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 حوكمة تكنولوجيا املعلومات ودورها في تطويـر األداء بالقطاع الصحي: 
دراسة تطبيقية على فرع وزارة الصحة بجده

محمد حمد محمد منسكي

 وزارة الصحة 
جدة - اململكة العربية السعودية 

امللخص 1

هدفت الدراسة إلى التعرف على واقع تطبيق حوكمة تكنولوجيا املعلومات في فرع وزارة الصحة بمحافظة جدة ومعرفة 
أثـرها ودورهــا في تحسيـن األداء الصحي، وقد استخدم البحث املنهج الوصفي التحليلي للدراسة، كما استخدم االستبانة 
كأداة للدراسة، واستخدم البحث أسلوب العينة العشوائية البسيطة من مجتمع الدراسة والذي يشمل املوظفيـن اإلدارييـن 
والفنييـن العامليـن بفرع الوزارة بمحافظة جدة، وقد بلغ عددهم )168( موظف إداري وفني، منهم )140( من الذكور، )28( 
من اإلناث، ومن أبـرز النتائج التي توصلت إليها الدراسة أن هناك تطبيق بدرجة كبيـرة لحوكمة تكنولوجيا املعلومات بفرع 
وزارة الصحة بمحافظة جــدة، كما أن هناك مؤشرات عديدة تدعم تطبيق حوكمة تكنولوجيا املعلومات، كما أن محور 
الشفافية يعد من أهم األبعاد التي تفسر واقع حوكمة تكنولوجيا املعلومات بيـن أبعاد حوكمة املعلومات، وأوصت الدراسة 
بضرورة تقديم الدعم البشري من الخبـرات والكفاءات الالزمة لقسم سياسات وإجــراءات حوكمة تكنولوجيا املعلومات 
بالوزارة لدورها الكبيـر في تحسيـن أداء املوظفيـن، واالهتمام بالدورات التدريبية على بـرنامج حوكمة تكنولوجيا املعلومات، 
وورش العمل املتخصصة وزيادة جرعات الدورات التدريبية الخارجية والداخلية في حوكمة تكنولوجيا املعلومات، وضرورة 
 لرؤية اململكة )2030(.

ً
وجود نموذج واضح لحوكمة تكنولوجيا املعلومات وتطبيقه بالوزارة وبكافة فروعها في اململكة تحقيقا

الكلمات املفتاحية: الحوكمة، تكنولوجيا املعلومات، األداء.

املقدمة
بكافة  املؤسسات  يحتم على  والتجارية  االقتصادية واالجتماعية  املــجــاالت  كافة  في  العالم  الــذي يشهده  التطور  إن 
توجهاتها أن تواكب تلك التطورات، لذلك ظهرت الحاجة إلى الحوكمة في العديد من االقتصاديات املتقدمة والناشئة خالل 
العقود القليلة املاضية، وفي ذلك فقد أشار )املبيضيـن، 2011: 13( إلى انه نظًرا للتطور الهائل واملتسارع الذي يشهده قطاع 
تكنولوجيا االتصاالت وتقنية املعلومات والتي باتت تلعب دوًرا حيوًيا ومباشًرا في شتى مناحي الحياة، فقد كان لزاًما على 
حكومات العالم التفكيـر في مواكبة التطور لالستفادة من كل هذه اإلمكانات املتاحة. وأشــــار)Berrenechea, 2013( »إن 
الحوكمة تعمل على إدارة أصول املعلومات في املنظمة لتحقيق درجة عالية من االستفادة، مع الحد من املخاطر املرتبطة 
باملعلومات«، في سياق آخر فان واحد من أساليب تطويـر األداء في املؤسسات الصحية هي حوكمة أعمال هذه املؤسسات، 
وقد عرف األداء بأنه »املخرجات أو األهداف التي تسعى املؤسسات إلى تحقيقها ولذلك فهو مفهوم يعكس كال من األهداف 
 من أهمية تطبيق هذا املفهوم جاءت هذه الدراسة لتبحث 

ً
والوسائل الالزمة لتحقيقها«  )الصغيـر،2011: 111(، وانطالقا

في مدى إمكانية تطبيق نموذج تطبيقات الحوكمة في املؤسسات الصحية التابعة لوزارة الصحة.

اإلطار النظري ومراجعة الدراسات السابقة:
مفهوم حوكمة املعلومات 

إدارة  من  األساسية  املفاهيم  وتشمل  الشركات،  حوكمة  من  فرعية  مجموعة  »بأنها  بأنها  املعلومات  حوكمة  ُعرفت 
الــســجــالت وإدارة املــحــتــوى، وتكنولوجيا املــعــلــومــات، وإدارة الــبــيــانــات، وأمـــن املــعــلــومــات، وخصوصية الــبــيــانــات، واألعــمــال 

 *  تم استالم البحث في أغسطس 2021، وقبل للنشر في ديسمبر 2021، وسيتم نشره في ديسمبـر 2024.

DOI: 10.21608/aja.2021.91988.1144 :)معرف الوثائق الرقمي( © املنظمة العربية للتنمية اإلدارية - جامعة الدول العربية، 2024، ص ص 35- 54، 

هدفت الدراسة إلى التعرف على واقع تطبيق حوكمة تكنولوجيا املعلومات في فرع وزارة الصحة بمحافظة جدة ومعرفة أثـرها 
ودورها في تحسيـن األداء الصحي، وقد استخدم البحث املنهج الوصفي التحليلي للدراسة، كما استخدم االستبانة كأداة للدراسة، 
واستخدم البحث أسلوب العينة العشوائية البسيطة من مجتمع الدراسة والذي يشمل املوظفيـن اإلدارييـن والفنييـن العامليـن 
بفرع الـــوزارة بمحافظة جــدة، وقــد بلغ عددهم )168( موظف إداري وفني، منهم )140( من الــذكــور، )28( من اإلنـــاث، ومــن أبـرز 
النتائج التي توصلت إليها الدراسة أن هناك تطبيق بدرجة كبيـرة لحوكمة تكنولوجيا املعلومات بفرع وزارة الصحة بمحافظة جدة، 
كما أن هناك مؤشرات عديدة تدعم تطبيق حوكمة تكنولوجيا املعلومات، كما أن محور الشفافية يعد من أهم األبعاد التي تفسر 
واقــع حوكمة تكنولوجيا املعلومات بيـن أبعاد حوكمة املعلومات، وأوصــت الدراسة بضرورة تقديم الدعم البشري من الخبـرات 
املوظفيـن،  أداء  في تحسيـن  الكبيـر  بــالــوزارة لدورها  املعلومات  تكنولوجيا  الالزمة لقسم سياسات وإجـــراءات حوكمة  والكفاءات 
واالهــتــمــام بـــالـــدورات الــتــدريــبــيــة عــلــى بـــــرنــامــج حــوكــمــة تكنولوجيا املــعــلــومــات، وورش الــعــمــل املتخصصة وزيــــادة جــرعــات الــــدورات 
املعلومات  تكنولوجيا  نــمــوذج واضـــح لحوكمة  املــعــلــومــات، وضـــرورة وجـــود  تكنولوجيا  فــي حوكمة  والــداخــلــيــة  الخارجية  التدريبية 

 لرؤية اململكة )2030(.
ً
وتطبيقه بالوزارة وبكافة فروعها في اململكة تحقيقا
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 بأنها إطار استـراتيجي يتكون من املعاييـر والعمليات واألدوار، واملقاييس التي 
ً
التجارية الخاصة باملؤسسة، كما يؤكد أيضا

تشمل املنظمة واألفراد« )Smallwood, 2014: 5(. ويؤكد )Blair, 2016: 7( أن حوكمة املعلومات »منهج جديد يـرتبط مع 
املعلومات، وعمليات  تكنولوجيا  األرشــفــة، حوكمة  أعمال  بها،  السجالت واالحتفاظ  إدارة  مثل  التخصصات  العديد من 

املراقبة والتحكم في املعلومات، وهي نموذج متطور يتطلب من املنظمات إجراء تعديالت كبيـرة في تعاملها مع املعلومات«. 

أهداف حوكمة املعلومات

بأنها تشمل   )Kahn & Blair, 2009: 26( بحسب 
ً
يمكن استعراض أهــداف حوكمة املعلومات بشكل أكثـر تفصيال

توفيـر املزيد من الشفافية وتحسيـن إدارة املعلومات وبالتالي تحقيق أعلى أداء تشغيلي في املنظمة، وتقديم وتوفيـر سجل 
دائم لعمليات إدارة املعلومات في املنظمة، وتخفيف املخاطر، وحماية املحتوى والخصوصية، وتوفيـر األمن للمعلومات، 
الــجــيــدة على  الــرقــابــة  أمـــام املنافسة األجنبية وزيــــادة قيمته، وفـــرض  لــلــوحــدات االقــتــصــاديــة  التنافسية  الــقــدرة  وتحسيـن 
الوحدات االقتصادية لتطويـر وتحسيـن قدر العمل على محاربة التصرفات غيـر املقبولة سواء كانت في الجانب املادي أو 

اإلداري أو األخالقي.

مفهوم األداء املؤس�سي وأبعاده وأنواعه

عرف األداء بأنه »الفعل الذي يعود على إنجاز األعمال كما يجب أن تنجز، والذي يتصف بالشمولية واالستمرارية، 
ومن ثم فهو بهذا املعنى تعتبـر املحدد لنجاح املؤسسة وبقائها في األسواق، كما يعكس في الوقت نفسه مدى قدرة املؤسسة 
2010: 273(  كما عرف األداء بأنه »نشاط شامل ومستمر  على التكيف مع بيئتها أو تحقيق التأقلم املطلوب« )الـــدواي، 
يعكس نجاح املؤسسة واستمراريتها وقدرتها على التأقلم والتكيف مع البيئة، وفق معاييـر وأسس تضعها املؤسسة، ووفقا 
ملتطلبات نشاطها« )بن واضح، 2014: 92(، ومن منطلق أن األداء مفهوم شامل فإنه يتمثل بحسب )الداوي، 2010: 219( 
في الُبعد التنظيمي لألداء، والُبعد االجتماعي لألداء. كما عدد )عبد الحليم، 2012: 23-24( أنواع األداء حسب معيار الزمن: 
تــم تصنيف األداء حسب  املــدى املتوسط والبعيد. كما  املــدى القصيـر وعلى  إلــى أداء على  وفقا لهذا املعيار يقسم األداء 

املعياريـن بحسب )جميله وعائشة، 2016: 23( وهما األداء الداخلي واألداء الخارجي. 

الدراسات السابقة

شر حول موضوع الدراسة الحالية في أحد محاور الدراسة الحالية، 
ُ
تهدف الدراسات السابقة إلى عرض وتلخيص ما ن

والباحث يهدف بذلك ملعرفة نقاط القوة والضعف فيما تّم دراسته من قبل وتحديد الفجوات الدراسية في تلك الدراسات 
ليتم التطرق لها في الدراسة الحالية، وبصورة عامة لم يعثـر الباحث على دراســة سابقة بــذات عنوان الدراسة الحالية، 
لكنها في محاور مختلفة ذات صلة بالدراسة الحالية، وتلك هي الفجوة العامة حيث تحاول الدراسة الحالية قياس وتحليل 
حوكمة تكنولوجيا املعلومات وأثـرها عل أداء املنظمات الصحية، فنجد دراسات مثل دراسة )الوكيل، 2021(،و)بوزيدي 
وعزيـز، 2019(، و)الحايك، 2016(، تناولت الحوكمة وأثـرها على األداء الوظيفي، حيث خلصت إلى وجود عالقة طردية 
بيـن تطبيق الحوكمة وبيـن تحسيـن األداء الوظيفي، وأن التطبيق السليم ملعاييـر الحوكمة يؤدي إلى تحسيـن أداء العامليـن 
 في 

ً
في املؤسسات وضمان التطويـر ورفع األداء. أما دراســة )Ho, Anne & Sean, 2011( فقد أظهرت تأثيـًرا إيجابًيا معتدال

العالقة بيـن االستثمار في مجال تكنولوجيا املعلومات وأداء الشركة، وهي أقرب لدراستنا الحالية على أساس أنها تتناول 
دراســة )Rowland & Grembergen, 2018( فقد أظهرت أن مفهوم ثقافة  تكنولوجيا املعلومات واألداء املؤس�سي، أما 
أن  الثقافة  مــن  أنها كشفت كيف يمكن ألبــعــاد مختلفة  نتائجها  يعتبـر جديد نسبًيا، ومــن  املعلومات  تكنولوجيا  حوكمة 
تؤثـر على نجاح تنفيذ حوكمة تكنولوجيا املعلومات، وتناولت دراسات )أسامة، 2015(، و)أبو حجر وعابديـن، 2014(، 
و)Bharti & Dwivedi, 2018(، و)Cleland et al., 2014( حوكمة املعلومات وأثـرها على املعلومات حيث أظهرت وجود 
عالقة وثيقة بيـن حوكمة الشركات واملعلومات املالية ومستوى جوده اإلفصاح، كما أن حوكمة تكنولوجيا املعلومات ملا لها 
من مزايا تساهم في تحسيـن وتطويـر نظم املعلومات في املؤسسات اإلدارية، وأن املعلومات هي أحد املصادر املهمة التي تؤثـر 
على صنع القرار، وبالتالي فإن اإلدارة الفعالة ذات الكفاءة للمعلومات في ظل التشديد على ذلك مع التخطيط االستـراتيجي 
واتخاذ القرارات السليمة يؤثـر تأثيـًرا مباشًرا على عملية الحوكمة، وأن البيانات املفتوحة يمكن أن تحسن من شفافية 
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في الخدمات  العملية الديمقراطية وتدعم زيــادة الكفاءة والفعالية  في  العامة  الحكومة في طرح املعلومات وتعزز مشاركة 
العامة. أما دراسة )Briggs, 2013( فقد أظهرت أن هنالك إمكانية الستحداث هياكل حوكمة املعلومات في صناعة الرعاية 
الصحية ولكن قد يستغرق ذلك عدة سنوات للتنفيذ. فيما أظهرت دراســة )غــادر، 2012( أن حوكمة املعلومات ظاهرة 
عاملية ال يمكن تجاهلها وبالتالي يجب اعتمادها وتطبيقها في كافة الوحدات اإلدارية واالقتصادية ملا تحقق من منافع لكافة 

أصحاب املصالح وللمجتمع. وبالتالي فقد انطلقت الدراسة الحالية استناًدا ملراجعة نتائج وفجوات الدراسات السابقة.

مشكلة الدراسة
الــدراســات  تلك  عــام، ومــن  األداء بشكل  وبيـن  الحوكمة وتطبيقاتها  بيـن  العالقة  السابقة  الــدراســات  تناولت بعض 
دراســة )الحايك، 2016( وقد أبـرزت نتائجها أن هنالك ضعف في تجربة تطبيقات الحوكمة في املؤسسات الحكومية. كما 
أبـرزت نتائج دراســة )طيب، 2018( بعض التحديات في تطبيق الحوكمة منها املناخ التنظيمي العام وغياب ثقافة اإلبداع 
 من نتائج الدراسات أعاله والتي تغلب عليها بعض الجوانب السلبية من هنا جاءت الدراسة الحالية 

ً
وتبني التغييـر، وانطالقا

ملحاوله تق�سي الحقائق في بيئة العمل السعودية الستكشاف خبايا تطبيقات الحوكمة في املؤسسات الصحية واالنطالق 
من تلك الفجوة التي خلفتها هذه الدراسات، لذلك تحاول الدراسة اإلجابة على التساؤل الرئيس: ما دور حوكمة تكنولوجيا 

املعلومات في تطويـر األداء بفرع وزارة الصحة بمحافظة جدة؟  

أهداف الدراسة

هدفت هذه الدراسة إلى ما يلي: 

التعرف على واقع تطبيق حوكمة تكنولوجيا املعلومات في فرع وزارة الصحة بمحافظة جدة. - 

التعرف على واقع األداء الوظيفي في فرع وزارة الصحة بمحافظة جدة. - 

التعرف على دور تطبيق حوكمة تكنولوجيا املعلومات في تحسيـن األداء الوظيفي في فرع وزارة الصحة بمحافظة جدة. - 

التعــرف علــى مــدى فــروق ذات داللــة إحصائيــة حــول اســتجابات أفــراد العينــة حــول دور تطبيــق حوكمــة تكنولوجيــا  - 
املعلومــات فــي تحسيـــن األداء الوظيفــي فــي فــرع وزارة الصحــة بمحافظــة جــدة تعــزى ملتغيـــرات )الجنــس، واملؤهــل 

العلمــي، وســنوات الخبـــرة( مــن عدمــه.

فرضية الدراسة

الدراسة افتـرضت استنادا لنتائج دراسة )الحايك، 2016(، و)طيب، 2018( والتي أبـرزت نتائجها أن هنالك ضعف في 
تجربة تطبيقات الحوكمة في املؤسسات الحكومية ووجود بعض التحديات في تطبيق الحوكمة منها املناخ التنظيمي العام 

 من تلك الفجوات، فإن الدراسة الحالية تفتـرض أنه:
ً
وغياب ثقافة اإلبداع وتبني التغييـر، وانطالقا

ال توجد عالقة بيـن تطبيق أبعاد حوكمة تكنولوجيا املعلومات واألداء الوظيفي في فرع وزارة الصحة بمحافظة جدة.

أسئلة الدراسة

من خالل تساؤل الدراسة الرئيس سعت الدراسة لإلجابة على التساؤالت التالية:

ما واقع تطبيق حوكمة تكنولوجيا املعلومات في فرع وزارة الصحة بمحافظة جدة؟ - 

ما واقع األداء الوظيفي في فرع وزارة الصحة بمحافظة جدة؟ - 

ما دور تطبيق حوكمة تكنولوجيا املعلومات في تحسيـن األداء الوظيفي في فرع وزارة الصحة بمحافظة جدة؟ - 

تكنولوجيــا  -  حوكمــة  تطبيــق  دور  حــول  العينــة  أفــراد  اســتجابات  حــول  إحصائيــة  داللــة  ذات  فــروق  توجــد  هــل 
املعلومــات فــي تحسيـــن األداء الوظيفــي فــي فــرع وزارة الصحــة بمحافظــة جــدة تعــزى ملتغيـــرات )الجنــس، واملؤهــل 

الخبـــرة(.  وســنوات  العلمــي، 



حوكمة تكنولوجيا املعلومات ودورها في تطوير األداء بالقطاع الصحي ...

38

منهجية الدراسة وإجراءاتها
اعتمدت هذه الدراسة بشكل أسا�سي على املنهج الوصفي التحليلي، والذي يعتمد على استخدام األساليب اإلحصائية 
الوصفية والتحليلية، وُيعرف املنهج الوصفي بأنه »مجموعه اإلجــراءات البحثية التي تتكامل لوصف الظاهرة أو املوضوع 
إلى  كافًيا ودقيًقا الستخالص داللتها والوصول   

ً
تحليال والبيانات وتصنيفها ومعالجتها وتحليلها  الحقائق  اعتمادا على جمع 

نتائج« )مطاوع والخليفة، 2014: 111(، في حيـن تكّون مجتمع الدراسة من موظفي فرع وزارة الصحة بمحافظة جدة، وقد 
تم أخذ عينة عشوائية بسيطة من مجتمع الدراسة الكلي، بلغ حجم العينة من موظفي فرع وزارة الصحة بمحافظة جدة 

املستجيبيـن لالستبيان )168( موظف وموظفة، وقد استخدمت الدراسة االستبانة كأداة لجمع املعلومات. 

الصدق الظاهري وصدق االتساق ألداة الدراسة
تم إعداد أداة البحث باالستفادة من استبيانات الدراسات السابقة املتعلقة بموضوع الدراسة وبمراجعة األدبيات 
والـــدراســـات السابقة ذات الــعــالقــة بــمــوضــوع الـــدراســـة، ومــن ثــم تــم عــرض أداة البحث فــي صورتهما األولــيــة على عــدد من 
املحكميـن من أعضاء هيئة التدريس وفي ضوء آراء املحكميـن تم إجراء التعديالت املناسبة، وبذلك تبيـن أن األداة تقيس ما 
 على العينة تم حساب معامل االرتباط 

ً
وضعت لقياسه. بعد التأكد من الصدق الظاهري ألداة البحث تم تطبيقها ميدانيا

الــدرجـــــة الكليـة  الــداخــلــي لالستبانة وذلــك مــن خــالل حساب معامل االرتــبــاط بيـن كـل عبـارة مـع  بيـرسون ملعرفة الــصــدق 
للمجال الفرعي والدرجة الكلية لالستبانة.

ثبات أداة الدراسة
ــــل ألــــفــــا  ــامــ ــ ــعــ ــ تــــــــم اســـــــتـــــــخـــــــدام مــ
كرونباخ للتأكد من ثبات أداة الدراسة:

في جدول )1( يتضح أن معامل 
ــــــراوح مـــا بيـن  الـــثـــبـــات عـــالـــي، حــيــث يـــتـ
قـــيـــمـــة  ــــغـــــت  ــلـ ــ وبـ  ،)0.957-0.780(
مــعــامــل الــثــبــات الــعــام )0.915(، وهــي 
قــيــمــة ثــبــات مــرتــفــعــة تــوضــح صالحية 

أداة الدراسة للتطبيق امليداني.

عرض ومناقشة أسئلة الدراسة: 

عــرض ومناقشة نتائج الــســؤال األول - 
ــــع تــطــبــيــق حـــوكـــمـــة تــكــنــولــوجــيــا  اقــ مــــا و
الـــصـــحـــة  وزارة  فـــــــــرع  فـــــــي  املـــــعـــــلـــــومـــــات 

بمحافظة جدة؟ 

لإلجابة عن هذا السؤال تم حساب 
املـــتـــوســـطـــات الـــحـــســـابـــيـــة، واالنــــحــــرافــــات 
ــيــــاريــــة، والـــــرتـــــب الســـتـــجـــابـــات أفــــــراد  املــــعــ
ــلـــى األبـــــعـــــاد الـــفـــرعـــيـــة  عـــيـــنـــة الــــــدراســــــة عـ
تكنولوجيا  حوكمة  تطبيق  “واقـــع  ملــحــور 
املعلومات في فرع وزارة الصحة بمحافظة 
الـــنـــتـــائـــج  ــــح  يـــــوضـ  )2( جـــــــــدة« والـــــــجـــــــدول 

املتصلة بهذا املحور.   

جدول رقم )1(
معامل ألفا كرونباخ لقياس ثبات أداة الدراسة

عدد املحاور الرئيسية
الفقرات

معامل 
الثبات

230.957محور »واقع تطبيق حوكمة تكنولوجيا املعلومات في فرع وزارة الصحة بمحافظة جدة«
80.770محور” واقع األداء الوظيفي في فرع وزارة الصحة بمحافظة جدة”

محور” دور تطبيق حوكمة تكنولوجيا املعلومات في تحسيـن األداء الوظيفي في 
100.808فرع وزارة الصحة بمحافظة جدة”

410.915الثبات الكلي لالستبانة

جدول رقم )2(
االستجابات على األبعاد الفرعية ملحور:

اقع تطبيق حوكمة تكنولوجيا املعلومات في فرع الوزارة بمحافظة جدة و
رقم 
املتوسط األبعاد الفرعيةالُبعد

الحسابي
االنحراف 

درجة التـرتيباملعياري
افقة املو

أوافق3.990.511الُبعد الثامن/ واقع تطبيق املساءلة8
أوافق3.940.912الُبعد السادس/ واقع تطبيق االحتفاظ6

الُبعد الخامس/ واقع تطبيق حماية وأمن 5
أوافق3.910.813املعلومات

الُبعد الثالث/ واقع تطبيق التوافر 3
أوافق3.900.864واإلتاحة لتكنولوجيا املعلومات

أوافق3.840.895الُبعد األول/ واقع تطبيق البيئة التنظيمية1

الُبعد الثاني/ واقع تطبيق سياسات 2
أوافق3.790.726وإجراءات حوكمة املعلومات

أوافق3.770.587الُبعد الرابع/واقع تطبيق الشفافية4
أوافق3.510.678الُبعد السابع/ واقع تطبيق التدريب واالتصال7

أوافق3.830.63املتوسط العام للمحور 
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يتضح من الجدول )2( أن استجابات أفــراد الدراسة على محور »واقــع تطبيق حوكمة تكنولوجيا املعلومات في فرع 
وزارة الصحة بمحافظة جدة« جاءت بدرجة )أوافق( بشكل إجمالي، حيث بلغ املتوسط العام للمحور )3.83 من 5(، وجاءت 

 كما يلي: 
ً
موافقة أفراد الدراسة على جميع املجاالت الفرعية للمحور بدرجة )أوافق( أيضا

جاء ُبعد »واقع تطبيق املساءلة« في املرتبة األولى، بمتوسط )3.99 من 5(، وانحراف معياري )0.51( بدرجة )أوافق(.
5(، وانــحــراف معياري )0.91( بدرجة )أوافــق(،  جــاء ُبعد »واقــع تطبيق االحتفاظ« في املرتبة الثانية، بمتوسط )3.94 من 
5(، وانــحــراف معياري )0.81(  الثالثة، بمتوسط )3.91 من  ُبعد »واقــع تطبيق حماية وأمــن املعلومات« جــاء باملرتبة  جــاء 
بدرجة )أوافق(، كما جاء ُبعد »واقع تطبيق التوافر واإلتاحة لتكنولوجيا املعلومات« جاء باملرتبة الرابعة، بمتوسط )3.90 
من 5(، وانحراف معياري )0.86( بدرجة )أوافــق(، كما جاء ُبعد »واقــع تطبيق البيئة التنظيمية« جاء باملرتبة الخامسة ، 
5(، وانــحــراف معياري )0.89( بدرجة )أوافـــق(. وجــاء ُبعد »واقــع تطبيق سياسات وإجـــراءات حوكمة  بمتوسط )3.84 من 
ُبعد »واقــع  5(، وانــحــراف معياري )0.72( بدرجة )أوافـــق(. وجــاء  املعلومات« جــاء باملرتبة السادسة، بمتوسط )3.79 من 
تطبيق الشفافية« جاء باملرتبة السابعة، بمتوسط )3.77 من 5(، وانحراف معياري )0.58( بدرجة )أوافــق(. كما جاء ُبعد 
»واقع تطبيق التدريب واالتصال »جاء باملرتبة الثامنة، بمتوسط )3.51 من 5(، وانحراف معياري )0.67( بدرجة )أوافق(، 
وبالتالي يستنتج من ذلك أن غالبية أفراد العينة يوافقون بشكل عام أن هناك تطبيق بدرجة كبيـرة لحوكمة املعلومات بفرع 
وزارة الصحة بمحافظة جدة، وهذا يبيـن أن هناك مؤشرات عديدة تدعم تطبيق حوكمة املعلومات، وتتفق هذه الدراسة 
مع نتائج دراسة )بوزيدي وعزيـز، 2019( والتي توصلت إلى أن املعلومات هي أحد املصادر الهامة التي تؤثـر علي صنع القرار 
وأن اإلدارة الفعالة ذات الكفاءة للمعلومات في ظل التشديد على ذلك مع التخطيط االستـراتيجي واتخاذ القرارات السليمة 

يؤثـر تأثيـًرا مباشًرا على عملية الحوكمة.

وفيما يلي عرض تفصيلي لنتائج تلك أبعاد محور »واقــع تطبيق حوكمة تكنولوجيا املعلومات في فرع وزارة الصحة 
بمحافظة جدة« من خالل الجداول التالية:

اقع تطبيق البيئة التنظيمية في فرع وزارة الصحة بمحافظة جدة: الُبعد األول - و

يتضح من الجدول )3( أن هناك تقارب في درجة موافقة أفراد الدراسة على عبارات ُبعد )واقع تطبيق البيئة التنظيمية 
في فرع وزارة الصحة بمحافظة جدة( حيث يشمل البعد )3( فقرات وجــاءت استجابات أفــراد الدراسة على جميع فقرات 
الُبعد بدرجة )أوافق(، حيث تـراوحت متوسطاتهم الحسابية من )3.81 إلى 3.88( وهذه املتوسطات تقع بالفئة الرابعة من 
فئات املقياس املتدرج الخما�سي والتي تشيـر إلى درجة )أوافــق(، وقد اتضح أن املتوسط العام الستجابات أفــراد الدراسة 

على ُبعد )واقع تطبيق البيئة التنظيمية في فرع وزارة الصحة بمحافظة جدة( قد بلغ )3.84 درجة من 5( وبدرجة )أوافق(. 

جدول رقم )3( 
اقع تطبيق البيئة التنظيمية في فرع وزارة الصحة بمحافظة جدة استجابات أفراد عينة الدراسة على عبارات ُبعد: و
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%ك%ك%ك%ك%ك

يتوفر إطار تنظيمي فعال يضبط كافة 2
أوافق42.42011.9127.18852.44426.23.881.011جوانب حوكمة تكنولوجيا املعلومات.

3
يتوفر هيكل تنظيمي يحدد األدوار 

واملسؤوليات ويساهم في تطويـر 
حوكمة تكنولوجيا املعلومات واألداء.

أوافق002414.3127.110059.532193.830.902

1
هنالك التـزام باألنظمة واللوائح التي 
تدعم تحقيق وتنفيذ بـرنامج حوكمة 

تكنولوجيا املعلومات.
أوافق42.42011.984.810864.32816.73.810.933

افق3.840.89املتوسط الحسابي العام أو
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اقع تطبيق سياسات وإجراءات حوكمة املعلومات في فرع وزارة الصحة بمحافظة جدة: الُبعد الثاني - و

جدول رقم )4(
استجابات أفراد عينة الدراسة على عبارات ُبعد:

اقع تطبيق سياسات وإجراءات حوكمة املعلومات في فرع وزارة الصحة بمحافظة جدة  و
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افق  افقمحايدأو افق أو أو

بشدة
%ك%ك%ك%ك%ك

2
سياسات حوكمة تكنولوجيا املعلومات بفرع وزارة 
الصحة بمحافظة جدة تعمل على رسم خطوط 

واضحة للمهام واملسؤوليات واملساءلة.
أوافق00127.1321910059.52414.33.810.771

اعتمدت فرع وزارة الصحة بمحافظة  جدة خطة وسياسة 1
.
ً
 وتنظيميا

ً
أوافق00169.53621.48852.42816.73.760.842حوكمة تكنولوجيا املعلومات ووجدت دعما ماليا

أوافق3.790.72املتوسط الحسابي العام

يتضح من الجدول )4( أن هناك تقارب في درجة موافقة أفراد الدراسة على عبارات ُبعد )واقع تطبيق سياسات وإجراءات 
حوكمة املعلومات في فــرع وزارة الصحة بمحافظة جــدة( حيث يشمل الُبعد )فقرتيـن( وجــاءت استجابات أفــراد الــدراســة على 
فقرات الُبعد بدرجة )أوافــق(، حيث تـراوحت متوسطاتهم الحسابية من )3.76 إلى 3.81( وهذه املتوسطات تقع بالفئة الرابعة 
من فئات املقياس والتي تشيـر إلى درجة )أوافق(، وقد اتضح أن املتوسط العام الستجابات أفراد الدراسة على ُبعد )واقع تطبيق 

سياسات وإجراءات حوكمة املعلومات في فرع وزارة الصحة بمحافظة جدة( قد بلغ )3.79 درجة من 5( وبدرجة )أوافق(. 

افر واإلتاحة لتكنولوجيا املعلومات في فرع وزارة الصحة بمحافظة جدة اقع تطبيق التو الُبعد الثالث - و
يتضح من الجدول )5( أن هناك تقارب في درجة موافقة أفراد الدراسة على عبارات ُبعد )واقع تطبيق التوافر واإلتاحة 
لتكنولوجيا املعلومات في فرع وزارة الصحة بمحافظة جدة( حيث يشمل البعد )3( فقرات وجاءت استجابات أفراد الدراسة 
على فقرات الُبعد بدرجة )أوافق(، حيث تـراوحت متوسطاتهم الحسابية من )3.83 إلى 3.95( وهذه املتوسطات تقع بالفئة 
الرابعة من فئات املقياس املتدرج الخما�سي والتي تشيـر إلى درجة )أوافق(، وقد اتضح أن املتوسط العام الستجابات أفراد 
الدراسة على ُبعد )واقع تطبيق التوافر واإلتاحة لتكنولوجيا املعلومات في فرع وزارة الصحة بمحافظة جدة( قد بلغ )3.90 
درجة من 5( وبدرجة )أوافق(. وتتفق هذه النتيجة مع نتائج دراسة )أبو حجر وعابديـن، 2014( والتي توصلت نتائجها إلى أن 
عتبـر مطلب إستـراتيجي حيوي وهام في مختلف قطاعات املجتمع وشتى املجاالت، وان هنالك 

ُ
حوكمة تكنولوجيا املعلومات ت

تـزايد في آليات تطبيق حوكمة تكنولوجيا املعلومات ملا لها من مزايا تساهم في تحسيـن وتطويـر نظم املعلومات في املؤسسات 
امــن املعلومات املحاسبية  التي تهدد  اإلداريـــة، كما يواجه تطبيق نظام الحكومة اإللكتـرونية بعض الصعوبات واملخاطر 

الحكومية وتجعله عرضه لفقد ثقة املتعامليـن معه.

جدول رقم )5(
استجابات أفراد عينة الدراسة على عبارات ُبعد:

افر واإلتاحة لتكنولوجيا املعلومات في فرع وزارة الصحة بمحافظة جدة اقع تطبيق التو و
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تم توفيـر معلومات ذات فعالية عالية تساعد 1
أوافق002011.9127.19254.84426.23.950.901على اتخاذ القرار.

يتم تخزيـن وتنظيم املعلومات باستخدام طرق منهجية 3
أوافق84.8169.542.49254.84828.63.931.062معيارية معتمدة في تنظيم ومعالجة واستـرجاع املعلومات.

تم توفيـر نظام رقابة فعال يسمح بتوفيـر معلومات 2
أوافق002414.3127.110059.532193.830.903ذات خاصية مالئمة.

افق3.900.86املتوسط الحسابي العام أو
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اقع تطبيق الشفافية في فرع وزارة الصحة بمحافظة جدة الُبعد الرابع- و

جدول رقم )6( 
اقع تطبيق الشفافية في فرع وزارة الصحة بمحافظة جدة استجابات أفراد عينة الدراسة على عبارات ُبعد: و
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توفر التقنية الالزمة لتسييـر العمل اليومي 2
أوافق 00000012071.44828.64.290.451تساعد في عملية تحقيق الشفافية.

بشدة

توفر قنوات لنشر املعلومات في التوقيت املناسب 3
أوافق00005633.38852.42414.33.810.672وبطريقة تتسم بالعدالة للجميع

تعتبـر الشفافية واإلفصاح املعلوماتي عنصر 1
محايد2414.332192011.96840.52414.33.211.303أسا�سي لنجاح حوكمة تكنولوجيا املعلومات.

افق3.770.58املتوسط الحسابي العام أو

يتضح من الجدول )6( ما يلي:

هناك تفاوت في درجة موافقة أفراد الدراسة على عبارات ُبعد )واقع تطبيق الشفافية في فرع وزارة الصحة بمحافظة 
جدة( حيث يشمل البعد )3( فقرات وجاءت استجابات أفراد الدراسة على فقرات الُبعد بدرجات )محايد/أوافق/ أوافق 
بشدة(، حيث تـراوحت متوسطاتهم الحسابية من )3.21 إلى 4.29( وهذه املتوسطات تقع بالفئة الثالثة والرابعة والخامسة 
من فئات املقياس املتدرج الخما�سي والتي تشيـر إلى درجات )محايد/أوافق/ أوافق بشدة(، وقد اتضح أن املتوسط العام 
الستجابات أفراد الدراسة على ُبعد )واقع تطبيق الشفافية في فرع وزارة الصحة بمحافظة جدة( قد بلغ )3.77 درجة من 
5( وبدرجة )أوافق(. وتتفق هذه النتيجة مع نتائج دراسة )Cleland, & Humphreys, 2014( والتي توصلت إلى أن البيانات 
املفتوحة يمكن أن تحسن من شفافية الحكومة في طرح املعلومات وتعزز مشاركة العامة في العملية الديمقراطية وتدعم 

زيادة الكفاءة والفعالية في الخدمات العامة. 

اقع تطبيق حماية وأمن املعلومات في فرع وزارة الصحة بمحافظة جدة الُبعد الخامس - و

جدول رقم )7( 
اقع تطبيق حماية وأمن املعلومات في فرع وزارة الصحة بمحافظة جدة استجابات أفراد عينة الدراسة على عبارات ُبعد: و
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هنالك اهتمام بتخزيـن املعلومات وإدارة خصوصيتها 3
أوافق42.42011.942.47645.26438.14.051.051واالحتفاظ باملعلومات والتخلص منها بصورة علمية.

هنالك حرص على توفيـر معلومات ذات فعالية 1
أوافق00127.12011.9116692011.93.860.712عالية قادرة على تحقيق األهداف.

هنالك نظام رقابة فعال يسمح بتوفيـر معلومات 2
أوافق42.4127.12011.910461.92816.73.830.873مالية ذات خاصية مالئمة.

أوافق3.910.81املتوسط الحسابي العام

يتضح مــن الــجــدول )7( هــنــاك تــقــارب فــي درجـــة مــوافــقــة أفــــراد الـــدراســـة عــلــى عــبــارات ُبــعــد )واقــــع تطبيق حــمــايــة وأمــن 
املعلومات في فرع وزارة الصحة بمحافظة جدة( حيث يشمل الُبعد )3( فقرات وجاءت استجابات أفراد الدراسة على فقرات 
الُبعد بدرجة )أوافــق(، حيث تـراوحت متوسطاتهم الحسابية من )3.83 إلى 4.05( وهذه املتوسطات تقع بالفئة الرابعة من 
فئات املقياس املتدرج الخما�سي والتي تشيـر إلى درجة )أوافق( ، وقد اتضح أن املتوسط العام الستجابات أفراد الدراسة على 

ُبعد )واقع تطبيق حماية وأمن املعلومات في فرع وزارة الصحة بمحافظة جدة( قد بلغ )3.91 درجة من 5( وبدرجة )أوافق(. 
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اقع تطبيق االحتفاظ في فرع وزارة الصحة بمحافظة جدة الُبعد السادس - و
يتضح من الجدول )8( أن هناك تقارب في درجة موافقة أفراد الدراسة على عبارات ُبعد )واقع تطبيق االحتفاظ في 
فرع وزارة الصحة بمحافظة جدة( حيث يشمل البعد )3( فقرات وجاءت استجابات أفراد الدراسة على فقرات الُبعد بدرجة 
)أوافق(، حيث تـراوحت متوسطاتهم الحسابية من )3.76 إلى 4.14( وهذه املتوسطات تقع بالفئة الرابعة من فئات املقياس 
املتدرج الخما�سي والتي تشيـر إلى درجة )أوافــق( ، وقد اتضح أن املتوسط العام الستجابات أفراد الدراسة على ُبعد )واقع 

تطبيق االحتفاظ في فرع وزارة الصحة بمحافظة جدة( قد بلغ )3.94 درجة من 5( وبدرجة )أوافق(. 

جدول رقم )8( 
اقع تطبيق االحتفاظ في فرع وزارة الصحة بمحافظة جدة استجابات أفراد عينة الدراسة على عبارات ُبعد: و
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يتم تطبيق إجراءات وسياسة االحتفاظ بكافة أنواع 1
أوافق002414.342.46438.17645.24.141.021وأشكال السجالت واملعلومات، ومراجعتها بشكل مستمر.

تقوم اإلدارة باالحتفاظ بسجالتها ومعلوماتها لفتـرة مناسبة، 2
أوافق42.4169.5127.19657.14023.83.900.952مع مراعاة املتطلبات القانونية والتنظيمية واملالية.

يتم توفيـر تطبيقات تقنية في اإلدارات املختلفة 3
أوافق42.42414.384.810461.92816.73.760.973لديها القدرة لتطبيق الحفظ وتنفيذها.

أوافق3.940.91املتوسط الحسابي العام

اقع تطبيق التدريب واالتصال في فرع وزارة الصحة بمحافظة جدة: الُبعد السابع - و

جدول رقم )9( 
اقع تطبيق التدريب واالتصال في فرع الوزارة بمحافظة جدة استجابات أفراد عينة الدراسة على عبارات ُبعد: و
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يتم تنفيذ الدورات التدريبية اإللزامية لجميع 1
أوافق00169.54023.810059.5127.13.640.751املوظفيـن على بـرنامج حوكمة تكنولوجيا املعلومات.

يتم تنفيذ ورش العمل املتخصصة في حوكمة 2
أوافق002011.92816.711266.784.83.640.752تكنولوجيا املعلومات.

3
هنالك اهتمام بالتدريب الخارجي للعامليـن للحصول 
محايد0052314023.86035.7169.53.241.003على شهادة معتمدة في حوكمة تكنولوجيا املعلومات.

أوافق3.510.67املتوسط الحسابي العام

يتضح مــن الــجــدول )9( أن هــنــاك تــفــاوت فــي درجـــة مــوافــقــة أفـــراد الــدراســة على عــبــارات ُبــعــد )واقـــع تطبيق التدريب 
واالتصال في فرع وزارة الصحة بمحافظة جدة( حيث يشمل البعد )3( فقرات وجاءت استجابات أفراد الدراسة على فقرات 
الُبعد بدرجات )محايد/ أوافــق(، حيث تـراوحت متوسطاتهم الحسابية من )3.24 إلى 3.64( وهذه املتوسطات تقع بالفئة 
الثالثة والرابعة من فئات املقياس املتدرج الخما�سي والتي تشيـر إلى درجة )محايد/أوافق( ، وقد اتضح أن املتوسط العام 
الستجابات أفــراد الدراسة على ُبعد )واقــع تطبيق التدريب واالتصال في فرع وزارة الصحة بمحافظة جــدة( قد بلغ )3.51 

درجة من 5( وبدرجة )أوافق(. 

اقع تطبيق املساءلة في فرع وزارة الصحة بمحافظة جدة الُبعد الثامن - و

يتضح من الجدول )10( أن هناك تقارب في درجة موافقة أفراد الدراسة على عبارات ُبعد )واقع تطبيق املساءلة في 
فرع وزارة الصحة بمحافظة جدة( حيث يشمل الُبعد )3( فقرات وجاءت استجابات أفراد الدراسة على فقرات الُبعد بدرجة 
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) أوافق(، حيث تـراوحت متوسطاتهم الحسابية من )3.86 إلى 4.07( وهذه املتوسطات تقع بالفئة الرابعة من فئات املقياس 
املتدرج الخما�سي والتي تشيـر إلى درجة )أوافــق(، وقد اتضح أن املتوسط العام الستجابات أفراد الدراسة على ُبعد )واقع 

تطبيق املساءلة في فرع وزارة الصحة بمحافظة جدة( قد بلغ )3.99 درجة من 5( وبدرجة )أوافق(. 

جدول رقم )10( 
اقع تطبيق املساءلة في فرع وزارة الصحة بمحافظة جدة استجابات أفراد عينة الدراسة على عبارات ُبعد: و
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1
مديـر إدارة املعلومات عضو في الفريق املكلف 

بتنفيذ بـرنامج حوكمة تكنولوجيا املعلومات وتقديم 
التقاريـر إلى اإلدارة العليا.

أوافق000042.414888.1169.54.070.341

تولى اإلدارة العليا اهتماًما كبيـًرا بحوكمة تكنولوجيا 3
أوافق00127.1127.110059.54426.24.050.792املعلومات مما يساعد على تحقيق أهدافها.

يعمل فرع وزارة الصحة بمحافظة جدة على تحقيق 2
أوافق00169.5169.511266.72414.33.860.783القدر الالزم للمساءلة واملتابعة من خالل نظام فعال.

أوافق3.990.51املتوسط الحسابي العام

كشفت متوسطات استجابات ٌبعد واقع تطبيق املساءلة في فرع وزارة الصحة بمحافظة جدة عن مستويات إجابات 
أفراد عينة الدراسة، وقد كانت أعلى فقرة من حيث املتوسط الحسابي هي العبارة التي نصها »مديـر إدارة املعلومات عضو 
باملرتبة األولــى وبدرجة  العليا«  إلى اإلدارة  التقاريـر  املعلومات وتقديم  بـرنامج حوكمة تكنولوجيا  بتنفيذ  املكلف  الفريق  في 
اهتماًما كبيـًرا  العليا  »تــولــى اإلدارة  التي نصها  الــعــبــارة  )0.34(.يــلــيــهــا  وانــحــراف معياري   )4.07( ـــق(، بمتوسط حسابي  )أوافـ
بحوكمة تكنولوجيا املعلومات مما يساعد على تحقيق أهدافها« باملرتبة الثانية وبدرجة )أوافق(، بمتوسط حسابي )4.05( 
وانحراف معياري )0.79( يليها العبارة التي نصها »يعمل فرع وزارة الصحة بمحافظة جدة على تحقيق القدر الالزم للمساءلة 

واملتابعة من خالل نظام فعال« باملرتبة الثالثة وبدرجة )أوافق(، بمتوسط حسابي )3.86( وانحراف معياري )0.51(.

اقع األداء الوظيفي في فرع وزارة الصحة بمحافظة جدة؟ نتائج السؤال الثاني - ما و

لإلجابة عن هذا السؤال ُحسبت التكرارات، والنسب املئوية، واملتوسطات الحسابية، واالنحرافات املعيارية، والرتب 
الستجابات أفراد الدراسة وجاءت النتائج كما يبّينها الجدول )11(:

جدول رقم )11( 
اقع األداء الوظيفي في فرع وزارة الصحة بمحافظة جدة استجابات أفراد الدراسة على عبارات محور: و
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أوافق 00000012071.44828.64.290.451أحرص على االلتـزام بأوقات الدوام الرسمية.1
بشدة

أوافق0042.42414.384505633.34.140.742ال أمانع من العمل ساعات إضافية إذا تطلب األمر.2
أوافق00002414.310461.94023.84.100.613أسعى ملساعدة اآلخريـن في أداء مهامهم .5
أوافق00002011.911266.73621.44.100.574أبادر لتقديم آراء ومقتـرحات لتطويـر العمل.6
أوافق0042.42816.710059.53621.44.000.695أشعر باالنتماء لجهة العمل.8
أوافق00127.1127.1116692816.73.950.726أتمكن من تحقيق األهداف الوظيفية دون صعوبات.3
 بلوائح وأنظمة العمل.4

ً
أوافق00002816.712071.42011.93.950.537ألم تماما

أوافق00127.1169.512071.42011.93.880.708أسعى لحل مشكالت العمل دون تأخيـر.7
أوافق4.050.40املتوسط الحسابي العام
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فــي فــرع وزارة الصحة بمحافظة جـــدة« على )8(  يتضح مــن الــجــدول )11( انــه يتضمن مــحــور »واقـــع األداء الوظيفي 
فقرات، جاءت استجابات أفــراد الدراسة على )فقرة واحــدة( من فقرات املحور  بدرجة )أوافــق بشدة( وهي رقم )1( حيث 
بلغ متوسطها الحسابي )4.29( وهذا املتوسط يقع بالفئة الخامسة من فئات املقياس املتدرج الخما�سي والتي تتـراوح ما بيـن 
)4.21 إلى 5.00( و تشيـر إلى درجة ) أوافق بشدة ( على أداة الدراسة، بينما جاءت استجابات أفراد الدراسة على )7( فقرات 
من املحور بدرجة )أوافق( وهى الفقرات رقم )2-5-6-8-3-4-7( حيث تـراوحت متوسطاتهم الحسابية من )3.88 إلى 4.14( 
وهذه املتوسطات تقع بالفئة الرابعة من فئات املقياس املتدرج الخما�سي والتي تتـراوح ما بيـن )3.41 إلى 4.20( وتشيـر إلى 
درجة ) أوافق( على أداة الدراسة. وتشيـر النتيجة السابقة إلى أن هناك تقارب في استجابات عينة أفراد الدراسة على محور 
»واقع األداء الوظيفي في فرع وزارة الصحة بمحافظة جدة«، حيث أن املتوسط الحسابي لهم يتـراوح بيـن )3.88 إلى 4.29(، 
وهذه املتوسطات تقع بالفئة الرابعة والخامسة من فئات املقياس املتدرج الخما�سي، ويالحظ أن متوسط املوافقة العام 
على عبارات محور »واقع األداء الوظيفي في فرع وزارة الصحة بمحافظة جدة« قد بلغ )4.05 درجه من 5(، والتي تشيـر إلى 

درجة )أوافق( على أداة الدراسة.

ويستخلص مما سبق أن املتوسط العام الستجابات أفراد الدراسة على عبارات محور )واقع األداء الوظيفي في فرع 
وزارة الصحة بمحافظة جدة( قد بلغ ) 4.05 درجه من 5( وهذا املتوسط يقع بالفئة الرابعة من فئات املقياس الخما�سي 
والتي تشيـر إلى درجة )أوافق( على أداة الدراسة، أي أن مفردات عينة الدراسة موافقيـن على أن واقع األداء الوظيفي في فرع 
وزارة الصحة بمحافظة جدة ويتلخص في الحرص على االلتـزام بأوقات الــدوام الرسمية، وانــه ال مانع من العمل ساعات 
العمل،  آراء ومقتـرحات لتطويـر  أداء مهامهم، واملــبــادرة لتقديم  فــي  ملــســاعــدة اآلخــريـــــن  إذا تطلب األمـــر، والــســعــي  إضــافــيــة 

والشعور باالنتماء لجهة العمل، والتمكن من تحقيق األهداف الوظيفية دون صعوبات.

نتائج السؤال الثالث - ما دور تطبيق حوكمة تكنولوجيا املعلومات في تحسيـن األداء الوظيفي في فــرع وزارة الصحة 
بمحافظة جدة؟ 

لــإلجــابــة عــن هــذا الــســؤال؛ ُحسبت الــتــكــرارات، والــنــســب املــئــويــة، واملــتــوســطــات الحسابية، واالنــحــرافــات املعيارية، 
والرتب الستجابات أفراد الدراسة على محور دور تطبيق حوكمة تكنولوجيا املعلومات في تحسيـن األداء الوظيفي في فرع 
وزارة الصحة بمحافظة جــدة، وجـــاءت النتائج: يتضمن على )10( فــقــرات، جــاءت استجابات أفـــراد الــدراســة على )جميع 
فقرات املحور( بدرجة )أوافق بشدة( وهي على التوالي الفقرات رقم )5-1-7-8-10-4-6-3-2-9( حيث تـراوحت متوسطاتها 
4.62( وهــذه املتوسطات تقع جميعا بالفئة الخامسة من فئات املقياس املتدرج الخما�سي والتي  الحسابية بيـن )4.36 إلى 
تتـراوح ما بيـن )4.21 إلــى 5.00( وتشيـر إلــى درجــة )أوافــق بشدة( على أداة الــدراســة. وتشيـر النتيجة السابقة إلــى أن هناك 
تقارب في استجابات عينة أفراد الدراسة على محور »دور تطبيق حوكمة تكنولوجيا املعلومات في تحسيـن األداء الوظيفي في 
فرع وزارة الصحة بمحافظة جدة«، حيث أن املتوسط الحسابي لهم يتـراوح ما بيـن )4.36 إلى 4.62( ، وهذه املتوسطات تقع 
بالفئة الخامسة من فئات املقياس املتدرج الخما�سي، ويالحظ أن متوسط املوافقة العام على عبارات محور »دور تطبيق 
حوكمة تكنولوجيا املعلومات في تحسيـن األداء الوظيفي في فرع وزارة الصحة بمحافظة جدة« قد بلغ       ) 4.36 درجه من 

5(، والتي تشيـر إلى درجة  )أوافق بشدة( على أداة الدراسة.

جدول رقم )12( 
استجابات أفراد الدراسة على عبارات محور:

دور تطبيق حوكمة تكنولوجيا املعلومات في تحسيـن األداء الوظيفي في فرع وزارة الصحة بمحافظة جدة
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يسهم تطبيق حوكمة تكنولوجيا املعلومات في زيادة 5
أوافق بشدة0000006438.110461.94.620.491الثقة بيـن املوظفيـن واملدراء.

يسهم تطبيق حوكمة تكنولوجيا املعلومات في تيسيـر 1
أوافق بشدة0000008047.68852.44.520.502إجراءات العمل.
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يسهم تطبيق حوكمة تكنولوجيا املعلومات في تحقيق 7
أوافق بشدة0000008047.68852.44.520.503رضا املوظفيـن عن تقييم األداء الوظيفي 

يسهم تطبيق حوكمة تكنولوجيا املعلومات في زيادة 8
أوافق بشدة000000845084504.500.504نسبة التـزام املوظفيـن بأوقات العمل.

يسهم تطبيق حوكمة تكنولوجيا املعلومات على إيجاد 10
أوافق بشدة0000008852.48047.64.480.505حوافز عادلة للموظفيـن 

أوافق بشدة0000009254.87645.24.450.506يعمل تطبيق حوكمة تكنولوجيا املعلومات على املسائلة العادلة.4

يعمل تطبيق حوكمة تكنولوجيا املعلومات على تحسيـن 6
أوافق بشدة0000009254.87645.24.450.507أداء املوظفيـن في إنجاز املهام املطلوبة منهم.

أوافق بشدة0000009657.17242.94.430.508يعمل تطبيق حوكمة تكنولوجيا املعلومات على إظهار الشفافية3

يسهم تطبيق حوكمة تكنولوجيا املعلومات في انضباط 2
أوافق بشدة00000010059.56840.54.400.499إجراءات العمل.

يسهم تطبيق حوكمة تكنولوجيا املعلومات في تحسيـن 9
أوافق بشدة00000010864.36035.74.360.4810الخدمة املقدمة 

أوافق بشدة4.470.30املتوسط الحسابي العام

يستخلص مــن الــجــدول )12( أن املــتــوســط الــعــام الســتــجــابــات أفـــراد الــدراســة على عــبــارات مــحــور )دور تطبيق حوكمة 
تكنولوجيا املعلومات في تحسيـن األداء الوظيفي في فرع وزارة الصحة بمحافظة جدة( قد بلغ ) 4.47 درجه من 5( وهذا املتوسط 
يقع بالفئة الخامسة من فئات املقياس الخما�سي والتي تشيـر إلى درجة )أوافق بشدة( على أداة الدراسة، أي أن مفردات عينة 
فــرع وزارة الصحة  في  الوظيفي  في تحسيـن األداء  املعلومات  الــدراســة موافقيـن بشدة على أن دور تطبيق حوكمة تكنولوجيا 
بمحافظة جدة يتلخص في أن تسهم تطبيق حوكمة تكنولوجيا املعلومات في زيادة الثقة بيـن املوظفيـن واملدراء، وتسهم تطبيق 
حوكمة تكنولوجيا املعلومات في تيسيـر إجراءات العمل، وتسهم تطبيق حوكمة تكنولوجيا املعلومات في تحقيق رضا املوظفيـن 
عن تقييم األداء الوظيفي الخاص بهم، وتسهم تطبيق حوكمة تكنولوجيا املعلومات في زيــادة نسبة التـزام املوظفيـن بأوقات 
العمل، وتسهم تطبيق حوكمة تكنولوجيا املعلومات على إيجاد حوافز عادلة للموظفيـن مما يسهم في تحسيـن أدائهم، وتعمل 
2012( والتي  تطبيق حوكمة تكنولوجيا املعلومات على املسائلة العادلة. وتتفق هــذه النتائج مع ما جــاءت به دراســة )غـــادر، 
توصلت نتائجها إلى أن الحوكمة ظاهرة عاملية ال يمكن تجاهلها وبالتالي يجب اعتمادها وتطبيقها في كافة الوحدات اإلداريــة 
واالقتصادية ملا تحقق من منافع لكافة أصحاب املصالح وللمجتمع، وان الحوكمة نموذج إداري جديد يهدف إلى إعادة توزيع 
الصالحيات في الهياكل اإلدارية بهدف اعتماد اإلدارة الرشيدة في اتخاذ القرارات اإلدارية وتفعيل دور أصحاب امللكية، كما أن 
الحوكمة نظام إداري جديد يساعد على الضبط الداخلي واكتشاف املخاطر قبل وقوعها، ومن التوصيات يجب تكامل الجوانب 
فــي خمسة جــوانــب أساسية هــي األهـــداف، والخصائص، واملــقــومــات، واملــحــددات،  الفكرية للحوكمة مــع الجوانب التطبيقية 

واملبادئ، عالوة على شموليتها واحتوائها على جميع املفردات النظرية والتطبيقية، بما فيها القواعد واإلجراءات القانونية. 

نتائج السؤال الرابع - هل توجد فــروق ذات داللــة إحصائية حول استجابات أفــراد العينة حول دور تطبيق حوكمة 
تكنولوجيا املعلومات في تحسيـن األداء الوظيفي في فرع وزارة الصحة بمحافظة جدة تعزى ملتغيـرات )الجنس، واملؤهل 

العلمي، وسنوات الخبـرة(؟ 

قبل اإلجابة على هذا السؤال البد من التأكد من مدى اعتدالية توزيع البيانات؛ ألن معظم االختبارات املعملية تشتـرط أن   
 ،)Kolmogorov-Smirnov test( )يكون توزيع البيانات طبيعًيا، لذلك تم إجراء اختبار التوزيع الطبيعي )اختبار كوملجروف- سمرنوف

ملعرفة ما إذا كانت البيانات الخاصة بمحاور الدراسة تتبع التوزيع الطبيعي أم ال، وجاءت النتائج كما في الجدول )13(:

 ،)sig. < 0.05( 0.05 Kolmogorov-Smirnov Test، أن قيم مستوى املعنوية أقل من  الجدول )13( يبيـن نتائج اختبار 
وهذا يدل على أن البيانات ال تتبع التوزيع الطبيعي، وبناء على هذه النتائج يتضح أن االختبارات املناسبة إلجراء اختبار الفروق 
اإلحصائية هي االختبارات الالمعملية، وفق شرط التوزيع الطبيعي. لذلك لإلجابة عن هذا السؤال تم استخدام اختبار كروسكال 
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 عن تحليل التبايـن 
ً
واليس )Kruskall-Wallis(، بديال

األحادي )One Way-ANOVA(، ملعرفة مدى وجود 
فــــــروق ذات داللــــــة إحـــصـــائـــيـــة عـــنـــد مـــســـتـــوى داللــــة 
)0.05( في وجهات نظر املوظفيـن اإلدارييـن والفنييـن 
العامليـن في فرع وزارة الصحة بمحافظة جدة حول 
دور تطبيق حوكمة تكنولوجيا املعلومات في تحسيـن 
األداء الوظيفي في فرع وزارة الصحة بمحافظة جدة 

باختالف متغيـراتهم الشخصية والوظيفية التي تنقسم إلى أكثـر من فئتيـن )املؤهل العلمي، وسنوات الخبـرة(. والجداول التالية 
توضح ذلك:

الفروق حسب النوع  -

ــهـــــرت نـــتـــائـــج الــــــدراســــــة كــمــا  ــ أظـ
أنـــــه   )14( الــــــــجــــــــدول  ــي  ــ ــ فـ ــــن  ـــ مــــبــــيــ ــــو  ــ هـ
يـــوجـــد فـــــروق ذات داللـــــة إحــصــائــيــة 
بيـن   ،)0.05( الـــداللـــة  مــســتــوى  عــنــد 
ـــة نــحــو  ــ ـــــدراســـ ــ اســــتــــجــــابــــات أفـــــــــــراد الـ
محور دور تطبيق حوكمة تكنولوجيا 
املعلومات في تحسيـن األداء الوظيفي 
في فرع وزارة الصحة بمحافظة جدة 

ــعــزى ملتغيـر الــنــوع ، حيث بلغ مستويات الــداللــة )0.01( وهــي  أقــل مــن )0.05(، وهــي دالــة إحصائيا عند مستوى الداللة 
ُ
ت

)0.05(، وقد اتضح من خالل متوسطات الرتب أن هذه الفروق لصالح أفراد الدراسة من اإلناث، وهذا يدل على أن أفراد 
الدراسة من اإلناث هن أكثـر موافقة على محور دور تطبيق حوكمة تكنولوجيا املعلومات في تحسيـن األداء الوظيفي في فرع 

 بأفراد الدراسة من الذكور.
ً
وزارة الصحة بمحافظة جدة مقارنة

الفروق حسب املؤهل العلمي  -
أظـــهـــرت نــتــائــج الــــدراســــة كــمــا هـــو مــبــيـــــن فـــي الـــجـــدول 
)15( أنــه يــوجــد فـــروق ذات داللـــة إحصائية عند مستوى 
الداللة )0.05(، بيـن استجابات أفراد الدراسة نحو محور 
دور تــطــبــيــق حـــوكـــمـــة تــكــنــولــوجــيــا املـــعـــلـــومـــات فــــي تــحــســيـــــن 
عزى 

ُ
األداء الوظيفي في فرع وزارة الصحة بمحافظة جدة ت

ملتغيـر املؤهل العلمي، حيث بلغ مستويات الداللة )0.01( 
وهــــي  أقـــل مـــن )0.05(، وهـــي دالــــة إحــصــائــيــا عــنــد مستوى 
الــداللــة )0.05(، وقــد اتــضــح مــن خــالل متوسطات الرتب 
أن هذه الفروق لصالح أفراد الدراسة من املوظفيـن الذيـن 
مؤهلهم )دبلوم عالي(، وهذا يدل على أن أفراد الدراسة من 
أكثـر موافقة  عــالــي( هــم  )دبــلــوم  الــذيـــــن مؤهلهم  املوظفيـن 

على محور دور تطبيق حوكمة تكنولوجيا املعلومات في تحسيـن األداء الوظيفي في فرع وزارة الصحة بمحافظة جدة 

الفروق حسب سنوات الخبـرة  -

أظهرت نتائج الدراسة كما هو مبيـن في الجدول )16( أنه يوجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )0.05(، 
بيـن استجابات أفراد الدراسة نحو محور دور تطبيق حوكمة تكنولوجيا املعلومات في تحسيـن األداء الوظيفي في فرع وزارة الصحة 
عزى ملتغيـر سنوات الخبـرة، حيث بلغ مستوى الــداللــة )0.01( وهــي  أقــل من )0.05(، وهــي دالــة إحصائيا عند 

ُ
بمحافظة جــدة ت

مستوى الــداللــة )0.05(، وقــد اتضح مــن خــالل متوسطات الــرتــب أن هــذه الــفــروق لصالح أفـــراد الــدراســة مــن املوظفيـن الذيـن 
سنوات خبـرتهم )أكثـر من )20( سنة(، وهذا يدل على أن أفراد الدراسة من املوظفيـن الذيـن سنوات خبـرتهم )أكثـر من )20( سنة( 

جدول رقم )13( 
 )Kolmogorov-Smirnov Test( اختبار التوزيع الطبيعي

املحور
كوملجروف-سمنـروف

درجة اإلحصائية
الحرية

مستوى 
الداللة

دور تطبيق حوكمة تكنولوجيا املعلومات في تحسيـن 
0.111680.01األداء الوظيفي في فرع وزارة الصحة بمحافظة جدة

جدول رقم )14( 
نتائج اختبار َمان وتني الالبارامتـري Mann-Whitney Test ملعرفة الفروق
أو االختالفات ذات الداللة اإلحصائية بيـن استجابات أفراد الدراسة حول

دور تطبيق حوكمة تكنولوجيا املعلومات في تحسيـن األداء الوظيفي
 في فرع وزارة الصحة بمحافظة جدة طبقا ملتغيـر النوع

ُمتوسط الَعددالنوعاملحاور
تب الرُّ

مجُموع 
الرتب

ِقيمة 
)z(

ُمستوى 
اللة الدَّ

دور تطبيق حوكمة تكنولوجيا 
املعلومات في تحسيـن األداء الوظيفي 

في فرع وزارة الصحة بمحافظة جدة

14078.5010990.00ذكر
3.600.01

28114.503206.00أنثى

جدول رقم )15( 
نتائج اختبار كروسكال واليس )Kruskall-Wallis( ملعرفة الفروق أو 

االختالفات ذات الداللة اإلحصائية بيـن استجابات أفراد الدراسة حول 
دور تطبيق حوكمة تكنولوجيا املعلومات في تحسيـن األداء الوظيفي في 

فرع وزارة الصحة بمحافظة جدة طبقا ملتغيـر املؤهل العلمي

املؤهل املحور
متوسط العددالعلمي

الرتب
قيمة 

مربع كا2
مستوى 
الداللة

دور تطبيق حوكمة 
تكنولوجيا املعلومات 

في تحسيـن األداء 
الوظيفي في فرع وزارة 

الصحة بمحافظة 
جدة

2573.30ثانوي

25.880.01
10276.60بكالوريوس
28126.79دبلوم عالي
1075.70ماجستيـر
381.17دكتوراه
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هم أكثـر موافقة على محور دور تطبيق حوكمة تكنولوجيا 
املعلومات في تحسيـن األداء الوظيفي في فرع وزارة الصحة 

بمحافظة جدة. 

اختبار فرضية الــدراســة: ال توجد عالقة بيـن تطبيق 
أبعاد حوكمة تكنولوجيا املعلومات واألداء الوظيفي 

في فرع وزارة الصحة بمحافظة جدة.
للتحقق من صحة الفرضية الصفرية تم حساب 
معامل ارتباط بيـرسون بيـن عالقة تطبيق أبعاد حوكمة 
فـــي فــــرع وزارة  تــكــنــولــوجــيــا املــعــلــومــات واألداء الــوظــيــفــي 
الــصــحــة بمحافظة جـــدة، واتــضــح أن مــعــامــل االرتــبــاط 
بيـن واقــع تطبيق حوكمة تكنولوجيا املعلومات واألداء 
ــــدة بــلــغ  ــــرع وزارة الـــصـــحـــة بــمــحــافــظــة جـ الـــوظـــيـــفـــي فــــي فـ
)0.422( وقــد اتضح وجــود عالقة طــرديــة موجبة دالــة 

 عند مستوى داللة )0.01(، وقد اتضح  من خالل النتائج وجود عالقة طردية موجبة دالة إحصائًيا عند مستوى 
ً
إحصائيا

في فرع وزارة  الوظيفي  التابع )األداء  )أبعاد حوكمة تكنولوجيا املعلومات( واملتغيـر  املتغيـرات املستقلة  بيـن   )0.05( داللــة 
الصحة بمحافظة جــدة(. وتتفق هذه النتائج مع نتائج دراســة )Ho & Xu, 2011( والتي توصلت نتائجها إلى أثـر االستثمار 
في تكنولوجيا املعلومات على أداء الشركة، وان زيادة ملكية األجانب في الشركات الصغيـرة، يؤدي إلى ظهور عالقة إيجابية 
بيـن االستثمار في تكنولوجيا املعلومات وأداء الشركة، مما يشيـر إلى أن األجانب املستثمرون قد يعملون على جلب الخبـرات 
في مجال تقنية املعلومات ملساعدة الشركات الصغيـرة على جني فوائد استخدام هذه التكنولوجيا، وأيًضا تتفق مع نتائج 
دراسة  )Cleland & Humphreys, 2014(والتي توصلت إلى أن البيانات املفتوحة يمكن أن تحسن من شفافية الحكومة في 

طرح املعلومات وتعزز مشاركة العامة في العملية الديمقراطية وتدعم زيادة الكفاءة والفعالية في الخدمات العامة.

خالصة الدراسة ونتائجها وتوصياتها
 - أهم نتائج السؤال األول 

ً
أوال

ما واقع تطبيق حوكمة تكنولوجيا املعلومات في فرع وزارة الصحة بمحافظة جدة؟

أتضــح أن اســتجابات أفــراد الدراســة علــى محــور »واقــع تطبيــق حوكمــة تكنولوجيــا املعلومــات فــي فــرع وزارة الصحــة  - 
بمحافظــة جــدة« جــاءت بدرجــة )أوافــق( بشــكل عــام.

فــي فــرع وزارة  -  ُبعــد )واقــع تطبيــق البيئــة التنظيميــة  فــي درجــة موافقــة أفــراد الدراســة علــى عبــارات  هنــاك تقــارب 
الصحــة بمحافظــة جــدة(، وجــاءت درجــة )أوافــق(، وقــد اتضــح أن املتوســط العــام الســتجابات أفــراد الدراســة علــى 

ُبعــد )واقــع تطبيــق البيئــة التنظيميــة فــي فــرع وزارة الصحــة بمحافظــة جــدة( بدرجــة )أوافــق(. 

حوكمــة  -  وإجــراءات  سياســات  تطبيــق  )واقــع  ُبعــد  عبــارات  علــى  الدراســة  أفــراد  موافقــة  درجــة  فــي  تقــارب  هنــاك 
املعلومــات فــي فــرع وزارة الصحــة بمحافظــة جــدة(، والتــي تشيـــر إلــى درجــة )أوافــق(، وقــد اتضــح أن املتوســط العــام 
الســتجابات أفــراد الدراســة علــى ُبعــد )واقــع تطبيــق سياســات وإجــراءات حوكمــة املعلومــات فــي فــرع وزارة الصحــة 

بمحافظــة جــدة( بدرجــة )أوافــق(. 

لتكنولوجيــا  -  واإلتاحــة  التوافــر  تطبيــق  )واقــع  ُبعــد  عبــارات  علــى  الدراســة  أفــراد  موافقــة  درجــة  فــي  تقــارب  هنــاك 
املعلومــات فــي فــرع وزارة الصحــة بمحافظــة جــدة(، والتــي تشيـــر إلــى درجــة )أوافــق(، وقــد اتضــح أن املتوســط العــام 
الســتجابات أفــراد الدراســة علــى ُبعــد )واقــع تطبيــق التوافــر واإلتاحــة لتكنولوجيــا املعلومــات فــي فــرع وزارة الصحــة 

بمحافظــة جــدة( بدرجــة )أوافــق(. 

هنــاك تفــاوت فــي درجــة موافقــة أفــراد الدراســة علــى عبــارات ُبعــد )واقــع تطبيــق الشــفافية فــي فــرع وزارة الصحــة  - 
ُبعــد )واقــع  إلــى أوافــق وقــد اتضــح أن املتوســط العــام الســتجابات أفــراد الدراســة علــى  بمحافظــة جــدة(، تشيـــر 

فــي فــرع وزارة الصحــة بمحافظــة جــدة( بدرجــة )أوافــق(.  تطبيــق الشــفافية 

جدول رقم )16( 
نتائج اختبار كروسكال واليس )Kruskall-Wallis( ملعرفة الفروق أو 

االختالفات ذات الداللة اإلحصائية بيـن استجابات أفراد الدراسة حول 
دور تطبيق حوكمة تكنولوجيا املعلومات في تحسيـن األداء الوظيفي في 

فرع وزارة الصحة بمحافظة جدة طبقا ملتغيـر سنوات الخبـرة

متوسط العددسنوات الخبـرةاملحور
الرتب

قيمة 
مربع كا2

مستوى 
الداللة

دور تطبيق 
حوكمة 

تكنولوجيا 
املعلومات في 

تحسيـن األداء 
الوظيفي في فرع 

وزارة الصحة 
بمحافظة جدة

1282.50أقل من )5( سنة

45.970.01

من )5( سنة – 
4067.10أقل من )10( سنة

من )10( سنة – 
7272.06أقل من )15( سنة

من )15( سنة – 
446.50أقل من )20( سنة

40128.70أكثـر من )20( سنة
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يوجــد تقــارب فــي درجــة موافقــة أفــراد الدراســة علــى عبــارات ُبعــد )واقــع تطبيــق حمايــة وأمــن املعلومــات فــي فــرع وزارة  - 
الصحة بمحافظة جدة(، تشيـــر إلى درجة )أوافق(، وقد اتضح أن املتوســط العام الســتجابات أفراد الدراســة على 

ُبعــد )واقــع تطبيــق حمايــة وأمــن املعلومــات فــي فــرع وزارة الصحــة بمحافظــة جــدة( بدرجــة )أوافــق(. 

 يوجــد تقــارب فــي درجــة موافقــة أفــراد الدراســة علــى عبــارات ُبعــد )واقــع تطبيــق االحتفــاظ فــي فــرع وزارة الصحــة  - 
بمحافظــة جــدة(، تشيـــر إلــى درجــة )أوافــق(، وقــد اتضــح أن املتوســط العــام الســتجابات أفــراد الدراســة علــى ُبعــد 

)واقــع تطبيــق االحتفــاظ فــي فــرع وزارة الصحــة بمحافظــة جــدة( بدرجــة )أوافــق(. 

هنــاك تفــاوت فــي درجــة موافقــة أفــراد الدراســة علــى عبــارات ُبعــد )واقــع تطبيــق التدريــب واالتصــال فــي فــرع وزارة  - 
الصحــة بمحافظــة جــدة(، تشيـــر إلــى درجــة )محايــد/ أوافــق(، وقــد اتضــح أن املتوســط العــام الســتجابات أفــراد 

الدراســة علــى ُبعــد )واقــع تطبيــق التدريــب واالتصــال فــي فــرع وزارة الصحــة بمحافظــة جــدة( بدرجــة )أوافــق(. 

فــرع وزارة الصحــة  -  فــي  ُبعــد )واقــع تطبيــق املســاءلة  أفــراد الدراســة علــى عبــارات  فــي درجــة موافقــة  تقــارب  يوجــد 
بمحافظــة جــدة(، تشيـــر إلــى درجــة )أوافــق(، وقــد اتضــح أن املتوســط العــام الســتجابات أفــراد الدراســة علــى ُبعــد 

)واقــع تطبيــق املســاءلة فــي فــرع وزارة الصحــة بمحافظــة جــدة( بدرجــة )أوافــق(. 

ثانًيا - أهم نتائج السؤال الثاني
ما واقع األداء الوظيفي في فرع وزارة الصحة بمحافظة جدة؟

هناك تقارب في استجابات عينة أفراد الدراسة على محور واقع األداء الوظيفي في فرع وزارة الصحة بمحافظة جدة. - 

فــرع وزارة  -  فــي  الوظيفــي  األداء  )واقــع  عبــارات محــور  الدراســة علــى  أفــراد  العــام الســتجابات  املتوســط  أن  أتضــح 
الدراســة. أداة  )أوافــق( علــى  إلــى درجــة  والتــي تشيـــر  الصحــة بمحافظــة جــدة( 

أن مفــردات عينــة الدراســة موافقيـــن علــى أن واقــع األداء الوظيفــي فــي فــرع وزارة الصحــة بمحافظــة جــدة يتمثــل  - 
فــي الحــرص علــى االلتـــزام بأوقــات الــدوام الرســمية، ال مانــع مــن العمــل ســاعات إضافيــة إذا تطلــب األمــر، الســعي 
ملســاعدة اآلخريـــن فــي أداء مهامهــم، املبــادرة لتقديــم آراء ومقتـــرحات لتطويـــر العمــل، الشــعور باالنتمــاء لجهــة العمــل.

ا - أهم نتائج السؤال الثالث
ً
ثالث

ما دور تطبيق حوكمة تكنولوجيا املعلومات في تحسيـن األداء الوظيفي في فرع وزارة الصحة بمحافظة جدة؟

اتضــح أنــه يوجــد تقــارب فــي اســتجابات عينــة أفــراد الدراســة علــى محــور دور تطبيــق حوكمــة تكنولوجيــا املعلومــات  - 
فــي تحسيـــن األداء الوظيفــي فــي فــرع وزارة الصحــة بمحافظــة جــدة.

أظهــرت النتائــج أن املتوســط العــام الســتجابات أفــراد الدراســة علــى عبــارات محــور )دور تطبيــق حوكمــة تكنولوجيــا  - 
املعلومــات فــي تحسيـــن األداء الوظيفــي فــي فــرع وزارة الصحــة بمحافظــة جــدة( بدرجــة )أوافــق بشــدة(.

 أن عينــة الدراســة موافقيـــن بشــدة علــى أن أهــم أدوار تطبيــق حوكمــة تكنولوجيــا املعلومــات فــي تحسيـــن األداء  - 
الوظيفــي فــي فــرع وزارة الصحــة بمحافظــة جــدة يتمثــل فــي املســاهمة فــي كل مــن زيــادة الثقــة بيـــن املوظفيـــن واملــدراء، 
التـــزام  نســبة  زيــادة  بهــم،  الخــاص  الوظيفــي  األداء  تقييــم  عــن  املوظفيـــن  تحقيــق رضــا  العمــل،  إجــراءات  تيسيـــر 

املوظفيـــن بأوقــات العمــل، إيجــاد حوافــز عادلــة للموظفيـــن ممــا يســهم فــي تحسيـــن أدائهــم.

رابًعا - أهم نتائج السؤال الرابع

هل توجد فروق ذات داللة إحصائية حول استجابات أفراد العينة حول دور تطبيق حوكمة تكنولوجيا املعلومات في 
تحسيـن األداء الوظيفي في فرع وزارة الصحة بمحافظة جدة تعزى ملتغيـرات )الجنس، واملؤهل العلمي، وسنوات الخبـرة(. 

يوجــد فــروق ذات داللــة إحصائيــة عنــد مســتوى الداللــة )0.05(، بيـــن اســتجابات أفــراد الدراســة نحــو محــور دور  - 
عزى ملتغيـر 

ُ
تطبيق حوكمة تكنولوجيا املعلومات في تحسيـن األداء الوظيفي في فرع وزارة الصحة بمحافظة جدة ت

النــوع، وقــد اتضــح مــن خــالل متوســطات الرتــب أن هــذه الفــروق لصالــح أفــراد الدراســة مــن اإلنــاث.

يوجــد فــروق ذات داللــة إحصائيــة عنــد مســتوى الداللــة )0.05(، بيـــن اســتجابات أفــراد الدراســة نحــو محــور دور تطبيــق  - 
عزى ملتغيـر املؤهل العلمي، 

ُ
حوكمة تكنولوجيا املعلومات في تحسيـن األداء الوظيفي في فرع وزارة الصحة بمحافظة جدة ت

وقــد اتضــح مــن خــالل متوســطات الرتــب أن هــذه الفــروق لصالــح أفــراد الدراســة مــن املوظفيـــن الذيـــن مؤهلهــم )دبلــوم عالــي(.
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يوجــد فــروق ذات داللــة إحصائيــة عنــد مســتوى الداللــة )0.05(، بيـــن اســتجابات أفــراد الدراســة نحــو محــور دور  - 
عــزى 

ُ
ت فــي فــرع وزارة الصحــة بمحافظــة جــدة  فــي تحسيـــن األداء الوظيفــي  تطبيــق حوكمــة تكنولوجيــا املعلومــات 

ملتغيـــر سنوات الخبـــرة، حيث بلغ مستوى الداللة )0.01( وقد اتضح من خالل متوسطات الرتب أن هذه الفروق 
لصالــح أفــراد الدراســة مــن املوظفيـــن الذيـــن ســنوات خبـــرتهم )أكثـــر مــن )20( ســنة(.

خامًسا - نتائج فرضية الدراسة
 عند مستوى داللـــة )0.01(، وقــد اتــضــح مــن خــالل النتاج املوضحة 

ً
اتــضــح وجـــود عــالقــة طــرديــة موجبة دالـــة إحصائيا

 عند مستوى داللة )0.05( بيـن املتغيـرات املستقلة )أبعاد حوكمة تكنولوجيا 
ً
بالجدول وجود عالقة طردية موجبة دالة إحصائيا

املعلومات( واملتغيـر التابع )األداء الوظيفي في فرع وزارة الصحة بمحافظة جدة( حيث تحققت صحة العالقات التالية:

توجد عالقة بيـن البيئة التنظيمية وتحسيـن األداء الوظيفي في فرع وزارة الصحة بمحافظة جدة.- 

توجد عالقة بيـن سياسات وإجراءات حوكمة املعلومات وتحسيـن األداء الوظيفي في فرع وزارة الصحة بمحافظة جدة.- 

الصحــة -  وزارة  فــرع  فــي  الوظيفــي  األداء  وتحسيـــن  املعلومــات  لتكنولوجيــا  واإلتاحــة  التوافــر  بيـــن  عالقــة  توجــد 
جــدة. بمحافظــة 

توجد عالقة بيـن الشفافية وتحسيـن األداء الوظيفي في فرع وزارة الصحة بمحافظة جدة.- 

توجد عالقة بيـن حماية وأمن املعلومات وتحسيـن األداء الوظيفي في فرع وزارة الصحة بمحافظة جدة.- 

توجد عالقة بيـن االحتفاظ وتحسيـن األداء الوظيفي في فرع وزارة الصحة بمحافظة جدة.- 

توجد عالقة بيـن التدريب واالتصال وتحسيـن األداء الوظيفي في فرع وزارة الصحة بمحافظة جدة.- 

توجد عالقة بيـن املساءلة وتحسيـن األداء الوظيفي في فرع وزارة الصحة بمحافظة جدة.- 

سادًسا - التوصيات واملقتـرحات
من خالل نتائج الدراسة قدم الطالب مجموعة من التوصيات واملقتـرحات التالية:

إلــى استـــراتيجية مؤسســية وإشــراك جميــع العامليـــن فيهــا كل علــي -  ضــرورة العمــل علــى تحويــل عمليــة الحوكمــة 
الوظيفــي. مســتواه  حســب 

تعزيـز مساعدة العامليـن على تحقيق أهدافهم الوظيفية دون صعوبات- 

ضرورة العمل على املبادرة بتقديم أراء ومقتـرحات لتطويـر العمل- 

مواصلة تحفيـز العامليـن على االنتماء لجهة العمل- 

ومبادئهــا -  املعلومــات  تكنولوجيــا  حوكمــة  بأهميــة  والتعريــف  أكثـــر  االهتمــام  واملهنييـــن  واملهتميـــن  الباحثيـــن  علــى 
والخاصــة. الحكوميــة  واملؤسســات  الــوزارات  مســتوي  علــى  وإيجابياتهــا  وأهدافهــا 

علــى الباحثيـــن واملهتميـــن واملهنييـــن االهتمــام أكثـــر بأهميــة حوكمــة املعلومــات وبالتالــي يمكــن تنــاول املوضــوع فــي دراســات - 
مســتقبلية مــن خــالل أبعــاد ومحــاور أخــرى مختلفــة مثــل حوكمــة البيانــات وذلــك ملزيــد مــن دعــم وتقديــم التوصيــات فيــه. 

حدود الدراسة
فرع وزارة الصحة بمحافظة جــدة، وقد  حد املوضوع هو حوكمة تكنولوجيا املعلومات ودورهــا في تطويـر األداء في 
قابل الباحث بعـض التحديـات فـي توافـر املراجـع العربية فـي حوكمة املعلومات، خاصـة التــي تتفـق وطبيعـة مجتمـع الدراسـة 
الحالية، ولكـن تـم التغلـب علـى ذلـك بالرجـوع إلى عـدة مراجـع أجنبية ودراسـات سـابقة أجنبية فـي هـذا املجال ألجل بنـاء 

خلفيـة علميـة مناسـبة.

بمتغيـرات تحسيـن  السعودية وعالقتهـا  الصحة  وزارة  في  املعلومات  تناولهـا لحوكمة  فـي  الدراسـة  تتمثـل حـدود  كمـا 
األداء الوظيفـي ودور القيـادة فـي تطبيقهـا، كمـا يشيـر الباحث إلى أن مـن قيـود الدراسـة التـي واجههـا وتـم التغلـب عليهـا تـرتيب 

كيفية االتصال بعينة الدراسة والحصول على استجاباتهم حول أسئلة وعبارات االستبيان الخاص بالدراسـة.
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االستبيان
افية(: البيانات األولية )الديموغر

أنثى    -  ذكر     الجنس )النوع(:    

دكتوراه                 -  ماجستيـر       دبلوم عالي  بكالوريوس       ثانوي  املستوى التعليمي: 

أقل من )5( سنة        من )5( سنة – أقل من )10( سنة  -   الخبـرة العلمية:  
أكثـر من )20( سنة       من )10( سنة – أقل من )15( سنة   من )15( سنة – أقل من )20( سنة      

غيـر ذلك -  فرع وزارة الصحة بمحافظة جدة   جهة العمل:         

محاور الدراسة

اقع تطبيق حوكمة تكنولوجيا املعلومات في فرع وزارة الصحة بمحافظة جدة  املحور األول- و

قم
لر

ا

افق العبـــارة أو
افقبشدة ال محايدأو

افق أو
افق  ًال أو

إطالقا
البيئة التنظيمية 

هنالك التـزام باألنظمة واللوائح التي تدعم تحقيق وتنفيذ بـرنامج حوكمة تكنولوجيا املعلومات.1
يتوفر إطار تنظيمي فعال يضبط كافة جوانب حوكمة تكنولوجيا املعلومات.2
يتوفر هيكل تنظيمي يحدد األدوار واملسؤوليات ويساهم في تطويـر حوكمة تكنولوجيا املعلومات واألداء.3

سياسات وإجراءات حوكمة املعلومات 

اعتمدت فرع وزارة الصحة بمحافظة جدة خطة وسياسة حوكمة تكنولوجيا املعلومات ووجدت 4
.
ً
 وتنظيميا

ً
دعما ماليا

بــفــرع وزارة الــصــحــة بمحافظة جـــدة تعمل عــلــى رســم 5 املــعــلــومــات  ســيــاســات حــوكــمــة تكنولوجيا 
خطوط واضحة للمهام واملسؤوليات واملساءلة.

التوافر واإلتاحة لتكنولوجيا املعلومات 
تم توفيـر معلومات ذات فعالية عالية تساعد على اتخاذ القرار.6
تم توفيـر نظام رقابة فعال يسمح بتوفيـر معلومات ذات خاصية مالئمة.7

ومعالجة 8 تنظيم  فــي  معتمدة  معيارية  منهجية  طــرق  باستخدام  املعلومات  وتنظيم  تخزيـن  يتم 
واستـرجاع املعلومات.

الشفافية 
تعتبـر الشفافية واإلفصاح املعلوماتي عنصر أسا�سي لنجاح حوكمة تكنولوجيا املعلومات.9

توفر التقنية الالزمة لتسييـر العمل اليومي تساعد في عملية تحقيق الشفافية.10
توفر قنوات لنشر املعلومات في التوقيت املناسب وبطريقة تتسم بالعدالة للجميع 11

حماية وأمن املعلومات 
هنالك حرص على توفيـر معلومات ذات فعالية عالية قادرة على تحقيق األهداف.12
هنالك نظام رقابة فعال يسمح بتوفيـر معلومات مالية ذات خاصية مالئمة.13

منها 14 والتخلص  باملعلومات  واالحــتــفــاظ  خصوصيتها  وإدارة  املــعــلــومــات  بتخزيـن  اهــتــمــام  هنالك 
بصورة علمية. 

االحتفاظ 

يتم تطبيق إجراءات وسياسة االحتفاظ بكافة أنواع وأشكال السجالت واملعلومات، ومراجعتها 15
بشكل مستمر.

القانونية 16 املتطلبات  مــراعــاة  مــع  مناسبة،  لفتـرة  ومعلوماتها  بسجالتها  باالحتفاظ  اإلدارة  تقوم 
والتنظيمية واملالية.

يتم توفيـر تطبيقات تقنية في اإلدارات املختلفة لديها القدرة لتطبيق الحفظ وتنفيذها.17
التدريب واالتصال 

يتم تنفيذ الدورات التدريبية اإللزامية لجميع املوظفيـن على بـرنامج حوكمة تكنولوجيا املعلومات.18
يتم تنفيذ ورش العمل املتخصصة في حوكمة تكنولوجيا املعلومات.19
هنالك اهتمام بالتدريب الخارجي للعامليـن للحصول على شهادة معتمدة في حوكمة تكنولوجيا املعلومات.20
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قم
لر

ا

افق العبـــارة أو
افقبشدة ال محايدأو

افق أو
افق  ًال أو

إطالقا
املساءلة 

 بحوكمة تكنولوجيا املعلومات مما يساعد على تحقيق أهدافها.21
ً
 كبيـرا

ً
تولى اإلدارة العليا اهتماما

املعلومات 22 تكنولوجيا  حوكمة  بـرنامج  بتنفيذ  املكلف  الــفــريــق  فــي  عضو  املــعــلــومــات  إدارة  مديـر 
وتقديم التقاريـر إلى اإلدارة العليا.

يعمل فرع وزارة الصحة بمحافظة جدة على تحقيق القدر الالزم للمساءلة واملتابعة من خالل 23
نظام فعال.

اقع األداء الوظيفي في فرع وزارة الصحة بمحافظة جدة املحور الثاني- و
ال أوافقمحايدأوافقأوافق بشدةالعبـــارةالرقم

ً
ال أوافق إطالقا

أحرص على االلتـزام بأوقات الدوام الرسمية.1
ال أمانع من العمل ساعات إضافية إذا تطلب األمر.2
أتمكن من تحقيق األهداف الوظيفية دون صعوبات.3
 بلوائح وأنظمة العمل.4

ً
ألم تماما

أسعى ملساعدة اآلخريـن في أداء مهامهم.5
أبادر لتقديم آراء ومقتـرحات لتطويـر العمل.6
أسعى لحل مشكالت العمل دون تأخيـر.7
أشعر باالنتماء لجهة العمل.8

املحور الثالث- دور تطبيق حوكمة تكنولوجيا املعلومات في تحسيـن األداء الوظيفي في فرع وزارة الصحة بمحافظة جدة

افق العبـــارةالرقم أو
افقبشدة ال محايدأو

افق أو
افق  ًال أو

إطالقا
يسهم تطبيق حوكمة تكنولوجيا املعلومات في تيسيـر إجراءات العمل.1
يسهم تطبيق حوكمة تكنولوجيا املعلومات في انضباط إجراءات العمل.2
يعمل تطبيق حوكمة تكنولوجيا املعلومات على إظهار الشفافية في نتائج العمل.3
يعمل تطبيق حوكمة تكنولوجيا املعلومات على املسائلة العادلة.4
يسهم تطبيق حوكمة تكنولوجيا املعلومات في زيادة الثقة بيـن املوظفيـن واملدراء.5

يعمل تطبيق حوكمة تكنولوجيا املعلومات على تحسيـن أداء املوظفيـن في إنجاز املهام 6
املطلوبة منهم.

يسهم تطبيق حوكمة تكنولوجيا املعلومات في تحقيق رضا املوظفيـن عن تقييم األداء 7
الوظيفي الخاص بهم.

يسهم تطبيق حوكمة تكنولوجيا املعلومات في زيادة نسبة التـزام املوظفيـن بأوقات العمل.8
يسهم تطبيق حوكمة تكنولوجيا املعلومات في تحسيـن الخدمة املقدمة للجمهور.9

يسهم تطبيق حوكمة تكنولوجيا املعلومات على إيجاد حوافز عادلة للموظفيـن مما يسهم 10
في تحسيـن أدائهم.
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 ABSTRACT

The study aimed to identify the reality of the application of information technology governance in the 
branch of the ministry of health in Jeddah and to know its impact and role in improving health performance, 
the study used the descriptive analytical approach, and used the questionnaire as a tool, the study used the 
simple random sampling method. a simple random sample was selected, which includes administrative and 
technical staff working, was selected from a simple random sample of the study population, which num-
bered )   ( administrative and technical employees, including )  0( males, )  ( females, and among the 
most prominent findings it reached the study.

The results revealed that there is a large application of IT governance in the Jeddah branch of the min-
istry of health, and there are many indicators that support the application of techno governance Informa-
tion technology in the Jeddah branch of the ministry of health, and the transparency axis is one of the most 
important dimensions that explain the reality of information technology governance in the branch of the 
ministry of  health in Jeddah between the dimensions of information governance, the study recommended 
the need to provide human support from the expertise and competencies necessary for the department of 
Information technology governance policies and procedures for its great role in improving the performance 
of employees, and to pay attention to training courses on the information technology governance program, 
specialized workshops and an increase in the doses of external and internal training courses in information 
technology governance, and the need for a clear model for information technology governance and its im-
plementation in the ministry and all its branches in the kingdom to achieve the kingdom’s vision )2030(.

Keywords: Governance, Information Technology, Performance.


