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 ممخص البحث

التعخف عمى واقع التحؾل الى االعسال االلكتخونية مؽ وجيو نغخ العامميؽ ىجفت الجراسة الحالية إلى       

بالقظاع الرحي بسحافغة الظائف، وكحلػ التعخف عمى أثخ التحؾل اإللكتخوني في زيادة كفاءة العامميؽ 

بالقظاع الرحي بسحافغة الظائف ، إضافة إلى التعخف عمى أثخ استخجام أنغسة التحؾل الخقسي عمى سخعة 

جاز السعامالت بالقظاع الرحي بسحافغة الظائف. وقج استخجم الباحث في ىحه الجراسة السشيج الؾصفي إن

مشدؾبي القظاع الرحي بسحافغة السدحي، وأوضح الباحث مجتسع الجراسة السدتيجف والستسثل في 

تؾصمت الجراسة  ( مؽ مشدؾبي القظاع الرحي بسحافغة الظائف.145، أما عيشة الجراسة فقج بمغت )الظائف

إلى العجيج مؽ الشتائج أىسيا أن ىاك مؾافقة بذجة بيؽ أفخاد الجراسة عمى واقع التحؾل الى االعسال االلكتخونية 

بالقظاع الرحي بسحافغو الظائف , أن ىاك مؾافقة بذجة بيؽ أفخاد الجراسة عمى أثخ استخجام أنغسة التحؾل 

مشدؾبي القظاع الرحي بسحافغو الظائف وأيزًا أن ىاك مؾافقة الى االعسال االلكتخونية في زيادة كفاءة 

بذجة بيؽ أفخاد الجراسة عمى أثخ استخجام أنغسة التحؾل الى االعسال االلكتخونية في سخعة إنجاز األعسال 

بالقظاع الرحي بسشظقة الظائف وفي ضؾء الشتائج التي تؼ التؾصل إلييا يؾصي الباحث بزخورة الجورات 

وورش العسل لسشدؾبي القظاع الرحي بسحافغة الظائف لتعديد قجراتيؼ وإمكانياتيؼ في استخجام التجريبية 

التقشيات اإللكتخونية؛ بسا ُيعدز األداء السؤسدي وجؾدة الخجمات الرحية السقجمة. التحفيد السادي والسعشؾي 
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ة وفاعمية وتحديؽ مدتؾى لسشدؾبي القظاع الرحي بسحافغة الظائف ، لتذجعييؼ عمى تقجيؼ الخجمات بكفاء

أدائيؼ .أىسية التؾعية الستدسخة حؾل أىسية أنغسة األعسال اإللكتخونية، ودورىا في تسيد أداء مشدؾبي القظاع 

 الرحي بسحافغة الظائف .

 القظاع الرحي . -األداء السؤسدي  -التسيد  –األعسال اإللكتخونية  الكممات المفتاحية :

Abstract 

        The current study aimed to identify the reality of the transition to electronic business from 
the point of view of health sector workers in Taif Governorate, as well as to identify the impact 
of electronic transformation in increasing the efficiency of health sector workers in Taif 
Governorate, in addition to identifying the impact of using digital transformation systems on the 
speed of completion of transactions in the health sector Taif Governorate. In this study, the 
researcher used the descriptive survey method, and the researcher explained the target study 
community, which is the health sector employees in Taif governorate, while the study sample 
amounted to (145) employees of the health sector in Taif governorate. The study reached 
many results, the most important of which is that there is strong agreement among the study 
members on the reality of the transition to electronic business in the health sector in Taif 
Governorate, that there is strong agreement among the study members on the impact of using 
the systems of transition to electronic business in increasing the efficiency of health sector 
employees in Taif Governorate, and also that There is strong agreement among the study 
members on the impact of the use of electronic business transformation systems in the speed 
of completion of work in the health sector in the Taif region. In light of the results reached, the 
researcher recommends the necessity of training courses and workshops for health sector 
employees in Taif Governorate to enhance their capabilities and capabilities in using electronic 
technologies; In order to enhance institutional performance and the quality of health services 
provided. Financial and moral stimulation for health sector employees in Taif governorate, to 
encourage them to provide services efficiently and effectively and improve their level of 
performance. 

Keywords: e-business - excellence - institutional performance - the health sector. 
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 : مقدمة الدراسة

العرخ الحي نعيذو ىؾ عرخ التحؾل الخقسي بكافة أشكالو ومشاحيو وفي كافة السجاالت واالنذظة           

واألعسال اإللكتخونية حاليا حال كافة تمػ األنذظة قج نالت نريبيا مؽ ذلػ التحؾل مسا أثخ عمى مدتؾى 

اع الرحي لسا لو مؽ أىسية كبيخة الخجمة السقجمة مسا حقق لو ميدة تشافدية كبيخة وعمى وجو الخرؾص القظ

 حيث أنو يختص برحة اإلندان .

يذيج العالؼ في الفتخة األخيخة تظؾرات ىائمة في مجال التكشؾلؾجيا واالتراالت والتقشيات الحجيثة أدت       

إلى تؾسيع نظاق السشافدة بيؽ مشغسات األعسال، مسا انعكذ بجوره عمى زيادة االىتسام بتظؾيخ الخجمات 

( التي تقجميا ىحه السشغسات، وخرؾصا السشغسات التي تتسثل مشتجاتيا في شكل e-servicesإللكتخونية )ا

 (.192: ص2019خجمات .)زايج ,

لمشيؾض بالسجتسع،  ۰۲۰۲يتجمی طسؾح السسمكة في تحقيق أىجاف خظط التشسية ومؽ ضسشيا رؤية        

ازدىارا يجج فيو كل مؾاطؽ ما يتسشاه ، ومدتقبل وطششا  حيث ورد في تمػ الخؤية طسؾحشا أن نبشي وطشا أكثخ

« الحي نبشيو معا لؽ نقبل إال أن نجعمو في مقجمة دول العالؼ، بالتعميؼ والتأىيل، بالفخص التي تتاح لمجسيع 

( .والسسمكة العخبية الدعؾدية واحجة مؽ الجول الستظؾرة التي جعمت 7، ص2022، ۰۲۰۲)رؤية السسمكة 



9:98 
 

م، ويعؾل عميو 2030سي فييا واحجة مؽ السسكشات األساسية لتحقيق األىجاف االستخاتيجية لخؤية التحؾل الخق

 في تحقيق مدتقبل زاىخ لسجتسع حيؾي، واقتراد مددىخ، ووطؽ طسؾح.

مؽ أىؼ السبادرات والتجاعيات التي أفخزتيا تقشية السعمؾمات واالتراالت الحجيثة لمسجتسع في مجال       

ز اىتسام الجول باالنتقال إلى ما يدسى بالسشغسة الخقسية وتؾعيف التقشية لخجمة لياكل السشغسات األعسال بخو 

وطخق أداء األعسال، وتدامؽ ذلػ مع التظؾرات الججيجة في الفكخ اإلداري الحجيث وبخوز مبادرات الجؾدة 

ت، األمخ الحي أوجج التحؾل الذاممة، وإدارة السعخفة، ومجخل تحديؽ الخجمات، ومجخل إعادة ىشجسة العسميا

في أساليب أداء األعسال واالستفادة مؽ حمؾل التقشية والتؾجو نحؾ الدبؾن. لحا تبخز الحاجة ىشا لجراسة أثخ 

استفادة القظاع الرحي مؽ التحؾل إلى األعسال اإللكتخونية والتظؾر الحاصل في قظاع تقشية السعمؾمات 

ائيا السؤسدي، ويحقق ليا التسيد واإلبجاع، حيث يشعكذ ذلػ بذكل واالتراالت بالذكل الحي يشعكذ عمى أد

مباشخ عمى األىجاف االستخاتيجية لحلػ القظاع، كسا أن ىحه التظبيقات ذات كمف عالية يجب االنتباه ليا، 

بحيث يؤدي تؾعيفيا في أداء األعسال إلى زيادة مداىسة ىحا القظاع الحيؾي في الشاتج القؾمي اإلجسالي 

 (.534-533: ص  2014يق الكيسة السزافة القتراديات بمجانيا. )الحنيبات , وتحق

يعج التسيد مفيؾم شامل متكامل ال يتجدأ ، فالتسيد انعكاس لفكخ اإلدارة وتظؾرىا ، وقج نذأ مفيؾم 

إدارة التسيد لمتعبيخ عؽ الحاجة إلى مجخل شامل يجسع عشاصخ ومقؾمات بشاء السشغسات عمى أسذ متفؾقة 

قق ليا قجرات فائقة في مؾاجية التغيخات واألوضاع الخارجية السحيظة بيا ، كسا تكفل ليا تحقيق التخابط تح

والتشاسق الكامل بيؽ عشاصخىا ومكؾناتيا الحاتية واستثسار قجراتيا السحؾرية والتفؾق بحلػ في االسؾاق وتحقيق 

ميؽ بيا ومتعامميؽ معيا .)الؾىيبي الفؾائج والسشافع ألصحاب السرمحة ، مؽ مالكيؽ لمسشغسة وعام

 (.312:ص2019,
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تتظمع معغؼ مشغسات األعسال اليؾم سؾاء كانت عامة أو خاصة رغؼ التحجيات الكثيخة التي تؾاجييا 

الى تحقيق الشجاح والتفؾق في جسيع عسمياتيا وأنذظتيا وتتدابق مؽ أجل تحقيق التسيد السؤسدي وبالتالي 

شاء مخكد إستخاتيجي قؾي ومتسيد يحقق ليا الشسؾ والتقجم والبقاء وتحديؽ وتظؾر تحقيق أىجافيا وغاياتيا وب

األداء في عل البيئة التي تعسل فييا والتي تتدؼ بدخعة الحخكة والتغيخات الدخيعة والسدتسخة ، والتظؾر 

ية بعسمياتيا التكشؾلؾجي ، والسشافدة عمى السؾارد ، وأمام تمػ التحجيات السحسؾمة أضحت اإلدارة التقميج

 (.18:ص2020ووسائميا عاجدة عمى جعل السشغسة قادرة عمى السشافدة.)دمحم ,

التحؾل إلى األعسال اإللكتخونية يفتح نافحة يتؼ مؽ خالليا حل السذكمة مؽ ناحية، ومؽ ناحية أخخى 

في ىحه تحجيا كبيخا لمسؤسدات الخجمية وذلػ ناتج عسا يحتاجو ىحا التحؾل مؽ رفع مدتؾى القجرات 

السؤسدات ومدتؾى العامميؽ بيا مؽ أجل مؾاكبة التكشؾلؾجيا الحجيثة، كسا يزع القظاعيؽ العام والخاص 

أمام تحجيات تديظخ فييا القؾانيؽ الجولية وحقؾق الحخية مؽ أجل الحرؾل عمى السعمؾمات، وكحلػ أىسية 

شية والتخررية مسا يؤدي إلى التسيد في التجخل مؽ أجل تحقيق التسيد السشذؾد ورفع الكفاءة والقجرات السي

 (.2:ص2020األداء.  )الحارثي ,

 مذكمة الدراسة : 

حؾلت تقشية السعمؾمات طخيقة ومخظط عسل الخجمات الرحية وساعجت عمى تقجيؼ خجمات بظخيقة 

في عجد  أفزل وأسخع. وتعتبخ العالقات مع العسالء والسخضى القؾة السحخكة ليحا التغيخ. والسجتسعات الظبية

مؽ الجول ال زالت متساسكة في رفزيا الستخجام الؾسائط الخقسية في الظب. ومقارنة مع الؾاليات الستحجة، 

فإن بيئة الخجمات الرحية في أوروبا تتباطأ في تظبيق واستخجام اإلنتخنت أو ما يعخف بالثؾرة اإللكتخونية 

 العالؼ الشامي. وليذ مدتغًخبا أن يتدخب ىحا التباطؤ إلى الكثيخ مؽ دول
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(. أنو رغؼ التقجم السمحؾظ في القظاع الرحي في السسمكة 2014وقج كذفت دارسة )الدجيخي ,

العخبية الدعؾدية وحرؾل بعض السدتذفيات عمى اعتخاف دولي، إال أنو ال يؾجج تقجم في مجال الرحة 

عاية الرحية وخفض التكاليف اإللكتخونية، والتي تسثل ضخورة مؽ ضخوريات السدتذفيات لتحديؽ نؾعية الخ 

والؾقت الالزميؽ لتقجيؼ الخعاية الرحية. ومؽ ىشا كانت الحاجة ممحة لؾضع دراسة تتشاول أثخ التحؾل الى 

االعسال االلكتخونية عمى التسيد في االداء السؤسدي بالقظاع الرحي بسحافغو الظائف. لحا تتسثل مذكمة 

ما أثر التحهل الى االعمال االلكترونية عمى التميز لخئيذ التالي: الجراسة في محاولة اإلجابة عؽ التداؤل ا

 في االداء المؤسدي بالقطاع الرحي بمحافعو الطائف ؟

 وتنبثق منيا التداؤالت الفرعية التالية : 

ما ىؾ واقع التحؾل الى االعسال االلكتخونية مؽ وجيو نغخ العامميؽ بالقظاع الرحي بسحافغة  .1

 الظائف؟

ات التحؾل الى االعسال االلكتخونية مؽ وجيو نغخ العامميؽ بالقظاع الرحي بسحافغة ما ىي معؾق .2

 الظائف؟

ما أثخ استخجام أنغسة التحؾل الى االعسال االلكتخونية عمى سخعة إنجاز السعامالت وتحديؽ  .3

 مدتؾى أداء العامميؽ في القظاع الرحي بسحافغة الظائف ؟

 أىمية الدراسة:

 فيسا يمي:  تتحجد أىسية الجراسة

 األىمية العممية:
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استتتتتفادة البتتتتاحثيؽ والجارستتتتيؽ فتتتتي مجتتتتال األعستتتتال اإللكتخونيتتتتة متتتتؽ نتتتتتائج ىتتتتحا البحتتتتث والتؾصتتتتيات  .1

والسقتخحات التي يقجميا حؾل دراسات مدتقبمية ذات أىسية، وكحلػ سؾف يقجم إطار فكخي يداىؼ في 

 لكتخوني في القظاع الرحي بؾجو عام.إثخاء السكتبة العخبية باألدبيات الستعمقة بأثخ التحؾل اإل

تعتبخ الجراسة الحالية بسثابة نؾاة لجراسات عخبية مدتقبمية تيتؼ بالتعخف عمى أثخ األعسال اإللكتخونية  .2

 والتحؾل اإللكتخوني عمى جؾدة الخجمات في القظاع الرحي في السسمكة العخبية الدعؾدية.

 األىمية العممية:

تبشتي التحتتؾل إلتى األعستتال االلكتخونيتتة فتي السشغستتات يتتؾفخ مدايتا تشافدتتية تدتتاىؼ فتي تحقيتتق التسييتتد  .1

فتتتتي األداء السؤسدتتتتي ومديتتتتج متتتتؽ جتتتتؾدة الختتتتجمات السقجمتتتتة، لتتتتحلػ البتتتتج متتتتؽ اإلىتستتتتام بجراستتتتة ىتتتتحا 

 السؾضؾع بكافة جؾانبو السختمفة. 

تخونيتتة فتتي أداء أعسالتتو بالذتتكل التتحي أىسيتتة اعتستتاد القظتتاع الرتتحي الدتتعؾدي حمتتؾل األعستتال اإللك .2

يحقق معاييخ الكفاءة والفعالية فالقظتاع الرتحي فتي السسمكتة العخبيتة الدتعؾدية يعستل فتي بيئتة تتسيتد 

 بالسشافدة الذجيجة مؽ أجل تحقيق الجؾدة السشذؾدة . 

 أىداف الدراسة: 

 تتمثل أىداف البحث فيما يمي: 

اللكتخونية مؽ وجيو نغخ العامميؽ بالقظاع الرحي التعخف عمى واقع التحؾل الى االعسال ا .1

 بسحافغة الظائف.

التعخف عمى معؾقات التحؾل الى االعسال االلكتخونية مؽ وجيو نغخ العامميؽ بالقظاع الرحي  .2

 بسحافغة الظائف .
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التعخف عمى أثخ استخجام أنغسة التحؾل الى االعسال االلكتخونية عمى سخعة إنجاز السعامالت  .3

 دتؾى أداء العامميؽ في القظاع الرحي بسحافغة الظائف .وتحديؽ م

تقجيؼ العجيج مؽ السقتخحات والتؾصيات فيسا يفيج في تفعيل عسمية التحؾل الخقسي لألعسال اإللكتخونية  .4

في القظاع الرحي بالسسمكة العخبية الدعؾدية ككل والقظاع الرحي بسشظقة الظائف عمى وجو 

 الخرؾص .

 مرطمحات الدراسة :

 التحهل إلى األعمال اإللكترونية :

التكامل الستبادل بيؽ تظبيقات األعسال اإللكتخونية وأنذظة السشغسة الجاخمية مؽ جية، وأنذظة           

السشغسة الخارجية وبرؾرة خاصة القظاع الرحي مؽ جية أخخى. أصبح لتقشيات األعسال اإللكتخونية تأثيخ 

ى فكخة تكؾيؽ وتشفيح األنذظة مؽ جحري عمى طخق تشفيح األعسال، وعمى ابتكار نساذج ججيجة ليا، تقؾم عم

دون حجود تشغيسية وقيؾد تكشؾلؾجية، وانبثاق السشغسات الخبيخة التي تقؾم بشقل كسيات كبيخة وىائمة مؽ 

السعمؾمات، واستثسارىا لخمق ما يعخف بحكاء األعسال أو الحكاء التشغيسي، الحي يداعج السشغسات عمى إدارة 

لحا تعج شبكة االنتخنت واالستخجام السكثف لكل مؽ تكشؾلؾجيا العسل باألنتخنت  وتشفيح أعساليا بكفاءة وفاعمية.

والذبكة العشكبؾتية العالسية سؾقا إلكتخونية تشامی استخجاماتو بذكل ممفت لسشغسات األعسال. ) الذؾابكة 

 (.343:ص 2019,

 األداء الهظيفي 



9::8 
 

كتاب والباحثيؽ في إعظائيؼ مفيؾما محجدا، ولعل مخد تعجدت مفاليؼ األداء الؾعيفي وفقًا لتعجد آراء ال       

ذلػ يخجع إلى اختالف مشظمقاتيؼ الفكخية وترؾراتيؼ، فسشيؼ مؽ يعخف األداء الؾعيفي أنو مجى مظابقة 

العسميات اإلنتاجية التي يتؼ إنجازىا في فتخة زمشية محجدة لمخظط السؾضؾعة مدبقا، والتعخف عمى مؾاطؽ 

 ، ووضع الحمؾل العسمية الكفيمة بتجاوز االنحخافات والسذاكل، وتجشبيا مدتكباًل .القرؾر ونقاط الزعف

 (268:ص2017)دمحم ,

وىؾ يعكذ الكيفية التي  أشار مفيؾم األداء إلى مجى تحقيق وإنجاز السيام السكؾنة لؾعيفة الفخد,      

يتحقق بيا, أو يذبع الفخد بيا متظمبات الؾعيفة, ويعتبخ األداء مؽ أحج السحجدات التي تذيخ عمى الكفاءة 

لجى العامميؽ ووصؾليؼ لسدتؾى اإلنجاز السظمؾب وفق اإلمكانيات الستاحة, وقج يحجث إلتساس وتجاخل بيؽ 

لى الظاقة السبحولة, بيشسا األداء فيذيخ إلى الشتائج التي حققيا مفيؾم األداء والجيج, حيث إن الجيج يذيخ إ

 (31:ص 2014الفخد.)الداكت ,

 التعريف اإلجرائي :

 درجة تحقيق واتسام السيام السكؾنة لؾعيفة الفخد وىؾ يعكذ الكيفية التي يحقق أو يذبع بيا       

 الفخد متظمبات الؾعيفة.

 التميز المؤسدي :

دي يشظمق مؽ العجيج مؽ الكتب والجراسات واألبحاث، وىحا التعجد يعكذ أىسية السفيؾم التسيد السؤس     

التي جعمت السجاخل اإلدارية السعاصخة تخكد جيؾدىا التحجيج مفاليؼ التسيد السؤسدي، فسجخل اإلدارة العمسية 

اجات االجتساعية حجد مفيؾم الكفاءة كأساس لمتسيد السؤسدي، ومجخل العالقات اإلندانية ركد عمى الح
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لمعامميؽ، فأضاف ذلػ الى قامؾس التسيد السؤسدي مرظمحات عجة مثل: العسل الجساعي، فخق العسل، 

وجؾدة الحياة التشغيسية ... الخ. وقج استسخت الجيؾد العمسية في تظؾيخ السفيؾم حتى عيخ مفيؾم الفاعمية 

بار الستغيخات البيئية السؤثخة عمى نذاط الحي يخكد عمى تحقيق أىجاف السشغسة الكمية آخحا في االعت

 (.86:ص2020السؤسدة.)حسجناهلل ,

 التعريف اإلجرائي :

 الشجاح والتسيد والتفخد بسدتؾى األداء داخل القظاع الرحي مسا يحقق جؾده في الخجمات السقجمة .     

 حدود الدراسة:

 تتحجد الجراسة الحالية بالحجود التالية:

 :الحدود المهضهعية

ستتتتخكد الجراستتتة عمتتتى دراستتتة أثتتتخ التحتتتؾل التتتى االعستتتال االلكتخونيتتتة عمتتتى التسيتتتد فتتتي االداء السؤسدتتتي       

 بالقظاع الرحي بسحافغو الظائف.

  الحدود البذرية:

 مشدؾبي القظاع الرحي في محافغة الظائف . 

 :الحدود المكانية

 القظاع الرحي في محافغة الظائف 

 : الحدود الزمنية

 م.2022ىت/1444سؾف تجخى الجراسة خالل العام الجراسي  
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 لمدراسة:اإلطار النعري 

 :أثر التحهل الى االعمال االلكترونية عمى التميز في االداء المؤسدي 

 جهدة الرعاية المقدمة:

تحقيق مدتؾيات عالية مؽ الجؾدة في الخعاية الظبية التي تؾفخىا السشذآت الرحية واالستخجام األمثل 

 (Daft, 2011) لسؾاردىا السادية والبذخية والعسل الجائؼ والسدتسخ عمى تحديؽ جؾدة الخجمات الرحية.

 

 

 رضا العمالء: 

تقجيؼ خجمة صحية عالية الجؾدة وبسا يتفق مع تظمعات السدتفيجيؽ مشيا وذلػ مؽ خالل عسمية تدتيجف 

 .تحديشا مدتسخا لمجؾدة بسا يتفق ويتفؾق عمى تؾقعات العسالء

 رفع معنهيات العاممين :

تعج مذاركة العامميؽ في صشع القخار مؽ أساسيات إدارة الجؾدة الذاممة، فيؼ يعتبخون عسالء داخمييؽ يجب  

 إرضاءىؼ،

 كفاءة التذغيل والحد من تكرار العمميات:

لمقزاء عمى تعتبخ كفاءة التذغيل مؽ أىؼ الفؾائج التي يحققيا تظبيق مفيؾم الجؾدة الذاممة وذلػ نتيجة  

 (249: ص2017اليجر في أداء العسميات وارتفاع مدتؾى ميارة العامميؽ.    )الرخن ,
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 أثر التحهل اإللكتروني عمى جهدة الخدمات الرحية :

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

( بيجف رفع كفاءة وإنتاجية القظاع الحكؾمي مؽ خالل تقجيؼ خجمات إلكتخونية اإللكتخونية الحكؾمية )پدخ

سيمة وميدخة لمسدتفيجيؽ مؽ السؾاطشيؽ والسكيسيؽ وقظاع األعسال. حيث أصبح التعامل اإللكتخوني لمحرؾل 

ية. عمى الخجمات الحكؾمية واقعأ ممسؾسة يعيذو مالييؽ مؽ السدتفيجيؽ عشج تعامميؼ مع الجيات الحكؾم

ولعل ما تحققو السسمكة مؽ تقجم في مديخة التشسية السدتجامة تخصجه التقاريخ والسؤشخات العالسية ذات 

العالقة، ومؽ ذلػ قياس األمؼ الستحجة لمحكؾمة اإللكتخونية الحي يؾضح أن السسمكة تديخ بخظى ثابتة نحؾ 

جمات بأفزل وأيدخ لألفخاد ) الذؾابكة األمام. ومؽ أىجاف بخنامج يدخ رفع كفاءة القظاع العام وتقجيؼ خ

 (.127:ص 2019,

في القظاع الرحي تحدؽ األعسال اإللكتخونية جؾدة الخجمات الرحية وتداعج عمى خفض التكاليف       

العسمية لسا تشغسو مؽ انديابية في العسل ومخكدية في السعمؾمات. عمى سبيل السثال، يسكؽ أن يحفع الدجل 

مع السعمؾمات الظبي لمسخيض بذكل سخي في مخكد لمسعمؾمات أو في ما يعخف بالسقاصة بذكل متيدخ 

اليامة وذات الرمة ليتؼ تبادليا بثقة تامة وبحساية مظمقة. ىحا التؾجو يعدز الخؤية الظؾلية الذسؾلية لرحة 

الفخد والجساعة معظيا صاحب السيشة "الظبيب " السشغؾر الفخصة ليكؾن أكثخ فعالية وتأثيخ في التذخيص 

يئات الرحية معشى ونتيجة لحريمة التقؾيؼ. والعالج بذكل عخضي " مؽ حيؽ آلخخ" وكحلػ مانحة الي

 (.189: ص 2014)الدجيخي , 

 وتقدم الرحة اإللكترونية مجمهعة من الفهائد لمرعاية الرحية تمخص في اآلتي:
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سيؾلة السذاركة بالبيانات والحرؾل عمييا، وسيؾلة ربط الذبكات واالتراالت، وربط األجيدة ضسؽ      

الستخجام والؾصؾل لمبيانات والسعمؾمات، وخفض تكاليف إنذاء الشغام وصيانتو، األنغسة السفتؾحة، وسيؾلة ا

 ووصؾل عالسي لمبيانات.

إن وجؾد نغام أو تظؾيخه لمسداعجة في تقجيؼ رعاية صحية إلكتخونية لزخورة ىامة في عل السشافدة      

ذغيمية وجسيعيا تعج عؾامل ىامة السحمية والجولية وفي عل الخغبة الكاممة في خفض التكاليف اإلدارية والت

دفعت الكثيخ مؽ السدتذفيات بتقجيؼ الخعاية اإللكتخونية. إن مقجمي الخعاية الرحية يحتاجؾن إلى بعض 

اإلمكانيات لمسشافدة في سؾق السشافدة وىي: الؾصؾل إلى سمدمة مترمة مؽ الخجمات الظبية بظخق مختمفة، 

ة، وأسعار مشافدة ومجروسة، والقجرة عمى التشبؤ بالسخاطخ وإدارتيا، والتخكيد عمى الخعاية األولية والؾقائي

وإعيار الجؾدة وإبخاز السخخجات، وتكاليف فعالة في إدارة السخضى، وتكامل خظط الخعاية الرحية 

 ووعائفيا، والتكامل مع السؾرديؽ واألطباء والسؾارد السالية وتؾصيل الخجمات.

مرسؼ إلعيار جسيع األنذظة ذات العالقة بالرحة  والدجل الظبي اإللكتخوني ىؾ سجل 

الظبية لمفخد مثل بيانات السخيض، وتدجيل السؾاعيج وتدجيل السعمؾمات الرحية واالترال الظبي بالعبادات 

وإعادة طمب الؾصفة الظبية والؾصفة اإللكتخونية. والسخيض يسكشو السذاركة في إعجاد سجمو الظبي، والدجل 

لؾضع جسيع األنذظة الستعمقة بالذؤون الظبية لمسخيض، ونغخا التشقالت الفخد السكانية  الظبي يجب أن يرسؼ

 فإنو مؽ الزخوري أن يكؾن ىحا السمف متؾفخ ويسكؽ قخاءتو مؽ مؾاقع مختمفة و متشاثخة، 

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

مختمفة في األعسال اإلدارية وفي األعسال الرحية الظبية عمى حج سؾاء. ومؽ التظبيقات السدتخجمة في 

 (.190-189:صص 2014السدتذفيات حاليا ممف السخيض اإللكتخوني.  )الدجيخي , 
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 الدراسة: منيج
الباحث في ىحه  قامىجافيا وتداؤالتيا والسعمؾمات السخاد الحرؾل عمييا أ في ضؾء طبيعة الجراسة و 

حيث يعتسج ىحا  أسئمتيا،ىجاف الجراسة واإلجابة عؽ أ لتحقيق  الؾصفي السدحي؛الجراسة باستخجام السشيج 

شكال أ أحج"  بأنو( 137ص  ،2015الشؾح ) وكسا عخف، السشيج عمى دراسة الغاىخة كسا تؾجج فعاًل بالؾاقع

محجده وترؾيخىا كسيا عؽ طخيق جسع بيانات  و مذكموأ ةلؾصف عاىخ  السشغؼ،التحميل والتفديخ العمسي 

 و السذكمة وترشيفيا وتحميميا وإخزاعيا لمجراسة الجقيقة ".أ ةومعمؾمات مقششو عؽ الغاىخ 

 مجتمع الدراسة:

 . مشدؾبي القظاع الرحي بسحافغة الظائفيتكؾن مجتسع الجراسة مؽ 

 الدراسة: عينة

مشدؾبي القظاع الرحي بسحافغة ( شخص مؽ 145تتكؾن عيشة الجراسة الحالية الظبكية مؽ )

 .الظائف

 الدراسة: خرائص أفراد عينة

يترف أفخاد الجراسة بعجد مؽ الخرائص االجتساعية والؾعيفية تتسثل في: العسخ، الشؾع، الحالة 

 الي: االجتساعية، السدتؾى التعميسي، الخبخة، وذلػ عمى الشحؾ الت

 العمر -1
 ( تهزيع عينة الدراسة وفقًا لمعمر1جدول رقم )

 الندبة المئهية التكرارات  العمر
 37.2 54 سنو 30أقل من 

 44.8 65 سنو 40إلى اقل من  30
 13.8 20 سنو 50إلى أقل من  40
 4.1 6 سنو فأكثر 50
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 الندبة المئهية التكرارات  العمر
 100.0 145 اإلجمالي

وفقًا لستغيخ العسخ، حيث أن ما يقارب مؽ نرف أفخاد ( تؾزيع عيشة الجراسة 1يؾضح الججول رقؼ )

%(، في حيؽ أن 44.8( مدتفيج وبشدبة )65سشو( بتكخار ) 40إلى أقل مؽ  30عيشة الجراسة عسخىؼ بيؽ )

( مؽ 20( سشو، كسا أن ىشاك )30%( عسخىؼ أقل مؽ )37.2( مؽ أفخاد عيشة الجراسة بشدبة )54ىشاك )

( مؽ أفخاد عيشة 6سشو(، وىشاك ) 50إلى أقل مؽ  40%( عسخىؼ بيؽ )13.8أفخاد عيشة الجراسة بشدبة )

 ( سشو فأكثخ.50%( عسخىؼ )4.1الجراسة بشدبة )

 ( تهزيع عينة الدراسة وفقًا لمعمر1رقم ) شكل

 
 النهع -2

 (2جدول رقم )
 لمنهعتهزيع عينة الدراسة وفقًا 

 الندبة المئهية التكرارات النهع
 51.7 75 ذكر
 48.3 70 أنثى

 100.0 145 اإلجمالي
( 75( أن ما يديج عمى نرف أفخاد عيشة الجراسة مؽ الحكؾر بتكخار )2يتزح مؽ خالل الججول رقؼ )

 %( مؽ اإلناث.48.3( مؽ أفخاد عيشة الجراسة بشدبة )70%(، في حيؽ أن ىشاك )51.7مدتفيج وبشدبة )
 (2رقم ) شكل

 لمنهعتهزيع عينة الدراسة وفقًا 
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 الحالة االجتماعية -3

 لمحالة االجتماعيةتهزيع عينة الدراسة وفقًا  ( 3جدول رقم )
 الندبة المئهية التكرارات الحالة االجتماعية

 44.1 64 أعزب
 48.3 70 متزوج/ـة
 6.9 10 مطمق/ـة
 0.7 1 أرمل/ـة

 100.0 145 اإلجمالي
( تؾزيع عيشة الجراسة وفقًا لستغيخ الحالة االجتساعية، حيث أن ما يقارب مؽ 3يؾضح الججول رقؼ )

( مؽ 64%(، في حيؽ أن ىشاك )48.3( فخد وبشدبة )70نرف أفخاد عيشة الجراسة مؽ الستدوجيؽ بتكخار )

ة الجراسة بشدبة ( مؽ أفخاد عيش10%( غيخ متدوجيؽ، كسا أن ىشاك )44.1أفخاد عيشة الجراسة بشدبة )

 %( مؽ األرامل.0.7( مؽ أفخاد عيشة الجراسة بشدبة )1%( مؽ السظمقيؽ/ات، وىشاك )6.9)

 لمحالة االجتماعيةتهزيع عينة الدراسة وفقًا  ( 3رقم ) شكل
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 المدتهى التعميمي -4
 لممدتهى التعميميتهزيع عينة الدراسة وفقًا  ( 4جدول رقم )

 الندبة المئهية التكرارات المدتهى التعميمي
 44.8 65 بكالهريهس أو ما يعادلو

 31.0 45 ماجدتير
 18.6 27 دكتهراه
 5.5 8 أخرى 

 100.0 145 اإلجمالي
( أن ما يقارب مؽ نرف أفخاد عيشة الجراسة مؤىميؼ العمسي 4يتزح مؽ خالل الججول رقؼ )

( مؽ أفخاد عيشة 45أن ىشاك ) %(، في حيؽ44.8( فخد وبشدبة )65بكالؾريؾس أو ما يعادلو بتكخار )

%( 18.6( مؽ أفخاد عيشة الجراسة بشدبة )27%( مؤىميؼ العمسي ماجدتيخ، وىشاك )31.0الجراسة بشدبة )

%( مدتؾاىؼ التعميسي 5.5( مؽ أفخاد عيشة الجراسة بشدبة )8مؤىميؼ العمسي دكتؾراه، وفي األخيخ فإن ىشاك )

 أخخى.

 
 
 
 

 لممدتهى التعميميعينة الدراسة وفقًا  تهزيع ( 4رقم ) شكل

 
 سنهات الخبرة -5

 (5جدول رقم )



:888 
 

 لدنهات الخبرةتهزيع عينة الدراسة وفقًا 
 الندبة المئهية التكرارات سنهات الخبرة

 43.4 63 سنهات 5أقل من 
 39.3 57 سنو 15إلى أقل من  5

 15.2 22 سنو 25إلى أقل من  15
 2.1 3 سنو فأكثر 25

 100.0 145 اإلجمالي
( مؽ 63( تؾزيع أفخاد عيشة الجراسة وفقًا لستغيخ سشؾات الخبخة، حيث أن ىشاك )5يؾضح الججول رقؼ )

( مؽ أفخاد عيشة 57( سشؾات، في حيؽ أن ىشاك )5%( خبختيؼ أقل مؽ )43.4أفخاد عيشة الجراسة بشدبة )

( مؽ أفخاد 22سشو(، كسا أن ىشاك ) 15اقل مؽ  إلى 5%( تتخاوح سشؾات خبختيؼ بيؽ )39.3الجراسة بشدبة )

( مؽ 3سشو(، وفي األخيخ فإن ىشاك ) 25إلى أقل مؽ  15%( خبختيؼ بيؽ )15.2عيشة الجراسة بشدبة )

 سشو فأكثخ(. 25%( خبختيؼ )2.1أفخاد عيشة الجراسة بشدبة )

 
 
 
 
 

 (5رقم ) شكل
 لدنهات الخبرةتهزيع عينة الدراسة وفقًا 
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 الدراسة:أداة 

بشاء عمى طبيعة البيانات، وعمى السشيج الستبع في الجراسة، وجج الباحث أن األداة األكثخ مالءمة لتحقيق 

أثخ التحؾل الى االعسال االلكتخونية عمى التسيد في  والتي تيجف لسعخفة,أىجاف ىحه الجراسة ىي "االستبانة"، 

 .وذلػ باالعتساد عمى اإلطار الشغخي والجراسات الدابقة، االداء السؤسدي بالقظاع الرحي بسحافغو الظائف

 األساليب اإلحرائية الُمدتخدمة في الدراسة:

لتحقيق أىجاف الجراسة وتحميل البيانات التي تؼ تجسيعيا، فقج تؼ استخجام العجيج مؽ األساليب اإلحرائية 

 Statistical Package for Social Sciencesالسشاسبة باستخجام الحدم اإلحرائية لمعمؾم االجتساعية 

 .(SPSSوالتي يخمد ليا اخترارًا بالخمد )

 

 

 نتائج الدراسة



:888 
 

 ما يمي:إلى العجيج مؽ الشتائج أىسيا تؾصمت الجراسة 

واقع التحؾل الى االعسال االلكتخونية بالقظاع الرحي ىاك مؾافقة بذجة بيؽ أفخاد الجراسة عمى  أن .1

 مؾافقة أفخاد الجراسة بذجة عمى كل مؽ:، وذلػ يتسثل في بسحافغو الظائف

  تداعج في تؾفيخ السعمؾمات الالزمة لتقجيؼ أفزل الخجمات قؾاعج البياناتأن. 

  األعسال يعتسج عمى االيجي العاممة السؤىمة في مجال استخجام  القظاع الرحي بسحافغة الظائفأن

 اإللكتخونية.

  يتبشى شبكة اتراالت فعالة  القظاع الرحي بسحافغة الظائفأن. 

استخجام أنغسة التحؾل الى االعسال االلكتخونية في زيادة أثخ  ىاك مؾافقة بذجة بيؽ أفخاد الجراسة عمى أن .2

، وذلػ يتسثل في مؾافقة أفخاد الجراسة بذجة عمى كل كفاءة مشدؾبي القظاع الرحي بسحافغو الظائف

 مؽ:

  تحقق لألعسال الذفافية وأتاحو السعمؾمات.نية أنغسة التحؾل الى االعسال االلكتخو أن 

  بيؽ  الحاتي والتظؾيخ اإلبجاع روح عمى تحفيدتعسل أنغسة التحؾل الى االعسال االلكتخونية أن

 مشدؾبي القظاع الرحي بسحافغة الظائف.

   العسل في األخظاء ندبة عمى انخفاضتعسل أنغسة التحؾل الى االعسال االلكتخونية أن. 

أثخ استخجام أنغسة التحؾل الى االعسال االلكتخونية في  بذجة بيؽ أفخاد الجراسة عمى مؾافقةىاك  أن .3

، وذلػ يتسثل في مؾافقة أفخاد الجراسة بذجة عمى سخعة إنجاز األعسال بالقظاع الرحي بسشظقة الظائف 

 أن استخجام أنغسة األعسال اإللكتخونية ساىست في:

 .تقجيؼ خجمات واضحة لمسخاجعيؽ 
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 وتدييل استخجاعيا خاجعتؾثيق السعمؾمات الخاصة بالس. 

 وانجاز االعسال تدخيع الى يقؾد بسا مخاقبة جؾدة السعظيات، وتبادل السعمؾمات. 

 ثالثًا: تهصيات الدراسة

 ؾصي الباحث بسا يمي:يفي ضؾء الشتائج التي تؼ التؾصل إلييا 

لتعديد قجراتيؼ وإمكانياتيؼ في  بسحافغة الظائفلسشدؾبي القظاع الرحي الجورات التجريبية وورش العسل  .1

 جؾدة الخجمات الرحية السقجمة.و  األداء السؤسدي استخجام التقشيات اإللكتخونية؛ بسا ُيعدز

، لتذجعييؼ عمى تقجيؼ الخجمات  التحفيد السادي والسعشؾي لسشدؾبي القظاع الرحي بسحافغة الظائف .2

 بكفاءة وفاعمية وتحديؽ مدتؾى أدائيؼ .

التؾعية الستدسخة حؾل أىسية أنغسة األعسال اإللكتخونية، ودورىا في تسيد أداء مشدؾبي القظاع الرحي  .3

 بسحافغة الظائف .

الستاحة والتخويج ليا، عؽ طخيق استغالل وسائل اإلعالم السختمفة،  أنغسة األعسال اإللكتخونيةالتعخيف ب .4

ؽ قبل السدتفيجيؽ، ومؽ ثؼ تؾسيع دائخة وشبكات التؾاصل االجتساعي، حيث يتؼ التعخف إلييا م

 استخجاميا.

 تذكيل فخق دائسة لتظؾيخ الخجمات االلكتخونية السقجمة بالقظاع الرحي بسحافغة الظائف . .5

 الدراسة مقترحات: رابعاً 

يقجم الباحث بعض السقتخحات والتي مؽ شأنيا أن ُتداىؼ في في ضؾء الشتائج التي تؼ التؾصل إلييا 

 :السيجان في ذلػ السجال، وذلػ عمى الشحؾ التاليإثخاء 
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عمى جؾدة الخجمات السقجمة بالقظاع الرحي  أنغسة األعسال اإللكتخونيةإجخاء دراسة تتشاول أثخ  .1

 بسحافغة الظائف .

في القظاع الرحي بسحافغة  أنغسة األعسال اإللكتخونيةإجخاء دراسة تتشاول التحجيات التي تؾاجو  .2

 الظائف.

في القظاع الرحي السقجمة  أنغسة األعسال اإللكتخونيةاسة تتشاول ترؾر مقتخح لتظؾيخ إجخاء در  .3

 بسحافغة الظائف.

 بسحافغة الظائف.عمى كفاءة السؤسدات  أنغسة األعسال اإللكتخونيةإجخاء دراسة تتشاول تأثيخ  .4

 المراجع 

  عمى الذبكة العشكبؾتية: . ۰۲۰۲بخنامج التحؾل الؾطشيgov.sa/ar ntp.http://vision  

 2022-10-01الؾصؾل إلية بتاريخ: 

 ( .التحؾل الخقسي وأثخه عمى االرتقاء بالخجمات 2020الحارثي، ذياب عبجهللا، و عرفؾرا، يفان .)

البيئية: دراسة تظبيكية عمى وزارة البيئة والسياه والدراعة بسحافغة ججة. مجمة العمؾم اإلقترادية 

  14, ع4سخكد القؾمي لمبحؾث غدة، مجواإلدارية والقانؾنية: ال

 ( .قياس أثخ البيئة 2020حسجان، سسية حفشي، حساد، طارق عبجالعال، و عخنؾس، ناىج محسؾد .)

الخقسية الحكية عمى تظؾيخ األداء بالقظاع الحكؾمي: دراسة تظبيكية عمى الجياز السخكدي لمتشغيؼ 

 .441 - 423،  4, ع40واإلدارة. مجمة الجراسات والبحؾث التجارية، س
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 ( .مجى تبشي السدتذفيات الدعؾدية لتقشيات األعسال اإللكتخونية 2014الحنيبات، معاذ يؾسف .)

الفاعمة: دراسة تظبيكية عمى السدتذفيات العاممة في مشظقة مكة السكخمة. السجمة األردنية في إدارة 

 .56 – 533،  4, ع10عسادة البحث العمسي، مج -األعسال: الجامعة األردنية 

  ،زايج، دمحم عبجالمظيف، حدؽ، لبة هللا عبجالربؾر أميؽ، عبجالحسيج، عالء دمحم شكخي، و األشقخ

(. التأميؽ الخقسي: دراسة تظبيكية عمى قظاع التأميؽ الدعؾدي. السجمة 2019الديج الذخبيشي. )

 .211 - 191،  1, ع39العخبية لإلدارة: السشغسة العخبية لمتشسية اإلدارية، مج

 ( .أثخ ضغؾط العسل عمى 2014الداكت، لبشى زياد خالج، و أبؾ حديؽ، الحارث دمحم مؾسى .)

األداء الؾعيفي: دراسة تظبيكية عمى مجسؾعة االتراالت األردنية )رسالة ماجدتيخ غيخ مشذؾرة(. 

 جامعة عسان العخبية، عسان.

 ( مجى استخجام األعسال اإللكت2014الدجيخي، دمحم أحسج بؽ تخكي .) خونية في السدتذفيات الدعؾدية

: دراسة تحميمية لسدتذفيات مجيشتي ججة والخياض في السسمكة العخبية الدعؾدية , مجمة جامعة السمػ 

 .1, ع28عبجالعديد اإلقتراد واإلدارة , جامعة السمػ عبج العديد , مج

 ( .أثخ متظمبات الخجمات اإللكتخونية في تحديؽ2019الذؾابكة، عجنان عؾاد .)  جؾدة الخجمات

،  4الرحية في مجيشة السمػ عبجهللا الظبية في مكة السكخمة. مجمة البحؾث السالية والتجارية، ع

123 - 144. 

 ( .قياس وتقييؼ جؾدة الخجمات الرحية: دراسة 2017الرخن، رعج حدؽ، و الغخيخ، عبيخ .)

 -لمبحؾث والجراسات العمسية تظبيكية في الييئة العامة لظب العيؾن في دمذق. مجمة جامعة تذخيؽ 

 .258 - 239،  1, ع39سمدمة العمؾم االقترادية والقانؾنية، مج
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 ( .دور اإلدارة االستخاتيجية في 2020دمحم، أبؾ بكخ إبخاليؼ الحدؽ، و حسجنا هللا، مختزى طمحة .)

-2015تحقيق التسيد السؤسدي بالتظبيق عمى قظاع صشاعة البالستيػ في الدؾدان في الفتخة 

 .م )رسالة دكتؾراه غيخ مشذؾرة(. جامعة الشيميؽ، الخخطؾم 2019

 ( .دور نغؼ السعمؾمات 2021دمحم، عمي إدريذ، مدعؾد، دمحم سميسان، و اليسالي، اليسالي صالح .)

اإلدارية في جؾدة القخارات اإلدارية: دراسة ميجانية عمى مؾعفي السدتؾيات اإلدارية الؾسظى والجنيا 

 .205 - 181،  34ا العامة بسجيشة اججابيا. مجمة الجامعي، عبالسعاىج العمي

 ( .دور 2019الؾىيبي، عبجهللا بؽ عبجالخحسؽ بؽ عبجهللا، تؾاىسية، مبخوك، و عيذؾني، دمحم أحسج .)

الكيادات في تحقيق متظمبات التسيد السؤسدي في القظاع الخيخي. السجمة العمسية لمجراسات التجارية 

 .326 - 306،  4, ع10كمية التجارة باالسساعيمية، مج -شاة الدؾيذ والبيئية: جامعة ق

 المراجع األجنبية :
 Borghini ,E,C,. "Framework for the study of relationships between organizational 

characteristics and organizational innovation " the journal of creative Behavior , 2013,vol 

,(31),No ,(1), p.p.226-289 . 

 Daft,R.,"Management" (2011) ,The Dryden press, New York,  

 Stanly E.Seashor & Ephriam Yuxhtman,(2017) Factorial Analysis of organizational 

performance, Administrative Science Quarterly (A.S.Q), 12, pp: 377-395. 

 

 


