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وكذكل نشكر لك من اكن عوان لنا يف حبثنا هذا ونورا ييضء الظلمة اليت اكنت تقف أأحياان يف 

 طريقنا

 



 ب
 

هداء  ا 
ذا سأألت ىل من ا   عن احلب ... والرأأفة .... واحلنان .. أأجابت ... ا 

ذا احتجت نورا... لتشق طريقا.... وكل أأضاءت..... ىل من ا   ا 
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 مصطلحات الدراسة 

  :هي عبارة عن مواد وحقائق خام أولية وأشكال ليست ذات قيمة بشكلها األولي ما البيانات

 . لم تتم معالجتها وتحويلها إلى معلومات مفيدة ومفهومة

  :هي بيانات تمت معالجتها لغرض ما أو هي بيانات لها معنى . المعلومات 

 المعلومات نظم (IS)  : عبارة مجموعة من العناصر المتداخلة التي تعمل مع بعضها البعض

لجمع ومعالجة وتخزين وتوزيع المعلومات المتوفرة عن موضوع ما بشكل منهجي لدعم العمليات 

 داخل المؤسسة.

  مجموعة من النظم المحوسبة الشاملة والمتكاملة التي صممت نظم معلومات المستشفيات  :

 لحفظ ومعالجة وتوزيع واستخدام المعلومات المتعلقة بالجوانب الصحية واإلدارية في المستشفى

 الذي يقوم على اكتساب وحفظ واسترجاع وتطبيق المعارف  نظامنظام المعلومات الصحي : هو ال

 والمعلومات الطبية الحيوية بغية تحسين رعاية المرضى ، والتثقيف والبحث واإلدارة .

 تكنولوجيا المعلومات(IT)  : عبارة عن أجهزة(HW)  والبرامج(SW)   المستخدمة من قبل أنظمة

سية التي يستثمرها اإلنسان وخاصة المدراء في وهي واحدة من األدوات الرئي  (IS)المعلومات 

الشركات والمؤسسات لكي يواجهوا التغييرات والتطورات المحيطة بهم  ،ويتعايشوا معها ،بل 

 واستثمارها في تحسين األداء ، وتقييم أفضل المنتجات والخدمات .
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 الملخص

 لصحيا القطاع في اإلدارية المعلومات أنظمة استخدام فعالية مدىهدفت هذه الدراسة إلى التعرف على 

وقد تناولت الدراسة المستشفى االهلي كحالة دراسة باعتباره من أكبر المستشفيات الموجودة في مدينة  ،

 الخليل وأكثرها حداثة .

أن  ،وقد خلصت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أهمها  ة استخدام المنهج الوصفيوتم في هذه الدراس

وأن مدى دقة  ، جيدة على زيادة فاعلية أداء الموظفين كانت  االدارية مدى تأثير أنظمة المعلومات

 باإلضافة الى أن ، مقبولة وجودة وشفافية المخرجات الناتجة من نظم المعلومات المستخدمة كانت 

خدام االنظمة اإلدارية باستفيما يتعلق  مستشفى األهليال تجاوزتهاوالتحديات التي  التي توفرها المحفزات

  . مقبولة وآتت ثمارها تكان الموجودة فيها 
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 مقدمة الدراسة1.1 

ث أدى ذلك إلى ظهور شهد القرن الحادي والعشرون تطورات هائلة في كافة مجاالت األعمال حي

ونتيجة لعمق هذا التطور وسرعته في مجال أنظمة المعلومات دخل العالم  ، وتطور تقنيات حديثة

وفي ظل التنافس الدولي الحاد أصبحت المعلومات المادة األولية ألي  ،عصر مجتمع المعلومات 

رئيسي التخاذ القرارات المعلومات كمورد  ومع زيادة اعتماد منظمات األعمال على ،نشاط انساني 

اتجه االهتمام نحو نظم  ،التي يتطلبها عمل اإلداري في أي مستوى من مستويات المنظمة 

وهذا قد ساهم في زيادة القيمة  ،المعلومات لتأثيرها االيجابي الكبير على أداء الوظائف المناطة بها 

لعلوم البشرية تقدما وأسرعها حيث تعتبر نظم المعلومات من أكثر ا ،الحقيقية لنظم المعلومات 

 وأعظمها تأثيرا على حياة األفراد والشعوب والمجتمعات . ، تطورا

وقد فرضت أنظمة المعلومات على المنظمات االعتماد عليها لما تتمتع به من ميزات تتعلق بقدرتها 

انية الوصول على تخزين كميات هائلة من البيانات ومعالجتها بسرعة كبيرة باإلضافة الى توفير إمك

بحيث وجدت المنظمات نفسها مضطرة إلى استخدام  ،إلى المعلومات بسرعة ودقة منقطعة النظير 

األمر الذي يدل على أن قطاع العمل ال يكاد يخلو من  ، أنظمة المعلومات المتعددة في عملها

ة على توليد فقد عملت التكنولوجيا الجديد ،استخدام أنظمة المعلومات في أي مجال من مجاالته 

دخال منتجات جديدفرص جديدة من حيث قدرة المنظمة على تطوير منتجا باإلضافة  ةتها الحالية وا 

وتحقيق الميزة التنافسية  ،إلى تطوير أنظمة معينة تتصف بالسرعة العالية في خدمة المستهلكين 

صبح استخدام نظم لذلك أ ،لدى بعض المنظمات والناتجة عن تخفيض التكاليف والتمايز واإلبداع 

ولخدمة  ،المعلومات أمرا بديهيا ال بد منه لتسيير األعمال اليومية والتخطيط االستراتيجي للشركات 

 عملية اتخاذ القرارات التي تحصل في كافة المستويات اإلدارية .
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لما كان اإلنسان  ،إن القطاع الصحي من القطاعات المهمة الواجب االهتمام  بها بشكل مستمر 

فقد بات من المؤكد أن صحة اإلنسان وسالمته  ،ثل أغلى قيمة خلقها اهلل تعالى على األرض يم

و ان االنسان منذ األزل حريص على تطوير العالج حتى وصل  ،تعد من أهم ضرورات حياته 

وما زال الطب يبحث عن مزيد من التطور مستخدما كل  ،الطب لما نحن عليه اآلن من تقدم 

التي أصبح من المستحيل ممارسة الطب الحديث دون  ،همها أنظمة المعلومات وسائل العلم وأ

 استخدامها فقد أصبحت تستخدم التطورات التكنولوجية والعلمية بشكل كبير في مجال عملها .

فإننا قمنا باختيار المستشفى األهلي لموضوع  ،ولهذه الخصوصية التي يتمتع بها القطاع الصحي 

حيث سيتم البحث في مدى  ،بر من أهم المستشفيات في مدينة الخليل وأكبرها ألنها تعت ،الدراسة

 .في المستشفى األهلي  االدارية فاعلية استخدام نظم المعلومات

 

  الدراسةمشكلة  2.1

تحتاج قطاعات الرعاية الصحية إلى أن تقوم بدورها على الوجه األكمل لتحقيق األهداف التي 

القطاعات الصحية بحاجة إلى أن يخططوا ويتخذوا  ن فيياألفراد اإلداريكما أن  ،أنشئت من أجلها 

فعالة تساعد  ادارية وهذا يحتاج لوجود أنظمة معلومات ،القرارات المهمة بالسرعة والدقة الالزمتين 

 أصحاب القرار للقيام بأدوارهم .

ا جزءا هاما لتحقيق النجاح في كونه اإلدارية وبالرغم من الدور الكبير الذي تلعبه أنظمة المعلومات

ك بعض المنظمات وأصحاب القرار ليس لديهم إدراك كاف وواضح لمدى لإال أن هنا ،للمنظمات 

وقد  ،فعاليتها وأهمية وجودها ، وأن بعض المنظمات ال تستخدمها بالشكل الصحيح لدعم عملياتها 

اصابه ما  يكون القطاع الصحي وقد ،ال تدرك دورها األساسي في جميع األعمال اليومية داخلها 

مدى لذلك فإن فريق البحث سيقوم بدراسة وفحص  قد أصاب هذه المنظمات من عدم اإلدراك
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وسوف تكون مستشفى األهلي في  ،نظمة المعلومات اإلدارية في القطاع الصحي فعالية استخدام أ

 مدينة الخليل حالة الدراسة كونها من أكبر المستشفيات في المدينة .

 

 أسئلة الدراسة  3.1

 تسعى هذه الدراسة لإلجابة عن األسئلة التالية :

أداء الموظفين داخل مستشفى في زيادة فعالية  االدارية نظمة المعلوماتما مدى تأثير أ 1س

 األهلي ؟

المستخدمة  االدارية ما مدى دقة وجودة وشفافية المخرجات الناتجة من أنظمة المعلومات 2س

 لي ؟داخل مستشفى االه

 في المستشفى ؟ االدارية ما هي تحديات ومحفزات االستخدام الفعال ألنظمة المعلومات  3س

ما هي درجة تجاوز المستشفى األهلي للتحديات التي تحول دون االستخدام األمثل لنظم  4س

 داخلها ؟ االدارية المعلومات

 

 فرضيات الدراسة  4.1

 وهي كاآلتي : بنيت هذه الدراسة على مجموعة من الفرضيات

 االدارية المطبقة والمستخدمة في المستشفى الفرضية األولى : ال توجد عالقة بين نظم المعلومات

 ن.ياألفراد اإلداريأداء جودة و 

االدارية المطبقة والمستخدمة في  ال توجد عالقة بين استخدام نظم المعلومات الفرضية الثانية :

  ها . ين فيوفرة لألفراد االداريومدى جودة المعلومات المت المستشفى 
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عالقة بين وجود محفزات الستخدام أنظمة المعلومات االدارية واعتماد  ال يوجد : فرضية الثالثةال

  .الموظفين على استخدام هذه األنظمة 

واالستخدام  نظم المعلومات االدارية معيقات ومشاكل عالقة بين تجاوز الفرضية الرابعة : ال توجد

 هذه النظم في المستشفى .األمثل ل

 دراسةأهداف ال 5.1

    تعتبر هذه الدراسة من الدراسات التي سوف تتناول أهم المواضيع المعاصرة في عالم المعلوماتية 

فإن هذه الدراسة تسعى  ،التي تم اختيارها موضوعا للبحث االدارية و  ونظرا ألهمية نظم المعلومات

 إلى تحقيق األهداف التالية :

 في مستشفى األهلي . االدارية لتعرف على واقع نظم المعلوماتا. 1

  .في عمل المستشفى في زيادة الفعالية االدارية التعرف على مدى مساهمة نظم المعلومات. 2

جودة المعلومات الناتجة عن النظام  ،التعرف على مدى فعالية النظام الحالي داخل المستشفى . 3

 . "و التنسيق، الشفافية  ،الدقة  والتركيز على محاور "الحالي 

داخل المستشفى  اإلدارية التعرف على التحديات والمحفزات لالستخدام الفعال لنظم المعلومات. 4

 األهلي .

 التوصية ببعض المقترحات بما سوف ينتج عن الدراسة .. 5

 دراسةأهمية ال6.1 

  في المنظمات لما لها من تأثير  من أهم الموارد المستخدمة اإلدارية أنظمة المعلوماتعتبر ت 

 : ة هذه الدراسة فيومن هنا تكمن أهميايجابي على كافة األعمال داخل المنظمات 
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 مدى فعالية يتوقع فريق البحث أن تقدم هذه الدراسة وبشكل جلي معلومات حول  : أهمية علمية

 .في المستشفى األهلي  اإلدارية استخدام أنظمة المعلومات

  دراسةأبعاد ال 7.1

 لهذه الدراسة مجموعة من الحدود وهي على النحو اآلتي: 

 مستشفى  "  االدارية في القطاع الصحي : تحديد مدى فعالية نظم المعلومات حدود موضوعية

 . " كحالة دراسةاألهلي 

 :2013-2012طبقت هذه الدراسة خالل العام الدراسي   حدود زمنية  . 

 :مدينة الخليل . –على المستشفى األهلي طبقت هذه الدراسة   حدود مكانية 

 :للفصل الموظفين االداريين في المستشفى األهلي شملت هذه الدراسة جميع  حدود بشرية

الرسمية لدى دائرة شؤون الموظفين في المستشفى الدراسي والواردة أسماؤهم في السجالت 

 . حتى تاريخ طباعة البحث األهلي

 دراسةال خطة  8.1

                ، وقائمة  ، وقائمة المحتويات ، واإلهداء ، والشكر والتقدير صفحة العنوان : ديةالمواد التمهي

، وملخص  ، ومصطلحات الدراسة وقائمة المالحق،  وقائمة المراجع،  ، وقائمة األشكالالجداول

 الدراسة.  

  الفصل األول : المقدمة

 شكلة الدراسة وم مقدمة الدراسة ،ي يحتوي على اإلطار المنهجي للدراسة الذ سيتناول هذا الفصلو 

كما سيشتمل على توضيح أبعاد  ، همية الدراسةأو  ، الهدف من إجراء الدراسةو  ، أسئلة الدراسة

 هيكلية الدراسة المتبعة .و  ، مصطلحات الدراسة ، وحدود الدراسة
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 النظري  الفصل  الثاني : األدب

 يتكون هذا الفصل من مبحثين:

   عليتها مقدمة عامة عن نظم المعلومات ومواردها ووظائفها وأهدافها ومشاكلها وفااألول: المبحث 

 وعالقتها بالقطاع الصحي .

 المبحث الثاني: يحتوي على دراسات سابقة متعلقة بموضوع الدراسة.

 الفصل الثالث: منهجيه الدراسة 

كما يبين  ، ث في دراسة مشكلة البحثتناول هذا الفصل منهجية الدراسة التي اتبعها فريق البحيسو  

يرات ومتغ ،فها والتحقق من صدقها وثباتهاوأداتي الدراسة ووص ،وخصائصها عينة الدراسةو  مجتمع

 . جراءات الدراسة ، والمعالجة االحصائيةوا   ونموذج الدراسة ، الدراسة ،

 التحليل: رابعالفصل ال

 ة على أسئلة الدراسة وفرضياتها .باإلجا ،سيتناول هذا الفصل تحليل نتائج الدراسة 

 توصياتالو  واالستنتاجات نتائجال: الفصل الخامس

 ، سيتناول هذا الفصل خالصة الدراسة و أهم النتائج واالستنتاجات التي توصل إليها فريق البحث

 باإلضافة إلى التوصيات المالئمة لهذه النتائج والمراجع والمصادر العربية واألجنبية .

 لدراسة :ملحقات ا

كما يتضمن ملحقات متعلقة بموضوع  ،يتضمن  كتب ورسائل ماجستير ومقاالت ومراجع إلكترونية 

 الدراسة من استبيانات وأي وسائل قد تم استخدامها إلنجاز البحث.
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 الفصـــل الثاني       
 

 

 األدب النظري           
 

 المبحث األول 

 مقدمة 

 ة(المبحث الثاني )الدراسات السابق 

  الدراسات العربية 

  الدراسات األجنبية 

  التعقيب على الدراسات السابقة 
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 المبحث االول 1.2

 المقدمة 1.1.2

تعريف نظم المعلومات ،وظائف ، البيانات والمعلومات ، مصادرها يتحدث هذا الفصل عن تعريف

 .لومات الصحية الى نظم المع باإلضافةنظم المعلومات ، ومواردها ، وخصائصها ، ومشاكلها ، 

 البيانات والمعلومات ومصادرها 2.1.2

، حييث  ت، المعلوميا تال بيد التعيرف عليى مفياهيم البيانياقبل الدخول فيي تفاصييل نظيم المعلوميات 

واحد. وكذلك سوف  أنهما مرتبطان يبعضهما ارتباطا وثيقا، إال أنهما مختلفان وال يشيران إلى مفهوم

 . تلفةيتم عرض مصادر المعلومات المخ

 تعريف البيانات والمعلومات

البيانات : " هي عبارة عن مواد وحقائق خام أولية وأشكال ليست ذات قيمة بشكلها األولي ما لم تتم 

 (2007، معالجتها وتحويلها إلى معلومات مفيدة ومفهومة " . )قندلجي والنجابي

ها معنى . فمثال لو ضربنا المعلومات : " هي بيانات تمت معالجتها لغرض ما أو هي بيانات ل

تي ستدفعها عدد الساعات لكل موظف في سعر الساعة فإن المجموع سيعطي مجموع الرواتب ال

 (Raymond،1997 ) الشركة ".

فمثال البيانات في هذا المثال هي عدد الساعات لكل موظف وسعر الساعة والمعلومات هي مجموع 

 الرواتب التي ستدفعها الشركة .

  الرئيسية لوماتمصادر المع

 التي تحتفظ بها المؤسسة من اجل ،كل السجالت والتقارير المصدر الداخلي : ويقصد به -1

 األداء من أجل اتخاذ ييملتق ،سياسات واإلستراتيجيات والمعاييرالرجوع إليها عند وضع الخطط وال
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 . ، علما بأن نوعية المعلومات تختلف باختالف المنظمة قرارات متعلقة بهم

الرسمية  كالمنظمات ،المصدر الخارجي : أي كل ما يصل إلى المنظمة من البيئة الخارجية -2

االقتصادية  كالمعلومات المتعلقة بالقوانين والتشريعات والمعلومات عن كافة الوقائع ، من الوزارات

 تحريف واالجتماعية والسياسية والتقنية المتوفرة. وقد تصل من مصدرها األولي بعد نشرها بدون

                                                                                     . نشرها كالمعلومات المتوفرة في المجموعة اإلحصائية، أو تصل عن طريق مصدر ثانوي قبل

 (56-57،ص 1997مشرقي ،)

 وهي كالتالي  يةالفرع وينبثق عن المصدرين الرئيسيين للمعلومات العديد من المصادر

المصادر الشخصية : خالصة المعرفة والخبرة واالستخدام لمستخدمي نظم دعم القرار وتشكل  -أ 

وليست بالضرورة أن تكون هذه البيانات بصورة رقمية ، ولكنها  ،مصدرا ثالثا للبيانات والمعلومات 

لنسبة لمستقبل الشركة من الممكن أن تمثل وجهة النظر الشخصية في موضوع معين أو توقعاته با

 ( 2007، علي فهمي) أو المؤسسة.

المصادر الوثائقية : يشمل البيانات المنشورة وغير المنشورة والمحفوظة والتي تجمع من قبل  -ب

 :أجهزة الدولة أو الهيئات العلمية أو مراكز البحوث وتتضمن

مؤسسات المختلفة في االحصائيات والمنشورات التي تصدر عن أجهزة اإلحصاء والدوائر وال -

 مختلف المجاالت.

 الكتب والمطبوعات المتوفرة في المكتبات الرسمية والعامة . -

: سم المصادر الوثائقية إلى قسمينتق  

  الجهات ذات العالقة  الىالمصادر األولية : تشمل جميع البيانات التي تقوم بجمعها ونشرها

طروحات الجامعية ومن مميزات هذه وتتمثل في الدوريات والبحوث الميدانية وكذلك اال

 . لناس كما أنها تكون من قبل خبراءالمصادر أنها وسيلة للوصول إلى الكثير من ا
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غير  الجهات األخرى الى وم بجمعها ونشرهاقالمصادر الثانوية : وتشمل جميع البيانات التي ت

ومن  مطبوعات والمنشوراترها بالقوانين واألجهزة الحكومية وهي الصالجهات ذات العالقة ويمكن ح

  ميزة هذه المصادر أنها محددة وجاهزة وتكلفتها رخيصة نسبيًا وتقدم حجم كبير من المعلومات.

 (17- 16) السالمي ، عالء واخرون ، ص 

المصدر الميداني : وهو الحصول على البيانات من مصدرها األصلي ، خاصة عندما يتعذر  -ج

 خي أو عدم وضوحها ودقتها ويتم ذلك وفق الطرق االتية.الحصول عليها من مصدرها التاري

 طريقة المقابلة الشخصية . -أ

 طريقة التجربة والتسجيل : أي القيام بالتجربة ومن ثم تسجيل النتيجة الي يتم التوصل اليها . -ب

 طريقة المشاهدة الحية : أي المشاهد المباشرة لوحدات الدراسة والقيام بجمع البيانات عنها . -ت

استخدام وسائل االتصال )الهاتف أو البريد( في استخدام االستمارات الخاصة بجمع  طريقة -ث

 المعلومات.

: شبكة الشبكات التي تضم عدد كبير من قواعد المعلومات والمكتبات والجامعات  النترنتا -د

والمراكز البحثية والشركات ومؤسسات رسمية وخاصة وتجارية وخدماتية وعلمية ، ولذلك تعتبر 

بكة االنترنت كمصدر من مصادر المعلومات األساسية وأصبحت أحدث األدوات األساسية التي ش

 . تخدم االدارة في تناقل المعلومات أو الحصول عليها

 (16-17، ص خرونوآ)السالمي، عالء 
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 (ISنظم المعلومات ) 3.1.2

 :مفهوم نظم المعلومات  

  (Technology Perspective)  ةة النظر التقنيمن وجه -1

) أو تسترجع ( و تعالج و تخزن  نظم المعلومات : هي مجموعه من المكونات المرتبطة التي تجمع

 (2007، )الريماوي ،عصام .و السيطرة و الرقابه على المنظمهتوزع المعلومات لدعم صنع القرار و 

 ( (A Business Perspectiveمن وجهة نظر االعمال -2

دارة حلول وتحديات االعمال التي تظهر كنتيجة للتطورات في  و إ نظم المعلومات : هي تنظيم

 ( 2007،)الريماوي بيئة العمل. 

  نظم المعلومات أكثر من مجرد تكنولوجيا فاألعمال تستثمر في نظم المعلومات لخلق قيمه وزيادة

 الربح.

  نظم المعلومات( IS )  تعتمد على تكنولوجيا المعلومات( IT ) تطلب و لكنها أيضا ت

 (2005أبو سبت ،(استثمارات ضخمه في التغيرات التنظيميه و اإلداريه الجديدة و المبتكرة .

 اختالق وجهات نظر الباحثين فنجد: ومفاهيم نظم المعلومات وذلك حسب ولقد تعددت تعريفات   

: بأنه " مجموعة من الموارد والوسائل والبرامج واألفراد ( Robert Reix,2002تعريف )

يصال المعلومات على شكل نصوص صور وال  ،معطيات واإلجراءات التي تسمح بجمع ومعالجة وا 

 ورموز في المؤسسة .

: على أنه مجموعة من اإلجراءات التي سيتم من خاللها تجميع أو  ويعرفه )عبد الهادي مسلم(

ة داخل تخزين ونشر المعلومات بغرض دعم عمليات المؤسسة وتحقيق الرقاب ،تشغيل  ،استخراج 

 المؤسسة .
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فقد عرف نظام المعلومات على أنه " نشاط المشروع الذي ينطوي على  أما ) أحمد رجبي (:

 .تجميع وتصنيف وتبويب وتوزيع البيانات " 

هذه التعريفات ل " نظم المعلومات " يمكن ان يتم تعريف نظم المعلومات  بأنه على وبناء 

مع بعضها البعض لجمع ومعالجة وتخزين وتوزيع  مجموعة من العناصر المتداخلة التي تعمل

المعلومات المتوفرة عن موضوع ما بشكل منهجي لدعم العمليات داخل المؤسسة  ولدعم التنظيم 

 ي ومستقبلي واضح عن موضوع البحث والتحكم والتحليل في المنظمة وبناء تصور حال

هي تدعم عملية صنع قرارات  نظم المعلومات ال تدعم فقط إجراءات االعمال و التشغيل بل 

 االستراتيجيات التنافسية في االعمال التجاريه و التي هي أحد مجاالت نظم المعلومات االدارية.

 (2007)أبو سبت، 

 األنواع الرئيسية لألنظمة   ) من منظور غاياتها ( 

       Transaction Processing Systems) ( ة معالجة المعامالتأنظم. 1

   )  (Management Information Systemsةلمعلومات اإلداريأنظمة ا. 2

  )  Decision-Support Systems ( أنظمة دعم القرارات. 3

               (Executive Support Systems)   تنفيذيينأنظمة دعم المدراء ال. 4

 (knowledge Work Systems)  ةالعمل المعرفيأنظمة . 5

 (2007 ، )الريماوي
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 (IT)نبذة عن تكنولوجيا المعلومات  4.1.2 

 مفهوم تكنولوجيا المعلومات : 

وهي   (IS)المستخدمة من قبل أنظمة المعلومات   (SW)والبرامج  (HW)هي عبارة عن أجهزة 

واحدة من االدوات الرئيسية التي يستثمرها االنسان وخاصة المدراء في الشركات والمؤسسات لكي 

 تطورات المحيطة بهم  ،ويتعايشوا معها ،بل واستثمارها في تحسين االداء ،يواجهوا التغييرات وال

 (2011) عمرو ، سعيد وأخرون ، وتقييم أفضل المنتجات والخدمات .

 مكونات تكنولوجيا المعلومات :

 . : االجهزة المادية ) Hardware (االجهزة  . 1

 التشغيل  ما فيها أنظمة: التركيبات التفصيلية المبرمجه ب(software)البرامج . 2

 : وسائط ماديه لتخزين البيانات و البرامج  ) Storage ( ن التخزي. 3

نقل البيانات من مكان  :) Communication technology (تقنية االتصاالت . 4

 .مادي آلخر

 .ربط أجهزة الكمبيوترات لمشاركة البيانات أو المصادر لها): ( Network تالشبكا. 5

ليهم المعرفه الكافيه عن تكنولوجيا المعلومات التخاذ القرارات الحكيمة بكيفية استخدامها المدراء ع

 (2007عصام  )الريماوي ، لخلق و تعظيم قيمة المنظمة.

 

 موارد نظم المعلومات  5.1.2

يشتمل نظام المعلومات المعاصر على خمسة من العناصر األساسية والتي تشكل الموارد 

البيانات  ،المكونات البرمجية  ،المكونات المادية  ، األجهزة ، وهي : األفراد ،ة الضرورية المطلوب
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وهذه العناصر ضرورية وتكمل بعضها البعض وال يعمل النظام بفعالية بدون أحد هذه  ،الشبكات

 العناصر .

ومن  : فاألفراد هم متطلب ضروري للعمليات واإلجراءات في كل نظم المعلومات ، موارد األفراد. 1

هؤالء األفراد ما نطلق عليهم المستخدمون النهائيين وكذلك االختصاصين الفنيين المسئولين عن 

دامة النظام.   تشغيل وا 

والتي تشمل على مختلف أنواع األجهزة والمكونات المادية المستخدمة في موارد األجهزة : . 2

األغراض المنظورة  ،الوسائط  ،ب ومنها الحواسي ،العمليات التي تمر بها البيانات والمعلومات 

 . (2003، وملحقات الحواسيب )الكردي وآخرون  ،األقراص الممغنطة أو الضوئية  ،كالورق 

 والتي تشمل على كل اإلنجازات والتعليمات المطلوبة في معالجة البيانات موارد البرمجيات :. 3

للحواسيب ومنها برامج النظام  ومن ضمنها مجموعات نظم التشغيل التي توجه المكونات المادية

 . البرامج التطبيقية مثل برامج تحليل المبيعات وبرامج معالجة الكلمات ،مثل نظام التشغيل 

 فالبيانات هي حقائق خام أولية والتي يتم تسجيلها بواسطة رموز معينة موارد البيانات : .4

وقت الحق ومن األمثلة على  يأرقام( بحيث يمكن الرجوع إليها ف ، أشكال ، أحرف ،) كلمات 

 . (Wilinson,1991أو أرقام مجردة ) ،البيانات أسماء مجردة من أي تفسير 

ومختلف أنواع  ،تشمل تكنولوجيا االتصاالت واالتصاالت بعيدة المدى موارد الشبكات :  .5

 والتي أصبحت من ضروريات ، االكسترانت  /مثل االنترنت والشبكات الخارجية  ،الشبكات 

  .األعمال حيث تربطهم بالعالم الخارجي وتجعله ضمن المنظومة العالمية

 . ( 2005 ،النجابيو ، )قندلجي
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    خصائص نظم المعلومات  6.1.2

 يتميز نظام المعلومات بعدة خصائص والتى نذكر منها: 

ل : إن تفاعل مكونات النظام مع بعضها البعض داختوازن النظام مع البيئة المحيطة بها. 1

حدود النظام أمر ضروري حتى تتم عملية التشغيل الالزمة للوصول للمعلومات وتحقيق الهدف من 

 النظام ولكن ال يمكن حدوثه دون أن تكون هناك عناصر من النظام مرتبطة بالبيئة المحيطة به

 : لكي يقوم النظام بوظائفه األساسية وأنشطته بكفاءةخطوط االتصال بين األنظمة الفرعية .2

وفعالية من الضروري أن تحدد في نظام المعلومات خطوط االتصال بين األنظمة الفرعية التى 

 تمثل حلقات الوصل والتى تتدفق عبرها المدخالت والمخرجات .

من الصفات التى يجب أن يتصف بها نظام المعلومات قدرته التغذية العكسية )أو المرتدة( : .  3

جة عن التفاعل مع الظروف التى يجب أن يسمح لها بالتأثير على على التعديل وفقا للظروف النات

أنشطة النظام، ويتم عادة باستخدام أسلوب التغذية العكسية وهذا عن طريق استرجاع المعلومات 

متها وفعاليتها حيث مالئمن مستخدميها الذين قدمت لهم مع أخذ آراءهم عن تلك المعلومات من 

رجاعها إل  ى معديها مرة أخرى .في اتخاذ القرار وا 

:  إن المعلومات تمثل مخرجات النظام  ويعتبر تعديلها وتوجيهها  التوجيه السليم للمعلومات. 4

 . باألسلوب السليم هو الهدف النهائي للنظام

إن قيمة المعلومات ترتبط ارتباطا كليا بالقدرة على تفهم أسلوب االستفادة من المعلومات: . 5

سيير عموما واتخاذ القرار خصوصا ولذلك فان على واضع النظام أن يراعي فيه االستفادة منها، الت

 ( 1998)ابراهيم تركي ،.  لألساليب المتطورة القدرة على إعداد المعلومات وفقا
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 ف وضع نظم المعلومات في المؤسسة أهدا .7.1 2

تحقيق الغاية  التي تسعى المؤسسات على مختلف مجاالتها الى استخدام أنظمة المعلومات وذلك ل

 وجدت من أجلها والهدف من وضع هذه األنظمة كما يلي :  

المساعدة في ربط األهداف العديدة التي تتواجد في المنظمة وتوجيهها جميعا نحو تحقيق . 1

 . األهداف العامة الشاملة

ت وتوفير ربط النظم الفرعية العديدة معا في كيان متكامل يعمل على تنسيق تدفقات البيانا. 2

  المعلومات الصحيحة والمالئمة لمن يطلبها .

تسهيل عمليات اتخاذ القرارات على كافة نوعياتها ومستوياتها عن طريق توفير المعلومات . 3

 .المنتقاه والمالئمة في الشكل السليم والتوقيت الصحيح للمساعدة في تقرير مسار األداء والفعل

 معلومات ألغراض المتابعة والرقابة وقياس األداء المستقبليةتوفير العناصر المالئمة من ال. 4 

 نشاء منتجات جديدة .تحديد المشاكل وتطوير المنتجات وا  يساعد العاملين في . 5

 . تنبؤي(ينبه المؤسسات قبل وقوع خطأ )نظام . 6

نتاج التقارير على كافة. 7  . أنواعها وأشكالها داخل المنظمة تبسيط سبل وأساليب إعداد وا 

 الرقابة على تداول البيانات المختلفة في المنظمة مثل النماذج والمستندات والسجالت .. 8

مما سبق يتضح أن الهدف األساسي لنظام المعلومات الذي قد يتواجد في أي منظمة هو مد كافة 

رفهم المستخدمين والمنتفعين منه بالمعلومات الضرورية التي يحتاجون إليها في حياتهم لتنمية معا

كسابهم توجيهات وخبرات تسهم في تحقيق األهداف التي يسعون إليها  .وصقل مزاولتهم العملية وا 

  (2002)أمينة محمود ،
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  مشاكل نظم المعلومات 8.1.2

 ترجع مشاكل نظم المعلومات الى المصادر التالية :

افة واألهداف : يفشل التصميم إذا لم يكن متوافقا مع القيم والثق  (Design)التصميم 1- 

 التنظيمية أو اذا كان معقدا بدرجة ال تسمح للمستخدم غير الخبير باستخدامه .

إذا كانت البيانات التي يتم االعتماد عليها في انتاج المعلومات غير :  (Data)البيانات 2- 

 الدقيقة وغير المنسقة هذا يؤدي الى غموض المعلومات الناتجة عن النظام .

: قد يعمل النظام بصورة فعالة ، إال اذا تكلفة تنفيذه وتشغيله قد تكون مكلفة   (Cost)التكاليف 3-

 عما هو مقدر له في الموازنة المخصصة له .

:  في هذه الحالة ال يعمل النظام بصورة جيدة كأن تصل   (Operation)التشغيل4- 

 (2002)أمينة محمود، المعلومات متأخرة نتيجة لفقدان بعض البيانات مثال.

 مفهوم نظام المعلومات الصحي المحوسب 9.1.2

على  عرفت منظمة الصحة العالمية نظام المعلومات الصحية المحوسب بأنه "هو العلم الذي يقوم 

 المرضى اكتساب وحفظ واسترجاع وتطبيق المعارف والمعلومات الطبية الحيوية بغية تحسين رعاية

 (4، ص:  2001،  الشوربجي ).  " والتثقيف والبحث واإلدارة

 وكذلك عرفه المكتب اإلقليمي للشرق المتوسط بمنظمة الصحة العالمية بأنه " مصطلح شامل

 يستخدم ليشمل التخصص اآلخذ في الظهور بسرعة والمتمثل في استخدام منهجيات وتكنولوجيا

 دارةالحوسبة والشبكات واالتصاالت لدعم المجاالت المتصلة بالصحة مثل الطب والتمريض واإل

 والصيدلية وطب األسنان.

 ويغطي هذا التعريف نطاًقا واسًعا جًدا يشمل المجاالت التالية:
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  حفظ ومعاجلة واسترجاع وتبادل المعلومات اإلدارية المتعلقة بالمرضى بواسطة السجل الصحي

 االلكتروني.

  نظم معلومات المستشفيات. 

 رصد الوضع الصحي ، و  ، والرصد الوبائي التثقيف الصحي وتعزيز الصحة. 

  دعم القرارات اإلدارية والطبية. 

 لعالمات اإلكلينيكية الكترونًيا حفظ تحليل الصور اإلشعاعية وا. 

  العلمية والتطبيب عن بعد. تقديم النماذج 

ومات وقد تم تعريفه في الموسوعة العلمية لنظم المعلومات الصحية بأنها " عبارة عن نظم معل

جراءات وعمليات صممت على وجه التحديد لتجميعب وبرمتتكون من أجهزة حواسي ،  جيات وا 

دارة المعلومات المرتبطة بمجال تقديم الرعاية الصحية، وذلك بهدف دعم  ومعالجة، وتخزين، وا 

 . ( Wickramasinghe & Geisler, 2008,p.78القرارات الطبية واإلدارية ")

رعية تتكون من المعلومات، والعمليات، بأنه "نظام متكامل يحتوي على نظم فWager وعرفه 

واألشخاص، وتكنولوجيا المعلومات وهذه النظم تتفاعل مع بعضها البعض لدعم منظمة الرعاية 

   (Wager et. al., 2005, P.92) .الصحية " 

ومن خالل ما سبق يمكن تعريف نظام المعلومات الصحي المحوسب بأنه عبارة عن مجموعة من 

من ات والوسائل التي تقوم بتسجيل ومعالجة وحفظ واسترجاع وتوزيع المعلومات العناصر واإلجراء

ة، يمكن تقسيم هذه المعلومات إلى معلومات صحية ومعلومات أجل دعم منظمات الرعاية الصحي

 . إدارية
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 نظم معلومات المستشفيات 10.1.2

 ت األخرى، إذ ينطبقال يختلف مفهوم إدارة المستشفى عن مفهوم إدارة المنظمات والمؤسسا

 على المستشفيات تعريف اإلدارة بأنها "إنجاز ألهداف تنظيمية بواسطة األفراد وموارد أخرى"

 ( .  15، ص: 2001)حرستاني، 

 ،ىيع األفراد العاملين في المستشفبين جم الً تتطلب تعاوًنا وتنسيًقا وتكام إال أن إدارة المستشفى

والمتدرب، وبالكادر التمريضي واإلداري  الطبي المتخصص بالكادر اً ابتداء من اإلدارة العليا ، مرور 

والمالي والفني الطبي وفنيي الصيانة، وانتهاء بعمال النظافة في المستشفى. ومن هنا تأتي 

خصوصية إدارة المستشفيات، إذ تشترك كل أنواع األطراف العاملة في المستشفى لخدمة مريض 

.  فضال عن خصوصية أخرى أكثر أهمية هي  طبية الالزمة لهواحد، وتقديم العون والخدمة ال

ن كان ممكن الحدوث  )عرابي،   التعامل مع حياة إنسان، ولذا فإن الخطأ ممنوع  (2007وا 

أهمية وجود نظام معلومات متكامل، يوفر تبادل المعلومات بين مختلف  يتضح أن من ما سبق 

ظم معلومات المستشفيات أحد أهم البرمجيات المتطورة أفراد اأُلطر العاملة في المستشفى. تعتبر ن

التي تخدم بشكل مباشر كل أنشطة الرعاية الصحية الفنية منها واإلدارية ، بما يضمن للمؤسسة 

الطبية السيطرة الكاملة على كل أنشطتها ومواردها ، وال يعتمد نجاح هذه األنظمة المتطورة على 

نما االختيار الدقيق للمعدات والبرمجي ات الخاصة بتخزين ومعالجة واستعادة المعلومات فحسب ، وا 

خدمين  من أطباء وتمريض وفنيين يعتمد نجاحها بشكل أكبر على مدى مالئمتها لمختلف المست

وأولويات كل فئة من هذه الفئات وتختلف احتياجاتهم للمعلومات  داريين، حيث تختلف رؤيةوا  

 Wager et. al., 2005).ظمة .) وكيفية استفادة كل منهم من هذه األن
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ويمكن تعريف نظم معلومات المستشفيات بأنها "مجموعة من النظم المحوسبة الشاملة والمتكاملة 

دارية في ات المتعلقة بالجوانب الصحية واإلالتي صممت لحفظ ومعالجة وتوزيع واستخدام المعلوم

 المستشفى ".

 (Hannah, Ball 2003, P:10 ") 

لسعودية للمعلوماتية الصحية نظام معلومات المستشفى بأنه " نظام معلومات عية اوقد عرفت الجم

، ويهدف إلى  شامل ومتكامل يستخدم في إدارة المعل ومات اإلدارية والطبية في المستشفيات

 ((www.sahi.org.sa.  تمكين المستشفى والعاملين فيها من تقديم أفضل وأسرع رعاية للمرضى"

 

 المعلومات اإلدارية في المستشفياتالعوامل التي ساعدت على تطبيق نظم  12.1.2

 ( أن أهم العوامل التي ساعدت المستشفيات لتطبيق نظام المعلومات 2007يرى النجار ) 

 المحوسب تكمن في التالي:

إلى  يدي العاملة المدربة باإلضافة، وتوفير عدد كبير من األ انخفاض تكلفة أجهزة الحاسوب .1

 . الدقة والسرعة وارتفاع درجة إتاحة المعلومات

 . سهولة برمجة العديد من األنشطة الصحية باستخدام الحاسب االلكتروني .2

 . سهولة مقارنة بيانات مستشفى مع أخرى أو مع منظمات صحية أخرى .3

 (2007)النجار ،  دة بالحاسب اآللي.سهولة تخزين المعلومات بوسائط التخزين الموجو  .4

 

 

http://www.sahi.org.sa)/
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 الدراسات السابقة المبحث الثاني: 2.2

أهم الدراسات واألبحاث التطبيقية التي تناولت موضوع الدراسة من مختلف  لمبحثيعرض هذا ا

حيث تلقي الضوء على المتغيرات التي يتضمنها نموذج الدراسة والفوائد التي تجنيها  ،جوانبه 

 استخدامها لنظم المعلومات . المنظمات من مدى

ومن ثم إدراج  ،ومنهجيتها  ،يشمل الهدف العام منها  ،وقد تم إعطاء ملخص عن كل دراسة 

بعض أو كل النقاط التي تلخص النتائج التي توصلت إليها الدراسة مع الحرص على تلخيص 

الحالية ، واحتوى الجزء  الدراسات ذات العالقة المباشرة بالموضوع بما يخدم أهداف ونتائج الدراسة

األخير لبعض الدراسات على ربطها مع الدراسات المشابهة لها وذكر وجه الشبه وذلك على النحو 

 اآلتي :

 الدراسات العربية 1.2.2

(2006،) العفيفي وأبو مراد دراسة  -1  

 الفلسطينية حة في وزارة الص "نظم المعلومات الصحية في الرعاية األوليةدراسة استكشافية بعنوان 

ظم المعلومات " هدفت الدراسة الى التعريف بالرعاية الصحية األولية في وزارة الصحة وبيان دور ن

الرعاية األولية صحية المطبقة فيوعرض لنظم المعلومات ال ،في تحسين األداء وتخفيض التكلفة   

يالعياد المعلوماتالصحي هي نظام توصلت الدراسة الى أن أهم البرمجيات المطبقة في المجال   

.       م امختبر الصحة العونظام  ،نظام الطب المهني  ،برنامج حوسبة تقارير الرعاية األولية   

 ومات العياديولقد أوصت الدراسة بإتباع النظام العالمي في تشخيص األمراض وتطبيق نظام المعل

ومات واألنظمة نولوجيا المعلورفع مستوى المعرفة في تك ،وى الرابع في كافة العيادات من المست

دار وتشجيع االدارات العامة ودوائر وزارة الصحة للتعاون إلص ،الرقمية لدى الكادر الصحي 
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لصحة وتطبيق ا ،والحد من البرمجيات الفرعية المنفصلة  ،منظمة حاسوبية صحية متكاملة 

زيادة الوعي و  ،كلفة االلكترونية لما لها من أهمية في تحسين الوضع الصحي والتقليل في الت

                                                                               الصحي للمجتمع.

بعنوان " تقييم نظم المعلومات المستخدمة  (2004) الشرفا ،دراسة وقد تشابهت هذه الدراسة مع 

نظمة الرقمية جيا المعلومات واألفي وزارة الصحة بقطاع غزة" في رفع مستوى المعرفة في تكنولو 

                                                                  عن طريق تدريب مستخدميها .

نظام ادارة المعلومات الصحية بالمراكز بعنوان " تقييم  (2005) سوار الذهب،ومع دراسة  

ليين عن ء الطبيين واألشخاص المسؤو توفير التدريب المناسب للمدرا-1الصحية في الخرطوم" في 

أوصت الدراستان ضرورة تطوير نظم -2استخدام األنظمة واالستفادة منها بالشكل األمثل 

يانات  المعلومات بإدخال نظام الحاسوب والمنظمة الحاسوبية باعتبار إدارة هامة في معالجة الب

دارة المعلومات .                                                                               وا 

  (Dsouza,Sunil Cyprain and Sequeira , A.H, March 5 ,2012 ) ومع دراسة    

دارة الجودة في منظمة الرعاية الصحية "بعنوان   ينت أن بحيث ب " دراسة ميدانية  –المعلومات وا 

 نظم المعلومات لها تأثير إيجابي وكبير على أداء المنظمة .

" بعنوان " نظم المعلومات الصحية  2010 ،" مصباح عبد الهادي حسن الدويك ومع دراسة 

زة األوربي "  في دراسة تطبيقية على مستشفى غ –المحوسبة وأثرها على القرارات اإلدارية والطبية 

ضرورة التخطيط -2ضرورة توفير التدريب والمعرفة الكافيين لمستخدمي أنظمة المعلومات -1

         التكلفة. ل لتطبيقات الصحة اإللكترونية لما لها من تحسين الوضع الصحي وتخفيضالشام
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(:2004دراسة الشرفا ) -2  

"  نظم المعلومات المستخدمة في وزارة الصحة بقطاع غزة تقييموهي دراسة ميدانية بعنوان : "

ل تقييم األنظمة المحوسبة  هدفت هذه الدراسة الى تقييم أنظمة المعلومات في وزارة الصحة من خال

استخدم  ،الرئيسية وتحديد العوامل المختلفة المؤثرة على استخدامها من وجهة نظر مستخدميها 

كانت عبارة عن دراسة مسحية مقطعية لجميع مستخدمي  ،الباحث المنهج الوصفي التحليل 

ا موزعين على أربع ( مستخدم156وقد شملت عينة الدراسة ) ،األنظمة المعلوماتية المحوسبة 

مؤسسات صحية تمت حوسبة اجراءات العمل فيها. صمم الباحث استبانة شملت معطيات شخصية 

وأخرى تعالج المحاور األساسية ألنظمة المعلومات مثل الحاجة للنظام وطريقة ادخال البيانات 

 . والتدريب

ديهم توجهات ايجابية من المستخدمين ألنظمة المعلومات المحوسبة ل %74أظهرت الدراسة أن 

فلقد بلغت  ،لتلك األنظمة وأن تلك التوجهات كانت متقاربة بين جميع األنظمة التي شملتها الدراسة 

  %75.6ويليه نظام المستشفيات  ،لنظام التأمين الصحي المحوسب، وهو أفضل توجه  77.8%

. أما بالنسبة  %71.4ويليه النظام العالجي بنسبة  ، %71.4ويليه النظام العيادي بنسبة  ،

لتوجهات مستخدمي األنظمة حسب عناصر التقييم فكانت أفضل التوجهات هي الحاجة لوجود 

. ومن ثم سهولة البحث واسترجاع  %81وتليه الية ادخال البيانات ،( %84نظام محوسب )

( وسهولة وضوح تقارير %77.5والتوجهات حول النظام بشكل عام ) ،( %80المعلومات )

( . أما بالنسبة ألرائهم حول %73وسهولة واجهة المستخدم ) ،( %74خرجة التي بلغت )المست

أما التوجهات حول التدريب على استخدام  ، %71.5أداء المعدات المستخدمة في التشغيل فكانت 

وأخيرا كفاءة الدعم الفني للمعدات  ، %69.5أما الدعم الفني للنظام فكان  ، %71النظام فكانت

كانت أقل النتائج . كما أظهرت النتائج توجهات من يحملون شهادات أكاديمية  ، %60ت فقد بلغ
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وأن التوجه االيجابي حول تلك األنظمة يقل بشكل عام  ،أفضل من غيرهم في كل عناصر التقييم 

مع تقدم العمر لمستخدمي تلك األنظمة بشكل مباشر . وقد خرج الباحث بعدة توصيات ومن أهمها 

والعمل على  ،ام بتطوير الية الدعم الفني لكل من األجهزة والمعدات واألنظمة المستخدمة : االهتم

والعمل على توفير المصادر لسد  ،تحديد االحتياجات التدريبية للمستخدمين وبخاصة الجدد

الحاجات من األجهزة والمعدات والخبرات . وضمان مشاركة مستخدمي األنظمة المحوسبة عند 

 تطويرها .

بعنوان " نظم المعلومات  (2006) العفيفي وأبو مراد ،قد تشابهت هذه الدراسة مع دراسة و 

نظمة الرقمية عن في رفع مستوى المعرفة في تكنولوجيا المعلومات واأل "الصحية في الرعاية األولية

                                                                       طريق تدريب مستخدميها.

نظام ادارة المعلومات الصحية بالمراكز بعنوان " تقييم  (2005) سوار الذهب،ومع دراسة  

تطوير األنظمة ومشاركة مستخدميها عند -2توفير التدريب المناسب -1الصحية في الخرطوم" في

لمعلومات نظم ابعنوان "  "2010 ،مصباح عبد الهادي حسن الدويك تطويرها . ومع دراسة 

راسة تطبيقية على مستشفى غزة ية المحوسبة وأثرها على القرارات اإلدارية والطبية "دالصح

:                                                                                فياألوروبي "      

   . نظم المعلومات على اتخاذ القرارات اإلدارية أكدت على تأثير -1 

جهزة اإلعتمادات المالية والمصادر التي تعمل على سد االحتياجات من األضرورة توفير  -2

                                                   والمعدات والخبرات الالزمة ألنظمة المعلومات.

(:2005دراسة سوار الذهب ) - 3 

 " صحية في الخرطوم تقييم نظام ادارة المعلومات الصحية بالمراكز الدراسة ميدانية بعنوان "
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هدفت هذه الدراسة الى تقييم الوضع الحالي لنظام المعلومات وذلك من اجل تأسيس قاعدة بيانات 

النسياب المعلومات حتى تسهم في تحسين الخدمات الصحية . واستخدمت الباحثة المنهج الوصفي 

تركز على مدى خبرة ومعرفة التحليلي التمام هذه الدراسة وتم وضع اطار للتقييم يتكون من استبانة 

 الكادر الصحي بادارة نظام المعلومات .

  من الكادر االحصائي كانوا فنيو احصاء  %94: أن أكثر من  توصلت الدراسة الى النتائج االتية

تلقوا تدريب قصير في االحصاء عامة. كما أن أكثر من الغالبية منهم  %75وأن أكثر من 

من التقارير الشهرية يقوم  %80أكثر من  ،يكتبون التقارير يسجلون المعلومات المطلوبة و 

فقط من التقارير ترسل  %1.4باعدادها فنيو االحصاء وترسل الى رئاسة الفريق الصحي . بينما 

 الى القسم المعني بوزارة الصحة بوالية الخرطوم مباشرة .

ات الصحية لعدم كفاية وأظهرت الدراسة أن بعض األطباء ال يستطيعون االستفادة من المعلوم

كما أظهرت الدراسة  ،التدريب وأن استخدام المعلومات على مستوى المراكز المبحوثة محدود جدا 

من المدراء  %64وأن أكثر من  ،من المراكز المبحوثة ال يوجد وحدة حاسوب  %93أن في 

وا تدريب في نظم من هؤالء األطباء لم يتلق %82كما أن أكثر من  ،الطبيين هم أطباء عموميون 

المعلومات أو كيفية استخدام المعلومات . استخلصت الباحثة من هذه الدراسة أن المشكلة الحالية 

لنظام المعلومات الصحية ال تكمن في عدم توفر المعلومة ولكن المشكلة الرئيسية هي عدم 

 استخدام المعلومات خاصة على المستوى األدنى. 

تالية : توفير التدريب المناسب لالحصائيين والمدراء الطبيين على ونادت الباحثة بالتوصيات ال

وتطوير نظام المعلومات بادخال نظام  ،توظيف البيانات واستخدامها على المستوى الحالي 

واقامة  ،الحاسوب )البرمجة والشبكات( باعتباره ادارة هامة في معالجة البيانات وادراة المعلومات 

 لومات.نظام موحد المداد المع
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تقييم نظم المعلومات المستخدمة  بعنوان " (2004) الشرفا ،وقد تشابهت هذه الدراسة مع دراسة 

 ة مستخدميهامة ومشاركتطوير األنظ ، توفير التدريب المناسب " في  في وزارة الصحة بقطاع غزة

 عند تطويره . 

في  "لصحية في الرعاية األوليةنظم المعلومات ا بعنوان " (2006) العفيفي وأبو مراد ،ومع دراسة 

 مة واالستفادةن عن استخدام األنظتوفير التدريب المناسب للمدراء الطبيين واألشخاص المسؤوليي

 اسوبأوصت الدراستان ضرورة تطوير نظم المعلومات بإدخال نظام الح. منها بالشكل األمثل 

دارة المعلومات.والمنظمة الحاسوبية باعتبار إدارة هامة في معالجة البيانات     وا 

لمعلومات الصحية نظم ابعنوان "  " 2010 ،مصباح عبد الهادي حسن الدويك ومع دراسة دراسة 

في راسة تطبيقية على مستشفى غزة األوروبي " المحوسبة وأثرها على القرارات اإلدارية والطبية "د

ركيز على استدامة هذه ضرورة عقد الدورات التدريبية لجميع الموظفين ومستخدمي األنظمة والت

 الدورات.

" 2010، دراسة ل " مصباح عبد الهادي حسن الدويك   -4   

راسة د لمعلومات الصحية المحوسبة وأثرها على القرارات اإلدارية والطبية "نظم ادراسة بعنوان " 

 . تطبيقية على مستشفى غزة األوروبي

على المعلومات الصحية المحوسبة ظم على استخدام نلمترتبة تحديد اآلثار اإلى راسة لدهدفت ا

ار على يما بين هذه اآلثلفروقات وتحديد ا ،في مستشفى غزة األوروبي لقرارات عمليات صنع ا

ل الواقع الفعلي لمدى تحليلدراسة إلى هدفت ا كما ،بالقرارات الطبية ارية مقارنة اإلدلقرارات ا

على لنظم ام وأثار استخدام هذه اضمن مختلف األقسالمعلومات الصحية المحوسبة استخدام نظم 

تحد لتي المشاكل والمعوقات عن أهم اإلى الكشف هدفت  كما ،لطبية اإلدارية وال مجاالت األعما

 االستخدام .من حيث لنظم وتحديد أهم أنواع هذه ا ،اليتها من فع
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فقرة  (83ن )وتم تصميم استبانه مكونة مالمنهج الوصفي التحليلي استخدام في هذه الدراسة تم و

( موظفاً وموظفة )متخذي 187من )لدراسة ويتكون  مجتمع االدراسة ، بحيث تغطي متغيرات 

من  %75ل ( مفردة وهي تمث140مكونة من )لعينة الطبقية ( وتم استخدام أسلوب ا القرارات

االجتماعية للعلوم اإلحصائية لحزمة على برنامج االجة البيانات باالعتماد تم مع ،راسة الدمجتمع 

(SPSSحيث تم احتساب ا ) ل التباين تحليلمعيارية ، االنحرافات ا، لمتوسطات الحسابية

 االرتباط بيرسون .  ل معام ،(  Tار )ياختب،   االحصائي

الطبية اإلدارية ولعينة أفراد اد بلغ عدا : أهمهلنتائج مجموعة من االدراسة إلى خلصت ولقد 

رد ي( ف128ل  )( من أص  121في عملهم )وسبة المعلومات الصحية المحيستخدمون نظم لذين وا

ي يفبة المعلومات الصحية المحوسنسبة استخدام نظم رتفاع وهي مؤشر ال ، %94.5أي بنسبة 

في المعلومات المحوسبة المستخدمة ألنواع نظم لترتيب التنازلي ا ءوجا، مستشفى غزة األوروبي 

لوثائق وإدارة االمكاتب نظم أتمتة ية ، المعلومات الوظائفيلي : نظم  كمامستشفى غزة األوروبي 

نظم  جاءتاألخيرة لمرتبة وفي التراسل ، نظم العليا ، ونظم معلومات اإلدارة القرارات نظم دعم ا

المعلومات الصحي المحوسب المستخدم ام يبأن نظالدراسة أظهرت  ،لمعرفة والنظم الخبيرة قواعد ا

واإلدارية لطبية ال ايالت األعمة على مجافي مستشفى غزة األوروبي يؤثر بصورة جيدحاليا 

المعلومات م يأثير نظيستويات تيين مييوجد فروق ب، و واإلدارية لقرارات الطبية على ا كذلكو

اإلدارية فروق لصالح القرارات الولطبية القرارات اإلدارية مقارنة بالقرارات االصحية المحوسبة على 

ومن أهمها : لصحية المعلومات م اينظلية ابأن هناك معوقات تحد من فعلدراسة أظهرت ا كما

نحو ضرورة لرؤية  ص اينقلتدريب الكافي ، عدم توفير ا، المالية المطلوبة ضعف االعتمادات 

 التخطيط الشامل لتطبيقات الصحة االلكترونية . 



األدب النظري   الفصل الثاني                               

  

29 
 

يل           األجلتخطيط الشامل والطويل اإلستراتيجية نحو ضرورة الرؤية بتقوية الدراسة وأوصت ا

،  لوطنيةاولويات ى رأس األيعلالصحة االلكترونية ووضع لتطبيقات الصحة االلكترونية ، 

ط يوربالوطن ، ستوى يمتكاملة على مالكترونية منظومة صحية  بناء علىالعمل وضرورة 

المعلومات الصحية المحوسبة ، التخلص من عن طريق نظم البعض مع بعضها المستشفيات 

الدورات وعقد السجل الصحي االلكتروني ، بتنفيذ نظام لبدء جياً واتدريالملف الصحي الورقي 

 لدورات . على إدامة هذه التدريبية لجميع الموظفين والتركيز  ا

تقييم نظم المعلومات المستخدمة  بعنوان " (2004) الشرفا ،وقد تشابهت هذه الدراسة مع دراسة 

رارات ر تنظم المعلومات على اتخاذ القأكدت على تأثي في أنها ة"في وزارة الصحة بقطاع غز 

                                 .                  اإلدارية وضرورة مشاركة مستخدمي األنظمة 

زة ضرورة توفير اإلعتمادات المالية والمصادر التي تعمل على سد االحتياجات من األجهو 

                                                   والمعدات والخبرات الالزمة ألنظمة المعلومات.

صحية نظام ادارة المعلومات الصحية بالمراكز البعنوان " تقييم  (5200ب،) سوار الذهومع دراسة 

ركيز على ضرورة عقد الدورات التدريبية لجميع الموظفين ومستخدمي األنظمة والتفي الخرطوم" 

                                                                          استدامة هذه الدورات.

في  "نظم المعلومات الصحية في الرعاية األولية بعنوان " (2006،) العفيفي وأبو مراد ومع دراسة 

 -                           ضرورة توفير التدريب والمعرفة الكافيين لمستخدمي أنظمة المعلومات

ع الصحي امل لتطبيقات الصحة اإللكترونية لما لها من تحسين الوضضرورة التخطيط الش -

  .                                                                              وتخفيض التكلفة
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 بيةالدراسات األجن 2.2.2 

 " نوان "عوامل نجاح نظم المعلوماتبع( ,Corullo Michael J 2000)دراسة  -1

، وقد تم المعلومات اإلدارية في المنظمانظ هدفت الدراسة إلى معرفة العوامل التي تؤدي إلى نجاح

، وتوصلت الدراسة إلى أن العوامل التي  شركة ( 280أجريت الدراسة على عينة عشوائية من ) 

 أولويتها كالتالي : نجاح نظم المعلومات مرتبة حسبتؤثر في 

 سلوك المديرين والمستفيدين من النظام اتجاه تطوير نظم المعلومات . -1

 تدريب األفراد على مناهج النظم . -2

 اشتراك كل من اإلدارة الوسطى والتنفيذية في عملية التخطيط للنظم . -3

 لنظام .الخبرات الفنية لألفراد العاملين في ا -4

التوفير في  و أشارت الدراسة إلى أن نظم المعلومات المحوسبة حققت للمنظمات فوائد مباشرة مثل

المباشرة مثل  ، باإلضافة إلى الفوائد الغير أعداد الكتبة وفي النفقات اإلدارية ونفقات المبيعات

 .، وتطوير عمليات التخطيط وعمليات الرقابة اإلدارية  تحسين خدمة الزبائن

 

 ( 2006S Choy,دراسة ل  ) -3

دراسة بعنوان " حول المحفزات والمثبطات االستعانة بمصادر خارجية في نظم المعلومات  

 المستشفى الكورية"

لقد أجريت هذه الدراسة بهدف التحقيق في الوضع الحالي لالستعانة بمصادر خارجية في نظم 

وقد قام الباحث في هذه الدراسة  ،ة على ذلك المعلومات  في المستشفى الكورية والعوامل المؤثر 

. وقد استمدت المحفزات 2006يونيو  23 -يونيو 7مستشفى ابتداء من  136بإجراء مسح على 
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والمثبطات االستعانة بمصادر خارجية في مجال نظم المعلومات المستشفى من مالحظات األدباء 

المتعدد لتحديد العوامل الرئيسية التي تؤثر وأيضا تم تطبيق تحليل االنحدار اللوجستي  ،والخبراء 

 مجال نظم المعلومات  المستشفى . على االستعانة بمصادر خارجية  في

والتي كانت  ،من المستشفيات التي شملتها الدراسة  %36.2نتائج الدراسة : بينت هذه الدراسة  أن 

 ،ة لنظم معلومات المستشفىأساسا المستشفيات الجامعية  إلى استخدام االستعانة بمصادر خارجي

وان  ، %20وقد بينت أيضا أن نسبة  الميزانية المخصصة لالستعانة بمصادر خارجية  أقل من 

.  %45.5سنوات تقدر  7_4نسبة المستشفيات التي تقوم بتوظيف االستعانة بمصادر خارجية من 

والمخاطر األمنية  لها ولقد أظهرت متعددة تحليل االنحدار اللوجستي أن كال من رضا المستهلك 

 لالستعانة بمصادر خارجية .تأثير على نظام معلومات المستشفى 

وأن إحدى محفزات  ،من المتوقع زيادة االستعانة بمصادر خارجية في مجال نظم المعلومات 

ومن المتوقع أيضا أن نتائج هذه الدراسة  تساعد نظم  ،االستعانة بمصادر خارجية رضا المستهلك 

 المستشفى على وضع استراتيجية  وخطة إدارية لالستعانة بمصادر خارجية .  معلومات

 

 (   ,G. Knnabiran2010) لـدراسة  -4

لمتوسطة على التكنولوجيا ا بطات اعتماد الشركات الصغيرة ودراسة بعنوان " محفزات ومث

 : دراسة ميدانية على قطاع صناعة السيارات في الهند  "الحديثة

شهدت صناعة  السيارات في الهند زيادة ضخمة في الطاقة اإلنتاجية  بسبب دخول صناعة 

صناعة  السيارات األجنبية  وعلى الرغم من الفوائد المحتملة من دخول ،السيارات األجنبية عليها 

إال أن االعتماد على التكنولوجيا الحديثة بين الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم  بقي  ،في الهند 

والتنظيمية  ،واالقتصادية  ،حيث أن هنالك العديد من العوامل التكنولوجية  ،منخفضا في الهند 

http://www.emeraldinsight.com/search.htm?ct=all&st1=G.+Kannabiran&fd1=aut
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حديثة . لذا فإن الهدف الرئيسي من هذه التي تحول دون تمكين أو االعتماد على التكنولوجية ال

الدراسة هو تحديد وتقييم العوامل الرئيسية التي تحول دون تمكين أو االعتماد على التكنولوجيا 

 الحديثة  في الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم  صناعة السيارات في الهند. 

قام  ،تكنولوجيا الحديثة والمتقدمة منهج الدراسة : لتحديد وتقييم محفزات ومثبطات االعتماد على ال

ن الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم المسجلة للسيارات يالباحث بإجراء مسح تفصيلي من ب

 110تم الرد من قبل  ،عضو مسجل 584فبلغ عددها  ،م 2010الهندية خالل عام 

انات التي جمعها وقد تم استخدام تحليل البي ،أصحاب|مدراء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم 

من خالل المسح باستخدام التحليل العاملي التأكيدي واالنحدار متعدد المتغيرات لتقييم تأثير العوامل 

المساعدة ومثبطات اعتماد تكنولوجيا المعلومات المتقدمة من قبل الشركات الصغيرة والمتوسطة 

 الحجم للسيارات .

ن مستوى اعتماد تكنولوجيا المعلومات المتقدمة في نتائج الدراسة : أظهرت نتائج هذه الدراسة  أ

من الشركات الصغيرة والمتوسطة يوجد فيها تقنيات  %17فقط  ،صناعة السيارات منخفضة 

وأظهرت نتائج الدراسة أيضا على أن المنافع المتوقعة من االعتماد على تكنولوجيا  ،معتمدة 

      على اعتماد تكنولوجيا متقدمة  المتوسطةمكن الشركات الصغيرة  و  الحديثة والضغط التنافسي

ومع ذلك عدم وجود القدرة المالية وعدم توفر قوى عاملة  لديها الخبرة الكافية للتعامل مع 

وكما أظهرت نتائج هذه الدراسة أيضا أن العوامل المساعدة مثل المتغيرات في بيئة جيا التكنولو 

أي تأثير على تبني أو اعتماد  له عميل ال يوجدال( OEM )وزيادة ربط المعلومات مع ،العمل 

وعدم  ،وبالمثل في حالة المثبطات عدم وجود بنية تحتية لتكنولوجيا المعلومات  ،تكنولوجيا متقدمة 

 وجود أمن معلومات لم يكن لديها ارتباط مهم مع اعتماد تكنولوجيا متقدمة .
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 ( Dsouza,Sunil Cyprain and Sequeira , A.H, March 5 ,2012)دراسة ل  -5

دارة الجودة في منظمة الرعاية الصحية دراسة بعنوان "   "دراسة ميدانية  –نظم المعلومات وا 

والعمل على تحديد الفجوات  ،هدفت هذه الدراسة إلى استكشاف الوضع الحالي لنظم المعلومات 

 حية .وتقيم نظم المعلومات في منظمة الرعاية الص ،في نظم المعلومات الحالية 

استندت هذه الدراسة على التحليل النقدي األدبي باإلضافة إلى االستبيان الذي تم توزيعه على 

 موظفين المستوى اإلداري في منظمات الرعاية الصحية الهندية الجنوبية .

وتم التعرف في هذه الدراسة على أن منظمات الرعاية الصحية يجب أن يكون لها استراتيجية 

بتنفيذ كل ما يتعلق بهذه االستراتيجية بالشكل الصحيح والذي يخدم أهداف  محددة وأن تقوم

 وينبغي أيضا أن يتم النظر للبيانات ونظم المعلومات على أنها موارد تجارية . ،المنظمة 

، لذلك عوتنمو بشكل متسار وأشارت هذه الدراسة إلى أن قاعدة المعرفة في المجال الطبي كبيرة جدا 

 يجب أن تكون نظم المعلومات مترابطة ومتكاملة داخل المنظمة .

دارة المعرفة على األداء  وقد  ،وكانت نتائج هذه الدراسة القيام بتحديد العالقة بين قياس وتحليل وا 

توصلت هذه الدراسة إلى أن نظم المعلومات اإلدارية هو من أحدث األبعاد التي يتم التقييم عليها 

أي )جائزة الجودة  MBNQA ( Malcolm Baldrige National Quality Award)يير بين معا

 الوطنية ل مالكولم بالدريدج ( .

دارة البيانات والمعلومات ذات  وجرى تقييم أداء نظم المعلومات في المنظمة من حيث المعلومات وا 

ن أهمية نظم المعلومات ن عالك اعترافا متزايدا من المسؤولييوالنتائج تشير إلى أن هن ،الصلة 

 واستخدامها كمورد بالغ األهمية في منظمات الرعاية الصحية .
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وأن  ،وقد أوضحت هذه الدراسة في استنتاج لها أن تحليل نظم المعلومات ال يزال يشكل تحديا 

ارتفاع استخدام الحوسبة والتكنولوجيا واالنترنت في عمل منظمات الرعاية الصحية قد أدى إلى 

 تغيير جذري في جودة أداء منظمات الرعاية الصحية .إحداث 

ووفرت هذه الدراسة دليل عملي " تجريبي" حول أن نظم المعلومات لها تأثير على أداء منظمات 

وقد تلقت نظم  ،وأن نظم المعلومات هي المفتاح األهم والرئيسي إلدارة الجودة  ،الرعاية الصحية 

 ودة األداء .المعلومات اهتمام محدود في تحسين ج

خالصة هذه الدراسة توضح إلى أن هنالك مجال هائل لتغيير نظم المعلومات الحالية  ،وأخيرا 

 وتطبيق ما يتوافق مع نوعية البيئة اإلدارية المستخدمة في المنظمة .

نظم المعلومات  بعنوان " (2006) العفيفي وأبو مراد ،وقد تشابهت هذه الدراسة مع دراسة 

إيجابي وكبير على أداء  بينت أن نظم المعلومات لها تأثير بحيث"  رعاية األوليةالصحية في ال

 .والدراسات السابقة الشبه واالختالف بين الدراسة الحالية ( يبين أوجه1.2والجدول رقم ) .المنظمة
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 :الدراسات السابقة و  الدراسة الحاليةاالختالف بين و  وجه الشبه :1.2جدول 

 

 الدراسات السابقة وجه الشبه تالفوجه االخ

كان الهدف من هذه الدراسة 

دراسة المحفزات والمثبطات من 

أجل قياس مدى إمكانية هذه 

المستشفى لالستعانة بمصادر 

بينما ، ة لنظم المعلومات خارجي

هدفت إلى دراسة مدى  دراستنا

عالية نظم المعلومات االدارية في ف

  المستشفى األهلي .

 

الدراستان  أجريت هذه

بهدف التحقيق في الوضع 

ت في الحالي لنظم المعلوما

القطاع الصحي من خالل 

 المحفزات والمثبطات دراسة

S ,Choy , )دراسة ل -1

2006 ) 

دراسة بعنوان " حول المحفزات 

والمثبطات االستعانة بمصادر خارجية 

 في نظم المعلومات  المستشفى الكورية

كان الهدف من هذه الدراسة 

حديد الفجوات في نظم ت

ينما  الهدف المعلومات الحالية، ب

عالية هو دراسة مدى ف دراستنامن 

االدارية  نظم المعلومات استخدام

) المستشفى في القطاع الصحي 

  األهلي (

هدفت الدراستان إلى تقييم 

نظم المعلومات الحالية وتم 

تطبيق الدراستان على 

 القطاع الصحي.

 Dsouza,Sunil)دراسة ل 2- 

Cyprain and Sequeira , A.H, 

March 5 ,2012 )  " دراسة بعنوان

دارة الجودة في  نظم المعلومات وا 

 منظمة الرعاية الصحية 
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تم تطبيق هذه الدراسة على  

 سيتم بينما  ،القطاع الصناعي 

تطبيق دراستنا على القطاع 

 الصحي.

دراسة المحفزات والمثبطات 

الستخدام التكنولوجيا 

واستخدام أنظمة  ديثةالح

 .المعلومات 

G.Knnabiran دراسة ل ) -3

,2010 ) 

دراسة بعنوان " محفزات ومثبطات 

اعتماد الشركات الصغيرة والمتوسطة 

التكنولوجيا الحديثة : دراسة  على

ميدانية على قطاع صناعة السيارات 

 في الهند  "

كان الهدف من هذه الدراسة تقييم 

بينما  ،االنظمة المحوسبة الرئيسية

الهدف من دراستنا تقييم نظم 

من خالل  االدارية المعلومات

دراسة المحفزات والمثبطات لنظم 

 .االدارية المعلومات

ذه كان الهدف من ه

الدراسة هو تقييم نظم 

المعلومات المستخدمة في 

وزارة الصحة وتشابه هذا 

الهدف مع هدف دراستنا 

التي تقوم على تقييم مدى 

فعالية استخدام نظم 

المعلومات االدارية في 

 .القطاع الصحي 

 

 (: 2004دراسة الشرفا )4- 

دراسة بعنوان : "تقييم نظم المعلومات 

ة بقطاع المستخدمة في وزارة الصح

 غزة " 

http://www.emeraldinsight.com/search.htm?ct=all&st1=G.+Kannabiran&fd1=aut
http://www.emeraldinsight.com/search.htm?ct=all&st1=G.+Kannabiran&fd1=aut
http://www.emeraldinsight.com/search.htm?ct=all&st1=G.+Kannabiran&fd1=aut
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كان الهدف من هذه الدراسة بيان 

دور نظم المعلومات في تحسين 

بينما   ،االداء وتخفيض التكلفة 

نا بيان فاعلية الهدف من دراست

 .االدارية نظم المعلومات 

بحثت الدراستان في فاعلية 

نظم المعلومات في القطاع 

 الصحي.

 ( 2006دراسة العفيفي وأبو مراد )5- 

ستكشافية بعنوان "نظم دراسة ا

المعلومات الصحية في الرعاية األولية 

 " 

 

كان الهدف من تقييم نظم 

المعلومات في هذه الدراسة 

تأسيس قاعدة بيانات في مراكز 

بينما  ،الصحية في الخرطوم

 الهدف من تقييم نظم المعلومات

في دراستنا من أجل تقييم  االدارية

ودراسة مدى  نظم المعلومات

هذه النظم ومدى تحقيقها  فعالية

 .للنتائج التي وضعت من أجلها 

 

كان الهدف من الدراستان  

تقييم الوضع الحالي لنظم 

في القطاع  المعلومات

الصحي وبيان فعالية هذه 

 .النظم 

 

 (: 2005) دراسة سوار الذهب6- 

دراسة ميدانية بعنوان "تقييم نظام ادارة 

المعلومات الصحية بالمراكز الصحية 

 ي الخرطوم " ف
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عملت هذه الدراسة على تحديد 

اآلثار المترتبة على استخدام نظم 

المعلومات الصحية المحوسبة 

على عمليات صنع القرارات في 

وتقييم الوضع الحالي  ،المستشفى

لنظم المعلومات الصحية 

 المحوسبة 

ستنا ستقوم بدراسة مدى ابينما در 

 االدارية فاعلية نظم المعلومات

 .األهلي ستشفىفي الم

قامت الدراستان بتطبيق 

دراستهما على القطاع 

 الصحي.

دراسة ل " مصباح عبد الهادي 7- 

 " 2010 ،حسن الدويك 

لمعلومات نظم ادراسة بعنوان " 

الصحية المحوسبة وأثرها على القرارات 

راسة تطبيقية على اإلدارية والطبية "د

 مستشفى غزة األوروبي .

 



     الفصـــل الثالث   
 

 الطريقة واإلجراءات           

  مقدمة 

 منهجية الدراسة 

 مجتمع الدراسة 

  عينة الدراسة وخصائصها 

 أداة الدراسة 

  وصف أداة الدراسة 

 أداة الدراسة والتحكيم  وثبات صدق 

 متغيرات الدراسة ونموذجها 

 والتحليل االحصائي إجراءات الدراسة 
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 مقدمة  ال 1.3 

ة الدراس ، باإلضافة لوصف أداة عها وعينتهام، ومجت ضًا لمنهج الدراسةيتناول هذا الفصل عر 

جراءات ، ، ونموذج الدراسة متغيرات الدراسة، و  وصدقها وثباتها ، وكذلك المعالجة  الدراسة وا 

 . لتي استخدمها فريق البحثاإلحصائية ا

 منهجية الدراسة  2.3

 التحليليالمنهج فريق البحث يها، استخدم انطالقا من طبيعة الدراسة واألهداف التي تسعى إل

االداريين داخل  ألنه يصف ويحلل آراء الموظفين ،ة باعتباره أنسب المناهج البحثية لهذه الدراس

 . المستشفى األهلي

حيث يقوم هذا المنهج بجمع  اإلداريةالمناهج البحثية استخداما في العلوم  أشكال أكثروهو  

، ويوضح حجم  كيفي أوكما هي في الواقع ويعبر عنها بشكل كمي  المعلومات حول مشكلة معينة

 (125، ص2007)جودة،.  أخرىظواهر  عالمشكلة ودرجة ارتباطها م

 مجتمع الدراسة   3.3

دارية في الذين يستخدمون نظم المعلومات اال داريينتمع الدراسة من جميع الموظفين اإلتكون مج

 األهلي ، وقد بلغ مجموع الموظفين في المستشفى  اإلدارية اعمالهم اليومية في كافة المستويات 

عام  في دائرة شؤون الموظفين ل ( موظف وموظفة، وذلك حسب السجالت الرسمية الموجودة(60

2012  . 

 وخصائصها عينة الدراسة 4.3

داخل  ، والتي تشمل جميع الموظفين اإلداريين حيث إنه تتوفر قائمة بمفردات مجتمع الدراسة

بلغ وقد ،  مجتمع الدراسةل بعمل مسح شامل ، فقد قام فريق البحث 2012ألهلي  لعام مستشفى اال
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خاصة  ألسباببسبب تغيب البعض  ( موظف وموظفة 51الدراسة )  مجتمعمجموع أفراد 

، المتوفرين مجتمع الدراسةبتوزيع استبانة الدراسة على جميع أفراد  فريق البحث. وقام بالمستشفى

( استبانات ناقصة  2( استبانة بعد تعبئتها من قبل المبحوثين، وتم استبعاد )  50) وتم جمع 

(  48وغير صالحة، وبالتالي بلغ مجموع االستبانات الصالحة والتي خضعت للدراسة والتحليل ) 

 من مجموع االستبانات التي تم توزيعها.  %94استبانة وبنسبة 

 الدراسة ةأدا 5.3

ذات الصلة بموضوع  أدبيات الدراسة الحالية والدراسات السابقة على حثفريق الببعد اطالع 

داريين في المستشفى األهلي ، للتعرف موجهة للموظفين اإلة بتصميم وبناء استبانالدراسة، قاموا 

بحيث أن  ، في القطاع الصحيومدى فعاليتها  اإلدارية إلى أرائهم نحو واقع نظم المعلومات

  .األكثر مالئمة لموضوع الدراسة  األداة االستبانة هي

، وال استخداما في البحوث العلمية حيث تجمع معلومات من المبحوثين األكثر األداة االستبانة هي 

 المواقف التي تتضمن موضوعات أو األسئلةة من ل، وهي عبارة عن سلستتغير بالمحورات المكانية

  مغلقة ومفتوحة. أو،  مفتوحة أو ، مغلقة إماتكون  االستبانهو  البحث،

 ( 105ص 2002،مهنى واحمد  )

  الدراسة ةأداوصف  1.5.3

الخارجي لشرحها بصورة مختصرة  اعلى غالفه انةرسالة مصاحبة مع االستبفريق البحث أرفق 

، مع بيان أن استخدام المعلومات سيكون ألغراض البحث  بنفسهفريق البحث للمبحوثين، ولتعريف 

 أقسام:  من خمسةاألولى الستبانة العلمي فقط، وتكونت ا
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ين اإلداريين في المستشفى األهلي في مدينة زيادة فاعلية أداء الموظف: تكون من األولالقسم  -

 .ل في ظل استخدام انظمة المعلومات االدارية  الخلي

تكون من الدقة والشفافية والجودة في أداء المهام داخل مستشفى األهلي في ظل  القسم الثاني: -

 . اإلدارية خدام أنظمة المعلوماتاست

  . اإلدارية تكون من المحفزات التي تؤدي إلى االستخدام األمثل لنظم المعلومات القسم الثالث: -

  . االداريةتكون من التحديات التي تحول دون االستخدام األمثل لنظم المعلومات  : القسم الرابع -

 الدراسة ةأداصدق  2.5.3

دد من المحكمين المختصين في االستبانة وذلك بعرضها على ع من صدقفريق البحث تأكد 

منهم على األقل، حيث إن  %75وتم األخذ باآلراء التي أجمع عليها  لسطين،بوليتكنك ف جامعة

  . الدراسة ة( يحتوي على استبان1الملحق رقم)

 الدراسة ةأداثبات  3.5.3

ق الداخلي باستخدام معادلة كرونباخ الفا، تم حساب تقدير ثبات أداة الدراسة بحساب معامل االتسا

وهذا ُيشير بشكل عام إلى أن أداة الدراسة تتمتع بدرجة ،  ( 0.91والذي بلغ على الدرجة الكلية ) 

وهذا ُيشير بشكل عام إلى أن أداة الدراسة تتمتع  هذه الدراسة ،عالية من الثبات مقبولة ألغراض 

، حيث أن الثبات يعتمد على االتساق  هذه الدراسة مقبولة ألغراض بدرجة عالية من الثبات

الداخلي والذي يعني أن األسئلة تصب جميعها في غرض عام يراد قياسه. وهناك عدد من الطرق 

   اإلحصائية لقياس الثبات ومن أكثرها شيوعا والتي يمكن من خاللها قياس الثبات هي طريقة

تمد على االتساق الداخلي وتعطي فكرة عن ( والتي تعAlpha Crunbach) ) كرونباخ الفا (

اتساق األسئلة مع بعضها البعض ومع كل األسئلة بصفة عامة. كما أن هناك طريقة تجزئة 
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( وتعتبر طريقة كرونباخ هي األكثر استخدامًا إذا ما Split half method.) االختبار إلى نصفين

تمد على التجزئة أكثر من جزء وبشكل قورنت بالتجزئة إلى نصفين نظرًا ألن طريقة كرونباخ تع

متكرر وقياس االرتباطات بين تلك األجزاء بدال من قياس االرتباط بين نصفين فقط. وبشكل عام 

فإن الحكم على الثبات يعتمد على مقدار معامل االرتباط الناتج من التحليل اإلحصائي. وكثير من 

  كفياًل بالميل حيال ثبات األداة المستخدمة. 0.8الباحثين يعتبرون أن معامل االرتباط الذي يتجاوز 

 

 متغيرات الدراسة  6.3

 : الواردة في نموذج الدراسة فيما يأتي توضيح لمتغيرات الدراسة التابعة والمستقلة

 المتغيرات التابعة 1.6.3

 تكونت الدراسة من متغير تابع والذي شكل أساس الفرضيات، وهو على النحو اآلتي: 

 تخدام نظم المعلومات االدارية في المستشفى األهلي .فعالية اس 

  

 المتغيرات المستقلة: 2.6.3

 تمت دراسة أثر أربعة متغيرات مستقلة على المتغير التابع، وهي على النحو اآلتي: 

 في المستشفى األهلي جودة أداء الموظفين االداريين . 

 شفى األهليفي المست جودة المعلومات المتوفرة للموظفين االداريين . 

  
 في المستشفى األهلي االعتمادية على استخدام أنظمة المعلومات االدارية . 

 في المستشفى األهلي . تجاوز مشاكل االستخدام األمثل لنظم المعلومات االدارية 
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 نموذج الدراسة   7.3

 يمكن توضيح نموذج الدراسة على النحو اآلتي: 

                                                : نموذج الدراسة1.3شكل 

 المتغيرات المستقلة                                                     المتغير التايع 

  

 

 

 

 

 

  

 

8.3 

 

  

 

 

 

 (1.3الشكل )

 جودة أداء الموظفين االداريين

جودة المعلومات المتوفرة 
 للموظفين االداريين 

فعالية استخدام نظم المعلومات 
 االدارية في المستشفى األهلي

أنظمة االعتمادية على استخدام 
 المعلومات االدارية 

نظم  استخدامتجاوز مشاكل 
 المعلومات االدارية 
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 اجراءات الدراسة  8.3

،  الدراسةحول موضوع  داريين في المستشفى األهليث باستطالع أراء الموظفين اإلقام فريق البح

ضوع الدراسة ، ومن ثم عمل فريق على دراسات سابقة عربية وأجنبية ذات صلة بمو  وتم االطالع

، ثم قام  ، ثم تم اختيار فقراتها بعناية بهدف بحث فرضيات الدراسة على تصميم االستبانة البحث

، ثم تم  اتهم القيمةبمالحظ افريق البحث بعرض االستبانة على محكمين ذوي اختصاص ليأخذو 

 ستبانة وتوزيعها على المبحوثين. الحصول على موافقة الجهات المختصة لتطبيق اال

توزيع االستبانات على عينة الدراسة من خالل زيارة ، تم  وبعد التأكد من صدق وثبات أداة الدراسة

ة المبحوثين وتوضيح لتوضيح أهمية الدراسة والتأكد من جدي المستشفى األهلي في مدينة الخليل  ،

دخال  االستبانات على ترقيم فريق البحثعمل ، و  أية مالحظات يحتاجها المبحوثون وترميزها وا 

 (.  SPSSبياناتها على جهاز الحاسوب مستخدما برنامج التحليل اإلحصائي ) 

 

  ةاإلحصائيالمعالجة 9.3  

 (SPSS)ائية للعلوم االجتماعية من أجل معالجة البيانات إحصائيا استخدم برنامج الرزّم اإلحص

Statistical Package For Social Sciences  لجميع جوانب هذه الدراسة وذلك حسب

 التفصيل اآلتي:

  ) تم استخدام معامل ارتباط ) كرونباخ ألفا Alpha Cronbach لقياس ثبات أداة الدراسة  . 

  تم استخراج المتوسطات الحسابية Meanع أو انخفاض آراء أفراد عينة ، وذلك لمعرفة ارتفا

،  الدراسة عن كل عبارة من عبارات متغيرات الدراسة األساسية إلى جانب المحاور الرئيسية
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ولترتيب إجابات المبحوثين لعبارات االستبانة حسب درجة الموافقة وحسب أعلى متوسط 

جابات إل Standard Deviationاالنحراف المعياري فريق البحث  حسابي. كما استخدم

المبحوثين لتحديد مدى تجانس استجابات أفراد عينة الدراسة حول متوسطات موافقتهم، مع 

  : اعتماد المعيار اآلتي

o (3.5: إذا كان المتوسط الحسابي للفقرة أو الدرجة الكلية أكبر من )  درجة مرتفعة . 

o (3.5( وأقل من )  2.5: إذا كان المتوسط الحسابي أكبر من )  درجة متوسطة . 

o (2.5: إذا كان المتوسط الحسابي أقل من )  درجة منخفضة  . 

  ( تم إيجاد معامل ارتباط بيرسونPerson Correlation الختبار فرضيات ا ) لدراسة بين

 .جميع المتغيرات
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 الفصل الرابع
 

 نتائج الدراسة وتحليلها           

 

 

   تحليل أسئلة الدراسة 

 

  اسةاختبار فرضيات الدر 

 

 مناقشة نتائج الدراسة 
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 مقدمة :

يتضمن هذا الفصل عرضا كامال ومفصال لنتائج الدراسة التي توصلت إليها، وتحليلها وتفسيرها 

وذلك من خالل استعراض آراء المبحوثين التي كشفت عنها استجاباتهم على جميع فقرات أداة 

، وللتحقق من صحة فرضياتها باستخدام  هاالدراسة، وذلك لإلجابة عن تساؤالت الدراسة وأهداف

 التقنيات اإلحصائية المناسبة.

 

 أسئلة الدراسة   1.4

 فيما يأتي تحليل أسئلة الدراسة 

 سؤال الدراسة األول:  1.1.4

على زيادة فاعلية أداء الموظفين في المستشفى األهلي في  االدارية ما مدى تأثير أنظمة المعلومات

 ؟ ة نظر الموظفين اإلداريينمدينة الخليل من وجه

ولإلجابة عن هذا السؤال استخرجت المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات 

المبحوثين نحو درجة الموافقة على العبارات التي تم من خاللها التعرف إلى مدى تأثير أنظمة 

األهلي في مدينة الخليل من  على زيادة فاعلية أداء الموظفين في المستشفى االدارية المعلومات

 ( اآلتي:  1.4وجهة نظر الموظفين اإلداريين، وذلك حسب الجدول رقم ) 

: المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات المبحوثين نحو مدى تأثير ((1.4جدول 

 مدينة الخليل على زيادة فاعلية أداء الموظفين في المستشفى األهلي في االدارية أنظمة المعلومات

 .من وجهة نظر الموظفين اإلداريين
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رقم 

 العبارة

على زيادة فاعليية  االدارية مدى تأثير أنظمة المعلومات

أداء المييوظفين فييي المستشييفى األهلييي فييي مدينيية الخليييل 

 من وجهة نظر الموظفين اإلداريين

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري
 الدرجة

5 

أنظمة  هاأن ألنظمة المعلومات من خالل استخداميأرى 

وتلبي  أداء العمل بشكل ملحوظعلى زيادة سرعة تعمل 

 .الهدف التي وضعت من أجله

 مرتفعة 0.64687 4.0833

7 
أعتقد أن األنظمة الحالية قابلة للتغيير والتعديل حسب 

 حاجة المستخدم.
 مرتفعة 0.71335 3.7917

6 
ال تحتاج إلى من خالل استخدامي لألنظمة الحالية فهي 

 فترة طويلة من التدريب لسهولة التعامل معها .
 مرتفعة 0.89819 3.7917

8 
من وجهة نظري المعلومات التي توفرها األنظمة الحالية 

 تعد كافية للمستفيدين من هذه األنظمة.
 مرتفعة 944370. 3.5417

 مرتفعة 0.53627 3.8583 الدرجة الكلية

 (1.4جدول رقم )

 

عليى زييادة  االداريية ( أن الدرجة الكلية لمدى تأثير أنظمة المعلومات 1.4جدول رقم ) يتضح من ال

فاعلييية أداء المييوظفين فييي المستشييفى األهلييي فييي مدينيية الخليييل ميين وجهيية نظيير المييوظفين اإلداريييين 

  0.53627) ( واالنحراف المعياري ) 3.8583كانت بدرجة مرتفعة حيث بلغ المتوسط الحسابي ) 
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أرى ومن " ( وهي  5، وأن أعلى فقرة كانت رقم )  بين جميع الفقرات كانت بدرجة مرتفعةكما ت

"  أداء العمل بشكل ملحوظعلى زيادة سرعة تعمل   االداريةأنظمة المعلومات  أن خالل استخدامي

أعتقد أن األنظمة الحالية قابلة للتغيير ( وهي "  7(، تالها فقرة رقم ) 4.0833بمتوسط حسابي )

من ( وهي "  6(، تالها فقرة رقم )  3.7917" بمتوسط حسابي ) والتعديل حسب حاجة المستخدم

" خالل استخدامي لألنظمة الحالية فهي ال تحتاج إلى فترة طويلة من التدريب لسهولة التعامل معها .

 من وجهة نظري المعلومات التي توفرها( وهي "  8(، ثم فقرة رقم ) 3.7917بمتوسط حسابي )

 (. 3.5417" بمتوسط حسابي )األنظمة الحالية تعد كافية للمستفيدين من هذه األنظمة.

تؤثر بشكل  االدارية في القطاع الصحي ويفسر فريق البحث ذلك بأن استخدام أنظمة المعلومات

حيث بلغ المتوسط  ،مرتفع على زيادة فعالية أداء الموظفين االداريين داخل مستشفى األهلي 

 (. 0.53627 ( واالنحراف المعياري ) 3.8583 الحسابي )

على زيادة فاعلية أداء  االدارية وتتفق نتيجة هذه الدراسة حول مدى تأثير أنظمة المعلومات

الموظفين في المستشفى األهلي في مدينة الخليل بدرجة مرتفعة مع نتيجة دراسة 

(Dsouza,2012)  في عمل المعلومات ظمةوأنبأن ارتفاع استخدام الحوسبة والتكنولوجيا 

 ودة أداء منظمات الرعاية الصحية منظمات الرعاية الصحية قد أدى إلى إحداث تغيير جذري في ج

ووفرت هذه الدراسة دليل عملي " تجريبي" حول أن نظم المعلومات لها تأثير على أداء منظمات 

وقد تلقت نظم ، ارة الجودة وأن نظم المعلومات هي المفتاح األهم والرئيسي إلد ،الرعاية الصحية 

( 2005 ،واختلفت مع دراسة )سوار الذهب  ،المعلومات اهتمام محدود في تحسين جودة األداء 

حيث أظهرت هذه الدراسة أن بعض األطباء ال يستطيعون االستفادة من المعلومات الصحية وذلك 

 لعدم كفاية التدريب.
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 سؤال الدراسة الثاني:   2.1.4

المسييييتخدمة فييييي  االدارييييية ودة وشييييفافية المخرجييييات الناتجيييية ميييين نظييييم المعلوميييياتمييييا مييييدى دقيييية وجيييي

 المستشفى األهلي في مدينة الخليل؟

ولإلجابيييية عيييين هييييذا السييييؤال اسييييتخرجت المتوسييييطات الحسييييابية واالنحرافييييات المعيارييييية السييييتجابات 

ت المسيتخدمة المبحيوثين نحيو درجية ميدى دقية وجيودة وشيفافية المخرجيات الناتجية مين نظيم المعلوميا

 ( اآلتي:  2.4في المستشفى األهلي في مدينة الخليل، وذلك حسب ما هو موضح في جدول رقم ) 

: المتوسيييطات الحسيييابية واالنحرافيييات المعياريييية السيييتجابات المبحيييوثين نحيييو ميييدى دقييية 2.4جيييدول 

مدينية فيي المستشيفى األهليي  وجودة وشفافية المخرجات الناتجة مين نظيم المعلوميات المسيتخدمة فيي

 الخليل.

رقـــــــــم 

 العبارة

مييدى دقيية وجييودة وشييفافية المخرجييات الناتجيية ميين نظييم 

المسييتخدمة فييي المستشييفى األهلييي  االدارييية المعلومييات

 في مدينة الخليل

المتوســـــــــــــط 

 الحسابي

االنحــــــــــــراف 

 المعياري
 الدرجة

1 
من  تمكني الحالية هي أنظمة لألنظمةخالل استخدامي 

 ات في حالة فقدانها .استرجاع البيانات والمعلوم

4.0000 0.50529 
 مرتفعة

15 
البيانات التي يتم طلبها من األنظمة متعلقة فقط 

 بالوظيفة التي يقوم بها المستخدم .

3.9167 0.82083 
 مرتفعة

10 

اكتشاف األخطاء  تساعد على  األنظمة الحالية أرى أن

 في حالة تم ادخال بيانات خاطئة من قبل المستخدم .

 

3.8542 0.96733 

 مرتفعة
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14 
 االداريةالمعلومات التي توفرها أنظمة المعلومات أرى أن 

 للمستخدم معلومات حديثة .

3.8333 0.75324 
 مرتفعة

12 
أشعر بأن السرعة التي توفرها أنظمة المعلومات االدارية 

 في تقديم المعلومات ال تتناقض مع كونها معلومات دقيقة.

3.6458 0.66811 
 مرتفعة

13 

 من خالل استخدامي ألنظمة المعلومات االدارية أرى أن

أن يعدل على البيانات في حالة وجود يستطيع المستخدم 

 .أخطاء 

3.6458 .88701 

 مرتفعة

 مرتفعة 44462. 3.8160 الدرجة الكلية

 (2.4جدول رقم )

 

ت الناتجيية ميين ( أن الدرجيية الكلييية ميدى دقيية وجييودة وشيفافية المخرجييا2.4يتضيح ميين الجييدول رقيم ) 

المسييتخدمة فييي المستشييفى األهلييي فييي مدينيية الخليييل كانييت بدرجيية مرتفعيية  االدارييية نظييم المعلومييات

 (. 0.44462( واالنحراف المعياري ) 3.8160حيث بلغ المتوسط الحسابي )

خيالل اسيتخدامي ( وهيي " 1كما تبين جميع الفقرات كانت بدرجة مرتفعة، وأن أعلى فقرة كانت رقم ) 

" بمتوسيط حسيابي  من استرجاع البيانات والمعلومات في حالة فقيدانها . تمكني نظمة الحالية هي أنظمةلأل

متعلقية  االدارييةالبيانات التي يتم طلبها من األنظمة أرى أن ( وهي "  15(، تالها فقرة رقم ) 4.0000)

( وهييي " 10فقيرة رقييم ) (، تالهييا 3.9167" بمتوسييط حسيابي )فقيط بالوظيفيية التيي يقييوم بهيا المسييتخدم .

اكتشيييياف األخطيييياء فييييي حاليييية تييييم ادخييييال بيانييييات خاطئيييية ميييين قبييييل  تسيييياعد علييييى  األنظميييية الحالييييية أرى أن

المعلوميات التيي أرى أن ( وهيي "  14)   (، تالهيا فقيرة رقيم 3.8542" بمتوسط حسيابي ) المستخدم .

(،  ثم فقرة رقم 3.8333سط حسابي )" بمتو للمستخدم معلومات حديثة  االداريةتوفرها أنظمة المعلومات 
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أشييعر بييأن السييرعة التييي توفرهييا أنظميية المعلومييات االدارييية فييي تقييديم المعلومييات ال تتنيياقض ( وهييي "  12)

ميين خييالل ( وهييي "  13(، وأخيييرا فقييرة رقييم )3.6458" بمتوسييط حسييابي )مييع كونهييا معلومييات دقيقيية.

أن يعييدل علييى البيانييات فييي حاليية وجييود يسييتطيع تخدم المسيي اسييتخدامي ألنظميية المعلومييات االدارييية أرى أن

 (.  3.6458" بمتوسط حسابي )أخطاء 

 مدى دقة وجودة وشفافية المخرجات الناتجة من نظم المعلوماتحول وتتفق نتيجة هذه الدراسة 

 المستخدمة في المستشفى األهلي في مدينة الخليل بدرجة مرتفعة مع نتيجة دراسة االدارية

(Dsouza,2012)  في عمل منظمات  ونظم المعلوماتبأن ارتفاع استخدام الحوسبة والتكنولوجيا

ووفرت  ،الرعاية الصحية قد أدى إلى إحداث تغيير جذري في جودة أداء منظمات الرعاية الصحية 

لها تأثير على أداء منظمات  االدارية هذه الدراسة دليل عملي " تجريبي" حول أن نظم المعلومات

دقة وجودة تاح األهم والرئيسي إلدارة هي المف االدارية وأن نظم المعلومات ،صحية الرعاية ال

 . في تحسين جودة األداء اهتمام  االدارية وقد تلقت نظم المعلومات ، المعلومات المتوفرة

  

 سؤال الدراسة الثالث: 3.1.4

 األهلي في مدينة الخليل؟في المستشفى  االدارية ما هي محفزات االستخدام األمثل لنظم المعلومات

ولإلجابيييية عيييين هييييذا السييييؤال اسييييتخرجت المتوسييييطات الحسييييابية واالنحرافييييات المعيارييييية السييييتجابات 

فيي المستشيفى األهليي فيي  االدارية المبحوثين نحو درجة محفزات االستخدام األمثل لنظم المعلومات

 ( اآلتي: 3.4مدينة الخليل، وذلك حسب ما هو موضح في جدول رقم ) 

: المتوسييطات الحسييابية واالنحرافييات المعيارييية السييتجابات المبحييوثين نحييو محفييزات 3.4) )جييدول 

 . في المستشفى األهلي في مدينة الخليل االدارية االستخدام األمثل لنظم المعلومات
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رقــــــــــم 

 العبارة

فييييييي  االدارييييييية محفييييييزات االسييييييتخدام األمثييييييل ليييييينظم المعلومييييييات

 لالمستشفى األهلي في مدينة الخلي

المتوســــــــط 

 الحسابي

االنحــــــــــراف 

 المعياري
 الدرجة

11 
من خالل استخدامي ألنظمة المعلومات االدارية ارى أن المستخدم 

 التي يريدها بشكل سهل وسريع. الوصول للمعلومات يستطيع

4.0417 0.65097 
 مرتفعة

2 
المستخدمة في  االداريةمن وجهة نظري تعمل أنظمة المعلومات 

 ر المعلومات الالزمة لمتخذي القرارات المستشفى على توفي

4.0000 0.68417 
 مرتفعة

3 

الحالية أرى أنها  االداريةمن خالل استخدامي ألنظمة المعلومات 

، حيث تقوم بجميع الوظائف التي يحتاجها  أنظمة متكاملة

 المستخدمون .

3.5625 0.84818 

 مرتفعة

4 
اعد على التواصل الحالية تس االداريةأعتقد أن أنظمة المعلومات 

 مع المستشفيات األخرى.

3.2708 0.84399 
 متوسطة

 مرتفعة 0.47441 3.7187 الدرجة الكلية

 (3.4جدول رقم )

 

 ( أن الدرجييية الكليييية لمحفيييزات االسيييتخدام األمثيييل لييينظم المعلوميييات 3.4يتضيييح مييين الجيييدول رقيييم ) 

فعيية حيييث بلييغ المتوسييط الحسييابي فييي المستشييفى األهلييي فييي مدينيية الخليييل كانييت بدرجيية مرت االدارييية

 (. 0.47441( واالنحراف المعياري ) 3.7187)

مين ( وهيي "  11كما تبين الفقرات الثالث األولى كانت بدرجية مرتفعية، وأن أعليى فقيرة كانيت رقيم ) 

التييي يريييدها  الوصييول للمعلومييات يسييتطيعخييالل اسييتخدامي ألنظميية المعلومييات االدارييية ارى أن المسييتخدم 

من وجهة نظري تعمل ( وهي "  2(، تالها فقرة رقم ) 4.0417" بمتوسط حسابي )هل وسريع.بشكل س
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"  المسيييتخدمة فيييي المستشيييفى عليييى تيييوفير المعلوميييات الالزمييية لمتخيييذي القيييرارات االدارييييةأنظمييية المعلوميييات 

ميين خييالل اسييتخدامي ألنظميية المعلومييات ( وهييي "  3(، تالهييا فقييرة رقييم ) 4.0000بمتوسييط حسييابي )

 "حيييييث تقييييوم بجميييييع الوظييييائف التييييي يحتاجهييييا المسييييتخدمون  ، الحالييييية أرى أنهييييا أنظميييية متكامليييية االدارييييية

الحاليية  االدارييةأعتقيد أن أنظمية المعلوميات  "( وهيي 4(، وأخيرا فقرة رقم ) 3.5625بمتوسط حسابي )

 (.  3.2708" بدرجة متوسطة وبمتوسط حسابي )تساعد على التواصل مع المستشفيات األخرى

فييي المستشييفى  االدارييية وتتفييق نتيجيية هييذه الدراسيية ميين محفييزات االسييتخدام األمثييل ليينظم المعلومييات

( بحيييث أظهييرت  2010،مصييباح دويييك) األهلييي فييي مدينيية الخليييل بدرجيية مرتفعيية مييع نتيجيية دراسيية

هييذه الدراسيية أن نظييام المعلومييات الصييحي المحوسييب المسييتخدم حاليييا فييي مستشييفى غييزة األوروبييي 

   يييؤثر بصييورة جيييدة علييى مجيياالت األعمييال الطبييية واإلدارييية وكييذلك علييى القييرارات الطبييية واإلدارييية 

حييييث أظهيييرت هيييذه الدراسييية بيييأن قاعيييدة المعرفييية )البيانيييات( فيييي  (Dsouza,2012)وميييع دراسييية  ،

 االداريييية ليييذلك يجيييب أن تكيييون نظيييم المعلوميييات ،المجيييال الطبيييي كبييييرة جيييدا وتنميييو بشيييكل متسيييارع 

( 2005، واختلفت نتيجية هيذه الدراسية ميع دراسية )سيوار اليذهب  ،رابطة ومتكاملة داخل المنظمة مت

 .لومات الصحية التي أظهرت أن بعض األطباء ال يستطيعون االستفادة من المع

 

 سؤال الدراسة الرابع: 4.1.4

 لنظم المعلومياتللتحديات التي تحول دون االستخدام األمثل  ما هي درجة تجاوز المستشفى األهلي

 ؟داخلها  االدارية
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ولإلجابيييية عيييين هييييذا السييييؤال اسييييتخرجت المتوسييييطات الحسييييابية واالنحرافييييات المعيارييييية السييييتجابات 

فيييي المستشيييفى  االدارييية المبحييوثين نحيييو درجيية تجييياوز تحييديات االسيييتخدام األمثيييل ليينظم المعلوميييات

 ( اآلتي:   4.4) األهلي في مدينة الخليل، وذلك حسب ما هو موضح في جدول رقم 

: المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات المبحوثين نحو تجاوز تحيديات 4.4جدول 

 االستخدام األمثل لنظم المعلومات في المستشفى األهلي في مدينة الخليل

 

رقـــــــــم 

 العبارة

 االدارييةتجاوز تحديات االستخدام األمثل لنظم المعلومات 

 ي في مدينة الخليلفي المستشفى األهل

المتوســــــــط 

 الحسابي

االنحـــــــــــــراف 

 المعياري
 الدرجة

17 
داخل المستشفى  االداريةأرى أن استخدام أنظمة المعلومات 

 يتم ضمن أخالقيات العمل .

4.1250 0.70334 
 مرتفعة

16 
البنية التحتية الالزمة لدعم أنظمة  رتوفأرى ان المستشفى 

 المستخدمة . االداريةالمعلومات 

4.0208 0.75764 
 مرتفعة

18 
أشعر بأن هناك ايمان من اإلدارة العليا بأن أنظمة المعلومات 

 تحقق أهداف المستشفى على المدى البعيد . االدارية

3.9583 0.74258 
 مرتفعة

19 

أرى أن هنالك إدراك من اإلدارة العليا بضرورة توفير 

ات االحتياجات والمتطلبات الالزمة لتحقيق أنظمة المعلوم

 داخل المستشفى . االدارية

3.8750 0.60582 

 مرتفعة

 مرتفعة 0.54939 3.9948 الدرجة الكلية

 (4.4جدول رقم )
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( أن الدرجة الكلية لتجاوز تحديات االستخدام األمثل لنظم  4.4يتضح من الجدول رقم ) 

حيث بلغ المتوسط في المستشفى األهلي في مدينة الخليل كانت بدرجة مرتفعة  االدارية المعلومات

 (. 0.54939( واالنحراف المعياري ) 3.9948الحسابي )

أرى أن ( وهي "  17كما تبين جميع الفقرات كانت بدرجة مرتفعة، وأن أعلى فقرة كانت رقم ) 

" بمتوسط حسابي  داخل المستشفى يتم ضمن أخالقيات العمل  االداريةاستخدام أنظمة المعلومات 

البنية التحتية الالزمة لدعم أنظمة  رتوفأرى ان المستشفى ( وهي  16رقم ) (، تالها فقرة 4.1250)

أشعر ( وهي "  18(، تالها فقرة رقم ) 4.0208" بمتوسط حسابي )المستخدمة  االداريةالمعلومات 

 "أهداف المستشفى على المدى البعيدتحقق  االداريةبأن هناك ايمان من اإلدارة العليا بأن أنظمة المعلومات 

أرى أن هنالك إدراك من اإلدارة العليا ( وهي "  19(، وأخيرا فقرة رقم ) 3.9583بمتوسط حسابي )

" داخل المستشفى  االداريةبضرورة توفير االحتياجات والمتطلبات الالزمة لتحقيق أنظمة المعلومات 

 (.3.8750بمتوسط حسابي )

 دون االستخدام األمثل لينظم المعلوميات وتتفق نتيجة هذه الدراسة من حيث أن التحديات التي تحول

 (Dsouza,2012) في المستشفى األهلي في مدينة الخليل بدرجة مرتفعة مع نتيجية دراسية االدارية

 االدارييييية تشييييير إلييييى أن هنالييييك اعترافييييا متزايييييدا ميييين المسييييؤولين عيييين أهمييييية نظييييم المعلوميييياتالتييييي 

 لصحية وتتفق مع دراسةهمية في منظمات الرعاية اواستخدامها كمورد بالغ األ

 (G. Knnabiran,2010 حييث أظهيرت نتيائج هيذه الدراسية أن المنيافع المتوقعية مين التكنولوجييا )

كن الشركات الصغيرة والمتوسطة على اعتمياد تكنولوجييا متقدمية ولكنهيا الحديثة والضغط التنافسي م

تعارضت مع هذه الدراسة في عدم وجيود القيدرة الماليية وعيدم تيوفر العمالية التيي ليديها الخبيرة الكافيية 

واختلفييت مييع دراسيية  ،ى الحييد ميين تبنييي هييذه التكنولوجيييا للتعامييل مييع التكنولوجيييا المتقدميية عملييت عليي

( بحييييث أظهيييرت هيييذه الدراسييية بيييأن هناليييك معوقيييات تحيييد مييين فاعليييية نظيييم 2010 ،كمصيييباح دويييي)

http://www.emeraldinsight.com/search.htm?ct=all&st1=G.+Kannabiran&fd1=aut
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 عيدم تيوفر التيدريب الكيافي  ،المعلومات الصحية ومن أهمها : ضيعف اإلعتميادات الماليية المطلوبية 

 .نقص الرؤية نحو ضرورة التخطيط الشامل لتطبيقات الصحة االلكترونية  ،

 

 فرضيات الدراسة  2.4

 بار فرضيات الدراسة: فيما يأتي اخت

 فرضية الدراسة األولى:  1.2.4

  ( ال توجيييد عالقييية ارتباطييييه ذات داللييية إحصيييائية عنيييد مسيييتوى الدالليييةα ≤ 0.05  بيييين نظيييم  )

العيييياملين فييييي  االداريييييين المييييوظفين المعلومييييات االدارييييية المطبقيييية والمسييييتخدمة وبييييين جييييودة أداء

   .المستشفى األهلي في مدينة الخليل

  ( Person Correlationق مين صيحة الفرضيية األوليى تيم إيجياد معاميل ارتبياط بيرسيون ) وللتحقي

 (  اآلتي:5.4، وذلك كما في الجدول ) 

نظييييم المعلومييييات االدارييييية المطبقيييية والمسييييتخدمة وبييييين جييييودة أداء  العالقيييية بييييين : 5.4جدول 

 .في المستشفى األهلي  الموظفين االداريين

 (5.4جدول رقم )

ة المستخدمة في نظم المعلومات االداري

 المستشفى األهلي  

 جودة أداء الموظفين االداريين  

نمعامل ارتباط بيرسو  
مستوى الداللة  

 المحسوب 

0.435** 0.002 
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( أن معاميل االرتبياط  6.4ضح من خالل االطالع على النتائج الواردة في الجيدول السيابق رقيم ) تي

 االدارييية نظييم المعلومييات فييي المستشييفى األهلييي ومتغييير  المييوظفينجييودة أداء بييين كييل ميين متغييير 

( حييث تبيين أن  α≤  0.05 ( وهو دال إحصائيًا عند مسيتوى الداللية )  0.435بلغ )  المستخدمة

،  α    0.05وهييو أقييل ميين مسييتوى الدالليية المحييدد مسييبقًا   0.002مسييتوى الدالليية المحسييوب   

نظييم  اسييتخدامالمتغيييرين، فكلمييا زاد وذات دالليية إحصييائية بييين  ممييا ُيشييير إلييى وجييود ارتبيياط طييردي

زادت جييييييودة أداء المييييييوظفين االداريييييييين داخييييييل  االدارييييييية وتطبيقهييييييا بالشييييييكل الصييييييحيح  المعلومييييييات

 المستشفى .

 فرضية الدراسة الثانية:  2.2.4

  ( ال توجييد عالقيية ارتباطيييه ذات دالليية إحصييائية عنييد مسييتوى الداللييةα ≤ 0.05 بييين  ) اسييتخدام 

وللتحقيق  فيي المستشيفى األهليي جودة المعلوميات المتيوفرة لألفيراد االدارييينو  نظم المعلومات االدارية

، وذلك كما  ( Person Correlation )من صحة الفرضية الثانية تم إيجاد معامل ارتباط بيرسون 

 (  اآلتي: 6.4في الجدول ) 

ريييية المطبقييية وميييدى جيييودة المعلوميييات المتيييوفرة نظيييم المعلوميييات االداالعالقييية بيييين  : 6.4جدول 

  : لألفراد االداريين في المستشفى األهلي

 (6.4)جدول رقم 

استخدام نظم المعلومات االدارية في المستشفى 

 األهلي 

 .جودة المعلومات المتوفرة لألفراد االداريين

نمعامل ارتباط بيرسو  
مستوى الداللة  

 المحسوب 

0.635** 0.000 
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( أن معاميل االرتبياط  7.4ضح من خالل االطالع على النتائج الواردة في الجيدول السيابق رقيم ) يت

للمييوظفين ر جييودة المعلومييات المتييوفرة ومتغييي نظييم المعلومييات االدارييية  اسييتخدام بييين كييل ميين متغييير

 لدالليية ( وهيو دال إحصيائيًا عنييد مسيتوى ا 0.635بلييغ )   االدارييين فييي المستشيفى األهليي االدارييين

 ( α≤  0.05    حييث تبيين أن مسيتوى الداللية المحسيوب ) وهيو أقيل مين مسيتوى الداللية 0.000

بييييين ، ممييييا ُيشييييير إلييييى وجييييود ارتبيييياط طييييردي وذات دالليييية إحصييييائية α    0.05المحييييدد مسييييبقًا  

اسييييتخدام أنظميييية المعلومييييات االدارييييية بالشييييكل الصييييحيح وبشييييكل يييييدعم كافيييية  المتغيييييرين، فكلمييييا زاد

االدارييييييين داخيييييل  لميييييوظفينمليييييات داخيييييل المستشيييييفى األهليييييي زادت جيييييودة المعلومييييات المتيييييوفرة لالع

 . المستشفى 

 فرضية الدراسة الثالثة: 3.2.4. 

  ( ال توجيييد عالقييية ارتباطييييه ذات داللييية إحصيييائية عنيييد مسيييتوى الدالليييةα ≤ 0.05 بيييين محفيييزات  )

اعتمادييييية فى األهلييييي فييييي مدينيييية الخليييييل فييييي المستشيييي االدارييييية االسييييتخدام األمثييييل ليييينظم المعلومييييات

وللتحقيق مين صيحة الفرضيية الثانيية تيم إيجياد معاميل ارتبياط الموظفين االدارييين عليى هيذه األنظمية 

 (  اآلتي: 7.4(، وذلك كما في الجدول )  Person Correlationبيرسون ) 

فييي المستشييفى  ريييةاالدا العالقيية بييين محفييزات االسييتخدام األمثييل ليينظم المعلومييات : 7.4جدول 

 . واعتمادية الموظفين على هذه األنظمة  األهلي
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محفزات لالستخدام األمثل ألنظمة المعلومات 

 االدارية داخل المستشفى األهلي 

اعتمادية الموظفين على أنظمة المعلومات 

  االدارية

نمعامل ارتباط بيرسو  
مستوى الداللة  

 المحسوب 

0.626** 0.000 

 (7.4م )جدول رق

( أن معاميل االرتبياط 7.4يتضح من خالل االطيالع عليى النتيائج اليواردة فيي الجيدول السيابق رقيم ) 

فيييي المستشيييفى األهليييي ومتغيييير  االعتماديييية عليييى أنظمييية المعلوميييات االدارييييةبيييين كيييل مييين متغيييير 

( وهو دال  0.626في المستشفى األهلي بلغ )  االدارية محفزات االستخدام األمثل لنظم المعلومات

 0.000( حييث تبيين أن مسيتوى الداللية المحسيوب    α≤  0.05 إحصائيًا عند مسيتوى الداللية ) 

، مما ُيشيير إليى وجيود ارتبياط طيردي وذات α    0.05وهو أقل من مستوى الداللة المحدد مسبقًا  

فيي  االداريية  اتوميداللة إحصائية بين المتغيرين، فكلما زادت محفزات االستخدام األمثل لينظم المعل

، وبالتيالي تيم رفيض الفرضيية االعتماديية عليى هيذه األنظمية فيي المستشيفى المستشفى األهليي زادت 

 الصفرية الثالثة.

 

 فرضية الدراسة الرابعة:  4.2.4

  ( ال توجيييد عالقييية ارتباطييييه ذات داللييية إحصيييائية عنيييد مسيييتوى الدالليييةα ≤ 0.05  بيييين تجييياوز  )

االستخدام األمثل لنظم المعلومات في المستشفى األهلي و  ومات االدارية ومشاكل نظم المعل تحديات
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 Personفي مدينة الخليل وللتحقيق مين صيحة الفرضيية الثانيية تيم إيجياد معاميل ارتبياط بيرسيون ) 

Correlation  ( وذلك كما في الجدول ،)اآلتي:8.4  ) 

لوميييات االداريييية فيييي المستشيييفى معيقيييات ومشييياكل أنظمييية المعالعالقييية بيييين تجييياوز  :( 8.4) جدول

 . لهذه األنظمة فيها االستخدام األمثل و  األهلي 

 

استخدام نظم  معيقات ومشاكلتجاوز  

  المعلومات االدارية داخل المستشفى األهلي

  ت االدارية االستخدام األمثل لنظم المعلوما

ونمعامل ارتباط بيرس  
مستوى الداللة  

 المحسوب 

0.555** 0.000 

 (8.4جدول رقم )

( أن معامل االرتباط  8.4يتضح من خالل االطالع على النتائج الواردة في الجدول السابق رقم ) 

 مشاكل ومعيقات ومتغير تجاوز االستخدام األمثل لنظم المعلومات االداريةبين كل من متغير 

 وى الداللة مست وهو دال احصائيا عند (  0.626بلغ ) استخدام نظم المعلومات االدارية 

 ( α≤  0.05   حيث تبين أن مستوى الداللة المحسوب )من مستوى الداللة وهو أقل  0.000

، مما ُيشير إلى وجود ارتباط طردي وذات داللة إحصائية بين  α    0.05 المحدد مسبقاً 

انية مشاكل ومعيقات استخدام نظم المعلومات االدارية زادت االمك، فكلما زاد تجاوز   المتغيرين

، وبالتالي تم رفض الفرضية  في المستشفى األهليلالستخدام األمثل لنظم المعلومات االدارية 

 الصفرية الرابعة.
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 الفصـــل الخامس  
 

 ياتالنتائج واالستنتاجات والتوص           

 

 

    نتائج الدراسة 

 

  استنتاجات الدراسة 

 

 توصيات الدراسة 
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 النتائج  1.5

ل أسئلة الدراسة ، واختبار الفرضيات فقد توصل فريق البحث إلى العديد من النتائج بناًء على تحلي

 وهي على النحو اآلتي : 

 على زيادة فاعلية أداء الموظفين في  االدارية الدرجة الكلية لمدى تأثير أنظمة المعلومات

ة مرتفعة المستشفى األهلي في مدينة الخليل من وجهة نظر الموظفين اإلداريين كانت بدرج

(. وكانت أكثر  0.53627 ( واالنحراف المعياري ) 3.8583حيث بلغ المتوسط الحسابي ) 

فقرات أنظمة المعلومات تأثيرا على زيادة فاعلية أداء الموظفين هي : أنها تعمل على زيادة 

للتغيير والتعديل حسب حاجة  األنظمة الحالية قابلةسرعة أداء العمل بشكل ملحوظ ، تالها 

لمستخدم ، تالها األنظمة الحالية ال تحتاج إلى فترة طويلة من التدريب لسهولة التعامل معها ا

 .  وأخيرا المعلومات التي توفرها األنظمة الحالية تعد كافية للمستفيدين من هذه األنظمة

 االدارية الدرجة الكلية لمدى دقة وجودة وشفافية المخرجات الناتجة من نظم المعلومات 

خدمة في المستشفى األهلي في مدينة الخليل كانت بدرجة مرتفعة حيث بلغ المتوسط المست

(. وكانت أكثر فقرات أنظمة 0.44462( واالنحراف المعياري ) 3.8160الحسابي )

المعلومات تأثيرا على دقة وجودة وشفافية المخرجات الناتجة من نظم المعلومات المستخدمة 

ن استرجاع البيانات والمعلومات في حالة فقدانها ، تالها هي : تمّكن األنظمة الحالية م

البيانات التي يتم طلبها من األنظمة متعلقة فقط بالوظيفة التي يقوم بها المستخدم ، تالها 

تستطيع األنظمة الحالية اكتشاف األخطاء في حالة تم ادخال بيانات خاطئة من قبل المستخدم  

نظمة للمستخدم معلومات حديثة، تالها السرعة التي توفرها تالها المعلومات التي توفرها األ
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األنظمة في تقديم المعلومات ال تتناقض مع كونها معلومات دقيقة ، وأخيرا يستطيع المستخدم 

 أن يعدل على البيانات في حالة وجود أخطاء. 

 األهلي في في المستشفى  االدارية الدرجة الكلية لمحفزات االستخدام األمثل لنظم المعلومات

( واالنحراف  3.7187مدينة الخليل كانت بدرجة مرتفعة حيث بلغ المتوسط الحسابي )

(. وكانت أكثر فقرات أنظمة المعلومات تأثيرا على محفزات االستخدام 0.47441المعياري )

األمثل لنظم المعلومات هي : يستطيع المستخدم الوصول للمعلومات التي يريدها بشكل سهل 

الها  تعمل أنظمة المعلومات المستخدمة في المستشفى على توفير المعلومات وسريع ، ت

الالزمة لمتخذي القرارات ، تالها تعد أنظمة المعلومات الحالية أنظمة متكاملة ، حيث تقوم 

بجميع الوظائف التي يحتاجها المستخدمون ، وأخيرا  تساعد أنظمة المعلومات الحالية على 

 ت األخرى.  التواصل مع المستشفيا

 فيي المستشيفى األهليي  االداريية الدرجة الكلية لتجاوز تحديات االستخدام األمثل لنظم المعلوميات

( واالنحيييراف  3.9948فييي مدينييية الخليييل كانيييت بدرجييية مرتفعيية حييييث بليييغ المتوسييط الحسيييابي )

ل لينظم تأثيرا على تجاوز تحديات االستخدام األمثي فقراتالوكانت أكثر (. 0.54939المعياري )

داخيييل المستشيييفى ضيييمن أخالقييييات  االداريييية المعلوميييات هيييي : ييييتم اسيييتخدام أنظمييية المعلوميييات

العمل ، تالها توفر المستشفى البنية التحتية الالزمة لدعم أنظمة المعلومات المستخدمة ، تالهيا 

البعييد  هنالك إيمان من اإلدارة العليا بأن أنظمة المعلومات تحقق أهداف المستشفى عليى الميدى 

وأخييييرا هناليييك إدراك مييين اإلدارة العلييييا بضيييرورة تيييوفير االحتياجيييات والمتطلبيييات الالزمييية لتحقييييق 

 أنظمة المعلومات. 
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 نظم المعلومات االدارية المستخدمة متغير ارتباط طردي وذات داللة إحصائية بين وجود 

االدارية  نظم المعلومات استخدامفكلما زاد  جودة أداء الموظفين في المستشفى األهلي ومتغير

، وبالتالي تم موظفين االداريين داخل المستشفى زادت جودة أداء ال وتطبيقها بالشكل الصحيح 

 رفض الفرضية الصفرية األولى.

  متغير استخدام نظم المعلومات االدارية  في بين وجود ارتباط طردي وذات داللة إحصائية

استخدام أنظمة  ، فكلما زادة للموظفين االداريين المستشفى ومتغير جودة المعلومات المتوفر 

المعلومات االدارية بالشكل الصحيح وبشكل يدعم كافة العمليات داخل المستشفى األهلي زادت 

 . جودة المعلومات المتوفرة للموظفين االداريين داخل المستشفى 

  مثل لنظم متغير محفزات االستخدام األوجود ارتباط طردي وذات داللة إحصائية بين

، فكلما زادت المعلومات االدارية في المستشفى األهلي ومتغير االعتمادية على هذه النظم 

االعتمادية في المستشفى األهلي زادت  االدارية  محفزات االستخدام األمثل لنظم المعلومات

 . ، وبالتالي تم رفض الفرضية الصفرية الثالثةعلى هذه األنظمة في المستشفى 

  متغير تجاوز مشاكل ومعيقات استخدام نظم وذات داللة إحصائية بين رتباط طردي وجود ا

  ، فكلما زادالمعلومات االدارية داخل المستشفى األهلي ومتغير االستخدام األمثل لهذه النظم  

مشاكل ومعيقات استخدام نظم المعلومات االدارية زادت االمكانية لالستخدام األمثل  تجاوز

 ، وبالتالي تم رفض الفرضية الصفرية الرابعة. ات االدارية في المستشفى األهليلنظم المعلوم
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 االستنتاجات  5.2

االسييتنتاجات هييي مييدلوالت النتييائج ، وبالتييالي فييإن فريييق البحييث  ذكيير عييددا ميين االسييتنتاجات وهييي 

 على النحو اآلتي: 

 ات نظم المعلومات هناك حاجة لدى الموظفين في المستشفى األهلي لإلطالع على مستجد

 . لمساعدتهم بالحصول على المعلومات التي توفرها تلك النظم بسهولةاالدارية 

 االدارية يدرك الموظفون في المستشفى األهلي في مدينة الخليل مدى تأثير أنظمة المعلومات 

 على زيادة فاعلية أدائهم.

  الخليل بضرورة تجاوز تحدياتهنالك إدراك من اإلدارة العليا في المستشفى األهلي في مدينة 

واالحتياجات   على توفير البنية التحتية حيث تعمل االستخدام األمثل لنظم المعلومات االدارية

 . االدارية  أنظمة المعلوماتطوير والمتطلبات الالزمة لت

  معرفة الموظفين في المستشفى األهلي في تعديل البيانات في حالة وجود أخطاءقلة  . 

  االدارية ظفون بقلة تعاون فيما بينهم وعدم تبادل للخبرات في مجال نظم المعلوماتيشعر المو 

 .   ومشاركة المعرفة وهم بحاجة لدورات تدريبية في السلوك التنظيمي
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  التوصيات  5.3 

تم وضع مجموعة توصيات عامة للحفاظ ،  التي كانت بدرجات مرتفعة في ضوء نتائج الدراسة

 : ي ألنظمة المعلومات االدارية والتطوير عليها على الوضع الحال

 إدارة المستشفى األهلي مواكبة تطور نظم المعلومات ، لتحديث النظم  يوصي فريق البحث

التي توفرها للموظفين حتى يتمكنوا من االستفادة من المعلومات التي توفرها تلك النظم 

 بسهولة. 

 اد دليل بالمواقع والعناوين االلكترونية إدارة المستشفى األهلي إعد يوصي فريق البحث

للمستشفيات المحلية والعربية والدولية ، وتوعية الموظفين بطريقة استخدامه ، حتى تساعد 

الموظفين في المستشفى األهلي على التواصل مع المستشفيات  االدارية أنظمة المعلومات

 األخرى. 

  لي بعمل صيانة دورية لشبكة االنترنت ضرورة قيام إدارة المستشفى األهيوصي فريق البحث

طورات الطبية الداخلية الخاصة بها ، والعمل على تحديث اشتراكها الخارجي بما ينسجم مع الت

 ، وذلك حتى يتم تحديث نظم المعلومات بشكل دائم .اإلقليمية والدولية

  فز ، وخاصة إدارة المستشفى األهلي االهتمام بتنشيط وتطوير نظام الحوايوصي فريق البحث

في مجال تشجيع الموظفين الذين يمتلكون مهارات تقنية وتكنولوجية لنقلها إلى اآلخرين في 

وذلك حتى يتم استخدام التكنولوجيا الحديثة في تطوير األنظمة وخاصة  المستشفى األهلي ،

  معلومات االدارية داخل المستشفى .أنظمة ال
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 ع التكنولوجيا ) المعدات ، والبرمجيات ، وصي فريق البحث بالقيام بدراسة حول واقي

ومستخدميها ( ودورها في تحسين جودة الخدمات الطبية المقدمة في المستشفيات الحكومية 

 .  والخاصة في فلسطين
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 (1الملحق رقم )

 بسم هللا الرحمن الرحيم

 

 

 

 جامعة بوليتكنك فلسطين 

 كلية العلوم اإلدارية ونظم المعلومات 

 

 مدى فعالية استخدام أنظمة المعلومات اإلدارية في القطاع الصحياستبانة بحث بعنوان )
 المستشفى األهلي "( " حالة دراسة

 طيبة وبعدتحية  -سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاتهال

مدى فعالية استخدام أنظمة المعلومات اإلدارية في القطاع يقوم فريق البحث بدراسة حول )
وذلك استكماال لمتطلبات الحصول على درجة  المستشفى األهلي "( الصحي" حالة دراسة

دارة األعمال من كلية العلوم اإلدارية ونظم  البكالوريوس في تخصص نظم المعلومات وا 
 في جامعة بوليتكنك فلسطين .المعلومات 

بالتكرم في اإلجابة على أسئلة الدراسة بدقة  المساعدةتحقيق هدف الدراسة نرجو  ومن أجل
 وموضوعية لما في ذلك من أهمية على نتائج الدراسة .

ننا نؤكد لكم بأن المعلومات والبيانات الواردة ف ألغراض البحث ي هذه االستبانة ستستخدم فقط وا 
 تحاط بالسرية التامة.العلمي وس



 موافق موافق الســـــــــــــــــــؤال الرقم
 بشدة

 ال
 أدري

معارض  معارض
 بشدة

من استرجاع  أتمكن من خالل استخدامي للنظام الحالي 1
 البيانات والمعلومات في حالة فقدانها .

     

المستخدمة  االدارية تعمل أنظمة المعلوماتمن وجهة نظري   2
 في المستشفى على توفير المعلومات الالزمة لمتخذي القرارات 

     

أرى الحالية  االدارية نظمة المعلوماتمن خالل استخدامي أل 3
حيث تقوم بجميع الوظائف التي  , أنظمة متكاملةأنها 

 يحتاجها المستخدمون .

     

على  تساعد الحالية االدارية أنظمة المعلومات أعتقد أن 4
 التواصل مع المستشفيات األخرى.

     

  االدارية أنظمة المعلومات أن أرى ومن خالل استخدامي  5
 أداء العمل بشكل ملحوظ.على زيادة سرعة تعمل 

     

ال تحتاج إلى فترة  استخدامي لألنظمة الحالية فهي من خالل 6
 طويلة من التدريب لسهولة التعامل معها .

     

بلة للتغيير والتعديل حسب حاجة األنظمة الحالية قاأعتقد أن   7
 المستخدم.

     

المعلومات التي توفرها األنظمة الحالية تعد من وجهة نظري   8
 كافية للمستفيدين من هذه األنظمة.

     

من خالل استخدامي النظمة المعلومات االدارية الحالية فهي   9
تسهيل التواصل بين األقسام المختلفة في  علىتساعد أنظمة 

 المستشفى .

     

اكتشاف األخطاء في  تساعد على  األنظمة الحالية أرى أن 10
 حالة تم ادخال بيانات خاطئة من قبل المستخدم .

     

من خالل استخدامي ألنظمة المعلومات االدارية ارى أن  11
يريدها بشكل تي ال الوصول للمعلومات المستخدم يستطيع

 سهل وسريع.

     

في  أنظمة المعلومات االداريةالسرعة التي توفرها أشعر بأن  12
 تقديم المعلومات ال تتناقض مع كونها معلومات دقيقة.

     



 نظمة المعلومات االدارية أرى أنمن خالل استخدامي أل 13
أن يعدل على البيانات في حالة وجود يستطيع المستخدم 
 .أخطاء 

     

 االدارية المعلومات التي توفرها أنظمة المعلوماتأرى أن  14
 للمستخدم معلومات حديثة .

     

متعلقة  االدارية البيانات التي يتم طلبها من األنظمةأرى أن   15
 فقط بالوظيفة التي يقوم بها المستخدم .

     

البنية التحتية الالزمة لدعم أنظمة  أرى ان المستشفى توفر 16
 المستخدمة . االداريةالمعلومات 

     

 داخل المستشفى االدارية استخدام أنظمة المعلومات أرى أن 17
 ضمن أخالقيات العمل . يتم

     

 ايمان من اإلدارة العليا بأن أنظمة المعلومات أشعر بأن هناك 18
 تحقق أهداف المستشفى على المدى البعيد . االدارية

     

هنالك إدراك من اإلدارة العليا بضرورة توفير أرى أن   19
االحتياجات والمتطلبات الالزمة لتحقيق أنظمة المعلومات 

 االدارية

     

اكتشاف  اثناء استخدامي لنظام المعلومات أجد انه يتم 20
 األخطاء في حال تم ادخال البيانات الخاطئة للنظام.
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