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 ملخص                                             
  في   المؤسسيداء  في األ  ودورهاة  لكتروني اإلدارة اإل  تطلبات تطبيق م  التعرف إلىهدفت الدراسة       

وزارة    تحولمشكلة الدراسة من خالل    وتبرز  .ذوي العالقة  ر من وجهة نظ  ، وزارة الصحة الفلسطينية

فرضتها التغيرات العالمية، ففكرة التكامل والمشاركة  والتي  ة  لكترونيإلى اإلدارة اإل  الصحة الفلسطينية

فرض التقدم العلمي والتقني    وتوظيف المعلومات أصبحت أحد محددات النجاح ألي مؤسسة، كما

مور  ، كلها من األفي المؤسسة  دة المخرجات وضمان سالمة العمليات جو   رفعبوالمطالبة المستمرة  

ة والتي تعتمد على تطوير البنية المعلوماتية  لكتروني إلى التطور اإلداري نحو اإلدارة اإلالتي دعت  

،  وتحقيق جودة األداء المؤسسي  ،األعمالبصورة تحقق تكامل الرؤية ومن ثم أداء    ، داخل المؤسسة

األداء المؤسسي في وزارة    ودورها في  ةلكترونياإلدارة اإل  تطبيقمتطلبات  توى  مس  فةمعر مما يتطلب  

الفلسطينية المنهج  ،  الصحة  الدراسة  عينة    ،ليليتحال  الوصفي  اعتمدت  عشوائية، طبقية  واختيرت 

 الشمالية.  المحافظات  فيوزارة الصحة  ذوي العالقة في( من 263) ضمت 

أن      الدراسة  نتائج  ال  تطبيقمتطلبات    توى مس  أظهرت  لدى  اإللكترونية  ذوي اإلدارة  عاملين 

الفلسطينية "  يةت اإلدار المتطلباوجاء مجال "  (،42.3متوسطا  وبلغ )  جاء  العالقة في وزارة الصحة 

األولى )  ،بالمرتبة  قدره  حسابي  ب مرتفع  مستوى و   ،(3.72بمتوسط  "ينم،  مجال  جاء  المتطلبات  ا 

المرتبة األخيرة،البشرية بلغ )  " في  النتائج أن  أظهو   .متوسط  مستوى و   ،(3.13بمتوسط حسابي  رت 

وبتقدير    ،(3.54) ككل بلغ    األداء المؤسسيعلى مقياس  المتوسط الحسابي لتقديرات عينة الدراسة  

"متوسط،   مجال  الداخليةوجاء  العمليات  األولىكفاءة  بالمرتبة  قدره    ،"  حسابي    ،(3.64)بمتوسط 

، بمتوسط حسابي  انيةالث" في المرتبة  رضا الموظفين في الوزارةجال "، بينما جاء ممتوسط  مستوى و 



 م
 

ا  في متوسطات  إلى عدم وجود فروق دالة إحصائيوأشارت النتائج    .متوسط  مستوى و   ،(3.47)بلغ  

المؤسسي ال  األداء  وزارة  الفلسطينيةفي  وجود    ، عمرلاو   الجنس،  باختالف  صحة  إلى  أشارت  كما 

ل تبعا   إحصائيا   دالة  )فروق  العلميمتغيرات  الخبرةو ،  المؤهل  الوظيفي و ،  سنوات  ،  المسمى 

ستوى  حصائية عند مذات داللة إ  يجابية إ أشارت النتائج إلى وجود عالقة ارتباط   كما  (.المحافظةو 

( بين  α≤.05الداللة  اإللكترونية متطلبات  (  ااألد و   اإلدارة  في  اء  الفلسطينيةلمؤسسي  الصحة   ؛ وزارة 

وزارة الصحة الفلسطينية ألداء المؤسسي في  او   اإلدارة اإللكترونيةمتطلبات    نيب بلغ معامل االرتباط  و 

(.88).

شراك  ضحة إلسياسات وا  وزارة الصحةوضع    رةضرو بصي الباحثة   على نتائج الدراسة تو وبناء       

رضا الموظفين   مما يسهم في تحقيق   المتعلقة باألداء المؤسسي  هدافالموظفين في آلية وضع األ 

   .وزارةفي ال

  

 طينية،لبات اإلدارة اإللكترونية، األداء المؤسسي، وزارة الصحة الفلسفتاحية: متطالكلمات الم
 المحافظات الشمالية. 
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Abstract 

     The study aimed to find out the requirements of electronic management application 

and its role in institutional performance among the employees of ministry of health in 

the (Northern Governorates) of Palestine. The problem of the study is highlighted by the 

transformation of the Palestinian Ministry of Health to electronic management, which is 

imposed by global changes. The administrative development towards electronic 

management, which depends on the development of the information infrastructure 

within the institution in a way that achieves the integration of the vision and the 

performance and the achievement of the quality of institutional performance, which, 

requires to explore the level of application of electronic management and its role in 

institutional performance in the Palestinian Ministry of Health from the point of view of 

workers in the health sector. The study adopted the descriptive analytical approach, and 

a stratified random sample was chosen that included (263) employee of ministry of 

health in the (Northern Governorates) of Palestine. 

   The results of the study showed that the level of application of electronic management 

among relevant workers in the Palestinian ministry of health was medium with average 

(3.42), and the dimension of "administrative requirements" ranked first, with an average 

of (3.72), and high level, while the dimension of "human requirements" came in the last 

rank, with average of (3.13), and medium level. The results also showed that the 

average of the institutional performance was (3.54), with medium rating, the dimension 

of the "internal operations efficiency" ranked first, with an average of (3.64), and a 

medium rating, while the dimension of "staff satisfaction in the ministry" ranked last, 

with a average of (3.47), and medium level. The results of the study also showed that 

there were no statistically significant differences in the average of institutional 

performance among employees according to sex, and age variables, and statistically 

significant according to (educational qualification, years of experience, job title, 

governorate). The results also indicated a statistically significant positive correlation at 

the significant level (α≤.05) between the requirements of electronic management and 

institutional performance in the Palestinian ministry of health; where it reached (.88).  

Based on the results of the study, the researcher recommends, it is necessary for the 

Ministry of Health to develop clear policies to involve employees in the mechanism of 



 س
 

setting goals related to institutional performance, which contributes to achieving 

employee satisfaction in the Ministry. 

Key words: Requirements of electronic management, Institutional performance, 

Ministry of health in Palestine, Northern Governorates. 
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 األول  صلالف

 ومشكلتها  الدراسة خلفية

 المقدمة  1.1

لقد كان للتطورات، والتغيرات التكنولوجية، التي شهدها العالم في نهاية القرن العشرين، تأثير        

المستويات  و   كبير على  وااالالسياسية  أدى ظهو اإلجتماعية و القتصادية  كافة، حيث    بكة ر شدارية 

من    االنتقال، إلى  ت جاالالمفي جميع    اإللكترونية   ، والتوسع الهائل في استخدام الشبكات االنترنت 

  اإلدارة في بروز    ، وهذا ما ساهمترونيةاإللك  األساليب ، إلى    الاألعمالتقليدية في إنجاز    األساليب 

أهم  كترونيةاإلل أحد  تمثل  التي  المجال    االتجاهات ،  في  م)ب  اإلداري الحديثة  و ن  خرون،  آرزوق 

2018).        

سقوط كثير من  ا  عما تعلمناه ودرسناه، ويظهر ذلك في  يكاد يكون الواقع اإلداري الجديد مختلف      

الواقع عن   هذا  نتج عن  وقد  السابقة،  الدراسات  اعتمدت عليها  التي  والمنظومات  الفكرية  المفاهيم 

الم وتطبيقاتها  المعلومات  والمتجددة  تقنية  القتطورة  السنوات  فقد خالل  ذلك  وبفعل  الماضية،  ليلة 

وتغ المعاصرة  المنظمات  إلى  تأثرت  خدماتها  مدى  لتمتد  أدائها،  ومعايير  ومعامالتها  هياكلها  يرت 

ا  إلنجاز تعامالت متعدية حدود الزمان والمكان، لتصل إلى السرعة  خارج المواقيت الرسمية، سعي

  غيرات على كل من يتواجد في هذا العالم ألنها مظهر ذه التتشمل هو لمطلوبة،  والشفافية والنزاهة ا

 (. 2018، الشهري العولمة وتحدياتها )  زات إفراطية وأحد ظاهر الديمقرامن م

ة من ثمار المنجزات التقنية في العصر الحديث، حيث أدت التطورات لكترونيوُتعد اإلدارة اإل     

ل الدول لالستفادة رة إلى التفكير الجديد من قب، وابتكار تقنيات اتصال متطو في مجال االتصاالت 

الثو  منجزات  التقنية،  من  الحرة  وتقديم  باستخدام  األعمال،  إنجاز  في  االنترنت  وشبكات  اسوب 

ة، تسهم بفاعلية في حل العديد من المشكالت التي من أهمها  إلكترونين بطريقة  الخدمات للمواطني
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حكومية، فضال  عن تجنب  ظفين في المصالح والدوائر القوف لطوابير طويلة أمام المو التزاحم والو 

التي تقف حائال  دون تطور النظم اإلدارية الحالية، باإلضافة    ا من العوامللوساطة وغيره الروتين وا

يضَا ة من سرعة في إنجاز األعمال وتوفير الوقت والجهد، وهي ألكترونيما تتميز به اإلدارة اإل  إلى

التقن التطور  ثمار  اإحدى  فبعد  المعلومات وثورة االتصاالت  ي في مجال االتصاالت،  التي  نفجار 

التقلييها تطور أجهساعد عل العمل  دية  زة الحاسب اآللي في مجال الخدمات العامة لتطوير طرق 

لتقنية في  على طرق أكثر مرونة وفعالية من ناحية، ومن ناحية أخرى االستفادة من منجزات الثورة ا

 (.2012لفة )حامد، توفير الوقت والتك

يم الخدمات التي تتسم بالسرعة  ها على تقد من في قدرتتكة  لكترونيوال شك أن أهمية اإلدارة اإل     

إلى األفراد والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية، وذلك من خالل قدرتها  والفعالية وكفاءة األداء 

ن في  الهائل  التطور  مواكبة  التكنو على  والثورة  المعلومات  أـصبظم  والتي  المتصاعدة،  حت لوجية 

المجتمع لتقديم  ضروريا   توصفمطلبا   التي  المؤسسات  بالمؤسسية،    ات  على  لزاما   كان  هنا  من 

اإل اإلدارة  معطيات  المؤسسات لكتروني استثمار  بتلك  للعاملين  مهامها  تحقيق  في  وتبنيها  ة 

 (.2016ء )شواي، وللمستفيدين من خدماتها على حد سوا

أص      اللقد  داخل  بحت  للتغيير  منه  ال   أمرا    المؤسسات حاجة  أشبه،  مفر    ان نسإل ابحاجة    فهو 

ال  للماء والهواء فيه  تلوح  بيئة  خاصة في عالم  الغالبة على  السمة  التي أضحت  والتقلبات  تحديات 

تسمح    ال،  جديدة  وفرضت علينا قيما  الحياة سرعة ،    العمل اليوم، فقد تقارب العالم، وازدادت وتيرة

ئة تفكير جديدة  ق بي وخل  المواهب،استثمار  و والمبدعين،    االبداع، أو إهدار الوقت، واغتيال  لخمولبا

المستقبل،  م ونصاعة  النهوض،  أجل  بتوجهاته    وال ن  التغيير  أن  فياإليجابيةشك  يحمل  طياته    ، 

، لذا ما اصدم مع الواقع القديم  ثيرا  كمصاعب جمة، وأزمات جديدة، وينثر في طرقه أسئلة مؤرقة  

العيو   والتغيير  صالحاإلفعملية   مظاهر  معالجة  إلى  داخلواب  تهدف  ضمن    المؤسسات   لقصور 
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حساس بأهمية التغيير والتطوير، من إلل  دروسة، دون إلحاق الضرر بها، وتحدث استجابةخطة م

وفي هذه    فع مستوى أدائها،، ور المؤسسةأجل الخروج من واقع مأزوم، إلى واقع أفضل لضمان بقاء  

ة  مستخدم  جبهة تغيير  لفة، لتشكيلصهر جهود القيادة والموظفين بتياراتهم ورغباتهم المختلعملية تن ا

     .(2015الي، جبال)  والموارد  األساليب  في ذلك شتى

ويعتبر األداء المؤسسي مفهوم حديث في مجال اإلدارة، ومن النظريات الحديثه وله أساليب        

هداف المرجوة للمؤسسات بغض النظر عن طبيعة عملها، والخدمات  ومتطلبات ومعايير لتحقيق األ

و الت تقدمها،  مي  منظومة  مع هو  تفاعلها  ضوء  في  المنظمة  أعمال  لنتاج  بيئتها    تكاملة  عناصر 

أنشطة   تتضمن  متكاملة  عملية  المؤسسي  األداء  تطوير  عملية  فإن  وبالتالي  والخارجية،  الداخلية 

وتتم  ككل،  للمنظمة  وشاملة  لتحقيق    مخططة  سعيا   صحيحة،  ورؤية  واضحة  استراتيجيات  وفق 

وغايا المنظمة.  أهداف  المت  الهيكل  واألداء  منها  مكونات  عدة  يتضمن  واسع  مجال  ؤسسي 

اإلدارية،  والمهارات  المستخدمة،  والتكنولوجيا  البشرية،  والموارد  العمل،  وتصميم  التنظيمي، 

التع فإن  تقدم  مما  وبالرغم  والبيئة،  اإلنجاز،  واألهداف،  بمدى  مرتبط  المؤسسي  األداء  عن  بير 

 (.2013نجازها ألهدافها )المحاسنة، منظمات في إذي تحققه الوبالتالي النجاح ال

ة أصبحت تشكل منعطفا  مهما  على صعيد التطبيق في المؤسسات  لكترونيأن اإلدارة اإلوكون       

لما   وذلك  خاص،  بشكل  الصحية  والمؤسسات  عام،  بشكل  في  العامة  أهمية  من  الصحية  للخدمة 

 عن الغذاء مما يستدعي إيالء هذا ال يقل شأنا  جانب الصحي  حياة المواطنين، إذ أن االهتمام بال

مية القصوى إنسجاما  مع التطورات التي يشهدها على الصعيد العالمي،  جاءت فكرة القطاع األه

حيث   ن بينها وزارة الصحة الفلسطينية،ة في المؤسسات العامة والخاصة وملكترونيتطبيق اإلدارة اإل

ا العمل  تحويل  أهمية  إلىتشكل  المستشفيات    إلكترونيعمل    لتقليدي  داخل  العمل  وييسر  يسهل 

الصحة، وقد تم البدء بتطبيق برنامج الحوكمة في مديريات الصحة بالتعاون مع مجلس    ومديريات 
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و  دراسة  إلى  الباحثة  دعا  الذي  األمر  الفلسطيني،  اإلدارة  الوزراء  متطلبات  توافر  درجة  معرفة 

 الصحة الفلسطينية. وزارة ء المؤسسي بة وعالقتها باألدالكتروني اإل

 مشكلة الدراسة وأسئلتها 2.1

الكبير في  ا   نظر       المعلومات   مجالللتطور  استخدام تكنولوجيا  تتسابق في  المؤسسات  أخذت   ،

شبداري اإلل  المجا   في  االبتكارات أحدث   ظهور  وساعد  تأثي   االنترنت كة  ،  أكثر  جعلها  في   را  في 

المؤسساإ هذه  أعمال  دفع  نجاز  ما  اعتمادا    أن  لمؤسسات ابت،  تكنولوجيا    كبيرا    تعتمد  على 

تبسيط  استخدام    ألنالمعلومات،   المتطورة يساعد على  المؤسساتيةالتكنولوجيا  وتقليل    ،اإلجراءات 

،  اإللكترونية  اإلدارةظهر مصطلح    المتزايدة  رات غي التالورق إلى أقل ما يمكن، ونتيجة هذه    استخدام

جوه يكمن  فالتي  وفلسفتها  ف  يري تغ   إحداث   يرها  العاملين جذري  وتفاعل  وأسلوب  نمط  في    ي 

باعتبار أن  المؤسسة للعاملين في  األداء،  التميز من تطبيقات   ةالمؤسس  الوظيفي  الذي يحقق    هو 

اإللكتاست اإلدارة  من  رونيةخدام  وذلك  الوقت،  ميال  خالل،  توفير  ناحية  من  عليه  تضيفها  التي  زة 

 (.2018بيعي، )العقابي والر  التكلفةو الجهد، و 

ة حتمية فرضتها التغيرات العالمية، ففكرة التكامل والمشاركة  لكتروني إن التحول إلى اإلدارة اإل     

لتقني  وتوظيف المعلومات أصبحت أحد محددات النجاح ألي مؤسسة، كما فرض التقدم العلمي وا

المستمرة   م بوالمطالبة  كلها  العمليات،  سالمة  وضمان  المخرجات  جودة  االمور  رفع  دعت ن  التي 

اإل اإلدارة  نحو  اإلداري  التطور  داخل لكترونيإلى  المعلوماتية  البنية  تطوير  على  تعتمد  والتي  ة 

المؤسس األداء  وتحقيق جودة  أداء األعمال  ثم  الرؤية ومن  تكامل  تحقق  بصورة  )عبد    يالمؤسسة 

 . (2018مطلب، ال

التحول  إ      واستكمال  اإللكترونية  اإلدارة  تطبيق  اإلدارةن  إلى  التقليدية  اإلدارة  اإللكترونية    من 

متكامل توليفة  والتشريعيةيتطلب  والمعلوماتية  التقنية  المكونات  من  متكامل  نظام  من  والبشرية    ة 
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وتأثي  أدوارها  تتكامل  التي  الجوهرية  العناصر  المتبادلةوالمعرفية وغيرها من  في سياق عملية    راتها 

 . (2018)الشهري،  في ظل المجتمع اإللكتروني الجديد سة التحول اإللكتروني إلدارة المؤس

اإل      اإلدارة  تطبيق  فكرة  جاءت  هنا  اللكترونيمن  وزارة  في  تشكلة  حيث  بأهمية    صحة،  توجه 

إلى  و تح التقليدي  العمل  الصحة    مما  لكترونياإلعمل  الل  مديريات  داخل  العمل  وييسر  يسهل 

والمر  المرضى  عدد  تزايد  فمع  المستشفوالمستشفيات،  وكذلك  الصحة  مديريات  في  يات، اجعين 

شكل توجه لدى  وبالتالي زيادة الملفات وطول فترة المراجعه واستخراج الملفات في العمل الورقي،  

بضر  الصحة  اإلوزارة  اإلدارة  تطبيق  المرضى لكترونيورة  ملفات  من  الكبير  العدد  استيعاب  ليتم  ة 

 ت.وحفظها في قواعد بيانا ا  لتسهيل الرجوع إليهاإلكترونيوأرشفتها 

عل    تقدم،  بناء   ما  الحظ ى  الرئيس    فقد   ،ةالباحثه  توما  السؤال  عن  لإلجابة  الدراسة  هذه  سعت 

 : اآلتي

  األداء المؤسسي في وزارة الصحة الفلسطينية  ودورها في  ةلكتروني اإلدارة اإل   متطلبات تطبيقما  

 ؟من وجهة نظر العاملين في القطاع الصحي

 : اآلتية  سئلةاأل الرئيس  السؤال من ويتفرع     

ة في وزارة الصحة الفلسطينية من وجهة  لكترونياإلدارة اإل تطبيق متطلبات مستوى ما  ال األول:سؤ ال

 ؟ عاملين في القطاع الصحينظر ال

في وزارة الصحة الفلسطينية من وجهة نظر العاملين في  األداء المؤسسي  توى مسما : السؤال الثاني

 ؟ القطاع الصحي 

د   :الثالثالسؤال    ذات  فروق  يوجد  مهل  بين  إحصائية  المؤسسي  اللة  األداء  وزارة  توسطات  في 

وعدد المسمى الوظيفي،  و هل العلمي،  مؤ الو الجنس،  )تعزى إلى متغيرات:  الصحة الفلسطينية  

 ؟ (العمر، والمحافظةسنوات الخبرة، 
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ارت  :الرابعالسؤال   عالقة  توجد  بين  هل  إحصائيا   دالة  تطبيق  تم باطية  اإلطلبات  ة  لكتروني اإلدارة 

 ؟ وزارة الصحة الفلسطينيةاء المؤسسي في د األو 

   فرضيات الدراسة .13

 لتحقيق أهداف الدراسة، وضعت الفرضيات اآلتية:      

  بين متوسطات   (α≤.05)  ند مستوى الداللةداللة إحصائية ع  ال توجد فروق ذات   :األولىالفرضية  

 .الجنسمتغير تعزى إلى  طينية لصحة الفلسفي وزارة ااألداء المؤسسي 

  بين متوسطات   (α≤.05)  ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  :الثانية  الفرضية

 . المؤهل العلمي زى إلى متغيرعتفي وزارة الصحة الفلسطينية األداء المؤسسي 

  بين متوسطات   (5α≤.0)  اللةال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الد   :الثالثة  الفرضية

 .عدد سنوات الخبرة  تعزى إلى متغيرفي وزارة الصحة الفلسطينية سسي األداء المؤ 

  بين متوسطات   ( α≤.05)  اللةال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الد   :الرابعة  الفرضية

 . يالمسمى الوظيف تعزى إلى متغيرفي وزارة الصحة الفلسطينية األداء المؤسسي 

  بين متوسطات   (α≤.05)  ستوى الداللةاللة إحصائية عند مال توجد فروق ذات د   :الخامسة  الفرضية

 . العمر تعزى إلى متغيرفي وزارة الصحة الفلسطينية األداء المؤسسي 

  بين متوسطات   (α≤.05)  ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  :السادسةالفرضية  

 . المحافظة تعزى إلى متغيرلصحة الفلسطينية ارة افي وز األداء المؤسسي 

إحصائية    :السابعةالفرضية   داللة  ذات  ارتباط  عالقة  توجد  الداللةال  مستوى  بين    (α≤.05)  عند 

 ة واألداء المؤسسي في وزارة الصحة الفلسطينية. لكترونياإلدارة اإل تطبيق  متطلبات 

  الدراسة أهداف 4.1

 ألهداف اآلتية: اسة إلى تحقيق اتسعى هذه الدر 
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 . ة في وزارة الصحة الفلسطينيةلكترونياإلدارة اإل متطلبات تطبيق ى تو مسالتعرف إلى  - أولا 

 .ة الفلسطينيةفي وزارة الصحاألداء المؤسسي   مستوى التعرف إلى  - اا ثاني

إلى    –  ثالثاا  اإلالتعرف  حولالداللة  المؤسسي  متوسطات    حصائية  الصحة  األداء  وزارة  في 

لالفلسطي تبعا   والمؤهل  )متغيرات:  نية  والمسمىالجنس،  الخبرة، الوظيف  العلمي،  سنوات  وعدد  ي، 

 (. العمر، والمحافظة

اال  الكشف عن  -  رابعاا  بين  إلعالقة  المؤسسي ة و لكترونياإلدارة اإلمتطلبات تطبيق  رتباطية  األداء 

 .في وزارة الصحة الفلسطينية

  لدراسةأهمية ا 5.1

بقدر أهمية البحث تكون جدواه وضوع البحث ومضمونه و لدراسة من خالل متكمن أهمية هذه ا    

 يجابي في خدمة أهدافه في المجتمع، وقد تمثلت أهمية هذه الدراسة البحثية في اآلتي: وأثره اإل

 : األهمية النظرية أولا 

 محاور: تتجلى أهمية الدراسة من الناحية النظرية في عدة      

رة  في وزاالمؤسسي  على األداءة  لكتروني إلاإلدارة اأثر    للدراسة بتناولها موضوعتتمثل األهمية النظرية   -1

ا  في ظل الظروف الحالية والتي ألمت بالبشرية من  كونها تتناول موضوعا حيويالصحة الفلسطينية  

 . 19انتشار لكوفيد 

اء المؤسسي قد  ، وما يعكسه ذلك على األد ة رونيلكتاإلدارة اإلتطوير    توفير قاعدة معرفية في مجال -2

 . ا الباحثون يستفيد منه

 : األهمية التطبيقية ثانياا 

 إضافة قاعدة بيانات جديدة ومقبولة؛ تسهم في: في أن تفيد نتائج الدراسة يؤمل     
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راجعة -1 تغذية  وصل  تقديم  بعين  نالمسؤولين  لألخذ  القرار  التوصيات  ب   االعتبارعي  القطاع أهم  في 

األ  الحكومية  والمؤسسات  تطبيق حول  ى  خر الصحي  اإل  متطلبات  عكسه على  توما    ةنيلكترو اإلدارة 

 األداء المؤسسي.

زيادة المعرفة لدى    إلىوالتي تسعى  م بعض المقترحات والتوصيات  تعد الدراسة الحالية محاولة لتقدي -2

الصحةفي    المسؤولين تطبيق    الفلسطينية  وزارة  متطلبات  اإلفي  في والتي    ة لكتروني اإلدارة    تسهم 

 .المؤسسة اءأد تطوير 

ة  يربثراء المكتبة العإفي    وتساعد   ،حةفي وزارة الص  افي مجال عمله  ةللباحث  أهميةل هذه الدراسة  تمث   -3

 . راسات بهذا النوع من الد 

 حدود الدراسة ومحدداتها 6.1 

لمحددات  تتحدد نتائج الدراسة وتعميماتها بالعوامل اآلتية حيث ستجري هذه الدراسة في إطار ا      

 :اآلتية

المكانية  1.6.1 ال  :الحدود  تقسيم  الشتم  الغربية(   مالية محافظات  مناطقإ)الضفة  ثالث    هي:   لى 

محافظة و لتمثل الوسط،    ت رام هللا والبيرةبسبب عمل الباحثة فيها، واختير واختيرت سلفيت  شمال  

الجنوب  لتمثل  والخليلواختيرت    الخليل  والبيرة  هللا  رام  قصدي   محافظتي  دد ع  بسبب   بشكل 

 . تينن في هاتين المحافظوظفين العامليالم

 .2021-2020اقتصر إجراء هذه الدراسة في العام الدراسي : الحدود الزمنية 2.6.1

محافظات الخليل، في    الفلسطينية  العاملين في وزارة الصحة  على اقتصر    :ود البشريةدحال  3.6.1

 . نمحافظات الشمالية" في فلسطيالرام هللا والبيرة، وسلفيت في 

الدر فاهيميةالمود  الحد  4.6.1 حدود  تتمثل  تفسير :  في  المفاهيمية  والمصطلحات   اسة      المفاهيم، 

 .الدراسةالواردة في 
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، وكفاءة العمليات الداخلية في بمعرفة مستوى رضا الموظفينتحددت  و :  الموضوعيةود  الحد  5.6.1

 . وزارة الصحة الفلسطينية

اإلجرائية  6.6.1 اإلاسمقيبتحددت  :  الحدود  اإلدارة  المؤسسيرونيكت لي  واألداء  ا مصدقه  ة، ودرجة 

 ة. ا، والمعالجات اإلحصائية المستخدمموثباته

مقيدا  بدالالت صدق وثبات األدوات المستخدمة،   لدراسة الحالية سيكون كما أن تعميم نتائج ا     

من األدوات  هذه  على  الدراسة  عينة  ألفراد  الموضوعية  االستجابة  و   ومدى  مجت جهة،  معات على 

 ة أخرى. هة لمجتمع الدراسة من جهمشاب

 للمصطلحات  اإلجرائية التعريفات 7.1

 : اآلتية  المصطلحات  على الدراسة اشتملت      

الطريقة  ":  اصطالحاا ة  لكترونياإلدارة اإل  العامة من  الخدمات  المعامالت وتقديم  إنجاز  االنتقال من 

ا الشكل  إلى  اليدوية  أمثأج  من  لكترونيإلالتقليدية  استخدام  والجل  والمال  للوقت  )ل  العقابي  هد 

 (.37: 2018، والربيعي

، واستبدال  لكترونيحكومية للشكل اإليم الخدمات الالتحول في تقد نه:  بأ إجرائياا   الباحثة  هرفُتعو      

  ة، ما يؤدي الى سرعة في اإلنجاز ودقة في األداء بالتالي لكترونيالمعامالت الورقية بالمعامالت اإل

 تهم اليومية. مواطنين إلنجاز معامالوالتسهيل على ال تخفيض التكاليف،

المؤسسي: األهداف  األداء  باستخ  "إنجاز  بكفاالتنظيمية  الموارد  المؤسسي دام  فاألداء  وفاعلية،  ءة 

يقتضي التركيز على العناصر الفريدة التي تميز المؤسسة عن غيرها من المؤسسات األخرى، والتي  

محور  لتكون  وبالتاليلتقيا   المال  يم،  المؤشرات  الملموسة  تشمل  الموجودات  وقياس  المالية  وغير  ية 

كما   الملموسة،  الع وغير  الجوانب  المؤ تشمل  لألداء  االستراتيجيات  ريضة  على  المرتكزة  سسي 

 .(41 :2016، الخبازوالنظم" ) والعمليات والموارد البشرية
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الباحثوت      ابأنه:    إجرائياا   ةعرفه  المؤسسة،  والجهود    لعمليات محصلة  بها  تقوم  وتتمثل  التي 

بقدرتها على توظيف الموارد الخاصة بها، في ضوء تفاعلها مع البيئة الداخلية والخارجية، إلتمام  

 ألهداف المنشودة.ة وذلك من أجل الوصول إلى ااألعمال والمهام بكفاءة وفاعلي

ة في دولة فلسطين، حيت  ة عن الصحة العامهة الرسمية المسئولهي الج  :وزارة الصحة الفلسطينية

ع المستشفيات والمراكز العالجية الفلسطينية المنتمية إلى القطاع العام، وتقوم الوزارة  تتبع لها جمي

دأ العمل المشترك مع جميع  اإلحصاءات المتعلقة بالصحة في دولة فلسطين، وهي ملتزمة بمببعمل  

لك لضمان إدارة القطاع الصحي بشكل  واالرتقاء به وذ   اء في القطاع الصحيالشركاء لتطوير األد 

هني سليم وخلق قيادة قادرة على وضع السياسات وتنظيم العمل وضمان توفير خدمات نوعيه في  م

هم في تحسين وتعزيز  قطاع الصحي العام والخاص، وإيجاد نظام صحي شامل متكامل يساكل ال

في بما  الصحي  للوضع  الرئيسيمستدام  المحددات  فلسطيه  في  للصحة  الصحة  موقع  )  ن ة  وزارة 

 (.2021 الفلسطينية،
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 الفصل الثاني 

 النظري والدراسات السابقة طار اإل

 النظري  طاراإل 1.2

 تمهيد  

ا      اإلطار  على  الفصل  هذا  من    لنظري يشتمل  عليها  الحصول  تم  التي  السابقة  والدراسات 

الباحثة من كتب ومراجع وصفحات االنترنت، والتي  التي اطلعت عليها  المختلفة،  التعلم  مصادر 

اإللكترونية اإلدارة  بموضوع  جميعها  مفهومهاتتعلق  خصائصها،،  وأهدافها،  ووظائفأهميتها  ،  ها،  ، 

اإللك  كذلك اإلدارة  الى  التحول  متطلباتها،  تر أسباب  اإللكترونية،  اإلدارة  الى  التحول  ومراحل  ونية، 

 عوامل نجاحها ومعوقات التحول اليها، كذلك سلبيات تطبيقها. 

أما المبحث الثاني في هذا الفصل فقد اشتمل على تعريف لألداء المؤسسي وكذلك مكونات       

وأناأل المؤسسي،  المؤسسداء  اداء  مستويات  كذلك  وخصائصه،  ومتطواعه،  االداء ة،  تطوير  لبات 

 المؤسسي وادارة االداء المؤسسي، وقياس جودة األداء المؤسسي ومؤشرات القياس. 

الوازرة       الفلسطينية، وكذلك رؤية  الصحة  بوزارة  تعريف  الثالث على  المبحث  اشتمل  في حين 

ا ومبادئ  الصحيورسالتها  تكنولوجهداف  واال  لقطاع  بوحدة  وتعريف  المعلاالستراتيجية،   ومات يا 

  وصيانة الحاسوب في الوزارة.

 مقدمة 

تعتبر تكنولوجيا المعلومات في وقتنا الحاضر جزء ال يتجزأ من حياتنا اليومية، وذلك بعد         

الم  ات على مستوى العالتطورات التي حصلت عليها خالل السنوات السابقة. لذلك أصبحت المؤسس

بأعمالها وذلك من أجل زيادة كفاءة وفاعلية العمل   تصاالت تهتم بتطبيق تكنولوجيا المعلومات واال
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وايضا من اجل مواكبة التطورات التكنولوجية الجارية في العالم وتحقيق مركز تنافسي متقدم يضمن  

 لها البقاء.

اإل      اإلدارة  إحد لكترونيوتعتبر  التة  ثمار  التقنيى  مج  طور  اإل في  فبعد  ال  إنفجار  تصاالت، 

صاالت التي ساعد عليها تطور أجهزة الحاسب اآللي وتقنياته، جاءت اإلدارة  ت رة اإلالمعلومات وثو 

لتطوير  كرد فعل واقعي إل  ةلكتروني اإل العامة  الخدمات  الحاسب اآللي في مجال  ستخدام تطبيقات 

أكثر مرونة   التقليدية على طرق  العمل  ناحيةوفاعطرق  ستفادة من  أخرى اإل، ومن ناحية  لية من 

ستخدام شبكة اإلنترنت في دعم التواصل ي توفير الوقت والجهد والتكلفة وإتقنية فثورة المنجزات ال

بين اإلدارة الحكومية وفروعها وبينها وبين المواطنين، وأسهمت أيضا  في دعم التواصل بين اإلدارة 

وبي  وبينها  وفروعها  وأ  الحكومية  المواطنين،  التين  المشكالت  من  العديد  حل  في  أيضا   من    همت 

اإلدارية أهم النظم  تطور  دون  حائال  تقف  التي  العوامل  من  وغيرها  والوساطة  والروتين  التزاحم  ها 

 ( . 2012)حامد، 

اإل اإلدارة  تطبيق  نحول  عالمي  توجه  هنالك  بأن  الواضح  الحكومية لكترونيومن  المؤسسات  في  ة 

و  تحقيقوالخاصة  أجل  من  اإل  ذلك  التقنية  استثمار  في  تؤ   ةلكتروني الريادة  اإلدارة  حيث  دي 

ة إلى تحسين أداء المؤسسات وكذلك تبسيط اإلجراءات وتوفير البيانات والمعلومات لكافة لكتروني اإل

المستخدمين بشكل آلي، وفي أي وقت ومن أي مكان بسهولة وشفافية، وذلك يمثل ترشيدا  واستثمارا  

 (2016)الكاشف،   .قت والجهد والمالللو 

 ة لكتروني اإل  اإلدارةمفهوم  1.1.2

على الرغم من حداثة مصطلح اإلدارة اإللكترونية حسب ما أشارت إليه أدبيات الفكر اإلداري      

المصطلح،   لهذا  قدمت  التي  التعريفات  من  العديد  هناك  أن  إال  االدارة المعاصر،  عرفت  فقد 

 ن والباحثين ومنها: لعديد من المفكرياإللكترونية من قبل ا
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استغالل اإلدارة لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت لتدبير وتحسين  "  :( بأنها2012عرفها حامد )    

 وتطوير العمليات اإلدارية المختلفة داخل المنظمة". 

أعمال   التحول الكامل من األعمال الورقية، سواء كان ذلك"  :( بأنها50  :2013وعرفها مطر )    

ذلك من تحول في األدوات    نية، مع ما يتطلب الى األعمال اإللكترو   خدماتية أو تجارية  إدارية أو

واآلليات التقليدية الى نظيرتها اإللكترونية، وتعديل في اإلجراءات والممارسات المتبعة، وتغيير في  

إللكترونية  ؤسسة، فاإلدارة االهياكل التنظيمية، وذلك بهدف توفير أمثل للوقت والجهد ورفع كفاءة الم

 ل باإلدارة التقليدية إلى إدارة بال ورق".م المعلومات للوصتستخدم جميع عناصر ومكونات نظ 

خالل        ان    االطالعومن  يمكن  اإللكترونية  اإلدارة  لمفهوم  أعاله  التعريفات  من  ورد  ما  على 

تكنولوجي الباحثة أن اإلدارة اإللكترونية هي استخدام  المعلومات واالتستلخص  والتقنيات ا  تصاالت 

مات الكترونيا  في أي مكان وزمان، مما يؤدي الى زيادة اإلدارية وتقديم الخد   الحديثة لتنفيذ األعمال

 جودة األداء وسرعة اتخاذ القرارات المبنية على معلومات دقيقة ومباشرة. 

 ة لكتروني اإل  اإلدارةأهداف  1.1.1.2

الرئيسية      الفلسفة  اإل  تقوم  و ونيلكتر لإلدارة  للخدمات  كمصدر  لإلدارة  نظرتها  على  المواطن  ة 

ة  لكتروني ئن أو عمالء يرغبون في االستفادة من هذه الخدمات، لذلك فان لإلدارة اإلوالشركات كزبا

  :(2012وهي كما ذكرها حامد )أهدافا  كثيرة تسعى إلى تحقيقها في إطار تعاملها مع العميل 

 علق بها من عمليات.ا يت( وم)اإلداريةات تقليل كلفة اإلجراء •

 لها مع المواطنين والشركات والمؤسسات. تعاماإلدارة من خالل زيادة كفاءة عمل  •

إلى  إ • بالنسبة  التقليدية  اإلدارة  قدرة  أن  إذ  واحد  وقت  في  العمالء  من  أكبر  عدد  ستيعاب 

نتظار في  اإل  ىتخليص معامالت العمالء تبقى محدودة وتضطرهم في كثير من األحيان إل

 وف طويلة. صف
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ب • المباشرة  العالقة  عامل  أو  إلغاء  المعاملة  أقصى حد ممكن  ين طرفي  إلى  منه  التخفيف 

المتعلقة   المعامالت  إنهاء  في  والنفوذ  الشخصية  العالقات  تأثير  من  الحد  إلى  يؤدي  مما 

 بأحد العمالء.

الورقي و  • بنظام أرشفة  إإلغاء نظام األرشيف  ليع  م  إلكترونيستبداله  ونة في  ما يحمله من 

 ستفادة منها في أي وقت كان. مكن واإلفي أقل وقت مكثر من جهة الوثائق ألالتعامل مع 

 القضاء على البيروقراطية بمفهومها الجامد وتسهيل تقسيم العمل والتخصص به.  •

ذ أنها تطمح إلى تحقيق تعيينات الموظفين والتخاطب معهم وإرسال إلغاء عامل المكان  إ •

و األو  والتعليمات  والمؤ امر  الندوات  وإقامة  األداء  على  "الفيد اإلشراف  خالل  من  يو  تمرات 

 ة لإلدارة.لكترونيكونفرانس" ومن خالل الشبكة اإل

أو  • العطل  أخذ  وفكرة  موجودة  تعد  لم  والشتاء  الصيف  ففكرة  الزمن،  عامل  تأثير  إلغاء 

 ى أقصى حد ممكن.اإلجازات إلنجاز بعض المعامالت اإلدارية تم الحد منها إل

الحكومة         أهداف  أن من  سبق  مما  وتبس لكترونياإليتضح  دعم  لكل ة  الحكومية  الخدمات  يط 

 األطراف المعنية بالخدمات، كذلك تسهيل ودعم جودة وسرعة وسهولة األعمال.

 اإللكترونية  اإلدارةخصائص  2.1.1.2

إنتقال         التقليدي    اإلدارةإن  الشكل  البد   كترونيلاإلالشكل    إلىمن  ت من  أن  عنه  يهي  نتج 

على   التغيرات  من  نحاول    ال،واألعم  اإلدارةمستوى  مجموعة  ومميزات  خصائص  عدة  تبرز  كما 

 :( وهي2007الدحوان ) مجموعة من النقاط والتي ذكرها إيضاحها في 

 إدارة الملفات بدال من حفظها. -

الوثائق  اإل  - على  حي  اإللكترونيةعتماد  الورقية  من  التعديل  بدال  سهولة  في ث  والسرعة  عليها 

 إسترجاعها. 
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 جتماعات.إلى مقرات اإلنتقال ت عن بعد دون الحاجة لإلالمؤتمرا انية حضورتوفير إمك -

 .لسير األعمال وبالتالي توفير المزيد من الوقت والجهد والتكلفة اإللكترونية توفير المتابعة  -

 :( 2008اوردها  حجازي ) ماك ن الخصائص ملة م في ج اإللكترونية  اإلدارةتتمثل مكاسب و      

 فة للمؤسسة وكأنها مركزية.لمختلعة اإلدارات اإدارة ومتاب -

 في مراقبتها.  أكبرتركيز نقطة اتخاذ القرار في نقاط العمل الخاصة بها مع إعطاء دعم  -

ريق  ر عن طالقرا  تخاذ إمعوقات،  تجميع البيانات من مصادرها األصلية بصورة موحدة، وتقليص    -

 البيانات وربطها. توفير 

المع  - تكنولوجيا  واإلتوفير  من  لومات  كافة  أتصال  لدى  إيجابية  مؤسسة  ثقة  وبناء  دعم  جل 

 المستخدمين. 

 . ، مما ينهي مشاكل الطوابيرعةسا  24/ 24صفة التواصل الدائم فهي إدارة بال زمان  -

 مثل في:تت( 2008ازي )ا حجذكره اإللكترونيةوهناك بعض الخصائص الجوهرية لإلدارة 

دمة العامة في غالب األمر تكون شديدة الدقة  في مجال الخ  ةتروني اإللكاإلتقان: أن كل األعمال    -

 اإلدارةفي    اإلدارةواإلتقان من االنجاز واألعمال اليدوية، وأيضا يمتاز برقابة أسهل من الرقابة في  

 التقليدية. 

البد من ضخ أموال كبيرة وبعد مرور   يةاإللكترونإلدارة  نقص التكاليف: في بداية أي مشروع ل  -

اقالو  الخدمات  تصبح  في  قت  الموظفين  من  للتقليل  يؤدي  إذ  التقليدي،  األداء  من  تكلفة    اإلدارة ل 

 وكذا االستغناء عن عمليات األوراق واألدوات وغيرها. 

وسيلة    - تطبيق  أن  اإلجراءات:  بتجنب   اإلدارةتبسيط  يتميز  أيضا  اإلد الرقمية  للتعقيدات  ارية ه 

لطوابير بما ينتج عنه راحة للمواطن وخدمات حام في اإلدارات واوالمشاكل اإلجرائية وتنزع ظاهرة الز 

 مريحة ومقبولة. 
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يعتبر وسيلة لمكافحة البيروقراطية بكل صورها، مما    اإللكترونيةتجسيد الشفافية أن األخذ بالدارة    -

 .   يدة عن اللبس والغموض والعاطفةللمواطن واضحة بعيجعل كل األعمال اإلدارية المقدمة 

 :لكترونيةاإل  اإلدارةأهمية  3.1.1.2

مع جميع المستجدات الحاصلة في    اإللكترونية  اإلدارةتتضح لنا هذه الصورة من خالل تفاعل       

 مجال التكنولوجيا، ومن خالل استغاللها ومواكبتها للتقنيات الحديثة في جميع أنشطتها.

ة تستعمل هذه  اتها حيث أن كل دول ي مجال التكنولوجيا وتطبيقعرفه العالم ف  رغم التفاوت أي     

تطبيق   فوائد  في  التفاوت  ينتج  وبالتالي  والتقنية  المالية  إمكانياتها  أساس  على  التكنولوجية  الثورة 

فوائد    اإللكترونية  اإلدارة أهم  توضيح  يمكن  وعليه  الدول  هذه  مؤسسات  مستوى    ة دار اإلعلى 

 :اإللكترونية

 .العامة من المواطن اإلدارةتقريب  -

 العامة.  اإلدارةي جميع األعمال التي تقوم بها الدقة والموضوعية ف -

 سرعة تنفيذ وانجاز األنشطة اإلدارية. -

 ختصار الزمان والمكان في جميع المعامالت.إ -

 تسهيل الحفظ وتوثيق المعلومات على مستوى المؤسسات. -

متواجدة على لومات والبيانات الخدمين من خالل المعة لصناع القرار والمستداء بالنسبين األتحس   -

 مستوى الشبكة والحصول عليها بأقل مجهود. 

 تبادل معلومات وعقد اجتماعات ما بين اإلدارات. -

 ( 2008حجازي، ) والزبائن.سهولة وسرعة التبليغات واألوامر اإلدارية للمستخدمين  -
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 اإللكترونية  اإلدارةوظائف  4.1.1.2

حسب ما ذكرها    جهت إليها جل الدراسات فيما يليالتي ات  اإللكترونية  اإلدارة تتمثل وظائف         

 :(2009نجم )

ودراسات اإللكترونيالتخطيط    -أ معطيات  على  يبني  حيث  المنظمة  بها  تقوم  خطوة  أول  هو   :

ال  الماضي والحاضر والمستقبل من خالل تحديد الخطوات  تفاصيل وتحديد االتجاه  العريضة وكذا 

المناسبين والتخطيط    الغاية  إلىللوصول    والطريق  النظرة    اإللكتروني المنشودة،  على  يعتمد 

دعم   كنظم  للمعرفة  جديد  وأطر  نظم  من  التكنولوجية  الثورة  مقررات  على  باالعتماد  اإلستراتيجية 

في   فالتخطيط  اإلدارية،  أفقي  يةاإللكترون  اإلدارةالقرارات  بشكل  كل  يتم  يتفاعل    اإلدارة من    حيث 

وكالهما يكون له تأثير في التخطيط على عكس التخطيط في  طيط  رسم سياسة التخوالموظفين في  

حيث يتم بشكل عمودي بمعنى أن المستخدمين ينحصر دورهم في تطبيق أوامر   اإللكترونية  اإلدارة

 العليا منجزة التخطيط . اإلدارة

لدينام: هو عملية  ترونياإللك فالتخطيط   التخطيط،  تخضع  للمتغيرات يكية في جميع وظائف  نظرا 

أو  الح التكنولوجيا  القوانين أو وسائل  بالتغير والتحول وعدم االستقرار من حيث  تمتاز  التي  اصلة 

وغير   ومحتملة  معقدة  خيارات  أمام  أنفسهم  التخطيط  صناع  يجد  مما  وغيرها  السياسية  المتغيرات 

 ار راشد.وج براي صواب وقر محتملة للخر 

أهداف المنظمة، ويكون التقسيم على أساس  إلدارية بشكل يحقق  التنظيم: هو تقسيم األعمال ا   -ب 

 التخصص حسب اإلدارات واألفراد مما يعطي للمؤسسة شخصيتها وميزتها اإلدارية. 

و   اإللكترونيوالتنظيم   يتماشى  الذي  الشبكي  بالتنظيم  يأخذ  كونه  مرونة  أكثر  األسلوب هو  طبيعة 

 داري، ويشمل التنظيم العناصر اآلتية: اإل

 يف كل شخص في المنظمة بمهمة معينة.: وهو تكلم العملسي تق •
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بالواجبات   تحديد المسؤوليات: تتمثل في تحديد المسؤوليات والسلطات  • المالئمة للقيام 

 خالل تنسيق المجهودات الجماعية داخل المنظمة. 

هن  • اإلدارية:  الهيئات  بعينتنمية  األخذ  يتم  للمسؤولين    ا  القانوني  المركز  االعتبار 

مة، وكذلك ما يتطلبه المسؤول أو المستخدم من تكوين وترقية  مواطنين داخل المنظوال

 وتدريب وتعيين وغيرها. 

التوجيه: هو إجراء عمودي من الرئيس للمرؤوس وهو تلك األوامر والتعليمات التي تصدر من    -ج

تنف  المهام واألعم الرؤساء من شانها  التيذ  يكون  أن  والبد  بالمنظمة،  المتعلقة  بلغة ال  أسلوب  وجيه 

ضحة وسليمة عند توجيه المرؤوسين، وكذا إتباع رفع المعنويات وتحفيزهم والدفع بهم لنشاط أكثر  وا

 فاعلية وأداء.

ثالثة عناصر مهمة    :اإللكترونيةالقيادة    -د  الشرط البد من وجود  هذا  ذكرها  ولتوفر  الوادي كما 

(2011) : 

التكنولوجية الصلبةلا • القياقيادة  التكنو : في هذه  تكون  يا هي في جميع األنشطة لوجدة 

 مما يعطي سهولة ومرونة في تأدية المهام وصنع القرارات على نحو اشمل وأصوب.

عمليات  • في  البشري  العنصر  استخدام  يكون  الحالة  هذه  في  الناعمة:  البشرية  القيادة 

 ا: وذلك لسببين هم ةاإلدار ونشاطات 

مختصين ذوي كفاءة عالية مما الستعانة بخبراء و لتحقيق تقدم في التكنولوجيا البد من ا •

االتصاالت  وهرمية  واألوامر  التعليمات  تسلسل  وفق  تعمل  ال  جيدة  إدارة  عنه  ينتج 

هرمية،   ال  أفقية  استشارية  إدارة  وإنما  لكل   تفاعلية.والمعلومات  واتصاالت  شبكية 

 ات.  االتجاه
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ؤدون مهامهم  لعمال يتفاعلون ويسع في البلد يجعل الكثير من اجغرافي الواإن البعد ال •

 عن بعد بواسطة الحواسيب.

الذاتية • الحالةالقيادة  هذه  في  تسيير   :  في  نفسه  على  القائد  في  يعتمد  جميع المنظمة 

نه يتمتع  أعمالها وأنشطتها حيث أن هذا النوع من القيادة يرتكز على القرار الفردي كو 

ا المهبقدرة  انجاز  في  والقدرة  التحفيز  على  فلقائد  والرغبة  العام  الكامل ي  والوالء  مل، 

يتصف القائد في هذه الحالة بالرغبة في المبادرة من اجل حل المشكالت  ا، كمللمنظمة

 وإيجاد الحلول والخبرة والمهرة واإلبداع وكذا التكييف مع البيئة المتغيرة.  

 :اإللكترونيةابة الرق -هـــــــ

ة وبرامج وكذا شبكة معلومات مما ظم ل الكترونية وأنتعتمد على وسائ اإللكترونيةإن الرقابة   

( تمثلت  2009مجموعة من النقاط والتي ذكرها نجم )يعطيها دفعة قوية ومزايا يمكن تحديدها في  

 في:

 ية وبعدية. ية التي تكون دور عملية دائمة وانية على عكس الرقابة التقليد   اإللكترونيةالرقابة  -

 الرقابة. عباء المطلوبة في تقليل الجهد والتكاليف واأل -

 تعطي هذه الرقابة فرصة المشاركة لجميع المستويات في عملية الرقابة.  -

 اإللكترونية  اإلدارة  إلىأسباب التحول  5.1.1.2

وتوظيفها        المعلومات  تكنولوجيا  مجال  في  الحاصلة  التغيرات  ا  إن  فاعلية  لعمل  لتحسين 

كومات من االستفادة بهذه الخدمات وتطبيقها،  مية إذ ال مفر للحالحكومي وكذا مسايرة التغيرات العال

ما  وابرز مثال على ذلك  كما أن الحكومات تتأثر بمحيطها مع الدول األخرى في جميع الجوانب،  

واجتماعية وسياسية  اقتصادية  تأثيرات  من  ككل  العالم  له  كورو   يتعرض  جائحة  والتي  جراء   ، نا 

طاع عام او خاص قيود في التعامل مع  ؤسسات سواء كانت قفرضت على الدول بما فيها من م
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، وغالبية الدول كان التوجه فيها الى تقديم الخدمات للمواطنين بشكل الكتروني دون ان  المواطنين

 .يكون هناك ضرورة للتوجه الى مكان تقديم الخدمة

التحول   إلىالحكومات  األسباب والتطورات التي أجبرت    وشدكتور عمار بوحوعليه يبرز ال 

 هي:( 2009كما ذكرها الرفاعي ) وهذه األسباب  اإللكترونيةرة لإلدا

التكنولوجي   - التقدم  التكنولوجيا  تسارع  مجال  في  الطارئة  التحوالت  تواكب  المؤسسة  يجعل  مما   :

 . اإلدارة دول لتسهيل أعمالومسايرة جميع المستجدات الحاصلة في جميع ال

أيضا هو من بين األسباب حيث أصبح العديد  : و نيةروابط اإلنساتوجهات العولمة نحو تقوية ال  -

العالمية لخدماتها وكذا إرضاء   الجودة  العالمية للحصول على شهادة  المستويات  من أسهل ترتقي 

 المواطن والمستفيدين من المرفق. 

تجارة  ومثال على ذلك منظمة ال  مطلوبة: ت إدارية  رافقها من إصالحاالتحوالت الديمقراطية وما    -

 وكذا تلبية مطالب جمعيات حقوق اإلنسان المحلية والعالمية.  العالمية،

تزايد الضغط الشعبي على الحكومات وتطلعات المواطنين للحصول على خدمات أفضل وأسرع   -

 المعلومات.   إلىوأسهل في الوصول 

عمل متطور    : من خالل قاعدة معلومات صلبة ونظاملنوعيلدعم الحكوميين لالموظفين احاجة    -

 ث.وحدي

 . وجود ضغوط شعبية على القيادة السياسية -

 اإللكترونية  اإلدارة إلىمراحل التحول  6.1.1.2         

 التحول إلى اإلدارة اإللكترونية يحتاج إلى عدة مراحل كي تتم العملية بشكل يحقق األهداف      

 (: 2009المراحل كما أشار إليها أحمد ) المرجوة ومن تلك
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اإلدانق .1 ودعم  لديهم اعة  يكون  أن  بالمؤسسة  المسئولين  على  ينبغي  بالمؤسسة:  العليا  رة 

القناعة والرؤية الواضحة لتحويل جميع المعامالت الورقية إلى إلكترونية كي يقدموا الدعم 

 ة.دارة اإللكترونيالكامل واإلمكانات الالزمة للتحول إلى اإل

حول لإلدارة اإللكترونية لذا ال  نصر األساسي للتتدريب وتأهيل الموظفين: الموظف هو الع .2

بد من تدريب وتأهيل الموظفين كي يجتازوا األعمال عبر الوسائل اإللكترونية المتوفرة وهذا 

 يتطلب عقد دورات تدريبية للموظفين أو تأهيلهم على رأس العمل.

وتطوي .3 اتوثيق  إجراءات  مج  لعمل:ر  مؤسسة  لكل  أن  المعروف  العممن  من  ليات موعة 

و ما يسمى بإجراءات العمل. فبعض تلك اإلجراءات غير مدونة على ورق أو أن  اإلدارية أ

جميع   توثيق  من  بد  ال  لذا  تطوير.  أي  عليها  يطرأ  ولم  سنوات طويلة  منذ  مدون  بعضها 

ذلك من خالل تحديد الهدف   كثافة العمل ويتماإلجراءات وتطوير القديم منها كي توافق مع 

النظامية مع األخذ باالعتبار قلة ية تؤثر في سير  لكل عملية إدار  العمل وتنفذها بالطرق 

 التكلفة وجودة االنتاجية. 

في  .4 المحسوس  الجانب  أي  التحتية  بالبنية  يقصد  اإللكترونية:  لإلدارة  التحتية  البنية  توفير 

ت  من  اإللكترونية  الحاساإلدارة  أجهزة  السريعة أمين  الحاسوبية  الشبكات  وربط  اآللي  ب 

 ة معها وتأمين وسائل االتصال الحديثة. واألجهزة المرفق

في  .5 والمحفوظة  القديمة  المعامالت  إلكترونيا :  القديمة  الورقية  المعامالت  بتوثيق  البدء 

( الضوئية  الماسحات  بواسطة  إلكترونيا   حفظها  ينبغي  الورقية  ( SCANNERSالملفات 

 ع إليها.ليسهل الرجو وتصنيفها 

ارا : البدء بالمعامالت الورقية األكثر انتشارا  في جميع  الت األكثر إنتشالبدء ببرمجة المعام .6

 األقسام وبرمجتها إلى معامالت إلكترونية لتقليل الهدر في استخدام الورق.
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العلبالتالي نستنتج مما سبق ذكره بأن التحول اإللكتروني بحاجة إلى د  يا وكذلك  عم اإلدارات 

 لموظفين وتطوير اجراءات العمل.تدريب وتأهيل ا توافر بنية تحتية مناسبة وأيضا  

 اإللكترونية  اإلدارةمتطلبات  7.1.1.2

إليها        الموكلة  األعمال  أداء  من  تمكنها  مقومات  إلى  حاجة  في  اإللكترونية  الحكومة  إن 

العام أو في  القطاع  الخاص    وسواء كان ذلك في  المقومات  ذ هو القطاع    حجازي كما اوردها  ه 

 :هي (2008)

 شرية المؤهلة: المتطلبات الب-أ

يتطلب تطبيق اإلدارة اإللكترونية بنجاح تأهيل اإلطارات البشرية وتدريبها على العمل في هذا  

تقنية المعلومات، ذلك أن ثورة المعلومات   المجال، لرفع مؤهالتهم وخبراتهم العلمية في مجال 

والت الموظفواالتصاالت  على  فرض  اآللي  الحاسب  استخدام  الم   وسع  وكذا  في العام  وظف 

نطاق اإلدارة الخاصة اال يكون ململ بعلوم الحاسب اآللي فقط، بل البد أن يكون متخصصا  

 حيث يكون التخصص كاألتي: 

 هناك فئة تشغل الحاسب اآللي وينحصر دورهم في إدخال البيانات واستخراجها.  -

 ب تسير نشاط الحاسرامج المعلوماتية التي ن يختصون بوضع البهناك فئة مبرمجي  -

 اآللي في مجال عمل الحكومة اإللكترونية. 

هناك فئة موظفي الشبكات مختصين بصيانة شبكة الحاسب اآللي وإصالح األعطال الخاصة    -

 بهذه الشبكات اإللكترونية. 

 المتطلبات التقنية   -ب  

اآلل الحاسبات  يمكن  أسد  ال  حيث  بدو ية:  اإللكترونية  الحكومة  نظام  الحاتصور  اآللي  ن  سب 

 ات حيث يكون متوفر لدى طرف العالقة المواطن واإلدارة.والشبك
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: وهي من الحاسبات الصغيرة أو الكبيرة تتصل فيما  Internetشبكات الحاسب اآللي المترابطة    -

واحدة   لكل  يتاح  بحيث  االستف  nodeبينها  الشبكة  و على  الموارد  من  التي ادة  ومعلومات،  بيانات 

ا   serverي الشبكة على جهاز حاسب رئيس يطلق عليه الخادم  ، وغالبا ما تحو لشبكةتنتجها هذه 

وتتمثل مهمته األساسية في إتاحة التطبيقات والبرمجيات المختلفة ألي حاسبات أخرى في الشبكة  

 . يطلق عليها محطات عمل

 softwareومجموعة برمجيات  hardware من مكونات مادية وتتكون شبكة الحاسب اآللي  

وهي شبكات مقصورة على مؤسسة معينة،  (  Extranet)وتسمى شبكة االنترنت  الخارجية:    شبكةال  -

ولكنها تستخدم نفس األسلوب عمل االنترنت وغير متصلة باألنترنت، فهي تربط بين مجموعة من  

كم مشتركة،  أعمال  تجمعها  التي  االكالمنظمات  شبكة  تقدم  شبكة  ا  إلى  الدخول  خدمة  سترنت 

يمكن لغير المسجلين في شبكة االكسترنت الدخول إليها عن طريق    منع العكس أي الاالنترنت مع  

 .االنترنت 

ويطلق عليها شبكة الشبكات حيث تتكون من عدد كبير من الحاسبات   : Internetالشبكة العالمية  -

 الت. بط تلك األجهزة وتحادثها بمجموعة بروتوكو العالم ويحكم ترا المترابطة والمتناثرة في أنحاء 

اعدة بيانات ومعلومات مجموعة من الملفات التي تربط بعضها بعالقة ما، مثل قاعة  متطلب ق  -ج

بيانات الخاصة بدائرة حكومية معينة ولتكن دائرة المياه والكهرباء حيث تشمل بيانات العمالء من  

إقا ومحال  األسماء  وتضخ حيث  وأرقام  وكذلكمتهم  والكهرباء  المياه  عدادات  وأرقام  المحاسبية    م، 

بدوره يتضمن  الخا البيانات وهو  نظام معالجة  يسمى  بنظام  البيانات  قاعة  وتعمل  بكل عميل  صة 

 ( 2008كلثم، )العناصر األساسية اآلتية: 

 .system inputمدخالت النظام  -

 . system operationعمليات النظام  -
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 .system outputالنظام  ركات مح -

 .control circuitدائرة الرقابة  -

الهياكل  :  السياسي  المتطلب   -د  لعم  السياسية  القيادة  طرف  من  سياسية  إرادة  وجود  بذلك  ويقصد 

 اإلدارية وإدخال التغيرات الجوهرية على أساليب العمل في اإلدارة. 

 المتطلبات التشريعية والقانونية:  -ه

 لي:ا يت القانونية موتضم المتطلبا

 ر.افظة على األسراتشريعات تنظم نشر المعلومات والمح  -1

 تشريعات خاصة تحدد رسوم استخدام المواقع اإللكترونية.   -2

 تشريعات خاصة بتجريم انتهاك سر التوقيع اإللكتروني.   -3

اإلدارية  -و بقصد  :  المتطلبات  الحكومية  اإلدارة  داخل  جوهرية  تغييرات  إحداث  مع  وهو  التكيف 

 (2010)حجازي،  وذلك من خالل:العصر 

 لوحات اإلدارة العامة.مية ياكل التنظيتصميم اله -

 إعادة توزيع المهام بين كل اإلدارات. -

 دراسة وتسهيل سير اإلجراءات اإلدارية.  -

في   - النوعي  التغيير  إلحداث  الحكومة  عليها  تعول  التي  اإلدارية  القيادات  وتدريب  تأهيل    إعادة 

 .دم للمواطنينالخدمات التي تق

 اإللكترونية  ة اإلدار عوامل نجاح  8.1.1.2

على المسؤولين في المؤسسة الحكومية أو غير الحكومية الذين يرغبون في التحول إلى اإلدارة      

أحمد   أوردها  كما  المؤسسة  في  النجاح  لتحقيق  عوامل  عدة  االعتبار  في  يأخذوا  أن  اإللكترونية 

 مها: ( من أه2009)
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الرؤية .1 واالاالستراتيج   وضوح  المنشأة.  في  للمسئولين  الشامل  ية  اإلدارة ستيعاب  لمفهوم 

 اإللكترونية من تخطيط وتنفيذ وإنتاج وتشغيل وتطوير. 

الرعاية المباشرة والشاملة لإلدارة العليا بالمنشأة والبعد عن االتكالية واالرتجالية في معالجة   .2

 األمور. 

وفهم ،  ة توضيحها للموظفين إلمكانية استيعابها ءات العمل ومحاولالتطوير المستمر إلجرا .3

 ع التأكيد على تدوينها وتصنيفها.أهدافها، م

 التدريب والتأهيل وتأمين االحتياجات التدريبية لجميع الموظفين كال  حسب تخصصه. .4

 التحديث المستمر لتقنية المعلومات ووسائل االتصال.  .5

 األمثل للواقعية. تحقيق مبدأ الشفافية والتطبيق  .6

 تأمين سرية المعلومات للمستفيدين. .7

 السابقة وعدم تكرار األخطاء.  من التجارب فادة االست .8

 التعاون اإليجابي بين األفراد واإلدارة داخل المنشأة وترك االعتبارات الشخصية.  .9

راتيجية  مما سبق يتضح لنا بأن أهم عوامل لتحقيق النجاح في المؤسسة أن تكون رؤيتها اإلست      

وا إجراءواضحة  في  مستمر  وتحديث  تطوير  هناك  يكون  وتقنيةن  العمل  وتوفير   ات  المعلومات 

 التدريب المستمر للموظفين والعاملين في المؤسسة. 

                                                                   اإللكترونية   اإلدارة إلىمعوقات التحول  9.1.1.2

 :(2011) الواديدها لكترونية كما أور للتحول الى االدارة اإل المعوقات  موعة منهناك مج

 ختالف نظم اإلدارة حتى داخل المنظمة الواحدة.إ •

 قتناع إدارة المؤسسة بدواعي التحول ومتطلباته. إعدم   •
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عدم توافر الحافز القوي لدى األفراد إلنجاح عملية التحول وعدم إحساسهم بأنها جزء من    •

 ة نجاح التحول.عملي

 المنظمات.متكاملة داخل صعوبة الوصول إلى اإلدارة اإللكترونية ال  •

 عدم توافر بنية أساسية فنية جيدة.  •

 الطبيعة البشرية وثقافة األبواب المغلقة والخوف من التكنولوجيا وتطبيقاتها.   •

 داري المعتاد.استمرارية عمليات تحديث البيانات مع تحمل األفراد المنوطين بها العبء اإل  •

 لمستدينة ورفض التحديث والتغيير. عمل ودورتها االتوافق مع النظم اليدوية المعتادة في ال  •

 عدم الثقة في حماية سرية وأمن التعامالت الشخصية.   •

إدارة        إقتناع  عدم  اإللكترونية  اإلدارة  إلى  التحول  معوقات  أهم  من  بأن  يتضح  سبق  مما 

بنية  توافر  وعدم  الث  المؤسسة  وعدم  الشخصية أساسية  التعامالت  وامن  سرية  حماية  في  وعدم    قة 

 لموارد المالية الالزمة. توافر ا

      ( حامد  أورد  اإللكترونية  2012كما  اإلدارة  تطبيق  عملية  تعيق  أن  يمكن  التي  العوائق  أهم   )

 وهي:

نية" وفي التخطيط السياسي والذي يمكن أن يؤدي إلى مقاطعة مبادرة "اإلدارة اإللكترو  •

األ خطر بعض  العنصر  هذا  ويشكل  وجهتها،  تبديل  علىحيان  كبيرا   اإلدارة   ا   مشروع 

 اإللكترونية.

تدني   • حال  في  اإللكترونية السيما  اإلدارة  مبادرة  لتمويل  الالزمة  الموارد  توافر  عدم 

 العائدات المالية الحكومية. 

ي يمي المطلوب والذ تأخير متعمد أو غير متعمد في وضع اإلطار القانوني والتنظ •

 إللكترونية. يشكل أساسا  ألي عملية تنفيذ لإلدارة ا
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لفترة ا • التحتية  البنية  تعطيل  يمكنها  والتي  إقليمي  نزاع  الناجمة عن  الوطنية  لكوارث 

 من الزمن مما من شأنه أن يعيق تنفيذ استراتيجية اإلدارة اإللكترونية.

الحكوم • الموظفين  قبل  من  للتغيير  هائلة  يخشون  مقاومة  الذين  عملهم  يين  على 

 يات الحكومية. وتنظيم العمل المستقبلي بعد تبسيط اإلجراءات 

عدم استعداد المجتمع لتقبل فكرة اإلدارة اإللكترونية واالتصال السريع بالبنية التحتية   •

االقتصادية خاصة    –المعلوماتية الوطنية عبر اإلنترنت نظرا  لألـزمات االجتماعية  

 يا .لعملية مكلفة ماد إذا كانت هذه ا

تكنولوجي • القدرات على صعيد قطاع  المعلومات و نقص  دعم  ا  أو  االتصاالت محليا  

الحكومية  للجهود  الدولي  واالتصاالت  المعلومات  تكنولوجيا  قطاع  من  كاف  غير 

 الرامية إلى تنفيذ تطبيقات اإلدارة اإللكترونية.

ة تطبيق اإلدارة اإللكترونية هي  تي تؤدي إلى عرقلمما سبق بأن أهم العوائق ال تستنتج الباحثة      

الموظفين وعدم تقبل المجتمع المحيط لفكرة اإلدارة اإللكترونية وكذلك عدم    لتغيير من قبل مقاومة ا

المعلومات  تكنولوجيا  قطاع  مستوى  على  والقدرات  اإلمكانيات  وقلة  الالزمة  الموارد  توافر 

 واالتصاالت.

 اإللكترونية  دارةإلا قعة جراء تطبيقالسلبيات المتو  10.1.1.2

الكثيرون        تيعتقد  حال  وفي  وتزول أنه  تتالشى  سوف  اإللكترونية"  "اإلدارة  إستراتيجية  طبيق 

اإللكترونية   اإلدارة  تطبيق  أن  أي  مختلف،  األمر  الواقع  في  لكن  اإلدارية،  والمشاكل  المصاعب 

ات بأفضل شكل ممكن مع  ة في تقديم الخدميحتاج إلى تدقيق متواصل ومستمر لتأمين االستمراري 

الجهد، مع األخذ بعين االعتبار وجود خطة طوارئ او خطة بديلة  لوقت والمال و االستخدام األمثل ل
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المحتملة   السلبيات  من  لسلبية  أو  األسباب  من  سبب  ألي  اإللكترونية  اإلدارة  تعثرت  حال  في 

 :ت فيتمثل (2009)   انيغثيبر والقحطذكرها   والتي لتطبيقها وهذه السلبيات 

نة إلكترونيا  أسهل بكثير من الحصول لمعلومة المخز التجسس اإللكتروني: الحصول على ا  .1

على المعلومة المخزنة بالطرق التقليدية وبالتالي فإن التحول لإلدارة اإللكترونية يتطلب أخذ  

لمخول صاحب االحتياطات األمنية الالزمة لحماية المعلومة، بحيث يصل اليها الشخص ا

 ة الوصول ال غيره. صالحي

التقليدية إلى اإلدارة اإللكترونية يتطلب التسلسل والتدريج، ل من اإلدارة  شلل اإلدارة: االنتقا .2

االنتقال   مراعاة  ودون  واحدة  دفعة  اإللكترونية  اإلدارة  إلى  التقليدية  اإلدارة  من  فاالنتقال 

ت نكون  وحينها  لإلدارة،  يسبب شلال   قد  اإلدارةالمرحلي  نطبق    خلينا عن  أن  دون  التقليدية 

 ونية. اإلدارة اإللكتر 

ا .3 أمن معلوماتنا  زيادة  للحفاظ على  أجنبية  تقنيات  الكلي على  االعتماد  إن  للخارج:  لتبعية 

وتطبيقها على الشبكات الرسمية التابعة للدول العربية هو تعريض لألمن الوطني والقومي 

لنظر عما إذا كانت هذه الدول  دول غريبة بغض ا  لهذه الدول للخطر ووضعه تحت سيطرة

صد  أم  تت عدوة  فالدول  العالقات  يقة  نوع  عن  النظر  بغض  البعض  بعضها  على  جسس 

بينها، ولكن هذا ال يعني أن نستمر في اإلدارة التقليدية ولكن أن نبحث عن طرق نقلل فيها 

 .التبعية للخارج في مجال تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت 

اإلل  ليفتكا .4 تطبياإلدارة  تحتاج  اإللكتر كترونية:  اإلدارة  بنيةقات  إلى  تكنولوجية    ونية  تحتية 

وإلى برامج وتطبيقات إلكترونية باإلضافة إلى متطلبات التدريب والتأهيل والصيانة وهو ما  

يوفر  اإللكترونية  اإلدارة  تطبيق  أن  أبدا   ينفي  ال  هذا  ولكن  مكلف،  األمر  بداية  في  يبدو 

 .ال  ر من المال مستقبالكثي
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ترونية فإنه يتم االعتماد على اآللةوبالتالي اإلدارة اإللك البطالة: حيث أنه ومن خالل تطبيق   .5

 يتم تقليل األيدي العاملة وهو ما يؤثر سلبا  في مشكلة البطالة.

بيقها يعود  انه بالرغم من ان هناك سلبيات لتطبيق اإلدارة اإللكترونية، إال أن تط   يتبين للباحثة     

ما تكون ناتجة عن النظام المحيط وإن    السلبيات عادةئدة الكبيرة على جميع األطراف، وأن هذه  بالفا 

كانت اإلدارة اإللكترونية مسببا  مباشرا  لها، لذا يجب أن يكون هناك معالجة متكاملة وشاملة للنظام  

 ة اإللكترونية. دء بتطبيق اإلدار المحيط، معالجة أمنية وإدارية ومالية وتنموية قبل أن يتم الب

 األداء المؤسسي  2.1.2

المبذولة من قبل العاملين واإلدارة  يعتبر األد       اء المؤسسي بمثابة عامل مشترك لكافة الجهود 

في إطار المؤسسات، بالتالي يعتبر األداء مفهوما  هاما  وجوهريا  بالنسبة للمنظمات بشكل عام، بل  

الش الظاهرة  يكون  فروعيكاد  لكافة  العديد    مولية  وهناك  اإلدارية.  المعرفة  األبحاث  وحقول  من 

لدراسات تناولت مفهوم األداء، إال أنه لم يتم التوصل إلى إتفاق وإجماع حول مفهوم محدد لهذا  وا

لدراسة   المنظمات  في  اإلدارة  عليها  تستند  التي  والمعايير  المقاييس  الختالف  ذلك  ويرجع  العنوان 

ة لتحقيقها  ي تسعى المنظمتبطة بشكل وثيق باألهداف واالتجاهات التمه والتي تكون مر األداء وتقيي

 (. 2011)الزطمة، 

 هوم األداء المؤسسي مف 1.2.1.2

يعد مفهوم إدارة األداء من المفاهيم الحديثة في مجال اإلدارة، ويمكن اعتباره وليد نظريات اإلدارة  

مت نظاما   األداء  اعتبرت  والتي  متطلباالمختلفة،  له  تحقكامال   والتي  الفعالة  وأساليبه  ومعاييره  ق  ته 

الم على األهداف  أكان  سواء  فاألداء  تكوينها  وطبيعة  أغراضها  اختالف  على  للمؤسسات  رجوة 

الكفاءة   متسوى  تحديد  خاللها  من  يمكن  التي  الوسيلة  هو  المؤسسة  أو  الفريق  أو  العامل  مستوى 

المس هذه  على أي مستوى من  أوالفاعلية  يؤثر  أداء  تويات حيث  بآخر على  أو  بشكل  العامل  داء 
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مالفري يؤثر  كما  وتختلف  ق،  ككل،  المؤسسة  أداء  مستوى  على  الجماعي  أو  الفردي  األداء  ستوى 

طبيعة التحديات التنافسية ويزداد مستواها في العصر الحديث الذي يتميز بالسرعة والتغيير والتفجر 

بدر  االهتمام  يصبح  وبهذا  وعناصالمعرفي،  األداء  و اسة  ساميا   هدفا   فيه  المؤثره  والعوامل  عالميا   ره 

أم  مشترك صناعية  أكانت  سواء  األعمال  مؤسسات  في  التنافسية  القدرة  وتعزيز  التميز  ولتحقيق  ا ، 

خدمية، ومن المهم أن نشير أن إدارة األداء ال تعني فقط أداء العامل أو الفريق كموارد بشرية، بل 

بإدا أيضا   الموارد  تهتم  أداء  و رة  والمعلوماتية  المالية  كالجوانب  )المحاسنة،  التكنولوجية.  األخرى 

2013) 

المحصلة النهائية للجهود، أو النشاطات، أو العمليات، أو  "  :ويعرف األداء المؤسسي على أنه     

على وذلك  تحقيقها،  الى  المنظمات  تسعى  التي  النتائج  أو  باألهداف  تتعلق  التي    السلوكيات، 

منظمة ككل في إطار ت الكلي، وأداء الي المستوى الفردي والوظيفي وأداء الوحدامستويات ثالثة ه

   .(2011)ربايعة،  من التأثيرات البينية المتبادلة 

بأنه "ذلك النظام الذي يتضمن مقارنة النتائج المخطط لها مع    Fred  ( 2001)  فرد   كذلك عرفه    

ل األهداف، ومعالجة تلك االنحرافات من خالرافات عن الخطط و النتائج الفعلية والتحقق من االنح 

التص انحرافات اإلجراءات  حالة عدم وجود  في  تأديتها  وتحسين  األنشطة  في  االستمرار  أو  حيحية 

   .المعايير بحيث تكون قابلة للقياس وتطوير

الراجعة من أجل حيث يرتكز هذا المفهوم على نظرية النظم واالعتماد على النتائج والتغذية       

 لمراجعة والتحسين.  ا

إدريس      )  وعبر عنه  بأنه12:  2009والغالبي  أطر   (  تنطلق من عدة  أبعاد شمولية  ذو  "مفهوم 

 وهي:  "تغطي الصورة التكاملية للمفهوم
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على   وقابليتها  المنظمة  قدرة  إلى  يشير  مما  أهدافها،  تحقيق  في  المنظمة  تحققه  الذي  النجاح   *

 طويلة االجل. تحقيق أهدافها 

ا الم ألس*  قدرة  ومدى  للموارد،  األمثل  و تغالل  مواردها  استغالل  على  تحقيق  ؤسسة  نحو  توجيهها 

 أهدافها المنشودة.

النتائج المرغوبة التي تسعى المؤسسات إلى تحقيقها، والتركيز على الجانب اإليجابي من هذه    *

 النتائج. 

بعد   للمنظمة  والخارجي  الداخلي  البيئي  البعد  ع*  العمليات  عن  إجراء  يعبر  وهو  مدخالتها،  لى 

 المؤسسة. ة والعمليات التي تتحدث عن مخرجات األنشط

 مكونات األداء المؤسسي  2.2.1.2    

 (: John et al., 2002يتكون األداء المؤسسي من خمس مكونات رئيسية هي )          

اتخ  .1 لعملية  العاملين  امتالك  مدى  بها  ويقصد  العاملين:  المعل إشراك  شتى  على  ومات، اذ 

في اتخاذ القرار معتقدة بان على    عطي المجال إلشراك العاملينفمعظم المؤسسات التي ال ت 

وهناك   اإلدارة،  اختصاص  من  هي  أمور  في  التدخل  دون  فقط  بعمله  يقوم  أن  العامل 

مؤسسات تعمل على إعطاء الفرصة للعاملين، للمشاركة في اتخاذ القرار ولو بشكل ضئيل  

في حال    رة الجانبية، وحلقات الجودةقتراح، ونقاشات الطاولة المستديل وضع صناديق االمث

تم اختيار أحد العاملين كممثل عن زمالئه، وتشير أغلب الدراسات أن إشراك العاملين في  

 اتخاذ القرار تعمل على زيادة إنتاجيته وتحسين أدائه بشكل مستمر.

بها .2 والمقصود  ذاتيا :  الفريق  وم  إدارة  الفريق  حتمكين  القرار  اتخاذ  من  العمل  ول جموعات 

العمل، وتقييم عملهم كنمط من أنماط اإلدارة الذاتية، ويعود هذا    عملية التخطيط وسير أداء

 التمكين إلى سببين هما: 
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 أهمية استثمار العاملين وخبراتهم في المؤسسة وتنظيمها.  •

 سية العالية بينهم.ولد وتبني التنافحاجة العاملين إلى إدارة العمل بأنفسهم، والتي ت •

الت .3 و الموارد  التكنو كنولوجية:  بها  على  يقصد  تعلم  والتي  المؤسسة،  داخل  المستخدمة  لوجيا 

المحلي،  والمجتمع  المؤسسة  بين  فعالة  اتصاالت  وتوفير  للعمالء،  أفضل  خدمات  تقديم 

ح  النافذة التي تفت وكذلك توفير اتصاالت بين العاملين أنفسهم، حيث أصبحت التكنولوجيا  

ت قياس مدى  العالم، وأصبح  والمؤ على  عام  بشكل  المجتمع  بشكل خاص، على قدم  سسة 

 مدى امتالكه للتكنولوجيا وتسخيرها لفائدة المجتمع. 

التعلم المنظمي: تحدثت العديد من الدراسات حول أهمية "التعلم المنظمي"، أو التعلم داخل  .4

مؤسسة، حتى يتم استخدامها في  لمعلومات داخل الالمؤسسة، وهو ما يعرف بمدى توافر ا

الدائمة، وتتم هذه العملية من خالل تبادل المعلومات بين  وف العمل ومواجهة التغيرات  ظر 

المؤسسة والمجتمع والعاملين أنفسهم، ونتيجة لذلك ينكسر الروتين داخل المؤسسة وتصبح  

معن  ال  المع  ىالتقاليد  تشارك  يتم  عندما  وخصوصا   الها،  جميع  بين  في لومات  لمستويات 

 المؤسسة.

الج .5 الشامإدارة  إد ودة  عملية  تهدف  ذات لة:  نتائج  على  الحصول  إلى  الشاملة  الجودة  ارة 

جودة عالية واستمرار عملية وجمع احتياجات المستفيدين من أجل خدمتهم، حيث أصبحت  

  ارة العاملين على المؤسسات تعتبر إدارة الجودة الشاملة مدخل تكاملي، من أجل تحسين إد 

 م.اإلدارة العملية الذاتية لعمله

 المؤسسي أنواع األداء  3.2.1.2  

إن تصنيف األداء كباقي التصنيفات المتعلقة بالظواهر االقتصادية، يطرح إشكالية المعيار       

الدقيق والعملي في الوقت ذاته الذي يمكن االستناد عليه لتحديد األنواع، وكون أن األداء من 
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مرتبطح المفهوم  يمكن  يث  فإنه  باألهداف،  كبير  في    بشكل  المعتمدة  المعايير  تصنيف  نقل 

 األهداف واستخدامها في تصنيف األداء كمعايير الشمولية، األجل والمصدر.

 حسب معيار الشمولية:   •

 ( 2002 ،) العدلونيحسب هذا المعيار يقسم األداء إلى أداء كلي وأداء جزئي:

الوظائف أو  ازات التي ساهمت جميع العناصر و لذي يتجسد باإلنجاألداء الكلي: وهو ا .1

الفرعية دون    األنظمة  عنصر  أي  إلى  إنجازها  نسب  واليمكن  تحقيقها،  في  للمؤسسة 

مدى   عن  الحديث  يمكن  األداء  من  النوع  هذا  إطار  وفي  العناصر،  باقي  مساهمة 

 النمو.  واألرباح وتحقيق وكيفية بلوغ المؤسسة أهدافها الشاملة كاالستمرارية والشمولية

الفرعية للمؤسسة وينقسم بدوره ظمة  ي يتحقق على مستوى األناألداء الجزئي: وهو الذ  .2

إلى عدة أنواع تختلف باختالف المعيار المعتمد لتقسيم عناصر المؤسسة، حيث يمكن  

وأداء  األفراد،  وظيفة  أداء  مالية،  وظيفة  أداء  إلى  الوظيفي  المعيار  حسب  ينقسم  أن 

 سويق. وظيفة اإلنتاج وأداء وظيفة الت فة التموين وأداءوظي

 ( 2002 عدلوني،)الحسب معيار األجل:  •

 ينقسم األداء حسب هذا المعيار إلى أداء طويل األجل وأداء قصير األجل:

 األداء طويل األجل: وهو األداء الذي يشمل فترة تتعدى خمس سنوات. .1

 نة.ترة ال تتعدى الساألداء قصير األجل: وهو األداء الذي يشمل ف .2

 حسب معيار المصدر:  •

 (2014 ،)المدهون اء داخلي وأداء خارجي: هذا المعيار إلى أد  داء حسب ينقسم األ

الفرعية   .1 األنظمة  أداءات  مختلف  تفاعل  من  ينتج  الذي  األداء  وهو  الداخلي:  األداء 

وارد البشرية  للمؤسسة، أي مختلف األداءات الجزئية متمثلة في األداء البشري أي أداء الم
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يتفي   الذي  التقني  واألداء  واألد المنظمة  االستثمارات  بجانب  الخاص علق  المالي  اء 

 باإلمكانيات المالية المستعملة.

تحيط   .2 التي  البيئة  في  الحاصلة  التغييرات  عن  ينتج  الذي  األداء  وهو  الخارجي:  األداء 

لمؤسسة ة لذلك ال يمكن لبالمؤسسة، بالتالي هو ينتج في المحيط الخارجي للمؤسسة، ونتيج 

ال تتحصل عليها المؤسسة ، مثل ان   هر هذا األداء في نتائج جيدةالتحكم بهذا األداء، ويظ

يزيد حجم مبيعات المؤسسة بسبب تحسن األوضاع االقتصادية أو نتيجة إعانات تحفيزية  

تالي يجب  من طرف الدولة، بحيث تنعكس هذه التغييرات على األداء إيجابا  أو سلبا ، وبال

فيه كما هو الحال نه يشكل تهديد لها ال تتحكم  ؤسسة قياس وتحليل هذا األداء كو على الم

 بالنسبة لألداء الداخلي. 

 خصائص األداء المؤسسي  4.2.1.2

( أن هناك العديد من الخصائص التي تشكل أساس األداء المؤسسي، 2002)العدلوني  ذكر        

 ومن أهمها ما يلي:

على  .1 العمل    المحافظة  التراكميمر ستإو ثبات  الخبرات  خالل  من  السابقة،  اره  والتجارب  ة 

ه تغيير  وتورث  أو  بغياب  المؤسسة  تتأثر  ال  بحيث  جيل،  إلى  جيل  من  الخبرات  ذه 

 القيادات.

والخبراء  اإل .2 المتخصصين  قبل  من  القرار  اتخاذ  في  والمشاركة  األداء  جماعية  على  عتماد 

 ئيس المؤسسة باإلدارة والقرار. مؤسسي عدم تفرد ر إلدارة المؤسسة، ويضمن العمل ال

اإ .3 المؤسسة في إطار واضح ستثمار جهود كافة األفراد  المؤسسة نحو تطوير  لعاملين في 

 من الواجبات والمسئوليات، ومشاركة جماعية في تحقيق األهداف.
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مستوى    ختيارإ .4 على  للمؤسسة  تفوقا   تحقق  التي  اإلدارية  والنظريات  األساليب  أفضل 

 مها. الخدمات التي تقد 

البشري  .5 العنصر  على  باستمرار  التركيز  وتأهيله  من  ،  وتنميته  الكفاءات  أفضل  واستقطاب 

 خالل سياسة متطورة تعتمدها المؤسسة.

العمل   .6 تتطلب  للجميع  مؤسسة  باعتبارها  وأنظمتها،  للمؤسسة  العاملين  وانتماء  والء  تعزيز 

 ها. الدؤوب للمحافظة عليها، والعمل من أجل تقدم

ناك تواصل فعال  سسي أن يكون هئص األداء المؤ بأن من أهم خصاللباحثة  ق يتبين  مما سب      

داخل المؤسسة والعاملين فيها واالهتمام بتنمية الكوادر البشرية واستقطابها للكفاءات المتميزة بهدف  

جعلها قادرة على  تحقيق أفضل خدمة مقدمة، كذلك تمكين العاملين وااللتزام بجماعية األداء بما ي 

 تحقيق أهدافها.

 المؤسسة مستويات األداء  5.2.1.2

مؤسسي على أنه المنظومة المتكاملة لنتائج أعمال المؤسسة في ضوء ينظر لألداء ال     

تفاعلها مع عناصر بيئتها الداخلية والخارجية، ووفقا  لهذه النظرة فإن لألداء المؤسسي عدة  

 (2001)ثابت، مستويات على النحو التالي: 

ي، رأس المال رد البشرية، رأس المال البشر ء العاملين، المواي: ويشمل )أداالمستوى الفرد  -

 الفكري(.

السياسة   - إطار  في  التنظيمية  الوحدات  أداء  القيم(  )اإلدارة،  الجزئي:  الوظيفي  المستوى 

 العامة.

و  - واالجتماعية  االقتصادية  البيئة  إطار  في  المنظمة  أداء  ويشمل  الكلي:  الثقافية  المستوى 

 . للدولة
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م           بأن  يتبين  سبق  المؤسمما  األداء  تختلفستويات  الفردي   سي  فالمستوى  بينها،  فيما 

 يختلف عن أداء الوحدات التنظيمية ألنه محصلة لهما وذلك لتأثير البيئة الخارجية عليها.

 مجالت األداء المؤسسي  6.2.1.2

 العليا:  اإلدارةكفاءة وفعالية  .1

المجال          بالقيادةوهذا  الو   يتعلق  إدارة  على  تقوم  التي  بالبنية  اإلدارة  يتعلق  كذلك  مؤسسة، 

  اللها تحقق إدارة المؤسسة أهدافها، في إطار منظومة بشرية التنظيمية للبناء المؤسسي التي من خ

ل ومادية، تحتكم إلى سياسات واضحة، وأنظمة وقوانين معتمدة تعمل على تنظيم العمل من خال

اكل ترسم مسار اتصاالتها وحدود ل من مجاالتها، باإلضافة إلى هيجاتفصيلية لكل م  العمل بلوائح

وواجبات فيها  العاملين  أعمالها،  مسؤوليات  وطبيعة  تتناسب  العمل  بيئة  تكون  أن  تتطلب  كما  هم، 

المؤسسة ورؤيتها، وربط عن نحو رسالة  الموظفين  اتجاهات  توحيد  تسهم في  تنظيمية  اصر  وثقافة 

واإل ر الحكم  بمنظومة  وتحقا دارة  المسار،  تقويم  إلى  تهدف  العمل  بية  بنية  وتطوير  األداء،  سين 

داخلية محورا  وركيزة  مهمة من ركائز المؤسسة، وتلجأ المؤسسات  التنظيمي، كما وتعد العمليات ال

مكوناته بجميع  المؤسسة  شئون  تنظم  حاكمة  قواعد  واعتبارها  متعددة  لوائح  إعداد  البشرية  إلى  ا 

اللوازم والمشتريات، والنظام الما  شئون الموظفينوائح لتشمل أنظمة  للادية، وتتنوع اوالم لي، ونظام 

والوصف الوظيفي، وأدلة العمليات، وتتفاوت وجهات النظر والمفاهيم التي قدمها علماء اإلدارة في  

المؤس عمل  جوانب  لجميع  األنظمة  هذه  حيث شمولية  من  األنظمة  يتناولهم  ذلك  ومع   ، رون سة 

 (. 2011تحقيق أهداف المؤسسة )الدجني، ألنظمة ما هي إال وسيلة وأداة لا  جميعا  بأن

( أن مصطلح تنمية الموارد البشرية يعد مصطلحا  2002)  حسنيشير  :  نمية الموارد البشريةت .2

وتأثيره وارتباطه    حديثا ، ويستخدم أحيانا  مصطلح تنمية الموارد البشرية دون وعي كامل بأهميته

 ؤسسي على أساسي أربعة معايير، وهي: مؤسسي، فيمكن تقييم أي أداء مداء الباأل
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 جودة ومنفعة المنتجات والخدمات التي تقدمها المؤسسة.  •

 الكفاءة في تقديم وتوفير هذه المنتجات والخدمات. •

 تأثير المؤسسة على المجتمع وجودة ونوعية المستوى المعيشي لألفراد.  •

 ة وعلى جودة مناخ العمل.البشري ر المؤسسة على الموارد تأثي •

 السياسات والستراتيجيات: .3

يركز هذا المعيار على كيفية تحقيق رسالة الجهة ورؤيتها من خالل االستراتيجيات والخطط      

 (2014)المدهون،  والبرامج واإلجراءات ويشمل المعايير الفرعية التالية:

 لمعنين. ة على احتياجات جميع ابناء السياسة االستراتيجي •

 اعتماد السياسة واالستراتيجية على معلومات دقيقة.  •

 إعداد ومراجعة وتحديث السياسة واالستراتيجية.  •

 شرح وإيصال السياسة واالستراتيجية.  •

 إدارة المعلومات: .4

بح من  مع التطورات العالمية الحديثة في تكنولوجيا المعلومات، واعتماد المؤسسات عليها، أص     

ه تأمين  التكالضروري  المستد ذه  التنمية  لضمان  على  نولوجيا  العمل  حيث  من  للمؤسسات،  امة 

استراتيجيات  تحقيق  يضمن  بما  العمليات  ضمن  دمجها  خالل  من  المتوفرة  التكنولوجيا  استغالل 

 (2011الدجني، )المؤسسة 

المنظمات         على  التأثير  في  دور  المعلومات  لتكنولوجيا  كان  مقارنة   لقد  لها   المستخدمة 

 : (2017ما ذكره عبد الهادي ) لمات األخرى، وذلك تمثل من خالبالمنظ

 أنها أدت إلى زيادة االنتاجية. -

 تحسين إدارة الجودة. -
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 تحسين عملية اتخاذ القرارات. -

 تطوير عملية الخلق واالبداع واالبتكار التنظيمية.  -

 تسهيل عملية إدارة التغيير في المنظمات.  -

 وجديدة. مميزة  على تطوير سلع وخدمات  لالعم -

 تطوير األساليب اإلدارية في المنظمة. -

 األنظمة والعمليات الداخلية: .5

عرفته        وقد  الحديثة،  اإلدارية  األنشطة  من  الداخلية  العمليات  أساليب  تطوير  نشاط  وُيعد 

وحدات  استخدمت  إذا  الثانية،  العالمية  الحرب  أثناء  األمريكية  المتحدة  واإلدارة   الواليات    للتنظيم 

البحوث والدراسات التنظيمية وإعادة بناء الهياكل التنظيمية وتبسيط  هزتها اإلدارية للقيام بضمن أج

وال   تحقيقه،  إلى  يسعى  هدف  تنظيم  فلكل  العمل،  مكان  وتصميم  النماذج  وإدارة  العمل  إجراءات 

العمل أساليب  راد واإلجراءات و فيتحقق هذا الهدف إال من خالل العمليات التنظيمية بما في ذلك األ

 (.2011أبو شيخة، )

 (:2002اللوزي )وهذه األساليب تتضمن ما يلي كما ذكرها     

الهياكل   - ذات  اإلدارية  التنظيمات  في  األسلوب  هذا  ويكون  )المتسلسل(:  التقليدي  األسلوب 

ومتعد  كثيرة  خطوات  في  المرور  األسلوب  هذا  ويتطلب  كما  الطويلة،  عدد  د التنظيمية  على  تمر  ة 

حد بخطوة عمل تختلف عما يليها من خطوات، وهذا يشير إلى  لعاملين، حيث يقوم كل واير من اكب

التخطط في أداء الخطوات واألعمال، ويؤخذ على هذا األسلوب أنه يحتاج إلى وقت كبير، األمر  

 الذي يعني التأخير في إنجاز األعمال كون المعاملة تنتقل من موظف إلى آخر. 

المتواز   _ لسير  األسلوب  الني  هذا  في  ويقوم  المطلوب  العمل:  العمل  باستالم  واحد  موظف  وع 

من   النوع  لهذا  المعاملة  إجراءات  تحددها  التي  العمليات  من  عليه  يلزم  ما  كل  وبإجراء  إنجازه، 
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في  العمل  يسير  بحيث  بعضها  بجانب  مرتبة  الموظفين  مكاتب  وتكون  المؤسسة،  في  األعمال 

همية وجوده في المؤسسة، كذلك  سلوب بأن الموظف يشعر بأهذا األية ، ومن مميزات  ز خطوط متوا

يقلل من أوقات االنتظار، أما ما وجه لهذا األسلوب من انتقادات فهي أن اتباعه يؤدي إلى تعطل  

من  كذلك  عنه،  الناتجة  الفوائد  من  المؤسسة  وحرمان  باألعمال  القيام  في  التخصص  عناصر 

الم الرقابو االنتقادات  ضعف  له  أ جه  على  ويستخدم  ة  الموظفين،  للقيام  عمال  المتوازي  األسلوب 

  بالمعامالت البسيطة التي ال تتضمن إجراءاتها خطوات كثيرة.

 متطلبات تطوير األداء المؤسسي  7.2.1.2

بشكل        تنعكس  والتي  والمتزايدة  المستمرة  والتحديات  التغييرات  مواكبة  إلى  المؤسسات  تحتاج 

على  ومه  مباشر  الأدائها  تتامها  وحتى  التحديات  مستقبلية،  تلك  مواجهة  من  تتوفر مكن  ان  يجب 

 (: 2010نصر )  المتطلبات التالية وفق ما ذكرها

 بناء قدرات تقنية متطورة ومرنة تستوعب التقنيات الحديثة وتستثمرها في جميع عملياتها. .1

اإلبداعي .2 الفكرية  طاقاتها  واستثمار  البشرية  الموارد  قدر ة  تنمية  علوإطالق  االبتكار  اتها  ى 

 ير.والتطو 

 تنمية فرق عمل متحررة تحاسب على اإلنجازات.  .3

 تنمية أساليب متطورة للتسويق وخدمة أصحاب المصلحة. .4

تنمية آليات المشاركة في المسئولية االجتماعية بالعمل على تحسين البيئة ورفع المستوى   .5

 االقتصادي واالجتماعي للبيئة المحيطة. 

في االتكثيف   .6 وإنشاء    البحوث   ستثمار  مع  والتطوير  والتكامل  مؤسساتهم  في  بحثية  قواعد 

 مؤسسات البحث العلمي والتطوير التكنولوجي في المجتمع.
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 إدارة األداء المؤسسي  8.2.1.2 

مستمر        وتقييم  وسليم،  وتوجيه  تخطيط  وجود  ضرورة  اإلدارة  عليها  تقوم  التي  األساسيات  من 

الت مدى  لقياس  نحقد لألداء،  تحم  المؤسسقيق  و  بأنها  أهداف  األداء  إدارة  تعريف  يمكن  بالتالي  ة، 

الظروف  " وتهيئة  برامجها  وتنفيذ  أهدافها،  بتخطيط  فيها  المؤسسة  إدارة  تقوم  مركبة  إدارية  عملية 

واإلمكانات التي تتطلبها عملية التنفيذ، ومراجعة أدائها في ضوء معايير تقييمية واضحة تهدف إلى 

 ( 2011 التنافسية للمؤسسة". )الدجني،تعزيز الميزة ، و حسينهاء وتد تطوير األ

وهي      األداء  إدارة  مفهوم  لتوضيح  وضعت  عناصر  خمس  هناك  أن  ذكرها    كما   السلمي كما 

(2007) : 

يمكن    - المؤسسي، فال  تعتبر األهداف مكون رئيسي من مكونات األداء  تحقيق األهداف: حيث 

أهدا عن  بمعزل  المؤسسة  معنى  تفهفهم  التي  عنا  تكون    ميزها  ويعتبر  المؤسسات،  من  غيرها 

األهداف الخطوة األولى التي تعمل اإلدارة على اختيارها بما ينسجم وإمكاناتها والغرض الرئيس من  

 وجودها.

األنشطة   - عن  تعبر  المؤسسة  إدارة  تضعها  التي  التنفيذية  الخطط  أن  حيث  األداء:  تخطيط 

لتحقيق األهداف، وت أنشطتهم اإلدار نظ المناسبة  فيها األدوار والمسئوليات ة  ا بطريقة علمية تتضح 

 ومؤشرات األداء المرغوبة للوصول لنتائج أفضل. 

بتوفير   - أقرته  الذي  التخطيط  حسب  أعمالها  إلنجاز  اإلدارة  تسعى  العمل:  ظروف  تهيئة 

واإلدارية التنظيمية  واألوضاع  الظروف  وتهيئة  والبشرية،  المادية  ا،  المستلزمات    لمعلوماتوتوفير 

 واإلرشادات والمعايير الموجهة لألداء لضمان تحقيق أفضل النتائج. 
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قد    - اهدافها  كانت  اذا  تكتشف  لكي  األداء  لنهاية  االنتظار  اإلدارة  تستطيع  ال  األداء:  مراجعة 

 تحققت أم ال، بل يجب المتابعة والمراجعة الدورية وإحداث التعديالت خالل عملية األداء لضمان

 اءة وفاعلية. هداف بكفحقيق األ ت

تطوير األداء والتحسين المستمر: بسبب تغير الظروف واألوضاع التي تفرضها المعارف والعلوم    -

أمام   تضعف  المؤسسة  أداء  في  المستخدمة  العناصر  كفاءة  فان  المتجددة،  التكنولوجيا  وحداثة 

عها من اجل إحداث التكيف متطورات و التحديات الوسائل الحديثة، مما يلزم إدارة المؤسسة بمتابعة  

على  والتفوق  التنافسية  الميزة  لتحقيق  ومخرجاتها  عملياتها  وتحسين  مدخالتها  في  مستمر  تطوير 

المؤسسات المناظرة، وهذا يجعل أداء المؤسسة يتمثل في قدرتها على تحقيق النتائج التي تتطابق  

ا باالستغالل  المصاغة  واألهداف  المرسومة  الخطط  للمو ألمع  المو مثل  تصرفها، ارد  تحت  ضوعة 

 .فاألداء إذن هو الكفاءة والفعالية معا  

بأن عملية إدارة األداء المؤسسي هدفها الوصول إلى أفضل النتائج من    تستنتج الباحثةمما سبق 

األداء، سواء على مستوى األفراد أو فرق العمل أو الوزارة ككل، بحيث يتناسب وينسجم هذا األداء 

ايير الموضوعة من قبل الوزارة، وكذلك يهدف إلى تأسيس الفهم الواعي  طط والمعداف والخهمع األ

 لما سيتم إنجازه. 

 وزارة الصحة الفلسطينية  1.3.2

وزارة الصحة هي أحد الوزارات الخدماتية في فلسطين، وهي الوزارة المسؤولة عن تنظيم عمل       

الفلسطيني، من خالل اإلدارة للال  القطاع الصحي  الرشيدة، وكذلك  قطاع الصسليمة  حي والحكومة 

تعتبر مسئولة عن وضع السياسات والقوانين والخطط وعلى تفعيل الشراكة بين مختلف الشركاء في 

األفضل   بالشكل  المتاحة  الموارد  واستثمار  وإدارة  األخرى،  القطاعات  مع  الصحي    )وزارة القطاع 

 (. 2014الصحة الفلسطينية، 
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هذ       اويهدف  إلا  التعريلمبحث  رؤية  ى  على  التعرف  حيث  من  الفلسطينية،  الصحة  بوزارة  ف 

الوزارة ورسالتها وأهدافها االستراتيجية وكذلك التعرف على مهام الوزارة، وكذلك واقع القطاع الصحي  

والخدمات الصحية التي تقدمها الوزارة وكذلك التحديات التي تواجهها الوزارة، والتعرف على البرامج  

 بقها الوزارة.التي تط لكترونيةاإل

 رؤية وزارة الصحة الفلسطينية:  

نظام صحي شامل متكامل يساهم في تحسين وتعزيز مستدام للوضع الصحي بما فيه المحددات 

 (.2014الصحة الفلسطينية،   )وزارة فلسطين الرئيسية للصحة في 

 رسالة وزارة الصحة الفلسطينية: 

مبدأ العمل المشترك مع جميع الشركاء لتطوير أداء لتزام بينية باالالة وزارة الصحة الفلسطتتمثل رس

وضع   على  قادرة  قيادة  وخلق  سليم  مهني  بشكل  إدارته  لضمان  به  واالرتقاء  الصحي  القطاع 

  )وزارة   والخاص السياسات وتنظيم العمل وتوفير خدمات نوعية في كل من القطاع الصحي العام  

 (. 2014الصحة الفلسطينية، 

 صحي: لاالقطاع مبادئ 

الصحي      القطاع  مبادئ  الصحية،   تتمثل  الوطنية  االستراتيجية  )الخطة  عليها  اشتملت  كما 

 فيما يلي:  (2011

 الحق في الصحة لجميع أبناء الشعب الفلسطيني.  .1

بم .2 للجميع  عالية  جودة  ذات  صحية  ورعاية  عامة  صحة  خدمات  على  ساواة  الحصول 

 وعدالة.
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المعزولة في األغوار والقدس الشرقية وتلك   الخص تلكة وعلى ااالهتمام بالشرائح المهمش .3

المتضررة من جدار الفصل العنصري وسكان قطاع غزة الذي يواجه حصارا  خانقا  منذ عدة 

 سنوات. 

 األهداف الستراتيجية  

للوزارة  الخطة)تتضمن        مج 2014  ،االستراتيجية  للقطاع  (  االستراتيجية  األهداف  من  موعة 

 لي: ي تتمثل فيمايطينالفلسلصحي ا

 تعزيز جودة الخدمات الصحية المقدمة لتلبي احتياجات ومتطلبات وتوقعات المستفيدين.  .1

المجتمع   .2 مستوى  على  الحرجة  العناية  خدمات  وكذلك  للطوارئ،  والتأهب  الجاهزية  تعظيم 

 تشفى والعناية داخل المستشفى. المحلي والعناية ما قبل الوصول للمس

توف .3 المضمان  الكافية  الموارد  ر  على  ادية  العالية  الجودة  ذات  الصحية  الخدمات  لتقديم 

وخدمات  والمستهلكات  واألدوية  األجهزة  ذلك  في  بما  والعالجي  التشخيصي  الصعيدين 

 المختبرات والتطوير الطبي وغيرها. 

 تأمين توفر طواقم صحية كافية وفاعلة.  .4

 لة.فاعة واللناجع األنظمة اإلدارية والمالية المتطورة ا تدشين .5

بالقطاع   .6 العالقة  ذات  الفاعلة  والمؤسسات  القطاعات  بين  والتنسيق  التعاون،  هيكلة  إعادة 

 الصحي.

منع   .7 في  تساهم  التي  واألنشطة  االستراتيجيات  وتفعيل  الصحة،  تعزيز  سياسات  إثراء 

 قيق مستوى صحي أفضل.ومكافحة األمراض، وتعزيز السلوك الصحي لتح

ق، وإدارة واستخدام تكنولوجيا المعلومات، تعزيز التوثي  عبرصحية  ات التقوية نظم المعلوم .8

 والممارسات المبنية على البراهين، لتحسين استخدام المعلومات في صنع القرار.
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   وحدة تكنولوجيا المعلومات وصيانة الحاسوب

بهدف        المعلومات  تكنولوجيا  وحدة  انشاء  تكنو تم  تطور  ومواكبة  واستخدام    لوجيا توظيف 

إلىلومالمع للوصول  إلى   ات  المعلومات  تكنولوجيا  وحدة  وتسعى  الكترونية،  صبغة  ذات  وزارة 

االرتقاء في مستوى الخدمات اإللكترونية المقدمة لموظفي الوزارة والمرضى والمجتمع المحلي، من  

يا  لوجتكنو  ة ذاتما فيها توفير أجهزة ومعدات متطور خالل بناء البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات ب

ير برامج وأنظمة معلومات مالئمة وتطبيقها وادارتها واستخدامها بفاعلية وكفاءة، لتوفير عالية وتطو 

بالوزارة   واالنظمة  واالتصاالت  المعلومات  تكنولوجيا  خدمات  في  متكاملة  الصحة)جودة  ، وزارة 

2016). 

 ( 2016، ةة الصحار وز ) :لتحقيقها وحدة تكنولوجيا المعلومات ومن االهداف التي تسعى 

 مواكبة التطور الهائل في تكنولوجيا المعلومات واالستفاده منه للرقي بالوزارة الكترونيا .  -

العالمية    - وبالشبكة  البعض  ببعضها  الوزارة وربطها  المعلومات في مرافق  تكنولوجيا  بناء شبكات 

 أداء وسرعة الشبكة.  واالشراف على تحسين وتطوير

 يلة باستخدام االنظمة والتطبيقات. ت الفنية الكف دمام الختقدي   التأكيد على -

إنشاء نظام معلومات متكامل بطريقة علمية حديثة وتطوير أنظمة محوسبة للمهمات واألعمال    -

 اإلدارية والمالية والطبية. 

 على شبكة االنترنت.   االشراف على تطوير موقع الوزارة والبوابة اإللكترونية -

 ب توافرها في أنظمة المعلومات واألجهزة.الفنية المطلو وط والشر صفات توفير الموا -

 بين اإلدارة اإللكترونية واألداء المؤسسي  القةالع 1.4.2

التقنيات        الستخدامها  وذلك  اإلدارة،  في  الحديثة  االتجاهات  من  اإللكترونية  اإلدارة  تعد 

الثورة الرقمية التي  ل إحدى مفاهيمثوهي تملناس،  اإللكترونية المتقدمة ذات التأثير الفعال في حياة ا
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وقد فرضت هذه ،  ةمكنتتيح للجميع المعرفة والخدمات اإلدارية في أقل وقت ممكن وبأقل تكلفة م

المنظمات على اختالف أشكالها تحديات وعقبات  الثورة المعلوماتية بكافة أشكالها أمام الحكومات و 

الجهود  تنسيق  من  بد  ال  لذلك  لمالمخت  كثيرة.  التحنلفة  تلك  الحلول  اقشة  وإيجاد  والعقبات،  ديات 

 .(2020)الخطيب،  لفي هذا المجاالمناسبة لها، مع ضرورة مواكبة لتطورات التي يشهدها العالم 

اإلدارةإ      إلى  التقليدية  اإلدارة  من  التحول  واستكمال  اإللكترونية  اإلدارة  تطبيق  اإللكترونية    ن 

متكامل توليفة  نيتطلب  من  متة  المكونكظام  من  والتشريعيةامل  والمعلوماتية  التقنية  والبشرية    ات 

وتأثي  أدوارها  تتكامل  التي  الجوهرية  العناصر  المتبادلةوالمعرفية وغيرها من  في سياق عملية    راتها 

 . (2018)الشهري،  في ظل المجتمع اإللكتروني الجديد التحول اإللكتروني إلدارة المؤسسة 

ارتباطو       أدى  بالتكالعمل    قد  الحديث  الماإلداري  وأنظمة  الرقمية  واالتصاالت  لعنولوجيا  ومات 

طردية بين استخدام اإلدارة اإللكترونية وتحسين أداء الخدمات المؤسساتية، ومع ذلك   وجود عالقة

ية نفسها  تالكثير من الصعوبات والتحديات بسبب ما فرضته طبيعة التكنولوجيا المعلوما  فقد واجهتها

منها المتعلق بتحسين أداء العمل، وتقديم خدمات عالية الجودة تعكس    يرة، خاصةات كبديتح من

فإن ولهذا  المؤسسة،  أداء  على  إيجابي  التحديات   ،اإللكترونية  اإلدارة  بشكل  هذه  رفع  على  دأبت 

  تخدام كافة الطرق اس في بيئة العمل، وذلك بتنشأ    وإزالة مجموع العقبات والمعوقات الموجودة التي

الحديثة،والوسا التكنولوجية  التي   ئل  لألهمية  العمل    نظرا   أداء  لتحسين  اإللكترونية  اإلدارة  توليها 

ا ذات ملكرضا  اإلدارية  الخدمات  من  القطعية    ستفيدين  الحلول  وتقديم  الجودة،  العالي  المستوى 

 ث حدااستإلى  هذا باإلضافة  ،  ليةليات الداخكفاءة العم  رفع  بمعنى  والسريعة ألي مشاكل في العمل

 . (2017)العفير،  اء وتطوير مهارات تواكب التطورات الجديدةإجراءات ودورات عمل لبن

تية  دراسة البنية التح   في وزارة الصحة  اإلدارات   ى ترى الباحثة أنه من الضروري علومن هنا       

واالحتياجات  اإللكترونية  ال  لإلدارة  من  بالمستفيدين  المخد الخاصة  تقدمها  التي  و ؤسسةمة  كيف ، 
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تح على  ذلك  للعاملينيعكس  الوظيفي  األداء  أداء    سين  لتحسين  اإللكترونية  األساليب  باستخدام 

تحسين    العمل، وكذلك  والمال،  والوقت  الجهد  من  الكثير  تكلف  والتي  التقليدية  الطرق  عن  والبعد 

مستمر، كما   ثة بشكلالتكنولوجية الحدي  رات مع التطو البنية التحتية لإلدارة باستمرار بحيث تتالءم  

الدراسات في مجالأصبح من الضر  التأثير    اإلدارة  وري متابعة وتكثيف  اإللكترونية ومعرفة مدى 

 .الفعلي لها على تطوير وتحسين أداء الخدمة

 

 الدراسات السابقة  2.2

النظر       المعرفة  روافد  من  أساسيا   رافدا   السابقة  الدراسات  خبرات تمثل  وكذلك  والعملية،   ية 

السابق وتجارب   لها الباحثين  خلصت  التي  والتوصيات  والنتائج  إنجازاتهم  أهم  على  واالطالع  ين، 

دراساتهم وبحوثهم والتي لها األثر الكبير في إثراء معرفة ومعلومات الباحث، مما تساعده في تكوين  

  طاء التي عمقا  وشموال  وتجنب األخخلفية عن موضوع دراسته، وكذلك إنجازها بشكل أفضل وأكثر  

 . ون السابقون وقع بها الباحث

وقد استعرضت الباحثة أهم الدراسات السابقة التي تناولت موضوعي اإلدارة اإللكترونية واألداء       

المؤسسي، وموضوعات ذات عالقة بموضوع الدراسة سواء كانت بشكل مباشر أو غير مباشر، وتم  

 . قدم حسب تاريخ نشرهاترتيبها من األحدث الى األ

)الخط  دراسة بع(2020يب   : " المؤسسي  نوان  األداء  بجودة  وعالقتها  اإللكترونية  اإلدارة  واقع 

 دراسة ميدانية في وزارة التصالت وتكنولوجيا المعلومات " 

اسة واقع االدارة االلكترونية وعالقتها بجودة األداء المؤسسي در الى  التعرف  سعت هذه الدراسة       

ات، وقد استخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي، وتكنولوجيا المعلومتصاالت  ميدانية في وزارة اال 

( عددهم  وبلغ  ادارية  وظائف  يشغلون  الذين  الوزارة  موظفي  من  الدراسة  مجتمع  (، 178وتكون 



 

49 
 

ستبانة  واستخدم الباحث اسلوب المسح الشامل نظرا  لصغر حجم مجتمع الدراسة، وكذلك استخدم اال

وتوصلت الدراسة الى مجموعة من النتائج كان من    ات والمعلومات، كماالبيان  كأداة رئيسية لجمع

اهمها وجود موافقة بدرجة كبيرة من المبحوثين على درجة توفر متطلبات تطبيق االدارة االلكترونية  

وكذلك   الوزارة  كبو في  بدرجة  مستوى  وجود  على  المبحوثين  من  كبيرة  موافقة  تحقيق  وجود  في  يرة 

المؤسجودة االدا اهم التوصيات التي توصلت اليها الدراسة ضرورة تحفيز    ، ومنسي في الوزارةء 

الالزم  المالي  الدعم  توفير  وكذلك ضرورة  االلكترونية  االدارة  ماديا  في مجال  المتميزين  الموظفين 

في مجال التصميم وتطوير  لالستعانة بالخبراء والمتخصصين في مجال االدارة االلكترونية وخاصة  

 االلكترونية. لبرامج ا

)  دراسة المجاردة  (2018الشهري  اإلدارة اإللكترونية في مدارس محافظة  تطبيق  "درجة  بعنوان   :

 وعالقتها بتحسين الداء المدرسي" 

في مدارس محافظة المجاردة   اإللكترونية  اإلدارةدرجة تطبيق    إلىالتعرف  هدفت هذه الدراسة       

المدرسيوأ األداء  تحسين  في  وجه  ثرها  نظر  من  و ة  تأثير  المالمديرين  وكذلك  والمعلمات،  علمين 

المتغيرات سنوات الخبرة والجنس والمرحلة التعليمية، واتبع الباحث المنهج الوصفي التحليلي وكذلك 

عينة   على  تطبيقها  تم  كأداة  االسبتانة  )  مكونةاستخدم  المدار 291من  ومعلمات  معلمي  من  س  ( 

التعليم،   مراحل  االنت  رت وأظهلمختلف  اليهائج  توصلت  الدراسةلتي  تطبيق    أن  إلى  ا    اإلدارة درجة 

ا  لمتغير الجنس  ع وجود فروق إحصائية تبجاء متوسطا ، و   في مدارس محافظة المجاردة  اإللكترونية

لصالح فئة    فقط لصالح المعلمات، وفروق تبعا  لمتغير سنوات الخبرة  اإللكتروني عد التخطيط  في بُ 

تبعا  لمتغير الوظيفة التي يشغلها الموظف،    وعدم وجود فروق وات،  نخمس س  أقل من  ذوي الخبرة

والمدراء.   للمعلمين  العمرية  الفئة  جوانب  وكذلك  بين  إحصائيا   دالة  إرتباطية  عالقة  وجود  وكذلك 

وصت أمن نتائج  ليه  إوتحسين األداء المؤسسي، وفي ضوء ما توصلت    اإللكترونية  اإلدارةتطبيق  
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بمجموع الالدراسة  أهمهاة من  العاملين  ضرورة  :توصيات  الجيد إلعداد جميع  وتهيئتهم    ،التخطيط 

بناء نظام  اإللكترونية  اإلدارةللتعامل مع   للمساهمة في  المستفيدين    اإلدارة ، وكذلك مشاركة معظم 

ل  لعاملين على االندماج والتفاعبالتفويض والمشاركة لتشجيع ا  اإلدارة، وذلك باتباع مبدأ  اإللكترونية

 .ونية اإللكتر  اإلدارةبيق مع تط 

" األداء المؤسسي ودوره في تحسين إنتاجية الجامعات   :بعنوان (2018)حتاملة ودراوشه  دراسة  

 الخاصة في شمال األردن من وجهة نظر القادة األكاديميين". 

إنتاجي   إلىلتعرف  ل  سعت       تحسين  في  المؤسسي  األداء  شمال  مستوى  الخاصة  الجامعات  ة 

ن، وقد تم استخدام المنهج الوصفي، وتكونت عينة الدراسة  هة نظر القادة األكاديميي ن من وجاألرد 

الدراسة أن  85من ) نتائج  للدراسة، وقد أظهرت  تم استخدام االستبانة كأداة  أكاديميا  ، وقد  قائدا    )

شمال الخاصة  الجامعات  في  المؤسسي  األداء  فاعلية  القادة   درجة  نظر  وجهة  من  األردن 

كبيألكاديما تقدير  بدرجة  جاءت  داللة يين  ذات  فروق  وجود  عدم  الدراسة  نتائج  أظهرت  كما  ر 

عدد سنوات الخبرة، المؤهل العلمي،  الجنس، والجامعة، والرتبة األكاديمية،  إحصائية ألثر متغيرات )

 ي لصالح والمؤهل العلميات اإلنسانية، باستثناء متغير الكلية وجاءت لصالح الكل (والمسمى الوظيفي

البك درجة  يحملون  دورات ريوس.  الو من  عقد  التوصيات من أهمها  بمجموعة من  الدراسة  واوصت 

أجل  من  الذاتية  وكفاءاتهم  مهاراتهم  من  وتعزز  لديهم،  األدائي  اإلبداع  في  تسهم  للعاملين  تدريبية 

 امل.في التعبعيدا  عن التعقيد والرتابة   الحصول على جودة متميزة في األداء المؤسسي الجامعي

وبهلول   زريق  العاملين  "  :بعنوان(  2018)دراسة  أداء  تطوير  في  ودورها  اإللكترونية  اإلدارة 

 أم البواقي". –بالمكتبات الجامعية: دراسة ميدانية بالمكتبة المركزية لجامعة العربي بن مهيدي  

لمكتبة المركزية  ين في الدى العامل   اإللكترونية  اإلدارةم  مفهو   إلىالتعرف  هذه الدراسة  هدفت  و      

للمكتبة المركزية لجامعة أم البواقي،   اإللكترونية  اإلدارةأم البواقي، وعلى متطلبات تطبيق  امعة  لج
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الموضوع   لوصف  طريقة  واعتباره  المسحي  المنهج  استخدام  تم  الدراسة  أهداف  تحقيق  أجل  ومن 

علمية الدقيقة التي من  تائج الية علمية صحيحة، بغرض استخالص النالمراد دراسته من خالل منهج

أنها االسهام في توضيح الموضوع بكافة جوانبه، وتكون مجتمع الدراسة من كافة األفراد العاملين  ش

العاملين في  مثلت جميع  فكانت عينة مسحية  الدراسة  أما عينة  البواقي،  أم  الجامعية  المكتبة  في 

د المكتبة على  خرجت بها الدراسة اعتما  ئج التي( عامل، من النتا43البالغ عددهم )مكتبة ام البواقي 

المجال نحو تطبيق   تفتح  التي  الحديثة  المكتبة، وهذا ما يعكس    اإللكترونية   اإلدارةالتكنولوجيا  في 

  إلى يؤدي    اإللكترونية  اإلدارة حرصها على تحسين سير العمل وتوفير الجهد والوقت، وأن استخدام  

ة مثل الوقت وحواجز المكان  مسيرة العمل داخل المكتبي تعيق  التغلب على العديد من المشاكل الت

وذلك لتنمية   اإللكترونيةوالزمان، وكذلك رغبة العاملين في المكتبة في التحول نحو العمل في البيئة  

، تم صياغة مجموعة  القدرات وزيادة الكفاءة والفعالية، وبناء على ما توصلت اليه الدراسة من نتائج

االقتراحات   فمن  المستمثلت  لدى  الرؤية  توضيح  لمفهوم  ي  الشامل  واالستيعاب    اإلدارةؤولين 

تطبيق    اإللكترونية بضرورة  العاملين  وعي  على  الجامعية    اإللكترونية  اإلدارةبناء  المكتبة  على 

بضرورة  وتوعيتهم  الحديثة،  التقنيات  مختلف  على  المكتبيين  وتكوين  تبني    وتدريب  نحو  التوجه 

 . نيةلكترو إلا اإلدارةمشروع 

: " مدى جاهزية المؤسسات الحكومية الفلسطينية لتطبيق الحكومة  بعنوان  (2017)  الغفير  دراسة

 اإللكترونية".

الى         الحكومة    إلىالتعرف  هدفت  لتطبيق  الفلسطينية  الحكومية  المؤسسات  جاهزية  مدى 

مع معلومات الدراسة، أداة لجلوصفي التحليلي وكذلك االستبانة ك، وقد استخدم المنهج ااإللكترونية

تكون الدراسة من )كما  الدراسة  161ت عينة ومجتمع  نتائج منها،  إلى( موظفا ، وتوصلت  أن    عدة 

اإللكترونية جاء بدرجة متوسطة، ووجود جاهزية المؤسسات الحكومية الفلسطينية لتطبيق الحكومة  
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وكذلك وجود فروق    سنة،  25عن    عا لمتغير الفئة العمرية التي يقلفروق ذات داللة إحصائية تب

دال الوظيفي ذات  المسمى  لمتغير  تعزى  إحصائية  جاهزية  لة  مدى  أن  النتائج  أظهرت  كما   ،

الحكومة   لتطبيق  الفلسطينية  الحكومية  مدى  المؤسسات  خالل  من  التحتية  اإللكترونية  البنية  توفر 

المركزي البيانات  وقواعد  إلجر الفنية  الوعي  بنشر  االهتمام  وعدم  الة،   اإللكترونيةخدمات  اءات 

الدراسة    الحكومية،   خلصت  متكاملة    إلىكذلك  برامج  توفير  ضرورة  أهمها،  من  توصيات  عدة 

  اإلدارة لضمان أمن وسرية المعلومات، وكذلك ضرورة توعية الموظفين والمواطنين بأهمية تطبيق  

 العمل. من خالل الندوات وورش  اإللكترونية

( استخد"  :نوانعب  (Tokdemir et al., 2017دراسة  قبول  الحكومة  مدى  خدمات  ام 

 اإللكترونية في تركيا".

خدمات  إلى  التعرف  فهدفت        باستخدام  المواطنين  قرار  في  أساسيا   دورا   تلعب  التي  العوامل 

جمع البيانات من خالل استخدام الحكومة اإللكترونية في تركيا، وتم استخدام المنهج المسحي في  

قياس م قبولنموذج  تكونت   دى  الدراسة من    التكنولوجيا، حيث  الدراسة   529عينة  فرد، وتوصلت 

إلى عدة نتائج من أهمها قبول المواطنين الستخدام الخدمات اإللكترونية مع توفر الظروف المناسبة  

اإل الحكومة  خدمات  استخدام  في  الثقة  توفر  وكذلك  إلى  لتطبيقها  الدراسة  وخلصت  لكترونية، 

مواطنين المتعلقة بالخدمات اإللكترونية المقدمة،  أهمها معرفة احتياجات التوصيات  مجموعة من ال

 وكذلك تحسين وتعميم خدمات الحكومة اإللكترونية. 

 مقومات نجاح تطبيق الحكومة اإللكترونية في فلسطين".: "بعنوان (2016دراسة لبد ) 

الحكو   إلى  الدراسةهذه    هدفت        تطبيق  نجاح  مقومات  فلسطين،    نية كترو اإللمة  معرفة  في 

،   واستخدم للدراسة  كأدوات  والمقابالت  االستبانة  استخدم  وكذلك  الكمي،  الوصفي  المنهج  الباحث 

مجموعة من النتائج كان من أهمها    إلىفردا ، كما وتوصلت الدراسة    234وتكونت عينة الدراسة من  
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ية والتوعية  والقوانين والتشريعات الكافالبشري  البنية اإلدارية والتقنية باالضافة للكادر  توافر الرؤية و 

  اإلدارة العليا في الوزارات في التخطيط وتنفيذ    اإلدارة، وكذلك ضعف مشاركة  اإللكترونيةبالحكومة  

ي وتوعية  مجموعة من التوصيات منها تطوير الكادر البشر   إلى، كما وتوصلت الدراسة  اإللكترونية

الحكومة   حول  و   اإللكترونيةالمواطنين  استوخدماتها،  توحيد  ضرورة  تطبيق  كذلك  جهود  راتيجية 

 بين الضفة الغربية وغزة.  اإللكترونيةالحكومة 

( الكاشف  في  "  :بعنوان  ( 2016دراسة  العمل  تطوير  في  اإللكترونية  اإلدارة  استخدام  أثر 

الع نظر  وجهة  من  الحكومية  الصحية  حالة  المؤسسات  دراسة  رفيد   –املين،  يا مستشفى 

   .الجراحي"

الى         الدراسة  هذه  إسعت  في  التعرف  العمل  تطوير  في  اإللكترونية  اإلدارة  استخدام  أثر  لى 

واستخدم   الجراحي،  رفيديا  مستشفى  في  العاملين  نظر  وجهة  من  الحكومية  الصحية  المؤسسات 

للدر  كأداة  واالستبانة  التحليلي  الوصفي  جميعالمنهج  من  الدراسة  مجتمع  تمثل  ف  اسة،  ي  العاملين 

(، من النتائج التي توصلت إليه  2015( موظف للعام )600)مستشفى رفيديا الجراحي البالغ عددهم  

الجراحي،   رفيديا  مستشفى  في  العمل  إنتاجية  زيادة  في  اإللكترونية  اإلدارة  استخدام  أسهم  الدراسة 

وسهول المنجز  العمل  جودة  تحسين  المعوقات وكذلك  ومن  البيانات،  معالجة  واجهة  ة  عملية    التي 

في اإللكترونية  اإلدارة  ألقسام    استخدام  التحتية  البنية  جاهزية  عدم  الجراحي  رفيديا  مستشفى 

اقترحت  الدراسة  نتائج  على  وبناء   القديمة،  الحاسوب  ألجهزة  تحديث  وجود  وعدم  المستشفى، 

اإلدار  تجربة  تعميم  منها  التوصيات  مستش مجموعة  في  المستخدمة  اإللكترونية  لة  رفيديا  تشمل فى 

واعتماد إدارة المستشفيات أنظمة رقابة وتقييم فعالة تساهم     كافة المستشفيات على مستوى الوطن،

تقييم مهنية وعادلة  العاملين وفق معايير  أداء  تقييم  إلى  باإلضافة  هذا  العاملين،  أداء  تطوير  في 

 ة ألدائهم في المستشفى. قادرة على عكس الكفاءة الفعلي
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)ال  دراسة اإللكتر "  :بعنوان(  2015زغيبي  اإلدارة  تطبيق  اإلداريةدور  القرارات  : ونية في تحسين 

 دراسة تطبيقية على األمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية".

، وبيان المؤشرات  إلى توضيح مفهوم اإلدارة اإللكترونية وأهميتها ومتطلباتهاهذه الدراسة  سعت       

باألمانةارة اإللكتر نحو تطبيق اإلد  القرارات اإلدارية  لدول   ونية في تحسين  التعاون  العامة لمجلس 

لدول  التعاون  لمجلس  العامة  األمانة  موظفي  جميع  من  الدراسة  مجتمع  وتمثل  العربية،  الخليج 

( فرد.  248العشوائية منهم )  ( فردا ، في حين بلغت العينة702الخليج العربية في الرياض وعددهم )

دراسة، توصلت الدراسة إلى مجموعة من  نهج الوصفي التحليلي، واالستبانة كأداة للاستخدام الموتم  

وتطبيقات   اإللكترونية،  األرشفة  تطبيقات  عبر  المهمة  الوثائق  على  الحصول  سهولة  منها  النتائج 

اإلدا من  أفضل  إدارية  قرارات  تعطي  اإللكترونية  اإلاإلدارة  تطبيقات  وتساهم  التقليدية،  دارة  رة 

عامالت، وبناء  على النتائج توصلت الدراسة إلى ترونية في تخفيف الجهد المبذول إلنجاز الماإللك

مواجهة  على  اإللكترونية  اإلدارة  تطبيقات  قدرة  من  التأكد  ضرورة  منها  التوصيات  من  مجموعة 

لم وفقا   فورية  إدارية  بقرارات  الطارئة  أهمالمشاكل  وكذلك  معلومات،  من  متاح  هو  ما  التأكد  ن  ية 

 التنبؤ بالقرارات اإلدارية المستقبلية. مقدرة تطبيقات اإلدارة اإللكترونية على 

 :بعنوان (Jervis & Masoodian, 2014)  جيرفس وماسودياندراسة 

"How do people attempt to integrate the management of their paper 

and electronic documents?"    
مع بين األوراق وبين  المشاكل التي تواجه إدارة الدمج أو الجإلى   رفللتع  لدراسةهدفت هذه ا     

البيانات،   لجمع  المقابلة  واعتمد على  التحليلي،  الوصفي  المنهج  استخدام  وتم  اإللكترونية،  الوثائق 

( الدراسة  عينة  بلغت  حين  نيوزل14في  في  مؤسسات  ثماني  من  شخص  إلى  (  التوصل  وتم  ندا، 

ا منهامجموعة من  ويتم  لنتائج  واحد  األوراق كل عام على حدة في ملف  الملف في   حفظ  وضع 



 

55 
 

االحتفاظ بالنسخ األصلية من  و صندوق خاص في نهاية العام، ويتم أرشفة غالبية األوراق إلكترونيا ،  

لنظام اإللكتروني، وإن استخدام  المستندات واألوراق المهمة مثل العقود، كونه ال يوجد قوانين تحكم ا

يحتاا اإللكتر ألوراق  الوثائق  من  بالعكس  كبير  ووقت  لمجهود  توصلت ونية،  ج  النتائج  على  وبناء  

منها التوصيات  من  مجموعة  إلى  الورقي الدراسة  النظامين  بين  التكامل  زيادة  على  ،العمل 

 ق اإللكترونية تكون أكثر فاعلية. العمل على تطوير أنظمة إلكترونية إلدارة الوثائو واإللكتروني، 

"بعنوان  (2014)  صالحدراسة   قبول  :  على  المؤثرة  للموارد  العوامل  اللكترونية  اإلدارة  نظام 

 البشرية في قطاع الخدمات الفلسطيني".

للموارد    اإللكترونية  اإلدارةتحديد العوامل المؤثرة في تبني تكنولوجيا    إلىوهدفت هذه الدراسة       

تبني  البشرية   نموذج  ووضع  فلسطين،  يساعد   ونية اإللكتر   ارةاإلد في  سوف  الذي  البشرية  للموارد 

قطاع وقد    منظمات  عملياته،  في  فعال  بشكل  التكنولوجيا  استخدام  في  الفلسطيني  الخدمات 

استخدمت الباحثة منهجيات البحث الكمية والنوعية على حد سواء، حيث قامت بجمع المعلومات 

واستهدفت القطاع الحكومي، البنوك، نات الكمية  االستبانة لجمع البيا  إلىالضافة  عبر المقابالت با

 إلى مشارك ، وقد توصلت    600قدمي خدمات االنترنت، وتكونت عينة الدراسة من  المستشفيات، وم

عدة نتائج كان منها أن سهولة االستخدام والمواقف والنية والتواصل هي أهم العوامل المؤثرة على  

البشر   اإللكترونية  دارةاإلتبني   فلسطيللموارد  في  منها  ية  توصيات  بعدة  الباحثة  اوصت  كما   ، ن 

ذات  ضرورة صيا  خدمات  تقديم  على  والتركيز  التشغيلية  وتطوير عملياتها  جديدة  استراتيجيات  غة 

واالتصاالت  المعلومات  تكنولوجيا  شركات  مثل  االخرى  الجهات  مع  التنسيق  وكذلك  عالية،  جودة 

لنوالحكوم والمدراء  الموظفين  ثقة  لكسب  تكنولوجي ة  بشكل    اإللكترونية  اإلدارةا  شر  البشرية  للموارد 

 في قطاع الخدمات الفلسطيني. اكبر
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 :  ( بعنوانChari, et-al, 2008) شاري وآخرون  دراسة

"The Impact of Information Technology Investment and 

Diversification Strategies on Firm Performance". 

أثر االستثمار في تكنولوجيا المعلومات واستراتيجيات التنويع    سة الى توضيحهدفت هذه الدرا     

لى كفاءة األداء المؤسسي، واستخدمت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي، وبلغ حجم عينة الدراسة  ع

السنوي لالستثمار في ت117) التقرير  بياناتها من  تم الحصول على  المعلومات، ( شركة  كنولوجيا 

الد  مجم وتوصلت  الى  تكنولوجيا  راسة  في  االستثمار  زيادة  أن  أهمها  من  كان  النتائج  من  وعة 

المعلومات ساعد مدراء الشركات في اتخاذ القرارات والعمل على تحقيقها ، كذلك توصلت الى أن  

األد  تحسين  في  يسهم  المعلومات  تكنولوجيا  في  االستثمار  استراتيجيات  وبناء  تبني  المؤسسي،  اء 

توصلت  ما  نتا   على  من  االهتمام  اليه  ضرورة  منها  التوصيات  من  بمجموعة  الدراسة  اوصت  ئج 

يب العاملين على استخدام تكنولوجيا المعلومات وكذلك التوجه الى زيادة فرص االستثمار في  بتدر 

   تكنولوجيا المعلومات من خالل التنويع في االستراتيجيات.

  على الدراسات السابقه: التعقيب3.2.3  

استعراض   من     يمكن    خالل  فإنه  سابقة،  كدراسات  المقترحة  واألجنبية  العربية  الدراسات 

 استخالص التعقيب على هذه الدراسات كاآلتي: 

  اإلدارة اإللكترونيةموضوع    تناولت من خالل استعراض الدراسات السابقة نجد  األهداف:  من حيث  

تناول الموض تناول األداء المؤسسي ومنها ما  ، (2020راسة الخطيب )د مثل    ،معا  وعين  ومنها ما 

اسة ميدانية في  واقع االدارة االلكترونية وعالقتها بجودة األداء المؤسسي در لى  إالتعرف    هدفت   والتي

درجة تطبيق    إلىالتعرف  ، وهدفت  (2018الشهري )  دراسة،  ات وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلوم

تحسين األداء المدرسي من وجهة نظر  ثرها في  وأ  في مدارس محافظة المجاردة  اإللكترونية  اإلدارة

مستوى    إلىلتعرف  ل  سعت والتي    ،(2018)حتاملة ودراوشه  دراسة  ، و علمين والمعلمات المالمديرين و 
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إنتاجي  تحسين  في  المؤسسي  القادة  األداء  نظر  وجهة  من  األردن  شمال  الخاصة  الجامعات  ة 

لدى العاملين في    اإللكترونية  اإلدارةم  مفهو   إلى   التعرف،  (2018)زريق وبهلول  ، ودراسة  ناألكاديميي

لجامعة   المركزية  تطبيق  المكتبة  متطلبات  وعلى  البواقي،  المركزية   اإللكترونية  اإلدارةأم  للمكتبة 

البواقي أم  و لجامعة  الحكومية    إلىالتعرف  ،  (2017)  الغفير  دراسة ،  المؤسسات  جاهزية  مدى 

العوامل  إلى  التعرف  ،  (Tokdemir et al., 2017دراسة )، و ةاإللكتروني الفلسطينية لتطبيق الحكومة  

دراسة  ، و التي تلعب دورا  أساسيا  في قرار المواطنين باستخدام خدمات الحكومة اإللكترونية في تركيا

دراسة  ، في فلسطين اإللكترونيةمعرفة مقومات نجاح تطبيق الحكومة ، والتي هدفت إلى (2016لبد )

( إ التعر ،  (2016الكاشف  اف  أثر  المؤسسات  لى  في  العمل  تطوير  في  اإللكترونية  اإلدارة  ستخدام 

، (2015الزغيبي )  دراسة، و الصحية الحكومية من وجهة نظر العاملين في مستشفى رفيديا الجراحي

ومتطلباتهاالدراسة  سعت  ف وأهميتها  اإللكترونية  اإلدارة  مفهوم  توضيح  نحو  إلى  المؤشرات  وبيان   ،

العامة لمجلس التعاون لدول الخليج   ي تحسين القرارات اإلدارية باألمانةلكترونية ف تطبيق اإلدارة اإل

أما  العربية وماسودياندراسة  ،  ف(Jervis & Masoodian, 2014) جيرفس  إلى  للتعرفهدفت  ، 

الج أو  الدمج  إدارة  تواجه  التي  اإللكترونيةالمشاكل  الوثائق  وبين  األوراق  بين  و مع  صالح  دراسة  ، 

تبني تكنولوجيا    إلىهدفت  ف  ،(2014) للموارد البشرية   اإللكترونية  اإلدارة تحديد العوامل المؤثرة في 

تبني   نموذج  فلسطين، ووضع  يساعد منظمات    اإللكترونية   اإلدارةفي  الذي سوف  البشرية  للموارد 

  ون شاري وآخر   دراسة ، و الخدمات الفلسطيني في استخدام التكنولوجيا بشكل فعال في عملياته  قطاع

(Chari et al., 2008)لى توضيح أثر االستثمار في تكنولوجيا المعلومات واستراتيجيات  إهدفت  ، ف

ع المؤسسيالتنويع  األداء  كفاءة  في  ،  لى  فتبحث  الحالية  الدراسة  تطبيقأما  اإلدارة    متطلبات 

 . وزارة الصحة الفلسطينية في في األداء المؤسسي ودورهاة لكتروني اإل
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الخطيب    التحليلي كما في دراسة  يظم الدراسات المنهج الوصفاستخدمت مع  :من حيث المنهجية

وهذا ما (،  2015غيبي ) (، والز2017)  الغفيرو(،  2016)  الكاشفو  ،(2018)زريق وبهلول  و   (،2020)

 .اتفقت فيه مع الدراسة الحالية

كأداة    ا االستبانةاتفقت الدراسة الحالية مع معظم الدراسات السابقة في استخدامهمن حيث األدوات:  

والتي اعتمدت على المقابلة كأسلوب    ,Jervis &Masoodian(  2014دراسة )  للدراسة، واختلفت مع

اختلفت   وكذلك  البيانات،  دراسة  لجمع  استخدمت    Tokdemir et al  (2017 )مع  المنهج والتي 

دراسة  المسحي مع  وكذلك  البيانات،  المقابال2016)  لبد   لجمع  على  اعتمدت  والتي    ة واالستبان   ت ( 

 كأدوات لجمع البيانات. 

العين   من المستهدفة    :ةحيث  الفئة  حيث  من  السابقة  الدراسات  في  المستخدمة  العينات  تنوعت 

الموظفين في الوزارات    ا، تضمنت العينات في غالبية الدراسات السابقة فئات مثلوطبيعتها وحجمه

سئولون ومعلمون ومعلمات، م مديرون ومالحكومية، وغير الحكومية، وتنوعت طبيعة العاملين فمنه

من  مش عينة  اختيار  في  السابقة  الدراسات  عن  اختلفت  فقد  الحالية  الدراسة  أما  اداريين،  رفين، 

 ي وزارة الصحة الفلسطينية. العاملين ف
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 الفصل الثالث 

 الطريقة واإلجراءات

 : مقدمة

  وعينة الدراسة وكيفية بناء أدواتنهج ومجتمع  هذا الفصل على كل من منتعرف من خالل  

وثباتها، كم والتحقق من صدقها  التي الدراسة  والمعالجة اإلحصائية  الدراسة  إجراءات    ا ويتضمن 

 استخالص نتائج الدراسة وتحليلها.  في حث استخدمها الب

 منهجية الدراسة 1.3

الوصفي    اعتمد  وتلالمن  وهو  التحليليالمنهج  بجمع  يهتم  الذي  وتصنيف  هج  خيص 

وضعيتهم،  أو  الناس  من  عينة  بسلوك  المرتبطة  المدروسة  والحقائق  من    المعلومات  عدد  أو 

ع آخر من الظواهر أو القضايا، أو  ن األحداث، أو منظومة فكرية، أو أي نو م لة  سلساألشـياء، أو  

فـي    ت الالمشك الباحث  يرغب  وتفسيدراسالتي  تحليلها  لغرض  للتها،  طبيعتها  وتقييم  بها  رها  تنبؤ 

 . بطها أو التحكم فيهاوض

واقع اإلدارة  غراض الدراسة وتحقيق أهدافها، وذلك  وقد استخدم هذا المنهج نظرا  لمالئمته أل        

 . نية أنموذجا  ي األداء المؤسسي: وزارة الصحة الفلسطياإللكترونية وأثرها ف

   مجتمع الدراسة 2.3

المحافظات في    الفلسطينية  وزارة الصحةالعالقة في  العاملين ذوي    راسة منتكون مجتمع الد      

فلسطين   الشمالية الغربي  من  قسمت  طبقة    حسب العينة  تقسيم    وتم  ،ة()الضفة  والتي  المنطقة 

إلى ثالث مناطق )شما لديها  محافظ الوتم اختيار    ، وسط، جنوب(،لالمحافظات  يعمل  التي  ات 

العاملين عال من  األكبر  قصدي  دد  االبشكل  وقع  بحيث  على  ،  من   الخليل)  ات محافظختيار 
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تم اختيار محافظة سلفيت من الشمال  و ،  ( موظفا  400)  ، رام هللا من الوسط( موظفا  250)  الجنوب 

ي هذه  لعاملين ف، حيث بلغ مجموع ا(( موظفا  179)بحكم عمل الباحثة في مديرية صحة سلفيت  

 باستخدام   الدراسة  عينة  جمساب حوتم احت  ،( موظفا  وهو ما شكل مجتمع الدراسة829المحافظات )

  في   اإلحصائية  لخطوات وا   لألساليب   وفقا                                        (ماسون   روبيرت )  معادلة

 .دراسةال  عينة  د أفرا  عدد   احتساب   في  EXCEL))  برنامج  ماستخد   وقد   االحتمالية،  العينة  اختيار

(Robert, 1989)  

  عينة الدراسة 3.3

في  من  (  263)  العينة  أفراد   دد ع  بلغ        العالقة  ذوي  الصحةالعاملين  في    الفلسطينية  وزارة 

  من الشمال  وسلفيت ،  ( موظفا  127)  ، رام هللا من الوسط( موظفا  79)  من الجنوب   الخليل)  محافظات 

تي من المحافظات الثالث ال  النسبي حسب كل محافظة  خدام التوزيعوتم توزيعهم باست  (( موظفا  57)

اخ  الدراسة  د وق  ،الدراسة  مجتمع  حجم  من  (%32)  العينة  نسبة  وبلغت ،  تيارها قصديا  تم  أداة   وزعت 

 . عشوائيبشكل  العينة  أفراد  على

الشخصية    متغيرات   حسب   الدراسة  لعينة  وصف  يلي  وفيما        استرداد  تم  بأنه  علما  المعلومات 

 .م العينةمن حج %100 بنسبةو  ياإلحصائ  للتحليل صالحة استبانة (263واختيرت )، انةاستب( 290)

 :أولا: متغيرات المعلومات الشخصية

 البيانات الشخصية والعامةمتغيرات  توزيع عينة الدراسة حسب (:1.3) دولج

 النسبة المئوية %  التكرار  المستوى  المتغيرات 

 المحافظة 

 %30 79 الخليل 

 %48 127 رام هللا 

 %22 57 سلفيت 
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 نس الج
 %42 111 ذكر

 %58 152 ىثأن

 المؤهل العلمي

 

 %26 68 دبلوم 

 %66 175 بكالوريوس 

 %8 20 ت علياراساد

 عدد سنوات الخبرة  

 %14 37 سنوات  5اقل من  

 %26 69 سنوات 10أقل من  -5من 

 %60 157 سنوات فأكثر 10

 المسمى الوظيفي

 61% 160 موظف 

 %30 79 رئيس قسم

 %9 24 مدير

 العمر

 %21 54 سنة  35 أقل من-22من 

 %66 175 سنة  50أقل من -35من 

 %13 34 سنة فأكثر 50



 عينة الدراسة من العاملين في محافظة رام هللا،  من  %( 48)  أن  (1.3)  يتبين من خالل الجدول

الخليل،    %(30) محافظة  اإلناث   %(58)من  من  العينة  درجة منهم    %(66)  ،من  يحملون 

العاملين موظفون،    %(60)  ،فأكثر  سنوات   (10)  سنوات خبرةعدد    لديهم  %(60)  لوريوس،البكا من 

 سنة.   50وأقل من  35راوح أعمارهم ما بين تت (66%)
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 وخصائصها الدراسة اةأد 4.3

اإلدارة    متطلبات تطبيق  : مقياسمالجمع البيانات، ه  مقياسين  اعتمد لتحقيق أهداف الدراسة،  

 : كاآلتي، األداء المؤسسي مقياسو ، اإللكترونية

 اإلدارة اإللكترونية  متطلبات تطبيققياس مأولا: 

الغا الحالية،  لتحقيق  الدراسة  من  المرجوة  على  اال بعد  و ية  و طالع  التربوي  الدراسات  األدب 

العالقة   ذات  المقاييس  من  وعدد  تطبيقبالسابقة،  ا   متطلبات  فقد  إللكترونيةاإلدارة    على   اعتمد ، 

(، 2016ف،  الكاش)و(،  2017،  الشهري )دراسات كل من  تخدم في  المس  اإللكترونية   اإلدارة مقياس  

لمالئم الدراسةاهد أل  اتهوذلك  امتطلبات  مقياس    تصميم  جرى   حيث   ف  اإلدارة    إللكترونية تطبيق 

  تقيس   ،ملحق )أ(ال، كما هو موضح في  ة( فقر 29اس من )تكون المقي . و استنادا  إلى تلك الدراسات 

تطبيق اإل  متطلبات   مستوى  مجاالت توزعت    لكترونيةاإلدارة  أربع  من   على  يمكن   والتي    خاللها 

 : عن السؤال األول في الدراسة وهياإلجابة 

   ات.قر ( ف7: ويضم )تطلبات اإلداريةمالمجال  -1

  ات.( فقر 7: ويضم )المالية تطلبات مالمجال  -2

 . ( فقرات 7: ويضم )البشريةتطلبات مالمجال  -3

 . ( فقرة8): ويضم التقنية تطلبات مالمجال  -4

 األداء المؤسسي قياس ثانياا: م

أجل   الحالية،    تحقيقمن  الدراسة  من  المرجوة  األاالوبعد  الغاية  على  التربوي طالع  دب 

السابقةو  المستخدم  مقياس وعلى    ،الدراسات  المؤسسي  الدراسا  األداء  بعض  دراسة  ومنها:    ،ت في 

ودراو ) الهادي،دراسة  و ،  (2018  ،شةحتاملة  حيث (2017  )عبد  األداء مقياس    تصميم   جرى   ، 

هو  ( فقرة، كما  16)في صورته األولية منالمقياس  تكون  و استنادا  إلى تلك الدراسات.    ؤسسيالم
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خاللها يمكن    والتي من  مجالينعلى  توزعت    األداء المؤسسيمستوى    تقيس  ،موضح في ملحق )أ(

 : في الدراسة وهي الثانيعن السؤال  اإلجابة

  ات.قر ( ف9: ويضم )ي الوزارةرضا الموظفين ف مجال  -1

   ات.( فقر 7: ويضم )كفاءة العمليات الداخليةمجال  -2

 :دراسةلمقاييس ال (Face validity) الصدق الظاهري  1.3.3

ضت هذه  عرُ   ،لمقاييس الدراسةللتحقق من الصدق الظاهري أو ما يعرف بصدق المحكمين  

إذ ، كما هو موضح في ملحق )ب(،  متخصصين  محكمين  ( 5في صورتها األولية على )  يس المقاي

حد أدنى لقبول الفقرة. وبناء  على مالحظات وآراء المحكمين، أجريت ( ك%80أعتمد معيار االتفاق )

 . فقرة أي ضافت أو تحذف  ولمبعض الفقرات، صياغة ديالت المقترحة، فُعدلت التع

 الدراسةترية لمقاييس خصائص السيكومال2.3.3 

الخصائ      فحص  أجل  الدر من  لمقاييس  السيكومترية  طبقت سةاص  عينة    المقاييس  ،  على 

المحافظات   من  نيةالفلسطي   وزارة الصحة( من العاملين ذوي العالقة في  20)طالعية مكونة من  است

خارج العينة، وذلك تمع الدراسة و على المشتركين من مج  ووزعت ،  الثالث )الخليل، رام هللا، سلفيت(

االستبانة تطوير  أجل  الدقو   ، من  من  قدر  أكبر  تحقق  فهم  جعلها  مدى  على  التعرف  وبهدف  ة، 

ة، وفحص إمكانية  مبحوثين لفقرات االستبانة، والكشف عن أي مشاكل تظهر خالل إجراء الدراسال

االستطالعية تم  خالل العينة    تطبيقها، والحصول على معلومات متعلقة بصدق األداة وثباتها، ومن 

ات طالعية أن معامل االرتباط للفقر من خالل نتائج العينة االست  احتساب معامل االرتباط، واتضح

الكلية الدرجة  له  مع  التابعة  من    للمجال  أكبر  لقبو 40.)جاء  المعتمد  بالمعيار  وقورنت  الفقرة  (،  ل 

وجونزالس جارسيا  في  جاء  ما  تكون  (،  Garcia & Gonzalez, 2006)  حسب  الفقرات وبذلك    جميع 
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يؤكد ،  مقبولة إحصائيا بالنسبة  انسجام فقرات االستبانة مع    مما  أما  البناء.  مجاالتها وعلى صدق 

للدرجة الكلية  فا  اة لدى العينة االستطالعية فقد اتضح من خالل قيمة معامل كرونباخ أللثبات األد 

على   أكبر منأوللمجاالت  ث (70%)  نه  يؤكد  وهذا  ال،  إمكانية  أي  الدراسة،  أداة  على  بات  حصول 

 وكانت النتائج كاآلتي:   ة أخرى.ال تم استخدام نفس األداة مر نفس النتائج في ح 

 :(Construct Validity)اييس الدراسة أ( صدق البناء لمق

الستخراج قيم    (Pearson Correlation)ارتباط بيرسون    معامل  إذ ُحسب   ؛استخدم صدق البناء     

 ط ارتبا  معامالت ، وقيم  الدراسةس  ييمقاكل مقياس من  ل  مع الدرجة الكليةات  الت ارتباط الفقر معام

 (3.3(، )2.3هو مبين في الجداول ) ما، كوالدرجة الكلية ،بالمجال الذي تنتمي إليه الفقرات 

 (2.3جدول )
 ( 20)ن=للمجال لدرجة الكلية مع ا اإلدارة اإللكترونيةمتطلبات تطبيق باط فقرات مقياس معامالت ارتقيم  يوضح 

قرة 
الف

 

الرتباط مع  
 جال الم

الف
 قرة 

الرتباط مع  
 المجال 

لفق
ا

 رة 

الرتباط مع  
 المجال 

قرة 
الف

 

الرتباط مع  
 المجال 

قرة 
الف

 

  الرتباط مع
 المجال 

 المتطلبات 

ة اإلداري   

المتطلبات  
 المالية 

 المتطلبات  

ة البشري  

المتطلبات  
 التقنية

1 0.58** 8 0.81 **  15 0.65** 22 0.78** 29 0.70** 

2 0.84** 9 0.80 **  16 0.72** 23 0.81**   

3 0.83** 10 0.81** 17 0.62** 24 0.85**   

4 0.80** 11 0.77** 18 0.75** 25 0.87**   

5 0.74** 12 0.71** 19 0.67** 26 0.85**   

6 0.78** 13 0.75** 20 0.66** 27 0.84**   

7 0.85** 14 0.79** 21 0.72** 28 0.74**   

 (   p < .01 **الدللة ) مستوى   **دال إحصائياا عند   
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 وكانت   .(،87-  .58)تراوحت ما بين    ارتباط الفقرات   ت معامالقيم  أن  (  3.3)  الجدول  من  ظيالح

ودالة إحصائيا   مقبولة  درجات  ما جاء في    ذات   ,Garcia & Gonzalez)  وجونزالس جارسيا  حسب 

  حق )ث(.كما هو موضح في المل( فقرة، 29عدد فقرات المقياس ) وبقي ،(2006

 (4.3جدول )
 ( 20مع الدرجة الكلية للمقياس)ن= األداء المؤسسي  مقياستباط فقرات قيم معامالت ار 

 الرتباط مع المجال  الفقرة  الرتباط مع المجال  فقرة ال

ة كفاءة العمليات الداخلي رضا الموظفين في الوزارة    

1 0.79** 11 0.82** 

2 0.83** 12 0.82** 

3 0.80** 13 0.78** 

4 0.74** 14 0.85** 

5 0.87** 15 0.91** 

6 0.65** 16 0.87** 

7 0.82**  

8 0.85**   

9 0.86**   

10 0.79**   

 (   p < .01 **دال إحصائياا عند مستوى الدللة )               

  وكانت  (،.86-.65)  تراوحت ما بين  ارتباط الفقرات   ت معامالقيم  أن  (  4.3)  جدولال  من  يالحظ

 ,Garcia & Gonzalez)  جارسيا وجونزالسب ما جاء في  ، حسودالة إحصائيا  ت مقبولة  ذات درجا

 كما هو موضح في الملحق )ث(.فقرة،  (16عدد فقرات المقياس ) وبقي ،(2006
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 ب( الثبات لمقاييس الدراسة:  

الدر للتأ ثبات مقاييس  الداخلي لكل مقياس،    اسة،كد من  ثبات االتساق  التحقق من  فقد جرى 

بعد استخراج    االستطالعية،  العينة  بيانات   على ( Cronbach's Alpha)مل كرونباخ ألفا  استخدام معاب

 :ذلك وضحي (5.3) والجدولالصدق، 

 (5.3جدول )
 ألفالمقاييس الدراسة بطريقة كرونباخ معامالت الثبات 

 كرونباخ ألفا  الفقرات عدد  المجال  األداة

اإلدارة ت تطبيق متطلبا
 اإللكترونية

 .89 7المتطلبات اإلدارية 

 .88 7المتطلبات المالية

 .80 7المتطلبات البشرية

 .92 8 المتطلبات التقنية 

 .96 29 ةاإلدارة اإللكتروني

 األداء المؤسسي 

 .93 10 رضا الموظفين في الوزارة

 .92 6 اخليةكفاءة العمليات الد

 .96 16 األداء المؤسسي 

( الجدول  من  كرونباخ5.3يتضح  ثبات  معامل  قيم  أن  لمجاالت    (  اإلدارة   مت   مقياسألفا 

  ل معام  ةقيم  بلغت كما  (. بينما  .96(، وللدرجة الكلية بلغت ).92  -.  80تراوحت ما بين )اإللكترونية  

لمقياس   المؤسسيالثبات  بين    ،(.96)  األداء  ما  القيم  ،  (.93  -.  92)وتراوح  هذه    مناسبةوتعتبر 

 ة األصلية.قابلة للتطبيق على العين داة مقاييس األوتجعل من 
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 الدراسة تصحيح مقاييس  3.3.3

  اإلدارة اإللكترونية  متطلبات تطبيقتكون مقياس   :اإلدارة اإللكترونية متطلبات تطبيق مقياس -أولا 

كما هو موضح في ملحق )ث(،   ،ت مجاال  أربع  ، موزعة على( فقرة29ئية من )في صورته النها

 . اسللمقي  قرات االتجاه اإليجابيقد مثلت جميع الفو 

، فقرة  (16في صورته النهائية من )  ألداء المؤسسياتكون مقياس    :األداء المؤسسيمقياس    -ثانياا 

الفقرات االتجاه اإليجابي كما هو موضح في ملحق )ث(، وقد مثلت جمموزعة على مجالين،     يع 

 . للمقياس

تقدير إجابقد طلب  و  المستجيب   يت وأعط( خماسي،  Likertليكرت )  اته عن طريق تدرجمن 

بشدة  :يلي  كما  للفقرات   األوزان درج5)  موافق  درجات،  4)  موافقات،  (  درجات،  3)  محايد(   )

   ( درجة واحدة.1) معارض بشدةدرجتان، (2) معارض 

من:    توى مس  تحديد و   الحسابية،  متوسطات ال  تفسير  ولغايات  اإلدارة متطلبات  كل  تطبيق 

  ما بين   يتراوح  الذي  المستوى   وفق  العالمة  ت حول  ،الدراسة  عينة  لدىمؤسسي  ألداء الوا  اإللكترونية،

 :اآلتية للمعادلة وفقا   وذلك درجات،( 1-5)

 طول الفئة =        
 1-5=تدرج(لالحد األعلى _ الحد األدنى )ل  

 =1.33 
 3=ويات المفترضةعدد المست            

منخفض مست:  هي  ،مستويات   ثالث   إلى  المستوى   وصنف من    وى  متوسط  مست  ،(2.33)أقل  وى 

 .(5-3.66)مستوى مرتفع  ،(3.66أقلمن-2.33)
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 أنموذج الدراسة 4.3 

 

 

 

 

 

 

 إجراءات تنفيذ الدراسة 5.3

 : ُنفذت الدراسة وفق الخطوات اآلتية       

موضوع  ية من خالل مراجعة الدراسات السابقة والنشرات التي تتعلق بجمعت البيانات الثانو .  1

 دراسة.ال

وذلك بعرضها على مجموعة من    الدراسة، والتأكد من صدقها،  اة أد هاء من مراجعة  بعد االنت.  2

من المتخصصين، قام المحكمون بإضافة وتعديل وحذف مجموعة من    (8)عددهم  المحكمين  

 الدراسة. أداة  قرات ف

 لمحكمين. على مالحظات ابالصورة النهائية بعد تعديلها بناء    وأعدت  الدراسة ت أداة صمم .3

  أداة بب األوضاع الصحية التي تمر بها فلسطين، صممت استبانة الكترونية تمثل فقرات  بس  .4

 عينة الدراسة. ووزع الرابط على  الدراسة،

من   (%100أي بنسبة )   ( استبانة263واعتمد الصالح منها )  لكترونيا  إاستبانة    (288)  استردت .  5

. قابلة للتحليل وتبين أنها جميعهالكترونيا  إبعد تدقيقها  عا  اعتمدت جمي و ، نة الدراسةعي 

 المتغير المستقل 
  تطبيق اإلدارةمتطلبات 

 اإللكترونية

 المتغير التابع 

 ء المؤسسي األدا

 

 

 

 المتغيرات الديمغرافية: 
عدد سنوات جنس، المؤهل العلمي، رية، الالمدي

 الخبرة، المسمى الوظيفي، العمر

 ل:  لمتغير المستق ا

 متطلبات تطبيق اإلدارة اإللكترونية 
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المست.  6 الملف  إلكترونيا  بحيث حول من )عولج  (، حتى  SPSS25)إلى ملف  (  Excel sheetلم 

 الدراسة وفحص فرضياتها. كان جاهزا  للتحليل واإلجابة على أسئلة 

التي  .  7 البيانات  على  وباستخداباالعتماد  )جمعت  برنامج  لإلجا(  SPSS25م  البيانات  بة  حللت 

.عن أسئلة الدراسة وفرضياتها

.ت وصوال  إلى التوصيات نوقشت النتائج وفسر . 8

 المعالجات اإلحصائية   6.3

     ( اإلحصائي  البرنامج  خالله(  SPSS25استخدم  من  التحليالت   الذي  من  مجموعة    استخدمت 

: اإلحصائية اآلتية 

المالتكرار  .1 والنسب  للمتغات  والمتوسطا  يرات ئوية  واالنحرافات الديمغرافية،  الحسابية،  ت 

 األداة.المعيارية لكل فقرة من فقرات 

( الختبار الفروق المعنوية بين المتوسطات Independent Sample t-test( )استخدم اختبار )ت  .2

 ، وذلك حسب المتغير المستقل ذي المستويين مثل الجنس.  الحسابية

تاس .3 اختبار  التبا تخدم  األحادي  حليل  بين  (  One Way Anova)ين  المعنوية  الفروق  الختبار 

ا حسب  الحسابية  ذيالمتوسطات  المستقل  فأكثر،  ثالث   لمتغير  ذلك  المستويات   عدد   مثال 

 . سنوات الخبرة

اختبار شيفيه للمقارنات البعدية لمعرفة داللة الفروق   إحصائي دال  فرق  أقل استخدم اختبار .4

 غيرين. زيد مستويات متغيراتها عن متقلة التي تمتغيرات المستلل

واقع اإلدارة  لمعرفة داللة العالقة بين    Person Correlation))  بيرسون  استخدم معامل ارتباط  .5

 . "ة أنموذجا  اإللكترونية وأثرها في األداء المؤسسي: وزارة الصحة الفلسطيني



 

 

 الفصل الرابع 

 عرض نتائج الدراسة 

 راسةأسئلة الدئج المتعلقة بالنتا 1.4

 ول نتائج السؤال األ  1.1.4

 نتائج السؤال الثاني  2.1.4

 ضيات الدراسةالنتائج المتعلقة بفر  2.4

 نتائج الفرضية الولى 1.2.4

 نتائج الفرضية الثانية  2.2.4

 نتائج الفرضية الثالثة  3.2.4

 نتائج الفرضية الرابعة  4.2.4

 نتائج الفرضية الخامسة  5.2.4

 دسة رضية السانتائج الف 6.2.4

 ابعة نتائج الفرضية الس 7.2.4
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 الفصل الرابع  

 راسة عرض نتائج الد 

 مقدمة 

ة يتناول هذا الفصل عرضا  للنتائج التي توصلت إليها الدراسة، وقد نظمت وفقا  لمنهجية محدد 

، ويتمثل ذلك في عرض نص السؤال أو أسئلتها وفرضياتهافي العرض، حيث عرضت في ضوء  

  ولة البيانات، الجات اإلحصائية المستخدمة، ثم جد ة اإلشارة إلى نوع المعمباشر الفرضية، يلي ذلك  

النتائج   ت عرض؛ إذ  تعليقات على أبرز النتائج المستخلصة  يعقبهاووضعها تحت عناوين مناسبة،  

 فرضية على حدة.أو رتبطة بكل سؤال الم

 الدراسة بأسئلة  المتعلقة النتائج 1.4

 األول سؤال النتائج المتعلقة بال 1.1.4

مستوى  اإللكترونية    تطبيق  متطلبات  ما  العالقةالعاملين    لدىاإلدارة  الصحة   يف  ذوي  وزارة 

 ؟  الفلسطينية

األول،   السؤال  عن  الحسابيةلإلجابة  المتوسطات  لمستوى    ، المعيارية  واالنحرافات   ،ُحسبت 

  صنف   ،الصحة الفلسطينيةلدى العاملين ذوي العالقة في وزارة    اإلدارة اإللكترونية   تطبيقمتطلبات  

الحسابي  المتو  السط  من    منخفض   يات مستو حسب  متوسط    ،(2.33)أقل  من-2.33)مستوى  أقل

   ( يوضح ذلك:1.4والجدول ) .(5-3.66)مستوى مرتفع  ،(3.66
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 ( 1.4)جدول 
 لكترونيةاإلدارة اإل  تطبيقمتطلبات  لكل مجال من مجالت مقياس فات المعياريةالمتوسطات الحسابية والنحرا

 وعلى المقياس ككل  

وسط المت المجال  الرتبة المجال 
 الحسابي 

النحراف  
 المستوى  المعياري 

 مرتفع  0.76 3.72 المتطلبات اإلدارية 1 1
 متوسط  0.91 3.19 المتطلبات المالية 3 2
 ط متوس 0.75 3.13 المتطلبات البشرية 4 3
 متوسط  0.79 3.62 بات التقنية تطلمال 2 4

 متوسط  0.70 3.42 ة الكلي  الدرجة                


من   )يتضح  الدراسة  1.4الجدول  عينة  لتقديرات  الحسابي  المتوسط  أن  متطلبات   لمستوى ( 

اإللكترونية  تطبيق )  اإلدارة  بلغ  الحسابي   .متوسطوبتقدير    ،(3.42ككل  المتوسطات  لمجاالت أما   ة 

اإللكتر اإل  تطبيقمتطلبات   ب  ونية،دارة  ما  تراوحت  )فقد  "3.72-3.13ين  مجال  وجاء  المتطلبات  (، 

األولىاإلدارية بالمرتبة  ) بمتو   ، "  قدره  حسابي  مجال  مرتفع  مستوى و   ،(3.72سط  جاء  بينما   ،

 .متوسط مستوى و  ،(3.13ابي بلغ )" في المرتبة األخيرة، بمتوسط حسالمتطلبات البشرية"

الحس المتوسطات  ُحسبت  واالنحراوقد  لتقديراابية  المعيارية  على  فات  الدراسة  عينة  أفراد  ت 

كل مجال على حدة، وعلى النحو    ترونيةاإلدارة اإللك  تطبيقمتطلبات  رات كل مجال من مجاالت  فق

 اآلتي: 

 المتطلبات اإلدارية  تطبيق  (1

 (2.4جدول )
   المتطلبات اإلدارية تطبيقلفقرات لمجال ا  فات المعيارية وترتيبالمتوسطات الحسابية والنحرا

المتوسط   الفقرة  ب لترتيا الفقرة 
 سابي الح 

النحراف  
 المعياري 

 المستوى 

1 1 
اإلدا تطبيق  الوزارة  خطط  دوائرها تدعم  في  اإللكترونية  رة 

 المختلفة
   مرتفع 0.79 4.24

2 3 
الوزارة الكافيـ  تضع  بالمرونــة  تتســم  أي    الستيعابـة  خطــط 

 إللكترونيةاإلدارة اتغييــرات يتطلبهــا اســتخدام 
 مرتفع  0.98 3.67
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3 2 
ف تطبيق يوجد  على  تشرف  متخصصة  دوائر  الوزارة  ي 

 اإلدارة اإللكترونية 
 مرتفع  0.93 4.08

4 5 
المتطلبات   من  يستجد  ما  مع  بالتكيف  الوزارة  تقوم 

 االلكترونية وفق خطة معدة مسبقا  
 متوسط  0.95 3.62

5 7 
كيف التنظيمي للت  تقوم الوزارة بإجراء التعديالت على هيكلها

 متوسط  0.12 3.32 المتعلقة باإلدارة اإللكترونية. ع المستجدات المحتملةم

6 6 
مرونة   تطبيق  ا  اإلدارية  األنظمةفي  توجد   اإلدارةتجاه 

 .اإللكترونية
 متوسط  1.02 3.51

7 4 
الد تهيئة  على  الوزارة  مع تعمل  لتتناسب  واإلدارات  وائر 

 .توظيف اإلدارة اإللكترونية
 ط متوس 1.08 3.63

 مرتفع 0.76 3.72 الكلية درجةال


( الجدول  من  المتو 2.4يتضح  أن  الدراسة  (  عينة  لتقديرات  الحسابي   تطبيق   لمجالسط 

اإلدارية   )المتطلبات  ال  أما  مرتفع.  ومستوى   ،(3.72بلغ    تطبيق   مجال  لفقرات حسابية  المتوسطات 

بيق  تدعم خطط الوزارة تط"  :فقرةال(، وجاءت  4.24-3.32ين )تراوحت ما ب  ، فقد المتطلبات اإلدارية

 ومستوى   ،(4.24بمتوسط حسابي قدره )  ،تبة األولى" في المر اإلدارة اإللكترونية في دوائرها المختلفة

جاءت   بينما  التعديال"  : فقرةالمرتفع،  بإجراء  الوزارة  مع  تقوم  للتكيف  التنظيمي  هيكلها  على  ت 

 متوسط.   ومستوى  ،(3.32توسط حسابي بلغ )، بم "ة اإللكترونيةتعلقة باإلدار المستجدات المحتملة الم

 المالية المتطلبات  تطبيق  (2
 (3.4جدول )

  المتطلبات المالية تطبيق لفقرات لمجالاتوسطات الحسابية والنحرافات المعيارية وترتيبالم
رقم  
 الفقرة 

المتوسط   قرة الف الترتيب 
 الحسابي 

النحراف  
 المعياري 

 المستوى 

   متوسط 0.82 3.65 .ة الالزمةالتقنيات اإللكترونيشراء  ص الوزارة علىتحر  1 1

2 2 
الالز  المالي  الدعم  الوزارة  والبرامج  توفر  األجهزة  لصيانة  م 

 اإللكترونية التي يستخدمها العاملون في الوزارة
 متوسط  0.22 3.46

3 4 
ال حماية  تخصص  أنظمة  لشراء  المالية  المخصصات  وزارة 

 المعلومات 
 متوسط  0.13 3.23

4 6 
مخصصات  ت الوزارة  والدراسات وفر  البحوث  لعمل  مالية 

 متوسط  0.26 2.85 الوزارة الخاصة بتطوير تكنولوجيا المعلومات في
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5 5 
تحرص الوزارة على توفير الدعم المالي لالستعانة بمدربين  

 عاملين في تطبيق اإلدارة اإللكترونية  مؤهلين لتطوير ال
 متوسط  0.13 3.12

الو  7 6 اتقدم  للعا زارة  المالية  تطبيق  لحوافز  في  المتميزين  ملين 
 اإلدارة اإللكترونية 

 متوسط  0.17 2.69

 متوسط  0.18 3.33 لتدريب الموارد البشرية وتأهيلهم  الالزميتوفر الدعم المالي   3 7
 متوسط  0.91 3.19 الكلية  الدرجة



( الجدول  من  ال(  3.4يتضح  المتوسط  الدراسة  أن  عينة  لتقديرات   تطبيق مجال  لحسابي 

المالية  المتطلبا )ت  الحسابية  المتوسط  أما  متوسط.  ومستوى   ،(3.19بلغ    تطبيق   مجال  لفقرات ات 

المالية فقد المتطلبات   ،  ( بين  ما  وجاءت  3.65-2.69تراوحت  الوزار "   :فقرةال(،  شراء  تحرص  على  ة 

،  متوسط  ومستوى   ،(3.65حسابي قدره )بمتوسط    ،ولى" في المرتبة األالتقنيات اإللكترونية الالزمة

،  "ن المتميزين في تطبيق اإلدارة اإللكترونيةتقدم الوزارة الحوافز المالية للعاملي "  :فقرةالما جاءت  بين

  (، ومستوى متوسط.2.69)بمتوسط حسابي بلغ 

 ة البشريالمتطلبات  تطبيق (3
 (4.4)جدول 

   المتطلبات البشرية قتطبي ت لمجاللفقرااوترتيبالمتوسطات الحسابية والنحرافات المعيارية 
رقم  
 الفقرة 

المتوسط   الفقرة  الترتيب 
 الحسابي 

النحراف  
 المعياري 

 مستوى ال

1 5 
اإلدارة   مجال  في  المتميزين  الموظفين  الوزارة  تستقطب 

 اإللكترونية 
 متوسط  0.22 2.97

2 6 
ف من    الوزارةي  يوجد  كاف  لتطوير   األفرادعدد  المؤهلين 
 .تحتية للشبكاتالبنية ال

 متوسط  0.28 2.56

3 7 
مع يت التعامل  في  عالية  بمهارة  الوزارة  في  العاملون  ميز 

 ترونيةالبرامج اإللك
 متوسط  0.31 2.44

4 2 
البرامج   استخدام  على  الموظفين  تهيئة  على  الوزارة  تعمل 

 اإللكترونية 
 مرتفع  0.90 3.67

5 1 
ا لتمكينهم من  للعاملين  الوزارة دورات  البرامتنظم  ج ستخدام 

 كترونية اإلل
 رتفع م 0.82 3.71

على   3 6 الموظفين  لتدريب  مؤهلين  بخبراء  الوزارة   متوسط  0.97 3.40تستعين 
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 ام البرامج اإللكترونيةاستخد

7 4 
في  ي البشرية    الوزارةتوفر   اإلدارةلتطبيق    الالزمةالكوادر 

 .اإللكترونية
 متوسط  1.07 3.12

 متوسط  0.75 3.13 الكلية  الدرجة


ا من  )يتضح  المت4.4لجدول  أن  الدراسة  (  عينة  لتقديرات  الحسابي   تطبيق لمجال  وسط 

البشرية  ا )لمتطلبات  الحسابية    أما  متوسط.  ومستوى   ،(3.13بلغ    تطبيق   مجال  لفقرات المتوسطات 

لين  ة دورات للعامتنظم الوزار "  :فقرةال(، وجاءت  3.71-2.44تراوحت ما بين )  ، فقد المتطلبات البشرية

ا من  اإلللتمكينهم  البرامج  األولىكترونيةستخدام  المرتبة  في   "،  ( قدره  حسابي    ،( 3.71بمتوسط 

يتميز العاملون في الوزارة بمهارة عالية في التعامل مع البرامج  "  :فقرةال، بينما جاءت  مرتفع  ومستوى 

  (، ومستوى متوسط.2.44)، بمتوسط حسابي بلغ "كترونيةاإلل

 التقنية طلبات المت تطبيق (4

 (5.4جدول )
  يةالمتطلبات التقن تطبيقلفقرات لمجال اوالنحرافات المعيارية وترتيب المتوسطات الحسابية

رقم  
 الفقرة 

المتوسط   الفقرة  الترتيب 
 الحسابي 

النحراف  
 المعياري 

 المستوى 

 متوسط  0.19 3.39 ة لتطبيق اإلدارة اإللكترونية توفر الوزارة أجهزة حديث 8 1
 مرتفع  1.06 3.78 اإلنترنت  على شبكة للوزارةعل ني فاموقع الكترو  ريتوف 1 2

3 4 
لتطبي الحديثة  البرامج  الوزارة  اإللكترونية توفر  اإلدارة  ق 

 تتالءم مع متطلبات التطور 
 متوسط  1.07 3.66

4 5 
مال مركزية  شبكة  الوزارة  في  األقسام  تتوفر  كافة  تربط  ئمة 

 ببعضها 
 متوسط  0.97 3.66

5 3 
إلكترو يتوف النية فر شبكة  وزارة ومديريات عالة تربط ما بين 

 الصحة في المحافظات الشمالية 
 مرتفع  0.91 3.68

 متوسط  0.95 3.62 وفر الوزارة شبكة انترنت داخلية مالئمة لطبيعة العمل.ت 6 6

7 2 
اإللك  البريد  الوزارة  وبين تستخدم  بينها  ما  للتواصل  تروني 

 العاملين التابعين لها
 مرتفع  0.88 3.73

 توسط م 0.88 3.41الكاملة لتبادل المعلومات إلكترونيا  بين وفر الوزارة الحرية  ت 7 8
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 كافة العاملين 
 متوسط  0.79 3.62 الكلية الدرجة



( الجدول  من  الحسا5.4يتضح  المتوسط  أن  الدراسة  (  عينة  لتقديرات   تطبيق لمجال  بي 

التقنية   )المتطلبات  ا  أما  متوسط.  ومستوى   ،(3.62بلغ    تطبيق   مجال  لفقرات لحسابية  المتوسطات 

التقنية تروني فاعل  موقع الك  توفري"  :فقرةال، وجاءت  (3.78-3.39)تراوحت ما بين    ، فقد المتطلبات 

، بينما  مرتفع  ومستوى   (،3.78)بي قدره  بمتوسط حسا ،" في المرتبة األولىاإلنترنت على شبكة   للوزارة

، (3.39)بمتوسط حسابي بلغ    ،دارة اإللكترونية"ة حديثة لتطبيق اإلالوزارة أجهز   توفر"  :فقرةالجاءت  

   ومستوى متوسط.

 الثاني ج المتعلقة بالسؤال النتائ 2.1.4

 ؟ من وجهة نظر العاملين وزارة الصحة الفلسطينية في األداء المؤسسي  ما مستوى 

السؤال  ل عن  الحسابية،  الثانيإلجابة  المتوسطات  المعواال  ،ُحسبت    لمقياس ،  ياريةنحرافات 

  يوضح ذلك: (6.4)والجدول  ،العاملين في وزارة الصحة الفلسطينية نظر من وجهة داء المؤسسياأل

 
 (6.4)جدول 

 وعلى المقياس ككل  ؤسسياألداء المالمتوسطات الحسابية والنحرافات المعيارية لكل مجال من مجالت مقياس

ف  النحرا حسابيالمتوسط ال  المجال  الرتبة المجال 
 المعياري 

 وى المست

 متوسط  0.80 3.47 ن في الوزارةرضا الموظفي 2 1
 متوسط  0.82 3.64 ليةكفاءة العمليات الداخ 1 2

 متوسط 0.78 3.54   ةالكلي الدرجة          


الجدول    يتضح مقياس  أ   (6.4)من  على  الدراسة  عينة  لتقديرات  الحسابي  المتوسط  اء األد ن 

بلغ  كك  المؤسسي الحساب أ  .متوسطوبتقدير    ،(3.54)ل  المتوسطات  لمجاالت ما  األداء   مقياس  ية 

ترا  ،المؤسسي بين  فقد  ما  "(3.64-3.47)وحت  مجال  وجاء  الداخلية،  العمليات  بالمرتبة كفاءة   "
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قدره    ،األولى حسابي  "متوسط  مستوى و   ،(3.64)بمتوسط  مجال  جاء  بينما  في  ،  الموظفين  رضا 

 . متوسط مستوى و  ،(3.47)، بمتوسط حسابي بلغ الثانيةة " في المرتب رةالوزا

واالنحرافا الحسابية  المتوسطات  ُحسبت  على  وقد  الدراسة  عينة  أفراد  لتقديرات  المعيارية  ت 

 حدة، وعلى النحو اآلتي:  كل مجال على األداء المؤسسي مقياسفقرات كل مجال من مجاالت 

 رضا الموظفين في الوزارة  (1

 (7.4)جدول 

 لمجال رضا الموظفين في الوزارةالفقرات   رية وترتيبات الحسابية والنحرافات المعياالمتوسط
رقم  
 الفقرة 

المتوسط   الفقرة  الترتيب 
 الحسابي 

النحراف  
 المعياري 

 المستوى 

1 1 
المعامالت المنجزة   يزيد وعي والتزام موظفي الوزارة من عدد

 يوميا  
   مرتفع 1.01 3.72

2 6 
لخدمة  وزارة بتغذية راجعة حول نوعية الموظفون في اليزود ا

 متوسط  0.96 3.49 ورالمقدمة للجمه

3 5 
اإل استخدام  ترقية  يزيد  فرص  نسبة  من  اإللكترونية  دارة 

 الموظفين.
 متوسط  1.05 3.57

4 8 
الشراك   واضحة  سياسات  الوزارة  آلية تتبنى  في  الموظفين 

 متوسط  1.02 3.22 وضع االهداف وتقييمها. 

5 7 
ال بين  تقوم  التعاون  بتشجيع  مختلف   فينالموظوزارة  على 

 ويات بغية تحقيق أداء فعال المست
 ط متوس 0.94 3.47

6 9 
مكافآت   منح  على  الوزارة  تحسين به  للموظفينتعمل  دف 

 األداء
 متوسط  1.20 2.81

7 3 
على   الوزارة  يقومتحرص  بما    أن  مهامه  بإنجاز  الموظف 

 لوبة يتوافق مع األهداف المط
 متوسط  0.95 3.61

 متوسط  1.06 3.61 لعاملين ابرامج لتحسين أداء تضع الوزارة خطط و  4 8

9 2 
الوزار  استغاللتحرص  على  الموظف  يعمل  أن  على   ة 

 لموارد المتاحة ألداء المهام الموكلة له ا
 مرتفع  0.96 3.71

 متوسط   0.80 3.47 لية  الك  الدرجة


لموظفين  رضا المجال  أن المتوسط الحسابي لتقديرات عينة الدراسة    (7.4)  تضح من الجدولي

رضا الموظفين في    مجال  لفقرات المتوسطات الحسابية    أما   متوسط.  ومستوى   (،3.47)بلغ  في الوزارة 
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ت عدد المعامال  يزيد وعي والتزام موظفي الوزارة من"  :فقرة ال، وجاءت  (3.72-2.81)تراوحت ما بين    ، فقد الوزارة

  : فقرةلاينما جاءت  مرتفع، ب   ومستوى   ،(3.72)بمتوسط حسابي قدره    ،" في المرتبة األولىالمنجزة يوميا  

مكافآت  " منح  على  الوزارة  األداءبه  للموظفينتعمل  تحسين  بلغ  "دف  حسابي  بمتوسط   ،(2.81)، 

 سط.  متو  ومستوى 

 كفاءة العمليات الداخلية 2)

 ( 8.4)جدول 
 يةكفاءة العمليات الداخل لفقرات لمجال انحرافات المعيارية وترتيبالحسابية وال المتوسطات 

رقم  
 الفقرة 

المتوسط   الفقرة  يب الترت
 الحسابي 

النحراف  
 المعياري 

 المستوى 

   مرتفع 1.08 3.69 يشعر المراجعون بالرضا نحو نوعية الخدمات المقدمة لهم. 3 1

2 2 
اإلداال  يحقق المستويات  بين  المستوى    المختلفة  ريةتنسيق 

 المطلوب من الجودة 
 مرتفع  0.91 3.84

 متوسط  1.05 3.43 المحدده لها الموازنات أهدافها السنوية وفقتحقق الوزارة  7 3
 متوسط  0.98 3.48 تحقق الوزارة األهداف المطلوبة بالوقت المحدد.  6 4

ا 4 5 ألداء  تساهم األنظمة والقوانين المعتمدة في الوزارة من تطوير 
 المؤسسي

 متوسط  0.97 3.59

6 5 
ا  في  المتبعة  واالجراءات  السياسات  انجاز  تساهم  في  لوزارة 

 ة عاليةعمال بكفاءاال
 متوسط  1.03 3.58

المراسالت  1 7 نسبة  من  الوزارة  في  التكنولوجيا  تبني  يزيد 
 اإللكترونية 

 مرتفع  0.94 3.88

 سط متو   0.82 3.64 الكلية    الدرجة


كفاءة العمليات لمجال  أن المتوسط الحسابي لتقديرات عينة الدراسة    (8.4)يتضح من الجدول  

الحسابية    أما  متوسط.  ومستوى   ،(3.64)بلغ    لداخليةا العمليات   مجال  لفقرات المتوسطات  كفاءة 

فقد الداخلية بين  تر   ،  ما  التك"   :فقرةال ، وجاءت  (3.88-3.43)اوحت  تبني  اليزيد  وزارة من  نولوجيا في 

اإللكترونية  المراسالت  األولىنسبة  المرتبة  في  قدره    ،"  حسابي  ،  مرتفع  ومستوى   ،(3.88)بمتوسط 
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  ، بمتوسط حسابي بلغ "تحقق الوزارة أهدافها السنوية وفق الموازنات المحدده لها"  :فقرةلابينما جاءت  

   ، ومستوى متوسط.(3.43)

 

 لدراسةالنتائج المتعلقة بفرضيات ا 2.4

لة إحصائية عند مستوى الداللة ال توجد فروق ذات دال:  ىالفرضية األولب  المتعلقة  النتائج  .421.

(5α≤.0)   الجنس يرمتغلتعزى في وزارة الصحة الفلسطينية   اء المؤسسياألد بين متوسطات . 

الحسابية        المتوسطات  ااستخرجت  المؤسسيألد لمجاالت  الفلسطينية   في  اء  الصحة  ،  وزارة 

-Independent Sample t)  نوكذلك االنحرافات المعيارية، واستخدم اختبار )ت( لمجموعتين مستقلتي

test)، (9.4)ضح بالجدول ت النتائج كما هو مو وجاء. 

   (9.4) الجدول
 الجنسر تبعا لمتغي سيدللة الفروق لألداء المؤس)ت( لعينتين مستقلتين لختبار نتائج اختبار

 مستوى الدللة  (ت )   قيمة أنثى ذكر  المجال 

المتوسط  
 الحسابي 

النحراف  
 المعياري 

ط  المتوس
 الحسابي 

النحراف  
 المعياري 

 92. 0.26 85. 3.30 65. 3.45 موظفين في الوزارةرضا ال

 81. 0.55 80. 3.47 80. 3.53 داخليةكفاءة العمليات ال

 61. 0.38 81. 3.39 67. 3.49 الدرجة الكلية
 α≤.01 مستوى عند  إحصائيا   دال *  *

الجدول      في  الواردة  البيانات  خالل  أنه  نقبل  (9.4)  من  بمعنى  الصفرية،  د  توج   ال  الفرضية 

إح داللة  ذات  )فروق  اإلحصائية  الداللة  مستوى  عند  متوسط(  α≤.05صائية    األداءات  بين 

جميع  سب الدرجة الكلية وعلى  ، حالجنس  تغيرتعزى إلى مفي وزارة الصحة الفلسطينية    المؤسسي

 . (05.)من مستوى الداللة  أكبر ، وهذه القيم جميعا  (61.-92.)مستوى الداللة لها  وتراوح، مجاالت ال
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ة ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الدالل :  الثانيةعلقة بالفرضية  لنتائج المتا  2.2.4

بين  α≤.05اإلحصائية ) المؤسسيمتوسطات  (  الفلسطينية    األداء  الصحة    متغير لتعزى  في وزارة 

 . المؤهل العلمي

 ذلك االنحرافات وكلمجاالت األداء المؤسسي في وزارة الصحة تخرجت المتوسطات الحسابية اس

جموعتين  ألكثر من م One Way ANOVA))األحادي التباين تحليل ختبارا واستخدم ،ياريةالمع

 .(11.4(، )10.4) وجاءت النتائج كما هو موضح بالجدولين تين،مستقل

 (10.4)جدول 
 هل العلميالمؤ لمتغير  األداء المؤسسي في وزارة الصحة الفلسطينية تعزى لمجالت  المتوسطات الحسابية  

 راسات عليا د بكالوريوس  لوم  دب المجال 
 3.06 3.49 3.52 رضا الموظفين في الوزارة

 3.19 3.68 3.65 الداخليةاءة العمليات كف
 3.13 3.58 3.58 الدرجة الكلية

 

 (11.4) جدول

في وزارة الصحة   األداء المؤسسيلمجالت الفروق  دللة مستوى  لختبار األحادي، لتباينا تحليل اختبار نتائج 
 المؤهل العلميتغير لم لسطينية تبعاا الف

مجموع   مصدر التباين  المجال 
 المربعات 

درجات 
 الحرية

متوسط 
 مستوى  ف المربعات 

 الدللة  
رضا الموظفين في  

 الوزارة
 1.82 2 3.64 بين المجموعات

2.89 
 

.06 
 

 63. 260 163.56 داخل المجموعات 
  262 167.20 المجموع

فاءة العمليات  ك
 لية الداخ

 3.28 2.18 2 4.36 تبين المجموعا
 

*.04 
 

 66. 260 172.67 داخل المجموعات 
  262 177.03 وعالمجم

 الدرجة الكلية 
 1.86 2 3.72 بين المجموعات

3.12 
 

*.05 
 

 60. 260 154.88 داخل المجموعات 
  262 158.60 المجموع

 α≤.05 مستوى  عند إحصائيا   دال  *
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البيا خالل  امن  في  الواردة  أنه  الصفرية،   الفرضية  نرفض(  11.4)لجدول  نات  توجد  بمعنى 

 األداء المؤسسيمتوسطات  ( بين  α≤.05صائية عند مستوى الداللة اإلحصائية )ذات داللة إح  فروق 

ءة  )كفا  ، حسب الدرجة الكلية وعلى مجال المؤهل العلميمتغير  لتعزى  طينية  في وزارة الصحة الفلس

الداخلي مسة(العمليات  تراوح  فقد  بين  ،  ما  لها  الداللة  القيم  (05.-04.)توى  وهذه  تس ،  أو    اوي أقل 

ذات   ، أما بالنسبة لمجال رضا الموظفين في الوزارة فيتضح عدم وجود فروق(05.)اللة  مستوى الد 

 إلى للتعرفو    .المؤهل العلميمتغير  لتعزى    (5α≤.0ية عند مستوى الداللة اإلحصائية )داللة إحصائ

 ،العلميالمؤهل  متغير  ل تبعا  ،  الدرجة الكلية ومجال كفاءة العمليات الداخليةب  الفروق حس مواطن

للمقارنات  دال فرق  أقل اختبار ُأستخدم فقد  وجهتها، وتحديد  )شيفيه(،  وكانت البعدية،   إحصائي 

 .(12.4) النتائج كما هي موضح في الجدول

  (12.4)جدول 
تغير العمليات الداخلية تبعاا لم مجال كفاءةالبعدية حسب  رنات(، للمقاإحصائي )شيفيه دال ق فر أقل اختبار

 لعلميالمؤهل ا

لمؤهل العلمي ا (I)  المجال    (J)  المؤهل العلمي 
الفرق في  
 المتوسطات

 اخليةكفاءة العمليات الد
 *46. دراسات عليا دبلوم

 *49. دراسات عليا 

  الدرجة الكلية
 *45. اسات عليادر  دبلوم

 *45. دراسات عليا الوريوس بك
 α≤.05 مستوى  عند  إحصائيا   دال * 

كفاءة  متوسطات   بين الفروق مواطن   أن إلى  (12.4)الجدول  يشير        ومجال  الكلية  الدرجة 

العلمير  لمتغي تبعا  الداخلية،  العمليات   كانت المؤهل  لمجال  لح  لصا ،  الدبلوم  درجة  يحملون  من 

 يوس للدرجة الكلية.لوم والبكالور يات الداخلية، والدبالعملكفاءة 
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فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة    ال توجد :  الثالثةالنتائج المتعلقة بالفرضية    3.2.4

( بين  α≤.05اإلحصائية  المؤسسيمتوسطات  (  الفلسطينية    في  األداء  الصحة    متغير لتعزى  وزارة 

 .عدد سنوات الخبرة

ا      الحسابية  استخرجت  المؤ للمتوسطات  األداء  الصحة  مجاالت  وزارة  في  وكذلك  سسي 

المعيارية من  One Way ANOVA))األحادي التباين تحليل اختبار واستخدم ،االنحرافات  ألكثر 

 .(14.4(، )13.4) لجدولينوجاءت النتائج كما هو موضح با  مجموعتين مستقلتين،

   (13.4)جدول 
 عدد سنوات الخبرة لمتغير  ينية تعزى وزارة الصحة الفلسطاألداء المؤسسي في  المتوسطات الحسابية لمجالت

  5أقل من  المجال 
 تسنوا

  من أقل 5من 
 سنوات فأكثر  10 سنوات 10

 3.42 3.43 3.74 رضا الموظفين في الوزارة
 3.49 3.78 4.02 كفاءة العمليات الداخلية

 3.45 3.58 3.86 الدرجة الكلية 
 

 (14.4) جدول

ة الصحة  الفروق لمجالت األداء المؤسسي في وزار  دللة مستوى  تبارلخ األحادي، تباينال تحليل اختبار ائجنت 
 عدد سنوات الخبرة لمتغير  طينية تعزى الفلس

 مصدر التباين  المجال 
مجموع 
 المربعات 

درجات  
 الحرية 

متوسط 
 المربعات 

 ف 
 مستوى 

 الدللة  

رضا الموظفين في  
 الوزارة
 

 1.64 2 3.28 اتبين المجموع
2.60 

 
.08 

 
 63. 260 163.92 موعات داخل المج

  262 167.20 المجموع

العمليات  كفاءة 
 خلية الدا

 8.01 5.14 2 10.28 بين المجموعات
 

.00 ** 
 

 64. 260 166.75 داخل المجموعات 
  262 177.03 المجموع

 الدرجة الكلية 
 2.60 2 5.20 بين المجموعات

4.41 
 

.01 ** 
 59. 260 153.40 ات داخل المجموع 

  262 158.60 المجموع
 α≤.01 مستوى عند  إحصائيا   دال *  *
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الجدول   في  الواردة  البيانات  خالل  توجد  أنه  بمعنى  الصفرية،  الفرضية  نرفض(14.4)من 

ؤسسي األداء الممتوسطات  ( بين  α≤.05فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة اإلحصائية )

  كلية وعلى مجال حسب الدرجة ال،  عدد سنوات الخبرة  تعزى إلى متغيرالفلسطينية    ارة الصحةفي وز 

الداخلية( العمليات  بين  )كفاءة  ما  لها  الداللة  مستوى  تراوح  فقد  و (01.-00.)،  القيم  ،  من    أقلهذه 

بق أنه  لجدول السا، أما بالنسبة لمجال رضا الموظفين في الوزارة فيتضح من ا(05.)مستوى الداللة  

فروق    ال الدالليوجد  مستوى  عند  إحصائية  داللة  )ذات  اإلحصائية  عدد (  α≤.05ة  لمتغير  تبعاً 

    .في وزارة الصحة الفلسطينيةسنوات الخبرة 

حسب   مواطن إلى للتعرفو       و الفروق  الكلية  الداخلية(  مجالالدرجة  العمليات   تبعا  ،  )كفاءة 

الخبرة سنوات  عدد  )شيفيه(،   دال فرق  أقل اختبار ستخدمأُ  فقد  ها،وجهت تحديد و  ،لمتغير  إحصائي 

(.  15.4) موضح في الجدول وة، وكانت النتائج كما هالبعدي قارنات للم

 (15.4)جدول 

العمليات  الدرجة الكلية ومجال )كفاءةالبعدية حسب  يفيه(، للمقارناتإحصائي )ش دال فرق  أقل اختبار 
 لخبرة دد سنوات اتبعاا لمتغير ع، الداخلية(

 سنوات الخبرة (J)  سنوات الخبرة (I)  جال الم
في   الفرق 

 المتوسطات
 *52894. سنوات فأكثر 10 سنوات  5أقل من   كفاءة العمليات الداخلية

 *29404. سنوات فأكثر 10 سنوات 10أقل من  -5من  
 *41128. سنوات فأكثر 10 سنوات  5أقل من   الدرجة الكلية 

 α≤.05 مستوى  عند  إحصائيا   دال * 

الجدول       الك  ات متوسط بين  الفروق مواطن   أن إلى  (15.4)يشير  كفاءة    مجالو   ليةالدرجة 

سنوات   5ة أقل من  من لديهم خبر لح  لصا ، كانت لمتغير عدد سنوات الخبرة تبعا  ،  العمليات الداخلية

 سنوات في وزارة الصحة الفلسطينية. 10أقل من -5ومن 
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لة  ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الدال:  عةالرابقة بالفرضية  النتائج المتعل  4.2.4

بين  α≤.05)اإلحصائية   المؤسسيمتوسطات  (  الفلسطينية    األداء  الصحة  وزارة    متغير لتعزى  في 

 . المسمى الوظيفي

وكذلك االنحرافات  لمجاالت األداء المؤسسي في وزارة الصحة  استخرجت المتوسطات الحسابية       

مجموعتي ألك One Way ANOVA))األحادي التباين تحليل اختبار ستخدموا ،المعيارية من  ن  ثر 

.(17.4(، )16.4) وجاءت النتائج كما هو موضح بالجدولين مستقلتين،

 (16.4)جدول 
 المسمى الوظيفيلمتغير  في وزارة الصحة الفلسطينية تعزى  األداء المؤسسيحسابية لمجالت  المتوسطات ال 

 ديرم قسمرئيس  موظف ال المج
 3.45 3.71 3.35 رضا الموظفين في الوزارة

 3.39 3.91 3.54 داخليةة العمليات الكفاء
 3.43 3.80 3.43 الدرجة الكلية

 
 (17.4) جدول

الفروق لمجالت األداء المؤسسي في وزارة الصحة   دللة مستوى  لختبار األحادي، باينالت تحليل اختبار نتائج 
 سمى الوظيفيالمر لمتغي ية تعزى الفلسطين 

 مصدر التباين المجال 
مجموع  
 المربعات 

درجات 
 الحرية 

متوسط  
 المربعات 

 ف
 مستوى 

 الداللة  
رضا الموظفين في  

 الوزارة
 

 3.35 2 6.69 بين المجموعات
5.42 

 
0.01 

 
 0.62 260 160.51 داخل المجموعات 

  262 167.20 المجموع

كفاءة العمليات  
 ة الداخلي 

 6.96 4.50 2 8.99 وعاتبين المجم
 

0.00 
 

 0.65 260 168.04 داخل المجموعات 
  262 177.03 لمجموعا

 الدرجة الكلية 
 3.66 2 7.31 بين المجموعات

6.29 
 

0.00 
 0.58 260 151.28 ت داخل المجموعا 

  262 158.60 المجموع
 α≤.01 مستوى عند  إحصائيا   دال *  *
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البي  خالل  الوارد من  الانات  في  أنه  الصفرية،   الفرضية  نرفض(17.4)جدول  ة  د  توجبمعنى 

األداء المؤسسي متوسطات  ( بين  α≤.05لة إحصائية عند مستوى الداللة اإلحصائية )فروق ذات دال

ت  ، حسب الدرجة الكلية وعلى مجاالالمسمى الوظيفي تعزى إلى متغيرالفلسطينية   في وزارة الصحة

-00.)ا بين  ، فقد تراوح مستوى الداللة لها معمليات الداخلية(فاءة الالوزارة، ك  )رضا الموظفين في

  (.05.)من مستوى الداللة  أقل، وهذه القيم (01.

ت )رضا الموظفين في الوزارة، وعلى مجاالحسب الدرجة الكلية  الفروق   مواطن إلى للتعرفو 

 أقل اختبار ُأستخدم فقد  وجهتها، وتحديد  ،في لمتغير المسمى الوظي  تبعا  ،  كفاءة العمليات الداخلية(

.(18.4) موضح في الجدول وبعدية، وكانت النتائج كما هال للمقارنات  إحصائي )شيفيه(، دال فرق 

 (18.4)جدول 

الدرجة الكلية ومجالت )رضا الموظفين في البعدية حسب  ي )شيفيه(، للمقارناتإحصائ دال فرق  أقل اختبار 
 تبعاا لمتغير المسمى الوظيفي ،اخلية(لعمليات الدا الوزارة، وكفاءة

 المجال 
  المسمى  الوظيفي

(I) 
 المسمى  الوظيفي

 (J) لفرق في المتوسطات اا 
 رضا الموظفين في الوزارة

 
 *35539. موظف  رئيس قسم

 قسم رئيس
 *37421. موظف 

 *52034. مدير كفاءة العمليات الداخلية
 

 رئيس قسم
 *36359. موظف 

 *36493. رمدي لكلية الدرجة ا
 α≤.05 مستوى  عند  إحصائيا   دال * 

الجدول        الكلية  متوسطات  بين  الفروق مواطن   أن إلى  (18.4)يشير  رضا مجاالو   الدرجة  ت 

رئيس  لح  لصا ، كانت لمتغير المسمى الوظيفي تبعا  ،  الداخليةفي الوزارة، وكفاءة العمليات  الموظفين  

 قسم في وزارة الصحة الفلسطينية. 

مستوى الداللة إحصائية عند   ال توجد فروق ذات داللة: الخامسةلمتعلقة بالفرضية  االنتائج    5.2.4 

( بين  α≤.05اإلحصائية  المؤسسيمتوسطات  (  الفلسطينية    األداء  الصحة  وزارة    متغير ل  تعزى في 

    .العمر
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الحسابية        المتوسطات  الصحة  استخرجت  وزارة  في  المؤسسي  األداء  ذلك وكلمجاالت 

ال من    ألكثرOne Way ANOVA))األحادي التباين تحليل اختبار واستخدم ،معياريةاالنحرافات 

 (. 20.4(، )19.4) وجاءت النتائج كما هو موضح بالجدولين مجموعتين مستقلتين،

 (19.4)جدول 
 رالعملمتغير  في وزارة الصحة الفلسطينية تعزى  األداء المؤسسيلمتوسطات الحسابية لمجالت ا

ل من  أق -22من  المجال 
 سنة 35

أقل من  -35من 
 سنة 50

 سنة فأكثر  50

 3.49 3.44 3.55 رةظفين في الوزارضا المو 
 3.49 3.62 3.79 كفاءة العمليات الداخلية

 3.49 3.52 3.65 الدرجة الكلية
 

 (20.4) جدول

في وزارة الصحة  ت األداء المؤسسي الفروق لمجال دللة مستوى  لختبار األحادي، التباين تحليل اختبار نتائج 
 العمرلمتغير  الفلسطينية تعزى 

وع  مجم ر التباين مصد المجال 
 المربعات 

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات 

 مستوى  ف
 الدللة  

رضا الموظفين في  
 الوزارة
 

 0.24 2 0.49 مجموعاتبين ال
0.38 

 
0.68 

 
 0.64 260 166.71 داخل المجموعات 

  262 167.20 المجموع

عمليات  كفاءة ال
 الداخلية 

 1.05 2 2.10 بين المجموعات
1.56 

 
0.21 

 
 0.67 260 174.94 عات داخل المجمو 
  262 177.03 المجموع

 الدرجة الكلية
 0.71 0.43 2 0.86 بين المجموعات 

 
0.49 
 0.61 260 157.74 داخل المجموعات  

  262 158.60 المجموع
 

البيا خالل  المن  في  الواردة  أنه  الصفرية،  الفرضية  نقبل(20.4)جدول  نات  توجد  ال  بمعنى 

األداء المؤسسي متوسطات  ( بين  α≤.05إحصائية عند مستوى الداللة اإلحصائية )وق ذات داللة  فر 

الف الصحة  متغيرلسطينية  في وزارة  إلى  مجاالالعمر  تعزى  الكلية وعلى  الدرجة  حسب  ت )رضا ، 
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الوزار  العمليات الموظفين في  كفاءة  بين  الداخلية(  ة،  ما  لها  الداللة  تراوح مستوى  فقد   ،(.21-.68) ،

   (.05.)من مستوى الداللة  أكبرم وهذه القي

بالفرضية    6.2.4 المتعلقة  ف:  السادسةالنتائج  توجد  مستوى  ال  عند  إحصائية  داللة  ذات  روق 

اإلحصائية  بينα≤.05)الداللة  المؤسسيمتوسطات( واألداء الصحةفي تعزىينيةالفلسطزارة

 .المحافظةمتغيرل

 ،وكذلك االنحرافات المعياريةفي وزارة الصحة    داء المؤسسياألت الحسابية  استخرجت المتوسطا     

وجاءت   ألكثر من مجموعتين مستقلتين،One Way ANOVA))ادياألح التباين تحليل اختبار واستخدم

.(22.4(، )21.4) النتائج كما هو موضح بالجدولين

 (21.4)جدول 

 المحافظةلمتغير  حة الفلسطينية تعزى في وزارة الص األداء المؤسسيالمتوسطات الحسابية لمجالت   

 سلفيت  رام للا  الخليل  المجال 
 3.77 3.41 3.34 رضا الموظفين في الوزارة
 3.97 3.57 3.51 كفاءة العمليات الداخلية

 3.86 3.48 3.42 الدرجة الكلية
 (22.4) لجدو

اإلدارة اإللكترونية في   متطلباتت لمجالالفروق  دللة مستوى  لختبار األحادي، التباين تحليل ختبارا تائجن 
 المحافظة لمتغير  وزارة الصحة الفلسطينية تعزى 

مجموع   التباين  مصدر المجال 
 المربعات 

درجات 
 الحرية

متوسط 
 مستوى  ف المربعات 

 الدللة  
رضا الموظفين في  

 زارةالو 
 

 3.38 2 6.76 اتلمجموعبين ا
5.48 

 
.01 ** 

 
 0.62 260 160.44 داخل المجموعات 

  262 167.20 المجموع

كفاءة العمليات  
 الداخلية 

 4.03 2 8.07 بين المجموعات
6.21 

 
.00 ** 

 0.65 260 168.97 اخل المجموعات د 
  262 177.03 المجموع

 الدرجة الكلية
 6.26 3.64 2 7.28 بين المجموعات 

 
.00 ** 

 
 0.58 260 151.32 داخل المجموعات 

  262 158.60 المجموع
 α≤.01 مستوى عند  إحصائيا   دال *  *
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الجدول   في  الواردة  البيانات  خالل  أنه  لصفرية،ا  الفرضية  نرفض(22.4)من  توجد  بمعنى 

 المؤسسي  األداءمتوسطات  ين  ( ب α≤.05فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة اإلحصائية )

ت )رضا  رجة الكلية وعلى مجاال، حسب الد افظة المح  تعزى إلى متغيرفي وزارة الصحة الفلسطينية  

الداخلية( العمليات  كفاءة  الوزارة،  في  تراوح مستو الموظفين  فقد  بين  ،  ما  لها  الداللة   (،01.-00.)ى 

 (. 05.)من مستوى الداللة  أقل وهذه القيم جميعها

زارة، كفاءة  ت )رضا الموظفين في الو مجاالو على الدرجة الكلية  الفروق   مواطن إلى  للتعرفو      

الداخلية(ا المحافظة تبعا  ،  لعمليات   دال فرق  أقل اختبار ُأستخدم فقد  وجهتها، وتحديد  ،لمتغير 

.(23.4) موضح في الجدول والبعدية، وكانت النتائج كما ه حصائي )شيفيه(، للمقارنات إ

 (23.4) جدول

ت )رضا الموظفين في  لمجاة الكلية و على الدرجالبعدية  إحصائي )شيفيه(، للمقارنات دال فرق  قلأ اختبار 
 تبعاا لمتغير المحافظة، الوزارة، كفاءة العمليات الداخلية(

 المحافظة (J)  المحافظة (I)  المجال 
الفرق في  
 المتوسطات

  رضا الموظفين في الوزارة
 *42626. الخليل  سلفيت 

 *35421. رام هللا  
 *45856. الخليل  سلفيت  كفاءة العمليات الداخلية

 *39595. رام هللا   

 الدرجة الكلية 
 *43950. الخليل  سلفيت 
 *37136. رام هللا  

 α≤.05 ى مستو عند  إحصائيا   دال * 

الجدول        )متوسطات   بين  الفروق مواطن   أن إلى  (23.4)يشير  الموظفيمجاالت  في  رضا  ن 

كفا الالوزارة،  الداخلية(ءة  الكلية،  عمليات  المحافظ تبعا  ،  والدرجة  كانت ةلمتغير  محافظة    لحلصا ، 

 سلفيت.  
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:  السابعةرضية النتائج المتعلقة بالف 7.2.4

اإلدارة   تطبيق متطلبات  بين (α≤.05)ال توجد عالقة ارتباط ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة       

 .وزارة الصحة الفلسطينية في األداء المؤسسي و  اإللكترونية

االرتباط             معامل  اإللكترونية  تطبيق  متطلبات بين    (ون بيرس) استخرج  المؤسسي و   اإلدارة  األداء 

 : يوضح ذلك  (424.)، الجدول الفلسطينيةوزارة الصحة  في

وزارة الصحة  لمؤسسي في األداء او  كترونيةاإلدارة اإللتطبيق متطلبات بين معامل ارتباط )بيرسون( : ( 24.4)جدول 
 الفلسطينية

 

 

 

األداء  

 المؤسسي 

  اإلدارة اإللكترونية  تطبيق طلباتمجاالت مت
 الدرجة الكلية 

 
 

.88 ** 

متطلبات  ال
 اإلدارية

  المتطلبات
 المالية 

 المتطلبات 
 البشرية

 المتطلبات 
 التقنية

.82 ** .73 ** .65 ** .88 ** 
    α≤.01 مستوى  عند إحصائيا   دال * *   

في  من      الواردة  البيانات  أنه   (39.4) الجدول خالل  بمعنى  الصفرية،  الفرضية  عالقة  توجد  نرفض 

ذات   إحصائية ارتباط  الداللة    داللة  مستوى  اإللكترونية تطبيق  متطلبات    بين  (α≤.05)عند    اإلدارة 

بلغ معامل و ،  ةموجب  ارتباط خطية ةعالق  ويتبين أنها  ؛الفلسطينية  وزارة الصحةاألداء المؤسسي في  و 

اإللكترونيتطبيق  متطلبات    بين االرتباط   في  و   ةاإلدارة  المؤسسي  الفلسطينيةاألداء  الصحة  وزارة 

  اإلدارة اإللكترونيةتطبيق  متطلبات    مجاالت  إيجابية بين خطيةارتباط   عالقة وجود  ضحويت،(88.)

في  و  المؤسسي  الصحاألداء  الفلسطينيةوزارة  بينترا  ،ة  ما  البشرية مجال  ل  (65.)  وحت    المتطلبات 

التقنية  لمجال  (88.)و متطلبات  توافر    ت زاد  كلما ة إحصائيا ، مما يعني أنهوجميعها دال  المتطلبات 

 .صحيح والعكسزاد األداء المؤسسي لدى العاملين في وزارة الصحة  ةرة اإللكترونياإلداتطبيق 



 

 

 الفصل الخامس 

 ومناقشتها تفسير النتائج 

 

 ومناقشتها   سئلةأتفسير نتائج  1.5

 ومناقشتها األول   سؤالنتائج ال  تفسير 1.1.5

 ومناقشتها الثاني  سؤالئج النتا  تفسير 2.1.5

 ومناقشتها  اسةتفسير نتائج فرضيات الدر  2.5

 ومناقشتها نتائج الفرضية األولى   تفسير 1.2.5

 ومناقشتهانتائج الفرضية الثانية   تفسير 2.2.5

 لثة ومناقشتها الفرضية الثا نتائج  تفسير 3.2.5

 ومناقشتها  لرابعةالفرضية ا نتائج  تفسير 4.2.5

 ومناقشتها  لخامسةالفرضية ا تائجن  تفسير 5.2.5

 والمقترحات التوصيات  53.
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 الخامس  الفصل
 تفسير النتائج ومناقشتها

 
لتها ومـا انبثــق مــن خـالل أسـئتضـمن هـذا الفصـل مناقشـة النتــائج التـي توصـلت إليهـا الدراسـة، 

الــواردة فــي هــذه ا مــن فرضــيات، وذلــك بمقارنتهــا بالنتــائج التــي توصــلت إليهــا الدراســات الســابقة عنهــ

 ت التي يمكن طرحها في ضوء هذه النتائج. إلى التوصياالدراسة، إضافة إلى تفسير النتائج، وصوال  

 الدراسة ومناقشتها نتائج أسئلةتفسير 1.5 

 ال األول ومناقشتهانتائج السؤ  تفسير 1.1.5

 ؟  لصحة الفلسطينية وزارة ا في العاملين ذوي العالقة لدىاإلدارة اإللكترونية  تطبيق ما مستوى 

لتق الحسابي  المتوسط  أن  النتائج  الأظهرت  عينة  مقياس  ديرات  على  اإلدارة    تطبيقدراسة 

أما   (،42.3سطا  وبلغ )متو   جاء  نيةاإللكترونية لدى العاملين ذوي العالقة في وزارة الصحة الفلسطي

(، وجاء 3.72-3.13بين )  فقد تراوحت ما  اإلدارة اإللكترونية،  مقياس  المتوسطات الحسابية لمجاالت 

" اإلداريةمجال  بالمر المتطلبات  األولى"  )ب  ،تبة  قدره  حسابي  بينما  مرتفع  مستوى و   ،(3.72متوسط   ،

 . متوسط مستوى و  ،(3.13حسابي بلغ ) يرة، بمتوسط" في المرتبة األخالمتطلبات البشريةجاء مجال "

دراسة    اتفقت وقد   النتيجة مع  الت2018الشهري،  )هذه  تطبيق    أننتائجها    ت أظهر   ي(،  درجة 

م  اإللكترونية  اإلدارة مدارس  المجارد في  متوسطا    ةحافظة  )الغفير،   ،جاء  دراسة  مع  اتفقت  كما 

أظهرت  2013 والتي  الحكوميةأن  (،  المؤسسات  الحكومة    الفلسطينية   جاهزية  لكترونية  اإللتطبيق 

وجود موافقة كبيرة من  ( والتي أظهرت  2020خطيب،  الواختلفت مع دراسة )  .جاء بدرجة متوسطة

على   في  المبحوثين  االلكترونية  االدارة  تطبيق  متطلبات  توفر  وتكنولوجيا  درجة  االتصاالت  وزارة 

 . المعلومات الفلسطينية
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الحسابيوُتعزى   المتوسط  ارتفاع  وزارة  أن  إلى    : "اإلدارية  طلباتالمتتطبيق  "لمجال    نتيجة 

خطــط تتســم    ضعمن خالل و ،  رة اإللكترونية في دوائرها المختلفةتطبيق اإلداتدعم خطط  الصحة  

الكافيـ اســتخدام    الستيعاب ـة  بالمرونــة  يتطلبهــا  تغييــرات  اإللكترونيةأي  وإنشاء  اإلدارة  دوائر ، 

 المتطلبات تطبيق  "  أما بالنسبة لمجال  في الوزارة،  دارة اإللكترونيةمتخصصة تشرف على تطبيق اإل

أن هناك تحديات مالية تواجهها الوزارة    :متوسطةدرجة  على    لمجالاحصول  ى نتيجة  فتعز   "المالية

م لصيانة األجهزة والبرامج اإللكترونية التي يستخدمها العاملون الدعم المالي الالز ر  يتوفب فيما يتعلق  

الوز  تكنولوجيا  م   توفيركذلك  و ،  ارةفي  بتطوير  الخاصة  والدراسات  البحوث  لعمل  مالية  خصصات 

عاملين في  توفير الدعم المالي لالستعانة بمدربين مؤهلين لتطوير ال  إلى  باإلضافةهذا  ،  المعلومات 

ل حصو ى نتيجة  فتعز   "البشرية  المتطلباتتطبيق  "  مجالفيما يتعلق بأما    ،تطبيق اإلدارة اإللكترونية

الموظفين المتميزين في  استقطاب  ليس لديها خطة    ةالوزار أن     :على  متوسطة درجة  على    لمجالا

اإللكترونية اإلدارة  أن  ،مجال  من    لديهاليس    وخاصة  كاف  البنية    األفراد عدد  لتطوير  المؤهلين 

أما    ،ترونيةفي التعامل مع البرامج اإللكوأن العاملون ليس لديهم المهارة العالية    ،التحتية للشبكات 

    : إلى  متوسطةدرجة  على    لمجالاحصول  ى نتيجة  فتعز   "التقنية  المتطلباتتطبيق  "  ة لمجالبالنسب

  وبة عتجد صسبب القصور المالي فإن الوزارة  وب،  ئمةمال   إنترنت داخليةشبكة  وجود  أن الوزارة تفتقر ل

ي في هذا  التكنولوج  ت التطورتتالءم مع متطلبا  ة لتطبيق اإلدارة اإللكترونية أجهزة حديثر  يتوف  في

  العصر.

 ومناقشتها نتائج السؤال الثاني  تفسير 2.1.5

 ؟ من وجهة نظر العاملين وزارة الصحة الفلسطينية في األداء المؤسسي  ما مستوى 

ككل   األداء المؤسسيعلى مقياس  ن المتوسط الحسابي لتقديرات عينة الدراسة  هرت النتائج أأظ  

المتوسط  .متوسطوبتقدير    ،(3.54)بلغ   لمجاالت أما  الحسابية  المؤسسي  مقياس   ات  فقد   ،األداء 
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( بين  ما  مجال(3.64-3.47تراوحت  وجاء  الداخلية"  ،  العمليات  األولىكفاءة  بالمرتبة  بمتوسط    ،" 

قدره  حسا "متوسط  مستوى و   ،(3.64)بي  مجال  جاء  بينما  الوزارة،  في  الموظفين  المرتبة رضا  في   "

 . متوسط وى مستو  ،(3.47)ي بلغ  ، بمتوسط حسابالثانية

جة فاعلية األداء المؤسسي أن در (، والتي أظهرت  2018واختلفت مع دراسة )حتاملة ودراوشة،  

 . ردير كبيفي الجامعات الخاصة شمال األردن من وجهة نظر القادة األكاديميين جاءت بدرجة تق

  وزارة أن  إلى    :وسطةعلى درجة مت  "رضا الموظفين في الوزارة "مجال    حصولنتيجة  وُتعزى  

وتقييمها، بالرغم من  هداف  شراك الموظفين في آلية وضع األ ضحة إللديها سياسات واليس    الصحة

وهذا ما   الموارد المتاحة ألداء المهام الموكلة له، أنها تحرص على أن يعمل الموظف على استغالل

مجمو   يتضح خالل  منها من  الدراسة  أظهرتها  المؤشرات  من  تعاو   عة  ُمرضيا  وجود  ليس  بين    ن 

قوم يالموظف  في وزارة الصحة، كما أن    ات بغية تحقيق أداء فعالعلى مختلف المستوي  الموظفين

وهذا ما   ،يتوافق مع األهداف المطلوبة  ن ما يقوم بهبالرغم من أنه ال يدرك اذا كابإنجاز مهامه  

ز ووجود شح في الحوافواضحة من أجل تطوير أداء العاملين في الوزارة،  عدم وجود خطة  يؤكد  

أدا لتحسين  لديهم  ل  ئهم،المقدمة  بالنسبة  الداخلية""  مجالحصول  أما  العمليات  درجة    كفاءة  على 

الوزارة    إلى أن:  متوسطة فيعزى ذلك المتبعة في  العمل  السياسات واالجراءات  هي من  في مجال 

التي   التحديات  العاملون ضمن  االعمال    على  وتعكس   ،يواجهها  عاليةبكفاء  لديهمانجاز   هذا   ،ة 

  تطوير األداء المؤسسي  حد منال  تساهم فياألنظمة والقوانين المعتمدة في الوزارة    أن  إلى  باإلضافة

كل ذلك كان من األمور التي عكست على األداء المؤسسي في وزارة الصحة وهو بالمجمل من  

   .ين عينة الدراسة غير مرضي بالدرجة الكافيةوجهة نظر العامل
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 ومناقشتها األولىالفرضية تعلقة بالنتائج الم تفسير 1.2.5

في   األداء المؤسسيبين متوسطات    (α≤.05)وجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ال ت

 . الجنس متغيرلتعزى طينية  وزارة الصحة الفلس

النتائج        الداللة    دالة إحصائيا  وجود فروق  عدم  أظهرت  متوسطات  بين    (α≤.05)عند مستوى 

 . الجنس يرمتغ لتعزى ؤسسي في وزارة الصحة الفلسطينية الماألداء 

حسب تقديرات عينة الدراسة إلى أن القوانين واألنظمة والتعليمات نفسها تطبق  وتعزى النتيجة       

ناث التي تتطلب الجودة والمهارة في األداء من خالل تفعيل االتصال والتواصل في  الذكور واإل على

الوظيفية، كما قد تعزى إلى إمكانية العاملين من كال الجنسين في    لمهاموتحدد الواجبـات واالعمل،  

 .متميز من العطاء والجودة في مهامهمتحقيق أداء 

عدم وجود فروق   أظهرت (، والتي  2018،  شةحتاملة ودراو قت هذه النتيجة مع دراسة )وقد اتف     

الجامعات الخاصة شمال األردن  ة  في تحسين إنتاجي  مستوى األداء المؤسسيلذات داللة إحصائية  

 تبعا  لمتغير الجنس.  نمن وجهة نظر القادة األكاديميي 

 :  ومناقشتها  الثانيةبالفرضية  النتائج المتعلقة تفسير 2.2.5

األداء متوسطات    ( بينα≤.05ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة اإلحصائية )

 .ل العلميالمؤه متغيرل تعزى ة الفلسطينية  في وزارة الصح  المؤسسي

وجود         النتائج  خالل  من  وعلىتبين  الكلية  الدرجة  حسب  إحصائية  داللة  ذات    المج  فروق 

الداخلية( العمليات  بين  )كفاءة  ما  لها  الداللة  مستوى  تراوح  فقد  القيم  (05.-04.)،  وهذه  أو  ،  أقل 

الداللة    تساوي  يح  (05.)مستوى  من  لصالح  الدبلوم  وذلك  درجة  كفاءة  ملون  لعمليات المجال 

 .الداخلية، والدبلوم والبكالوريوس للدرجة الكلية



 

96 
 

إ     النتيجة  هذه  الباحثة  الوظائف  أ  لىوُتفسر  بمهام    اإلداريةن  تتعلق  اإللكترونية التي    اإلدارة 

غالبا    اإللكترونية   والمراسالت  امن    هي  الثالثةمهام  الفئة  لفئة  بمعنى  تحمل  ،  مؤهل  التي  بالعادة 

العلمي،   المؤهلارتفع مستوى    الكتابة كلما  األعمال اإللكترونية استخداما  وتقل    والبكالوريوس  وم،الدبل

أعاله وهذا بدوره يعكس على وجود الفروق في األداء المؤسسي وذلك لصالح من جة  مما يفسر النتي 

 لدبلوم.يحملون درجتي البكالوريوس وا

أظهرت وجود فروق ذات داللة إحصائية بين  التي  ( و 2018املة ودراوشة،  واتفقت مع دراسة )حت     

نة الدراسة حول توافر جودة األداء المؤسسي في البرنامج تعزى لمتغير  يرات أفراد عي متوسطات تقد 

 حملون درجة البكالوريوس. المؤهل العلمي لصالح من ي 

: ومناقشتها الثالثةالنتائج المتعلقة بالفرضية  تفسير 5.2.3  

ذا  الداللة اإلحصائية )ت  ال توجد فروق  بين  α≤.05داللة إحصائية عند مستوى  ء األدامتوسطات  ( 

 . عدد سنوات الخبرة  متغيرلتعزى في وزارة الصحة الفلسطينية   المؤسسي

دالل   وجود   تبين ذات  )فروق  اإلحصائية  الداللة  مستوى  عند  إحصائية  بين  α≤.05ة  متوسطات  ( 

، حسب الدرجة عدد سنوات الخبرة  عزى إلى متغير ت  ة الصحة الفلسطينيةفي وزار األداء المؤسسي  

سنوات ومن   5من لديهم خبرة أقل من  العمليات الداخلية( وذلك لصالح  )كفاءة    مجال  الكلية وعلى

 الصحة الفلسطينية. سنوات في وزارة 10أقل من -5

 سنوات،   5قل من  أسنوات خبرة  ممن لديهم   سنا    األصغرن الموظفين  أوتعزى هذه النتيجة إلى       

  اإلدارةمتطلبات  في تلبيةجيدة خبرة وممارسة هم غاليا لديهم معرفة و  سنوات، 10أقل من  5أو من 

النتاإللكترونية جعل  مما  الحديثة،  التكنولوجيا  وسائط  واتقان  بالموظفين  ،  مقارنة  لصالحهم  يجة 

 .ةؤسسي في وزارة الصحم، وهذا ما عكس بشكل إيجابي على األداء الممنه األقدم
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ودراوشة،        )حتاملة  دراسة  مع  والتي  2018واختلفت  داللة أظ(  ذات  فروق  وجود  عدم  هرت 

الدراسة حول توافر جودة األداء المؤسسي في البرنامج  ت أفراد عينة  إحصائية بين متوسطات تقديرا

 تعزى لمتغير سنوات الخبرة. 

 : ومناقشتها لرابعةاالنتائج المتعلقة بالفرضية  تفسير 4.2.5

الداللة  بين  α≤.05اإلحصائية )  ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى  األداء متوسطات  ( 

 . المسمى الوظيفي متغيرلتعزى ينية  الصحة الفلسط في وزارة المؤسسي

متوسطات  ( بين  α≤.05ائية )ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة اإلحص  تبين وجود فروق      

 بين الفروق اطن مو  أن، و المسمى الوظيفي متغيرلتعزى رة الصحة الفلسطينية  في وزا داء المؤسسياأل

لمتغير   تبعا  ،  ة، وكفاءة العمليات الداخليةفي الوزار فين  ت رضا الموظمجاالو   الدرجة الكلية  متوسطات 

 صحة الفلسطينية. رئيس قسم في وزارة اللح لصا ، كانت المسمى الوظيفي

ه      إلى  وتعزى  النتيجة  األعمان  أذه  في  انخراطا  أكثر  هم  الصحة  وزارة  في  األقسام  ل  رؤساء 

رؤسائهم، وكذلك بحكم مسؤوليتهم تي يرفعونها لاإللكترونية في الوزارة بحكم مسؤوليتهم عن التقارير ال

طا في  وهذا يؤكد أنهم األكثر انخرا  في األقسام المختلفة من الدوائر في وزارة الصحة،  نعن المرؤوسي

 .ء المؤسسيمتطلبات اإلدارة اإللكترونية والتي تعكس على تطور األدا عملية متابعة

النتيجة مع دراسة      هرت عدم وجود فروق  أظ( والتي  2018)حتاملة ودراوشة،  وقد اختلفت هذه 

الدراسة حول توافر جودة األداء المؤسسي ت أفراد عينة  ذات داللة إحصائية بين متوسطات تقديرا

( والتي 2018،  الشهري ذه النتيجة مع دراسة )ه  اختلفت ، وكذلك  ر الوظيفةتغيتبعا  لم البرنامج    في

تحسين األداء المدرسي من وجهة  داللة إحصائية بين متوسطات  جود فروق ذات  أظهرت عدم و 

 .الوظيفة  لمتغير تعزى  ات علمين والمعلمالمالمديرين و نظر 
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 : هاقشتومنا الخامسةية النتائج المتعلقة بالفرض تفسير 5.2.5

داء األمتوسطات  ( بين  α≤.05ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة اإلحصائية )

 .العمر متغيرلتعزى في وزارة الصحة الفلسطينية   المؤسسي

لة إحصائية عند مستوى الداللة اإلحصائية  فروق ذات دال  تبين من خالل النتائج عدم وجود      

(α≤.05  )  الفلسطينية  لمؤسسي  ا  األداءسطات  متو بين الصحة  وزارة  متغيرفي  إلى  ، العمر  تعزى 

 الموظفين في الوزارة، كفاءة العمليات الداخلية(. ت )رضاحسب الدرجة الكلية وعلى مجاال

عمرية تسعى إلى تطوير العمل المؤسسي، وتفسر الباحثة هذه النتيجة على أن كافة الفئات ال     

، وكل تقصير في عمل الموظف بغض النظر عن فئته  بهان  مو ت مهمات يقو ل الفئاوذلك ألن لك

العمرية    العمرية، يالحظ من قبل مرؤوسيه ويؤثر ذلك الشرائح  أدائه، مما يجعل كافة  تقييم  على 

 تقوم بواجبها ومهماتها على أكمل وجه.

اللة د جود فروق ذات  دم و ( والتي أظهرت ع2018،  الشهري ذه النتيجة مع دراسة )وقد اتفقت ه     

متوسطات   بين  نظر  إحصائية  وجهة  من  المدرسي  األداء  و تحسين  والمعلمالمالمديرين    ات علمين 

 . العمر لمتغير تعزى 

 : ومناقشتها السادسةالنتائج المتعلقة بالفرضية  تفسير 6.2.5

األداء ت  سطامتو ( بين  α≤.05ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة اإلحصائية )

 .المحافظة متغيرلتعزى في وزارة الصحة الفلسطينية   يالمؤسس

وجود       النتائج  خالل  من  اإلحصائية    فروق   تبين  الداللة  مستوى  عند  إحصائية  داللة  ذات 

(α≤.05)    المحافظة  تعزى إلى متغيرفي وزارة الصحة الفلسطينية  األداء المؤسسي  متوسطات  بين ،

الكلية وع الدرجة  الممجااللى  حسب  الداخلية( وذلك  ت )رضا  العمليات  كفاءة  الوزارة،  وظفين في 

 لصالح محافظة سلفيت. 
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إلى التزام الموظفين  عمل الباحثة في مديرية صحة سلفيت فإنها تعزو هذه النتيجة  من خالل        

الموظفين  فرؤساء األقسام يقيمون    تاحة لديهم،لموارد الملهم  غاللبمهامهم وانجازها، من خالل است

عف لدى الموظفين، فيعززون نقاط الضعف  نقاط القوة والض  ذلك  تضح من خالل، ي بشكل دوري 

، إضافة  بناء  على حاجاتهم ولتعزيز نقاط ضعفهم  ،خالل عقد دورات تدريبية للموظفينوذلك من  

هناك  إلى فإن  بين    ذلك  بتنسيق  المختلفة  اإلدارية  يتواصل  سلسشكل  المستويات  بحيث   ،

الشرائ لالمسؤو  كافة  مع  احتياجات ون  على  ويقفون  المديرية  في  تلبيتها  الموظفين  ح  وحل  وكيفية   ،

 كل ذلك حقق جودة في األداء المؤسسي في مديرية صحة سلفيت.وجدت، مشاكلهم في حال 

ها الدراسة األولى على  وال تتفق أو تختلف هذه الدراسة مع أي من الدراسات السابقة بحكم أن     

 .طرقت إلى االختالف بين مستويات المحافظةوت لى هذا الموضوعباحثة التي تعرضت إحد علم ال

 : ومناقشتها السابعةتائج المتعلقة بالفرضية الن تفسير  7.2.4

اإلدارة   تطبيق متطلبات  بين (α≤.05)ارتباط ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  توجد عالقة ال      

 .لفلسطينية وزارة الصحة اي في ء المؤسساألداو  اإللكترونية

متطلبات    بين  (α≤.05)الداللة    عالقة ارتباط ذات داللة إحصائية عند مستوى أظهرت النتائج وجود      

ارتباط   عالقة  تبين أنهاو   ؛وزارة الصحة الفلسطينية  اء المؤسسي فياألد و   اإلدارة اإللكترونيةق  تطبي

األداء المؤسسي في و   لكترونيةاإلدارة اإل  تطبيق  ت لبامتط  بينبلغ معامل االرتباط  و ،  موجبة خطية

الفلسطينية الصحة  بين يةخطارتباط   عالقة وجود  ويتضح(،.88)وزارة    متطلبات   مجاالت  إيجابية 

اإللكترونية  تطبيق فاألو   اإلدارة  المؤسسي  الفلسطينيةي  داء  الصحة  بين  ،وزارة  ما   (.65)  تراوحت 

البشريةتطبيق  لمجال   التقنيةتطلالم  تطبيق  لمجال  (88.)و  المتطلبات  وجميعها دالة إحصائيا ،    بات 

اء المؤسسي لدى العاملين  زاد األد  اإلدارة اإللكترونية  تطبيق  متطلبات توافر    ت زاد  كلما مما يعني أنه

 . صحيح والعكسفي وزارة الصحة 
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ى  ارة اإللكترونية علإلد متطلبات تطبيق ال أثر إيجابي أن هناك علىالباحثة هذه العالقة وتفسر          

وبالتالي العاملين  المؤسسي  أداء  األداء  على  إيجابا   ينعكس  األثر  هذا  خاصة  فإن  تحققت ،  إذا 

دارية  لمتطلبات المالية ال تقل أهمية عن المتطلبات التقنية واإلالمتطلبات اإلدارية وكذلك التقنية، وا

السابوكذلك   المتطلبات  وجود  في  الحاصل  فالتكامل  إلالبشرية  بالتالي  يؤدي  األداء قة  تحسين  ى 

 المؤسسي.

إرتباطية  وجود عالقة (، والتي أظهرت 2018، الشهري اتفقت هذه الدراسة مع نتائج دراسة )وقد          

 .وتحسين األداء المؤسسي اإللكترونية اإلدارةدالة إحصائيا  بين جوانب تطبيق 

 ات التوصي 3.5

 ما يلي:باحثة توصي بلذا الدراسة، فإن افي ضوء النتائج التي توصلت إليها ه

الصحةوضع   .1 وا  وزارة  آلية وضع األضحة إلسياسات  الموظفين في  المتعلقة    هدافشراك 

   .رضا الموظفين في الوزارة مما يسهم في تحقيق باألداء المؤسسي

الوزارة،  خطة    وضع .2 في  العاملين  أداء  تطوير  أجل  من  المادية الحوافز    وتقديمواضحة 

 .ئهملتحسين أداة والمعنوي

الوزارةقوانين  أنظمة و وضع   .3 المؤسسي  فيتساهم  واضحة    في  األداء  يتسنى   تطوير    حتى 

 .لمطلوبةيتوافق مع األهداف ا مابإنجاز مهامه لموظف ل

ي  م لصيانة األجهزة والبرامج اإللكترونية التي يستخدمها العاملون فالالز   المالي  الدعم   توفير .4

 وزارة الصحة.

المعلومات  مخصصات   توفير .5 تكنولوجيا  بتطوير  الخاصة  والدراسات  البحوث  لعمل   مالية 

 في الوزارة. 
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ال  .6 لتطوير  مؤهلين  بمدربين  لالستعانة  المالي  الدعم  فيتوفير  من  عاملين  لتمكينهم    الوزارة 

 في الوزارة.  تطبيق اإلدارة اإللكترونية

الضروري  .7 اإلداالموظاستقطاب  خطة    وضع  من  مجال  في  المتميزين  اإللكترونية فين    ، رة 

 . لتطوير البنية التحتية للشبكات  األفراد  تأهيلل
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التحكيم.  الدراسة قبل اةأدالملحق )أ(:   

يم       م للا الرحمن الرحبس   

 توحة جامعة القدس المف
 كلية الدراسات العليا        

                   

 
 تحكيم استبانة 

  المحترم  .....  الدكتور .................................................  حضرة األستاذ 
الباحثت اإلدارة"  إلى  للتعرفبدراسة    ةقوم  ااإللكترونية    واقع  األداء  في  وزارة   لمؤسسي:وأثرها 

اإلدارة  صول على درجة الماجستير في  متطلبات الحل  استكماال  وهي    ،"نية أنموذجاا الصحة الفلسطي
على مجموعة من    ةث حالبا  ت جامعة القدس المفتوحة، ولتحقيق ذلك فقد اطلع  من  والسياسات العامة

 المقاييس بهذا المجال. 

 :هي ،جزأينبانة من وقد صممت االست
 . ويشمل على البيانات الشخصية الجزء األول:

 واألداء المؤسسي" إللكترونيةاإلدارة ا يمقياسالجزء الثاني: يتكون من 
 

  لكم حسن تعاونكمشاكرةا 
 وتفضلوا بقبول فائق الحترام والتقدير،،،

 

 ماريانا وحيد عبد اللطيف المصري : ةاحثالب
  ضيأمجد القا إشراف: د.                                                               

 
 

 بيانات الُمحكم:
 التخصص  الرتبة العلمية  الجامعة اسم المحكم 
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يتفق   الذي بعالمر ي ( فXأرجو التكرم بوضع إشارة ) :البيانات الشخصية والعامةالجزء األول: 
 وحالتك:

 الجزء الثاني:

 .اإلدارة اإللكترونية مقياس 

المعام إنجاز  من  وتاالنتقال  االت  إلى  اليدوية  التقليدية  الطريقة  من  العامة  الخدمات  لشكل قديم 

 (. 2006اكير، أمثل للوقت والمال والجهد )بني من أجل استخدام اإللكترو 

   :مقياس األداء المؤسسي

التركيز  إنج   يقتضي  المؤسسي  فاألداء  وفاعلية،  بكفاءة  الموارد  باستخدام  التنظيمية  األهداف  از 

تكون محورا  التي تميز المؤسسة عن غيرها من المؤسسات األخرى، والتي    لفريدةعلى العناصر ا

موسة،  لمالية وقياس الموجودات الملموسة وغير الملشمل المؤشرات المالية وغير التقييم، وبالتالي تل

والموارد   والعمليات  االستراتيجيات  على  المرتكزة  المؤسسي  لألداء  العريضة  الجوانب  تشمل  كما 

 (. 2006نظم" )العلي، ية والالبشر 

 التالي:    النحو على لخماسيا ليكرت  لتدرج فقا  و  ستكون  مقياسال فقرات  على  اإلجابة أنب علما      

 موافق بشدة  موافق  محايد   معارض  معارض بشدة 
1 2 3 4 5 

 

A1  (أنثى                                  )   (    ذكر الجنس   (         

A2 دراسات عليا )   (          دبلوم )   (       بكالوريوس )   (         المؤهل العلمي 

A3  (          ر عام مدي  )   (     مدير  )   (   رئيس قسم (   )   موظف المسمى الوظيفي   ( 

A4 أكثرسنة ف 50  ()  سنة  50أقل من -35 من)  ( سنة  35أقل من  -22من  العمر ()    

A5 سنوات فأكثر 10) (  سنوات  10أقل من  -5من ) ( سنوات  5أقل من    خبرةعدد سنوات ال ( ) 
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 لكترونية األول: اإلدارة اإل المحور 
 تطلبات اإلداريةالمجال األول: الم

        لكترونية في دوائرها المختلفة تطبق الوزارة اإلدارة اإل  .1
أي  الستيعابخطــط تتســم بالمرونــة الكافيــة  تضع الوزارة  .2

 اإلدارة اإللكترونيةرات يتطلبهــا اســتخدام تغييــ
       

ف على تطبيق ة دوائر متخصصة تشر وجد في الوزار ي  .3
 ونية اإلدارة اإللكتر 

       

يستجد من المتطلبات تقوم الوزارة بالتكيف مع ما   .4
 االلكترونية وفق خطة معدة مسبقا  

       

تنظيمي لها التقوم الوزارة بإجراء التعديالت على هيك  .5
 للتكيف مع المستجدات المحتملة 

       

  اإلدارةطبيق تجاه تا اإلدارية ةاألنظمونة في تو جد مر   .6
 .اإللكترونية

       

إلدارات لتتناسب مع تعمل الوزارة على تهيئة الدوائر وا   .7
 .توظيف اإلدارة اإللكترونية

       

 المتطلبات الماليةالمجال الثاني: 
        لى شراء التقنيات اإللكترونية الالزمة.زارة عتحرص الو   .8

ة األجهزة والبرامج لمالي الالزم لصيانوزارة الدعم اتوفر ال  .9
 نية التي يستخدمها العاملون في الوزارةاإللكترو 

       

تخصص الوزارة المخصصات المالية لشراء أنظمة حماية    .10
 المعلومات 

       

مالي  .11 الوزارة مخصصات  لعملتوفر  والدراسات   ة  البحوث 
 الوزارة الخاصة بتطوير تكنولوجيا المعلومات في

       

الوزارة    .12 لالستحرص  المالي  الدعم  توفير  تعانة على 
ت في  العاملين  لتطوير  مؤهلين  اإلدارة بمدربين  طبيق 

 اإللكترونية  
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تقدم الوزارة الحوافز المالية للعاملين المتميزين في تطبيق    .13
 لكترونية ارة اإلاإلد

       

المالي    .14 الدعم  ال  الالزميتوفر  البشرية لتدريب    موارد 
 وتأهيلهم 

       

 بشريةالمتطلبات ال المجال الثالث:
المتميزين  .15 الموظفين  الوزارة  اإلدارة    تستقطب  مجال  في 

 اإللكترونية 
       

في    .16 كاف من    الوزارةيوجد  لتطوير   األفرادعدد  المؤهلين 
 .للشبكات لتحتيةالبنية ا

       

عا  .17 بمهارة  الوزارة  في  العاملون  التعاميتميز  في  مع لية  ل 
 ترونيةالبرامج اإللك

       

ة على تهيئة الموظفين على استخدام البرامج  تعمل الوزار   .18
 اإللكترونية 

       

استخدام   .19 من  لتمكينهم  للعاملين  دورات  الوزارة  تنظم 
 البرامج اإللكترونية

       

على  تستعي  .20 الموظفين  لتدريب  مؤهلين  بخبراء  الوزارة  ن 
 ونيةبرامج اإللكتر استخدام ال

       

في  توفي  .21 البشري  الوزارةر   اإلدارةلتطبيق    الالزمةة  الكوادر 
 .اإللكترونية

       

 المتطلبات التقنية المجال الرابع: 
        توفر الوزارة أجهزة حديثة لتطبيق اإلدارة اإللكترونية   .22

        اإلنترنت على شبكة  للوزارةموقع الكتروني فاعل  وفريت  .23

الوز   .24 الحديثتوفر  البرامج  اإللكترونيارة  اإلدارة  لتطبيق  ة ة 
 تتالءم مع متطلبات التطور 

       

األقسام    تتوفر  .25 كافة  تربط  مركزية  شبكة  الوزارة  في 
 ببعضها 
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الصحة    .26 ومديريات  الوزارة  بين  ما  ربط  في  يوجد 
 حافظات الشمالية الم

       

        كية داخلية  توظف الوزارة شبكة إنترنت السل  .27

الو   .28 للتو تستخدم  البريد اإللكتروني  اصل ما بينها وبين  زارة 
 العاملين التابعين لها

       

إلكترونيا    .29 المعلومات  لتبادل  الكاملة  الحرية  الوزارة  توفر 
 بين كافة العاملين 

       

 األداء المؤسسي : الثانيالمحور 
 المجال األول: تحسين الخدمة

        الوزارةحدد الرئيسي لنجاح عاملين هو المأداء ال  .1

        العمل الحالية على األداء الفعال  تساعد ظروف  .2

        تمثل وظيفتي في الوزارة شيئا هاما بالنسبة لي   .3

ب التدريفي الوزارة فرص من خالل   العاملينتتاح لكافة   .4
 لتحسين أدائهم

       

لى مختلف  ين العاملين عتقوم الوزارة بتشجيع التعاون ب  .5
 بغية تحقيق أداء فعال  المستويات

       

دف تحسين  بهتعمل الوزارة على منح مكافآت للعاملين   .6
 األداء

       

يلتزم الموظف بإنجاز مهامه بما يتوافق مع األهداف    .7
 المطلوبة

       

        ة خطط وبرامج لتحسين أداء الموظفين.الوزار تضع   .8

المتاحة  ل األمثل للموارد ف على االستغاليعمل الموظ  .9
 ة له ألداء المهام الموكل

       

        الموظفينيوجد تقييم دوري لقياس أداء   .10
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 المجال الثاني: الكفاءة والفاعلية
ل  األعماتساهم السياسات واالجراءات بالوزارة على إنجاز   .11

 بكفاءة وفاعلية 
       

لمختلفة  ات اإلدارية ايوجد تنسيق مستمر بين المستوي  .12
 ودة المطلوبةلتحقيق الج

       

        ة للوزارةق معايير األداء المطلوبة مع األهداف العامتتواف  .13

تعمل الوزارة على تحديث وتطوير نظام تقييم األداء   .14
 السنوي بشكل مستمر 

       

م السائدة في الوزارة على جودة األداء الوظيفي  ر القيتؤث  .15
 للعاملين

       

ئهم  حافزا  للموظفين لتحسين أدا نظام تقييم األداء ُيعد  .16
 الوظيفي

       

 

 ي،،مع خالص شكري واحترام
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 ملحق)ت(: قائمة المحكمين                                 
 الرقم  السم   الوظيفة  التخصص 

 1 ماجد صبيحأ.د.  ة القدس المفتوحة جامع علوم اقتصادية 
 2 ر عباهرة جعفد.  طنيةالنجاح الو عة جام التخطيط السياحي

 3 صالح صبري د.  ة القدس المفتوحة جامع إدارة عامة 
 4 ناصر الشرباتي ميرفت حاتمد.  ستقالل االجامعة  ريادة األعمال -العلوم اإلدارية 

 5 سام فقها د.  جامعة النجاح الوطنية تسويق 
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 عد التحكيم ب راسة الد ةأدا(: ثالملحق )
 

 جامعة القدس المفتوحة 

 ميا والبحث العلالدراسات العليعمادة 

 

 الموظفة الفاضلة الموظف الفاضل/

 تحية طيبة وبعد، 

بالتعرف  ةقوم الباحثت واقع اإلدارة اإللكترونية وأثرها في األداء المؤسسي: "إلى    في هذه الدراسة 

أنموذجاا  الفلسطينية  الصحة  أع  "،وزارة  هذهلذا  بموضوع   دت  والمتعلقة  نرجو    االستبانة  البحث 

ومساعدت ت اعاونكم  تعبئة  في  التي كم  المعلومات  بأن  علما   وموضوعية،  وعناية  بدقة  الستبانة 

 ولن تستخدم إال ألغراض البحث العلمي.نحصل عليها ستعالج بسرية تامة س
 

 لكم حسن تعاونكمة ا شاكر 
 

  صريماريانا وحيد عبد اللطيف الم: ةالباحث
 

 أمجد القاضي. د: بإشراف

 : مة الشخصية والعاالبيانات  -ولاأل الجزء

              

      

 

 

 

 

 

A1  (          سلفيت   )      (رام هللا        ل     )     ( الخلي المديرية     (      

A1  (        أنثى                                   )   (     ذكر الجنس   ( 

A2 دراسات عليا )   (                      )   (     بكالوريوس            )   (    دبلوم   المؤهل العلمي 

A3 سنوات فأكثر ) (  10سنوات ) (   10أقل من   -5) ( من  سنوات 5قل من أ   نوات الخبرةعدد س 
A4 (مدير عام  )   (       مدير)   (      س قسمرئي)   (     موظف المسمى الوظيفي   (            
A5 سنة فأكثر 50 ( ) سنة  50 أقل من-35من ) ( سنة  35أقل من  -22من  العمر( )     
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 سب( في المربع المناXأرجو التكرم بوضع إشارة )               
 

    واقع اإلدارة اإللكترونية وأثرها في األداء المؤسسي -الثاني الجزء               

         
 رة الفق م الرق

موافق 
 معارض محايد  موافق بشدة 

معارض 
دة بش  

إللكترونية ول: اإلدارة االمحور األ   
المتطلبات اإلدارية المجال األول:  

1.  
اإللكترو  اإلدارة  الوزارة تطبيق  في تدعم خطط  نية 

           دوائرها المختلفة 

2.  

الوزارة الكافيــة   تضع  بالمرونــة  تتســم  خطــط 
تغي   الستيعاب اســتخدام    يــراتأي  اإلدارة  يتطلبهــا 

      اإللكترونية 

3.  
ف دوايوجد  الوزارة  على  ي  تشرف  متخصصة  ئر 

           تطبيق اإلدارة اإللكترونية 

4.  
تجد من المتطلبات تقوم الوزارة بالتكيف مع ما يس

           االلكترونية وفق خطة معدة مسبقا  

5.  

هي على  التعديالت  بإجراء  الوزارة  كلها  تقوم 
المحتملة ا المستجدات  مع  للتكيف  لتنظيمي 

           اإللكترونية. تعلقة باإلدارةالم

6.  
في   مرونة  تطبيق  ا  اإلدارية  األنظمةتوجد  تجاه 

      .اإللكترونية اإلدارة

7.  
مل الوزارة على تهيئة الدوائر واإلدارات لتتناسب  تع

      .مع توظيف اإلدارة اإللكترونية
لبات الماليةالمتط المجال الثاني:  

8.  
الت شراء  على  الوزارة  اإللكترو تحرص  نية قنيات 

      الالزمة. 

9.  

األجهزة   لصيانة  الالزم  المالي  الدعم  الوزارة  توفر 
التي يستخد  اإللكترونية  في والبرامج  العاملون  مها 

      الوزارة

10.  
لشراء  المالية  المخصصات  الوزارة  تخصص 

           أنظمة حماية المعلومات 
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 رة الفق م الرق

موافق 
 معارض محايد  موافق بشدة 

معارض 
دة بش  

11.  

البحوث  تو  لعمل  مالية  مخصصات  الوزارة  فر 
بوالد الخاصة  تكنولوجراسات  المعلومات تطوير  يا 

           في الوزارة

12.  

تحرص الوزارة على توفير الدعم المالي لالستعانة 
تطبيق بمدر  في  العاملين  لتطوير  مؤهلين  بين 

      اإلدارة اإللكترونية  

13.  
المتميزين في املين  تقدم الوزارة الحوافز المالية للع

      تطبيق اإلدارة اإللكترونية 

14.  
لتدريب الموارد البشرية    الزم الدعم المالي  يتوفر ال
      وتأهيلهم 

المتطلبات البشرية المجال الثالث:  

15.  
ا مجال  تستقطب  في  المتميزين  الموظفين  لوزارة 

      اإلدارة اإللكترونية 

16.  
في   من    الوزارةيوجد  كاف  ن  لمؤهليا  األفرادعدد 

      .لتطوير البنية التحتية للشبكات

17.  
العاملون  ب  يتميز  الوزارة  في  في  عالية  مهارة 

      التعامل مع البرامج اإللكترونية 

18.  
ع الموظفين  تهيئة  على  الوزارة  استخدام  تعمل  لى 

      البرامج اإللكترونية

19.  
تنظم الوزارة دورات للعاملين لتمكينهم من استخدام  

           يةلكترونالبرامج اإل

20.  
مؤه بخبراء  الوزارة  المتستعين  لتدريب  وظفين لين 

      خدام البرامج اإللكترونيةعلى است

21.  
في  ي البشرية    الوزارةتوفر  لتطبيق   الالزمةالكوادر 

      .اإللكترونية ةاإلدار 
المتطلبات التقنية المجال الرابع:   

22.  
اإلدارة  لتطبيق  حديثة  أجهزة  الوزارة  توفر 

           ونية إللكتر ا

23.  
فاع   يتوفر الكتروني  شبكة  على    للوزارةل  موقع 

      اإلنترنت 

24.  
اإلدارة   لتطبيق  الحديثة  البرامج  الوزارة  توفر 

           وراإللكترونية تتالءم مع متطلبات التط
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 رة الفق م الرق

موافق 
 معارض محايد  موافق بشدة 

معارض 
دة بش  

25.  
تتوفر في الوزارة شبكة مركزية مالئمة تربط كافة 

      األقسام ببعضها 

26.  
إلك شبكة  الوزارة   ترونيةيتوفر  بين  ما  تربط  فعالة 
      الشمالية  ة في المحافظاتومديريات الصح

27.  
لطبيعة  مالئمة  داخلية  انترنت  شبكة  الوزارة  توفر 

           العمل.

28.  
بريد اإللكتروني للتواصل ما بينها تستخدم الوزارة ال

      وبين العاملين التابعين لها

29.  
لت الكاملة  الحرية  الوزارة  اتوفر  لمعلومات بادل 

      إلكترونيا  بين كافة العاملين
 

 ي األداء المؤسس : المحور الثاني         

موافق  الفقرات الرقم
 معارض محايد  موافق بشدة 

معارض 
 بشدة 

 رضا الموظفين في الوزارة المجال األول: 
المعامالت   .30 عدد  من  الوزارة  موظفي  والتزام  وعي  يزيد 

 المنجزة يوميا  
     

الي  .31 نوعية زود  حول  راجعة  بتغذية  الوزارة  في    موظفون 
 ة للجمهور الخدمة المقدم

     

ترقية    .32 فرص  نسبة  من  اإللكترونية  اإلدارة  استخدام  يزيد 
 الموظفين.

     

سياسات واضحة الشراك الموظفين في آلية  تتبنى الوزارة    .33
 وضع االهداف وتقييمها. 

     

بين  .34 التعاون  بتشجيع  الوزارة  على مختلف   فينالموظ  تقوم 
 فعال المستويات بغية تحقيق أداء 

     

علتع  .35 الوزارة  مكافآت  مل  منح  تحسين به  للموظفينى  دف 
 األداء

     

بإنجاز    .36 الموظف  يقوم  على أن  الوزارة  بما تحرص  مهامه 
 يتوافق مع األهداف المطلوبة 

     

      تضع الوزارة خطط وبرامج لتحسين أداء العاملين.   .37
الت  .38 استغالل حرص  على  الموظف  يعمل  أن  على  وزارة 

 لموكلة له داء المهام اوارد المتاحة ألالم
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 المجال الثاني: كفاءة العمليات الداخلية 
نوع  .39 نحو  بالرضا  المراجعون  المقدمة  يشعر  الخدمات  ية 

 لهم.
     

المستوى    .40 المختلفة  اإلدارية  المستويات  بين  التنسيق  يحقق 
 جودة المطلوب من ال

     

      ده لهالموازنات المحدتحقق الوزارة أهدافها السنوية وفق ا  .41
      تحقق الوزارة األهداف المطلوبة بالوقت المحدد.   .42
المعتمدة    .43 والقوانين  األنظمة  تطوير تساهم  من  الوزارة  في 

 األداء المؤسسي
     

تساهم السياسات واالجراءات المتبعة في الوزارة في انجاز    .44
 بكفاءة عالية العمالا

     

التكنولوج  .45 تبني  الوزارة  يزيد  في  المرايا  نسبة  سالت  من 
 اإللكترونية 

     

  

 انتهت الستبانة 
 

 
 

 

 

 

 



 

123 
 

كتاب تسهيل المهمة (: جالملحق )  

 


