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 ةــدراســص الـخــلم

 مةومستوي الخداالنترانت  التعرف على العالقة بين استخدامهدفت هذه الدراسة الى  
نترانت تكنولوجيا اال ألهميةوذلك  ،غزةقطاع بالمقدمة للمرضي في مستشفيات وزارة الصحة في 

وصيات وحاولت الدراسة الخروج بت المستشفيات،داخل  دارةة والطبيةاالوتأثيرها على سير العملية 
 التي ستؤديو تساهم في تعزةز استخدام تكنولوجيا االنترانت واالستفادة منها في ادارة المستشفيات 

 المناسبة لها. واتخاذ القراراتعلى المعلومات  وسهولة الحصولسرعة انجاز العمل  إلى

جميع  لىعحيث طبقت الدراسة  التحليلي،على المنهج الوصفي اعتمد الباحث في دراسته  
االستبانة  وتم توزةع مستشفى، ثالثة عشر والبالغ عددهامستشفيات وزارة الصحة في قطاع غزة 

 جميعا،هم وقد تم استرداد ،(62والبالغ عددهم ) والمدراء االدارةون جميع المدراء العامون  على
 للتحليل  SPSSكما تم االستعانة ببرنامج الدراسة،رات لقياس متغي االستبانةواستخدمت 
 االحصائي.

توي الخدمة مسوبين  استخدام تكنولوجيا االنترانتوقد خلصت الدراسة الى وجود عالقة بين  
التقنية  لتحتيةالبنية ا متطلباتتوافر  اظهرت نتائج الدراسة، كما المقدمة للمرضي في المستشفيات

 (%76.23)عمليات النظام المحوسبة بنسبة استخدام االنترانت في تم ي ا، كم(%30.07)بنسبة 
ميع الستخدام االنترانت في ج دعم من االدارة العليا فروةتو  ،الصحةمستشفيات وزارة  جميع في
ص بصفة مستمرة للتغلب على نق للتدرةب ادارة االنترانت العاملين على ويحتاج ،العملي نواح

 .الخبرة التكنولوجية

لزةادة  برأكاالنترانت بشكل على استخدام  حث المستشفياتضرورة بوصت الدراسة أ وقد 
 علىعمل الو  مستشفياتفي الوتحسين مستوي الخدمة المقدمة كفاءة وفاعلية العمليات االدارةة 

 ابعةمن خالل المت وجودتها الخدمات تقديم بين المالءمة يحقق وبما وتطوةر االنترانت تحسين
تنفيذ حمالت توعية تستهدف العاملين في المجاالت الصحية حول و  عليها المؤثرة يراتللمتغ الجادة

 .أهمية استخدام االنترانت
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Abstract 

 

 This study aims to know the relation between using intranet and the 

quality of service provided to the patients in the hospitals of the Ministry 

of Health in the Gaza Strip due to the importance of intranet technology 

and its impacts on the running of the administrative as well as technical 

process inside hospitals. It also tries to come out with recommendations 

that contribute to enhancing the use of intranet technology and taking 

advantages of them in hospital managements, which will lead to accelerate 

work accomplishment, ease information accessibility and take suitable 

decisions. 

 In this study, the researcher depends on the descriptive analytical 

approach, where the study has been applied on all the hospitals belonging 

to Ministry of Health which counted to (13) hospitals. The questionnaire 

has been distributed over all general managers and administrative 

managers, whose number is (26);then, all forms have been recollected. The 

questionnaire has been used to measure the study variables besides the 

SPSS has been employed in the statistical analysis. 

 

 The study has found a relation between the use of intranet 

technology and between the quality of service provided to the patients in 

the hospitals. It has also shown the availability of technical infrastructure 

requirements by (70.03%) as well as the rate of using the intranet in 

computer-system operations by(81.67%) in all hospitals of the Ministry of 

Health. Moreover, it has revealed that a support is present form the senior 

administration for using the intranet in all work aspects besides the need 

for training personnel staff on intranet governance continuously to 

overcome the problem of the lake of technical experience. 

 

 The study recommends to encourage hospitals for wider intranet 

usage to boost the competency as well as the efficiency of administrative 

processes and to improve the level of service provided to the patients in the 

hospitals. It also recommends working on improving and developing 
intranet in a form that secures achieving harmony between providing 
services and between their quality, through a serious follow-up of the 
variables affecting them. Besides, it calls for launching outreach 
campaigns about the importance of using the intranet targeting the 
workers in all health fields. 
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 شــكــر وتقـديـر

جمعين، اوالسالم على سيد المرسلين نبينا محمد صل هللا عليه وعلى آله وصحبه  والصالةالحمد هلل 
 :دوبع

جهه حمدًا يليق بجالل و  الدراسة،هذه  إلتمامأحمد هللا تعالى وأشكره على ما أعانني به ووفقني 
 وانعامه.انه وجميل عطائه وعظيم سلط

تاذي واخص بالذكر أس المتواضع،في اخراج هذا العمل  أسهممن  ثم أتقدم بالشكر والتقدير لكل
لما بذله من متابعة  الرسالة،هذه  والمشرف على الدكتور / رشدي عبد اللطيف واديالفاضل 

كان نعم ف الرسالة،ذه مستمرة وجهد متواصل وتوجيه حكيم كان له االثر االيجابي على انجاز ه
 الجزاء.فجزاه هللا عني خير  المشرف،االستاذ ونعم 

ومن  لدراسة،التفضلهم بقبول مناقشة هذه  االفاضل،كما اتقدم بالشكر من اعضاء لجنة المناقشة 
ها كما أشكر جميع المحكمين لما اضافوه الي االحصائي،الذي قام بالتحليل  الدكتور / سمير صافي

 .الصحيحت في اخراجها بالشكل من قيمة ساعد

 لرسالة،اهذه  إلنجازوأتقدم بالشكر والعرفان لوالدي ووالدتي اللذان قدما الدعم المادي والمعنوي 
 دراستي.والى زوجتي التي صبرت على انشغالي وشجعتني على انجاز 

ني خير هم عجميعًا بأسمى آيات الشكر والتقدير، وأدعو هللا العلي القدير أن يجزة إليهمأتقدم 
 القيامة.وأن يجعل هذا الجهد في ميزان حسناتهم يوم  الجزاء،
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 الفـصــل األول

 لعـــام للــدراسـةاإلطــار ا

 
 المقدمة 1.1

إن استخدام االنترانت تجعل استراتيجية إدارة المستشفيات أكثر مرونة و تؤدي إلي زةادة قدرة 
المستشفيات في تطبيق أنواع مختلفة من الطرق و المناهج اإلدارةة مما يعزز تأمين استراتيجيات جديدة 

ادرة علي تأهيل المؤسسات الطبية لمواجهة التحديات و قادرة على التعامل مع بيئات متغيرة، و هي الق
المشكالت، لكن لن يتحقق ذلك إال إذا استطاعت المستشفيات أن تحقق التوافق المطلوب بين استراتيجية 
تكنولوجيا المعلومات واستراتيجية المستشفيات حتى يستطيع نظام المعلومات تزوةد اإلدارة بالمعلومات 

ن البيئة الداخلية و الخارجية المحيطة في الوقت المناسب و الكلفة المناسبة بما الضرورةة المناسبة ع
يسمح باتخاذ القرارات المختلفة و توجيه مسارات األنشطة في المستشفيات على ضوء األهداف و 
الغايات. ان تحديث المستشفيات واالعتماد بشكل أكبر علي االنترانت يؤدي الى تغير مستوى الخدمة 

 ة المقدمة عن طرةق متابعة المرضي وتقليل التكاليف بشكل أكثر فاعلية.الصحي
 

بأن نجاح أو فشل المنظمات خاصة منظمات خدمات  (O'Brien, 2002:136)يرى أوبرةن 
المعلومات يعتمد بشكل أساسي على نوعية الناس الذين يعملون فيها، فالكثير من المؤسسات التي 

 بأن استقطاب العاملين الجدد وتدرةبهم والحفاظ عليهم يشكل التحدي تستعمل الحاسوب في عملها تدرك
 األكبر لها.
 

إلى أن العالقة بين تكنولوجيا المعلومات واألداء تزداد  (Ahearne, 2001:214)وتوصل أهيرن 
مع زةادة مهارات الموظفين التي تؤثر على مستوى الخدمة المقدمة وأن استخدام تكنولوجيا المعلومات 

واسيب والبرةد اإللكتروني وعدد الحواسيب( يزداد مع زةادة المستوى التعليمي للعاملين، ونتيجة )الح
لالنتشار الهائل لتكنولوجيا المعلومات فقد تم استخدامها كثيرا في المؤسسات والجامعات ومراكز البحوث 

رة االتصاالت ضر نتيجة ثو في الواليات المتحدة وأوروبا منذ التسعينات واتسع استخدامها في الوقت الحا
فكثير من الدول اعتمدت هذه الشبكات كبنية تحتية لتطبيق نظم متكاملة لفعاليات حكومتها في كافة 

)السالمي المجاالت وصوال للحكومة اإللكترونية التي ستكون سمة القرن الحادي والعشرون 
 .(63: 3111والدباغ،
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انه مؤخرا تم االهتمام بمشروع الحكومة لم يكن قطاع غزة بعيدا عن هذه التطورات حيث 
درست امكانية تطبيق ذلك حيث عقدت دورات وورشات عمل تدعوا إلى أهمية مواكبة  دفق ،اإللكترونية

العصر الحديث واالستفادة من التقنيات الحديثة قدر اإلمكان. وةهدف هذا التطور إلي دمج جميع 
نية حيث يتم تبادل البيانات المطلوبة بطرةقة المؤسسات الحكومية ضمن إطار المؤسسة اإللكترو 

الكترونية دقيقة واستقبال البيانات منها وةتم العمل حاليا علي دمج القطاع الصحي في هذه الحكومة 
اإللكترونية، والتي ستساعد كما هو متوقع ومأمول في رفع مستوى التنظيم اإلداري وتحقيق المناخ 

 .اسعة لتوظيف قدراته لالبتكار واالبداع والتطوةر في مجال العملالتنظيمي الذي يهيئ للمدير فرصا و 
 

من أجل بلوغ التميز في ادارة الخدمات الصحية والطبية، فإنه يجب التعرف على متطلبات 
التميز في االداء وتطبيق االساليب والنماذج الحديثة باإلضافة الي استخدام المعايير الكمية في قياس 

ي والمؤسسي لها وكذلك التعرف على كيفية استخدام تقنية المعلومات واالتصاالت وتقييم االداء الفرد
ودورها في تطوةر الخدمة الصحية في المستشفيات. إن المدير الذي يملك كفاءة االدارة االلكترونية 
رة ابما تتطلب من إلمام بالتقنيات الحديثة وكيفية التعامل معها بإمكانه أن يحول إدارة مستشفاه من إد

 تقليدية إلى إدارة حديثة مما يسهم في إنجاح العملية االدارةة في المستشفى.
 

 مشكلة الدراسة 1.2
تحقيق و مواكبة التقدم التكنولوجي  علىالعمل  فيفي قطاع غزة  وزارة الصحةمستشفيات  بدأت 
 وكثرتها أصبحات يالمسئول بالتجهيزات، ولتداخل وتكامل هذه والمجتمع المحليبين المستشفيات  التكامل
وتطوةر  يناالنترانت لتحس أن تتحول اإلدارات في جميع المستشفيات إلى استخدام تكنولوجيا ضرورةا
وذلك  وتحديث البياناتمن خالل تقديم الخدمات اإللكترونية  وقيامها بمهامهاإدارة المستشفيات  عمل

دارة الوثائقالعمل المكتبي  بتطوةر  (1:3143الدليل اإللكتروني، )وأرشفتها الكترونيا.  وا 
 في األسئلة التالية: تتحدد مشكلة هذه الدارسة

  تكنولوجيا االنترانت ومستوى الخدمة المقدمة للمرضي في  استخدامهل توجد عالقة بين
 مستشفيات وزارة الصحة بقطاع غزة؟

  قطاع غزة؟ب وزارة الصحةتشفيات مسمتوفرة في االنترانت هل تكنولوجيا 
 خدامها في أو جميعها هل يتم است المستشفيات في بعض االنترانتتوفرة تكنولوجيا م إذا كانت

 العملية اإلدارةة؟
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  فرضيات الدراسة 1.3
 تتوزع الفرضيات على النحو اآلتي:

بين  α ≤ 0.02الرئيسة األولى: توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة  ةالفرضي .6
لى النحو ، وةتفرع منها فرضيات فرعية عومستوى الخدمة المقدمة للمرضي استخدام تكنولوجيا االنترانت

 اآلتي:
توافر البنية التحتية بين  α ≤ 0.02توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة  .أ

 .لإلنترانت ومستوى الخدمة المقدمة للمرضي
عمليات النظام  توافر بين α ≤ 0.02توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة   .ب

 .المحوسبة ومستوى الخدمة المقدمة للمرضي
جودة المعلومات الناتجة بين  α ≤ 0.02توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة   .ت

 .عن استخدام االنترانت ومستوى الخدمة المقدمة للمرضي
نظيمية لإلنترانت البنية التبين  α ≤ 0.02توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة   .ث

 ومستوى الخدمة المقدمة للمرضي.
حول  α ≤ 0.02توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة  الرئيسة الثانية: ة. الفرضي6

 .".. خال المؤهل العلمي،العمر، الخبرة، ” التالية: مجاالت الدراسة تعزى للخصائص الشخصية
 

 متغيرات الدراسة 1.4
 بقة ستشمل الدراسة نوعين من المتغيرات وذلك على النحو التالي:وفقا للفرضيات السا

 المستقل: ر. المتغي6
 استخدام تكنولوجيا االنترانت 

البنية التحتية )البنية التحتية الصلبة )عتاد الحاسوب وشبكات االتصال(، البنية التحتية الناعمة  .أ
 )البرمجيات وقواعد البيانات(، أمن وسالمة المعلومات(

ات النظام المحوسبة )ادارة المستشفيات، المخازن، الصيدلية، التأمين الصحي، شؤون عملي .ب
 الموظفين(

  كفاءة المعلومات الناتجة عن استخدام االنترانت )الدقة، المالئمة، التوقيت، الكفاية( .ت
 األفراد، الجهة المسئولة عن النظام( ةالبنية التنظيمية )كفاءة األفراد، كفاي .ث
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 لتابع:ا ر. المتغي6
 مستوى الخدمة المقدمة للمرضي

 
 ( يوضح متغيرات الدراسة6شكل رقم )

 المصدر: إعداد بواسطة الباحث
 

 أهداف الدراسة 1.5
جاءت هذه الدراسة للتعرف على استخدام االنترانت وعالقته بنظام العناية الصحية على الفرد  

دارة المستشفيات ويمكن تحديد أهداف هذه  الدراسة بالنقاط اآلتية: والمجتمع وا 
 عن مدى استخدام االنترانت في مستشفيات وزارة الصحة بقطاع غزة. فالكش .6
الكشف عن مدى توافر البنية التحتية الصلبة )عتاد الحاسوب وشبكات االتصال( والبنية  .6

التحتية الناعمة )البرمجيات وقواعد البيانات( وأمن وسالمة المعلومات في مستشفيات وزارة 
 صحة.ال

 الكشف عن مدي كفاءة المعلومات الناجمة عن استخدام االنترانت. .7
ت، إدارة المستشفيا)الكشف عن مدي استخدام االنترانت في ربط عمليات النظام المحوسبة  .1

 المخازن، الصيدلية، التأمين الصحي، شؤون الموظفين(.

المتغير التابع

مستوى الخدمة المقدمة 
للمرضى

المتغير المستقل

استخدام تكنولوجيا االنترانت

توافر البنية التحتية لالنترانت

توافر عمليات النظام المحوسبة

كفاءة المعلومات

البنية التنظيمية
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ستخدامها لحثهم على ا المجاالت التي تستخدم فيها االنترانت والتي ال تستخدم فيها دتحدي .2
 للوصول إلى األهداف المنشود إليها.

 االنترانت في مستشفيات قطاع غزة.الى نتائج وتوصيات تساهم في تطوةر  صالخلو  .2
 

 أهمية الدراسة1.6
لخدمة ا االنترانت وعالقتها بمستوى  استخدام التعرف على تبرز أهمية هذه الدراسة من خالل

لتكنولوجيا ا هذه أهمية توظيف والكشف عن زارة الصحة بقطاع غزةو في مستشفيات  ىالمقدمة للمرض
على  لوسهولة الحصو سرعة انجاز العمل  إلى والتي ستؤديفي إدارة المستشفيات.  واالستفادة منها

 لىعالمناسبة لها. كما من المتوقع أن تتيح هذه الدراسة المجال لالطالع  واتخاذ القراراتالمعلومات 
رونية( وليس اإللكتالمجال االداري الحديث )االدارة  وخبراتها في مستوياتهابمختلف  واقع المستشفيات

 دارات المستشفيات.إنتوصل إليه من نتائج سوف يخدم  وما سوف التقليدي،
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 الـفــصــــل الثـــــانــــي

 اإلطــــــــار النــظـــري 
 
 
 

 المبحث األول: استخدام االنترانت
 

 لثاني: خدمات المستشفى الصحيةالمبحث ا
 

 ةالمبحث الثالث: وزارة الصحة الفلسطيني
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 الـمـبحـــث األول
 

 استخدام االنترانت
 

 مقدمة -

 مفهوم االنترانت -

 مزايا االنترانت -

 معايير االستفادة من االنترانت -

 تصميم االنترانت -

 الخدمات األساسية في شبكات االنترانت -
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 المبحث األول
 استخدام االنترانت

 
 مقدمة2.1.1 

يتناول هذا المبحث التعرةف بتكنولوجيا االنترانت وما هي مزاياها، والتعرف على معايير  
االستفادة من هذه التكنولوجيا وأيضا التعرف على كيفية تصميم شبكة انترانت متكاملة وأخيرا التعرف 

 نترانت.على الخدمات األساسية التي تقدمها اال

 مفهوم اإلنترانت2.1.2 

 (،اركيةويمكن اعتبارها شبكة تعاونية )تش ذاتها،اإلنترانت هي شبكة محلية داخلية مستقلة بحد  
المستخدمة  TCP/IPهي مبنية على أساس البروتوكوالت ف تخدميها،أو شبكة مؤسسات تربط بين مس

لطات إال أنها تتميز بأنها تحد من س نيوية،البفي شبكة اإلنترنت كما انها كثيرة الشبه من الناحية 
فهي تمكن المستخدمين من االتصال فيما بينهم بحرةة ولكن ضمن قطاعات  الالمحدودة،اإلنترنت 
دارة اإلنترانت في مؤسسة ما من قبل شركات للتحكم. قابلة و  وصولالمحكومة  تجري غالبا عملية بناء وا 

كة ويمكن لهذه الشبكة االتصال مع شب الراعية،لشركات متخصصة أو مؤسسات معينة تسمي أحيانا با
اإلنترنت العالمية مما يسمح باالتصال بين مختلف البني المادية لألنظمة الحاسوبية بين المستخدمين 

 (3111:44الملحم وآخرون، ) اتصاال آنيا.

 نت:امزايا االنتر 2.1.3 

 نصنف هذه المزايا في المجموعتين ويمكن أن للمؤسسات،تقدم االنترانت العديد من المزايا  
 الواسعتين التاليتين:

  الفعالية ونقصد بها: تحسين تقنيات تبادل المعلومات من حيث التغلب على الصعوبات المنطقية
 في جمع ونشر المعلومات الضرورةة بطرةقة آنية.
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 لمؤسسة وعملية ا الفاعلية ونعني بها: التضارب التنظيمي الذي قد ينجم بين العملية التعاونية في
 (3111:41الملحم وآخرون، ) .اتخاذ القرار

 :تحسين الفعالية 
 فعلى سبيل المثال: هناك العديد من الدراسات بخصوص كمية،يرتبط تحسين الفعالية بقياسات 

 البرةد،أجرة  ل،اللياإلنترانت توضح التوفير في المصارةف الزائدة )مثل الرسائل البرةدية أثناء 
وكذلك يأتي التوفير من تقليل االعتماد على المطبوعات  البعيدة(،االت الهاتفية نفقات االتص

المنتجة في الشركة مثل كتب االرشاد حول الشركة أو المنشورات عن المنتجات أو عن العالقات 
 مع الزبائن التي يمكن نشرها الكترونيا بدال من طباعتها وارسالها بالبرةد.

شبكة االنترانت  حيث تقلل الشركة،يعني التوفير في وقت العاملين في وهكذا فإن تحسين الفعالية 
ن وكذلك م الوثائق،المهيأة تهيئا كامال من الوقت الضائع في تبادل المعلومات من مسودات 

 (.3111:41الملحم وآخرون، ) الوقت المهدور في تنسيق عمليات جمع المعلومات
 :تحسين الفاعلية 

 الجغرافية(،و ادل المعلومات عبر الحدود التقليدية )الحدود التنظيمية تشجع االنترانت عملية تب
ذا أديرت جيدا فإن هذا التحسن في تبادل المعلومات يصبح نقطة البدء لتعاون كبير بين  وا 

 قطاعات المؤسسة التي كانت منفصلة. ان االستخدام الخالق لإلنترانت يمكن أن يسهل عملية
 بنية إلى نحو األسفل األعلىمبدأ التنظيم من  علىتنظيمية تقوم التطوةر المؤسساتي من بنية 

 (.3111:47الملحم وآخرون، ) وذلك بتعزةز التفاعل المنسق مرونة،متنوعة أكثر 
 معايير االستفادة من االنترانت2.1.4 

كقاعدة و  المؤسسة،المعلومات في  إلىإن المقياس االساسي في تقييم االنترانت هو الحاجة  
 فإن االنترانت تكون أكثر فائدة للمؤسسات التي تحقق:عامة 

 .سعة االنتشار جغرافيا 
 .المشاركة في األعمال العامة 
 .الحاجة الى معلومات مشتركة 
  تثمين التعاون 
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فإن معايير االستفادة من االنترانت هي معايير موضوعية وشخصية  البسيطة،وكما تبين هذه القائمة 
على محور  يجب أن تركز تقدير،ولكي تكون االنترانت ذات معنى على اقل  ولوجستية،كما أنها ثقافية 

أو غرضا تنظيميا مشتركا بين أفراد أو مجموعات  عاما،وغالبا ما يكون هذا المحور عمال  معين،
 (3114:43عبد الوهاب وآخرون، ) متفرقة.

 تصميم االنترانت2.1.5 

ميمها وهذا يعني ضرورة أن يعكس تص تخدم،المستعتبر شبكة االنترانت شبكة موجهة من قبل  
اعد مما يس المؤسسة،حاجات المستخدم. لذلك فإن البداية الجيدة تكون بتحديد هذه الحاجات ضمن 

  استغالل مزايا اإلنترانت. التركيز علىإلى  باإلضافةوضع أهداف واقعية  على

 نترانت:في البداية يجب تحديد العوامل التنظيمية الكبيرة لتطبيقات اإل

 البنية 
ضافة إلى ا اإلنترانت،تحديد الفائدة العامة من  علىيساعد فهم البنية التنظيمية في المؤسسة 

رافي وذلك من خالل تحديد االنتشار الجغ العظمى،القيمة  لإلنترانتتحديد الوظيفة التي تعطي 
 (.مركزةة. المركزةة موزعة، هرمية،للمؤسسة والبنية التنظيمية في المؤسسة )

 االتصاالت الداخلية وتبادل المعلومات 
يساعد فهم روتين تبادل المعلومات في المؤسسة داخليا على ازالة الحواجز والثغرات التي 
يمكن أن نوجه االنترانت لحلها حيث يجب معرفة المصادر األساسية للمعلومات داخل وخارج 

رد ط اإللكتروني،)بالبرةد ومعرفة كيف تجري عملية نقل معلومات العمل عادة  المؤسسة،
 وأيضا معرفة كيف تجري عملية اتخاذ القرارات. اخري(،وسائل  اجتماعات، هاتف، خاص،

 (3114:11عبد الوهاب وآخرون، )
 

 :الشبكات 
شبكة االتصاالت عبارة عن دوائر اتصال متصلة ببعضها من خالل مقاسم معينة تعتمد على 

ا، وقد خصصت هذه الدوائر والمقاسم لنقل البيانات متطلبات ونوعية الخدمات المراد تقديمه
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والصورة، وقد أصبحت شبكات االتصال في عالم اليوم شرةان الحياة لكونها تنقل المعلومة 
 (.3111:41العبيد، ) بكافة صورها وأشكالها

وتتألف الشبكة من جهازةن أو أكثر من أجهزة الكمبيوتر المتصلة ببعضها بواسطة الكابالت،  
ضافة إلى الطرفيات مثل )الطابعات، الماسحات الضوئية، قنوات اإلدخال واإلخراج( كما باإل 
تقوم الشبكة بعملية تحوةل للبيانات والمعلومات والرسائل بين الحاسبات المتصلة بالشبكة أو  
 (.4668:416البغدادي،)أي شبكات أخرى متصلة بها  

 ج إلى ثالث وحدات هي:وبناء على ذلك فإن أي شبكة لتقوم بعملها تحتا

 Sending Unitوحدة اإلرسال  .4
 وهي المسؤولة عن إرسال البيانات والمعلومات إلى الحاسبات األخرى داخل الشبكة.

 Receiving Unitوحدة االستقبال  .3
وهي المسؤولة عن استقبال البيانات والمعلومات والرسائل من حاسبات وطرفيات أخري داخل الشبكة 

 (.4663:41عبد الهادي، ) لة بنفس الشبكةأو الشبكات المتص

 Transmission unitوحدة التحويل  .4
لى الحاسبات المتصلة بالشبكة من خالل  وهي المسؤولة عن تحوةل البيانات والمعلومات من وا 

 (.4668:416)البغدادي جهاز يطلق عليه المودم مرتبط بخط التليفون 

  :تصنيف الشبكات- 
 نظمة ببعضها:تصنيف الشبكات بناء على األ .6

 :Peer to Peerشبكة نقطة إلى نقطة  
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في هذا النوع من الشبكات يتم ربط أجهزة الكمبيوتر الموزعة داخل الشركة بحيث يستطيع كل جهاز 
االتصال باألجهزة األخرى. كما يمكنه التعامل مع البيانات والبرامج الموجودة على تلك األجهزة 

 (.3111:44)السيد،

 بناء على النطاق الجغرافي: تصنيف الشبكات .6
 ( الشبكة المحليةLAN) LOCAL Area Network. 
 ( شبكة المدينةMAN) Metropolitan Area Network. 
 ( الشبكة واسعة المديWAN) Wide Area Network. 

هي شبكات تخدم مساحة جغرافية واسعة قد تمتد إلى مدينة أخري أو قطر مجاور، وةتم الربط بينهما 
طوط الهاتف أو بواسطة القمر الصناعي أو المايكرووةف، والشبكات الواسعة المدي تمد من خالل خ

المستخدمين في المناطق البعيدة بنفس المعلومات والخدمات التي يحصل عليها مستخدمو الشبكة 
 (.3111:48)السيد،  LANالمحلية 

 :مزايا الشبكات 
 بيوتر األخرى المتصلة بالشبكة.تتيح الشبكات المشاركة في المعلومات مع أجهزة الكم 
 .إمكانية المشاركة في الموارد من طابعات وماسحات وملفات 
  يتم إعداد البرامج مرة واحدة على قرص مشترك بحيث يمكن لجميع أجهزة الكمبيوتر المتصلة

 (.4668:41)لؤي،بالكمبيوتر أن تستخدمه 
 .سهولة االتصال بين األعضاء وتبادل المعلومات 
  في الوقت والجهد والمال.االختصار 
 .تسهيل متابعة سير العمل وتنظيمه 
  (.3111:147الخليفي،)تأمين التواصل الدائم بين الموظفين والعمالء 
 االتصاالت الخارجية .7

يساعد فهم كيفية تفاعل المؤسسة مع محيطها على طرح فرص استخدام االنترانت لتلبي 
التي تتفاعل المؤسسة معها تقع خارج  فيجب معرفة هل المجموعات أفضل،حاجاتها بشكل 
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ماهي و  اطالع،لى عوكيف تبقيهم المؤسسة  كالزبائن، المساهمون، المتطوعون(،المؤسسة )
نهم وكيف تستقبل المؤسسة المعلومات م يتوقعونها،المعلومات التي يحتاجونها وةرةدونها أو 

 (.3114:37عبد الوهاب وآخرون، ) وكيف تعالجها
 الصعوبات .1

 إلىويات واسناد األول التنظيمي،الي موانع اقامة اتصاالت فعالة يمكننا تحديد الضعف  بالنظر
االنترانت حيث يجب معرفة ما هي العقبة األساسية لعملية تبادل معلومات  تطوةرعملية 
عبد الوهاب ) ام ثقافية وما مدي تأثير هذه العقبات لوجستية تقنية،وهل هذه العقبات  فعالة،

 (.3114:36وآخرون، 
 المصادر .2

فما هو  ت،االنترانيساعد تقييم المصادر المتوفرة على تشكيل نقطة بدء لتصميم وتحقيق 
البشرةة الالزمة من موظفين  وماهي المصادر ،مستوى المؤسسة الحالي لقابلية الحوسبة

د الوهاب بع) حاليا والمالية المتوفرةوما هي المصادر التقنية  وادارة االنترانت، وممولين لبناء
 (.3114:36وآخرون، 

 
 الخدمات األساسية في شبكات االنترانت2.1.6 

 الويب -4
يمكن تلخيص مقدرات وفوائد بناء مواقع الوةب على االنترانت الخاصة بشركة ما بالنقاط 

 التالية:
أتمته إجراءات العمل حيث تقدم مواقع الوةب على االنترانت عددا كبيرا من االمكانيات  •

تطوةر طرةقة تنفيذ العمل في الشركة. على سبيل المثال، تستخدم شركات المؤثرة في 
متعددة مواقع الوةب على االنترانت ألتمته توزةع وادارة المستندات الداخلية مثل مستندات 

جراءاتها والمعلومات المالية وقوائم الهواتف والمراكز الوظيفية.  سياسات الشركة وا 
من مواقع االنترانت على العاملين أو على الشركاء في يمكن نشر المعلومات الداخلية ض •

 العمل.
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نشر ثقافة تعاونية حيث ان تدفق المعلومات الهامة بحرةة أكبر علي مواقع الوةب يجعل  •
العاملين أكثر انجذابا ومشاركة وتفاعال سواء ضمن القسم الواحد أو بين األقسام والوحدات 

 (.3111:436الملحم وآخرون، ) األخرى 
 
 
 خدمة نقل الملفات -3

من الخدمات األساسية في االنترانت  FTPتعتبر خدمة نقل الملفات بواسطة بروتوكول  
وهي من الخدمات المفيدة في التشارك على الملفات. كما أن االستثمار الجيد لهذه الخدمة 

 (.3111:487الملحم وآخرون، ) يساعد في تحرةر حركة النقل على الشبكة
( Hostبنقل الملفات من حاسوب إلى آخر، بحيث يكون من حاسوب بعيد ) وهذه الخدمة تسمح

، وقد تكون من (Downloading)إلى الحاسوب الشخصي للمستخدم، وتسمى هذه العملية 
(. وتسمح هذه Uploadingالحاسوب الشخصي للمستخدم إلى حاسوب آخر وتسمى هنا )

 (.4667:31طلبة وزمالؤه،) بعيد آخر الخدمة كذلك بنقل الملفات من حاسوب بعيد إلى حاسوب
 خدمة البريد االلكتروني -4

وهي الخدمة التي تشرف على إرسال واستقبال الرسائل من حاسوب إلى آخر داخل  
شبكة اإلنترانت، كما تعد من أهم الخدمات المرتبطة باالتصال الشخصي وأبرز العمليات على 

 الشبكة.
شخاص بسرعة فائقة مهما كانت المسافات الفاصلة وتستخدم هذه الخدمة في االتصال بين األ

بينهم، ويمكن من خالل خدمة البرةد اإللكتروني إرسال رسائل أو معلومات أو ملفات أو صور 
 (.3114:64سعادة وآخرون،)أو جداول الكترونية بشكل مباشر إلى أي شخص في أي مكان 

 

 مزايا البريد اإللكتروني:      

إلرسال واستقبال الرسائل البرةدية على تنوعها سواء كانت مرئية أو  يعتبر وسيلة ناجحة جدا
المسموعة في وقت واحد. كما يعتبر البرةد اإللكتروني أداة ربط بين المستخدم ومجموعة 
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المستخدمين اآلخرةن الذين يجمعهم اهتمام مشترك لتبادل المعلومات واآلراء واألفكار 
 (.3111:11السنابل،)

 ا سبق، فإن البرةد اإللكتروني يتمتع بالمزايا المهمة اآلتية:باإلضافة إلى م

السرعة: فرسالة البرةد اإللكتروني تصل خالل ثوان ودقائق معدودة لصاحبها أو خالل ساعة  .6
 كحد أقصي.

( دوالر إذا ما 0.06( بايت هو )3200قلة التكلفة: حيث أن تكلفة الرسالة التي تحتوي على ) .6
 ادي.قورن بنظام البرةد الع

الزمان والمكان ليس لهما حساب: حيث يمكن فحص صندوق البرةد ألي شخص في أي وقت  .7
 من اليوم، ومن أي مكان في العالم.

السرةة في الحفاظ على مضمون الرسائل: حيث ال يقرأ الرسالة عبر البرةد اإللكتروني إال  .1
 صاحبها الحقيقي بسبب وجود رمز برةدي خاص لكل شخص.

 من بعيد: وذلك بسبب السرعة في إرسال واستقبال الرسائل.إمكانية العمل  .2
إمكانية إرسال الرسالة نفسها إلى أكثر من جهة واحدة: وخاصة في مجال األعمال والتجارة  .2

 (.441-3111:444)حسين، والدعاية 
واالعتماد على البرةد االلكتروني كخدمة أساسية في شبكات االنترانت يأتي بفضل المزايا الثالث 

 :(3114:64)سعادة وآخرون،لتالية ا

 توفير الوقت. •
 توفير التكلفة )تكلفة نسخ مختلف أنواع المستندات الورقية المتداولة(. •
  سهولة إتقان التعامل معه حتى من قبل األشخاص العاديين. •

 
 (Video Conference)المؤتمر الفيديوي  -1

لغرف وذج المسمى بنموذج اظهر المؤتمر الفيديوي كفكرة قابلة للتطبيق من خالل النم 
الذي يتطلب أن يجتمع المشاركون في غرفة مجهزة بكاميرات وشاشة تعرض غرفا مشابهة في 
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نظام فيديويا يعتمد على استخدام  Picture Telالموقع البعيد، وقد انتجت بعض الشركات مثل 
لنموذج طبق ا الخطوط الهاتفية ولكن هذه االنظمة محبطة من حيث التكلفة والصيانة ومن ثم

 (3111:341الملحم وآخرون، ) على شبكة ايثرنت. TCP/IPالسابق باستخدام بروتوكوالت 
 يتكون نظام المؤتمر الفيديوي من األجزاء األساسية التالية:

 صورة: كاميرا، بطاقة تحصيل فيديو. •
 صوت: ميكروفون، مكبرات صوت. •
 شاشة عرض •
 البرنامج األساسي. •

 :فوائد المؤتمر الفيديوي 

بالنسبة لإلنترانت فإن تطبيقات المؤتمر الفيديوي يمكن أن تستخدم لوصل مجموعات  •
العمل المتفرقة، كما يمكن استخدامها في التعليم والتدرةب من مواقع بعيدة، وفيما يلي 
 بعض األمثلة التي توضح مجاالت استخدام المؤتمر الفيديوي في شركات مختلفة

 :(3111:333الملحم وآخرون، )
جال المبيعات والتسوةق: يمكن استخدام المؤتمر الفيديوي مثال لتأمين اتصال بين م •

مكاتب المبيعات والمركز الرئيسي، مما يؤدي الي التوفير في نفقات السفر ويعزز 
 عملية توزةع المعلومات بين المراكز الرئيسية ومختلف انواع مواقع العمل.

صيا لفيديوي لتقديم الدعم الفوري للزبائن شخخدمة الزبائن التقنية: يستخدم المؤتمر ا •
 لتوفير نفقة زةارة الزبائن في الموقع.

مقابلة المرشحين: يستخدم المؤتمر الفيديوي لمقابلة المرشحين في الزمن الحقيقي دون  •
 الحاجة إلى السفر.

التطبيقات الطبية: يتم استخدام المؤتمر الفيديوي للتخاطب مع اختصاصيين عن بعد  •
  ل على استشاراتهم.للحصو 
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 الـمبحــث الـثــاني
 خدمات المستشفى الصحية     

 
 مقدمة -

 الخدمة تعريف -

 الصحية  الخدمة مفهوم -

 الصحية  الخدمات أنواع -

 الصحية الخدمات تصنيف -

 الصحية الخدمات خصائص -

 الصحية الخدمة أركان -

 الصحية الخدمة مستويات -

 الصحية الخدمة جودة مفهوم -

 الصحية الخدمة في الجودة أهمية -

 الصحية الخدمات جودة في المؤثرة العناصر -

 الصحية الخدمات في الجودة) معايير (إبعاد -
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 الـمبحــث الـثــاني
 خدمات المستشفى الصحية

 
 مقدمة 2.2.1

يتناول هذا المبحث التعرةف بخدمات المستشفى الصحية حيث يتطرق الي تعرةف ومفهوم  
، أركانها، مستوياتها، كما وةتضمن التعرف علي جودة الخدمة الخدمة الصحية، أنواعها، خصائصها

 الصحية والعناصر المؤثرة فيها ومعايير الجودة في الخدمة الصحية.
 

 تعريف الخدمة:2.2.2 
وفكري متعدد  إنساني لنشاط محدد ومفهوم تعرةف إعطاء األحيان بعض في الصعب من يكون 
 من التعرةفات العديد ايراد يمكن لذلك كثيرًا، المضمون  هذا نع تبتعد ال والخدمات واألبعاد، االتجاهات
 من و أكثر  معنى في تشترك كانت وان محدداً  اتجاها يعطي أن يمكن منها واحد كل أن   إال للخدمة،

 ما يحققه طرف أن يمكن أداء أو فعل أي " أنها على عرفت األحيان، فقد بعض في المفاهيم تلك
 بإنتاج يكون مرتبطاً  قد إنتاجه وأن   تملك أي عنه ينتج وال ملموس، غير جوهره ويكون  آخر طرف إلى

 تتم ال وأنها في الخدمة، الملموس غير الجانب تأكيد إلى يشير التعرةف هذا و ،"يكون  ال قد أو مادي
 .بإنتاج مادي ترتبط أن بالضرورة وليس آخر طرف من وطلب فعل بوجود إال  

 ال وأداء عمل على مضمونه في يحتوي  الذي المادي غير المنتج "بأنها أيضا عرفت وقد
 كونها وهي للخدمة، جديدة خاصية إضافة هو التعرةف هذا في المميز والشيء يمكن امتالكه ماديًا"،

 أساسا   الخدمة لكون  امتالكها دون  بها االنتفاع إمكانية ذلك ويعني مشترةها، قبل ماديًا من تمتلك ال
 جميع " أنها على االتجاه بهذا عرفت فقد وأخيرا المشتري، لدى الرضا حققت أنها ملموسة، إال غير

 تقديمها يتضمن أن ودون  ثمن مقابل المستهلك لدى والقبول الرضا تحقق التي النشاطات والعمليات
 المشتري  برضا تحظى لكي الخدمة كون  إلى اإلشارة هو التعرةف هذا في المميز خطأ، والشيء أي

 الخدمات، به تقدم مجال أي من أكثر الصحية بالخدمة يبرز األمر هذا ولعل خطأ، تقدم دون  أن يجب
 العمل في متقدمة استراتيجية يمثل ذاته بحد   وهو الخدمة تقديم في الجودة مسألة يعني تأكيد وهذا

 .(13:3111, )البكري للمواطنين  الصحية للخدمات تقديمها عند للمؤسسة الصحية اإلداري 
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غير ملموسة  األساس في وتكون  آخر طرف إلى طرف يقدمها منفعة أو نشاط بأنها دمةالخ تعرف كما
ال يكون  أو مادي بمنتج مرتبط يكون  قد الخدمة فتقديم ملكية أي عليها يترتب وال أو غير عادية

(Kotler&Armstrong,2004:32). 

بشيء  مرتبطة أو ذاتها بحد قائمة بالحواس مدركة منفعة عن عبارة أنها على كذلك الخدمة وتعرف
ملموسة  غير الغالب في وهي ملكية عليها يترتب وال للتبادل قابلة وتكون  ملموس مادي

(Levelock,2004:14). 

 الصحية: الخدمة مفهوم 2.2.3

المستشفيات  تقدمها التي الملموسة وغير الملموسة المنتجات هي الصحية الخدمات إن   
سالمة  على المحافظة بغرض العالقة ذات والجهات ياداتوالع الصحية والمراكز والمستوصفات

 (.11:3114المساعد، ) والعقلية الجسمية اإلنسان

 من متماثلة الخدمات ألن الصحية الخدمة مفهوم على ينطبق عام بشكل الخدمة مفهوم إن  
 عمن المناف مجموعة أنها على لذلك وفقاً  الصحية الخدمات تعرف لذلك والمضمون  حيث الخصائص

 تحول ال ولكن مساعدة سلع وباستخدام معين ثمن دفع مقابل المستفيد عليها يحصل الصحية التي
 :الخدمات أن   على اتفاق وهنالك الخدمة من المستفيد إلى السلع المساعدة ملكية

 تخفيض التعب، إزالة األلم، إزالة مثل الصحية المنافع من )مجموعة للبيع تعرض منافع 1-

 والعالج(. للمرضى الطبيب تشخيص النفسية، الراحة تحقيق ،الصداع من لصالتخ ،الحرارة

 الصداع، من للتخلص حبة أخذ) ملموسة سلع بمساعدة تقدم ولكنها ملموسة غير خدمات 2-

 الجراحة(. في المشرط استخدام

 (.67:3118 )يوسف، ملموسة غير خدمات 3-
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 :الصحية الخدمات أنواع2.2.4

 العالجي والوقائي بشقيها الصحية الخدمات تقديم على التركيز في الصحية النظم خدمات تتمثل
 :التالية الخدمات ضمن الخدمة من للمستفيدين

 ،والمجتمع ايجابية للفرد صحية سلوكيات ببناء تعنى التي الخدمات وهي :بالصحة االرتقاء خدمات. 4
 واالمتناع والنظافة الشخصية الصحي ثقيفوالت ،التمارةن وممارسة المتوازن  الغذاء بأهمية يتعلق فيما
 السيارات. في قيادة السالمة أساليب واتباع والمخدرات والكحول كالتدخين الضارة العادات عن

 في العيادات العالجية الوقائية الصحية الخدمات وتشملالشخصية:  الصحية الرعاية . خدمات3
 وخدمات والنقاهة، الرعاية دور في تقدم التي جلاأل طوةلة الرعاية وخدمات التنويم وأقسام الخارجية
 .التخصصية المراكز تقدمها التي التأهيلية والخدمات ،النفسية الصحة

 الغذاء والتخلص وسالمة البيئة وصحة المعدية األمراض مكافحة وتشملالعامة:  الصحة . خدمات4
 .والنفايات الحشرات من

 العامة والخاصة، المستشفيات في المتوفرة المجهزة تالسيارا خدمات مثلاإلسعافية:  . الخدمات1
 .الجوي  الطبي اإلسعاف وخدمات ،اإلسعافات جمعيات وخدمات

 الحاالت النفسية وعالج والمسنين المعوقين خدمات مثلالخاصة:  الصحية الرعاية . خدمات1
 (.30 :ص2008،)العتيبي واإلدمان

 الصحية: الخدمات تصنيف 2.2.5

 الخدمات الصحية على ينطبق التصنيف هذا المؤشرات وان   من مجموعة إلى ستناداً ا الخدمات تصنف
 :التالي النحو على

 السلع الملموسة على اعتمادها إلى استناداً  تتنوع الصحية الخدمات إن   :االعتمادية حيث من 
 البشري  على العنصر تقديمها يعتمد وخدمات ،الجراحة( ،األشعة ،المخبرةة )التحاليل مثل
 العالج. نوع تحديد ،المرض تشخيص ،النفسي العالج مثل
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 الجراحية العمليات) مثل ومقدمها الصحية الخدمات من المستفيد من كل حضور حيث من، 
 األشعة(. ،الدم سحب ،السرةري  الفحص

 الشخصي في الفحص مثل فردية حاجة تشبع الخدمات تكون  فقد :الحاجة نوع حيث من 
خدمات  تقدم حيث المستشفى في الرقود مثل المنافع من حزمة إلى الحاجة أو الطبيب عيادة

 .المستشفى في الراقدين لجميع الصباحي، الفحص العناية، ،اإلطعام
 أهدافهم الصحية في الخدمات مقدمو يختلف حيث :الصحية الخدمات مقدمي أهداف حيث من 

 ومن حيث وعامة(، )خاصة الصحية المؤسسات ملكية حيث ومن الربحية(، وغير )الربحية
 يطبقها التي البرامج تلك عن تختلف والتي خاص لمستشفى واألهداف التسويقية البرامج
 (.99 ص ،2008 يوسف،)لتحقيقها  يسعى التي واألهداف عام مستشفى

 
 الصحية: الخدمات خصائص 2.2.6

 

 وهي: عام بشكل الخدمات خصائص عن تختلف ال الصحية الخدمات خصائص إن  

 ما إلى طرف يقدمه نشاطا أو عمال تمثل الخدمة أن بما :الصحية الخدمات وسيةملم عدم 
اتخاذ  قبل تذوقه أو لمسه أو رؤةته يمكن ملموس جانب وجود عدم يعني هذا فان   آخر طرف
 يقوم أن بعد إال الخدمة على يتعرف ال المستفيد أن   أي ،منه فعال الشراء واالستفادة قرار

 .بعملية الشراء
 الخدمة وجود مقدم يتطلب الصحية الخدمات وتقديم إنتاج إن   :(التماسك) لالنفصال ابلةق غير 

 إال عندما الجراحية بالعملية يقوم أن يستطيع الجراح ال وأن   والتقديم اإلنتاج عند والمستفيد
نفس  في وتستهلك تقدم بكونها تتصف فإنها لذلك لها، بحاجة يكون  الذي المرةض يتواجد

 اإلنتاج حيث الملموسة المادية السلع من العكس على الصحية الخدمة أن   االوقت. كم
 إنتاجها بين تداخال تطلب الخدمات من فالعديد تماما منفصلتان واالستهالك عمليتان

 التشخيص وعملية الطبي الفحص يجري  أن يمكنه ال فالطبيب ، واالستفادة منها واستهالكها
 يفرض المباشر التعامل وهذا ، الصحية الخدمة أداء في الذي سيشارك المستفيد بوجود إال

 كيفية على وممرضين وأطباء إدارةين من الخدمة مقدمي الصحية تدرةب الخدمات نظم على
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 ثقة بناء في يؤثر الخدمة ومقدم المستفيد بين المباشر الن التفاعل ، المرةض مع التعامل
 (.48 ص ،2003 )المساعد، الصحية خدماته من المستفيد

 بشكل خاص الصحية والخدمات عام بشكل الخدمات تتصف : )التباين( الخدمات تماثل عدم 
والمكان،  والزمان الخدمة مقدم وسلوك وأداء مهارة على تعتمد ألنها التماثل وعدم بالتباين
 الخدمة من المستفيد وةلعب الصحية، الخدمة لمقدم المرةض يقدمها التي المعلومات وعلى

 االستجابة ومستوى  المزاج والسلوك حيث من يختلف المستفيد هذا ألن تباينها في اً دورًا مهم
 وهذا الخدمات من المستوى  نفس يقدم وال مختلفة بطرق  مرضاه الطبيب يعالج والتفاعل، فقد

 لحالة أن كما الخدمة، تقديم وقت معه وتعاونه للطبيب المرةض مدى استجابة إلى يعود
 العاملين أن كما الخدمة وتباين اختالف على فعاال أثراً  حزةن( سعيد، ،مرتاح متعب، ) الطبيب
 فإذا واالجتماعية، النفسية للظروف وفقا المرةض مع يتعاملون  تقديم الخدمات الصحية على
 الحاجات حيث من األفراد مختلفون  هؤالء أفراد فان   عشرة لعيادة الطبيب المراجعين عدد كان

 الخدمات تقديم على تؤثر التي العوامل من وغيرها غبات الشخصية،والر  واألمزجة والمواقف
 لذلك وتباينها المقدمة الخدمات اختالف إلى يؤدي العوامل المؤثرة اختالف أنً  كما  الصحية،

 (.100 ص ،2008 )يوسف،الخدمات  تنميط الصعب جدا من
 وتنتهي سواءً  تتالشى افإنه فعال أو اً  نشاط تمثل الخدمات أن   بما :الصحية الخدمة تالشي 

الصحية  الخدمات تخزةن إمكانية لعدم باإلضافة ،منها االستفادة يتم لم أو منها االستفادة تم
 .عليها الطلب وقوع لحين

 عند وقوع إنتاجها هو الخدمات يميز ما إن   :عليها الطلب وقوع عند الصحية الخدمات تنتج 
كان  فإذا منها، والمستفيد الخدمة مقدم من كل يلتقي عندما يقع الطلب هذا وان   عليها الطلب
 عليها يقع لم سرةراً  30 هنالك فان راقدا 20 وهنالك المستشفيات إحدى في سرةر 50 هنالك

يرقد  أن تتطلب العناية وهذه ،الصحية العناية لطلب آخر شخص دخول حالة في الطلب ولكن
 عليها يقع لم 29 وهناك طلب عليه يقع سوف 21 رقم السرةر فان   المستشفى المرةض في

 .الطلب
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 بالسلع الملموسة مقارنة بالخدمات خاصة ميزة يعتبر الملكية انتقال عدم إن   :الملكية انتقال عدم 
المرةض  يستطيع ولكن المنافع من مجموعة هو الخدمة من المستفيد عليه يحصل ما وان  

 ،الحقن ،التضميد أدوات ،لشرابا ،الحبوب مثل للعالج المساعدة السلع ملكية انتقال تحقيق
 .الشفاء وتحقق الطبية الخدمات كفاءة تعزز التي السلع من وغيرها

 استنادًا إلى االستقرار وعدم بالتذبذب الصحية الخدمات على الطلب يتميز : الطلب تذبذب 
سبيل  فعلى العوامل من وغيرها والحروب والكوارث للعالج المرةض وحاجة البيئية الظروف

 بالزكام يتعلق فيما الصحية الخدمات على عالياً  طلًبا هناك أن   نجد الشتاء موسم في الالمث
 األدوية على طلب هنالك يكون  الصيف بداية في األخص على السنة من أخرى  وفي فترة

 فان   ما منطقة في طبيعية كوارث تحدث وعندما بالتيفوئيد الخاص واللقاح والعناية الصحية
 الصحة إدارة تخشى التي األمراض ضد والتلقيح اإلغاثة حمالت على سوف يزداد الطلب
 (.100 ص ،2008 )يوسف،انتشارها  من العامة

 
 :هي السابقة الخصائص إلى تضاف الخصائص من اً  عدد وهناك

من الكمية  ذلك يقلل أن دون  واحد شخص قبل من استهالكها يمكن سلعة الصحية الخدمة أن   1-
 .ون اآلخر  يستهلكها التي

 ال المستعملة غير فالطاقة الوقت، نفس في وتستهلك للتخزةن قابلة غير الصحية الخدمة أن   2-

 .آخر وقت في استخدامها يمكن

الخدمة الصحية  على الطلب أن   يعني وهذا ، الزمن بتغير يتغير الصحية الخدمة على الطلب 3-
 تلك الخدمات عن تختلف العمر قتبلم في تطلب التي الطبية فالخدمات المرةض، عمر بتغير يتغير

 .أخرى  إلى زمنية فترة من تختلف وحدتها األمراض ظهور أن   كما السن، لكبار المطلوبة

 .الخدمة ومقدمي العمالء مع عالية اتصال درجة ذات الصحية الخدمات تعتبر 4-
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 الغالب في الخدمة وهذه الحاجة، عند عليه يحصل أن يجب مواطن لكل حق الصحية الخدمات 5-
 .أهميتها من الرغم على الحقيقية قيمتها من بأقل المواطنين قبل من تقدر

 ذياب،) من المتغيرات أهمها مجموعة على لرأي المرةض تخضع العادة في الصحية الخدمة جودة 6-

 :(35 ص ،2009

 الحضور  وكذلك قصير أو طوةل الفحص وقت ،ليال أو نهاراً  الخدمة على الحصول وقت
 .االنتظار وقت قصر أو طول إلى باإلضافة عادية أو ارئةط كحالة

 اإلصابة موقع في أو خارجها أو العيادة في ،الخدمة تقديم مكان. 
 الخدمة من االستفادة درجة. 
 الشخصية.  المرةض اتجاهات 

 
 الصحية: الخدمة أركان 2.2.7

ألفراد  المقدمة ةالخدم جودة في تساهم مقومات عدة على تقوم الصحية الرعاية أركان إن   
 :األركان هذه ومن المجتمع

 الصحية وتغطيتها االحتياجات كاف بشكل الصحية الخدمة وجود وتعني الصحية: الخدمة تواجد •
 األسرة نسبة التي تقيس العالمية بالمعايير توفرها يقاس أن ويمكن ،بالخدمة المشمولين لألفراد
 من ألف والتمرةض لكل األطباء نسبة أو ،صحي مركز لكل السكان عدد ونسبة السكان لعدد

 .عالمياً  عليها المتعارف المؤشرات من وغيرها ،السكان
 

 الطبيعية والتنظيمية العوائق جميع تجنب االعتبار في تؤخذالخدمة:  على الحصول سهولة •
 أماكن تجمعات من بالقرب بتوفيرها وذلك ،الخدمة من االستفادة تعوق  التي واالجتماعية والمالية

 التي تساعد واألنظمة السياسات وتوفير ،إليها المؤدية المواصالت توفر وسهولة ،المستفيدين
 لهم الحصول وتتيح السكان تغطي التي الصحي التامين أنظمة مثل ،الخدمة من االستفادة على
 .الخدمة على
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 ،توى الثالثوالمس والثانوية األولية الصحية الرعاية مستويات بتوفير تتعلقالخدمة: و شمولية •
 وسالمة ،الغذاء وسالمة ،البيئة وصحة ،بالتطعيم تعنى التي المختلفة الوقائية الخدمات وتوفير
 .المجتمع احتياجات تلبي التي المتنوعة التجهيزات وتوفير ،الصحي والتثقيف المياه

 
 مع وةنسجم ،مستمر بشكل الخدمة من المرةض يمك ن الذي بالمدى وتتعلقاستمرارية الخدمة:  •

 المشاكل الصحية بحل كفيال ويكون  ،الرعاية مستويات كافة في المرةض وحاجات متطلبات
 ،برعاية المرةض المهتمة األطراف بين مرتدة تغذية نظام ووجود ،مستمر نحو على للمرةض
 المرةض ويمكن عن كاملة صورة يعطي ،مرةض لكل موحد شامل صحي سجل وجود وأهمية
 .الخدمة في التقصير أو االزدواجية لمنع األطراف بين والتنسيق ،الحاجة عند إليه الرجوع

 
 الالزمة المعرفة التقنية على القدرة وجود هما مهمين جانبين الخدمة جودة وتضمنالخدمة:  جودة •

 المالئم وتوفير التنظيم الستخدامها، للعاملين المهنية والكفاءة المهارات وتوفر ،الخدمة لتقديم
 كل ،من الخدمة المستفيدين مع التعامل وحسن السلوكية بالجوانب واالهتمام ،يةالمهن والمعايير

 .منها المستفيدين رضا وزةادة الخدمة جودة في تصب وغيرها العوامل هذه
 

 والبشرةة، بحيث المادية للموارد األمثل واالستخدام والتنظيم التخطيط وةتضمنالخدمة:  كفاءة •
 غير مكانها في الموارد إهدار وتجنب ،التنسيق درجات أقصى ويحقق التوزةع في العدالة يحقق

 (.37 ص ،2008 العتيبي،) منها القصوى  االستفادة وتحقيق ،الصحيح
 
 

 الصحية: الخدمة مستويات 2.2.8

 

المقدمة  الصحية الخدمات وهذه ،للمواطنين صحية خدمات تقديم إلى يهدف صحي نظام أي 
فان الخدمة  ومميز متطور الصحي النظام مستوى  كان فإذا ،المستخدم الصحي النظام حسب تختلف
تختلف  المقدمة ال الصحية والمستويات ،صحيح والعكس ومتطورة مميزة تكون  الغالب في المقدمة
 ،الخدمة النوعية وجودة حيث من ومتغيرة المستوى  حيث من ثابتة هي بل الصحي النظام باختالف

 (.17-12ص، 6060هي )دويك،  المستويات وهذه
 .األولية الصحية األول: الرعاية المستوى  1-
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 .الثانوية الصحية الثاني: الرعاية المستوى  2-
 ي".التخصصالثالثية " الصحية الرعاية :الثالث المستوى  3-
 األمد". طوةلة رعاية خدمات " التأهيلية“ الرابعة الصحية الرعاية :الرابع المستوى  4-
 

 األولية ةالصحي لرعاية :األول المستوى 
أو  طرةقة وكل أسلوب، أو طرةقة من بأكثر األولية الصحية الرعاية خدمات تعرةف يمكن 
تلك الخدمات  هي األولية الصحية الرعاية أن التعرةفات هذه وأهم معينة نظر وجهة تعكس أسلوب
التعرةف  ماالمستشفى، وأ في تنويم إلى تحتاج وال المرضى وغير للمرضى تقدم التي والوقائية الطبية
صابات  الشائعة األمراض معالجة تشمل التي الخدمات تلك فهي األولية الصحية للرعاية الثاني وا 

والطفولة  األمومة ورعاية المختلفة األمراض ضد التطعيم خدمات وتقديم األولية واإلسعافات الحوادث
 . الصحي فوالتثقي البيئة صحة و العامة الصحية والوقائية المدرسية الصحة وخدمات

 الصحية األساسية الرعاية " أنها على األولية الصحية الرعاية عرفت فقد العالمية الصحة منظمة أما
 وسليمة عملياً  علمياً  صالحة وتقنيات وسائل على ومعتمدة وأسره المجتمع لكافة ميسرة الهامة أو

 في كل توفيرها وللبلد للمجتمع يمكن وبتكاليف و أفراده المجتمع من تامة وبمشاركة اجتماعياً  ومقبولة
 الصحي للبلد النظام من يتجزأ ال جزء وهي النفس، على االعتماد من وبروح تطوره مراحل من مرحلة
 وهي المستوى  للمجتمع، الشاملة واالقتصادية االجتماعية التنمية من الرئيسي ومحوره نواته هي والتي
 المتكاملة بقدر الصحية الرعاية تقدم إذ الصحي، بالنظام والمجتمع واألسر األفراد التصال األول

 الرعاية الصحية من متصلة عملية في األول العنصر وتشكل ويعملون  الناس يعيش حيث اإلمكان
 . " الشاملة
 أن يشتمل له البد األولية الصحية للرعاية تعرةف أي أن إال األولية للرعاية أخرى  تعرةفات وهناك
 :هي المميزات تلك وأهم يةاألول الرعاية مميزات على
المناطق  ومختلف السكان، وجميع الخدمات، أنواع مختلف الشمولية وتعني :الشمولية  .6

 .الزمنية الفترات وجميع الجغرافية
 .الظروف كافة في مستمرة بل تنقطع ال الخدمات هذه أن االستمرارةة:  .6
 .كنمم مستوى  أفضل إلى الخدمات بنوعية االرتقاء :الجيدة النوعية  .7
 .الدولة بتلك الخاصة والظروف البيئية المتغيرات وكافة تتناسب :المالءمة .1
 .الخدمات لتلك الوصول إمكانية .2
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 .والبشرةة المادية اإلمكانيات توفر .2
 
 
 
 :هي األولية الصحية للرعاية األساسية العناصر أما

 والعمل  مجتمعال في السائدة واالجتماعية الصحية المشاكل بشأن الصحية والتوعية التثقيف
 .عليها للسيطرة السبل طرح على

 النقية الشرب بمياه الكافي اإلمداد وتوفير للبيئة األساسي اإلصحاح على العمل. 
 والسليمة الجيدة األغذية توفير على العمل. 
 األمراض  ضد وتطعيمهم األطفال تحصين إلى باإلضافة متكاملة وطفولة أمومة خدمات تقديم

 .المختلفة
 تمهيداً  انتشارها على والسيطرة والمعدية المتوطنة األمراض من المجتمع وقاية ىعل العمل 

 .الوبائي التقصي ذلك ويشمل عليها للقضاء
  الشائعة واإلصابات لألمراض المالئم والعالج السليم التشخيص. 
  للعالج والضرورةة األساسية األدوية توفير. 

 
 

 الثانوية الصحية الرعاية :الثاني المستوى 
تقدم  التي الطبية الخدمات أنها على الثانوية الصحية للخدمات الثاني المستوى  تعرةف يمكن 
والجراحة  الباطنة وهي الرئيسية الطب مجاالت فيتنويمه(  )أثناءالمستشفى  في إقامته أثناء للمرةض
 .والتوليد والنسائية واألطفال ،العامة
 الرئيسية وتقدم الطبية التخصصات على يشمل الذي المستوى  أن ه على المستوى  هذا تعرةف ويمكن
 والعيادات الخارجية والداخلية والطوارئ  اإلسعاف أقسام على اشتمالها مع في المستشفى الخدمات هذه

 أو بالمداخالت المكثف بالعالج سواء للمستشفى الصحية المراكز من المحولين المرضى خدمة وكذلك
 .الجراحية
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 الثالثة الصحية رعايةال :الثالث المستوى 
 الثانوية الصحية الرعاية خدمات عن تعرةفه في يتميز كثيرا ال الخدمات من المستوى  وهذا 
 الطبية التخصصات كل بمعنى الفرعية الطبية التخصصات مجال في تكون  الخدمات هذه سوى أن  

 مستوى  أو ثالث مستوى  ذات تخصصات وتكون  األربعة الرئيسة الطبية ما عدا التخصصات
 في تنويمه أثناء جراحياً  أو عالجياً  للمرةض تقدم الخدمات هذه أن   على مع التركيز ،تخصصي
 والحاجة اإلقامة مدة وطول العالية التكلفة الخدمات من المستوى  هذا أهم مميزات ومن ،المستشفى

 .متميزة بشرةة كوادر إلى
 

  الرابعة الصحية الرعاية :الرابع المستوى 
 نسبيا طوةلة لفترات للمرضى تقدم التي الخدمات تلك على الخدمات من المستوى  هذا ويشمل 

به،  ألمت التي اإلعاقة أو المرض مع للتعايش المرةض تأهيل يتم بحيث شفاؤهم يؤمل ال أو لمرضى
ويمكن  بنفسه، احتياجاته وقضاء نفسه خدمة ويستطيع منتج كفرد للمجتمع المرةض هذا إعادة بهدف
 (.56 ص ،2009 ،ذياب)المنزل  أو الطبي المركز أو المستشفى في الخدمات هذه تقديم

 

 
 الصحية الخدمة جودة مفهوم 2.2.9

 التالي: لالشك وعلى االختالفات من بعض وسنعرض بالجودة المقصود لحو  الباحثون  اختلف

 المنتج إنتاج أو العيوب من خالي منتج إنتاج"هو بالجودة المقصود أن اليابانية الفلسفة ترى  .6
 .(Dominique,V.Turpin,1995:p132)مرة  لأو  من صحيحة بطرةقة

 توقعات عن متفوقة أو ممتازة خدمة تقديم“ هي الجودة أن منBitnerو Zeithaml عرفها .6
 .(Bitner&Zeithaml,1996:p78) الزبائن

 صحيةال المنظمات العتماد المشتركة األمرةكية الهيئة عرفتها فقد الصحية الخدمة جودة أما .7
 بها المعترف المعاصرة بالمعايير االلتزام درجة ا( بأنهبجاكو  (المختصر باسمها والمعروفة

 أو تشخيص أجراء أو محددة لخدمة المتوقعة والنتائج الجيدة للممارسة العموم وجه على
 (.4991سعد، خالد ،دسعي")طبية مشكلة
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 أكثر " بأنها أفقا أبعد لمجا من إليها ينظر أن يجب الصحية الرعاية أن يرى ) أدجرن  (أما .1
 اهتماما   تعطي أن تحتاج ال الطبية الرعاية أنظمة وأن طبيب رعاية مجرد تكون  أن من

 والمعرفية العاطفية لالعوام من سلسله أيضا لب فقط الطبية بالمعالجة
  (Edgern,1991).واالجتماعية

 أساسيين جانبين تضمني الصحية الخدمات في الجودة مفهوم ان على عام قاتفا هناك أن .2
 :اهم (3111)فريد، 
 والخبرات والمهارات المعارف لويمث والتكنولوجي المعرفي الجانب أو الرعاية فنية 

 واألساليب والتقنيات الطبية للرعاية المتوفر والتكنولوجي العلمي التقدم ودرجة
 .الطبية الرعاية في المستعملة

  قوف الخدمات يمزود سلوكيات الى ويشير للرعاية السلوكي الجانب أو الرعاية فن 
 .الطبية الرعاية خدمات مستهلكي عم تعاملهم

 الصحية الوحدة مسؤولية عن تعبير“ أنها على لالقو  يمكن اجتماعي منظور اذ تعرةف فيو  .2
 المسؤولية الى مضمونه في يشير التعرةف اذوه ضى".المر  ق حقو  تجاه للخدمة كمنتج

 للخدمة وكمنتج ومهامها شكلها كان أيا والتي الصحية الوحدة بها عتضطل التي االجتماعية
 على والحفاظ ورعايتهم المرضى تجاه التزاماتها قتحقي في يفي وبماع للمجتم المقدمة الصحية
 (.16ص ،3111ي، )البكر  الصحية سالمتهم

 بعادع االم قيتواف أن البد الصحية الخدمة في للجودة تعرةف يأ فأن عام لوبشك
 : (Kotler&Clarke,2004,P.76)ةالتالي

 المواصفات مع المطابقة  
 مستوى  في تزةد أو ي تواز  يشترةها التي الصحية الخدمة تكون  أن عيتوق المرةض أن حيث
 .منتجها لقب من عنه عالنالا تم عما األداء

 االستخدام مع لموائمةا 
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 يذال والغرض صحيةال الخدمة من قالمتحق األداء بين ما واالنسجام قالتواف لكبذ ويقصد
 .لها صمم

 

 الدعم 
 الصحية الخدمة في المقدمة الجودة لمستوى  الصحية المنظمة توليه الي االهتمام مقدار وهو

 .تصور أو يرأ من لكذ يعقب وما للمرضى

 النفسي (السيكولوجي التأثير ( 
 تخلفه أن يمكن يذال النفسي التأثير أساس على المرضى من للكثير الصحية الخدمة تقييم يتم
 .فيهم

 الصحية الخدمة في الجودة أهمية 2.2.10

 الخدمات في الجودة أهمية على لستدالالا خاللها من يمكن التي الرئيسة المؤشرات من عدد هناك
 :(France&Grove,1998)هي المؤشرات ذهه أبرز ومن خاصة، والصحية عامة

 المقاييس من عدد باعتمادي ر الضرو  من أصبح حتى الجودةمع  كبير حد الىخدمة ال ارتبطت .6
 .والجودة المقدمة الخدمة بين الربط خال من المرضى لدى قالمتحق الرضا مستوى  لتأشير

 من سلسلة عن عبارة وهو Servqual تسمية عليه لقأط مقياس اعتماد الى قاد األمر اذوه
 المقدمة الخدمة في أداء من يتوقعه بما المستهلكي رأ لمعرفة والمترابطة المتكاملة المقاييس

 بعادالا المتعدد المقياس اذه أن أخرى  وبعبارة .الخصائص من عدد قوف وعلى منتجها من له
 فأنه وبالتالي يتوقعه وما الخدمة من المستهلك يدركه ما بين الفجوة معرفة أساس على يقوم
 .فيها الجودة اختبار دون  الصحية الخدمة قتسوة لتحلي يمكن ال

دة الجو  مستوى  لتأشير والتأثير القياس في كأساس اعتمادها يتم رئيسة ادإبع للجودة أصبح  .6
 .الملموسية التعاطف، ،التوكيد االستجابة، االعتمادية،باآلتي:  بعاداال هذهل وتتمث
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 المرةض لدى قالمتحق الرضا مستوى  قياس في مهم مؤشر الصحية الخدمة في الجودة تعد .7
 مستوى  تؤشر كماى أخر  صحة منظمة أية أو فىالمستش لقب من له المقدمة الخدمة عن

 .الخدمة تلك من المرةض يتوقعه كان لما االستجابة
 لالهيك ضمن متخصصة إدارة عبر المستمر للتحسن عتخض الصحية الخدمة في الجودة .1

 .األداء في والتكاملية الشمولية قتحقي الى هادفة للمستشفى، التنظيمي
 الطبية الخدمة من المرضى يتوقعها التي الخدمات جودة مستوى  في عالتوس تعني :الشمولية
 .األخرى  جوانبها وبكافة لهم المقدمة والسرةرةة

 البعض على بعضها يعتمد فرعية أنظمة من مكون  نظام المستشفى كون  في هي :التكاملية
 لسبي وعلى األخرى، البرامج عم ليتكام أنه إال الخاصة برامجه فرعي نظام لولك اآلخر،
 لالتكام وجود دون  من السرةرةة الطبية وظائفها ممارسة عتستطي ال الطبية الهيئة فأن لاالمث
 .الصيدلية األشعة، كالمختبر، األخرى  ساندةمال الخدمات أو التمرةضية الهيئة عم

  الصحية الخدمات جودة في المؤثرة العناصر 2.2.11

 تؤثر أن شأنها من التي الرئيسية صرالعنا وتدرس عتتب ان المستشفيات في قالتسوة إدارة على 
 (:224 :ص ،3111 ،البكري  (باآلتي تتمثلالمقدمة والتي  الصحية الخدمات جودة على

 الزبون  توقعات تحليل (4
الزبائن  توقعات فهم الى بحاجة مستشفيات أو صحية منظمات كانت سواء الصحية الخدمات منتجو

 الوحيدة الطرةقة ألن أساسا، عالتوق ق يفو  تصميمال اذه يكن لم إن الصحية، للخدمة تصميمهم دعن
 للخدمة ادراكاتهم يحققوا أن يمكنهم والمرضى .المقدمة الخدمة في عالية جودة قتحقي من تمكنهم التي

 :هي للجودة المختلفة المستويات من عدد بين التمييز لخال من المقدمة
  المتوقعة الجودة .أ

 .وجودها وجوب منها المستهلك أو مرةضال يرى  التي الجودة من الدرجة تلك وهي

  المدركة الجودة .ب
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 للحالة مناسبة يراها والتي المستشفى لقب من المقدمة الصحية الخدمة في الجودة تلك وهي
 .للمرضى خدماتها بها تقدم أن المستشفى اعتادت والتي الصحية،

    القياسية الجودة .ت
 المحددة المواصفات عم قتتطاب والتي ةالمقدم الخدمة جودة في الدرجة أو المستوى  لكذ هو

 .للخدمة أساسا

 

     الخدمات جودة تحديد (3
 المناسب التوصيف أو التحديد عيض أن يجب فأنه المرضى حاجات المستشفى إدارة تفهم حالما 
 وهذا .المقدمة الصحية الخدمة في الجودة من المطلوب المستوى  لكذ قتحقي ضمان في للمساعدة
 والمعدات األجهزة وكفاءة وبمستوى  المستشفى في العاملين أداء في مرتبط يكون  ما عادة التوصيف
 .الطبية الخدمة انجاز في المستخدمة

  العاملين أداء (7

 في االلتزام قوةتحق المقدمة، الصحية للخدمة النوعية المعايير المستشفى إدارة عتض عندما 
 ق الطر  أيجاد على لتعم أن يجب لبالمقاب فأنها ،المستشفى في والفني الطبي المالك لقب نتنفيذها م
 بالمرضى لالمتص والخدمي والتمرةض الطبي للمالك المناسب األداء خاللها من نالتي تضم المناسبة

 يذال والحوافز للرواتب التقييم نظام بأن شك وال .والمطلوب المناسب ى سيكون بالمستو  أدائهم بأن
ل و ذالمب الجهد الواحد، قالفرة بروح لالعم نا العاملين، أداء في راكبي دورا يلعب المستشفى في يستخدم
 المرضى لطلبات السرةعة االستجابة المرضى، استفسارات على الرد في واألدب اللطف المرضى، تجاه
 أن ودون  للعاملين الممنوحة والحوافز التقييم مستوى  تحديد في مضاف أثر لها وغيرها، هاذوتنفي
 .(Pride&Ferrell,2003,P.336)خصية ش الجتهادات عتخض
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  الخدمة توقعات إدارة( 1

 والتروةج المستشفى في الداخلية االتصاالت أنظمة اعتماد لخال من تتم الخدمة توقعات إدارة أن
 تحقيقها عتستطي ال وعودا تقدم أال المستشفى إدارة على ي الضرور  من ويكون  .خارجها في عالنالوا

 في زمةالال الكفاءة أو التدرةب في الضعف أو التنفيذ في قدراتها عم تجانسها عدم أو لضخامتها نظرا
الصحية  الخدمة عن المستفيد رضا عدم على بالتالي سينعكس اذوه .لكق ذلتحقي الداخلية اتصاالتها

 . (Pride&Ferrell,2003,P.337)حصولها عالمتوق

  الصحية الخدمات في الجودةمعايير  2.2.12

 الرغم وعلى ملموسة، غير كونها للخدمة تقييمهم في المرضى اهيواجه التي تالصعوبا من 
 درجة أو مستوى  أساس على لهم المقدمة الصحية الخدمة لجودة تقييمهم في يعتمدون  فأنهم لكذ من

 :(Berry,Parasuraman,Zithaml,1996) هي أبعاد خمسة على لكذ في معتمدين جودتها،

 االعتمادية  -4
 بمعنى ،ودقيق ق موثو  بشك مسبقا تحديده تم مافي األداء على القدرة بأنها ديةاالعتما تعرف 
 البعد اذوه الوعد حسب التسليم يأ المطلوبة، للخدمة إنجازه ودقة الخدمة مورد على االعتماد درجة
الزبائن  عند الخدمة جودة إدراكات تحديد في أهمية األكثر ويكون  الخمسة بعادالا من ثباتا األكثر

 .(Kotler,2004,P.117)األخرى  باألبعاد قياسا الجودة في نسبية كأهمية (%76) البعد اذه مثلوي

 االستجابة -3
 سرعة بمعنى بالخدمة، فورا وتزوةدهم الزبائن لمساعدة رادةالا وجود بأنها االستجابة تعرف 

 ،المساعدة في الرغبة وجود يأ الخدمة، مورد لقب من للمستفيد المقدمة المساعدة ومستوى  نجازالا
 ،الشكاوى  األسئلة، من الزبون  طلبات عم لالتعام فيل واألص واللطف، المجاملة على البعد اذه وةركز

 .(3111 ،)العجارمةالجودة  في نسبية كأهمية (%66) البعد اذه لويمث ،المشاكل

 



35 
 

 التوكيد  -4
 على والقدرة لمصداقيةا األمان، والكياسة، والجدارة المستخدمين بمعرفة أنه على التوكيد يعرف 

 استلهام على وقدرتهم الخدمة، تقديم على القائمين وكياسة معلومات الى ويشير ،ةالثق وكسب قخل
 .الجودة في نسبية كأهمية % 19 البعد اذه لويمث واألمان، الثقة

 التعاطف -1
 شخصية ةقعال لخال من للزبون ول الوص هو العاطفي لالتفاع جوهر أن أساس على ويعرف 

 مفهوم بأنه يشعر بأن يرغب فالزبون  خاص، فرةد هو الزبون  وبان ،) للخدمة الطلب حسب (يصاءإلوا
 بمشاكله واالهتمام خاص، لبشك ورعايته بالمستفيد العناية درجة الى ويشير .ومهم جيد نحو على
 لويمث شخصي، لوبشك كأفراد الزبائن ةراقية، ومعامل إنسانية بطرةقة لها لحلو  إيجاد علىل والعم
 . الجودة في نسبية كأهمية (%62) البعد اذه

  الملموسية -1
 ومواد واألشخاص والمستلزمات المادية للتسهيالت خارجيا مظهرا بوصفها الملموسية وتعرف 
 المكائن، المعدات، الكراسي، األضوية، المقاعد، (للخدمة المادية العناصر على لتشم وهي ،االتصال
 (،ماديا الخدمة تصوةر وهي ،المادية البيئة عناصر وكافة) عاملينال مالبس المباني، اآلالت،

 .(411:ص ،3114الطائي،

 االختالف وتفسير توضيح في الطرةقة بنفس كلها تساهم ال الخمسة المعايير أن يرى  من هناك نإ
 وسيةالملم أما ودقة، حساسية المسوقات أكثر من االعتمادية وتعد الشاملة، الخدمة جودة في والتباين
 (.3111 ،)العجارمة حساسية المسوقات أدنى فتمثل
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 المبحث الثالث

 وزارة الصحة الفلسطينية

  

 مقدمة -

 الفلسطيني  الصحي بالنظام تعريف -

 الجهات المشرفة على القطاع الصحي -

 الصحي النظام وأهداف خطة -

 واقع االنترانت في وزارة الصحة -

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 



37 
 

 المبحث الثالث

 لفلسطينيةوزارة الصحة ا
 

 مقدمة 2.3.1
سيتم التطرق في هذا المبحث الي التعرف على النظام الصحي الفلسطيني وعلى الجهات  

المشرفة على القطاع الصحي، وأيضا سيتم التعرف على الخطة الصحية الفلسطينية وأخيرا علي واقع 
 االنترانت في وزارة الصحة في قطاع غزة.

 
 :الفلسطيني الصحي النظام 2.3.2
 والحكومة الفلسطينية التحرةر منظمة بين المبادئ إعالن اتفاقية توقيع وحتى 1967 العام منذ 
 المسؤولة الجهة يالدفاع( ه )التابعة لوزارة اإلسرائيلية المدنية االدارة كانت ،1993عام اإلسرائيلية

 التشرةعات من لةوسلس قانونية تغطية تدعمها ،الفلسطينيةاألراضي  في الصحية الخدمات إدارة عن
 األراضي في الصحي للنظام مفهومها تطبيق في المدنية اإلدارة مهمة تسهيل إلى هدفت المتعاقبة
فشل  اإلسرائيلية المدنية اإلدارة تبنيه الذي الصحي النظام أن واضحا كان الحقبة هذه ة. فطيلةالمحتل
 يكن لم األخرى، حيث الدول في يرهبنظ مقارنة المقبول حتى أو المعياري  المستوى  إلى اإلرتقاء في

 لتدرةب محددة خطط ولم تكن هناك منتظمة شبكة أو مركزة بآلية يدار منطقي صحي نظام هناك
 لم ذلك على عالوةإدارةة،  حاجات معيارةة أو أسس ضمن الصحية الرعاية على القائمين وتأهيل
 لم بل محلية صحية كفاءات رةجبتخ تعنى معاهد كليات أو أو مدارس الفلسطينية لألراضي تتوفر
 الرعاية مؤسسات تأهيل عملية أما. المستمر للتعليم أو للتثقيف الصحي رسمي منهاج هناك يكن

 الصحى، )المسحالتكاليف  باهظة كانت ما وغالبا المتوزان، سليم ال التوزةع افتقرت إلى فقد الصحية،
 .(30 ص ،1999

 الوطنية التطوةرةة استراتيجياتها لتحقيق اإلرشادية المبادئ وضعت الفلسطينية الصحة وزارة 
 تطوةر عبر ،الصحي تطوةر القطاع أولوياتها سلم في الصحة وزارة وضعت حيث الصحي للقطاع
 في الداعمة والجهات المتبرعين من العديد ذلك سماح في وساعد للمرضى المقدمة الصحية الخدمة
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 المدى طوةلة اإلستراتيجية الخطط وضع عبر وذلك ،امالع النظام الصحي في التمدد سرعة في حينها
 .(Summary report,2007,p2) الصحى القطاع رؤويا وأهداف تحديد عبر

 بقطاع وخمسة محافظات ،الغربية الضفة في محافظات ثمانية من الفلسطينية األراضي تتكون 
 يوجد المناطق هذه يف حيث رفح( خانيونس، ،الوسطى المنطقة ،غزة ،)الشمال محافظات وهي غزة
 مائة وأربعة مليون  حوالي السكان عدد ويقدر ،قرةة وأربعة عشر الجئين مخيمات وثمانية ،مدن أربع
 في % 32 ،المركز في % 51 ،غزة شمال في السكان من % 17 يستقر تقرةبا حيث ،نسمة ألف

 هللا، ، رامنابلس ،ن)جني من تتكون  الغربية بالضفة الثمانية المحافظات بينما .غزة جنوب قطاع
 ويقدر مربع متر كيلو 5800تقرةبا  الضفة مساحة وتشمل الخليل( ،لحم بيت ،أرةحا ،القدس ،طولكرم
 في % 29 ،الغربية الضفة شمال في من السكان % 43 يستقر حيث نسمة مليون  2 السكان عدد

 .(Annual report,2007,p7)الضفة الغربية  جنوب في % 28 ،المركز
 

 الجهات المشرفة على القطاع الصحي 2.3.3
 وزارة الصحة أخذت الفلسطينية، الوطنية السلطة إلى الصحي الجهاز صالحيات نقل وبعد

 الهالل جمعية وقامت غزة وقطاع الغربية الضفة في الصحية الخدمات إدارة مسؤولية عاتقها على
 الحكومية غير والمنظمات ووكالة الغوث العام الصحي القطاع مع وبالتعاون  الفسطيني األحمر
 والتخطيط التقييم عمليات تجري  ةةمركز  بمثابة سلطة ليكون  الفسطيني الصحي المجلس بتأسيس
 الرعاية قطاع بنية وتتركب االنتقالية المرحلة في الصحية أنظمة الرعاية لمختلف والتنسيق والمراقبة
 الخدمات بتقديم تتعهد رئيسية اتجه أربعمن  الحاضر الوقت في الفلسطينية األراضي في الصحية
 :الجهات هي وهذه الفلسطيني للمواطن الصحية

 :العام القطاع - 1
 وتشمل .) اإلسرائيلية سابقا الصحة دائرة من بدال) الفسطينية الصحة وزارة عليه وتشرف تديره 
 صحية دوائر ةقطر  عن األولية الرعاية الصحية :حاليا الفلسطينية الصحة وزارة تقدمها التي الخدمات
 أما .غزة وقطاع القدس( )باستثناءالغربية  الضفة مختلف ألوية في منتشرة وطفولة أمومة ومراكز
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 في المستشفيات عن المسؤولة المستشفيات إدارة عبر الصحة وزارة الثانوية فتقدمها الصحية الرعاية
 .والقطاع الضفة الغربية

 
 وكالة غوث وتشغيل الالجئين: – 2

الة الغوث خدمات الرعاية الصحية األولية المجانية، من خالل مراكز الرعاية األولية تقدم وك 
( مركزا وتشمل خدمات أمراض القلب 67التابعة للوكالة في كافة محافظات غزة، والبالغ عددها )

 والضغط والسكري، وعيادات خارجية وفحوصات مخبرةه، وتنظيم األسرة، وفيما يتعلق بالرعاية الثانوية
ال توجد مستشفيات تابعة لوكالة الغوث بالقطاع، وتقدم الخدمات من خالل تحوةل المرضى من عيادات 
الوكالة إلى المستشفيات الحكومية والخاصة وفق اتفاقيات معينة بين الوكالة وهذه 

 (.6002المستشفيات)السوسي,
 
 الخدمات الطبية العسكرية:-4

ية اع غزة بعد قيام السلطة الوطنية الفلسطينية، لتلبتأسست الخدمات الطبية العسكرةة في قط 
الخدمات الطبية ألفراد الشرطة وقوات األمن وعائالتهم، وتشمل مجاالت الرعاية األولية  تكمتطلبا

 (.6002والعالج بالخارج )السوسي, والثانوية)المستشفيات(، والتأمين الصحى
 
 المؤسسات األهلية في القطاع الصحي:-1

ؤسسات األهلية العاملة في القطاع الصحي بتقديم خدمات الرعاية األولية والثانوية تقوم الم  
للمواطنين مقابل مبالغ رمزةة، أو من خالل تحوةل بعض المرضى من عيادات وكالة الغوث إليها، أو 

 (.6002,)السوسي نمن خالل تعاقدات مع بعض النقابات كنقابة العمال وجمعية المحاسبين والمهندسي
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 خطة وأهداف النظام الصحي 2.3.4
 الفسطينية الخطة الصحية لجنة من مشتركة لجهود وثمرة وطنية، عملية نتاج الخطة هذه تعتبر

 الخدمات هذه من المستفيدين عن الصحية وممثلين الخدمات على القائمين مع بالتشاور أعدتها التي
 .الفلسطيني األحمر الهالل جمعية مع اون بالتع 1994 عام البحث والتطوةر مركز ونشرها ،1993عام
 أهداف الصحية ووضع الرعاية لتطوةر طرةقة توفير" أجل من الخطة لهذه الهدف وضع وقد

 النظام في ممكنة معايير الى أعلى الوصول أجل من تحقيقها يجري  مستقبلية وطنية واسترتيجيات
 الشعب يتبعه موضوعي اتجاه توفير إلى الوطنية الخطة الصحية وتسعى ."الصحية والظروف الصحي

الخطة  هذه لكون  إضافة"إليه للوصول السبل وانجح األمثل، الصحي تحديد المستقبل في الفلسطيني
 شامل استعراض يهدف إلى جهد لكل عنه االستغناء يمكن ال مرجعا تشكل كونها حيث من جدا هامة

 المعروفة والحاجات الراهنة الظروف ةالفسطينية المحتل األارضي في الصحي القطاع الخطة ألوضاع
 :(33:31 ص، 1999 الصحى، المسح)يلى  بما الوطنية الخطة الصحية أهداف المعروفة وتتمثل

 .الصحية الخدمات مزودي لجميع الحالية للخطة األساس قاعدة تشكيل .6
 .الفسطيني المجتمع فئات بين الصحية التباينات من التقليل .6
 .المقدمة حيةالص الرعاية فعالية تشجيع .7
 .محدة بمعايير االلتزام طرةق عن الصحية الكوادر عمل تنظيم .1
 .الموجودة الصحية البرامج وتنظيم تنسيق .2
 الصحي. للتأمين شامل نظام إنشاء .2

 
 واقع االنترانت في وزارة الصحة 2.3.5

ية تضاهي نتسعي وزارة الصحة من خالل استخدام تكنولوحيا االنترانت الي هدف أن تكون وزارة الكترو 
 بعملها كل الوزارات في الدول المتقدمة والمستقرة حيث تسعي الي تحقيق اهداف مهمة ومنها:

 الشفافية والنزاهة 
  الضبط االداري 
 ترشيد النفقات 
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 تحسين جودة الخدمات 
 استغالل ثورة تكنولوجيا المعلومات لتجاوز الحصار بتحسين التواصل مع العالم الخارجي 

الهداف تم العمل على تجهيز شبكة انترانت في مستشفيات وزارة الصحة والبالغ وبناءا على هذه ا
 (.6( مستشفى وهي موضحة في الجدول رقم )67عددها )

 (4جدول رقم )
 مستشفيات وزارة الصحة في قطاع غزة

 اسم المستشفى الرقم

 مجمع ناصر الطبي 6

 مستشفى غزة االوروبي 6

 مستشفى أبو يوسف النجار 7

 تشفى الهالل االماراتيمس 1

 مستشفى النصر لألطفال 2

 مستشفى د. عبد العزةز الرنتيسي 2

 مستشفى العيون  3

 مستشفى شهداء األقصى 7

 مستشفى الشهيد محمد الدرة 9

 مستشفى بيت حانون  60

 مجمع الشفاء الطبي 66

 مستشفى الشهيد كمال عدوان 66

 مستشفى الصحة النفسية 67

 (3143يل الخدمات اإللكترونية,المصدر: )دل

دليل )( مدي جاهزةة شبكة االنترانت في مستشفيات وزارة الصحة في قطاع غزة 6وةبين جدول رقم )
 (.3143الخدمات االلكترونية،
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 (3جدول رقم )
 شبكة االنترانت في مستشفيات وزارة الصحة في قطاع غزة

 مدي جاهزية شبكة االنترانت المستشفى الرقم

 %90 ناصر الطبي مجمع 6

 %90 مستشفى غزة االوروبي 6

 %90 مستشفى أبو يوسف النجار 7

 %70 مستشفى الهالل االماراتي 1

 %70 مستشفى النصر لألطفال 2

 %600 مستشفى د. عبد العزةز الرنتيسي 2

 %30 مستشفى العيون  3

 %32 مستشفى شهداء األقصى 7

 %72 مستشفى الشهيد محمد الدرة 9

 %22 تشفى بيت حانون مس 60

 %600 مجمع الشفاء الطبي 66

 %90 مستشفى الشهيد كمال عدوان 66

 %10 مستشفى الصحة النفسية 67

 (3143المصدر: )دليل الخدمات اإللكترونية, 
 

تم توفير أجهزة حاسوب لتخدم تطبيق األنظمة المحوسبة في وزارة الصحة حيث وصل عددها الي 
 627في المباني االدارةة، و 267في المستشفيات، و 769، يوجد منها 6066جهاز في أكتوبر 6200

نقطة، وتوزةع األجهزة ونقاط الشبكة في  6230في الرعاية األولية، وعدد نقاط الشبكة الداخلية الي 
 (.3143)دليل الخدمات االلكترونية،( 7المستشفيات كما في جدول رقم )
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 (4جدول رقم )
 بكة في مستشفيات وزارة الصحة في قطاع غزةاجهزة الحاسوب ونقاط الش

 نقاط الشبكة اجهزة الحاسوب المستشفى الرقم

 720 602 مجمع ناصر الطبي 6

 200 627 مستشفي غزة االوروبي 6

 620 20 مستشفي أبو يوسف النجار 7

 70 61 مستشفي الهالل االماراتي 1

 90 62 مستشفي النصر لالطفال 2

 660 70 يةز الرنتيسمستشفي د. عبد العز  2

 20 62 مستشفي العيون  3

 600 70 مستشفي شهداء االقصي 7

 610 73 مستشفي الشهيد محمد الدرة 9

 10 7 مستشفي بيت حانون  60

 320 660 مجمع الشفاء الطبي 66

 630 22 مستشفي الشهيد كمال عدوان 66

 70 3 مستشفي الصحة النفسية 67
 (3143كترونية,المصدر: )دليل الخدمات اإلل

 
جهاز حاسوب اضافي لتتمكن األنظمة المحوسبة من العمل بشكل مثالي  6000وتحتاج الوزارة إلى 

 (.3143)دليل الخدمات االلكترونية،
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 الفصل الثالث
 الدراسات السابقة

 

 

 مقدمة -

 الدراسات المحلية -

 الدراسات العربية -

 الدراسات األجنبية -

 تعقيب على الدراسات السابقة -
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 الفصل الثالث
 الدراسات السابقة

 
 مقدمة: 3.1

بموضيييييوع  صيييييلة ذات واالنجليزةة العربية باللغتين سيييييابقة دراسيييييات عن والتقصيييييي البحث تم 
 إلى القيام باإلضافة غزة، بقطاع الجامعات لمكتبات والزةارات المستفيض البحث خالل ومن البحث،
 حول أثر سيييييييابقة دراسيييييييات على للعثور محاولة يف واألجنبية العربية االلكترونية المواقع بتصيييييييفح

إال أن الدراسييات المحلية التي تناولت دراسيية  اسييتخدام االنترانت في مسييتوى الخدمة المقدمة للمرضييي
 بموضيييوع صيييلة وذات الدراسيييات السيييابقة بعض على العثور وتم أثر اسيييتخدام االنترانت كانت قليلة.

 وتنفيذها. الدراسة في قدما السير من الباحث مكن مما البحث
وسيييييتناول الباحث أهم الدراسييييات واألبحاث المحلية والعربية واألجنبية ذات العالقة بموضييييوع الدراسيييية 

دراسة أجنبية، وسيحاول الباحث التركيز على  7دراسات عربية، و 9دراسات محلية، و 2حيث بلغت 
دث م عرض هذه الدراسات من األحأهم ما جاء في تلك الدراسات كأهدافها ونتائجها وتوصياتها، وسيت

 إلى األقدم
 

 الدراسات المحلية: 3.2
 

والطبية  القرارات اإلدارية على وأثرها المحوسبة الصحية المعلومات "نظم( 3141)دويك  ة. دراس4
 "األوروبي غزة مستشفى على تطبيقية دراسة"

قرارات اإلدارةة هيدفيت اليدراسيييييييييييييية الي التعرف علي نظم المعلوميات الصييييييييييييييحية وأثرها على ال 
 عد بلغ :أهمها النتائج من مجموعة إلى الدراسيييية خلصييييت والطبية في مسييييتشييييفى غزة األوروبي ولقد

 (121) عملهم في المحوسبة الصحية المعلومات نظم يستخدمون  والطبية والذين اإلدارةة العينة أفراد
 المعلومات نظم اسيييتخدام نسيييبة الرتفاع مؤشييير وهي .% 94.5 بنسيييبة فرد، أي (128) أصيييل من

 المعلومات نظم ألنواع التنازلي الترتيب األوروبي وجاء غزة في مسييييييييتشييييييييفى المحوسييييييييبة الصييييييييحية
 أتمتة نظم الوظائفية، المعلومات نظم :يلي كما األوروبي غزة في مسيييتشيييفى المسيييتخدمة المحوسيييبة
دارة المكاتب  المرتبة وفي التراسييييل، نظم العليا، اإلدارة معلومات ونظم القرارات دعم الوثائق، نظم وا 
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 الصيييييييحي المعلومات نظام بأن الدراسيييييية أظهرت .الخبيرة والنظم المعرفة نظم قواعد جاءت األخيرة
 األعمال مجاالت على جيدة بصييييورة يؤثر األوروبي غزة مسييييتشييييفى في حالي ا المحوسييييب المسييييتخدم

نظم  تأثير مسييييييييييييييتويات ينب فروق  وةوجد واإلدارةة، الطبية القرارات على وكذلك الطبية واإلدارةة
 لصالح القرارات والفروق  الطبية بالقرارات مقارنة اإلدارةة القرارات على المحوسبة الصحية المعلومات

 :أهمها ومن المعلومات الصييييحية نظم فعالية من تحد معوقات هناك بأن الدراسييييية اإلدارةة وأظهرت
 ضييييييييييييرورة نحو نقص الرؤية افي،الك التدرةب توفير عدم المطلوبة، المالية االعتمادات ضيييييييييييعف
 .االلكترونية الصحة لتطبيقات الشامل التخطيط
 األجل لتطبيقات والطوةل الشيامل التخطيط ضيرورة نحو االسيتراتيجية الرؤية بتقوية الدراسيية وأوصيت
 على العمل الوطنية، وضييرورة األولويات رأس على االلكترونية الصييحة ووضييع االلكترونية، الصييحة

 البعض بعضييها مع وربط المسييتشييفيات الوطن، مسييتوى  على متكاملة الكترونية صييحية منظومة بناء
 والبدء تدرةجًيا الورقي الصيييحي من الملف التخلص المحوسيييبة، الصيييحية المعلومات نظم طرةق عن

 على والتركيز الموظفين لجميع الدورات التدرةبية وعقد االلكتروني، الصيييييييحي السيييييييجل نظام بتنفيذ
 .راتالدو  هذه إدامة
 
في  المالية البيانات جودة علي المحاسبية المعلومات نظم استخدام ( "أثر3116)الداية  ة. دراس6

 غزة" قطاع في الخدمات قطاع

هيدفيت اليدراسيييييييييييييية الى التعرف علي نظم المعلومات المحاسييييييييييييييبية وأثر هذه النظم على جودة  
 منها النتائج من مجموعة إلى سيييةالدرا البيانات المالية في قطاع الخدمات في قطاع غزة، وتوصيييلت

 على األثر أكبر له المال رأس وحجم اإليرادات وحجم العاملين حيث عدد من الشيييييييييركة حجم أن
 المحاسيييبية سيييوف المعلومات نظم اسيييتخدام إن كذلك ،المحاسيييبية المعلومات لنظم اسيييتخدام الشيييركة

 دقة حيث من تلك البيانات جودة وزةادة المالية للبيانات النوعية الخصيييييييييييائص تحقيق إلى يؤدي
مكانية اومالءمته البيانات  الدراسة قدمت وقد .المناسب الوقت في عليها الحصولو  عليها االعتماد وا 

 واإليرادات العمال وعدد المال رأس غزة ذات قطاع في الخدمات شيركات :أهمها التوصييات من عدد
 من فائدة أكبر على للحصيييول وذلك رةالمتطو  المحاسيييبية نظم المعلومات تسيييتخدم أن يفضيييل الكبيرة
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 تطوةر نظم في إيراداتها من جزء اسيييتثمار على تعمل أن الخدمات قطاع شيييركات على ،النظم تلك
 .الشركة زةادة إيرادات إلى يؤدي مما أفضل خدمة لتقديم وذلك ،المحاسبية المعلومات

 
 الرعاية االولية "( " نظم المعلومات الصحية في 3113)العفيفي وأبو مراد  ة. دراس4

 اإلضافةبهدفت هذه الدراسة إلى التعرف بالرعاية الصحية األولية في وزارة الصحة الفلسطينية  
الي بيان دور نظم المعلومات في تحسين االداء وتخفيض التكلفة وعرض لنظم المعلومات الصحية 

تمثل ا المعلومات في الصحة تالدراسة الي ان دور نظم تكنولوجي تالمطبقة في الرعاية االولية. وخلص
باآلتي: تحديث الخبرات والقدرات المهنية في دقة تشخيص المرضي، تحسين الكفاءة التنظيمية والنفقات 
وعامل الوقت في القطاع الصحي، تحسين خبرة المرةض وبقية افراد المجتمع، ضبط تقديم الخدمات 

 الصحية.

 

 "غزة بقطاع الصحة وزارة في المستخدمة اتالمعلوم نظم ( "تقييم3111 )الشرفا. دراسة 1

األنظمة  تقييم خالل من الصحة وزارة في المعلومات أنظمة تقييم إلى الدراسة هذه هدفت 
 .مستخدميها نظر وجهة من استخدامها على المؤثرة المختلفة العوامل وتحديد الرئيسية المحوسبة
 لجميع مستخدمي مقطعية مسحية دراسة عن ةعبار  وكانت التحليلي، الوصفي المنهج الباحث وأستخدم
 مؤسسات أربع موزعين على مستخدًما (156) الدراسة عينة شملت وقد المحوسبة، المعلوماتية األنظمة
 وأخرى  شخصية، شملت معطيات استبانة الباحث وصمم .فيها العمل إجراءات حوسبة تمت صحية
 .والتدرةب البيانات إدخال للنظام وطرةقة اجةالح مثل المعلومات، ألنظمة األساسية المحاور تعالج

 إيجابية توجهات لديهم المحوسبة ألنظمة المعلومات المستخدمين من % 74 أن الدراسة وأظهرت
 بلغت فلقد الدراسة، شملتها التي األنظمة بين جميع متقاربة كانت التوجهات تلك وأن األنظمة لتلك

 75.6 بلغ فقد المستشفيات نظام وةليه توجه، و أفضلوه المحوسب، الصحي التأمين لنظام % 77.8
 أما .% 71.4 بنسبة التخصصي العالج النظام وةليه 71.4% بنسبة العيادي النظام وةليه ،%

 هي الحاجة التوجهات أفضل كانت فقد التقييم حسب عناصر األنظمة مستخدمي لتوجهات بالنسبة
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 واسترجاع البحث سهولة ثم ومن ،%81 ياناتالب آلية إدخال وتليه ،% 84 محوسب نظام لوجود
 المستخرجة التقارةر وضوح وسهولة % 77.5 عام بشكل حول النظام والتوجهات% 80 ، المعلومات

 المستخدمة المعدات أداء حول رائهمآل بالنسبة أما  %73المستخدم وسهولة واجهة ،% 74  بلغت التي
 ، % 71 فكانت النظام استخدام على لتدرةبا حول التوجهات أما ، 71.5%فكانت  التشغيل في
 وكانت ،% 60 بلغت فقد للمعدات الفني الدعم كفاءة وأخيًرا ، % 69.5 فكان الفني للنظام الدعم وأما
 .النتائج أقل

عناصر  كل في غيرهم من أفضل أكاديمية شهادات يحملون  من توجهات النتائج أظهرت كما 
 تلك األنظمة لمستخدمي العمر تقدم مع عام بشكل يقل األنظمة تلك حول اإليجابي التوجه وأن التقييم،
 من لكل الدعم الفني آلية بتطوةر االهتمام :أهمها ومن توصيات بعدة الباحث خرج وقد .مباشر بشكل

 التدرةبية للمستخدمين االحتياجات تحديد على والعمل المستخدمة، واألنظمة والمعدات، األجهزة
 وضمان والمعدات والخبرات، األجهزة من الحاجات لسد المصادر توفير على لوالعم الجدد، وبخاصة
 .تطوةرها عند المحوسبة األنظمة مستخدمي مشاركة

 

في  القرارات صنع عملية في المحوسبة اإلدارية المعلومات نظم دور"( 3111)غنيم  ة. دراس1
 "بفلسطين غزة قطاع بلديات

 القرارات صنع عملية المحوسبة في اإلدارةة المعلومات منظ دور تقييم إلى الدراسة هذه هدفت 
 لنظم التحتية البنية مدى توفر استكشاف على الدراسة هدف تركز حيث غزة قطاع بلديات في

 .البلديات هذه في اإلدارةة القرارات وصنع المحوسبة اإلدارةة المعلومات

 في المحوسبة المعلومات اإلدارةة نظم استخدام على تؤثر التي العوامل أهم على التعرف إلى إضافة
 البيانات، لجمع استبانةبتصميم  وقام التحليلي، الوصفي المنهج الباحث وأستخدم .القرارات صنع
 في تعتمد اإلدارة أن إلى توصلت الدراسة وقد .غزة قطاع في بلدية (11) من الدراسة عينة وتألفت
 عملية في تؤثر للنظام التحتية أن البنية كما .فعاال امانظ باعتباره الحالي النظام على قراراتها اتخاذ
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 أظهرت وقد .القرار متخذ متطلبات مع الحالي تتطابق النظام يوفرها التي المعلومات وأن القرارات اتخاذ
 إنتاج وبين المحوسبة اإلدارةة المعلومات لنظم البنية التحتية توفر بين طردية عالقة وجود الدراسة

 .القرار لصنع الالزمة لوماتالمع واستخدام

 المحوسبة وبين اإلدارةة المعلومات نظم وجود بين طردية معنوية عالقة وجود الدراسة أثبتت وكذلك
 تقوية من شأنها توصيات من مجموعة إلى الدراسة وخلصت .القرار لصنع الالزمة المعلومات إنتاج

 .قطاع غزة بلديات في راراتالق صناعة عملية في اإلدارةة المعلومات نظم دور وتدعيم

 الدراسات العربية: 3.3
 
 العصبية والعمود الجراحة مستشفى في األداء على العمل حوسبة "أثر 2007))بدح  ة. دراس4

 بدبي " الفقري 
العصبية  الجراحة مستشفى في األداء على العمل حوسبة أثر فحص إلى الدراسة هدفت 
 وقامت بتوزةع الدراسة، إلنجاز التحليلي الوصفي المنهج الباحثة استخدمت .بدبي الفقري  والعمود
 من مفردة مكونة (222) من تكونت بسيطة عشوائية عينة على الباحثة بواسطة تصميمها تم استبانة
 :منها النتائج من جملة إلى الدراسة وتوصلت .والمرضى واإلدارةين والفنيين األطباء

 االختصاصيون المناسبون، البرمجيات، ،التجهيزات (مستقلةال المتغيرات بين موجبة عالقة وجود تبين
 من إلى عدد الدراسة توصلت كما المستشفى.( في األداء) التابع المتغير وبين (البيانات موارد

 البيانات، المعلومات وقواعد تكنولوجيا مجال في التطورات مواكبة على العمل :أهمها من التوصيات
 تحسين في هذه األنظمة استخدام مجال في كفاءتها زةادة من الصحية المؤسسات يمكن الذي بالشكل
 تحول المستشفى في األجهزة المستخدمة استخدامات على رقابية إجراءات إدخال وضرورة .األداء
 .والتغيير للضرر المعلومات وسرةة أمن تعرض دون 
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 الخرطوم" في الصحية المراكزب الصحية المعلومات إدارة نظام " تقييم2005) الذهب سوار (ة. دراس3
 بيانات النسياب قاعدة تأسيس أجل من وذلك المعلومات لنظام الحالي الوضع تقييم إلى الدراسة هدفت

 التحليلي المنهج الوصفي الباحثة واستخدمت .الصحية الخدمات تحسين في تسهم حتى المعلومات
 الكادر ومعرفة مدى خبرة على تركز انةاستب من يتكون  مللتقيي إطار وضع وتم .الدراسة هذه إلتمام

 الكادر من % 94 من أن أكثر :اآلتية النتائج إلى الدراسة وتوصلت .تالمعلوما نظام بإدارة الصحي
 أن كما .عامة اإلحصاء قصير في تدرةب تلقوا % 75 من أكثر وأن إحصاء فنيو كانوا اإلحصائي

 الشهرةة التقارةر من % 80 أكثر من .التقارةر ن ويكتبو  المطلوبة المعلومات يسجلون  منهم الغالبية
 التقارةر من) فقط (% 1.4 بينما .الصحي الفرةق رئاسة إلى وترسل اإلحصاء فنيو بإعدادها يقوم
 ال األطباء بعض أن الدراسة وأظهرت .مباشرة الخرطوم بوالية الصحة بوزارة المعني القسم إلى ترسل

ن التدرةب لعدم كفاية لصحيةا المعلومات من االستفادة يستطيعون   مستوى  على المعلومات استخدام وا 
 وحدة يوجد ال المبحوثة المراكز من % 93 في أنه أظهرت الدراسة كما جدا، محدود المبحوثة المراكز
 % 82 من أكثر أن كما ن، عموميو أطباء هم الطبيين من المدراء % 64 من أكثر وأن حاسوب

 الباحثة استخلصت .المعلومة استخدام كيفية أو المعلومات نظم تدرةب في يتلقوا لم األطباء هؤالء من
 ولكن المعلومة عدم توفر في تكمن ال الصحية المعلومات لنظام المشكلة الحالية أن الدراسة هذه من

 بالتوصيات الباحثة ونادت .األدنى المستوى  على خاصة المعلومات استخدام هي عدم الرئيسية المشكلة
 على واستخدامها البيانات على توظيف الطبيين والمدراء لإلحصائيين المناسب التدرةب توفير :التالية

 إدارة باعتباره) والشبكات البرمجة (نظام الحاسوب بإدخال المعلومات نظام وتطوةر المحلي، المستوى 
دارة البيانات معالجة في هامة قامة  المعلومات، وا   .المعلومات إلمداد موحد نظاموا 

 
 األعمال اإلدارية مجاالت على المحوسبة اإلدارية المعلومات نظم ( " أثار3111الملكاوي ). دراسة 4

 الطبية " الحسين مدينة على حالة دراسة :والطبية
 اإلدارةة المعلومات نظم استخدام عمليات على اآلثار المترتبة تحديد إلى الدراسة هده هدفت 
 تحليل إلى الدراسة هدفت كما .الطبية الحسين مدينة ت فيالقرارا صناعة عمليات على المحوسبة

 استخدام وأثار األقسام مختلف ضمن المحوسبة اإلدارةة نظم المعلومات استخدام لمدى الفعلي الواقع
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 التحليلي الوصفي المنهج دراسته في الملكاوي  اتبع .واإلدارةة الطبية مجاالت األعمال على النظم هذه
 الملكاوي  وتوصل .العينة أفراد على استبانة 86 بتوزةع وقام البيانات، لجمع كأداة نةاالستباعلى  واعتمد

بلغت  المحوسبة اإلدارةة المعلومات لنظم اإلدارةة العينة أفراد استخدام نسبة أهمها، من إلى نتائج
تأثير  لها اإلدارةة المعلومات نظم وأن .% 39 بلغت الطبية العينة أفراد استخدام نسبة أما ،%75
 بعضها البعض، مع المعلومات ربط عملية تسهيل :تنازليا التالية الطبية األعمال المجاالت على كبير

 على أما تأثيرها .بالمرضى المتعلقة البيانات ضياع دون  الحيلولة الداخلية، األقسام بين التنسيق
 البشرةة توفير الطاقة العليا، لإلدارة التقارةر إعداد تسهيل :يلي كما فكان اإلدارةة األعمال مجاالت
كمال الصحية االلكترونية، السجالت باستخدام وأوصى .حوسبتها تمت التي لألعمال الالزمة  وا 
 المعلومات نظم المتعلقة باستخدام التدرةبية الدورات وعقد األقسام، جميع ضمن الحوسبة عمليات
 النظم. هذه أهمية لمدى دارة العليااإل لدى الكافي الوعي بخلق كذلك وأوصى المحوسبة، اإلدارةة

( " تكنولوجيا المعلومات وأثرها على االســـــــــتراتيجية والهيكل التنظيمي 3111)مبارك  ة. دراســـــــــ1
 " واألداء: دراسة تحليلية لشركات التأمين األردنية

 ةهدفت الدراسة إلي تطوةر نموذج للعالقة ما بين تكنولوجيا المعلومات وبين كل من االستراتيجي 
والهيكل التنظيمي واالداء في شركات التأمين وخلصت الدراسة الي النتائج التي أبرزها وجود عالقات 
طردية ذات داللة احصائية بين استخدام تكنولوجيا المعلومات ودرجة تنفيذ االستراتيجية الخاصة 

في قيادة التكلفة والتمايز.  ثلةبالتحالفات االستراتيجية والتأمين االلكتروني واالستراتيجيات التنافسية المتم
كما كان هناك وجود عالقة طردية مع ابعاد الهيكل المتمثلة بالالمركزةة ومؤشرات االداء الكلية 

 والفرعية، وعالقة طردية غير دالة احصائية مع درجة انبساط الهيكل التنظيمي.

 
يا المعلومات على ( " نموذج مقترح لدراســــــــة تأثير تكنولوج3114)قدورة وياســــــــين  ة. دراســــــــ1

 " االستخدام االمثل للموارد في المنشأة
هدفت الدراسة إلى معرفة تأثير تكنولوجيا المعلومات على االستخدام األمثل للموارد في  

المنشآت وأكد الباحثان أن تكنولوجيا المعلومات تتضمن ثالثة أبعاد رئيسية هي: منظومات حاسوبية 
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 نولوجيا. وأن االستخدام الكفء لتوليفة تكنولوجيا المعلومات يؤدي اليوشبكات اتصاالت والمعرفة بالتك
انتاج معلومات ذات قيمة مضافة في الوقت الحقيقي وبطرةقة تحقق الميزة والذكاء التنافسيين. ولذا فإن 
المشكلة التي تواجه المنظمات هي ضعف استثمار مواردها وقدرات التكنولوجيا والتفاعل المتكامل 

ها وطرةقة استخدامها في انشطة وعمليات المنشأة. وخلصت الدراسة الي ان ما يحصل عليه لمكونات
المنتج من خفض في التكلفة التسويقية نتيجة لتغيير تكنولوجيا المعلومات يتناسب طرديا مع مرونة 

 الطلب بشرط ثبات مرونة العرض وقد اجرةت الدراسة في االردن.

 

طبيقات تكنولوجيا المعلومات واالتصـــــــاالت في المجاالت الطبية ( " ت3114)الجزائري  ة. دراســـــــ3
 والسريرية والتعليمية وأثرها على القطاع الصحي في جمهورية مصر العربية "

هدفت الدراسة إلى التعرف على تطبيقات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في المجاالت  
نب حي، وأكد الجزائري من خالل الدراسة بأن المكالطبية والسرةرةة والتعليمية وأثرها على القطاع الص

حية والذي لصاالقليمي لمنظمة الصحة العالمية يواصل تنفيذه لبرنامج طموح خاص بإدارة المعلومات ا
لمية وعملية على المستوى االقليمي ويسعي في الوقت نفسه للتأكيد على يهدف إلى ارساء أسس ع

 المبادئ التالية:

 صحية والطبية هو قطاع معتمد اساسا على المعلومات.أن قطاع الرعاية ال -
ان استخدام معلومات حديثة وشاملة وذات موثوقية عالية هو أحد متطلبات سابقة لتنمية  -

 القطاع الصحي واستمراره قدما.
ان تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت هي جزء ال يتجزأ من ادارة المعلومات الصحية ومن  -

وازن طبيعي بين تكنولوجيا المعلومات بحيث تكون عنصرا مساعدا الضروري الحفاظ على ت
 لتحقيق اهداف ادارة المعلومات.

ان قطاع ادارة المعلومات الصحية هو أحد البرامج االفقية التي تلزم كل القطاعات الصحية  -
 وعلى المستوى الوطني وبال استثناء.
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ش التي يأمل أن تلقي وقتا كافيا للنقا وفي ختام هذه الرسالة أكد الجزائري على بعض التوجيهات
 والوصول إلى توصيات وخطة عمل بشأنها وهي:

أن تترجم أهمية المعلومات والمعرفة في اتخاذ القرار والتخطيط والتقييم من مجرد شعار ومطامح  -
 الي خطوات عملية نستطيع من خاللها بناء تلك االهمية في عملية اتخاذ القرار.

 المعلومات واالتصاالت في المجاالت تكنولوجياالتجارب الوطنية في ادخال ان تتم االفادة من  -
فة تكل األغلىالصحية بشكل يضمن عدم تكرار االخطاء واالزدواجية وعدم اختيار الحلول 

 ليست بالضرورة هي االفضل. ألنهاواالكثر تعقيدا 
 
 المتوسط " رق الش إقليم في والطبية الصحية المعلومات" 2001) )الشربجي ة. دراس7

 بلدان في الصحة وزارات في الصحية المعلومات نظم تقييم وضع ىالدراسة إل هذه هدفت 
 فقرة، 26 تتضمن استبانة توزةع فتم الدراسة، هذه في الوصفي التحليلي المنهج استخدام تم .اإلقليم
 إلى الدراسة لتوتوص (% 90 ). بلًدا 18 للدراسة واستجاب بلًدا20     من الدراسة مجتمع وتألف
 فيما فعال، صحي معلومات نظام لديها أن (% 44 ) البلدان ثمانية من ذكرت :أهمها من نتائج
 ) بلدان ثمانية وأفادت صحي، معلومات نظام لبناء التخطيط أنها بصدد (% 65 ) بلدان 10 ذكرت

 ثمانية أفادت فيما بعد، عن والتواصل الصحية المعلومات لنظم خطة وطنية أعدت بأنها (% 44
 وجود بعدم (% 12 ) آخران بلدان وأفاد الخطة، هذه إلعداد بصدد التخطيط بأنها (% 44 ) بلدان
 (% 72) بلد عشرة ثالثة فأفادت (LAN)المحلية  المعلومات شبكة أما بخصوص .لذلك خطة أي
 لشبكة خطيطالت بصدد بأنهم (% 11)آخران  بلدان أفاد فيما للمعلومات، محلية شبكة لديهم بأن

 .للمعلومات محلية شبكة أي لديهم ليس بأن (% 17) أخرى  بلدان ثالث أفادت محلية، فيما معلومات
لنظم  التطبيقية االستخدامات بخصوص المبحوثة البلدان بين متفاوتة درجات وجود إلى وتشير الدارسة

 607يتجاوز  ال لمعلوماتا تكنولوجيا مجال في المهنيين العاملين عدد أن كما الصحية، المعلومات
 بخصوص معوقات أما .الضآلة بالغ عدد وهو بلدا، 20 في الصحة وزارات على موزعين عامل
 :يلي ما المعوقات أهم فكانت المتوسط شرق  في الصحية المعلومات نظم تطوةر
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 لرؤيةإلى ا االفتقار الصحية، الرعاية مجال على المعلومات تكنولوجيا لتأثير الكامل اإلدراك ضعف
 الصحية، نظم المعلومات مجال في الخبرة قلة التكاليف، تحمل على القدرة عدم المدى، بعيدة المستقبلية
 والتشرةعي اإلطار القانوني وغياب الصحية، المعلومات لنظم األساسية التحتية البنية ضعف

 المؤسسات في المعلومات الصحية نظم إلدخال الخطط بإعداد الدراسة أوصت وقد .والدستوري 
 الدعم تقديم بغية اإلقليمي والوطني الصعيدين على والبشرةة المالية الموارد وتخصيص الصحية،
 تستهدف توعية حمالت اإلقليم بتنفيذ دول وأوصت الصحية، المعلومات بنظم الخاصة للخطط الكافي
 في اءاألعض الدول كما أوصت الصحية، المعلومات أهمية حول الصحي المجال في العاملين
 نموذجية تحتية بنية بإعداد كما أوصت المعلومات، تكنولوجيا مجال في البشرةة الموارد في االستثمار
 الدولية المعايير تطبيق عند تصميمها الحسبان في يؤخذ أن على االلكترونية الصحية للسجالت
 .الجوانب القانونية ومراعاة المرضى حقوق  وضمان بالسرةة وااللتزام

 
 ( "العالقة بين الرسمية والمركزية وتأثيرهما في جودة الخدمة الصحية"3114)حسن  ة. دراس8

 جودة في تأثيرهما ومدى والمركزةة الرسمية بين العالقة طبيعة تحديد الى الدراسة تهدف 
الدراسة  عينة وشملت ،الرصافة/بغداد مدينة في حكومية مستشفيات خمسة في المقدمة الصحية الخدمة

 كأداة االستبانة واعتمدت ،المرضى من (50)و المستشفيات في العاملين من (50) بواقع (فردا006)
 والثانية العاملين لعينة االولى خصصت استبانتين، تصميم تم ذوالمعلومات، ا البيانات لجمع رئيسة
 لمنظماتا في والمركزةة للرسمية واضح تبني هناك بان الدراسة نتائج وافرزت( .)الزبائنالمرضي  لعينة

 سالبين وتأثير عالقة هناك نللمرضى، وا المقدمة الصحية الخدمة جودة مستوى  في يالمبحوثة، وتدن
 اهمها كان التوصيات من عدد الدراسة تالصحية، وقدم الخدمة جودة في والمركزةة الرسمية من لكل

 الصحية الخدمة ةجود مستوى  نللعاملين، وتحسي المشاركة واتاحة الصالحيات تفويض ممارسة ضرورة
 .المقدمة
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 ( "مستوى جودة الخدمة الفعلية المقدمة في بنك االسكان"3111)أبو موسي  ة. دراس6
التعرف على مستوى جودة الخدمة المقدمة في بنك اإلسكان، وخلصت  ىالدراسة إلهدفت  

وى جودة لمستالدراسة الي نتائج منها: وجود فرق ذي داللة احصائية بين تقييم عمالء المصرفيين 
الخدمة الفعلية المقدمة لصالح بنك االسكان. إال ان عمالء البنك االسالمي عبروا عن زةادة مستوى 
جودة الخدمة الفعلية مع زةادة سنوات تعاملهم مع البنك، وتفاوتت االهمية النسبية لمتغيرات جودة 

 الخدمة المصرفية بين البنكين من وجهة نظر العمالء.

 

 :األجنبية الدراسات 3.4
 
1. (Hayajneh، 2011) “Extent of Use، Perceptions، and Knowledge 
of Hospital Information System by Staff Physicians” 

 )مدى معرفة واستخدام نظم المعلومات في المستشفى من قبل األطباء(

 علومات الصحيةالم لنظام األطباء وتصورات ومعرفة استخدام مدى قياس هدفت الدراسة إلى 
 التحليلي الوصفي المنهج وأتبع في دراسته .الهاشمية األردنية بالمملكة التعليمية المستشفيات إحدى في

 الدراسة لمجتمع ممثلة طبقية عينة وزعت على فقرة 38 من مكونة البيانات لجمع استبانة على وأعتمد
 نظام تنفيذ وبعد قبل عملهم سرأ كانوا على طبًيا 29 العينة حجم وبلغ طبيب 82 من المكون 

 :أهمها من نتائج إلى هيجانه وتوصل .الصحية المعلومات

المعلومات ما  على الدخول عملية لهم سهل النظام وأن يومي، بشكل النظام يستخدمون  األطباء
 األطباء ليس من % 76 أن الدراسة أظهرت وقد .الصحية الرعاية خدمة جودة تحسين في ساعدهم

 النتائج أبرز أهم ومن النظام، أهداف تكامل دون  يحول الواقع وهذا النظام ميزات بجميع متا علم على
 ساهم كما وقت ممكن، أقل في المخبرةة النتائج توصيل على النظام مقدرة الدراسة أظهرتها التي

 ناكه بأن الدراسة كما أظهرت .األخرى  واألقسام األطباء بين االتصاالت فعالية زةادة على النظام
 على القضاء على يساعد أن النظام النتائج أظهرت وكذلك المعلومات وسرةة أمن لحماية ماسة حاجة
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 العاملين أداء تحسين على يساعد أن النظام الدراسة أظهرت كما) )المحاباة والمحسوبية الواسطة ظاهرة
 وقد .العاملين ياتمسئول توضيح على ال يساعد النظام أن أيضا أظهرت ولكنها إنتاجيتهم، وزةادة
 والقيام النظام ميزات جميع عن الكاملة لتزةد لعاملين بالمعرفة تدرةبية دورات بعقد الدراسة أوصت
 .الصحية وأمن المعلومات بحماية المتعلقة الدراسات ببعض

 

2. (Roxanne & Susan، 2009) “The use of computer and the Internet as 
source of Health Information for people with Disabilities” 

 ذوي االحتياجات الخاصة(. لألشخاص)استخدام الكمبيوتر واالنترنت كمصدر للنظام الصحي  

 لصحياهدفت الدراسة للتعرف على مدى فائدة استخدام الكمبيوتر واالنترنت كمصدر للنظام  
رةت في الواليات المتحدة دور لألشخاص ذوي االحتياجات الخاصة، وأظهرت هذه الدراسة والتي اج

االنترنت والكمبيوتر في قطاع الرعاية الصحية في القرن الحادي والعشرةن، واوضحوا ان اهمية 
تكنولوجيا المعلومات تتمثل في دورها في مجال التعليم والتثقيف، وجعل المعلومات الصحية والخدمات 

 ذوي االحتياجات الخاصة.متوافرة بشكل أكبر لفئات معينة في المجتمع كاألشخاص 

 %37وتعتبر هذه الدراسة كخطوة أولي لتطوةر برنامج لنظام صحي تفاعلي، وخلصت الدراسة الي ان 
استخدموا االنترنت، أي أن األشخاص ذي االحتياجات  %27من المستجيبين استخدموا الكمبيوتر، و

ة فعالة لتوفير تخدام هذه التقنية كوسيلالخاصة قد قاموا باستخدام الكمبيوتر واالنترنت، وبذلك يعتبر اس
 المعلومات الخاصة بالرعاية الصحية.

3. (Gordon & Capell، 2007) “The use of the Internet as resource for 
Health Information among patients attending a rheumatology clinic” 

 يادة االمراض المفصلية(.)استخدام االنترنت كمصدر للمعلومات الصحية لمرضي ع 
هدفت الدراسية لقياس نسيبة اسيتخدام االنترنت من قبل المرضيى كمصدر للمعلومات الصحية  

قياس نسييييييييييييييبة  Gartnavel General Hospitalوتبحث الدراسيييييييييييييية والتي اجرةت في برةطانيا ب 
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مرضيييي قام ال المفصيييلية، وبالتالي دراسييية عدد المرات التي ألمراضاسيييتخدام االنترنت لمرضيييي عيادة 
بالبحث عن عبر االنترنت عن المعلومات الصيحية التي تخصيهم، ومدي سهولة او صعوبة الوصول 

 اليها.
من المرضييييي قاموا باسييييتخدام االنترنت  %62وعن طرةق االسييييتبانة، فقد خلصييييت الدراسيييية ان نسييييبة 

أفضييل وأسييهل منهم وجدوا أن هذه الوسيييلة هي  %77للبحث عن معلومات طبية سيينة واحدة، ونسييبة 
 من الرجوع الي اخصائي العناية الصحية.

 
4. (Agency for Healthcare Research and Quality، 2006) “Cost and 
Benefits of Health Information Technology” 

 )تكلفة وفائدة نظم المعلومات الصحية(
 التكاليف منظور من مرةكيةاأل المؤسسات في الصحية هدفت الدراسة الي تقييم تكنولوجيا المعلومات

 الوصيييفي األسيييلوب الدراسييية هذه واسيييتخدمت .الصيييحية المعلومات اسيييتخدام نظم من العائدة والفوائد
 المعلومات تكنولوجيا تسيييتخدم التي الصيييحية المؤسيييسيييات على اسيييتبانة 256بتوزةع  وذلك التحليلي،
 تقديم في جذرةا تحوال صييينع يةالصيييح المعلومات تكنولوجيا اسيييتخدام أن وأظهرت الدراسييية الصيييحية،
 الصييييحية المؤسييييسييييات أدركت كما وكفاءة، فعالية أكثر الصييييحية الرعاية جعل الصييييحية مما الرعاية
 القرار مسييياندة نظم و المحوسيييب الصييييحي السيييجل مثل التكنولوجيا هذه تقدمها العظيمة التي الفوائد
 األمد على كبيرة تكاليف توفير لىع تسييياعد الصيييحية المعلومات تكنولوجيا أن اسيييتخدام كما الطبي،
 على والحفاظ وتطوةرها اإلجراءات بتسييييرةع سيييياهمت الصييييحية المعلومات أن تكنولوجيا كما البعيد،
 .الخدمات راقية في معايير
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5. (Awad، 2004) “Implementation of Management Information System 
as a part of T.Q.M” 

  دارةة كجزء من إدارة الجودة الشاملة(اال )تنفيذ نظم المعلومات
هدفت الدراسييية الي معرفة أثر اسيييتخدام وتطبيق نظم المعلومات في المسيييتشيييفيات ودورها في  

وقد خلصيييييت الدراسييييية إلى ان أهمية دور ة تطبيق نظم تخفيض نسيييييبة عدد وفيات األمهات الحوامل. 
المعلومات وادارة الجودة الشييييييياملة في المسيييييييتشيييييييفيات العربية، وذلك يتم تحقيقه عن طرةق مراقبة اداء 

والعمل على تحسييييييييييييينه، تقدير التقارةر االدارةة واالختبارات الطبية والسييييييييييييرةرةة وجمع  المسييييييييييييتشييييييييييييفى
، ضييييييرورة التعليم والتدرةب المسييييييتمر في المسييييييتشييييييفىسييييييين اداء المعلومات كلها تعد ادوات مهمة لتح

 منظمات الرعاية الصحية، االطالع المستمر على السجالت الطبية لتحسين االداء.
 

6. (Ramirez، 2003) “Impact of Information Technology and the efforts 
of enhanced organization in companies” 

 علومات وجهود التحسين التنظيمي في اداء الشركات()تأثير تكنولوجيا الم 
هدفت الدراسيييييييية معرفة تأثير تكنولوجيا المعلومات على أداء الشييييييييركات وأشييييييييار الي ان الفهم  

متعلقة المعلومات الضييييييييييرورةة ال علىالعميق لتوليد القيمة قد سيييييييييياعد الباحثين السييييييييييابقين في التركيز 
رزها: ان خرجت الدراسييية بالنتائج التي اب دالمعلومات. وقجيا بتعظيم ربحية قرار االسيييتثمار في تكنولو 

تكنولوجيا المعلومات قد سيييييياعدت بشييييييكل رئيسييييييي ممارسييييييات العمل التنظيمي اللتزام العاملين و ادارة 
الي ان ربط تكنولوجيا المعلومات مع جهود التحسييييييييين التنظيمي سيييييييياهم  ةباإلضييييييييافالجودة الشيييييييياملة 

مع المقاييس االقتصييييادية والمالية، من جانب  يتماشييييىلشييييركات، و ان هذا بإيجابية في األداء الكلي ل
و تكنولوجيا  اإلدارةةآخر لم تظهر اليدراسيييييييييييييية أيية عالقيات ذات معني بين اعيادة هندسيييييييييييييية العمليات 

المعلومات، وفي هذا داللة علي أن الممارسييييات التنظيمية يمكن ان تكمل االسييييتثمارات في تكنولوجيا 
 منها و تكاملت تطبيقاتها بما يساهم بشكل كلي في اداء الشركات. المناسبم اختيار المعلومات اذا ت
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7. (Xue،2002) “Customer Efficiency: Concept and Its Impact on Service 
Management” 

 )كفاءة الزبون: المفهوم وتأثيراتها في ادارة الخدمة(  
بون في إدارة الخييدميية، وكييانييت النتيجيية أن هييدفييت الييدراسييييييييييييييية الي معرفيية مييدى تييأثير كفيياءة الز  

الخدمة الذاتية التي يوفرها االنترنت لبنوك التجزئة توفر في كلفة التسييييييييليم وتحسيييييييين من كفاءة الزبون 
 ولها تأثير في حجم الخدمة الشخصية، وقد أجرةت الدراسة في الواليات المتحدة األمرةكية.

 
8. (Li،2002) “The Relationship Between Internet Using and Decision 
Making the Case of Information Technology Managers in China” 

 )العالقة بين استخدام االنترنت واتخاذ القرار، دراسة مدراء تكنولوجيا المعلومات في الصين(
 تهدفت الدراسييييييية للتعرف على العالقة بين اسيييييييتخدام االنترنت وعملية اتخاذ القرارات، وأجرة 

اليدراسيييييييييييييية على ثميان شييييييييييييييركيات دولية تعمل في مجال تكنولوجيا المعلومات. وقد تكونت عينتها من 
( مييديرا وقييد خرجييت بييأبرز النتييائج اآلتييية: ان االنترنييت اداة فعيياليية في تسييييييييييييييهيييل اتخيياذ القرارات 667)

ن معدالت تبني االنترنت سيييييي ةعة في ر االدارةة للمديرةن في حقل تكنولوجيا المعلومات في الصييييييين. وا 
السييينوات األخيرة. وكذلك فإن االتجاه المتوقع هو اسيييتمرارةة ذلك مسيييتقبال وخاصييية مع دخول الصيييين 

 إلى منظمة التجارة العالمية وجعلها متكاملة مع االقتصاد العالمي.
 

9. (Kayle Sckot&others، 2001) “Customer satisfaction on the quality of 
service using the strategies of continuous improvement” 

 )رضا العمالء على جودة الخدمة باستخدام استراتيجية التحسين المستمر(
 الدراسة عينة شملتهدفت الدراسة للتعرف على مدى رضا العمالء على جودة الخدمة و  
 الزبون  رضا تحقق التي االساليب عن الكشف اهدافها من وكان ، الصحية المنظمات من مجموعة
 صحية خدمة تقديم في االخفاق الى ادت التي االسباب اهم من ان الدراسة واستنتجت ، ووالءه
 وبالتالي ، الخدمات نوعية لتحسين الكافي والدعم بالمهارات المديرةن تزوةد ضعف هي متميزة
 التي التوصيات اهم من وكان ، الخدمة نوعية تحسين نحو العاملين اتجاهات تطوةر في اخفاقهم
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 ويصححوا ، سرةعة بصورة المرضى لشكاوي  العاملون  يستجيب ان ضرورة هي الدراسة متهاقد
 . االعلى المشرف او المدير من ألوامر االنتظار دون  ممكن وقت بأسرع الخطأ

 
  السابقة الدراسات على تعقيب 3.5
  
ا من ميتهتبرز أهمية هذه الدراسيييييييية من أهمية الموضييييييييوع الذي تناولته من جهة كما وتبرز أه  

القطاع الذي اسيييييييييتهدفته من جهة أخرى، حيث هدفت هذه الدراسييييييييية الى البحث عن أهمية اسيييييييييتخدام 
تكنولوجيا االنترانت في أحد أهم القطاعات وهو القطاع الصيييييييييحي وذلك من خالل التعرف على مدى 

ث تعتبر هذه يتوافر اإلمكانيات المختلفة الالزمة لتطبيق واسيتخدام االنترانت في قطاع المستشفيات ح
 لما الستخدام االنترانت –حسب علم الباحث  –الدراسية األولى على مسيتوى الدراسيات في قطاع غزة 

 من أهمية عظمى على تحسين مستوى الخدمات الطبية وتقليل معدالت األخطاء في هذه القطاع
مات وأثرها ا المعلو وتشيييترك الدراسييية الحالية ومعظم الدراسيييات السيييابقة في تناولها السيييتخدام تكنولوجي

علي جودة الخدمات الصيحية المقدمة في المسيتشيفيات، وتتشيابه فيما بينها باسيتخدام المنهج الوصفي 
 التحليلي واستخدام االستبانة كأداة لجمع البيانات.

وقد استفاد الباحث من الدراسات المحلية والعربية واألجنبية السابقة بالتعرف على دور ومزايا استخدام 
واالطالع على نتائج وتوصيييييييات الدراسييييييات السييييييابقة حول  الصييييييحيولوجيا المعلومات في القطاع تكن

 الجوانب المتعلقة باإلدارة االلكترونية للمستشفيات.
ويعتقد الباحث أن الدراسييية الحالية تميزت بتناولها السيييتخدام تكنولوجيا االنترانت في مسيييتشيييفيات وزارة 

ذه المسييييييييييييتشييييييييييييفيات من أهمية في التأثير على قطاع الخدمات الصييييييييييييحة في قطاع غزة، وما تمثله ه
 الصحية للمجتمع الفلسطيني في ظل ازدياد دورها وعملها في خالل السنوات األخيرة. 
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 الرابعل ـصـفـال

 الطريقة واإلجراءات
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 المستخدمة في الدراسة اإلحصائية األساليب -
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 الرابعل ـصـفـال

 الطريقة واإلجراءات

 
 مقدمة: 4.1

وكذلك أداة الدراسيييييييية  ،واألفراد مجتمع الدراسيييييييية الدراسيييييييية،يتناول هذا الفصييييييييل وصييييييييفًا لمنهج  
بها ام ات التي قكما يتضيمن هذا الفصيل وصفا لإلجراء وثباتها،وصيدقها  إعدادها،المسيتخدمة وطرق 

ي وأخيرا المعالجات اإلحصائية التي اعتمد الباحث عليها ف وتطبيقها،في تقنين أدوات الدراسة  الباحث
 الدراسة.تحليل 

 

 الدراسة:منهجية  4.2
يمكن اعتبار منهج البحث بأنه الطرةقة التي يتتبع الباحث خطاها، ليصل في النهاية إلى نتائج  

راسة، وهو األسلوب المنظم المستخدم لحل مشكلة البحث، إضافة إلى أنه تتعلق بالموضوع محل الد
ة وحيث أن الباحث يعرف مسبقًا جوانب وأبعاد الظاهر ،  العلم الذي يعني بكيفية إجراء البحوث العلمية

على الدراسات السابقة المتعلقة بموضوع البحث، ويسعى الباحث  اطالعهموضع الدراسة من خالل 
تكنولوجيا االنترانت في الخدمة المقدمة للمرضي في مستشفيات وزارة  استخدامأثر عرفة للوصول إلى م

، و هذا يتوافق مع المنهج الوصفي التحليلي الذي يهدف إلى توفير البيانات  الصحة في قطاع غزة
والحقائق عن المشكلة موضوع البحث لتفسيرها والوقوف على دالالتها، وحيث أن المنهج الوصفي 

حليلي يتم من خالل الرجوع للوثائق المختلفة كالكتب والصحف والمجالت وغيرها من المواد التي الت
لوصول فإن الباحث سيعتمد على هذا المنهج ل ، يثبت صدقها بهدف تحليلها للوصول إلى أهداف البحث

ضع و إلى المعرفة الدقيقة والتفصيلية حول مشكلة البحث، ولتحقيق تصور أفضل وأدق للظاهرة م
 . الدراسة

 
 طرق جمع البيانات: 4.3

 هما: اعتمد الباحث على نوعين من البيانات
وذلك بالبحث في الجانب الميداني بتوزةع استبيانات لدراسة بعض مفردات  :األوليةالبيانات  .6

ومن ثم تفرةغها وتحليلها  البحث،البحث وحصر وتجميع المعلومات الالزمة في موضوع 
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 اإلحصائي SPSS (Statistical Package for Social Science)باستخدام برنامج 
واستخدام االختبارات اإلحصائية المناسبة بهدف الوصول لدالالت ذات قيمة ومؤشرات تدعم 

 الدراسة.موضوع 
وتمت مراجعة الكتب و الدورةات و المنشورات الخاصة والدراسات السابقة  : البيانات الثانوية .6

نبية والمجالت العلمية والمقاالت والوثائق علي الشبكة العنكبوتية والمراجع العربية واألج
كنولوجيا ت استخدامأثر )االنترنت( و المتعلقة بالموضوع قيد الدراسة، والتي  تتعلق بدراسة 

أية مراجع ، و  االنترانت في الخدمة المقدمة للمرضي في مستشفيات وزارة الصحة في قطاع غزة
ادر الباحث من خالل اللجوء للمص هدفإثراء الدراسة بشكل علمي، و  الباحث أنها تسهم في رأى

الثانوية في الدراسة، التعرف على األسس و الطرق العلمية السليمة في كتابة الدراسات، وكذلك 
 أخذ تصور عام عن آخر المستجدات التي حدثت و تحدث في مجال الدراسة .

 
 مجتمع وعينة الدراسة:  4.4

عرف بأنه جميع مفردات الظاهرة التي يدرسها الباحث، وبذلك فان مجتمع مجتمع الدراسة ي 
الدراسة هو جميع األفراد الذين يكونون موضوع مشكلة الدراسة. وبناءا على مشكلة الدراسة وأهدافها 
فان المجتمع المستهدف يتكون من المدراء العامون والمدراء االدارةون في مستشفيات وزارة الصحة في 

ة. حيث قام الباحث باستخدام طرةقة الحصر الشامل حيث تم التوزةع على كافة أفراد مجتمع غز قطاع 
 (.2113وزارة الصحة الفلسطينية,)مدير  26الدراسة البالغ عددهم 

 

 الدراسة:أداة  4.5
 وقد تم إعداد االستبانة على النحو التالي: 
 والمعلومات.إعداد استبانة أولية من اجل استخدامها في جمع البيانات  .6
 لجمع البيانات. اومالءمتهعرض االستبانة على المشرف من اجل اختبار مدى  .6
 تعديل االستبانة بشكل أولي حسب ما يراه المشرف. .7
تم عرض االسيتبانة على مجموعة من المحكمين والذين قاموا بدورهم بتقديم النصيح واإلرشاد  .1

 وتعديل وحذف ما يلزم.
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إلى  الستبانةاولقد تم تقسيم  للدراسة،راد العينة لجمع البيانات الالزمة فأتوزةع االستبانة على جميع 
 كما يلي: قسمين

 القسم األول: 

الفئة العمرةة، سنوات الخدمة، المؤهل العلمي، وهو عبارة عن البيانات الشخصية عن المستجيب )
لمستجيب هل يستخدم االوظيفة( وبيانات عن الواقع الفعلي الستخدام االنترانت في عمل المستجيب )

 االنترانت في عمله، مدى استخدام المستجيب االنترانت في عمله(.

  القسم الثاني:

 مجاالت: 5فقرة، موزع على  45، وةتكون من مجاالت الدراسةوهو عبارة عن 

 :أقسام 4( فقرة، مقسم إلى 14من ) ن وةتكو ، توافر متطلبات البنية التحتية التقنيةالمجال األول: 

 ( فقرات.3وةتكون من ): عتاد الحاسوب، أوال 

 ( فقرات.4وةتكون من )ثانيا: شبكات االتصال،  

 ( فقرات.3وةتكون من )ثالثا: البرمجيات المستخدمة،  

              ( فقرات.4وةتكون من )رابعا: أمن وسالمة المعلومات،  

 ( فقرات.8وةتكون من )، حوسبةمجاالت استخدام االنترانت في عمليات النظام المالمجال الثاني: 

 ( فقرات.6من ) ن ، وةتكو كفاءة المعلومات التي يقدمها االنترانتالمجال الثالث: 

 ن وةتكو  ،البنية التنظيمية )كفاءة األفراد، كفاية األفراد، الجهة المسئولة عن النظام( المجال الرابع:
  ( فقرات.5من )

 ( فقرة.12من ) ن ، وةتكو ىمستوى الخدمة المقدمة للمرض المجال الخامس:
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دل على الموافقة الكبيرة على ما  11بحيث كلما اقتربت الدرجة من  11-1وقد تم استخدام المقياس 
 ورد في العبارة والعكس صحيح.

 

 صدق االستبيان: 4.6
 ،(136ص :4661)العساف، صدق االستبانة يعني التأكد من أنها سوف تقيس ما أعدت لقياسه  

ق " شمول االستبانة لكل العناصر التي يجب أن تدخل في التحليل من ناحية، كما يقصد بالصد
 ،ات وآخرون )عبيد ووضوح فقراتها ومفرداتها من ناحية ثانية، بحيث تكون مفهومة لكل من يستخدمها"

 وقد قام الباحث بالتأكد من صدق أداة الدراسة كما يلي: ،(476ص :3114
 
 محكمين(ال )صدقالصدق الظاهري لألداة . 4

قام الباحث بعرض أداة الدراسييييية في صيييييورتها األولية على مجموعة من المحكمين تألفت من  
 من أعضيياء الهيئة التدرةسييية في كلية التجارة  بالجامعة اإلسييالمية  متخصييصييين في (3وهم )( 60)

ى ( من اعضييييييياء الهيئة التدرةسيييييييية بجامعة االقصييييييي7و ) المحاسيييييييبة واإلدارة  واإلحصييييييياءو  الهندسييييييية
( أسماء المحكمين الذين قاموا مشكورةن بتحكيم أداة 6وةوضح الملحق رقم ) متخصصين في االدارة ،

وقييد طلييب البيياحييث من المحكمين من إبييداء آرائهم في مييدى مالئميية العبييارات لقييياس مييا  ، الييدراسييييييييييييييية
. هإليوضيييييعت ألجله، ومدى وضيييييوح صيييييياغة العبارات ومدى مناسيييييبة كل عبارة للمحور الذي ينتمي 

كفاية العبارات لتغطية كل محور من محاور متغيرات الدراسيييييية األسيييييياسييييييية هذا باإلضييييييافة إلى  ىومد
اقتراح ما يرونه ضيييييييييييرورةا من تعديل صيييييييييييياغة العبارات أو حذفها، أو إضيييييييييييافة عبارات جديدة ألداة 

لمطلوبة ا الدراسيية، وكذلك إبداء آرائهم فيما يتعلق بالبيانات األولية )الخصيييائص الشييخصيييية والوظيفية
من  المبحوثين(، وتركزت توجيهات المحكمين على انتقاد طول االسييييييييييييييتبانة حيث كانت تحتوي على 
بعض العبارات المتكررة، كما أن بعض المحكمين نصيحوا بضرورة تقليص بعض العبارات من بعض 

ضافة بعض العبارات إلى محاور أخرى.  المحاور وا 
تي أبداها المحكمون قام الباحث بإجراء التعديالت التي اتفق واستنادا إلى المالحظات والتوجيهات ال

 عليها معظم المحكين، حيث تم تعديل صياغة العبارات وحذف أو إضافة البعض اآلخر منها.
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 . صدق المقياس:6

 Internal Validityأوال: االتساق الداخلي 
ي مع المجال الذ ةاالستبانيقصد بصدق االتساق الداخلي مدى اتساق كل فقرة من فقرات  

ساب وذلك من خالل ح لالستبانةتنتمي إليه هذه الفقرة، وقد قام الباحث بحساب االتساق الداخلي 
 والدرجة الكلية للمجال نفسه. االستبانةمعامالت االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجاالت 

تية تطلبات البنية التحتوافر م ( معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال "4) رقم جدوليوضح 
" والدرجة الكلية للمجال، والذي يبين أن معامالت االرتباط المبينة دالة عند مستوى معنوية  التقنية
1015 =α .وبذلك يعتبر المجال صادق لما وضع لقياسه 

 (1)جدول رقم 
 ل" والدرجة الكلية للمجا توافر متطلبات البنية التحتية التقنية معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال "

 الفقرة م

ن  و
رس

 بي
مل

معا
 

باط
الرت

ل
ة ) 

مالي
الحت

ة ا
قيم

ال
S

ig
). 

 أوال: عتاد الحاسوب

1.  
اتها أجهزة حاسوب مناسبة تلبي احتياج المستشفىتتوفر في 

 لتطبيق البرامج المحوسبة
.925 *0.000 

 0.000* 945. ةخوادم ذات كفاءة وقدرة تخزةنية عالي المستشفىتتوفر في   .2

3.  
تتوفر أجهزة إخراج مناسبة مثل الطابعات وغيره تلبي احتياج 

 لتطبيق البرامج المحوسبة المستشفى
.974 *0.000 
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 ثانيا: شبكات االتصال

 0.000* 955. توجد شبكة انترانت في المستشفى  .1

 0.000* 902. يوجد لدى المستشفى اشتراك انترنت يلبي كامل احتياجاتها  .2

 0.000* 969.  باإلنترانتلحاسوب لكل موظف يتم ربط جهاز ا  .3

4.  
سرعة شبكة االتصال المستخدمة لنقل البيانات والمعلومات 

 كافية إلنجاز األعمال المطلوبة في الوقت المناسب
.845 *0.000 

 ثالثا: البرمجيات المستخدمة

1.  
برمجيات تغطي كافة أعمال وأنشطة المستشفى تتوفر في 
 والموظفين. الخاصة بالمرضيالمستشفى 

.915 *0.000 

2.  
البرمجيات المستخدمة تمكن مستخدمي النظام من تبادل 

 المعلومات بسهولة ويسر
.962 *0.000 

3.  
البرامج الحالية تعمل على تحليل البيانات ومعالجتها إلنتاج 

 المعلومات التي تطلبها االدارة وصانعي القرار
.851 *0.000 

 رابعا: أمن وسالمة المعلومات

1.  
وجد برمجيات مضادة الفيروسات لحماية المعلومات ت

 والبيانات الخاصة بالمرضي والموظفين
.916 *0.000 

2.  
توجد الخبرات الالزمة لمنع أي اختراق غير مشروع 

 للمعلومات
.950 *0.000 

 0.000* 955. توجد آلية الستعادة المعلومات في حال تلفها  .3
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 0.000* 941. يوجد نظام رقابة على قواعد البيانات  .4

 . α=0.0.االرتباط دال إحصائيًا عند مستوى داللة  *

مجاالت استخدام االنترانت في  ( معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال "5جدول رقم )يوضح 
" والدرجة الكلية للمجال، والذي يبين أن معامالت االرتباط المبينة دالة عند  عمليات النظام المحوسبة

 وبذلك يعتبر المجال صادق لما وضع لقياسه. α= 1015ية مستوى معنو 

 

 (5جدول رقم )

جة " والدر مجاالت استخدام االنترانت في عمليات النظام المحوسبة معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال "
 الكلية للمجال

 الفقرة م

ن  و
رس

 بي
مل

معا
 

باط
الرت

ل
ة ) 

مالي
الحت

ة ا
قيم

ال
S

ig
). 

1.  

ترانت في ربط برنامج ادارة المستشفيات يتم استخدام اإلن
الخاص بتحديد مواعيد حضور المرضي وحجوزاتهم للعيادة 

 الخارجية بالخوادم المركزةة
.803 *0.000 

2.  

يتم استخدام اإلنترانت في ربط برنامج المخازن مع المخازن 
الرئيسية في الوزارة وجلب المعلومات الالزمة عن جميع 

 ت الجديدةاألصناف وتحضير الطلبيا
.922 *0.000 
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3.  

يتم استخدام اإلنترانت في ربط برنامج الصيدلية مع االدارة 
العامة للصيدلة وجلب المعلومات الخاصة بكمية االصناف 
 واالدوية المشارفة على االنتهاء وتحضير الطلبيات الجديدة 

.893 *0.000 

4.  
يتم جلب معلومات التأمين الصحي الخاصة بالمرةض عن 

 نترانتطرةق اال
.872 *0.000 

5.  
يتم جلب المعلومات الشخصية الخاصة بالمرةض من وزارة 

 الداخلية عن طرةق االنترانت
.848 *0.000 

6.  

يتم استخدام اإلنترانت في ربط برنامج شئون الموظفين 
لمعرفة الحضور واالنصراف ومواعيد االجازات الخاصة 

 بالموظفين
.847 *0.000 

7.  
كتروني عن طرةق االنترانت الي جميع يتم ارسال البرةد االل

 مرافق الوزارة
.875 *0.000 

 0.000* 817. يتم استخدام االنترانت في نقل محاضرات المؤتمر الفيديوي   .8

 . α=0.0.دال إحصائيًا عند مستوى داللة  االرتباط *

 

 التي يقدمهاكفاءة المعلومات  ( معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال "6جدول رقم )يوضح 
" والدرجة الكلية للمجال، والذي يبين أن معامالت االرتباط المبينة دالة عند مستوى معنوية  االنترانت

1015 =α .وبذلك يعتبر المجال صادق لما وضع لقياسه 
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 (6جدول رقم)

 درجة الكلية للمجال" وال كفاءة المعلومات التي يقدمها االنترانت معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال "

 الفقرة م
ن  و

رس
 بي

مل
معا

 

باط
الرت

ل
ة ) 

مالي
الحت

ة ا
قيم

ال
S

ig
). 

1.  
المعلومات التي توفرها االنترانت تعتبر كافية وتغطي جميع 

 جوانب العمل
.616 *0.001 

 0.000* 694. المعلومات التي توفرها االنترانت معلومات حديثة  .2

 0.000* 822. اتتوفر االنترانت السرعة في تقديم المعلوم  .3

4.  
االنترانت تساعد في توفير المعلومات الالزمة مع متطلبات 

 متخذي القرار
.733 *0.000 

5.  
تساعد االنترانت في توفير المعلومات الالزمة لتحديد 

 المستشفىأهداف واستراتيجيات 
.888 *0.000 

6.  
توفر االنترانت معلومات دقيقة وصحيحة عن المرضي 

 والموظفين
.811 *0.000 

 . α=0.0.دال إحصائيًا عند مستوى داللة  االرتباط *

فراد، كفاءة األ)البنية التنظيمية  ( معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال "7جدول رقم )يوضح 
" والدرجة الكلية للمجال، والذي يبين أن معامالت االرتباط  كفاية األفراد، الجهة المسئولة عن النظام(

 وبذلك يعتبر المجال صادق لما وضع لقياسه. α= 1015عند مستوى معنوية المبينة دالة 
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 (7جدول رقم )

كفاءة األفراد، كفاية األفراد، الجهة المسئولة عن )البنية التنظيمية  معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال "
 " والدرجة الكلية للمجالالنظام(

 الفقرة م

ن  و
رس

 بي
مل

معا
 

باط
الرت

ل
 

مة 
القي

ة )
مالي

الحت
ا

S
ig

). 

 0.000* 692. .المستشفىتدعم اإلدارة العليا استخدام االنترانت في   .1

 0.000* 982. جهة متخصصة بإدارة االنترانت. المستشفىيوجد لدى   .2

3.  

عدد الموظفين الذين يشغلون نظام معلومات تكنولوجيا 
المعلومات مناسب حاليًا لمقتضيات تطبيق النظام 

 المحوسب.
.975 *0.000 

4.  
يتوفر لدى الموظفين العاملين على إدارة االنترانت قدرات 

 ومؤهالت تتناسب مع احتياجات تطبيقه.
.982 *0.000 

5.  
يتم تدرةب العاملين على النظام بصفة مستمرة للتغلب 

 على نقص الخبرة التكنولوجية
.954 *0.000 

 . α=0.0.دال إحصائيًا عند مستوى داللة  االرتباط *

 مستوى الخدمة المقدمة للمرضى ( معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال "8ل رقم )جدو يوضح 
 α= 1015" والدرجة الكلية للمجال، والذي يبين أن معامالت االرتباط المبينة دالة عند مستوى معنوية 

 وبذلك يعتبر المجال صادق لما وضع لقياسه.
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 (8جدول رقم )

 " والدرجة الكلية للمجال مستوى الخدمة المقدمة للمرضى من فقرات مجال "معامل االرتباط بين كل فقرة 

 الفقرة م
ن  و

رس
 بي

مل
معا

 

باط
الرت

ل
ة ) 

مالي
الحت

ة ا
قيم

ال
S

ig
). 

 0.000* 702. موقع الكتروني سهل الوصول اليه للمستشفىيوجد   .1

2.  
مع اي استفسار يقدمه المرةض من  المستشفىيتجاوب 

 خالل االنترنت
.633 *0.000 

3.  
تساعد االنترانت المرةض في الحصول على ملفه الطبي 

 حكومي مستشفىمن اي 
.573 *0.002 

4.  
تساعد االنترانت المرةض باالستغناء عن حمل بطاقة 

 التأمين عند العالج
.659 *0.000 

5.  
على تقديم خدماتها في  المستشفىتساعد االنترانت 

 الوقت المحدد وبشكل دقيق وسرةع
.789 *0.000 

6.  
ن في حفظ سجالت دقيقة ع المستشفىعد االنترانت تسا

 محتوياتها وخدماتها
.510 *0.005 

7.  
في تقديم الخدمة الصحية  المستشفىتلتزم ادارة 

 والعالجية للمرضي
.572 *0.002 
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8.  
في تقديم الخدمات  المستشفىتساعد االنترانت ادارة 

 للمرضي في الوقت المحدد وبشكل سرةع ودقيق
.572 *0.002 

9.  
 في تدوةن المعلومات المستشفىاعد االنترانت ادارة تس

 عن المرضي وحاالتهم الصحية بشكل دقيق
.620 *0.001 

 0.000* 756. يتم اخبار المرضي عن أوقات تقديم الخدمة لهم  .11

11.  
تعمل االنترانت على الوفاء بتقديم الخدمة في موعدها 

 المحدد
.699 *0.000 

12.  
األخطاء وتقديم الخدمة تساهم االنترانت في الدقة وعدم 

 في موعدها المحدد
.746 *0.000 

 . α=0.0.دال إحصائيًا عند مستوى داللة  االرتباط *

 Structure Validity البنائيثانيا: الصدق 

يعتبر الصدق البنائي أحد مقاييس صدق األداة الذي يقيس مدى تحقق األهداف التي ترةد  
 .الستبانةااط كل مجال من مجاالت الدراسة بالدرجة الكلية لفقرات األداة الوصول إليها، وةبين مدي ارتب

وى عند مستدالة إحصائياً  االستبانة( أن جميع معامالت االرتباط في جميع مجاالت 9يبين جدول رقم)
 صادقه لما وضع لقياسه. االستبانةوبذلك يعتبر جميع مجاالت  α= 1015معنوية 

 (9جدول رقم )

 لالستبانةوالدرجة الكلية  االستبانةدرجة كل مجال من مجاالت معامل االرتباط بين 

 المجال
 معامل بيرسون 

 لالرتباط

 القيمة االحتمالية

(Sig.) 

 0.000* 950. عتاد الحاسوب
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 0.000* 979. شبكات االتصال

 0.000* 943. البرمجيات المستخدمة

 0.000* 944. أمن وسالمة المعلومات

 0.000* 953. تحتية التقنيةتوافر متطلبات البنية ال

 0.000* 921. مجاالت استخدام االنترانت في عمليات النظام المحوسبة

 0.000* 734. كفاءة المعلومات التي يقدمها االنترانت

 0.000* 916. البنية التنظيمية

 0.000* 823. مستوى الخدمة المقدمة للمرضى

 . α=0.0.داللة االرتباط دال إحصائيًا عند مستوى *          

  :Reliability االستبانةثبات  4.7

أكثر  الستبانةانفس النتيجة لو تم إعادة توزةع  االستبانةأن تعطي هذه  االستبانةيقصد بثبات  
تائج يعني االستقرار في ن االستبانةمن مرة تحت نفس الظروف والشروط، أو بعبارة أخرى أن ثبات 

ة ر فيما لو تم إعادة توزةعها على األفراد عدة مرات خالل فترات زمنيوعدم تغييرها بشكل كبي االستبانة
 .(141ص :4661)العساف،  معينة

 الدراسة من خالل: استبانةوقد تحقق الباحث من ثبات 

 :Cronbach's Alpha Coefficient معامل ألفا كرونباخ  

ي جدول نتائج كما هي مبينة ف، وكانت الاالسييييتبانةاسييييتخدم الباحث طرةقة ألفا كرونباخ لقياس ثبات 
 (.11رقم )
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 (01جدول رقم )

 االستبانةمعامل ألفا كرونباخ لقياس ثبات 

 المجال
عدد 
 الفقرات

معامل ألفا 
 كرونباخ

الصدق 
 *الذاتي

 0.988 0.976 14 توافر متطلبات البنية التحتية التقنية

مجاالت استخدام االنترانت في عمليات النظام 
 المحوسبة

8 0.939 0.969 

 0.849 0.721 6 كفاءة المعلومات التي يقدمها االنترانت

 0.975 0.950 5 البنية التنظيمية

 0.923 0.852 12 مستوى الخدمة المقدمة للمرضى

 0.989 0.978 45 جميع المجاالت معا

 الصدق الذاتي= الجذر التربيعي الموجب لمعامل ألفا كرونباخ*

( أن قيمة معامل ألفا كرونباخ مرتفعة لكل مجال حيث 11جدول رقم )واضح من النتائج الموضحة في 
(. وكذلك قيمة الصدق الذاتي 0.978(، بينما بلغت لجميع فقرات االستبانة )0.976 ،0.721)تتراوح بين 

( وهذا 0.989) االستبانة(، بينما بلغت لجميع فقرات 0.988 ،0.849مرتفعة لكل مجال حيث تتراوح )
  ت مرتفع ودال إحصائيا.يعنى أن الثبا

(. ويكون الباحث قد تأكد من 2في صييورتها النهائية كما هي في الملحق رقم ) االسييتبانةوبذلك تكون 
النتائج  وصييالحيتها لتحليل االسييتبانةالدراسيية مما يجعله على ثقة تامة بصييحة  اسييتبانةصييدق وثبات 

 واإلجابة على أسئلة الدراسة واختبار فرضياتها.

 

 



76 
 

 ساليب اإلحصائية المستخدمة في الدراسة:األ 4.8

 Statistical Package for theمن خالل برنامج التحليل اإلحصيييائي  االسيييتبانةتم تفرةغ وتحليل 

Social Sciences  (SPSS). 

 وقد تم استخدام األدوات اإلحصائية التالية:

دراسييييية ات التم حسييييياب التكرارات والنسيييييب المئوية للتعرف على الصيييييفات الشيييييخصيييييية لمفرد  .6
 .وتحديد استجابات أفرادها تجاه عبارات المحاور الرئيسية التي تتضمنها أداة الدراسة

لمعرفة مدى ارتفاع أو انخفاض اسييييتجابات أفراد الدراسيييية  وذلك Meanالمتوسييييط الحسييييابي  .6
عن كل عبارة من عبارات متغيرات الدراسة األساسية، مع العلم بأنه يفيد في ترتيب العبارات 

 Cronbach's)اختبار ألفا كرونباخ  .(86:ص4663) كشــــك ، أعلى متوسييييييط حسييييييابي  حسييييييب
Alpha االستبانة( لمعرفة ثبات فقرات. 

الختبار ما إذا  K -S) )  Kolmogorov-Smirnov Testسمرنوف - اختبار كولمجوروف .7
 .كانت البيانات تتبع التوزةع الطبيعي من عدمه

( لقياس درجة االرتباط: Pearson Correlation Coefficientمعامل ارتباط بيرسييييييون )  .1
 . وقد اسييتخدمه الباحث لحسيياب االتسيياقيقوم هذا االختبار على دراسيية العالقة بين متغيرةن

 الداخلي والصدق البنائي لالستبانة وكذلك لدراسة العالقة بين المجاالت.
رجة االسييييتجابة قد ( لمعرفة ما إذا كانت متوسيييط دT -Test) في حالة عينة واحدة Tاختبار  .2

أم زادت أو قلت عن ذلك. ولقد اسيييييييتخدمه الباحث  6وصيييييييلت إلى الدرجة المتوسيييييييطة وهي 
 للتأكد من داللة المتوسط لكل فقرة من فقرات االستبانة.

( لمعرفييية ميييا إذا كيييان Independent Samples T -Test) في حيييالييية عينتين Tاختبييار  .2
 ين من البيانات المستقلة. ذات داللة إحصائية بين مجموعت تهناك فروقا

( لمعرفة (One Way Analysis of Variance -ANOVAاختبار تحليل التباين ال أحادي .3
 ما إذا كان هناك فروقات ذات داللة إحصييييييييييائية بين ثالث مجموعات أو أكثر من البيانات.

 استخدمه الباحث للفروق التي تعزى للمتغير الذي يشتمل على ثالث مجموعات فأكثر.
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 خامسل الــصـفـال

 نتائج الدراسة الميدانية وتفسيرها

 

 مقدمة -

 البيانات الشخصيةوفق  خصائص مجتمع الدراسة -

 الواقع الفعلي الستخدام االنترانتوفق  خصائص مجتمع الدراسة -

 اختبار التوزيع الطبيعي -

 تحليل فقرات الدراسة -

 تحليل فرضيات الدراسة -
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 خامسل الــصـفـال

 الميدانية وتفسيرها نتائج الدراسة

 مقدمة 5.1

ل اإلجابة ، وذلك من خالتحليل البيانات واختبار فرضيات الدراسةيتضمن هذا الفصل عرضًا ل 

راتها، والتي تم التوصل إليها من خالل تحليل فق االستبانةأسئلة الدراسة واستعراض أبرز نتائج على 

ئة العمرةة، سنوات الخدمة، المؤهل العلمي، الف )والوقوف على متغيرات الدراسة التي اشتملت على 

الوظيفة( وبيانات عن الواقع الفعلي الستخدام االنترانت في عمل المستجيب)هل يستخدم المستجيب 

ائية لذا تم إجراء المعالجات اإلحصاالنترانت في عمله، مدى استخدام المستجيب االنترانت في عمله(، 

عية زم اإلحصائية للدراسات االجتماحإذ تم استخدام برنامج ال سة،الدرا استبانةللبيانات المتجمعة من 

(SPSS)  .للحصول على نتائج الدراسة التي سيتم عرضها وتحليلها في هذا الفصل 

 البيانات التعرةفيةالدراسة وفق  لعينةالوصف اإلحصائي 

 البيانات الشخصيةوفق  لخصائص عينة الدراسة عرض 5.2

 الفئة العمرية عينة الدراسة حسبتوزيع  .0

 
 عينة الدراسة حسب الفئة العمريةتوزيع  (:00) رقم جدول

 النسبة المئوية % العدد الفئة العمرية

 - - سنة 70إلى أقل من  60من 

 19.2 5 سنة10إلى أقل من  70من 

 30.8 8 سنة 20 إلى أقل من 10من 
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 50.0 31 سنة فما فوق  20

 100.0 62 المجموع

 

وهذا طبيعي حيث ان  31إلى  21ه ال يوجد أحد في الفئة العمرةة من ( أن11) مرق يتضح من جدول
من عينة الدراسيية  %19.2وما نسييبته  المدير يحتاج لسيينوات طوةلة من الخدمة حتى يصييل للمنصييب,

 سيينة، 20 إلى أقل من 10من تتراوح أعمارهم  %30.8، سيينة10إلى أقل من  70من  تتراوح أعمارهم
( حيث كانت أغلبية 6002يتفق مع دراسيية الدقي )وهذا ال  ،سيينة فما فوق  20رهم أعما %50.0بينما 

( سيييييييييييييينة، وكذلك تتفق 10-70الموظفين في الوزارات الحكومية في قطاع غزة هم من الفئة العمرةة )
( حيث أن أغلبية المدراء ضيييمن المجموعة التي تزةد أعمارهم 6003هذه النتيجة مع دراسييية سييياليمة )

ان المدراء من أصييييحاب الفئة العمرةة ( وهذا يدل على %17.2حيث بلغت نسييييبتهم )سيييينة  20على 
 الكبيرة نسبيا والذين يملكون المعرفة الجيدة بالعمل.

 توزيع أفراد العينة حسب سنوات الخدمة .2

 (: توزيع أفراد العينة حسب سنوات الخدمة01جدول رقم )

 النسبة المئوية% العدد سنوات الخدمة

 - - واتسن 5أقل من 

 27.0 7 سنوات 11إلى أقل من 5من 

 73.0 19 سنوات فأكثر 11

 100.0 26 المجموع

 

إلى أقل  5من عينة الدراسة سنوات خدمتهم تتراوح من  %27.0( أن ما نسبته 12يبين جدول رقم )
 وهذا يتناسب مع اعمار مجتمع  سنوات فأكثر 11سنوات خدمتهم  %73.0بينما سنوات،  11من 
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( حيث اتفقت هذه النتيجة مع نتيجة دراسته حيث يفسر 6002) الدقيسة، وهذا يتفق مع دراسة الدرا
ذلك بأن الفئة العاملة في الوزارات هم غالبا ذوو خبرة ميدانية في العمل لدى القطاع الحكومي، وال 

 الموظف اجيحت وعادةسنوات، ويعزى الباحث هذه الن مجتمع الدراسة من المدراء  2يوجد أحد أقل من 

 .مدير منصب ليتقلد عديدة خبرة سنوات

 عينة الدراسة حسب المؤهل العلميتوزيع  .3
 عينة الدراسة حسب المؤهل العلميتوزيع  :(03) رقم جدول

 النسبة المئوية % العدد المؤهل العلمي

 - - ثانوية عامة فأقل

 - - دبلوم

 38.4 10 بكالورةوس

 61.6 16 دراسات عليا

 100.0 26 المجموع

 

، بينما بكالورةوسيحملون درجة ال من عينة الدراسة %38.4ما نسبته ( أن 13يتضح من جدول )

( ودراسة ساليمة 6002) الدقي، وهذا يتفق مع دراسة كل من يحملون درجة الدراسات العليا 61.6%

ضح ارة، وةت( وهذا يدل على وجود نسبة جيدة جدا من المستويات األكاديمية العليا ضمن اإلد6003)

صفر يحملون درجة الثانوية والدبلوم وةرجع ذلك الهتمام وزارة الصحة بعامل المؤهل  هما نسبتأيضا أن 

   العلمي الختيار مدراء المستشفيات.
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 عينة الدراسة حسب الوظيفةتوزيع  .1
 عينة الدراسة حسب الوظيفة(: توزيع 01) رقم جدول

 النسبة المئوية % العدد الوظيفة

 50.0 13 اممدير ع

 50.0 13 مدير إداري 

 100.0 26 المجموع

 

النصف  بينما وظيفتهم مدير عام،عينة الدراسة من  %50.0( أن ما نسبته 14)يتضح من جدول رقم 
( حيث كلما ارتفع 2117وظيفتهم مدير إداري، وهذا يتفق أيضييييا مع دراسيييية سيييياليمة ) %50.0اآلخر 

ذا يدل على ضييييييييييرورة وجود مدير عام ومدير اداري في كل قل حجم المجتمع، وه اإلداري المسييييييييييتوى 
 مستشفى إلدارة المستشفى.

 

 الواقع الفعلي الستخدام االنترانت في عمل المستجيبوفق  لخصائص عينة الدراسة عرض 5.3

  هل يستخدم المستجيب االنترانت في عمله 
 الواقع لفعلي الستخدام االنترانت في عمل المستجيب: (05) رقم جدول

 النسبة المئوية % العدد هل يستخدم المستجيب االنترانت في عمله

 96.1 65 نعم

 3.9 3 ال

 100.0 26 المجموع
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أجابوا أنهم يسيييتخدمون االنترانت عينة الدراسييية من  %96.1( أن ما نسيييبته15)يتضيييح من جدول رقم 
ذا يدل على مدي استخدام أجابوا أنهم ال يستخدمون االنترانت في عملهم، وه %3.9 بينما في عملهم،

 المدراء لإلنترانت في عملهم وانهم يتجهون لإلدارة اإللكترونية.

 عينة الدراسة حسب مدى استخدام المستجيب االنترانت في عملهتوزيع 
 

 عينة الدراسة حسب مدى استخدام المستجيب االنترانت في عمله(: توزيع 06) رقم جدول

ي عمله مدى استخدام المستجيب االنترانت ف  النسبة المئوية % العدد 

 57.6 15 معظم الوقت

 23.0 2 أحيانا

 15.4 4 قليل جدا

 3.8 3 ال أستخدم

 100.0 26 المجموع

 

يسيييتخدمون االنترانت في عملهم عينة الدراسييية من  %57.6( أن ما نسيييبته 16)يتضيييح من جدول رقم 
ال يسييتخدمون  %3.8 بينما، قليل جدايسييتخدمونه  %15.4، يسييتخدمونه أحيانا %23.0 معظم الوقت،

االنترانت في عملهم، وهذا يدل على تفاوت المدراء في درجة اسيييييييتخدام االنترانت حسيييييييب حجم العمل 
 وحجم المستشفى.

 

 

 



83 
 

 :Normality Distribution Test اختبار التوزيع الطبيعي   5.4

 K -S) )  Kolmogorov-Smirnov Testسيييييييمرنوف - اختبار كولمجوروف تم اسيييييييتخدام 
ي ف، وكييانييت النتييائج كمييا هي مبينيية الختبييار مييا إذا كييانييت البيييانييات تتبع التوزةع الطبيعي من عييدمييه

 (.17جدول رقم )

 

 (07) رقم جدول

 التوزيع الطبيعييوضح نتائج اختبار 

القيمة االحتمالية  المجال
(Sig.) 

 0.500 توافر متطلبات البنية التحتية التقنية

 0.991 االنترانت في عمليات النظام المحوسبة مجاالت استخدام

 0.196 كفاءة المعلومات التي يقدمها االنترانت

 0.635 البنية التنظيمية

 0.773 مستوى الخدمة المقدمة للمرضى

 0.926 جميع مجاالت االستبانة

 

ت الدراسة المجاجميع ل (.Sig)أن القيمة االحتمالية  (18)رقم  واضح من النتائج الموضحة في جدول
0.05مستوى الداللة من  أكبركانت   يعي هذه المجاالت يتبع التوزةع الطبوبذلك فإن توزةع البيانات ل

 سيتم استخدام االختبارات المعلمية لإلجابة على فرضيات الدراسة.  يثح
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 : تحليل فقرات االستبانة 5.5

لمعرفة ما إذا كانت متوسط درجة االستجابة لعينة واحدة  Tتبارتم استخدام اخلتحليل فقرات االستبانة 
  أم ال. 6درجة الموافقة المتوسطة وهي  إلىقد وصلت 

 المتوسطة. ةموافقالوهي تقابل  6متوسط درجة اإلجابة يساوي  :الفرضية الصفرية

 .6متوسط درجة اإلجابة ال يساوي  :الفرضية البديلة

الفرضييية الصييفرةة ويكون في هذه ( فإنه ال يمكن رفض 0.05ر من أكب Sig) Sig > 0.05إذا كانت 

الظاهرة موضع الدراسة ال يختلف جوهرةًا عن موافق بدرجة متوسطة  األفراد حولالحالة متوسط آراء 

( فيتم رفض الفرضييييييييييييية الصييييييييييييفرةة وقبول 0.05أقل من  Sig) Sig < 0.05أما إذا كانت  ،6 وهي

وفي  سييييييطة،المتو رجة الموافقة عن دجوهرةًا  األفراد يختلفآراء توسييييييط الفرضييييييية البديلة القائلة بأن م

لموافقة اهذه الحالة يمكن تحديد ما إذا كان متوسييط اإلجابة يزةد أو ينقص بصييورة جوهرةة عن درجة 

موجبة فمعناه أن المتوسييييييييييييييط قيمة االختبار وذليك من خالل قيمية االختبيار فإذا كانت  .المتوسييييييييييييييطية

 ةد عن درجة الموافقة المتوسطة والعكس صحيح.الحسابي لإلجابة يز 

 " توافر متطلبات البنية التحتية التقنيةتحليل فقرات مجال"  -

 " عتاد الحاسوبأوال: تحليل فقرات" 

درجة الموافقة  إلىلمعرفة ما إذا كانت متوسيييييييط درجة االسيييييييتجابة قد وصيييييييلت  Tتم اسيييييييتخدام اختبار 

 (.18) رقم في جدول النتائج موضحة أم ال.   6وهي  المتوسطة
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 (08) رقم جدول

 " عتاد الحاسوب لكل فقرة من فقرات مجال " (.Sig)المتوسط الحسابي وقيمة االحتمال 
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1.  

أجهزة حاسوب مناسبة تلبي  المستشفىتتوفر في 
 اتها لتطبيق البرامج المحوسبةاحتياج

6.75 67.50 2.53 *0.009 1 

2.  

ية خوادم ذات كفاءة وقدرة تخزةن المستشفىتتوفر في 
 عالية

6.17 61.67 0.42 0.340 3 

3.  

تتوفر أجهزة إخراج مناسبة مثل الطابعات وغيره تلبي 
 لتطبيق البرامج المحوسبة المستشفىاحتياج 

6.63 66.25 2.01 *0.028 2 

  0.060 1.62 65.14 6.51 فقرات المجال معا   جميع 

0.05المتوسط الحسابي دال إحصائيًا عند مستوى داللة *  . 

 

 ( يمكن استخالص ما يلي:18من جدول )

  ها تتوفر في المستشفى أجهزة حاسوب مناسبة تلبي احتياجات"  األولىللفقرة المتوسط الحسابي

( أي أن المتوسط الحسابي 11)الدرجة الكلية من  6.75ساوي " ي حوسبةلتطبيق البرامج الم

وهذا يعني  0.009تساوي  (Sig).القيمة االحتمالية وأن  ،2.53، قيمة االختبار % 67.50النسبي
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و هذا يدل على ان المستشفيات بحاجة لعدد أكثر من الحواسيب  أن هناك موافقة على هذه الفقرة

 . الكاملحتي تلبي احتياجاتها ب

  يةتتوفر في المستشفى خوادم ذات كفاءة و قدرة تخزةنية عال"  الثانيةللفقرة المتوسط الحسابي  "

، قيمة االختبار %61.67 ( أي أن المتوسط الحسابي النسبي11)الدرجة الكلية من  6.17ساوي ي

على  توسطةم وهذا يعني أن هناك موافقة 0.340تساوي  (Sig).القيمة االحتمالية وأن  ،0.42

 .وةدل ذلك علي احتياج المستشفيات لعدد أكبر من الخوادم لتلبي احتياجات العمل هذه الفقرة

  اج تتوفر أجهزة إخراج مناسبة مثل الطابعة وغيره تلبي احتي"  الثالثةللفقرة المتوسط الحسابي

المتوسط  ( أي أن11)الدرجة الكلية من  6.63ساوي " ي المستشفى لتطبيق البرامج المحوسبة

 0.028تساوي  (Sig).القيمة االحتمالية وأن  ،2.01، قيمة االختبار %61.67 الحسابي النسبي

د وةدل ذلك علي احتياج المستشفيات لعد على هذه الفقرة متوسطة وهذا يعني أن هناك موافقة

 .لتلبي احتياجات العمل أجهزة اإلخراج كالطابعاتأكبر من 

 وأن المتوسط الحسابي النسبي 6.51متوسط الحسابي يساوي بشكل عام يمكن القول بأن ال ،

لذلك يعتبر  0.060تساوي  (Sig).القيمة االحتمالية وأن  ،1.62، قيمة االختبار %65.14يساوي 

0.05دال إحصائيًا عند مستوى داللة غير "  عتاد الحاسوب"  مجال  ، وهذا يعني أن هناك

، وهذا يدل علي أن المستشفيات بحاجة لعدد أكبر من ى فقرات هذا المجالعل متوسطة موافقة

عتاد الحاسوب ويعزو الباحث ذلك إلى أن الحوسبة في المستشفيات حديثة العهد، وةري الباحث 

بأن ضعف االعتمادات المالية المطلوبة لتوفير و تحديث عتاد الحاسوب من المعوقات المسببة 

ب و الخوادم وهذا يعزو للوضع المالي واالقتصادي الصعب الذي تمر لعدم كثرة اجهزة الحاسو 
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به السلطة الوطنية الفلسطينية جراء الحصار المفروض عليها وهذه النتيجة تتفق مع دراسة 

(. وكذلك نقص الرؤية 2115( ودراسة )سوار الذهب،2117(. ودراسة )بدح،2119)المري،

ق لتطبيقات الصحة اإللكترونية وهذه النتيجة تتف نحو ضرورة التخطيط الشامل والطوةل األجل

 (.2111مع دراسة )الشربجي،

 شبكات االتصال" تحليل فقرات " ثانيا:

درجة الموافقة  إلىلمعرفة ما إذا كانت متوسيييييييط درجة االسيييييييتجابة قد وصيييييييلت  Tتم اسيييييييتخدام اختبار 
 (.19) رقم ال. النتائج موضحة في جدول أم 6وهي  المتوسطة

 (09) رقم جدول

 " شبكات االتصال لكل فقرة من فقرات مجال " (.Sig)المتوسط الحسابي وقيمة االحتمال 
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 1 0.000* 3.83 78.75 7.88 المستشفىتوجد شبكة انترانت في   .1

2.  

شتراك انترنت يلبي كامل ا المستشفىيوجد لدى 
 احتياجاتها

7.54 75.42 5.88 *0.000 2 

 4 0.161 1.01 63.75 6.38  باإلنترانتيتم ربط جهاز الحاسوب لكل موظف   .3
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4.  

سرعة شبكة االتصال المستخدمة لنقل البيانات 
والمعلومات كافية إلنجاز األعمال المطلوبة في 

 الوقت المناسب
7.08 70.83 4.82 *0.000 3 

  0.000* 3.89 72.19 7.22 جميع فقرات المجال معا   

0.05المتوسط الحسابي دال إحصائيًا عند مستوى داللة *  . 

 ( يمكن استخالص ما يلي:19) رقم من جدول

)الدرجة الكلية من  7.88ساوي " ي توجد شبكة انترانت في المستشفى" األولىللفقرة الحسابي  المتوسط-
 (Sig ).القيمة االحتمالية وأن  ،3.83، قيمة االختبار %78.75 ( أي أن المتوسط الحسابي النسبي11

 وهذا يعني أن هناك موافقة على هذه الفقرة.  0.000تساوي 

أي  6.38اوي س" ييتم ربط جهاز الحاسوب لكل موظف باإلنترانت  " الثالثةللفقرة الحسابي  المتوسط-
تساوي  (Sig ).القيمة االحتمالية وأن  ،1.01 ، قيمة االختبار%63.75سبي أن المتوسط الحسابي الن

 على هذه الفقرة.  متوسطة وهذا يعني أن هناك موافقة 0.161

 

، وأن المتوسط الحسابي النسبي يساوي 7.22عام يمكن القول بأن المتوسط الحسابي يساوي  بشكل
           لذلك يعتبر مجال  0.000تساوي  (Sig ).ية القيمة االحتمالوأن  ،3.89 ، قيمة االختبار72.19%

0.05عند مستوى داللة  إحصائياً  " دال االتصال شبكات“  ، وهذا يعني أن هناك موافقة على فقرات
، وهذا يدل على أن شبكات االتصال الداخلية متوفرة و تم تجهيزها في المستشفيات وهذا المجال هذا

( ويعزو الباحث ذلك إلى توجه إدارة 2115( ودراسة )سوار الذهب،2117دراسة )بدح، يتفق مع
 المستشفيات نحو اإلدارة اإللكترونية بشكل كبير .
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 " البرمجيات المستخدمة تحليل فقرات " ثالثا:

درجة الموافقة  إلىلمعرفة ما إذا كانت متوسييييييط درجة االسييييييتجابة قد وصييييييلت  Tتم اسييييييتخدام اختبار 
 (.21) رقم النتائج موضحة في جدول أم ال. 6توسطة وهي الم

 (11) رقم جدول

 " البرمجيات المستخدمة لكل فقرة من فقرات مجال " (.Sig)المتوسط الحسابي وقيمة االحتمال 
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1.  

برمجيات تغطي كافة أعمال لمستشفى اتتوفر في 
 الخاصة بالمرضي والموظفين.المستشفى وأنشطة 

7.29 72.92 3.65 *0.001 3 

2.  

البرمجيات المستخدمة تمكن مستخدمي النظام من 
 تبادل المعلومات بسهولة ويسر

7.79 77.92 6.35 *0.000 1 

3.  

البرامج الحالية تعمل على تحليل البيانات ومعالجتها 
 المعلومات التي تطلبها االدارة وصانعي القرارإلنتاج 

7.67 76.67 5.82 *0.000 2 

  0.000* 5.66 75.83 7.58 جميع فقرات المجال معا   

0.05المتوسط الحسابي دال إحصائيًا عند مستوى داللة *  . 

 ( يمكن استخالص ما يلي:21) رقم من جدول

 البرمجيات المسييييتخدمة تمكن مسييييتخدمي النظام من تبادل  " لثانيةاللفقرة الحسييييابي  المتوسييييط
( أي أن المتوسيييط الحسيييابي 11)الدرجة الكلية من  7.79 يسييياوي “المعلومات بسيييهولة ويسييير 
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وهذا  0.000 تسييييييييياوي  (Sig ).القيمة االحتمالية وأن 6.35االختبار ، قيمة %77.92 النسييييييييبي
 يعني أن هناك موافقة على هذه الفقرة.

 أنشييطة برمجيات تغطي كافة أعمال و  المسييتشييفىتتوفر في  " األولىللفقرة الحسييابي  وسييطالمت
أي أن المتوسييط الحسييابي النسيييبي  7.29سيياوي " ي الخاصييية بالمرضييي والموظفين المسييتشييفى

وهذا يعني أن  0.001تسييييييياوي  (Sig ).القيمة االحتمالية وأن  3.65، قيمة االختبار 72.92%
 لفقرة.هناك موافقة على هذه ا

 وأن المتوسييط الحسييابي النسييبي 7.58 عام يمكن القول بأن المتوسييط الحسييابي يسيياوي  بشييكل ،
لذلك  0.000 تسييييييياوي  (Sig ).القيمة االحتمالية وأن  5.66، قيمة االختبار %75.83يسييييييياوي 

0.05إحصائيًا عند مستوى داللة  ةدال "المستخدمة البرمجيات“يعتبر مجال  ،  وهذا يعني
، وهذا يدل على وجود برامج تغطي اعمال المستشفى أن هناك موافقة على فقرات هذا المجال

 و تعمل على اخراج معلومات واضحة تساعد اإلدارة في قراراتها وآلية عملها في المستشفى.
 بسهولةالمعلومات  تبادل من النظام مستخدمي تمكين على البرامج قدرة إلى تقدم مما الباحث يخلص

تاحتها ويسر،  عبد بين وقد متعددة المستخدمين، أي واحد، وقت في لالتصال مستفيد من ألكثر الفرصة وا 

 موقعه، في مسئول كل يتخذه أي قرار أساس هي المعلومات أن دراستهما في (1995) وبوعزة الهادي

 &Bouchetكما أكد وصحته.  دقة القرار تكون  ما بقدر المناسب الوقت في المعلومات توفر وبقدر

Hopking (1998أن ،) أثبت  كما .باالستمرارةة تتصف كانت إذا القرارات اتخاذ على أثر لها المعلومات
Ashcroft Maggie (1998 وجود أثر ،)القرارات صناعة في للمعلومات.  

 

 " أمن وسالمة المعلومات تحليل فقرات " رابعا:

درجة الموافقة  إلىمتوسييييييط درجة االسييييييتجابة قد وصييييييلت  لمعرفة ما إذا كانت Tتم اسييييييتخدام اختبار 
 (.21) رقم النتائج موضحة في جدول أم ال. 6المتوسطة وهي 
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 (10) رقم جدول

 " أمن وسالمة المعلومات لكل فقرة من فقرات مجال " (.Sig)المتوسط الحسابي وقيمة االحتمال 
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1.  

توجد برمجيات مضادة الفيروسات لحماية المعلومات 
 والبيانات الخاصة بالمرضي والموظفين

6.79 67.92 2.69 *0.007 2 

2.  

توجد الخبرات الالزمة لمنع أي اختراق غير مشروع 
 للمعلومات

6.38 63.75 1.30 0.103 4 

 1 0.002* 3.22 69.58 6.96 علومات في حال تلفهاتوجد آلية الستعادة الم  .3

 3 0.005* 2.77 67.50 6.75 يوجد نظام رقابة على قواعد البيانات  .4

  0.007* 2.66 67.19 6.72 جميع فقرات المجال معا   

0.05المتوسط الحسابي دال إحصائيًا عند مستوى داللة *  . 

 تخالص ما يلي:( يمكن اس21) رقم من جدول

 6.96ساوي ي " توجد آلية الستعادة المعلومات في حال تلفها " الثالثةللفقرة الحسابي  المتوسط 
وأن 3.22االختبار ، قيمة %69.58 ( أي أن المتوسيط الحسيابي النسبي11)الدرجة الكلية من 
 فقرة.وهذا يعني أن هناك موافقة على هذه ال 0.002 تساوي  (Sig ).القيمة االحتمالية 

 توجد الخبرات الالزمة لمنع أي اختراق غير مشييييييييييييروع  " الثانيةللفقرة الحسييييييييييييابي  المتوسييييييييييييط
 1.30، قيمة االختبار %63.75أي أن المتوسيييط الحسيييابي النسيييبي  6.38سييياوي " ي للمعلومات
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على هذه  متوسييييطة وهذا يعني أن هناك موافقة 0.103تسيييياوي  (Sig ).القيمة االحتمالية وأن 
 الفقرة.

 وأن المتوسييط الحسييابي النسييبي 6.72 عام يمكن القول بأن المتوسييط الحسييابي يسيياوي  كلبشيي ،
لذلك  0.007 تسييييييياوي  (Sig ).القيمة االحتمالية وأن  2.66، قيمة االختبار %67.19يسييييييياوي 

0.05إحصييييييائيًا عند مسيييييييتوى داللة  ةدال "أمن وســــالمة المعلومات "يعتبر مجال  وهذا ،
مما يدل على توافر متطلبات امن وسييييييييييييييالمة المجيال ني أن هنياك موافقية على فقرات هيذا يع

 في المستشفيات. المعلومات
وقد تعزى تلك النتيجة الى احترام وتقدير معظم المستشفيات بالمرضي والعاملين لديها فلذلك كانت 

تيجة دراسة جة هذه الدراسة مع ن، وقد اتفقت نتيمتطلبات امن وسالمة المعلوماتالنتيجة ايجابية بتوفر 
( والتي اكدت وجود متطلبات امن وسالمة المعلومات في الجمعيات الخيرةة الكبرى 6066)العالول،

( والتي اكدت توافر امن 6009، كما اتفقت أيضًا مع دراسة )عمار،%36.6بقطاع غزة بنسبة 
 .%39 المعلومات في وكالة الغوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين بنسبة

 " توافر متطلبات البنية التحتية التقنية تحليل جميع فقرات مجال " خامسا:

درجة الموافقة  إلىلمعرفة ما إذا كانت متوسييييييط درجة االسييييييتجابة قد وصييييييلت  Tتم اسييييييتخدام اختبار 
 (.22) رقم النتائج موضحة في جدول أم ال. 6وهي المتوسطة 

 (11) رقم جدول

 " توافر متطلبات البنية التحتية التقنيةفقرات مجال " لجميع  (.Sig)تمال المتوسط الحسابي وقيمة االح
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توافر متطلبات البنية 
 التحتية التقنية

7.00 70.03 3.56 *0.001 

0.05ال إحصائيًا عند مستوى داللة المتوسط الحسابي د*                    . 
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 " تقنيةتوافر متطلبات البنية التحتية ال فقرات مجال"المتوسط الحسابي لجميع تبين أن ( 22)رقم جدول

 ، قيمة االختبار%70.03 ( أي أن المتوسييييييط الحسييييييابي النسييييييبي11)الدرجة الكلية من  7.00سيييييياوي ي

فقرات المجال  وهذا يعني أن هناك موافقة على 0.001تسيييييييييييياوي  (Sig).الية القيمة االحتموأن  3.56

، ومن خالل التمعن في النتائج السييييييييييابقة يالحظ أن توافر متطلبات البنية التحتية التقنية بشييييييييييكل عام

تسييياعد أكثر على تطبيق نظام محوسيييب إلدارة المسيييتشيييفيات، االمر الذي يسيييتوجب وجود بنية تحتية 

المسييتشييفيات، كذلك زةادة االعتماد على التكنولوجيا الحديثة من قبل جميع شييرائح  لنظام محوسييب في

وفئات المجتمع اسيييييتوجب وجود بنية تحتية تقنية في المسيييييتشيييييفيات لتسيييييهيل التخاطب والتواصيييييل مع 

( والتي أكدت وجود ادارة 6009المجتمع، وتتفق هذه نتيجة هذه الدراسييية مع نتيجة دراسييية )أبو أمونه،

، كما وتتفق هذه النتيجة مع  %30.7نية للموارد البشييييييييرةة في الجامعات الفلسيييييييييطينية بنسيييييييييبة الكترو 

( التي اكدت توافر بنية تحتية لدى مركز تكنولوجيا المعلومات في األكاديمية 6060دراسة )العتيبي ، 

 .ةتعتبر كافية عمليًا للتحول الى استخدام تكنولوجيا المعلومات في ادارة الموارد البشرة

 

 " مجاالت استخدام االنترانت في عمليات النظام المحوسبةفقرات مجال "  تحليل

درجة الموافقة  إلىلمعرفة ما إذا كانت متوسييييييط درجة االسييييييتجابة قد وصييييييلت  Tتم اسييييييتخدام اختبار 

 (.23) رقم النتائج موضحة في جدول ال. أم 6وهي  المتوسطة
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 (13)رقمجدول 

مجاالت استخدام االنترانت في عمليات  لكل فقرة من فقرات مجال " (.Sig)حتمال المتوسط الحسابي وقيمة اال
 " النظام المحوسبة
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1.  

يتم استخدام اإلنترانت في ربط برنامج ادارة المستشفيات 
اعيد حضور المرضي وحجوزاتهم الخاص بتحديد مو 

 للعيادة الخارجية بالخوادم المركزةة
8.08 80.83 6.44 *0.000 6 

2.  

يتم استخدام اإلنترانت في ربط برنامج المخازن مع 
المخازن الرئيسية في الوزارة وجلب المعلومات الالزمة عن 

 جميع األصناف وتحضير الطلبيات الجديدة
8.42 84.17 8.58 *0.000 4 

3.  

م استخدام اإلنترانت في ربط برنامج الصيدلية مع االدارة يت
العامة للصيدلة وجلب المعلومات الخاصة بكمية 
االصناف واالدوية المشارفة على االنتهاء وتحضير 

 الطلبيات الجديدة 

8.17 81.67 7.92 *0.000 5 

4.  

يتم جلب معلومات التأمين الصحي الخاصة بالمرةض 
 عن طرةق االنترانت

8.71 87.08 11.08 *0.000 3 

5.  

يتم جلب المعلومات الشخصية الخاصة بالمرةض من عن 
 طرةق االنترانت

8.75 87.50 11.33 *0.000 2 
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6.  

يتم استخدام اإلنترانت في ربط برنامج شئون الموظفين 
لمعرفة الحضور واالنصراف ومواعيد االجازات الخاصة 

 بالموظفين
9.00 90.00 12.46 *0.000 1 

7.  

ال البرةد االلكتروني عن طرةق االنترانت الي يتم ارس
 جميع مرافق الوزارة

6.71 67.08 2.67 *0.007 7 

8.  

يتم استخدام االنترانت في نقل محاضرات المؤتمر 
 الفيديوي 

5.17 51.67 -1.93 *0.033 8 

  0.000* 7.60 78.75 7.88 جميع فقرات المجال معا   

0.05توى داللة المتوسط الحسابي دال إحصائيًا عند مس*  . 

 ( يمكن استخالص ما يلي:23) رقم من جدول

 يتم اسيييتخدام اإلنترانت في ربط برنامج شيييئون الموظفين  " السيييادسيييةللفقرة الحسيييابي  المتوسيييط
)الدرجة  9.00سييياوي " ي لمعرفة الحضيييور واالنصيييراف ومواعيد االجازات الخاصييية بالموظفين

القيمة وأن  12.46، قيمة االختبار %90.00 ن المتوسط الحسابي النسبي( أي أ11الكلية من 
 تساوي وهذا يعني أن هناك موافقة على هذه الفقرة. (Sig ).االحتمالية 

 يتم استخدام االنترانت في نقل محاضرات المؤتمر الفيديوي "  الثامنةللفقرة الحسيابي  المتوسيط 
القيمة وأن  1.93-، قيمة االختبار %51.67بي أي أن المتوسييط الحسييابي النسيي 5.17سيياوي " ي

 على هذه الفقرة. قليلة وهذا يعني أن هناك موافقة 0.033تساوي  (Sig ).االحتمالية 

 وأن المتوسييط الحسييابي النسييبي 7.88عام يمكن القول بأن المتوسييط الحسييابي يسيياوي  بشييكل ،
لذلك  0.000 تسييييييياوي  (Sig ).القيمة االحتمالية وأن  7.60، قيمة االختبار %78.75يسييييييياوي 

ند إحصائيًا ع ة" دال مجاالت استخدام االنترانت في عمليات النظام المحوسبة " يعتبر مجال
0.05مسييييييييييييييتوى داللييية  ويعزو ، وهيييذا يعني أن هنييياك موافقييية على فقرات هيييذا المجيييال ،

 ت هي العصييب االسيياسييي الذياسييتخدام االنترانت في عمليات النظام المحوسييبة كون االنتران
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 ،Hayajneh et al) دراسةةة  مع النتائج هذه وتتفقيربط البرامج باألجهزة و بالمسيييييتخدمين 

 عملية يسييييهل المختلفة األقسييييام بين المعلومات نظم تبادل اسييييتخدام إلى أشييييارت ( التي2006

 الصحية، يةالرعا خدمة جودة تحسين في بالمرضيى ويسياعدهم المتعلقة المعلومات إلى الدخول

 مع تتفق األخرى، وكذلك واألقسييام األطباء بين فعالية االتصيياالت زةادة على النظام يسيياهم كما

 اإلجراءات بتسيييييرةع تقوم الصيييييحية المعلومات نظم بأن (General Electric،2006دراسيييية )

 Pickette et)دراسييييية مع تتفق أنها ال الخدمات، كم في معيارةة راقية على وتحافظ وتطوةرها

al, 2002) دراسيييية  أن حيثPickette دوًرا تلعب الصييييحية تكنولوجيا المعلومات أن أظهرت 

في مسييييتشييييفيات وزارة الصييييحة اظهرت  بينما المعلومات وجمع والتثقيف التعليم مجال في حيوًيا
 النتائج ان االنترانت ال تستخدم كثيرا في نقل محاضرات المؤتمر الفيديوي .

 " كفاءة المعلومات التي يقدمها االنترانت الت "تحليل جميع فقرات مجا 

درجة الموافقة  إلىلمعرفة ما إذا كانت متوسيييييييط درجة االسيييييييتجابة قد وصيييييييلت  Tتم اسيييييييتخدام اختبار 
 (.24) رقم النتائج موضحة في جدول أم ال.   6وهي  المتوسطة

 (11) رقم جدول

 " كفاءة المعلومات التي يقدمها االنترانت ت مجال "لكل فقرة من فقرا (.Sig)المتوسط الحسابي وقيمة االحتمال 
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1.  

المعلومات التي توفرها االنترانت تعتبر كافية وتغطي 
 جميع جوانب العمل

7.33 73.33 8.58 *0.000 5 

 3 0.000* 15.72 83.04 8.30 فرها االنترانت معلومات حديثةالمعلومات التي تو   .2
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 2 0.000* 12.60 83.75 8.38 توفر االنترانت السرعة في تقديم المعلومات  .3

4.  

االنترانت تساعد في توفير المعلومات الالزمة مع 
 متطلبات متخذي القرار

7.79 77.92 11.27 *0.000 4 

5.  

حديد الالزمة لتتساعد االنترانت في توفير المعلومات 
 المستشفىأهداف واستراتيجيات 

7.17 71.67 6.23 *0.000 6 

6.  

توفر االنترانت معلومات دقيقة وصحيحة عن 
 المرضي والموظفين

8.46 84.58 13.63 *0.000 1 

  0.000* 13.54 78.85 7.88 جميع فقرات المجال معا   

0.05المتوسط الحسابي دال إحصائيًا عند مستوى داللة *  . 

 

 ( يمكن استخالص ما يلي:24) رقم من جدول

توفر االنترانت معلومات دقيقة وصحيحة عن المرضي "  السادسةللفقرة المتوسط الحسابي  -
، قيمة %84.58( أي أن المتوسط الحسابي النسبي11)الدرجة الكلية من  8.46ساوي " ي والموظفين
وهذا يعني أن هناك موافقة على  0.000تساوي  (Sig ).حتمالية القيمة االوأن  ،13.63االختبار 

 هذه الفقرة. 

 

تساعد االنترانت في توفير المعلومات الالزمة لتحديد أهداف "  الخامسةللفقرة المتوسط الحسابي  -
 ( أي أن المتوسط الحسابي النسبي11)الدرجة الكلية من  7.17ساوي " ي المستشفىواستراتيجيات 

 وهذا يعني أن هناك 0.000تساوي  (Sig ).القيمة االحتمالية وأن  ،6.23مة االختبار ، قي71.67%
 موافقة على هذه الفقرة.
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، وأن المتوسيط الحسييابي النسييبي يسيياوي 7.88بشيكل عام يمكن القول بأن المتوسييط الحسييابي يسيياوي  
       لذلك يعتبر مجال  0.000تسيييييييييييييياوي  (Sig).القيمة االحتمالية وأن  ،13.54، قيمية االختبار 78.85%

0.05" دال إحصيييييائيًا عند مسيييييتوى داللة  كفاءة المعلومات التي يقدمها االنترانت"   ، وهذا يعني
، وةري البياحيث من خالل ميا تقيدم بيأن االنترانيت تعمل علي أن هنياك موافقية على فقرات هيذا المجيال

ة تؤدي الي زةادة سيييييييرعة تنفيذ القرارات وتوفر المعلومات تقديم معلومات دقيقة و صيييييييحيحة و سيييييييرةع
( حيث ان نظام 2114، وتتفق نتائج هذه الدراسيييييييية مع دراسيييييييية )الملكاوي،المسييييييييتشييييييييفىالالزمة إلدارة 

المعلومات المسيييييتخدم في مدينة الحسيييييين الطبية يسييييياهم بتسيييييرةع عملية صييييينع القرارات بشيييييكل كبير، 
( والتي توصلت لوجود نسب متفاوتة للمعلومات التي 6002رحمه،وتتفق هذه الدراسية مع دراسة )ابو 

 توفرها نظم معلومات الموارد البشرةة والخاصة بالموظف من حيث السرعة والدقة والمالئمة .

 "البنية التنظيمية )كفاءة األفراد، كفاية األفراد، الجهة المسئولة عن النظام( تحليل فقرات مجال "

درجة الموافقة  إلىعرفة ما إذا كانت متوسيييييييط درجة االسيييييييتجابة قد وصيييييييلت لم Tتم اسيييييييتخدام اختبار 
 (.25) رقم ال. النتائج موضحة في جدول أم 6وهي  المتوسطة

 (15) رقم جدول

كفاءة األفراد، كفاية األفراد، )البنية التنظيمية  لكل فقرة من فقرات مجال " (.Sig)المتوسط الحسابي وقيمة االحتمال 
 " ة عن النظام(الجهة المسئول
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1.  

تدعم اإلدارة العليا استخدام االنترانت في 
 .المستشفى

8.63 86.25 12.18 *0.000 1 
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2.  

جهة متخصصة بإدارة  المستشفىيوجد لدى 
 االنترانت.

6.92 69.17 1.61 0.061 2 

3.  

عدد الموظفين الذين يشغلون نظام معلومات 
تكنولوجيا المعلومات مناسب حاليًا لمقتضيات 

 تطبيق النظام المحوسب.
6.21 62.08 0.43 0.336 4 

4.  

يتوفر لدى الموظفين العاملين على إدارة االنترانت 
 قدرات ومؤهالت تتناسب مع احتياجات تطبيقه.

6.29 62.92 0.60 0.276 3 

5.  

درةب العاملين على النظام بصفة مستمرة يتم ت
 للتغلب على نقص الخبرة التكنولوجية

5.13 51.25 -2.07 *0.025 5 

  0.069 1.54 66.33 6.63 جميع فقرات المجال معا   

0.05المتوسط الحسابي دال إحصائيًا عند مستوى داللة *  . 

 

 لي:( يمكن استخالص ما ي25) رقم من جدول

 8.63ساوي ي " المستشفىتدعم اإلدارة العليا استخدام االنترانت في " األولىللفقرة الحسابي  المتوسط-
القيمة وأن  ،12.18، قيمة االختبار %86.25 ( أي أن المتوسط الحسابي النسبي11)الدرجة الكلية من 

 فقرة. وهذا يعني أن هناك موافقة على هذه ال 0.000تساوي  (Sig ).االحتمالية 

 يتم تدرةب العاملين على النظام بصفة مستمرة للتغلب على نقص " الخامسةللفقرة الحسابي  المتوسط-
 ،2.07- االختبار، قيمة %51.25أي أن المتوسط الحسابي النسبي  5.13ساوي " ي الخبرة التكنولوجية

 على هذه الفقرة.  ليلةق وهذا يعني أن هناك موافقة 0.025تساوي  (Sig ).القيمة االحتمالية وأن 
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، وأن المتوسط الحسابي النسبي يساوي 6.63بشكل عام يمكن القول بأن المتوسط الحسابي يساوي  -

البنية  "لذلك يعتبر مجال  0.069تساوي  (Sig).القيمة االحتمالية وأن  ،1.54 ، قيمة االختبار66.33%

د مستوى عن إحصائياً  دالغير "  لة عن النظام(التنظيمية)كفاءة األفراد، كفاية األفراد، الجهة المسئو 

0.05داللة   ،ومن خالل النتائج المجال على فقرات هذا متوسطة وهذا يعني أن هناك موافقة ،

قلة وقد يعزى ذلك لنالحظ انه يوجد نقص في عدد و خبرة الموظفين العاملين علي ادارة االنترانت 

لموظفين في مجال االنترانت ، ومن خالل التمعن في النتائج السابقة يالحظ أن عمل دورات تدرةبية ل

االدارة العليا تدعم استخدام االنترانت في المستشفيات وقد يعزى ذلك لحرص االدارة العليا على ضبط 

بشكل كبير وواضح واحتياجها للمعلومات التي تقدمها االنترانت بالسرعة والدقة ،  المستشفىشؤون 

( والتي توصلت ان االدارة العليا في الجمعيات 6066تفق نتائج هذه الدراسة مع دراسة )العالول،وت

، وقد بينت دراسة )ابو  %76.7الخيرةة الكبرى تدعم تطبيق االدارة االلكترونية في الجمعية بنسبة 

متوفران ويساهمان  اوضوح أهمية إدارة الموارد البشرةة إلكترونيًا ودعم اإلدارة العلي( ان 6009امونه،

لت دراسة ، وقد توص بشكل كبير في عملية التحول إلى اإلدارة اإللكترونية بشكل عام وبشكل خاص

( أن غالبية المبحوثين لم يلتحقوا بأية دورات تدرةبية في مجال استخدام التقنية 6060)القردوح ، 

 ة في عصر المعلوماتية .المتعددة ، وهذا له اثر سلبي على إعداد وتهيئة الموارد البشرة

 " مستوى الخدمة المقدمة للمرضى تحليل فقرات مجال "

درجة الموافقة  إلىلمعرفة ما إذا كانت متوسييييييط درجة االسييييييتجابة قد وصييييييلت  Tتم اسييييييتخدام اختبار 
 (.26) رقم النتائج موضحة في جدول أم ال. 6المتوسطة وهي 
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 (16) رقم جدول

 "مستوى الخدمة المقدمة للمرضى لكل فقرة من فقرات مجال " (.Sig)ل المتوسط الحسابي وقيمة االحتما

 الفقرة م
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 9 0.001* 3.65 74.58 7.46 موقع الكتروني سهل الوصول اليه للمستشفىيوجد   .1

2.  

ض سار يقدمه المرةمع اي استف المستشفىيتجاوب 
 من خالل االنترنت

5.92 59.17 -0.27 0.396 12 

3.  

تساعد االنترانت المرةض في الحصول على ملفه 
 حكومي مستشفىالطبي من اي 

6.96 69.58 5.47 *0.000 11 

4.  

تساعد االنترانت المرةض باالستغناء عن حمل 
 بطاقة التأمين عند العالج

7.04 70.42 5.94 *0.000 10 

5.  

في  على تقديم خدماتها المستشفىاالنترانت  تساعد
 الوقت المحدد وبشكل دقيق وسرةع

8.00 80.00 11.08 *0.000 2 

6.  

يقة في حفظ سجالت دق المستشفىتساعد االنترانت 
 عن محتوياتها وخدماتها

7.79 77.92 12.17 *0.000 5 

7.  

في تقديم الخدمة الصحية  المستشفىتلتزم ادارة 
 والعالجية للمرضي

7.88 78.75 10.21 *0.000 4 
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8.  

دمات في تقديم الخ المستشفىتساعد االنترانت ادارة 
 للمرضي في الوقت المحدد وبشكل سرةع ودقيق

7.71 77.08 9.75 *0.000 7 

9.  

في تدوةن  المستشفىتساعد االنترانت ادارة 
المعلومات عن المرضي وحاالتهم الصحية بشكل 

 دقيق
8.21 82.08 12.99 *0.000 1 

 2 0.000* 11.75 80.00 8.00 تم اخبار المرضي عن أوقات تقديم الخدمة لهمي  .11

11.  

تعمل االنترانت على الوفاء بتقديم الخدمة في 
 موعدها المحدد

7.71 77.08 11.15 *0.000 7 

12.  

تساهم االنترانت في الدقة وعدم األخطاء وتقديم 
 الخدمة في موعدها المحدد

7.79 77.92 11.27 *0.000 5 

  0.000* 11.71 75.38 7.54 فقرات المجال معا   جميع 

0.05المتوسط الحسابي دال إحصائيًا عند مستوى داللة *  . 

 ( يمكن استخالص ما يلي:26) رقم من جدول

عن المرضي  في تدوةن المعلومات المستشفىتساعد االنترانت إدارة  " التاسعةللفقرة الحسابي  المتوسط-
 ( أي أن المتوسط الحسابي النسبي11)الدرجة الكلية من  8.21ساوي " ي تهم الصحية بشكل دقيقوحاال

وهذا يعني أن هناك  0.000 تساوي  (Sig ).القيمة االحتمالية وأن 12.99االختبار ، قيمة 82.08%
 موافقة من قبل أفراد العينة على هذه الفقرة.

ل مع أي استفسار يقدمه المرةض من خال المستشفى يتجاوب " الثانيةللفقرة الحسابي  المتوسط-
القيمة وأن  0.27-، قيمة االختبار %59.17أي أن المتوسط الحسابي النسبي  5.92ساوي " ي االنترنت

 على هذه الفقرة.محايدة وهذا يعني أن هناك موافقة  0.396تساوي  (Sig ).االحتمالية 
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، وأن المتوسط الحسابي النسبي يساوي 7.54 ساوي عام يمكن القول بأن المتوسط الحسابي ي بشكل-
            لذلك يعتبر مجال 0.000 تساوي  (Sig ).القيمة االحتمالية وأن  11.71، قيمة االختبار 75.38%

0.05إحصائيًا عند مستوى داللة  ة" دال الخدمة المقدمة للمرضى مستوى “  وهذا يعني أن هناك ،
ن تحرص على تدوة المستشفى إدارةومن خالل النتائج يتضح ان  فقرات هذا المجال. لىع موافقة

معلومات دقيقة وصحيحة عن المرضي وذلك لتقديم أفضل الخدمات الصحية التي يحتاجونها، ومن 
 ستشفىمخالل النتائج أيضا يتضح انه ال يوجد تركيز واهتمام على المواقع اإللكترونية الخاصة بكل 

تابعة استفسارات المرضي المقدمة الكترونيا بشكل كبير ويعزو الباحث ذلك لقلة عدد الموظفين وعدم م
المختصين في مجال المواقع اإللكترونية وعدم الوعي الكافي للبعض ألهمية المواقع اإللكترونية وتتفق 

باستفسارات  اإلدارةنتائج دراسته أن اهتمام  أظهرت( حيث 2111هذه الدراسة مع دراسة الشكري )
( ويعزو الباحث هذه النسبة إلي توفر البنية التحتية في المؤسسات الطبية %68المرضي بنسبة )

وا عطائها جزء من االهتمام من قبل المعنيين وذلك إليمانها بضرورة مواكبة التطورات التكنولوجية في 
 مجال إدارة المؤسسات الصحية.

 تحليل جميع فقرات االستبيان

درجة الموافقة  إلىلمعرفة ما إذا كانت متوسييييييط درجة االسييييييتجابة قد وصييييييلت  Tاختبار تم اسييييييتخدام 
 (.27) رقم النتائج موضحة في جدول أم ال. 6وهي المتوسطة 

 (17) رقم جدول

 فقرات االستبيانلجميع  (.Sig)المتوسط الحسابي وقيمة االحتمال 
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 0.000* 6.62 73.78 7.38 جميع فقرات االستبيان

0.05المتوسط الحسابي دال إحصائيًا عند مستوى داللة *                    . 
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ي ( أ11)الدرجة الكلية من  7.38سيياوي يالفقرات المتوسييط الحسييابي لجميع تبين أن ( 27)رقم جدول 
تسييياوي  (Sig ).القيمة االحتمالية وأن  6.62 ، قيمة االختبار%73.78 أن المتوسيييط الحسيييابي النسيييبي

وهذا يدل على ان اسيييييييتخدام . فقرات االسيييييييتبيان بشيييييييكل عاموهذا يعني أن هناك موافقة على  0.000
 .%7308االنترانت يؤثر في مستوى الخدمة المقدمة للمرضي بنسبة 

 

 دراسةاختبار فرضيات ال 5.6

 ى"الرئيسة األول ةالفرضي“الدراسة اختبار الفرضيات حول العالقة بين متغيرين من متغيرات 

 توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين متغيرةن من متغيرات الدراسة ال  :الفرضية الصفرية

 .توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين متغيرةن من متغيرات الدراسة :الفرضية البديلة

0.05أكبر من مستوى الداللة  value)-Sig. (Pت إذا كان   الفرضية الصفرةة فإنه ال يمكن رفض
 كانتوبيالتيالي ال توجيد عالقة ذات داللة إحصييييييييييييييائية بين متغيرةن من متغيرات الدراسيييييييييييييية ، أما إذا 

value)-Sig.(P  0.05أقل من مسيييييتوى الداللة  الفرضيييييية الصيييييفرةة وقبول الفرضيييييية  فيتم رفض
 .توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين متغيرةن من متغيرات الدراسةالبديلة القائلة بأنه 

 
بين  α ≤ 1.11توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة األولى: الفرضية الرئيسة 

  استخدام تكنولوجيا االنترانت ومستوى الخدمة المقدمة للمرضي.

( تساوي .Sigالقيمة االحتمالية )، وأن 744.( أن معامل االرتباط يساوي 28جدول رقم )بين ي
وهذا يدل على وجود عالقة ذات داللة إحصائية  α= 1015وهي أقل من مستوى الداللة  0.000
ئية عند مستوى داللة إحصا استخدام تكنولوجيا االنترانت ومستوى الخدمة المقدمة للمرضيبين 

(α =0.05.) 
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 (: 18جدول رقم )

 استخدام تكنولوجيا االنترانت ومستوى الخدمة المقدمة للمرضيمعامل االرتباط بين 

 الفرضية
 معامل بيرسون 

 لالرتباط

القيمة 
 االحتمالية

(Sig.) 

 α ≤ 0.02توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة 
مة قداستخدام تكنولوجيا االنترانت ومستوى الخدمة المبين 

 للمرضي
.744 *0.000 

 . α=1015االرتباط دال إحصائيًا عند مستوى داللة *         

 

وتتفرع منها الفرضيات التالية:   
توافر البنية التحتية بين  α ≤ 1.11توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة  -4

 .ومستوى الخدمة المقدمة للمرضي لإلنترانت
 0.000( تساوي .Sigالقيمة االحتمالية )، وأن 661امل االرتباط يساوي.( أن مع29جدول رقم )يبين 

توافر وهذا يدل على وجود عالقة ذات داللة إحصائية بين  α= 1015وهي أقل من مستوى الداللة 
(، α =0.05عند مستوى داللة إحصائية ) البنية التحتية لإلنترانت ومستوى الخدمة المقدمة للمرضي

العالقة الي تأثير التقنيات الحديثة على سهولة اجراء العمليات االدارةة وتأثير ذلك ويعزي الباحث هذه 
على االدارة في المستشفيات ومساهمة التقنيات الحديثة في تسهيل اجراءات العمل وسهولة التواصل 

 والتخاطب داخل المستشفى وخارجها.
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 (: 19جدول رقم )

 تية لإلنترانت ومستوى الخدمة المقدمة للمرضيتوافر البنية التح بينمعامل االرتباط 

 الفرضية
 معامل بيرسون 

 لالرتباط

القيمة 
 االحتمالية

(Sig.) 

 α ≤ 0.02توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة 
توافر البنييية التحتييية لإلنترانييت ومسييييييييييييييتوى الخييدميية المقييدميية بين 

 للمرضي
.661 *0.000 

 α0=1015ئيًا عند مستوى داللة االرتباط دال إحصا*         

 

استخدام عمليات  بين α ≤ 1.11توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة  -3
 .النظام المحوسبة ومستوى الخدمة المقدمة للمرضي

 0.000( تساوي .Sigالقيمة االحتمالية )، وأن 762.( أن معامل االرتباط يساوي 31جدول رقم )يبين 
استخدام وهذا يدل على وجود عالقة ذات داللة إحصائية بين  α= 1015الداللة وهي أقل من مستوى 

، (α =0.05عند مستوى داللة إحصائية ) عمليات النظام المحوسبة و مستوى الخدمة المقدمة للمرضي
ويعلل الباحث العالقة الي ان وجود عمليات نظام محوسبة ساهمت في تقليل العبء علي المرضي 

يذهب بحجز و موعد محدد مسبقا الي العيادة الخارجية و العمليات مما يضمن  حيث ان كل مرةض
له الراحة و توفير الوقت و الجهد و المعاناة و ايضا ساهمت في توفير العالج بصورة دائمة عن 
طرةق طلب االدوية المشارفة علي النفاذ من الصيدلية قبل نفاذها و ساهمت ايضا في حفظ ملف 

 ض.طبي خاص بكل مرة
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 (: 31) رقمجدول 

 استخدام عمليات النظام المحوسبة ومستوى الخدمة المقدمة للمرضي بينمعامل االرتباط 

 الفرضية
 معامل بيرسون 

 لالرتباط

القيمة 
 االحتمالية

(Sig.) 

 α ≤ 0.02توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة 
دمة مة المقاسيتخدام عمليات النظام المحوسبة ومستوى الخد بين

 للمرضي
.762 *0.000 

 α0=1015االرتباط دال إحصائيًا عند مستوى داللة *         

 

جودة المعلومات بين  α ≤ 1.11توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة  -4
 .الناتجة عن استخدام االنترانت ومستوى الخدمة المقدمة للمرضي

 0.000( تساوي .Sigالقيمة االحتمالية )، وأن 699.يساوي ( أن معامل االرتباط 31جدول رقم )يبين 
بين جودة وهذا يدل على وجود عالقة ذات داللة إحصائية  α= 1015وهي أقل من مستوى الداللة 

عند مستوى داللة  المعلومات الناتجة عن استخدام االنترانت و مستوى الخدمة المقدمة للمرضي
ه العالقة العتماد االدارة العليا في المستشفيات في كثير ، ويعزي الباحث هذ(α =0.05إحصائية )

من القرارات الطبية و االدارةة و المالية علي المعلومات التي تقدمها االنترانت و المتعلقة بالمرضي 
 و الموظفين األمر الذي يساعد علي انجاز العمليات داخل المستشفى بالجودة المطلوبة.
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 (: 30) رقمجدول 

 جودة المعلومات الناتجة عن استخدام االنترانت ومستوى الخدمة المقدمة للمرضي بينرتباط معامل اال 

 الفرضية
 معامل بيرسون 

 لالرتباط
 القيمة االحتمالية

(Sig.) 

 ≤ 0.02توجد عالقة ذات داللة إحصيييائية عند مسيييتوى داللة 
α  جودة المعلوميييات النييياتجييية عن اسيييييييييييييتخيييدام االنترانيييت بين

 المقدمة للمرضيومستوى الخدمة 
.699 *0.000 

 α0=1015االرتباط دال إحصائيًا عند مستوى داللة *         

البنية التنظيمية بين  α ≤ 1.11توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة  -1
 .لإلنترانت ومستوى الخدمة المقدمة للمرضي

 0.000( تساوي .Sigاالحتمالية ) القيمةوأن  ،703.( أن معامل االرتباط يساوي 32جدول رقم )يبين 
البنية وهذا يدل على وجود عالقة ذات داللة إحصائية بين  α= 1015وهي أقل من مستوى الداللة 

(، α =0.05عند مستوى داللة إحصائية ) التنظيمية لإلنترانت ومستوى الخدمة المقدمة للمرضي
تشفى جودة وفاعلية االنترانت في المس ويعزي الباحث هذه العالقة الي تأثير البنية التنظيمية علي
  والذي ينعكس على الخدمة المقدمة للمرةض في المستشفى.

 (: 31) رقمجدول 

 البنية التنظيمية لإلنترانت ومستوى الخدمة المقدمة للمرضي بينمعامل االرتباط 

 الفرضية
 معامل بيرسون 

 لالرتباط

 القيمة االحتمالية

(Sig.) 

 α ≤ 0.02إحصييييييائية عند مسييييييتوى داللة توجد عالقة ذات داللة 
 البنية التنظيمية لإلنترانت ومستوى الخدمة المقدمة للمرضيبين 

.703 *0.000 

 α0=1015االرتباط دال إحصائيًا عند مستوى داللة *        
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حول  α ≤ 1.11توجد فروق ذات داللة إحصـــائية عند مســـتوى داللة الفرضـــية الرئيســـة الثانية: 
عزى ترانت وعالقته بمســتوى الخدمة المقدمة للمرضــي في مســتشــفيات وزارة الصــحة اســتخدام االنت

 التالية:" العمر، سنوات الخدمة، المؤهل العلمي، الوظيفة". الشخصية بياناتلل

" لمعرفة ما إذا كان هناك فروق ذات داللة إحصييائية لعينتين مسييتقلتينT“تم اسييتخدام اختبار  
نة متوسييييييييطي مجموعتين من البيانات. كذلك تم اسييييييييتخدام اختبار " وهو اختبار معلمي يصييييييييلح لمقار 

" لمعرفة ما إذا كان هناك فروق ذات داللة إحصييييييائية وهذا االختبار معلمي يصييييييلح التباين األحادي 
 متوسطات أو أكثر. 3لمقارنة 

استخدام االنترانت وعالقته حول  α ≤ 1.11توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة 
 للعمر.تعزى بمستوى الخدمة المقدمة للمرضي في مستشفيات وزارة الصحة 

المقابلة الختبار" التباين  (.Sig)( تبين أن القيمة االحتمالية 33الموضحة في جدول رقم )من النتائج 
، وبذلك يمكن استنتاج أنه ال توجد فروق ذات داللة α ≤ 0.05أكبر من مستوى الداللة " األحادي 
ى ذلك وقد يعز العمر، بين متوسطات تقديرات عينة الدراسة حول هذه المجاالت تعزى إلى إحصائية 

  لمعرفة واطالع افراد مجتمع الدارسة وهي غير مرتبطة بالعمر.

 العمر –التباين األحادي " اختبار" نتائج  (:33) رقم جدول

 المجال

 المتوسطات

بار
الخت

ة ا
قيم

ة ) 
مالي

الحت
ة ا

قيم
ال

S
ig

).
 

إلى  41من 
 11أقل من 
 سنة

إلى  11من 
 11أقل من 
 سنة

11 
سنة فما 

 فوق 

 توافر متطلبات البنية التحتية التقنية
7.31 6.47 7.18 0.737 0.491 

مجاالت استخدام االنترانت في عمليات 
 النظام المحوسبة

7.58 7.61 8.16 0.631 0.542 

 كفاءة المعلومات التي يقدمها االنترانت
7.45 7.93 8.04 1.414 0.265 
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 البنية التنظيمية
7.48 6.06 6.62 0.707 0.505 

 مستوى الخدمة المقدمة للمرضى
7.57 7.50 7.55 0.017 0.983 

 0.701 0.361 7.51 7.10 7.47 جميع المجاالت معا

استخدام االنترانت وعالقته حول  α ≤ 1.11توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة 
 لسنوات الخدمة.تعزى ة المقدمة للمرضي في مستشفيات وزارة الصحة بمستوى الخدم

- Tالمقابلة الختبار" (.Sig)( تبين أن القيمة االحتمالية 34الموضحة في جدول رقم )من النتائج 
، وبذلك يمكن استنتاج أنه ال توجد فروق ذات α ≤ 0.05أكبر من مستوى الداللة "  لعينتين مستقلتين
 خدمة،سنوات الين متوسطات تقديرات عينة الدراسة حول هذه المجاالت تعزى إلى داللة إحصائية ب

وقد يعزى ذلك الى وجود سنوات خدمة كبيرة لدى افراد مجتمع الدراسة المبحوث والتي عززت االجابة 
 في االستبانة بشكل صحيح.

 سنوات الخدمة – لعينتين مستقلتين "- Tاختبار"نتائج  (:33) رقم جدول

 لالمجا

 المتوسطات

بار
الخت

ة ا
قيم

ة ) 
مالي

الحت
ة ا

قيم
ال

S
ig

).
 

 1من 
إلى أقل 

 41من 
 سنوات

41 
سنوات 

 فأكثر

 توافر متطلبات البنية التحتية التقنية
6.82 7.08 -0.417 0.680 

 مجاالت استخدام االنترانت في عمليات النظام المحوسبة
7.68 7.96 -0.503 0.620 

 مها االنترانتكفاءة المعلومات التي يقد
7.68 7.97 -0.960 0.348 

 البنية التنظيمية
6.89 6.53 0.386 0.703 

 مستوى الخدمة المقدمة للمرضى
7.57 7.52 0.159 0.875 

 0.806 0.248- 7.41 7.30 جميع المجاالت معا
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استخدام االنترانت وعالقته حول  α ≤ 1.11توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة 
 للمؤهل العلمي.تعزى ستوى الخدمة المقدمة للمرضي في مستشفيات وزارة الصحة بم

لعينتين - Tالمقابلة الختبار" (.Sig)( تبين أن القيمة االحتمالية 35الموضحة في جدول رقم )من النتائج 
 ، وبذلك يمكن استنتاج أنه ال توجد فروق ذات داللةα ≤ 0.05أكبر من مستوى الداللة "  مستقلتين

قد يعزى و  المؤهل العلمي،إحصائية بين متوسطات تقديرات عينة الدراسة حول هذه المجاالت تعزى إلى 
ذلك الى امتالك جميع افراد مجتمع الدراسة المبحوث لمؤهالت علمية عالية اي بكالورةوس ودراسات 

 عليا.

 المؤهل العلمي – لعينتين مستقلتين "- Tاختبار"نتائج  (:33)رقم جدول 

 جالالم

 المتوسطات

بار
الخت

ة ا
قيم

ية  
مال

الحت
ة ا

قيم
ال

(
S

ig
).

 

 بكالوريوس
دراسات 

 عليا

 0.390 0.876- 7.20 6.68 توافر متطلبات البنية التحتية التقنية

مجاالت استخدام االنترانت في عمليات النظام 
 المحوسبة

7.47 8.12 -1.283 0.213 

 0.459 0.753- 7.97 7.75 كفاءة المعلومات التي يقدمها االنترانت

 0.762 0.307 6.53 6.80 البنية التنظيمية

 0.869 0.167- 7.56 7.51 مستوى الخدمة المقدمة للمرضى

 0.521 0.653- 7.48 7.20 جميع المجاالت معا

استخدام االنترانت وعالقته حول  α ≤ 1.11توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة 
 للوظيفة.تعزى قدمة للمرضي في مستشفيات وزارة الصحة بمستوى الخدمة الم

لعينتين - Tالمقابلة الختبار" (.Sig)( تبين أن القيمة االحتمالية 36الموضحة في جدول رقم )من النتائج 
، وبذلك يمكن استنتاج أنه ال توجد فروق ذات داللة α ≤ 0.05أكبر من مستوى الداللة "  مستقلتين
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د يعزى وق الوظيفة،تقديرات مجتمع الدراسة حول هذه المجاالت تعزى إلى إحصائية بين متوسطات 
ذلك لتوافر معلومات بالنسبة لمدير المستشفى والمدير االداري واطالعهم على سير العمل داخل 

 المستشفى بشكل متساوي نسبيا.

 

 الوظيفة – لعينتين مستقلتين "- Tاختبار"نتائج  (:33) رقم جدول

 المجال

 تالمتوسطا

بار
الخت

ة ا
قيم

ية  
مال

الحت
ة ا

قيم
ال

(
S

ig
).

 

 مدير عام
مدير 
 إداري 

 0.518 0.657 6.82 7.19 توافر متطلبات البنية التحتية التقنية

مجاالت استخدام االنترانت في عمليات النظام 
 المحوسبة

8.14 7.61 1.059 0.301 

 0.365 0.925 7.76 8.01 كفاءة المعلومات التي يقدمها االنترانت

 0.969 0.040- 6.65 6.62 البنية التنظيمية

 0.980 0.026 7.53 7.54 مستوى الخدمة المقدمة للمرضى

 0.575 0.569 7.26 7.50 جميع المجاالت معا
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 السادسالفصل 

 ياتـوالتوص ـجائـالنت
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 السادسالفصل 

 تياـوالتوص ـجائـالنت

 
 مقدمة 6.1

يحتوي هذا الفصل ملخصًا الهم النتائج التي توصل اليها الباحث خالل هذه الدراسة، واهم  
التوصيات المقترحة في ضوء النتائج التي توصلت اليها الدراسة والتي يأمل الباحث أن تسهم في ابراز 

طاع ارة الصحة في قأثر استخدام االنترانت في مستوى الخدمة المقدمة للمرضي في مستشفيات وز 
غزة، وكذلك تسليط الضوء على نقاط القوة ومعالجة نقاط الضعف من خالل النتائج والتوصيات التي 

 توصل اليها الباحث من خالل الدراسة.
 النتائج 6.2

بعد االطالع على تفسير وتحليل النتائج واختبار فرضيات الدراسة، يمكن تلخيص نتائج الدراسة على 
 النحو التالي:

يوجد لدى المستشفيات اجهزة  ( حيث%30.07بنسبة )توافر متطلبات البنية التحتية التقنية ت .6
حاسوب وملحقاتها من اجهزة ادخال واخراج وتخزةن وشبكات انترنت وانترانت وبرمجيات 
تشغيل وقواعد بيانات وهي كافية، ويعزي الباحث ذلك الهتمام المستشفيات بتطوةر أدائها 

ميزانياتها لتوفير االحتياجات التقنية لتسهيل العمل، واعتماد جزء كبير وتخصيص جزء من 
  من العمليات االدارةة في المستشفيات على توافر التقنيات وقواعد البيانات.

( حيث يوجد احترام لخصوصية %23.69تتوافر متطلبات امن وسالمة المعلومات بنسبة ) .6
املين الذين ينتهكون امن وسالمة المعلومات المعلومات وتتوافر سياسات واضحة ورادعة للع

وجد معايير ة، كما يتم االحتفاظ بنسخ احتياطية من البيانات في اماكن آمنه خارج المستشفى و 
دورات ، كما انها بحاجة لعقد  واضحة في اختيار العاملين لضمان امن وسالمة المعلومات

سالمة و  بأمند بشكل دوري تتعلق ع نشرات توعية وارشاةتوز و تدرةبية في امن المعلومات 
، ويعزي الباحث ذلك إلدراك االدارة العليا في المستشفيات ألهمية الحفاظ على  المعلومات

 امن المعلومات والمخاطر المترتبة على انتهاك سالمتها .
( وةتضح من النتائج %37.7يتم استخدام االنترانت في ربط عمليات النظام المحوسبة بنسبة ) .7

ترانت عملت علي ربط جميع المستشفيات ووحدت جميع المعلومات الخاصة بالمرضي ان االن
والموظفين من خالل ربط البرامج الخاصة بإدارة المستشفيات و المخازن و شؤون الموظفين 
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و الصيدلية و التأمين، مما سهل عملية تنقل المرضي بين المستشفيات ورفع من قيمة 
مة صحية أكثر تميزا لكل مربض،  وتزةد من الكفاءة الخدمات الصحية ككل وتقديم خد

االدارةة و يقل من استخدام الوسائل التقليدية كالورق، و يسهل ايضا عمل الدراسات 
واإلحصاءات الالزمة كما ان هناك ضرورة  لدعم استخدام االنترانت في نقل المحاضرات و 

ن و أيضا ل الوقت و الجهد علي المتدربيالدورات التعليمية المنقولة عبر المؤتمر الفيديو لتقلي
زةادة استخدام االنترانت في نقل البرةد اإللكتروني الخاص بالوزارة مما يقلل من الوقت و يعمل 

 علي سرعة اتخاذ القرارات . 
وتغطي جميع جوانب العمل وتقدم ( %58.87)تعمل االنترانت على تقديم معلومات كافية بنسبة  .1

 وسرةعة. معلومات حديثة ودقيقة
شفيات بنسبة في المست بنية التنظيمية )كفاءة األفراد، كفاية األفراد، دعم اإلدارة العليا(تتوفر  .2

يتوافر دعم من االدارة العليا الستخدام االنترانت في المستشفى، ويحتاج  (، حيث22.77%)
وتحديد  يةجبصفة مستمرة للتغلب على نقص الخبرة التكنولو  على االنترانت للتدرةبالعاملين 

جهة متخصصة في كل مستشفى إلدارة شبكة االنترانت، وزةادة عدد العاملين في هذا النظام 
 لمواكبة التطورات والتحديثات في البرامج.

عدم وجود فروق في آراء العينة تعزى للعمر والمؤهل العلمي وقد يعزى ذلك الن معرفة واطالع  .2
العلمي كما انه يوجد تقارب في المؤهالت العلمية مجتمع الدراسة غير مرتبط بالعمر والمؤهل 

 ين فئتيالوظيفي ب إلى المسمىتعزى  مجتمع الدراسةفي آراء  لمجتمع الدراسة، وال يوجد فروق 
ومدير اداري، وقد يعزى ذلك لتوافر واشتراك اغلب المعلومات والقرارات بين مدير  ممدير عا

 ا.العمل داخل المستشفى بشكل متساوي تقرةب المستشفى ومديرها اإلداري واطالعهم على سير
 االلكتروني الصحي السجل نظام تنفيذ في والبدأ تدرةجيا رقي الو الصحي الملف من التخلص .3

 عن النظر بغض البيانات إدخال ازدواجية إلغاء على يساعد مما موحدة ترميز نظم واعتماد
 تلك البيانات. تخزةن موقع

توفر  خالل من المقدمة الصحية الخدمة مستوى  على هاوتأثير  االنترانت اهمية تظهر .7
 .االعمال انجاز تسهل التي المعلومات

 كفاءتها وتحسين رفع الى سيؤدي الصحية المنظمة انشطة في المعلومات نظم توظيف ان .9
 الجودة. من عالية مستويات وتحقيق وتحقيق اهدافها

 .للمرضى المقدمة الصحية ةالجود ضعف الى سيؤدي المعلومات نظم اهمية فهم عدم ان .60
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 التوصيات 6.3
بعد االطالع على تفسير وتحليل النتائج واختبار الفرضيات، يجد الباحث ان التوصية الرئيسية لهذه 
الدراسة هي حث المستشفيات على استخدام االنترانت لزةادة كفاءة وفاعلية العمليات االدارةة وتحسين 

، وةنبثق عن هذه التوصية عدة توصيات فرعية على النحو مستوى الخدمة المقدمة في المستشفيات
 التالي:
من  وجودتها الخدمات تقديم بين المالءمة يحقق وبما وتطوةر االنترانت تحسين على العمل .6

 .عليها المؤثرة للمتغيرات الجادة خالل المتابعة
 الصحية لخدمةا في الفعال التأثير في يساعد مما كفء وبشكل االنترانت باستخدام االهتمام .6
 ضرورة توفير برمجيات مناسبة تغطي كافة انشطة وعمليات ادارة المستشفيات. .7
تخصيص جزء من الدعم المالي للمستشفيات لتطوةر ودعم الجوانب التقنية والتكنولوجية  .1

 المستخدمة تلك المستشفيات.
تعلق بأمن ت عقد دورات تدرةبية في امن المعلومات وتوزةع نشرات توعية وارشاد بشكل دوري  .2

 وسالمة المعلومات.
االعتماد على برامج متكاملة ومرخصة لنظم التشغيل لحفظ أمن سالمة المعلومات وتحديثها  .2

 بشكل دوري باالستعانة بجهات متخصصة في هذا المجال.
 تنفيذ حمالت توعية تستهدف العاملين في المجاالت الصحية حول أهمية استخدام االنترانت. .3
الستراتيجية نحو ضرورة التخطيط الشامل والطوةل االجل لتطبيقات الصحة تقوية الرؤية ا .7

 اإللكترونية ووضع الصحة االلكترونية على رأس األولويات الوطنية.
توفير أجهزة حاسوب لجميع األقسام التي تعاني من نقص أو عدم توافر هذه األجهزة وبأعداد  .9

لقرارات من خالل تقليل الزمن والجهد ومواصفات جيدة. لما لها من أثر علي رفع كفاءة ا
 المبذول.

 تحديد جهة متخصصة وبأعداد كافية من الموظفين إلدارة االنترانت في المستشفى. .60
تدرةب العاملين على النظام بصفة مستمرة للتغلب على االعتماد على جهات متخصصة ل .66

 التكنولوجية.نقص الخبرة 
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 دراسات مقترحة 6.4
انت ومستوى الخدمة المقدمة للمرضي، فان الباحث يجد ضرورة إلجراء المزةد من نظرًا ألهمية االنتر 

 الدراسات في هذا المجال، ويقترح الباحث المواضيع التالية:
 أثر استخدام االنترانت على فاعلية العمل االداري. .6
 زة.غأثر استخدام االنترانت في مستوى الخدمة المقدمة للمرضي في الرعاية األولية في قطاع  .6
 دور االنترانت في التخطيط االستراتيجي. .7
 أثر استخدام االنترانت على أداء العاملين. .1
 العوامل التي تعيق استخدام االنترانت في المؤسسات الخاصة. .2
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 عــــراجـمـال

 

 المراجع العربية -

 المراجع االجنبية -

 مواقع الكترونية -
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 العربية:المراجع 

 الكريم القرآن . 4

 .الكتب والمجالت:3

 التوزةع،و "، الطبعة االولى، دار الكتب العلمية للنشر تكنولوجيا التعليم والتعلم، "محمد رضا ،البغدادي -
 م.6997القاهرة، مصر، 

، انوالتوزةع، عمللنشر  اليازور االولى، دار"، الطبعة  تسوةق الخدمات الصحية" سامر، ،البكري  -
 .6002االردن، 

 م. 6000األولى، القاهرة، مصر،  ةاالنترنت شبكة المعلومات العالمية"، الطبع" حسين، سن،الح -

، 66د الكتب، مجل م، عال“ تخطيط مقترح لتأسيس شبكة معلومات إسالمية، "محمد صالح ،الخليفي -
 م. 6000 ،2العدد

 م(.6000لبنان، ) ة، بيروت: مكتبتاإلنترن السنابل، -

االردن،  ،وموزعون، عمانة الموارد البشرةة"، الطبعة االولى، دار البداية ناشرون ، "ادار حسين ،السيد -
 م.6066

واقع القطاع الصحي في محافظات غزة"، وجلة مركز التخطيط الفلسطيني، ال  ، سمية،"السوسي -
 .6002, 66عدد

، عبد الماجد، وآخرون، مدخل الى منظمات المجتمع المدني والتنمية، غزة العالول، -
 م.6066فلسطين،

، لرةاضا"، الطبعة االولى، دار صفا للنشر والتوزةع، االنترنت استثمار المستقبل، "منصور ،العبيد -
 م.6000، السعودية
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، آدم، "مقارنة جودة الخدمة الصحية للمرضي في غرف التنويم في المستشفيات العامة العتيبي -
دية واإلدارةة، المجلد الثامن عشر، العدد الثاني، والخاصة في دولة الكوةت"، مجلة العلوم االقتصا

 م.6000

االردن،  ،والتوزةع، عمانللنشر  الحامد الثانية، دار" الطبعة لتسوةق المصرفي، "اتيسير ،العجارمة -
6002.  

، عساف، "مفهوم الجودة في الخدمات الصحية"، مؤسسة األبحاث الجامعية، وكالة اإلنماء العساف -
 م.6992، األردن،، عمانالدولي

، الطبعة "شبكات االنترانت بنيتها األساسية وانعكاساتها على المؤسسات، "حسام وآخرون  ،الملحم -
 م. 6000، سورةا، دمشقللنشر والتوزةع،  الرضااالولى، دار 

الدستور التجارةة، عمان،  عاألولى، مطاب ة"إدارة الخدمات الصحية"، الطبع ، صالح،ذياب -
 .م6009األردن،

ة االولى، "، الطبعاستخدام الحاسوب واالنترنت في ميادين التربية والتعليموآخرون، " تجود سعادة، -
 م.6007للنشر والتوزةع، عمان، االردن،  شروق دار ال

دلتا لتكنولوجيا وعلوم  ةاالنترنت واالستخدامات المتطورة"، القاهرة: مجموع، "هطلبة، وزمالؤ  -
 م. 6993، الحاسوب

 م. 6992، ةاألكاديمية، القاهر  ة، المكتب“ االنترنت، "زةن ،لهاديعبد ا -

 القاهرة، والتوزةع،للنشر  دار الفاروق  االولى،"، الطبعة  االنترانت، " مصطفى وآخرون  ،عبد الوهاب -
 م.6006مصر، 

، كرفدار ال، الرابعة، الطبعة البحث العلمي مفهومه واداوته وأساليبه"" ن ذوقان، وآخرو  ،عبيدات -
 .م6006، عمان، األردن
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احمد، "ادارة الموارد البشرةة رؤية استراتيجية معاصرة"، الطبعة الثانية، الناشر احمد سيد  مصطفى، -
 م.6007، مصر، مصطفى، القاهرة

 

 .الرسائل الجامعية والدراسات العلمية:4

في قطاع  الفلسطينية النظاميةيوسف، واقع ادارة الموارد البشرةة الكترونيًا في الجامعات  أبو امونه، -
 م6009االسالمية، غزة، فلسطين،  ةماجستير، الجامعغزة، رسالة 

على فاعلية ادارة شئون الموظفين في وزارات  وأثرهاامل، نظم معلومات الموارد البشرةة  بو رحمة،أ -
 م.6002ن، لسطياالسالمية، غزة، ف ةماجستير، الجامعالسلطة الوطنية الفلسطينية بقطاع غزة، رسالة 

تطبيقات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في المجاالت الطبية والسرةرةة سمير،  ،الجزائري  -
 م.6007والتعليمية على القطاع الصحي في جمهورةة مصر العربية.

 الخدمات في قطاع المالية البيانات جودة علي المحاسبية المعلومات نظم استخدام أثر ،منذر ،الداية -
 م.6009االسالمية، غزة، فلسطين،  ةماجستير، الجامعرسالة  غزة، طاعق في

رسالة ماجيستير،  ،الخرطوم في الصحية بالمراكز الصحية المعلومات إدارة نظام تقييم، سوار ،الذهب -
 م.6002، جامعة الخرطوم، الخرطوم، السودان

رسالة ماجستير،  غزة، بقطاع الصحة وزارة في المستخدمة المعلومات نظم تقييم، عالء ،الشرفا -
 م.6001، نغزة، فلسطي، جامعة القدس

زة، غ دراسة علمية،بقطاع غزة،  نظم المعلومات الصحية في الرعاية االولية ،العفيفي وأبو مراد -
 م.6002فلسطين، 

ي ء بنغاز مينا إلدارةدراسة تطبيقية  –فضيل، أثر المعلوماتية في اداء الموارد البشرةة  القردوح، -
 م.6060البحري، االكاديمية البرةطانية العربية للتعليم العالي، 
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 :والطبية األعمال اإلدارةة مجاالت على المحوسبة اإلدارةة المعلومات نظم أثارنايف،  ،الملكاوي  -
، المملكة عمان، العلوم التطبيقية، جامعة ماجيستيررسالة  الطبية، الحسين مدينة على حالة دراسة

 م.6001،ردنيةالهاشمية اال

 بدبي، الفقري  العصبية والعمود الجراحة مستشفى في األداء على العمل حوسبة أثر، منال ،بدح -
 م.6003ماجستير، الجامعة األردنية، عمان، األردن،رسالة 

 دراسة"والطبية  القرارات اإلدارةة على وأثرها المحوسبة الصحية المعلومات نظم، مصباح ،دويك -
 م.6060 ،االسالمية، غزة، فلسطين ةماجستير، الجامعرسالة  األوروبي، غزة ستشفىم على تطبيقية

مدي فاعلية برامج الجودة النوعية بمستشفيات وزارة الصحة السعودية،  ،( 6991)، خالد سعيد سعيد -
 المجلة العربية للعلوم اإلدارةة، المجلد الثاني، العدد األول.

 قطاع في بلديات القرارات صنع عملية في المحوسبة اإلدارةة المعلومات نظم دور، ماهر ،غنيم -
 م.6001االسالمية، غزة، فلسطين،  ةماجستير، الجامع فلسطين، رسالة ،غزة

نموذج مقترح لدراسة تأثير تكنولوجيا المعلومات على االستخدام االمثل للموارد في  ،قدورة وآخرون  -
 م.6007، ماجستير، االردنرسالة  المنشأة،

 تحليلية دراسة: واألداء التنظيمي والهيكل االستراتيجية على وأثرها المعلومات تكنولوجيا زةاد، ،مبارك -
 م.6001رسالة ماجستير، االردن،  األردنية، التأمين لشركات
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 الــمــالحـــق

 

 قائمة المحكمين لالستبانة(: 4ملحق رقم )

 (: االستبيان3ملحق رقم )
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 (4ملحق رقم )

 قائمة المحكمين لالستبانة

 

 مكان العمل االسم الرقم

 الجامعة االسالمية سمور د. أكرم  .6

 الجامعة االسالمية د. محمد مكي  .6

 جامعة االقصى ر واديالناص دد. عب  .7

 جامعة االقصى ابو بكر دد. محمو   .1

 جامعة االقصى أشرف مشمش .أ  .2

 الجامعة االسالمية سمير صافي د.  .2

 الجامعة االسالمية بحر فد. يوس  .3

 الجامعة االسالمية العطار د. أشرف  .7

 الجامعة االسالمية م.ناجي أبو مغصيب  .9

 الجامعة االسالمية م. اسامة القانوع  .60
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 (3ملحق رقم )

 االستبيان

 بسم هللا الرحمن الرحيم

 

 

 األخ الفاضل:

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته

 

 االستبانة المرفقة عبارة عن أداة لجمع البيانات الالزمة إلجراء دراسة بعنوان:

 

اع ط"استخدام االنترانت وعالقته بمستوى الخدمة المقدمة للمرضي في مستشفيات وزارة الصحة بق
 غزة"

وذلك استكمااًل لمتطلب الحصول على درجة الماجستير في إدارة األعمال من الجامعة اإلسالمية 
 بغزة.

يمانا من الباحث بأهمية آرائكم في االرتقاء والنهوض بالبحث العلمي فان الباحث يأمل منكم التكرم  وا 
، ون اإلجابة معبرة عن آرائكمباإلجابة على جميع فقرات االستبانة بدقة وعناية وموضوعية وأن تك

ث ألغراض البح مبأن المعلومات الواردة في هذه االستبانة ستعامل بسرةة تامة وستستخد علماً 
 العلمي فقط.

 شكرًا لكم لحسن تعاونكم وبارك هللا فيكم

 الباحث                                                                                 

يإياد فؤاد داود الجماص    



129 
 

 القسم األول: البيانات التعريفية 

 البيانات الشخصية أوال :

 

   سنة 10الى أقل من  70من  سنة               70الى أقل من 60من                        الفئة العمرةة  .6

 سنه فما فوق    20               سنه  20إلى أقل من  10من                                             

 60إلى أقل من  2من                 سنوات 5أقل من                       دمةسنوات الخ .6
 سنوات    

 سنوات فأكثر 60                                            

 م               دبلو            ثانوية عامة فأقل                المؤهل العلمي          .7

 دراسات عليا        بكالورةوس                                                             

                          مدير اداري                                    مدير عام                    الوظيفة            .1
                           

 انيا : ما هو الواقع الفعلي الستخدام االنترانت في عملك؟ ث

 هل تستخدم االنترانت في عملك؟ .6

 نعم                                           ال                      

 ما مدي استخدامك االنترانت في عملك؟ .6

 أحيانا    معظم الوقت                                                   

 ال استخدم                           قليل جدا                    
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 ( األكثر موافقة على صحة العبارة41( األقل موافقة على صحة العبارة إلى درجة )4ضع الدرجة المناسبة من درجة ) 

 القسم الثاني: استخدام البنية التحتية لإلنترانت 

تية التقنية )عتاد الحاسوب وشبكات االتصال والبرمجيات المستخدمة وأمن وسالمة توافر متطلبات البنية التح
 المعلومات(

 (41( إلى )4من ) توافر متطلبات البنية التحتية التقنية م.

 عتاد الحاسوب

  تتوفر في المستشفى أجهزة حاسوب مناسبة تلبي احتياجاتها لتطبيق البرامج المحوسبة  .6

  وادم ذات كفاءة وقدرة تخزةنية عالية تتوفر في المستشفى خ  .6

  تتوفر أجهزة إخراج مناسبة مثل الطابعات وغيره تلبي احتياج المستشفى لتطبيق البرامج المحوسبة  .7

 شبكات االتصال

  توجد شبكة انترانت في المستشفى  .1

  يوجد لدى المستشفى اشتراك انترنت يلبي كامل احتياجاتها  .2

  نت الكل موظف باالنتر يتم ربط جهاز الحاسوب   .2

3.  
سرعة شبكة االتصال المستخدمة لنقل البيانات والمعلومات كافية إلنجاز األعمال المطلوبة في 

 الوقت المناسب
 

 البرمجيات المستخدمة

7.  
تتوفر في المستشفى برمجيات تغطي كافة أعمال وأنشطة المستشفى الخاصة بالمرضي 

 والموظفين.
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  مكن مستخدمي النظام من تبادل المعلومات بسهولة ويسرالبرمجيات المستخدمة ت  .9

60.  
البرامج الحالية تعمل على تحليل البيانات ومعالجتها إلنتاج المعلومات التي تطلبها االدارة 

 وصانعي القرار
 

 أمن وسالمة المعلومات

  فينموظتوجد برمجيات مضادة الفيروسات لحماية المعلومات والبيانات الخاصة بالمرضي وال .66

  توجد الخبرات الالزمة لمنع أي اختراق غير مشروع للمعلومات .67

  توجد آلية الستعادة المعلومات في حال تلفها .61

  يوجد نظام رقابة على قواعد البيانات .62

 

 

 القسم الثالث: واقع استخدام االنترانت في عمليات النظام المحوسبة  

 (41( إلى )4من ) العبارة م.

6.  
يتم استخدام اإلنترانت في ربط برنامج ادارة المستشفيات الخاص بتحديد مواعيد حضور المرضي 

 وحجوزاتهم للعيادة الخارجية بالخوادم المركزةة
 

6.  
يتم استخدام اإلنترانت في ربط برنامج المخازن مع المخازن الرئيسية في الوزارة وجلب 

 طلبيات الجديدةالمعلومات الالزمة عن جميع األصناف وتحضير ال
 

7.  
يتم استخدام اإلنترانت في ربط برنامج الصيدلية مع االدارة العامة للصيدلة وجلب المعلومات 

 الخاصة بكمية االصناف واالدوية المشارفة على االنتهاء وتحضير الطلبيات الجديدة 
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  يتم جلب معلومات التأمين الصحي الخاصة بالمرةض عن طرةق االنترانت  .1

  ب المعلومات الشخصية الخاصة بالمرةض عن طرةق االنترانتيتم جل  .2

2.  
يتم استخدام اإلنترانت في ربط برنامج شئون الموظفين لمعرفة الحضور واالنصراف ومواعيد 

 االجازات الخاصة بالموظفين
 

  يتم ارسال البرةد االلكتروني عن طرةق االنترانت الي جميع مرافق الوزارة  .3

  رانت في نقل محاضرات المؤتمر الفيديوي يتم استخدام االنت  .7

 

 القسم الرابع : كفاءة المعلومات التي يقدمها االنترانت 

 (41( إلى )4من ) العبارة م.

  المعلومات التي توفرها االنترانت تعتبر كافية وتغطي جميع جوانب العمل  .6

  المعلومات التي توفرها االنترانت معلومات حديثة  .6

  السرعة في تقديم المعلومات توفر االنترانت  .7

  االنترانت تساعد في توفير المعلومات الالزمة مع متطلبات متخذي القرار  .1

  تساعد االنترانت في توفير المعلومات الالزمة لتحديد أهداف واستراتيجيات المستشفى  .2

  توفر االنترانت معلومات دقيقة وصحيحة عن المرضي والموظفين  .2
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 (الجهة المسئولة عن النظام، دعم اإلدارة العليا ،كفاية األفرادالبنية التنظيمية )كفاءة األفراد، القسم الخامس: 

 (41( إلى )4من ) العبارة م.

  تدعم اإلدارة العليا استخدام االنترانت في المستشفى.  .6

  يوجد لدى المستشفى جهة متخصصة بإدارة االنترانت.  .6

7.  
م معلومات تكنولوجيا المعلومات مناسب حاليًا لمقتضيات عدد الموظفين الذين يشغلون نظا

 تطبيق النظام المحوسب.
 

1.  
يتوفر لدى الموظفين العاملين على إدارة االنترانت قدرات ومؤهالت تتناسب مع احتياجات 

 تطبيقه.
 

  يتم تدرةب العاملين على النظام بصفة مستمرة للتغلب على نقص الخبرة التكنولوجية  .2

 

 سادس: مستوي الخدمة المقدمة للمرضيالقسم ال

 (41( إلى )4من ) العبارة م.

  يوجد للمستشفى موقع الكتروني سهل الوصول اليه  .6

  يتجاوب المستشفى مع اي استفسار يقدمه المرةض من خالل االنترنت  .6

  حكومي يتساعد االنترانت المرةض في الحصول على ملفه الطبي من اي مستشفي  .7

  انت المرةض باالستغناء عن حمل بطاقة التأمين عند العالجتساعد االنتر   .1

  تساعد االنترانت المستشفى على تقديم خدماتها في الوقت المحدد وبشكل دقيق وسرةع  .2

  تساعد االنترانت المستشفى في حفظ سجالت دقيقة عن محتوياتها وخدماتها  .2
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 (41( إلى )4من ) العبارة م.

  ية للمرضيتلتزم ادارة المستشفى في تقديم الخدمة الصحية والعالج  .3

7.  
تساعد االنترانت ادارة المستشفى في تقديم الخدمات للمرضي في الوقت المحدد وبشكل 

 سرةع ودقيق
 

9.  
تساعد االنترانت ادارة المستشفى في تدوةن المعلومات عن المرضي وحاالتهم الصحية 

 بشكل دقيق
 

  يتم اخبار المرضي عن أوقات تقديم الخدمة لهم  .60

  ى الوفاء بتقديم الخدمة في موعدها المحددتعمل االنترانت عل  .66

  تساهم االنترانت في الدقة وعدم األخطاء وتقديم الخدمة في موعدها المحدد  .66

 

 

 

 


