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ملخص:
َضفذ َظٍ الضعاؾت الى حؿلُغ الضوء ـلى واقق إلاصاعة إلالنتروهُت في املاؾؿاث الصحُت الفمومُت الجؼائغٍت
وجوضُذ ؤَم املفُقاث التي جدوى صون جعبُقها .وقض جهوهذ الفُىت مً  35مً ؤصل  47بصاعٍا ٌفمل باملؿدكفى ،وجم
اؾخسضام اؾدباهت مهوهت مً  21ـباعة موػـت ـلى  4مداوع.
ومً ؤَم الىخائج التي جوصلذ بليها الضعاؾت ؤن الغئٍا املؿخقبلُت لإلصاعة إلالنتروهُت غير واضحت لضى إلاصاعٍين،
وغُاب الخيؿُق بين املصالح والاقؿام صازل املؿدكفى ،ال ًخم جدضًث وجعوٍغ ألاحهؼة والبرمجُاث الخاصت بىؽم
املفلوماث ،غُاب بغمجُاث الحماًت وامً الكبهاث ،مواحهت إلاصاعٍين صفوبت في الخفامل مق ؤصواث وبغمجُاث إلاصاعة
إلالنتروهُت وطلو عاحق لىقص بغامج الخضعٍب املىاؾبت .ـضم جوفغ املؿدكفى ـلى إلامهاهُاث املالُت الهافُت لخعبُق الاصاعة
إلالنتروهُت.
كلماث مفخاخيت :إلاصاعة إلالنتروهُت ،قعاؿ الصحت الفمومُت ،هؽم املفلوماث.
جصييفاث I18, M15, L86 :JEL
Abstract:
This study aimed to shed light on the reality of E-management in Algerian public health
institutions and to clarify the most important obstacles. The sample study consisted of 35 out of 47
employees working in the hospital, and a questionnaire consisting of 21 phrases distributed over 4
axes was used.
the most important findings of the study is that the future vision of E-management is not
clear to the employees, the absence of coordination between the departments within the hospital, the
hardware and software of IS are not consistently updated, the absence network security software’s,
the employees face difficulties in dealing with E-management tools and software This is due to the
lack of appropriate training programs. The hospital does not have sufficient financial capabilities to
implement E-management.
Keywords: E-management, public health sector, information systems.
JEL Classification Codes : I18, M15, L86
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 .1ملدمت :
ٌكهههض الفههالم جعوعَهها مههظَال فههي قههت املجههاالث زاصههت ملههها املخفلههق بالخنىولوحُهها لغقمُههت ،خُههث ؼهههغ َىهها مصههع ح
الخدوى الغقمي والظي ـجي الاهخقاى مً الخنىولوحُا القضًمت الى ؤزغى حفخمض ملُا ـلى الغقمىت ،والتي ؤخضزذ حغُيرا حظعٍا في
خُ ههاة الاوؿ ههان وـل ههى الص ههىاـاث ف ههي ق ههت املج ههاالث والقعاـ ههاث ،بم هها ف ههي طل ههو الع ههغل والوؾ ههائل وألاصواث الت ههي اـخم ههضث ـليه هها
املىؽماث في بصاعة مكهاعَفهم وحؿهُير ؤـمهالهم ،وحفهض إلاصاعة إلالنتروهُهت ؤخهض ؤَهم مؽهاَغ الخدهوى الغقمهي فهي ـصهغها الحهضًث،
ؤً ههً ؾه ههاَمذ ف ههي جعه ههوٍغ وجدؿه ههين الفملُ ههاث إلاصاعٍه ههت م ههً خُه ههث الؿه ههغـت والففالُ ههت والضقه ههت والخهلف ههت ،وجسخل ه ه ـه ههً إلاصاعة
الخقلُضًت في مونها جخميز بالغوجين والخفقُض والبيروقغاظُت والبغء في ؤصاء املهام وجدقُق ألاَضاف.
وبما ؤن املاؾؿاث الصحُت حفخبر املهان الظي ًقصضٍ املغض الظًً ًبدثون ـً الوقاًت والفالج .ومق جؼاًض الضغوط بكهل
غي ههر مفه ههوص ـل ههى م ههل املاؾؿ ههاث الص ههحُت ف ههي ػم ههً اهدك ههغث فُ ه ألامه هغا املؼمى ههت والوبائُ ههت ،ؤً ههً جض ههاـفذ وؤـ ههضاص املغضه ه
واحؿ ههمذ َ ههظٍ الؼٍ ههاصة بسص ههائص ل ههم جن ههً مخ ههوفغة ف ههي الؿ ههابق زاص ههت فُم هها ًخفل ههق باملعالب ههت باالؾ ههخجابت الؿ هغَفت ملخعلب ههاث
املههواظىين واخخُاحهها هم بافضههافت الههى الخدؿههين فههي حههوصة الخههضماث املقضمههت لهههم ،مههل طلههو فههغ ـلههى صههاواي الق هغاع بًجههاص
الوؾائل والعغل لخلبُت َظٍ الحاحاث ،والظي ؤصى الى جبجي وجعبُق إلاصاعة إلالنتروهُت في املاؾؿاث الصحُت.
مشكلت البدث
ماؾؿ ههاث الص ههحت الفمومُ ههت الجؼائغٍ ههت ولغيرَ هها م ههً املاؾؿ ههاث لِؿ ههذ ف ههي مف ههؼى ـ ههً جل ههو الخغي هراث فالب ههض له هها ؤن
جخبىاَ هها وحؿ ههخسضمها ف ههي جدؿ ههين مؿ ههخوى ح ههوصة ز ههضما ها ،مم هها ًجبرَ هها ـل ههى ؤن جص ههبذ معلف ههت وـامل ههت بنُفُ ههت اؾ ههخسضام جل ههو
ألاصواث والوؾائل الغقمُت التي جوفغَا إلاصاعة إلالنتروهُت .ومً َىا ًإحي الؿااى الخالي:
ما واكع جطبيم إلادارة إلالكتروهيت بمضدشفى الشهيد عضلي مدمد بمديىت عين امللح واليت املضيلت؟
فرضياث البدث
َ ىاك فغول طاث صاللت بخصائُت بين آعاء املبدوزين خوى املخعلباث إلاصاعٍت لإلصاعة إلالنتروهُت.
َ ىاك فغول طاث صاللت بخصائُت بين آعاء املبدوزين خوى املخعلباث الخقىُت لإلصاعة إلالنتروهُت
َ ىاك فغول طاث صاللت بخصائُت بين آعاء املبدوزين خوى املخعلباث البكغٍت لإلصاعة إلالنتروهُت
َ ىاك فغول طاث صاللت بخصائُت بين آعاء املبدوزين خوى املخعلباث املالُت لإلصاعة إلالنتروهُت
أهميت البدث
جخمثل ؤَمُت الضعاؾت في مونها جداوى ان حؿلغ الضوء ـلى إلاصاعة إلالنتروهُهت ومفُقا هها بقعهاؿ الصهحت الفمومُهت
بههالجؼائغ ،وَههظا قصههض صفههق ؤاههحاب الق هغاع الههى ضههغوعة وخخمُههت جبجههي عقمىههت وجعههوٍغ قعههاؿ الصههحت الفمومُههت وموالبههت الخغُيههر
والخد ههوى الغقم ههي ال ههظي ًج ههغي ف ههي ؾ ههائغ الف ههالم ،وطل ههو م ههً ؤح ههل الغف ههق م ههً ح ههوصة الخ ههضماث املقضم ههت والحف ههاػ ـل ههى ا ههحخ
وجدؿين ججغبت املغٍض.
أهداف البدث
 حؿلُغ الضوء ـلى إلاصاعة إلالنتروهُت وـلى ؤَم مهوهتها
 الوقوف ـلى ؤَم املفُقاث التي جواح إلاصاعة إلالنتروهُت بماؾؿاث الصحت الفمومُت
 الخفغٍ بإَمُت إلاصاعة إلالنتروهُت البالغت في جوفير الوقذ والجهض والخهلفت لهل املؿخسضمين.
 جوـُت ألاظغاف الفاـلت في الجامفهت الجؼائغٍهت ولهظا املؿهخسضمين لهإلصاعة إلالنتروهُهت مهً ؤحهل لفهذ اهدبهاَهم بماَُهت
إلاصاعة إلالنتروهُت وفوائضَا.
مـ ـىهج البد ــث :ج ههم اؾ ههخسضام امل ههىتح الوص ههفي الخدلُل ههي م ههً ز ههالى اؾ ههخسضام ؤؾ ههالُب إلاخص ههاء الوص ههفي ال ههظي اـخم ههض ـل ههى
املخوؾههعاث والاهدغافههاث املفُاعٍههت فههي اؾههدباهت مهوهههت مههً ؤعتههق مدههاوع ،جههم جوػَفههها ـلههى ـُىههت قصههضًت مههً الاصاعٍههين بمؿدكههفى
الكهُض ـؿلي مدمض بمضًىت ـين امل ح والًت املؿُلت.
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خدود زماهيت :جمثلذ في ؾىت .2022
 .4ماهيت إلادارة إلالكتروهيت
 1.4حعريف إلادارة إلالكتروهيت:
إلاصاعة إلالنتروهُ ههت ولغيرَ هها م ههً املص ههع حاث ًوح ههض خوله هها النثي ههر م ههً ألاصبُ ههاث الت ههي اهخجه هها املسخص ههون ف ههي املج ههاى،
وبالخالي ًيخج لضًىا النثير مً الخفغٍفاث واملفاَُم ،وَىا ؾىداوى خصغ ؤَم جلو الخفاعٍ .
حفه ههغف إلاصاعة إلالنتروهُه ههت ـله ههى ؤنهه هها مىتجُه ههت بصاعٍه ههت حضًه ههضة جقه ههوم ـله ههى الاؾه ههدُفاب والاؾه ههخسضام ال ه هواعي لخقىُه ههاث
املفلوماث والاجصاى في مماعؾت وؼائ إلاصاعة ألاؾاؾُت في ماؾؿاث الفوملت والخغير املؿخمغ) .الؿلمي)p. 349 ,2001 ,
وهههي اؾههخسضام هؽههم املفلومههاث وقههبهاث الحاؾههوب والاجصههاالث فههي جىفُههظ املهههام وألاـمههاى إلاصاعٍههت ،مههق الحههغ ـلههى جبؿههُغ
إلاحغاءاث وضمان زصوصُت ؤمً املفلوماث)Laidi & Laidi, 2020, pp. 236-258) .
وٍمنههً حفغٍفههها ؤًض هها ـلههى انه هها مىؽومههت جقىُههت ق ههاملت جسخل ه ؤوك ههعتها ـههً ؤوكههعت إلاصاعة الخقلُضً ههت ،مونههها جمث ههل
مىفعف هها لبي هرا وق ههامال لجمُ ههق املج ههاالث إلاوؿ ههاهُت ،الاحخماـُ ههت ،الاقخص ههاصًت ،إلاهخاحُ ههت والخعوٍغٍ ههت ،وَ ههظا م ههً ؤح ههل جق ههضًم
ؤفضل الخضماث قُاؾا بما جقضم إلاصاعة الخقلُضًت) .الغػال(pp. 456-476 ,2019 ,
ؤي ان إلاصاعة إلالنتروهُههت جلههو الفملُههاث إلاصاعٍههت القائمههت ـلههى الخنىولوحُهها )الاهترهههذ ،هؽههم املفلومههاث ،البرمجُههاث،
ألاحهههؼة الغقمُههت( ،وحؿههخسضم فههي جإصًههت املهههام والوؼههائ وإلاحهغاءاث والفملُههاث إلاصاعٍههت مههً جسعههُغ وجىؽههُم وجوحُه وعقابههت،
بففالُت وصقت ؤـلى مً جلو الخقلُضًت.
 4.4مميزاث وخصائص إلادارة إلالكتروهيت
لههإلصاعة إلالنتروهُههت الفضًههض مههً الخصههائص واملمي هزاث التههي ججفههل جبجههي ججؿههُضَا فههي إلاصاعاث ؤم هغا خخمُهها وضههغوعٍا،
هظلغ ملها) :عضوان)p. 4 ,2004 ,
• بصاعة ومخابفت ألاقؿام واملصالح املسخلفت للماؾؿت ولإنها وخضة مغلؼٍت مترابعت مق بفضها؛
• جغليز هقعت اجساط القغاع في هقاط الفمل الخاصت بها مق بـعاء صـم ؤلبر في مغاقبتها؛
• ججمُههق البُاهههاث مههً مصههاصعَا ألاصههلُت بصههوعة موخههضة )قاـههضة البُاهههاث( .وجقلههُص مفوقههاث اجسههاط الق هغاع ـههً
ظغٍق جوفير البُاهاث وعبعها؛
• الههخفلم املؿههخمغ وبىههاء املفغفههت )مههً زههالى حكههنُل زهغائغ املفغفههت وبالخههالي بوكههاء طالههغة املىؽمههت( ،وػٍههاصة التهرابغ
بين الفاملين وإلاصاعة الفلُا ومخابفت وبصاعة مافت املواعص بىجاـت؛
• جوؼُ جنىولوحُا املفلوماث والاجصاى مً ؤحل صـم وبىاء زقافت ماؾؿُت بًجابُت لضى مافت الفاملين ،وطلهو
مههً زههالى جههوفير قىههواث اجصههاى ففالههت لىقههل املكههامل والاوكههغاالث والاقتراخههاث مههً ؤي مؿههخوى فههي املاؾؿههت الههى
آزغ؛
• جوفير البُاهاث واملفلوماث بصوعة آهُت للمؿخفُضًً؛
• ؾهولت ـملُت الغقابت وجوفير ميزة الؿغٍت والخصوصُت ومىق خضور ؤي حؿغٍب للبُاهاث واملفلوماث وصولها الهى
املهان الخعإ؛
• الخسفهُض مههً الخهههالُ وطلههو ـههً ظغٍههق الخسلههي ـهً العههغل الخقلُضًههت فههي إلاصاعة التههي حؿههدىفظ مههواعص املاؾؿههت
ـلى مضى القغٍب واملضى البفُض.
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ؤي اه ه مههً زههالى إلاصاعة إلالنتروهُههت حؿههخعُق املىؽمههت جدقُههق ألاَههضاف وجىفُههظ املهههام بنفههاءة ـالُههت بافضههافت ال ههى
جوفير الوقذ والخهلفت التهي ههي فهي غجه ـلهمها ،والحصهوى ـلهى املفلومهت فهي الوقهذ والكههل املىاؾهبين ،ممها ٌؿههم بكههل لبيهر فهي
ـملُت اجساط القغاع بففالُت ،وغيرَا مً ألاقُاء التي ًمنً للماؾؿت ان حؿخفُض ملها.
 .3مكوهاث ومخطلباث إلادارة إلالكتروهيت
 1.3مكوهاث إلادارة إلالكتروهيت:
َىههاك زمههـ مهوهههاث لههإلصاعة إلالنتروهُههت وطلههو خؿههب )هجههم،(pp. 247-264 ,2017 ,واملخمثلههت فههي بصاعة الخسعههُغ
إلالنتروهُههت بصاعة الفم ههالء إلالنتروهُ ههت ،بصاعة الوز ههائق إلالنتروهُههت ،بصاعة املغاؾ ههالث إلالنتروهُ ههت ،بصاعة الخ ههضماث إلالنتروهُ ههت.
والتي ؾِخم قغخها فُما ًلي:
• إدارة الخخطيط إلالكتروهيت
فههي املاض ه ي م ههان الوص ههوى ال ههى بقههاء وهم ههو املاؾؿ ههت مغَ ههون بإَمُ ههت جدضًههض ألاَ ههضاف وعؾ ههم الخع ههغ ظوٍل ههت
امل ههضى ،وم ههً ز ههم جدضً ههض الوؾ ههائل وجسص ههُص امل ههواعص م ههً ؤح ههل جىفُ ههظ جل ههو الخع ههغ ،وم ههان ألام ههغ ض ههغوعٍا ف ههي ـملُ ههت
الخسعُغ .ولنً مق الاهترهذ والاـماى إلالنتروهُت ،فان َظا مل قض حغير ففي ؼل البِئت الغقمُهت ؤًهً ًدهضر الخغيهر
فيههها بؿههغـت ،وخُههث ان همههاطج الاـمههاى الجضًههضة حههاءث بإـمههاى وزههضماث لههم جنههً مفغوفههت ،وؤن قههوة الخسعههُغ ال
جنمً فقغ في املدافؽت ـلى قضعاث وفغ املاؾؿت الحالُهت ،واهمها بضعحهت ؤلبهر جنمهً فهي القهضعة ـلهى جقهضًم مها َهو
حضًههض .وَههظا الخدههضي فههغ اؾههخفماى املؼٍههض مههً الفمههاى واملههوؼفين الههظًً ٌكههخغلون بمبههضؤ بصاعة الههظاث  .ومههل َههظا
ًههىفنـ ـلههى ؤن ًهههون ؤؾههاؽ الخسعههُغ لههِـ الخعههت وبهمهها ؤن ًهههون جفاـههل َههاالء الفههاملين مههق البِئههت الخاعحُههت،
ولظا الؼبائً وخاحا هم املخقلبت .فما صام الفاملون املغجبعون مً زالى الكبنت الضازلُت وٍخقاؾمون قاـضة بُاههاث
الكغلت وزبرا ها ،فةن الخسعُغ ال ًبقى وؼُفت املضًهضًً فقهغ ،بهل وؼُفهت حمُهق الفهاملين الهظًً ـلهيهم ؤن ًبهاصعوا
باألـماى الجضًضة ،بما ًجفل الخسعُغ قإن الجمُق وفي مل الاججاَهاث .وـلُه فهةن الخسعهُغ إلالنترووهي البهض مهً
ؤن ًخدوى مً الخعغ والقواـض القضًمت بلى الخعغ والقواـض الجضًضة) .حاؾم & الفؼاوي(pp. 141-164 ,2012 ,
• إدارة العمالء إلالكتروهيت
مههىظ ؼهههوع وجعههوع إلاهترهههذ حغيههر مىؽههوع ومفهههوم املىؽمههت لنُفُههت بصاعة ـالقا ههها مههق ـمالءَهها ،وخههضر حغُيههر
ع
لبيهر فهي همهغ ألاـمههاى وهمهغ الفمهالء ؤًضها ،بن الفمُههل الُهوم ٌؿهخعُق ؤزهظ املفلومههاث ـهً املىخجهاث والخهضماث التههي
ًدخاحونها ـهً ظغٍهق إلاهترهذ ؤًىما مان .خُث ؤصبذ املوقق إلالنتروههي ـامهل مهم مً ـوامهل هجهاح املىؽمهت وٍلفهب
صوع مهه ههم فه ههي حه ههظب الفمه ههالء وح ه ههنجُفهم للخفام ه ههل م ه ههق املىؽمه ههت ،ومى ه ه ؼهه ههغث بصاعة الفمه ههالء إلالنتروهُه ههت الته ههي هه ههي
بؾتراجُجُت ؤـماى الفمُل فيها َو مدوع اَخمامها بالضعحهت ألاولهى ،والحصهوى ـلهى عضهاٍ واملدافؽهت ـلُه ـهً ظغٍهق
جقههضًم زضمههت مميههزة ل ه  ،وهههي جقههوم ـلههى اؾههخسضام قىههواث الاجصههاى املباقههغ مههق الفمههالء مههً زههالى إلاهترهههذ والبرًههض
إلالنتروو ههي بافضه ههافت بله ههى بفه ههض الخقىُ ههاث الالؾه ههلنُت الحضًثه ههت مالضعصقه ههت ،وبصاعة الفم ههالء إلالنتروهُه ههت قه ههاصعة ـله ههى
الخفامههل مههق الفمههالء بكهههل ؤوجومههاجُهي مههً صون جههضزل بكههغي مباقههغ ،فههةن َههظٍ الخعبُقههاث ؾدؿههمذ للكههغماث بههإن
جضًغ ـالقتها مق الفمالء بصوعة مخميزة وفغٍضة في بِئاث ـمل إلاهترهذ والكبنت الفاملُت).الكبُل(p. 129 ,2012 ,
• إدارة الوزائم إلالكتروهيت
وه ههي الفملُ ههت الت ههي م ههً زالله هها اؾ ههخسضام ؤحه ههؼة الحاؾ ههوب ؤو قواـ ههض البُاه ههاث لخس ههؼًٍ الوز ههائق وامللف ههاث
النتروهُا ومخابفتها وجىؽُمها ،ومً ؤحل هجاـت َظٍ الفملُت ًجب اؾخسضام ؤهؽمت طاث ففالُت ـالُهت .وـلهى ـنهـ
الوزائق الوعقُت فةن الوزائق إلالنتروهُت ٌؿهل الوصوى اليها خفؽها والخفضًل ـليها وبـاصة اؾخسضامها ،وهي ـملُت
بصاعة املفلومههاث والبُاهههاث والوزههائق ع
عقمُهها .حؿههمذ ملؿههخسضميها بةوكههاء مؿههدىض ،بمهها مههً البضاًههت صازههل الىؽههام ؤو ـههً
ظغٍ ههق جدوٍ ههل وإ ههخت وعقُ ههت بل ههى جيؿ ههُق بلنتروو ههيً .من ههً بف ههض طل ههو جس ههؼًٍ َ ههظٍ املفلوم ههاث ومك ههاعلتها وجدغٍغَ هها
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إلادارة الالكتروهيت في مؤصضاث الصحت العموميت الجسائريت ،الواكع واملعوكاث ،دراصت خالت مضدشفى
الشهيد عضلي مدمد بمديىت عين امللح واليت املضيلت
وظباـتهها ومفالجتههها بؿههولت .الفىصههغ ألاؾايه ي فهي بصاعة املفغفههت َهو القههضعة ـلههى بصاعة املؿهدىضاث بخيؿههُقاث مسخلفههت.
هضًاً .منهً ع
مً املالض ؤن جىؽهُم الخوزُهق إلالنترووهي بنفهاءة فهي حمُهق مغاخهل املكهغوؿ ًمثهل جد ع
ؤًضها ؤن جصهبذ بصاعة
الوزائق مغَقت بؿغـت .
َىههاك مجموـههت مخىوـههت مههً جيؿههُقاث الوزههائق ،بمهها فههي طلههو املفلومههاث املوحههوصة فههي الوزههائق مثههل الفقههوص والفههواجير
وبُاه ههاث الفم ههالء والبُاه ههاث املالُ ههت وم هها بل ههى طل ههوً .ج ههب ؤن ًإز ههظ هؽ ههام بصاعة الوز ههائق ف ههي الاـخب ههاع َ ههظٍ الخيؿ ههُقاث
املسخلف ههت بك هههل ا ههحُذ للخفام ههل م ههق صوعاث خُا ه هها ع
وفق هها ل ههظلو .حؿ ههاـض بصاعة الوز ههائق إلالنتروهُ ههت املىؽم ههاث ـل ههى
مواحهههت جلههو الخدههضًاثً .جههب ؤن ًخضههمً َههظا الىؽههام الوؼههائ ألاؾاؾههُت مثههل بصاعة ؤجمخههت املؿههدىضاث ،ومهههام ؾههير
الفمل ،وـملُاث البدث ،وحإجُل مدفوؼاث املؿدىض ،مهق جهوفير وصهوى آمهً بلهى حمُهق الإهجالث فهي الىؽهام) PLM,
)2016
وجقوم بصاعة الوزائق إلالنتروهُت مً زالى الفملُاث إلاصاعٍت الخالُت) :هجم(pp. 247-264 ,2017 ,
 .1ـملُههت ألاعق ههفت إلالنتروهُ ههت :وج ههخم مههً ز ههالى ازخُ ههاع الع ههغل املثل ههى لالخخفههاػ بيإ ههي اخخُاظُ ههت للبُاه ههاث ف ههي
خالت فقضانها صون َضع ملهان الخسؼًٍ املسصص لألعقفت.
 .2ـملُههت الحههظف للههي للوزههائق :جخضههمً ازخُههاع خههظف البُاهههاث خؿههب ألاقههضم جبفهها للنمُههت )مههثال ملمهها جضههاف
 10وزههائق جدههظف  10وزههائق الؿههابقت( ،وتفضهههم لزههغ قههض ًسخههاع الحههظف جبفهها لخجههاوػ جههاعٍش مدههضص )خههظف جلههو
الوزائق التي ـمغَا ؤلثر مً ؾىت مثال(.
 .3ـملُههت جوػَههق الوزههائق :جهههون مههً زههالى بًجههاص آلُههاث لخىؽههُم بعؾههاى إلاصههضاعاث املخخالُههت مههً الوزههائق بكهههل
مهىؽم واوجومههاجُهي خؿهب الحاحههت ،واوكههاء بصهضاعاث حضًههضة بىههاء ـلهى بصههضاعاث ؾههابقت للمدافؽهت ـلههى التههرقُم
الصحُذ.
 .4ـملُ ههت جدضً ههض ص ههالخُاث الوص ههوى للوز ههائق :ج ههوفير آلُ ههت جد ههضص ص ههالخُاث الؾ ههخسضام الوز ههائق وٍخدق ههق طل ههو
باجب ه ههاؿ هؽ ه ههام خؿ ه ههاباث املؿ ه ههخسضمين املدمُ ه ههت بهلم ه ههت م ه ههغوع وجص ه ههيُ الحؿ ه ههاباث ال ه ههى ؤه ه ههواؿ جبف ه هها لص ه ههالخُاث
اؾخسضامها )الاؾخسضام ،الفخذ ،الخفضًل ،القغاءة(.
 .5ـملُت اهخاج وجدغٍغ الوزائق الكائفت الاؾخسضام وصـم وزائقهاً :هخم طلهو ـبهر صـهم اؾهخيراص وجصهضًغ الوزهائق
الهى البههر ـههضص ممنههً مههً البرمجُههاث قههائفت الاؾهخسضام التههي حفجه بالوزههائق وبغمجُههاث مدههغعاث الصههوع والخهغائغ
إلالنتروهُهت وهؽههم املفلومهاث الجغغافُههت والبرمجُهاث املإههح الضههوئي التهي جقههوم بفملُهت جدوٍههل الوزهائق مههً قهههلها
الوعقي الى الالنترووي .
• إدارة املراصالث إلالكتروهيت
ع
حفههض الاؾههخجابت فههي الوقههذ املىاؾههب للمغاؾههالث الصههاصعة والههواعصة ؤم هغا بههالة ألاَمُههت باليؿههبت ألي ماؾؿههت،
خُههث ان جههم ومصههاصع املغاؾههالث املسخلفههت واملخفههضصة قههض حكهههل فههي لثيههر مههً الاخُههان جدههضًاث حمههت جخفلههق بقههضعة
املاؾؿههت ـلههى الؿههُعغة والاؾههخجابت لدجههم ومصههاصع املغاؾههالث فههي غُههاب اهؽمههت مغهه للخفامههل والخفههاظي مههق مسخله
اهههواؿ املغاؾههالث .وجخدقهق إلاصاعة الىاجحههت للمغاؾههالث ـىههضم اًههخم خفههؾ واصاعة املغاؾههالث الوعقُههت وإلالنتروهُههت مههً
ع
ع
ز ههالى مىؽوم ههت مغلؼٍ ههت ًمن ههً م ههً زالله هها اصاعة وجدب ههق صوعة املغاؾ ههالث مامل ههت ب ههضءا م ههً بوك هها ها ،وم ههغوعا بفملُ ههاث
الخجمُق واملفالجت وألاعقفت والاؾترحاؿ والخدبق وبوكاء الخقاعٍغ ،وخت الى اجالفها ومإهحها مهً الىؽهام) .اهفوفهوعث,
(2016
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زامري صالح الديً ،روالمي عبد الحميد
وبصاعة املغاؾههالث إلالنتروهُههت هههي ـملُههت اؾههخسضام الخنىولوحُهها )ؤهؽمههت املفلومههاث ،الحواؾههِب وغيرَهها( فههي
جدغٍ ههغ واعؾ ههاى واؾ ههخالم الغؾ ههائل واملفلوم ههاث ؾ ههواء صازلُ هها )ب ههين ألاف هغاص ،ؤو ب ههين الاف هغاص واملىؽم ههت( ؤو زاعحُ هها )ب ههين
املىؽمت وـىاصغ بِئتها( ،وبظلو جضمً املىؽمت وصوى الغؾائل واؾخالمها بالكهل والؿغـت املعلوبين.
• إدارة الخدماث إلالكتروهيت
وق ههض ـغفه ههذ اصاعة الخضمه ههت إلالنتروهُ ههت ـله ههى ؤنه هها م ههل هؽه ههام للمفلوم ههاث ٌؿ ههمذ للمؿ ههخسضمين ـ ههً ظغٍ ههق
بلنترووي بالقُام بالكهلُاث وإلاحغاءاث إلاصاعٍت .وههي ـبهاعة ـهً اؾهخسضام الخقىُهاث الخنىولوحُهت الحضًثهت الخاصهت
باالجصههاى والكههبهاث فههي القُههام بالفضًههض مههً الاوكههعت بههضال مههً القُههام بههها بههالعغل القضًمههت ،ل خههضماث إلالنتروهُههت
ز ههالر مخعلب ههاث عئِؿ ههُت خته ه حفم ههل بالك هههل املىاؾ ههب وَ ههم م ههؼوص الخضم ههت والث ههاوي مؿ ههخقبل الخضم ههت والثال ههث ه ههي
الوؾ ههائل الخاص ههت باالجص ههاى والقى ههواث الت ههي حفم ههل ـل ههى صـ ههم وجق ههضًم َ ههظٍ الخضم ههت بالك هههل املىاؾ ههب وم ههً ز ههالى
الخقىُههاث الحضًثههت واملخعههوعة .مههً ؤَههم قىههواث الاجصههاى التههي جقههوم بخقههضًم الههضـم ل خههضماث إلالنتروهُههت هههي قههبنت
الاهترهههذ ومغالههؼ الاجصههاالث املسخلفههت والهواجه املدمولههت التههي ٌؿههخسضمها الجمُههق الُههوم والتههي مههً زاللههها هههخمنً مههً
الحصههوى ـلههى الخههضماث إلالنتروهُههت املسخلفههت مههً الكههغماث ؤو املىصههاث التههي جقههوم بخقههضًم َههظٍ الخضمههت التههي هغغههب
فههي الحصههوى ـلُ ه او الاؾههخفاصة ملههها بكهههل او بههأزغ(. )Wikipedia, 2018وٍمنىىهها جوضههُذ فوائههض ؤو ممي هزاث اصاعة
الخضماث إلالنتروهُت فُما ًلي( :لغٍبغ)pp. 136-118 ,2017 ,
• جقلههُص هقههائص الخههضماث الفمومُههت الخقلُضًههت ،مههون الخههضماث إلالنتروهُههت مخههوفغة بكهههل صائههم وبالخههالي عبههذ
الوقهذ لفهضم الحاحهت بلهى الخىقهل ل حصهوى فهي بفهض ألاخُهان ـلهى مفلومهاث بؿهُعت بؿهبب بمهاهُهت ؤزهظ موـهض
ل حصوى ـلى زضمت ما ؤو الاؾخفؿاع ـلها ـً ظغٍق الهاج ؤو إلاهترهذ.
• جقلُل جهالُ الخضماث ،وجقلُل اؾخسضام الفاملين.
• حؿههمذ بالحصههوى ـلههى زههضماث طاث حههوصة ؤفضههل مقاعهههت بالخههضماث الخقلُضًههت ،وطلههو هدُجههت لخقلههُص ؤزعههاء
جهؼ املفلومههاث وبـههاصة جؼَهها ،هدُجههت إلامهاهُهت مههلء الاؾههخماعاث مههً ظههغف النهخص املفجه ـههً بفههض وبالخههالي
جفاصي ألازعاء الىاججت ـً بـاصة الدجؼ مً ظغف موؼفي إلاصاعة املفىُت
• ػٍاصة ـضص قىواث جقضًم الخضمت ،وبالخالي ػٍاصة حوصة الخضماث ومً زم الغفق مً مؿخوى عضا الفمالء.
• حؿههمذ بخبؿههُغ إلاح هغاءاث وحؿهههُلها ،وطلههو بةـههاصة جصههمُم إلاح هغاءاث إلاصاعٍههت وجدؿههُلها مههً زههالى الخقلههُص
مههً مغاخههل الحصههوى ـلههى الخضمههت ؤو الفتههرة الالػمههت لههظلو ؤو جقلههُص الوزههائق املهوهههت لههها ،زههم ججغٍههضَا ماصًههت
وجوفيرَا ـلى الخغ.
 4.3مخطلباث إلادارة إلالكتروهيت:
ّ
بن مكغوؿ إلاصاعة إلالنتروهُت مثل غيرٍ مً املكاعَق ؤو البرامج ًدخاج بلى جوفير املىاؾبت لها لهي جىجح وجاصي ـملها
ّ
مههي جههخمنً مههً جإصًههت مهها َههو مخوقههق ملههها ،وبال ؾههُهون مصههيرَا الفكههل وبالخههالي ؾههُهون طلههو بمثابههت زؿههاعة فههي الوقههذ واملههاى
والجهض والفوصة بلى هقعت الصفغ ،فافصاعة جخفاـل مق بِئتهها فخهازغ وجخهإزغ بفىاصهغ بِئتهها وجخفاـهل مهق مافهت الفىاصهغ الؿُاؾهُت
والاقخص ههاصًت والاحخماـُ ههت والثقافُ ههت والخنىولوحُ ههت ل ههظلو ف ههان مك ههغوؿ إلاصاعة إلالنتروهُ ههت ًج ههب ؤن ًغاع ههي ـ ه ّهضة مخعلب ههاث
ملها):بالير(p. 8 ,2006 ,
ّ
ّ
الخدخيـت :خُهث جخعلهب إلاصاعة إلالنتروهُهت وحهوص مؿهخوى مهالءم للبيُهت الخدخُهت التهي جخضهمً قهبنت خضًثهت مهً
أ -البييت
جنىولوحُا الاجصاى وقواـض البُاهاث وبيُت ّ
جدخُت مخعوعة مً الفخاص )الؿيرفغاث ،ؤحهؼة النمبُوجغ وغيرَا  (....ولظا
ج ه ههوفغ وؾ ه ههائل مخع ه ههوعة لالجص ه ههاالث الؿ ه ههلنُت والالؾ ه ههلنُت جه ه ههون ق ه ههاصعة ـل ه ههى ج ه ههإمين الخواص ه ههل وهق ه ههل املفلوم ه ههاث به ههين
املاؾؿاث إلاصاعٍت هفؿها مً حهت وبين املاؾؿاث واملواظً مً حهت ؤزغى.
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إلادارة الالكتروهيت في مؤصضاث الصحت العموميت الجسائريت ،الواكع واملعوكاث ،دراصت خالت مضدشفى
الشهيد عضلي مدمد بمديىت عين امللح واليت املضيلت
ب -جــوفر الوصــائل إلالكتروهيــت الالزمــت :وطلههو لالؾههخفاصة مههً الخههضماث التههي جقههضمها إلاصاعة إلالنتروهُههت والتههي لدؿههخعُق
بواؾ ههعتها الخواص ههل مفه هها ومله هها ؤحه ههؼة النمبُ ههوجغ النخص ههُت واملدمول ههت واله ههاج الك ههبهي وغيرَ هها م ههً ألاحه ههؼة الت ههي
جمنىىا مً الاجصاى بالكبنت الفاملُت ؤو الضازلُت في البلض وبإؾفاع مفقولت جدُذ ملفؽم الىاؽ الحصوى ـليها.
ث -جــوفر الخيطيــت بانهترهــذ :ووكههضص ـلههى ؤن جهههون ألاؾههفاع مفقولههت قههضع إلامهههان مههً احههل فههخذ املجههاى أللبههر ـههضص ممنههً
مً املواظىين للخفاـل مق إلاصاعة إلالنتروهُت في ؤقل حهض وؤقصغ وقذ وؤقل ملفت ممنىت.
ر -الخــدريب وءىــاء اللــدراث :وَههو ٌكههمل جههضعٍب مافههت املههوؼفين ـلههى ظههغل اؾههخفماى ؤحهههؼة النمبُههوجغ وبصاعة الكههبهاث
وقواـههض املفلومههاث والبُاه ههاث ومافههت املفلوم ههاث الالػمههت للفمههل ـل ههى بصاعة وجوحُ ه إلاصاعة إلالنتروهُ ههت بكهههل ؾ هلُم
وٍفضههل ؤن ًههخم طلههو بواؾههعت مفاَههض ؤو مغالههؼ جههضعٍب مخسصصههت وجابفههت ل حهومههت ،ؤض ه بلههى َههظا ؤه ه ًجههب وكههغ
زقافت اؾخسضام إلاصاعة إلالنتروهُت وظغل ووؾائل اؾخسضامها للمواظىين ؤًضا وبىفـ العغٍقت الؿابقت.
ج -ج ــوافر مض ــخوم مىاص ــب م ــً الخموي ــل :بدُ ههث ًمن ههً الخموٍ ههل الحهوم ههت م ههً بح هغاء ص ههُاهت صوعٍ ههت وج ههضعٍب لله ههواصع
واملوؼفين والحفاػ ـلى مؿخوى ـاى مً جقهضًم الخهضماث وموالبهت ؤي جعهوع ًدصهل فهي بظهاع الخنىولوحُها و إلاصاعة
إلالنتروهُت ـلى مؿخوى الفالم.
ح -جــوفر إلارادة الضياصــيت :بدُههث ًهههون َىههاك مؿههاوى ؤو لجىههت مدههضصة جخههولى جعبُههق َههظا املكههغوؿ وحفمههل ـلههى هُئههت
البِئت الالػمت واملىاؾبت للفمل وجخولى إلاقغاف ـلى الخعبُق وجقُُم املؿخوٍاث التي وصلذ بليها في الخىفُظ.
خ -وحود الدشريعاث والىصوص اللاهوهيت :والتي حؿهل ـمل إلاصاعة إلالنتروهُهت وجضهفي ـليهها املكهغوـُت واملصهضاقُت
ومافت الىخائج القاهوهُت املترجبت ـليها.
د -جــوفير نمــً الالكترووــي :خُههث ًهههون ـلههى مؿههخوى ـههاى لحماًههت املفلومههاث الوظىُههت والنخصههُت وألاعقههُ الالنترووههي
مً ؤي ـبث والترليز ـلى َظٍ الىقعت ملا لها مً ؤَمُت وزعوعة ـلى ألامً القومي والنخص ي للضولت ؤو ألافغاص.
ذ -خطـ ــت حضـ ــويليت دعائيـ ــت ـ ــاملت :وطله ههو للته ههروٍج الؾه ههخسضام إلاصاعة إلالنتروهُه ههت وبب ه هغاػ مداؾه ههلها وضه ههغوعة مكه ههاعلت
املههواظىين فيههها والخفاـههل مفههها وَكههاعك فههي َههظٍ الحملههت حمُههق وؾههائل إلاـههالم مههً بطاـههت وجلفؼٍههون واههح والحههغ
ـلى الجاهب الضـائي وبقامت الىضواث واملاجمغاث واؾخضهافت املؿهاولين فهي خلقهاث هقهاف خهوى املوضهوؿ لتهُئهت مىهار
قفبي قاصع ـلى الخفامل مق مفهوم إلاصاعة إلالنتروهُت.
بافضه ههافت بله ههى مه هها ؾه ههبق ًجه ههب جه ههوفير بفه ههض الفىاصه ههغ الفىُه ههت والخقىُه ههت الته ههي حؿه ههاـض ـله ههى حؿه هههُل اؾه ههخسضام إلاصاعة
إلالنتروهُت بما ًدىاؾب مق زقافت حمُق املواظىين وملها :جوخُهض ؤقههاى املواقهق الحهومُهت وإلاصاعٍهت وجوخُهض ظهغل اؾهخسضامها
وبوكاء موقق قامل لضلُل لفىاوًٍ حمُق املغالؼ الحهومُت إلاصاعٍت في البالص.
 3.3معيلاث جطبيم إلادارة الالكترووي:
ولغيرَهها إلاصاعة إلالنتروهُههت جواح ه الفضًههض مههً الصههفوباث والخدههضًاث ،التههي جدههوى صون الخعبُههق الؿههلُم والؿههلـ
لها ،لظا فُما ًلي خاولىا خصغ ؤَم جلو املفُقاث وطلو خؿب ):(Al-Eryani, 2014, pp. 35-42
• معيلاث مخعللت باإلدارة :مثل هقص الوعي الخنىولهويي بهين املهضعاء ،وقلهت املفغفهت وزبهراث املهضًغًٍ بههل مها َهو له
ـالقت بالحاؾوب ،ولظا هقص الوعي بين املضًغًٍ خوى مميزاث جنىولوحُا املفلوماث ،بافضافت الهى هقهص الحهافؼ
والضـم للمضًغًٍ.
• معيلـ ــاث مخعللـ ــت بـ ــاملوارد ال شـ ــريت :ـ ههضم وحه ههوص مخسصص ههين ف ههي جنىولوحُه هها املفلوم ههاث ف ههي املىؽمه ههاث ،وهقه ههص
الاَخمام والحافؼ لخعبُق الخقىُاث الجضًضة ،وهقص الخضعٍب املىاؾب للموؼفين ومقاومت املوؼفين للخغُير.
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زامري صالح الديً ،روالمي عبد الحميد
• معيلاث مخعللت بالعوامل الثلافيت والاحخماعيت :هظلغ ملها الثقافهت غيهر املخعهوعة للخعبُهق املىاؾهب لخنىولوحُها
املفلوماث ،وـضم بملام املؿخسضمين بخنىولوحُا املفلوماث ،ولهظا ـهضم بملهام املهواظىين والهُئهاث الحهومُهت بإَمُهت
جنىولوحُا املفلوماث.
• معيل ـ ــاث مخعلل ـ ــت بالعوام ـ ــل الخلىي ـ ــت والخكىولوحي ـ ــت :طل ه ههو ٌك ه ههمل ـه ههضم وح ه ههوص بيُه ههت جدخُ ه ههت مافُه ههت لدك ه ههغُل
البرمجُههاث ،والخىههاقض بههين ألاهؽمههت واملؿههخسضمين مههً خُههث املهههاعاث لههضى الاف هغاص ومهها َههو معلههوب لدكههغُل جلههو
ألاهؽم ههت ،وهق ههص الخ ههضفق املىاؾ ههب لإلهتره ههذ ،ووح ههوص مك ههامل ف ههي الك ههبنت والاجص ههاالث ،وص ههفوباث ف ههي اؾ ههخسضام
جنىولوحُا املفلوماث.
• معيلاث مخعللت بالعوامـل البيييـت :غُهاب القواـهض واللهوائذ والدكهغَفاث القاهوهُهت الالػمهت لدؿهُير َهظا الىهوؿ مهً
ألامههوع ،وـ هضم الوضههوح فههي صههىق الؿُاؾههاث فههي مجههاى جنىولوحُهها املفلومههاث .ولههظا ضههف الخيؿههُق والخفههاون بههين
مسخل الوخضاث وألاقؿام صازل املىؽمت ولظا في الصىاـاث واملىؽماث.
وخؿب )حبرًل ،(pp. 73-94 ,2020 ,فإن اَم املفُقاث وـغاقُل ججؿُض إلاصاعة إلالنتروهُت جخمثل في :
• الغئٍت الضبابُت لإلصاعة إلالنتروهُت وـضم اؾدُفاب ؤَضافها.
• ـضم وحوص ؤهؽمت وحكغَفاث ؤمىُت ؤو الدؿاَل في جعبُقها.
• قلت املواعص املالُت وصفوبت جوفير الؿُولت الىقضًت.
• الخمؿو باملغلؼٍت وـضم الغضا بالخغُير إلاصاعي.
• الىؽغة الؿلبُت ملفهوم إلاصاعة إلالنتروهُت مً خُث جقلُلها للفىصغ البكغي.
• وحوص الفجوة الغقمُت بين الىاؽ مخسصصين في مجاى الخقىُت وآزغًٍ لِـ باملؿخوى املعلوب لفهمها.
• ؤمً املفلوماث َو جإمين الحماًت مً املساظغ التي هضص املفلوماث وألاحهؼة.
 .4الدراصت امليداهيت
 1 .4حعريف املؤصضت مدل الدراصت
املاؾؿ ههت الفمومُ ههت الاؾدك ههفائُت بف ههين امل ههح ،ه ههي ماؾؿ ههت ـمومُ ههت طاث ظ ههابق بصاعي جخمخ ههق بالنخص ههُت املفىوٍ ههت
والاؾ ههخقالى امل ههالي ،ؤوك ههإث بموح ههب املغؾ ههوم الخىفُ ههظي عق ههم  140/07امل ههاعر ف ههي 19م ههاي ،2007املخض ههمً بوك ههاء املاؾؿ ههاث
الفمومُههت الاؾدكههفائُت واملاؾؿههاث الفمومُههت للصههحت الجواعٍههت وجىؽُمههها وؾههيرَا .وجدمههل اؾههم الكهههُض البعههل ابههً املىعقههت
ـؿلي مدمض  .جقضع ؾفت الاؾدُفاب لهظٍ املاؾؿت به 240 :ؾغٍغا ،وجخمثل مهام املاؾؿت الفمومُت الاؾدكفائُت في الخنفل
بصههفت مخهاملههت ومدؿلؿههلت بالحاحههاث الصههحُت للؿهههان .فههي جههاعٍش  01مههاعؽ  1986ماهههذ ـبههاعة ـههً قعههاؿ الصههري .وفههي جههاعٍش
01حاهفي  2008ؤصبدذ ماؾؿت الفمومُت الاؾدكفائُت .جم إلاهجاػ مً ظغف ماؾؿت حُبا ) ،(GEBAب جُها .جقق املاؾؿت
الفمومُههت الاؾدكههفائُت فههي مضًىههت ـههين امل ههح ،بههالجىوب الغغتههي لوالًههت املؿههُلت ـلههى مؿههافت قههضعَا  120ملههم مههً مقههغ الوالًههت.
وٍخمثل الخفضاص الاحمالي للمؿخسضمين 418 :ـامل .خُث ـضص املؿخسضمين العبُون ،50 :وـضص املؿهخسضمون الكهب ظبُهون:
 ،233وـضص املؿخسضمون الاصاعٍون ،58 :اما ـضص الفماى املهىُون ،49 :وؤزيرا ـضص املؿخسضمون املخفاقضون.28 :
 3 .4طريلت وإحراءاث الدراصت امليداهيت
• مجخمع الدراصت :جمثل مجخمق الضعاؾت في ماؾؿاث الصحت الفمومُت الجؼائغٍت
• عيىت الدراصت :جخمثل الفُىت في مؿدكفى الكهُض ـؿلي مدمض بمضًىت ـين امل ح والًت املؿُلت
• أدواث ومــىهج الدراصــت :للوصههوى بلههى ؤَههضاف الضعاؾههت جههم جعههوٍغ الاؾههدباهت بفههض الاظههالؿ ـلههى الفضًههض مههً الضعاؾههاث.
لقُههاؽ ؤعتههق مخعلبههاث لههإلصاعة إلالنتروهُههت مههً وحهههت هؽههغ الاصاعٍههين مههً زههالى  21ـبههاعة .ؤـعههي لهههل ـبههاعة مقُاؾهها
مخضعحا مً زمـ صعحهاث وفقها ملقُهاؽ لُههاعث الخمايه ي )موافهق بكهضة ،موافهق ،مداًهض ،غيهر موافهق ،غيهر موافهق
بكههضة( ـلههى املدههاوع الخالُههت :املدههوع ألاوى :املخعلبههاث إلاصاعٍههت لههإلصاعة إلالنتروهُههت ،املدههوع الثههاوي :املخعلبههاث الخقىُههت
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إلادارة الالكتروهيت في مؤصضاث الصحت العموميت الجسائريت ،الواكع واملعوكاث ،دراصت خالت مضدشفى
الشهيد عضلي مدمد بمديىت عين امللح واليت املضيلت
لههإلصاعة إلالنتروهُههت ،املدههوع الثالههث :املخعلبههاث البكههغٍت لههإلصاعة إلالنتروهُههت ،املدههوع الغابههق :املخعلبههاث املالُههت لههإلصاعة
إلالنتروهُ ههت .وج ههم اؾ ههخسضام امله ههىتح الوص ههفي باؾ ههخسضام ؤؾه ههالُب إلاخص ههاء الوص ههفي اله ههظي اعجن ههؼ ـل ههى املخوؾه ههعاث
الحؿابُت والاهدغافاث املفُاعٍت.
 4 .4جدليل زباث ومصداكيت أدواث اللياش:
أ -اخخبار زباث نداة أدواث اللياش
الجدول ركم ( :)1اخخبار زباث أدواث اللياش باصخخدام معامل ألفا كروهباخ

ـضص الفباعاث
مفامل الثباث

املخعلباث إلاصاعٍت لإلصاعة
إلالنتروهُت
4
%66.8

املخعلباث الخقىُت لإلصاعة
إلالنتروهُت
7
%78.8

املخعلباث البكغٍت لإلصاعة
إلالنتروهُت
6
%79.3

املخعلباث املالُت لإلصاعة
إلالنتروهُت
4
%80.9

املصدر :مخرحاث برهامج spss48
ًخطح مً الجهضوى ؤن مفؽهم قهُم مفامهل الثبهاث ؤلفها لغوهبهار قهض ججهاوػث قُمهت اى  ،%70اي ان مفؽهم املقهاًِـ
طاث مؿخوى زباث حُض.
ب -اخخبار صدق أدواث اللياش:
الجدول ركم ( :)4املخطلباث إلاداريت لإلدارة إلالكتروهيت

مفامل الاعجباط بيرؾون
مؿخوى الضاللت

حفمه ه ه ه ههل املاؾؿه ه ه ه ههت ـل ه ه ه ه ههى جاٍ ه ه ه ه ه ه ههض بصاعة املاؾؿ ه ه ه ه ه ه ههت حفخم ه ه ه ههض املاؾؿ ه ه ه ههت ـل ه ه ه ههى ًوحههض جيؿههُق وحفههاون بههين
جوضههُذ الغئٍههت املؿههخقبلُت مك ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ههغوؿ إلاصاعة حك ه ه ه ه ه ه ه ه ههغَفاث وقه ه ه ه ه ه ه ه ه ههواهين مسخل ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ألاقؿه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ههام
واضه ه ه ه ههحت فُمه ه ه ه هها ًسه ه ه ه ههص واملصالح بلنتروهِىا
إلالنتروهُت
لإلصاعة إلالنتروهُت
إلاصاعة إلالنتروهُت
**
.610
*.353
**.522
**.620
.000
.000
.000
.000

الجدول ركم ( :)4املخطلباث الخلىيت لإلدارة إلالكتروهيت
جه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ههوفغ بصاعة ج ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ههوفغ بصاعة جه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ههوفغ بصاعة ًه ه ه ه ه ه ههخم جده ه ه ه ه ه ههضًث
املاؾؿه ه ههت ألاحه ه ههؼة املاؾؿ ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ههت املاؾؿ ههت ال ههغبغ وجع ه ه ه ههوٍغ ألاحهه ه ه ههؼة
والبه ه ه ه هرامج الالػمه ه ه ه ههت بغمجُه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ههاث إلالنتروو ه ههي ب ه ههين والبرمجُ ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ههاث
ججؿ ه ه ه ه ه ه ه ه ههُض إلاصاعة الحماً ههت وؤم ههً إلاصاعة وؤقؿامها الخاصه ه ه ه ههت به ه ه ه ههىؽم
املفلوماث
الكبهاث
إلالنتروهُت

ج ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ههوفغ بصاعة
املاؾؿه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ههت
الخغعُ ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ههت
الهافُ ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ههت
لك ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ههبنت
الاهترهذ
*
.372
مفام ه ه ه ه ه ه ههل **.419
الاعجب ه ه ه ه ههاط
بيرؾون
.000
مؿ ه ه ه ه ه ههخوى .000
الضاللت

جده ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ههُذ بصاعة
املاؾؿه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ههت
قواـ ه ه ه ه ههض لهه ه ه ه ههل
الوخ ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ههضاث
والاقؿام مفا

*.364

**.657

**.514

**.446

.000

.001

.001

.004
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زامري صالح الديً ،روالمي عبد الحميد
الجدول ركم ( :)3املخطلباث ال شريت لإلدارة إلالكتروهيت
جوض ههح بصاعة املاؾؿ ههت ًب ههضي الف ههاملون قب ههوال ٌفخب ه ه ه ه ه ه ه ه ه ههر اؾ ه ه ه ه ه ه ه ه ه ههخسضام ٌكه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ههفغ الفه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ههاملون ًخم جهضعٍب الفهاملين ـلهى
ؤَمُ ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ههت إلاصاعة واؾه ه ه ههخفضاصا لخعبُه ه ه ههق جنىولوحُه ه ه هها املفلومه ه ه ههاث باملاؾؿههت بالثقههت وألامههان اؾه ه ه ه ه ه ه ه ه ههخسضام ؤحهه ه ه ه ه ه ه ه ه ههؼة
ؾ هههال باليؿ ههبت للف ههاملين ـىض اؾخسضام جنىولوحُا وبغمجُه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ههاث إلاصاعة
إلالنتروهُ ه ههت للف ه ههاملين إلاصاعة إلالنتروهُت
إلالنتروهُت
املفلوماث
باملاؾؿت
بها
**
**
**
**
.653
.461
.422
.513
مفام ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ههل **.346
الاعجب ه ه ه ه ه ه ه ههاط
بيرؾون
.001
.003
.000
.001
مؿه ه ه ه ه ه ه ه ههخوى .000
الضاللت

الجدول ركم ( :)4املخطلباث املاليت لإلدارة إلالكتروهيت
جخوفغ لضى املاؾؿهت إلامهاهُهاث جسص ه ههص بصاعة املاؾؿ ه ههت جسص ه ه ه ه ه ه ههص بصاعة املاؾؿ ه ه ه ه ه ه ههت جسصههص بصاعة املاؾؿههت ميزاهُههت
املالُ ه ههت الالػم ه ههت لخعبُ ه ههق إلاصاعة ميزاهُههت القخىههاء البرمجُههاث ميزاهُه ه ه ه ههت لصه ه ه ه ههُاهت وجده ه ه ه ههضًث لخههضعٍب الفههاملين لخعبُههق إلاصاعة
إلالنتروهُت
ألاحهؼة والبرمجُاث
والفخاص
إلالنتروهُت
**
**
**
.600
.657
.525
مفام ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ههل **.516
الاعجبه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ههاط
بيرؾون
.001
.001
.001
مؿ ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ههخوى .000
الضاللت

)*( الاعجب ههاط مفى ههوي

املص ــدر :مخرح ــاث بره ــامج spss28
ـىض مؿخوى 0.05

)**( الاعجباط
مفىوي ـىض مؿخوى 0.01
ًخطح بإن حمُق مفامالث الاعجبهاط بيرؾهون صالهت مفىوٍها ـىهض مؿهخوى مفىوٍهت  0.01و ،0.05ؤًهً جهم حإهجُل اعجباظها
مخوؾههعت لههضى ؤبفههاص مدههوع املخعلبههاث إلاصاعٍههت لههإلصاعة إلالنتروهُههت خُههث جغاوخههذ فههي ؤغلنههها بههين  0.4و  0.6مههق حإههجُل ؤصوههى
قُمههت  0.353للفبههاعة حفخمههض املاؾؿههت ـلههى حكهغَفاث وقههواهين واضههحت فُمهها ًسههص إلاصاعة إلالنتروهُههت وَههو اعجبههاط ضههفُ
لنى ه مفىههوي ـىههض مؿههخوى  ،0.01ؤمهها ؤـلههى قُمههت فقههض جههم حإههجُلها ماهههذ  0.610للفبههاعة ًوحههض جيؿههُق وحفههاون بههين مسخل ه
ألاقؿام واملصالح بلنتروهُا وَو اعجباط قوي ،لمها جهم حإهجُل اعجباظهاث مخوؾهعت وؤزهغى قوٍهت ـلهى مؿهخوى املدهاوع الهثالر:
املخعلب ههاث الخقىُ ههت ل ههإلصاعة إلالنتروهُ ههت ،املخعلب ههاث البك ههغٍت ل ههإلصاعة إلالنتروهُ ههت ،املخعلب ههاث املالُ ههت ل ههإلصاعة إلالنتروهُ ههت .خُ ههث
جغاوخذ بين  0.3و ،0.65وـلُ ًمنً الحنم ـلى صضل ؤصواث قُاؽ املفاَُم مدل الضعاؾت.
 5 .4جدليل اججاهاث إحاباث عيىت الدراصت
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إلادارة الالكتروهيت في مؤصضاث الصحت العموميت الجسائريت ،الواكع واملعوكاث ،دراصت خالت مضدشفى
الشهيد عضلي مدمد بمديىت عين امللح واليت املضيلت
الجدول ركم ( :)5خصائص أفراد العيىت
الخنغاعاث اليؿبت )(%
الجيـ
طلغ
ؤهث
املجموؿ
املؿخوى الخفلُمي
ؤقل مً حاماي
حاماي فما فول
املجموؿ
الخبرة املهىُت
ؤقل مً  5ؾىواث
مً  5الى  10ؾىواث
ؤلثر مً  10ؾىواث
املجموؿ

25
14
39

64.1
35.9
100

21
18
39

53.8
46.2
100

11
17
11
39

28.2
43.6
28.2
100
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ًدبين مً الجضوى ؤن وؿبت العلبت طموع ًفول وؿبت إلاهار بيؿهبت  %64.1طمهوع ووؿهبت  %35.9بههار .لمها ؤن ؤـلهى
وؿههبت فههي مدههوع املؿههخوى الخفلُمههي ألفهغاص الفُىههت هههي فئههت اقههل مههً حههاماي بمهها وؿههبخ  %53.8زههم جليههها فئههت حههاماي فمهها فههول
بيؿبت  .%46.2وؤما باليؿبت ل خبرة املهىُت لضى ؤفغاص الفُىت ماهذ ؤـلى وؿبت لفئت مً 5الى  10ؾىواث( بيؿبت بلغذ قُمتها
 %43.6زم ًليها الفئخان اقل مً  5ؾىواث و ؤلثر مً  10ؾىواث بيؿبت قُمتها بالدؿاوي .%28.2
الجدول ركم ( :)6جدليل اججاهاث إحاباث عيىت الدراصت ملدور "املخطلباث إلاداريت لإلدارة إلالكتروهيت"
غي ه ههر مواف ه ههق غير موافهق مداًه ه ه ه ه ههض مواف ه ه ه ه ههق موافه ه ه ه ه ه ه ه ه ههق املخوؾ ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ههغ الاهده ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه هغاف
الفباعاث
بكضة ) (%الحؿاتي ) (%املفُاعي )(%
)(%
)(%
بكضة )(%) (%
0.65
3.79
7.7
69.2
17.9
5.1
حفمل املاؾؿت ـلى جوضهُذ الغئٍهت -
املؿخقبلُت لإلصاعة إلالنتروهُت
0.64
4.05
23.1
59.0
17.9
جاٍ ه ه ه ه ههض بصاعة املاؾؿ ه ه ه ه ههت مك ه ه ه ه ههغوؿ -
إلاصاعة إلالنتروهُت
0.75
3.74
12.8
53.8
28.2
5.1
حفخم ه ههض املاؾؿه ه ههت ـله ه ههى حكه ه ههغَفاث -
وق ه ه ه ههواهين واض ه ه ه ههحت فُم ه ه ه هها ًس ه ه ه ههص
إلاصاعة إلالنتروهُت
0.94
3.43
12.8
35.9
33.3
17.9
ًوحههض جيؿههُق وحفههاون بههين مسخل ه
ألاقؿام واملصالح بلنتروهِىا
0.74
3.75
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ًدبههين مههً الجههضوى بههإن الاججههاٍ الفههام للمدههوع "املخعلبههاث إلاصاعٍههت لههإلصاعة إلالنتروهُههت ًخمغلههؼ خههوى الخوافههق ،خُههث
بلغههذ قُم ههت املخوؾ ههغ الحؿههاتي للمد ههوع  3.75ب ههاهدغاف مفُ ههاعي قُمخ ه  ،0.74وال ههظي ًى ههضعج ضههمً الفئ ههت الخامؿ ههت املقُ ههاؽ
لیکههاعث ،وقههض جههم حإههجُل ؤـلههى قُمههت ـلههى مؿههخوى الفبههاعة جاٍههض بصاعة املاؾؿههت مكههغوؿ إلاصاعة إلالنتروهُههت خُههث بلههة مفههضى
املوافقت ما وؿبخ  .%82.1وفي املقابل جم حإجُل ؤصوى قُمت ـلى مؿخوى الفباعة" ًوحض جيؿُق وحفاون بين مسخل ألاقؿام
واملصالح بلنتروهُا  .خُث بلغذ وؿبت الخوافق .%48.7
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زامري صالح الديً ،روالمي عبد الحميد
الجدول ركم ( :)7جدليل اججاهاث إحاباث عيىت الدراصت ملدور "املخطلباث الخلىيت لإلدارة إلالكتروهيت"
غيه ه ه ههر موافه ه ه ههق غير موافهق مداً ه ه ه ه ههض مواف ه ه ه ه ههق مواف ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ههق املخوؾ ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ههغ الاهده ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه هغاف
الفباعاث
بكضة ) (%الحؿاتي ) (%املفُاعي )(%
)(%
)(%
)(%
بكضة )(%
1.00
3.87
25.6
51.3
10.3
10.3
جه ههوفغ بصاعة املاؾؿه ههت الخغعُه ههت الهافُه ههت 2.6
لكبنت الاهترهذ
0.59
3.89
10.3
71.8
15.4
2.6
ج ه ههوفغ بصاعة املاؾؿ ه ههت ألاحه ه ههؼة والب ه هرامج -
الالػمت ججؿُض إلاصاعة إلالنتروهُت
1.02
3.43
12.8
41.0
25.6
17.9
جههوفغ بصاعة املاؾؿههت بغمجُههاث الحماًههت 2.6
وؤمً الكبهاث
0.68
4.00
17.9
69.2
7.7
5.1
ج ههوفغ بصاعة املاؾؿ ههت ال ههغبغ إلالنتروو ههي -
بين إلاصاعة وؤقؿامها
1.01
3.38
12.8
35.9
30.8
17.9
ًخم جدضًث وجعوٍغ ألاحهؼة والبرمجُاث 2.6
الخاصت بىؽم املفلوماث
0.98
3.35
7.7
46.2
23.1
20.5
جده ه ه ه ههُذ بصاعة املاؾؿه ه ه ه ههت قواـه ه ه ه ههض لهه ه ه ه ههل 2.6
الوخضاث والاقؿام مفا
0.88
3.65

املصدر :مخرحاث برهامج spss48
ًدبههين مههً الجههضوى بههإن الاججههاٍ الفههام للمدههوع املخعلبههاث الخقىُههت لههإلصاعة إلالنتروهُههت ًخمغلههؼ خههوى الخوافههق ،خُههث
بلغهذ قُمهت املخوؾهغ الحؿهاتي للمدهوع  3.65بهاهدغاف  ،0.88والهظي ًىهضعج ضهمً الفئهت الخامؿهت املقُهاؽ لیکهاعث ،وقهض جهم
حإ ههجُل ؤـل ههى قُم ههت ـل ههى مؿ ههخوى الفب ههاعة ج ههوفغ بصاعة املاؾؿ ههت ال ههغبغ إلالنتروو ههي ب ههين إلاصاعة وؤقؿ ههامها خُ ههث بل ههة مف ههضى
املوافقههت للفبههاعة مهها وؿههبخ  ،%87.1وفههي املقابههل جههم حإههجُل ؤصوههى قُمههت ـلههى مؿههخوى الفبههاعجين" ًههخم جدههضًث وجعههوٍغ ألاحهههؼة
والبرمجُ ههاث الخاص ههت ب ههىؽم املفلوم ههاث و جد ههُذ بصاعة املاؾؿ ههت قواـ ههض له ههل الوخ ههضاث والاقؿ ههام مف هها  ،خُ ههث بلغ ههذ وؿ ههبت
الخوافق  %48.7زم جليها  .%53.90للفباعجين ـلى الخوالي.
الجدول ركم ( :)8جدليل اججاهاث إحاباث عيىت الدراصت ملدور "املخطلباث ال شريت لإلدارة إلالكتروهيت"
غي ه ه ههر مواف ه ه ههق غيه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ههر مداًه ه ه ه ههض موافه ه ه ه ههق مواف ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ههق املخوؾه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ههغ الاهد ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه هغاف
الفباعاث
بكضة ) (%الحؿاتي ) (%املفُاعي )(%
)(%
موافه ه ه ه ه ه ه ه ههق )(%
بكضة )(%
)(%
0.91
3.53
12.8
43.6
28.2
15.4
جوض ه ه ه ههح بصاعة املاؾؿ ه ه ه ههت ؤَمُ ه ه ه ههت إلاصاعة -
إلالنتروهُت للفاملين بها
0.94
3.48
10.3
48.7
20.5
20.5
ًبضي الفاملون قبوال واؾهخفضاصا لخعبُهق -
إلاصاعة إلالنتروهُت
1.03
3.12
5.1
41.0
17.9
33.3
ٌفخب ه ههر اؾه ه ههخسضام جنىولوحُه ه هها املفلومه ه ههاث 2.6
ؾهال باليؿبت للفاملين باملاؾؿت
1.04
3.48
15.4
41.0
23.1
17.9
ٌكفغ الفاملون باملاؾؿت بالثقهت وألامهان 2.6
ـىض اؾخسضام جنىولوحُا املفلوماث
1.06
3.15
10.3
30.8
25.6
30.8
ًه ه ههخم ج ه ه ههضعٍب الف ه ه ههاملين ـل ه ه ههى اؾ ه ه ههخسضام 2.6
ؤحهؼة وبغمجُاث إلاصاعة إلالنتروهُت
0.97
3.35
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إلادارة الالكتروهيت في مؤصضاث الصحت العموميت الجسائريت ،الواكع واملعوكاث ،دراصت خالت مضدشفى
الشهيد عضلي مدمد بمديىت عين امللح واليت املضيلت
ًدبههين مههً الجههضوى بههإن الاججههاٍ الفههام للمدههوع "املخعلبههاث البكههغٍت لههإلصاعة إلالنتروهُههت ًخمغلههؼ خههوى الخوافههق ،خُههث
بلغههذ قُمههت املخوؾههغ الحؿههاتي للمدههوع  3.35بههاهدغاف  ،0.99والههظي ًىههضعج ضههمً الفئههت الخامؿههت املقُههاؽ لیکههاعث ،وقههض جههم
حإههجُل ؤـلههى قُمههت ـلههى مؿههخوى الفبههاعة جوضههح بصاعة املاؾؿههت ؤَمُههت إلاصاعة إلالنتروهُههت للفههاملين بههها" ،خُههث بلههة مفههضى
املوافقههت للفبههاعة مهها وؿههبخ  ، %56.4وفههي املقابههل جههم حإههجُل ؤصوههى قُمههت ـلههى مؿههخوى الفبههاعجين "ٌفخبههر اؾههخسضام جنىولوحُهها
املفلوم ههاث ؾ هههال باليؿ ههبت للف ههاملين باملاؾؿ ههت وٍ ههخم ج ههضعٍب الف ههاملين ـل ههى اؾ ههخسضام ؤحه ههؼة وبغمجُ ههاث إلاصاعة إلالنتروهُ ههت ،
خُث بلغذ وؿبت الخوافق  %46.1زم جليها  .%41.1للفباعجين ـلى الخوالي.
الجدول ركم ( :)9جدليل اججاهاث إحاباث عيىت الدراصت ملدور "املخطلباث املاليت لإلدارة إلالكتروهيت"
غي ه ه ههر مواف ه ه ههق غير موافق مداًه ه ه ه ههض موافه ه ه ه ههق موافه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ههق املخوؾه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ههغ الاهد ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه هغاف
الفباعاث
بكضة ) (%الحؿاتي ) (%املفُاعي )(%
)(%
)(%
)(%
بكضة )(%
1.08
3.07
7.7
33.3
23.1
30.8
جخ ههوفغ ل ههضى املاؾؿ ههت إلامهاهُ ههاث املالُ ههت 5.1
الالػمت لخعبُق إلاصاعة إلالنتروهُت
0.74
3.64
5.1
64.1
20.5
10.3
جسصههص بصاعة املاؾؿ ههت ميزاهُ ههت القخى ههاء -
البرمجُاث والفخاص
0.71
3.58
2.6
64.1
23.1
10.3
جسصههص بصاعة املاؾؿههت ميزاهُههت لصههُاهت -
وجدضًث ألاحهؼة والبرمجُاث
0.93
2.58
2.6
12.8
35.9
38.5
جسصههص بصاعة املاؾؿههت ميزاهُههت لخههضعٍب 10.3
الفاملين لخعبُق إلاصاعة إلالنتروهُت
0.86
3.21
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ًدبين مً الجضوى بإن الاججاٍ الفام للمدوع "اًجابُاث الخفلُم إلالنترووي "ًخمغلؼ خوى الخوافق ،خُث بلغهذ قُمهت
املخوؾغ الحؿاتي للمدوع  3.21باهدغاف  ،0.86والظي ًىضعج ضمً الفئت الخامؿت املقُاؽ لیکاعث ،وقض جم حإجُل ؤـلهى
قُمههت ـلههى مؿههخوى الفبههاعة جسصههص بصاعة املاؾؿههت ميزاهُههت القخىههاء البرمجُههاث والفخههاص"خُههث بلههة مفههضى املوافقههت للفبههاعة مهها
وؿههبخ  ، %69.20وفههي املقابههل جههم حإههجُل ؤصوههى قُمههت ـلههى مؿههخوى الفبههاعجين " جخههوفغ لههضى املاؾؿههت إلامهاهُههاث املالُههت الالػمههت
لخعبُههق إلاصاعة إلالنتروهُههت و جسصههص بصاعة املاؾؿههت ميزاهُههت لخههضعٍب الفههاملين لخعبُههق إلاصاعة إلالنتروهُههت  ،خُههث بلغههذ
وؿبت الخوافق  . %41زم جليها  .%15.4للفباعجين ـلى الخوالي.
 6.4جدليل الىخائج:
م ههً ز ههالى الىخ ههائج املخدص ههل ـليه هها املخفلق ههت ب ههاملدوع ألاوى ف ههةن ـ ههضص الفب ههاعاث الت ههي ػاص املخوؾ ههغ الحؿ ههاتي فيه هها ـ ههً
مخوؾههغ املدههوع َههو  2مههً بههين  4ـبههاعاث ،ممهها ًههضى ـلههى ؤن إلاصاعٍههون بمؿدكههفى الكهههُض ـؿههلي مدمههض جخضههاعب آعاءَههم خههوى
املخعلبههاث إلاصاعٍههت لههإلصاعة إلالنتروهُههت ،وَههو جإلُههض للفغضههُت ألاولههى ـههً جبههاًً آعاء املبدههوزين خههوى املخعلبههاث الاصاعٍههت لههإلصاعة
إلالنتروهُ ههت ،وق ههض ج ههم حإ ههجُل ؤـل ههى وؿ ههبت ـل ههى مؿ ههخوى الفب ههاعجين حفم ههل املاؾؿ ههت ـل ههى جوض ههُذ الغئٍ ههت املؿ ههخقبلُت ل ههإلصاعة
إلالنتروهُت وـباعة جاٍض بصاعة املاؾؿت مكغوؿ إلاصاعة إلالنتروهُت خُث بلة مفضى املوافقت ـلى الخوالي ما وؿبخ %76.90
جليها  ،%82.10وٍمنً جفؿيرٍ بإن بصاعة املاؾؿت جمخلو الاعاصة مً احل ججؿهُض إلاصاعة إلالنتروهُهت ،وٍخجلهى طلهو فهي خغصهها
ـلههى حفغٍه موؼفيههها بههافصاعة إلالنتروهُههت وؤَمُتههها ولههظا جإًُههضَا وصـمههها الجههضي والههضائم لههها .وطلههو عاحههق ملهها حؿهههم به إلاصاعة
إلالنتروهُت في حؿهغَق جإصًهت املههام والفملُهاث بففالُهت ولفهاءة ـالُهت ،وهقهل املفلومهت بالكههل املعلهوب والهى املههان املعلهوب وفهي
الوقذ املىاؾب ،مق الخقلُل في الخهالُ  .وغيرَا مً الفوائهض .ولنهً َىهاك بفهض املفُقهاث إلاصاعٍهت التهي جدهوى صون الخجؿهُض
الؿلـ والخام لإلصاعة إلالنتروهُت وطلو خؿب آعاء املبدوزين غُاب الخيؿُق والخفاون بين ألاقؿام واملصالح النتروهُا ،ولظا
ـضم وضوح الدكغَفاث والقواهين التي جدنم ؾير مكغوؿ إلاصاعة إلالنتروهُت.
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ؤمها باليؿهبت للىخهائج املخدصههل ـليهها املخفلقهت بههاملدوع الثهاوي فهةن ـههضص الفبهاعاث التهي ػاص املخوؾههغ الحؿهاتي فيهها ـههً
مخوؾههغ املدههوع َههو  3ـبههاعاث مههً بههين  6ـبههاعاث ،ممهها ًههضى ـلههى ؤن إلاصاعٍههون بمؿدكههفى الكهههُض ـؿههلي مدمههض غيههر مخفقههين
خههوى املخعلبههاث الخقىُههت لههإلصاعة إلالنتروهُههت ،وَههو جإلُههض للفغضههُت الثاهُههت ـههً جبههاًً آعاء املبدههوزين خههوى املخعلبههاث الخقىُههت
ل ههإلصاعة إلالنتروهُ ههت ،وق ههض ج ههم حإ ههجُل ؤـل ههى وؿ ههبت ـل ههى مؿ ههخوى الفب ههاعة ج ههوفغ بصاعة املاؾؿ ههت ال ههغبغ إلالنتروو ههي ب ههين إلاصاعة
وؤقؿامها وـباعة جوفغ بصاعة املاؾؿهت ألاحههؼة والبهرامج الالػمهت ججؿهُض إلاصاعة إلالنتروهُهت ولهظا ـبهاعة جهوفغ بصاعة املاؾؿهت
الخغعُههت الهافُ ههت لك ههبنت الاهترهههذ خُ ههث بل ههة مف ههضى املوافقههت ـل ههى الخ ههوالي مهها وؿ ههبخ  %87.10جليه هها  ،%82.10جليه هها %76.90
وٍمنههً جفؿههيرٍ بههإن بصاعة املاؾؿههت جههوفغ البيُههت الخدخُههت املخفلقههت باملخعلبههاث الخقىُههت مثههل ألاحهههؼة والب هرامج والخغعُههت بكههبنت
الاهترهههذ بافضههافت الههى الههغبغ الالنترووههي بههين اقؿههامها ومصههالحها .لنههً هههغى مههً زههالى بحابههاث املبدههوزين ان َىههاك ـههضص مههً
املفُقاث املخفلقت باملخعلباث الخقىُت لإلصاعة إلالنتروهُت واملخمثلت فهي ـهضم جدهضًث وجعهوٍغ ألاحههؼة والبرمجُهاث الخاصهت بهىؽم
املفلومهاث وـهضم وحهوص بغمجُههاث الحماًهت وؤمهً الكههبهاث ولهظا غُهاب قواـههض بُاههاث موخهضة مكههترلت لههل ألاقؿهام واملصههالح.
وَهظٍ املفُقهاث جههضى ـلهى ان إلاصاعة إلالنتروهُههت فهي املؿدكههفى ال حفمهل بالكهههل املعلهوب خُههث ان جهوفغ املخعلبههاث الخقىُهت امههغ
ضغوعي وخُوي لؿيروعة الفمل باؾخسضام إلاصاعة إلالنتروهُت.
مههً ز ههالى هخ ههائج املخدص ههل ـليه هها املخفلق ههت ب ههاملدوع الثال ههث ف ههةن ـ ههضص الفب ههاعاث الت ههي ػاص املخوؾ ههغ الحؿ ههاتي فيه هها ـ ههً
مخوؾهغ املدهوع َههو  3ـبهاعاث مههً بهين  5ـبهاعاث ،ممهها ًهضى ـلههى ؤن إلاصاعٍهون بمؿدكهفى الكهههُض ـؿهلي مدمههض مخفقهون خههوى
املخعلبههاث البكههغٍت لههإلصاعة إلالنتروهُههت ،وَههو هفههي للفغضههُت الثالثههت ـههً جبههاًً آعاء املبدههوزين خههوى املخعلبههاث الخقىُههت لههإلصاعة
إلالنتروهُهت ،وقههض جههم حإهجُل ؤـلههى وؿههبت ـلهى مؿههخوى الفبههاعة جوضهح بصاعة املاؾؿههت ؤَمُههت إلاصاعة إلالنتروهُهت للفههاملين بههها
 ،خُههث بلههة مفههضى املوافقههت للفبههاعة مهها وؿههبخ  .%56.4وٍمنههً جفؿههيرٍ بههإن بصاعة املاؾؿههت ؤنههها جههولي ؤَمُههت بالغههت للمخعلبههاث
البكغٍت الضغوعٍت لخجؿُض إلاصاعة إلالنتروهُت ،وَفوص َظا مون املاؾؿت لضيها ـاملون مخسصصون في جنىولوحُها املفلومهاث
وجوضح للفاملين ؤَمُت إلاصاعة إلالنتروهُت ،لما انهم ٌكفغون بالثقت ـىض اؾهخسضام جنىولوحُها املفلومهاث .بافضهافت الهى اَهم
ؾبب َو جقبلهم وجبىيهم لإلصاعة إلالنتروهُت .الامغ الظي مً زالل ًصبذ ججؿُض إلاصاعة إلالنتروهُت ًإزظ مؿاعا ؾههال ،ولنهً
طلو ال ٌفجي ان املاؾؿت ال جدخوي ـلى هقهائص فالفهاملون ٌكهخهون مهً قلهت بهغامج الخهضعٍب ـلهى اؾهخسضام ؤحههؼة وبغمجُهاث
إلاصاعة إلالنتروهُت مما حفل الفاملون ًواحهون صفوبت في اؾخسضام ألاصواث الخنىولوحُت.
مهً زهالى هخههائج املخدصهل ـليههها املخفلقههت بهاملدوع الغابههق فههةن ـهضص الفبههاعاث التههي ػاص املخوؾهغ الحؿههاتي ـههً مخوؾههغ
املدوع َو  2ـباعاث مً ؤصل  4ـبهاعاث ،ممها ًهضى ـلهى ؤن إلاصاعٍهون بمؿدكهفى الكههُض ـؿهلي مدمهض آعاءَهم مخضهاعبت خهوى
املخعلب ههاث املالُ ههت ل ههإلصاعة إلالنتروهُ ههت ،وَ ههو جإلُ ههض للفغض ههُت الغابف ههت ـ ههً جب ههاًً آعاء املبد ههوزين خ ههوى املخعلب ههاث املالُ ههت ل ههإلصاعة
إلالنتروهُت ،وقض جم حإجُل ؤـلهى وؿهبت ـلهى مؿهخوى الفبهاعجين جسصهص بصاعة املاؾؿهت ميزاهُهت القخىهاء البرمجُهاث والفخهاص
وـبههاعة جسصههص بصاعة املاؾؿههت ميزاهُههت لصههُاهت وجدههضًث ألاحهههؼة والبرمجُههاث خُههث بلههة مفههضى املوافقههت مهها وؿههبخ %69.20
جليههها  %66.70ـلههى الخههوالي .وٍمنههً جفؿههيرٍ بههإن بصاعة املاؾؿههت جسصههص امليزاهُههت الالػمههت القخىههاء البرمجُههاث والفخههاص وألاحهههؼة
ولههظا جدههضً ها ،ولنههً اهعالقهها مههً عصوص املبدههوزين ًالخههؾ ان َىههاك مفُقههاث لههها ـالقههت باملخعلبههاث املالُههت املخمثلههت فههي ان بصاعة
املاؾؿت ال جسصص ميزاهُت لخضعٍب الفاملُين مً احل جعبُق إلاصاعة إلالنتروهُت ،بافضافت الى ؤنهم ًقغون ؤن املؿدكفى ال
جمخل ههو امل ههواعص املالُ ههت الالػم ههت لخجؿ ههُضَا ،وَ ههظا ؤم ههغ ؾ ههُاصي مؿ ههخقبال ال ههى فك ههل ججؿ ههُض املك ههغوؿ وٍج ههب الخ ههضزل لحل ه ألن
الخموٍل ؤمغ ضغوعي لىجاح ؤي مكغوؿ مهما مان هوـ و جم .
 .5خاجمت:
وفههي ألازيههر وتفههض حمههق وجدلُههل البُاهههاث مههً زههالى الاؾههدباهت التههي جوػَفههها ـلههى إلاصاعٍههين بمؿدكههفى الكهههُض ـؿ ههلي
مدمههض بمضًىههت ـههين امل ههح والًههت املؿههُلت ،اؾههخيخجىا ؤن إلاصاعٍههين باملاؾؿههت مدههل الضعاؾههت ال ًخفقههون خههوى املخعلبههاث إلاصاعٍههت
لههإلصاعة إلالنتروهُههت ،وقههض جههم حإههجُل ؤـلههى قُمههت لهههظا ـلههى مؿههخوى الفبههاعجين حفمههل املاؾؿههت ـلههى جوضههُذ الغئٍههت املؿههخقبلُت
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إلادارة الالكتروهيت في مؤصضاث الصحت العموميت الجسائريت ،الواكع واملعوكاث ،دراصت خالت مضدشفى
الشهيد عضلي مدمد بمديىت عين امللح واليت املضيلت
لهإلصاعة إلالنتروهُهت وـبهاعة "جاٍهض بصاعة املاؾؿهت مكهغوؿ إلاصاعة إلالنتروهُهت خُهث بلهة مفهضى املوافقهت ـلهى الخهوالي مها وؿهبخ
 %76.90جليها  .%82.10لما ؤنهم غير مخفقين خوى املخعلباث الخقىُت لإلصاعة إلالنتروهُت وجم حإجُل ؤـلى مؿخوى في الفباعة
جههوفغ بصاعة املاؾؿههت الههغبغ إلالنترووههي بههين إلاصاعة وؤقؿههامها وـبههاعة "جههوفغ بصاعة املاؾؿههت ألاحهههؼة والب هرامج الالػمههت ججؿههُض
إلاصاعة إلالنتروهُت ولظا ـباعة جوفغ بصاعة املاؾؿت الخغعُت الهافُت لكبنت الاهترهذ  ،خُث بلهة مفهضى املوافقهت ـلهى الخهوالي
ما وؿبخ  %87.10جليها  ،%82.10جليها  ،%76.90واجفقهوا خهوى املخعلبهاث البكهغٍت لهإلصاعة إلالنتروهُهت ،وقهض جهم حإهجُل ؤـلهى
قُمههت زاصههت بههاملدوع ـلههى مؿههخوى الفبههاعة جوضههح بصاعة املاؾؿههت ؤَمُههت إلاصاعة إلالنتروهُههت للفههاملين بههها " ،خُههث بلههة مفههضى
املوافقههت للفبههاعة مهها وؿههبخ  .%56.4وجضههاعبذ آعاءَههم خههوى املخعلبههاث املالُههت لههإلصاعة إلالنتروهُههت ،وقههض جههم حإههجُل ؤـلههى وؿههبت
ـلى مؿخوى الفباعجين جسصص بصاعة املاؾؿت ميزاهُت القخىاء البرمجُاث والفخاص وـبهاعة "جسصهص بصاعة املؿدكهفى ميزاهُهت
لصُاهت وجدضًث ألاحهؼة والبرمجُاث خُث بلة مفضى املوافقت ما وؿبخ  %69.20جليها  %66.70ـلى الخوالي.
جوصياث:
واهعالقا مً هخائج الضعاؾت ًمنىىا ؤن هخقضم بمجموـت الخوصُاث الخالُت:
• الخوـُههت املؿههخمغة والضائمههت لإلصاعٍههين مههً ظههغف إلاصاعة الفلُهها بمههضى ؤَمُههت إلاصاعة إلالنتروهُههت ومهها جقضمه مههً فوائههض
لخدؿين ألاصاء وحوصة الخضمت املقضمت وغيرَا؛
• جوفير وجدضًث البيُت الخدخُت )الفخاص-البرمجُاث( الضغوعٍت لفمل إلاصاعة إلالنتروهُت لما ًيبغي؛
• جنثُه وبصامههت الههضوعاث الخهوٍيُههت التههي جضههمً جدههضًث مفلومههاث الاصاعٍههين بهههل مهها ًدههُغ بفههالم إلاصاعة إلالنتروهُههت
وجعبُقا ها؛
• الخدؿين مً حوصة زضمت الاهترهذ ،أله ال ًمنً اؾخغالى إلاصاعة إلالنتروهُت بضون جوفغَا وبالؿغـت املىاؾبت؛
• ضغوعة جوفير بغمجُاث ألامان والحماًت ،وطلو لحماًت املفلوماث والبُاهاث الخاصت باملغض وباملؿدكفى؛
• جوفير امليزاهُت الهافُت القخىاء الفخاص والبرمجُاث ولظا صُاهتها؛
• ضغوعة وحوص هؽام مفلوماث ٌؿمذ بالخيؿُق بين مصالح واقؿام املؿدكفى.
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