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 السياحية لمنظماتل اإلداري  األداء ىف رقميا  هندسة األعمال  إعادةأثر 
 العامة للسياحة والتراث الوطنيهيئة السعودية دراسة حالة: ال

 عبدالرحمن أحمد عبدالحي عبدالغني
 مصر - كينج مريوط -قللسياحة والفناد يد العالهالمع - جامعة الحدود الشمالية،السعودية

 ملخص الدراسة
الهيئأأة السأأعودية العامأأة للسأأياحة تأأيتي هأألد الد الأأة لللعأأرر علأأى أعأأر عمليأأة ععأأادق هندلأأة اتعمأأا    ميأأا  اللأأي تبنلهأأا 

فيهأأا، وايأأاى مأأدد الأألعداد  اتداء ، و فع معدالت وجودقالعملجراءات عتبسيط ى اتداء اإلدا ي لها من حيث ف واللراث الوطني
علأأى المأأنهج الواأأفي اللحليلأأي، كمأأا الأألادة ألأألو  د الأأة  البحأأث اعلمأأد .  ناعأأة المأأوا د البشأأرية العاملأأة فيهأأا يللأأ  العمليأأةو 

، وتأأم تحليأأل البيانأأات المسأألارجة منأأ  يدانيأأةكأأيداق للد الأأة الم وفقا  لمقياى ليكأأرت الامالأأي واعلمأأادد االللبيان اعدادالحالة، وتم 
عمأأأا    ميأأأا  أهميأأأة عمليأأأة ععأأأادق هندلأأأة االأظهأأأرت نلأأأائج الد الأأأة ، SPSS للعلأأأوة االجلما يأأأةائية بالأأألاداة الح مأأأة اإلحصأأأ 

فأأي يرنامجهأأا  السأأعودية العامأأة للسأأياحة واللأأراث الأأوطنيالمرتك ق على يرنامج عاالحي شأأامل وملكامأأل ومسأألمر، ونجأأا  الهيئأأة 
 تقأأأدة .تأأ جودو فأأع معأأدالت اتداء وزيأأادق  فيهأأأا  ءات العمأألجأأراتبسأأيط ع ألأأفر عأأن ممأأأا  الاأأاب باعأأادق هندلأأة اتعمأأا    ميأأا  

 السأأعودية العامأأة للسأأياحة واللأأراث الأأوطنيعلى  ألها ضرو ق نشأأر االلأألفادق مأأن تجربأأة الهيئأأة  مهمةالد الة بعض اللوايات ال
 في عملية ععادق هندلة اتعما    ميا  يين الهيئات والمنظمات الرلمية اتخرد.

 .األداء اإلدارى -العامة للسياحة والتراث الوطنيالهيئة السعودية  - رقميا  هندسة األعمال  إعادة : الكلمات الدالة

------------------------------------------------------------------- 
 مقدمة الدراسة

رق علأأى وا أأأع اإلدا ق فأأي العأأأالم عقأأت ظهأأأو  تقنيأأات عأأأدق، مثأأأل يأأدأت هأأألد الفكأأرق فأأأي السأأأي  ،الر ميأأة تغيأأأر كأأل شأأأ 
أو  ملصأأأفج تجأأأا ي عأأأاة  Netscape ، وة1984عأأأاة  Apple Macintosh، وة1981عأأأاة   IBMالحالأأأو  الشاصأأأي مأأأن

 اليأأوة أن الر ميأأة الليكيأأد علأأىيمكن  عن يل  ،ة2007 في  Apple iPhoneظهو ، و ة1998عاة  Google شركة ، وتيليسة1994
اللقنأأي  مأأدا ها  علأأى عمأأل أي مسلسأأة، فهأأي تجأأل  مجأأا  مللاليأأة كأأل شأأيء فعأأال ، لأأيس لمأأرق واحأأدق يأأل لمأأرات عأأدق تغيأأر   أأد

لهأأا عمأأل، بحيأأث يكأأون اللحأأو  نظأأاة العم تفرض نموذجها و وانينها الاااة إلدا ق  ،الروتينيها القديم ، وتو ف نموذج عملالجديد
 .(Karlgaard, 2017) العالمية ن المنافسة السوايةوالاروج م، ضرو ق يقايلها الفشل المحلوة

مأأأن الضأأأرو يات بالنسأأأبة لكافأأأة المسلسأأأات اللأأأي اأأأبج أاللحأأأو  الر مأأأي أن ( 2017يأأأرد الافأأأاجي والجأأأواهري  لأأألل  
بعأأض ت بيأأ  ال يكفأأي  فعالأأة نلأأائج اللحأأو  الر مأأيليحقأأ  و  .الل أأوير وتحسأأين خأأدماتها وتسأأهيل واأأولها للمسأألفيدين علىتسعى 
كامأأل يمأأس المسلسأأة وطريقأأة وألأألو  مل شأأاملعاأأالحي يرنأأامج  ت بيأأ  يلأأ ةيأأل  ،داخأأل المسلسأأةالر ميأأة اللكنولوجيأأا هر مظأأا 

   مأأي للجمهو  المسلهدر لجعل الادمات تأألم بشأأكل ها كيفية تقديم خدمات أيضا  و  وموا دها البشرية،  ائها ، وعقافة مداخليا  عملها د
 .  ميا  هندلة اتعما   ععادقي  هلد الد الة ، وأكثر جودق، وهو ما تسملرعألهل و أ

تحأأ   ة2000اللأأي ألسأأ  فأأي عيريأأل عأأاة  -د الأأة المحأأل الحالأأة  – العامة للسياحة واللراث الأأوطنيوالهيئة السعودية 
منأأل تغيأأر و ، ياحي بالمملكأأة العربيأأة السأأعوديةالهيئأأة الرلأأمية المسأأئولة عأأن عدا ق الق أأاع السأأ هأأى مسأأمى الهيئأأة العليأأا للسأأياحة 

هندلأأة  ععأأادقشأأمل  عمليأأة  . هندلأأة أعمالهأأا بشأأكل   مأأي ععأأادقنهأأج ت أأو ي مبنأأي علأأى ت فأأي تبنأأي أيأأد ة2009فأأي  عدا تهأأا 
ن معهأأا، كافأأة اتنظمأأة والاأأدمات اللأأي تقأأدمها الهيئأأة للملعأأاملي وت أأويرت أأوير البنيأأة اللحليأأة الر ميأأة للهيئأأة وفروعهأأا، اتعمأأا  

   ميأأا  هندلأأة العمليأأات الداخليأأة بالهيئأأة  ععأأادق، كأألل  خأأرد الحكوميأأة اتوبأأين الجهأأات الهيئأأة كافة اتعما  المشلركة يأأين  أيضا  و 
 . (2010، السعيد  يهدر الواو  لبيئة عمل ال و اية
كيحأأد أهأأم السأأياحة    أأاعواللأأي اعلمأأدت  ة2016بالمملكأأة العربيأأة السأأعودية فأأي عأأاة  2030وبصأأدو   ةيأأة المملكأأة 

 Saudi Council of Economic and) وأحأأد أيأأرز البأأدائل ال لصأأاد مأأا بعأأد الأأنفط المسأألهدفة باللنميأأة، اتلالأأيةالق اعأأات 

Development Affairs, 2016)،  مل مأأة مثأأل بأأا ي الهيئأأات المعنيأأة يلقيأأيم مو فهأأا وتوفيأأ  أوضأأاعها لللوافأأ  أاأأبح  الهيئأأة
 الرةية.تل  ع أهدار مارجاتها المسلقبلية م

 الدراسة وأهميتها مشكلة
ال شأأ  أن اللحأأو  الر مأأي أاأأبج ضأأرو ق لكأأل مسلسأأة تريأأد البقأأاء فأأي المنافسأأة العالميأأة، وطالمأأا لأأع  دو  الشأأرق 

، وكأألل  تنظأأيم العمأأل اإلدا ي ةالعالميأأ  ةاتولط من خال  مسلساتها السياحية الحكوميأأة علأأى تعظأأيم نسأأبلها مأأن السأأوق السأأياحي
ولأأن يأأيتي ذلأأ  عال عأأن طريأأ  عتاحأأة الفراأأة لعمليأأات ععأأادق هندلأأة اتعمأأا  المرتكأأ ق علأأى  ؛كأأل فأأي الق أأاع السأأياحي الأأداخليك

 ععأأادقتقيأأيم أعأأر عمليأأة  محاولأأةفأأي هأألد الد الأأة تأأيتي و  .اتلأأاى الر مأأي لل أأوير عياكأأل عمليأأات وألأألو  عدا ق تلأأ  المسلسأأات
تلأأ   علأأهاةومأأدد اإلدا ي لهأأا،  اتداءى فأأ  العامأأة للسأأياحة واللأأراث الأأوطنييئأأة السأأعودية اللأأي تبنلهأأا اله   ميأأا  هندلأأة اتعمأأا  

https://scth.gov.sa/
https://scth.gov.sa/
https://scth.gov.sa/
https://scth.gov.sa/
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واال تفأأاع  اتداءمعأأدالت ادق اإلدا ي للهيئة من حيث تبسيط عجراءات العمأأل وزيأأ  اتداءعلى ت وير  العملية ذات اتلاى الر مي
عميم تل  اللجربة على المسلسات السأأياحية الرلأأمية اتخأأرد فأأي الأأدو  العربيأأة فأأي حأأا  أن أعبلأأ  هأألد بجودت ، ومدد عمكانية ت

 الد الة نجاحها واللنلج  آعا ها اإليجايية عن وجدت.
هندلة المسلسات السياحية الرلأأمية فأأي الأأدو  العربيأأة  ععادقالعلمية في اإللهامات كما يدعم أهمية هلد الد الة كون 

هندلأأة اتعمأأا  بشأأكل   مأأي  عأأادقعلأأى ع ( اللي أشأأا ت 2014  عبدالغنيد الة كل من فسبق  هلد الد الة  ؛ة جدا   ليلمحدودق و 
بشكل موج  تنها  كأأ ت بشأأكل ألالأأي علأأى ا لأأرا  ينأأاء نظأأاة عدا ي   مأأي يأأنظم اتعمأأا  داخأأل المسلسأأات السأأياحية الرلأأمية 

و  مسلودعات البيانات في دعم اتااذ القرا  فأأي   أأاع السأأياحة المصأأري اللي اهلم  يد( 2015عبدالع ي    في مصر، ود الة
  .هندلة اتعما  ععادقج اء عمليات اللحو  الر مي ال ير ى لمص لج عملية أمباشر لج ء من  وهو تناو  غير
 مأأأنكأأأة العربيأأأة السأأأعودية  أأأد خلأأأ  هندلأأأة اتعمأأأا  فأأأي المسلسأأأات السأأأياحية الرلأأأمية بالممل ععأأأادقعمليأأأة  نعحلأأأى 

دمنهأأأو ي  علأأأهاةتناولأأأ  مسلسأأأة الا أأأوط الجويأأأة السأأأعودية، وهأأأي  علأأأهامات ةعالعأأأ ت عال العلميأأأة السأأأابقة، ولأأأم تأأأي  اإللأأأهامات
الثقافأأة و  ،اللغييأأر اللنظيمأأيوفقأأا  للأأيعير عأأاملي  هندلأأة العمليأأات اإلدا يأأة ععأأادقت بيأأ  ى فأأ العوامأأل المأأسعرق اللأأي تناولأأ   (2013 

اللأأي  (2005ي دعأأم اإلدا ق وتأأوفر المأأوا د الماليأأة، ود الأأة ممأأدو   ( اللي  ك ت علأأى جأأانب2000ي  ود الة الشمران، اللنظيمية
 وجه  النقد للبيرو راطية السائدق في المسلسة وغيا  المرونة اإلدا ية.

مأأا ياللأأف عأأن وهأأو  -الا أأوط الجويأأة السأأعودية  –تناولأأ  مسلسأأة  بحيأأة  أن تلأأ  الد الأأات علأأىوتجد  اإلشا ق هنأأا 
الهندلأأة، يأأل جميعهأأا أكأأدت  ععأأادق، كمأأا أنهأأا لأأم ترتكأأ  علأأى عامأأل الر ميأأة فأأي محأأل هأألد الد الأأة -ذات ال ابع العأأاة  –الهيئة 

الهندلة بشأأكل كامأأل، ومأأن هنأأا تأأيتي  ععادقعلى أن غيا  اال تكاز على هلا العامل يعلبر أحد اتلبا  الرئيسية لفشل عمليات 
هندلأأة  ععأأادقالمسلسة السياحية الرلمية اللي  ر ت أن ترتك  على الر مية في تل  اإلدا ي في  داءاتالد الة الحالية للقيم تيعر 

 أعمالها.  

 أهداف الدراسة
اللأأي تبنلهأأا الهيئأأة السأأعودية    ميا  هندلة اتعما   ععادقاللعرر على أعر عملية  علىهلد الد الة تهدر بشكل عاة  عن

 ملمثلة في اآلتي:ال، كما تيتي الد الة للحقي  بعض اتهدار الفر ية اإلدا ي لها  اتداءى ف العامة للسياحة واللراث الوطني
 ؛العامة للسياحة واللراث الوطنيالسعودية  الهيئة الحالي في الر مي تقييم الوضع -1

لعمليأأات  لأألراتيجي واللقنأأي الأألي تقدمأأ  الهيئأأة السأأعودية العامأأة للسأأياحة واللأأراث الأأوطنياللعأأرر علأأى مأأدد الأأدعم اال -2
 ؛اللحو  الر مي

 ععأأادقعمليأأة  تهميأأة الهيئأأة السأأعودية العامأأة للسأأياحة واللأأراث الأأوطنيعد اك المأأوا د البشأأرية العاملأأة فأأي  د الأأة مأأدد -3
 ؛  ميا  هندلة اتعما  

فأأي  الهيئأأة السأأعودية العامأأة للسأأياحة واللأأراث الأأوطنياللأأي تبنلهأأا    ميأأا  هندلة اتعما   ععادقعملية  علهاةتحديد مدد  -4
 ؛فيها واال تفاع بجودت  اتداء، وزيادق معدالت يداخلها تبسيط عجراءات العمل 

 في المسلسات السياحية الرلمية.   ميا  هندلة اتعما   ععادقتقديم بعض المقلرحات واللوايات الاااة يدعم  -5

 بيات الدراسةأد
 الهندسة إعادة إلىمدخل 

حيأأأأأث  ة1990عأأأأأاة  معهأأأأأد مالاتشولأأأأألس لللكنولوجيأأأأأا  فأأأأأي هندلأأأأأة اتعمأأأأأا  ععأأأأأادقظهأأأأأو  مصأأأأأ لج يدايأأأأأة  كانأأأأأ 
مجلأأة مقأأاال  فأأي  -لللقنيأأة  Massachusettsبمعهأأد  أللاذ لاي  فأأي علأأوة الحالأأت اآللأأيوهو  - Michael Martin Hammerنشر

Harvard Business Review  بعنأأوانReengineering Work  ال يضأأيأ أي الشأأركات معظأأم العمأأل الأألي تقأأوة بأأ  ن أفيأأ    أأا
علأأى الشأأركات أن  فأأان، ، وعوضأأا  عأأن ذلأأ في عتمام  من المضي ال  يد، اللو ف عن يجت  للو ايمة مضافة للعمالء، وهلا ات

 للقأأديم منلجأأاتهم أو خأأدماتهم تعظأأيم القيمأأة للعمأأالء، مأأع اللقليأأل مأأن الأألهالك المأأوا د الالزمأأة يهأأدرتعيأأد النظأأر فأأي عملياتهأأا 
فأأأي مركأأأ   عضأأأوا  ن علأأأم يكأأأن الوحيأأأد الأأألي فكأأأر علأأأى هأأألا النحأأأو فأأأي ذلأأأ  الو أأأ  يأأأل  Hammer ويبأأأدو أن .(1998  خليأأأل،

 Sloan مجلأأة  دة و  ة بحثية تحمل نفأأس المضأأمون تقريبأأا  تأأم نشأأرها فأأيThomas Davenport  يدعى Ernst and Young بحاثأ

Management Review وبعدها  دة كبا  علماء اإلدا ق أمثا  في نفس العاة ،Peter Drucker  و Tom Peters  الدعم لهلد الفكرق
 .(Davenport,1993  ظل الملغيرات العالميةفي  للمسلسات النجا تحقي   ععادقيوافها أداق جديدق من أجل 

 :، ومأأن أهأأم المسأأميات الهندلأأة علأأى الفكأأر اإلدا ي فقأأد الأألادم  العديأأد مأأن المسأأميات لواأأف ععأأادقمفهأأوة  ولحداعة
 عأأادقع (، Heygate,1993تصأأميم العمليأأات اتلالأأية   ععأأادق، (Hammer and Champy, 1993) هندلأأة العمليأأات ععأأادق

 (.Talwar,1993الهيكلة   إعادقو (، Davenport,1993(، تجديد العمليات  (Lowenthal,1994الهندلة اللنظيمية 

https://scth.gov.sa/
https://scth.gov.sa/
https://scth.gov.sa/
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B9%D9%87%D8%AF_%D9%85%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA%D8%B4%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%B3_%D9%84%D9%84%D8%AA%D9%83%D9%86%D9%88%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%A9_%D9%87%D8%A7%D8%B1%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%AF_%D8%A8%D9%8A%D8%B2%D9%86%D8%B3_%D8%B1%D9%8A%D9%81%D9%8A%D9%88&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%A9_%D9%87%D8%A7%D8%B1%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%AF_%D8%A8%D9%8A%D8%B2%D9%86%D8%B3_%D8%B1%D9%8A%D9%81%D9%8A%D9%88&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%B3_%D8%A3%D8%AA%D8%B4._%D8%AF%D8%A7%D9%81%D9%86%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%AA&action=edit&redlink=1
https://sloanreview.mit.edu/
https://sloanreview.mit.edu/
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%88%D9%85_%D8%A8%D9%8A%D8%AA%D8%B1%D8%B2
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العأأأأودق القأأأأد ق علأأأأى  مأأأأن أجأأأأل تعأأأأاني كانأأأأ  اللأأأأين هأأأألد الفكأأأأرق جأأأأاءت حأأأأال  منالأأأأبا  للعديأأأأد مأأأأن الشأأأأركات أويبأأأأدو 
، لسأأوق لافسين اتجانأأت منكثير من الدخو  جراء  وفقدان مكانلهم عدة  د تهم على تلبية احلياجات العمالءبعد ، مجددا   ةللمنافس

مأأا يصأأل عال أن وبالرغم من االنلقادات اللي وجه  لهلا اللوج  الجديد واللأأي تلمحأأو  حأأو  عأأدة مراعأأاق البعأأد اإلنسأأاني للعأأاملين 
 للقيأأاة بأأ   السأألمي، ا  % من الشركات الكبأأرد فأأي الواليأأات الملحأأدق اتمريكيأأة  أأد اتبعأأ  ذلأأ  الأأنهج أو كأأان لأأديها خ  أأ  75 على

1998). 
 الهندسة إعادةمفهوم 

من جديد من نق ة الصفر، وليس عاأأال  وتأأرميم الوضأأع  أنها البدء، Hammer and Champy (1993)كل من  اها ير 
اللالأأي اللأأاة عأأن عجأأراءات العمأأل القديمأأة نهأأا أبمعنأأى  بنأأى اتلالأأية كمأأا كانأأ  عليأأ ،القأأائم، أو عجأأراء تغييأأرات تجميليأأة تلأأرك ال

 ، ق جديدق وماللفأأة فأأي كيفيأأة تصأأنيع المنلجأأات أو تقأأديم الاأأدمات للحقيأأ   غبأأات العمأأالء كقيمأأة مضأأافةالرالاة واللفكير بصو 
نلظأأاة العمأأل علأأى االلصميم الجل ي والسريع للنظم والسيالات والهياكل اللنظيمية اللي تساند تل  العمليات للواأأو   ععادقوكلل  

 .بساللة وتحقي  أ صى عنلاجية
تصأأميم العمليأأات  إعأأادقاللفكيأأر المبأأدئي واتلالأأي و  ععأأادقينهأأا ب Hammer and Stanton  (1995)يينما يعرفها كل مأأن

الحالأأمة، مثأأل  اتداءفأأي معأأايير  - وليسأأ  هامشأأية تد يجيأأة –اإلدا يأأة بصأأفة جل يأأة يهأأدر تحقيأأ  تحسأأينات جوهريأأة فائقأأة 
 جأألو د مأأن اللنظيمأأي البنأأاء ععأأادق علأأى تقأأوة منهجيأأة عدا يأأة ولأأيلةأنهأأا  (1998السأأل ان   الكلفة والجودق والادمة السريعة، ويرد 

 اتداء لأأرعة يكفأأل المنظمأأات أداء فأأي وطمأأو  جأأوهري  ت أأوير تحقي  يهدر اتلالية وتصميم العمليات عيكلة ععادق على وتعلمد

 اإلدا ي  علأأى الفكأأر نهأأا عأأو قأالهندلأأة علأأى  ععأأادقنأأ  يمكأأن اعلبأأا  عمليأأات أ علأأىنالأأه هنأأا ، جالمنأأل وجأأودق الكلفأأة وتافأأيض
اكلشأأار  ععأأادقمأأن   لات جديدق ومل و ق يدءا  من جلو د، واللبدال  بمفاعيم ومما اللقليدي السائد داخل المنظمات يشمل ا لالع  

جأأودق  دذد الأأة الوضأأع السأأو ي مأأرو ا  يلغييأأر توجهأأات اإلدا ق والعأأاملين وانلهأأاء يلقأأديم منأألج  إعأأادقمأأوا د وإمكانأأات المنظمأأة و 
  هندلة المنظمات ماديا  ومعنويا . ععادقت لعات العمالء الحاليين والملو عين، وهلا اللعريأ يشمل  واكتت

 هندسة العمليات والهندرة إعادةهندسة األعمال و  إعادةالفرق بين 
هندلأأة  إعأأادقو  Business Reengineeringهندلة اتعما   ععادقيين ( Talwar  1993( و Drew  1994فرق كل من

هندلأأة  ععأأادقمفهأأوة هندلأأة اتعمأأا  أكثأأر اتسأأاعا  فأأى المجأأا  والغأأرض مأأن  ععأأادقمفهأأوة ف Process Reengineeringليأأات العم
لمنظمأأة وذلأأ  يهأأدر اتلالأأية با هندلأأة العمليأأات تهأألم يد الأأة تأأدف  اتنشأأ ة والمعلومأأات المكونأأة للعمليأأات  اعأأادقالعمليأأات، ف
االلأألراتيجية العامأأة مأأن هندلأأة اتعمأأا   ععأأادقتشأأل  كلفة وزيادق اإلنلاجيأأة، يينمأأا من دو ق اللشغيل ومن عم تافيض التافيض ز 
 .بصو ق كليةو ألفل  علىمن أعلى  وتسيرللمنظمة 

 مصأأ لجالوا أأع  فأأي ووهأأ  ،فأأي هأألا المجأأا  العربيأأة والد الأأات المصأأاد  منلشر في فهوأما المص لج المسمى بالهند ق 

يأأدأت كثيأأر مأأن اللوجأأ   يأألل االهلمأأاة العأأالمي ين  عندما زاد ذل  ب ، ويعلل الباحثدا قوإ هندلة كلمليدمج  من مركت مسلحدث
  الاا جيأأة لللبيأأة احلياجأأات السأأوق، فأألهب لجأأوء عليأأ  يهأأدر عاأأال  أوضأأاعها الداخليأأة يينهأأا وبأأين البيئأأةالمسلسأأات العربيأأة ل

الأألين  لأأهلة اللأأداو  خااأأة يأأين غيأأر المالصأأينق و معبأأر كلمأأة واحأأدق مصأأ لج يلكأأون مأأن للاأأروج بالمصأأاد  والكلابأأات العربيأأة 
 .هندلة اتعما  ععادقيصعت عليهم تداو  مص لج 

 الهندسة إعادة إلىالمنظمات التي تحتاج 
 هي: ئيسية، و أنواع  3 علىالهندلة  ععادق علىالمنظمات اللي تحلاج يمكن تصنيأ 

 اللشأأغيل كلفأأة  تفأأاعالبقأأاء فأأي السأأوق نظأأرا  الد ق علأأى تعأأاني مأأن عأأدة القأأ  وهأأي منظمأأات :المتااد ي األداء ذات  المنظمااات  -1
الهندلأأة هنأأا تعمأأل علأأى  إعأأادقو عكأأس علأأى أ باحهأأا ووضأأعها اللنافسأأي، ممأأا ان ،الأألي تقدمأأ  منأألجال وانافأأاض جأأودق لأأديها،
تكنولوجيأأا تصأأاالت و وهو مثل ما حدث مع شركة نوكيأأا لاللبدأ في السوق يداية جديدق، لتقديم المنظمة بشكل ماللف  ععادق
 عأأاة حلأأى ة1998 عأأاة مأأنفأأي الفلأأرق  المحمولأأةكانأأ  نوكيأأا أكبأأر بأأائع للهواتأأف بعأأد انهيا هأأا فأأي السأأوق، حيأأث  معلوماتال

منافسأأين آخأأرين الأألاداة الهواتأأف اللكيأأة مأأن االابا  علأأى لكن حصلها من السوق عان  من اللراجع نليجة لل ايد  ة،2012
 لأألمى ونميمأأة،  شأأركة لامسأأونج مثأأل أند ويأأد ينظأأاةأجه تهأأا تعمأأل الشأأركات اللأأي و  أيأأل شأأركة مأأنالمقأأدة يفأأون اآل مثأأل

علأأى أن تلضأأمن  ة2011منأأل فبرايأأر  مايكرولأأوف شأأركة  الأألراتيجية مأأع الهندلأأة بشأأراكة ععأأادقأت عمليأأات بأأدو  (،2018
بأأين الهندلأأة  ععأأادق، وانلهأأ  عمليأأات لأأيمبيان يأأدال مأأن نظأأاة اللشأأغيل وينأأدوز فأأون  نظأأاة اللشأأغيل جميع أجهأأ ق نوكيأأا اللكيأأة

، مليأأا  يأأو و 5.44شراء   اع الهواتف المحمولة من شركة نوكيأأا فأأي اأأفقة بقيمأأة  ة2014 في العاة أكمل  مايكرولوف 
 اللكنولوجيأأأةرخه ت، وخأأأدمات الاأأأرائط، واللنميأأأة والأأأ الشأأأبكا  العمأأأل فأأأي مجأأأا  أن تركأأأ  شأأأركة نوكيأأأا الفنلنديأأأة علأأأىعلأأأى 

 2014 ,Singh.) 

https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D8%A7%D9%81%D8%B3%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D8%A7%D9%81%D8%B3%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D8%A7%D9%81%D8%B3%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D8%A7%D9%81%D8%B3%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D8%A7%D9%81%D8%B3%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D8%A7%D9%81%D8%B3%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%86%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%8A%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D9%8A%D9%83%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%88%D9%81%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85_%D8%AA%D8%B4%D8%BA%D9%8A%D9%84_%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%AA%D9%81_%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%88%D9%84%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D9%8A%D9%86%D8%AF%D9%88%D8%B2_%D9%81%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%8A%D9%85%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86
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كضأأعف مو فهأأا  اللأأدهو  علأأى طريقهأأا  فأأي بينهأأا  شأأراتمس ال اللأأي تسكأأد وهأأي تلأأ  :أجاال الاقاااء ماان تصااار  التااي المنظمااات   -2
أن  (2008  العنأأ ي واأأالج ويأأرد  .ات بأأا  فأأي اللأأد يجي اللشأأغيل، واالنافأأاضكلفأأة  فأأي اللأأد يجي ، واال تفأأاعاللنافسأأي

 المثالين اللاليين يعبران عن تل  المنظمات:

الشأأركات  وجأأدت واإللكلرونيأأات، والحديأأدالسأأيا ات  اأأناعة فأأي العالميأأة اتلأأواق المنلجأأات اليابانيأأةعنأأدما غأأ ت  (1
 الماأأ ون  فأأي عدا ق مبلكأأرق ألأأاليت كانأأ  تلبأأع اللأأي اليابانيأأة ومنافسأأة الشأأركات تحأأدي عأأن عأأاج ق نفسأأها  اتمريكيأأة

 تحسأأينات تحقيأأ  أجأأل مأأنالهندلأأة  ععأأادقعمليأأات  الأألاداة علأأى بالشأأركات اتمريكيأأة دفأأع ، اتمأأر الأأليواإلنلأأاج

 .، وتحسين وضعها السو ياءاتد في مقاييس جل ية

مجموعأأة دايركأأ  اللابعأأة لشأأركة كاييلأأا  هولأأدينج وهأأي مجموعأأة مأأن أكبأأر شأأركات الدعايأأة واإلعأأالن اتمريكيأأة،  (2
ف يأأون والبأأث يف يونية أمريكية، ومع ظهو  العشأأرات مأأن شأأبكات اللليشبكات تل 3كبرأوكان  تعرض ععالناتها في 

هندلأأة اتعمأأا  بالشأأركة  ععأأادقد تهم علأأى السأأي رق علأأى السأأوق فأألم الفضأأائي شأأعر مسأأئولو الشأأركة بانافأأاض  أأ 
 مجا  الليمين.   علىها تحويل نشاطو 

 كلفةوملمكنة من السي رق على أ باحها، في ا ا تفاع وتشهد على السوق، تسي ر اللي المنظمات تل  هيو   :الناجحة المنظمات  -3

 القمأأة يعلالبقأأاء لأألمكن مأأنلواكأأت الل أأو  العأأالمي ولل اإلدا يأأة العمليأأات هندلأأة عأأادقإل تحلأأاج  أأد المنظمأأات هأألد .اللشأأغيل

 هما: المنظمات( مثالين للل  2016لعيد   ذكر د و ، المنافسين يينها وبين الفجوق على وتحافظ

ل يادق جودق منلجاتهأأا مأأن السأأيا ات، وتأأم ذلأأ  نلاج لديها هندلة منظومة اإل اعادقبموتو ز اللي  ام  شركة فو د  (1
المالأأحات الضأأوئية لمسأأج أي جأأ ء نأأا ه مأأج البأأا كود فأأي جميأأع مراحأأل اللصأأنيع، كأألل  الأألادموا مأأن خأأال  د

، لاعدهم على ضمان لأأالمة وجأأودق السأأيا ق ، اتمر الليفي السيا ق اللي تم تصنيعها وخروجها من خط اللجميع
بالأأأألعما   أيضأأأا  موا ا  أأأ ممأأأا وفأأأر ماليأأأين الأأأدوال ات الناتجأأأة عأأأن عمليأأأات االلأأألرداد وإاأأأالحات الضأأأمان، كمأأأا 

  .لافض تكاليأ عقد االجلماعات يين الفروع عبر يروتوكو  اإلنلرن  الصوت خدمة

واعلمأأدت  عالمأأة تجا يأأة  300واللي تضأأم اكثأأر مأأن  الملاصصة في المنظفات الصنا ية شركة يروكلر وجامبل (2
 5.1 علأأى نمأأ يروكلأأر وجامبأأل الشركة على دعم وت وير عنصر االيلكأأا  للحفأأاى علأأى تفو هأأا ومو فهأأا السأأو ي، 

 10ينسأأبة  العضأأوية حجأأم مسأألود وزاد٪،  17زاد حجم الشحن ينسأأبة ما . ك2004 الىفي العاة الم دوال  اتا  ملي
دوال  ي يأأادق  اتمليأأا   6.5عأأ  ات بأأا  ينسأأبة ف٪، وا ت 19ا تفع  ينسأأبة و مليا  دوال   51.4٪، والمبيعات يلغ  

واجهأأ  تن اللحأأدي الأألي أ ، ويأأرد المسأأئولون عأأن الشأأركة٪ 25وحصأأة العائأأدات ا تفعأأ  ينسأأبة  .٪ 25نسأأبلها 
 هميأأأأةويعولأأأأون علأأأأى أ فأأأأي مجأأأأا  المنلجأأأأات االلأأأألهالكية، يلكأأأأا  الل أأأأوير السأأأأريع فأأأأي عنصأأأأر اال هأأأأوالشأأأأركة 

مأأا أن  فأأي المسأألقبل القريأأت أيضأأا   ون لو عأأ ، كمأأا أنهأأم يعلأأى الأألعلم بشأأكل ألأأرع تهماللكنولوجيا الر ميأأة فأأي مسأأاعد
اللحقأأ  مأأن  علأأى أن يأألمافلراضأأي، بشأأكل   مأأي لم لشأأركة لأأ بالالبحأأث والل أأوير  عمليأأات ٪ مأأن 90يقأأر  مأأن 
 .بشكل مادي ض الوا ع أعلى ائج والايا ات احة النل

مل مأأة بأأادا ق أنشأأ لها مأأن خأأال  المنظومأأة  المنظمأأاتظأأل العولمأأة والل أأو  الر مأأي أاأأبح   ينأأ  فأأ وبشأأكل عأأاة فا 
هندلأأة اتعمأأا  بالشأأكل المنالأأت والملكامأأل فأأي شأأركة لأأياحية مأأثال  فأأى دولأأة مأأا عذا مأأا لأأم يأألم  ععأأادقالشاملة للدولة، فال يمكأأن 

ال لأأن يحأأدث اللغييأأر الجأأل د المنشأأود ولأأن تلحقأأ  طفأأرات إهأألد الدولأأة و  يهندلة منظومة السياحة الرلمية بشأأكل كامأأل فأأ  دقععا 
فى هلد الشركة، تنها لأأور تلصأأادة حلمأأا  مأأع البيرو راطيأأة وتأأدنى مسأألود  اتداءهائلة فى ألاليت العمل ومسلويات ومعدالت 

لأأأمية المسأأئولة عأأن عدا ق شأأئون السأأياحة بالدولأأأة، ومأأن هنأأا يجأأت تنأأاو  المسلسأأأات فأأى منظومأأة السأأياحة الر  اتداءومعأأدالت 
 .(2012،فهمي  هندلة اتعما  أوال  ومن عم ت بيقها على المسلسات السياحية الفر ية والاااة اعادقالسياحية الرلمية ب

 رقميا  هندسة األعمال  إعادة
فالمسلسأأات ال امحأأة لاللأألمرا  فأأي فأأي كأأل المجأأاالت،  قأأود اتخيأأرقلعفأأى االسمة اتهأأم الر مية تعد اللقنية  ال ش  أن

تشأأكيل طريقأأة تا ي هأأا وإدا تهأأا وأعمالهأأا وموا دهأأا وكأألل  أولوياتهأأا  ععأأادقيجأأت أن تسأألغل الحالأأة الر ميأأة فأأي  ةالسأأوق العالميأأ 
فقأأد كانأأ  كلمأأة  ، بل عقأأد مأأن الأأ منأمرا  ماللفا  عما كان علي  الحا  اليوة حلى كلمة   مي  د بات  عن يل (، 2016 شعالن، 

المحأأرك الفعلأأي لا أأط وأهأأدار العديأأد  أاأأبح الر ميأأة للشأأركة  االلأألراتيجية فان اليوةأما  ،  مي ترادر مفهوة تقنية المعلومات
 .(Puthiyamadam, 2007  الموا د البشرية واللسوي  وحلى في أ ساة يعاتالمب من ات ساة، في

بعنوان ايمة المشأأا كة فأأي  Aalto University ة آللومن جامع قرير بحثيتنقال  عن  Collin et al   (2015و د أوضج 
ا إلحأأداث عأأو ق د  هندلة اتعما  بشكل   مي ععادقي منظمات المسلقبل أن ف الال  تغييأأر نمأأاذج اتعمأأا  كليأأة مأأن  خل  فرا 

ظيميأأأة، والحأأأواج  الثقافيأأأة. القائمأأة، والهياكأأأل االجلما يأأأة واال لصأأأادية، واللأأدايير واإلجأأأراءات القانونيأأأة والسيالأأأية، واتنمأأاط اللن

https://scth.gov.sa/
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D8%AA_%D8%B9%D8%A8%D8%B1_%D8%A8%D8%B1%D9%88%D8%AA%D9%88%D9%83%D9%88%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%85%D9%88_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B6%D9%88%D9%8A&action=edit&redlink=1
http://hbrarabic.com/tag/%d9%85%d8%a8%d9%8a%d8%b9%d8%a7%d8%aa/
http://hbrarabic.com/tag/%d9%85%d8%a8%d9%8a%d8%b9%d8%a7%d8%aa/
http://hbrarabic.com/tag/%d9%85%d8%a8%d9%8a%d8%b9%d8%a7%d8%aa/
https://aaltodoc.aalto.fi/bitstream/handle/123456789/16540/isbn9789526062433.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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حأأد كبيأأر تأأيعير نمأأاذج اتعمأأا  الجديأأدق اللأأي  علأأىصأأف  أأد ت   ميأأا  هندلأأة اتعمأأا   ععأأادق( أن Horton   2015ومأأن هنأأا يسكأأد
 يعنأأي ت بيأأ    ميأأا  هندلأأة اتعمأأا   ععأأادقأن  علأأىومما لب  ناله ، اإلللاداة اللكي للر مية علىتمثل تحديا  للشركات لللحو  

 أيضأأا  وموا دهأأا البشأأرية، و   ائها اخليأأا ، وعقافأأة مأأدكامأأل يمأأس المسلسأأة ويمأأس طريقأأة وألأألو  عملهأأا دمل عاأأالحي شأأامل يرنأأامج
 كيفية تقديم خدماتها للجمهو  المسلهدر لجعل الادمات تلم بشكل   مي ألهل وألرع، وأكثر جودق.

 رقميا  هندسة األعمال  إعادةأهمية 
زيأأادق المرونأأة والأألاله مأأن ( مأأن 2004منهأأا مأأا يأألكرد النجأأا   م ايأأا كبيأأرق    ميأأا   هندلأأة اتعمأأا  ععأأادقلبرنأأامج عن 

ي القيأأأاة بيعمأأأا  لأأأم يكأأأن فأأأي علأأأ  قسأأأاعدملو عأأأة، والم كالتتايأأأل حلأأأو  جديأأأدق لمشأأأ العمأأأل القديمأأأة واتنمأأأاط الجامأأأدق، و  واعأأأد 
االنأأدماج مالب  أن هأألا البرنأأامج يحقأأ  لى ع (1998(، والسلمي  2002كل من الصرن  ويضيأ  .االلل اعة تحقيقها من  بل

 . واعد البيانات المشلركةو  النظم الابيرقو  نظم دعم اتااذ القرا و  واللكامل يين شبكات االتصاالت
ظهأأو  نظأأم المعلومأأات اإلدا يأأة بشأألى انواعهأأا    ميأأا  هندلأأة أعمأأا  المسلسأأات  ععأأادقيرنأأامج  نلأأائجهأأم كمأأا أن مأأن أ 

 الفعاليأأأأةو  الكفأأأاءق تحقيأأأ فأأأأي  (2002حيأأأد    لاصأأأها إلدا ي بالمسلسأأأة بعأأأض الم ايأأأأا الهامأأأة عمأأأأل الوهأأأي تحقأأأ  لووظائفهأأأا، 
يضأأيأ عليهأأا و  ،بالشأأركة العمأأالء  بأأط، وخلأأ  الأأوالء و ة، ود الأأة تغيأأرات السأأوق والأألغال  الفأأرب الملاحأأ الادمأأة أداء تحسأأينو 

، ابعأأة موا أأع وحركأأة مأأوا د العمأأل بشأأكل   مأأيااللأألغال  اتفضأأل للمأأوا د وذلأأ  مأأن خأأال  تقنيأأات تحديأأد ومل (2010  حأأافظ
 الجمع يين المرك ية والالمرك ية.عمكانية ( أنها تليج 2015وأخيرا  ترد خان  

 رقميا  هندسة األعمال  عادةإل مهمة رقميةأدوات 
، فأأي المسلسأأأات   ميأأا  هندلأأة اتعمأأا   ععأأادقتسأألادة بشأأكل مكثأأأف للحقيأأ   مهمأأة  ميأأة  أدوات تقنيأأة عأأالث هنأأاك 

 فيما يلي:Dobbs et al (2016) يسلعرضها 
وهأأي ينأأاء تقنأأي ملعأأدد المهأأاة مأأن اتجهأأ ق والمعأأدات والبرمجيأأات وأنظمأأة اللشأأغيل والمسأألل مات  :المنصااات الحاسااو ية (1

اتخرد اللي تم تركيبها بشكل يجعل منها ألالا للقأأديم خأأدمات اللقنيأأة اتلالأأية مثأأل اللفاعأأل واالتصأأا  والملابعأأة، ومأأن 
 .مكأأأن البنأأأاء عليهأأأا إلنجأأأاز يرمجيأأات وت بيقأأأات جديأأأدق وملاصصأأأة بسأأأهولة ويسأأر مأأأع تجأأأاوز اللعقيأأأدات الملكأأأر قعأأم ي
نأأأاء ألالأأأيا يقأأأدة خأأأدمات اللوااأأأل عحأأأدد المنصأأأات اللقنيأأأة الشأأأهيرق اللأأأي تشأأأكل ي  Microsoft Share Point  علبأأأرتو 
تأأأ  الاااأأأة وبرمجياتأأأ  الملاصصأأأة و تغييأأأر واجهأأأات اللفاعأأأل والبرمجأأأة و واعأأأد البيانأأأات وتلأأأرك للمسأأألادة عضأأأافة أدواو 

  .الل بي  بما ينالب 

مبأأدئي مأأن المنأألج يسأألادة لفحأأه مبأأدأ أو عجأأراء معأأين، كمأأا يمكأأن أن   مأأي وهأأي  بأأا ق عأأن نمأأوذج  :النماااذج األوليااة (2
فكأأأرق جديأأأدق. ويأأألم عبأأأر هأأألد ال ريقأأأة ينأأأاء نمأأأوذج حقيقأأأي أو تفأأأاعلي لكأأأل  .يكأأأون ألالأأأا للل بيأأأ  واللجريأأأت والبرمجأأأة

واللا أأيط  تقليأأل كميأأة اللحلأأيالت الو ايأأة  نلشأأا  مأأعوتسأألادة هأألد النمأأاذج لقيأأاى  أأد ق اتنظمأأة اللقنيأأة علأأى اللولأأع واال
، السأأاي  لللشأأغيل. كمأأا تسأأمج باللعأأأديل فأأي خأأدمات اللواأأيل واللشأأغيل و تمديأأأد ن أأاق اتنظمأأة اللقنيأأة حسأأت الحاجأأأة

علأأى  ا  ، وتشأأكل نظأأا ق جوجأأل مثأأاال شأأهير اتوليأأةالنمأأاذج يأأرز مسأألادمي مأأن أ Alphabetو شأأركلها اتة  Googleوتعلبر 
تعأأدد النمأأاذج اتوليأأة حيأأث الأألغرق تحأأوير أفكا هأأا و تصأأنيع نماذجهأأا مأأا ي يأأد علأأى ألأأف يأأوة، تأأم خاللهأأا عنلأأاج مئأأات 

كانيأأات ملعأأددق ويمكنهأأا فعأأأل نظأأا ق أنيقأأة جلابأأة تمللأأأ  عم علأأأىمأأن نظأأا ق عقيلأأأة ترافقهأأا مكونأأات عديأأدق   النمأأاذج لللحأأو 
 .الكثير

وهأأي مكونأأات تسأأمج يلأأرابط البرمجيأأات فيمأأا يينهأأا بغأأض النظأأر عأأن مصأأد ها أو اللقنيأأة  :واجهااات برم ااة التاتيقااات  (3
وعبر اللاداة هأألد الواجهأأات يمكأأن تقسأأيم الاأأدمات والمسأألادمين للحديأأد البيانأأات ذات الصأألة أوال ، عأأم  .المسلادمة فيها 
أأن  تصنيفها وتيمين مرو  البيانات ب ريقة منالبة يين البرمجيات، هأألا فضأأال  عأأن أنهأأا تسأأمج بالأألاداة اتدوات اللأأي تمك 

مأأأن  ايليأأأة اللشأأأغيل البينأأأي يأأأين الل بيقأأأات والبيانأأأات والعمليأأأات عبأأأر منصأأأات مشأأألركة تسأأأهل ميأأأ ق اللواأأأيل واللشأأأغيل 
البضأأائع تسأألادة ت بيقأأات شأأبكات توزيأأع الم أأاعم و  عوكمثأأا  ظأأاهر فأأان جميأأ  .ب ريقأأة منسأأقة وشأأاملة ومراابأأة بالأألمرا 

منظومة واجهات يرمجة الل بيقات للربط مع خرائط جوجل ومايكرولوف  وغيرها بشأأكل فعأأا  بحيأأث ال يشأأعر المسأألادة 
ت بيقأأات محالأأبية و  أيضأأا   بمأأا تلفاعأأل معهأأا و  ،لادةيوجأأود ت بيقأأين يلفأأاعالن معأأا يأأدا  ييأأد لعأأرض المنأألج النهأأائي للمسأأ 

 .رد ملعددق في تكامل ال ينلهي وتقنية ال تعرر حدودا  أخ 

 حول العالمالمؤسسات  رقميا  هندسة األعمال  إعادةكيف غيرت 
اللأأأي لأأم تأأأد ك اللغيأأر السأأأريع فأأي لأأألوك مسأألهلكيها وت أأأو  ألأأاليت مشأأأا كة ( أن المسلسأأات Horton   2015 يأأرد 

 ا  حلميأأ  ا  أاأأبج اليأأوة أمأأر    ميأأا  عمأأا  هندلأأة ات ععأأادقااللأألثما  فأأي ن عيأأل  ،قصأأيرال علأأى المأأدد بقائهأأا عمالئهأأا، فانهأأا تاأأاطر ي
يدءا  من اللاداة لغة تفاعلية طبيمية مثل خدمات المساعدق الصوتية ليري، وكو تانا، وأليكسأأا مأأن أمأأازون، وانلهأأاء يبنأأاء ذكأأاء 

 2.3ملجأأأر و 11.500ال أأة، اللأأي تملأأ  الشأأركة العالميأأة العم Wal-Mart علأأأىوبأأالنظر ، ااأأ ناعي يقأأدة المشأأو ق و دود الفعأأل
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أأبا كود  مليأأا  دوال ، 482وإيأأرادات  أأد ها  مليأأون موظأأف، فقأأد الأألادة مسلسأأها لأأاة واللأأون اللكنولوجيأأا الر ميأأة، كمالأأحات الأ
 و Sears  لجمأأأع البيانأأأأات، وأجهأأأ ق الحالأأأأو  المرك يأأأة لمعالجأأأأة البيانأأأات، ممأأأأا مكنهأأأا مأأأأن اللغلأأأت علأأأأى منافسأأأيها، مثأأأأل

Kmart  غيرها من الملاجر اللي كان  ب يئة جدا  في الليعا  هأألا اللحأأو  اللكنولأأوجي. مأأع ذلأأ ، ال و أأ  لهأألد المسلسأأة حلأأى و
 .(Karlgaard, 2017)   ميا  والشركات اتخرد الرائدق   AlibabaوAmazon  تضيع ، فنموها في المسلقبل مهدد من  بل

حيأأث تقأأوة  ،أكبأأر بأأائع للمولأأيقى فأأي العأأالمللصأأبج مولأأيقى اأأناعة ال حوالأأيت آليأأةشأأركة وهأأي  Apple آيلا لحم  و 
أبعأأد مأأن ذلأأ  بأأاطالق خدمأأة الأأدفع عبأأر  علأأىذهبأأ  آيأأل يل و ماليين الدوال ات لنويا .  على  مية تصل ايملها  الشركة يبيع أغان  
والأألي أحأأدث ، الأألي يأأوفر خدمأأة السأأائ  الاأأاب حسأأت ال لأأت، Uberهنأأاك ت بيأأ   ، كمأأا أنApple Pay الهأأاتف المحمأأو 

تحوال  في اناعة ليا ات اتجأأرق حأأو  العأأالم. و أأد يأأدأت الشأأركة يأأدون امأألالك لأأيا ات وبفريأأ  عمأأل اأأغير ولأأرعان مأأا انلشأأر 
  (.Horton, 2015  اللاداة الل بي  وأابح  شركة تقد  بماليين الدوال ات

عملأأ  علأأى الأألحداث فبسأأرعة،  مأأي بشأأكل   أن عليهأأا ت أأوير منلجاتهأأا ومبيعاتهأأا ونماذجهأأا  Cisco فأأي حأأين أد كأأ 
ومل لباتهأأا. وفأأي هأألد الحالأأة، ال يقأأدة كبيأأر  الهندلأأة الر ميأأة ععأأادقين الأأر ميين، لقيأأادق مرحلأأة منصت جديأأد، وهأأو كبيأأر المسأأسول

اضأأي يفكأأر الق أأاع الري وفأأي .الرئيس اللنفيأألي للشأأركة علىمباشرق المدير اللنفيلي للمعلومات، يل  علىالمسسولين الر ميين تقا يرد 
الملعأأت،  علأأىبال ريقأأة اللأأي لأألغير فيهأأا السأأيا ات ذاتيأأة القيأأادق دخأأو  المشأأجعين  San Francisco Giants المسأأسولون فأأي نأأادي

كأألل  عمكانيأأة الشأأحن الاللأألكي للهواتأأف النقالأأة داخأأل الملعأأت، وتوظيأأأ تقنيأأات الوا أأع االفلراضأأي اللأألق ا  الشأأبا  واتجيأأا  
هندلأأة  ععأأادق( أن 2017يأأرد الافأأاجي والجأأواهري   وفأأي النهايأأة،  (Karlgaard, 2017)البيسأأبو   المقبلأأة مأأن عشأأاق  ياضأأة

علأأى السأأاحة العالميأأة، لأألل  اليأأد وكأأيي الأألراتيجية  الر ميأأةلو أأف تنأأ  مأأرتبط بأأالل و ات يمسأألمر، ال  هو يرنامج   ميا  عما  ات
خأأأل بعأأأين االعلبأأأا  اتو ما لأأأات العالميأأأة وإن لأأأ ة االمأأأر مراجعلهأأأا أخأأأرد مأأأن مرا بلهأأأا وتقيأأأيم نلائجهأأأا ومقا نلهأأأا مأأأع افضأأأل الم

 المسلادة أو العميل وضمان تواجدد في  لت عملية اللحو  الر مي.
  والتراث الوطنيالعامة للسياحة  السعودية الهيئةفي  رقميا  هندسة األعمال  إعادة 

أداء للحسأأين  مهأأمة والحوكمأأة واتعمأأا  كمميأأا  ضأأرو ق اللأأرابط يأأين اللقنيأأ للركأأ  علأأى  2030جأأاءت  ةيأأة السأأعودية 
بأأين و الر ميأأة تيطير العال أأة يأأين اللقنيأأة يستي عما د عال يل وير و  هندلة اتعما  في أي مسلسة لن ععادق، وللبين أن المسلسات

لللعامأأل وفقأأا  ، و أأد لأأب  الرةيأأة توجأأ  المسلسأأات الحكوميأأة السأأعودية (2017ة  شأأعالن،المسلسأأ تلأأ  الهياكأأل الوظيفيأأة فأأي كأأل 
أأأأ برنأأأأامج اللعأأأأامالت اإللكلرونيأأأأة الحكوميأأأأة ي  ل  Ministry of  اللجنأأأأة الوطنيأأأأة لللحأأأأو  الر مأأأأي الأأأألي تشأأأأرر عليأأأأ  حاليأأأأا   رس  

Communications and Information Technology, 2017.) 
  الر مأأي الشأأامل فأأي كأأل نحأأو اللحأأو  2009منأأل عأأاة واللأأراث الأأوطني العامة للسأأياحة  السعودية الهيئة عدا قو د لع  

 يأأدعمالهيئأأة ولهأألا  امأأ   .مفهأأوة مكاتأأت يأأدون و ق لأأميا  منهأأا للواأأو  ل   ميأأا  هندلأأة أعمالهأأا  ععأأادقمنلهجأأة نهأأج تعامالتهأأا، 
علأأى عتقأأان الأألاداة هأألد  موظفيهأأا تأأد يت ملأأ  علأأى وع  ORACLE يرمجأأةمجموعأأة مأأن الل بيقأأات واتنظمأأة المعلمأأدق علأأى 

والقضاء علأأى الأأروتين واللأأيخير الأألي  ،أ صى لرعة إلنجاز المعامالت على واو للالهيئة  محاولة من فياتنظمة بشكل ملقدة 
 (.2014 عبدالغني،  الر ميةدو ق المعامالت الو اية واالللعاضة عنها باتنظمة  تسبب 

الر ميأأة وهأأو مسشأأر السعودية مميا ا  لقياى اللقدة الر مي الحكومي لأأمي مسشأأر نضأأج الاأأدمات  و د وضع  الحكومة
 .الأأأ وا و  المقيمأأأينو  للمأأأواطنين السأأأعودية يحلأأأل مسأأألود الر منأأأة للاأأأدمات اإللكلرونيأأأة اللأأأي تقأأأدمها ماللأأأف الجهأأأات الحكوميأأأة

 :، وهيالر ميةعالث فئات حست أدائها في تقديم الادمات  علىوالمسشر يصنف الجهات الحكومية 
 .مملازال اتداء عن وتعبر% 100 على% 85ها من لنسب :الفئة الاضراء -
 .ملولطال اتداء وتعبر عن% 84 على% 60ها من لنسب :الفئة الصفراء -
 .ضميأال اتداء وتعبر عن% 59 علىها من افر لنسب :الفئة الحمراء -

اليأأوة تلصأأد  جميأأع الهيئأأات الحكوميأأة  واللأأراث الأأوطنيالعامأأة للسأأياحة  السأأعودية الهيئأأةأن  علأأىوهنأأا تجأأد  اإلشأأا ق 
وزا ق  جهأأأة حكوميأأأة أخأأأرد  89ملفو أأأة علأأأى  % 100وفقأأأا  لهأأألا المسشأأأر الأأألي وضأأأعها فأأأي الفئأأأة الاضأأأراء ينسأأأبة  السأأأعودية

 .(2018االتصاالت وتقنية المعلومات، 
 فيما يلي:   ميا  هندلة أعمالها  ععادقالمراحل اللي مرت يها الهيئة خال  عمليات تحديد  يمكنو 

 تسأألهدرالد الأأات اللقنيأأة الدايقأأة وعمأأل زيأأا ات ميدانيأأة باعأأداد الهيئأأة   امأأ  :  ميأأا  هندلأأة اتعمأأا   عأأادقاإلعأأداد إل -1
مأأع طبيعأأة العمأأل عملهأأا لنالأأت ي، واللأأي   ميأأا   المل أأو قالمنأأاظرق أحدث اللقنيات المسأألادمة فأأي الجهأأات  علىاللوال 
وتلالأأى تأأد يجيا   الر ميأأة يأأةاللأأي تعلمأأد اللقنالسأأعودي أوائل مسلسات الق أأاع الحكأأومي من  لع  للكون ، عم في الهيئة

  .(2010 السعيد،  نظاة العمل اللقليديعن 

https://scth.gov.sa/
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 بأأط مقأأر اتمانأأة  علأأىة يأأدأت الهيئأأة فأأي تأأوفير أجهأأ ق الحالأأت اآللأأي وشأأبكات اإلنلرنأأ ، عضأأاف :ت أأوير البنيأأة اللحليأأة -2
يوالأأ ة  الر ميأأةتنظمأأة بشبكة ملكاملأأة مأأن ا فرع 13عددها و المناط  السياحية  بفروعها في في الرياضالعامة للهيئة 

والملعأأاونين معهأأا العمأأل عأأن بعأأد مأأن أي  لمأأوظفي الهيئأأة أيضأأا  وهأأو يلأأيج ، Virtual Private Network-VPN  نظأأاة
بق أأاع اآلعأأأا   فأأأي الريأأاض بأأط مقأأأر اتمانأأة العامأأة وكأألل  ، مكأأان فأأي العأأالم وم اولأأأة أعمأأالهم وكأأينهم داخأأأل الهيئأأة

تقنيأأة االجلماعأأات  ت بيأأ  علأأىكمأأا عمأأدت ،  SAN-Network Area Storage  بشأأبكة اللاأأ ين المشأألركة والملأأاحف
الهيئأأة العامأأة للسأأياحة  ، Microsoft Exchange Serverنظأأاة البريأأد اإللكلرونأأي ، وإدخا  Video Conference  المرئية

 .أ(2015، واللراث الوطني

 بشأأكل   مأأيالأألي يقأأوة  Altiris المسأأمى اللقنأأيو فنأأي اعلمأأاد نظأأاة الأأدعم ال امأأ  الهيئأأة ب :واللقنأأي تقأأديم الأأدعم الفنأأي -3
موا أأع ويأأت علكلرونيأأة تاأأدة  4كمأأا اعلمأأدت لهأأا ، مأأن خأأال  البريأأد اإللكلرونأأيالمقدمأأة للهيئأأة باللقبا  جميأأع ال لبأأات 

  مو أأع يوابأأة السأأياحة السأأعودية،   http:www.scta.gov.saللهيئأأة  الرلأأميالمو أأع مجأأاالت عملهأأا الماللفأأة، وهأأي 

http:www.sadtorsm.com.sa ،مو أأع مركأأ  المعلومأأات واتبحأأاث السأأياحية مأأاى http:www.mas.gov.sa  ، مكلبأأة
 (.2010، واآلعا لهيئة العامة للسياحة  ا http:photos.scta.gov.sa  الصو  والفيديو

 ORACLEفي هلا اإلطا   ام  الهيئة بادخا  بعض اتنظمة الر ميأأة مأأن ت بيقأأات يرمجأأة  ية:  مييئة عمل ير توف -4
يأأأأأوفر إلدا ات وهأأأأو نظأأأأأاة ، Government Resource Planning-GRPمثأأأأل نظأأأأأاة تا أأأأيط مأأأأأوا د المنشأأأأيق الحكوميأأأأأة 

الماليأأة وإدا ق المشأألريات والمسأألودعات و لبشأأرية و بأأالموا د ا ومسأأئولي الهيئأأة عمكانيأأة عنجأأاز المعأأامالت اليوميأأة الملعلقأأة
  روعاتنظأأاة عدا ق المشأأ و ، الأألاداة الأأو ق أو ولأأائل اإلتصأأا  اللقليديأأةعلأأى دون الحاجأأة  بشأأكل   مأأي روعاتالمشأأ 

Government Projects Management-GPM فأأي الهيئأأة  عمكانية عدا ق وتا أأيط المشأأا يع الاااأأة بكأأل عدا قاللي يليج
 بأأا ق عأأن شأأبكة وهأأو  Workflowلأأير العمأأل اإلدا ي كأألل  نظأأاة ، من يداية تكوين المشروع حلى عغال   بشكل   مي

الماللفأأة مثأأل العمليأأات اإلدا يأأة    منأأةطريأأ   عأأنالفأأروع، وذلأأ  مقأأرات بمغلقة للمعلومات تأأربط المقأأر الرئيسأأي للهيئأأة 
الهيئأأة العامأأة   وملابعلهأأا  اتلكليفأأ العمليأأة ، و يست مكلأأت الأأرئعمليأأات مرالأأالو  ،مليأأات المرالأأالت اإلدا يأأة العامأأةع

 .(أ2015، للسياحة واللراث الوطني

 محأأرك بحأأث الابأأرات والمعرفأأة بادخأأا  بعأأض اتنظمأأة الر ميأأة منهأأا  امأأ  الهيئأأة عدخأأا  اتنظمأأة الر ميأأة المسلسأأية:  -5

SEEK SCTA  يحأأاكي محأأرك البحأأث الشأأهيروهأأو محأأرك Google نشأأر المعرفأأة  علأأىيعمأأل ، لكنأأ  خأأاب بالهيئأأة
 Enterprise قالمنشأأي  روعاتعدا ق مشأأ نظأأاة ، كأألل  موظأأفعلومأأات اللأأي  أأد يحلاجهأأا أي وتسأأهيل الحصأأو  علأأى الم

EPM-Project Management  االعلمأأاد و  الهيئأأة روعاتمشأأ عجأأراءات ومراحأأل  اةلأأهلة تتمأأ    ميأأة يأأوفر آليأأةوهأأو نظأأاة
 ،هأأا إعالناتو  و را اتهأأا تحلأأوي علأأى اخبأأا  الهيئأأة وهأأي  "توااأأل"خليأأة الدا اإللكلرونيأأة البوابأأة، و ل لبأأ  كأأل مرحلأأةتي لالأأ 

كأألل  هنأأاك ، مكلبأأة الصأأو  والفيأأديو و وزنامأأة الفعاليأأات واتحأأداث، كمأأا تحلأأوي علأأى دليأأل المأأوظفين علأأىباإلضأأافة 
لأألاداة كافأأة   اعأأات الهيئأأة با  روعاتاأأو ق دايقأأة عأأن أداء مشأأ وهأأو نظأأاة يع أأي  Dashboard نظأأاة الشاشأأة الر ميأأة
يعلبر  اعدق ييانات ضامة تحلأأوي علأأى جميأأع الفأأرب اللي  "تكامل"نظاة الوظائف السياحية ، و  لوة ييانية توضيحية

يأأوفر خأأط لأأير و  اتداءايأأاى وملابعأأة نظأأاة ، و بالمملكة العربية السعودية المسلسات السياحيةبجميع  الوظيفية الملاحة
  .(2012، واآلعا الهيئة العامة للسياحة ( اتداء بي  خااية اياى مع ت، حصائيةللقا ير اإللملكامل    ميعمل 

اللاتيأأة اللأأي تلأأيج لمأأوظفي الهيئأأة تسأأيير أمأأو هم  أنظمأأة الادمأأة بعأأضفي الهيئة وفر لتعدخا  أنظمة الادمات اللاتية:  -6
، واإلجأأازات واالنلأأدابات واللأأد يت واللرايأأات والحضأأو  تحأأديث ييانأأات المأأوظفين مأأي ألأأرع وأكفأأي مثأأل خأأدمات بشأأكل   

مليأأازات اللأأي يحصأأل عليهأأا عدا ق وتنسأأي  جميأأع االعلأأى الأألي يهأأدر امليأأازات الهيئأأة نظأأاة  علأأىواالنصأأرار، عضأأافة 
 الموظف من خصومات وعروض علكلرونيا .  

تحميلهأأا  ام  الهيئة باللحداث بعض الل بيقات الاااأأة باأأدماتها بصأأيب تنالأأت  :الجوا  هاتفللت بيقات اللحداث  -7
 و  ترحا  ليمجل، و المسلكشف السياحي، وت بي  السياحي يواءت بي  دليل اإلعلى الهاتف الجوا  من االنلرن  مثل 

Voyager 2014، الهيئة العامة للسياحة واللراث الوطني  بالمقومات السياحية واللراعية للمملكةللمهلمين). 
تسأأهيال  علأأى الملعأأاملين معهأأا مأأن مسلسأأات الق أأاع الهيئأأة   خأأهنظأأاة  يبنأأاء امأأ  الهيئأأة : رخهأنظمأأة الأأ عدخأأا   -8

الأأأأرحالت  يمنظمأأأأ ة بالمرشأأأأدين السأأأأياحيين، و عجأأأأراءات عاأأأأدا   خأأأأه العمأأأأل الاااأأأأ  اةيشأأأأمل أتمأأأأ  السأأأأياحي، وهأأأأو
اعلمأأأاد البأأأرامج ، ونظأأأاة مرافأأأ  اإليأأأواء السأأأياحي، و المشأأأا كة بالو أأأ ، وشأأأركات وكأأأاالت السأأأفر والسأأأياحة، و السأأأياحية
 .(2013، عا واآلالهيئة العامة للسياحة ( السياحية

 ام  الهيئة يلقديم بعض المباد ات الر مية اإلضافية للسهيل المعامالت يينها وبأأين عمالئهأأا،  تقديم المباد ات الر مية: -9
، الاري أأة السأأياحية، و فأأالة السأأياحية السأأعوديةمكلبأأة الصأأو  وات، و  وزنامأأة الفعاليأأات اإللكلرونيأأةومأأن هأألد المبأأاد ات 

https://www.scta.gov.sa/Pages/default.aspx
https://www.scta.gov.sa/Pages/default.aspx
https://www.scta.gov.sa/Pages/default.aspx
https://www.scta.gov.sa/Pages/default.aspx
https://www.scta.gov.sa/Pages/default.aspx
https://www.scta.gov.sa/Pages/default.aspx
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أ شأأفة  حلأأة ، و برنأأامج مسأأج الأأ وا  الأأدوليينتفليش مسأأاكن اإليأأواء ووكأأاالت السأأفر والسأأياحة، و والجوالت االفلراضية، و 
 .( 2015، الهيئة العامة للسياحة واللراث الوطني(  G51الفضاء

لملابعأأة تفعيأأل ة 2018يليليس مرك  اللحأأو  الر مأأي فأأي نأأوفمبر  ام  الهيئة  عنشاء مرك  اللحو  الر مي بالهيئة: -10
لنميأأة البنيأأة اللحليأأة ، ولميا  للل وير مجاالت وأعما  الهيئة بكافة   اعاتها  ا  اللحو  الر مي وجعل اللقنية الر مية ألال

تسأأهيل ، و وير وتحسأأين اتداء المسلسأأيلع ي  الجهود المبلولة للييقوة المرك  و يها،  الر مية وحوكمة اللحو  الر مي
االلأألفادق القصأأود مأأن ، و لقأأرا اتلمسأأسولي الهيئأأة ودعأأم اتاأأاذ ، عدا ق اللراب أأات يأأين أنشأأ ة ومبأأاد ات وبأأرامج الهيئأأة

عضأأأافة علأأأى ت أأأوير أعمأأأا  وأنشأأ ة   اعأأأات الهيئأأأة بمأأأا يضأأأمن تحقيأأأ  مأأأردودات  بحيأأأة ، المأأوا د المسلسأأأية الملاحأأأة
يعأأ ز الشأأراكة مأأع الق أأاع الاأأاب لرفأأع مسأألود العوائأأد مأأن الاأأدمات الأألد  اتمأأر ،ةلقنيأأ باللأألثما  االودعأأم ، مج يأأة

 .Saudi Commission for Tourism and Antiquities – SCTA (2018a) واتنش ة اللي تقع ضمن ن اق عمل الهيئة
  موذج الدراسة

 ( كاللالي:1يرات والعال ات اللي يوضحها الشكل   م  ا من الملغوضها يلكون النموذج اللي يني  علي  الد الة وفرض
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 (  موذج الدراسة الميدا ية ز المصدر : من عمل الااحث1شكل رقم )
  الدراسة فروض

 :ض اآلتيةو الفر يني  الد الة على 
 هندلأأة اعأأادقب البشأأرية المأأوا د  ناعأأةى فأأ الأأدعم الر مأأي واللقنأأي  لمسأألود عحصأأائيةيوجأأد تأأيعير ذو داللأأة  ال -1

 في الهيئة السعودية العامة للسياحة واللراث الوطني.   ميا   اتعما 

 هندلأأأة اعأأأادقب البشأأأرية المأأأوا د  ناعأأأة ىفأأأ  االلأأألراتيجي الأأأدعم لمسأأألود عحصأأأائية داللأأأة ذو تأأأيعير يوجأأأد ال -2
 .الوطني واللراث للسياحة العامة السعودية الهيئة في   ميا   اتعما 

 السأأعودية الهيئأأة فأأي   ميأأا   اتعمأأا  هندلأأة ععأأادقالعأأاة لعمليأأة  للمسأألود عحصأأائية لأأةدال ذو تأأيعير يوجأأد ال -3
 فيها  العملى تبسيط اجراءات ف الوطني واللراث للسياحة العامة

 السأأعودية الهيئأأة فأأي   ميأأا   اتعمأأا  هندلأأةالعأأاة لعمليأأة ععأأادق  للمسأألود عحصأأائية داللأأة ذو تأأيعير يوجأأد ال  -4
 ؛فيها  اتداء معدالت ىف الوطني ثواللرا للسياحة العامة

 السأأعودية الهيئأأة فأأي   ميأأا   اتعمأأا  هندلأأةالعأأاة لعمليأأة ععأأادق  للمسأألود عحصأأائية داللأأة ذو تأأيعير يوجأأد ال -5
 .فيها  اتداءجودق  ا تفاع ىف الوطني واللراث للسياحة العامة

 ه ية الدراسة نم
 ،ء م يأأد مأأن الضأأوء علأأى المشأأكلة البحثيأأة موضأأوع الد الأأةعلقأأا  مأأن خأأال  على المنهج الواأأفي اللحليلأأي، البحث اعلمد

كمأأا الأألادة ألأألو  د الأأة الحالأأة م بقأأا  علأأى الهيئأأة  اللأألاالب النلأأائج، وتحليأأل البيانأأات المسأألارجة مأأن االللقصأأاء المأأوزع
علأأى    ميأأا  هندلأأة اتعمأأا   ععأأادقمنظمأأات اللأأي بأأاد ت يل بيأأ  كونهأأا مأأن أوائأأل ال العامأأة للسأأياحة واللأأراث الأأوطنيالسأأعودية 

 .الصعيد المحلي السعودي وعلى الصعيد اإل ليمي في الشرق اتولط
 

 

إعادة هندسة 
 األعمال رقميا  

 

األداء 
 اإلداري 

 تاسيط إجراءات العمل 

 ادة معدالت األداءزي

 االرتفا  ب ودة األداء
 

 الدعم الرقمي والتقني 

 

 الدعم االستراتي ي 

 

 قناعة الموارد الاشرية

https://scth.gov.sa/
https://www.scta.gov.sa/Pages/default.aspx
https://scth.gov.sa/
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 م تمع الدراسة
بماللأأف مسأأمياتهم الهيئة السعودية العامة للسياحة واللراث الوطني مجلمع الد الة من الموا د البشرية العاملة في يلكون 
 :( كاآلتي1 موظف يوضحهم جدو   1080بلب عجمالي عددهم اللعا دية، وي

 العامة للسياحة والتراث الوطني الموارد الاشرية العاملة في الهيئة السعودية   (1جدول )
 الم مو   سعودي غير  سعودي  العاملون في الهيئة

 17 0 17 نظاة اللكليأ واإلعا ق

 56 16 40 دنظاة اللعا 

 987 0 987 ن على الئحة الهيئةو الرلمي

 0 0 0 ن على الئحة الادمة المدنية  السلم العاة(و الرلمي

 0 0 0 ن(و الرلميين على الئحة الادمة المدنية  المسلادم

 0 0 0 ن على يند اتجو و العامل

 20 11 9 غير الملفرغين

 1080 27 1053 في الهيئة إجمالي العاملين

 
Source: (Saudi Commission for Tourism and Antiquities-SCTA, 2018b) 

 
 عينة الدراسة

  Yamane’s formula (Ajay and Micah, 2014) يامن  معادلة اللاداة تم مثل لعينة الد الةالحجم ات للحديد
  )N  = n/)2e * N + 1         :للاليكا 

 1080: حجم المجلمع = N أن: حيث
: e 0.05=  به المسموح للخطأ  فرق أقصى 

 .0.05أ صى فرق للا ي المسمو  ب  في البينات المنفصلة هو ( فان 2014وفقا  على شكيت  
 مفردق. 292للعينة هو  مثلات حجمن المجلمع الد الة فا  المعادلة السابقة على ييانات وبل بي 

 أداة الدراسة
لبيانأأات اتوليأأة حيأأث تأأم تصأأميم الأألما ات االلأألبيان كأأيداق للد الأأة علأأى ا -البيانأأات الثانويأأة  علأأىعضأأافة  –تم االعلماد 

، لللعأأرر علأأى أعأأر SPSS للعلأأوة االجلما يأأة حصأأائيةالميدانية، ومأأن عأأم تحليأأل البيانأأات المسأألارجة منهأأا بالأألاداة الح مأأة اإل
 اإلدا ي لها. اتداءى ف اث الوطنيالعامة للسياحة واللر اللي تبنلها الهيئة السعودية    ميا  هندلة اتعما   ععادقعملية 

تكأأون االلأألبيان مأأن عالعأأة محأأاو   ئيسأأية و أأد ووضأأع   بأأا ات القيأأاى فأأي االلأألبيان وفقأأا  لمقيأأاى ليكأأرت الامالأأي، 
 :( كاآلتي2 ضحها جدو  و ي

 
 المحاور الرئيسية المكو ة ألداة الدراسة الميدا ية  (2جدول )
 راتعدد العاا المحور الفرعي المحور الرئيسي
 3 ال يوجد التيا ات الشخصية

 داخل الهيئة رقميا  سة األعمال دهن إعادةتقييم 
 11 الدعم االللراتيجي 
 5 الدعم الر مي واللقني 
 5  ناعة الموا د البشرية 

 رقميا  هندسة األعمال  إعادةاإلداري للهيئة ب األداءتأثر 
 6 تبسيط عجراءات العمل

 5 اتداء زيادق معدالت 
 8 اتداء تفاع بجودق اال

 43 إجمالي عدد أسئلة االستتيان
 
 

https://scth.gov.sa/
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 النتائج والمناقشة
  المقياس ثاات اختاار 

، وجأأدو  الأأة  الد فأأي المسأألادة  Reliability Analysis المقيأأاى عبأأات مأأدد لقيأأاى كرونبأأا  لفأأا أ معامل اللاداة تم
 :( يوضج ذل 3 

 كرو ااخ  لفا أ معاملبحساب  المقياس  ثاات ( اختاار 3جدول )

 المتغير المحور
 عدد

 العاارات 

 لفاأ معامل
 كرو ااخ

 مالحظات 

 فقط  الكمية  البيانات على ي ب  كرونبا  لفاأ  معامل المي   ملغير 3 الشاصية  المعلومات الشاصية   البيانات

 اتعما  لةدهن ععادق تقييم
السعودية   الهيئة داخل   ميا  
 واللراث للسياحة العامة
 الوطني 

  0.895 11   ميا   اتعما  هندلة عادقإل لراتيجياالل الدعم

  اتعما  هندلة  عادقالدعم الر مي واللقني إل
   ميا  

5 0.73  

  اتعما  هندلة اعادقب البشرية الموا د  ناعة
 0.7 4   ميا  

 حيأأث الملغيأأر عبأأات للعأأديل 3   أأم الجملأأة حأألر تأأم
 من أ ل  المبا  هلد وجود مع  كرونبا   لفاأ  معامل أن

 عحصائيا   مقبولة غير د جة وهي 0.2
 للهيئة  اإلدا ي  اتداء أعر
 اتعما  هندلة اعادقب

   ميا  

  0.862 6 العمل عجراءات تبسيط

  0.787 5 اتداء  معدالت زيادق

  0.934 8 اتداء بجودق اال تفاع

 بعأأد وذلأأ  0.7 عأأن لهأأا  نبأأا كرو  لفأأا أ معامأأل ي يأأد حيأأث بالثبأأات تلسأأم الد الأأة ملغيأأرات كأأل أن يلضأأج (3 جأأدو  مأأن 
جميأأع جمأأل االلأألبيان  نا فأأ  وباللأأالي"    ميأأا   اتعمأأا  هندلأأة اعأأادقب البشأأرية المأأوا د  ناعأأة" الملغيأأر مأأن 3   أأم الجملأأة حأألر

 .(Henson, 2001) .االحة لالللاداة االحصائي
  قياسالم صدقاختاار 

 Factor Analysisل اخلبأأا  اللحليأأل العأأاملي الباحأأث بعمأأ   أأاة Validity Analysisتجأأل اخلبأأا  اأأدق المقيأأاى 
د جأأة تشأأبع المبأأا ات  أنحيأأث  ، وباللالي يمكن الحكأأم بصأأدق المقيأأاى0.9و  0.7وتراوح  جميع د جات اللحليل العاملي يين 

الرئيسأأية  تالملغيأأران المبأأا ات تسأأهم فأأي تحقأأ  ا وباللأأالي فأأ  0.6ت يأأد عأأن  نأيأأد لللحليل العأأاملي ال طبقا   حصائيةاإل دواتفي ات
 .(2003 بشير   عحصائيا  يد جات مقبولة  لةللد ا

 خصائص عينة الدراسة
 العمر والابرق كما يلي: ملغيري  ( الاصائه الديموجرافية لعينة الد الة من حيث4يوضج جدو   

 ( الخصائص الديموجرافية لعينة الدراسة 4جدول )

 النسبة المئوية  %(  العدد   الملغير 

 العمر 

 لنة  30أ ل من 
 لنة  40أ ل من  على 30من 
 لنة  50أ ل من  على 40من 
 لنة فيكثر  50

41 
149 
100 
2 

0.7 
14 
51 
34.3 

 الابرق 

 لنوات  5أ ل من 
 لنوات  10أ ل من  على 5من 
 لنة  15أ ل من  على 10من 
 لنة فيكثر  15

57 
130 
93 
12 

19.5 
44.5 
31.8 
4.2 

 النتائج الوصفية
 غيرات الدراسة لمتحادي األ Tاختاار ( 5جدول )

 (M) الملولط الملغير 
 فلرق الثقة 

%(95يد جة عقة    
One Sample T-Test 

p-value 

 0.046 4 - 3.8 3.9   ميا  هندلة اتعما   عادقالدعم االللراتيجي إل

 0.001 4.1 - 4 4.1   ميا  هندلة اتعما    عادقالدعم الر مي واللقني إل

 0.108 4.2 – 3.9 4.1   ميا  اتعما  هندلة  اعادق ناعة الموا د البشرية ب

 0.012 4.1 - 4 4.1 تبسيط عجراءات العمل

 0.064 4.1 – 3.9 4.07 اتداء زيادق معدالت 

 0.394 4.1 – 3.9 4.04 اتداءاال تفاع بجودق 

https://scth.gov.sa/
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 الهيئة في رقميا  هندسة األعمال  عادةالدعم االستراتيجي إلمتغير أن تقدير فلرق الثقة لملولط  (5 جدو من  يلضج
وذل  عند مسلود عقة   ملول ةد جة  وهي ىأ ص كحد 4و  أدنىكحد  3.8يين  تلراو  واللراث للسياحة العامة السعودية

مسلود  علىكقيمة مميا ية تشير  4مع تحديد القيمة  (One Sample T-Test حادي ات Tهلا و د تم ت بي  اخلبا   .95%
 مما 0.05مسلود داللة  دعن 0.046 بقيمة عحصائيا  دالة  p-valueحظ ان ايمة "مواف " في مقياى ليكرت الامالي  ويال
 عادقالدعم االللراتيجي إل مسلود يين عحصائيةتوجد فروق ذات داللة  أي، البديليعني  فض فرض العدة و بو  الفرض 

جد أن ايمة الملولط ن علىوبالنظر  ،ا ي وبين المسلود الممي واللراث للسياحة العامة السعودية الهيئة في   ميا  هندلة االعما  
وهو أ ل من المسلود الم لو  أي أن   3.9 يساويالم ب  في الهيئة    ميا  هندلة االعما   عادقملولط الدعم االللراتيجي إل

 تلراو  ا  رقميهندسة األعمال  عادةالدعم الرقمي والتقني إلملغير تقدير فلرق الثقة لملولط  أن الساي يلضج من الجدو   كلل 
( One Sample T-Test حادي ات Tاخلبا  تم ت بي   و د، %95عند مسلود عقة  وذل أ صى  كحد 4.1و  أدنىكحد  4 يين
دالة  p-valueن ايمة أليكرت الامالي  ويالحظ  ياىمسلود "مواف " في مق علىكقيمة مميا ية تشير  4تحديد القيمة  مع

الدعم الرقمي والتقني مستوى  يين عحصائيةيعني وجود فروق ذات داللة  مما  0.05ة عند مسلود دالل 0.001 بقيمة عحصائيا  

هلا  أننجد  4.1وهو الولط الحسايي  علىوبالنظر  .الم ب  في الهيئة وبين المسلود القيالي رقميا  هندسة األعمال  عادةإل
 واللراث. لسياحةامة لالدعم الر مي واللقني الم ب  بالفعل في الهيئة السعودية الع لصالجالفرق 

   ميا   اتعما  هندلة اعادقب البشرية الموا د  ناعةملغير  لملولط الثقة فلرق تقدير أن على الساي ويشير الجدو   هلا
 و د، %95 عقة مسلود عند وذل  أ صى كحد 4.2 و أدنى كحد 3.9 يين تلراو  واللراث للسياحة العامة السعودية الهيئة في

 مقياى في" مواف " مسلود على تشير مميا ية كقيمة 4 القيمة تحديد مع (One Sample T-Testحادي  ات T تم ت بي  اخلبا 
وجود   عدة يعني مما  0.05 داللة مسلود عند 0.108 بقيمة عحصائيا   دالةغير  p-value ايمة أن ويالحظ  الامالي ليكرت
 .القيالي المسلود وبين   ميا  هندلة اتعما   اعادقب الموا د البشرية  ناعةمسلود  يين عحصائية داللة ذات فروق 

من    ميا  هندلة اتعما   ععادق تيعيرتقدير فلرق الثقة لملولط  أننجد  أيضا  الساي   لجدو ومن النلائج الاااة با 
 بي  تم ت و د ،%95عند مسلود عقة  وذل أ صى  كحد 4.1و  أدنىكحد  4يين تلراو تبسيط عجراءات العمل ملغير حيث 
مسلود "مواف " في مقياى ليكرت  علىكقيمة مميا ية تشير  4تحديد القيمة  مع( One Sample T-Testحادي  ات Tاخلبا  
يعني وجود فروق ذات داللة   مما  0.05عند مسلود داللة  0.012 بقيمة عحصائيا  دالة  p-value  ويالحظ ان ايمة ليالاما 

 ،وبين المسلود القيالي يئةالم ب  في الهتبسيط إجراءات العمل  من حيث   ميا    هندلة اتعما ععادقيين تيعير  عحصائية
تبسيط عجراءات  من حيث   ميا  هندلة اتعما   ععادقنجد ان هلا الفرق لصالج تيعير  4.1وهو الولط الحسايي  علىوبالنظر 

 ععادقتيعير  أن تقدير فلرق الثقة لملولط أيضا   جدن الساي الجدو  نفس  ومن العمل الم ب  بالفعل في الهيئة السعودية العامة.
عند مسلود  وذل أ صى  كحد 4.1و  أدنىكحد  3.9 يين تلراو  اتداءزيادق معدالت ملغير من حيث    ميا  هندلة اتعما  

مسلود   علىتشير  يةكقيمة مميا   4 قيمةتحديد ال مع( One Sample T-Testحادي  ات Tتم ت بي  اخلبا   و د ،%95عقة 
 مما 0.05( عند مسلود داللة 0.064  عحصائيا   دالةغير   p-value"مواف " في مقياى ليكرت الامالي  ويالحظ ان ايمة 

" الم ب   اتداءحيث " زيادق معدالت  من   ميا  هندلة اتعما   ععادقيين تيعير  عحصائيةفروق ذات داللة  وجود عدةيعني 
  ندلةه ععادقوأخيرا يظهر من ييانات الجدو  الساي  نجد أن تقدير فلرق الثقة لملولط تيعير  .في الهيئة وبين المسلود القيالي

 4.1و  أدنىكحد  3.9يين تلراو  واللراث للسياحة العامة السعودية الهيئة في اتداءاال تفاع بجودق من حيث    ميا  اتعما  
 4تحديد القيمة  مع (One Sample T-Testحادي  ات Tتم ت بي  اخلبا   و د ؛%95عند مسلود عقة  وذل أ صى  كحد

 عحصائيا   دالةغير   p-value ةان ايم ويالحظمسلود "مواف " في مقياى ليكرت الامالي   علىكقيمة مميا ية تشير 
من    ميا  هندلة اتعما   ععادقيين تيعير  عحصائيةفروق ذات داللة  وجود عدةيعني  مما  0.05 ة( عند مسلود دالل0.394 

 ." وبين المسلود القيالي اتداء" اال تفاع بجودق  حيث
 الدراسة وضفر  اختاار

 المااوارد  اعااةفااى الاادعم الرقمااي والتقنااي  لمسااتو  يوجااد تااأثير ذو داللااة إحصااائية  ال وهأأو خلبأأا  الفأأرض اتو ال
 أأاة الباحأأث بعمأأل اخلبأأا   ،(نيفااي الهيئااة السااعودية العامااة للسااياحة والتااراث الااوط رقميااا   األعمااال هندسااة بإعااادة الاشاارية

وكانأأ     ميأأا  هندلأأة اتعمأأا   اعأأادقناعأأة المأأوا د البشأأرية بفأأى االنحدا  البسيط لقياى مدد تيعير مسلود الأأدعم الر مأأي واللقنأأي 
 :(6 كما بجدو  النلائج 
  الهيئة في رقميا   األعمال ةهندس بإعادة  الاشرية الموارد  اعةفى   والتقني الرقمي الدعم لمستو   المستقل   التأثير( 6جدول )

 الوطني  والتراث  للسياحة العامة السعودية
 .R 2R B Constant Sig الملغير المسلقل 

هندلة   عادقالدعم الر مي واللقني إل
   ميا  اتعما  

0.437 0.188 0.963 0.175 0.000 
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اوي تس  Rمة معامل اال تباطيلضج من الجدو  الساي  أن اال تباط يين الملغيرين ا تباط طردي ملولط حيث اي
 مسلود الدعم الر مي واللقنيوهو  واللي يعني أن الملغير المسلقل ،0.188يساوي  R2ن معامل اللحديد اوكلل  ف ،0.437

تساوي   .Sig ناعة الموا د البشرية  وكلل  نجد أن ايمة اللي هو % من اللغير الكلي في الملغير اللابع 18.8يسهم ينسبة 
 ا  أي أن هناك تيعير  ،  وهلا يعني  فض الفرض الصفري و بو  الفرض البديل0.05 البالب  ل من مسلود الداللةأأي  ،0.000

في الهيئة السعودية    ميا  هندلة اتعما   اعادقى  ناعة الموا د البشرية بفلمسلود الدعم الر مي واللقني  عحصائيةذو داللة 
يسكد عدة ادق الفرض االو  للد الة، ويمكن اللنباط معادلة االنحدا  اللي ي اتمر الل ،العامة للسياحة واللراث الوطني

 تفسر العال ة يين الملغيرين كاللالي:
  هندسة عادةإل والتقني الرقمي الدعم 0.963+   0.175=  رقميا   األعمال هندسة إعادةب الاشرية الموارد قناعة

 رقميا   األعمال
 المااوارد قناعااة ىفاا  االسااتراتي ي الاادعم لمسااتو   إحصااائية داللااة ذو تااأثير يوجااد ال) ووالخلبأأا  الفأأرض الثأأاني وهأأ 

تم عمل اخلبا  االنحدا  البسيط ، (الوطني والتراث  للسياحة العامة السعودية الهيئة في رقميا   األعمال هندسة بإعادة الاشرية
 وكان  النلائج كاللالي:   ميا   اتعما  ندلةه اعادقب البشرية الموا د  ناعة ىف االللراتيجي الدعم مسلودلقياى مدد تيعير 

 
  الهيئة في رقميا    األعمال هندسة إعادةب  الاشرية الموارد قناعة  ىف االستراتي ي الدعم لمستو   المستقل   التأثير( 7جدول )

 الوطني  والتراث  للسياحة العامة السعودية
 .R 2R B Constant Sig الملغير المسلقل 

هندلة اتعما   دقعاالدعم االللراتيجي إل
   ميا  

0.326 0.103 0.574 1.882 0.000 

تساوي   R الساي  أن اال تباط يين الملغيرين ا تباط طردي ملولط حيث ايمة معامل اال تباط( 7 يلضج من جدو 
تيجي مسلود الدعم االللراوهو  واللي يعني أن الملغير المسلقل ، 0.103يساوي  R2ن معامل اللحديد ا وكلل  ف،  0.326

البالغة  .Sig ناعة الموا د البشرية  وكلل  نجد أن ايمة اللي هو % من اللغير الكلي في الملغير اللابع 10.3يسهم ينسبة 
أي أن هناك  ،  وهلا يعني  فض الفرض الصفري و بو  الفرض البديل 0.05البالب أ ل من مسلود الداللة  تعلبر 0.000

في الهيئة    ميا  هندلة اتعما   اعادقب على  ناعة الموا د البشرية عم االللراتيجيلمسلود الد عحصائيةتيعير ذو داللة 
وهلا يسكد عدة ادق الفرض الثاني للد الة، ويمكن اللنباط معادلة االنحدا  اللي  ،السعودية العامة للسياحة واللراث الوطني

 تفسر العال ة يين الملغيرين كاللالي:
 رقميا   األعمال  هندسة  عادة إل االستراتي ي الدعم 0.574+  1.1882=  رقميا    األعمال هندسة  دةإعا ب  الاشرية الموارد قناعة

 رقميااا   األعمااال هندسااةالعام لعمليااة إعااادة  للمستو   إحصائية داللة ذو تأثير يوجد ال) ووالخلبا  الفرض الثالث وهأأ 
فقد تأأم عمأأل اخلبأأا  االنحأأدا  البسأأيط  ،(فيها العملءات جراإعلى تاسيط  الوطني والتراث  للسياحة العامة السعودية الهيئة في

علأأى  الأأوطني واللأأراث للسأأياحة العامأأة السأأعودية الهيئأأة فأأي   ميأأا   اتعمأأا  هندلأأة ععأأادقالعأأاة لعمليأأة  المسأألودلقياى مدد تيعير 
 تبسيط اجراءات العمل فيها.

 وكان  النلائج كاللالي:
 

 والتراث  للسياحة العامة السعودية الهيئة في رقميا   األعمال هندسة إعادة لعملية  العام للمستو   المستقل   التأثير( 8جدول )
 فيها  العمل اجراءات  تاسيط ىف الوطني

 .R 2R B Constant Sig الملغير المسلقل 

 0.000 1.491 0.624 0.373 0.612   ميا   اتعما  هندلة ععادق

تساوي  R ايمة معامل اال تباط أن ا تباط طردي  وي حيثيلضج من الجدو  الساي  أن اال تباط يين الملغيرين 
   ميا  هندلة اتعما   ععادقوهو واللي يعني أن الملغير المسلقل  ،0.373يساوي  R2ن معامل اللحديد ا وكلل  ف ،0.612

تساوي  .Sig جراءات العمل  وكلل  نجد أن ايمة عتبسيط اللي هو % من اللغير الكلي في الملغير اللابع 37.3يسهم ينسبة 
أي أن هناك تيعير  ،  وهلا يعني  فض الفرض الصفري و بو  الفرض البديل0.05البالب أ ل من مسلود الداللة وهي  0.000

جراءات العمل داخل الهيئة السعودية العامة للسياحة واللراث عتبسيط  على   ميا  عما  هندلة ات عادقإل عحصائيةذو داللة 
دق الفرض الثالث للد الة، ويمكن اللنباط معادلة االنحدا  اللي تفسر العال ة يين الملغيرين وهلا يسكد عدة ا ،الوطني
 كاللالي:
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 رقميا   األعمال هندسة إعادة 0.624+  1.491=  العمل اجراءات  تاسيط
  رقميا   الاألعم هندسة إعادة لعملية العام للمستو    إحصائية داللة ذو تأثير  يوجد ال) ووالخلبا  الفرض الرابع وه

تم عمل اخلبا  االنحدا  البسيط لقياى فقد  ،(فيها األداء معدالت   ىف الوطني والتراث  للسياحة العامة السعودية الهيئة في
 فيها. اتداء معدالتى ف   ميا   اتعما  هندلة ععادقالعاة لعملية  المسلودمدد تيعير 
 وكان  النلائج كاللالي:

 والتراث  للسياحة العامة السعودية الهيئة في رقميا   األعمال هندسة إعادة لعملية  العام تو  للمس المستقل   التأثير( 9) جدول
 فيها األداء معدالت   على الوطني

 .R 2R B Constant Sig الملغير المسلقل 

 0.000 1.01 0.748 0.427 0.655   ميا   اتعما  هندلة ععادق

، 0.655يسأأاوي   R تباط طأأردي  أأوي حيأأث ايمأأة معامأأل اال تبأأاطأن اال تباط يين الملغيرين ا  ( 9  يلضج من جدو 
يسأأهم ينسأأبة    ميأأا  هندلأأة اتعمأأا   ععأأادقوهأأو واللي يعني أن الملغير المسلقل  ،0.427يساوي  R2ن معامل اللحديد ا وكلل  ف
أ أأل مأأن  ،0.000لغأأة البا  .Sig  وكأألل  نجأأد أن ايمأأة اتداءمعأأدالت الأألي هأأو % مأأن اللغيأأر الكلأأي فأأي الملغيأأر اللأأابع 42.7

 عحصأأائيةأي أن هنأأاك تأأيعير ذو داللأأة  ،  وهأألا يعنأأي  فأأض الفأأرض الصأأفري و بأأو  الفأأرض البأأديل0.05البأأالب مسأألود الداللأأة 
وهأألا يسكأأد عأأدة اأأدق  ،داخل الهيئة السأأعودية العامأأة للسأأياحة واللأأراث الأأوطني اتداءمعدالت  ىف   ميا  عما  هندلة ات عادقإل

 ، ويمكن اللنباط معادلة االنحدا  اللي تفسر العال ة يين الملغيرين كاللالي:د الةلل الفرض الرابع
 رقميا   األعمال هندسة إعادة 0.748+  1.01=  األداء معدالت 

 رقميااا   األعمال هندسة إعادة لعملية العام للمستو   إحصائية داللة ذو تأثير يوجد ال) ووالخلبا  الفرض الاامس وه
عمأأل اخلبأأا  االنحأأدا  البسأأيط لقيأأاى تأأم  ،(فيهاااجااودة األداء  ارتفااا  ىف الوطني والتراث  للسياحة العامة يةالسعود الهيئة في

 جأأودقى فأأ  الأأوطني واللأأراث للسأأياحة العامأأة السأأعودية الهيئأأة فأأي   ميأأا   اتعمأأا  هندلأأة ععأأادقالعأأاة لعمليأأة  المسأألودمأأدد تأأيعير 
 فيها. اتداء

 وكان  النلائج كاللالي:
  والتراث  للسياحة  العامة السعودية الهيئة في رقميا   األعمال هندسة إعادة لعملية  العام للمستو   المستقل   التأثير( 10) جدول

 األداء جودة ىف الوطني
 .R 2R B Constant Sig الملغير المسلقل 

 0.000 1.89 0.536 0.36 0.6   ميا   اتعما  هندلة ععادق

 ،0.6يسأأاوي   R الملغيأأرين ا تبأأاط طأأردي  أأوي حيأأث ايمأأة معامأأل اال تبأأاط أن اال تبأأاط يأأين (10  يلضج مأأن جأأدو 
يسأأهم ينسأأبة    ميأأا  هندلأأة اتعمأأا   ععأأادقوهأأو والأألي يعنأأي أن الملغيأأر المسأألقل  ،0.36يسأأاوي  R2ن معامل اللحديأأد ا وكلل  ف

أ أأل مأأن تعلبأأر  ،0.000البالغأأة  .Sig  وكأألل  نجأأد أن ايمأأة اتداءجأأودق الأألي هأأو % مأأن اللغيأأر الكلأأي فأأي الملغيأأر اللأأابع 36
 عحصأأائيةأي أن هنأأاك تأأيعير ذو داللأأة  ،  وهأألا يعنأأي  فأأض الفأأرض الصأأفري و بأأو  الفأأرض البأأديل0.05البأأالب  مسأألود الداللأأة

وهأألا يسكأأد عأأدة اأأدق  ،داخأأل الهيئأأة السأأعودية العامأأة للسأأياحة واللأأراث الأأوطني اتداءجأأودق  ىفأأ    ميأأا  عمأأا  هندلأأة ات عأأادقإل
 ، ويمكن اللنباط معادلة االنحدا  اللي تفسر العال ة يين الملغيرين كاللالي:للد الة الاامس الفرض

 رقميا   األعمال هندسة إعادة 0.536+  1.89=  األداء جودة
 النتائج العامة للدراسة

لأأى أن الر ميأأة ، ح ةأاأأبج اللحأأو  الر مأأي اليأأوة ل امأأا  علأأى كأأل المنظمأأات اللأأي ترغأأت فأأي االلأألمرا  فأأي السأأوق العالميأأ  -1
 يجت أن تدخل في تشكيل اللراتيجيات تل  المنظمات وخ  ها وإدا ق موا دها.

العالميأأة، لأألل  اليأأد  الر ميأأةبأأالل و ات  ةمرتب  ا لو ف تنهت، ال قمسلمر عن عملية ععادق هندلة اتعما    ميا  تعد عملية  -2
 الحالية. لميةفضل المما لات العا أمن مرا بلها وتقييم نلائجها ومقا نلها مع 

اللحأأو  فأأى عمأأا    ميأأا  فأأي يرنامجهأأا الاأأاب باعأأادق هندلأأة ات السأأعودية العامأأة للسأأياحة واللأأراث الأأوطنينجح  الهيئة  -3
الر مي الشامل تعمالها حلى أنها أاأأبح  الهيئأأة الحكوميأأة اتولأأى علأأى مسأألود السأأعودية وفقأأا  لمسشأأر نضأأج الاأأدمات 

 الر مية.
 ناعأأة ى فأأ أعأأر بشأأكل عيجأأايي  السأأعودية العامأأة للسأأياحة واللأأراث الأأوطنيي الأألي تقدمأأ  عدا ق الهيئأأة عن الدعم الر مي واللقن -4

 يداخلها. ععادق هندلة اتعما    ميا  عملية بالعاملة فيها الموا د البشرية 
عمليأأة بالعاملأأة فيهأأا   ناعأأة المأأوا د البشأأريةى فأأ أعر بشأأكل عيجأأايي  السعوديةعن الدعم االللراتيجي اللي تقدم  عدا ق الهيئة  -5

 يداخلها. ععادق هندلة اتعما    ميا  
 ها.جراءات العمل داخلى تبسيط عفبشكل عيجايي  أعرت د السعودية في الهيئة  هندلة االعما    ميا  عن عملية ععادق  -6
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بشأأكل عيجأأايي علأأى  أعأأرت أأد  السأأعودية العامأأة للسأأياحة واللأأراث الأأوطنيفأأي الهيئأأة  هندلة االعما    ميا  عن عملية ععادق  -7
 ها.معدالت اتداء داخلزيادق 

 ها.داخل جودق اتداءى  فع فبشكل عيجايي  أعرت د السعودية في الهيئة  هندلة االعما    ميا  عن عملية ععادق  -8
 لدراسةا توصيات 

ة ويمأأس كامأأل يمأأس المسلسأأ مل عاأأالحي شأأامليرنأأامج  عن عملية ععادق هندلة اتعما    ميا  يجت أن ترتكأأ  علأأى ت بيأأ  -1
وموا دهأأا البشأأرية، وأيضأأا  طريقأأة تقأأديم خأأدماتها للجمهأأو  المسأألهدر لجعأأل   ائها اخليأأا ، وعقافأأة مأأدطريقأأة وألأألو  عملهأأا د

 الادمات تلم بشكل   مي ألهل وألرع، وأكثر جودق.
 لأأة اتعمأأا    ميأأا  ععأأادق هندعمليأأة فأأي  السأأعودية العامأأة للسأأياحة واللأأراث الأأوطنيضرو ق نشر االلأألفادق مأأن تجربأأة الهيئأأة  -2

و فأأع معأأدالت اتداء وزيادق جراءات العمل تبسيط ع، لما لها من آعا  عيجايية أهمها يين الهيئات والمنظمات الرلمية اتخرد 
 .ت جود

ععالميأأا  داخأأل المنظمأأة الراغبأأة فأأي القيأأاة يأألل ، بحيأأث تصأأد  النشأأرات  عمليأأة ععأأادق هندلأأة اتعمأأا    ميأأا  ضأأرو ق دعأأم  -3
د و ش العمل المسلمرق اللي توضج مدد أهمية العمليأأة ومأأا واأأل  عليأأ  قواللوحات االعالمية وع لواف وتعل  الوالم ويات 

والمأأأوظفين مأأأأن ماللأأأأف اإلدا ات حأأأأو  عيجاييأأأأات   اءالمنظمأأأة حلأأأأى اآلن فأأأأي ت بيقهأأأأا، وإع أأأاء فراأأأأة للحأأأأوا  يأأأأين المأأأأد
 وللبيات العملية.

السأأياحية الرلأأمية المأأدا ق  المنظمأأات" فأأي Think Tankد  راءق اللا يخ القأأادة "ضرو ق ععداد مراك  للصميم المسلقبل وإعدا -4
 بشكل   مي. 

 تكون مسئولة عن عمليات اللحو  الر مي. المنظمةتشكيل فرق عمل تشمل أعضاء من جميع ماللف أ ساة  -5

و ق ت أأوير  ناعأأأاتهم الشاصأأأية ، مأأع ضأأأر ععأأأادق هندلأأة اتعمأأأا    ميأأأا  عمليأأة والعأأأاملين بيهميأأأة   اءلمأأدل المسأأألمرق لو يأأةال -6
 بحقيقة الل وير الفعلي  بل ععادق تيهيلهم   ميا .

ووضأأع االلأألراتيجيات ووضأأع  ألالأأا  لللا أأيطالمنظمأأات السأأياحية الرلأأمية فأأي  ععأأادق هندلأأة اتعمأأا    ميأأا  اعلبا  عمليأأة  -7
 الهياكل اللنظيمية.

  اءالرلأأأمية وت ويرهأأا يوضأأأع الليهيأأل الر مأأأي للعأأاملين والمأأأد السأأياحية للمنظمأأأاتضأأرو ق ععأأأادق تقيأأيم السيالأأأات اللد يبيأأة  -8
للمسأألود االحلرافأأي الأألي ياأأدة طبيعأأة العمأأل ليكأأون علأأى  أى أولويأأات العمليأأة اللد يبيأأة، مأأع ضأأرو ق زيأأادق الماصصأأات 

 المالية الممنوحة لعمليات  فع الكفاءق الر مية للعاملين في تل  المسلسات.

يضمن اللمرا  تيهيأأل مأأوظفي المنظمأأة   ميأأا بمأأا لياحية  لمية  منظمةهني   مي داخل كل ضرو ق ععداد مرك  تد يت م -9
يسلجد من تقنيات تادة العمل، كلل  يمكن الأألغال  تلأأ  المراكأأ  فأأي تيهيأأل المأأوا د البشأأرية العاملأأة فأأي مسلسأأات الق أأاع 

 اتجاد الدولة ولياللها السياحية.   بط أداء هلد المسلسات الاااة ب السياحي الااب وباعلماد حكومي، مما يضمن

ضرو ق اللفادق الق اع الرلمي من اتبحاث اللي تدعم ت وير العمل الر مي ونظم المعلومات الر مية بشكل فعلأأي، وأخأأل  -10
 مقلرحاتها موضع الجدية، مع فلج با  البحث العلمي في خدمة هلا المجا .

 باللغة العربية:  مراجع

الر مأأأي للمعلومأأات وأعرهأأأا فأأي تحسأأأين الادمأأأة  (، الأأألراتيجيات اللحأأو 2017ري، هأأدير محمأأأد  الافأأاجي، حأأأاكم جبأأو ي والجأأأواه -1
، ب 2، ع14المقدمأة للمسألفيدين: د الأة حالأة فأي ديأوان محافظأة النجأف اتشأرر، مجلأة الغأري للعلأوة اال لصأادية واإلدا يأة، ج

 222-2017ب 

، الهيئة العامة للسياحة واللأراث لسياحة واآلعا  في اللعامالت اإللكلرونيةتجربة الهيئة العامة ل (،2010  نهى عبد الرحمن، السعيد -2
 الوطني، الرياض.

الهند ق نقلة جل ية في مفاعيم وتقنية اإلدا ق، كلية العلوة اإلدا ية،   –(، ععادق هندلة العمليات اإلدا ية  1998السل ان، فهد االج   -3
 جامعة المل  لعود، الرياض.

 القاهرق. 1، ت وير أداء وتجديد المنظمات، دا  اباء، ط(1998السلمي، علي   -4

الهند ق في المسلسة العامة للا وط الجوية العربية السعودية : د الة  -ععادق هندلة نظم العمل  (،  2000   محمد ظافر   ،الشمراني -5
 ، جامعة المل  لعود، الرياض.كلية العلوة اإلدا ية،  لالة ماجسلير غير منشو ق، تقويمية

 ، دا  الرضا للنشر واللوزيع، ات دن.21(، اناعة اللنمية اإلدا ية في القرن الأ2002ن،  عد حسن  الصر  -6

مأأدخل فلسأأفي، دا  اليأأازوي  –(، عدا ق  أى المأأا  الفكأأري فأأي منظمأأات اتعمأأا  2008العنأأ ي، لأأعد علأأي واأأالج، أحمأأد علأأي   -7
 العلمية للنشر، ات دن.

لعمليات وعيكلة الشركات لللعامل مع العولمة والحرو  اللجا ية الجديدق، دا  طيبة، القاهرق، (، ععادق هندلة ا2004النجا ، فريد   -8
 .180ب
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، المركأ  اإلعالمأي، حة واللأراث الأوطنيللقريأر السأنوي الحأادي عشأر للهيئأة العامأة للسأيا(، ا2010  واآلعا  الهيئة العامة للسياحة  -9
 الرياض.

 ، المرك  اإلعالمي، الرياض.تقرير اتداء لمباد ات الهيئة العامة للسياحة واللراث الوطني(، 2012  واآلعا  الهيئة العامة للسياحة  -10

، تقريأأأر مقأأأدة لمجلأأأس الشأأأو د 2013-2000واآلعأأأا  الهيئأأأة العامأأأة للسأأأياحة  (، منجأأأ ات2013  واآلعأأأا  الهيئأأأة العامأأأة للسأأأياحة  -11
 السعودي، المرك  اإلعالمي، الرياض.
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The Impact of Digital Business Re-engineering on the Tourism Organizations Administrative Performance 

Case Study: Saudi Autherity for Tourism and National Heritage 
Abstract 
 This study evaluates the impact of digital business re-engineering on the administrative performance of The 
Saudi Commission for Tourism and National Heritage, in terms of facilitating work procedures, increasing 
performance rates and quality, and measuring the readiness and satisfaction of human resources in that process. The 
study used the descriptive analytical method and a questionnaire was prepared according to the five-point Likert 
scale as a tool for the field study, The data were analyzed and processed statistically results showed the importance 
of digital business re-engineering based on a comprehensive, integrated and continuous reform program. The Saudi 
Autherity for Tourism and National Heritage sacceeded in digital business re-engineering program, which resulted 
in facilitating work procedures, increasing performance rates and quality. The study recommends to benefit from the 
experience of The Saudi Autherity . 
Key words: Digital Business Re-Engineering - The Saudi Autherity For Tourism And National   
                     Heritage-  Tourism Organizations. 
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