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 شكر وتقدير
أحمد ربي كأشكر فضمو كنعمو  كنا لنيتدم لكال أف ىدانا اهلل، الحمد هلل الذم ىدانا ليذا كما

 .( معمـ البشرية كاليادم إلى النكركأصمي كأسمـ عمى سيدنا)محمد صمى اهلل عميو كسمـ

)ركاه "النـــــاس ال يشـــــكر اهلليشـــــكر  "مـــــن ال كانطالقػػػػػان مػػػػػف قكلػػػػػو صػػػػػمى اهلل عميػػػػػو كسػػػػػمـ:
يمانػػان بلضػػؿ االعتػػراؼ التميػػؿ كتكػػديـ الشػػكر ،الترمػػذم( تكػػدـ المعػػركؼ فػػ نني أكاالمتنػػاف حصػػحاب كا 

ــدكتوركأسػػتاذم اللاضػػؿ،  بالشػػكر الصػػاص لمشػػرفي ــد اهلل ال عمػػى تلضػػمو  (حفظــو اهلل)/ نضــال عب
باإلشراؼ عمى ىذا البحػث، كعمػى نصػا حو كتكتيياتػو الكيمػة التػي كػاف ليػا احرػر الكبيػر فػي إتمػاـ 

 ىذا البحث.

لمػا  فاضـل/ محمـد أبـو الجبـينلمـدكتور المى آيات الشكر التزيؿ كالرناء العظيـ كأتكدـ بأس
 الدراسة كمحتكياتيا. كضكعقدمو مف عكف كمساعدة ب سداء النصا ح كالتكتييات إلرراء م

كمػػا أتكتػػو بالشػػكر كالتكػػدير لحصػػكة المحكمػػيف لمػػا بػػذلكه مػػف تيػػد فػػي تحكػػيـ كتصػػميـ أداة 
مػف دا ػرة نظػـ المعمكمػات الصػحية فػي  سـتاذ/ صـالا الـدقسلؤلكتكػديرم  بامتنػانيالدراسة. كأصص 

لمــدكتور/ كالشػػكر مكصػكؿ  كزارة الصػحة لمػػا قدمػو مػػف عػػكف كمسػاعدة فػػي المعالتػػات اإلحصػا ية.
مػػػف تامعػػػة  واألســـتاذ/ محمـــد األســـطلر ػػػيس قسػػػـ اإلحصػػػاء فػػػي تامعػػػة احزىػػػر  شـــادي التمبـــاني

كال يلػػكتني فػي ىػذا المكػاـ تكػػديـ  مػػف مسػاعدة فػي المعالتػات اإلحصػا ية.أيضػان لمػا قػدمكه احقصػى 
دقيؽ ىػػذه الرسػػالة بالم ػػة لكبػػكليـ تػػ واألســتاذ/ جميــل حســنين لمــدكتور/ أكــرم منصــورتزيػػؿ الشػػكر 

 لتدقيؽ الرسالة بالم ة اإلنتميزية. عامر والدكتور/مشير .العربية

لػؾ كما أتكدـ بشكرم كتكديرم لمكا ميف عمى إدارة متمػ  الشػلاء الطبػي فػي كزارة الصػحة كذ
األسـتاذة/ ريـم عمى دعميـ المتكاصؿ لمسيرة التطكير كالبحث العممي في المتم ، كأصص بالشػكر 

بالشػػكر كالتكػػدير كعظػػيـ  يال يلػػكتنر ػػيس قسػػـ احرشػػيؼ المركػػزم كصػػدمات المرضػػى. كمػػا  الزيــر
كأصيران الشكر ككؿ الشػكر ـ البناء في تطبيؽ أدكات الدراسة. زمال ي في العمؿ لتعاكني ىاالمتناف إل

لكؿ مف ساعدني كسػاىـ فػي إنتػاح ىػذا العمػؿ سػكاء بالعطػاء أك السػؤاؿ أك الػدعاء كأصػص بالػذكر 
 .سماح بخيتصديكتي كرفيكة دربي 

 وأسال اهلل أن يوفقنا ويسدد خطانا لما فيو الخير

 الباحثة

 وفاء يحيى بنات
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 الممخص

سـبة عمـى األداء الـوظيفي المعمومـات الصـحية المحو أثـر نظـم  )معرفةىدفت ىذه الدراسة إلى 
كطبكػػت الدراسػػة سػػتصداـ المػػنيو الكصػػلي التحميمػػي، ، ك تػػـ ا(فــي مجمــش الشــفاء الطبــي لممــوظفين

 200لنظـ المعمكمات الصحية المحكسبة، كبمػ  متتمػ  الدراسػة  عمى تمي  المكظليف المستصدميف
 186اد اسػػػتردك  الدراسػػػة الكمػػػي متتمػػػ سػػػمكب الحصػػػر الشػػػامؿ لكػػػؿ أ اسػػػتصداـحيػػػث تػػػـ مكظػػػؼ، 

تصػميـ اسػتبانة ليػػذا ال ػرض كبعػد إتػراء عمميػة التحميػؿ لبيانػػات  تػـك %، 93اسػتبانة أم مػا نسػبتو 
 الدراسة كفرضياتيا تكصمت الدراسة إلى نتا و أىميا: 

  دارة نظػـ  إحصػا يةأظيرت الدراسة كتػكد عالقػة ذات  داللػة بػيف تػكافر متطمبػات تشػ يؿ كا 
( كاحداء الػػكظيلي التنظيميػػةات الصػػحية المحكسػػبة )الماديػػة ، البرمتيػػة، البشػػرية، المعمكمػػ

كالمتمرمة في )حتـ احداء، تبسيط العمؿ، كلػاءة احداء، نكعيػة احداء، سػرعة اإلنتػاز( فػي 
 متم  الشلاء الطبي.

 نحػك أرػر نظػـ المعمكمػات الصػحية إحصػا يةفركؽ ذات داللػة  دأظيرت الدراسة إنو ال يكت 
تعزل لممت يرات التاليػة )التػنس، نػكع النظػاـ، مػدة اسػتصداـ  احداء الكظيليعمى المحكسبة 
 النظاـ(.

  نحػػك أرػػر نظػػـ المعمكمػػات الصػػحية  إحصػػا يةاظيػػرت الدارسػػة أنػػو تكتػػد فػػركؽ ذات داللػػة
تعػػزل لممت يػػرات التاليػػة) العمػػر، الصبػػرة، المؤىػػؿ العممػػي، احداء الػػكظيلي عمػػى المحكسػػبة 

 العمؿ(.دا رة 

 وقد أوصت الدراسة بما يمي:

  فػػي المحكسػػبة ضػػركرة تػػكفير كتحػػديث مسػػتمزمات إدارة كتشػػ يؿ نظػػـ المعمكمػػات الصػػحية
 متم  الشلاء الطبي بما يكاكب التطكر المستمر في تكنيات المعمكمات.

   كيرفػ   ،ـ في تصميـ النظـ بما يتضمف احتياتاتيـيشراكعكد دكرات تدريبية لممستصدميف كا
 كمف رـ عدـ مكاكمتيـ الستصداـ النظـ المحكسبة. ،الركح المعنكية ليـ

  تاحػػة المعمكمػػات لممسػػتصدميف مػػف صػػالؿ النظػػاـ بمػػا يمكػػنيـ مػػف اسػػتصداميا إالعمػػؿ عمػػى
 بسيكلة في إتراءات العمؿ.

  العمػػؿ عمػػى تػػكفير قسػػـ الػػدعـ اللنػػي لحػػؿ اإلشػػكاليات التػػي تتعمػػؽ بتشػػ يؿ احتيػػزة كسػػرعة
 ساعة.24الح كعمميات الصيانة كحماية أمف نظـ المعمكمات عمى مدار اإلص
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Abstract 

This study aimed to identify the effect of the computerized health information 

systems on the job performance of the employees at Al-Shifa Medical Complex. 

The study used a descriptive analytical method and was applied to all employees 

who use computerized health information systems. The study population 

included 200 staff members where a comprehensive survey technique was 

applied to the whole study population. A total of 186 questionnaires were 

returned, that is, about 93% of the total number of those included in the study. A 

specific survey was designed for the purposes of the analysis. Following analysis 

of the study data and hypotheses, the study arrived at the following results:  

 The study showed a statistically significant correlation between the 

availability of the requirements of the operation and management of 

computerized health information systems (material, software, human, and 

organizational) and the job performance represented in (performance 

volume, work simplification, work efficiency, work quality, and speed of 

achievement) at Al-Shifa Medical Complex.  

 The study shows that there are no statistically significant differences in 

the effect of computerized health information systems on the job 

performance due to the following variables (sex, system type, duration of 

using the system).  

 The study shows that are statistically significant differences in the effect 

of computerized health information systems on the job performance due 

to the following variables (age, experience, education qualification, and 

work department).  

 

The study recommended the following: 

 The necessity of providing and upgrading the needs for operating and 

managing health information systems at Al-Shifa Medical Complex in 

order to keep up with the ongoing development in the field of information 

technologies.  

 

 The need to hold training courses for the employees and involving them 

in systems design in order to ensure meeting their needs and lifting their 

morale and therefore minimizing their resistance to using computerized 

systems.  

 

 To work on  making information available to users through the system so 

that they can use it easily during work procedures.  

 To work on making available the technical support department round the 

clock to resolve problems related to operating systems, speed of repair, 

maintenance operations and protecting information systems security.  
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 المبحث األول

 اإلطار العام لمدراسة

 أواًل: مقدمة 

العكػػؿ  فػػي ىػػذه البي ػػة الملعمػػة بالنشػػاط اإلبػػداعي، الكا مػػة عمػػى إعػػالء شػػأف المعمكمػػات كتسػػييد
المبدع عمى كؿ قيمة سكاه، نشأت كبرزت أنشطة االسترمار فػي المعمكماتيػة عمكمػان، كلػـ يعػد حكػال 
صػػػناعة الحكسػػػبة كاالتصػػػاالت ىمػػػا كحػػػدىما قطػػػاعي التكنكلكتيػػػا العاليػػػة، بػػػؿ أصػػػبحت صػػػناعة 

كرفػػد المعمكمػػات اإلطػػار احكرػػر شػػمكالن لمتعبيػػر عػػف مكانػػة التكنكلكتيػػا فػػي تحريػػؾ عتمػػة االقتصػػاد 
 (2011:15)تعمب،مصادر الدصؿ الككمي. 

كمما الشؾ فيػو أف أىميػة المعمكمػات كاسػتصداماتيا قػد تنامػت فػي السػنكات احصيػرة بدرتػة أدت 
إلى تسميو عصػرنا الحػالي بعصػر رػكرة المعمكمػات، حيػث لػـ تعػد نظػـ المعمكمػات فػي كقتنػا الػراىف 

نمػػا أصػػبحت ضػػركرة ممحػػة إل دارة المنظمػػات كصاصػػة الصػػحية منيػػا، كالتػػي ترفػػان أك شػػي ان كماليػػان كا 
أصػػػػػذت مكقعػػػػػان متكػػػػػدمان بػػػػػيف اإلدارات احصػػػػػرل لمػػػػػا ليػػػػػا مػػػػػف أىميػػػػػة كبيػػػػػرة عمػػػػػى صػػػػػحة اإلنسػػػػػاف 

 (2009:37)ذياب،كسالمتو.

فمكد دأب اإلنساف منذ احزؿ عمى تطكير العالج كالبحث عف الشلاء مستصدمان كؿ كسػا ؿ العمػـ 
المعمكمػػػػػات كالتػػػػػي أصػػػػػبح مػػػػػف المسػػػػػتحيؿ ممارسػػػػػة الطػػػػػب الحػػػػػديث دكف المتاحػػػػػة كأىميػػػػػا تكنيػػػػػة 

، كذلؾ لتدعيـ دكرىا اللعاؿ في رف  كلاءة احداء كتحسيف تكدة كنكعية (3 :2010)دكيؾ،استصداميا.
الصػػدمات الصػػحية المكدمػػة، ك االسػػتصداـ احمرػػؿ لممػػكارد ، كتبػػادؿ المعمكمػػات كالصبػػرات الصػػحية، 

 إللكتركنية.كاكتشاؼ تطبيكات الصحة ا

فلي ظؿ التطكر التكنكلكتي اليا ؿ كمحدكدية المكارد كالظركؼ السياسية كاالقتصػادية الصػعبة 
يػتمكف متمػ  الشػلاء الطبػي البكػاء عمػى اليػامش دكف أف  ـالتي يعاني منيػا المتتمػ  اللمسػطيني. لػ

ست الؿ كافة اللرص يؤرر في التحديات التي تكاتيو ، إذ إنو متبر عمى مراعاتيا كالتعامؿ معيا كا
تكنكلكتيػػا( أك ماليػػة كمػػف رػػـ  -معػػدات  –كاإلمكانػػات المتاحػػة سػػكاء كانػػت بشػػرية أك ماديػػة)أتيزة 
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االسػػتتابة السػػريعة كاالسػػتعانة بػػنظـ المعمكمػػات مػػف أتػػؿ الرفػػ  مػػف مسػػتكل احداء كضػػماف البكػػاء 
 كاالستمرار.

كالمينيػػػيف منػػػذ الكػػػدـ كحتػػػى ا ف كلكػػػد شػػػ ؿ مكضػػػكع تكيػػػيـ احداء بػػػاؿ الكريػػػريف مػػػف البػػػاحريف 
كالسػػػيما فػػػي المنظمػػػات الصدميػػػة كتحديػػػدان الصػػػحية منيػػػا سػػػكاء كػػػاف ذلػػػؾ عمػػػى نطػػػاؽ الحككمػػػات 
دارة المنظمػػة عمػػى حػػد سػػكاء كالتػػي تسػػعى تاىػػدة إلػػى االرتكػػاء بمسػػتكيات أداء ىػػذه  كالمتتمعػػات كا 

االقتصػػػادية كاالتتماعيػػػة  المنظمػػػات لمػػػا لػػػو مػػػف آرػػػار إيتابيػػػة عمػػػى التنميػػػة فػػػي مصتمػػػؼ نكاحييػػػا
 (103 :2007)تمدة،كالسياسية.

كيػػػػأتي اصتيػػػػارم لدارسػػػػة أرػػػػر نظػػػػـ المعمكمػػػػات الصػػػػحية المحكسػػػػبة عمػػػػى احداء الػػػػكظيلي حف 
العامميف في متم  الشلاء الطبي يتعاممكف م  أكبر شريحة مف المتتم  كالتي تتميز بطاب  إنساني 

دت الحاتػة لمدراسػة كالتحميػؿ لرفػ  مسػػتكل أداء صػاص يصتمػؼ عػف أم شػريحة أصػرل، فمػف ىنػا كتػ
العػػػامميف إلػػػى مسػػػتكل المسػػػ كلية الػػػذم تسػػػعى لػػػو كزارة الصػػػحة فػػػي تحكيػػػؽ أىػػػدافيا، كتمكػػػف إدارة 
المتمػػػ  فػػػي التعػػػرؼ عمػػػى التكانػػػب اإليتابيػػػة فػػػي أداء عاممييػػػا كمػػػف رػػػـ تعزيزىػػػا كالحلػػػاظ عمييػػػا، 

 تراءات المناسبة بشأنيا.كالتكانب التي تحتاج لمعالتة كتطكير كاتصاذ اإل

 وأسئمتيامشكمة الدراسة ثانيًا: 

لػػى إ ةاإللكتركنيػػات الحككميػػة المشػػاركة فػػي الحككمػػة منظمػػتسػػعى كزارة الصػػحة ك يرىػػا مػػف ال
داريػة كالتصصصػية. فكػد تػػاء معمكمػات محكسػبة لتميػ  أعماليػػا اإل ونظمػػأاسػتكماؿ دكرىػا فػي بنػاء 

ة لمعمػؿ عمػى تطػكير مـ بتلعيػؿ دا ػرة مسػتك20/6/2006الحككمة العاشرة بتاريخ  كزارة الصحة قرار
تراءات العمؿ لتككف ركيزة أساسية في تمب إقطاع تكنكلكتيا المعمكمات في كزارة الصحة كحكسبة 

كلتتييػز  ،الكػرارات الالزمػة لتطػكير النظػاـ الصػحي اتصػاذالمعمكمة بالسرعة الكافية ليتـ مف صالليػا 
 (2012،دليؿ الصدمات االلكتركنية)ة لتدصؿ ضمف منظكمة الحككمة اإللكتركنية.الكزار 

مػػف دكر يتمتػػ  بػػو كنظػػران لمػػا ، كزارة الصػػحة كحػػدات كبػػرلالطبػػي  الشػػلاء متمػػ فعمػػى صػػعيد 
نح أكلكية في التحكؿ التكنكلكتي، إال أف ىذا التحكؿ ربما م’فكد  الصحية تكديـ الصدماتفي حيكم 
بطريكػة أفضػؿ، حيػث لػـ يػتـ تكيػيـ أرػر ىػذا التحػكؿ التكنكلػكتي عمػى مؤشػرات  تنليػذهباإلمكاف كاف 
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مسػػػتصدميو كعػػػالج  احتياتػػػاتعمػػػى تمبيػػػة  نظامػػػو المعمكمػػػاتيمػػػدل قػػػدره مػػػف تيػػػة. ك  داحفػػػراأداء 
 مشكالت الرعاية الصحية التي تعتبر محكر عمؿ كزارة الصحة.

الحكيكػػي احمرػػؿ لمػػكارده،  باعتبػػاره االسػػترمارالشػػلاء عمػػى الكػػكادر البشػػرية  تمػػ يعتمػػد محيػػث 
داء العػامميف حتػى أيتابيػان عمػى إرػران أنظمة المعمكمات الصػحية ال بػد أف يتػرؾ أف ف تطكير  مف رـك 

يػا، كمػف الكلػاءة فػي الحلػاظ  نظمة عمى قدر مناسب مف اللاعمية في تحكيؽ ىدؼ بناتككف تمؾ اح
إمكانات  ركىك ما مدل تكاف يمصص مشكمة الدراسة رة كالذم سؤاؿ الباحعمى المكارد، كبالتالي ف ف 

الطبػػي  الشػػلاء تمػػ ي مالػػكظيلي لمػػكظلداء احعمػػى إدارة كتشػػ يؿ نظػػـ المعمكمػػات كأرػػر تمػػؾ الػػنظـ 
 .عنواالتابة  إلى؟ ىذا ما تسعى ىذه الدراسة في قطاع غزة 

 في السؤاؿ الر يس ا تي:  مشكمة الدراسة تحدد ت

 جمــشم األداء الــوظيفي لمــوظفيعمــى  مومــات الصــحية المحوســبةنظــم المعمــا أثــر 
 في قطاع غزة ؟ الشفاء الطبي

ك لإلتابػػة عػػف ىػػذا السػػؤاؿ البػػد مػػف طػػرح عػػدد مػػف احسػػ مة اللرعيػػة التػػي تكضػػح تػػكىر المشػػكمة،  
 كىي تتمصص في ا تي:_

 المادية التكانبفي  المحكسبة نظـ المعمكمات الصحية تكافر مستمزمات إدارة كتش يؿما مدل  -1
 التنظيمية؟ػػػػ ك  البشريةلنية ػػػػالػػػػ 

احداء الكظيلي كالمتمرمة فػي) حتػـ  عمى المحكسبة نظـ المعمكمات الصحية تأرير استصداـ ما -2
الشلاء الطبي  تم في م احداء ػػػػ تبسيط العمؿ ػػػػ كلاءة احداء ػػػػ نكعية احداء ػػػػ سرعة اإلنتاز(

 كطاع غزة؟ب
بػػيف إتابػػات المبحػػكريف  )α(0.05≥كتػػد فػػركؽ ذات داللػػة إحصػػا ية عنػػد مسػػتكل داللػػةىػػؿ ت -3

حكؿ نظـ المعمكمات الصحية المحكسبة كأررىا عمػى احداء الػكظيلي تعػزل لممت يػرات )التػنس 
 ػػػػ مدة استصداـ النظاـ(؟ المستصدـ  ػػػػ العمر ػػػػالصبرة ػػػػ المؤىؿ العممي ػػػػدا رة العمؿ ػػػ النظاـ
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 فرضيات الدراسةثالثًا: 

تكتد عالقة ذات داللة إحصا ية بيف تكافر متطمبات إدارة كتشػ يؿ نظػـ :  الفرضية الرئيسة األولي
المعمكمات الصحية كالمتمرمة باإلمكانات )المادية، اللنيػة، البشػرية، التنظيميػة( كاحداء الػكظيلي فػي 

 متم  الشلاء الطبي.

ينبثق عنيا الفرضيات الفرعية اآلتية: و   

بيف اإلمكانيات المتكفرة  )α(0.05≥تكتد عالقة ذات داللة إحصا ية عند مستكل الداللة  .1
الستصداـ نظـ المعمكمات الصحية كالمتمرمة باإلمكانات )المادية، اللنية، البشرية، 

التنظيمية( كحتـ احداء.

بػػيف اإلمكانػػات المتػػكفرة  )α(0.05≥مسػػتكل الداللػػةتكتػػد عالقػػة ذات داللػػة إحصػػا ية عنػػد  .2
السػػػتصداـ نظػػػـ المعمكمػػػات الصػػػحية كالمتمرمػػػة فػػػي )الماديػػػة، اللنيػػػة، البشػػػرية، التنظيميػػػة( 

 كتبسيط العمؿ.
بػػػػيف اإلمكانػػػػات المتػػػػكفرة السػػػػتصداـ نظػػػػـ  )α(0.05≥تكتػػػػد عالقػػػػة ذات داللػػػػة إحصػػػػا ية  .3

 لنية، البشرية، التنظيمية( ككلاءة احداء.المعمكمات الصحية كالمتمرمة في )المادية، ال
بػػػػيف اإلمكانػػػػات المتػػػػكفرة السػػػػتصداـ نظػػػػـ  )α(0.05≥تكتػػػػد عالقػػػػة ذات داللػػػػة إحصػػػػا ية .4

 المعمكمات الصحية كالمتمرمة في )المادية، اللنية، البشرية، التنظيمية( كنكعية احداء.
لمتػكفرة السػتصداـ نظػـ بيف تكافر اإلمكانػات ا )α(0.05≥تكتد عالقة ذات داللة إحصا ية  .5

 المعمكمات الصحية كالمتمرمة في )المادية، اللنية، البشرية، التنظيمية( كسرعة اإلنتاز.
حػكؿ   )α(0.05≥تكتػد فػركؽ ذات داللػة إحصػا ية عنػد مسػتكل داللػةالفرضية الرئيسـة الثانيـة : 

ػػػػ الصبػرة  ػػػػ المؤىػؿ العمرمحاكر الدراسة بيف تصكرات المبحكريف تعػزل لممت يػرات ا تيػة ) التػنس ػػػ
العممػػي ػػػػػ دا ػػرة العمػػؿ ػػػػػ النظػػاـ المسػػتصدـ ػػػػػ مػػدة اسػػتصداـ النظػػاـ( فػػي متمػػ  الشػػلاء الطبػػي بكطػػاع 

 غزة.
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 رابعًا: متغيرات الدراسة 

 : المحكسػػبة فػػي متمػػ  الشػػلاء الطبػػي، سػػيتـ  نظػػـ المعمكمػػات الصػػحية المتغيــر المســتقل
 مادية، اللنية، البشرية، التنظيمية(.قياسو مف صالؿ )اإلمكانات ال

 : ــــــابش ـــــر الت احداء الػػػػػكظيلي لممػػػػػكظليف المسػػػػػتصدميف لػػػػػنظـ المعمكمػػػػػات الصػػػػػحية  المتغي
المحكسبة فػي متمػ  الشػلاء الطبػي ، سػيتـ قياسػو مػف صػالؿ )حتػـ احداء، تبسػيط العمػؿ، 

 كلاءة  احداء، نكعية احداء، سرعة اإلنتاز(.
 ات الدراسة( يوضا متغير 1الشكل رقم )

 

       

 

 

 

 

 

 جرد بواسطة: الباحثة

 

 

اإلمكاناتالمادٌة 

االمكاناتلفنٌة 

اإلمكاناااااااااااااااااااات

 البشرٌة

اإلمكاناااااااااااااااااااات

 التنظٌمٌة

 نابعالمتغٌر ال المتغٌر المستقل

الجنس   

العمر 

الخبرة 

المؤهل 

 

العوامل 

 الوسٌطة

دائرةالعمل 

النظامالمستخدم 

مدةاستخدامالنظام 
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 أىداف الدراسة خامسًا: 

 الدراسة إلى تحكيؽ احىداؼ ا تية: تسعى ىذه

 فػي )التكانػب نظػـ المعمكمػات الصػحية المحكسػبة تػكافر متطمبػات إدارة كتشػ يؿ مػدل بياف .1
 (.التنظيميةػػػػ ك  البشريةلنية ػػػػ الػػػػ  المادية

 تمػػ فػػي ماحداء الػػكظيلي  عمػػى نظػػـ المعمكمػػات الصػػحية المحكسػػبة ـتحديػػد آرػػار اسػػتصدا .2
 كطاع غزة.ب الشلاء الطبي

التعرؼ عمى اللركؽ في استتابات المبحكريف حكؿ أرر نظـ المعمكمات الصحية المحكسبة  .3
عمى احداء الكظيلي  لمكظلي متم  الشلاء الطبي بكطاع غزة تعزل لممت يػرات الشصصػية 

 )التنس، العمر، الصبرة، المؤىؿ العممي، دا رة العمؿ، نكع النظاـ، مدة استصداـ النظاـ(.
 صانعي الكرار باقتراحات كاستنتاتات داعمة لنظـ المعمكمات الصحية المحكسبة.تزكيد  .4

 أىمية الدراسة سادسًا: 

تنبػ  أىميػة ىػذه الدراسػة مػف أىميػة احىػداؼ احساسػية لمنظػاـ الصػحي األىمية النظريـة :  .1
في ظػؿ تسػابؽ دكؿ العػالـ حاليػان نحػك ، اللمسطيني في تحكيؽ الرعاية الصحية في المتتم 

صدمات الرعاية الصحية، التي تبشر باالرتكاء كالتحسيف في  المعمكمات نظـالتكتو لتطبيؽ 
الشػلاء  تمػ لػكزارة الصػحة كصاصػة م االسػتراتيتيباعتبار نظـ المعمكمات الصحية الصيار 
المال مػػػػػة لتحكيػػػػػؽ تػػػػػراءات إلا كاتصػػػػػاذىػػػػػا البشػػػػػرية دالطبػػػػػي لمسػػػػػاعدتيا بتحسػػػػػيف أداء مكار 

. كمػػا تبػػرز احىميػػة النظريػػة ليػػػذه احىػػداؼ الصػػحية التػػي تتناسػػب مػػ  حاتػػة المسػػتليديف
الدارسػػة مػػف اإلرػػراء المعرفػػي الػػذم يمكػػف أف تضػػيلو إلػػى المكتبػػة العربيػػة فػػي التعػػرؼ عمػػى 
الػػدكر اإليتػػابي لػػنظـ المعمكمػػات الصػػحية المحكسػػبة فػػي زيػػادة اإلنتاتيػػة ، كتحسػػيف أداء 

 مميف في متم  الشلاء الطبي.العا
ليذه الدراسة في ككنيا تعد محاكلة تػادة  العممية باألىميةتتمرؿ أما األىمية التطبيقية : و .2

 ،مػف شػأنيا التعػرؼ عمػى متػاالت تطبيػؽ نظػـ المعمكمػات الصػحية التػيلتم  المعمكمػات 
مزمات معرفػػػػة مػػػػدل كلػػػػاءة ك تػػػػكافر المسػػػػتك  ،كتعزيػػػػز دكرىػػػػا فػػػػي تحسػػػػيف احداء الػػػػكظيلي

كاإلمكانػػػات الالزمػػػة لتشػػػ يؿ كتطبيػػػؽ نظػػػـ المعمكمػػػات الصػػػحية فػػػي متمػػػ  الشػػػلاء الطبػػػي 
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ا قد تسلر عنو مف نتا و في تحكيػؽ أىػداؼ بم العممية باألىميةأيضان كما تبرز كتطكيرىا. 
 .تطبيكية أك عممية عمى أرض الكاق  لكؿ مف يعمؿ في متاالت المعمكماتية كالصحة

 حدود الدراسة سابعًا: 

 :تتمرؿ حدكد الدراسة في ا تي

 ـ.2014-2013الدراسة الميدانية صالؿ العاـ الدراسي  إتراءتـ : انيالحد الزم 
 نظـ المعمكمػػػات ف لػػػمسػػػتصدميالتػػػـ تطبيػػػؽ الدراسػػػة عمػػػى تميػػػ  المػػػكظليف : الحـــد البشـــري

كالػػذيف عمػػى رأس عمميػػـ فػػي العػػاـ  ،الشػػلاء الطبػػي فػػي غػػزة تمػػ المحكسػػبة فػػي م الصػػحية
 .ـ2014

 الدراسة  مصطمحاتثامنًا: 

متمكعػػػة مػػػف العناصػػػر كاحتػػػزاء المتداصمػػػة التػػػي تتكامػػػؿ مػػػ  بعضػػػيا كتحكميػػػا عالقػػػات  النظـــام:
 (40: 2011)العتمكني،كآليات عمؿ معينة كفي نطاؽ محدد بكصد تحكيؽ ىدؼ معيف.

 ، كالتػػيداصمػػة كالمتلاعمػػة مػػ  بعضػػيا الػػبعضىػػك متمكعػػة مػػف العناصػػر المت نظــام المعمومــات:
تعمػػؿ عمػػى تمػػ  البيانػػات كالمعمكمػػات كمعالتتيػػا كتصزينيػػا كبريػػا كتكزيعيػػا ب ػػرض دعػػـ صػػناعة 

 (23: 2005 التنابي،)قنديمتي ،الكرارات.

متمكعػػة مػػف احنظمػػة الحاسػػكبية التػػي تسػػتصدـ لتػػكفير المعمكمػػات  :نظــم المعمومــات الصــحية
الطبيػة الصاصػػة بالمرضػػى كالمػػراتعيف بكتػو صػػاص، كبالمستشػػلى بكتػػو عػاـ، بلضػػؿ متمكعػػة مػػف 
صػػدار إحصػػا يات  الكظػػا ؼ التػػي تمكػػف المسػػتليد مػػف إدصػػاؿ المعمكمػػات كصػػيانتيا كاستعراضػػيا كا 

 (2011)باركد،ية كاإلدارية.كتكارير تساعد عمى اتصاذ الكرارات الطب

مدل مطابكة العمميات اإلنتاتية التي يتـ إنتازىا في فترة زمنية محددة لمصطط  األداء الوظيفي :
المكضكعة مسبكان، كالتعرؼ عمى أكتو الكصكر كنكاط الضعؼ كاالنحراؼ عف الصطط المكضكعة، 

االنحػػػػػراؼ فػػػػػي اإلنتػػػػػاج ككضػػػػػ  الحمػػػػػكؿ العمميػػػػػة كالعمميػػػػػة التػػػػػي تكلػػػػػؿ تتػػػػػاكز الكصػػػػػكر كتتنػػػػػب 
 (323: 2012)العربي،مستكبالن.
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 المبحث الثاني

 الدراسات السابقة

 مقدمة

قامت الباحرة بتم  العديد مف الدراسات السابكة ذات العالقة بمكضكع الدراسة كقسمتيا إلى رالرة 
 محاكر كىي كالتالي:

  فمسطينية:الدراسات الأواًل: 

( بعنوان:) نظم المعمومات الصحية المحوسبة وعالقتيا باألداء 2014دراسة )الغرباوي:  .1
 دراسة ميدانية عمى مراكز وكالة الغوث الصحية الدولية في قطاع غزة. –الوظيفي( 

ىدفت ىذه الدراسة إلى التعرؼ عمى نظـ المعمكمات الصحية المحكسبة كعالقتيا باحداء الػكظيلي، 
المنيو الكصلي التحميمي كطريكة الحصر الشػامؿ لتميػ  المػكظليف، حيػث شػممت  كاستصدـ الباحث

( مركػز يسػتصدـ نظػـ المعمكمػات الصػحية المحكسػبة ، كاسػتصدـ 21( مراكػز مػف أصػؿ )9الدراسة )
( اسػػتبانة تػػـ 270( اسػػتبانة مػػف أصػػؿ )216الباحػػث االسػػتبانة كػػأداة لمدراسػػة، حيػػث تػػـ اسػػترتاع )

 %.80اد تكزيعيا كبنسبة استرد

كتػكد درتػة عاليػػة مػف المكافكػة  لممبحػكريف فيمػػا ولقـد أظيـرت الدراســة  عـددًا مـن النتــائج أىميـا: 
يصص االمكانات المتاحة السػتصداـ نظػـ المعمكمػات الصػحية المحكسػبة، كتػكد عالقػة إيتابيػة بػيف 

ة، كعػػدـ نظػػـ المعمكمػػات الصػػحية المحكسػػبة كاحداء الػػكظيلي فػػي مراكػػز ككالػػة ال ػػكث بكطػػاع غػػز 
المبحػػكريف حػػكؿ اإلمكانػػات المتاحػػة السػػتصداـ نظػػـ  تكتػػكد فػػركؽ ذات داللػػة إحصػػا ية باسػػتتابا

المعمكمات الصػحية تعػزل لمت يػرات )التػنس، المؤىػؿ العممػي، كمتػاؿ العمػؿ( ماعػدا مت يػر العمػر 
احداء المبحكريف حكؿ مسػتكل  تكالصبرة، كما بينت عدـ كتكد فركؽ ذات داللة إحصا ية باستتابا

الكظيلي تعزل لمت يرات) التنس، العمر المؤىؿ العممي، سنكات الصبرة( ماعدا مت ير متػاؿ العمػؿ 
 لصالح العامميف في المتاؿ اإلدارم.
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( بعنـوان: )واقـش البـرامج اإللكترونيـة المسـتخدمة 2013دراسة )زين الـدين  العجرمـي :  .2
ن األداء الـوظيفي لمعـاممين فييـا في عمادة القبول والتسجيل بجامعـة األزىـر غـزة لتحسـي

 من وجية نظرىم(.
ىػػدفت الدراسػػة لمتعػػرؼ عمػػى البػػرامو االلكتركنيػػة المسػػتصدمة فػػي عمػػادة الكبػػكؿ كالتسػػتيؿ بتامعػػة  

احزىػػػر غػػػزة ، كمعرفػػػة مػػػدل مسػػػاىمتيا فػػػي تحسػػػيف احداء الػػػكظيلي لمعػػػامميف فػػػي التامعػػػة، كقػػػد 
اسػػػتصدـ الباحػػػث المػػػنيو الكصػػػلي التحميمػػػي باسػػػتصداـ اسػػػتبانة اشػػػتممت عمػػػى تميػػػ  المػػػكظليف فػػػي 

 ( مكظلان.33الكبكؿ كالتستيؿ بتامعة احزىر كالبال  عددىـ ) عمادة

أف البرامو اإللكتركنية تسيـ فػي رفػ  معػدالت أداء  ولقد أظيرت الدراسة  عددًا من النتائج أىميا:
نتاتية العامميف بعمادة الكبكؿ كالتسػتيؿ فػي تامعػة احزىػر، كمػا سػاىمت البػرامو االلكتركنيػة فػي  كا 

نتاتيػػة العػػامميف بعمػػادة الكبػػكؿ كالتسػػتيؿ، كمػػف رػػـ اصتيػػار عناصػػر مؤىمػػة فػػي رفػػ  معػػدالت أداء  كا 
متػػػاؿ تكنكلكتيػػػا المعمكمػػػات، كمػػػا أظيػػػرت عػػػدـ كتػػػكد فػػػركؽ ذات داللػػػة إحصػػػا ية عنػػػد مسػػػتكل 

تعػػػػزل لمت يػػػػر  ةبػػػػيف احداء الػػػػكظيلي لمعػػػػامميف باسػػػػتصداميـ البػػػػرامو اإللكتركنيػػػػ )α(0.05≥الداللػػػػة
 ي، كسنكات الصبرة(.)التنس، المؤىؿ العمم

( بعنوان: )معوقات تطبيق أداء العاممين فـي الييئـات المحميـة فـي 2013دراسة )النجار: .3
 محافظات قطاع غزة(.

ىػدفت ىػػذه الدراسػة إلػػى التعػرؼ عمػػى معكقػات تطبيػػؽ تكيػيـ أداء العػػامميف فػي اليي ػػات المحميػة فػػي 
محافظات قطاع غزة ، كذلؾ مف صالؿ المحاكر التاليػة )التحميػؿ الػكظيلي، معػايير التكيػيـ، أسػاليب 

يـ احداء، كنمػػػاذج التكيػػػيـ، الت ذيػػػة الراتعػػػة، دكر المكػػػيـ ك دكر المرؤكسػػػيف( كعالقتيػػػا بتطبيػػػؽ تكيػػػ
كاعتمػد الباحػػث عمػػى المػػنيو الكصػلي التحميمػػي، كاسػػتصداـ أسػػمكب الحصػر الشػػامؿ كتكزيػػ  اسػػتبانة 
شػممت المػػكظليف الػذيف يشػػ مكف الكظػا ؼ اإلشػػرافية فػي اليي ػػات المحميػة فػػي محافظػات قطػػاع غػػزة 

 ( مكظؼ.571كعددىـ)

طبيػػؽ تكيػػيـ أداء العػػامميف فػػي كتػػكد معكقػػات لت ولقــد أظيــرت الدراســة  عــددًا مــن النتــائج أىميــا:
اليي ات المحمية في قطاع غزة، كأف التحميؿ الكظيلي أحد معكقات تطبيؽ تكييـ أداء العػامميف بػكزف 

%، 46.7%، كالت ذية بكزف نسبي 45.3%، ككذلؾ المعايير المستصدمة بكزف نسبي 50.3نسبي 
%، كمػػػاف أف 43.5كزف نسػػػبي %، كػػػذلؾ دكر العػػػامميف بػػػ45دكر المكػػػيـ رالػػػر يس المباشػػػرر بػػػكزف 
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ىنػػػاؾ معكقػػػات أصػػػرل تػػػؤرر عمػػػى تطبيػػػؽ تكيػػػيـ احداء منيػػػا : عػػػدـ تحليػػػز اإلنتػػػازات ،عػػػدـ كتػػػكد 
 دكرات تركيؼ كتنمية لميارات العامميف، كعدـ كتكد أداة فعالة تكدـ لتكييـ احداء.

( بعنــوان: )خصــائص نظــم المعمومــات وأثرىــا فــي تحديــد خيــار 2011دراســة )إســماعيل: .4
لمنافسة االستراتيجي في اإلدارتـين العميـا والوسـطى( ا دارسـة تطبيقيـة عمـى المصـارف ا

 التجارية العاممة في قطاع غزة.
ىػػدفت ىػػذه الدراسػػة إلػػى التعػػرؼ عمػػى صصػػا ص نظػػـ المعمكمػػات كأررىػػا فػػي تحديػػد صيػػار المنافسػػة 

قطػاع غػزة، كقػد تككنػت  االستراتيتي فػي اإلدارتػيف العميػا كالكسػطى لممصػارؼ التتاريػة العاممػة فػي
( مصػػرؼ، حيػػث تػػـ 15عينػػة الدراسػػة مػػف البنػػكؾ التتاريػػة العاممػػة فػػي قطػػاع غػػزة كالبػػال  عػػددىا )

 ( استبانة، كقد ترل تطبيؽ المنيو الكصلي التحميمي في ىذه الدراسة.67تكزي )

نظػـ  أف المصػارؼ العاممػة فػي قطػاع غػزة تطبػؽ ولقد أظيرت الدراسـة  عـددًا مـن النتـائج أىميـا:
كتكنكلكتيػػػػػا المعمكمػػػػػات فػػػػػي تميػػػػػ  الكحػػػػػدات كاحقسػػػػػاـ، كتحػػػػػرص عمػػػػػى االسػػػػػتلادة الكصػػػػػكل مػػػػػف 
اسػػتصدامات نظػػـ كتكنكلكتيػػا المعمكمػػات كاإلتصػػاالت، كأف نظػػـ المعمكمػػات المسػػتصدمة تعمػػؿ عمػػى 
كلاءة التنسيؽ بيف اللركع كتعمؿ عمى زيادة ايرادات البنػكؾ، كصلػض تكملػة الصدمػة المصػرفية، كمػا 

ينت بأف لنظـ المعمكمات دكر كبير في تحكيؽ الميػزة التنافسػية لممصػارؼ العاممػة فػي قطػاع غػزة، ب
 ككتكد كعي لدل المصارؼ بأىمية أمف كسرية العمالء كالمحافظة عمى أمكاؿ المكدعيف.

نظم المعمومات الصحية المحوسـبة وأثرىـا عمـى القـرارات بعنوان: )( 2010:دويكدراسة ) .5
 .دراسة تطبيقية عمى مستشفى غزة األوروبي_ )ةدارية والطبياإل

نظػػـ المعمكمػػات الصػػحية المحكسػػبة عمػػى  اسػػتصداـإلػػى تحديػػد ا رػػار المترتبػػة عمػػى  ىػػدفت الدارسػػة
 ،كقد استصدـ الباحث المػنيو الكصػلي التحميمػي عمميات صن  الكرارات في مستشلى غزة احكركبي.

 كمكظلة. ان مكظل( 187)فكرة كتككف متتم  الدراسة مف ( 83)تصميـ استبانة مككنة مفقاـ بك 

نظـ المعمكمات الصحية  استصداـنسبة  ارتلاعولقد أظيرت الدراسة  عددًا من النتائج أىميا: 

 المكاتب ، أتمتونظـ  المحكسبة في مستشلى غزة احكركبي مكارنة بنظـ المعمكمات الكظا لية،

دارة الكرا ؽ،  ىناؾ معكقات تحد مف فعالية نظـ كما يكتد التراسؿ. نظـ دعـ الكرارات كنظـ كا 
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نكص  المالية المطمكبة، عدـ تكفير التدريب الكافي، االعتماداتضعؼ  :المعمكمات الصحية منيا

 لكتركنية.الرؤية نحك ضركرة التصطيط الشامؿ لتطبيكات الصحة اإل

ـــيدراســـة ) .6 ـــوان: ) (2010:الحمب ـــات اإلبعن ـــة المحوســـبة نظـــم المعموم ـــداري  ىوأثرىـــا عم
 .دراسة تطبيقية عمى وزارة المالية قطاع غزة (االالمركزية

ررىا عمى الالمركزية في أدارية المحكسبة ك إلى قياس مدل مال مة نظـ المعمكمات اإل ىدفت الدراسة
اسػتبانة تتكػكف الباحث المػنيو الكصػلي التحميمػي كتطػكير  استصدـكلكد ، كزارة المالية في قطاع غزة

( 79( مكظػػػؼ اسػػػترت  منيػػػا )104فكػػػرة تػػػـ تكزيعيػػػا عمػػػى أفػػػراد العينػػػة البػػػال  عػػػددىـ )( 62مػػػف )
 استبانة.

أف متطمبػات نظػـ المعمكمػات االداريػة المحكسػبة ولقـد أظيـرت الدراسـة  عـددًا مـن النتـائج أىميـا: 
عالقة  ككتكد، ة( تتمت  بكلاءة عالية مف كتية نظر المبحكريفيالتنظيمك  البرمتية البشرية، )المادية

ذات داللة إحصا ية حكؿ أرر نظـ المعمكمات اإلدارية  المحكسبة عمى الالمركزيػة فػي كزارة الماليػة 
المسػػػتكل  المؤىػػػؿ العممػػي، الصبػػرة، العمػػػر، التػػنس،(لممت يػػرات الديمكغرافيػػػة  لفػػي قطػػػاع غػػزة تعػػػز 

 .)التعميمي

ســبة عمــى أداء أثــر نظــم المعمومــات اإلداريــة المحو بعنــوان: )( 2009:العمــريدراســة ) .7
 (.العاممين في شركة االتصاالت الفمسطينية

لتعػػرؼ عمػػى أرػػر نظػػـ المعمكمػػات اإلداريػػة المحكسػػبة عمػػى أداء العػػامميف فػػي ا ىػػدفت الدراسػػة إلػػى
معتمدان عمػى االسػتبانة ستصدـ الباحث المنيو الكصلي التحميمي اكقد . ةاللمسطينيشركة االتصاالت 

( 360( فكرة عمػى أفػراد العينػة البػال  عػددىـ )60االستبانة مككنة مف )كأداة لمدراسة كلكد تـ تكزي  
 ( استبانة.310مكظلان استرت  عدد )

داللػػة إحصػػا ية لمتطمبػػات تشػػ يؿ  ككتػػكد أرػػر ذولقــد أظيــرت الدراســة  عــددًا مــن النتــائج أىميــا: 
دارة نظػػػـ المعمكمػػػات اإلداريػػػة ك أداء العػػػامميف فػػػي شػػػركة االتصػػػاالت، ككتػػػكد فػػػر  كؽ ذات داللػػػة كا 

إحصػػا ية بػػيف تصػػكرات المبحػػكريف حػػكؿ مكضػػكع الدراسػػة تعػػزل لممت يػػرات الديمكغرافيػػة )المسػػتكل 
 التعميمي، سنكات الصبرة، مكاف العمؿ، المستكل الكظيلي(.
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ــى تطــوير 2009دراســة ) رمضــان: .8 ــرارات عم ــر إســتخدام نظــم مســاندة الق ــوان :) أث ( بعن
 دراسة تطبيقية عمى وزارة التربية والتعميم محافظات قطاع غزة. –األداء( 

ىدفت ىذه الدراسة إلى معرفة أرر نظـ مساندة الكرارات عمى تطكير احداء فػي كزارة التربيػة كالتعمػيـ 
محافظػػػات غػػػزة، كقػػػد اسػػػتصدـ الباحػػػث المػػػنيو الكصػػػلي التحميمػػػي حيػػػث تككنػػػت عينػػػة الدراسػػػة مػػػف 

 %.81ظا ؼ اإلشرافية ككانت نسبة االستتابة ( مكظؼ يعممكف بالك 230)

كتكد أرر لنظـ مساندة الكرارات عمى تطػكير احداء  ولقد أظيرت الدراسة  عددًا من النتائج أىميا:
دراؾ اإلدارة العميػػا بالنسػػبة السػػتصداـ نظػػـ مسػػاندة الكػػرارات بدرتػػة تيػػدة،  تتمرػػؿ فػػي كتػػكد كعػػي كا 

تصداـ نظػػػـ مسػػػاندة الكػػرارات فػػػي كزارة التربيػػة كالتعمػػػيـ بدرتػػػة كتػػكفر اإلمكانػػػات الماديػػة كاللنيػػػة السػػ
متكسطة، م  كتكد إمكانات بشرية بدرتة تيدة، كتكفر مستكل تنظيمي تيد إلستصداـ نظـ مساندة 
الكػػرارات، كمػػا أظيػػرت تنػػكع نظػػـ المعمكمػػات التػػي تػػدعـ الكػػرارات بدرتػػة تيػػدة مػػ  قمػػة أنػػكاع نظػػـ 

كتػػكد فػػركؽ ذات داللػػة إحصػػا ية بػػيف إتابػػات المبحػػكريف حرػػر نظػػـ مسػػاندة الكػػرارات، ككػػذلؾ عػػدـ 
مساندة الكرارات عمى تطكير احداء تعزل لممت يرات )العمػر، المسػمى الػكظيلي، الصبػرة( بينمػا تكتػد 
فركؽ ذات داللة إحصا ية تعزل لمت يرات )التنس،  المؤىؿ العممي، التصصص العممي، المنطكػة، 

 عدد الدكرات(.

داريـة فـي صـنش القـرارات تقييم دور نظـم المعمومـات اإلبعنوان:)( 2005:بوسبتدراسة )أ .9
  (.اإلدارية في الجامعات الفمسطينية في قطاع غزة

 متصػػػذملػػػدل  تالكػػػراراإلػػػى تكيػػػيـ دكر نظػػػـ المعمكمػػػات اإلداريػػػة فػػػي عمميػػػة صػػػن  ىػػػدفت الدراسػػػة 
سػػػتصدـ الباحػػػث المػػػنيو الكصػػػلي التحميمػػػي اكقػػػد  الكػػػرارات فػػػي التامعػػػات اللمسػػػطينية بكطػػػاع غػػػزة.

 مكزعة عمى التامعات اللمسطينية بكطاع غزة. متصذ قرار (195)شممت  استبانةكتطكير 

ــا:  ــائج أىمي ــد أظيــرت الدراســة  عــددًا مــن النت أف ىنػػاؾ فػػركؽ فػػي مككنػػات نظػػـ المعمكمػػات ولق
المسػتكل التنظيمػي لػدا رة نظػـ  كأف ىنػاؾ عالقػة قكيػة تػدان بػيف سالمية،اإلدارية لصالح التامعة اإل

كبينػػت الدراسػػة أف ىنػػاؾ عالقػػة المعمكمػات كتػػكدة اسػػتصداـ المعمكمػػات فػػي عمميػػة صػن  الكػػرارات ، 
 طردية قكية بيف تكدة المعمكمات كاستصداـ نظـ المعمكمات في عممية صن  الكرارات.
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( بعنــوان: )تقيــيم نظــم المعمومــات المســتخدمة فــي وزارة الصــحة 2004دراســة )الشــرفا:  .10
 بقطاع غزة(. 

ىػػدفت الدارسػػة إلػػى تكيػػيـ أنظمػػة المعمكمػػات فػػي كزارة الصػػحة مػػف صػػالؿ تكيػػيـ احنظمػػة المحكسػػبة 
كصػػلي الر يسػػة كتحديػػد العكامػػؿ المصتملػػة المػػؤررة عمػػى اسػػتصداميا. كلكػػد اسػػتصدـ الباحػػث المػػنيو ال

( مستصدمان مكزعيف عمى أربػ  مؤسسػات صػحية تمػت حكسػبة 156التحميمي ككاف متتم  الدراسة )
 اتراءات العمؿ فييا .

%( مػف 74لكد أظيرت الدراسػة النتػا و التاليػة أف )ولقد أظيرت الدراسة  عددًا من النتائج أىميا: 
يذه احنظمة، كأف تمؾ التكتيػات المستصدميف حنظمة المعمكمات المحكسبة لدييـ تكتيات إيتابية ل
% لنظػاـ التػأميف الصػحي 77.8كانت متكاربة بيف تمي  احنظمة التي شػممتيا الدراسػة  فكػد بم ػت 

% رػػػػـ النظػػػػاـ 71.4% لنظػػػػاـ المستشػػػػليات، ك يميػػػػو النظػػػػاـ العيػػػػادم بنسػػػػبة 75.6المحكسػػػػب، ك 
ت أكاديميػة أفضػؿ مػف %، كما أظيػرت الدراسػة تكتيػات مػف يحممػكف شػيادا71.4العالتي بنسبة 

غيػػرىـ فػػي كػػؿ عناصػػر التكيػػيـ كأف التكتػػو اإليتػػابي حػػكؿ تمػػؾ احنظمػػة يكػػؿ بشػػكؿ عػػاـ مػػ  تكػػدـ 
 العمر لمستصدمي تمؾ احنظمة بشكؿ مباشر.

      :الدراسات العربيةثانيًا: 

( بعنـــوان: )نظــام المعمومـــات كـــ داة لتحســين جـــودة الخدمـــة 2013دراســة )السويســـي:  .1
ــــة االستشــــفائية(  ــــة  –الصــــحية بالمؤسســــة العمومي ــــة المؤسســــة العمومي دراســــة حال

 االستشفائية محمد بوضياف ورقمة.
ىدفت ىذه الدراسة إلى بياف أىمية أنظمة المعمكمات في المؤسسات الصحية كتأريرىا عمػى تحسػيف 
الصػدمات المكدمػػة بالمؤسسػػة العمكميػة االستشػػلا ية، كقػػد اسػػتصدـ الباحػث المػػنيو الكصػػلي التحميمػػي 

عامػؿ  20عامػؿ بالمستشػلى مػنيـ 40كمنيو دراسة الحالة، كتـ اصتيػار عينػة عشػكا ية تككنػت مػف 
 سؤاالن. 27عامؿ في التانب الطبي كتضمف االستبانة  20إدارم ك

أف النسػػبة احكبػػر مػػف المبحػػكريف تػػرل أف نظػػاـ ن النتــائج أىميــا: ولقــد أظيــرت الدراســة  عــددًا مــ
المعمكمات يككـ بػدكر ر ػيس فػي المؤسسػة الصػحية، كىػذا يعنػي كتػكد كعػي لػدم المػكظليف بأىميػة 
المعمكمة، كما يركف أف الكظيلة اإلدارية ىي احكرر احتياتان لنظاـ المعمكمات، إضافة إلى أف عدـ 
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لدل اللريكيف الطبي كاإلدارم كانػت سػببان ر يسػيان فػي عػدـ اسػتصداـ تكنكلكتيػا االستلادة مف الدكرات 
المعمكمػػػات، كمػػػا أف تكػػػديـ صدمػػػة صػػػحية فػػػي الكقػػػت المناسػػػب يعتبػػػر اىتمامػػػان ر يسػػػيان لػػػدل أغمػػػب 

 المكظليف المستتكبيف سكاء كانكا إدارييف أك طبييف.

واالتصـــال فـــي تحســـين  بعنـــوان: )دور تكنولوجيـــا المعمومـــات )2013دراســـة) كاوجـــة:  .2
ـــداخمي فـــي المؤسســـات االستشـــفائية العموميـــة الجزائريـــة(  ـــة  –االتصـــال ال دراســـة حال

 مستشفى محمد بوضياف بورقمة.
ىدفت ىذه الدراسة التعرؼ عمى دكر تكنكلكتيا المعمكمات كاالتصاؿ في تحسػيف االتصػاؿ الػداصمي 

صدـ الباحث أسمكب دراسػة الحالػة لمستشػلى في المؤسسات االستشلا ية العمكمية التزا رية، كقد است
محمػػد بكضػػياؼ الػػذم يعتمػػد عمػػى  الدراسػػة التطبيكيػػة ب يػػة تحميػػؿ كاقػػ  اسػػتصداـ كسػػا ؿ االتصػػاؿ 
المتطػػػػكرة فػػػػي االتصػػػػاؿ الػػػػداصمي لممؤسسػػػػة المصتػػػػارة، كقػػػػد اعتمػػػػد إدارة تمػػػػ  البيانػػػػات مػػػػف صػػػػالؿ 

 االستبياف كالمكابالت كالمالحظة كتحميؿ الكرا ؽ.

كمػػػف أىػػػـ نتػػػا و ىػػػذه الدراسػػػة أف تكنكلكتيػػػا  أظيـــرت الدراســـة  عـــددًا مـــن النتـــائج أىميـــا: ولقـــد
 المعمكمات كاالتصاالت ليا دكر تيد كفعاؿ كميـ في تحسيف االتصاؿ الداصمي بالمستشليات.

( بعنـــوان:) أثـــر اســـتخدام تكنولوجيـــا المعمومـــات عمـــى األداء 2012دراســـة )العربـــي:  .3
 جيزة الحكومية المحمية في جامعة ورقمة الجزائر(.الوظيفي لمعاممين في األ

ىػػػدفت ىػػػذه الدراسػػػة إلػػػى التعػػػرؼ عمػػػى أرػػػر اسػػػتصداـ تكنكلكتيػػػا المعمكمػػػات عمػػػى احداء الػػػكظيلي 
لمعػػامميف فػػي احتيػػزة الحككميػػة المحميػػة مػػف صػػالؿ البحػػث فػػي حتػػـ احداء، نكعيػػة احداء ككلػػاءة 

تامعػػػة كرقمػػػة بػػػالتزا ر، كقػػػد اسػػػتصدـ الباحػػػث المػػػنيو احداء كسػػػرعة اإلنتػػػاز كتبسػػػيط العمػػػؿ فػػػي 
 ( مكظلان كمكظلة.61الكصلي التحميمي مف صالؿ عينة عشكا ية قكاميا )

كتػػكد عالقػػة ذات داللػػة إحصػػا ية بػػيف اسػػتصداـ  ولقــد أظيــرت الدراســة  عــددًا مــن النتــائج أىميــا:
ذه احىميػػة كتسػػير تامعػػة كرقمػػة تكنكلكتيػػا المعمكمػػات كاحداء الػػكظيلي لمعػػامميف حيػػث إنيػػا تػػدرؾ ىػػ

كمػا أظيػرت الدراسػة كتػكد عالقػة ذات داللػة بصطكات إيتابيػة فػي االسػترمار كالتطػكير فػي احداء، 
إحصػػػا ية بػػػيف اسػػػتصداـ تكنكلكتيػػػا المعمكمػػػات ك)حتػػػـ احداء، نكعيػػػة احداء، كلػػػاءة احداء، تبسػػػيط 

 ـ تكنكلكتيا المعمكمات كسرعة العمؿ(، كعدـ كتكد عالقة ذات داللة إحصا ية بيف استصدا
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اإلنتػػاز، كمػػا أظيػػرت الدراسػػة عػػدـ كتػػكد فػػركؽ ذات داللػػة إحصػػا ية نحػػك أرػػر اسػػتصداـ تكنكلكتيػػا 
المعمكمػػات عمػػى احداء الػػكظيلي تعػػزل لممت يػػرات )التػػنس، المسػػتكل التعميمػػي( فػػي حػػيف بينػػت أنػػو 

 الكظيلية(. تكتد فركؽ لصالح المت يرات)العمر، احقدمية المينية، الل ة

( بعنـــوان : )أىميـــة نظـــام المعمومـــات وتـــ ثيره عمـــى جـــودة 2012دراســـة )المعاضـــيدي:  .4
 الخدمات الصحية(.

ىػدفت ىػػذه الدراسػػة لمتعػرؼ عمػػى أىميػػة نظػػاـ المعمكمػات كأرػػره عمػػى تػكدة الصػػدمات الصػػحية، كقػػد 
ب ػػداد عمػػى اسػػتصدـ الباحػػث المػػنيو الكصػػلي التحميمػػي، كطبػػؽ البحػػث  بمستشػػلى المحمكديػػة فػػي 

( شصصػػان مػػف مصتمػػؼ التصصصػػات الطبيػػة كاللنيػػة كاإلداريػػة، كاعتمػػدت عمػػى 27عينػػة مككنػػة مػػف )
 استبانة كأداة أساسية لتم  المعمكمات المتعمكة بالبحث.

ضػػركرة االىتمػػاـ بكػػؿ التكانػػب التكنيػػة الصاصػػة ولقــد أظيــرت الدراســة  عــددًا مــن النتــائج أىميــا: 
 تراتيتية تحسيف أداء احهقساـ في تكديـ الصدمة ذات التكدة العالية.بالمعمكمات كبناء كتنليذ اس

دارة سيام نظـم المعمومـات االداريـة فـي تطـوير اإلإمدى بعنوان:)( 2011:)الشيريدراسة .5
 (.المالية بوزارة الداخمية بالمممكة العربية السعودية

لتعػػرؼ عمػػى مػػدل مسػػاىمة نظػػـ المعمكمػػات فػػي تطػػكير اإلدارات الماليػػة بػػكزارة ىػػدفت الدراسػػة إلػػى ا
اسػػػػتبانة  ك تصػػػػميـالداصميػػػػة بالمممكػػػػة العربيػػػػة السػػػػعكدية ، فكػػػػد اسػػػػتصدـ الباحػػػػث المػػػػنيو الكصػػػػلي 

مكسػػػمة عمػػػى أربعػػػة محػػػاكر تشػػػمؿ تميػػػ  الضػػػباط العػػػامميف بػػػكزارة الداصميػػػة  ( فكػػػرة 64)تتضػػػمف 
 ( ضابطان.193)دية كالبال  عددىـ بالمممكة العربية السعك 

أف ىنػػاؾ متػػاالت لمتطػػكير فػػي أظيػػر الدارسػػة ولقــد أظيــرت الدراســة  عــددًا مــن النتــائج أىميــا:  
، ككتكد عالقة بيف نظـ المعمكمات كتطكير اإلدارة المالية مف كتية نظػر العػامميف دارات الماليةاإل

 .دارات الماليةالمعمكمات في عمؿ اإل نظـ وتكاتفييا، كما بينت الدراسة أف ىناؾ تيديدات 
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دور نظــم المعمومــات اإلداريــة فــي تحســين  بعنــوان:) (2011:خــرونآدريــس و إ)دراســة  .6
ب آدراســة تطبيقيــة عمــى المستشــفيات الحكوميــة بمحافظــة  (اجــودة الخــدمات الصــحية

 .اليمنية
فػػي محافظػػة آب  إلػػى الكشػػؼ عػػف مػػدل معرفػػة المػػديريف فػػي المستشػػليات الحككميػػة ىػػدفت الدراسػػة

اليمنية بصصا ص نظـ المعمكمات اإلدارية المطبكة باللعؿ في المستشليات الحككمية في التميكرية 
الكرارات المطمكبة  التصاذتتكفر ليـ  التيكعالقة ىذه الصصا ص بكؿ مف تكدة المعمكمات  ،اليمنية

عينػػة كصػػلي مػػف صػػالؿ الكتػػكدة الصدمػػة الصػػحية المكدمػػة لممرضػػى. كقػػد اسػػتصدـ الباحػػث المػػنيو 
يمرمػػػكف متتمػػػ  المػػػديريف فػػػي المسػػػتكيات اإلداريػػػة المصتملػػػة  ان مػػػدير  (340)عشػػػكا ية طبكيػػػة قكاميػػػا 

 (.افية، اإلشر الكسطى، )العميا

نظػػػػـ المعمكمػػػات اإلداريػػػػة المطبكػػػػة فػػػػي  أفولقــــد أظيــــرت الدراســــة  عــــددًا مــــن النتــــائج أىميــــا: 
تتصػؼ بالدقػة كقمػة احصطػاء  التػيليـ المعمكمػات  رفال تك المستشليات الحككمية الصاضعة لمدراسة 

دارة العميػا صالفان إلى أف أعضاء اإل البسيطةكالشمكلية كالكضكح كالتكقيت المناسب كطريكة العرض 
يحصػػمكف عمييػػا مػػف نظػػـ المعمكمػػات  التػػيم التعمػػيـ العػػالي إلػػى المكافكػػة عمػػى أف المعمكمػػات ك ذ ك

تاحتيػػا مػػف صػػالؿ البريػػد اإلالحاليػػة تكصػػؼ بالشػػمكلية كالتكقيػػت  لكتركنػػي كيػػتـ عرضػػيا المناسػػب كا 
 .بطريكة مبسطة باستصداـ طرؽ متنكعة

( بعنوان: )أثر استخدام تكنولوجيـا المعمومـات عمـى أداء المـوارد 2010دراسة )العتيبي:  .7
 دراسة ميدانية عمى األكاديمية الدولية االسترالية. –البشرية( 

أرػر اسػتصداـ تكنكلكتيػا المعمكمػػات عمػى أداء المػكارد البشػرية فػػي ىػدفت ىػذه الدارسػة لمتعػرؼ عمػػى 
احكاديمية الدكلية احسترالية في ممبكرف، كأرر ذلؾ عمى احداء الكظيلي ، كقد تككف متتم  الدراسة 

( مكظلان، كقد اسػتصدمت الباحرػة 72مف المستكيات اإلدارية كاحكاديمية المصتملة حيث بم  عددىـ )
 ( فكرة كأداة لمدراسة.73ي التحميمي كتصميـ استبانة مككنة مف )المنيو الكصل

أف ىنػػػاؾ كضػػػكح لػػػدل عينػػػة الدراسػػػة حىميػػػة ولقـــد أظيـــرت الدراســـة  عـــددًا مـــن النتـــائج أىميـــا: 
استصداـ تكنكلكتيا المعمكمات في إدارة المكارد البشػرية، إضػافة إلػى تػكفر البنيػة التحتيػة كدعػـ إدارة 

تحػػكؿ إلػػى اسػػتصداـ تكنكلكتيػػا المعمكمػػات، كمػػا أنػػو ال تكتػػد فػػركؽ ذات داللػػة احكاديميػػة لعمميػػة ال
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إحصا ية في استتابة أفراد العينة تعزل إلى المت يػرات الشصصػية ) الل ػة العمريػة، المؤىػؿ العممػي، 
 الصبرة، التنس، الحالة االتتماعية، المسمى الكظيلي(. 

واالتصـاالت وعالقتيـا بفعاليـة األداء  ( بعنوان: )تقنية المعمومات2009دارسة )الدويش: .8
 الوظيفي لدى ضباط مراكز الشرطة في مدينتي الرياض والدمام(.

ىػػدفت ىػػذه الدراسػػة إلػػػى التعػػرؼ عمػػى دكر تكنيػػة المعمكمػػػات كاالتصػػاالت فػػي زيػػادة فعاليػػػة احداء 
مػػ  الػػكظيلي، اسػػتصدـ الباحػػث المػػنيو الكصػػلي التحميمػػي عػػف طريػػؽ المػػدصؿ المسػػحي، كشػػمؿ متت

 ( مف الضباط العامميف في مراكز الشرطة في مدينتي الرياض كالدماـ.280الدراسة )

قمػة تػكافر تكنيػات المعمكمػات كاالتصػاالت فػي شػرطة وقد توصمت الدراسـة إلـى نتـائج مـن أىميـا: 
مدينتي الرياض كالدماـ، كما أف المعكقات التػي تكاتػو تكظيػؼ تكنيػات المعمكمػات كاالتصػاالت فػي 

لميػػػاـ تتمرػػػؿ فػػػي: نكػػػص الحػػػكافر الماديػػػة، نكػػػص اإلمكانػػػات اللنيػػػة الالزمػػػة لتشػػػ يؿ تكنيػػػة إنتػػػاز ا
 المعمكمات كاإلتصاالت، قمة البرامو التدريبية.

( بعنوان: )دور التقنية الحديثة فـي رفـش كفـاءة أداء العـاممين فـي 2009دراسة ) المري: .9
 ة(.اإلدارة العامة لمخدمات الطبية بالقوات المسمحة السعودي

ىػػدفت ىػػذه الدراسػػة إلػػى التعػػرؼ عمػػى دكر التكنيػػة الحديرػػة فػػي رفػػ  كلػػاءة أداء العػػامميف فػػي اإلدارة 
العامة لمصدمات الطبية، كقد استصدـ الباحث المنيو الكصلي التحميمي عف طريؽ المػدصؿ المسػحي 

بػاإلدارة العامػة لمصػدمات باستصداـ االستبانة كتشكيؿ متتم  الدارسة بػيف الضػباط كاحفػراد العػامميف 
 ( شصص.1200الطبية في منطكة الرياض عددىـ )

تتػكافر التكنيػة الحديرػة فػي اإلدارة العامػة لمصػدمات ولقد أظيرت الدراسة  عددًا مـن النتـائج أىميـا: 
الطبيػة بػالككات المسػػمحة بدرتػة متكسػػطة، ك إف اإلنعكاسػات اإليتابيػة الككيػػة تػدان إلسػػتصداـ اإلدارة 

لمتكنيػػػة الحديرػػػة عمػػػى أداء منسػػػكبييا ىػػػي : تسػػػييؿ إتػػػراءات العمػػػؿ داصػػػؿ اإلدارة العامػػػة ،  العامػػػة
نتػػاز أكبػػر كػػـ مػػف المعػػامالت يكميػػان، كالدقػػة فػػي إنتػػاز المعػػامالت، كأف المعكقػػات الميمػػة التػػي  كا 

كعػػدـ  تحػػكؿ دكف إسػػتصداـ اإلدارة العامػػة لمتكنيػػة الحديرػػة بدرتػػة عاليػػة ىػػي: قمػػة الػػدكرات التدريبيػػة،
تػػكافر صطػػة عمػػؿ تسػػيـ فػػي تأكيػػد أىميػػة التكنيػػة الحديرػػة، كعػػدـ مناسػػبة الػػدكرات التدريبيػػة لتلعيػػؿ 

 إستصداـ التكنيات الحديرة.
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( بعنـــوان: )أثـــر نظـــم المعمومـــات اإلداريـــة المحوســـبة فـــي أداء 2007دراســـة )القرشـــي: .10
 النقال.العاممين( ا دراسة ميدانية لعينة من العاممين في شركة واي لمياتف 

ىدفت ىذه الدراسة إلى التعػرؼ عمػى أرػر نظػـ المعمكمػات اإلداريػة المحكسػبة فػي أداء العػامميف فػي 
شػػػركة كام لميػػػاتؼ النكػػػاؿ فػػػي التميكريػػػة اليمنيػػػة، كلتحكيػػػؽ أىػػػداؼ الدراسػػػة تػػػـ تطػػػكير كتصػػػميـ 

ان، كاستصدمت ( مكظل124االستبانة ل رض تم  البيانات كتكزيعيا عمى أفراد العينة البال  عددىـ )
احساليب اإلحصا ية الكصلية لمعرفة تصكرات أفراد العينة حبعاد نظـ المعمكمات كاحداء الكظيلي، 

 كتحميؿ االنحدار المتعدد كتحميؿ التبايف اححادم.

أف تصػػكرات المبحػػكريف تتػػاه مسػػتمزمات تشػػ يؿ ولقــد أظيــرت الدراســة  عــددًا مــن النتــائج أىميــا: 
بدرتة مرتلعة، ككذلؾ تتػاه احداء الػكظيلي، ككتػكد أرػر لتػكافر المسػتمزمات نظـ المعمكمات تاءت 

الر يسػػػة إلدارة كتشػػػ يؿ نظػػػـ المعمكمػػػات المحكسػػػبة )الماديػػػة، البرمتيػػػة، البشػػػرية، التنظيميػػػة( عمػػػى 
احداء الكظيلي، كما أظيرت كتكد فركؽ ذات داللة إحصا ية بيف تصػكرات المبحػكريف لمسػتمزمات 

عمكمػػػػات ككػػػػذلؾ احداء الػػػػكظيلي تعػػػػزل لممت يػػػػرات الديمكغرافيػػػػة ا تيػػػػة ) التػػػػنس، تشػػػػ يؿ نظػػػػـ الم
 المؤىؿ العممي، الصبرة ، المستكل الكظيلي(.

ــوان: ) (2003:)الفــوزان دراســة .11 ــة وأثرىــا عمــى أداء العــاممين بعن نظــم المعمومــات الحديث
 السعودية.دراسة مسحية في مصمحة الجمارك العامة بالمممكة العربية _ )بالرياض

دكر أنظمة المعمكمػات الحديرػة عمػى أداء العػامميف عنػد تنليػذ  لتعرؼ عمىإلى ا ىدفت ىذه الدراسة 
سػػػتصدـ الباحػػػث المػػػنيو الكصػػػلي التحميمػػػي باسػػػتصداـ اقػػػد ك  .ميػػػاميـ الكظيليػػػة بمصػػػمحة التمػػػارؾ،

 .(عامالن 211)استبانة  تشمؿ تمي  العامميف في مصمحة التمارؾ بمدينة الرياض كالبال  عددىـ 

سػاىـ بكتػكد نظػـ المعمكمػات الحديرػة  اسػتصداـف أولقد أظيرت الدراسة  عددًا من النتائج أىميـا: 
المػػػكظليف، كمػػػف رػػػـ أداء المنظمػػػة ككػػػؿ، تكميػػػؿ  ءدقػػػة احعمػػػاؿ كتحسػػػيف أدا مميػػػزات عديػػػدة منيػػػا

المعمكمػات الحديرػة منيػا: تكاليؼ التش يؿ، كبينت كتكد معكقات إدارية كمالية تكاتو استصداـ نظػـ 
عدـ المركنة اإلدارية، قمة كلاية كصبرة العامميف بالمصمحة، ككضحت كتكد معكقػات تشػ يمية كفنيػة 
تسػػػاىـ فػػػي صػػػعكبة اسػػػتصداـ الػػػنظـ أىميػػػا عيػػػكب احنظمػػػة المسػػػتصدمة، كعػػػدـ مكاكبتيػػػا لمتطػػػكرات 

 التكنكلكتية.
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 ثالثًا : الدراسات األجنبية 
 (Schoen & others: 2012)دراضح  .1

A Survey of primary Care doctors in ten countries shows progress in use 

of health information technology, Less in other areas. 

بمػداف لكيػاس مػدل اسػتصداـ ىػؤالء  10دراسة مسحية دكلية عمى أطباء الرعاية الصحية احكلية فػي 
 الصحية المحكسبة كمدل تأريرىا عمى احداء العاـ.احطباء لنظـ المعمكمات 

بمػداف ىػي اسػتراليا، كنػدا،  10حيث قاـ الباحركف ب تراء المسح حطباء الرعاية الصحية احكلية في 
فرنسػػػػػػا، المانيػػػػػػا، نيكزيمنػػػػػػدا، النػػػػػػركيو، ىكلنػػػػػػدا، سكيسػػػػػػرا، كالمممكػػػػػػة المتحػػػػػػدة، كالكاليػػػػػػات المتحػػػػػػدة 

عمػػى ف ػػة  2009لمبحػػث الػػذم أتػػراه صػػندكؽ الككمنكلػػث عػػاـ  لالسػػتطالع، ىػػذا البحػػث أتػػى مكمػػالن 
أطبػاء الرعايػػة الصػػحية احكليػة التػػي شػػممت نلػس ىػػذه البمػػداف، باسػترناء سكيسػػرا، كأتريػػت مكػػابالت 

 .2012م  احطباء مف صالؿ مزيو مف البريد كالياتؼ بيف مارس كيكليك 

ــائج الدارســة يػػا المعمكمػػات الصػػحية فػػي ممارسػػات كتػػكد تكػػدمان فػػي اسػػتصداـ تكنكلكت ومــن أىــم نت
% مػػف أطبػػاء الرعايػػة 69الرعايػػة الصػػحية احكليػػة، كالسػػيما فػػي الكاليػػات المتحػػدة حيػػث بم ػػت نسػػبة

، فػي حػيف 2012الصحية احكلية في أمريكا يستصدمكف نظاـ الستالت الطبية المحكسػبة فػي عػاـ 
معمكمػػات الصػػحية بشػػكؿ كبيػػر كزاد اسػػتصداـ احطبػػاء لػػنظـ ال 2009% فػػي عػػاـ 46كانػػت النسػػبة 

فػػي كػػؿ مػػف أمريكػػا ككنػػدا بػػالرغـ مػػف تػػأصر ىػػذيف البمػػديف فػػي متػػاؿ السػػتالت الطبيػػة المحكسػػبة 
مكارنة ببمداف مرؿ بريطانيا كنيكزيمنػدا كاسػتراليا، كمػا أظيػر البحػث أف ىنػاؾ نسػبة عاليػة مػف أطبػاء 

كمػات بشػكؿ ركتينػي مػف المتصصصػيف الرعاية الصحية احكلية في كؿ البمداف العشرة لـ تتمػؽ المعم
أك المستشػػػليات، كأظيػػػر المسػػػح أف ال البيػػػة العظمػػػي مػػػف احطبػػػاء احمػػػريكييف رأكا بأىميػػػة حػػػدكث 

 ت يير تكىرم في نظاـ الرعاية احكلية المتب  حاليان.

 (Keshk and Qulawa: 2012)دراضح  .2

Performance obstacles Experiences Among Critical Care Nurses in 

Damanhur Teaching Hospital. 

ىدفت ىذه الدراسة لمتعرؼ عمى العكامؿ التي تعيؽ أداء الممرضات في أقسػاـ العنايػة المركزيػة فػي 
مستشلى دمنيكر التعميمي في مصر كالتي ترتبط ببي ػة العمػؿ، كاسػتصدـ البػاحركف المػنيو الكصػلي 

ـ العنايػة المركػزة فػي مستشػلى دمنيػػكر حيػث تػـ تكزيػ  اسػتبانات عمػػى عينػة مػف الممرضػيف فػي قسػػ
 شصصان. 60التعميمي كالبال  عددىـ 
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أف الممرضػػػات كالممرضػػػيف فػػػي قسػػػـ العنايػػػة المركزيػػػة يكاتيػػػكف  ومـــن أىـــم نتـــائج ىـــذه الدارســـة
متمكعػػة مػػف العكامػػؿ التػػي تعيػػؽ مػػف أدا يػػـ الػػكظيلي، تػػـ تكسػػيميا إلػػى: عكامػػؿ تتعمػػؽ بب ػػة العمػػؿ 

تمػػػكس حداء احعمػػػاؿ المكتبيػػػة، كعكامػػػؿ تتعمػػػؽ بالمنظمػػػة مرػػػؿ تػػػأصر مرػػػؿ عمػػػؿ كلايػػػة أمػػػاكف ال
الحصكؿ عمى احدكية مف الصيدلية، عدـ الحصكؿ عمى معمكمػات كافيػة مػف احطبػاء، عػدـ كتػكد 
اتصػػاؿ مباشػػر مػػ  الكسػػـ اإلدارم، كعكامػػؿ تتعمػػؽ بالتكنيػػات: مرػػؿ عػػدـ تػػكفر حكاسػػيب ذات تػػكدة 

معػػػدات، كعػػػدـ كتػػػكد تكنيػػػات حمايػػػة حديرػػػة فػػػي غرفػػػة التصػػػزيف عاليػػػة، طػػػكؿ مػػػدة عمميػػػة التكريػػػد لم
 المركزية.

 (Marques & others: 2011)دراضح  .3

Medical Records System Adoption  in European Hospitals. 

( فػػػي المستشػػػليات MRSىػػػدفت ىػػػذه الدراسػػػة لتحميػػػؿ اسػػػتصداـ نظػػػاـ السػػػتالت الطبيػػػة المحكسػػػبة)
 -eمستشػلى فػي دكؿ االتحػاد احكركبػي باسػتصداـ نمػكذج  448احكربية، تـ تم  المعمكمات مػف 

Business W@tch 2006  لممسػػػح الشػػػامؿ لمتصػػػذم الكػػػرار باإلضػػػافة لإلحصػػػا يات الرسػػػمية
 المنشكرة مف قبؿ مكاتب االتحاد احكركبي.

تكبػؿ عينػة الدراسػة السػتصداـ نظػـ السػتالت الطبيػة قاـ الباحركف بتطػكير نمػكذج تديػد لتكيػيـ مػدل 
حيػث تػـ إضػافة عامػؿ  Hot- Fit كىػك نسػصة مطػكرة مػف نمػكذج HOTE- Fit المحكسػبة أسػمكه

تديد كىك عامؿ البي ة بتانب العكامؿ الرالث السابكة التكنكلكتيا كالبشرية كالتنظيمية، كتـ استصداـ 
كمػدل اسػتصداـ نظػـ السػتالت  HOTE- Fit نمػكذج لدراسة العالقة بيف مت يرات  Logitنمكذج 

 الطبية المحكسبة.

كمػػػف أىػػػػـ نتػػػا و الدراسػػػػة كتػػػػكد عالقػػػة ذات داللػػػػة إحصػػػا ية بػػػػيف اعتمػػػػاد اسػػػتصداـ نظػػػػـ الصػػػػحة 
 االلكتركنية تعزل لممت يرات التكنكلكتية، مستكل التعميـ، كقدرة البمد االقتصادية.

 (Abugabah & others : 2010)دارضح  .4

The impact of information systems on user performance: A critical 

review and theoretical model. 

تـ في ىذه الدراسة تصميـ نمكذج تديػد لكيػاس أرػر نظػـ المعمكمػات المحكسػبة عمػى أداء المسػتصدـ 
تيػػػة، يعتمػػػد عمػػػى أربعػػػة عكامػػػؿ مػػػؤررة كىػػػي تػػػكدة النظػػػاـ، تػػػكدة المعمكمػػػات، المككنػػػات التكنكلك 

الصصػػا ص البشػػرية، كعرضػػت ىػػذه الدارسػػة معظػػـ نتػػا و التكيػػيـ السػػابكة مػػ  تكضػػيح أكتػػو التشػػابو 
كاالصػػتالؼ بينيػػا كبػػيف النمػػكذج مكضػػكع التطػػكير، حيػػث  رأم البػػاحركف أف ىنػػاؾ ضػػركرة لتطػػكير 
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ىػػػذا النمػػػكذج ليكػػػكف نمكذتػػػان شػػػامالن يسػػػيؿ عمميػػػة فيػػػـ أرػػػر اسػػػتصداـ نظػػػـ المعمكمػػػات عمػػػى أداء 
 لمستصدـ.ا

تعزيػػز اسػػتصداـ العكامػػؿ السػػابكة فػػي نمػػكذج كاحػػد لتعطػػي  ومــن أىــم نتــائج ىــذه الدارســة ضــرورة
 تصكر كاضح لمطريكة التي يتـ فييا التأرير عمى أداء المستصدـ في الظركؼ المصتملة.

 (Ben Assuli :2009)دراضح  .5

The Impact of medical information on decision making processes in 

emergency departments. 

ىػػدفت ىػػذه الدراسػػة لتكيػػيـ مسػػاىمة تكنكلكتيػػا المعمكمػػات فػػي تحسػػف اتصػػاذ الكػػرارات الطبيػػة بأقسػػاـ 
الطكارئ التي تعمؿ في بي ػات تتسػـ بالعمػؿ تحػت الضػ ط الكبيػر فػي إسػرا يؿ، كلكػد اعتمػد الباحػث 

ة مرػػؿ مكػػارف المتكسػػطات ، عمػػى تحميػػؿ سػػتالت المرضػػى اعتمػػادا عمػػى كسػػا ؿ اإلحصػػاء المتبعػػ
 كمعامؿ االرتباط ، كمعادالت االنحدار لمتحكؽ مف اللرضيات.

أنيػا سػاىمت بالتكميػؿ مػف عمميػات الكبػكؿ المتكػررة ولقد أظيرت الدراسة  عددًا من النتائج أىميا: 
التي يمكف حدكريا، كمراتعػة معمكمػات المرضػى الكديمػة المحميػة تسػاىـ فػي عمميػات الكبػكؿ بشػكؿ 
أكبر مف معمكمات المرضى الكديمة الصارتية ، كأف مككنات المعمكمات المؤررة في عمميػات الكبػكؿ 
تمحػػػكرت حػػػكؿ معمكمػػػات الكبػػػكؿ السػػػابكة، معمكمػػػات مػػػف عمميػػػات التصػػػكير، معمكمػػػات العمميػػػات 

 الصارتية السابكة.

 

 (Carayona & others: 2007)دراضح  .6

Implementation of an electronic health records system (EHRS) in a 

small clinic – the viewpoint of clinic staff. 

فػػي المراكػػز الصػػحية  ةىػػدفت ىػػذه الدارسػػة تكيػػيـ كاقػػ  اسػػتصداـ نظػػـ السػػتالت الصػػحية اإللكتركنيػػ
الصػػػػ يرة ، حيػػػػث تمػػػػت الدارسػػػػة فػػػػي المراكػػػػز الصػػػػحية الصاصػػػػة بطػػػػب احسػػػػرة فػػػػي تامعػػػػة كاليػػػػة 

كأسػػػتصدـ البػػػاحركف رػػػالث أدكات لتمػػػ  البيانػػػات كىػػػي االسػػػتبانة، المكابمػػػة، كيسككنسػػػف احمريكيػػػة، 
كتحميؿ البيانات الصحية، كذلؾ مف أتؿ تكييـ المستصدـ، ت ييرات نمط العمؿ كالت ييرات التنظيميػة 

( مراكػػػز صػػػحية بطػػػب 6المتعمكػػػة بتطبيػػػؽ نظػػػاـ السػػػتالت الصػػػحية المحكسػػػبة، كشػػػممت الدارسػػػة )
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( ممػرض مسػاعد، كتػـ تكزيػ   12( إداريػيف،)6( أطبػاء،)7( مكظؼ منيـ )25احسرة حيث تكاتد )
تػػػراء مكابمػػػة مػػػ  كػػػؿ مػػػف )منسػػػؽ المشػػػركع، مػػػدير  االسػػػتبانة عمػػػى تميػػػ  المػػػكظليف السػػػابكيف، كا 

 المشركع، مدير المركز الصحي، مدير نظـ المعمكمات(.

عمى مستكل العمؿ بعد تطبيػؽ كتكد ت ييرات قميمة ولقد أظيرت الدراسة  عددًا من النتائج أىميا: 
باسترناء زيادة االعتماد عمى أتيزة الكمبيكتر، كت ير طليؼ في حتـ عبء العمؿ،  (EHRS)نظاـ 

كأظير التحميؿ كتكد زيادة كبيػرة فػي الكقػت الػذم يكضػيو مصتمػؼ المػكظليف أمػاـ أتيػزة الكمبيػكتر، 
لػػـ ي يػر مػف الكقػػت الػذم يكضػيو الطبيػػب مػ  المػريض، فيمػػا يػرل كػؿ مػػف  (EHRS)كتطبيػؽ نظػاـ 

 الممرض كاإلدارم أنو قمؿ الكرير مف الكقت المبذكؿ في إنتاز المياـ الكظيلية.

 (Supattra : 2007)دراضح  .7

The influence of management information system and information 

technology on management performance satisfaction.   

ىدفت ىػذه الدراسػة  لمعرفػة أرػر نظػـ المعمكمػات اإلداريػة كتكنكلكتيػا المعمكمػات عمػى كلػاءة العمػؿ 
اإلدارم ، أم كلاءة إدارة الشركة كعمى استراتيتية احعمػاؿ فييػا، اسػتصدـ الباحػث المػنيو الكصػلي 

 ان مف مؤسسات مصتملة في تايالند .( مديران تنليذي170التحميمي كتصميـ استبانة الستكصاء أراء )

أف نظـ المعمكمات اإلدارية ك تكنكلكتيا المعمكمات ولقد أظيرت الدراسة  عددًا من النتائج أىميا: 
نػػو كممػػا زاد االعتمػػاد  تزيػػد مػػف فاعميػػة المنظمػػة، ككلػػاءة أدا يػػا كتحسػػيف العمػػؿ االسػػتراتيتي فييػػا، كا 

اإلداريػػة كتكنكلكتيػػا المعمكمػػات كممػػا زادت كلػػاءة المنظمػػة عمػػى المعمكمػػات، كعمػػى نظػػـ المعمكمػػات 
 كزادت فعاليتيا، كتحسنت ركافة العامميف في المؤسسة نحك كلاءة احداء كفعاليتو.

 (Campbell: 2006)دراضح  .8

The impact of  health information technology on work process and 

patient care in labor and delivery. 

اكلػػت ىػػذه الدراسػػة تػػأرير تكنكلكتيػػا المعمكمػػات الصػػحية عمػػى العمػػؿ كرعايػػة المرضػػى فػػي العمػػؿ تن
كالتسميـ.ىدفت ىذه الدراسة لتطبيؽ تكنكلكتيػا المعمكمػات الصػحية باعتبارىػا أكلكيػة كطنيػة لتحسػيف 
 سالمة المرضى، كذلؾ لمعرفة أرر استحداث الصػحية اإللكتركنيػة لممرضػى الػداصمييف فػي مستشػلى
كبيػػر بالكاليػػات المتحػػدة احمريكيػػة ، كقػػد أتريػػت دراسػػة العمػػؿ بأصػػذ عينػػات قبػػؿ كبعػػد التنليػػذ حيػػث 
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( سػػاعة عمػػى مػػدل تسػػ  نكبػػات عمػػؿ )،يػػكمي، 3.5سػػتؿ المراقبػػكف أنشػػطة سػػير العمػػؿ للتػػرات )
  مسا ي، ليمي( صالؿ فترة الدراسة لمدة أسبكعيف قبؿ كبعد استصداـ تكنكلكتيا المعمكمات الصحية.

ضػػركرة زيػػادة أنشػػطة الرعايػػة الصػػحية لممرضػػى ومــن أىــم التوصــيات التــي جــاءت بيــا الدراســة : 
كأنشطة الكمبيكتر، كضركرة استحداث الستؿ الصحي االلكتركنػي لمػا لػو مػف أرػر فػي تكميػؿ الكقػت 

 الذم يكضيو بأنشطة رعاية المرضى مباشرة.

 (Hayajneh & others: 2006)دراضح  .9

Extent of use , perceptions and knowledge of hospital information system 

by staff physicians. 

ىػػػدفت ىػػػذه الدراسػػػة لكيػػػاس مػػػدل اسػػػتصداـ كمعرفػػػة احطبػػػاء لػػػنظـ المعمكمػػػات الصػػػحية فػػػي إحػػػدل 
المستشػػليات التعميميػػة فػػي المممكػػة احردنيػػة الياشػػمية، كاسػػتصدـ الباحػػث المػػنيو الكصػػلي التحميمػػي 

( فكرة كزعت عمى عينػة طبكيػة ممرمػة لمتتمػ  الدراسػة المكػكف مػف 38تبانة مككنة مف )كتصميـ اس
( طبيبان كانكا عمى رأس عمميـ قبؿ كبعد تنليذ نظػـ المعمكمػات 29( طبيب، كبم  حتـ العينة )82)

 الصحية.

نػو أف احطبػاء يسػتصدمكف النظػاـ بشػكؿ يػكمي، كأولقد أظيرت الدراسة  عددًا مـن النتـائج أىميـا: 
سػػيؿ ليػػـ الػػدصكؿ عمػػى المعمكمػػات، كبالتػػالي سػػاىـ فػػي تحسػػيف تػػكدة صدمػػة الرعايػػة الصػػحية، فكػػد 

% مػػف احطبػػاء لػػيس ليػػـ عمػػـ تػػاـ بتميػػ  ميػػزات النظػػاـ كىػػذا الكاقػػ  يحػػكؿ 76أظيػػرت الدراسػػة أف 
دكف تكامػػؿ أىػػداؼ النظػػاـ، كمػػا أظيػػرت قػػدرة النظػػاـ عمػػى تكصػػيؿ النتػػا و المصبريػػة فػػي أقػػؿ كقػػت 

كػػف، ك زيػػادة فعاليػػة االتصػػاؿ بػػيف احطبػػاء كاحقسػػاـ احصػػرل، كسػػاعد عمػػى الكضػػاء عمػػى ظػػاىرة مم
الكاسػػػطة كالمحسػػػكبية، كمػػػا اظيػػػرت الدراسػػػة أف النظػػػاـ يسػػػاعد عمػػػى تحسػػػيف أداء العػػػامميف كزيػػػادة 

 إنتاتيتيـ.

  (Chandhry & others: 2006) دراضح .11

Systematic review: impact of health information technology on quality, 

efficiency , and costs of medical care. 

ىػػدفت ىػػذه الدراسػػة مراتعػػة كافػػة الدراسػػات التػػي أربتػػت كتػػكد أرػػر لتكنكلكتيػػا المعمكمػػات الصػػحية 

( بحػػث بالم ػػة 257عمػػى تػػكدة كفعاليػػة كتكملػػة الرعايػػة الصػػحية، كتػػـ تمػػ  المعمكمػػات مػػف دراسػػة )
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عػاـ  MEDLINEفت تمي  المعايير االكاديمية كاستصرتت مػف قاعػدة بيانػات االنتميزية حيث استك 

 ، كاعتمد الباحركف عمى المنيو الكصلي التحميمي كدراسة المكارنة كمنيو لمدراسة.2004 -1995

كتػػكد رػػالث آرػػار إيتابيػػة السػػتصداـ تكنكلكتيػػا  ولقــد أظيــرت الدراســة  عــددًا مــن النتــائج أىميــا:
عمى التكدة كىي: زيادة االلتزاـ بأسس الرعاية الصحية، تعزيز صدمات الرعاية المعمكمات الصحية 

كالرقابػػػة الصػػػحية كانصلػػػاض نسػػػبة احصطػػػاء فػػػي احدكيػػػة، أمػػػا عػػػف آرارىػػػا عمػػػى اللعاليػػػة كانػػػت : 
انصلاض منلعة الرعاية، تكفير الكقت، في حيف أف ا رار المترتبة عمى التكملة كانت محدكدة كغير 

 كاضحة.

 (Loukis & Sapounas:2005)ح دراض .11
The impact of information systems investment and management on 

business performance in Greece. 

ىػػػػدفت ىػػػػذه الدراسػػػػة إلػػػػى التعػػػػرؼ عمػػػػى أرػػػػر االسػػػػترمار فػػػػي نظػػػػـ المعمكمػػػػات اإلداريػػػػة عمػػػػى أداء 
رالرة مكػاييس لمداللػة عمػى أداء المنظمػات المنظمات الصناعية في اليكناف، كقد استصدمت الدراسة 

كىػي عا ػػد المبيعػات، االنتاتيػػة، العا ػد عمػػى احصػكؿ، كافترضػػت الدارسػة أف ىنػػاؾ عالقػة إيتابيػػة 
بػػػيف نظػػػـ المعمكمػػػات كالمكػػػاييس الرالرػػػة ، كقػػػد اعتمػػػد الباحػػػث فػػػي دراسػػػتو عمػػػى أسػػػمكب االسػػػتبانة 

 اتحاد الصناعات في اليكناف. االستكصا ية عمى المنظمات الصناعية بالتعاكف م 

أف ىناؾ تأرير إيتابي كبير لػنظـ المعمكمػات عمػى  ولقد أظيرت الدراسة  عددًا من النتائج أىميا:
مكػػاييس اإلنتػػاج كأداء العػػامميف كأف تأريرىػػا عمػػى العا ػػد عمػػى احصػػكؿ كػػاف أقػػؿ ، كمػػا كضػػحت أف 

ظمػة المعمكمػات اإلداريػة المتمرمػة فػي ىنػاؾ تكامػؿ بػيف االسػترمار فػي أنظمػة المعمكمػات كعكامػؿ أن
عػػدد مػػكظلي أنظمػػة المعمكمػػات، حتػػـ التػػدريب، التنػػكع التنظيمػػي كغيػػره مػػف العكامػػؿ احصػػرل، كأف 

 ىذا التكامؿ يدعـ في اتتاه زيادة حتـ االنتاج في المؤسسة ككلاءة إنتاج العامميف فييا.

 (Soltani: 2003)دراضح  .12
Towards a TQM _ driven HR performance Evaluation. 

ىػػػدفت الدارسػػػة إلػػػى البحػػػث عػػػف أنظمػػػة قيػػػاس احداء لػػػدل أقسػػػاـ المػػػكارد البشػػػرية فػػػي المؤسسػػػات 
( مؤسسة في بريطانيا تعتمد عمى سياسة إدارة التكدة 150الصناعية كالتتارية، قاـ الباحث بدراسة)

كقامػػت الدراسػػة بتحديػػد  لبحػػث أنظمػػة قيػػاس احداء لػػدل أقسػػاـ المػػكارد البشػػرية فػػي تمػػؾ المؤسسػػات،
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مككمػػػات إدارة التػػػكدة الشػػػاممة كتطبيكاتيػػػا فػػػي أنظمػػػة قيػػػاس احداء. العينػػػة شػػػممت عػػػدة قطاعػػػات 
 صناعية كتتارية ذات صبرات كافية في أنظمة إدارة التكدة الشاممة.

بينػت كيػؼ يمكػف اسػتصداـ نتػا و قيػاس احداء فػي  ولقد أظيرت الدراسة  عددًا من النتـائج أىميـا:
حكيػػػؽ أىػػػداؼ أنظمػػػة إدارة التػػػكدة الشػػػاممة، كأف أىػػػـ المعكقػػػات التػػػي تحػػػكؿ دكف االسػػػتلادة مػػػف ت

 استصدامات تكييـ احداء تتمرؿ بعدـ مكضكعية التكييـ.

  (Rusli :2004) دارسة .13

Performance appraisal decision in Malaysian public service.  

الكرارات مف قبؿ المكيميف في نظاـ الصدمة المدنيػة فػي ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى طرؽ اتصاذ 
ماليزيػػا عػػف طريػػؽ فحػػص الصطػػكات المتبعػػة فػػي نظػػاـ تكيػػيـ احداء، كطػػرؽ اتصػػاذ الكػػرارات مػػف قبػػؿ 

 المكيميف.

أف المعايير التػي يػتـ اسػتصداميا لتكيػيـ احداء غيػر  ولقد أظيرت الدراسة  عددًا من النتائج أىميا:
 كما أف المكيميف يدرككف الصطكات المتبعة في نظاـ التكييـ كيؤكدكنيا بتدارة. كاضحة كغير كافية،

 (Poon: 2003)دارسة  .14
Effects of performance appraisal politics on job satisfaction and turnover 

intention. 

لرضػػػػا ىػػػػدفت الدراسػػػػة إلػػػػى التعػػػػرؼ عمػػػػى أرػػػػر الػػػػدكاف  السياسػػػػية فػػػػي تكيػػػػيـ أداء المػػػػكظليف عمػػػػى ا
الكظيلي، كالنية لترؾ العمؿ ، كذلػؾ مػف صػالؿ اسػتصداـ بيانػات مسػحية مػف عينػة مصتملػة)إداريكف، 
تكنيػػكف( مػػف المػػكظليف اإلداريػػيف مػػف عػػدة منظمػػات فػػي ماليزيػػا حيػػث يبمػػ  عػػدد أفػػراد ىػػذه العينػػة 

 ( ملردة.120)

التالعػب بمعػدالت التكيػيـ شعر المكظلكف بأنػو يػتـ  ولقد أظيرت الدراسة  عددًا من النتائج أىميا:

الكظيلي بسبب تحيز المكيـ كالنية إلى دف  مف ىـ أدني منيـ كظيليان، كما أظيرت أف ىناؾ عالقػة 

سمبية بيف سياسة التكيػيـ كالرضػا الػكظيلي كيكتػد عالقػة إيتابيػة بػيف سياسػة تكيػيـ احداء كنيػة تػرؾ 

 العمؿ.



27 
 

 رابعًا: التعقيب العام عمى الدراسات السابقة

 جو االستفادة من الدراسات السابقةأو 

  في اصتيار منيو  الدراسة كاالطالع عمى التتارب الحديرة لتمؾ الدراسات، مما ميد
 الطريؽ لمدراسة الحالية لمكصكؿ إلى ىدفيا.

 .تحديد المت يرات الالزمة إلتراء الدارسة 
 ما يتناسب منيا  االطالع عمى احدكات المستصدمة في الدراسات السابكة، كبالتالي انتكاء

 م  مكضكع الدراسة الحالية تمييدان لبناء أداتيا المتمرمة باالستبانة.
 .االستلادة مف نتا و كتكصيات الدراسة السابكة في تكديـ التكصيات كاالقتراحات 

 نقاط االتفاق بين الدارسة الحالية والدراسات السابقة

 ا أظيػػرت كتػػكد تكتيػػات إيتابيػػة نحػػك اتلكػػت الدراسػػة الحاليػػة مػػ  الدراسػػات السػػابكة فػػي أنيػػ
استصداـ نظـ المعمكمات المحكسبة سكاء كانت إدارية أك صحية بمصتمؼ أنػكاع المؤسسػات 

 سكاء حككمية أك صاصة.
 .اتلكت الدراسة الحالية م  الدراسات السابكة في اتباع المنيو الكصلي التحميمي 
  (، 2009(،)العمػػػرم:2010)الحمبػػػي:اتلكػػػت الدراسػػػة الحاليػػػة مػػػ  كػػػؿ مػػػف دراسػػػة كػػػؿ مػػػف

( كذلػػػػػؾ مػػػػػف حيػػػػػث مت يػػػػػرات الدراسػػػػػة المتعمكػػػػػة بتػػػػػكافر 2004(،)الشػػػػػرفا:2007)الكرشػػػػػي:
االمكانػػػػات الالزمػػػػة لتشػػػػ يؿ كتطبيػػػػؽ نظػػػػـ المعمكمػػػػات المحكسػػػػبة، كمػػػػ  دراسػػػػة كػػػػؿ مػػػػف 

(، 2010(،)العتيبػػػػي:2012( )العربػػػػي:2013(،)زيػػػػف الػػػػديف كالعترمػػػػي:2014)ال ربػػػاكم:
 & Loukis)كدراسػة  (Hayajneh & others:2006) ( ،2003(،)اللػكزاف:2009)الػدكيش:

Sapounas:2005) .مف حيث المت يرات المتعمكة باحداء الكظيلي  
  ،اتلكػػت الدراسػػة الحاليػػة مػػ  الدراسػػات السػػابكة فػػي اسػػتصداميا أداة االسػػتبانة كػػأداة لمدراسػػة

 .(Campbell:2006)كدراسة  (Carayona &others:2007)ماعدا دراسة 
 نظػػػـ المعمكمػػػات أك  راتلكػػػت الدارسػػػة الحاليػػػة مػػػ  الدراسػػػات العربيػػػة السػػػابكة فػػػي دراسػػػة أرػػػ

تكنكلكتيػػا المعمكمػػات سػػكاء عمػػى مسػػتكل احداء أك اتصػػاذ الكػػرار كالميػػزة التنافسػػية،  كذلػػؾ 
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مػػػات يعػػػكد لتشػػػابو البي ػػػة، ماعػػػدا الدراسػػػات احتنبيػػػة كانػػػت أكرػػػر تركيػػػزان عمػػػى نظػػػـ المعمك 

 احداء المؤسسي.  ىالصحية المحكسبة بمصتمؼ أنكاعيا كأررىا عم

 نقاط االختالف بين الدارسة الحالية والدراسات السابقة من حيث:

 : حيػػث ىػػدفت الدراسػػة إلػػى التعػػرؼ عمػػى آرػػار اسػػتصداـ نظػػـ المعمكمػػات الصػػحية  اليــدف
 المحكسبة عمى احداء الكظيلي.

 : حيث أف الدراسة تمت في متم  الشلاء الطبي ب زة. البيئة 
 : حيػػػػػث تػػػػػـ اصتيػػػػار كافػػػػػة المػػػػكظليف المسػػػػػتصدميف لػػػػنظـ المعمكمػػػػػات الصػػػػػحية  المجتمــــش

 المحكسبة سكاء )الككادر الطبية، الطبية المساندة، اإلدارييف(.
 : سػبة إيتاد العالقة بيف كؿ مف المت ير المستكؿ نظـ المعمكمات الصحية المحك  المتغيرات

مف حيث االمكانات)المادية، البرمتية، البشرية، التنظيمية( كالمت ير التػاب  احداء الػكظيلي 
 مف حيث )حتـ احداء، تبسيط العمؿ، كلاءة احداء، نكعية احداء، سرعة اإلنتاز(.

 ومن ثم فإن ىذه الدراسة تتميز باآلتي:

 لحالػػػة لمتمػػػ  الشػػػلاء يتميػػػز متتمعيػػػا بالتصصصػػػية حيػػػث اعتمػػػدت عمػػػى أسػػػمكب دراسػػػة ا
الطبػػي بشػػمكلية كتركيػػز أكبػػر، ممػػا قػػد يسػػيـ فػػي تكػػديـ مؤشػػرات كنتػػا و أدؽ صاصػػة بظػػؿ 
المحػػددات التػػي يكاتيػػا متمػػ  الشػػلاء الطبػػي نظػػران لمكقعػػو الت رافػػي المتميػػز ككرػػرة أعػػداد 

 المراتعيف كالمتابعيف بأقسامو المصتملة.
 ابكة عمى المستكل المحمي مف حيث تناكليا تتميز ىذه الدارسة عف غيرىا مف الدراسات الس

لكطػػػاع ميػػػـ لػػػـ يتطػػػرؽ لػػػو كريػػػران مػػػف البػػػاحريف مػػػف كتيػػػة نظػػػر الباحرػػػة صصكصػػػان عمػػػى 
المسػتكل المحمػي أال كىػك الكطػاع الصػحي الحكػكمي ممػرالن فػي متمػ  الشػلاء الطبػي الػػذم 

 يتميز بالتعكيد كالتنكع في تكديـ الصدمات.
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 ممخص الفصل األول :

تػػـ تكضػػيح مكضػػكع  الدراسػػة مػػف  المبحــث األول :تػػاء اللصػػؿ احكؿ مشػػتمالن عمػػى مبحرػػيف فػػي 
صػػػالؿ مكدمػػػة كضػػػحت أىميػػػة االسػػػترمار فػػػي نظػػػـ المعمكمػػػات المحكسػػػبة، كصاصػػػة فػػػي المنظمػػػات 

احداء الػػػكظيلي، كلصصػػػت ذلػػػؾ فػػػي مشػػػكمة الدارسػػػة بشػػػكؿ كاضػػػح كالسػػػؤاؿ  ىالصػػػحية كأررىػػػا عمػػػ
سػػ مة المتلرعػػة منيػػا إلػػى تانػػب تكضػػيح مت يػػرات الدراسػػة، كفرضػػياتيا، كقػػدـ الػػر يس لمدراسػػة، كاح

اللصػػػػؿ متمكعػػػػة مػػػػف احىػػػػداؼ كاحىميػػػػة النظريػػػػة كالتطبيكيػػػػة )العمميػػػػة كالعمميػػػػة(، إضػػػػافة حىػػػػـ  
 مصطمحات الدراسة.

تـ مف صاللو التركيز عمى أىـ الدراسات سكاء اللمسطينية أك العربية أك احتنبية  المبحث الثانيأما 
التػػػي ليػػػا عالقػػػة بمكضػػػكع الدراسػػػة أك أحػػػد مت يراتيػػػا، لػػػتمكف الباحرػػػة مػػػف الليػػػـ الكاضػػػح لمشػػػكمة 

 الدراسة كمف رـ تحديد مت يراتيا كتصميـ االستبانة.
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 الصحية المحوسبة و األداء الوظيفينظم المعمومات 

 المبحث األول : نظام المعمومات المحوسب ماىيتو ونشاطاتو وعالقاتو

 المطمب األول: نظام المعمومات المحوسب.

 المطمب الثاني: مفاىيم وأساسيات نظام المعمومات المحوسب.

 المطمب الثالث: موارد تشغيل نظام المعمومات المحوسب.

 أنواع وتصنيفات نظم المعمومات.المطمب الرابش: 

 المبحث الثاني : نظم المعمومات الصحية المحوسبة.

 المطمب األول: مدخل لماىية المستشفى.

 المطمب الثاني: نظم المعمومات الصحية.

 المطمب الثالث: نظم معمومات المستشفيات واألنظمة الفرعية.

 المطمب الرابش: أمن وسرية نظم المعمومات الصحية.

 المطمب الخامس: تطبيقات ىامة لممعمومات الصحية وتطوراتيا.

 المطمب السادس: تحديات ومعوقات تطبيق نظم المعمومات في األجيزة الحكومية.

 المبحث الثالث : األداء الوظيفي

 المطمب األول: األداء الوظيفي

 المطمب الثاني: تقييم األداء.

 المطمب الثالث: إجراءات تقييم األداء.

 طمب الرابش: النجاح والتحديات في أنظمة تقييم األداء.الم

 المطمب الخامس: أثر نظم المعمومات عمى األداء الوظيفي.

 المبحث الرابش: مجمش الشفاء الطبي

 المطمب األول: نبذة تعريفية عن المجمش.

 المطمب الثاني: واقش األنظمة المبحوثة في مجمش الشفاء الطبي.

 األداء في مجمش الشفاء الطبي.المطمب الثالث: تقييم 
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 مقدمة

نظــام المعمومــات  المبحــث األول: تػػاء اللصػػؿ الرػػاني مكسػػمان إلػػى رػػالث مباحػػث ر يسػػة كىمػػا :
، مكسػػمان إلػى أربعػة مطالػػب ر يسػية المطمػب الػػر يس احكؿ   المحوسـب ماىيتـو ونشــاطاتو وعالقاتـو

نظػػػػاـ المعمكمػػػػات المحكسػػػػب ييػػػػدؼ إلػػػػى تكػػػػديـ بعػػػػض الملػػػػاىيـ النظريػػػػة الصاصػػػػة بمليػػػػـك نظػػػػاـ 
المعمكمػػػػات كعناصػػػػره، كالمطمػػػػب الػػػػر يس الرػػػػاني  ملػػػػاىيـ كأساسػػػػيات نظػػػػـ المعمكمػػػػات المحكسػػػػبة 

كتنػػػاكؿ المطمػػػب الرالػػػث مػػػكارد تشػػػ يؿ نظػػػاـ  لتكضػػػيح مليػػػـك البيانػػػات كالمعمكمػػػات كصصا صػػػيا ،
 المعمكمات المحكسب، في حيف تناكؿ المطمب الراب  أنكاع كتصنيلات نظـ المعمكمات.

ــاني :  مكسػػمان إلػػى سػػت مطالػػب  تػػاءنظــم المعمومــات الصــحية المحوســبة   أمــا المبحــث الث
بالمستشػلى كصصا صػو  ر يسية المطمب الر يس احكؿ يستعرض بعض الملاىيـ كالتعػاريؼ المتعمكػة

، كىػػذا ب ػػرض التعػػرؼ عمػػى أىميػػة محػػؿ الدراسػػة تكالكظػػا ؼ التػػي تميػػزه عػػف غيػػره مػػف المنظمػػا
كطبيعتيا الصاصة، كالمطمب الر يس الراني تـ تعريؼ نظـ المعمكمػات الصػحية كأىميتيػا  فػي حػيف 

لممطمب الراب  حيث  تناكؿ المطمب الرالث نظـ معمكمات المستشليات كاحنظمة اللرعية ليا، كصكالن 
تػػػـ شػػػرح أمػػػف كسػػػرية نظػػػـ المعمكمػػػات الصػػػحية، بينمػػػا ركػػػز المطمػػػب الصػػػامس عمػػػى ذكػػػر بعػػػض 
التطبيكػػػػات اليامػػػػة لممعمكمػػػػات الصػػػػحية كتطكراتيػػػػا، كفػػػػي المطمػػػػب السػػػػادس ذكػػػػر أىػػػػـ التحػػػػديات 

 كالمعكقات التي تكاتو تطبيؽ نظـ المعمكمات في احتيزة الحككمية.

تػاء مكسػمان إلػى صمػس مطالػب ر يسػية المطمػب الػر يس احكؿ اسػتعرض  المبحـث الثالـث :أما 
بعػػض الملػػاىيـ كالتعريلػػػات  المتعمكػػة  بػػػاحداء الػػكظيلي  كمؤشػػػراتو كعناصػػره أمػػػا المطمػػب الػػػر يس 
الرػاني تػػـ تعريػػؼ تكيػػيـ احداء كأىدافػػو كاسػػتصداماتو المصتملػػة، كالمطمػػب الػػر يس الرالػػث فكػػد تػػـ شػػرح 

احداء، بينمػػا ركػػز المطمػػب الرابػػ  عمػػى النتػػاح كالتحػػديات فػػي أنظمػػة تكيػػيـ  اتػػراءات كطػػرؽ تكيػػيـ
 احداء، كفي المطمب الصامس تـ ذكر أرر نظـ المعمكمات الصحية عمى احداء الكظيلي. 

إف مف الكاضح أف اللصؿ الراني يمرؿ ركيزة أساسػية ليػذا البحػث مػف حيػث تكػكيف فيػـ كاضػح 
 ناقشتيا مف صالؿ تحميؿ النتا و كاإلتابة عمى أس مة الدراسة.لمت يرات الدراسة التي سيتـ م
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 المبحث األول

 نظام المعمومات المحوسب ماىيتو ونشاطاتو وعالقتو

 تمييد

المعاصرة بؿ أصبحت  تتمرؿ عممية إعداد البيانات كاستصداـ المعمكمات عصب المتتمعا
تشػػػكؿ تػػػزءان ىامػػػان مػػػف الكقػػػت الػػػذم يكضػػػيو اللػػػرد فػػػي أداء عممػػػو كأحػػػد العكامػػػؿ التػػػي تحػػػدد أداء 
المنظمات، لذا ظيرت الحاتة الستصداـ أدكات تساعد المنظمات عمى التعامؿ م  بي تيا مف صػالؿ 

ي لمبيانات إلى أف تطػكر إلػى االستلادة مف تكنكلكتيا المعمكمات، كلكد بدأ احمر بالتش يؿ اإللكتركن
.إذ تعػػػد نظػػػـ المعمكمػػػات (2005:1)سػػػمطاف،مػػػا نشػػػاىده اليػػػـك مػػػف احنػػػكاع المصتملػػػة لػػػنظـ المعمكمػػػات

المصػدر احساسػػي لتزكيػػد اإلدارة بالمعمكمػػات المناسػػبة لعمميػػات اتصػػاذ الكػػرار اإلدارم الرشػػيد ،حيػػث 
اصميػػة كبػػيف المنظمػػة كالبي ػػة الصارتيػػة تعكػػس المعمكمػػات التلاعػػؿ الػػذم يحػػدث فػػي بي ػػة المنظمػػة الد

بتميػػػ  مػػػا فييػػػا مػػػف مػػػؤررات، كتسػػػاىـ المعمكمػػػات بػػػذلؾ فػػػي زيػػػادة قػػػدرة اإلدارة عمػػػى رسػػػـ الصطػػػط 
يتػاد التنسػيؽ الكامػؿ بػيف العكامػؿ البي يػة الداصميػة كالصارتيػة، كاحتياتػات  كالسياسػات الصػحيحة، كا 

ر أصػبحت المنظمػات الصػحية بحاتػة لتطػكير كفي ىػذا اإلطػا (14 :2004)قاسـ،المنظمة كمكاردىا.
عمميػػػا كتػػػكفير أنظمػػػة معمكمػػػات محكسػػػبة متكاممػػػة تسػػػيؿ كتػػػنظـ عمميػػػة سػػػير اإلتػػػراءات اإلداريػػػة 
كالطبيػػة بػػيف مصتمػػؼ المراكػػز الصػػحية كتػػكفر المعمكمػػات الالزمػػة لكافػػة الػػدكا ر كاحقسػػاـ المصتملػػة 

 اتصاذ الكرارات المناسبة.بالسرعة كالدقة الممكنة لمكياـ بمياميا الكظيلية ك 

 المطمب األول: نظام المعمومات المحوسب

 النظام تعريف  .1
قاـ عمماء االتتماع باستعارة مصطمح النظاـ مف العمـك الطبيعية حيث يعرؼ النظػاـ عمػى 
شػػػكؿ معػػػادالت رياضػػػية تصػػػؼ المت يػػػرات، كلكػػػف فػػػي العمػػػكـ االتتماعيػػػة احمػػػر معكػػػد نظػػػران حننػػػا 

متعػػددة احبعػػاد، فالمػػدصؿ البػػديؿ كالمتػػاح لمبػػاحريف مػػ  العمػػكـ االتتماعيػػة ىػػك  نتعامػػؿ مػػ  مت يػػرات
 .(15 :2013)ميالو،التعريؼ الكصلي لمنظاـ
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متمكعػة مػف العناصػر المترابطػة كالمتكاممػة ر بأنػو لذلؾ تعددت تعريلات  النظػاـ إذ يعػرؼ 
فالعالقػة بػيف عناصػر . ان كالمتلاعمة لتحكيػؽ ىػدؼ مشػترؾ، كيتػب أف تكػكف ىػذه العناصػر كػالن كاحػد

 (11: 2004،كآصركف ،)الحميدم.تحكيؽ ىدفيا المشترؾك تربطيا معان نح التيالنظاـ ىي الرابطة 

متمكعػػة مػػف احشػػياء الماديػػة كاحفكػػار المنطكيػػة كالعالقػػات بأنػػور  (21: 2005ادريػػس،كعرفػػو )
 ، كعرفػػػػػوتركةيػػػػػتـ تكتيييػػػػػا نحػػػػػك تحكيػػػػػؽ ىػػػػػدؼ أك أىػػػػػداؼ مشػػػػػ كالتػػػػػيالمتبادلػػػػػة فيمػػػػػا بينيػػػػػا 

(Gupta,2000: P12)   رمتمكعة مف احتزاء التي تعمؿ معان لتحكيؽ أىداؼ ككظا ؼ محددة في
( بأنو رمتمكعة مف العناصر المترابطة التي تعمػؿ بتنسػيؽ 25: 2007بي ة العمؿر. كعرفو النتار)

تاـ كتلاعؿ، كتحكميا عالقات كآلية عمؿ معينػة، لتحكيػؽ غايػات مشػتركة بكاسػطة قبػكؿ المػدصالت 
 راء تحكيؿ منظـ لممدصالت ييدؼ إلنتاج المصرتات م  الت ذية الراتعةر.كمعالتتيا مف صالؿ إت

كتالحظ الباحرة بالرغـ مف كتكد تعريلات متعددة لمنظـ إال أنيا تميعيا تتلػؽ عمػى أف النظػاـ  
ىػػك كيػػاف متكامػػؿ يتكػػكف مػػف متمكعػػة مػػف العناصػػر كاحتػػزاء التػػي تتلاعػػؿ كتتكامػػؿ مػػ  بعضػػيا 

 كة.البعض لتحكيؽ أىداؼ مشتر 

 م المعموماتاتعريف نظ .2
تتضػػػػمف  التػػػػيتػػػػراءات إلمتمكعػػػػة مػػػػف ا( نظػػػػاـ المعمكمػػػػات ر بأنػػػػو 2005:1عػػػػرؼ )سػػػػمطاف،

المعمكمػػػات بيػػػدؼ تػػػدعيـ عمميػػػات صػػػن  الكػػػرار  كاسػػػترتاعنشػػػر ، تكزيػػػ ، تصػػػزيف، تشػػػ يؿ، تتميػػػ 
بأنػو رصػي ة تضػمف العمػـ فػي ( 18: 1998ر، كعرفػو )أمػاف كعبػد المعطػي، كالرقابة داصؿ المنظمػة

انسػػػػػتاـ المػػػػػدصالت )كالبيانػػػػػات كالمعمكمػػػػػات كالكرػػػػػا ؽ( مػػػػػ  البػػػػػرامو كاحتيػػػػػزة  كالكػػػػػكل البشػػػػػرية 
المتصصصػػة المدربػػة مػػف أتػػؿ ضػػماف الػػتحكـ فػػي تػػدفؽ المعمكمػػات بالشػػكؿ الػػذم يمبػػي احتياتػػات 

رمػػزيو مػػنظـ مػػف شػػبكات  (O’Brien,2002: p7)متتمػػ  معػػيف مػػف المعمكمػػات كصػػدماتيار، كعرفػػو 
االتصاؿ الماديػة كالبرمتيػة كالبشػرية كمصػادر المعمكمػات التػي تتمػ  ك تػكزع نظػاـ المعمكمػات فػي 

بأنػػو ر متمكعػػة مػػف المككنػػات أك العناصػػر ( laudon & Laudon , 2002,p7المؤسسػػةر، كعرفػػو )
  المعمكمات لدعـ عمميػات المترابطة كالمتلاعمة معان، كالتي تتكلى مياـ تم  كتش يؿ كتصزيف كتكزي

 اتصاذ الكرارات كالتنسيؽ كالرقابة في المنظمة.
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 نظام المعمومات المحوسب .3
أما استصداـ مصطمح نظػاـ المعمكمػات المحكسػب، كالػذم كريػران مػا يصػطمح عمػى تسػميتو نظػاـ 

كيرمػز لػو اصتصػاران Computer based information systems المعمكمػات المعتمػد عمػى الحاسػكب 
(CBIS)  كىك النظاـ الذم يعتمػد عمػى المككنػات الماديػة أك احتيػزة كالمككنػات البرمتيػة لمحاسػكب

 (23: 2005كالتنابي، )قنديمتيفي معالتة البيانات كمف رـ بث كاسترتاع المعمكمات 

كبحسػػػب تكػػػدير الباحرػػػة تػػػرل أف نظػػػاـ المعمكمػػػات المحكسػػػب ىػػػك النظػػػاـ الػػػذم يسػػػترمر قكاعػػػد 
المككنػػات الماديػػة كاللنيػػة كالبشػػرية المترابطػػة كالمتلاعمػػة مػػ  بعضػػيا الػػبعض كالكيػػاـ  البيانػػات ككافػػة

بعمميات المعالتة مف أتؿ تحكيؽ ىدؼ محدد يتمرؿ بزيادة الكلاءة اإلنتاتية كتطػكير نكعيػة العمػؿ 
 بيف المكظليف كصاصة الكرقية منيا.

 عناصر نظام المعمومات المحوسب .4
ى المنظمة كنظاـ ملتكح كمتكيؼ كيعمؿ في بي ة محددة. كمتم  يبدك مف المنطكي أف ننظر إل

 الشلاء الطبي يحتكم عمى مككنات النظاـ المتداصمة التالية: 

 المدخالت ((Input:  كتتعمؽ بتم  كتكفير البيانات أك الحكا ؽ الصاـ مف داصؿ المنظمة أك
مػػػػػػف البي ػػػػػػة المحيطػػػػػػة بيػػػػػػا، كذلػػػػػػؾ حغػػػػػػراض تشػػػػػػ يميا كاالسػػػػػػتلادة منيػػػػػػا فػػػػػػي التطبيػػػػػػؽ 

 (125: 2005)إدريس،العممي.
  العممياتProcess)) : كيكصد بالعمميات تحكيؿ المػدصالت إلػى مصرتػات كقػد تكػكف عمميػة

 (23: 2005)سمطاف،ة أك إنساف أك االرنيف معان.التحكيؿ عبارة عف آل
 المخرجات (Output) : كىك ناتو عػف عمميػة تحكيػؿ المػدصالت إلػى مصرتػات ، كقػد تكػكف

ىػػػذه المصرتػػػات عبػػػارة عػػػف سػػػمعة أك صدمػػػة أك معمكمػػػة، كتعػػػد المصرتػػػات احداة التػػػي مػػػف 
 (22: 2003)الكردم كالعبد،صالليا يتـ التحكؽ مف أداء النظاـ كقدرتو عمى تحكيؽ أىدافو.

  حــدود النظــامSystem Boundary)) ،تعتبػػر اإلطػػار الػػذم يضػػـ تميػػ  مككنػػات النظػػاـ :
فكؿ ما يك  صارج ىذا اإلطار ال ينتمي إلى النظػاـ بػؿ إلػى البي ػة التػي يعمػؿ فييػا ككػؿ مػا 

 (108: 2010)نكر الديف،يكتد داصؿ إطار النظاـ يعتبر مف مككناتو.
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 ةالتغذيــــة العكســــي ((Feedback  : كالتػػػػي تتمرػػػػؿ فػػػي ردكد أفعػػػػاؿ احطػػػػراؼ المصتملػػػػة التػػػػي
حصمت عمى المعمكمات، كمف رـ تكييـ مصرتات نظاـ المعمكمات ككتكد احتماالت لتعديؿ 

 (125: 2005)إدريس،أك ت يير المدصالت أك عمميات التش يؿ في ىذا النظاـ.
  بيئة النظام(system Environment) : العكامؿ المكتكدة صارج حدكد النظاـ ىي متمكعة

)نػػكر كالتػػي تػػؤرر فػػي سػػمكؾ النظػػاـ كظػػركؼ عممػػو، كيسػػتمد منيػػا مدصالتػػو ليكػػدـ مصرتاتػػو.
 (108: 2010الديف،

 .( يوضا مفيوم نظام المعمومات والبيئة المحيطة2شكل رقم )

 

 

 

 

 

 

 

Source: Laudon, k., & Laudon, P.(2004): Management Information Systems: New 

Approach to Organization and Technology,(P8, 5th ed),New Jersey, Prentice Hall 

International, Inc.  

 المطمب الثاني: مفاىيم وأساسيات نظام المعمومات المحوسب

 مفيوم البيانات والمعمومات .1
مرتبطػػػاف ببعضػػػيا   Informationكمصػػػطمح المعمكمػػػات Dataالشػػػؾ أف مصػػػطمح البيانػػػات 

ارتباطػػا كريكػػان إال إنيمػػا مصتملػػاف. كتعػػرؼ البيانػػات بأنيػػا ر الشػػكؿ الظػػاىرم لمتمكعػػة حكػػا ؽ غيػػر 
منظمة  قد تككف حكا ؽ أك تصكرات في شكؿ أرقاـ  كممات صػكر أك رمػكز ال عالقػة بػيف بعضػيا 

 (Laudon&laudon,2004,p8). كيعرفيػا (13: 2005)النتػار،ي معنى كىي منلردةر البعض كال تعط
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بأنيػػا رحكػػا ؽ صػػاـ تكػػدـ لممنظمػػة أك البي ػػة المحيطػػة قبػػؿ تحكيميػػا كترتيبيػػا كتنظيميػػا بشػػكؿ يتعػػؿ 
 الناس قادريف عمى فيميا كاستصداميا.

و، كتتنػػػػكع تمػػػػؾ ك تعػػػػرؼ البيانػػػػات الطبيػػػػة عمػػػػى أنيػػػػا ر أم معمكمػػػػة صاصػػػػة بمػػػػريض أك بحالتػػػػ
البيانات كالمعمكمات المصتملة فتتراكح بيف أرقػاـ بسػيطة تمرػؿ نتػا و بعػض اللحكصػات ككػراءة حػرارة 
التسػـ أك عػدد كػرات الػػدـ الحمػراء أك تمػال ل كيػػة تصػؼ شػككل المػػريض أك تػاريخ تطػكر المػػرض 

مكمػػات المعكػػدة لديػػو أك انتشػػاره لػػدل أسػػرتو أك صالصػػة تكقيػػ  اللحػػص الطبػػي عميػػو كحتػػى تمػػؾ المع
كصػػكر احشػػعة التشصيصػػية أك دراسػػات كظػػا ؼ احعضػػاء كأفػػالـ المنػػاظير. كمػػا تصتمػػؼ البيانػػات 
الطبية في طبيعتيا عف الكرير مف أنكاع البيانات احصرل التي يتعامؿ معيا اإلنساف تبعان الصػتالؼ 

)مكسػػػكعة لعػػػالجر.دكرىػػػا الػػػذم تكػػػكـ بػػػو، كاصػػػتالؼ أىميتيػػػا فػػػي اتصػػػاذ قػػػرارات صاصػػػة بالتشػػػصيص كا
 ـ(14/9/2013كيكيبيديا الحرة، تاريخ اإلطالع:

أمػػا المعمكمػػات ربيانػػات تمػػت معالتتيػػا كتصػػنيليا، تحميميػػا، تنظيميػػا، تمصيصػػيا بشػػكؿ يسػػمح 
البيانػػػات يػػػتـ  "(Gupta,2000: p14)كيعػػػرؼ  (13 :2005)النتػػػار،باسػػػتصداميا كاالسػػػتلادة منيػػػا.

 معالتتيا كتحكيميا بطريكة ما تساعد في اتصاذ الكرارر.

أمػػػا المعمكمػػػات الطبيػػػة يكتػػػد ليػػػا تعريلػػػات متعػػػددة فينػػػاؾ مػػػف ركػػػز فػػػي تعريلػػػو عمػػػى مرحمتػػػي 
لحالة  يالتشصيص ك اللحص عمى أنيا المعمكمات التي تكضح نتا و اللحص كالتشصيص اإلكمينيك

مرحمػػة العػػالج فكػػط، فكػػامكا بتعريليػػا عمػػى أنيػػا المعمكمػػات التػػي المػػريض. بينمػػا ركػػز آصػػركف عمػػى 
تكضح كتترتـ نتا و عالج كمتابعة حالة المػريض منػذ دصكلػو إلػى المستشػلى كحتػى صركتػو منيػا. 
كىناؾ مف عرفيا مف حيث الحصكؿ عمييا، فكامكا بتعريليا عمى أنيا نتا و تشػ يؿ البيانػات الطبيػة 

افة احقسػاـ المسػ كلة بشػكؿ مباشػر أك بشػكؿ غيػر مباشػر عػف تكػديـ التي يتـ الحصكؿ عمييا مف ك
الصػػدمات العالتيػػة كالتشصيصػػية لممػػريض أرنػػاء تكاتػػده بالمستشػػلى. بينمػػا آصػػركف ركػػزكا عمػػى أنيػػا 
النػػػاتو النيػػػا ي لتشػػػ يؿ البيانػػػات الطبيػػػة، كالتػػػي تسػػػتصدـ فػػػي تكػػػديـ الرعايػػػة الطبيػػػة لممػػػريض حاليػػػان 

ض التعميميػػػػػة كالتدريبيػػػػػة كالبحريػػػػػة، كفػػػػػي احغػػػػػراض الكانكنيػػػػػة، كفػػػػػي أداء كمسػػػػػتكبالن، كفػػػػػي احغػػػػػرا
 (107: 2008)الرب، الممارسات اإلدارية بمستكل كلاءة مرتل .
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كفػػي ضػػكء التعريلػػات السػػابكة يمكػػف لمباحرػػة تعريػػؼ المعمكمػػات الطبيػػة بأنيػػا البيانػػات التػػي تػػـ 
ـ المصتملػػة كحتػػػى صركتػػو منيػػػا بمػػػا معالتتيػػا منػػػذ لحظػػة دصػػػكؿ المػػريض بالمستشػػػلى عبػػر احقسػػػا

 يتضمف كافة الصدمات العالتية كاإلدارية.

 العالقة بين البيانات والمعمومات  .2
ذا ما طبكنا مليكـ النظـ عمى تمؾ العالقة ف ف  تعتبر البيانات المادة الصاـ إلنتاج المعمكمات، كا 

عبارة عف المعمكمات التي  البيانات تمرؿ مدصالت يتـ معالتتيا لمحصكؿ عمى المصرتات التي ىي
 (43: 2008)عريؼ،ينتتيا النظاـ.

 العالقة بين البيانات والمعمومات( يوضا 3شكل )

 

 
 

 

 

 

(. عمـان: 37(: نظـم المعمومـات اإلداريـة وتكنولوجيـا المعمومـات.)ص2005عامر و الجنـابي  عـالء.) المصدر: قنديمجي 
 دار المسيرة لمنشر والتوزيش.

 خصائص المعمومات .3
المعمكمػػػػػػػػػػػات الناتتػػػػػػػػػػػػة عػػػػػػػػػػػػف عمميػػػػػػػػػػػات التشػػػػػػػػػػػػ يؿ يتػػػػػػػػػػػػب أف تتػػػػػػػػػػػكفر فييػػػػػػػػػػػػا الصصػػػػػػػػػػػػا ص 

 (23 :2011)اسماعيؿ،التالية.

بحيػػػث تصػػػؿ المعمكمػػػات إلػػػى المسػػػتصدـ فػػػي الكقػػػت المطمػػػكب المناسػػػب كعنػػػد  التوقيـــت: (1
 الحاتة، حتى يمكف االستلادة منيا.

كسا ؿ كتكنكلكتيا 
 معمكمات كاتصاالت 

 

معالتة بكاسطة 
 الحاسكب

 

قرارات / منتتات / 
 صدمات..

 

مصادر مف مداصؿ 
 كصارج المنظمة

 

 المعرفة
Knowledge 

 

 المعمكمات
Information 

 

 البيانات
Data 
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بحيػػػث تكػػػكف المعمكمػػػات كاممػػػة لتميػػػ  متطمبػػػات كرغبػػػات المسػػػتصدـ، كأف تكػػػكف  كاممـــة : (2
 بصكرة كاممة دكف تلاصيؿ زا دة أك ناقصة تلكدىا معناىا.

 أم أف تككف المعمكمات مليدة التصاذ قرار سميـ. ة بنشاط المنظمة:ذات صم (3
كتعني إمكانية الحصكؿ عمى المعمكمات بسيكلة كيسر كبالسرعة  إمكانية الحصول عمييا: (4

 المطمكبة.
كتعني أف تككف المعمكمات في الصكرة الصحيحة صالية مف أم أصطاء كعمى درتة  الدقة: (5

كبيرة مف الدقة حتى يمكف االعتماد  عمييا في تكػدير احتمػاالت المسػتكبؿ كمسػاعدة اإلدارة 
 في تصكر كاق  اححكاؿ.

 كتعني أف تككف المعمكمات مال مة كمناسبة لطمب المستليد. المالئمة: (6
ــة: (7 ــرة الزمني كتعنػػي أف تكػػكف المعمكمػػات مناسػػبة زمنيػػان لالسػػتصداـ صػػالؿ دكرة تشػػ يميا  الفت

كالحصػكؿ عمييػػا أم اللتػرة الزمنيػػة التػػي يسػت رقيا عمميػػة إدصػػاؿ كتشػ يؿ كاسػػتصراج النتػػا و 
 بدرتة مف الكدـ تتعميا قديمة. فكالحصكؿ عمى المعمكمات بحيث ال تكك 

بينيػػا دكف تعػػارض أك تنػػاقض كيكػػكف كتعنػػي أف تكػػكف المعمكمػػات مسػػتكمة فيمػػا الوضــوح:  (8
 عرضيا بالشكؿ المناسب لممستليد بحيث يستطي  قراءتيا كاستعماليا دكف  غمكض.

ــة: (9 كتعنػػي أف تكػػكف المعمكمػػات مناسػػبة أك مرنػػة بحيػػث يمكػػف اسػػتصداميا فػػي تمبيػػة  المرون
 رغبات أكرر مف مستليد.

باإلضػافة إلػى عػدـ احتكا يػا   كتعني أف تككف المعمكمات مؤكدة المصدر الت كيد )مؤكدة(:  (10
 عمى أصطاء مما يتعؿ مصدر الحصكؿ عمييا دا مان محؿ ركة لممستليديف.

عمػػى المسػػتليد أك ت ييػػر  ركتعنػػي عػػدـ ت ييػػر محتػػكل المعمكمػػات ممػػا يػػؤر عــدم التحيــز:  (11
 المعمكمات حتى تتكافؽ م  أىداؼ أك رغبات المستليديف.

 

 أنواع المعمومات .4
 (57 :2005)سمطاف،وفقًا لممعايير التالية: يمكن تصنيف المعمومات
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ىنػػاؾ معمكمػػات رسػػمية صػػادرة عػػف نظػػـ أك تيػػات رسػػمية تشػػتمؿ عمػػى  درجــة الرســمية: -1
التشػػريعات كالكػػػكانيف. كىنػػػاؾ معمكمػػات غيػػػر رسػػػمية لػػيس ليػػػا مصػػػدر رسػػمي كتتمرػػػؿ فػػػي 

 ا راء ، االنطباعات، كاحقكاؿ كما شابو ذلؾ.
إما أف تككف المعمكمات داصمية كالمعمكمػات عػف عمميػات المنظمػة، أك  مصدر المعمومات: -2

معمكمات صارتية كالمعمكمات عف البي ة. كما يمكف تصنيؼ المعمكمػات كفػؽ ىػذا المعيػار 
إلى معمكمات أكلية كىي التي تـ تمعيا حكؿ مرة أك إلى معمكمات رانكية كىي التي قامت 

 نيا.المنظمة أك أم طرؼ آصر بتمعيا كتصزي
كأسػماء المػكاطنيف ، تػكاريخ مػػيالدىـ،  رفالمعمكمػات قػد تكػكف رابتػة ال تت يػ درجـة التغييـر: -3

 كقد تككف مت يرة مرؿ عناكيف السكف، الحالة االتتماعية، الكظيلة.

 المطمب الثالث: موارد تشغيل نظام المعمومات المحوسب 

أف تكػػكف قػػادرة عمػػى تكفيرىػػا  يتكػػكف نظػػاـ المعمكمػػات مػػف صمسػػة مػػكارد أساسػػية كعمػػى المنظمػػة 
 لتعظيـ اللا دة مف استصداـ نظـ المعمكمات.

تتضػػػمف احتيػػػزة كالمككنػػػات الماديػػػة كالمػػػكاد : Hardware Resources))المـــوارد الماديـــة (1
المستصدمة في معالتة البيانات إذ ال تتضمف فكط احتيػزة مرػؿ الحاسػكب كالطابعػة كلكحػة 

إمكانيػػػػة تحػػػػديث ىػػػػذه احتيػػػػزة بشػػػػكؿ دكرم منػػػػتظـ لمكاكبػػػػة الملػػػػاتيح كغيرىػػػػا، بػػػػؿ كمػػػػدل 
 (21 :2005)النتار،الت يرات المستمرة كاالحتياتات المتتددة في المنشأة.

ـــــات  (2 : كالتػػػػػي تشػػػػػتمؿ عمػػػػػى كػػػػػؿ كمصتمػػػػػؼ أنػػػػػكاع Resources(Software)مـــــوارد البرمجي
تػػي تكتػػو التعميمػػات المطمكبػػة فػػي معالتػػة البيانػػات كمػػف ضػػمنيا متمكعػػة نظػػـ التشػػ يؿ ال

المككنػػات الماديػػة لمحاسػػكب، كتسػػيطر عمييػػا كتسػػمى بػػرامو. فينػػاؾ برمتيػػات النظػػاـ مرػػؿ 
بػػرامو نظػػاـ التشػػ يؿ الػػذم يسػػػيطر عمػػى نظػػاـ الحاسػػكب كيكػػػدـ الػػدعـ المطمػػكب لػػو ، رػػػـ 
برمتيػػات التطبيػػؽ كالتػػي ىػػي بػػرامو تكتػػو إتػػراءات كعمميػػات صاصػػة باسػػتصدامات محػػددة 

دـ النيػػػػا ي مرػػػػؿ بػػػػرامو تحميػػػػؿ المبيعػػػػات كبرنػػػػامو المرتبػػػػات لمحكاسػػػػيب مػػػػف قبػػػػؿ المسػػػػتص
 (30 :2005)قنديمتي، التنابي،كالمستحكات.
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ىػػي الكػػكل البشػػرية الكافيػػة المدربػػة التػػي تمتمػػؾ : (Human Resources)المــوارد البشــرية  (3
الكلػػػاءة الالزمػػػة إلدارة نظػػػـ المعمكمػػػػات المعتمػػػدة عمػػػى الحاسػػػػبات ا ليػػػة كتشػػػ يميا . بمػػػػا 
يتضمف عمميات دراسة كتحميؿ االحتياتػات مػف المعمكمػات كتتميعيػا كتنظيميػا كاصتزانيػا، 

دارة تمػػؾ العمميػػات كالعمػػؿ عمػػى تطكيرىػػا. : 1998)آمػػاف كعبػػدالمعطي، كاسػػترتاعيا كتػػدفكيا كا 
18) 

 وتشمل الموارد البشرية عادة عمى: 
  المســتخدم النيــائيEnd User   اللػػرد الػػذم يسػػتليد مػػف مصرتػػات نظػػاـ المعمكمػػات مرػػؿ :

 المديريف كالمحاسبيف كرتاؿ البي  كالمكظليف كالكتبة كالمستيمكيف كالميندسيف كغيرىـ.
  متخصصي نظم المعموماتSpecialists of Information Systems  متمكعة مف احفراد :

مكمػات، كيشػمؿ المتصصصػيف المتصصصيف في تطكير كتحميؿ كتصميـ كتشػ يؿ نظػـ المع
 في نظـ المعمكمات عمى: 

  انننُ ىمحممــيSystems Analysts  احفػػراد الػػذيف يدرسػػكف العالقػػة بػػيف نظػػاـ المعمكمػػات :
 كالبي ة إليتاد الحمكؿ.

  المبرمجينProgrammers .مصممي النظاـ الذيف يصنعكف البرامو كالحمكؿ اللنية : 
  مشــــغمي الحاســــوبOperatorsذيف يككمػػػػكف ب دصػػػػاؿ البيانػػػػات كالمعمكمػػػػات، : احفػػػػراد الػػػػ

 (.21: 2005)النتار،كتش يؿ النظاـ. 
إف تنظيـ مكارد البيانات في نظـ المعمكمات قد يككف  :((Data Resourcesموارد البيانات  (4

عمى شكؿ قكاعد بيانات ، قكاعد معرفة، أك بنكؾ المعمكمات التي تكفر المعمكمات إلعطاء 
 الصبرة في المكاضي  المصتملة.

التػي تشػتمؿ :(Network and Communication Resources)موارد الشبكات واالتصاالت (5
كاالتصػػػػاالت بعيػػػػدة المػػػػدل كمصتمػػػػؼ أنػػػػكاع الشػػػػبكات مرػػػػؿ  عمػػػػى تكنكلكتيػػػػا االتصػػػػاالت

)قنػػػػػػػديمتي ، اإلنترنػػػػػػػت كالشػػػػػػػبكات الداصميػػػػػػػة احنترانػػػػػػػت كالشػػػػػػػبكات الصارتيػػػػػػػة االكسػػػػػػػترانت.
 (.31: 2005التنابي،
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 يوضا مكونات  وموارد نظم المعمومات( 4شكل )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source:O’Brien, James A.(2002): Introduction to Management information Systems: 

Essentials for the Internetworked Enterprise (P25, 9th ed), Irwin, Boston Burr Ridge, 

McGraw- Hill Companies, Inc. 

 المطمب الرابش: أنواع وتصنيفات نظم المعمومات

 النظمأنواع  .1
  النظم المفتوحـةOpen System)) ىػك نظػاـ ملتػكح عمػى بي تػو الصارتيػة يػؤرر كيتػأرر فييػا:

سػػمبان أك إيتابػػان ضػػمف عالقػػة تلاعميػػة متبادلػػة كمػػا ىػػك الحػػاؿ بالنسػػبة لمتنظيمػػات اإلنسػػانية 
 (77: 2008)نصيرات،كالتي يعتبر المستشلى مف أكبرىا كأعكدىا.

 الـنظم المغمقـة((Close Systems  ال يتعامػؿ مػ  مػا ىػك صػارج حػدكده ، أم أنػو ال يسػتمـ :
أم  (29: 2005)قنػػديمتي ، التنػػابي،كال يعػػالو أم مػػدصالت مػػف بي تػػو الصارتيػػة أك يتػػأرر بيػػا.

 يتصؼ باالستكالؿ الذاتي عف بي تو الصارتية كيعمؿ بمعزؿ عنيا كنظاـ ا لة مرالن.
 

 

 

 مراقبة أداء النظام

 

 خزن موارد البٌانات
 

 المعالجة
 

 

 المدخالت
 المخرجات

System 

Activities 

 موارد الشبكات 
 وسائط االتصاالت ودعم الشبكات
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 يوضا المستشفى كنظام مفتوح( 5شكل )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (.الشارقة : إثراء لمنشر والتوزيش.78إدارة المستشفيات.)ص م(.. 2008المصدر:  نصيرات   فريد.)

 النظم الطبيعيةNatural Systems):)  كىي النظـ التي تك  في حدكد قكانيف الطبيعػة كالتػي
تعمؿ عمى ربط مصرتات النظاـ بمدصالتو، كالتي يمكػف التنبػؤ بنتا تيػا بشػكؿ عممػي عمػى 

 (77: 2011)الشكابكة،عمؿ النظاـ بأكممو.
 النظم التصنيعية((Man- Made Systems: كىي النظـ التي تظير بأشكاؿ متنكعة مستمدة

مػػف النظػػاـ التصػػنيعي، كالتػػي تتمرػػؿ بالمكتشػػلات المصتملػػة لحفػػراد كالمسػػتنبطة أساسػػان مػػف 
 (77: 2011)الشكابكة،النظـ الطبيعية.

 

 التغذٌةالراجعة

 البٌئٌة و الخارجٌةالمإثرات 

 البٌئة الطبٌعٌة و الصناعٌة. -

 البٌئة الصحٌة و الثقافٌة و التعلٌمٌة للفرد. -

 النظام السٌاسً و االقتصادي و التعلٌمً. -

 النظام الصحً الكلً. -

االحتٌاجات الصحٌة الحالٌة و المستقبلٌة و الطلب على  -

 الخدمات الصحٌة و مقدار العرض.

 دمات الصحٌة.طرق تموٌل الخ -

 التشرٌعات الصادرة عن الجهات الرسمٌة  -

 المدخالت

 المرضى-

 االطباء-

 االدارة-

المهنٌٌن الصحٌٌن -

 والمستخدمٌن

 التكنولوجٌا-

 المواد-

 االبنٌة والمنشآن-

 

 المخرجات

 حاالت تم شفائها-

 حاالت مستعصٌة-

تحسن مهارات االطباء -

والمهنٌٌن الصحٌٌن 

 اآلخرٌن

للموالٌد معدالت جدٌدة -

 والوفٌات

 إطالة عمر االفراد-

 مشاكل صحٌة جدٌدة-

 مشاكل اجتماعٌة-

 مشاكل كفاٌة إنتاجٌة-

 المشفى

 تقدٌم خدمات صحٌة شاملة-

 خدمات تعزٌز الصحٌة-

 خدمات وقائٌة-

 خدمات عالجٌة-

 خدمات اعادة تؤهٌل-
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  النظم المحسوسة والمجردةTangible & Abstract Systems 
المحسكسػػػة أك الماديػػػة تتكػػػكف مػػػف متمكعػػػة مػػػف العناصػػػر الطبيعيػػػة أك الصػػػناعية الػػػنظـ 

نمػػا يمكػػف تصػػكرىا عكميػػان مرػػؿ  المحكسػػبة، أمػػا الػػنظـ المتػػردة فيػػي التػػي ال يمكػػف لمسػػيا كا 
 (Gupta,2000: p13)نظاـ المعادالت التبرية.

 تصنيف نظم المعمومات حسب المستويات التنظيمية .2
التنظػيـ ك اإلدارة كاصػتالؼ الميػاـ أدل لضػركرة تنػكع نظػـ المعمكمػات نظران الصتالؼ مسػتكيات 

 كىي تتمرؿ با تي: (25-23 :2004)البكرم ،تبعان لممستكيات اإلدارية المصتملة كما ذكرىا

 Operational – Level Information  Systems   نظم معمومات المستوى التشغيمي (1
ىػػي نظػػـ المعمكمػػات التػػي تراقػػب عناصػػر النشػػاط كالتحػػكيالت فػػي التنظػػيـ كىػػي تكػػـك بتػػدعيـ 
لػى التنظػيـ مرػؿ إيصػاالت  مديرم اإلدارة التش يمية كذلؾ لمتابعة عناصر النشاط كالتحػكيالت مػف كا 

 المبيعات كشيكات اإليداع كنظـ احتكر كقرارات اال تماف كتدفؽ المكاد في المصن . 

 Systems          Knowledge – Level Information ت مستوى المعرفةنظم معموما (2
ىػػػي نظػػػـ المعمكمػػػات التػػػي تػػػدعـ احفػػػراد ذك مسػػػتكل المعرفػػػة المينػػػي كاحفػػػراد المتعػػػامميف مػػػ  
البيانػػات مػػف التنظػػيـ، كيمكػػف لػػنظـ مسػػتكل المعرفػػة أف تحسػػف مػػف إنتاتيػػو الميندسػػيف كالمينػػيف ، 

فة ىك مساعدة المنظمة أف تدمو أم معرفة تديدة في المنظمػة كمػا كال رض مف نظـ مستكل المعر 
تسػػاعد نظػػـ مسػػتكل المعرفػػة فػػي رقابػػة تػػدفؽ احعمػػاؿ الكرقيػػة كالمكتبيػػة داصػػؿ الػػنظـ. كتعتبػػر نظػػـ 
مسػػتكل المعرفػػة صاصػػة مػػف شػػكؿ محطػػات العمػػؿ كآليػػة المكاتػػب ىػػي التطبيػػؽ المتزايػػد النمػػك فػػي 

 المنظمات حاليان.

 Management –Level Information  Systems    المستوى اإلدارينظم معمومات  (3
نظػػـ المعمكمػػات التػػي صػػممت لتػػدعـ متابعػػة كرقابػػة اتصػػاذ الكػػرارات كاحنشػػطة اإلداريػػة لمػػديرم 
اإلدارة الكسطى. كاالىتماـ احساسي لمرؿ ىذه النظـ ىػي التأكػد مػف أف احنشػطة تنلػذ بصػكرة تيػدة 

كػػارف المصرتػػات الصاصػػة بيػػـك محػػدد بمرميػػا فػػي شػػير سػػابؽ أك سػػنة فػػي الػػنظـ. مرػػؿ ىػػذه الػػنظـ ت
 سابكة. 
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أف بعض نظػـ المسػتكل  اكنظـ المستكل االدارم تكدـ تكارير دكرية كليس فكط معمكمات مبد ية. كم
اإلدارم تدعـ الكرارات غير الركتينية كتركز عمى بعض الكرارات شبو الييكمية كالتػي عػادة مػا تكػكف 

 معمكمات بالنسبة ليا غير محددة بكضكح. الحاتة إلى ال

  Strategic – level Information  Systemsنظم معمومات المستوى االستراتيجي (4
نظػػـ المعمكمػػػات التػػػي تػػػدعـ أنشػػػطة التصطػػػيط طكيػػؿ احتػػػؿ لػػػإلدارة العميػػػا. ىػػػذه الػػػنظـ تسػػػاعد 

طكيمة احتؿ سكاء فػي المنظمػة اإلدارة العميا عمى معالتة النكد لممكاضي  االستراتيتية كاالتتاىات 
أك البي ة الصارتية. االىتماـ احساسي ليذه النظـ ىك مكاتيػة الت يػر فػي البي ػة الصارتيػة باالعتمػاد 

 عمى قدرات المنظمة الكا مة.

 .( يوضا أنواع نظم المعمومات وفقًا لممستويات اإلدارية في المنظمة6شكل )
 

 

 

 

 

 

Source: Laudon ,K., & Laudon, P.(2002): Management Information Systems: Managing 

The Digital Firm,(P39 ,7th ed),New Jersey, Prentice Hall International, Inc.  

 صنف البعض نظم المعمومات بصفة عامة ب نيا تتكون من نظامين رئيسين كاآلتي:لقد 

: تكػكـ بمعالتػة البيانػات التػي تنتتيػا كتسػتصدميا المنظمػة كاحدكار أواًل: نظم المعمومـات التشـغيمية

 (:31 :2000)الصباغ،التي تمعبيا نظـ المعمكمات التي تصنؼ ضمف ىذه الل ة ىي كما ذكرىا

 

 أنكاع المتمكعات التي يتـ صدمتيا أنكاع نظـ المعمكمات

ستراتيتيالمستكل اال  
Strategic Level 

اإلدارةمستكل   
Management Level 

 مستكل المعرفة
Knowledge Level 

 المستكل التش يمي
Operational Level 

 أعضاء اإلدارة العميا

 أعضاء اإلدارة الكسطى

 مديرك التش يؿ 
 

 العاممكف في متاؿ المعرفة كالبيانات

التسكيؽ 
 المكارد البشرية الحسابات التمكيؿ اإلنتاج  كالبي 
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تسػػتؿ كتعػػالو البيانػػات (: Transaction Processing system)المعــامالت  نظــم معالجــة (1
نتػػػاج أنػػػكاع مصتملػػػة مػػػف  الناتتػػػة مػػػف المعػػػامالت اإلداريػػػة ، كتحػػػديث قكاعػػػد البيانػػػات ، كا 

 الكرا ؽ كالتكارير.
كتكـك ب نتاج الكػرارات التشػ يمية  :(Process control system)نظم السيطرة عمى العمميات  (2

 التي تسيطر عمى العمميات المادية.
:كتكػػـك ب سػػناد اتصػػاالت المكاتػػب (Office automation systems)نظــم أتمتــو المكاتــب  (3

 كاإلنتاتية.
فتكـك بتكفير المعمكمات الضركرية لعممية اتصاذ أك إصدار الكػرارات  نظم المعمومات اإلدارية: ثانيًا:

 اإلدارية. كاحنكاع الر يسة لنظـ المعمكمات اإلدارية ليا احىداؼ احتية:

ــة  (1 ــارير المعموماتي : كتكػػـك بتكػػديـ تكػػارير  (Information reporting systems)نظــم التق
 مصططة كمكصكفة سملان إلى المديريف.

: تكـك ب سناد تلػاعمي لعمميػات صػناعة  (Decision support systems)خإسناد القرارانظم  (2
 الكرارات التي ينتزىا المدراء كتزء ر يس مف أعماليـ.

تػػكفر معمكمػػات دقيكػػة : Executive Information system))نظــم المعمومــات التنفيذيــة  (3
 كحرتة إلى اإلدارة العميا.
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 المبحث الثاني

 المعمومات الصحية المحوسبةنظم 

 تمييد

تعتبػػػػر المنظمػػػػات الصػػػػحية سػػػػكاء العامػػػػة أك الصاصػػػػة ىػػػػي البدايػػػػة أك احسػػػػاس فػػػػي تكػػػػديـ 
مصتمػػؼ الصػػػدمات الصػػػحية، كينػػػاؿ الكطػػاع الصػػػحي اىتمػػػاـ الكريػػػر مػػف البػػػاحريف سػػػكاء فػػػي متػػػاؿ 

المػػػكاطنيف، كبمػػػا أف الطػػب أك اإلدارة نظػػػران لمػػا لػػػو مػػف أىميػػػة قصػػكل تتمرػػػؿ فػػي االىتمػػػاـ بصػػحة 
المنظمػػات الصػػحية كاسػػطة فػػي تكػػديـ الصدمػػة الصػػحية فيػػي مػػالذ المرضػػى الػػذيف ينشػػدكف العافيػػة 
كاحصحاء الذيف يطمبكف الكقاية، كمف رـ تصبح مسألة تطكير الصدمة مف السمات البارزة في عمؿ 

ف اىتمامػات اإلدارة المؤسسة الصحية لمكاكبة الت ير العممي كالتكنكلكتي فػي متػاؿ الطػب، حيػث إ
العميا في كقت سابؽ كاف مكتيان نحك المكارد احساسػية مرػؿ احمػكاؿ كا الت كالكػكل العاممػة، بينمػا 
أىممػػػػت مػػػػكردان ر يسػػػػان كىػػػػك المعمكمػػػػات فػػػػي المنظمػػػػات ، كمنيػػػػا المستشػػػػليات فيػػػػي بحاتػػػػة ماسػػػػة 

 (32: 2013)السكيسي،لممعمكمات  التي تعتبر ضركرية لمزاكلة كافة نشاطاتيا.

 المطمب األول: مدخل لماىية المستشفى

 تعريف المستشفى .1
عرفػػػت منظمػػػة الصػػػحة العالميػػػة المستشػػػلى بأنيػػػا تػػػزء مػػػف تنظػػػيـ اتتمػػػاعي كطبػػػي تػػػتمصص 
كظيلتو في تكديـ رعاية صحية كاممة لمسػكاف سػكاء كانػت عالتيػة أك كقا يػة كتمتػد صػدمات عيادتػو 

مػػا أنػػو أيضػػان مركػػز لتػػدريب العػػامميف الصػػحييف كمركػػز الصارتيػػة إلػػى احسػػرة فػػي بي تيػػا المنزليػػة، ك
 (22: 2010)غنيـ،لمكياـ ببحكث اتتماعية حيكية.

أنو ال يركز عمى احىمية التكميدية لممستشلى في عالج كتشصيص  يتضا من التعريف السابق
نما ىك أكرر شمكالن باعتباره  أحد احتزاء احساسية المككنة لمنظػاـ اال تتمػاعي المرضى فحسب ، كا 

 الذم يكدـ كافة الكظا ؼ الصحية كالطبية كاإلدارية كالتعميمية.
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 خصائص ومميزات المستشفيات .2
لممستشلى طبيعة صاصػة كصصػا ص مميػزة عػف سػا ر المنظمػات احصػرل كيمكػف تمصػيص ىػذه 

 (72،ص2013)كاكتة،الصصا ص فيما يمي: 

 أكرر التنظيمات تعكيدان. تعدد كتعكد الكظا ؼ التي يككـ بيا المستشلى حيث يعتبر مف 
 فيك يشمؿ كافة الل ات الطبية ك اإلدارية. تعدد الل ات العاممة داصؿ المستشلى 
 كىػػذا راتػػ  لتعػػدد الل ػػات كتعػػدد الكظػػا ؼ داصػػؿ المستشػػلى  فمنيػػا  ازدكاج صطػػكط السػػمطة

 الصاص بالتياز اإلدارم كمنيا الصاص بالتياز الطبي.
  المستشلى نظران لصعكبة التنبؤ بحاالت المرض المتكقعة.صعكبة التنبؤ بحتـ العمؿ في 
  صػػعكبة تكيػػيـ نشػػاط المستشػػلى بالمكػػاييس العاديػػة التػػي تسػػتصدـ الكحػػدات اإلنتاتيػػة نظػػران

 لطبيعة قياس صدمات المستشلى الصدمات العالتية ، كالكقا ية ،..الخ.
  أداء الصدمػػة حيػػث إف يمتػػاز العمػػؿ داصػػؿ المستشػػلى بالدقػػة المتناىيػػة كالحػػذر الشػػديد فػػي

 احمر يتعمؽ بصحة كحياة اإلنساف.
  صػػعكبة تطبيػػؽ المػػكا ح كالكػػكانيف لتعػػدد الل ػػات كتنػػكع الكظػػا ؼ، كىػػذا يعػػكد لعػػدـ تكصػػيؼ

 الكظا ؼ تكصيلان دقيكان، مما يؤدم إلى كتكد تداصؿ باالصتصاصات كالكاتبات. 
 الوظائف األساسية لممستشفى .3

عػف بعػػض بسػبب اصػتالؼ احىػداؼ مػف كراء إنشػػا يا إال  تصتمػؼ كظػا ؼ المستشػليات بعضػيا
 (35:ص2013)السكيسي،أنو ىناؾ كظا ؼ أساسية تشترؾ فييا معظـ المستشليات الحديرة كىي:

  تحكيؽ مستكل عاؿ مف تكدة الرعاية الطبية كذلػؾ مػف صػالؿ حسػف التػدبير التكنػي لمرعايػة
 الطبية ، ك حسف تدبير العالقات الكا مة م  المرضى.

 .تعميـ كتدريب العامميف في المتاالت الطبية كالتمريضية كفي العمـك الطبية المساعدة 
  .تعزيز البحكث في متاالت العمـك الطبية كالعمـك احصرل التي ليا عالقة بالصحة 
  تػػكفير صػػدمات الرعايػػػة الصػػحية احكليػػػة عػػف طريػػؽ العيػػػادات احكليػػة الصارتيػػػة حيػػث يػػػتـ

فػػي ىػػذه العيػػادات كالتنسػػيؽ مػػ  العيػػادات المتصصصػػة التػػي تكػػدـ تػػكفير العنايػػة الشػػاممة  

 رعاية طبية مف مستكل أعمى.
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 المطمب الثاني: نظم المعمومات الصحية

 تعريف نظام المعمومات الصحي .1
ىناؾ تعريلات متعددة لنظـ المعمكمات الصحية كرغـ عدـ كتكد تكافؽ با راء حػكؿ أم صػي ة 

عالميان أف المعمكمات الصحية أمر ضركرم التصاذ الكرارات الصحية محددة، كلكف مف المتلؽ عميو 
عمى تمي  مستكيات اليـر الصحي مف مستكل رعاية المرضػى اللرديػة إلػى إدارة البػرامو الصػحية، 

 (Who, 2009:p4)كصكالن إلى مستكل السياسة العامة حيث يتـ اتصاذ الكرارات االستراتيتية.
ك يرىا مػف نظػـ المعمكمػات فينػاؾ مػف عرفيػا عمػى أنيػا ر  كتعتبر نظـ المعمكمات الصحية

نظػػاـ يعمػػؿ عمػػى تحكيػػؿ البيانػػات سػػكاء مػػف المصػػادر الداصميػػة أك الصارتيػػة إلػػى معمكمػػات كيكػػـك 
بتكصيميا في شكؿ مال ػـ إلػى المػديريف بتميػ  المسػتكيات الكظيليػة السػتصداميا فػي الكقػت المال ػـ 

ط كاإلدارة كالرقابػػػػػػػة عمػػػػػػى احنشػػػػػػػطة المتعمكػػػػػػة بالمؤسسػػػػػػػة كبلعاليػػػػػػة فػػػػػػػي اتصػػػػػػاذ الكػػػػػػػرارات لمتصطػػػػػػي
، كعرفتػػػو منظمػػػة الصػػػحة العالميػػػة بأنػػػور النظػػػاـ الػػػذم يػػػدمو تميػػػ  (101: 2013)كاكتػػػة،الصػػػحيةر.

البيانػػػػات كيعالتيػػػػا ك يكررىػػػػا ليسػػػػتصدـ المعمكمػػػػات الضػػػػركرية لتطػػػػكير كتحسػػػػيف كلػػػػاءة الصػػػػدمات 
 (WHO,2004: p3)صدمات الصحيةر.كفعاليتيا ب دارة أفضؿ عمى كافة مستكيات ال

بأنػػػػػػػو رمتمكعػػػػػػػة مػػػػػػػف العناصػػػػػػػر كالمككنػػػػػػػات  (p3:2000)كآصػػػػػػػركف  Lippeveldكعرفػػػػػػػو 
كاإلتراءات المنظمة، التي تيدؼ لمحصكؿ عمى المعمكمات التي تدعـ الكرارات اإلدارية كالطبية في 
كؿ مستكيات النظاـ الصحير، كمػا يعػرؼ بأنػور نسػؽ أك نمػط تنظيمػي صػاص تتبنػاه المؤسسػة ليػتـ 

ة لرفػػػ  كلػػػاءة عمميػػػة اتصػػػاذ الكػػػرارات فػػػي بكاسػػػطتو تحكيػػػؿ البيانػػػات الناتتػػػة إلػػػى معمكمػػػات مال مػػػ
نظػػػػاـ المعمكمػػػػػات ((WHO,2004,p.3 كعرفػػػػت ، (WWW.fiseb.com)المكتبػػػػة اإللكتركنيػػػػة،المؤسسػػػػةر

بأنػػػػو ر نظػػػػاـ معمكمػػػػات مصػػػػمـ صصيصػػػان لممسػػػػاعدة فػػػػي إدارة كتصطػػػػيط البػػػػرامو . الصػػػحي اإلدارم
 الصحية بدالن مف تكفير الرعايةر

نظػػاـ المعمكمػػات الصػػحي المحكسػػب عبػػارة عػػف ربػػط كػػؿ مػػف كبحسػػب تكػػدير الباحرػػة تػػرل أف 
البرمتيات كالمكارد البشػرية كالشػبكات كاحتيػزة الالزمػة إلدارة المنظمػات الصػحية كتنظػيـ أعماليػا، 
دارة المعمكمػػػات المرتبطػػػة بمتػػػاؿ تكػػػديـ الرعايػػػة  كالكػػػادرة عمػػػى حلػػػظ كمعالتػػػة كتصػػػزيف كاسػػػترتاع كا 

 يف تكدة كنكعية الصدمات الصحية.الصحية كرف  كلاءة احداء كتحس
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كتعتمػػد نظػػـ المعمكمػػات الصػػحية بصػػكرة كبيػػرة عمػػى البيانػػات المتدفكػػة مػػف المصػػادر المصتملػػة فػػي 
الػػنظـ الصػػحية كىػػي نكعػػاف : مصػػادر بيانػػات معتمػػدة عمػػى السػػكاف، مصػػادر بيانػػات معتمػػدة عمػػى 

ىا السػكاف : تعػداد السػكاف، المرافؽ الصػحية، كمػف أىػـ كسػا ؿ تمػ  البيانػات الصػحية التػي مصػدر 
-2013كمسكحات احسر المعيشية كنظػاـ تسػتيؿ الكقػا   الحيكيػة.) الصطػة االسػتراتيتية الكطنيػة:

لمصتمػؼ  بحاتػة إلػى أنػكاع مصتملػة مػف المعمكمػات ( لذا ف ف كاضعي السياسات الصحية9: 2015
 : ي تشمؿالمستكيات اإلدارية عند التصطيط لتصميـ نظاـ المعمكمات الصحي كالت

 كالبي ػػات  كالبي يػػة سػػمككية أك كراريػػة كاالقتصػػاديةالعكامػػؿ االتتماعيػػة  المحػػددات الصػػحية
 الكريبة التي تعمؿ ضمف النظاـ الصحي. 

  البنيػػػة السياسػػػة كالتنظػػػيـ كالصػػػحةالمرتبطػػػة كالمػػػدصالت فػػػي النظػػػاـ الصػػػحي كالعمميػػػات ،
 .المعمكمات الصحينظاـ ية كالمالية ك كالمرافؽ كالمعدات، كالتكاليؼ، المكارد البشر التحتية 

  كاسػػتصداـ أداء أك مصرتػػات النظػػاـ الصػػحي مرػػؿ تػػكافر كسػػيكلة الكصػػكؿ إلييػػا كتكدتيػػا
حمايػػػة مػػػف المصػػػػاطر المسػػػتصدـ كال الحتياتػػػػاتالنظػػػاـ  كاسػػػتتابةكالصػػػدمات، المعمكمػػػات 

 المالية.
 ة.اإلعاقك، كالحاالت الصحية ك احمراض انتشارالكفيات، ك مرؿ  النتا و الصحية 
 لكافة شرا ح المتتمػ  حسػب المسػتكيات  الصدمات كتكديـمف حيث ت طية  العدالة الصحية

الحالػػػػة االتتماعيػػػػة كاالقتصػػػػادية، المتمكعػػػػة العرقيػػػػة، كالمكقػػػػ   التػػػػنس،المصتملػػػػة سػػػػكاء 
 (WHO,2008: p.2).الخ ...الت رافي

 أىمية نظام المعمومات الصحي .2
الػػنظـ ىػػك اليػػدؼ الػػذم يصػػبك إليػػو المػػديركف عنػػد تطبيػػؽ ىػػذه يعتبػػر العا ػػد مػػف اسػػتصداـ ىػػذه 

 (107: ص2013)كاكتة،التكنكلكتيا في منظماتيـ، كيمكف سرد أىـ اللكا د عمى النحك ا تي:

 .يساىـ في متاؿ التصطيط لكض  سياسة الصدمات الصحية كالطبية 
 .يساىـ في عممية تكييـ احداء 
 .يساىـ في كض  الميزانيات بدقة أكرر 
  يسػػاىـ فػػي اتصػػاذ الكػػرارات الطبيػػة التػػي تصػػدـ المرضػػى كالكػػرارات اإلداريػػة التػػي تصػػدـ الل ػػة

 العاممة.
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 .يساىـ في تحكيؽ الحد احقصى مف الرعاية الطبية المطمكبة لممرضى 
كب ض النظر عف حتـ المستشػلى كطبيعػة أنشػطتيا فػ ف كتػكد نظػـ معمكمػات صػحية فييػا أصػبح 

 (24 :2014ارات احتية: )ال رباكم،ضركرة حتمية، كذلؾ لالعتب

تسػػييؿ عمميػػػة تكػػػديـ صػػػدمات عاليػػػة التػػػكدة لممسػػػتليديف مػػػف صػػػالؿ تػػػكفير المعمكمػػػات عػػػف  (1
التػػػاريخ الطبػػػي لممػػػريض فيمػػػا يتعمػػػؽ بالتشػػػصيص كالعػػػالج حيػػػث يلضػػػؿ االحتلػػػاظ بكامػػػؿ 

 الممؼ الطبي لكؿ مريض بدالن مف كتكد مملات مستكمة.
كاالقتصادم في الكقت كالتيػد عنػد إكمػاؿ الممػؼ كسػيكلة اسػترتاع تكميص العمؿ المكتبي  (2

 المعمكمات عند الحاتة.
تعتمػػد مصرتػػات النظػػاـ فػػي تعمػػيـ كتػػدريب الكػػادر الطبػػي كالتمريضػػي كطمبػػو كميػػات الطػػب  (3

 كالتمريض كتسييؿ ميمة إتراء البحكث كالدراسة الطبية.
 تكفير التكارير اإلحصا ية عف المرضى كاحمراض. (4
ؿ ميمة تكييـ أداء احطباء كالرقابة عمى أنشطتيـ، كالمساعدة في تكييـ أداء المستشلى تسيي (5

داريػة تنليذيػة مرػؿ عػدد حػػاالت  بشػكؿ كامػؿ، حيػث تسػتصدـ ىػذه التكػارير حغػػراض طبيػة كا 
 الدصكؿ، المككث، الم ادرة، متكسط فترة المككث، معدؿ انش اؿ احسرة، معدالت الكفيات.

 متعمكة بت ذية البيانات كطريكة تصزيف كاسترتاع المعمكمات.تذليؿ الصعكبات ال (6
 ضماف أمف المعمكمات مف صالؿ تكزي  الصالحيات الصاصة لمستصدمي النظاـ. (7
 أىداف نظام المعمومات الصحي .3

 يسعى نظاـ المعمكمات الصحي إلى تحكيؽ احىداؼ ا تية:

 ،كالنتا و النيا ية حنشطتيا  تحديد مكاييس أساسية لمكارد كاستصدامات تمي  المستشليات
باالعتماد عمى تحميػؿ أك تشػ يؿ البيانػات المحاسػبية الصػادرة منيػا، مػ  تحديػد أك تكحيػد 
الحصكؿ عمػى تمػؾ البيانػات تسػييالن لتحميميػا أك تشػ يميا بيػدؼ الحصػكؿ عمػى مؤشػرات 

 أك مكاييس ذات مضاميف مكحدة لتمي  المستشليات.
 مب عمى الصدمات الصحية ت رافيان كاتتماعيا.تكفير مصزكف المعمكمات عف الط 
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  بيانات عف معدالت احداء لكؿ مينة مف العامميف بالمستشليات المنافسة كالمكممة. مرػاؿ
ذلػػػػػؾ تصػػػػػزيف بيانػػػػػات عػػػػػف مستشػػػػػليات الػػػػػكالدة يسػػػػػاعد فػػػػػي تصطػػػػػيط الصدمػػػػػة الصػػػػػحية 

 لمستشليات احطلاؿ.
  تشػ يميا السػتصراج المؤشػرات كالتنبػؤ استصداـ الحاسبات اإللكتركنية في تحميػؿ البيانػات ك

 بالنتا و.
  تػػكفير البيانػػات كالمعمكمػػات عػػف احنشػػطة المتصصصػػة كاالصتصاصػػات النػػادرة ، كمػػدل

 (WWW.fiseb.com)المكتبة اإللكتركنية،تكفرىا في بعض أك كؿ المستشليات.

 كتتمرؿ احىداؼ االستراتيتية لنظـ المعمكمات الصحية اللمسطينية في ا تي:

  تعزيػػػز قػػػدرات مراكػػػز كزارة الصػػػحة ذات العالقػػػة بنظػػػاـ المعمكمػػػات الصػػػحي فػػػي متػػػاؿ
 التصطيط كالرصد كالمراقبة كتتنيد المكارد.

 .االستصداـ احكؼ ء لممكارد مف صالؿ نظاـ معمكمات صحية كطني شامؿ 
  تعزيػػػػػػػز نظػػػػػػػاـ الرصػػػػػػػد الكبػػػػػػػا ي لمراقبػػػػػػػة اتتاىػػػػػػػات كنتػػػػػػػا و احمػػػػػػػراض السػػػػػػػارية كغيػػػػػػػر

 (12 :2015-2013ستراتيتية الكطنية لنظاـ المعمكمات الصحية، السارية.)اال

 المطمب الثالث: نظم معمومات المستشفيات واألنظمة الفرعية

 Hospital Information System نظام معمومات المستشفى .1
إف المستشليات ك يرىا مف المنظمات تحتاج في تسػيير أعماليػا إلػى معمكمػات تتبػادؿ بػيف 

العاممة في المستشلى، إذ يعتبر نظاـ معمكمػات المستشػليات مػف بػيف الػنظـ اللرعيػة مصتمؼ احطر 
اليامػػػة التػػػي تكػػػكف النظػػػاـ الكمػػػي لممستشػػػليات كتنظػػػيـ إنسػػػاني اتتمػػػاعي ىػػػادؼ يػػػؤرر عمػػػى احداء 

 (102: ص2013)كاكتة،الكمي لممستشلى.

نظػاـ معمكمػات “بأنػو  (Amin,2011: p.210)كمػا ذكػره. ويعرف نظام معمومات المستشـفى

 ةمتكامػػؿ ضػػصـ يػػدعـ المتطمبػػػات المعمكماتيػػة لممستشػػليات بمػػا فػػػي ذلػػؾ اإلدارة الماليػػة كاإلكمينيكيػػػ

يسػتصدـ فػي إدارة المعمكمػات  بأنو نظاـ معمكمات شػامؿ كمتكامػؿ مكسكعة زىمكؿ كعرفتو ”لممرضى

أفضػػؿ كأسػػرع رعايػػة كييػػدؼ إلػػى تمكػػيف المستشػػلى كالعػػامميف فييػػا مػػف تكػػديـ  ،اإلداريػػة كالسػػريرية
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كيشمؿ مرؿ ىذا النظاـ متمكعة مف الكحدات المتضمنة فيو كالتي ت طػي أنشػطة محػددة ، لممرضى

 مػف مرؿ تستيؿ المرضػى، المصتبػرات، احشػعة، التمػريض، الصػيدلية، كغيػر ذلػؾ في العمؿ الطبي

لمػكاد كاحتيػزة الطبيػة التكانب المالية مرؿ تكملة الرعاية كالتأميف الصحي، كالتكانب اإلدارية مرػؿ ا

الماليػػػة اإلداريػػػة  يسػػػاعد النظػػػاـ عمػػػى سػػػيكلة تسػػػري  إعػػػداد التكػػػارير( ك 2013)كغيرىػػػا مػػػف المػػػكارد

المصتملة م  الػتحكـ التػاـ السابكة  كالطبية بكؿ دقة، كيعطي لممؤسسات الكدرة عمى تحضير التكارير

 (2011)عبد اليادم،ستشلى.في تسيير الم

 نظام معمومات المستشفى ( يوضا7شكل )

 

 

 

 

 

(.عمان: دار الفكر ناشرون 54(: إدارة السجالت الطبية في المستشفيات الحديثة.)ص2011المصدر: العجموني  موسى )
 وموزعون.

 النظم الفرعية لنظام معمومات المستشفى .2
إدارية مرػؿ كما تـ تكضيحو في التعريؼ ف ف نظاـ معمكمات المستشلى يتككف مف أنظمة معمكمات 

نظاـ معمكمات المالية كنظاـ ش كف المكظليف كمنيا نظـ المعمكمات الكظا لية مرػؿ نظػاـ معمكمػات 
المصتبػػػر كاحشػػػعة كالصػػػيدلية كالسػػػتالت الصػػػحية كنظػػػـ أصػػػرل متعػػػددة، فلػػػي اللكػػػرات التاليػػػة سػػػيتـ 

 التعرؼ عمى أىـ نظـ معمكمات المستشليات المتطكرة.

 Electronic Health Record (HER)تروني أواًل: السجل الصحي اإللك

النظاـ           
 المعمكمات الطبي

 نظاـ معمكمات المستشلى

النظاـ المعمكمات 
 اإلدارم

إدارة 
 الموارد

 الطبيةالييئة 
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مػػ  التطػػكرات اليا مػػة كالمتسػػارعة فػػي تكنكلكتيػػا المعمكمػػات كاالتصػػاالت تتسػػابؽ دكؿ العػػالـ حاليػػان 
نحك التكتو لتطبيؽ أنظمة الصحة اإللكتركنية كالتي يعد الستؿ الصحي االلكتركنػي أحػد ملاتيحيػا 

 ( 2010:1احساسية.)سالمة،

 تعريف السجل الصحي اإللكتروني  .1
بأنػػػو ر كريكػػػة  (Norcal,2008:p1)كيمكػػف تعريػػػؼ السػػػتؿ الصػػػحي اإللكتركنػػػي كمػػا أشػػػار إليػػػو 

قانكنية تحتكم عمى معمكمات إلكتركنية لممريض كىك يسيؿ العمؿ حعضػاء فريػؽ الرعايػة الصػحية 
 المريضر.حيث تبكى ىذه المعمكمات سرية تستعمؿ مف الستؿ إلى الطبيب رـ إلى 

بأنو ر ستؿ إلكتركني طكلي يتضمف معمكمات طبيػة عػف   (Mclean,2006:p1)كقد عرفو 
المريض يتكلد أرنػاء لكػاء المػريض مػ  الطبيػب كتشػمؿ ىػذه المعمكمػات عػادة المالحظػات، احدكيػة، 

يب التاريخ الطبي إذا كاف لممريض ستؿ سابؽ، بيانات المصتبر كتكارير المعالتة الذم يعتمده الطب
 في أم مستشلى أصر يراتعيا المريضر.

مف صالؿ ما تكدـ ترل الباحرة أف الستؿ الصحي اإللكتركني عبارة عف ممؼ إلكتركني يشتمؿ 
داريػػة ت طػػي كافػػة التكانػػب المتعمكػػة بشػػككل المػػريض، يتضػػمف  عمػػى معمكمػػات طبيػػة كتمريضػػية كا 

مكمػػػػات طبيػػػػة تتعمػػػػؽ بالتػػػػاريخ معمكمػػػػات إداريػػػػة تتعمػػػػؽ بالبيانػػػػات الشصصػػػػية لممػػػػريض، إضػػػػافة لمع
 المرضى كنتا و اللحكص المصبرية كالتشصيصية.

 أىمية السجل الصحي اإللكتروني .2
 إلى أف أىمية الستؿ الصحي اإللكتركني تنب  مف صالؿ:(Fraser,2005 :p85) أشار 

 .تصلض تكملة أنظمة المعمكمات 
 .تكديـ مالحظات سريرية كاضحة كتيدة 
  احدكية بما يشتمؿ عمى تحذيرات الحساسية كعدـ التكافؽ الدكا ي.دعـ الكرارات في اصتيار 
 .تزكيد برسا ؿ تذكارية عف مكاعيد الدكاء كالمكاحات 
 .تكديـ التحذيرات عف النتا و المصبرية غير الطبيعية 
 .تزيد برنامو المراقبة حيث يتضمف مصرتات التكارير كالمكازنة كالمصزكف 
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  مرض السكرل كض ط الدـ كالكمب.إدارة احمراض المزمنة مرؿ 
 (Malakar,2006: p140-141)كتتمرؿ أىمية الستؿ الصحي اإللكتركني كما ذكرىا

  اسػػتبداؿ السػػتالت الطبيػػة الكرقيػػة التػػي قػػد تكػػكف غيػػر مكتممػػة أك يصػػعب قراءتيػػا كالعرػػكر
 عمييا.

  تػػػكفير المعمكمػػػات كاسػػػترتاعيا مػػػف مصػػػدرىا بدقػػػة فػػػي أم كقػػػت كمكػػػاف، كالتػػػي تتطمػػػب 
 مساحة أقؿ مف المكارد اإلدارية.

 .تبسيط أتمتو كىيكمية سير العمؿ السريرم المحتممة 
  تكفير الدعـ المتكامؿ لمتمكعة كاسعة مف أنشطة الرعاية التي تتضمف دعـ الكرار كالرقابػة

حاالت احشعة كالمصتبرات اإللكتركنية كعرض نتا تيا.  كا 
  تحميميػػا بسػػيكلة لممراتعػػة الطبيػػة كالبحػػكث الحلػػاظ عمػػى البيانػػات كالمعمكمػػات التػػي يمكػػف

 كضماف التكدة كالرصد الكبا ي كدعـ التعميـ الطبي.
 ( يوضا أىمية السجل الطبي في الرعاية الطبية لممريض8شكل )

 

 

 

 

 

 

 

 

ناشرون (.عمان: دار الفكر 32(: إدارة السجالت الطبية في المستشفيات الحديثة.)ص2011المصدر: العجموني  موسى )
 وموزعون.
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 وظائف السجل الصحي اإللكتروني .3
ىناؾ متمكعة مف الكظا ؼ التي يتب أف يكفرىا نظاـ الستالت الصحية اإللكتركنية لتكديـ أكبر 

 :(Malakar,2006: p140-141)قدر مف الكلاءة كالتكدة بمتاؿ الرعاية الصحية كىي كما ذكرىا

الكصكؿ اللكرم إلى المعمكمات احساسية مرؿ  ةإمكاني المعمومات والبيانات الصحية: (1
تشصيص المرضى كنتا و اللحكصات المصبرية كاحدكية الذم مف شأنو يساعد عمى اتصاذ 

 الكرارات السريرية السميمة بالكقت المناسب.
قدرة لتمي  مكدمي الرعاية الصحية المشاركة ب عدادات متعددة  ءإعطا إدارة النتائج: (2

الصتبار التديدة كالكديمة لتحسيف سالمة المرضى كزيادة فعالية لمكصكؿ إلى نتا و ا
 الرعاية.

الكدرة عمى دصكؿ كتصزيف أكامر الكصلات كاالصتبارات كغيرىا مف الصدمات  إدارة النظام: (3
 في نظاـ الكمبيكتر يؤدم لزيادة الكضكح كالحد مف االزدكاتية كسرعة تنليذ احكامر.

 ؿ التذكير كالتنبييات، حيث أنيا تساعد في تكديـ أفضؿ طريؽ رسا فع دعم اتخاذ القرار: (4
الممارسات السريرية كضماف اللحكص الدكرية كالممارسات الكقا ية كالتداصالت الدكا ية 

 كتسييؿ التشصيص كالمعالتة.
كلاءة كأمف المعمكمات كسيكلة التكاصؿ بيف وسائل الربط واالتصاالت اإللكترونية:  (5

لضماف استمرارية الرعاية كتكفير التشصيص كالعالج بالكقت مكدمي الصدمات كالمرضى 
 المناسب  كالتعرؼ عمى التداصالت الدكا ية كالحد مف احعراض التانبية.

تمؾ الكسا ؿ التي تتيح لممرضى الدصكؿ إلى ستالتيـ الصاصة، كتكفير  دعم المريض: (6
االصتبارات الذاتية لتحسيف التلاعؿ بتبادؿ المعمكمات كالكياـ بعمميات المراقبة المنزلية ك 

 السيطرة عمى الحاالت المرضية المزمنة مرؿ السكرم.
اإلدارية المحكسبة مرؿ أنظمة تحديد المكاعيد كتحسيف كلاءة  تاحدكا العمميات اإلدارية: (7

 المستشليات كالعيادات في تكديـ الصدمات بالكقت المناسب لممرضى.
مف معايير مكحدة لمبيانات تمكف منظمات ض التقارير وتخزين البيانات اإللكترونية (8

 الرعاية الصحية االستتابة بسرعة أكبر إلعداد التكارير الصاصة كدعـ سالمة المرضى.
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 معوقات تطبيق السجل الصحي االلكتروني .4
 أف معكقات تطبيؽ الستؿ الصحي اإللكتركني تتمرؿ با تي:(Wastson,2006 :p27)قد أشار

  البيانات السريرية كنكص المصطمحات الطبية المعتمدة رالكياسيةر.مشكالت تتعمؽ ب دصاؿ 
 .قمة المعرفة كاإللماـ بتكنية الحاسكب 
 .مكاكمة الت يير مف قبؿ العديد مف مكدمي الرعاية الصحية 
 .التكملة العالية لمحاسكب كأنظمتيا م  قمة الدعـ المالي 
  ة حسب الطمب .قمة االىتماـ مف المزكديف بالنسبة لممعمكمات المتكفر 
  االىتمامات التػي أريػرت مػف قبػؿ محترفػي الرعايػة الصػحية كالمرضػى كالمتتمػ  عامػة حػكؿ

 الصصكصية كالسرية كالدقة لممعمكمات المتكلدة إلكتركنيان.
 .عدـ كتكد معرفة كافية لدل المكظليف عف أنظمة تصنيؼ المرض 
 قضايا الككل العاممة كنكص الميارات الكافية لدل المكظليف. 
  الكضػػايا البي يػػة كاحسػػالؾ الكيربا يػػة كتػػكفير الكيربػػاء باإلضػػافة إلػػى كميػػة ككيليػػة المسػػاحة

 الالزمة حتيزة الحاسكب.
 Radiology Information System (RIS)ثانيًا: نظام معمومات األشعة 

 تعريف نظام معمومات األشعة .1
سػػكبية  يػػتـ اسػػتصداميا مػػف قبػػؿ يعػػرؼ  نظػػاـ معمكمػػات احشػػعة بأنػػو عبػػارة عػػف قاعػػدة بيانػػات حا 

أقساـ احشعة في المستشليات، كذلؾ لتصزيف البيانات الصاصػة بأشػعة المػريض كالصػكر كمعالتتيػا 
عػػداد  كتكزيعيػػا. كيتكػػكف ىػػذا النظػػاـ بشػػكؿ عػػاـ مػػف عمميػػة متابعػػة المػػريض كتدكلػػة المكاعيػػد،  كا 

مكانػػػات متابعػػػة الصػػػكرة اإلشػػػعاعية، كمػػػا أنػػػو  ػػػا مكمػػػالن لنظػػػاـ معمكمػػػات تكريػػػر بالنتػػػا و كا  يعػػػد نظامن
)مكسكعة المستشلى كيمرؿ ضركرة ىامة الستكماؿ العمؿ بشكؿ فعاؿ في ممارسات استصداـ احشعة.

 (28/10/2013ـ، بتاريخ 2013كيكيبيديا،

  Picture Archiving & Communication  System (PACS)نظام أرشفة الصورة الطبية الباكس 
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كبيف احتيزة الطبية الرقمية، فيك معمكمات المستشلى حمكة الكصؿ بيف نظاـ  PACSيعتبر الػ 
مف احتيزة الطبية مف  (.الكحيد الكادر عمى تحصيؿ المعمكمات الرقمية )مف صكر كأفالـ كرسكـ

لمحصكؿ عمى المعمكمات المستمة لممريض كربطيا معمكمات المستشليات تية، كاالتصاؿ بنظاـ 
 (.2008)شماس،الطبية مف تية أصرل.بمعمكمات احتيزة 

 (.2008)شماس  كما يكضحيا كىنا نتد أف لكؿ كممة مدلكليا ضمف ىذا النظاـ
: تحصػػػػػيميا مػػػػػف التيػػػػػاز الطبػػػػػي كتصزينيػػػػػا كمعالتتيػػػػػا رقميػػػػػان كتكزيعيػػػػػا Pictureالصػػػػػكرة  -

كقػػد تكسػػ  ىػػذا المليػػكـ الحكػػان ليشػػمؿ احفػػالـ التػػي قػػد تنػػتو عػػف بعػػض احتيػػزة ، كطباعتيػا
 طرة الكمبية.سمرؿ تياز الك

: تصػػزيف الصػػكر كاحفػػالـ عمػػػى كسػػا ط تصػػزيف عاليػػة السػػرعة ككبيػػػرة Archivingاحرشػػلة  -
 الحتـ.

: تعنػػػػي تكػػػػديـ تميػػػػ  صػػػػدمات االتصػػػػاالت الالزمػػػػة لنكػػػػؿ Communicationاالتصػػػػاالت  -
أك فيمػػا بػػيف التتييػػزات  PACSـ   الصػػكرة سػػكاء مػػف التيػػاز الطبػػي إلػػى تتييػػزات نظػػاـ اؿ

 الطرفيات المككنة لو.ك 
: يعني النظاـ البرمتػي الػذم يػكفر الكاتيػات التصاطبيػة كالكظػا ؼ البرمتيػة Systemنظاـ  -

 التي تمكف المسترمر مف استرمار إمكانات النظاـ.
 

 فوائد نظام معمومات األشعة .2
  إدارة المػػػريض: يمكػػػف النظػػػاـ مػػػف إضػػػافة الصػػػكر كالتكػػػارير الصاصػػػة بػػػالمريض لمسػػػتالت

 إللكتركنية كمف رـ استرداىا كعرضيا مف قبؿ المكظؼ المصرح لو.الصحية ا
 .تدكلة المكاعيد: تدكلة مكاعيد المرضى سكاء لممرضى الداصمييف أك العيادات الصارتية 
 .تتب  المريض:  يمكف مف تتب  إتراءات المريض الصاصة باحشعة منذ لحظة الكبكؿ 
 صػػػػدار التكػػػػارير كانػػػػت تكػػػػارير صاصػػػػة بمػػػػريض معػػػػيف أك سػػػػكاء : اإلبػػػػالغ عػػػػف النتػػػػا و  كا 

 (22/00/2002  بتاريخ (www.biohealthmatics.com.متمكعة مف المرضى
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 Pharmacy Information System (PIS)ثالثًا: نظام معمومات الصيدلية 

 تعريف نظام معمومات الصيدلية .1
عمميػة صػرؼ احدكيػة يعد مػف أكرػر أنظمػة المعمكمػات الصػحية اسػتصدامان، فيػك يعمػؿ عمػى تبسػيط 

كمراقبػػػة المصػػػزكف ككػػػذا مراقبػػػة الترعػػػات الدكا يػػػة حسػػػب مػػػا كصػػػلة الطبيػػػب كمنػػػ  التضػػػارب فػػػي 
 (104: 2013)كاكتة،الكصلات العالتية إف كتد.

كيعرؼ نظاـ معمكمات الصيدلية عمى أنو نظاـ معمكمات مككف مف متمكعػة مػف الػنظـ الحاسػكبية 
تحسػيف فعاليػة ىػذه احقسػاـ كسػالمة المرضػى، كتصلػيض التكػاليؼ المعكدة، كىذه النظـ تعمػؿ عمػى 

 (66،ص2010)دكيؾ،كالتلاعؿ الكامؿ م  نظاـ معمكمات المستشلى.

فينػػػػػػػػػػػػػػاؾ بعػػػػػػػػػػػػػػض احنشػػػػػػػػػػػػػػطة التػػػػػػػػػػػػػػي اسػػػػػػػػػػػػػػتصدمت نظػػػػػػػػػػػػػػـ معمكمػػػػػػػػػػػػػػات الصػػػػػػػػػػػػػػيدلية كتتمرػػػػػػػػػػػػػػؿ  
 (22/10/2013بخاريخ ، www.biohealthmatics.com)با تي:

يمكػػف نظػػاـ معمكمػػات الصػػيدلية مػػف المسػػاعدة  برعايػػة المرضػػى مػػف  الفحــص الســريري : (1
صػػالؿ مراقبػػة التلػػاعالت الدكا يػػة كمضػػاعلات احدكيػػة، حيػػث إنػػو عنػػد إدصػػاؿ كصػػلة طبيػػة 
يمكػػف لمنظػػاـ التحكػػؽ لمعػػرؼ مػػا إذا كػػاف ىنػػاؾ أم تلاعػػؿ بػػيف أرنػػيف أك أكرػػر مػػف احدكيػػة 

اكليػا المػػريض، أك إذا تػـ إعطػاء الترعػػة المناسػبة بنػاء عمػػى عمػر المػريض ككزنػػو التػي يتن
 كالعكامؿ اللسيكلكتية احصرل.

فعنػد تمكػي أمػر  ييستصدـ إلتراء كصلة طبية لمريض داصمػي أك صػارت إدارة وصفة طبية: (2
بصػػرؼ كصػػلة طبيػػة تكابػػؿ مػػ  المنتتػػات الدكا يػػة المتاحػػة كيػػتـ متابعتػػو مػػف صػػالؿ النظػػاـ 

لػػػذم كصػػػؼ الػػػدكاء كطباعػػػة ممصػػػكات الكصػػػلة حػػػكؿ كيليػػػة أصػػػذ احدكيػػػة بنػػػاء عمػػػى كػػػؿ ا
 كصلة.

الصػػػيدليات تتطمػػػب ركافػػػة التػػػرد المسػػػتمر مػػػف أتػػػؿ ضػػػماف أف احدكيػػػة  إدارة المخـــزون : (3
ضمف فترة الصالحية حيػث إنػو يصػعب يػدكيان إتػراء تػرد دقيػؽ، فػنظـ معمكمػات الصػيدلية 

الػػداصمي مػػف المنتتػػات الدكا يػػة كتػػكفر التنبييػػات عنػػد تمكػػف مػػف المحافظػػة عمػػى المصػػزكف 
 كتكد كميات أقؿ مف الكمية المحددة كمف رـ تكفير الكميات المناسبة مف المكرديف.

http://www.biohealthmatics.com/
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: يػػػتـ إدارتيػػػا مػػػف صػػػالؿ النظػػػاـ كتحتػػػكم عمػػػى تلاصػػػيؿ أدكيػػػتيـ مالمـــا أدويـــة المـــريض  (4
. كتسػػػػتصدـ ىػػػػذه المالمػػػػح الحاليػػػػة كالسػػػػابكة كالحساسػػػػية المعركفػػػػة كالكياسػػػػات اللسػػػػيكلكتية

صدار أمر كصلة طبية.  الستصداـ اللحص السريرم كا 
:  يمكػػف النظػػاـ مػػف إنشػػاء التكػػارير التػػي تبػػدأ مػػف تحديػػد أصػػناؼ احدكيػػة إنشــاء التقــارير (5

 المستيمكة كتكملة احدكية المشتراه.
لتلاعػؿ مف الميـ أف تككف نظـ معمكمات الصيدلية قادرة عمػى ا التفاعل مش النظم األخرى: (6

مػػػ  الػػػنظـ احصػػػرل مرػػػؿ نظػػػـ المعمكمػػػات السػػػريرية لتمكػػػي أكامػػػر الكصػػػلات الطبيػػػة، كنظػػػاـ 
 المعمكمات المالية إلعداد اللكاتير. 

  laboratory Information Systems (LIS)رابعًا: نظام معمومات المختبر

كتعػػػد يعتمػػػد مسػػػتكل الرعايػػػة الصػػػحية بدرتػػػة كبيػػػرة عمػػػى مسػػػتكل الصػػػدمات التشصيصػػػية،   
التكصػؿ إلػى  فالصدمات التي يكدميا المصتبر مف أىـ ىذه الصدمات، فلي كرير مف اححياف ال يمكػ

التشػػػػصيص النيػػػػا ي أك إلػػػػى إعػػػػداد صطػػػػة متكاممػػػػة لعػػػػالج كرعايػػػػة المػػػػريض إال بعػػػػد معرفػػػػة نتػػػػا و 
عػػد اللحػكص المصبريػػة، كعمػػى ذلػػؾ فػ ف نكعيػػة الصػػدمات المصتبريػػة كتكفيرىػا فػػي التكقيػػت المناسػػب ي

 (16: 2012مف العناصر الر يسة لتكديـ رعاية متميزة لممريض.)الشاكم،

ىكر نظاـ برمتي يحكسػب عمػؿ مصتبػرات التحاليػؿ الطبيػة  ويعرف نظام معمومات المختبر 
ابتػػداء مػػف اسػػتكباؿ طمػػب التحاليػػؿ إلػػى تحصػػؿ كمعالتػػة النتػػا و كمػػف رػػـ طباعتيػػا، كقػػد يعػػالو ىػػذا 

الالزمػػػػة لمتحميػػػػؿ كتكتييػػػػا إلػػػػى احقسػػػػاـ المصتملػػػػة لممصتبػػػػر بحسػػػػب  النظػػػػاـ عمميػػػػة تحديػػػػد العينػػػػات
 (28: ص2014االصتصاص.)ال رباكم،

 وتتمثل أىم الفوائد التي يقدميا نظام معمومات المختبر باآلتي:  

  .يزيد اإلنتاتية 
 .يسرع في الكقت الالـز إلصراج النتا و 
  كفعالية.يعالو كميات كبيرة مف العينات كالنماذج بأماف 
  .يزيد مف دقة كفعالية البيانات( (Chee:2007 
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 المطمب الرابش: أمن وسرية نظم المعمومات الصحية

م  ازديػاد عػدد المستشػليات التػي ترغػب باسػتصداـ الممػؼ الصػحي اإللكتركنػي، كالحاتػة لنظػاـ 
قػػػكانيف كطنػػػي لتبػػػادؿ معمكمػػػات المرضػػػى بػػػيف المراكػػػز الصػػػحية المصتملػػػة، سػػػتزداد الحاتػػػة لكضػػػ  

لحماية ىذا النظاـ الصحي اإللكتركني،  لذا البد مػف تػكفير قاعػدة بيانػات صػحية مكرػكؽ بيػا عمػى 
أف يتـ تبادليا مف صالؿ أنظمة إلكتركنية آمنػة لحمايػة البيانػات كالمحافظػة عمػى سػرية كصصكصػية 

)الحبالنػػي، .المعمكمػػات العتبػػارات قانكنيػػة كأصالقيػػة لضػػماف مسػػتكل تػػكدة كتكػػديـ الصػػدمات الصػػحية
 مدكنة الكاتب(

بأنػػو ر المحافظػػة عمػػى المعمكمػػات مػػف الضػػياع أك التمػػؼ أك الت ييػػر أكمػػف  يعــرف أمــن المعمومــات
تسػػريبيا إلػػى تيػػة غيػػر مصتصػػة، كمػػا يعنػػي أيضػػان المحافظػػة عمييػػا مػػف احصطػػار الطبيعيػػة ككػػذلؾ 

ك التزكيػػر كالتعػػديؿ أك حمايتيػػا مػػف احصطػػار المكصػػكدة مرػػؿ االصتػػراؽ بيػػدؼ الحػػذؼ أك السػػرقة أ
 ( 46: 2009)الدكيش،الكرصنة.

تشػػػػمؿ عنصػػػػريف ر يسػػػػيف ىمػػػػا: كمػػػػا ذكرىا)عبػػػػد الػػػػرحمف باشػػػػيخ، نظػػػػـ أمػػػػف البيانػػػػات حيػػػػث أف 
 المعمكمات الصحية(

الحمايػػة مػػف تعطػػؿ النظػػاـ مػػف العكامػػؿ الصارتيػػة مرػػؿ الحريػػؽ كالعكاصػػؼ كالتػػي قػػد تسػػبب  (1
 .فكد معمكمات ميمة

 . مصرح بوالحماية مملات الحاسب مف االستصداـ غير  (2
كمػا يتػب حمايػة ، كلذلؾ فمػف الضػركرم االحتلػاظ بنسػخ احتياطيػة مػف البيانػات فػي أمػاكف مأمكنػة

ككضػػػ  السياسػػػات كاإلتػػػراءات التػػػي تكلػػػؿ عػػػدـ ، البػػػرامو مػػػف الليركسػػػات كفحصػػػيا بصػػػلة دكريػػػة
 .انتكاليا إلي نظاـ المعمكمات

 كصية المعمكمات فتتطمب حمايتيا رالرة أساليب ر يسة ىي:أما بالنسبة لصص 
  مصػػػرح ليػػػـ التسػػػمح لحشػػػصاص غيػػػر ال يشػػػمؿ غمػػػؽ احتيػػػزة بأقلػػػاؿ : الحمايـــة الماديـــة

 باستصداميا.
  بحيث ال يتمكف مػف اسػتصداـ النظػاـ ان كتعتبر كممات المركر احكرر شيكع: الحماية الفنية

كيككف لكؿ شصص كممة مركر صاصة كال يسمح لو ب عطا يا ، إال بعد إدصاؿ كممة المركر
كعػػادة مػػا تسػػمح كممػػات السػػر لحشػػصاص باسػػتصداـ أتػػزاء النظػػاـ التػػي تتصػػؿ ، حػػدأحم 
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المعمكمػػات  كاحسػػمكب الرػػاني لمحمايػػة اللنيػػة ىػػك التشػػلير كيػػتـ بكاسػػطتو تحكيػػؿ ،بعممػػو فكػػط
غايػػػػة فػػػػي السػػػػرية مرػػػػؿ  كتسػػػػتصدـ لتشػػػػلير معمكمػػػػات، إلػػػػي أحػػػػرؼ كأشػػػػكاؿ غيػػػػر مليكمػػػػة

معمكمػات المرضػى النلسػػييف كمرضػى اإليػدز أمػػا أىػـ أسػاليب الحمايػػة اللنيػة فيػك اسػػتصداـ 
مملػػػات تسػػػتؿ حركػػػة النظػػػاـ بحيػػػث يػػػتـ معرفػػػة احشػػػصاص الػػػذيف قػػػامكا باسػػػتصداـ النظػػػاـ 

 .كالعمميات التي قامكا بيا م  كافة المعمكمات عف الزماف كالمكاف
 السياسػػات احمنيػػة المكتكبػػة كتػػكزع عمػػى المػػكظليف لالطػػالع : مل السياســات اإلداريــة وتشــ

تدريب المكظليف عمى اإلتراءات التي تكلؿ المحافظة عمى أمػف البيانػات ، كالعمؿ بمكتبيا
 )باشيخ، نظـ المعمكمات الصحية(.اإلتراءات العكابية في حالة عدـ االلتزاـ، المعمكمات كسرية

 لممعمومات الصحية وتطوراتياالمطمب الخامس: تطبيقات ىامة 

دكف المتػػػػاالت  لػػػػـ يكػػػػف تػػػػأرير الحاسػػػػكب كتكنكلكتيػػػػا المعمكمػػػػات مكتصػػػػران عمػػػػى متػػػػاؿ معػػػػيف
الميالديػػة عنػػدما بػػدأت  ؿ السػػتيناتالمتػػاؿ الطبػػي بػػدأ اسػػتصداـ الحاسػػكب منػػذ أكا ػػفلػػي  احصػػرل ،

ككػػػاف التطبيػػػؽ محصػػػكران فػػػي  ،كالماليػػػةة بعػػػض البػػػرامو اإلداريػػػأتمتػػػو بعػػػض المستشػػػليات تحػػػاكؿ 
كػاف ك  . يكالتحميؿ اإلحصاالمصتبرات الطبية  كبعض إتراءات متاالت محددة كمعمكمات المرضى

 .استصداـ الحاسكب في المتاؿ الصحي لتأرير ركرة التكنكلكتيا صالؿ السبعينات أرر كبير عمى

لكف بلضؿ التطكر أصبحت ك ، كبيرة كالعتاد صالؿ السبعينات كاف النظاـ أكرر مركزية كاحتيزة
كشػػيدت  ،بالمتػػاؿ الصػػحي أصػػ ر كأقػػؿ سػػعران كتنافسػػت شػػركات البػػرامو فػػي إنتػػاج بػػرامو صاصػػة

لممسػتصدـ  كسػمحت الشػبكات الداصميػة الرمانينات الميالدية انصلاضان ممحكظػان فػي أسػعار المعالتػات
تػػػراءة فػػػي منتصػػػؼ تطػػػكران أكرػػػر  ككػػػاف ىنػػػاؾ. بػػػدمو قكاعػػػد البيانػػػات كالمشػػػاركة فػػػي المعمكمػػػات
الحاسكبية لتسمح بتبادؿ المعمكمات كالمشاركة في  الرمانينات بظيكر احنظمة اإللكتركنية كالشبكات

أدركػػػػػت إدارة المستشػػػػػليات ظيػػػػكر مشػػػػػكمة إدارة النظػػػػػاـ الصػػػػػحي  كمػػػػف ىنػػػػػا، نظػػػػاـ مركػػػػػزم كبيػػػػػر
آصػػر  ان ية تطػػكر شػػيدت الرعايػػة الصػػحـ 1990 كفػػي بدايػػة ،المعمكمػػات الطبيػػة كالتصطػػيط لتكنكلكتيػػا

كبظيػكر ىػذا النظػاـ ت يػرت العالقػات فػي  تطػكير الػنظـ المدمتػة صصكصػان بعػد ان كبيػر  ان كت ير  مذىالن 
 الرعايػػة الصػػحية كأصػػبحت العالقػػة الرنا يػػػة بػػيف الطبيػػب كالمػػريض مصتملػػة حيػػث أصػػػبحت متػػاؿ

 صػػبحلعالقػػات بػػيف المػػريض مػػف تيػػة كبػػيف المصتصػػيف فػػي الرعايػػة الصػػحية مػػف تيػػة أصػػرل كأا
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كيمكػف (.2007)سػتار تػايمز،المريض يتعامؿ م  عدد غيػر محػدكد مػف المصتصػيف فػي متػاؿ الصػحة
 تكضيح أىـ تطكرات تكنكلكتيا المعمكمات كاالتصاالت الصحية كالتي تتمرؿ في ا تي:

 E Health and Tele-medicineأواًل: الصحة اإللكترونية والتطبيب عن بعد 

تطبيػػػؽ نظػػػـ المعمكمػػػات كاالتصػػػاالت فػػػي المتػػػاالت الطبيػػػة إف الصػػػحة اإللكتركنيػػػة ىػػػي 
المتالـز لتكنيػة المعمكمػات كاالتصػاالت )النكػؿ  ـكالصحية في نلس المكق  كعف بعد ،أك االستصدا

اإللكتركنػػي، التصػػزيف، االسػػترتاع، المشػػاركة. الػػخ( فػػي متػػاالت الرعايػػة الصػػحية بمػػا فييػػا مػػف 
داريػػػة كذلػػػؾ فػػػي المكقػػػ  نلسػػػو أك عػػػف بعػػػد. تطبيكػػػات طبيػػػة كصػػػحية كتعميميػػػة كبحريػػػة )تريػػػدة كا 

 النظػاـ كػاف اليػدؼ احساسػي مػفلكد تطػكر الطػب عػف بعػد مػ  بدايػة الرمانينػات ك ( 2008الرياض،
 مكازيػػة لتمػػؾ التػػي تكػػدـ فػػي المػػدف الكبيػػرة كالعكاصػػـ ىػػك تكػػديـ صػػدمات طبيػػة فػػي المنػػاطؽ الريليػػة

المػػريض كالطبيػػب بمػػا يػػكفر أكبػػر قػػدر مػػف الراحػػة المػػريض كالتكاصػػؿ بػػيف  انتكػػاؿتكميػػؿ نلكػػات ك 
لممريض الذم قد يعاني مف متاعب السػلر إلػى المػدف الكبيػرة كاالنتكػاؿ لمسػافات بعيػدة بمػا يضػر 

 (2011)مميكة، فطيمة،بصحتو.

كتعرؼ منظمة الصحة العالمية الطب عف بعػد بأنػو اسػتعماؿ تكنكلكتيػا االتصػاالت لتكػديـ 
مكاف إلى آصر، بينما تعرؼ الصػحة اإللكتركنيػة بانيػا مصػطمح تديػد  صدمات كمعمكمات طبية مف

يصػػػػػػػػؼ متمكعػػػػػػػػة اسػػػػػػػػتصدامات تكنكلكتيػػػػػػػػا المعمكمػػػػػػػػات كاالتصػػػػػػػػاالت اإللكتركنيػػػػػػػػة فػػػػػػػػي قطػػػػػػػػاع 
 (.2009)االتحاد احكركبي لالتصاالت، الصحة.

ة فػػي )اييػػاب ، رػػكر  كىنػػاؾ العديػػد مػػف أنػػكاع التطبيػػب عػػف بعػػد تصػػنؼ حسػػب التكنكلكتيػػا المسػػتصدمة:
 تعميـ الرعاية الصحية(

كىػػك النكػػؿ المتػػزامف لمبيانػػات الطبيػػة اليامػػة مػػف المنػػاطؽ النا يػػة  :Telemetryالكيػػاس عػػف بعػػد  -1
 إلى مستشلى مركزم.

كىػك التكػديـ المتػزامف لمصػدمات الطبيػة  Store&forward:التطبيب عف بعػد بػالتصزيف كاإلرسػاؿ  -2
كيتصذ ذلؾ شكؿ رسالة بريد إلكتركني بالكسا ط المتعددة ترسؿ إلى طبيب استشػارم بكاسػطة إحػدل 
صػػػػدمات االتصػػػػاالت اإللكتركنيػػػػة كمنيػػػػا اإلنترنػػػػت. كيكػػػػـك الطبيػػػػب االستشػػػػارم بمراتعػػػػة البيانػػػػات 

المػػػريض فػػػي المنػػػاطؽ النا يػػػة. كتليػػػد ىػػػذه المرسػػػمة إليػػػو، كمػػػف رػػػـ إرسػػػاؿ رأيػػػو بػػػنلس الطريكػػػة إلػػػى 
 الطريكة بصكرة أساسية في الحاالت الطبية غير الطار ة.
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كىك نمط آصر مػف : Video conference Telemedicineالتطبيب عف بعد بالمؤتمرات الليديكية  -3
ة، كبػيف التكديـ المتزامف لمصدمات الطبية كيتصذ شكؿ مؤتمر فيديك مباشر بيف المريض كمكدـ الحالػ

طبيػػػب استشػػػارم فػػػي مستشػػػلى ر يسػػػي حيػػػث يكػػػـك الطبيػػػب االستشػػػارم بمراتعػػػة البيانػػػات المتعمكػػػة 
بالمريض قبؿ عكد المؤتمر، كمف رـ يترم المؤتمر عمى اليكاء، كبعد ذلؾ يرسؿ تكريران مكتكبػان عػف 

 رأيو في الحالة.
ى فػػي بيػػكتيـ. كيػػتـ كضػػ  كىػػك تزكيػػد الرعايػػة الصػػحية لممرضػػ :Home careالرعايػػة المنزليػػة  -4

تياز صاص في المنزؿ لممػريض ينكػؿ معمكمػات أساسػية مرػؿ معػدؿ النػبض، ضػ ط الػدـ، كمػف رػـ 
 نكؿ تمؾ المعمكمات إلى طبيب يكتد في مركز طبي بعيد. 

 وتتضمن االتجاىات التي ظيرت حديثا الستخدام التطبيب عن بعد فيما يمي:
 تكميؿ كقت كتكملة نكؿ المرضى بصكرة كبيرة.يؤدم استصداـ التطبيب عف بعد إلى  -1
تكنيف الصدمات الطبية العاتمػة فػي المنػاطؽ النا يػة كالريليػة كذلػؾ بنكػؿ الصػكر الطبيػة لممراكػز  -2

 الطبية الر يسة لمتكييـ كاإلرشاد مف قبؿ احطباء االصتصاصييف المناسبيف.
الػػبعض بػػالرغـ مػػف  ـلالتصػػاؿ ببعضػػيإتاحػػة اللرصػػة لحطبػػاء الػػذيف يتػػركف أبحارػػان إكمينيكيػػة  -3

 بعدىـ الت رافي، بحيث يتبادلكف ستالت المرضى كالصكر التشصيصية.
تحسػػػيف التعمػػػيـ الطبػػػي لحطبػػػاء العػػػامميف فػػػي المنػػػاطؽ الريليػػػة، حيػػػث يمكػػػف ربػػػط العديػػػد مػػػف  -4

 المستشليات الريلية بمستشلى تامعي ر يسي.
 Medical Smart Card ثانيًا: البطاقات الصحية الذكية 

نظػػػػػاـ البطاقػػػػػة الطبيػػػػػة الذكيػػػػػة التػػػػػي تتكافػػػػػؽ مػػػػػ  المعػػػػػايير العالميػػػػػة لممعمكمػػػػػات الطبيػػػػػة 
اإللكتركنيػػة، كيمكػػػف تحػػديريا أك قراءتيػػػا مػػف أم برنػػػامو أك نظػػاـ طبػػػي يتكافػػؽ مػػػ  ىػػذه المعػػػايير. 
فبمترد تمرير ىذه البطاقة عمى التياز المصصػص لػذلؾ، يحصػؿ الطبيػب المصػتص أك المستشػلى 

سػػيكلة عمػػى التػػاريخ الطبػػي الكامػػؿ لممػػريض، الػػذم يتضػػمف تميػػ  البيانػػات كالمعمكمػػات الطبيػػة كب
لتطكر مشػكالتو الصػحية مرػؿ العمميػات التراحيػة التػي أتريػت لػو، أك إذا كػاف يعػاني مػف حساسػية 
ضػػػػد أدكيػػػػة أك مػػػػكاد معينػػػػة، كالتشصيصػػػػات كالمالحظػػػػات كالعالتػػػػات الطبيػػػػة كنتػػػػا و االصتبػػػػارات 

ؿ السػػػابكة التػػػي تعػػػد ميمػػػة، كبصاصػػػة فػػػي حػػػاالت الطػػػكارئ، احمػػػر الػػػذم يسػػػرع فػػػي إنكػػػاذ كالتحاليػػػ
 (.2011)سالمة،المرضى كالتدصؿ سريعا كعالتيـ.



64 
 

 Health on the Internet اإلنترنت عمى الصحةثالثًا: 

إف االنترنػػت ىػػي الشػػبكة الكبػػرل فػػي العػػالـ تصػػؿ بػػيف ماليػػيف الحكاسػػيب ،كالنمػػك الػػدراماتيكي 
لإلنترنت قد تمب عالـ تديد مف المعمكمػات لكػؿ مػف متصصصػي الصػحة كمسػتيمكي الصػحية فػي 
الكصكؿ إلى المعمكمات الصحية حيث يتكفر سمسمة عريضة مف المكاقػ  الصػحية كمػف صػالؿ ىػذه 
المكاقػػػػ  الصػػػػحية عمػػػػى اإلنترنػػػػت يمكػػػػف لممسػػػػتليد الكصػػػػكؿ إلػػػػى أصبػػػػار الصػػػػحة كمعمكمػػػػات عػػػػف 

يضػػػان المسػػػاىمة فػػػي متمكعػػػات المناقشػػػة، كقػػػد أصػػػبح المػػػريض قػػػادر عمػػػى احمػػػراض، كباإلمكػػػاف أ
االتصاؿ كالكصكؿ إلى الصدمة الصحية كىك تالس في منزلو كيتكاصؿ م  الطبيب كيشرح المرض 

كميػػة  (كيحػػدد المكعػػد كيسػػتعرض تميػػ  الصػػدمات الطبيػػة حتػػى لػػك كػػاف مكػػدـ الصدمػػة فػػي بمػػد آصػػر.
 (.17/12/2014بالبكرية، بتاريخ  الصحة العامة كالمعمكماتية الصحية

 المطمب السادس: تحديات ومعوقات تطبيق نظم المعمومات في األجيزة الحكومية

يمكف تصػنيؼ أىػـ المعكقػات المتعمكػة باسػتصداـ نظػـ المعمكمػات فػي احتيػزة  الحككميػة إلػى رالرػة 
 إدارية، كمعكقات بشرية، كمعكقات تكنية. ةمعكقات تنظيمي

داريةأواًل : معوقات   تنظيمية وا 
إف أىػػػػػػػػـ المعكقػػػػػػػػات المرتبطػػػػػػػػة باسػػػػػػػػتصداـ تكنكلكتيػػػػػػػػا نظػػػػػػػػـ المعمكمػػػػػػػػات فػػػػػػػػي احتيػػػػػػػػزة  

الحككميػػػػػػة ىػػػػػػي انعػػػػػػداـ التصطػػػػػػيط كالتنسػػػػػػيؽ كالرقابػػػػػػة عمػػػػػػى احنشػػػػػػطة المتعمكػػػػػػة باسػػػػػػتصداـ ىػػػػػػذه 
التكنكلكتيػػػػػا، كذلػػػػػؾ كنتيتػػػػػة لعػػػػػدـ كتػػػػػكد سياسػػػػػة عامػػػػػة فنيػػػػػة مكحػػػػػدة عمػػػػػى مسػػػػػتكل الدكلػػػػػة فػػػػػي 

إلضػػػػافة لكتػػػػكد فتػػػػكة ىا مػػػػة بػػػػيف اللكا ػػػػد المرتكبػػػػة التػػػػي يلتػػػػرض أف تكػػػػدميا نظػػػػـ با ىػػػػذا المتػػػػاؿ.
المعمكمػػػػػػات لحتيػػػػػػزة اإلداريػػػػػػة كبػػػػػػيف اللكا ػػػػػػد التػػػػػػي يػػػػػػتـ الحصػػػػػػكؿ عمييػػػػػػا كيرتػػػػػػ  ذلػػػػػػؾ لسػػػػػػببيف 

 (10-9: 2005)محمدعمي، ر يسيف ىما:
 فػػػي  أف نظػػػـ المعمكمػػػات قػػػد تػػػـ إدصاليػػػا إلػػػى الكحػػػدات اإلداريػػػة بػػػدكف إتػػػراء أيػػػة ت ييػػػرات

 اليياكؿ التنظيمية أك في اإلتراءات التش يمية.
  أف يػػتـ إدصػػاؿ تكنيػػة المعمكمػػات فػػي كػػؿ إدارة حككميػػة أك قسػػـ بشػػكؿ مسػػتكؿ عػػف احقسػػاـ

 كاإلدارات احصرل دكف كتكد سياسة مشتركة بيف اإلدارات لتنليذ استصداـ المعمكمات. 
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 ثانيًا: معوقات بشرية
العناصػػر فػػي أم نظػػاـ، إذ بػػدكف ىػػذا العنصػػر ال يمكػػف حم يعتبػػر العنصػػر البشػػرم ىػػك أىػػـ 

نظاـ أف يحكؽ أىدافو المرتكة، فالمعػدات كا الت كاحتيػزة ككػؿ كسػا ؿ التكنيػة الحديرػة مػا ىػي إال 
 (10،ص2005)محمدعمى، كتتمرؿ تمؾ المعكقات في ا تي: عناصر صاممة بدكف العنصر البشرم

 ا المتػاؿ كصاصػػة بالنسػبة لمكػػكادر التطكيريػة كػػالمحمميف نػدرة الكػػكادر اللنيػة المتصصصػػة فػي ىػػذ
كالمبػرمتيف كميندسػي الصػػيانة كغيػرىـ، الكػػادرة عمػى االرتكػػاء بمسػتكل اسػػتصداـ تكنكلكتيػا نظػػـ 

 المعمكمات بشكؿ عممي كفعاؿ. 
  اللتكة الكبيرة اللاصمة بيف اللنييف العامميف في متاؿ نظـ المعمكمات كبيف المستليديف مف ىػذه

ظـ، ممػػا يػػؤدم لتصػػميـ أنظمػػة ال تمبػػي حاتػػة المسػػتليديف فػػي معظػػـ الحػػاالت، كىػػذا يعنػػي الػػن
 ىدر المزيد مف الكقت كالمكارد.

  تكاتو استصداـ نظـ المعمكمات فػي احتيػزة اإلداريػة الحككميػة فػي بعػض الػدكؿ العربيػة صاصػة
الحكسػبة مػف تكمػػيص ذات العمالػة الكريلػة العػدد مشػكالت ذات طػاب  اتتمػػاعي نظػراب لمػا تسػببو 

ل اء الكرير مف الكظا ؼ، مما يؤدم إلى مكاكمة العامميف حم تكنكلكتيا تديدة.  فرص العمؿ كا 
  إمكانيػػات اسػػتصداـ ىػػذه التكنكلكتيػػا فػػي تيديػػد الحريػػات الشصصػػية لحفػػراد كغيرىػػا مػػف العكامػػؿ

ات المعمكمػات ك االتتماعية، فكمما زاد التكدـ التكنكلكتي، كمما أصبح مف الصعب حمايػة شػبك
زادت تكملة تمؾ الحمايػة، احمػر الػذم يتطمػب التصطػيط لمكاتيتػو كاإلعػداد الركػافي كاالتتمػاعي 

 لتكبؿ ىذه التكنكلكتيا.
 ثالثًا: معوقات تقنية وفنية

 .عدـ إنتاز البنى التحتية كالشبكات المطمكبة لالتصاالت 
 محدكدية انتشار استصداـ الحكاسيب في المتاالت الحياتية. 
  معكؽ الم ة صاصة كأف معظػـ المػكارد المكتػكدة عمػى الشػبكة ىػي بالم ػة اإلنتميزيػة يكابػؿ

 (23،ص2013)السكيسي،ذلؾ قمة المكاق  كالمكارد العربية المتكفرة فييا.
إنو عند الحديث عن التحديات والعوائق التي تواجو تطبيـق نظـم المعمومـات   (2007)عرابي  ويرى

 البد من التمييز بين المؤسسات التي ىي في قيد اإلنشاء والقائمة بالفعل وىي كاآلتي:

 تطبيؽ نظـ المعمكمات الصحية في المؤسسات التي في طكر اإلنشاء: (1
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ة العاليػػة لتركيػػب ىػػذه احنظمػػة، كفػػي إيتػػاد تنحصػػر العكا ػػؽ فػػي ىػػذه المؤسسػػات فػػي التكملػػة الماديػػ
 احطر البشرية الكادرة عمى تش يميا. 

 تطبيؽ نظـ المعمكمات الصحية في المؤسسات الصحية الكا مة فعالن :  (2
  ت ييػػػػر المػػػػالؾ العػػػػددم لممؤسسػػػػة الصػػػػحية مػػػػ  مراعػػػػاة المتطمبػػػػات الناتتػػػػة عػػػػف تركيػػػػب

 مطات مصتصة.المنظكمة. إذ يحتاج ت يير المالؾ إلى قرار مف س
 مػ  بيانػات  م كرفضػو لمتعامػؿت يير عكمية المػالؾ العامػؿ الػذم تعػكد العمػؿر الػكرقي التكميػد

 إلكتركنية غير مممكسة ماديان.
  في المؤسسة الصحية. المستندةت يير طريكة العمؿ كالدكرة 
  فػي ىػذا المتػاؿ تػدف  أصػحاب الكػرار إلػػى  الػدكؿ المحيطػةإف عػدـ كتػكد تتػارب را ػدة فػي

الشؾ في إمكاف نتػاح تطبيػؽ مرػؿ ىػذه احنظمػة، كمػف ررػـ انتظػار ال يػر ليربتػكا نتػاح ىػذه 
 احنظمة قبؿ اعتمادىا في مؤسساتيـ. 

  تطبيؽ نظاـ المعمكمات الصحي يتطمب مدة زمنية طكيمة تمتد حتى صمس سنكات كمف ررػـ
صػالؿ السػنكات  لمنظػاـ، متتػاىميف النكػد الػذم يكتػو بالصبريتب أف يتمت  الكا مكف عمييا 

 احكلى مف التطبيؽ.
  عدـ تكحيد تيكد المؤسسات العميا المسػؤكلة كالناتتة عف تبعرر تيكد المؤسسات الصحية

دارة الصدمات الطبية. تتمرؿ فيك  عف الكطاع الصحي  كزارة الصحة كالتعميـ العالي كا 
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 المبحث الثالث

 الوظيفياألداء 

 تمييد

تتميز المستشليات بتعدد كتنكع التركيبة البشػرية فييػا، كصصكصػان الصػحية التػي ليػا عالقػة 
مباشػػرة بالصػػدمات الطبيػػة كالصػػحية كاحطبػػاء، الممرضػػكف، مسػػاعدم التمػػريض...الخ، كمػػ  تعكػػد 

كديمػو مػف الكظا ؼ كالمياـ التي يمارسكنيا ىؤالء كتداصميا م  بعضيا الػبعض، مػف صػالؿ مػا يػتـ ت
صدمات عالتية يكمية، فكؿ ذلؾ يتطمب اعطاء مكضكع استصداـ المكارد البشػرية الصػحية المتاحػة 
ليذه المستشليات أىمية كبرل، حتى يتسنى لمكا ميف عمػى تسػييرىا معرفػة مػدل كلػاءة عممياتيػا مػف 

يـ التػػػي ( ك يعتبػػػر مليػػػـك احداء مػػػف الملػػػاى333: 2012صػػػالؿ مكضػػػكع احداء كتكييمػػػو )الحاج، 
نالػػػت نصػػػيبان كافػػػران مػػػف االىتمػػػاـ كالبحػػػث فػػػي الدراسػػػات اإلداريػػػة بشػػػكؿ عػػػاـ كفػػػي دراسػػػات المػػػكارد 
البشرية بشكؿ صاص، كذلؾ حىمية المليكـ عمى مستكل اللرد كالتماعة كالمنظمة ، كىك المحصمة 

ينػة كيصتمػػؼ النيا يػة لمػا يكػكـ بػػو مكظػؼ أك مػدير مػػف أعمػاؿ أك أنشػطة مرتبطػة بكظيلػػة إداريػة مع
ف كتد عامؿ مشترؾ.) مطير،  (37: 2013عف كظيلة حصرل كا 

 المطمب األول: األداء الوظيفي 

 مفيوم األداء الوظيفي .1
لكد تعػددت ملػاىيـ احداء الػكظيلي كفكػان  راء الكتػاب كالبػاحريف، كلعػؿ ذلػؾ يرتػ  إلػى اصػتالؼ 

احعماؿ كما يتب أف تنتز، كىذا ينستـ م  اتتاىاتيـ اللكرية، كيمكف تعريؼ احداء بأنو ر إنتاز 
اتتاه بعض الباحريف في التركيز عمى إسيامات اللرد فػي تحكيػؽ أىػداؼ المنظمػة مػف صػالؿ درتػة 
تحكيؽ إتمػاـ ميػاـ كظيلتػو، حيػث يعبػر احداء عػف السػمكؾ الػذم تكػاس بػو قػدرة اللػرد عمػى االسػياـ 

 (35: 2005في تحكيؽ أىداؼ المنظمةر.) الصناؽ، 

أنو رإتماـ المكظػؼ لمميػاـ التػي تػـ تحديػدىا لػو، كيمكػف النظػر  (300،ص2009)ذياب،رفوكع
لػػحداء أيضػػان عمػػى أنػػو االسػػتعداد لمعمػػؿ كالنتيتػػة المترتبػػة عػػف ىػػذا التشػػ يؿر كعرفػػو ) أبػػك شػػيصو، 

( بأنػػو رمتمكعػػة مػػف الشػػركط الكاتػػب تكافرىػػا إلنتػػار عمػػؿ لتحكيػػؽ أىػػداؼ معينػػة، 217: 2000
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م بأنو رعبارة عف سمكؾ كظيلي ىادؼ ال يظير نتيتة قكل أك ض كط نابعػة مػف داصػؿ كعرفو المر 
اللػػػػرد فكػػػػط، كلكنػػػػو نتيتػػػػة تلاعػػػػؿ كتكافػػػػؽ بػػػػيف الكػػػػكل الداصميػػػػة لملػػػػرد كالكػػػػكل الصػػػػارتي المحيطػػػػة 

 ( 46: 2009بور.)

دعـ  مف ذلؾ يمكف الككؿ بأف احداء ىك سمكؾ يسيـ فيو اللرد لتحكيؽ أىداؼ المنظمة عمى أف يتـ
 ىذا السمكؾ مف قبؿ إدارة المنظمة. 

 ولتوضيا مفيوم األداء ينبغي تحميمو وفقًا لآلتي:

 :يعبػػر احداء عػػف نتيتػػة العمػػؿ المرتبطػػة باللعاليػػة كالكلػػاءة، لػػذلؾ تصتمػػؼ  ســعة االســتعمال
ملاىيـ احداء باصتالؼ استصداميا مف قبؿ احفراد كالمنظمات، فعمى مستكل المنظمة يعني 

تية كالكدرة عمى المنافسة، أما عمى مستكل المكظؼ فيعني مدل إدراكػو لمنػاخ العمػؿ اإلنتا
كبي تػػو الداصميػػة كالصارتيػػة، حيػػث يتكقػػؼ احداء عمػػى اإلدراؾ كمػػدل اصتالفػػو مػػف مكظػػؼ 

 حصر.
 :بمعنػػػى أف يشػػػير لمتمكعػػػة مػػػف المصرتػػػات أك احىػػػداؼ التػػػي تسػػػعى المنظمػػػة  الشـــمول

كارد الالزمػة لػذلؾ، بمعنػى الػربط بػيف النشػاطات كاحىػداؼ التػي لتحكيكيا باستصداـ كافة الم
 تسعى المنظمة لتحكيكيا.

 :باعتبار أف أداء المنظمة ككؿ مرتبط بالت يرات في البي ة الصارتية كعناصرىا. التطور 
 :يتكػػكف احداء مػػف عػػدد مػػف العكامػػؿ المكممػػة لبعضػػيا  األداء غنــي بالمكونــات المتناقضــة

العكامػػؿ المتناقضػػة، كمػػا ىػػك الحػػاؿ عنػػد رغبػػة اإلدارة فػػي تصلػػيض  الػػبعض كمتمكعػػة مػػف
التكملػػة، كفػػي نلػػس الكقػػت تحسػػيف نكعيػػة المنتتػػات كالصػػدمات التػػي تكػػدميا كالحلػػاظ عمػػى 

 (66: 2009الركح المعنكية لحفراد.)الدكيش،
 (323: 2012)العربي،  والخارجية من أىميا: ةويت ثر األداء بجممة من العوامل الداخمي

 :كتشمؿ التكدـ التكنكلكتي، المكاد الصاـ، الييكؿ التنظيمي، كطػرؽ كأسػاليب  العوامل الفنية
 العمؿ.
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 :تػؤرر بشػكؿ كاضػح كمباشػر عمػى كلػاءة المنظمػة كاحفػراد، فنكعيػة ا الت  الجوانب الفنيـة
ككميتيػػػا كالطػػػرؽ كاحسػػػاليب العمميػػػة المسػػػتصدمة فػػػي العمػػػؿ تميعيػػػا تػػػؤرر عمػػػى مسػػػػتكل 

 .اإلنتاتية
 :كتشػػػمؿ الكػػػدرة عمػػػى احداء اللعمػػػي لمعمػػػؿ، كتتضػػػمف المعرفػػػة كالتعمػػػيـ  العوامـــل اإلنســـانية

كالصبػػرة، باإلضػػافة إلػػى التػػدريب كالميػػارة كالكػػدرة الشصصػػية، كمػػا تشػػمؿ الرغبػػة فػػي العمػػؿ 
 كالتي تحدد مف صالؿ ظركؼ العمؿ المادية كاالتتماعية كحاتات كرغبات احفراد.

 في مؤشرات األداء الوظي .2
الكصػػػكؿ إلػػػى تحكيػػػؽ أىػػػداؼ المنظمػػػة فػػػي الكقػػػت المناسػػػب عمػػػى أكمػػػؿ صػػػكرة  الفعاليـــة: 1

كبأسػػمكب تيػػد مػػ  البي ػػة المحيطػػة، كفكػػان ليػػذا المليػػكـ فػػ ف اللعاليػػة تكػػاس مػػف صػػالؿ نسػػبة 
احىػداؼ التػػي تػػـ تحكيكيػا فعميػػان إلػػى احىػداؼ المصطػػط مسػػبكان ، أمػا عمػػى المسػػتكل اللػػردم 

 ة اللرد عمى تحكيؽ احىداؼ المطمكبة.فتشير إلى مدل قدر 
كتشير إلى قدرة المنظمة عمى تحكيػؽ احىػداؼ بأقػؿ التكػاليؼ، أك أف يػؤدم اللػرد  الكفاءة: 2

 ( 5: 2013عممو بأقؿ تكملة مف الكقت كالتيد كالماؿ.) زيف الديف، العترمي، 
 عناصر األداء الوظيفي .3

 (35: 2014أىميا:) ال رباكم،يتككف احداء الكظيلي مف متمكعة مف العناصر 

 : كتشػػمؿ المعػػارؼ كالميػػارات اللنيػػة كالمينيػػة كالصمليػػة العامػػة  المعرفــة بمتطمبــات الوظيفــة
 عف الكظيلة كالمتاالت المرتبطة بيا.

  :كتتمرؿ في مدل ما يدركو اللرد عف عممو الذم يككـ بو كما يمتمكو مف رغبة نوعية العمل
 ظيـ كتنليذ العمؿ دكف الكقكع في احصطاء.كميارات كبراعة كقدرة عمى التن

 :أم مكػدار العمػؿ الػذم يسػتطي  المكظػؼ إنتػازه فػي الظػركؼ العاديػة  كمية العمل المنجز
 لمعمؿ كمكدار كسرعة ىذا اإلنتاز.

 : كتشمؿ التديػة كالتلػاني فػي العمػؿ كقػدرة المكظػؼ عمػى تحمػؿ مسػ كلية  المثابرة والوثوق
نتػػاز احعمػػاؿ فػػي أك  قاتيػػا المحػػددة، كمػػدل حاتػػة ىػػذا المكظػػؼ لإلرشػػاد كالتكتيػػو العمػػؿ كا 

 مف قبؿ المشرفيف.
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 المطمب الثاني : تقييم األداء

 مفيوم تقييم األداء .1
ف اصتملت التسميات التي تطمؽ عمييا ف نيا ال تصرج عف ككنيػا  إف عممية تكييـ أداء العامميف كا 

أداء كاتبػات كمسػؤكليات كظيلتػو.  كسيمة تمكف مف إصدار حكـ مكضكعي عمى قػدرة المكظػؼ فػي
كالتحكػػؽ كػػذلؾ مػػف سػػمككو كتصػػرفاتو فػػي أرنػػاء العمػػؿ، كمػػدل التحسػػف الػػذم طػػرأ عميػػو، كذلػػؾ بمػػا 

 (217: 2000)أبك شيصة،يضمف فعالية المنظمة في الحاضر كاستمرار بكا يا كفعاليتيا في المستكبؿ.

كيعػػرؼ تكيػػيـ احداء بأنػػور عمميػػة دكريػػة ىػػدفيا قيػػاس نكػػاط الكػػكة كالضػػعؼ فػػي التيػػكد التػػي يبػػذليا 
اللرد كالسمككيات التي يمارسيا في مكقؼ معيف مػف أتػؿ تحكيػؽ ىػدؼ محػدد صططػت لػو المنظمػة 

مػػػنيو “بأنػػػو  (Pilbeam, Cobridge,2002,p.259)، كعرفػػػو (102: 2002)السػػػالـ كصػػػالح ،مسػػػبكان.ر 
راتيتي متكامؿ لتكديـ نتاح متكاصؿ لممنظمػة مػف صػالؿ تحسػيف أداء احفػراد الػذيف يعممػكف بيػا است

، كمػػػػا يعػػػػرؼ بأنػػػور عمميػػػػة قيػػػاس مكضػػػػكعية لحتػػػػـ  ”كتطػػػكير قػػػػدرات اللريػػػؽ كاحفػػػػراد المسػػػاىميف
 (87: 2005)شاكيش،كمستكل ما تـ إنتازه بالمكارنة م  المطمكب إنتازه كمان كنكعانر.

ض السػػابؽ يمكػػف اسػػػتصالص مليػػـك شػػامؿ لتكيػػيـ احداء عمػػى أنػػو عمميػػػة مػػف صػػالؿ العػػر 
مسػػػػتمرة تيػػػػدؼ إلػػػػى قيػػػػاس أداء المػػػػكارد البشػػػػرية صػػػػالؿ فتػػػػرة زمنيػػػػة معينػػػػة لتحديػػػػد أكتػػػػو الكصػػػػكر 
كاالنحرافػػػات فػػػي سػػػمككيات كأداء العػػػامميف كسػػػبؿ عالتيػػػا فػػػي الحاضػػػر كالمسػػػتكبؿ لتحكيػػػؽ منلعػػػة 

 .مشتركة لكؿ مف العامؿ كالمنظمة

 و تتميز عممية تقييم األداء بخمسة خصائص ىي: 

 إنيا عممية إدارية مصطط ليا مسبكان بشكؿ رسمي. (1
نمػػا تيػػتـ أيضػػان بنكػػاط الكػػكة التػػي  (2 إنيػػا عمميػػة إيتابيػػة ال تسػػعى إلػػى كشػػؼ العيػػكب فكػػط، كا 

 تسدىا اللرد أرناء سعيو إلى تحكيؽ اليدؼ.
إنتػػػاز الكاتبػػػات فكػػػط بػػػؿ قيػػػاس مػػػدل التػػػزاـ المكظػػػؼ بسػػػمككيات العمػػػؿ  فإنيػػػا ال تتضػػػم (3

 المطمكب منو كالنتا و التي تحككت مف االلتزاـ بيذه السمككيات صالؿ فترة التكييـ.
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إنيا عممية شاممة كعامة في كقت كاحد أم يشمؿ تكييـ احداء لتمي  العامميف في المنظمػة  (4
 إلدارية.رؤساء كمرؤكسيف في كافة المستكيات ا

ف كانػػت نتا تيػػا النيا يػػة  (5 كأصيػػران  فػػ ف تكيػػيـ أداء العػػامميف عمميػػة مسػػتمرة)غير مكسػػمية( كا 
تسػػتصرج عمػػى فتػػرات متباعػػدة، كقػػد يػػتـ التكيػػيـ عمػػى أسػػاس سػػنكم أك نصػػؼ سػػنكم أك ربػػ  

 (238: 2009)السالـ ،سنكم أحيانان.
 أىداف تقييم األداء .2
أداء الكػػكادر البشػػرية فػػي المستشػػلى بمصتمػػؼ مسػػمياتيا  إف أىػػداؼ تكيػػيـ( 301: 2009)ذيػػاب ،يػػرل 

 كتصصصاتيا كمستكياتيا اإلدارية تيدؼ إلى تحكيؽ ما يمي:

 رف  معنكيات العامميف في المستشلى كزيادة الركة بيف اإلدارة كمصتمؼ ف ات العامميف. (1
 الكشؼ عف الكدرات كالطاقات الكامنة لدل العامميف بمصتمؼ الميف كتحليزىـ. (2
شػػػؼ عػػػف مػػػكاطف الضػػػعؼ كالكصػػػكر لػػػدل العػػػامميف تمييػػػدان لكضػػػ  الصطػػػط مػػػف أتػػػؿ الك (3

تصػػػػحيح ىػػػػذه المػػػػكاطف ككػػػػذلؾ تحديػػػػد االحتياتػػػػات التدريبيػػػػة التػػػػي تعػػػػالو الكصػػػػكر لػػػػدل 
 العامميف.

 تحسيف كتطكير أداء العامميف مف مصتمؼ التكانب اللنية كاإلدارية كالمينية. (4
يتاد أسب (5 اب منطكية كمكبكلػة لكريػر مػف الكػرارات اإلداريػة فػي المساعدة في اتصاذ الكرارات كا 

 المستشلى ككرارات المكافآت، كالتدريب، النكؿ كالترقية ...الخ.
تطػػػكير المعػػػايير كاحسػػػس المعتمػػػدة لتكيػػػيـ أداء العػػػامميف بحيػػػث تكػػػكف مناسػػػبة بشػػػكؿ دا ػػػـ  (6

 لمصتمؼ الميف كالتصصصات الطبية كالتمريضية كالطبية المساندة.
تيػػػة العػػػامميف ، كتحسػػػيف اإلمكانػػػات اإلنتاتيػػػة باإلضػػػافة إلػػػى تكيػػػيـ مسػػػتكيات تحديػػػد إنتا (7

 احتكر كالركاتب الممكف دفعيا ليؤالء العامميف.
 تشتي  المكظليف كالعامميف الذيف لدييـ إنتازات مميزة كاالعتراؼ ب نتازاتيـ كمكافآتيـ. (8
 أعمى مستكل مف احداء.االستمرار ببذؿ تيكد مف قبؿ اإلدارة مف أتؿ المحافظة عمى  (9
إعطاء اللرصة لمعامميف لمعرفة إنتازاتيـ كمناقشة نتا و التكييـ ، كتزكيدىـ بالدافعية لمعمؿ  (10

 كتككية العالقة بيف الر يس كالمرؤكس.
نتاتية العامميف. (11  تحديد معكقات العمؿ التي تكاتو أداء كا 
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لعممية تكييـ احداء بيػدؼ االسػتلادة تزكيد العامميف بالت ذية العكسية كالمعمكمات الضركرية  (12
 مف ىذا التكييـ لمتكييمات الكادمة.

فػ ف عمميػة تكيػيـ احداء أصػبحت تعتبػر مػف الركػا ز احساسػية التػي تطمبيػا   ؽكبناء عمى ما سػب
إدارة المستشػػػليات، نظػػػران لطبيعػػػة الصصػػػا ص المميػػػزة لممستشػػػلى ، كالتػػػي تتمرػػػؿ بالطػػػاب  اإلنسػػػاني 

ية المكارد كتعدد الل ات العاممة بالمستشلى كتعكد الكظا ؼ الطبية كاإلدارية. كميا إضافة إلى محدكد
 أدت لضركرة است الؿ الطاقات كالمكارد البشرية المتاحة لتحسيف الكلاءة اإلنتاتية لممستشليات.

 استخدامات تقييم األداء .3
اعد فػػي اتصػػاذ الكػػرارات يمكػف لممنظمػػة اإلفػػادة مػػف نتػػا و تكيػػيـ احداء  لككنػو أداة مكضػػكعية تسػػ

 (141-139: 2006)عباس،اإلدارية المتعمكة في المتاالت ا تية: كما ذكرتيا 

عادة التخطيط االستراتيجي:  (1 ترتبط عممية تحديػد أك ت ييػر الصطػط االسػتراتيتية التخطيط وا 
د فػػي المنظمػػة بػػالكرير مػػف المت يػػرات البي يػػة كأىػػـ ىػػذه المت يػػرات ىػػي تمػػؾ المتعمكػػة بػػالمكار 

مكانيػػة اسػػترمار الطاقػػات الكامنػػة بشػػكؿ  مكانياتيػػا ، كا  البشػػرية مػػف حيػػث قػػدرتيا ككلاءتيػػا كا 
فاعػػػؿ، كلػػػذلؾ فػػػ ف نتػػػا و التكػػػكيـ ىػػػي مؤشػػػرات كاقعيػػػة تػػػكفر لممصطػػػط المعمكمػػػات الالزمػػػة 

 لمتصطيط االستراتيتي المتكافؽ م  ما سيكفر مف مكارد بشرية.
في تطكير احفراد في المنظمة مف صالؿ ما تكفره مف تستصدـ نتا و التككيـ تطوير األفراد :  (2

معمكمات حكؿ نكاط الككة كالضعؼ لدل احفراد العامميف كتساعد اإلدارة في اعتماد احسس 
 السميمة في تدعيـ نكاط الككة كتصميـ البرامو التدريبية كالتطكيرية المناسبة.

عة : األفرادرفش دوافش   (3 إذ تعػد أحػد  ، العامميف ذات أىميػة كبيػرة لحفرادإف المعمكمات المرتَّ
فالعػػػاممكف يتطمعػػػكف دكمػػػان إلػػػى معرفػػػة تطػػػكرات . العناصػػػر احساسػػػية فػػػي اإلرػػػراء الػػػكظيلي

تعكػػس درتػػة  إنيػػااإلدارة عػػنيـ كعػػف أدا يػػـ بيػػدؼ السػػعي إلػػى تحسػػيف أدا يػػـ ذاتيػػان. كمػػا 
 ب داراتيـ.عدالة اإلدارة كتدعـ ركة العامميف 

عادلػػة  أنظمػػةتصػػدـ نتػػا و تكػػكيـ احداء فػػي تصػػميـ  :محــوافز التشــجيعيةبنــاء نظــام عــادل ل (4
الكظػػػا ؼ  بػػػاصتالؼفػػػي تصػػػميـ الحػػػكافز تصتمػػػؼ  ان أسسػػػ ؾإذ إف ىنػػػا ، لمحػػػكافز التشػػػتيعية

 .كالمت يرات البي ية المؤررة عمى احداء
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 .المطمب الثالث: إجراءات تقييم األداء

 أواًل: بناء معايير األداء

احداء راحسػػاس الػذم ينسػػب إليػػو اللػرد كبالتػػالي يكػػارف بػو لمحكػػـ عميػػو، أك كيكصػد بمعػػايير 
ىي المستكيات التي يعتبر فييا احداء تيدان كمرضيان ، كأف تحديد ىذه المعايير أمر ضركرم لنتاح 
عممية تككيـ احداء حيث إنيا تسػاعد فػي تعريػؼ العػامميف بمػا ىػك مطمػكب مػنيـ بصصػكص تحكيػؽ 

كتكتيػػػػو المػػػػديريف إلػػػػى احمػػػػكر التػػػػي ينب ػػػػي أف تؤصػػػػذ بعػػػػيف االعتبػػػػار لتطػػػػكير أىػػػػداؼ المنظمػػػػة 
 حيث تتمثل عوامل تقييم أداء العاممين في:  (202: 2005)الييتي،احداءر.

يصعب معرفتو إال أنو يمكػف االسػتدالؿ عميػو مػف صػالؿ السػمكؾ المالحػظ  عامل الشخصية: 1
 كالنتا و المحككة.

د كمعرفتػػو مػػف صػػالؿ الكيػػادة، التصطػػيط ، حػػؿ المشػػكالت ، يمكػػف االسترشػػا عامــل الســموك: 2
 اتصاذ الكرارات ، االتصاؿ، العالقات الشصصية.

كىي المحصمة النيا ية لحداء كىي اليدؼ احكؿ لمتكييـ كمف السػيؿ قياسػيا مػف  النتــــائـــج : 3
 (154: 2005)المدىكف،حيث الكمية ، التكدة، التكملة، الكقت.

 ( أىـ معايير احداء كالتي تتمرؿ با تي : 85-84: 2009كقد ذكر )عمار، 

 :تػػػرتبط التػػػكدة بتميػػػ  نشػػػاطات المنشػػػأة، حيػػػث تعبػػػر عػػػف مسػػػتكل أداء العمػػػؿ،  الجـــودة
كالتػػػكدة تحمػػػؿ معػػػاني كريػػػرة كمتعػػػددة، فيػػػي ذات معنػػػى كاقعػػػي كمعنػػػى حسػػػي، فػػػالمعنى 

نتػػػاج، كنسػػػبة اللاقػػػد، الػػػكاقعي يعنػػػي التػػػزاـ المنظمػػػات باسػػػتصداـ مؤشػػػرات حكيكػػػة كمعػػػدؿ اإل
كاليدر كمف رـ استصداـ معايير كالتزاـ المنظمات بالمكاصػلات كالمكػاييس المتعػارؼ عمييػا، 
أما المعنى الحسي لمتكدة ف نو يرتكز عمى مشاعر كأحاسيس تتمكى الصدمة لممسػتليد منيػا، 

تكديـ ىػذه بمعنى اقتناعيـ كرضاىـ مف الصدمات التي يتـ تكديميا، كىؿ نتح العاممكف في 
 الصدمات بمستكل تكدة يناسب تكقعاتيـ كيمبي احتياتاتيـ.

 :مكانػات احفػراد كفػي  ليكصد حتـ العمؿ المنتز، كىذا يتب أف ال يتعػد الكمية قػدرات كا 

عف قدراتيـ كامكاناتيـ، حف ذلؾ يعني بطء احداء مما يصيب العامميف  ؿالكقت نلسو ال يك
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المستكبؿ تتمرػؿ فػي عػدـ الكػدرة عمػى زيػادة معػدالت احداء، بالتراصي كقد يؤدم لمشكمة في 

لذلؾ يلضؿ االتلاؽ عمى حتـ ككمية العمؿ المنتز كداف  لتحكيػؽ معػدؿ الكبػكؿ مػف النمػك 

 في معدالت احداء بما يتناسب م  ما يكتسبو اللرد مف صبرات كتدريب كتسييالت.

 :قابمػػة لمتتديػػد أك التعػػكيض، فيػػك ترتػػ  أىميػػة الكقػػت إلػػى ككنػػو مػػف المػػكارد ال يػػر  الوقــت
رأس ماؿ، كليس دصالن، ممػا يحػتـ اسػت اللو االسػت الؿ الصػحيح فػي كػؿ لحظػة مػف حياتنػا 

 حنو يتضاءؿ عمى الدكاـ، كيمضى إلى غير رتعو.
 :ىػػي الصطػػكات التػػي يسػػير فييػػا أداء العػػامميف، أك بمعنػػى آصػػر بيػػاف تػػكقعي  اإلجــراءات

لكاتػػب اتباعيػػا لتنليػػذ الميػػاـ، لػػذلؾ يتػػب االتلػػاؽ عمػػى لمصطػػكات كاإلتػػراءات الضػػركرية ا
الطػرؽ كاحسػاليب المسػػمكح بيػا كالمصػػرح باسػتصداميا لتحكيػػؽ احىػداؼ، كبػػالرغـ مػف كػػكف 
اإلتػػػراءات كالصطػػػكات المتبعػػػة فػػػي إنتػػػاز العمػػػؿ متكقعػػػة كمدكنػػػة فػػػي مسػػػتندات المنظمػػػة 

ؿ االتلػػػػػاؽ بػػػػػيف الرؤسػػػػػاء كالمنشػػػػػأة كفػػػػػؽ قكاعػػػػػد كقػػػػػكانيف كنظػػػػػـ كتعميمػػػػػات، إال أنػػػػػو يلضػػػػػ
أك  تكالمرؤكسيف عمى اإلتراءات المتبعة في انتاز العمؿ سكاء ما يتعمؽ ب نتاز المعػامال

تسميميا أك تسمميا حتى تككف الصكرة كاضحة لتمي  احطراؼ كال يتأرر احداء ب ياب أحػد 
 العامميف.

 أنواع معايير قياس األداء

ير محددة يكارف بيا أداؤىـ اللعمي، كالمعايير نكعػاف ىمػا يتـ قياس أداء العامميف باستصداـ معاي
 (101: 2005)شاكيش،معايير الصلات كمعايير احداء.

: كتشمؿ الصلات كالمميزات التي يتب أف تتكفر فػي اللػرد كالتػي يتػب أف معايير الصفات 1
 يتحمى بيا في عممو كسمككو ليػتمكف مػف أداء عممػو بنتػاح ككلػاءة كمػف أمرمتيػا اإلصػالص

 كالتلاني في العمؿ كاحمانة كالتعاكف كالمكاظبة...الخ، كلمصلات نكعاف ىما:_
يمكف قياسيا بسيكلة لدل اللرد مرػؿ المكاظبػة  ممموسة صفات وسمات ظاىرة وىي صفات. أ

 عمى العمؿ كالدقة فيو.
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كالتػػي يتػػد المكػػيـ صػػعكبة فػػي  صــفات وســمات غيــر ظــاىرة  وىــي صــفات غيــر ممموســة. ب
قياسيا نظران حنيا تتككف مف الصلات الشصصية لدل اللرد، كىػذه تتطمػب مالحظػة مسػتمرة 

 لكي يتمكف المكيـ مف مالحظتيا كمف احمرمة عمييا احمانة كالذكاء ، التعاكف.....الخ.
ف فػػي العمػػؿ، كىػػي تمرػػؿ المعيػػار الػػذم يػػتـ بػػو معرفػػة مػػدل كلػػاءة العػػاممي معــايير األداء : 2

 كيتـ ذلؾ بمكارنة العمؿ المنتز لمعامميف م  المعدؿ المحدد.
 كتصنؼ معايير احداء إلى رالرة أنكاع: 
بمكتبيا يتـ تحديد كمية معينة مف كحدات اإلنتػاج التػي يتػب أف تنػتو معايير كمية : . أ

مف صػػالؿ فتػػرة زمنيػػة محػػددة أم إنيػػا تػػدؿ عمػػى العالقػػة بػػيف كميػػة العمػػؿ المنػػتو كالػػز 
 المرتبط بيذا احداء.

ـــة . ب كىػػػي أف يصػػػؿ إنتػػػاج اللػػػرد إلػػػى مسػػػتكل معػػػيف مػػػف التػػػكدة كالدقػػػة  :معـــايير نوعي
كاإلتكػػػػاف، كغالبػػػػان مػػػػا تحػػػػدد نسػػػػبة معينػػػػة مػػػػف احصطػػػػاء أك اإلنتػػػػاج المعيػػػػب بحيػػػػث ال 

 يتتاكزىا اللرد كيسمى ىذا النكع بالمعدؿ النكعي لحداء.
مزيو مف النكعييف السابكيف إذ بمكتبو يتب أف  كىذا النكع ىك معايير كمية ونوعية :. ت

يصؿ إنتاج اللرد إلى عدد معيف مف الكحدات صالؿ فترة زمنية محددة كبمسػتكل معػيف 
 مف التكدة كاإلتكاف.

ويشترط في المعيار ميما كانت نوعيتو أن يكون دقيقـًا فـي التعبيـر عـن األداء المـراد قياسـو وأن 
 (.204-203: 2005، )الييرييتميز بالخصائص اآلتية:

a. أم أف العكامؿ الداصمة في المكياس يتب أف تعبر عػف تمػؾ الصصػا ص التػي : صدق المقياس
 يطمبيا أداء العمؿ بدكف زيادة أك نكصاف، كىناؾ حالتاف يككف فييا المكياس غير صادقان :

يعػرؼ في حالة عدـ احتكاء المكياس عمى عكامؿ أساسية في احداء كىذا النػكع مػف الصطػأ . أ
 بكصكر المكياس .

في حالة احتكاءه عمى مؤررات صارتػة عػف إرادة اللػرد كىػذا النػكع مػف الصطػأ يعػرؼ بتمػكث . ب
 المكياس.
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b. يعني أف تككف نتا و أعمػاؿ اللػرد مػف صػالؿ المكيػاس رابتػة عنػدما يكػكف أداؤه  :ثبات المقياس
ف ذاؾ لػػيس رابتػػان ، أمػػا عنػػدما تصتمػػؼ نتػػا و الكيػػاس بػػاصتالؼ درتػػات أك مسػػتكيات  أدا ػػو ، كا 

نما حالة طبيعية.  عيبان فيو كا 
c. كنعنػػي بيػػا درتػػة حساسػػيتو لممكيػػاس ب ظيػػار االصتالفػػات فػػي مسػػتكيات احداء ميمػػا : التمييــز

 كانت بسيطة فيميز بيف أداء اللرد أك متمكعة مف احفراد
d. مكانيػة اسػتصدامو مػف قبػؿ الم: سيولة استخدام المقياس رؤكسػيف كنعني بػو كضػكح المكيػاس كا 

 في العمؿ.
 ثانيًا: طرق وأساليب تقييم األداء

نظػػػران حىميػػػة تكيػػػيـ أداء العػػػامميف كآرػػػاره المباشػػػرة عمػػػى نتػػػاح أك فشػػػؿ المنظمػػػة فكػػػد تنكعػػػت طػػػرؽ 
 :يقياسو، كمف أىـ الطرؽ ما يم

 الطرق التقميدية .أ 
المكظػؼ أك ىي أكرر احدكات استصدامان ك أقدميا كفييا يكػدر أداء :  طريقة التدرج البياني (1

صػػػلاتو عمػػػى صػػػط متصػػػؿ يبػػػدأ بدرتػػػة قميمػػػة كينتيػػػي بدرتػػػة مرتلعػػػة كػػػأف تكػػػكف الػػػدرتات 
(، 274: 2008) دره ، الصػباغ ،ضعيؼ تدان ، ضعيؼ ، متكسط ، تيد ، تيد تػدان ، ممتػاز.

كرغػػـ سػػػيكلة ىػػػذه الطريكػػة كانصلػػػاض تكػػػاليؼ إعػػدادىا إال أنيػػػا تلتػػػرض أكزانػػان كاحػػػدة لكػػػؿ 
ؼ أىميػػػة ىػػػذه الصصػػػا ص بعضػػػيا عػػػف بعػػػض، كمػػػا أف المعػػػايير الصصػػػا ص رغػػػـ اصػػػتال

المستصدمة صاضعة لمتػدؿ كليسػت دقيكػة، إلػى تانػب احتمػاؿ تحيػز المشػرؼ الكػا ـ بعمميػة 
التكييـ، كأصيران قد ال ترتبط بعػض الصصػا ص المكضػحة فػي نمػكذج التكيػيـ بالكظيلػة المػراد 

 (244،ص2009.)السالـ ، تكييميا
تبر ىذه الطريكة مػف أقػدـ طػرؽ تكيػيـ احداء كأسػيميا، إذ يكػـك بمكتبيػا : تعطريقة الترتيب  (2

الػػر يس المباشػػر بترتيػػب مرؤكسػػيو تنازليػػان أك تصػػاعديان عمػػى حسػػب كلػػاءاتيـ  مػػف اححسػػف 
إلػػى احسػػكأ أك العكػػس، كذلػػؾ بعػػد أف يكػػـك بمكارنػػة كػػؿ مكظػػؼ بػػاحصريف كيتػػب أال يكػػكف 

سػػػب بػػػؿ كفػػػؽ احداء العػػػاـ لممكظػػػؼ كتتميػػػز ىػػػذه الترتيػػػب كالمكارنػػػة كفػػػؽ صػػػلة معينػػػة فح
 الطريكة بأنيا: 

 سيمة الليـ كاالستعماؿ..أ 
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 تمكف مف فصؿ المكظليف ذكم الكلاءة المنصلضة عف المكظليف ذكم الكلاءة المرتلعة..ب 
 تناسب كظا ؼ قطاع الصدمة العامة التي تتسـ بطاب  اإلنتاتية غير المممكسة..ج 

،  و)أبػك شػيصبالمكضكعية حنيا تصض  عممية التككيـ لمحكـ كالمكارنة.كلكف يؤصذ عمييا أنيا ال تتسـ 
2000 :234.) 

: كفػػي ىػػذه الطريكػػة يكػػكف الػػر يس متبػػران عمػػى تكزيػػ  مرؤكسػػيو طريقــة التوزيــش اإلجبــاري  (3
عمى درتات قياس الكلاءة بشكؿ تحدده المنظمة، كيأصذ ىذا الشكؿ ما يطمؽ عميو بالتكزي  

يػػػػػػػػػرل أف غالبيػػػػػػػػػة العػػػػػػػػػامميف يأصػػػػػػػػػذكف درتػػػػػػػػػة كسػػػػػػػػػيطة فػػػػػػػػػي الطبيعػػػػػػػػػي ، كىػػػػػػػػػك تكزيػػػػػػػػػ  
 (113: 2011)التساسي،المكياس.

تعتمػػػد ىػػػذه الطريكػػػة بشػػػكؿ ر يسػػػي عمػػػى دراسػػػة كػػػؿ نػػػكع مػػػف :  طريقـــة قـــوائم المراجعـــة (4
الكظػػا ؼ، كذلػػؾ لتحديػػد قا مػػة مػػف احسػػ مة تتضػػمف متمكعػػة مػػف العبػػارات الكصػػلية التػػي 

د محػدد مػف ىػذه احسػ مة، بػؿ أف عػددىا يتحػدد تصؼ احداء التيد لمعمؿ، كليس ىناؾ عػد
 ( 95: 2005كفؽ نكع الكظيلة كماىيتيا كطبيعتيا.)شاكيش،

: كفي ىذا احسمكب يطمػب إلػى المكػيـ أف يكتػب مكػاالن أك تكريػران عػف أداء  التقرير المكتوب (5
المكظػػؼ كأف يبػػرز نكػػاط قكتػػو كنكػػاط ضػػعلو، كيمكػػف أف تكػػكف المكالػػة ملتكحػػة أك محػػددة 

 مػػة إرشػػادات ترشػػد المكػػيـ إلػػى النكػػاط التػػي سػػيعالتيا، كمػػف محاذيرىػػا أنيػػا تعتمػػد عمػػى بكا
: 2008)درة ، الصػػباغ ، مكػػدرة المكػػيـ احدبيػػة كمػػا قػػد يتػػدصؿ صيػػاؿ المكػػيـ فػػي عمميػػة التكيػػيـ.

275) 
أك طريكػة الترتيػب المػزدكج، كبيػذه الطريكػة يػتـ تكيػيـ العػامميف طريقة المقارنات الزوجيـة :  (6

ارنة كػؿ كاحػد مػنيـ بػا صريف مكارنػة زكتيػة كيكػكف عػدد المػرات التػي اصتيػر فييػا اللػرد بمك
ىػػػك الػػػرقـ الػػػذم تحػػػدد عمػػػى أساسػػػو الرتبػػػة التػػػي يمرميػػػا بػػػيف احفػػػراد محػػػؿ التكيػػػيـ كالمشػػػكمة 
الر يسة في اسػتصداـ ىػذه الطريكػة تتمرػؿ فػي الكقػت الػذم يمكػف أف تسػت رقو فػي حالػة كبػر 

كب تكييميـ، فكمما زاد عدد احفراد كمما زادت المتمكعة الرنا ية أك مراتب عدد احفراد المطم
  (201: 2003)زكيمؼ، المكارنة. 
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 الطرق الحديثة .ب 
: تتضػػػمف ىػػػذه الطريكػػػة قيػػػاس الػػػر يس المباشػػػر لملػػػرد بتػػػدكيف احعمػػػاؿ  األحـــداث الحرجـــة (1

فتػرة التكيػيـ، كيػتـ االحتلػاظ اإليتابية كالسمبية التي يالحظيا عمى أداء اللرد حعمالو صػالؿ 
بيا كاسػتصداميا لمداللػة عمػى مسػتكل أداء اللػرد، بحيػث يػتـ اسػتبعاد الحػكادث التػي ال تميػز 

عيػػكب ىػػذه الطريكػػة أنيػػا تسػػتيمؾ كقتػػان طػػكيالن   فبػػيف احداء اللعػػاؿ كاحداء غيػػر اللعػػاؿ. كمػػ
كمػا أف تطبػيكيـ ليػذه  متتانسػان بػيف كػؿ المكيمػيف فكما أف مليكـ الحػدث الحػرج قػد ال يكػك 

 (159: 2005)المدىكف،الملاىيـ قد يككف مصتملان أيضان.
 الحرجة لمساعد مختبر ألحداثسجل ا( يوضا 9شكل رقم )

(. عمـــان: دار وائـــل لمنشـــر 151(: إدارة المـــوارد البشـــرية ا مـــدخل اســـتراتيجي )ص2006ســـييمة.)المصـــدر: عبـــاس   
 والتوزيش.

تبنى طريكػة المكيػاس السػمككي عمػى نيػو طريكػة اححػداث طريقة التدرج البياني السموكي:  (2
الحرتػػة، حيػػث صػػمـ لتحديػػد أبعػػاد احداء كتعريلػػو اعتمػػادان عمػػى مكاكبػػة سػػمكؾ المػػرؤكس، 
كمحاكلة تدريتية في شكؿ يسيـ في تكييـ أداء العامميف، كلتنمية ىذه الطريكة يتب أكالن أف 

تة التػي تبػيف احنشػطة اللعالػة كغيػر اللعالػة يككف لدل المكيـ عددان كبيران مف اححداث الحر 
في أداء كؿ كظيلة عمى كتو الصصكص رػـ مػف صػالؿ الصبػرة تكضػ  ىػذه اححػداث بشػكؿ 
كاضح عمى مستكل متدرج يعكس السمكؾ كالتصرؼ المكبكؿ كذلػؾ المرفػكض، كتمتػاز ىػذه 

التحديػد الكاضػح  الطريكة بأنيا تمكف مف زيادة عامؿ الربات لدل المكيـ كذلؾ اعتمػادان عمػى

 تقويم سجل المواقف الجوىرية لسموم العامل المؤثرة إيجابيا أو سمبيا عمى األداء.
 القــــــــســـــــــم:.................................              اسم العامل: ..........................................    

 اسم المقوم: ..........................................                  تاريخ التقويم: ...............................
 معيار السيطرة عمى مخاطر العمل

 موك السمبيالس التاريخ السموك اإليجابي التاريخ

يعمـــم المســـئولون بـــ ن أحـــد الســـاللم غيـــر  1/10
 صالحة لالستعمال.

ــة  11/10 ــر المــواد الكيماوي يتــرك أحــد الشــبابيك فــي مختب
 مفتوحا.

ينظــــف األمــــاكن مــــن النفايــــات المحترقــــة   2/12
 لتقميل التموث داخل موقش العمل.

 يدخن في مخازن المواد الكيماوية. 12/11
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كالصاص بأبعاد كسمكؾ احداء التي يتـ قياسيا، كأما عيكبيا ف نػو قػد يشػكب نتا تيػا التحيػز 
 (180،ص2007عند استرتاع المعمكمات عمى المرؤكس.)الم ربي،

تكػػـك ىػػذه الطريكػػة عمػػى أسػػاس اتصػػاذ النتػػا و أك مػػا طريقــة التقيــيم عمــى أســاس النتــائج:  (3
ساس لتكييـ أدا و، كتنمي ىذه الطريكة نكعان مف ركح التعاكف بيف أحرزه العامؿ مف نتا و كأ

الر يس كمرؤكسيو بالشػكؿ الػذم يحكػؽ رغبػات العامػؿ كتعػاكف الرؤسػاء كأىػداؼ المؤسسػة، 
كقد دلت التتارب عمػى نتػاح ىػذه الطريكػة كأحػرزت نتػا و مرمػرة كليػذه الطريكػة صصػا ص 

 (96: 2005أىميا: )شاكيش،
 أف يصؿ م  المرؤكس إلى اتلاؽ بشأف العناصر التي يتـ استصداميا  عمى الر يس المباشر

 أساسا في قياس أداء ىذا المرؤكس.
  عمى الر يس كبالتعاكف م  المرؤكس أف يحدد احىداؼ المطمكبة مف المرؤكس كالمدة التػي

 يتب احراز ىذه النتا و  في نيايتيا أك صالليا.
 عامػػؿ صػػالؿ أداء العامػػؿ لعممػػو، كأف يتأكػػد مػػف كنصػػا حو لم وعمػػى الػػر يس أف يكػػدـ إرشػػادات

 أف العمؿ يسير حسب الصطة المكضكعة.
  يتتمػػ  الػػر يس بمرؤكسػػيو فػػي فتػػرات دكريػػة لدارسػػة مشػػاكؿ احداء كالعكبػػات التػػي تعتػػرض

 تحكيؽ احىداؼ لمحاكلة تذليؿ كؿ عكبة أك الكضاء عمى أية مشكمة.
  أف يصػػػؿ إلػػػى اتلػػػاؽ مػػػ  المػػػرؤكس عمػػػى عمػػػى الػػػر يس كبالتعػػػاكف كالتلػػػاىـ مػػػ  العػػػامميف

 المعايير التي سيتـ استصداميا في قياس أداء ىذا المرؤكس.
 .تحكيؽ احىداؼ ترتكز عمى المشاركة في الدكر الذم يكـك بو كؿ مف الر يس كمرؤكسيو 
  اسػػتصداـ ىػػذه الطريكػػة تصمػػؽ تػػكان مػػف التعػػاكف فػػي احداء كالمشػػاركة فػػي المسػػؤكلية، كمػػف

شي  ىذه الطريكػة ركح الطمأنينػة كاحمػاف فػي نلػكس العػامميف، كتتعميػـ أكرػر ناحية أصرل ت
 استتابة لعممية قياس احداء.

: ىػػػػذه الطريكػػػػة تعتمػػػػد عمػػػػى أف العبػػػػرة بالنتػػػػا و، أم أف الػػػػر يس طريقــــة اإلدارة باألىــــداف (4
المباشػر لػف يمتلػت إلػى سػػمكؾ مرؤكسػيو كلػيس إلػى صػػلاتيـ بػؿ، سػييتـ فيمػا اسػػتطاعكا أف 

 ككه مف نتا و، كىي تمر بعدة صطكات: يحك
 .تحديد احىداؼ المطمكب تحكيكيا 
 .عمى الر يس أف يساعد مرؤكسيو في تحكيؽ احىداؼ أرناء التنليذ 
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  عند نياية المدة المتلؽ عمييا أك عف كقت تكييـ احداء يتـ مكارنة النتا و اللعمية بتمػؾ التػي
 (113: 2011)التساسي،كضعت عند بداية المدة.

 ومن مزايا ىذه الطريقة:

 تشتي  احفراد في تحديد احىداؼ مما تزيد مف دافعيتيـ نحك العمؿ..أ 
 مف الطرؽ المكضكعية المعتمدة عمى احداء اللعمي..ب 
 تؤدم إلى تعريؼ احفراد بما مطمكب منيـ مسبكان كما ىي إمكانياتيـ ..ج 
 تسيؿ عممية التصطيط كالتنسيؽ في احىداؼ لعمـك المنظمة..د 
 يؤخذ عمى ىذه الطريقة: وما 

 .التأكيد عمى النتا و مما يؤدم إلى إىماؿ كيلية تحكيؽ ىذه النتا و 
  مػػف الصػػعب مكارنػػة أداء احفػػراد نظػػػران إلػػى أف كػػؿ فػػرد مكػػػيـ كفكػػان لمػػدل تحكيكػػو لحىػػػداؼ

 (.161: 2005)المدىكف،المحددة 
 ثالثًا: إدارة عممية تقييم األداء

حديرة تشير إلى مداصؿ حديرة تشرؾ أطرافػان عديػدة فػي عمميػة التكيػيـ إف إدارة المكارد البشرية ال
 كالتي تتمرؿ في المداصؿ التالية: 

لمامػػان بػػأداء كسػػمكؾ : المشــرف المباشــر  .1 إف الػػر يس المباشػػر يعتبػػر أكرػػر احشػػصاص معرفػػة كا 
العامميف، كيعتبػر أكرػرىـ قربػان مػف غيػره مػف المسػؤكليف فيػك احكرػر معرفػة كتلصػيالن فػي التكيػيـ 
ممف سػكاه، كمػا أف الػر يس أك المشػرؼ المباشػر يتسػـ بالكػدرة العاليػة عمػى تحميػؿ كتلسػير أداء 

يعػػػة أىػػػداؼ كغايػػػات المنظمػػػة، فضػػػالن عػػػف إمكانيتػػػو بػػػالربط بػػػيف العكا ػػػد المرؤكسػػػيف كفكػػػان لطب
المتحككػػػػػػة لممنظمػػػػػػة تػػػػػػراء السػػػػػػمكؾ احدا ػػػػػػي فػػػػػػي العمػػػػػػؿ كاإلصلاقػػػػػػات التػػػػػػي يمارسػػػػػػيا اللػػػػػػرد، 

 وليذا المدخل محاذير منيا:(. 167: 2007)حمكد،الصرشة،
  كالعكاب.أف المرؤكس قد يشعر أنو ميدد، حف في يد الر يس سمطة الركاب 
  أف ىػػذا المػػدصؿ يعتبػػر اتصػػاالن فػػي اتتػػاه كاحػػد، كمػػف رػػـ قػػد يمتػػأ المكظػػؼ إلػػى كسػػا ؿ كحيػػؿ

 دفاعية تبريرية لتلسير أدا و.
 .قد تعكز المشرؼ ميارة االتصاؿ كميارة إقامة عالقات إنسانية طيبة م  مرؤكسيو 
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 درة ؼ أك بالمؤسسة ككؿ.قد يككف المشرؼ متحيزان في تكييمو حسباب كريرة تتعمؽ بو أك بالمكظ(
 (270: 2008كالصباغ،

تشػػكؿ لتنػػة تضػػـ عػػددان مػػف المشػػرفيف الػػذيف يككمػػكف بتكيػػيـ أداء تقيــيم عــدد مــن المشــرفين :  .2
المكظؼ كىذا بدكره كليؿ ب زالة أرر التحيز الذم قد يككف مشرؼ كاحد متأرران بو. كما أف تكيػيـ 

ظؼ يضيؼ معمكمات تديدة عف أداء ذلػؾ عدد مف المشرفيف الذيف يككنكف عمى اتصاؿ بالمك 
المكظؼ. كمف محاذير ىذا المدصؿ أنو يتطمب شي ا مف التيد كالكقػت، ممػا يضػيؼ إلػى كملػة 

 (270: 2008)درة، الصباغ،عممية التكييـ.
قػػد يكػػكف المكػػيـ الصػػارتي كاحػػدان أك أكرػػر كليػػذا النػػكع مػػف التكيػػيـ ميػػزة تقيــيم خبــراء خــارجيين :  .3

يـ الصػػػارتي قػػػد يعطػػػي صػػػكرة مكضػػػكعية، كال يكػػػكف منػػػدمتان فػػػي عمميػػػات تتمرػػػؿ فػػػي أف المكػػػ
التنافس كاالحتكاؾ الذاتي اليكمي م  المكظليف. كلكف مف محاذير ىذا المدصؿ أنو يتطمب ماالن 
كنلكػػة قػػد ال تطيكيػػا المنظمػػة. كمػػا أف المكػػيـ الصػػارتي قػػد ال يكػػكف لديػػو الكقػػت الكػػافي لمعرفػػة 

اتو، كقد تصدعو المظاىر الصارتية الشكمية. كيستصدـ ىذا النكع مف أبعاد عمؿ المكظؼ كتشابك
 (270: 2008)درة، الصباغ،التكييـ لتكييـ كظا ؼ عمى درتة كبيرة مف الصطكرة كالحساسية.

كيسػػتصدـ ىػػذا المػػدصؿ مػػف قبػػؿ مػػكظليف حغػػراض تطكيريػػة كلػػيس حغػػراض :  التقيــيم الــذاتي .4
ىػػذا المػػدصؿ أنػػو يشػػرؾ المكظػػؼ فػػي عمميػػة التكيػػيـ إصػػدار حكػػـ عمػػى أداء معػػيف، كمػػف مزايػػا 

كيسػػاعد فػػي تحديػػد أدكار المكظػػؼ كتكمػػيص فػػرص الصػػراع فػػي احدكار. كمػػف رػػـ يسػػتصدـ فػػي 
اإلدارة باحىداؼ بشكؿ كاس ، كيتعؿ المكظليف أكرر التزامان بتحكيؽ احىداؼ التي اشترككا فػي 

ة متعمدة مف التشكيو كالتحيػز الشصصػي تحديدىا. كمف محاذير ىذا المدصؿ أنو قد تشكبو عممي
 (.271: 2008)درة، الصباغ،يكـك بيا المكظؼ نلسو.

كيسمى أيضان بنظاـ التكييـ المتبادؿ، حيث يككـ كؿ مكظؼ بتكييـ زمال و في :  تقييمات األقران .5
المتمكعػػة تحػػت إشػػراؼ الػػر يس المباشػػر كتػػتـ العمميػػة بأسػػمكب سػػرم، كيعتبػػر ىػػذا النػػكع مػػف 

مليػػػدان فػػػي المكاقػػػؼ التػػػي تتػػػكفر فييػػػا حعضػػػاء المتمكعػػػة المعمكمػػػات الكافيػػػة عػػػف أداء التكيػػػيـ 
بعضيـ البعض، إال أف ليذه الطريكػة سػمبياتيا فكػد ال تتػكفر الركػة بػيف العػامميف فػي المتمكعػة، 
كمػػػا أف الػػػزمالء قػػػد يحكمػػػكف عمػػػى المكظػػػؼ عمػػػى أسػػػاس درتػػػة تعاكنػػػو معيػػػـ بػػػدالن مػػػف مػػػدل 

 (258: 2009)السالـ،لعمؿ المطمكب منو.مساىمتو في إنتاز ا
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مػػػف مزايػػػا ىػػػذا المػػػدصؿ أنػػػو يػػػزكد الرؤسػػػاء بمعمكمػػػات عػػػف كيليػػػة رؤيػػػة تقيـــيم المرؤوســـين:  .6
مرؤكسييـ ليـ، مما قد يساعدىـ عمى تعديؿ سمككيـ كاتتاىاتيـ نحك مرؤكسييـ، كىك يؤكد أف 

المػػرؤكس لر يسػػو ممػػا يػػدعـ التكيػػيـ عمميػػة اتصػػاؿ فػػي اتتػػاىيف تكيػػيـ الػػر يس لمرؤكسػػيو كتكيػػيـ 
فكػػرة التكاصػػؿ الػػديمكراطي الملتػػكح فػػي المنظمػػة، كمػػف محػػاذيره أف المرؤكسػػيف قػػد يميمػػكف إلػػى 
الػػر يس المحبػػكب الشػػعبي الػػذم ال يكمليػػـ بكاتبػػات ركيمػػة كمػػف رػػـ يكػػكف تكيػػيميـ حدا ػػو غيػػر 

سػاءىـ قػد يعرفػكف دقيؽ. كذلؾ ف ف المرؤكسيف قد يبتعدكف عف الدقة كالصدؽ إذا شػعركا أف رؤ 
 (272: 2008.)دره كالصباغ،أسماءىـ بطريكة أك بأصرل

ىػذه الصطػكة ضػركرية لمعرفػة االنحرافػات بػيف المعػايير   رابعًا : مقارنة األداء الفعمـي مـش المعيـار:
المعتمدة كاحداء اللعمي كالكشؼ عنيا، كمف احمكر الميمة في ىذه الصطػكة ىػي إمكانيػة المكػيـ فػي 

نتيتة حكيكية كصادقة تعكس احداء اللعمي لمعامؿ م  تكفر الكناعة لػدل العامػؿ بيػذه  الكصكؿ إلى
النتيتػػػػة، إذ إف نتػػػػا و التكػػػػكيـ تػػػػؤرر بدرتػػػػة كبيػػػػرة عمػػػػى الػػػػركح المعنكيػػػػة كالتكاصػػػػؿ المسػػػػتكبمي فػػػػي 

 (145: 2006)عباس،احداء.

مشػرؼ معمكمػات عػف أداء الت ذيػة الراتعػة ىػي عمميػة إعطػاء ال خامسًا: إجراءات التغذية الراجعـة:
المكظؼ، كقد تككف الت ذية الراتعػة سػمبية أم تبػيف النػكاحي التػي قصػر فييػا المكظػؼ، أك إيتابيػة 

  (.287،: 2008)درة، الصباغ،بأف تبيف بمكضكعية نكاحي اإلتادة في أداءه.

ظليف يتػب ضػركرة مػنح العػامميف حػؽ الػتظمـ كيعنػي إعطػاء الحػؽ لممػك  سادسًا: إجراءات الـتظمم :
في االعتراض عمى نتيتة التكييـ، كيتـ ذلؾ عادة مف صالؿ فترات معينة، حيث مف الضركرم عنػد 
كض  نظاـ تكييـ احداء كتنليذه عمى أساس سميـ يتـ فتح باب التظمـ أماـ العامميف الذيف ظبممكا مف 

و ،كحػؽ الػتظمـ نتا و تكدير كلاءتيـ أماـ تيات إداريػة عميػا متصصصػة فػي إعػادة النظػر فػي النتػا 
يليد فػي إنػو يتعػؿ الرؤسػاء المكيمػيف أكرػر تديػة كعدالػة عنػد قيػاس احداء باعتبػارىـ مسػ كليف عػف 

 (.309: 2006.)ماىر ، صحة تكديراتيـ 

 المطمب الرابش: مشكالت في أساليب تقييم األداء

يتعػػػػرض تكيػػػػيـ احداء فػػػػي المستشػػػػليات شػػػػأنو فػػػػي ذلػػػػؾ شػػػػأف بػػػػاقي المؤسسػػػػات لػػػػبعض احصطػػػػاء 
 كالمشاكؿ التي تتعمؽ بنظاـ تكييـ احداء ذاتو، أك مشاكؿ تتعمؽ بالمديريف الكا ميف بعممية التكييـ. 



83 
 

 أواًل: مشاكل تتعمق ب نظمة تقييم األداء

  التعبير عف احداء.عدـ دقة معايير التكييـ، كعدـ قدرتيا عمى 
 .عدـ كتكد تعميمات سميمة ككافية في أسمكب التكييـ 
 .عدـ دقة درتات الكياس)مرؿ ممتاز كتيد ك متكسط ك ....( في التمييز بيف العامميف 
  عػػدـ كضػػكح العالقػػة بػػيف إدارة احفػػراد كالمػػديريف التنليػػذيف، كعػػدـ كضػػكح كظيلػػة كػػؿ منيمػػا

 (286-285: 1998)ماىر،في ىذا المتاؿ.
يكاتػو المػديركف مشػاكؿ صاصػة بيػـ فػي عمميػة ثانيًا: مشاكل تتعمـق بالمـديرين القـائمين بـالتقييم: 

 التكييـ، كمف أىميا ما يمي:

 كيتضػح ىػذا الصطػأ عنػدما يميػؿ المشػرؼ المكػيـ إلػى تكيػيـ : الميل نحـو الوسـط فـي التقيـيم
دير ضػعيؼ أك ممتػاز كؿ العامميف عمػى أنيػـ متكسػطكف فػي أدا يػـ، كيتػردد فػي إعطػاء تكػ

لػػبعض العػػامميف، كالميػػؿ نحػػك الكسػػط يحػػدث بسػػبب نكػػص معرفػػة سػػمكؾ احشػػصاص الػػذيف 
 (109: 2005يككـ المكيـ بتكييميـ.)شاكيش،

  : فػي الميػؿ إلػى المػيف فػ ف المكػيـ يتتػو إلػى إعطػاء الميل إلى المين أو التشدد في التقيـيم
ذكم احداء الردمء تكديرات متكسطة، كيمنح تمي  العامميف تكديرات عالية، فيمنح العامميف 

البكيػػػة مػػػف العػػػامميف تكػػػديران عاليػػػان. أمػػػا الميػػػؿ إلػػػى التشػػػدد فيكػػػكف عكػػػس الميػػػؿ إلػػػى المػػػيف، 
 (284: 2008فيعطي المكيـ تكديرات متكسطة حتى لمممتازيف في أدا يـ.)درة كالصباغ،

 :كتلاصيؿ احداء الماضػي  يميؿ كرير مف المكيميف إلى نسياف كقا   تحيز السموك الحديث
كيظؿ عالكان في أذىانيـ أداء المكظليف في احسابي  كاحيػاـ احصيػرة، كقػد يكػكف ذلػؾ احداء 

 (286: 2008ردي ان أك ممتازان، مما يتعؿ تكدير المكيـ تكديران متحيزان. )درة كالصباغ،
 :ــزات الشخصــية المكػػيـ لصػػالح  تظيػػر ىػػذه المشػػكمة بسػػبب إنحيػػاز خطــ  الوقــوع فــي التحي

الشصص الذم يتـ تكييـ أدا و حسباب كريرة منيا الكرابة كالصداقة كالتنس كالمكطف كغيرىا 
: 2015مػػف احسػػباب احصػػرل التػػي تتعػػؿ عمميػػة التكيػػيـ بعيػػدة عػػف المكضػػكعية.)الييتي، 

215) 

 راتػػو عػػف كىنػػا ال ييػػتـ المكػػيـ بمراعػػاة الدقػػة فػػي تكييمػػو كتكدي :الميــل إلــى التقيــيم العشــوائي
العامميف الذيف يككـ بتكييميـ بؿ يككف أكرر اىتمامو أف يكاؿ عنو أنو غير متحيز، كمف رـ 
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ف نػػو يعطػػي كبشػػكؿ عشػػكا ي تكػػديرات متلاكتػػة لمعػػامميف دكف أف تعكػػس حكيكػػة أداء أكل ػػؾ 
 ( 109:2005العامميف.)شاكيش،

 فيػـ مصتمػؼ لمعػاني  ينشػا ىػذا الصطػأ عنػدما يكػكف ىنػاؾ :خط  االختالف في فيم المعايير
المعػػػػػػػػايير فتيػػػػػػػػد كمكبػػػػػػػػكؿ كممتػػػػػػػػاز تعنػػػػػػػػي أشػػػػػػػػياء مصتملػػػػػػػػة لمكيمػػػػػػػػيف مصتملػػػػػػػػيف.) درة ، 

 (285: 2008الصباغ،
 كفيػو يتػأرر الكػا ـ بػالتكييـ بصػلة كاضػحة فػي المكظػؼ، كتط ػى ىػذه الصػلة  : ت ثير اليالة

اصػر احداء فػي عمى تلكير الكا ـ بالتكييـ عند إعداد التكرير كيكـك بتعميميا عمػى تميػ  عن
 (96:  2003الكظيلة.)مصيمر كالطعامنة،

 المطمب الخامس: أثر نظم المعمومات عمى األداء الوظيفي

 (49: 2009أثر نظم المعمومات المحوسبة عمى األداء الوظيفي: )العمري  

تسػػاعد عمػػى سػػرعة اتصػػاذ الكػػرارات عمػػى أسػػاس سػػميـ بتكفيرىػػا المعمكمػػات الحكيكيػػة كالكافيػػة  (1
 الكقت المناسب.كفي 

تكػػديـ المعمكمػػات إلػػى المسػػتكيات اإلداريػػة المصتملػػة كمسػػاعدة اإلدارة فػػي عمميػػات التصطػػيط  (2
 كالرقابة كالتنظيـ.

 تسييؿ االتصاؿ بيف كافة المستكيات اإلدارية. (3
 تساعد المنظمة في التصطيط االستراتيتي كفتح أسكاؽ تديدة. (4
سػػػاليب اإلداريػػػة، كتحكيػػػؽ أفضػػػؿ اسػػػترمار زيػػػادة كلػػػاءة أداء المػػػكظليف بتطػػػكير كتنميػػػة اح (5

 لمبيانات المتاحة، كسرعة انتاز المعامالت كدقتيا.
 تصليض التكملة كتحسيف مستكل الصدمة. (6

 أثر نظم المعمومات الصحية المحوسبة عمى  تحسين األداء الوظيفي:

الػػػكظيلي كاتصػػػاذ تمعػػػب نظػػػـ المعمكمػػػات الصػػػحية المحكسػػػبة دكران ميمػػػان فػػػي عمميػػػة تحسػػػيف احداء 
 (91: 2010الكرارات المصتملة، كىي تتمرؿ با تي كما ذكرىا)دكيؾ،
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إف نظـ المعمكمات تعتبر حتر احساس الذم يتـ بمكتبو رسـ صريطػة صػحية دقيكػة لمػبالد  (1
كميػػا أكالن بػػأكؿ، مػػف حيػػث معػػدالت انتشػػار احمػػراض كأسػػبابيا بدقػػة كسػػرعة، كبالتػػالي لػػف 

عشرات أك م ات الدراسات المتلرقة كالبيانات المتضاربة لكي يكؼ يحتاج صان  الكرار إلى 
 عمى حدكد انتشار مرض محدد.

باسػػػػتصداـ نظػػػػاـ المعمكمػػػػات الصػػػػحي يمكػػػػف لمتصػػػػذ الكػػػػرار أف يتعػػػػرؼ لحظيػػػػان عمػػػػى حالػػػػة  (2
المصػػػػزكف مػػػػف احدكيػػػػة كالمسػػػػتمزمات فػػػػي تميػػػػ  المستشػػػػليات كمراكػػػػز الرعايػػػػة الصػػػػحية، 

لصاصػػة باالحتياتػػات لكػػؿ مستشػػلى أك مركػػز صػػحي، كيعػػد كيسػػتصمص منيػػا المعمكمػػات ا
 منيا قا مة مشتريات مكحدة عمى مستكل الكطف تطرح باحسكاؽ لمشراء بالتممة.

تتػػػيح فرصػػػة مراقبػػػة مسػػػتكل احداء فػػػي تميػػػ  المنشػػػآت الصػػػحية بػػػالبالد لتالفػػػي السػػػمبيات  (3
اسػػػتصداـ سػػػتؿ كاحصطػػػاء الطبيػػػة الشػػػا عة الحػػػدكث، كلكػػػف يحػػػتـ عمػػػى المؤسسػػػة الصػػػحية 

صػػػحي الكتركنػػػي لكػػػؿ مػػػريض  نػػػو يعتبػػػر البػػػذرة احكلػػػي لمحكػػػـ عمػػػى أداء أم طػػػرؼ مػػػف 
أطػػػػراؼ المتتمػػػػ  الطبػػػػي، ككػػػػذلؾ يكػػػػـك السػػػػتؿ الصػػػػحي بتمػػػػ  كتسػػػػتيؿ أداء ممارسػػػػات 

 المتتم  الطبي بمكضكعية كاممة كبأمانة كبتكامؿ كدقة.
لممستشػػػػليات بشػػػػكؿ حكيكػػػػي سيسػػػػمح النظػػػػاـ لممصططػػػػيف الصػػػػحييف بمراقبػػػػة احداء المػػػػالي  (4

كحسػػػاب أم م ػػػاالة فػػػي التكػػػاليؼ بنػػػاء عمػػػى الػػػنظـ المعياريػػػة فػػػي كضػػػ  تكػػػاليؼ العػػػالج 
 كالدكاء التي تمتـز بيا المنشآت العالتية في العديد مف دكؿ العالـ المتكدـ.

سيسيؿ عممية اسػتصالص إحصػاءات دقيكػة حػكؿ نتػا و العمميػات التراحيػة كعػددىا كنسػبة  (5
كعية المرضى في التصصصات المصتملة، رـ تتمي  كتحميؿ ىػذه اإلحصػاءات الكفيات ، كن

تميعػػان بشػػكؿ دكرم لكشػػؼ نكػػاط الضػػعؼ كالعمػػؿ عمػػى تالفييػػا، كىكػػذا فػػ ف اتبػػاع المػػدصؿ 
المعمكمػػاتي فػػي عػػالج كتككيػػة عمميػػة صػػن  الكػػرار الصػػحي ربمػػا يتعػػؿ المػػكاطنيف يتنلسػػكف 

 حية ال كة. الصعداء كيعكدكا يحممكا مف تديد برعاية ص
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 ممخص الفصل الثاني:

تػػاء اللصػػؿ الرػػاني بشػػكؿ ملصػػؿ لإلطػػار النظػػرم المتعمػػؽ بػػنظـ المعمكمػػات المحكسػػبة حيػػث 
تطػػػرؽ فػػػػي مبحرػػػػو احكؿ : لمليػػػـك النظػػػػاـ باعتبػػػػاره نسػػػيو متكامػػػػؿ يتكػػػػكف مػػػف متمكعػػػػة مػػػػف 
العناصػػر المترابطػػة مػػ  بعضػػيا الػػبعض، لتحكيػػؽ أىػػداؼ مشػػتركة تتمرػػؿ فػػي تمبيػػة احتياتػػات 

ت المصتملػػػػػة فػػػػػي المنظمػػػػػة بالمعمكمػػػػػات ذات الكيمػػػػػة التػػػػػي تتصػػػػػؼ المسػػػػػتليديف كتزكيػػػػػد اإلدارا
بصصػػا ص تػػكدة المعمكمػػة، كنظػػران حىميػػة بنػػاء كتصػػميـ نظػػـ المعمكمػػات كفػػؽ احسػػس العمميػػة 
تػػػػاء المبحػػػػث الرػػػػاني :  ملصػػػػالن لػػػػنظـ المعمكمػػػػات الصػػػػحية كنظػػػػـ إدارة المستشػػػػليات، كأىػػػػـ 

صطػػكة ضػػركرية إلنتػػاج كاسػػتصداـ المعمكمػػات تطبيكػػات المعمكمػػات الصػػحية كتطكراتيػػا باعتبػػاره 
فػػي المستشػػلى، حيػػث تشػػكؿ المعمكمػػات المكركقػػة كالمناسػػبة التكقيػػت ركنػػان أساسػػيان ال غنػػى عنػػو 
في متاؿ الصػحة، لػتمكف المسػؤكليف بالرعايػة الصػحية مػف رسػـ السياسػات الصػحية، كتصػميـ 

 متتم . البرامو، كتصصيص المكارد بما يعكد بالنل  عمى المنظمات كال

كفػػػي المبحػػػث الرالػػػث: تػػػـ تنػػػاكؿ مليػػػـك احداء الػػػكظيلي كمؤشػػػراتو كعناصػػػره ، كمػػػف رػػػـ تكيػػػيـ 
تراءاتػػػػ كطػػػػرؽ التكيػػػػيـ المصتملػػػػة، إذ  يعػػػػد تكيػػػػيـ احداء أمػػػػران أساسػػػػيان إذا كػػػػاف التكػػػػدـ  واحداء، كا 

 كالتطكر ىك محكر االىتماـ عميو. 

التػػزء النظػػرم فػػي ىػػذا اللصػػؿ، البػػد مػػف كحتػػى نؤكػػد أك ننلػػي أك نزيػػد أك نػػنكص مػػا تػػاء فػػي 
 االنتكاؿ إلى اللصؿ الرالث الذم ىك عبارة عف فحص ميداني يبحث الظاىرة مكضكع البحث.
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 المبحث الرابش

 مجمش الشفاء الطبي

 تمييد
فػػػي ظػػػؿ الرػػػكرة الرقميػػػة المتمرمػػػة فػػػي المعمكمػػػات كاالتصػػػاالت التػػػي يشػػػيدىا العػػػالـ ا ف، 

دصاؿ ىذه التكنيػة فػي معظػـ احتيػزة أصبحت الدكؿ تعتمد  أساسان في عمميا عمى نظـ المعمكمات كا 
الحككمية كصاصة احتيزة اإلدارية التي تككـ بتكديـ الصدمات العامة لممكاطنيف كالمنظمات الصحية 
كالتػػي تتمرػػؿ فػػي مكضػػكعنا ىنػػا بمتمػػ  الشػػلاء الطبػػي، كنظػػران لطبيعػػة المعمكمػػات الطبيػػة كتميزىػػا 

ص عف بكية المعمكمات البشرية، كاف البد مف تطكير أنظمة معمكماتية متكاممة لتكفير ببعض الصكا
 المعمكمات الالزمة التصاذ الكرارات الحكيمة كالرشيدة.

فعمى ىذا احساس تاء اللصؿ الرالػث مكسػمان إلػى رالرػة مطالػب ر يسػة، المطمػب الػر يس احكؿ 
ظيمػي كذلػؾ ب ػػرض التعػرؼ عمػى طبيعػة المنظمػػة سػيتـ التعريػؼ بمتمػ  الشػلاء الطبػػي كىيكمػة التن

الصحية محؿ الدراسة، أما المطمب الر يس الراني سيتـ التطػرؽ إلػى كاقػ  نظػـ المعمكمػات الصػحية 
المحكسبة في المتم  كمميزات النظـ المحكسبة رـ نظاـ احمف كالصالحيات المطبؽ بالمتم ، أمػا 

 كمرتكزاتو احساسية في متم  الشلاء الطبي. في المطمب الرالث سيتناكؿ آلية تكييـ احداء
 المطمب األول: نبذة تعريفية عن مجمش الشفاء الطبي

كأقػيـ  ـ1946عػاـ  ؤهتػـ إنشػا، يعتبر متم  الشلاء أكبر مؤسسة صحية طبية داصؿ قطاع غػزة
، كػػاف عبػػارة عػػف يكػػ  فػػي الناحيػػة ال ربيػػة الكسػػطي لمدينػػة غػػزة، ألػػؼ متػػر مربػػ  42عمػػى مسػػاحة 

ضػػافة أكشػػا ؾ صػػ يرة، بعػػد ذلػػؾ تػػـ تطػػكير ىػػذه االكشػػاؾ إلػػى أقسػػاـ داصميػػة) الباطنػػة كالتراحػػة( كا 
إدارة متمػػ  الشػػلاء الطبػػي باإلشػػراؼ كالمتابعػػة أقسػػاـ تصصصػػية كبعػػض الكحػػدات اليامػػة،  كتكػػـك 

الباطنػة  ) التراحػةر يسػية عمى الصدمات الصحية التي تكدـ لممكاطنيف مػػف صالؿ رالرػة مستشػليات 
لكالدة (  كتضـ  مصتمؼ المرضى المحكليف عػف طريػؽ أقسػاـ االسػتكباؿ كالطػكارئ أك عػف طريػؽ ا،

حيث يتـ تحكيميـ إلى احقسػاـ الداصميػة بالمستشػليات أك مراتعػػػػة العيػادات ، عيادات الرعاية احكلية
 (11/1/2014بتاريخ : http://www.moh.gov.ps/shifa)الصارتية بالمتم .

 

http://www.moh.gov.ps/shifa
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 ثانيًا: الييكل التنظيمي لمجمش الشفاء الطبي

عبارة عػف بنػاء أك إطػار يحػدد مسػتكيات اإلدارة كاحتػزاء الداصميػة فييػا، كمػا أنػو  الييكل التنظيمي:
تنظيمػي عبػارة  يحدد صطكط السمطة كالمسؤكليات كمكاق  اتصاذ الكرارات، كيرل الػبعض أف الييكػؿ ال

عػػف ىيكػػؿ يكضػػح كيحػػدد كيليػػة تكزيػػ  الميػػاـ كالكاتبػػات كأدكات التنسػػيؽ كأنمػػاط التلاعػػؿ الكاتػػب 
 (120،ص2009)ذياب،إتباعيا.

تتػػػكزع مصتمػػػؼ المسػػػؤكليات كالصػػػالحيات اعتمػػػادان عمػػػى الكظػػػا ؼ كاحنشػػػطة التػػػي يحػػػددىا الييكػػػؿ 
 التنظيمي المكضح في الشكؿ ا تي:
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الييكل التنظيمي  (  يوضا10شكل رقم)

 

 (2009المصدر: )العالقات العامة : مجمش الشفاء الطبي: 
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 المطمب الثاني: واقش األنظمة المبحوثة في مجمش الشفاء الطبي 
تػػػػػـ االعتمػػػػػاد بشػػػػػكؿ ر يسػػػػػي لكتابػػػػػة معمكمػػػػػات عػػػػػف احنظمػػػػػة المبحكرػػػػػة عمػػػػػى )دليػػػػػؿ الصػػػػػدمات   

ـ، كدليػػػؿ المسػػػتصدـ 2014ـ، كدليػػػؿ المسػػػتصدـ  لنظػػػاـ المستشػػػليات لعػػػاـ 2012االلكتركنيػػػة لعػػػاـ 
ـ(  كمػػف كاقػػ  عمػػؿ الباحرػػة 2014لنظػػاـ شػػؤكف المػػكظليف، كدليػػؿ المسػػتصدـ لنظػػاـ المصػػازف لعػػاـ 

دارة المستشػػػليات ك الزيػػػارات الميدانيػػػة كالتػػػدريب العممػػػي عمػػػى بػػػاقي الػػػنظـ المحكسػػػبة عمػػػى نظػػػاـ إ
 كنظاـ شؤكف المكظليف كنظاـ المصازف بالمتم .

 نظام المستشفيات أواًل: 

ىك نظاـ يككـ ب دارة التكانب الطبية كاإلدارية في المستشليات، ييدؼ إلى تمكيف إدارة المستشلى   
كالعػػػػامميف فيػػػػو التعامػػػػؿ مػػػػ  كافػػػػة المعمكمػػػػات الطبيػػػػة كالماليػػػػة كاإلحصػػػػا ية كغيرىػػػػا كالتػػػػي تصػػػػص 

كمات المرضى في اتتاىات مصتملة كالذم مف شأف المساىمة في تنظيـ تسمسؿ العمؿ كتكفير المعم
كالتكػػػػارير الالزمػػػػة لممػػػػدراء كمتصػػػػذم الكػػػػرارات، ككػػػػذلؾ الكػػػػكادر الطبيػػػػة المتكاتػػػػدة فػػػػي بي ػػػػة عمػػػػؿ 

 (2012المستشلى صالؿ ركاني أك دقا ؽ معدكدة.)دليؿ الصدمات االلكتركنية،

ـ مف صالؿ كحدة تكنكلكتيا 2007لكد تـ البدء بتحميؿ كتطكير نظاـ المستشليات في بداية عاـ   
ف مكمـ،2001كباالستلادة مف التتربة المطبكة في مستشلى غزة احكركبي عاـ  المعمكمات،

ميزات النظاـ المحكسب انو يكفر بيانات كاممة محكسبة كتاريخ مرضي كامؿ عف أم مريض 
 كما يكفر ،يدصؿ لممستشلى كيتمكى صدمات طبية كذلؾ مف صالؿ التكامؿ بيف أنظمتو المصتملة

حصا يات كتركيزىا في أم  انتشارىا اكفمأدقيكة عف الحاالت المرضية بأنكاعيا ك  استصراج تكارير كا 
مما يكفر بي ة صصبة لمباحريف كالميتميف لتشصيص كلرصد تمي  الحاالت  ،مكاف في قطاع غزة

المرضية مما يساىـ في معرفة كتحديد احسباب كيساعد في كض  صطط شاممة لمحماية 
 ( 2012تشليات، )دليؿ المستصدـ لنظاـ المسكالكقاية.

كيتككف نظاـ ادارة المستشليات مف عدد مف احنظمة المترابطة م  بعضيا البعض كالمعتمدة عمى 
 بعضيا البعض، كستكـك الباحرة بشرح أىـ تمؾ احنظمة مف طبيعة عمميا كتتمرؿ في ا تي:

ىػك النظػػاـ الػذم يكػـك بحكسػػبة السػتالت الطبيػة ب عطػػاء رقػـ طبػػي : الســجل الطبـيإدارة نظـام  .1
متسمسػػػؿ كيػػػتـ فتحػػػو باالعتمػػػاد عمػػػى رقػػػـ الكريكػػػة كمػػػف رػػػـ تمػػػب البيانػػػات الشصصػػػية لممػػػريض 
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كبيانػات التػأميف الصػحي مػػف صػالؿ االتصػاؿ المباشػر مػػ  شػبكة كزارة الداصميػة  كدا ػرة التػػأميف 
االسػػػػـ ، مكػػػػاف كتػػػػاريخ المػػػػيالد، العمػػػػر، المسػػػػتكل الصػػػػحي ، كتتمرػػػػؿ تمػػػػؾ البيانػػػػات باالتي)ب

التعميمي باإلضافة التأميف الصحي كنكعو كرقمو( كيػتـ فيػو إدصػاؿ بعػض المعمكمػات اإلضػافية 
كلصػػيمة الػػدـ كنكطػػة فػػتح الممػػؼ الطبػػي كمكػػاف تكاتػػده  كحالػػة السػػتؿ الطبػػي )فعػػاؿ، راكػػد ، 

، كدمو المملات الطبية المتكػررة لػنلس كفاة(. كيتضمف تستيؿ الكفيات كحركات المملات الطبية
 المريض.

ىػػك النظػػاـ المسػػ كؿ عمػػى إنيػػاء إتػػراءات دصػػكؿ المرضػػى إلػػى أقسػػاـ نظــام الــدخول والخــروج:  .2
التنكيـ الداصمية حسب أنظمة كلكا ح المستشلى، حيث يتـ دصكؿ المريض لممستشلى سكاء كػاف 

ليات كمراكػػز الرعايػػة احكليػػة احصػػرل محػػكالن مػػف الطػػكارئ أك العيػػادات الصارتيػػة أك مػػف المستشػػ
كفكػػان  لنظػػاـ اإلحالػػػة مػػف قبػػؿ الطبيػػػب العػػاـ المصػػػكؿ بالتحكيػػؿ لمستشػػلى آصػػػر، كيتػػيح النظػػػاـ 
تستيؿ المريض كالتزاماتو المالية سكاء كػاف التػزاـ أك تػأميف صػحي أك مػف الحػاالت الكضػا ية. 

كج بحيػث تشػمؿ تػاريخ المراتعػة كما يتػيح النظػاـ إمكانيػة صػركج المػريض كتسػتيؿ شػيادة الصػر 
 كتاريخ ككقت الصركج كالتشصيص بناء عمى طمب الطبيب المعالو.

يسمح ىذا النظاـ بلتح ستؿ طػكارئ لممػريض مػف صػالؿ رقػـ اليكيػة نظام االستقبال والطوارئ:  .3
كالػػرقـ التسمسػػمي حرشػػيؼ الطػػكارئ، كيتضػػمف تسػػتيؿ كصػػكؿ المػػريض مػػف صػػالؿ تمػػب كافػػة 

التػػأميف الصػػحي مػػف صػػالؿ ربػػط البرنػػامو مػػ  شػػبكة الحاسػػكب الحكػػكمي كذلػػؾ  بياناتػػو كبيانػػات
بمترد ادصاؿ رقـ اليكية  كمػف رػـ تسػتيؿ زيػارة المػريض طبكػان لحالػة اللػرز كمسػتكل التصػنيؼ 
)طػػارئ، غيػػر طػػارئ( باإلضػػافة لبيانػػات تتعمػػؽ بطريكػػة حضػػكر المػػريض كنػػكع اإلصػػابة كقسػػـ 

صركج المريض مف الطكارئ كتتضمف كافة البيانات المتعمكة  الطكارئ التاب  لو ، ككذلؾ تستيؿ
بحالػػػة الصػػػركج )دصػػػكؿ، تحكيػػػؿ، مراتعػػػة، كفػػػاة( كتصػػػنيؼ الحػػػاالت الكضػػػا ية ككافػػػة البيانػػػات 
المتعمكة بيا كحالة المصاب كمكق  اإلصابة كتلاصيؿ مكق  اإلصابة بالتسـ ككذلؾ التشصيص 

 ستدعاء كاالستشارة الصارتية إف كتدت.المبد ي لممريض كالعالج المعطي كحاالت اال
نظػػػاـ العيػػػادات الصارتيػػػة ىػػػك النظػػػاـ الػػػذم يكػػػكـ بػػػ دارة نظـــام معمومـــات العيـــادات الخارجيـــة:  .4

المكاعيػػد فػػي العيػػادات الصارتيػػة كحتزىػػا بمػػا يػػتالءـ مػػ  المكاعيػػد المتدكلػػة )بػػاليـك كالسػػاعة( 
رسػاليا  حسب التصصص كاللريؽ الطبي المعالو، كيتيح النظاـ أيضان  تنظيـ المملات كتتييزىا كا 
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مػػػػف احرشػػػػيؼ المركػػػػزم لمسػػػػتالت الطبيػػػػة إلػػػػى العيػػػػادات التصصصػػػػية. كيػػػػكفر النظػػػػاـ حتػػػػز 
 العمميات كتدكلتيا  كتحديد قا مة انتظار العمميات كاستصداـ ككد العمميات.

يدكيػة ، مازاؿ العمؿ في نظاـ معمكمات المصتبػر بطريكػة نظام معمومات المختبرات وبنك الدم:  .5
حيػػػث يػػػتـ تمػػػ  طمبػػػات إتػػػراء التحاليػػػؿ كاللحكصػػػات كالتػػػي تحتػػػكم عمػػػى اسػػػـ المػػػريض كنػػػكع 
تػػراء التحميػػؿ كصػػدكر النتػػا و دكف  التحميػػؿ المػػراد إتػػراؤه، كمػػف رػػـ الحصػػكؿ عمػػى العينػػات كا 
الػػربط مػػ  نظػػاـ إدارة المستشػػليات. أمػػا نظػػاـ بنػػؾ الػػدـ فيػػك النظػػاـ المحكسػػب بػػالمتم  كيعتبػػر 

عف حكسبة مياـ بنؾ الدـ المتعمكة بتستيؿ المتبػرعيف كفصػؿ الكحػدات كحتػز كصػرؼ  مس كالن 
كحػػدات الػػدـ لممرضػػى ، كيمكػػف مػػف عمػػؿ اإلحصػػا يات كالتػػرد المسػػتكدعي كمراقبػػة المصػػزكف 
المتكفر كتحديد االحتياتػات مػف كحػدات الػدـ ككػذلؾ تحديػد فتػرة صػالحية الكحػدات مػف النظػاـ 

ىالكيا.  كا 
يكػـك ىػذا النظػاـ بتسػتيؿ بيانػات احشػعة التػي يػتـ إترا يػا كربطيػا مػ  ألشـعة: نظام معمومات ا .6

دارة المكاعيػػػد  سػػػتؿ المػػػريض فػػػي ممػػػؼ المرضػػػى الػػػر يس فيػػػك النظػػػاـ المسػػػ كؿ عػػػف حكسػػػبة كا 
الصدمػػة كرقػػـ التيػػاز كحالػػة المػػريض، كطمػػب صدمػػة احشػػعة حسػػب  ةبأقسػػاـ احشػػعة كفكػػان لنكعيػػ

كاسػػػـ العضػػػك الػػػر يس كالتلصػػػيمي المػػػراد تصػػػكيره ، كتػػػكفير  نػػػكع الحالػػػة عاتػػػؿ أـ  غيػػػر ذلػػػؾ،
 اإلحصا يات كالتكارير عف احشعة بتمي  أنكاعيا مف النظاـ.

يسػػتصدـ إلدارة عمميػػة صػػرؼ احدكيػػة لممرضػػى المنػػكميف باحقسػػاـ نظــام معمومــات الصــيدلية:  .7
امالن مػػػ  نظػػػاـ الداصميػػة فػػػي مستشػػلى التراحػػػة كالباطنػػة كالعيػػػادات الصارتيػػػة، حيػػث يعمػػػؿ متكػػ

المصازف المركزية ، فاحدكية التي يتـ إضافتيا لمصازف احدكية يتـ صرفيا كفكػان لطمبػات صػرؼ 
احدكيػػة لممرضػػى مػػف احقسػػاـ الداصميػػة أك العيػػادات الصارتيػػة، كيػػتـ الصػػرؼ حسػػب نػػكع الػػدكاء 

 بالمتم . المطمكب كبالكميات كالترعة المناسبة منو حسب المتكافر في الصيدلية المركزية
حصػػا يات عػػف أداء احقسػػاـ نظــام معمومــات التقــارير واإلحصــائيات:  .8 يػػكفر النظػػاـ تكػػارير كا 

حصػػا يات عػػف نسػػبة  المصتملػػة حم فتػػرات زمنيػػة محػػددة ، ككػػذلؾ إعطػػاء مؤشػػرات كنسػػب كا 
انشػػ اؿ احسػػرة كالكػػدرة االسػػتيعابية حقسػػاـ المستشػػلى المصتملػػة ،كعػػدد المكاليػػد كالكفيػػات فػػي 

الشػػلاء الطبػػي باإلضػػافة إلػػى أم تكػػارير تصػػدـ الكحػػدات كاحقسػػاـ الصػػحية بػػالمتم  متمػػ  
 كالتي تساعد إدارة المستشلى في اتصاذ الكرارات.
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يتػيح النظػاـ طباعػة كافػة التكػارير الطبيػة كتكػارير نظام معمومات التقارير الطبيـة والتحـويالت:  .9
ي متعػػدد احغػػراض، نمػػكذج التحػػكيالت العػػالج بالصػػارج المصتملػػة )كتكريػػر طبػػي ، أك تكريػػر طبػػ

 بالصارج( ، كما يتيح صاصية التدقيؽ كالتصحيح اإلمال ي بالم تيف العربية كاإلنتميزية.
ىك نظاـ كيب ييدؼ إلدارة بيانات الكالدة كالكفيات نظام معمومات المواليد والوفيات:  .10

ستيميا بكزارة الداصمية مرة كتستيؿ االشعارات في قاعدة بيانات كزارة الداصمية دكف الحاتة لت
 أصرل كطباعتيا مف النظاـ المحكسب في المتم .

 ثانيًا: نظام معمومات شؤون الموظفين

دارة اإلتػػػازات كدكاـ المػػػكظليف  ىػػػك نظػػػاـ كيػػػب متكامػػػؿ يعمػػػؿ عمػػػى إدارة بيانػػػات المػػػكظليف كا 
عممػػػو كالميػػػاـ كتحركػػػاتيـ اليكميػػػة، كحكسػػػبة الكصػػػؼ الػػػكظيلي لتمكػػػيف المكظػػػؼ مػػػف فيػػػـ طبيعػػػة 

المككمػػة لػػو، مػػ   إمكانيػػة دصػػكؿ المكظػػؼ عمػػى النظػػاـ كاالطػػالع عمػػى كافػػة البيانػػات الصاصػػة بػػو 
تػػراء بعػػػض اإلتػػػراءات اإلداريػػة مرػػػؿ إدصػػػاؿ اإلتػػازة، االطػػػالع عمػػػى الكصػػؼ الػػػكظيلي، التكيػػػيـ  كا 

ؿ بيػا، إضػافة لككنػو ...الخ، كما يعالو اإلتراءات اإلدارية المتعمكة بالمكظليف كفؽ الككانيف المعمػك 
النظاـ الكياسي بالحككمة اإللكتركنية. نظاـ شؤكف المكظليف مربكط بأتيزة البصمة لمتكقي  كبرنامو 
التكقيػػ  االلكتركنػػي فػػي االمػػاكف التػػي لػػـ تصػػميا أتيػػزة البصػػمة بعػػد، كيػػتـ ترحيػػؿ الػػدكاـ تمكا يػػان مػػف 

(، )دليػػػؿ المسػػػتصدـ لبرنػػػامو شػػػؤكف 2012ىػػػذه احتيػػػزة إلػػػى النظاـ.)دليػػػؿ الصػػػدمات االلكتركنيػػػة،
 المكظليف، غير منشكر(

 ثالثًا: نظام معمومات المخازن

ـ ،حيػث يكػـك 2011تـ تطبيؽ ىػذا النظػاـ فػي متمػ  الشػلاء الطبػي فػي شػير ينػاير مػف العػاـ 
النظاـ ب دارة تمي  العمميات المصزنية في متم  الشػلاء الطبػي مػف سػندات إدصػاؿ، صػرؼ، إعػارة، 

يككـ بتستيؿ احصكؿ كالعيد في تميػ  مرافػؽ المتمػ ، كمػا يكػـك بػ دارة عمميػات التػرد ك تكييف، ك 
 (2014السنكم كالملاتئ كالتسكيات. )دليؿ المستصدـ لنظاـ المصازف،
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 رابعًا: صالحيات وأمن النظام في مجمش الشفاء الطبي

كسػػرية المعمكمػػات يػػكفر النظػػاـ المسػػتصدـ حاليػػان  فػػي متمػػ  الشػػلاء الطبػػي  صاصػػية أمػػف 
كحكػػكؽ تكزيػػ  الصػػالحيات لممسػػتصدميف ، فمػػف صػػالؿ عمػػؿ الباحرػػة  عمػػى إحػػدل الػػنظـ المحكسػػبة 
كتػػػدت أف النظػػػاـ يعتمػػػد عمػػػى صاصػػػية حمايػػػة البيانػػػات عػػػف طريػػػؽ إدصػػػاؿ اسػػػـ المسػػػتصدـ ككممػػػة 
ى المركر، كما يتميز بنظاـ صالحيات شامؿ يسػمح بتحديػد إمكانيػات كػؿ مسػتصدـ مػف الكصػكؿ إلػ

شاشات كتكارير البرنامو، ك يحدد ىذا النظاـ حككؿ الػدصكؿ كالنلػاذ لممسػتصدـ صشػية سػكء المعالتػة 
كاالسػػتصداـ، كتػػـ تػػأميف ىػػذا الصيػػار مػػف قبػػؿ النظػػاـ المسػػتصدـ فػػي المتمػػ  لمنػػ  حػػدكث االصتػػراؽ 
كالتصريػػػػب، كتكسػػػػيـ الميػػػػاـ إلػػػػى متمكعػػػػات عمػػػػؿ حسػػػػب مراكػػػػز المسػػػػ كلية كالصػػػػالحيات كتكتػػػػد 

 كيات مصتملة لمصالحيات متمرمة في ا تي:مست

 :ـــد تعطػػػي ىػػػذه الصاصػػػية لممسػػػتصدـ الكػػػدرة عمػػػى إضػػػافة سػػػتؿ طبػػػي  إضـــافة ســـجل جدي
عطا و رقـ طبي في احرشيؼ المركزم.  لممريض كا 

 :تعطي ىذه الصاصية لممستصدـ الكدرة عمى حلظ البيانات. حفظ 
 :لبيانػػػات، كال يػػػتـ منحيػػػا إلػػػى تعطػػػي ىػػػذه الصاصػػػية لممسػػػتصدـ الكػػػدرة عمػػػى تعػػػديؿ ا تعـــديل

 لحشصاص المصكلة بالتعديؿ فكط.
 :تعطػػي ىػػذه الصاصػػية لممسػػتصدـ إمكانيػػة الحػػذؼ كحػػذ ممػػؼ طبػػي أك حركػػة دصػػكؿ  حــذف

 كصركج كىي مكتصرة عمى مس كلي الدعـ اللني لمنظاـ.
 :تعطػػػي ىػػػذه الصاصػػػية لممسػػػتصدـ الكػػػدرة عمػػػى الطباعػػػة .سػػػكاء نمػػػكذج االسػػػتكباؿ  طباعـــة

 م أك ممؼ طبي مؤقت.كالطكار 
)ر يس قسـ ش كف المكظليف، بتػاريخ المطمب الثالث: تقييم األداء في مجمش الشفاء الطبي 

 ـ( 20/1/2014

مف أىػـ احسػاليب المسػتصدمة فػي تكيػيـ أداء العػامميف فػي متمػ  الشػلاء الطبػي أواًل: آلية التقييم : 
تػتمصص طريكػة إعػداد و ه مػ  بدايػة كػؿ عػاـ،أسمكب تكرير احداء أك التكرير السنكم الذم يتـ إعػداد

التكارير السنكية كالدكرية في تعب ة النماذج المعػدة مسػبكان مػف قبػؿ ديػكاف المػكظليف العػاـ حيػث كػاف 
ـ يػػػتـ التكيػػػيـ يػػػدكيان مػػػف صػػػالؿ نمػػػكذج صػػػاص لمل ػػػات كاحطػػػر العاممػػػة 2007بالسػػػابؽ منػػػذ العػػػاـ 
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عمؿ كاإلنتاج ، المكاظبة، السمكؾ الشصصي، الصلات بالمتم ،  كالتي تتضمف المحاكر التالية ) ال
الذاتية(  ككانت تعرؼ بالتكارير السػرية  التػي ال يحػؽ لممكظػؼ االطػالع عمييػا كالمكضػحة بممحػؽ 

ـ إلػى ا ف  بػدأ التكيػيـ اإللكتركنػي لممكظػؼ مػف صػالؿ نمػاذج 2008(، كلكف مػ  بدايػة عػاـ 4رقـ)
ييـ احداء بشكؿ شػامؿ كتصصػيص نمػكذج صػاص لكػؿ مصصصة أعدىا الديكاف، حيث تـ تطكير تك

حزمػػة كظػػا ؼ متشػػابية، كمػػف صػػالؿ اطػػالع الباحرػػة عمػػى كافػػة نمػػاذج تكيػػيـ احداء المصتملػػة عبػػر 
( 1مكقػػ  ديػػكاف المػػكظليف العػػاـ، كتػػدت أنيػػا تركػػز عمػػى المحػػاكر التاليػػة المكضػػحة بالتػػدكؿ رقػػـ)

 كلكف بأكف مصتملة حسب طبيعة كنكع الكظا ؼ.  

 ( عناصر التقييم الوظيفي1الجدول رقم)

 مصدر المعمومات المطموبة لمتقييم التفسير المحور
هااااًتلاااارالعناصاااارالتااااًت ٌااااٌممااااد االنضباطالوظٌفً

انضااباطالموظاافوالتزاماادفااًحااادود

الوظٌفة.

 .ملفالموظف 

 سااااااجلالحضااااااوروالغٌااااااا 

 الشهري.

 رأيالمسئولالمباشر

العناصارالتاًلهااةالباةبا دا هًتلارالت ٌٌماألدائً

الموظفوإنتاجٌتد.

 .ت ارٌررئٌسال سم 

 .أيإنجازاتهامةلل سم

هااااًتلاااارالعناصاااارالتااااًلهاااااةالبااااةت ٌٌمالكفاٌاتالشخصٌة

بالسماتالشخصٌةلشاغلالوظٌفة.

 .رأيالمسؤولالمباشر 

 .ملفالموظف

 

 المجمشثانيًا: المرتكزات األساسية لتقييم األداء في 

 احصذ بمبدأ العمنية كحؽ أساسي الطالع المكظؼ عمى نتا و تكييـ احداء. (1
 حؽ التظمـ. (2
شمكلية عممية تكييـ احداء لكافة الل ات العاممة بالمستشلى كفكػان لنمػاذج مصصصػة تتناسػب  (3

 م  طبيعة الكظا ؼ كمستكياتيا.
تتمرػػػؿ التيػػػات المعنيػػػة بتكيػػػيـ أداء ثالثـــًا: األدوار والمســـئوليات فـــي عمميـــة إدارة تقيـــيم األداء: و 

 المكظؼ با تي:
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إدارة عمميػػػة تكيػػػيـ احداء السػػػنكم لكافػػػة المػػػكظليف )الل ػػػات الطبيػػػة ،  شـــئون المـــوظفين : .1
عمميػة التنليػذ. الطبية المساعدة ، اإلدارية، العمػاؿ،....الخ( داصػؿ المتمػ  كاإلشػراؼ عمػى 

 ك إنشاء حساب صاص لكؿ ر يس قسـ أك دا رة ليتمكف مف تكييـ المكظليف التابعيف لو.
 الرئيس المباشر: .2
 . تعب ة نماذج تكارير احداء السنكية المعتمدة لممكظليف كاعتمادىا مف مدير المتم 
 .تزكيد المكظليف بالت ذية الراتعة عف مستكل أدا يـ 
 ريبية مف الدكرات كالميارات الالزمة لتحسيف مستكل أداء المكظؼ.تحديد االحتياتات التد 
  كتابػػػة مػػػذكرة يػػػتـ رفعيػػػا لمػػػديكاف لتكضػػػيح احسػػػباب المتعمكػػػة ب عطػػػاء المكظػػػؼ مسػػػتكيات

 متدنية مف احداء،  ككذلؾ تبريرات لمنحو مستكيات مرتلعة يكضح فييا أىـ اإلنتازات. 
ـ يحػؽ 1998( لسػنة 4نكف الصدمػة المدنيػة رقػـ) ( مػف قػا36كفكان لكرار رقـ) لجنة التظمم : .3

لممكظػػؼ تكػػديـ اعتػػراض كتظمػػـ عمػػى نتػػا و التكيػػيـ السػػنكم مػػف صػػالؿ المكقػػ  اإللكتركنػػي 
 التاب  لديكاف المكظليف العاـ ب زة كىنا تككف كظيلة المتنة:

  بيا التأكد مف نتا و تكييـ احداء الصاصة بالمكظؼ كمناقشة الشكاكم كاالعتراضات كالنظر
 بدقة كمكضكعية.

  اتصػػاذ اإلتػػراءات المناسػػبة فػػي حػػاؿ تبػػيف عػػدـ صػػحة أك دقػػة نتػػا و تكيػػيـ احداء الصػػاص
 بالمكظؼ كمف رـ اعتماد التكييـ النيا ي المناسب لو.
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 اإلطار العممي لمبحث

 

 المنيجية واإلجراءات.المبحث األول : 

 الدراسة.المطمب األول: منيجية 

 المطمب الثاني: طرق جمش البيانات.

 .مجتمش وعينة الدراسةالمطمب الثالث: 

 المطمب الرابش أداة الدراسة.

 المطمب الخامس: صدق وثبات االستبيان.

 المبحث الثاني : اختبار الفرضيات وتفسير النتائج

 المطمب األول: تحميل فقرات الدراسة.

 الدراسة.المطمب الثاني: اختبار فرضيات 

 المبحث الثالث : النتائج والتوصيات

 المطمب األول: النتائج.

 المطمب الثاني: التوصيات.
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 األول المبحث

 واإلجراءات المنيجية
 تمييد 

 المستصدمة الدراسة أداة ككذلؾ ،الدراسة كلمتتم  ،الدراسة لمنيو كصلان  اللصؿ ىذا يتناكؿ
 تكنيف في الباحث بيا قاـ التي لإلتراءات كصلا يتضمف كما ،كرباتيا كصدقيا ،إعدادىا كطرؽ
 الدراسة تحميؿ في الباحث عمييا اعتمد التي اإلحصا ية المعالتات كأصيرنا كتطبيكيا، الدراسة أدكات
 .نتا تيا كتلسير

 المطمب األول: منيجية الدراسة
عمى المنيو الكصلي التحميمي، فعمى صعيد البحث الكصلي تـ إتراء المسح  الدراسة اعتمدت

المكتبي كاالطالع عمى الدراسات كالبحكث النظرية كالميدانية، كالكقكؼ عمى أىـ الدراسات السابكة 
التي تشكؿ رافدان حيكيان في الدراسة. أما عمى صعيد البحث الميداني التحميمي فكد تـ إتراء البحث 

العي كتحميؿ كافة البيانات كاستصداـ الطرؽ االحصا ية المناسبة لمعالتتيا، كاعتماد االستط
 استبانة مصصصة ليذه الدارسة.  

 المطمب الثاني: طرق جمش البيانات
 اعتمدت الباحرة عمى نكعيف مف البيانات:

ـ كذلؾ بالبحث في التانب الميداني بتكزي  استبانة لدراسة أرر نظ البيانات األولية: .1
المعمكمات الصحية المحكسبة عمى احداء الكظيلي في متم  الشلاء الطبي ، كمف رـ 

 SPSS (Statistical Package for Social Science)تلري يا كتحميميا باستصداـ برنامو 
اإلحصا ي كاستصداـ االصتبارات االحصا ية المناسبة بيدؼ الكصكؿ لدالالت ذات قيمة 

 اسة.كمؤشرات تدعـ مكضكع الدر 
تمت مراتعة الكتب كالدكريات كالمرات  العربية كاحتنبية ذات العالقة البيانات الثانوية  .2

كالمتالت العممية كالمكاالت كالدكريات كاحبحاث كالدراسات السابكة التي تناكلت مكضكع 
 الدراسة، كالبحث في مكاق  اإلنترنت المصتملة.
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 مجتمش الدراسة المطمب الثالث:
استصدمت الباحرػة أسػمكب الحصػر الشػامؿ لتميػ  المػكظليف المسػتصدميف لػنظـ المعمكمػات 

( مكظػؼ كالمػكزعيف حسػب احنظمػة المصتملػة كالمكضػحة 200الصحية المحكسبة، كالبال  عددىـ )
مػف قسػـ الحاسػكب   User Name(. كتـ الحصكؿ عمى متتم  الدراسػة مػف صػالؿ 2بالتدكؿ رقـ )

لشلاء الطبي، ككحدة تكنكلكتيا المعمكمػات بػكزارة الصػحة ب ػزة. كقػد تػـ تكزيػ  كالشبكات في متم  ا
( 186( ملػردة كمػف رػـ اسػترداد )200االستبانات عمى تمي  ملردات متتم  الدراسة المكػكف مػف )

%، كبعػػد تلحػػص االسػػتبانات لػػـ يسػػتبعد أم منيػػا نظػػران لتحكػػؽ الشػػركط 93اسػػتبانة أم مػػا نسػػبتو 
 المطمكبة لإلتابة. 

 (مجتمع الدراسة حسب االنظمة المستخدمة2جدول رقم )

 النظام المستخدم م
االستبانات 
 الموزعة

االستبانات 
 المستردة

نسبة االستبانات 
المستردة/ االستبانات 

 الموزعة

نسبة االستبانات 
المستردة /ألجمالي 
 االستبانات المستردة

 %66.1 98.4 123 125 المستشفيات 1

 %28.5 82.8 53 64 المخازن 2

 %5.4 90.9 10 11 شؤون الموظفين 3

 %100 %93 186 200 المجموع

 أواًل:  البيانات الشخصية والوظيفية

 ( يوضا وصف المتغيرات الشخصية والوظيفية ألفراد مجتمش الدراسة3جدول رقم )

 النسبة المئوٌة)%( التكرار الفئة المتغٌر الرقم

1.  

 الجنس

 7221 134 ذكر

 2821 52 أنثى

11121186المجموع

 العمر  .2

سنة25أبلمن  26 1421 

سنة41سنةــأبلمن25من  112 5428 

سنة51سنةـــأبلمن41من  46 2427 

سنة51أكثرمن  12 625 

11121186المجموع
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الخبرة .3

 3121 56ســنوات5أبلمن

 2522 47ســنوات11ــأبلمن5

 2226 42ســنوات15منــأبل11

 2221 41ســنة 15أكــثرمن

11121186المجموع

المؤهلالعلمً .4

 423 8ثانوٌة

 2926 55دبلوممتوسط

 4728 89بكالورٌوس

 1823 34دراساتةلٌا

 11121 186المجموع

دائرةالعمل .5

 1324 25الكادرالطبً

 1425 27دائرةالصٌدلٌة

 921 17دائرةالتمرٌض

 1122 19األبسامالطبٌةالمساندة

 428 9الحاسو والشبكات

 3127 59خدماتالمرضى

 1621 31الشئوناإلدارٌةوالمالٌة

 11121 186المجموع

النظامالمستخدم .6

 6621 123المستشفٌات

 2825 53المخازن

 524 11شؤونالموظفٌن

 11121 186المجموع

تستخدمالنظاممنذ .7

 2422 45أبلمنسنة

 4421 82سنوات3ألبلمن-1

 2825 53سنوات7ألبلمن3

 322 6سنواتفاكثر7

 11121 186المجموع

( إلى نتا و التحميؿ الكصلي لممت يرات الشصصية كالكظيلية لممسػتتيبيف مػف أفػراد 3يشير التدكؿ )
 متتم  الدراسة كيتضح ا تي: 

 مف المبحكريف ىـ مف الذككر كالنسبة المتبكية ىـ 72: بالنسبة لمتغير الجنس تبين أن %
سػػبة مػػف اإلنػػاث، كىػػذا يتماشػػى مػػ  تركيبػػة الكػػكل العاممػػة فػػي كزارة الصػػحة، حيػػث بم ػػت ن

% )مركػػػػز المعمكمػػػػات الصػػػػحية، تكريػػػػر 71.2الػػػػذككر العػػػػامميف فػػػػي كزارة الصػػػػحة نسػػػػبة 
 (. 2013مايك/

  ـــة ـــة العمري ـــر الفئ ـــق بمتغي ـــا يتعم % مػػػف المبحػػػكريف تتػػػراكح 68.8بينػػػت النتػػػا و أف وفيم
سنة، كيعكد ىذا إلى أنو السف المناسب لمعمؿ  40سنة حقؿ مف  25أعمارىـ بيف أقؿ مف 
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في الكطاعات الحككمية، حيث أف أغمبية مستصدمي الػنظـ حػديري التصػرج الكظيلي صاصة 
باعتبػػارىـ تػػيالن أكرػػر اتصػػاال بالكسػػا ؿ التكنكلكتيػػة كاسػػتصداـ الحاسػػكب، كىػػذا بػػدكره يػػكفر 

 بي ة تيدة كفعالة لتطبيؽ النظـ المحكسبة. 
  صبػػرتيـ  % مػف المبحػػكريف ىػـ مػػف تتػراكح55.3فتبػيف أف نسػػبة ومـا يتعمــق بمتغيــر الخبــرة

إلػػػى أكرػػر مػػػف  11% مػػف 44.6سػػنكات، بينمػػػا  10سػػنكات إلػػػى  5العمميػػة بػػػيف أقػػؿ مػػػف 
سنة، كىذا يدؿ عمى تنكع الصبرات العممية لملردات متتمػ  الدراسػة ممػا يتعميػـ قػادريف 15

 عمى تككيف آراء إيتابية أك سمبية أكرر دقة تتاه فعالية نظـ المعمكمات الصحية.
 فكد تبيف أف أفراد متتم  الدراسة لدييـ درتات عممية عالية إذا  مميوما يتعمق بالمؤىل الع

% 18.3% كحممة الدراسات العميا 77.4أضلنا متمكع حممة الدبمـك كالبكالكريكس تصبح 
% . كىػػػذا مؤشػػػر يػػػدؿ عمػػػى أف 95.7لتصػػػبح النسػػػبة اإلتماليػػػة لحممػػػة الػػػدرتات العمميػػػة 

ـ الكلاءة كالكػدرة العاليػة عمػى اسػتصداـ النظػاـ المبحكريف مؤىميف بمستكل عاؿ كبالتالي لديي
دراؾ مكضػػػكع الدراسػػػػة كاإلتابػػػػة عمػػػى أسػػػػ متيا بالكلػػػػاءة  بشػػػكؿ فعػػػػاؿ كيمكػػػنيـ مػػػػف فيػػػػـ كا 

 المطمكبة. 
 تبػػيف أف أفػػراد متتمػػ  الدراسػػة مػػف الطػػاقـ اإلدارم الػػذم  وبمــا يتعمــق بمتغيــر دائــرة العمــل

اإلداريػػػة كالماليػػػة( كىػػػي ال البيػػػة  يضػػػـ )صػػػدمات المرضػػػى، الحاسػػػكب كالشػػػبكات، الشػػػ كف
% لمطػػاقـ الطبػػي كالطبػػي المسػػاند، كتعػػزم الباحرػػة ذلػػؾ 47.3% مكابػػؿ 52.7كالتػػي تمرػػؿ 

أف معظػػػـ إتػػػراءات العمػػػؿ المحكسػػػبة حاليػػػان تعتمػػػد بشػػػكؿ أساسػػػي عمػػػى الكػػػكادر اإلداريػػػة 
 المساعدة لمطكاقـ الطبية كالطبية المساندة.

 66.1فكد احتؿ نظػاـ المستشػليات أعمػى نسػبة كتبمػ   دمأما فيما يتعمق بالنظام المستخ %
ـ بصػالؼ احنظمػػة 2007كذلػؾ يرتػػ  حف كزارة الصػحة منحتػػو أكلكيػة بػػالتطبيؽ منػذ العػػاـ 

احصرل، كذلؾ باعتبار نظاـ المستشليات النظاـ الر يس الػذم يػدعـ احنظمػة احصػرل كمػف 
 مة الصحية المباشرة لممرضى.رـ يحسف احداء كيؤرر إيتابان عمى تكدة تكديـ الصد

 فكد تبػيف أف أفػراد متتمػ  الدراسػة لػدييـ فتػرة زمنيػة  وما يتعمق بمتغير مدة استخدام النظام
مناسبة باستصداـ النظاـ حيث تبم   النسبة اإلتمالية  لممستصدميف مػف سػنة ل ايػة أقػؿ مػف 

أك سمبية أكرػر دقػة % ، كىذا بدكره مؤشر لكدرتيـ عمى تككيف أراء إيتابية 97.7سنكات 7
 تتاه مدل مساىمة نظـ المعمكمات الصحية المحكسبة في احداء الكظيلي.
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 المطمب الرابش: أداة الدراسة
تػػػـ اعتمػػػاد االسػػػتبياف باعتبػػػاره كسػػػيمو مػػػف كسػػػا ؿ تمػػػ  المعمكمػػػات الصاصػػػة فيمػػػا يتعمػػػؽ بػػػالمنيو 

االسػػػتبياف مػػػف قبػػػكؿ لػػػدل عينػػػة الكصػػػلي، كككنػػػو مػػػف أكسػػػ  الطػػػرؽ انتشػػػاران نظػػػران لمػػػا يحظػػػى بػػػو 
الدراسػػة، حيػػث يتػػيح ليػػـ اللرصػػة فػػي االتابػػة بػػدكف أف يكػػكف ضػػاغطان عمػػى كقػػتيـ، أك قيػػدان عمػػى 

 التعبير عمى رأييـ بمكضكعية كنزاىة.
 تـ إعداد االستبانة عمى النحك التالي:

a.  اإلطالع عمى إعداد استبانة أكلية مف أتؿ إستصداميا في تم  البيانات كالمعمكمات مف صالؿ
 الدراسات السابكة كالبحكث المتعمكة بمتاؿ كمكضكع الدراسة.

b. البيانات لتم  مال متيا مدل اصتبار أتؿ مف المشرؼ عمى االستبانة عرض. 
c. المشرؼ. يراه ما حسب أكلي بشكؿ االستبانة تعديؿ 
d. كاإلرشاد النصح  بتكديـ بدكرىـ قامكا كالذيف المحكميف، مف متمكعة عمى االستبانة عرض

.  كتعديؿ كحذؼ ما يمـز
e. .إتراء دراسة اصتبارية ميدانية أكلية لالستبانة كتعديميا حسب ما يناسب 
f. لمدراسة، كلكد تـ تكسيـ  الالزمة البيانات لتم  المتتم  أفراد تمي  عمى االستبانة تكزي  تـ

 االستبانة لكسميف ىما:
 فكرات. 7راسة المت يرات التصنيلية كىي مفيتككف مف البيانات احكلية لمتتم  الد :األول القسم
 كىي مكضحة بالشكؿ التالي:  الدراسة متاالت عف عبارة:الثاني القسم

 

 ( توزيش فقرات االستبانة عمى محاورىا4جدول رقم )
 عدد الفقرات المحور واألسئلة

 المحور األول9 االمكانات الالزمة إلدارة وتشغٌل نظم المعلومات الصحٌة
 7 اإلمكانات المادية المتاحة  الستخدام نظم المعمومات الصحيةأواًل : 

 9 ثانيًا : اإلمكانات الفنية المتاحة الستخدام نظم المعمومات الصحية.

 5 ثالثا : االمكانات البشرية المتوفرة الستخدام نظم المعمومات الصحية.

 6 الصحية. رابعًا : االمكانات التنظيمية المتاحة الستخدام نظم المعمومات

 المحور الثاني : أثر نظم المعمومات الصحية المحوسبة عمى األداء الوظيفي

 5 الفقرة األولى: حجم األداء.
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 6 الفقرة الثانية: تبسيط العمل.

 7 الفقرة الثالثة: كفاءة األداء.

 7 الفقرة الرابعة : نوعية األداء.

 4 الفقرة الخامسة: سرعة اإلنجاز.

 56 المجموع

 كما ىك مكضح بالتدكؿ. االستبياف للكرات المبحكريف استتابات لكياسليكارت  مكياس استصداـ تـ

 الخماسي رتاليك مقياس درجات (5رقم ) جدول

 غٌر موافق محاٌد موافق موافق بشدة درجة الموافقة
غٌر موافق 

 بشدة

 1 2 3 4 5 الدرجة

 المطمب الخامس: صدق وثبات االستبيان
 مف بالتأكد ةالباحر تكقام لكياسو، كضعت ما االستبانة أس مة تكيس أف االستبانة بصدؽ يكصد
 : بطريكتيف االستبانة صدؽ

أواًل: الصدق الظاىري لؤلداة )صدق المحكمين(

تـ عرض االستبانة في صكرتيا احكلية عمى عدد مف المحكميف مف أعضاء اليي ة التدريسية 
المصتصيف كالمدراء الميندسيف في كزارة الصحة مف أصحاب بالتامعات اللمسطينية كالصبراء 

(. كقد طمبت الباحرة مف المحكميف إبداء 2الصبرات الطكيمة كالمميزة مكضحة في الممحؽ رقـ )
حتمو، كمدل مناسبة كؿ عبارة لممحكر الذم  تآرا يـ في مدل مال مة العبارات لكياس ما كضع

نو ضركريان مف تعديؿ صياغة العبارات أك حذفيا أك إضافة ينتمي إليو، باإلضافة القتراح ما يرك 
عبارات تديدة حداة الدراسة، كفي ضكء تمؾ ا راء تـ استبعاد بعض اللكرات كتعديؿ بعضيا احصر 

 (.56ليصبح عدد اللكرات)
 ثانيًا: صدق المقياس

  صدق االتساق الداخمي 1
 مف فكرة كؿ بيف االرتباط معامالت حساب صالؿ مف االستبانة للكرات الداصمي االتساؽ حساب تـ

حكر الذم تنتمي إليو، كذلؾ باستصداـ البرنامو لمم الكمية كالدرتة االستبانة متاالت فكرات
 كالتداكؿ التالية تكضح ذلؾ SPSSاإلحصا ي 
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 (6)جذول رلى 

 

انًتاحح الضتخذاو َ ى انًعهوياخ اإليكاَاخ انًاديح 9 يوضح يعايالخ االرتثاط تيٍ كم فمرج يٍ فمراخ انًحور األول 

 انصحيح انًحوضثح يع انذرجح انكهيح نهًحور

 

 انفمرج يطهطم
يعايم 

 االرتثاط

يطتوى 

 انذالنح

 000. 720. عدد أتيزة الحاسكب كافية إلنتاز العمؿ المطمكب  1
 000. 639. تتكفر كسا ؿ إدصاؿ بيانات)لكحة الملاتيح، اللأرة،...الخ( تتناسب م  احتياتات العمؿ.  2
 000. 735. تناسب كسا ؿ إصراج المعمكمات) الشاشة، الطابعة،...الخ( م  متطمبات العمؿ. 3
 000. 785. تتناسب سرعة احتيزة م  حتـ العمؿ المطمكب إنتازه. 4
 000. 698. يتـ تحديث احتيزة المستصدمة باستمرار. 5
 000. 775. تمتاز الشبكة في الكسـ بسرعة االتصاؿ. 6
 000. 589. شبكة االتصاؿ المستصدمة تربط تمي  الدكا ر كاحقساـ بالمتم  معان. 7

 )α(0.05=االرتباط داؿ إحصا يان عند مستكل داللة 
   

 (7)جذول رلى 

االيكاَاخ انفُيح انًتاحح الضتخذاو َ ى انًعهوياخ 9 يوضح يعايالخ االرتثاط تيٍ كم فمرج يٍ فمراخ انًحور انثاَي 

 انًحوضثح يع انذرجح انكهيح نهًحورانصحيح 

 

 يعايم االرتثاط انفمرج يطهطم
يطتوى 

 انذالنح

 000. 688. تتناسب البرمتيات المستصدمة في الكسـ م  المياـ المنكطة بيا.  1
 000. 772. تمكف البرامو المستصدمة مف التبادؿ المرف لممعمكمات بيف مستصدمي النظاـ.  2
 000. 617. مستليد االتصاؿ في كقت كاحد )متعددة المستصدميف(.تتيح البرامو حكرر مف  3
يتـ تكفير كافة التعميمات الالزمة لتش يؿ البرامو المحكسبة لتسييؿ أداء  4

 ميامؾ بالعمؿ.)دليؿ المستصدـ(
.678 .000 

 000. 681. تتميز برامو كتطبيكات الحاسكب بسيكلة االستصداـ. 5
 000. 731. المعمكمات بسرعة.تساعد البرامو عمى استرتاع  6
 000. 697. يكتد نظاـ حماية محكـ لككاعد البيانات تمن  ال ير مصكليف الدصكؿ لمنظاـ. 7
تتميز قكعد البيانات بالكدرة اللا كة عمى التصزيف/االسترتاع/ اإلضافة  8

 /الحذؼ/ التعديؿ/الطباعة.
.670 .000 

 000. 698. تكرار البيانات المصزنة.تعمؿ قكاعد البيانات المستصدمة عمى عدـ  9
 )α(0.05=االرتباط داؿ إحصا يان عند مستكل داللة 
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 (8)جذول رلى 

االيكاَاخ انثشريح انًتوفرج الضتخذاو َ ى 9  يوضح يعايالخ االرتثاط تيٍ كم فمرج يٍ فمراخ انًحور انثانث

 انًعهوياخ انصحيح انًحوضثح يع انذرجح انكهيح نهًحور

 يعايم االرتثاط انفمرج يطهطم
يطتوى 

 انذالنح

تشعر أف العامميف في قسـ الدعـ اللني بالنظاـ متنكعي التصصص   1
 )مبرمتيف، كفني شبكات ،إداريك قكاعد بيانات كصيانة....الخ(.

.676 .000 

 000. 774. العامميف في قسـ الدعـ اللني لدييـ صبرة فنية تتناسب كالمياـ المنكطة بيـ.  2
 000. 778. قسـ الدعـ اللني بسرعة عمى استلسارات العامميف.يتيب  3
 000. 774. يشارؾ المكظليف عند تصميـ نظاـ المعمكمات بالكسـ كتطكيره. 4
 000. 748. ساعة.24يكدـ قسـ الدعـ اللني  الصدمات عمى مدار  5

 )α(0.05=االرتباط داؿ إحصا يان عند مستكل داللة 
 

 (9)جذول رلى 

االيكاَاخ انتُ يًيح انًتاحح الضتخذاو َ ى 9  يعايالخ االرتثاط تيٍ كم فمرج يٍ فمراخ انًحور انراتعيوضح 

 انًعهوياخ انصحيح انًحوضثح يع انذرجح انكهيح نهًحور

 يطتوى انذالنح يعايم االرتثاط انفمرج يطهطم

 000. 643. يسمح الييكؿ التنظيمي بتدفؽ المعمكمات بسيكلة.  1
 000. 755. كاضحة بالمتم  لعمؿ نظـ المعمكمات الصحية المحكسبة.تكتد صطة   2
 000. 759. تيتـ اإلدارة العميا بتطكير أنظمة المعمكمات المستصدمة. 3
 000. 751. تكدـ اإلدارة  الدعـ المالي الالـز الستصداـ نظـ المعمكمات. 4
 000. 806. المعمكمات.تتاب  اإلدارة العميا سير العمؿ الكا ـ عمى استصداـ نظـ  5
تكفر اإلدارة العميا البرامو التدريبية لتطكير ميارات كقدرات العامميف  6

 الستصداـ النظاـ.
.780 .000 

 )α(0.05=االرتباط داؿ إحصا يان عند مستكل داللة 
 (01)جذول رلى 

 انذرجح انكهيح نهًحور حجى األداء يع9  يوضح يعايالخ االرتثاط تيٍ كم فمرج يٍ فمراخ انًحور انخايص )أ(

 يطتوى انذالنح يعايم االرتثاط انفمرج يطهطم

 000. 810. تسيـ نظـ المعمكمات في زيادة إنتاتية العامميف.  1
 000. 836. يؤدم استصداـ نظاـ المعمكمات الحالي إلى تكميؿ التيد المبذكؿ في العمؿ.  2
 000. 772. يساىـ النظاـ بالحد مف احصطاء ب دصاؿ البيانات. 3
 000. 809. يصلض نظاـ المعمكمات مف معدؿ الكقت المست رؽ في إنتاز المياـ. 4
 000. 803. يمكنؾ نظاـ المعمكمات مف تكميؿ االنتظار كاالستتابة السريعة لتكديـ الصدمة. 5

 )α(0.05=االرتباط داؿ إحصا يان عند مستكل داللة 
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 (00)جذول رلى 

 

 تثطيط انعًم يع انذرجح انكهيح نهًحور9  فمرج يٍ فمراخ انًحور انخايص)ب(يوضح يعايالخ االرتثاط تيٍ كم 

 

 يطتوى انذالنح يعايم االرتثاط انفمرج يطهطم

 000. 749. تساعد نظـ المعمكمات في تكميص الطرؽ اليدكية ب نتاز احعماؿ.  1
 000. 824. يساعدؾ نظـ المعمكمات عمى استرتاع  المعامالت بأسرع كقت ممكف.  2
يساعدؾ نظاـ المعمكمات في الحد مف الركتيف ب نتاز المعامالت  3

 كاستبداليا بككاعد البيانات.
.827 .000 

 000. 746. تكمؿ نظـ المعمكمات مف تكملة حلظ  المعمكمات كأماكف احرشلة. 4
تسيـ نظـ المعمكمات في الت مب عمى العكبات التي تؤرر سمبان عمى  5

 مستكل أدا ؾ.
.758 .000 

 000. 767. تساعد نظـ المعمكمات بالكضاء عمى التعكيد ب تراءات العمؿ. 6
 )α(0.05=االرتباط داؿ إحصا يان عند مستكل داللة 

 (01)جذول رلى 

 

 كفاءج األداء يع انذرجح انكهيح نهًحور9  يوضح يعايالخ االرتثاط تيٍ كم فمرج يٍ فمراخ انًحور انخايص)ج(

 

 انفمرج يطهطم
يعايم 

 االرتثاط
 يطتوى انذالنح

 000. 662. يزيد استصداـ نظـ المعمكمات مف اعتماد العامميف عمى أنلسيـ.  1
يصلض نظاـ المعمكمات مف تكملة كنلكات إنتاز احعماؿ اليكمية باحقساـ   2

 كاإلدارات المصتملة.
.759 .000 

 000. 780. يؤدم استصداـ نظاـ المعمكمات إلى ترشيد الكرارات المتصذة. 3
 000. 791. تساعد  نظـ المعمكمات في تنكع احساليب العممية ب دارة الكظا ؼ. 4
 000. 785. تساىـ نظـ المعمكمات في تكديـ صدمات ذات تكدة عالية. 5
تساعد نظـ المعمكمات عمى  دعـ تدريب العامميف في متاؿ استصداـ تكنية  6

 المعمكمات.
.762 .000 

العامميف في استصداـ المكارد كاإلمكانيات تحسف نظـ المعمكمات كلاءة  7
 المتاحة.

.794 .000 

 )α(0.05=االرتباط داؿ إحصا يان عند مستكل داللة 
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 (02)جذول رلى 

 َوعيح األداء يع انذرجح انكهيح نهًحور(9 د) يوضح يعايالخ االرتثاط تيٍ كم فمرج يٍ فمراخ انًحور انخايص

 انفمرج يطهطم
يعايم 

 االرتثاط
 انذالنح يطتوى

المالية_  –تساعد نظـ المعمكمات إكساب المكظليف الميارات )التحميمية   1
 اللنية(.

.765 .000 

 000. 764. يؤدم استصداـ نظـ المعمكمات إلى تنليذ احعماؿ بدقة.  2
 000. 730. تساىـ نظـ المعمكمات بحكسبة كافة احنشطة المتعمكة بالكسـ أك الدا رة. 3
 000. 726. المعمكمات عمى استحداث صدمات تديدة.يساعد نظاـ  4
يساىـ نظاـ المعمكمات عمى الكضاء عمى االزدكاتية في إدصاؿ  5

 المعامالت.
.746 .000 

 000. 664. يؤدم استصداـ نظـ المعمكمات إلى زيادة المنافسة بيف العامميف. 6
اكتشاؼ يكفر نظاـ المعمكمات الحالي معايير كمؤشرات رقابية تمكف مف  7

 االنحرافات كتحميؿ أسبابيا كعالتيا.
.709 .000 

 )α(0.05=االرتباط داؿ إحصا يان عند مستكل داللة 
 (03)جذول رلى 

ضرعح اإلَجاز يع انذرجح انكهيح 9  يوضح يعايالخ االرتثاط تيٍ كم فمرج يٍ فمراخ انًحور انخايص )هـ(

نهًحور

 انفمرج يطهطم
يعايم 

 االرتثاط
يطتوى 

 انذالنح

 000. 859. تساعد نظـ المعمكمات عمى إنتاز احعماؿ بالكقت المحدد كالسرعة المطمكبة.  1
تسيؿ نظـ المعمكمات عممية تبادؿ المعمكمات داصؿ احقساـ بما يككد إلى   2

نتاز احعماؿ.  000. 834. تسري  كا 

 000. 844. تساعد نظـ المعمكمات عمى تكفير الصدمة بأسرع كقت ممكف. 3
نظـ المعمكمات مف قدرة العامميف عمى اتصاذ الكرارات كحؿ المشكالت تزيد  4

 الحرتة.
.781 .000 

 )α(0.05=االرتباط داؿ إحصا يان عند مستكل داللة 

تبيف مف صالؿ التداكؿ السابكة أف تمي  فكرات االستبانة ترتبط بالدرتة الكمية لممحكر الذم تنتمي 
كبػػػذلؾ تعتبػػػر فكػػػرات المحػػػاكر صػػػادقة لمػػػا  ،(0.05داللػػػة)إليػػػو ارتبػػػاط داؿ إحصػػػا يا عنػػػد مسػػػتكل 

 كضعت لكياسو.

 لالستبانة   البنائي الصدق 2
 األداة حزيد انخي األهداف ححقق مدي يقيس انذي األداة صدق مقاييس أحد انبىائي انصدق يعخبز



118 
 

.نالسخباوت انكهيت باندرجت اندراست محاور مه محىر كم ارحباط مدي ويبيه إنيها، انىصىل

(04)جذول رلى  

 يعايم االرتثاط تيٍ يعذل كم يحور يٍ يحاور انذراضح يع انًعذل انكهي نفمراخ االضتثاَح

 انًحور
يعايم 

االرتثاط 

 ضثيرياٌ

يطتوى 

 انذالنح

 000. 749. المحكر احكؿ: االمكانات المادية المتاحة الستصداـ نظـ المعمكمات الصحية
 000. 818. المتاحة الستصداـ نظـ المعمكمات الصحيةالمحكر الراني: االمكانات اللنية 

 000. 696. المحكر الرالث: االمكانات البشرية المتكفرة الستصداـ نظـ المعمكمات الصحية
 000. 727. المحكر الراب : االمكانات التنظيمية المتاحة الستصداـ نظـ المعمكمات  الصحية

 000. 755. المحكر الصامس )أ( حتـ احداء.
 000. 661. المحكر الصامس)ب( تبسيط العمؿ.
 000. 751. المحكر الصامس)ج( كلاءة احداء.
 000. 788. المحكر الصامس)د( نكعية احداء.
 000. 745. المحكر الصامس)ق( سرعة اإلنتاز

 )α(0.05=االرتباط داؿ إحصا يان عند مستكل داللة 

االستبانة ترتبط بالدرتة الكمية لالستبانة، تبيف مف صالؿ التدكؿ السابؽ أف تمي  محاكر 
(، كىذا يؤكد أف 0.01ككذلؾ المحاكر م  بعضيا البعض ارتباطان احصا يان عند مستكل داللة)

 االستبانة تتمت  بدرتة عالية مف االتساؽ الداصمي.

يكصد بربات االستبانة أف تعطي ىذه االستبانة نلس النتيتة لك تـ إعادة ثبات فقرات االستبانة: 
وقد ححققج انباحثت مه ثباث اسخباوت تكزي  االستبانة أكرر مف مرة تحت نلس الظركؼ كالشركط، 

:اندراست مه خالل طزيقخيه

نت النتا و استصدـ الباحث معامؿ أللا كركنباخ لكياس ربات االستبانة ككايعايم  أنفا كروَثاخ:  .1
 كماىي مكضحة بالتدكؿ التالي.

2.  

 (16)جذول رلى

 (طريفح أنفا كروَثاخ)يعايم انثثاخ 

 انًحور
عذد 

 انفمراخ

يعايم انفا 

 كروَثاخ

 836. 7 المحكر احكؿ: االمكانات المادية المتاحة الستصداـ نظـ المعمكمات الصحية
 884. 9 المعمكمات الصحية المحكر الراني: االمكانات اللنية المتاحة الستصداـ نظـ

 821. 5 المحكر الرالث: االمكانات البشرية المتكفرة الستصداـ نظـ المعمكمات الصحية
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المحكر الراب  : االمكانات التنظيمية المتاحة الستصداـ نظـ المعمكمات 
 الصحية

6 .864 

 906. 5 المحكر الصامس )أ( حتـ احداء.
 895. 6 المحكر الصامس)ب( تبسيط العمؿ.
 897. 7 المحكر الصامس)ج( كلاءة احداء.
 873. 7 المحكر الصامس)د( نكعية احداء.
 887. 4 المحكر الصامس)ق( سرعة اإلنتاز

      956. 56 جًيع انفمراخ

 

(، كىذا يعني أف 0.956يبيف التدكؿ السابؽ أف معامؿ أللا كركنباخ لتمي  فكرات االستبانة )
 كتككف االستبانة في صكرتيا النيا ية كصالحة لمتكزي  عمى متتم  الدراسة. معامؿ الربات مرتل ،

   طريقة التجزئة النصفية .3
تـ تتز ة فكرات االصتبار إلى تزأيف احسػ مة ذات احرقػاـ اللرديػة كاحسػ مة ذات احرقػاـ الزكتيػة، رػـ 

ة، كبعػػػد ذلػػػؾ تػػػـ حسػػػاب معامػػػؿ االرتبػػػاط حسػػػب درتػػػات احسػػػ مة اللرديػػػة كدرتػػػات احسػػػ مة الزكتيػػػ
 Spearman – Brown Coefficientتصػحيح معػامالت االرتبػاط بمعادلػة سػبيرماف بػراكف لمتصػحيح 

  ر = الربػات حسب المعادلػة التاليػة: معامػؿ
   ر
 كيبػيف التػدكؿ التػالي أف االرتبػاط، )ر( معامػؿ حيػث 

 االستبانة بكؿ ركة.االستبانة مما يطم ف عمى استصداـ  للكرات نسبيا كبير ربات ىناؾ معامؿ

 (17)جذول رلى

 (التجزئة النصفيةطريفح )يعايم انثثاخ 

 

 عُواٌ انًحور

 انتجسئح انُصفيح

عذد 

 انفمراخ

يعايم 

 االرتثاط

يعايم االرتثاط 

 انًصحح

يطتوى 

 انذالنح

المحكر احكؿ: االمكانات المادية المتاحة الستصداـ نظـ 
 المعمكمات الصحية.

 000.784. 645. 7

المحكر الراني: االمكانات اللنية المتاحة الستصداـ نظـ 
 المعمكمات الصحية.

 000.831.710. 9

المحكر الرالث: االمكانات البشرية المتكفرة الستصداـ نظـ 
 المعمكمات الصحية.

 000.804.672. 5
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المحكر الراب  : االمكانات التنظيمية المتاحة الستصداـ 
 نظـ المعمكمات الصحية.

 000.853.743. 6

 000.903.824. 5 المحكر الصامس )أ( حتـ احداء.

 000.867.766. 6 المحكر الصامس)ب( تبسيط العمؿ.

 000.846.733. 7 المحكر الصامس)ج( كلاءة احداء.

 000.844.726. 7 المحكر الصامس)د( نكعية احداء.

 000.874.777. 4 المحكر الصامس)ق( سرعة اإلنتاز

 

 المعالجات اإلحصائية

لتحكيؽ أىداؼ الدراسة كتحميؿ البيانات التي تـ تتميعيا استصدمت الباحرة العديد مف احساليب 
، كفيما  Statistical Package for Social Science (SPSS)االحصا ية المناسبة لمعمكـ االتتماعية 

 البيانات:يمي متمكعة مف احساليب اإلحصا ية المستصدمة بتحميؿ 

a. ( دصػػػاؿ البيانػػػات إلػػػى الحاسػػػب ا لػػػي كفػػػؽ مػػػا تػػػـ تكضػػػيحو سػػػابكان فػػػي تػػػدكؿ ( 5تػػػـ ترميػػػز كا 
 كالصاص بمكاييس اإلتابة عمى فكرات االستبانة.

b. .تـ حساب التكرارات كالنسب الم كية كالمتكسط الحسابي 
c. .اصتبار أللا كركنباخ لمعرفة ربات فكرات االستبانة 
d. اس صدؽ اللكرات.معامؿ ارتباط سبيرماف لكي 
e. .معادلة سبيرماف براكف لمربات 
f. .اصتبار ككلمتركؼ سمرنكؼ لمعرفة ىؿ تتب  البيانات التكزي  الطبيعي أـ ال 
g. 3الحيػاد كىػي  درتػة إلػى كصػؿ قػد اإلتابػة درتػة متكسػط كانػت إذا مػا لمعرفة اصتبار اإلشارة 

 أـ ال.
h. اصتبػار غيػر  كىػك إحصػا ية، داللػة ذات فػركؽ ىنػاؾ كػاف إذا مػا لمعرفػة كتنػي-مػاف اصتبػار

 معممي يصمح لمكارنة متكسطي متمكعتيف مف البيانات.
i. كىػذا االصتبػار  إحصػا ية داللػة ذات فركقات ىناؾ كاف إذا ما لمعرفة كاالس-كركسكاؿ اصتبار

 متكسطات أك أكرر.3الالمعممي يصمح لمكارنة 
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 المبحث الثاني
 

 اختبار الفرضيات و تفسير النتائج
 Kolmogorov- Smirnov Zسػػػمرنكؼ  –اصتبػػار التكزيػػػ  الطبيعػػػي )اصتبػػػار كػػػكلمتركؼ 

كىػك اصتبػػار ضػركرم فػي حالػػة اصتبػار اللرضػػيات حف  ،لمعرفػة ىػؿ البيانػػات تتبػ  التكزيػ  الطبيعػػي
( 18كيكضػػػح التػػدكؿ رقػػػـ)، تشػػترط أف يكػػكف تكزيػػػ  البيانػػات طبيعيػػان  معظػػـ االصتبػػارات المعمميػػػة 

كىػػذا يػػدؿ عمػػى أف البيانػػات ال تتبػػ  ، 0.05حيػػث أف قيمػػة مسػػتكل الداللػػة أقػػؿ مػػف  نتػػا و االصتبػػار
 التكزي  الطبيعي كيتب استصداـ االصتبارات الالمعممية.



 (07)جذول رلى 

 يوضح اختثار انتوزيع انطثيعي

 انًحور

اختثار 

كهًرجوف 

 ضًرَوف

يطتوى 

 انذالنح

 0.045 066. الستصداـ نظـ المعمكمات الصحيةالمحكر احكؿ: االمكانات المادية المتاحة 
 0.000 118. المحكر الراني: االمكانات اللنية المتاحة الستصداـ نظـ المعمكمات الصحية

 0.000 100. المحكر الرالث: االمكانات البشرية المتكفرة الستصداـ نظـ المعمكمات الصحية
الستصداـ نظـ المعمكمات المحكر الراب  : االمكانات التنظيمية المتاحة 

 الصحية
.086 0.002 

 0.000 194. المحكر الصامس )أ( حتـ احداء.
 0.000 170. المحكر الصامس)ب( تبسيط العمؿ.
 0.000 148. المحكر الصامس)ج( كلاءة احداء.
 0.000 105. المحكر الصامس)د( نكعية احداء.
 0.000 201. المحكر الصامس)ق( سرعة اإلنتاز

 0.000 113. جًيع انًحاور

 
 المطمب األول: تحميل فقرات الدراسة

لتحميػػؿ فكػػرات االسػػتبانة، كيسػػتصدـ ىػػذا االصتبػػار فػػي  Sign testتػػـ اسػػتصداـ اصتبػػار اإلشػػارة 
أك الكميػػة التػػي ال تتبػػ  التكزيػػ  الطبيعػػي، كتكػػكف اللكػػرة إيتابيػػة بمعنػػى أف  ةحالػػة البيانػػات الترتيبيػػ

% ، 60كالكزف النسبي أكبر مػف  0.05أفراد العينة يكافككف عمى محتكاىا بمستكل معنكية أقؿ مف 
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 0.05عمى محتكاىػا بمسػتكل معنكيػة أقػؿ مػف  فكتككف اللكرة سمبية بمعنى أف أفراد العينة ال يكافكك 
%، كتككف أراء العينة في اللكرة محايدة إذا كاف مستكل الداللة ليا أكبػر 60لنسبي أقؿ مف كالكزف ا

 .0.05مف 
 (08)جذول رلى 

 (االيكاَاخ انًاديح)تحهيم فمراخ انًحور األول 

 )α(0.05=المتكسط الحسابي داؿ عند مستكل داللة 

 الجدول السابق:يتضا من 
% كمسػتكل 75.8( إذ بمػ  الػكزف النسػبي 2أف أعمى فكرات المحكر حسب الكزف النسبي ىي اللكرة)

، ممػػا يػػدؿ عمػػىر تػػكفر كسػػا ؿ إدصػػاؿ بيانػػات تتناسػػب مػػ   0.05(،  كىػػك أقػػؿ مػػف 0.000داللػػة )
 احتياتات العمؿر.

% كمسػػتكل 53.4كزف النسػػبي ( إذ بمػػ  الػ6أف اقػؿ فكػػرات المحػكر حسػػب الػكزف النسػػبي ىػػي اللكػرة)
، ممػػا يػػدؿ عمػػىر أف الشػػبكة ال تمتػػاز بسػػرعة االتصػػاؿ فػػي 0.05( كىػػك أقػػؿ مػػف 0.000الداللػػة)
 الكسـر.

 انفمراخ و
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1 
عدد أتيزة الحاسكب كافية إلنتاز العمؿ 

 المطمكب.
10.8 41.9 9.1 29.6 8.6 3.17 63.4 .509 

2 
تتكفر كسا ؿ إدصاؿ بيانات)لكحة الملاتيح، 
 اللأرة،...الخ( تتناسب م  احتياتات العمؿ.

19.4 59.9 4.8 14.5 2.2 3.79 75.8 .000 

3 
تناسب كسا ؿ إصراج المعمكمات) الشاشة، 

 الطابعة،...الخ( م  متطمبات العمؿ.
12.9 43.5 9.7 29.0 4.8 3.31 66.2 .091 

4 
تتناسب سرعة احتيزة م  حتـ العمؿ 

 المطمكب إنتازه.
8.1 29.6 18.3 36.0 8.1 2.94 58.8 .001 

 000. 55.0 2.75 9.7 41.9 16.7 26.9 4.8 يتـ تحديث احتيزة المستصدمة باستمرار. 5

 000. 53.4 2.67 14.5 34.9 21.5 26.9 2.2 في الكسـ بسرعة االتصاؿ. تمتاز الشبكة 6

7 
شبكة االتصاؿ المستصدمة تربط تمي  الدكا ر 

 كاحقساـ بالمتم  معان.
12.4 36.6 15.1 22.6 13.4 3.12 62.4 .826 

 000. 62.2 3.11 جميش الفقرات
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كبشكؿ عاـ تبيف أف الكزف النسبي لتمي  فكرات المحكر احكؿ )االمكانػات الماديػة( تسػاكم 
أقػػػػؿ مػػػػف  0.000ة % كقيمػػػػة مسػػػتكل الداللػػػػ60% كىػػػك أكبػػػػر مػػػػف الػػػكزف النسػػػػبي المحايػػػػد 62.2
، مما يدؿ عمى أف ىناؾ مكافكة مف قبؿ أفراد العينة عمى ىذا المتاؿ كأف اإلمكانػات الماديػة 0.05

 .0.05المتاحة الستصداـ نظـ المعمكمات الصحية متاحة بشكؿ تيد عند مستكل داللة أقؿ مف 
فػػي مككناتيػػا ( حيػػث تكصػػؿ لكتػػكد تكنيػػات حديرػػة 2005كتتلػػؽ ىػػذه النتيتػػة مػػ  دراسػػة أبػػك سػػبت)

( حيػػػث أف المعػػػدات المسػػػتصدمة فػػػي 2004(، الشػػػرفا )2010(، العتيبػػػي)2009الماديػػػة ،كالمػػػرم)
(، 2009(، العمػػػرم)2010(، الحمبػػػي)2014تشػػ يؿ نظػػػـ المعمكمػػات متكسػػػط، كدراسػػػة ال ربػػاكم )

التػي بينػت تكتيػات إيتابيػة  (Abugabah & others : 2010)( 2007( كالكرشػي )2009رمضػاف )
( التػػي تكصػػمت لكتػػكد معكقػػػات 2003تصتمػػؼ مػػ  دراسػػة اللػػػكزاف) االمسػػتمزمات الماديػػة. بينمػػػفػػي 

 مادية تكاتو استصداـ نظـ المعمكمات اإلدارية. 
كلكػػػف تػػػرل الباحرػػػة أنػػػو بػػػالرغـ مػػػف المكافكػػػة فػػػ ف ىنػػػاؾ ضػػػعؼ فػػػي قيمػػػة االسػػػتتابة ليػػػذا 

طػػػكير فػػي تػػػكفير البنيػػػة التحتيػػػة المتػػاؿ، كىػػػذا يعنػػػي أف المنظمػػة الصػػػحية المبحكرػػػة بحاتػػة إلػػػى ت
كاالمكانات المادية المتكاممة حنظمة المعمكمات ليؤرر إيتابان في أداء المكارد البشرية بما يتالءـ م  

 احتياتات كمتطمبات العمؿ في أقساـ كدكا ر المتم . 
 (11)جذول رلى 

 (االيكاَاخ انفُيح)تحهيم فمراخ انًحور انثاَي 
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1
تتناسب البرمتيات المستصدمة في الكسـ م  المياـ 

 المنكطة بيا.
5.4 54.8 10.8 24.2 4.8 3.32 66.0 .007 

2
تمكف البرامو المستصدمة مف التبادؿ المرف لممعمكمات 

 بيف مستصدمي النظاـ.
3.2 44.6 20.4 26.3 5.4 3.14 63.0 .608 

3
تتيح البرامو حكرر مف مستليد االتصاؿ في كقت 

 كاحد )متعددة المستصدميف(.
12.4 43.5 20.4 21.0 2.7 3.42 68.0 .123 

4

يتـ تكفير كافة التعميمات الالزمة لتش يؿ البرامو 
المحكسبة لتسييؿ أداء ميامؾ بالعمؿ.)دليؿ 

 المستصدـ(

6.5 28.5 22.6 30.6 11.8 2.87 57.0 .000 

 000. 69.0 3.43 4.8 17.2 14.5 57.0 6.5 تتميز برامو كتطبيكات الحاسكب بسيكلة االستصداـ.5
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 )α(0.05=المتكسط الحسابي داؿ عند مستكل داللة 

 يتضا من الجدول السابق:
% 69.0(إذ بمػػػ  الػػػكزف النسػػػبي 7(، )5أف أعمػػػى فكػػػرات المحػػػكر حسػػػب الػػػكزف النسػػػبي ىػػػي اللكػػػرة)

، ممػػا يػػدؿ عمػػى رسػػيكلة تطبيكػػات كبػػرامو الحاسػػكب 0.05مػػف ( كىػػك أقػػؿ 0.000كمسػػتكل داللػػة )
 المستصدمة ككتكد نظاـ حماية محكـ لككاعد البيانات يمن  غير المصكليف لمدصكؿ لمنظاـر.

% كمسػػتكل 57( إذ بمػػ  الػػكزف النسػػبي 4كأف اقػػؿ فكػػرات المحػػكر حسػػب الػػكزف النسػػبي ىػػي اللكػػرة)
مى رعدـ تػكافر التعميمػات الالزمػة لتشػ يؿ البػرامو ، مما يدؿ ع0.05( كىك أقؿ مف 0.000الداللة)

 المحكسبة لتسييؿ أداء كمياـ العمؿر.
كبشكؿ عاـ تبيف أف الكزف النسبي لتمي  فكرات المحكر الراني )المستمزمات اللنية( تسػاكم 

 0.05أقؿ مػف  0.000% كقيمة مستكل الداللة 60% كىك أكبر مف الكزف النسبي المحايد 66.0
ى أف ىنػػػاؾ مكافكػػػة مػػػف قبػػػؿ أفػػػراد العينػػػة عمػػػى ىػػػذا المتػػػاؿ. كأف المسػػػتمزمات اللنيػػػة ممػػػا يػػػدؿ عمػػػ

المتاحة الستصداـ نظـ المعمكمات الصحية المحكسبة متاحة بشكؿ تيػد عنػد مسػتكل داللػة أقػؿ مػف 
0.05. 

( حيػػث صمصػػت إلػػى انػػو يكتػػد تكتػػو تيػػد فػػي 2004كتتلػػؽ ىػػذه النتيتػػة مػػ  دراسػػة الشػػرفا)
االسػتعانة باحنظمػة البرمتيػة لمػا ليػا مػف أرػر كاضػح فػي تػكفير المػكارد كتحسػيف كزارة الصحة نحك 

(التي صمصػت إلػى أف كاقػ  االنظمػة البرمتيػة المسػتصدمة 2009تكدة الصدمة، كم  دراسة العمرم)
( ( فػي 2005في شركة االتصاالت اللمسطينية تتالءـ كاحتياتات العػامميف، كمػ  دراسػة أبػك سػبت)

ممسػػتمزمات البرمتيػػة عمػػى احداء الػػكظيلي لمتامعػػات اللمسػػطينية، دراسػػة ال ربػػاكم كتػػكد أرػػر كبيػػر ل

 942. 66.0 3.29 4.3 20.4 25.8 40.9 8.6 تساعد البرامو عمى استرتاع المعمكمات بسرعة.6

7
ال ير يكتد نظاـ حماية محكـ لككاعد البيانات تمن  

 مصكليف الدصكؿ لمنظاـ.
16.7 39.8 21.5 17.2 4.8 3.46 69.0 .091 

8

تتميز قكعد البيانات بالكدرة اللا كة عمى 
التصزيف/االسترتاع/ اإلضافة /الحذؼ/ 

 التعديؿ/الطباعة.

10.8 46.8 20.4 17.2 4.8 3.41 68.0 .047 

9
تعمؿ قكاعد البيانات المستصدمة عمى عدـ تكرار 

 المصزنة. البيانات
9.7 41.9 30.1 13.4 4.8 3.38 68.0 .714 

 000. 66.0 3.30 جًيع انفمراخ
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( فػػػػػي كتػػػػػكد أرػػػػػر كبيػػػػػر لممسػػػػػتمزمات البرمتيػػػػػة لػػػػػنظـ 2009( كالمػػػػػرم)2010( كالحمبػػػػػي)2014)
 المعمكمات عمى االداء الكظيلي.

نظػػـ  ( فػي كتػكد معكقػات فنيػة لتطبيػؽ2009( كدراسػة الػػدكيش)2003كتصتمػؼ مػ  دراسػة اللػكزاف)
( التػػػػػي بينػػػػػت اف المسػػػػػتمزمات البرمتيػػػػػة كػػػػػالبرامو 2012المعمكمػػػػػات اإلداريػػػػػة، كدراسػػػػػة العربػػػػػي)

( 2004كالشبكات في عمادة الكبكؿ كالتستيؿ في تامعة احزىر بحاتة إلى تطكير، كدراسة الشرفا)
 التي تكصمت النصلاض الدعـ اللني.

عؼ فػػػي قيمػػػة االسػػػتتابة ليػػػذا كلكػػػف تػػػرل الباحرػػػة أنػػػو بػػػالرغـ مػػػف المكافكػػػة فػػػ ف ىنػػػاؾ ضػػػ
المتػػػاؿ ، لػػػذا تػػػدعك الباحرػػػة بضػػػركرة االىتمػػػاـ بتػػػكفير ىػػػذا التانػػػب بشػػػكؿ أكبػػػر مػػػف أتػػػؿ تعزيػػػز 
مشػػػاركة كزارة الصػػػحة فػػػي تطبيػػػؽ مليػػػـك الحككمػػػة االلكتركنيػػػة عمػػػى مسػػػتكل الػػػكزارات الحككميػػػػة 

  المصتملة.

 (10)جذول رلى 

 (انثشريحااليكاَاخ )تحهيم فمراخ انًحور انثانث 

 )α(0.05=المتكسط الحسابي داؿ عند مستكل داللة 
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1

تشعر أف العامميف في قسـ الدعـ اللني بالنظاـ 
متنكعي التصصص )مبرمتيف، كفني شبكات ،إداريك 

 قكاعد بيانات كصيانة....الخ(.
12.9 51.6 22.0 8.6 4.8 3.59 72.0 .000 

2
العاممكف في قسـ الدعـ اللني لدييـ صبرة فنية تتناسب 

 002. 71.0 3.54 3.8 11.8 22.6 50.5 11.3 كالمياـ المنكطة بيـ.

3
يتيب قسـ الدعـ اللني بسرعة عمى استلسارات 

 271. 67.0 3.33 5.4 20.4 19.9 44.6 9.7 العامميف.

4
المعمكمات بالكسـ يشارؾ المكظلكف عند تصميـ نظاـ 

 000. 57.0 2.83 12.4 31.7 24.7 22.6 8.6 كتطكيره.

 000. 55.0 2.74 14.5 31.7 25.8 21.5 6.5 ساعة.24يكدـ قسـ الدعـ اللني  الصدمات عمى مدار 5

 000. 64.0 3.21 جًيع انفمراخ
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 يتضا من الجدول السابق:
% كمستكل 72.0(( إذ بم  الكزف النسبي 1أعمى فكرات المحكر حسب الكزف النسبي ىي اللكرة) أف

، ممػا يػػدؿ عمػى ر أف العػػامميف فػي قسػـ الػػدعـ اللنػي بالنظػػاـ 0.05(، كىػك أقػػؿ مػف 0.000داللػة )
دارم قكاعد بيانات..ر.  متنكعي التصصص مف مبرمتيف كفنييف شبكات كا 

% كمسػتكل 55.0( إذ بمػ  الػكزف النسػبي 5لػكزف النسػبي ىػي اللكػرة)كأف اقؿ فكرات المحكر حسب ا
الصدمات عمى  ر، مما يدؿ عمى ر اف قسـ الدعـ اللني ال يكف0.05(، كىك أقؿ مف 0.000الداللة)
 ساعةر.24مدار 

كبشػػػكؿ عػػػاـ تبػػػيف أف الػػػكزف النسػػػبي لتميػػػ  فكػػػرات المحػػػكر الرالػػػث )االمكانػػػات البشػػػرية( 
أقؿ مػف  0.000% كقيمة مستكل الداللة 60مف الكزف النسبي المحايد % كىك أكبر 64.0تساكم 
، ممػػا يػػدؿ عمػػى أف ىنػػاؾ مكافكػػة مػػف قبػػؿ أفػػراد العينػػة عمػػى ىػػذا المتػػاؿ. ممػػا يػػدؿ عمػػى أف 0.05

المكارد البشرية المتكفرة الستصداـ نظـ المعمكمات الصحية المحكسبة متاحة بشكؿ تيد عند مستكل 
 .0.05داللة أقؿ مف 
( التػػػي تكصػػػمت لكتػػػكد مسػػػتكل تيػػػد مػػػف 2009لػػػؽ ىػػػذه النتيتػػػة مػػػ  دراسػػػة العمػػػرم)كتت

( فػػػػي تػػػػكافر المسػػػػتمزمات البشػػػػرية مػػػػف كتيػػػػة نظػػػػر 2010المسػػػػتمزمات البشػػػػرية. كدراسػػػػة الحمبػػػػي)
المبحػكريف نظػػران لحػػرص فريػػؽ الػػدعـ اللنػػي لمكاكبػػة التكػػدـ العممػػي فػػي متػػاؿ تكنكلكتيػػا المعمكمػػات، 

 & Carayona) ككػػذلؾ دراسػة (Loukis & Sapounas :2005)كدراسػة ( 2007كدراسػة الكرشػي)

others: 2007). (التػػي أظيػػػرت قمػػة صبػػػرة المػػكظليف فػػػي 2004بينمػػػا تصتمػػؼ مػػػ  دراسػػة اللػػػكزاف )
 استصداـ نظـ المعمكمات الحديرة.

كلكػػػف تػػػرل الباحرػػػة أنػػػو بػػػالرغـ مػػػف المكافكػػػة فػػػ ف ىنػػػاؾ ضػػػعؼ فػػػي قيمػػػة االسػػػتتابة ليػػػذا 
كىػػػذا يعنػػػي أف المنظمػػػة الصػػػحية المبحكرػػػة بحاتػػػة إلػػػى تحسػػػيف فعاليػػػة المػػػكارد البشػػػرية، المتػػػاؿ، 

باعتباره أحد المككنات احساسية كاللعالة في بناء نظـ المعمكمات الصحية كتطكيرىا حيث أف نتاح 
 كفشؿ المنظمات باصتالؼ أنكاعيا يعتمد بدرتة كبيرة عمى كلاءة احفراد.
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 (11)جذول رلى 

 (االيكاَاخ انتُ يًيح)حهيم فمراخ انًحور انراتع ت

 )α(0.05=المتكسط الحسابي داؿ عند مستكل داللة 

 

 يتضا من الجدول السابق:
% كمسػتكل 66.0((إذ بمػ  الػكزف النسػبي 1أف أعمى فكرات المحكر حسب الكزف النسبي ىي اللكرة)

بتػػػدفؽ ممػػػا يػػػدؿ عمػػػى ر أف الييكػػػؿ التنظيمػػػي ال يسػػػمح  0.05(، كىػػػك أكبػػػر مػػػف 0.826داللػػػة )
 المعمكمات بسيكلةر.

% 56.0( إذ بمػػػػ  الػػػػكزف النسػػػػبي 6،5كأف اقػػػػؿ فكػػػػرات المحػػػػكر حسػػػػب الػػػػكزف النسػػػػبي ىػػػػي اللكػػػػرة)
ممػػا يػػدؿ عمػػى ر أف اإلدارة العميػػا ال تػػكفر البػػرامو  0.05(، كىػػك أقػػؿ مػػف 0.000كمسػػتكل الداللػػة)

 التدريبية لتطكير ميارات كقدرات العامميف الستصداـ النظاـر.
اـ تبػػػيف أف الػػػكزف النسػػػبي لتميػػػ  فكػػػرات المحػػػكر الرابػػػ  )االمكانػػػات التنظيميػػػة( كبشػػػكؿ عػػػ

أقؿ مػف  0.000% كقيمة مستكل الداللة 60% كىك أكبر مف الكزف النسبي المحايد 61.0تساكم 
، مما يدؿ عمى أف ىناؾ مكافكة مف قبػؿ أفػراد العينػة عمػى ىػذا المتػاؿ، كأف التنظػيـ اإلدارم 0.05

 .0.05اـ نظـ المعمكمات الصحية متاح بشكؿ تيد عند مستكل داللة =المتاح الستصد
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 826. 66.0 3.31 7.0 17.7 27.4 45.7 5.4 يسمح الييكؿ التنظيمي بتدفؽ المعمكمات بسيكلة.1

2
بالمتم  لعمؿ نظـ المعمكمات تكتد صطة كاضحة 
 010. 63.0 3.14 3.8 16.7 36.0 36.0 4.3 الصحية المحكسبة.

 714. 65.0 3.25 5.4 15.6 30.6 45.2 3.2 تيتـ اإلدارة العميا بتطكير أنظمة المعمكمات المستصدمة.3

4
تكدـ اإلدارة  الدعـ المالي الالـز الستصداـ نظـ 

 000. 57.0 2.87 7.5 25.3 43.0 21.0 3.2 المعمكمات.

5
تتاب  اإلدارة العميا سير العمؿ الكا ـ عمى استصداـ نظـ 

 000. 61.0 3.03 6.5 23.1 34.9 32.3 3.2 المعمكمات.

6
تكفر اإلدارة العميا البرامو التدريبية لتطكير ميارات 

 000. 56.0 2.79 11.3 30.6 30.6 22.6 4.8 كقدرات العامميف الستصداـ النظاـ.

 000. 61.0 3.07 جًيع انفمراخ
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( حيػػػث تكتػػػد عالقػػػة بػػػيف المسػػػتكل التنظيمػػػي كتػػػكدة 2005كتتلػػػؽ النتيتػػػة مػػػ  دراسػػػة أبػػػك سػػػبت)
( التػػػػي تكصػػػػمت لكتػػػػكد 2007( كالكرشػػػػي )2010( كالعتيبػػػػي )2009الكػػػػرارات، كدراسػػػػة العمػػػػرم )

التػػي أكتػػدت  (Loukis & Sapounas :2005)راسػػةمسػػتكل تيػػد مػػف المسػػتمزمات التنظيميػػة، كد
 .ةاالسترمار بالتنكع التنظيمي في نظـ المعمكمات اإلداري ضركرة

( في كتكد معكقات تكاتػو اسػتصداـ نظػـ المعمكمػات اإلداريػة 2003بينما تصتمؼ م  دراسة اللكزاف)
تسػيـ فػي تأكيػد أىميػة ( في عدـ تكافر صطة عمؿ 2009بسبب عدـ اىتماـ اإلدارة، كدراسة المرم)

 التكنية الحديرة.
كلكػػػف تػػػرل الباحرػػػة أنػػػو بػػػالرغـ مػػػف المكافكػػػة فػػػ ف ىنػػػاؾ ضػػػعؼ فػػػي قيمػػػة االسػػػتتابة ليػػػذا 
المتػػػاؿ، كىػػػذا يعنػػػي أف متمػػػ  الشػػػلاء الطبػػػي بحاتػػػة إلػػػى تطػػػكير الييكػػػؿ التنظيمػػػي كتبنػػػى رؤيػػػة 

كزيادة االىتماـ بتكفير الدعـ  كاضحة في متابعة استكماؿ برامو الحكسبة في دكا ر كأقساـ المتم ،
 المالي كتحديد االحتياتات التدريبية المناسبة لتأىيؿ المكظليف الستصداـ تكنيات الحاسكب.

 

 (12)جذول رلى 

 حجى األداء(9  أ)تحهيم فمراخ انًحور انخايص 

 )α(0.05=المتكسط الحسابي داؿ عند مستكل داللة 
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 000. 74.0 3.72 1.1 14.0 12.9 55.9 16.1 تسيـ نظـ المعمكمات في زيادة إنتاتية العامميف.1

2
يؤدم استصداـ نظاـ المعمكمات الحالي إلى تكميؿ التيد 

 000. 76.0 3.82 3.8 8.6 9.7 58.1 19.9 المبذكؿ في العمؿ.

 000. 74.0 3.72 4.8 7.5 15.6 55.4 16.7 ب دصاؿ البيانات.يساىـ النظاـ بالحد مف احصطاء 3

4
يصلض نظاـ المعمكمات مف معدؿ الكقت المست رؽ في 

 000. 76.0 3.81 2.7 9.1 9.7 61.3 17.2 إنتاز المياـ.

5
يمكنؾ نظاـ المعمكمات مف تكميؿ االنتظار كاالستتابة 

 000. 74.0 3.72 2.7 11.3 13.4 57.0 15.6 السريعة لتكديـ الصدمة.

 000. 75.0 3.76 جًيع انفمراخ
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 يتضا من الجدول السابق:
% 76.0( إذ بمػػػ  الػػػكزف النسػػػبي 2،4أف أعمػػػى فكػػػرات المحػػػكر حسػػػب الػػػكزف النسػػػبي ىػػػي اللكػػػرة )

نظػػاـ المعمكمػػات مػػف ممػػا يػػدؿ عمػػى أنػػو ر يصلػػض  0.05(، كىػػك أقػػؿ مػػف 0.000كمسػػتكل داللػػة )
 معدؿ الكقت المست رؽ في إنتاز المياـ ، كيؤدم إلى تكميؿ التيد المبذكؿ في العمؿ.

% 74.0( إذ بمػػػ  الػػػكزف النسػػػبي 1،3،5كأف أقػػػؿ فكػػػرات المحػػػكر حسػػػب الػػػكزف النسػػػبي ىػػػي اللكػػػرة)
يـ فػي . كالتي تتمرؿ في ا تي ر نظـ المعمكمػات تسػ0.05(، كىك أقؿ مف 0.000كمستكل الداللة)

زيادة إنتاتية العامميف، كتحد مف احصطاء في إدصاؿ البيانات ، كتؤدم لتكميػؿ االنتظػار كاالسػتتابة 
 السريعة لمصدمة.

( ءكبشػػػكؿ عػػػاـ تبػػػيف أف الػػػكزف النسػػػبي لتميػػػ  فكػػػرات المحػػػكر الصػػػامس )أ(: )حتػػػـ احدا
أقػػؿ  0.000لػػة % كقيمػػة مسػػتكل الدال60%، كىػػك أكبػػر مػػف الػػكزف النسػػبي المحايػػد 75.0تسػػاكم 

 ، مما يدؿ عمى أف ىناؾ مكافكة مف قبؿ أفراد العينة عمى ىذا المتاؿ.0.05مف 
كترل الباحرة أف ىناؾ تكتيات إيتابيػة كاضػحة فػي قيمػة االسػتتابة ليػذا المتػاؿ مػف قبػؿ 
المبحكريف ، كذلؾ باعتبار أف نظـ المعمكمات المحكسبة بالمتم  تكفر كسيمة فعالة في التعامؿ م  

لكـ اليا ؿ مف البيانات كتحميميا مما يليد في تكفير الكقت كالتيد كتسصير كافة المعطيات لتسييؿ ا
إنتػػػاز الميػػػاـ، حيػػػث أف نظػػػاـ المعمكمػػػات الحػػػالي متصػػػؿ بشػػػكؿ مباشػػػر مػػػ  كزارة الداصميػػػة كدا ػػػرة 

ذات  التػػأميف الصػػحي كالمصػػازف المركزيػػة فػػي كزارة الصػػحة كديػػكاف المػػكظليف العػػاـ ككافػػة التيػػات
العالقػػة بالصدمػػة ،لػػذلؾ فػػ ف اسػػتصداميا يسػػيـ فػػي تسػػييؿ إنتػػاز الميػػاـ كتصلػػيض الكقػػت المسػػت رؽ 

 كمف رـ تكميؿ التيد المبذكؿ.
 (13)جذول رلى 

 تثطيط انعًم(9  ب)تحهيم فمراخ انًحور انخايص 
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1
تساعد نظـ المعمكمات في تكميص الطرؽ اليدكية ب نتاز 

 000. 79.0 3.96 2.7 4.8 10.2 58.1 24.2 احعماؿ.

2
يساعد نظـ المعمكمات الحالي عمى استرتاع  

 000. 77.0 3.84 1.6 10.2 12.9 53.2 22.0 المعامالت بأسرع كقت ممكف.
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 )α(0.05=المتكسط الحسابي داؿ عند مستكل داللة 

 السابق:يتضا من الجدول 
% كمستكل 79.0( إذ بم  الكزف النسبي 1أف أعمى فكرات المحكر حسب الكزف النسبي ىي اللكرة )

كالتػػي تتمرػػؿ فػػي احتػػي ر نظػػاـ المعمكمػػات يسػػاعد فػػي تكمػػيص  0.05( كىكأقػػؿ مػػف 0.000داللػػة )
 الطرؽ اليدكية ب نتاز المياـر. 

% كمسػتكل 71.0( إذ بم  الػكزف النسػبي 6كأف اقؿ فكرات المحكر حسب الكزف النسبي ىي اللكرة )
. كالتي تتمرؿ في احتي ر نظاـ المعمكمات يسػاعد فػي الكضػاء 0.05( كىك أقؿ مف 0.000الداللة)

 عمى التعكيد ب تراءات العمؿر. 
بشػػكؿ عػػاـ تبػػيف أف الػػكزف النسػػبي لتميػػ  فكػػرات المحػػكر الصػػامس )ب(: )تبسػػيط العمػػؿ( 

أقؿ مػف  0.000% كقيمة مستكل الداللة 60النسبي المحايد % كىك أكبر مف الكزف 75.0تساكم 
 ، مما يدؿ عمى أف ىناؾ مكافكة مف قبؿ أفراد العينة عمى ىذا المتاؿ. 0.05

كترل الباحرة أف ىناؾ تكتيات إيتابيػة كاضػحة فػي قيمػة االسػتتابة ليػذا المتػاؿ مػف قبػؿ 
كػػة بمعػػامالت المرضػػى بػػدالن مػػف المبحػػكريف ، حيػػث أف تطبيػػؽ نظػػـ المعمكمػػات مػػف احمػػكر المتعم

االعتمػػػاد عمػػػى احكراؽ التػػػي تلكػػػد أك تتمػػػؼ مػػػ  مػػػركر الػػػزمف أك تيمػػػؾ صاصػػػة مػػػ  مػػػا يتعػػػرض لػػػو 
الشػػعب اللمسػػطيني مػػف اعتػػداءات صػػييكنية لممؤسسػػات الحككميػػة المصتملػػة ، كبالتػػالي فػػ ف تطبيػػؽ 

م لتكمػيص الطػرؽ اليدكيػة أنظمة المعمكمات في المتم  تتيح حكسبة كافة إتػراءات العمػؿ ممػا يػؤد
فػػي إنتػػاز احعمػػاؿ، كمػػف رػػـ حلػػظ كتصػػزيف المعمكمػػات كسػػيكلة اسػػترتاعيا كتبادليػػا بػػيف احقسػػاـ 

 احصرل، كبالتالي تسيـ في تصليض تكملة حلظ كأماكف أرشلة المملات كالمعامالت.
 

3
في الحد مف الركتيف ب نتاز يساعدؾ نظاـ المعمكمات 

 000. 74.0 3.70 2.7 10.2 17.7 53.2 16.1 المعامالت كاستبداليا بككاعد البيانات.

4
تكمؿ نظـ المعمكمات مف تكملة حلظ  المعمكمات كأماكف 

 000. 77.0 3.85 1.6 9.7 14.0 51.1 23.7 احرشلة.

5
تسيـ نظـ المعمكمات في الت مب عمى العكبات التي 

 000. 72.0 3.61 1.1 13.4 18.3 58.1 9.1 سمبان عمى مستكل أدا ؾ. تؤرر

6
تساعد نظـ المعمكمات بالكضاء عمى التعكيد ب تراءات 

 000. 71.0 3.55 3.2 15.1 15.6 55.9 10.2 العمؿ.

 000. 75.0 3.75 جًيع انفمراخ
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 (14)جذول رلى 

 كفاءج األداء(9  ج)تحهيم فمراخ انًحور انخايص 

 )α(0.05=المتكسط الحسابي داؿ عند مستكل داللة 

 يتضا من الجدول السابق:
% 74.0(  إذ بمػ  الػكزف النسػبي 1،5،7أف أعمػى فكػرات المحػكر حسػب الػكزف النسػبي ىػي اللكػرة )

ك التػػػي تتمرػػػؿ فػػػي ا تػػػي ر نظػػػاـ المعمكمػػػات يزيػػػد  0.05( كىػػػك أقػػػؿ مػػػف 0.000كمسػػػتكل داللػػػة )
اعتمػػػاد العػػػامميف عمػػػى أنلسػػػيـ، كيسػػػاىـ فػػػي تكػػػديـ صػػػدمات ذات تػػػكدة عاليػػػة، كيحسػػػف مػػػف كلػػػاءة 

 استصداـ المكارد كاإلمكانيات المتاحةر.  العامميف في
% 72.0( إذ بمػػ  الػػكزف النسػػبي 3،4،6كأف أقػػؿ فكػػرات المحػػكر حسػػب الػػكزف النسػػبي ىػػي اللكػػرة )

. كالتػػي تتمرػػؿ فػػي ا تػػير نظػػاـ المعمكمػػات يػػؤدم 0.05(، كىػػك أقػػؿ مػػف 0.000كمسػػتكل الداللػػة)
نيػػا تسػػاعد فػػي تنػػكع احسػػالي ب العمميػػة بػػ دارة الكظػػا ؼ، كتػػدعـ تػػدريب لترشػػيد الكػػرارات المتصػػذة، كا 

 العامميف في متاؿ استصداـ تكانة المعمكماتر. 
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1
يزيد استصداـ نظـ المعمكمات مف اعتماد العامميف عمى 

 000. 74.0 3.68 0.0 14.0 14.0 62.4 9.7 أنلسيـ.

2
يصلض نظاـ المعمكمات مف تكملة كنلكات إنتاز 

 000. 73.0 3.67 0.5 11.8 19.9 55.9 11.8 كاإلدارات المصتملة.احعماؿ اليكمية باحقساـ 

3
يؤدم استصداـ نظاـ المعمكمات إلى ترشيد الكرارات 

 002. 72.0 3.59 0.5 12.4 25.3 51.1 10.8 المتصذة.

4
تساعد  نظـ المعمكمات في تنكع احساليب العممية 

 000. 72.0 3.60 1.6 10.8 23.1 55.4 9.1 ب دارة الكظا ؼ.

5
تساىـ نظـ المعمكمات في تكديـ صدمات ذات تكدة 

 000. 74.0 3.72 1.1 11.3 17.2 55.4 15.1 عالية.

6
تساعد نظـ المعمكمات عمى  دعـ تدريب العامميف في 

 001. 72.0 3.59 1.6 12.4 23.1 51.6 11.3 متاؿ استصداـ تكنية المعمكمات.

7
استصداـ  تحسف نظـ المعمكمات كلاءة العامميف في

 000. 74.0 3.68 1.6 12.4 15.6 57.5 12.9 المكارد كاإلمكانيات المتاحة.

 000. 73.0 3.65 جًيع انفمراخ
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بشػػػكؿ عػػػاـ تبػػػيف أف الػػػكزف النسػػػبي لتميػػػ  فكػػػرات المحػػػكر الصػػػامس )ج(: )كلػػػاءة احداء( 
أقػػؿ  0.000% كقيمػػة مسػػتكل الداللػػة 60%، كىػػك أكبػػر مػػف الػػكزف النسػػبي المحايػػد 73.0تسػػاكم 

 مى أف ىناؾ مكافكة مف قبؿ أفراد العينة عمى ىذا المتاؿ.، مما يدؿ ع0.05مف 
كترل الباحرة أف ىناؾ تكتيات إيتابيػة كاضػحة فػي قيمػة االسػتتابة ليػذا المتػاؿ مػف قبػؿ 
المبحكريف، كتعزك الباحرة ذلؾ إلػى أف تطبيػؽ نظػاـ المعمكمػات يػكفر التكنيػات كالبػرامو االلكتركنيػة 

الحصػػكؿ عمػػى المعمكمػػات مػػف صػػالؿ التكػػارير التػػاىزة التػػي يعػػدىا الالزمػػة لعمميػػة تحميػػؿ البيانػػات ك 
النظػػاـ كالتػػي تزيػػد مػػف اعتمػػاد العػػامميف عمػػى أنلسػػيـ فػػي اتصػػاذ الكػػرارات كسػػير احعمػػاؿ، كمػػف رػػـ 
الكلاءة في استصداـ المكارد كاالمكانيات المتاحة، إضافة إلى أنيا تؤدم لتكفير المعمكمػات التػي يػتـ 

 بيف العامميف، كلذلؾ ف ف استصداميا يسيـ في تكديـ صدمات مميزة لممستليديف. تداكليا الكتركنيان 
 (15)جذول رلى 

 َوعيح األداء(9  د)تحهيم فمراخ انًحور انخايص 

 )α(0.05=المتكسط الحسابي داؿ عند مستكل داللة 
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1
تساعد نظـ المعمكمات إكساب المكظليف الميارات 

 000. 72.0 3.62 1.6 13.4 19.4 52.2 13.4 المالية_ اللنية(. –)التحميمية 

 000. 75.0 3.76 2.2 8.1 18.3 54.8 16.7 يؤدم استصداـ نظـ المعمكمات إلى تنليذ احعماؿ بدقة.2

3
المتعمكة تساىـ نظـ المعمكمات بحكسبة كافة احنشطة 

 000. 75.0 3.76 0.0 10.8 17.7 55.9 15.6 بالكسـ أك الدا رة.

 000. 73.0 3.67 0.0 12.4 21.0 54.3 12.4 يساعد نظاـ المعمكمات عمى استحداث صدمات تديدة.4

5
يساىـ نظاـ المعمكمات عمى الكضاء عمى االزدكاتية 

 000. 75.0 3.75 1.1 11.8 14.0 57.0 16.1 في إدصاؿ المعامالت.

6
يؤدم استصداـ نظـ المعمكمات إلى زيادة المنافسة بيف 

 608. 66.0 3.30 2.7 20.4 29.0 40.3 7.5 العامميف.

7

يكفر نظاـ المعمكمات الحالي معايير كمؤشرات رقابية 
تمكف مف اكتشاؼ االنحرافات كتحميؿ أسبابيا 

 كعالتيا.
17.7 50.5 21.0 10.2 0.5 3.75 75.0 .000 

 000. 73.0 3.66 جًيع انفمراخ



123 
 

 يتضا من الجدول السابق:
(  إذ بمػػػػ  الػػػػكزف النسػػػػبي 2،3،5،6أف أعمػػػػى فكػػػػرات المحػػػػكر حسػػػػب الػػػػكزف النسػػػػبي ىػػػػي اللكػػػػرة )

كالتػػي تتمرػػؿ فػػي ا تػػي ر يػػؤدم اسػػتصداـ  0.05( كىػػك أقػػؿ مػػف 0.000%، كمسػػتكل داللػػة )75.0
نظاـ المعمكمات إلى تنليذ احعماؿ بدقة كتساىـ في حكسػبة كافػة احنشػطة المتعمكػة بالكسػـ كتسػاىـ 

اء عمػػػى االزدكاتيػػػة فػػػي إدصػػػاؿ المعػػػامالت، كيػػػكفر معػػػايير كمؤشػػػرات رقابيػػػة تمكػػػف مػػػف فػػػي الكضػػػ
 اكتشاؼ االنحرافات كتحميؿ أسبابيا كعالتيار. 

% كمسػتكل 72.0( إذ بم  الػكزف النسػبي 1كأف أقؿ فكرات المحكر حسب الكزف النسبي ىي اللكرة )
ر تسػاعد نظػـ المعمكمػات فػي إكسػاب . كالتي تتمرػؿ فػي ا تػي0.05(، كىك أقؿ مف 0.000الداللة)

 المكظليف الميارات التحميمية كالمالية كاللنيةر.
بشكؿ عاـ تبيف أف الكزف النسبي لتمي  فكرات المحكر الصامس)د(: )نكعية احداء( تسػاكم 

أقػػػػؿ مػػػػف  0.000% كقيمػػػػة مسػػػتكل الداللػػػػة 60% كىػػػك أكبػػػػر مػػػػف الػػػكزف النسػػػػبي المحايػػػػد 73.0
 ىناؾ مكافكة مف قبؿ أفراد العينة عمى ىذا المتاؿ.، مما يدؿ عمى أف 0.05

كترل الباحرة أف ىناؾ تكتيات إيتابية كاضحة في قيمة االسػتتابة ليػذا المتػاؿ مػف قبػؿ  
المبحػػػكريف ، كتعػػػػزك الباحرػػػػة ذلػػػػؾ إلػػػى أف تطبيػػػػؽ نظػػػػاـ المعمكمػػػػات  يمكػػػف الرؤسػػػػاء مػػػػف متابعػػػػة 

ية المصتملػػة التابعػػة لصػػالحيات كػػؿ دا ػػرة أك مرؤكسػييـ مػػف صػػالؿ طمبػػات االعتمػػاد كمراكػػز المسػ كل
قسػػػـ ، أك مػػػف صػػػالؿ العمػػػؿ االلكتركنػػػي بالػػػدصكؿ إلػػػى ميػػػاـ عمػػػؿ المػػػكظليف لمعرفػػػة أدا يػػػـ كعػػػدد  
المعامالت كالحاالت التي تـ ادصاليا ممػا يزيػد مػف قػدرة الرؤسػاء عمػى متابعػة سػير العمػؿ كتحسػيف 

ة انتياء الصالحيات، كما إنيا تساعد في الكضاء مستكل الرقابة كصاصة في مصازف احدكية كمتابع
عمػػػى االزدكاتيػػػػة فػػػي إدصػػػػاؿ المعػػػامالت كيرتػػػػ  ذلػػػػؾ حنيػػػا تعتمػػػػد عمػػػى رقػػػػـ اليكيػػػة فػػػػي برنػػػػامو 
المستشػػليات كالػػرقـ الػػكظيلي فػػي برنػػامو شػػؤكف المػػكظليف كمراكػػز المسػػ كلية لصػػالحيات كػػؿ قسػػـ 

 مح بتنليذ احعماؿ بدقة.كدا رة كىذا بدكره يمن  تكرار إدصاؿ البيانات كيس
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 (16)جذول رلى 

 ضرعح اإلَجاز(9  هـ)تحهيم فمراخ انًحور انخايص 

 )α(0.05=المتكسط الحسابي داؿ عند مستكل داللة 

 يتضا من الجدول السابق:
% 75.0( إذ بمػػػ  الػػػكزف النسػػػبي 2،3أف أعمػػػى فكػػػرات المحػػػكر حسػػػب الػػػكزف النسػػػبي ىػػػي اللكػػػرة )

ك التػػي تتمرػؿ فػػي ا تػي ر تسػػيؿ نظػـ المعمكمػػات  0.05(، كىػك أ قػػؿ مػف 0.000كمسػتكل داللػػة )
نتاز احعماؿ، تساعد نظػـ المعمكمػات  عممية تبادؿ المعمكمات داصؿ احقساـ بما يككد إلى تسري  كا 

 تكفير الصدمة بأسرع كقت ممكف. عمى 
% كمسػتكل 72.0( إذ بم  الػكزف النسػبي 4كأف أقؿ فكرات المحكر حسب الكزف النسبي ىي اللكرة )

. كالتػػػي تتمرػػػؿ فػػػي ا تػػػير يزيػػػد نظػػػاـ المعمكمػػػات مػػػف قػػػدرة 0.05( كىػػػك أقػػػؿ مػػػف 0.000الداللػػػة)
 العامميف عمى اتصاذ الكرارات كحؿ المشكالت الحرتةر. 

تبػػيف أف الػػكزف النسػػبي لتميػػ  فكػػرات المحػػكر الصػػامس)ق(: )سػػرعة اإلنتػػاز(  بشػػكؿ عػػاـ
أقػػؿ  0.000% كقيمػػة مسػػتكل الداللػػة 60%، كىػػك أكبػػر مػػف الػػكزف النسػػبي المحايػػد 74.0تسػػاكم 

 مما يدؿ عمى أف ىناؾ مكافكة مف قبؿ أفراد العينة عمى ىذا المتاؿ. 0.05مف 
ضػػػحة فػػػي قيمػػػة االسػػػتتابة ليػػػذا المتػػػاؿ مػػػف قبػػػؿ كتػػػرل الباحرػػػة أف ىنػػػاؾ تكتيػػػات إيتابيػػػة كا

المبحكريف ، حيث أف تكىر عمؿ نظـ المعمكمات تكفير اإلتراءات  في المؤسسات الحككمية التػي 
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1
تساعد نظـ المعمكمات عمى إنتاز احعماؿ بالكقت 

 000. 74.0 3.72 1.6 10.8 18.3 52.7 16.7 المطمكبة.المحدد كالسرعة 

2
تسيؿ نظـ المعمكمات عممية تبادؿ المعمكمات داصؿ 

نتاز احعماؿ.  000. 75.0 3.75 0.0 12.4 17.2 53.8 16.7 احقساـ بما يككد إلى تسري  كا 

3
تساعد نظـ المعمكمات عمى تكفير الصدمة بأسرع كقت 

 000. 75.0 3.76 0.5 12.4 15.1 54.3 17.7 ممكف.

4
تزيد نظـ المعمكمات مف قدرة العامميف عمى اتصاذ 

 001. 71.0 3.54 2.7 14.0 20.4 52.7 10.2 الكرارات كحؿ المشكالت الحرتة.

 000. 74.0 3.69 جًيع انفمراخ
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مػػف شػػأنيا التسػػييؿ عمػػى المػػكظليف فػػي تكػػديـ  الصدمػػة، كلػػذلؾ  فػػ ف تطبيػػؽ نظػػاـ المعمكمػػات يتػػيح 

نتػػػاز تبػػػادؿ المعمكمػػػات كحلظيػػػا كاسػػػترتاعيا بػػػيف أقسػػػاـ ك  دكا ػػػر المتمػػػ  ممػػػا يسػػػيـ فػػػي تسػػػري  كا 

 احعماؿ كمف رـ تكفير الصدمة بأسرع كقت ممكف.  

 المطمب الثاني: اختبار فرضيات الدراسة 
الصتبار فرضيات الدراسة فكد تـ استصداـ االصتبارات غير المعممية، حف ىذه االصتبػارات مناسػبة  

 لمستصدـ في الدراسة يعتبر مكياسان ترتيبيان.في حالة كتكد بيانات ترتيبية، كمكياس ليكارت ا
 الفرضية الرئيسة األولى:

تكتػػد عالقػػة ذات داللػػة إحصػػا ية بػػيف اإلمكانيػػات المتػػكفرة السػػتصداـ نظػػـ المعمكمػػات الصػػحية  
كالمتمرمػػػة باإلمكانػػػات )الماديػػػة، اللنيػػػة، البشػػػرية، التنظيميػػػة( كاحداء الػػػكظيلي لممػػػكارد البشػػػرية فػػػي 

 الطبي. متم  الشلاء

 الفرضيات الفرعية :

تكتػػد عالقػػة ذات داللػػة إحصػػا ية بػػيف اإلمكانيػػات المتػػكفرة السػػتصداـ نظػػـ المعمكمػػات الصػػحية  .1
 كالمتمرمة باإلمكانات )المادية، اللنية، البشرية، التنظيمية( ك حتـ احداء.

 (17)جذول رلى 

 انصحيح وحجى االداءيعايم ارتثاط اإليكاَاخ انًتوفرج الضتخذاو َ ى انًعهوياخ 

 االحصاءات المحور
االمكانات 
 المادية

 الفنية االمكانات
 المكاناتا

 البشرية
االمكانات 
 التنظيمية

جميش فقرات أثر 
نظم المعمومات 
الصحية عمى 
 األداء الوظيفي

 حتـ احداء
 537. 420. 391. 538. 452. معامؿ االرتباط
 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 مستكل الداللة
 186 186 186 186 186 حتـ العينة

 sig=0.000( أف الكيمة االحتمالية 28تـ استصداـ اصتبار سبيرماف كيبيف التدكؿ رقـ )
، مما يدؿ عمى كتكد عالقة طردية إيتابية بيف اتمالي االمكانيات المتكفرة 0.05كىي أقؿ مف 

تصداـ نظـ المعمكمات كتكفير كافة الستصداـ نظـ المعمكمات الصحية كحتـ احداء، حيث إف اس
اإلمكانات الالزمة إلدارة كتش يؿ نظـ المعمكمات مف أتيزة كشبكات اتصاؿ تسمح بتبادؿ العمؿ 
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بشكؿ إلكتركني مباشر كمتصؿ م  باقي احقساـ كالدكا ر في المتم ، كربط الكظا ؼ اإلدارية 
كفير الكقت كالتيد المبذكؿ في العمؿ المصتملة م  بعضيا كىذا بدكره يؤدم لتكميؿ مف احصطاء كت

 بما ينعكس إيتابان عمى إنتاتية العامميف كحتـ احداء. 

(، 2009(، العمرم)2004(، الشرفا)2005كتتلؽ ىذه النتيتة م  دراسة أبك سبت)
( التي بينت كتكد عالقة ذات داللة إحصا ية بيف تكافر 2012(، كدراسة العربي )2007الكرشي)

(، زيف الديف، 2003امكانات تكنكلكتيا المعمكمات كاحداء الكظيلي لمعامميف كدراسة كاللكزاف)
نتاتية العامميف، ( ا2013العترمي) لتي بينت أف البرامو االلكتركنية تسيـ في رف  معدالت أداء كا 
( التي بينت أرر كاضح لتكنكلكتيا المعمكمات في تحسيف العمؿ 2009)Ben Assciliكدراسة 

( التي بينت دكر نظـ المعمكمات 2007)Supattra Boonmakكالكضاء عمى االزدكاتية. كدراسة 
( التي بينت أرر تكنكلكتيا المعمكمات في 2006)Campbell احداء كدراسةاإلدارية في تحسيف 

 & Abugabah) تكميؿ الكقت الذم يست رؽ في أنشطة رعاية المرضى، كمف رـ تحسيف احداء

others : 2010) .بأف االمكانات الالزمة لتطبيؽ نظـ المعمكمات تؤرر عمى أداء المستصدـ 

بػػيف اإلمكانيػػات المتػػكفرة السػػتصداـ نظػػـ المعمكمػػات الصػػحية تكتػػد عالقػػة ذات داللػػة إحصػػا ية  .2
 كالمتمرمة باإلمكانات )المادية، اللنية، البشرية، التنظيمية( كتبسيط العمؿ.

 (18) جذول رلى

 

 يعايم االرتثاط اإليكاَاخ انًتوفرج الضتخذاو َ ى انًعهوياخ انصحيح وتثطيط انعًم

 االحصاءاخ انًحور
االيكاَاخ 

 انًاديح
 االيكاَاخ انفُيح

االيكاَاخ 

 انثشريح

االيكاَاخ 

 انتُ يًيح

جًيع فمراخ أثر 

َ ى انًعهوياخ 

انصحيح عهي 

 األداء انوظيفي

 تبسيط العمؿ
 401. 315. 318. 400. 324. معامؿ االرتباط
 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 مستكل الداللة
 186 186 186 186 186 حتـ العينة

 sig=0.000( أف الكيمة االحتمالية 29تـ استصداـ اصتبار سبيرماف كيبيف التدكؿ رقـ )

، مما يدؿ عمى كتكد عالقة طردية إيتابية بيف إتمالي اإلمكانيات المتكفرة 0.05كىي أقؿ مف 
الستصداـ نظـ المعمكمات الصحية كتبسيط العمؿ، حيث أف تكفير استصداـ نظـ المعمكمات 

 بة كتكفير كافة إمكانياتيا الالزمة إلدارة كتش يؿ النظـ يؤدم لتحسيف أداء العامميف الصحية المحكس
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في المتم ، حيث إنيا تسيؿ حلظ كتصزيف المعمكمات كاسترتاعيا كتبادليا بيف احقساـ المصتملة 
كدكرىا في ال اء كدمو الكرير مف صطكات العمؿ  كالتنسيؽ بيف احعماؿ مما ينعكس إيتابيان عمى 

 تبسيط العمؿ.  

(،دراسة 2007(، الكرشي)2009(، العمرم)2005كتتلؽ ىذه النتيتة م  دراسة أبك سبت)
( التي كضحت كتكد عالقة 2013(، كدراسة)زيف الديف، العترمي،2003(،اللكزاف)2012العربي)

Ben Asscili(2009 ،) إيتابية بيف االمكانيات الالزمة لتش يؿ نظـ المعمكمات كاحداء، كدراسة 
Supattra Boonmak(2007 ،)Abugabah & others(2010 بأف االمكانات الالزمة لتطبيؽ نظـ )

 المعمكمات تؤرر عمى أداء المستصدـ.

تكتػػد عالقػػة ذات داللػػة إحصػػا ية بػػيف اإلمكانيػػات المتػػكفرة السػػتصداـ نظػػـ المعمكمػػات الصػػحية  .3
 التنظيمية( ككلاءة احداء.كالمتمرمة باإلمكانات )المادية، اللنية، البشرية، 

 (21) جذول رلى

 .يعايم االرتثاط اإليكاَاخ انًتوفرج الضتخذاو َ ى انًعهوياخ انصحيح وكفاءج األداء

 االحصاءاخ انًحور
االيكاَاخ 

 انًاديح
 االيكاَاخ انفُيح

االيكاَاخ 

 انثشريح

االيكاَاخ 

 انتُ يًيح

جًيع فمراخ أثر 

َ ى انًعهوياخ 

انصحيح عهي 

 انوظيفياألداء 

 كلاءة احداء
 491. 409. 435. 441. 405. معامؿ االرتباط
 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 مستكل الداللة
 186 186 186 186 186 حتـ العينة

  sig=0.000( أف الكيمػة االحتماليػػة30تػـ اسػتصداـ اصتبػػار سػبيرماف كيبػػيف التػدكؿ رقػػـ )
، ممػا يػػدؿ عمػى كتػكد عالقػة طرديػة إيتابيػػة بػيف إتمػالي اإلمكانيػات المتػػكفرة 0.05كىػي أقػؿ مػف 

السػػػتصداـ نظػػػـ المعمكمػػػات الصػػػحية ككلػػػاءة احداء، كىػػػذا يلسػػػر أف اسػػػتصداـ نظػػػـ المعمكمػػػات فػػػي 
متمػػ  الشػػلاء الطبػػي كتػػكفير مسػػتمزمات تشػػ يميا سػػيؤدم إلػػى رفػػ  كلػػاءة احداء الػػكظيلي لمعػػامميف، 
كالسبب يعكد إلى أف معظـ احعماؿ التي يككـ بيا العاممكف في المتمػ  تعتمػد بشػكؿ أساسػي عمػى 

 الحاسكب، فبالتالي مف المؤكد أف كلاءة ىذه النظـ ىي أكبر مؤرر عمى كلاءة أدا يـ الكظيلي.

(، رمضػػػاف 2007(، الكرشػػػي )2009(، العمػػػرم)2005كتتلػػػؽ ىػػػذه النتيتػػػة مػػػ  دراسػػػة أبػػػك سػػػبت)
التي كضحت كتكد عالقة إيتابية بيف االمكانيات الالزمػة لتشػ يؿ الػنظـ كأداء العػامميف، ( 2009)

( فػػي أف البػرامو االلكتركنيػػة تسػػيـ 2013(، كدراسػة زيػػف الػػديف ك العترمػي)2012كدراسػة العربػػي)
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 Supattra( كدراسػػة 2009)Ben Assciliفػػي رفػػ  معػػدالت كلػػاءة كانتاتيػػة العػػامميف ،كدراسػػة 

Boonmak(2007 التػي بينػت دكر نظػـ المعمكمػات فػي تحسػيف احداء، كدراسػػة )(Abugabah & 

others : 2010)  بأف االمكانات الالزمة لتطبيؽ نظػـ المعمكمػات تػؤرر عمػى أداء المسػتصدـ، كدراسػة
(Loukis & Sapounas :2005)  التػػي كضػػحت أف نظػػـ المعمكمػػات يػػؤدم لزيػػادة كلػػاءة إنتاتيػػة

 .العامميف

عالقػػة ذات داللػػة إحصػػا ية بػػيف اإلمكانيػػات المتػػكفرة السػػتصداـ نظػػـ المعمكمػػات الصػػحية تكتػػد  .4
 كالمتمرمة باإلمكانات )المادية، اللنية، البشرية، التنظيمية( كنكعية احداء.

 (20) جذول رلى

 .يعايم االرتثاط اإليكاَاخ انًتوفرج الضتخذاو َ ى انًعهوياخ انصحي وَوعيح األداء

 االحصاءاخ انًحور
االيكاَاخ 

 انًاديح
 االيكاَاخ انفُيح

االيكاَاخ 

 انثشريح

االيكاَاخ 

 انتُ يًيح

جًيع فمراخ أثر 

َ ى انًعهوياخ 

انصحيح عهي 

 األداء انوظيفي

 نكعية احداء
 565. 479. 469. 517. 415. معامؿ االرتباط
 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 مستكل الداللة
 186 186 186 186 186 حتـ العينة

 

كىي  sig=0.000( أف الكيمة االحتمالية 31تـ استصداـ اصتبار سبيرماف كيبيف التدكؿ رقـ )
، مما يدؿ عمى كتكد عالقة طردية إيتابية بيف اتمالي االمكانيات المتكفرة 0.05أقؿ مف 

الصحية الستصداـ نظـ المعمكمات الصحية كنكعية احداء، حيث أف استصداـ نظـ المعمكمات 
المحكسبة كتكفير كافة مستمزمات تش يميا سيؤدم إلى تحسيف نكعية كدقة أداء العامميف كلعؿ 
السبب يعكد أف تطبيؽ نظـ المعمكمات يتيح قدرة عالية عمى تحميؿ البيانات كالكصكؿ إلى مؤشرات 

 رقابية يستلاد منيا في كض  الصطط كبالتالي تحسيف نكعية الصدمة المكدمة.  

(، 2009(، العمرم)2004(، الشرفا)2005ىذه النتيتة م  دراسة أبك سبت)كتتلؽ 
( التي بينت أف 2003(، كدراسة اللكزاف)2013( كدراسة زيف الديف، العترمي،)2012العربي)

استصداـ نظـ المعمكمات الحديرة ساىـ في دقة احعماؿ كتحسف أداء المكظليف في مصمحة 
بأف االمكانات الالزمة لتطبيؽ نظـ  (Abugabah & others : 2010)التمارؾ بالسعكدية، كدراسة 

 المعمكمات تؤرر عمى أداء المستصدـ.
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تكتػػد عالقػػة ذات داللػػة إحصػػا ية بػػيف اإلمكانيػػات المتػػكفرة السػػتصداـ نظػػـ المعمكمػػات الصػػحية   .5
 كالمتمرمة باإلمكانات )المادية، اللنية، البشرية، التنظيمية( كسرعة االنتاز.

 (21) جذول رلى

 

 .يعايم االرتثاط اإليكاَاخ انًتوفرج الضتخذاو َ ى انًعهوياخ انصحيح وضرعح اإلَجاز

 االحصاءاخ انًحور
االيكاَاخ 

 انًاديح
 االيكاَاخ انفُيح

االيكاَاخ 

 انثشريح

االيكاَاخ 

 انتُ يًيح

جًيع فمراخ أثر 

َ ى انًعهوياخ 

انصحيح عهي 

 األداء انوظيفي

 سرعة اإلنتاز

معامؿ 
 االرتباط

.440 .535 .454 .353 .543 

 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 مستكل الداللة
 186 186 186 186 186 حتـ العينة

 

  sig=0.000( أف الكيمة االحتمالية32تـ استصداـ اصتبار سبيرماف كيبيف التدكؿ رقـ )
، مما يدؿ عمى كتكد عالقة طردية إيتابية بيف اتمالي االمكانيات المتكفرة 0.05كىي أقؿ مف 

الستصداـ نظـ المعمكمات الصحية كسرعة اإلنتاز، كىذا يلسر أف استصداـ نظـ المعمكمات في 
متم  الشلاء الطبي كتكفير مستمزمات تش يميا سيؤدم إلى سرعة االنتاز، كلعؿ السبب يرت  إلى 

نتاز االعماؿ بالكقت ت كافر شبكات االتصاؿ بيف مصتمؼ اإلدارات التي تسيؿ تبادؿ المعمكمات كا 
 المحدد كالسرعة المطمكبة.

( 2013(، زيف الديف، العترمي)2009( كالعمرم)2005كتتلؽ ىذه النتيتة م  دراسة أبك سبت)
نتاتي ة العامميف، كتصتمؼ ىذه التي بينت أف البرامو اإللكتركنية تسيـ في رف  معدالت أداء كا 

( التي بينت كعدـ كتكد عالقة ذات داللة إحصا ية بيف استصداـ 2012النتيتة م  دراسة العربي)
 تكنكلكتيا المعمكمات كسرعة اإلنتاز.
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 الفرضية الرئيسة الثانية: 

حػػكؿ محػػاكر الدراسػػة بػػيف  )α(0.05≥تكتػػد فػػركؽ ذات داللػػة إحصػػا ية عنػػد مسػػتكل داللػػة
ػػػػػ الصبػػرة  ػػػػػ المؤىػػؿ العممػػي ػػػػػ النظػػاـ العمرتصػػكرات المبحػػكريف تعػػزل لممت يػػرات التاليػػة ) التػػنس ػػػ

 المستصدـ ػػػ مدة استصداـ النظاـ ػػػ دا رة العمؿ( في متم  الشلاء الطبي بكطاع غزة.

 التالية: الفرعية وينبثق عنيا الفرضيات 

في أرر  المبحكريف إتابات بيف )α(0.05≥داللة  مستكل عند إحصا ية داللة ذات فركؽ يكتد -1
نظـ المعمكمات الصحية المحكسبة عمى احداء الكظيلي تعزم التنس.

 (22) رلى جذول

 وتُي نهفرق تيٍ اراء افراد انعيُح حطة يتغير انجُص –اختثار ياٌ 

 



 يحتوى انًحور انًحور
 ليًح يتوضط انرتة

  االختثار

يطتوى 

 أنثى ذكر انذالنح

 االكؿ
 الصػػحية المعمكمػػات نظػػـ السػػتصداـ المتاحػػة الماديػػة اإلمكانػػات
 المحكسبة

94.11 91.93 -.248 .804 

 الراني
 الصػػػحية المعمكمػػػات نظػػػـ السػػػتصداـ المتاحػػػة اللنيػػػة االمكانػػػات
 المحكسبة

92.83 95.22 -.272 .786 

 الرالث
 الصػػحية المعمكمػػات نظػػـ السػػتصداـ المتػػكفرة البشػػرية االمكانػػات
 المحكسبة

95.97 87.13 -1.008 .313 

 الراب 
 الصػحية المعمكمػات نظػـ الستصداـ المتاحة االمكانات التنظيمية

 المحكسبة
94.76 90.25 -.514 .607 

 396. 848.- 88.20 95.56 االداء حتـ الصامس )أ(

 013. 2.478- 77.94 99.54 العمؿ تبسيط (ب)الصامس

 027. 2.205- 79.63 98.88 االداء كلاءة (ج)الصامس

 048. 1.976- 81.02 98.34 االداء نكعية (د) الصامس

 005. 2.807- 75.95 100.31 االنتاز سرعة (ق)الصامس

 168. 1.378- 84.77 96.89 تمي  اللكرات
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اسػػػتصداـ نظػػػـ  كتنػػػي إليتػػػاد اللػػػركؽ بػػػيف آراء أفػػػراد العينػػػة حػػػكؿ أرػػػر -تػػػـ اسػػػتصداـ اصتبػػػار مػػػاف
المعمكمات الصحية المحكسبة عمى احداء الكظيلي في متم  الشلاء الطبي تعزل لمتنس، كالنتػا و 

( كالػػػذم يكضػػػح أنػػػو ال تكتػػػد فػػػركؽ فػػػي محػػػاكر االمكانػػػات الماديػػػة ، اللنيػػػة، 33فػػػي تػػػدكؿ رقػػػـ)
أمػػا بػػػاقي  ،0.05أكبػػػر مػػف  (sigالبشػػرية، التنظيميػػة حيػػث أف الكيمػػػة االحتماليػػة ليػػذه المحػػاكر)

 .0.05أقؿ مف  (sigالمحاكر تكتد فركؽ بيف آراء أفراد العينة، حيث أف الكيمة االحتمالية )

كمػف رػـ ف نػو ال ، 0.00وه ي أكب ز م ه  0.1.2( نه ا sig)حبيه أن  انقيم ت اححخماني ت كبصلة عامة 
لمتػػػنس.  تكتػػػد فػػػركؽ ذات  داللػػػة إحصػػػا ية بػػػيف إتابػػػات أفػػػراد العينػػػة حػػػكؿ ىػػػذه المتػػػاالت تعػػػزل

كتعزك الباحرة ذلؾ إلى أف استصداـ نظـ المعمكمات الصحية ال يحتاج لكدرات مميزة تتعمؽ بالتنس 
 فيي تعتمد فكط عمى قدرات كميارات عكمية بحتة كالتي بدكرىا غير مكصكرة عمى نكع دكف احصر.

(، 2012)(، العربػػػي2014( ك ال ربػػػاكم )2013كتتلػػػؽ ىػػػذه النتيتػػػة مػػػ  زيػػػف الػػػديف كالعترمػػػي ) 
(، 2009(، رمضػػػػػاف)2009(، العمػػػػػرم)2010(. كتصتمػػػػػؼ عنػػػػػد دراسػػػػػة الحمبػػػػػي)2010العتيبػػػػػي)
 (. 2007الكرشي)

 

في  المبحكريف إتابات بيف  )α(0.05≥داللة  مستكل عند إحصا ية داللة ذات فركؽ يكتد -2
لمعمر.استصداـ نظـ المعمكمات الصحية المحكسبة  كأررىا عمى احداء الكظيلي تعزم  فعالية

 (23) رلى جذول

 واالش نهفروق تيٍ آراء أفراد انعيُح حطة يتغير انعًر – اختثار كروضكال

 

 يحتوى انًحور انًحور

 يتوضط انرتة
 ليًح

  االختثار

يطتوى 

أقل من  انذالنح

14 

14-

 31أللم

31-

 41ألم

أكثر يٍ 

41 

 االكؿ
 السػػػػتصداـ المتاحػػػػة الماديػػػػة اإلمكانػػػػات

 المحكسبة الصحية المعمكمات نظـ
125.58 94.25 82.28 60.58 15.785 .001 

 الراني
 نظػـ الستصداـ المتاحة اللنية االمكانات
 المحكسبة الصحية المعمكمات

126.40 94.89 81.43 56.67 17.764 
.000 

 

 الرالث
 السػػػػتصداـ المتػػػػكفرة البشػػػػرية االمكانػػػػات

 المحكسبة الصحية المعمكمات نظـ
120.58 88.17 97.07 66.50 10.874 

.012 
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 أرػر  حػكؿ العينػة أفػراد آراء بػيف اللػركؽ كاالس إليتػاد – كركسػكاؿ اصتبػار اسػتصداـ تػـ
لمعمػر، كالنتػا و فػي تػدكؿ  احداء الػكظيلي تعػزل عمػى نظـ المعمكمات الصحية المحكسػبة استصداـ

( كالذم يكضح أنو تكتد فركؽ لمحاكر اإلمكانات المادية، اللنية، البشػرية كالتنظيميػة حيػث 34رقـ)
، أما بػاقي المحػاكر ال تكتػد فػركؽ بػيف آراء أفػراد العينػة، 0.05أقؿ مف  (sigة)أف الكيمة االحتمالي

 .0.05أكبر مف  (sigحيث أف الكيمة االحتمالية )
كىػػػي أقػػػؿ مػػػف  0.008لتميػػػ  متػػػاالت الدراسػػػة  (sigكبصػػػلة عامػػػة تبػػػيف أف الكيمػػػة االحتماليػػػة )

فػراد العينػة حػكؿ ىػذه المتػاالت كمف رـ ف نو تكتد فركؽ ذات داللػة إحصػا ية بػيف إتابػات ا 0.05
تعػػزل لمعمػػر لصػػالح صػػ ار السػػف. كتلسػػر الباحرػػة ذلػػؾ أف صػػ ار السػػف مػػف المبحػػكريف ىػػـ تػػيالن 
أكرر اتصاالن مف كبار السف بالكسا ؿ التكنكلكتية كاستصداـ الحاسكب باعتبارىـ حديري التصػرج كقػد 

 داـ الحاسكب كأنظمتو.تمككا مكاد دراسية في التامعات تتعمؽ بميارات كقدرات استص
( كتصتمػؼ مػ  دراسػة 2012(،العربػي)2004(،الشػرفا)2010كتتلؽ ىػذه النتيتػة مػ  دراسػة الحمبػي)

 (.2010(، العتيبي)2009رمضاف)
 
أرر  في المبحكريف إتابات بيف )α(0.05≥داللة  مستكل عند إحصا ية داللة ذات فركؽ يكتد -3

.الكظيلي تعزم لعدد سنكات الصبرة نظـ المعمكمات الصحية المحكسبة عمى احداء

 الراب 
 السػػتصداـ المتاحػػة االمكانػػات التنظيميػػة

 المحكسبة الصحية المعمكمات نظـ
120.96 90.11 95.35 55.75 13.198 .004 

الصامس 
 )أ(

 037. 8.493 61.54 90.12 93.51 114.19 احداء حتـ

الصامس 
 (ب)

 340. 3.359 80.67 93.76 90.76 109.69 العمؿ تبسيط

الصامس 
 (ج)

 184. 4.833 83.46 97.49 88.15 112.06 احداء  كلاءة

 الصامس
 (د)

 132. 5.616 69.21 104.92 89.37 100.71 احداء  نكعية

الصامس 
 (ق)

 323. 3.481 72.71 93.18 92.71 106.75 االنتاز سرعة

 008. 11.833 56.63 90.64 92.51 119.44 جًيع انفمراخ
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 (24) رلى جذول

 واالش نهفروق تيٍ آراء افراد انعيُح حطة يتغير ضُواخ انخثرج – اختثار كروضكال



 أرػر  حػكؿ العينػة أفػراد آراء بػيف اللػركؽ كاالس إليتػاد – كركسػكاؿ اصتبػار اسػتصداـ تػـ
احداء الػكظيلي تعػزل لمصبػرة، كالنتػا و فػي تػدكؿ  عمػى نظـ المعمكمات الصحية المحكسػبة استصداـ

( كالذم يكضح أنو تكتػد فػركؽ لمحػاكر اإلمكانػات الماديػة، اللنيػة، حتػـ احداء،  حيػث أف 35رقـ)

 يحتوى انًحور انًحور

 يتوضط انرتة
 ليًح

  االختثار

يطتوى 

 01ألم -4 4ألم يٍ انذالنح
01-

 04ألم

أكثر يٍ 

04 

 االكؿ
 الستصداـ المتاحة المادية االمكانات

 المحكسبة الصحية المعمكمات نظـ
113.83 99.44 83.55 69.12 18.460 .000 

 الراني
 السػػتصداـ المتاحػػة اللنيػػة االمكانػػات

 المحكسبة الصحية المعمكمات نظـ
108.36 105.90 80.49 72.32 15.611 .001 

 الرالث
 المتػػػػػػػػػػػػػكفرة البشػػػػػػػػػػػػػرية االمكانػػػػػػػػػػػػػات

 الصػػحية المعمكمػػات نظػػـ السػػتصداـ
 المحكسبة

105.58 86.16 99.37 79.40 7.053 .070 

 الراب 
 المتاحػػػػػػػػػػػة االمكانػػػػػػػػػػػات التنظيميػػػػػػػػػػػة

 الصػػحية المعمكمػػات نظػػـ السػػتصداـ
 المحكسبة

103.33 95.24 90.20 81.45 4.151 .246 

 001. 15.881 70.54 83.51 103.45 109.46 االداء حتـ الصامس )أ(

 145. 5.402 79.84 87.98 99.17 102.88 العمؿ تبسيط (ب)الصامس

 195. 4.700 81.02 87.86 102.55 99.27 االداء كلاءة (ج)الصامس

 144. 5.409 87.95 83.96 108.38 92.22 االداء نكعية (د) الصامس

 الصامس
 (ق)

 078. 6.827 77.01 89.02 102.46 101.41 االنتاز سرعة

 005. 12.876 72.34 84.27 104.66 106.54 جًيع انفمراخ
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، أمػػا بػػاقي المحػػاكر ال تكتػػد فػػركؽ بػػيف آراء أفػػراد العينػػة، 0.05أقػػؿ مػػف  ((sigالكيمػػة االحتماليػػة 
 .0.05ر مف أكب (sigحيث أف الكيمة االحتمالية )

كىػػػي أقػػػؿ مػػػف  0.005لتميػػػ  متػػػاالت الدراسػػػة  (sigكبصػػػلة عامػػػة تبػػػيف أف الكيمػػػة االحتماليػػػة )
، كمػف رػػـ ف نػػو تكتػػد فػػركؽ ذات داللػػة إحصػا ية فػػي اسػػتتابة المبحػػكريف لمدراسػػة حػػكؿ ىػػذه  0.05

مػػا بػػيف المتػػاالت تعػػزل إلػػى سػػنكات الصبػػرة. كىػػي لصػػالح الل ػػات ذات الصبػػرة البسػػيطة التػػي تتػػراكح 
سػػنكات( أكبػػر مػػف الل ػػات احصػػرل، كتعػػزك الباحرػػة ذلػػؾ بػػأف  10حقػػؿ مػػف –سػػنكات  5)أقػػؿ مػػف 

التكنيات الحديرة ال تتأرر بعدد سنكات الصبرة العممية بكدر ما تتأرر باالستصداـ اللعمي لمنظـ الحديرة  
المتطػػكرة بصػػالؼ أصػػحاب الصبػػرة مػػف كبػػار السػػف الػػذيف يميمػػكف إلػػى اسػػتصداـ الطػػرؽ التكميديػػة فػػي 

 تي اعتادكا عمييا طكؿ سنكات عمميـ.العمؿ كال
( كتصتمػػؼ عػػف دراسػػة العتيبػػي 2007(، الكرشػػي)2012(، العربػػي)2010تتلػػؽ مػػ  دراسػػة الحمبػػي)

 (. 2009(، العمرم)2009(، رمضاف)2010)

 

أرر  في المبحكريف إتابات بيف )α(0.05≥داللة  مستكل عند إحصا ية داللة ذات فركؽ يكتد -4
لمحكسبة عمى احداء الكظيلي تعزم لممؤىؿ العممي.نظـ المعمكمات الصحية ا

 (25) رلى جذول

 واالش نهفروق تيٍ اراء افراد انعيُح حطة يتغير انًؤهم انعهًي – اختثار كروضكال

 يحتوى انًحور انًحور

 يتوضط انرتة
 ليًح

 االختثار

يطتوى 

 ثاَويح انذالنح
دتهوو 

 يتوضط
 تكانوريوش

دراضاخ 

 عهيا

 االكؿ
 الستصداـ المتاحة المادية اإلمكانات

 المحكسبة الصحية المعمكمات نظـ
86.50 119.87 86.66 70.40 21.102 .000 

 الراني
 السػػتصداـ المتاحػػة اللنيػػة االمكانػػات

 المحكسبة الصحية المعمكمات نظـ
78.13 118.65 88.92 68.43 20.736 .000 

 الرالث
 المتػػػػػػػػػػػػػكفرة البشػػػػػػػػػػػػػرية االمكانػػػػػػػػػػػػػات

 الصػػحية المعمكمػػات نظػػـ السػػتصداـ
 المحكسبة

74.94 106.18 90.60 84.96 5.154 .161 

 الراب 
 السػػتصداـ المتاحػػة االمكانػػات التنظيميػػة

 المحكسبة الصحية المعمكمات نظـ
70.31 104.45 96.38 73.71 8.660 .034 
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 أرػر  حػكؿ العينػة أفػراد آراء بػيف اللػركؽ كاالس إليتػاد – كركسػكاؿ اصتبػار اسػتصداـ تػـ
لممؤىؿ العممي، كالنتا و في  عمى احداء الكظيلي تعزل نظـ المعمكمات الصحية المحكسبة استصداـ

( كالذم يكضح أنو ال تكتد فركؽ لمحاكر اإلمكانات البشرية كسرعة اإلنتاز،  حيث 36تدكؿ رقـ)
، أمػا بػاقي المحػاكر تكتػد فػركؽ بػيف آراء أفػراد العينػة، 0.05أكبػر مػف  ((sigأف الكيمة االحتمالية 

 .0.05أقؿ مف  (sigحيث أف الكيمة االحتمالية )
كىػػػي أقػػػؿ مػػػف  0.000يػػػ  متػػػاالت الدراسػػػة لتم (sigكبصػػػلة عامػػػة تبػػػيف أف الكيمػػػة االحتماليػػػة )

، كمػف رػػـ ف نػػو تكتػػد فػػركؽ ذات داللػػة إحصػا ية فػػي اسػػتتابة المبحػػكريف لمدراسػػة حػػكؿ ىػػذه  0.05
المتاالت تعزل إلى المؤىؿ العممػي. كتػرل الباحرػة أنيػا نتيتػة طبيعيػة باعتبػار أف الحاصػميف عمػى 

كان في التعامؿ م  نظـ المعمكمات كمستمزمات مؤىالت عممية فكؽ الرانكية العامة يككنكف أكرر إدرا
 تش يميا.

( 2007(، الكرشي)2004(،الشرفا)2009(، رمضاف)2010تتلؽ ىذه النتيتة م  دراسة الحمبي)
(، زيف الديف 2010(، العتيبي)2012(، بينما تصتمؼ م  دراسة العربي)2009العمرم)

 (.2013كالعترمي)
 
أرر  في المبحكريف إتابات بيف )α(0.05≥ داللة مستكل عند إحصا ية داللة ذات فركؽ يكتد -5

.نظـ المعمكمات الصحية المحكسبة عمى احداء الكظيلي تعزم لمنظاـ المستصدـ

 

 

 

الصامس 
 )أ(

 005. 12.984 73.50 97.33 105.65 52.38 احداء  حتـ

 010. 11.271 73.16 95.78 106.89 62.50 العمؿ تبسيط (ب)

 000. 17.802 77.85 90.18 115.05 48.75 احداء  كلاءة (ج)

 054. 7.648 88.82 90.41 106.74 56.75 احداء  نكعية (د)

 225. 4.365 90.37 89.24 105.12 74.31 االنتاز سرعة (ق)

 000. 18.715 70.71 91.23 115.96 61.19 جًيع انفمراخ
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 (26) رلى جذول

 واالش نهفروق تيٍ آراء أفراد انعيُح حطة يتغير انُ او انًطتخذو – اختثار كروضكال



 أرػر  حػكؿ العينػة أفػراد آراء بػيف اللػركؽ كاالس إليتػاد – كركسػكاؿ اصتبػار اسػتصداـ تػـ
احداء الػكظيلي تعػزل لمنظػاـ المسػتصدـ، كالنتػا و  عمػى نظـ المعمكمات الصػحية المحكسػبة استصداـ

( كالذم يكضح أنػو تكتػد فػركؽ لمحػكر االمكانػات اللنيػة كحتػـ احداء، حيػث أف 37في تدكؿ رقـ)
، أمػػا بػػاقي المحػػاكر ال تكتػػد فػػركؽ بػػيف آراء أفػػراد العينػػة، 0.05أقػػؿ مػػف  ((sigالكيمػػة االحتماليػػة 

 .0.05أقؿ مف  (sigحيث أف الكيمة االحتمالية )
كىي أكبر مف  0.089الت الدراسة  لتمي  متا ((sigتبيف أف الكيمة االحتمالية كبصلة عامة 

المبحكريف لمدراسة حكؿ ىذه  استتابةكمف رـ ف نو ال تكتد فركؽ ذات داللة إحصا ية في ،  0.05

 يحتوى انًحور انًحور
 ليًح يتوضط انرتة

 االختثار

يطتوى 

 انًوظفيٍ انًخازٌ انًطتشفياخ انذالنح

 االكؿ
 نظػػػػػػػـ السػػػػػػػتصداـ المتاحػػػػػػػة الماديػػػػػػػة اإلمكانػػػػػػػات
 المحكسبة الصحية المعمكمات

99.67 81.56 80.85 4.794 .091 

 الراني
 نظػػػػػػػػػـ السػػػػػػػػػتصداـ المتاحػػػػػػػػػة اللنيػػػػػػػػػة االمكانػػػػػػػػػات
 المحكسبة الصحية المعمكمات

101.77 76.60 81.30 8.666 .013 

 الرالث
 نظػػػػػػػـ السػػػػػػػتصداـ المتػػػػػػػكفرة البشػػػػػػػرية االمكانػػػػػػػات
 المحكسبة الصحية المعمكمات

99.70 78.88 94.75 5.585 .061 

 الراب 
 نظػػػػػـ السػػػػػتصداـ المتاحػػػػػة االمكانػػػػػات التنظيميػػػػػة

 المحكسبة الصحية المعمكمات
96.00 83.28 116.95 4.093 .129 

 052. 5.899 91.30 78.85 99.99 احداء  حتـ الصامس )أ(

 612. 982. 99.30 87.50 95.61 العمؿ تبسيط (ب)الصامس

 790. 471. 96.75 89.28 95.05 احداء  كلاءة (ج)الصامس

 833. 364. 98.20 89.95 94.65 احداء  نكعية (د) الصامس

 070. 5.318 82.90 80.60 99.92 االنتاز سرعة (ق) الصامس

 089. 4.837 91.90 80.01 99.44 جًيع انفمراخ
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المتاالت تعزل إلى النظاـ المستصدـ. كترل الباحرة أنو يعكد لتكفر نلس مستمزمات تطبيؽ نظـ 
ف حيث المستمزمات المادية كاللنية المعمكمات الصحية المحكسبة في تمي  احقساـ كالدكا ر م

دارة عميا كاحدة، كقسـ دعـ فني كاحد مس كؿ عف متابعة النظـ المحكسبة  ككذلؾ ىيكؿ تنظيمي كا 
 كالتي تيدؼ تميعيا لتحسيف احداء الكظيلي. في المتم 

 
أرر  في المبحكريف إتابات بيف )α(0.05≥داللة  مستكل عند إحصا ية داللة ذات فركؽ يكتد -6

نظـ المعمكمات الصحية المحكسبة عمى احداء الكظيلي تعزم لمدة استصداـ النظاـ.

 (27) رلى جذول

 واالش نهفروق تيٍ اراء افراد انعيُح حطة يتغير نًذج اضتخذاو انُ او – اختثار كروضكال



 

 يحتوى انًحور انًحور

 يتوضط انرتة
 ليًح

 االختثار

يطتوى 

ألم يٍ  انذالنح

 ضُح

ألقل  -0

 2من 

ألقل من  -2

6 

أكثر يٍ 

6 

 االكؿ
 السػتصداـ المتاحػة الماديػة اإلمكانات

 المحكسبة الصحية المعمكمات نظـ
96.33 90.91 95.20 92.67 .370 .946 

 الراني
 السػػػتصداـ المتاحػػػة اللنيػػػة االمكانػػػات

 المحكسبة الصحية المعمكمات نظـ
91.52 94.87 94.92 77.08 .711 .871 

 الرالث
 السػتصداـ المتكفرة البشرية االمكانات

 المحكسبة الصحية المعمكمات نظـ
106.17 88.84 91.82 77.08 3.742 .291 

 الراب 
 السػػػتصداـ المتاحػػػة االمكانػػػات التنظيميػػػة

 المحكسبة الصحية المعمكمات نظـ
99.67 90.74 93.05 88.92 .857 .836 

 326. 3.462 58.25 97.70 95.84 89.00 احداء  حتـ الصامس )أ(

 863. 745. 88.50 92.06 97.10 89.30 العمؿ تبسيط (ب)الصامس

 668. 1.563 95.58 88.77 98.86 89.02 احداء  كلاءة (ج)الصامس

 551. 2.103 95.50 101.54 92.23 86.08 احداء  نكعية (د) الصامس

 الصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػامس
 (ق)

 930. 451. 88.92 95.60 94.76 89.33 االنتاز سرعة

 945. 375. 86.17 96.58 93.37 91.09 جًيع انفمراخ
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 أرػر  حػكؿ العينػة أفػراد آراء بػيف اللػركؽ كاالس إليتػاد – كركسػكاؿ اصتبػار اسػتصداـ تػـ
احداء الػػكظيلي تعػػزل لمػػدة اسػػتصداـ النظػػاـ،  عمػػى نظػػـ المعمكمػػات الصػػحية المحكسػػبة اسػػتصداـ

( كالذم يكضح أنو ال تكتد فركؽ لكافة محاكر الدارسة  حيث أف الكيمة 38كالنتا و في تدكؿ رقـ)
 . 0.05أكبر مف  ((sigاالحتمالية 

كىي أكبر مف  0.945لتمي  متاالت الدراسة   ((sigكبصلة عامة تبيف أف الكيمة االحتمالية 
حكؿ ىذه  كمف رـ ف نو ال تكتد فركؽ ذات داللة إحصا ية في استتابة المبحكريف لمدراسة 0.05

المتاالت تعزل إلى مدة استصداـ النظاـ. كتلسر الباحرة ذلؾ إلى سيكلة استصداـ نظـ المعمكمات 
الصحية المحكسبة كبساطتيا كتكاتد قسـ الدعـ اللني، كمصممك نظـ المعمكمات بشكؿ مباشر في 

 ـاستلساراتيالمتم  كقياميـ بتدريب العامميف عمى كيلية استصداـ النظاـ، كاإلتابة عمى كافة 
 كبذلؾ فيي ال تحتاج لسنكات عديدة ليستصدميا المكظؼ. 

 
 فػي المبحػكريف إتابػات بػيف )α(0.05≥داللػة   مسػتكل عند إحصا ية داللة ذات فركؽ يكتد -7

.أرر نظـ المعمكمات الصحية المحكسبة عمى احداء الكظيلي تعزم لدا رة العمؿ

 (28) رلى جذول

 نهفروق تيٍ آراء أفراد انعيُح حطة يتغير نذائرج انعًمواالش  – اختثار كروضكال

 يحتوى انًحور انًحور
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 االكؿ
 اإلمكانػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػات

  المتاحة المادية
79.18 46.30 68.32 97.50 106.72 119.14 105.27 41.840 .000 

 الراني
 اللنيػة االمكانات
  المتاحة

74.00 47.37 64.97 118.61 132.67 120.67 86.35 52.495 .000 

 الرالث
 االمكانػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػات

  المتكفرة البشرية
96.54 52.52 79.44 119.37 150.39 102.90 83.88 34.316 .000 

 الراب 
االمكانػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػات 
   التنظيمية المتكفرة

86.10 63.44 74.82 105.71 86.28 108.11 103.00 17.450 .008 

الصامس 
 )أ(

 000. 33.113 93.43 105.70 107.72 127.71 86.06 46.76 89.20 احداء  حتـ
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 أرر  حكؿ العينة أفراد آراء بيف اللركؽ كاالس إليتاد – كركسكاؿ اصتبار استصداـ تـ
احداء الكظيلي تعزل لدا رة العمؿ، كالنتا و في  نظـ المعمكمات الصحية المحكسبة عمى استصداـ

( كالذم يكضح أنو تكتد فركؽ لكافة محاكر الدارسة  حيث أف الكيمة االحتمالية 39تدكؿ رقـ)
sig))  كمف رـ ف نو تكتد فركؽ ذات داللة إحصا ية في استتابة المبحكريف 0.05أقؿ مف ،

(، 2009لمدراسة حكؿ ىذه المتاالت تعزل إلى لدا رة العمؿ، تتلؽ ىذه النتيتة م  دراسة العمرم)
 (.2004(، الشرفا)2009(،كتصتمؼ عف دراسة المرم)2012العربي)

لػػى تلػػاكت أفػػراد متتمػػ  الدراسػػة لصػػالح صػػدمات المرضػػى كتػػرل الباحرػػة أنػػو نتيتػػة طبيعيػػة تعػػكد إ 
كالشػػػ كف اإلداريػػػة كالماليػػػة، إضػػػافة إلػػػى أف معظػػػـ نظػػػـ المعمكمػػػات المحكسػػػبة فػػػي المتمػػػ  حاليػػػا 

 تتضمف التركيز عمى التكانب اإلدارية كالمالية كالصحية أكرر مف التكانب الطبية. 
 

  

 000. 30.104 97.53 96.53 137.44 127.18 94.12 53.70 82.66 العمؿ تبسيط (ب)

 008. 17.223 96.73 97.26 129.50 114.08 84.59 61.89 92.34 احداء  كلاءة (ج)

 002. 20.375 98.90 94.65 105.28 130.16 93.38 59.98 88.48 احداء  نكعية (د)

 001. 23.959 89.67 103.50 120.11 116.76 83.03 53.87 97.16 االنتاز سرعة (ق)

 000. 47.562 98.33 110.30 128.50 126.18 73.32 39.26 82.92 جًيع انفمراخ
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 المبحث الثالث
 النتائج والتوصيات

 األول: النتائجالمطمب 
تسػػػػتعرض الباحرػػػػة فػػػػي ىػػػػذا التػػػػزء احصيػػػػر مػػػػف الدراسػػػػة أىػػػػـ النتػػػػا و التػػػػي تكصػػػػمت إلييػػػػا، رػػػػـ 

 التكصيات المكترحة بناء عمى تمؾ النتا و.

فبعد إتراء التحميالت اإلحصا ية المتمرمة حداة الدراسة، كاستصداـ متمكعة مصتارة بعناية مػف التحمػيالت 
 تلؽ م  أىمية الدراسة كمشكمتيا، تـ التكصؿ إلى النتا و ا تية:لمحصكؿ عمى نتا و دقيكة ت

 أواًل : االمكانات المادية

االمكانات  المادية المتاحة الستصداـ نظـ المعمكمات الصحية المحكسبة في متم  الشلاء الطبي متػكفرة 
%، كىػػذا يػدلؿ عمػػى أف المبحػكريف لػػدييـ اتتاىػػات إيتابيػة نحػػك االمكانػات الماديػػة الالزمػػة 62.2بنسػبة 

مػف صػالؿ  اتصػاذ بعػض  لتطبيؽ نظـ المعمكمات المحكسبة، كترل الباحرة أف ىذا التانػب يحتػاج لتلعيػؿ
 اإلتراءات التالية: 

  تحػػػػديث احتيػػػػزة كالبػػػػرامو المسػػػػتصدمة باسػػػػتمرار لضػػػػماف السػػػػرعة كالدقػػػػة فػػػػي  إنتػػػػاز
 احعماؿ.

  ينب ػػي عمػػى العػػامميف فػػي دا ػػرة الشػػبكات تحسػػيف الشػػبكة بالػػدا رة بحيػػث تصػػبح مال مػػة
 لمستمزمات العمؿ كاحتياتو.

 نشػػاء قاعػػدة بي انػػات لكافػػة احقسػػاـ المصتملػػة تسػػاعد فػػي سػػرعة تكسػػي  شػػبكة االتصػػاؿ كا 
 انسياب المعمكمات.

 ثانياً: االمكانات الفنية 

االمكانػات اللنيػة المتاحػة السػتصداـ نظػـ المعمكمػات الصػحية المحكسػبة فػي متمػ  الشػلاء الطبػي متػكفرة 

%، كىػػػذا يػػػدلؿ عمػػػى أف المبحػػػكريف لػػػدييـ اتتاىػػػات إيتابيػػػة نحػػػك االمكانػػػات اللنيػػػة الالزمػػػة 66بنسػػػبة 
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اذ االتػػػراءات لتطبيػػػؽ الػػػنظـ المحكسػػػبة، ك تػػػرل الباحرػػػة أف ىػػػذا التانػػػب يحتػػػاج لتلعيػػػؿ مػػػف صػػػالؿ اتصػػػ

 التالية:

 تكفير كتحديث احنظمة البرمتية بما يتناسب م  حاتات العمؿ. 1
 تكفير برامو مكافحة الليركسات كتحديريا باستمرار. 2
االىتماـ بػ تراء الصػيانة الدكريػة لحتيػزة كالبرمتيػات المسػتصدمة فػي متمػ  الشػلاء الطبػي عنػد  3

 حدكث أعطاؿ.
 الحماية حمف كسرية البيانات كالمعمكمات.استصداـ أحدث البرامو التي تكدـ  4
ضػػػػركرة التأكيػػػػد عمػػػػى كتػػػػكد دليػػػػؿ مكتػػػػكب لكافػػػػة نظػػػػـ المعمكمػػػػات المحكسػػػػبة، كذلػػػػؾ لتسػػػػييؿ  5

 استصداميا كاالستلادة مف كؿ االمكانيات التي تكدميا ىذه النظـ، كيتـ تحديرو بشكؿ دكرم.
شػػبكة اتصػػاالت تسػػمح بالتبػػادؿ  الػػربط الحاسػػكبي الػػداصمي بػػيف احقسػػاـ اإلداريػػة المصتملػػة ضػػمف 6

 المرف لممعمكمات، كبالتالي تحكؽ السرعة في تكفير المعمكمات كالتكامؿ في تحكيؽ الصدمات.
 ثالثاً: االمكانات البشرية 

االمكانات البشرية المتكفرة الستصداـ نظـ المعمكمات الصحية المحكسبة في متمػ  الشػلاء الطبػي متػكفرة 
ى أف المبحػػكريف لػػدييـ اتتاىػػات إيتابيػػة نحػػك اإلمكانػػات البشػػرية الالزمػػة %، كىػػذا يػػدلؿ عمػػ64بنسػػبة 

لتطبيػػػؽ الػػػنظـ المحكسػػػبة، ك تػػػرل الباحرػػػة أف ىػػػذا التانػػػب يحتػػػاج لتلعيػػػؿ مػػػف صػػػالؿ اتصػػػاذ اإلتػػػراءات 
 التالية:

 .اشراؾ العامميف في تطكير نظـ المعمكمات الصحية كتكديـ اقتراحاتيـ حكؿ النظاـ 
 لعامميف في قسـ الدعـ اللني لنظاـ المعمكمات المحكسػب تكػديـ نلػس المسػتكل االىتماـ مف قبؿ ا

 مف الصدمات في تمي  احكقات.
  تطػػػكير الػػػدعـ اللنػػػي كزيػػػادة عػػػدد الكػػػكادر المؤىمػػػة لمسػػػاعدة متمػػػ  الشػػػلاء الطبػػػي مكاتيػػػة أم

 مشكمة عند استصداـ البرامو المحكسبة.
 مسػػتكيات اإلداريػػة حػػكؿ الطػػرؽ اللعالػػة لمتعامػػؿ مػػ  إعػػداد البػػرامو كالػػدكرات التدريبيػػة لمصتمػػؼ ال

 نظـ المعمكمات الصحية المحكسبة.
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 رابعاً : االمكانات التنظيمية

االمكانػػات التنظيميػػة المتاحػػة السػػتصداـ نظػػـ المعمكمػػات الصػػحية  المحكسػػبة فػػي متمػػ  الشػػلاء الطبػػي 
اىػػػات إيتابيػػػة نحػػػك االمكانػػػات %، كىػػػذا يػػػدلؿ عمػػػى أف المبحػػػكريف لػػػدييـ اتت61متػػػكفرة بدرتػػػة بنسػػػبة 

التنظيمية الالزمة لتطبيؽ الػنظـ المحكسػبة، كلكػف تػرل الباحرػة أف ىػذا التانػب يحتػاج لتلعيػؿ مػف صػالؿ 
 مايأتي:

  إعادة النظر في بعض اليياكؿ التنظيمية اإلدارية حتى تسػمح بالتػدفؽ المناسػب لممعمكمػات دكف
 المبال ة في سرية المعمكمات.

 دارة العميا بتطبيؽ نظـ المعمكمات الصحية مف صالؿ متابعة سػير العمػؿ، كتبنػى زيادة اىتماـ اإل
 صطط كاضحة لمتصطيط لتطكير النظـ المحكسبة.

 .زيادة الدعـ المالي الالـز لتطبيؽ كتش يؿ نظـ المعمكمات الصحية المحكسبة 
 خامساً: أثر نظم المعمومات الصحية المحوسبة عمى األداء الوظيفي 

أظيػػػرت الدراسػػػة كتػػػكد عالقػػػة ذات داللػػػة إحصػػػا ية بػػػيف اسػػػتصداـ نظػػػـ المعمكمػػػات الصػػػحية المحكسػػػبة 
كاحداء الػػػكظيلي لمعػػػامميف فػػػػي متمػػػ  الشػػػػلاء الطبػػػي ، ممػػػا يؤكػػػػد أف المتمػػػ  يػػػػدرؾ أىميػػػة االسػػػػترمار 

 كالتطكير في نظـ المعمكمات الصحية المحكسبة، كىي مكضحة بالتالي: 

بػيف تػكافر  )α(0.05=القػة ذات داللػة إحصػا ية  عنػد مسػتكل الداللػة أظيرت الدراسة كتػكد ع 7
 %.75مستمزمات تطبيؽ نظـ المعمكمات الصحية كحتـ احداء بدرتة تيدة ككزف نسبي 

بػيف تػكافر  )α(0.05=أظيرت الدراسة كتػكد عالقػة ذات داللػة إحصػا ية عنػد مسػتكل الداللػة   8
 %.75بسيط العمؿ بدرتة تيدة كزف نسبي مستمزمات تطبيؽ نظـ المعمكمات الصحية كت

بػػيف تػػكافر  )α(0.05=أظيػػرت الدراسػػة كتػػكد عالقػػة ذات داللػػة إحصػػا ية عنػػد مسػػتكل الداللػػة  9
 %.73مستمزمات تطبيؽ نظـ المعمكمات الصحية ككلاءة احداء بدرتة تيدة كزف نسبي 

بػػيف تػػكافر  )α(0.05=أظيػػرت الدراسػػة كتػػكد عالقػػة ذات داللػػة إحصػػا ية عنػػد مسػػتكل الداللػػة  10
 %.73مستمزمات تطبيؽ نظـ المعمكمات الصحية كنكعية احداء بدرتة تيدة كزف نسبي 

بػػيف تػػكافر  )α(0.05=أظيػػرت الدراسػػة كتػػكد عالقػػة ذات داللػػة إحصػػا ية عنػػد مسػػتكل الداللػػة  11
 %.74مستمزمات تطبيؽ نظـ المعمكمات الصحية كسرعة اإلنتاز بدرتة تيدة كزف نسبي 
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بػػيف إتابػػات المبحػػكريف  )α(0.05=فػػركؽ ذات داللػػة إحصػػا ية عنػػد مسػػتكل الداللػػة عػػدـ كتػػكد 12
فػػي متمػػ  الشػػلاء الطبػػي ب ػػزة تتعمػػؽ بػػأرر نظػػـ المعمكمػػات الصػػحية عمػػى احداء الػػكظيلي تعػػزل 

 لممت يرات )التنس، نكع النظاـ، مدة استصداـ النظاـ(.
بػػيف إتابػػات المبحػػكريف فػػي  )α(0.05=كتػػكد فػػركؽ ذات داللػػة إحصػػا ية عنػػد مسػػتكل الداللػػة 13

متمػػػ  الشػػػلاء الطبػػػي ب ػػػزة تتعمػػػؽ بػػػأرر نظػػػـ المعمكمػػػات الصػػػحية عمػػػى احداء الػػػكظيلي تعػػػزل 
 لممت يرات )العمر، الصبرة، المؤىؿ العممي، دا رة العمؿ(.
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 المطمب الثاني: التوصيات
لحكػـ عمػػى أداء مػف صػالؿ مػا سػبؽ يتضػح لنػا مػدل أىميػة نظػـ المعمكمػات الصػحية المحكسػبة فػي ا

المكارد البشرية في متم  الشلاء الطبي كالتي ىي في حاتة لتكييـ أداء ككادرىا البشرية مف أتؿ السػعي 
نحػك تحسػػيف كيليػة اسػػتصداـ ىػػذه المػكارد كاسػػترمارىا االسػترمار احمرػػؿ ب يػػة تحكيػؽ صػػدمات صػػحية ذات 

 تكدة عالية.

المعمكمػػات الصػػحية المحكسػػبة فػػي متمػػ   العمػػؿ عمػػى رفػػ  كلػػاءة مسػػتمزمات إدارة كتشػػ يؿ نظػػـ 1
الشػػلاء الطبػػي سػػكاء المعػػدات، البرمتيػػات، قكاعػػد البيانػػات، االتصػػاالت كاحفػػراد كتطكيرىػػا تبعػػان 

 لمتطكرات التكنكلكتية.
 

تراءاتيػػا  2 االىتمػػاـ التػػدم كالكاضػػح مػػف قبػػؿ المنظمػػات الصػػحية بػػنظـ المعمكمػػات المحكسػػبة كا 
دارتيا ككنيا أصػبحت اليػكـ رأس المػاؿ الحكيكػي كتكنياتيا الحديرة مف أتيزة كب رامو  كمعدات، كا 

 كالمنب  احساس لمكاردىا في ظؿ التحديات كالت يرات المستمرة في بي ة احعماؿ.
 

أف تكلي اإلدارة العميا  اىتمامان كاضحان في عمميات الربط  الداصمي بيف الحكاسيب  المصتملػة فػي  3
أقساـ كدكا ر المتم  بشبكة أكرػر مركنػة كتطػكران كمتابعػة تحػديريا  بمػا يتػكا ـ مػ  المت يػرات فػي 

 البي ة المحمية كالصارتية بحيث تحكؽ السرعة كالدقة في إنتاز احعماؿ.
 

رؤيػػة االسػػتراتيتية لضػػركرة التصطػػيط الشػػػامؿ كالطكيػػؿ احتػػؿ لتطػػكير نظػػـ المعمكمػػػات تككيػػة ال 4
 الصحية المحكسبة تمييدان لمحككمة االلكتركنية.

 
العمؿ عمى رفد كزارة الصحة اللمسطينية كصاصة متمػ  الشػلاء الطبػي بػالككادر البشػرية المؤىمػة   5

ة، حيػث أف كلػاءة احتيػزة الحككميػة تعتمػد كالكادرة عمى استصداـ تكنيات نظػـ المعمكمػات الحديرػ
 بشكؿ كبير عمى االسترمار في العنصر البشرم الذم يعد محكر التنمية في العممية اإلدارية.
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العمػػؿ عمػػى تػػكفير بػػرامو الحمايػػة كاحمػػاف لشػػبكات الحاسػػكب كاالتصػػاؿ كحمايتيػػا مػػف االصتػػراؽ  6
 كالعبث.

 
لنية بأىمية ك دكر نظـ المعمكمات الصحية المحكسبة ضركرة تكعية كافة المستكيات اإلدارية كال 7

 في رف  مستكل احداء الكظيلي كالمؤسسي.
 

االىتمػػاـ بالتػػدريب المتصصػػص فػػي متػػاالت تكنيػػة المعمكمػػات لتميػػ  المػػكظليف، كيػػتـ ذلػػؾ عػػف  8
طريػػؽ تدكلػػة البػػرامو التدريبيػػة الصاصػػة بالميػػاـ كفػػؽ االحتيػػاج التػػدريبي الصػػاص بكػػؿ قسػػـ أك 

 دا رة.
 

دارييف كذلؾ بعكد دكرات تدريبية صاصة لزيادة إدراكيـ لكيلية  9 تكعية العامميف مف أطباء كفنييف كا 
 التعامؿ م  نظـ المعمكمات المحكسبة كالبرمتيات التش يمية كالتطبيكية المصتملة.

 
 االستعانة بالتيات االستشارية كالصبراء في متاؿ تصميـ كتطبيؽ نظـ المعمكمات المحكسبة. 10

 
االىتمػاـ باسػػتصداـ تكنيػػة نظػـ المعمكمػػات المحكسػػبة كبشػكؿ كلػػكء ممػػا يسػاعد فػػي التػػأرير اللعػػاؿ  11

 في الصدمة الصحية المكدمة داصؿ المستشلى.
 
ضركرة تكظيؼ نظـ المعمكمات المحكسػبة فػي أنشػطة المنظمػة الصػحية ممػا يػؤدم إلػى تحسػيف  12

ز احعمػػػاؿ بمػػػا يػػػنعكس ايتابػػػان عمػػػى نكعيػػػة ككلػػػاءة احداء الػػػكظيلي، كالدقػػػة كالسػػػرعة فػػػي انتػػػا
 مستكيات تكديـ الصدمة الصحية.

 

 

 



146 
 

 المطمب الثالث: الدراسات المقترحة
  أرر نظـ المعمكمات الصحية المحكسبة في تحكيؽ معايير التكدة الشاممة في الكطاع

 الصحي اللمسطيني.
 .صصا ص المعمكمات الطبية كأررىا في اتصاذ الكرارات 
  الصحية عمى تكدة الصدمات الصحية المكدمة مف الكطاع الصحي ارر نظـ المعمكمات

 الحككمي.
 .العالقة بيف نظـ المعمكمات الصحية كالتنمية اإلدارية في كزارة الصحة اللمسطينية 
 .دكر نظـ المعمكمات الصحية في الرف  مف فعالية اتصاذ الكرارات اإلدارية كالصحية 
 ة في المستشليات الحككمية اللمسطينية مف قياس أبعاد تكدة الصدمات الصحية المكدم

 منظكر المرضى كالمكظليف.
 .نظـ المعمكمات كعالقتيا في تكدـ احداء االستراتيتي لممنظمات الصحية 
 .معكقات تطبيؽ نظـ المعمكمات الصحية في كزارة الصحة اللمسطينية 
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 المراجش

 الكتب العربية

 ، عماف، دار صلاء لمنشر كالتكزي .د البشريةإدارة الموار (: 2000أبك شيصة، نادر)

 ، تنيؼ.1(، مكتب تكييس االتصاالت، ممحؽ 2009االتحاد احكركبي لالتصاالت، )

ــات المعاصــرة2005إدريػػس، رابػػت ) ــي المنظم ــة ف ــات اإلداري ، االسػػكندرية، الػػدار (: نظــم المعموم
 التامعية.

(، كزارة الصػػػػػحة اللمسػػػػػطينية 2015-2013)االسػػػػػتراتيتية الكطنيػػػػػة لنظػػػػػاـ المعمكمػػػػػات الصػػػػػحية 
 بالتعاكف م  منظمة الصحة العالمية، فمسطيف.

لــنظم اآلليــة والتقنيــات المتطــورة لممكتبــات ومراكــز (: 1998آمػػاف، محمػػد كعبػػد المعطػػي، ياسػػر )
 (.32، مكتبة الممؾ فيد الكطنية، السمسمة )المعمومات

، اإلسكندرية، الػدار التامعيػة المفاىيم األساسية نظم المعمومات اإلدارية(: 2004البكرم، سكنيا )
 لمنشر كالتكزي .

، دار اللكػػر ناشػػركف كمكزعػػكف، عمػػاف، احردف، نظــم المعمومــات اإلداريــة(: 2011تعمػػب، سػػيد )
 الطبعة احكلى.

، احردف، دار الشػركؽ لمنشػر كالتكزيػ ، إدارة المستشفيات والمراكـز الصـحية(: 2007تمدة، سميـ )
 حكلى.الطبعة ا

 السعكدية، اإلدارة العامة لمبحكث.إدارة المستشفيات  (: 1990حرستاني، حساف )

، عمػػػػاف، دار المسػػػػيرة لمنشػػػػر إدارة المــــوارد البشــــرية(: 2007حمػػػػكد، صضػػػػير كالصرشػػػػة، ياسػػػػيف)
 كالتكزي .

، عمػػاف، دار كا ػػؿ لمنشػػر (: نظــم المعمومــات اإلداريــة" مــدخل معاصــر2004الحميػػدم، كآصػػركف )
 زي ، الطبعة احكلى.كالتك 
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 إدارة المـــوارد البشـــرية فـــي القـــرن الحـــادي والعشـــرين(: 2008درة، عبػػػدالبارم كالصػػػباغ، زىيػػػر)
 _منحى نظمي، عماف، دار كا ؿ لمنشر.

(: مصػػػػزف الصػػػػيدلية، كحػػػػدة تكنكلكتيػػػػا المعمكمػػػػات، كزارة 2014دليػػػػؿ المسػػػػتصدـ لنظػػػػاـ المصػػػػازف )
 الصحة اللمسطينية، غزة.

(: كحػدة تكنكلكتيػا المعمكمػات، كزارة الصػحة اللمسػطينية،غزة.  2012) االلكتركنيػةالصػدمات  دليػؿ
www.moh.gov.ps. 

دليؿ المستصدـ لبرنامو شؤكف المكظليف: )غير منشكر(، كحدة تكنكلكتيا المعمكمػات، كزارة الصػحة 
 اللمسطينية،  غزة.

ؿ محمػد، الريػػاض، دار المػػريخ ، ترتمػػة عبػد المتعػػاإدارة المـوارد البشــرية(: 2003ديسػمر، تػػارم )
 لمنشر.

، عمػػاف، دار اللكػػر لمنشػػر إدارة المستشــفيات والمراكــز الصــحية الحديثــة(: 2009ذيػػاب، صػػالح )
 كالتكزي  .

، الكػػػاىرة، تامعػػػة قنػػػاة االتجاىـــات الحديثـــة فـــي إدارة المنظمـــات الصـــحية(: 2008الػػػرب، سػػػيد )
 السكيس.

 مكتبة المتتم  العربي لمنشر.، إدارة األفراد(: 2003زكيمؼ ، ميدم )

مػػػدصؿ اسػػػتراتيتي تكػػػاممي، احردف، دار إرػػػراء إدارة المـــوارد البشـــرية ا (: 2009السػػػالـ ، مؤيػػػد )
 لمنشر كالتكزي .

_ مػػدصؿ اسػػتراتيتي، احردف، عػػالـ  دارة المــوارد البشــرية(: 2002السػػالـ، مؤيػػد كصػػالح، عػػادؿ )
 الكتب الحديث لمنشر.

 ، االسكندرية،  الدار التامعية.نظم المعمومات اإلدارية "مدخل النظم(: 2005سمطاف، ابراىيـ )

، عمػػػػاف، دار الشػػػػركؽ لمنشػػػػر إدارة المــــوارد البشــــرية إدارة األفــــراد(: 2005شػػػػاكيش، مصػػػػطلى )
 كالتكزي .
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، عمػاف، دور نظم وتكنولوجيـا المعمومـات فـي اتخـاذ القـرارات اإلداريـة(: 2011الشكابكة، عدناف )
 رم لمنشر كالتكزي .دار اليازك 

، عمػػاف،  مكتبػػة دار الركافػػة لمنشػػر نظــم المعمومــات ماىيتيــا ومكوناتيــا(: 2000الصػػباغ، عمػػاد )
 كالتكزي .

_ مػػػدصؿ اسػػػتراتيتي، عمػػػاف، دار كا ػػػؿ لمنشػػػر  إدارة المـــوارد البشـــرية(: 2006عبػػػاس ، سػػػييمة )
 كالتكزي .

، عمػاف، دار اللكػر ستشـفيات الحديثـةإدارة السـجالت الطبيـة فـي الم(: 2011العتمكني، مكسى )
 ناشركف كمكزعكف.

 ر، فمسطيف، غزة.مجمش الشفاء الطبي عبر التاريخ(، ر2009العالقات العامة، )

، المنصػػػكرة، المكتبػػػػة العصػػػػرية لمنشػػػػر دارة المستشــــفيات رؤيــــة معاصــــرة(: 2010غنػػػيـ، أحمػػػػد )
 كالتكزي .

، عماف، دار الركافة لمنشػر المعمومات المحاسبيةتحميل وتصميم نظم (: 2004قاسـ ،عبد الرزاؽ )
 كالتكزي .

ــا المعمومــات(: 2005عػػامر كالتنػػابي، عػػالء ) قنػػديمتي، ــة وتكنولوجي ــات اإلداري ، نظــم المعموم
 عماف، دار المسيرة لمنشر كالتكزي .

، نظـم المعمومـات اإلداريـة المفـاىيم األساسـية والتصـنيفات(: 2003الكردم، مناؿ كالعبد، تالؿ )
 دار التامعة التديدة، الكاىرة، مصر.

، االسػػػػػكندرية، مركػػػػػز التنميػػػػػة االداريػػػػػة، الطبعػػػػػة إدارة المـــــوارد البشـــــرية(: 1998مػػػػػاىر، أحمػػػػػد )
 الصامسة.

 ، الدار التامعية النشر، االسكندرية.إدارة الموارد البشرية(: 2006ماىر، أحمد )

ــــة فــــي إدارة المستشــــفيات  االتجاىــــات(: 2003مصيمػػػػر، عبػػػػدالعزيز كالطعامنػػػػة، محمػػػػد ) الحديث
 .، الكاىرة ، منشكرات المنظمة العربية لمتنمية اإلداريةالمفاىيم والتطبيقات
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 ، فمسطيف، ابداع لمطباعة كالنشر.إدارة وتنمية الموارد البشرية(: 2005المدىكف، محمد )

 شر كالتكزي .(: دليؿ اإلدارة الذكية، دار المكتبة العصرية لمن2007الم ربي، عبد الحميد )

 ، عماف، دار الحامد لمنشر كالتكزي .نظم المعمومات اإلدارية(: 2005النتار، فايز)

 .2(: نظـ المعمكمات اإلدارية، احردف، دار الحامد لمنشر كالتكزي ، ط2007النتار، فايز)

 .الشارقة، إرراء لمنشر كالتكزي ، الطبعة احكلىإدارة المستشفيات  (: 2008نصيرات، فريد )

 ، عماف ، دار أسامة لمنشر كالتكزي .دارة المعرفة والتكنولوجيا الحديثة(: 2010نكرالديف، عصاـ )

_ مػػػػدصؿ اسػػػػتراتيتي، عمػػػػاف دار كا ػػػػؿ لمنشػػػػر  إدارة المــــوارد البشــــرية(: 2005الييتػػػػي ، صالػػػػد )
 كالتكزي .

 الرسائل العممية والدراسات

اإلداريـة فـي صـنش القـرارات اإلداريـة فـي  تقيـيم دور نظـم المعمومـات(: 2005أبك سبت، صػبرم )
 ، رسالة ماتستير، التامعة اإلسالمية، غزة، فمسطيف.الجامعات الفمسطينية في قطاع غزة

 دور نظــم المعمومــات اإلداريــة فــي تحســين جــودة الخــدمات الصــحية(: 2011إدريػػس، كآصػػركف )
_دراسػػػة تطبيكيػػػة عمػػػى المستشػػػليات الحككميػػػة بمحافظػػػة آب اليمنيػػػة، متمػػػة آفػػػاؽ التديػػػدة ، العػػػدد 

 الرالث كالراب .

خصــــائص نظــــم المعمومــــات وأثرىــــا فــــي تحديــــد خيــــار المنافســــة (:  2011إسػػػػماعيؿ، عمػػػػاد )
مػػة فػػي _ دراسػػة تطبيكيػػة عمػػى المصػػارؼ التتاريػػة العاماالســتراتيجي فــي االدارتــين العميــا والوســطى

 قطاع غزة، رسالة ماتستير، التامعة اإلسالمية، غزة، فمسطيف.

ر، كزارة " رفـــش الـــوعي لجـــامعي البيانـــات الصـــحية(، دكرة تدريبيػػػة بعنػػػكاف 2011بػػػاركد، رضػػػكاف )
 الصحة، اإلدارة العامة لتنمية الككل البشرية، غزة.

المعمكمػػػػات الصػػػػػحية  ، مركػػػػػز2013التكريػػػػر السػػػػنكم لمكػػػػػكل العاممػػػػة فػػػػي الكطػػػػػاع الصػػػػحي لعػػػػاـ 
 اللمسطينية، كزارة الصحة اللمسطينية.



151 
 

أثر الحوافز المادية والمعنويـة فـي تحسـين أداء العـاممين فـي وزارة (: 2011التساسي، عبد اهلل )
 رسالة ماتستير، احكاديمية العربية البريطانية لمتعميـ العالي. التربية والتعميم بسمطنة عمان 

ييـ كلاءة استصداـ المكارد البشرية الصػحية فػي المستشػليات العمكميػة _ (: تك2012الحاج، عرابة )
 دراسة تطبيكية عمى عينة مف المستشليات ، تامعة كرقمة، التزا ر.

_ دراسة نظم المعمومات اإلدارية المحوسبة وأثرىا عمى الالمركزية(: 2010) ؽالحمبي، ضياء الح
 لة ماتستير، التامعة اإلسالمية، غزة، فمسطيف.تطبيكية عمى كزارة المالية في قطاع غزة، رسا

(: مظاىر احداء االستراتيتي كالميزة التنافسية، المؤتمر العممي الدكلي حػكؿ 2005الصناؽ، سناء )
 احداء المتميز لممنظمات كالحككمات، تامعة كرقمة، ب داد، العراؽ.

تيا بفعالية األداء الوظيفي لدى تقنية المعمومات واالتصاالت وعالق(: 2009الدكيش، عبد العزيز)
، رسػالة ماتسػتير، تامعػة نػايؼ العربيػة لمعمػـك ضباط مراكز الشـرطة فـي مـدينتي الريـاض والـدمام

 احمنية.

نظــم المعمومــات الصــحية المحوســـبة وأثرىــا  عمــى القــرارات اإلداريـــة (: 2010دكيػػؾ، مصػػباح )
لة ماتسػتير، التامعػة اإلسػالمية، غػزة، _ دراسة تطبيكية عمى مستشلى غػزة احكركبػي، رسػاوالطبية
 فمسطيف.

_ دارسػة تطبيكيػة  أثر استخدام نظم مساندة القرارات عمى تطـوير األداء(: 2009رمضاف، فػدكل )
عمػػػى كزارة التربيػػػة كالتعمػػػيـ بمحافظػػػػات قطػػػاع غػػػزة، دراسػػػة ماتسػػػػتير، التامعػػػة االسػػػالمية، غػػػػزة، 

 فمسطيف.

(: واقـش البـرامج االلكترونيـة المسـتخدمة فـي عمـادة 2013زيف الديف، أسامة، كالعترمػي، عػدناف)
ر، القبول والتسجيل بجامعة األزىر غزة لتحسين األداء الـوظيفي لمعـاممين فييـا مـن وجيـة نظـرىم

كرقة بحرية مكدمة لممػؤتمر الرالػث كالرالرػكف، المنظمػة العربيػة لممسػ كليف عػف الكبػكؿ كالتسػتيؿ فػي 
 عة مصر العربية.التامعات بالدكؿ العربية، تام
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نظــام المعمومــات كــ داة لتحســين جــودة الخدمــة الصــحية بالمؤسســة (: 2013) السكيسػػي، دالؿ
_دراسػػة حالػػة المؤسسػػة العمكميػػة محمػػد بكضػػياؼ كرقمػػة، رسػػالة ماتسػػتير،  العموميــة االستشــفائية
 تامعة كرقمة، التزا ر.

ــــار (: 2012الشػػػػاكم، ىػػػػاني ) ــــة المخــــاطر باســــتخدام معي ــــيم أداء الوظــــائف الصــــحية عالي تقي
G.F.S.O.C(29_ مستشلى البصرة التعميمي نمكذتان، كمية شط العرب، المتمد الراني، العدد.) 

، رسػالة تقيـيم نظـم المعمومـات المسـتخدمة فـي وزارة الصـحة بقطـاع غـزة(: 2004الشرفا، عالء )
 غزة، فمسطيف.ماتستير غير منشكرة ، تامعة الكدس، 

مدى اسـيام نظـم المعمومـات اإلداريـة فـي تطـوير اإلدارة الماليـة بـوزارة (: 2011الشيرم، ريػاض)
ـــة الســـعودية ، رسػػػالة ماتسػػػتير أكاديميػػػة نػػػايؼ العربيػػػة لمعمػػػـك احمنيػػػة، الداخميـــة بالمممكـــة العربي

 السعكدية.

_ دراسػة داء المـوارد البشـريةأثـر اسـتخدام تكنولوجيـا المعمومـات عمـى أ(: 2010العتيبي، عزيزة )
ميدانيػػة عمػػى االكاديميػػة الدكليػػة االسػػترالية، رسػػالة ماتسػػتير، االكاديميػػة البريطانيػػة لمتعمػػيـ العػػالي، 

 لندف.

أثــر اســتخدام تكنولوجيــا المعمومــات عمــى األداء الــوظيفي لمعــاممين فــي (: 2012العربػي، عطيػػة )
ــة ــة المحمي تامعػػة كرقمػػة، رسػػالة ماتسػػتير، تامعػػة قاصػػدم _ دراسػػة ميدانيػػة فػػي األجيــزة الحكومي

 مرباح كرقمة،  التزا ر، متمة الباحث، العدد العاشر.

ــي حــل مشــكالت اإلدارة العامــة(: 2008عريػػؼ، متػػدم ) ــة ودورىــا ف ــات اإلداري _  نظــم المعموم
 دراسة ميدانية عمى مديرية المالية، تامعة تشريف، الالذقية.

ــة غــوث وتشــغيل مــدى إم(:2119)لةمااارممحماادجمااا ــة بوكال ــق اإلدارة االلكتروني ــة تطبي كاني
ــاممين ــي تحســين أداء الع ــب غــزة االقميمــي ودورىــا ف ــين بمكت مرسااالةماجسااتٌرمالجامعااةالالجئ

 االسالمٌةمغزة.

أثــر نظــم المعمومــات اإلداريــة المحوســبة عمــى أداء العــاممين فــي شــركة  (:2009العمػرم، أيمػػف )
 لة ماتستير، التامعة اإلسالمية، غزة، فمسطيف.، رسااالتصاالت الفمسطينية
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ــوظيفي(: 2013ال ربػػاكم، محمػػكد ) ــاألداء ال _  نظــم المعمومــات الصــحية المحوســبة وعالقتيــا ب
دراسػػة ميدانيػػة عمػػى مراكػػز ككالػػة ال ػػكث الصػػحية احكليػػة فػػي قطػػاع غػػزة، رسػػالة ماتسػػتير، كميػػة 

 فمسطيف.االقتصاد كالعمـك اإلدارية، تامعة احزىر، غزة ، 

_دراسػػة مسػػحية فػػي  (: نظــم المعمومــات الحديثــة وأثرىــا عمــى أداء العــاممين2003اللػػكزاف، راشػػد )
مصمحة التمارؾ العامة بالمممكة العربية السعكدية، رسالة ماتستير، أكاديميػة نػايؼ العربيػة لمعمػـك 

 احمنية، الرياض.

ــة المحو (: 2007الكرشػػي، نتػػكاف ) ــر نظــم المعمومــات اإلداري _ دراسػػة  ســبة فــي أداء العــاممينأث
ميدانيػػة لعينػػة مػػف العػػامميف فػػي شػػركة كام لميػػاتؼ النكػػاؿ، رسػػالة ماتسػػتير غيػػر منشػػكرة، تامعػػة 

 عدف، اليمف.

ــداخمي (: 2013كاكتػػة، بشػػير) ــا المعمومــات واالتصــال ودورىــا فــي تحســين االتصــال ال تكنولوجي
ؼ كرقمػػة، رسػػالة ماتسػػتير، تامعػػة _ دراسػػة حالػػة مستشػػلى محمػػد بكضػػيا لممستشــفيات العموميــة
 قاصدم مرباح، التزا ر.

ــة (: 2005محمػػد عمػػي، عصػػاـ الػػديف ) ــة فــي المدني ــ ثير نظــم المعمومــات عمــى اإلدارة الحكومي ت
 ، المؤتمر المعمارم الدكلي السادس، كمية اليندسة، تامعة أسيكط.العربية في ظل الثورة الرقمية

دور التقنيــة الحديثــة فــي رفــش كفــاءة أداء العــاممين فــي اإلدارة العامــة (:2119المااريمٌاساار)
رسػػػالة ماتسػػػتير، تامعػػػة نػػػايؼ لمعمػػػـك احمنيػػػة، لمخـــدمات الطبيـــة بـــالقوات المســـمحة الســـعودية  

 الرياض.

واقش تطبيق معايير الحكم الرشـيد وعالقتيـا بـاألداء اإلداري فـي الـوزارات (: 2013مطير، سػمير )
 سالة ماتستير، أكاديمية اإلدارة كالسياسية،  غزة، فمسطيف.، ر الفمسطينية

(: أىمية نظاـ المعمكمات كتػأريره عمػى تػكدة الصػدمات الصػحية، متمػة 2010المعاضيدم، عادؿ )
 كمية ب داد لمعمـك االقتصادية، العدد الرالركف، ب داد.
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ــي ال2011مميكػػة، طيػػب ك فطيمػػة، بػػف عبػػد العزيػػز) ــداع ف ــد إب ــة(: الطــب عــن بع ، خــدمات الطبي
مداصمػة فػػي المػؤتمر الػػدكلي حػػكؿ اإلبػداع كالت ييػػر التنظيمػي فػػي المنظمػػات الحديرػة دراسػػة كتحميػػؿ 

 تتارب كطنية دكلية، تامعة سعد دحمب، التزا ر.

واقش اسـتخدام نظـم المعمومـات اإلداريـة وعالقتيـا بعمميـة اتخـاذ القـرار فـي (: 2013ميالة، مريـ )
، رسػػالة ماتسػػتير، تامعػػة النتػػاح يم فــي محافظــات شــمال الضــفة الغربيــةمــديريات التربيــة والتعمــ

 الكطنية، نابمس، فمسطيف.

معوقات تطبيق تقييم أداء العاممين فـي الييئـات المحميـة فـي محافظـات (: 2013النتار، محمد )
 ، رسالة ماتستير، تامعة احزىر، غزة، فمسطيف.قطاع غزة

 المقاالت والمواقش االلكترونية

، ـ71/71/1172ب، عبػػػػػػػػػػػػد الػػػػػػػػػػػػرحيـ: ر رػػػػػػػػػػػػكرة فػػػػػػػػػػػي تعمػػػػػػػػػػػػيـ الرعايػػػػػػػػػػػػة الصػػػػػػػػػػػػحيةر، بتػػػػػػػػػػػػاريخ إييػػػػػػػػػػػا
http://www.marefa.org/sources/index.php . 

 ـ71/7/1173بتاااااااااااارٌ ،PPTباشػػػػػػػػػػػيخ، عبػػػػػػػػػػػد الػػػػػػػػػػػرحمف، نظػػػػػػػػػػػـ المعمكمػػػػػػػػػػػات الصػػػػػػػػػػػحية، 

http://www.google.ps/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CBsQFjAA&url=h

 ttp. 

رة مػػف  مؤسسػػة (: النسػػصة االلكتركنيػػة مػػف صػػحيلة الريػػاض اليكميػػة الصػػاد2008تريػػدة الريػػاض )
 .www.alriyadh.com( 14514مارس، العدد )20اليمامة، الصميس، 

الحبالنػػػي، بػػػدر: ر نظػػػرة حػػػكؿ أمػػػف كسػػػرية المعمكمػػػات الصػػػحيةر، مدكنػػػة الكاتػػػب، المممكػػػة العربيػػػة 
 .  www.pmc.ksu.edu.sa، .ـ71/71/1172 السعكدية بتاريخ

 /http://www.diwan.ps/eServicesدٌوانالموظفٌنالعامغزةم

 (.11893(:  تريدة الشرؽ احكسط العرب الدكلية، العدد)2011سالمة، صلات )

 (:ر الصػػحة االلكتركنيػػة آفػػاؽ كتحػػديات التتربػػة السػػعكدية نمكذتػػار، تريػػدة2010سػػالمة، صػػلات،)
 (11475الشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرؽ احكسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػط، صػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػلحة الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرأم، العػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدد)

http://classic.aawsat.com/leader.asp?section=3&article=567402&issueno=11475#.VEIoHXYucSk 

http://www.marefa.org/sources/index.php
http://www.marefa.org/sources/index.php
http://www.google.ps/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CBsQFjAA&url=http
http://www.google.ps/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CBsQFjAA&url=http
http://www.alriyadh.com/
http://www.diwan.ps/eServices/
http://classic.aawsat.com/leader.asp?section=3&article=567402&issueno=11475#.VEIoHXYucSk
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ـ 11/71/1172(، بتػػػػػػػاريخ 28: رنظػػػػػػػاـ أرشػػػػػػػلة الصػػػػػػػكر الطبيػػػػػػػةر، العػػػػػػػدد )(2008شػػػػػػػماس، سػػػػػػػميـ )
http://www.infomag.news.sy/index.php?inc=issues/showarticle&issuenb=28&id=572م  . 

. ـ7/71/1172(: مكتبػػػػػػػػة التربيػػػػػػػػة العربػػػػػػػػي لػػػػػػػػدكؿ الصمػػػػػػػػيو، بتػػػػػػػػاريخ2011عبػػػػػػػػد اليػػػػػػػػادم، محمػػػػػػػػد)
23http://www.abegs.org/Aportal/Post/Show?id=17918&forumid=،  

المعمكماتيػػػة الصػػػحية (: رإدارة المشػػػافي كنظػػػـ المعمكمػػػات الصػػػحية، متمػػػة 2007عرابػػػي، عمػػػاد )
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 (1ملحق رقم )

 ف لسطين _ غزة  

        أكاديمية اإلدارة والسياسة للدراسات العليا

 بسم اهلل الرحمن الرحيم 

 األخوة / األخوات الكرام... في مستشفى الشفاء الطبي ....
 وبعد     السالم عميكم ورحمتو وبركاتو ...                                  

أض  بيف أيديكـ ىذه االسػتبانة كىػي إحػدل متطمبػات الدراسػة لمحصػكؿ عمػى درتػة الماتسػتير فػي 
 " برنامو الكيادة كاإلدارة في أكاديمية اإلدارة كالسياسة كىي بعنكاف

 عمى األداء الوظيفيوأثرىا نظم المعمومات الصحية المحوسبة 
 مجمش الشفاء الطبي بقطاع غزة ". قية عمى دراسة تطبي

ككمػػي أمػػؿ بكػػـ فػػي التعػػاكف كتكػػديـ المعمكمػػات التػػي تسػػاعد فػػي إتمػػاـ ىػػذا البحػػث الػػذم أتمنػػى مػػف 
المحكسػبة فػي احداء الػكظيلي ممػا يسػاىـ –صاللو تكييـ الدكر الذم تمعبو نظـ المعمكمػات الصػحية 

كصاصة مستشػلى الشػلاء الطبػي إلػى المسػتكل اإلدارم باالرتكاء كالنمك بمستكل المنظمات الصحية 
 .كالصحي المتميز كاحداء المطمكب

 حسن تعاونكم معنا   شكرًا ل
 الباحثة                                                                           

 وفاء يحيى بنات      
  الدراسةمالحظة : إن كنت ترغب في الحصول عمى نتائج 
 البريد االلكتروني  اسمك و يرجى كتابة 
 ......................................./االسم 
 ............................./البريد االلكتروني  
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 الشخصية معموماتأواًل: ال

 
 :ما يناسبك( أمام الفقرات التالية حسب Xالرجاء ضش إشارة)

 

 الجنس
 أنثى ذكر

  

 العمر
 50أكبر من  50ألقل من -40 40ألقل من -25  25أقل من 

    

عدد سنوات 
 الخبرة

 15أكثر من  15أقل من -10 10أقل من  -5 5أقل من 
    

 المؤىل العممي
 دراسات عميا بكالوريوس دبموم متوسط ثانوية

    

 دائرة العمل
 دائرة الصيدلة الكادر الطبي

دائرة 
 التمريض

 األقسام الطبية
 المساندة

الحاسوب 
 والشبكات

خدمات 
 المرضى

اليندسة 
 والصيانة

الشئون 
اإلدارية 
 والمالية

        

النظـــــــــــــــــــــــــام 
 المستخدم

 شؤون الموظفين نظام المخازن إدارة المستشفيات

   

تستخدم النظام 
 منذ

 سنوات ف كثر 7 7ألقل من  - 3 سنوات 3ألقل من  - 1 أقل من سنة
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 : فقرات االستبانةرانيان 
 

 ( أمام الفقرات التالية حسب ما يناسبك :Xالرجاء ضش إشارة)
 

 انفمــــــــــــــــــــــرج انرلى

ذج
ش
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و
ي

 

ك
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و
ي
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و
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غ

ك  
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و
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غ

ذج
ش
ت

 

 أواًل : اإلمكانات المادية المتاحة إلستخدام نظم المعمومات الصحية

      إلنتاز العمؿ المطمكب.عدد أتيزة الحاسكب كافية   .1

      تتكفر كسا ؿ إدصاؿ بيانات)لكحة الملاتيح، اللأرة،...الخ( تتناسب م  احتياتات العمؿ.  .2

      تناسب كسا ؿ إصراج المعمكمات) الشاشة، الطابعة،...الخ( م  متطمبات العمؿ.  .3

      تتناسب سرعة احتيزة م  حتـ العمؿ المطمكب إنتازه.  .4

      تحديث احتيزة المستصدمة باستمرار.يتـ   .5

      تمتاز الشبكة في الكسـ بسرعة االتصاؿ.  .6

      شبكة االتصاؿ المستصدمة تربط تمي  الدكا ر كاحقساـ بالمتم  معان.  .7

 ثانيًا : االمكانات الفنية  المتاحة إلستخدام نظم المعمومات الصحية
      الكسـ م  المياـ المنكطة بيا.تتناسب البرمتيات المستصدمة في   .1
      تمكف البرامو المستصدمة مف التبادؿ المرف لممعمكمات بيف مستصدمي النظاـ.  .2
      تتيح البرامو حكرر مف مستليد اإلتصاؿ في كقت كاحد )متعددة المستصدميف(.  .3
أداء ميامؾ يتـ تكفير كافة التعميمات الالزمة لتش يؿ البرامو المحكسبة لتسييؿ   .4

 بالعمؿ.)دليؿ المستصدـ(
     

      تتميز برامو كتطبيكات الحاسكب بسيكلة اإلستصداـ.  .5

      تساعد البرامو عمى إسترتاع المعمكمات بسرعة.  .6

      يكتد نظاـ حماية محكـ لككاعد البيانات تمن  ال ير مصكليف الدصكؿ لمنظاـ.  .7

اللا كة عمى التصزيف/اإلسترتاع/ اإلضافة /الحذؼ/ تتميز قكعد البيانات بالكدرة   .8
 التعديؿ/الطباعة.

     

      تعمؿ قكاعد البيانات المستصدمة عمى عدـ تكرار البيانات المصزنة.  .9
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 المتوفرة إلستخدام نظم المعمومات الصحيةثالثُا : االمكانات البشرية 

تشعر أف العامميف في قسـ الدعـ اللني بالنظاـ متنكعي التصصص )مبرمتيف، كفني   .1
 شبكات ،إداريك قكاعد بيانات كصيانة....الخ(.

     

      العامميف في قسـ الدعـ اللني لدييـ صبرة فنية تتناسب كالمياـ المنكطة بيـ.  .2
      يتيب قسـ الدعـ اللني بسرعة عمى إستلسارات العامميف.  .3
      يشارؾ المكظليف عند تصميـ نظاـ المعمكمات بالكسـ كتطكيره.  .4

      ساعة.24يكدـ قسـ الدعـ اللني  الصدمات عمى مدار   .5

 رابعًا : االمكانات التنظيمية المتاحة إلستخدام نظم المعمومات الصحية 

      التنظيمي بتدفؽ المعمكمات بسيكلة.يسمح الييكؿ   .1

      تكتد صطة كاضحة بالمتم  لعمؿ نظـ المعمكمات الصحية المحكسبة.  .2

      تيتـ اإلدارة العميا بتطكير أنظمة المعمكمات المستصدمة.  .3

      تكدـ اإلدارة  الدعـ المالي الالـز إلستصداـ نظـ المعمكمات.  .4
      العمؿ الكا ـ عمى إستصداـ نظـ المعمكمات. تتاب  اإلدارة العميا سير  .5
      تكفر اإلدارة العميا البرامو التدريبية لتطكير ميارات كقدرات العامميف إلستصداـ النظاـ.  .6

 خامسًا : أثــــر نظم المعمومات الصحية المحوسبة عمى األداء الوظيفي 

  الفقرة األولى : حجم األداء 
      في زيادة إنتاتية العامميف. تسيـ نظـ المعمكمات  .1
      يؤدم إستصداـ نظـ المعمكمات إلى تكميؿ التيد المبذكؿ في العمؿ.  .2
      تساىـ نظـ المعمكمات بالحد مف احصطاء ب دصاؿ البيانات.  .3
      تصلض نظـ المعمكمات مف معدؿ الكقت المست رؽ في إنتاز المياـ.  .4
      تكميؿ االنتظار محدد كاالستتابة السريعة لتكديـ الصدمة.تمكف نظـ المعمكمات مف   .5

      الفقرة الثانية : تبسيط العمل 
      تساعد نظـ المعمكمات في تكميص الطرؽ اليدكية ب نتاز احعماؿ.  .1
      تساعد نظـ المعمكمات عمى استرتاع  المعامالت بأسرع كقت ممكف.  .2

تساعد نظـ المعمكمات في الحد مف الركتيف ب نتاز المعامالت ك إستبادليا بككاعد   .3
 البيانات. 

     

      تكمؿ نظـ المعمكمات مف تكملة حلظ  المعمكمات كأماكف احرشلة.  .4
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المعمكمات في الت مب عمى العكبات التي تؤرر سمبان عمى مستكل أداء تسيـ نظـ   .5
 العامميف.

     

      تساعد نظـ المعمكمات بالكضاء عمى التعكيد ب تراءات العمؿ.  .6
      الفقرة الثالثة : كفاءة األداء 

      يزيد إستصداـ نظـ المعمكمات مف اعتماد العامميف عمى أنلسيـ.  .1

المعمكمات مف تكملة كنلكات إنتاز احعماؿ اليكمية باحقساـ كاإلدارات تصلض نظـ   .2
 المصتملة.

     

      يؤدم استصداـ نظـ المعمكمات إلى ترشيد الكرارات المتصذة.  .3
      تساعد  نظـ المعمكمات في تنكع احساليب العممية ب دارة الكظا ؼ.  .4
      تكدة عالية.تساىـ نظـ المعمكمات في تكديـ صدمات ذات   .5
      تساعد نظـ المعمكمات عمى  دعـ تدريب العامميف في متاؿ إستصداـ تكنية المعمكمات.  .6
      تحسف نظـ المعمكمات كلاءة العامميف في إستصداـ المكارد كاإلمكانيات المتاحة.  .7

  الفقرة الرابعة : نوعية األداء 

      المالية_ اللنية(. –تساعد نظـ المعمكمات إكساب المكظليف الميارات )التحميمية   .1
      يؤدم استصداـ نظـ المعمكمات إلى تنليذ احعماؿ بدقة.  .2
      تساىـ نظـ المعمكمات بحكسبة كافة احنشطة المتعمكة بالكسـ أك الدا رة.  .3
      تديدة.تساعد نظـ المعمكمات عمى استحداث صدمات   .4
      تساىـ نظـ المعمكمات عمى الكضاء عمى االزدكاتية في إدصاؿ المعامالت.  .5
      يؤدم إستصداـ نظـ المعمكمات إلى زيادة المنافسة بيف العامميف.  .6

تكفر نظـ المعمكمات معايير كمؤشرات رقابية تمكف مف اكتشاؼ االنحرافات كتحميؿ   .7
 أسبابيا كعالتيا.

     

  الفقرة الخامسة: سرعة اإلنجاز 

      تساعد نظـ المعمكمات عمى إنتاز احعماؿ بالكقت المحدد كالسرعة المطمكبة.  .1

نتاز   .2 تسيؿ نظـ المعمكمات عممية تبادؿ المعمكمات داصؿ احقساـ بما يككد إلى تسري  كا 
 احعماؿ.

     

      ممكف.تساعد نظـ المعمكمات عمى تكفير الصدمة بأسرع كقت   .3

      تزيد نظـ المعمكمات مف قدرة العامميف عمى إتصاذ الكرارات كحؿ المشكالت الحرتة.  .4
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 الوظيفة/ جية العمل المؤىل/ التخصص االسم م

 تامعة الكدس أبك ديس  د. نظـ معمكمات صحية رضكاف باركد .1
مػػػدير كحػػػدة التصطػػػيط كرسػػػـ السياسػػػات الصػػػحية 

 اللمسطينية/ غزةبكزارة الصحة 
 كمية التتارة /التامعة اإلسالمية د. إدارة اعماؿ  يكسؼ بحر .2
 تامعة احزىر  استاذ دكتكر ىندسة تكنكلكتيا المعمكمات سامي أبك ناصر .3

 كمية التتارة/ التامعة اإلسالمية اعماؿ ةد. إدار  أكـر سمكر .4
 قسـ إدارة االعماؿ/ التامعة اإلسالميةر يس  أستاذ مساعد/ إدارة أعماؿ كسيـ اليبيؿ .5
 كمية التتارة/ التامعة اإلسالمية استاذ / إدارة أعماؿ ياسر الشرفا .6
 تامعة الكدس الملتكحة/ غزة استاذ مساعد / إدارة احعماؿ تالؿ شبات .7
 ر يس تامعة الكدس الملتكحة/ الشماؿ د. نظـ معمكمات حاسكبية .محمد أبك التبيف .8
 تامعة الكدس الملتكحة/ الشماؿ استاذ تدريس اساليب التدريس محمد أبك تاسر .9

 تامعة الكدس الملتكحة/ الشماؿ أستاذ الكياس كالتككيـ حاـز عيسى .10
 المدير الطبي لمتم  الشلاء الطبي د. استشارم اكعية كتراحة االعصاب صبحي سكيؾ .11
التشػػػػػػ يؿ كالمتابعػػػػػػة كزارة الصػػػػػػحة مػػػػػػدير دا ػػػػػػرة  ميندس زاىر الكحيدم .12

 اللمسطينية/غزة
 المستشار الكانكني لكزارة الصحة اللمسطينية/غزة ميندس لؤم فريتة .  13

مػػػػػػػدير دا ػػػػػػػرة نظػػػػػػػـ المعمكمػػػػػػػات الصػػػػػػػحية/ كزارة  محمؿ إحصا ي  تياد عكاشة .14
 الصحة اللمسطينية/ غزة

أكاديميػػػػة اإلدارة كالسياسػػػػة عضػػػػك ىي ػػػػة تػػػػدريس  د. ادارة اعماؿ أحمد المشيراكم .15
 /غزة

 تامعة الكدس الملتكحة غزة استاذ مساعد في  ادارة اعماؿ محمد اشتيكم .16

مػػػدير عػػػاـ االدارة العامػػػة التػػػدريب كالتطػػػكير فػػػي  د. ادارة اعماؿ نبيؿ المكح  .17
 ديكاف المكظليف العاـ/ غزة
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