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 ملخص الدراسة

دور تصبيق أنطسة السعمػمات الرحية في تحديغ جػدة ىجفت الجراسة الحالية إلى التعخف عمى         
السشيج الػصفي  ػن . استخجم الباحث الخجمات الرحية السقجمة بسجسع عيادات شب األسشان بجشػب الخياض

. وعيشة بسجسع عيادات شب األسشان بجشػب الخياضتكػن مجتسع الجراسة مغ جسيع السػضفيغ  .التحميمي
بشاء و  بسجسع عيادات شب األسشان بجشػب الخياض( مػضف مغ السػضفيغ 112عذػائية بديصة مكػنة مغ )

أن األداة األكثخ مالءمة لتحقيق أىجاف  ػن جراسة، وجج الباحثعمى شبيعة البيانات، وعمى السشيج الستبع في ال
ال تػجج ىشاك فخوقًا ذات داللة إحرائية بيغ  وتػصمت الجراسة إلى انوىحه الجراسة ىي "االستبانة"، 

أنطسة السعمػمات متػسصات استجابات أفخاد الجراسة حػل محاور الجراسة )مجى إدراك السػضفيغ ألىسية 
مجسع عيادات شب مجى إدراك السػضفيغ لخجمات  - يادات شب األسشان بجشػب الخياضبسجسع عالرحية 

 مجسع عيادات شب األسشان بجشػب الخياضمجى إدراك السػضفيغ لخجمات  - األسشان بجشػب الخياض
 مجسع عيادات شب األسشان بجشػب الخياضأوصت الجراسة بزخورة قيام . (وأنطسة السعمػمات الرحية

. نذخ الػعي السعمػمات الرحيةبتػفيخ دورات تجريبية وورش عسل لمسػضفيغ حػل كيفية التعامل مع أنطسة 
الخجمات جػدة ، ودوره في تحديغ في القصاع الرحي  داخل السؤسدات الرحية حػل أىسية التحػل الخقسي

 السقجمة.

 ية .جػدة الخجمات الرح-أنطسة السعمػمات الرحية الكلمات المفتاحية : 
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Abstract 

        The current study aimed to identify the role of applying health information systems in 

improving the quality of health services provided in the dental clinics complex in southern 

Riyadh. The researchers used the descriptive analytical method. The study population consisted 

of all employees at the dental clinics complex in southern Riyadh. And a simple random sample 

consisting of (112) employees of the dental clinics complex in southern Riyadh. Based on the 

nature of the data and the method used in the study, the researchers found that the most 

appropriate tool to achieve the objectives of this study is the "questionnaire", and the study 

concluded that there is no There are statistically significant differences between the averages of 

the study individuals' responses about the study axes (the extent to which employees are aware of 

the importance of health information systems in the Dental Clinics Complex in southern Riyadh - 

the extent to which employees are aware of the services of the Dental Clinics Complex in 

southern Riyadh - the extent to which employees are aware of the services of the Dental Clinics 

Complex in southern Riyadh and information systems health). The study recommended that the 

dental clinics complex in southern Riyadh should provide training courses and workshops for 

employees on how to deal with health information systems. Spreading awareness within health 

institutions about the importance of digital transformation in the health sector, and its role in 

improving the quality of services provided. 

Keywords: Health information systems - Quality of health services. 
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 :  مقدمة الدراسة

مع نيايات القخن العذخيغ وبجايات الحادي والعذخيغ أصبح العالع يعير ثػرة تكشػلػجية كبيخة في شتى 

صشاعي تتحكع في كثيخ مغ مطاىخ الحياة السعاصخة، وأضحت مجاالت الحياة، فأصبحت أدوات الحكاء االص

التقشيات وأدواتيا الستغيخة ىي األداة األىع في عالع العمع واألعسال، فاالنفجار التكشػلػجي أدى ذلظ إلى زيادة 

استخجام األجيدة الخقسية في أغخاض متعجدة في السجال الرحي وغيخه مغ السجاالت اإلدارية مشيا. )الغامجي 

 .(628:ص2021,

لقج أصبحت نطع السعمػمات الرحية مغ السػضػعات الخئيدية التي تحطى باىتسام جسيع السجيخيغ        

في السشطسات الرحية، فقج قامت ىحه الشطع بتقخيب السدافات بذكل لع يعخفو اإلندان مغ قبل، ومكشت مغ 

إمكانية معالجة ىحه البيانات بدخعة عالية مسا تخديغ البيانات الخقسية والشرية والرػتية والرػر وكسا وفخت 

الخعاية الرحية بجورىع في  مقجميوقج بجأ  يداعج في تػفيخ السعمػمات في غاية األىسية لستخحي القخار

محاولة االستفادة مغ ىحه التقشيات بذكل حكيقي مغ خالل تصػيخ فكخة إدارة السعمػمات ودور الكػمبيػتخ في 

 5103)حسػي , التي تعج مغ أىع السجاالت الصبية وأكثخىا تأثيخا عمى السجتسع. الصب والخعاية الرحية

 (.30:ص

 إشكالية الدراسة : 
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رغع التقجم السمحػظ في القصاع الرحي في السسمكة العخبية الدعػدية وحرػل بعس السدتذفيات عمى       

تحػل الخقسي لخجماتيا، والتي تسثل اعتخاف دولي، إال أنو ال يػجج تقجم في مجال الرحة اإللكتخونية وال

ضخورة مغ ضخوريات السدتذفيات لتحديغ نػعية الخعاية الرحية وخفس التكاليف والػقت الالزميغ لتقجيع 

الخعاية الرحية. ومغ ىشا كانت الحاجة ممحة لػضع دراسة حػل دور تصبيق أنطسة السعمػمات الرحية في 

ع عيادات شب األسشان بجشػب الخياض مغ خالل اإلجابة تحديغ جػدة الخجمات الرحية السقجمة بسجس

 عمى التداؤل الخئيدي التالي :

ما ىػ دور تصبيق أنطسة السعمػمات الرحية في تحديغ جػدة الخجمات الرحية السقجمة بسجسع عيادات 

 ؟ شب األسشان بجشػب الخياض

 ويتفرع من هذا الدؤال الرئيس التداؤالت الفرعية اآلتية:

 ؟  بسجسع عيادات شب األسشان بجشػب الخياضطع السعمػمات الرحية ما واقع ن .1

بسجسع عيادات شب األسشان بجشػب أنطسة السعمػمات الرحية مجى إدراك السػضفيغ ألىسية ما  .2

 ؟الخياض

 ؟بسجسع عيادات شب األسشان بجشػب الخياضما ىي معػقات أنطسة السعمػمات الرحية  .3

 :الدراسةأهداف 

 الحالية لتحقيق األىجاف التالية :تيجف الجراسة 
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 .بسجسع عيادات شب األسشان بجشػب الخياضالتعخف عمى واقع نطع السعمػمات الرحية  .1

بسجسع عيادات شب األسشان أنطسة السعمػمات الرحية مجى إدراك السػضفيغ ألىسية التعخف عمى  .2

 .بجشػب الخياض

 .عيادات شب األسشان بجشػب الخياضبسجسع التعخف عمى معػقات أنطسة السعمػمات الرحية  .3

 

 أهمية الدراسة : 

أىسية السؤسدات الرحية بالشدبة لمسجتسع الدعػدي لسا ليا مغ تأثيخ عمى العشرخ البذخي الحي  .1 .1

يعج أساس عسمية التشسية في السجتسع الدعػدي .ومسا الشظ فيو أن السشطسات الرحية تمعب دورا بارزا 

لسجاالت وأكثخىا خصػرة وىػ مجال الرحة، سػاء صحة الفخد أو صحة في العرخ الحجيث، في أىع ا

 .السجتسع ككل

أنطسة بتصبيقات  فائجة عمسية أكاديسية بسا يتػقع أن تزيقو نتائجيا لسديج مغ االىتسام تقجم الجراسة .2

، وزيادة في أدبيات جػدة الخجمات بالقصاع الرحيلسا ليا مغ دور وأثخ متػقع عمى  السعمػمات الرحية

 بالقصاع الرحي . الػصػل إلى إشار عمسي لبشاء أساس متيغ لتصبيق نطع السعمػماتو البحث العمسي 

 السعمػمات الرحيةاإلصالح وتقػيع نطع  القصاع الرحي مغ أجليعيغ ىحا البحث متخحي القخار في  .3

 .في القصاع الرحي السخجػة لتحديغ أداء السؤسدات وتقجيع الخجمات

 أنطسة السعمػمات الرحية. الػصػل لعجد مغ التػصيات والسقتخحات فيسا يخز .4
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 : القظاع الرحيأنغمة المعلهمات الرحية 

وتذسل األجيدة، والبخامج، واألوعية، مثل وسائل حفع وتخديغ، واستخجاع أجهزة وبرامج الحاسب اآللي: 

 البيانات والسعمػمات.

( والتي تختبط بجسيع الذبكات عمى  WWWويتع مغ خالل الذبكة الشديجية السػحجة )  شبكة االترال:

 مدتػى العالع.

يعتبخ العشرخ البذخى السغحي لمسعمػمات والسدتقبل ليا، ورأس السال الحكيقي ألي  العنرر البذري :

 مذخوع.

لكتخونية، والديصخة عمى التجاوزات وتذسل الزػابط الالزمة لتشفيح أعسال الحكػمة اإل األنغمة والتذريعات : 

 غيخ السخغػبة.

وتذسل األنطسة الدياسية، واالجتساعية، واالقترادية، وىي تمعب دورا أساسية في  أنغمة المجتمع وثهابته: 

تحجيج نسط، وشبيعة الحكػمة اإللكتخونية، وكيفية عسميا، وحجسيا، ومتصمباتيا. أما ثػابت السجتسع فتذسل 

ن، والثقافة، والتقاليج، حيث يسثل الجيغ أساس التعامل في كل مشطػمة مغ مشطػمات الحياة، الجيغ، والقانػ 

ويعج القانػن مغ أقػى وسائل الزبط االجتساعي، وتقػم الثقافة بجور حيػي في تحجيج نطع السجتسع وصياغة 

 (.22: ص 2014بشائو، وتختبط التقاليج بسخجعيات تتفق مع أحكام الجيغ اإلسالمي. ) الجروبي ,

 مرادر المعلهمات في القظاع الرحي:
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ىشاك مرجران رئيديان لمسعمػمات في السجال الرحي وىسا : الدجالت الخوتيشية والسدػح الخاصة. 

والدجالت الخوتيشية نعشي بيا الدجالت التي تقتزي القػانيغ والمػائح السشطسة لمعسل استيفاءىا بذكل مشتطع 

وأغخاض أخخى( قانػنية، إدارية. وال تعشي كمسة روتيشية "السعشى الدمبي الحي  وذلظ لخجمة أغخاض معمػماتية

الترق بيا في مجتسعشا مغ جسػد وتعػيق وسصحية ومطيخية اىتسام بالذكل عمى حداب الجػىخ والسزسػن 

 اً وبالتالي عجم التخكيد عمى صجق ودقة البيانات في السجال السعمػماتي ما دام الذكل مدتػفي شبق

 عميسات.لمت

لمسعمػمات في السجال ( بل السرجر الخئيدي  )والدجالت الخوتيشية في كافة دول العالع ىي مرجر رئيدي

لمسػاليج والػفيات ووقائع حجوث السخض )أمخاض  اً الرحي . فيحه الدجالت التي تتزسغ تدجيال مشتطس

إصابات ونذاط الخعاية الرحية والعسالة الرحية والعػامل الستحكسة في  -أمخاض غيخ معجية  -معجية 

حجوث السخض والػفاة، كانت وستطل مرجرة مستازة لمسعمػمات في القصاع الرحي .وإذا قارناىا بالسرجر 

 مي:يصة، فإنيا تشفخد بعجة مدايا مشيا ما الخئيدي اآلخخ وىػ السدػح الخا

 .الذسػل• 

 .االستسخارية الدمشية•  

 .تحسيل التكمفة االقترادية عمى البشية األساسية لمسؤسدة•  

 . تخرز القائسيغ باستيفاء الدجالت الخوتيشية•  

 (88:ص8882)عمي ,تقبل األفخاد الحيغ يتع جسع البيانات مشيع ليحا اإلجخاء. •  
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 : الرحية أنغمة المعلهمات اف التي تحققها األهد

 الرحية فيسا يأتي: األىجاف التي تحققيا حػسبة األنطسة( 2020يبخز )الدخحان ,

 . زيادة كفاءة الخعاية الرحية، وتعديد جػدتيا مغ خالل اتباع معاييخ الجػدة.1

 . تجشب التجاخالت االفتخاضية واعتساد التجاخالت القائسة عمى األدلة.2

 . تعديد الذخاكة فيسا بيغ السخاجعيغ والكػادر الصبية واإلدارية.3

 الرحي لمكادر الصبي والسخاجعيغ مغ خالل إتاحة معمػمات وقائية مػجية . تسكيغ التثكيف4

 إلى األفخاد.

 . تسكيغ تبادل السعمػمات واالترال بيغ كافة مخافق الػحجة الرحية واإلدارات العميا ليا.5 

التي تحتػي  بق يتزح بأن األنطسة الرحية السحػسبة ىي: مغ مجسػعة مغ البخمجياتوفي ضػء ما س

تحتػي عمى الدجل  عمى مجسػعة ايقػنات مخررة لمدجالت الصبية وتشطيع مػاعيج السخضى، كسا

إلى الدجل الذخري لمسخيس،  السخضي والبيانات الصبية لمسخيس مغ معالجات وصػر إشعاعية، باإلضافة

 ىحه البيانات مغ قبل الصبيب الع عمىويسكغ االش

 والكػادر الصبية والتسخيزية وتتاح قخاعتيا في جسيع الػحجات الرحية التي تقع ضسغ مالك واحج السعالج

كالسدتذفيات والسخاكد الرحية التي تدتخجم األنطسة الرحية السحػسبة، كسا يسكغ لإلدارات العميا االشالع 
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ضػئيا تدتصيع اإلدارة الحكع عمى مجى التدام السػضفيغ بتعميسات اإلدارة  عمى ىحه البيانات، وأحيانا في

 العميا.

 : أنغمة المعلهمات الرحية تظبيقات

 يتكػن نطام معمػمات السدتذفيات مغ عجة تصبيقات رئيدية : 

تسثل نقصة مخكدية . ترب فييا وتتذق عشيا قشػات عجيجة مغ السعمػمات  سجل المريض االلكتروني:

السختبصة بتقجيع الخعاية الرحية لمسخيس، كسا أنيا تستاز بجقة محتػاىا وسيػلة الػصػل إلييا مغ خالل 

 تكامميا مع مرادر السعمػمات السختمفة مغ خالل نطع شبكات السعمػمات. 

م بخمجي لتدجيل عسل مختبخات التحاليل الصبية، ابتجاء مغ استكبال ىػ نطا نغام معلهمات المختبر:• 

شمبات التحاليل إلى تحريل ومعالجة الشتائج ومغ ثع شباعتيا، وقج يعالج ىحا الشطام عسمية تحجيج العيشات 

 الالزمة لمتحميل، وتػجيييا إلى األقدام السختمفة لمسختبخ بحدب االختراص.

نطع معمػمات مكػنة مغ مجسػعة مغ الشطع الحاسػبية السعقجة التي صسست مغ أجل تمبية  نغام الريدلية: 

أقدام الريجلية، وىحه الشطع تعسل عمى تحديغ فعالية ىحه األقدام، وسالمة السخضى وتخفيس التكاليف 

 والتفاعل الكامل مع نطام معمػمات السدتذفى. 

ة تدتخجم مغ قبل قدع األشعة، ويقػم ىحا الشطام بتخديغ ىػ نطع حاسػبية متكامم نغام معلهمات األشعة:

الرػر الصبية السختمفة ومعالجتيا وتػزيعيا وعخضيا عمى مدوديغ الخجمة الرحية ذوي االختراص بذكل 
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رقسي. ويختبط ىحا الشطام باألجيدة الصبية السػجػدة مغ جية وبتكامل مع األنطسة األخخى في السدتذفى مغ 

 م معمػمات السدتذفى أو الدجل الرحي االلكتخوني. جية أخخى مثل نطا

يذسل كل األوامخ التي يقػم الصبيب بتدجيميا في الدجل الرحي  نغام إدخال األوامر الظبية الكترونيا: 

 (.15: ص2017اإللكتخوني لمسخيس.)الذيتي ,

 جهدة الخدمات الرحية :

نية تجعى " فمػرنذ نايتفيل " والتي إن أول مغ استخجم ىحا السفيػم في مجال الصب مسخضة بخيصا

كانت تذخف عمى تقجيع الخعاية الرحية بالسدتذفيات العدكخية خالل حخب القخم وذلظ بإدخال معاييخ أداء 

بديصة إلى عسميا مسا أدى إلى انخفاض ممحػظ في عجد الػفيات في تمظ السدتذفيات. كسا إن مػضػع 

ساسية في تدػيق خجمات الخعاية الرحية، كسا أن ىحا جػدة الخجمة الرحية أصبح مغ السػاضيع األ

السػضػع ىػ محل االىتسام والتخكيد مغ قبل إدارات السدتذفيات، والسدتفيجيغ مغ خجمات الخعاية الرحية، 

واألشباء، والجيات السسػلة ليحه الخجمات حيث تخكد ىحه األشخاف الستعجدة عمى مػضػع جػدة الخجمة 

ومرالحيا، إذ إن الخمل واألخصاء في جػدة الخعاية الرحية غيخ مقبػل وتتعجى  الرحية لتحقيق أىجافيا

آثاره الزخر السادي إلى الزخر الجدجي والشفدي والبج مغ التصمع إلى مسارسة صحية خالية مغ العيػب.) 

 (.905: ص 2015عبجالقادر ,

السدتذفى ورفع مدتػىُ  يسكغ تقجيع أفزل خجمات الخعاية الرحية إلدارة السدتذفى وذلظ لتسييد 

الكفاءة وزيادة السخكد التشافدي العسمي السشاسب. حيث تعتبخ الجػدة السجركة بأنيا إجخاء تقييع يتع فيو مقارنة 
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تػقعاتو العسيل بسالحطات الخجمة الخاصة بو، فجػدة خجمة الخعاية الرحية ىي التفاوت بيغ ترػرات 

في وضع الخعاية الرحية، إلرضاء العسالء والسحافطة عمييع.  العسالء وافتخاضاتيع فيسا يتعمق بالخجمات

 (.7:ص 2021)الرغيخ , 

 تعريف جهدة الخدمة الرحية :

الجػدة الرحية تتعمق بسشطػر السخيس وتػقعاتو وذلظ بسقارنة األداء الفعمي لمسشتج أو الخجمة مع التػقعات 

ػر العسيل بجػدة أو رداءة ذلظ السشتج أو الخجمة السخجػة مغ ىحه الخجمة وبالتالي يسكغ الحكع مغ خالل مشط

. فإذا كان السشتج أو الخجمة تحقق تػقعات العسيل فإنو قج أمكغ تحقيق مزسػن الجػدة . فجػدة الخجمة 

الرحية تعشي تقجيع خجمة بسدتػي عال مغ الجػدة الستسيدة تكػن قادرة مغ خالليا عمى الػفاء باحتياجات 

ة التي تتفق مع تػقعاتيع ، وتحقيق الخضا والدعادة لجييع مغ خالل مقاييذ ورغبات عسالئيا بالرػر 

 (198:ص2019)العتيبي , مػضػعة مدبقة إلنتاج وتقجيع الخجمة وإيجاد صفة التسييد فييا .

 يمكن أن تقدم الخدمات الرحية إلى قدمين :

تذتسل عمى الخجمات الرحية السختبصة برحة الفخد مباشخة؛ ( الخدمات الرحية العالجية : 1 

والتي تذتسل خجمات التذخيز وخجمات العالج، سػاء تع ذلظ بالعالج الجوائي السباشخ داخل السشدل أويتع 

مغ خالل الخجمات الرحية التي تحتاج رعاية سخيخيو داخل السدتذفيات أو عغ شخيق الجخاحة، واليجف 

 مغ السعاناة وألع السخض.  ىشا ىػ تخميز الفخد
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وىي الخجمات السختبصة برحة السجتسع أو ما يسكغ أن نصمق عميو ( الخدمات الرحية الهقائية : 2

بالخجمات الرحية البيئية، حيث تختبط تمظ الخجمات بالحساية مغ األمخاض السعجية والػبائية والحساية مغ 

سذخوعة التي تسارس أنذصة ممػثة لمبيئة ويختبط ىحا التجىػر الرحي الشاتج عغ سمػكيات األفخاد غيخ ال

 (214:ص2018برحة األفخاد ولكغ برػرة غيخ مباشخة .)العمػاني ,

 أهداف جهدة الخدمات الرحية:

 ( أن أىجاف جػدة الخجمات الرحية تكسغ في التالي: 2019يخى )بحخ , 

 . ضسان الرحة الشفدية والبجنية لمسدتفيجيغ.1 

صحية بجػدة مسيدة مغ شأنيا تحقيق رضا السخيس وخمق والؤه لمسشطسة الرحية والحي . تقجيع خجمات 2 

 سيربح فيسا بعج وسيمة إعالمية فاعمة ليحه السشطسة الرحية.

. يعتبخ الحرػل عمى التغحية الخاجعة وانصباعات السخضى وقياس مدتػى رضاىع عغ الخجمات الرحية 3 

 والتخصيط لمخعاية الرحية ووضع الدياسات الستعمقة بيا.وسيمة ميسة في مجال البحػث اإلدارية 

 . تصػيخ وتحديغ قشػات االترال بيغ مقجم الخجمات الرحية والسدتفيجيغ.4 

 . تسكيغ السشطسات الرحية مغ تأدية مياميا بكفاءة وفاعمية.5

سي مغ تصبيق . يعج الػصػل إلى السدتػى السصمػب مغ الخجمات الرحية السقجمة لمسخضى اليجف األسا6 

 الجػدة، بالتالي تحقيق مدتػيات إنتاجية أفزل.
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. إن ىشاك قيع أساسية إلدارة الجػدة البج مغ تػفخىا في أي مشطسة صحية تعسل عمى تحديغ الجػدة 7 

 وتدعى لتصبيق نطع الجػدة وبالتالي تصػيخ أداء العسل وبالشياية الحرػل عمى رضا السدتفيج.

يغ، إذ أن السشطسة الرحية الخاصة ىي التي يسكغ ليا تعديد الثقة لجى العامميغ . تحديغ معشػيات العامم8 

لجييا وجعميع يذعخون بأنيع أعزاء يتستعػن بالفاعمية مسا يؤدي إلى تحديغ معشػياتيع وبالتالي الحرػل 

 عمى أفزل الشتائج.

 أبعاد جهدة الخدمة الرحية :

 الخدمة الرحية في التالي :( العديد من أبعاد جهدة 2112أبرز )عايض ,

 . الجهانب الملمهسة. وتذمل المتغيرات اآلتية:1

 .جاذبية السباني والتدييالت السادية 

  .الترسيع والتشطيع الجاخمي لمسباني 

 . حجاثة السعجات واألجيدة الصبية 

 .مطيخ األشباء والعامميغ 

 االعتمادية: وتذمل المتغيرات اآلتية :-2

 الرحية في السػاعيج السحجدة . الػفاء بتقجيع الخجمة 

  . الجقة وعجم األخصاء في الفحز أو التذخيز أو العالج 
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  . تػافخ التخررات السختمفة 

  .الثقة في األشباء واألخرائييغ 

 .الحخص عمى حل مذكالت السخيس 

  . االحتفاظ بدجالت وممفات دقيقة 

 االستجابة وتذمل المتغيرات األتية : 

  . الدخعة في تقجيع الخجمة الرحية السصمػبة 

  .االستجابة الفػرية الحتياجات السخيس ميسا كانت درجة االنذغال 

  .االستعجاد الجائع لمعامميغ لمتعاون مع السخيس 

  . الخد الفػري عمى االستفدارات والذكاوي 

 .إخبار السخيس بالزبط عغ مػعج تقجيع الخجمة واالنتياء مشيا 

 ذمل المتغيرات اآلتية :األمان: وي

 .الذعػر باألمان في التعامل 

  .السعخفة والسيارة الستخررة لألشباء 

 .األدب وحدغ الخمق لجى العامميغ 

  . استسخارية متابعة حالة السخيس 
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 سخية السعمػمات الخاصة بالسخيس 

 .دعع وتأييج اإلدارة لمعامميغ األداء وضائفيع بكفاءة 

 . التعاطف: ويذمل المتغيرات األتية :5 

  .تفيع احتياجات السخيس 

 . وضع مرالح السخيس في مقجمة اىتسامات اإلدارة والعامميغ 

 . مالءمة ساعات العسل والػقت السخرز لمخجمة السقجمة 

  .العشاية الذخرية بكل مخيس 

 .تقجيخ ضخوف السخيس والتعاشف معو 

الرحية في تحدين جهدة الخدمات الرحية المقدمة بمجمع عيادات طب دور تظبيق أنغمة المعلهمات 

 : األسنان بجنهب الرياض

بإنذاء بخنامج السعامالت  2005بجأت السسمكة مديخة تحػليا لمسعامالت اإللكتخونية مع بجاية عام 

ات إلكتخونية اإللكتخونية الحكػمية )پدخ( بيجف رفع كفاءة وإنتاجية القصاع الحكػمي مغ خالل تقجيع خجم

سيمة وميدخة لمسدتفيجيغ مغ السػاششيغ والسكيسيغ وقصاع األعسال. حيث أصبح التعامل اإللكتخوني لمحرػل 

عمى الخجمات الحكػمية واقعأ ممسػسة يعيذو مالييغ مغ السدتفيجيغ عشج تعامميع مع الجيات الحكػمية. 

مة تخصجه التقاريخ والسؤشخات العالسية ذات ولعل ما تحققو السسمكة مغ تقجم في مديخة التشسية السدتجا
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العالقة، ومغ ذلظ قياس األمع الستحجة لمحكػمة اإللكتخونية الحي يػضح أن السسمكة تديخ بخصى ثابتة نحػ 

األمام. ومغ أىجاف بخنامج يدخ رفع كفاءة القصاع العام وتقجيع خجمات بأفزل وأيدخ لألفخاد ) الذػابكة 

 (.127:ص 2019,

ع الرحي تحدغ األعسال اإللكتخونية جػدة الخجمات الرحية وتداعج عمى خفس التكاليف العسمية في القصا

لسا تشطسو مغ انديابية في العسل ومخكدية في السعمػمات. عمى سبيل السثال، يسكغ أن يحفع الدجل الصبي 

ػمات اليامة لمسخيس بذكل سخي في مخكد لمسعمػمات أو في ما يعخف بالسقاصة بذكل متيدخ مع السعم

وذات الرمة ليتع تبادليا بثقة تامة وبحساية مصمقة. ىحا التػجو يعدز الخؤية الصػلية الذسػلية لرحة الفخد 

والجساعة معصيا صاحب السيشة "الصبيب " السشطػر الفخصة ليكػن أكثخ فعالية وتأثيخ في التذخيز والعالج 

حية معشى ونتيجة لحريمة التقػيع. )الدجيخي , بذكل عخضي " مغ حيغ آلخخ" وكحلظ مانحة الييئات الر

 (.189: ص 2014

سيػلة السذاركة بالبيانات والحرػل عمييا، وسيػلة ربط الذبكات واالتراالت، وربط األجيدة ضسغ      

األنطسة السفتػحة، وسيػلة االستخجام والػصػل لمبيانات والسعمػمات، وخفس تكاليف إنذاء الشطام وصيانتو، 

 لسي لمبيانات.ووصػل عا

إن وجػد نطام أو تصػيخه لمسداعجة في تقجيع رعاية صحية إلكتخونية لزخورة ىامة في ضل السشافدة      

السحمية والجولية وفي ضل الخغبة الكاممة في خفس التكاليف اإلدارية والتذغيمية وجسيعيا تعج عػامل ىامة 

ية. إن مقجمي الخعاية الرحية يحتاجػن إلى بعس دفعت الكثيخ مغ السدتذفيات بتقجيع الخعاية اإللكتخون



 

0080 
 

اإلمكانيات لمسشافدة في سػق السشافدة وىي: الػصػل إلى سمدمة مترمة مغ الخجمات الصبية بصخق مختمفة، 

والتخكيد عمى الخعاية األولية والػقائية، وأسعار مشافدة ومجروسة، والقجرة عمى التشبؤ بالسخاشخ وإدارتيا، 

بخاز السخخجات، وتكاليف فعالة في إدارة السخضى، وتكامل خصط الخعاية الرحية وإضيار الجػدة وإ

 ووضائفيا، والتكامل مع السػرديغ واألشباء والسػارد السالية وتػصيل الخجمات.

والدجل الصبي اإللكتخوني ىػ سجل مرسع إلضيار جسيع األنذصة ذات العالقة بالرحة  

جيل السػاعيج وتدجيل السعمػمات الرحية واالترال الصبي بالعبادات الصبية لمفخد مثل بيانات السخيس، وتد

وإعادة شمب الػصفة الصبية والػصفة اإللكتخونية. والسخيس يسكشو السذاركة في إعجاد سجمو الصبي، والدجل 

 الصبي يجب أن يرسع لػضع جسيع األنذصة الستعمقة بالذؤون الصبية لمسخيس، ونطخا التشقالت الفخد السكانية

 فإنو مغ الزخوري أن يكػن ىحا السمف متػفخ ويسكغ قخاءتو مغ مػاقع مختمفة و متشاثخة، 

إن مدتقبل استخجام الحاسب اآللي وتقشياتو في السدتذفيات في ازدياد وانتذار واسع عمى نصاقات       

السدتخجمة في مختمفة في األعسال اإلدارية وفي األعسال الرحية الصبية عمى حج سػاء. ومغ التصبيقات 

 (.190-189:صز 2014السدتذفيات حاليا ممف السخيس اإللكتخوني.  )الدجيخي , 

 الدراسات الدابقة : 

(.بعنهان : مداهمة نغم معلهمات المهارد البذرية في تحدين األداء الهعيفي 2121دراسة )مقيمح ,

 ية ميلة.بالمؤسدات الرحية: دراسة ميدانية لمؤسدات القظاع الرحي العمهمي بهال
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ىجفت ىحه الجراسة إلى التعخف عمى مجى تأثيخ نطع معمػمات السػارد البذخية في تحديغ األداء الػضيفي 

بسؤسدات القصاع الرحي العسػمي بػالية ميمة، حيث تع االعتساد عمى السشيج الػصفي والتحميمي وأسمػب 

ع البيانات، وباستخجام الحرخ دراسة حالة لكياس األثخ بيغ متغيخات الجراسة، بحيث تع ترسيع استبيان لجس

مؤسدة استذفائية، والختبار الفخضيات تع االعتساد  11الذامل، وزع عمى أفخاد مجتسع الجراسة الحي يقجر ب 

لتحميل الشتائج وتفديخىا. تػصمت الجراسة إلى وجػد أثخ ذو داللة إحرائية لشطع  SPSSعمى بخنامج 

الػضيفي مؤسدات القصاع الرحي العسػمي بػالية ميمة بشدبة  معمػمات السػارد البذخية عمى تحديغ األداء

 % وىي ندبة تأثيخ ضعيفة.42.9

(.بعنهان : أثر استخدام تكنهلهجيا المعلهمات على جهدة الخدمة الرحية بالمؤسدة 2121دراسة )خان ,

في طب  االستذفائية: دراسة استظالعية آلراء األطباء والممرضين بالمؤسدة االستذفائية المتخررة

 العيهن ببدكرة .

تيجف ىحه الجراسة إلى التعخف عمى ترػرات األشباء والسسخضيغ بالسؤسدة االستذفائية الستخررة في 

شب العيػن ببدكخة حػل أثخ استخجام تكشػلػجيا السعمػمات في جػدة الخجمات الرحية السقجمة. وقج تكػن 

(، وتع االعتساد عمى السشيج الػصفي 93جدىع )مجتسع الجراسة مغ جسيع األشباء والسسخضيغ والبالغ ع

إلبخاز السفاليع الستعمقة بسػضػع الجراسة وتحميميا. ولتحقيق ىحا اليجف تع االعتساد عمى االستبيان كأداة 

في التحميل اإلحرائي لمبيانات. وقج تػصمت الجراسة  SPSS V22لمجراسة، كسا تع استخجام بخنامج 

جػد مدتػى متػسط الستخجام تكشػلػجيا السعمػمات، ووجػد مدتػى مختفع لجػدة لسجسػعة مغ الشتائج أىسيا و 
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الخجمات الرحة مغ وجية نطخ الصاقع الصبي بالسدتذفى محل الجراسة، إضافة إلى أن تكشػلػجيا السعمػمات 

%( مغ التغيخات الحاصمة في جػدة الخجمات الرحية بالسؤسدة االستذفائية، 7.7ساىست في تفديخ )

 يجا في تفديخ بعجي الزسان والتعاشف.وتحج

 منهج الدراسة.

 استخجم الباحثػن السشيج الػصفي التحميمي، نطخًا لسالئسة ىحا السشيج ليحا الشػع مغ الجراسات.

 مجتمع الدراسة.

 السػضفيغ بسجسع عيادات شب األسشان بجشػب مجيشة الخياض .

 عينة الدراسة.

بسجسةةةع عيةةةادات شةةةب األسةةةشان ( مةةةػضفيغ مةةةغ السةةةػضفيغ العةةةامميغ 112عيشةةةة عذةةةػائية بدةةةيصة مكػنةةةة مةةةغ )

 بجشػب مجيشة الخياض .

 خرائص أداة الدراسة. 

عيشةةةة الجراسةةةة بعةةةجد مةةةغ الخرةةةائز الذخرةةةية والػضيفيةةةة تتسثةةةل فةةةي: العسةةةخ، الشةةةػع، الحالةةةة  أفةةةخاديترةةةف 

 االجتساعية، السدتػى التعميسي، الػضيفة، األقدام، ساعات العسل، عجد السخضى الحيغ يتع رعايتيع.

 أداة الدراسة. 
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األداة األكثةةخ مالءمةةة  بشةةاء عمةةى شبيعةةة البيانةةات، وعمةةى السةةشيج الستبةةع فةةي الجراسةةة، وجةةج البةةاحثػن أن

لتحقيق أىجاف ىحه الجراسة ىي "االستبانة"، وقةج تةع بشةاء أداة الجراسةة بةالخجػع إلةى األدبيةات والجراسةات الدةابقة 

 ذات العالقة بسػضػع الجراسة، ولقج تكػنت االستبانة في صػرتيا الشيائية مغ جدأيغ:

خاد عيشة الجراسة مثل: العسخ، الشػع، الحالة االجتساعية، : وىػ يتشاول البيانات األولية الخاصة بأفالجزء األول

 السدتػى التعميسي، الػضيفة، األقدام، ساعات العسل، عجد السخضى الحيغ يتع رعايتيع.

 ( عبارة مقدسة عمى ثالثة محاور كسا يمي:24: وىػ يتكػن مغ )الجزء الثاني

  :مػمةةات الرةةحية بسجسةةع عيةةادات شةةب يتشةةاول إدراك السةةػضفيغ ألىسيةةة أنطسةةة السعالمحووهر األول

 ( عبارات8األسشان بجشػب مجيشة الخياض، وىػ يتكػن مغ )

 :مجسةةةع عيةةةادات شةةةب األسةةةشان بجشةةةػب مجيشةةةة إدراك السةةةػضفيغ لخةةةجمات يتشةةةاول  المحوووهر الثووواني

 ( عبارات8، وىػ يتكػن مغ )لمتحػل الخقسي الخياض

  :السعمػمةات الرةحية بسجسةع عيةادات شةب  أنطسةإدراك السػضفيغ لسعػقات يتشاول المحهر الثالث

 ( عبارات.8األسشان بجشػب مجيشة الخياض، وىػ يتكػن مغ )

 األساليب اإلحرائية الُمدتخدمة في الدراسة:

لتحقيق أىجاف الجراسة وتحميل البيانات التي تع تجسيعيا، فقج تع استخجام العجيج مغ األساليب 

 Statistical Package for Socialاإلحرائية السشاسبة باستخجام الحدم اإلحرائية لمعمػم االجتساعية 

Sciences ( والتي يخمد ليا اخترارًا بالخمدSPSS.) 
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البيانةات إلةى الحاسةب اآللةي، ولتحجيةج شةػل خاليةا السكيةاس الخبةاعي  وذلظ بعج أن تع تخميد وإدخال

(، ثةةع تقدةةيسو عمةةى عةةجد 4=1-5)الحةةجود الةةجنيا والعميةةا ( السدةةتخجم فةةي محةةاور الجراسةةة، تةةع حدةةاب السةةجى )

( بعةج ذلةظ تةع إضةافة ىةحه الكيسةة إلةى 0.80= 4/5خاليا السكياس لمحرػل عمى شةػل الخميةة الرةحيح أي )

السكيةةاس ) أو بجايةةة السكيةةاس وىةةي الػاحةةج الرةةحيح( وذلةةظ لتحجيةةج الحةةج األعمةةى ليةةحه الخميةةة،  أقةةل قيسةةة فةةي

 وىكحا أصبح شػل الخاليا كسا يأتي:

  يسثل درجة )غيخ مػافق بذجة( نحػ كل عبارة باختالف السحػر السخاد قياسو. 1.80إلى  1مغ 

  السحػر السخاد قياسو.يسثل )غيخ مػافق( نحػ كل عبارة باختالف  2.60إلى  1.81مغ 

  يسثل )محايج( نحػ كل عبارة باختالف السحػر السخاد قياسو. 3.40إلى  2.60مغ 

  يسثل )مػافق( نحػ كل عبارة باختالف السحػر السخاد قياسو. 4.20إلى  3.41مغ 

  يسثل )مػافق بذجة( نحػ كل عبارة باختالف السحػر السخاد قياسو. 5.0إلى  4.21مغ 

 ب السقاييذ اإلحرائية التالية :وبعج ذلظ تع حدا

 التكخارات والشدب السئػية لمتعخف عمى الخرائز الذخرية والػضيفية ألفخاد عيشة الجراسة. .1

 ( لحداب صجق االتداق الّجاخمي ألداة الجراسة .Pearson Correlationمعامل ارتباط بيخسػن) .2

  اور السختمفة ألداة الجراسة. ( لحداب معامل ثبات السحCronbach's Alphaمعامل ألفاكخونباخ ) .3

" وذلظ لسعخفة مجى ارتفاع أو انخفاض استجابات أفخاد الجراسةة عةغ السحةاور Meanالستػسط الحدابي "  .4

 الخئيدة )متػسصات العبارات(، مع العمع بأنو يفيج في تختيب السحاور حدب أعمى متػسط حدابي.
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لمتعةخف عمةى إذا مةا كانةت ىشةاك فةخوق ذات داللةة  "Mann-Whitney"تع اسةتخجام اختبةار مةان ويتيشةي  .5

إحرائية بيغ متػسصات استجابات أفخاد الجراسة باختالف متغيخات الجراسة والتي تشقدع إلى فئتيغ السؤىل 

 ماجدتيخ(. -العمسي )بكالػريػس 

لمتعةةخف عمةةى إذا مةةا  "Independent Sample T-Test"تةةع اسةةتخجام اختبةةار ت لعيشتةةيغ مدةةتقمتيغ  .6

ت ىشاك فخوق ذات داللة إحرائية بيغ متػسصات استجابات أفخاد الجراسة بةاختالف متغيةخات الجراسةة كان

 والتي تشقدع إلى فئتيغ )الشػع(.

لمتعةخف عمةى إذا مةا كانةت ىشةاك فةخوق ذات  "One Way Anova"تةع اسةتخجام تحميةل التبةايغ األحةادي  .7

اختالف متغيةخات الجراسةة والتةي تشقدةع إلةى أكثةخ داللة إحرائية بيغ متػسصات اسةتجابات أفةخاد الجراسةة بة

 مغ فئتيغ )العسخ، السدتػى التعميسي، الػضيفة(.

 نتائج الدراسة :

 تػصمت الجراسة إلى العجيج مغ الشتائج  نػجدىا فيسا يمي:

أن درجةة إدراك السةةػضفيغ ألىسيةةة أنطسةةة السعمػمةات الرةةحية جةةاءت عاليةةة جةجًا، وذلةةظ يتسثةةل فةةي مػافقةةة  .1

مجسةةع عيةةادات االبتكةةارات الخقسيةةة تدةةاعج فةةي تدةةخيع األعسةةال فةةي الجراسةةة بذةةجة عمةةى كةةل مةةغ )أن أفةةخاد 

تدةةاىع فةةي تعديةةد صةةحة  أنطسةةة السعمػمةةات الرةةحية، وكةةحلظ أن  شةةب األسةةشان بجشةةػب مجيشةةة الخيةةاض

تةةةػفخ رعايةةةة  أنطسةةةة السعمػمةةةات الرةةةحيةاألشةةةخاص والدةةةكان، وتقميةةةل التكةةةاليف وتحدةةةيغ التجةةةارب، وان 
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تعةةدز الدةةمػك الرةةحي وتغييةةخ أنطسةةة السعمػمةةات الرةةحية ية عاليةةة الجةةػدة بجسيةةع مدةةتػياتيا، وأن صةةح

 (.بعس األنساط والدمػكيات الرحية بالسجتسع

جةةاءت عاليةةة،  مجسةةع عيةةادات شةةب األسةةشان بجشةةػب مجيشةةة الخيةةاضلخةةجمات أن درجةةة إدراك السةةػضفيغ  .2

شةةةةبكات االترةةةةال الدةةةةخيعة ، وكةةةةحلظ أن  )تةةةةػفخوذلةةةةظ يتسثةةةةل فةةةةي مػافقةةةةة أفةةةةخاد الجراسةةةةة عمةةةةى كةةةةل مةةةةغ 

التكشػلػجيةةا الخقسيةةة تػاكةةب السدةةتججات الحجيثةةة، إضةةافة إلةةى وجةةػد قػاعةةج بيانةةات كافيةةة لتػثيةةق البيانةةات 

 (.يستمظ مجسػعة كاممة مغ الحمػل اإللكتخونية السجسع، وأن السجسعوالسعمػمات في 

، وذلظ يتسثل في مػافقةة أفةخاد طسة السعمػمات الرحية أنمعػقات أن ىشاك مػافقة بيغ أفخاد الجراسة عمى  .3

، وكةةحلظ انتذةةار ثقافةةة رفةةس  عةةجم كفايةةة السخررةةات الساليةةة لمتحةةػل الخقسةةي بالجراسةةة عمةةى كةةل مةةغ )

ألنطسةةة التغييةةخ ، إضةةافة إلةةى ضةةعف اإلعةةجاد السيشةةي والخقسةةي لمعةةامميغ ، وعةةجم وجةةػد أىةةجاف واضةةحة 

 (.السعمػمات الرحية

ال تػجةةج ىشةةاك فخوقةةًا ذات داللةةة إحرةةائية بةةيغ متػسةةصات اسةةتجابات أفةةخاد الجراسةةة حةةػل محةةاور الجراسةةة  .4

مةةجى إدراك السةةػضفيغ لخةةجمات مدتذةةفى  -.أنطسةةة السعمػمةةات الرةةحية )مةةجى إدراك السةةػضفيغ ألىسيةةة 

ات مجسةةع عيةةادمةةجى إدراك السةةػضفيغ لخةةجمات  - مجسةةع عيةةادات شةةب األسةةشان بجشةةػب مجيشةةة الخيةةاض

 .  ( باختالف متغيخ الجشذشب األسشان بجشػب مجيشة الخياض

ال تػجةةج ىشةةاك فخوقةةًا ذات داللةةة إحرةةائية بةةيغ متػسةةصات اسةةتجابات أفةةخاد الجراسةةة حةةػل محةةاور الجراسةةة  .5

مةةةجى إدراك  -)مةةةجى إدراك السةةةػضفيغ ألىسيةةةة التحةةةػل الخقسةةةي بسدتذةةةفى شةةةب األسةةةشان بسجيشةةةة الخيةةةاض 
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مةةةةجى إدراك السةةةةػضفيغ  -السةةةةػضفيغ لخةةةةجمات مدتذةةةةفى شةةةةب األسةةةةشان بسجيشةةةةة الخيةةةةاض لمتحةةةةػل الخقسةةةةي 

 .  الستغيخات الجيسػغخافيةلخجمات مدتذفى شب األسشان بسجيشة الخياض لمتحػل الخقسي( باختالف 

 ثالثًا: تهصيات الدراسة

 في ضػء الشتائج التي تع التػصل إلييا، يػصي الباحث بسا يمي:

بتةةػفيخ دورات تجريبيةةة وورش عسةةل لمسةةػضفيغ  مجسةةع عيةةادات شةةب األسةةشان بجشةةػب مجيشةةة الخيةةاض قيةةام .1

 .السعمػمات الرحية حػل كيفية التعامل مع أنطسة 

فةةةي تحدةةةيغ  ا، ودورىةةةأنطسةةةة السعمػمةةةات الرةةةحية نذةةةخ الةةةػعي داخةةةل السؤسدةةةات الرةةةحية حةةةػل أىسيةةةة  .2

 الخجمات السقجمة.

، حيث في مجسع عيادات شب األسشان بجشػب مجيشة الخياض زيادة السخررات السالية لمتحػل الخقسي  .3

 بالسجسع.معػقات التحػل الخقسي بيشت الشتائج أن عجم كفاية تمظ السخررات مغ 

، حيةةث كذةةفت الشتةةائج أن عةةجم وجةةػد أىةةجاف ألنطسةةة السعمػمةةات الرةةحيةوضةةع أىةةجاف محةةجدة وواضةةحة  .4

  يامعػقاتمغ سعمػمات الرحية لشطع الواضحة 

زيادة السعمػمات والخبخات الالزمة لةجى العةامميغ حةػل التعامةل مةع التكشػلػجيةا الججيةجة، والتقشيةات الخقسيةة  .5

 الالزمة لعسمية التحػل الخقسي

 رابعًا: مقترحات الدراسة

بعس التػصيات لجراسات مدةتقبمية، والتةي يأمةل  ػن في ضػء الشتائج التي تع التػصل إلييا، يقجم الباحث
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 في ذلظ السجال، وذلظ كسا يمي: العمسيأن ُتداىع في إثخاء السيجان 

بسدتذةةفيات أخةةخى  وأنطسةةة السعمػمةةات الرةةحية إجةةخاء دراسةةة تتشةةاول اتجاىةةات السةةػضفيغ لمتحةةػل الخقسةةي .1

 وبسشاشق أخخى.

 الخجمات الرحية في السدتذفيات الحكػمية والخاصة .جػدة إجخاء دراسة تتشاول التحجيات التي تػاجو  .2
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 ( .دور حػسبة القصاع الرحي 2015حسػي، فػاز صالػم، و الصػيق، عػض أحسج سميع .)
الحكػمي في الحج مغ ىجر الجواء في مدتذفى األميخ حسدة في األردن. مجمة جامعة تذخيغ لمبحػث 
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دية، بالسؤسدة االستذفائية الستخررة في شب العيػن ببدكخة. السجمة الجدائخية لمتشسية اإلقترا
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الدػدان مغ وجية نطخ السخضى والسخاجعيغ: دراسة ميجانية عمى السدتذفيات  الحكػمية في
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