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 شكر وعرفان
 

كالصالة كالسالـ عمػى أشػرؼ الخمػؽ كالمرسػميف سػيدنا محمػد كعمػى آلػو كصػحبو الحمد هلل رب العالميف 
 كسمـ تسميمان كييران كبعد:

 
بداية أتقدـ بجزيؿ شكرم كعظيـ امتناني إلى الدكتكر محمد عكض عمى ما بذلو مف جيد في اإلشػراؼ 

التنميػػة المسػػتدامة عمػػى ىػػذه الدراسػػة. كمػػا كأتقػػدـ بالشػػكر كالتقػػدير إلػػى أسػػاتذتي فػػي برنػػام  ماجسػػتير 
 بجامعة القدس.  

 
كػػذلؾ أتقػػدـ بالشػػكر كالعرفػػاف إلػػى إدارة المؤسسػػة التػػي انتميػػت إلييػػا ردحػػان مػػف الػػزمف  الجمعيػػة العمميػػة 
الطبيػػة  كأخػػص بالػػذكر رؤسػػاء الييئػػات اإلداريػػة فييػػا عمػػى التسػػييالت التػػي قػػدمكىا طػػكاؿ فتػػرة دراسػػتي 

عدادم لمرسالة.  كا 
 

كمػػا أتقػػدـ بالشػػكر كالعرفػػاف الػػى السػػيد مػػركاف زىػػد/كزارة التربيػػة كالتعمػػيـ العػػالي لمػػا بذلػػو مػػف جيػػد فػػي 
  التحميؿ االحصائي لمدراسة. 

 
كال يفكتني أف أتقدـ بجزيؿ الشكر كالتقدير إلى كؿ اإلخكة كالزمالء كاألحباب الػذيف تعػاكنكا معػي بشػكؿ 

 إلى حيز الكجكد.أك بآخر في إخراج ىذا الجيد المتكاضع 
 

كفي الختاـ أسأؿ اهلل العمي القدير السداد كحسف القبكؿي كأف يككف عممي ىذا خالصان لكجيو الكريـ كأف 
 يدخره في ميزاف حسناتي يـك القيامة. 

 
 عامـــر الكاشـــف

  



 ج

 التعريفات
 

االنتقػػاؿ مػػف إنجػػاز المعػػامالت ك تقػػديـ الخػػدمات  بأنيػػااإلدارة االلكتركنيػػة تعػػرؼ اإلدارة االلكترونيــة : 
الطريقػػة التقميديػة اليدكيػة إلػػى الشػكؿ االلكتركنػػي مػف أجػػؿ اسػتخداـ أميػػؿ لمكقػت ك المػػاؿ ك  العامػة مػف

 (.2006)باكيري  الجيد
 

 بكاسطتيا التي كالطرؽ كاالجراءات المكارد كتنسيؽ كرقابو كتكجيو كتنظيـ تخطيط ىي" :الصحيو االداره
 مػػف كذلػػؾ الصػػحيو البيئػػة كتػػكفير كالطبيػػو الصػػحيو الرعايػػو خػػدمات عمػػى كالطمػػب الحاجػػات تمبيػػو يػػتـ

 2013)ي البزكر)  ككؿ كلممجتمع كجماعات كأفراد لممستيمكيف الصحيو الرعايو خدمات تقديـ خالؿ
 

ي المعمكمػػاتمعمكمػػات كخػدمات تمػؾ الػػنظـ التػي تيػدؼ إلػى تػػكفير ال ىػي نظـم المعمومـات المحوسـبة :
األكؿ ينصػػػػب عمػػػػى تجميػػػػع   :كيجػػػػب أف يتضػػػػمف نظػػػػاـ المعمكمػػػػات نظػػػػاميف جػػػػزئييف عمػػػػػى األقػػػػػؿ

  (.2005) لطفي ي تكفير خدمات المعمكماتلمعمكماتي كالياني ا
 

عرفػػػػت منظمػػػػة الصػػػحة العالميػػػػة نظػػػاـ المعمكمػػػػات الصػػػػحي نظـــام المعمومــــات الصــــحي المحوســــ : 
عمػػػى اكتسػػػاب كحفػػػظ كاسػػػترجاع كتطبيػػػؽ المعػػػارؼ كالمعمكمػػػات  المحكسػػػب بأنػػػو  ىػػػك العمػػػـ الػػػذم يقػػػكـ

 (. 2001الطبية الحيكية بغية تحسيف رعاية المرضىي كالتيقيؼ كالبحث كاإلدارة  )الشريجيي
 

 لكازميػا بكػؿ ليػا التابعػة الطبية المنشأت كتشغيؿ ادارة عف المسؤلة المؤسسة ىي:المؤسسات الصحية
 كزارة كشػركط لقػكانيف تابعػة صػحيةال المؤسسػات تكػكف كبالمجمؿ خاص اك حككمي قسميف الى كتنقسـ
 www.altibbi.com/11689 .الصحة

 
 طرائؽ كتحسيف اإلجراءات تبسيط مف بدءان  متعددة أىداؼ تحقيؽ إلىتيدؼ  عمميةىي  تطوير العمل:

 شأنو مف مما االختناقات مف كالتخفيؼ الضركرية غير التعقيدات لتجاكز الكافية المركنة كتأميف العمؿ



 د

 كضع إلى كتكصؿ كالخدمات العمؿ كجكدة درجة كترتفع الزمف فييا يختصر متطكرة خدمات تكفير
 .(2003)المجتيدي  المستمر التطكير مع لمتماشي قابمة أسس
 

 (.1996مف أجمو )سالـي  كجدتىي مدل مالءمة المنت  أك الخدمة لمغرض الذم ا جودة العمل:
 

إنيػا عمميػة اختيػار بػديؿ مػف عػدة بػدائؿ كأف ىػذا االختيػار يػتـ بعػد دراسػة مكسػعة  عممية اتخاذ القـرار:
 .(1992كتحميمية لكؿ جكانب المشكمة مكضكع القرار لمكصكؿ الى االىداؼ المرجكة )عبد القادري 

 
 

  



 ه

 الممخص
 
ىػذه الدراسػة إلػى التعػرؼ إلػى أيػر اسػتخداـ اإلدارة اإللكتركنيػة فػي تطػكير العمػؿ فػي المؤسسػات  تىدف

مػني  اتبعػت الدراسػة ال ي حيػثمستشػفى رفيػديا الجراحػي فػي ة الحككمية مف كجية نظر العامميفالصحي

شػمؿ ف يسػتبانةاة الدراسػة الكميػة كىػي اإلطبيعة ىػذه الدراسػةي مػف خػالؿ أدك الكصفّي التحميمي لمناسبتو 

مجتمع الدراسة جميع العامميف في مستشفى رفيديا الجراحػي فػي مدينػة نػابمس الكاقػع فػي الضػفة الغربيػة 

 .(2015( مكظؼ لمعاـ )600مف فمسطيف كالبالغ عددىـ )

سػة % مػف مػكظفي مجتمػع الدرا20بمغػت عينػة الدراسػة فتـ تحديد االستبانة كأداة رئيسػة ليػذا الغػرضي 

تبػيف مػػف التحميػؿ اإلحصػائي كالنتػػائ  كجػكد عالقػػة ارتباطيػة قكيػػة في قصػػدمكزعػت عمػػييـ بشػكؿ الػذيف 

بػيف اسػػتخداـ اإلدارة االلكتركنيػػة مػػف جيػػة كزيػػادة إنتاجيػة العمػػؿ كتحسػػيف جػػكدة العمػػؿ المنجػػز كسػػيكلة 

ف خػالؿ معالجة البيانات كعممية اتخاذ القرار في مستشفى رفيديا الجراحػي مػف جيػة أخػرلي  كاتضػح مػ

قامػػػت فالتحميػػػؿ كجػػػكد قناعػػػة كاممػػػة لػػػدل اإلدارة العميػػػا بضػػػركرة اسػػػتخداـ نظػػػـ المعمكمػػػات المحكسػػػبةي 

تطبيػؽ اإلدارة أينػاء معكقػات  ظيػرت عػدة كمع ذلؾبتطبيؽ اإلدارة االلكتركنية بالتدرج كبشكؿ انسيابيي 

خػالؿ فتػرة االنقطػاع  -دـ تػكفرااللكتركنية مف أىميا عدـ جاىزية البنية التحتية ألقسػاـ المستشػفىي كعػ

عادتيا إلى النظاـ عند عػكدة االتصػاؿي كمػا  -عف البرنام  بسبب خمؿ ما آلية بديمة إلدخاؿ البيانات كا 

بيف متكسطات اإلجابة الستخداـ اإلدارة اتضح مف خالؿ النتائ  عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية 

كظيػػر كجػػكد ة تبعػػا لمتغيػػرات الدراسػػة الديمغرافيػػة االلكتركنيػػة فػػي تطػػكير العمػػؿ حسػػب مجػػاالت الدراسػػ

تحسيف جكدة العمؿ المنجز لصػالح الػذككري كمجػاؿ سػيكلة معالجػة البيانػات لمفئػات التػي فركؽ لمجاؿ 

عامػاي كمػا كيكجػد فػركؽ ذات داللػة إحصػائية لصػالح منصػب المػدير لكافػة فقػرات األداةي  50تقؿ عف 

ي كمػا يتضػح لنػا أف كلمجاؿ زيادة اإلنتاجية لصالح فئة مف يعرفػكف اسػتخداـ الحاسػكب بشػكؿ جيػد جػدان 



 و

 جميع المجاالت المدخمة إلى النظاـ ميمة لكف تتفاكت في درجة األىمية بحيث يظير أف تحسيف جكدة

في مستشفى رفيديا الجراحػيي تػاله  مجػاؿ العمؿ نتاجية ت إسيامان كتأييران في زيادة االعمؿ أكير المجاال

فػػي المرتبػػة الرابعػػة المعكقػػات ك اتخػػاذ القػػرار كجػػاء فػػي المرتبػػة الياليػػة مجػػاؿ سػػيكلة معالجػػة البيانػػاتي 

يمػػا يتعمػػؽ ببػػاقي المجػػاالت فنجػػد أف أمػػا فالبشػػرية تالىػػا المعكقػػات الماليػػة كالمعكقػػات االداريػػة كالتقنيػػة 

  .قميؿ جدان كاف إسياميا في زيادة اإلنتاجية 
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The impact of the use of the electronic administration in developing the 

work at the government health institutions from the perspective of 

workers in Rafedia Surgical Hospital 
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Abstract  

 

This study aimed to identify the impact of the use of the electronic administration in 

developing the work at the government health institutions from the perspective of workers 

in Rafedia Surgical Hospital .The study followed the descriptive and analytical approach 

because it suits this study through using its tool which is the questionnaire. The community 

of the study included 600 workers in the hospital in 2015. 20% of the 600 workers were 

involved in the sample and the questionnaire was distributed to them on purpose. 

. 

The statistical analysis and the results turned out through analysis that there was a full 

conviction among Senior Management in the necessity of the use of computerized 

information system .Then, after the gradual and smooth application of the electronic 

administration , many challenges appeared such as the lack of readiness of the 

infrastructure of the sections of the hospital and the lack of an alternative mechanism for 

data entry to the system when contact fails and contact returns. 

 

The results also showed that there were no statistically significant differences between the 

averages in answer of using the electronic administration in developing work depending on 

the demographic variables of the study. Also the study showed differences in the field of 

improving the quality of the work done in favor of males and the area of ease of data 

processing to groups of less than 50 years. 

 

In addition , the results showed that there were significant statistically differences in favor 

of the position of the director for all the tool categories , and in the field of increasing the 

productivity for the groups who are able to use the computer well. 

 

It becomes clear to us that all the input fields to the system are important , but some are 

more important than others. It shows that improving the quality of work is the most 

influential in increasing productivity in the hospital, then the field of decision – making 

,after that becomes the ease of data processing , then obstacles –human, financial, 

administrative, and technical. According to the rest of the fields , we found that the 

contribution to increased productivity was very low. 
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 الفصل األول
 خمفية الدراسة

 
 

 مقـدمـة 1.1
تعد الدراسات المستقبمية لتطكير اإلدارة مف القضػايا الميمػة التػي تحظػى باالىتمػاـ مػف جانػب المعنيػيف 

األنظمػػة  باألنظمػػة اإلداريػػةي كذلػػؾ نتيجػػة لمتحػػكالت السػػريعة كالتطػػكرات التكنكلكجيػػة التػػي تتعػػرض ليػػا
 اإلداريةي مما ينعكس عمى نمط اإلدارة كالعمميات اإلدارية في منظمات األعماؿ.

 
كيتطمػػب االىتمػػاـ بتطػػكير العمػػؿي اعتمػػاد أنظمػػة إداريػػة غيػػر تقميديػػةي إذ أّف الجػػزء األكبػػر مػػف تطػػكير 

التػػي تميػػؿ العمػػؿ يقػػع عمػػى عػػاتؽ اإلدارةي باعتبارىػػا المسػػؤكؿ األكؿ عػػف تحقيػػؽ األىػػداؼ المنشػػكدةي ك 
 (.2011انعكاسان ألىداؼ التنمية المجتمعية الشاممة كمتطمباتيا )الكادمي 

 
كمػػع ظيػػكر تكنكلكجػػػيا اإلنػػػترنت كتطػػكر تقنيػػة الشػػبكات كاالنتشػػار الكاسػػع كالسػػريع لتطبيقػػات األعمػػاؿ 
يا عمػػػػى شػػػػبكة اإلنترنػػػػت كمػػػػا رافقيػػػػا مػػػػف انبيػػػػاؽ نمػػػػاذج األعمػػػػاؿ اإللكتركنيػػػػة كنضػػػػ  مفيػػػػـك تكنػػػػػكلكج

المعمكمات كنظـ اإلدارة اإللكتركنية اندمجت نػظـ المعمكمػات اإلداريػة مػع أنشػطة األعمػاؿ اإللكتركنيػةي 
كأصبحت تمؾ النظـ منظكمات ال غنى عنيا لمتحكؿ مف نمكذج األعماؿ التقػػميدم إلػى نمػاذج األعمػاؿ 

 (.2006اإللكتركنية )ياسيف ي 
 

دارة اإللكتركنية عمميػة شػاقة تعتمػد عمػى طػرؽ عمميػة كتكنكلكجيػا إّف التحكؿ مف اإلدارة التقميدية إلى اإل
كتقنيات إدارية متخصصةي تتطمب خبرات كتخصصات رائدة. كاالنتقاؿ مػف اإلدارة التقميديػة إلػى اإلدارة 
اإللكتركنية في الدكؿ الناميػة ىػك بميابػة تحػكؿ صػعب كمعقػدي يبعػد كػؿ البعػد عػف االنتقػاؿ مػف أسػمكب 

 (.2010كف عقبات كمقاكمة كتحديات )إبراىيـي عمؿ إلى آخر بد
كاإلدارة اإللكتركنيػػة ىػػي حقػػؿ جديػػد انبيػػؽ نتيجػػة لتعاضػػد تكنكلكجيػػا المعمكمػػات كاإلنترنػػت ك تطبيقػػات 
األعماؿ اإللكتركنية. كمف يـ فإف التحديات التي تكاجييػا االدارة االلكتركنيػة كالمتطمبػات التػي تحتاجيػا 
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دمي معادليػػػػػػػػػا المكضػػػػػػػػػكعي الرؤيػػػػػػػػػا اإلسػػػػػػػػػتراتيجية لمتغييػػػػػػػػػر                              ىػػػػػػػػػي مظػػػػػػػػػاىر مػػػػػػػػػف نمػػػػػػػػػط غيػػػػػػػػػر تقميػػػػػػػػػ
John & Edwards, 2002).) 

 
( أف اإلدارة اإللكتركنية ىي عممية ابتكار جذريػة بػدكرىا المنيجػي المػنظـ (Edward, 2003كما يؤكد 

 في كسر الطرؽ التقميدية اإلدارية التنظيمية الداخمية كالخارجية.
 

كتشػػػتمؿ اإلدارة اإللكتركنيػػػة عمػػػى جميػػػع اسػػػتعماالت تكنكلكجيػػػا المعمكمػػػات كاالتصػػػاالت مػػػف حكاسػػػيب 
كشػػبكات كأجيػػزة فػػاكسي كأجيػػزة إدخػػاؿ المعمكمػػات السػػمكية كالالسػػمكية لتخػػدـ األمػػكر اإلداريػػة الركتينيػػة 

 (.2006)اليكشي  اليكمية
 

فػػػػي مجػػػػاؿ اإلدارةي كمػػػػا تطبيػػػػؽ اإلدارة مػػػػف ىنػػػػا تبػػػػرز الحاجػػػػة إلػػػػى إجػػػػراء اإلصػػػػالحات كالتجديػػػػدات 
إال إحػػدل ىػػذه اإلصػػالحاتي خاصػػةن فػػي  -كالسػػيما كزارة الصػػحة -اإللكتركنيػػة فػػي الػػكزارات الخدميػػة 

 القرف الحادم كالعشريف الذم يفرض التغيير كالتطكير السريع في البنى العممية كاليقافية.
 

كتركنيػػػػػة كتطػػػػػكير العمػػػػػؿي لمػػػػػا تسػػػػػيـ اإلدارة ممػػػػػا سػػػػػبؽ يتبػػػػػيف أف ىنػػػػػاؾ يمػػػػػة عالقػػػػػة بػػػػػيف اإلدارة اإلل
اإللكتركنيػػة فػػي تسػػييؿ انسػػيابية المعمكمػػات كاتخػػاذ القػػراراتي كمػػا كتحسػػف مػػف التكاصػػؿ اإلدارمي كت كلػػد 

 قكاعد جديدة لمعمؿ في المؤسسة ي كتييئ لمناخ تنظيمي فعاؿ. 
 

كتػػأتي ىػػذه الدراسػػة فػػي محاكلػػة لمتعػػرؼ عمػػى كاقػػع تطبيػػؽ اإلدارة االلكتركنيػػة فػػي المؤسسػػات الصػػحية 
الحككميػػةي كالتػػي سػػيككف مستشػػفى رفيػػديا الحكػػكمي الحالػػة الدراسػػية فييػػاي ككنػػو ي عػػد المستشػػفى األكيػػر 

ؿ الضػػػفة تنكعػػػا فػػػي تقػػػديـ الخػػػدمات الصػػػحيةي كلعػػػدد كبيػػػر مػػػف المػػػراجعيف فػػػي محافظػػػة نػػػابمس كشػػػما
 الغربية.  

 
 مشكمة الدراسـة 2.1

ي لمكاكبػة التطػكر فػي العمػؿمف ضركريات المؤسسة العصػرية تكنكلكجيا المعمكمات  لقد أصبح استخداـ
مػف أىػـ سػمات ) مف أساليب تقميدية الى أسػاليب الكتركنيػة فػي االدارة ( التغيير اإلدارم  مما جعؿ مف

 .(2011)عبد الناصر كقريشيي  و كتكظيفو بكفاءة عاليةالحاضر كالذم ينبغي التعامؿ مع عصرال
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يقػػػـك عمػػى أسػػس كمبػػادئ مختمفػػة تمامػػا عػػف األسػػس  يمػػف اإلدارة نمػػط جديػػد ىػػي اإلدارة االلكتركنيػػةفػػ
مكانات ماديػة كبشػرية  كالتيكالمبادئ المتعارؼ عمييا في اإلدارةي  نجاح تطبيقيا يحتاج إلى متطمبات كا 

دارية  (. 2009)عماري كا 
تطبيػػؽ انظمػػة تقنيػػة اختيارىػػا لمػػف المؤسسػػات الصػػحية الحككميػػة التػػي تػػـ الجراحػػي مستشػػفى رفيػػديا  إف

تطبيػؽ تمػؾ األنظمػةي اصػبح ىنػاؾ كػـ كبيػر مػف البيانػات  مػفالمعمكمات فيياي كبعد مركر يالية اعػكاـ 
 كالمعمكمات التي يجب تكظيفيا كاالستفادة منيا عمى مستكل كزارة الصحة الفمسطينية.

 
فــي التعــرف إلــى أثــر اســتخدام اإلدارة اإللكترونيــة فــي  كمػػف ىنػػا تبمػػكرت لػػدل الباحػػث مشػػكمة الدراسػػة

تطوير العمل في المؤسسـات الصـحية الحكوميـة مـن وجيـة نظـر العـاممين، ممثمـة بمستشـفى رفيـديا 
 .  الجراحي

 
 مبررات الدراسـة 3.1
  

 تتميؿ مبررات الدراسة فيما يمي:
  فػػػي  اإلدارة االلكتركنيػػػةي كحدايػػة العمػػػؿ بػػو فػػػي المؤسسػػات الصػػػحية الحككميػػةأىميػػة مكضػػكع

 .فمسطيف
  قمػة الدراسػػات كاألبحػاث التػػي تطرقػػت الػى مكضػػكع االدارة االلكتركنيػػة فػي المؤسسػػات الصػػحية

 الحككمية.

   تكجيػػػػػو الممػػػػػكليف كالمؤسسػػػػػات المانحػػػػػة لػػػػػكزارة الصػػػػػحة الفمسػػػػػطينية لتطبيػػػػػؽ االدارة االلكتركنيػػػػػة فػػػػػي
 مؤسساتيا الصحيةي لما تعانيو األخيرة مف ضغط كبير عمى الخدمات الصحية التي تقدميا. 

  مالحظػػات الباحػػث مػػف خػػالؿ تعاممػػو مػػع المؤسسػػات الصػػحيةي إذ الحػػظ الباحػػث أف اسػػتخداـ اإلدارة
 .ةدقة ك سرعكير جعؿ العمؿ أ كتركنية في مستشفى رفيديا الجراحياإلل
 

 دراسـةأىمية ال 4.1
 

تسػػػتمد ىػػػذه الدراسػػػة أىميتيػػػا مػػػف أىميػػػة القطػػػاع الػػػذم تسػػػتيدفو )القطػػػاع الصػػػحي( مػػػف جيػػػة كأىميػػػة 
يمكف تكضيح أىمية ك مكضكع الدراسة )اإلدارة اإللكتركنية( كآيارىا االيجابية في العمؿ مف جية أخرلي 

 الدراسة في الجكانب التالية:
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 العممية األىمية 1.4.1.
  اإللكتركنيػػة فػػي المؤسسػػات الحككميػػة كخاصػػة الصػػحية منيػػاي كتكػػكيف إطػػار إغنػػاء مكضػػكع اإلدارة

 عممي منيجي لو يستند عمى دراسة ميدانية.

  فتح آفاؽ لدراسات مستقبمية في مجاؿ اإلدارة اإللكتركنيةي مف خالؿ إتاحة المجاؿ لمباحييف مستقبالن
 في فحص عالقات اإلدارة اإللكتركنية بقضايا إدارية أخرل.

 
 األىمية التطبيقية 2.4.1.

 المؤسسات الخدمية ميػؿ المؤسسػات الصػحيةي  في دارة اإللكتركنية في تطكير العمؿأير استخداـ اإل
 خاصة في المراجعات كالتكييؽ.

  الستخداـ اإلدارة اإللكتركنيةمؤسسات السمطة الكطنية تكجو.  

 
 أىداف الدراسـة 5.1
 

 تتميؿ أىداؼ الدراسة في التالي:
ويتمثل في التعرف إلى أثـر اسـتخدام اإلدارة اإللكترونيـة فـي تطـوير العمـل فـي  الدراسة الرئيسىدف 

 .مستشفى رفيديا الجراحي من وجية نظر العاممين
 

 كأىداؼ فرعيةي تتمخص بما يمي:
  سػرعة انجػاز العمػؿ كحجػـ العمػؿ  اإلنتاجيػةااللكتركنية في زيادة  اإلدارةأير استخداـ  إلىالتعرؼ(

 المنجز( في مستشفى رفيديا الجراحي.

  االلكتركنية في تحسيف جكدة العمؿ في مستشفى رفيديا الجراحي. اإلدارةأير استخداـ  إلىالتعرؼ 

  االلكتركنيػػػة فػػػي سػػػيكلة معالجػػػة البيانػػػات فػػػي مستشػػػفى رفيػػػديا  اإلدارةأيػػػر اسػػػتخداـ  إلػػػىالتعػػػرؼ
 الجراحي.

  االلكتركنية في عممية اتخاذ القرار في مستشفى رفيديا الجراحي. اإلدارةأير استخداـ  ىإلالتعرؼ 

  االلكتركنية في المؤسسات الصحية الحككمية اإلدارةالمعكقات التي تكاجو استخداـ  إلىالتعرؼ. 

  تقػػديرات عينػػة الدراسػة حػػكؿ أيػػر اسػػتخداـ اإلدارة اإللكتركنيػػة فػػي تطػػكير  اخػػتالؼالتعػرؼ إلػػى مػػدل
العمػػؿ فػػي مستشػػفى رفيػػديا الجراحػػي مػػف كجيػػة نظػػر العػػامميف  تبعػػا لممتغيػػرات الديمكغرافيػػة لممستقصػػى 

 منيـ ميؿ )الجنسي كالعمري كالمنصب الكظيفيي كالمستكل التعميميي كالمعرفة باستخداـ الحاسكب(
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  سػيكلة معالجػة البيانػاتي اتخػاذ القػراري األير المشترؾ لكؿ مف تحسيف جكدة العمػؿي   إلىالتعرؼ
زيػػػادة اإلنتاجيػػػة فػػػي  المعكقػػػات االداريػػػةي المعكقػػػات التقنيػػػةي المعكقػػػات البشػػػريةي كالمعكقػػػات الماليػػػة فػػػي

 .مستشفى رفيديا الجراحي مف كجية نظر العامميف

  
 الدراسـة أسئمة 6.1
 

 لإلجابة عف السؤاؿ الرئيس التالي:تسعى الدراسة 

مـن وجيـة المؤسسـات الصـحية الحكوميـة اسـتخدام اإلدارة اإللكترونيـة فـي تطـوير العمـل فـي  أثرما 
 ؟ في مستشفى رفيديا الجراحينظر العاممين 

 
 كيتفرع عف السؤاؿ الرئيس األسئمة الفرعية التاليو :

  سػػرعة مستشػػفى رفيػػديا الجراحػػيفػػي زيػػادة إنتاجيػػة العمػػؿ االلكتركنيػػة فػػي  اإلدارةاسػػتخداـ  أيػػرمػػا( 
 ؟ي حجـ العمؿ المنجز(إنجاز العمؿ

  ؟مستشفى رفيديا الجراحيالعمؿ المنجز في  تحسيف جكدةااللكتركنية في  اإلدارةاستخداـ  أيرما 

  ؟مستشفى رفيديا الجراحيفي  سيكلة معالجة البيانات االلكتركنية في اإلدارةاستخداـ  أيرما 

  مستشفى رفيديا الجراحي؟في  عممية اتخاذ القرار فيااللكتركنية  اإلدارةاستخداـ  أيرما  

  ـــي تواجـــو العمـــل فـــي ـــديا الجراحـــيمـــا ىـــي المعوقـــات الت ـــق  نتيجـــة مستشـــفى رفي إلدارة اتطبي
 االلكترونية؟

 تحت الفرعية التالية: األسئمةكيتفرع عف ىذا السؤاؿ 
  تكاجػػو العمػػؿ فػػي مستشػػفى رفيػػديا الجراحػػي نتيجػػة تطبيػػؽ اإلدارة مػػا ىػػي المعكقػػات االداريػػة التػػي

 االلكتركنية؟

  مػػػا ىػػػي المعكقػػػات التقنيػػػة التػػػي تكاجػػػو العمػػػؿ فػػػي مستشػػػفى رفيػػػديا الجراحػػػي نتيجػػػة تطبيػػػؽ اإلدارة
 االلكتركنية؟

  مػػا ىػػي المعكقػػات البشػػرية التػػي تكاجػػو العمػػؿ فػػي مستشػػفى رفيػػديا الجراحػػي نتيجػػة تطبيػػؽ اإلدارة
 لكتركنية؟اال

  مػػػا ىػػػي المعكقػػػات الماليػػػة التػػػي تكاجػػػو العمػػػؿ فػػػي مستشػػػفى رفيػػػديا الجراحػػػي نتيجػػػة تطبيػػػؽ اإلدارة
 االلكتركنية؟
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  ىػػػؿ تختمػػػؼ تقػػػديرات عينػػػة الدراسػػػة حػػػكؿ أيػػػر اسػػػتخداـ اإلدارة اإللكتركنيػػػة فػػػي تطػػػكير العمػػػؿ فػػػي
كغرافيػػة لممستقصػػى مػػنيـ ميػػؿ مستشػػفى رفيػػديا الجراحػػي مػػف كجيػػة نظػػر العػػامميف  تبعػػا لممتغيػػرات الديم

 )الجنسي كالعمري كالمنصب الكظيفيي كالمستكل التعميميي كالمعرفة باستخداـ الحاسكب(؟

  مػا األيػػر المشػػترؾ لكػػؿ مػف تحسػػيف جػػكدة العمػػؿي سػػيكلة معالجػة البيانػػاتي اتخػػاذ القػػراري المعكقػػات
زيادة اإلنتاجية في مستشفى رفيديا  ة فياالداريةي المعكقات التقنيةي المعكقات البشريةي كالمعكقات المالي

 الجراحي مف كجية نظر العامميف؟ 
 

 فرضيات الدراسـة 7.1

 
 لفحص تأييرات المتغيرات الديمغرافية لممبحكييفي اعتمد الباحث الفرضيات التالية:

 

بػػػيف متكسػػػطات االسػػػتجابة  ( ≤ 0.05)ال تكجػػػد فػػػركؽ ذات داللػػػة إحصػػػائية عنػػػد مسػػػتكل الداللػػػة  -
الستخداـ اإلدارة االلكتركنية فػي تطػكير العمػؿ مػف كجيػة نظػر العػامميف فػي مستشػفى رفيػديا الجراحػيي 
ت عػػػػػزل لمتغيػػػػػرات )الجػػػػػنسي كالعمػػػػػري كالمنصػػػػػب الػػػػػكظيفيي كالمسػػػػػتكل التعميمػػػػػيي كالمعرفػػػػػة باسػػػػػتخداـ 

 الحاسكب(.
 ةالداللػػػػػ مسػػػػػتكل عنػػػػػد إحصػػػػػائية داللػػػػػة ذات فػػػػػركؽ تكجػػػػػد ال ( ≤ 0.05) متكسػػػػػطات بػػػػػيف 

حسػػػب  العػػػامميف نظػػػر كجيػػػة مػػػف العمػػػؿ تطػػػكير فػػػي االلكتركنيػػػة اإلدارة السػػػتخداـ االسػػػتجابة
 المجاالت كعمى الدرجة الكمية لجميع الفقرات تبعان لمتغير الجنس. 

 الداللػػػػػة مسػػػػػتكل عنػػػػػد إحصػػػػػائية داللػػػػػة ذات فػػػػػركؽ تكجػػػػػد ال ( ≤ 0.05) متكسػػػػػطات بػػػػػيف 
 مستشػفى في العامميف نظر كجية مف العمؿ تطكير في االلكتركنية اإلدارة الستخداـ االستجابة

 .عمرال لمتغير تبعان  الفقرات لجميع الكمية الدرجة كعمى المجاالت حسب الجراحي رفيديا

 الداللػػػػػة مسػػػػػتكل عنػػػػػد إحصػػػػػائية داللػػػػػة ذات فػػػػػركؽ تكجػػػػػد ال ( ≤ 0.05) متكسػػػػػطات بػػػػػيف 
 مستشػفى في العامميف نظر كجية مف العمؿ تطكير في االلكتركنية اإلدارة الستخداـ االستجابة

المسػػػتكل  لمتغيػػػر تبعػػػان  الفقػػػرات لجميػػػع الكميػػػة الدرجػػػة كعمػػػى المجػػػاالت حسػػػب الجراحػػػي رفيػػػديا
 التعميمي.

 الداللة مستكل عند إحصائية داللة ذات فركؽ تكجد ال ( ≤ 0.05)االستجابة متكسطات بيف 
 رفيػػديا مستشػػفى فػػي العػػامميف نظػػر كجيػػة مػػف العمػػؿ تطػػكير فػػي االلكتركنيػػة اإلدارة السػػتخداـ
 المنصب الكظيفي. لمتغير تبعان  الفقرات لجميع الكمية الدرجة كعمى المجاالت حسب  الجراحي
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 الداللػػػػػة مسػػػػػتكل عنػػػػػد إحصػػػػػائية داللػػػػػة ذات فػػػػػركؽ تكجػػػػػد ال ( ≤ 0.05) متكسػػػػػطات بػػػػػيف 
 مستشػفى في العامميف نظر كجية مف العمؿ تطكير في االلكتركنية اإلدارة الستخداـ االستجابة

درجة المعرفة  لمتغير تبعان  الفقرات لجميع الكمية الدرجة كعمى المجاالت حسب  الجراحي رفيديا
 باستخداـ الحاسكب.

لكػػؿ مػػف تحسػػيف جػػكدة  ( ≤ 0.05)داللػػة إحصػػائية عنػػد مسػػتكل الداللػػة  أيػػر مشػػترؾ ذك ال يكجػػد -
سيكلة معالجة البياناتي اتخاذ القراري المعكقات االداريةي المعكقػات التقنيػةي المعكقػات البشػريةي العمؿي 

 زيادة اإلنتاجية في مستشفى رفيديا الجراحي مف كجية نظر العامميف؟  كالمعكقات المالية في
 
 

 دراسـةحدود ال 8.1
 

 تتميؿ حدكد الدراسة بما يمي:
 الجراحي. مستشفى رفيديا: ةيمكانلحدكد اال 

 ـ. 2015حدكد الزمانية: سيتـ تنفيذ ىذه الدراسة في الفترة الكاقعة بيف أيمكؿ ككانكف أكؿ ال 

 حدكد البشرية: مجمكع العامميف في مستشفى رفيديا الجراحي.ال 

 

 محددات الدراسـة 9.1
 
  الكتركنيػػة فػػي عمػػؿ المؤسسػػات الصػػحية الفمسػػطينية ممػػا انعكػػس عمػػى قمػػة  اإلدارةحدايػػة اسػػتخداـ

عدد المؤسسات المسػتخدمة لػإلدارة االلكتركنيػة كقػد تػـ التغمػب عمييػا باختيػار مستشػفى رفيػديا الجراحػي 
 حالة دراسية مميمة.

  كميػة االلكتركنيػة فػي المؤسسػات الصػحية الحك اإلدارةيقتصر ىذا البحث عمى دراسة أير اسػتخداـ
 مميمة بمستشفى رفيديا الجراحي مف حيث:

 العمؿ ) سرعة انجاز العمؿ كحجـ العمؿ المنجز(  إنتاجيةزيادة  -

 جكدة العمؿ -

 سيكلة معالجة البيانات  -

 اتخاذ القرار -

 المعكقات التي تكاجو العمؿ نتيجة استخداـ اإلدارة االلكتركنية. -
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 الدراسـة ىيكل 10.1
 
 آلتي:فصكؿ عمى النحك ا خمسةعمى  الحالي بحثشتمؿ الإ
 

أسػػػػئمة ي دراسػػػػةأىػػػػداؼ ال ,دراسػػػػةمبػػػػررات الدراسػػػػةي أىميػػػػة ال يدراسػػػػةالمقدمػػػػةي مشػػػػكمة ال: الفصــــل األول
 .دراسةي حدكد كمحددات الدراسةفرضيات الي ك الدراسة

 
 اإلطار النظرم كالدراسات السابقة. :الفصل الثاني
ــث ي دراسػػةال اةدأكخصائصػػياي  دراسػػةكعينػػة ال يدراسػػةال مجتمػػع دكاتػػويأك  دراسػػةمنيجيػػة ال :الفصــل الثال

 .كالتحكيـي يبات األداة دراسةال ةصدؽ أدا
 

ي عرض النتائ  دراسةختبار فرضيات الاي ك دراسةى التحميؿ اإلحصائي لعينة العم يشتمؿ :الفصل الرابع
 .كمناقشتيا

 
 ستنتاجات كالتكصياتاال :لفصل الخامسا
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 الفصل الثاني
 النظري والدراسات السابقة اإلطار

 
 االلكترونية اإلدارة 1.2
 

 مقدمة 1.1.2.
 

الماضػيةي  القميمػة السػنكات خػالؿ كالمتجػددةي المتطػكرة كتطبيقاتيػا كاالتصػاالت المعمكمػات تقنيػة أنتجػت
 عمييػا اعتمػدت التػي كالمنظكمػات الفكريػة المفػاىيـ مػف كييػر سػقكط في مظاىره جديدناي تجمَّت إدارينا كاقعنا

كاقػع  عميػو كػاف لمػا بصػمة تمػت ال تكػاد الحدييػة اإلداريػة اإلدارية سػابقناي حيػث جعمػت األسػاليب الدراسات
 .(2010الفائت ) الحسفي  العقد خالؿ كتطبيقاتو اإلدارم الفكر

 
 شػكؿ فػي متمػيالن  التكظيػؼ ىػذا بػدأ حيػث كبيػراني تطػكران  اإلدارة فػي المعمكمػات تكظيػؼ فكػرة تطػكرت كقػد

 األسباب لمعرفة التقارير تمؾ تحميؿ إلى األمر تطكر يـ المؤسسةي داخؿ فعالن  "حدث ما" عف تعبر تقارير

 أم التنبػؤ مرحمػة إلػى المعمكمػات تكظيػؼ بعمميػة التقنيػات كانتقمػت ي حػدث لمػاذا" المتغيػرات حػدكث كراء

 انتقمت يـ لمقراراتي المختمفة كالتأييرات لممعمكمات المجمعة الرؤية مرحمة إلى تطكرت يـ ي"سيحدث ماذا"

 أف نريػد مػاذا" أك األىػداؼ تحقيػؽ أجػؿ مػف المعمكمػات تكظيػؼ كىػي تقػدمان  األكيػر المرحمػة إلػى

 (.2004)رضكافي "يحدث
 

 االلكترونية اإلدارةمفيوم 2.1.2. 
 

كفرىػا مػف حيػث السػرعة تااللكتركنيػة باسػتخداـ تقنيػات المعمكمػاتي كالمميػزات التػي  اإلدارةتأير تعريػؼ 
 كفػؽ االلكتركنيػة اإلدارة مصػطمح حداية مف كبالرغـ .حد ممكف أدنى إلى األكراؽكالدقة كتقميؿ استخداـ 

 ليػذا قػدمت التػي اتالتعريفػ مػف العديػد ىنػاؾ أف إال المعاصػري اإلدارم الفكػر أدبيػات إليػو تشػير مػا

عرفيا مراد ىػي  (2010حسب ما كردت في )شمبيي  مفيكميا الشامؿبفاإلدارة االلكتركنية  ي المصطمح
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المختمفػة  اإلداريػةلتكنكلكجيا المعمكمات كاالتصاالت لتدبير كتحسػيف كتطػكير العمميػات  اإلدارةاستغالؿ 
 . داخؿ المنظمات

 
بأنيػػا:   عمميػػة ميكنػػة جميػػع ميػػاـ كأنشػػطة المؤسسػػة اإلداريػػة (   2003يالسػػالمي)كحسػػب مػػا عرفيػػا 

الجديػػدة فػػػي  اإلدارة أىػػػداؼباالعتمػػاد عمػػى جميػػػع تقنيػػات المعمكمػػػات الضػػركرية لمكصػػكؿ الػػػى تحقيػػؽ 
كالقضػػػػاء عمػػػػى الػػػػركتيف كاالنجػػػػاز السػػػػريع كالػػػػدقيؽ لمميػػػػاـ  اإلجػػػػراءاتتقميػػػػؿ اسػػػػتخداـ الػػػػكرؽ كتبسػػػػيط 

 .جاىزة لربطيا مع الحككمة االلكتركنية الحقا  كالمعامالت لتككف كؿ ادارة 
 

االلكتركنيػة بأنيػا اسػتخداـ الكسػائؿ كالتقنيػات االلكتركنيػة بكػؿ مػا تقتضػيو الممارسػةي  اإلدارةكما عرفػت 
 . (2004)الطعامنو كالعمكشي اإلعالف اك التجارة اك  اإلجراءاتاك التنظيـي اك 

 

مػػػكارد معمكماتيػػػة تعتمػػػد عمػػػى االنترنػػػت كشػػػبكات  إدارةااللكتركنيػػػة بأنيػػػا :    اإلدارةبينمػػػا عػػػرؼ نجػػػـ 
خفاء  إلىكقت مضى  أممف  أكيرتميؿ  األعماؿ  أصػبحالحد الذم  إلىكما يرتبط بيا  األشياءتجريد كا 

فاعميػة فػي تحقيػؽ أىػدافيا كاألكيػر كفايػة فػي  األكيػررأس الماؿ المعمكماتي المعرفي الفكرم ىك العامؿ 
 (. 2004.)نجـيستخداـ مكاردىاا
 

كالمعامالت التي تتـ بيف طرفيف أك أكيػر سػكاء  األعماؿااللكتركنية بأنيا تنفيذ كؿ  اإلدارةكيعرؼ غنيـ 
 (. 2004مف األفراد أك المنظمات مف خالؿ استخداـ شبكات االتصاالت االلكتركنية )غنيـي

 
 أفكتقػديـ الخػدمات العامػة عبػر شػبكة اإلنترنػت دكف  اإلداريػةكقد عرفيا ياسيف بأنيا انجاز المعامالت 

شخصػػيان إلنجػػاز معػػامالتيـي مػػع مػػا يترافػػؽ مػػف إىػػدار لمكقػػت  اإلدارات إلػػىيضػػطر العمػػالء لالنتقػػاؿ 
 (.  2005كالجيد كالطاقات) ياسيفي

 إدارة مػف العػادم اإلدارم العمػؿ تحكيػؿ إلػى تيػدؼ متكاممة الكتركنية منظكمة ىيكعرفيا الكبيسي بأنيا 

 القػرار اتخػاذ فػي تسػاعد قكيػة معمكماتيػة نظػـ عمػى باالعتمػاد كذلػؾ الحاسػب باسػتخداـ إدارة إلػى يدكيػة

 .(2008)الكبيسيي  التكاليؼ كبأقؿ كقت بأسرع اإلدارم
 

مػػف ىنػػا نػػرل أف جميػػع التعريفػػات أجمعػػت إلػػى أف اإلدارة االلكتركنيػػة ىػػي اسػػتخداـ تقنيػػات المعمكمػػات 
كشبكات االتصاالت مف اجؿ انجاز أكبر كػـ مػف األعمػاؿ اإلداريػة بأقصػر كقػت كأقػؿ جيػد كأكيػر دقػة 

كاف اإلدارة ممكنػػػوي كأف ىنػػػاؾ متطمبػػػات يجػػػب تكفرىػػػا تمييػػػدا لمكصػػػكؿ إلػػػى اإلدارة اإللكتركنيػػػةي كػػػذلؾ 
 االلكتركنية ىي مرحمة تمييدية لمحككمة االلكتركنية.  
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 نشأة وتطور اإلدارة االلكترونية3.1.2. 
 

لقد أدل التطكر السريع لتقنية المعمكمات كاالتصاالت إلى بركز نمكذج كنمط جديد مف اإلدارة فػي ظػؿ 
التنافس كالتحػدم المتزايػد أمػاـ اإلدارات البيركقراطيػةي كػي تحسػف مػف مسػتكل أعماليػا كجػكدة خػدماتياي 

 اإلدارةؾ فػػػػإف ظيػػػػكر االلكتركنيػػػػةي  كبػػػػذل اإلدارة أككىػػػػك مػػػػا اصػػػػطمح عمػػػػى تسػػػػميتو بػػػػاإلدارة الرقميػػػػةي 
االلكتركنيػػة كانتشػػار شػػبكة  كاألعمػػاؿااللكتركنيػػة جػػاء بعػػد التطػػكر النػػكعي السػػريع لمتجػػارة االلكتركنيػػةي 

 ( 2005االنترنت. )ياسيفي
 

فػػػي حػػػيف تػػػرل بعػػػض الدراسػػػات أف االىتمػػػاـ بػػػاإلدارة اإللكتركنيػػػةي ظيػػػر مػػػع بدايػػػة اىتمػػػاـ الحككمػػػات 
امػػػؿي كتعميػػػؽ اسػػػتخداـ التكنكلكجيػػػا الرقميػػػة لخدمػػػة أىػػػداؼ التنميػػػة كتكجييػػػا نحػػػك تحقيػػػؽ شػػػفافية التع

االلكتركنيػػة ىػػي احػػد مفػػاىيـ اليػػكرة الرقميػػة التػػي  فػػاإلدارةاالقتصػػادية كاالجتماعيػػة كالسياسػػيةي كبالتػػالي 
 (.2003تقكدنا الى عصر المعرفة )العمرمي 

 
 مػا كىػك كالمعمكماتيػةي التقنيػة المجػاالت في لمتقدـ محصمة جاءت اإللكتركنية كقد رأل البعض أف اإلدارة

 الميػاـ إنجػاز عمػىا تسػاعدى متطػكرةي تقنيػة كسػائؿ تعتمػد القػرار صػنع كدكائػر الحككميػة اإلدارات جعػؿ
 فػي األمريكيػة المبػادرة جػاءت العالميػة التجػارب صػعيد فعمػى األكمػؿي الكجػو عمػى كتنفيػذىا يابيػ المناطػة
 خػالؿ كالنمسػاي  المتحػدة المممكػة ميػؿ أخػرل دكؿ بعػد فيمػا كتبعيػا الحككميػةي  اإللكتركنيػة اإلدارة مجػاؿ

 .(2010الماضي )عاشكري  القرف مف األخير العقد
 

 االلكترونية اإلدارة إلىالتقميدية  اإلدارةأسبا  التحول من  4.1.2.
 
 كالمشػاركة التكامػؿ ففكػرة يػةيمالعال التغيرات تفرضيا حتمية االلكتركنية ىي حقيقة اإلدارة إلى التحكؿ إف

ألم مؤسسػػةي كقػػد فػػرض التقػػدـ العممػػي كالتقنػػي أصػػبحت احػػد محػػددات النجػػاح  المعمكمػػات كتكظيػػؼ
 اإلدارةنحػػػك  اإلدارمكالمطالبػػػة المسػػػتمرة برفػػػع جػػػكدة المخرجػػػاتي كضػػػماف سػػػالمة العمميػػػاتي التطػػػكر 

مجػاالت التنافسػية بػيف المؤسسػات فمػـ يعػد مػف المقبػكؿ اآلف  أىػـااللكتركنيةي كيميؿ عامؿ الكقػت احػد 
المؤسسػات بعنصػر  أمػاـالفػرص المتاحػة  الرتبػاطتأخر تنفيذ العمميات بدعكل التحسػيف كالتجكيػد كذلػؾ 

 الداعية لمتحكؿ االلكتركني بما يمي : األسبابالكقتي كيمكف تمخيص 
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 .األعماؿ تكمفة دةزيا عمى كأيرىا المعقدة كالعمميات اإلجراءات  1.
 .التطبيؽ في تكازف عدـ إحداث شأنيا مف كالتي الفكرية كالتكصيات القرارات . 2

 .المؤسسة مستكل عمى البيانات تكحيد ضركرة  3.

 .األداء قياس معدالت عمى الكقكؼ صعكبة.  4

 .المؤسسة في لمعامميف المتداكلة البيانات تكفير . ضركرة 5

 .القرارات اتخاذ في المعمكمات عمى كاالعتماد التكنكلكجي التطكر استخداـ تكظيؼ نحك التكجو . 6
 .لمتنافس تسعى مؤسسة كؿ داخؿ لمتميز آليات كجكد كضركرة المؤسسات بيف المنافسة . ازدياد 7

 2004 )رضػكافي )  .العمػؿ نطػاؽ اتسػاع عمػى العػامميف بػيف المسػتمر االتصػاؿ تحقيػؽ حتميػة 8. 
 ( 2007)عامري

 
 كشػبكة الحاسػبات أساسػيا فقػط لػيس االلكتركنيػة اإلدارات إلػى التقميديػة اإلدارات مػف التحػكؿ عمميػة 

 لػإلدارة كميمػة أساسػية عناصػر ككنيػا رغػـ الفنيػة الجكانػب مػف كغيرىػا االتصػاالت كشػبكات االنترنػت

 كاعيػة إداريػة كقيػادات متطػكر إدارم فكػر عمػى تعتمػد إداريػة قضػية األكلػى الدرجػة فػي كلكنيا االلكتركنية

 المسػتفيديف خدمػة كىػي الرئيسػية مسػئكلياتيا تحقػؽ قػكة بغػرض بكػؿ كتدعمػو كتسػانده التطػكير تسػتيدؼ

ف يالعمؿ في كاإلتقاف الجكدة مستكيات بأعمى االلتزاـ مع رغباتيـ كتحقيؽ  سيمة عممية ليس التحكؿ ىذا كا 

 اإلعػداد فػي كقتنػا كتسػتغرؽ رائػدة كتخصصػات خبػرات تتطمػب كتقنيػات عمميػة أسػاليب تعتمػد شػاقة بػؿ

 التالية بالخطكات القياـ مف البد منظماتنا في االلكتركنية اإلدارة بتطبيؽ قرار اتخاذ يتـ كعندما، كالتخطيط

 (: 2006 السالميي)
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 :األولية الدراسة إعداد  1.
 كالمعمكماتيػة اإلدارة فػي متخصصػيف بعضػكيتو يضػـ عمػؿ فريػؽ تشػكيؿ مػف البػد األكليػةالدراسػة  إلعػداد

 عمػى العميػا اإلدارة كجعػؿ المختمفػة البػدائؿ كتحديػد المعمكمػات تقنيػات مػف اإلدارة حػاؿ كاقع معرفة بغرض

 :التالية القرارات مف كاحد إلى الفريؽ يصؿ حيث كالبشرية كالفنية المالية النكاحي كؿ مف بينة

 .االلكتركنية اإلدارة تطبيؽ إلى اإلدارة تحتاج -
 .تطكير إلى تحتاج كلكف سابقة معمكمات تكنكلكجيا كجكد -
 .االلكتركنية اإلدارة تطبيؽ لغرض كاستخداميا متطكرة معمكمات تكنكلكجيا آخر مع االنسجاـ -
 .اقتصادية غير ألنيا االلكتركنية اإلدارة تطبيؽ إلى الحاجة عدـ -

 
 :التنفيذ خطة وضع . 2
 البػد المؤسسػة أك اإلدارة فػي االلكتركنيػة اإلدارة تطبيػؽ فػي العميػا اإلدارة قبؿ مف الفريؽ تكصية إقرار عند

 .التنفيذ مراحؿ مف مرحمة لكؿ كمفصمة متكاممة خطة إعداد مف
 

 :المصادر تحديد  3.
 كاألجيزة البشرية الككادر المصادر ىذه كمف ككاضح محدد بشكؿ الخطة تدعـ التي يجب تحديد المصادر

 ىػذه فػي االلكتركنيػة اإلدارة لتطبيػؽ التحتيػة البنيػة تحديػد ىػذا كيعنػي المطمكبػة كالبرمجيػات كالمعػدات

 .المؤسسة
 

 :المسؤولية تحديد  4.

 المحدد الكقت ضمف كاضح بشكؿ كتمكيميا بتنفيذىا تقكـ سكؼ التي الجيات تحديد مف البد الخطة لتنفيذ

 .ليا المرصكدة كالتكمفة الخطة في
 

 :التقني التقدم متابعة  5.

 المجاؿ ىذا في االبتكارات آخر مكاكبة كلغرض اإلدارية المعمكمات تقنيات مجاؿ في السريع لمتطكر نظرنا

 كافػة فػي االبتكػارات ىػذه آخػر عمػى لمحصػكؿ العمػؿ كىػك الخطػة تنفيػذ عنػد مضػافة مسػؤكلية ىنػاؾ فػإف

 فػي عالقػة ليػا التػي العناصػر مػف كغيرىػا كبرمجيػات كأجيػزة اتصػاالت مػف االلكتركنيػة اإلدارة عناصػر

 .االلكتركنية اإلدارة تطبيؽ
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 االلكترونية اإلدارةأىداف 5.1.2 
 
 اإلدارة إلػػى( ىػػي فػػي نظرتيػػا  2008االلكتركنيػػة كمػػا يراىػػا )الكبيسػػيي لػػإلدارةالفمسػػفة الرئيسػػية  إف

الخػدماتي  ىػذه مػف االسػتفادة فػي يرغبػكف عمػالء أك كزبػائف كالشػركات كالمػكاطف لمخػدماتي كمصػدر
 بيػدؼ المعمكمػات كاالتصػاالت تقنيػة مػف لالسػتفادة اإلدارات قػدرات زيػادة إلػى تيػدؼفاإلدارة االلكتركنية 

 .(2007)عامري  كاإلنتاجية كالفاعمية الكفاءة زيادة إلى بالضركرة سيؤدممما  يالتنمية
 

منيػا  ذكريػ العميػؿ مػع تعامميػا إطػار فػي تحقيقيػا إلػى تسػعى كييػرة أىػداؼ االلكتركنيػة لػإلدارة كػاف لػذلؾ
 :( ما يمي 2008)الكبيسيي 

 
  عمميات. مف بيا يتعمؽ كما اإلجراءات اإلدارية كمفة تقميؿ1. 
 كالمؤسسات. كالشركات المكاطنيف مع تعامميا خالؿ مف اإلدارة عمؿ كفاءة زيادة2. 
 تخمػيص إلػى بالنسػبة التقميديػة اإلدارة قػدرة فأإذ  كاحػد كقػت فػي العمػالء مػف أكبػر عػدد اسػتيعاب3. 

 .طكيمة صفكؼ في االنتظار إلى األحياف مف كيير في كتضطرىـ محدكدة تبقى العمالء معامالت
 إلػى يػؤدم مما ممكف حد أقصى إلى منو التخفيؼ أك المعاممة طرفي بيف المباشرة العالقة عامؿ إلغاء4. 

 .العمالء بأحد المتعمقة المعامالت إنياء في كالنفكذ الشخصية العالقات تأيير مف الحد
رسػاؿ معيػـ كالتخاطػب المػكظفيف تعيينػات تحقيػؽ إلػى تطمػح أّنيػا إذ المكػافي عامػؿ إلغػاء 5.  األكامػر كا 

قامػة األداء عمػى كاإلشػراؼ كالتعميمػات  خػالؿ كمػف "كػكنفرانس الفيػديك" خػالؿ كالمػؤتمرات مػف النػدكات كا 

 .لإلدارة االلكتركنية الشبكة

 إلنجػاز األجػازات أك العطؿ أخذ كفكرة مكجكدة تعد لـ كالشتاء الصيؼ ففكرة الزمافي عامؿ تأيير إلغاء6. 

  ممكف. حد أقصى إلى منيا الحد ـت اإلدارية المعامالت بعض
 القضاء عمى البيركقراطية بمفيكميا الجامد كسييؿ تقسيـ العمؿ كالتخصص بو.7. 
يصاؿ التنقؿي بخفض كذلؾ الخدمات . تحسيف8  الكصكؿ كسيكلة مكافي أم كفي كقت أم في الخدمة كا 

 لممعمكمات.
تاحة العالميةي لمتجارة االنترنت استخداـباالقتصادم  التنافس تحسيف9.   المقاس ذات لمشركات الفرصة كا 

  .المنافسة لدخكؿ كالصغير المتكسط
 تعنػي أكسػفكرد قػامكس فػي ىػي كمػا فػالجكدة الحػديث بمفيكميػا الشػاممة الجػكدة مبػدأ عمػى التأكيػد 10.

 إتمػاـ بأنيػا يالمتخصصػة األمريكيػة أم دم أك مؤسسػة القيمػةي  كعرفتيػا أك النكعيػة مػف العاليػة الدرجػة
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 تمبيػة أىميػة عمػى لتأكػد االلكتركنيػة اإلدارة تػأتي ىنػا كمػف الصػحيحة األكقػات فػي الصػحيحة األعمػاؿ
 .ممكف كقت أسرع في الخدمة إلى محتاجا العميؿ فيو يككف الذم كالزماف الكقت في العمؿ احتياجات

 
 االلكترونية اإلدارةأىمية  6.1.2

 
 تطبيػؽ مجػاؿ فػي اليائػؿ كالكمػي النػكعي التطػكر مكاكبػة عمػى قػدرتيا في االلكتركنية اإلدارة أىمية تتجمى

 عػف فضػال المسػتمرةي المعمكماتيػة بػاليكرة تسػميتو يمكػف مػا انبياؽ مف يرافقيا كما المعمكمات كنظـ تقنيات

ا االلكتركنية اإلدارة تميؿ ذلؾ  تختصر التي كالعشريف الكاحد القرف عالـ لتحديات القكية االستجابة مف نكعن

 كػؿ العالميػة المعمكمػات كشػبكة االنترنػت كيكرة كالمعرفة المعمكمات كاقتصاديات الرقمي كالفضاء العكلمة

ف (. كمػا 2005ياسػيفي(كحركػة اتجاىاتػو  متغيراتػو  المعمكمػات تقنيػات باسػتخداـ المتقػدـ العػالـ اىتمػاـ كا 
 تطبيػؽ اإلدارة فػي تتسػابؽ الػدكؿ بػدأت كلػذلؾ حصػمت كبيػرة فكائػد كجػد بػؿ فػراغ مػف يػأت لػـ اإلداريػة

 ( :2006السالميي  (الفكائد ىذه أىـ كمف مؤسساتيا في االلكتركنية
 

 تقػدـ إلػى التػي الخػدمات مسػتكل عمػى إيجابيػا يػنعكس كىػذا المؤسسػات ىػذه داخػؿ اإلجػراءات تبسػيط1. 

 .جكدة أكير المقدمة الخدمة تككف كما المكاطنيف

نجاز تنفيذ كقت اختصار2.   .المختمفة اإلدارية المعامالت كا 

 .المؤسسة داخؿ اإلدارية العمميات في كالكضكح الدقة3. 

 بمػد كخػارج داخػؿ األخػرل المؤسسػات مػع ككػذلؾ المختمفػة المؤسسػة دكائػر بػيف االتصاؿ إجراء تسييؿ4. 

 .المؤسسة

 إيجابينػا يػؤير ممػا ممحػكظ بشػكؿ األكراؽ اسػتخداـ ستقمؿ صحيح بشكؿ االلكتركنية اإلدارة استخداـ إف5. 

 .المؤسسة عمؿ عمى

 أمػاكف إلػى الحاجػة عػدـ إلػى يػؤدم ممػا كالتكييػؽ الحفػظ عمميػة مشػكمة يعػال  الػكرؽ اسػتخداـ تقميػؿ إف6. 

  .أخرل أمكر في األماكفتمؾ  مف كاالستفادة لمتخزيف

 دكر ليػا عاممة أيدم إلى الحاجة عف الزائدة العاممة األيدم تحكيؿ إلى تؤدم سكؼ االلكتركنية اإلدارة7. 

 عمػى طػرأت التػي الجديػدة التطػكرات مكاكبػة لغػرض التأىيػؿ إعادة طريؽ عف اإلدارة ىذه تنفيذ في أساسي

  .الجديد الكضع مع التكيؼ عمى قادريف كالغير كفاءاأل غير المكظفيف عف كاالستغناء المؤسسة
 

 القرار كاتخاذ األداء فاعمية تحسيف فيان كبير  دكران  االلكتركنية تمعب اإلدارة أف يرل الباحث ذلؾ ضكء كفي

  ممكف. مجيكد بأقؿ عمييا الحصكؿ كتسييؿ أرادىا لمف البيانات إتاحة خالؿ مف
 



36 

 االلكترونية اإلدارةعناصر 7.1.2 
 

 العناصر إلى البشرمي باإلضافة العنصر في تكمف االلكتركنية الرئيسية لإلدارة العناصر بأف القكؿ يمكف

 اإلدارة أدكات تشغيؿ عمى لقدرتيا كذلؾ بياي يتعمؽ كما اآللي الحاسب أجيزة في المتميمة الفنيةي كاألدكات

عػادة تحريكيػاي كسػيكلة رقمػيي بشػكؿ المعمكمػات احتػكاء عمػى كالعمػؿ منظكمتيػاي كفيػـ االلكتركنيػةي  كا 

 اإلدارة أف (2005)ياسػيفي  ( ي كيذكر 2005مرجافي (آلخر مكاف مف الكتركنينا كاستخداميا صياغتياي

البرمجيات ك  الحاسكب عتاد : لياليية الخصب االمتزاج صنيعة ىي المعمكمات تكنكلكجيا كيكرة االلكتركنية
 يميمػكف الػذيف كالمختصػيف الخبػراء مػف صػناع المعرفػة المككنػات ىػذه قمػب فػي كيقػعي االتصػاالت كشػبكة

 .(1.2) شكؿ في مكضح ىك كما االلكتركنية اإلدارة لمنظكمة كالكظيفية اإلنسانية البنية
 

 
 ( عناصر اإلدارة االلكترونية1.2شكل رقم )
 2005 )سعد ي ياسيفي) :المصدر

 
 كأف اإلدارةسػابقة الػذكر  عمػى العناصػر يعتمػد االلكتركنيػة اإلدارة نجػاح أف القػكؿ يمكػف سػبؽ مػام

 الحدييػة اإلدارة كقػدرات برمجيػات ك كشػبكات كمبيػكتر عتػاد مػف العناصػر جميػع بالتقاء تعمؿ االلكتركنية

 .(2009المعمكمات) عماري  تكنكلكجيا عناصر مف المتكاممة الحزمة ىذه حكؿ كاالبتكار البناء عمى
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 االلكترونية اإلدارةخصائص  8.1.2
 

 األعمػاؿ كػؿ إنجػازف التعامػؿي أطػراؼ بػيف مباشػرة عالقػة كجػكد عػدـ االلكتركنيػة اإلدارة مػف خصػائص

 الكتركنينػا كالكيػائؽ البيانػات تػداكؿ يػتـ بحيػث الكتركنػيي كسيط خالؿ مف تككف طراؼاأل بيف كالمعامالت

 االلكتركنيةي اإلدارة أعماؿ تميز أساسية يعد سمة األمركىذا  االلكتركنيةي االتصاالت استخداـ خالؿ مف

االلكتركنيػةي  االتصػاالت شػبكات عمػى الكقػت نفػس كفػي معنػا التعامػؿ أطػراؼ جميػع فمػف الممكػف تكاجػد
 الماديػة األصػكؿ مػف الكييػر اسػتبعاد فغالبنػا مػا يػتـ العمػالءي يكاجييػا التػي المشػكالت كحػؿ كػؿ معالجػةل

 .(2007 )عامري ممكف قدر أقؿ إلى استخداميا مف التقميؿأك  كالبشرية
 

ا االلكتركنية اإلدارة خصائص كمف  :إنيا أيضن
 االلكتركنية كالمفكرات كاألدلة االلكتركني كالبريد االلكتركني األرشيؼ مف تتككف حيث : أوراق بال إدارة .

 .اآللية المتابعة تطبيقات كنظـ الصكتية كالرسائؿ
 .بعد عف كالعمؿ االلكتركنية كالمؤتمرات المحمكؿ الياتؼ عمى أساسنا كتعتمد : مكان بال إدارة .
متكاصػمة كعمػى مػدار العػاـي  ففكػرة الميػؿ كالنيػار كالصػيؼ كالشػتاء  سػاعة 24 تستمر : زمان بال إدارة .

 .الجديد العالـ في مكاف ليا يعد لـ أفكار ىي

 عمػى تعتمػد التػي كالمؤسسػات الشػبكية المؤسسػات خػالؿ مػف تعمػؿ فيػي : جامـدة تنظيمـات بـال إدارة .

 (.  2009) عماري.المعرفة صناعة
 

 االلكترونية واإلدارةالتقميدية  اإلدارةالفرق بين  9.1.2
 
 األداء كتحسيف يكالماؿ كالجيد لمكقت تكفير مف ليا حصر ال التي المزايا مف العديد اإللكتركنية لإلدارة إف

 العامة كالمنظمات المؤسسات عمى مما يحتـ يالمعامالت كافة في الشفافية مبدأ عمى كالتأكيد يكالخدمات

 التطػكرات كمكاكبػة المزايػا تمػؾ مػف لالسػتفادة يممكػف كقػت أسػرع فػي كتطبيقيػا بيػا األخػذ كالخاصػة

 اإلدارةتميػزت  كقػد المعمكمػاتيي المجتمػع إلػى التحػكؿ عصػر الحػالي فػي العصػر المتسػارعة التكنكلكجيػة
 :( 1.2كرد في الجدكؿ رقـ ) التقميدية بالعديد مف المزايا نذكر منيا ما  اإلدارةااللكتركنية عف 
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 االلكترونية واإلدارةالتقميدية  اإلدارة( يوضح ابرز الفروق بين  1.2جدول رقم ) 
 االلكترونية اإلدارة التقميدية اإلدارة الميزة

 الحفظ
لمتمػؼ كيير مف المعػامالت الكرقيػة تتعػرض 

 مع مركر الكقت
النظػػػػػاـ االلكتركنػػػػػي فػػػػػي مػػػػػأمف مػػػػػف التمػػػػػؼ كالتقػػػػػادـ 
 كيمكف تأمينو عبر أكير مف كسيط تخزيف الكتركني

 االلكتركنية اإلدارة التقميدية اإلدارة الميزة

 الضياع
زيػػػػػػادة نسػػػػػػبة احتمػػػػػػاؿ ضػػػػػػياع المعػػػػػػامالت 

 كاألكراؽ كالتي قد تككف ميمة

ت أك ممػػؼ مػػف صػػعكبة فقػػداف أيػػة بيانػػات أك معػػامال
الممفػػات التػػي تػػـ حفظيػػا عمػػى الشػػبكة االلكتركنيػػة إال 

 في القميؿ النادر.

صػػػػعكبة اسػػػػترجاع معمكمػػػػة أك معاممػػػػة كقػػػػد  االسترجاع
 ساعات أك أياـ إلى األمريحتاج 

معاممػػة )  أمالشػػبكة عػػف  أرشػػيؼسػػيكلة البحػػث فػػي 
 فقد يككف ذلؾ بكبسة زر(

 التكاليؼ
أك المعػػامالت  ارتفػػاع تكػػاليؼ حفػػظ الممفػػات

 كاستخراجيا
تكمػػػػؼ فقػػػػط يمػػػػف كسػػػػائط التخػػػػزيف أك الشػػػػبكة التػػػػي 

 حممت عمييا المعمكمات سمفان 

 المكاف
مخػػػازف ضػػػخمةي كطػػػاقـ إلدارة  إلػػػىتحتػػػاج 

 ىذه المخازف
غرفػػػػة  إلػػػػىالمحمػػػػؿ عمييػػػػا الممفػػػػات  األجيػػػػزةتحتػػػػاج 

 صغيرة فقط

 الحماية
تتػػأير بالتػػدخؿ البشػػرمي يمكػػف التالعػػب فػػي 

 اإلضافةممفاتيا بالحذؼ أك 
المعػامالت كالبيانػات  إلػىال يمكف ألحد في الكصػكؿ 

 المحمية كالمخزنة عمى الشبكة
التكييؽ 
 كالضبط

 تتأير بالعنصر البشرم
بػػػػتـ عمػػػػى الشػػػػبكة  إجػػػػراء أمالبػػػػرام  التقنيػػػػة تسػػػػجؿ 
 بالساعة كالدقيقة كاليانية.

 ضركرة التعامؿ مع المكظؼ كجيا لكجو اإلجراءات
يػػػتـ التعامػػػؿ مػػػف خػػػالؿ بػػػرام  الحاسػػػكبيأك األجيػػػزة 

 المخصصة ليذا الغرض اإلداريةااللكتركنية 

 طبيعة المقاء
خضػػػػكعيا لالرتيػػػػاح أك التعػػػػب أك الكسػػػػاطة 

 مف أحد الطرفيف
معاممػة بػيف طػرفيف ال  إجراءلقاء افتراضي يقـك عمى 
 يكجد سكل احدىما فقط

 التفاعؿ
مػػا  إجػػراءيكػػكف التفاعػػؿ بطػػيء فقػػد يحتػػاج 

 أك شيكر إلنجازه أياـ إلى

اسػػػػتقباؿ إرسػػػػاؿ ك يمكنيػػػػا  إذتتميػػػػز بالتفاعػػػػؿ السػػػػريع 
كفػػػػػي نفػػػػػس كاحػػػػػد  بػػػػػأمرآالؼ الطمبػػػػػات أك الرسػػػػػائؿ 

 الكقت.
 اعؿ بسرعة فائقة مع مراجعيياتتف إلنجاز مشركع ما كأشير أياـ إلىتحتاج  السرعة

 ساعة يكميان  24تقدـ خدماتيا  محدكدية ساعات الدكاـ الرسمي مدة الخدمة

 المياـ
صػػػػػػػعكبة انجػػػػػػػاز الميػػػػػػػاـ الخاصػػػػػػػة نتيجػػػػػػػة 

 المتداخمة اإلجراءات
 سيكلة انجاز المياـ الخاصة بيسر كسيكلة

استيمار 
 المكارد

االسػػتفادة مػػف المػػكارد  إمكانيػػةال يتػػكفر ليػػا 
 تقـك عمى استيمار المكارد المعمكماتية كتخزينيا المعمكماتية

  (2009 الحسفي)  :المصدر
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 االلكترونية اإلدارةمتطمبات تطبيق  10.1.2
 

 كالتشػريعات كاليياكػؿ كاإلجػراءات كاألساليب كالنظريات المفاىيـ في شامال تحكال االلكتركنية اإلدارة تميؿ

 فقػطي  كتطبيقيػا نقميػا يمكػف مسػتكردة خبػرة أك جػاىزة كصفة ليست كىي التقميديةي اإلدارة عمييا تقكـ التي

 كالبشرية كالبيئية كالتشريعية كالمالية كالمعمكماتية التقنية المككنات مف متكامؿ كنظاـ معقدة عممية إنيا بؿ

خراجػو االلكتركنيػة اإلدارة مفيػكـ لتطبيػؽ كمتكاممة عديدة متطمبات تكافر مف البد كبالتالي كغيرىاي  إلػى كا 

 نذكر منيا: ( 2003)العمرمي الكاقع حيز
 

 اإلدارية المتطمبات 1.10.1.2
 
 المشػركع طبيعػة مػع تػتالءـ كاضػحة إسػتراتيجية لكجػكد تحتػاج كحجميػا نكعيػا كػاف أينػا المشػركعات إف

 مف العديد تكافر ينبغي االلكتركنية اإلدارة كعر مش ( كلتطبيؽ 2006)الغكطيي بو المحيطة البيئة كطبيعة

 :كمنيا اإلدارية المتطمبات
 

 التأسيس وخطط استراتيجيات وضع 1.
 مشػركع حػكؿ ككاضػحة مشػتركة مسػتقبمية رؤيػة كجػكد يتطمػب التأسػيس كخطػط االسػتراتيجيات كضػع إف

 كاألدكار االلكتركنيػة اإلدارة مشػركع عمييػا سػيككف التػي الكيفيػة لتحديػد كذلػؾ االلكتركنػيي لمعمػؿ التحػكؿ

 )المالػؾي ككػؿ كالدكلػة كالمنظمػات كالمجتمعػات األفػراد خدمػة فػي المشػركع ىػذا يؤدييػا أف يمكػف التػي
2007). 

 
 اإلداري والدعم القيادة 2.

 دعـفػ فشػموي أك لنجػاح المشػركع الػرئيس المفتػاح كىػي مشػركع أم فػي المػؤيرة العكامؿ أىـ تعد القيادة مف

 أك النجػاح عمميتػي فػي رئيسنػا دكرنا معػبي كالتغييػر كالتطبيػؽ لمعمػؿ مناسػبة بيئة إيجاد عمى كقدرتيا اإلدارة

  (. 2006كآخركفي )األيرم الفشؿ
 

 التنظيمي الييكل 3.
 عمميػة بعرقمػة يقكمػكف األفػراد بعػض يجعػؿ يالتغييػر ىػذا كتبعػات التنظيميػة اليياكػؿ تغييػر مف الخكؼ أف

 يعػد لػـ الصػناعة عصػر كاكػب الػذم ةػػػػلممنظم التقميػدم اليرمػي فػالنمكذج ةيػػػػااللكتركني لػإلدارة االنتقػاؿ
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ػا  التكريتػي) االلكتركنيػة كاألعمػاؿ المعمكمػات تكنكلكجيػا عصػر فػي الجديػدة األعمػاؿ لنمػاذج مالئمن

 (. 2002كالعالؽي
 والتثقيف والتوعية التعميم 4.

ا أساسيا دكرنا اليقافة تمعب  المػكاطنيف مستكل ذلؾ عمى كاف سكاءن  االلكتركنية اإلدارة تطبيؽ نشر في كىامن

 التكنكلكجيا نحك لمتحكؿ أساسينا متطمبنا االلكتركنية اإلدارة بيقافة االجتماعية التكعية تعد كما . العامميف أـ

 كتعزيػز الجميػكر كعػي أجػؿ زيػادة مػف الجيػكد تضػافر يتطمػب الػذم األمػر تطبيقيػاي خػالؿ مػف الجديػدة

 (.2006ي زيد كأبك جكاد (التحكؿ ىذا طبيعة لمكاجية لممعنييف كالسمككي النفسي االستعداد
 

 لممستجدات وفًقا وتحديثيا التشريعية األطر وضع 5.
 متطمبػات كتمبػي االلكتركنيػة اإلدارة نحػك التحػكؿ تسػيؿ التػي كاإلجػراءات كاألنظمػة القػكانيف إصػدار أم

 لمبيانات كالخصكصية بالسرية منيا يتعمؽ ما التشريعات إصدار كيشمؿ (ي 2000 معيا)العكاممةي التكيؼ

 . 2003 )العمرمي (الفكرية الممكية حقكؽ عمى كالحفاظ الشبكات عمى المتداكلة
 

 البشرية المتطمبات2.10.1.2 
 

 ذك منظمةي فيك أك مشركع أم في النجاح لتحقيؽ استيمارىا يمكف التي المكارد أىـ البشرم العنصر يعتبر

 الػذم فيػك االلكتركنيػةي لػإلدارة المنشػئ اإلنسػاف يعتبػر حيػث االلكتركنيػةي اإلدارة تطبيػؽ فػي بالغػة أىميػة

 (.2007 )الميري إلييا يصبكا أىدافو التي لتحقؽ كسخرىا طكرىا يـ كمف اكتشفيا
كالمياراتيػػػة  كتتميػػػؿ البنيػػػة التحتيػػػة البشػػػرية لوعمػػػاؿ االلكتركنيػػػة فػػػي مجمكعػػػة الممكػػػات العمميػػػة كالفنيػػػة

المؤىمػػة لتقػػديـ الخػػدمات المرتبطػػة باألعمػػاؿ االلكتركنيػػة سػػكاء تمػػؾ المرتبطػػة بالبنيػػة التحتيػػة الصػػمبة أك 
 (.  2004البنية التحتية الناعمة)نجـي

 
 ( جممة مف المتطمبات البشرية لخصيا بما يمي:2005كقد حدد) العالؽي 

المػؤىميف فػي نظػـ المعمكمػات كالبرمجيػات كالعمػؿ  فػراداألتحديد االحتياجات الحاليػة كالمسػتقبمية مػف 1. 
 عمى االنترنت.

 المؤىميف في مجاؿ نظـ المعمكمات المحكسبة. األفراد أفضؿاستقطاب 2. 

 كتطكيرىـ كتحفيزىـ. األفرادنظـ فعالة لممحافظة عمى  إيجاد3. 

لوفػػراد مػػف أجػػػؿ إتاحػػة الفرصػػة أمػػػاميـ لمتعامػػؿ السػػريع مػػػع  (Empowerment) اإلدارمالػػتمكف 4. 
 المتغيرات في البيئة التكنكلكجية.
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 نكعيػة فػي جذريػة تغييػرات يتطمػب االلكتركنيػة اإلدارة تطبيػؽ بػأف 2000) العكاممػةي( كىػذا كافػؽ مػا قالػو 

 متطمبػات لمكاكبػة كالتػدريب التعمػيـ بػنظـ النظػر إعػادة ضػركرة يعنػي كىػذا ليػا المالئمػة البشػرية العناصػر
 عمػى كافػة كالتدريبيػة التعميميػة كالمصػادر كاألسػاليب كالبػرام  الخطػط ذلػؾ فػي بمػا الجديػد التحػكؿ

فػػػي تطبيػػػؽ اإلدارة االلكتركنيػػػة يظيػػػر كيتزايػػػد أىميػػػة دكر ( أنػػػو  2005المسػػػتكياتي كيؤكػػػد) رضػػػكافي
التقميػػدمي كمػػا تظيػػر كظػػائؼ جديػػدة لػػـ محترفػػي اسػػتخداـ الكمبيػػكتر كاالنترنػػتي كيتراجػػع دكر المكظػػؼ 

 تكف مكجكدة مف قبؿ.
 
 لمكاكبػة كتنميتيا تدريبيا كمكاصمة يالمؤىمةك  البشرية الكفكءة العناصر تكفير بأف القكؿ يمكف سبؽ كمما 

 متطمبػات أىػـ مػف ي كيعػدلػو دكر كبيػر فػي نجػاح اإلدارة االلكتركنيػة أبعػاده بكافػة التكنكلػكجي التطػكر

 .تطبيقيا
 

 التقنية المتطمبات3.10.1.2 
 

 الالزمػة كالتقنيػات األجيػزة يميػؿ حيػث االلكتركنيػةي اإلدارة لمكضػكع األسػاس حجػر المحػكر ىػذا يشػكؿ

 كتنفيذ كدقتياي سريتيا ضماف مع الكتركنينا كنقميا المعمكمات تمييؿ خالليا مف كالتي يتـ المشركع إلنجاح

 (.2007)عامري االلكتركنية الشبكات باستخداـ بعد عف كالخدمات المعامالت
 

 معمكمػات تكنكلكجيػا مػف التحتيػة البنيػة تػكفير أف 2006) زيػدي كأبػك جػكاد(ك 2000) العكاممػةي (كيػذكر
تاحتيا المالئمة المعرفة كمصادر كأساليب كالبرام  كالمعدات األجيزة كتكفير كاتصاالت  عمى لالستخداـ كا 

 .االلكتركنية اإلدارة تطبيؽ نجاح متطمبات مف ممكف نطاؽ أكسع
 

 :ميؿ االلكتركنية لإلدارة التقنية التحتية لمبنية المادية المككنات بعض 2007) ذكر)عدكافي كقد
 
 :االتصاالت تقنيات  1.
 المختمفػة المكاقػع عبػر كتبادليػا المعمكمػات نقػؿ بػدكر لقياميػا إلكتركنيػا العمػؿ لتنفيػذ الفقػرم العمػكد تعػد

 :كىما رئيسييف عنصريف مف كتتككف
 السػمكية القنػكات عبػر سػكاء آخػر إلػى مكقػع مػف لممعمكمػات الناقػؿ الكسػيط تميػؿ : االتصـال أ. قنـوات

 عبػر أك عالية بسرعات المعمكمات تنقؿ التي البصرية األلياؼ خطكط أك النحاسية األسالؾ في كالمتميمة

 أقمار خالؿ مف تعمؿ التي الفضائية بالقنكات أك ) المايكركيؼ( ي األرضية منيا كالتي الالسمكية القنكات

 .الصناعية باألقمار تعرؼ كالتي االتصاؿ
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 مف كتتككف المعمكمات بنقؿ المتحكـ العنصر كتميؿ : التحكم أو اإلرسال إعادة أو االتصال محطات . 

 ىػذه كمػف المحطػةي لكظػائؼ تبعا المختمفة المحطات في جزئيا أك كميا تكجد قد مختمفة الكتركنية مككنات

 عمػى تعمػؿ التػي كالتكجيػو المضػاعفة أجيزة أيضا كىناؾ كاالستقباؿي باإلرساؿ تختص أجيزة : المككنات

رساليا مختمفة مصادر مف المعمكمات تجميع  كاحدة. قناة   عبر كا 
 
 .ومكوناتو اآللي الحاس  تقنيات  2.

 :يمي ما االلكتركنية لإلدارة التحتية لمبنية الحاسكبية المككنات أىـ كمف
 األجيػزة إلػى إضػافة كقػدراتياي  أنكاعيػا بمختمػؼ اآللػي الحاسػب أجيػزة فػي كتتميؿ : المادية أ. المكونات

 .أنكاعيا بمختمؼ اإلخراج أك اإلدخاؿ كأجيزة ضركرية تعتبر كالتي بياي الممحقة

 .كخالفو التطبيقات كبرام  التشغيؿ برام  نظـ كتشمؿ :المنطقية المكونات  .

 المكانيػةي المكاقػع : مثـل المنظمـة مبنـى داخـل اآللـي الحاسـ  ألعمـال التحتيـة البنيـة ج. مسـتمزمات
 .ذلؾ كغير بالحاسب الخاصة الطاكالت المساندةي األجيزة السمكيةي التكصيالت

 
 .اآللي الحاس  شبكات  .3

 عف أك مباشري كيبؿ( بشكؿ( أك سمؾ بكاسطة معا الحاسبات مف مجمكعة تكصيؿ" ىنا شبكة كممة تعني

 عمػى الحصػكؿ بغػرض الصػناعيةي األقمػار طريػؽ عػف أك الالسػمكيةي أك السػمكية اليػاتؼ خطػكط طريػؽ

 :الشبكات أنكاع ألىـ تكضيح يمي كفيما الحاسباتي  ىذه بيف فيما كتبادليا كالبيانات المعمكمات

 (internet)اإلنترنت  شبكةأ. 
 شػخص ألم مفتكحػة كىػي (World Wide Web)كامتدادىا الجغرافي  العالمية العنكبكتية الشبكة ىي

 .العالـ في
 (intranet)اإلنترانت  شبكة  .

 بالحصػكؿ المنظمػة ليػذه كالمنتسػبيف لممػكظفيف فقػط تسػمح كىػي لممنظمػةي الداخميػة الشػبكة بأنيػا كتعػرؼ
 المكظفيف. بيف جديدة اتصاؿ ت قنكا فتح مع لمنظمة ا داخؿ كتبادليا كالمعمكمات البيانات عمى
 (extranet)اإلكسترانت  شبكة. ج

 اإلنترنت شبكة عبر بالدخكؿ سمنفا المحدديف المستفيديف لبعض يسمح خاصة إنترانت شبكة" بأنيا كتعرؼ

 لمتطمبػات تمبيػة اإلنترانػت لشػبكة تطػكيرا تكػكف كبػذلؾ ي"محػددة كقيػكد بصػالحيات كلكػف اإلنترانػت إلػى

 .التجارية المجاالت في كخاصة أنكاعياي اختالؼ عمى المنظمات أنشطة
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 األمنية المتطمبات 4.10.1.2
 

 ىنػاؾ إال أف كخػدماتي امتيػازات مػف الحاضػر الكقػت فػي المعمكماتيػة عصػر يقدمو ما كؿ مف الرغـ عمى

 كتخزينيػا المعمكمػات بحفػظ يتعمػؽ ذلػؾ كػاف سػكاء المعمكمات سرية عمى أغمبيا في تنصب كبيرة تحديات

تاحتيا المطمكبة المعمكمة كجكد مف التأكد أك المؤسسات بيف سريتيا عمى المحافظة أك الكتركنينا  لمجميع كا 

 كتػكفير كالتكامػؿي السػريةي منيػا متنكعػة محػاكر عمػى المعمكمػات سػرية كتتضػمف . متسػاكم بشػكؿ

 كالربيحػاتي الييتػي( المعمكمػات إلػى شػخص أم دخػكؿ تػاريخ كمعرفػة المعمكمػاتي كأمػف المعمكمػاتي

(2005. 
 

 المعمكمػات أمػف لتحقيػؽ االلكتركنيػة اإلدارة تتطمبيػا التػي اإلجػراءات ( بعػض 2003)العمػرمي كيػذكر

 :كمنيا االنترنت شبكة الستخداـ السمبية التأييرات كتقميص
 
 .االنترنت خدمة فييا بما المعمكمات لتقنيات األمنية السياسات كضع .

 كانتياكػات السػطك االلكتركنػي مػف تحػد التػي األمنيػة كالعقكبػات التنظيميػة كالمػكائح القػكانيف . كضػع

 .االلكتركنية اإلدارة في المعمكمات خصكصية

 البرمجيػات فػي كخاصػة الخصكصػية عمػى لممحافظػة الحدييػة البرمجيػات فػي تشػفير أدكات تطػكير .

 الشبكة. عبر كتعامالتو شخصيتو سرية عمى المحافظة مف المستخدـ لتمكيف االنترنت بخدمات المتعمقة
 
 :كىي المعمكمات نظـ أمف لحماية متطمبات عدة (2006 ذكر)الشريؼييك 

 كتطبيقػات عمػؿ طبيعػة حسػب تتحػدد المحاسػبية المعمكمػات نظػـ ألمػف عامػة حمايػة سياسػة كضػع1. 
 المنشأة.

 لدييا. المعمكمات نظـ أمف دعـ المنشأة في العميا اإلدارة عمى يجب2. 

 محدديف. ألشخاص المؤسسة في المعمكمات نظـ أمف مسؤكلية تككؿ أف يجب3. 

 المختمفة. كالتطبيقات التشغيؿ لنظـ الالزمة الحماية تحديد4. 

 الحاسكبية. كالشبكات المعمكمات لنظـ كالتفتيش المراقبة آليات تحديد 5.

 آمف. بشكؿ المعمكمات لنظـ احتياطية بنسخ االحتفاظ6. 
 الكسائط. مختمؼ عمى كنقميا كتخزينيا حفظيا يتـ التي المعمكمات تشفير 7.

 المتعمقػة المخػاطر كمكاجيػة األزمػات حالػة في خاصة المعمكمات نظـ كجاىزية عمؿ استمرارية تأميف8. 

 المعمكمات. بنظـ
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 صػياغة عمػى يتكقػؼ االلكتركنػي العمػؿ متطمبػات تػكفير فػي االلكتركنيػة اإلدارة نجػاح كأخيػران نقػكؿ بػأف

 نمكذج إلى لالنتقاؿ فييا كالعامميف المنظمة تييئة في جميعيا تساىـ مبتكرة ككسائؿ جديدة مفاىيـ كتطبيؽ

 عبػر االلكتركنيػة كالتسػييالت الخػدمات لتكزيػع جديػدة قنػكات إضػافة أدنػى أك كحػد االلكتركنيػةي األعمػاؿ

ف المعمكمات تكنكلكجيا كأنماط االنترنت شبكة  يتحقؽ أف يمكف ال الكتركنينا المنظمة تييئة كاالتصاالتي كا 

 (.2005 ياسيفي) ىي متكاممة مداخؿ أربعة يتضمف جكىرم تغيير دكف مف
  E .Strategyااللكتركنية.  األعماؿ استراتيجية كتطبيؽ . تطكير

 E .Resources االلكتركنية. المكارد تنمية .
 E .Cultureااللكتركنية.  اليقافة ابتكار. 
 Knowledge Workersالمعرفة.  صناع كرعاية استقطاب .
 

 البناء القانوني لإلدارة االلكترونية . 11.1.2
 

االلكتركنيػػة حساسػػية كأىميػػة ي مػػع انػػو ال نػػرل فػػي الكاقػػع  اإلدارةيعػػد ىػػذا المكضػػكع أكيػػر مكضػػكعات 
العربػػي نشػػاطا تشػػريعيا يراعػػي ىػػذه األىميػػةي فالعالقػػات فيمػػا بػػيف الجيػػات الحككميػػة كاألفػػراد فػػي شػػتى 

الخطيػػة كالمكتكبػػةي كتسػػميـ  كاالسػػتدعاءاتالميػػاديف كمختمػػؼ القطاعػػات تأسسػػت عمػػى تعبئػػة الطمبػػات 
ت رسػػػميةي كىػػػػذه جميعيػػػا كقػػػائع تجعػػػؿ عالقػػػة المػػػكاطف بػػػػالمكظؼ األصػػػكؿ كالحصػػػكؿ عمػػػى مسػػػتندا

الحككمي ال يحكميا غير الكرؽ كالكتابةي كىناؾ إشػكاالت فػي ميػداف أنظمػة الرسػـك كالطكابػع كعمميػات 
شػكاالت تتصػؿ  بػإجراءاتككذلؾ مشكالت تتصؿ  استيفائياي العطػاءات الحككميػة كشػرائطيا الشػكميةي كا 

 نسػبة لمقيػد ( كبػديؿ عػف الػدفع النقػدمي  -كمدل قبكؿ القانكف لمدفع ) ألقيػدم  بكسائؿ الدفع كقانكنيتيا

التسػػػػػاؤؿ حػػػػػكؿ حجيػػػػػة التعاقػػػػػد ك مػػػػػف المراسػػػػالت االلكتركنيػػػػػة ي أككػػػػذلؾ إشػػػػػكاالت فػػػػػي ميػػػػػداف حمايػػػػػة 
ككػػذلؾ خشػػية مػػف أف يكػػكف التكامػػؿ الرقمػػي عمػػى  ي االلكتركنػػي كحجيػػة اإليبػػات بالكسػػائؿ االلكتركنيػػة

 .(2008)الكبيسيي  كعمى حساب الخصكصية كحريات األفراد حساب السرية
 

ساءة استخداميا يمة خشػية  يفي ظؿ غياب قكاعد المساءلة الجنائية عمى العبث بالكمبيكتر كالشبكات كا 
يراد مما تقدـ إدراؾ أف ي ك عمى أمف التعامؿ سكاء فيما بيف المؤسسات الحككمية أك بينيا كبيف الجميكر

االلكتركنية تتطمب الكقكؼ عمػى كافػة تشػريعات النظػاـ القػانكني القػائـ كىػي ال تحتمػؿ أف يشػرع اإلدارة 
ليػػػػػا بقالػػػػػب تشػػػػػريعي جػػػػػاىز قػػػػػد يكػػػػػكف مناسػػػػػبا فػػػػػي بيئػػػػػة مغػػػػػايرة كغيػػػػػر مناسػػػػػب فػػػػػي البيئػػػػػة المحميػػػػػة 

ف كجكد التشػريعات كالنصػكص القانكنيػة يسػيؿ عمػؿ اإلدارة االلكتركنيػة كيضػفي  (. 2008)الكبيسيي كا 
 .عمييػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا المشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػركعية كالمصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػداقية ككافػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة النتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػائ  القانكنيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة المترتبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة عمييػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا

  . (/https://ar.wikibooks.org/wiki)االدارة_االلكتركنية
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 .االلكترونية اإلدارةالسمبيات المحتممة لتطبيق مشروع " 12.1.2

 
 اإلدارة االلكتركنية  سكؼ تػزكؿ كػؿ المصػاعب كالمشػاكؿ  إستراتيجيةقد يعتقد البعض أنو كعند تطبيؽ 

أمػر مختمػؼ بمعنػى أف تطبيػؽ اإلدارة االلكتركنيػة سػيحتاج إلػى  إلػىاإلدارية كالتقنيػةي لكػف الكاقػع يشػير 
تػػدقيؽ مسػػتمر ك متكاصػػؿ لتػػأميف اسػػتمرار تقػػديـ الخػػدمات بأفضػػؿ شػػكؿ ممكػػف مػػع االسػػتخداـ األميػػؿ 

ف بعػػيف االعتبػػار كجػػكد خطػػط بديمػػة أك خطّػػة طػػكارئ فػػي حػػاؿ تعيّػػر اإلدارة لمكقػػت كالمػػاؿ كالجيػػد آخػػذي
االلكتركنية في عمميا لسػبب مػف األسػباب أك لسػمبية مػف السػمبيات المحتممػة لتطبيػؽ اإلدارة االلكتركنيػة 

 .كىي بشكؿ عاـ يالث سمبيات رئيسية
 
 أوال: التجسس االلكتروني  -
 
ستحكؿ أرشيفيا إلػى  فإنيانظـ  اإلدارية االلكتركنية  المف الطبيعي أنو عندما تعتمد إحدل الدكؿ عمى  

أرشيؼ الكتركنػي كىػك مػا يعرضػو لمخػاطر كبيػرة تكمػف فػي التجسػس عمػى ىػذه الكيػائؽ ككشػفيا كنقميػا 
كأرشيؼ اإلدارة سكاء كحتى إتالفيا لذلؾ فيناؾ مخاطر كبيرة مف الناحية األمنية عمى معمكمات ككيائؽ 

 االدارة_االلكتركنيػػػػػػػػػػػػػػػػػة) المتعمقػػػػػػػػػػػػػػػػػة باألشػػػػػػػػػػػػػػػػػخاص أك الشػػػػػػػػػػػػػػػػػركات أك اإلدارات أك حتػػػػػػػػػػػػػػػػػى الػػػػػػػػػػػػػػػػػدكؿ
(https://ar.wikipedia.org/. 

 
مصدر الخطكرة يكمف في عدـ تحصيف الجانب األمني لإلدارة االلكتركنية كالذم يعتبػر أكلكيػة فػي إف  

اإلدارة االلكتركنيػػػػة فإىمػػػػاؿ ىػػػػذه الناحيػػػػة يػػػػؤدم إلػػػػى كاريػػػػة كطنيػػػػة يحػػػػدييا  إسػػػػتراتيجيةمجػػػػاؿ تطبيػػػػؽ 
العادييف يالقراصػنة  األفرادالتجسس االلكتركنيي كمصدر خطر التجسس االلكتركني يأتي غاليا إما مف 

 .(2008)الكبيسيي  )الياكرز( أك أجيزة االستخبارات العالمية لمدكؿ

  
 ثانيا: زيادة التبعية لمخارج  - 
 
االعتمػػاد الكمّػػي عمػػى تقنيػػات أجنبيػػة لمحفػػاظ عمػػى أمػػف معمكماتنػػا كتطبيقيػػا عمػػى الشػػبكات الرسػػمية إف  

التابعة لمدكؿ العربية ىك تعريض لومف الػكطني كالقػكمي ليػذه الػدكؿ لمخطػر كضػعو تحػت سػيطرة دكؿ 
كانػػت ىػػذه الػػدكؿ عػػدكة أـ صػػديقة فالػػدكؿ تتجسػػس عمػػى بعضػػيا الػػبعض  إذاغربيػػة بغػػض النظػػر عمػػا 

 . /https://ar.wikipedia.org) االدارة_االلكتركنية) بغض النظر عف نكع العالقات بينيا
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ىداؼ عسكرية ك سياسية بؿ يتعداه إلى القطاع التجػارم لكػي أ االلكتركني ال يقتصر عمىالتجسس  إف
 . حصػكؿ عمػى معمكمػات تعطييػا األفضػمية عمػى منافسػتيا فػي األسػكاؽتػتمكف الشػركات الكبػرل مػف ال

لذلؾ كمو نحف ننصح كنشدد عمى ضركرة دعـ كتسييؿ عمؿ القطاع التكنكلكجي العربػي كاإلنفػاؽ عمػى 
أمػػػكر البحػػػث العممػػػي فيمػػػا يتعمػػػؽ بالتكنكلكجيػػػا كاألمػػػف التكنكلػػػكجي خاصػػػة كانػػػو لػػػدينا القػػػدرات البشػػػرية 

  (.2008الكبيسيي ) كالمادية الالزمة
 
   اإلدارةثالثا: شمل  -
 
ستراتيجيةالتطبيؽ غير السكم كالدقيؽ لمفيـك  إف  اإلدارة االلكتركنية  كاالنتقاؿ دفعة كاحدة مف النمط  كا 

التقميدم لإلدارة إلى اإلدارة االلكتركنية دكف اعتماد التسمسؿ كالتدرج في االنتقاؿ مف شأنو أف يؤدم إلى 
شػػػمؿ فػػػي كظػػػائؼ اإلدارة ألنػػػو عنػػػدىا نكػػػكف قػػػد تخّمينػػػا عػػػف الػػػنمط التقميػػػدم لػػػإلدارة كلػػػـ ننجػػػز اإلدارة 

بمفيكميػػا الشػػامؿي فنكػػكف قػػد خسػػرنا األكلػػى كلػػـ نػػربح اليانيػػة ممػػا مػػف شػػأنو أف يػػؤدم إلػػى االلكتركنيػػة 
تعطيػػػػؿ الخػػػػدمات التػػػػي تقػػػػدميا اإلدارة أك إيقافيػػػػا رييمػػػػا يػػػػتـ اإلنجػػػػاز الشػػػػامؿ كالكامػػػػؿ لمنظػػػػاـ اإلدارم 

ي أم االلكتركنػػي أك العػػكدة إلػػى النظػػاـ التقميػػدم بعػػد خسػػارة كػػؿ شػػيء كىػػذا مػػا ال يجػػكز أف يحصػػؿ فػػ
 )االدارة_االلكتركنيػػػػػػػػػػػػػػػػة ( 2008اإلدارة االلكتركنية)الكبيسػػػػػػػػػػػػػػػػيي إلسػػػػػػػػػػػػػػػػتراتيجيةتطبيػػػػػػػػػػػػػػػػؽ 

https://ar.wikibooks.org/wiki/ ..) 

 
 االلكترونية اإلدارةنظم  1.2.13
 

ي كقػد صػنؼ )قنػديمجي كالجنػابي المعمكمػاتي لتكنكلكجيػا حدييػة بتقنيػات المدعكمػة اإلداريػة الػنظـ ىػي
 كما يمي: لإلدارةمستكيات كفؽ المستكيات التنظيمية  أربع( ىذه النظـ الى 2005

 
 إدارةلحركة المنظمة كيشػتمؿ عمػى  األساسيةيميؿ القاعدة  level  operationalمستكل العمميات: 1.

 عممياتيا.
يشػػتمؿ عمػػى العػػامميف فػػي مجػػاالت البيانػػات كالمعمكمػػات  knowledge levelالمسػػتكل المعرفػػي:  2.

 كالمعرفة.
 المؤسسة الكسطى. إداراتيشتمؿ عمى management level : اإلدارمالمستكل  3.

العميا أك إدارات العمػؿ االسػتراتيجي  اإلداراتيشتمؿ عمى strategic level المستكل االستراتيجي:  4.
 في المؤسسة.
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 المستويات االدارية وأنواع نظم المعمومات( يبين 2.2الشكل رقم )

            Laudon & Laudon, 2002  

 
(ي تحصػؿ عمػى الخػدمات المعمكماتيػة عػادة 2.2)رقػـ  في الشكؿ إليياكىذه المستكيات األربعةي المشار 

مػػف خػػالؿ سػػتة أنػػكاع مػػف نظػػـ المعمكمػػات فػػي المنظمػػات المعاصػػرةي كالتػػي تصػػمـ ألغػػراض مختمفػػةي 
 :كلجميكر مف المستخدميف المختمفيفي ىي

 

  : transaction processing systems معالجـــــة المعـــــامالت التجاريـــــةنظـــــم . 1

كالتي تتخصص في التعامؿ مػع مجػاالت عػدة فػي المنظمػةي ميػؿ متابعػة الطمبػات كمعالجتيػاي كمتابعػة 
كالمعداتي كمتابعة التعكيضات. ككميا تخدـ مستكل  الماكيناتما يتعمؽ باألجكري ككذلؾ السيطرة عمى 

ت التجارية في المنظمةي التي تتابع انسيابية العمؿ اليكمي الركتيني لمتعػامالت كىػي العمميات كالتعامال
  ضركرية ألداء أعماؿ المنظمة.

 

 office systems :  . نظم المكت  2
تتعمؽ ىذه النظـ بكظائؼ المعالجة المحكسػبة لمكممػاتي كالنشػر المكتبػيي كتصػكير الكيػائؽ التػي تعتمػد 

جراءات   .المطمكبة calendars المنظمةي ككذلؾ تأميف التقكيمات الزمنيةعمييا أعماؿ كا 
  : knowledge work systems . نظم العمل المعرفي3
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كتتعمػػؽ كظائفيػػا بالمحطػػات اليندسػػيةي كمعالجػػة البيانػػاتي كمحطػػات الرسػػكماتي كالمحطػػات اإلداريػػةي 
العمؿ المعرفي ككذلؾ مستكل نظػـ  كتصكير الكيائؽي كالمفكرات اليكمية اإللكتركنية كالتي تخدـ مستكل

 .المكتب
 

 decision-support systems : نظم دعم القرار 4. 
كالمتعمقػػػة أعماليػػػا بتحميػػػؿ مبيعػػػات اإلقمػػػيـ الػػػذم تقػػػدـ خػػػدماتيا كمنتجاتيػػػا لػػػوي ككػػػذلؾ جدكلػػػة اإلنتػػػاجي 

 .كتحميؿ التكاليؼ كاألسعار كاألرباحي إضافة إلى تكاليؼ العقكد

 

  : management information systems المعمومات اإلدارية. نظم  5
عػادة تكزيػع التحميػؿي كالتػي ىػي  ميؿ التحميؿ اإلقميمي لممبيعاتي كتحميؿ التكاليؼي كالمكازنة السنكيةي كا 

 تخدـ نظـ دعـ القرار كنظـ المعمكمات اإلدارية.
 

  . executive support systems نظم الدعم التنفيذي  6.
األميمة عمى نظـ دعـ اإلدارات العميا التي تخدـ المسػتكل اإلسػتراتيجيي كمػف كظائفيػا تنبػؤات كىي مف 

تنبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؤات المكازنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ك اتجاىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػات المبيعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاتي تطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكير خطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة العمميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػات 
((http://www.minshawi.com/other/gendelgy2.htm. 
 
 في ىذا المجاؿ مف خالؿ األكسط الشرؽ في االدارية الرائدة النظـ أحد المؤسسة مكارد إدارة نظاـ كيعتبر 

مكانيات قدرات مف يتيحو ما  عمػى المؤسسػة تسػاعد مرنػة حمكؿ مف يقدمو كبما عالي تقني مستكل عمى كا 

 البيانػات تحميػؿ عمػى كما كيمتمؾ مف الميزات التي تسػاعد يفعؿ إلى كالمعرفة معرفة إلى لبياناتا تحكيؿ

 الكقػت فػي لممسػتخدـ الصػحيحة المعمكمػات صػاؿاي فػيي كىػذا بػدكره يسػاعد منيػا النتػائ  كاسػتخالص

كيتكػكف  .المسػار كتصػحيح كالمتابعػة السياسات كرسـ القرار كاتخاذ التخطيط عممية في كيساعده المناسب
 ىذا النظاـ مف:

 
  التخطيط إدارة 1.

عمميػةي  أسػسعمػى  العػامميف فييػاي  ألداء الشػامؿ كالتقيػيـ المؤسسػة ميػاـ تخطػيط إلػى اإلدارةتيػدؼ ىػذه 
لمتعرؼ عمى مخرجات المؤسسة الرئيسية  األقساـخطط المؤسسة المختمفة كلجميع  باستعراضكما تقكـ 
 كالفرعية.
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 : التكميفات إدارة 2.

 تػـ يالتػ كالمياـ التكميفات مف خالؿ متابعة المؤسسة أاللكتركنية ألداء متابعةبالتقييـ كال اإلدارةتقكـ ىنا 

 بيا. األشخاصأك  اإلدارات تكميؼ
 

 : المعرفة إدارة 3.
 بسػرعة عػاـ بكجػو المؤسسػة داخػؿ إدارة بػأم الخاصػة كاألنشػطة يالمعمكمػات المحتػكل تعمػؿ عمػى إدارة

 تػـ يكالتػ اإلدارات تمػؾ أنجزتيػا يالتػ كالميػاـ كالمخرجػات األنشػطة كافػة اسػتعراض ي مػف خػالؿكسػيكلة

 .محددة زمنية فترة خالؿ سابقة مرحمة يف تسجيميا
 
 : العمالء إدارة 4.

 العػامميف بػيف تػتـ يالتػ الخارجيػة باالجتماعػات الخاصػة تكييػؽ البيانػاتفػي  اإلدارةتكمػف ميمػة ىػذه 

 مػع المتعػامميف بيانػات مؤسسػاتي كػذلؾ الحفػاظ عمػى أك أفػراد سػكاء الخارجيػة كالجيػات بالمؤسسػة

 . معيـ العالقة كتكطيد المؤسسةي
 

  :الوثائق إدارة 5.

 المكاتبػات كافػة كتخػزيف كاسػترجاع حفػظ كسػيكلة المؤسسػة مراسػالت تكييػؽ إلػىتيػدؼ ادارة الكيػائؽ 

مما يساىـ في ، كالسرية األماف مف إطار تتعامؿ معيا في يالت الخارجية كالجيات المؤسسة بيف المتبادلة
 خمؽ أرشيؼ الكتركني لكؿ كياف داخؿ المؤسسة.

 
 إدارة االجتماعات: 6.

الداخمية لسيكلة استرجاعيا كمتابعة سير العمؿ  لالجتماعاتعمى التكييؽ االلكتركني  اإلدارةتعمؿ ىذه 
 المؤسسة عمى مختمؼ المستكيات االدارية. باجتماعاتفي المؤسسة, كحفظ الكيائؽ الخاصة 

 

 :واألحداث األنشطة إدارة 7.

 مػف خػالؿ المؤسسػة كيانػات جميػع بػيف الكامػؿ كالتنسػيؽ كالتعػاكف التنظػيـ عناصػر تحقيػؽ إلػىتيػدؼ 
 أك الػداخمي المسػتكل عمػى سػكاء فييػا تشػارؾ أك تنظميػا التػي اليامػة كالمناسػبات األحػداث عمػى التعػرؼ

 .بالمؤسسة العامميف مشاركة كتفعيؿ كآخر حدث بيف التكقيتات تعارض كعدـ،  الخارجي
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 : اإللكترونية المراسالت إدارة 8.

 مػف قػدر أكبر كسيكلةي كتكفير بسرعة المؤسسة أعضاء بيف البريد االلكتركنيرسائؿ  كتبادؿ تيسيرتقـك ب
 .المكارد استخداـ ترشيد جانب إلى المعمكمات سرية تأميف

 
  :اإللكترونية الخدمات إدارة 9.

 المكانية الحكاجز عمى كالتغمب إلكتركنيان  المؤسسة في العامميف بيف التكاصؿ تفعيؿ إلى اإلدارةتيدؼ ىذه 
يجػاد كسػيمة سػريعة كمبتكػرة لمشػاركة العػامميف فػي كافػة  داخػؿ كالزمنيػة )رضػكافي  األحػداثالمؤسسػة كا 
2004 .) 

 
 بين النظمالتبادلية العالقة  14.1.2 
 

 كتػرابط تبادليػة عالقػات كىنػاؾ معػيفي إدارم مسػتكل خدمػة فػي دكران مميػزان  الػنظـ أنػكاع مػف نػكع كؿ يمعب

نمػا ياآلخػر عػف مسػتقؿ بشػكؿ منيا نظاـ كؿ يعمؿ ال حيث ككؿي المنظمة لخدمة النظـ ىذه بيف  تعمػؿ كا 

كالذم يقػع ضػمف  المعامالت معالجة نظاـ كيشكؿ المنظمةي في تبادلية عالقات خالؿ مف المختمفة النظـ
حيػث يعػد ىػذا النظػاـ 2007)  )النجػاري األخػرل الػنظـ لبيانػات الػرئيس المصػدرالمسػتكل التشػغيميي 

الرئيسػػي الػػذم يضػػخ المخرجػػات التػػي تتػػداكليا الػػنظـ األخػػرل بعالقاتيػػا مػػع بعضػػيا الػػبعض ي  المنبػػع
  (:3.2رقـ ) كيمكف تكضيح ذلؾ مف خالؿ الشكؿ
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 ( 2007( العالقات التبادلية بين نظم المعمومات )النجار، 3.2شكل رقم )
 

 االلكترونية اإلدارة تطبيق معوقات15.1.2 
 

 مػف يعتبػر المتطمبػات ىػذه مػف أم تػكفر عػدـ أك فغيػاب االلكتركنيػة اإلدارة تطبيػؽ متطمبػاتنػا سػابقان ذكر 

 الكييػر ىنػاؾ فػإف لػذلؾ مزاياىا مف كاالستفادة بنجاح االلكتركنية اإلدارة تطبيؽ دكف تحكؿ التي المعكقات

رضػكافي (يػذكرىا كمػا كىػي العربيػة المؤسسػات فػي االلكتركنيػة اإلدارة تطبيػؽ تعيػؽ التػي العكامػؿ مػف
(2004 : 

 
 .الكاحدة المنظمة داخؿ حتى اإلدارة نظـ اختالؼ1. 
 .كمتطمباتو التحكؿ بدكاعي المؤسسة إدارة اقتناع عدـ 2.
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 عمميػة مػف جػزء بػأنيـ إحساسػيـ كعػدـ التحػكؿ عمميػة إلنجػاح األفػراد لػدل القػكم الحػافز تػكفر عػدـ 3.

 .كالنجاح التحكؿ
 .المنظمات داخؿ المتكاممة االلكتركنية اإلدارة إلى الكصكؿ صعكبة 4.

 .جيدة فنية أساسية بنية تكافر عدـ5. 
 .كتطبيقاتيا التكنكلكجيا مف كالخكؼ المغمقة األبكاب كيقافة البشرية الطبيعة6. 

 .المعتاد اإلدارم العبء بيا المنكطيف األفراد تحمؿ مع البيانات تحديث عمميات استمرارية7. 

 .كالتغيير التحديث كرفض المستندية كدكراتيا العمؿ في المعتادة اليدكية النظـ مع التكافؽ8. 

 .الشخصية التعامالت كأمف سرية حماية في اليقة عدـ 9.
 :منيا المعكقات مف أخرل مجمكعة (2007كيضيؼ)عامري 

 .الحديية لمتطبيقات المالية االعتمادات قمة .1
 كاستراتيجي(. فنيي إدارم التغيير )قرار عمى لإلقداـ التنسيؽ كضعؼ القرار اتخاذ مسئكليات تداخؿ .2
 .التقنيات الستخداـ البشرية الكفاءات قمة .3

 .المجاكرة البيئة في ناجحة نماذج عمى االطالع . عدـ4

 .المناسبة التشريعات . غياب5

 .الخاصة المصالح مجمكعات كنفكذ الشفافية . غياب6

 .كالمصطمحات األحياف بعض في المغة عائؽ .7

 بالميزات المرجكة. الكعي قمة .8
التقميديػة فػي التعامػؿ بالتػالي  اإلداريػة اإلجػراءات. النماذج الحالية القائمة عمى الحاسكب لـ تغير مف 9

 النظاـ االلكتركني الكامؿ. إلىباالنتقاؿ  اآلخريفلـ تقنع 
 

 المؤسسات الصحية الحكومية 2.2
 

 مقدمة1.2.2. 
 

 لمػدكر كذلػؾ الماضػيةي األعػكاـ خالؿ عمى اىتماـ كبير الفمسطينية الحككمية الصحية المؤسسات حازت

الشػعب  اكنتيجة الظػركؼ الصػعبة التػي مػر بيػ يكاليانية األكلىلعبتو خالؿ فترتي االنتفاضة  الذم الياـ
التػي ك لمبنيػة التحتيػة  اإلسػرائيميالفمسطيني فػي ظػؿ حالػة الفكضػى كغيػاب القػانكف كاسػتيداؼ االحػتالؿ 

الصػحية الحككميػة  المؤسسػات عممػت فقػد تعتبػر المؤسسػات الصػحية الحككميػة المحػكر الػرئيس فييػاي
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 مف لمتخفيؼ جيد كبير ببذؿ لممجتمع المختمفة االحتياجات تمبية عمى شبو الحككمية كاألىمية كالخاصةك 

 .الشعب الفمسطيني بناءا معانات
 

تقػدميا  التػي الخػدمات كضػركرة لخصكصػية كذلػؾ ياألىميػة في الحككمية الصحية المؤسسات تميزت كقد
 فػي األمػراض كخطػر تفشػي  ياالحػتالؿ برصػاص صاباتاإل خطر مف األفراد كحياة بصحة تتعمؽ كالتي

 معظػـ فػي التنقػؿ عمى المكاطنيف قدرة كعدـي كاألدكية األساسية الصحية الخدمات في الكبير النقص ظؿ

 الخػدمات تكاجػد أمػاكف إلػى كعػدـ الكصػكؿ يرائيميةسػاإل العسػكرية كالحػكاجز الحصػار األكقػات نتيجػة

 تكفير عمى األىمية الصحية المؤسسات مع بالتكامؿ الحككمية الصحية المؤسسات عممت ي كقد الصحية

 .الفمسطينية المناطؽ معظـ في الفمسطيني لممجتمع الصحية الرعاية خدمات
 

 وزارة الصحة الفمسطينية 2.2.2.
 

المسؤكلة عف الصػحة العامػة فػي دكلػة فمسػطيفي حيػث تتبػع ليػا جميػع المستشػفيات  الرسميةالجية ىي 
المتعمقػػػة  اإلحصػػػاءاتالقطػػػاع العػػػاـي كتقػػػـك الػػػكزارة بعمػػػؿ  إلػػػىكالمراكػػػز العالجيػػػة الفمسػػػطينية المنتميػػػة 

فػػي ممتزمػػة بمبػػدأ العمػػؿ المشػػترؾ مػػع جميػػع الشػػركاء لتطػػكير األداء بالصػػحة فػػي دكلػػة فمسػػطيف. كىػػي 
القطػاع الصػحي كاالرتقػػاء بػو كذلػؾ لضػػماف إدارة القطػاع الصػحي بشػػكؿ مينػي سػميـ كخمػػؽ قيػادة قػػادرة 
عمػػػى كضػػػع السياسػػػات كتنظػػػيـ العمػػػؿ كضػػػماف تػػػكفير خػػػدمات نكعيػػػة فػػػي كػػػؿ القطػػػاع الصػػػحي العػػػاـ 

يجاد كالخاص نظاـ صحي شامؿ متكامؿ يساىـ في تحسيف كتعزيز مستداـ لمكضع الصحي بما فيو ي كا 
تعزيز اإلدارة كالقيادة كالتخطيط  إلىكذلؾ  الصحة كزارة كتيدؼ.المحددات الرئيسية لمصحة في فمسطيف

تعزيػز أنمػاط الحيػاة الصػحية كتحسػيف إدارة ي ك الستخداـ األميؿ لإلمكانيػات المتاحػةكاكالتمكيؿ المستداـ 
 الشػػػعب الفمسػػػطينيأفػػػراد  األمػػػراض المزمنػػػةي كضػػػماف تقػػػديـ خػػػدمات صػػػحية ذات نكعيػػػة جيػػػدة لجميػػػع

    https://ar.wikipedia.org/wiki .كخاصة الفقراء كالفئات الضعيفة
 

 ىيكمية وزارة الصحة الفمسطينية 3.2.2.
تشػػػػرؼ كزارة الصػػػػحة الفمسػػػػطينية عمػػػػى كامػػػػؿ القطػػػػاع الصػػػػحي فػػػػي فمسػػػػطيف سػػػػكاء الحكػػػػكمي يشػػػػبو 

 ( :4.2رقـ )ي ككالة الغكث أك الخاصي كذلؾ حسب ما ىك مكضح في الشكؿ األىميالحككميي 

https://ar.wikipedia.org/wiki
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 ( ىيكمية وزارة الصحة الفمسطينية 4.2الشكل رقم ) 

 

  مركز المعمومات الصحية الفمسطيني 4.2.2.
 

تتميػػػؿ رسػػػالة مركػػػز المعمكمػػػات الصػػػحية الفمسػػػطيني فػػػي بنػػػاء نظػػػاـ معمكمػػػاتي صػػػحي كطنػػػي يكظػػػؼ 
عػادة إنتاجيػا كتحميميػا كنشػرىا كتكزيعيػا بمػا الكسائط  التكنكلكجية األحػدث فػي جمػع البيانػات كحفظيػا كا 

يجعميا متاحػة بسػرعة كيسػر. كقػد رسػـ المركػز لنفسػو غايػات محػددة كمعرفػة بكضػكح لمنيػكض برسػالتو 
 تتميؿ في:

 
 صحة.تطكير ركابط محكسبة لالتصاؿ عمى المستكل الكطني تربط بيف إدارات كزارة ال -1
خدمػػػة الشػػػعب الفمسػػػطيني مػػػف خػػػالؿ نظػػػاـ يجمػػػع المعمكمػػػات عػػػف الكضػػػع الػػػديمكغرافي كالصػػػحي  -2

 الصحية. كالمكارد
 .كطني تطكير نظاـ فعاؿ كمحكسب لنظاـ المعمكمات الصحية كاإلدارية عمى مستكل -3
جػػاؿ إعػػداد كتطبيػػؽ برنػػام  تػػدريبي مكيػػؼ لكػػكادر صػػحية مختػػارة فػػي مختمػػؼ مكاقػػع العمػػؿ فػػي م -4

 تكنكلكجيا المعمكمات.
 :التالية األقساـمف  المركز ككفيتك 
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 المستشفيات: قسم إحصاءات 
عػػادة )حككميػػة كغيػػر حككميػػة( يتميػػؿ عمميػػا فػػي جمػػع البيانػػات كالمعمكمػػات مػػف كافػػة المستشػػفيات   كا 

 مف اجؿ االستفادة منيا مف قبؿ صانعي القرار.  عمى شكؿ معمكمات إنتاجيا
 
  الرعاية الصحية األولية:قسم إحصاءات 

البيانات الخاصة بمراكز الرعاية الصحية األكليةي فقد أنجز القسـ مع اإلدارات  جمعب يختص ىذا القسـ
 المعنية بناء عدد مف قكاعد البيانات سعيا منو لحكسبة نظاـ المعمكمات في الرعاية الصحية األكلية. 

 
 :قسم اإلحصاءات الحيوية 

الخاصػػة بالسػػكاف ميػػؿ معػػدؿ المكاليػػد الخػػاـي معػػدؿ الكفيػػات الخػػاـي معػػدؿ  المؤشػػرات حسػػابب كيخػػتص
 .ركافد سجؿ السكاف أىـكما يعتبر مف  كفيات الرضعي تكزيع السكافي الكيافة السكانية

 
  الصحة العامة: إحصاءاتقسم 

يػػػػرادات المستشػػػػفيات كالعيػػػػادات جميػػػػع  فػػػػي يعمػػػؿ ىػػػػذا القسػػػػـ عمػػػػى جمػػػػع البيانػػػػات الخاصػػػػة بنفقػػػػات كا 
 المناطؽ.

 
الميف الطبيػة المسػاندة ي كبالمعمكمػات اإلداريػة كالبيانػات بػي كما يقكـ بجمػع البيانػات الخاصػة بالصػيدلة

 الخاصة بكحدة اإلجازة كالتراخيص. 
 
 :قسم السجل الوطني لمسرطان 

يخػػتص ىػػذا القسػػـ فػػي جمػػع كتحميػػؿ البيانػػات الخاصػػة بمرضػػى السػػرطاف, كبالكفيػػات الناتجػػة عػػف ىػػذا 
 .المرض

 
 :قسم التوثيق والنشر االلكتروني 

الػػػكزارة  صػػػفحة متابعػػػة قطػػػع مركػػػز المعمكمػػػات شػػػكطا كبيػػػرا فػػػي مجػػػاؿ النشػػػر اإللكتركنػػػي مػػػف خػػػالؿ
عمػػػى تقػػػارير  اإللكتركنيػػػة  ىػػػذه الصػػػفحة كتشػػػتمؿ .االلكتركنيػػػة بعػػػد تصػػػميميا بأحػػػدث لغػػػات البرمجػػػة

 .كما تتابع األخبار الصحية عمى مدار الساعة يكربعيو كنصؼ سنكية كسنكية شيرية
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 :قسم البرمجة 
تصػميـ كتطػكير مجمكعػة مػف ك  . يعمؿ عمى متابعة كصيانة البرام  المحكسبة المتػكفرة بػكزارة الصػحة 

حدد فييا أكلكياتو  إستراتيجيةالتي تخدـ اإلدارات الصحية المختمفة. كقد كضع ىذا القسـ خطة   البرام 
يقػـك بتػكفير الػػدعـ الفنػي ألم مشػكمة طارئػػة تتعمػؽ سػكاء بػػالبرام  أك  كمػػاكزارة الصػحة. لتطػكير بػرام  

يعمػػػػؿ كػػػػذلؾ عمػػػػى إدارة كربػػػػط كتحسػػػػيف كفػػػػاءة العمػػػػؿ مػػػػف خػػػػالؿ إعػػػػداد قكاعػػػػد بيانػػػػات ك بػػػػاألجيزة. 
 .(www.moh.ps)مكقع كزارة الصحة الفمسطينية كفاعمة قكية
 

 اإلدارة العامة لممستشفيات 5.2.2.
 

تشػػػػرؼ ادارة المستشػػػػفيات عمػػػػى ياليػػػػة عشػػػػر مستشػػػػفى فػػػػي الضػػػػفة الغربيػػػػة مكزعػػػػة عمػػػػى المحافظػػػػات 
 (:5.2رقـ ) الشمالية كما يبينيا الشكؿ

 

 
 ( المستشفيات الحكومية حس  توزيعيا في المحافظات الشمالية )الضفة الغربية( 5.2 شكل رقم )

 
ىػي يمانيػة مستشػفيات  المحظػةفالمستشفيات التي تـ تطبيػؽ نظػـ المعمكمػات المحكسػبة فييػا لغايػة ىػذه 

ـ ستقـك كزارة الصحة بإدخاؿ نظاـ المعمكمات الصػحية المحكسػبة 2016 كمف المتكقع كمع مطمع عاـ 
 عمى جميع المستشفيات التابعة ليا.

http://www.moh.gov.ps/
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فػي  األسػرةـ ي أنػو بمػغ عػدد  2015كحسب ما أفادت كزارة الصحة الفمسطينية في تقريرىػا السػنكم عػاـ 
سريراني كقد اسػتقبمت ىػذه المستشػفيات قرابػة المميػكف  1348ـ حكالي 2014 المستشفيات الحككمية عاـ 

دخاالني فيما بمغ عدد إ 172.219 اإلدخاالتطكارئيا كعياداتيا الخارجيةي بينما بمغ عدد  أقساـحالة في 
عمميػػػة كبػػػرل كصػػػغرلي كبمػػػغ عػػػدد المكاليػػػد  43.455حالػػػة ي كمػػػا كتػػػـ إجػػػراء  171.170االخراجػػػات 

   (. 2015)التقرير الصحي السنكمي  مكلكدان ما بيف عممية طبيعية كقيصرية 31.413
 

 تعريف بمستشفى رفيديا الجراحي 6.2.2.
 

يعػػد مستشػػفى رفيػػديا الجراحػػي احػػد أكبػػر المستشػػفيات التابعػػة لػػكزارة الصػػحة الفمسػػطينيةي كيتكػػكف مبنػػى 
 .كاألطباءمبنى العيادات الخارجية كمبنى سكف التمريض  إلى باإلضافةالمستشفى مف خمسة طكابؽ 

في منطقة رفيديا غرب مدينة نابمسي كبطاقة استيعابية  يـ 1976تأسس مستشفى رفيديا الجراحي عاـ  
 سرير. 83 إلى األسرةسرير كبعد عاـ كاحد مف تأسيسو ارتفع عدد  04قدرىا 

 
ـ تطػػػكر المستشػػػفى كزادت خدماتػػػو الطبيػػػة التػػػي  1994كبعػػػد تسػػػمـ السػػػمطة الكطنيػػػة الفمسػػػطينية عػػػاـ  

 300 أؿي منطقة يزيد تعدادىا عف نكأصبح يغط يسريرا 200 إلىفيو حاليان  األسرةيقدميا ككصؿ عدد 
مستشػفى تحػكيمي يسػتقبؿ المػراجعيف مػف جميػع مستشػفيات الضػفة الغربيػةي  إلػىنسػمةي كقػد تحػكؿ  ألؼ

كذلػػؾ لتفػػرده بكجػػكد اختصاصػػات غيػػر متػػكفرة فػػي بػػاقي مستشػػفيات السػػمطة الكطنيػػة الفمسػػطينية ميػػؿ : 
جراحػػػػة المسػػػػالؾ البكليػػػػةي جراحػػػػة العظػػػػاـي قسػػػػـ  ياألعصػػػػابجراحػػػػة العيػػػػكفي جراحػػػػة الفكػػػػيفي جراحػػػػة 

 الحركؽي كقسـ البايكلكجي.
 

تحسػػيف جػػكدة الخػػدمات الصػػحية التػػي تقػػدمياي كاسػػتحداث خػػدمات جديػػدة  إلػػىالمستشػػفى  إدارةكتسػػعى 
 خدمات صحية أفضؿ . إلىأخرل متطكرةي متخذة ليا شعار   الكصكؿ 

 
 مستشفى رفيديا الجراحي أقسام 7.2.2.

  
 كالخدمات التالية:  األقساـيحتكم المستشفى عمى 

الداخميػػة: يحتػػكم مستشػػفى رفيػػديا الجراحػػي عمػػى أقسػػاـ الجراحػػة العامػػةي جراحػػة العظػػاـي   األقسػػاـ -
ي كجراحػػة المسػػالؾ األعصػػابجراحػػة العيػػكفي جراحػػة الكجػػو كالفكػػيفي الجراحػػة التجميميػػةي جراحػػة 
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حنجػػػرةي النسػػػائية كالتكليػػػدي الحضػػػانةي الحػػػركؽي العنايػػػة المتكسػػػطة كالعنايػػػة  أذف كاألنػػػؼالبكليػػػةي 
 المكيفة.

 العيادات الخارجية. -

 ي كالعالج الطبيعي.األشعةالخدمات الطبية المساندة كتضـ المختبراتي  -

 الصيدلية   )منشكرات مستشفى رفيديا الجراحي( -

 
 

 الييكمية التنظيمية لمستشفى رفيديا الجراحي 8.2.2.
 

( الييكميػة التنظيميػة لمستشػفى رفيػديا الجراحػي كفػؽ مػا جػاء فػي ىيكميػة كزارة  6.2 يكضح الشكؿ رقـ )
 .(www.moh.ps)الصحة الفمسطينية 

 
 

 

 

 

 

 

 

 أ( ىيكمية مستشفى رفيديا الجراحي 6.2شكل رقم)

 
 
 
 
 

مدير عاـ اإلدارة 
 العامة لممستشفيات

 مدير المستشفػى

 المستمرلجنة التعميـ o السكرتارية
oلجنة تحسيف الجكدة 
oلجنة التخطيط كالتطكير 

 مدير
 الشؤكف الطبية 

 مدير
 الشؤكف الطبية المساندة 

 مدير
 شؤكف التمريض 

 مدير
 الشؤكف اإلدارية كالمالية 

 مدير
 شؤكف الصيدلة 

http://www.moh.gov.ps/
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  ( ىيكمية مستشفى رفيديا الجراحي 6.2شكل رقم)
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 ج( ىيكمية مستشفى رفيديا الجراحي 6.2شكل رقم)
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 د( ىيكمية مستشفى رفيديا الجراحي 6.2شكل رقم) 
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 ه( ىيكمية مستشفى رفيديا الجراحي 6.2شكل رقم) 
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 و( ىيكمية مستشفى رفيديا الجراحي 6.2شكل رقم) 
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 األنظمة االلكترونية المستخدمة في مستشفى رفيديا الجراحي 9.2.2.
 

   Human Resources System نظام الموارد البشرية المحوس : 1.9.2.2.
 
ىػك أداة الكتركنيػة تسػتخدـ لمكصػكؿ إلػى المعمكمػات ذات الصػمة بػالمكارد  (HR) ـ المػكارد البشػريةانظػ

البشػػػريةي كيمكػػػف ىػػػذا النظػػػاـ اإلدارة مػػػف تنفيػػػذ األنشػػػطة ذات الصػػػمة بػػػالمكارد البشػػػرية ميػػػؿ إعالنػػػات 
 . https://hr.od.nih.gov/hrsystems/الكظائؼ كاإلجراءات المتعمقة بالمكظفيف 

 
( المسػػػتخدمة فػػػي اإلدارة الصػػػػحية HRكيعتبػػػر األفػػػراد ىػػػـ أسػػػاس نظػػػاـ المعمكمػػػػات لممػػػكارد البشػػػرية )

 نظاـ مجمكعة مف النظـ نذكر منيا:كالخدمات البشرية كينضكم تحت ىذا ال
 

 (EBISنظاـ المعمكمات الخاص بمنافع المكظفيف ) -

إلدارة بمعمكمػػات التقاعػػد كالمنػػافع الخػػاص بػػالمكظفيف.مف يطبػػؽ ىػػذا النظػػاـ عمػػى نطػػاؽ كاسػػع كيػػزكد ا
( الػػذم يسػػيؿ الكصػػكؿ إلػػى مجمػػد المكظػػؼ الرسػػمي الػػذم eOPFخػػالؿ مجمػػد المػػكظفيف اإللكتركنػػي )

يحتػػػكم عمػػػى التػػػاريخ الػػػكظيفي لممػػػكظفيفي كدكامػػػاتيـ مػػػف خػػػالؿ نظػػػاـ الحضػػػكري كمػػػا كيسػػػاعد النظػػػاـ 
 اإلدارة مف تتبع حضكر المكظفيف. المكظفيف مف طمب اإلجازة عف بعدي كيمكف

 (LMSنظاـ إدارة التعمـ ) -

دكرات تدريبيػة مجانيػة عمػى االنترنػت. كيسػمح لممتعممػيفي كالمػديريف  0444يضـ ىذا النظػاـ أكيػر مػف 
 كاإلدارييف بإدارة االحتياجات كالكفاءات التدريبية.

 ((my Payنظاـ االجكر -
ييػػرات الخاصػػة بيػػـ فػػي األجػػكر ذات الصػػمة ميػػؿ عنػػكاف تمكػػف المػػكظفيف إلجػػراء التعػػديالت  عمػػى التغ

 المنزؿي حسابات الكدائع المباشرةي كالكصكؿ إلى البيانات المتعمقة بإجازتيـ.
 ((WITSنظاـ معمكمات تتبع العمؿ -

يقػػدـ ىػػذا النظػػاـ اإلجػػراءات الالزمػػة لسػػير عمػػؿ المػػكارد البشػػرية ميػػؿ الجػػكائزي كدفػػع الحػػكافز كالترقيػػات 
كغيرىػػػػػػػػػػػاي كمػػػػػػػػػػػا كيقػػػػػػػػػػػدـ تقػػػػػػػػػػػارير حػػػػػػػػػػػكؿ سػػػػػػػػػػػير العمػػػػػػػػػػػؿ ككقػػػػػػػػػػػت العمػػػػػػػػػػػؿ الحقيقػػػػػػػػػػػي. كالتعيينػػػػػػػػػػػات 

https://hr.od.nih.gov/hrsystems/ 
 

  

https://hr.od.nih.gov/hrsystems


45 

 Health Information System (HIS)نظام المعمومات الصحية المحوسبة:  2.9.2.2.

Avicenna System                          نظام ابن سينا ( ) 

 
فيك مصمـ لتحسيف نكعية   .أداة دعـ ىامة في إدارة تقديـ الخدمات كالرعاية الصحية ىذا النظاـيعتبر 

دارة المعمكمػػػػات الطبيػػػػة كاإلداريػػػػة لكػػػػؿ المستشػػػػفيات الحككميػػػػة مػػػػف أجػػػػؿ تمكػػػػيف  الخػػػػدمات الصػػػػحية كا 
نظػاـ أمػر حيػكم لػيس فقػط لتقيػيـ االحتياجػات ي فيػك  المينييف الصػحييف ألداء كظػائفيـ بفعاليػة ككفػاءة

تقيػػػيـ البػػػرام  مػػػف ك  الصػػػحية لمسػػػكاف كالجماعػػػاتي كلكػػػف أيضػػػا لتخطػػػيط كتنفيػػػذ التػػػدخالت الصػػػحيةي
 .منظكرم الفعالية كالشمكلية

 
المكضػػػكعة كالمصػػممة بعنايػػػة فائقػػػة آخػػػذان بعػػػيف االعتبػػػار الجكانػػػب يعػػد برنػػػام  ابػػػف سػػػينا مػػػف البػػػرام  

فريػؽ العمػؿ كيػدعـ يقمؿ مػف العػبء عػف المػكظفيفي  كما القانكنية مما جعؿ رعاية المرضى أكير أماناي
 بشكؿ مجاني بكضع كيائؽ مبسطة كمكحدة في متناكؿ أيدييـ لمساعدة المرضى .

 
يػػكفر التكػػاليؼ كيحػػكؿ الرعايػػة الصػػحيةي مػػف خػػالؿ تػػكفير االحتياجػػات كاسػػتخداميا عنػػد الحاجػػة إلييػػاي 

متخذان شعار   العالج الجيد ىك عمؿ جيد  كما كيخفض تكمفة الرعاية كيحسف نكعية الخدمات المقدمة.
 . 
 

 واقع اإلدارة االلكترونية في مستشفى رفيديا الجراحي 10.2.2.
 

 ـ. 2009انبيقت فكرة إدخػاؿ نظػـ المعمكمػات المحكسػبة عمػى العمػؿ فػي مستشػفى رفيػديا الجراحػي عػاـ
ـ حيث تـ إدخاؿ النظـ المحكسػبة عمػى  2011بدأ العمؿ بنظـ المعمكمات الحكسبة في المستشفى عاـ 

   أقساـ المستشفى بشكؿ تدريجي لتشمؿ بعد ذلؾ كافة أقساـ المستشفى. 
 

فقػػد قامػػت إدارة المستشػػفى بعمػػؿ اسػػتمارة تػػـ تكزيعيػػا عمػػى جميػػع العػػامميف مػػف أجػػؿ تقيػػيميـ مػػف حيػػث 
يـ اليكميػػةي ممػػا سػػاعد درجػػة معػػرفتيـ باسػػتخداـ الحاسػػكب كمػػدل تقػػبميـ لمتعامػػؿ معػػو مػػف خػػالؿ أعمػػال

اإلدارة في تحديد نقاط الضعؼ كنقاط القكة لدل العامميفي كبنػاءن عمػى ذلػؾ تػـ تقسػيـ العػامميف إلػى عػدة 
مسػػػتكيات كعقػػػد دكرات تدريبيػػػة لتػػػأىيميـ بشػػػكؿ مناسػػػب لمتعامػػػؿ مػػػع النظػػػاـ المحكسػػػب الجديػػػد كالػػػذم 

عماؿ االلكتركنيةي فكانت بدايػة تطبيػؽ النظػاـ يمكنيـ في المستقبؿ لالنتقاؿ مف األعماؿ الكرقية إلى األ
فػي قسػـ الطػكارئي يػػـ تكسػع تطبيػؽ النظػاـ كبشػػكؿ تػدريجي ليشػمؿ جميػع أقسػػاـ المستشػفىي كفػي كقػػت 
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متػػزامف مػػع ذلػػؾ كانػػت الطػػكاقـ الفنيػػة كاإلداريػػة تعمػػؿ عمػػى إجػػراء بعػػض التحسػػينات عمػػى النظػػاـ لكػػي 
 يتناسب ككاقع العمؿ في المستشفى.  

 
 لدراسات السابقة ا 2.3
 

  ــاألداء 2014) دراســة الغربــاوي ( بعنــوان: "نظــم المعمومــات الصــحية المحوســبة وعالقتيــا ب
 دراسة ميدانية عمى مراكز وكالة الغوث الصحية األولية في قطاع غزة".  –الوظيفي 

 
فػي  الػكظيفي كاألداء المحكسػبة الصػحية المعمكمػات نظػـ بػيف العالقة إلى التعرؼ إلى راسةىدفت ىذه الد

 .األكلية الصحية لمرعاية الغكث ككالة مراكز في مجاالت األعماؿ اإلدارية كالطبية كباإلمكانيات المتاحة

 
 كقد شمؿ مجتمع الدراسة جميع أىداؼ الدراسةيلتحقيؽ  التحميمي الكصفي المني  الباحث استخدـحيث 

 الصػحية الغػكث ككالػة مراكػز فػي كاإلداريػة المسػاندة كالطبيػة الطبيػة الكظػائؼ يشػغمكف الػذيف المػكظفيف

 المعمكمػات نظػاـ باسػتخداـ المعنيػة ىػي الفئػات ىػذه ألف المحكسػب الصػحي المعمكمػات لنظػاـ المطبقػة

 االسػتبيانات تكزيػع كتػـ صػحيةي مراكػزتسعة  عمى مكزعيف مكظؼ ( 270 ) كعددىـ المحكسب الصحي

 تقريبػان  % 80 الصػحية راكػزالم جميػع مػف رداداالسػت نسػبة كانػتك  الدارسػة مجتمػع مفػردات جميػع عمػى

  .الدارسة لمجتمع كمميمة جيدة النسبة ىذه كتعتبر
 

 لمػكظفي الػكظيفي بػاألداء المحكسػبة الصػحية المعمكمػات نظػـ عالقة لدارسة استبانو كقد استخدـ الباحث

 غزة. قطاع في األكلية الصحية لمرعاية الغكث ككالة كزمرا
 

 الدراسة عمى النحك التالي:جاءت نتائ  ىذه كقد 
 السػتخداـ المتاحػة كالبرمجيػة كاإلمكانػات البشػريةالماديػة  اإلمكانػات عمػى المكافقػة مػف عالية درجة كجكد

 مرتفػع بمسػتكل تتمتػع الصػحية الغػكث ككالػة مراكػز أف عمى يدؿ مما المحكسبة الصحية المعمكمات نظـ

 المعمكمػات تكنكلكجيػا دكر لتفعيػؿ الالزمػة كالبرمجيػات كاإلمكانػات الماديػة الماديػة األجيػزة امػتالؾ مػف

 شػبكة يخػص فيمػا المكافقػة مػف منخفضػة درجػة كجػكد االعتبػار بعػيف األخػذ مػع الصػحي المركػز داخػؿ

 .العمؿ الحتياجات مناسبتيا كمدل الصحيةالمراكز  في المتكفرة الحاسكب
 أف حيػث الصػحية الغػكث ككالػة مراكػز داخػؿ التنظيميػة اإلمكانػات مػف مرتفػع مسػتكل ككػذلؾ كجػكد
 متابعػة بسػبب كذلػؾ الكظيفػة احتياجػات مػع تتناسػب المحكسػب الصػحي النظػاـ يقػدميا التػي المعمكمػات
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 كالقيػاـ المحكسػب الصػحي النظػاـ اسػتخداـ عمػى القػائـ العمػؿ لسػير المخػتص الفنػي كالفريػؽ العميا اإلدارة

 أف كمػا العمػؿي لمتطمبػات مكائمػة أكيػر كجعمػو فعاليتػو كزيػادة النظػاـ تطػكير بيػدؼ دكريػة راجعػة بتغذيػة

 المعمكمػات تػكفر العميػا اإلدارة كأف بسػيكلة المعمكمػات بتػدفؽ يسػمح الصػحي لممركػز التنظيمػي الييكػؿ

 عمػى يدؿ مما لمعامميف الكظيفي األداء عمى المكافقة مف عالية درجة كجكدك  يبسيكلة بالمكظفيف الخاصة

 أف إلػى يرجػع ذلػؾ في السبب كلعؿي الصحية الغكث ككالة مراكز لمكظفي الكظيفي األداء مستكل ارتفاع

 الكظيفيػة الحيػاة جػكدة الرتفػاع باإلضػافة لمكظفييػا الغػكث ككالػة تػكفره الػذم الػكظيفي االسػتقرار كاألمػف

 كالػذم الػكظيفي الرضػا مػف دتاز  عكامػؿ كميػا المجػاؿ نفػس فػي تعمػؿ التي األخرل المؤسسات مع مقارنة

 .الغكث ككالة لمكظفي الكظيفي األداء مستكل عمى ايجابيان  بدكره يؤير
 

 ( بعنوان:"تحـديات تطبيـق اإلدارة االلكترونيـة فـي وزارة التربيـة والتعمـيم 2012) دراسة إبراىيم
 العالي بين المسببات وسبل المواجية".

 
ىدفت ىذه الدراسة إلى التعرؼ إلػى تحػديات تطبيػؽ اإلدارة اإللكتركنيػة فػي كزارة التربيػة كالتعمػيـ العػالي 
مف كجية نظر اإلدارييف مف خالؿ التعرؼ إلى كاقع تطبيؽ اإلدارة االلكتركنية في كزارة التربية كالتعمػيـ 

نية كسبؿ مكاجية التحػديات التػي تكاجػو العاليي كالتحديات كالمسببات التي تعيؽ تطبيؽ اإلدارة االلكترك 
 تطبيقيا 

 
اسػػتخدـ الباحػػث فػػي ىػػذه الدراسػػة المػػني  الكصػػفي كأسػػمكب المسػػح بالعينػػة ألف ىػػذا المػػني  يسػػتيدؼ 
دراسػػػة الحقػػػائؽ الراىنػػػة المتعمقػػػة بحالػػػة فرديػػػةي كمػػػا اسػػػتخدـ المقػػػابالت الشخصػػػية كاالسػػػتبانو المسػػػحية 

ف مجتمػػع الدراسػػة مػػف كافػػة المسػػتكيات االداريػػة فػػي مقػػرات كزارة كػػأدكات لتحقيػػؽ أىػػداؼ دراسػػتوي كتكػػك 
مكظؼ حيث تـ حصرىـ مف خالؿ كيائؽ الكزارة  1127التربية كالتعميـ العالي الرئيسيةي كالبالغ عددىـ 

الرسػػػميةي كقػػػد قػػػاـ الباحػػػث باختيػػػار عينػػػة طبقيػػػة عشػػػكائية مػػػف المػػػكظفيف كرؤسػػػاء األقسػػػاـ كالمػػػديريف 
 مكظؼ كبناءن عمى ذلؾ تـ تحديد حجـ العينة مف كؿ طبقة.  287جـ العينة العاميف حيث بمغ ح

 
كقػػد أظيػػػرت الدراسػػة أف ىنػػػاؾ شػػػبو تكافػػؽ بػػػيف نتػػػائ  الدراسػػة الكيفيػػػة كالدراسػػػة الكميػػةي كأنػػػو ال يمكػػػف 
إطػػػالؽ اسػػػـ ادارة الكتركنيػػػة عمػػػى كاقػػػع اسػػػتخداـ تكنكلكجيػػػا المعمكمػػػات كاالتصػػػاالت فػػػي كزارة التربيػػػة 

مػػػيـ العػػػالي ي كيمكػػػف أف نطمػػػؽ عميػػػو اسػػػـ أتمتػػػة بعػػػض العمميػػػات كالميػػػاـ االداريػػػةي كأف التحػػػديات كالتع
كمسػػبباتيا فػػي كزارة التربيػػة كالتعمػػيـ العػػالي قميمػػة إلػػى متكسػػطة حسػػب الدراسػػة إال أف تأييرىػػا كبيػػر حػػاف 

مكاجيػة التحػػديات دكف تطبيقيػا فػي الػػكزارة ي كمػا كأظيػػرت الدراسػة كجػػكد عالقػة طرديػة قكيػػة بػيف سػػبؿ 
 كدرجة أكلكياتيا.
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 ( بعنــوان :"مســاىمة اإلدارة االلكترونيــة فــي تطــوير العمــل 2011) دراســة موســى وقريشــي

دراســة حالــة كميـة العمــوم والتكنولوجيـا بجامعــة ،بســكرة،  –داري بمؤسسـات التعمــيم العـالي اال
 الجزائر"

 
 اإلدارم العمػؿ تطػكير فػي االلكتركنيػة اإلدارة مسػاىمة مػدل عمػى التعػرؼ إلػى ىػدفت ىػذه الدراسػة

 باسػتخداـ فعاليتػو كزيػادة اإلدارم العمػؿ أىميػة إبػرازمػف خػالؿ  .الجزائػر فػي العػالي التعمػيـ بمؤسسػات

 التعػرؼي ككػذلؾ  المؤسسػات تمػؾ في اإللكتركنية اإلدارة كاقع عمى الضكء تسميطك  يالمعمكمات تكنكلكجيا

 فػي مسػاىمتيا كمػدل العمػـك كالتكنكلكجيػا بجامعػة بسػكرة كميػة فػي اإللكتركنيػة اإلدارة تطبيػؽ درجػة عمػى

 .اإلدارم العمؿ تطكير
 

 كاسػتخدمت اإلحصػائيةي األسػاليب مػف مجمكعػة بكاسػطة اختبػرت فرضػياتي أربػع صػيغت ذلػؾ كلتحقيػؽ

 العػامميف مػف الدراسػة مجتمػع تكػكفو .الدراسػة عينػة مػف كالمعمكمات البيانات لجمع رئيسة كأداة االستبانة

 العشػكائية العينػة طريقػة الباحث كاعتمد عامؿي 142 عددىـ كالبالغ كالتكنكلكجيا العمكـ كمية في اإلدارييف

 عامؿ. 50 حجميا البالغ البحث عينة اختيار في
 

يالبرمجيػاتي  الحاسػكبية كالمعػدات العمػـك كالتكنكلكجيػا لوجيػزة كميػة كخمصػت الدراسػة إلػى أف اسػتخداـ
 كيزيد اإلدارم العمؿ تطكير في يساىـ أف شأنو المعرفة مف صناع عمى الكمية االتصاالت كاعتمادشبكة 

 بػيف كمكجبػة دالػة ارتبػاط عالقػات كجػكد إلػى عمييػا المتحصػؿ كفاءتػو كفعاليتػو. كبػذلؾ تشػير النتػائ  مف

 .مجتمعة اإلدارم العمؿ أبعاد مع منفردي بشكؿ االلكتركنية اإلدارة أبعاد

 
  ـــوفدراســـة ـــة 2010) خم ـــة فـــي المـــدارس الحكومي ـــق اإلدارة االلكتروني ـــع تطبي ( بعنوان:"واق

 الثانوية في الضفة الغربية من وجية نظر المديرين والمديرات"
 

 فػي اليانكيػة الحككميػة المػدارس فػي االلكتركنيػة اإلدارة تطبيػؽ كاقػع إلػى ىػدفت ىػذه الدراسػة إلػى التعػرؼ

ىػؤالء  لػدل اإللكتركنيػة اليقافة مستكل ي كالى كالمديرات المديريف نظر كجية مف الغربية الضفة محافظات
 فػي اليانكيػة الحككميػة المػدارس فػي االلكتركنيػة اإلدارة تطبيػؽ مػف تحػد التػي المشػكالت تعػرؼكال المػدراء.
 .الغربية الضفة
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 تكػكفي ك  دراسػتو كطبيعػة  بمػا يػتالءـ لدراسػتياي منيجػا التحميمػي الكصػفي المػني  الباحيػة كقد اسػتخدمت

 عػددىـ بمػغ كقػد الغربيةي الضفة في اليانكية الحككمية المدارس كمديرات مديرم جميع مف الدراسة مجتمع

   (2009 - 2010 ). لسنة العالي كالتعميـ التربية كزارة إحصاءات كفؽ كمديرةي مديرنا ( 652 )
 
 نسبتو ما أم الغربيةي الضفة في يانكية حككمية لمدارس كمديرة مديرنا ( 322 ) مف الدراسة عينة تككنتو

 الباحيػة اسػتخدمتكمـا العشػكائيةي  الطبقيػة بالطريقػة اختيػارىـ كتػـ الدراسػةي مجتمػع مػف  (% 49.4 )

 الدراسة. ىذه في المعمكمات لجمع كأداة بتطكيرىا قامت كقد لدراستياي أداة االستبانة
 

 فػػي اإللكتركنيػػة اإلدارة تطبيػػؽ انخفػػاض كاقػع يكقػد كانػػت أىػػـ النتػػائ  التػػي خرجػت بيػػا ىػػذه الدراسػػة

 البنيػة فػي كبيػر نقػص مػف المػدارس الغربيػة كذلػؾ لمػا تعانيػو تمػؾ الضػفة فػي اليانكيػة الحككميػة المػدارس

 إلكتركنية. إدارة لتأسيس الالزمة التحتية
 

 (بعنــوان: " نظــم المعمومــات الصــحية المحوســبة وأثرىــا عمــى القــرارات 2010دراســة الــدويك )
 دراسة تطبيقية عمى مستشفى غزة االوروبي".   -االدارية والطبية

 
 مستشػفى فػي المحكسػبة الصػحية المعمكمػات نظػـ السػتخداـ الفعمي الكاقع  إلىلمتعرؼ  الدراسة ىذه ىدفت
 عمػى لتعػرؼي ككػذلؾ ا المسػتخدمة المحكسػبة الصػحية مػاتالمعمك  نظػـ أنكاع أىـ تحديديي ك األكركب غزة

 مػف تحػد التػي كالعقبات المشاكؿ أىـ استكشاؼك كالطبيةي  اإلدارية القرارات عمى نظـتمؾ ال  استخداـ أيار

  .المستشفى في المحكسبة المعمكمات الصحية نظـ استخداـ كفعالية كفاءة
 

 متخػذم المػكظفيف جميع مف الدراسة مجتمع كتككف دراستوفي  التحميمي الكصفي المني  الباحث ـداستخ

 إجػراء فتػرة خػالؿ عمميػـ رأس عمػى كػانكا الػذيف األكركبػيي غػزة مستشػفى فػي كالطبيػة اإلداريػة القػرارات

 ي كاتخذ االستبياف أداة لدراستو.مكظؼ كمكظفة 187 عددىـ كالبالغ البحث
 

 المحكسػب الصػحي المعمكمػات نظػاـ دراسػتو ي أفككػاف مػف أىػـ النتػائ  التػي خمػص الييػا الباحػث فػي 

 كاإلداريػة الطبيػة القػرارات صػناعة عمميػة عمػى تػأيير فعػاؿ لػو األكركبي غزة مستشفى في حالينا المستخدـ

 مف ؿمكيق دكرم بشكؿ كالمعمكمات البيانات بتحديث كيقكـ المتخذةي القرارات نكعية بتحسيف يقكـ أنو حيث

 المختمفػةي األقسػاـ قبػؿ مػف القػرارات تنفيػذ سػرعة زيادة إلى كيؤدم القرارات صنع عممية في المادية التكمفة

 ككافيػة دقيقػة معمكمػات كيقػدـ ي المتخػذة القػرارات تنفيػذ آليػة عمػى الطبيػة الرقابػة عمميػة بتفعيؿ يساىـ كما
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داريةك  عالجية قرارات التخاذ  العميػاي لػإلدارة االختصػاص ذات التقػارير إعداد عممية بتسييؿ يقكـ كذلؾي ا 

 العمػؿ انجػاز كدقػة سػرعة إلػى كيػؤدم كالمػراجعيفي المنػكميف لممرضػى الفػكاتير إصػدار عمميػة كيسػيؿ

 مػع المعمكمػات كتبػادؿ االتصػاؿ كالتنسػيؽ عمميػة يسػيؿ أنػو كمػا كالعػامميفي العمػؿ كفػاءة رفع في كيساىـ

 الصحي المعمكمات نظاـ استخداـ مف تحد معكقات ىناؾ أفي ك  المستشفى داخؿ األخرل كالدكائر األقساـ

 لتػكفير المطمكبة المالية اإلعتمادات ضعؼ المعكقات ىذه أىـ كمف األكركبي غزة مستشفى في المحكسب
 اسػتخداـ كيفيػة عمى لممكظفيف الكافي التدريب تكفير كعدـ المحكسبي الصحي المعمكمات نظاـ كتحديث

 بضػركرة مقتنعػة المستشػفى فػي العميػا اإلدارة أف عمػى يكافقػكف العينػة أفػراد كأف .الصػحي المعمكمػات نظاـ

 اسػتخداـ نحػك ايجابيػة اتجاىػات يكجػد أنػو الدراسػة نتػائ  أظيػرت كمػا الصػحيةي المعمكمػات نظػـ اسػتخداـ
 كمقتنعكف كالمتعددة المختمفة األعماؿ بإنجاز النظـ ىذه بمقدرة كايقكف أنيـ حيث الصحية المعمكمات نظـ

 .استخداميا تستمـز المستشفى في العمؿ طبيعة بأف
 

 بعنوان:" أثر نظم المعمومـات اإلداريـة المحوسـبة عمـى أداء العـاممين   (2009)دراسة العمري
 في شركة االتصاالت الفمسطينية.

 
 شػركة فػي العػامميف أداء عمػى المحكسػبة اإلداريػة المعمكمػات نظـ أير عمى التعرؼ إلى الدراسة ىذه ىدفت

 لغػرض فقػرة 60 مػف تتكػكف اسػتبانو كتطػكير تصػميـ تػـ الدراسػة أىػداؼ كلتحقيؽ الفمسطينيةي االتصاالت

 360 عػددىـ البػالغ العينػة أفػراد عمػى االسػتبياف تكزيػع تػـ كلقػد ي الدراسػة متغيػرات كقيػاس البيانػات جمػع

  .اإلحصائي بالتحميؿ لمقياـ SPSSاإلحصائية  الحزمة عمى االعتماد كتـ مكظفناي
 

دارة تشغيؿ لمتطمبات إحصائية داللة ذك أير كجكد  :كتفسيرىا النتائ  تحميؿ أظير كقد  المعمكمات نظـ كا 

 فػركؽ كجػكد االتصػاالتي شػركة فػي العامميف أداء عمى) التنظيمية البشريةي البرمجيةي الماديةي ( اإلدارية

دارة تشػغيؿ متطمبػات حػكؿ تصكرات المبحكييف بيف إحصائية داللة ذات  تعػزل اإلداريػة المعمكمػات نظػـ كا 
 كأنو الكظيفي(ي كالمستكل العمؿ مكاف الخبرةي سنكات العمميي المستكل الجنسي ( لممتغيرات الديمكغرافية

 الجػنسي لمتغيػر تعػزل الػكظيفي األداء حػكؿ تصػكرات المبحػكييف بػيف إحصػائية داللػة ذات تكجػد فػركؽ

 . العمر لمتغير تعزل الكظيفي األداء حكؿ فركؽ تكجد كال الخبرةي كسنكات التعميمي المستكل
 

  



53 

 (بعنــوان : أثــر اســتخدام نظــم مســاندة القــرارات عمــى تطــوير األداء " 2009دراســة رمضــان )
 محافظات غزة". –دراسة تطبيقية عمى وزارة التربية والتعميم 

 

 فػي كالتعمػيـ التربيػة كزارة فػي األداء تطػكير القػرارات عمػى مسػاندة نظػـ ايػر معرفػة إلػى الدراسػة ىػذه تيػدؼ
 حيػث الدراسػة نمػكذج صػياغة تػـ المجػاؿ ىػذا فػي العمميػة اإلسػيامات مراجعة خالؿ كمف غزةي محافظات

 كتـ % 81 االستجابة نسبة ككانت اإلشرافية الكظائؼ في يعممكف مكظؼ 230 مف الدراسة عينة تككنت

 اإلحصػائية األسػاليب اسػتخداـ كتػـ  SPSS التحميػؿ اإلحصػائي اإلحصػائية الحزمػة عمػى االعتمػاد

 صػدؽ مػف التأكػد تػـ كمػا كركنبػاخي ألفػا طريقػة باسػتخداـ االسػتبانة يبػات مػف التأكػد تػـ كقػد المالئمػةي

 .سيبرماف معامؿ باستخداـ االستبانة
 

 فػي تميػؿ األداء تطػكير القػرارات عمػى مسػاندة لػنظـ أيػر كجػكد :أىميا نتائ  عدة إلى الدراسة خمصت كقد

دراؾ كجكد  اإلمكانات كتكفر جيدةي القرارات بدرجة مساندة نظـ الستخداـ بالنسبة العميا اإلدارة لدل كعي كا 

 إمكانات كجكد مع متكسطةي بدرجة كالتعميـ التربية كزارة القرارات في مساندة نظـ كالفنية الستخداـ المادية

 تنكع الدراسة أظيرت كما القرارات ي مساندة نظـ الستخداـ جيد تنظيمي مستكل كتكفر جيدةي بدرجة بشرية

 لبػرام ا كتػكفر القػرارات ي مسػاندة نظػـ أنػكاع قمػة مػع جيػدة بدرجػة القػرارات تػدعـ التػي المعمكمػات نظػـ

 مسػتكل عنػد إحصػائية داللػة ذات فػركؽ كجػكد عػدـ إلػى الدراسػة تكصػمت كمػا متكسػطةي بدرجػة التدريبيػة

 تعػزل األداء تطػكير عمػى القػرارات مسػاندة نظػـ أليػر غػزة قطػاع فػي المبحػكييف إجابػات بػيف 0.05 داللػة

 داللػة ذات فػركؽ تكجػد بينمػا كالخبػرةي الػكظيفي كالمسػمى العممػي العمػري المؤىػؿ الجػنسي لمتغيػرات

 .دكراتال كعدد العمميي المنطقةي التخصص لمتغيرات ي تعزل  0.05 داللة مستكل عند إحصائية
 

 ( 2008دراسة العريشي)  بعنكاف :  إمكانية تطبيؽ اإلدارة اإللكتركنية في اإلدارة العامة لمتربيػة
 كالتعميـ في العاصمة المقدسة .

 
ىػػػدفت ىػػػذه الدراسػػػة لمتعػػػرؼ إلػػػى درجػػػة أىميػػػة تطبيػػػؽ اإلدارة اإللكتركنيػػػةي كالتعػػػرؼ إلػػػى أىػػػـ العكامػػػؿ 

تربية كالتعميـي ككاف المني  الكصػفي المساعدة في إمكانية تطبيقياي كأبرز معكقاتيا في اإلدارة العامة لم
التحميمي ىك مني  الدراسةي كتككف مجتمع الدراسة كعينتيا مف جميع العامميف في اإلدارة العامة لمتربيػة 

 كالتعميـ في العاصمة المقدسة في المممكة العربية السعكديةي ككانت االستبانة أداة الدراسة.
 

 ككاف مف أىـ نتائجيا ما يمي:
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 د العينة أف ىناؾ أىمية لتطبيؽ اإلدارة اإللكتركنيةي كأف ىناؾ عكامؿ مساعدة عمى إمكانية يرل أفرا
 تطبيقياي ككجكد معكقات تحكؿ دكف تطبيقيا في اإلدارة العامة لمتربية كالتعميـ.

 
 ( 2007دراســة التمــام)  بعنػػكاف : اإلدارة اإللكتركنيػػة كمػػدخؿ لمتطػػكير اإلدارم. دراسػػة تطبيقيػػة

 عمى الكميات التقنية مف كجية نظر أعضاء الييئة التعميمية كالتدريبية.
 
 تمؾ الدراسة إلى : تىدفقد ك 
جيػة التعرؼ إلى كاقع تطبيؽ اإلدارة اإللكتركنية في الكميات التقنية بالمممكة العربية السػعكديةي مػف ك  -

نظر أعضاء الييئة التعميمية كالتدريبيةي كالتعرؼ إلى مدل إسياـ تطبيؽ اإلدارة اإللكتركنية في تحسيف 
 مستكل إدارة الكميات التقنية. 

كقػػػد اسػػػتخدمت الدراسػػػة المػػػني  الكصػػػفي التحميمػػػي ككانػػػت االسػػػتبانة ىػػػي أداة الدراسػػػةي كتككنػػػت عينػػػة 
 اء الييئة التعميمية كالتدريبية.الدراسة مف مجمكعة عشكائية طبقية مف أعض

 ككاف مف أىـ نتائجيا ما يمي :
 أف تطبيؽ اإلدارة اإللكتركنية يسيـ في تحسيف إدارة الكميات التقنية بدرجة عالية . -
تكجػػػد فػػػركؽ ذات داللػػػة إحصػػػائية بػػػيف كاقػػػع التطبيػػػؽ كدرجػػػة اإلسػػػياـ فػػػي تحسػػػيف مسػػػتكل إدارات  -

 الكمياتي لصالح درجة اإلسياـ .

ال تكجد فػركؽ ذات داللػة إحصػائية بػيف متغيػرات الدراسػة عػف إسػياـ اإلدارة اإللكتركنيػة فػي تحسػيف  -
 المستكل اإلدارم.

 
 ( 2006دراسة الغوطي)  بعنكاف : متطمبات نجاح مشركع الحككمة اإللكتركنية مف كجيػة نظػر

 اإلدارة العميا في الكزارات الفمسطينية
 

ىػدفت الدراسػة إلػى التعػرؼ عمػى مػدل تػػكفر متطمبػات نجػاح مشػركع الحككمػة اإللكتركنيػة فػي فمسػػطيف 
مف خالؿ تحميؿ آراء بعض العامميف في اإلدارات العميا لمكزارات الفمسػطينية باسػتخداـ المػني  الكصػفي 

ـّ تكزيعيا عمى مجتمع الدراسة الذم شمؿ  سػبعة مكاقػع إداريػة فػي التحميميي كاالستبانة كأداة لمدراسةي كت
شػػخصي  100الػػكزارات الفمسػػطينيةي حيػػث أنسػػتخدـ المسػػح الشػػامؿ لمجتمػػع الدراسػػة الػػذيف بمػػغ عػػددىـ 

 كبعد تحميؿ النتائ  أظيرت الدراسة النتائ  اآلتية :
 .كجكد غمكض كقصكر في فيـ الحككمة االلكتركنية لدل المبحكييف 
 ريبي لتأسيس الحككمة اإللكتركنية.ضعؼ البنية التحتية كالمكارد البشرية كالتد 
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  نظاـ السجؿ الطبي االلكتركني : مدخؿ لتطبيؽ االدارة :  بعنكاف( 2012)القصيمي وطوبيادراسة
 االلكتركنية المعاصرة

 
بي االلكتركني في مستشفى الحمدانية في المكصؿ في تصميـ نظاـ لمسجؿ الطىدفت ىذه الدراسة إلى 

مكانية ربط ىذا النظاـ بشبكة داخمية كخارجية عمى مستكل العالـي   إلى الدراسة تكصمتك العراؽ كا 
 داخؿ المريض معمكمات إدارة عمى يقكـ ي االتصاالت شبكة عمى مستند برمجي نظاـ اقتراح

 يالدراسة مني  دراسة الحالة ىذه عتمدت ااألكراؽي ك  استخداـ دكف الكتركني بشكؿ كخارجيا المستشفى
 .لمدراسة مجاالن  المكصؿ في العاـ الحمدانية مستشفى/  نينكل صحة دائرة اختيرت إذ

 يمكف طبي ممخص تقديـ مفالتي تـ تصميميا  الطبي السجؿ نماذج تمكف كخمصت الدراسة الى
 نظاـ يتضمفكما ك ةي الحاج عند كاسترجاعيا بياناتو كتخزيف المريض تازيار  متابعة مفالعامميف 

 إدارة نظاـ يتميزكما ك  يأخرل داأبع فةاإض إمكانية حيث مف عالية مركنة االلكتركني الطبي السجؿ
 لغة بأم معرفة أك خبرة أم تفيدالمس فم بيتطم كال ي تخداـاالس يكلةبس االلكتركنىي الطبىي السجؿ

 .المستخدمة البرمجة لغات مف
 

 دراســـة ( ىيمـــدريثHildreth, 2006 ) بعنػػػكاف    إدارة البريػػػد اإللكتركنػػػي : السػػػيطرة عمػػػى
 الفكضى 

كىػػي دراسػػة نكعيػػةي اعتمػػدت عمػػى تحميػػؿ الكيػػائؽي حيػػث بحيػػت الدراسػػة أنظمػػة البريػػد اإللكتركنػػي فػػي 
ر سػينام المراكز الطبية في مقاطعػة سػاف بركنػك فػي الكاليػات المتحػدة األمريكيػة مػف خػالؿ مركػز سػيدا

كحالػػة دراسػػيةي كذكػػرت الدراسػػة أف البريػػد اإللكتركنػػي يشػػكؿ جػػزءان متكػػامالن لمعمػػؿ فػػي المركػػػزي كي عتمػػد 
عميػػو لنقػػػؿ تحاليػػػؿ المرضػػى إلػػػى األطبػػػاءي كلتنسػػيؽ الجػػػداكؿ كالمكاعيػػػدي كأف نظػػاـ البػريػػػػد اإللكتػػػػركني 

ؾ مػا ىػػك أخطػر مػف ذلػؾ فػقػػد ت سػبب تػقػابمو بعض المشكالتي ميػؿ الفيركسػات كالرسػائؿ المؤذيػة. كىنػا
بعػػض المشػػكالت انييػػاران حقيقيػػان لممنظمػػات حػػيف يػػتمكف الػػبعض كخاصػػة المنافسػػكف مػػف الػػدخكؿ إلػػى 

 الرسائؿ اإللكتركنية التي تحتكم عمى المعمكمات الميمةي كسرقتيا لصالح آخريف.
 

 دراســة ( كــاليClay, 2000  )تحػػد كفرصػػة  -المبتػػدئ الكفػػاءات التقنيػػة لممكظػػؼ  بعنػػكاف
  لبرام  إعداد المكظؼ 

 
 كمػدل الدكلػة مؤسسػات فػي المكظػؼ لػدل كالتدريبيػة التكنكلكجية الكفايات عمى التعرؼ إلى البحث ىدؼ

 كاسػتخدـ ياإلنتػاج نكعيػة لتحسػيف العػامميف مػف غيػره عػف تميػزه لصػفات إكسػابو فػي الكافيػات ىذه مالئمة
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 الجمعيػة قبػؿ مف المطكرة لممقاييس كفقا مبنية تدريبية تكنكلكجية كفاية ( 33 ) مف مككنة استبانو الباحث

 بالكاليػات مؤسسػات فػي مكظػؼ ( 146 ) مػف الدراسػة عينػة كتككنػت ي التكنكلكجيػا الدكليػة السػتخداـ

 الدراسػة نتػائ  كدلػت .المعمكمػات نظػـ بمراكػز قطػاع كرئػيس مدير( 76) إلى باإلضافة األمريكية المتحدة

 حػيف المعمكمػاتي فػي بمراكػز المػدراء تكقعػات مػف أقػؿ المعمكمػات تكنكلكجيػة كفايػات لػدييـ المػكظفيف أف

 المعمكمات تكنكلكجيا تكظيؼ بضركرة الباحث أكصى الدكليةي كقد المقاييس عف المدراء استجابات تدنت

 فػي المعمكمػات لكجيػاتكنك  أىميػة كتقػدير المعمكمػاتي االتصػاؿ عمميػة كفيػـ ي المعمكماتية المؤسسات داخؿ
 .العمؿ استراتيجيات كتقكيـ كتنفيذ كتطكير إعداد

 

 ( دراسة رسيلRussell, 2004)  بعنكاف  كيؼ يستطيع مرشدك المدارس االستفادة مف الحمكؿ
 التي تقدميا اإلدارة االلكتركنية 

 
كمػػػػدل تأييرىػػػػا ىػػػػدفت الدراسػػػػة إلػػػػى التعػػػػرؼ عمػػػػى إسػػػػيامات اإلدارة االلكتركنيػػػػة فػػػػي العمػػػػؿ اإلدارمي 

االيجػػػابي عمػػػى استشػػػارات مرشػػػدم الطػػػالبي كالمعكقػػػات التػػػي تكاجػػػو اسػػػتخداـ اإلدارة االلكتركنيػػػة فػػػي 
المػػدارسي كاسػػتخدـ الباحػػػث المػػني  الكصػػػفي الكيػػائقي باالعتمػػػاد عمػػى الكتػػػب كالدراسػػات ذات العالقػػػة 

 :مت إلييا الدراسة كانت كما يميبمكضكع الدراسةي كاىـ النتائ  التي تكص
  إف اإلدارة االلكتركنيػػة تسػػيـ فػػي زيػػادة اإلنتاجيػػة ي كتقميػػؿ التكػػاليؼ ي كتحقيػػؽ رضػػا المسػػتفيديف مػػف

العمميػػة التعميميػػة ي كزيػػادة المشػػاركة كتحسػػيف فاعميػػة العمميػػات كخػػدماتيا الداخميػػة ي كالػػتخمص مػػف 
 األعماؿ الكرقية كتقديـ الخدمات بشكؿ آلي مما يؤدم الى تكفير الجيد.

  إف اإلدارة االلكتركنيػػػة تػػػؤير ايجابيػػػان عمػػػى مرشػػػدم الطػػػالب مػػػف خػػػالؿ مػػػنحيـ كقػػػت إضػػػافي يمكػػػف
استغاللو في مقابمة االحتياجات الخاصة لكؿ طالب كجيا لكجػو بػدالن مػف معالجػة االسػتمارات داخػؿ 
 المكاتبي كىذا يساعد في إتاحة الفرصة لمرشدم الطالب لمتركيز عمى نمػكىـ األكػاديمي مػف جيػةي
كمػػف جيػػة أخػػرل يعػػكد عمػػى المدرسػػة بمنػػافع نتيجػػة تػػكفير التكػػاليؼ الماديػػة الفائضػػة التػػي تصػػرؼ 

 عمى األعماؿ الكرقية كأماكف التخزيف. 

  إف اإلدارة االلكتركنية تساعد في النقؿ اآللي لممستندات الخاصة لمطالب مف مدرسة ألخػرل بسػرعة
 كدقة عالية.

  االلكتركنية المعكقات المادية كالتي تتميػؿ فػي قمػة التمكيػؿ كقمػة إف مف أىـ معكقات استخداـ اإلدارة
 الدكرات التدريبية لمعامميف.
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 دراسـة ويراكـودي وتشـودري  ( Weerakkody and Choudrie2005)استكشـاف  " بعنـوان
 الحكومة االلكترونية في المممكة المتحدة: التحديات والقضايا والتعقيدات

 
 ك االلكتركنيػة الحككمػة تطبيػؽ عمػى التقنيػة ك االجتماعيػة التحػديات تػأيير معرفػة إلػى الدراسػة ىذه ىدفت
 المتحػدة المممكػة فػي المحميػة المنػاطؽ أكبػر مػف كاحػدة فػي اسػتطالعية دراسػة نتػائ  خػالؿ مػف ذلػؾ

.(Hillingdon-London) 

 اسػتخداـ تعرقػؿ كانػت التػي االجتماعيػة التحػديات إف أىميػا كػاف نتػائ  إلػى الدراسػة ىػذه خمصػت ك
 الكصػكؿ صػعكبة ك المغكيػة الصػعكبات اليقػةي ضػعؼ الػكعيي قمػة ىػي االلكتركنيػة لمحككمػة المػكاطنيف

 تعتبػر كالسياسػية المالية القيكد فإف الحككمة نظر كجية مف أما المكاطنيفي نظر كجية مف كىذا لالنترنت

 كمػا يكامػؿ بشػكؿ االلكتركنيػة الحككمػة مشػركع تطبيػؽ عمميػة إحبػاط عمػى كتعمػؿ التحػديات أىػـ مػف

 ميػؿ تقنيػة كمعكقػات بتعقيػدات محاطػة الػذكر السػابقة االجتماعيػة التحػديات ىػذه أف الدراسػة كأظيػرت

 لتسػييؿ المختمفػة الحككميػة المؤسسػات عبػر التكنكلكجيػا ك المختمفػة العمميػات بػيف تكامػؿ لكجػكد الحاجػة

 .فعاؿ بشكؿ الخدمات تقديـ عممية
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 الثالث الفصل

 واإلجراءات الطريقة
 

 مقدمة 1.3
 كصػػفا يتضػػمف كمػػا اختيارىػػاي كطريقػػة يكالعينػػة كالمجتمػػعي الدراسػػةي لمنيجيػػة كصػػفا الفصػػؿ ىػػذا يشػػمؿ
 لمحصػػػكؿ األدكات تطبيػػػؽ فػػػي إتباعيػػػا تػػػـ التػػػي كاإلجػػػراءات كيباتيػػػاي صػػػدقيا كدالالت الدراسػػػة ألدكات
 .النتائ  إلى لمتكصؿ البيانات تحميؿ في المستخدمة اإلحصائية بالمعالجات كانتياءن  البياناتي عمى
 

 الدراسة منيج  2.3
 

 أداة االسػتبانة معتبػرا الدراسػاتي مػف النػكع ىػذا يناسػب ألنػو يالتحميمػي الكصػفي المػني  الباحػث استخدـ
 الصػػػحية المؤسسػػػات فػػػي العمػػػؿ تطػػػكير فػػػي اإللكتركنيػػػة اإلدارة اسػػػتخداـ أيػػػر   عنكانػػػو لبحػػػث الدراسػػػة

  . -الجراحي رفيديا مستشفى -حالة دراسة العامميفي نظر كجية مف الحككمية
 

 الدراسة مجتمع 3.3
 

 عػدد بمػغ حيػث عامػؿي(600) عددىـ كالبالغ الجراحي رفيديا مستشفى في العامميف جميع الدراسة تشمؿ
 رقػػػـ كالجػػػدكؿ% 35 بنسػػػبة أنيػػػى 210 اإلنػػػاث عػػػدد بمػػػغ بينمػػػا% 65 بنسػػػبة ذكػػػر 390 مػػػنيـ الػػػذككر

 :المئكية كالنسبة الجنس لمتغير تبعا العامميف عدد الدراسة مجتمع كصؼ يبيف( 1.3)
 

  



57 

 لمتغيــر تبعــا الجراحــي رفيــديا مستشــفى فــي المئويــة والنســبة العــاممين أعــداد توزيــع( 1.3) الجــدول
  الجنس

 المئوية النسبة العدد الجراحي رفيديا مستشفى في العاممين
 65 % 390 ذكر

 35 % 210 أنثى

 100% 600 العام المجموع

 

 الدراسة عينة 4.3
 
 كافػة فػي الجراحػي رفيػديا مستشػفى فػي العػامميف أعػداد مػف% 20 بمغػت كالتػي الدراسػة عينػة اختيػار تػـ

 كجػػد مػػف عمػػى االسػػتبانات كتكزيػػع المستشػػفى أقسػػاـ حصػػر تػػـ فقػػد عشػػكائيي كبشػػكؿ المستشػػفى أقسػػاـ
 . صدفية العينة كانت فقد كبذلؾ سابقاني ذكرت التي النسبة ضمف عشكائي كبشكؿ
 تػػـ بأنػػو عممػػا المستشػػفى أقسػػاـ كافػة فػػي الجراحػػي رفيػػديا مستشػػفى فػي الدراسػػة لعينػػة كصػػؼ يمػػي كفيمػا
 .االستبانات جميع استرداد كتـ العامميف عمى استبانو( 120) تكزيع

 
 الجنس متغير حس  الدراسة عينة أفراد توزيع 1-
 

 :الجنس متغير حس  الدراسة عينة أفراد توزيع(  2.3)  رقم الجدول يبين

 الفئات التكرارات المئكية النسبة
53.3% 

46.7% 
100.0% 

 ذكر 64
 أنيى 56
 المجمكع 120

 
 الجػنس متغير حسب العينة أفراد تكزيع يبيف كالذم( 2.3)  الجدكؿ في الكاردة النتائ  خالؿ مف نالحظ

 نسػبة أف إلػى إشػارة كىذه% 46.7 كالبالغة اإلناث نسبة مف أعمى كىي% 53.3 بمغت الذككر نسبة أف
 . اإلناث مف أعمى ىي الذككر مف العامميف
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  العمر متغير حس  الدراسة عينة أفراد توزيع 2-
 :العمر متغير حس  الدراسة عينة أفراد توزيع( 3.3 )  رقم الجدول يبين

 الفئات التكرارات المئوية النسبة التراكمية النسبة
 سنة 30 مف أقؿ 36 30.0 30.0
 سنة 30 - 40 مف 44 36.7 66.7

 سنو 41 – 50 مف 32 26.7 93.3

 سنة 51 مف أكير 8 6.7 100.0

 100.0 120  

 
% 66.7 أف العمر متغير حسب الدراسة عينة أفراد تكزيع يبيف الذم(  3.3)  رقـ الجدكؿ مف لنا يتبيف
 أف كاضػػحان  كػػاف بينمػػا عامػػاني( (40اؿ أعمػػارىـ تتجػػاكز لػػـ كالتػػي الشػػابة العناصػػر مػػف ىػػـ العػػامميف مػػف

 عينػػة حجػػـ مػػف% 6.7اؿ تتجػػاكز ال ضػػئيمة نسػػبة ىػػي عامػػان ( (51اؿ أعمػػارىـ تتجػػاكز الػػذيف العػػامميف
 أعمػارىـ حدايػة ىي الجراحي رفيديا مستشفى في لمعامميف الغالبة الصفة أف لنا يتبيف ىنا كمف الدراسةي

 عمميػػـ مػػف اسػػتقالكا أك المبكػػر تقاعػػدىـ عمػػى حصػػمكا قػػد إمػػا كالخبػػرات الكبيػػرة األعمػػار أصػػحاب كأف
 .األخرل القطاعات في العمؿ إلى كانتقمكا الحككمي

 
 :التعميمي المستوى حس  الدراسة عينة أفراد توزيع3-
 

 :التعميمي المستوى حس  الدراسة عينة أفراد توزيع(  4.3)  رقم الجدول يبين
 الفئات التكرارات المئوية النسبة التراكمية النسبة

 دكف فما تكجييي 9 7.5 7.5

 متكسط دبمكـ 25 20.8 28.3

 بكالكريكس 66 55.0 83.3

 فأكير ماجستير 20 16.7 100.0

 المجمكع 120 100.0 

 
 كالػػػذيف الدراسػػػة عينػػػة شػػػممتيـ الػػػذيف العػػػامميف أف(  4.3)  رقػػػـ الجػػػدكؿ فػػػي كرد مػػػا خػػػالؿ مػػػف نالحػػػظ
 فػػػػي العػػػػامميف مجمػػػػكع مػػػػف% 71.7 نسػػػػبتيـ بمغػػػػت( بكػػػػالكريكس فػػػػأكيري ماجسػػػػتير شػػػػيادة) يحممػػػػكف
 نسػبة بمغت فيما ي%20.8 نسبتيـ بمغت متكسط دبمكـ شيادة يحممكف الذيف العامميف بينما ي المستشفى
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 المسػتكيات بباقي قكرنت ما إذا قميمة نسبة كىي% 7.5 دكف فما تكجييي شيادة يحممكف الذيف العامميف
 .التعميمية

 

 .الوظيفي المنص  حس  الدراسة عينة أفراد توزيع4- 
 

 :الوظيفي المنص  حس  الدراسة عينة أفراد توزيع(  5.3)  رقم الجدول يبين
 الفئات التكرارات المئوية النسبة التراكمية النسبة

 مدير 3 2.5 2.5

 قسـ رئيس 13 10.8 13.3
 شعبة رئيس 19 15.8 29.2

 بدكف درجة اشرافية 85 70.8 100.0

 المجمكع 120 100.0 

 
 حسػػب الدراسػػة عينػػة ألفػػراد المئكيػػة النسػػبة أف(  5.3)  الجػػدكؿ فػػي الػػكارد البيانػػات خػػالؿ مػػف نالحػػظ

 ي% 15.8الشػػعب رؤسػػاء ي%10.8 األقسػػاـ رؤسػػاء ي%2.5 المػػدراء يمػػي كمػػا كػػاف الػػكظيفي المنصػػب
 %.70.8الذيف ليس لدييـ درجة اشرافية  العامميف

 

 :العمل طبيعة حس  الدراسة عينة أفراد توزيع5-
 

 :العمل طبيعة حس  الدراسة عينة أفراد توزيع( 6.3 )  رقم الجدول يبين
 الفئات التكرارات المئوية النسبة التراكمية النسبة

 إدارم 31 25.8 25.8

 طبي 25 20.8 46.7

 مساند طبي 26 21.7 68.3
 تمريض 35 29.2 97.5

 صيدلي 3 2.5 100.0

 100.0 120  

 كبػػر إلػى يشػير كىػػذا%29.2 نسػبتيـ بمغػت حيػث التمػػريض دائػرة مػف ىػـ اسػػتجكابيـ تػـ نسػبة أعمػى إف
 دائػرة مػف نسػبة أقػؿ ككانػت% 25.8 بنسػبة اإلداريػكف ذلػؾ بعػد كتالىػـ العامميف مف الشريحة ىذه حجـ

 قػػكرف مػػا إذا جػػدان  قميػػؿ الػػدائرة ىػػذه فػػي العػػامميف عػػدد أف إلػػى يشػػير كىػػذا% 2.5 بمغػػت كالتػػي الصػػيدلة
 . الجراحي رفيديا مستشفى في العمؿ أنشطة تغطي التي الخمس الدكائر في العامميف بحجـ
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 :الخدمة سنوات عدد حس  الدراسة عينة أفراد توزيع6- 
 

 :الخدمة سنوات عدد حس  الدراسة عينة أفراد توزيع(  7.3)  رقم الجدول يبين
 الفئات التكرارات المئوية النسبة التراكمية النسبة

 سنكات 5 مف اقؿ 28 23.3 23.3

 سنة5 - 10مف 44 36.7 60.0
 سنة11- 15 مف 15 12.5 72.5

 سنة 15 مف أكير 33 27.5 100.0

 المجمكع 120 100.0 

 
 حجػـ مف% 72.5 نسبتو ما يشكمكف سنة (15)اؿ خدمتيـ سنكات تتجاكز ال الذيف العامميف أف نالحظ
 .المستجكبة العينة

 
 :الحاسو  باستخدام المعرفة درجة حس  الدراسة عينة أفراد توزيع -7
 

 :الحاسو  باستخدام المعرفة درجة حس  الدراسة عينة أفراد توزيع( 8.3 )  رقم الجدول ينبي
 الفئات التكرارات المئوية النسبة التراكمية النسبة

 ضعيؼ 4 3.3 3.3

 مقبكؿ 8 6.7 10.0

 متكسط 12 10.0 20.0

 جيد 23 19.2 39.2

 جدان  جيد 49 40.8 80.0

 ممتاز 24 20.0 100.0

 المجمكع 120 100.0 

 فػػي معػػرفتيـ درجػػة العينػػة أفػػراد مػػف% 80 أف(   8.3) الجػػدكؿ فػػي الػػكاردة النتػػائ  خػػالؿ مػػف نالحػػظ
 دكف فمػا متكسػط معػرفتيـ درجػة الػذيف نسػبة بمغػت بينمػا جػداني جيػدة نسػبة كىي فكؽ فما جيد الحاسكب

 .المستجكبيف مجمكع مف% 20
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 ؟ عممك في تستخدمو حاسو  جياز لديك يتوفر ىل -8
 

 الـذي القسـم فـي الحاسـو  أجيـزة تـوفر حسـ  الدراسـة عينـة أفـراد توزيـع( 9.3 )  رقم الجدول يبين
 ال أم بو يعممون

 الفئات التكرارات المئوية النسبة التراكمية النسبة

 نعـ 115 95.8 95.8

 ال 5 4.2 100.0

 المجمكع 120 100.0 

 
 لػػدييـ يكجػػد العينػػة أفػػراد مػػف% 95.8 أف( 9.3 )  رقػػـ الجػػدكؿ فػػي الػػكاردة البيانػػات خػػالؿ مػػف نالحػػظ
 مػػا كأف الكتركنيػػان  مغطيػػة األقسػػاـ غالبيػػة أف إلػػى يشػػير كىػػذا عمميػػـي فػػي يسػػتخدمكنيا حاسػػكب أجيػػزة
 ضػئيمة نسػبة كىػي عمميػـ فػي يسػتخدمكنو حاسػكب جيػاز لػدييـ يكجػد ال العينػة أفػراد مف% 4.2 نسبتو
 .كالمطبخ يالنظافة المغسمة أقساـ في العامميف عمى ذلؾ كيقتصر جدان 
 
 .مسؤوليتك ضمن تقع التي بالنظام المتصمة الحاسو  أجيزة عدد -9
 

 بالنظام المتصمة الحاسو  أجيزة عدد حس  الدراسة عينة أفراد توزيع( 10.3 )  رقم الجدول يبين
 الفئات التكرارات المئوية النسبة التراكمية النسبة

 أجيزة يكجد ال 13 10.8 10.8

 جياز1- 2 مف يكجد 55 45.8 56.6

 جيازيف مف أكير يكجد 52 43.4 100.0

 المجمكع 120 100.0 

 متصػمة حاسػكب أجيػزة لدييـ يتكفر الذيف العينة أفراد نسبة أف( 10.3 )  رقـ الجدكؿ خالؿ مف نالحظ
 أجيػػزة لػػدييـ يكجػػد ال الػػذيف العينػػة أفػػراد نسػػبة بينمػػا ي% 89.2 بمغػػت مسػػؤكليتيـ ضػػمف كتقػػع بالنظػػاـ
 % .10.2 بمغت قد مسؤكليتيـ ضمف كتقع بالنظاـ متصمة حاسكب
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 عممك؟ في المحوسبة المعمومات لنظم استخدامك مدى ما -10
 

 المحوسـبة المعمومـات لـنظم استخداميم حس  الدراسة عينة أفراد توزيع( 11.3 )  رقم الجدول يبين
 :عمميم في

 الفئات التكرارات المئوية النسبة التراكمية النسبة
 الكقت معظـ 74 61.7 61.7

 غالبان  29 24.2 85.8

 أحيانان  11 9.2 95.0

 استخدمو ال 6 5.0 100.0

 المجمكع 120 100.0 

 

 المعمكمػات نظػـ يسػتخدمكف العينػة أفػراد مػف الكبػرل النسبة أف(  11.3)  رقـ الجدكؿ خالؿ مف نالحظ
 غالػب الحكسػبة المعمكمػات نظػـ يسػتخدمكف الذيف كنسبة ي% 61.7 بنسبة كذلؾ الكقت معظـ الحكسبة
  .%6 الحكسبة المعمكمات نظـ يستخدمكف ال الذيف نسبة كانت يفيما%24.2 بمغت كقتيـ

 
 الدراسة أداة  5.3
 

 :أقساـ يالية مف تتككف استبانة بتطكير الباحث قاـ الدراسة أىداؼ لتحقيؽ
 

 األول القسم
 لمعػػػامميف الشخصػػػية البيانػػػاتعمػػػى  المسػػػح ألفػػػراد الديمكغرافيػػػة المتغيػػػرات عمػػػى الجػػػزء ىػػػذا يشػػػتمؿ -أ
 المعرفة درجة العمؿي طبيعة الخدمةي سنكات الكظيفيي المنصب التعميميي المستكل ي العمر ي الجنس)

 (.الحاسكب باستخداـ
 حاسػػػكب جيػػػاز لػػديؾ يتػػػكفر ىػػػؿ) لمعػػامميف العمػػػؿ بيئػػػة بيانػػات متغيػػػرات عمػػػى الجػػزء ىػػػذا يشػػتمؿ - 

 مػدل مػا مسػؤكليتؾي ضػمف تقػع كالتػي بالنظػاـ المتصػمة الحاسػكب أجيػزة عػدد ؟ي عممػؾ فػي تسػتخدمو

 (.المستشفى في بو تعمؿ الذم القسـ عممؾ؟ي في المحكسبة المعمكمات لنظـ استخدامؾ
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 الثاني القسم
 فػػػي* اإللكتركنيػػػة اإلدارة باسػػػتخداـ عالقػػػة ليػػػا مجػػػاالت تتضػػػمف كالتػػػي اإلسػػػتبانة فقػػػرات عمػػػى يشػػػتمؿ
   الجراحي رفيديا مستشفى في العامميف نظر كجية مف الحككمية الصحية المؤسسات في العمؿ تطكير
: اليػاني المجاؿ ي(المنجز العمؿ حجـ كزيادة العمؿ إنجاز سرعة) اإلنتاجية زيادة: األكؿ المجاؿ ي كىي

 اسػترجاع كسػرعة البيانػات حفػظ سػيكلة) البيانػات معالجػة سػيكلة: اليالث المجاؿ ي العمؿ جكدة تحسيف
  (. الطبي/اإلدارم) القرار اتخاذ: الرابع المجاؿ ي(البيانات

 
 الثالث القسم
 اإلدارة اسػتخداـ تكاجػو التػي بالمعكقػات عالقػة ليػا مجػاالت تتضػمف كالتػي اإلسػتبانة فقرات عمى يشتمؿ

 المعكقػات: اليػاني المجػاؿ اإلداريةي المعكقات: األكؿ المجاؿ:) الجراحي رفيديا مستشفى في االلكتركنية
 (.المالية المعكقات: الرابع المجاؿ البشريةي المعكقات: اليالث المجاؿ التقنيةي

 
 األداة صدق  6.3
 
 األداةي مصػػػداقية عمػػػى لمحكػػػـ محكمػػػيف عػػػدة استشػػػارة خػػػالؿ مػػػف التحميػػػؿ أداة صػػػدؽ مػػػف التحقػػػؽ تػػػـ

 كالتحميػػؿ الدراسػػةي ألىػػداؼ مناسػػبتيا كمػػدل القيػػاس كأسػػاليب كتعريفاتيػػاي األساسػػية المتغيػػرات كاختيػػار
 كدقػة الترميػز نظػاـ كيبػات التحميؿ لفقرات الكاضح اإلجرائي كالتعريؼ كفقراتياي األداة لعناصر المنطقي
 فػػػي كالدقػػػة الدراسػػػةي فػػػي الصػػػحيحة المنيجيػػػة كاإلجػػػراءات الظػػػكاىري لتكػػػرار الػػػكافي كالحصػػػر الباحػػػثي
 عمى عرضيا تـ يـ كمف المشرؼ مع كمناقشتيا االستبانة بإعداد الباحث قاـ كقد. التحميؿ عينة اختيار

 يالمقيػاس فقػرات مضػمكف فػي رأييػـ إلبػداء كاالختصػاص الخبػرةي ذكم الجامعييف األساتذة مف مجمكعة
 ككاقػػػع يتناسػػػب بمػػػا صػػػياغتيا إعػػػادة ككػػػذلؾ عميػػػوي بنػػػاءن  الفقػػػرات بعػػػض كتعػػػديؿ مالحظػػػاتيـ أخػػػذ كتػػػـّ 

 مكافقػػػة مػػػف يزيػػػد أك% 80 نسػػػبة عمػػػى نالػػػت كالتػػػي األداة فقػػػرات اختيػػػار تػػػـ كقػػػد الفمسػػػطينيي مجتمعنػػػا
 .المحكميف

 
 األداة ثبات  7.3
 

 إعػادة إمكانية مدل تبيافك  التحميؿ عممية جكدة عمى لمحكـ مقياس استخداـيعني  إف يبات أداة الدراسة
 اإلجػراءات كنفػس األسػمكب لػنفس باحػث أم اسػتخداـ إف آخر بمعنى النتائ ي نفس إلى لمكصكؿ العمؿ

 مػػػف صػػادقة اسػػتدالالت عمػػؿ مػػف كيمكنػػو كاحػػدةي نتػػائ  إلػػى ينتيػػي سػػكؼ معينػػة مػػادة عمػػى المطبقػػة
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 يتضمف المحتكل تحميؿ في الميمة الخطكات كأحد كمتسقةي يابتة التصنيؼ طريقة تككف بحيث النصي
 الخػارجييف لممحممػيف بعػد فيمػا تسػمح التعميمػات كىػذه المسػجمةي التعميمػات مػف كاضػحة مجمكعة تطكير
 .الدقة متطمبات استيفاء يتـ حتى بالتدرب

 
 العمؿ تطكير في اإللكتركنية اإلدارة استخداـ ألير ككؿ لوداة( ألفا كركنباخ) اليبات معامؿ احتساب تـ
  الجراحػػي رفيػػديا مستشػػفى -حالػػة دراسػػة العػػامميفي نظػػر كجيػػة مػػف الحككميػػة الصػػحية المؤسسػػات فػػي

 كىػي  0.95ككػؿ لػوداة( ألفػا كركنبػاخ) اليبػات معامػؿ كبمػغ  حػدةي عمػى كػؿ لػوداة المككنػة كلممجاالت
       .)  (Cronbach, 1951 احصائيان  مقبكلة قيمة

                                                                    
 مكضػح ىػك كمػاي حػده عمػى كػؿ الدراسة أداة منيا تتككف التي لممجاالت اليبات معامؿ احتساب تـ كما
 (. 12.3 ) رقـ جدكؿ في التفصيؿ في
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 وعددىا األسئمة وأرقام مجاالتيا حيث من الفا كرونباخ ثبات معامل قيم(:  12.3 ) رقم جدول

 الفقرات أرقام المجاالت
 معامل قيمة الفقرات عدد لممجال التابعة

 (α) كرونباخ
 العمل إنجاز سرعة) اإلنتاجية زيادة

 0.84 8 20-12 (المنجز العمل حجم وزيادة

 0.81 11 31-21 العمل جودة تحسين

 حفظ سيولة) البيانات معالجة سيولة
 0.83 12 43-32 (البيانات استرجاع وسرعة البيانات

 0.86 11 54-44 ( الطبي/اإلداري) القرار اتخاذ
 0.80 6 60-55 اإلدارية المعوقات
 0.88 6 66-61 التقنية المعوقات

 0.75 4 70-67 البشرية المعوقات

 0.81 5 75-71 المالية المعوقات
 0.95 63 75-12 الكمي

 

  (0.95)األداة لبنػكد الكميػة( ألفػا كركنبػاخ) معامػؿ قيمػة أف السػابؽ(  12.3 ) رقػـ الجػدكؿ مػف يتضػح
 كجميعيػا ي(0.88-0.75) بػيف مػا لممجػاالت اليبػات معامػؿ قيمػة كتراكحػت إحصائياني مقبكلة قيمة كىي
 معامػػؿ  كقيمػػة التقنيػػة المعكقػػات مجػػاؿ ىػػك المجػػاالت ىػػذه قػػيـ أعمػػى أف كيتضػػح إحصػػائياني مقبكلػػة قػػيـ

 بمػػغ يبػػات بمعامػػؿ التقنيػػة المعكقػػات ىػػك المجػػاالت ىػػذه قػػيـ أقػػؿ أف يتضػػح كمػػا0.88 ) ) ىػػي ايباتيػػ
.(0.75) 

 
 الدراسة متغيرات  8.3
 

 االلكتركنية اإلدارة: المستقمة المتغيرات
 

ـــرات  معالجػػػة سػػػيكلة المنجػػػزي العمػػػؿ جػػػكدة تحسػػػيف اإلنتاجيػػػةي زيػػػادة)  العمػػػؿ تطػػػكير: التابعـــة المتغي
 (. القرار اتخاذ عممية البياناتي

 
 سػنكات العمػؿي طبيعػة الػكظيفيي المنصب التعميميي المستكل ي العمر ي الجنس: الديمغرافية المتغيرات
 .الحاسكب باستخداـ المعرفة درجة الخدمةي
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 الدراسة تطبيق إجراءات 9.3
 

 :التالية بالخطكات الباحث قاـ الدراسة الستكماؿ
 .الدراسة بمكضكع عالقة ليا التي السابقة كالدراسات التربكم األدب مراجعة 1.

 . كيباتيا صدقيا مف كالتحقؽ الدراسة أداة إعداد 2.

 .العينة كاختيار الدراسة مجتمع حصر 3.

 .الدراسة بتطبيؽ العالقة ذات الجيات مكافقة عمى لمحصكؿ الرسمية اإلجراءات استكماؿ 4.

 .الدراسة عينة أفراد عمى اإلستبانات تكزيع 5.

 .تكزيعيا تـ التي اإلستبانات استرجاع 6.

 .كتحميميا البيانات جمع 7.

 .النتائ  عرض 8.

 .    التكصيات كتابة 9.
 

 اإلحصائية المعالجة10.3 
 

 SPSS) االجتماعيػػة لمعمػػكـ اإلحصػػائية الػػرـز برنػػام  عمػػى كتفريغيػػا الدراسػػة لعينػػة البيانػػات جمػػع تػػـ

 أيػػر   الدراسػػة ألداة ( Cronbach Alpha األفػػ كركنبػػاخ) اليبػػات معامػػؿ قيمػػة حسػػاب كتػػـ ي(20
 نظػػػػر كجيػػػػة مػػػػف الحككميػػػػة الصػػػػحية المؤسسػػػػات فػػػػي العمػػػػؿ تطػػػػكير فػػػػي اإللكتركنيػػػػة اإلدارة اسػػػػتخداـ
 المتكسػػطات حسػػاب يػػـ األداةي صػػدؽ مػػف كالتحقػػؽ"  الجراحػػي رفيػػديا مستشػػفى -حالػػة دراسػػة العػػامميفي
 كتػػػـ الدراسػػػة فرضػػػيات لفحػػػص العػػػامميف السػػػتجابات المئكيػػػة كالنسػػػب المعياريػػػة كاالنحرافػػػات الحسػػػابية
 One Way ANOVA اختبػار كاسػتخدـ( Independent Sample t- test) ت اختبػار اسػتخداـ
 الدراسػةي فػي كردت التػي المسػتقمة لممتغيػرات تبعػا الحسػابية المتكسػطات بػيف اإلحصػائية الداللػة لمعرفة

 كما تـ استخداـ معادلة االنحدار المتعدد لمعرفة أير المتغيرات المستقمة عمى المتغير التابع. 
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 الرابع الفصل

 ومناقشتيا الدراسة نتائج
 

 تمييد 1.4
 

 اإلحصائية الرـز برنام  باستخداـ إدخاليا تـ التي الكمية اإلحصائية لمبيانات عرضا الفصؿ ىذا تناكؿ
 اإلدارة اسػػػتخداـ أيػػػر بتحميػػػؿ المتميمػػػة الدراسػػػة أداة عبػػػر جمعػػػت كالتػػػي يSPSS االجتماعيػػػة لمدراسػػػات
 مستشػفى فػي العػامميف نظػر كجيػة مػف الحككميػة الصػحية المؤسسػات في العمؿ تطكير في اإللكتركنية

 مستشػػفى فػػي العمػػؿ تكاجػػو التػػي المعكقػػات إلػػى التعػػّرؼ إلػػى الدراسػػة ىػػذه ىػػدفت كمػػا ،الجراحػػي رفيػػديا
 بػيف العالقػة عمى التعرؼ الدراسة أىداؼ مف كاف كقد االلكتركنيةي اإلدارة تطبيؽ نتيجة الجراحي رفيديا

 أفػراد نظػر كجيػة مػف الجراحػي رفيػديا مستشػفى فػي العمػؿ تطكير كمتغيرات اإللكتركنية اإلدارة استخداـ
 اإللكتركنيػة اإلدارة اسػتخداـ أيػر بتحميػؿ الدراسػة عينػة أفػراد تقػدير اخػتالؼ عمػى التعػرؼ ككذلؾ العينةي

 الديمكغرافيػػة لممتغيػػرات تبعػػا  العػػامميف نظػػر كجيػػة مػػف الجراحػػي رفيػػديا مستشػػفى فػػي العمػػؿ تطػػكير فػػي
 باسػػتخداـ كالمعرفػػة التعميمػػيي كالمسػػتكل الػػكظيفيي كالمنصػػب كالعمػػري الجػػنسي) ميػػؿ مػػنيـ لممستقصػػى
 كذلػػػؾ عنيػػػا انبيقػػػت التػػػي الفرضػػػيات كفحػػػص الدراسػػػة أسػػػئمة عػػػف باإلجابػػػة الباحػػػث قػػػاـ ي( الحاسػػػكب

 المعتمػػدة اآلتيػػة الحسػػابية المتكسػػطات اعتمػػدت النتػػائ  تفسػػير أجػػؿ كمػػفي الدراسػػة نتػػائ  السػػتخالص
 :كاآلتي الفقرات عمى باالستجابة كالخاصة الخماسي ليكرت مقياس حسب إحصائيان 

 .جدان  مرتفعة درجة(  5.00-4.20 مف)  -
 .مرتفعة درجة(  4.19-3.40 مف)  -
 .متكسطة درجة( 3.39 - 2.60مف)  -
 .منخفضة درجة(  2.59-1.80 مف)  -
 .جدان  منخفضة درجة(  1.79-1.00 مف)  -
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 الدراسة بأسئمة المتعمقة النتائج 2.4
 

 :اآلتي عمى الدراسة أسئمة نصت
 كجيػػة مػػف الحككميػػة الصػحية المؤسسػػات فػػي العمػؿ تطػػكير فػػي اإللكتركنيػة اإلدارة اسػػتخداـ أيػػر مػا 1.

 الجراحي؟ رفيديا مستشفى في العامميف نظر
 ؟الجراحي رفيديا مستشفى في العمؿ إنتاجية زيادة في االلكتركنية اإلدارة استخداـ أير ما -
 الجراحي؟ رفيديا مستشفى في المنجز العمؿ جكدة تحسيف في االلكتركنية اإلدارة استخداـ أير ما -

 الجراحي؟ رفيديا مستشفى في البيانات معالجة سيكلة في االلكتركنية اإلدارة استخداـ أير ما -
 الجراحي؟ رفيديا مستشفى في القرار اتخاذ عممية في االلكتركنية اإلدارة استخداـ أير ما -
  االلكتركنية؟ اإلدارة تطبيؽ نتيجة الجراحي رفيديا مستشفى في العمؿ تكاجو التي المعكقات ىي ما 2.

 فػػػي العمػػػؿ تطػػػكير فػػػي اإللكتركنيػػػة اإلدارة اسػػػتخداـ أيػػػر حػػػكؿ الدراسػػػة عينػػػة تقػػػديرات تختمػػػؼ ىػػػؿ 3.
 ميػػؿ مػػنيـ لممستقصػػى الديمكغرافيػػة لممتغيػػرات تبعػػا  العػػامميف نظػػر كجيػػة مػػف الجراحػػي رفيػػديا مستشػػفى

 ؟(الحاسكب باستخداـ كالمعرفة التعميميي كالمستكل الكظيفيي كالمنصب كالعمري الجنسي)
 المعكقػػات القػراري اتخػػاذ البيانػاتي معالجػػة سػيكلة العمػػؿي جػكدة تحسػػيف مػف لكػػؿ المشػترؾ األيػػر مػا 5.

 رفيديا مستشفى في اإلنتاجية زيادة في المالية كالمعكقات البشريةي المعكقات التقنيةي المعكقات االداريةي
  العامميف؟ نظر كجية مف الجراحي

 
 لمدراسة والرئيس األول بالسؤال المتعمقة النتائج .1.2.4

 

 فػػي العمػػؿ تطػػكير فػػي االلكتركنيػػة اإلدارة اسػػتخداـ أيػػر مػػا   عمػػى الدراسػػة ىػػذه فػػي األكؿ السػػؤاؿ يػػنص
  . الجراحي؟ رفيديا مستشفى

 
 المبحكييف الستجابات المعيارية كاالنحرافات الحسابية المتكسطات استخراج تـ السؤاؿ ىذا عمى لإلجابة

 . العمؿ تطكير في االلكتركنية اإلدارة استخداـ أير حكؿ الجراحي رفيديا مستشفى في العامميف مف
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ــم جــدول ــات الحســابية المتوســطات( 1.4 )  رق ــات المعياريــة واالنحراف  أثــر حــول المبحــوثين إلجاب
 .الجراحي رفيديا مستشفى في العمل إنتاجية زيادة في االلكترونية اإلدارة استخدام
 رقم
 الفقرة

 الفقـــــــرة
 االنحراف
 المعياري

 المتوسط
 الحسابي

 النسبة
 المئوية

 درجة
 االثر

12 
 المطمكبة األعماؿ إنجاز عمى النظاـ يساعد

 .ليا المحّدد بالكقت
.70 4.21 84% 

 مرتفعة
 جدان 

13 

 المستشفى ىيكمية مع الصالحيات النظاـ يربط

 كالمياـ الكاجبات إنجاز عمى تساعد بطريقة

 .بسرعة

 مرتفعة 82% 4.08 83.

14 
 لإلبداع لممكظفيف الكقت مف مزيد النظاـ يتيح

 .العمؿ في
 مرتفعة 74% 3.71 1.08

15 
 العمؿ انجاز سرعة في المتكفرة األجيزة تساعد

 .المناسب الكقت في
 مرتفعة 79% 3.94 90.

16 
 كسرعة االنتظار كقت تقصير في النظاـ يساىـ

 .الخدمة تقديـ في
 مرتفعة 80% 4.01 90.

17 
 التي كالتسييالت االستجابة بزيادة النظاـ يساىـ

 .المستشفى في المريض يجدىا
 مرتفعة 80% 4.00 84.

19 
 فترة في كبير عمؿ حجـ انجاز النظاـ يمكف

 .قصيرة زمنية
 مرتفعة 76% 3.80 96.

20 
 يتناسب المستخدـ لمنظاـ تحديث يكجد

 .العمؿ كمتطمبات
 مرتفعة 68% 3.40 1.04

 مرتفعة %78 3.89 63. اإلنتاجيــــة زيـــادة
 االلكتركنيػة اإلدارة اسػتخداـ بػأف يقػركا الجراحػي رفيديا مستشفى في العامميف أف(   1.4) الجدكؿ أظير
( المنجػػػز العمػػػؿ حجػػػـ كزيػػػادة العمػػػؿ انجػػػاز سػػػرعة)  العمػػػؿ إنتاجيػػػة زيػػػادة فػػػي سػػػاىمت المستشػػػفى فػػػي

  بإنتاجية ذلؾ قكرف ما إذا مرتفعةي مكافقة بدرجة أم( 0.63) معيارم كانحراؼ( 3.89) حسابي بمتكسط
 :  يمي كما النتائ  جاءت حيث الدراسة فقرات حسب كذلؾ االلكتركنية اإلدارة استخداـ قبؿ العمؿ

 
 مكافقػػػة بدرجػػػة (4.21) الحسػػػابي كالمتكسػػػط( 0.70) المعيػػػارم االنحػػػراؼ بمػػػغ( 12) رقػػػـ الفقػػػرة فػػػي1- 

 . ليا المحّدد بالكقت المطمكبة األعماؿ إنجاز عمى يساعد النظاـ بأف العاممكف يؤكد كىنا جداي مرتفعة
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 مكافقػػػة بدرجػػػة( 4.08) الحسػػػابي كالمتكسػػػط( 0.83) المعيػػػارم االنحػػػراؼ بمػػػغ( 13) رقػػػـ الفقػػػرة فػػػي 2-
 إنجػاز عمػى تسػاعد بطريقػة المستشػفى ىيكميػة مػع الصػالحيات يػربط النظػاـ أف عمػى يػدؿ كىػذا مرتفعػة

 . بسرعة كالمياـ الكاجبات
 مكافقػػة بدرجػػة( 4.01)  الحسػػابي كالمتكسػػط( 0.90) المعيػػارم االنحػػراؼ بمػػغ( 16) رقػػـ الفقػػرة فػػي 3-

 .الخدمة تقديـ في كسرعة االنتظار كقت تقصير في يساىـ النظاـ أف عمى يدؿ كىذا مرتفعة
 مكافقػػة بدرجػػة( 4.00)  الحسػػابي كالمتكسػػط( 0.84) المعيػػارم االنحػػراؼ بمػػغ( 17) رقػػـ الفقػػرة فػػي 4-

 فػي المػريض يجػدىا التػي كالتسػييالت االسػتجابة بزيػادة يسػاىـ  النظػاـ أف عمػى يػدؿ كىػذا مرتفعػة

 . المستشفى
 مكافقػػػة بدرجػػػة( 3.94) الحسػػػابي كالمتكسػػػط( 0.90) المعيػػػارم االنحػػػراؼ بمػػػغ( 15) رقػػػـ الفقػػػرة فػػػي 5-

 .المناسب الكقت في العمؿ انجاز سرعة في تساعد المتكفرة األجيزة أف عمى يدؿ كىذا مرتفعة
 مكافقػػة بدرجػػة( 3.80  (الحسػػابي كالمتكسػػط( 0.96) المعيػػارم االنحػػراؼ بمػػغ( 19) رقػػـ الفقػػرة فػػي 6-

 .قصيرة زمنية فترة في كبير عمؿ حجـ انجاز مف العامميف يمكف النظاـ أف عمى يدؿ كىذا مرتفعة
 عمػػى يػدؿ كىػذا( 3.71)  الحسػػابي كالمتكسػط( 1.08) المعيػارم االنحػراؼ بمػػغ( 14) رقػـ الفقػرة فػي 7-
 كاحػد مف أكبر معيارم انحراؼ كجكد كلكفي العمؿ في لإلبداع لممكظفيف الكقت مف مزيد يتيح النظاـ أف
 .المبحكييف آراء في كتبايف تشتت كجكد عمى يدؿ
 مكافقػػة بدرجػػة( 3.40  (الحسػػابي كالمتكسػػط( 1.04) المعيػػارم االنحػػراؼ بمػػغ( 20) رقػػـ الفقػػرة فػػي 8-

 .العمؿ كمتطمبات يتناسب المستخدـ لمنظاـ تحديث يكجد أنو عمى يدؿ كىذا مرتفعة
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ــم جــدول ــات الحســابية المتوســطات(   2.4) رق ــات المعياريــة واالنحراف  أثــر حــول المبحــوثين إلجاب
 .الجراحي رفيديا مستشفى في العمل جودة تحسين في االلكترونية اإلدارة استخدام
 رقم
 الفقرة

 المتوسط الفقرة
 الحسابي

 االنحراف
 المعياري

 النسبة
 المئوية

 درجة
 الموافقة

21 
 حسػب األعمػاؿ إنجػاز االعتبػار بعػيف النظػاـ يأخػذ

 .المحددة العمؿ آلية
 مرتفعة 79% 71. 3.93

 مرتفعة %72 1.0 3.58 .األخطاء مف األدنى بالحد االلكتركني األداء يتميز 22
 مرتفعة %72 86. 3.61 .العمؿ تحسيف عمى المتكفرة الفنية البيئة تساعد 23

24 
 االلكتركنيػة الخػدمات جػكدة المستشػفى إدارة تتػابع

 .المقدمة
 مرتفعة 69% 1.04 3.43

25 
 المتعمقػة البيانػات تحػديث إمكانيػة النظػاـ يػكفر

 .بالمرضى
 مرتفعة 78% 75. 3.88

26 
 المتعمقػة البيانػات تحػديث إمكانيػة النظػاـ يػكفر

 .بالمكظفيف
 مرتفعة 78% 80. 3.89

27 

  ITاؿ مكظػػؼ بتبميػػغ المستشػػفى إدارة تقػػكـ
 مػف أك المستشػفى داخػؿ تحػدث التػي بػالتنقالت

 .آخر مستشفى إلى مستشفى

 مرتفعة 69% 90. 3.47

 متكسطة %68 80. 3.39 .المدخمة الطبية المعمكمات جكدة مف اإلدارة تتحقؽ 28

29 

 ذات الجيػات مػع بالتنسػيؽ المستشػفى إدارة تعمػؿ

 النظػاـ عمػى تدريبيػة دكرات عقػد عمػى العالقػة

 .العامميف ميارات لزيادة االلكتركني

 متكسطة 62% 1.06 3.09

30 
 بيف بسيكلة المعمكمات تدفؽ عمى القدرة النظاـ لدل

 .المختمفة األقساـ
 مرتفعة 80% 69. 3.98

31 
 القػرارات اتخػاذ مػف القػرار صػناع النظػاـ يمكػف

 الخدمة جكدة تحسيف في تساىـ كالتي المناسبة
 مرتفعة 74% 88. 3.72

 مرتفعة %73 52. 3.63 العمــــل جـــودة تحســــين
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 االلكتركنيػة اإلدارة اسػتخداـ بػأف يقػركا الجراحػي رفيديا مستشفى في العامميف أف(   2.4) الجدكؿ يظير
 معيػارم كانحػراؼ( 3.63) قيمتػو بمغت حسابي بمتكسط العمؿ جكدة تحسيف في ساىمت المستشفى في
 :  يمي كما جاءت حيث الدراسة فقرات خالؿ مف ذلؾ تبيف كقد مرتفعةي مكافقة بدرجة أم( 0.52)

 مكافقة بدرجة أم( 3.98)  الحسابي كالمتكسط( 0.69) المعيارم االنحراؼ بمغ( 30) رقـ الفقرة في 1-
 . المختمفة األقساـ بيف بسيكلة المعمكمات تدفؽ عمى القدرة النظاـ لدل أف عمى يدؿ كىذا مرتفعة

 مكافقػة بدرجػة أم( 3.93) الحسػابي كالمتكسػط( 0.71) المعيػارم االنحراؼ بمغ( 21) رقـ الفقرة في 2-
 .المحددة العمؿ آلية حسب األعماؿ إنجاز االعتبار بعيف يأخذ النظاـ أف عمى يدؿ كىذا مرتفعة

 مكافقة بدرجة أم( 3.89)  الحسابي كالمتكسط( 0.80) المعيارم االنحراؼ بمغ( 26) رقـ الفقرة في 3-
  بالمكظفيفي المتعمقة البيانات تحديث إمكانية يكفر النظاـ أف عمى يدؿ كىذا مرتفعة

 عمػػى يػدؿ كىػذا( 3.88)  الحسػػابي كالمتكسػط( 0.75) المعيػارم االنحػراؼ بمػػغ( 25) رقػـ الفقػرة فػي 4-
 .بالمرضى المتعمقة البيانات تحديث إمكانية يكفر النظاـ أف
 مكافقػة بدرجػة أم( 3.72) الحسػابي كالمتكسػط( 0.88) المعيػارم االنحراؼ بمغ( 31) رقـ الفقرة في 5-

 تحسيف في تساىـ كالتي المناسبة القرارات اتخاذ مف القرار صناع يمكف النظاـ أف عمى يدؿ كىذا مرتفعة

 . الخدمة جكدة
 مكافقػة بدرجػة أم( 3.61) الحسػابي كالمتكسػط( 0.86) المعيػارم االنحراؼ بمغ( 23) رقـ الفقرة في 6-

 .العمؿ تحسيف عمى تساعد المتكفرة الفنية البيئة أف عمى يدؿ كىذا مرتفعة
 مكافقػة بدرجػة أم( 3.58) الحسػابي كالمتكسػط( 1.00) المعيػارم االنحراؼ بمغ( 22) رقـ الفقرة في 7-

 . األخطاء مف األدنى بالحد يتميز االلكتركني األداء أف عمى يدؿ كىذا مرتفعة
 مكافقػة بدرجػة أم( 3.47) الحسػابي كالمتكسػط( 0.90) المعيػارم االنحراؼ بمغ( 27) رقـ الفقرة في 8-

 أك المستشػفى داخػؿ تحػدث التػي بػالتنقالت  ITاؿ مكظػؼ بتبميػغ المستشػفى إدارة عمػى يدؿ كىذا مرتفعة

 .آخر مستشفى إلى مستشفى مف
 تقػع النسػبة كىػذه( 3.43) الحسػابي كالمتكسػط( 1.04) المعيػارم االنحػراؼ بمػغ( 24) رقػـ الفقرة في 9-

 إدارة كانػت مػػا إذا العػػامميف مػػف قميمػػة نسػػبة معرفػػة عػدـ عمػػى يػػدؿ كىػػذا( مرتفعػػة) مكافقػػة درجػػة ضػمف

 يدؿ كاحد عف المعيارم االنحراؼ قيمة كزيادة الي أـ المقدمة االلكتركنية الخدمات جكدة تتابع المستشفى
 . العينة أفراد إجابات تفاكت عمى
 تقػع النسػبة كىذه( 3.39) الحسابي كالمتكسط( 0.80) المعيارم االنحراؼ بمغ( 28) رقـ الفقرة في 10-

 كانػػت مػػا إذا العػػامميف مػػف بيػػا بػػأس ال نسػػبة معرفػػة عػػدـ عمػػى يػػدؿ كىػػذا متكسػػطة مكافقػػة درجػػة ضػػمف
 . ال أـ المدخمة الطبية المعمكمات جكدة مف تتحقؽ المستشفى إدارة
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 تقػع النسػبة كىذه( 3.09) الحسابي كالمتكسط( 1.06) المعيارم االنحراؼ بمغ( 29) رقـ الفقرة في 11-
 كانػػت مػػا إذا العػػامميف مػػف بيػػا بػػأس ال نسػػبة معرفػػة عػػدـ عمػػى يػػدؿ كىػػذا متكسػػطة مكافقػػة درجػػة ضػػمف
 االلكتركنػي النظػاـ عمى تدريبية دكرات عقد عمى العالقة ذات الجيات مع بالتنسيؽ تعمؿ المستشفى إدارة

 تفػػاكت عمػػى يػػدؿ صػػحيح كاحػػد عػػف المعيػػارم االنحػػراؼ قيمػػة كزيػػادة الي أـ العػػامميف ميػػارات لزيػػادة
 .العينة أفراد إجابات
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ــم جــدول ــات الحســابية المتوســطات(   3.4) رق ــات المعياريــة واالنحراف  أثــر حــول المبحــوثين إلجاب
 .الجراحي رفيديا مستشفى في البيانات معالجة سيولة في االلكترونية اإلدارة استخدام
 رقم
 الفقرة

 المتوسط الفقرة
 الحسابي

 االنحراف
 المعياري

 النسبة
 المئوية

 درجة
 الموافقة

 %86 65. 4.28 .كيسر بسيكلة النظاـ خالؿ مف البيانات إدخاؿ يتـ 32
 مرتفعة
 جدا

 %86 78. 4.28 .الكتركنينا الطبية السجالت بحفظ النظاـ يقـك 33
 مرتفعة
 جدا

 مرتفعة %69 91. 3.44 .المخزنة المعمكمات صحة مدل مف اإلدارة تتحقؽ 34
 مرتفعة %74 85. 3.69 .بالعامميف الخاصة بالمعمكمات النظاـ تحديث يتـ 35

36 
 عػف احتياطيػة الكتركنيػة بنسػخة الصػحة كزارة تحػتفظ

 .المرضى ممؼ
 مرتفعة 71% 83. 3.56

37 
 عػف احتياطيػة الكتركنيػة بنسػخة الصػحة كزارة تحػتفظ

 .العامميف ممؼ
 مرتفعة 73% 79. 3.63

38 
 تػـ التػي البيانػات إلػى الرجػكع بإمكانيػة النظػاـ يتمتػع

 .كقت أم في حفظيا
4.21 .69 84% 

 مرتفعة
 جدا

39 
 الػكرقي الطبػي الممػؼ عػف االسػتغناء فرصػة النظػاـ يتيح

 .اإللكتركني الطبي السجؿ بكاسطة كمينا لممريض
 مرتفعة 80% 90. 4.00

 مرتفعة %74 1.00 3.71 .المعمكمات كسرية كسالمة أمف عمى النظاـ يحافظ 40

41 

 مػف الضػركرية بالمعرفػة البػاحييف بتزكيػد النظػاـ يقػـك

 حفػظ مػع المختمفػة الطبيػة بالبيانػات تزكيػدىـ خػالؿ

 .الخصكصية

 مرتفعة 76% 86. 3.79

42 

 األكبئػة رصػد لعمميػة الالزمػة التقػارير النظػاـ يػكفر

 منظمػة مػف المقػرة المعػايير كفػؽ المعديػة كاألمػراض

 . العالمية الصحة

 مرتفعة 71% 94. 3.56

43 
 كتصػنيفيا األمػراض رصػد عمميػة فػي النظػاـ يسػاعد

 (ICD 10) العالمية الصحة منظمة حسب
 مرتفعة 70% 89. 3.49

 مرتفعة %76 50. 3.80 البيـــانات معالـــجة ســـيولة
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 االلكتركنيػة اإلدارة اسػتخداـ بػأف يقػركا الجراحػي رفيديا مستشفى في العامميف أف(   3.4) الجدكؿ يظير
( 0.50) قيمتػػػو بمغػػػت معيػػػارم بػػانحراؼ البيانػػػات معالجػػػة سػػػيكلة مكضػػكع فػػػي سػػػاىمت المستشػػػفى فػػي

 فقػػػرات خػػػالؿ مػػػف ذلػػػؾ تبػػػيف كقػػػد مرتفعػػػةي مكافقػػػة بدرجػػػة أم( 3.88) قيمتػػػو بمغػػػت حسػػػابي كبمتكسػػػط
 :  يمي كما الفقرات نتائ  جاءت حيث الدراسة

 تقػع القيمػة كىػذه( 4.28)  الحسػابي كالمتكسػط( 0.65) المعيػارم االنحراؼ بمغ( 32) رقـ الفقرة في 1-
 بسػيكلة تػتـ النظػاـ خالؿ مف البيانات إدخاؿ عممية أف عمى يدؿ كىذا جداي مرتفعة مكافقة درجة ضمف

 . كيسر
 تقػع القيمػة كىػذه( 4.28)  الحسػابي كالمتكسػط( 0.78) المعيػارم االنحراؼ بمغ( 33) رقـ الفقرة في 2-

 .الكتركنينا الطبية السجالت بحفظ يقكـ النظاـ أف عمى يدؿ كىذا جداي مرتفعة مكافقة درجة ضمف
 تقػع القيمػة كىػذه( 4.21)  الحسػابي كالمتكسػط( 0.69) المعيػارم االنحراؼ بمغ( 38) رقـ الفقرة في 3-

 تػـ التػي البيانػات إلػى الرجػكع بإمكانيػة يتمتػع النظػاـ أف عمى يدؿ كىذا جداي مرتفعة مكافقة درجة ضمف

 . كقت أم في حفظيا
 تقػع القيمػة كىػذه(  4.00) الحسػابي كالمتكسػط( 0.90) المعيػارم االنحراؼ بمغ( 39) رقـ الفقرة في 4-

 الػكرقي الطبػي الممػؼ عػف االسػتغناء فرصػة يتػيح النظػاـ أف عمى يدؿ كىذا مرتفعةي مكافقة درجة ضمف

 .اإللكتركني الطبي السجؿ بكاسطة كمينا لممريض
 تقػع القيمػة كىػذه( 3.79)  الحسػابي كالمتكسػط( 0.86) المعيػارم االنحراؼ بمغ( 41) رقـ الفقرة في 5-

 خالؿ مف الضركرية بالمعرفة الباحييف بتزكيد يقكـ النظاـ أف عمى يدؿ كىذا مرتفعةي مكافقة درجة ضمف

 .الخصكصية حفظ مع المختمفة الطبية بالبيانات تزكيدىـ
 تقػع القيمػة كىػذه( 3.71)  الحسػابي كالمتكسػط( 1.00) المعيػارم االنحراؼ بمغ( 40) رقـ الفقرة في 6-

 . المعمكمات كسرية كسالمة أمف عمى يحافظ النظاـ أف عمى يدؿ كىذا مرتفعةي مكافقة درجة ضمف
 تقػع القيمػة كىػذه( 3.69)  الحسػابي كالمتكسػط( 0.85) المعيػارم االنحراؼ بمغ( 35) رقـ الفقرة في 7-

 الخاصػة بالمعمكمػات تحػديث بإمكانيػة يتمتػع النظػاـ أف عمػى يػدؿ كىػذا مرتفعػةي مكافقػة درجػة ضػمف

 . بالعامميف
 تقػع القيمػة كىػذه( 3.63)  الحسػابي كالمتكسػط( 0.79) المعيػارم االنحراؼ بمغ( 37) رقـ الفقرة في 8-

 ممؼ عف احتياطية الكتركنية بنسخة تحتفظ الصحة كزارة أف عمى يدؿ كىذا مرتفعةي مكافقة درجة ضمف

 . العامميف
 تقػع القيمػة كىػذه( 3.56)  الحسػابي كالمتكسػط( 0.83) المعيػارم االنحراؼ بمغ( 36) رقـ الفقرة في 9-

 ممؼ عف احتياطية الكتركنية بنسخة تحتفظ الصحة كزارة أف عمى يدؿ كىذا مرتفعةي مكافقة درجة ضمف

 . المرضى
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 تقع القيمة كىذه( 3.56)  الحسابي كالمتكسط( 0.94) المعيارم االنحراؼ بمغ( 42) رقـ الفقرة في 10-
 األكبئػة رصػد لعمميػة الالزمػة التقػارير يػكفر النظػاـ أف عمػى يػدؿ كىػذا مرتفعػةي مكافقػة درجػة ضػمف

 . العالمية الصحة منظمة مف المقرة المعايير كفؽ المعدية كاألمراض
 تقع القيمة كىذه( 3.49)  الحسابي كالمتكسط( 0.89) المعيارم االنحراؼ بمغ( 43) رقـ الفقرة في 11-
 حسػب كتصػنيفيا األمػراض رصػد عممية في يساعد النظاـ عمى يدؿ كىذا ي(مرتفعة) مكافقة درجة ضمف

 .ICD 10) ) العالمية الصحة منظمة
 تقػػع القيمػػة كىػػذه( 3.44)  الحسػػابي كالمتكسػػط( 0.91) المعيػػارم االنحػػراؼ بمػػغ( 34) رقػػـ الفقػػرة 12-

 مػدل مػف تتحقػؽ اإلدارة بػأف المعرفػة لػدييـ العػامميف أف عمػى يػدؿ كىػذا ي(مرتفعػة) مكافقػة درجػة ضػمف

 . المخزنة المعمكمات صحة
 

ــم جــدول ــات الحســابية المتوســطات(   4.4) رق ــات المعياريــة واالنحراف  أثــر حــول المبحــوثين إلجاب
 : الجراحي رفيديا مستشفى في القرار اتخاذ في االلكترونية اإلدارة استخدام
 رقم
 المتوسط الفقرة الفقرة

 الحسابي

 االنحراف
 المعياري

 النسبة
 المئوية

 درجة
 الموافقة

44 
 مع النظاـ خالؿ مف القرار اتخاذ عممية تنسجـ

 .الصحة كزارة ىيكمية كفؽ اإلدارم التسمسؿ
 مرتفعة 73% 82. 3.67

45 
 المعمكمػات جمػػع فػي الكقػت النظػػاـ يػكفر

 .القرار لصناع الالزمة
 مرتفعة 74% 76. 3.72

46 
 المعمكمػػات جمػػع فػي الجيػػد النظػػاـ يػكفر

 .القرار لصناع الالزمة
 مرتفعة 76% 72. 3.82

47 
 تػكفير خػالؿ مػف الماديػة التكمفػة النظػاـ يقمػؿ

 .القرار لصانع المناسبة المعمكمات
 مرتفعة 78% 65. 3.89

48 
 لصػناع ككافية ضركرية معمكمات النظاـ يقدـ

 .القرار
 مرتفعة 75% 86. 3.74

49 
 القػرارات التخػاذ دقيقػة معمكمػات النظػاـ يقػدـ

 .المرضية لمحالة الالزمة العالجية
 مرتفعة 73% 88. 3.67

50 
 القػرارات التخػاذ دقيقػة معمكمػات النظػاـ يقػدـ

 .اإلدارية
 مرتفعة 73% 87. 3.67
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 المتعمقة المعمكمات تبادؿ عممية النظاـ يسيؿ 51

 .كاألقساـ الدكائر مختمؼ بيف القرارات بصنع
 مرتفعة 78% 61. 3.91

52 
 مف القرارات تنفيذ سرعة زيادة إلى النظاـ يؤدم

 .  المساندة كالطبية التمريضية الييئات قبؿ
 مرتفعة 76% 77. 3.79

 مرتفعة %76 69. 3.78 .المتخذة القرارات نكعية النظاـ كجكد يحسف 53
 مرتفعة %73 92. 3.65 .القرارات الستنباط آلي ذكاء النظاـ يكفر 54

 مرتفعة %75 51. 3.75 الـــــقرار اتخــــاذ
 

 اسػػتخداـ بػػأف يقػػركا الجراحػي رفيػػديا مستشػػفى فػػي العػامميف مػػف العينػػة أفػراد أف(   4.4) الجػػدكؿ يظيػر
( 0.51) قيمتػػو بمغػػت معيػػارم بػانحراؼ القػػرار اتخػػاذ عمميػػة فػي سػػاىـ المستشػػفى فػػي االلكتركنيػة اإلدارة

 فقػػػرات خػػػالؿ مػػػف ذلػػػؾ تبػػػيف كقػػػد مرتفعػػػةي مكافقػػػة بدرجػػػة أم( 3.75) قيمتػػػو بمغػػػت حسػػػابي كبمتكسػػػط
 :  يمي كما الفقرات نتائ  جاءت حيث الدراسة

 تقػع القيمػة كىػذه( 3.91)  الحسػابي كالمتكسػط( 0.61) المعيػارم االنحراؼ بمغ( 51) رقـ الفقرة في 1-
 القػرارات بصػنع المتعمقػة المعمكمػات تبػادؿ يسػيؿ النظػاـ أف عمػى يػدؿ كىذا مرتفعةي مكافقة درجة ضمف

 .كاألقساـ الدكائر مختمؼ بيف
 تقػع القيمػة كىػذه( 3.89)  الحسػابي كالمتكسػط( 0.65) المعيػارم االنحراؼ بمغ( 47) رقـ الفقرة في 2-

 المعمكمػات تػكفير خػالؿ مػف الماديػة التكمفػة يقمػؿ النظػاـ أف عمػى يػدؿ كىذا مرتفعةي مكافقة درجة ضمف

 .القرار لصانع المناسبة
 تقػع القيمة كىذه ( 3.82)  الحسابي كالمتكسط( 0.72) المعيارم االنحراؼ بمغ( 46) رقـ الفقرة في 3-

 لصػناع الالزمػة المعمكمػات جمػع فػي الجيػد يػكفر النظػاـ أف عمى يدؿ كىذا مرتفعةي مكافقة درجة ضمف

 .القرار
 تقػع القيمػة كىػذه( 3.79)  الحسػابي كالمتكسػط( 0.77) المعيػارم االنحراؼ بمغ( 52) رقـ الفقرة في 4-

 قبػؿ مػف القػرارات تنفيػذ سػرعة زيػادة إلػى يػؤدم النظػاـ أف عمػى يػدؿ كىػذا مرتفعػةي مكافقػة درجػة ضػمف

 .المساندة كالطبية التمريضية الييئات
 القيمػػة كىػػذه ( 3.78)  الحسػػابي كالمتكسػػط( 0.69) المعيػػارم االنحػػراؼ بمػػغ( 53) رقػػـ الفقػػرة فػػي 5- 

 .المتخذة القرارات نكعية يحسف النظاـ كجكد أف عمى يدؿ كىذا مرتفعةي مكافقة درجة ضمف تقع
 تقػع القيمػة كىػذه( 3.74)  الحسػابي كالمتكسػط( 0.86) المعيػارم االنحراؼ بمغ( 48) رقـ الفقرة في 6-

 .القرار لصناع ككافية ضركرية معمكمات يقدـ النظاـ أف عمى يدؿ كىذا مرتفعةي مكافقة درجة ضمف
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 تقػع القيمػة كىػذه( 3.72)  الحسػابي كالمتكسػط( 0.76) المعيػارم االنحراؼ بمغ( 45) رقـ الفقرة في 7-
 لصػناع الالزمػة المعمكمػات جمػع فػي الكقػت يكفر النظاـ أف عمى يدؿ كىذا مرتفعةي مكافقة درجة ضمف

 .  القرار
 تقػع القيمػة كىػذه( 3.67)  الحسػابي كالمتكسػط( 0.82) المعيػارم االنحراؼ بمغ( 44) رقـ الفقرة في 8-

 التسمسػؿ مػع تنسػجـ النظاـ خالؿ مف القرار اتخاذ عممية أف عمى يدؿ كىذا مرتفعةي مكافقة درجة ضمف

 . الصحة كزارة ىيكمية كفؽ اإلدارم
 تقػع القيمػة كىػذه( 3.67)  الحسػابي كالمتكسػط( 0.88) المعيػارم االنحراؼ بمغ( 49) رقـ الفقرة في 9-

 العالجيػة القػرارات التخػاذ دقيقػة معمكمػات يقػدـ النظػاـ أف عمػى يػدؿ كىػذا مرتفعػةي مكافقػة درجػة ضػمف

 . المرضية لمحالة الالزمة
 تقع القيمة كىذه( 3.67)  الحسابي كالمتكسط( 0.87) المعيارم االنحراؼ بمغ( 50) رقـ الفقرة في 10-
 . اإلدارية القرارات التخاذ دقيقة معمكمات يقدـ النظاـ أف عمى يدؿ كىذا مرتفعةي مكافقة درجة ضمف
 تقع القيمة كىذه( 3.65)  الحسابي كالمتكسط( 0.92) المعيارم االنحراؼ بمغ( 54) رقـ الفقرة في 11-
 .القرارات الستنباط آلي ذكاء يكفر النظاـ أف عمى يدؿ كىذا مرتفعةي مكافقة درجة ضمف
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 مــن األول القســم مجــاالت لمجمـل المعياريــة واالنحرافــات الحســابية المتوسـطات(   5,4) رقــم جـدول
 . الدراسة أسئمة

 المجال المجال رقم
 المتوسط
 الحسابي

 االنحراف
 المعياري

 النسبة
 المئوية

 درجة
 الموافقة

 مرتفعة %78 63. 3.89 اإلنتاجية زيادة 1
 مرتفعة %73 52. 3.63 العمؿ جكدة تحسيف 2
 مرتفعة %76 50. 3.80 البيانات معالجة سيكلة 3
 مرتفعة %75 51. 3.75 القرار اتخاذ 4

 مرتفعة %74 45. 3.68 االلكترونية اإلدارة استخدام اثر قياس

 
 

(  3.89) الحسػػػابي كالمتكسػػط( 0.63) المعيػػارم االنحػػراؼ قيمػػة بمغػػت اإلنتاجيػػػة زيػػادة مجػػاؿ فػػي 1-
ليػػذا المجػػاؿ مػػف كجيػػة نظػػر  األيػػرارتفػػاع درجػػة  إلػػى أدتالتػػي  األسػػبابمػػف ك  مرتفعػػةي مكافقػػة بدرجػػة

العامميف في مستشفى رفيػديا الجراحػي ىػك سػرعة انجػاز العمػؿ فػي الكقػت المناسػب ككػذلؾ انجػاز حجػـ 
 ي كيقمػػؿ مػػففػػي العمػػؿ لإلبػػداععمػػؿ كبيػػر فػػي فتػػرة زمنيػػة قصػػيرة ممػػا يتػػيح مزيػػد مػػف الكقػػت لممػػكظفيف 

 اسػػتخداـ أف عمػػى ؿدلتػػ تمقيػػو لمخدمػػةلػػدل التسػػييالت التػػي يجػػدىا المػػريض كػػؿ ىػػذه ك  كقػػت االنتظػػار
( 2004فػػؽ مػػع دراسػػة )رسػػيؿي كاكىػػذا يتي اإلنتاجيػػة زيػػادة فػػي ايجػػابي أيػػر لػػو كػػاف االلكتركنيػػة اإلدارة

   كالتي خمصت إلى أف اإلدارة االلكتركنية تسيـ في زيادة اإلنتاجية لدل مرشدك المدارس. 
( 3.63) الحسػابي كالمتكسػط( 0.52) المعيػارم االنحػراؼ قيمػة بمغت العمؿ جكدة تحسيف مجاؿ في 2-

لديو القػدرة عمػى تػدفؽ  النظاـ المعمكؿ بو في مستشفى رفيديا الجراحيكذلؾ ألف  مرتفعةي مكافقة بدرجة
يأخػػػذ بعػػػيف االعتبػػػار انجػػػاز األعمػػػاؿ حسػػػب آليػػػة العمػػػؿ ك المعمكمػػػات بسػػػيكلة بػػػيف األقسػػػاـ المختمفػػػةي 

يمكػػف ك المحػػددةي كمػػا كيػػكفر إمكانيػػة تحػػديث البيانػػات المتعمقػػة بػػالمكظفيف كالمرضػػى عمػػى حػػد سػػكاءي 
أنػو يتميػز بالحػد تػي تسػاىـ فػي تحسػيف جػكدة الخدمػةي كمػا صناع القرار مف اتخاذ القرارات المناسبة كال

 تحسػػيف فػػي ايجػػابي أيػػر لػػو كػػاف االلكتركنيػػة اإلدارة اسػػتخداـ أف عمػػى يػػدؿ كىػػذاي األدنػػى مػػف األخطػػاء
( كالتػػػي خمصػػػت إلػػػى أف 2011كىػػػذا يتكافػػػؽ مػػػع مػػػا جػػػاء فػػػي دراسػػػة )مكسػػػى كقريشػػػيي ي العمػػػؿ جػػكدة

اسػػتخداـ اإلدارة االلكتركنيػػة فػػي كميػػػة العمػػـك كالتكنكلكجيػػا بجامعػػة بسػػػكرة فػػي الجزائػػر زادت مػػف كفػػػاءة 
( كالتػي جػاء فييػا أف 2010كفعالية العمؿ اإلدارم فييا. ككذلؾ تتكافؽ ىذه النتائ  مع دراسػة )الػدكيؾي 

   ة العمؿ كالعامميف.  استخداـ نظـ المعمكمات المحكسبة ساىـ في رفع كفاء



87 

 الحسػػابي كالمتكسػػط( 0.50) المعيػػارم االنحػػراؼ قيمػػة بمغػػت البيانػػات معالجػػة سػػيكلة مجػػاؿ فػػي 3-
 فػي ايجػابي أيػر لػو كػاف االلكتركنيػة اإلدارة اسػتخداـ أف عمػى يػدؿ كىػذا مرتفعػةي مكافقػة بدرجة( 3.80)

تتميػػز مستشػػفى الالنظػػاـ المعمػػكؿ بػػو فػػي عمميػػة إدخػػاؿ البيانػػات مػػف خػػالؿ ي فالبيانػػات معالجػػة سػػيكلة
يمكف العامميف مف حفظ السجالت الطبية الكتركنياني كأنو يتمتع بإمكانيػة الرجػكع ك بالسيكلة كاليسري كما 

يتػػػيح فرصػػػة االسػػػتغناء عػػػف الممػػػؼ الطبػػػي الػػػكرقي ك إلػػػى البيانػػػات التػػػي تػػػـ حفظيػػػا فػػػي أم كقػػػتي كمػػػا 
يػزكد البػاحييف بالمعرفػة الضػركرية مػف خػالؿ  ركنػيي ككػذلؾاسػطة السػجؿ الطبػي االلكتلممريض كميػان بك 

النظػػاـ يحػػافظ عمػػى أمػػف كسػػالمة كسػػرية فتزكيػػدىـ بالبيانػػات الطبيػػة المختمفػػة مػػع حفػػظ الخصكصػػيةي 
رصػػد األكبئػػة كاألمػػراض ككػػذلؾ رصػػد األمػػراض كتصػػنيفيا  يػػكفر التقػػارير الالزمػػة لعمميػػةك المعمكمػػاتي 

 .ف منظمة الصحة العالميةالمعدية كفؽ المعايير المقرة م
 بدرجػة( 3.75) الحسػابي كالمتكسػط( 0.51) المعيػارم االنحػراؼ قيمة بمغت القراري اتخاذ مجاؿ في 4-

 اتخػػاذ عمميػػة فػػي ايجػػابي أيػػر لػػو كػػاف االلكتركنيػػة اإلدارة اسػػتخداـ أف عمػػى يػػدؿ كىػػذا مرتفعػػةي مكافقػػة
 يقمػؿؾ ي ككػذلكاألقسػاـ الػدكائر مختمػؼ بػيف القػرارات بصػنع المتعمقػة المعمكمػات تبػادؿيسيؿ فيك ي القرار

 فػي كالكقػت الجيػد ليػـ يػكفر وأنػي كمػا القػرار لصػانع المناسػبة المعمكمػات تكفير خالؿ مف المادية التكمفة

 كالطبيػة التمريضػية الييئػات قبػؿ مػف القػرارات تنفيػذ سرعة زيادة إلى يؤدم ي كأنو الالزمة المعمكمات جمع

 ضػركرية معمكمػات المسػتخدـ النظػاـ يقػدـي كمػا ك المتخػذة القػرارات نكعيػة يحسػفي كىػذا بػدكره المسػاندة

 عمميػة أفك  ككػذلؾ القػرارات االداريػة ي المرضػية لمحالػة الالزمػة العالجيػة القػرارات التخػاذ دقيقػةك  ككافيػة

كىػذا يتكافػؽ مػع مػا  يالصػحة كزارة ىيكميػة كفػؽ اإلدارم التسمسػؿ مع النظاـ تنسجـ خالؿ مف القرار اتخاذ
 المسػتخدـ المحكسػب الصػحي المعمكمػات نظػاـ أف( كالتي خمصػت إلػى 2010جاء في دراسة )الدكيؾي 

  .كاإلدارية الطبية القرارات صناعة عممية عمى تأيير فعاؿ لو األكركبي غزة مستشفى في
( 0.63) المعيػارم االنحػراؼ قيمػة بمغػت االلكتركنيػة اإلدارة اسػتخداـ ايػر قيػاس مجػاالت مجمػؿ فػي 5-

 اسػػتخداـ أف عمػى يػدؿ كىػذا مرتفعػةي مكافقػة درجػػة ضػمف تقػع القيمػة كىػذه( 3.89) الحسػابي كالمتكسػط
  .الجراحي رفيديا مستشفى في العمؿ تطكير في ايجابي أير لو كاف االلكتركنية اإلدارة

 
  الثاني بالسؤال المتعمقة النتائج .2.2.4

 
 رفيػػديا مستشػػفى فػػي العمػػؿ تكاجػػو التػػي المعكقػػات ىػػي مػػا  عمػػى الدراسػػة ىػػذه فػػي اليػػاني السػػؤاؿ كيػػنص

  .االلكتركنية؟ اإلدارة تطبيؽ نتيجة الجراحي
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 المبحػكييف إلجابػات المعياريػة كاالنحرافػات الحسػابية المتكسػطات اسػتخراج تػـ السػؤاؿ ىػذا عمى لإلجابة
 نتيجػػػة المستشػػػفى فػػػي العمػػػؿ تكاجػػػو التػػػي المعكقػػػات حػػػكؿ الجراحػػػي رفيػػػديا مستشػػػفى فػػػي العػػػامميف مػػػف

 .االلكتركنية اإلدارة تطبيؽ
 

 فـي العـاممين من المبحوثين إلجابات المعيارية واالنحرافات الحسابية المتوسطات(   6.4) رقم جدول
 تطبيــق نتيجـة المستشـفى فـي العمـل تواجـو التـي اإلداريـة المعوقـات حـول الجراحـي رفيـديا مستشـفى
 .االلكترونية اإلدارة
 رقم
 الفقرة

 المتوسط الفقرة
 الحسابي

 االنحراف
 المعياري

 النسبة
 المئوية

 درجة
 الموافقة

55 
 اسػتخداـ بضػركرة العميا اإلدارة لدل كاممة قناعة يكجد

 .المحكسبة المعمكمات نظـ
 مرتفعة 79% 89. 3.97

56 

 إخضػاعيـ خػالؿ مػف العػامميف بتطػكير اإلدارة تيػتـ

 أتػـ عمػى عمميـ أداء مف تمكنيـ كافية تدريبية لدكرات

 .كجو

 متكسطة 61% 1.19 3.03

 مرتفعة %68 1.03 3.40 .انسيابي كبشكؿ بالتدرج االلكتركنية اإلدارة تطبيؽ يتـ 57
 مرتفعة %74 88. 3.69 .النظاـ في ككاضحة محددة تنظيمية ىياكؿ تكجد 58

59 
 كافػة تغطػي التػي الكظػائؼ جميػع اليياكػؿ تمؾ تغطي

 .المستشفى في األنشطة
 مرتفعة 75% 77. 3.73

 مرتفعة %70 86. 3.51 .االلكتركنية اإلدارة تطبيؽ كمتابعة بتقييـ اإلدارة تيتـ 60
 مرتفعة %71 67. 3.55 اإلدارية المعوقات

 
 اإلدارة بػػأف يػػركف الجراحػػي رفيػػديا مستشػػفى فػػي العػػامميف مػػف العينػػة أفػػراد أف(   6.4) الجػػدكؿ يظيػػر
 فػػػػي االلكتركنيػػػة اإلدارة اسػػػتخداـ نتيجػػػة تكاجييػػػا التػػػي الحمػػػكؿ كتقػػػديـ المعكقػػػات معالجػػػة عمػػػى تعمػػػؿ

 بدرجػػػة أم( 3.55) قيمتػػػو بمغػػػت حسػػػابي كبمتكسػػػط( 0.67) قيمتػػػو بمغػػػت معيػػػارم بػػػانحراؼ المستشػػػفى
 فػػي تقػػارب كجػػكد مػػع مكجػػكدة غيػػر تكػػكف تكػػاد اإلداريػػة المعكقػػات أف عمػػى يػػدؿ كىػػذا مرتفعػػةي مكافقػػة
 العػامميف بتطػكير تيػتـ اإلدارة بػأف تتضػمف كالتػي( (56 الفقػرة فػي كرد مػا باسػتيناء العينةي أفراد إجابات

 االنحػراؼ بمػغ حيػث يكجػو أتػـ عمػى عمميػـ أداء مػف تمكػنيـ كافيػة تدريبيػة لػدكرات إخضػاعيـ خػالؿ مػف
 في تبايف كجكد مع متكسطة مكافقة درجة عمى يدؿ كىذا( (3.03 الحسابي كالمتكسط( (1.19 المعيارم
 عمػى كآخػركف التدريبية الدكرات مف كافران  حظان  أخذكا قد األفراد بعض أف يعني كىذا العينة أفراد إجابات
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 أمػا مػنيـي المطمػكب الكجػو عمػى عمميػـ أداء مػف تمكػنيـ تدريبيػة دكرات ألم إخضػاعيـ يتـ لـ النقيض
  :  يمي كما نتائجيا جاءت حيث الفقرات بباقي يتعمؽ فيما
 تقػػع القيمػة كىػذه( 3.97) الحسػابي كالمتكسػط( 0.89) المعيػػارم االنحػراؼ بمػغ( 55) رقػـ الفقػرة فػي 1-

 اسػتخداـ بضػركرة العميػا اإلدارة لػدل كاممػة قناعػة يكجػد أنػو عمػى يػدؿ كىػذا مرتفعػةي مكافقػة درجػة ضمف

  .المحكسبة المعمكمات نظـ
 تقػػع القيمػة كىػذه( 3.73) الحسػابي كالمتكسػط( 0.77) المعيػػارم االنحػراؼ بمػغ( 59) رقػـ الفقػرة فػي 2-

 تغطػي التػي الكظػائؼ جميػع تغطػي التنظيميػة اليياكػؿ أف عمػى يػدؿ كىػذا مرتفعػةي مكافقػة درجػة ضػمف

 .المستشفى في األنشطة كافة
 تقػػع القيمػة كىػذه( 3.69) الحسػابي كالمتكسػط( 0.88) المعيػػارم االنحػراؼ بمػغ( 58) رقػـ الفقػرة فػي 3-

 .النظاـ في ككاضحة محددة المكجكدة التنظيمية اليياكؿ أف عمى يدؿ كىذا مرتفعةي مكافقة درجة ضمف
 تقػػع القيمػة كىػذه( 3.51) الحسػابي كالمتكسػط( 0.86) المعيػػارم االنحػراؼ بمػغ( 60) رقػـ الفقػرة فػي 4-

 . االلكتركنية اإلدارة تطبيؽ كمتابعة بتقييـ تيتـ اإلدارة أف عمى يدؿ كىذا مرتفعةي مكافقة درجة ضمف
 تقػػع القيمػة كىػذه( 3.40) الحسػابي كالمتكسػط( 1.03) المعيػػارم االنحػراؼ بمػغ( 57) رقػـ الفقػرة فػي 5-

 االلكتركنيػة اإلدارة تطبيػؽ بػأف المعرفػة لػدييـ العػامميف أف عمػى يػدؿ كىػذا مرتفعػةي مكافقػة درجػة ضػمف

 .انسيابي كبشكؿ بالتدرج
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 فـي العاممين من المبحوثين إلجابات المعيارية واالنحرافات الحسابية المتوسطات(  7.4)  رقم جدول
 تطبيــق نتيجــة المستشــفى فــي العمــل تواجــو التــي التقنيــة المعوقــات حــول الجراحــي رفيــديا مستشــفى
 .االلكترونية اإلدارة
 رقم
 الفقرة

 المتوسط الفقرة
 الحسابي

 االنحراف
 المعياري

 النسبة
 المئوية

 درجة
 الموافقة

 مرتفعة %72 93. 3.58 .عممؾ لضبط مناسبة المتكفرة االتصاؿ خدمات 61
 متكسطة %67 1.11 3.37 .بو تعمؿ الذم لمقسـ التحتية البنية جاىزية 62

63 
 حسػب)القديمػة الحاسػكب ألجيػزة تحػديث يكجػد

 .(ليا االفتراضي العمر
 متكسطة 61% 1.21 3.06

64 

 بسػبب البرنػام  عػف االنقطػاع فتػرة خػالؿ -تتػكفر

عادتيػا البيانػات إلدخاؿ بديمة آلية -ما خمؿ  إلػى كا 

 .االتصاؿ عكدة عند النظاـ

 منخفضة 59% 1.26 2.93

65 

 األقسػػاـ فػي المتػػكفرة الحاسػكب أجيػػزة أعػداد

 التػي المعػامالت لعػدد بالنسػبة مناسػبة المختمػؼ

 .إلنجازىا األجيزة ىذه تحتاج

 منخفضة 57% 1.23 2.83

66 
 كقكعيػا حػاؿ األعطػاؿ كافػة الفنػي الػدعـ يغطػي

 .تأخير كدكف بأكؿ أكؿ
 متكسطة 65% 1.16 3.23

 متكسطة %63 91. 3.17 التقنية المعوقات
 

 ىنػػاؾ بػػأف يػػركف الجراحػػي رفيػػديا مستشػػفى فػػي العػػامميف مػػف العينػػة أفػػراد أف(   7.4) الجػػدكؿ يظيػػر
( 0.91) قيمتػو بمغػت معيػارم بػانحراؼ المستشػفى فػي االلكتركنيػة اإلدارة اسػتخداـ تكاجػو تقنيػة معكقات
 التقنية المعكقات أف تؤكد القيـ كىذه متكسطةي مكافقة بدرجة أم( 3.17) قيمتو بمغت حسابي كبمتكسط

 تكافػػؽ كجػػكد مػػع الجراحػػيي رفيػػديا مستشػػفى فػػي االلكتركنيػػة اإلدارة تطبيػػؽ عمميػػة كبيػػرة كبنسػػبة تكاجػػو
 كمػا الفقػرات نتائ  جاءت حيث الدراسة فقرات خالؿ مف ذلؾ تبيف كقد العينةي أفراد إجابات في كتقارب

 :  يمي
 تقػػع القيمػة كىػذه( 3.58) الحسػابي كالمتكسػط( 0.93) المعيػػارم االنحػراؼ بمػغ( 61) رقػـ الفقػرة فػي 1-

 .العمؿ لضبط مناسبة المتكفرة االتصاؿ خدمات أف عمى يدؿ كىذا مرتفعةي مكافقة درجة ضمف
 تقػػع القيمػة كىػذه( 3.37) الحسػابي كالمتكسػط( 1.11) المعيػػارم االنحػراؼ بمػغ( 62) رقػـ الفقػرة فػي 2-

 أف تػرل العامميف مف العينة أفراد مف بيا بأس ال نسبة أف عمى يدؿ كىذا متكسطةي مكافقة درجة ضمف
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 كاحػد عػف المعيػارم االنحػراؼ قيمػة زيػادة كأف ي كافيػة غيػر بػو تعمػؿ الػذم لمقسػـ التحتيػة البنيػة جاىزيػة
 .الدراسة عينة أفراد إجابات في تفاكت ىناؾ أف عمى يدؿ
 تقػػع القيمػة كىػذه( 3.23) الحسػابي كالمتكسػط( 1.16) المعيػػارم االنحػراؼ بمػغ( 66) رقػـ الفقػرة فػي 3-

 الدعـ بأف تقر الدراسة عينة أفراد مف بيا بأس ال نسبة أف عمى يدؿ كىذا متكسطةي مكافقة درجة ضمف

 أفػراد إجابػات فػي تفػاكت كجػكد مػع تػأخيري كدكف بػأكؿ أكؿ كقكعيػا حػاؿ األعطػاؿ كافػة يغطػي ال الفنػي
 .الدراسة عينة

 تقػػع القيمػة كىػذه( 3.06) الحسػابي كالمتكسػط( 1.21) المعيػػارم االنحػراؼ بمػغ( 63) رقػـ الفقػرة فػي 4-
 بعػػدـ تقػػر الدراسػػة عينػػة أفػػراد مػػف بيػػا بػػأس ال نسػػبة أف عمػػى يػػدؿ كىػػذا متكسػػطةي مكافقػػة درجػػة ضػػمف
 أفػراد إجابات في تفاكت كجكد مع ي(ليا االفتراضي العمر حسب) القديمة الحاسكب ألجيزة تحديث كجكد
 .العينة

 تقػػع القيمػة كىػذه( 2.93) الحسػابي كالمتكسػط( 1.26) المعيػػارم االنحػراؼ بمػغ( 64) رقػـ الفقػرة فػي 5-
 بعػػدـ تقػػر الدراسػػة عينػػة أفػػراد مػػف بيػػا بػػأس ال نسػػبة أف عمػػى يػػدؿ كىػػذا يمتكسػػطة مكافقػػة درجػػة ضػػمف
عادتيػا البيانػات إلدخػاؿ بديمػة آليػة -مػا خمػؿ بسػبب البرنػام  عف االنقطاع فترة خالؿ -تكفر  النظػاـ إلػى كا 

 .العينة أفراد إجابات في تفاكت يكجد أنو العمـ مع االتصاؿي عكدة عند
 تقػػع القيمػة كىػذه( 2.83) الحسػابي كالمتكسػط( 1.23) المعيػػارم االنحػراؼ بمػغ( 65) رقػـ الفقػرة فػي 6-

 أف عمى تؤكد الدراسة عينة أفراد مف بيا بأس ال نسبة أف عمى يدؿ كىذا متكسطةي مكافقة درجة ضمف

 ىذه تحتاج التي المعامالت لعدد بالنسبة مناسبة غير المختمفة األقساـ في المتكفرة الحاسكب أجيزة أعداد

  .العينة أفراد إجابات في كبير تفاكت يكجد أنو العمـ مع إلنجازىاي األجيزة
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 فـي العـاممين من المبحوثين إلجابات المعيارية واالنحرافات الحسابية المتوسطات(   8.4) رقم جدول
 تطبيـق نتيجـة المستشـفى فـي العمـل تواجـو التـي البشـرية المعوقـات حـول الجراحـي رفيـديا مستشفى
 .االلكترونية اإلدارة
 رقم
 المتوسط الفقرة الفقرة

 الحسابي

 االنحراف
 المعياري

 النسبة
 المئوية

 درجة
 الموافقة

67 
 األعمػاؿ إنجػاز مػف يمكننػي مػا اإلمكانيػات مػف أمتمػؾ

 .يقة بكؿ المختمفة
 مرتفعة 76% 91. 3.82

68 

 أىميػة إدراؾ مػف يمكننػي مػا كالخبػرة الػكعي مػف أمتمػؾ

 المككمػة األعمػاؿ انجاز في المحكسبة المعمكمات نظـ

 .لي

 مرتفعة 79% 76. 3.96

69 
 نظػػاـ اسػػتخداـ كيفيػػة عمػػى تمقيتػػو الػػذم التػػدريب

 .كافيان  كاف المحكسبة المعمكمات
 متكسطة 65% 0.98 3.23

70 
 إلػى قسػـ مػف لممػكظفيف تحصػؿ التػي التػنقالت عمميػة

 .العمؿ عمى ايجابيان  تؤير آخر مستشفى أك قسـ
 متكسطة 65% 1.12 3.24

 مرتفعة %71 61. 3.56 البشرية المعوقات

 
 ىنػػاؾ بػػأف يػػركف الجراحػػي رفيػػديا مستشػػفى فػػي العػػامميف مػػف العينػػة أفػػراد أف(   8.4) الجػػدكؿ يظيػػر

( 0.61) قيمتػو بمغػت معيػارم بػانحراؼ المستشػفى في االلكتركنية اإلدارة استخداـ تكاجو بشرية معكقات
 فقػػػرات خػػػالؿ مػػػف ذلػػػؾ تبػػػيف كقػػػد مرتفعػػػةي مكافقػػػة بدرجػػػة أم( 3.56) قيمتػػػو بمغػػػت حسػػػابي كبمتكسػػػط
 :  يمي كما الفقرات نتائ  جاءت حيث الدراسة

 تقػع القيمػة كىػذه( 3.96) الحسػابي كالمتكسػط( 0.76) المعيػارم االنحػراؼ بمػغ( 68) رقـ الفقرة في -1
 مػا كالخبػرة الػكعي مػف يمتمكػكف العػامميف مف العينة أفراد أف عمى يدؿ كىذا مرتفعةي مكافقة درجة ضمف

 . ليـ المككمة األعماؿ انجاز في المحكسبة المعمكمات نظـ أىمية إدراؾ مف يمكنيـ
 تقػػع القيمػة كىػذه( 3.82) الحسػابي كالمتكسػط( 0.91) المعيػػارم االنحػراؼ بمػغ( 67) رقػـ الفقػرة فػي 2-

 مػا اإلمكانيػات مػف يمتمكػكف العػامميف مػف العينػة أفػراد أف عمػى يػدؿ كىػذا مرتفعػةي مكافقػة درجػة ضػمف

 .يقة بكؿ المختمفة األعماؿ إنجاز مف يمكنيـ
 تقػػع القيمػة كىػذه( 3.24) الحسػابي كالمتكسػط( 1.12) المعيػػارم االنحػراؼ بمػغ( 70) رقػـ الفقػرة فػي 3-

 أف عمػى تؤكد الدراسة عينة أفراد مف بيا يأس ال نسبة أف عمى يدؿ كىذا متكسطةي مكافقة درجة ضمف
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 يكجػد أنو عممان  العمؿي عمى سمبان  تؤير آخر مستشفى أك قسـ إلى قسـ مف لممكظفيف تحصؿ التي التنقالت
 .العينة أفراد إجابات في تفاكت

 تقػػع القيمػة كىػذه( 3.23) الحسػابي كالمتكسػط( 0.98) المعيػػارم االنحػراؼ بمػغ( 69) رقػـ الفقػرة فػي 4-
 أف عمػى تؤكد الدراسة عينة أفراد مف بيا بأس ال نسبة أف عمى يدؿ كىذا متكسطةي مكافقة درجة ضمف

 كافياي يكف لـ المحكسبة المعمكمات نظاـ استخداـ كيفية عمى العامميف مف العينة أفراد تمقاه الذم التدريب
 . اإلدارية المعكقات مجاؿ في الكاردة( 56) الفقرة مع متكافقة جاءت الفقرة ىذه كنتائ 

 
 فـي العـاممين من المبحوثين إلجابات المعيارية واالنحرافات الحسابية المتوسطات(   9.4) رقم جدول

 تطبيــق نتيجــة المستشــفى فــي العمــل تواجــو التــي الماليــة المعوقــات حــول الجراحــي رفيــديا مستشــفى
 .االلكترونية اإلدارة
 رقم
 الفقرة

 المتوسط الفقرة
 الحسابي

 االنحراف
 المعياري

 النسبة
 المئوية

 درجة
 الموافقة

71 
 األجيػزة شػراء مػف التحتيػة البنيػة تػكفير تكػاليؼ ارتفػاع

نشاء التطبيقية كالبرام   .الشبكات كربط المكاقع كا 
 مرتفعة 71% 69. 3.53

72 
 نظػـ مجػاؿ فػي العػامميف لتػدريب الماليػة المخصصػات

 .كافية المعمكمات
 متكسطة 60% 84. 3.02

 متكسطة %65 69. 3.25 .عالية األجيزة صيانة تكاليؼ 73

74 
 الػنظـ ىػذه كتحديث لتكفير المطمكبة المالية اإلعتمادات

 .كافية
 متكسطة 63% 85. 3.14

75 
 تطػكير كمتطمبػات تتناسػب (المتبػرعيف)الممػكليف شركط

 .النظاـ
 متكسطة 61% 75. 3.05

 متوسطة %66 69. 3.31 المالية المعوقات

 
 ىنػػاؾ بػػأف يقػػركا الجراحػػي رفيػػديا مستشػػفى فػػي العػػامميف مػػف العينػػة أفػػراد أف(   9.4) الجػػدكؿ يظيػػر

( 0.69) قيمتػو بمغػت معيػارم بػانحراؼ المستشػفى فػي االلكتركنيػة اإلدارة اسػتخداـ تكاجػو مالية معكقات
 فقػػرات خػػالؿ مػػف ذلػػؾ تبػػيف كقػػد متكسػػطةي مكافقػػة بدرجػػة أم( 3.31) قيمتػػو بمغػػت حسػػابي كبمتكسػػط
 :  يمي كما الفقرات نتائ  جاءت حيث الدراسة

 تقػػع القيمػة كىػذه( 3.53) الحسػابي كالمتكسػط( 0.69) المعيػػارم االنحػراؼ بمػغ( 71) رقػـ الفقػرة فػي 1-
 التحتيػة البنية تكفير تكاليؼ ارتفاع أف يركف العينة أفراد أف عمى يدؿ كىذا مرتفعةي مكافقة درجة ضمف
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نشػػاء التطبيقيػػة كالبػػرام  األجيػػزة شػػراء مػػف  اإلدارة اسػػتخداـ معكقػػات مػػف الشػػبكات كربػػط المكاقػػع كا 
 .االلكتركنية

 تقػػع القيمػة كىػذه( 3.25) الحسػابي كالمتكسػط( 0.69) المعيػػارم االنحػراؼ بمػغ( 73) رقػـ الفقػرة فػي 2-
 أف عمػى تؤكد الدراسة عينة أفراد مف بيا بأس ال نسبة أف عمى يدؿ كىذا متكسطةي مكافقة درجة ضمف
 .عالية األجيزة صيانة تكاليؼ

 تقػػع القيمػة كىػذه( 3.14) الحسػابي كالمتكسػط( 0.85) المعيػػارم االنحػراؼ بمػغ( 74) رقػـ الفقػرة فػي 3-
 أف يػػركف الدراسػػة عينػػة أفػػراد مػػف بيػػا بػػأس ال نسػػبة أف عمػػى يػػدؿ كىػػذا متكسػػطةي مكافقػػة درجػػة ضػػمف

 .كافية غير النظـ ىذه كتحديث لتكفير المطمكبة المالية اإلعتمادات
 تقػػع القيمػة كىػذه( 3.05) الحسػابي كالمتكسػط( 0.75) المعيػػارم االنحػراؼ بمػغ( 75) رقػـ الفقػرة فػي 4-

 أف يػػركف الدراسػػة عينػػة أفػػراد مػػف بيػػا بػػأس ال نسػػبة أف عمػػى يػػدؿ كىػػذا متكسػػطةي مكافقػػة درجػػة ضػػمف
 .النظاـ تطكير كمتطمبات تتناسب ال (المتبرعيف)الممكليف شركط

 تقػػع القيمػة كىػذه( 3.02) الحسػابي كالمتكسػط( 0.84) المعيػػارم االنحػراؼ بمػغ( 72) رقػـ الفقػرة فػي 5-
 أف يػػركف الدراسػػة عينػػة أفػػراد مػػف بيػػا بػػأس ال نسػػبة أف عمػػى يػػدؿ كىػػذا متكسػػطةي مكافقػػة درجػػة ضػػمف

 .كافية غير المعمكمات نظـ مجاؿ في العامميف لتدريب المالية المخصصات
 

 مـن الثـاني القسـم مجـاالت لمجمـل المعياريـة واالنحرافات الحسابية المتوسطات(   10.4) رقم جدول
 .االلكترونية اإلدارة استخدام نتيجة العمل تواجو التي بالمعوقات والمتعمقة الدراسة أسئمة

 المتوسط المجال المجال رقم
 الحسابي

 المعياري االنحراف
 النسبة
 المئوية

 درجة
 الموافقة

 مرتفعة %71 67. 3.55 اإلدارية المعكقات 1
 متكسطة %63 91. 3.17 التقنية المعكقات 2

 مرتفعة %71 61. 3.56 البشرية المعكقات 3

 متكسطة %66 69. 3.31 المالية المعكقات 4

 متوسطة %67 57. 3.36 االلكترونية اإلدارة استخدام معوقات

 
حرصان مف الباحث عمى مشاعر المدراء كالمسػئكلكف فػي المكاقػع المختمفػة فػي مستشػفى رفيػديا الجراحػي 
تـ صػياغة المعكقػات بشػكؿ ايجػابي كعميػو فػإف مقيػاس التقيػيـ فػي ىػذا القسػـ سػيتـ عكسػو بحيػث يشػير 
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أف ىػػذه الفقػػرة  المتكسػػط الحسػػابي المرتفػػع إلػػى رضػػا العػػامميف كمػػكافقتيـ )ايجابيػػة الفقػػرة (ي كىػػذا يعنػػي
 ليست بمعكؽ الستخداـ اإلدارة االلكتركنيةي كعميو كانت نتائ  مجاالت قسـ المعكقات كما يمي:   

( 3.17( كالمتكسػػط الحسػػابي )0.91فػػي مجػػاؿ المعكقػػات التقنيػػة بمغػػت قيمػػة االنحػػراؼ المعيػػارم ) 1-
ألكؿ ككػاف ليػا أكبػر تػأيير سػمبي بدرجة مكافقة متكسطةي كىذا يعنػي أف المعكقػات التقنيػة كػاف ترتيبيػا ا

ي كىػذا مكافػؽ لمػا جػاء فػي لوقسػاـ التحتيػة البنيػة جاىزيػة ي كذلػؾ لعػدـعمػى اسػتخداـ اإلدارة االلكتركنيػة
 فػي كبيػر نقػص عمػى كجػكد(ي فقػد أكػدتا الدراسػتيف 2010( كدراسة )خمكؼي  6442دراسة ) الغكطيي 

 بعػدـ كجػكد تحػديثأفػراد العينػة تقػر ك كمػا  إلكتركنيػة. إدارة حككمػة أك لتأسػيس الالزمػة التحتيػة البنيػة

 بديمػة آليػة  -مػا خمػؿ بسػبب البرنػام  عػف االنقطػاع فتػرة خػالؿ  -عػدـ تػكفري  ك القديمػة الحاسػكب ألجيػزة

عادتيا البيانات إلدخاؿ نسػبة ال بػأس بيػا مػف أفػراد العينػة تؤكػد ي كمػا ك االتصػاؿ عػكدة عنػد النظاـ إلى كا 
 التػي المعػامالت لعػدد بالنسػبة مناسػبة المختمفػة غيػر األقسػاـ فػي المتػكفرة الحاسكب أجيزة أعداد عمى أف

 .إلنجازىا األجيزة ىذه تحتاج
 

جاءت المعكقات المالية في المرتبة اليانية مف حيث سمبية التػأيير عمػى اسػتخداـ اإلدارة االلكتركنيػة  2-
كذلػؾ ي ( بدرجة مكافقة متكسطة3.31الحسابي )كالمتكسط  ( 0.69فقد بمغت قيمة االنحراؼ المعيارم )

نشػاء المكاقػع كربػط الشػبكات  الرتفاع تكاليؼ تكفير البنية التحتية مف شراء األجيزة كالبرام  التطبيقيػة كا 
ا أف ككذلؾ صيانة األجيزةي كأف االعتمادات المالية المطمكبة لتكفير كتحديث ىذه النظـ غير كافية, كم

سػػػب كمتطمبػػػات تطػػػكير النظػػػاـي كىػػػذا مخػػػالؼ لمػػػا جػػػاء فػػػي دراسػػػة )الغربػػػاكمي ال تتنا شػػػركط الممػػػكليف
كالتػي  الصػحية الغػكث ككالة مراكز في كالتي تمحكرت حكؿ نظـ المعمكمات الصحية المحكسبة( 2014
 دكر لتفعيػؿ الالزمػة كالبرمجيػات كاإلمكانػات الماديػة الماديػة األجيػزة امػتالؾ مػف مرتفػع بمسػتكل تتمتػع

( كالتػي تمحػكرت حػكؿ 2010ي بينما يتكافؽ مع ما جاء في دراسة )دكيؾي  ياداخم المعمكمات تكنكلكجيا
نظـ المعمكمات الصحية في مستشفى غزة االكركبي فيك مستشفى حككمي شبيو الحاؿ بمستشفى رفيديا 

 الجراحي دراسة الحالة ليذه الدراسة.  
  

( 3.55( كالمتكسػػط الحسػػابي )0.67فػػي مجػػاؿ المعكقػػات االداريػػة بمغػػت قيمػػة االنحػػراؼ المعيػػارم ) 3-
 نتيجػػة العمػؿ تكاجػػو التػي المعكقػػاتبدرجػة مكافقػة مرتفعػػةي ممػا جعميػػا تقػع فػػي المرتبػة الياليػػة لمجػاالت 

ره أقػػػؿ مػػػف كػػػؿ مػػػف ي أم أف التػػػأيير السػػػمبي لممعكقػػػات االداريػػػة كػػػاف تػػػأييااللكتركنيػػػة اإلدارة اسػػػتخداـ
 اسػتخداـ بضػركرة العميػا اإلدارة لػدل كاممػة قناعػة يكجػدكذلػؾ ألنػو ي عكقػات التقنيػة كالمعكقػات الماليػةالم

 الكظػائؼ جميػع تغطػيك  ككاضػحة أف اليياكػؿ التنظيميػة المكجػكدة محػددةك  يالمحكسػبة المعمكمػات نظػـ

ي االلكتركنيػة اإلدارة تطبيػؽ كمتابعػة بتقيػيـ تيػتـ اإلدارةي كمػا أف المستشػفى فػي األنشػطة كافػة تغطػي التي
 .انسيابي كبشكؿ بالتدرج االلكتركنية اإلدارة تطبيؽب يا قامتأنك 
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( 3.56( كالمتكسػػط الحسػػابي )0.61فػػي مجػػاؿ المعكقػػات البشػػرية بمغػػت قيمػػة االنحػػراؼ المعيػػارم )4- 
بدرجػػة مكافقػػة مرتفعػػةي كىػػذا يػػدؿ عمػػى أف ىػػذا المجػػاؿ كػػاف لػػو أقػػؿ تػػأيير سػػمبي مقارنػػة ببػػاقي مجػػاالت 

أفػراد العينػة مػف العػامميف  كذلؾ المتالؾي االلكتركنية اإلدارة استخداـ نتيجة العمؿ تكاجو التي المعكقات
ي ليػـ المككمػة األعمػاؿ انجػاز فػي المحكسػبة المعمكمػات نظـ أىمية إدراؾ مف يمكنيـ ما كالخبرة الكعي مف

ي كمػا تؤكػد نسػبة ال بػأس يقػة بكػؿ المختمفة األعماؿ إنجاز مف يمكنيـ ما اإلمكانيات مف يمتمككفككذلؾ 
 تػؤير آخػر مستشػفى أك قسػـ إلػى قسػـ مػف لممػكظفيف تحصػؿ التػي أف التػنقالتبيا مف أفػراد العينػة عمػى 

 نظػاـ اسػتخداـ كيفيػة عمػى تمقػاه أفػراد العينػة مػف العػامميف الػذم أف التػدريبي ككػذلؾ العمػؿ عمػى سػمبان 

( ك )الغػكطيي 2014الغربػاكمي )ي كىذا يتكافؽ مع ما جاء في دراسة لـ يكف كافيا المحكسبة المعمكمات
( فػػي أف عمميػػة تػػدريب العػػامميف عمػػى اخػػتالؼ مػػكاقعيـ غيػػر كافيػػة كبحاجػػة 2004( ك )رسػػيؿي 2006

    مف قبؿ اإلدارة.إلى درجة أكبر مف االىتماـ 
ي بمغػػت قيمػػة االلكتركنيػػة اإلدارة اسػػتخداـ نتيجػػة العمػػؿ تكاجػػو التػػي لمعكقػػاتافــي مجمــل مجــاالت 5- 

( كىذه القيمة تقع ضمف درجة مكافقة متكسػطةي 3.36( كالمتكسط الحسابي )0.57االنحراؼ المعيارم )
 اإلدارة اسػػتخداـ نتيجػػة العمػػؿ عمػػىكىػػذا يػػدؿ عمػػى أف المعكقػػات بكافػػة مجاالتيػػا كػػاف ليػػا تػػأيير سػػمبي 

 .متفاكتة بدرجات االلكتركنية
 

 الثالث بالسؤال المتعمقة النتائج 4.2.3.
 

 اإلدارة اسػػتخداـ أيػػر حػػكؿ الدراسػػة عينػػة تقػػديرات تختمػػؼ ىػػؿ:  فػػي ىػػذه الدراسػػة اليالػػثيػػنص السػػؤاؿ 
 المجػػاالت حسػػب العػػامميف نظػػر كجيػػة مػػف الجراحػػي رفيػػديا مستشػػفى فػػي العمػػؿ تطػػكير فػػي اإللكتركنيػػة

 كالعمػري الجػنسي) ميؿ منيـ لممستقصى الديمكغرافية لممتغيرات تبعا الفقرات لجميع الكمية الدرجة كعمى
  ؟(الحاسكب باستخداـ كالمعرفة التعميميي كالمستكل الكظيفيي كالمنصب

 
 .السؤاؿ ىذا عف انبيقت كالتي التالية الفرضيات بفحص الباحث قاـ السؤاؿىذا  عف كلإلجابة

 
 :عمى تنص والتي االولى الفرضية فحص: أوال

 
 االسػػػػتجابة متكسػػػػطات بػػػػيف ( ≤ 0.05) الداللػػػػة مسػػػػتكل عنػػػػد إحصػػػػائية داللػػػػة ذات فػػػػركؽ تكجػػػػد ال

 العػػامميف نظػػر كجيػػة مػػف الجراحػػي رفيػػديا مستشػػفى فػػي العمػػؿ تطػػكير فػػي اإللكتركنيػػة اإلدارة السػػتخداـ
 .الجنس لمتغير تبعا الفقرات لجميع الكمية الدرجة كعمى المجاالت حسب
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 مستقمتيف لمجمكعتيف( Independent t-test( )ت) اختبار الباحث استخدـ الخامسة الفرضية لفحص
 . الجنس لمتغير تبعا الدراسة ألداة الفقرات كلجميع لممجاالت الكمية الدرجة عمى الفركؽ لداللة

 
 بػيف الفركؽ لداللة مستقمتيف لمجمكعتيف( Independent t-test( )ت) اختبار يبيف :(0...) الجدكؿ

 مػف الجراحػي رفيػديا مستشػفى فػي العمػؿ تطػكير فػي اإللكتركنيػة اإلدارة السػتخداـ االسػتجابة متكسطات
 .الجنس لمتغير تبعا الفقرات لجميع الكمية الدرجة كعمى المجاالت حسب العامميف نظر كجية

 
ـــار نتـــائج(: 11..) الجـــدول  حســـ  مســـتقمتين لمجمـــوعتين( Independent t-test( )ت) اختب
  الجنس لمتغير تبعا لمفقرات الكمية الدرجة وعمى المجاالت

 لممجاالت الكمية الدرجة
 أنثى ذكر

 مستوى (ت)
 االنحراف المتوسط االنحراف المتوسط *الداللة

 0.78 0.28 0.54 3.87 0.69 3.90 العمؿ إنتاجية زيادة

 0.05 1.95 0.45 3.54 0.56 3.72 المنجز العمؿ جكدة تحسيف

 0.07 1.85 0.45 3.71 0.52 3.88 البيانات معالجة سيكلة

 0.46 0.75 0.49 3.79 0.52 3.72 القرار اتخاذ عممية

 0.25 1.16 0.39 3.63 0.49 3.73 الكمية الدرجة
 .( ≤ 0.05) مستكل عند إحصائيان  داؿ*
 

 ≥ ) الداللػػة مسػػتكل عنػػد إحصػػائية داللػػة ذات فػػركؽ كجػػكد عػػدـ السػػابؽ (0...)الجػػدكؿ مػػف نالحػػظ
 رفيػػديا مستشػػفى فػػي العمػػؿ تطػػكير فػػي اإللكتركنيػػة اإلدارة السػػتخداـ االسػػتجابة متكسػػطات بػػيف (0.05

 ي البيانػػػات معالجػػة سػػيكلة العمػػؿي إنتاجيػػة زيػػادة) مجػػػاالت حسػػب العػػامميف نظػػر كجيػػة مػػف الجراحػػي
 .الجنس لمتغير تبعا الفقرات لجميع الكمية الدرجة كعمى(, القرار اتخاذ عممية

 
 ≥ ) الداللػػة مسػػتكل عنػػد إحصػػائية داللػػة ذات فػػركؽ كجػػكد السػػابؽ (0...) الجػػدكؿ مػػف يظيػػر كمػػا

 رفيػػديا مستشػػفى فػػي العمػػؿ تطػػكير فػػي اإللكتركنيػػة اإلدارة السػػتخداـ االسػػتجابة متكسػػطات بػػيف (0.05
 كذلػؾ الجػنس لمتغيػر تبعػا المنجػز العمػؿ جػكدة تحسػيف مجػاؿ حسػب العامميف نظر كجية مف الجراحي
حسػػػب كجيػػػة نظػػػر كقػػػد يرجػػػع ذلػػػؾ ي 3.72)) اسػػػتجابتيـ متكسػػػط بمػػػغ بحيػػػث الػػػذككر العػػػامميف لصػػػالح
إلى أف قدرة الذككر عمى تحمػؿ أعبػاء ضػغط العمػؿ أكيػر مػف اإلنػاث كمػا أف عػدد أفػراد العنيػو الباحث 

 اإلناث.مف الذككر أكير مف 



93 

 :عمى تنص والتي الثانية الفرضية فحص: ثانيا
 
 االسػػػػتجابة متكسػػػػطات بػػػػيف ( ≤ 0.05) الداللػػػػة مسػػػػتكل عنػػػػد إحصػػػػائية داللػػػػة ذات فػػػػركؽ تكجػػػػد ال

 العػػامميف نظػػر كجيػػة مػػف الجراحػػي رفيػػديا مستشػػفى فػػي العمػػؿ تطػػكير فػػي اإللكتركنيػػة اإلدارة السػػتخداـ
 .العمر لمتغير تبعا الفقرات لجميع الكمية الدرجة كعمى المجاالت حسب

 
 الكميػػة الدرجػػة كعمػػى لممجػػاالت الكميػػة لمدرجػػة الحسػػابية المتكسػػطات الباحػػث اسػػتخدـ الفرضػػية لفحػػص
 (.6.0.) الجدكؿ يكضحو كما العمر لمتغير تبعان  لوداة

 لمتغيــر تبعــاً  لــاداة الكميــة والدرجــة لممجــاالت الكميــة لمدرجــة الحســابية المتوســطات (11..) الجــدول
 العمر

 30 من أقل لممجال الكمية الدرجة
 سنة

 40-30 من
 سنة

 41-50 من
 فأكثر سنة 51 سنة

 3.44 3.98 3.92 3.87 العمؿ إنتاجية زيادة

 3.18 3.72 3.63 3.66 المنجز العمؿ جكدة تحسيف
 3.38 3.80 3.76 3.96 البيانات معالجة سيكلة

 3.35 3.73 3.74 3.88 القرار اتخاذ عممية

 3.25 3.74 3.66 3.75 الكمية الدرجة

 
 الكميػػػػة لمدرجػػػػة الفػػػػركؽ داللػػػػة السػػػػتخراج( ANOVA) األحػػػػادم التبػػػػايف تحميػػػػؿ اسػػػػتخداـ أيضػػػػان  كتػػػػـ

 . ذلؾ يبيف (0.0.) كالجدكؿ. العينة عند العمر لمتغير تبعان  لمفقرات الكمية كالدرجة لممجاالت
 

  



99 

 الدراسـة ألداة العـام والمعـدل لممجـاالت( ANOVA) األحـادي التبـاين تحميل نتائج(: 11..) الجدول
 .العينة عند العمر لمتغير تبعاً 

 الكمية الدرجة
 مجموع التباين مصدر لممجاالت

 المربعات
 درجات
 الحرية

 متوسط
 مستوى ف المربعات

 *الداللة

 إنتاجية زيادة
 العمؿ

 0.66 3 1.98 المجموعات بين
1.72 

 

0.17 

 
 0.38 116 44.49 المجموعات داخل

  119 46.47 المجموع

 جكدة تحسيف
 المنجز العمؿ

 0.64 3 1.91 المجموعات بين
2.49 

 

0.06 

 
 0.26 116 29.65 المجموعات داخل

  119 31.56 المجموع

 معالجة سيكلة
 البيانات

 0.81 3 2.43 المجموعات بين
3.49 

 

0.02 

 
 0.23 116 26.88 المجموعات داخل

  119 29.31 المجموع

 القرار اتخاذ عممية

 0.63 3 1.88 المجموعات بين
2.55 

 

0.06 

 
 0.25 116 28.48 المجموعات داخل

  119 30.36 المجموع

 الكمية الدرجة
 الفقرات لجميع

 0.59 3 1.76 المجموعات بين
3.06 

 

0.03 

 
 0.19 116 22.31 المجموعات داخل

  119 24.07 المجموع
 .( ≤ 0.05) مستكل عند إحصائيان  داؿ *
 

 ( ≤ 0.05) الداللػػة مسػػتكل عنػػد إحصػػائية داللػػة ذات فػػركؽ كجػػكد عػػدـ (0.0.) الجػػدكؿ مػػف يتبػػيف
 مػف الجراحػي رفيػديا مستشػفى فػي العمػؿ تطػكير فػي اإللكتركنية اإلدارة الستخداـ االستجابة لمتكسطات

 اتخػػاذ عمميػػةيالمنجز العمػػؿ جػػكدة تحسػػيف العمػػؿي إنتاجيػػة زيػػادة) مجػػاالت حسػػب العػػامميف نظػػر كجيػػة
 .العمر لمتغير تبعا( القرار

 
 ≥ ) الداللػػة مسػػتكل عنػػد إحصػػائية داللػػة ذات فػػركؽ كجػػكد السػػابؽ (0.0.) الجػػدكؿ مػػف يظيػػر كمػػا

 رفيػػديا مستشػػفى فػػي العمػػؿ تطػػكير فػػي اإللكتركنيػػة اإلدارة السػػتخداـ االسػػتجابة متكسػػطات بػػيف (0.05
 لجميػػع الكميػػة الدرجػػة كعمػػى البيانػػات معالجػػة سػػيكلة مجػػاؿ حسػػب العػػامميف نظػػر كجيػػة مػػف الجراحػػي
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 باسػتخداـ الفرضػية بفحػص نقػكـ الفػركؽ ىػذه تكػكف مف لصالح كلمعرفة العمر لمتغير تبعا األداة فقرات
 .ذلؾ يبيف( 0.0.) الجدكؿ. الحسابية المتكسطات فركؽ معنكية لمعرفة LSD))اختبار

 
 لممجــال العمــر لمتغيــر تبعـاً  الحســابية المتوســطات بــين الفـروق يبــين التــالي الجــدول(:111.)الجـدول
 البيانات معالجة سيولة الثالث

 سنة 51 من أكثر سنة 50-41 من سنة 40-30 من سنة 30 من أقل العمر
 *0.58 0.16 0.20  سنة 30 من أقل

 *0.38 0.04-  0.20- سنة 30-40 من

 *0.42  0.04 0.16- سنة 41-50 من

  *0.42- *0.38- *0.58- سنة 51 من أكثر
 

 : السابؽ ( 0.0.) الجدكؿ مف يتضح
 الكميػػػة الدرجػػػة عمػػػى ( ≤ 0.05) الداللػػػة مسػػػتكل عنػػػد إحصػػػائية داللػػػة ذات معنكيػػػة فػػػركؽ كجػػػكد 1-

 فػػػي اإللكتركنيػػػة اإلدارة السػػػتخداـ االسػػػتجابة متكسػػػطات بػػػيف البيانػػػات معالجػػػة سػػػيكلة اليالػػػث لممجػػػاؿ
 :يتبيف بحيث العمر لمتغير تبعا العامميف نظر كجية مف الجراحي رفيديا مستشفى في العمؿ تطكير

 أف كبمػا سػنة 51)) مػف كأكيػر سػنة (30) مػف أقػؿ العمريػة الفئػة بػيف معنكية داللة ذات فركؽ كجكد* 
 .سنة ((30 مف أقؿ العمرية الفئة لصالح األفضمية فاف ايجابي الفارؽ

 أف كبمػا سػنة( 51) مػف كأكيػر سػنة 30)-(40 مػف العمرية الفئة بيف معنكية داللة ذات فركؽ كجكد* 
 .سنة( 40-30) العمرية الفئة لصالح األفضمية فاف ايجابي الفارؽ

 أف كبمػا سػنة( 51) مػف كأكيػر سػنة( 50-41) مػف العمريػة الفئػة بػيف معنكيػة داللة ذات فركؽ كجكد* 
 .سنة( 50-41) مف العمرية الفئة لصالح األفضمية فاف ايجابي الفارؽ
لصػالح الفئػات العمريػة  إحصػائيةيكجد فركؽ ذات داللة أنو  السابؽ( 0.0.) الجدكؿ خالؿ مف كيتضح
سػنة  50سنة  كسبب ذلؾ حسب كجية نظر الباحث أف الفئة العمرية التػي تزيػد عػف   50عف التي تقؿ

مػػف الصػػعكبات التػػي تكاجييػػا التعامػػؿ مػػع التكنكلكجيػػا الجديػػدة كالتػػي تعػػال  البيانػػات الكتركنيػػا الف ىػػذه 
الفئػػات العمريػػة  أكيػػر إفالفئػػة تعػػكدت عمػػى العمػػؿ الػػكرقي كالسػػجالتي كمػػا يتضػػح مػػف خػػالؿ النتػػائ  

 .سنة 30تعامال مع معالجة البيانات ىي الفئة العمرية التي تقؿ عف 
 لجميػع الكميػة الدرجػة كعمػى, الحسػابية المتكسػطات بػيف الفػركؽ لفحػص ( (LSDاختبػار كػذلؾ نسػتخدـ
 تبعػا لصػالحيا الحسابي المتكسط يككف التي العمرية الفئة لمعرفة االلكتركنية اإلدارة استخداـ أير فقرات
 .ذلؾ يبيف التالي( 0...)الجدكؿ.العمر لمتغير
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 اســتخدام أثــر فقــرات لجميــع العمــر لمتغيــر تبعــاً  الحســابية المتوســطات بــين الفــروق(:11..) الجــدول
 .االلكترونية اإلدارة

 سنة 51 من أكثر سنة41 -50 من سنة 30-40 من سنة 30 من أقل العمر
 *0.50 0.02 0.09  سنة 30 من أقل

 *0.41 0.07-  0.09- سنة 40-30 من

 *0.48  0.07 0.02- سنة 41-50 من

  *0.48- *0.41- *0.50- سنة 51 من أكثر
 

 : السابؽ (3554) الجدكؿ مف يتضح
 الكميػػة الدرجػػة عمػػى ( ≤ 0.05) الداللػػة مسػػتكل عنػػد إحصػػائية داللػػة ذات معنكيػػة فػػركؽ كجػػكد -1

 في اإللكتركنية اإلدارة الستخداـ االستجابة متكسطات بيف االلكتركنية اإلدارة استخداـ أير فقرات لجميع
 :يتبيف بحيث العمر لمتغير تبعا العامميف نظر كجية مف الجراحي رفيديا مستشفى في العمؿ تطكير

 أف كبمػػا سػػنة( 51)مػػف كأكيػػر سػػنة( 30) مػػف أقػؿ العمريػػة الفئػػة بػػيف معنكيػػة داللػػة ذات فػػركؽ كجػكد* 
 .سنة( 30)مف أقؿ العمرية الفئة لصالح األفضمية فاف ايجابي الفارؽ

 أف كبمػا سػنة( 51) مػف كأكيػر سػنة( (40-30 مػف العمريػة الفئػة بػيف معنكية داللة ذات فركؽ كجكد* 
 .سنة 40-30)) العمرية الفئة لصالح األفضمية فاف ايجابي الفارؽ

 أف كبمػػا سػػنة( 51)مػػف كأكيػػر سػػنة( 50-41)مػػف العمريػػة الفئػػة بػػيف معنكيػػة داللػػة ذات فػػركؽ كجػػكد* 
 .سنة( 50-41)مف العمرية الفئة لصالح األفضمية فاف ايجابي الفارؽ

 عف تقؿ التي العمرية الفئة لصالح كاف الفركؽ ىذه أعمى أف السابؽ(3554) الجدكؿ خالؿ مف كيتضح
 .سنة( 30)
 

 عمى تنص والتي الثالثة الفرضية فحص: ثالثا
 
 االسػػػػتجابة متكسػػػػطات بػػػػيف ( ≤ 0.05) الداللػػػػة مسػػػػتكل عنػػػػد إحصػػػػائية داللػػػػة ذات فػػػػركؽ تكجػػػػد ال

 العػػامميف نظػػر كجيػػة مػػف الجراحػػي رفيػػديا مستشػػفى فػػي العمػػؿ تطػػكير فػػي اإللكتركنيػػة اإلدارة السػػتخداـ
 التعميمي المستكل لمتغير تبعا الفقرات لجميع الكمية الدرجة كعمى المجاالت حسب
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 الكميػػة الدرجػػة كعمػػى لممجػػاالت الكميػػة لمدرجػػة الحسػػابية المتكسػػطات الباحػػث اسػػتخدـ الفرضػػية لفحػػص
 (.2.0.) الجدكؿ يكضحو كما التعميمي المستكل لمتغير تبعان  لوداة

 
 لمتغيــر تبعـاً  لـاداة الكميــة والدرجـة لممجـاالت الكميـة لمدرجــة الحسـابية المتوسـطات(: 11..) الجـدول
 .التعميمي المستوى

 فأكثر ماجستير بكالوريوس متوسط دبموم دون فما توجييي لممجال الكمية الدرجة
 3.85 3.89 3.90 3.99 العمؿ إنتاجية زيادة

 3.72 3.56 3.64 3.94 المنجز العمؿ جكدة تحسيف

 3.88 3.78 3.73 4.02 البيانات معالجة سيكلة

 3.75 3.81 3.66 3.61 القرار اتخاذ عممية

 لجميع الكمية الدرجة
 3.71 3.68 3.63 3.79 الفقرات

 
 الكميػػػػة لمدرجػػػػة الفػػػػركؽ داللػػػػة السػػػػتخراج( ANOVA) األحػػػػادم التبػػػػايف تحميػػػػؿ اسػػػػتخداـ أيضػػػػان  كتػػػػـ

 يبػػيف( 0...) كالجػػدكؿ. العينػػة عنػػد التعميمػػي المسػػتكل لمتغيػػر تبعػػان  لمفقػػرات الكميػػة كالدرجػػة لممجػػاالت
 .  ذلؾ
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 الدراســة ألداة العــام والمعــدل لممجــاالت( ANOVA) األحــادي التبــاين تحميــل نتــائج( 11..)الجــدول
 العينة عند التعميمي المستوى لمتغير تبعاً 

 الكمية الدرجة
 مجموع التباين مصدر لممجاالت

 المربعات
 درجات
 الحرية

 متوسط
 مستوى ف المربعات

 *الداللة

 العمل إنتاجية زيادة

 0.04 3 0.12 المجموعات بين
0.10 

 

0.96 

 
 0.40 116 46.36 المجموعات داخل

  119 46.48 المجموع

 العمل جودة تحسين
 المنجز

 0.43 3 1.30 المجموعات بين
1.66 

 

0.18 

 
 0.26 116 30.26 المجموعات داخل

  119 31.56 المجموع

 معالجة سيولة
 البيانات

 0.23 3 0.69 المجموعات بين
0.93 

 

0.43 

 
 0.25 116 28.62 المجموعات داخل

  119 29.31 المجموع

 القرار اتخاذ عممية

 0.20 3 0.61 المجموعات بين
0.79 

 

0.50 

 
 0.26 116 29.75 المجموعات داخل

  119 30.36 المجموع

 لجميع الكمية الدرجة
 الفقرات

 0.06 3 0.18 المجموعات بين
0.30 

 

0.83 

 
 0.21 116 23.89 المجموعات داخل

  119 24.07 المجموع
 .( ≤ 0.05) مستكل عند إحصائيان  داؿ *
 

 ( ≤ 0.05) الداللػػة مسػػتكل عنػػد إحصػػائية داللػػة ذات فػػركؽ كجػػكد عػػدـ( 0...) الجػػدكؿ مػػف يتبػػيف
 مػف الجراحػي رفيػديا مستشػفى فػي العمػؿ تطػكير فػي اإللكتركنية اإلدارة الستخداـ االستجابة لمتكسطات

 سػيكلة يالمنجػز العمػؿ جكدة تحسيف العمؿي إنتاجية زيادة) المجاالت جميع حسب العامميف نظر كجية
 لمتغيػػر تبعػا  االلكتركنيػة اإلدارة اسػتخداـ أيػر فقػرات جميػع كعمػى (القػرار اتخػاذ البياناتيعمميػة معالجػة
 .التعميمي المستكل
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 :عمى تنص والتي الرابعة الفرضية فحص: رابعا
 
 االسػػػػتجابة متكسػػػػطات بػػػػيف ( ≤ 0.05) الداللػػػػة مسػػػػتكل عنػػػػد إحصػػػػائية داللػػػػة ذات فػػػػركؽ تكجػػػػد ال

 العػػامميف نظػػر كجيػػة مػػف الجراحػػي رفيػػديا مستشػػفى فػػي العمػػؿ تطػػكير فػػي اإللكتركنيػػة اإلدارة السػػتخداـ
 .الكظيفي المنصب لمتغير تبعا الفقرات لجميع الكمية الدرجة كعمى المجاالت حسب

 
 الكميػػة الدرجػػة كعمػػى لممجػػاالت الكميػػة لمدرجػػة الحسػػابية المتكسػػطات الباحػػث اسػػتخدـ الفرضػػية لفحػػص
 (.0...) الجدكؿ يكضحو كما الكظيفي المنصب لمتغير تبعان  لوداة

 
 لمتغيــر تبعـاً  لـاداة الكميــة والدرجـة لممجـاالت الكميـة لمدرجــة الحسـابية المتوسـطات(: 11..) الجـدول
 الوظيفي المنص 

 ذلك غير شعبة رئيس قسم رئيس مدير لممجال الكمية الدرجة
 3.89 3.99 3.70 4.08 العمؿ إنتاجية زيادة

 3.66 3.65 3.35 4.03 المنجز العمؿ جكدة تحسيف
 3.82 3.82 3.60 4.03 البيانات معالجة سيكلة

 3.73 3.84 3.67 4.09 القرار اتخاذ عممية

 3.68 3.73 3.49 4.27 الفقرات لجميع الكمية الدرجة

 
 الكميػػػػة لمدرجػػػػة الفػػػػركؽ داللػػػػة السػػػػتخراج( ANOVA) األحػػػػادم التبػػػػايف تحميػػػػؿ اسػػػػتخداـ أيضػػػػان  كتػػػػـ

 يبػػيف( 0...) كالجػػدكؿ. العينػػة عنػػد الػػكظيفي المنصػػب لمتغيػػر تبعػػان  لمفقػػرات الكميػػة كالدرجػػة لممجػػاالت
 .  ذلؾ
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 الدراسـة ألداة العـام والمعـدل لممجـاالت( ANOVA) األحـادي التبـاين تحميل نتائج(: 11..) الجدول
 العينة عند الوظيفي المنص  لمتغير تبعاً 

 الكمية الدرجة
 مجموع التباين مصدر لممجاالت

 المربعات
 درجات
 الحرية

 متوسط
 مستوى ف المربعات

 *الداللة

 العمؿ إنتاجية زيادة

 0.25 3 0.75 المجموعات بين
0.63 

 

0.59 

 
 0.39 116 45.72 المجموعات داخل

  119 46.47 المجموع

 العمؿ جكدة تحسيف
 المنجز

 0.53 3 1.59 المجموعات بين
2.04 

 

0.11 

 
 0.26 116 29.98 المجموعات داخل

  119 31.56 المجموع

 معالجة سيكلة
 البيانات

 0.24 3 0.71 المجموعات بين
0.96 

 

0.42 

 
 0.25 116 28.60 المجموعات داخل

  119 29.31 المجموع

 القرار اتخاذ عممية

 0.20 3 0.61 المجموعات بين
0.79 

 

0.50 

 
 0.26 116 29.75 المجموعات داخل

  119 30.35 المجموع

 لجميع الكمية الدرجة
 الفقرات

 0.52 3 1.56 المجموعات بين
2.67 

 

0.05 

 
 0.19 116 22.52 المجموعات داخل

  119 24.07 المجموع
 .( ≤ 0.05) مستكل عند إحصائيان  داؿ* 
 

 ( ≤ 0.05) الداللػػة مسػػتكل عنػػد إحصػػائية داللػػة ذات فػػركؽ كجػػكد عػػدـ( 0...) الجػػدكؿ مػػف يتبػػيف
 مػف الجراحػي رفيػديا مستشػفى فػي العمػؿ تطػكير فػي اإللكتركنية اإلدارة الستخداـ االستجابة لمتكسطات

 سػيكلة يالمنجػز العمػؿ جكدة تحسيف العمؿي إنتاجية زيادة) المجاالت جميع حسب العامميف نظر كجية
 .الكظيفي المنصب لمتغير تبعا( القرار اتخاذ البياناتيعممية معالجة

 
 ≥ ) الداللػػة مسػػتكل عنػػد إحصػػائية داللػػة ذات فػػركؽ كجػػكد السػػابؽ( 0...) الجػػدكؿ مػػف يظيػػر كمػػا

 رفيػػديا مستشػػفى فػػي العمػػؿ تطػػكير فػػي اإللكتركنيػػة اإلدارة السػػتخداـ االسػػتجابة متكسػػطات بػػيف (0.05
 الكظيفي المنصب لمتغير تبعا األداة فقرات لجميع الكمية الدرجة عمى العامميف نظر كجية مف الجراحي
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 معنكيػػة لمعرفػػة LSD اختبػػار باسػػتخداـ الفرضػػية بفحػػص نقػػكـ الفػػركؽ ىػػذه تكػػكف مػػف لصػػالح كلمعرفػػة
 .ذلؾ يبيف التالي( 64.0)الجدكؿ. الحسابية المتكسطات فركؽ

 
 أثـر فقـرات لجميع الوظيفي المنص  لمتغير تبعاً  الحسابية المتوسطات بين الفروق(: 11..) الجدول
 .االلكترونية اإلدارة استخدام
 ذلك غير شعبة رئيس قسم رئيس مدير الوظيفي المنص 

 *0.59 *0.55 *0.78  مدير

 0.19- 0.24-  *0.78- قسم رئيس

 0.04  0.24 *0.55- شعبة رئيس

  0.04- 0.19 *0.59- ذلك غير
 

 : السابؽ( 64.0) الجدكؿ مف يتضح
 الكميػػة الدرجػػة عمػػى ( ≤ 0.05) الداللػػة مسػػتكل عنػػد إحصػػائية داللػػة ذات معنكيػػة فػػركؽ كجػػكد -1

 في اإللكتركنية اإلدارة الستخداـ االستجابة متكسطات بيف االلكتركنية اإلدارة استخداـ أير فقرات لجميع
 الػػكظيفي المنصػػب لمتغيػػر تبعػػا العػػامميف نظػػر كجيػػة مػػف الجراحػػي رفيػػديا مستشػػفى فػػي العمػػؿ تطػػكير
 :يتبيف بحيث

 فػاف ايجػابي الفػارؽ أف كبمػا قسـ كرئيس مدير الكظيفي المنصب بيف معنكية داللة ذات فركؽ كجكد* 
 .مدير الكظيفي المنصب لصالح األفضمية

 فاف ايجابي الفارؽ أف كبما شعبة كرئيس مدير الكظيفي المنصب بيف معنكية داللة ذات فركؽ كجكد* 
 .مدير الكظيفي المنصب لصالح األفضمية

 الفػػارؽ أف كبمػػا كظيفػػي مسػػمى كدكف مػػدير الػػكظيفي المنصػػب بػػيف معنكيػػة داللػػة ذات فػػركؽ كجػػكد* 
 .مدير الكظيفي المنصب لصالح األفضمية فاف ايجابي

 يمػدير الػكظيفي المنصػب لصػالح كػاف الفػركؽ ىػذه أعمى أف السابؽ( 64.0)الجدكؿ خالؿ مف كيتضح
كسػبب ذلػؾ حسػب كجيػة نظػر الباحػث أف المػدير لديػػو اىتمػاـ خػاص بكافػة المجػاالت كالتػي يعنػى بيػػا 

فػي  األكبػرفػي العمػؿ كتحسػيف جػكدة العمػؿ كمػا يكػكف لديػو االىتمػاـ  اإلنتاجيػةكخاصة انو ييتـ بزيادة 
 عممية اتخاذ القرار كالتمكف مف معالجة البيانات التي تسرع في انجاز العمؿ كتحسيف الجكدة.
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 عمى تنص والتي الخامسة الفرضية فحص: خامسا

 
 االسػػػػتجابة متكسػػػػطات بػػػػيف ( ≤ 0.05) الداللػػػػة مسػػػػتكل عنػػػػد إحصػػػػائية داللػػػػة ذات فػػػػركؽ تكجػػػػد ال

 العػػامميف نظػػر كجيػػة مػػف الجراحػػي رفيػػديا مستشػػفى فػػي العمػػؿ تطػػكير فػػي اإللكتركنيػػة اإلدارة السػػتخداـ
 .الحاسكب باستخداـ المعرفة درجة لمتغير تبعا الفقرات لجميع الكمية الدرجة كعمى المجاالت حسب
 الكميػػة الدرجػػة كعمػػى لممجػػاالت الكميػػة لمدرجػػة الحسػػابية المتكسػػطات الباحػػث اسػػتخدـ الفرضػػية لفحػػص
 (.0..6) الجدكؿ يكضحو كما الحاسكب باستخداـ المعرفة درجة لمتغير تبعان  لوداة

 
 لمتغيــر تبعـاً  لـاداة الكميــة والدرجـة لممجـاالت الكميـة لمدرجــة الحسـابية المتوسـطات :(11..) الجـدول
 الحاسو  باستخدام المعرفة درجة

 ممتاز جدا جيد جيد متوسط مقبول ضعيف لممجال الكمية الدرجة
 3.69 4.08 3.66 3.80 3.97 4.13 العمؿ إنتاجية زيادة

 3.56 3.67 3.66 3.48 3.55 4.02 المنجز العمؿ جكدة تحسيف

 3.81 3.82 3.83 3.55 3.89 4.02 البيانات معالجة سيكلة

 3.73 3.78 3.83 3.47 3.75 3.98 القرار اتخاذ عممية

 3.61 3.73 3.71 3.48 3.69 3.94 الفقرات لجميع الكمية الدرجة

 
 الكميػػػػة لمدرجػػػػة الفػػػػركؽ داللػػػػة السػػػػتخراج( ANOVA) األحػػػػادم التبػػػػايف تحميػػػػؿ اسػػػػتخداـ أيضػػػػان  كتػػػػـ

 كالجػػدكؿ. العينػػة عنػػد الحاسػػكب باسػػتخداـ المعرفػػة درجػػة لمتغيػػر تبعػػان  لمفقػػرات الكميػػة كالدرجػػة لممجػاالت
 . ذلؾ يبيف(  66.0)
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 الدراســة ألداة العــام والمعــدل لممجــاالت( ANOVA) األحــادي التبــاين تحميــل نتــائج (11..)الجــدول
 العينة عند الحاسو  باستخدام المعرفة درجة لمتغير تبعاً 

 مجموع التباين مصدر لممجاالت الكمية الدرجة
 المربعات

 درجات
 الحرية

 متوسط
 مستوى ف المربعات

 *الداللة

 العمؿ إنتاجية زيادة

 0.88 5 4.38 المجموعات بين
2.37 

 

0.04 

 
 0.37 114 42.10 المجموعات داخل

  119 46.48 المجموع

 العمؿ جكدة تحسيف
 المنجز

 0.23 5 1.15 المجموعات بين
0.86 

 

0.51 

 
 0.27 114 30.41 المجموعات داخل

  119 31.56 المجموع

 البيانات معالجة سيكلة

 0.21 5 1.05 المجموعات بين
0.85 

 

0.52 

 
 0.25 114 28.25 المجموعات داخل

  119 29.30 المجموع

 القرار اتخاذ عممية

 0.27 5 1.35 المجموعات بين
1.06 

 

0.39 

 
 0.25 114 29.00 المجموعات داخل

  119 30.35 المجموع

 لجميع الكمية الدرجة
 الفقرات

 0.20 5 1.02 المجموعات بين
1.00 

 

0.42 

 
 0.20 114 23.06 المجموعات داخل

  119 24.08 المجموع
 .( ≤ 0.05) مستكل عند إحصائيان  داؿ* 
 

 ( ≤ 0.05) الداللػػة مسػػتكل عنػػد إحصػػائية داللػػة ذات فػػركؽ كجػػكد عػػدـ( 66.0) الجػػدكؿ مػػف يتبػػيف
 مػف الجراحػي رفيػديا مستشػفى فػي العمػؿ تطػكير فػي اإللكتركنية اإلدارة الستخداـ االستجابة لمتكسطات

 لمتغيػػر تبعػػا(  القػػرار اتخػػاذ عمميػػةيالمنجز العمػػؿ جػػكدة تحسػػيف )مجػػاالت حسػػب العػػامميف نظػػر كجيػػة
 .الحاسكب باستخداـ المعرفة درجة

 
 ≥ ) الداللػة مسػتكل عنػد إحصػائية داللػة ذات فػركؽ كجػكد السػابؽ( 66.0 ) الجػدكؿ مػف يظيػر كمػا

 رفيػػديا مستشػػفى فػػي العمػػؿ تطػػكير فػػي اإللكتركنيػػة اإلدارة السػػتخداـ االسػػتجابة متكسػػطات بػػيف (0.05
 باستخداـ المعرفة درجة لمتغير تبعا العمؿ إنتاجية زيادة مجاؿ حسب العامميف نظر كجية مف الجراحي
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 لمعرفػة LSD اختبػار باسػتخداـ الفرضػية بفحص نقكـ الفركؽ ىذه تككف مف لصالح كلمعرفة الحاسكب
 .ذلؾ يبيف( 60.0) الجدكؿ. الحسابية المتكسطات فركؽ معنكية

 
 المعرفـة درجـة لمتغيـر تبعـاً  الحسـابية المتوسـطات بـين الفـروق يبـين التالي الجدول(: 11..)الجدول

 العمل إنتاجية زيادة لمجال الحاسو  باستخدام
 المعرفة درجة
 ممتاز جدا جيد جيد متوسط مقبول ضعيف الحاسو  باستخدام

 0.44 0.04 0.46 0.32 0.16  ضعيف

 0.28 0.12- 0.31 0.17  0.16- مقبول

 0.11 0.28- 0.14  0.17- 0.32- متوسط

 0.02- 0.42*-  0.14- 0.31- 0.46- جيد

 0.40*  0.42* 0.28 0.12 0.04- جدا جيد

  0.40*- 0.02 0.11- 0.28- 0.44- ممتاز
 

 : السابؽ(  60.0 ) الجدكؿ مف يتضح
 لمجػاؿ الكميػة الدرجػة عمػى ( ≤ 0.05) الداللػة مسػتكل عنػد إحصػائية داللة ذات معنكية فركؽ كجكد
 فػػػي العمػػػؿ تطػػػكير فػػػي اإللكتركنيػػػة اإلدارة السػػػتخداـ االسػػػتجابة متكسػػػطات بػػػيف العمػػػؿ إنتاجيػػػة زيػػػادة

 بحيػث الحاسػكب باسػتخداـ المعرفػة درجة لمتغير تبعا العامميف نظر كجية مف الجراحي رفيديا مستشفى
 :يتبيف

 أف كبمػا كجيػد جػدا جيػد بتقدير الحاسكب باستخداـ المعرفة درجة بيف معنكية داللة ذات فركؽ كجكد* 
 .جدا جيد تقدير لصالح األفضمية فاف ايجابي الفارؽ

 كبمػا كممتػاز جػدا جيػد بتقػدير الحاسػكب باسػتخداـ المعرفػة درجػة بيف معنكية داللة ذات فركؽ كجكد* 
 .جدا جيد تقدير لصالح األفضمية فاف ايجابي الفارؽ أف

 باسػتخداـ المعرفػة درجػة لصػالح كػاف الفػركؽ ىػذه أعمى أف السابؽ(  60.0 )الجدكؿ خالؿ مف كيتضح
ىػػذه الفئػػة تعتبػػر نفسػػيا متقنػػة  أفكسػػبب ذلػػؾ حسػػب كجيػػة نظػػر الباحػػث  يجػػدا جيػػد بتقػػدير الحاسػػكب

 .اإلنتاجيةعكس عمى زيادة نيما الستخداـ الحاسكب 
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 الرابع بالسؤال المتعمقة النتائج 4.2.4.
 

 معالجػػة كسػػيكلة العمػػؿي جػػكدة لتحسػػيف المشػػترؾ األيػػر مػا:  عمػػى فػػي ىػػذه الدراسػػة الرابػػعيػنص السػػؤاؿ 
 فػي اإلداريػة المعكقػات التقنيػةي المعكقػات الماليػةي المعكقػات البشريةي المعكقات القراري كاتخاذ البياناتي

 الجراحي؟ رفيديا مستشفى في العامميف لدل اإلنتاجية زيادة
 

 المتغيػػػرات إدخػػػاؿ أسػػػمكبي باعتمػػػاد المتعػػػدد االنحػػػدار تحميػػػؿ اسػػػتخداـ تػػػـ السػػػابؽ السػػػؤاؿ عػػػف لإلجابػػػة
 اإلدخػػػػػاؿ: Stepwise المتػػػػػزامفي اإلدخػػػػػاؿ: Enter) بػػػػػالطريقتيف االنحداريػػػػػة المعادلػػػػػة إلػػػػػى المتنبئػػػػػة
 اتخػػاذ البيانػػاتي معالجػػة سػػيكلة العمػػؿي جػػكدة تحسػػيف) المتنبئػػة المتغيػػرات إدخػػاؿ مراعػػاة مػػع( المتػػدرج
 المعادلػػػػة إلػػػػى( اإلداريػػػػة المعكقػػػػات التقنيػػػػةي المعكقػػػػات الماليػػػػةي معكقػػػػاتال البشػػػػريةي المعكقػػػػات القػػػػراري

 .(60.0) التالي الجدكؿ مف تظير كما النتائ  فكانت االنحداريةي
 

 ومربعاتيــا المتعــددة الخطيــة االرتبــاط ومعــامالت االنحداريــة الفرضــيات اختبــار نتــائج( 111.)جــدول
  االنحدارية المعادلة عمى المتنبئة المتغيرات إدخال أسموبي حس  تفسيرىا ومقدار

 طريقة
 .ر .ر ر اإلدخال

 المعدل

 الخطأ
 المعياري
 في

 التقدير

 التغير إحصائيات

 في التغير
 .ر

 التغير ف
 المحسوبة

 درجة
 حرية
 البسط

 درجة
 حرية
 المقام

  الداللة
 اإلحصائية

Enter 

 0.00 111 8 13.22 %49 0.46 0.45 0.49 0.7 المتزامن

S
te

p
w

is
e

 

درج
لمت
ا

 

0.626 0.392 0.387 0.489 39.20% 75.99 1 118 0.00a 

0.680 0.462 0.453 0.462 46.20% 50.19 2 117 0.00b 

0.685 0.469 0.455 0.461 46.90% 34.10 3 116 0.00c 

0.687 0.472 0.454 0.462 47.20% 25.75 4 115 0.00d 

0.688 0.473 0.450 0.464 47.30% 20.45 5 114 0.00e 

0.693 0.481 0.453 0.462 48.10% 17.44 6 113 0.00f 

0.697 0.486 0.454 0.462 48.60% 15.15 7 112 0.00g 

 
 Stepwise  التدريجي اإلدخاؿ طريقة باستخداـ اختبارىا تـ التي النماذج

a- التػػػدريجي االختيػػػار طريقػػػة األكؿ النمػػػكذج  Stepwiseكمقيػػػاس االنحػػػدار يابػػػت يتضػػػمف كالػػػذم 
  فقط العمؿ جكدة تحسيف
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b- التػػػدريجي االختيػػػار بطريقػػػة اليػػػاني النمػػػكذج Stepwise مقيػػػاس االنحػػػداري يابػػػت يتضػػػمف كالػػػذم 
 .القرار كاتخاذ العمؿ جكدة تحسيف

c- التػػدريجي االختيػػار طريقػػة اليالػػث النمػػكذج Stepwise المقػػاييس ك االنحػػدار يابػػت يتضػػمف كالػػذم 
 (,البيانات معالجة كسيكلة القرار اتخاذ العمؿي جكدة تحسيف) اليالث

d- التػػدريجي االختيػػار طريقػػة الرابػػع النمػػكذج  Stepwiseالمقػػاييس ك االنحػػدار يابػػت يتضػػمف كالػػذم 
 (البشرية كالمعكقات البيانات معالجة سيكلة يالقرار اتخاذ العمؿي جكدة تحسيف) األربعة

e- التػػدريجي االختيػػار طريقػػة الرابػػع النمػػكذج Stepwise المقػػاييس ك االنحػػدار يابػػت يتضػػمف كالػػذم 
 كالمعكقػػات البشػػرية المعكقػػات البيانػػاتي معالجػػة سػػيكلة يالقػػرار اتخػػاذ يالعمػػؿ جػػكدة تحسػػيف) الخمسػػة
 (المالية

f- التػدريجي االختيار طريقة الخامس النمكذج  Stepwiseالمقػاييس ك االنحػدار يابػت يتضػمف كالػذم 
 الماليػة المعكقػات البشػريةي المعكقات البياناتي معالجة سيكلة يالقرار اتخاذ العمؿي جكدة تحسيف) الستة

 (التقنية كالمعكقات
g- التدريجي االختيار طريقة السادس النمكذج  Stepwiseالمقػاييس ك االنحػدار يابػت يتضػمف كالػذم 

 المعكقػػات البشػػريةي المعكقػػات البيانػػاتي معالجػػة سػػيكلة يالقػػرار اتخػػاذ العمػػؿي جػػكدة تحسػػيف) السػػبعة
 (اإلدارية كالمعكقات التقنية المعكقات الماليةي

 .الجراحي رفيديا مستشفى في العامميف لدل  اإلنتاجية زيادة  بو المتنبا المتغير* 
 

 :التالي النحك عمى كانت النتائ  أف( 60.0) السابؽ الجدكؿ مف يتضح
 
 :االنحدارية المعادلة عمى المتنبئة المتغيرات بإدخال(  Enter) بأسمو  الخاصة النتائج -1
 المعكقػات القػراري اتخػاذ البيانػاتي معالجػة سػيكلة يالعمػؿ جػكدة تحسػيف) المتنبئة المتغيرات مجمكعة أف

 مػػػف%( 49) مجمكعػػػو مػػػا فسػػػرت( الماليػػػة المعكقػػػات البشػػػريةي المعكقػػػات التقنيػػػةي المعكقػػػات اإلداريػػػةي
 (الجراحػي رفيػديا مستشػفى فػي العػامميف لػدل اإلنتاجيػة زيػادة)  بػو المتنبػأ لممتغيػر الكمػي المفسػر التبايف
كاإلمكانيػات  الميػارات الفنيػةيي االدارية المياـ طبيعة في العامميف لدالمكجكد ل التشابو إلى ذلؾ كيعزل
 .دييـل المطمكبة المينية

 
 المعادلـــة عمـــى المتنبئــة المتغيـــرات إدخــال بطريقـــة(   Stepwise) بأســمو  الخاصـــة النتــائج -2

 :تدريجي بشكل االنحدارية
 االختبػار بطريقػة اسػتنباطو يمكػف كالػذم األكؿ االنحػدار نمػكذج أف( 60.0) السػابؽ الجػدكؿ مف يتضح

 كيابػػػت العمػػػؿ جػػػكدة تحسػػػيف مقيػػػاس كىػػػك كاحػػػد متنبػػػأ متغيػػػر عمػػػى اشػػػتمؿ قػػػد stepwise التػػػدريجي
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 اإلنتاجيػة زيػادة)  بػو المتنبػأ لممتغيػر الكمي المفسر التبايف مف%( 39.2) مجمكعو ما كفسرت االنحدار
 (.الجراحي رفيديا مستشفى في العامميف لدل
 
 تػػـ فقػدStepwise  التػدريجي االختبػار بطريقػة اختبػاره تػـ الػػذم لالنحػدار اليػاني لمنمػكذج بالنسػبة أمػا 

 مػػػف%( 46.2) مجمكعػػػو مػػػا كفسػػػرت االنحػػػدار كيابػػػت العمػػػؿ جػػػكدة تحسػػػيف إلػػػى القػػػرار اتخػػػاذ إضػػػافة
( الجراحػي رفيػديا مستشػفى فػي العػامميف لػدل اإلنتاجيػة زيػادة)  بػو المتنبػأ لممتغيػر الكمػي المفسػر التبايف
 %(.46.2) مقداره بتفسير معا المجاليف مف كؿ ساىـ حيث
 تػػـ فقػػدStepwise  التػػدريجي االختبػػار بطريقػػة اختبػػاره تػػـ الػػذم لالنحػػدار اليالػػث لمنمػػكذج بالنسػػبة أمػػا

 كفسػرت االنحػدار كيابػت العمػؿ جػكدة تحسػيف القػراري اتخاذ مف كؿ إلى البيانات معالجة سيكلة إضافة
 فػي العػامميف لػدل اإلنتاجيػة زيادة)  بو المتنبأ لممتغير الكمي المفسر التبايف مف%( 46.9) مجمكعو ما

 %(.46.9) مقداره بتفسير معا اليالث المجاالت كؿ ساىـ حيث( الجراحي رفيديا مستشفى
 

 تػػـ فقػػدStepwise  التػػدريجي االختبػػار بطريقػػة اختبػػاره تػػـ الػػذم لالنحػػدار الرابػػع لمنمػػكذج بالنسػػبة أمػػا
 كيابت العمؿ جكدة تحسيف القراري اتخاذ البياناتي معالجة سيكلة مف كؿ إلى البشرية المعكقات إضافة

 اإلنتاجيػة زيػادة)  بػو المتنبػأ لممتغيػر الكمي المفسر التبايف مف%( 47.2) مجمكعو ما كفسرت االنحدار
 (.الجراحي رفيديا مستشفى في العامميف لدل

 

 إضػػافة تػػـ فقػػد Stepwise التػػدريجي االختبػػار طريقػػة باسػػتخداـ تكفيقػػو تػػـ كالػػذم الخػػامس النمػػكذج أمػػا
 جػكدة تحسػيف القػراري اتخػاذ البيانػاتي معالجػة سػيكلة البشػريةي المعكقػات مػف كػؿ إلػى المالية المعكقات

 بػػو المتنبػػأ لممتغيػػر الكمػػي المفسػػر التبػػايف مػػف%( 47.3) مجمكعػػو مػػا كفسػػرت االنحػػدار كيابػػت العمػػؿ
 (.الجراحي رفيديا مستشفى في العامميف لدل اإلنتاجية زيادة)
 

 إضػافة تػـ فقػد Stepwise التػدريجي االختبػار طريقػة باسػتخداـ اختبػاره تػـ كالػذم السػادس النمػكذج أما
 كاتخػػػاذ البيانػػات معالجػػػة سػػيكلة البشػػريةي المعكقػػػات الماليػػةي المعكقػػػات مػػف كػػؿ إلػػػى التقنيػػة المعكقػػات

 الكمػي المفسػر التبػايف مػف%( 48.1) مجمكعػو مػا كفسػرت االنحػدار كيابت العمؿ جكدة تحسيف القراري
 (.الجراحي رفيديا مستشفى في العامميف لدل اإلنتاجية زيادة)  بو المتنبأ لممتغير

 

 إضػػافة تػػـ فقػػد Stepwise التػػدريجي االختبػػار طريقػػة باسػػتخداـ اختبػػاره تػػـ كالػػذم السػػابع النمػػكذج أمػػا
 معالجػة سػيكلة البشػريةي المعكقػات الماليػةي المعكقػات التقنيػةي المعكقػات مػف كؿ إلى اإلدارية المعكقات
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 التبػايف مف%( 48.6) مجمكعو ما كفسرت االنحدار كيابت العمؿ جكدة تحسيف القراري اتخاذ البياناتي
 (.الجراحي رفيديا مستشفى في العامميف لدل اإلنتاجية زيادة)  بو المتنبأ لممتغير الكمي المفسر

 
 المحسػػػكبة المعياريػػػة االنحػػػدار كأكزاف الالمعياريػػػة االنحػػػدار أكزاف حسػػػاب تػػػـ تقػػػدـ مػػػا إلػػػى باإلضػػػافة
 , البشػرية المعكقػات البيانػاتي معالجػة سػيكلة القػراري اتخػاذ العمػؿي جػكدة تحسػيف ) المتنبئػة لممتغيػرات

 فػػي كمػػا كذلػػؾ اإلحصػػائية كالداللػػة( ت) كقػػيـ( اإلداريػػة كالمعكقػػات التقنيػػة يالمعكقػػات الماليػػة المعكقػػات
 :التالي( 0..6)الجدكؿ
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ــة األوزان( 11..) الجــدول ــة المعياري ــالمتغيرات الخاصــة والالمعياري ــة ب ــو المتنبــ  والمتغيــر المتنبئ  ب
 الماليـة، المعوقـات ،البشـرية المعوقـات ،البيانـات معالجـة سـيولة القرار، اتخاذ العمل، جودة تحسين)

 ( اإلدارية المعوقاتو  التقنية المعوقات

 طريقة
 المتنبئات اإلدخال

 الالمعيارية األوزان
 األوزان
 ت المعيارية

 المحسوبة

 الداللة
 اإلحصائية

B 
 الخطأ
 المعياري

B 

 

 المتزامف

Enter 

 

 

 

 

 

 0.40 0.13 االنحدار يابت
 

0.32 0.75 

 0.00 3.89 0.41 0.13 0.50 العمؿ جكدة تحسيف

 0.18 1.36 0.17 0.16 0.22 البيانات معالجة سيكلة

 0.01 2.69 0.25 0.12 0.31 القرار اتخاذ

 0.27 1.11- 0.11- 0.09 0.10- اإلدارية المعكقات

 0.34 0.96- 0.10- 0.07 0.07- التقنية المعكقات

 0.18 1.36 0.12 0.09 0.12 البشرية المعكقات

 0.72 0.35 0.03 0.07 0.03 المالية المعكقات

 Stepwise المتدرج
     

 نمكذج
 1االنحدار

 0.32 1.13 االنحدار يابت
 

3.53 0.00 

 0.00 8.72 0.63 0.09 0.76 العمؿ جكدة تحسيف

 نمكذج
 2االنحدار

 

 0.35 0.41 االنحدار يابت
 

1.16 0.25 

 0.00 5.73 0.46 0.10 0.56 العمؿ جكدة تحسيف

 0.00 3.90 0.31 0.10 0.39 القرار اتخاذ

 نمكذج
 3االنحدار

 

 

 0.36 0.33 االنحدار يابت
 

0.91 0.37 

 0.00 3.71 0.38 0.13 0.46 العمؿ جكدة تحسيف

 0.01 2.80 0.26 0.11 0.32 القرار اتخاذ

 0.22 1.22 0.14 0.15 0.18 البيانات معالجة سيكلة

 نمكذج
 4االنحدار

 

 

 0.37 0.26 االنحدار يابت
 

0.70 0.48 

 0.00 3.67 0.38 0.13 0.46 العمؿ جكدة تحسيف

 0.01 2.59 0.24 0.12 0.30 القرار اتخاذ

 0.32 1.01 0.12 0.15 0.15 البيانات معالجة سيكلة
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 0.36 0.92 0.07 0.08 0.07 البشرية المعكقات 

 نمكذج
 5االنحدار

 

 

 

 

 0.38 0.28 االنحدار يابت
 

0.74 0.46 

 0.00 3.66 0.38 0.13 0.46 العمؿ جكدة تحسيف

 0.01 2.57 0.24 0.12 0.30 القرار اتخاذ

 0.31 1.02 0.12 0.15 0.16 البيانات معالجة سيكلة

 0.34 0.96 0.08 0.08 0.08 البشرية المعكقات

 0.77 0.29- 0.02- 0.07 0.02- المالية المعكقات

 نمكذج
 6االنحدار

 

 

 

 

 

 0.40 0.11 االنحدار يابت
 

0.28 0.78 

 0.00 3.81 0.40 0.13 0.48 العمؿ جكدة تحسيف

 0.01 2.70 0.26 0.12 0.32 القرار اتخاذ

 0.29 1.07 0.13 0.15 0.16 البيانات معالجة سيكلة

 0.17 1.39 0.13 0.09 0.13 البشرية المعكقات

 0.88 0.15 0.01 0.07 0.01 المالية المعكقات

 0.19 1.32- 0.13- 0.07 0.09- التقنية المعكقات

 نمكذج
 7االنحدار

 

 

 0.40 0.13 االنحدار يابت
 

0.32 0.75 

 0.00 3.89 0.41 0.13 0.50 العمؿ جكدة تحسيف

 0.01 2.69 0.25 0.12 0.31 القرار اتخاذ

 0.18 1.36 0.17 0.16 0.22 البيانات معالجة سيكلة

 
 0.18 1.36 0.12 0.09 0.12 البشرية المعكقات

 
 0.72 0.35 0.03 0.07 0.03 المالية المعكقات

 
 0.34 0.96- 0.10- 0.07 0.07- التقنية المعكقات

 
 0.27 1.11- 0.11- 0.09 0.10- اإلدارية المعكقات

 
 :التالي النحك عمى كانت النتائ  أف السابؽ( 0..6)الجدكؿ مف يتضح

 المعادلػػػػػة عمػػػػى المتنبئػػػػة المتغيػػػػػرات إلدخػػػػاؿ Enter المتػػػػزامف اإلدخػػػػػاؿ بأسػػػػمكب الخاصػػػػة النتػػػػائ -1
 :االنحدارية

 إلغراض تستخدـ كالتي(  B)  األصمية المشاىدات باستخداـ البائية باألكزاف لمتنبؤ االنحدار معادلة إف
 :ىي تفسيرية

Y=0.13+-0.5X1+0.22X2+0.31X3+-0.10X4+-0.07X5+0.12X6+0.03X7 
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 :أف حيث
X1 :العمؿ جكدة تحسيف 
X2 :البيانات معالجة سيكلة 

X3 :القرار اتخاذ 
X4 :اإلدارية المعكقات 

X5 :التقنية المعكقات 
X6 :البشرية المعكقات  
X7 :المالية المعكقات 

Y :بيا المتنبأ الجراحي رفيديا مستشفى في العامميف لدل  اإلنتاجية زيادة 
 

 عمـــى المتنبئـــة المتغيـــرات إلدخـــال Stepwise المتـــدرج اإلدخـــال بأســـمو  الخاصـــة النتـــائج -ثانيـــا
 :االنحدارية المعادلة

 
 األول االنحدار نموذج: أوال

 إلغراض تستخدـ كالتي(  B)  األصمية المشاىدات باستخداـ البائية باألكزاف لمتنبؤ االنحدار معادلة إف
 :ىي تفسيرية

Y=1.13+0.76 X1 

 أف حيث
X1 :التنبؤية العمؿ جكدة تحسيف 

Y :بيا المتنبأ الجراحي رفيديا مستشفى في العامميف لدل  اإلنتاجية زيادة 
 

 الثاني االنحدار نموذج: ثانيا

 معادلػػػة فأصػػػبحت العمػػػؿ جػػػكدة تحسػػػيف إلػػػى باإلضػػػافة االنحػػػدار نمػػػكذج إلػػػى القػػػرار اتخػػػاذ إدخػػػاؿ تػػػـ
 تفسػيرية إلغػراض تسػتخدـ كالتػي(  B)  األصػمية المشػاىدات باسػتخداـ البائيػة بػاألكزاف لمتنبػؤ االنحدار

 :ىي
Y=0.41+0.56 X1+0.39X2 

 أف حيث
X1 :التنبؤية العمؿ جكدة تحسيف 

X2 :التنبؤية القرار اتخاذ 
Y :بيا المتنبأ الجراحي رفيديا مستشفى في العامميف لدل  اإلنتاجية زيادة 
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 الثالث االنحدار نموذج: ثالثا

 كاتخػػاذ العمػػؿ جػػكدة تحسػػيف إلػػى باإلضػػافة اليالػػث االنحػػدار لنمػػكذج البيانػػات معالجػػة سػػيكلة إدخػػاؿ تػػـ
 المتنبئػػة المتغيػػرات بػػيف العالقػػة تحديػػد فػػي المقتػػرح النمػػكذج كفػػاءة السػػابقة النتػػائ  عكسػػت حيػػث القػػرار

 لػدل اإلنتاجيػة زيػادة)  بػو المتنبػا كالمتغير( البيانات معالجة كسيكلة القرار اتخاذ العمؿي جكدة تحسيف)
 ( .الجراحي رفيديا مستشفى في العامميف

 تسػػتخدـ كالتػي(  B)  األصػمية المشػػاىدات باسػتخداـ البائيػة بػاألكزاف لمتنبػػؤ االنحػدار معادلػة فأصػبحت
 :ىي تفسيرية إلغراض

Y=0.33+ 0.46X1+0.32 X2+0.18 X3 
 أف حيث
X1 :التنبؤية العمؿ جكدة تحسيف 

X2 :التنبؤية القرار اتخاذ  

X3 :التنبؤية البيانات معالجة سيكلة 
Y :بيا المتنبأ الجراحي رفيديا مستشفى في العامميف لدل  اإلنتاجية زيادة. 
 

 الرابع االنحدار نموذج: رابعا

 العمػػؿ جػػكدة كتحسػػيف القػػرار اتخػػاذ إلػػى باإلضػػافة الرابػػع االنحػػدار لنمػػكذج البشػػرية المعكقػػات إدخػػاؿ تػػـ
 .البيانات معالجة كسيكلة

 تسػتخدـ كالتػي(   B) األصػمية المشػاىدات باسػتخداـ البائيػة بػاألكزاف لمتنبػؤ االنحػدار معادلػة فأصػبحت
 :ىي تفسيرية إلغراض

 
Y=0.26+ 0.46X1+0.30 X2+0.15 X3+0.07X4 

 أف حيث
X1 :التنبؤية العمؿ جكدة تحسيف 

X2 :التنبؤية القرار اتخاذ  

X3 :التنبؤية البيانات معالجة سيكلة 
X4 :البشرية المعكقات. 

Y :بيا المتنبأ الجراحي رفيديا مستشفى في العامميف لدل  اإلنتاجية زيادة. 
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 الخامس االنحدار نموذج: خامسا

 القػػرار كاتخػػاذ البشػػرية المعكقػػات إلػػى باإلضػػافة الخػػامس االنحػػدار لنمػػكذج الماليػػة المعكقػػات إدخػػاؿ تػػـ
 .البيانات معالجة كسيكلة العمؿ جكدة كتحسيف
 تسػػتخدـ كالتػي(  B)  األصػمية المشػػاىدات باسػتخداـ البائيػة بػاألكزاف لمتنبػػؤ االنحػدار معادلػة فأصػبحت
 :ىي تفسيرية إلغراض

Y=0.28+ 0.46 X1+0.30 X2+0.16 X3+0.08X4+-0.02X5 
 أف حيث
X1 :التنبؤية العمؿ جكدة تحسيف 

X2 :التنبؤية القرار اتخاذ  

X3 :التنبؤية البيانات معالجة سيكلة 
X4 :البشرية المعكقات. 
X5 :المالية المعكقات. 

Y :بيا المتنبأ الجراحي رفيديا مستشفى في العامميف لدل  اإلنتاجية زيادة. 
 

 السادس االنحدار نموذج: سادسا

 المالية كالمعكقات البشرية المعكقات إلى باإلضافة السادس االنحدار لنمكذج التقنية المعكقات إدخاؿ تـ
 .البيانات معالجة كسيكلة العمؿ جكدة كتحسيف القرار كاتخاذ

 تسػتخدـ كالتػي(   B) األصػمية المشػاىدات باسػتخداـ البائيػة بػاألكزاف لمتنبػؤ االنحػدار معادلػة فأصػبحت
 :ىي تفسيرية إلغراض

Y=0.11+ 0.48 X1+0.32 X2+0.16 X3+0.13 X4+0.01 X5+-0.09 X6 
 أف حيث
X1 :التنبؤية العمؿ جكدة تحسيف 

X2 :التنبؤية القرار اتخاذ  

X3 :التنبؤية البيانات معالجة سيكلة 
X4 :البشرية المعكقات. 
X5 :المالية المعكقات. 
X6 :التقنية المعكقات. 

Y :بيا المتنبأ الجراحي رفيديا مستشفى في العامميف لدل  اإلنتاجية زيادة. 
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 السابع االنحدار نموذج: سابعا

 الماليػة كالمعكقػات التقنيػة المعكقػات إلػى باإلضافة السابع االنحدار لنمكذج اإلدارية المعكقات إدخاؿ تـ
 .البيانات معالجة كسيكلة العمؿ جكدة كتحسيف القرار كاتخاذ البشرية كالمعكقات
 تسػػتخدـ كالتػي(  B)  األصػمية المشػػاىدات باسػتخداـ البائيػة بػاألكزاف لمتنبػػؤ االنحػدار معادلػة فأصػبحت
 :ىي تفسيرية إلغراض

Y=0.13+0.50X1+0.31X2+0.22X3+0.12X4+0.03X5+-0.07 X6+-0.10 X7 
 أف حيث
X1 :التنبؤية العمؿ جكدة تحسيف 

X2 :التنبؤية القرار اتخاذ  

X3 :التنبؤية البيانات معالجة سيكلة 
X4 :البشرية المعكقات. 
X5 :المالية المعكقات. 
X6:. التقنية المعكقات 
X7 :اإلدارية المعكقات 

Y :بيا المتنبأ الجراحي رفيديا مستشفى في العامميف لدل  اإلنتاجية زيادة. 
 
 كالالمعياريػػػػة المعياريػػػػة االنحداريػػػػة األكزاف حسػػػػاب تػػػػـ عنػػػػدما -نالحػػػػظ مػػػػف خػػػػالؿ النتػػػػائ  السػػػػابقة ك 

سػػيكلة ي تحسػيف جػػكدة العمػػؿ مسػػتكل زاد كممػػا أنػػو -اإلحصػائية كقيمػػة )ت( كالداللػػة المتنبئػػة لممتغيػرات
العػامميف فػي مستشػفى رفيػديا  الماليػة لػدلالمعكقػات المعكقػات البشػرية ك  يمعالجة البيانػاتي اتخػاذ القػرار

 كقػدرتيا المتنبئة المتغيرات بيف االرتباطية العالقة قكة إلى ذلؾ كيعزل ياإلنتاجية مستكل يزداد الجراحي
 (.اإلنتاجيةبو )زيادة  المتنبأ المتغير في ةالتنبؤي
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 الفصل الخامس

 االستنتاجات والتوصيات
 

 االستنتاجات 1.5
 

 في ضوء نتائج الدراسة يستنتج ما يمي:
 

حيث أف  يـ في زيادة إنتاجية العمؿ في مستشفى رفيديا الجراحيسأاإلدارة االلكتركنية إف استخداـ  1.
النظاـ المعمكؿ بو في مستشفى رفيديا الجراحي يساعد عمى انجاز األعماؿ المطمكبة في الكقت المحدد 
لياي كما أنو يربط الصالحيات مع ىيكمية المستشفى بطريقة تساعد عمى انجاز الكاجبات كالمياـ 

يـ ديـ الخدمة كيسة تقيـ في تقصير كقت االنتظار كسرعي ىذا باإلضافة إلى أف النظاـ يسبسرعة
بزيادة االستجابة كالتسييالت التي يجدىا المريض في المستشفىي كمف األسباب التي أدت إلى ارتفاع 
درجة األير ليذا المجاؿ مف كجية نظر العامميف في مستشفى رفيديا الجراحي ىك سرعة انجاز العمؿ 

رة مما يتيح مزيد مف الكقت في الكقت المناسب ككذلؾ انجاز حجـ عمؿ كبير في فترة زمنية قصي
 لممكظفيف لإلبداع في العمؿ كما كيكجد تحديث لمنظاـ المستخدـ كالذم يتناسب مع متطمبات العمؿ.

يـ في تحسيف جكدة العمؿ المنجز في مستشفى رفيديا الجراحي سأاإلدارة االلكتركنية إف استخداـ  2.
مى تدفؽ المعمكمات بسيكلة بيف األقساـ المعمكؿ بو في المستشفى لديو القدرة ع حيث أف النظاـ

المختمفةي كأف النظاـ يأخذ بعيف االعتبار انجاز األعماؿ حسب آلية العمؿ المحددةي كما كيكفر إمكانية 
تحديث البيانات المتعمقة بالمكظفيف كالمرضى ي ككذلؾ يمكف النظاـ صناع القرار مف اتخاذ القرارات 

 دة الخدمةي كما أنو يتميز بالحد األدنى مف األخطاء.يـ في تحسيف جك تسالمناسبة كالتي 

حيػث  يـ في سيكلة معالجة البيانات في مستشفى رفيديا الجراحػيسأاإلدارة االلكتركنية إف استخداـ  3.
أف عمميػػة إدخػػاؿ البيانػػات مػػف خػػالؿ النظػػاـ المعمػػكؿ بػػو فػػي مستشػػفى رفيػػديا الجراحػػي تتميػػز بالسػػيكلة 

مكانية الرجكع إلى البيانات ك النظاـ العامميف مف حفظ السجالت الطبية الكتركنياني ف يمك   بحيثكاليسري  ا 



334 

الممػػػؼ الطبػػػي الػػػكرقي   لمحػػػد مػػػف اسػػػتخداـفرصػػػة اضػػػافة الػػػى اتاحػػػة الكقػػػتي التػػػي تػػػـ حفظيػػػا فػػػي أم 
البػاحييف يػزكد النظػاـ عػالكة عمػى ذلػؾ فػاف السػجؿ الطبػي االلكتركنػيي  مف خالؿ الرجكع الػى لممريض

عرفػػة الضػػركرية مػػف خػػالؿ البيانػػات الطبيػػة المختمفػػة مػػع حفػػظ الخصكصػػيةي أم أف النظػػاـ يحػػافظ بالم
عمى أمف كسالمة كسرية المعمكماتي كأف النظاـ يكفر التقػارير الالزمػة لعمميػة رصػد األكبئػة كاألمػراض 

كتصػنيفيا  يساعد في عمميػة رصػد األمػراضك المعدية كفؽ المعايير المقرة مف منظمة الصحة العالميةي 
 حسب منظمة الصحة العالمية. 

حيػث أف  يـ في عمميػة اتخػاذ القػرار فػي مستشػفى رفيػديا الجراحػيسأاإلدارة االلكتركنية إف استخداـ  4.
 بػيف القػرارات بصػنع المتعمقػة المعمكمػات تبػادؿالنظاـ المعمكؿ بو في مستشػفى رفيػديا الجراحػي يسػيؿ 

 لصػانع المناسػبة المعمكمػات تػكفير خػالؿ مػف الماديػة التكمفػة يقمػؿؾ كاألقسػاـي ككػذل الػدكائر مختمػؼ
 تنفيذ سرعة زيادة إلى يؤدمي كأنو   الالزمة المعمكمات جمع في كالكقت الجيد و يكفر ليـأنالقراري كما 

ي كمػا المتخػذة القػرارات نكعيػة يحسػفي كىػذا بػدكره المسػاندة كالطبيػة التمريضػية الييئات قبؿ مف القرارات
المرضػية ككػذلؾ  لمحالة الالزمة العالجية القرارات التخاذ كدقيقة ككافية ضركرية معمكمات النظاـ يقدـك 

 كفػؽ اإلدارم التسمسػؿ مػع النظػاـ تنسػجـ خػالؿ مػف القػرار اتخػاذ عمميػة حيػث أف القػرارات االداريػة ي
 القرارات. الستنباط آلي ذكاء النظاـ يكفر أفالصحةي ك  كزارة ىيكمية

تؤكػػد النتػػائ  مػػف خػػالؿ مػػا سػػبؽ أنػػو تكجػػد عالقػػة ارتباطيػػو قكيػػة بػػيف اسػػتخداـ اإلدارة االلكتركنيػػة  5.
 تحسيف جكدة العمؿ المنجزي سيكلة معالجة البيانات ككذلؾ عممية اتخاذ القراري كزيادة إنتاجية العمؿ

 قامػت ي حيػثكسػبةالمح المعمكمػات نظػـ اسػتخداـ بضػركرة العميػا اإلدارة لػدل كاممػة قناعػة كجػكد 6.
 ىياكػؿ اتنظيميػة محػددة كمػا كعممػت عمػى بنػاء انسػيابي ي كبشػكؿ بالتػدرج االلكتركنيػة اإلدارة بتطبيػؽ
 بتقيػيـ تيػتـ اإلدارةي كمػا أف المستشفى في األنشطة كافة تغطي التي الكظائؼ جميع كتغطي ككاضحة
 . االلكتركنية اإلدارة تطبيؽ كمتابعة

 المعمكمػات نظػـ أىميػة إدراؾ مػف يمكػنيـ مػا كالخبػرة الػكعي العػامميف مػف أفػراد العينػة مػف إمػتالؾ 7.
 إنجػاز مػف يمكػنيـ مػا اإلمكانيػات مػف ليػـي ككػذلؾ يمتمكػكف المككمػة األعمػاؿ انجػاز فػي المحكسػبة
 يقة. بكؿ المختمفة األعماؿ

 9.العمػؿ.  عمػى سػمبان  تػؤير آخر مستشفى أك قسـ إلى قسـ مف لممكظفيف تحصؿ التي إف التنقالت 8.
لػـ يكػف  المحكسػبة المعمكمػات نظػاـ استخداـ كيفية عمى تمقاه أفراد العينة مف العامميف الذم إف التدريب

 كافيان.
ىػي تكاجو عممية استخداـ اإلدارة االلكتركنية في مستشفى رفيديا الجراحػي التي معكقات مف أىـ ال 10.

القديمػةي  كعػدـ  الحاسػكب ألجيػزة كجػكد تحػديثعػدـ ك التحتيػة ألقسػاـ المستشػفىي  البنيػة عػدـ جاىزيػة
عادتيػا البيانػات إلدخػاؿ بديمػة آليػة  -مػا خمػؿ بسػبب البرنػام  عػف االنقطاع فترة خالؿ  -تكفر  إلػى كا 
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 المختمفػة لعػدد األقسػاـ فػي المتػكفرة الحاسػكب أجيػزة أعػدادي كعػدـ مناسػبة االتصػاؿ عػكدة عنػد النظػاـ
الرتفػاع تكػاليؼ تػكفير البنيػة التحتيػة مػف شػراء  ذلػؾ إلنجازىػا يعػكد األجيزة ىذه تحتاج التي المعامالت

نشػػػػػاء المكاقػػػػػع كربػػػػػط الشػػػػػبكات ككػػػػػذلؾ صػػػػػيانة األجيػػػػػزةي كعػػػػػدـ كفايػػػػػة  األجيػػػػػزة كالبػػػػػرام  التطبيقيػػػػػة كا 
كعػػػدـ مناسػػػبة شػػػركط الممػػػكليف كمتطمبػػػات  ياالعتمػػػادات الماليػػػة المطمكبػػػة لتػػػكفير كتحػػػديث ىػػػذه الػػػنظـ

 ذه.كؿ ى تطكير النظاـ 
عػػدـ كجػػكد فػػركؽ دالػػة إحصػػائيان بػػيف متكسػػطات اإلجابػػة السػػتخداـ اإلدارة االلكتركنيػػة فػػي تطػػكير  11.

العمػػػؿ فػػػي مستشػػػفى رفيػػػديا الجراحػػػي حسػػػب كػػػؿ مػػػف المجػػػاالت زيػػػادة إنتاجيػػػة العمػػػؿي سػػػيكلة معالجػػػة 
تعمػػؽ بمجػػاؿ تحسػػيف البيانػػاتي اتخػػاذ القػػرار كعمػػى الدرجػػة الكميػػة لػػوداة تبعػػا لمتغيػػر الجػػنسي أمػػا فيمػػا ي

جكدة العمػؿ المنجػز فانػو يكجػد فػركؽ ذات داللػة إحصػائية لصػالح الػذككر كقػد يرجػع ذلػؾ إلػى أف قػدرة 
 .أعباء ضغط العمؿ أكير مف اإلناث الذككر عمى تحمؿ

عػػدـ كجػػكد فػػركؽ دالػػة إحصػػائيا بػػيف متكسػػطات اإلجابػػة السػػتخداـ اإلدارة االلكتركنيػػة فػػي تطػػكير  12.
العمؿ في مستشفى رفيديا الجراحي حسب كؿ مف المجاالت زيػادة إنتاجيػة العمػؿي تحسػيف جػكدة العمػؿ 

لبيانػات كالدرجػة المنجزي اتخاذ القرار لوداة تبعا لمتغير العمري أما فيمػا يتعمػؽ بمجػاؿ سػيكلة معالجػة ا
  50الكميػة لجميػع الفقػرات فانػو يكجػد فػركؽ ذات داللػة إحصػائية لصػالح الفئػات العمريػة التػي تقػؿ عػف

سػنة مػف الصػعكبات  50سنة  كسػبب ذلػؾ حسػب كجيػة نظػر الباحػث أف الفئػة العمريػة التػي تزيػد عػف 
كتركنيا الف ىذه الفئة تعػكدت عمػى التي تكاجييا التعامؿ مع التكنكلكجيا الجديدة كالتي تعال  البيانات ال

ف أكيػػر الفئػػات العمريػػة تعػػامال مػػع معالجػػة أالعمػػؿ الػػكرقي كالسػػجالتي كمػػا يتضػػح مػػف خػػالؿ النتػػائ  
 سنة. 30البيانات ىي الفئة العمرية التي تقؿ عف 

عػػدـ كجػػكد فػػركؽ دالػػة إحصػػائيا بػػيف متكسػػطات اإلجابػػة السػػتخداـ اإلدارة االلكتركنيػػة فػػي تطػػكير  13.
لعمػؿ فػي مستشػػفى رفيػديا الجراحػػي حسػب جميػػع المجػاالت لػوداة كعمػػى الدرجػة الكميػػة لجميػع الفقػػرات ا

 تبعا لمتغير المستكل التعميمي.
عػػدـ كجػػكد فػػركؽ دالػػة إحصػػائيا بػػيف متكسػػطات اإلجابػػة السػػتخداـ اإلدارة االلكتركنيػػة فػػي تطػػكير  14.

تبعػػا لمتغيػػر المنصػػب الػػكظيفيي أمػػا فيمػػا العمػػؿ فػػي مستشػػفى رفيػػديا الجراحػػي حسػػب كافػػة المجػػاالت 
يتعمؽ بالدرجة الكمية لجميع الفقرات فانو يكجد فركؽ ذات داللة إحصائية لصالح منصب المدير كسبب 

ىتمػاـ خػاص بكافػة المجػاالت كالتػي يعنػى بيػا كخاصػة إذلؾ حسب كجية نظر الباحث أف المدير لديو 
جػػكدة العمػػؿ كمػػا يكػػكف لديػػو االىتمػػاـ األكبػػر فػػي عمميػػة نػػو ييػػتـ بزيػػادة اإلنتاجيػػة فػػي العمػػؿ كتحسػػيف أ

 اتخاذ القرار كالتمكف مف معالجة البيانات التي تسرع في انجاز العمؿ كتحسيف الجكدة.
عػػدـ كجػػكد فػػركؽ دالػػة إحصػػائيان بػػيف متكسػػطات اإلجابػػة السػػتخداـ اإلدارة االلكتركنيػػة فػػي تطػػكير  15.

افػػػػة المجػػػػاالت تبعػػػػا لمتغيػػػػر درجػػػػة المعرفػػػػة باسػػػػتخداـ العمػػػػؿ فػػػػي مستشػػػػفى رفيػػػػديا الجراحػػػػي حسػػػػب ك
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الحاسػػكب كعمػػى الدرجػػة الكميػػة لجميػػع الفقػػراتي أمػػا فيمػػا يتعمػػؽ بمجػػاؿ زيػػادة اإلنتاجيػػة فنجػػد أنػػو يكجػػد 
فػػركؽ ذات داللػػة إحصػػائية لصػػالح فئػػة مػػف يعرفػػػكف اسػػتخداـ الحاسػػكب بشػػكؿ جيػػد جػػدا كسػػبب ذلػػػؾ 

تبػر نفسػيا متقنػة السػتخداـ الحاسػكب مػا يػنعكس عمػى زيػادة حسب كجية نظر الباحػث أف ىػذه الفئػة تع
 اإلنتاجية.

تػػـ التحقػػؽ مػػف القػػدرة التنبؤيػػة لممتغيػػرات المتنبئػػة فػػي المتغيػػر المتنبػػأ بػػو ) زيػػادة اإلنتاجيػػة ( مػػف  16.
( كاإلدخػاؿ Enterخالؿ إدخاؿ المتغيرات المتنبئة إلى المعادلة االنحداريػة بطريقتػي اإلدخػاؿ المتػزامف )

أف المتغيرات المتنبئة ) يابت االنحدار (  (Enter(ي كأظيرت النتائ  حسب طريقةStepwiseالمتدرج )
المعكقػػػات االداريػػػةي المعكقػػػات التقنيػػػةي  يسػػػيكلة معالجػػػة البيانػػػاتي اتخػػػاذ القػػػرار يتحسػػػيف جػػػكدة العمػػػؿ

لكمػي لممتغيػر المتنبػأ %( مف التبػايف ا49المعكقات البشرية كالمعكقات المالية ( قد فسرت ما مجمكعو )
شػارة ىامػة لتفسػير التبػايف لممتغيػر المتنبػأ بػوي كيعػزل  بوي حيث تعد ىذه النتيجة ذات داللػة إحصػائية كا 
ذلػػػػؾ إلػػػػى التشػػػػابو عنػػػػد العػػػػامميف فػػػػي طبيعػػػػة الميػػػػاـ االداريػػػػةي الفنيػػػػةي الميػػػػارات كاإلمكانيػػػػات المينيػػػػة 

 المطمكبة ليؤالء العامميف.
( فقػػػد أشػػػارت إلػػػى أف مجمكعػػػة المتغيػػػرات المتنبئػػػة ) يابػػػت Stepwiseبطريقػػػة )أمػػػا النتػػػائ  المتعمقػػػة 

االنحػػدار تحسػػيف جػػكدة العمػػؿي سػػيكلة معالجػػة البيانػػاتي اتخػػاذ القػػراري المعكقػػات االداريػػةي المعكقػػات 
%( مػف التبػايف الكمػي لممتغيػر 48.6التقنيةي المعكقات البشرية كالمعكقات المالية( فسرت ما مجمكعػو )

تنبػػأ بػػوي ككػػاف متغيػػر تحسػػيف جػػكدة العمػػؿ أكيػػر مسػػاىمة فػػي تفسػػير التبػػايفي حيػػث فسػػر مػػا مقػػداره الم
%(ي كبعػػػػد إدخػػػػاؿ مجػػػػاؿ اتخػػػػاذ القػػػػرار عمػػػػى النمػػػػكذج زادت نسػػػػبة التفسػػػػير بحيػػػػث أصػػػػبحت 39.2)

%(ي كما زادت نسبة التفسير لمنمكذج بعد إضافة مجاؿ سػيكلة معالجػة البيانػات كأصػبحت ىػذه (46.2
ي كتـ إدخاؿ المعكقات البشرية كالمعكقات المالية تباعا حيث أصبح النمكذج المتككف (%(46.9ة النسب

%(ي كعنػػػدما تػػػـ حسػػػاب األكزاف االنحداريػػػة المعياريػػػة كالالمعياريػػػة لممتغيػػػرات (47.3يفسػػػر مػػػا نسػػػبتو 
سػيكلة معالجػة المتنبئة كقيمة )ت( كالداللة اإلحصائية ظير أنو كمما زاد مستكل تحسػيف جػكدة العمػؿي 

البياناتي اتخاذ القراري المعكقات البشرية كالمعكقات المالية لػدل العػامميف فػي مستشػفى رفيػديا الجراحػي 
يزداد مستكل اإلنتاجيةي كيعزل ذلؾ إلى قكة العالقػة االرتباطيػة بػيف المتغيػرات المتنبئػة كقػدرتيا التنبؤيػة 

 في المتغير المتنبأ بو )زيادة اإلنتاجية(. 
 

خػػالؿ مػػا سػػبؽ يتبػػيف لنػػا أف جميػػع المجػػاالت المدخمػػة إلػػى النظػػاـ ميمػػة لكػػف تتفػػاكت فػػي درجػػة مػػف 
األىمية بحيث يظير أف تحسيف جػكدة العمػؿ أكيػر المجػاالت إسػياما فػي زيػادة اإلنتاجيػة فػي مستشػفى 

انػاتي أمػا رفيديا الجراحػيي تػاله  مجػاؿ اتخػاذ القػرار كجػاء فػي المرتبػة الياليػة مجػاؿ سػيكلة معالجػة البي
فيمػػا يتعمػػؽ ببػػاقي المجػػاالت فنجػػد أف إسػػياميا فػػي زيػػادة اإلنتاجيػػة قميػػؿ جػػدا كمنيػػا مػػا يتناسػػب طرديػػا 
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بمعامؿ مكجب مع زيادة اإلنتاجية كمنيا ما يتناسب عكسيا أم بمعامؿ سالب كجػاء فػي المرتبػة الرابعػة 
 تقنية.المعكقات البشرية تالىا المعكقات المالية كالمعكقات االدارية كال

 
 

 التوصيات 2.5
 

في ضكء النتائ  التي تكصمت إلييا الدراسة كمناقشتيا تكصػي الدراسػة القػائميف عمػى إدارة المستشػفيات 
في كزارة الصحة الفمسطينية ككذلؾ مدراء المستشػفيات الحككميػة كعمػى كجػو الخصػكص إدارة مستشػفى 

 رفيديا الجراحي عمى ما يمي:
 
 المستشػفيات لتشػمؿ كافػة المستخدمة في مستشػفى رفيػديا الجراحػي اإلدارة االلكتركنية  تعميـ تجربة

عمػػػى مسػػػتكل الػػػكطف لتسػػػييؿ االجػػػراءات المعتمػػػدة مػػػا بػػػيف ىػػػذه المستشػػػفيات كالخاصػػػة الحككميػػػة 
 .مستيمريف عامؿ الكقت كالسرعة

 يػيـ فعالػة تسػاىـ فػػي اعتمػاد إدارة المستشػفيات عامػوي كمػدراء المستشػفيات خاصػة أنظمػة رقابػة كتق
 تطكير أداء العامميف بحيث يتـ : 

تقيػيـ النظػاـ المسػتخدـ كفػؽ معػػايير عمميػة منصػفة باستشػارة أصػػحاب الخبػرةي بيػدؼ تحػديث النظػػاـ  -
 .  مع ما ىك معمكؿ بو في المستشفيات عمى مستكل الكطفيتناسب بما 
رة عمػى عكػس الكفػاءة الفعميػة ألداء العػامميف تقييـ أداء العامميف كفؽ معػايير تقيػيـ مينيػة كعادلػة قػاد -

 في المستشفىي كتصنيفيـ إلى مستكيات كتقديـ الحكافز لممستحقيف منيـ. 
 تقييـ مدل رضا المرضى مف الخدمات المقدمة ليـ مقارنة بما كاف يقدـ ليـ سابقان. -
يعػػكد باآليػػار اإليجابيػػة ضػػركرة إشػػراؾ العػػامميف فػػي عمميػػات التقيػػيـ المختمفػػة كػػؿ حسػػب مكقعػػوي لمػػا  -

 .عمى العمؿ كالعامميف عمى حد  سكاء
  ضركرة معرفة مكظفي تكنكلكجيا المعمكمػات بػالتنقالت التػي تحصػؿ لممػكظفيف سػكاء مػف قسػـ إلػى

قسػػـ آخػػري أك إلػػى مستشػػفى آخػػري لمتابعػػة المػػكظفيف الجػػدد بتػػدريبيـ كتقػػديـ المسػػاعدة ليػػـ حتػػى 
 عمى الكجو األكمؿ.   يتمكنكا مف أداء عمميـ عمى النظاـ

  زيػػػػادة دعػػػػـ ادارة مستشػػػػفى رفيػػػػديا الجراحػػػػي العػػػػامميف عمػػػػى اسػػػػتخداـ نظػػػػاـ المعمكمػػػػات الصػػػػحية
المحكسب مف خالؿ تذليؿ العقبات التي تكاجييـ أيناء استخداميـ لمنظاـي كالتي أظيرتيا الدراسػةي 

ـ المعمكمػػات المعمػػكؿ كتػػكفير أجيػػزة الحاسػػكب بأعػػداد تتناسػػب كاحتياجػػات األقسػػاـ ي كتحػػديث نظػػ
 بيا بما يتناسب كطبيعة كحجـ العمؿ. 
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  تكصػػي الدراسػػة إدارة المستشػػفى بتعػػاكف اإلدارات المختمفػػة )المػػدير اإلدارمي المػػدير الطبػػيي مػػدير
الخدمات الطبية المساندةي مدير الصيدلةي مدير التمريض( مع قسـ تكنكلكجيا المعمكمات فػي كزارة 

ى مسػػتكل مػػف الػػذكاء اآللػػيي بحيػػث يػػتـ مػػف خاللػػو تشػػخيص الحػػاالت الصػػحية إليصػػاؿ النظػػاـ إلػػ
المرضيةي رصد األكبئةي ككذلؾ تقديـ التقارير المختمفة التي تساعد المسئكليف في المكاقع المختمفة 

 مف االستفادة مف كجكد ميؿ ىذا النظاـ. 
 تطػػكير نظػػـ  يكصػػي الباحػػث بػػإجراء دراسػػات أكيػػر تخصػػص فػػي مجػػاؿ اإلدارة االلكتركنيػػة بيػػدؼ

 المعمكمات المعمكؿ بيا كجعميا أكير مكاءمة ككاقع العمؿ في المؤسسات الصحية.
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 المراجعقائمة 
 
 (. اإلدارة اإللكتركنية. اإلسكندرية : الدار الجامعية.  2010إبراىيـي ممدكح ) -

العكامػػؿ الحاكمػػة فػػي نجػػاح تطبيػػؽ الحككمػػة االلكتركنيػػةي مجمػػة  (2006)كآخػػركفيي أحمػػد  األيػػرم -
 .40ي العدد 12مستقبؿ التربية العربية ي المجمد 

ي  حػكؿ الخمػي  آراءااللكتركنيػة, مجمػة  اإلدارةالمفيػكـ الشػامؿ لتطبيػؽ  (.2006) عمي حسف يباكير -
 .23العدد  أغسطس, مركز الخمي  لوبحاثي االمارات

 المصػارؼ فػي االلكتركنيػة اإلدارة لتطبيقػات األمنيػة ك اإلداريػة األبعػاد 2007) ") بػدرالمالػؾي   -

 العربيػة المممكػة األمنيػةي لمعمػكـ العربيػة نػايؼ جامعػة ي)منشػكرة غيػر ماجسػتير رسػالة( ي" السػعكدية

 2007 السعكديةي

 : األردف فػي االلكتركنيػة لمحككمػة المسػتقبمية األبعػاد((2006 خيػري محمػد أبكزيػدي ك شػكقي جػكادي -

  2007 العدد ي3 المجمد األعماؿي إدارة في األردنية يالمجمة" النجاح متطمبات

العناصػر) دراسػة  -السػمات -اإلدارة االلكتركنيػة : المفػاىيـ (.2010العكض احمػد محمػد.) الحسفي -
 السكداف.-الخرطكـ -المركز القكمي لمبحكث كيائقية (.

االلكتركنيػػػػة بػػػػيف النظريػػػػة كالتطبيػػػػؽ. المػػػػؤتمر الػػػػدكلي  (. االدارة2009الحسفيحسػػػيف بػػػػف محمػػػػد. ) -
 المممكة العربية السعكدية.-الرياض-لمتنمية االدارية.قاعة الممؾ فيصؿ لممؤتمرات

 اإلدارم العمػؿ تطكير في االلكتركنية اإلدارة مساىمة( ..64. )محمد قريشيي ك مكسى الناصري عبد -
 مجمػػػػة الجزائػػػػري -بسػػػػكرة بجامعػػػػة كالتكنكلكجيػػػػا العمػػػػكـ كميػػػػة حالػػػػة دراسػػػػة) العػػػػالي التعمػػػػيـ بمؤسسػػػػات

 ...64/.4الباحث
 .االلكتركنية ي القاىرة:مركز المعمكمات كدعـ القرار بمجمس الكزراء اإلدارة  (2004)رضكاف رأفت ي -

الحككمػػػة االلكتركنيػػػة يسمسػػمة مفػػػاىيـ األسػػػس العمميػػة لممعرفػػػة يالمركػػػز (  2005رضػػكافي رأفػػػتي) -
 ي السنة األكلى.5لمستقبمية كاالستراتيجيةي العددالدكلي لمدراسات ا

 ( اإلدارة االلكتركنيةي عمافي دار كائؿ لمنشر.2006 عالء ) السالميي -

القػػػػاىرة :المنظمػػػػة العربيػػػػة لمتنميػػػػة  .نظــــم إدارة المعمومــــات (2003)ي عػػػػالء عبػػػػد الػػػػرزاؽ.السػػػػالمي -
 االدارية.

األعمػػػاؿ االلكتركنيػػػةي دار المنػػػاى  لمنشػػػر  (2002)يعبػػػاس بشػػػيري العػػػالؽ ك غالػػػب سػػػعد يالتكريتػػػي -
 كالتكزيعي عماف.
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االلكتركنيػػػة دراسػػػة  اإلدارةلتطبيػػػؽ  كاألمنيػػػةالمتطمبػػػات االداريػػػة  (2003)بػػػف معػػػال العمػػػرمي سػػػعيدي -
 ياألمنيةنايؼ لمعمـك  أكاديميةمسحية عمى المؤسسة العامة لممكانئ ي رسالة ماجستير غير منشكرةي 

 .الرياض

 .(. مراجعة كتدقيؽ نظـ المعمكمات اإلداريةي الدار الجامعيةي القاىرة2005أميف )السيدي لطفي  -

 المجنػة "ط المتػكس الشػرؽ إقمػيـ فػي كالطبيػة الصػحية المعمكميػات " ( 2001 ) نجيػب الشػربجيي -

 الريػاضي المتكسػطي لشػرؽ اإلقميمػي المكتػب العالميػة الصػحة منظمػة – المتكسػط لشػرؽ اإلقميميػة

 .القاىرة

 غيػر ماجسػتير رسػالة( ي"االلكتركنيػة المحاسػبية المعمكمػات نظػـ مخػاطر" (2006) يحريػة الشػريؼي -

 .اإلسالمية الجامعة ي(منشكرة

االلكتركنيػػػة فػػػي ترشػػػيد الخدمػػػة العمكميػػػة فػػػي الكاليػػػات  اإلدارةدكر  (2010) عاشػػػكر عبػػػد الكػػػريـي -
 .المتحدة االمريكية كالجزائر

  دار األكلػػػػىااللكتركنيػػػة : نمػػػاذج معاصػػػرة  الطبعػػػة  اإلدارة (2007) عػػػامر يطػػػارؽ عبػػػد الػػػرؤكؼ -
 السحاب لمنشر كالتكزيعيالقاىرة

 .الحككمة اإللكتركنية ي القاىرة ي دار المعارؼ (2003)مراد عبد الفتاحي  -

 االلكتركنية الحككمة خالؿ مف الخدمات عمى لمحصكؿ المكاطنيف تقبؿ مدل " (2007)إيادي عدكافي -

 .فمسطيف غزةي اإلسالميةي الجامعة ي(منشكرة غير ماجستير رسالة) ي"

ي - االلكتركنيػػة بككالػػة غػػكث كتشػػغيؿ الالجئػػيف  اإلدارة تطبيػػؽمػػدل  (2009)عمػػار محمػػد جمػػاؿ اكػػـر
 .كدكرىا في تحسيف أداء العامميف اإلقميميبمكتب غزة 

ة دراسػات مػالعامػةي مج اإلدارةمػة االلكتركنيػة كمسػتقبؿ الحكك  . (2000 ) عبد الحػافظ نائؿ ي العكاممة -
  .1العدد   29الجامعة األردنيةي المجمد

( اإلدارة االلكتركنيػػػػػة :آفػػػػػاؽ الحاضػػػػػر كتطمعػػػػػات المسػػػػػتقبؿي المكتبػػػػػة 2004) ي احمػػػػػد محمػػػػػدغنػػػػػيـ -
 العصريةي المنصكرة

(. متطمبػػػات نجػػػاح مشػػػركع الحككمػػػة اإللكتركنيػػػة مػػػف كجيػػػة نظػػػر اإلدارة 2006الغػػػكطيي إبػػػراىيـ ) -
 في الكزارات الفمسطينية. رسالة ماجستير. الجامعة اإلسالمية. فمسطيف.العميا 

(ي نظػػـ المعمكمػػات االداريػػة كتكنكلكجيػػا المعمكمػػات: 2005قنػػديمجيي عػػامر كالجنػػابي عػػالء الػػديف)  -
 عمافي دار المسيرة لمنشر كالتكزيع كالطباعة.

االلكتركنيػػػة فػػػي مركػػػز نظػػػـ المعمكمػػػات التػػػابع  اإلدارةي متطمبػػػات تطبيػػػؽ (2008) ي كمػػػيـالكبيسػػػي -
 لمحككمة االلكتركنية في دكلة قطر
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الحككمػػػة االلكتركنيػػػة كتطبيقاتيػػػا فػػػي  (2004)شػػػريؼ ي ي طػػػارؽ العمػػػكشك محمػػػد محمػػػكد ي الطعامنػػػو -
 اإلدارية.ة العربية لمتنمية ظمالمن ياألردفالكطف العربيي 

المحميػػػػػة فػػػػػي االرتقػػػػػاء بالخػػػػػدمات  كاإلدارةالعامػػػػػة االلكتركنيػػػػػة  اإلدارة: دكر (2005) مرجافيالسػػػػػيد -
 الجماىيرية ي مجمة البحكث الفقيية كالقانكنيةي جامعة القاىرة: 

 رسػالة( ي" االلكتركنيػة اإلدارة لتطبيػؽ لبشػرية ا المػكارد تنميػة متطمبػات(2007)" إييػابي الميػري -

 يو.السعكد العربية المممكة األمنيةي لمعمكـ العربية نايؼ جامعة ي( ةر منشك  غير ماجستير

 .األردف التكزيعي ك لمنشر الحامد دار ي"اإلدارية المعمكمات نظـ" (2007النجاري فايز ) -

( اإلدارة االلكتركنية : االستراتيجية كالكظائؼ كالمشكالتي الرياض ي دار المريخ 2004 ي نجـ )نجـ -
 لمنشر.

االلكتركنيػػػػػػة.الكاقع كاآلفػػػػػػاؽ. منشػػػػػػكرات مجمكعػػػػػػة النيػػػػػػؿ (. الحككمػػػػػػة 2006اليػػػػػػكشي أبػػػػػػك بكػػػػػػر. ) -
 العربية.القاىرة.

 فػي المعمكمػات أمػف فػي األمنيػة التيديػدات أيػر" (2005) "آمنػةي الربيحػاتي ك الػديف صػالح الييتيي -

 جامعػة - التجػارة كميػة التػأميفي ك اإلدارة ك المحاسػبة مجمػة ي "االلكتركنيػة الحككمػة تطبيػؽ ضػكء

 65 . العدد القاىرةي

. عمػاف كتطبيقاتيػا المعاصػرة االلكتركنيػة: كاإلدارةالمعرفػة (. 2011الكادمي محمكد كالكادمي بػالؿ ) -
 : دار صفاء.

ػػاف : 2006ياسػيفي سػػعد غالػػب. ) - (. أساسػػيات نظػػـ المعمكمػػات اإلداريػػة كتكنكلكجيػػا المعمكمػػات. عمَّ
 دار المناى . 

العامػػة لمطباعػػة كالنشػػري  اإلدارةااللكتركنيػػة كآفػػاؽ تطبيقاتيػػا العربيػػةي اإلدارة (2005) ياسػػيفي سػػعدي -
 .العامةي الرياض اإلدارةمعيد 

 المبادئ كالتطبيؽي دار المريخ لمنشري الرياض. –(. اساسيات االدارة 1992عبد القادري محمد ) -

 .الجراحي رفيديا مستشفى منشكرات -

(. التقانػػػػػة الحدييػػػػػة كأيرىػػػػػا فػػػػػي عمميػػػػػة التطػػػػػكير االدارمي اجتمػػػػػاع الخبػػػػػراء 2003المجتيػػػػػدي مػػػػػاىر ) -
 –االستشػػػارم حػػػكؿ   تنميػػػة االدارة الماليػػػة كالعامػػػة مػػػع التركيػػػز عمػػػى االدكات االلكتركنيػػػة المسػػػاعدة 

 .2003تمكز  3-1بيركت

 (. مادة ادارة الخدمات الصحيةي جامعة الممؾ عبد العزيز2013البزكري عبير ) -
 (.2015) السنكم الصحي التقرير -
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 الدراسات السابقة :
االلكتركنيػػة فػػي كزارة التربيػػة كالتعمػػيـ العػػالي  اإلدارة( بعنكاف: تحػػديات تطبيػػؽ 2012)إبػػراىيـدراسػػة  -

 بيف المسببات كسبؿ المكاجية .

اإلدارم. دراسػة تطبيقيػة عمػى  ( بعنػكاف : اإلدارة اإللكتركنيػة كمػدخؿ لمتطػكير2007دراسة التمػاـ ) -
 الكميات التقنية مف كجية نظر أعضاء الييئة التعميمية كالتدريبية.

( بعنكاف:   نظػـ المعمكمػات الصػحية المحكسػبة كأيرىػا عمػى القػرارات االداريػة 2010دراسة الدكيؾ) -
 دراسة تطبيقية عمى مستشفى غزة االكركبي .   -كالطبية

http://www.minshawi.com/other/gendelgy2.htm
https://ar.wikipedia.org/wiki
http://www.moh.gov.ps/
http://www.moh.gov.ps/
https://hr.od.nih.gov/hrsystems
https://hr.od.nih.gov/hrsystems
http://sennarstate.gov.sd/?page_id=36
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ف :  إمكانيػػػة تطبيػػػؽ اإلدارة اإللكتركنيػػػة فػػػي اإلدارة العامػػػة لمتربيػػػة ( بعنػػػكا2008دراسػػػة العريشػػػي ) -
 كالتعميـ في العاصمة المقدسة .

بعنػػكاف:  أيػػر نظػػـ المعمكمػػات اإلداريػػة المحكسػػبة عمػػى أداء العػػامميف فػػي   (2009)دراسػػة العمػػرم -
 شركة االتصاالت الفمسطينية.

 –الػكظيفي  بػاألداءية المحكسػبة كعالقتيػا ( بعنكاف:  نظـ المعمكمات الصح2014دراسة الغرباكم) -
 في قطاع غزة .  األكليةدراسة ميدانية عمى مراكز ككالة الغكث الصحية 

( بعنػػكاف : متطمبػػات نجػػاح مشػػركع الحككمػػة اإللكتركنيػػة مػػف كجيػػة نظػػر 2006دراسػػة الغػػكطي ) -
 اإلدارة العميا في الكزارات الفمسطينية

تطبيػػؽ االدارة االلكتركنيػػة فػػي المػػدارس الحككميػػة اليانكيػػة فػػي ( بعنكاف: كاقػػع 2010دراسػػة خمػػكؼ) -
 الضفة الغربية مف كجية نظر المديريف كالمديرات 

( بعنػػكاف : أيػػر اسػػتخداـ نظػػـ مسػػاندة القػػرارات عمػػى تطػػكير األداء   دراسػػة 2009دراسػػة رمضػػاف) -
 محافظات غزة . –تطبيقية عمى كزارة التربية كالتعميـ 

بعنكاف : نظاـ السجؿ الطبي االلكتركني : مدخؿ لتطبيؽ االدارة  (2012)دراسة القصيمي كطكبيا  -
 االلكتركنية المعاصرة.

تحػد كفرصػة لبػرام   - الكفػاءات التقنيػة لممكظػؼ المبتػدئ( بعنػكاف  Clay, 2000كػالم ) دراسػة -
   إعداد المكظؼ

اللكتركنيػػػة فػػػي تطػػػكير العمػػػؿ الػػػدارم ( بعنػػػكاف : مسػػػاىمة االدارة ا2011دراسػػػة مكسػػػى كقريشػػػي) -
 دراسة حالة كمية العمـك كالتكنكلكجيا بجامعة يبسكرةي الجزائر  –بمؤسسات التعميـ العالي 

 ( بعنكاف    إدارة البريد اإللكتركني : السيطرة عمى الفكضى Hildreth, 2006دراسة ىيمدريث ) -
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 مؤسسة أككسفاـ التميميابراىيـ . أ
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 :أداة الدراسة )استبانة المقابمة( ( 2 )ممحق 

 جامعة القدس
 عمادة الدراسات العميا

 معيد التنمية المستدامة
 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 

 .الدكتكر .................... المحتـر / حضرة األستاذ

 تحية طيبة كبعديي

فػػػي تطػػػكير العمػػػؿ فػػػي المؤسسػػػات  *اسػػػتخداـ اإلدارة اإللكتركنيػػػة أيػػػريقػػػـك الباحػػػث بدراسػػػة عنكانيػػػا   
رفيػػديا الجراحػػي   كذلػػؾ اسػػتكماال مستشػفى  -ة حالػػةالصػحية الحككميػػة مػػف كجيػػة نظػر العػػامميفي دراسػػ

لمتطمبػػات الحصػػكؿ عمػػى درجػػة الماجسػػتير فػػي برنػػام  التنميػػة الريفيػػة المسػػتدامة فػػي جامعػػة القػػدسي 
بالتعػاكف فػي تعبئػة التكػـر مػف حضػرتكـ كلتحقيؽ أىداؼ الدراسة فقد قاـ الباحث بإعداد استبانةي ي رجى 

 .ىذه االستبانة

مكمات المتحصؿ عمييا ىي ألغراض البحػث العممػي فقػط كسػيتـ التعامػؿ عممان بأف جميع البيانات كالمع
 معيا بسرية تامة.

 شاكرا لكـ حسف تعاكنكـ يييي
 الباحث

 عامر الكاشؼ
 

الطريقة التقميدية  االنتقاؿ مف إنجاز المعامالت ك تقديـ الخدمات العامة مف بأنيااإلدارة االلكتركنية تعرؼ  :اإلدارة اإللكتركنية *
 (.2006)باكيري  اليدكية إلى الشكؿ االلكتركني مف أجؿ استخداـ أميؿ لمكقت ك الماؿ ك الجيد

 وبيانات بيئة العمل : البيانات الشخصية القسم األول

ي مػف ككػذلؾ البيانػات الخاصػة عػف بيئػة العمػؿ يحتكم ىذا القسـ عمػى البيانػات الشخصػية الخاصػة بػؾ
 المبيف :فضمؾ ضع الرقـ المناسب في المربع 
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 المجاؿ االكؿ : البيانات الشخصية الخاصة

 أنيى  -2ذكر                   -1   الجنس -1

  العمر -2

 
 سنة  40-30مف -2سنة      30أقؿ مف -1
 سنة  51أكير مف  -4   سنو 50 -41مف -3

        دبمكـ متكسط        -2تكجييي فما دكف    -1  المستكل التعميمي -3
 ماجستير فأكير.             -4بكالكريكس          -3

رئيس قسـ                     -2                 مدير -1  المنصب الكظيفي -4
 بدكف درجة اشرافية -4رئيس شعبة         -3

 سنة 10-5مف  -2   سنكات 5قؿ مف أ-1   سنكات الخدمة -5
 سنة 15مف  أكير -4   سنة 15-11مف -3

   طبيعة العمؿ -6
 طبي -2         إدارم-1
 صيدلي -5   تمريض -4 طبي مساند   -3

 متكسط -3      مقبكؿ -2 ضعيؼ     -1  درجة المعرفة باستخداـ الحاسكب -7
 ممتاز -6    جيد جدان  -5جيد          -4

 المجاؿ الياني : بيانات بيئة العمؿ

لديؾ جياز حاسكب ىؿ يتكفر  -8
 تستخدمو في عممؾ ؟

  
 ال -2        نعـ         -1

المتصمة الحاسكب  أجيزةعدد  -9
 تي تقع ضمف مسؤكليتؾ.كال بالنظاـ

 
 
 

 أجيزةال يكجد  -1
 جياز 2-1يكجد مف  -2
 مف جيازيف أكيريكجد  -3

 المعمكمات لنظـ استخدامؾ مدل ما -10
 عممؾ؟ في المحكسبة

 

 
 غالبان  -2معظـ الكقت       -1
 ال أستخدمو -4أحيانان             -3

 القسـ الذم تعمؿ بو في المستشفى ....................................... -11
 أثر استخدام االدارة االلكترونية في تطوير العمل في مستشفى رفيديا الجراحي :القسم الثاني : 

 ( في المكاف الذم تراه مناسبا :يرجى كضع إشارة )
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رقم 

 الفقرة
مكافؽ  الفقرة

 بشدة
ال  مكافؽ

 ادرم
غير 
 مكافؽ

غير 
مكافؽ 
 بشدة

 وزيادة حجم العمل المنجز( سرعة إنجاز العمل) اإلنتاجيةزيادة المجال األول : 

إنجػػػػػػاز األعمػػػػػػاؿ المطمكبػػػػػػة  عمػػػػػػى يسػػػػػػاعد النظػػػػػػاـ .12
 . ليا محّددال بالكقت

     

13. 
ىيكميػػػػة المستشػػػػفى الصػػػػالحيات مػػػػع النظػػػػاـ  ربطيػػػػ

بطريقػػػػػػة تسػػػػػػاعد عمػػػػػػى إنجػػػػػػاز الكاجبػػػػػػات كالميػػػػػػاـ 
 بسرعة. 

     

14. 
يتيح النظاـ مزيػد مػف الكقػت لممػكظفيف لإلبػداع فػي 

 .  العمؿ
     

15. 
المتكفرة في سرعة انجاز العمػؿ فػي  األجيزةتساعد 

 .الكقت المناسب
     

16. 
فػي تقصػير كقػت االنتظػار كسػرعة  النظػاـ يسػاىـ
  .تقديـ الخدمةفي 

     

17. 
يسػػػاىـ النظػػػاـ بزيػػػادة االسػػػتجابة كالتسػػػييالت التػػػي 

 يجدىا المريض في المستشفى.
     

 يػةزمنفتػرة يمكف النظاـ انجاز حجـ عمؿ كبير في  .19
 .قصيرة

     

متطمبػػات يتناسػػب ك  المسػػتخدـ نظػػاـيكجػػد تحػػديث لم .20
 .العمؿ

     

 العملجودة تحسين المجال الثاني : 

21. 
يأخػػذ النظػػاـ بعػػيف االعتبػػار إنجػػاز األعمػػاؿ حسػػب 

 المحددة.  آلية العمؿ
     

22. 
حػػػػػػػػػد األدنػػػػػػػػػى مػػػػػػػػػف اليتميػػػػػػػػػز األداء االلكتركنػػػػػػػػػي ب

 األخطاء.
     

      تحسيف العمؿ.ساعد البيئة الفنية المتكفرة عمى ت .23

24. 
االلكتركنيػػػة ادارة المستشػػػفى جػػػكدة الخػػػدمات  تتػػػابع

 المقدمة.
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25. 
تحػػػػػديث البيانػػػػػات المتعمقػػػػػة  إمكانيػػػػػةيػػػػػكفر النظػػػػػاـ 

 بالمرضى.
     

26. 
تحػػػػػديث البيانػػػػػات المتعمقػػػػػة  إمكانيػػػػػةيػػػػػكفر النظػػػػػاـ 

 بالمكظفيف.
     

27. 
بػالتنقالت  ITتقكـ ادارة المستشفى بتبميغ مكظؼ اؿ

 إلػػىالتػي تحػػدث داخػػؿ المستشػػفى أك مػػف مستشػػفى 
 مستشفى آخر.

     

رقم 

 الفقرة
 الفقرة

مكافؽ 
 مكافؽ بشدة

ال 
 ادرم

غير 
 مكافؽ

غير 
مكافؽ 
 بشدة

مػػػػػػػػػف جػػػػػػػػػكدة المعمكمػػػػػػػػػات الطبيػػػػػػػػػة  اإلدارةتتحقػػػػػػػػػؽ  .28
 المدخمة.

     

29. 
بالتنسػػػيؽ مػػػع الجيػػػات ذات تعمػػػؿ ادارة المستشػػػفى 

عمػػػػػػى عقػػػػػػد دكرات تدريبيػػػػػػة عمػػػػػػى النظػػػػػػاـ العالقػػػػػة 
 االلكتركني لزيادة ميارات العامميف.

     

30. 
بسػػػيكلة تػػػدفؽ المعمكمػػػات عمػػػى  القػػػدرةالنظػػػاـ  لػػػدل

 .المختمفة بيف األقساـ
     

31. 
القػػػرارات  اتخػػػاذ صػػػناع القػػػرار مػػػفالنظػػػاـ يمكػػػف 

 .المناسبة كالتي تساىـ في تحسيف جكدة الخدمة 
     

 البيانات وسرعة استرجاع البيانات(حفظ معالجة البيانات )سيولة : سيولة ثالث المجال ال

32. 
البيانات مف خالؿ النظاـ بسيكلة  إدخاؿيتـ 
 كيسر.

     

      .الكتركنينا الطبية السجالت بحفظ النظاـ يقكـ .33
      مف مدل صحة المعمكمات المخزنة. اإلدارةتتحقؽ  .34
      عامميف.الخاصة بالمعمكمات بال النظاـيتـ تحديث  .35

36. 
احتياطية تحتفظ كزارة الصحة بنسخة الكتركنية 

 عف ممؼ المرضى.
     

تحتفظ كزارة الصحة بنسخة الكتركنية احتياطية  .37
 عف ممؼ العامميف.
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38. 
إلى البيانات التي تـ  الرجكع إمكانيةيتمتع النظاـ ب

 كقت. أم في حفظيا
     

39. 
 الطبي الممؼ حد مف استخداـلم فرصةالنظاـ  يتيح

 الطبي السجؿمف خالؿ استخداـ  لممريض الكرقي
 .اإللكتركني

     

40. 
عمى أمف كسالمة كسرية يحافظ النظاـ 

 المعمكمات.
     

41. 
مف  الضركرية بالمعرفة الباحييف بتزكيد النظاـ يقكـ
مع حفظ  المختمفة الطبية البياناتب تزكيدىـ خالؿ

  .الخصكصية

     

42. 
 األكبئة رصد لعممية الالزمة التقارير النظاـ يكفر

 منظمة مف المقرة المعايير كفؽ المعدية كاألمراض
 . العالمية الصحة

     

43. 
كتصنيفيا  األمراضيساعد النظاـ في عممية رصد 
 (ICD 10)حسب منظمة الصحة العالمية 

 

     

رقم 

 الفقرة
 الفقرة

مكافؽ 
 مكافؽ بشدة

ال 
 ادرم

غير 
 مكافؽ

غير 
موافق 
 بشدة

 ( /الطبياإلداري : اتخاذ القرار) رابعالمجال ال

44. 
مػػػف خػػػالؿ النظػػػاـ مػػػع القػػػرار  تنسػػػجـ عمميػػػة اتخػػػاذ

 كفؽ ىيكمية كزارة الصحة. اإلدارمالتسمسؿ 
     

45. 
 الالزمػة المعمكمػات جمػع فػي الكقػت النظػاـ يػكفر

 .لصناع القرار
     

46. 
 الالزمػة المعمكمػات جمػع فػي الجيػد النظػاـ يػكفر

 .لصناع القرار
     

47. 
مػػف خػػالؿ تػػكفير  الماديػػة التكمفػػة النظػػاـ يقمػػؿ

   المعمكمات المناسبة لصانع القرار.
     

      لصػناع ككافيػة ضػركرية معمكمػات النظػاـ يقػدـ .48
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 .القرار

 القرارات التخاذ دقيقة معمكماتالنظاـ  يقدـ .49
 .المرضية لمحالة الزمةلا العالجية

     

 القرارات التخاذ دقيقة معمكماتالنظاـ  يقدـ .50
 االدارية.

     

 المتعمقة المعمكمات تبادؿ عمميةالنظاـ  يسيؿ .51
 .كاألقساـ الدكائر مختمؼ بيف القرارات بصنع

     

 مف القرارات تنفيذ سرعة زيادة إلى النظاـ يؤدم .52
 . المساندة  الطبيةك  التمريضية الييئات قبؿ

     

      القرارات المتخذة.يحسف كجكد النظاـ نكعية  .53
      يكفر النظاـ ذكاء آلي الستنباط القرارات. .54
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  :: المعوقات التي تواجو استخدام االدارة االلكترونية في مستشفى رفيديا الجراحي ثالثالقسم ال

 المجال األول : المعوقات االدارية

 استخداـ بضركرة العميا اإلدارةيكجد قناعة كاممة لدل  .55
 .المحكسبة المعمكمات نظـ

     

56. 
 إخضػػػػاعيـبتطػػػػكير العػػػػامميف مػػػػف خػػػػالؿ  اإلدارةتيػػػػتـ 

 أتػـعمػى  يػـعمم أداءمػف  يـكافية تمكنلدكرات تدريبية 
   .كجو

     

      بالتدرج كبشكؿ انسيابي. االلكتركنية اإلدارةتطبيؽ  يتـ .57
      نظاـ.تكجد ىياكؿ تنظيمية محددة ككاضحة في ال .58

رقم 

 الفقرة
 الفقرة

مكافؽ 
 مكافؽ بشدة

ال 
 ادرم

غير 
 مكافؽ

غير 
مكافؽ 
 بشدة

تغطـــي تمـــك اليياكـــل جميـــع الوظـــائف التـــي تغطـــي كافـــة  .59
 .في المستشفى األنشطة

     

      .االلكتركنية اإلدارةبتقييـ كمتابعة تطبيؽ  اإلدارةتيتـ  .60
 المجال الثاني : المعوقات التقنية

      .االتصاؿ المتكفرة مناسبة لضبط عممؾ خدمات .61
       لمقسـ الذم تعمؿ بو.جاىزية البنية التحتية  .62

القديمػػة )حسػب العمػػر الحاسػكب  ألجيػػزةيكجػد تحػديث  .63
  االفتراضي ليا(.

     

64. 
خالؿ فترة االنقطػاع عػف البرنػام  بسػبب خمػؿ  -تتكفر
عادتيػػا  -مػػا النظػػاـ  إلػػىآليػػة بديمػػة إلدخػػاؿ البيانػػات كا 

 عند عكدة االتصاؿ.

     

65. 
 المختمؼ األقساـ في المتكفرة الحاسكب أجيزة أعداد
 ىذه تحتاج التي المعامالت لعدد بالنسبة مناسبة
 .إلنجازىا األجيزة

     

66. 
حاؿ كقكعيا أكؿ  األعطاؿيغطي الدعـ الفني كافة 

 بأكؿ كدكف تأخير.   
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 المجال الثالث : المعوقات البشرية

67. 
 األعمػاؿ إنجػاز مػا يمكننػي مػف اإلمكانيات أمتمؾ مف
 .بكؿ يقة المختمفة

     

68. 
 أىمية إدراؾخبرة ما يمكنني مف مف الكعي كالأمتمؾ 
مككمة ال عماؿاإلانجاز  في المحكسبة المعمكمات نظـ
 .لي

     

 نظاـ استخداـ كيفية عمى الذم تمقيتو التدريب .69
 .كاف كافيان  لمحكسبةا المعمكمات

     

 إلىعممية التنقالت التي تحصؿ لممكظفيف مف قسـ  .70
 عمى العمؿ. إيجاباقسـ أك مستشفى آخر تؤير 

     

 المجال الرابع : المعوقات المالية

 األجيػػزةارتفػػاع تكػػاليؼ تػػكفير البنيػػة التحتيػػة مػػف شػػراء  .71
نشاءكالبرام  التطبيقية   .المكاقع كربط الشبكات كا 

     

المخصصػػات الماليػػة لتػػدريب العػػامميف فػػي مجػػاؿ نظػػـ  .72
 كافية. المعمكمات

     

      عالية. ألجيزةا صيانةتكاليؼ  .73

74. 
 ىػذه كتحػديث لتػكفير المطمكبػة الماليػة اإلعتمػادات

 كافية. النظـ
     

75. 
شػػػػػػػركط الممػػػػػػػكليف )المتبػػػػػػػرعيف( تتناسػػػػػػػب كمتطمبػػػػػػػات 

 تطكير النظاـ.   
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 الفيارس

 
 فيرس المالحق

 
 الصفحة الممحق

 124 لجنةتحكيمدليلالمقابلة(:1ملحق)
 125 (المقابمة أداة الدراسة )االستبانة(:2ملحق)
 133 ميمةكتاب تسييؿ (:3ملحق)

 
 فيرس الجداول

 
 الصفحة الجدول

 17 ( يكضح ابرز الفركؽ بيف اإلدارة التقميدية كاإلدارة االلكتركنية 1.2جدكؿ رقـ ) 
تكزيػػػػع أعػػػػداد العػػػػامميف كالنسػػػػبة المئكيػػػػة فػػػػي مستشػػػػفى رفيػػػػديا  ( 1.3جػػػػدكؿ رقػػػػـ )

 الجراحي تبعا لمتغير الجنس
57 

 57 ( تكزيع أفراد عينة الدراسة حسب متغير الجنس 2.3الجدكؿ رقـ ) 
 58 ( تكزيع أفراد عينة الدراسة حسب متغير العمر3.3 الجدكؿ رقـ ) 
 58 ( تكزيع أفراد عينة الدراسة حسب المستكل التعميمي 4.3الجدكؿ رقـ ) 
 59 ( تكزيع أفراد عينة الدراسة حسب المنصب الكظيفي 5.3الجدكؿ رقـ ) 
 59 ( تكزيع أفراد عينة الدراسة حسب طبيعة العمؿ6.3 الجدكؿ رقـ ) 
 60 ( تكزيع أفراد عينة الدراسة حسب عدد سنكات الخدمة 7.3الجدكؿ رقـ ) 
( تكزيػػػػع أفػػػػراد عينػػػػة الدراسػػػػة حسػػػػب درجػػػػة المعرفػػػػة باسػػػػتخداـ  8.3 ـ )الجػػػػدكؿ رقػػػػ
 الحاسكب

60 

حسب تكفر أجيػزة الحاسػكب فػي القسػـ  ( تكزيع أفراد عينة الدراسة9.3الجدكؿ رقـ )
 الذم يعممكف بو أـ ال

61 
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( تكزيع أفراد عينة الدراسة حسب عدد أجيزة الحاسػكب المتصػمة 10.3الجدكؿ رقـ )
 بالنظاـ

61 

( تكزيػػع أفػػراد عينػػة الدراسػػة حسػػب اسػػتخداميـ لػػنظـ المعمكمػػات 11.3الجػػدكؿ رقػػـ )
 المحكسبة في عمميـ

62 

حيث مجاالتيا كأرقػاـ األسػئمة مف معامؿ يبات كركنباخ الفا  ( قيـ12.3جدكؿ رقـ )
 كعددىا

65 

( المتكسػػطات الحسػػابية كاالنحرافػػات المعياريػػة إلجابػػات المبحػػكييف 1.4جػػدكؿ رقػػـ )
حػػكؿ أيػػر اسػػتخداـ اإلدارة االلكتركنيػػة فػػي زيػػادة إنتاجيػػة العمػػؿ فػػي مستشػػفى رفيػػديا 

 الجراحي.
69 

الحسػػابية كاالنحرافػػات المعياريػػة إلجابػػات المبحػػكييف ( المتكسػػطات 2.4جػػدكؿ رقػػـ )
حػػكؿ أيػػر اسػػتخداـ اإلدارة االلكتركنيػػة فػػي تحسػػيف جػػكدة العمػػؿ فػػي مستشػػفى رفيػػديا 

 الجراحي.
71 

( المتكسػػطات الحسػػابية كاالنحرافػػات المعياريػػة إلجابػػات المبحػػكييف 3.4جػػدكؿ رقػػـ )
معالجة البيانات في مستشفى رفيديا حكؿ أير استخداـ اإلدارة االلكتركنية في سيكلة 

 الجراحي.
74 

( المتكسػػطات الحسػػابية كاالنحرافػػات المعياريػػة إلجابػػات المبحػػكييف 4.4جػػدكؿ رقػػـ )
 حكؿ أير استخداـ اإلدارة االلكتركنية في اتخاذ القرار في مستشفى رفيديا الجراحي.

76 

ة لمجمػػػػؿ مجػػػػاالت ( المتكسػػػػطات الحسػػػػابية كاالنحرافػػػػات المعياريػػػػ5,4جػػػػدكؿ رقػػػػـ )
 القسـ األكؿ مف أسئمة الدراسة.

79 

المتكسػػطات الحسػػابية كاالنحرافػػات المعياريػػة إلجابػػات المبحػػكييف ( 6.4جػػدكؿ رقػػـ )
مف العامميف في مستشفى رفيديا الجراحي حكؿ المعكقات اإلدارية التي تكاجو العمػؿ 

 .في المستشفى نتيجة تطبيؽ اإلدارة االلكتركنية
81 

المتكسػػطات الحسػػابية كاالنحرافػػات المعياريػػة إلجابػػات المبحػػكييف ( 7.4) جػػدكؿ رقػػـ
مف العامميف في مستشفى رفيديا الجراحػي حػكؿ المعكقػات التقنيػة التػي تكاجػو العمػؿ 

 .في المستشفى نتيجة تطبيؽ اإلدارة االلكتركنية
83 

المبحػػكييف المتكسػػطات الحسػػابية كاالنحرافػػات المعياريػػة إلجابػػات ( 8.4جػػدكؿ رقػػـ )
مف العامميف في مستشفى رفيديا الجراحي حكؿ المعكقات البشرية التػي تكاجػو العمػؿ 

 .في المستشفى نتيجة تطبيؽ اإلدارة االلكتركنية
85 

 86المتكسػػطات الحسػػابية كاالنحرافػػات المعياريػػة إلجابػػات المبحػػكييف ( 9.4جػػدكؿ رقػػـ )
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ت الماليػة التػي تكاجػو العمػؿ مف العامميف في مستشفى رفيديا الجراحي حػكؿ المعكقػا
 .في المستشفى نتيجة تطبيؽ اإلدارة االلكتركنية

( المتكسػػػطات الحسػػػابية كاالنحرافػػػات المعياريػػػة لمجمػػػؿ مجػػػاالت 10.4جػػػدكؿ رقػػػـ )
القسػػػػـ اليػػػػاني مػػػػف أسػػػػئمة الدراسػػػػة كالمتعمقػػػػة بالمعكقػػػػات التػػػػي تكاجػػػػو العمػػػػؿ نتيجػػػػة 

 استخداـ اإلدارة االلكتركنية.
87 

( لمجمػػػػػكعتيف Independent t-test( نتػػػػػائ  اختبػػػػػار )ت( )11.4الجػػػػػدكؿ )
 مستقمتيف حسب المجاالت كعمى الدرجة الكمية لمفقرات تبعا لمتغير الجنس.

90 

( المتكسطات الحسابية لمدرجة الكمية لممجاالت كالدرجة الكمية لوداة 12.4الجدكؿ )
 تبعان لمتغير العمر.

91 

( لممجاالت كالمعدؿ العاـ ANOVAتحميؿ التبايف األحادم )( نتائ  13.4الجدكؿ )
 .عند العينة العمرألداة الدراسة تبعان لمتغير 

92 

( الفػػػػركؽ بػػػػيف المتكسػػػػطات الحسػػػػابية تبعػػػػان لمتغيػػػػر العمػػػػر لممجػػػػاؿ 14.4) الجػػػػدكؿ
 .اليالث سيكلة معالجة البيانات

93 

لمتغير العمػر لجميػع فقػرات ( الفركؽ بيف المتكسطات الحسابية تبعان 15.4الجدكؿ )
 أير استخداـ اإلدارة االلكتركنية.

94 

( المتكسطات الحسابية لمدرجة الكمية لممجاالت كالدرجة الكمية لوداة 16.4الجدكؿ )
 تبعان لمتغير المستكل التعميمي.

95 

( لممجاالت كالمعدؿ العاـ ANOVA( نتائ  تحميؿ التبايف األحادم )17.4) الجدكؿ
 الدراسة تبعان لمتغير المستكل التعميمي عند العينة.ألداة 

96 

( المتكسطات الحسابية لمدرجة الكمية لممجاالت كالدرجة الكمية لوداة 18.4الجدكؿ )
 تبعان لمتغير المنصب الكظيفي.

 
97 

( لممجاالت كالمعدؿ العاـ ANOVAنتائ  تحميؿ التبايف األحادم )( 19.4الجدكؿ )
 ان لمتغير المنصب الكظيفي عند العينة.ألداة الدراسة تبع

98 

( الفػػركؽ بػػيف المتكسػػطات الحسػػابية تبعػػان لمتغيػػر المنصػػب الػػكظيفي 20.4الجػػدكؿ )
 لجميع فقرات أير استخداـ اإلدارة االلكتركنية.

99 

( المتكسطات الحسابية لمدرجة الكمية لممجاالت كالدرجة الكمية لوداة 21.4الجدكؿ )
 .درجة المعرفة باستخداـ الحاسكبتبعان لمتغير 

100 

 101( لممجاالت كالمعدؿ العاـ ANOVA( نتائ  تحميؿ التبايف األحادم )22.4) الجدكؿ
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 ألداة الدراسة تبعان لمتغير درجة المعرفة باستخداـ الحاسكب عند العينة
( الفػػػػركؽ بػػػػيف المتكسػػػػطات الحسػػػػابية تبعػػػػان لمتغيػػػػر درجػػػػة المعرفػػػػة 23.4الجػػػػدكؿ )

 باستخداـ الحاسكب لمجاؿ زيادة إنتاجية العمؿ
102 

( نتػػػائ  اختبػػػار الفرضػػػيات االنحداريػػػة كمعػػػامالت االرتبػػػاط الخطيػػػة 4.24جػػػدكؿ )
المتعػػددة كمربعاتيػػا كمقػػدار تفسػػيرىا حسػػب أسػػمكبي إدخػػاؿ المتغيػػرات المتنبئػػة عمػػى 

 المعادلة االنحدارية
103 

كالالمعيارية الخاصة بالمتغيرات المتنبئة كالمتغير ( األكزاف المعيارية 4.25الجدكؿ )
المعكقػات ي سػيكلة معالجػة البيانػات اتخػاذ القػراري المتنبئ بو ) تحسيف جكدة العمؿي

 المعكقات اإلدارية (ك المعكقات الماليةي المعكقات التقنية  يالبشرية
107 
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 األشكالفيرس 
 

 الصفحة الشكل
 16 اإلدارة االلكتركنية( عناصر   1.2الشكؿ رقـ )
 27 المستكيات االدارية كأنكاع نظـ المعمكمات(  2.2 الشكؿ رقـ )

 31 ( العالقات التبادلية بيف نظـ المعمكمات  3.2شكؿ رقـ )ال
 34 ( ىيكمية كزارة الصحة الفمسطينية 4.2الشكؿ رقـ ) 

المحافظػات الشػمالية ( المستشػفيات الحككميػة حسػب تكزيعيػا فػي  5.2 شػكؿ رقػـ )ال
 )الضفة الغربية(

36 

 38 ( الييكمية التنظيمية لمستشفى رفيديا الجراحي6.2شكؿ رقـ )ال
 38 أ( ىيكمية مستشفى رفيديا الجراحي 6.2شكؿ رقـ)ال
 39 ب( ىيكمية مستشفى رفيديا الجراحي 6.2شكؿ رقـ)ال
 40 ج( ىيكمية مستشفى رفيديا الجراحي 6.2شكؿ رقـ)ال
 41 د( ىيكمية مستشفى رفيديا الجراحي 6.2رقـ) شكؿال
 42 ق( ىيكمية مستشفى رفيديا الجراحي 6.2شكؿ رقـ)ا
 43 ك( ىيكمية مستشفى رفيديا الجراحي 6.2شكؿ رقـ)ال
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