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  داءـــــــــــــهإ
  
  
  نعمت علینا.أنتوجه بالشكر على نعمة العقل والعلم التى  ............. لیك یا خالقناإ
  
  رض.ول ونبراس مسیرتنا على األصاحب هدانا األ ...........لى الحبیب المصطفى إ
  

 وحبـه بنصـحه، ّى یومـاعلـ یبخـل لـم مـن إلـى ،ةكبیـر  تعلیمـي وأحسـن ،ةصـغیر  ربـاني مـن إلـى
  .أبي ....……………..………………العلم حب فيَ  زرع من إلى وعطفه،

  
  .أمي...بدعائها طریقي لي أضاءت من إلى حالكفا رمز إلى والحنان، الحب منبع إلى
  

 .. حاتم طیب اهللا ثراه وتغمده برحمته الواسعة وأسكنه فسیح جناته...خى الطاهرة .أإلى روح 
  

 حـب فـيَ  زرع مـن إلـى حیـاتي، فـي األثـر لهـا بصـماته كانـت و لتفـوق،ا معنـى علمنـي مـن إلـى
 وأثنـى عطائـه مـن العطـاء خجـل مـن إلـى ،العقبـات جمیـع لـي ذلـل مـن إلـى واإلصـرار،  المثـابرة
 بنصـحه علـيَ  یبخل ولم دراستي إنجاز في جهدي ابقاس جهده كان من إلى أفضاله، على الثناء

  زوجي ……………………………تقصیري عن الطرف وغض وتشجیعه
  
  بنائي راما، وكامل، وأحمد.أ.. ..................................لى شموع حیاتى ..إ
  

 .أخوتى حفظهم اهللا.........اإلنجاز نحو قدًما للسیر واإلصرار الحافز نفسي في غرسوا من إلى
  

  .وهاله غاده، تىشقیق ماهتما و وحب بفخر أحطنني من إلى
  

  .جهدى المتواضع أهدي ................ الدراسة هذه زإنجا في ساهم من كل إلى
  احثةــــــــــــالب                                                                                 
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  شكر وتقدير
  

وسـلم  علیـه هللا صـلى محمـد نبینـا المرسـلین سـید علـى والسـالم والصـالة العـالمین رب هللا الحمـد
  :وبعد جمعین،أ وصحبه هآل وعلى

  
 وجهـه بجـالل یلیـق كثیـرا حمـدا الدراسـة، هـذه إتمـام علـى ووفقنـي أعـانني أن وأشـكره هللا أحمـد

  .وٕانعامه عطائه كرمو  وعظیم سلطانه
  

 بالشكر وأخص المتواضع، العمل هذا إخراج في معي أسهم من لكل والتقدیر بالشكر أتقدم
 أیةواضع مشكورا وأشرف على هذه الرسالة ولم یوفر عنى والعرفان الدكتور وسیم الهابیل الذى ت

جل إنجازها، مقدما الكثیر من وقته وجهده في قراءتها ومراجعتها وٕابداء مالحظاته أمعلومة من 
نجاز هذه الرسالة. وأتقدم بالشكر والعرفان للجنة المناقشة إفي  أسهمتوتوجیهاته القیمة التى 

على ما قدموه لى من تقییم والدكتور : بسام أبوحمد الدكتور: عصام البحیصي للدراسة 
  ومالحظات وتوجیهات.

  
والذین ساعدونى في  وتشغیل الالجئینتقدم بالشكر الجزیل للعاملین في وكالة غوث كما أ

و توفیر المعلومات أتمام البحث من خالل تعبئة االستبانة إلالحصول على المعلومات الالزمة 
ختى رنده الخضرى التى ساعدتنى كثیرا ومدتني أالجزیل الى  يقدم شكر أ نأوال یفوتنى  الثانویة.

قدم كل الشكر لزوجى الذى ساندنى من بدایة مشوارى أوأخیرا  باالقتراحات والمشورات لدراستى.
  ما كنت اجتزت هذه المرحلة  ولوال صبره عليَ 

  
وصـحبه  آلـه وعلـى دمحمـ سـیدنا علـى اللهـم وصـلِ  العـالمین، رب هللا الحمـد نأ دعوانـا وآخـر

  .جمعینأ
  

 احثةــــــــــالب
  العقاد كامل وسام
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  ملخص الدراسة
  

هاتف النقال في تطویر العمل ستخدام تطبیقات الا إمكانیةمعرفة مدى  إلىهدفت هذه الدراسة 
التعرف على مدى إمكانیة في عیادات وكالة غوث وتشغیل الالجئین في قطاع غزة من خالل 

استخدام تلك التطبیقات في التشخیص السریع لحالة المریض، ومتابعة المرضى، واحتواء 
ستخدام تلك المواقف الطارئة، ومراقبة الحالة المرضیة، ومدى توفر دعم اإلدارة العلیا ال

 التطبیقات في تطویر العمل. 
  

واالستبانه كأداة رئیسة لجمع  الدراسة، إلجراء التحلیلي الوصفي المنهج الباحثة اعتمدت  
المعلومات، والتي وزعت على عینة عشوائیة طبقیة من موظفي الطواقم الطبیة العاملین بعیادات 

 185موظفًا، حیث تم توزیع  267عددهم وكالة الغوث وتشغیل الالجئین في قطاع غزة والبالغ 
لتحلیل  اإلحصائي SPSSوتم استخدام برنامج  %،90.27استبانه، وبلغت نسبة االسترداد 

  البیانات.
  

أن لدى الطواقم الطبیة قناعة بإمكانیة استخدام تطبیقات  إلىنتائج الدراسة  أظهرتوقد   
یر كاف لهذا التوجه. فقد أشارت الدراسة الهاتف في تطویر العمل، إال أن دعم اإلدارة العلیا غ

إلى أن تطبیقات الهاتف النقال یعمل على تطویر العمل من خالل مجاالت عدة منها أنه یمكن 
أن یساهم في تبادل المعلومات والبیانات بین الطواقم الطبیة، والتواصل بین فروع العیادات 

  المختلفة، وتسهیل مهام العمل في حاالت الطوارئ. 
  

التي من شأنها تعزیز تطبیق مجموعة من التوصیات  إلىد خلصت الدراسة وق
ضرورة  أهمهاومن استخدامات الهاتف النقال في عیادات وكالة غوث وتشغیل الالجئین، 

، وتوفیر الصحة قطاعالستخدام تطبیقات الهاتف النقال في  طویل المدىالتخطیط الشامل 
البدء بتوفیر البنیة التحتیة الالزمة ، وضرورة لتحقیق ذلكالدعم اإلداري والفني والمالي الالزم 

لذلك من خالل إنشاء شبكات اتصاالت ال سلكیة متطورة في كل مركز صحي تابع لوكالة 
الغوث، وربط مراكز العیادات ضمن قاعدة بیانات موحدة، وٕاجراء التدریب الالزم لرفع كفاءة 

  الطواقم الطبیة في مجال الصحة االلكترونیة.
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Abstract 
 

This study aims at identifying the possibility of use mobile phone applications in 
development of work - United Nations Relief and Works Agency (UNRWA) clinics 
in the Gaza Strip through identifying the possibility of using the applications in quick 
diagnosis, following up of patients, enclosing urgent situations and monitoring 
cases. It also tackles the extent of supporting the applications by the higher 
administration to develop the work.  
  
The researcher adopted the descriptive analytical method and a questionnaire to 
collect the data. The questionnaire was distributed on a random sample consists of 
267 medical staff in UNRWA clinics. The researcher distributed 185 questionnaires 
and retrieved 90.27%. To analyze the data, the researcher used SPSS program.  
 
Study results: 
 

• Medical staff is convinced about the possibility of using mobile phone 
applications to develop works, yet the support of the higher administration is 
not enough. 

• Mobile phone applications develop works through many fields that can 
contribute in exchange of information and data between medical staff and 
different branches, in addition to facilitate tasks during urgent cases. 

 

Study recommendations: 
 

• Create necessary long-term comprehensive planning to use mobile phone 
applications in the health sector.   

• Secure administrative, financial and technical support required to achieve 
such planning. 

• Offer required infrastructure for the applications through establishing wireless 
networks in every UNRWA clinic and connecting all clinics with one 
database. 

• Conduct training for medical staff in the field of electronic health.   
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 الفصل األول

  الفصل األول
  اإلطار العام للدراسة

  مقدمه  1.1
 تقتصر أهمیتها لم وأسالیب بوسائل الیوم نعیشها التي المتسارعة التكنولوجیة الثورة جاءت

ومعارفه  معلوماته زیادة في فاعل دور لها بل ،فحسب الوظیفیة وممارساته اإلنسان خدمة على
 بمرحلة یمر الیوم فالعالم .والتكنولوجیا العلم تطورات آلخر تهایر سمو  ومهارته  وكفاءاته قدراته ورفع

 إذ ،واالجتماعیة واالقتصادیة التنمویة تنااأولوی في جذري تغییر إجراء جانبنا من تقتضي انتقالیة
 أثر كبیر تقني تغییر إلى واالتصاالت الحاسوب تكنولوجیا بین واالندماج التداخل عملیات أدت
 من هالكهاواست  نتاجها على اعتمادا األمم یقاس تقدم وأصبح اإلنساني النشاط أوجه مختلف على

  ) 65:1998 (الخطیب، .والمعارف المعلومات
نظمة المعلومات تحتل مكانة واسعة ذات رات التكنولوجیة والعولمة أصبحت أنتیجة للتطو 

  )32: 2002( مغربي،  .داریةل المجاالت وخاصة في المجاالت اإلأهمیة في ك
جمیع تكنولوجیات سبقت شبكات االتصاالت الخلویة والهواتف النّقالة ن هنا نرى أ

وخصوصا في البلدان  المتقّدمة الحدیثة األخرى في وصولها إلى الناس، واالتصاالتلومات المع
  )2012فبرایر  12 (مجلة منظمة الصحة العالمیة، .النامیة

له تطبیقات  أصبحبل  ،المكالمات الصوتیةلم یعد یقتصر استخدام الهاتف النقال على    
الخدمات وحجوزات السفر وتصفح االنترنت و  والتسوق األموالالمكتبات وتحویل التعلیم و  عدیدة في
الحل الذكي لمتابعة حالة المرضى عن  الهاتف النقالالصحیة عبر  تعد الخدمات. ...الخ الصحیة 

مبتكرة لتمكن المریض وذویه من االطالع على كل ، بطریقة سهلة و من قبل األطباء والمعنیین بعد
، أو مشاركتها مع الطبیب النقالالتقاریر الصحیة ومتابعتها عبر شبكة اإلنترنت أو الهاتف 

تخفیض تكالیف و  مراجعة العیادات الصحیة واا یوّفر عناء الذهاب إلى المستشفى مالمعالج، م
دعم التعلیم وحمالت  في أیًضا میمكنه كما، اٍض مزمنةالعالج. كذلك تعّد حًال مثالیًا للمصابین بأمر 

كما ومن شأنه  ،التوعیة من مخاطر التدخینك التي یمكن تفادیهاالتوعیة بمخاطر بعض األمراض 
مثل السكري على  ،أن یساهم في التقلیل من التكالیف المرتبطة باحتواء بعض األمراض المزمنة

  مدى الطویل.ال
ستشارة الطبیة التأمین اتكمن في في بعض البلدان  المتنقلة  إن أهمیة الحلول الصحیة

  )2012 فبرایر  23 لكترونیة،(مجلة كیوتل اإل .للمناطق النائیة

ابعة الحاالت في متاإلدارة و  على الطبیبر الوقت والجهد إن مثل هذه الخدمات ستوف
أطلقت على سبیل المثال ف .الصحیةداریة و اإلومراقبتها والسیطرة على بعض التطورات  األعمالو 
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عمال في القطاع الصحي في لعمالء قطاع األ "إیزي كلینك"شركة االتصاالت السعودیة خدمة 
الملف الصحي اإللكتروني وجمیع  "مكننة"والتي تمكن مراكز الرعایة الصحیة األولیة من  السعودیة،

، من كز صحیة دون ورق"ل مراكز الرعایة الصحیة األولیة  "مرااإلجراءات وأسالیب العمل داخ
خالل استخدام أفضل التطبیقات الصحیة الحدیثة المتخصصة وتشمل هذه التطبیقات جمیع 

إضافة إلى التطبیقات المالیة وٕادارة المشتریات  ،التخصصات الطبیة والعیادات المتخصصة
األمان  ضمن بیئة عمل توفر أعلى معاییرو أشكالها والمخزون وتقاریر األداء بكافة أنواعها 

(شركة االتصاالت السعودیة  .المختلفةلبیانات ومعلومات المراكز الصحیة و السریة والخصوصیة
  )2011، الخدمات

لعمالء المراكز الصحیة عنایة غیر مسبوقة تشمل متابعة حالة  "إیزي كلینك"تتیح خدمة 
وتحدیث  ،بالستشعار الضغط والسكري ونبضات القل ،المریض منزلیًا من خالل أجهزة خاصة

اء رسائل النصیة بمواعید تناول الدو التذكیره عبر إلى إضافة  ض آلیًا بهذه المعلومات،ملف المری
إضافة إلى إمكانیة حجز المواعید ذاتیًا عن طریق اإلنترنت مما  ،التطعیماتومواعید زیارة الطبیب و 

ول من نوعه محلیًا األ "إیزي كلینك"یسهم في تقدیم عنایة طبیة أفضل، ویعتبر نموذج خدمة 
 Cloudكخدمات صحیة متخصصة ومتكاملة تقدم تجاریًا عبر الحوسبة السحابیة  ،وعالمیاً 

Computing.  )2011، مجلة االقتصادیةال(   

عصر  مع التحدیثات بعض إلى واآلخر الحین بین تحتاج اإلداریة المنظمات نالحظ أن
 تطویر تحتاج إلى التي اإلداریة المنظمات من كثیر هناك و جدید، هو ما تواكب وحتى التطور
 عن البعد كلًا متآكًال وبعید أسلوًبا أصبح والذيالمتبع،  التقلیدي اإلداري األسلوب في وتجدید

معلوماتي ال واالنفجار المتغیرات والتقنیة عصر في اإلداري العمل لفاعلیة العصریة المتطلبات
  )  2008(تجار الشاهي،
 سواء المریض، عن الدقیقة المعلومات توفر بمدى الفنیة الصحیة الرعایة أنشطة ترتبط

 العالج أو الطبیة، والفحوصات التحالیل نتائج أو مرضه، تشخیص أو  ةشخصی معلومات كانت
 ترتبط كماالطبیة  األبحاث دعم ثم ومن، العالج لهذا المریض استجابة ومدى المقرر وبرنامجه

 الطبیة اتاإلحصاء حول دقیقة معلومات توفر بمدى یضاأ اإلداریة الصحیة الرعایة أنشطة
 عالج لنظم المرضى واستجابة العالج، نجاح ونسب عالجهم، تم الذین المرضى كأعداد المختلفة

 االستمرار على وقدرتها وربحیتها الخدمات تشغیل تكالیف حسابو  ، متطورة رعایة برامج أو جدیدة
 للمؤسسات استفادة أفضل یحقق الذي الصحیح اتجاهها في المادیة االستثمارات توجیهو  والتطور
 و القوة نقاط معرفة یمكن والمعلومات األنشطة هذه خالل من وأ ،حوله من وللمجتمع الطبیة

 سواء مستمر، بشكل تطویرها من المسئولون یتمكن ثم ومن الصحیة، الرعایة نظم في الضعف
   2007) (النجار، .الدولة أو المؤسسة مستوى على
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في مجتمعنا الفلسطیني الذي یمر دائما بالمحن والمواقف الطارئة والحروب التي تستدعى 
وجود مثل هذه الخدمات عبر الهاتف النقال، ففي حالة الحرب هناك العدید من المرضى كبار 
السن واألطفال والنساء الذین بحاجة لمراجعات او استشارات طبیة في الوقت الذي ال یستطیع أحد  

  هاب للمستشفى او العیادة  لوجود حاالت الطوارئ. الذ

مدى امكانیة استخدام  دراسة  "تحدیدا إلى تتطرق الدراسة هذه فإن سبق، ما على بناء
لعیادات وكالة   دراسة حالة"" منحنى اتخذت وبالتالي تطبیقات الهاتف النقال في تطویر العمل ،

 مواكبة خالل من وذلك ،قطاع غزة لمجتمع فيا فرادثیر من أكل اهمیتهأل الغوث في قطاع غزة
  .تلك العیادات في العمل بیئة على المختلفة وتأثیراتها التكنولوجیة التطورات

التى و   ،بالتحدید في قطاع غزة تشغیل الالجئین و غوث ت لوكالة عیادا تسع اختیار تم وقد
اجعین ر الماء المرضى و یدیر عملیة احتو  بحیث E-health "" Electronic Healthتعمل بنظام 

(التى ال  واستثناء بقیة العیادات) (وكالة الغوث صحیة إلكترونیا عبر برنامج محوسبالرعایة الو 
 الرائدة الصحیة المؤسسات من دتع األنه  تم اختیار عیادات وكالة الغوثو  ) تعمل بنفس النظام

ستهدفین كما أنها أدخلت نظام رعایة أولیة مجانیة لعدد كبیر من المفي تقدیم خدمات صحیة و  في
E-health  ى یسهل عملیة الدراسة بها في مثل هذا الموضوعوالذ ،في تقدیم الخدمات الطبیة، 

في تطویر م تقنیات الهاتف النقال ااستخد تطبیق أثر وتقییم لدراسة الكافي الوقت توفر وبالتالي
لكترونیة طة انطالق الخدمات اإلحیث نق ،البرنامج المحوسب وهيولى ، لوجود الخطوة األالعمل

 في تردعیادة"   "كلمة أیة بأن مالحظة مع .ووصله بكامل طاقته عبر تطبیقات الهاتف النقال
  .في قطاع غزة تشغیل الالجئینو  غوثعیادات وكالة  : بها یقصد البحث

   مشكلة الدراسة  1.2
ممارسة  على درتهمق وفي وتوقعاتهم مطالبهم سقف وفي المواطنین وعي في الزیادة إن

والمؤسسات الصحیة  المستشفیات إدارة على القائمین على یحتم حقوقهم، على للحصول الضغوط
 بلوغ على والعمل والجودة الكفاءة زیادة وفي األداء أسالیب تطویر في الممكنة الجهود كل بذل

 عنصرا لوماتالمع تقنیات باستخدام التكنولوجي التطور أصبح وقد .المستمر التحسین مرحلة
 إنجاز عملیة في مهمة أداة لكونها ، المؤسسات الصحیة بین المیزة التنافسیة تحقیقل أساسیا

 اإلداریة المشاكل حل في كبیًرا دوًرا لهاأن  إلى باإلضافة  ،بكفاءة ودقة وسرعة  والوظائف األعمال
  )2001: 3 ، الدباغ و (السالمي المعلومات المختلفة. نظم باستخدام

ثبتت الكفاءة ، والتى أفي بعض عیادات وكالة الغوث E-healthتطبیق نظام را لنظو   
ونظرًا للتقصیر في الكتابة عن هذا الموضوع وقلة والجودة في العمل وحاجتنا لمواكبة التطور،  

  الدراسات وجدت هذه الدراسة لتبحث المشكلة الرئیسة وهى:
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عیادات في   تطویر العمل في قالستخدام تطبیقات الهاتف النا إمكانیة "ما مدى
  "وكالة الغوث في قطاع غزة

  ة تتفرع عدة تساؤالت من المشكلة الرئیس
 مكانیة استخدام تطبیقات الهاتف النقال في التشخیص السریع لحالة المریض؟ما مدى إ -1

 مكانیة استخدام تطبیقات الهاتف النقال في متابعة المرضى؟ما مدى إ -2

 تطبیقات الهاتف النقال في احتواء المواقف الطارئة؟مكانیة استخدام ما مدى إ -3

 مراقبة الحالة المرضیة؟في مكانیة استخدام تطبیقات الهاتف النقال ما مدى إ -4

 دارة العلیا الستخدام تطبیقات الهاتف النقال في تطویر العمل؟ما مدى إمكانیة دعم اإل -5

راد العینة حول مدى وجهات نظر أفبین متوسطات  داللة إحصائیة هل یوجد فروق ذات -6
 –مكانیة استخدام تطبیقات الهاتف النقال في تطویر العمل تعزى للبیانات الشخصیة ( الجنس إ

 طبیعة العمل )؟ –عدد سنوات الخدمة  –المؤهل العلمي  –العمر 

  

  مفاهیم ومصطلحات الدراسة  1.3
  Electronic Healthالصحة االلكترونیة   §

(البوابة  .المعلومات واالتصاالت اإللكترونیة في القطاع الصحىهى اإلستخدام الموحد لتقنیة 
  )2012االلكترونیة لوزارة الصحة السعودیة، 

 Mobile Healthالصحة عبر الهاتف النقال   §
(منظمة الصحة العالمیة،  .النتائج الصحیةالخدمات و استخدام الهواتف النقالة في تحسین 

2012(  
 Smart Mopile Phoneالهاتف النقال الذكى  §

نقالة تحتوى على خواص متقدمة مقارنة بمثیالتها من الهواتف  –هي هواتف محمولة 
األخرى، كما یوجد بها میزة تصفح اإلنترنت ومزامنة البرید اإللكتروني وفتح ملفات  الخلویة

(القحطاني و العبد  .األوفیس وتشغیل الوسائط المتعددة وتحتوي على لوحة مفاتیح كاملة
  ) 2012،الرازق 
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   Medical Diagnosisالتشخیص الطبي   §

تعرف طبیعة اآلفة التي أصیب بها أحد األشخاص، ویعد التشخیص المرحلة األولى 
، ( الموسوعة العربیة الضروریة التي یعتمد علیها في تدبیر الحالة المرضیة ووضع اإلنذار.

2012(  
  Primary Health Care الرعایة الصحیة االولیة §

ة الصحیة األساسیة القائمة على وسائل علمیة وعملیة ومقبولة اجتماعیًا والتي یقدمها الرعای
الجهاز الصحي لكافة أفراد المجتمع وعائالته وبمشاركتهم الكاملة على أن تناسب 
المجتمعات والحكومات التي تطبقها من حیث التكلفة بحیث تحافظ على تطورها في كل 

(هیئة . االعتماد على الذات وتحدید المشاكل الصحیة الخاصةمرحلة من مراحلها مع مراعاة 
  )2010الصحة بدبي، 

  Diagnosis Provisionalالتشخیص السریع (التشخیص األولي)   §
هو األساس الذي ینطلق منه الطبیب للوصول إلى التشخیص النهائي ومن ثم معالجة 

دید الخطوط العریضة المریض ویساعد ایضا األطباء المقیمین وجهاز التمریض في تح
بناءا على ذلك یمكن و  .ا المریض فور دخوله إلى المستشفىلنوعیة الخدمات التي یحتاجه

القول بأنه ال یجوز ادخال أي مریض إلى المستشفى بدون تشخیص أولي إال في حاالت 
 الطوارئ االستثنائیة التي تحددها انظمة وقوانین الهیئة الطبیة في المستشفى. (العجلوني،

2011 :80(  
   up-ollowFPatient  ضیمتابعة المر  §

هو التواصل مع الشخص المریض بغرض تقییم الحالة المرضیة او لتحدید نجاح العالج 
  والخطة العالجیة (وباإلمكان متابعة المرىض بعد خروجهم من المستشفیات).

Patient Follow up definition, (2013) on 17-Dec-2013 at 9:30 AM 

  هداف الدراسة أ1.4  
في وكالة  ستخدام تطبیقات الهاتف النقالالتعرف على وجهة نظر العاملین في مدى إمكانیة ا -1

 –المستوى التعلیمي  –ختالف بعض الخصائص مثل ( العمر تشغیل الالجئین تبعا الو  غوث
  .سنوات الخبرة ) –الجنس 

ص السریع ومتابعة المرضى التعرف على أهمیة استخدام تطبیقات الهاتف النقال في التشخی -2
 المواقف الطارئة ومراقبة الحالة المرضیة.واحتواء 
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التعرف على مدى االستفادة من استخدام تطبیقات الهاتف النقال في التواصل بین ملف  -3
 المریض وطبیبه المعالج سواء كان الطبیب موجودا في العیادة أو خارج العیادة.

ائج الدراسة والتوصیات المقترحة لالستفادة منها وتطویر وضع اصحاب القرار والمعنیین امام نت -4
 العمل في عیادات الوكالة. 

  ةــة الدراسأهمی1.5 
  أهمیة البحث للباحث :أوال 

 همجهولة بالنسبة للباحث النقال في عملیة تطویر العمل الهاتفتطبیقات   أهم استخدام §
 .الدراسة  ها فياالستفادة منوترغب بتسلیط الضوء علیها و 

االستفادة منه على المستوى االختصاص و  هذا التعمق فياالطالع و  ةیسمح البحث للباحث §
 الوظیفي مستقبال. 

التعود على و اتباع االسالیب و القواعد العلمیة المعتمدة في كتابة البحوث یتیح للباحثة  §
 .دةاستخدام الوثائق و الكتب ومصادر المعلومات والربط بینهم للوصول الى نتائج جدی

  أهمیة البحث للبحث العلمي: ثانیا 

لمستخدمین یؤدي إلى رأي إیجابي وٕادراك االستخدام الواسع النطاق للهواتف النقالة بین ا §
 على تطبیقاته في خدمات أخرى ذات الصلة. مهم

لتواصل بین مؤسسات وكالة الغوث وا اتجاهات أخرى لتطویر العملفتح مجاالت و  §
 یوما بعد یوم. لوجیا متطورة تتجددوالمستهدفین بأسالیب وتكنو 

 .النقال في عملیات التطویر في العملاستخدام تقنیة الهاتف  تطبیق إمكانیة مدىدراسة  §

الهاتف النقال  تطبیقات استخدامات  وتحدید دراسة على آخرین باحثین البحث هذا یشجع §
 بالمؤسسات. أسالیب تطویر العملو 

  ات المعنیةالبحث للمجتمع والمؤسسأهمیة  :ثالثا

لهاتف النقال من خالل  المؤسسة اتطبیقات استخدام  یوضح المفهوم  العام فيهذا البحث  §
لمزید من الفرص لتحسین المستخدمین، ومنحهم امن للوصول إلى مجموعة واسعة و 

 أدائهم.معرفتهم و 

 تطبیقاتستفادة من استخدام خدمات لال  العیاداتداخل  الكادر الطبيقیاس مدى قابلیة  §
  .لتواصلواالعمل تطویر الهاتف النقال في عملیات 
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 تطبیقات استخدام إمكانیةمدى  على التعرف المؤسسة في  على القائمین البحث هذا یفید §
 .بالمؤسسة النقال في عملیات تطویر العملالهاتف 

  الدراسات السابقة 1.6
 صلة ذات نجلیزیةاإلو  العربیة باللغتین سابقة دراسات عن والتقصي بالبحث الباحثة قامت

 بتصفحو ة المختلف مكتباتلل المتكررة وزیاراتها المستفیض، البحث خالل من البحث، بموضوع
 محاولة في ةالعربی الجامعات لمكتبات االلكترونیة مواقعوال واألجنبیة، العربیة لكترونیةاإل المواقع
تف النقال في تطویر العمل، الهاتطبیقات مكانیة استخدام مدى إ حول سابقة دراسات على للعثور

بشكل مباشر في هذا  العربیة الدراسات من بحثها یغني ما توفر قلةب قناعة إلى الباحثة وصلت وقد
 خربشكل أو بآ صلة وذات السابقة، الدراسات بعض على العثور من الباحثة وتمكنتالمجال، 
 للدراسات عرض یلي فیماو  وتنفیذها، دراستها في قدما السیر من مكنها مما، البحث بموضوع
  .الصلة ذات السابقة

  الدراسات العربیة : والأ
) حول " نظام المعلومات كأداة لتحسین جودة الخدمة الصحیة  2012دراسة (السویسي: - 1

دراسة حالة المؤسسة العمومیة االستشفائیة محمد بوضیاف  -بالمؤسسة العمومیة االستشفائیة 
 .ورقلة"

 على والعمل المعلومات مع للتعامل األمثل األسلوب إبراز ولةهدفت هذه الدراسة الى محا
 العمومیة الخدمات قطاع تبني مدى تقییمو   دراسة محاولةو  - الصحیة المؤسسات تكالیف تدنیة

 االستشفائیة العمومیة للمؤسسات الحالیة الوضعیة - دراسة أي والتقنیات المفاهیم لهذه الصحیة
 تقدیم من التمكن قصد الجزائریة الصحیة المؤسسات نقائص أهم ىعل الوقوف محاولةو  ،الجزائریة
 المعلومات نظم تعزیز خالل من الصحیة الخدمة جودة تحسین في تساعد اقتراحاتو   توصیات

  .االستشفائیة بالمؤسسات

 واعتبارها المعلومة قیمة إلدراك الموظفین لدى تام شبه غیابلهذه الدراسة  هم النتائجمن أ 
 یستخدمون المستشفى عمال أغلبن وأ ،معتبرة نتائج سلبیة إلى استغالله یؤدي ال ویاثان موردا
 في ا كبیر  انقصن هناك ، كما أالتأخر یعكس ما هذا و یدویة، أنها إال عملهم في معلومات أنظمة
 إنعن بعد.  الطب تقنیة استعمال على القدرة لدیهم الذین األطباء خاصة المكونین األفراد عدد
 مجاالت طبیة على فعال تأثیر له لیس بالمستشفى  حالیا المستخدم المستشفى معلومات نظام

 تنبیه إشارات إعطاء على النظام درةوق  األقسام، بین األشعةو   المخبریة النتائج نقل : مثل ،عدیدة
 الو  الطبي الملف إلى الوصول عملیة بتسهیل یقوم ال أنه كما الطبیعیة، المعدالت تجاوز في حال
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 هناكن كما أإلیها.  الرجوع صعوبة بمعنى إلكترونیا بالمرضى المتعلقة البیانات یقوم بتخزین
 للموظفین الكافي التدریب توفیر عدم أهمها الصحي، المعلومات نظام استخدام من تحد معوقات

 األجل طویل و الشامل التخطیط ضرورة نحو دارة رؤیة اإل نقص و استخدامه، كیفیة على
 .اإللكترونیة الصحة قاتلتطبی

 التنظیمي الهیكل ضمن المعلومات إلدارة قسم إنشاء لهذه الدراسة هم التوصیات ومن أ
 أهمیة بمدى العمال لتحسیس الصحیة المؤسسات طرف من دراسیة أیام و تدریبیة بدورات لقیاموا

 العملبالباحث وصى كما أالمعلوماتي،  بالمورد االهتمام ثقافة إدخال و المقدمة، الخدمة تحسین
 للمعلومات اآلمن التبادل تضمن الوطن مستوى على متكاملة لكترونیةإ صحة منظومة بناء على
 ربطلى إضافة باإلصحي  معلومات نظام طریق عن الصحیة المراكز شتى و المستشفیات بین

 عن لطبا تقنیة استخدام على األطباء تدریبخیرا وأ ،البعض بعضها مع المستشفى أقسام مختلف
  . استثمارها إعادة محاولةو   بعد

 القرارات على وأثرها المحوسبة الصحیة المعلومات نظم) حول " 2010دراسة (الدویك:  - 2
 ."األوروبي غزة مستشفى على تطبیقیة دراسة " والطبیة اإلداریة

المحوسبة  الصحیة المعلومات نظم استخدام على المترتبة اآلثار تحدید إلى الدراسة هدفت
 اآلثار على هذه بین ما الفروقات وتحدیداألوروبي،  غزة مستشفى في القرارات صنع عملیات لىع

 نظم استخدام الفعلي لمدى الواقع تحلیل إلى هدفتو ، الطبیة بالقرارات مقارنة اإلداریة القرارات
 مجاالت النظم على هذه استخدام ثار، وآاألقسام مختلف ضمن المحوسبة الصحیة المعلومات

 من التي تحد والمشاكل المعوقات أهم عن الكشف إلى هدفت كما والطبیة، اإلداریة ألعمالا
 الوصفي المنهج استخدام وقد تم .ستخداماإل حیث من النظم هذه أنواع أهم وتحدید فعالیتها،
 مجتمع ویتكون الدراسة تغطي متغیرات بحیث فقرة )83( من مكونة استبانه تصمیم وتم التحلیلي

 مكونة الطبقیة العینة أسلوب وتم استخدام ،)ت القرارا متخذي (وموظفة موظًفا (187) من ةالدراس
  . الدراسة مجتمع من  75% تمثل وهي مفردة ) ( 140من

 نظم یستخدمون والطبیة والذین اإلداریة العینة أفراد دعد أنلهذه الدراسة  هم النتائجمن أ 
 94.5%  بنسبة يا، أفرد) (128 أصل من ) 121( بلغ عملهم في المحوسبة الصحیة المعلومات

 ،األوروبي غزة في مستشفى المحوسبة الصحیة المعلومات نظم استخدام نسبة الرتفاع مؤشر وهو 
 غزة مستشفى في حالُیا المحوسب المستخدم الصحي المعلومات نظام بأن الدراسة أظهرتو 

 الطبیة القرارات على وكذلك، واإلداریة الطبیة األعمال مجاالت على جیدة بصورة یؤثر األوروبي
 القرارات على المحوسبة الصحیة نظم المعلومات تأثیر مستویات بین فروق یوجد و واإلداریة،
   .اإلداریة لصالح القرارات والفروق الطبیة بالقرارات مقارنة اإلداریة
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  :أهمها ومن المعلومات الصحیة، نظم فعالیة من تحد معوقات هناك بأن الدراسة أظهرت 
 ضرورة نحو نقص الرؤیةو  الكافي، التدریب توفیر عدمو  المطلوبة، المالیة االعتمادات ضعف

 الرؤیة تقویةلهذه الدراسة هم التوصیات ، ومن أااللكترونیة الصحة لتطبیقات الشامل التخطیط
 ووضع یةكتروناإلل الصحة األجل لتطبیقات والطویل الشامل التخطیط ضرورة نحو اإلستراتیجیة

 صحیة منظومة بناء على العمل الوطنیة، وضرورة األولویات رأس على لكترونیةاإل الصحة
 نظم طریق عن البعض بعضها مع وربط المستشفیات الوطن، مستوى على متكاملة الكترونیة

 هذه إدامة على والتركیز الموظفین لجمیع الدورات التدریبیة وعقد المحوسبة، الصحیة المعلومات
   .وراتالد

  

 العاملین في أداء كفاءة رفع في الحدیثة التقنیة ) حول "  دور 2009:دراسة (المري - 3
 ."السعودیة المسلحة بالقوات الطبیة للخدمات العامة اإلدارة

 في العاملین أداء كفاءة رفع في الحدیثة التقنیة دور التعرف على إلى الدراسة هذه هدفت
 طریق عن التحلیلي الوصفي المنهج دراسته في اتبع الباحث، و الطبیة للخدمات العامة اإلدارة

 اإلدارة في الحدیثة التقنیة تتوافر :  لهذه الدراسة هم النتائجومن أ  ،الدراسة لمجتمع الشامل الحصر
 یستخدمها التي الحدیثة التقنیات وٕان متوسطة، بدرجة المسلحة بالقوات للخدمات الطبیة العامة

 استخدام  هي أعمالهم مهام إنجاز في المسلحة بالقوات الطبیة للخدمات العامة في اإلدارة العاملون
 الستخدام جًدا القویة اإلیجابیة االنعكاسات وٕان وتسجیلها، المعامالت إنهاء في الحاسب اآللي

 تسهیل  هي منسوبیها أداء على الحدیثة للتقنیة المسلحة بالقوات الطبیة للخدمات العامة اإلدارة
  .الطبیة للخدمات اإلدارة العامة داخل العمل تإجراءا

 بالقوات الطبیة للخدمات العامة اإلدارة استخدام دون تحول التي المهمة إن المعوقات
 الحدیثة، التقنیات استخدام مجال في التدریبیة الدورات قلة هي عالیة بدرجة للتقنیة الحدیثة المسلحة

لتفعیل  التدریبیة الدورات مناسبة وعدم الحدیثة، التقنیة أهمیة تأكید في تسهم عمل خطة وعدم توافر
 العامة اإلدارة في العاملین تزوید  ،لهذه الرسالةهم التوصیات من أو  .الحدیثة التقنیات استخدام
 التقنیات استخدام على قدراتهم لزیادة الالزمة التدریبیة المسلحة بالدورات بالقوات الطبیة للخدمات
 اإلداري العمل في الحدیثة التقنیات واستخدام لتطبیق ومتكاملة عمل شاملة خطة دإعدا و الحدیثة،
 الطبیة الخدمات إدارة في للعاملین التدریبیة البرامج صمیمت ة، وكذلكللخدمات الطبی العامة باإلدارة
  .احتیاجاتهم حسب
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عمل ) حول " تفعیل استخدامات اإلنترنت في تطویر ال2008: دراسة (تجار الشاهى - 4
 .كة المكرمة"م القرى بماإلدارى بجامعة أ

مدى تفعیل جامعة أم القرٰى لخدمة اإلنترنت في تطویر سة إلى التعرف على هدفت الدرا
إلدارة او  ،شؤون المكتباتو ، وشؤون الطالبات، وشؤون الموظفین، إداراتها( إدارة القبول والتسجیل

من عملیة السلبیات و اإلیجابیات یر اإلداري و طو سبل تفعیل دور اإلنترنت في عملیة التو  )العامة 
صائیة في مدٰى تقبل الفروق ذات الدالله اإلح،  و یر اإلداريتفعیل دور اإلنترنت في عملیة التطو 

االختالف في في تطویر العمل اإلداري و الستخدام شبكة اإلنترنت الجامعة ٕادارات و  مدیري 
هم في تفعیل دور اإلنترنت تقدیم مقترحات تسخیرا وأ  ،الجامعةنت بین إدارات استخدام شبكة اإلنتر 

  .بالجامعةفي تطویر العمل اإلداري 

 الباحثة ، كما قامت الدراسة لطبیعة لمالءمته التحلیلي الوصفي المنهج الباحثة استخدمتو 
 ةلخدم القرىٰ  أم جامعة تفعیل نأ لهذه الدراسة هم النتائج، ومن أللبحث كأداة ستبانةاال باستخدام
المرجوة منه، كما  الثمار یؤتي حتى والجهد الوقت من الكثیر إداراتها یحتاج تطویر في اإلنترنت

كما  الجامعة في اإلداري العمل تطویر في اإلنترنت دور تفعیل تواجه معوقات وجودلى توصلت إ
 القتصارها بالجامعة اإلداري التطویر عملیة في اإلنترنت شبكة استخدام من تحد اإلدارة مركزیة أن

  . غیرها دون إدارات على

  الجامعة داخل والشبكات للتقنیة التحتیة بالبنیة االهتمام لهذه الدراسة التوصیات من أهم
 بالشكل من وجودها الهدف تحقیق على یساعد والتقنیة الشبكات هذه خدمات استخدام وتفعیل

 الرفع في یساهم اإللكترونیة اإلدارة لمجا في التنافسیة القدرة وبناء التمیز، تحقیقوان . المطلوب
 لیواكب الجامعة في اإلدارة برنامج تطویرلى الدراسة إكما توصلت . للموظفین األداء مستوىٰ  من

 ذات مستوى والبرامج والمعدات والحاسبات التجهیزات بانتقاء وذلك ،الحدیث التكنولوجي العصر
 اإلنترنت شبكة الستخدام المناسبة، واآللیات ات،السیاس وٕاعداد التخطیطخیرا أ، أعلى وكفاءة أفضل

 اإلنترنت شبكة إمكانات من االستفادة كیفیة الخدمة على أثناء وتدریبهم البشریة، الكوادر إعداد في
  .وخدماتها

كترونیة بوكالة غوث ) حول " مدى إمكانیة تطبیق اإلدارة اإلل2009دراسة (عمار:  - 5
 .داء العاملین"ي ودورها في تحسین أزة اإلقلیموتشغیل الالجئین بمكتب غ

وث وتشغیل لكترونیة في وكالة غهدفت هذه الدراسة إلى معرفة مدى إمكانیة تطبیق اإلدارة اإل 
مكانات ى مدى توفر متطلبات نجاحها من اإلمن خالل التعرف عل ،قلیميالالجئین بمكتب غزة اإل
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هدفت الدراسة إلى معرفة دور استخدام ، كما م اإلدارةومدى التزام ودع ،المالیة والتقنیة والبشریة
داء العاملین في الوكالة.وقد تم توزیع استبانة على عینة طبقیة اإلدارة اإللكترونیة في تحسین أ

  استبانة.) 225( عشوائیة من مجتمع الدراسة مكونة من

 كترونیةإللباإلدارة اوجود معرفة لدى العاملین بالوكالة  هي  لهذه الدراسة هم النتائجمن أ 
ت المالیة والتقنیة والبشریة واإلداریة لى توفر المتطلبات والمستلزماومتطلبات نجاحها، باإلضافة إ

راسة وجود التزام ودعم من قبل اإلدارة العلیا لكترونیة، كما أظهرت الدالالزمة لتطبیق اإلدارة اإل
وحرصها على  ،مستجدات التقنیةدارة االلكترونیة وحرصها دائما على مواكبة اللسیاسة تطبیق اإل

وظفین نفسیا ومعنویا الستخدام اإلدارة اإللكترونیة، كما أظهرت الدراسة أن استخدام اإلدارة تهیئة الم
، وذلك من خالل سرعة داء الوظیفي بدرجة كبیرةیعمل على زیادة فاعلیة وكفاءة األكترونیة اإلل

، وتوفیر وقت وجهد الموظفین، ومن التعلیمات یصالقة إسرعة ودو رفع االنتاجیة، و نجاز العمل، إ
الموظفین وتأهیلهم على تطبیق  زم لتدریبزیادة الدعم المالى الال لهذه الدراسة هم التوصیاتأ

  لكترونیة . اإلدارة اإل

، لضمان لى متابعة تطویر وتحدیث البنیة التحتیة لتكنولوجیا المعلوماتباإلضافة إ
ة العلیا على نشر ثقافة دار كترونیة باستمرار، وضرورة أن تعمل اإلصالحیتها لتطبیق اإلدارة اإلل

  .ا المجالسات ناجحة في هذستجارب مؤ لكترونى، واالطالع على العمل اإل

  

  الدراسات االجنبیة :ثانیا
  ) Anwarul Islam: 2012دراسة (  - 1

Mobile Phone Technology in Academic Library Services: A Public 
University Students’ Perceptions and Paradigm.  

ن استخدام الهاتف النقال یخدم جمیع القطاعات الحیاتیة أدراسة الأوضحت   
الزراعیة الصحیة والتعلیمیة و التي تشمل ، و حسب المنطقة الجغرافیة البعیدة)القریبة و ( والمعزولة

  .الشرائیةاالقتصادیة و المالیة والمصرفیة و و 

ن تطبیق تكنولوجیا الهاتف النقال في المكتبات في بنغالدش أ هذه الدراسةل  هم النتائجمن أ
 SMS نظام عبر هاد مستخدمیها بخدماتیتزو مد على تتعكادیمیة العلیا المعاهد األن وأ، شئ جدید 

Short Message Service  خدمة المعلومات   مثل ،هناك بعض الخدمات المكتبیةكما أن
التعقیدات هناك بعض الصعوبات و یضا رح (غیر مطبقة بشكل كامل)، أحت الطالتبادلیة الزالت ت

نهم إلى أا العینات المشاركة في التطبیقردود أشارت  . حیثفي عملیة االستخدام و التشغیل
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أنها ذات فائدة كبیرة تعود و  ،مستعدون الستخدام خدمات المكتبة من خالل أجهزة هواتفهم النقالة
إذا تم نه مع العلم أ .ن التردد على المكتبة قلیل و عند الحاجة فقطفي حین كا ،على مستخدمیها

مجموعات  مجموعة واسعة من للوصول إلىمكتبات تسمح للسوف  ،تطبیق هذه الدراسة
المعلومات  هذه الدراسة نتائج قدمتوقد  معرفتهم لتحسین ،المزید من الفرص، ومنحهم المستخدمین

المشاركة  لبدء للمكتبات إشارة هذه الدراسة قدمتكما  ،دمینللمستخ یریده حقا على ما الضروریة
 السلطات المعنیة في بنغالدیش العمل مع المكتباتعلى  یجب حیث  ،الخدمات هذا النوع من في

رغبة إدارة المكتبة في إلى كما أشارت الدراسة  ،حقیقة واقعة خدمات الهاتف المحمول في جعل
  . كتبةمقبال على الاإل طویر و البحث عن بدائل لزیادةالت

تطویر على مزودي خدمات االتصاالت العمل على   لهذه الدراسة أنهم التوصیات من أ
یجابیة مصغرة لخدمات الهاتف المحمول ، من خالل خلق بیئة إسلكیةاللخدمات االتصاالت ا

یق بتط یجبو  تلفةخكنموذج في تطویر الخدمات الم هذه التجربة ن تستخدمیجب أكما  ،المختلفة
المكتبات  ومثل مراكز عمل المعلومات  ،خرىدراسة من خالل خدمات المؤسسات األهذه ال

  . العالمیة خدمات الشركات و المكاتب في المؤسسات المختلفة

  

  )   Martin and Abbott: 2010دراسة ( - 2

 Development Calling: The Use of Mobile Phones in Agriculture 
Development in Uganda.  

ثر انتشار الهواتف المحمولة بین أوساط المزارعین سواء ت هذه الدراسة إلى اختبار أهدف
هذه الدراسة عمدت ،  وذلك یشمل الذكور واإلناث،  و م الصغیرةارع الكبیرة أكانو من أصحاب المز 

روق بین تف المحمول والفط الضوء على المعلومات الدیموغرافیة، واستخدام وظائف الهایتسلإلى 
عضاء المنتسبین بین إدارات الجمعیات الزراعیة واأل استخدام تطبیقات الهاتف النقال، و الجنسین

كبر من نسبته لدى أنسبة امتالك الهاتف المحمول لدى النساء أن  ت نتائج هذه الدراسةفجاء فیها
السائدة في الوسط  جتماعيترجع نسبة تدني امتالك الهاتف النقال إلى حالة الفقر االكما  ،الرجال

استخدموا كل المحادثات الهاتفیة الصوتیة وخدمة  72.3حوالي ربع المستطلعین یضا في، أالری
٪ مقابل 16 من اإلناث SMSن الذكور أكثر میال الستخدام حیث إ ،)SMSالرسائل القصیرة (

قل من على األا تطبیق٪ 82تستخدم غالبیة المستطلعین نه أ لهذه الدراسة یضاومن النتائج أ 11٪
  .تطبیقات الهاتف المحمول 
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وجدت هذه الدراسة أن المزارعین الذین كانوا أعضاء في مجموعات إدارة الجمعیات 
الزراعیة أكثر احتماال و استعدادا الستخدام تطبیقات الهواتف المحمولة و إستعدادهم للوصول 

الجمعیة و الموقع ن عضویة حیث إ ،لمجموعة متنوعة من االستخدامات  و التطبیقات المختلفة
حد ذاته یزید أیضا من الحاجة إلى استخدام الهواتف المحمولة لتنسیق األنشطة داري فیها باإل

عمل مقابالت والتنسیق و حجز مواعید للقاءات و  ، وتقدیم الدعم للبعضعضاءمع األ الجماعیة
  . مشتركة

في المناطق الریفیة بأوغندا  أوضحت الدراسة انتشار الهواتف المحمولة بسرعة عالیة كما
من التوعیة لضرورة استخدام تطبیقات  المزید: ت التوصیات، وجاءفي السنوات الخمس الماضیة

 مع لتنسیق االجتماعات ،الهواتف المحمولةاستخدام تطبیقات  الهواتف المحمولة و التركیز على
الم عنها عبر تطبیقات الهاتف االستعو  ، تطویر الخدمات الزراعیة، و إدارات الجمعیات الزراعیة

 ،النقالكیفیة استخدام تطبیقات الهاتف بللمزارعین تدریبیة دورات عمل  كما أوصت الدراسة ،النقال
البذور والثروة الحیوانیة معلومات عن بما في ذلك  ،و الخدمات صول إلى المدخالت الزراعیةللو 

عبر تطبیقات الهاتف  الزراعیة لخدماتبضرورة تطویر ا الدراسة كما أوصت  .ات وغیرهاوالمبید
  للتواصل بالمعلومات. توفر فرصة جدیدةنها إحیث   ،المحمول

  
  ) Arreymbi And  Draganova: 2010(دراسة   - 3

User Requirements Analysis for Use of Mobile Phones in Learning 
and Teaching. 

طالب والمحاضرین (المستخدمین) من متطلبات ال تحلیل لى التحقیق فيتهدف الدراسة إ
كلیة الحاسبات والتكنولوجیا في جامعة شرق لندن المتعلقة باستخدام الهواتف النقالة لدعم التعلیم 

من المفید جدا أن یتم التنبیه  أنه ن% من الطالب یجدو 89نسبة  :هم النتائجمن أو  والتعلم.
المواعید النهائیة للتعیینات، بار المتعلقة بهم مثل (یتعلق باألخفیما  ،االستعالم على هواتفهم النقالةو 
، وما إلى ذلك)تخص العملیة التعلیمیة معلومات جدیدة ظهار وإ ، تهمهمروابط ذات الصلة عرض و 

 هواتف المحمولة للتواصل% من الطالب یجدون أنه مفید جدا أو مفید  استخدام ال80نسبة  نكما أ
% تجد أنه من المفید جدا أومفید استخدام الهواتف 61نسبة ى لباإلضافة إ في الواجبات الجماعیة.

ن وأ المحمولة خالل المحاضرة لغرض إرسال المالحظات إلى المعلم أو اإلجابة على األسئلة. 
لطالب كانت نتائج او  الهواتف النقالة لدعم التعلم.  علىب تستخدم الخدمات المقدمة غالبیة الطال

المحمول لتعزیز  على نحو ما تشعر بالقلق إزاء استخدام تقنیات الهاتف إیجابیة مقارنة بالمحاضرین
لزیادة فاعلیة  ، تطویر قاعدة بیاناتهااإلدارة إلى تحدیث خدماتها و تحتاج ، و التعلم والتدریس
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من أهم التوصیات ضرورة تطبیق هذه الدراسة عبر مراحل و و  ،التواصل و خدمة العملیة التعلیمیة
كما تضع النتائج أمام راسمي السیاسات من إدارة العملیة  التطویر علیها، و  م كل مرحلةیتقی

ات استخدامها.كانالتعلیمیة لتبني هذه الفكرة و عمل إستراتیجیات مستقبلیة تدعمها و تزید من ام
  

  ) Ismail: 2010دراسة ( - 4

  Teaching Via Mobile Phone: a Case Study On Malaysian Teachers’ 
Technology Acceptance And Readiness.  

    تحدید قبول المعلمین للتكنولوجیا واستعدادهم للتعلمكان الغرض من هذه الدراسة   
M-learning  هل المبحوثین على  :االجابة على التساؤالت التالیةو   لمحمول،عبر الهاتف ا

عالقة بین العوامل هل هناك ،  و ؟ویةبإستعداد إستخدام تطبیقات الهاتف النقال كوسیلة تر 
 عالقة بین قبول التكنولوجیا و التعلم ةهل هناك أی؟،  و موغرافیة و استعداد المبحوثین للتعلمیالد
) من معلمي 38(كانت العینة  ثحی ،من قیود هذه الدراسة صغر حجم العینة المستهدفة كانو 

فهم تكنولوجیا المعلومات و ى خبرتهم بكان سبب اختیار هذه العینة مد، و مساق تكنولوجیا المعلومات
حیث كانت الفئة  ،یضا بالتقنیات التعلیمیة  في المدارس، ومعرفتهم أتطبیقات الهاتف النقال

% هم من 86.6سنة و نسبة  30- 25%  ضمن عمر 60.5و  ،% من االناث78.9المستهدفة 
%  38.8س و % بكالوریو 44یجابیة مقارنة بالمؤهل العلمي إجابات العینة إن و كانت المتزوجی

تم جمع البیانات  ، وقد% 7.9 ، حیث بلغتقل فقرة استجابة حملة شهادة الماجستیر، وكانت أدبلوم
  .لهذه الدراسة باستخدام االستبیان الكمي

القبول اإلیجابي للتكنولوجیا في التعلیم والتعلم بین لهذه الدراسة  هم النتائجمن أ  
 ،ود دافع لدى المعلمین الستخدام التكنولوجیا في التعلیموجى باإلضافة إل المشاركین بنسبة عالیة.

استعداد كما یوجد  ،بالتقنیات الحدیثة في التعلیم تواصل تام محدثرغم أن البعض لیسوا على 
مع  .وجیا المطبقة في الفصول الدراسیةالمعلمین لحضور الدورات التدریبیة المتعلقة بالتكنول

حملة شهادة ناث، كما أن ستخدام الهاتف المحمول من اإلا الذكور أكثر تقبال نحون مالحظة أ
لهذه  هم التوصیاتمن أو  یجابیا عالیان الفئة المستخدمة قدموا تفاعال إر العمر ماالدبلوم و صغ

رفع مستوى استعداد الفئة المستهدفة لالستخدام التربوي لخدمات الهاتف المحمول على وجه  الدراسة
لمدارس و الخدمة التعلیمیة دمج التكنولوجیا في ا وتوصي مقدمي ،دریبیةمن خالل دورات ت التحدید

تقان هذه الطالب إل فساح المجال للمعلمین ولتي تستخدم التطبیق تجهیزا جیدا إتجهیز المؤسسات ا
  المهارة.
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  ) Mechael: 2006دراسة ( - 5

"Exploring Health-Related Uses of Mobile Phones: 

An Egyptian Case Study" 

كان الهدف منها استكشاف التغیر في الخدمات الصحیة المقدمة و االتصاالت الصحیة 
 ي محافظة المنیا بمصرالمنزلیة المتعلقة بالهاتف النقال في المجتمعات الریفیة و المدنیة ف

تحسین خدمات المعلومات الصحیة و التعاون في كیف یمكن استخدام الهاتف النقال ستكشاف وا
   .الصالح العام /خدمات الصحیة و الرفاهیة في ال

 مكانیة استخدام تطبیقات الهاتف النقال إ في المقام األوللهذه الدراسة  هم النتائجأمن 
لم  البلدان التي التركیز بوجه خاص علىو  ،البلدان المتقدمة والنامیة في الصحة العامة لممارسة

مساهمات تقدیم النتائج  وحددت الهواتف المحمولة، قبل إدخال لالتصاالت البنى التحتیة یكن لدیها
من مختلف  الصحة لدعم أهداف ، الهواتف النقالة اتإمكان حول المستمر التعلم كبیرة في
 تطبیقات على و اقتصارهاأ وجود فجوة رقمیة في قطاع الصحةأفضت الدراسة إلى  .التطبیقات

او الخدمات التي  نات المتعلقة بقطاع الصحةإدارة المعلومات الصحیة سواء من خالل قواعد البیا
ن ثقافة الخدمات الصحیة إلضافة إلى أبحاث، باتقدمها  عبر اإلنترنت كمجالت أو دراسات أو أ

المستویات الریفیة وكثیر من الخدمات غیر فعالة من قبل القطاع الصحى سوى  في غیر معروفة
  .رئهذه الخدمات مثل مكالمات الطواالقلیل والبسیط من 

ستخدامه في من خالل ا یجاباإ سهمأنه أ تطبیقات الهاتف النقال استخدام  خلصت نتائج
إلى  هذه الخدمات تحتاجو الكوارث كما الطوارئ  احتواء احداث مجال الخدمات الصحیة عبر

خیرا هناك حاجة ماسه لتطویر قطاع االتصاالت السلكیة و الالسلكیة و وأ ،تكلفه مادیه عالیه
 . لصحي في المناطق الریفیة و القرویةالقطاع ا

لى خلق بیئة لخدمة ة إضافباإل توسیع دور الهاتف النقال في الصحة هم التوصیاتمن أ
رباب البیوت في المناطق الریفیة ، توزیع هواتف نقالة ألالطوارئ الصحیة یمكن الوصول إلیها

، سعاف في القرىخدمات اإلباإلضافة إلى تطویر و احتوائها الستخدامها في أوقات الطوارئ 
توفیر مرشدین بخطوط ، و دارة الخدمات الصحیة عمل مدیریات للخدمات الصحیةوتطویر معاییر إ

نظام التحویل مع مالحظة تقدیم ، و الستشارات الصحیةلساعة  اربعة و عشرونعلى مدار 
صحیة و مكالمات مجانیة أو مخفضة السعر في كال االتجاهین من و إلى مقدمي الخدمات ال

نه الباحث بأكما اوصى  وتطویر الخدمات الصحیة و خصوصا في المناطق الریفیة . ،متلقیها
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على  أو أي برنامج داخل في قطاع الصحة استخدام الهاتف المحمول القیود على ینبغي معالجة
   .قطاع الصحة)  -(االتصاالت  رسمیا التكنولوجیا إلى دمج هدفأي مستوى ی

 استخدام في التكالیف والمنافع تأثیر تحدید ز األبحاث المستقبلیة علىترك خیرا یجب أنوأ
العالج عن برنامج الفوائد المحتملة ل، واستكشاف حوادث السیارات في معالجة الهواتف المحمولة

   .الریف القائمة على بعد

  

    ) Hayajneh: 2006دراسة ( - 6

Extent of Use, Perceptions, and Knowledge of Hospital Information 
System by Staff Physicians. 

 المعلومات لنظام األطباء وتصورات ومعرفة استخدام مدى قیاس الدراسة هذه من الهدف
 دراسته في ، واتبع الباحثالهاشمیة األردنیة بالمملكة التعلیمیة المستشفیات إحدى في الصحیة
 ممثلة طبقیة عینة وزعت على البیانات لجمع استبانه على عتمدوا ،التحلیلي الوصفي المنهج
  .الدراسة لمجتمع

 عملیة لهم سهل النظام أنیومي  بشكل النظام یستخدمون لالطباء الذین أهم النتائج من
 أظهرتما الصحیة، ك الرعایة خدمة جودة تحسین في ساعدهم مماالمعلومات،  على الدخول
 دون یحول الواقع وهذا النظام، میزات عبجمی تام علم على وااألطباء لیس من% 76أن  الدراسة
 وقت ممكن، أقل في المخبریة النتائج توصیل على النظام مقدرةلى باإلضافة إ النظام أهداف تكامل

 على النظام ساهم كما و لك ساهم في ربط الطبیب المعالج بالمرضى خارج أسوار المستشفىكذ
 ماسة حاجة هناك كما أن ،داخل المستشفى رىاألخ واألقسام األطباء بین االتصاالت فعالیة زیادة

 الواسطة ظاهرة على القضاء على یساعد النظامن ومالحظة أ المعلومات وسریة أمن لحمایة
 ولكنها إنتاجیتهم، وزیادة العاملین أداء تحسین على یساعد النظامخیرا وأ (المحاباة) . والمحسوبیة

   العاملین. ولیاتمسئ توضیح على یساعد ال النظام أن أیضا أظهرت

 العاملین بالمعرفة یدو لتز  تدریبیة دورات بعقد الدراسة أوصت هم التوصیاتمن أ
 الصحیة بحمایة المعلومات المتعلقة الدراسات ببعض والقیام ،النظام میزات جمیع عن الكاملة 

  .وأمنها
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  )Agency for Healthcare Research and Quality: 2006دراسة ( - 7

  بعنوان دراسة بإجراء والجودة للبحث الصحیة رعایةال وكالة قامت

Cost and Benefits of Health Information Technology  

 من األمریكیة المؤسسات في الصحیة تكنولوجیا المعلومات تقییم إلى الدراسة هذه هدفت          
 الدراسة هذه خدمتست، واالصحیة المعلومات استخدام نظم من العائدة والفوائد التكالیف منظور

 تكنولوجیا تستخدم التي الصحیة المؤسسات على بتوزیع استبانه وذلك التحلیلي، الوصفي األسلوب
 صنع الصحیة المعلومات تكنولوجیا استخدام أن لهذه الدراسة هم النتائجومن أ ،الصحیة المعلومات

أدركت  كما ، وكفاءة فعالیة رأكث الصحیة الرعایة جعل مما ،الصحیة الرعایة تقدیم في جذریا تحوال
 المحوسب الصحي السجل  مثل ،التكنولوجیا هذه تقدمها العظیمة التي الفوائد الصحیة المؤسسات

 على ساعدی الصحیة المعلومات تكنولوجیا ن استخدامألى باإلضافة إ الطبى. القرار مساندة ونظم
 بتسریع ساهمت الصحیة لمعلوماتا تكنولوجیا أن كما البعید، األمد على كبیرة تكالیف توفیر

أوصت الدراسة بمزید من التعاون و   ،الخدمات راقیة في معاییر على والحفاظ، وتطویرها اإلجراءات
توفیر المزید من الدعم كالصحة و تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت و  بین القطاعات المعنیة

  في هذا المجال.المالي لهذه التطبیقات و توفیر دورات إرشادیة و تدریبیة 
  

 ) rain: 2010( دراسة  - 8

   Mobile Government: 2010 and Beyond. 

لى فهم تطبیقات الهاتف المحمول كقیمة مضافة للجهاز في خدمات الدراسة إ تهدف هذه
ن تكنولوجیا توضح نتائج االستطالع إلى أ لهذه الدراسة أنها هم النتائجومن أ ،سیاسة الجوال

% من الوالدین یعتبر خدمة 90ن ظام ایتوتیون التعلیمي إشارت إلى أحمول في نالهاتف الم
طارا تقییمیا یقدم من خاللة مدى یقدم هذا البحث اكما  الموبایل كمعلم وسیط بین البیت والمدرسة.

طاع سلوبا منطقیا لق، وخاصة تكنولجیا الهاتف المحمول أمكانیة تحقیق سیاسة التكنولوجیا الجدیدةإ
ویعرض هذا  .الحكومیة الذین التى تهدف إلى تحسین خدماتهاغیر امة والمؤسسات المنظمات الع

، وذلك حصائیة للقدرة التأثیریة للموبایل على المناحي الخدماتیة للناسلنظریة واإلالبحث القیمة ا
جهزة ستكون نسبة االعتماد على أ 2018نه وبحلول عام باستخدام أنظمة اتصال وتواصل، حیث إ

  % . 100خلوي الهاتف ال

داة الیمكن فصلها عن نظام الرعایة أ الهاتف النقالصبحت تكنولجیا ه أنمن النتائج أیضا أ
تقدیم خدمات للمرضى بشكل متواصل و ، و ربط المستشفیات بعضها ببعضحیث ، الصحیة
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بیة وخاصة في جمع المعلومات الط ،من الثورة الصحیة ایعتبر جزء "مریكاموبیلز أ" ، فمتكامل
ح رسالها عبر الرسائل القصیرة لیس فقط لرفع الوعي الصحي وتوضیلمعلومات الصحیة التي یتم إوا

: مثل ،فائدته في عدد من الدول المتطورة حاضابل إلنقاذ الحیاة، وهذا ما كان و  ،مراضأنواع األ
ذه الخدمة في ه كما یعتبر الوقت الالعب األساسوهولندا.  ،وبریطانیا ،مریكیةالوالیات المتحدة األ

حث أهمیة رواح الناس. فقد عرض هذا الب، لما له من دور حاسم في إنقاذ عدد كبیر من أالمتطورة
لى استخدام استخدام الجوال في أقسام اإلسعاف والطواريء في كل أنحاء العالم، هذا باإلضافة إ

تجنب في الكوارث ل  SMSوالرسائل القصیرة   GPS  Global  Positioning Systemنظام 
ن الوصول واستخدام الهواتف النقالة هو باألمر السهل وال إلى: أ وخلصت هذه الدرسه الفوضى،

حیث یمكن  ،مهارة في مجال التكنولوجیا المعلوماتیة ةلى وقت وال یشترط في استخدامه أیتاج إیح
التعلیم  :مثل ،و لتقدیم الخدمات للناس: اإلسعاف والطوارىء أمثل ،استخدامها في الحاالت الطارئة

همیة استخدام الهواتف النقالة لصالح القطاعین العام وأخیرا فإن الدلیل على أوالتنبؤ بالطقس. 
نفاذ ، مثل إهمیة الجودة في خدمة الجنس البشريا كان حل المشكلة یحدث تغیرا في أوالخاص إذ

  الحیاة والرعایة الصحیة. 

لما  ،یة وخاصة في خدمات الموبایلضرورة استخدام الخبرات العالم هم التوصیاتمن أ
ن كل المساهمین تقع على عاتقهم تلك المسؤولیة. ، حیث إلح القطاع العاماتقدمه من خدمات لص

سم الرقمي في المناطق كما یجب الحث على زیادة استخدام الهواتف الخلویة لیعتبر حال لمشكلة التق
 SMS مثل استخدام الرسائل للقصیرة ،ةت لذوي االحتیاجات الخاصاداة تعرض الخدمالریفیة وكأ

جاد السیاسات إی لى، وحلول یمكن أن تحدث تغییرا باإلضافة إلتكّون ممارسات جدیدة ،للصمّ 
 ،قلیميعلى المستوى القومي والمحلي واإل والمشاركة في المماراسات الجدیدة ،التعاونیة الضروریة

ساسا في ، لیكون أالمستخدمین للهواتف النقالةأي مع كل  ،ل والمتفاعل مع المواطنیناللتواصل الفع
ر ى فتح وتطویعام والخاص إلوتدعو هذه الدراسة كال القطاعین ال ات الفاعلة،تطبیق وتقدیم السیاس

  رضیة صلبة تزود هذه الخدمات.خدمات المستخدم الفعالة وبناء أ
  

  ) Colin: 2011  Ram and  دراسة ( - 9

"Mobile Applications in Health Care Reaching Out to Patients to 
Improve Care"  Includes Case Study. 

تطبیقات الهاتف الخلوي (الجوال) في مجال الرعایة الصحیة وصوال إلى المرضى لتحسین 
الرعایة الصحیة عبر قود صناعة تطبیقات التي تاللى مناقشة تهدف هذه الدراسة إحیث  ،الرعایة
المستهلكین وتطویر  لتي توظفها مؤسسات الرعایة الصحیة للوصول إلى، واالستراتیجیات االجوال
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هم مستهلكین،  ومن أعبر مختلف األجهزة والتي تروق لل فضل للتطبیقات المستخدمةالممارسات األ
 ،للمستخدمینجهزة الخلویة في قطاع الرعایة الصحیة تقدم تفاصیل دقیقة أن استخدامات األ  النتائج

 ،تخدمین بقاعدة بیانات المرضى و االطالع على بیناتهم و تشخیص حاالتهممن خالل ربط المس
لى باإلضافة إ .نات الخاصة بهم اریر المخبریة للعیشعة و التقناء على نتائج تحالیلهم و صور األب

، االولیة وي في مجال الرعایة الصحیةین لفكرة تطبیق خدمة الهاتف الخلوجود مستخدمین متحمس
، مثل البیانات المدمجة أو المعلومات الكلیه، كما جهزة من مهام محدده لتأدیتهااأل وذلك لما لتلك

من المعلومات المرسلة في الزمان أو المكان ن یصبح جزءا ن هذا النظام یمكن وبسهوله أأ
   .هدفهتحذیریة للمرضى و الفئات المست خرىأإرشادیة و  خرىأو  ،من خالل رسائل تذكیریة الالزمین، 

دارة المرض عبر الهاتف المحمول تعمل على تحسین التواصل بین قنیة تطبیقات إت یضاأ
تحسین جودة الرعایة الصحیة والخدمات الرعایة الضروریة و  لتقدیم ،المرضى وداعمي هذا البرنامج

وهكذا فقد تم تطبیق ، و العیادةات ولعدم القدرة على الوصول إلى المستشفى أزمالـأ ثناءأ الصحیة
االستراتیجیات من قبل منظمة الصحة لیكون المریض جزءا من هذا النظام، حیث اعتمد عدد من 

   .مراض المزمنةالقلب وٕادارة األ هذا القطاع على مراقبة مرضى

بناء ، و دراسة بضرورة زیادة الدعم المالي الخاص بتطویر البنیة التحتیةلهذه ا أوصت 
بضرورة توعیة  الدراسة ، كما أوصتات الصحیةإستراتیجیة للتواصل بین المریض و مقدمي الخدم

مام األخرى و صنع خطوات أ خدمات الصحیةلهمیة تطبیقات الهاتف النقال في االفئات المختلفة بأ
  .منهامتسابقي البرامج التطبیقیة عبر الهاتف النقال لوضع تطبیقات یستفاد 

 
  ) World Bank: 2010دراسة ( -10

Mobile Applications for Agriculture and Rural Development. 

هو الدراسة  هذه  الهدف من ،نمیة الریفیةتطبیقات الهاتف المحمول من أجل الزراعة والت
 نماذج األعمال التي تخص الثورةإظهار  و ،في هذا المجال توضیح األثر التنموي و البیئي 

وفیر إطار تحلیلي وذلك من خالل ت ،تطبیقات الهاتف المحمول عبر االستفادة من الزراعیة
وممارسي التنمیة لمساعدتهم على فهم كیفیة استخدام  و مصممي االستراتیجیات  لصانعي السیاسة

لتحسین الخدمات لسكان الریف في هذه البلدان ودعم البیئات التمكینیة البتكار  ، هذه التطبیقات
   .(تطبیقات الهاتف المحمول من أجل الزراعة والتنمیة الریفیة)

یعتبر العامل األهم لتطبیقات الهاتف محدودة  ولو برمجیة منصات  وجودم النتائج همن أ
من أجل الزراعة والتنمیة الریفیة لالنتقال من المرحلة التجریبیة  إلى قابلیة التوسع  ،المحمول
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ضمن سیاسة الدول لتطویر هذا المجال ضمن خططهم  التمویل الحكوميقلة و واالستدامة ، 
عمال و التطبیقات المستخدمة صغیرة و ضعیفة من الناحیة الكمیة اإلضافة إلى أن األب .التطویریة 

ن بعض تطبیقات الهاتف المحمول كما أوتركز على تلبیة احتیاجات محددة للعمالء. و البرمجیة 
بعدم  بالرغم من التحدیات المختلفة، و من أجل الزراعة والتنمیة الریفیة  یحقق التدرج  واالستمراریة

االستفادة من التطبیق. أفضت و أفراد مدربون على االستخدام و  جراء التطبیقوجود كادر مؤهل إل
، والتسویق، SMS الدراسة لبعض التطبیقات الموجودة و المستحدثة  مثل خدمة الرسائل

% من تطبیقات الهاتف المحمول من أجل الزراعة 85ن حوالي مع العلم أواستراتیجیات التسعیر. 
ة الریفیة  تعتمد على الحكومة والجهات المانحة، أو على المسؤولیة االجتماعیة للشركات والتنمی

  لبدء التشغیل وتكالیف التشغیل. 

ینبغي أن تركز الجهود الرامیة إلى تطویر بیئات تطبیقات الهاتف  التوصیاتهم من أ
برنامج مشترك أو منصات إنشاء من أجل الزراعة والتنمیة الریفیة  في البدایة على دعم  ،المحمول

نشاء قاعدة بیانات تضم كافة البیانات التي تحتاج باإلضافة إلى إ توفر معاییر موحدة وآلیات دفع،
لى المساعدة في تطویر باإلضافة إ ،تعمد المؤسسات على تطویرها بشكل دائم، و إلیها هذه الفئة

مقدمي الخدمات، والممولین مبتكرة لتطبیقات الهاتف المحمول من خالل دعم  تكنولوجیةنظم 
  .موزعینوال

یضا تستطیع الحكومات والجهات المانحة دعم تطویر تطبیقات الهاتف المحمول من أجل أ
التنبؤات   مثل ،كإعطاء بیانات دقیقة متكاملة متاحة للجمهو، الزراعة والتنمیة الریفیة  بجعلها

  القریة أو المجتمع.  ، فتكون المعلومات على صعیدالجویة و الفیضانات والجفاف

 

 )  (Gordon, Capell, Madhok: 2002 دراسة -11

The Use of the Internet as a Resource for Health Information Among 
Patients Attending a Rheumatology Clinic. 

 ،المفصلیة األمراض عیادة لمرضى الصحیة للمعلومات كمصدر االنترنت استخدام      
 قیاس نسبة  Gartnavel General Hospital  فيجریت في بریطانیا ة التى أوتبحث الدراس

 قام المرضى التي المرات عدد دراسة وبالتالي المفصلیة، األمراض عیادة لمرضى االنترنت استخدام
صعوبة  أو سهولة ومدى ،عبر اإلنترنت تخصهم التي الصحیة المعلومات عن بالبحثفیها 

  .االستبیان طریق نعتم ذلك و إلیها،  الوصول
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 للبحث باستخدام االنترنت قاموا المرضى من  25% نسبة أن إلى الدراسة خلصت قدو  
االستعالم عن خصائص هذا المرض  عبر أمراض تخصهم و واحدة سنة خالل طبیة معلومات عن

 هي البحث عبر االنترنت"  "هذه الوسیلة أن وجدوا منهم  33% ونسبة ،طرق الشفاء و الوقایةو 
، غالبیة المستطلعین أفادوا بعدم وجود الصحیة العنایة أخصائي إلى الرجوع من وأسهل أفضل

الجلوس لساعات في مكان ، و كبر على شبكة االنترنت، وتفاصیل أرتیاحلبحث باالوقت الكافي ل
توصي هذه الدراسة بخلق بدائل للبحث و التصفح عبر وسائط تكنولوجیة أخرى تسهل ،  و واحد

ضمن وقت مستقطع ، و میها التواصل مع البیانات المراد البحث عنها بشكل أسرععلى مستخد
  .من خالل أعمالهم للمستخدمین

  

  التعقیب على الدراسات السابقة1.7 
عربیة واألجنبیة من خالل عرض وتحلیل الدراسات السابقة التي تتمثل في الدراسات ال

تالف والتشابه بین هذه الدراسات من جهة ة، یمكن رصد العدید من أوجه االخوعناصرها الرئیس
فمن حیث االتفاق تتشابه الدراسة الحالیة مع بعض الدراسات  وبین الدراسة الحالیة من جهة أخرى.
  من حیث المنهج وبعض المتغیرات.

یة السابقة التي أما من أوجه االختالف حسب حدود علم الباحثة فهي ندرة الدراسات البحث
ولذلك فهذه الدراسة  ،)ة استخدام تطبیقات الهاتف النقال في تطویر العملمكانیتناولت (مدى إ

   الفلسطینیة.تعتبر األولى من نوعها التي تجرى في البیئة 

ت إلیه الدراسات وتحلیلها یمكن استخالص أبرز ما أشار على الدراسات السابقة  باالطالع
  السابقة في النقاط التالیة :

سات السابقة أن استخدام تقنیات االتصال تؤدي إلى تطویر ظهرت نتائج وتوصیات الدراأ §
 ودراسة ) 2010 ،دراسة (الدویك العمل اإلداري، مثل

 )agency for Healthcare research and quality, 2006(.  

ت الدراسات السابقة إلى أن استخدام التقنیة الحدیثة یؤدي إلى رفع كفاءة أداء العاملین أشار  §
 ) ودراسة2009التفكیر مثل دراسة (المرى،وتنمیة لمهارات 

 )hayajneh, 2006(.  

كدراسة  ،الدراسات السابقة أهمیة اإلدارة اإللكترونیة في التطویر اإلداري والتنظیمي تناولت §
 .)2008(تجار الشاهي، 
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الهاتف النقال في القطاعات تطبیقات الستخدام  الحاجةتؤكد الدراسات السابقة على أهمیة  §
  ) ودراسة Anwarul, 2012دراسة ( : والمعلوماتیة، مثلالحیاتیة 

)Martin, 2012) ودراسة (Arreymbi, 2010ودراسة (  )Ismail, 2010ودراسة ( 
 )Mechael, 2006(.  

  وتحدد الباحثة مدى االستفادة من الدراسات السابقة من خالل ما یلي:

الدراسات السابقة واالعتقاد الوصول إلى فكرة الدراسة الحالیة بعد االطالع على نتائج  §
بأهمیتها في ظل ثورة تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت، والتغیرات الحضاریة المعاصرة، 

 ونظام العولمة التي یعیشها العالم الیوم.

  كأداة فعالة لتطویر العمل  مهما اإن استخدام تطبیقات الهاتف النقال تمثل احتیاج §
  یثة المنشودة، ومواجهة متطلبات التقنیة من إحداث التغیرات اإلداریة الحد

 العصریة.

االستفادة من بعض األدوات، والمناهج، واألسالیب اإلحصائیة التي تخدم الدراسة  §
 الحالیة.

 العمل. تطویر التعرف على أهم التقنیات الحدیثة المستخدمة في §

 .لدراسةا محورتطبیقات الهاتف النقال  مدىتحدید  §

 سة، وربطها بنتائج لبعض الدراسات السابقة.تفسیر نتائج هذه الدرا §

تطبیقات الهاتف النقال في تطویر تحدید وتشخیص المشكالت التي تواجه استخدام  §
 .العمل

السابقة، وجدت الباحثة أن هناك أهمیة  البحوثما سبق ومن خالل الدراسات و  لمن خال
في  ،في عیادات وكالة الغوث  تف النقال في تطویر العمللدراسة إمكانیة استخدام تطبیقات الها

فیه اإلدارات نحو تطبیق اإلدارة اإللكترونیة، باإلضافة إلى سعي اإلدارات نحو  سعتالوقت التي 
التكنولوجیا التمیز والتنافس العالمي، وما أكدته الدراسات السابقة على أهمیة استخدام التقنیات و 

 مشكلة الدراسة في ه الدراسة الحالیة، وتبلورتتطرق إلیهكذا یتضح الفراغ البحثي الذي ت .الحدیثة
  .خدام تطبیقات الهاتف النقال في تطویر العملإمكانیة است مدى
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  ــل الثانـىالفص
  

 .التقنیة الحدیثة: االول المبحث -

 
 .وتطبیقاته الهاتف النقال: المبحث الثانى  -

 
في وتشغیل الالجئین الفلسطینیین غوث وكالة : الثالث المبحث -

  .قطاع غزة
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  املبحث االول
  التقنية احلديثة

  الحدیثةالتقنیة  2.1.1
األدوات المستحدثة واألسالیب المبتكرة التى أفرزها عقل بشري طوره العلم والخبرة   

والمعرفة، لتحقیق نتائج أفضل من النتائج التى تحققها األدوات واألسالیب السابقة من خالل 
  )15: 2009أبوثنین،  (یل التكلفة.یر الوقت والجهد وتقلتوف

  یر التقنیة الحدیثة على االدارة  تأث 2.1.2
أنها  األهم ولكن عملنا، أسالیب على واالتصاالت المعلومات تقانات تؤثر سوف

 كیف یتعلم الطبیة، العنایة نتلقى : كیف حیاتن طرائق في عمیق بشكل النظر إلعادة ستدفعنا
 أيّ  الدول أعمالها، تدیر كیف المجتمع، مع تواصل على ناً س المتقدم یبقى كیف أبناؤنا،

  )2003المجتهد، . ( األمم سیاسات ستدار كیف مسموعة، ستبقى األصوات

 كل یتخلل قاسم التكنولوجیا أن نجد إنتاجیة، وحدة ألي إداري نظام أي تأملنا إذا
 ومردود انعكاس هل یكون تكنولوجي تطور أي فإن ثم ومن .فیه ویؤثر النظام ذلك مكونات
 بعض یلي وفیما واسع اإلدارة على التقنیة وتأثیر العمل، وٕانتاجیة اإلدارة كفاءة في مباشر
  التأثیر ذلك على األمثلة

  الحدیثة التقنیة األجهزة واستخدام العمل في الیدویة الطرق عن االستغناء §

 . العمل متطلبات على أكبر بسرعة األفراد تدریب §

 . المعتاد من اكبر أحجام ذات أعمال إدارة من التمكن §

 وذلك اإلداري، العمل وتحسین لمتابعة الالزمة المختلفة التقویم عملیات إجراء §
  .اآللي الحاسب باستخدام المتاحة التقنیات باستخدام

 . اإلداریة للطرق بدائل ووضع ، اإلدارة كتطویر وأبحاث خطط وضع §

 . أكبر عةبسر  والتعلیمات والقوانین األنظمة متابعة §

 . وقت أي في الخدمة وتقدیم الزمن وتقصیر األداء سرعة §

 . المسافات وتقصیر الحیز تصغیر  §
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 .حدیثة ووسائل أسالیب وٕاحالل القدیمة، والوسائل األسالیب عن االستغناء  §

معالجة  وطرق اإلجراءات وتبسیط األداء مستویات ورفع العمل أسالیب تطویر §
  )2008شاهي، (تجار ال العملیات االداریة.

 الشركات إدارة أسالیب وفي الیومیة حیاتنا طرائق في حقاً  المعلومات عصر أثر لقد
عملیة  وأضحت .الیدوي العمل ئق طرا على بقاء واإل أثره تجاهل باإلمكان یعد لم لدرجة

 أعمال الشركات في الحدیثة التقانات استخدام بمدى وثیقاً  ارتباطاً  مرتبطة اإلداري التطویر
 أسالیب عملیة تحدیث نحو الخطوات وأصبحت ا وأحجامه أنشطتها وطبیعة أشكالها ختلفبم

  .الممكنة المنشود وبالسرعة الهدف تحقیق شأنها من إجراءات اتخاذ إلى بحاجة العمل
  )2003 المجتهد،(

  ممیزات التقنیة الحدیثة 2.1.3
كس ایجابأ على اختصار وقت تبسیط االجراءات داخل المنظمات اإلداریة بما ینع §

 مستوى وجودة الخدمات التى تقدم للمواطنین. 

 ادارة ومتابعة االدارات المختلفة للمؤسسة  كوحدة مركزیة واحدة . §

 تجمیع البیانات من مصادرها االصلیة بأسلوب واحد. §

 تخفیض اوجه الصرف المادى في متابعة عملیات االدارة المختلفة. §

 فة مؤسسیة ایجابیة لدى كافة العاملین.توظیف المعلومات في دعم وبناء ثقا §

 توفیر المعلومات والبیانات للمستفیدین بصورة فوریة. §

 الترابط بین العاملین و االدارة العلیا ومتابعة و ادارة الموارد كافة. زیادة §

 توفیر جهد تنفیذ المعامالت االداریة المختلفة. §

وكذلك مع المنظمات و تسهیل اجراءات االتصال بین دوائر المنظمة المختلفة،  §
  )2009(المرى،  االجهزة االخرى.

  سلبیات التقنیة الحدیثة 2.1.4
البطالة قد یؤدى استخدام التقنیة الى زیادة نسبة البطالة نتیجة االستغناء عن  §

خدمات، او على االقل عدم الحاجة الى تعیین عاملین جدد في ظل السهولة 
 توفرها التقنیة.والبساطة والسرعه في انجاز العمل التى 
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ضعف التواصل االجتماعى: تتیح التقنیة انجاز االعمال والمهام التى تتطلب التعامل  §
مع الجهات الحكومیة عن طریق شبكة االنترنت بالمنزل او العمل، فال یترتب على 
ذلك الذهاب الى المصالح والجهات الحكومیة، وبالتالي قلة االحتكاك مع افراد 

اماكن المراجعة في الدوائر الحكومیة من اهم اسباب التواصل المجتمع، حیث تعدد 
 والتعارف االجتماعى.

تخدام شبكات االنترنت لساعات طویلة سالتأثیر السلبي على الصحة العامة: یؤثر ا §
 في التعامل مع الجهات الحكومیة سلبًا على صحة الفرد، وبخاصة حاسة النظر.

 .نفي بعض االحیا ارتفاع تكلفتها §

 اجراء عملیات الصیانة الدوریة. صعوبة §

 ة للعمل علیها.حاجتها لكوادر بشریة مدرب §

عتماد تشغیل معظمها على التیار الكهربائي، مما یعنى امكانیة تعطیلها عن العمل ا §
 بفصل التیار الكهربائي.

امكانیة ابطال مفعولها من خالل االجهزة المضادة التى یستخدمها االرهابیون  §
 قانون لتضلیل النظام االمنى.والخارجون على ال

 )2009(المرى،  والحرارة واالمطار. تتأثر بالعوامل الجویة المختلفة كالرطوبة §
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  املبحث الثانى 
  اهلاتف النقال وتطبيقاته 

  مقدمة 2.2.1
صبح ملیارات، أ ستةنحاء العالم الى نحو بعد ما وصل عدد اشتراكات الهاتف النقال بأ

یقول  النقالة كما الهواتف صارت ن هواتف نقالة،  لقدكان العالم یمتلكون اآلثة أرباع سقرابة ثال
 هواتف یمتلكون من عدد یفوق البلدان النامیة، بعض وفي، انتشاراً  الحدیثة التقنیات أكثر البعض
 خدمات االتصاالت ، وتتیحنظیفة میاه حتى أو كهرباء، أو مصرفیة، لدیهم حسابات من نقالة 

 سبل إتاحة حیث من قدماً  البشریة لدفع التنمیة كبیرة فرصاً  اآلن النقالة واتفاله باستخدام
 وٕالى النقدیة تقدیم المدفوعات إلى الصحیة الرعایة أو بالتعلیم المتعلقة على المعلومات الحصول

 من واحدة النقال الهاتف خدمات دوتع .الدیمقراطیة في العملیات المشاركة على المواطنین تحفیز
وصلت  حتى عاماً  128مر األ استغرق حین العصور. ففي مر على انتشارا التقنیات أسرع

 ال زمن في اإلنجاز هذا النقال شبكات الهاتف حققت مستخدم، ملیار إلى الثابتة الهواتف خطوط
 حجمها یتضاعف الهاتف النقال شبكات أن ذلك من أكثر والمذهل العشرین عاماً  یتجاوز یكاد

  )2012لعام،  واالتصاالت المعلومات (تقریر  2002.منذ نسنتی كل تقریباً 

 العالم بلدان .ملیارات الستة النقالة الهواتف اشتراكات عدد تجاوز 2012 أوائل عام
 أضافت المتقدم، العالم ففي .المتقدم العالم مما في أكثر النقالة  الهواتف من بها النامیة

 عنصراً  وأسهمت بوصفها، الموروثة االتصاالت مةأنظ إلى قیمة النقال عبر الهاتف االتصاالت
 إنمائیاً  مساراً  تتبع النامیة العالم بلدان أن غیر .القائم المعلومات تدفق في التوسع في مكمال
 الهواتف النقالة بالبلدان امتالك معدل یكون ما غالبا، أوال النقالة فیها الهواتف تأتي مختلفاً 
 وینبع ،عقب على رأساً  بینهما الرقمیة الفجوة لتنقلب بذلك متقدمة،ال البلدان في منه أعلى النامیة
 الشحن وٕاعادة المتعددة، الشرائح الهواتف ذات فیها النقالة بما الهواتف ابتكارات من العدید

 واالتصاالت المعلومات (تقریر.المعرفة اقتصاد في مستدامة عمل أنشطة التكلفة، خلق منخفضة
  )2012 :1 ،لبنك الدوليالمحمول، ا اتفاله من االستفادة تعظیم

 أنماط أیضا تثري لكنها فحسب، المستخدمین األفراد تمكین في النقال تطبیقات تسهم ال
 من بالفعل تجعل اآلن النقال الهاتف فتطبیقات مجمله في االقتصاد رزقهم وتعزز وموارد حیاتهم

 التطبیقات من الجدیدة الموجة وتأتي .العالم اإللكتروني على بوابات بوصفها هائلة قوة الهواتف
 السـرعة عالیـة تحركهـا الشـبكات التـي البیانـات مـزج تقنیـة وخـدمات الذكیـة تطبیقـات الهواتـف أو
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الهواتـف  لتسـاعد واالبتكـار، الجمهـور، مـن الحلـول ونهـج اسـتلهام االجتمـاعي، التواصل وشبكات
تقریـر (. سـواء حـد علـى ة والنامیـةالمتقدمـ بالبلـدان النـاس حیـاة فـي تحـول إحـداث فـي النقالـة

  )1: 2012، المعلومات واالتصاالت من اجل التنمیة

 االجتمـاعي بـذور التحـول تغـرس النقالـة بالفعـل الهواتـف أجیـال أحـدث بـدأت لقـد
 علـى الحصـول أفریقیـا فـي المـزارعین صـار بمقـدور االقتصـادى. فقـد عـن فضـالً  والسیاسـي،
 األمهـات الحوامـل بمقـدور وأصـبح النصـیة، الرسـائل اللخـ مـن المتعلقـة باألسـعار المعلومـات
 المغتـربین العمال باستطاعة وصار عبر الهاتف، الحمل تقدم بشأن طبیة تقاریر على الحصول

 باإلمكـان النقالـة صـار الهواتـف وبفضـل .البنـوك عبـر المـرور دون تحـویالتهم النقدیـة إرسـال
 والتغریـد التراسـل صـار، و بالشـعبیة تتمتـع التـي ال الحكـم أنظمـة وٕاسـقاط االنتخابـات متابعـة

 غیـر فرصـاً  اآلن النقالـة تتـیح الهواتـف بـدأت لقـد .المعاصـرة األلفاظ من قاموس جزءاً  )بالتویتر(
تقریـر المعلومـات واالتصـاالت مـن (. النامیة البلدان في والترفیه والتعلیم، التوظیف، مسبوقة أمام
  )9: 2012البنك الدولي، اجل التنمیة 

  Mobile) الجوال  الهاتف النقال ( 2.2.2 

أصبحت األجهزة أكثر من مجرد وسیلة اتصال صوتي، فنتیجة  مع تطور الهاتف النقال
تصال على وجه الخصوص، أصبح للتطور المضطرد في التكنولوجیا بشكل عام وتكنولوجیا اال

اهدة القنوات ائل، ومشیوفر عددًا كبیرًا من الخدمات الحیویة مثل إرسال الرس الهاتف النقال
نترنت، ومكالمات الفیدیو، باإلضافة إلى معالجة كم كبیر من البیانات في الفضائیة، وتصفح اإل

  )2011(الغامدى،  الحاسوب. ات أجهزة رب من إمكانظل توفر أجهزة نقال تقت

من فكرة عمل الرادیو، فقد وجد  Mobile Phoneجاءت فكرة الهاتف المحمول ولقد 
أنه من الممكن تطویر تكنولوجیا جدیدة الستقبال وٕارسال البیانات عبر مجموعة من  الباحثون

الترددات التي یمكن استخدامها عدة مرات عن طریق ضغط البیانات، وٕارسالها عبر وحدات 
  )  2006، سالم( .زمنیة قصیرة جدا إلجراء مجموعة من المكالمات الهاتفیة في الوقت نفسه

عبـــارة عـــن جهـــاز اتصـــال صـــغیر الحجـــم، مـــرتبط  نـــهأ :النقـــالوعـــرف القصـــاب الهـــاتف 
بشبكة لالتصاالت الالسلكیة، وتسمح ببث واستقبال الرسائل الصوتیة والنصیة والصور عـن بعـد 

ـــالخلوي، نظـــرا لطبیعـــة مكوناتـــه اإل، وبســـرعة فائقـــة ـــة فهـــو یوصـــف ب لكترونیـــة واســـتقاللیته العملی
    2010)،(القصاب. أوالنقال، أوالجوال، أوالمحمول
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  الهاتف النقالأجیال   2.2.3 
أول جوال، حیث یعد بحق و    Dynatacقدمت شركة موتوروال جهاز 1983في عام 

في شیكاغو ومنطقة واشنطن دي سي، و  بدأ استخدام أول أنظمة الجوال على مستوى تجاري
 ي مان أطلقت شركة نوكیا هاتفها الجوال الغریب بحجمه ووزنه من نوع سیبت 1987في عام 

 تم دمج 1992في عام ، و بسهولة اثمنًا وأصغر حجمًا ومتوفر أصبح الجوال أرخص و  ،1990
یحت خدمة الرسائل النصیة تجاریًا، و أت 1995أول رسالة نصیة قصیرة مع الجوال، و في عام 

، میةللجوال خدمة التقنیات المدمجة الكامیرا الرق أضافت شركة شارب الیابانیة  2000في عام 
ي فنلندا وهو من صنع شركة نوكیا، تم استقبال البث التلفزیوني على الجوال ف 2005ي عام فو 

ال التي ظهرت بتوضیح المزایا لألجیالباحثة سنقوم  ،ولتسلط الضوء على كل جیل وخصائصه
  )2010(الدهشان، . فیه الخدمات تباعاً 

  الجیل األول
وسمیت بـ   Analogلتناظري ظهرت التلفونات الجوالة بالنظام ا م 1983في عام 

AMPS،  وهي اختصار لـ Advanced Mobile Phone System    أي أنظمة التلفونات
  الجوالة المتطورة والتي حصلت على االعتماد من مؤسسة االتصاالت الدولیة .

أول ما استخدمت في   FCC Federal Communication Cerpineliesكانت    
میجا  894ومیجا هیرتز  824كانت تستخدم الترددات بین  حیث ،والیة شیكاغو األمریكیة

وقامت الحكومة األمریكیة بدعم شبكة الهواتف الالسلكیة حیث وضعت مزود خدمة  ،هیرتز
للشبكة الالسلكیة وسمي بمزود الخدمة المحلي ، ویتكون كل مزود خدمة من ناقلین سمي األول 

كما اعتمدت فكرة عمل  ،اص بالجهاز المستقبلالخB والخاص بالجهاز المرسل والثاني بـ  Aبـ 
ت رادیویه متغیرة بطریقة مستمرة لنقل أصوات المستخدمین  االجیل األول من الجواالت على تردد

حیث یتیح ذلك االتصال المتعدد ألكثر من هاتف خلوي بمحطة اإلرسال ویستخدم كل جوال 
   ).2006(سالم،  امختلف اتردد

ت معینة أصبحت ابیانات وارتباطها ببرتوكوالت خاصة وترددونظرًا لمحدودیة نقل ال
حیث كان یعتریه الكثیر من التشویش والمشاكل الفنیة  ،مهمة الجیل األول نقل الصوت فقط

أكثر للبیانات فظهر الجیل  وأمام التطور في المعلومات ظهرت الحاجة إلى جیل آخر یدعم نقال
  الثاني.
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  الجیل الثاني
ت التي تعمل بالنظام الرقمي والتي بدأ استخدامها في التسعینات من من أوائل الجواال

كما في جواالت الجیل  ،القرن الماضي، وتستخدم جواالت الجیل الثاني نفس تكنولوجیا الرادیو
ات اإلشارة المتبادلة بین ل إمكاناألول ولكن بطریقة مختلفة، ففي النظام التناظري ال تستخدم ك

ابعة لها، حیث إنه من غیر الممكن أن یتم ضغط وتشفیر اإلشارة التناظریة الجوال والشبكة الت
مثل اإلشارة الرقمیة، ولكن في اإلشارة الرقمیة یتم ضغط وٕاعادة معالجة اإلشارة مما یسمح 

   بزیادة عدد القنوات لنفس المدى الترددي للمستخدم.

ة رقمیة، ثم یتم تشفیر وضغط الجوال في الجیل الثاني یحول اإلشارة التناظریة إلى إشار  
البیانات لیسهل إرسالها بكفاءة عالیة وفي فترة زمنیة قصیرة، كما أن ضغط البیانات یجعل من 

اتصاالت مرة واحدة بالمقارنة مع مكالمة واحدة  10إلى  3الممكن أن یتم إجراء عدد یصل من 
فیمكن استخدام قناة  ،األول على نفس التجهیزات المستخدمة في النظام التناظري الخاص بالجیل

حیث تقسم اإلشارة الالسلكیة إلى شرائح من البیانات  ،واحدة ألكثر من مستخدم في نفس الوقت
تحمل كود بعنوان المستخدم للجوال، وأثناء انتقالها إلى المستقبل تتوزع الشرائح على نطاق 

لنظام العالمي لالتصاالت الترددات ثم یعاد تجمیعها عند االستقبال، ویسمى هذا النظام با
  .GSMواختصارها    Global System For Mobil Communicationالالسلكیة

  )2011(الغامدى، 

  الجیل الثالث
و الهواتف الذكیة والذى یستطیع المستخدم من خاللها فعل هى جواالت الجیل المطور أ

ا من خالل الهاتف ى مكان ومتابعتها والتحكم فیهكننا من كامیرات في أالكثیر، فهى تم
لى خدمات البث ، إضافة إ DSLوتوفر اتصاال دائما باالنترنت یتعدى سرعة ال  ،المحمول

جراء مكالمات بالصوت بكفاءة وجودة عالیة، عالوة على إ الحى والقنوات الفضائیةالتلفزیونى 
سب یضا خدمة الفیدیو حیدیو بسرعات عالیة، كما تشمل أوالصورة، ونقل المعلومات والف

المتعددة الوسائط حسب الطلب وفي أى الملفات تحمیل الطلب، وهذه الخدمة تتیح للمستخدم 
ضعفا عما تقدمة  35سرع بحوالى تبر أما خدمة االنترنت من خالل الهاتف المحمول فتعوقت، أ
(الدهشان،  توفرة الخطوط الثابتة. الذي سرع بمائة مرة عن االنترنت،،  وهو أGPRSتقنیة 
2010(    
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  الجیل الرابع
الجیل الرابع عبارة عن (شبكة مكونة من عدة شبكات تقدم خدمات اتصاالت مختلفة) 

وٕامكانیة  ،وأهم ما یتمیز به هذا الجیل الجدید هو النفاذ الالسلكي إلى الشبكات الواسعة النطاق
الصناعیة  التنقل بین األنظمة المختلفة بجهاز واحد (مثًال من شبكة الجوال إلى شبكة األقمار

إلى الشبكات الالسلكیة المحلیة). إضافة إلى ذلك فإن هذه األنظمة ستتیح للمستخدمین 
االتصال باإلنترنت ومع بعضهم البعض من خالل أجهزة مختلفة في أي وقت أو مكان وعلى 

فتهدف تطبیقات الجیل الرابع إلى الوصول إلى معدل نقل السلكي للمعلومات یصل  .أي نطاق
                  وبتكلفة تقل عن واحد من عشرة من تكالیف الجیل الثالث.   Mbit/s 20إلى 

   )2011( الغامدى، 

  الجیل الخامس
. هذه (HAPS)هناك أفكار لتغطیة المساحات الواسعة مثل محطات المنصات العالیة 

ة كم، وباستخدام أشعة ضوئی 20المنصات یتوقع أن تكون في الغالف الجوي وعلى ارتفاع 
حیث تدعم هذه الشبكات خدمات  ،یمكن الربط بین هذه المنصات بشبكة متتالیة في الهواء

الطرفیات الثابتة والمتنقلة. ونظرًا ألن المحطات تستخدم نطاق الموجات المللیمتریة فإن هوائیات 
استخدام القط هوائي نحتاج إلى وضع هوائي للسیارات ب   Kb/s 144صغیرة ستكون كافیة لنقل 

سم. ویعتقد أن تطویر هذه المحطات واستخدامها سیتحقق في الجیل التالي أي في  5قطر  ذي
  )2011(الغامدى،  .الجیل الخامس ألنظمة االتصاالت الالسلكیة

  ثلة على تطبیقات الهواتف النقالهمأ  2.2.4
  التعلیم عبر الهاتف النقالأوال: 

وفرة هذه الهواتف من خدمات. نطرح یتم بواسطة استخدام الهواتف النقالة من خالل ما ت
فـي اسـتخدام الهواتـف النقالـة فـي مجـال التعلـیم مـن شـأنها أن  -وثمة غیرها الكثیر - هنا تجربة 

  )2010( الدهشان،  تدفع بعجلة األخیر إلى األمام.
  التعلیم القائم على التساؤل) 1

جهزة آي بود یم أبتقد Abilene Christian Universityبدأت جامعة آبیلین المسیحیة 
أعضـاء هیئـة حیث  ، وأتاحت لهم أخیرا اختیار أجهزة آي باد.2008وآي فون لطالبها منذ عام 
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لــة فــي صــفوفهم بطــرق التـدریس فــي الجامعــة بــدأوا منــذ ذلــك الحــین باسـتغالل وجــود الهواتــف النقا
  إبداعیة عدیدة.

تفــاعلي، وعلــى فقــد أقــدم قســم المســرح فــي الجامعــة علــى إنتــاج مســرحیة عطیــل بشــكل 
عكــس مـــا اعتــدنا علیـــه فـــي مثــل هـــذه الحــاالت حیـــث یطلـــب القــائمون علـــى المســرح فـــي بلـــداننا 
العربیـة بـإغالق أجهـزة الهــاتف النقـال، طلبـت هیئــة التـدریس مـن الطــالب إحضـار أجهـزة الهــاتف 

إصـدار  إلى مسرحیة عطیل التفاعلیة لفهمها بشكل أكبـر وٕاجـراء حـوار حـي حولهـا بـین الطـالب.
جریـــدة الطـــالب بنســـختها اإللكترونیـــة علـــى جهـــاز آي بـــاد تتـــیح للطـــالب وأقســـام الجامعـــة علـــى 

  )y2d), 24/03/2013 التفاعل بشكل أكبر.

لتسـهیل الحـوار مـع الطـالب حـول  ، استخدم أعضاء هیئة التدریس أجهزة الهـاتف النقـال
دراســیة، والــدخول فــي الموضــوعات المثیــرة للجــدل بــإجراء اســتفتاءات حیــة مــثال خــالل الحصــة ال

 نقاشات حیة معهم.

لـــة یســـمى بــــ "التعلـــیم القـــائم علـــى و اســـتخدمت الجامعـــة نمطـــا للتـــدریس بمســـاعدة الهواتـــف المحم
التساؤل عبر أجهزة الهواتـف النقالـة "، فقـد جمعـت بـین الهواتـف النقالـة ونظریـة الـتعلم مـن خـالل 

فرت لهــم ن كیــف یطرحــون األســئلة. فــو و الكثیــر مــن الطــالب ال یعرفــحیــث إن ، الســؤال والتجریــب
قاعدة بیانـات عبـر أجهـوة الهـاتف النقـال یمكـن الوصـول إلیهـا بسـهولة لتكـوین فكـرة عـن الجامعة 

  .)y2d, 24/03/2013( یسهل علیهم النقاش حوله.، األمر الذي موضوع النقاش
  الصف المعكوس) 2

 Flipped Classroomلجــأت جامعــة آبیلــین المســیحیة إلــى تقنیــة الصــف المعكــوس 
حیــث یمكــن للطــالب االطــالع علــى المحاضــرة قبــل موعــدها فــي الوقـــت  ،باســتخدام البودكاســت

الفكــرة مــن وراء هــذه التقنیــة هــي مــنح المــدرس إن  والمكــان المناســبین لــه عــن طریــق البودكاســت.
مزیـــدا مـــن الوقـــت للتفاعـــل مـــع الطـــالب أثنـــاء المحاضـــرة والعمـــل علـــى حـــل المشـــاكل بـــدال مـــن 

وفي نفس الوقت یمكن للطالب عـن طریـق مشـاهدة البودكاسـت علـى الموقـع اإللكترونـي  ا.طرحه
  .للجامعة، إعادة المعلومات ومراجعتها وتمحیصها قبل حضوره الحصة الدراسیة

 إعادة اختراع الكتب المدرسیة - BioBookبیوبوك ) 3

ن االعتبـار أن كــل یقـوم هــذا المشـروع علــى مبـدأ الكتــاب التفـاعلي اإللكترونــي، آخـذا بعــی
طالــب ینظــر إلــى المشــكلة المطروحــة أو موضــوع النقــاش بنــاء علــى المفــاهیم التــي یختزنهــا فــي 

یتضمن الـ"بیوبوك" التفاعلي اإللكتروني نفس المعلومـات التـي یتضـمنها الكتـاب و  ذاكرته مسبقا.
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كمــا  ،لســلیةالمدرســي العــادي، ولكــن طریقــة ترتیــب المعلومــات مختلفــة: فهــي لیســت معلومــات تس
هو الحال مع الكتب المدرسیة التقلیدیة بل تكون على شكل العقدة. كـل معلومـة عبـارة عـن عقـدة 
وتتــــرابط هــــذه العقــــد مــــع بعضــــها علــــى شــــكل شــــجرة معلوماتیــــة (كــــل ورقــــة شــــجرة تشــــكل عقــــدة 

ها معلوماتیة)، یستطیع الطالب استكشافها بناء على معارفه وطریقة تفكیره والمعلومات التي یخزن
وتتضـــمن هـــذه العقـــد/المعلومات التفاعلیـــة: اختبـــارات، فیـــدیوهات،  مســـبقا فـــي ذاكرتـــه، وفضـــوله.

نصــــوص، مقـــــابالت مــــع الخبـــــراء، فــــالش تفـــــاعلي إلـــــخ، وكــــل ذلـــــك باســــتخدام تطبیقـــــات علـــــى 
  الكمبیوترات اللوحیة.

المـدارس بطـرح اختبـارات للطـالب  داخـلالباكسـتان بدأت بعض المبـادرات المحـدودة فـي 
ى رســائل أتوماتیكیــة ر أجهــزة الهــاتف النقــال. وبعــد إجابــة الطالــب علــى أســئلة االختبــارات یتلقــعبــ

ه. وربمـا تكـون هـذه التجربـة هـي األولـى مـن نوعهـا للتفاعـل مـع المـدرس بشـكل توضح له أخطـاء
وبعـض مـدارس الفلبـین وتانزانیـا بـدأت باسـتخدام  مباشر في مدارس باكستان المزدحمة بالطالب.

، إلرســال الفیــدیوهات التعلیمیــة إلــى الطــالب وفــي BridgeIT programو text2teachتقنیــة 
. على أجهزة الهاتف النقال لتعلیم الطـالب اللغـة MILLEEالهند تستخدم بعض المدارس تطبیق 

)Abilene Christian University ،2012(  
  : التسوق عبر الهاتف النقالثانیا

 اإلنترنت في عبر التسوق ازدیاد شعبیة مؤخراً  أجرتها ماستركارد استطالع أظهرت نتائج
  ٪ 49أن التسوق اإللكتروني سلوكیات الشركة حول أجرتها التي نتائج الدراسة وكشفت.قطر

 على رأسهم التسوق، في یستخدمون اإلنترنت االستطالع الذین شملهم القطریین من المستهلكین
 عبر أن التسوق الدراسة أظهرت كما، عاماً  49 – 45من  العمریة الفئة إلى ینتمون مستهلكون

 القیام شملهم االستطالع الذین المستهلكین من  11%یعتزم إذ أیضًا، یزداد النقالة الهواتف
 لإلنفاق ى معدلأعل بأن االستطالع وأفاد .األشهر القادمة خالل هواتفهم بالتبّضع عبر

 القطریین من المستهلكین  ٪ 70یفّضل التي تذاكر الطیران مواقع خالل من اإللكتروني یأتي
تضم ، التقلیدیة البیع بالمقارنة بمنافذ التذاكر شراء استخدامها في االستطالع الذین شملهم

 تحمیل الموسیقى قعموا اإلنترنت علیها عبر أموالهم المتسوقون التي أنفق األخرى ةیسالرئ الفئات
   الطبیة المستحضرات و واألدویة  ٪ 66العروض الفنیةو  الموسیقیة % وتذاكر الحفالت69
ممن  باالستطالع العینة المشمولة أفراد من  ٪ 34وسطیة بلغت نسبة أشارت وقد %.64

  )2012 ،( المجلة االقتصادیة. متاجر التجزئة مواقع عبر یتسوقون
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 عملیـات فـي الذكیـة الهواتـف اسـتخدام أن إلـى دیلویـت مـن دةجدیـ دراسـة نـه تشـیركمـا أ
  159 یعـادل مـا أي التجزئـة، متـاجر مبیعـات مـن سـنویاً    1.5 %بنسـبة  حالیـاً  تسـاهم الشـراء 
 هذه تقّوم القطاع، هذا تاریخ في مرة وألّول .2012في العام  المتوّقعة المبیعات من دوالر ملیار

  .المتاجر" مبیعات على المحمول اتفاله تأثیر" المعّمقة  الدراسة
 من استخدامها لنسبة وفقاً  التسوق، في النقالة الهواتف استخدام یحقق أن دیلویت تتوقع

 لتحقـق ، 2016 العـام بحلـول المتـاجر مبیعـات مجمـوع % مـن 19نموًا بنسبة المستهلكین، قبل
 مبیعـات سـتتخّطى المقارنـة، ولـدى النقالـة. المتـأّثرة بـالهواتف المبیعـات فـي دوالر ملیـار  689
(دیلویت أند توش، الشرق االوسط: . تلك الفترة بحلول دوالر ملیار الثالثین عتبة المباشرة التجارة

6/8/2012 (  

  خدمات السفر عبر الهاتف النقال: ثالثا
المتخصصــة فــي مجــال األبحــاث زیــادة ســوق  PhoCusWright شــركةل مــن المتوقــع

وأكـد تقریـر وحــدة  .دوالر أمریكـي ات ملیـار  8ف المحمـول بنسـبة خـدمات السـفر عـن طریـق الهـات
حیـث  ،أن السـیاحة تعـد واحـدة مـن أهـم الصـناعات حـول العـالم  BI Intelligence  األبحـاث

% 32وأضاف التقریر أن  .ترلیون دوالر أمریكي ُتضاف إلى دخل البلدان 6تصل عائداتها إلى 
قومون بحجز تذاكرهم عن طریق الهاتف المحمول، من األشخاص الذین یسافرون بقصد العمل ی

وأشــار إلــى أن حجــوزات الفنــادق  .وقــال إن هــذه الفئــة مــن الُمســتخدمین هــي فئــة ذات دخــٍل عــالٍ 
، jawalk( .المحمولــــــةف ســــــاعة مــــــن الوصــــــول تــــــتم عــــــن طریــــــق الهواتــــــ 24التــــــي تــــــتم قبــــــل 

29/1/2013.(  

  التجارة النقالة عبر الهاتف النقال: رابعا
یرون وخبــراء فــي مجــال اإلنترنــت أن الهواتــف النقالــة تخطــو بثبــات نحــو فــرض یؤكــد مــد

نفسـها كوسـیلة لتنفیـذ العملیـات التجاریـة وتنشـیط سـوق اإلعالنـات، وهـو مـا بـات یعـرف بـــ"التجارة 
ویبدي هؤالء قناعة كبیـرة بـأن هـذا النـوع مـن التجـارة آخـذ فـي االنتشـار بالمنطقـة العربیـة  النقالة".

دول الخلیج التي قالوا إنها مهیأة لتقود عملیة التحول نحـو مرحلـة مـا بعـد البطاقـات وبخاصة في 
  )2012(الجزیرة نت، . االئتمانیة

  الخدمات المصرفیة عبر الهاتف النقالسا: خام
كترونى، ومن هنا دأبت بالتكنولوجیا وتقنیات التواصل اإللعوام الماضیة طفرة شهدت األ

لكترونیة لعمالئها. هـذه الخـدمات نیات لتوفیر الخدمات المصرفیة اإلالبنوك على تبني أحدث التق
  وفرت لعمالئها ما یلي:
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تختلــف مــن دفــع الفــواتیر وتحویــل جــراء العملیــات المالیــة عبــر فــروع البنــك التــى ســهولة إ §
 موال وشراء المنتجات وغیرها، دون الحاجة للذهاب الى البنك.األ

جهــــزة التــــى یوفرهــــا البنــــك دون الحاجــــة ة عبــــر األالتهم المالیــــة بســــریة تامــــتمــــام معــــامإ §
 للتواصل مباشرة مع البنك.

  ى مكان، وعلى مدار الساعة.تسنى للمستخدم إدارة حساباته في أالراحة المطلقة، اذ ی §

ت القلیلــة الماضــیة، بــدأ بـالنمو فــي الســنوا ةلكترونــى عبـر الهــاتف النقالــامـا عــن الــدفع اإل
زمـان دون  یع والشراء للبضائع والخدمات من أي مكـان وفـي أيتمام عملیات البوهو یمكن من إ

تمــام خدم االتصــال الالســلكى لــربط كــل األجــزاء الضــروریة إلقیــود عبــر الهــاتف النقــال الــذى یســت
  )19/9/2013ردن، تاریخ االطالع األفراد، األ -نك االسكان للتجارة والتمویل(ب العملیات.

  النقال: الخدمات الزراعیة عبر الهاتفا: سادس
تســتخدم إحــدى منظمــات المــزارعین فــي غــرب كینیــا الهواتــف النقــال للوصــول إلــى ســوق 
رقمیــة وتفــادي الوســطاء. وشــهدت هــذه المنظمــة، التــي أصــبحت تتعامــل مباشــرة مــع الُمصــدِّرین 
تحقیق زیادة هائلة في الـدخل. وفـي شـرق أفریقیـا، یجـري أیضـا اسـتخدام تطبیقـات جدیـدة للهـاتف 

نقــل المعلومــات فــي حینهــا عــن نوبــات تفشــي األمــراض إلــى المــزارعین حتــى یمكــنهم النقــال فــي 
  االستعداد والحیلولة دون تأثر ماشیتهم باآلفات.

ومعالجتهـــا  –اإلیجابیــة والســـلبیة علـــى الســـواء  –فهـــم التطـــورات الزراعیـــة العالمیـــة  یعــد 
ثــالین یظهــران كیــف مهمــا فــي تحســین ســبل كســب الــرزق لــدى صــغار المــزارعین. وهــذان مجــرد م

ســاعد اســتخدام تكنولوجیــا المعلومــات واالتصــاالت فــي تحســین دخــول صــغار المــزارعین وزیــادة 
إنتــاجیتهم الزراعیـــة. لقـــد أصــبحت تكنولوجیـــا المعلومـــات واالتصــاالت ذات أهمیـــة كبیـــرة بالنســـبة 

النقالـــة للزراعــة بفضــل انتشــار اســـتخدام وســائل االتصــال وانخفــاض تكالیفهـــا، وخاصــة الهواتــف 
تتعـــاون إدارة  واآلن وكـــذلك بفضـــل التقـــدم المحـــرز فـــي تخـــزین البیانـــات وســـهولة الوصـــول إلیهـــا.

الزراعة والتنمیة الریفیة التابعة للبنك الدولي مع برنامج معلومـات التنمیـة لـربط صـغار المـزارعین 
  ).2012فبرایر/شباط  23 (البنك الدولي، بالمعارف والشبكات والمؤسسات.

لخــدمات التــي تتیحهــا تكنولوجیــا المعلومــات واالتصــاالت لتحســین قــدرات صــغار أنــواع ا
المـزارعین الفقــراء ومصــادر أرزاقهــم تنمــو نمــوا سـریعا. وعلــى ســبیل المثــال، فــإن خــدمات الرســائل 

ومـن كإطار لتبادل المعلومات الزراعیة. القصیرة تؤدي اآلن إلى تسهیل استخدام الهواتف النقالة 
  بعض االمثلة:
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في ریف كینیـا، سـاعدت تطبیقـات تكنولوجیـا المعلومـات واالتصـاالت علـى خفـض تكلفـة  §
بیســــا التــــابع لشــــركة ســــفاریكوم  -الحصــــول علــــى الخــــدمات المالیــــة. ویســــمح برنــــامج إم

)Safaricom’s M-PESA (–  وهــو منظومــة للتحــویالت المالیــة تســتند إلــى خدمــة
الســــحب باســـتخدام الهواتـــف المحمولــــة. لألفــــراد باإلیـــداع واإلرســـال و  -الرســـائل القصـــیرة

د هواتف، ثم یقوم  ویستخدم الكینیون هذا البرنامج إلیداع المال لدى وكیل مسجل أو ُمورِّ
الوكیــل بتقییــد المــال فــي حســابه الهــاتفي. ویرســل مســتخدمو هــذه المنظومــة األمــوال مــن 

شـركة سـفاریكوم خالل رسائل نصیة إلـى المتلقـي الـذي یتسـلَّم المـال بعـد ذلـك مـن وكیـل ل
 عن طریق إدخال كلمة المرور وعرض بطاقة الهویة الشخصیة.

فـــي تكنولوجیـــا المعلومـــات فـــي عـــام  أیضـــا، أنشـــأت امرأتـــان مـــن المتخصصـــاتفـــي كینیـــا  §
وهــي شــركة تتــیح للمــزارعین تلقــي معلومــات عــن أســعار  ،) M-Farmفــارم (-إم 2010

هزة هـواتفهم المحمولـة وتـربطهم المحاصیل وأحوال السوق من خالل رسائل نصیة على أج
 M-Farm بشــكل مباشــر بمصــدري الغــذاء. وبعــد مــرور أقــل مــن عــامین أصــبحت شــركة

مــزارع، كثیــر مــنهم نســاء مــن صــغار المــزارعین، وحصــلت  2000تتعامــل مــع أكثــر مــن 
  )2012فبرایر/شباط  23 (البنك الدولي،. الشركة على عدة جوائز دولیة لإلبداع

  مجانیة عبر الهاتف النقاللطبیقات اتالا: سابع
بالرســــائل النصــــیة عبــــر  ةالخاصــــ التطبیقــــاتتطــــویر  علــــىفیســــبوك، ال شــــركة  عمــــدت

فرصــة إجــراء مكالمــات مــع األطــراف األخــرى التــي تســتخدم التطبیــق  و إتاحــةالهواتــف المتنقلــة 
یدا ویشار إلى أن هذا التطبیق لیس جد ذاته، وذلك دون تكالیف إضافیة تخصم من رصید الفرد.

ن برنــامج "ســكایب" قــام بتقــدیم هــذه ت جدیــدة بعــالم التكنولوجیــا، حیــث إأو أنـه بحاجــة إلــى ابتكــارا
  ).2013العربیة،  CNNالخدمة منذ وقت طویل مقارنة مع ما قدمته شركة فیسبوك مؤخرا.( 

  ومات واالتصاالت في المجال الصحىتكنولوجیا المعل  2.2.5
  نترنت والصحةاإل أوال: 

 لنشـر كـأداة اإلنترنـت اسـتخدام فـي والناشـرون الصـحیة الرعایـة منظمـات مـن كثیر بدأت
 العلمیـة والمقـاالت الفیدیویة واللقطات الدراسیة الكتب اإلنتاج هذا ویشمل .اإلنترنت على إنتاجهم
 لألطبـاء تسـمح وغیرهـا، وهـي كـذلك الدوائیـة والمعلومـات األلسـنة، علـى التـردد الكثیـرة واألسـئلة

 لكـل الممنوحـة الصـالحیات لمسـتوى طبقـا المستشـفي معلومـات نظـام علـى لـدخولبا والمرضـي
 المواعیـد جـدول الـدخول علـى یمكنـه مـثال فالطبیـب ، بعـد عـن المهـام مـن بالعدیـد للقیـام مـنهم
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 هـذه تعـدیل ویمكنـه، علـیهم بالكشـف سـیقوم الـذین المرضـى نوعیـة علـى ویتعـرف بـه الخـاص
 تقـدیرات مبدئیـة علـى والحصـول لنفسـه الحجـز یمكنـه لمـریضوا الحاجـة، اقتضـت إذا المواعیـد،

 علـى األمثلـة ومـن المستشـفي. مـن علیهـا الحصـول فـي یرغـب التـي الصـحیة الخدمـة لتكلفـة
  : والطبي الصحي المجتمع ِقبل من اإلنترنت استخدام

 · المستمر والتعلیم الطبي التدریب §

 · الطبیة المعلومات إلى التوصل إتاحة §

 · ودعمهم المرضى رعایة §

 · واألوبئة الطوارئ أثناء والدعم بعد عن والمشاورة التشخیص §

 · المعوقین أجل بعد من عن العمل §

 · الوقائیة والصحة الوقائیة الرعایة مجال في التثقیف §

 والطبیة الصحیة والنشرات المؤلفات الكاملة للنصوص اإللكتروني النشر §
 ).2010دویك، (الحیویة

  نیة:لكترو الصحة اإل ثانیا: 

   بأنها عبارة عن تطبیق نظـام المعلومـات   E-Healthلكترونیة اإل الصحة تعریف یمكن
 اسـتخدام تكنولوجیـا أو ، وعـن بعـد الموقـع نفـس في والصحیة الطبیة المجاالت في واالتصاالت
 واالتصاالت لتقنیة المعلومات المتالزم االستخدام أو ، بعد عن أو محلًیا واالتصاالت المعلومات

 مـن فیهـا بمـا، الصـحیة الرعایـة فـي مجـاالت والمشـاركة واالسـترجاع والتخزین االلكتروني والنقل
(  دویـك،  .عـن بعـد أو الموقـع نفـس فـي وذلـك ، وٕاداریـةوبحثیـة وتعلیمیة وصحیة طبیة تطبیقات
2010 :77(  

  ةلكترونیصحة اإل أشكال ال
 /میعـا ذات صـلة بالطـبة التي هي جقد یشمل المصطلح نطاقا من الخدمات أو األنظم

ممــا یســمح  ،لكترونیــة، وهــذا یشــمل ســجالت الصــحة اإلالرعایــة الصــحیة وتكنولوجیــا المعلومــات
خصــائیین وغیــر ن صــحیین مختلفــین (تحدیــد مواقــع األبتبــادل الســجالت المرضــیة بــین أخصــائیی

  .ذلك) العالج عن بعد: العالج الفیزیائي والنفسي عن بعد
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  ،اإللكترونیـة الطبیـة السـجالت أیضـایطلـق علیـه  )EMR( السـجل الصـحي اإللكترونـي §
 معلومـات یتضـمن المـریض، لتـاریخ ) الـورقي الجـدول فى مقابـل ( إلكتروني سجلوهو 
 مـن بسرعة إتاحته ویمكن .عموًما المریض واألدویة وتاریخ االختبارات، نتائج قبیل من

 للمرضـى مون الرعایـةیقـد الـذین للمـوظفین واالتصـاالت المعلومـات تكنولوجیـا خـالل
  )2005المسح العالمى لمنظمة الصحة االلكترونیة، ( .بذلك لهم المأذون

لتبــادل  ،التطبیــب عــن بعــد هــو اســتخدام تقانــات االتصــاالت المتطــورة التطبیــب عــن بعــد §
وتقـــدیم خـــدمات العنایـــة الطبیـــة عبـــر الحـــواجز الجغرافیـــة والزمنیـــة  ،المعلومـــات الصـــحیة
یستخدم التطبیب عن ُبعد تكنولوجیا المعلومات واالتصـاالت لنقـل  ة.واالجتماعیة والثقافی

المعلومات الطبیة الالزمة للتشخیص والعالج والتوعیـة الصـحیة. وتضـم تلـك المعلومـات 
الصور الطبیة، والملفات الثنائیة المباشرة للصوت والفیدیو، والسجالت الطبیة للمرضى، 

والملفات الصوتیة ویشمل التفاعل بواسطة التطبیب والبیانات الناتجة من األدوات الطبیة 
ــــاء  ــــین المرضــــى واألطب ــــة االتجــــاه بالصــــوت والصــــورة ب ــــارات مباشــــرة ثنائی عــــن ُبعــــد زی
األخصــائیین، باإلضــافة إلــى إرســال بیانــات مراقبــة المرضــى مــن المنــزل إلــى العیــادة أو 

(وزارة  .خصــائينقــل الملــف الطبــي للمــریض مــن مقــدم الرعایــة الصــحیة األولیــة إلــى األ
 .)16-08-2012السودان،  -الصحة

للخــدمات   Global Positioning System(GPS(نظــام تحدیــد الموقــع العــالمى  §
أرعـة لـى ارة عن نظام مالحي مكون من شبكة أقمـار صـناعیة یصـل عـددها إهو عبالطبیة 

 الــــدفاعقمــــرا مثبتــــة فــــي مــــدارات محــــددة مــــن الفضــــاء الخــــارجي مــــن قبــــل وزارة و عشــــرین 
سـمحت  1989ساسي منها هـدفا عسـكریا بحتـا، ولكـن فـي العـام االمریكیة . كان الهدف األ

 GPSمریكیــة بــأن یكــون هــذا النظــام متاحــا لالســتخدامات المدنیــة . ونظــام ال الحكومــة األ
االربـع و نواع الظـروف الجویـة، وفـي كـل مكـان فـي العـالم، وعلـى مـدار یعمل تحت جمیع أ

نهــا ك مــن أجــل الحصــول علــى الخدمــة كمــا أوال یجــب االشــتراســاعة فــي الیــوم،  عشــرون 
  )2: 2007مجانیة. (على، 

هي نظم دخلت في الكثیر من التطبیقات المتعلقة بالرعایة الصحیة خاصة خدمات 
وتتـــیح هـــذه التكنولوجیـــات رفـــع كفـــاءة مراكـــز اإلســـعاف والطـــوارئ فـــي   ، اإلســـعاف والطـــوارئ

فلــو طلــب شــخص مــن مركــز اإلســعاف ســیارة   ، ینالوصــول بســرعة إلــي المرضــي والمحتــاج
عنــوان طالــب   فــإن هــذا النظــام یتــیح التعــرف علــىإلنقــاذ شــخص مصــاب بأزمــة قلبیــة مــثال

مواقـــع ســـیارات  ة ثـــم یســـتخدم النظـــام فـــي التعـــرف علـــىومـــن ثـــم تحدیـــد مكانـــه بدقـــ  ، الخدمـــة
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ـــبالغ ـــوان ســـعاف للعلومـــة ألقـــرب ســـیارة إثـــم إبـــالغ هـــذه الم  ، اإلســـعاف لحظـــة وصـــول ال عن
لتتوجه السیارة للمكان بمساعدة مالحیة من نظام تحدید المواقع ونظم المعلومـات   ، المطلوب
ــإن تطبیــق هــذا النظــام یمكــن أن یضــاعف مــن ســر   ، الجغرافیــة عة وطبقــا لــبعض التقــدیرات ف

  )14/12/2006(غیطاس،  .ثالثة أضعاف وصول سیارة اإلسعاف للمصاب إلى
عبــارة عــن  وهــى )mEHRعــن طریــق الهــاتف النقــال (لكترونیــة لســجالت الصــحیة اإل ا §

النقـــل الســـریع للمعلومـــات العلمیـــة والطبیـــة عـــن طریـــق التقنیـــات واألنظمـــة الرقمیـــة و شـــبكة 
فـــي العدیــد مـــن  هــو أمـــر بالفعــل قیـــد التنفیــذ حالیــاً رنــت لألغــراض الســـریریة والبحثیــة، و االنت

(مجلـة منظمـة الصـحة العالمیـة،  .ت الصـحیةعلـى تحسـین الخـدما متباینـةالبلدان وله نتائج 
2012(  
ومثبـت   ، هي بطاقـة صـغیرة فـي حجـم بطاقـة االئتمـان العادیـة  : البطاقات الصحیة الذكیة §

فهـو مـزود   ، بداخلها شریحة إلكترونیة متناهیة في الصغر تضم حاسبا دقیقـا مـن نـوع خـاص
مــــزود بوحــــدة ذاكــــرة صــــغیرة و   ، بمجموعـــة مــــن البــــرامج المتخصصــــة ذات الوظیفــــة المحــــددة

قــارئ  إدخــال البطاقــة فــي وحــدة خاصــة تســمى ویعمــل فقــط عنــدما یــتم  ، لتخــزین المعلومــات
وعند دخول البطاقة یصبح هـذا الحاسـب والبـرامج المحملـة علیـه فـي حالـة   ، البطاقات الذكیة

 طبیــا علــى وفــي حالــة اســتخدامها  ، افتســتقبل المعلومــات وتخزنهــا وتســترجعها وتعـدله  ، نشـطة
ثم یقوم متخصصـو الرعایـة الصـحیة بتحمیـل   ، نطاق واسع یمكن ألي شخص شراؤها فارغة

لبطاقـات الذكیـة بهـا قـارئ ل وعنـد دخولـه أي مستشـفى  ،  علیهـاتاریخه الطبي والصحي كـامال
ممـا یسـاعد دقـة وسـرعة التشـخیص   ، تاریخه الصحي كامال یتعرف األطباء على الفور على

الذكیـة  ونشـر أسـلوب البطاقـات الصـحیة  ، لل األخطاء الطبیـة ویخفـض التكـالیفوالعالج ویق
   تغییـرا فـي العدیـد مـن المفـاهیم واألفكـار السـائدة بالقطـاع الصـحيیحتاج ـ كما سبق القول:  

ومستشـفیات تعمـل بـنظم المعلومـات   ، فالبد من وجود قواعد بیانات قومیة صحیة للمـواطنین
 )14/12/2006غیطاس، ( . وغیرها

ــاركود § ــا الب البــاركود تعنــي ببســاطة    : الهویــة بموجــات الرادیــو وشــرائح التعــرف علــى تكنولوجی
تحویلهـا إلـي أكـواد ثـم تجمیع كمیة كبیرة جدا من البیانات والمعلومات الخاصـة بـأي شـيء ثـم 

شكل خطوط سوداء ثم إعادة قراءتها والتعـرف  ، لتظهر علىأي نوع من الورق طباعتها على
وفي المستشـفیات تسـتخدم تكنولوجیـا البـاركود فـي تكویـد بیانـات المرضـي   ، علیها بجهاز قارئ

ووضــعها علــى بــاركود یلصــق علــى ســریر المــریض أو   ، ملــه لحــالتهم الصــحیةوالتفاصــیل الكا
ویستخدم كوسیلة تعارف بـین   ، شكل سوار من البالستیك یرتدیه المریض في معصم یده على
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 وجیــا أخــرىوهنــاك تكنول  ، وكوســیلة لتوثیــق مــا یــتم لــه مــن إجــراءات طبیــة  ، الطبیــب والمــریض
ویـتم فیهـا اسـتخدام   ، الهویة بموجات الرادیـو وظیفة تعرف بتكنولوجیا التعرف علىتقوم بهذه ال

 شریحة إلكترونیة دقیقة یتم التواصل معها السلكیا بواسـطة أجهـزة خاصـة یحملهـا أفـراد الطـاقم
هویــــة المــــریض وســــجله الطبــــي وتوثــــق بهــــا جمیــــع  خاللهــــا التعــــرف علــــىالطبــــي ویــــتم مــــن 

  )14/12/2006(غیطاس،   . المعلومات الخاصة بالمریض

ال تختلـف مـن الناحیـة التكنولوجیـة عـن البطاقـة السـابقة لكنهـا    البطاقة الصـحیة الجینیـة §
الــذي یســاعد و   ، تتمثــل فــي الســجل الجینــي والــوراثي للشــخص نفســه  ، تحمــل معلومــات مختلفــة

  ، كثیرا في التعرف على ما إذا كانت بعض خالیا جسم حامل البطاقة سـتتطور إلـى سـرطان
وأفضـل وأنسـب األدویــة التـي یمكنــه االعتمـاد علیهــا فـي التعامــل مـع مــا أصـابه أو سیصــیبه 

  )14/12/2006(غیطاس،  من أمراض أو عدوات بكتیریة أو فیروسیة. 
ــع داخــل المنشــآت الصــح § وهــي نظــم تســاعد هــذه المؤسســات علــى إیجــاد    یةنظــم التتب

طریقــه ســـهلة وفعالــة لتتبـــع أفـــراد الطــواقم الطبیـــة، لتســهیل العثـــور علـــیهم بصــورة فوریـــة وقـــت 
واآلن یــتم تطــویر بعــض الــنظم والبــرامج التــي تســمح بتتبــع لــیس األشــخاص فقــط بــل   ، الحاجــة

فاعلیـة توزیـع األطبـاء والممرضــات وتسـاعد هـذه الــنظم علـى دراسـة   ، األجهـزة والمعـدات أیضـا
ومـا إذا كـان یسـتوجب تغییـر   ، والمعدات بطریقة معینة داخل المستشفى وقت حـدوث الطـوارئ

  ).14/12/2006(غیطاس، .  طریقه توزیعهم أم ال
    : التعامل الالورقي داخل المستشفیات

برمجیـات  وهو وضع یتحقق مـع وجـود نظـم معلومـات إدارة المستشـفیات بمـا تحتویـه مـن
ـــات وأجهـــزة متنوعـــة   ، وأدوات مســـاعدة ـــات وتكنولوجی وكـــذلك مـــا یتكامـــل معهـــا مـــن نظـــم وبرمجی

بــدءا مــن إدخــال بیانــات   ، بشــكل إلكترونــي ة دورة العمــل كاملــة بالمستشــفىتضــطلع بمســئولیة إدار 
المـــریض عنـــد دخولـــه ألول مـــرة عبـــر نمـــوذج مـــلء البیانـــات اإللكترونـــي الموجـــود فـــي مجموعـــة 

ثــــم وضــــعه علــــي جــــدول مواعیــــد الطبیــــب   ، لخاصــــة بــــالجزء الطبــــي داخــــل المستشــــفىمــــاذج االن
الحاسـب الشخصـي الخـاص المختص الذي یتلقي بدوره هذه المعلومة عبر البرید اإللكتروني مـن 

ــإجراء التشــخیص ومنــاظرة المــریض فــي الموعــد المحــدد  ، أو المنــزل بــه بالمستشــفى ولــو   ، فیقــوم ب
والتــي   ، م النظــام باســتدعاء المعــاییر الصــحیة الخاصــة بهــذا النــوع مــن األشــعةطلــب أشــعة مــا یقــو 

وحــدة  ثــم یبــث هــذه المعلومــات إلــي البرنــامج الخــاص بتشــغیل  ، تحــدد زمــن وكیفیــة وتكلفــة إجرائهــا
الجــزء الخــاص  كمــا تبــث إلــى  ، وب إجــراء أشــعة لهــمقائمــة المطلــ لیوضــع المــریض علــى  ، األشــعة
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 التوریـــــدات الطبیـــــة والمشـــــتریات لضـــــمان وجـــــود المســـــتلزمات الطبیـــــة الالزمـــــةبـــــإدارة المخـــــازن و 
غرفــة األشــعة تكــون هــذه المعلومــات قــد فعلــت مفعولهــا  عنــدما یصــل المــریض إلــى  ، للتشــخیص

األشـــعة والمخـــازن  وأصـــبحت وحـــدة  ، إداریـــا ومالیـــا وطبیـــا إلكترونیـــا فـــي جمیـــع أنظمـــة المستشـــفى
وهنــا یتــابع   ، یــتم الفحــص باألشــعة  ، وقــام كــل مــنهم بــدوره حیالهــا  ، علــم بهــا علــى وٕادارة المستشــفى

ي جمیـع الجهـات ویبعـث بالنتیجـة إلـ  ، النظام معدل األداء وهل تم وفقا للمعـاییر الموضـوعة أم ال
شاشـــــة  صـــــورة األشـــــعة علـــــىالـــــذي یســـــتقبل   ، الطبیـــــب المعـــــالج وٕالـــــى   ،المختصـــــة بالمستشـــــفى

ویحـدث كـل ذلـك عبـر دورة   ، معمـل التحالیـل والصـیدلیة وغیرهـا ویحدث الشيء نفسه مـع الحاسب
  )2010دویك، (  . مستندیة إلكترونیة خالیة من الورق أو أفالم األشعة

  الصحة عبر الهاتف النقال 2.2.6
الصــحة ، التــابع لمنظمــة الصــحة العالمیــة، عــرف المرصــُد العــالمي للصــحة اإللكترونیــة

) علــى أنهــا Mobile Health) (M-health)ئط الجوالــة الجوالــة (الصــحة باســتخدام الوســا
ـــة “ ـــة كـــالهواتف الجوالـــة وأجهـــزة مراقب ـــة مدعومـــة بـــاألجهزة الجوال ـــة وصـــحیة عمومی ُممارســـة طبی

ومــع االنتشــار العــالمي ”. المرضــى والُمســاعدات الرقمیــة الشخصــیة واألجهــزة الالســلكیة األخــرى
بالیین إنسان قد أحدثت  6صة التواصل مع %، فإن فر 87للخدمات الخلیویة، والذي وصل إلى 

قـــدرًا ُمهمـــًا مـــن الحماســـة والطاقـــة واالنتبـــاه اإلعالمـــي تجـــاه میـــدان الصـــحة الجوالـــة. ووســـط هـــذا 
الزخم، فالدلیل على منافع صحیة للصحة الجوالة لـم ُیـبن مـن خـالل التجـارب الُمضـبطة الُمعشـاة 

ن عــدٍد وافــٍر مــن المشــاریع االرتیادیــة الصــغیرة، التقلیدیــة وواســعة النطــاق والُمكثفــة زمنیــًا، بــل مــ
خاصـــًة فـــي البلـــدان منخفضـــة الـــدخل وُمتوســـطته. قـــادت االبتكـــارات التقنیـــة الســـریعة إلـــى تكـــاثٍر 
حماسي لطرائق غیر ُمختبرة، تتمیز بكونها ضیقة النطاق، وفي أغلب األحوال، بوجود قدٍر قلیـل 

قاعدٍة إلنشاء أساٍس ُمثبٍت بالدلیل لفعالیة التكلفة من التنسیق بینها وبین السیاسة. وبهدف وضع 
  ).2012وللنفع البرامجي البتكارات الصحة الُمتعلقة باألجهزة الجوالة( منظمة الصحة العالمیة، 

   

تظهـــر أدلـــٌة تشـــیر إلـــى أنـــه بإمكـــان الرعایـــة الصـــحیة عبـــر الهـــاتف النّقـــال إتاحـــة تغییـــر 
كن الشــحیحة المــوارد. وبســبب المنافســة فــي الســوق الســلوك وتحســین النتــائج الصــحیة فــي األمــا

انخفضت تكلفة استخدام الهاتف النقال بشّدة إلى درجة أصبح فیهـا التواصـل عبـر الهـاتف النقّـال 
في صلب الحیاة الیومیة للناس في كّل مكان تقریبًا، وقد ُطّورت برامج حاسـوب سـهلة االسـتخدام 

ن األشــخاص فـــي وقـــت واحـــد؛ لــذا یمكـــن النظـــر إلـــى أیضــًا تُیّســـر االتصـــال اآللــي مـــع العدیـــد مـــ
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تــدّخالت الرعایــة الصــحیة عبــر الهــاتف النّقــال كوســیلة لــدعم المرضــى ومقــّدمي الرعایــة الصــحیة 
  ) 2012(مجلة منظمة الصحة العالمیة،  لهم بأسلوب مریح وفّعال التكلفة

  الصحة عبر الهاتف النقال: عندما یكون الطبیب موجودًا على الهاتف
زّزت تكنولوجیــا الهــاتف النقــال النمــو االقتصــادي فــي البلــدان ذات الــدخل المحــدود منــذ ســنوات عــ

صـول إلـى طبیـب. عدیدة. وهي ُتحّسن الیوم أیضًا الصحة لـدى السـكان الـذین یصـعب علـیهم الو 
ـــوورد إن القطـــاع   )mHealth Allianceالمـــدیر التنفیـــذي "التحـــاد الصـــحة" (و  قـــال دیفیـــد إیل

  یركز كثیرًا على االنفجار الواسع للتكنولوجیا الالسلكیة.الصحي أصبح 

وفقــًا إلیلــوورد، فــإن َتحــرُّك القطــاع الصــحي لتقــدیم االستشــارات والتشــخیص، بــل وحتــى 
ـــدة فحســـب ـــر الهـــاتف ال تعـــزّزه التكنولوجیـــا الجدی ـــأن األهـــداف  ،العـــالج عب إنمـــا كـــذلك اإلدراك ب

الیب جدیدة. قبل عشر سنوات، وضعت األمم المتحدة اإلنمائیة لأللفیة لن تتحقق سوى باتباع أس
) التـي تسـعى إلـى استئصـال الفقـر، وتسـجیل جمیـع األطفـال MDGsاألهداف اإلنمائیـة لأللفیـة (

في المدارس االبتدائیة، وتعزیـز المسـاواة بـین المـرأة والرجـل، ومكافحـة اإلیـدز والمالریـا، وضـمان 
  .2015االستقرار البیئي، وكل هذا بحلول عام 

الجیل األول من الهواتف النقالة قادر على جعـل المعلومـات الطبیـة أسـهل منـاًال بالنسـبة 
بالمئــة مــن ســكان  90لألطبــاء والمرضــى علــى حــد ســواء. ووفقــًا لمنظمــة الصــحة العالمیــة، فــإن 

بالمئة مـن السـكان الـریفیین یعیشـون فـي أمكنـة تتـوفر فیهـا إشـارة الهـاتف النقـال. فقـد  80العالم و
صــبح مكــان التواجــد أقــل أهمیــة مــن أي وقــت مضــى عنــدما یتعلــق األمــر بقــدرة المــریض علــى أ

) NGOsاالتصــال بأحــد العــاملین فــي الرعایــة الصــحیة. فــالواقع أن المنظمــات غیــر الحكومیــة (
التي تعمل على تحقیق بعض أهداف األمم المتحدة لمكافحة اإلیدز والمالریا، كثیرًا ما تعمل فـي 

  وفر فیها إمكانیة لالتصال باإلنترنت.مناطق ال تت

تجند العدید من المنظمات غیر الحكومیة العاملین في الصحة لدى المجتمعات األهلیة، 
الــذین تتزایــد أعــدادهم فــي أرجــاء العــالم، والــذین یعملــون كمرتكــزات أساســیة لتحســین الصــحة فــي 

ة قلیلة أو معدومة. وطالما كان مع حیث غالبًا ما تكون البنیة التحتیة الصحی ،المجتمعات الفقیرة
أولئــك العــاملین هواتــف نقالــة، یمكــنهم تشــخیص المــرض عــن ُبعــد، وتعقــب تفّشــیه وٕادارة البیانــات 

) الممكـن أن تُبلّـغ SMSالصحیة. إنهم یسـتخدمون بـرامج خدمـة الرسـائل القصـیرة علـى الهـاتف (
مسـاعدة تغییـرات فـي السـلوك للالمرضى عن فوائد الممارسات الصـحیة، والتـي تحـّث علـى إجـراء 

  ))2004دیسمبر  IIP DIGITAL  )14( ل غیر المرغوب فیه.في مكافحة اإلیدز أو الحم
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ویقوم العلماء فـي الوالیـات المتحـدة األمریكیـة بتطـویر أسـالیب یمكنهـا أن تعـین المـریض 
اكسون قسم تترأس الطبیبة لیزلي س على فحص عالماته الحیویة دون التوجه إلى عیادة الطبیب.

األمریكیة لتحسین مستقبل الطب من خالل االعتماد علـى  ASUبرادي كومبیوتیوتنغ في جامعة 
إذ بدأ العمل على أغلفة للهواتف الذكیـة تـتمكن مـن قیـاس معـدل ضـربات  االتصاالت الالسلكیة.

 ي.القلب بطرق بسیطة، ویمكن لمقود السـیارة أن یقـیس عالماتـك الحیویـة ویربطهـا بملفـك الصـح
وتقـــول ساكســـون إن العلـــم توصـــل إلـــى درجـــة یمكـــن للطبیـــب فیهـــا أن یوجـــه األســـئلة إلـــى جهـــازه 
لمعرفــة العالمــات الحیویــة لمرضــاه، ومــن ثــم التواصــل معهــم عــن بعــد، وبالتــالي یمكــن أن یبقــى 

ویفكر العلماء بتطویر تطبیقات للمرضى كي یتمكنـوا  المریض مكانه، ویوفر الكثیر من النفقات.
زر واحد للحفـاظ علـى صـحتهم، إذ یمكـن لألشـخاص أن یعلمـوا بمرضـهم قبـل التوجـه  من ضغط

 CNN(.إلــى الطبیــب وبــذلك فــإنهم ســیذهبون إلــى العیــادة لتلقــي العــالج ولــیس فقــط للتشــخیص
  )2013العربیة، 

  تطبیقات الهاتف النقال في الصحة عالمیا  2.2.6.1
ـــیم دارفـــور،  ـــة وشـــركاء آخـــرین، مـــع منظمـــة ال تعمـــلوزارة الصـــحة فـــي إقل صـــحة العالمی

بإنشـــاء نظـــام لمراقبـــة األمـــراض المعدیـــة یعتمـــد علـــى الهـــاتف النقـــال. وُیســـتخدم هـــذا النظـــام فـــي 
ذلـك ألن األسـالیب التقلیدیـة لإلبـالغ عـن األمـراض لـم  التي تندر فیها المـوارد والمرافـق،المناطق 

لنامیـة. وبـدًال مـن ذلـك، یمكـن وضـع تعد فّعالة أو عملیة في حاالت الطوارئ المعقدة فـي الـدول ا
نماذج لإلبالغ على الهواتف النقالة، مما سیسـهل األمـر علـى مقـدمي الخـدمات الصـحیة إلدخـال 
البیانات وٕارسال التقاریر الخاصة. كما سیساعد هذا النظام في تقلیل األخطاء والوقـت الُمسـتغرق 

  في اإلبالغ وتسهیل االلتزام بجداول اإلبالغ.

د اســتخدام الهواتــف العاملــة عبــر القمــر الصــناعي فــي المنــاطق البعیــدة عــن كمــا سیســاع
شبكات الهاتف النقال في دعم النظام بشـكل أكبـر. حتـى فـي المنـاطق التـي تعمـل بهـا الشـبكات، 
فـــإن هنـــاك نقـــص فـــي إمـــدادات الكهربـــاء إلعـــادة شـــحن البطاریـــات. وعلـــى التـــدخالت المســـتقبلیة 

م الهواتف النقالة ذات ألواح السلیكون الشمسیة، المثبتة في غـالف النظر بعین االعتبار الستخدا
  الهاتف.

ومتى أمكن، فإنه یلزم استخدام الهواتف النقالة المزّودة بنظام المعلومات الجغرافیـة. ویمكـن 
برمجـة نظـام اإلبـالغ كـي ینشـئ البیانـات المنسـقة لكـل رسـالة قصـیرة بصـورة تلقائیـة، حیـث سیسـاعد 

  )2011( نشرة الهجرة القسریة، . لمرض الُمبلغ عنه في األماكن المحددةذلك في تعقب ا
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الرعایـــة الصـــحیة عبـــر الهـــاتف النقّـــال مـــن أجـــل تغییـــر الســـلوك الصـــحي فـــي األوضـــاع 
یمكن أن تفید  شحیحة الموارد: تطبیقات لرعایة المصابین بفیروس عوز المناعة البشري وسواها.

خدمات من خالل المساعدة في التغلّـب علـى تقییـدات المـوارد الهواتف النّقالة المرضى ومقدمي ال
   .المتعلقة بجانب اإلمداد في الرعایة الصحیة

تزایـــــدت إتاحـــــة المعالجـــــة بمضـــــادات الفیروســـــات القهقریـــــة المنقـــــذة للحیـــــاة لألشـــــخاص 
المصــابین بعــدوى فیــروس عــوز المناعــة البشــري بــالتوازي مــع تقلیــل الفــارق بــین البلــدان المتقدمــة 

 6.5كـــان یتلّقـــى أكثـــر مـــن  2010النامیـــة فـــي مجـــال اســـتخدام الهواتـــف النّقالـــة. وبحلـــول عـــام و 
ملیــون شــخص فــي البلــدان المنخفضــة والمتوســطة الــدخل معالجــة مضــادة للفیروســات القهقریــة، 

ملیــون مقارنــة بالحــال قبــل خمــس ســنوات فقــط. وقــد ُأثبــت أیضــًا أّن المعالجــة  5.5بزیــادة قــدرها 
یروســات القهقریــة فّعالــة للغایــة فــي منــع انتقــال فیــروس عــوز المناعــة البشــري؛ لــذا بمضــادات الف

أضحت معالجة جوهریة من أجل السیطرة على فاشیة عدوى فیروس عوز المناعة البشري. ومن 
جانــب آخــر ُیعــّد نقــص االمتثــال للمعالجــة بمضــادات الفیروســات القهقریــة الســبب الــرئیس لفشــل 

  العالج. 

ن معّشـــاتان مضـــّبطتان لتـــدّخالت الرعایـــة الصـــحیة عبـــر الهـــاتف النّقـــال أظهـــرت تجربتـــا
ــــا بمشــــاركتنا أن الرســــائل النصــــیة یمكــــن أن تحّســــن االمتثــــال للمعالجــــة  ُأجریتــــا مــــؤّخرًا فــــي كینی

فــي كلتــا   6.5بمضــادات الفیروســات القهقریــة، ویفضــي ذلــك إلــى إطالــة أمــد الكبــت الفیروســي
)، وتباینـت SMSع التدّخل رسائل عبر خدمة الرسـائل القصـیرة (الدراستین تلّقى المرضى في ذرا

الدراســــتان فــــي الطــــرق المهمــــة المتعّلقــــة بأســــلوب نشــــر الرســــائل، فقــــد اعتمــــدت الدراســــة األولــــى 
االتصــــال األســــبوعي التفــــاعلي ثنــــائي االتجــــاه؛ أي أّن المرضــــى یتلّقــــون أســــبوعیًا رســــالة نّصــــیة 

  طلب المشورة من مقدمي الرعایة الصحیة. لالستفسار عن صحتهم، ویمكنهم الرد و 

نهایـــة الدراســـة تبـــّین أن امتثـــال المرضـــى فـــي مجموعـــة التـــدّخل للعـــالج كـــان أفضـــل فـــي 
رســائل. أّمــا الدراســة الثانیــة فقــد اعتمــدت  ةمقارنــة بمرضــى المجموعــة الشــاهدة الــذین لــم یتلقــوا أیــ

تـــذّكره بتنـــاول الـــدواء، وكانـــت االتصـــال وحیـــد االتجـــاه؛ فقـــد كـــان المـــریض یســـتقبل رســـالة نصـــیة 
الرســالة أســبوعیة فـــي مجموعــة، ویومیـــة فــي مجموعــة أخـــرى، ومــن المثیـــر للدهشــة أن االمتثـــال 
ـــوا رســـالة  للمعالجـــة بمضـــادات الفیروســـات القهقریـــة كانـــت أعلـــى بكثیـــر بـــین المرضـــى الـــذین تلّق

ـــى أن االمتثـــال تـــأّثر أســـبوعیًا مقارنـــة بأولئـــك الـــذین تلقّـــوا رســـالة یومیـــًا. وتشـــیر هـــذه النتیجـــ ة إل
بالعوامل الداعمة في رسائل التواصل الفعلیـة فكـان أفضـل مقارنـة بالتـذكیر الیـومي البسـیط. تبـّین 
هاتان الدراستان اللتان تظهران مقدرة الرسائل النصـیة علـى تحسـین االمتثـال للعـالج إلـى إمكانیـة 



 

- 46  - 
 

 الثانيالفصل 

یمكن تعزیز فّعالیـة  ع والتذكیر الدوري.تطبیق تلك الرسائل لترسیخ أّي سلوك قابل للتأّثر بالتشجی
تكلفة تدّخالت الرعایة الصـحیة عبـر الهـاتف النقّـال مـن خـالل تحدیـد مجموعـات المرضـى الـذین 

   أن یستفیدوا منها أكثر من غیرهم. یمكن

إّن االمتثــــال للمعالجـــــة بمضـــــادة الفیروســـــات القهقریـــــة لـــــیس إال واحـــــدًا مـــــن الســـــلوكیات 
ة للتعــدیل التــي یمكـن اســتهدافها مـن خــالل اســتخدام الهواتـف النّقالــة، ومــن الصـحیة العدیــدة القابلـ

السلوكیات األخرى التقّید بنظم عالج المالریا والسل واألمراض غیر المعدیـة، واألخـذ بالتـدّخالت 
الوقائیـــــة كالتطعیمـــــات فـــــي الطفولـــــة. وقـــــد بـــــدأت العدیـــــد مـــــن المنظمـــــات باستكشـــــاف اســـــتخدام 

الهواتف النّقالة لنقل الرسائل النصیة. وقـد أصـبحت منّصـات البرمجیـات االتصاالت الصوتیة أو 
غیــر الربحیــة متاحــة  Medic Mobileالالزمــة لتشــغیل هــذه األجهــزة كتلــك التــي تقــدمها منظمــة 

تحدیــد االســـتراتیجیات األكثـــر  علــى نطـــاق واســع، ویمكـــن أن تســاعد دراســـات فّعالیـــة التكلفــة فـــي
االسـتراتیجیات التـي یتعـّین مماثل في األهمیة یمكنها تحدید  نحو مة لمختلف البرامج، وعلىمالء

  ).2012(مجلة منظمة الصحة العالمیة، عدم التوّسع فیها

ا للعـدوى لبلدان منخفضة الدخل مصـدرًا رئیسـى الطفل في اُیعّد انتقال العدوى من األم إل
الشمول باستراتیجیات منع بفیروس عوز المناعة البشري، ویعود ذلك إلى حدٍّ كبیر إلى انخفاض 

انتقال العدوى من األم إلى الطفـل فـي هـذه األوضـاع. والواقـع؛ مـن أجـل وقـف االنتقـال العمـودي 
لفیـــروس عـــوز المناعـــة البشـــري تمامـــًا یجـــب القیـــام بسلســـلة مـــن التـــدّخالت علـــى امتـــداد المســـار 

 PEARLّینــت دراســة الكامــل لألحــداث (سلســلة منــع انتقــال العــدوى مــن األم إلــى الطفــل). وقــد ب
(فّعالیــة منــع انتقــال العــدوى مــن األم إلــى الطفــل فــي أفریقیــا: البحــث واالرتبــاط بالرعایــة والعــالج) 
نقصـان الشــمول فــي نقــاط مختلفـة علــى امتــداد السلســلة التــي تقـوم خاللهــا عوامــل محــّددة مّتصــلة 

واتف النّقالة في التعامل مـع باألم أو مزود الرعایة أو المرافق بتسهیل العدوى ویمكن استخدام اله
العدیـد مـن هـذه العوامـل؛ فبإمكـان الرسـائل النصـیة تـذكیر النسـاء الحوامـل بطلـب الرعایـة السـابقة 
للوالدة، وتشجیع اللواتي یكون اختبار فیروس العوز المناعي البشري إیجابیًا لدیهن على االرتباط 

تـه یمكـن أن یســتفید مقـدمو الرعایـة أیضـًا مــن بالرعایـة والتقّیـد بتعلیمـات المعالجـة. وفــي الوقـت ذا
االســتخدام المبتكــر للهواتــف النّقالــة فــي الحصــول علــى معلومــات حــول الــدالئل اإلرشــادیة التــي 
یتعــّین اتّباعهــا، أو إرســال التحــذیرات نفــاد مخــزون الــدواء فــي الوقــت المناســب؛ لــذا یجــب إجــراء 

  یاق صحة األمومة والطفولة.تقییم دقیق للتدّخالت المرتكزة على الهاتف في س

یمكن تطبیق التدّخالت الرعایة الصحیة عبر الهاتف النّقال في مجموعة واسعة جدًا من 
مــا یصــلح فــي ســیاق واحــد قــد ال یــنجح بالضــرورة فــي رفات المتعّلقــة بالصــحة. ومــع ذلــك التصــ
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االمتثــال  آخــر؛ فعلــى ســبیل المثــال قــد یســاعد التــذكیر بالرســائل النصــیة المرضــى بســهولة علــى
للمعالجة بمضادة الفیروسات القهقریـة، أو فـي اتّبـاع مقـدمي الرعایـة الصـحیة لبروتوكـول معالجـة 
المالریا، لكنها قد ال تكون ذات فائدة فیما یّتصل بالسـلوكیات األخـرى المتعّلقـة بالصـّحة. ویمكـن 

مــدى بإمكــان الرعایــة أّن یكّشــف التقیــیم الــدقیق للتــدّخالت علــى النطــاق الضــّیق والواســع إلــى أي 
الصــحیة عبــر الهــاتف النقّــال تقــدیم حلــول فّعالــة التكلفــة لتحــدیات الصــحة العمومیــة. ولكــن لمــا 
كانت الرعایة الصحیة عبر الهاتف النّقال تقـدم فرصـة اسـتثنائیة للوصـول إلـى المرضـى ومقـدمي 

منظمـة الصـحة مجلـة (. الرعایة الصـحیة، فإنهـا قـد تقـّدم مـا یكفـي لـدفعهم نحـو سـلوكیات إیجابیـة
  )90:  2012العالمیة،

  للهواتف النقالة في الصحة تطبیقات متنوعة 

فــي المئــة مــن األلمــان، المســتطلعة آراؤهــم، یســتخدمون  7وفــق أحــد االســتطالعات فــإن 
 تطبیقــات الهواتــف الذكیــة لألغــراض الصــحیة والطبیــة، ویــزداد إطــالق تطبیقــات برمجیــة جدیــدة.

  :ومن هذه التطبیقات

ه الخصوص مواعیـد ینسى الكبار في السن على وج :بأنواع األدویة ومواعید تناولهالتذكیر ا -
. وتطبیقات الهاتف الذكي تذّكرهم بمواعید تناول الحبوب العالجیة وباألنواع التي تناولهم لألدویة

 ).Monday, February 18, 2013(البوابة الطبیة، تناولوها. 
تطبیقات الهاتف الذكي تساعد المصـابین بمـرض السـكري أیضـًا  تنظیم عالج مرض السُّكَّري: -

فیمـــا یتعلـــق بتســـجیل نســـبة الســـكر فـــي الـــدم فـــي أوقـــات مختلفـــة، وأیضـــًا التـــذكیر بمواعیـــد تنـــاول 
(البوابــة  اصــل مــع أطبــاء الطــوارئ والصــیادلة.الــدواء. وفــي هــذا التطبیــق توجــد قائمــة بیانــات للتو 

   ).Monday, February 18, 2013الطبیة، 

األمریكیـة ِمجّسـًا بهـدف فحـص  Mobisanteطـّورت شـركة  فحص بـاألمواج فـوق الصـوتیة: -
دة منـه دوالر أمریكـي ویـتم االسـتفا 7500الجسم باألمواج فوق الصوتیة/ السونار. سعر المجس 

بواسطة تطبیـق برمجـي علـى الهـاتف الـذكي. صـحیح أن جـودة الصـورة التـي یقـدمها هـذا الجهـاز 
لیســـت أفضـــل مـــن صـــور أجهـــزة األمـــواج فـــوق الصـــوتیة التقلیدیـــة، لكـــن وضـــوح الصـــورة معقـــول 

ــغ ســعرها عشــرة أضــعاف هــذا الجهــاز. (البوابــة الطبیــة،  بالمقارنــة مــع األجهــزة التقلیدیــة التــي یبل
Monday, February 18, 2013.(   

ال یوجد في أنغوال ما یكفي من الممرضات لخدمة النساء الحوامل.  سماع دقات قلب الجنین: -
قط. كما أن المسـافة مـن المنـزل إلـى آالف امرأة حامل في هذا البلد لهن ممرضة واحدة ف 5فكل 
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أقـــرب مستشـــفى تكـــون بعیـــدة جـــدًا بالنســـبة لكثیـــرات مـــنهن. ولـــذلك طـــّور المبرمجـــون األوغنـــدیون 
، الـــذي یعمـــل مثـــل ســـماعة الطبیـــب. وتســـتطیع المولِّـــدة (القابلـــة القانونیـــة) WinSengaتطبیـــق 

   ).2013 (البوابة الطبیة،  استخدامه لتسجیل ضربات قلب الجنین.
تطبیقـات الهواتـف الذكیـة حسَّـنت التعلـیم الطبـي أیضـًا. فأحـد  تعلم الطب على الهاتف الـذكي: -

یض فـي مـر  500، یشمل قاعـدة معلومـات عـن أكثـر مـن  iRadiologyالتطبیقات مثًال، واسمه 
مجال التشخیص اإلشعاعي. ویستفید طالب الطب مـن هـذا التطبیـق فـي التـدرُّب علـى تشـخیص 
صــور األشــعة التقلیدیــة وأیضــًا علــى تقیــیم صــور الطبقــي المحــوري وصــور الــرنین المغناطیســي 

   ).2013  (البوابة الطبیة، (الِمرنان).

تطبیـــق یـــوّفر جهـــد الـــذهاب المتكـــرر إلـــى  تـــوفیر جهـــد الزیـــارات المتكـــررة إلـــى الصـــیدلیات: -
الصــیدلیات، فعــن طریــق تطبیــق برمجــي علــى الهــاتف الــذكي باإلمكــان المســُح ضــوئیًا لخطــوط 

ال طلب الشراء فوریًا إلى الصـیدلیة الشفرة الخاصة بعلبة دواء معین موجود في المنزل. ویتم إرس
   ).2013 (البوابة الطبیة، المعنیة.

منظـار الهـاتف الـذكي: هـذا التطبیـق البرمجـي یسـاعد  تشخیص سرطان الجلـد علـى الهـاتف: -
على الكشف عن سرطان الجلد. وهو عبارة عن أیقونة موجودة على سـطح الهـاتف الـذكي ویقـوم 
ـــــع "الشـــــامات" أو ُبقـــــع "الخـــــال" الموجـــــودة علـــــى ســـــطح  المنظـــــار بالتقـــــاط ُصـــــَور ُمَكبَّـــــرة مـــــن ُبَق

   ).2013لجلد(البوابة الطبیة، ا

أشـرف بـاحثون مـن جامعـة  تقنیة تصویر اللسان بالهـاتف النقـال الستشـعار الخطـر الصـحي -
هم فـي تشـخیص الحالـة المرضــیة ى تطـویر تطبیـق للهــاتف النقـال، یسـاألمریكیـة علـ» میتشـیجن«

 لألشخاص، ویعمل عند الضرورة على إنذارهم لزیارة الطبیب.

 48شخصا یعانون من أمراض المعدة،  263واستند الباحثون في دراستهم على 
شخصا من المتطوعین األصحاء. ومن خالل التقاط صور أللسنتهم بواسطة الهاتف النقال، یتم 
إجراء تحلیل ودراسة لهذه الصور للكشف عن الحالة الصحیة للشخص. فاألشخاص الذین 

جة حرارة أجسامهم، أما یطغى اللون األحمر أو األصفر على ألسنتهم، یعانون من ارتفاع في در 
إذا كان اللسان باللون األبیض فدرجة حرارة الجسم طبیعیة والحالة الصحیة جیدة، وبالتالي فإن 
هذه الصور تقدم الحالة الصحیة العامة للجسم، مع اإلشارة إلى إصابة الشخص بنوع معین من 

قال، قام الباحثون وبعد الحصول على هذه النتائج المستخلصة من صور الهاتف الن العدوى.
بمقارنتها بالتشخیص الطبیعي لنفس األشخاص، فخلصوا إلى أن نتائج البرنامج صحیحة 
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، أداة امج، ینتظر أن یصبح مستقالوبعد العمل على تطویر البرن ومطابقة للتشخیص الطبیعي.
أساسیة في الهواتف الذكیة، حتى یتمّكن األشخاص من معرفة صورة مسبقة عن حالتهم 

  یة، بمجرد التقاط صورة لّلسان والقیام بتحلیلها وفق أسس وقواعد معلومة مسبقا.الصح

یشــار إلــى أن تحلیــل مظهــر اللســان یعــد إحــدى التقنیــات المســتخدمة فــي الطــب الصــیني 
آالف سنة)، قصد معرفة مدى توازن طاقة الجسم وحالته العامة، وكذلك یعـّد  5منذ زمن طویل (

كثیـر مــن الشــعوب التــي اســتطاعت مـن خاللــه الكشــف المبكــر عــن  أسـلوبا تشخیصــیا لجــأت إلیــه
العدیـــــــد مـــــــن األمـــــــراض العضویة.(مســـــــارات للدراســـــــات واالبحـــــــاث االستشـــــــرافیة واالعالمیــــــــة، 

31/5/2012 (  

  تطبیقات الهاتف النقال في الصحة في منطقة الشرق االوسط  2.2.6.2
ر بعـض األمـراض التـي یمكـن الهاتف النقال یمكنه دعم التعلیم وحمالت التوعیـة بمخـاط

مـن شـأنه أن یسـاهم فـي التقلیـل ، كما أن تفادیها مثل مرض السیدا، التوعیة من مخاطر التدخین
ى الطویـــل. مثـــل الســـكري علـــى المـــد ،مـــن التكـــالیف المرتبطـــة بـــاحتواء بعـــض األمـــراض المزمنـــة

ن الحاجـة بعـد دو ن الحلـول الصـحیة المتنقلـة تتضـمن تخطـیط القلـب عـن باإلضافة إلى التوعیة أ
(طبًعا فـي المعاینـات الدوریـة ولـیس الطارئـة)، وجهـاز قیـاس التـنفس،  إلى الذهاب إلى المستشفى

  وأجهزة قیاس ضغط الدم وأجهزة قیاس معدالت النبض وتشبع األكسجین وغیرها.

ستشارة الطبیـة للمنـاطق النائیـة، ففـي ة الحلول الصحیة المتنقلة فتكمن في تأمین االأهمی   
مناطق الریفیة والمجتمعات النائیة، یمكن أن توفر الحلـول الصـحیة المتنقلـة قنـاة اتصـال حیویـة ال

  )2012(تكنوتل،  ومباشرة لألطباء ومزودي خدمات الرعایة الصحیة لمعاینة المریض عن بعد.

  وسط تقدم خدمات للرعایة الصحیة عبر الهاتف النقالشركات االتصال في الشرق األ 
  مجموعة كیوتل - 1

كانــت مجموعــة كیوتــل مــن الشــركات فــي المنطقــة التــي تعمــل علــى نشــر حلــول الرعایــة 
یهم حول األمراض المزمنة الصحیة المتطورة، سعیًا لتعزیز الثقافة الصحیة بین الجمیع وزیادة وع

كمـــا أنهـــا نظمـــت بالتعـــاون مـــع االتحـــاد  ي المنطقـــة ومـــدى خطورتهـــا وتأثیرهـــا،نتشـــارا فـــاألكثـــر ا
، سلسلة من ورشات العمل حول موضـوع الرعایـة الصـحیة GSMAاالت المتنقلة العالمي لالتص

عبر الهاتف النقال، وذلك ضمن سلسلة أوسع من الفعالیات الدولیة التـي تـم عقـدها بالتعـاون مـع 
التحالف العالمي للرعایة الصحیة عبر النقال، وهي حملة تهـدف إلـى تشـجیع اسـتخدام تكنولوجیـا 
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 (تكنوتــــل،  ن مســــتوى الصــــحة العامــــة للفــــرد والمجتمــــع حــــول العــــالم.الهــــاتف النقــــال لتحســــی
Thursday, 23 February 2012  (  

    DUشركة االتصال  - 2

دو باســتمرار علــى تــوفیر الوســائل التــي تمكــن قطــاع الرعایــة  شــركة االتصــاالت  تعمــل
مـن  فهـي بـدأت بخـدمات بسـیطة كباقـة ،الصحیة من االستفادة من خدمات االتصاالت المتحركة

محافظة على صحتهم من خالل نصائح وٕارشـادات ائل النصیة القصیرة تشجع الناس على الالرس
 Mobile Doctorsیومیة وعملیة إلى الوصول مؤخًرا إلى توقیـع شـراكة اسـتراتیجیة مـع شـركة (

24-7 International إلطالق خدمة رعایة صحیة متكاملة في دولة اإلمارات العربیة. ومن ،(
المتوفرة حالیًا؛ مكالمة الصحة التي تؤمن اتصاًال علـى مـدار السـاعة باألطبـاء، وخدمـة  منتجاتها

رسائل الصحة، وهي باقة من الرسـائل النصـیة القصـیرة التـي تشـجع العمـالء علـى اتبـاع أسـالیب 
صـــحیة فــــي حیـــاتهم الیومیــــة وتتضـــمن خــــدمات اإلقــــالع عـــن التــــدخین وتخفیـــف الــــوزن والحیــــاة 

صــحة، وهــي شــراكة اســتراتیجیة مــع إریكســون لتقــدیم خــدمات العــالج والمراقبــة الصــحیة، ورابــط ال
  )23/2/2012( تكنوتل،  عن بعد للمصابین باألمراض المزمنة.

  شركة االتصاالت السعودیة وأفضل التطبیقات الصحیة الحدیثة-3
شـــركة االتصـــاالت الســـعودیة خدمـــة إیـــزي كلینـــك لعمـــالء قطـــاع األعمـــال فـــي القطـــاع  

المملكـــة والتـــي تمكـــن مراكـــز الرعایـــة الصـــحیة األولیـــة مـــن مكننـــة الملـــف الصـــحي  الصـــحي فـــي
اإللكترونـــي وجمیـــع اإلجـــراءات وأســـالیب العمـــل داخـــل مراكـــز الرعایـــة الصـــحیة األولیـــة (مراكـــز 
صـحیة دون ورق)، مــن خـالل اســتخدام أفضــل التطبیقـات الصــحیة الحدیثـة المتخصصــة وتشــمل 

إضـافة إلـى التطبیقـات المالیـة  ،الطبیة والعیادات المتخصصةهذه التطبیقات جمیع التخصصات 
وٕادارة المشــتریات والمخــزون وتقــاریر األداء بكافــة أنواعهــا ضــمن بیئــة عمــل تــوفر أعلــى معــاییر 

  األمان والخصوصیة لبیانات ومعلومات المراكز الصحیة.

تابعـة حالـة تتیح خدمة إیزي كلینك لعمالء المراكز الصحیة عنایـة غیـر مسـبوقة تشـمل م
الستشـعار الضـغط والسـكري ونبضـات القلـب وتحـدیث  ،المریض منزلیـًا مـن خـالل أجهـزة خاصـة

ملف المریض آلیًا بهذه المعلومات،إضـافة إلـى تـذكیره عبـر رسـائل النصـیة بمواعیـد تنـاول الـدواء 
طریــق ومواعیـد زیــارة الطبیــب ومواعیــد التطعیمــات إضــافة إلــى إمكانیــة حجــز المواعیــد ذاتیــًا عــن 

اإلنترنــت ممــا یســهم فــي تقــدیم عنایــة طبیــة أفضــل، ویعتبــر نمــوذج خدمــة إیــزي كلینــك األول مــن 
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نوعـه محلیــًا وعالمیــًا كخـدمات صــحیة متخصصــة ومتكاملـة تقــدم تجاریــًا عبـر الحوســبة الســحابیة 
Cloud Computing. )2013 ،المجلة االقتصادیة (  

  ایلي موبشركة اتحاد اتصاالت  - 4

د اتصاالت "موبایلي" بإطالق أول خدمة في العالم التي تتـیح لألمهـات قامت شركة اتحا
 MMSالحوامـل الحصـول علـى صــورة عالیـة الدقـة والوضـوح للجنــین عبـر رسـالة وسـائط متعــددة 

قبل مغادرتها للعیادة، حیث یمكن لألم الحامل الحصول على هذه الخدمة عنـد زیـارة قسـم النسـاء 
  )2013، المجلة االقتصادیة(والوالدة. 

  إریكسون  خدمات - 5

خـــــدمات إریكســـــون للرعایـــــة الصـــــحیة الجوالـــــة باســـــتخدام تقنیـــــات االتصـــــاالت المتنقلـــــة 
األحــدث، والتــي ســتكون كفیلــة بتعزیــز جــودة حیــاة اإلنســان وتــأمین العــالج والرعایــة األمثــل عــن 

هــا فــي هــذا طریــق المراقبــة باســتخدام تقنیــات االتصــاالت المتنقلــة. ونظــًرا لنشــاط إریكســون وریادت
الت فــي منطقــة الشــرق المجــال فقــد قامــت بتوقیــع عــّدة مــذكرات تفــاهم مــع أبــرز مشــغلي االتصــا

(المجلــة  ل.تصـاالت، دو، كیوتـل، موبـایلي وغیرهــا لمسـاعدتهم علـى تقـدیم األفضـاألوسـط مـنهم ا
  )2013االقتصادیة، 

 وزارة الصحة في مملكة البحرین-6
الهاتف  یعد .لكترونیة عبر الهاتف النقالاتها اإلحة حالیا العدید من خدمتوفر وزارة الص

النقــال واحــدا مــن أهــم القنــوات لتــوفیر الخــدمات اإللكترونیــة للمــواطنین ، والمقیمــین ، والشــركات  
  ) 2013 وزارة صحة البحرین،. ( لبوابة اإللكترونیة للهاتف النقالمن خالل ا والزوار و غیرهم

اصـل بكـل یسـر مـع مختلـف التو  –مـن أي نـوع  –ألي شـخص یمتلـك هاتفـا نقـاال  یمكـن
ما ك (SMS) ستفادة من خدماتها عبر الرسائل النصیة القصیرةالوزارات والجهات الحكومیة و اال

توفر القنـاة كـذلك نسـخة متنقلـة مـن موقـع بوابـة الحكومـة اإللكترونیـة صـممت خصیصـا للهواتـف 
 . النقالة المجهزة ببرامج تصفح لإلنترنت

 كترونیة لوزارة الصحة المتاحة عبر الهاتف النقال : الخدمات اإلل
 .تطعیمات المرحلة اإلعدادیة و العاملین بالقطاع الصحي بوزارة الصحة §
 .حجز مواعید الفحص الطبي لما قبل العمل للعمال األجانب §
 .ستفسار عن مواعید العیادات بمجمع السلمانیة الطبياال §
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 .سجل فحص الدم  §
 .جاهزیة نتائج األشعة §
 .ستفسار عن أسعار األدویة (متوفر في النسخة اإلنجلیزیة فقط)اال §
 االستفسار عن الشكاوى. §
  .تصال باألطباء و أطباء األسناندلیل اال §
  .تصال بالمستشفیات والمراكز الصحیة والصیدلیاتتفاصیل اال §
  .احتساب موعد الوالدةو  حساب مؤشر وزن كتلة الجسم §

(مملكــــة البحــــرین وزارة  .ر خدمــــة الرســــائل النصــــیة القصــــیرةكمــــا یوجــــد خــــدمات اإللكترونیــــة عبــــ
  )2013الصحة،

  التطبیقات الذكیة توفر میزانیة الرعایة الصحیة2.2.7 
وهي جمعیة مختصة بالجوال والصحة بأن  ،GSMAأوضحت دراسة حدیثة لجمعیة 

سنویا ملیار دوالر  175تطبیقات الصحة والحیاة على الهواتف الذكیة تسهم في تخفیض نحو 
واستندت الدراسة إلى قدرة تلك التطبیقات على إدارة األمراض  من میزانیة الرعایة الصحیة.

المستعصیة كأمراض القلب والسكري والسمنة، حیث تعمل تلك التطبیقات على نقل معلومات 
  المرضى وتذكیرهم بوقت استخدام أدویتهم.

لهواتف الذكیة في تطبیقات قدرت دراسة حدیثة لمركز جانبیر أن یرتفع حجم سوق ا 
ملیار دوالر العام الجاري، في الوقت الذي كشفت فیه منظمة  1.9مراقبة صحة المرضى إلى 

الصحة العالمیة أن تطبیقات الجوال استخدمت لتقلیل آثار أمراض القلب واألوعیة الدمویة التي 
  تحمل الدول أعباء اقتصادیة في عالجها.
-2005ملیار دوالر أمریكي بین  558التي خسرت  أشارت في دراستها إلى الصین

من جهته أكد مدیر مشروع الرعایة  من دخلها القومي نتیجة أمراض القلب والسكري. 2015
الصحیة أن الوصول إلى مجتمع صحي في الصین یستخدم اإلنترنت في جواالت المرضى لیضع 

في الصین ألمراض القلب الالسلكیة  مبادئ الوقایة الصحیة عبرها، مشیرا إلى أنه تم تنفیذ مشروع
  لمرضى القلب بنجاح الرعایة الصحیة. 3Gالتي تمكن تطبیقات الهواتف الذكیة مع نشر تقنیة 

لم یتوقف استخدام الهواتف الذكیة عند عالج الحاالت الحرجة فقط فحتى في أمور 
الخاص  Colorie Counter and Diet السمنة والرشاقة كان الفوز لتلك التطبیقات، فتطبیق

تمرینا ریاضیا ما یساعد على خسارة  350ببیان السعرات الحراریة لنحو ملیوني نوع من الغذاء، 
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كیلوجراما فقط واألخرى  30وزن كثیرین ممن یستخدمونه فإحدى األمریكیات خسرت قرابة 
  ).2012، .القرعاوي أیام عبر البرنامج( االقتصادیة السعودیة أربعةفي  25خسرت 

  الهاتف النقال في فلسطین 2.2.8
 البنیة تزال ما ،الفلسطینیة األراضي في واالتصاالت المعلومات تكنولوجیا سوق نشأة

 االحتالل بدایة منذ ممنهج وبشكل تستهدف الفلسطینیة االقتصادیة والقطاعات لألنشطة التحتیة
 اتخاذ خالل من كوذل االتصاالت، قطاع هنا بالذكر ونخص الفلسطینیة، اإلسرائیلي لألراضي

 الفترة ففي . القطاع هذا وتطور تنمیة حدوث دون التي حالت والتدابیر السیاسات من مجموعة
 بالنسبة كبیرة وبصعوبة محدود بشكل امتوفر  االتصال كان عام، وبشكل أوسلو، اتفاق سبقت التي

 یكن فلم ي والدوليالمحل المستویین على بینهم فیما التواصل إمكانیة من ذلك وحال للفلسطینیین
جًدا،  عالیة كانت التكلفة أن بحیث الهاتفیة، بالخدمة اشتراك على الحصول بمكان السهولة من

 الحتكار نظًرا الخدمة هذه على للحصول عدة لسنوات ینتظر كان البعض أن إلى باإلضافة
 تمر كانت رةالفت تلك في واالتصاالت المراسالت كل أن عن ناهیك . االتصاالت لقطاع إسرائیل

 شعار تحت الفلسطینیین على صارمة قیوًدا ورقابة فرض الذي اإلسرائیلي الجانب خالل من
   ) 2009 الفلسطیني، لإلحصاء المركزي (نشرة الجهاز .األمنیة الذرائع

  النقالة الهواتف انتشار نسبة 2.2.9
 النقالة تفالهوا لشبكة الوحید المشغل كانت حیث،  2000العام في جوال شركة تأسست

 تشرین شهر صفتمن في، فوجیزة فترة وٕالى الماضیة خالل السنوات الفلسطینیة األراضي في
 األراضي في الخدمة لهذه ثانٍ  كمشغل "موبایل الوطنیة" شركة بدأت 2009 عام من الثاني

 كثیر في كما ،النقالة الهواتف قطاع تحریر على التشریعیة السلطات عملت أن بعد الفلسطینیة،
(نشرة  .وعمان ولبنان والكویت ومصر والیمن والسعودیة والعراق األردن مثل العربیة البلدان من

  )   2009،الفلسطیني لإلحصاء المركزي الجهاز

  2007 و 2005 العامین بین 79.1% وبنسبة النقالة الهواتف اشتراكات عدد في النمو نإ
 بین األقوى النمو یعد والذي الفلسطینیة اضياألر  في االتصاالت قطاع لنمو المحرك األساسي كأن

 نهایة في مشترك1.021.000 النقال الهاتف خدمة في عدد االشتراكات بلغ فقد .القطاعات مختلف
 الفلسطینیة األراضي سجلت  2005 العام  في مشترك ،  570.000 مع مقارنة ، 2007 العام
بین  %37.7  حول المعدل كان ثحی   50 %من أقل النقال الهاتف خدمة في انتشار معدل

 یمكن حیث ، 2007 و 2006 العامین بین % 18.6 إلى انخفض لكنه 2006 و 2005 العامین
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 جرت التي التشریعیة االنتخاباتفي  حماس حركة فوز بعد والرواتب انقطاع الدخول إلى ذلك إیعاز
  )2009  الفلسطیني: حصاءلإل المركزي (نشرة الجهاز .غزة حصار إلى باإلضافة ، 2006 العام في

 النقال الهاتف انتشار معدل حقق الفلسطینیة األسر في النقال الهاتف خدمة انتشار مستوى
 الفلسطینیة األراضي في األسر عدد زاد فقد السابقة، الفترة خالل كبیًرا ارتفاًعا الفلسطینیة األسر في

  هاتًفا تمتلك التي األسر نسبة بلغت حیث واحًدا،نقاال  هاتًفا األقل على أفرادها أحد یمتلك والتي
 العام في  92.4% إلى لتصل النسبة هذه وارتفعت ، 2000 عام في 43.7% نسبته ما نقاال

 و 1997 عامي مابین الفترة في المحمول الهاتف انتشار نسبة انخفاض ویعود سبب،  2009
 الشركات سیطرة إلى اإلضافةب الخدمة، هذه التي تقدم الفلسطینیة الشركات حداثة إلى  2000

 .الوقت ذلك في السلطة الفلسطینیة مناطق معظم في خدماتها وانتشار المجال هذا على اإلسرائیلیة
   ) 2009الفلسطیني: دیسمبر، لإلحصاء المركزي (نشرة الجهاز
 األقل على أفرادها أحد امتلك التي األسر عدد أن إلى 2007 لعام التعداد بیانات تشیر

 كانت منها  66% حوالي أسرة،  311.665 بلغ قد الغربیة مناطق الضفة في نقال فهات خط
 في كانت النقال للهاتف استخدام أكبر نسبة أن لوحظ حین ي، فالحضریة المناطق في تعیش

 التي األسر نسبة .نقاال هاتًفا تمتلك التي األسر مجموع من 23.7 % أن بحیث الخلیل محافظة
 الفلسطیني: دیسمبر، لإلحصاء المركزي . (نشرة الجهازمختارة سنوات ،نقاال اهاتف أفرادها أحد یمتلك

 2009(.  

  
  متلك أحد أفرادها هاتف نقالنسبة األسر التى ی) 2.1شكل (
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   2011سنوات فاكثر حسب امتالك هاتف خلوي ،  10التوزیع النسبي لألفراد : )2.1جدول رقم (

 الخصائص الخلفیة
 المجموع  لويامتالك هاتف خنسبة 

    ال یمتلك  یمتلك
 100 42.2 57.8 قطاع غزة

  الجنس

 100 34.8 65.2 كال الجنسین
 100 23.5 76.5 ذكور
 100 46.4 53.6 إناث
    العمر

14 – 10 17.5 82.5 100 

19 – 15 57.2 42.8 100 

29 - 20  87.4 12.6 100 
39 – 30 85.6 14.4 100 
49 – 40 81.4 18.6 100 

50+  58.1 41.9 100 

   نوع التجمع
 100 34.6 65.4  حضر
 100 35.8 64.2 ریف
 100 34.2 65.8  مخیم

  2011الجهاز المركزي لالحصاء الفلسطینيالمصدر 

 خدمة جوال في فلسطین
تخّطــت "جــّوال" حــاجز الملیــون مشــترك، وفــي شــهر نیســان مــن عــام  2007بنهایــة عــام 

مشــترك  2.500.000ترك، لتقــّدم الیــوم خــدماتها ألكثــر مــن تخطــت حــاجز الملیــوني مشــ 2010
بعـــد أن أثبتـــت قـــدرتها الفائقـــة علـــى مـــّد جســـور الثقـــة والكفـــاءة واالعتمادیـــة مـــع المجتمـــع، عبـــر 

فـي  -فـي وقـت قصـیر للغایـة-نجحـت "جـّوال"  ومنـذ انطالقتهـا  اهتمامها بجمیع الفئـات واألفـراد.
% مـــــن الســـــوق 81.5، بحصـــــة ســـــوقیة تمثـــــلتحقیـــــق األهـــــداف التـــــي وضـــــعتها نصـــــب أعینهـــــا

) عـام ISO1 4001الفلسـطینیة، باإلضـافة لحصـولها علـى شـهادة "جـودة إدارة البیئـة" العالمیـة (
2004.  
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مركــزًا مجهــزة علــى أعلــى المســتویات، وأكثــر  29عبــر شــبكة مراكــز خــدماتها التــي تضــم 
قطـاع غـزة، تمكنـت منفـذ بیـع فـي الضـفة و  10.000وفرعي، وأكثر مـن  موزع رئیس 1000من 

"جــّوال" مــن تأدیــة المهمــة الصــعبة، والتحــّول إلــى الــذراع الیمنــى لمشــتركیها الــذین یعتمــدون علیهــا 
وّفرت "جّوال" خدمة التجوال الدولي مع وباإلضافة لذلك  في التواصل فیما بینهم وٕانجاز أعمالهم.

% مـن منـاطق 98 دولة، وبمستوى تغطیة یصل إلى 161مشغال، في أكثر من  397أكثر من 
  )2013، (شركة جوال الضفة وقطاع غزة.

وقد تحققت كل هذه اإلنجـازات، رغـم الظـروف الصـعبة والمعوقـات العدیـدة التـي تخطتهـا 
"جّوال"، لتثبت أن األمر لیس مصادفة، وٕانما إصـرار مـدروس علـى النجـاح ومثـابرة فـي الوصـول 

في مجال االتصاالت في الشرق األوسط فـي وقد دخلْت "جّوال" إحدى أكبر أسواق التنافس  إلیه.
ظل هیمنة الشركات اإلسرائیلیة، التي تعمل بشكل غیر شرعي داخل األراضي الفلسطینیة ولكنها 
ـــذي ال  ـــدمًا لخدمـــة مشـــتركیها، والوصـــول لمســـتوى الخدمـــة االحترافـــي ال ـــى المضـــي ُق أصـــّرت عل

  )2013، (شركة جوال یختلف عن المستوى الذي تقدمه الدول األوروبیة.

احتجــــزت الســـلطات اإلســــرائیلیة معـــّدات الشــــركة إلعاقـــة نموهــــا  2001فـــي نهایــــة عـــام 
العتماد مقاسم اتصـال لهـا فـي لنـدن، لتكـون  2005وحصر شبكتها، ما اضطر "جوال" في عام 

أول شــركة اتصــاالت "خلویــة" فــي العــالم، تخــدم مشــتركیها عبــر مقاســم تبعــد آالف األمیــال عــن 
لذلك، عملت "جّوال" بأقل قدر مـن التـرددات التـي یمكـن ألي شـركة اتصـاالت  وباإلضافة مقرها.

خلویة أن تعمل ضمنها، إثر رفض السلطات اإلسرائیلیة منحها المزیـد مـن التـرددات، وخصوًصـا 
  )2013، (شركة جوال ترددات الجیل الثالث.

  
  الخمس الماضیة سنواتالسطین مقارنة بلعدد مشتركى خدمة الهاتف المحمول بف) 2.2شكل (
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  تطبیقات الهاتف النقال في فلسطین 2.2.6.3
  شركة جوال تقدم نوعا من الخدمات الصحیة عبر الهاتف النقال - 1

نصــائح صــحیة تصــلك دوریــا علــى جوالــك عبــر مــن تطبیقــات الهــاتف النقــال بفلســطین    
  االشتراك في الرسائل الدوریة(شركة جوال الفلسطینیة، خدمة نصائح صحیة)

  عبر الهاتف النقال في فلسطین التعلیم - 2

إذ تمكنــت دائــرة تكنولوجیــا المعلومــات فــي جامعــة فلســطین فــي غــزة مــن إعــداد وتشــغیل    
من خالل برنامج خاص بذلك یتیح تحمیل الملفات التعلیمیة والواجبـات  ،نظام للتعلیم االلكتروني

  ). 2009أكتوبر  19 ومراجعة بیانات الطالب عبر الجوال (موقع جریدة القدس، 
  ن هناك ابتكار جدید:من جهة أخرى فإ

اســتطاعت أربــع مهندســات مــن مشــروع "مبــدعون" بالجامعــة اإلســالمیة فــي غــزة بحیــث 
التوصل إلى آلیة استخدام تطبیقات الجوال لتعلـیم طریقـة "برایـل" للمكفـوفین بصـرًیا ( صـفا وكالـة 

  ) 6/6/2012الصحافة الفلسطینیة ، 

  بتطبیقات الهاتف النقال:اهتمامات عالمیة  2.2.10
 في العالم ینطلق مستوى على النقال  الهاتف محتوى مطوري أبرز یجمع عالمي مؤتمر

 وممثلـون النقالـة الهواتـف تكنولوجیـا وخبـراء المعلومـات تكنولوجیـا متخصصـو اجتمـع أبـوظبي
 علـى " 2013 المحمـول الهـاتف لمحتویات العالمیة القمة جائزة" وتشتمل أبوظبي في حكومیون

 منصـة الحدث یوفر كما 2013 النقال  الهاتف محتوى في التمیز" تحت عنوان  عالمي مؤتمر
 وقادة الخبراء مع جنب إلى جنباً  االبتكارات بأحدث وأفضل واالحتفاء واستكشاف لمناقشة شاملة
  ).3/2/2013(مركز ابوظبي لالنظمة االلكترونیة والمعلومات،  .العالم أنحاء من الرأي

وســط تحــت اســم " جــائزة الشــرق األ زة تطبیقــات الخــدمات اإللكترونیــة للهــاتف النقــالجــائ
لـــى المؤسســـات التـــي تقـــوم بتطـــویر تمـــنح الجـــائزة إ لكترونیـــة "للحكومـــة والخـــدمات اإل 18للتمیـــز 

تطبیقـــات الهـــاتف النقـــال بمـــا یتناســـب واحتیاجـــات المـــواطنین ورجـــال األعمـــال وأنظمـــة الخـــدمات 
جــــراءات والتعــــامالت داء شــــامل ومتمیــــز یســــهم فــــى ســــرعة اإللتحقیــــق أ ،ونیــــةالحكومیــــة اإللكتر 

سـتثمار فـي قطـاع لتحتیـة اإللكترونیـة عبـر زیـادة االوتطـویر البنیـة ا ،والتحول اإللكتروني الشـامل
وذلــك مــن خــالل تبنــي ممارســات  ،تقنیــة المعلومــات واالتصــاالت واالرتقــاء بتنافســیة المؤسســات

توى وتفعیــل أفضـــل التطبیقــات اإللكترونیــة، هـــذا ویــتم مـــنح الجــائزة طبقـــًا إلكترونیــة عالمیــة المســـ
  )2013وسط للتمیز، عاییر خاصة( معهد جائزة الشرق األلم
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  املبحث الثالث 
  تشغيل الالجئنيغوث وكالة و  

  نبذة عن الوكالة  2.3.1
 تمی الفلسطینیین لالجئین الطارئة المساعدات تقدیم كان 1948 عام حرب أعقاب في

 أخرى دولیة خیریة وجمعیات ، األحمر للصلیب الدولیة اللجنة مثل ،دولیة منظمات خالل من
 هیئة تسمى منظمة المتحدة األمم أسست /1948  ثانٍ  تشرین وفي . حكومیة غیر ومنظمات

 لهم قدمهات التي الخدمات وتنسیقالفلسطینیین،  الالجئین وتشغیل إلغاثة المتحدة األمم
 ومنظمة الیونسیف مثل، األخرى المتحدة األمم منظمات وبعض الحكومیة غیر المنظمات

   . لالجئین العالمیة والمنظمة الدولیة الزراعة األغذیة ومنظمة العالمیة الصحة

 تأسست 302 رقم العامة الجمعیة قرار وبموجب 1949 دیسمبر/أول كانون 8 وفي
 لتعمل ، (األونروا) األدنى الشرق في طینیینالفلس الالجئین وتشغیل إلغاثة المتحدة األمم وكالة

 للقضیة عادل حل إیجاد لغایة سنوات ثالثة كل والیتها تجدد أن على ومؤقتة مخصصة كوكالة
   .الفلسطینیة

 األمم برامج أكبر من لتصبح ، الوكالة توسعت األخیرة الخمسة العقود مدار على
 في وعاملون مدرسون منهم موظف، 24000 نحو تستخدم حیث المنطقة، في المتحدة

 .األخرى الخدمات مقدمي من وغیرهم وٕاداریون اجتماعیون وأخصائیون الصحیة المجاالت
 واالجتماعیة، والغوثیة والصحیة التعلیمیة الخدمات تقدم مرفق 900 نحو تشغیل الوكالة وتتولى

 متزاید عدد لصالح الصغرى المشاریع وٕانشاء الصغر المتناهیة القروض لتقدیم برنامج جانب إلى
خمسة  على موزعین الجئ، مالیین أربعة من أكثر عددهم أصبح الذین الالجئین السكان من

 وكالة غوث وتشغیل الالجئیین الفلسطینیین) - ونروا(األمناطق 

  الوكالة عملیات مناطق 2.3.2 

  )2012جمیع االرقام اعتبارا من یولیو (   ونروامیادین عمل األ 

 9و  ،مسجلین لدى سجالت الوكالة اً شخاص 518,949و تشمل  سوریا - 
، ومركز واحد للتدریب مدرسة تقدم خدمات تعلیمیة 118عبارة عن ، و مخیمات
للبرامج النسائیة و  مركزاً  13و  ولیةللرعایة الصحیة األ مركزاً  23التقني و المهني و 

 لتأهیل المجتمعي.لخمسة مراكز 



 

- 59  - 
 

 الثانيالفصل 

، مدرسة 69و  ًا،مخیم 12 و مسجلین صاشخأ470,604  و تشمل  لبنان - 
مراكز للبرامج  9ولیة و للرعایة األ مركزاً  28و ، مركزین للتدریب المهني و التقنيو 

 مركز واحد للتأهیل المجتمعي. ، و النسائیة
 10و  ،ن في سجالت الوكالةًا مسجلیصشخ  2,090,762 تشمل و  ردناأل  - 

ًا  للرعایة مركز  24وللتدریب المهنى والتقنى  ینمركز ، و مدرسة 172و  ،مخیمات
 مراكز للتأهیل المجتمعى. 8و  ،للبرامج النسائیة ًا مركز 12و  ،ولیةالصحیة األ

 98و  اً مخیم 19وتضم  ،نًا مسجلیشخص  886.716و تشمل  الضفة الغربیة - 
، ولیةًا للرعایة الصحیة األمركز  42و  ،ن للتدریب المهنى والتقنى، ومركزیمدرسة

 للتأهیل المجتمعى. اً مركز  15و  ،ائیةللبرامج النس اً مركز  18و

 243مخیمات و  8و  ،نًا مسجلیصشخ 1,241,794 و تشمل  قطاع غزة - 
و  ،ولیةًا للرعایة الصحیة األمركز 22و  ،والتقني ین للتدریب المهنيمدرسة و  مركز 

اإلعالم، رئاسة ( مكتب  كز للتأهیل المجتمعىامر  7و  ،مراكز للبرامج النسائیة 10
 )2012 ونروا،األ

 وتشغیل الالجئین غوثلوكالة  أهداف التنمیة البشریة 2.3.3
"التنمیة البشریة هي عملیـة تتضـمن توسـعة خیـارات النـاس. ویـتم تحقیـق توسـعة خیـارات 

فــإن القــدرات األساســیة  ،النــاس عــن طریــق توســعة القــدرات البشــریة  علــى كافــة مســتویات التنمیــة
وأن  ، وأن یحظـوا بالمعرفـة ، یـا النـاس حیـاة مدیـدة وصـحیةأن یح : هـي ،الثالث للتنمیة البشریة

ــإن العدیــد مــن   یتمتعــوا بمســتوى الئــق مــن المعیشــة. وٕاذا لــم یــتم تحقیــق هــذه القــدرات الــثالث، ف
الخیارات لن تكون ببساطة متاحة وستبقى العدید من الفرص متعذر الوصول إلیها. إال أن مجال 

فمجـاالت الخیـار الرئیسـة، والتـي تحظـى بتقـدیر عـال مـن  : التنمیة البشریة یذهب ألبعد من ذلـك
 قبل الناس، والتي تتراوح بین الفـرص السیاسـیة واالقتصـادیة واالجتماعیـة وأن یكـون المـرء مبـدعاً 

والحقـا  نتمـاء لمجتمـع مـا".لذات والتمكـین والتمتـع بإحسـاس اإلحترام اإلى التمتع بإ وصوالً  ومنتجاً 
نـروا بتحدیـد أربعـة أهـداف للتنمیـة البشـریة لتكـون نقـاط التركیـز لعملیـات لهذا التعریف، قامت األو 

  الوكالة:

  .الهدف األول : المعرفة والمهارات المكتسبة

  .الهدف الثاني : العیش حیاة مدیدة وصحیة
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  .الهدف الثالث : تحقیق مستوى الئق من المعیشة

  .مكنالهدف الرابع : التمتع بحقوق اإلنسان إلى الحد األقصى الم

  غوث و تشغیل الالجئینوكالة البرامج التى تقوم علیها  2.3.4
 التعلیم أوال: 

ونروا، فهو یستقطع نصف میزانیتها یستأثر التعلیم بنصیب األسد من بین أنشطة األ
ولویة ضمن سیاسات و استراتیجیات وكالة الغوث و تشغیل ، فله األاالعتیادیة وثلثي موظفیها

  .الالجئین في المستقبل

السلطات المضیفة. غیر أن  /یطبق المنهج الدراسي الذى تستخدمه الحكومات  - 
 ضافیة لدعم المنهج المحلي.الوكالة تؤلف مواد تعلیمیة إ

، الالجئین الشبان اً مقعد 5223، تسع زود ثمانیة مراكز تدریب حرفي وفنيت - 
في من بمهارات یحتاجها السوق. كما یضمن برنامج تدریب المعلمین توفیر ما یك

 ن لتلبیة حاجات المدارس.المعلمین المؤهلی

ونروا في األ جل التوسع في فرص التعلیم العالي لشباب الالجئین، تستمرمن أ - 
ن الوكالة لم تعد قادرة ًا سنویا، غیر أطالب 56توفیر منح للدراسة الجامعیة لحوالى 

 على تقدیم منح دراسیة جدیدة.

 غاثةاإلثانیا: 
  ،عاجزة عن تلبیة حاجاتها االساسیةالالجئین الفلسطینیین السر تدعم األونروا أ - 

ماد على الذات في مجتمع الالجئین من خالل التنمیة وتساعد في تطویر االعت
  االجتماعیة للمجتمع.

سر التى تعاني من المباشرة، بما في ذلك الغذاء، لألوالمالیة  توفر المعونة المادیة - 
درار ى الذكر البالغ القادر طبیا على إلصعوبات خاصة. وتلك األسر تفتقر إ

لتغطیة حاجات  ،الكافي لدخل، ولیست لدیها وسائل معروفة أخرى للدعم الماليا
 خرى.حاجات الرئیسة األالغذاء والمأوى وال

ومركز تأهیل مجتمعى  برنامج نسائیة 108ل   تقدم األونروا الدعم الفني والمالي - 
  ت االجتماعیة لمجتمع الالجئین.وتوفر سلسلة من الخدما ،تدار محلیا
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  القروض ثالثا: 
  ویهدف هذا البرنامج الى:

من خالل  ،توفیر الفرص الوظیفیة والمدرة للدخل لالجئین والمقیمین الفسطینیین - 
التوسع في تطویر المؤسسات المتوسطة الصغیرة عن طریق تقدیم القروض لرأس 

 اریة.المال الفعال وصنادیق االستثمار بأسعار فائدة تج

 رسمي.الغیر إتاحة االئتمان لمؤسسات في قطاعي االقتصاد الرسمي و  - 

 جنبیة.یع التصنیع الموجه للتصدیر بغرض إدرار دخل بالعملة األتشج - 

 ستیراد بغیة تحسین المیزان التجارى.تشجیع إستبدال اإل - 

ان ولئك الذین یعدمون االئتمزیادة حجم اإلقراض، والتوسع في البرنامج لتغطیة أ - 
  مكانیة تسدید الدین.سبب عدم إب

 رابعا: البرامج الخاصة
 ونروا كذلك بتنفیذ مشروعات وبرامج خاصة استجابة لحاجات محددة أو دعماً تقوم األ

  الواسعة. لعملیات التطویر السیاسي واإلقتصادي واإلجتماعي

  خامسا: التمویل 
لصغیر، حیث بدأ كانت غزة هي الموقع األول ألنشطة األونروا في مجال التمویل ا

  دوالر. 500.000برأس مال ابتدائي بأقل من 1991العمل في عام 

  سادسا: البنیة التحتیة و تحسین المخیمات
تم تأسیس البرنامج في غزة بهدف تحسین الظروف المعیشیة لالجئي فلسطین من 

ضا خالل تخطیط وتصمیم وٕانشاء مرافق ومساكن ومدارس ومراكز صحیة تابعة لألونروا، وأی
أیضا على ترمیم أعمال  الصحة البیئیة. كما یعمل البرنامجمن خالل التخطیط الشامل لقطاع 

المجاري والصرف الصحي وآبار المیاه ومعالجة المیاه العادمة في مخیمات الالجئین والمناطق 
، 2010وبعد تأسیس آلیة تنسیق من أجل إدخال مواد البناء إلى غزة في عام  المحیطة بها.

سة وثالثة مدر  34األونروا العمل بخطة إنعاش وٕاعادة بناء. ومنذ ذلك الوقت، تم بناء  بدأت
  مراكز صحیة.
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  : برنامج الصحة سابعا
تقوم األونروا بتقدیم خدمات الصحة األساسیة، وهي مسؤولة عن توفیر بیئة معیشیة 

الخاصة بالصحة صحیة لالجئین الفلسطینیین، ویحكمها في ذلك األهداف اإلنمائیة لأللفیة 
وبمعاییر منظمة الصحة العالمیة. ویعد الهدف األسمى لألونروا هو تمكین الالجئین من العیش 

  حیاة طویلة وصحیة وذلك من خالل :

 ضمان إمكانیة الوصول العالمي لخدمات نوعیة شاملة. -

 منع األمراض والسیطرة علیها. -
  حمایة وتعزیز صحة العائلة. -
 مركزًا لتقدیم خدمات الرعایة الصحیة للغالبیة العظمى 22تعمل األونروا من خالل و 

قوم بتقدیم خدمات العیادات والفحوص المخبریة، إلى كما ت من الالجئین الفلسطینیین في غزة،
حتیاجات الشخصیة في جمیع إلجانب خدمات صحة األمومة وتنظیم األسرة المصممة حسب ا

شعة في ستة مراكز وخدمات طب األسنان في ا الصحیة. وتتوفر خدمات التصویر باألمراكزه
  مركزًا. 15

لقد كان للصدمة النفسیة والفقر والتدهور البیئي تأثیرات سلبیة على الصحة الجسدیة 
والنفسیة للسكان عبر قطاع غزة. إذ أصبح العدیدون، بمن فیهم األطفال، یعانون من القلق 

عدة األشخاص األكثر تضررًا، قامت والضائقة النفسیة واالكتئاب. وفي مجرى السعي لمسا
اإلعالم، رئاسة  ( مكتبلطب النفسي داخل عیادات وكالة الغوثلالوكالة بتأسیس عیادات 

  )2012تموز/، یولیو ونروا "القدس"األ

  خدمات صحیة تقدمها عیادات وكالة غوث وتشغیل الالجئین 2.3.5
   الحیاة دورة نهج

 .حیاتهم مراحل من مرحلة كل في الالجئین مساعدة على یعمل - 

 .الحوامل رعایة - 

 .الحمل قبل المرأة صحة تحسین على عملی - 

 .األسرة تنظیم حول النصیحة تقدیم على عملی - 
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  اآلمنة األمومة

 .للحمل األولى المرحلة من بدءاً  الوالدة قبل ما رعایة - 

 .مجتمع الالجئین بین الحمل حاالت من 80 % عن یزید لما الوالدة قبل ما رعایة - 

 .الخطر عوامل وعن المضاعفات عن المبكر فالكش - 

 .األلمانیة والحصبة الكزاز ضد التطعیم - 

 .للحمل المرافقین الدم رتفاع ضغطوإ  سكريال عن الكشف  - 

 .المستشفیات في للوالدة المالي العون تقدیم - 

  .الوالدة بعد الجدد والموالید األمهات متابعات - 

  واألطفال الرضع صحة

 .والرعایة بالطفل لإلرضاع المالئمة الطرق حول تلألمها صحي وٕارشاد تعلیم - 

 .لتحاقهم بالمدارسإ لدى شامل طبي فحص على األونروا طالب یحصل - 

 سـن دون لألطفـالاإلعاقـات  عن والكشف والتحصین النمو ومراقبة الطبي الفحص - 
 .الثالثة

  والبالغین المراهقین صحة

 .عامة طبیة رعایة - 

 .مجانیة تشخیصیة خدمات - 

 .مجانیة ةأدوی وصفات - 

  .ومختبرات أشعة وحدات - 

 وبـرامج عـن السـرطان الكشـف ذلـك فـي بمـا متخصصـة، وعالجیـة وقائیـة خـدمات - 
  .الطبیعي واألسنان والعالج الفم صحة وخدمات العقلیة الصحة

تعمـل شـبكة الوكالـة مـن منشـآت الرعایـة الصـحیة األولیـة والعیـادات المتنقلـة علـى تــوفیر 
ى تقــدیم الخــدمات الوقائیــة والرعایــة الطبیــة العامــة والمتخصصــة األســاس لخــدماتها الصــحیة وعلــ

الوكالـة الصـحیون بتقـدیم  قـام موظفـو  2010والمصممة خصیصا لكل مرحلة عمریة. وفي عام 
 لوكالـة تركـز بشـكل رئــیسوعلــى الـرغم مـن أن ا سـنان. ملیـون استشـارة طبیـة تشـمل طـب األ 11
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لالجئــین أیضــا علــى الوصــول إلــى خــدمات الرعایــة علــى الرعایــة الصــحیة األولیــة، فهــي تســاعد ا
ـــة بالتعـــاون مـــع بـــراو  الصـــحیة الثانویـــة والثلثیـــة. ـــة قـــد عمـــل برنـــامج الصـــحة فـــي الوكال مج التربی

ومكافحـة الظـروف  ،جتماعیة على التقلیل من الفقر وزیادة الوعي الصـحيواإلغاثة والخدمات اإل
االعــالم، رئاســة االونــروا( القــدس)، یولیــو ( مكتــب  البیئیــة التــي تشــجع علــى انتشــار األمــراض.

  .)2012تموز/

  غوث و تشغیل الالجئینلوكالة تطویر الخدمات الصحیة   2.3.6
ونروا بعض التغییرات والمكاسب الصحیة المالحظة لالجئین خالل العقود الستة حققت األ

  الماضیة. ومع ذلك، فإن الظروف التي تعمل فیها األونروا تتغیر :
 .ان في السنتقدم السك - 
  تزاید تكالیف الرعایة الصحیة. - 
  .تزاید الطلب على الخدمات الصحیة - 
عبء األمراض غیر المعدیة مثل ارتفاع ضغط الدم والسكري والسمنة والسرطان  - 

 .وزیادة انتشارها
األونـــروا تواجـــه تحـــدیات كبیـــرة لضـــمان وجـــود نظـــام فعـــال للرعایـــة الصـــحیة مـــن أجـــل 

  ).FHTهج فریق صحة االسرة (المستقبل، من خالل إدخال من

هذا یعزز الرعایة الشاملة لجمیع أفراد األسرة، مع التركیز على المدى الطویل 
واستمراریة الرعایة، وعلى بناء عالقات بین مقدمي الرعایة الصحیة، والمرضى واألسر 

ن یتماشى مع جهود تحدیث نظام ل بهذا النهج الجدید یجب أوالمجتمعات المحلیة. الدخو 
( مكتب االعالم، رئاسة االونروا( القدس)، یولیو  لصحة في بلدان أخرى في المنطقة.ا
  )2012تموز/

ـــین الصـــ  ســـرةمـــنهج فریـــق صـــحة األ ـــذین یعملـــون معـــا لتلبیـــة اإلیشـــمل المهنی حتیاجـــات حیین ال
  الصحیة الشاملة للسكان المعرفین :

 یتكون كل فریق من طبیب، ممرض أو اثنین، وقابلة قانونیة. - 
) والمرضــى ینظــر لهــم مــن FHTعــائالت المســجلة فــي مــنهج فریــق صــحة االســرة (ال - 

 خالل فریقهم، وذلك لتعزیز جودة واستمراریة الرعایة.
نتظـار للمرضـى وٕالـى تمكـین یتضمن إدخال نظام التعیین، للحد من فترات اإل FHTالنهج  -

  الجودة.و ور أعضاء الفریق من إدارة وقتهم بكفاءة، وضمان ما یكفي من الوقت للتشا
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                                              ونروا في میادین عملها)(تخص كل منشآت األ  حصاءات الصحةإ 2.3.7
 .مركزا للرعایة الصحیة األولیة 139 جد یو  - 

 ًا.صحی اً موظف 3.413تحتوي على  - 

 .)تشمل وحدات متنقلة سنان (الم خدمات صحة األمراكز صحیة تقد 108 تشمل  - 

كـانون  31_  ثـاني كـانون 1مجموع زیـارات المرضـى السـنویة ( 9.925.272یبلغ  - 
 ). 2013  كـانون ثـاني 1حصاءات بتاریخ األرقام واإل(ملیون مریض سنویا  ) 2012أول 

  )2012تموز/ونروا( القدس)، یولیو (مكتب اإلعالم، رئاسة األ

  الرصد والتخطیط یحسن اإللكتروني الصحة نظام 2.3.8
 القدرات یعزز فهو .الصحیة أداء الطواقم تحسین في همیس اإللكتروني الصحة منظا إن
 متناغم اإلحصائیة بشكل المعلومات تسجیل ویكفل الطاقم، أعضاء واإلداریة لدى التنظیمیة

أحد  تحقیق سبیل في تساعدها لألونروا ركیزة المعلومات اإلحصائیة تحسین ویعتبر .ودقیق
 خالل من الصحة برنامج هو تعریف الهدف وهذا علیه، تعمل الذي التنظیمي التطویر أهداف

  .الدالئل المستندة إلى واإلدارة التخطیط

 طریق عن األونروا في الصحة إصالح ویدعم تنفیذ یشجع اإللكتروني الصحة نظام إن
 وفعالیة التكلفة، الكفاءة في :وهما المترابطتین، المستهدفتین الغایتین في تحقیق المساعدة
 بشكل تبنیه اآلن الذي یجري اإللكتروني الصحة نظام خالل من األونروا وتقوم .البرنامج
 المجال إلجراء إلتاحة للمجموعات تحلیل إجراء في رائد األونروا، بعمل أقالیم جمیع في تدریجي

 قبل ممكناً  التحلیل هذا یكن ولم .غیر الساریة األمراض لمرضى المقدمة للرعایة روتیني رصد
 للسجالت مراجعات وكان یتطلب المرضى، من محدود لعدد إال اإللكتروني نظام الصحة دخالإ

ونروا( القدس)، یولیو ( مكتب اإلعالم، رئاسة األ من الوقت. الكثیر تستهلك الورقیة
  )2012تموز/

  2015  سنة بحلول عیادة 139  في اإللكتروني الصحة نظام دمج  2.3.9
  .شك بال معقدة مهمة الممارسة اإلكلینیكیة في إلكتروني طبیة سجالت نظام إدخال إن

 ظـروف حتـى فـي ممكـن أمـر كهـذا نظـام وتنفیـذ تطـویر أن اآلن التجربـة حتـى تظهـر ذلـك، مـع
 الصـحة نظـام إدخـال إلـى الوكالـة وتهـدف .المـوارد إلـى تفتقـر التـي األولیـة الصـحیة الرعایـة
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 . 2015سـنة بحلـول ، 139 وعـددها تـدیرها، تيال الصحیة الرعایة مراكز إلى جمیع اإللكتروني
  )2012تموز/ونروا( القدس)، یولیو ( مكتب اإلعالم، رئاسة األ

  )2012تموز  /ول من یولیوبتاریخ األ  ( رقاماألونروا باأل  )2 .2جدول رقم (
  قطاع غزة  الضفة الغربیة  معلومات عامة ت الوكالةأرقام وأعداد تتعلق بمنشآ

 1,185,550  735,249  الالجئون المسجلون
  56,244  151,467  خرونأشخاص مسجلون آ

  1,241,794  886,716  شخاص المسجلینمجموع األ
  4.0  2.6  شخاص المسجلین خالل السنة الماضیة %نسبة الزیادة في تعداد األ

 23.84 17.02  شخاص المسجلیننسبة األشخاص المسجلین إلى مجموع األ
  8 19  عدد المخیمات 

 533,762 214,440  لمسجلون في المخیماتشخاص ااأل
 43.0 24.0  شخاص المسجلیننسبة األشخاص المسجلین في المخیمات إلى تعداد األ

  22 42  عدد المراكز الصحیة
 1,043 1,025  عدد موظفي الصحة تشمل الصحة البیئیة

 3 0  وحدات متنقلة) 10سنان(تشمل مراكز صحیة تقدم خدمات صحة األ
 19 23  سنان( ال تشمل وحدات متنقلة)قدم خدمات صحة األمراكز صحیة ت

 22 42  سرةكز صحیة تقدم خدمات رعایة صحة األم والطفل وتنظیم األمرا
 22 42  مراكز صحیة تقدم خدمات لمرضى السكري وضغط الدم

  21 41  كز صحیة تقدم خدمات مخبریةامر 
 2,317,165 953,012  )2011لو كانون األ 30 -ینایر 1مجموع زیارات المرضى السنویة (

  )2012تموز  /ونروا(القدس) ، یولیوالمصدر( مكتب اإلعالم، رئاسة األ

  قطاع غزة 2.3.10  
ملیون نسمة منتصف  1.64بلغ عدد السكان المقدر في محافظات قطاع غزة حوالى   

 من سكان االراضي الفلسطینیة، احتلت محافظة غزة %38.3، ما نسبته حوالى  2012عام 
المرتبة االولى من حیث عدد السكان بین محافظات قطاع غزة حیث بلغ عدد عدد سكانها 

(الجهاز من مجمل السكان االراضي الفسطینیة.  %13.3ألف فردا بما نسبته  570حوالى 
  )2012المركزى لالحصاء الفلسطینى، 
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  قطاع غزة والصحة  2.3.11
حیث یوجد ثمانیة مخیمات  للوكالة، الخمسة العملیات مناطق ىحدإ من غزة قطاع ویعد

 من عریضة مجموعة تقدم حیث غزة، قطاع في ماً مه دوراً  الوكالة تلعب في قطاع غزة.
 االبتدائي التعلیم  التالیة: العریضة الفئات لالجئي الوكالة تقدمها التي الخدمات وتشمل الخدمات

 صحة ذلك في بما ،الشاملة لیةاألو  الصحیة والرعایة والتقني، المهني واإلعدادي، والتدریب
 الالجئین، مخیمات في البیئیة الصحة وخدمات بالمستشفیات، العالج أجل والمساعدة من األسرة

  والمعوقین. والشباب للنساء جتماعیةاإل التنمیة وخدمات المعوزة، الغوثیة لألسر والمساعدة

 المتناهیة القروض متقدی مجال في كبیراً  نجاحاً  حقق الوكالة برنامجاً  وضعت كما  
 إلضافة، باالالجئین لدى الدخل تولید قدرة تنمیة على یساعد وهو الصغرى، والمشاریع الصغر

 أجل من األساسیة البنیة مشاریع من عریضة الوكالة بطائفة طلعتض الحالي، برنامجها إلى
   .لالجئین المعیشیة األحوال تحسین

)  اإلعالم مكتب نشرها إحصائیة ( حسب غزة قطاع في نالعاملی نالموظفی عدد ویبلغ
الهیكل  التالى یوضح الشكل  المختلفة. دوائرها في یعملون وموظفة، موظف 7702 حوالي

  لها. المكونة اإلداریة والوحدات ، غزة قطاع في للوكالة التنظیمي

  

  
 لهـا. نـةالمكو  اإلداریـة ،والوحـدات غـزة قطـاع فـي للوكالـة الهیكـل التنظیمـي یوضـح 2.3)الشـكل( 

  )غاثة وتشغیل الالجئیین في قطاع غزةمم المتحدة إلوكالة األ -المصدر(األونروا
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  المراكز الصحیة بقطاع غزة 

مركــز غــزة المدینــة  ،مركــز الشــاطئ ،مركــز الرمــالمدینــة غــزة : مركــز الشــیخ رضــوان،  §
 مركز الصفطاوي .، مركز الصبرة 

 مركز الفاخورة یا،ل قطاع غزة وهى : مركز بیت حانون، مركز جبالشما §

 مركز المغازى ،مركز البریج ،مركز دیر البلح  وسط قطاع غزة : مركز النصیرات، §

 مركز معن . مركز خان یونس المعسكر، مركز الیاباني،مدینة خان یونس:  §

 .مركز رفح كز تل السلطان، الشابورة، مركز النصر، مركز الشوكة،مدینة رفح: مر  §

  

  لكترونیة في قطاع غزةالصحة اإل  عیادات تعمل بنظام 2.3.12
الشــــیخ   ،الرمـــال  ،الشــــاطئ غـــزة المدینـــة، مراكـــز صـــحیة هــــى :  6مدینـــة غـــزة تعمــــل  §

 الصبرة. ،الصفطاوى رضوان، 

 النصیرات.مركز  وسط قطاع غزة : §

  الیاباني. یونس مركز خان ،معسكر خان یونسمركز  خان یونس : §
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   الفصل الثالث
  منهجیة الدراسة

  
 الدراسةمنهجیة  §

 اسلوب الدراسة §

 مجتمع الدراسة §

 عینة الدراسة §

 أداة الدراسة §

 صدق االستبانة §

  ثبات االستبانة §

  
  
  
  

  
  



 

- 70  - 
 

 الثالثالفصل 

  الفصل الثالث 
  منهجية الدراسة

   المقدمة 3.1
نجاز الجانب التطبیقي من ة الدراسة وٕاجراءاتها محورا رئیسا یتم من خالله إتعتبر منهجی

للتوصل  ،البیانات المطلوبة إلجراء التحلیل اإلحصائيالدراسة، وعن طریقها یتم الحصول على 
إلى النتائج التي یتم تفسیرها في ضوء أدبیات الدراسة المتعلقة بموضوع الدراسة، وبالتالي تحقق 

  األهداف التي تسعى إلى تحقیقها. 

حیث تناول هذا الفصل وصفا للمنهج المتبع ومجتمع الدراسة، وكذلك أداة الدراسة 
وطریقة إعدادها وكیفیة بنائها وتطویرها، ومدى صدقها وثباتها. كما یتضمن وصفا المستخدمة 

لإلجراءات التي قامت بها الباحثة في تصمیم أداة الدراسة وتقنینها، واألدوات التي استخدمتها 
لجمع بیانات الدراسة، وینتهي الفصل بالمعالجات اإلحصائیة التي استخدمت في تحلیل البیانات 

  النتائج، وفیما یلي وصف لهذه اإلجراءات. واستخالص

  رسةأسلوب الدا 3.2
ج المنـاه أكثـر مـن لكونـه الدراسـة إجـراء فـي التحلیلـي الوصـفي المـنهج الباحثة استخدمت

  )2004 :60 والفرا، قدادم ( هواإلنسانی االجتماعیة الظواهر دراسة في استخداماً 

اقـع ویهـتم بوصـفها وصـفا دقیقـا ویعبـر والذي یعتمد على دراسة الظاهرة كما توجد في الو 
عنهـا تعبیـرا كیفیـا وكمیـا، كمــا ال یكتفـي هـذا المـنهج عنـد جمــع المعلومـات المتعلقـة بالظـاهرة مــن 
أجل استقصاء مظاهرها وعالقاتها المختلفة، بل یتعداه إلى التحلیل والربط والتفسیر للوصول إلى 

  بها رصید المعرفة عن الموضوع. استنتاجات یبني علیها التصور المقترح بحیث یزید

  وقد استخدمت الباحثة مصدرین أساسین للمعلومات:
: حیــث اتجهــت الباحثــة فــي معالجــة اإلطــار النظــري للبحــث إلــي مصــادر المصــادر الثانویــة-1

البیانـــات الثانویـــة والتـــي تتمثـــل فـــي الكتـــب والمراجـــع العربیـــة واألجنبیـــة ذات العالقـــة، والـــدوریات 
ــــاالت والت ــــت موضــــوع الدارســــة، والبحــــث والمق قــــاریر، واألبحــــاث والدراســــات الســــابقة التــــي تناول

 والمطالعة في مواقع اإلنترنت المختلفة.
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 لجمـع اسـتبانه تصـمیم خـالل مـن األولیـة البیانـات بجمـع الباحثـة قامـت :المصـادر األولیـة-2
  علـى توزیعهـا وتـم للدراسـة، ةالرئیسـ األداة هـي االسـتبانة هـذه المعلومـات، وتعتبـرو  البیانـات

  برنــامج خــالل مــن االســتبانة وتحلیــل بتفریــغ قامــت الباحثــة ثــم ومــن الدراســة، عینــة
 Statistical Package For) حصائیالمعالجة البیانات إ االجتماعیة للعلوم اإلحصائیة الحزمة

Social Sciences)   ویرمز له بالرمزSPSS ، االختبـارات واسـتخدام النسـب لحسـاب وذلك 
  موضــوع تــدعم قیمــة ذات ومؤشــرات لــدالالت الوصــول بهــدف المناســبة حصــائیةاإل

بغرض التعرف عن قرب علـى واقـع عمـل عیـادات (غیر رسمیة) المقابالت الشخصیة و  الدراسة
ـــة مـــع الـــدكتور محمـــد المقادمـــة  "مســـؤل ملـــف  ـــإجراء مقابل ـــة الغـــوث ، فقـــد قامـــت الباحثـــة ب   وكال

 ،العیادات عمل واقع عن متكاملة صورة الباحثة لدى تكونت حیث، الصحة في وكالة الغوث " 
  .الدراسة من لتفسیر بعض النتائج فعال بشكل الباحثة الدراسة وتوجیه إثراء في ساهم مما

  سة مجتمع الدرا 3.3

كمــا ویعــرف  هرة التــي یدرســها الباحــث،مجتمــع الدراســة یعــرف بأنــه جمیــع مفــردات الظــا
حــدات التــى یــتم اختیــار العینــة منهــا بالفعــل (القحطــانى واخــرون، مجتمــع الدراســة بأنــه مجمــوع الو 

2004 : 268(  

ة ن مجتمع الدراسـة هـو جمیـع األفـراد أو األشـیاء الـذین یكونـون موضـوع مشـكلوبذلك فإ 
ن المجتمع المستهدف یتكون من مـوظفي عیـادات الدراسة. وبناء على مشكلة الدراسة وأهدافها فإ

علما بأنه تمت الدراسة فقط على "أطباء وتمریض وأطباء مساندون  وكالة الغوث في قطاع غزة 
والبــالغ عیــادات فــي قطــاع غــزة ""  (9)وعــددهم   e-health العیــادات التــى تعمــل بنظــام ال

  .افرد 267)( عددهم 

  عینة الدراسة3.4 
وذلك لعدم  ،حسب العیادة العینة الطبقیة العشوائیة قامت الباحثة باستخدام طریقة

استبانة للتحقق من صدق  30توزیع عینة استطالعیة حجمها حیث تم  ،مجتمع الدراسة تجانس
وبعد التأكد من صدق  ،وثبات االستبانة) والبنائي (الختبار االتساق الداخلى االستبانة وثباتها،

تم استرداد حیث  ،الدراسةلى عینة ستبانة عا(185)   توزیعوسالمة االستبانة لالختبار تم 
  .% 90.27تبانة بنسبة استرداد اس) (167
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  خطوات بناء اإلستبانة 3.5 

خدام تطبیقات الهاتف النقال استمكانیة " مدى إلمعرفـة قامت الباحثة بإعداد أداة الدراسة   
خطـوات ، واتبعـت الباحثـة الدراسـة حالـة عیـادات وكالـة الغـوث بقطـاع غـزة -"في تطـویر العمـل

  التالیة لبناء اإلستبانة :

اســة، واالســتفادة الدراســات الســابقة ذات الصــلة بموضــوع الدر األدب اإلداري و علــى طــالع اال -1
 ستبانة وصیاغة فقراتها.منها في بناء اال

 إن وتعـدیلها البیانـات لجمـع متهـامالء مـدى اختبـار أجـل مـن المشـرف على االستبانة عرض -2
 .لذلك الحاجة عتد

فین ة الجامعــات الفلســطینیة والمشــر مــن أســاتذ عــددا الســادة المحكمــین وهــم استشــارت الباحثــة -3
 .ستبانة وفقراتهااإلداریین في تحدید أبعاد اال

وقـد بلـغ  ،دیل بعض الفقراتبحیث تم حذف وت ،وصى بها المحكمونإجراء التعدیالت التى أ -4
 .) 3رقم (  ) فقرة . كما هو موجود بالملحق38( فقرات االستبانة بعد صیاغتها  عدد

د الدراسـة بهــدف فـرا) فـردا مــن أ30ولیـة لالســتبانة قوامهـا (یدانیـة أإجـراء دراسـة اســتطالعیة م -5
 داة.فحص صدق وثبات األ

 فراد العینه لجمع البیانات الالزمة للدراسة.أ توزیع االستبانه على -6

  أداة الدراسة 3.6
تم إعداد ونعرف أداة الدراسة بأنها الوسیلة التى یتم بواسطتها عملیة جمع البیانات  

دراسة حالة  –مكانیة استخدام تطبیقات الهاتف النقال في تطویر العمل" مدى إ " ستبانة حولا
  عیادات وكالة الغوث بقطاع غزة. 

  تتكون إستبانة الدارسة من قسمین رئیسین:

  ): فقرات 6(  وهو عبارة عن البیانات الشخصیة للمستجیبالقسم األول: 

  ، طبیعة العمل).الجنس، العمر، المؤهل العلمي، عدد سنوات الخبرة( 

 5على  ین، موزعفقرة 38، ویتكون من ستبانةمجاالت االوهو عبارة عن  القسم الثاني:
  مجاالت :

  .فقرات) 7، ویتكون من (التشخیص السریع لحالة المریضالمجال األول: 
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  .فقرات) 8ویتكون من (، متابعة المرضىالمجال الثاني: 

  .) فقرات7ویتكون من (، احتواء المواقف الطارئةالمجال الثالث: 

  .فقرات) 7ویتكون من (، مراقبة الحالة المرضیةالمجال الرابع: 

  .فقرات) 9، ویتكون من (مدى دعم اإلدارة المجال الخامس:

 فقرة كل على اإلجابات كانت بحیث عشري متدرج سلم وفق فقرة لكل مدرج وزن إعطاء تم ولقد

 والدرجة بشدة موافق ( 10 ) الدرجة تعني حیث درجات، ( 10 ) إلى (1 ) من التدرج وفق تتم
  .بشدة موافق غیر تعني)  (1 

  

  (اإلستبانة) صدق أداة الدراسة   3.7

 فـي تـدخل أن یجـب التـي العناصـر لكـل االستقصـاء شـمول الدراسـة أداة بصـدق یقصـد
 مـن لكـل مفهومـة تكـون بحیـث ثانیـة، ناحیـة مـن ومفرداتهـا فقراتهـا ووضـوح مـن ناحیـة، التحلیـل

وقامت الباحثة بالتأكد من صدق فقرات االسـتبانة   )168: 2001یستخدمها( عبیدات واخرون، 
  بطریقتین:

                      :صدق االستبانة "الصدق الظاهري" -1

  امحكمــــــ 18ســــــتبانة علــــــى مجموعــــــة مــــــن المحكمــــــین تألفــــــت مــــــنعرضــــــت الباحثــــــة اال
اسـتجابت الباحثـة آلراء  ، وقـد)1م (وأسماء المحكمین بالملحق رق  ،االدارة وغیرهافي  متخصصا

وقامـــت بـــإجراء مـــا یلـــزم مـــن حـــذف وتعـــدیل فـــي ضـــوء المقترحـــات المقدمـــة، وبـــذلك المحكمـــین، 
  ).3انظر الملحق رقم ( –النهائیة  افي صورته ةاالستبیان تخرج
  صدق المقیاس: -2

  وینقسم الى:
 لفقرات االستبانه Internal Validityاالتساق الداخلي صدق  -

ستبانة مع المجال الـذي تنتمـي ي مدى اتساق كل فقرة من فقرات االق االتساق الداخلیقصد بصد
 عینـة بیانـات علـى باالعتمـاد المجـاالت لجمیـع صـدق الفقـرات مـن التأكد تم وقد إلیة هذه الفقرة،

طلــب مــنهم االجابــة علــى محتــوى  ،فــراد الدراســة) فــردا مــن أ30قوامهــا ( اســتطالعیة عشــوائیة
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سـتبانة بین كل فقرة من فقـرات مجـاالت اال معامالت االرتباطاستعادتها تم حساب  االسئلة، وبعد
  والدرجة الكلیة للمجال نفسه.

  صدق االتساق الداخلي لفقرات المجال االول:

) معامل االرتباط بین كل فقرة من فقرات مجال " التشخیص السریع 3.1جدول (یوضح 
االرتباط المبینة دالة عند  الذي یبین أن معامالت" والدرجة الكلیة للمجال، و  لحالة المریض

  لما وضع لقیاسه. االمجال صادق وبذلك یعد α= 0.05معنویة  مستوى

  )3.1جدول (
" والدرجة  التشخیص السریع لحالة المریضمعامل االرتباط بین كل فقرة من فقرات مجال " 

  الكلیة للمجال

  الفقرة  م

ون
رس

 بی
مل

معا
  

باط
الرت

ل
 

الحت
ة ا

قیم
ال

ة (
مالی

Si
g

(.  

تساعد تطبیقات الهاتف النقال األطباء على التشخیص السریع  في جمیع أقسام    .1
  العیادة.

.715 *0.000 

توفر تطبیقات الهاتف النقال الحصول على نتائج التحالیل و التقاریر الطبیة  بسرعة    .2
  أعلى من الوسائط األخرى.

.925 *0.000 

 0.000* 810.  ین الطواقم الطبیة باستخدام تطبیقات الهاتف النقال.یمكن تبادل البیانات والمعلومات ب   .3
 0.000* 636.  یساعد تطبیقات الهاتف النقال على توفیر جهود الطواقم الطبیة المختلفة.   .4

تسهل تطبیقات الهاتف النقال عملیة إعداد تقاریر المرضى و إرسالها للجهات المعنیة    .5
  مباشرة.

.869 *0.000 

 0.000* 897.  الدقة في العمل.ات الهاتف النقال إلى  اإلنجاز و ي تطبیقتؤد   .6

7.   
یقتنع الطاقم الطبي بأهمیة تطبیقات الهاتف النقال في التشخیص السریع لحالة 

  المریض.
.899 *0.000 

  . α= 0.05االرتباط دال إحصائیًا عند مستوي داللة  *
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  صدق االتساق الداخلى لفقرات المجال الثانى:

متابعة المرضى "   ) معامل االرتباط بین كل فقرة من فقرات مجال "3.2( جدولیوضح 
      معنویة االرتباط المبینة دالة عند مستوى والدرجة الكلیة للمجال، والذي یبین أن معامالت

0.05  =α لما وضع لقیاسه. االمجال صادق وبذلك یعد  
  )3.2جدول (

  " متابعة المرضى " والدرجة الكلیة للمجالمعامل االرتباط بین كل فقرة من فقرات مجال 

  الفقرة  م

ون
رس

 بی
مل

معا
  

باط
الرت

ل
ة ( 

مالی
الحت

ة ا
قیم

ال
Si

g
(.  

1. 
في إرسال الوصفات واإلرشادات الطبیة للمرضى خارج  SMSیمكن استخدام تقنیة 

 0.000* 716.  العیادة.

2. 
تطبیقات  یتم تبلیغ الطبیب المسئول في حال أي تغییر على حالة المریض باستخدام

 0.000* 814.  الهاتف النقال.

3. 
یتیح الهاتف النقال فرصة االطالع مباشره على حالة المریض في حاالت الطوارئ أو 

  حال سفر الطبیب.
.858 *0.000 

4. 
یسهل تطبیقات الهاتف النقال التنسیق بین األطباء والتمریض والمختبرات واألشعة 

  لمتابعة أي حالة.
.935 *0.000 

5. 
نیات الهاتف النقال في إیجاد حلول عالجیة لحالة المریض من خالل التنسیق تسهم تق

  بین الحالة والملف والطبیب والتمریض.
.903 *0.000 

 0.000* 842.  توجد خطط مستقبلیة لمتابعة حاالت المرض المزمن عبر الهاتف النقال. .6

7. 
جعة لمتابعة حالة تستخدم تقنیات الهاتف النقال في تحدید مواعید الزیارات والمرا

  المریض.
.869 *0.000 

8. 
الطبیب المفتوح و المستمر بین المریض و  تسهل تطبیقات الهاتف النقال عملیة التواصل

  المعالج. 
.824 *0.000 

  . α= 0.05االرتباط دال إحصائیًا عند مستوي داللة  *
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  صدق االتساق الداخلي لفقرات المجال الثالث:

رتباط بین كل فقرة من فقرات مجال " احتواء المواقف ) معامل اال3.3جدول(یوضح 
" والدرجة الكلیة للمجال، والذي یبین أن معامالت االرتباط المبینة دالة عند مستوي  الطارئة
  وبذلك یعتبر المجال صادق لما وضع لقیاسه. α=  0.05معنویة 

  )3.3جدول (

واقف الطارئة " والدرجة الكلیة معامل االرتباط بین كل فقرة من فقرات مجال " احتواء الم
  للمجال

  الفقرة  م

ن 
سو

بیر
مل 

معا
  

باط
الرت

ل
ة ( 

مالی
الحت

ة ا
قیم

ال
Si

g
(.  

 0.000* 796.  تستلزم طبیعة العمل الطارئة استخدام تطبیقات الهاتف النقال. .1

2. 
یربط الهاتف النقال الطبیب بكافة أقسام العیادة ویمكن االستعانة به في المواقف الطارئة 

  ء غیابة وعدم تواجده بالعیادة.أثنا
.753 *0.000 

 0.000* 863.  یمكن عمل اجتماعات افتراضیة وطارئة على شبكات االنترنت باستخدام الهاتف النقال. .3

4. 
یسهل عملیة إرسال التقاریر الطارئة ذات االختصاص لإلدارة بواسطة تطبیقات الهاتف 

 0.000* 818.  النقال.

5. 
لنقالة إلى إكساب الطواقم اإلداریة و الطبیة مهارات التواصل تؤدي تطبیقات الهواتف ا

 0.000* 850.  الفعال في المواقف الطارئة.

6. 
تسهم تطبیقات الهواتف النقالة في تقدیم معلومات دقیقة عن حالة المرضى الطارئة و 

 0.000* 873.  تطور انتشار مرض معین. 

7. 
دثة أوال بأول تدعم حالة قاعدة البیانات تسهم تطبیقات الهاتف النقال بتوفیر بیانات مح

 0.000* 761.  بالعیادة في الحاالت الطارئة.

  . α= 0.05االرتباط دال إحصائیًا عند مستوي داللة  *
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  صدق االتساق الداخلى لفقرات المجال الرابع:

) معامل االرتباط بین كل فقرة من فقرات مجال " مراقبة الحالة 3.4جدول (یوضح 
 االرتباط المبینة دالة عند مستوى " والدرجة الكلیة للمجال، والذي یبین أن معامالتالمرضیة 

  لما وضع لقیاسه. االمجال صادق وبذلك یعد α=  0.05معنویة 
  )3.4جدول (

  معامل االرتباط بین كل فقرة من فقرات مجال " مراقبة الحالة المرضیة " والدرجة الكلیة للمجال

 الفقرة م

ون
رس

 بی
مل

معا
  

باط
الرت

ل
ة ( 

مالی
الحت

ة ا
قیم

ال
Si

g
(.

1.  
یزید استخدام تطبیقات الهاتف النقال من قدرة األطباء على المراقبة المستمرة للحالة 

 0.000* 844. المرضیة دون الحاجة لقراءة الملف الورقي.

2.  0.000* 876. تسهم تطبیقات الهاتف النقال من عمل ملف كامل للمریض مما یسهل مراقبة الحالة. 

3. المعلومات عن المرضى توفر تطبیقات الهاتف النقال سرعة عالیة في نقل البیانات و  
خر داخل المستشفى.من قسم إلى آ  

.926 *0.000 

4. یساعد استخدام تطبیقات الهاتف النقال على اكتشاف التغیرات  في نتائج التحالیل  
 للمرضى والحالة المرضیة.

.939 *0.000 

5.  
النقال  في إتمام التواصل بین فروع العیادات المختلفة وتسهیل مهام  یساعد الهاتف

 العمل في حاالت الطوارئ.
.704 *0.000 

6. استعالم  حجوزات المرضى الكترونیا.یسهم في إنجاز و    .736 *0.000 
7.  0.000* 773. تحسن تطبیقات الهواتف النقالة  نوعیة القرارات الطبیة المتخذة. 

  . α= 0.05ال إحصائیًا عند مستوي داللة االرتباط د *
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  صدق االتساق الداخلي لفقرات المجال الخامس:

 ) معامل االرتباط بین كل فقرة من فقرات مجال " مدى دعم اإلدارة3.5جدول (یوضح 
     معنویة االرتباط المبینة دالة عند مستوى " والدرجة الكلیة للمجال، والذي یبین أن معامالت

0.05  =α لما وضع لقیاسه. االمجال صادق وبذلك یعد  
  )3.5جدول (

  معامل االرتباط بین كل فقرة من فقرات مجال " مدى دعم اإلدارة " والدرجة الكلیة للمجال

  الفقرة  م

ون
رس

 بی
مل

معا
  

باط
الرت

ل
ة ( 
مالی

الحت
ة ا

قیم
ال

Si
g

(.

 0.000* 789. تدعم اإلدارة استخدام تطبیقات الهاتف النقال في العیادة. .1
 0.000* 737. یتم القیام بأعمال صیانة فوریة لألجهزة والشبكات عند حدوث أي أعطال. .2
 0.000* 899. توفر اإلدارة كل اإلمكانات الالزمة الستخدام تطبیقات الهاتف النقال. .3

4. 
تقتنع اإلدارة بأهمیة عمل خطط إستراتیجیة لتطویر استخدام تقنیات تطبیقات الهواتف 

 النقالة.
.905 *0.000 

داخل العیادة. عدة بیانات للمرضى ذات مستوى عالٍ تدعم اإلدارة تطویر قا .5  .733 *0.000 
 0.000* 782. تتواصل اإلدارة مع الطواقم الطبیة من خالل تطبیقات الهاتف النقال. .6

7. 
یوجد خطة لإلدارة بخفض التكالیف المادیة للمعامالت الورقیة بحال التعامل مع 

اتف النقالة .تطبیقات الهو   
.862 *0.000 

8. 
یوجد خطة لدعم عملیة تحسین أداء العمل في العیادة من خالل توفیر تطبیقات الهاتف 

 النقال .
.870 *0.000 

 0.000* 897. توفیر تطبیقات للهواتف النقالة  یدعم القرارات اإلداریة المتخذة. .9
  . α= 0.05االرتباط دال إحصائیًا عند مستوي داللة  *
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  Structure Validityالصدق البنائي  •

د األداة یعتبر الصدق البنائي أحد مقاییس صدق األداة الذي یقیس مدى تحقق األهداف التي تری
الكلیة لفقرات ارتباط كل مجال من مجاالت الدراسة بالدرجة  الوصول إلیها، ویبین مدى

والتى سبق  ا) فرد30ت الحجم (حیث تم استخدام العینة العشوائیة االستطالعیة ذا ستبانة.اال
  استخدامها في قیاس االتساق الداخلي.

عند ) أن جمیع معامالت االرتباط في جمیع مجاالت اإلستبانة دالة إحصائیًا 3.6یبین جدول (
  لقیاسه. تلما وضعمجاالت االستبانة صادقة  جمیع ، وبذلك تعدα=  0.05معنویة  مستوى

  
  )3.6جدول (

  درجة كل مجال من مجاالت اإلستبانة والدرجة الكلیة لإلستبانةمعامل االرتباط بین 

  معامل بیرسون  المجال  م
  لالرتباط

القیمة 
  (.Sig)االحتمالیة

 0.000* 844. التشخیص السریع لحالة المریض.   .1
 0.000* 908. متابعة المرضى.   .2
 0.000* 884. احتواء المواقف الطارئة.   .3
 0.000* 859. مراقبة الحالة المرضیة.   .4
 0.000* 795. مدى دعم اإلدارة.   .5

  . α= 0.05االرتباط دال إحصائیًا عند مستوي داللة  *        
  

  Reliabilityثبات اإلستبانة   3.8
أكثـر مـن مـرة لو تم إعـادة توزیعهـا ستبانة نفس النتیجة یقصد بثبات االستبانة أن تعطي هذه اال 

بانة یعنــي االســتقرار فــي نتــائج ســتن ثبــات االشــروط، أو بعبــارة أخــرى أتحــت نفــس الظــروف وال
ستبانة وعدم تغییرها بشكل كبیر فیما لو تم إعادة توزیعها على األفراد عدة مرات خالل فترات اال

  زمنیة معینة.
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  ستبانة الدراسة من خالل:وقد تحققت الباحثة من ثبات ا

  :Cronbach's Alpha Coefficient معامل ألفا كرونباخ   

 ةلألدا الداخلي الثبات لقیاس المستخدمة المعادالت أشهر من كرونباخ ألفا عاملم یعتبر
) 30(الحجـم  ذات االسـتطالعیة العشـوائیة العینـة اسـتخدام تـم الدراسة أداة ثبات على وللوقوف ،

 معامـل حسـاب في البنائي والصدق الداخلي االتساق مدى قیاس في استخدامها فردا والتى سبق
 تعـد القیمـة ) وهـذه(0.972ككل  لالستبانة كرونباخ ألفا معامل قیمة أن تبین وقد ألفا كرونباخ،

 على للحكم المحك أن المختصین من كثیر یرى حیث الدراسة، أداة ثبات لمدى مرتفعة ومطمئنة
 تسـفر أن یمكـن الـذي النتـائج ثبـات إلـى یشـیر الـذي ) األمـر0.5هـو( كرونبـاخ ألفا كفایة معامل

  ).2008(جودة، تطبیقها عند اسةالدر  أداة عنها
  )3.7جدول (

  معامل ألفا كرونباخ لقیاس ثبات اإلستبانة
عدد   المجال  م

  الفقرات
معامل ألفا 
  كرونباخ

الصدق 
  الذاتي*

 0.958 0.918 7 التشخیص السریع لحالة المریض. .1
 0.971 0.943 8 متابعة المرضى. .2
 0.957 0.915 7 احتواء المواقف الطارئة. .3
 0.962 0.925 7 بة الحالة المرضیة.مراق .4
 0.971 0.943 9 مدى دعم اإلدارة. .5

 0.986 0.972 38  جمیع المجاالت السابقة
  الصدق الذاتي = الجذر التربیعي الموجب لمعامل ألفا كرونباخ*

) أن قیمة معامل ألفا كرونباخ مرتفعة لكل 3.7واضح من النتائج الموضحة في جدول (
). 0.972)  بینمـــا بلغـــت لجمیـــع فقـــرات اإلســـتبانة (0.915،0.943ین (مجـــال حیـــث تتـــراوح بـــ

بینمـا بلغـت لجمیـع   )0.957،0.971وكذلك قیمة الثبات مرتفعة لكـل مجـال حیـث تتـراوح بـین (
  ) وهذا یعنى أن معامل الثبات مرتفع.0.986فقرات اإلستبانة (

). وتكـون الباحثـة قـد 3ستبانة في صورتها النهائیة كما هي في الملحق (وبذلك تكون اال
ــــات  ــــة تامــــة بصــــحة اال ،ســــتبانة الدراســــةاتأكــــدت مــــن صــــدق وثب ســــتبانة ممــــا یجعلهــــا علــــى ثق

  .ى تساؤالت الدراسةوصالحیتها لتحلیل النتائج واإلجابة عل
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  :Normality Distribution Test اختبار التوزیع الطبیعي  

 K-S)(  Kolmogorov-Smirnovسـمرنوف  –اختبـار كولمجـوروف  تـم اسـتخدام
Test وكانــت النتــائج كمــا هــي الختبــار مــا إذا كانــت البیانــات تتبــع التوزیــع الطبیعــي مــن عدمــه ،

  ).3.8مبینة في جدول (
  )3.8جدول (

  یوضح نتائج اختبار التوزیع الطبیعي

القیمة االحتمالیة   المجال  م 
(Sig.) 

 0.612 التشخیص السریع لحالة المریض. .1
 0.512 متابعة المرضى. .2
 0.560 احتواء المواقف الطارئة. .3
 0.475 مراقبة الحالة المرضیة. .4
 0.821 مدى دعم اإلدارة. .5

 0.831  جمیع مجاالت االستبانة
  

جمیـــع ل (.Sig)) أن القیمـــة االحتمالیـــة 3.8واضـــح مـــن النتـــائج الموضـــحة فـــي جـــدول (
0.05αمســـتوى الداللـــة أكبـــر مـــن مجـــاالت الدراســـة كانـــت  وبـــذلك فـــإن توزیـــع البیانـــات لهـــذه  =

 ارات المعلمیة لإلجابة علـى تسـاؤالتحیث سیتم استخدام االختبالمجاالت یتبع التوزیع الطبیعي، 
  الدراسة. 

  

  المعالجات اإلحصائیة المستخدمة في الدراسة  3.9
 Statistical Package forستبانة من خـالل برنـامج التحلیـل اإلحصـائي تم تفریغ وتحلیل اال

the Social Sciences  (SPSS).  

  وقد تم استخدام األدوات اإلحصائیة التالیة: 

النسب المئویة والتكرارات والمتوسط الحسـابي: یسـتخدم هـذا األمـر بشـكل أساسـي ألغـراض  -1
 . معرفة تكرار فئات متغیر ما ویتم االستفادة منها في وصف عینة الدراسة
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 )، لمعرفة ثبات فقرات اإلستبانة.Cronbach's Alphaاختبار ألفا كرونباخ( -2

الختبار مـا  K-S) (  Kolmogorov-Smirnov Testسمرنوف –اختبار كولمجوروف  -3
  إذا كانت البیانات تتبع التوزیع الطبیعي من عدمه.

) لقیـاس درجـة االرتبـاط: Pearson Correlation Coefficientمعامل ارتباط بیرسـون ( -4
. وقــد تــم اســتخدامه لحســاب االتســاق العالقــة بــین متغیــرین یقــوم هــذا االختبــار علــى دراســة

 الداخلي والصدق البنائي لالستبانة .

متوسـط درجـة االسـتجابة لمعرفـة مـا إذا كانـت  )T-Test( فـي حالـة عینـة واحـدة Tاختبار  -5
أم زادت أو قلــت عــن ذلــك. ولقــد تــم اســتخدامه  6الدرجــة المتوســطة وهــي  قــد وصــلت إلــى

 .جابة على التساؤالتاإللكل فقرة من فقرات االستبانة و متوسط للتأكد من داللة ال

) لمعرفـة مـا إذا كـان Independent Samples T-Test( فـي حالـة عینتـین Tاختبـار  -6
 هناك فروقات ذات داللة إحصائیة بین مجموعتین من البیانات المستقلة. 

) One Way Analysis of Variance) ANOVAاختبـار تحلیـل التبـاین األحـادي  -7
لمعرفـة مــا إذا كـان هنــاك فروقـات ذات داللــة إحصــائیة بـین ثــالث مجموعـات أو أكثــر مــن 

 البیانات.



 

- 83  - 
 

 الرابعالفصل 

  
  
  

  الفصل الرابع
  

  جابة على تساؤالت الدراسةتحلیل البیانات و اإل
  

 مقدمة §
 لعینة الدراسة وفق البیانات الشخصیة الوصف االحصائى §
 االجابة على تساؤوالت الدراسة §
 جال االول تحلیل فقرات الم §
 تحلیل فقرات المجال الثاني §
 تحلیل فقرات المجال الثالث §
 تحلیل فقرات المجال الرابع §
 تحلیل فقرة المجال الخامس §
 تحلیل جمیع فقرات االستبیان §
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  الفصل الرابع
  حتليل البيانات و اإلجابة على تساؤالت الدراسة

  المقدمة 4.1
، وذلك من جابة على تساؤالت الدراسةتحلیل البیانات واإلیتضمن هذا الفصل عرضًا ل

ستبانة والتي تم التوصل إلیها من الدراسة واستعراض أبرز نتائج اال خالل اإلجابة عن أسئلة
العمر، و الجنس، خالل تحلیل فقراتها، والوقوف على متغیرات الدراسة التي اشتملت على (

إجراء المعالجات اإلحصائیة  لذا تمطبیعة العمل)، و عدد سنوات الخبرة، و العلمي، و المؤهل و 
للبیانات المتجمعة من إستبانة الدراسة، إذ تم استخدام برنامج الرزم اإلحصائیة للدراسات 

  للحصول على نتائج الدراسة التي سیتم عرضها وتحلیلها في هذا الفصل.  (SPSS)االجتماعیة 

  الوصف اإلحصائي لعینة الدراسة وفق البیانات الشخصیة   4.2
  البیانات الشخصیة عینة الدراسة وفق لخصائص یلي عرض وفیما 

  توزیع عینة الدراسة حسب العیادة -
  العیادةتوزیع عینة الدراسة حسب ): 4.1جدول ( 

عدد االستبانات  العیادة
 النسبة المئویة % المستردة

 12.6 21 خان یونس المعسكر
 5.9 10 الیاباني - خانیونس

 13.2 22 النصیرات
 17.4 29 الرمال
 8.9 15 الشاطئ
 8.9 15  الصبرة

 7.8 13  الشیخ رضوان
 10.8 18  الصفطاوي
 14.4 24  غزة المدینه
 100.0 167  المجموع
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فــي عیــادة  مــن عینــة الدراســة یعملــون% 17.4) أن مــا نســبته 4.1یتضــح مــن جــدول (
عیـادة یعملـون فـي  %13.2،  -غـزة المدینـةیعملـون فـي عیـادة  % 14.4، الرمـال (السـویدى) 

لـــون فـــي عیـــادة یعم 10.8% خـــان یـــونس المعســـكر، یعملـــون فـــي عیـــادة  %12.6، اتر النصـــی
ـــون فـــي كـــل مـــن عیـــادة الصـــبرة وعیـــادة الشـــاطئ، % 8.9الصـــفطاوى،  ـــة الدراســـة یعمل مـــن عین

   عیادة خان یونس الیابانى.  یعملون في  5.9%یعملون في عیادة الشیخ رضوان،  7.8%

ة یــادات كبیــرة تــم تصــنیفها فــي وكالــة الغــوث حســب الكثافــنــه یوجــد عوهــذا یرجــع إلــى أ 
 ،وعــدد المرضــى المســجلینالمــوظفین عــدد كبــر عیــادة مــن حیــث الســكانیة فعیــادة الرمــال تعتبــر أ

 ثــم عیــادة ،ثــم تــأتى عیــادة غــزة المدینــة ،یحة ممكنــهكبــر شــر م الخــدمات الصــحیة ألوبالتــالي تقــدی
ثـم عیـادة  ،ثم عیادتى الصبرة والشاطئ ،لصفطاوىثم عیادة ا ،ثم معسكر خان یونس ،النصیرات

(مــــن خــــالل مقابلــــة مــــع الــــدكتور محمــــد  عیــــادة خــــان یــــونس الیابــــانى.واخیــــرا   ،الشــــیخ رضــــوان
  19/8/2013 المقادمة)

  
 توزیع عینة الدراسة حسب الجنس -

  الجنس توزیع عینة الدراسة حسب ):4.2جدول ( 
  

 النسبة المئویة % العدد الجنس
 38.9 65 ذكر
 61.1 102 أنثى

 100.0 167 المجموع

% 61.1% من عینة الدراسة ذكور، بینما 38.9) أن ما نسبته 4.2یتضح من جدول (
نـاث مالحـظ أن هنـاك عـدد كبیـر مـن اإلفمـن الغالبیـة التمـریض انـاث  نإلى أوذلك یرجع ، إناث

 ،م والطفــلیــة األعیــادات الوكالــة تهــتهم برعا كثــر الخــدمات المقدمــة فــيألن أیدرســون تمــریض و 
، وقســـم تطعـــیم وقســـم تنظـــیم االســـرة ،قســـام  مثـــل قســـم متابعـــة الحوامـــل ومـــا بعـــد الـــوالدةهنـــاك أف

المتـرددین علـى  ن% مـ60ن مـع مالحظـة أكثـر مـن غیره.تحتاج إلى العنصر النسائي أطفال األ
 بتـــــاریخ مـــــع الـــــدكتور محمـــــد المقادمـــــة)(مقابلـــــة .الخدمـــــة هـــــم مـــــن الســـــیداتالعیـــــادات ومتلقـــــي 

19/8/2013  
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 توزیع عینة الدراسة حسب العمر -
  العمرتوزیع عینة الدراسة حسب ): 4.3جدول ( 

  
 النسبة المئویة % العدد العمر

 33.5 56  سنة 30أقل من 
 33.5 56 سنة 40أقل من - 30
 22.2 37  سنة 50أقل من  - 40

 10.8 18  سنة فأكثر 50
 100.0 167  المجموع

 30% من عینة الدراسة أعمارهم أقل من  33.5نسبته ) أن ما 4.3یتضح من جدول (
 - 40تتراوح أعمارهم من  % 22.2 وسنة،  40منأقل  - 30منعمارهم أتتراوح  33.5و ،سنة

% من العینة  67ى ما نسبتهأسنة فأكثر.  50% أعمارهم 10.8سنة، بینما  50أقل من 
لعیادات هم من الشباب في االكثیر من العاملین مما یدل على أن  ،سنة 40عمارهم تقل عن أ

سع في الخدمات الصحیة افقیا لتو لذلك یرجع بالحیویة والنشاط والرغبة في العمل. و  والذى یمتاز
لى افتتاح مراكز جدیدة باإلضافة إ (توظیفات)  فهناك العدید من التوسع داخل العیادات ورأسیا،

خالل توظیف بنسبة عالیة ال مما یساعد على یرجع لزیادة عدد السكان في قطاع غزة صحةلل
بتاریخ قابلة مع الدكتور محمد المقادمة) (م .تعیین كفاءات شبابیة جدیدةو  السنوات االخیرة
19/8/2013.  

  
  توزیع عینة الدراسة حسب المؤهل العلمي -

  المؤهل العلمي توزیع عینة الدراسة حسب ):4.4جدول ( 
 النسبة المئویة % العدد المؤهل العلمي

 24.0 40 دبلوم
 67.1 112 بكالوریوس
 8.4 14  ماجستیر
 0.6 1  دكتوراه
 100.0 167  المجموع
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% مـــن عینــــة الدراســــة یحملــــون درجــــة 24.0 ) أن مــــا نســــبته 4.4یتضـــح مــــن جــــدول (
%  0.6% یحملون درجة الماجستیر، بینما  8.4% یحملون درجة البكالوریوس، 67.1الدبلوم، 

غلب موظفي العیادة ن نسبة حملة البكالوریوس عالیة ألن أوهذا یوضح أ یحملون درجة الدكتوراه
تمریض وهم من حملة شهادة البكالوریوس كما یوجد مهن طبیة مثل العالج الطبیعي والمختبرات 

ـــة الغـــوث إلـــى باالضـــافة  ،وجمـــیعهم مـــن حملـــة شـــهادات البكـــالوریوس أن خـــدمات عیـــادات وكال
إلــى أطبـاء متخصصــون و تكتفـي بحملــة شــهادة  تقتصـر علــى الرعایـة االولیــة لـذا فهــي ال تحتـاج

  .البكالوریوس

  
  توزیع عینة الدراسة حسب عدد سنوات الخبرة -

  عدد سنوات الخبرةتوزیع عینة الدراسة حسب ):  4.5جدول (
 النسبة المئویة % العدد عدد سنوات الخبرة

 26.3 44 سنوات 5أقل من 
 26.9 45 سنوات 10أقل من  - 5من 
 16.8 28 سنة 15أقل من  - 10من 

 29.9 50  سنة فأكثر 15
 100.0 167 المجموع

  

% من عینة الدراسة سنوات الخبرة لدیهم 26.3) أن ما نسبته 4.5یتضح من جدول (
 16.8وسنوات،  10أقل من  - 5% تتراوح سنوات الخبرة لدیهم من 26.9وسنوات،  5أقل من 

% سنوات الخبرة لدیهم 29.9نة، بینما س  15أقل من  – 10% تتراوح سنوات الخبرة لدیهم من 
ن هناك ارتفاع فى نسبة من یمتلكون خبرة في المجال الطبي . وهنا ترى الباحثة أسنة فأكثر 15

فر عامل الخبرة لدى العاملین في عیادات وكالة تو  وهذا یدل على ،سنه15والتى تزید عن 
   ومقدرته على فهم المتطلبات الخاصة بالعمل. الغوث

 ،ه النتیجة لغالبیة الفئة المستهدفة كونها من حملة شهادة الدبلوم و البكالوریوستعزى هذ
مقانة مع حملة شهادة الماجستیر طلبات الدراسة قلیل تحیث الفترة الزمنیة الدراسیة النهاء م

  كبر للعمل و إكتساب الخبرة .أكسبهم فترة زمنیة أمما  ،الدكتوراةو 
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 العمل توزیع عینة الدراسة حسب طبیعة  -
 طبیعة العمل توزیع عینة الدراسة حسب):4.6جدول ( 

 النسبة المئویة % العدد  طبیعة العمل
 44.3 74 تمریض
 34.7 58 طبي

 21.0 35 طبي مساند
 100.0 167  المجموع

  

% من عینة الدراسة طبیعة عملهم 44.3 ) أن ما نسبته 4.6یتضح من جدول(
وهذا طبیعي % طبیعة عملهم طبي مساند.21.0ا % طبیعة عملهم طبي، بینم24.7تمریض، 

 و ثالث ممرضات، مثال نجد ممرضتین أتقریبان التمریض یعمل في كل قسم في العیادات أل
یضا في متابعة الحوامل ، أخرى، في الوقت الذى ال یوجد أى دكتور أو مهن طبیة أفي التطعیم

خرى ، وال نجد اى طبیب أو مهن أیهممرضات قابلة قانون أو ثالث قابلة قانونیةنجد ممرضتین 
خر ثم مرحلة آ ،بدایة الحملمرحلة في  ،فحص الحاملل( طبیب النساء فقط دكتورة واحدة 

ظ كما نالح ،وفي حاالت الحمل الخطر فقط والمتابعة الدوریة تكون لدى القابالت) ،الحمل
  )للعیادات حثةالبا .( حسب زیارةسرةفي قسم تنظیم األو قابلة قانونیة وجود ممرضة أ

   اإلجابة على تساؤالت الدراسة 4.3
لعینة الواحدة،  Tلإلجابة على تساؤالت الدراسة تم استخدام االختبارات المعلمیة (اختبار

T- هذه االختبارات مناسبة في حالة وجود أن توزیع لعینتین مستقلتین، التباین األحادي (
 One)للعینة الواحدة  Tباستخدام اختبار قامت الباحثة  البیانات یتبع التوزیع الطبیعي.

Sample T-test )  االستبانة  فإذا كانت  ( فقرات لتحلیل Sig ( Sig>0.05 من  أكبر
 جوهریاً  یختلف ال الدراسة موضع الظاهرة حول األفراد آراء متوسط الحالة یكون في هذه 0.05

فإن   0.05أقل من  Sig< (Sig  ( 0.05ذا كانت ، أما إ6وهي  ،الموافقة المتوسطة عن
 تحدید یمكنفراد یختلف جوهریا عن درجة الموافقة المتوسطة، وفي هذه الحالة متوسط آراء األ

 وذلك . المتوسطة الموافقة درجة عن جوهریة بصورة ینقص أو یزید بةااإلج متوسط كان إذا ما
 لإلجابة الحسابي توسطالم أن فمعناه موجبة، االختبار قیمة كانت فإذا االختبار قیمة خالل من
  .صحیح والعكس المتوسطة الموافقة درجة عن یزید
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  ولتحلیل فقرات المجال األ  4.4 
الهــاتف النقــال فــي التشــخیص الســریع  تطبیقــات ســتخدام إمكانیــة إالتســاؤل األول: مــا مــدى 

  لحالة المریض.

درجة االستجابة قد  متوسطلمعرفة ما إذا كانت  Tلإلجابة على هذا التساؤل تم استخدام اختبار 
  )4.7النتائج موضحة في جدول ( أم ال. 6درجة الموافقة المتوسطة وهي  وصلت إلى

  )4.7جدول (
" التشخیص السریع  لكل فقرة من فقرات مجال (.Sig)المتوسط الحسابي وقیمة االحتمال 

  لحالة المریض 

  الفقرة م

بي
سا

الح
ط 

وس
لمت

ا
ي  

ساب
الح

ط 
وس

لمت
ا

بي
نس

ال
بار 
الخت

ة ا
قیم

یة   
مال

الحت
ة ا

قیم
ال

)
Si

g
یب .)

لترت
ا

  

تساعد تطبیقات الهاتف النقال األطباء على التشخیص السریع  في   .1
  جمیع أقسام العیادة.

4.68 46.77 -6.77 *0.000 7 

توفر تطبیقات الهاتف النقال الحصول على نتائج التحالیل و   .2
  التقاریر الطبیة  بسرعة أعلى من الوسائط األخرى.

5.58 55.81 -1.93 *0.028 5 

یمكن تبادل البیانات والمعلومات بین الطواقم الطبیة باستخدام   .3
  تطبیقات الهاتف النقال.

6.62 66.17 3.01 *0.002 1 

ساعد تطبیقات الهاتف النقال على توفیر جهود الطواقم الطبیة ت  .4
  المختلفة.

6.42 64.18 2.10 *0.019 2 

داد تقاریر المرضى و تسهل تطبیقات الهاتف النقال عملیة إع  .5
  إرسالها للجهات المعنیة مباشرة.

6.00 60.00 0.00 0.500 3 

 4 0.099 1.30- 57.03 5.70  نجاز و الدقة في العمل.ي تطبیقات الهاتف النقال إلى  اإل تؤد  .6

یقتنع الطاقم الطبي بأهمیة تطبیقات الهاتف النقال في التشخیص   .7
  السریع لحالة المریض.

5.38 53.80 -2.89 *0.002 6 

  0.089 1.35- 57.64 5.76  جمیع فقرات المجال معاً  
0.05αالمتوسط الحسابي دال إحصائیًا عند مستوي داللة * =  
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  ) یمكن استخالص ما یلي:4.7من جدول (

یمكن تبادل البیانات والمعلومات بین الطواقم الطبیة  للفقرة الثالثة "المتوسط الحسابي 
) أي أن المتوسط 10(الدرجة الكلیة من  6.62باستخدام تطبیقات الهاتف النقال " یساوي 

 0.002تساوي )Sig(.القیمة االحتمالیة وأن 3.01  %، قیمة االختبار66.17الحسابي النسبي 
0.05αلذلك تعتبر هذه الفقرة دالة إحصائیًا عند مستوى داللة   ن متوسط مما یدل على أ، =

وهذا یعني أن هناك  ،6وهي  ، درجة االستجابة لهذه الفقرة قد زاد عن درجة الموافقة المتوسطة
 أفراد العینة على هذه الفقرة. موافقة من 

تساعد تطبیقات الهاتف النقال األطباء على  للفقرة األولى "المتوسط الحسابي 
أي أن المتوسط الحسابي النسبي  4.68التشخیص السریع  في جمیع أقسام العیادة " یساوي 

لذلك  ، 0.000تساوي  )Sig(.القیمة االحتمالیة ، وأن 6.77-%، قیمة االختبار 46.77
0.05αتعتبر هذه الفقرة دالة إحصائیًا عند مستوى داللة  مما یدل على أن متوسط درجة ، =

وهذا یعني أن هناك ، 6المتوسطة وهي  عن درجة الموافقة االستجابة لهذه الفقرة قد انخفض
  غیر موافقة من قبل أفراد العینة على هذه الفقرة. 

، 5.76یساوي  لجمیع فقرات المجال معا بشكل عام یمكن القول بأن المتوسط الحسابي
القیمة االحتمالیة ، وأن 1.35-%، قیمة االختبار 57.64وأن المتوسط الحسابي النسبي یساوي 

.)Sig( غیر دال  التشخیص السریع لحالة المریضلذلك یعتبر مجال  "  ، 0.089تساوي "
0.05αإحصائیًا عند مستوى داللة  مما یدل على أن متوسط درجة االستجابة لهذا المجال ، =

وهذا یعني أن هناك موافقة متوسطة  ،6ال یختلف جوهریًا عن درجة الموافقة المتوسطة وهي 
 اد العینة على فقرات هذا المجال.من قبل أفر 

لباحثة حصول الفقرة الثالثة على أعلى ترتیب تأكیدا تعزو ا تعلیق على الفقرة الثالثة:
تحتاج  الصحي ن طبیعة العمل ، وذلك ألهمیة تبادل المعلومات والبیانات بین العاملینعلى أ

ون وتبادل المعلومات نه یمكن تطویر العمل من خالل التعا، حیث إلى مثل هذا التبادلإ
   .الطواقم الطبیة العاملة بالمراكزوالبیانات بین كافة 

قد  خیرة حصول هذه الفقرة على المرتبه األ وتعزو الباحثة ولى:تعلیق على الفقرة األ       
م البرامج وكذلك عدم استخدا ،یكون السبب عدم االستخدام الصحیح لتطبیقات الهاتف النقال

یجابا على ى ینعكس بدوره على التشخیص سلبا أو إدقة في هذا المجال والذكثر التى تكون أ
  التشخیص السریع والسلیم للمرضى. 
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ن التشخیص السریع لحالة المریض ناتج من خالل قدرة العاملین في العیادات وكذلك إ
وذلك بهدف سرعة  ،النقالتف على مدى تبادل المعلومات والبیانات باستخدام تطبیقات الها

نتائج التحالیل والتقاریر التشخیص لحالة المریض والذى بدوره یساعد على الحصول على 
رسال التقاریر الطبیه للمرضى وقت والجهد مع التأكید على سرعة إمما یوفر من ال بسرعة أكبر،

د مما یزی ،عمال بصورة دقیقةالمعنیه الذى بدوره ینعكس على األفي الوقت المناسب للجهات 
  في عیادات وكالة الغوث. ة وكفاءة العمل من فاعلی

نه یمكن تبادل البیانات و المعلومات بین الطواقم الطبیة من أ من كل ما تقدم تبین
رغبة العاملین في عیادات وكالة الغوث وتشغیل  تبین ، كماخالل تطبیقات الهاتف النقال

الهم، وذلك لقناعتهم بإمكانیة عمبیقات الهاتف النقال في أالالجئین الفلسطینیة نحو استخدام تط
وتشخیصیة  طبیةمساهمة تطبیقات الهاتف النقال في حل الكثیر من المشاكل، وتقدیم معلومات 

ن هناك حاجة الوسائط األخرى، كما یتضح أو حتى أسرع من اإلجراءات الورقیة أبصورة 
یوفره من دقة لما  ، لتشجیع العاملین على استخدام تطبیقات الهاتف النقال في التشخیص

  العمل. داءأ وسرعة في

في التي تشیر و  ،) Hayajenh: 2006(  مع دراسة هذه الدراسة نتائج و تتفق  
االتصاالت بین األطباء و األقسام لكتروني على زیادة فعالیة نتائجها إلى مساهمة النظام اإل

% من 76 ) أظهرت أن Hayajenhضافة إلى أن دراسة ( باإل .داخل المستشفى  خرىاأل
  هذا الواقع یحول دون تكامل أهداف النظام.، و على علم تام بجمیع میزات النظام واطباء لیساأل
ن إستخدام التقنیة الحدیثة )، والتي أكدت نتائجها بأ2009ضافة أنها تتفق مع دراسة (مري:باإل

في إنجاز یعكس بقوة تسهیل إجراءات العمل و إنجاز أكبر كم من المعامالت یومیا و الدقة 
       المعامالت.
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  تحلیل فقرات المجال الثانى 4.5
  الهاتف النقال في متابعة المرضى.تطبیقات ستخدام إمكانیة إ التساؤل الثاني: ما مدى

معرفة ما إذا كانت متوسط درجة اإلستجابة قد ل Tلإلجابة على هذا التساؤل تم استخدام اختبار 
  ).4.8النتائج موضحة في جدول ( أم ال. 6طة وهي درجة الموافقة المتوس وصلت إلى

  
  )4.8جدول (

  متابعة المرضى " لكل فقرة من فقرات مجال " (.Sig)المتوسط الحسابي وقیمة االحتمال 

  الفقرة م
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1.  
في إرسال الوصفات واإلرشادات  SMSیمكن استخدام تقنیة 

  الطبیة للمرضى خارج العیادة.
5.02 50.18 -4.17 *0.000 8 

2.  
یتم تبلیغ الطبیب المسئول في حال أي تغییر على حالة 

  المریض باستخدام تطبیقات الهاتف النقال .
6.11 61.14 0.54 0.296 4 

یتیح الهاتف النقال فرصة االطالع مباشره على حالة المریض   .3
  ي حاالت الطوارئ أو حال سفر الطبیب.ف

5.98 59.76 -0.11 0.457 5 

4.  
یسهل تطبیقات الهاتف النقال التنسیق بین األطباء والتمریض 

  والمختبرات واألشعة لمتابعة أي حالة.
6.54 65.45 2.51 *0.006 2 

تسهم تقنیات الهاتف النقال في إیجاد حلول عالجیة لحالة المریض   .5
 6 0.080 1.41- 56.99 5.70  بین الحالة والملف والطبیب والتمریض. من خالل التنسیق

6.  
توجد خطط مستقبلیة لمتابعة حاالت المرض المزمن عبر 

  الهاتف النقال.
5.24 52.44 -3.64 *0.000 7 

7.  
تستخدم تقنیات الهاتف النقال في تحدید مواعید الزیارات 

  والمراجعة لمتابعة حالة المریض.
6.54 65.45 2.48 *0.007 2 

8.  
المفتوح و المستمر  تسهل تطبیقات الهاتف النقال عملیة التواصل

 1 0.000* 3.80 67.90 6.79  الطبیب المعالج. بین المریض و 

  0.487 0.03- 59.95 5.99  جمیع فقرات المجال معاً  
0.05α* المتوسط الحسابي دال إحصائیًا عند مستوي داللة  =.  
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  ) یمكن استخالص ما یلي:4.8ل (من جدو 

المفتوح  تسهل تطبیقات الهاتف النقال عملیة التواصلللفقرة الثامنة " المتوسط الحسابي 
أي أن  ، )10(الدرجة الكلیة من  6.79الطبیب المعالج " یساوي والمستمر بین المریض و 

 )Sig(.مالیة القیمة االحت، وأن 3.80%، قیمة االختبار67.90المتوسط الحسابي النسبي 
0.05αلذلك تعتبر هذه الفقرة دالة إحصائیًا عند مستوى داللة  ،0.000تساوي  مما یدل ، =

وهذا  ،6على أن متوسط درجة االستجابة لهذه الفقرة قد زاد عن درجة الموافقة المتوسطة وهي 
 یعني أن هناك موافقة من قبل أفراد العینة على هذه الفقرة. 

لفقرة الرابعة " یسهل تطبیقات الهاتف النقال التنسیق بین أیضا المتوسط الحسابي ل
(الدرجة الكلیة من  6.54االطباء والتمریض والمختبرات واالشعة لمتابعة أى حالة" یساوى 

، وأن 2.51، قیمة االختبار عند مستوى داللة 65.4ن المتوسط الحسابى النسبي ، أى أ)10
عند مستوى داللة  حصائیاً تعتبر هذه الفقرة دالة إلذلك  ،0.006) تساوى Sig( القیمة االحتمالیة

0.05α قد زاد عند درجة الموافقة ن متوسط درجة االستجابة لهذه الفقرة ، مما یدل على أ=
 فراد العینة على هذه الفقرة.، وهذا یعني أن هناك موافقة من قبل أ6المتوسطة وهى 

في إرسال الوصفات  SMSیمكن استخدام تقنیة  للفقرة األولى "ط الحسابي المتوس
أي أن المتوسط الحسابي النسبي 5.02 واإلرشادات الطبیة للمرضى خارج العیادة " یساوي 

لذلك تعتبر  0.000تساوي  )Sig(.القیمة االحتمالیة ، وأن 4.17-%، قیمة االختبار  50.18
0.05αمستوى داللة  هذه الفقرة دالة إحصائیًا عند درجة  مما یدل على أن متوسط، =

وهذا یعني أن هناك  ،6نخفض عن درجة الموافقة المتوسطة وهي االستجابة لهذه الفقرة قد إ
  غیر موافقة من قبل أفراد العینة على هذه الفقرة. 

توسط الحسابي ، وأن الم5.99بشكل عام یمكن القول بأن المتوسط الحسابي یساوي 
تساوي  )Sig(.حتمالیة القیمة اإل، وأن 0.03-%، قیمة االختبار 59.95النسبي یساوي 

0.05α" غیر دال إحصائیًا عند مستوى داللة  متابعة المرضىلذلك یعتبر مجال "  0.487 = ،
عن درجة الموافقة ستجابة لهذا المجال ال یختلف جوهریًا على أن متوسط درجة اإلمما یدل 

وهذا یعني أن هناك موافقة متوسطة من قبل أفراد العینة على فقرات هذا  ،6المتوسطة وهي 
  المجال. 
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أعلى ترتیب یرجع  على تعزو الباحثة حصول الفقرة الثامنة :تعلیق على الفقرة الثامنة
د من عملیة التواصل ن تطبیقات الهاتف النقال تزیالعاملین في عیادات الوكالة على أدراك إلى إ

یض وخاصة متابعة مما ینعكس على حالة المرض عند المر  ،المفتوح بین المریض والطبیب
  وقات العمل الرسمیة.حالة المرضى في أوقات غیر أ

 حیث ،خیرةحصول هذه الفقرة على المرتبة األ تعزو الباحثة ولى:تعلیق على الفقرة األ
لى عدم توافر الخبرة الكافیة للطبیب في ، باإلضافة إلى وقت ودقة في المتابعةإنها تحتاج إ

المرضى في  ابعة جمیع حاالت المرضى بشكل یومي، كذلك تحتاج إلى فهم وٕادراك منمت
  مثل هذه الرسائل.تفسیر وتوضیح 

لى لهاتف النقال تسهل عملیة الوصول إترى الباحثة من خالل ما تقدم أن تطبیقات ا
تعلقة بالمرضى، واستیفاء المعلومات الالزمة للمرضى بیانات المعرف على الالسجل الطبي والت

عبر ما تتیحه تطبیقات الهاتف النقال تكنولوجیا،كما تسهل التطبیقات عملیة االتصال والتنسیق 
ال ظهرت النتائج أن أفراد العینة كما أ  نفسهم.وبین األطباء أ قسام الداخلیة في العیاداتبین األ

یض، وقلة في عملیة تقدیم المعلومات الخاصة بالمر  SMSستخدام تقنیة ء بإیتفقون على االكتفا
   ستغناء عن السجل الطبي.تخدام تطبیقات الهاتف النقال واإلمكانیة اسالخطط التى تتیح حالیا إ

بحیث ظهرت نتائج الدراسة  ،)Hayajenh: 2006 ( تتفق نتائج هذه الدراسة مع دراسةو 
، خرى داخل المستشفىفعالیة االتصاالت بین األطباء واألقسام األى زیادة بمساهمة النظام عل

التي تؤكد نتائجها ،  و )Ram and Colin: 2011مع دراسة (أیضا تتفق نتائج هذه الدراسة و 
هذا  بأن تقنیة تطبیقات الهاتف النقال تعمل على تحسین التواصل بین المرضى وداعمي

)،  2012:هذه الدراسة مع دراسة ( السویسي ختلفت نتائجكما إ .ولیةالبرنامج لتقدیم الرعایة األ
داري و صعوبة وصول اقم الطبي والطاقم اإلتصال بین الطوالتي أظهرت نتائجها ضعف اإل

  المعلومة.
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  تحلیل فقرات المجال الثالث  4.6
  ئة.حتواء المواقف الطار تطبیقات الهاتف النقال في إ ستخدامإ إمكانیة التساؤل الثالث: مدى

لمعرفة ما إذا كانت متوسط درجة االستجابة قد  Tلإلجابة على هذا التساؤل تم استخدام اختبار 
  ).4.9النتائج موضحة في جدول ( أم ال. ،6وصلت إلي درجة الموافقة المتوسطة وهي 

  )4.9جدول (
  لطارئة "لكل فقرة من فقرات مجال " احتواء المواقف ا (.Sig)المتوسط الحسابي وقیمة االحتمال 
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تستلزم طبیعة العمل الطارئة استخدام تطبیقات الهاتف النقال   .1
.  6.88 68.80 4.24 *0.000 2 

2.  
یربط الهاتف النقال الطبیب بكافة أقسام العیادة ویمكن 

في المواقف الطارئة أثناء غیابة وعدم تواجده  االستعانة به
  بالعیادة.

7.18 71.80 5.76 *0.000 1 

یمكن عمل اجتماعات افتراضیة وطارئة على شبكات   .3
 5 0.457 0.11- 59.76 5.98  االنترنت باستخدام الهاتف النقال .

یسهل عملیة إرسال التقاریر الطارئة ذات االختصاص   .4
 6 0.443 0.14- 59.70 5.97  الهاتف النقال.لإلدارة بواسطة تطبیقات 

تؤدي تطبیقات الهواتف النقالة إلى إكساب الطواقم اإلداریة و   .5
 3 0.001* 3.10 65.99 6.60  الطبیة مهارات التواصل الفعال في المواقف الطارئة.

تسهم تطبیقات الهواتف النقالة في تقدیم معلومات دقیقة عن   .6
 4 0.333 0.43 60.84 6.08  ر انتشار مرض معین. حالة المرضى الطارئة و تطو 

تسهم تطبیقات الهاتف النقال بتوفیر بیانات محدثة أوال بأول   .7
 7 0.154 1.02- 57.84 5.78  تدعم حالة قاعدة البیانات بالعیادة في الحاالت الطارئة.

  0.017* 2.13 63.53 6.35  جمیع المجاالت السابقة معا 
0.05αإحصائیًا عند مستوي داللة  * المتوسط الحسابي دال =.  
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  ) یمكن استخالص ما یلي:4.9من جدول (

یب بكافة أقسام العیادة ویمكن یربط الهاتف النقال الطب للفقرة الثانیة "المتوسط الحسابي 
درجة (ال 7.18ستعانة به في المواقف الطارئة أثناء غیابة وعدم تواجده بالعیادة " یساوي اإل

القیمة ، وأن 5.76ختبار %، قیمة اإل71.80) أي أن المتوسط الحسابي النسبي 10الكلیة من 
لذلك تعتبر هذه الفقرة دالة إحصائیًا عند مستوى داللة  ،0.000تساوي  )Sig(.االحتمالیة 

0.05α درجة الموافقة مما یدل على أن متوسط درجة االستجابة لهذه الفقرة قد زاد عن ، =
  أفراد العینة على هذه الفقرة.  ، وهذا یعني أن هناك موافقة من6المتوسطة وهي 

تسهم تطبیقات الهاتف النقال بتوفیر بیانات محدثة  للفقرة السابعة "المتوسط الحسابي 
أي أن  5.78 " یساوي أوال بأول تدعم حالة قاعدة البیانات بالعیادة في الحاالت الطارئة

 )Sig(.القیمة االحتمالیة ، وأن 1.02-%، قیمة االختبار 57.84ط الحسابي النسبي المتوس
0.05αلذلك تعتبر هذه الفقرة غیر دالة إحصائیًا عند مستوى داللة  ،0.154تساوي  مما ، =

توسطة یدل على أن متوسط درجة االستجابة لهذه الفقرة ال یختلف جوهریا عن درجة الموافقة الم
  من قبل أفراد العینة على هذه الفقرة.  وهذا یعني أن هناك موافقة متوسطة تقریباً  ،6وهي 

، وأن المتوسط الحسابي 6.35بشكل عام یمكن القول بأن المتوسط الحسابي یساوي 
القیمة االحتمالیة ، وأن 2.13%، قیمة االختبار 63.53النسبي لجمیع فقرات المجال یساوي 

.)Sig( دال إحصائیًا عند  احتواء المواقف الطارئةلذلك یعتبر مجال "  ،0.017 تساوي "
0.05αمستوى داللة  مما یدل على أن متوسط درجة االستجابة لهذا المجال یختلف جوهریًا ، =

وهذا یعني أن هناك موافقة من قبل أفراد العینة على  ،6عن درجة الموافقة المتوسطة وهي 
  ت هذا المجال.فقرا

أعلى ترتیب یرجع على ة الثانیة ر تعزو الباحثة حصول الفق  :الثانیةتعلیق على الفقرة 
خاصة اتف النقال في الحاالت الطارئة و إلى إستخدام تطبیقات اله الطواقم الطبیةإلى مدى وعي 

طباء مع تطبیقات في ربط األحیث تساعد مثل هذه ال ،في حالة عدم تواجد الطبیب داخل العیادة
  .فعالو  قسام العیادة و الطواقم الطبیة بشكل جیدأ

قسم مختص بتكنولوجیا یعزى ذلك لعدم وجود دائرة أو  : تعلیق على الفقرة السابعة
المعلومات داخل المركز یقوم بتحدیث قاعدة البیانات عالوة على أن تحدیث بیانات المرضى 
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عمال التي تنجز متأخرة بعد مغادرة ض األ، إضافة لوجود بعضمن مسؤولیات الطواقم الطبیة
  . كمراجعات و متابعات لحاالت المرضى المریض العیادة

نه تستلزم طبیعة العمل الطارئة استخدام تطبیقات أ ترى الباحثة من خالل ما تقدم 
حیث تقوم التطبیقات بتحسین  ،من وجهة نظر العاملین في عیادات وكالة الغوثالهاتف النقال 

الطواقم من خالل ما توفرة من سهولة االتصال وتبادل الخبرات بین  المتخذةقرارات نوعیة ال
 ن تطبیقات الهاتف النقال تقدم معلومات دقیقة وكافیة التخاذ قرارات عالجیة .العاملة، كما أ

نتائج الدراسة أهمیة تحدیث البیانات على تطبیقات الهاتف النقال لتقدیم معلومات  كما أظهرت
 مع دراسة و تتفق نتائج هذه الدراسة مرض. دقیقة أول بأول حول انتشار أيملة و شا
)Mechael: 2006  (،   استخدام  تطبیقات الهاتف النقال  الدراسة بأن نتائجبحیث أظهرت
حداث الطوارئ احتواء أیجابا من خالل استخدامه في مجال الخدمات الصحیة عبر إ سهمأ
إلى  التي خلصت نتائجها ،)Rain: 2010الدراسة مع دراسة (كما اتفقت نتائج هذه   .الكوارثو 

اتفقت أیضا نتائج هذه الدراسة هاتف النقال في الحاالت الطارئة. و أنه یمكن استخدام تطبیقات ال
) التي أظهرت Agency for health care research and qulity: 2006(مع دراسة 

حیة جعل الرعایة الصحیة أكثر فعالیة وكفاءة نتائجها بأن استخدام تكنولوجیا المعلومات الص
كما أدركت المؤسسات الصحیة الفوائد العظیمة التي تقدمها هذه التكنلوجیا مثل السجل الصحي 

  المحوسب و نظم مساندة القرار الطبي.
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  تحلیل فقرات المجال الرابع 4.7
  لنقال في مراقبة الحالة المرضیة.الهاتف اتطبیقات استخدام إمكانیة التساؤل الرابع: ما مدى 

لمعرفة ما إذا كانت متوسط درجة االسـتجابة قـد  Tلإلجابة على هذا التساؤل تم استخدام اختبار 
  ).4.10النتائج موضحة في جدول ( أم ال. 6وصلت إلي درجة الموافقة المتوسطة وهي 

  )4.10جدول (
  "ات مجال "مراقبة الحالة المرضیةفقر لكل فقرة من  (.Sig)المتوسط الحسابي وقیمة االحتمال 

  الفقرة م
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1.  
یزید استخدام تطبیقات الهاتف النقال من قدرة األطباء على 
المراقبة المستمرة للحالة المرضیة دون الحاجة لقراءة الملف 

  الورقي.
5.74 57.41 -1.14 0.128 6 

2.  
تسهم تطبیقات الهاتف النقال من عمل ملف كامل للمریض 

  مما یسهل مراقبة الحالة.
5.71 57.11 -1.35 0.089 7 

توفر تطبیقات الهاتف النقال سرعة عالیة في نقل البیانات   .3
 3 0.029* 1.91 63.92 6.39  خر داخل المستشفى.عن المرضى من قسم إلى آ والمعلومات

یساعد استخدام تطبیقات الهاتف النقال على اكتشاف   .4
  التغیرات  في نتائج التحالیل للمرضى والحالة المرضیة.

5.98 59.82 -0.08 0.467 4 

یساعد الهاتف النقال  في إتمام التواصل بین فروع العیادات   .5
  المختلفة وتسهیل مهام العمل في حاالت الطوارئ.

6.82 68.20 4.23 *0.000 1 

 1 0.000* 3.86 68.20 6.82  نجاز و استعالم  حجوزات المرضى الكترونیا.هم في إیس  .6

7.  
تحسن تطبیقات الهواتف النقالة  نوعیة القرارات الطبیة 

  المتخذة.
5.75 57.53 -1.12 0.132 5 

  0.186 0.89 61.63 6.16  جمیع فقرات المجال معاً  
0.05α * المتوسط الحسابي دال إحصائیًا عند مستوي داللة =.  
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  ) یمكن استخالص ما یلي:4.10من جدول (

یساعد الهاتف النقال في إتمام التواصل بین فروع للفقرة الخامسة " المتوسط الحسابي 
(الدرجة الكلیة من  6.82العیادات المختلفة وتسهیل مهام العمل في حاالت الطوارئ " یساوي 

القیمة االحتمالیة وأن 4.23 %، قیمة االختبار 68.20نسبي ) أي أن المتوسط الحسابي ال10
.)Sig(  0.05لذلك تعتبر هذه الفقرة دالة إحصائیًا عند مستوى داللة 0.000 تساويα مما ، =

 ،6یدل على أن متوسط درجة االستجابة لهذه الفقرة قد زاد عن درجة الموافقة المتوسطة وهي 
  اك موافقة من قبل أفراد العینة على هذه الفقرة.وهذا یعني أن هن

تسهم تطبیقات الهاتف النقال من عمل ملف كامل  " الثانیةللفقرة المتوسط الحسابي 
أي أن المتوسط الحسابي النسبي ،  5.71للمریض مما یسهل مراقبة الحالة " یساوي 

لذلك تعتبر  0.089 ويتسا )Sig(.القیمة االحتمالیة وأن  1.35-%، قیمة االختبار 57.11
0.05αهذه الفقرة غیر دالة إحصائیًا عند مستوى داللة  مما یدل على أن متوسط درجة ، =

وهذا یعني أن  ،6االستجابة لهذه الفقرة ال یختلف جوهریا عن درجة الموافقة المتوسطة وهي 
  .هناك موافقة متوسطة من قبل أفراد العینة على هذه الفقرة

، وأن المتوسط الحسابي 6.16بشكل عام یمكن القول بأن المتوسط الحسابي یساوي 
القیمة االحتمالیة وأن  0.89%، قیمة االختبار 61.63النسبي لجمیع فقرات المجال یساوي 

.)Sig(  غیر دال إحصائیًا عند  مراقبة الحالة المرضیةلذلك یعتبر مجال "  ،0.186تساوي "
0.05αمستوى داللة  ، مما یدل على أن متوسط درجة االستجابة لهذا المجال ال یختلف =

وهذا یعني أن هناك موافقة متوسطة تقریبا من  ،6جوهریًا عن درجة الموافقة المتوسطة وهي 
   قبل أفراد العینة على فقرات هذا المجال.

خامسة على أعلى ترتیب لباحثة حصول الفقرة التعزو ا  تعلیق على الفقرة الخامسة:
نترنت یساعد على تواصل ت الهاتف النقال من خالل شبكة اإلن استخدام تطبیقاتأكیدا على أ

انتشار و مما یزید من عملیة مراقبة حاالت المرضى  ،الفروع مع بعضها البعض في نفس الوقت
العمل عند  ن عملیة تسهیل مهاموكذلك یزید م ،على مستوى فروع العیادات ككلأمراض معینة 

  طباء في حاالت الطوارئ.األ

 ،عمل ملف كامل للمریض تسهم تطبیقات الهاتف النقال فيتعلیق على الفقرة الثانیة : 
ولوجیا الحدیثة حیث یوجد حاجة لتدریب الطواقم الطبیة الستخدام التكن ،مما یسهل مراقبة الحالة

    .تطبیقات الهاتف النقال في عمل ملف للمریضو 
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حثة من خالل ما تقدم بأن تطبیقات الهاتف النقال تساهم في تحقیق االتصال ترى البا
المعلومات عن المرضى من قسم إلى و السرعة في نقل البیانات و والتواصل بین العیادات، 

طباء لمراقبة الحالة المرضیة وتبادل قدرة األوبالتالى تساهم التطبیقات في زیادة  ،خرآ
و تقدیم خدمات للمرضى بشكل  خرى داخل العیاداتدوائر األمع األقسام والالمعلومات 

، عدم قدرة الطواقم الطبیة من عمل ملف متكامل للمریضنتائج الدراسة  ولكن أظهرت .متواصل
كما  .تدریب على استخدام التكنولوجیا الحدیثة في هذا المجالخبرة و ذلك یعود لعدم وجود و 

بما یؤخر عملیة اتخاذ قرار مناسب  ، الطواقمقبل  النتائج صعوبة تحدیث البیانات من أظهرت
  حول حالة المریض في الوقت الالزم.

حیث أظهرت نتائج  ،) Ram and Colin:2011  تتفق نتائج هذه الدراسة مع (    
تشخیص ى واالطالع على بیاناتهم و الدراسة أن ربط المستخدمین في قاعدة بیانات المرض

، كما التقاریر المخبریة للعینات الخاصة بهمشعة و لهم و صور األى نتائج تحالیحاالتهم بناء عل
) التي أظهرت نتائجها بأن تكنلوجیا  Rain:2010 اتفقت نتائج هذه الدراسة مع دراسة ( 

حیث ربط المستشفیات بعضها  ،الهاتف النقال أداة ال یمكن فصلها عن نظام الرعایة الصحیة
اتفقت أیضا نتائج هذه الدراسة مع و  متكامل.صل و مات للمرضى بشكل متواتقدیم خدببعض و 

التي أشارت إلى قلة الدورات التدریبیة في مجال استخدام التقنیات ) و 2009دراسة (المري:
) التي أظهرت 2012و دراسة (السویسي :  )2009یضا مع دراسة (دویك:، وتتفق أالحدیثة
هو عدم توفیر التدریب الكافي ا أن أهم معوقات إستخدام نظام المعلومات الصحي منتائجه

أن أهم معوقات فعالیة نظم المعلومات الصحیة  ، والتي أكدتللموظفین على كیفیة استخدامه
التي أكدت بأن تطبیق ) Anwarul:2012  باالضافة إلى دراسة ( ،عدم توفیر التدریب الكافي

دراسة أفراد النظام و  فرص لتحسین معرفةالنظام یؤدى إلى توسع في العمل و منح المزید من ال
)Arreymbi and Draganova: 2010من  80ن نسبة ) التي أظهرت نتائجها بأ %

  .استخدام الهواتف النقالة في التواصل في الواجبات الجماعیة الطالب یجدون أنه مفید جداً 
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  تحلیل فقرات المجال الخامس 4.8
 م الهاتف النقال في التطویر اإلداري.التساؤل الخامس: ما مدى دعم اإلدارة العلیا الستخدا

لمعرفة ما إذا كانت متوسط درجة االسـتجابة قـد  Tلإلجابة على هذا التساؤل تم استخدام اختبار 
  ).4.11النتائج موضحة في جدول ( أم ال. 6وصلت إلي درجة الموافقة المتوسطة وهي 

  )(4.11جدول 
  من فقرات مجال " مدى دعم اإلدارة " لكل فقرة (.Sig)المتوسط الحسابي وقیمة االحتمال 
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 6 0.004* 2.72- 53.55 5.36  تدعم اإلدارة استخدام تطبیقات الهاتف النقال في العیادة.  .1

شبكات عند حدوث یتم القیام بأعمال صیانة فوریة لألجهزة وال  .2
 1 0.286 0.57 61.26 6.13  أعطال. ةأی

توفر اإلدارة كل اإلمكانات الالزمة الستخدام تطبیقات   .3
 9 0.000* 4.30- 50.06 5.01  الهاتف النقال.

تقتنع اإلدارة بأهمیة عمل خطط إستراتیجیة لتطویر استخدام   .4
 7 0.000* 3.51- 51.94 5.19  تقنیات تطبیقات الهواتف النقالة.

 عدة بیانات للمرضى ذات مستوى عالٍ تدعم اإلدارة تطویر قا  .5
 2 0.478 0.06 60.12 6.01  داخل العیادة.

تتواصل اإلدارة مع الطواقم الطبیة من خالل تطبیقات   .6
 3 0.227 0.75- 58.31 5.83  الهاتف النقال.

یوجد خطة لإلدارة بخفض التكالیف المادیة للمعامالت   .7
 5 0.003* 2.83- 53.67 5.37  امل مع تطبیقات الهواتف النقالة.الورقیة بحال التع

یوجد خطة لدعم عملیة تحسین أداء العمل في العیادة من   .8
 8 0.000* 4.22- 50.24 5.02  خالل توفیر تطبیقات الهاتف النقال.

توفیر تطبیقات للهواتف النقالة  یدعم القرارات اإلداریة   .9
 4 0.030* 1.89- 55.63 5.56  المتخذة.

  0.004* 2.72- 54.98 5.50  جمیع فقرات المجال معاً  
0.05α* المتوسط الحسابي دال إحصائیًا عند مستوي داللة  =.  
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  ) یمكن استخالص ما یلي:4.11من جدول (

یتم القیام بأعمال صیانة فوریة لألجهزة والشبكات عند  للفقرة الثانیة "المتوسط الحسابي    
أي أن المتوسط الحسابي النسبي  ،)10(الدرجة الكلیة من  6.13أعطال " یساوي  ةوث أیحد

لذلك تعتبر هذه 0.286 تساوي  )Sig(.القیمة االحتمالیة وأن  0.57%، قیمة االختبار 61.26
0.05αالفقرة غیر دالة إحصائیًا عند مستوى داللة  مما یدل على أن متوسط درجة ، =

وهذا یعني أن  ،6االستجابة لهذه الفقرة ال یختلف جوهریا عن درجة الموافقة المتوسطة وهي 
  هناك موافقة متوسطة من قبل أفراد العینة على هذه الفقرة.

توفر اإلدارة كل اإلمكانات الالزمة الستخدام تطبیقات  للفقرة الثالثة "المتوسط الحسابي 
- %، قیمة االختبار 50.06المتوسط الحسابي النسبي  أي أن ،5.01الهاتف النقال " یساوي 

لذلك تعتبر هذه الفقرة دالة إحصائیًا عند  0.000 تساوي )Sig(.القیمة االحتمالیة وأن  4.30
0.05αمستوى داللة  عن  مما یدل على أن متوسط درجة االستجابة لهذه الفقرة قد انخفض، =

وهذا یعني أن هناك غیر موافقة من قبل أفراد العینة على هذه  ،6وهي  درجة الموافقة المتوسطة
  الفقرة.

، وأن المتوسط الحسابي 5.50بشكل عام یمكن القول بأن المتوسط الحسابي یساوي 
القیمة االحتمالیة وأن  2.72-%، قیمة االختبار 54.98النسبي لجمیع فقرات المجال یساوي 

.)Sig(  دال إحصائیًا عند مستوى داللة  مدى دعم اإلدارةر مجال" لذلك یعتب ،0.004تساوي "
0.05α ، مما یدل على أن متوسط درجة االستجابة لهذا المجال قد انخفض عن درجة =

وهذا یعني أن هناك غیر موافقة من قبل أفراد العینة على فقرات هذا  ،6الموافقة المتوسطة وهي 
   المجال.

دارة ، بحیث تدعم اإلاالستجابة متوسطة نتیجة تعزو الباحثة لفقرة الثانیة:تعلیق على ا
فتدار  ،عطال في الشبكةیة في الوكالة تعمد على صیانة األهذا الجانب من خالل دائرة مركز 
  حیث تدار مركزیا من خالل الفرع الرئیس وتحل بشكل سریع  ،بشكل سریع عبر موارد الشبكات

وذلك  ،تعزو الباحثة انخفاض مستوى االستجابة للفقرة الثالثة قرة الثالثة:تعلیق على الف        
محدودیة استخدام لفقر و ضافة ، باإلتصال السلكي متقدم ذات إمكانات مرتفعةتوفر شبكة اعدم ل

الة الغوث في كما أن إنخفاض الموارد المالیة لوك تطبیقات الهاتف النقال بین الطواقم الطبیة.
طبیقات، كما أن تلیا لمثل هذه المن األسباب األساسیة لقصور دعم اإلدارة العالمجال الصحي 
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د هیكلیات واضحة لكل عیادة من األسباب الرئیسة في ضعف التواصل بین اإلدارة عدم وجو 
   .العیاداتالعلیا و 

بالشكل تطبیقات الهاتف النقال  اإلدارة ال تدعم ترى الباحثة من خالل ما تقدم بأن
فقد أظهرت النتائج عدم دارة في هذا المجال، حیث أظهرت النتائج ضعف وقصور اإلالمطلوب، 

مكانیات لدعم تطبیقات الهاتف النقال داخل العیادات، وقد كانت الباحثة تتوقع هذه النتیجة وفرة إ
ولم یتم  ،E-healthذلك یرجع بأن هذه العیادات تتعامل مع نظام جدید وهو ال و مسبقا، 

دخال هذا النظام على إلعیادات قطاع غزة فاالدارة ال زالت تجتهد  كافةظام على تطبیق هذا الن
ضافة الى عدم وجود ، باإلحیث المستخدم منها حالیا تسع عیادات ،باقي عیادات قطاع غزة

  الهاتف النقال.تطبیقات خطوط السلكى تمهیدا الستخدام 

لعیادات فكان من المالحظ أن داخل ا للعمل اً سلیم اً دارة ال تمتلك تخطیطكما إن اإل
(من خالل مقابلة مع الدكتور دارة العلیا ال تمتلك هیكلیات للعیادات الصحیة التى تتبع لها. اإل

دعم ن الوكالة تمر بأزمة مالیة شدیدة منذ سنتین، وانخفض الباإلضافة إلى أ محمد المقادمة)
اقتصرت  و علیم على حساب الصحةولویة لبرنامج التربیة والتالمالى بشكل ملحوظ، وكانت األ

  .  ولیةفي الصحة على الرعایة األ

) و التي أظهرت نتائجها بأن هناك 2010مع دراسة ( دویك : تتفق نتائج هذه الدراسة    
من أهمها ضعف االعتمادات المالیة ، و معوقات تحد من فعالیة نظم المعلومات الصحیة

لتخطیط ضافة إلى نقص الرؤیا نحو ضرورة ااإلب ،المطلوبة و عدم توفیر التدریب الكافي
) 2012  ،تفقت هذه الدراسة مع دراسة ( السویسي، كما الكترونیةالشامل لتطبیقات الصحة اإل

ن هناك معوقات تحد من استخدام نظام المعلومات الصحي بمستشفى أو التي أظهرت نتائجها 
نقص الرؤیا لى كیفیة استخدامه، و دریب الكافي للموظفین عمحمد بوضیاف أهمها عدم توفیر الت

نتائج هذه و تتفق لكترونیة. ضرورة التخطیط الشامل و طویل األجل لتطبیقات الصحة اإل نحو
ن هناك وجود معوقات بأ) و التي أظهرت نتائجها 2009، الدراسة مع دراسة ( تجار الشاهي

) World Bank, 2012( دراسةالحدیثة في تطویر العمل االداري، و  تواجه دور تفعیل التقنیة
میة الریفیة التنالهاتف النقال من أجل الزراعة و  % من تطبیقات85ن بأالتي أكدت نتائجها و 

تكالیف جتماعیة للشركات لبدء التشغیل و الجهات المانحة أو المسئولیة االتعتمد على الحكومة و 
  التشغیل.
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  تحلیل جمیع فقرات االستبیان  4.9
درجـة الموافقـة  جابة قـد وصـلت إلـىمتوسـط درجـة االسـت رفة ما إذا كانلمع Tتم استخدام اختبار 

  ).4.12النتائج موضحة في جدول ( أم ال. 6المتوسطة وهي 
  ) (4.12جدول

  لجمیع فقرات االستبیان (.Sig)المتوسط الحسابي وقیمة االحتمال 

 البند

سط 
متو

ال
بي

سا
الح

سط   
متو

ال
بي

نس
ي ال

ساب
الح

 

بار
الخت

ة ا
قیم

 

الح
ة ا

قیم
ال

یة 
مال

ت
)

Si
g

یب  .)
ترت

ال
  

 4 0.089 1.35- 57.64 5.76  التشخیص السریع لحالة المریض
 3 0.487 0.03- 59.95 5.99  متابعة المرضى

 1 0.017* 2.13 63.53 6.35  احتواء المواقف الطارئه
 2 0.186 0.89 61.63 6.16  مراقبة الحالة المرضیة

 5 0.004* 2.72- 54.98 5.50  مدى دعم االدارة
  0.329 0.44- 59.32 5.93 جمیع فقرات االستبیان

0.05αالمتوسط الحسابي دال إحصائیًا عند مستوي داللة  *      =.  

(الدرجــة  5.93المتوســط الحســابي لجمیــع الفقــرات یســاوي ) تبــین أن 4.12مــن جــدول (
وأن  0.44- الختبــار%، قیمــة ا59.32أي أن المتوســط الحســابي النســبي  ،)10الكلیــة مــن 

لذلك تعتبر الفقـرات غیـر دالـة إحصـائیًا عنـد مسـتوى  ، 0.329تساوي  )Sig(.القیمة االحتمالیة 
0.05αداللـــة  ممـــا یـــدل علــــى أن متوســـط درجـــة االســـتجابة ال تختلــــف جوهریـــا عـــن درجــــة ، =

مــن قبــل أفــراد العینــة علــى وهــذا یعنــي أن هنــاك موافقــة متوســطة  ، 6الموافقــة المتوســطة وهــي 
  الفقرات بشكل عام.

ضــعف مســتوى اســتخدام تطبیقــات الهــاتف النقــال داخــل عیــادات وكالــة  ىوهــذا یــدل علــ
احتـواء المولقـف و متابعـة المرضـى، و الغوث في قطاع غزة ( التشـخیص السـریع لحالـة المرضـى، 

دارة العلیـــا وجـــب علـــى اإلوعلـــى ذلـــك یت مـــدى دعـــم االدارة)و مراقبـــة الحالـــة المرضـــیة، و الطارئـــة، 
ن علـى تطبیـق وكذلك تعزیز قدرة العاملی ،ساسیة لمثل هذه الدراسةوتهیئة البنیة األتعزیز وتدعیم 

دارة العلیــا وتــوفیر مســتلزمات التــدریب وتنفیــذ المتطلبــات األساســیة والــدعم األساســي مــن قبــل اإل
  لتنمیة قدراتهم وتطویر العمل بها.
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لمام بالحالة تخدام تطبیقات الهاتف النقال واإلت بین متطلبات استعزو الباحثة هذا التفاو 
دم تـوفر المهـارات الالزمـة عـ، أو المرضیة بنوع من  القصور في استخدام تطبیقـات الهـاتف النقـال

ؤسسـة مـن خـالل تـوفیر مكانیـات الموكـذلك ضـعف إ ، فراد الستخدام مثـل هـذه التطبیقـاتعند األ
فیظهــــر بحســــب نتــــائج تحلیــــل فقــــرات  ،عیم مثــــل هــــذه التطبیقــــاتلیــــة توظیفهــــا لتــــدالمعلومــــات وآ

 قـد یعـزى ذالـك إلـى أن قطـاع غـزة ،  و ) ( إحتواء المواقف الطارئة)4.9االستبانة في جدول رقم (
حتـواء بحاالت طارئـة مثـل االجتیاحـات اإلسـرائیلیة و التـوغالت و الحـروب والتـي تسـتدعي ا یمر

طارئــة باســتخدام تطبیقــات الهــاتف تعــاطي مــع الحــاالت الویــدل ذلــك علــى ســرعة ال ،هــذه المواقــف
طبــاء و مرونــة فــي اســتخدام مثــل هــذا مواقــف الطارئــة ووجــود تعــاطي مــع األحتــواء الالنقــال و ا

لمــام بجمیــع ،  وتبــادل المعلومــات األساســیة و المهمــة و اإلالتطبیــق فــي احتــواء المواقــف الطارئــة
تطبیقــات الهــاتف لدارة یوجــد قصــور فــي دعــم اإل خــرىحي الموقــف لمعالجتــه، و مــن ناحیــة أنــوا

، مثــــل هــــذه التطبیقــــات عــــدم تعزیــــزمكانــــات المادیــــة والتدریبیــــة و و ضــــعف فــــي تــــوفیر اإلالنقــــال 
  . الوكالة لبرنامج الصحة من  یعزى ذلك ضعف و قلة الدعم و  التركیز علیهاو 
  

هـات نظـر أفـراد هـل توجـد فـروق  ذات داللـة إحصـائیة بـین متوسـطات وجالتساؤل السـادس: 
العینـــة حـــول واقـــع اســـتخدام تطبیقـــات الهـــاتف النقـــال  فـــي التطـــویر اإلداري تعـــزى للبیانـــات 

  طبیعة العمل).و عدد سنوات الخدمة، و المؤهل العلمي، و العمر، و  ،(الجنس الشخصیة

لعینتـین مسـتقلتین" لمعرفـة مـا إذا كـان هنـاك T  لإلجابة على هذا التسـاؤل تـم اسـتخدام اختبـار " 
لمــــي یصــــلح لمقارنــــة متوســــطي مجمــــوعتین مــــن وهــــو اختبــــار معْ  ، فــــروق ذات داللــــة إحصــــائیة

" لمعرفــة مــا إذا كــان هنــاك فــروق ذات  ،البیانــات. كــذلك تــم اســتخدام اختبــار " التبــاین األحــادي
  متوسطات أو أكثر. 3داللة إحصائیة وهذا االختبار معلمي یصلح لمقارنة 

ة بین متوسطات وجهات نظر أفراد العینة حول واقع هل توجد فروق ذات داللة إحصائی
  للجنس. استخدام تطبیقات الهاتف النقال  في التطویر اإلداري تعزى

  ) یمكن استنتاج ما یلي:4.13من النتائج الموضحة في جدول ( 

لعینتـین مسـتقلتین " أكبـر مـن  -  Tالمقابلة الختبـار"  (.Sig)تبین أن القیمة االحتمالیة         
مراقبة الحالة المرضیة "، وبذلك یمكـن و للمجالین" متابعة المرضى،   α ≥ 0.05ستوى الداللة م

استنتاج أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائیة بین متوسطات تقدیرات عینة الدراسة حول هذین 
فــراد العینــة فــي هــذین المجــالین فــي وجهــات نظــر أنــه ال تغیــر أى أالجــنس، المجــالین تعــزى إلــى 

  ا للجنس.تبع
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ن  اخــتالف الجــنس لــیس لــه تــأثیر علــى متابعــة المرضــى ومراقبــة الحالــة وتــرى الباحثــة أ  
كونـه  ،تطبیقات الهـاتف النقـالاء الذكور منهم أو االناث یتبنى أن جمیع العاملین سو   ،المرضیة

ا وكونــه مفهومــا جدیــد، و یســاهم فــي تــوفیر الوقــت و الجهــد یعتبــر تطبیقــا مالئمــا لطبیعــة العمــل
  هتمام جمیع العاملین من كال الجنسین.یجلب ا

أمــا بالنســبة لبــاقي المجــاالت والمجــاالت مجتمعــة معــا، فقــد تبــین أن القیمــة االحتمالیــة          
(Sig.)  0.05أقل من مسـتوى الداللـة ≤ α ،  وبـذلك یمكـن اسـتنتاج أنـه توجـد فـروق ذات داللـة

ول هــذه المجــاالت والمجــاالت مجتمعــة معــا إحصــائیة بــین متوســطات تقــدیرات عینــة الدراســة حــ
  . وذلك لصالح اإلناثالجنس تعزى إلى 

ناث في المجـاالت (التشـخیص راء العینة لصالح اإلفي آترى الباحثة أن هناك إختالف          
ومدى دعم اإلدارة ) و هنا یتضح أن عمـل  –احتواء المواقف الطارئة و  –ة المریض لالسریع لحا

ت متابعـة الحمـل و المجاالت قد یكون أكثر من عمل الذكور و خاصة فـي حـاالناث في هذه اإل
العنصــر النســائي ممــا یــؤدي إلــى تواجــد  ،شــراف التمــریض علیهــاالحمــل الخطــر وتنظــیم االســرة وإ 

  كثر من الذكور.في هذه المجاالت أ
  الجنس  –لعینتین مستقلتین "  -  T): نتائج اختبار" 4.13جدول (

  المجال

  تالمتوسطا

بار
الخت

ة ا
قیم

یة   
مال

الحت
ة ا

قیم
ال

)
Si

g
 أنثى  ذكر .)

- 6.15 5.15  التشخیص السریع لحالة المریض.
2.854 

*0.005 
- 6.19 5.69 متابعة المرضى.

1.475 
0.142 

- 6.70 5.81 احتواء المواقف الطارئة.
2.678 

*0.008 
- 6.43 5.74 مراقبة الحالة المرضیة.

1.876 
0.062 

- 5.79 5.04 ارة.مدى دعم اإلد
2.002 

*0.047 
 0.015*- 6.23 5.47 جمیع المجاالت السابقة معا

  .α ≥ 0.05* الفرق بین المتوسطین دال إحصائیًا عند مستوى داللة          

هل توجد فروق ذات داللة إحصائیة بین متوسطات وجهات نظر أفراد العینة حول واقع 
  لعمر.لمتغیر ا في التطویر اإلداري تعزى استخدام تطبیقات الهاتف النقال 
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المقابلة  (.Sig)) تبین أن القیمة االحتمالیة 4.14من النتائج الموضحة في جدول (         
لجمیع المجاالت والمجاالت  α ≥ 0.05التباین األحادي " أكبر من مستوى الداللة الختبار "

ات داللة إحصائیة بین متوسطات وبذلك یمكن استنتاج أنه ال توجد فروق ذ ،مجتمعة معا
ما  ،العمرمتغیر تقدیرات عینة الدراسة حول هذه المجاالت والمجاالت مجتمعة معا تعزى إلى 

یعنى استقرار نتائج الدراسة وعدم تأثرها أو اختالفها نتیجة الختالف متغیر العمر ، وتعزو 
هى من الفئة العمریة والتى تقل أن غالبیة الفئة العمریة التى تم استهدافها الباحثة سبب ذلك 

العینة متجانسة في الحكم واآلراء، حیث %. مما یجعل 67سنة، والتى بلغت نسبتها  40عن 
  راء تبعا لالختالف في الفئات العمریة.تختلف اآل

  العمر –): نتائج اختبار " التباین األحادي " 4.14جدول (

  المجال

  المتوسطات

بار
الخت

ة ا
قیم

مال  
الحت

ة ا
قیم

ال
یة 

)
Si

g
(. 

 30أقل من 
 سنة

أقل -30
 40من 

  سنة

أقل  -40
 50من 

  سنة

سنة  50
 فأكثر

 0.095 2.160 5.75 5.63 5.28 6.34  التشخیص السریع لحالة المریض.
 0.305 1.218 5.97 5.87 5.66 6.42 متابعة المرضى.

 0.672 0.515 6.72 6.26 6.13 6.52 احتواء المواقف الطارئة.
 0.413 0.960 5.99 6.13 5.83 6.57 ة المرضیة.مراقبة الحال

 0.394 1.002 5.34 5.85 5.09 5.72 مدى دعم اإلدارة.
 0.302 1.226 5.93 5.94 5.57 6.29 جمیع المجاالت السابقة معا

  

هل توجد فروق ذات داللة إحصائیة بین متوسطات وجهات نظر أفراد العینة حول واقع 
  للمؤهل العلمي. ال  في التطویر اإلداري تعزىاستخدام تطبیقات الهاتف النق

  ) یمكن استنتاج ما یلي:4.15من النتائج الموضحة في جدول ( 

أقل من مستوى  " التباین األحادي " المقابلة الختبار  (.Sig)تبین أن القیمة االحتمالیة 
روق ذات لمجال " مدى دعم اإلدارة "، وبذلك یمكن استنتاج أنه توجد ف α ≥ 0.05الداللة 

المؤهل العلمي داللة إحصائیة بین متوسطات تقدیرات عینة الدراسة حول هذا المجال تعزى إلى 
 بوجود یشعرون الدبلوم حملة أصحاب أن ذلك في السببو لصالح الذین یحملون درجة الدبلوم.
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 مرمست تزاید في عددهم وأن، منهم األعلى العلمیة أصحاب المؤهالت من تواجههم قویة منافسة
 نهم، كما أدراساتهم وٕاكمال والمعارف الخبرات الكتساب لحملة الدبلوم حافز یشكل بدوره وهذا

دارة فهم بحاجة لدعم من اإل ،دارةأي هم األكثر حاجة لدعم اإل ،بحاجة إلى تدریب و دورات
  لتطویر عملهم داخل المؤسسة.

أن القیمة االحتمالیة  أما بالنسبة لباقي المجاالت والمجاالت مجتمعة معا، فقد تبین
(Sig.)  0.05أكبر من مستوى الداللة ≤ α،  وبذلك یمكن استنتاج أنه ال توجد فروق ذات

داللة إحصائیة بین متوسطات تقدیرات عینة الدراسة حول هذه المجاالت والمجاالت مجتمعة 
ل مدى اسة لدیهم رؤیة متشابهة حو فراد الدر ، أى أن جمیع أالمؤهل العلميمعا تعزى إلى 

مكانیة استخدام تطبیقات الهاتف النقال في تطویر العمل في عیادات الوكالة مهما اختلفت إ
ن و ذلك أن العینة متجانسة من حیث أنها من شریحة المهن الصحیة یعمل  مؤهالتهم العلمیة.

ن استخدام هذه كما أ مجاالت و أجواء العمل و متطلباته،ضمن الطواقم الطبیة في نفس ال
  یمكن استخدامها  تطبیقات هي بل و متخصصة،أ علیا شهادات حملة إلى تحتاج ال یقاتالتطب

  .الجامعیة المرحلة في یكون األكبر التركیز ولكن التدریب، من للطواقم الطبیة مع  قلیل
  ):4.15جدول (

  المؤهل العلمي –نتائج اختبار " التباین األحادي " 

 المجال

  المتوسطات

بار
الخت

ة ا
قیم

  

القی
یة 

مال
الحت

ة ا
م )

Si
g

- ماجستیر  بكالوریوس دبلوم .)
  دكتوراه

 0.219 1.534 5.33 5.64 6.29  التشخیص السریع لحالة المریض.
 0.248 1.406 5.20 5.99 6.30 متابعة المرضى.

 0.362 1.022 5.97 6.26 6.75 احتواء المواقف الطارئة.
 0.329 1.120 5.70 6.07 6.61 مراقبة الحالة المرضیة.

 0.009* 4.879 4.74 5.25 6.47 مدى دعم اإلدارة.
 0.091 2.433 5.34 5.82 6.48 جمیع المجاالت السابقة معا

  .α ≥ 0.05* الفرق بین المتوسطات دال إحصائیًا عند مستوى داللة      
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هل توجد فروق ذات داللة إحصائیة بین متوسطات وجهات نظر أفراد العینة حول واقع 
  لعدد سنوات الخبرة. بیقات الهاتف النقال  في التطویر اإلداري تعزىاستخدام تط

  ) یمكن استنتاج ما یلي:4.16من النتائج الموضحة في جدول ( 

المقابلــة الختبــار" التبـاین األحــادي " أقــل مــن مســتوى  (.Sig)تبـین أن القیمــة االحتمالیــة 
ذلك یمكــن اســتنتاج أنــه توجــد فــروق وبــ ،لمجــال " احتــواء المواقــف الطارئــة "  α ≥ 0.05الداللــة 

ذات داللـة إحصــائیة بـین متوســطات تقـدیرات عینــة الدراسـة حــول هـذا المجــال تعـزى إلــى ســنوات 
 مــن لــدیهم ســنواتن ســنة فــأكثر، ویعــزى ذلــك أ 15وذلــك لصــالح الــذین ســنوات خبــرتهم  ،الخبــرة

لمعــابر و حــروب و إاغالقــات و  حــداث قطــاع غــزة وعــدم اســتقراره أ خبـرة مــرت علــیهم اضــطرابات
حتواء المواقف وعیهم في او  راء العینة من خالل إدراكهمعلى آ جتیاحات لقطاع غزة و هذا یؤثرا

عمـــل عامـــل ســـنوات الخبـــرة لـــه تـــأثیر ودور كبیـــر فـــي فهـــم ظـــروف وطبیعـــة ال أن(اى   الطارئـــة.
  وضاع قطاع غزة والتى ال تعیش حیاة مستقرة)للطواقم الطبیة وال سیما في أ

 (.Sig)النسبة لباقي المجاالت والمجاالت مجتمعـة، فقـد تبـین أن القیمـة االحتمالیـة أما ب
وبــــذلك یمكـــن اســــتنتاج أنــــه ال توجــــد فــــروق ذات داللــــة  ،α ≥ 0.05أكبـــر مــــن مســــتوى الداللــــة 

إحصــائیة بــین متوســطات تقــدیرات عینــة الدراســة حــول هــذه المجــاالت والمجــاالت مجتمعــة معــا 
ولیة وال یوجد تخصصات الحالى داخل العیادات هو رعایة أ ن العملأل ،تعزى إلى سنوات الخبرة

رطان، لــذا فــإن العمــل متشــابه مثــل الســ و اســتقبال لحــاالت مرضــیة خطــرة أو عملیــات جراحیــة أ
  تختلف بعدد سنوات خبرتها.  وآراء العینه لم

  سنوات الخبرة –): نتائج اختبار " التباین األحادي " 4.16جدول (

  المجال
  متوسطاتال

بار
الخت

ة ا
قیم

  

مة 
القی

یة 
مال

الحت
ا )

Si
g

(. 

 5أقل من 
 سنوات

أقل من  - 5من 
  سنوات 10

أقل  - 10من 
  سنة 15من 

سنة  15
  فأكثر

 0.236 1.429 5.98 5.09 5.60 6.11  التشخیص السریع لحالة المریض.
 0.095 2.156 6.23 5.21 5.80 6.42 متابعة المرضى.

 0.041* 2.809 6.79 5.70 5.89 6.75 احتواء المواقف الطارئة.
 0.134 1.888 6.34 5.62 5.76 6.72 مراقبة الحالة المرضیة.

 0.217 1.498 5.89 5.13 5.02 5.77 مدى دعم اإلدارة.
 0.077 2.325 6.23 5.33 5.59 6.33 جمیع المجاالت السابقة معا

  .α ≥ 0.05* الفرق بین المتوسطات دال إحصائیًا عند مستوى داللة 
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هل توجد فروق  ذات داللة إحصائیة بین متوسطات وجهات نظر أفراد العینة حول واقع 

  لطبیعة العمل. استخدام تطبیقات الهاتف النقال  في التطویر اإلداري تعزى

المقابلة الختبار  (.Sig)) تبین أن القیمة االحتمالیة 4.17من النتائج الموضحة في جدول ( 
لجمیع المجاالت والمجاالت مجتمعة  α ≥ 0.05أكبر من مستوى الداللة  " التباین األحادي "

معا، وبذلك یمكن استنتاج أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائیة بین متوسطات تقدیرات عینة 
هذا طبیعى حیث و طبیعة العمل. الدراسة حول هذه المجاالت والمجاالت مجتمعة معا تعزى إلى 

ء العمل الطبي فقد تم ن طبیعة العمل تحت غطاعمل الصحى أي أالفئة المستهدفة هي فئات ال
ن وتمریض لذا باء وأطباء مساندیط، وكانت العینة عبارة عن أداریین من العینةاستثناء اإل

  .طبیعة العمل متجانسة
  ):4.17جدول (

  طبیعة العمل –نتائج اختبار " التباین األحادي " 

 المجال

  المتوسطات

بار
الخت

ة ا
قیم

  

قیم
ال

یة 
مال

الحت
ة ا )

Si
g

طبي   طبي تمریض .)
 مساند

 0.505 0.686 5.51 5.63 5.99  التشخیص السریع لحالة المریض.
 0.975 0.026 6.00 5.94 6.03 متابعة المرضى.

 0.898 0.108 6.26 6.30 6.44 احتواء المواقف الطارئة.
 0.793 0.232 5.92 6.25 6.21 مراقبة الحالة المرضیة.

 0.686 0.378 5.55 5.28 5.64 اإلدارة.مدى دعم 
 0.827 0.190 5.84 5.85 6.04 جمیع المجاالت السابقة معا
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  الفصل الخامس
  النتائج و التوصیات 

  
  

 النتائج §
 التوصیات §
 المراجع §
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  الفصل الخامس
  النتائج و التوصیات 

  

  مقدمة5.1 
خالل  من وذلك إلیها، التوصل أمكن يالت االستنتاجات أهم الخامس الفصل یستعرض

 التوصیات من مجموعة النهایة فيالباحثة   قدمالدراسة، وت لیهاإ توصلت التي النتائج مناقشة
تطبیقات الهاتف النقال في المجال الصحى في عیادات وكالة   تفعیل في تساهم أن أملت التي

  غوث وتشغیل الالجئین.

  نتائج الدراسة  5.2
همیة تبادل البیانات و المعلومات بین لوجود فهم و إدارك لدى العینة ألأفضت الدراسة  -1

 الطواقم الطبیة لتشخیص حالة المریض.

رغبة العاملین في عیادات وكالة الغوث وتشغیل الالجئین نحو استخدام تطبیقات الهاتف  -2
ل الكثیر النقال في أعمالهم، وذلك لقناعتهم بإمكانیة مساهمة تطبیقات الهاتف النقال في ح

راءات الورقیة أو جیم معلومات طبیه وتشخیصیة بصورة أسرع من اإلمن المشاكل، وتقد
 خرى.حتى الوسائط األ

لى السجل الطبي والتعرف على البیانات قال عملیة الوصول إتسهل تطبیقات الهاتف الن -3
تقدمه  المتعلقة بالمرضى. كما تتیح الفرصة الستیفاء المعلومات الالزمة للمرضى عبر ما

 تكتولوجیا تطبیقات الهاتف النقال.

قسام الداخلیة في العیادات ل عملیة االتصال والتنسیق بین األتسهل تطبیقات الهاتف النقا -4
 طباء نفسهم.األوبین 

عبر  SMSرسال الرسائل القصیرة م اقتناع العینة باستخدام تقنیة إظهرت الدراسة على عدأ -5
 ات الطبیة للمرضى.رشادالجوال في تقدیم الوصفات واإل

مكانیة استخدام تطبیقات الهاتف تتیح إخطط لدى عیادات وكالة الغوث  حالیا ال توجد  -6
 النقال واالستغناء عن السجل الطبي.
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ن طبیعة العمل الطارئة تستلزم العاملین في عیادات وكالة الغوث أتبین من وجهة نظر  -7
طبیقات في تحسین نوعیة القرارات حیث تساهم هذه الت ،استخدام تطبیقات الهاتف النقال

المتخذه وذلك من خالل ما توفرة من سهولة وسرعة االتصال وتبادل الخبرات بین الطواقم 
 الطبیة العاملة.

 لومات شاملة ودقیقة حول انتشار أيیمكن استخدام تطبیقات الهاتف النقال في تقدیم مع -8
 مرض.

والتواصل بین العیادات، والسرعة في نقل تساهم تطبیقات الهاتف النقال في تحقیق االتصال  -9
ن تطبیقات الهاتف النقال ات والمعلومات عن المرضى من قسم إلى آخر وبالتالى فإالبیان

المرضیة وتبادل المعلومات مع األقسام والدوائر  طباء لمراقبة الحالةادة قدرة األتساهم في زی
 صل.خرى داخل العیادات وتقدیم خدمات للمرضى بشكل متوااأل

ظهرت نتائج الدراسة عدم قدرة الطواقم الطبیة من عمل ملف متكامل للمریض، وذلك أ - 10
ظهرت النتائج صعوبة ثة، كما أالحدی یعود لعدم وجود تدریب على استخدام التكنولوجیا

تحدیث البیانات من قبل الطواقم الطبیة مما یؤخر عملیة اتخاذ القرار حول حالة المریض 
 في الوقت المناسب.

اإلدارة في هذا المجال، حیث أكدت النتائج عدم وفرة ظهرت النتائج  ضعف وقصور أ - 11
وقد یعود بأهمیة هذه التطبیقات،  دارةوعدم قناعة اإلمكانیات لدعم تطبیقات الهاتف النقال، إ

ذلك الى ان وكالة الغوث تمر بأزمة مالیة مما جعل الدعم المالى یخصص لبرنامج التعلیم 
ج الصحة مما یؤدى الى عرقلة التطویر وجعل عیادات الوكالة تقتصر على حساب برنام

 على تقدیم خدمات الرعایة االولیة فقط. 

الهاتف النقال مجتمعة في دعم اإلدارة  هناك معوقات تحد من استخدام تطبیقاتیضا أ - 12
 :من أهمها و 

نقال استخدام تطبیقات الهاتف العدم توفیر التدریب الكافي للموظفین على كیفیة  - 
ضرورة التخطیط الشامل و طویل  نقص الرؤیا نحوو  وتوظیفها لتطویر العمل، 

 .جل لتطبیقات الهاتف النقال في الصحة األ

 ،نترانت تربط فروع مراكز عیادات الوكالة مع بعضها البعضود شبكة إعدم وج - 
 لتسهیل التواصل و التنسیق بین الطواقم الطبیة في العیادات المختلفة.
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 تكنولوجیا المعلومات داخل عیادات وكالة الغوث.قسم  عدم وجود - 

نه ال توجد فروق ذات داللة إحصائیة بین متوسطات تقدیرات عینة أظهرت النتائج أ - 13
الجنس، كما متغیر مراقبة الحالة المرضیة)  تعزى إلى و الدراسة حول (متابعة المرضى، 

یرات عینة الدراسة حول هذه أنه توجد فروق ذات داللة إحصائیة بین متوسطات تقدظهرت أ
 وذلك لصالح اإلناث. الجنس متغیر المجاالت والمجاالت مجتمعة معا تعزى إلى 

ال توجد فروق ذات داللة إحصائیة بین متوسطات تقدیرات عینة الدراسة حول هذه  - 14
 العمر.متغیر المجاالت والمجاالت مجتمعة معا تعزى إلى 

      سطات تقدیرات عینة الدراسة حول مجالتوجد فروق ذات داللة إحصائیة بین متو  - 15
،  كما لصالح الذین یحملون درجة الدبلومالمؤهل العلمي دارة) تعزى إلى (مدى دعم اإل

ظهرت النتائج بأنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائیة بین متوسطات تقدیرات عینة أ
أي  .المؤهل العلمي متغیرتعزى إلى  الدراسة حول باقي المجاالت والمجاالت مجتمعة معاً 

 في باقي المجاالت.آراؤهم فراد العینه تتشابه أن أ

  توجد فروق ذات داللة إحصائیة بین متوسطات تقدیرات عینة الدراسة حول مجال  - 16
وذلك لصالح الذین سنوات خبرتهم  ، ( احتواء المواقف الطارئة) تعزى إلى سنوات الخبرة

اللة إحصائیة بین متوسطات تقدیرات عینة سنة فأكثر، بینما ال توجد فروق ذات د 15
 سنوات الخبرة.متغیر تعزى إلى  الدراسة حول بقیة المجاالت  معاً 

ال توجد فروق ذات داللة إحصائیة بین متوسطات تقدیرات عینة الدراسة حول هذه  - 17
 .طبیعة العملمتغیر المجاالت والمجاالت مجتمعة معا تعزى إلى 

     

ل جدیدة وغیر مطبقة في قطاع غزة إال بیقات الهاتف النقاالقول بأن تط وأخیرا یمكن
ظهرت الموافقة المتوسطة لدى الطواقم الطبیة لموظفي القلیل القلیل منها، وأن هذه الدراسة أ

، مام العمل على هذه التطبیقاتع غزة، فهناك الكثیر من العقبات أعیادات وكالة الغوث في قطا
ولوجیا الحدیثة في تطویر لى مواكبة التكنل وتسعى إولكنها تسعى إلى التطویر في العم

  في قطاع غزة. مؤسساتها
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  التوصیات  5.3
  

نشــاء شــبكة اتصــاالت الســلكیة متطــورة فــي كــل مركــز صــحي تــابع لوكالــة العمــل علــى إ -1
 .الغوث

  .كل مركز صحيالعمل على إنشاء قسم تكنولوجیا المعلومات في  -2

 الصـحیة لـدعم الطـواقم الطبیـة فـي كافـة فـروععمل دورات تدریبیة من طرف المؤسسـات  -3
 .العیادات الخاصة بوكالة الغوث 

 .طباء على استخدام التقنیات الحدیثة في مجال الطب عن بعدتدریب األ -4

ربط مراكز عیادات وكالة الغوث بقطاع غزة بعضها البعض ضمن قاعدة بیانات موحدة  -5
 توفیر خطوط ربط تطبیقات الهاتف النقال خاللها.و 

 ت الهاتف النقال في المجال الصحي.رورة اقتناع المسؤولین بأهمیة تطبیقاض -6

 إجراء دراسات حول اهمیة استخدام تطبیقات الهاتف النقال.  -7
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  المصادر والمراجع
  

 القرآن الكریم §

  أوًال: الكتب
 .2008، فلسطین، مقرر تأسیسيالحاسوب، جامعة القدس المفتوحة،  §

، دار وائل للنشر، الطبعة SPSSلیل اإلحصائي بإستخدام ) التح2008جودة، محفوظ ( §
 األولى، عمان.

، دار المرشد في تصمیم البرمجیات التعلیمیة الكمبیوتریة للمعلمینالخطیب، لطفي،  §
 .1998، الهاشمیة األردنیة المملكةالكندي للنشر، اربد، 

 وائل ، داراإلداریة المعلومات تقنیاتحامد،  ریاض والدباغ، الرزاق، عبد عالء السالمي، §
 2011.الهاشمیة األردنیة المملكة عمان، للنشر،
دار الفكر، ، إدارة السجالت الطبیة في المستشفیات الحدیثةالعجلوني، موسى طه،  §

  .2011الطبعة االولى، االردن، 

 میادین في واإلنترنت استخدام الحاسوب فایز، عادل والسرطاوي، أحمد، جودت سعادة، §
  . 2003المملكة األردنیة الهاشمیة،  للنشر والتوزیع، الشروق دار ،لیموالتع التربیة

 وٕادارتها اإلرسال واالستقبال أجهزة هندسة تكنیك في اإللكترونیة الهندسةسكر، فاروق،  §
  . 1983والنشر، دمشق، سوریا،  للطباعة الحكمة ، داراإللكترونیة

 وعبد الوهاب، محمد، دینال وفهمي،عالء جمال، المعطي، وعبد فهمي، محمد طلبة، §
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  ثانیًا: الرسائل العلمیة
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تیر، جامعة الجزائر، الجزائر، ، رسالة ماجسوزارة التربیة والتعلیم في الجمهوریة الیمنیة
2004. 
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 .1995دمشق، 
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  .2010جامعة الملك سعود،  –التربیة، قسم تقنیات التعلیم 
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- 121  - 
 

 المصادر والمراجع

، محاضرة في اجتماع ات الحدیثة وأثرها في عملیة التطویر االدارىالتقانالمجتهد، ماهر،  §
الخبراء االستشاري حول "تنمیة اإلدارة المالیة العامة في التركیز على األدوات االلكترونیة 
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www.who.int/bulletin/volumes/90/5/11-099788/ar/index.html 
 http://www.who.int/bulletin/volumes/90/5/11-099317/ar/index.html( 
http://www.who.int/bulletin/volumes/90/5/11-099788/ar/index.html  
http://www.who.int/bulletin/volumes/90/5/12-030512/ar / 

  
  نشرة الهجرة القسریة

http://www.fmreview.org/ar/technology/deribe. 
  ة _ البحرینوزارة الصح

http://www.moh.gov.bh/AR/E-Services/E-Services/mobile.aspx    
  السودان –وزارة الصحة 

http://www.familymedicine.gov.sd/?action=news_details&id=60   

 تعریف متابعة المریض
http://www.merriam-webster.com/medical/follow%20up     
Patient Follow up definition, (2013) [available at), on 17-Dec-2013 at 9:30 AM] 

  موقع جامعة أبیلین المسیحیة 
http://www.acu.edu    

http://www.kantakji.com/fiqh/Files/Banks/M_banking_Article.doc
http://www.kantakji.com/fiqh/Files/Banks/M_banking_Article.doc
http://adsic.abudhabi.ae
http://www.meawards.com/ar/awardcriteria.asp?awardid=761
http://www.who.int/entity/goe/.../Global_eHealth_Survey-Glossary-ARABIC.p
http://www.who.int/bulletin/volumes/90/5/11-099788/ar/index.html
http://www.who.int/bulletin/volumes/90/5/11-099317/ar/index.html(
http://www.who.int/bulletin/volumes/90/5/11-099788/ar/index.html
http://www.who.int/bulletin/volumes/90/5/12-030512/ar
http://www.fmreview.org/ar/technology/deribe
http://www.moh.gov.bh/AR/E-Services/E-Services/mobile.aspx
http://www.familymedicine.gov.sd/?action=news_details&id=60
http://www.merriam-webster.com/medical/follow%20up
http://www.acu.edu
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  ) 1(  حق رقم مل
  

  قائمة بأسماء المحكمین
  مكان العمل  االسم  الرقم

  الجامعة االسالمیة  أ.د ماجد الفرا  1
  الجامعة اإلسالمیة  أ.د. یوسف عاشور  2
  الجامعة االسالمیة  د خلیل أحمد النمروطي  3
  الجامعة االسالمیة  د.سمیر صافي  4
  الجامعة االسالمیة  د.رشدي وادي  5
  الجامعة االسالمیة  لروسد.سامي ابو ا  6
  الجامعة االسالمیة  د.یوسف بحر  7
  الجامعة االسالمیة  د.أكرم سمور  8
  الجامعة االسالمیة  د.یاسر الشرفا  9

  جامعة االزهر  د.نهایة التلباني  10
  جامعة االزهر  د.رامز بدیر  11
  جامعة االزهر  د.محود فارس  12
  جامعة االزهر  د.وائل ثابت  13
  جامعة االزهر  الغاد.وفیق ا  14
  جامعة االزهر  د.مروان االغا  15
  جامعة االزهر  د.خلیل حجاج  16
  مدیرعام مستشفیات قطاع غزة  د.یوسف أبو الریش  17
  عمید سابق كلیة فلسطین للتمریض  أ.عدنان السباخي  18
  التعلیم التمریضي مستشفى غزة االوروبي  أ.عبد الرحیم شقورة  19
  د كلیة فلسطین للتمریضعمی  أ.جمیل المصري  20
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  )2ملحق رقم ( 
  االستبانة في صورتها االولیة

  
The Islamic University-Gaza 
Higher Education Deanship 
Faculty of Commerce 
Master of Business Administration Program  

  
  

  الموضوع/ تعبئة استبانة
  السالم علیكم ورحمة اهللا وبركاته

 ة بصدد إجراء دراسة بعنوان:حیث أن الباحث
  

  " مدى إمكانیة استخدام تطبیقات الهاتف النقال في التطویر اإلداري "
  دراسة حالة مستشفى غزة األوروبي بخان یونس

  
  وذلك استكماًال لمتطلبات الحصول على درجة الماجستیر في إدارة األعمال بالجامعة اإلسالمیة.

الستبانة التالیة بموضوعیة وحیادیة، شاكرة لكم جهودكم في لذا آمل من سیادتكم التفضل بتعبئة ا
دعم البحث العلمي، علمًا بأن المعلومات المقدمة من طرفكم ستسـتخدم ألغـراض البحـث العلمـي 

  فقط.
  مع خالص الشكر واالحترام

وسام كامل العقاد                                                                 
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  جزء األول: البیانات الشخصیة:ال
 الجنس: - 1
  

  أنثى            ذكر              
 العمر: - 2
  

  سنة 40 -30من                     سنة 30أقل من              
  

  سنة 50أكبر من                   سنة 50-41من              
 
 المؤهل العلمي: - 3
  

 بكالوریوس                  دبلوم او اقل             
  

  دكتوراة                    ماجستیر             
 
 عدد سنوات الخبرة: - 4
  

 سنوات 10 -5من                             سنوات 5أقل من              
       

  سنة 15أكثر من                 سنة 15 -11من             
 
 طبیعة العمل: - 5
  

  طبي مساند  /طبي                        ادارى            
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 :ثانیا الفقرات
) لكل فقرة من الفقرات التالیة مع العلم انه كلما اقتربت 10-1یرجى وضع الدرجة المناسبة من (

) دل 1) دل ذلــك علــى الموافقــة التامــة علــى الفقــرة، وكلمــا اقتربــت الدرجــة مــن (10االجابــة مــن (
  ذلك على عدم الموافقة التامة على الفقرة.

  حتیة  :أوال : البنیة الت
  االستجابة   الفقرة          م

  )1-10(  
    تتوافر في المستشفى بنیة تحتیة قابلة الستخدام تطبیقات الهاتف النقال.  1
    تتمتع البنیة التحتیة بالتحدیث المستمر.  2
    توجد أجهزة حواسیب حدیثة وسریعة لدى كافة العاملین.  3
    المستشفى. یوجد قواعد بیانات ذات امكانیات عالیة في  4
    یتم ربط قواعد البیانات بهواتف العاملین داخل المستشفى.  5
تتوافر في المستشفى أرشفة الكترونیة لبیانات المرضى یمكـن الوصـول إلیهـا   6

  في أي زمان و مكان داخل المستشفى.
  

تتـــوافر فـــي المستشـــفى أرشـــفة الكترونیـــة لبیانـــات العـــاملین و االطبـــاء یمكـــن   7
  ا في أي زمان و مكان .الوصول إلیه

  

ــــر   8 ــــدخول إلیهــــا عب ــــت الســــلكیة یمكــــن ال تتــــوافر فــــي المستشــــفى شــــبكة إنترن
  تطبیقات الهواتف المحمولة.

  

تتــــوافر فــــي المستشــــفى خــــدمات دعــــم فنــــي فــــي معالجــــة مشــــاكل و أخطــــاء   9
  الوصول إلى االنترنت بشكل عاجل و سریع.

  

نات فـي حالـة حـدوث اى طـارئ توجد نسخة احتیاطیة محدثة من قاعدة البیا  10
  في قسم تكنولوجیا المعلومات. 

  

  
  ثانیا : التشخیص السریع لحالة المریض:

  االستجابة  الفقرة  م
)1 -10(  

    تساعد معلومات الهاتف النقال االطباء في قسم الطوارئ على التشخیص السریع.  1
  قاریر الطبیة  توفر تطبیقات الهاتف النقال الحصول على نتائج التحالیل و الت  2
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  بسرعة عالیة كحد اسرع من باقي الوسائط االخرى
یتم تبادل المعلومات بین االطباء والتمریض الكترونیا عبر تطبیقات الهاتف   3

  النقال.
  

یؤدي استخدام تطبیقات الهاتف النقال الى اكساب االطباء و الممرضین   4
  مهارات فنیة و اداریة .

  

    النقال على توفیر جهود طواقم االطباء المختلفةیساعد تطبیقات الهاتف   5
تسهل تطبیقات الهاتف النقال عملیة اعداد تقاریر المرضى و إرسالها   6

  للجهات المعنیة مباشرة
  

    تؤدي تطبیقات الهواتف النقالة الى سرعة و دقة و انجاز في العمل  7
الهاتف النقال في یقتنع الطاقم الطبي " أطباء و ممرضین " بأهمیة تطبیقات   8

  الخدمات الطبیة
  

  
  ثالثا: متابعة المرضى:

االســـــــــــتجابة   الفقرة  م
)1-10(  

    تستخدم تقنیات الهاتف النقال في الوصفات الطبیة.  1
یتم تبلیغ الطبیب المسئول في حال اى تغییر على حالة المریض باسـتخدام   2

  تطبیقات الهاتف النقال.
  

طــالع مباشــر علــى حالــة المــریض حتــى فــي یتــیح الهــاتف النقــال فرصــة اال  3
  حاالت الخطر للمریض او حال سفر الطبیب.

  

    تنسیق االطباء مع التمریض والمختبرات و االشعة لمتابعة اى حالة.  4
تســهم تقنیــات الهــاتف النقــال فــي ایجــاد حلــول عالجیــة لحالــة المــریض مــن   5

  خالل التنسیق بین الحالة والملف والطبیب والتمریض
  

    توجد خطط مستقبلیة لمتابعة السیدات الحوامل عبر الهاتف النقال.  6
تستخدم تقنیات الهاتف النقال في تحدید مواعید الزیـارات والمراجعـة لمتابعـة   7

  حالة المریض.
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  رابعا: احتواء المواقف الطارئة:
  
االســــــتجابة   الفقرة  م

)1-10(  
    ف النقال.تستلزم طبیعة العمل استخدام تطبیقات الهات  1
یــربط الهــاتف النقــال الطبیــب بكافــة اقســام المستشــفى ویمكــن االســتعانه بــه   2

  حتى لو انه غیر موجود في المستشفى.
  

    یمكن عمل اجتماعات افتراضیة وطارئة على شبكات االنترنت.  3
    یسهل عملیة ارسال التقاریر ذات االختصاص لإلدارات العلیا.  4
النقالــــة الــــى اكســــاب الطــــواقم االداریــــة و الطبیــــة  تــــؤدي تطبیقــــات الهواتــــف  5

  مهارات التواصل الفعال.
  

تسهم تطبیقات الهواتف النقالة في تقدیم معلومات دقیقة عن حالة المرضـى   6
  و تطور انتشار مرض معین. 

  

تســهم تطبیقــات الهــاتف النقــال بتــوفیر بیانــات محدثــة اوال بــأول تــدعم حالــة   7
  شفى.قاعدة البیانات بالمست

  

  
  خامسا: مراقبة الحالة المرضیة:

ــــى المراقبــــة   1 تزیــــد اســــتخدام تطبیقــــات الهــــاتف النقــــال مــــن قــــدرة االطبــــاء عل
  المستمرة للحالة المرضیة.

  

تســـهم تطبیقـــات الهـــاتف النقـــال مـــن جمـــع ملـــف كامـــل للمـــریض ممـــا یســـهل   2
  مراقبة الحالة.

  

البیانـات و المعلومـات مـن قسـم توفر تطبیقات الهاتف النقال سرعة عالیة في نقـل   3
  إلى أخر.

  

یعمــل اســتخدام تطبیقــات الهــاتف النقــال علــى اكتشــاف التغیــرات علــى حالــة   4
  نتائج التحالیل للمرضى و تغیرات الحالة المرضیة.

  

    یساعد في اتمام عملیات حجز غرف العملیات الطارئة و العادیة بشكل عاجل.  5
    ز حجوزات المرضى الكترونیا.یسهم في انجاز و استعالم انجا  6
    تحسن تطبیقات الهواتف النقالة نوعیة القرارات الطبیة المتخذة.  7
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  سادسا: مدى دعم االدارة:
االســــــتجابة   الفقرة  م

)1-10(  
    تدعم االدارة العلیا استخدام تطبیقات الهاتف النقال في المستشفى.  1
    كات عند حدوث أي أعطال.یتم القیام بأعمال صیانة فوریة لألجهزة والشب  2
    توفر االدارة كل االمكانات الالزمة الستخدام تطبیقات الهاتف النقال.  3
توجــــد لــــدى االدارة خطــــط اســــتراتیجیة لتطــــویر تقنیــــات تطبیقــــات الهواتــــف   4

  النقالة.
  

    توفیر قاعدة بیانات للمرضى و مستوى عالى للتكنولوجیا داخل المستشفى.  5
    العلیا مع العاملین من خالل تطبیقات الهاتف النقال. تتواصل اإلدارة  6
تقتنع االدارة بخفض التكالیف المادیـة للمعـامالت الورقیـة بحـال التعامـل مـع   7

  تطبیقات الهواتف النقالة.
  

یــتم دعــم عملیــة التطــویر االدارى فــي المستشــفى مــن خــالل تــوفیر تطبیقــات   8
  الهاتف النقال.

  

    تف النقالة یدعم القرارات االداریة المتخذة.توفیر تطبیقات للهوا  9
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  )3ملحق رقم ( 
  صورته النهائیةفي  االستبانة

  
  

 غزة –الجامعة اإلسالمیة 
  الدراسات العلیا

  كلیة التجارة
    إدارة أعمال

  
  
  

  تعبئة استبانة /الموضوع
  

  السالم علیكم ورحمة اهللا وبركاته
  ن:حیث أن الباحثة بصدد إجراء دراسة بعنوا

  
  مكانیة استخدام تطبیقات الهاتف النقال في تطویر العملمدى إ 

  )دراسة حالة عیادات وكالة الغوث بقطاع غزة (
  

  وذلك استكماًال لمتطلبات الحصول على درجة الماجستیر في إدارة األعمال بالجامعة اإلسالمیة.
ادیة، شاكرة لكم جهودكم في لذا آمل من سیادتكم التفضل بتعبئة االستبانة التالیة بموضوعیة وحی

دعم البحث العلمي، علمًا بأن المعلومات المقدمة من طرفكم ستسـتخدم ألغـراض البحـث العلمـي 
  فقط.

  مع خالص الشكر واالحترام
  وسام كامل العقاد 
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  الجزء األول: البیانات الشخصیة:
  الجنس: -1

 أنثى                            ذكر                 
  
  العمر:-2

 40أقل من  – 30                     سنه           30أقل من                  
  

  سنة فأكثر. 50                       50أقل من  – 40                  
  
  المؤهل العلمي:-3

 بكالوریوس                          دبلوم                      
 
  دكتوراه                            ماجستیر                
  
 عدد سنوات الخبرة:-4

  10أقل من  -5من                                  سنوات. 5 أقل من                
           
  سنة فأكثر. 15                               15أقل من  – 10من                 

  
  طبیعة العمل : -5

 طبي                                        تمریض                 

  طبي مساند                                                                 
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  الجزء الثاني الفقرات :
) لكل فقرة من الفقرات التالیة مع العلم انه كلما اقتربت 10- 1یرجى وضع الدرجة المناسبة من (

) دل 1فقة التامة على الفقرة، وكلما اقتربت الدرجة من () دل ذلك على الموا10اإلجابة من (
 ذلك على عدم الموافقة التامة على الفقرة.

  
  أوال : التشخیص السریع لحالة المریض:

االســتجابة الفقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرة م
)1-10(  

  تف النقال األطباء على التشخیص السریع  في جمیع أقسام العیادة.تساعد تطبیقات الها 1
التقاریر الطبیة  بسرعة أعلى قال الحصول على نتائج التحالیل و توفر تطبیقات الهاتف الن 2

 من الوسائط األخرى.
 

  ستخدام تطبیقات الهاتف النقال.والمعلومات بین الطواقم الطبیة بإیمكن تبادل البیانات  3
  یساعد تطبیقات الهاتف النقال على توفیر جهود الطواقم الطبیة المختلفة. 4
تسهل تطبیقات الهاتف النقال عملیة إعداد تقاریر المرضى و إرسالها للجهات المعنیة  5

 مباشرة.
 

  نجاز و الدقة في العمل.ي تطبیقات الهاتف النقال إلى  اإلتؤد 6
  ت الهاتف النقال في التشخیص السریع لحالة المریض.یقتنع الطاقم الطبي بأهمیة تطبیقا 7
  

  ثانیا: متابعة المرضى:
االســتجابة الفقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرة م

)1-10(  
فـــي ارســـال الوصـــفات واإلرشـــادات الطبیـــة للمرضـــى خـــارج  SMSیمكـــن اســـتخدام تقنیـــة  8

  العیادة.
 

ــغ الطبیــب المســئول فــي حــال اى تغییــر علــى حالــة المــریض باســتخدام تطبیقــات یــتم تبل 9 ی
 الهاتف النقال .

 

یتــیح الهــاتف النقــال فرصــة االطــالع مباشــره علــى حالــة المــریض فــي حــاالت الطــوارئ او  10
 حال سفر الطبیب.

 

عة یســـهل تطبیقـــات الهــــاتف النقـــال التنســــیق بـــین األطبـــاء والتمــــریض والمختبـــرات واألشــــ 11
 لمتابعة اى حالة.
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تسـهم تقنیـات الهـاتف النقـال فـي إیجـاد حلـول عالجیـة لحالـة المـریض مـن خـالل التنسـیق  12
 بین الحالة والملف والطبیب والتمریض.

 

  توجد خطط مستقبلیة لمتابعة حاالت المرض المزمن عبر الهاتف النقال. 13
ــــة تســــتخدم تقنیــــات الهــــاتف النقــــال فــــي تحدیــــد مواعیــــد ا 14 لزیــــارات والمراجعــــة لمتابعــــة حال

 المریض.
 

تســــهل تطبیقــــات الهــــاتف النقــــال عملیــــة التواصــــل المفتــــوح و المســــتمر بــــین المــــریض و  15
 الطبیب المعالج 

 

  
  ثالثا: احتواء المواقف الطارئة:

االســتجابة الفقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرة م
)1-10(  

  تستلزم طبیعة العمل الطارئة استخدام تطبیقات الهاتف النقال . 16
یربط الهاتف النقال الطبیب بكافة أقسام العیادة ویمكن االستعانة به في المواقـف الطارئـة  17

 أثناء غیابة وعدم تواجدة بالعیادة.
 

  ف النقال .یمكن عمل اجتماعات افتراضیة وطارئة على شبكات االنترنت باستخدام الهات 18
یسهل عملیة إرسـال التقـاریر الطارئـة ذات االختصـاص لـإلدارة بواسـطة تطبیقـات الهـاتف  19

 النقال.
 

تــؤدي تطبیقــات الهواتــف النقالــة إلــى إكســاب الطــواقم اإلداریــة و الطبیــة مهــارات التواصــل  20
 الفعال في المواقف الطارئة.

 

معلومــات دقیقــة عــن حالــة المرضــى الطارئــة و تســهم تطبیقــات الهواتــف النقالــة فــي تقــدیم  21
 تطور انتشار مرض معین. 

 

تسهم تطبیقات الهـاتف النقـال بتـوفیر بیانـات محدثـة أوال بـأول تـدعم حالـة قاعـدة البیانـات  22
 بالعیادة في الحاالت الطارئة.

 

  
  رابعا: مراقبة الحالة المرضیة :

االســتجابة ــــــــــــــرةالفقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ م
)1-10(  

یزیـــد اســـتخدام تطبیقـــات الهـــاتف النقـــال مـــن قـــدرة األطبـــاء علـــى المراقبـــة المســـتمرة للحالـــة  23
 المرضیة دون الحاجة لقراءة الملف الورقي.

 



 

- 136  - 
 

 مـــالحــق الدراســــة

  تسهم تطبیقات الهاتف النقال من عمل ملف كامل للمریض مما یسهل مراقبة الحالة. 24
هاتف النقال سرعة عالیة في نقل البیانات والمعلومات عن المرضـى مـن توفر تطبیقات ال 25

 قسم إلى أخر داخل المستشفى.
 

ـــى اكتشـــاف التغیـــرات  فـــي نتـــائج التحالیـــل  26 یســـاعد اســـتخدام تطبیقـــات الهـــاتف النقـــال عل
 للمرضى والحالة المرضیة.

 

لمختلفـــة وتســـهیل مهـــام یســـاعد الهـــاتف النقـــال  فـــي إتمـــام التواصـــل بـــین فـــروع العیـــادات ا 27
 العمل في حاالت الطوارئ.

 

  یسهم في انجاز و استعالم  حجوزات المرضى الكترونیا. 28
  تحسن تطبیقات الهواتف النقالة  نوعیة القرارات الطبیة المتخذة. 29

  
  خامسا: مدى دعم اإلدارة:

االســتجابة الفقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرة م
)1-10(  

  تدعم اإلدارة استخدام تطبیقات الهاتف النقال في العیادة. 30
  یتم القیام بأعمال صیانة فوریة لألجهزة والشبكات عند حدوث أي أعطال. 31
  توفر اإلدارة كل اإلمكانات الالزمة الستخدام تطبیقات الهاتف النقال . 32
اتیجیة لتطــویر اســتخدام تقنیــات تطبیقــات الهواتــف تقتنــع االدارة بأهمیــة عمــل خطــط اســتر  33

 النقالة.
 

  تدعم االدارة تطویر قاعدة بیانات للمرضى ذات مستوى عالى داخل العیادة. 34
  تتواصل اإلدارة مع الطواقم الطبیة من خالل تطبیقات الهاتف النقال . 35
ــــإلدارة بخفــــض التكــــالیف المادیــــة للمعــــامالت الورق 36 یــــة بحــــال التعامــــل مــــع یوجــــد خطــــة ل

 تطبیقات الهواتف النقال
 

یوجد خطة لدعم عملیة تحسین أداء العمل في العیادة من خـالل تـوفیر تطبیقـات الهـاتف  37
 النقال .

 

  توفیر تطبیقات للهواتف النقالة  یدعم القرارات اإلداریة المتخذة. 38
  

  مع خالص الشكر و التقدیر
 دوسام كامل العقا  /الباحثة     


