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  ملخص الدراسة 
لرفع كفاءة  دارة اإللكترونيةتهدف الدراسة الحالية إلي تحديد متطلبات تطبيق اإل

األداء الوظيفي للمنظم االجتماعي بإدارة خدمة المواطنين بالتأمين الصحي والتي تتمثل 
 المتطلبات المالية، المتطلبات التقنية، المتطلبات البشرية، دارية،المتطلبات اإل(في 

رفع كفاءة األداء تطبيق اإلدارة اإللكترونية ل ، كذلك تحديد معوقات)األمنيةالمتطلبات 
الوظيفي للمنظم االجتماعي بإدارة خدمة المواطنين بالتأمين الصحي، التوصل الي 

الوظيفي للمنظم االجتماعي في  إلدارة اإللكترونية لرفع كفاءة األداء لتطبيق امقترحات
حيث استخدمت الدراسة منهج المسح االجتماعي  .مكتب خدمة المواطنين بالتأمين الصحي

لألخصائيين االجتماعيين العاملين بعيادات التأمين الصحي التابعة إلدارة مكتب الشامل 
خدمة المواطنين بفرع شمال شرق الدلتا للتامين الصحي بمدينة المنصورة بمحافظة 

  .الدقهلية، وبالعينة للعاملين باإلدارة
  . الصحيأمينالت-  الوظيفي األداء- اإللكترونية اإلدارة- المتطلبات  :الكلمات المفتاحية

Abstract: 
 The current study aims at determining the requirements of 
electronic management Implementation for raising functional 
performance efficiency for social organizer in citizens service 
administration at health Insurance, which represents in (the 
administrative requirements, human requirements, technique 
requirements, Financial requirements and safety Requirements) ,as well 
as determining management implementation for raising functional 
performance efficiency for social organizer in citizens service 
administration at health Insurance, and getting suggestions for 
implementing electronic management for raising functional 
performance efficiency for social organizer in citizens service 
administration at health Insurance, The study used  the Comprehensive 
social survey method with social survey method with social workers 
working in health Insurance clinics related to citizens service, The 
branch of Delta East North of health Insurance at Mansoura city 
Dakhlia Governorate, and by sample  Administration workers. 
Keywords: the requirements- electronic management- functional 
performance- health Insurance.   

:مشكلة الدراسة: أوال  
أن التطور السريع في أنظمة وشبكات االتصال ونظم المعلومات كان سببا لمراجعة            

االلكترونية  التي توفر الكثير من فرص       اإلدارة العامة بشكلها التقليدي والسير نحو اإلدارة        
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النجاح، السرعة، والشفافية والفاعلية في تقديم الخدمات العامة ونظرا لمـا تحققـه االدارة              
االلكترونية من نتائج ايجابية، أصبحت المؤسسات الرسمية والخاصة تتسابق في اسـتخدام            

كة االنترنت ، ولقد أطلقت     أحدث االبتكارات في األداء اإلداري وساعدها في ذلك ظهور شب         
العديد من الدول مبادرات اإلدارة االلكترونية مما ساعدها علي االنطالق والخـروج مـن              
نطاقها الجغرافي وإمكانيتها المحدودة والوصول بخدماتها للمواطنين والمستفيدين في أماكن          

ورة نجاحـه   ولكن النجاح لبعض الدول ال يعني بالضر       .تواجدهم سواء في المدن أو الريف     
في كل دولة فهذا مرتبط بمدي استعداد وجاهزية هذه الدول نحو تطبيق اإلدارة االلكترونية              

  . وتطوير اإلدارة العامة
بل وأصبح على منظمات اليوم أن تعي وبشكل جيد أهمية التغيير والتطور ومواكبة             

 االسـتمرار  التقدم العلمي بصفة عامة  والتقدم التقني بـصفة خاصـة ، إذا أرادت مجـرد      
والبقاء، أما إذا رغبت في التميز والتطور والنماء فإن األمر ال يحتاج إلى مجـرد مواكبـة              
التقدم و متابعة جديدة فقط بل يحتاج أن تكون هذه المنظمات سباقة الكتشاف ومعرفة الجديد          

قيم من خالل تشجيع التطوير واالبتكار وطرح األفكار الجديدة بين العاملين حيث إن ظهور              
عـامر،  (جديدة ومعايير حديثة للعمل اإلداري يعد مـن أبـرز سـمات العـالم المعاصـر         

 وهناك العديد من المبررات والدواعي التي تدفع بالحكومات إلى السعي           .)٢٨،ص٢٠٠٧
، عزمـي،  ٢٠١٠مكـاوي، ( نحو تطبيقات اإلدارة اإللكترونية، يمكن تلخيصها فيما يلـي     

٢٠٠٨(:   
نولوجية والمعرفية التي فرضت نفسها على مختلف مجـاالت          التسارع في الثورة التك    - ١

 .الحياة اإلنسانية، ومن بينها قطاع الصحة
التكيف مع متطلبات البيئة وتجنب العزلة والتخلف عن مواكبـة العـصر بتحدياتـه،               - ٢

وبالتالي السعي إلى تحقيق الكفاية اإلدارية النوعية والكمية المالئمـة للفكـر اإلداري             
 .صرالتقني المعا

االنفتاح والتكامل بين المجتمعات اإلنسانية، ذلك االنفتاح الذي أوجدته عولمة اإلعـالم             - ٣
من خالل الثورة التكنولوجية، ومحاوالت الربط بين أفراد المجتمع اإلنساني ككل مـن         

 .خالل شبكة اإلنترنت والفضاء اإللكتروني وما إلى ذلك من أدوات رقمية
من المواطنين والمستفيدين بشكل عام مـن أجـل    تعرض الحكومات لضغوط مستمرة      - ٤

تلبية الطلبات المتزايدة على الخدمات الصحية، وذلك بـسبب تزايـد عـدد الـسكان،            
والرغبة في تحسين نوعية الخدمة، واإلسراع في إنجاز الخدمات اإلداريـة المتعلقـة             

 .بالمؤسسات الطبية، والتخلص من الروتين والبيروقراطية
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 واستخدام التطـور التكنولـوجي واالعتمـاد علـى تكنولوجيـا            التوجه نحو توظيف   - ٥
 .المعلومات في اتخاذ القرارات اإلدارية

شروط التوظيف الحالية التي تشترط على المتقدم للعمل اإلداري في المؤسسات فهـم              - ٦
 . التكنولوجيا الحديثة وكيفية التعامل معها، وتطويعها في حل المشكالت اإلدارية بفعالية

لي توفير منظومة عمل متكاملة بما يحقق تقديم أرقـي          إلكترونية  دارة اإل وتهدف اإل 
 عابـد، (:الخدمات للمستفيدين، واالستغالل األمثل لموارد المنظمة من خال ل مـا يلـي              

  ).١٣ص ،٢٠١٥
  اإلدارات المختلفة للمؤسسة وكأنها وحدة مركزية ومتابعة إدارة  - ١
 .يمها إلكترونيا تبسيط اإلجراءات اإلدارية بشكل يسمح بتقد - ٢
 .تجميع البيانات من مصادرها الرسمية  - ٣
 .تقليص معوقات اتخاذ القرارات عن طريق توفير البيانات وربطها - ٤
 .تقليل أوجه الصرف في متابعة عمليات اإلدارة الحديثة - ٥
 توفير البيانات والمعلومات للمستفيدين بصورة فورية  - ٦
 التعليم المستمر وبناء المعرفة  - ٧
 .ط بين العاملين واإلدارة العليا ومتابعة وإدارة كافة الموارد زيادة التراب - ٨

أبـو العـال،   : (وترتكز اإلدارة اإللكترونية علي مجموعة من العناصر منها ما يلـي     
  ).١٧٨، ص٢٠١٣
 وفيه يتم استقبال البيانات، وتخزينها للوصول إلى النتائج المطلوبة: الحاسب اآللي. 
 رامج التي تستخدم لتشغيل جهاز الحاسوبوهي مجموعة الب: برامج الحاسوب. 
  ظهرت الشبكات كنتيجة طبيعية لتطور الحاسب اآللي، مما يعني         :  شبكات االتصال

إمكانية استخدامه من قبل أكثر من مستفيد في نفس الوقت، وهو مـا يعبـر عنـه               
 .باالتصال عبر الشبكات

  معرفـة، وهـم   هم الخبراء والمتخصصون العاملون في حقـل ال    : العنصر البشري
 .العنصر األهم ويمثلون القيادات الرقمية والمديرين المحللين للموارد المعرفية

واإلدارة اإللكترونية شأنها شأن أي مشروع يمكن إقامته ال بد لها من تـوفير وتهيئـة            
العديد من المتطلبات لتطبيق هذا المشروع وكل ذلك يفرض مجموعة من المتطلبات التـي              

  ). ٢٥، ص٢٠١٧ياسين، (:تتمثل فيما يلي
ضرورة وجود قيادات إدارية إلكترونية تتعامل بكفاءة وفعالية مع         :   المتطلبات اإلدارية   -١

تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، مع قدرتها على االبتكار وإعـادة هندسـة الثقافـة             
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 التنظيمية وصنع المعرفة، ولذا ينبغي تحديد أهداف ورغبات اإلدارة بـشكل صـحيح،            
لتخطيط الفعال الحتياجات النظام ومشاركة اإلدارات الرئيسية في المنظمة في اإلعداد           وا

  .والتصميم للنظام 
العنصر البشري يعتبر من أهم الموارد التـي يمكـن اسـتثمارها             :البشرية  المتطلبات -٢

لتحقيق النجاح في أي مشروع وأي منظمة، لذلك يعتبر ذا أهمية بالغة في تطبيق اإلدارة             
لكترونية، وعليه يجب توفير العناصر المؤهلة ومواصلة تدريبها وتنميتها باسـتمرار           اإل

  .لمواكبة التطور التكنولوجي بكافة أبعاده
يشكل حجر األساس لتطبيق اإلدارة اإللكترونية، حيث تمثل األجهزة         : المتطلبات التقنية  -٣

المعلومات ونقلها إلكترونيـا  والتقنيات الالزمة إلنجاح المشروع،  ويتم من خاللها تمثيل  
وتنفيذ المعامالت والخدمات عـن بعـد السـتخدام الـشبكات اإللكترونيـة بـصحتها               

  .ومصداقيتها، وتوفير متطلبات نجاح تطبيق اإلدارة اإللكترونية
ضرورة وجود متطلبات مادية تختلف في نوعهـا وحجمهـا عـن       : المتطلبات المادية   -٤

 طبيق نظم وأساليب اإلدارة التقليدية، ومن أهـم متطلباتهـا،      المتطلبات المادية الالزمة لت   
التخطيط المالي الرشيد ،ورصد المخصصات الكافية، مما يقتضي إعادة النظر  في نظام             

  .األولويات وتوفير األموال الكافية إلجراء التحول المطلوب
وقت الحاضـر   على الرغم من كل ما يقدمه عصر المعلوماتية في ال         :  المتطلبات األمنية  -٥

من امتيازات وخدمات، إال أن هناك تحديات تواجه سرية المعلومات، وتتضمن الـسرية       
عدة محاور منها التكامل، و توفير المعلومات، ومعرفة تاريخ دخول أي شـخص إلـى               

  .المعلومات، وأمن المعلومات
وفي ضوء ما تقدم تتضح أهمية اإلدارة اإللكترونيـة فـي تحـسين جـودة أداء                

مات من خالل استخدام أساليب إلكترونية حديثة تتـسم بالكفـاءة العاليـة والفاعليـة               المنظ
النمـر،  (والسرعة والقدرة على مواكبـة مـشكالت اإلدارة التقليديـة والقـضاء عليهـا               

أن المنظمات تواجه ضغوطات وتحديات متزايدة تؤثر بشكل كبيـر    : ويرى حريم   ).٢٠٠٦
لتحديات من خالل تطبيق المستلزمات الضرورية للعمـل  على أدائها، لذا ينبغي إدراك هذه ا      

واألداء هـو تنفيـذ      .)٢٠٠٦حـريم،   (اإللكتروني من أجل الوصول لمستوى أداء أفضل        
، ٢٠٠٩هـالل  (الموظف ألعماله التي تكلفه بها المنظمة أو الجهة التي ترتبط وظيفته بهـا            

، فإن مفهومه يكتمل بمعرفـة  إذا كان األداء هو ذلك التفاعل بين السلوك واإلنجاز    . )٤٨ص
   ).٧١-٥٩، ص٢٠١٨بن سمشة، : (أبعاده المتصلة به والمتمثلة في
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 حيث يقاس نجاح اإلدارة في أي مؤسسة، ليس فقط من خالل إنجـاز              :اإلداء والفعالية  -١
  .األهداف، بل بالفعالية والكفاءة، التي تركز علي الكفاءة اإلنتاجية ، والفاعلية المالية 

 فالعالقة بين الطرفين شرطية، أي توجد عندما تعطى حوافز          :ء والرضا عن العمل   األدا -٢
وعوائد العمل بناء على األداء  الفعلي للفرد، أي أن الرضا هو نتيجة لألداء، حيـث إن    
اإلشباعات التي تحققها الحوافز والعوائد التي يحصل عليها الفرد، تنتج كأثر أو كنتيجة             

ه الفرد ، فاستحق به أن يحصل على الحوافز والعوائـد التـي       لمستوي األداء الذي حقق   
  .يحصل عليها الفرد

حيث تعتبر عامال هاما يتفاعل مع قدرات الفرد ليؤثر علـي سـلوك              :األداء والدافعية  -٣
اإلداء الذي يبديه في العمل، وتمثل القوة التي تحرك وتستثير الفرد لكي يؤدي العمـل،             

يام بمهام العمل، وهذه القوة تنعكس في كثافة الجهد  الـذي        أي قوة الحماس والرغبة للق    
يبذله الفرد، وفي درجة مثابرته واستمراره في األداء، وفي مدى تقديمه ألفـضل مـا               

  .عنده من قدرات ومهارات في العمل
وينحصر في مجموعة من العوامل والمؤثرات الخارجية التـي تثيـر          : األداء والتحفيز  -٤

اء األعمال الموكلة إليه على خير وجه، عن طريق إشـباع حاجاتـه             الفرد و تدفعه ألد   
  .ورغباته المادية والمعنوية، إذ إنها مثيرات تعمل على دفع الفرد العامل ألداء عمل

إن مقدارا مناسبا من الضغوط الناتجة عن العمل يمثل ذلك الجزء           :  أداء وضغوط العمل   -٥
د بالتجديد والمتعة والتغيير والتحدي مما يزيد       من اإلثارة لحياته العملية، كي يشعر الفر      

أداء العاملين، باإلضافة الي أن وجود المشاكل في العمل قد تكـون مثيـرة  للخيـال                 
  .وقدرات العاملين على ابتكار حلول لهذه المشاكل واتخاذ قرارات عملية

علومـات  هو نشاط مخطط يهدف إلى تزويد األفراد بمجموعة من الم         : األداء والتكوين  -٦
  .والمهارات التي تؤدي إلى زيادة معدالت أداء الفرد في عمله

ـ          : األداء والرقابة علي الموارد البشرية     -٧ ه  التأكد من أن يتم أداؤه مطابق لما أريد إتمام
المبادئ من أجله، وغرض الرقابـة       والتخطيط له، وصدرت التعليمات بشأنه، وحددت     

وهناك أيضا محددات لألداء الوظيفي منها ما        إلشارة  إلى مواطن الخلل واألخطاء ،      ل
  -:يلي 

حيث يشير الجهد الي الطاقة الجسمانية والعقلية التي يبذلها الفرد ألداء مهمته أو :  الجهد - أ
  .وظيفته ولك للوصول الي أعلي معدالت عطائه في مجاله

داء وظيفته تشير القدرات الي الخصائص الشخصية للفرد التي يستخدمها أل:  القدرات -ب
  .أو مهامه
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ويقصد به االتجاه الذي يعتقد الفرد أنه من الضروري توجيه جهوده في :  إدراك الدور-ج
وفي ضوء ما تقدم يمكننا القول أن محددات . العمل من خالل الشعور بأهميته في أداه

األداء الوظيفي هي مزيج من جهد الفرد المبذول إلنجاز أعماله وما يتمتع به من 
مات، ومهارات، وخبرات ومدي إدراكه لما يقوم به في المنظمة التي ينتمي اليها معلو

  ).٢١٦،ص١٩٩٩:حسن.(
أهمية اإلدارة اإللكترونية ومـا يميزها واشارت الكتابات والدراسات السابقة الي 

وقـد توصـلت الدراسة إلى ) ٢٠٠٥  (باطويـل و   كدراسة مـشاطعن اإلدارة التقليدية
ضمان تنفيذ وتطبيق اللوائح (ميزات تطبيق اإلدارة اإللكترونية ما يلـي أنه من أهم م

واألنظمة تغيير نمط التعامـل مـع المعـامالت بالوسائل التقليدية وذلك من خالل التحول 
م اإلدارة  الي التعرف علي مدي إسـها)٢٠٠٦(دراسة غنيم وهدفت ، )اإللكتروني 

ي ومعوقات استخدامها، وتوصـلت الدراسة إلى تطوير العمل اإلدار اإللكترونيـة فـي
 عدة نتائج من أهمها أن اإلدارة اإللكترونية تسهم في تطوير العمل اإلداري بدرجة عاليـة

 إلى معرفة )٢٠١٠( الدوسري ، وهدفتاتخاذ القرارات وأقلها في تطـوير تقـويم األداءو
 وأكدت ،لتي تحول دون تطبيقهاوالمعوقات امـدى إمكانيـة تطبيـق اإلدارة اإللكترونيـة 

، واالتفاق على آثارها نحو تطبيـق اإلدارة اإللكترونيـة اتجاه اإليجابي علي وجود
 الي التعرف علي متطلبات تطوير )٢٠١٢(دراسة إبراهيم وأخرون ، وهدفت )اإليجابية

دة االدارة االلكترونية وخلصت الي مجموعة من التوصيات كان من أهمها توافر حوافز جي
 إلى الدراسة حيث هدفت) ٢٠١٥(Tan دراسة و،للمتميزين في مجال العمل االلكتروني 

 واالعتماد المدرسية، اإلدارة في التكنولوجيا استخدام بشأن المعلمين نظر وجهات تحديد
  إليها توصلت التي النتائج أهم ومن اإللكترونية، المدرسة مفهوم لمناقشة اآلراء هذه على

 وأن ، اإلدارة في التكنولوجيا  استخدام من إيجابي موقف لديهم معلمينال أن الدراسة
 وعملية المشاريع، وتطوير والتخطيط، واإلدارة، للنظام الدعم يوفر التكنولوجيا استخدام

 هدفتحيث   Oyier& Wangui,(2015)كل من أوير ووانجيو ودراسة. القرار صنع
 إدارة في واالتصاالت المعلومات تكنولوجيا على المترتبة اآلثار عن الكشف إلى الدراسة
 هو واالتصاالت المعلومات تكنولوجيا اعتماد الدراسة وأظهرت الخاصة، الثانوية المدارس
 تكنولوجيا واستخدام المقدمة، المناهج عن النظر بغض الخاصة المدارس في األعلى

 دراسةو بها،  الطالب التحاق من يزيد الخاصة المدارس في واالتصاالت المعلومات
 اإلداريين نظر وجهات علي التعرف إلى الدراسة حيث هدفت Oyedemi (2015) إوديمي

 الدراسة وتوصلت الفعالة، المدرسة إلدارة واالتصاالت المعلومات تكنولوجيا استخدام نحو

mailto::com.gmail@eg.jsswh


 
 
 

١٨٩ 
 

  ٢٠٢١  يناير ١المجلد ٥٣لعدد  ا مجلة دراسات في الخدمة االجتماعية والعلوم اإلنسانية 
 com.gmail@eg.jsswh:     بريد إليكترونيeg.ekb.journals.jsswh://https: الموقع االليكتروني

 من للمدارس المعلومات تكنولوجيا و االتصاالت وسائل من كاف عدد توفير ضرورة إلى
 بشبكة إلمدادها للمدارس الكافي التمويل تقديم على والعمل األمور، وأولياء ةالحكوم قبل

أهميـة وجـود إدارات إلكترونيـة علي ) ٢٠(دراسة بكري  وأكدت  .االنترنت
بالمنظمات وعلى مدى تأثيرها على أداء الموظفين، وتوصلت الدراسة إلى عدة نتائج من 

رفع مستوى األداء وتطوير المهارات لدى الموظفين مساهمة اإلدارة االلكترونية في : أهمها
الي التعرف علي متطلبات تطبيق اإلدارة ) ٢٠١٥(دراسة رفاعي ، وهدفت بشكل فعال

اإللكترونية في جمهورية مصر العربية وخلصت الي تحديد أهم المتطلبات التقنية واإلدارية 
نية ، وقدمت نموذج ناجح لضمان والبشرية والمالية التي تساهم في تطبيق اإلدارة االلكترو

الي حيث هدفت   )٢٠١٨(الدعيس ودراسة الحسن، ، و تطبيق االدارة االلكترونية 
وخلصت  التعرف علي متطلبات تطبيق االدارة في كلية مجتمع صناء بالجمهورية اليمنية ،

لي  هدفت الدراسة ا)٢٠١٨(دراسة عبد المطلب ، والي ضرورة تطبيق اإلدارة اإللكترونية
معرفة أثر اإلدارة اإللكترونية على األداء الوظيفي وتوصلت الي ووجود عالقة ارتباطية 

دراسة ،ومعنوية بين أبعاد اإلدارة اإللكترونية وبعضها وأبعاد األداء الوظيفي للعاملين 
هدفت الدراسة إلى التعرف على درجة تطبيق اإلدارة اإللكترونية حيث  )٢٠١٨(الشهري 

فظة المجاردة  وأثرها في تحسين األداء المدرسي من وجهة نظر المعلمين في مدارس محا
والمعلمات وكان من أهم  نتائجها إتباع مبدأ اإلدارة بالتفويض والمشاركة  لتشجيع العاملين 

دراسة العقابي، ، وأكدت على االندماج والتفاعل مع تطبيق اإلدارة اإللكترونية 
 خطط فعالة لتدريب وتأهيل القيادات اإلدارية على  إعدادعلي ضرورة )٢٠١٨(والربيعي

 Jervis and Masoodia2014 دراسة  و،ضرورة التحول نحو تطبيق اإلدارة اإللكترونية
 اإللكترونية الوثائق و األوراق بين الجمع كيفية علي التعرف الي الدراسة حيث هدفت

 والوثائق األوراق دارةإ تواجه التي المشكالت علي والتعرف حاليا، إدارتها وكيفية
 زيادة وجوب (أهمها من كان التوصيات من مجموعة الي الدراسة وخلصت ، اإللكترونية

 اإللكترونية الوثائق تدير  نظم تطوير والعمل وااللكتروني الورقي النظامين ين التكامل
ام سـتخدال  االيجابيثراألعلي  )٢٠١٨(دراسة زريق وبهلولأكدت  و، )فاعلية أكثر تكون

التغلـب علـى العديـد مـن المشـاكل الـتي تعيـق مسـيرة في اإلدارة اإللكترونيـة 
ورغبــة العــاملين ) الوقت، حواجز المكان  والزمان: (العمـل داخـل المكتبة مثل

، وأشارت في المكتبــة في التحــول نحــو العمــل في البيئــة االلكترونية
 علي وأكدت وملحقاته الحاسوب استخدام قدرة مدي يعل التعرف )٢٠١١( Totolo دراسة
 تتمحور أعمالهم معظم وأن ، اإلدارة في التكنولوجيا استخدام نحو ايجابية اتجاهات وجود
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 والبريد اإلنترنت تقنيات استخدام الي إضافة ومعالجتها، وتخزينها البيانات استقبال حول
،  المحلي والمجتمع العليا اإلدارة مع للتواصل والمديرات المديرين بمكتب االلكترون
 معوقات تطبيق اإلدارة اإللكترونية بوزارة التعليم العالي  )٢٠١٨(دراسة الخنيفروتناولت 

بالمملكة العربية السعودية وكان من أهم نتائجها أن المعوقات المالية في جاءت في المرتبة 
ثم المعوقات البشرية ، وأخيرا  ،األولى، تليها المعوقات التقنية، ثم المعوقات اإلدارية 

  التي أوضحت )٢٠٠٨(Seresht and others دراسة ، والمعوقات التشريعية واألمنية
 المعوقات تليها إدارية معوقات وهي إيران في اإللكترونية اإلدارة تواجه التي المعوقات
 تمنـع التـي العقبـات أكثـر من ،وأن بيئية معوقات ، هيكلية تنظيمية ،معوقات البشرية
 البشرية العوامل تعد بينما ، والتنظيمية الثقافية العوامل هي اإللكترونية اإلدارة تطبيـق
  مجموعة التوصيات كان من  )٢٠١٩( دراسة األقرع أهمية وقدمت  العوامل أقل والتقنية

 في بينها ضرورة االنتقال نحو اإلدارة اإللكترونية في المؤسسات الحكومية نظرا ألهميتها
علي ) ٢٠١٨(دراسة مفرج، ، وأكدت رفع مستويات األداء وتعزيز كفاءة العمل اإلداري

أهمية اإلدارة اإللكترونية كمدخل لتحسين خدمات الرعاية االجتماعية، وأهميتها في سرعة 
التي أكدت  من )٢٠١٠ ( Felck دراسة، وأداء الخدمات للعمالء مع الحفاظ علي جودتها 

وتسرع من وتيرة  إللكترونية تخفف من عبء العمل علي رؤساء األقسام ، أن اإلدارة اعلي
   .العمل وتقلل األخطاء 

  : على الدراسات السابقةالتعقيب: ثانيا
  :من العرض السابق للدراسات السابقة يتضح ما يلي

ضرورة  قيام المنظمات باالعتماد علي تطبيق تكنولوجيـا المعلومـات واالتـصاالت        -١
دراسـة مــشاط،    (لى واقع فعلى ملموس وهذ ما أـكدت عليه دراسـة           وترجمتها ا 

 ،Felck عبد المطلب، األقرع ، وباطويـل، زريق وبهلول، غنيم، العقابي، والربيعي،
Jervis  and Masoodian،Tan (     كما أكدت أيـضا علـي أهميـة تطبيـق اإلدارة

ي بدرجـة عاليــة،    اإللكترونية والتحول وذلك إلسهاماتها  في تطوير العمـل اإلدار         
 وأن استخدام التكنولوجيا يوفر الدعم للنظام واإلدارة، والتخطيط،         والتقليل من األخطاء،  

وكذلك ألهميتها في رفـع مـستويات األداء        وتطوير المشاريع، وعملية صنع القرار،      
وجوب زيادة التكامل ين النظامين الورقي وااللكترونـي      وتعزيز كفاءة العمل اإلداري،   

وهذا مـا    ) علي تطوير نظم  تدير الوثائق اإللكترونية حتي  تكون أكثر فاعلية            والعمل
  .تهدف اليه الدراسة الحالية 
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 الدوسري،(  دراسات تناولت متطلبات تطوير وتطبيق االدارة االلكترونية ومنها دراسة            -٢
ــراهيم ، ــدعيس،     اب ــسن ، ال ــاعي ، الح ــري، رف ــة بك ــشهري  دراس ال

،Oyedemi،TotoloOyier,  Odundo,  Lilian,  Wangui (  وهذا ما اتفقت معه
الدراسة الحالية ، إال أن بعض الدراسات ركزت علي متطلبات وأغفلـت المتطلبـات              

 اإلدارة الدراسة الحالية الوقوف علـي متطلبـات تطبيـق           إليهاألخرى وهذا ما تهدف     
  .اإللكترونية

مهنة الخدمة االجتماعية وذلـك فـي        قلة الدراسات التي تناولت اإلدارة اإللكترونية في         -٣
   .حدود علم الباحثة

 سيريشت وآخرون  تناولت معوقات تطبيق اإلدارة اإللكترونية مثل دراسةدراسات- ٤
Seresht et al    حيث أشارت أن من أكثـر العقبـات التـي تمنـع تطبيـق اإلدارة

مل البشرية والتقنية أقل العوامل اإللكترونية هي العوامل الثقافية والتنظيمية، بينما تعد العوا
  .أهمية

في ضوء العرض الحالي للدراسات والكتابات التي تناولت استخدام اإلدارة 
اإللكترونية في المنظمات ولما لها من دور في رفع كفاءة األداء، كذلك تحسين إدارة موارد 

لومات ذات درجة المنظمة وتقديم خدمات طبية جيدة للعمالء المستفيدين من خالل توفير مع
عالية من الجودة بالتقارير اإللكترونية للمنظمة، والمساعدة على تطوير الخدمات التي تقدم 
للعمالء حيث يمكن االستفادة من عمليات التخزين واسترجاع البيانات عند الحاجة اليها 

   .باإلضافة الى عمليات التسجيل وغيرها
مشكالت اإلنسان المتغيرة وتعمل على ومهنة الخدمة االجتماعية مهنة تتعامل مع 

تنمية قدراته ليصبح قوة إيجابية قادرة على التعامل مع البيئة التي يعيش فيها وبالتالي فهي 
ومحاولة االرتقاء بمستوى ). ١٧٦ص، ١٩٩٣الجوهرى،(أكثر احتياجاً لهذا التطوير 

لعالم اليوم في شتى األخصائي االجتماعي في ظل هذه المتغيرات المتسارعة التي يشهدها ا
محمد ( المجاالت ال تعتمد فقط على برنامج تطويري وإنما تستلزم مسبقاً تجويد التدريب

فالتغيرات السريعة التي تطرا على المجتمع تتطلب مواجهتها معارف ). ٢٠٠٠أحمد، فضل،
  . ومهارات وخبرات متطورة وجديدة باستمرار

يتحقق في المجتمع وكلما كـان هـذا   فالعنصر البشري هو أساس كل تقدم يمكن أن        
العنصر أكثر معرفة ومهارة وخبرة كلما كان أدائه لدوره أكثر تأثيراً في مجاالت الممارسة              
المهنية في المجتمع ومن هنا تعتمد كفاءة أي منظمة في مجاالت النشاط اإلنساني المتعـددة            

 ،٢٠٠٤ عبـد الحميـد،   ( في تحقيق أهدافها على مدى قدرة األفراد على أدائهم لوظـائفهم          
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واألداء المهني لألخصائي االجتماعي هو عصب الخدمة االجتماعية لما يمثلـه    ).١٤٣١ص
من تدعيم أداء األخصائيين االجتماعيين وذلك من خالل تزويدهم بالمعـارف والمعلومـات           
 المتحققة األكثر ارتباطاً بأساليب عملهم، وصقل مهاراتهم وتنمية قدراتهم ومساعدتهم علـى           

استثمار طاقاتهم وتطوير طرق أدائهم المهني مع إتاحة الفرصة لتحسين أوضاعهم المهنيـة             
  ).٨٤ص ،٢٠٠٦ جاد اهللا،(بشكل دائم 

وبناء على ذلك البد من مساعدة األخصائيين االجتماعيين على التوظيـف األمثـل             
ميه خبراتهم بمـا  لألساليب المهنية للخدمة االجتماعية وتدعيم مهاراتهم وكفاءتهم المهنية وتن     

إن هـذه األسـباب تظهـر     ).٤٥١ص ،٢٠٠٣ عبد الحميد،( يتضمن تحسين أدائهم المهني  
 الحاجة إلى استخدام األساليب الجديدة التي توفر األداء الفعال في مجاالت المماسة المختلفـة    

وهذا ما وجه الباحثة الي تناول هذه الدراسـة لتحديـد متطلبـات      ).٥٦ص ،٢٠٠٣ سالم،(
 اإلدارة اإللكترونية لرفع كفاءة األداء الوظيفي للمـنظم االجتمـاعي بـإدارة خدمـة      تطبيق

المواطنين بالتأمين الصحي والذي ينعكس بضورة علي الجودة في تقديم الخدمات للعمـالء             
  .المستفيدين

  :أهمية الدراسة: الثًثا
لتــي أصـبحت     تستمد الدراسة أهميتها النظرية مـن أهميـة اإلدارة اإللكترونيـة ا         -١

  .مطلبا ملحا في ظل التطورات الرقمية والمعلوماتية المتـسارعة فـي عصرنا الحديث
 تسعى الدراسة الحالية تحديد متطلبات تطبيـق اإلدارة اإللكترونيـة فـي إدارة خدمـة          -٢

المواطنين بالتأمين الصحي لما لها من أثر في رفـع كفـاءة االداء الـوظيفي للمـنظم                
 تحسين قدرات المؤسسات علـى اسـتيعاب التجديـدات ومواكبـة            االجتماعي ومن ثم  

  .التطورات
 االستفادة من نتائج الدراسة في تطبيق اإلدارة اإللكترونية ومدي فاعليتها فـي عمليـة               -٣

التطوير الوظيفي للمنظم االجتماعي والذي ينعكس بدورة علي جودة الخدمات المقدمـة            
  .للمستفيدين 

إللكترونية الى ظهور العديد من التشريعات التي تنظم اسـتخدام           يؤدى تطبيق اإلدارة ا    -٥
  .التكنولوجيا واالعتماد بشكل اساسي عليها كشرط تفرضه الجهات الرقابية واإلشرافية

 الدور الفعال لتكنولوجيا االتصاالت والمعلومات حيث أصبحت تلك التكنولوجيـا مـن             -٦
 إحجامها وأنواعها في التقدم والرقـى       األمور الهامة التي تساعد الوحدات على اختالف      

التوصل الي مقترحات من شأنها المساعدة فـي تطبيـق اإلدارة     ومن ثم   نحو المستقبل،   
 من أثر فعال في األداء الوظيفي ممـا يـنعكس           التأمين الصحي لما له    ا اإللكترونية في 

  .جودة الخدمات الطبية للمستفيدينعلى 
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  :أهداف الدراسة: رابعا
  : تحقيق األهداف التالية إلىة تسعي الدراس

دارة اإللكترونية لرفع كفاءة األداء الوظيفي للمنظم االجتماعي        إل تحديد متطلبات تطبيق ا    -١
  .بإدارة خدمة المواطنين بالتأمين الصحي بمدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية

لوظيفي للمـنظم   دارة اإللكترونية لرفع كفاءة األداء ا     إل تحديد معوقات متطلبات تطبيق ا     -٢
  .االجتماعي بإدارة خدمة المواطنين بالتأمين الصحي بمدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية

دارة االلكترونية لرفع كفاءة األداء الوظيفي للمنظم       إل تحديد المقترحات الالزمة لتطبيق ا     -٣
  . قهليةاالجتماعي بإدارة خدمة المواطنين بالتأمين الصحي بمدينة المنصورة بمحافظة الد

  :تساؤالت الدراسة: اخامس
دارة اإللكترونية لرفع كفاءة األداء الوظيفي للمـنظم االجتمـاعي     إل ما متطلبات تطبيق ا    -١

  بإدارة خدمة المواطنين بالتأمين الصحي بمدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية ؟
يفي للمـنظم   دارة اإللكترونية لرفع كفـاءة األداء الـوظ       إل ما معوقات متطلبات تطبيق ا     -٢

االجتماعي بإدارة خدمة المواطنين بالتأمين الـصحي بمدينـة المنـصورة بمحافظـة             
  الدقهلية؟

دارة االلكترونية لرفع كفاءة األداء الـوظيفي للمـنظم         إل ما المقترحات الالزمة لتطبيق ا     -٣
االجتماعي بإدارة خدمة المواطنين بالتأمين الـصحي بمدينـة المنـصورة بمحافظـة             

  الدقهلية؟
  :مفاهيم الدراسة : اسساد
  : اإلدارة اإللكترونية-١

). ٣٠٢ص   ،١٩٦٠مـصطفي آخـرون ،    (أدار الرأي واألمر أي أحـاط بهمـا         
واإلدارة اصطالحا هي فن قيادة وتوجيه أنشطة جماعة من الناس نحز تحقيق هدف مشترك              

بـادل  هي جهود إدارية تتضمن ت"واالدارة الكترونيا اصطالحا هي     ). ٤، ص ١٩٩٩ كشك،(
المعلومات وتقديم الخدمات للمواطنين وقطاع األعمال بسرعة عالية وتكلفة منخفضة عبـر            

الحمـادي  (أجهزة الكمبيوتر وشبكات اإلنترنت مع ضمان سرية وأمن المعلومات المتناقلة            
تعريفاً لإلدارة اإللكترونية ذكر    ) ٢٠٠٤رضوان،  (ولقد أورد    ).٣ص ،٢٠٠٤ والحميضي،

 ممكنة جميع مهام وأنشطة المؤسسة اإلدارية، باالعتماد على جميع تقنيات           عملية” فيه أنها   
المعلومات الضرورية، للوصول إلى تحقيق أهداف اإلدارة الجديدة في تقليل استخدام الورق            
وتبسيط اإلجراءات والقضاء على الروتين واإلنجاز السريع والدقيق للمهـام والمعـامالت            

  . مع الحكومة اإللكترونية الحقاًلتكون كل إدارة جاهزة لربطها
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بأنها مجموعة من الجهود التي تعتمد على تكنولوجيا ) ٢٠٠٧الصيرفي، (ويعرفها 
المعلومات لتقديم المنتجات  من خالل الحاسب اآللي والسعي لتخفيف حدة المشكالت 

 في الناجمة عن تعامل طالب المنتجات مع األفراد بما يسهم في تحقيق الكفاءة والفاعلية
تعني قدرة : بأنها ) ٢٦ ،ص٢٠١٨بن مرزوق وآخرون ،(حيث عرفها “األداء التنظيمي 

المنظمة على تقديم الخدمات وتبادل المعلومات بوسائل إلكترونية كشبكة االنترنت أو أي 
شبكة اتصال إلكترونية فيما بينها وبين المواطنين ومنظمات األعمال المتعاملة معها بيسر 

 ,Spalevic, Vrhovsek(لية وبأقل تكاليف وفي أقصر وقت وأي مكان وسهولة ودقة عا
بأنها منظومة الكترونية متكاملة تهدف إلى تحويل العمل اإلداري : ويعرفها كافي) . 2011

  ).٦٨ص ،٢٠١٢ كافي،( العادي من إدارة يدوية إلى إدارة باستخدام الحاسب
  :  الحالية بأنهاوفقا للدراسةإجرائيا  وتعرف اإلدارة اإللكترونية 

 ممكنة جميع األنشطة اإلدارية، وتحديثها باستمرار وتبسيط تنفيذها بما يضمن رفع - ١
  .الكفاءة والفاعلية 

 تكلفة و أقل بوقت للمواطنين الخدمات وتقديم المعلومات تبادل تتضمن إدارية  جهود- ٢
 لمعلوماتا وأمن سرية ضمان مع اإلنترنت وشبكات الكمبيوتر أجهزة عبر منخفضة
  .المتناقلة

اعتماد جميع الخدمات المقدمة بالتأمين الصحي علي التقنيات الحديثة بالشبكات  - ٣
   .واألنترنت

   .االنتقال من اإلدارة اليدوية الي اإلدارة بالحاسب اآللي  - ٤

  : المتطلبات-٢
محاولة إيجاد الشيء وأخذه والمطالبة به، أن تطالب إنسان "طلب "وتعني كلمة 

ابن منظور، (  وأخذهإيجاده لك عنده وال تزال تتقاضاه وتطالبه بذلك، وتطلبه أي تحاول بحق
في حين يعرف المتطلب بأنه شيء تحتاجه ويجب وجوده ويجب أن  ).١٠١، ص٢٠٠٧
كما يعرف بأنه حاجة أو مطلب  . )٥٤٢.p ,٢٠٠٩, Oxford  University(  تمتلكه

ويعرف المتطلب على أنه المؤهالت  ).٧٧٩ .، ص٢٠٠٧البعلبكي، ( أساسي وضروري
 بدوي،( العقالنية واالستعدادات البدنية المطلوبة في الشخص الذي سيوكل إليه وظيفة ما

 تعرف متطلبات تطبيق االدارة االلكترونية بأنها كل توافر من عناصر ).٣٥٥.، ص٢٠٠٥
ية حديثة تسهم في إنجاح بشرية وتوقنية ومادية تتيح تنفيذ العملية اإلدارية بأساليب تكنولوج

  ) .٥٠٦ ،ص٢٠١٣الشمراني ،(برامج اإلدارة اإللكترونية 
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 اإلدارة عناصر هي: كالتالي الحالية للدراسة وفقا إجرائيا المتطلبات وتعرف
 األداء رفع في تساهم والتي الصحي للتامين العامة بالهيئة توافر الواجب اإللكترونية

  :تشمل والتي االجتماعي للمنظم الوظيفي
 االجتماعي المنظم كفاءة لرفع اإللكترونية اإلدارة لتطبيق اإلدارية العناصر توافر - ١

  .الصحي بالتأمين المواطنين خدمة بإدارة
 االجتماعي المنظم كفاءة لرفع اإللكترونية اإلدارة لتطبيق البشرية العناصر توافر - ٢

  .الصحي بالتأمين المواطنين خدمة بإدارة
 بإدارة االجتماعي المنظم كفاءة لرفع اإللكترونية اإلدارة لتطبيق التقنية اصرالعن توافر - ٣

  .الصحي بالتأمين المواطنين خدمة
 بإدارة االجتماعي المنظم كفاءة لرفع اإللكترونية اإلدارة لتطبيق المالية العناصر توافر - ٤

  .الصحي بالتأمين المواطنين خدمة
 المنظم كفاءة لرفع اإللكترونية اإلدارة لتطبيق البشرية األمنية العناصر توافر - ٥

  .الصحي بالتأمين المواطنين خدمة بإدارة االجتماعي
  : األداء الوظيفي-٣

كلمة مشتقة من الفعل اإلنجليـزي       Performanceاألداء  : يعرف االداء في اللغة   
Perform              ازه فـي   ، وتعني يقوم أو ينفذ، و تعني أيضا إنجاز الشيء أو الشيء الذي تم إنج

 أمام الجمهور، وتعني من يؤدي دور أمام الجمهور    Preformerالسابق، ومنها اشتق االسم     
واإلداء الوظيفي هو الوسيلة التي تحفز العـاملين بحيويـة          ) . ٥٠٠،ص١٩٩٨:أكسفورد  (

ونشاط من خالل معايره المختلفة التي تضعها األجهزة اإلدارية، صلة الوصل بين سـلوك              
ظمة ، باعتباره الناتج والمحصل النهائي للحكم علي األنشطة المنظمة وأحـد            العاملين والمن 

المؤشرات الهامة الدالة علي  مستوي كفاءة للعاملين وبلغوهم لمستوي اإلنجـاز المطلـوب       
داء الوظيفي هوما يقوم بـه الموظـف أو   األ و ,pizam (2010)وفق اإلمكانيات المتاحة 

بوظيفة معينة، ويختلف من وظيفة إلى أخرى وأن وجـد  المدير من أعمال وأنشطة مرتبطة    
  ).٥٩،ص٢٠١٧الحسن،(فيها عامل مشترك

  : وفقا للدراسة الحاليةإجرائيا ويعرف األداء الوظيفي 
  . األداء هو درجة تحقيق وإتمام المكونات الوظيفية- ١
  . يعكس األداء الكيفية التي يحقق بها الفرد متطلباته الوظيفة- ٢
  .ه والمهام المختلفة التي يتكون منها عمله المنظم االجتماعي من أعمال وأنشطما يقوم به - ٣
 هو األثر الصافي لجهود الفرد التي تبدأ بالقدرات و إدراك الدور و المهام الخاصة - ٤

    .بالمكونات الوظيفية
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  :اإلجراءات المنهجية للدراسة : سابعا
  :نوع الدراسة   -  أ

دراسات الوصفية التحليلية ألنها تفيد في وصف الواقع        تنتمى هذه الدراسة إلى نوعية ال     
الفعلي لإلدارة اإللكترونية بإدارة خدمة المواطنين بالتأمين الصحي والعيادات التابعـة لهـا،    

  .كما تفيد في التعرف علي المعوقات الخاصة بتطبيق اإلدارة اإللكترونية
 :المنهج المستخدم  - ب

الجتماعي بنوعيه الشامل لألخصائيين الدراسة على منهج المسح ا اعتمدت هذه
االجتماعيين العاملين بإدارة خدمة المواطنين بالتأمين الصحي والعيادات التابعة لها بمدينة 

 .المنصورة بمحافظة الدقهلية، بالعينة للعاملين باإلدارات الطبية باإلدارة
  :  أدوات الدراسة-ج

ين بإدارة خدمة المواطنين بالتأمين استمارة استبيان لألخصائيين االجتماعيين العامل - ١
 .الصحي والعيادات التابعة لها بمدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية

دليل مقابلة شبة مقننة للعاملين بإدارة خدمة المواطنين بالتأمين الصحي والعيادات التابعة  - ٢
 .لها بمدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية باإلدارة

 الدراسة أداة صدق: 
لباحثة الصدق الظاهري، وذلك بعرض االستمارات على المحكمين من استخدمت ا

أساتذة الخدمة االجتماعية وحساب نسب االتفاق ، وتم حذف بعض العبارات طبقا للتحكيم 
، و إجراء التعديل في صياغة %)٨٠(واستبعاد العبارات التي لم تحصل على موافقة 

  ) . إلي حد ما ، النعم،( بعض العبارات مع استخدام التدرج الثالثي
 مرحلة ثبات أدوات الدراسة:  

ــار   ــادة االختب ــة إع ــتخدام طريق ــة باس ــات ألدوات الدراس ــساب الثب ــم ح   ت
Test-Retest            ١٠(حيث قامت الباحثة بتطبيق استمارة االستبيان علـي عينـة قوامهـا  (

يومـا،  ) ١٥(مفردات وأعادة التطبيق مرة أخرى على نفـس المفـردات بفاصـل زمنـى             
إليجاد معامل الثبات لكـل  "معادلة جتمان "مت الباحثة معامل القدرة على االسترجاع  واستخد

عـدد  -١= معامل القـدرة علـى االسـترجاع        "معامل الثبات   : استمارة على النحو التالي   
يوضح معامل ثبات كل بعـد        والجدول التالي  إجمالي عدد االستجابات    /X١٠٠االختالفات  

  .والثبات الكلي لالستبيان
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  يوضح معامل ثبات كل بعد والثبات الكلي لالستبيان) ١(دول رقم ج
  معامل الثبات  األبعاد األساسية  م
 79,  متطلبات تطبيق اإلدارة اإللكترونية  ١
 88,  اإللكترونية اإلدارة اسهامات تطبيق  ٢
 76,  اإللكترونية اإلدارة تطبيق معوقات  ٣
 83,  اإللكترونية اإلدارة مقترحات تطبيق  ٤

 86,       قيمة معامل الثبات الكلي لالستبيان 

ويتضح من بيانات الجدول والذي يتناول معامل ثبات كل بعد والثبات الكلي 
  .، مما يدل علي ثبات االستبيان(86,)لالستبيان أن قيمة معامل الثبات الكلي لالستبيان هي 

مجاالت الدراسة :ارابع:  
ن بالهيئة العامة للتأمين الصحي بفرع شمال شرق        إدارة خدمة المواطني  : المجال المكاني   - أ 

عيـادة العباسـي، بـن      (والعيادات التابعة لها بمدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية         الدلتا
  ).لقمان، الفردوس، جديلة، مستشفى سندوب

 : المجال البشرى  -ب 
مين  االخصائيين االجتماعيين العاملين بإدارة خدمة المـواطنين بالهيئـة العامـة للتـأ             -١

الصحي بفرع شمال شرق الدلتا والعيادات التابعة لها بمدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية            
   .)مفردة ٣٤( وعددهم 

  .مفردة) ٤٢(عينة من العاملين باإلدارة وعددهم -٢
  ١/١٠/٢٠٢٠ –أ  حتي ١/٨/٢٠٢٠ الميدان فترة جمع البيانات من: المجال الزمني  -ج 

  سةالدرا نتائج ومناقشة عرض: ثامنا
  :خصائص مجتمع الدراسة -أ

  )٣٤( ن  يوضح خصائص مجتمع الدراسة) ٢(جدول رقم 
  %  ك  االستجابة  المتغير  م

  النوع  ١  ٣٥  ١٢  ذكر  -  أ
  ٦٥  ٢٢  أنثى  - ب
  -  -   سنة٣٥:٢٥من   -  أ

  ٤١  ١٤   سنة٤٥:٣٥  - ب
  ٥٩  ٢٠   سنة٥٥:٤٥  - ت

  السن  ٢

  -  -  فأكثر٥٥  - ث
  ٨٫٠٠  ٣  معهد متوسط خدمة اجتماعية  -  أ

  ٧٠٫٠٠  ٢٤  لوريوس خدمة اجتماعيةبكا  - ب
  ١١٫٠٠  ٤  دبلوم في الخدمة االجتماعية  - ت
  ٦٫٠٠  ٢  ماجستير في الخدمة االجتماعية  - ث

  المؤهل  ٣

  ٣٫٠٠  ١  دكتوراه في الخدمة االجتماعية  - ج
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  %  ك  االستجابة  المتغير  م
  ٦٧٫٠٠  ٢٣   سنوات٥أقل من- أ

  ٢١٫٠٠  ٧  سنوات١٠:٥من
  ١٢٫٠٠  ٤  سنة١٥:١١من

سنوات الخبرة في   ٤
مجال اإلدارة 

  اإللكترونية

  -  -  سنة فأكثر١٦

  : أوضحت نتائج الدراسة الميدانية فيما يتصل بوصف مجتمع الدراسة
من مجتمع الدراسـة مـن     %) ٣٥(تشير بيانات الجدول إلي أن نسبة       : من حيث النوع   -١

  .ناثمن اإل%) ٦٥(الذكور بينما نسبة 
 الدراسة تقع في من مجتمع%) ٤١(تشير بيانات الجدول إلي أن نسبة    : من حيث السن   -٢ 

 ٣. سنة ٥٥:٤٥ في المرحلة العمرية من  %) ٥٩( سنة، ونسبة    ٤٥:٣٥المرحلة العمرية 
تشير بيانات الجدول إلي أن نسبة األعلى مـن مجتمـع           : من حيث الحالة التعليمية    -

  %).٦٧( سنوات في مجال اإلدارة اإللكترونية ٥الدراسة لديهم من
تشير بيانات الجدول إلـي أن نـسبة   :  اإللكترونية من سنوات الخبرة في مجال اإلدارة  -٤

 سنوات في مجال اإلدارة اإللكترونية      ٥ األعلى من مجتمع الدراسة لديهم خبرة أقل من       
)٦٧.(%  

  :االجابة علي تساؤالت الدراسة :ب 
 متطلبات تطبيق اإلدارة اإللكترونية لرفع كفاءة األداء الوظيفي للمنظم االجتماعي -١

  لمواطنين بالتأمين الصحي بمدينة المنصورة بمحافظة الدقهليةبإدارة خدمة ا
يوضح المتطلبات اإلدارية لتطبيق اإلدارة اإللكترونية لرفع كفاءة األداء ) ٣(جدول رقم 

الوظيفي للمنظم االجتماعي بإدارة خدمة المواطنين بالتأمين الصحي بمدينة المنصورة 
 )٣٤ (ن                                                            بمحافظة الدقهلية

  االستجابات

   اإلداريةالمتطلبات-١ م
  نعم

الي 
حد 
  ما

  ال
الوزن 
  المرجح

المتوسط 
  المرجح

القوة 
  الترتيب  النسبية

ة اإلدارة     ١ دخول ألنظم ة ال عملي
  ٣  ٨٦٫٢٧  ٢٫٥٨ ٨٨  ٤  ٦  ٢٤  .اإللكترونية سهلة وسلسة

سهولة الت     ٢ ة ب صف األنظم صفح تت
  ٤  ٨٠٫٩٣  ٢٫٤١  ٨٢  ٦  ٨  ٢٠  .واالستخدام

ة      ٣ ن األنظم سترجعة م ات الم المعلوم
  م٣  ٨٦٫٢٧  ٢٫٥٨  ٨٨  ٤  ٦  ٢٤  .دقيقة وموثوقة

ة    ٤ ول ألي معلوم ن الوص يمك
  م٣  ٨٦٫٢٧  ٢٫٥٨  ٨٨  ٤  ٦  ٢٤  .واسترجاعها بسهولة

ان     ٥ ية األم ة خاص وفر األنظم ت
  ٥  ٧٦٫٤٧  ٢٫٢٩  ٧٨  ١٠  ٤  ٢٠  .والخصوصية لمستخدميها
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  االستجابات

   اإلداريةالمتطلبات-١ م
  نعم

الي 
حد 
  ما

  ال
الوزن 
  المرجح

المتوسط 
  المرجح

القوة 
  الترتيب  النسبية

ة      ٦ ن األنظم سترجعة م ات الم المعلوم
  ٦  ٧٤٫٥٠  ٢٫٢٣  ٧٦  ١٢  ٢  ٢٠  .مالئمة الحتياجات العمل

ات    ٧ ة للبيان سخ احتياطي د ن توج
  ٢  ٩٦٫٠٧  ٢٫٨٨  ٩٨  -  ٤  ٣٠  .والمعلومات في حال فقدانها

  ١  ١٠٠  ٣٫٠٠  ١٠٢  -  -  ٣٤  .تيح األنظمة متابعة سير العمل  ٨

   %)٨٥,٧٨( همية النسبية للبعداأل)                  ٧٠٠( الوزن المرجح
حيث جـاء   : باستقراء الجدول السابق نجد أن العبارات جاءت وفق الترتيب التالي         

ومتوسـط  ) ١٠٢(في الترتيب األول تيح األنظمة متابعة سـير العمـل بـوزن مـرجح                
 مـشاط  وباطويــل   ليه دراسة   إوهذا ما أشارت    %) ١٠٠( وقوة نسبية %) ٣,٠٠(مرجح

ضمان تنفيـذ وتطبيـق   (أهم مميزات تطبيق اإلدارة اإللكترونية ما يلـي      أنه من    )٢٠٠٥(
اللوائح واألنظمة، ضمان تطبيق وتفعيل الهيكل التنظيمي وإمكانية المتابعة، تكامل النظام مع       
أنظمة وقواعد البيانات الخاصـة بشؤون الموظفين والمالية والمـشتريات، تغييـر نمـط             

، وهـذا   )ائل التقليدية وذلك من خالل التحول اإللكتروني      التعامـل مـع المعـامالت بالوس   
بضرورة االنتقال نحـو اإلدارة اإللكترونيـة فـي          )٢٠١٩( دراسة األقرع    ما أكدته أيضا  

المؤسسات الحكومية نظرا ألهميتها في رفع مستويات األداء وتعزيز كفاءة العمـل اإلداري        
لكتروني ة تسهم في تطوير العمـل  التي أكدت علي أن اإلدارة اإل) ٢٠٠٦(دراسة غنـيم   و

 التـي توصـلت الـي أن اإلدارة    Felck  (2010)اإلداري بدرجة عاليــة، ودراسـة   
اإللكترونية تخفف من عبء العمل علي رؤساء األقسام، وتسرع من وتيرة العمـل وتقلـل               
األخطاء، وجاء في الترتيب األخير المعلومات المسترجعة من األنظمة مالئمة الحتياجـات            

  %).٧٤,٥٠(وقوة نسبية  )%٢,٢٣( ومتوسط مرجح )٧٦(العمل بوزن مرجح 
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يوضح المتطلبات البشرية لتطبيق اإلدارة اإللكترونية لرفع كفـاءة األداء           )٤(جدول رقم   
الوظيفي للمنظم االجتماعي بإدارة خدمة المواطنين بالتأمين الصحي بمدينة المنـصورة           

  )٣٤( ن                                                                بمحافظة الدقهلية
  م  االستجابات

الي حد   نعم   البشريةالمتطلبات-٢  
  ما

  ال
الوزن 
 المرجح

المتوسط 
  المرجح

القوة 
  الترتيب  النسبية

ي      ١ املون عل ادات والع دريب القي ط لت اك خط هن
  ٣  ٨٩٫٢١  ٢٫٦٧  ٩١  ٢  ٧  ٢٥  . اإلدارة اإللكترونيةمهارات تطبيق

  ٢  ٩٤٫١١  ٢٫٨٢  ٩٦  ٢  ٢  ٣٠  .توفير قاعات لتدريب االخصائيين االجتماعين  ٢
املون          ٣ ادات والع ة للقي تحديد االحتياجات التدريبي

  م٣  ٨٩٫٢١  ٢٫٦٧  ٩١  ٢  ٧  ٢٥  .الالزمة لتطبيق برامج اإلدارة اإللكترونية

رامج        ٤ ائمين بب ي الق ابي عل ب الرق ز الجان تعزي
  ٤  ٧٥٫٤٩  ٢٫٢٦  ٧٧  ٩  ٧  ١٨  .يةتطبيقات اإلدارة اإللكترون

ات    ٥ رامج والتطبيق داد الب الخبراء إلع تعانة ب االس
  ١  ١٠٠  ٣٫٠٠  ١٠٢  -  -  ٣٤  .الخاصة باإلدارة اإللكترونية

ة      ٦ شرية الالزم وادر الب ن الك افي م دد ك وفير ع ت
  م١  ١٠٠  ٣٫٠٠  ١٠٢  -  -  ٣٤  .لتطبيق برامج اإلدارة اإللكترونية

ادات   تصميم برامج تقييمية عن مد   ٧ ي استفادة القي
  ٣  ٨٩٫٢١  ٢٫٦٧  ٩١  ٢  ٧  ٢٥  .اإلدارة اإللكترونية والعاملين من خالل أداءهم

ة       ٨ رارات المنظم ا بإصدار الق ادات العلي ام القي قي
  ١م  ١٠٠  ٣٫٠٠  ١٠٢  -  -  ٣٤  .لتطبيق اإلدارة اإللكترونية

 %)٩٢,٠٣( األهمية النسبية للبعد  )            ٧١٥(الوزن المرجح
حيث جـاء   : ء الجدول السابق نجد أن العبارات جاءت وفق الترتيب التالي         باستقرا

في الترتيب األول االستعانة بالخبراء إلعـداد البـرامج والتطبيقـات الخاصـة بـاإلدارة               
اإللكترونية ، توفير عدد كافي من الكـوادر البـشرية الالزمـة لتطبيـق بـرامج اإلدارة                 

صدار القرارات المنظمة لتطبيق اإلدارة اإللكترونية بوزن       اإللكترونية، قيام القيادات العليا بإ    
%) ١٠٠(وقوة نسبية مـشترك     %) ٣,٠٠(ومتوسط مرجح مشترك    ) ١٠٢(مرجح مشترك   

  حيث توصلت إلى عدة نتـائج مـن أهمها       )٢٠١٠(الدوسري  وهذا ما أكدت علية دراسة      
ـ          ( ـة اإللكترونيـة،   ضرورة تطوير البنية التحتية في مجتمـع الدراسـة، وتــوفير البيئ

وتوعية وتهيئة الكوادر البشرية علميا وتقنيا للتعامل وقبـول هــذا النـوع مـن اإلدارة               
الحديثة، االتجاه اإليجابي نحو تطبيــق اإلدارة اإللكترونيــة، واالتفـاق علـى آثارهـا        

 التي أكدت علي أهمية وجود كوادر بشرية جيدة تجيـد           )٢٠١٢(بكري  ودراسة  ) اإليجابية
 التي توصال الـي     )٢٠١٨(  العقابي، والربيعي  دام التقنية الحديثة المتطورة، ودراسة    استخ

ضرورة إعداد خطط فعالة لتدريب وتأهيل القيادات اإلدارية على ضرورة التحـول نحـو              
تطبيق اإلدارة اإللكترونية، وجاء في الترتيب األخير تعزيز الجانب الرقابي علي القـائمين             

وقـوة  %) ٢,٢٦( ومتوسط مرجح ) ٧٧(رة اإللكترونية بوزن مرجح     ببرامج تطبيقات اإلدا  
  %).٧٥,٤٩( نسبية
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يوضح المتطلبات التقنية لتطبيق اإلدارة اإللكترونية لرفع كفاءة األداء ) ٥(جدول رقم 
الوظيفي للمنظم االجتماعي بإدارة خدمة المواطنين بالتأمين الصحي بمدينة المنصورة 

 )٣٤(                                             ن          بمحافظة الدقهلية
  م  االستجابات

   المتطلبات التقنية-٣
  نعم

الي 
حد 
  ما

  ال
الوزن 
  المرجح

المتوسط 
  المرجح

القوة 
  الترتيب  النسبية

ات       ١ ن االحتياج ات ع داد دراس تم اع ي
ق  ة لتطبي رامج الالزم اإلدارة  والب

  .اإللكترونية

٥  ٧٦٫٤٧  ٢٫٢٩  ٧٨  ١٠  ٤  ٢٠  

  ٢  ٩٦٫٠٧  ٢٫٨٨  ٩٨  -  ٤  ٣٠  .توفير أجهزة حاسوب كافية للعاملين  ٢
ن     ٣ وبية م زة الحاس ات االجه وفير متعلق ت

  .طابعات ووسائل حفظ المعلومات
٣  ٩١٫١٧  ٢٫٧٣  ٩٣  -  ٩  ٢٥  

رامج      ٤ ة والب شبكة الداخلي وفير ال ت
  .والتطبيقات المتعلقة بعملية التطبيق

١  ١٠٠  ٣٫٠٠  ١٠٢  -  -  ٣٤  

 موقع الكتروني بالهيئة علي شبكة    توفير  ٥
  .االنترنت يتم تحديثه باستمرار

  م١  ١٠٠  ٣٫٠٠  ١٠٢  -  -  ٣٤

ادات       ٦ ين االدارات والعي سيق ب تم التن ي
دريب    رامج الت ع ب د وض ا عن ة له التابع

  .علي اإلدارة االلكترونية

٤  ٨٢٫٣٥  ٢٫٤٧  ٨٤  ٤  ١٠  ٢٠  

ة      ٧ شبكة الداخلي صيانة لل رامج ال وفير ب ت
  .  التطبيقات المستخدمة ووالبرامج 

  م٢  ٩٦٫٠٧  ٢٫٨٨  ٩٨  -  ٤  ٣٠

ة       ٨ رامج التدريبي ات عن ال وافر المعلوم ت
ي   ب اآلل ات الحاس ع برمجي ل م للتعام

  .لجميع من يطلبها باإلدارة

  م٣  ٩١٫١٧  ٢٫٧٣  ٩٣  -  ٩  ٢٥

  %)٩١,٦٦(األهمية النسبية للبعد)                     ٧٤٨( الوزن المرجح
حيـث جـاء فـي      : سابق نجد أن العبارات جاءت وفق الترتيب التـالي        باستقراء الجدول ال  

الترتيب األول توفير الشبكة الداخلية والبرامج والتطبيقات المتعلقة بعملية التطبيـق، تـوفير    
موقع الكتروني بالهيئة علي شبكة االنترنت يتم تحديثه باستمرار بـوزن مـرجح مـشترك            

وهذا ما توصلت %) ١٠٠( نسبية مشتركة وقوة%) ٣,٠٠(ومتوسط مرجح مشترك  ) ١٠٢(
 وجود اتجاهات ايجابية نحو استخدام التكنولوجيا في اإلدارة Totolo (2011)اليه دراسة 

، وأن معظم األعمال تتمحور حول استقبال البيانات وتخزينها ومعالجتهـا، إضـافة الـي               
رات للتواصـل مـع     استخدام تقنيات اإلنترنت والبريد االلكترون بمكتب المديرين والمـدي        

 حيث توصلت الدراسة إلـى      Oyedemi(2015(اإلدارة العليا والمجتمع المحلي ،ودراسة    
ضرورة توفير عدد كاف من وسائل االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات للمدارس من قبـل             
الحكومة وأولياء األمور، والعمل على تقديم التمويل الكـافي للمـدارس إلمـدادها بـشبكة          

ئل االتصاالت الحديثة، وجاء في الترتيب األخير يتم اعداد دراسـات عـن             االنترنت ووسا 
ومتوسـط  ) ٧٨(االحتياجات والبرامج الالزمة لتطبيق اإلدارة اإللكترونية  بوزن مـرجح           

  %).٧٦,٤٧(وقوة نسبية%) ٢,٢٩(مرجح
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يوضح المتطلبات المالية لتطبيق اإلدارة اإللكترونية لرفع كفاءة األداء  )٦(جدول رقم 
مدينة المنصورة الوظيفي للمنظم االجتماعي بإدارة خدمة المواطنين بالتأمين الصحي ب

  )٣٤(                                                            نبمحافظة الدقهلية
   المتطلبات المالية-٤  م  االستجابات

د الي ح  نعم
  ال  ما

الوزن 
  المرجح

المتوسط 
  المرجح

القوة 
  النسبية

  الترتيب

ق اإلدارة         ١ رصد موازنة لخطة تطبي
  ٤  ٨٣٫٣٣  ٢٫٥٠  ٨٥  -  ٥  ٢٥  .اإللكترونية في الهيئة

شراء     ٢ افي ل الي الك دعم الم وفير ال ت
رامج   وبية والب زة الحاس أجه

  .والتطبيقات الحديثة
١٤  ٢٠  -  

٣  ٨٦٫٢٧  ٢٫٥٨  ٨٨  

وير      ٣ ة لتط ادات المالي وفير االعتم ت
  ٥  ٧٦٫٤٧  ٢٫٢٩ ٧٨  -  ١٢  ١٨  .ةالبرامج المستخدمة في الهيئ

ة       ٤ توفير المخصصات المالية الالزم
  م٤  ٨٣٫٣٣  ٢٫٥٠  ٨٥  -  ١٤  ٢٠  .للربط الشبكي في الهيئة

ة       ٥ توفير المخصصات المالية الالزم
ا و   املين داخلي ل الع دريب و تأهي لت

  .خارجيا 
٣٠  -  -  

٢  ٨٨٫٢٣  ٢٫٦٤  ٩٠  

ب     ٦ ادي المناس دعم الم وفير ال ت
  م٣  ٨٦٫٢٧  ٢٫٥٨  ٨٨  -  ١٤  ٢٠  .حاسوبيةلصيانة االجهزة ال

تخصيص حوافز ومكافآت للعاملين      ٧
  ١  ١٠٠  ٣٫٠٠  ١٠٢  -  -  ٣٤  .بتلك البرامج

راء      ٨ رصد مبالغ مالية لالستعانة بخب
  ٢م  ٨٨٫٢٣  ٢٫٦٤  ٩٠  -  ٤  ٣٠  .في مجال اإلدارة اإللكترونية

  %)٨٦,٥١(ة للبعداألهمية النسبي)                                ٧٠٦( الوزن المرجح
حيث جـاء   : باستقراء الجدول السابق نجد أن العبارات جاءت وفق الترتيب التالي         

) ١٠٢(في الترتيب األول تخصيص حوافز ومكافآت للعاملين بتلك البرامج بوزن مـرجح             
إبراهيم وأخـرون،    (وهذا ما أكدت علي   %) ١٠٠( وقوة نسبية %) ٣,٠٠( ومتوسط مرجح 

فز جيدة للمتميزين في مجال العمل االلكترونـي، وجـاء فـي             ضرورة توافر حوا   )٢٠١٢
الترتيب األخير توفير االعتمادات المالية لتطوير البرامج المستخدمة في الهيئة بوزن مرجح            

  %).٧٦,٤٧(وقوة نسبية%) ٢,٢٩( ومتوسط مرجح) ٧٨(
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األداء يوضح المتطلبات األمنية لتطبيق اإلدارة اإللكترونية لرفع كفاءة ) ٧(جدول رقم 
بمدينة المنصورة الوظيفي للمنظم االجتماعي بإدارة خدمة المواطنين بالتأمين الصحي 

  )٣٤(ة                                                            نبمحافظة الدقهلي
  االستجابات

  المتطلبات األمنية-٥  م
الي حد   نعم

  ال  ما
الوزن 
  المرجح

المتوسط 
  المرجح

القوة 
  الترتيب  النسبية

تتوفر التشريعات التي تساهم في   ١
  ٣  ٩٦٫٠٧  ٢٫٧٦  ٩٤  -  ٨  ٢٦  .اإلدارة اإللكترونية عملية تطبيق

اصدار اللوائح التي تتضمن سرية   ٢
المعلومات في نظام اإلدارة 

  .اإللكترونية
١٤  ٢٠  -  

٥  ٨٢٫٢٧  ٢٫٥٨  ٨٨  

وضع التشريعات التي تعمل علي   ٣
ات في ظل حماية أمن نظام المعلوم
  .العمل باإلدارة اإللكترونية

١٤  ٢٠  -  
  م٥  ٨٢٫٢٧  ٢٫٥٨  ٨٨

وجود رقابة مستمرة لضمان   ٤
االستفادة من التدريب علي اإلدارة 

  .اإللكترونية 
٤  ٣٠  -  

٢  ٩٦٫٠٧  ٢٫٨٨  ٩٨  

تغيير السياسات المؤسسية التقليدية   ٥
المتعلقة بالعمل اإلداري بما يتناسب 

  .اإلدارة اإللكترونية  مع
١٢  ٢٢  -  

٤  ٨٨٫٢٣  ٢٫٦٤  ٩٠  

تتوافر تشريعات تجرم اختراق قواعد   ٦
  ٣  ٩٢٫١٥  ٢٫٧٦  ٩٤  -  ٨  ٢٦  .بيانات اإلدارة اإللكترونية

وجود لجنة تضع الخطط وتتابع   ٧
  م٢  ٩٦٫٠٧  ٢٫٨٨  ٩٨  -  ٤  ٣٠  .تطبيق اإلدارة اإللكترونية

تخصيص فريق أمني تابع لإلدارة   ٨
  ١  ١٠٠  ٣٫٠٠  ١٠٢  -  -  ٣٤  .لمتابعة متطلباتها األمنية 

  %)٩٢,٥١(األهمية النسبية للبعد)                            ٧٥٢(الوزن المرجح
حيث جاء في : باستقراء الجدول السابق نجد أن العبارات جاءت وفق الترتيب التالي

الترتيب األول تخصيص فريق أمني تابع لإلدارة لمتابعة متطلباتها األمنية بوزن مرجح 
، وجاء في الترتيب األخير اصدار %)١٠٠(وقوة نسبية%) ٣,٠٠( توسط مرجحوم) ١٠٢(

اللوائح التي تتضمن سرية المعلومات في نظام اإلدارة اإللكترونية، وضع التشريعات التي 
تعمل علي حماية أمن نظام المعلومات في ظل العمل باإلدارة اإللكترونية بوزن مرجح 

  %).٨٢,٢٧(وقوة نسبية مشتركة%) ٢,٥٨(ومتوسط مرجح مشترك ) ٨٨(مشترك 
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 للمنظم الوظيفي األداء كفاءة لرفع اإللكترونية اإلدارة  اسهامات تطبيق)٨(جدول رقم 
 الدقهلية بمحافظة المنصورة بمدينة الصحي بالتأمين المواطنين خدمة بإدارة االجتماعي

    )٣٤(ن
  االستجابات

  م
 اإللكترونية اإلدارة اسهامات تطبيق

 للمنظم وظيفيال األداء كفاءة لرفع
  االجتماعي

الي   نعم 
حد 
  ما

المتوسط   ال 
  المرجح

الوزن 
  النسبي

األهمية 
  الترتيب  النسبية

تساهم في أداء المنظم ألعماله الوظيفة   ١
  .بالكفاءة المطلوبة

١  ١٠٠  ٣٫٠٠  ١٠٢  -  -  ٣٤  

  ٢  ٩٦٫٠٧  ٢٫٨٨  ٩٨  -  ٤  ٣٠  .تساهم في تقليل معدالت األخطاء  ٢
اهم في تحسين االتصاالت الداخلية تس  ٣

والخارجية بين االدارة والعيادات التابعة 
  . لها 

  م١  ١٠٠  ٣٫٠٠  ١٠٢  -  -  ٣٤

تساهم في سرعة انجاز العمل بدقة كبيرة   ٤
  . مع توفير الوقت والجهد

  م١  ١٠٠  ٣٫٠٠  ١٠٢  -  -  ٣٤

تساهم في تحفيز روح اإلبداع والتطوير   ٥
  .الذاتي للمنظم االجتماعي

  م١  ١٠٠  ٣٫٠٠  ١٠٢  -  -  ٣٤

تساهم في تدريب المنظم االجتماعي علي   ٦
  .مهام جديدة

  م٢  ٩٦٫٠٧  ٢٫٨٨  ٩٨  -  ٤  ٣٠

تساهم في تحقيق الشفافية واتاحة   ٧
  .المعلومات بسهولة ويسر

  م١  ١٠٠  ٣٫٠٠  ١٠٢  -  -  ٣٤

تقليل األعباء اإلدارية الملقاة علي عاتق   ٨
  .المنظم االجتماعي

  م٢  ٩٦٫٠٧  ٢٫٨٨  ٩٨  -  ٤  ٣٠

تساهم في خفض معدالت الصراع و   ٩
  .النزاع  داخل المنظمة

  م١  ١٠٠  ٣٫٠٠  ١٠٢  -  -  ٣٤

 التي المشاكل علي التغلب في تساهم  ١٠
  .األداء مستوي تخفض

  م١  ١٠٠  ٣٫٠٠  ١٠٢  -  -  ٣٤

  %)٩٨,٨٢(للبعد النسبية                 األهمية)            ١٠٨٨(المرجح الوزن
 جاء حيث: التالي الترتيب وفق جاءت العبارات أن نجد ابقالس الجدول باستقراء  

 تقليل في تساهم المطلوبة، بالكفاءة الوظيفة ألعماله المنظم أداء في تساهم األول الترتيب في
 والجهد، الوقت توفير مع كبيرة بدقة العمل انجاز سرعة في تساهم ، األخطاء معدالت
 الشفافية تحقيق في تساهم االجتماعي، للمنظم ذاتيال والتطوير اإلبداع روح تحفيز في تساهم
 داخل  النزاع و الصراع معدالت خفض في تساهم ويسر، بسهولة المعلومات واتاحة

 مرجح مشترك األداء بوزن مستوي تخفض التي المشاكل علي التغلب في تساهم المنظمة،
 في ، وجاء%)١٠٠(نسبية مشتركة وقوة%) ٣,٠٠(مرجح مشترك  ومتوسط) ١٠٢(

 والعيادات االدارة بين والخارجية الداخلية االتصاالت تحسين في تساهم األخير الترتيب
 تدريب في تساهم، االجتماعي المنظم عاتق علي الملقاة اإلدارية األعباء لها، وتقليل التابعة
 مشترك مرجح ومتوسط) ٩٨ (مشترك مرجح جديدة بوزن مهام علي االجتماعي المنظم

  %) .٩٦٫٠٧(نسبية مشتركة وقوة%) ٢,٨٨(
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يوضح معوقات تطبيق اإلدارة اإللكترونية لرفع كفاءة األداء الوظيفي ) ٩(جدول رقم 
للمنظم االجتماعي بإدارة خدمة المواطنين بالتأمين الصحي بمدينة المنصورة بمحافظة 

  )٣٤(الدقهلية  ن
  االستجابات

  العبارات  م
  نعم

الي 
حد 
  ما

  ال
الوزن 
  المرجح

المتوسط 
  المرجح

القوة 
  الترتيب  ةالنسبي

صعوبات في التعامل مع الحاسـب اآللـي ألداء   ١
  .األعمـال المطلوبة

٢  ٩٤٫١١  ٢٫٨٢  ٩٦  -  ٦  ٢٨  

اعتماد معظم البرامج اإللكترونية والمعلومات   ٢
الموجودة علي شبكات االتصال بالغة 

    .االنجليزية

  م٢  ٩٤٫١١  ٢٫٨٢  ٩٦  -  ٦  ٢٨

ت المالية التي تحتاج عدم وفرة المخصصا  ٣
زمة لتطبيق اليها عملية التدريب والتأهيل الال

  .اإلدارة اإللكترونية

٣  ٨٢٫٢٧  ٢٫٥٨  ٨٨  ٦  ٢  ٢٦  

تحتاج أنظمة اإلدارة اإللكترونية إلى تطوير   ٤
رامج أجهزة الحاسب، وب(البنية التحتية 

  ).التشغيل، وشبكات االتصال 

  م٣  ٨٢٫٢٧  ٢٫٥٨  ٨٨  ٦  ٢  ٢٦

العاملين من تأثير التقنية تخوف بعض   ٥
الحديثة علي مصالحهم وما يترتب عنه من 

  تقليص العمالة

١  ٩٦٫٠٧  ٢٫٨٨  ٩٨  -  ٤  ٣٠  

تمسك قدامي الموظفين بالدفاتر واإلبقاء علي   ٦
  .المستندات الورقية

  م٣  ٨٢٫٢٧  ٢٫٥٨  ٨٨  ٦  ٢  ٢٦

تقادم التقنيات المستخدمة من أجهزة وبرامج   ٧
    .  وشـبكات وغيرهـا

٤  ٨٠٫٣٩  ٢٫٤١  ٨٢  ٦  ٨  ٢٠  

التطوير المستمر ألنظمة اإلدارة اإللكترونية   ٨
    .يحتاج إلى مـوارد  بشرية متخصصة

  م٢  ٩٤٫١١  ٢٫٨٢  ٩٦  -  ٦  ٢٨

التطوير المستمر ألنظمة اإلدارة اإللكترونية  ٩
    .اج إلى تكـاليف مادية باهظة يحت

  م٣  ٨٢٫٢٧  ٢٫٥٨  ٨٨  ٦  ٢  ٢٦

معلومات التي برامج األمان وحماية ال  ١٠
  .تستخدمها العيادات تعتبر غير كافية

٥  ٧٢٫٥٤  ٢٫١٧  ٧٤  ١٠  ٨  ١٦  

  %)٨٧,٦٤(األهمية النسبية للبعد)                         ٨٩٤(الوزن المرجح
حيث جـاء   : باستقراء الجدول السابق نجد أن العبارات جاءت وفق الترتيب التالي         

من تأثير التقنية الحديثة علي مصالحهم وما يترتب        في الترتيب األول تخوف بعض العاملين       
  أبرز العقبات المعوقات Seresht and others) 2008(عنه من تقليص العمالة دراسة

 )٢٠١٨(دراسة الخنيفـر  التي تواجه اإلدارة اإللكترونية هي العوامل الثقافية والتنظيمية و          
المرتبة األولـى، تليهـا المعوقـات       والتي كان أهم نتائجها أن المعوقات المالية جاءت في          

التقنية، ثم المعوقات اإلدارية، ثم المعوقات البشرية، وأخيرا المعوقات التشريعية واألمنيـة،          
، وجاء فـي الترتيـب      %)١٠٠(وقوة نسبية %) ٢,٨٨(ومتوسط مرجح ) ٩٨(بوزن مرجح   

 كافيـة بـوزن     األخير برامج األمان وحماية المعلومات التي تستخدمها العيادات تعتبر غير         
  %).٧٢,٥٤(وقوة نسبية%) ٢,١٧(ومتوسط مرجح) ٧٤(مرجح 
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يوضح المقترحات الالزمة لتطبيق االدارة االلكترونية لرفع كفاءة األداء ) ١٠(جدول رقم 
الوظيفي للمنظم االجتماعي بإدارة خدمة المواطنين بالتأمين الصحي بمدينة المنصورة 

  )٣٤(بمحافظة الدقهلية ن
  االستجابات

الي   نعم  العبارات  م
حد 
  ما

الوزن  ال
المرجح

المتوسط 
  المرجح

القوة 
  الترتيب  النسبية

استخدام البريد اإللكتروني لتبادل الرسائل   ١
والوثائق والمعلومات والبيانات باستخدام 

  .الحاسب

٢  ٩٢٫١٥  ٢٫٧٦  ٩٤  -  ٨  ٢٦  

استخدام تطبيقات الحاسب اآللي المختلفة   ٢
ص، وقواعد البيانات، معالج النصو(مثل 

والجداول اإللكترونية، وبرامج الرسوم، 
  ).والوسائط المتعددة

  ٢م  ٩٢٫١٥  ٢٫٧٦  ٩٤  -  ٨  ٢٦

استخدام برامج المحادثة على اإلنترنت   ٣
والتي تساعد على التحدث مع اآلخرين 

  .عبر مواقع التواصل االجتماعي المختلفة

٣  ٩٠٫١٩  ٢٫٧٠  ٩٢  -  ١٢  ٢٢  

عنكبوتية التي تمثل مركز استخدام الشبكة ال  ٤
المعلومات العالمية حيث يمكن من خاللها 
الحصول على معلومات نصية وسمعية 

  .ومرئية عن طريق التصفح اإللكتروني

  ٣م  ٩٠٫١٩  ٢٫٧٠  ٩٢  -  ١٢  ٢٢

استخدام نظام مجموعات األخبار والتي   ٥
تعمل على ربط مجموعة من األشخاص 
سويًا من خالل قوائم مخصصة لتبادل 

  .هات النظروج

٥  ٨٢٫٣٥  ٢٫٤٧  ٨٤  ٤  ١٠  ٢٠  

استخدام الماسحات الضوئية والكاميرات   ٦
  .الرقمية

٤  ٨٤٫٣١  ٢٫٥٢  ٨٦  ٢  ١٢  ٢٠  

امتالك القدرة على استخدام محركات   ٧
  .البحث اإللكترونية

  م٤  ٨٤٫٣١  ٢٫٥٢  ٨٦  ٢  ١٢  ٢٠

التعامل مع شبكات االتصال المحلية في   ٨
  .تنفيذ المهام اإلشرافية

٦  ٧٦٫٤٧  ٢٫٢٩  ٧٨  ٤  ١٠  ١٨  

توفر مهارة تركيب وصيانة األجهزة   ٩
  .الحاسوبية وملحقاتها وشبكات االتصال

  م٦  ٧٦٫٤٧  ٢٫٢٩  ٧٨  ٤  ١٠  ١٨

تحديث األنظمة اإلدارية بما يتناسب مع   ١٠
  .تطبيق اإلدارة اإللكترونية

١  ٩٨٫٠٣  ٢٫٩٤  ١٠٠  ٤  -  ٣٢  

  %)٨٦,٦٦(داألهمية النسبية للبع)            ٨٨٤(الوزن المرجح
حيث جاء : باستقراء الجدول السابق نجد أن العبارات جاءت وفق الترتيب التالي

في الترتيب األول تحديث األنظمة اإلدارية بما يتناسب مع تطبيق اإلدارة اإللكترونية بوزن 
، وجاء في الترتيب األخير %)٩٨,٠٣(وقوة نسبية%) ٢,٩٤(ومتوسط مرجح) ١٠٠(مرجح 

 االتصال المحلية في تنفيذ المهام اإلشرافية، توفر مهارة تركيب وصيانة التعامل مع شبكات
ومتوسط مرجح ) ٧٨(األجهزة الحاسوبية وملحقاتها وشبكات االتصال بوزن مرجح مشترك 

  %).٧٦,٤٧(وقوة نسبية مشتركة %) ٢,٢٩(مشترك 
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ء الوظيفي يوضح معوقات تطبيق اإلدارة اإللكترونية لرفع كفاءة األدا) ١١(جدول رقم 
للمنظم االجتماعي بإدارة خدمة المواطنين بالتأمين الصحي بمدينة المنصورة بمحافظة 

  )٤٢(                                         نالدقهلية من وجهة نظر العاملين باإلدارة
  االستجابات

  م
 الي  نعم  العبارات  

حد 
  ما

الوزن  ال
  المرجح

المتوسط 
  المرجح

القوة 
  الترتيب  النسبية

صعوبات في التعامل مع الحاسـب اآللـي ألداء   ١
  .األعمـال المطلوبة

١  ١٠٠  ١٫٠٠  ١٢٦  -  -  ٤٢  

اعتماد معظم البرامج اإللكترونية والمعلومات   ٢
الموجودة علي شبكات االتصال بالغة 

    .االنجليزية

٣  ٩٦٫٨٢  ٩٫٦٨  ١٢٢  -  ٤  ٣٨  

 اليها عدم وفرة المخصصات المالية التي تحتاج  ٣
عملية التدريب والتأهيل الالزمة لتطبيق االدارة 

  .اإللكترونية

٤  ٩٤٫٤٤  ٩٫٤٤  ١١٩  ٢  ٣  ٣٧  

تحتاج أنظمة اإلدارة اإللكترونية إلى تطوير   ٤
برامج أجهزة الحاسب، و(البنية التحتية 

  لالتشغيل، وشبكات االتصا

  م٤  ٩٤٫٤٤  ٩٫٤٤  ١١٩  ٢  ٣  ٣٧

التقنية الحديثة تخوف بعض العاملين من تأثير   ٥
علي مصالحهم وما يترتب عنه من تقليص 

    .العمالة

٧  ٨٨٫٨٨  ٨٫٨٨  ١١٢  ٤  ٦  ٣٢  

عدم وفرة المخصصات المالية التي تحتاج اليها   ٦
زمة لتطبيق االدارة عمليات التأهيل الال

    .االلكترونية

  م١  ١٠٠  ١٫٠٠  ١٢٦  -  -  ٤٢

تقادم التقنيات المستخدمة من أجهزة وبرامج   ٧
    .  اوشـبك

  م٤  ٩٤٫٤٤  ٩٫٤٤  ١١٩  ٢  ٣  ٣٧

التطوير المستمر ألنظمة اإلدارة اإللكترونية   ٨
  .يحتاج إلى مـوارد  بشرية متخصصة

      

  م٢  ٩٨٫٤١  ٩٫٨٤  ١٢٤  -  ٢  ٤٠

التطوير المستمر ألنظمة اإلدارة اإللكترونية  ٩
  .يحتاج إلى تكـاليف مادية باهظة

      

٦  ٩٢٫٠٦  ٩٫٢٠  ١١٦  ٢  ٦  ٣٤  

ن وحماية المعلومات التي برامج األما  ١٠
    ر كافيتستخدمها العيادات تعتبر غي

  م٧  ٨٨٫٨٨  ٨٫٨٨  ١١٢  ٤  ٦  ٣٢

  %)٩٤,٨٤(                          األهمية النسبية )١١٩٥(الوزن المرجح 
حيـث جـاء فـي      : باستقراء الجدول السابق نجد أن العبارات جاءت وفق الترتيب التـالي          

في التعامل مع الحاسـب اآللـي ألداء األعمـال المطلوبة، عـدم  الترتيب األول صعوبات    
وفرة المخصصات المالية التي تحتاج اليهـا عمليـات التأهيـل الالزمـة لتطبيـق االدارة               

وقـوة نـسبية    ) ١,٠٠(ومتوسط مـرجح مـشترك    )١٢٦(االلكترونية بوزن مرجح مشترك   
 من تأثير التقنية الحديثة     ، وجاء في الترتيب األخير تخوف بعض العاملين       %)١٠٠(مشتركة

علي مصالحهم وما يترتب عنه من تقليص العمالة، برامج األمان وحماية المعلومات التـي              
ومتوسـط مـرجح    )١١٢( بـوزن مـرجح مـشترك    تستخدمها العيادات تعتبر غير كافي    

        %).٨٨,٨٨( نسبية مشتركة وقوة)٨,٨٨(مشترك
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إللكترونية لرفع كفاءة األداء الوظيفي يوضح مقترحات تطبيق اإلدارة ا) ١٢(جدول رقم 
للمنظم االجتماعي بإدارة خدمة المواطنين بالتأمين الصحي بمدينة المنصورة بمحافظة 

  )٤٢(الدقهلية من وجهة نظر العاملين باإلدارة  ن
  االستجابات

  م
 الي  نعم  العبارات  

حد 
  ما

الوزن  ال
  المرجح

المتوسط 
  المرجح

القوة 
  الترتيب  النسبية

لبريد اإللكتروني لتبادل الرسائل استخدام ا  ١
 والبيانات باستخدام والوثائق والمعلومات

  .الحاسب

  م٢  ٩٨٫٤١  ٩٫٨٤  ١٢٤  -  ٢  ٤٠

استخدام تطبيقات الحاسب اآللي المختلفة   ٢
معالج النصوص، وقواعد البيانات، (مثل 

والجداول اإللكترونية، وبرامج الرسوم، 
  ).والوسائط المتعددة

  م٢  ٩٨٫٤١  ٩٫٨٤  ١٢٤  -  ٢  ٤٠

استخدام برامج المحادثة على اإلنترنت   ٣
والتي تساعد على التحدث مع اآلخرين 

  .عبر مواقع التواصل االجتماعي المختلفة

  م٢  ٩٨٫٤١  ٩٫٨٤  ١٢٤  -  ٢  ٤٠

استخدام الشبكة العنكبوتية التي تمثل   ٤
مركز المعلومات العالمية، حيث يمكن من 
خاللها الحصول على معلومات نصية 

 ومرئية عن طريق التصفح وسمعية
  .اإللكتروني

١  ١٠٠  ١٫٠٠  ١٢٦  -  -  ٤٢  

استخدام نظام مجموعات األخبار والتي   ٥
تعمل على ربط مجموعة من األشخاص 
سويًا من خالل قوائم مخصصة لتبادل 

  .وجهات النظر

  م٢  ٩٨٫٤١  ٩٫٨٤  ١٢٤  -  ٢  ٤٠

استخدام الماسحات الضوئية والكاميرات   ٦
  .الرقمية

٣  ٩٦٫٨٢  ٩٫٦٨  ١٢٢  -  ٤  ٣٨  

امتالك القدرة على استخدام محركات   ٧
  .البحث اإللكترونية

  م٣  ٩٦٫٨٢  ٩٫٦٨  ١٢٢  -  ٤  ٣٨

التعامل مع شبكات االتصال المحلية في   ٨
  .تنفيذ المهام اإلشرافية

  م٢  ٩٨٫٤١  ٩٫٨٤  ١٢٤  -  ٢  ٤٠

توفر مهارة تركيب وصيانة األجهزة  ٩
  .الحاسوبية وملحقاتها وشبكات االتصال

  م٣  ٩٦٫٨٢  ٩٫٦٨  ١٢٢  -  ٤  ٣٨

تحديث األنظمة اإلدارية بما يتناسب مع   ١٠
  .تطبيق اإلدارة اإللكترونية

  م٢  ٩٨٫٤١  ٩٫٨٤  ١٢٤  -  ٢  ٤٠

  %)              ٩٨,٠٩(األهمية النسبية )                          ١٢٣٦(    الوزن المرجح 
حيث جـاء   : يب التالي باستقراء الجدول السابق نجد أن العبارات جاءت وفق الترت        

في الترتيب األول استخدام الشبكة العنكبوتية التي تمثل مركز المعلومات العالميـة، حيـث              
يمكن من خاللها الحصول على معلومات نصية وسمعية ومرئيـة عـن طريـق التـصفح         

، وجاء فـي    %)١٠٠(وقوة نسبية   ) ١,٠٠(ومتوسط مرجح ) ١٢٦(اإللكتروني بوزن مرجح  
ستخدام الماسحات الضوئية والكاميرات الرقميـة، امـتالك القـدرة علـى      الترتيب األخير ا  

استخدام محركات البحث اإللكترونية، توفر مهارة تركيب وصـيانة األجهـزة الحاسـوبية             
وقـوة نـسبية    ) ٩,٦٨(ومتوسط مـرجح  ) ١٢٢(وملحقاتها وشبكات االتصال بوزن مرجح    

)٩٦,٨٢. (%  
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  :النتائج العامة للدراسة : اتاسع
بمتطلبات تطبيق االدارة اإللكترونية لرفـع       متعلقئج المرتبطة بالتساؤل األول ال    تا الن -١

كفاءة األداء الوظيفي للمنظم االجتماعي بإدارة خدمة المواطنين بالتأمين الصحي بمدينة           
  :وهي كالتاليالمنصورة بمحافظة الدقهلية 

  تابعة سير العمـل بـوزن       حيث جاء في الترتيب األول تيح األنظمة م        :المتطلبات اإلدارية
 .وجاء في الترتيب األخير المعلومات المسترجعة من األنظمة مالئمة الحتياجات العمل

  حيث جاء في الترتيب األول االستعانة بـالخبراء إلعـداد البـرامج             :المتطلبات البشرية 
زمـة  والتطبيقات الخاصة باإلدارة اإللكترونية ، توفير عدد كافي من الكوادر البشرية الال           

لتطبيق برامج اإلدارة اإللكترونية، قيام القيادات العليا بإصدار القرارات المنظمة لتطبيـق            
اإلدارة اإللكترونية ،وجاء في الترتيب األخير تعزيز الجانب الرقابي علي القائمين ببـرامج       

 .تطبيقات اإلدارة اإللكترونية 
  لشبكة الداخلية والبرامج والتطبيقات  حيث جاء في الترتيب األول توفير ا      :المتطلبات التقنية

المتعلقة بعملية التطبيق، توفير موقع الكتروني بالهيئة علي شبكة االنترنـت يـتم تحديثـه         
باستمرار بقوة نسبية مشتركة، وجاء في الترتيـب األخيـر يـتم اعـداد دراسـات عـن        

 .االحتياجات والبرامج الالزمة لتطبيق اإلدارة اإللكترونية 
  حيث جاء في الترتيب األول تخصيص حوافز ومكافآت للعاملين بتلـك           : لماليةالمتطلبات ا

البرامج ، وجاء في الترتيب األخير توفير االعتمادات المالية لتطوير البرامج المـستخدمة             
 .في الهيئة 

  حيث جاء في الترتيب األول تخصيص فريق أمني تابع لإلدارة لمتابعة           : المتطلبات األمنية
وجاء في الترتيب األخير اصدار اللوائح التي تتضمن سرية المعلومات          , منية  متطلباتها األ 

في نظام اإلدارة اإللكترونية، وضع التشريعات التي تعمل علي حماية أمن نظام المعلومات             
  . في ظل العمل باإلدارة اإللكترونية 

إللكترونية لرفع االدارة االمتعلق بإسهامات تطبيق   الثانيلنتائج المرتبطة بالتساؤلا - ٢
كفاءة األداء الوظيفي للمنظم االجتماعي بإدارة خدمة المواطنين بالتأمين الصحي بمدينة 

   - :المنصورة بمحافظة الدقهلية
 بالكفاءة الوظيفة ألعماله المنظم أداء في تساهم األول الترتيب في جاء حيث

 مع كبيرة بدقة العمل نجازا سرعة في تساهم ، األخطاء معدالت تقليل في تساهم المطلوبة،
 االجتماعي، للمنظم الذاتي والتطوير اإلبداع روح تحفيز في تساهم والجهد، الوقت توفير
 معدالت خفض في تساهم ويسر، بسهولة المعلومات واتاحة الشفافية تحقيق في تساهم
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 مستوي تخفض التي المشاكل علي التغلب في تساهم المنظمة، داخل  النزاع و الصراع
 بين والخارجية الداخلية االتصاالت تحسين في تساهم األخير الترتيب في ألداء، وجاءا

 االجتماعي، المنظم عاتق علي الملقاة اإلدارية األعباء وتقليل ، لها التابعة والعيادات االدارة
  . جديدة مهام علي االجتماعي المنظم تدريب في تساهم

تطبيق االدارة اإللكترونية لرفـع       بمعوقات متعلق ال ثالثالنتائج المرتبطة بالتساؤل ال    -٣
كفاءة األداء الوظيفي للمنظم االجتماعي بإدارة خدمة المواطنين بالتأمين الصحي بمدينة           

  - :المنصورة بمحافظة الدقهلية
حيث جاء في الترتيب األول تخوف بعض العاملين من تأثير التقنية الحديثة علـي              

يص العمالة من وجهة نظـر االخـصائيين االجتمـاعيين          مصالحهم وما يترتب عنه من تقل     
،وعدم وفرة المخصصات المالية التي تحتاج اليها عمليات التأهيل الالزمة لتطبيـق االدارة             
االلكترونية من وجهة نظر العاملين اإلدارة الطبية، وجاء في الترتيب األخير برامج األمان             

تخوف بعض العـاملين مـن      . تبر غير كافية  وحماية المعلومات التي تستخدمها العيادات تع     
تأثير التقنية الحديثة علي مصالحهم وما يترتب عنه من تقليص العمالة مـن وجـه نظـر                 
االخصائيين االجتماعيين و العاملين باإلدارات الطبية ،برامج األمان وحمايـة المعلومـات            

  .دارات الطبيةالتي تستخدمها العيادات تعتبر غير كافية من وجه نظر العاملين باإل
 لتطبيـق االدارة     لمقتـرح لتـصور ا   با متعلـق ال رابعالالنتائج المرتبطة بالتساؤل     -٤

االلكترونية لرفع كفاءة األداء الوظيفي للمنظم االجتماعي بإدارة خدمة المواطنين بالتأمين    
  :الصحي بمدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية

اإلدارية بما يتناسـب مـع تطبيـق        حيث جاء في الترتيب األول تحديث األنظمة        
استخدام الشبكة العنكبوتية التي تمثل مركز المعلومات العالمية، حيـث          . اإلدارة اإللكترونية 

يـة عـن طريـق التـصفح     يمكن من خاللها الحصول على معلومات نصية وسمعية ومرئ    
فيذ المهـام  وجاء في الترتيب األخير التعامل مع شبكات االتصال المحلية في تن          ،  اإللكتروني

اإلشرافية، توفر مهارة تركيب وصيانة األجهزة الحاسوبية وملحقاتها وشبكات االتصال من           
و استخدام الماسحات الضوئية والكاميرات الرقمية، امتالك القدرة         ,وجهة نظر االخصائيين  

على استخدام محركات البحث اإللكترونية، توفر مهارة تركيب وصيانة األجهزة الحاسوبية           
  .لحقاتها وشبكات االتصال من وجه نظر العاملين باإلدارات الطبيةوم
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التصور المقترح لتطبيق اإلدارة اإللكترونية في إدارة خدمة المواطنين بالتأمين  :عاشرا
  الصحي 

  الصحي بالتأمين المواطنين خدمة إدارة في اإللكترونية اإلدارة لتطبيق المقترح        التصور
دف اليها األهداف التي يه-١

  التصور
 من للمستفيدين الطبية الخـدمات تقديم في اإللكترونية اإلدارة نظم تطبيق 

 . الصحي التأمين
 التأمين داخل اإللكترونية اإلدارة لتطبيق شاملة خطة توفير ضرورة 

 .الصحي
 وتشجيعهم للعاملين اإللكترونية اإلدارة التدريبية الدورات من العديد توفير 

 .اإللكترونية اإلدارة تخدامالس التوجه نحو
 اجهزة وتطوير شراء في الستخدامها المناسبة المالية المخصصات توفير 

 في الطبية الخدمات لتقديم الالزمة الحدية الرقمية واالجهزة االلي الحاسب
 .اإللكترونية اإلدارة تطبيق بغرض الصحي التأمين

 اإللكترونية اإلدارة متطلبات جميع تغطي التي التشريعات استكمال . 
 العاملين قبل من مراعاتها الواجب والقيم لألخالقيات ميثاق وضع 

 اإللكترونية اإلدارة نظم بتطبيق االلتزام نحو مستوياتها بكافة واإلدارة
 يسيئ لمن رادع عقاب ،ووضع الحديثة التكنولوجيا وسائل على باالعتماد
 .الوسائل هذه استخدام

 الفنية الجوانب كافة تغطي بحيث وزاريةال والقرارات القوانين تحديث 
 اسلوب وتحديث تطوير من يمكنه بما الصحي للتأمين والمالية واإلدارية

 .المستفيدين للعمالء الطبية الخدمات تقديم
 المعلومات تكنولوجيا مجال في الجديد عن دورية نشرات إصدار 

 .دامهااستخ وكيفية المطلوب بالشكل معها التعامل وكيفية واالتصاالت
 بحيث الصحي التأمين مستوى على البشرية القوى لتنمية خطة وضع 

 لها، التابعة والعيادات باإلدارات والعاملين الموظفين تشمل تدريب
 تطوير في منها واالستفادة الحديثة التكنولوجيا استخدام على وتدريبهم

 .للمستفيدين الصحي التأمين خدمات
 تطبيق حول والبحوث الدراسات من زيدبالم القيام على الباحثين تشجيع 

 منها واالستفادة عليها للوقوف الصحي التأمين في اإللكترونية اإلدارة نظم
  .للمستفيدين الطبية الخدمات تقديم في

 االجتماعيون االخصائيون   العمل وحدة-٣
 العاملين بإدارة خدمة المواطنين بالتأمين الصحي  

 بالتأمين الدلتا شرق شمال بفرع الصحي للتأمين دلتاال شمال فرع إدارة  التنفيذ مكان-٢
  .الدقهلية محافظة – المنصورة بمدينة الصحي

 تنظيم أهم استراتيجيات-٣
  :المستخدمة المجتمع

  : خالل من وذلك مشكالتها حل على المنظمة قدرة تحسين استراتيجية -١
 اتوالمعلوم والوثائق الرسائل لتبادل اإللكتروني البريد استخدام 

 .اآللي الحاسب باستخدام والبيانات
  النصوص، معالج( مثل المختلفة اآللي الحاسب تطبيقات استخدام 

 والوسائط الرسوم، وبرامج اإللكترونية، والجداول البيانات، وقواعد
 على تساعد والتي اإلنترنت على المحادثة برامج استخدام ،)المتعددة
  .المختلفة االجتماعي التواصل مواقع عبر اآلخرين مع التحدث

 الخاصة الملفات جميع يوثق االلكتروني أرشيف انشاء على العمل 
 .بالمستفيدين

  االجتماعيين األخصائيين أداء لتقيم الكترونية نماذج تصميم ضرورة 
 .الصحي الـتأمين في والعاملين

 الموارد موظفي من المختصة الكوادر تثقيف و بتدريب االهتمام 
 .بعملهم القيام يستطيعوا حتى الصحي مينالتأ في البشرية
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 والمؤتمرات الندوات في والعاملين االجتماعيين األخصائيين إشراك 
 بالدورات تزويدهم طرق عن وذلك فعال بشكل بأعمالهم المتعلقة

 التقني المجال في حديث و جديد هو ما كل على واطالعهم المتخصصة
   .اإللكترونية باإلدارة الخاص

  :خالل من وذلك التشبيك يةاستراتيج -٢
  بالشبكة االتصال لتفعيل التشبيك لمدخل االجتماعي المنظم استخدام 

 طريق عن ومرئية وسمعية نصية معلومات علي للحصول العنكبوتية
 .اإللكتروني التصفح

  االدارة لربط اإللكترونية اإلدارة أنظمة لتفعيل التشبيك واستخدام 
 .عياداتال كذلك لها التابعة باألقسام

  الصحي التأمين ألهداف تفهمهم وزيادة باإلدارة العاملين ثقة تعزيز. 
  المختلفة اإلعالم بوسائل للجمهور واألنظمة القوانين وتفسير شرح. 
  خدمة مكتب إلدارة الداخلي الجمهور مع والتعاون التواصل تقوية 

  .المستفيدين من الخارجي والجمهور الصحي بالتأمين المواطنين
 دور المخطط   :وار المنظم االجتماعيأد

 البيانات جامع  
 الوسيط  
 المنفذ 
 المنسق  

 المجتمع تنظيم أدوات طريقة
  المستخدمة

 االجتماعـات 
  اللجـان 
 النـدوات 
 التدريبية الـدورات 
 المؤتمرات  

  : قائمة المراجع
  :المراجع العربية: أوال

: ، القاهرة٢ية في ضوء اتجاهات اإلدارة المعاصرة، طإدارة المكتبات الجامع ): ٢٠١٢(إبراهيم، سعيد مبروك   
  . المجموعة العربية للتدريب والنشر، مصر

املين ،   ): ٢٠٠٩(أحمد، محمد سمير     دريس الع متطلبات تطوير بجامعة الطائف من وجهة نظر أعضاء هيئة الت
  .دراسات عربية في التربية وعلم النفس، السعودية 

  .مورد، بيروت ، دار العلم للماليينقاموس ال) : ٢٠٠٧(البعلبكي، 
ان ، دار      ): ٢٠١٣(أبو العال، ليلي محمد   ة ،عم الة والحداث ين األص ة ب مفاهيم ورؤي في اإلدارة والقيادة التربوي

  .الجنادرية للنشر والتوزيع ،األردن 
ة العرب       ): ٢٠٠٤(أبو مغايض، يحيى محمد    ة بالمملك ـي المؤسسات العام ـة ف سعودية ،   الحكومـة اإللكتروني ة ال ي

  .رسالة ماجـستير غيـر منشورة، جامعة الملك سعود، الرياض 
  .جامعة أكسفورد:  عربي، لدراسة اللغة اإلنجليزية-قاموس إنجليزي ): ١٩٩٨( أكسفورد

  . تكنولوجيا المعلومات وتحديث التعليم، القاهرة، عالم الكتب): ٢٠٠١(إسماعيل، الغريب زاهر
, مؤتمر لجنة قطاع المعاهد العليا للخدمة االجتماعية, تعليم الخدمة االجتماعية): ١٩٩٣(الجوهري، محمد محمود

  .القاهرة
د   ن محم سين ب سن، ح ق ) : ٢٠٠٩(الح ة والتطبي ين النظري ة ب ة  . اإللكتروني دولي للتنمي ؤتمر ال ل الم ة عم ورق
  .اإلدارية، الرياض

ده ق           عيد عب ريم س د الك دعيس ،عب ـد ، ال سين محمـ ـة ): ٢٠١١(اسم  الحــسن، حــ ـاهيم،  : اإلدارة اإللكترونيـ المفـ
  . الخصائص، المتطلبات، عمان ، مؤسسة الوراق للنشر والتوزيع

الواقع والمعوقات وسبل :الحكومة االلكترونية ): ٢٠٠٤(الحمادي ، بسام عبد العزيز ، والحميضي ،وليد سليمان 
ل مقدمة للندوة الدورية العاشرة المنعقدة بمعهد التطبيق بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ،  عم  

  .اإلدارة العامة ،الرياض ،معهد اإلدارة العامة
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ة    ) : ٢٠١٨(الخنيفر، أمل بنت عبد اهللا     ة العربي الي بالمملك معوقات تطبيق اإلدارة اإللكترونية بوزارة التعليم الع
ة   وء رؤي ي ض سعودية ف ة الترب  ٢٠٣٠ال ة كلي ا، مجل ب عليه بل التغل ر،  وس ة األزه ة، جامع دد(ي : الع

  ).الجزء األول٨٧٨
دمام     ): ٢١٠(الدوسري، دينا سعود   صل، ال ك في ة المل اح  :مدى إمكانية تطبيق اإلدارة اإللكترونية بجامع دار الكف

  .للنشر والتوزيع
مصر تفعيل التعلم االلكتروني في إعداد المعلم بكليات التربية في جمهورية ):  ٢٠٠٨(الزميتي، أحمد وآخرون   

  ) .٤( ، العدد) ٢( العربية، مجلة كلية التربية ببورسعيد، مصر، المجلد 
ة          ): ٢٠٠٠(السوري، إبراهيم جعفر   درات والتنمي اء الق شراكة وبن ي ال ة ف ة  (دور المنظمات األهلية العربي جامع
  .مركز البحوث العربية للدراسات العربية واإلفريقية والتوثيق: الدول العربية

ة   ): ٢٠٢٣( اله بن علي سعيد     الشمراني، عبد  متطلبات اإلدارة اإللكترونية بالمؤسسات التعليمة بالمملكة العربي
  .مجلة البحث العلمي في التربية ، مصر .السعودية 

د اهللا       د اهللا بعيض عب اردة         ). "٢٠١٨(الشهري ،عب دارس محافظة المج ي م ة ف ق اإلدارة اإللكتروني درجة تطبي
  .٢مج. ، مجلة العلوم التربوية والنفسية"  المدرسيوعالقتها بتحسين األداء

  .إلدارة االلكترونية، اإلسكندرية، دار الفكر الجامعي): ٢٠٠٧(الصيرفي، محمد 
ـدة،     ): ٢٠١٠(الكبسي ،آمال علـي   ات بج ة للبن ات التربي متطلبـات ومعوقـات تطبيـق اإلدارة اإللكترونية في كلي

  .امعة الملك عبدالعزيز، جدةرسـالة ماجـستير غيـر    منشورة، ج
مبادئ اإلدارة والنظم أسرار نجاح اإلدارة اليابانية، دار الفكر العربي، دار النهضة : المحسن، تو فيق محمد عبد 

  .العربية، القاهرة
  .إلداء البشري في اإلدارة المحلية ،عمان مركز الكتاب األكاديمي ،األردن ): ٢٠١٨(بن سمشة ،آمال

إدارة الموارد البشرية فيعصر اإلدارة اإللكترونية، مركز الكتاب العربي  ):٢٠١٨(ة  وآخرون بن مرزوق ، عنتر
  .،عمان ، األردن النمر

  .لسان العرب المحيط ، القاهرة ، دار المعارف للنشر والتوزيع  ): ٢٠٠٧(بن منظور
  .ن معجم مصطلحات العلوم االجتماعية، بيروت، مكتبة لبنا): ٢٠٠٥(بدوي، أحمد زكى 

امي   دور س ري ، ب ى       ): ٢٠١٢(بك ة عل ة تطبيقي وظفين ، دراس ـوير أداء الم ي تط ة ف دور اإلدارة االلكتروني
ـة       موظفي كلية االقتصاد واإلدارة بجامعة الملك عبدالعزيز بجدة ، رسالة ماجستير غير منشورة، جامع

  .الملـك عبدالعزيز، جدة
د   د الواح ات عب د عرف اد اهللا ،محم ي    اس) : ٢٠٠٦(ج ل األداء المهن ع وتفعي يم المجتم ي تنظ دعيم ف تراتيجية الت

أوى       ال م ال ب ع األطف شورة    , لألخصائيين االجتماعيين العاملين م ر من وراه غي الة دكت ة   , رس ة الخدم كلي
  .فرع الفيوم, جامعة القاهرة, االجتماعية

تماعي في العمل مع الجماعات متطلبات جودة األداء المهني لألخصائي االج):  ٢٠٠٢(حجازي، نادية عبدالعزيز
بمدارس الدمج، مجلة دراسات في الخدمة االجتماعية والعلوم اإلنسانية، كلية الخدمة االجتماعية، جامعة 

  . حلوان 
نحو موارد بشرية تنافسية، استراتيجيات التدريب والتنمية في القرن الحادي والعشرين، ): ٢٠٠٢(حسنين، سامية 
  .القاهرة
سين   ريم، ح ة ): ٢٠٠٦(ح ادئ اإلدارة الحديث ان   :مب ة، عم ائف المنظم ة، وظ ات االداري ات، العملي دار :النظري
   ٣)م ،( ٢٥)، ع .الحامد

   التطبيقات، عمان، دار–األدوات - المبادئ–التعليم اإللكتروني، الفلسفة ): ٢٠٠٨(حمدي أحمد عبد العزيز 
 دراسة ميدانية ، مجلة كلية -ـودة أداء الجامعة لوظائفها اإلدارة اإللكترونيـة وج): ٢٠٠٩(حويل، إينـاس إبـراهيم 

  .٢ ،ع ٢٥التربية بأسيوط، مج
صطفي  د م اطر، احم ة،   ): ٢٠٠٤(خ ة العام ة والممارس س النظري ة األس ة االجتماعي ات الرعاي اإلدارة ومنظم

  .اإلسكندرية، المكتب الجامعي الحديث
ين    يم أم ضر، نع ة  ): ٢٠١٣(خ ة الالزم ات التدريبي دارس     الحاج ديري الم دي م ة ل اإلدارة اإللكتروني اء ب  لالرتق

  .الثانوية بمحافظة غزة ، رسالة ماجستير غير منشورة ، جامعة األزهر، غزة 
اإلدارة اإللكترونية، الملتقى اإلداري الثاني للجمعية السعودية لإلدارة، القاهرة، مركز ): ٢٠٠٧(رضوان، رأفت 

  .اء المصري ، القاهرةالمعلومات ودعم القرار، مجلس الوزر
ي     ): ٢٠١٠(عقيل محمود محمود    .رفاعي   ين ف ة لمعلم ة المهني متطلبات تطبيق اإلدارة اإللكترونية في األكاديمي

ة ،     جمهورية مصر العربية ،مجلة اإلدارة التربوية ،الجمعية المصرية لتربية المقارنة واإلدارة التعليمي
  .مصر
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:  اإلدارة اإللكترونية ودور ها في تطوير أداء العاملين بالمكتبات الجامعية ):٢٠١٨(وبهلول، آمنة . زريق، إيمان
أم  البواقي،  تخصص  إدارة  المؤسسات  -دراسة ميدانية بالمكتبة  المركزية لجامعة العربي بن  مهيدي

  .الوثائقية،  كلية  العلوم  اإلنسانية واالجتماعية، الجزائر
ي        الت): ٢٠٠١(  سالم، إسماعيل مصطفى  ؤتمر العلم ي الم شور ف ة، بحث من ة االجتماعي عليم المستمر في الخدم

  .كلية الخدمة االجتماعية بحلوان, الرابع عشر
الة     ):  ٢٠١٥( عابد يوسف رجب  ام ،رس اع الع أثر مكونات اإلدارة  اإللكترونية علي فاعلية القرارات في القط

  .ة، غزةماجستير غير منشورة ، كلية التجارة ،الجامعة االسالمي
  .دار السحاب للنشر والتوزيع: نماذج معاصرة، القاهر: اإلدارة اإللكترونية): ٢٠٠٧(عامر، طارق عبد الرؤوف 

اإلدارة اإللكترونية ومـدى تأثيرهـا على مستوى األداء  لدى موظفي مستشفى ): ٢٠١٠(عبدالجبار، شيماء سعيد  
  .منشورة، جامعة الملك عبدالعزيز، جدةجامعة الملـك عبـد العزيز بجدة، رسالة ماجستير غير 

  .  عالم الكتب ، القاهرة –تكنولوجيا التعليم في عصر المعلومات واالتصاالت ): ٢٠٠٤(عبد الحميد زيتون 
ع      ): ٢٠٠٤(عبد الحميد، يسرى شعبان    صائي تنظيم المجتم يم المستمر ألخ المؤتمر    , مقياس التعل شور ب بحث من

  . جامعة حلوان, الث، كلية الخدمة االجتماعيةالعلمي السابع عشر، المجلد الث
د    د، يوسف أحم د الحمي صائيين       ): ٢٠٠٣(عب ة لألخ ة المهني ق التنمي دريبي وتحقي امج ت تخدام برن ين اس ة ب العالق

  .حلوان, مكتبة الخدمة االجتماعية, المؤتمر العلمي السادس عشر, االجتماعيين العاملين بالمدن الجامعية
  .النظرية والتطبيق، دار المهندس للطباعة، القاهرة )تنظيم المجتمع ): ٢٠٠٦(ليم رضاعبد العال ، عبد الح

املين     : أثر اإلدارة اإللكترونية على األداء الوظيفي): ٢٠١٨(عبد المطلب، محمد أسعد   ى الع ة عل دراسة تطبيقي
  .صورة، مصربمستشفى الباطنة التخصصي، كلية التجارة ، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة المن

نماذج ومهارات طريقة تنظيم المجتمع في الخدمة االجتماعية، دار النهضة ): ١٩٩٨( عبد اللطيف،  رشاد أحمد
  . العربية، القاهرة

ب    ) : ٢٠٠٥( عبد الفتاح، محمد  كندرية، المكت ممارسة تنظيم المجتمع في األجهزة والمنظمات االجتماعية، اإلس
  .الجامعي الحديث

  .تكنولوجيا التعليم اإللكتروني، دار الفكر العربي ،القاهرة): ٢٠٠٨(اد عزمي، نبيل ج
ي    ن عل د ب يم، أحم ي      ): ٢٠٠٦(غن ات استخدامها ف ل اإلداري ومعوق ـوير العم ـي تط ـة ف دور اإلدارة اإللكتروني

  .٨١ ،ع ٢١مدارس التعليم العـام للبنـين بالمدينة المنورة، المجلة التربوية ،مج 
  .المنظمات األهلية العربية على مشارف القرن الحادي والعشرين، دار المستقبل العربي، القاهرة:  قنديل، أماني

اني     ي أم امري ف ع       ): ٢٠٠٨(قنديل، وآخرون ،سلوى الع ة للمجتم شبكات، الموسوعة العربي دني وال ع الم المجتم
  .المدني، الشبكة العربية للمنظمات االهلية، دار نوبار للطباعة

  .اإلدارة اإللكترونية، دار رسالن للطباعة والنشر والتوزيع، دمشق ): ٢٠١٢(سف كافي، مصطفي يو
  .المنظمات وأسس إدارتها ،المكتب الجامعي الحديث، االسكندرية ): ١٩٩٩( محمد بهجت كشك،

ة نحو          ):٢٠١٠(محسن، ناصر سعيد   ة اليمني يم بالجمهوري ة والتعل ي وزارة التربي ة ف ادات االداري اتجاهات القي
  . جامعة صنعاء ،اليمن  كلية التربية، طبيق االدارة اإللكترونية رسالة ماجستير غير منشورة،ت

ة  ): ٢٠١٨(محسن ، ناصر سعيد    متطلبات تطبيق اإلدارة اإللكترونية في مجتمع جامعة صناء بالجمهورية اليمني
شورة ،ص           ر من وراه غي الة دكت ة ، رس ة و اإلداري ادات األكاديمي ر القي ة   من وجهة نظ يمن ،مجل نعاء، ال

  . الجامع في لدراسات النفسية والعلوم التربوية ،العدد الثامن
رسالة ماجستير , نحو برنامج تدريبي لرفع كفاءة القيادات المهنية في مراكز الشباب): ٢٠٠٠(محمد أحمد، فضل

  .كلية الخدمة االجتماعية جامعة حلوان, غير منشورة
دالرحمن  ،مشاط، ، عبدالفتاح سليمان، باطويل    ك     ) : ٢٠٠٥(عبد اهللا عب ة المل ة بجامع ات إلدارة اإللكتروني تطبيق

  نحو مجتمع المعرفة، مصر:عبدالعزيز، بحث مقدم إلـى المـؤتمر الدولي الرابع للتعليم باإلنترنت 
رحيم   د ال ى عب اء عل رج، دع ة ،   ): ٢٠١٨( مف ة االجتماعي دمات الرعاي سين خ دخل لتح ة كم اإلدارة االلكتروني

  .  .مجلة العلمية للخدمة االجتماعية ،العدد السابع المجلد األول، الفيوم ،القاهرةال
  :اإلدارة اإللكترونية في): ٢٠١٠(مكاوي، محمد محمود

http://journal.cybrarians.info/index.php?option=com_content&view١٥ 
  .تكنولوجيا التعليم اإللكتروني، دار الفكر العربي ،القاهرة): ٢٠٠٨(جاد عزمي  نبيل ،

  .اإلدارة والمعرفة اإللكترونية ، دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع،عمان):  ٢٠٠٩(نجم، نجم عبود 
ي مركز تطوير األداء للتنمية والنشر ،القاهرة ، التفكير والتخطيط االستراتيج): ٢٠٠٩(هالل ، محمد عبد الغني 

  .مصر 
الة ماجستير          ): ٢٠٠٦(ياسين، إيمان فاروق   ة، رس درتها التنظيمي اء ق ي بن ة ف دور التشبيك بين المنظمات العربي

  .غير منشورة، كلية الخدمة االجتماعية، جامعة حلوان
  .اتها العربية، معهد اإلدارة العامة، الرياضاإلدارة اإللكترونية وأفاق تطبيق): ٢٠٠٥( ياسين، سعد غالب 
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  .أساسيات نظم المعلومات اإلدارية وتكنولوجيا المعلومات دار المناهج، عمان): ٢٠٠٦(ياسين، سعد غالب 
  .اإلدارة اإللكترونية ،دار اليازوري للنشر والتوزيع ،عمان): ٢٠٠٩(سعد غالب  ياسين،
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