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 اإلهــــــــداء
اىل من أمحل إمسه بكل فخر... اىل من كلله اهلل باهليبة والوقار... اىل من أودعتين هلل... 

 أهديك هذا البحث... والدي الغايل ) رمحه اهلل(
 اىل ينبوع الصرب والتفاؤل واألمل... اىل كل من يف الوجود بعد اهلل ورسوله... أمي احلبيبة

 سندي وقوتي... اىل من هبم يشتد أزري...  إخوتياىل 

 اىل من هبم أكرب وعليهم أعتمد... اىل الشموع املتقدة تنري حياتي... أخواتي

اىل من مل تلدهن أمي... اىل من عرفت كيف أجدهن وعلموني أن ال 

 أضيعهن... صديقاتي

 أهدي لكم مثرة هذا اجلهداىل كل من مد يل يد العون من قريب أو بعيد إلكمال هذا املشرع... 

    ,وزرعوا الشوك يف دربي ,وعرقلوا مسرية دراسيت ,اىل من مل يقفوا جبانيب ووقفوا يف طريقي

 فلوال وجودهم ملا أحسستُ مبتعة النجاح ... ولوالهم ملا وصلتُ اىل ما وصلتُ إليه... فلهم مين كل الشكر...

 

 

 

 

 



 شكر وتقدير
اد طويل تكلل بإنجاز هذا البحث, فالحمد والشكر أواًل وأخيرًا هلل بعد رحلة بحث وجهد واجته     

رب العالمين على جاللة فضله وعظيم نعمته التي َمنَّ بها علي ووفقني إلتمام هذه الرسالة, أنه 
رحيم ودود, والصالة والسالم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه 

 أجمعين.
أنهي بحثي إال أن اخص بأسمى عبارات الشكر والعرفان والتقدير الى مشرفتي  ال يسعني وأنا    

التي رافقتني طوال فترة البحث وأمدتني بفيض علمها وتوجيهاتها الست انهار خيرالدين محمد 
رشاداتها السديدة, التي كانت تقودني نحو اتمام هذا البحث على أكمل وجه, فجزاها اهلل عني  وا 

 منية لها دوام الصحة والسالمة.خير الجزاء, ومت
عميد كلية االدارة  األستاذ المساعد الدكتور ماهر علي الشمامكما اتقدم بجزيل الشكر الى      

 وجميع معاون عميد كلية االدارة واالقتصاد واالستاذ المساعد الدكتور عدنان قاسم واالقتصاد
نظم المعلومات اإلدارية, الذين كان علمهم زادًا لي ومحفزًا خالل دراستي الجامعية, قسم  أساتذة

 ابتداًء بالبكالوريوس وانتهاًء بالماجستير, فلهم مني كل الشكر والعرفان.
ويسعدني أن اتقدم بالشكر والتقدير الى السادة رئيس وأعضاء لجنة المناقشة والمقوم اللغوي      

لتفضلهم بقبول مناقشة الرسالة, حيث ستكون مالحظاتهم السديدة محط اهتمام والعلمي للرسالة, 
 وتقدير, شكاًل ومضمونًا.

تدريسي  األستاذ الدكتور نوزت احمد الزيباريويطيب لي أن أقدم فائق شكري وأمتناني الى      
زاخو الذي كان ملجئي في اصعب الظروف, وعلى ما قدمه لي من العون  -في جامعة دهوك

 والتوجيه في إنجاح هذا البحث, أمده اهلل بدوام الصحة والعافية, وله مني وافر الشكر والتقدير.
وال يفوتني أن اتقدم بجزيل شكري الى زمالئي طلبة الدراسات العليا الذين ساعدوني      

 وساندوني طيلة فترة الدراسة.
ستشفى النسائية والتوليد في زاخو, وكل الشكر والتقدير للعاملين في رئاسة الصحة, وكادر م     

 على ما قدموه لي إلنجاح هذا البحث. 
كما يدعوني واجب االحترام والتقدير ألصحاب الفضل والمن, عائلتي الكريمة, الى )والدي(      

الذي اقتضت مشيئة اهلل غيابه, لتبقى طيب ذكراه عونًا لي. والى نبع الحب والحنان وصاحبة 
 بفضل دعواتها )أمي الحنونة(, والى إخوتي وأخواتي سندي في هذه الحياة.الفضل في نجاحاتي 

 وال أنسى أن أشكر كل من وقف معي وساندني ولو بكلمة, من قريب أو بعيد... شكرًا جزياًل     
 



 
 أ

 تخلصـالمس
صاالت, يتطلب من المنظمات تطورات السريعة في عالم تكنولوجيا المعلومات واالتلل نتيجة       

لك لتقديم أفضل التطور, وذهذا المؤسسات الصحية االلتحاق بركب  منها على وجه الخصوصو 
 م مع التطورات السريعة, وتقديم الخدمات الصحية بجودة وفاعلية.ءالخدمات بما يتال

عاية الصحية األولية/ الى تحليل واقع المنظمة المبحوثة )مركز خابور للر  تناتسعى دراسإذ      
بشكل تقليدي, مما يؤثر سلبا  خدماتها وأنشطتها الصحية األولية عتمد على أداء تي تزاخو(, وال
الدراسة الحالية الى االجابة على التساؤل  حاولت. حيث فاعليةبكفاءة و الخدمات تلك على تقديم 

في اطار نظام مقترح  السحابي التخزينعلى  مقترح يستنداآلتي )كيفية تصميم نظام معلومات 
في المركز الصحي خابور للرعاية يتجاوز السلبيات التي يعاني منها النظام التقليدي الُمعتمد 

  الصحية األولية في زاخو(.
 التخزينعلى  ستنديمعلومات صياغة إطار نظري يربط بين نظام وقد هدفت الدراسة الى      

وتحديد  ,كز خابور للرعاية الصحية األوليةمر  واقع دراسة. و الصحية األوليةوالرعاية  السحابي
 ات الخاصة بذلك.مقترحتي تواجه سير العمل وتقديم الالمعوقات, وتحديد أهم المشكالت ال

 ستنديإن تطبيق نظام معلومات الدراسة على فرضية مفادها " ووفقا  لما جاء اعاله, اعتمدت     
المركز الخدمات الصحية األولية في في تقديم  تحسينيمكن أن يؤدي الى  السحابي التخزينعلى 
يساعد في  والذيتم استخدام منهج دراسة الحالة بوصفه من أشمل طرق البحث, حيث ". يالصح

تحديد وتشخيص المشكالت وطبيعتها وأسبابها. أما الجانب العملي فقد اعتمد على استخدام 
(PHP, CSS, JAVASCRIPT, JQUERY, HTMLكلغ )برمجية ُمعتمدة في بناء  ات

للعديد من المؤسسات الصحية والشركات الناشئة مرونة الوصول ُتعطي , والتي المقترح األنموذج
 الى المصادر الحاسوبية الالزمة, وتساهم في تقليل تكاليف البنية التحتية لها. 

استخدام نظام معلومات  برزها "إنأة الى مجموعة من االستنتاجات من وقد توصلت الباحث     
يسهل عملية االتصال وتبادل المعلومات والتنسيق مع  ابيالتخزين السحعلى  ستنديس صحي

دارة الرعاية الصحية األولية داخل وخارج الحدود الجغرافية  المستشفيات والمراكز الصحية وا 
للمركز الصحي, وتقديم المعلومات الخاصة بالمريض بشمولية عن الحالة المرضية, من خالل 

ت الدراسة اوجبعلى ذلك  بي الكتروني". وبناء  ورقي بسجل طاالستغناء عن الملف الطبي ال
  ضرورة استخدام نظام المعلومات الصحي المحوسب في المستشفيات والمراكز الصحية.ب
 

, مركز زاخو للرعاية الصحية األولية/ دهوكنظام المعلومات الصحي,  الكلمات المفتاحية:
 , الرعاية الصحية األولية.الحوسبة السحابية
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 ةــــــــالمقدم

من األمور المهمة التي تسعى الى تحقيقها جميع المستشفيات والمراكز الصحية هي تطوير      
 إذلى آخر ما توصل إليه العلم الحديث, ا  وتقديم أفضل الخدمات وفق أحدث التطورات و  ,األداء

من السمات البارزة في عمل أو البحث عن خدمات جديدة  ,وتطويرهاالصحية ن تحسين الخدمة إ
, الذي صحيمجال الاللمواكبة سرعة التغير العلمي والتكنولوجي في وذلك  ,الصحية القطاعات

الزمن, ومع ازدياد اعداد  بمروردمة متقادمة الخدمات الصحية المقطرق تقديم يجعل بعض 
باإلضافة إلى الزيادة في تحسين  .السريعة لمتطلباتهم واحتياجاتهم والمطالبة باالستجابةالمرضى 

م على القائمين في إدارة الخدمات الصحية الخدمات الصحية والطبية المقدمة لهم. كل ذلك حت  
الى استخدام ونقل البيانات من مراكز البيانات الى موقعها النهائي في الجانب اآلخر للسحابة. 

 .يةالصحوالمراكز المستشفيات الشيء الذي أدى إلى تبني استعمال نظام المعلومات في 
ويمثل االرتقاء بالجانب الصحي هدفًا عامًا بالنسبة لخطط التنمية االقتصادية في أي دولة,      

وذلك ألن تقد م وتطور المجتمعات يقتصر على صحة وسالمة أفراده بدنيًا وعقليًا ونفسيًا. وهذا 
 من أهم مقومات التقدم والتطور الذي تسعى إليه كل المجتمعات, من حيث استخدام نظام

 األولية الصحية الرعاية وخدمات عموماً  الصحية تقديم الخدمات يعمل على تحسين معلومات
عجب  بالضرورة, وال فعاالً  تنموياً  نظاماً  يعني المتكامل الصحي النظامحيث أن خاصة.  بصورة
 على اإلنفاق خالل من الطبية بالجوانب والتقدم النمو إلى والشعوب األمم تتطلع أن هذه والحالة

 فعال صحي قطاع أي يقدمها التي الخدمات أن والواقع بها المتعلقة الخدمات وعلى البنى التحتية
على  المستنديميز نظام المعلومات  وهذا ما(. 5 ,2102 والشمولية )مصلح, إلى التكاملية تميل

, حيث أنه ينتج عنه من جودة أداء الخدمة الحوسبة السحابية في رفع كفاءة األداء الصحي وما
فيه الطاقة الحاسوبية وحتى من الممكن أن تؤدي تكنولوجيا مشاركة الوقت الى مستقبل يتاح 

  يقات الخاصة كخدمة من خالل نماذج صحية.التطب
للمرأة  الطبي الرعاية الصحية المتمثلة بالتذكير ضعف إدارةوقد تمثلت مشكلة الدراسة ب     

صعوبة الوصول , إضافة الى ا الى ذلكوم الحامل واألطفال حديثي الوالدة حول مواعيد اللقاحات
المريض للتمكن  عن المعلومات الصحي, لعرض العالج بيانات وقواعد لسجالت الصحيةالى ا
 , وغيرها من المشاكل. األمر لزم إذا المشتركة المشاكل مع التعامل كيفية معرفة من

ة تحديد المزايا التي يمكن أن تحققها المنظمة المبحوثوتم تحديد أهداف الدراسة من خالل      
تخزين المعلومات الطبية والمعلومات الخاصة بالمرضى , و إلجراء تطبيق األنموذج المقترح

مما يؤدي الى تخفيض الوقت والجهد واتاحتها عبر الحوسبة السحابية من خالل شبكة االنترنت 
 الالزم ألداء الخدمة. 
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حوسبة على ال مستند"إن تطبيق نظام معلومات وجاءت الدراسة الحالية بفرضية مفادها:      
الخدمات الصحية األولية في المستشفيات في تقديم  تحسين السحابية يمكن أن يؤدي الى

  ".في اقليم كوردستان والمراكز الصحية
م اورغم التطور التكنولوجي الحاصل وحوسبة األنظمة في شتى المجاالت, بقي نظ     

 المعلومات المستند على الحوسبة السحابية محتفظًا بآلية تسلسل الخطوات واإلجراءات السابقة.
وعلى هذا األساس جاءت الدراسة الحالية لتركز على العالقة بين نظام المعلومات الصحي      

يم خدمات الرعاية الصحية األولية, ومدى مساهمة نظام المعلومات في تحسين تقديم وبين تقد
طار تطبيقي في مركز  ,الخدمات الصحية بكفاءة وجودة عالية. من خالل إطار نظري للدراسة وا 

 خابور للرعاية الصحية األولية/ زاخو.
 مجموعة من الفصول والمباحث وعلى النحو اآلتي: ت الدراسةتضمن مما تقدعلى  وبناءً      
تضمن هذا الفصل مبحثين, يتناول المبحث األول )اإلطار المنهجي للدراسة(,  الفصل األول     
. فيما يحتوي المبحث الثاني منهجية الدراسة المعتمدة في ذات العالقة السابقةالدراسات  بعض

 ضوء مشكلة, وأهمية, وأهداف, ومخطط, وفرضية الدراسة. 
, تناول ينحثاإلطار النظري للدراسة( فتضمن مبأما الفصل الثاني )نظام المعلومات/      

 اشتمل علىفقد  الثاني. أما المبحث واالتصاالتالمعلومات تقانة المبحث األول مفهوم نظام 
 مفهوم الحوسبة السحابية.

, شمل ينحثون من مب/ اإلطار النظري للدراسة( فتك  النظام الصحيوتناول الفصل الثالث )     
نظام المعلومات  تض من. بينما المبحث الثاني جودة الرعاية الصحية األولية المبحث األول

 الصحي. 
المبحث , يضم ينحثون من مبوركز الفصل الرابع على )الجانب العملي للدراسة(, حيث تك       

. أما المبحث الثاني مراحل بناء النظام واللغات المستخدمةو  المقترحاألول وصف بيئة النظام 
 .المقترح تصفح واجهات النظام فتناول
(. الذي ضم مبحثين, تمثل والمقترحاتستنتاجات مت الدراسة بالفصل الخامس )االختتأو      

المبحث األول باالستنتاجات التي تم التوصل اليها, وسعى المبحث الثاني الى تقديم بعض 
التي من شأنها رفع كفاءة تقديم الخدمة الصحية, إضافة الى مقترحات للدراسات  المقترحات

 المستقبلية في هذا المجال.

 



 الفصل األول
 اإلطار املنهجي للدراسة

 

ذات السابقة الدراسات بعض  املبحث األول:
 العالقة.

 منهجية الدراسة.املبحث الثاني: 
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 لفصل األولا
 

 ذات العالقة ومنهجية الدراسةالسابقة الدراسات بعض 
     
يشتمل هذا الفصل مبحثين, يتضمن المبحث األول عرضًا موجزًا ألهم الدراسات السابقة      

مباشرة بالدراسة الحالية. حيث تقتضي األمانة الغير ألجنبية ذات الصلة المباشرة أو العربية وا
العلمية االعتراف لهم بالسبق, وبيانًا لما يتميز به هذا الجهد من المحاوالت السابقة التي لها صلة 
بموضوع الدراسة الحالية, فضاًل عن بيان مدى اإلفادة منها من أجل إظهار أهمية الدراسة 

 ه الدراسات. الحالية وتحديد موقع هذه الدراسة من هذ
بينما يتناول المبحث الثاني عرض المنهجية التي اعتمدت عليها الباحثة في ضوء تحديد      

عن  مشكلة الدراسة وأهميتها وأهدافها وبناء مخططها وفرضياتها. وذلك إلعطاء فكرة شاملة
 ساسية. الدراسة الحالية وأبعادها األ

 لي المبحثين اآلتيين:وللوقوف على ما تقدم يتضمن الفصل الحا     
 ذات العالقة.السابقة الدراسات بعض المبحث األول:  
 المبحث الثاني: منهجية الدراسة. 
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 المبحث األول
 بموضوع الدراسة الحاليةذات العالقة السابقة الدراسات  بعض

يوضح هذا المبحث أهم الدراسات المتعلقة بمتغيرات الدراسة الحالية, ويسلط الضوء على      
التي توصلت إليها,  االستنتاجات. فضاًل عن أهم ريخيالتأأهداف تلك الدراسات وفقًا لتسلسلها 

ودعم الجانب الميداني من جهة أخرى. إذ أن  ,ب النظري للدراسة الحالية من جهةلتأطير الجان
موضوع الدراسة الحالية وجوانبه, وكما موضح في  ألبعاداالطالع عليها يعمق من ادراك الباحثة 

 (:0الجدول )
 (1الجدول )

 ذات العالقة الدراسات السابقةبعض 
 الدراسات العربية المتعلقة بنظام المعلومات الصحي: بعضأواًل: 

 (4002)الملكاوي, دراسة  .1
 آثار نظم المعلومات اإلدارية المحوسبة علـى مجـاالت األعمـال اإلدارية والطبية عنوان الدراسة

 .ميدانيةدراسة  طبيعة الدراسة
الهدف من 
 الدراسة

تحديد اآلثار المترتبة على عمليات استخدام نظم المعلومات المحوسبة على 
 عمليات صناعة القرارات في مدينة الحسين الطبية. 

تحليل الواقع الفعلـي لمـدى اسـتخدام نظـم المعلومات اإلدارية المحوسبة ضمن 
وآثار استخدام هذه النظم علـى مجـاالت األعمال الطبية  ,مختلف األقسام

 واإلدارية.
أهم 

 اإلستنتاجات
إن نظم المعلومات لها تأثير كبير على مجاالت األعمال الطبية التالية  .0

, التنسيق بين األقسام اً بعضملية ربط المعلومات مـع بعـضها تنازليا: تسهيل ع
 المتعلقـة بالمرضـى. الداخلية, الحيلولة دون ضياع البيانات

أمـا تأثيره على مجاالت األعمال اإلدارية فكان كما يلي: تسهيل إعداد  .2
التقارير لإلدارة العليا, توفير الطاقة البشرية الالزمة لألعمال التي تمت 

 حوسبتها.

 اسـتخدام الـسجالت الـصحية االلكترونية. .0 التوصيات
 إكمال عمليات الحوسبة ضمن جميع األقسام. .2
 عقد الدورات التدريبيـة المتعلقـة باستخدام نظم المعلومات المحوسبة. .3
 بناء الوعي الكـافي لـدى اإلدارة العليا لمدى أهمية هذه النظم. .4
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 (4002دراسة )الشرفا,  .4
 تقييم نظم المعلومات المستخدمة في وزارة الصحة بقطاع غزة عنوان الدراسة
 دراسة ميدانية. طبيعة الدراسة

من الهدف 
 الدراسة

هدفت الدراسة إلى تقييم أنظمة المعلومات في وزارة الصحة من خـالل تقيـيم 
وتحديد العوامل المختلفة المؤثرة على استخدامها  ,األنظمـة المحوسبة الرئيسية
 من وجهة نظر مستخدميها.

أهم 
 اإلستنتاجات

غيرهم في أظهرت النتائج أن توجهات من يحملون شهادات أكاديمية أفضل من 
كـل عناصـر التقييم, وأن التوجه اإليجابي حول تلك األنظمة يقل بشكل عام مع 

 تقدم العمر لمـستخدمي تلـك األنظمة بشكل مباشر.

آلية الدعم الفني لكل من األجهزة والمعدات, واألنظمة  االهتمام بتطوير .0 التوصيات
 المستخدمة.

 للمستخدمين وبخاصة الجدد.العمل على تحديد االحتياجات التدريبية  .2
العمل على توفير المصادر لسد الحاجات من األجهزة والمعـدات والخبرات,  .3

 وضمان مشاركة مستخدمي األنظمة المحوسبة عند تطويرها.
 
 (4002دراسة )سوار الذهب,  .3

 الخرطوم والية المراكز الصحية فيفي المعلومات الصحية تقييم نظام إدارة  عنوان الدراسة

 دراسة ميدانية. طبيعة الدراسة
الهدف من 
 الدراسة

تقييم الوضع الحالي لنظام المعلومات, وذلك من أجل تأسيس  هوالدراسة  هدف
 المعلومات لكي تسهم في تحسين الخدمات الـصحية. النسيابقاعدة بيانـات 

أهم 
 اإلستنتاجات

لعـدم كفاية يستطيعون االستفادة من المعلومات الـصحية بعض األطباء ال .0
 التدريب.

 إن استخدام المعلومات على مستوى المراكز المبحوثة محدود جدًا. .2
المراكز المبحوثة ال يوجد وحدة حاسوب, وأن أكثر المدراء  أغلب في .3

 الطبيين هم أطباء عموميون.
يين والمدراء الطبيين علـى توظيف صصاختتوفير التدريب المناسب لأل .0 التوصيات

 واستخدامها على المستوى المحلي.البيانات 
تطوير نظام المعلومـات بإدخـال نظـام الحاسوب )البرمجة والشبكات(  .2
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قامة نظام موحد  دارة المعلومـات, وا  باعتباره إدارة هامة في معالجة البيانات وا 
 إلمداد المعلومات.  

 
 (4002دراسة )العفيفي وأبو مراد,  .2

 الصحية في الرعاية األوليةنظم المعلومات  عنوان الدراسة

 .وصفيةدراسة  طبيعة الدراسة
الهدف من 
 الدراسة

 هدفت الدراسة إلى التعريف بالرعاية الصحية األولية في وزارة الصحة. .0
 بيان دور نظم المعلومات فـي تحـسين األداء وتخفيض التكلفة. .2
 عرض لنظم المعلومات الصحية المطبقة في الرعاية األولية. .3

أهم 
 اإلستنتاجات

توصلت الدراسة إلى أن أهم البرمجيات المطبقة في المجال الصحي هي: نظـام 
المعلومـات العيـادي, برنامج حوسبة تقارير الرعاية األولية, نظام الطب المهني, 

 ونظام مختبر الصحة العامة.   

لدى الكادر  رفع مستوى المعرفـة فـي تكنولوجيـا المعلومات واألنظمة الرقمية .0 التوصيات
 الصحي.

تـشجيع اإلدارات العامـة ودوائـر وزارة الصحة للتعاون إلصدار منظومة  .2
 حاسوبية صحية متكاملة, والحد مـن البرمجيـات الفرعيـة المنفصلة.

لما لها من أهمية فـي تحـسين   (E-Health)تطبيق الصحة االلكترونية .3
 الوضـع الصحي والتقليل في التكلفة, وزيادة الوعي الصحي للمجتمع.

 
 (4010دراسة )الدويك, . 2

 نظم المعلومات الصحية المحوسبة وأثرها على القرارات االدارية والطبية عنوان الدراسة
 .ميدانيةدراسة  طبيعة الدراسة
الهدف من 
 الدراسة

تحديد اآلثار المترتبة على استخدام نظم المعلومات الصحية المحوسبة على  .0
عمليات صنع القرارات في مستشفى غزة األوروبي, وتحديد الفروق ما بين 

 هذه اآلثار على القرارات اإلدارية مقارنة بالقرارات الطبية. 
محوسبة تحليل الواقع الفعلي لمدى استخدام نظم المعلومات الصحية ال .2

ثار استخدام هذه النظم على مجاالت األعمال آمن مختلف األقسام و ض
 اإلدارية والطبية.

 الكشف عن أهم المعوقات والمشاكل التي تحد من فعاليتها.  .3
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أهم 
 اإلستنتاجات

وجد فروق بين مستويات تأثير نظم المعلومات الصحية المحوسبة على ت .0
 . والفروق لصالح القرارات اإلداريةالقرارات اإلدارية مقارنة بالقرارات الطبية 

هناك معوقات تحد من فعالية نظم المعلومات الصحية ومن أهمها: ضعف  .2
االعتمادات المالية المطلوبة, عدم توفير التدريب الكافي, نقص الرؤية نحو 

 ضرورة التخطيط الشامل لتطبيقات الصحة االلكترونية.
 األقسام. استخدام عمليات الحوسبة ضمن جميع .0 التوصيات

 عقد الدورات التدريبيـة المتعلقـة باستخدام نظم المعلومات المحوسبة. .2

 
  (4014دراسة )المعاضيدي, . 2

 أهمية نظام المعلومات وتأثيره على جودة الخدمات الصحية عنوان الدراسة
 دراسة ميدانية. طبيعة الدراسة
الهدف من 
 الدراسة

التعرف على أهمية نظم المعلومات وتأثيرها على جودة  الخدمات الصحية  .0
 والمشاكل الناجمة في ضوء ذلك. 

التعرف على أهم المشاكل التي تعاني منها المنظمات الصحية في هذا  .2
 المجال. 

أهم 
 ستنتاجاتالا

تظهر أهمية نظم المعلومات وتأثيرها على جودة الخدمة الصحية المقدمة  .0
 من خالل توفر المعلومات التي تسهل إنجاز األعمال. 

إن توظيف نظم المعلومات في أنشطة المنظمة الصحية سيؤدي الى رفع  .2
 وتحسين كفاءتها وتحقيق أهدافها وتحقيق مستويات عالية من الجودة. 

ظم المعلومات سيؤدي الى ضعف الجودة الصحية إن عدم فهم أهمية ن .3
 المقدمة للمرضى. 

التأكيد على دور نظم المعلومات وتأثيرها على ادارة الجودة, بما يتطلب  .0 التوصيات
اتخاذ ما يلزم من اإلجراءات والوسائل التي تلبي طلب تقديم الخدمة 

 الصحية. 
ادارة الجودة بما ي في مجال على المستشفى المواصلة في البحث العلم .2

 م مع التطورات العلمية والتقنية في تقديم افضل الخدمات الصحية. ءيتال
نشاء قاعدة بيانات لكافة األقسام المختلفة لتساعد  .3 توسيع شبكة االتصال وا 

 في سرعة انسياب المعلومات.
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 (4013دراسة )سالم وحسين,  .7
 األداء االستراتيجي للمنظمات الصحيةنظم المعلومات وعالقتها في تقويم  عنوان الدراسة

 دراسة ميدانية.  طبيعة الدراسة
الهدف من 
 الدراسة

 يجاد نظام يساعد على تقديم الخدمات الصحية بشكل كفوء.إ

أهم 
 اإلستنتاجات

يعد استخدام نظم المعلومات عاماًل في تحفيز العاملين على تسهيل عملية 
 المعلومات في عملية تقويم األداء.الخزن واالسترجاع وبث واستخدام 

ضرورة توجه المؤسسات الصحية نحو استخدام نظم المعلومات, وبناء قواعد  التوصيات
بيانات في عملية تصميم النظم بما يتالءم مع إجراءات ووسائل تقويم األداء, 

 واستخدام تقنيات المعلومات التي تسهل عملية التقويم.
 

 (4012, المحاسنةدراسة ) .8
 أثر استخدام نظم المعلومات الصحية في عملية اتخاذ القرار الطبي عنوان الدراسة

 .ميدانيةدراسة  طبيعة الدراسة
الهدف من 
 الدراسة

هدفت الدراسة إلى تحليل أثر استخدام نظم المعلومات الصحية بأبعادها )أجهزة 
قواعد الحاسوب المستخدمة, الشبكات اإللكترونية, البرمجيات المستخدمة, 

)تحديد  البيانات, أمن المعلومات( على عملية اتخاذ القرار الطبي بأبعاده
المشكلة, تحديد وتطوير البدائل, اختيار البديل وتنفيذه, متابعة تنفيذ البديل 

 في مستشفى األمير حمزة من وجهة نظر األطباء العاملين فيه. .العالجي(
أهم 

 اإلستنتاجات
 

نظم  فى األمير حمزة  لمستوى استخداممستشإن تص ورات األطباء في  .0
 المعلومات الصحية وعملية اتخاذ القرار الطبي جاءت بدرجة مرتفعة.

وجود أثر الستخدام نظم المعلومات الصحية على عملية اتخاذ القرار  .2
 الطبي.

 مة.ء  تبني برمجيات حديثة واكثر مال .0 التوصيات
تحديد البدائل ومتابعة تنفيذ تفعيل دور الشبكات واألمن في تفعيل عملية  .2

 البديل العالجي.
نظار الباحثين إلجراء المزيد من الدراسات حول سهولة استخدام نظم أتوجيه  .3

 المعلومات الصحية ودورها في رضا العاملين والمرضى.
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  (4012دراسة )الموسوي,  .9
 كفاءة البنى التحتية لنظام جودة الخدمة الصحية عنوان الدراسة

 دراسة ميدانية.  الدراسةطبيعة 
الهدف من 
 الدراسة

التعرف على محاور كفاءة البنى التحتية لنظام المعلومات ودراسة عالقتها  .0
 مع جودة الخدمة الصحية.

 التعرف على أبعاد جودة الخدمات الصحية. .2
أهم 

 اإلستنتاجات
إن كفاءة البنى التحتية لنظام المعلومات من الموضوعات المهمة في  .0

 األدبيات الحديثة.
دراك بمستوى مرتفع لدى القيادات االدارية لكفاءة البنى التحتية  .2 وجود وعي وا 

 لنظام المعلومات في المستشفيات.

تمام المهني واالداري ألنها جودة الخدمة الصحية يجب أن تكون في طليعة االه التوصيات
 وسيلة لتحقيق الميزة التنافسية. دتع  

 
 الدراسات األجنبية المتعلقة بنظام المعلومات الصحي: بعضثانيًا: 

 ((Agency, 2006 دراسة .1
 Costs and Benefits of Health Information Technology عنوان الدراسة

 تكاليف وفوائد تكنولوجيا المعلومات الصحية
 دراسة وصفية. طبيعة الدراسة
الهدف من 
 الدراسة

تكنولوجيا المعلومات الصحية في المؤسسات األمريكية هدفت الدراسة إلى تقييم 
 من منظور التكاليف والفوائد العائدة من اسـتخدام نظم المعلومات الصحية.

أهم 
 اإلستنتاجات

إن استخدام تكنولوجيا المعلومات الصحية صنع تحواًل جذريًا في تقديم  .0
 وكفاءة.الرعاية الصحية, مما جعل الرعاية الصحية أكثر فعالية 

ادركت المؤسسات الصحية الفوائد العظيمـة التي تقدمها هذه التكنولوجيا مثل  .2
 السجل الصحي المحوسب, ونظم مساندة القرار الطبي.

تكاليف الساعد على توفير يدام تكنولوجيا المعلومات الصحية إن استخ .3
 كبيرة على األمد البعيد.ال

إن تكنولوجيا المعلومات الصحية ساهمت بتسريع اإلجراءات وتطويرها  .4
 والحفاظ على معايير راقية في الخدمات.  
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 التوصيات
 

أوصت الدراسة بعقد دورات تدريبية لتزويد العاملين بالمعرفة الكاملة عن جميع 
ميزات النظام, والقيام ببعض الدراسـات المتعلقـة بحمايـة وأمـن المعلومات 

 الصحية. 
 
 ((Hayajneh, 2006 دراسة .4

 Extent of Use, Perceptions, and Knowledge of Hospital عنوان الدراسة

Information System by Staff Physicians 

من قبل ستخدام, التصورات, ومعرفة نظام معلومات المستشفى االمدى 
 األطباء العاملين

 .ةدراسة وصفي طبيعة الدراسة
الهدف من 
 الدراسة

الهدف من الدراسة هو قياس مدى استخدام ومعرفة وتصورات األطباء لنظام 
 المستشفيات التعليمية بالمملكة األردنية الهاشـمية.المعلومات الصحية في إحدى 

أهم 
 اإلستنتاجات

 مقدرة النظام على توصيل النتائج المختبرية في أقـل وقـت ممكن. .0
 زيادة فعالية االتصاالت بين األطباء واألقـسام األخـرى. .2
 إن النظام يساعد في القضاء على ظاهرة الواسطة والمحسوبية )المحاباة(. .3

أوصت الدراسة بعقد دورات تدريبية لتزويد العاملين بالمعرفة الكاملة عن جميع  التوصيات
 والقيام ببعض الدراسـات المتعلقـة بحمايـة وأمـن المعلومات ,ميزات النظام
 الصحية.  

 
 ((Carayona, et al., 2007 دراسة .3

 Implementation of an electronic health records system عنوان الدراسة

(EHRS) in a small clinic: the viewpoint of clinic staff 

تنفيذ نظام السجالت الصحية االلكترونية في العيادة الصغيرة: وجهة نظر 
 موظفي العيادات

 دراسة ميدانية. طبيعة الدراسة

الهدف من 
 الدراسة

المحوسبة في تهدف هذه الدراسة لتقييم واقع استخدام نظم السجالت الصحية 
المراكز الصحية الصغيرة, حيث تمت الدراسة داخل المراكز الصحية الخاصة 

 .األمريكيةويسك ونسن  بطب األسرة في جامعة والية
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أهم 
 اإلستنتاجات

أهم االستنتاجات التي توصلت اليها الدراسة هي وجود تغيرات قليلة في العمل 
باستثناء زيادة االعتماد على أجهزة الكمبيوتر وتغير  (EHRS) بعد تطبيق نظام

طفيف في حجم عبئ العمل, وأظهر التحليل وجود زيادة كبيرة في الوقت الذي 
لم  (EHRS)يقضيه مختلف الموظفين أمام أجهزة الكمبيوتر, وتطبيق نظام 

يغير من الوقت الذي يقضيه الطبيب مع المريض, في المقابل فإن تطبيق 
قلل الكثير من الوقت الذي يبذله كل من الممرض واإلداري في  (EHRS)نظام

 إنجاز المهام الوظيفية.  

 الخدمات تقديم بين المالءمة يحقق وبما المعلومات نظم تحسين على العمل التوصيات
 .عليها المؤثرة للمتغيرات الجادة وخالل المتابعة وجودتها

 
   (Aziz, et al., 2009)دراسة  .2

 The impact of health information technology on the الدراسة عنوان

quality of medical and health care: a systematic review 

والطبية:  أثر تكنولوجيا المعلومات الصحية على جودة الرعاية الصحية
 عرض ممنهج

 .محتوىدراسة  طبيعة الدراسة
الهدف من 
 الدراسة

ورقة  23الهدف من هذه الدراسة هو مراجعة منهجية  لألدلة المنشورة في 
, وقد ساهمت إلى  فهم أفضل 2111و 0991نشرت في الفترة بين عامي 

أو تكنولوجيا  (HIS) للعالقة ما بين استخدام نظم المعلومات الصحية
دراسة  باالضافة الىعلى جودة الرعاية الصحية.  (HIT) المعلومات الصحية

المحوسبة, ونظام مزود األمر  (EHR) تأثير السجالت الصحية اإللكترونية
 على جودة الرعاية الصحية. (DSS) , ونظام دعم القرار(CPOE) الطبي

خفض لقد بينت الدراسة بأن استخدام نظم المعلومات الصحية قد ساهم في  أهم اإلستنتاجات
في الرعاية الصحية, زيادة  ن المتخصصينعاستخدام األوراق وعبئ العمل 

الكفاءة اإلدارية, وتوسيع فرص الحصول على الرعاية بأسعار معقولة, كما 
أظهرت هذه النظم فعالية في منع األخطاء الطبية من خالل فرض مبادئ 

 .  ية وبروتوكوالت الرعاية السريريةتوجيه
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 البيانات المعلومات وقواعد تكنولوجيا مجال في التطورات مواكبة على العمل التوصيات
 استخدام مجال في كفاءتها زيادة من الصحية المؤسسات يمكن الذي بالشكل

 على رقابية إجراءات إدخال وضرورة األداء, في تحسين األنظمة هذه
 وسرية أمن دون تعرض تحول ,المستشفى في المستخدمة األجهزة استخدامات
 .والتغيير للضرر المعلومات

 
 (Pavel, et al., 2011)دراسة  .2

 Computerized clinical decision support systems for عنوان الدراسة

chronic disease management 

 نظم دعم القرار الطبي المحوسب إلدارة األمراض المزمنة
 .ميدانيةدراسة  طبيعة الدراسة
الهدف من 
 الدراسة

القرار المحوسب يحسن من عملية هدفت هذه الدراسة لتحديد هل أن نظم دعم 
 الرعاية المزمنة من تشخيص وعالج  والسيطرة على المرض.

ساعدت نظم دعم القرار الطبي المحوسب في تحسين إدارة األمراض المزمنة  أهم اإلستنتاجات
 وتحسين صحة بعض المرضى.

يدركوا بأن ينبغي على صانعي القرار ومديري الرعاية الصحية والممارسين أن  التوصيات
الدليل على فعالية هذه النظم محدود وذلك لصغر عدد وحجم الدراسات التي 

 تناولت هذا الموضوع.

 
 (Andrew & Bryson, 2016)دراسة  .2

 Health IT Security: An Examination of Modern عنوان الدراسة

Challenges in Maintaining HIPAA and HITECH 

Compliance 

أمن تكنولوجيا المعلومات الصحية: دراسة التحديات المعاصرة في الحفاظ 
تكنولوجيا المعلومات االقتصادية نظام التأمين الصحي و التوافق بين على 

 الصحية
 دراسة ميدانية. طبيعة الدراسة
الهدف من 
 الدراسة

 مناقشة نقاط الضعف في أمن المعلومات, واالنتهاكات المحتملة
والسجالت  على جوانب الضعف في نظام التأمين الصحيالتي تنطوي 

 الصحية.
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أهم االستنتاجات التي توصلت إليها الدراسة كانت بالمقارنة بأساليب تخزين  أهم اإلستنتاجات
السجالت السابقة, حيث أن المعلومات الرقمية كانت اكثر عرضة للوصول 

اجل حماية جميع  بدون ترخيص, لكن يقظة الموظفين الذين يعملون معًا من
 HIPAAوهو هدف يمكن تحقيقه امتثااًل وفق قوانين  ,ةالمعلومات ذات الصل

والحيلولة دون استخدام السجالت االلكترونية بشكل غير مرخص, وكذلك 
التخفيف من اضرار الهجمات التي تحدث في السجالت الصحية االلكترونية 

حال في تجنب وقوع  عن طريق زيادة أمن المعلومات في السجالت الصحية
 .المشاكل المحتملة

إنشاء اآلليات الالزمة لمراقبة السجالت الصحية االلكترونية لضمان جودة  التوصيات
 الخدمات الصحية المقدمة. 

 من إعداد الباحثة: المصدر
 

 ثالثًا: أبرز نقاط اإلفادة من الدراسات ذات العالقة:
 والتي, العالقة ذات ارساتدال على االطالع خالل من تحققت التي الفوائد من العديد هناك     
  : اآلتية بالنقاط إجمالها يمكن

 كليلتوفيرها معلومات أسهمت في تكوين تصور وذلك , النظري وضع اإلطار العام لألساس .0
من  االستفادةو عن موضوع الدراسة الحالية من حيث المفهوم, وصياغة منهجية الدراسة, 
 نتائج الدراسات السابقة في مناقشة النتائج التي توصلت إليها الدراسة الحالية.

السابقين, وخاصة في بلد آخر أو في بيئة تختلف عن بيئة الباحثين من تجارب  االستفادة .2
 واالستفادةمنظمة الدراسة, وذلك ليتسنى المقارنة مع بيئة المنظمة المتعلقة بالدراسة الحالية, 

ت الباحثين في سبل تناولهم للمشكالت والمصادر التي اشتقوا منها معلوماتهم, من خبرا
 وطريقة عرضهم وتحليلهم لها.

من خالل  ,تغطية جميع جوانبهالتمكن من التعمق في فهم موضوع الدراسة الحالية و زيادة  .3
 من استنتاجاتهم السديدة. واالستفادةعلى وجهات نظر السابقين  االطالع

عليها, خاصة أنها تغطي جانبين مهمين, هما الجانب  االطالعلمصادر التي تم التنوع في ا .4
التكنولوجي المتعلق بنظام المعلومات, اضافة الى الجانب الصحي الذي يرتبط مع المفهوم 

 التعامل مع التكنولوجيا وتطويرها من قبل شخص عليل. حال يصاألول, حيث 
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 الدراسةرابعًا: المساهمة التي جاءت بها 
 هناك العديد من الفوائد والمزايا التي تقدمها الدراسة الحالية في مختلف األوجه منها:     

الموجه نحو الرعاية  نظام المعلومات ابعاد بين جمعت , والتيالحالية للدراسة المغاير التوجه .0
 به الدراسة تما تفرد, وهذا (Cloud Computing) الصحية األولية والحوسبة السحابية

 .السابقة الدراسات عن الحالية
 تقانة عصر في الحاصلة التطورات تواكب جديدةتوصيات و  استنتاجات ل الىو وصال .2

 في البحوث والدراسات الالحقة. ة منهااالستفاد يمكن والتي واالتصاالت المعلومات
الصحية األولية/ )مركز خابور للرعاية  التطبيق بيئة في وتشغيله النظام المقترح تصميم ان .3

 وتبادلهاوالطبية  الصحية المعلومات توفير اجل من جديدة اضافة يمثل نأ يمكن ,زاخو(
بها خارجيًا,  قةالعال ذات والجهات في مركز خابور والوحدات قسامداخل األ اسرع بشكل

 طفال على الهاتف النقال أويه بمواعيد تطعيمات األمنها خدمة التنب جديدة, خدمات وتطوير
ر الوالدين بمواعيد التطعيمات األساسية ضد لتذكي ,البريد االلكتروني قبل موعد التطعيم

 لضمان  وذلك ,حسب جدول التطعيمات لوزارة الصحة ,مراض المستهدفة بالتحصيناأل
 يمثل أن يمكن ,بها الموصي السن مراحل في المناسبة التطعيمات كل على الطفل حصول

 الدراسة الحالية. لصالح ما حد   الى جديدة اضافة هذا
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 لمبحث الثانيا
 منهجية الدراســـــــة

 ـــةــمقدمــ
تهدف  اً دقيق استقصاءمنهجية الدراسة من الجوانب المهمة لمشروع البحث العلمي, كونها  دتع    

إلى اكتشاف حقائق وقواعد عامة يمكن بواسطتها الوصول إلى حل لمشكلة معينة, عن طريق 
 منها والتي تكون متصلة بالمشكلة,التقصي الشامل لجميع الشواهد واألدلة التي يمكن التحقق 

فهي محاولة منظمة للوصول إلى إجابات أو حلول لألسئلة أو المشكالت التي تواجه األفراد أو 
 وتتضمن منهجية الدراسة المحاور اآلتية:في مختلف مناحي الحياة, المنظمات  أولجماعات ا

 أهمية الدراسةأواًل: 
 ما يلي:تتجسد أهمية الدراسة في     

سيما المنظمات والبيان أهمية نظام المعلومات ودوره في زيادة كفاءة اداء المنظمات  .0
عديد من الخدمات الصحية الوقائية والعالجية الا لها من أهمية بالغة في تقديم الصحية, لم

حيث ال  ألفراد المجتمع, فهي تمثل عنصرًا مهمًا في عملية التنمية االجتماعية واالقتصادية,
دون تحسين وتطوير األوضاع الصحية لإلنسان الذي هو نواة  يمكن تحقيق تنمية حقيقية

 التنمية وديمومتها. 
 سحابية مفتوحة المصدر ومن ثم تعدد خدماتها.ظهور العديد من نظم الحوسبة ال .2
ندرة الدراسات العربية في مجال الحوسبة السحابية ومن ثم التوجد دراسات في إقليم  .3

 كوردستان حول تحليل نظم الحوسبة السحابية والمقارنة بينهم.
 الحاجة الى دراسة ماهية الحوسبة السحابية ومكوناتها وخدمات الحوسبة السحابية مفتوحة .4

 المصدر.
 بين النظم المتنوعة للحوسبة السحابية حتى يمكن اختيار المناسب منها.دراسة االختالفات  .5
 

ولعل ما يبرز أهمية الدراسة هو في فاعلية نظام المعلومات في تجاوز األنشطة واألعمال      
وخاصة في التقليدية في أداء األعمال والنهوض بالمؤسسات الى واقع التكنولوجيا والتطور 

المجال الصحي. كما تظهر أهمية الدراسة في تقديم إطار نظري وميداني يربط بين نظام 
معلومات قائم على الحوسبة السحابية والرعاية الصحية األولية. وفي ضوء ما سبق تستكمل 

 الدراسة أهميتها في الجوانب األتية:
 الجانب النظري )األكاديمي(: - أ

ة مرجع مهم للمهتمين والمعنيين في المجاالت الخاصة بالبحوث ُتعتبر الدراسة الحالي     
على  كبيروالدراسات األكاديمية, حيث أن الدراسات السابقة التي تم االطالع عليها ركزت بشكل 

ة المحوسبة , في حين عانت نظم المعلومات الصحيةعام صورةرية والنظم بام المعلومات اإلدنظ
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ُتعتبر مرجع مهم للباحثين في هذا المجال, من  هذه الدراسةلك فمن قلة الدراسات العربية, ولذ
خالل  تناولها ألحد المواضيع الحيوية في المجال التكنولوجي, أي استخدام نظام المعلومات 
وربطه بالحوسبة السحابية لتقديم خدمات الرعاية الصحية األولية, وتحديد اآلثار المترتبة على 

يات صنع القرار, وآثار استخدام النظام في مجاالت األعمال اإلدارية استخدام هذا النظام في عمل
والطبية وتقويم األداء الصحي, وزيادة الوعي بين العاملين في المؤسسات الصحية في ظل بيئة 
سريعة التطور يتطلب منها التوافق بين مختلف إمكانياتها وقدراتها المتاحة, بما يحقق النفع في 

لذلك تحاول هذه الدراسة ضمن اإلطار النظري التعريف . ورة عامةالمؤسسات الصحية بص
بطبيعة العالقة بين نظام المعلومات والرعاية الصحية األولية, ومدى تأثير استخدام النظام على 

 أداء تقديم خدمات الرعاية الصحية األولية.
 :الميداني الجانب - ب

داء ألربة جديدة في المنظمة المبحوثة أما في الجانب التطبيقي فيعد النظام المقترح تج     
وظائفها بطريقة تمكنها من االستغناء عن الطرق التقليدية, بسبب الحاجة المطلوبة والمرغوبة في 
التغيير, نتيجة التطورات الفكرية والعلمية والتقنية. إن بيان الفكرة األساسية من عمل نظام 

 من خالل التنبيهات والرسائل النصية وتقديمالمعلومات في ظل تقديم وتسهيل الخدمات الصحية 
وتيسير  كانوا, أينما إلكترونياً  المواطنين جميع إلى الجودة من عال   مستوى ذات صحية خدمات

عمل المؤسسات الصحية بما يخدم الصحة العامة وصحة األم والطفل على وجه الخصوص, 
وهذا ما سوف ترتكز عليه الثورة الطبية في السنوات القليلة القادمة على كيفية االستفادة من نظام 

لكفاءة معايير الجودة والدقة والسرعة وا الىالمعلومات لتوفير أنماط رعاية طبية جديدة, تستند 
 آثاره على تقديم الخدمات الصحية.العالية ورضا المستفيد و 

 

 مشكلة الدراسة ثانيًا: 
إلى استخدام أنظمة المعلومات الصحية  تتجه غالبية المنظمات الصحية في هذا العصر     

تحسين تقديم خدمات الرعاية الصحية واالتصاالت من اجل المعتمدة على تكنولوجيا المعلومات 
حالة من التكامل الجسدي  وللوصول بالفرد الى. بجوانبها )الوقائية, التشخيصية, العالجية(

 وسائل على تعتمد التي الصحية الرعاية تقدم للفرد أن ب عليهاوالنفسي, يج واالجتماعيوالعقلي 
 د. افر األوذات مستوى متناسب مع وسهلة برمجيًا, علميًا,  وسليمة عمليًا, صالحة تكنولوجية

الحديثة اآلن هو تقديم استراتيجية متكاملة لرعاية األطفال تحت سن  االتجاهاتومن     
, وهذه الرعاية تشمل الجانب الوقائي والعالجي والنمو النفسي والعقلي والعمل سنواتخمس الـــــ

وتتضمن أيضًا وضع شبكة متكاملة لخدمات صحة األم من خالل تحقيق المستهدف  ,الصحي
نشاء قاعدة بيانات لجميع برامج إعن طريق من استراتيجية الحفاظ على صحة األم والطفل, 

. وهذا يتطلب مواكبة هذه التطورات وتحويل تقديم خدمات الرعاية رعاية األمومة والطفولة
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ة من صيغتها التقليدية إلى الكترونية, لتوفير الجهد المبذول الصحية في المنظمات الصحي
 والحصول على الخدمة بسرعة ومن أي مكان وبالدقة المطلوبة.

 المركز الصحي خابور للرعاية الصحيةبإجراء زيارات ميدانية إلى  ةالباحث تحفزتوقد      
ومن خالل المالحظات  ,(09/3/2102( إلى )0/01/2102األولية/ زاخو خالل الفترة من )

أن هناك العديد من المشاكل بسبب النظام اليدوي والتي تؤثر سلبًا تبين  الباحثةالتي شخصتها 
 . وتتمثل هذه المشاكل باآلتي:)المرضى( على أداء العمل وزيادة شكاوى المستفيدين

 تكرار العمل المتشابه الذي يحتاج إلى الوقت من قبل المستفيد )المريض(, وصعوبة .0
 الحصول على المعلومات عند الحاجة.

للمرأة الحامل واألطفال حديثي الوالدة  الطبي ضعف إدارة الرعاية الصحية المتمثلة بالتذكير .2
  وما الى ذلك. حول مواعيد اللقاحات

 المعلومات الصحي, لعرض العالج بيانات وقواعد لسجالت الصحيةالى اصعوبة الوصول  .3
  .األمر لزم إذا المشتركة المشاكل مع التعامل كيفية معرفة المريض للتمكن من عن

والناتجة عن الصعوبات أو عدم توفر المعلومات المريض للمركز الصحي تكرار زيارة  .4
 الصحيحة.

االفتقار للوعي الصحي االلكتروني الذي يساهم في تجنب المشاكل الصحية والمتمثلة بــــــ  .5
ت عن مرض اإليدز, المنقولة جنسيًا, معلوما)التدخين, الكحول, المخدرات, األمراض 

م الظهر, وسائل منع الحمل, المضاعفات في أثناء الحمل, آلآآلم الرأس, آالعنف, األرق, 
 الخ(. مشاكل متعلقة بالحيض, فقر الدم وسوء التغذية...

صعوبة الحصول على الخدمات والمعلومات الصحية والنفسية والتثقيفية والتي يكون سببها  .2
 هل وعدم المعرفة الكاملة في كيفية التعامل مع التكنولوجيا الحديثة.الج
اآلتي:  ة الحالية من خالل السؤال الرئيسإذ يمكن على أساس ذلك تحديد مشكلة الدراس     

على الحوسبة السحابية في إطار نظام مقترح يتجاوز  مستندنظام معلومات )هل يمكن تصميم 
في المركز الصحي خابور للرعاية الصحية نظام التقليدي المعتمد السلبيات التي يعاني منها ال

كبر تحاول الدراسة تجزئة المشكلة إلى أولتوضيح المشكلة وعالجها بشكل  (.األولية في زاخو؟
 مجموعة تساؤالت فرعية وهي:

 نظام المقترح في تجاوز معوقات العمل التقليدي في المنظمة المبحوثة؟اليساهم هل  .0
 الكلفة المتوقعة للتحول من العمل التقليدي الى نظام الكتروني؟ماهي  .2
 هل لنظام المعلومات المقترح دور في تحسين جودة األداء الصحي بشكل عام؟ .3
هل تتوافر لدى المنظمة المبحوثة اإلمكانات والبنى التحتية والتشريعات القانونية التي تدعم  .4

 رض الواقع؟أق نظام المعلومات على تطبي
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دى تأثير استخدام نظام المعلومات المقترح على القرارات اإلدارية والطبية, المتمثلة بــــ ما م .5
 )األنشطة الطبية, اإلدارية, المالية, أنشطة خدمات المرضى, وغيرها( في المنظمة المبحوثة؟

 

 الدراسة ةفرضيثالثًا: 
 استنادًا الى المشكلة البحثية وأهدافها يمكن صياغة الفرضية اآلتية:     

 في تقديم  تحسينعلى الحوسبة السحابية يمكن أن يؤدي الى  مستند"إن تطبيق نظام معلومات 
 .في اقليم كوردستان" في المستشفيات والمراكز الصحيةالخدمات الصحية األولية 

 

 أهداف الدراسةرابعًا: 
 إلى الدراسة تسعى التي األهداف تحديد يمكن وأهميتها الدراسة مشكلة تحديد خالل من     

, حيث أن تحديد األهداف يعد نقطة البداية في تطبيق فهم فائدة نظام المعلومات المستند تحقيقها
  :يوكما يل على الحوسبة السحابية,

السحابية والرعاية  صياغة إطار نظري يربط بين نظام المعلومات القائم على الحوسبة .1
 الصحية األولية.

 حصر مكونات الحوسبة السحابية. .2
 دراسة ايجابيات الحوسبة السحابية وسلبياتها. .3
 دراسة العالقة بين الحوسبة السحابية والمصدر المفتوح المقترح. .4
 عقد مقارنة بين نظم الحوسبة السحابية مفتوح المصدر. .5
, التي تحول دون استخدام األنموذج المقترح وتحديد المعوقات ,الصحي كزمر ال واقع تحليل .2

 الخاصة بذلك. مقترحاتتواجه سير العمل وتقديم ال وتحديد أهم المشكالت التي
إطارًا عمليًا لتصميم موقع الكتروني يستخدم اللغات البرمجية لتشخيص الفوائد والمزايا  تقديم .7

 ,PHP مثل استخدام اللغات التالية ,المبحوثة الممكن تحقيقها من جراء تطبيقه في المنظمة

CSS, JAVASCRIPT, JQUERY, HTML) )وغيرها من اللغات والبرامج المساعدة . 
 تحديد المزايا التي يمكن أن تحققها المنظمة المبحوثة إلجراء تطبيق األنموذج المقترح. .1
تخزين المعلومات الطبية والمعلومات الخاصة بالمرضى واتاحتها عبر الحوسبة السحابية من  .9

 خالل شبكة االنترنت مما يؤدي الى تخفيض الوقت والجهد الالزم ألداء الخدمة. 
 

 حدود الدراسةخامسًا: 
 الحدود الزمانية: - أ
 .(09/3/2102)( ولغاية 21/2/2102الحدود الزمنية للدراسة للمدة بين ) انحصرت     
 الحدود المكانية: - ب
 .مركز خابور للرعاية الصحية األولية / زاخو لتمثل ميدانًا لدراستهاعلى  ةوقع اختيار الباحث     
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 مخطط إجراءات الدراسةسادسًا: 
 :الشكل اآلتي يوضح مخطط سير الدراسة     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ( مخطط إجراءات الدراسة1الشكل )
 إعداد الباحثة: المصدر
 أساليب جمع البيانات والمعلوماتسابعًا: 
 :العديد من الموارد واألساليب ذات الصلة بموضوع الدراسة وكاآلتي ةاعتمدت الباحث     

في الجانب النظري للدراسة على العديد من المصادر  ةالباحث اعتمدت :اإلطار النظري - أ
العربية واألجنبية من الكتب, الرسائل, األطاريح الجامعية, الدوريات, البحوث والمؤتمرات 

من الشبكة الدولية للمعلومات ومن مكتبة  ةالعلمية التي حصلت عليها الباحث والمقاالت
 اخو.جامعة دهوك وجامعة نوروز باإلضافة الى جامعة ز 

 االطالع على اجراءات العمل في المنظمة المبحوثة

 تشخيص نقاط الضعف في المنظمة المبحوثة
 

 تحليل ودراسة الحالة
 

 قياس مستوى أهمية تطبيق النظام
 

تطبيق النظام مع االستمرار 
 في تطويره

 تصميم النظام المقترح
 

هل النظام ناجح 
 ويمكن تطبيقه

 ال نعم

 ةيبداال
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توضيحها  يمكن التي البيانات لجمع األساليب منًا عدد الباحثة استخدمتاإلطار التطبيقي:  - ب
 على النحو اآلتي:

المركز الصحي  وذلك بغية التعرف على نشأةالوثائق والسجالت الخاصة بالمركز الصحي:  .1
 ه وأقسامه.لوتطوره وطبيعة عم

تم االعتماد على المقابالت الشخصية بهدف التعرف على طبيعة المقابالت الشخصية:  .4
المنظمة المبحوثة والتحقق من استخدامها لنظام المعلومات في تنفيذ أنشطتها وأعمالها, 

مكانية االستفادة منه, فضاًل عن  المقترح النظام تصميم حول نظرهم وجهات على والتعرف وا 
فيها بوصفها اللبنات األساسية في بناء وتصميم  المعتمدةات والمعلومات والنماذج جمع البيان

 (:2النظام المقترح في الدراسة. وكما هو موضح في الجدول )
 

 ( 2الجدول )
 المقابالت الشخصية التي أجرتها الباحثة في المركز الصحي خابور للرعاية الصحية األولية

 

 المقابلةتاريخ  االختصاص المقابلةمدة  الشهادة االسم الثالثي
 2/01/2102 اخصائي كسور دقيقة 45 ماجستير لقمان شكري محمد
 2/01/2102 اخصائي سونار دقيقة 21 ماجستير عصام كاكو عيواز

 9/01/2102 اخصائي جراحة الصدر دقيقة 51 دكتوراه عبد القادر محمد علي
 01/01/2102 معاون طبي دقيقة 21 دبلوم حاجي يحيى كرو موسى

 25/01/2102 م. مختبر دقيقة 21 دبلوم نجم يوسفوصفى احمد 
 2/00/2102 اداري دقيقة 31 بكالوريوس صبري محمد قاسم
 02/00/0102 اداري دقيقة 45 معهد اداري شيرين طالب محمد
 21/02/2102 النسائية والتوليد ممارس عام دقيقة 21 بكالوريوس صفاء سامي محمد
 22/02/2102 لبوليةاطبيب ممارس المجاري  دقيقة 45 دبلوم شوكت عثمان علي
 09/0/2102 اداري دقيقة 31 بكالوريوس جالل صالح محمد
 02/2/2102 طبيب ممارس عام دقيقة 21 دبلوم هاشم حميد برايم

 من اعداد الباحثة: المصدر
 

 منهج الدراسةثامنًا: 
بوصفه من اشمل طرق البحث,  Case Studyتعتمد الدراسة الحالية منهج دراسة الحالة      
ساعد في تحديد وتشخيص المشكالت وطبيعتها وأسبابها, فهو منهج يجمع بين أكثر من يحيث 

والمقابالت الشخصية وطرح التساؤالت على  واالستفسارأسلوب بحثي, إذ يجمع بين المالحظة 
الوثائق والتقارير جمع و  ,المسؤولين والعاملين في الدوائر الصحية التي جرت عليها دراسة الحالة

 مقترح.النظام الالتي تساعد في الحصول على المعلومات, ومن ثم بناء 



 الفصل الثاني
 اإلطار النظري للدراسة

 
تقانة املعلومات فهوم نظام ماألول: املبحث 

 .واالتصاالت
 احلوسبة السحابية. املبحث الثاني:
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 الفصل الثاني
 

 اإلطار النظري للدراسة
 

, المبحث األول يسلط الضوء على مفهوم وخصائص وأنواع مبحثينيتناول هذا الفصل      
بمفهوم نظام  المعلومات, ثم التوسعالنظام, ثم مفهوم البيانات والمعلومات ومصادر وأهمية 

تقانة , ثم بأنواع نظم المعلومات انتهاءً و أهمية وموارد نظام المعلومات, ب المعلومات, ابتداءً 
 مفهومبينما يتناول المبحث الثاني  , ومنها مفهوم وأهمية تقانة المعلومات.واالتصاالتالمعلومات 
 . السحابية الحوسبة وعيوب فوائد الى باإلضافة, السحابية الحوسبة وأنواع وخصائص ومكونات

  باحث التالية:ميتكون من الالفصل من هذا المنطلق فإن هذا      
 .تقانة المعلومات واالتصاالتالمبحث األول: مفهوم نظام  
 .السحابية الحوسبة المبحث الثاني: 
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 المبحث األول
 المرتكزات النظرية/  تقانة المعلومات واالتصاالتمفهوم نظام 

 ـةــالمقدمـــــ
واسعة من القدرات والمكونات والعناصر المتنوعة,  انطالقةنظام المعلومات يمثل      

إضافة إلى دوره في  المعلومات وتوزيعها, واسترجاعالمستخدمة في خزن البيانات ومعالجتها, 
 مكان أي لنجاح األساسية البنية ذي اليوم المعلومات انةتق تعتبرحيث  .تأمين المعرفة المطلوبة

 الهدف نجاح بمستوي الترقي ادفهه ناجحة منظومة حتى تصبح بأكمله المجتمع في كان أينما
)الطواب,  السليم التخاذ القرار المناسب الوقت في وجودة سرعةو   وتنظيم ترتيب من هإلي المنشود
تغيرًا جذريًا على  (Internet)فقد أحدثت شبكة المعلومات الدولية ومن جانب آخر  (.2, 2102

خاصة ذات هيكل مستوى افقي غير هيكلية المنظمة وجعلتها ذات طابع تكنولوجي بالكامل, 
فمن المعروف بأن عمليات المنظمة كانت تتم بشكل تقليدي في السابق وعامل الهرمي التقليدي, 

ي تصميم نظام ولمواكبة السرعة الكبيرة البد من إعادة النظر ف ,الوقت لم يكن ملحًا كما هو اآلن
  م مع شبكة المعلومات الدولية.ء  المعلومات لكي يتال

من خالل المباحث في  السحابي التخزينعلى المستند وسيتم التطرق الى نظام المعلومات     
  النظام وكما يلي: اهيةبم ابتداءً  هذا الفصل.

 ماهية النظام أواًل: 
 النظاممفهوم  . أ

التي تعني عالقة منظمة بين مجموعة و  Systemaكلمة يونانية مشتقة من  هو النظام     
ف النظام أنه مجموعة العناصر المترابطة المتناسقة التي تعمل مع عر  وحدات أو مكونات, يُ 

 ,بعضها البعض ضمن عالقات محددة وقنوات اتصال مخصصة, من أجل تحقيق هدف محدد
جراء بعض العمليات عليها إلنتاج مخرجات مفيدة  استقبالمن خالل  المدخالت ومعالجتها وا 

( أنه مجموعة من العناصر 00, 2115ويعرفه )الحميدي, (. 32, 2114)السامرائي والزعبي, 
النظام ( 01, 2119)العمري, ُيعرف و  المترابطة والمتكاملة والمتفاعلة لتحقيق هدف مشترك.

من عدة عناصر وأجزاء, حيث أن هذه األجزاء تكون مترابطة ومتفاعلة مع بعضها يتكون 
  البعض وفق قواعد محددة وذلك لتحقيق أهاف معينة. 

األجزاء أنه مجموعة من ِكر الى أن النظام يمكن تعريفه وترى الباحثة من خالل ما ذُ      
هدف أو مجموعة تحقيق لغرض  ضمع بعضها البع ترتبطالعناصر والمكونات المترابطة والتي و 

, ثم يعيدها الى مخرجاتالتي يتلقاها من البيئة المحيطة به خالل تحويل المدخالت  من ,أهداف
 .اليه بعملية تسمى التغذية العكسية
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 عناصر النظام . ب
من مجموعة من العناصر, فالنظام مبني على مجموعة أن يتكون يكتمل البد كي كل نظام ل     

األساسية التي تشكل أجزاء النظام, ومن هنا فإن النظام يتكون من مجموعة من من العناصر 
 (:20, 2111سلطان, العناصر األساسية التالية )

ليتمكن من القيام باألنشطة المختلفة  ؛تمثل المدخالت الموارد الالزمة للنظامالمدخالت:  .0
 لتحقيق األهداف.

قد تكون عملية حويل المدخالت إلى مخرجات و يات ت(: يقصد بالعملالـعـمـلـيـات )الـتحويل .2
نسان .  التحويل عبارة عن آلة أو إنسان أو آلة وا 

قد تكون هذه المخرجات لية تحويل المدخالت إلى مخرجات و : هو ناتج عن عم الـمخـرجات .3
 عبارة عن سلعة, خدمة أو معلومة.

أي أداة لتحقيق  ,: تـعد الـمعلومـات الـمـرتدة األداة الـتصحيحـية للمخرجات ية العكسيةذالتغ .4
 م.الرقابة على أداء النظا

 ( اآلتي:2ويتضح شكل عناصر النظام من خالل الشكل )       
 
 

 

 

 

 
 

 ( عناصر النظام4الشكل )
 : إعداد الباحثةالمصدر

 خصائص النظام . ت
 فاعالً ما توفرت في النظام كان النظام هناك مجموعة من المميزات والخصائص التي إذا     

النظام لكي تعطي النظام المميزات والقوة والنجاح وناجحًا, فهي الصفات التي يجب توافرها في 
 (:52 -52, 2103جمعة, و  )البرزنجي منها نذكر الخصائصهذه  منفي حال تحقيقها, و 

ال فقد مبررات :Objectiveاألهداف  .0  البد أن يكون ألي نظام هدفًا يسعى الى تحقيقه وا 
يد األهداف الفرعية تحدبعد ذلك يتم للنظام, وجوده, حيث بعد أن يتم تحديد األهداف الرئيسة 

 العمليات المخرجات المدخالت
 نظام المعلومات

 المنافسين

 المجهزين

 اصحاب المصالح الوكاالت التنظيمية

 الزبائن

 التغذية العكسية
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عناصر النظام, والتي تعمل معًا بتنسيق تام ليتحقق بعد أهداف األنظمة الفرعية ل ولك
 الهدف العام للنظام.

رسال الرسائل بين مكونات إل مهمة االتصالتعد عملية : Communication االتصال .4
يمكن  ال االتصالالموارد البشرية أو الوسائل التكنولوجيا المختلفة, ومن دون  باستخدامالنظام 

أن تتفاعل أجزاء النظام مع بعضها البعض, وال يمكن أن تكون هناك مدخالت وال مخرجات 
 للنتائج. استرجاعوال 

بهيكل النظام نفسه, وذلك من خالل تجانس  االتساقإذ يتمثل : Contingence االتساق .3
المكونات واألجزاء, ويظهر ذلك بوضوح في ظاهرة تكامل األهداف التي يسعى اليها النظام 

 ضمن إطار البنية التي يعمل في محيطها.
إجزاء ومكونات تعمل مع بعضها البعض, ضمن  يتضمن :Comprehensiveالشمول  .2

ل والتكامل إطار شامل يضم المكونات واألجزاء وينتج منها نظامًا يقوم على قاعدة التفاع
 الفرعية. ةنظمألأو ا عناصرلالبيني المتبادل ل

وهي القدرة على مواجهة التغيرات الخارجية التي تحدث, حيث أن : Adaptiveالتكيف  .2
األنظمة التي تنغلق على نفسها ال يمكنها أن تتكيف مع المتغيرات البيئية المحيطة بها, ومن 

 المناسبة للتغيرات البيئية. الستجابةاثم تفقد توازنها الداخلي وتفشل في تقديم 
يقصد بالتميز أن كل مكون من : Differentiation & Relatingالتميز واالرتباط  .2

مكونات النظام يتميز بخصائص معينة وذلك بحسب طبيعة عمله, أما االرتباط فهو ربط 
 مكونات النظام وعناصره بعالقات محكمة.

 
 أنواع النظام . ث

)العالق,  التالية األربعة األنماط مجموعة من واحد ضمن يكون نظام أي تصنيف يمكن    
2112 ,02-22): 

 المحيطة البيئة عن معزوالً  كان إذا اً مغلق النظام يكون  (Closed System):المغلق النظام .0
 حدوده, خارج تأثير له يكون أي ال ,الخارجي بالمحيط ضعيف وارتباط تام استقالل لهو  به

 إجراءات وعلى عليه التأثير عديمة تكون به الخارجية المحيطة البيئة فإن ذلك عن فضالً 
 .تشغيله

 البيئة مع يتفاعل كان إذا نسبياً  مغلق النظام أنه على يمكن الحكم :نسبياً  المغلق النظام .2
 كما ,النظام مدخالت معه بمثابة البيئة تفاعالت ناتج ويعتبر محدودة, بطريقة به المحيطة

 .للنظام مخرجات بمثابة اعتباره يمكن تأثيره ناتج أن
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تأثيرات متبادلة بينه هناك  كان إذا اً مفتوح النظام يعتبر  (Open System):المفتوح النظام .3
 من للنظام مدخالت ومخرجات أي وجود ,فيها ويتأثر يؤثر بحيث به المحيطة البيئة وبين
لى  . به المحيطة البيئة وا 

 مدخالت في صورة النظام إلى المخرجات بعض أن يتم إعادةأي  ة:العكسي التغذية نظام .4
 منه. المستخرجة والوثائق التقارير خالل من, له

 
 : مفهوم البيانات والمعلوماتثانياً 
 العتقادخلط بين مصطلحي البيانات والمعلومات في السياق اليومي, وذلك  دائماً  يحدث     

يمكن من خاللها التفريق  العديد من المفاهيم التي توجد البعض أنهما مرادفان لبعضهما, إال أنه
 هذه مشتقات معاني وتدور "هي "علم ثرية لغوية مادة من مشتقة معلومات كلمة لغوياً ف. بينهما
 المفهوم أما والمعرفة, األمور طبيعة إدراك على أي القدرة ووظائفه, العقل في المادة

 وبالتالي متفق عليها, بأشكال تعبئتها أو إنتاجها العادة في تتيح سلعة فهي لها االصطالحي
 مفيد محفز لتوفير , أووغيرها واإلعالم التعليم في ةنيمع ظروف تحت منها االستفادة يمكن
(. والمعلومات هي 59-51, 2103البرزنجي وجمعة, المختلفة ) المجاالت في القرارات التخاذ

عن أن لها  لذا فإن المعلومات هي بيانات فضالً بيانات لها شكل وقد تعد بيانات تمت معالجتها, 
تصبح البيانات و . Golwal et al. 2012, 13))معنى كذلك يجب أن ينتج عنها فعل بشري 

 في السبل التي من شأنها الكشف عن األنماط في هذه الظاهرة معلومات عندما يتم دمجهما معاً 

(T.Cornford, M.Shaikh, 2013, 40) .   
 واالستفادة باستخدامها يسمح بشكل وتنظيمها تصنيفها تم بيانات عن عبارة المعلومات هيو      
البيانات هي مواد وحقائق خام أولية ليست ذات قيمة بشكلها األولي و . (Firre, 1991, 73) منها

هذا, ما لم تتحول الى معلومات مفهومة ومفيدة. فالمعلومات هي البيانات التي تمت معالجتها 
 (.29, 2104الجنابي, و  لى شكل له معنى )قنديلجيوتحويلها ا

 قيم وحقائق هي يمكن القول أن البيانات السابقة, اتيفر التع إلى باالستنادوترى الباحثة       
شاراتو  , تفسير أو تعديل ظاهرة معينة دون أو اً هدف تصف أو موقف عن وأفكار تعبر ورموز ا 

 معالجتها تمت بيانات هي أشكال. والمعلومات أو مصطلحاتبأرقام أو  عنها ويمكن التعبير
القرارات.  إتخاذ حيث تساعد في معنى, ذات مفاهيم المعاني إلى من خالية بيانات من وتحويلها

المعلومات  نظام أن النهائي, بمعنى والمنتج األولية المواد بين العالقة بمثابة بينهما العالقة وأن
العالقة ويمكن توضيح  .القرار صنع في منها يستفاد معلومات إلى البيانات تحويل على يعمل

 (:3الشكل رقم )بين البيانات والمعلومات من خالل 
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 العالقة بين البيانات والمعلومات( 3الشكل )

 عريفات السابقةعلى الت باالعتمادإعداد الباحثة  :المصدر
 
  مصادر المعلومات . أ

 احتياجاته تحقق , والتيمعلوماتال من الفرد عليه يحصل ما هو المعلومات مصادر     
 (:39, 2112 )إدريس, هذه المصادر ومن ,اهتماماته وترضي

التي تصدر عن جهات رسمية علـى شـكل مطبوعات وهي  للمعلومات:المصادر الرسمية  .0
المنشورات العامة )مثاًل, التقارير عن الحالة و  وانين وأنظمة وقرارات,وتشريعات وق ,حكومية

الراهنة, والمجالت المتخصصة(, دراسات محددة )على سبيل المثال, أبحاث السوق, 
 مختصةطبوعات الـصادرة عن جهات الم أو ن(.ودراسات الرأي, تقارير الخبراء االستشاريي

 . وغيرها ثبحو الدراسات والمخططات ومراكز المثل الخطط والتقارير و 
أي المعلومات الناتجة عن  ,وتسمى أيضًا المصادر الشخصية رسمية:الغير المصادر  .2

التي والمقابالت  ,ومفردات ,ومناقشات ,اللقاءات والمؤتمرات, وما ينتج عنها من محاضرات
توفر المعلومات عن طريق االتصال مع موظفي المبيعات, العمالء, الموردين, الموزعين, 

 والمصرفيين... إلخ.
 (:031, 2115باإلضافة الى مصادر اخرى للمعلومات منها )الصيرفي,      

: وهي المعلومات التي تتجمع لدى الفـرد أو المنظمـة نتيجة للتصرفات الداخلية المصادر .0
 رسمي أساس على إما المعلومات ويتم تجميع ,ال والتفاعالت الداخلية في المنظمةواألفع
 من خالل رسمي غير أساس على التجميع يتم قد وأبالفعل,  وقعت التي لألحداث طبقاً 

 .الرسمية غير والمناقشات االتصاالت

تجميع بيانات خام 

 

 تصنيف

 معالجة

 تخزين

 عرض

 معلومات

 اتخاذ القرار

 النتائج

 نظام المعلومات
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, إطارهاوتشمل جميـع األنظمة والقوانين التي تعمل المنظمة في : الخارجية المصادر .2
 المنظمة المصادر تمد وهذه, المهنية والنشرات والمنافسين والموردين العمالءويتضمن 
 في تساعد المعلومات من هامة قاعدة المديرين تعطي لتيوا ,والتنافسية ةالبيئي بالمعلومات

 القرارات. إتخاذ
المتعلقة بالبيئة داخل والمعلومات هي موارد أساسية, ويجب التمييز بين المعلومات الداخلية     

العديد من المعلومات التي يتم الحصول عليها من  .المنظمة, ومعلومات عن البيئة الخارجية
ستخدم إلنتاج المعلومات الداخلية, وتوفر خالل نظام المعلومات تشير إلى سير عمل المنظمة وتُ 

بحاجة إلى  ظمة أيضاً هذه المعلومات اإلدارة بالمعرفة حول كيفية عمل المنظمة, إدارة المن
يمكن للمنظمة أن تكون ناجحة إال إذا تكيفت مع متطلبات بيئتها  المعلومات المتعلقة بالبيئة, وال

الخارجية, البيئة تمثل عدة مجموعات تختلف في قدرتها في التأثير على المنظمة وفي تحقيق 
 : (Rafael and Carlos, 2012, 12) أهدافها, وهذه المجموعات تتمثل بـــــ

 الزبائن: التسويق, المبيعات, مستوى الرضا. .0
 الموزعون: التسويق والنقل )التوزيع(. .2
 , ونوعية المنتج.واالبتكاراتن: اختراق السوق, و المنافس .3
 ن: شروط التعامل.و المورد .4
 الوظيفي. واالستقرارنقابات العمال: المرتبات  .5
 حملة األسهم: أداء المنظمة. .2
 .االستثمارالمؤسسات: الشروط المالية وفرص  .2
 .القانونيةوالتشريعات الحكومة: التطورات  .1

 
 أهمية وخصائص المعلومات: . ب

تتحملها المنظمة, لذلك ينبغي على اإلدارة أن تراعي خاصة ن المعلومة سلعة لها نفقة إ     
الحصول على المعلومات وتوفيرها بأقل نفقة ممكنة بحيث يزيد العائد منها على تكلفتها 

في % من القرار الجيد يتمثل 91(. وقد بينت الدراسات أن حوالي 21, 2111)الشرابي, 
التقديرات الشخصية, وهو ما أدى الى اقل يتمثل في الخبرة و  % أو01معلومات دقيقة, وحوالي 

يمكن  تزايد الطلب على المعلومات بشكل غير مسبوق. وتتميز المعلومات بخصائص أساس
( و)البرزنجي 11, 2115, ادريس( و)21 -22, 2114الزعبي, و  تلخيصها باآلتي )السامرائي

 (: 59, 2103جمعة, و 
واللبس والخلط, بحيث تكون بسيطة المعلومات من الغموض خلو  يقصد بالوضوح: الوضوح .0

 ومفهومة وغير معقدة وسهلة الفهم والتطبيق.
 .ذات صلة بالموضوع المحددبحيث تكون  المعلومات من التحيزأي خلو  الموضوعية: .2
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عادة الصياغة, فيمكن مثالً أي قدرة : التميع والسيولة .3 تمثيل  المعلومات على التشكل وا 
 أو غيرها.المعلومات في صورة قوائم وأشكال 

, أو يمكن بثها على الشبكات لمن يرغب لنقل المعلومات مسارات محددة استخدامأي : النقل .4
 .استقبالهافي 

يمكن دمج عدة بحيث : وتعني قابلية دمج العناصر المعلوماتية مع بعضها البعض, االندماج .5
 سابقة. تكوين نص جديد من فقرات اسُتخِلصت من نصوصيمكن قوائم في قائمة واحدة, أو 

: تعني درجة اليسر والسرعة في الحصول على المعلومات الالزمة, حيث تتميز الوفرة .2
 المعلومات بالوفرة, عكس العناصر المادية التي تتميز بالندرة.

معلومات النسخ  فيمكن: إن المعلومات تكون سهلة النسخ, وسهل الحصول عليها, النسخ .2
 وسائل يسيرة للغاية. باستخدام

 ستخدامالت عن العائد المتوقع من اكلفة الحصول على المعلوما دال تزي: وهي أن التكلفة .1
 .لهذه المعلومات

 
 صفات المعلومات . ت

وذلك  ,عليها وبخاصة في المنظمات االعتمادفرها بغية يجب تو  للمعلومات صفات     
, 2112السامرائي, و  يمكن إجمالها باآلتي )قنديلجي, و اإلدارية منها في إتخاذ القرارات لالستفادة

 (:20 -21, 2103جمعة, و  )البرزنجيو (Rafael & Carlos, 2012, 7)( و45-42
النوعية تعني الدقة  حيثمن األخطاء, المعلومات  ى خلوتعني مستو و  دقة المعلومات: .0

وعلى هذا األساس فإنه ينبغي أن تكون , كمية المعلومات ليقابما الجيدة للمعلومات, وهو 
  الخالية من األخطاء.و المعلومات التي تقدم للمستفيد في صورتها الجيدة 

حداثتها ونفعها, ومن هنا تأتي  دال تفق لكيكفاءة تجهيز المعلومات  أي حداثة المعلومات: .2
 أوقات تجهيز ومعالجة البيانات. اختصارأهمية تكنولوجيا المعلومات التي تعمل على 

المعلومات صالحة للوصول الى الهدف المطلوب, وكلما  أي أن تكون تكامل المعلومات: .3
 زادت نسبة االكتمال في المعلومات كلما كانت اكثر فائدة.

أي تقديم المعلومات واسترجاعها للمستفيد في الوقت المطلوب, ويعد  توقيت المعلومات: .4
للمستخدم,  اً لحصول على المعلومات المطلوبة والمتوافقة مع الوقت ضروريالتوقيت من اجل ا

 الحواسيب التي تقلل من زمن دورة معالجة البيانات. استخداموهذا يبرر 
وهو خلو المعلومات من الغموض واللبس, بحيث تكون واضحة ومنسقة  وضوح المعلومات: .5

 لوب منها.أن تكون موجزة لنقل ما هو مط كما يجبدون تناقض, بو 
وتعني تأمين كل جوانب االحتياجات من المعلومات لجميع حقائق  شمولية المعلومات: .2

 .وما يمكن أن يؤثر عليهاالظاهرة موضوع الدراسة 
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في در المعلومات, لمساعدة المديرين افي مصزيادة الموثوقية وتعني  مصداقية المصدر: .2
  .االستراتيجيةمختلفة, وبخاصة فيما يتعلق بالقرارات المصادر اللتقارير من ا ستخداما

, ومنسجمة مع ينمة الحتياجات المستفيدءأي أن تكون المعلومات مال صالحية المعلومات: .1
 ين.المستخدم الحتياجاتمة نظام المعالجة ء  يفية مال, وهي الصلة بمقياس كمتطلعاته

من قبل اكثر من مستخدم وفي  لالستخدام ة المعلوماتمدى قابليتوتعني  مرونة المعلومات: .9
 المختلفة للمستفيدين. االحتياجاتأكثر من تطبيق, فضاًل عن قابليتها لتلبية 

المعلومات بتكلفة اقل بكثير من المردود  وتعني الحصول على اقتصادية المعلومات: .01
يكون اكبر منها, وهي تمثل المتوقع من المعلومات الذي يجب أن  لالستفادةالفعلي للنتائج 

 منها في صنع القرارات. لالستفادةمن تكلفة الحصول عليها, 
 ( وكما يلي:4ويمكن توضيح صفات المعلومات من خالل المخطط رقم )     

 
 

 

 

 

 

 

  

 
 
 

 ( تصور لصفات المعلومات الجيدة وتأثيراتها2لشكل )ا

تكنولوجيا المعلومات , 2112, السامرائي, ايمان فاضلو  عامر ابراهيمقنديلجي, : المصدر
 42األردن. ص -, مؤسسة الوراق للنشر والتوزيع, الطبعة األولى, عمانوتطبيقاتها
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  Information Types انواع المعلومات . ث
بضوء د من المحاوالت في تصنيف المعلومات وتقسيمها الى انواعها  المختلفة, يعدالهناك      

مجاالت استخداماتها واستثمارها في حياة اإلنسان ومسيرته المهنية والحياتية اليومية. ويمكن 
 (:22, 2103جمعة, و  )البرزنجي وفقًا للمعايير اآلتية ل تلك التقسيماتتلخيص مث

 تأريخيةالمعلومات, فقد تكون المعلومات في زمن  قد يكون هناك اختالف زمن المعلومات: .0
لمتابعة ومراقبة األداء, أما المعلومات  التاريخيةستخدم المعلومات قبلية, حيث تُ أو مست

 ستخدم ألغراض التنبؤ.المستقبلية فتُ 
عديدة للمعلومات, فقد تكون المعلومات ملخصة أو تفصيلية,  هناك اشكال شكل المعلومات: .2

المعلومات التفصيلية ستخدم المعلومات الملخصة في المستويات اإلدارية العليا, أما حيث تُ 
 ستخدم في المستويات التشغيلية.فتُ 

المعلومات قد تأخذ نوعين من الصفات, حيث تكون المعلومات متوقعة أو  صفة المعلومات: .3
ستخدم المعلومات المتوقعة لتخفيض حالة عدم التأكد, أما المعلومات غير , وتُ ةغير متوقع
 .اكلالمش الكتشافستخدم المتوقعة فتُ 

عكس المعلومات التي تحتويها, وقد تكون وتقد تكون المعلومات منظمة,  لمعلومات:تنظيم ا .4
  ها.حتويالمعلومات التي تالمعلومات غير منتظمة وال تعكس 

 ضح هيكلية المعلومات في المنظمة:( يو 5والشكل )     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ( هيكلية المعلومات في المنظمة2الشكل )
, دار  نظم المعلومات االدارية, 2114الزعبي, هيثم محمد, : السامرائي, ايمان فاضل و المصدر

 29االردن. ص -الصفاء للنشر والتوزيع, الطبعة األولى, عمان
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 ثالثًا: مفهوم نظام المعلومات

عمل على حيث يية بالغة فيما يتعلق بأنشطة المؤسسة, منظام المعلومات له أه استخدامإن      
والتغلب  ,التخفيف من األعباءو  . تخاذ القرارات اإلدارية المختلفةكقاعدة ال  توفير معلومات دقيقة

زم, والتخفيف من عدم وجود الحافز المعنوي الالو أعلى العديد من السلبيات للعمل البشري 
وامتالك المؤسسة لنظام المعلومات يزيد من القدرة التنافسية للمؤسسة في بيئة  األعمال الورقية.

العمل, وذلك من خالل توفير المعلومات المناسبة لإلدارة وعلى كافة مستوياتها. وقد وردت 
( بأنها "المعرفة ذات العالقة Encylopic World Dictionary ,1979انظمة المعلومات في )

فت انظمة المعلومات في )المعجم العربي الموحد ر  واألخبار". وقد عُ  بالحقائق واالهتمام
( بأنها "مجموعة اإلجراءات والوحدات اإلدارية 0910 لمصطلحات الحاسبات االلكترونية,

بالغ النتائج الى مستخدميها".  تعددت طروحات وقد الخاصة بجمع البيانات, ومعالجتها, وا 
 اً بعضسيتم ذكر  مفهومتناولت الولكثرة التعريفات التي  ,في تعريف نظام المعلومات الباحثين

 (: 3وبحسب التسلسل الزمني لها, وكما هو مبين في الجدول رقم ) منها

 (3جدول )ال
 مفهوم نظام المعلومات من وجهة نظر عدد من الباحثين

 المفهوم اسم الباحث السنة والصفحة ت
1 1990, 15 

 
Laucas  التي يمكن من خالل تنفيذها توفير مجموعة من اإلجراءات

معلومات تستخدم لدعم عمليات صنع القرار والرقابة في 
 المنظمة.

4 1991, 186-
187 

Symons  التي تنتج من تضمين انظمة  االجتماعيةمجموعة الكائنات
فصل التقنية عن  نال يمكالكمبيوتر في المؤسسة, حيث أنه 

األحكام البشرية , نظرًا لتنوع االجتماعيةالعوامل 
 واإلجراءات, فهو يتأثر بالقيم الثقافية والمصالح السياسية.

3 1999, 15 Henry  مجموعة اإلجراءات المنظمة والتي عندما تتوافر المعلومات
 الصحيحة تعد مساندة للمنظمة.

2 2000, 67 Davis  نظام الذي اليمكن تعريف نظام المعلومات بشكل بسيط بأنه
 لمنظمة.الزمة في اال واالتصاالتيوفر خدمات المعلومات 

2 2003, 4 Stairs & 

Reynolds 
نظام المعلومات هو عبارة عن مجموعة من المكونات التي 
تجمع وتعالج وتخزن وتحلل وتوزع المعلومات من اجل 

 غرض معين.
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2 2006, 4 Lyytinen 

& 

Newman 

تنظيمي يتكون من التقنيات نظام المعلومات هو نظام 
 والعناصر لخدمة اغراض تنظيمية.

7 2007, 392 Huber. et. 

al. 
نظام المعلومات هو مجموعة منظمة من األفراد والمعلومات 
والعمليات وتكنولوجيا المعلومات الرامية الى تحويل 

 المدخالت الى نواتج بغية تحقيق األهداف.
8 2008, 6 Kroenke  نظام المعلومات هو مجموعة من العناصر التي تتفاعل

إلنتاج المعلومات )خمسة مكونات لنظام المعلومات وهي: 
 األجهزة, البرمجيات, البيانات, اإلجراءات واألفراد(. 

نظام المعلومات هو النظام الذي يعمل من اجل تنظيم  العاني 24 ,2009 9
 وتطوير ورفع كفاءة العمل في المنظمة.

نظام المعلومات هو نظام يقوم بإيصال المعلومات الى  الجويفل 10 ,2011 10
 األفراد والمنظمات.

نظام المعلومات هو مجموعة متكاملة من الوظائف, مهمتها  المعاضيدي 120 ,2012 11
جمع البيانات وتحليلها ومعالجتها وخزنها وبثها, وذلك 
لتزويد االدارة بالمعلومات المفيدة التخاذ قرارات مناسبة 
لتحقيق اهداف المنظمة بصورة كفوءة وفعالة مع ضمان 

 النمو واالستقرار. 
البرزنجي  51 ,2013 14

 جمعةو 
م المعلومات هو عمليات منظمة تهدف الى جمع نظا

سترجاعها  ومعالجة وتخزين البيانات إلنتاج المعلومات وا 
لتأمين احتياجات المديرين وصناع القرار والمستفيدين 

 اآلخرين.
13 2014, 45 Laudon & 

Laudon 
مجموعة من العناصر المترابطة التي تجمع وتخزن هو 

صنع القرار في المنظمة, وتوزع المعلومات لدعم عملية 
 باإلضافة الى دعم اتخاذ القرارات والتنسيق والرقابة.

هو مجموعة من األفراد والتجهيزات واإلجراءات والبرمجيات  قالوش 24 ,2015 12
وقواعد البيانات تعمل يدويًا أو آليًا على جمع المعلومات 

 وتخزينها ومعالجتها ومن ثم بثها للمستفيد.
12 2016, 170 Lunkes, et 

al. 
نظام المعلومات هو عبارة عن ادوات دعم المنظمات في 
جمع, تكامل, تحليل, وتوزيع المعلومات ذات الصلة, ومن 

 ثم المساعدة في اتخاذ افضل القرارات. 
 الواردة ضمن الجدول راجعالم الى باالستناد: إعداد الباحثة المصدر
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على اإلنتاج الفكري والمنشور باللغتين العربية واألجنبية  االطالعوترى الباحثة من خالل      
النظام الذي يقوم بتجميع وتخزين المعلومات, من خالل مجموعة من أن نظام المعلومات هو 

ن مكونات العمليات ألنظمة اإلجراءات لغرض  دعم عمليات صنع القرار في المنظمة, وا 
 .والتغذية العكسيةالمعلومات هي: المدخالت, العمليات, المخرجات 

وقد حاول العديد من الباحثين تصنيف أنظمة المعلومات في معايير محددة مثل تصنيفها في     
ضوء الدعم الذي تقدمه هذه األنظمة لكافة المستويات اإلدارية داخل المنظمة, أو في ضوء 
البنية التكنولوجيا أو األهداف الوظيفية لهذه األنظمة. ونظرًا لكثرة اجتهادات المتخصصين في 

بعض منها اعتمادًا على  توضيحكنولوجيا المعلومات في القيام بتصنيف هذه األنظمة, سيتم ت
آراء الباحثين حول معايير التصنيف والتي تؤكد أهميتها داخل المنظمة, وبحسب التسلسل الزمني 

ضحة في و , وهذه التصنيفات مO'Brien))لها, ثم تحليل أحد هذه التصنيفات, وهو أنموذج 
 (: 4قم )الجدول ر 

 (2الجدول )
 المعلومات اعتمادًا على آراء بعض من الباحثين نظمتصنيف 

 األنواع أساس التصنيف الباحث السنة

2000 
 

 مكليود
 

)نظم معلومات التسويق(, )نظم معلومات  وظائف المنظمة
التصنيع(, )نظم معلومات التمويل(, )نظم 
معلومات الموارد البشرية(, )نظم معلومات 

 المعلومات(.موارد 
 

2001 
 

Turban & et. 

al. 

)نظم معلومات األقسام(, )نظم معلومات  البنية الهيكلية التنظيمية
 المنظمة(, )نظم معلومات بين المنظمات(.

)النظم المستندة على حاسوب رئيس(, )النظم  معمارية النظام
المستندة إلى حاسوب شخصي منفرد(, 

 موزع شبكي(.)النظم المستندة إلى حاسوب 
)نظم معالجة العمليات اإلجرائية(, )نظم  النشاطات العملية

 معلومات اإلدارة(, )نظم دعم القرار(.
)نظم العمليات(, )نظم اإلدارة(, )النظم  النشاطات الداعمة

 اإلستراتيجية(.
سل على طول التسل

خطوط الهيكل 
 التنظيمي

)نظم اإلدارة العامة(, )نظم الفروع أو 
القطاعات(, )األقسام(, )وحدات التشغيل(, 

 )الموظفون المتفردون(.
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)نظام معالجة المبادالت التجارية(, )نظام  حسب الدعم المقدم
معلومات اإلدارة(, )نظام أتمتة المكاتب(, 

نظم معلومات المدراء )نظم دعم القرار(, )
التنفيذيين(, )نظم دعم المجموعة(, )نظم 

 الدعم الفكري(.
(, )نظم المبادرة االستراتيجية االستجابة)نظم  النظم اإلستراتيجية

 (.االستراتيجية
)نظم المراقبين(, )نظم المشغلين(, )نظم  نظم العمليات

 (.الكاتبينالموظفين 
2003 O'Brien  األهداف الوظيفية

والبنية والدعم المقدم 
 للمنظمة

نظم دعم اإلدارة وتشمل )نظم المعلومات 
اإلدارية(, )نظم دعم القرار(, )نظم 

 المعلومات التنفيذية(. 
نظم دعم العمليات وتشمل )نظم التعامالت(, 

 نظم التشكيلية(.ال)نظم سيطرة العمليات( )
2004 Laudon & 

Laudon 
)نظم المستوى التشغيلي(, )نظم مستوى  المستوى التنظيمي

المعرفة(, )نظم المستوى اإلداري(, )نظم 
 المستوى اإلستراتيجي(.

لمعلومات(, )نظم أتمتة )نظم معالجة ا تطبيقات األعمال ياسين 2005
)نظم المعلومات التنفيذية  المكاتب(,

مستودع الوالفورية(, )نظم دعم القرار(, )نظم 
والتنقيب عن البيانات(, )نظم مساندة القرارات 

)نظم المعلومات  لجماعية(,والقرارات ا
 اإلدارية والذكاء الصناعي(.

العالقة بين مصادر المعرفة وتقانة المعلومات  ,2112, : الخناق, سناء عبد الرحمنالمصدر
, كلية اإلدارة االفتراضيةوهندسة المعرفة وأثرها في تحقي عناصر ومتطلبات استحداث المنظمة 

 . 04-03, الجامعة المستنصرية. ص واالقتصاد
المعلومات على أساس األهداف الوظيفية والبنية التكنولوجيا, حيث  نظم O'Brienيصنف      

 (MISنظم المعلومات االدارية )يكون هذا األنموذج اكثر شمواًل, والذي يالحظ فيه أنه يضع 
مة المعلومات المساندة في فئة أنظ ((EIS( ونظم المعلومات التنفيذية DSSونظم دعم القرارات )

لالدارة, وبالتالي تميزت هذه األنظمة عن فئة األنظمة الداعمة لألنشطة التشغيلية وهي نظم 
ونظم تخطيط الموارد ( CAMSونظم المعلومات المساندة للتصنيع ) ((TPSمعالجة المعامالت 
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(MRP)  ونظم التصميم بمساعدة الحاسوب(CADS)ظمة التي , وهكذا ميزها ايضًا عن األن
تساعد في تحقيق التنسيق والتعاون بين مجاميع اإلدارة وفرق العمل مثل نظم أتمتة المكاتب 

(OAS)  (2)وغيرها. وهذا األنموذج يتضح في الشكل: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 لتصنيف أنظمة المعلومات (O'Brien)( أنموذج 2الشكل )
Source: O'Brien, J.A., 2003, Introduction to Information Systems-

Essentials for the e_Business Enterprise,  Eleventh Ed.,  McGraw-Hill 

co. P24. 

 ,DSSتجاوز مشكلة ربط انظمة المعلومات مثل ) O'Brienمن هذا األنموذج يتبين أن      

EIS, MIS)  والتنظيمية في المنظمة, ألن هذه االنظمة يمكنها تقديم الدعم  اإلداريةبالمستويات
نموذج في فصل هذه األنظمة عن ألكثر من مستوى اداري, ويالحظ الضعف في هذا األ

 مما تقدعلى  ممكن من الناحية العملية. وبناءً  لألعمال, حيث أن هذا غير نشطة الفعليةاأل
يتضح أنه من غير العملي وضع أنموذج جامع لكل أنظمة المعلومات وذلك ألنها تكون مستمرة 

 التغيير والتجدد والتنوع في كل تطبيقاتها ومجاالتها دعمًا لألنشطة اإلدارية وغير اإلدارية.

 مات أهمية نظام المعلو  - أ
بحيث يزيد العائد  كلفة,ينبغي على إدارة المنظمة أن تراعي الحصول على المعلومات بأقل      

ة تتمثل بنودها في وجود وحدبحيث لمعلومات, نظام ا تطبيق, وأن تقارن تكلفة ةتكلفالمنها على 
م عددًا من العاملين والفنيين, وعددًا من األجهزة والمعدات ضتنظيمية في هيكلها التنظيمي, ت

  (.051, 2119)الوليد, اإلدارية في إتخاذ القرارات  الستخدامهاالبيانات  بإعدادتقوم ل

 نظم المعلومات

 نظم دعم االدارة
Management  Support System 

 نظم دعم القرار
Decision Support System 

نظم دعم 
 القرارات

)دعم 
تفاعلي 
 للقرارات(

نظم 
المعلومات 
االدارية 
)تقارير 
معلومات 
 للمديرين(

نظم 
التعاون 
 والتنسيق

)التنسيق 
بين فرق 
 العمل(

نظم 
سيطرة 
 العمليات

)سيطرة 
العمليات 
 الصناعية(

نظم 
معالجة 
 المعامالت

)معالجة 
معامالت 
 األعمال(

نظم 
المعلومات 
 التنفيذية

)دعم 
االدارة 
 العليا(
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 المختصون في هذا المجال  ولتوضيح هذه األهمية سيتم ذكر بعض ما كتبه     
 ق:ائأنظمة المعلومات تفيد إدارة األعمال بثالث طر  خدامست" : إن ا0922"دوو  ذ كر  حيث      

 المستقبل.ب على التنبؤهذه النظم  قدرة .0
 ربوقت أك األعمال وتوفير إنجاز في للمدراء والجهد الوقت تفيد هذه النظم في تقليل .2

تخاذ القرارات.   للتخطيط وا 
 لمواجهتها. الالزمة اإلجراءات وتوفير الخارجية البيئية تغيرات القدرة على مواجهة .3

 توفير على تساعد اً كونها نظمكبيرة, المعلومات  نظم منافع أن" 0929: ديكارد" ويرى
تخاذ اإلداري التخطيط في تحسينالو  العاملة لليد واستغالل افضل المهمة المعلومات  قرارات وا 

  (.51 -52, 2115)السالمي وآخرون,  فعالية أكثر
 

 موارد نظام المعلومات  - ب
 يشتمل نظام المعلومات المعاصر على خمسة من العناصر األساسية التي تشكل الموارد     

يعمل بطريقة فعالة بدون  الضرورية والتي تترابط وتكمل بعضها البعض, بشكل يجعل النظام ال
: 52, 2111)الشرابي, و( 22 -24, 2112) قنديلجي والسامرائي,  هذه المكونات واحدة من

 :وكاآلتي (49 -44, 2104بي, الجناو  )قنديلجيو( 42-45, 2101)الدويك, و( 20
يات نظم األفراد هم من المتطلبات الضرورية لألنشطة واإلجراءات في كل عمل موارد األفراد: .0

, وكذلك End Usersعليهم بالمستخدمين النهائيين  قما يطلفراد المعلومات, ومن هؤالء األ
دامة النظام  نالمسؤولو وهم  ,االختصاصيين الفنيين  Information Systemعن تشغيل وا 

Specialists. 
 الخاصةمعلومات ذين يستخدمون النظام, أو الفراد الوهم األ :نون النهائيوالمستخدم .2

 , وغيرهم.مديرينالزبائن, أو البائعين, أو المهندسين, أو المحاسبين, أو ال مثلالنظام, ب
نظام المعلومات تطوير و وتشغيل إدارة ذين يقومون بوهم األفراد ال ن:ون الفنيواالختصاصي .3

 Softwareالبرمجيات  ومطورو, System Analystsالنظم  محللووهم  فنيًا,

Developers ,النظام  ومشغلوSystem Operators. 
والتي تشتمل على مختلف انواع المكونات والوسائط المادية المستخدمة في  موارد األجهزة: .4

عمليات التي تمر بها البيانات والمعلومات, ومنها الحواسيب والوسائط واألقراص الممغنطة ال
 أو الضوئية وملحقـات الحواسـيب من اجهزة ومعدات االتصال الى المواقع المطلوبة. 

االيعازات والتعليمات المطلوبة في معالجة  أنواعوالتي تشتمل على  موارد البرمجيات: .5
ضمنها نظـم التشغيل, التي توجه المكونات المادية للحواسيب ومنها بـرامج البيانات, ومن 

 النظـام مثـل نظـام التشغيل, البرامج التطبيقية.
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البيانات هي أكثر من أن تكون المواد األولية لنظم المعلومات. وتعتبر  موارد البيانات: .2
ستثمر وتدار بشكل جيد لكي ينبغي أن تولذلك البيانات موارد ذات قيمة عالية في المنظمة, 

  تضمن فائدتها للمستخدم النهـائي فـي المنظمـة. 
لف أنواع الشبكات, مثل تكنولوجيات االتصاالت ومخت تتضمنوالتي  موارد الشبكات: .2

 اإلكسترانت, والشبكات الخارجية مثل Intranetوالشبكات الداخلية مثل اإلنترانت  اإلنترنت,
Extranet مهمة في إدارة األعمال اإللكترونية الناجحة.تقنية , والتـي أصبحت  

 ( يوضح موارد النظام وعناصره:2)والشكل      
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 المعلومات وعناصره( موارد نظام 7لشكل )ا

نظم المعلومات  ,2104, : قنديلجي, عامر ابراهيم والجنابي, عالء الدين عبد القادرالمصدر
 49, دار المسيرة للنشر والتوزيع, الطبعة الثامنة, االردن. صاإلدارية وتكنولوجيا المعلومات

 

  : تقانة المعلومات واالتصاالترابعاً 
 

 مفهوم تقانة المعلومات - أ
بد من كتاب والباحثون بهذا الصدد العرضه ال قبل التطرق الى مفهوم تقانة المعلومات وما     

 للتقانة. االصطالحيالتعرف على المعنى 
لى كونها إ( مصطلحات لها من الدقة تشير 225, 2111)المورد,  فقد ورد في قاموس     

 . في حين يعرفها معجمغرض عملي, أو طريقة فنية لتحقيق اللغة التقنية أو العلم التطبيقي

 موارد البرمجيات

 برامج وإجراءات

Software resources 

Programs & Procedures 

 

 اتصاالت وشبكات.. موارد الشبكات

Network resources comm.. 

Media and network suppot 

 موارد األجهزة

 أجهزة ووسائط

Hardware resources 

Machines & Media 

 موارد بيانات
 وقواعد معرفية

Data resources data & 
knowledge bases 

 موارد األفراد

 مستخدمون نهائيون

 واختصاصيون

People resources 

End users & IS specialists 

 السيطرة على أداء النظام 

Control of system performance 

 مدخالت البيانات

Input of data 

resources 

 معالجة بيانات الى معلومات

Processing data into 

information 

 المعلومات مخرجات
Output of 

Information products 

 خزن موارد البيانات
Storage of data resources 
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Webster))  اصطالحًا بوصفها جميع الوسائل التقنية المستخدمة لتوفير الحاجات الضرورية
. وت ستخدم (Sidney,1984, 755) تقنية التي تستخدم العلم والفنمصطلحات وأنها  ,للمجتمع

نة فهي صفة "األمر المحكم اللغة العربية مصطلح )تقن أو أتقن( وتعني "إحكام األمر". أما التقا
 Informationويتكون مصطلح تقانة المعلومات (.21, 0912 الصنع" )الرازي,

Technology :التقانة, فكلمة تقانة هي ترجمة لكلمة من شقين, األول هو (Technology )
تعني علمًا أو  (Logy)وتعني فنًا أو مهارة. والثانية  (Tech)التي ُأشتقت من كلمتين األولى: 

دراسة. والشق الثاني من مصطلح تقانة المعلومات هو: المعلومات, وتعني )البيانات( التي تمت 
, باستخدامهابشكل يسمح وعرضها معالجتها, إذ تم تصنيفها وتحليلها وتنظيمها, وتلخيصها 

القرارات. ويترجم البعض الكلمة الى العربية بـــــــ )تكنولوجيا(, أو  اتخاذعملية عليها في  واالعتماد
 (. 19, 2112 غنيم, يراها البعض األخر )تقانة(, )ابو)تقنية(, في حين 

وقد أخذ مصطلح تقانة المعلومات مكانة الصدارة في األدبيات وفي حقول معرفية مختلفة      
في مجال  االختراعاتإليه العقل البشري من  توصل مابأحدث  بارتباطهألسباب جوهرية, تتحدد 

بمهام جمع البيانات ومعالجتها وتخزينها  تباطهر اعن بعد, فضاًل عن  واالتصاالت المعلوماتية
 (. 2, 2111 )البياتي, اإلدارية اتالقرار  لمساعدة المديرين في اتخاذ واسترجاعهاوتحديثها 

 (5)ة في الجدول نيوضح مفهوم تقانة المعلومات والمبالتي ت التعريفاتوهناك العديد من      
 :وكما يلي وبحسب التسلسل الزمني

 ( 2الجدول )
 مفهوم تقانة المعلومات من وجهة نظر عدد من الباحثين

 المفهوم اسم الباحث السنة والصفحة ت

1 1990, 17 

 

Michel 

Paquin 
تشير الى الوسائل المستعملة إلنتاج ومعالجة 

رسال المعلومة,  سواء كانت في وتخزين واسترجاع وا 
 كتابة أو صورة. مشكل كالمي )صوتي( أ

4 1995, 51 Martinez  معدات تخدم وتدعم إعادة تصميم عمليات األعمال
التكنولوجيا في  استخداموتبسيط اإلجراءات, وتفعيل 

 دعم العمليات الحديثة.
3 2000, 32 Post & 

Anderson 
ذلك الجانب التقني من نظام المعلومات الذي يشمل 

 المعلومات والبرامجيات في نظام المعلومات.
تتمثل في المكونات المادية للحاسبات والبرامج  موسى 28 ,2007 2

الجاهزة, باإلضافة لشبكات االتصاالت وغيرها من 
األجهزة المطلوبة للقيام بمعالجة وتخزين وتنظيم 



 
39 

رسال واسترجاع المعلومات, وذلك  وعرض وا 
 بالكفاءة والسرعة والدقة المطلوبة.

المعاضيدي  21 ,2009 2
 وحميد

المستخدمة في جمع البيانات من مجموعة الوسائل 
مصادرها المختلفة ومعالجتها بهدف الحصول على 
يصال هذه المعلومات الى المستفيدين.  المعلومات وا 

تشكيلة من  أجهزة وبرامجيات وقواعد البيانات,  حسين 324 ,2010 2
تستخدمها المنظمات لتحقيق ميزة تنافسية, من 

 داء.معدل األستخدام المعلومات لزيادة خالل ا
عبارة عن المكونات المادية والبرمجية ألجهزة  الشوابكة 169 ,2011 7

وقواعد البيانات, التي  االتصالالحاسوب وشبكات 
البيانات ومعالجتها وتخزينها  استقبالتعمل على 
الى المستخدم النهائي في الوقت  واسترجاعها

في عملية  استخدامهاوالزمان المناسبين, وألجل 
 القرارات اإلدارية في المنظمة. اتخاذ

قنديلجي  19 ,2013 8
 والجنابي

 ,وات الرئيسية التي يتم استثمارهاهي واحدة من األد
وخاصة المدراء في المنظمات ليتمكنوا من مواجهة 

معها  ويتعايشوا ,التغييرات والتطورات المحيطة بهم
في تحسين األداء وتقديم أفضل  ويستثمرونها

 .الخدمات

9 2014, 51 Laudon & 

Laudon  
هي واحدة من األدوات التي تساعد المديرين على 
مواجهة التغيير, وهي تتألف من أجهزة الكمبيوتر 
متعدد األحجام واألشكال ومختلف اإلدخال 
واإلخراج ووحدات التخزين ووسائل االتصاالت التي 

 تربط اجهزة الكمبيوتر معًا. 
10 2015, 18 

 

القواسمي 

 وعباس
عبارة عن أساليب معالجة المعلومات المادية 
والبرمجيات ووسائل االتصال عن بعد, وقواعد 
البيانات المحفوظة في أجهزة الكمبيوتر المستخدمة 

 .في منظمات األعمال
 ضمن الجدولمفاهيم ال: إعداد الباحثة اعتمادًا على المصدر
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الباحثة من خالل التعريفات السابقة أن تقانة المعلومات تعني استخدام الكمبيوتر  وترى     
التخزين الثانوية والشبكات والمعدات الحاسوبية من اجل معالجة وتخزين وحماية وتبادل ووسائط 

 كافة انواع المعلومات االلكترونية وبثها عن طريق األجهزة التكنولوجيا المختلفة.
 

 المعلوماتأهمية تقانة  - ب
تصاالت ألية منظمة وسيلة فاعلة في تحقيق أهدافها, المعلومات وااليعد توفر تقانة      

التي تتبناها لتالئم الظروف والبيئة المحيطة بها, فضاًل عن تحقيق رغبتها في  واالستراتيجيات
 البقاء والتجديد والنمو. ويمكن الوقوف على أهمية تقانة المعلومات واالتصاالت من خالل اآلتي:

 

 عناصر الميزة التنافسية للمنظمات, إذطوير نة المعلومات واالتصاالت في تتبرز أهمية تقا .0
للزبائن, والتحسين المستمر للجودة  االستجابةرد جديدة للمنظمة, وتحسن سرعة تحقق موات
(Kleindle, 2001, 223) . حيث تساهم في تعزيز الموقف التنافسي من خالل الحصول

  (.03, 2112)جربو,  على حصة سوقية أكبر
, اإلنسانيةازدادت أهمية تقانة المعلومات من خالل ما أدخلته من تغيير جوهري على الحياة  .2

من خالل تحرير العقل, وعدم استنزاف إمكاناته التفكيرية في إعادة وتكرار ما عرفه  وذلك
  (.9 ,2112ويعرفه اآلخرين )الكيالني, 

 مواكبةإن تطبيق مفهوم تقانة المعلومات واالتصاالت في المنظمات, يحتم على كل منظمة  .3
ي الحتماالت العزلة والتخلف, والتنافس ف, تجنبًا ات الحاصلة في عصر المعلوماتيةالتطور 

 (.050,  2112على معايير الكفاءة والفاعلية )العواملة,  تقديم المنتجات والخدمات, بناءً 
بين مك نت تقانة المعلومات واالتصاالت من زيادة قدرة التنسيق بين أقسام المنظمة, و  .4

الشخصية التي قد تتطلب  المنظمات األخرى, األمر الذي أدى الى تقليل كلف المقابالت
, من خالل ما األعمال, فضاًل عن الوقت المستغرق إلنجاز بين المنظماتانتقال األفراد 

توفره الشبكات المحلية والعالمية من إمكانية ربط الحواسيب التابعة للمنظمات بعضها مع 
 .(Daft, 2001, 246- 247)البعض 

في  العمليات والوظائفأنواع وربط مختلف تساهم تقانة المعلومات واالتصاالت في أداء  .5
, أذ تتفاعل وتتكامل هذه الوظائف من خالل توافر تقانة المعلومات واالتصاالت المنظمة

(Krajewski & Ritzman, 2002, 195). 
 

 مكونات تقانة المعلومات  - ت
تقنيات المعلومات "بــــــ تصاالت في مجال اإلدارة ُيع رف اصبح إدخال تقانة المعلومات واال     

هداف األري, من أجل تحقيق اإلدارية" والتي ُتعب ر عن كافة التقنيات التي ُتستخدم بالعمل اإلدا
(, وُيع بر عن العصر الحالي بأنه عصر 33, 2110 )السالمي والدباغ, المنظمةالخاصة ب
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العسكرية,  ,قاتها في جميع المجاالت المدنيةتقنيات المعلومات واالتصاالت, إذ يسري تطبي
  (.432, 2102 الخفاجي وآخرون,)والصحية اإلنتاجية والخدمية 

آراء عدد من  استعراضوبهدف الوقوف على مكونات تقانة المعلومات واالتصاالت سيتم      
 . واالتصاالت الكتاب والباحثين حول مكونات تقانة المعلومات

أن مكونات تكنولوجيا المعلومات  ((Boynton, et. al.,2001, 365أكد حيث      
وتنظيم وخزن البيانات  المتنوعة واالتصاالت هي المكونات المادية للحاسوب والبرامجيات

الى أن تكنولوجيا المعلومات  ((Kanunas, 2001, 309 وأشار .واسترجاعهاومعالجتها 
 .ة, البرامجيات وشبكات المعلوماتواالتصاالت تتضمن مكونات الحاسوب المادي

تتكون تكنولوجيا المعلومات  ((Krajewski & Rizman, 2002, 198ومن وجهة نظر      
واالتصاالت من أربع تقنيات فرعية هي المكونات المادية, البرامجيات, قواعد البيانات 

( 03 ,2115و)الربيعي,  (4: 2114)عرب, بعيدة المدى. ويرى كل من  واالتصاالت
( و)قنديلجي والجنابي, 441 -432, 2102( و)الخفاجي وآخرون, 01 ,2112و)الطائي, 

( أن تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت تتكون من األجهزة والمعدات, البرامجيات, 32, 2103
 التطبيقات, تكنولوجيا التخزين, تكنولوجيا االتصاالت واالتصاالت بعيدة المدى.

كونات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت التي اتفق يمكن القول إن م ما تقدمتأسيسًا على      
 تالمعدات(, البرامجيات, التطبيقاعليها أغلب الكتاب تتمثل في المكونات المادية )األجهزة و 

اغلب عند  استخداماً . وسيتم اعتماد هذه المكونات في هذا المبحث ألنها األكثر االتصاالتو 
 مكونات:. وفيما يلي شرح لهذه الالكتاب والباحثين

 

 المكونات المادية )األجهزة والمعدات(  .1
إجراءات إدخال البيانات, ومعالجتها, واستخراج المعلومات المطلوبة, وبثها بوتتمثل      

تمثل تحسين و للمستفيدين للمساهمة في صناعة القرارات, وتحسين أداء األعمال في المنظمة. 
وسرعتها مجااًل واسعًا للتطورات التكنولوجيا ذاكرة الحاسوب, وقدرتها على معالجة البيانات 

  .( (Krajewski & Rizman, 2002, 198الحديثة
 

 المكونات البرمجية أو البرامجيات  .4
اإليعازات والتعليمات التفصيلية التي تسيطر على المكونات المادية للحاسوب في وتتمثل ب     

حيث تساهم البرامجيات في معالجة البيانات, تسجيلها وتقديمها . ((Microsoft نظام المعلومات
دارة العمليات,  وتتمثل هذه البرامج على على شكل معلومات كمخرجات مفيدة ألداء العمل وا 

فيذها )قنديلجي تحدد بصورة تسلسلية عمليات المعالجة الالزمة للبيانات, وكيفية تنتعليمات 
ك تتمثل المكونات البرمجية من تعليمات رمزية يضعها لذل(. 011 -15 ,2112 والسامرائي,
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 ,Alter)ها بلقيام ل المطلوبةالمبرمجون أو المستخدمون إلبالغ النظام الحاسوبي عن العمليات 

2003, 340).  
 

  Applicationsالتطبيقات  .3
على حل  تمثل التطبيقات الجانب العملي من تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت, وتعمل     

كثير من المشاكل التي تواجه عمل المنظمة. وال تقتصر على جهاز الحاسوب كأساس في ال
. حيث ينبغي أن (Schoech, 1999, 38)عملها, بل تشمل تكنولوجيا االتصاالت والشبكات 

 لالحتياجاتتكون التطبيقات سهلة االستعمال ومتاحة للجميع وبتكلفة معقولة, وأن تكون مكيفة 
 (. 221 ,2115)دياب,  من حيث اللغة والثقافة, وأن تدعم التنمية المستدامة

 

 Communicationsاالتصاالت  .2
وبصورة إرسال واستقبال البيانات )صوت, صورة, فيديو( عبر شبكات االتصال  ةتعني عملي     

االنترنت, حيث أن مفهوم االتصاالت يتمثل الى  باإلضافةالسلكية  سلكية عبر حزم األسالك أو
بنقل البيانات بين األجهزة في مواقع مختلفة, وتتمثل في أدوات أو وسائل االتصاالت عن بعد 

. باإلضافة الى شبكة االنترانت ( (Optics Fiberيةالضوئمثل الهواتف, الفاكس واأللياف 
Intranet Network))  في ربط وحداتها بهدف تجهيز وهي شبكة داخلية للمنظمة ُتستخدم

(. باإلضافة 092 -091 ,2112 سامرائي,)قنديلجي وال العاملين باحتياجاتهم من المعلومات
اجات المستفيدين من يالتي تصمم لتلبية احت ((Extranet Networkالى شبكة االكسترانت 

. وكلما كانت هذه االتصاالت على (Gupta, 2000, 203)خارج المنظمة كالمجهزين والزبائن 
 ,Lug)كفاءة وجودة أنظمة المعلومات والعكس صحيح  ازدادتمستوى عال  من الجودة والكفاءة, 

2001, 159- 160) . 
 :(1) الشكلمكونات من خالل هذه الويمكن توضيح 

 
 
 
 
 
 
 
 

 ( مكونات تقانة المعلومات واالتصاالت8كل )الش
 على ما تم ذكره استناداً : إعداد الباحثة لمصدرا

 االتصاالت
مكونات تقانة 
المعلومات 
 واالتصاالت

 البرمجيات  التطبيقات

المكونات 
 المادية
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 المبحث الثاني
 الحوسبة السحابية

 أواًل: مفهوم الحوسبة السحابية
 مزامنةبسهولة  تمتازو  المنظمات واألفراد. من كل  يستعملها  تقنية الحوسبة السحابية ُتعتبر     

يشير مصطلح الحوسبة السحابية الى و  .العالممن مكان  أي األجهزة في الكثير من مع البيانات
والتي تستطيع توفير  ,المصادر واألنظمة الحاسوبية المتوفرة تحت الطلب عبر شبكة اإلنترنت

بهدف التيسير على المستخدم,  ,متكاملة دون التقيد بالموارد المحليةخدمات حاسوبية  ةعد
وتشمل تلك الموارد مساحة تخزين البيانات والنسخ االحتياطي والمزامنة الذاتية. كما تشمل قدرات 
معالجة برمجية وجدولة للمهام ودفع البريد اإللكتروني والطباعة عن بعد, ويستطيع المستخدم عند 

وتتجاهل التفاصيل  طب س  هة برمجية تُ ن طريق واجاتصاله بالشبكة التحكـم في هذه الموارد ع
 .(Sarna, 2011, 2) والعمليات الداخلية

ف الحوسبة السحابية بأنها تكنولوجيا تعتمد على نقل المعالجة ومساحة التخزين عر  تُ و      
يسمى بالسحابة, وهي عبارة عن جهاز خادم يتم الوصول اليه عن  الخاصة بالحاسوب الى ما

لتتحول البرامج من منتجات إلى خدمات, ويتاح للمستخدمين الوصول  ,االنترنتشبكة طريق 
م للوصول ءنموذج تمكين مالالحوسبة السحابية وُتعد (. 4, 2104 ,شلتوتإليها عبر اإلنترنت )

تها مثل أعلى الطلب لمجموعة مشتركة من موارد الحوسبة التي تمت تهي لى الشبكة بناءً ا
جهد وب( بحيث يمكن توفيرها واطالقها بسرعة والبرمجياتزين, )الشبكات والخوادم, ووحدات التخ

 Laudon). وتعرف الحوسبة السحابية من قبل (,Trivedi, 2013 (18 مع موفر الخدمةأقل 

& Laudon, 2010, 196)  بأنها خدمات شبكية تقترح منصات عمل رخيصة ومضمونة عند
 الطلب, والتي يمكن الوصول إليها واستخدامها بطرائق سهلة.

وغيرها, ستتمكن من تزويد  (Microsoft)و Google))اضافة الى ذلك فإن شركات مثل      
. مثال ذلك شركة ((Servers زبائنها بالبرامج المتنوعة التي يحتاجونها من خالل وضعها على

((Google Earth  وحزمة((Google App وهكذا يتمكن المستفيد من استخدام تطبيقاته عبر .
من أي مكان ومن أي جهة متصلة باإلنترنت من دون ( (Google البنية التحتية الخاصة بشركة

ومع (. 02, 2101 )قليعة, ت وتنصيبها على الجهاز الخاص بهالحاجة لشراء البرمجيا
في والزيادة  0.3ويب و  0.2ويب ة على شبكة الويب, وخاصة بظهور المتاحو الحديثة  اتتطور ال

لالستخدام من خالل شبكة إلى إتاحة تطبيقاتها  المنظماتاتجهت العديد من  ,االنترنت ةسرع
الحوسبة السحابية فر تو و ,  Cloud  Computingفيما ُيعرف باسم الحوسبة السحابية االنترنت

, أو لتطبيقات فقط دون الحاجه للمواردخيارات الخدمة من خالل المتصفح بإستخدام ا العديد من
 (. 0, 2105 )كلو,التطوير على الموارد أو إستعمال الموارد بشكل مباشر 
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وترى الباحثة من خالل ماتم ذكره, أن الحوسبة السحابية هي استخدام الكمبيوتر ووسائط      
المعدات الحاسوبية من اجل ابتكار ومعالجة وتخزين وحماية وتبادل الثانوية والشبكات و التخزين 

كافة أنواع المعلومات االلكترونية, كما أنها ُتعد جمع المعلومات المقروءة والمسموعة والمرئية  
 ق األجهزة التكنولوجيا المختلفة.يطر  عنومعالجتها وتحليلها, وبثها 

  :(9) كللحوسبة السحابية من خالل الشويتضح مفهوم ا
 

 
 

 ( مفهوم الحوسبة السحابية9الشكل )
Source: Laudon, K. C., and Laudon, J. P., 2014, Management 

Information Systems: Managing the digital firm, 
13th

 ed., Prentice-

Hall, Inc., Upper Saddle River, New Jersey, P214. 

 
 ثانيًا: تاريخ الحوسبة السحابية

العاِلم من قبل 0992 ماعفي  ناك السحابية الحوسبةتقنية  مفهو خدام لمتأول اس إن     
(Ramnath. K.Chellappa)  اإلدارة وعلوم العمليات بحوث دعهخالل مؤتمر لموذلك, 

 "التقنية القيود من بدالً  قتصاديةالا القيود يهأنموذج الحوسبة الذي تكون ف" إلى لإلشارة
(Jäätmaa, 2010, 6). ويب أمازون خدمة تدشين وأن (Amazon Web Services) على 

  .2112 عام في كان (Utility Computing) الخدمية الحوسبة أساس

 من عدد إلى باإلضافة  ((Google & IBM شركتي من كل   باشرت 2112 عام وفي     

توضيح التسلسل  ويمكن (.9 ,2104 العظيم, )عبد السحابية الحوسبة عن بحثي مشروع الجامعات
 (:01الزمني لتطور التكنولوجيا وصواًل الى مفهوم تقنية الحوسبة السحابية من خالل الشكل )
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 ( تطور البنية األساسية لتكنولوجيا المعلومات10مخطط رقم )

Source: Laudon, K. C., and Laudon, J. P., 2014, Management 

Information Systems: Managing the digital firm, 13th ed., Prentice- 

Hall, Inc.,Upper Saddle River, New Jersey, P198. 

 

 مكونات الحوسبة السحابيةثالثًا: 
وهي كما  العناصرمجموعة من للتعامل مع تقنية الحوسبة السحابية البد من توافر     

 :(5, 2105موضحة في النقاط اآلتية )كلو, 
المستخدم الذي سوف يستخدم هذه التقنية وينتفع من  هو :Client المستفيد أو العميل .0

و الجهاز أو الحاسوب أ هاتف محمول ستخدام جهازه )سواء كانخالل ا خدماتها, من
من الخدمة, ومن الممكن أن يمتلك  لالستفادةبشبكة االنترنت  ارتباطها( التي يشترط اللوحي

  يستخدم المتصفح فقط. نظام تشغيل يدعم السحابة أو
السحابة,  يُتستخدم فة لهذه الخدمة أي التي وهي الجهات المانح :Platforms المنصات .2

من خالل توفير سيرفرات عمالقة في سعاتها التخزينية وسرعة معالجاتها للبيانات مثل 
Google Apple.  

Mainframe/ 

Minicomputer 

(1959- present) 

Personal 

Computer 

(1951- present) 

Client / Server 

(1953- present) 

Enterprise 

Computing 

(1992- present) 

Cloud 

Computing 

(2000- present) 
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 Infrastructure As aوهي البنية التحتية للسحابة  :Infrastructure البنية التحتية .3
Service , بكة االنترنت تشمل توفر الحاسبات وشحيث , اتيعتمد عليها في تقديم الخدمو

 والمساحات التخزينية للمعلومات.
التي يمكن أن يشغلها  التطبيقية البرامج والخدمات يوه :Applications التطبيقات .4

السحابة وتشمل برمجيات معالجة النصوص والعرض والجداول وخدمات تناقل  يالمستفيد  ف
تخفيف أعباء الصيانة تم  Software As a Service المعلومات والتشارك بها, ومع خدمة

 ( يوضح مكونات الحوسبة السحابية00والشكل ). والتطوير عن المستخدم

 
 ( مكونات الحوسبة السحابية11الشكل رقم )

رسالة دبلوم في ادارة , الحوسبة السحابية, 2104حسناء بسيونى, : عبد العظيم, المصدر
 .9, القاهرة. ص المنصورة كلية التربية, جامعة, االعمال

 
 ًا: خصائص الحوسبة السحابيةرابع

دية التقلي االستضافةهناك مجموعة من الخصائص لخدمة الحوسبة السحابية تميزها عن      
  :(3, 2105 )كلو, وتتمثل هذه الخصائص في اآلتي

 :On-Demand self serviceعلى الطلب  خدمة ذاتية بناءً  .1
 Googleإمكانية استخدام التطبيقات المتاحة في السحابة, مثل تطبيقات مستندات جوجل      

DOCS جداول البيانات وقواعد البيانات, يستطيع أي مستخدم إنشاء الملفات وتعديلها وحفظها ,
لحاجاته. أي يمكن للمستهلك من جانب واحد  في بنية السحابة باستخدام مستعرض الويب وفقاً 

ت الحوسبة مثل وقت الخادم, والتخزين الشبكي حسب الحاجة تلقائيًا وبدون الحاجة توفير قدرا

Iaas 

Paas 

Saas 
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على الطلب, وتحسب عادة  مزود للخدمة. فهي خدمة تباع بناءً إلى التفاعل البشري مع كل 
 بالدقيقة أو الساعة أو بالميجابايت.

 تقليل اإلنفاق: .4
تخفيض تكاليف صيانة األجهزة و , والوقت في التخزين التقليدي تكاليف ال أي تقليل     

تكبد عناء صيانتها تالى شراء الخوادم الضخمة و  ال تحتاجأن المنظمة  حيثوالبرمجيات, 
 توفر الشركات المتخصصة في هذا المجال كل ذلك.  بلوتأمينها, 

 Broad Network Access: الوصول الواسع للشبكة  .3
جهزة وآليات قياسية مثل الهواتف المحمولة, تمكن المستفيد من الوصول إليها من خالل أ     

ومحطات التشغيل. أي الوصول  laptopsوالحواسيب المحمولة  tabletsوالحواسيب اللوحية 
من للتطبيقات والموارد المتاحة في السحابة من أي مكان وفي أي وقت. لذا فهي خدمة مرنة, 

 نوع من انواع اجهزة االتصال. ايومن وفي أي وقت للمستخدم ر الكثير من الخدمة يتوفحيث 
 :Resource Package حزمة الموارد .2

يتم تجميع موارد الحوسبة السحابية لخدمة العديد من المستهلكين, أي يمكن تقاسم الموارد      
متعدد المستأجرين  نموذج باستخداموالتكاليف عبر مجموعة كبيرة من المستخدمين وذلك 

(multi-tenant model) عادة  مع مختلف الموارد المادية المخصصة بشكل ديناميكي وا 
يس للعميل . وهناك شعور باستقاللية الموقع من حيث أنه لينلطلب المستهلك تخصيصها طبقاً 

, ولكن يكون قادرًا على تحديد الموقع على للخدمة موقع للمصادر المقدمةأية سيطرة أو معرفة ب
ومن أمثلة الموارد:  .مثال ذلك, مركز المعلومات (abstraction) مستوى أعلى من التجريد

 كرة, عرض النطاق الترددي للشبكة.التخزين, التجهيز, الذا
 Measured service:قياس الخدمة  .2

من القدرة على قياس  االستفادةنظم السحاب تلقائيًا استخدام الموارد من خالل تسيطر      
المنظمة,  دفع مقابل أقل أو بقدر ما تحتاجهمستوى معين من التجريد المناسب لنوع الخدمة وال

والتحكم والرقابة للخدمات المقدمة, إذ أن مزود السحابة يتحكم بالخدمة المقدمة ويراقبها لغرض 
وفق مقياس أو معيار معين. الوصول الى السحابة, ويعد هذا األمر مهمًا ألن الخدمة تقدم على 

مثال ذلك: التخزين, المعالجة, عرض النطاق الترددي, وحسابات المستفيد النشط. ويمكن مراقبة 
استخدام الموارد المسيطر عليها والمذكورة, وتوفير الشفافية بالنسبة لكل من المورد والمستهلك 

  على حد سواء ومستهلك الخدمة المستخدمة.
 Rapid elasticity:المرونة السريعة  .2

أي المرونة في استخدام سعة الموارد والتطبيقات والتي تتطلب إمكانيات تحميل وتشغيل     
عالية, ويمكن أن تكون القدرات مشروطة أو مرنة في بعض الحاالت, لتوسيع نطاق المدخالت 

من تغيير والمخرجات بسرعة وبما يتناسب مع الطلب. وبالنسبة للمستهلك, إذ يتمكن المستفيد 
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حجم الموارد المطلوبة زيادة أو نقصان بحسب حاجته, والتي غالبًا ما تبدو القدرات المتاحة 
 عليها بأية كمية وفي أي وقت. االعتمادلإلمداد في أن تكون غير محدودة ويمكن 

 
 : أنواع الحوسبة السحابيةخامساً 

 (Michael, 2010, 33في النقاط اآلتية ) ايجازهاوالتي يمكن  هناك أنواع للحوسبة السحابية   
 :المعهد الوطني األمريكي للمعايير والتقانة((2 ,2011 ,و
يتضمن توفير بنية تحتية : Computing Cloud Public العامة يةالحوسبة السحاب .0

 خوادم على مختلطة التطبيقات وتكون الحوسبة, وموارد تطبيقات جميعتوفر و للسحابة 
ومن صفاتها أنها تقدم خدماتها الى لغرض االستخدام من قبل الجمهور العام.  الحوسبة

من  وتشغيلهاإدارتها  تمتوقد عمالء متعددين وُتستضاف في مكان بعيد عن مكان العميل. 
 . الحكوميةأو  األكاديميةقبل منظمات األعمال, المنظمات 

نموذج عن ي عبارة وه Private Cloud Computing:الحوسبة السحابية الخاصة  .2
واحدة بحيث تعمل لحسابه وتحت  منظمةتوفير بنية تحتية أيضًا ولكن مستأجرة لشخص أو 

البيانات واألمان وجودة وكفاءة الخدمة. وهي تختلف عن الحوسبة  يفه الكامل فتصر 
عرض الحزمة و تدار داخل المنظمة من دون قيود  والعمليات البياناتالسحابية العامة بأن 
 التحتية البنيةلمقدم الخدمة والمستخدم على  السيطرةمن  المزيد تقديمهاللشبكة, فضاًل عن 

ومن منافعها المميزة أن الجانب األمني قوي جدًا وذو جودة عالية جدًا في الخدمة,  للسحابة.
 وتطبيقاتها سهلة األستخدام, وكلفتها المادية المنخفضة.

 بين تجمع تحتية بنية يه :Computing Cloud Hybrid ينةالهج يةالحوسبة السحاب .3
. وتستخدم في المنظمات منهما كل توفير يمكن بحيث والخاصة العامة السحابية النماذج

ذات البيانات الصغيرة أو التي تحتاج تطبيقات خاصة بها, ويمكن للعميل االختيار بين 
خيار الحفاظ على  كذلك للمنظمة تطبيقات وخدمات السحابة العامة أو السحابة الخاصة,

 (. Points, 2014, 39) Tutorials السيطرة واألمن
 وتشير الى البنية التحتية التي :Community Cloud المجتمعية السحابيةالحوسبة  .4

أو  المستفيدينيضم مجموعة من يملكها أو يديرها عدد من الهيئات على أساس مشترك, 
 وسياسات أمنيةومصالح مشتركة, مثل مهام مشتركة, متطلبات  قضاياالمنظمات التي لديها 

خاصة مشتركة, من صفاتها أنها ذات تكلفة منخفضة, ومرونة عالية في تبادل المعلومات 
بين المنظمات المجتمعية, توفر بنية تحتية لتقاسم الموارد, فضاًل عن األمن في هذا النموذج 

 البيانات يشترك أعضاء المجتمع بالوصول إلىيكون أكثر توفرًا من السحابة العامة. و 
 في السحابة.  والتطبيقات
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 : فوائد الحوسبة السحابيةسادساً 
توفر الحوسبة السحابية العديد من الفوائد, حيث توفر المرونة الكافية للمنظمات التي تستخدم     

( 1-3, 2101)قليعة,( وPaul, 2010الحوسبة السحابية, ويمكن ذكر هذه الفوائد من خالل )
-02, 2104 )عبد العظيم,و (254-253, 2102 )الفضل,و( 00-01, 2103 )الشيتي,و

 (:292-290, 2102( و)الناصر, 03
تطبيق معماريتها وانظمتها, تقوم الحوسبة السحابية بجعل منظمات األعمال قادرة على البدء ب .0

االستفادة من الُبنى التحتية الضخمة التي تقدمها للقيام باالختبارات والتجارب العلمية. بعض و 
الحسابات المعقدة تحتاج إلى سنوات إلجرائها على أجهزة الكمبيوتر العادية, بينما تتيح 

مع سحاباتها المؤلفة من آالف المخدمات المرتبطة  Amazoneو Googleشركات مثل 
  .بسرعة كبيرةجراء مثل هذه العمليات بعض إلالبعضها 

تسمح الحوسبة امكانية التوسع والتطوير في كل مفاصل الحوسبة وبمرونة عالية, حيث  .2
السحابية بالوصول إلى جميع تطبيقات وخدمات المستخدم من أي مكان وأي زمان عبر بيئة 

أنها  يللخدمة, أ شبكة االنترنت, وذلك ألن المعلومات تخزن على خادمات الشركة المقدمة
 (. (NetSuite. Inc, 2011, 16 على القرص الصلب الخاص للمستخدم ليست مخزنة

تتوقع منظمات األعمال زيادة مفاجئة في الطلب على اعمالها مما يفرض عليها  غالبًا ما .3
االستعانة بالقدرات الخارجية للموردين وشركاء األعمال لتلبية تلك الطلبات. وهذا ينعكس 
أيضًا على القدرات التكنولوجيا, حيث تتيح الحوسبة السحابية لتلك المنظمات القدرة على 

سيرفر جديد  استئجاروجيا, فبداًل من أن يبادر المستخدم لشراء أو ادارة مواردها التكنول
ثوان   ي, وفيغير االعداداتعليه هو أن يدخل و  ومواصفات أعلى, كل ما بمساحة عالية

  .((Dhar, 2012, 668يريد  على ما يحصل
كمبيوتر أو أفضلها من التخفيض التكاليف, حيث لم يعد من الضروري شراء أسرع أجهزة  .4

الذاكرة أو أعالها من حيث مساحة القرص الصلب, بل يمكن ألي جهاز كمبيوتر  حيث
عادي, وباستخدام أي متصفح للويب الوصول للخدمات السحابية المختلفة محل االستخدام 
)تحرير مستندات, تخزين ملفات, تحرير صور, .. الخ(. كما لم يعد هناك حاجة إلى شراء 

الثمن لتقديم خدمة البريد االلكتروني, أو الوحدات التخزينية  التجهيزات مثل المخد مات باهظة
 الضخمة لعمل النسخ االحتياطية للبيانات والمعلومات.

 التخزين لخدمة المقدمة الشركة تلتزم حيث انقطاع, وبدون دائم بشكل الخدمة عمل ضمان .5
 شكل. وبأفضل الساعة مدار على تعمل الخدمة أن من التأكد السحابي
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 : عيوب الحوسبة السحابيةاً سابع
والمساوئ  من وجود بعض السلبيات وايجابيات, بالمقابل البد فوائد السحابية ن للحوسبةإ    

 )عبد العظيم, والعيوب, حيث يمكن تشخيص اهم تلك العيوب والموضحة ببعض النقاط اآلتية
 (:255, 2102 )الفضل,و (00-02, 2104

بعض المستخدمين من احتمالية اطالع أفراد آخرين علي  يتخوف األمــان والمخاوف األمنية: .0
لخدمات السحابية, فحين لمقدمة الالشركات  من وضع كل معلوماته وملفاته لدى معلوماتهم

تتعرض الخدمة لعمليات االختراق, قد يتمكن المخترق من الحصول على معلومات 
المستخدمين, كما لو لجأت الشركة إلى بيع معلومات المستخدم أو االستفادة منها بشكل أو 

ة مثل هذه الحاالت, هو اللجوء إلى الشركات الكبيرة ذات الموثوقي يالضمان الوحيد فبآخر, 
تلجأ الشركات الى اسلوب تشفير البيانات لتسد الطريق على االختراق أو  أو قد .العالية

 .على معلومات المستخدمينالسرقة واالطالع 
تعد مشكلة حماية حقوق الملكية الفكرية أحد المشاكل التي  :البيانات وملكية الخصوصية .2

ع يتخوفون من احتمالية اطالفبعض المستخدمين تثير مخاوف مستخدمي تلك الخدمات, 
الخاصة, حيث ال يوجد ضمانات بعدم انتهاك حقوق الملكية الفكرية  معلوماتهم  ىالغير عل

 للمستخدمين.
, باإلنترنتبشكل بديهي, تحتاج التطبيقات السحابية إلى اتصال  الخدمة: مستوى ضمان .3

ن بادرت بعض حيث سيؤثر االنقطاع عن االنترنت على التمكن من تأدية العمل, لك
الحديثة,  (Java Script)و (HTML 5) المؤسسات بتدارك هذا, وبفضل بعض تقنيات

, ثم القيام بالمزامنة باإلنترنتبات باإلمكان بناء تطبيقات ويب يمكن أن تعمل دون اتصال 
 لدى عودة االتصال.

ن غالبية و . كبيريمكن االعتماد عليها بشكل  الحوسبة السحابية هي أيضاً  الموثوقية: .4 ا 
دعم لالموظفين المكلفين أن شركات تطوير البرمجيات توفر أرقى الخدمات لعمالئها. كما 

استكشاف األخطاء  حيث يصبحالعمالء في كثير من األحيان الخبراء في البرنامج نفسه, 
صالحها أقل بكثير من المتاعب وأكثر من حل المشاكل الفعلية ولكن بالمقابل هل يوجد  .وا 

ضمان أنه عندما يقوم المستخدم بحذف ملفاته الخاصة, أنها ليست موجودة على السيرفر 
 بعد عملية الحذف؟

 ببسب ويقصد باالعتمادية أنه في حالة ضياع الملفات الخاصة بالمستخدم مثالً  االعتمادية: .5
ليمة مرة أخرى بعد أن يتم عطل ما, هل يكون هناك ضمان امكانية استعادة تلك الملفات س

  إصالح العطل؟



 الفصل الثالث
 اإلطار النظري للدراسة

 

 جودة الرعاية الصحية األولية.املبحث األول: 

 نظام املعلومات الصحي.املبحث الثاني: 
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 الفصل الثالث
 

 اإلطار النظري للدراسة

 
القطاع الصحي الجهة الحامية والشريك األكبر الذي يهتم في تقديم العناية والرعاية  ديع     

الطبية لجميع المواطنين أينما كانوا, وتشمل الرعاية الصحية األولية مجموعة محددة من 
الخدمات األساسية التي يحتاجها األفراد, الهادفة الى توفير خدمات رئيسية وهامة. كتقديم 

دوية الرئيسية, باإلضافة الى بقية الخدمات األخرى التي تُقدم للمواطن كإجراءات العالجات واأل
ي خسائر مالية أو بهدف تحصين المواطنين من األمراض من غير تكبدهم أ ,احترازية وقائية
 فوق طاقتهم. تحميلهم أعباءً 

فراد أنفسهم  األ الاتصوتمثل الرعاية الصحية األساسية المستوى األول الذي يبدأ من خالله      
والمجتمع المدني مع النظام الصحي الموجود, األمر الذي يجعل من خدمة الرعاية الصحية الى 
أقرب ما تكون عبارة عن حاجة هامة ورئيسية هادفة الى سد حاجات المواطنين أينما تواجدوا في 

المستشفيات والعيادات تجمعاتهم السكنية. فالخدمات الصحية تتنوع من حيث شمولها لجميع 
باإلضافة الى أهمية الموارد البشرية المؤهلة  ,والمختبرات الطبية والدوائية والصيدليات

داريين وفني ن المتخصصين في مجال األجهزة الطبية يوالمتخصصة من أطباء وممرضين وا 
 والعلماء والباحثين وبقية الفرق البشرية المتخصصة في هذا المجال أيضًا. 

 وكاآلتي: مبحثينل ذلك يتضمن الفصل من خال
  المبحث األول: جودة الرعاية الصحية األولية. 
 نظام المعلومات الصحي.المبحث الثاني:  
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 األولالمبحث 
 جودة الرعاية الصحية األولية

 أواًل: جودة الرعاية الصحية األولية
تدعى ممرضة بريطانية  دم هذا المفهوم في مجال الطب هيإن أول من استخ      

"Nightingale Florence " ,كانت تشرف على تقديم الرعاية الصحية بالمستشفيات العسكرية
وذلك بإدخال معايير أداء بسيطة إلى عملها, مما أدى إلى انخفاض ملحوظ خالل حرب القرم, 

ي تم وضع معايير لكليات الطب ف 0915وفي عام . في عدد الوفيات في تلك المستشفيات
الواليات المتحدة األمريكية, لكن تطبيق الجودة في نطاق الصحة بالمعنى الحديث لم يبدأ إال 

حين طورت أكاديمية الجراحين األمريكيين معايير محددة للعناية  ,أثناء الحرب العالمية األولى
عام  د المستشفيات األمريكيةالطبية في الواليات المتحدة األمريكية, وتم إنشاء لجنة اعتما

مفهوم إدارة الجودة  0912التدقيق الطبي, وظهر في عام بدء العمل ب 0921, وفي عام 0952
  .,Ovretveit) (17 ,1998الشاملة في الرعاية الصحية 

حيث المستشفيات في الدول المتطورة,  وحتى وقت قريب, كانت برامج الجودة ُتستخدم في     
كانت تعتمد على معايير الرعاية التي طورتها منظمات اعتماد المؤسسات الصحية, وفي 
الثمانينات انتقلت هذه البرامج الى الرعاية الصحية األولية في الواليات المتحدة وأوروبا, ومما 

أدلة العمل والمعايير التي طورتها منظمة الصحة  يإدخال المعايير الطبية هساعد على 
خاصة عند األطفال, و  والتهابات الجهاز التنفسي الحاد للحد من انتشار مرض اإلسهال ,العالمية

بدأت منظمة الصحة العالمية بمشاريع كثيرة مثل مشروع "بحوث عمليات  0915وبعد عام 
الرعاية الصحية األساسية" باستخدام تحليل النظم وتقييم المرافق الصحية لتقييم جودة الرعاية 

 ,Harteloh, 2003). (260 الصحية

 تقديم عملية اصبحت البشر حياة على تأثير من ومالها الصحية الخدمة ألهمية ونظراً      
 المرضى صحة على للحفاظ المستشفياتإلدارة  األهمية بالغ امراً  عالية بجودة الصحية الخدمة
 (.222 ,2104 )عباس, الصحية الخدمة هذه فيها تقع يمكن التي واألخطاء السلبيات ومعالجة

 

  مفهوم جودة الرعاية الصحية األولية . أ
درجة باللتطورات العلمية والمهنية تعني إن اعتماد مفهوم الجودة وتطبيقها وفق أحدث ا     

ة لتغطي ,مزيد من المواردالوالقدرة على جذب  ,األساس كيفية استخدام الموارد المتوفرة
متميزة. حيث يمكن تطبيق مبدأ إدارة الجودة الشاملة في  اتاالحتياجات الالزمة لتقديم خدم

 مبادئ ثالثة الى يستند دارياً ا منهجاً  الجودة إدارة وتعد القطاعات الصحية لتقديم أفضل الخدمات.
 كاآلتي: أبعادها توضيح يمكن أساسية,
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  المستفيد: على التركيز .1
 داخل النظام تتم التي والتصرفات لجميع القرارات األساسي المحور هو المستفيد أن يعني   

 من وهنا البد الصحية, المنظمة نجاح مقياس هو المرضى رضا أن حيث الخدمي, االنتاجي
كونه أحد الركائز  المستفيد نحو الجودة بخصوص للمنظمة االستراتيجية القرارات جميع توجيه

 (.094 ,2113والطعامنة,  )مخيمراألساسية لقياس مستوى الخدمة الصحية 
 الجماعية: المساهمة .4

المنظمة  في العاملين جميع بأن والشعور لألفراد التنظيمي الوالء على البعد هذا ويركز     
األقسام  بين تفصل التي الحواجز على للتغلب العمل فرق وبناء فيها. الجودة عن مسؤولون
 الجودة لتحسين الواحد الفريق وروح التعاون يحقق وبما في المنظمة المختلفة واألنشطة
 (.412 ,2111أنشطتها )نصيرات,  في واالنغماس

 المستمرة: التحسينات .3
المشاكل  تحسسمن خالل  المنظمة في المستمرة للتحسينات خطة وضع ضرورة وتعني    

 في والفاعلية ,االنتاجية مؤشرات وتحسين ومعالجتها ,اسبابها وتحليل ,مستمر بشكل واكتشافها
 وادارة البيانات والتخطيط القيادة مثل اواًل, التحتية بالبنى وتتمثل المختلفة, الموارد استخدام

 ساليباألدوات واأل وثانياً  التنظيمية. والثقافة البشرية الموارد وادارة العمليات وادارة والمعلومات
 (. 092 ,2113والطعامنة,  مخيمر( الجودة تحسين وفرق الجودة خرائط مثل
 جودة الرعاية الصحية االستخدام الواضح للمعايير والمواصفات المثالية, سعيًا للتميز وُتعد     

والكمال في تقديم رعاية صحية مثالية, وتحقيق رضا المستفيدين من الخدمة الصحية, وتلبي كافة 
 (. 022, 2105علي, أنيس و االحتياجات والتوقعات )

الرعاية الصحية تعني تقديم الرعاية الصحية لمن يحتاجها في وأخيرًا, ترى الباحثة بأن جودة      
 (:02الوقت المناسب, بأفضل طريقة وبالموارد المتاحة, وكما موضح في الشكل )

 

 

 

 

 
 

 ( مفهوم جودة الرعاية الصحية14الشكل )
 من اعداد الباحثة :المصدر

 جودة الرعاية الصحية

 تقديم الرعاية الصحية
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 متطلبات جودة الرعاية الصحية األولية  . ب
لتزام ا فلسفة إدارية تعتمد على Total Quality Managementإدارة الجودة الشاملة  دُتع     

والمصداقية لتطبيق عملية التحسين المستمر للجودة وقدرات القيادات العليا, والتي تعطي الطاقة 
ؤدي الى تي تت التي تقدم الخدمات الصحية, والضمن استراتيجية واسعة تغطي كل المنشآ

التحسين المستمر في مهارات العاملين لتشييد ونشر سياسة األحسن داخل كل القطاعات 
 لصحية أن تعتمد على:ولتحقيق جودة الرعاية الصحية يجب على المنظمات ا الصحية.

 وتتطلب معرفة االدارة بكافة المشاكل التي تواجه المنظمة الصحية, واالستماع الىالقيادة:  .0
سلوب حلها, وتشمل القيادة هنا على تشجيع العاملين أجميع وجهات النظر حول المشكلة و 

تحقيق األهداف ل اتبمختلف المستويات االدارية على المشاركة في اتخاذ القرار  المنظمةفي 
  (.21, 2101 )ذياب,المطلوبة 

 ,Krajewski) الفريق مجموعة صغيرة من الناس لهم غايات مشتركة دُيع فريق العمل: .2

غرض  هم, يجمعاً بعضن الناس لهم مهارات يكمل بعضهم أو مجموعة م (98 ,2002
 ,Gomez-Majia)مشترك, وملتزمين تجاه المجموعة, ولهم مسؤولية نحو تحقيق األهداف 

2008, 536). 
يتوقف مستوى الجودة العالية على مدى سالمة تصميم العمليات  تصميم الخدمات الصحية: .3

المكونة من مهام فرعية  وسهولة تنفيذها. وهذه العمليات هي مجموعة من المهام الرئيسية
الى وفق اسلوب سلسلة الجودة للوصول البعض متفاعلة مع بعضها و  متكاملةو  مترابطة
 (.92, 2119 )عقيلي, المستفيدين )المرضى(ارضاء 

إن التحسين المستمر للجودة هو أن نأتي بالجديد واألحسن التطوير والتحسين المستمر:  .4
لبقاء على القديم بشكل دائم, فالجديد واألفضل هما رمزا التميز ومن ثم البقاء واالستمرار, فا

ة الشاملة وال يقف عند حد معين, ض إلدارة الجودهو القلب النابفلتحسين أما ايعني الزوال, 
 (.031, 2119 )عقيلي, في المؤسسات الصحية يشمل كافة العملياتبل 

 

 ثانيًا: جودة الخدمات الصحية
 مفهوم الجودة  . أ

العامة من أحدث المفاهيم االدارية التي تقوم على مجموعة من  يعد مفهوم الجودة بصفتهِ      
حيث ُتعد , داء ممكنأفضل أجل تحقيق أإدارة ان تتبناها من  ةاألفكار والمبادئ التي يمكن ألي

لطان, جل تقديم أفضل الخدمات الصحية للمرضى )سأجودة في الخدمات الصحية مهمة من ال
2102 ,12). 

والتكنولوجيا التقنيات  أحدث ستخدموي   وظفيُ  يذال الجيد الصحي النظام اأنه ف الجودةوتعر       
لجودة هي مطابقة الخدمة فا .(49, 2114 )بواعنة, الصحية أو الطبية للعلوم المتاحةالمتطورة و 
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ستخدامات وااحتياجات كافة سبقًا, ومدى مواءمة هذه الخدمة لالموضوعة لها م للمعايير
كما ُتعتبر الجودة أنها تلك الدرجة التي يراها (. 9 ,2101 والعمايرة,)بظاظو  المستفيدين

 متوقع )البكري,هو المريض في الخدمة المقدمة إليه وما يمكن أن تفيض عنها قياسًا بما 
بينما تعرف الهيئة األمريكية المشتركة العتماد مؤسسات الرعاية الصحية  .(099 ,2115

بالمعايير المتعارف عليها, لتحديد مستوى جيد من الممارسة ومعرفة  االلتزامالجودة بأنها: درجة 
مخيمر ) إجراء تشخيص, أو معالجة مشكلة طبية معينة من خاللالنتائج المتوقعة للخدمة, 

 (. 012, 2113والطعامنة, 
 الخدمة الصحيةمفهوم  . ب

 التي الخدمات كافة : أنهاالصحية ةالخدم (0, 2102 )منظمة الصحة العالمية, فتعر       
 والمرتكزة شخصيةتال الصحية الخدمات كل تشمل وهي .واستعادتها وصونها الصحة بتعزيز عنىتُ 

  :يمكن تعريف الخدمة الصحية من خالل تقسيمها إلى قسمين. كما السكان على
الصحية المرتبطة بصحة الفرد  الخدمات تمثلوالتي ل الخدمات الصحية العالجية األو  .0

ج الدوائي المباشر تم ذلك بالعال سواءً  ,العالجو تشمل خدمات التشخيص و  ,بصورة مباشرة
 ةالخدمات الصحي حيث تعتبر. حتى يتم الشفاء تم من خالل المستشفيات مداخل المنزل أ

سر العالم لكل االفراد واأل ىمستو  ىعل ةعلميو  ةسس عمليأُ  ىساس المبني علاأل
  .جتمعاتوالم

حيت ترتبط  ,الخدمات الصحية البيئيةالصحية الوقائية أو  بالخدماتبينما يهتم القسم الثاني  .2
والحماية من التدهور الصحي الناتج من  ,تلك الفئات بالحماية من األمراض المعدية واألوبئة

مات ويرتبط هذا النوع من الخد ,والمشروعات التي تمارس أنشطة ملوثة للبيئة ,سلوك األفراد
ضد األمراض الوبائية  خدمات التطعيمبتمثل تو  ,مباشرة يرالصحية بصحة الفرد بصورة غ

طريقة لتجنب الضرر أو االعتالل تعتبر هي و  .الوقايةوالطفولة رعاية األمومة  اتوخدم
شلل  والمرض في المقام األول. على سبيل المثال, كثير من األطفال ُيحصنون ضد

وهذا يمنع االطفال من االصابة بشلل األطفال. لكن بعد فترة وجيزة من والدتهم,  األطفال
هنا العالج يطبق بعد و المرضى الذين يعانون أصاًل من شلل األطفال.   التطعيم ال يفيد على

 (. 22-25, 2111الدمرداش, ) أن تكون المشكلة الطبية أو المرض قد بدأت بالفعل
 :( 50, 2103)قرع وغضية,  قسمين إلى الخدمة نوعية حسب الصحية الخدمات وتقسم     

 . األولية الصحية الرعاية .0
 . الثانوية الصحية الرعاية .2

 :(50, 2103)قرع وغضية,  هما قسمين الى المنطقة حسب الصحية الخدمات قسمتُ بينما      
 . الحضرية الصحية الخدمات .0
 .الريفية الصحية الخدمات .2

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%84%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B7%D9%81%D8%A7%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%84%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B7%D9%81%D8%A7%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%84%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B7%D9%81%D8%A7%D9%84
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 ت. مفهوم جودة الخدمات الصحية
 ,مالتقيي ريف أمحيث التع ن, سواء مميهأعقد المفا نم مو هجودة الخدمات الصحية كمف دتع     

 الخدمات بمستوى تتعلق التي اإليجابية النتائج من األقصى الحد تحقيق اأنه يرى فهناك من
جودة ُتعتبر كما  .(09, 2112, هيوكوش)في المؤسسات والمراكز الصحية  المقدمة الصحية

الطبية والصحية المقدمة للمريض منذ المرة  اتتحقيق مستوى عالي في الخدم الخدمات الصحية
 مي تعظيهجودة الخدمات الصحية  نأ نآخرو  اعتبر نفي حي .(9, 2112 األولى )سفيان,

 قد الصحية القطاعات كانت إذا ما عن النظر بغض ًا,وأخير  أوالً ( المريضخدم )رضا المست
جراءاتا ألنظمة هرة في تطبيقالخسا أو الربح حققت , 2111)العلي,  يةالخدمات الصح وا 
ى مستوى لأع منظر األطباء قد تعني توفير وتقدية هوج نجودة الخدمات الصحية م نأو (. 310
خدمات لولة لالمم اتالجه نظرت   قد كما مرضاهم. لخدمة الطبية تاار والمه رفالمعا نم نممك

 الخدمات جودة إلى قفي التسوي ننظر المختصو بينما قد ي   ,فةلالتك ليلا تقهى أنلالصحية ع
, 2111نصيرات, ( )المرضىالمستهلكين ) ورغبات لتوقعات االستجابة حيث من الصحية
ُتعد جودة الخدة الصحية أنها درجة االلتزام بالمعايير الحديثة المعترف بها على وجه (. كما 230

االجراءات أو التشخيص أو أي العموم للممارسة الجيدة ومعرفة النتائج المتوقعة للخدمة أو 
 (.02, 2105مشكلة طبية أخرى )السعيد, 

واخيرًا يمكن القول أن جودة الخدمات الصحية تمثل قدرة المنظمات الصحية على اشباع      
حاجات وتوقعات المريض من خالل توفير أفضل المالكات الطبية واألجهزة والمعدات الالزمة 

 (.221, 2102م, في تقديم الخدمات الصحية )كاظ
 

 أبعاد جودة الخدمات الصحيةث. 
م مع ء  بعاد تتالحسب البيئة المحيطة بها, وهذه األهناك ابعاد عدة تتفاوت في اهميتها      

ن يتفق اغلب الباحثيحيث الساندة االخرى  الرعاية الطبية والصحية والخدمات االدارية والخدمات
( 30: 2111 )الخطيب,و (Russel & Taylor, 2000: 394)أن أهم ابعاد الجودة الى 

 هي: (Kotler and Keller, 2009: 400)و
وهي رغبة واستعداد وقدرة المنظمة على تقديم الخدمة  Responsiveness:االستجابة   .0

 وبالسرعة التي تحقق الفائدة من تلك الخدمة. لعميل لالمناسبة 
وتعني كسب الرضا واالطمئنان إلى مجهزي الخدمة, وما يتمتعون به  :Assuranceالثقة  .2

المنظمة وموظفيها على من صفات متمثلة بالمجاملة والمعرفة والدقة في العمل ومدى قدرة 
 .توصيل الثقة واألمان للعمالءو بناء 
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وتعني تركيز الخدمة , درجة الرعاية واالهتمام الشخصي بالعمالءهي  :Empathyالعناية  .3
 ئن وخلق انطباع لدى كل فردعلى اساس فردي, أي ابداء العناية واالهتمام الشخصي بالزبا

 همية. أكثر ألاأنه 
وهي الدليل المادي للخدمة, والتي تعد كمرافق عند تقديمها  Tangibility:الملموسية  .4

 العاملين. مظاهر و وهيئة االتصال وتتمثل بالتسهيالت المادية ومعدات 
وهي قدرة المنظمة على انجاز الخدمة التي وعدت بتقديمها إلى   Reliability:االعتمادية .5

 بشكل دقيق وصحيح وثابت. و  بثقة المستهلكين
 

 عناصر جودة الخدمات الصحية . ج
إن تحقيق الجودة في تقديم الخدمات الصحية يعتمد على تطبيق عناصر الجودة اآلتية      

 (:24, 2102)حمادة, 
مستوى بالهذه الخدمات بتكلفة معقولة و  الحصول على: من حيث ضمان قابلية الوصول .0

 .المطلوب
ومع التطورت  مقارنة مع حاجات وتوقعات المستفيدين ومزودي الخدمات, المناسبة: .2

  الحاصلة في المجال الطبي.
على مختلف و  أي ضمان استمرارية تقديم الخدمات الصحية :استمرارية الرعاية للمستفيد .3

 ,بدًء بالوقاية ومرورًا بالتوعية الصحية ,وباختالف مقدمي الخدمات ومع الوقت مستوياتال
 ووصواًل إلى العالج.

 المناسبة, بالطريقة وفي الوقت المناسب.الصحية  اتمن خالل ضمان تقديم الخدم الكفاءة: .4
قدمة عبر اعتماد اقتصاد المهارات والتقليل قدر االمكان من تطابق الخدمات المأي  الفعالية: .5

 .في المستشفيات والمراكز الصحية عبر األقسام والوحدات المختلفة
دارة المخاطر في التعامل مع  الوقايةعبر ات باع األساليب الُمعتمدة في  السالمة: .2 وا 

 الخدمات. ومقدميالمستفيدين والمجتمع المحيط 
والمعايير المقياسية الرائدة معايير األداء السائدة  أي بما يتوافق مع التطوير المستمر لألداء: .2

 .المتطورة في مجال الرعاية الصحية
 

 الصحية الخدمة جودة أهداف . ح
( و)الطويل 021, 2114)األحمدي,  في الصحية الخدمة لجودة الرئيسية األهداف تتمثل     

 (:92, 2102( و)عتيق, 1, 2101وآخرون, 
 رضى.للم والنفسية البدنية الصحة ضمان .1
 البحوث مجال في تعد وسيلة جيدة , المرضى عن الخدمات الصحيةقياس مستوى رضا  .4

  .الصحية للرعاية والتخطيط اإلدارية
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 .ومقدميها الصحية الخدمة من المستفيدين بين االتصال قنوات تحسين .3
   .المستفيدين إلى المقدمة الصحية الرعاية من المطلوب المستوى إلى الوصول .2
 يتمتعون أعضاء بأنهم يشعرونالعاملين في المؤسسات الصحية بجعلهم  لدى الثقةتعزيز  .5

 الحصول على أفضل النتائج. إلى يؤدي مما بالفاعلية
 الصحية الخدماتمن  نواعألافي الحصول على مختلف  المستفيد وتوقعات حاجات تلبية .2

 .الحديثة
 .المتشابهة الصحية المؤسسات بين التنافسقوة  زيادة .2
 المرضية والوقاية منها. المضاعفات من للحد المتميزة السريرية ءاتاإلجرا اعتماد .1
 الصحي وضعه حيال نفسه في االطمئنان وبعث المريض مةالس على تساعد بيئة تأمين .9

 .له المقدمة اإلجراءاتو 
 على العمل أو الفردية كرامتهم لهم يحفظ الذي النحو على المرضى مع الجيد  تعاملال .01

 .المعالجين أطبائهم قبل من لهم المرسومة الرعاية خطط في إشراكهم
 

 قياس جودة الخدمة الصحية . خ
تعددت البحوث والدراسات لقياس جودة الخدمات الصحية, ومن ابرز هذه المحاوالت ما قام      
لى يومنا هذا, إ, وما تزال مستمرة 0923ه من خالل دراستهم التي بدأت عام ؤ وزمال Berryبه 

خالل هذه الدراسة إلى أن جودة الخدمة قابلة للقياس رغم البعد المادي لها, حيث توصلوا من 
نظرًا للطبيعة غير الملموسة  وهذا ما يجعل عملية قياسها أمرًا صعبًا مقارنة مع السلع المادية

إال أنه ال يمكن وضع معايير ثابتة لقياس جودة الخدمة,  ,للخدمة وفورية انتاجها واستهالكها
, نظرًا للظروف الخاصة بكل مؤسسة, كما أن هذا ال الصحيةوتعميمها على جميع المؤسسات 

, 2112ية المتشابهة )يوسف, صحة خدمة مشتركة بين المؤسسات اليمنع من وجود مقاييس جود
410 .) 
ن       مع مقارنة معقدة عملية دع  ت المؤسسات الصحية في ةيالصح الخدمات جودة قياس وا 
 الخدمة قياس في الصعوبة نأبسهولة. و  الكمية األساليبتستخدم  حيث المنتج خدمة قياس

 خصوصية وذات مختلفة وكونها غير ملموسة, هاعد   إلى تعود المؤسسات في وجودتها الصحية
 في الحال هو كما الخدمة جودة على للحكم نمطية معايير وجود ولعدممنفصلة  وغير ومتالزمة

ن لقياس جودة الخدمات ات(. باإلضافة الى أنه توجد طريق312, 2101 )العلي,السلع المادية 
 (:209, 2102 والثانية حديثة )عبد القادر, ةُوِصفت بأنها تقليديالصحية. األولى 

 تشمل الطريقة التقليدية ثالثة أنواع من المقاييس هي: 
: إن مقاييس الرعاية الصحية مرتبط باألفراد والتسهيالت )قياسات البنية( كليةالمقاييس الهي .0

المقدمة في تقديم وتزويد الخدمات والطريقة التي تُنظم بها, ولذا فإن أبعاد المقاييس الهيكلية 
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التسهيالت المتاحة وكل  ألساليب والعمليات المصاحبة ألداء الخدمةواتشمل التنظيم واألفراد 
 في المستشفى. 

العمل لتقديم أي تتابع العمليات واجراءات تسمى مقاييس العمليات, كما : مقاييس اإلجراءات .2
 صواًل الى النتائج النهائية.أو وصول الخدمة الصحية, و 

 .كناتج للرعاية الصحيةللفرد الة الصحية يعكس التغيرات في الحوهو ما : مقاييس النواتج .3
 ومن المؤشرات التي يتم استخدامها في ذلك ما يلي:   

 التي يعبر هي التي تعبر عن صحة المواطنين واالرتقاء بهم, و : و الحالة الصحية العامة
أو أحد واالحصائيات الحيوية مثال ذلك معدالت الوفيات  ,عنها بمجموعة من المقاييس

 المرض. األمراض كمقياس, ويكمن ذلك في استخدام مالمح تأثير 
 وذلك بما تشمله من معدالت الوفيات ألمراض معينة مؤشرات النواتج ألمراض محددة :

 .  معين مرضمرض, أو معوقات سلوكية مرتبطة بأو وجود أعراض معروفة مصحوبة بال
ل مؤسسات أما المدخل الحديث فيركز على الجودة ورقابتها, والتي يجب أن توجه في ك     

اكل جات والعمليات أو الهيليس فقط في مالمح محددة للمخر , و ةومراكز الخدمة الصحي
 التنظيمية.

باإلضافة الى أن هناك عنصرين أساسيين تقاس بهما جودة الخدمة الصحية )الشريف,      
 ( وهي كاآلتي:  40, 2111

والتقنيات الطبية وغيرها من واألدوات تطبيق المعارف والمعلومات ويتضمن : العنصر التقني .0
بمدى القدرة على توفير أقصى هنا الطبية, وتقاس درجة الجودة  اكلالجة المشالعلوم في مع

 . المخاطرفي إلى زيادة ذلك دون أن يؤدي من  ,من المنافع الصحية للمريضممكن حد 
: ويتمثل في إدارة التفاعل االجتماعي والنفسي بين مقدمي الخدمات العنصر اإلنساني .2

وفق القيم والقواعد االجتماعية التي تحكم التفاعل بين األفراد  , وعلىالصحية والمرضى
وتقاس درجة الجودة في هذا العنصر بمدى  .كل عام وفي مواقف المرض بشكل خاصبش

تلبية مقدمي الخدمة الصحية لتوقعات واحتياجات المرضى, وأيضًا من ناحية مستلزمات 
باعتبارها  ,العميل بصداقة واحترام وتقديرالتعامل مع , مع ضرورة الراحة والمتعة في اإلقامة

 للمريض. مكملة للجوانب االجتماعية والنفسية
توجيه قوائم االستقصاء  قابلة للقياس, من خاللغير الويمكن قياس الخدمة من الجوانب      

يمكن تحليلها تحلياًل و  ,تكون األسئلة سهلة وبسيطة ووثيقة الصلة بموضوع الخدمةبحيث للعمالء 
مالئمًا, وقد يكون ضمان جودة الخدمة أكثر من ضمان الجودة بالنسبة للسلع والمنتجات 

 خصائص الخدمة.  بحسبالملموسة, وذلك 
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 الثانيالمبحث 
 نظام المعلومات الصحي 

 نظام المعلومات الصحي  ما هيةأواًل: 
تسعى المستشفيات والمراكز الصحية إلى الحصول على المعلومات المتعلقة بالرعاية      

المقدمة والنتائج المترتبة على هذه الرعاية, وأدائها  وبالخدماتمريض,  الصحية والخاصة بكل
وتنسيقها وتحقيق التكامل بينها. والمعلومات, مثلها في ذلك مثل الموارد  في مجال تقديم الخدمات

إن  .بفعالية من قبل مديري الرعاية الصحية وقادتها ارد يجب إدارتهامو  .لماليةوا الماديةو البشرية, 
ومن هنا  , ونظم المعلومات ماهي إال أداة تساعد على إدارتها.المعلومات تعتبر الهدف الرئيس

   صحية. أصبحت إدارة المعلومات الصحية أحد العناصر األساسية في أي نظام وطني للرعاية ال
 أن تقدم ونمو نظم المعلومات يعتمد على الحقائق اآلتية: ((Smith, 2000ويرى      

  .اً مطرد اً مادها على المعلومات تزايدإن الرعاية الصحية يتزايد اعت .0
عامة,  ورةة لصحة كل فرد, ولصحة السكان بصحاسم بالنسبو المعلومات مصدر رئيسي  .2

 ولنجاح أعمال أي منظمة.
ى أنه كيان واحد قائم بذاته, بدًء بالبيانات إلى نظام المعلومات الصحي عل يجب النظر .3

وتوجهًا نحو  .واالستخدام, وغيرها ألداءالخاصة بابيانات الب, ومرورًا بالمرضى المتعلقة
)رسم  بالبيانات المجمعة القرار(, وانتهاءً  )التخطيط ودعم البيانات المرتكزة على المعارف

 .)السياسات
 المعلومات نظم جميع لكفاءة منه البد اً ساسيا اً أمر  معلومات إلى وتحويلها البيانات جودة إن .4

 والتخطيط, والتقييم اتخاذ القرارات في المعلومات على التركيز ينبغي وعليه, وفعاليتها.
 .السياسات وتطوير

 

   مفهوم الصحة . أ
الصحة حالة من اكتمال السالمة  0912ع ر فت منظمة الصحة العالمية في إعالن ألما آتا      

, (W.H.O, 2012)جسديًا وعقليًا واجتماعيًا ال مجرد انعدام االضطراب أو العجز أو المرض 
 (.23, 2105)دليل الصحة النفسية وحقوق االنسان, 

 مجاالت أهم نبيمن  وذلك ألنها تعد المجتمعات, لبناء ويةاالز  حجر الصحة عدتُ حيث      
 كبرى ميةهأ تولي يهف لذلك ,التقدم والرقي تحقيق إلى لها الدولخال نم تسعى التي التنمية

حيث أن  (. 52, 2102 سعدية ونورة,) هامتقد التي الخدماتمن خالل و  يةحالص بالمؤسسات
وصوله لتحقيق صحته  بل ,المرضيصل ألبعد من مجرد شفائه من  تمتع اإلنسان بالعافية

ازنة بين الجوانب المو  ,يتطلب الوصول إلى الصحة السليمة, و السليمة الخالية من جميع األمراض



 
61 

ية, النفسية, العقلية والروحية. وحتى نصل إلى دومن هذه الجوانب: الجس, المختلفة للشخص
 . هذه الجوانب معاً جميع دمج مفهوم الصحة المثالية يجب 

 

 Health Data نات الصحية البيا . ب
مواد المعرفة حول المرضى, والبيانات الخاصة بالمريض موجودة في ورق أو على شكل  هي    

أثناء زيارته المركز الصحي, أو العيادات الخارجية, أو مراكز صحة المجتمع, أو في إلكتروني 
فتتراوح بين أرقام (. وتتنوع تلك البيانات 01, 2110 بجي,رو شالدخول المريض للمستشفى )

بسيطة تمثل نتائج بعض الفحوصات كقراءة حرارة الجسم, أو جماًل لغوية تصف شكوى 
المريض, أو تاريخ تطور المرض لديه, أو انتشاره لدى أسرته وحتى تلك البيانات المعقدة كصور 

عن  األشعة التشخيصية أو دراسات وظائف األعضاء, كما تختلف البيانات الطبية في طبيعتها
نسان وذلك الختالف دورها الذي تقوم به انات األخرى التي يتعامل معها اإلالكثير من أنواع البي

 (.Wager et al., 2005, 29ميتها في اتخاذ القرارات )واختالف أه
 

 Health Information المعلومات الصحية . ت
التي تساعد في دعم اتخاذ بأنها تلك المعلومات ( المعلومات 00, 2101)عوض,  ُيع رف     

القرارات في العمليات الطبية, وهي خاصة بحاالت المرضى وانواع األمراض وأسمائها 
تقسيم المعلومات الصحية الى نوعين أساسيين هما: المعلومات  ويمكنوالعالجات الخاصة بها. 

بالمريض, فضاًل عن ن من المعلومات ان النوعاالمعلومات الخارجية, إذ يرتبط هذالداخلية و 
 Wagerالمعلومات السريرية واإلدارية والتي يتوافر الغالب منها في السجالت الطبية للمريض )

et al., 2009, 51.) 
 :هي فئات ست إلى الصحية المعلومات) 02 ,2110 بجي,رو شال) ويقسم     
اإلداري,  المجال في اليومية باالحتياجات المتعلقة المعلومات أي ة:اإلداري المعلومات .0

  .الرصد واجراءات والميزانية والبرمجة بالتخطيط كذلك والمتعلقة
اإلكلينيكية( (السريرية  للوظائف الداعمة والمعلومات البيانات أي :السريرية المعلومات .2

ومعلومات حول األدوية وحاالت  الشعاعي التصوير تشمل وهي والمعالجة كالتشخيص
 .التطعيم وصور الفحوصات المعملية والتشخيصية والسوابق المرضية وغيرها

 ضااألمر  بأنماط المتعلقة والمعلومات البيانات أي ة:والوبائي الترصدية المعلومات .3
  .الصحية الرعاية تدابيراضافة الى اجراءات الوقاية و  ,واتجاهاتها

باسم  المعروفة والمطبوعات الرسمية والمنشورات والتقارير الوثائق أي ت:المطبوعا .4
 أو الكتروني شكل في الصادرة أو المطبوعة أو المنشورة الرسمية(, )غير المطبوعات

  .اإلنترنت شبكة على
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 التقنية, المهام إحدى دعم أجل من لالستخدام الجاهزة المعلومات أي ف:المعار  .5
 اجراء حلول من بذلك يتصل وما مختبري, فحص جراءإ أو ما, طبية مشكلة كتشخيص

 .مقترحة
 والموجهة بالصحة المتعلقة والمعلومات البيانات أي ة:والمجتمعي الشخصية المعلومات .2

 .الناس شرائح متعددة منإلى 
 

 مفهوم نظام المعلومات الصحي  ث.
يتطلع المرضى واألطباء والعمالء الى الحصول على خدمات مميزة من المستشفيات      

والمراكز الصحية التي يتعاملون معها, مما يتطلب تطوير وتحسين مستمر من هذه المستشفيات 
والمراكز الصحية إلجراءات العمل فيها, حيث اصبح من الضروري إضافة المزيد من الخدمات 

وفير الرعاية الصحية للمرضى واالرتقاء بالخدمات المقدمة من قبل المؤسسات التي من شأنها ت
الصحية. وأن استخدام التكنولوجيا في العالم المتقدم قد ازدادت زيادة هائلة منذ الثورة الصناعية, 
السيما في مجال الرعاية الصحية. ومن األمثلة على بداية التكنولوجيا هو اختراع ناظور العيون 

 . (Lusby, 2015)م ثم جرى تحسينها 0141م في عا
مجموعة من العناصر والوسائل واإلجراءات التي تقوم  (52, 2103)السويسي,  هعدكما ي    

 اية الصحية.بتسجيل, معالجة, حفظ, استرجاع وتوزيع المعلومات من اجل دعم مؤسسات الرع
بية التي ُتستخدم لتوفير ( مجموعة من األنظمة الحاسو 00, 2104فيما يعرفه )الغرباوي, 

المعلومات الطبية الخاصة بالمرضى والمراجعين بوجه خاص, وبالمركز الصحي بوجه عام, من 
خالل مجموعة من اإلجراءات المتعلقة بإدخال البيانات ومعالجتها واستعراضها, إضافة الى 

رية في القطاع اصدار اإلحصاءات والتقارير التي تساعد على اتخاذ القرارات الطبية واالدا
 الصحي.

مجموعة  :أنه مكن تعريف نظام المعلومات الصحي ي , ترى الباحثة أنهومن خالل ما سبق     
من العناصر واإلجراءات واألشخاص وتكنولوجيا المعلومات والبرمجيات والوسائل التي تقوم 

بهدف دعم القرارات الطبية واإلدارية,  ,المعلومات وعرضبتسجيل, ومعالجة, وحفظ, واسترجاع 
دارة المعلومات المرتبطة بمجال تقديم الرعاية الصحية, حيث يمكن تق سيم هذه المعلومات إلى وا 

       ية ومعلومات إدارية.طبمعلومات 
 

 ثانيًا: فوائد نظام المعلومات الصحي 
هناك العديد من الفوائد المتحققة عند استخدام نظام المعلومات الصحي في مجال الرعاية      

الصحية, وقد حـددت اللجنة اإلقليمية لشرق المتوسط التابعة لمنظمة الصحة العالمية الفوائد 
( 2002, الشبكة اإلقليمية للصحة االلكترونية (الممكنـة الســتخدام نظــم المعلومــات الــصحية

  (:(Velde & Degoulet, 2003و
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أن تعزى إلى وهي الفوائد المالية التي يمكن قياسها بوضوح, والتي يمكن  الفوائد الكمية: .0
على سبيل المثال استخدام نظام السجل الصحي االلكتروني الموحد  .استخدام التكنولوجيا

ومات الرصد الوبائي على مستوى الوطن, وتبادل المعلومات اإللكترونية, بهدف نشر معل
 لمرض محدد في الوقت المحدد, مما يؤدي إلى توفير الوقت وتكلفة العمل. 

 وهي فوائد تعزى بشكل مباشر أو غير مباشر إلى نظم وتكنولوجيا الفوائد الكيفية: .2
المعلومات ولكن يصعب تقديرها كميًا. وال تقاس إال من حيث أثر النظم والتكنولوجيا على 

 حيث تعد غير ملموسة. , األعمالأداء 
أن  , حيث: وهي تمثل فوائد كبيرة متوقعة لمنظمات الرعاية الصحيةاالستراتيجيةالفوائد  .3

ع المعلومات وتحليلها يعود بفائدة فورية على المنظمة, وهذه المعلومات تشكل في المدى جم
لسجالت جمع االطويل أساسًا للبحوث الطبية والصحية وللتخطيط االستراتيجي, حيث ت  

 الصحية اإللكترونية بين خدمة االحتياجات الحالية وبين خدمة االحتياجات طويلة األمد
  للرعاية الصحية.

ويساهم نظام المعلومات الصحي في إعطاء معلومات شاملة عن المريض بسرعة فائقة      
ذا  تطبيق نظام المعلومات الصحي على المستوى  ما تموكفاءة عالية وعلى نحو  مريح وسهل. وا 

الوطني, فإن فعاليته وأهميته تكتسب مغزًى حيويًا واستراتيجيًا من حيث مشاركة المعلومات بين 
  .المؤسسات الطبية المختلفة, وليس ضمن المؤسسة الواحدة فحسب

 :(5, 2111)مريزق,  إلى تحقيق األهداف التالية الصحي يسعى نظام المعلوماتكما      
والنتائج النهائية  ساسية لموارد واستخدامات جميع المستشفياتاأل مقاييسالتحديد  .0

مع تحديد أو توحيد  تحليل أو تشغيل البيانات الصادرة منها, باالعتماد على ,ألنشطتها
 .لتحليلها أو تشغيلها الحصول على تلك البيانات تسهيالً 

 .واجتماعياً  الخدمات الصحية جغرافياً توفير مخزون المعلومات عند الطلب على  .2
 تخزين للمستشفيات المنافسة, مثبيانات عن معدالت األداء لكل مهنة من العاملين با .3

   .الصحية لمستشفيات األطفال الخدمةبيانات عن مستشفيات الوالدة يساعد في تخطيط 

المؤشرات والتنبؤ استخدام الحاسبات االلكترونية في تحليل البيانات وتشغيلها الستخراج  .4
  .النتائجب

 توفير البيانات والمعلومات عن األنشطة المتخصصة واالختصاصات النادرة ومدى توفرها .5
 .المؤسسات الصحيةفي بعض أو كل 

 

   الصحي المعلومات مانظ تطبيقات ًا:ثالث
نظم المعلومات الصحية المستخدمة في  (Crane & Raymond, 2003, 63) قسم      
 :رئيسية تطبيقات عدة إلى األولية الرعاية الصحيةمراكز 
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 Electronic Health Record (EHR) االلكتروني الطبي السجل .0
ويعتبر  ,نظام معلومات صحي لرئيسة وحجر الزاوية في أيا األداةالسجل الطبي يعتبر      

بما يحويه شفى, مستحركته داخل ال رصدالمعلومات التي تخص المريض و  افةكمرجع لحفظ ك
في أي قسم  النفاذ إلى معلوماته حويتي الخاصة بالمريض, ناتجة عن اإلجراءاتتقارير طبية من 

 (.055, 2102 والعمايرة, )المحاسنة بذلك من أقسام المستشفى المخولة
 مستودع معلومات عن عبارة": بأنه الصحية المعلومات إلدارة األمريكي االتحاد وعرفه     
 من امكانياته المتطورة بكل الحاسوب على ويعتمد ,بالمرضى الخاصة المعلومات جميع يشمل
: أنه (Wager, Lee & Glaser, 2005, 94). بينما عرفه "للبيانات ونقل ومعالجة تخزين
 الشخصية بالمريض الخاصة المعلومات جميع على يحتوي الرقمية بالصيغة طبي سجل

 والبيانات ,والموافقات, والعالجات, الحيوية راتوالمؤش ,المرضية والسوابق ,والتشخيصية
 فيديو وعروض) والتلفزيونية والمقطعية السينية واألشعة اإلنزيمات(, ,الهرمون الدم,) بريةتالمخ
 طريق عن بياناتال ونقل ومعالجة تخزين من إمكانياته بكل الكمبيوتر على يعتمدة(, و رقمي

( 03 -02, 2102يعده )القصيمي وطوبيا, كما . الحديثة االتصال ووسائل لمعلوماتا  شبكات
دارية, تغطي كافة الجوانب  عبارة عن ملف الكتروني يشتمل على معلومات طبية وتمريضية وا 
المتعلقة بالحالة المرضية التي يعاني منها المريض, وتشمل هذه المعلومات عادة األعراض, 

والتشخيصية, الحالة المرضية, مدى تقدم حالة ات السريرية , نتائج الفحوصالتاريخ الطبي
المريض واستجابته للعالجات واإلجراءات والمداخالت الطبية والجراحية والعالجية التي ُأعطيت 

 للمريض عن طريق المستشفيات والمراكز الصحية.
ن         :((Fraser, 2005, 85 التالية النقاط في تكمن االلكتروني الصحي السجل مزايا أهموا 
 المعلومات أنظمة كلف ضيتخف. 
 عن الحالة المرضية جديدة وبطريقة واضحة سريرية مالحظات تقديم. 
 للمريض المعطى الدواء لنوعية المالئمة القرارات اتخاذ في الدعم تقديم. 
 واللقاحات الدواء مواعيد عن تذكارية برسائل تزويدال. 
 القلب وعجز الدم ضغط وارتفاع السكري مرض مثل المزمنة األمراض إدارة. 

 

 Computerized Physician Order Entry إلكترونياً  الطبية األوامر ادخال نظام .4

(CPOE) 
األشعة ألطباء إرسال وصفاتهم الدوائية والتحليلية و لي محوسب متكامل يتيح لآنظام يعتبر      

يعطي األوامر والتحذيرات باألدوية , ألشعةاكالصيدلية والمختبر و  ,إلى األقسام ذات الصلة
هذا النظام يشمل كل األوامر و  مختبرية أوامر على تحتوي منه المتقدمةواالشكال والفحوصات 

 ,.Wager et. al) لمريضالخاص بايلها في السجل الصحي اإللكتروني التي يقوم الطبيب بتسج

ين, مثل غذاء قليل الدهون أو غني البروت ,طبيعة الغذاء للمريض: ذلك مثال. (94 ,2005



 
65 

وأي  Investigations, والمواعيد, والتحاليل والفحوصات الطبية واألدوية والمحاليل والجرعات
 Operations, والعمليات المطلوبة وموعدها Medical Proceduresإجراءات طبية مطلوبة 

ترسل األوامر  .ض األوامر أو األدويةمع السماح باإلضافة والتعديل لهذه األوامر مثل إيقاف بع
 .إلى الجهة المختصة مثل المختبر أو قسم األشعة أو األقسام الداخلية اً تلقائي
التنبيهات طباء بعرض التفاعالت الدوائية و هذه التقنية تتميز بعدة مواصفات تسمح لأل     

ض في الممارسات ى انخفامما يؤدي إل ,العالجية عند إدخالهم األدوية لمرضاهم في المستشفيات
وذلك عن طريق وظيفة . الوفيات الناتجة من التفاعالت الدوائية الضارةالطبية الخاطئة و 

والتي  (Physician Real time Alert) أثناء قيامه بالتشخيص التنبيهات اللحظية للطبيب
 المريض سواء الواردة بالسجل الصحي ةلطبيب دواء يتعارض مع حاليصف ا عندماتظهر 

 , وحينما يصف دواء يتعارضضيالتي ادخلها الطبيب وهو يشخص المر  مااللكتروني للمريض أ
 , كما تظهر عند اختيار دواء يترتبمع دواء آخر يتناوله المريض, أو يتعارض مع غذاء معين

 السكر التي تفرض القيام ة, كما هو الحال مع بعض أدويعليه إجراء طبي معين في وقت معين
 :مثل المساندة الطبية القرارات دعم نظم تطبيقاتمعه بعض  ويتفاعل. ةمعين ةبتحاليل معملي

 Laboratory Information System (LIS)نظام معلومات المختبر  .1
 إلى التحاليل طلبات استقبال من ابتداءً  التحاليل الطبية, مختبرات عمل يؤتمت برمجي نظام     

 الالزمة العينات تحديد عملية النظام هذا وقد يعالج طباعتها. ثم ومن النتائج ومعالجة تحصيل
 عملية معالجة يمكن كما االختصاص. المختلفة للمختبر بحسب األقسام إلى وتوجيهها للتحليل,
 ,Beaver, 2005) منها النتائج المعنية وتحصيل التحليل أجهزة إلى التحاليل طلبات إرسال

 المنظمة في جداول الكترونية, التخاذ المختبرية التحاليل على نتائج كثيراً  الطبيب ويعتمد. (339
 .والعالج المناسب الدواء تحديد ثم ومن المرض, تشخيص إلى التوصل في تساعد حاسمة قرارات

 Pharmacy Information System (PIS)معلومات الصيدلية  نظام . 2 
النظم  من مجموعة من م معلومات مكونانظ" أنهم معلومات الصيدلية اظنيمكن تعريف      

التي صممت من أجل تلبية  الطبية والمستلزمات األدوية كافة بإدخال تبدأ ,الحاسوبية المعقدة
تحسين فعالية هذه األقسام, وسالمة المرضى وتخفيض  أقسام الصيدلية, وهذه النظم تعمل على

 .(Abt Associates, 2004, 160) معلومات المستشفى مع نظامالتكاليف والتفاعل الكامل 
 (Bos & Blobel, 2007) الميزاتهذه فوائد عديدة, ومن أهم  لنظام معلومات الصيدلية     

 :((Wickramasinghe & Geisler, 2008, 855و (Wager et. al., 2009)و
  ألن  يساهم النظام بتقليل األخطاء الناجمة عن عدم وضوح كتابة الطبيب للوصفات الطبية

   ة.بي من الممكن أن يسبب خسائر فادحأي خطأ ط
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    يساعد النظام على إدخال عدد غير محدود من األدوية والمستلزمات الطبية وتجميع
, )الخ ...العبوة, ضريبة المبيعاتلموردة, السعر, الخصم التجاري, الشركة ا( بياناتها مثل

 .اً لتعديل في األصناف المدخلة مسبقأو ا ,لنظام إضافة أصناف جديدةاكن كما يم  
 في أي قسم من األقسام,  وصرفها ا,إمكانية معرفة رصيد األدوية ومقدار المنصرف منه

مكانية إصدار أوامر  رف والبيع إمكانية الص شراء, والتعامل مع مردودات المشتريات معالوا 
 .مراعاة تاريخ الصالحية, مع (Barcode)سم الدواء, أو الرمز الرقمي اعن طريق 

 من اسم المريض أو رقم المريض ,عدم السماح للطبيب بنسيان أي جزء من الوصفة الطبية, 
كاملة أو جزئية من معلومات  أو شيء يخص األدوية من نسيان أدوية, أو تاريخ الوصفة

أية أو  ,مرات تعاطي الدواء أو عدد ,أو المدة العالجية ,من الجرعة األدوية في الوصفة
  .إضافيةمعلومات 

 عن طريق إصداره   ,يساعد نظام معلومات الصيدلية بتحسين الرعاية الصحية للمريض
 إذا قام الطبيب بطلب أدوية يحصل بينها تفاعالت كيميائية سلبية, أو إذا كان ,تنبيهات

 .ية عند استخدام دواء محددالمريض يعاني من حساس
  ارتفاع استهالك :سهولة إصدار بعض اإلحصائيات والتقارير الهامة للجهات المعنية مثل 

 .دواء معين
 Picture Archiving Communicationنظم االشعة واالستقصاءات الوظيفية .3

System (PACS & RIS) 
 منها األجهزة مختلف ومن الصور كافة بحفظ يقوم  الطبقي التصوير أشعة معلومات نظم     

X-ray  ,المغناطيسي الرنين  MRI رسالها  ,للمريض الطبي السجل إلى اضمهو  كزار م إلىوا 
 نظام طريق عن المعالج للطبيب الكترونياً  متاحة وتكون باألمر, المعنية الصحية العناية

 الداخلية واألقسام والعيادات المركزة والعناية الطوارئ خارج ولألطباء, HIS المستشفى معلومات
 Review العمل محطات استعراض طريق عن جيدة مضغوطة صور على الحصول يمكنهم

Workstations ,مشاهدة  يمكنهم المستشفى في مكان أي وفي المكاتب في األطباء وأما 
وذلك لتخزين  المستشفياترانت, فهو ُيستخدم من قبل اقسام األشعة في االنت شبكة عبر الصور

 .(Tan, 2005, 21)  البيانات الخاصة بأشعة المريض وصور هذه األشعة ومعالجتها وتوزيعها
 Nursing Information System (NIS)نظم معلومات التمريض  .2

 ةالصحي المؤسسات داخل محطات عدة من الصحية البيانات تدير حاسوبية أنظمة هي     
 اتدمخال تحسين زيادة في التمريض طاقم لمساعدة ,منظم وبشكل المناسب الوقت في وتوفيرها
 (McGonigle & Mastrian, 2009, 305). لمريضا لرعاية المقدمة



 الفصل الرابع
 اإلطار العملي للدراسة

 

املقرتح وصف بيئة النظام املبحث األول: 
 واللغات املستخدمة.النظام ومراحل بناء 

 .تصفح واجهات النظام املقرتحاملبحث الثاني: 
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 الفصل الرابع
 

 الجانب العملي للدراسة
     

من عناصر  اً مهم اً يتعلق باإلطار العملي للدراسة, كونه عنصر  هذا الفصل كل مايتناول      
وتمثل  ,يصف الجانب العملي الواقع الحقيقي والمفيد للبحثحيث البحث العلمي وأحد مقوماته, 

ضمن  ينحثمبوعلى هذا األساس فإن هذا الفصل يتناول  هداف ونجاح الدراسة,ألمدى تحقيق ا
 كاآلتي:طار العملي للدراسة الحالية, و اإل

 مراحل بناء النظام واللغات المستخدمة.و المقترح  المبحث األول: وصف بيئة النظام 
 .المقترح تصفح واجهات النظامالمبحث الثاني:  
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 المبحث األول
 المقترح ومراحل بناء النظام واللغات المستخدمة وصف بيئة النظام

ُيعد مركز خابور للرعاية الصحية األولية, الوحدة الصحية التي تعمل بإشراف إدارة الرعاية      
, ويهدف الى تحسين صحة المجتمع ا )قضاء زاخو(ة األولية بالمنطقة المتواجد فيهالصحي

المحلي من خالل تقديم خدمات الرعاية الصحية األولية لمجموعة من السكان وفق المعايير 
/ المحددة, انطالقًا من مفهوم الرعاية الصحية األولية واستراتيجيتها الُمعتمدة في إقليم كوردستان

 وعليه فقد ارتأت الباحثة عرض بعض الجوانب التعريفية عن المركز الصحي وكاآلتي: .راقالع
 

 المقترح وصف بيئة النظامأواًل: 
 نبذة تعريفية عن مركز خابور للرعاية الصحية األولية/ زاخو - أ
ُيعتبر المركز الصحي خابور أحد المشاريع الُمنجزة ضمن القطاع الصحي في اقليم     

وذلك لدعم الجانب الصحي وتسهيل تقديم خدمات الرعاية الصحية األولية في زاخو, كوردستان, 
 وبهدف تعزيز الصحة ونشر التوعية والتثقيف الصحي وتقديم الخدمات الصحية بجودة عالية

, وتم 02/00/2114. حيث بدأ العمل في بناء هذا المركز بتاريخ للفرد والمجتمع بصورة عامة
حيث , , من ِقبل شركة )زيوة(04/00/2115خ بتاري %011وانجازه بشكل نهائي بنسبة  االنتهاء

وهي الجهة  / العراق,( من ِقبل حكومة اقليم كوردستان219,410,241كانت الكلفة بالدينار )
الممولة والداعمة لهذا المشروع, وذلك بهدف دعم القطاع الصحي لتقديم أفضل الخدمات لشرائح 

حافظة على الصحة على مستوى األفراد والمجتمع ككل, من خالل العمل الموجه المجتمع, والم
والعمل على تأهيل  واالهتماموالفعال لتقديم خدمات صحية فع الة متكاملة بأسلوب عالي المهنية, 

وي المركز الصحي تيحو  الصحية بفاعلية. الحتياجاتهم االستجابةوتمكين األفراد والمجتمع من 
, وممرضات ممرضين (02و)معاون طبي ( 2), وبمختلف التخصصات طبيب (03)على 

بين ما تراوح بنسبة ت( م. اشعة. ويبلغ عدد المراجعين للمركز الصحي 2( م. مختبر, و)2و)
 في اليوم. مراجع( 041 -021و) في الساعة مراجع( 02 -1)
 

جراءات العمل في المركز الصحي  - ب  أقسام وا 
ه المركز يحتوي , من خالل مالشرائح مختلفةالصحية يقوم المركز الصحي بتقديم الخدمات     

القسم الخاص بالمختبر, قسم السونار, قسم والتي تتضمن:  الصحي على أقسام ووحدات مختلفة
قسم خاص برعاية الحوامل, وقسم الحسابات. األشعة, الصيدلية, القسم الخاص بسوء التغذية, 

, رعاية األمومة والطفولةب ءً ادتباطباء اخصائيين يقومون بمعالجة مختلف الحاالت, اضافة الى ا
صحاب األمراض المزمنة, والرعاية النفسية, وصحة الفم أوالمراهقين, ورعاية المسنين, و 

واألسنان, والتطعيمات األساسية لألطفال, وتعزيز التغذية الصحية للفرد والمجتمع, واعطاء 



 
69 

ة, واحالة المرضى حسب الحاجة الى المستشفيات. باإلضافة الى موظفين األدوية األساسي
واإلحصاءات المتعلقة باألوضاع الخاصة بالمرضى, يقومون بجمع وتنظيم وحفظ المعلومات 

عداد التقارير الدورية المطلوبة, ورفعها إلدارة الرعاية  الصحية لسكان منطقة عمل المركز, وا 
 الصحية األولية بالمنطقة.

 ًا: مراحل بناء النظام المقترحثاني
تتبع عملية بناء نظام المعلومات أسلوبًا علميًا يتكون من مراحل متتابعة. وحتى يتحقق      

النجاح في عملية بناء نظام المعلومات, ال يصح تجاوز أي من هذه المراحل, ألن كل مرحلة 
فإن نظام المعلومات يمر بثالث مراحل تعتمد بدرجة كبيرة على نتائج المراحل التي تسبقها, لذلك 

 رئيسية, وكما يلي:
 اإلعداد والتخطيطمرحلة  . أ

تعد مرحلة التخطيط أول مرحلة في بناء نظام المعلومات )األنموذج المقترح(, وتحقق تكامل     
النظام وتزامن تطويره بما يحقق أهداف المنظمة. فالهدف من بناء نظام المعلومات هو مساعدة 

بعيد المدى فإن تطوير النظام لن ُيكتب له النجاح ى تحقيق أهدافها. وبدون التخطيط علالمنظمة 
 المستخدم الحتياجات باإلضافة األساسي المدخل الجدوى مستند يعد كما .بالصورة المأمولة له

في البداية بوضع االستراتيجيات  وقد قامت الباحثة (.24 ,2114التحليل )مناصرية,  لمرحلة
وتحديد الرؤى واألهداف الخاصة بمشروع تصميم نظام المعلومات الصحي والقائم على الحوسبة 

وتحديد مدخالت النظام والذي يتضمن قاعدة بيانات يتم حفظ كل المعلومات الخاصة السحابية, 
مات المتعلقة بالنظام والخاصة بالمستخدمين وتخزينها في الحوسبة السحابية, إضافة الى المعلو 

مركز خابور الصحي من خالل المعايشة الميدانية في باألم والطفل على وجه الخصوص. و 
مع مجموعة من األطباء  واللقاءات التي أجرتها الباحثة ,للرعاية الصحية األولية/ زاخو

األخصائيين وبعض الموظفين المختصين, تم اعطاء نبذة مختصرة عن التطور الحاصل في 
الرعاية وما تقدمه من تطوير للخدمات في مجال  ,مجال تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

نظام الصحية األولية. وتم االتفاق على تحديد الخدمات المقدمة للمستفيدين )المرضى( عبر 
, من خالل خدمة التنبيه بمواعيد تطعيمات األطفال المعلومات والكائن في الحوسبة السحابية

وغيرها من الخدمات  عبر الرسائل النصية أو من خالل البريد االلكتروني عبر شبكة االنترنت
 . المتوفرة في النظام المقترح

 مرحلة التحليل  . ب
التي ينبغي توفرها لبناء النظام المقترح من األجهزة  يتم في هذه المرحلة تحليل المتطلبات     

والمعدات وشبكات االتصال, بغرض توفير البنية التحتية بكل مايتعلق بتكنولوجيا المعلومات 
فضاًل عن المكونات البرمجية والعمل على تطويرها,  ,, وتوفير خدمات االنترنتواالتصاالت

ودراسة تفاصيل العمليات المطلوبة في النظام, إضافة الى دراسة وتصور تدفق البيانات في 
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الهدف األساسي . يكون النظام الجديد قادرًا على توفيرها وتوثيق التفاصيل التي يجب أن النظام
دراسة االمكانيات المتوفرة في بيئة التطبيق )المركز الصحي( بهدف من هذه المرحلة يتمثل في 

, باإلضافة إلى بناء التصور المنطقي المبدئي للنظامو معرفة مدى توافر متطلبات تصميم النظام 
تدريب الكادر الطبي والموظفين من خالل إقامة الدورات التدريبية لتصبح جاهزة للعمل باألنموذج 

نوُتعتبر مرحلة التحليل ذات أهمية كبيرة وتعتمد عليها بقية المراحل, و . .المقترح  من كبيرة نسبة ا 
لذلك يتم تحليل البيئة  التحليل, عملية في قصور من تأتي النظام في تظهر التي األخطاء

دراسة االمكانات المتوفرة في بيئة التطبيق بهدف معرفة مدى توافر الداخلية للمركز الصحي و 
 (.9, 2105بناء التصور المنطقي المبدئي للنظام )عبد الرزاق, و  النظاممتطلبات تصميم 

)سالم,  يوه ليل إلى ثالث مجموعات أساسيةويمكن تصنيف المتطلبات الخاصة بالتح
0915 ,00- 02):  

 وتتمثل في العناصر التالية:  : المجموعة األولى
 المتطلبات التي تتعامل مع مدخالت نظام المعلومات المحاسبي.   -
المتطلبات الالزمة لتبويب وفرز البيانات المحاسبية وتحديد فاعليتها وأسلوب تحديث  -

 الملفات الرئيسية.  
وهي المتطلبات التي تتعامل مع أسلوب المعالجة ويمكن تحديدها من خالل  المجموعة الثانية:

 اإلجابة عن األسئلة التالية:  

 هي أنماط الملفات المستخدمة في النظام القائم ؟  ما -
 هي القيود  والحقول الموجودة في تلك الملفات ؟  ما -
 هي وسائط التخزين والمعالجة وأحجامها ؟  ما -
إيجاد البيانات المحاسبية  والمعلومات التاريخية بها  ماهي الطرقة التي يمكن -

 المتراكمة؟  

 التي تتعامل مع المخرجات وهي تشتمل على ما يلي:   وهي المتطلباتالمجموعة الثالثة: 
أنماط التقارير المطلوبة أو الضرورية للمستويات اإلدارية المختلفة لغرض اتخاذ  -

 القرارات المختلفة.
 الكيفية التي يتم بموجبها توزيع التقارير على المستويات اإلدارية.   -

 مخرجات هذه المرحلة:
الهدف الرئيسي من عملية التحليل هو الحصول في النهاية على وثيقة متطلبات      

والتي يجب أن تحتوي على تفاصيل (System Requirements Document) النظام 
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التصفح والوصول كما تتمثل المخرجات ب .لتكاليف والفوائد للنظام الجديدمتطلبات المستخدمين, ا
ات الحاسوبية المتوفرة تجاريًا كخدمة عبر شبكة االنترنت, إضافة الى القائم عبر الشبكة للبرمجي

األنشطة التي يتم التحكم بها وادارتها من مواقع مركزية بداًل من موقع كل عميل على حدة, والتي 
وتوصيل التطبيقات تمكن العمالء من الوصول الى التطبيقات عن بعد عبر شبكة االنترنت, 

 (ينالمستأجر  للعديد_ نموذج احادي بنية متعدد اقرب الى )نموذج واحدوالتي غالبًا ما تكون 
تتضمن خصائص كل من السعر أو التكلفة, الشراكة واالدارة, كما تتضمن تحديث ميزة مركزية 

باإلضافة الى أفضل الطرق واالستراتيجيات للقيام  والتي تجنب الحاجة الى التحديث.
. وهناك عدة طرق يمكن ُتستخد م في عملية التحليل وكما متطلبات النظام الجديد تطوير بعملية

 ي:( وكما يل03) موضحة في الشكل
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ( اساليب تحليل نظام المعلومات13)لشكل ا
, اهمية بناء وتطوير نظام المعلومات المحاسبي في تحقيق 2103, حاج قويدر, فورين :المصدر

الميزة التنافسية للمؤسسات االقتصادية في ظل اقتصاد المعرفة )إسقاط على حالة الجزائر(, 
كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير, جامعة اطروحة دكتوراه في إدارة اعمال, 

 .001ص .الشلف_ حسيبة بن بو علي
 
 مرحلة التصميم . ت

الثة من مراحل بعد االنتهاء من مرحلة التحليل تبدأ مرحلة التصميم والتي ُتعتبر المرحلة الث     
حيث يتم بناء النظام للمركز الصحي خابور للرعاية  ,واألكثر إبداعًا وصعوبةدورة حياة النظام 

الصحية األولية/ زاخو. الهدف األساسي من هذه المرحلة هو إنشاء المخطط التفصيلي لمتطلبات 
 ويتم .(System Analysis)تحليله وتحضيره في مرحلة تحليل النظام  مما تالنظام الذي يوافق 

 برامج إلى تحويلها ليتم النظام يتضمنها عملية لكل التفصيلية العمليات سير مخططات وضع

 اساليب تحليل نظام المعلومات

 محلل النظام ىاألساليب المعتمدة عل مستخدمي النظام األساليب المعتمدة على

 المقابلة الشخصية

 دراسة المستندات واالجراءات قوائم االستبيان

 المالحظات

 خرائط التدفق

 الخرائط التنظيمية

 جداول القرارات

 مخططات جانت

http://vb1.alwazer.com/t67873.html
http://vb1.alwazer.com/t67873.html
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وهنا يتم  .الالحقة المرحلة في النظام لبناء اختيارها تم   التي واألدوات البرمجة لغات باستخدام
التركيز على الخطط الفاعلة في التصميم, واالختيار الصحيح لألدوات والتقانات والبرامج واللغات 

وتتكون هذه المرحلة من مرحلتين  (.03 ,2105د الرزاق, ب)ع حالنظام المقتر المستخدمة في بناء 
 أساسيتين هما:

 التصميم المفاهيمي .1
هو التصميم الذي يصف كيفية سير العمليات وتدفق البيانات في النظام المقترح, وعادة ما      
فقد ُيستخدم مثاًل لعرض بعض األدلة التي يرغب أحد  ,ح هذا التصميم عن طريق الرسمُيوض  

ل أكثر فأكثر لتوضيح  المستفيدين في رؤيتها لخدمات المنظمة, ويمكن لهذه الرسومات أن تُفص 
العمليات الداخلية بشكل أوضح, وللتحقق من أن جميع العمليات المطلوبة تم أخذها في 

تقوم بتصميم النظام على أساس إلمامها الواسع  وهذا األمر يتطلب أن تحدد الجهة التي الحسبان.
بكافة العالقات التي يجب أن يؤمنها النظام وارتباطاتها مع بعضها البعض لكي يكون النظام 

 (.032, 2103بالدرجة المطلوبة )فورين, المراد تصميمه فاعاًل وكفًء 
 التصميم الفيزيائي .4

والبرامج  الخادم مادية أو الفيزيائية مثل: تحديدهو تحويل التصميم المفاهيمي إلى مكوناته ال     
عادة على  وتعتمد معظم المنظماتالواجب استخدامها, وطرق االتصال, ونظام الحماية وغيرها. 

 :استخدام أنموذج الخادم/الزبون, حيث تضم ما يلي
 .المستخدم: هو الجهاز الذي يستخدم النظام للتصفح وعرض المعلومات وتحديد الطلبات 
  ,خادم الويب: يحتوي على البرامج التي تشغل الموقع حسب القواعد الموجودة في النظام

 الويب عن طريق شبكة اإلنترنت أو شبكة خاصة.ويرتبط المستخدم مع خادم 
  خادم قاعدة البيانات: يحتوي على قاعدة البيانات التي تحتوي على كل البيانات الالزمة

 للموقع والمستفيدين والخدمات وغيرها.
التي تتميز بالسرعة  MYSQLوفي هذه المرحلة تم تصميم قواعد البيانات باستخدام لغة      

لموثوقية العالية واألمن, ودعمها من خالل نظام الصالحيات الذي يمنع واواالعتمادية 
المستخدمين غير المخولين بالوصول الى قواعد البيانات, باإلضافة الى تصميم الواجهات 
الخاصة لكل صفحة من صفحات الموقع. وتحتوي هذه القواعد على جداول تتضمن حقول 

ح جزء من تركيبة قواعد البيانات من خالل بعض متعددة وبأنواع البيانات, حيث يمكن توضي
 الجداول اآلتية:

 ُيستخدم في إدخال البيانات الخاصة بالطفل, والذي يبين كل التفاصيل جدول األطفال :
التاريخ, الطول أو , تاريخ الوالدة, جنس الطفل, رقم الطفلم الطفل, المتعلقة بالطفل )اس

 .(2) الجدول(, وكما موضح في , الوزنمةالقا
 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%A7%D8%AF%D9%85_(%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%A9)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%A7%D8%AF%D9%85_(%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%A9)
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 ( جدول األطفال2الجدول )
 المالحظات نوع المفتاح نوع ال الحجم اسم الحقل

Id 11 Int يستخدم لربط  مفتاح اساسي
 جدول بآخر

Ch_name 255 Varchar  اسم الطفل 
G_child 10 Varchar  جنس الطفل 
B_date 10 Datetime  تاريخ الوالدة 

Hi_bubbly 255 Varchar   القامةالطول أو 
W_child 255 Varchar  الطفل وزن 

 من إعداد الباحثة: المصدر
  :إظهار التفاصيل المتعلقة باألصناف والفئات العلوية  في وهذا الجدول ُيستخدمجدول الفئات

لقاحات, األمراض التي جدول ال, رقم القائمةفي النظام المقترح )القائمة الرئيسية للنظام, 
, التسجيل, لوحة تحكم المستخدمجدول , خدمة التنبيه بمواعيد التلقيحات, والطفل األمتصيب 

 (:2) الجدول(, كما موضحة في , إتصل بناعالمات النمو والتطور
 ( جدول الفئات7الجدول )

 المالحظات نوع المفتاح نوع ال الحجم اسم الحقل

Id_menu 11 Int يستخدم لربط  مفتاح اساسي
 جدول بآخر

Mai_menu 20 Varchar  القائمة الرئيسية 
Tbl_ 

vaccines 

225 Varchar  جدول اللقاحات 

Mot & chil_ 

diseases 

225 Varchar   األمراض التي
تصيب األم 

 والطفل
egisterrTbl_ 225 Varchar  جدول التسجيل 

Us_ control 

Panel 

225 Varchar   لوحة تسجيل
 المستخدم

Sig_ growth 

& 

development 

225 Varchar   عالمات النمو
 والتطور

Cal_us 225  Varchar  إتصل بنا 
 من إعداد الباحثة: المصدر
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  :ويتم في هذا الجدول بيان التفاصيل الموجودة في القائمة الجانبية جدول القائمة الجانبية
 الصحي لألم والطفل, األغذية التكميلية, السجلللنظام مع وظيفة كل فئة من هذه الفئات )

(, ارشادات صحية ,صحة األم والطفل, خطوات صحية منزلية ,معلومات طبية, رقم القائمة
 (:1كما في الشكل )

 القائمة الجانبية( 8الجدول )
 المالحظات نوع المفتاح نوع ال الحجم اسم الحقل

Id_menu 11 Int يستخدم لربط  مفتاح اساسي
 جدول بآخر

Mot & Chil_ 

Health 

record 

225 Varchar   السجل الصحي
 لألم والطفل

Fo_ 

supplement 

225 Varchar  األغذية التكميلية 

Med_ 

information 

225 Varchar  معلومات طبية 

Hom _ steps 225 Varchar   خطوات صحية
 منزلية

Mat& chil_ 

health 

225 Varchar   صحة األم
 والطفل

Hea_ Tips 225 Varchar  ارشادات صحية 
 من إعداد الباحثة: المصدر

  :ذين سيتم التعامل معهم وتقديم الخدمة لهميبين هذا الجدول العمالء الجدول العمالء ,
هذا حيث يضم , الصحي ذين يمكن أن يستفيدوا من الخدمات التي يقدمها نظام المعلوماتوال

, الهاتفرقم العميل, اسم العميل, رقم مثل ) كل عميلالجدول البيانات والمعلومات الخاصة ب
. كما في الشكل البريد االلكتروني, العنوان, تاريخ الميالد, رمز المرور الخاص بالعميل(

(9:) 
 ( جدول العمالء9الجدول )

 المالحظات نوع المفتاح نوع ال الحجم اسم الحقل

Id_client 11 Int يستخدم لربط  مفتاح اساسي
 جدول بآخر

N_client 255 Varchar  اسم العميل 
P_number 16 Int   الهاتفرقم 
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E_mail 255 Varchar  البريد االلكتروني 
Address 255 Varchar  العنوان 
B_date 10 Datetime  تاريخ الميالد 
P_client 255 Varchar  رمز مرور العميل 
 من إعداد الباحثة: المصدر

  :الجدول الخاص باألشخاص الذين يعانون من مرض وهو جدول اصحاب األمراض المزمنة
مزمن, حيث تقوم قاعدة البيانات باألحتفاظ بكافة المعلومات المتعلقة بهم لغرض إجراء 

رقم الدفتر, اسم ) مع المالحظات الخاصة بكل مريض, حيث يحتوي الجدول على ,المتابعة
اسم العالج, العدد, تاريخ  , العنوان, نوع المرض,الهاتفالمريض, الجنس, المواليد, رقم 

 (:01وكما هي موضحة في الجدول رقم )االستالم, المالحظات(, 
 ( اصحاب األمراض المزمنة10الجدول )

 المالحظات نوع المفتاح نوع ال الحجم اسم الحقل

Id_book 11 Int يستخدم لربط  مفتاح اساسي
 جدول بآخر

N_Patient 255 Varchar  اسم المريض 
Gender 10 Varchar  الجنس 
Birth 10 Datetime  المواليد 

P_number 16 Int  رقم الهاتف 
Address 255 Varchar  العنوان 

Ty_disease 255 Varchar  نوع المرض 
N_Treatment  255 Varchar  اسم العالج 

Number 100 Int  العدد 
D_receipt 10 Datetime  تاريخ االستالم 

Notes 255 Varchar  المالحظات 
    المصدر: من إعداد الباحثة 
 البرمجية على  عتماداال, تم بالمركز الصحي خابورم قاعدة البيانات الخاصة جل تصميأمن و  

PHPMYSQL مرونةالعطاء سلوب العالئقي إلاالمع بعضها بعالقات وفق  لو اجدال في ربط 
الرئيسي للربط بين الجداول كما في الشكل ويمكن توضيح الشكل  دخال البيانات.إسهولة في الو 
(04:) 
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 ( العالقات بين الجداول12الشكل )

 إعداد الباحثةمن : المصدر
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 ًا: اللغات المستخدمةثالث
ء النظام, وكما على اللغات المهمة واألساسية في بنا اعتماداً تم تصميم الموقع وذلك      

 (: 00)موضحة في الجدول 
 المستخدمة( اللغات 11الجدول )

 اإلستخدام اللغة ت
1 PHP Hypertext Processor))  خاصة ببرمجة لغة برمجية وهي

 منها البيانات قواعد من كبير عدد, وتدعم وتطوير الموقع
MySQL و Oracleو DBM .يمكن كماوغيرها كثير 
, ببالوي ةعالق اله سيلو  بذاتها ةقائم امجر ب إلنتاج استخدامها

 هذا ويستطيع APACHE مع لتشغيله مناسب خيار وهي
 .محتوياتها وينفذ أهار يق أن السيرفر

2 CSS (Cascading Style Sheets) )يابيةاالنس اطاألنم فحاتص) 
وُتعطي  .تحكم في عرض عناصر الموقعالتحسين و ُتستخدم لل

 بتغيير يقوم أن في HTML بلغة المواقع لمصمم الحرية
 ملفات خالل من ,المتعددة بصفحاته والكائنات الخطوط تنسيقات
 أن المصمم بإمكان انه حيث, HTML ــــــال ملفات عن منفصلة

 فقط واحد ملف استدعاء مع كثيرة HTML ملفات بعمل يقوم
 وأي ,الملفات كل لىع تطبيقه يتم معين تنسيق علي يحتوي
 الملفات. باقي ىعل تنفيذه يتم CSS ملف على أيطر  تغيير

3 JAVASCRIPT  ُتستخدم في صفحات الويب وُتعطي الحيوية في عرض
 وتتميز بسهولتها ودورها الفعال. الصفحات

4 JQUERY في الــــإطار عمل  ُتعتبر JavaScript تم  ,متعددة المنصات
 .في المواقعالمقاطع البرمجية تصميمه لتسهيل عملية كتابة 

5 HTML Hypertext Markup Language)) هذه اللغة ُتستخدم 
 األساسية اتاللغ دىإح دعتو  .بناء الهيكل العام للموقعفي 

 لالتفاع يةخاص تمتلك إذ ثانية لغة تعد ولكنها ,المواقع لمطوري
 .PHP بلغة اتصالها يمكن ولكن ذاتها حد يف المستخدم عم

 إعداد الباحثة :المصدر
العمليات الخاصة بالنظام ويمكن توضيح طريقة عمل النظام المقترح من خالل مخطط سير 

 ( وكما يلي:05والموضحة من خالل المخطط رقم )
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 ( المخطط العام للنظام12الشكل رقم )

 اعداد الباحثةمن : المصدر

 الدخول الى الموقع

مستخدم 

 جديد

 الدخول الى لوحة تحكم المستخدم

تحديث 

 المعلومات

اضافة 

 طفل جديد

 ال نعم

 نعم

 ال نعم

 ال

 

 ادخال معلومات الطفل الجديد

 تصفح واجهات الموقع
 التحقق من عالمات الخطر

 خطوات صحية منزلية

 التعرف على مشاكل التغذية الشائعة

الدخول الى واجهة الرعاية المنزلية 
 للطفل المريض

األمراض التي تصيب المرأة 
 وكيفية الوقاية منها

 صحة األم وصحة الطفل

األمراض التي تصيب األطفال وكيفية 
 الوقاية منها

( أو البريد smsارسال التنبيه عن طريق )

 االلكتروني للتذكير عن موعد اللقاح

التواصل مع المستخدم  
من خالل النظام الكائن في 

 الحوسبة السحابية
 

 قاعدة بيانات
 الصحي للطفلالدفتر 

 جدول لقاح الطفل

هل جرى 

 الطفللقاح 

 نعم

 التخزين في سجل اللقاحات

 ال

 

 اسم المستخدم, كلمة المرور

 صالحية مرور المستخدم
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 الثانيالمبحث 
 المقترحتصفح واجهات النظام 

 المقترح النظام واجهاتتصفح  أواًل:
للمركز الصحي خابور  المقترح مللنظا ميمهاصت مت التي الواجهات المبحث ذاه يعرض     

وسيتم توضيح هذه  وذلك لمعرفة آلية عمل النظام المقترح.للرعاية الصحية األولية/ زاخو, 
 الواجهات وكما يلي:

 طريقة عمل توضح التيعند البدء بتشغيل النظام المقترح ستظهر الواجهة الرئيسية للنظام و      
 م الجديد, والبريد االلكتروني,المستخدم سحيث ستظهر الشاشة الخاصة بإ ,المقترح مالنظا

 (:02) الشكل في موضحوالموضوع, والرسالة, وكما هو 

 
 المقترح( الواجهة الرئيسية للنظام 12الشكل )

 من إعداد الباحثة: المصدر
 والعنوان والرسالة. به صالخا والبريد االلكتروني االسم إدخالبالجديد م المستخد ميقو  حيث     

 من يزيد مما م من اجل ايصال الفكرة بشكل اوسع.والتي تزيد من تفاعل المستخدم مع النظا
تحديث المعلومات المتعلقة تعديل و من حيث إضافة و  ,ياناتبال قاعدةمع  التعامل يةلعم

 .المقترح مالنظابالمستخدمين الحاليين أو الجدد عن طريق 
 24أما التبويب الثاني فُيظِهر جدول اللقاحات بالنسبة للطفل بعد الوالدة مباشرة )خالل      

, واسم اللقاح اللقاح, وتاريخ ,سنوات, مع ذكر نوع اللقاح (2-4)ساعة بعد الوالدة( ولغاية 
عبر ( SMSسيتكفل النظام بتذكير األم عن طريق إرسال رسال ) حيث وموعد اللقاح القادم.

أو عن طريق البريد االلكتروني الذي تم تسجيله في الواجهة الرئيسية للنظام. وكما الهاتف النقال 
  (:02هو موضح في الشكل )
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 اللقاحات جدول( واجهة الدخول الى 17الشكل رقم )

 من إعداد الباحثة: المصدر
بيه نلغرض الت ,كإضافة طفل جديدتخدم التحكم في معلوماته الشخصية يمكن للمسكما      

وضحة في الشكل المالمستخدم تحكم وذلك عن طريق لوحة  ,بمواعيد التلقيحات الخاصة به
(01:) 

 
 ( لوحة تحكم المستخدم18الشكل )

 من إعداد الباحثة: المصدر
من  ,إبداء آرائه حول استخدام الخدمة التي يقدمها النظامتمكين المستخدم من باإلضافة الى      

 (:09كما في الشكل )يقدم فيها اقتراحاته ومالحظاته, و خالل ترك رسالة 
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 ( واجهة التفاعل مع المستخدم19الشكل )

 من إعداد الباحثة: المصدر
لعناية بطفلها داخل منها ل االستفادةمن ألم إضافة الى عرض معلومات مفيدة تمكن ا     
من  إتباع عددب الدخول الى تبويب "الرعاية المنزلية للطفل المريض" وذلك من خالل ,المنزل

كما و , عليها االطالعحيث يمكن الخطوات المتوفرة في النظام والكائن في الحوسبة السحابية, 
 (:21) في الشكل موضحة 

 المنزلية للطفل المريض( الرعاية 40الشكل )
 من إعداد الباحثة: المصدر
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تتضمن والتي  ,ى المنشورات الخاصة بالتوعية والتثقيف الصحيعل كما يحتوي النظام     
من  ةتطبيقها واألخذ بها ألنها مستوحاعليها و  االطالعيمكن للمستخدم ارشادات صحية, حيث 

في هي موضحة ين, باإلضافة الى األحاديث النبوية الشريفة. وكما صصاتنصائح األطباء األخ
 (:20الشكل )

 
 ( اإلرشادات الصحية41الشكل )

  من إعداد الباحثة: المصدر
األمراض التي تصيب األطفال المتعلقة بمعلومات ال على النظاماحتواء  باالضافة الى     

 (:22موضحة في الشكل )هي كما و كيفية الوقاية منها, طرق و ومعرفة أسبابها و 

 
 ( األمراض التي تصيب األطفال وكيفية الوقاية منها44الشكل )

 من إعداد الباحثة: المصدر
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موضحة ذا باإلضافة الى األمراض التي تصيب المرأة وأسبابها وكيفية الوقاية منها, كما ه     
 (:23) في الشكل

 

 الوقاية منها( األمراض التي تصيب المرأة وكيفية 43الشكل )
 من إعداد الباحثة: المصدر

 والخاصةعلى المالحظات المتعلقة بمشاكل التغذية الشائعة المقترح النظام  كما يحتوي     
بتوضيح الفئات ة خبرة األم, حيث يقوم النظام وخاصة بالنسبة للطفل األول مع قل ,باألطفال

 المشورة الخاصة بكل مشكلة من خالل العمرية لألطفال, والمشكلة المتعلقة بكل فئة, وتقديم
لتغلب عليها, والتي تمكن األم من زيادة معلوماتها حول العناية بطفلها, وكما المقدمة لالمقترحات 

 (:24هي واضحة من خالل الشاشة رقم )

     
 ( مشاكل التغذية الشائعة42الشكل )

 من إعداد الباحثة: المصدر
قيام بتغذية طفلها مجموعة من األغذية التكميلية التي تساعد األم للام م النظيقداضافة الى ت     

, من خالل االستفادة من المعلومات الموجودة في النظام المقترح, حيث يقوم بصورة صحيحة
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النظام بتوضيح مجموعة األغذية التكميلية مع الكمية المقترحة لكل نوع من انواع األغذية, 
ضافة الى المعلومات حول الكمية الابعدد الوجبات المقدمة خالل الليل أو النهار,  اضافة الى

 (: 25(. وكما في الشكل )24 -2من الشهر ) وابتداءً في كل مرة, 

 
 ( مجموعة األغذية التكميلية42الشكل )

 من إعداد الباحثة: المصدر
افظة على صحة طفلها سليمًا للمحقيام بعدة خطوات صحية مساعدة األم للكما يقوم النظام ب     

, وهذه الخطوات تشمل )خطوات عالج االختالجات, العناية بمجرى الهواء, تفادي ومعافى
تلطيف البلعوم الملتهب وتخفيف , عالج أزيز الصدر/ضيق التنفس, انخفاض السكر في الدم

عالج بثور الجلد خطوات , خطوات عالج قرح الفم أو االلتهابات الفطرية, السعال بعالج آمن
 (:22... الخ( وكما في الشكل )والتهابات السرة لدى الرضيع الصغير

 
 ( خطوات صحية منزلية42الشكل )

 من إعداد الباحثة: المصدر
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من الشهر األول  والتطور لدى الطفل, وذلك ابتداءً  يمكن لألم مالحظة أهم عالمات النموو      
ن األم من , والتي تمك  المتوفرة في النظام مخططات منحنيات النمو من خاللسنوات,  5ولغاية 

تطبيق المخططات الموضحة في النظام المقترح.  طريق عنمالحظة نمو طفلها بشكل طبيعي 
 (:22وكما في الشكل )

 
 ( أهم عالمات التطور والنمو في األطفال47الشكل )

 من إعداد الباحثة: المصدر
باالضافة الى احتواء النظام على المعلومات الطبية والخاصة بالعناية الصحية, والتي يمكن      

 :(21رقم )كما في الشكل االستفادة منها من خالل االطالع عليها, 

 
 ( المعلومات الطبية48الشكل )

 من إعداد الباحثة: المصدر
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األم )مثل الصحة االنجابية, األمومة على كل مايتعلق بصحة المقترح النظام  يتضمنكما      
(. باالضافة الى صحة الطفل ...الخالسليمة, الحمل, تغذية المرأة الحامل, نظافة المرأة الحامل

)مثل الرضاعة الطبيعية, عالج ومتابعة الطفل حديث الوالدة, التلقيح, تغذية الطفل, حقوق 
 (:29(. كما في الشكل )... الخالطفل

 
 األم وصحة الطفل ( صحة49الشكل )

 من إعداد الباحثة: المصدر
على السجل الخاص باالم والطفل والذي يمكن سحبه المقترح باالضافة الى احتواء النظام      

. وكما في من خالل خاصية تصفح وتقليب الدفتر بكل سهولة وانسيابية ,أو االطالع عليه
 (:31الشكل )

 
    ( السجل الصحي لألم والطفل30الشكل )

 من إعداد الباحثة: المصدر
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سنوات مثل )األسم  5أما النموذج الخاص بتسجيل الطفل من عمر شهرين ألقل من      
الرباعي, الجنس, العمر, الوزن, تاريخ الوالدة, عدد افراد األسرة, تسلسل الطفل بالعائلة, محيط 

توضيحه من خالل الشاشة رقم فيمكن لغرض متابعة حالة الطفل, الرأس, درجة الحراة...الخ( 
 ( وكما يلي:30)

 
 سنوات 2( النموذج الخاص بتسجيل الطفل من عمر شهرين ألقل من 31الشكل )

 من إعداد الباحثة: المصدر
مستشفى أو المركز ى الال وصوله منوجد استمارة خاصة بمراقبة حالة المريض ابتداءًا كما ت     

تتمثل بــــ )اسم المريض, العمر, تاريخ الدخول, وقت يتم خروجه, والتي أن لحين  الصحي
الدخول, رقم السرير, الوقت, التاريخ, درجة الحرارة, قلب الجنين, اسم الطبيب, المالحظات, 

 ( اآلتي:32وغيرها(. وكما في الشكل )

 
 مراقبة الحالةنموذج ( 34الشكل )

 من إعداد الباحثة: المصدر
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اضافة الى النموذج الخاص بحالة فحوصات الطفل حديث الوالدة والتي تتضمن )مالحظات      
 وقت الوالدة, طريقة الحمل, الجنس... الخ(.المقيم, اسم األم, رقم السرير, تاريخ الوالدة, 

اللون, البكاء, مقدمة الرأس, العين, األنف, الرقبة, )باالضافة الى الفحوصات الفيزيائية: 
 (:33الخ(. وكما موضحة في الشكل ) الجلد...

 
 ( حالة فحوصات الطفل حديث الوالدة33الشكل )

 من إعداد الباحثة: المصدر
باالضافة الى االستمارة الخاصة بالمالحظات حول التخدير, حيث تتضمن )نوع العملية,      

خفقان القلب واألوعية تاريخ العملية, الوقت, اشارة العملية, المالحظات السريرية, تاريخ المرض, 
الدموية, آالم الصدر, النبض, الضغط, دقات القلب, الجهاز التنفسي, السعال, البلغم, جدار 

 (:34الصدر, القصبة الهوائية... الخ(. كما في الشكل )

 
 ( مالحظات حول التخدير32الشكل )

 من إعداد الباحثة: المصدر
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والموجودة في النظام المقترح, والتي  ,العمليةاالستمارة الخاصة بمالحظات اضافة الى      
تتضمن )اسم المريض, التاريخ, الوقت, نوع عملية الطوارئ, العالمات, التخدير, الجراحة, 

 (:35الطبيب الدائم, الطبيب المساعد, نوع التخدير, االجراءات(. كما في الشكل )

 
 ( مالحظات العملية32الشكل )

 من إعداد الباحثة: المصدر
ويمكن احالة المريض الى المستشفيات األخرى إذا اقتضى األمر, عن طريق إدخال      

حالته الى المستشفى, مع إرسال المعلومات الخاصة به بالسرعة  المعلومات الخاصة بالمريض وا 
 (:32والدقة المطلوبة, كما في الشكل )

 
 اإلحالة استمارة( 32)الشكل  

 من إعداد الباحثةالمصدر: 



 الفصل اخلامس
 االستنتاجات والتوصيات

 

 االستنتاجات.املبحث األول: 

 التوصيات.املبحث الثاني: 
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 الفصل اخلامس
 

 اتاالستنتاجات والمقترح
      
يتضمن هذا الفصل عرضًا ألهم االستنتاجات التي توصلت اليها الباحثة, كما سيتم عرض      
ات التي من شأنها أن تساهم في قيام المنظمة المبحوثة في اعادة النظر بطريقة اداء مقترحالأهم 

كفاءة. من خالل تطبيق نظام معلومات قائم على الحوسبة اعمالها والقيام بواجباتها بطريقة اكثر 
لجعل المنظمة المبحوثة تتماشى مع التطورات الحاصلة في تكنولوجيا المعلومات  ,السحابية

ه, تم تقسيم الفصل الى واالتصاالت وتقديم الخدمات الصحية األولية بجودة وفاعلية. وعلي
 كاآلتي:مبحثين و 
 االستنتاجات.المبحث األول:  
 ات.مقترحالمبحث الثاني: ال 
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 المبحث األول
 االستنتاجات

 توصلت الباحثة الى مجموعة من االستنتاجات, والتي يمكن توضيحها كاآلتي:     
تكمن أهمية نظام المعلومات الصحي في ادخال البيانات وحفظها وتحديثها بشكل دوري,  .0

  بالسرعة والدقة المطلوبة. الرعاية الصحية األولية الى إدارةورفع التقارير الدورية 
يسهل نظام المعلومات عملية نقل وتبادل البيانات والتنسيق بين المستشفيات والمراكز  .2

دارة الرعاية الصحية األولية داخل وخارج الحدود الجغرافية للمركز الصحي من  الصحية وا 
نترنت, حيث تكون متاحة بشكل مستمر خالل الحوسبة السحابية والتي ترتكز على شبكة اال

 دون انقطاع.وب
الخدمة الصحية وذلك من خالل أداء األعمال  تقديميساهم نظام المعلومات في تحسين  .3

بشكل أسرع والقضاء على وقت اإلنتظار في تأدية األعمال, ونشر المعلومات الخاصة 
بالتوعية والتثقيف الصحي, واالطالع على كل ماهو جديد من التطورات الحاصلة في 

 المجال الصحي من خالل شبكة االنترنت.
د أداة مساعدة في تطبيق استخدام نظام المعلومات في المركز إن توفير األجهزة والتقنيات ُيع .4

 الصحي.
 االستغناءاألموال واألماكن الخاصة بخزن الملفات المتعلقة بالمرضى, حيث سيتم في  تقليلال .5

يتم ربطه بشبكة سوى جهاز حاسب  بال تتطلعن التخزين الفيزيائي بأخرى برمجي, والتي 
تخزينها وتحديثها بشكل دوري, ونقل المعلومات الخاصة ليتم إدخال البيانات و االنترنت 

 بالمريض الى موقع النظام في الحوسبة السحابية.
األمان الذي يوفره النظام لخصوصيات المرضى وضمان عدم التالعب بها, وذلك ألن  .2

ادخال البيانات وحفظها سيتم من خالل شخص مخو ل بذلك وضمن الصالحيات الممنوحة 
 في إدخال البيانات. االزدواجيةإعطاء رقم صحي لكل مريض لتفادي لى له, باإلضافة ا

ضمان استمرارية الخدمة وبدون انقطاع وحتى في اوقات العطل, عكس النظام التقليدي,  .2
مما  ,النظام المقترح على شبكة االنترنت والتي تكون متاحة بشكل مستمر العتمادوذلك 

ه بمواعيد يخدم المستفيد )المريض( في الحصول على المعلومات والتسجيل في خدمة التنبي
 وفي ايام العطل. التلقيحات وهو في منزله
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 المبحث الثاني
 المقترحات

 ات التالية:مقترحا الدراسة, سيتم تقديم بعض الفي ضوء االستنتاجات التي توصلت إليه     
في النواحي  منولوجيا المعلومات واالتصاالت, أالتدريبة سواء في مجال تكعقد الدورات  .0

اإلدارية في المنظمة المبحوثة لتعزيز الوعي, مع التركيز على إدامة هذه الدورات ورفع 
 مستوياتها بما يتماشى مع التغيرات والتطورات التقنية المستمرة.

لتوفير وشراء األجهزة والمعدات المادية  جيةالمالية والبشرية وفق خطة استراتي المواردتوفير  .2
جراء التحديثات الالزمة ,من حيث العدد والنوعية بما يتالئم مع التغيرات الحاصلة في  ,وا 

البيئة الداخلية والخارجية من جهة, والتطورات في تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت من جهة 
  .وتحقيق أهدافه األنموذجلضمان نجاح اخرى 

لكي تساهم في نجاح عملية التطوير  ,المعلوماتوتقانة تخصيص وحدة متخصصة بنظم  .3
وتسهيل اإلجراءات وتحسين اتخاذ القرارات وقلة  ,وسرعة إنجاز المعامالت اإلدارية والصحية

 ارتكاب األخطاء.
 اآلتي: كدراسات مستقبليةتقترح الباحثة  .4

  تقديم خدمات  ستراتيجيةافاعلية نظام المعلومات الصحي المحوسب في تطوير
 الرعاية الصحية األولية.

 حوسب على واقع الجوانب الصحية فيانعكاس تطبيق نظام المعلومات الصحي الم 
 المستشفيات والمراكز الصحية.

  دراسة مقارنة تقديم خدمات الرعاية الصحية األولية بين المؤسسات والمراكز الصحية
 المعلومات الصحي.األولية باإلستناد على نظام 

  قياس مستوى رضا المستفيدين )المرضى( باستخدام نظام معلومات صحي يدعم
 تقديم خدمات الرعاية الصحية األولية.
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 راجعاملقائمة 

 العربية : المراجعأوالً 

 القرآن الكريم . أ
 (.00ية )اآل ,ةجادلالمسورة  .0

 

 الرسمية والنشرات الوثائق  - ب
العامة, الرياض,  اإلدارة, معهد إدارة الرعاية الصحية, 2114, بن عايد اللط ,األحمدي .0

 .السعودية المملكة العربية
, العدد شبكة الرعاية الصحية األولية لتغطية كافة األراضي اللبنانية, 2102حمادة, رندة,  .2

 )الصحة واإلنسان(. 35
 غزة برنامج ,نســاناال وحقــوق لنفسيـةا الصحـة, 2105دليل الصحة النفسية وحقوق االنسان, .3

 . بداعيــةاال للحلــول ـــتڤلڤ شــركة, النفســية للصحة
 اللجنة ,المتوسط الشرق إقليم في والطبية الصحية لمعلومات, ا2110, نجيب, بجيرو الش .4

, الرياض, المتوسط لشرق اإلقليمي المكتب العالمية الصحة منظمة المتوسط لشرق اإلقليمية
 .لقاهرةا

 المستشفيات إدارة في الحديثة االتجاهات ,2113 حمد,م العزيز عبد الطعامنة,و مخيمر  .5
 .القاهرة االدارية, للتنمية العربية المنظمة تامنشور  ,)لتطبيقاتوا المفاهيم(

 National Institute of Standards andالمعهد الوطني االمريكي للمعايير والتقانة  .2

Technology (NIST), 2011, The NIST Definition of Cloud 

Computing,  USA  
, الناس على تركز المتكاملة التي الصحية الخدمات إطار, 2102منظمة الصحة العالمية,  .2

 والستون التاسعة العالمية الصحة جمعية
 .ساسيةاألدوية األ, 2102منظمة الصحة العالمية,  .1
 .صحة الفم, 2102منظمة الصحة العالمية,  .9

 .األردنية الجامعة عمان, ,الصحية الرعاية منظمات إدارة ,2114 فريد, نصيرات, .01
حقيبة الخدمات الصحية األساسية للعراق بدعم من , 2119راقية, وزارة الصحة الع .00

 .منظمة الصحة العالمية
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 واالطاريح الرسائل . ت

أثرهما المعرفة التسويقية وتكنولوجيا المعلومات و  ,2112, ابو غنيم, أزهار نعمة عبد الزهرة  .1
دراسة حالة في الشركة العامة للسمنت الجنوبية أطروحة دكتوراه فلسفة  في األداء التسويقي,

 , العراق.المستنصرية كلية اإلدارة واالقتصاد, الجامعة –غير منشورة مقدمة الى
طبية في القرن األول الهجري, الرعاية الصحية وال ,2100 ,آل ذيب, أسماء يوسف أحمد .2

كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية واإلجتماعية, جامعة رسالة ماجستير في التاريخ األسالمي, 
 , اإلمارت العربية المتحدة.الشارقة

, كفاءة التوزيع المكاني للخدمات المجتمعية )التعليمية 2112الجميلي, رياض كاظم سلمان,  .3
 -كلية التربية)غير منشورة(, فلسفة ة كربالء, اطروحة دكتوراه والصحية والترفيهية( في مدين

 .ابن رشد, جامعة بغداد
تحقيق  , دور نظم المعلومات المحاسبية المحوسبة في2100 ,احمد سالمة سليمان, جويفلال .4

كلية  ,, رسالة ماجستير في المحاسبةفي المصارف اإلسالمية االردنية فاعلية الرقابة الداخلية
 , عمان, المملكة االردنية الهاشمية.جامعة الشرق األوسط األعمال,

نظم المعلومات الـصحية المحوسـبة وأثرهـا علـى القـرارات اإلداريـة  ,2101 ,الدويك, مصباح .5
لجامعة والطبيـة, دراسة تطبيقية على مستشفى غزة األوروبي, رسالة ماجستير منشورة, ا

 , غزة, فلسطين.االسالمية
تعزيز معطيات الشفافية في ظل تقانة  ,2115, هادي عبود مختار الربيعي, خلود .2

المعلومات وقرارات اإلنتاج والعمليات, دراسة استطالعية آلراء عينة من المدراء في مجموعة 
مختارة من الشركات الصناعية في محافظة نينوى, اطروحة دكتوراه فلسفة في إدارة األعمال 

 , العراق.جامعة الموصل صاد,كلية اإلدارة واالقتغير منشورة, 
 الصحي ة العمومية المؤسسات في الخدمات جودة تقييم ,2102 ,سعدية, خامت ونورة, عجو .2

 وعلوم والتجارية االقتصادية العلوم معهد, شهادة ماجستير في العلوم التجارية, الجزائر في
 .التسيير

من وجهة نظـر دور التسويق في قطاع الخدمات الصحية  ,2112 ,سفيان, عصماني .1
مصحة ال صنوبر بمدينة سطيف, رسالة  المـستفيدين منهـا )المرضـى( دراسـة حالـة:

جامعة محمد بوضياف المسيلة, كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيير  ماجستير, منشورة,
 .   www.Pdffactory.com, والعلوم التجارية

تقييم نظام المعلومات الصحية فـي المراكـز الـصحية  ,2005, الذهب, زينب إبراهيم سوار .9
 , السودان.جامعة الخرطومبواليـة الخرطوم, دراسة ماجستير غير منشورة, 

http://www.pdffactory.com/
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 الخدمة الصحية جودة لتحسين كأداة المعلومات نظام ,2103 ,السويسي, دالل .01
كلية العلوم االقتصادية اإلستشفائية, شهادة ماجستير في علوم التسيير,  العمومية بالمؤسسة

 .الجزائرورقلة,  -قاصدي مرباح والتجارية وعلوم التسيير, جامعة
تقييم نظم المعلومات المستخدمة في وزارة الصحة بقطاع غزة,  ,2114 ,الشرفا, عالء .00

 , غزة, فلسطين.جامعة القدسرسالة ماجـستير غير منشورة, 
 المؤسسات خدمات جودة على المعلومات نظام تأثير ,2111 ,الشريف, حنان يحي .02

 , بسكرة.خيضر محمد جامعةمؤسسة,  تسيير  اقتصاد الصحية, رسالة ماجستير, تخصص
في تقنية  واالتصاالتدور تقنية المعلومات  ,2112 ,الطائي, آمال سرحان سليمان .03

المنتج, دراسة استطالعية لعينة من الشركات الصناعية في محافظة نينوى, رسالة ماجستير 
 , العراق.جامعة الموصل كلية اإلدارة واالقتصاد,في إدارة الصناعية غير منشورة, 

في ادارة  MBAتقنية نظم تحليل المعلومات, رسالة ماجستير  ,2102 ,الطواب, محمد .04
الجامعة علوم ادارة االعمال, االكاديمية العربية البريطانية التعليم العالي, االعمال, كلية 

 , المملكة المتحدة البريطانية.الدولية االفتراضية
رسالة دبلوم في ادارة , الحوسبة السحابية ,2104 ,حسناء بسيونىعبد العظيم,  .05

 , القاهرة.جامعة المنصورة كلية التربية,, االعمال

, جودة الخدمات الصحية في المؤسسات العمومية الجزائرية 2102 عائشة, ,عتيق .02
لية العلوم ك)دراسة حالة المؤسسة العمومية االستشفائية لوالية سعيدة(, مذكرة ماجستير, 

 ., الجزائرسيير والعلوم التجارية, جامعة أبو بكر بالقايد تلمساناالقتصادية وعلوم الت
م المعلومات الصحية فـي نظ ,2112 ,مراد, تيسيرالعفيفي, محمد عبد الفتاح وأبو  .17

 . http://fit.iugaza.edu.ps/forum2/2009 األوليـة الرعايـة
اثر نظم المعلومات االدارية المحوسبة على اداء  ,2119 ,العمري, ايمن احمد ابراهيم .01

 ,كلية التجارة ,العاملين في شركة االتصاالت الفلسطينية, رسالة ماجستير في ادارة االعمال
 , غزة, فلسطين.الجامعة االسالمية

نظم المعلومات الصحية المحوسبة وعالقتها باألداء  ,2104 ,الغرباوي, محمود حسن .09
كلية االقتصاد والعلوم االدارية, جامعة الوظيفي, رسالة ماجستير في ادارة األعمال, 

 غزة. -األزهر
, اهمية بناء وتطوير نظام المعلومات المحاسبي في تحقيق 2103فورين, حاج قويدر,  .21

ل اقتصاد المعرفة )إسقاط على حالة الجزائر(, الميزة التنافسية للمؤسسات االقتصادية في ظ
كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير, جامعة اطروحة دكتوراه في إدارة اعمال, 

  _ الشلف.حسيبة بن بو علي

http://fit.iugaza.edu.ps/forum2/2009
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 للخدمات المكاني التخطيط ,2103 رأفت, غضية, احمدو  طه فايق محمد قرع, هبة .20
, رسالة (GIS) الجغرافية المعلومات نظم تقنية سلفيت باستخدام محافظة في الصحية

 .فلسطين ,نابلس في الوطنية النجاح جامعة ماجستير,
, دور نظم المعلومات في تحسين العملية بالمؤسسة االقتصادية ,2105 ,قالوش, بسمة .22

كلية  ,رسالة ماجستير في ميدان الحقوق والعلوم السياسية تخصص تنمية الموارد البشرية
 , الجزائر.3السياسية والعالقات الدولية, جامعة الجزائرالعلوم 

أثر مرونة البنية التحتية  ,2105 ,وعباس, علي محمد هللا القواسمي, سوزان عوني عبد .43
دراسة حالة البنك التجاري األردني,  ,لتكنولوجيا المعلومات في تحسين جودة أداء العاملين

لى درجة الماجستير في تخصص األعمال قدمت هذه الرسالة كجزء من متطلبات الحصول ع
 .كلية االعمال, جامعة الشرق األوسطاإللكترونية, 

سة ار مؤسسات الصحية العمومية, دواقع جودة الخدمات في ال, 2111 عدمان, ,مريزق .24
جامعة وم التسيير, لئر العاصمة, أطروحة دكتواره في عاحالة المؤسسات الصحية في الجز 

 .ئراالجز 
, قياس جودة الخدمات من وجهة نظر العاملين والمرضى في 2102مصلح, عطية,  .25

المستشفيات العامة في مدينة قلقيلية, دراسة غير منشورة, جامعة القدس المفتوحة, قلقيلية, 
 فلسطين.

آثار نظم المعلومات االدارية المحوسبة على مجاالت األعمال  ,2114 ,حيدر ملكاوي,ال .22
االدارية والطبية_ دراسة حالة على مدينة الحسين الطبية, رسالة ماجستير غير منشورة, 

 ., عمان, األردنالجامعة االردنية
 عملية فعالية منالرفع  في اإلدارية المعلومات نظام دور ,2114مناصرية, اسماعيل,  .22

شهادة الماجستير في إدارة األعمال, كلية العلوم التجارية وعلوم اإلدارية, ارات القر  اتخاذ
 .الجزائر -المسيلة بوضياف محمد جامعةالتسيير, 

, كفاءة البنى التحتية لنظام جودة الخدمة الصحية ,2102 ,سعد مهدي سعيدالموسوي,  .21
 , العراق.جامعة بغداد, كلية اإلدارة واالقتصاد, علوم ادارة االعمالرسالة ماجستير في 

 
 الدوريات والمجالت العلمية . ث

, جودة الرعاية الصحية على وفق قياس 2105 ,وعلي, فالح حسن أنيس, غانم رزوقي .0
, المجلد مجلة العلوم االقتصادية واالداريةكفاءة األداء التمريضي في مستشفى ابن النفيس, 

  العراق., بغداد, (12), العدد (20)
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تقييم واقع تطبيق إدارة الجودة الشاملة في الفنـادق:  ,2101 ,احمد إبراهيم والعمايرة, بظاظو, .2
, نسانيةاإل علوم ال, مجلة دراسـة ميدانيـة علـى عينـة من فنادق فئة الخمس نجوم في األردن 

 .www.ULUM.NLالسنة السابعة,  ,(45)العدد 
تكنولوجيا المعلومات وتأثيرها في تحسين مستوى أداء الخدمة  ,2101, حسين, يسرى محمد .3

, الجامعة المستنصرية, مجلة اإلدارة واالقتصادالفندقية, دراسة تطبيقية في فندق السدير, 
 .(, العراق15) العدد

نظم المعلومات وعالقتها في تقويم  ,2103 ,سالم, عادل طالب وحسين, حفصة عطا اهلل .4
, كلية بغداد للعلوم االقتصادية الجامعة مجلةاألداء االستراتيجي للمنظمات الصحية , 

 , العراق., بغداد(32) العددالمعهد الطبي التقني, المنصور, 
 الصحة وزارة بمستشفيات النوعية الجودة برامج فعالية مدى , 2105 خالد, ,السعيد .5

 العلمي, النشر مجلس ,األول العدد الثاني, المجلد ,اإلدارية للعلوم العربية المجلة السعودية,
 .الكويت دولة الكويت, جامعة

ستفيدين, ملأبعاد جودة اخلدمات الصحية من وجهة نظر ا ,2102 ,سلطـان, وفــاء علي .2
, (01), العدد (5)لمجلد ا, قتصادالدارة واالمجلة دورية نصف سنوية تصدر عن كلية ا

 البصرة.
دراسة , , إمكانية إقامة أبعاد جودة الخدمات الصحية2101الطويل, أكرم أحمد وآخرون,  .2

مجلة تكريت للعلوم اإلدارية في مجموعة مختارة من المستشفيات في محافظة نينوى, 
 .(09) (, العدد2) , المجلدواالقتصادية

قياس جودة الخدمات الصحية في المستشفيات الحكومية,  ,2104 ,عباس, سامي احمد .1
 , بغداد.(39), العدد مجلة كلية بغداد للعلوم االقتصادية الجامعة

دور التحسين المستمر في تفعيل جودة الخدمات الصحية حالة  ,2102 ,دبون ,القادر عبد .9
 .(00)العدد  ,مجلة الباحثالمؤسسة االستشفائية محمد بوضياف بورقلة, 

داء على وفق قياس كفاءة األ جودة الرعاية الصحية, 2105علي, فالح حسن,  .01
(, العدد 20, المجلد )مجلة العلوم االقتصادية واإلداريةس, مستشفى ابن النفي التمريضي في

 (, بغداد.12)
مجلة دراسات قطر,  ةالحكومة االلكترونية في دول ,2112, العواملة, نائل عبد الحافظ .00

 دولة قطر(, 0) , العدد(29) المجلد, االداريةالعلوم 
, فاعلية الحوسبة السحابية في تدعيم قواعد البيانات 2102علي عبد الحسين, الفضل,  .02

(, العدد 01, جامعة الكوفة ,المجلد )مجلة القادسية للعلوم اإلدارية واالقتصاديةالمصرفية, 
 (, العراق.3)
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, عشرة أسباب تجعل من الحوسبة السحابية ثورة المستقبل, 2101قليعة, مهند شب,  .03
 (,  سوريا.4, جامعة حلب ,العدد ) www.alhsebat.net ,مجلة الحاسبات

 5QSتقييم جودة الخدمات الصحية بأستعمال نموذج  ,2102, كاظم, حيدر منصور .04
(, 22, المجلد )مجلة العلوم االقتصادية واالداريةبحث تطبيقي في مستشفى بغداد التعليمي, 

 (, بغداد.92العدد )
جامعة , مجلة آفاقتكنولوجيا المعلومات والتعلم عن بعد,  ,2112, الكيالني, تيسر .05

 .غزة(, 05)العدد األزهر
استخدام نظم  أثر ,2102 والعمايرة, منى عودة دهشان, محمد عبد الرحيمالمحاسنة,  .02

مجلة دورية نصف سنوية تصدر عن , المعلومات الصحية في عملية اتخاذ القرار الطبي
      , البصرة.(02), العدد (1)المجلد , جامعة البصرة ,كلية اإلدارة واالقتصاد

اهمية نظام المعلومات وتأثيره على جودة  ,2102 ,المعاضيدي, عادل طالب سالم .02
المعهد , , العدد الثالثونمجلة كلية بغداد للعلوم االقتصادية الجامعةالخدمات الصحية, 

 .بغداد -المنصور ,الطبي التقني

مكونات تقانة المعلومات  ,2119, رحميد, أيمن جادمعن وعد اهلل و  المعاضيدي, .01
ملين في للمنظمة, دراسة آلراء العا االستراتيجيةفي تحقيق القيمة المضافة  وانعكاساتها

, كلية مجلة تنمية الرافديندوية والمستلزمات الطبية في نينوى, الشركة العامة لصناعة األ
 .العراق ,(010), العدد (32)مجلد , الدارة واالقتصاد, جامعة الموصلاإل

استخدام الحوسبة السحابية العامة , 2102, الناصر, عامر عبد الرزاق عبد المحسن .09
, : دراسة مقارنةتقييم األداء السنوي لمنتسبي الجامعات العراقيةوالخاصة في تطوير نظام 

 (, العراق.93(, العدد )22, جامعة الموصل ,المجلد )مجلة العلوم االقتصادية واإلدارية
, مجلة البحوث التجاريةمبادئ ادارة الجودة الشاملة,  ,2112 ,يسري السيد ,يوسف .21

 العدد األول, القاهرة.
 

 المؤتمرات والندوات . ج
واقع مؤتمر تكنولوجيا المعلومات: األساليب وآفاق التطور,  ,2112, جربو, داخل حسن .1

 , كلية المنصور الجامعة, بغداد, العراق.توجهات مستقبلية -المعلوماتية
نظم المعلومات ودورها في تطوير منظمات األعمال  ,2102, الخفاجي, نعمة وآخرون .4

 , عمان, األردن., جامعة الزرقاءالمؤتمر العلمي الخامس وتنميتها,

http://www.alhsebat.net/
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امكانية استخدام تقنية الحوسبة السحابية في التعليم  ,2103, الشيتي, إيناس محمد إبراهيم .3
, االلكتروني والتعليم عن بعد, المؤتمر الدولي الثالث للتعلم االلكتروني في جامعة القصيم

 الرياض, المملكة العربية السعودية.
 المؤتمر السنوي الرابع,قانون تقنية المعلومات والتجارة االلكترونية,  ,2114, عرب, يونس  .2

 األردن. , كلية االقتصاد والعلوم اإلدارية,جامعة الزيتونة
السجل الطبي  , نظام2102القصيمي, محمد مصطفى وطوبيا, سهم حازم نجيب,  .2

المؤتمر العلمي الدولي, عولمة االلكتروني: مدخل لتطبيق اإلدارة االلكترونية المعاصرة, 
 لبنان. -, كلية ادارة األعمال, طرابلساإلدارة في عصر المعرفة, جامعة الجنان

بيقاتها في مجال المكتبات الحوسبة السحابية: مفهومها وتط ,2105كلو, صباح محمد,  .2
جامعة , The SLA-AGE المؤتمر السنوي الواحد والعشرون المعلومات,ومراكز 

 .http://dx.doi.org/10.5339/qproc.2015.gsla.8سلطنة عمان  -السلطان قابوس
 

 الكتب . ح
 -الدار الجامعية, اسكندرية, نظم المعلومات االدارية ,2115 ,ادريس, ثابت عبد الرحمن .0

 مصر.
 -, الدار الجامعيةنظم المعلومات اإلدارية في المنظمات المعاصرة ,2112, إدريس, ثابت .2

   , مصر.اإلسكندرية
تكنولوجيا ونظم المعلومات في  ,2103 ,جمعة, محمود حسنر و البرزنجي, حيدر شاك .3

بغداد, الطبعة  -العربي, مطبعة ابن تكنولوجي( -المنظمات المعاصرة منظور )إداري
 األولى, العراق.

, الطبعة  للنشر والتوزيع اليازوري, دار إدارة المستشفيات ,2115 ,ثامر ياسر البكري, .4
 األردن.   -عمان, العربية

ادارة الخدمات والمؤسسات الصحية, مفاهيم, نظريات, , 2114بواعنة, عبد المهدي,  .5
 األردن. -عمان,0ط, دار الحامد للنشر والتوزيع, وأساسيات في االدارة الصحية

اآلفاق المستقبلية في المكتبات من مؤسسات المعلومات في  ,2111, البياتي, هالل عبود .2
 السودان. -, قسم المكتبات, جامعة النيلين, الخرطومالسودان

للنشر   وائل , دارمعاصر مدخل اإلدارية المعلومات نظم ,2115, اهلل عبد الحميدي, نجم .2
 األردن. -عمانالطبعة االولى,  ,والتوزيع

مصر  مكتبة ,معاصر مدخل وااليزو الشاملة الجودة ادارة ,2111  ,كامل سمير الخطيب, .1
 .العراق -بغداد والتوزيع, للنشر المرتضى ودار

http://dx.doi.org/10.5339/qproc.2015.gsla.8
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 األردن. -, عمانالثانيةوائل للنشر, الطبعة 
, دار تقنيات المعلومات اإلدارية ,2111, السالمي, عالء عبد الرزاق والدباغ, رياض حامد .05

 األردن.            -, عمان0والتوزيع, ط وائل للنشر
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, دار  نظم المعلومات االدارية ,2114 ,الزعبي, هيثم محمدو  السامرائي, ايمان فاضل .02

 االردن. -الصفاء للنشر والتوزيع, الطبعة األولى, عمان
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 األردن. -عمان
, الحوسبة السحابية بين المفهوم والتطبيق, المملكة العربية 2104شلتوت, محمد شوقي,  .21

 الرياض. -السعودية
 ,القرارات اإلدارية اتخاذدور نظم وتكنولوجيا المعلومات في  ,2100, الشوابكة, عدنان عواد .20

 األردن. -عمان ,دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع, الطبعة األولى
 ر., مؤسسة حورس الدولية, مصنظم المعلومات اإلدارية ,2115 ,الصيرفي, محمد .22
, دار وائل (منظور تكنولوجي)نظم المعلومات اإلدارية , 2119, العاني, مزهر شعبان .23

 .االردن -عمانولى, الطبعة األ ,والتوزيع للنشر
, دار مدخل الى المنهجية المتكاملة إلدارة الجودة الشاملة ,2119 ,عقيلي, عمرو وصفي .24

 .األردن -وائل, عمان
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 األردن. اإلدارية, للتنمية المنظمة العربية , النقالة التجارة
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 األردن. -عمان, 2, طوالطباعة
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A 

Abstract 

     As a result of the fast development in the world of information and 

communication technology, it requires organizations In especially , health 

institutions join in this evolution, to provide best suitable services in 

better qualities and effectiveness, quality and efficient delivery of health 

services.  

    The study Seeking to analyse the reality of the Organization under 

consideration (Khabur Centre for primary Health care/ Zakho), which 

relies on the traditional performance of its primary health services and 

activities, which adversely affects To deliver those services efficiently 

and effectively. The study is trying to answer the next question (How to 

design a proposed information system based on cloud storage under a 

proposed system Beyond the disadvantages of the traditional system 

adopted at the Health Centre Khabur Care Primary health care in zakho). 

     I've been aiming to forge a theoretical framework that connects a 

storage-based information system Cloud and primary health care. And 

this is a reality m. Khabur focused on primary health care, identifying 

Constraints, identify the main problems facing the workflow and make 

proposals for this.  

     According to the above, The study is based on an examine hypothesis 

sees that "the application of an information system based on cloud storage 

can lead to improved primary health service delivery at the centre 

Health". The method of case study has been used as one of the most 

comprehensive search methods, which helps in Identify and diagnose 

problems, their nature and their causes. The practical side relied on the 

use (PHP, CSS, JAVASCRIPT, JQUERY, HTML) as supported software 

languages in building The proposed model, which gives many health 

institutions and emerging companies flexible access to the necessary 

computer sources and contribute to reducing the cost of the infrastructure. 

     The researcher found a set of conclusions, the most notable of which 

was "the use of an information system Healthy cloud storage facilitates 

communication, information exchange and coordination with Hospitals, 

health and primary health care management inside and outside the health 

center geographical boundaries to the health center, and to provide patient 

information comprehensively about the pathological condition, through 

dispensing with a medical paper file with an electronic medical record". 

and we have to the need to use the computerized health information 

system in hospitals and health concentration.  

 

Keywords: The health information system, zakho Primary Health care 

centre/ Duhok, Cloud computing, primary health care. 
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