تتوافىق وأهىداف 

 .(06)ل المهم سوف يختصر على الهيئة الكثير من الوقه في تطويرها ورقيهاالر ية والمملكة في هذا المجا
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  الثًا: اإلطار التطبيقي:

 نظم إدارة المعلومات اإللكترونية: .0

 .(02)هي "اإلدارة الصعالة للوثائق المخبنة في النعم المحوسبة، لدعمها خالل دورة هياتها" :اإللكترونيةواإلدارة 

 

 (08) اإللكترونيةيوضع محاور عمل اإلدارة ( 5 كل )

اإلنشىاة، والتخىبين،  ( أ: اإلدارة اإللكترونيةة تعمة  علة  أربعةة محةاور أساسةية هةي:0هةذا الشةك  السةابق ر ةم ) ويتضح مةن

واإلدارة، والنشىىر، وكىىل مىىن هىىذه المحىىاور يتطلىىهللا وجىىود وتنصيىىذ عىىدد مىىن العناصىىر المهمىىة إلنجىىاجه، هتىىى تىىتم بىىذلك اإلدارة 

 اإللكترونية أل  مشروع أو هيئة أو م سسة.

تعمىىل علىىى تجهيىىب وترتيىىهللا إ  مصهىىوب اإلدارة اإللكترونيىىة يمكىىن تحديىىده ب يجىىاج بأنىىه: " مجموعىىة مىىن األدوات والتقنيىىات التىىي 

على تحقيق جملة من األهىداف  –اإلدارة اإللكترونية  –وتخبين الوثائق بشكل رقمي باستخداب التكنولوجيا الحديثة"، وهي تعمل 

التي تعمل على إيجاد نوع من الصاعلية في التعامل مق المعلومات، منها على سبيل المثىال: تقلىيص الحاجىة إلىى التخىبين والحصى  

ليىد ، المحافعىىة علىىى المعلومىىات فىىي أ ىىكالها اإللكترونيىىة، العمىىل علىىى مركبيىىة إدارة المعلومىىات فىىي مكىىا  واهىىد إلمكانيىىة التق

 .(02)التحكم المنعم فيها"

فلقد أصبحه إدارة الوثائق اإللكترونية أكثر مركبية في إدارة العمل بحيث أنها ة تعمىد فقىط علىى اسىتخداب الىنعم الداعمىة مثىل: 

 الداخلية، ونعم التصوير اإللكترونية، ونعم إدارة تدفق العمل. الشبكات

 لك أل  إدارة المعلومات أو المحتوى في أ  هيئة أو م سسة إنما يتعلق عملها بتوفير هذه المعلومات وتوثيقها مىن خىالل قواعىد 

 .(12) المعلوماتكنولوجيا البيانات المستخدمة في التخبين، وهي بذلك تكو  أكثر أهمية لنجا  الم سسة من إدارة ت

ويجهللا وضق خطة لحص  الوثائق والمعامالت إلكترونينىا فىي المىدى الطويىل، هتىى يمكىن تىوفير معلومىات ومحتىوى هىذه الوثىائق 

وهو ما سي د  بالضرورة إلى تطبيق نعاب الحكومة اإللكترونية بالدولة، والذ  سىوف يىوفر العديىد ، (15) إلكترونينا،ستخدامها وا

 : (19) فيمن المبايا المتمثلة 

: هيث أنه ب هالل الحاسهللا اآللي محىل النعىاب اليىدو  التقليىد ، هىدق تطىور فىي تقىديم الخدمىة سرعة أداا الخدمات .5

ألداة خدمىىة يعىىود  لىىك إلىىى سىىرعة تىىدفق المعلومىىات والبيانىىات مىىن الحاسىىهللا اآللىىي للجمهىىور هيىىث قلىىه الصتىىرة البمنيىىة الالجمىىة 

 .بخصوص الخدمة المطلوبة
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: يالهىى  أ  أداة األعمىىال اإلداريىىة بالطريقىىة التقليديىىة يسىىتهلك كميىىات كبيىىرة جىىدا مىىن األوراو تخفةةيض التكةةاليف .9

 والمستندات واألدوات الكتابية. 

العمل اإلدار  التقليىد  السىائد اآل  يتسىم بالعديىد مىن التعقيىدات اإلداريىة و لىك  : ة  كاختصار اإلهرااات اإلدارية .0

 المطلوب،ن جهة إدارية على العمل ألنه يحتا  في مععم األهيا  إلى موافقة أكثر م

ا يمكىن وهناك من يرى أنه وللقضاة علىى هىذه البيروقراريىة ف نىه ةبىد مىن إتبىاع رريىق الحكومىة اإللكترونيىة والتىي مىن خاللهى

 .(10) والنصقاتلة توفيرا للوقه والجهد تبسيط هذه اإلجراةات، وإنجاجها بسرعة وسهو

اإلدارة اإللكترونيىة ثىورة فىي عىالم اإلدارة الحديثىة نتيجىة لمىـا قدمتىـه مىن يثىار إيجابيىة فىي تسىهيل العمليىات اإلداريىة،  وتعد     

وتقليص وقـه وتكلصـة إنجـاج المهاب، وإتاهة المعلومة في كل وقه، وتطوير األداة الوظيصي، ورفىق مىـستوى الكصىاةة واإلنتاجيىة 

ة ونعم المعلومات في دعـم عملية اإلدارة، وة تقتصر فوائىد اإلدارة اإللكترونيىة علىـى النىواهي للمنعمة من خالل توظي  التقني

 .(11) للمنعمةاإلدارية بل تمتد إلى النواهي اةقتـصادية والـسياسية واةجتماعيـة 

مىة وتحسىينها وتطويرهىا مىن يعتبر موضوع اإلدارة اإللكترونية وتأثيرها على الخدمة العامة هو األسىاس لتر ىيد الخىدمات العا 

 خالل العناصر التالية: 

 هداثة موضوع اإلدارة اإللكترونية باعتبارها أهد أهم استراتيجيات اإلدارة الحديثة. .5

لإلدارة اإللكترونية دورها في الحياة المعاصرة من جميق جوانبها باإلضافة إلى دور الشبكات المستخدمة كالحاسوب  .9

 سة ببعضها البعال. التي تربط جميق فروع الم س

 أ  اإلدارة اإللكترونية هي أنسهللا الحلول لتحقيق التنمية.   .0

 إعادة الصوائد للبالد من خالل تطبيق اإلدارة اإللكترونية في مجال تنعيمها. .1

ظهور العديد من معاهر البيروقرارية والنباعات اليومية بين المىوارنين والمىوظصين، هىول تقىديم الخىدمات العامىة،  .1

 لذ  استلبب تسليط الضوة على اإلدارة اإللكترونية والسعي لتقديم أفضل الخدمات.األمر ا

إ  تطبيق أسلوب اإلدارة اإللكترونية يحقق العديد من الصوائد مىن الناهيىـة اإلداريىة والسياسىية واةقتصىادية واةجتماعيىة، ومىن  

 : (11)أبرج المبايا اإلدارية التي تقدمها اإلدارة اإللكترو نية ما يلي

 تسهيل عملية التخطيط من خالل ما توفره اإلدارة اإللكترونية مـن نعـم معلومات، و بكات اتصال بجميق اإلدارات. .5

تسهيل عملية إدارة الموارد البـشرية بجميـق وظائصهـا مثـل تحديـد اةهتياجات البشرية، والتنمية والتـدريهللا، وتحديىـد  .9

 المـسار الـوظيصي وغيرها.

 الرقابة ومتابعة العمليات المختلصة وسير القرارات وتنصيذها وتحديد مصادر األخطاة. تسهيل عملية .0

تحسين الكصاةة وجيادة الصعالية و لك من خالل القيىاب باألعمىال المطلوبىـة بالطريقىة الصىحيحة مىق جيىادة القىدرة علىى  .1

 .التنسيق بين الدوائر واألقـساب اإلدارية المختلصة

ي استغالل مواردها المختلصة لتوليـد المخرجـات المطلوبة بأقىل تكلصىة ممكنىة، و لىك مىن خىالل جيادة كصاةة المنعمة ف .1

 .أتمتة عملياتها وأنشطتها مما يسهم في تحسين نوعية المخرجات وتقليل التباين والتصاوت في مـستوى األداة

وتحسىىين مسىىتوى أداة المنعمىىات  لمنعمىىة،انخصىىاض تكىىالي  اةنتىىا  وجيىىادة ربحيىىة ا دارة اإللكترونيىىة فىىيوتتمثىىل أهميىىة اإل

الحكومية، وتالفي مخارر التعامىل الىورقي، وجيىادة الصىادرات وتىدعيم اةقتصىاد الىورني، وايجىاد فىرص جديىدة للعمىل الحىر، 

 . (16) المتاهةواةستصادة من الصرص 
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ب ب نشىىاة برنىىامه 9221مىىق بىىدايات عىىاب وقىىد بىىدأت المملكىىة العربيىىة السىىعودية مسىىيرة تحولهىىا للتعىىامالت اإللكترونيىىة الحكوميىىة 

ىر( بهىدف رفىق كصىاةة وإنتاجيىة القطىاع الحكىومي مىن خىالل تقىديم خىدمات إلكترونيىة سىهلة  التعامالت اإللكترونية الحكوميىة )يسر

 .(12) وميسرة لجمهور المستصيدين من الموارنين والمقيمين والبوار وقطاع األعمال

ية عن هاجة القطاع الخاص إليها، فلدى القطاع العاب من المشكالت اإلداريىة مىا يدفعىه دائمىا ة تقل هاجة القطاع العاب إلى التقنو

إلى البحث عن هلول لهذه المشكالت، ومن هلىول تغييىر أسىلوب اإلدارة مىن التقليىد  الجامىد إلىى األسىلوب اإللكترونىي المىر ، 

 :(11) فيفاإلدارة اإللكترونية تساهم 

 القضاا عل  البيرو راطية. .5

 رفع كفااة اشداا اإلداري. .9

   زيادة د ة البيانات .0

  تقليص اإلهرااات اإلدارية، .1

 .(12) العالمانفتاح اإلدارة الحكومية عل   .1

 .(12) الوطنيدعم اال تصاد  .6

ي هل الكثير من الصعوبات التي تعترض من خالل اةسهاب بصاعلية ف دعم اال تصاد الوطنيوتتضع يثار اإلدارة اةلكترونية في 

هركىىة الصىىادرات فىىي الدولىىة، بمىىا يتىىا  لهىىا فىىي ظىىل اإلدارة اإللكترونيىىة مىىن فىىرص التواصىىل مىىق األسىىواو العالميىىة ومعرفىىة 

ا معرفة أهم وأجود المنتجات في هال اةستيراد، للحصول على منتجات األسواو الخارجيىة  اهتياجاتهم في هال التصدير، وأيضن

ا عىىن هيمنىىة بأسىى عار معقولىىة، بىىالتعرف إلىىى معروضىىات األسىىواو، واختيىىار األفضىىل واألنسىىهللا مىىن عروضىىها وأسىىعارها، بعيىىدن

 .(15) خسائرالوسطاة ومشكالتهم، وما قد يلحقونه بالمصلحة الورنية من 

امهىا لتكىو  بىديال إ ا مىا إضافة إلى أ  انصتا  اإلدارة الحكومية على العالم سيقضىي علىى اةهتكىار، ويجعىل الخيىارات متاهىة أم

رفىىق أهىىد المىىوردين األسىىعار عليهىىا، وبخاصىىة فىىي السىىلق  ات الحساسىىية التىىي تمىىم اةهتياجىىات اليوميىىة للمىىوارنين كالسىىلق 

 الحىرةاةستهالكية الضرورية، بما هو متا  من فرص للوصول إلى األسواو الخارجيىة والتنىافم فيهىا فىي ظىل عالميىة التجىارة 

(19). 

  البرمجيات والنظم المستخدمة بادارات الهيئة:نما   من 

 نظام اشرشفة اإللكترونية في اشمانة العامة:

(، وفيىه يىتم هصى  أسىماة  ( Business keyب  كىا  يسىتخدب برنىامه خىاص باألمانىة اسىمه  9226   - 9222فيمىا بىين  عىامي 

ونيىة، و يسىجل بىه محاضىر اةجتماعىات التىي ترسىل إلىى األعضاة فقط، والمهاب التي قاموا بها ،فلم يكىن هنىاك أ  أر ىصة إلكتر

المجىىالم واللجىىا  العلميىىة ، وهىىي عبىىارة عىىن مىىذكرة بحضىىور اةجتمىىاع، التىىي تسىىتخدب فىىي إصىىدار عىىدة تقىىارير تتضىىمن عىىدد 

اةجتماعىىات، وتقريىىر إثبىىات اةجتمىىاع، وتقريىىر هضىىور اةجتمىىاع، وتقريىىر المكافىىيت لألعضىىاة، أمىىا بىىاقي المهىىاب المنورىىة 

 باألعضاة فكانه تصدر بشكلها  الورقي، فكا  يتم الصرف عبر إدارة البنوك سابقان بالهيئة .

، ومن خالله قامه األمانة العامة بعمل نعاب أر صة إلكترونية كاملىة لجميىق القىرارات  4sب عندما أنته برنامه  9226ومنذ عاب 

جتماع بشكل إلكتروني لألعضاة سواة من كا  منهم داخل المملكة الصادرة عن المجلم، كما استخدب البرنامه في الدعوة لعقد ا

 .(10)أو خارجها، تقرير الصرف، وإرسال رلهللا تذكرة سصر بشكل إلكتروني عبر البرنامه
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 :المالية بالهيئةإدارة المشتريات واإلدارة  -

الذ  يسمع أل  موظ  في أ  إدارة برفىق رلىهللا  ىراة  (ERB)نعاب وإدارة المشتريات بالهيئة  (11) في اإلدارة الماليةيستخدب  

 أهد المستلبمات المطلوبة بالهيئة، هيث يتحول الطلهللا إلى الموظ  المختص ب دارة المشتريات والعقود عبر النعاب، 

مىر أ الشىراة إلىىرلىهللا  ورقىي بتحويىلويقوب الموظ  المختص ب دارة المشتريات والعقود بعد اسىتالب المسىتندات األصىل بشىكل 

الشراة إلى أمر  يتحول أمرالتي تمر بسلسلة من اةعتمادات المالية، إلى أ   الشراة، راة، فيقوب الموظ  بتجميق رلبات أوامر 

 المالية.للمورد من اإلدارة  صرف يصدر

 إدارة المشاريع: -

أنتجته  ىركة مايكروسىوفه خىاص (  وهو برنامه تجار  عاب Project professionalتستخدب إدارة المشاريق اآل  برنامه ) 

، هيث يكو  لكىل موظى  ملصىه الخىاص بىه فىي المشىروع، ويمكىن مشىاركته مىق فريىق العمىل، و كىرت (11)ب دارة المشاريق فقط

( وهىو Enter Price project  Managementمديرة اإلدارة أنه سوف يىتم تطبيىق برنىامه جديىد فىي القريىهللا وهىو برنىامه:) 

اإلدارات بالهيئة تعبئة نمىو   المبىادرة الخاصىة بىاإلدارة، و كىذلك ب مكىا  مىوظصي جميىق هىذه اإلدارات برنامه يتيع لكل مدراة 

 .(16)اةرالع على خطط المشاريق المقدمة مما يوفر الوقه والجهد المستغرو في استخداب البرنامه الحالي

إدارة المشىروعات هيىث تتبىق الخطىوات التاليىة  أما اآل  فيتم اسىتخداب نمىا   إدارة المشىروع مىن خىالل تصىميمها علىى برنىامه

 موضحة بالصور التالية:

ىا، ومىن ثىم تحويلهىا  تبدأ عمليات التقدب على المشروعات من اإلدارات المختلصة، واسىتقبال إدارة المشىروعات لهىذه الطلبىات تباعن

عند تقديمىه  تضمن بيانات كاملة عن المشروعإلى األمانة العامة للحصول على الموافقة المبدئية على المشروع المقدب، على أ  ي

 من اإلدارة الطالبة.

الخطىوة التاليىىة هىىي: اعتمىىاد المشىىروع المقىىدب بعىىد موافقىىة األمانىىة عليىىه، وتحديىىد الميبانيىىة الالجمىىة لىىه، تعقىىد إدارة المشىىروعات 

ا مق اإلدارة التي ررهه   المطروهة هول جدوىاةستصسارات وتعبئة نمو   كامل يتضمن الرد على  المشروع للمناقشةاجتماعن

يتم تنصيذ المشروع ؟، وكل ما يخصه من متطلبات لتجهيب ها في  المشروع؟ وكي المشروع المطلوب تنصيذه، وماهي الصوائد من 

نطاو العمل من األرراف المعنية بالمشروع، مق تحديد الخطة البمنية الالجمىة لىذلك، وتحديىد اختصاصىات العمىل لكىل موظى  

 ئة في إنجاج المشروع.الهيمعني ب

أما الخطوة األخيرة، فتبىدأ بعىد إنهىاة المشىروع واسىتيصائه لجميىق الشىرور والخطىوات المحىددة، والتأكىد مىن تنصيىذه وفقنىا لمىا هىو 

 ومن ثم يتم عمل نمو   إقصال المشروع.مخطط له دو  خلل، 

 يوجىىد تطبيىىق خىىاص تسىىتخدمه اإلدارة للتعامىىل مىىق إدارة المشىىروعات، فيسىىتخدب اآل  برنىىامه ة-وكمىىا سىىبق الىىذكر  –وهاليىىان 

(Project professional:وهو برنامه تجار  كما سبق القول. وتوضع الصورة التالية أهد  ا ات التطبيق )  
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 ((Project professionalصورة ر م أحد شاشات برنامج

 : (27) الصحيةالرئاسة التنفيذية للجمعيات  -

جمعية صحية ومهنيىة بالمملكىة مىن خىالل تطبيىق مخصىص لهىذا النشىار المهنىي  16كما سبق ف   هذه الرئاسة تقوب على خدمة 

الصحي، هيىث يمكىن للمىارس أ  ينشىئ جمعيىة جديىدة وفقنىا للشىرور والقواعىد المحىددة مىن قبىل الهيئىة، فيقىوب الممىارس بتعبئىة 

عن رريق موقىق الهيئىة، وبالىدخول علىى قسىم الجمعيىات الصىحية يقىوب العضىو بتعبئىة نمىو    نمو   رلهللا  إنشاة جمعية جديدة

رلهللا إنشاة جمعية بشكل إلكتروني من موقق الهيئة، ثم يقوب بطباعته، ومن ثم إهضاره  ورقينا إلى الموظ  المس ول عىن  لىك، 

مىرة أخىرى وإرسىالها إلىى الموظى  المخىتص عىن رريىق ليتم توقيق  العضو الذ  رلهللا إنشاةها بالتوقيق أمامه ومن ثم أر صتها 

 البريد اإللكتروني . 

العضو تسجيل اسمه، ورقم الهوية، وتخصصه، ورقم التصىني  الخىاص بىه فىي الهيئىة، والىذ  يعتبىر مىن  ويتضمن النمو   من

أهم البيانات المطلوبىة؛  لىك أل  الموظى  المخىتص يقىوب بمراجعىة ومطابقىة رقىم تصىني  العضىو مىق مىا هىو مسىجل إلكترونينىا 

 ت.( للتأكد من صحة جميق البيانا4sبالهيئة، و لك بالرجوع لبرنامه )

يقوب العضىو ب رسىال الطلىهللا بعىد تسىجيل جميىق مىا هىو مطلىوب ثىم تنتقىل هىذه البيانىات لىدى الموظى  فىي برنىامه إدارة  ومن ثم

 الجمعيات الصحية، 

 إدارة التدريا بالهيئة:  -

أكتىوبر مىن كىل تستخدب إدارة التدريهللا موقق الهيئة اإللكتروني لإلعال  عن برامه الدراسات العليا والتدريهللا المهني بالهيئىة فىي 

الذ  يربط الممارس بالمركب الطبي الذ  يختاره، وهو برنىامه خىاص  ( (matching systemعاب، مستخدمة في  لك برنامه 

السىيرة  –درجىة التصىني   –رقىم الهويىة  –بقسم القبول والتسجيل، هيث يىتم تسىجيل بيانىات الممىارس التىي تتكىو  مىن:) اسىمه 

 .(28)درب بتسديد المبلغ المطلوب عن رريق برنامه سداد(، ثم يقوب المت  .C.vالذاتية
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 ((matching systemحد شاشات برنامج شصورة 

وبعدها تصل الطلبات المقدمة لموظصي اإلدارة بحسهللا التخصصات المهنية الصحية، فيتعامل كل منهم مق قائمة المقبولين هسىهللا 

 التدريهللا.( يحص  ب دارة Excel Chetإكسيل )تلك التخصصات، ومن ثم يتم هص  أسماة المقبولين في مل  

ىا مختلصىة، ومتعىددة فىي ي  واهىد،  ا من التطبيقات المختلصة التي تخدب أغراضن ومما سبق، يتضع أ  الهيئة أنتجه واستخدمه عددن

المطلوبىة فىي  ولذلك ف   الجدول التالي يوضع التتابق البمني إلنشاة هذه التطبيقات في الهيئىة، ومىدى تغطيىة كىل منهىا للخىدمات

 :(12) واألقساباإلدارات 

 يوعح التتابع الزمني إلنشاا بعض التطبيقات بالهيئة   0هدول 

 اسم البرنامج التاريخ

والتسجي  المهني( من كلية  برنامج التصنيف) 0222-0227

 الحاسا لجامعة الملك سعود

 برنامج إلكتروني لإلدارة المالية بالهيئة إطالقتم  0220-0227

 4Sإنتا  برنامج فور ا  0222

 إنتا  برنامج ممار  0202

 إنتا  برنامج ممار  بلس 0208

 

http://www.ajrsp.com/


 م0202-6-5| تأريخ اإلصدار:  اث والنشر العلمي | اإلصدار الرابع عشرالمجلة األكاديمية لألبح

  
 

 

        www.ajrsp.com                                                                                                                         508  

ISSN: 2706-6495 

 

 

 شك  يوعح الشك  مدى التطور الزمني إلنتا  تطبيقات اشرشفة في الهيئة

إدارات الهيئة إداريىان وتضىمن  بربط-الذ  كا  نقطة التحول في برمجيات الهيئة  – (4Sب بدأ برنامه )فور أس 9221ومنذ عاب 

ا تقديم عدة  برنىامه التعلىيم  –أعمىال اإلدارة الماليىة  –إعىادة التسىجيل  –إدارات مختلصة وهي: التصني  المهنىي  خدمات فيأيضن

أعمىال  –إدارة التىدريهللا –المجىالم واللجىا  العلميىة  –الحسىابات  –عمليىة التسىديد المىالي علىى البنىوك  برنىامه-المستمرالطبي 

 ( لخدمات اإلدارات المختلصة:4Sاةتصاةت اإلدارية بالهيئة، ويوضع الجدول التالي مدى تغطية برنامه )فور أس 

 ( لخدمات اإلدارات المختلفة4Sهدول يوعح مدى تغطية برنامج )فور أ  

 للخدمةمدى التغطية  4sاسم اإلدارة في برنامج 

 متكامل إدارة االتصاالت اإلدارية

 متكامل الخدمات البنكية 

 متكامل التعليم الطبي المستمر  

 متكامل اللجا: العلمية

 لم يطبق على برنامه الصور اس إدارة التدريا

 

الرسةوم فةي هميةع البةرامج التةي مةرت بهةا الهيئةة  وطريقة تسةديدويوعح الجدول التالي البرامج ونسبة اشرشفة اإللكترونية 

 التي تختص بالممار  :

 يوعح البرامج ونسبة اشرشفة اإللكترونية في الهيئة   0هدول 

 اشرشفة االلكترونية اسم البرنامج
نسبة اشرشفة 

 اإللكترونية
 عيوبها طريقة السداد

)برنامج كلية 

الحاسا بجامعة 

 الملك سعود(

ة يوجد أر صة كانه األوراو على 

 األرف 
2% 

 الممارس والتسديدبحضور 

 ورقي بقسم التصني 
 هضور الممارس للهيئة

المرحلة االنتقالية 

 بين البرنامجين
 %22 تمه أر صة أوراو الممارسين

تمه المرهلة اةنتقالية من الشكل 

الورقي إلى اإللكتروني للسداد 

 للماليةوبانتقال السداد 

 الجهد المضاع  على الموظ 

0

5

10

ة برنامج  داخلي بواسط
كلية الحاسب األلي 

4S برنامج ممارس  برنامج ممارس بلس

التطور الزمني للتطبيقات بالهيئة

1سلسلة 
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 اشرشفة االلكترونية اسم البرنامج
نسبة اشرشفة 

 اإللكترونية
 عيوبها طريقة السداد

 برنامج الفور ا 

للهيئة يتم األر صة بحضور الممارس 

 فيهبحضور ممثل المنشئة بصالش  أو

أوراو الممارسين من المركب 

 الصحي

22% 

 بحضور الممارس للهيئة

ويتم أر صته بشكل إلكتروني 

 52ويحتص  به في ورقي لمدة 

 سنين

ضوره الجهد الكبير على الممارس بح

 للهيئة

 برنامج ممار 

بداية يحضر الممارس للهيئة هتى يتم 

أر صة أوراقه ومن ثم يتابق أوراقه 

 إلكترونيان دو  الحضور

21% 

بحضور الممارس إلدارة 

اةستقبال ألر صة أوراقه هتى يتم 

التسجيل ودفق الرسوب في مقر 

 الهيئة

جهد على الممارس بحضوره اوةن 

المملكة هضورهم كذلك من هم خار  

 للتسجيل واةختبار في مقر الهيئة

 ممار  بلس
األر صة إلكترونينا دو  هضور 

 الممارس في أ  خدمة
22% 

الدفق والتسجيل واةختبار كلها 

تتم بشكل إلكتروني دو  هضور 

الممارس هتى من هم خار  

 المملكة

قد تحدق مشاكل في بداية تصعيل 

البرنامه مما استدعه تواجد الممارس 

في الهيئة وبشكل عاب يعتبر هو 

 عيوبه.األفضل بقلة 

 

 ومن خالل هذه المعلومات السابقة ترى الباحثة ما يلي:

 ة أنىىه ينبغىىي أ  تسىىتغني الهيئىىة عىىن هصىى  ملصاتهىىا علىىى سىىيرفرات  ىىركات التقنيىىة الخارجيىىة، و لىىك لضىىما  سىىري

 وخصوصية المعلومات التي تتعلق بالمستصيدين من خدمات الهيئة.

  ا ا من الخدمات المهمة التي تتعلق بالممارسين والمتدربين الصحيين بالمملكة باعتبارهم يغطي قسم الحاسهللا عددن كبيرن

بمىا يتعلىق بالملصىات اإلداريىة التىي الصئة األولى المستهدفة مىن هىذه الخىدمات اإللكترونيىة، إة إ  القسىم لىم يىول كىل هىذا اةهتمىاب 

 تنتجها اإلدارات المختلصة أثناة ممارسة العمل اإلدار  والمالي بالهيئة.

 ( ولىذا ينبغىي أ  تبىدأ 1229222تمتلك الهيئة كمية كبيىرة مىن البيانىات والمعلومىات متمثلىة فىي ملصاتهىا التىي بلغىه ،)

 ات الهيئة في المستقبل.الهيئة في تطبيق نعم البيانات الضخمة في إدارة بيان

  فور أس 9221تطورت عملية إنتا  التطبيقات التي استخدمتها الهيئة منذ عاب( 4ب ب نتا  برنامهS.) 

 :اشرشفة الذاتية باستخدام )برنامج ممار  بلس( بالهيئة 

في رده هول يلية تقديم الممارس ألوراقه ومستنداته المطلوبة للتسجيل والتصني ، أو للتدريهللا، أفاد األستا / عبد العبيب الماجىد 

 :(62) الصحيمدير إدارة القبول والتسجيل باإلجراةات واآلليات التالية المتبعة مق الممارس 

(، و لك باستخداب برنامه )ممىارس ) اتيناهيث يقوب الممارس بأر صة مستنداته وأوراقه إلكترونيان من مكانه دو  الحضور للهيئة 

بلم(، فعندما يبدأ وقه فتع التقديم على الدراسات بالهيئة، يبدأ الممارسو  في تقىديم رلبىاتهم ومسىتنداتهم، التىي تصىل إلىى إدارة 

إلكتروني، ومنها إلى إدارة العناية بالممارسين التي تحيل أوراقه إلى إدارة التصني  للتوثق والتأكىد مىن  التسجيل مبا رة وبشكل

 صحة  هاداته وأوراقه المقدمة. 
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وكىا  العمىل فىىي تسىجيل الممارسىىين سىابقنا مىىق اسىتخداب برنىىامه ) ممىارس( يىىتم بحضىور الممىىارس للهيئىة لتقىىديم أوراقىه، ودفىىق 

ينا، أمىىا األ  ف نىىه يقىىدب كىىل المطلىىوب منىىه إلكترونينىىا، كمىىا تىىتم بقيىىة اإلجىىراةات لتسىىجيله وتصىىنيصه إلكترونينىىا الرسىىوب المقىىررة يىىدو

باسىىىتخداب )برنىىىامه التصىىىني ( وعبىىىر ) ىىىركة برومتىىىرك (، ومىىىن ثىىىم الىىىرد ب رفىىىاو نتيجىىىة اةختبىىىار باسىىىتخداب ) الىىىداتا فلىىىو  

DATAFLOWتصىىني  عبىىر البرنىىامه، أمىىا إ ا تقىىدب الممىىارس بأوراقىىه (، هيىىث يىىتم تصىىني  الممىىارس، ثىىم ظهىىور  ىىهادة ال

ومستنداته من خالل هضوره للهيئة مبا رة، ف   الموظ  القائم على استالب أوراقه يقوب بمسحها ضوئينا وتحويلهىا رقمينىا، ومىن 

 .(65)ثم إدخالها على النعاب، ثم رد األوراو للممارس أثناة وجوده وقبل مغادرته للهيئة

 انات برنامج ممار  بلس:مميزات وإمك

عندما تم التصكير في إعداد برنامه )ممىارس بلىم( كىا  الهىدف منىه هىو تالفىي األخطىاة والقصىور فىي البرمجيىات السىابقة التىي 

كانه تستخدمها الهيئة في إداراتها المختلصة، وكىا  الهىدف األسىاس منىه هىو محاولىة منىق أو تقليىل هضىور الممارسىين إلىى مقىر 

 م رلباتهم، ودفق رسومهم المطلوبة عن كل خدمة مما يطلبو .الهيئة لتقدي

وفي تطور أخر بدأت الهيئة في تطوير البرنامه كل فترة ليشمل أكبر عدد من الخدمات التي تقدمها الهيئة للممارسين الصىحيين، 

ب يتضىمن البرنىامه 9252ه/ 5112(، وهالينىا web ampliconوقد تم إعداده ليكو  متوافقنا مىق موقىق الهيئىة علىى اإلنترنىه )

 الخدمات التالية:

 .إعىادة التصىني  المهنىيو .التسىجيل المهنىي مىن داخىل المملكىة، والتصني  المهني من داخل و مىن خىار  المملكىة ،

اةعتىراف بسىىاعات ، وإصىدار  ىهادة بىىراةة مهنيىة، وإصىدار خطىاب تىىدريهللا، ودراسىة م هىل جديىىد، وإعىادة التسىجيل المهنىىيو

 اةستصسارات و خدمات أخرى.، واةرالع على ساعات وسجل التطوير المهني المستمر، ولمهني المستمرالتطوير ا

 :(69)وهذه اآللية يمكن توضيحها من خالل  ا ة البرنامه التالية

 

 واههة برنامج ممار  بلس المستخدمة في إدارة التدريالصورة 

 :(60) بلس(فماهي الخطوات لتسجي  الممار  في برنامج )ممار  

 كمثال عل  هذه الخطوات، يفترض تسجي  أحد الممارسين من خار  المملكة، ويتبع الخطوات التالية:

عندما يتقدب أهد الممارسين من خار  المملكة للتسجيل والتصني  عن رريق الهيئة، ف نىه ة يلىبب هضىوره بىل يقىوب  .5

 بتعبئة بياناته في الطلهللا المعد لذلك على موقق الهيئة.
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 يرفق الممارس أوراقه و هاداته على الموقق من خالل البرنامه. .9

 

 توعح طريقة رفع المستندات عل  المو عصورة 

 رياةن من خالل فيبا كارت. 922يطلهللا من الممارس تسديد رسوب التسجيل وقدرها  .0

للتأكىد مىن اسىتيصاة يصل الطلهللا إلى الموظ  المختص ب دارة التسجيل، هيث يقوب بمراجعة جميق األوراو المطلوبىة  .1

 الطلهللا بحسهللا تخصص الممارس.

في هال قبول الطلهللا يتم تحديد هالة الممارس من بين عدة خيارات موجودة وهي إما أ  يتم تسىجيله مبا ىرة، أو أ    .1

كا  قىد لمراجعة تسجيله وتصنيصه إ ا  (4sيتم اختباره، أو أنه يحتا  إلى تقييم، و لك من خالل مراجعة برنامه يخر هو )برنامه 

 قاب بذلك من قبل.

ا   .6 ا يقوب الممارس بدفق رسوب الخدمة إ ا كا  قرارن ا مبا رن ا أو قرارن من ثم يرجق الطلهللا للممارس في هال كا  اختبارن

ا يدفق رسوب الخدمة وهىو يحصىل علىى التصىني  مبا ىرة، ومىن ثىم يقىوب بعمىل تسىجيل مهنىي لمبا ىرة العمىل والممىارس  مبا رن

نه إقامة هتى يتأكد أنه داخل المملكة هتى يعطى تسجيالن مهنينا ويىتم دفىق الرسىوب كاملىة بنىاة علىى الدرجىة الغير سعود  يطلهللا م

 المخصصة.المهنية 

الممىىىارس مىىىن خىىىار  المملكىىىة العربيىىىة السىىىعودية، إمىىىا  اختبىىىار فيختبىىىروفىىىي هىىىال كىىىا  المطلىىىوب منىىىه إجىىىراة  .2

 ص المطلوب بعد إجراة اةختبار وهصوله مبا رة على نتيجته.اختبار)برومترك(، أو )بيرسو (، يتحدد تصنيصه في التخص

الخطىىوات السىابقة بنجىىا ، ومىن ثىىم يىىتم  مىىر بجميىقوفىي الخطىىوة األخيىر يحصىىل الممىارس علىىى  ىهادة تصىىنيصه إ ا   .1

 إعطاة الممارس التصريع والقبول للعمل في المراكب الصحية في المملكة العربية السعودية.

 

 برنامج ممار  بلس في الهيئة:مميزات استخدام  

 ا ىات وواجهىات البرنىامه العديىد المميىبات واإلمكانىات التىي تعىم علىى الهيئىة أهىد التاليىة  ةتعرض الباهثة مىن خىالل الصىور

 :(61) كالتاليباستخداب برنامه ممارس بلم، وهي 
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 بلسمكانات لبرنامج ممار  شاشات وواههات البرنامج العديد المميزات واإللصورة 

 :(61) النقار التاليةوالجدول التالي يبرج الصروو بين كل من برنامه )ممارس(، وبرنامه )ممارس بلم( في 

مدى التطور الذ   هدته الهيئة في الجوانهللا البرمجية، هيث هاول القائمو  عليهىا أ  يغطىوا  التالي وكما يتضع من هذا الجدول

 إلكترونينا. –وهي كثيرة  –جميق الخدمات المقدمة 

 النتائج التطبيقية للدراسة )تحلي  نتائج االستبانة واإلهابة عن التساؤالت( .0

ا وتحليالن ألهم النتائه اإلهصائية التي تم التوصل إليها هول مشكلة الدراسة والتي تهدف للتعىرف علىى  يتناول هذا الصصل عرضن

، والتي تجمعه مىن خىالل اةسىتبانة التىي معالم التحول الر مي واشرشفة اإللكترونية في الهيئة السعودية للتخصصات الصحية

 يئة.قدمتها الباهثة للموظصين باله

 تحلي  النتائج المتعلقة بالمحور اشول: البيانات اشولية شفراد العينة. -

( التالي يبىين توجيىق أفىراد العينىة مىن المسى ولين والمىوظصين العىاملين بقطىاع المعلومىات، والوهىدات اإلداريىة 52الجدول رقم )

 المختلصة بمقر الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، هسهللا البيانات األولية.

 نسبة التحول الر مي بين البرنامجين برنامج ممار  بلس برنامج ممار  عناصر المقارنة

 بشكل إلكتروني هضور الممارس للهيئة الرسوب
لعدب هضور الممارس إة  21%

 المستثنيين

 الممارس للهيئةهضور  إرفاو الملصات
بشكل  اتي من الممارس 

 إلكتروني
522% 

 %22 بشكل  اتي إلكترونينا هضور الممارس للهيئة تحديد الطلهللا

 هصول الشهادة
هضور الممارس للهيئة وهصوله 

 على الشهادة بشكل ورقي
 %522 بشكل  اتي إلكترونينا

التواصل بين 

 الممارس والموظ 

هضوره للهيئة في هال نقص  ية 

 أوراقه من

يتم مراسلته إلكتروني من قبل 

 الموظ  إلرفاو الالجب
22% 
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 أفراد عينة الدراسة حسا البيانات اشولية.توزيع هدول 

 النسبة المئوية التكرار الفئة البيا:

 العمر

 35.6 53 سنة 02أ   من 

 38.3 57 سنة 02-42

 6.0 9 سنة 40-22

 20.1 30 غير محدد

 100.0 149 اإلهمالي

 الجنس
 61.1 91  كر

 38.9 58 أنث 

 100.0 149 اإلهمالي

 المؤه  العلمي

 10.7 16 الجامعة  ب  ما

 75.2 112 بكالوريو 

 14.1 21 ماهستير

 100.0 149 اإلهمالي

 الخبرة الوايفية

 38.3 57 سنوات 2-0من 

 38.9 58 سنوات 02-6من 

 8.1 12 سنة 02-00من 

 8.1 12 سنة. 02أكثر من 

 6.7 10 غير محدد

 100.0 149 اإلهمالي

 المستوى الوايفي

 5.4 8 إدارة مدير

 6.7 10  سم رئيس

 7. 1 شعبة رئيس

 85.9 128 مواف

 1.3 2 متعاو:

 100.0 149 اإلهمالي

 

 مالحظة/ النسا بالجدول مقربة ش رب ر م بعد الفاصلة.

تتىراو  أعمىارهم مىا بىين  %0190( سىنة، وأ  02من أفىراد العينىة تقىل أعمىارهم عىن ) %0196يتضع من الجدول السابق أ  

إنىىاق. وبالنسىىبة  %0192مىنهم  كىىور، مقابىل  %6595( سىىنة. ونالهىى  أ  15تبيىد أعمىىارهم عىن ) %6سىنة، بينمىىا ( 02-12)

 %5195مى هلهم العلمىي بكىالوريوس،  %2199لديهم تعليم ما قبل الجامعىة،  %5292لتوجيعهم هسهللا الم هل العلمي، نجد أ  

 م هلهم العلمي ماجستير.

لىديهم سىنوات  %0192( سىنوات، 1-5لىديهم سىنوات خبىرة مىن ) %0190لوظيصية، نجد أ  أما بالنسبة لتوجيعهم هسهللا الخبرة ا

 ( سنة.51لديهم سنوات خبرة أكثر من ) %195( سنة، و51-55لديهم سنوات خبرة من ) %195( سنوات، 52-6خبرة من )
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مدير إدارة،  %191وظصو ، بينما منهم م%1192أخيران؛ بالنسبة لتوجيعهم هسهللا المستوى الوظيصي، ناله  أ  الغالبية الععمى 

 متعاو . %590رئيم  عبة، و %292رئيم قسم،  692%

 والشكل البياني التالي يلخص النتائه السابقة:

 

 توزيع أفراد عينة الدراسة حسا البيانات اشولية. 0ر م شك  

 :البرمجيات المتخصصة بالهيئة واستخداماتهاتحلي  النتائج المتعلقة بالمحور الرابع:  -

( يبىين التكىرارات، والمتوسىطات الحسىابية، واةنحرافىات المعياريىة، واألوجا  النسىبية، والترتيىهللا لكىل 56الجدول التالي رقىم )

فقىرة مىن فقىرات المحىور الرابىق "البرمجيىات المتخصصىة بالهيئىة واسىتخداماتها"، وهىو الىذ  يحقىق الهىدف الرابىق مىن أهىىداف 

 ((.المستصيدين)الممارسينالمتخصصة وامكانياتها التي تستخدمها الهيئة لخدمة  الدراسة وهو )التعرف على التطبيقات

 نتائج المحور الرابع " البرمجيات المتخصصة بالهيئة واستخداماتها" تحلي  7هدول 

 العبارة م

 (042التكرارات ):=

 الوسط الحسابي
االنحراف 

 المعياري
 الترتيا الوز: النسبي

 موافق ال أعلم غير موافق

5 

 سادت  قافة التحول اإللكتروني

للو ائق والمعامالت بين فئات  

 الموافين.

11 10 126 2.78 .568 93% 1 

18 

 يمكن للممار  أ: يتقدم بجميع

 أورا ه الثبوتية إلكترونيًا من خالل 

 المو ع.

9 20 118 2.74 .562 91% 2 

4 

 الموافو: العاملو: بالهيئة

 ادرو: عل  التعام  مع البرامج  

 التخصصية بالهيئة.

12 18 118 2.72 .607 91% 2 

 2 %91 605. 2.72 119 18 12 توزع الصالحيات اإللكترونية 8
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العمر الجنس المؤهل العلمي الخبرة الوظيفية المستوى الوظيفي

35.638.3

6
20.1

61.1
38.9

10.7

75.2

14.1

38.338.9

8.1 8.1 6.7 5.4 6.7 0.7

85.9

1.3

توزيع أفراد العينة حسب البيانات األولية
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بالنظام وفقًا للصالحيات. اإلدارية  

 الممنوحة لك  مواف

9 

 يُستدعى الدعم الصني من قسم

الحاسهللا لحل مشاكل التطبيقات  

 المستخدمة بالقسم.

14 15 120 2.71 .629 90% 5 

16 

 يتبق نعاب خاص

لحسابات المستخدمين   Accounts 

 المحمية بكلمة سر.

9 24 112 2.71 .576 90% 5 

17 

 عدد رلبات الممارسين تبداد

يومينا بشكل مطرد وهو ما يستدعي   

وجود تطبيقات إلكترونية محدثة.   

12 22 114 2.69 .616 90% 7 

11 

 من رأيي أنه يجهللا تطوير نعم

التطبيقات التخصصية بالهيئة   

بشكل مستمر.   

16 19 114 2.66 .665 89% 8 

7 

 سهولة الوصول إلى المرفقات

ية المخبنة في التطبيقات اإللكترون 

 التخصصية من ملصات وصور

وثائق وغير  لك.   

19 23 106 2.59 .709 86% 9 

12 

 من رأيي أ  تدمه التطبيقات

المستخدمة بالهيئة في تطبيق   

واهد فقط.   

22 18 109 2.58 .736 86% 10 

3 

 يتوفر الدعم الصني الالجب للتغلهللا

على مشكالت نعاب األر صة لكل  

 التطبيقات المستخدمة بالهيئة

المستخدب.   

16 32 101 2.57 .680 86% 11 

2 

 أرى أ  الحماية الالجمة للبيانات

المستخدمة تتوافر من خالل نعاب 

 األر صة اإللكترونية المستخدب

بالهيئة.   

18 32 99 2.54 .702 85% 12 

6 
 التأكد باستمرار من جودة الوثائق

المنتجة من خالل المس ولين   
22 41 85 2.43 .739 81% 13 
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عن نعاب األر صة اإللكترونية.   

13 

 يمكنني التعامل مق جميق

1التطبيقات المتوفرة بالهيئة )  S - 

ممارس(. -ممارس +   

33 21 94 2.41 .832 80% 14 

1 

خطة تصني  الوثائق الورقية هي 

ات المستخدمة إلكترونينا في التطبيق

 المختلصة.

23 56 68 2.31 .727 77% 15 

10 

أرى أ  استخداب الهيئة لعدد من 

 التطبيقات قد يقلل من عدد

الموظصين الموجودين بالصعل.   

49 29 70 2.14 .888 71% 16 

15 

 أهتا  إلى تدريهللا مستمر على

استخداب التطبيقات التخصصية   

التي توفرها الهيئة لخدمة   

الممارسين.   

57 16 76 2.13 .939 71% 17 

20 
 يرسل الممارس أوراقه و هاداته

بالبريد المسجل إلى الهيئة.   
59 39 50 1.94 .859 65% 18 

19 

 يجا أ: يقدم الممار  نسخة

من أورا ه وشهاداته يدويًا   

في شكلها الور ي بعد رفعها   

إلكترونيًا.   

70 34 44 1.82 .863 61% 19 

14 
 لم يسبق لي التعام  مع

البرمجيات التي وفرتها الهيئة.   
91 21 37 1.64 .856 55% 20 

  %81 296. 2.44  الدرهة الكلية

 

( أ  درجىىات تقىىدير أفىىراد العينىىة علىىى جميىىق فقىىرات محىىور "البرمجيىىات المتخصصىىة بالهيئىىة واسىىتخداماتها " 56يبىىين جىىدول )

، ممىا يىوهي بدرجىة %15(، كما بلغه الدرجىة الكليىة إلجابىات أفىراد العينىة علىى هىذا المحىور %20- %11تراوهه ما بين )

 أعل  فقرتين نالتا أعل  درهة ترييد من  ب  أفراد العينة، هما:هذا وكانت موافقة عالية على فقرات هذا المحور، 

 ( والتىىي نصىىه علىىى "1الصقىىرة رقىىم ) "سةةادت  قافةةة التحةةول اإللكترونةةي للو ةةائق والمعةةامالت بةةين فئةةات المةةوافين

 (.%20اهتله المرتبة األولى بوج  نسبي قدره )

 

 

http://www.ajrsp.com/


 م0202-6-5| تأريخ اإلصدار:  اث والنشر العلمي | اإلصدار الرابع عشرالمجلة األكاديمية لألبح

  
 

 

        www.ajrsp.com                                                                                                                         517  

ISSN: 2706-6495 

 
  الموافةو: العةاملو: بالهيئةة  ةادرو: علة  ه علىى ( والتىي نصى1) الصقىرة رقىمتساوت في المرتبة الثانية كل مىن "

" تةوزع الصةالحيات اإللكترونيةة بالنظةام وفقًةا ( والتىي نصىه علىى1، والصقىرة رقىم )التعام  مع البرامج التخصصية بالهيئة "

وتيةة "يمكةن للممةار  أ: يتقةدم بجميةع أورا ةه الثب( والتىي نصىه علىى 51، و)للصالحيات اإلدارية الممنوحة لكة  مواةف "

 (.%25نسبي قدره ) بوج  "إلكترونيًا من خالل المو ع

ا ت كىد علىى أ  الهيئىة تسىير فىي الطريىق الصىحيع نحىو  وترى الباهثة أ  هذه األرقاب والنسهللا الواردة على هىذه العبىارات تحديىدن

 ."البرمجيات المتخصصة بالهيئة واستخداماتها "تطوير 

المحور قد جاةتا لت كدا على نصم النتيجة التي مصادها التطوير والتحىديث المسىتمرا  فىي أض  إلى  لك أ  أدنى فقرتين في هذا 

 المجال التقني والبرمجي بالهيئة، بما يحقق أهدافها الطموهة في هذا المضمار.

 وأ: أدن  فقرتين في هذا المجال كانتا:

 ( والتي نصه على " لم يسبق لي التعامل مق البرمجيات 51الصقرة رقم ) التي وفرتها الهيئة" اهتله المرتبىة األخيىرة

 (.%11بوج  نسبي قدره )

الذين أجابوا عن اةسىتبانة بنسىبة  مععم الموظصينوترى الباهثة أ  تدني النسبة التي جاةت لهذه الصقرة يدل فيما يدل عليه من أ  

ميق األعمىال المنورىة بهىم فىي جميىق اإلدارات ( استخدموا التطبيقات التي وفرتها الهيئة إلجراة أعمالهم وأنشطتهم في ج11%)

 واألقساب بالهيئة.

 ( والتي نصه على "يجهللا أ  يقدب الممارس نسخة من أوراقه و هاداته يدوينا في  ىكلها الىورقي بعىد 52الصقرة رقم )

 (.%65رفعها إلكترونينا" اهتله المرتبة ما قبل األخيرة بوج  نسبي قدره )

في هذه الصقرة يىدل علىى أ  الممىارس يسىتطيق اآل  أ  يقىدب أوراقىه عبىر موقىق الهيئىة، ولىيم يىدوينا  إ  تدني هذه النسبة الواردة

بحضوره للهيئة كما جاة في الصقرة التاسعة عشرة، وهو التطور األخير الذ   هدته الهيئة ب نتا  تطبيق ممارس بلم الىذ  مكىن 

ع األر صة اإللكترونية الذاتية التي رورتها الهيئة، وهو بىذلك يحىل أهىد مارسين أ  يقدموا أوراقهم عبر الموقق، وهو أهد أنواملل

أهىىم مشىىكالت الحصىى  الىىورقي لملصىىات الممارسىىين وهىىي مشىىكلة التكىىدس التىىي كانىىه تنىىته عىىن تكىىدس أوراو أولئىىك الممارسىىين 

 .وملصاتهم

 ( يلخص هميع النتائج السابقة:00والشك  البياني التالي ر م )
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 نتائج المحور الرابع " البرمجيات المتخصصة بالهيئة واستخداماتها" يوعحشك  

هدول يبين أهم الخدمات واإلمكانات البرمجية المتوفرة في التطبيقات المتخصصة المتاحة والمسةتخدمة مةن  بة  العةاملين فةي 

 الهيئة السعودية للتخصصات الطبية.

 بالهيئة المتوفرة في التطبيقات المتخصصةيبين أهم الخدمات واإلمكانات البرمجية  هدول
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متطلبات وظيصتي  1

تستدعي استخداب 

....برنامه  

 23 42 1 9 1 15 16 39 تكرار

 15.4 28.2 7. 6.0 7. 10.1 10.7 26.2 نسبة

 32 36 4 4 7 22 18 21 تكراريتم الوصول إلى  2

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

…طاعااات سااادت ثفا ااة التحااول انلكترونااي للوثااائت والمعااام ت بااين ق

…الموظفااااون العاااااملون بالريئااااة قااااادرون علااااى التعاماااال ماااا  الباااارامج 

اااا لليااا حيات ا …ندارياااة تاااوال اليااا حيات انلكترونياااة بالنظاااام و فا

ن خ ل الموق يمكن للممارس أن يتفدم بجمي  أوراقه الثبوتية إلكترونياا م

…ات ُيساااتدعى الااادعم الفناااي مااان قسااام الحاساااب لحااال مشااااكل التطبيفااا

المحمية بكلمة سر Accountsيتب  نظام خاص لحسابات المستخدمين 

ااا بشااكل مطاارد وهااو مااا يسااتدع …ي عاادد طلبااات الممارسااين تاااداد يوميا

…ئاة بشاكل من رأيي أنه يجاب تطاوير نظام التطبيفاات التخيياية بالري

…فة لكاال يتااو ر الاادعم الفنااي الاا ام للتملااب علااى مشااك ت نظااام األرشاا

…رونيااة ساارولة الويااول إلااى المر فااات المخانااة  ااي التطبيفااات انلكت

احد  فطمن رأيي أن تدمج التطبيفات المستخدمة بالريئة  ي تطبيت و

…ظااام أرى أن الحماياة ال اماة للبياناات المسااتخدمة تتاوا ر مان خا ل ن

…ن عان التأكد باستمرار من جودة الوثاائت المنتجاة مان خا ل المساؤولي

…+ مماارس -4S)يمكنني التعامل م  جمي  التطبيفات المتو رة بالريئاة 

…ي التطبيفاات خطة تينيف الوثائت الورقية هي المستخدمة إلكترونياا  

…ماوظفين أرى أن استخدام الريئة لعدد من التطبيفات قد يفلل من عدد ال

…ية التاي أحتاج إلى تادريب مساتمر علاى اساتخدام التطبيفاات التخييا

يرسل الممارس أوراقه وشراداته بالبريد المسجل إلى الريئة

ا  اي شاك …لرا يجب أن يفدم المماارس نساخة مان أوراقاه وشاراداته يادويا

لم يسبت لي التعامل م  البرمجيات التي و رترا الريئة
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 معلومات

الممارس عن   

رريق رقم   

الطلهللا المقدب   

منه.   

 21.5 24.2 2.7 2.7 4.7 14.8 12.1 14.1 نسبة

يتم الوصول إلى  3

 معلومات

الممارس عن   

رريق رقم    

 الطلهللا المقدب منه.

 39 41 5 5 5 21 5 16 تكرار

 26.2 27.5 3.4 3.4 3.4 14.1 3.4 10.7 نسبة

يتم الوصول إلى  4

  معلومات

الممارس عن   

رريق رقم   

الهوية.   

 41 29 2 10 8 17 4 34 تكرار

 27.5 19.5 1.3 6.7 5.4 11.4 2.7 22.8 نسبة

إلى يتم الوصول  5

 معلومات

الممارس   

عن رريق اسمه.   

 44 22 2 10 6 15 5 41 تكرار

 29.5 14.8 1.3 6.7 4.0 10.1 3.4 27.5 نسبة

 يمكن استرجاع 6

الوثائق المدخلة   

للنعاب بالتاري .   

 72 15 3 4 5 14 6 24 تكرار

 48.3 10.1 2.0 2.7 3.4 9.4 4.0 16.1 نسبة

 يمكن استرجاع 7

الوثائق المدخلة   

للنعاب برقم   

الوثيقة.   

 88 12 - 4 3 12 7 16 تكرار

 59.1 8.1 - 2.7 2.0 8.1 4.7 10.7 نسبة
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 يمكن استرجاع 8

الوثائق المدخلة   

 للنعاب بعنوا  

 المعاملة.

 142 91 14 3 4 11 8 11 تكرار

 95.3 61.1 9.4 2.0 2.7 7.4 5.4 7.4 نسبة

 يمكن استرجاع 9

الوثائق المدخلة   

للنعاب    

بموضوع   

المعاملة.   

 104 11 - 1 1 7 5 12 تكرار

 69.8 7.4 - 7. 7. 4.7 3.4 8.1 نسبة

 يمكن استرجاع 10

الوثائق المدخلة   

للنعاب باسم   

الموظ  مقدب   

الخدمة.   

 100 12 - 2 1 8 3 15 تكرار

 67.1 8.1 - 1.3 7. 5.4 2.0 10.1 نسبة

م اةسترجاع باسخدمة  11

 الممارس تكو 

في تطبيق.   

 79 13 2 4 3 11 6 24 تكرار

 53.0 8.7 1.3 2.7 2.0 7.4 4.0 16.1 نسبة

يسمع التطبيق/  12

 التطبيقات التالية

بتعديل بيانات  

 الممارس.

 66 20 7 5 8 10 8 18 تكرار

 44.3 13.4 4.7 3.4 5.4 6.7 5.4 12.1 نسبة

 أنا أفضل استخداب 13

 برنامه.

 41 8 3 5 8 27 10 38 تكرار

 27.5 5.4 2.0 3.4 5.4 18.1 6.7 25.5 نسبة

 أرى أ  أفضل 14

تطبيق متا    

بالهيئة من هيث  

 المرونة.

 47 10 - 5 4 25 12 35 تكرار

 31.5 6.7 - 3.4 2.7 16.8 8.1 23.5 نسبة
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 أرى أ  أفضل 15

تطبيق متا    

بالهيئة من هيث  

 سرعة التشغيل.

 53 7 - 2 2 28 16 32 تكرار

 35.6 4.7 - 1.3 1.3 18.8 10.7 21.5 نسبة

 أرى أ  أفضل 16

تطبيق متا    

بالهيئة من هيث  

 الدخول إليه.

 49 4 2 1 5 38 14 27 تكرار

 32.9 2.7 1.3 7. 3.4 25.5 9.4 18.1 نسبة

 أرى أ  أفضل 17

تطبيق متا    

ة بالهيئة من هيث قل 

 تعطله.

 65 1 2 1 3 21 18 29 تكرار

 43.6 7. 1.3 7. 2.0 14.1 12.1 19.5 نسبة

من وجهة نعر   18

 التطبيق األ مل

لجميق بيانات  

 الممارس هو.

 46 - 2 3 3 55 8 23 تكرار

 30.9 - 1.3 2.0 2.0 36.9 5.4 15.4 نسبة

خدمات التصني   19

 توفروالتسجيل المهني ت

 في تطبيق.

 44 14 3 12 - 39 7 22 تكرار

 29.5 9.4 2.0 8.1 - 26.2 4.7 14.8 نسبة

الخدمات المقدمة في  20

البرنامه محددة 

 وبسيطة وتصي

بالغرض   

المطلوب.   

 56 5 2 3 3 38 13 21 تكرار

 37.6 3.4 1.3 2.0 2.0 25.5 8.7 14.1 نسبة

 التواصل مق 21

الممارس   

ومراسلته بشكل   

 56 5 5 8 3 38 14 11 تكرار

 37.6 3.4 3.4 5.4 2.0 25.5 9.4 7.4 نسبة
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سريق يتم من   

خالل برنامه   

 ..... 

 أرى أ  أفضل 22

واجهة برنامه   

في الهيئة هي   

:......... 

 47 3 3 5 3 42 21 16 تكرار

 31.5 2.0 2.0 3.4 2.0 28.2 14.1 10.7 نسبة

 يتميب تطبيق...... 23

 بسهولة التنقل

بين الشا ات   

المختلصة:   

 54 1 6 3 4 32 17 24 تكرار

 36.2 7. 4.0 2.0 2.7 21.5 11.4 16.1 نسبة

 يتميب تطبيق 24

 . بسهولة

اةستخداب   

لوظائصه   

المختلصة.   

 51 1 2 2 5 46 12 22 تكرار

 34.2 7. 1.3 1.3 3.4 30.9 8.1 14.8 نسبة

 تتوافر مهاب 25

ووظائ  جديدة   

ة تتوفر في   

البرامه األخرى   

كما في برنامه.،   

 59 4 1 1 1 58 8 9 تكرار

 39.6 2.7 7. 7. 7. 38.9 5.4 6.0 نسبة

يخدب برنامه  26

 الممارسين من

خار  المملكة   

عن رريق   

الشبكة العالمية  

 )اإلنترنه(.

 48 3 14 2 1 56 13 4 تكرار

 32.2 2.0 9.4 1.3 7. 37.6 8.7 2.7 نسبة
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 يخدب البرنامه 27

ى جميق الممارسين عل 

 هٍد سواة.

 43 7 8 1 2 64 8 7 تكرار

 28.9 4.7 5.4 7. 1.3 43.0 5.4 4.7 نسبة

 يُغني التطبيق 28

المستخدب عن   

مقابلة الممارس   

أثناة العمل.   

 48 2 17 - - 62 8 2 تكرار

 32.2 1.3 11.4 - - 41.6 5.4 1.3 نسبة

 ينبغي تعميم 29

. استخداب تطبيق.....

 داخل الهيئة.

 47 2 5 2 1 69 7 6 تكرار

 31.5 1.3 3.4 1.3 7. 46.3 4.7 4.0 نسبة

تتعدد  كوى  30

 الممارسين من

استخداب تطبيق.   

 53 1 18 - - 54 12 3 تكرار

 35.6 7. 12.1 - - 36.2 8.1 2.0 نسبة

أكثر التطبيقات  31

 المستخدمة وفقنا

لكمية الشكاوى  

 المقدمة من

الممارسين.   

 56 39 4 - 3 33 3 1 تكرار

 37.6 26.2 2.7 - 2.0 22.1 2.0 7. نسبة

تتوفر ملصات  32

 الممارسين

القدامى على   

نعاب.   

 42 5 2 5 7 20 10 50 تكرار

 28.2 3.4 1.3 3.4 4.7 13.4 6.7 33.6 نسبة

يتعرض البرنامه  33

 لألعطال

والتوق  بشكل  

 مستمر.

 51 12 7 9 4 29 6 22 تكرار

 34.2 8.1 4.7 6.0 2.7 19.5 4.0 14.8 نسبة
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تتكرر بيانات  34

 الممارسين في

كل من.   

 41 1 9 21 31 10 3 21 تكرار

 27.5 7. 6.0 14.1 20.8 6.7 2.0 14.1 نسبة

أهتا  إلى تدريهللا  35

مكث  للعمل على 

 تطبيق.

 45 4 3 2 2 72 3 6 تكرار

 30.2 2.7 2.0 1.3 1.3 48.3 2.0 4.0 نسبة

 

 جملة من األمور التالية:( 52من هذا الجدول السابق رقم ) ويتضع

  متطلبات وظائ  العاملين في الهيئة السىعودية للتخصصىات الصىحية تتطلىهللا اسىتخداب كىل مىن برنىامهS4  وبرنىامه

 عن التطبيقين اآلخرين. S4ممارس وبرنامه ممارس بلم، بأفضلية برنامه 

  كىىل مىىن برنىىامهS4  وبرنىىامه ممىىارس وبرنىىامه ممىىارس بلىىم يمكنىىوا العىىاملين بالهيئىىة مىىن الوصىىول إلىىى معلومىىات

 الممارس عن رريق رقم الطلهللا المقدب منه.

  كىىل مىىن برنىىامهS4  وبرنىىامه ممىىارس وبرنىىامه ممىىارس بلىىم يمكنىىوا العىىاملين بالهيئىىة مىىن الوصىىول إلىىى معلومىىات

 الممارس عن رريق رقم الهوية.

  كىىل مىىن برنىىامهS4 برنىىامه ممىىارس وبرنىىامه ممىىارس بلىىم يمكنىىوا العىىاملين بالهيئىىة مىىن الوصىىول إلىىى معلومىىات و

 الممارس عن رريق اسم الممارس.

  برنامهS4 .يمكن العاملين بالهيئة من استرجاع الوثائق المدخلة للنعاب بالتاري ، أو برقم الوثيقة 

  كل من برنامهS4 عىاملين بالهيئىة مىن اسىترجاع الوثىائق المدخلىة وبرنامه ممارس وبرنىامه ممىارس بلىم يمكنىوا ال

 للنعاب بعنوا  المعاملة.

  خدمة اةسترجاع باسم الممارس تكو  في تطبيقS4. 

  كل من برنامهS4 .وبرنامه ممارس وبرنامه ممارس بلم يسمحا  بتعديالت بيانات الممارس 

  أكثر التطبيقات المتاهة بالهيئة من وجهة نعر العاملين هوS4 .من هيث المرونة، وسرعة التشغيل 

  كل من برنامهS4 .وبرنامه ممارس وبرنامه ممارس بلم سهل الدخول 

 .برنامه ممارس بلم هو األ مل لجميق بيانات الممارس، هسهللا وجهة نعر العاملين بالهيئة 

  كل من برنامهS4 .وبرنامه ممارس وبرنامه ممارس بلم يوفر خدمات التصني  والتسجيل المهني 

  كل من برنامهS4 .وبرنامه ممارس وبرنامه ممارس بلم يوفر خدمات محددة وبسيطة وتصي بالغرض المطلوب 
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  كل من برنامهS4  وبرنىامه ممىارس وبرنىامه ممىارس بلىم يمكىن العىاملين مىن التواصىل مىق الممىارس ومراسىلته

 .سرعةب

 .أفضل واجهات المستخدب كانه في برنامه ممارس بلم 

  كل من برنامهS4   وبرنامه ممارس وبرنامه ممارس بلم يتميب بسهولة التنقىل بىين الشا ىات المختلصىة، والوظىائ

 المختلصة، ويوفر مهاب ووظائ  جديدة، ويخدب الممارسين من خار  المملكة عن رريق الشبكة العالمية )اةنترنه(.

 ني الممارسين عن المقابلة برنامه ممارس بلم هو األفضل من هيث خدمة جميق الممارسين على هد سواة. ويغ. 

 .ينبغي تعميم استخداب تطبيق ممارس بلم داخل الهيئة السعودية للتخصصات الطبية 

  تتوفر ملصات الممارسين القدامى على نعابS4. 

 .يحتا  العاملو  بالهيئة إلى تدريهللا مكث  للعمل على تطبيق ممارس بلم 

برنةامج ) التعةامالت اإللكترونيةة واالتصةاالت اإلداريةة بالهيئةةتطبيقةات تحلية  النتةائج المتعلقةة بةالمحور الخةامس:  -

 (:شير بونيت وبرنامج االتصاالت اإلدارية

يبىين التكىرارات، والمتوسىطات الحسىابية، واةنحرافىات المعياريىة، واألوجا  النسىبية، والترتيىهللا، لكىل فقىرة مىن  الجدول التىالي

تطبيقات التعامالت اإللكترونية واةتصاةت اإلدارية بالهيئة"، وهو ما يحقق الهدف الخامم من أهداف  " الثالثفقرات المحور 

 )التعرف على تطبيقات التعامالت اإللكترونية واةتصاةت اإلدارية المستخدمة بالهيئة(. وهو:الدراسة 

 " تطبيقات التعامالت اإللكترونية واالتصاالت اإلدارية بالهيئة " الثالثتحلي  نتائج المحور  هدول

 العبارة م

الوسط  (042التكرارات ):=

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري
 الترتيا الوز: النسبي

 موافق ال أعلم غير موافق

36 

أرى أ: استخدام نظام المعامالت 

ي اإللكترونية واشرشفة له دور كبير ف

الخدمات المقدمة لجميع تحسين 

 المتعاملين مع الهيئة.

10 18 117 2.74 .578 91% 1 

37 

أرى أ: استخدام نظام المعامالت 

ي اإللكترونية واشرشفة له دور كبير ف

ن تحسين الخدمات المقدمة للممارسين م

 الهيئة.

11 18 117 2.73 .593 91% 2 

33 

أرى أ  استخداب نعاب المعامالت 

أكبر  مرونة المستخدب يحققاإللكترونية 

 في أداة العمل اإلدار  بالهيئة.

11 20 115 2.71 .598 90% 3 

35 
أرى أ  استخداب نعاب المعامالت 

على المستخدب يساعداإللكترونية   
14 15 117 2.71 .634 90% 3 
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 العبارة م

الوسط  (042التكرارات ):=

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري
 الترتيا الوز: النسبي

 موافق ال أعلم غير موافق

 إمكانية تنصيذ األعمال عن بعد من

خالل اإلنترنه.   

3 

 يمكن تصدير واستيراد الوثائق

والملصات المنتجة على النعاب  

 اإللكتروني

بصيغ مختلصة منها صيغة:   PDF. 

6 38 104 2.66 .554 89% 5 

30 

أرى أ  استخداب نعاب المعامالت 

المستخدب يخصالاإللكترونية   

الوقه المستغرو إلنهائهنا.   

9 32 106 2.66 .591 89% 5 

38 

أرى أ  استخداب نعاب المعامالت 

واألر صة يمكن أ اإللكترونية   

يقضي نهائينا على استخداب الورو  

 والملصات والطرو التقليدية في

اإلدارة.   

16 18 112 2.66 .669 89% 5 

31 

أرى أ  استخداب نعاب المعامالت 

الجهد المستخدب يقللاإللكترونية   

المبذول في العمل.   

14 23 110 2.65 .648 88% 8 

32 

أرى أ  استخداب نعاب المعامالت 

ات النصق المستخدب ير داإللكترونية 

المالية اإلدارية المطلوبة إلنجاج 

 المعامالت واألنشطة بالعمادة.

10 33 104 2.64 .608 88% 9 

34 

أرى أ  استخداب نعاب المعامالت 

ة األخطا المستخدب يقللاإللكترونية 

 البشرية في العمل اإلدار .

16 22 108 2.63 .675 88% 10 

5 
مينيتبق نعاب خاص لحسابات المستخد  

Accounts .المحمية بكلمة سر 
7 45 96 2.60 .580 87% 11 

6 
 تصن  هسابات المستخدمين على

النعاب إلى أنواع تبعا لصالهيات  
7 45 94 2.60 .582 87% 11 
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 العبارة م

الوسط  (042التكرارات ):=

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري
 الترتيا الوز: النسبي

 موافق ال أعلم غير موافق

 استخداب كل موظ  للنعاب.

19 
 يمكن رباعة الوثائق التي أرلبها

من نعاب األر صة المستخدب هالينا.   
13 40 90 2.54 .658 85% 13 

10 

 استخداب الماسع الضوئي )اإلسكانر(

 أساسي في عملي لتحويل الوثائق

إلى نعاب األر صة اإللكتروني.   

20 29 99 2.53 .723 84% 14 

17 

( Hardwareالمكونات المادية )

والمعدات( متوافرة )األجهبة  

هذا  باستمرار وليم لدينا مشكالت في 

 اإلرار.

16 41 91 2.51 .685 84% 15 

23 
ئة يرتبط نعاب األر صة الحالي بالهي

 وفروعها
15 44 88 2.50 .676 83% 16 

18 

 اإلجراةات اإلدارية اآللية على

نعاب األر صة الحديث تتم بطريقة   

بسيطة وسهلة.   

16 50 79 2.43 .685 81% 17 

15 

تخبين مسودة من المعاملةيمكن   

إ ا لم تكتمل إجراةاتها لمعاودة   

استكمال اإلجراةات.   

17 54 76 2.40 .689 80% 18 

16 
 إ ا لم تكتمل إجراةات المعاملة

الواردة أقوب بردها لمن أصدرها.   
24 45 79 2.37 .749 79% 19 

12 

تقوب الهيئة بحص  جميق الوثائق 

داخل اإللكترونية على )سيرفرات( 

 المقر.

12 71 64 2.35 .628 78% 20 

7 

 يتم إرسال نتائه المعامالت بعد

انتهائها إلى أصحابها من   

الممارسين   

والموظصين المعنيين من   

إ ا  –اإلدارية خالل نعاب اةتصاةت  

15 70 63 2.32 .652 77% 21 
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 العبارة م

الوسط  (042التكرارات ):=

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري
 الترتيا الوز: النسبي

 موافق ال أعلم غير موافق

 تطلهللا األمر  لك.

13 

 تعمل إدارة اةتصاةت اإلدارية

على توفير القرارات والتعليمات  

 اإلدارية إلكترونينا لكل األقساب

بالهيئة.   

28 53 67 2.26 .759 75% 22 

20 

 يمكن تسجيل وإدخال واسترجاع

جميق أنواع البيانات المكتوبة   

والصور والتسجيالت الصوتية   

على نعاب –إ  وجد  –والصيديو    

األر صة المستخدب.   

26 60 60 2.23 .734 74% 23 

2 

 يمكن تصدير واستيراد الوثائق

والملصات المنتجة على النعاب  

 اإللكتروني بصيغ مختلصة منها

 Excel صيغة: 

34 54 59 2.17 .780 72% 24 

14 

 أعلم بوصول المعامالت

اإللكترونية من خالل تنبيه   

دور  يعهر من خالل نعاب   

األر صة المستخدب.   

37 49 60 2.16 .802 72% 25 

24 

 يتم عمل النس  اةهتيارية من

المعامالت اإلدارية باستمرار كل   

فترة محددة   

  هر(. –أسبوع  – )يوب 

21 84 40 2.13 .637 71% 26 

8 

توجد وهدة ب دارة   و  الموظصين 

 مس ولة عن مراجعة الجودة في

النعاب األر يصي اإللكتروني   

المستخدب.   

23 84 41 2.12 .648 71% 27 

25 
مال تتوفر البرامه التدريبية على أع

 األر صة في داخل الهيئة.
32 65 49 2.12 .738 71% 27 
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 العبارة م

الوسط  (042التكرارات ):=

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري
 الترتيا الوز: النسبي

 موافق ال أعلم غير موافق

4 
يمكن اةتصال ببميلي الذ  أصدر 

 المعاملة عن رريق النعاب مبا رة.
38 55 55 2.11 .787 70% 29 

22 

 يستخر  للموظ  أصل ورقي معتمد

 لمعاملته الخاصة به بعد اةنتهاة من

خالل النعاب.اإلجراةات من   

40 56 48 2.06 .782 69% 30 

1 

 يمكن تصدير واستيراد الوثائق

والملصات المنتجة على النعاب  

اإللكتروني بصيغ مختلصة منها 

 .Wordصيغة:

45 54 48 2.02 .798 67% 31 

9 

 تنته كثير من المعامالت والوثائق

في الشكل الورقي منذ البدة في   

استخداب وتطبيق نعاب األر صة  

 اإللكترونية.

42 59 44 2.01 .773 67% 32 

26 
مال تتوفر البرامه التدريبية على أع

 األر صة خار  الهيئة.
30 70 30 2.00 .682 67% 33 

21 

 أكبر سلبيات نعاب األر ي 

اإللكتروني المستخدب جيادة   

اإلجراةات اإلدارية المطلوبة   

.أكثر مما سبق في  كلها التقليد    

48 58 40 1.95 .777 65% 34 

28 

تدربه )داخل المملكة( في دورات 

 متخصصة في األر ي 

اإللكتروني وأعماله الصنية.   

80 35 30 1.66 .803 55% 35 

29 

جامعات المملكة إهدىتدربه في   

في دورات متخصصة في   

األر ي  اإللكتروني وأعماله   

الصنية.   

85 37 22 1.56 .745 52% 36 

27 
تدربت )خار  المملكة( في دورات 

 متخصصة في اشرشيف اإللكتروني
89 36 19 1.51 .719 50% 37 
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 العبارة م

الوسط  (042التكرارات ):=

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري
 الترتيا الوز: النسبي

 موافق ال أعلم غير موافق

 وأعماله الفنية.

قط.القرارات اإلدارية تص  إلينا ور يًا ف 11  109 28 11 1.34 .612 45% 38 

  %77 299. 2.30  الدرهة الكلية 

 

تطبيقىىات التعىىامالت اإللكترونيىىة واةتصىىاةت  درجىىات تقىىدير أفىىراد العينىىة علىىى جميىىق فقىىرات محىىور "( أ  51يبىىين جىىدول )

، ممىا %22(، كمىا بلغىه الدرجىة الكليىة إلجابىات أفىراد العينىة علىى هىذا المحىور %25- %11اإلدارية بالهيئة" تراوهه بين )

ل  فقرتين نالتا أعلة  درهةة ترييةد مةن  بة  أفةراد العينةة، هذا وكانت أعيوهي بدرجة موافقة متوسطة على فقرات هذا المحور، 

 هما:

 ( والتىىي نصىىه علىىى " أرى أ  اسىىتخداب نعىىاب المعىىامالت اإللكترونيىىة واألر ىىصة لىىه دور كبيىىر فىىي 06الصقىىرة رقىىم )

 (.%25تحسين الخدمات المقدمة لجميق المتعاملين مق الهيئة" اهتله المرتبة األولى بوج  نسبي قدره )

  ( والتىىي نصىىه علىىى " أرى أ  اسىىتخداب نعىىاب المعىىامالت اإللكترونيىىة واألر ىىصة لىىه دور كبيىىر فىىي 02رقىىم )الصقىىرة

 (.%25تحسين الخدمات المقدمة للممارسين من الهيئة" اهتله المرتبة الثانية بوج  نسبي قدره )

معظةةم المةةوافين يعتبةةرو: أ: وتةةرى الباحثةةة مةةن خةةالل مقابالتهةةا الشخصةةية، ومالحظاتهةةا أ نةةاا وهودهةةا فةةي الهيئةةة، أ: 

الممارسين هم فقط المتعاملو: مع الهيئة، و لك عل  الةرغم مةن أ: هنةائ فئةات أخةرى مةن المتعةاملين كالشةركات والمةوردين 

للمستلزمات وغيرهم من أولئك الذين تربطهم أعمال مختلفةة مةع الهيئةة، ولةذلك هةاات الفقرتةا: السةابقتا: فةي ترتيةا ووز: 

 نسبي واحد.

( والتي نصه على "القرارات اإلداريىة تصىل إلينىا ورقينىا فقىط" اهتلىه 55الصقرة رقم )أدن  فقرتين في هذا المحور كانتا: وأ: 

 (.%11المرتبة األخيرة بوج  نسبي قدره )

 ( فىىي دورات متخصصىىة فىىي األر ىىي  اإللكترونىىي 92الصقىىرة رقىىم )( والتىىي نصىىه علىىى " تىىدربه )خىىار  المملكىىة

 (.%12اهتله المرتبة ما قبل األخيرة بوج  نسبي قدره )وأعماله الصنية " 

( إلى اةستخداب اإللكتروني للوثائق والمعامالت بالهيئة هو الغالهللا على التعىامالت 55ويشير الوج  النسبي وترتيهللا الصقرة رقم )

دورات تدريبيىة فىي مجىال الوثىائق ( إلىى اهتيىا  المىوظصين إلىى 92في الهيئة، بينما يشير الىوج  النسىبي والترتيىهللا للصقىرة رقىم )

(، وترجىق الباهثىة هىذا القصىور فىي التىدريهللا 92( و)91هتى داخلية في المملكة كما في فقرتي أرقاب ) أو-(واألر ي  )خارجية

 على برامه الوثائق واألر صة إلى عدب وجود )مركب للوثائق( بالهيئة كما  كرت الباهثة عن  لك في الصصول السابقة. 

 ( يلخص جميق النتائه السابقة:50بياني التالي رقم )والشكل ال
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 " تطبيقات التعامالت اإللكترونية واالتصاالت اإلدارية بالهيئة " الثالثنتائج المحور يوعح شك  

 

 النتائج:

بلغ الوج  النسبي إلجابات العاملين في الهيئة السعودية للتخصصات الصحية على جميق فقرات محىور "البرمجيىات  .5

، مما يوهي بدرجة موافقة عالية على فقرات هىذا المحىور، هىذا وكانىه أعلىى فقىرتين %15المتخصصة بالهيئة واستخداماتها " 

 نالتا أعلى درجة تأييد من قبل أفراد العينة، هما:

 رتبىة الصقرة التي تنص على "سادت ثقافة التحول اإللكتروني للوثائق والمعامالت بين قطاعات المىوظصين" اهتلىه الم

 (.%20األولى بوج  نسبي قدره )

أ   –وهىذه النتيجىىة تىىدل علىى تصهىىم العىىاملين بالهيئىة ألهميىىة التحىىول الرقمىىي، وأ  الهيئىة تواصىىل تقىىدمها فىي هىىذا المجىىال، وهىىم 

ا الذين يساهمو  بشكل فعال في نجا  هذا التحول اإللكتروني الذ  تنصذه وتطوره الهيئة، وهذا يعطي للقارا م –الموظصو     ىرن

ا عن إمكانية نجا  جميق التطبيقات التي تقدمها الهيئة له ةة الموظصين.  جيدن

  الصقرة التي تنص على "يمكن للممارس أ  يتقدب بجميق أوراقه الثبوتيىة إلكترونينىا مىن خىالل الموقىق" اهتلىه المرتبىة

 (.%25الثانية بوج  نسبي قدره )

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%100%

…ة له أرى أن استخدام نظام المعام ت انلكترونية واألرشف

…م  أرى أن استخدام نظام المعام ت انلكترونية المستخد

…ة على يمكن تيدير واستيراد الوثائت والملفات المنتج

…ة أرى أن استخدام نظام المعام ت انلكترونية واألرشف

…م  أرى أن استخدام نظام المعام ت انلكترونية المستخد

… Accountsيتب  نظام خاص لحسابات المستخدمين 

…يمكن طباعة الوثائت التي أطلبرا من نظام األرشفة 

…(  األجراة والمعدات ) (Hardware)المكونات المادية 

…تم انجراءات اندارية اآللية على نظام األرشفة الحديث ت

…إذا لم تكتمل إجراءات المعاملة الواردة أقوم بردها لمن 

…را من يتم إرسال نتائج المعام ت بعد انترائرا إلى أيحاب

…يمكن تسجيل وإدخال واسترجال جمي  أنوال البيانات

…دوري أعلم بويول المعام ت انلكترونية من خ ل تنبيه

…يتم عمل النسخ االحتياطية من المعام ت اندارية 

…يمكن االتيال باميلي الذي أيدر المعاملة عن طريت

…ة على يمكن تيدير واستيراد الوثائت والملفات المنتج

ريئةتتو ر البرامج التدريبية على أعمال األرشفة خارج ال

… ي دورات متخيية  ي ( داخل المملكة)تدربت 

… ي دورات متخيية  ي ( خارج المملكة)تدربت 

91%
91%
90%
90%
89%
89%
89%
88%
88%
88%
87%
87%

85%
84%
84%
83%

81%
80%
79%
78%
77%

75%
74%

72%
72%
71%
71%
71%
70%
69%

67%
67%
67%

65%
55%

52%
50%

45%
تطبيقات التعامالت اإللكترونية
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ئة السىعودية للتخصصىات الصىحية علىى جميىق فقىرات محىور "تطبيقىات بلغ الوج  النسبي إلجابات العاملين في الهي .9

، مما يوهي بدرجىة موافقىة متوسىطة علىى فقىرات هىذا المحىور، هىذا %22التعامالت اإللكترونية واةتصاةت اإلدارية بالهيئة" 

 وكانه أعلى فقرتين نالتا أعلى درجة تأييد من قبل أفراد العينة، هما:

  " أرى أ  استخداب نعاب المعامالت اإللكترونيىة واألر ىصة لىه دور كبيىر فىي تحسىين الخىدمات الصقرة التي تنص على

 (.%25المقدمة لجميق المتعاملين مق الهيئة" اهتله المرتبة األولى بوج  نسبي قدره )

ذها فىي أعمىالهم، بمىا ي كىد وهذه النتيجة العالية تشير إلى أهمية األر صة اإللكترونية بالهيئة، وأ  الموظصين قد اعتىادوا علىى تنصيى

ا. ا كبيرن  على تطور الهيئة في هذا المجال تطورن

  الصقرة التي تنص على " أرى أ  استخداب نعاب المعامالت اإللكترونيىة واألر ىصة لىه دور كبيىر فىي تحسىين الخىدمات

 (.%25المقدمة للممارسين من الهيئة" اهتله المرتبة الثانية بوج  نسبي قدره )

هاجت على نسبة موافقة عالية، ممىا يىدل علىى رضىا مىوظصي الهيئىة عمىا يقىدب مىن خىالل هىذه التطبيقىات اإللكترونيىة هذه الصقرة 

المستخدمة هالينا، وقد هصله الباهثة على معلومات ت كد أنه بدخول تطبيق ممارس بلم إلى الخدمة بالهيئة بكامله سوف تتوفر 

نسىبة الرضىا المحىددة فىي هىذه الصقىرة سىوف تبيىد فىي المسىتقبل باسىتخداب تطبيىق خدمات أكثر مما هو متىا  هالينىا، مىا يعنىي أ  

 ل.ممارس بلم بشكل كام

تعددت النعم والبرمجيات المستخدمة في اإلدارات المختلصة، فكا  لكل إدارة الىنعم البرمجيىة المناسىبة ألعمالهىا مثىل  .0

عىىىدب وجىىىود تطبيىىىق أر ىىىصة متخصىىىص فىىىي الوثىىىائق إدارة المشىىىتريات، وإدارة المشىىىروعات، وغيرهمىىىا مىىىن اإلدارات، مىىىق 

 والمحصوظات بالهيئة.

بدأت الهيئة في إنتا  تطبيقات متخصصة بأعمالها تشمل مععم الوظىائ  والخىدمات، وكىا  أولهىا )برنىامه فىور أس  .1

4S ب.9221( الذ  أنته عاب 

أدية أغىراض صىحية مهنيىة توجد بعال التطبيقات التخصصية التىي تصىردت بهىا الهيئىة عىن غيرهىا، وقىد أنشىئه لىـت  .1

 محددة.

اسىىتخدب فىىي الهيئىىة العديىىد مىىن التطبيقىىات العامىىة ومىىن بينهىىا هبمىىة األوفىىيم التىىي اسىىتخدب منهىىا تطبيقىىات الىىوورد  .6

(Word( واإلكسىىىيل ،)Excel(( كمىىىا اسىىىتخدب تطبيىىىق  ىىىير بوينىىىه ،)SharePoint وهىىىو أهىىىد تطبيقىىىات هبمىىىة  األوفىىىيم )

(Microsoft Office Applications .) 

استخدب بالهيئة في هص  الملصات رريقة التخبين السحابي علىى موقىق مايكروسىوفه مىن خىالل اسىتخداب تطبيىق  ىير  .2

 ( الذ  يسمع بتخبين الملصات والمعامالت خار  الهيئة على موقق مايكروسوفه.SharePointبوينه )

ا من الخدمات المهمة التي تتعلق بالممارسي .1 ا كبيرن ن والمتدربين الصحيين بالمملكة باعتبارهم يغطي قسم الحاسهللا عددن

الصئة األولى المستهدفة مىن هىذه الخىدمات اإللكترونيىة، إة إ  القسىم لىم يىول كىل هىذا اةهتمىاب بمىا يتعلىق بالملصىات اإلداريىة التىي 

 تنتجها اإلدارات المختلصة أثناة ممارسة العمل اإلدار  والمالي بالهيئة.

بلىىم( ليكىىو  بمثابىىة البىىديل الصعلىىي عىىن هضىىور الممىىارس إلىىى مقىىر الهيئىىة أو أهىىد أنتجىىه الهيئىىة برنىىامه )ممىىارس  .2

فروعها، هيث يمكن للمارس أ  ي ر   أوراقه ومستنداته و هادته مىن خىالل البرنىامه علىى موقىق الهيئىة، مىق تسىديد الرسىوب 

 المطلوبة لكل خدمة.
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نعم الجديىدة، و لىك مىن خىالل إدارة التحليىل وإدارة تخطه الهيئة المشاكل التنعيمية التي تسبق إعىداد التطبيقىات والى .52

المشروعات اللتين تقوما  على تحليل المتطلبات التي تحتا  إليها اإلدارات قبل القياب بعملية اإلعداد المحلي ) الداخلي( للتطبيىق 

 أو النعاب، أو قبل الشراة إ ا كا  خارجينا.

واهىدة متكاملىة، فقىد تنوعىه البرمجيىات واألنعمىة اإللكترونيىة  لم تحول جميق أعمال الهيئة مىن خىالل منعومىة يليىة .55

المسىىتخدمة فىىي إدارات كافىىة، ومىىن هىىذه اإلدارات التىىي ماجالىىه تسىىتخدب برمجيىىات عامىىة ومنهىىا: برنىىامه )اإلكسىىيل( وهىىو أهىىد 

 مكونات هبمة األوفيم ك دارة التوثيق بالهيئة.

ترونية بدو  استخداب أنعمة إلكترونية متكاملة، أو قواعد بيانات، ماجاله تحتص  بعال اإلدارات بالهيئة بوثائقها اإللك .59

( ألجهبة الكمبيوتر، مما يعرضها لخطىر الصقىد، وعىدب األمىا ، Desktopوبطريقة بدائية بالتخبين المبا ر على سطع المكتهللا )

 مثلما يحدق في إدارة اةعتماد البرامجي بالهيئة.

 التوصيات:

سىواة كانىه النتىائه التطبيقيىة لتحليىل اةسىتبانة، أو النتىائه العامىة التىي ظهىرت  -إليهىا الدراسىة  من خالل النتىائه التىي توصىله

رأت الباهثة أنه من المصيد أ  تخر  هذه الدراسة بمجموعة مىن التوصىيات و لىك تحقيقنىا للهىدف السىادس واألخيىر مىن  -للباهثة 

رأت الباهثة أهميتها لتحسين واقق الحص  واةسترجاع للوثائق والملصات األهداف التي هددتها الباهثة، وهذه التوصيات المقترهة 

بالهيئة سواة ما كا  منها ورقينا أو إلكترونينا، وجميق هذه التوصيات يمكن أ  تستصيد منها الهيئة في تطىوير وتحىديث نعىم الحصى  

 واألر صة اإللكترونية للوثائق والملصات المحصوظة لديها فيما بعد.

الباهثة أنه ينبغي أ  تحدد خطة  املة لتغطيىة جميىق إدارات الهيئىة إلكترونينىا مىن خىالل نعىاب إلكترونىي  ىامل ترى  .5

 وموهد، يشمل جميق المعامالت والتعامالت واألنشطة التي تدخل في نطاو عمل الهيئة.

معلومىىات عىن الممارسىىين تىرى الباهثىة أنىىه ة ينبغىي أ  يىىتم هصى  وثىىائق وملصىات الهيئىة التىىي تحتىو  علىىى بيانىات و .9

ا لخصوصية هذه المعلومات التي تتعلىق  الصحيين بالمملكة على سيرفرات  ركات التقنية الخارجية كشركة مايكروسوفه؛ نعرن

بجميق العاملين في المجال الصحي بالمملكة، و لك لضما  سىرية وخصوصىية المعلومىات التىي تتعلىق بالمسىتصيدين مىن خىدمات 

 الهيئة.

 Big Data systemأنىىىىه ينبغىىىىي علىىىىى الهيئىىىىة أ  تطبىىىىق نعىىىىم إدارة البيانىىىىات الضىىىىخمة ) تىىىىرى الباهثىىىىة .0

management ب ، وأ  تستخدب األدوات الالجمة لذلك مما يساعد على 5222(على البيانات المخبنة لديها منذ إنشاة الهيئة عاب

 وجيادة نشاراتها المطردة باستمرار.دعم اتخا  القرار المناسهللا في الوقه المناسهللا، وخاصة مق تطور أعمال الهيئة 

العمىىل علىىى سىىرعة هىىل جميىىق مشىىاكل برنىىامه )ممىىارس بلىىم( لتحقيىىق الهىىدف منىىه هيىىث إ  العديىىد مىىن الممارسىىين  .1

يحضىىرو  للهيئىىة  مىىن منىىارق مختلصىىة بعىىد تصعيىىل البرنىىامه لمىىواجهتهم العديىىد مىىن المشىىاكل فىىي إرفىىاو الصىىور أو إضىىافة خبىىرة 

 ومشاكل أخرى متعددة .

تسعى الهيئة بتشكيل فريق متكامل إلدارة التوثيق وتكو  مىن نصىم مىوظصين الهيئىة للكشى  عىن تبويىر الشىهادات  أ  .1

 بدل من  ركة داتا فلو.

توفير برنامه خاص موهد لقبول جميق التخصصات لتقديم خدمات القبول، والتسجيل، والتدريهللا، يضم التسىجيل فىي  .6

ات الُعليا، دو  رجىوع الممىارس إلىى موقىق الهيئىة والتسىجيل عبىر رابىط للبىرامه الدقيقىة البرامه الدقيقة والبرامه العامة للدراس

 لتسهيل  لك على الممارس أو المتدرب.

http://www.ajrsp.com/
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اةهتصىاظ بجميىق مىىا نشىر عبىر الجمعيىىات المهنيىة وتىوفيره إلكترونينىىا عبىر المكتبىة اإللكترونيىىة للهيئىة، أو عبىر بوابىىة  .2

 هذه الجمعيات .الهيئة؛ هتى يتم اةستصادة من أعمال 

توفير بث مبا ر عبر البرامه المشهورة بحيث يمكن تحميلها عبر الجوال لمشىاهدة الملتقيىات والمى تمرات التىي تقىاب  .1

ا بشكل إلكتروني.  عن كل ما يخص الهيئة، سواة داخل الهيئة أو خارجها، وتوفيرها أيضن

ن خىدمات التسىجيل، والتصىني ، والتىدريهللا، وغيىر إنشاة تطبيقات  كية تخدب الممارسين في كل ما يحتاجو  إليه مى  .2

  لك من الخدمات التي تقدمها الهيئة.

توفير الدورات التدريبية للعاملين بالهيئىة علىى اسىتخداب النعىاب والتطبيقىات اإللكترونيىة والملصىات الرقميىة للرفىق مىن  .52

 مستوى ه ةة العاملين بالهيئة في الجوانهللا التقنية، والوثائقية.

 

 

 والحواشي والتعليقات العلمية: المراهع

                                                           
( تتقدم الباحثة بجزي  الشكر والتقدير للمشرف القدير اشستا  الدكتور/ عصام أحمد عيسوي عل  ما  دمه أ ناا )

 إهراا هذه الدراسة.

. 52610جريدة الجبيرة. الرعاية الصحية في عهد الصهد. م سسة الجبيرة للصحافة والطباعة والنشر. الرياض. ع ( (5

 ب.51/55/9225

ىا مىن  91( الهيئة السعودية للتخصصات الصحية. الهيئة السعودية للتخصصات الصحية نبال الخاررة الصحية. (9 عامن

 .96ه. ص 5102رين.  اةنجاجات والتطور المستمر. مجموعة من المحر

 ه. متا  على الرابط:5150( هيئة الخبراة بمجلم الوجراة. نعاب الهيئة السعودية للتخصصات الصحية. (0

https://www.boe.gov.sa/ViewSystemDetails.aspx?lang=ar&SystemID=156&VersionID=17

0  

كلية  -(. اإلدارة اةلكترونية وتقديم الخدمات العامة. مجلة الحقوو. الجامعة المستنصرية 9259( هنا  محمد القيسي.)(1

 .56. ص 56،52، ع 1القانو . مه 

 ه. متا  على الرابط:5150عاب الهيئة السعودية للتخصصات الصحية. ( هيئة الخبراة بمجلم الوجراة. ن(1

https://www.boe.gov.sa/ViewSystemDetails.aspx?lang=ar&SystemID=156&VersionID=17

0  

 ذا الموضوع أنعر: ( للمبيد هول ه(6

ب(. المقابلىىة كىىأداة بحثيىىة فىىي جمىىق المىىادة العلميىىة. الجبائىىر. مجلىىة جيىىل العلىىوب اإلنسىىانية 9256)هصيعىىي نىىور الىىدين 

 . مركب جيل البحث العلمي. جامعة محمد بوضياف. واةجتماعية

البلدية: دراسة هالة ببلدية هجرة  . اإلدارة اإللكترونية كدعامة لعصرنةب(9292( بالقاسم بومعبة، وكمال العقريهللا . )(2

 .556- 22. ص ص 9. ع6الشل . مه بوعلي بن هسيبة األعمال. جامعة ةقتصاديات الريادة النص. الجبائر. مجلة

http://www.ajrsp.com/
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(. دور اإلدارة اإللكترونيىة فىي تحسىين األداة الىوظيصي: دراسىة هالىة علىى الوةيىات المنتدبىة 9252( جهرة همىبة. ) (1

 ئر )رسالة ماجستير(. بسكرة: جامعة محمد خيضر.أوةد جالل في الجبا

ب(. مىى تمر ومعىىرض السىىودا  إلدارة الوثىىائق واألر ىىصة اإللكترونيىىة. الخررىىوب. 9251( أميىىرة عىىالة الىىدين صىىالع. )(2

السىىىودا . مجلىىىة المسىىىتند العلميىىىة. مركىىىب المسىىىتند للتىىىدريهللا وتنميىىىة المىىىوارد البشىىىرية، وجارة اةتصىىىاةت وتكنولوجيىىىا 

 ب.9251مارس،  92-92ات. المعلوم

ب(. قياس واقق نعم اإلدارة إللكترونية المبنية على الممكنات في م سسات 9292( فاضل عبد علي خرميط. )(52

. مجلة المركب العربي للبحوق والدراسات في علوب المكتبات EFQMالمعلومات ودورها في التميب في النتائه األوربي 

 591 - 20. ص ص 50. ع 2والمعلومات. مه 

(11) khan, M. and Vijayashree, L. (2015) “impact of E-Governance on Employees 

Performance”, International Journal of Scientific and Research Publication. 

 ه. متا  على الرابط:5150( هيئة الخبراة بمجلم الوجراة. نعاب الهيئة السعودية للتخصصات الصحية. (59

https://www.boe.gov.sa/ViewSystemDetails.aspx?lang=ar&SystemID=156&VersionID=17

0  

 ( موقق الهيئة السعودية للتخصصات الصحية. متا  على الرابط:(50

https://www.scfhs.org.sa/Pages/default.aspx    

 – 9252( الهيئىىة السىىعودية للتخصصىىات الصىىحية. الخطىىة اةسىىتراتيجية للهيئىىة السىىعودية للتخصصىىات الصىىحية (51

 .2ه. ص 5102ب.  9292

ىا  91( الهيئة السعودية للتخصصات الصحية. الهيئة السىعودية للتخصصىات الصىحية نىبال الخاررىة الصىحية. (51 عامن

 .15ه. ص 5102من اةنجاجات والتطور المستمر. مجموعة من المحررين.  

ىا  91نىبال الخاررىة الصىحية. ( الهيئة السعودية للتخصصات الصحية. الهيئة السىعودية للتخصصىات الصىحية (56 عامن

 .01ه. ص 5102من اةنجاجات والتطور المستمر. مجموعة من المحررين.  

 ( الهيئة السعودية للتخصصات الصحية. نصم المرجق. نصم الصصحة.(52

 .15( الهيئة السعودية للتخصصات الصحية. المرجق السابق. ص (51

 .22المرجق. ص ( الهيئة السعودية للتخصصات الصحية. نصم (52

 ه. متا  على الرابط:5150( هيئة الخبراة بمجلم الوجراة. نعاب الهيئة السعودية للتخصصات الصحية. (92

https://www.boe.gov.sa/ViewSystemDetails.aspx?lang=ar&SystemID=156&VersionID=17

0  

 .22( الهيئة السعودية للتخصصات الصحية. المرجق السابق. ص (95

 هـ.5112/ 1/ 59( مقابلة  خصية مق مدير اإلدارة األستا / على الغامد ، في تاري  (99

 هـ.5112/ 2/ 91ة في تاري  ( مقابلة  خصية مق مدير إدارة المعرف(90
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. القىاهرة: دار 9هشمه علي قاسم. دراسات في علم المعلومات: علم المعلومات في رهلة البحث عن الهوية. ر (91)

 11-10ب ،ص 5221غريهللا للطباعة والنشر، 

 هـ.5112/ 6/ 5( مقابلة مق مدير إدارة التوثيق في تاري  (91

ىا  91الهيئة السىعودية للتخصصىات الصىحية نىبال الخاررىة الصىحية. ( الهيئة السعودية للتخصصات الصحية. (96 عامن

 .509ه. ص 5102من اةنجاجات والتطور المستمر. مجموعة من المحررين.  

( هيئة الخبراة بمجلم الوجراة. موقىق الهيئىة السىعودية للتخصصىات الصىحية. ةئحىة التصىني  والتسىجيل المهنىي. (92

 متا  على الرابط:

https://www.scfhs.org.sa/Registration/Regulation/Pages/default.aspx  

/ 96( مقابلة مق رئيم المركب اإلعالمي والمتحدق الرسمي للهيئة. ورئيم وهىدة التواصىل اةجتمىاعي. فىي تىاري  (91

 هـ.5112/  9

 ( للمبيد أنعر هساب الهيئة على موقق تويتر على الرابط التالي:(92

https://twitter.com/SchsOrg?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Ea

uthor  

 على موقق الصيم بوك على الرابط التالي: وهساب الهيئة

https://www.facebook.com/scfhs.org.sa/  

( مقابلة  خصية مق بعال الموظصات ب دارة تحليل األعمال ومىنهن األسىتا ة/ يةة، واألسىتا ة أريىه عسىير . وتمىه (02

 هـ.5112/ 1/  51 -52المقابالت في تاري  

 هـ5112/ 1/ 92( مقابلة  خصية مق مدير إدارة تطوير البرامه، في تاري  (05

 ب. متا  على الرابط:9251أغسطم  21( عبد هللا الهوساو . اإلدارة والحوكمة الصحية. صحيصة عكاظ. بتاري  (09

https://www.okaz.com.sa/article/1010925  

 ( منعمة الصحة العالمية. الحوكمة والتخطيط )القوى العاملة الصحية(. متا  على الرابط:(00

https://www.who.int/hrh/governance/ar/  

ىا  91الهيئة السىعودية للتخصصىات الصىحية نىبال الخاررىة الصىحية.  ( الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.(01 عامن

 .511ه. ص 5102من اةنجاجات والتطور المستمر. مجموعة من المحررين.  

 . متاهة على الرابط:9202( ر ية المملكة العربية السعودية (01

https://vision2030.gov.sa/ar/foreword  

 .9202( ر ية المملكة العربية السعودية (06

 . متاهة على الموقق:9292 – 9252الهيئة السعودية للتخصصات الصحية. الخطة اةستراتيجية للهيئة  -

www.scfhs.org.sa    

اإللكترونيىة: اةتجاهىىات البحثيىىة فىىي اةنتىا  الصكىىر  األر ىىيصي فىىي العقىىدين ( السىيد صىىال  الصىىاو . إدارة الوثىىائق (02

 .1ب. ص 9251األخيرين. مل  غير منشور. 
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( السىيد صىىال  الصىىاو . إدارة الوثىىائق اإللكترونيىة: اةتجاهىىات البحثيىىة فىىي اةنتىا  الصكىىر  األر ىىيصي فىىي العقىىدين (01

 .1ب. ص 9251األخيرين. مل  غير منشور. 

 قسىنطينة وةيىة األر ىي : أر ىي  مجىال فىي تطبيقاتهىا و المعلومىات (. تكنولوجيىا9222بوسىمغو  ) اهيم( ابىر(02

اةجتماعيىة.  والعلىوب اإلنسىانية العلىوب قسنطينة. كلية منتور ، نمو جا. أرروهة ماجستير غير منشورة. الجبائر. جامعة

 .21المكتبات. ص  علم قسم

المعلومىىات والمعرفىىة: أبعىىاد ومىىداخل. ترجمىىة د. مصتىىا  محمىىد ديىىاب. جامعىىة ب(. إدارة 9226( كريسىىتين  ىىلوغل )(12

 الصاتع. ررابلم. ليبيا. موقق ناد  اإلهياة العربي. متا  على الرابط:

http://alarabiclub.org/index.php?p_id=950&id=092 

 اإلمارات العربية المتحدة. وجارة  ئو  الرئاسة. األر ي  الورني. متا  على الرابط:( دولة (15

https://www.na.ae/ar/archives/faq.aspx  

 .52بعة األولى. ص(، اإلدارة اإللكترونية، دار الصكر الجامعي، اإلسكندرية، الط9222( الصيرفي، محمد. )19)

 

 

)44) Al-Aaama, A., (2008). The Electronic College: A Study of the Effectiveness of 

Electronic Management Systems Within Colleges, Oriental Journal of Computer Science & 

Technology.P14 

المصـاهيم، الخصائص، المتطلبات، عما : م سسة الىوراو  (. اإلدارة اإللكترونيـة:9255( الحـسن، هـسين محمـد، )11)

 .562للنشر والتوجيق. ص

 .10(، ص9221(غنيم. )16)

(47( http://www.egovconcepts.com  

، الجامعىة المستنصىرية، مجلىة الحقىوو ،ب(. اإلدارة اةلكترونية وتقديم الخدمات العامىة9259( القيسي، هنا  محمد)11)

 .96، العراو، ، ص 56،52. اةصدار: 1مه

العناصر)دراسة وثائقية(، الم تمر العالمي  -السمات -(العوض اهمد محمد الحسن، اةدارة اةلكترونية: المصاهيم12)

جوا   1-5ن األول لإلدارة اةلكترونية: تواصل خالو مق رصرة اةتصال والمعلومات في عالمنا المعاصر، ليبيا، م

 .2، ص 9252

 1مجلة الحقوو، الجامعة المستنصرية، المجلد:  ،(القيسي، هنا  محمد، اإلدارة اةلكترونية وتقديم الخدمات العامة12)

 .96، ص 9259، العراو، 56،52اةصدار: 

 ، جامعة 2سحر قدور الرفاعي، الحكومة اإللكترونية وسبل تطبيقها، مجلة اقتصاديات  مال إفريقيا، العدد  15))

  11، ص  9222المستنصرية، بغداد، العراو، 

،ص 9221(عصاب عبد الصتا  مطر، الحكومة اإللكترونية بين النعرية والتطبيق، دار الجامعة الجديدة، األجاررية، 19)

01. 

http://www.ajrsp.com/
http://alarabiclub.org/index.php?p_id=213&id=329
https://www.na.ae/ar/archives/faq.aspx
http://www.egovconcepts.com/
http://www.egovconcepts.com/


 م0202-6-5| تأريخ اإلصدار:  اث والنشر العلمي | اإلصدار الرابع عشرالمجلة األكاديمية لألبح

  
 

 

        www.ajrsp.com                                                                                                                         538  

ISSN: 2706-6495 

 
                                                                                                                                                                                 

 هـ..6/6/5112ة  خصية مق أ. عمر موسى نائهللا األمين العاب، في تاري  ( مقابل(10

 هـ.56/6/5112( مقابلة  خصية مق أ.  ناصر الغناب رئيم قسم الحسابات باإلدارة المالية بالهيئة. في تاري  (11

 ي:( متا  على موقق مايكروسوفه، على الرابط التالProject professional( تطبيق إدارة المشاريق )(11

https://products.office.com/ar/project/project-online-professional 

 (  من إنتا  شركة مايكروسوفت، ويوفر المميزات التالية:Project professionalهذا البرنامج )

إلى مىا يصىل إلىى خمسىة أجهىبة كمبيىوتر  خصىية، هتىى  Project الصريق بالمشروع تثبيه عميليمكن ألعضاة 

كما يمكن إضافة موارد بسرعة وموثوقيىة مىق  .يتمكن الموظصو  من الوصول إلى خطط المشروع من أ  مكا  يعمل فيه

، كما يمكن استخدب أهىد ب اإلداريةالمحسنة التي تقلل الوقه المستغرو في العمل على المها Active Directory مبامنة

للوصول إلى خطط المشروع األفضىل فىي فئتهىا، ويىوفر  Office.com وبموقق Project القوالهللا المضمنة مسبقان لعميل

أدوات مألوفة فهو مصمم لمدير  المشاريق المتخصصين، مثل مخططات جانه، لمساعدتك علىى إنشىاة  Project عميل

كمىا يقىوب باألتمتىة الذكيىة فيقلرىل نقىار عىدب الكصىاةة بىالميبات التلقائيىة. ويقىوب بتعبئىة تىواري   جداول وتقليل وقه التدريهللا،

البدة واةنتهاة تلقائيان استنادان إلى التبعيات، واستخداب مركب التحكم بالمهمة لتحديد المهاب األكثر فعالية وترتيبات المىوارد، 

سىميان. ويسىاعدك "مخطىط الصريىق" علىى تحديىد مشىاكل تعيىين المىوارد تتيع ميبة لمدراة المشىاريق رلىهللا مىوارد معينىة ر

المحتملة التي يمكن أ  ت ثر في الجدولة وتصحيحها، ويقوب ب نشاة موقق مشروع مخصص لمشىاركة المعلومىات، وغيىر 

  لك من المميبات المتعددة للتطبيق.

 ه.5112/ 1/ 59ة. في تاري  بالهيئ المشاريق( مقابلة  خصية مق أ. هال السليم. مديرة إدارة (16

 هـ .92/0/5112( مقابلة  خصية مق أ. رالل الشري  بالرئاسة التنصيذية للجمعيات. في تاري  (12

 هـ.91/0/5112( مقابلة  خصية مق أ. أفنا  القثامي. مديرة إدارة التدريهللا بالهيئة. في تاري  (11

 هـ5112/ 1/ 1العاب، في تاري  ( مقابلة  خصية مق أ. عمر بن موسى مستشار األمين (12

 هـ.5112/ 1/ 51( مقابلة مق  أ. عبد العبيب الماجد مدير إدارة القبول والتسجيل  في تاري  (62

 ه.5112/ 1/ 51( مالهعة للباهثة أثناة وجودها في قسم التسجيل والتصني  بالهيئة. في تاري  (65

فىىىرع النىىىرجم، فىىىي تىىىاري   -تخصصىىىات الصىىىحية ( مقابلىىىة  خصىىىية مىىىق أ. عمىىىر موسىىىى. الهيئىىىة السىىىعودية لل(69

 هـ.6/6/5112

 هـ.5112/ 1/ 56( مقابلة  خصية مق د. فهد رئيم الرئاسة المهنية بالهيئة. في تاري  (60

 هـ90/1/5112مقابلة  خصية مق أ. خالد العتيبي. مدير إدارة التصني  والتسجيل المهني. في تاري   -

 (. الرياض .9252للتخصصات الصحية )برنامه ممارس بلم. ( ملتقى  ركا نا .الهيئة السعودية(61

 هـ.6/6/5112. مدير إدارة التصني ، في تاري  عبد هللا البارقي( مقابلة  خصية مق أ. (61
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