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أثر اإلدارة االلكترونية في تحقيق الميزة التنافسية :
دراسة تطبيقية ميدانية على مستشفى علي عمر عسكر
د ـ حافظ عمر خالد علي



د ـ أكرم أعمار محمد دخيل



المقدمة

لقددد شددلد ال د لآل نددي ايرنددة اضيي درو الم ئددية تطددر ار ا د مع نددي تكنرلرالي د الم لرم د
مستري

را ت د

عدو  ،رك ن لدلل ثرد ار كبيد ار علدى اننسد ن رعلدى ثسدلربج ر منلالدج ندي اندارو  ،رمدن ردآل ث دب

مددن الئددرررت الت ددرس لد ارسددة ال ن
بدث

نددي

الكرير من المنظم

ددر انداريددة رالنفسددية المددتررو رالمتددمررو بتكنرلراليد الم لرمد

 .نلقددد

تتبنى اندارو ا لكتررنية ني الميد ثناد ا ال د لآل سدراا ندي البلددان المتقدمدة ثر

الن مية  ،رلل مدن يدعع عدرس م لرم تلد ندي شدبك

ا نترند

ادلإل الشدبك

 ،رمدن ردآل ثت اد

لد دارو

مرااللددة الراادد الالدي ددد رمتطلب ت ددج م ددن ي ددعع انع ددداد للتسيي ددر راعتبد د رإل عملي ددة مس ددتمرو ،نل ددلإل المنظمد د

تقدددآل ثنشددطتل مسددتندو علددي الم رنددة الم لرم تيددة لتقددديآل يددم تل للمسددتفيدين درن ا عتمد د علددي

ث ددبا

اضنشطة الرراية ني م يسمي ب ندارو ا لكتررنية.
رثن التطددرر المسددتمر نددي مال د ع اندارو ا لكتررنيددة رتدددايلل بكددع المال د
س د د عد ند ددي التن د د نا بد ددين المنظم د د

رتاقي د د اضاد دددا

اضس سدية التدي ترتكدف عليلد ثداا المنظمد
ك نددة اض د دو رنددي المي د المال د

منل د الددردو اليدمددة مم د

بكف د د او ع ليدددة .رتمردددع المي د دفو التن نسد ددية الق عد دددو

رمدن الند در ان تمتلد منظمد

اضعمد ع سدي

تن نسدي علددى
،

للمن نسددين ايي درين  ،نظ د ار لمادرديددة م درارد المنظمددة مددن ال ن د

رعمددع ا د ار ار مب دلددة لسددرس بن د ا اددد ار ممي دفو تسددتند رتتب د دع التددمرير م د اضعم د ع الممي دفو للمنظمددة مددن
ال ن

ثير ،راكلا ن لميفو التن نسية ت د مفت ا لنال ح منظم

اضعم ع .

مشكلة الدراسة :
إن اسددتيداآل عن

ددر اندارو التقليديددة

يد ددن كا علد ددى تددددني رئ د د

يسددم بمراكبددة التسي د ار التددي تادددم علددى بيمددة المنظمددة مم د

ان دددداآل ايريدددة المنظمدددة التد ددي تشد ددكع إاددددس السد ددم

المنظمد ددة ،رعليد ددج يمكد ددن ا سد ددتف دو مد ددن اسد ددتيداآل عن

رالتاسين

التي تادم دايع المنظمة رعليج يمكن

الممي د دفو سد ددتم اررية

د ددر عمليد ددة اندارو ا لكتررنيد ددة لمراكبد ددة التسي د د ار

ي غة المشكلة ني التس تع الت لي :

 محاضر بجامعة سطام بن عبدالعزيز
 محاضر بالمعهد العالي للعلوم والتقنية ـ ترهونه
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ـ إلى أي مدى تؤثر اإلدارة االلكترونية في تحقيق الميزة التنافسية بمستشفى علي عمر عسكر؟
الا التس تع التس ت

ريندرج تا

الفرعية الت لية :

 1د م ثرر التيطيط ا لكتررني ني تاقي الميفو التن نسية بمستشفى علي عمر عسكر؟
 2د م ثرر القي دو ا لكتررنية ني تاقي الميفو التن نسية بمستشفى علي عمر عسكر؟

أهمية الدراسة :

تكمن ثامية الإل الدراسة ني إرراا المكتبة ال لمية ببام علمي نيم يت ل

إئ نة ل ملية التنمية اندارية ني الرطن ال ربي رني ليبي ي

ب لبيمة الليبية ،ركلل

ة كم تمرع للب ار ن

قع مل راتلآل

ال لمية رالفي دو ني تال ربلآل ريبرتلآل رتمايللآل لتطبي المف ايآل ال لمية لاع المش كع ال ملية رمن يعع
م يستيلص من نت مج رتر ي

المش كع رالرن من يدم تج.

علمية يمكن ا ستف دو منل ني القط ع ال اي ايد الدراسة لاع

أهداف الدراسة :
يتمر ددع الل ددد

الرميس ددي لل ددلإل الد ارسدددة ن ددي م رن ددة ثر ددر اندارو ا لكتررنيدددة ن ددي تاقيد د الميد دفو التن نسد ددية

بمستشفى علي عمر عسكر ،كم تس ى إلى تاقي اضادا

الفرعية الت لية-:

1د الت ر على ثرر التيطيط ا لكتررني ني تاقي الميفو التن نسية بمستشفى علي عمر عسكر.
 2د م رنة ثرر القي دو ا لكتررنية ني تاقي الميفو التن نسية بمستشفى علي عمر عسكر.

 3د الت ر على ال رامع التي تاد من ااتم آل مستشفى علي عمر عسكر ستيداآل اندارو ا لكتررنية
لتاقي الميفو التن نسية لليدم .

فرضيات الدراسة :
تس ى الدراسة إلى ايتي ر الفرئية الرميسية الت لية:
يرالدد ثرددر لر د لدة إا د مية عندد مسددترس  α≥ ...0بدين اندارو ا لكتررنيددة رالميدفو التن نسددية بمستشددفى
علي عمر عسكر.

ريتفرع عنل الفرئي

الفرعية الت لية :

 1د د يرالددد ثر ددر لر د لددة إا د مية عن ددد مسددترس  α≥ ...0بددين التيط دديط ا لكتررنددي رالمي دفو التن نس ددية
بمستشفى علي عمر عسكر.
 2د د ان د

ععاددة لا

د لددة إا د مية  α≥ ...0بددين القي د دو ا لكتررنيددة رالمي دفو التن نسددية بمستشددفى

علي عمر عسكر.
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نهج الدراسة:
اعتمد

الإل الدراسة على المنلج الر في التاليلي  ،ايم تآل استيدامج نيم يت ل

الشي ية ثرن ا إعداد الدراسة  ،ثيئً ني تاليع الم لرم

بمعاظ تلآل

التي تآل استيع ل من البي ن

ب ستم رو ا ستب نة  ،ب نئ نة إلى استيدامج ني التاليع انا

الراردو

مي .

حدود الدراسة :
الادرد المرئرعية  :تسطي الإل الدراسة ثرر اندارو ا لكتررنية ني تاقي الميفو التن نسية .
الادرد المك نية  :اات ر الدراسة على ال ملين بمستشفى علي عمر عسكر ليبي .

الادرد الفم نية  :تشتمع الإل الدراسة يعع الفترو  2.12/11/10د د د .2.12/1/10

مصادر جمع البيانات :
ثستيدآل الب ار ن م درين لالم بي ن

الدراسة ام :

درس د
المصــادر الثانويــة :رسدديتآل الا ددرع عليل د مددن يددعع انطددعع الم د در المت لقددة مددن ا
سد بقة  ،ركددلل الكتد

دة نددي المرئددرع ،رالدددرري

ال لميددة المتي

ال لميدة المتي

رثبا د م

ددة ،كمد سددي تمد

الب ام على ب س المراا ال لمية ني الشبكة ال لمية اننترن .
المصادر األولية :رلل مدن يدعع ال يندة التدي سديتآل ايتي راد لسدرس الد ارسدة ،رمد سديتآل الا درع عليلد
من بي ن

ثس سية سيتآل الم ل ميدانيً ،من يعع استم رو ا ستبي ن رالمق بع .

متغيرات الدراسة :

رتتمرع متسي ار الدراسة ني ايتي:
المتغير المستقل :ثرر اندارو ا لكتررنية.
المتغير التابع  :الميفو التن نسية .
استن دا إلى نرئي

الدراسة يمكن ترئي متسي ار الدراسة المستقلة رالت ب ة رنق للنمرلج الت لي:د د
الشكل (  0ـــ  ) 1نموذج الدراسة

http://www.alacademia.edu.ly/MagzinView.aspx

07

ع  14يوليو 1018

مجلة األكاديمية للعلوم اإلنسانية واالجتماعية
الدراسات السابقة :
الإل الدراسة إلى الت ر

 1د د دراسة ( أبولويفة .) 6002 ،ادن

على مدت ترانر مقرم

تطبي

اندارو انلكتررنية ني القط ع الم رني ني مس ى لل لل يررج بمسا ثر مب دت تس اآل ني التارع إلى
اندارو انلكتررنية ني القط ع الم رني ككع رتكمن مشكلة الدراسة ني الق رر ني ترنير مقرم
الم رنية ال مة ،رتآل استيدآل المنلج الر في التاليلي ني

تطبي اندارو انلكتررنية ني المتسس

إعداد الدراسة  .رمن ثاآل النت مج التي تر ل
لشبك

ا ت

راضاللفو رالم دا

لل الدراسة الق رر ني ترنير مقرم

ب لمتسس

الم لرم تية اليدمية الم رنية ،رالق رر ني مقرم
ترانر الكرادر الرظيفية من ايم التدري
ني ليبي .

الم رنية رالة ترنر مقرم

بنية اضنظمة

بنية البن ا التنظيمي اندارت الرظيفي ،رانيف س

رالتمايع ني المال ع الم رني ب لمتسس

 6ـــ دراسة ( الدايني  ،) 6010 ،رتلد

البنية التاتية

الدراسة إلى الت ر

الم رنية ال مة

على ثرر اندارو ا لكتررنية ردرر

تطرير المرارد البشرية ني تاسين ثداا المنظمة .رمن ثاآل نت مج الدراسة إن مسترس ثامية المئمرن

التكنرلرالي ل دارو ا لكتررنية ني م ر

الراندين من راللة نظر عينة الدراسة ك ن مرتف ً.رمسترس

ثامية المئمرن الم لي ل دارو ا لكتررنية ني م ر

الراندين من راللة نظر عينة الدراسة ك ن

مرتف ً .رمسترس ثامية تطرير المرارد البشرية ني م ر

الراندين ك ن مرتف ً.ران مسترس رباية

م ر الراندين من راللة نظر عينة الدراسة ك ن مرتف ً .ر مسترس الا ة السراية لم ر الراندين

من راللة نظر عينة الدراسة ك ن مرتف ً .ررالرد تمرير لت د لة م نرية لمئ مين اندارو ا لكتررنية (

الراندين (الرباية ،الا ة السراية) .ررالرد تمرير لت د لة

التكنرلرالية ،الم لية) على ثداا م ر

م نرية لمئ مين اندارو ا لكتررنية ( التكنرلرالية ،الم لية) على تطرير المرارد البشرية.ثيئ رالرد
تمرير لت د لة م نرية لتطرير المرارد البشرية

الرباية ،الا ة السراية) .كل ل

( التكنرلرالية ،الم لية) على ثداا م ر الراندين (

رالرد تمرير لت د لة م نرية لمئ مين اندارو ا لكتررنية (

التكنرلرالية ،الم لية) .على ثداا م ر

الراندين

 3ـ دراسة ( قريشي  ،) 6011 ،ادن

الدراسة إلى الت ر على مدس مس امة اندارو ا لكتررنية ني

البشرية.

تطرير ال مع اندارت بمتسس

( الرباية ،الا ة السراية) برالرد تطرير المرارد

الت ليآل ال لي ني الالفامر إبراف ثامية ال مع اندارت رفي دو ن ليتج من

يعع استيداآل تكنرلرالي الم لرم

 ،رمدس مس امتل ني تطرير ال مع اندارت .رمن ثاآل نت مج

الدراسة ان اندارو انلكتررنية تترنر على مالمرعة من ال ن
http://www.alacademia.edu.ly/MagzinView.aspx
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ن ع الم رنة ( التي تس عد المتسسة ني ثداا ثعم لل رميتل

الشبك ،

اندارو انلكتررنية يتدت إلى التسل

الرا

 ،ثمن الم لرم

على ال ديد من المش كع التي ك ن

رظ مفل اندارية ،راستيداآل
ت ي مسيرو ال مع مرع ع مع

،اراالف المك ن رالفم ن رغيرا  .رتطبي اندارو انلكتررنية ي مع على في دو

ن لية ركف او ثداا ال ملين بدرالة كبيرو من يعع مس امتل الال دو ني رن إنت الية ال ملين  ،رترنير
را

راللد ال ملين  ،رتقليع التك لي  .ثيئ رتس اآل البرمالي

آلي

ن لة رداعمة على اتي ل القرار .

ب لكلية  ،رلل

من يعع الم لال ة ا لكتررنية لميتل

 4ــــــ دراســــة ( عطيــــة  )6016 ،رتلدددد
الم لرم

ني تطرير رتف يع ال مع اندارت

البي ن  ،رتمكن البرمالي

الكلية من تقديآل

الد ارسدددة إلد ددى الت دددر علد ددى د ارسدددة ثردددر اسد ددتيداآل تكنرلرالي د د

على اضداا الرظيفي لل ملين ني اضاللفو الاكرمية المالية رلل مدن يدعع البادم ندي االدآل

اضداا ،رنرعية اضداا ركف او اضداا رسرعة ا نال ف رتبسيط ال مع .رمدن ثادآل نتد مج الد ارسدة رالدرد ععادة
لا

د ل ددة إا د د مية ب ددين اس ددتيداآل تكنرلراليد د الم لرمد د

ال م دة ررادة تددر اددلإل اضاميدة رتسدير بيطدرا
ععادددة لا

راضداا ال ددرظيفي لل د د ملين ممد د يتك ددد عل ددى ثن

إيال بيدة ندي ا سدترم ر رالتطددرير ندي ادلإل اضداو .ررالددرد

د لدددة إا د د مية بد ددين اسد ددتيداآل تكنرلرالي د د الم لرم د د

اضداا ،تبسيط ال مع .رعدآل رالرد ععاة لا

راالدددآل اضداا  ،نرعيدددة اضداا ،كف د د او

د لة إا د مية بدين اسدتيداآل تكنرلراليد الم لرمد

رسدرعة

اننال د ف راددلا يدددعر ال م ددة ررالددة للقي د آل بتف يددع اددلا المتسيددر مددن يددعع رن د مل د ار ال د ملين رتدددريبلآل
نكس بلآل اليبرو كي يكرن ان كمراممة م بين تكنرلرالي الم لرم

 5ـــ دراسة ( إسماعيل  ، ) 6002 ،اددن

ركيفية استيدامل ب لشكع اضمرع.

الد ارسدة إلدى تاديدد ال عادة بدين ثندراع انبدداع التقندي رثب د د

ال ميدفو التن نسدية نددي مالمرعدة ميتد رو مددن الشدرك

ال ددن عية  ،ران ااتمد آل الشدركة بددمنراع انبدداع التقنددي

رثب د الميفو التن نسية يسلآل ني إمك نية تقديمل لشيا متفرد يمكن من يعلج لشركة الفدرف علدى من نسديل

اييرين رتاقي النال ح رالبق ا رالنمر ندي عد لآل اضعمد ع  ،رادد تر دل
بين ثنراع انبداع التقني رثب د الميفو التن نسية ني الشرك

إلدى رالدرد ععادة ارتبد ط م نريدة

.

اإلطار النظري
مفهوم اإلدارة االلكترونية :
عرن
للبي ن

اندارو انلكتررنية بمنل " تب دع غير رراي لم لرم

ال ملي

رلل ب ستيداآل التب دع انلكتررني

 ،راي استيداآل كع الرس مع انلكتررنية ني إنال ف كع ثعم ع رم مع

استيداآل البريد انلكتررني رالتاريع

المنظمة  ،مرع

انلكتررنية لألمراع رالتب دع انلكتررني للمستندا

رالف كا

رالنش ار انلكتررنية رثية رس مع الكتررنية ثيرس"(ع مر  2..2 ،آل).
http://www.alacademia.edu.ly/MagzinView.aspx
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أهمية اإلدارة اإللكترونية (السالمي : )6002 ،
1د تبسيط انالرااا

التي تقدآل إلى

دايع المستشفى بم ين كا إيال بً على مسترس اليدم

المراطنين رتئمن الردتل .

2د ايت

تنفيل رانال ف الم مع

ر را

 3د الداة رالرئرح ني ال ملي
4د تسليع إالراا ا ت

اندارية الميتلفة .

اندارية الميتلفة دايع المستشفى .

ع بين درامر المستشفى الميتلفة ركلل م المستشفي

اضيرس المالية.

0د التقليع من استيداآل اضر ار بشكع ملارظ اتى يس عد على تبسيط انالرااا .
أهداف اإلدارة اإللكترونية:
تس ى اندارو انلكتررنية لتاقي مالمرعة من اضادا

 ،ن للد

الالرارت ل دارو انلكتررنية يتمرع ني

" تشكيع سلسلة القيمة الاقيقية رالمئ نة للمستشفى  ،رربطل ب ستيداآل شبك
تاديد ثادا

 .ريمكن

ا ت

اندارو انلكتررنية ني النق ط الت لية (ع مر :)2..2 ،

 1د تطرير اندارو بشكع ع آل ب ستيداآل التقني
ال مع اندارت  ،ر رن كف او المرظ

الرامية الاديرة من الرع رثنظمة رالتي من شمنل تطرير

ريل اليع الديد من الكرادر الق درو على الت مع م التقني

الاديرة دايع المستشفى .
 2د ترنير الم لرم

رالبي ن

القرار ب لسرعة رني الرا

ض ا

الرا بية ب لمستشفى.
3د تقليع تك لي

التشسيع من يعع يفس كمي

الملف

المن سبين ررن مسترس ال ملية

راليفامن لافظل ركمي

اضر ار المستيدمة

راننال ف السري للم ملة .
 4د يل ارتب ط رري بين إدا ار المستشفى  ،بم يس عد على تقديآل يدم

ثنئع.

0د إدارو رمت ب ة المراا الميتلفة ب لمستشفى رالت مع م ل بمنل رادو مركفية .
عناصر اإلدارة اإللكترونية(العاجز :)6010 ،
ي تبر ال ن ر البشرت من ثاآل عن
المتمرلة ني ثاللفو الا س

ر اندارو انلكتررنية  ،ب نئ نة إلى ال ن

ر راضدرا

الفنية

ايلي  ،رادرو الكرادر البشرية على تف يع اندارو انلكتررنية  ،رنلآل

منظرمتل  ،رال مع على ااتراا الم لرم
راستيدامل إلكتررنيً ني ثت را

بشكع رامي  ،رسلرلة تاريكل  ،راع دو

ي غتل ،

ل دارو انلكتررنية رعرة عن

ر  :عتاد

ربمت مك ن .ايم ر ف

الحاسوب  ،والبرمجيات  ،وشبكة االتصاالت  ،كم ار مرئ ني شكع (: ")1
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شكل ()1عناصر اإلدارة اإللكترونية

المصدر(:ياسين  ، 6005 ،ص.)64
مفهوم الميزة التنافسية (السلمي :) 6001،
ت ددر بمنل د المل د رو ار التقنيددة ار المددررد المتميددف الددلت ينددتج للمنظمددة إنت د ج ايمددة رمن د ن لل مددعا  ،تفيددد
عمد يقدمددج المن نسددرن  ،ريتكدددرن تميفا د رايتعنلد عددن اددت ا المن نسددين مددن راللددة نظددر ال مددعا الددلين

يتقبلرن الا ا يتع

رالتميف اتى ياق للآل المفيد من المن ن رالقيآل عم يقدمج اييررن

أنواع الميزة التنافسية ( خليل : )1992 ،
1ــ ميزة التكلفة األقل  :عملية يفس التك لي

من ثاد المقرم

لليدمة راستمرار ت افيد الإل القدرو  ،ايم ان تيفيس التك لي

اللت يت دس ادرو المن نسين .

6ـــ ميزة التميز  :اي القدرو على عرس اليدمة التي

اضس سية لفي دو القدرو التن نسية

ينالآل عنج يفس اضس ر إلى المدس

يستطي المن نسرن تقليدا بسلرلة .

مصادر الميزة التنافسية ( مرسي وآخرون : )6006،
 1ـ التفكير االستراتيجي كوسيلة لبناء ميزة تنافسية  :إن تبني الفكر ا ستراتيالي من طر
يمكنلآل الاف ظ على القدرو التن نسية لمتسس تلآل ني ظع ظرر

المديرين

بيمية متسيرو ب ستمرار كتسير ثلرا

ال معا  ،رفي دو ادإل المن نسة رالتطرير التكنرلرالي المستمر رالسري .

 6ــ مدخل الموارد أساس لبناء ميزة تنافسية  :إلا ك ن امتع إستراتيالية اليدو تدعآل الميفو
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التن نسية  ،ن نج بد من رالرد المرارد رالكف اا
رئ ا ستراتيالي

المرارد رالكف اا

.

التن نسية  ،بع امتد
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ال لية لئم ن النال ح  ،ن المن نسة لآل تقت ر على

إلى ئرررو البام رالتطرير ب فة مستمرو ب عتم د على

أبعاد الميزة التنافسية (عبيدات : )6005،
أ ــ السعر :رار القيمة النقدية المدنرعة مق بع امتع
المن ن .

ب ــ الخدمات الجديدة  :تطرير منتال

الديدو ث با

المنتج رالتي يب دلل المستلل
من المكرن

اضس سية نستراتيالية التسري

رلل رغبة من المنظمة ني ا ستمرار ني ثعم لل من يعع تقديآل اليدم
رغب

للا رع على

الديدو تتدت إلى إشب ع

ال معا .

ج د تاسين الالردو  :راي مالمرعة من الميفو رالي

مص ب ليدمة التي تسلآل ني إشب ع رغب

ال معا رتتئمن الس ر  ،راضم ن  ،رالترنير  ،را عتم دية .

د د السرعة ني تقديآل اليدمة  :إل ا م

ب س المنظم

بتطرير عملي تل بسرعة لعستال بة لطلب

الفب من  ،ي د فمن تقديآل اليدمة ع مع ملم يادد مسترس الردو اليدمة .

اإلطار العملي

أوالً ــ إجراءات الدراسة الميدانية

يتن رع الا الف ع عرئً ل الرااا

الت ر

التي تآل ا عتم د عليل ني تنفيل الدراسة الميدانية بلد

على ثرر اندارو ا لكتررنية ني تاقي

الميفو التن نسية  ،رلل

من يعع الدراسة الميدانية

مشتملة ر ف لمالتم الدراسة رعينتج  ،رطريقة إعداد ثدامل ررب تل  ،رالطريقة التي اتب
رالم لال

انا

مية  ،التي بمرالبل تآل تاليع الب ي ن

لتطبيقل

راستيراج النت مج  ،رلل على النار الت لي:

 1ـ مجتمع الدراسة
يتكرن مالتم الدراسة من ك نة ال ملين بمستشفى علي عمر عسكر رالب لغ عدداآل ( )03.نردًا.

 6ـ عينة الدراسة
نظ ار ل

ربة ا ت

ع بالمي مفردا

المالتم

 ،للل تآل ايتي ر عينة عشرامية بسيطة رالب لغ عددا

( ،)660رلل بنسبة ( )%41.0من ثالم لي االآل مالتم الدراسة  ،ايم ا آل الب ار ن بترفي ()22.
استم رو استب نة على ال ينة رتآل استرال ع ( )192استم رو بنسبة ( )%9.من االآل المالتم اض لي .
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ثانياً :األساليب اإلحصائية المستخدمة

لقد تآل إدي ع البي ن

إلى الا س

ب ستيداآل البرن مج انا
 .1الترفي

ايلي ب د ترميفا ؛ نالراا ال ملي

مي  ، SPSSراد تآل استيداآل ايتي :

انا

التك اررية :لتاديد عدد التك ار ار  ،رالنسبة الممرية للتكرار .

 .2المترسط الاس بي :يست مع لتاديد درالة تمركف إال ب

المباررين عن كع مارر .

 .3المترسط الاس بي النسبي :لتاديد اتال إل انال بة لكع نقرو من نق ار

المقي ا رن

اليم سي.

 .4ا نا ار

مية العفمة لتاليع البي ن

الم ي رت :يستيدآل ا نا ار

الم ي رت لقي ا تشت

انال ب

مقي ا التدرج

رمدس انارانل .

 .0م مع ا رتب ط  :لتاديد ال عاة بين كع مارر من ما رر ا ستبي ن .

 .6تاليع تب ين ا نادار :لتاديد ثرر المتسير المستقع على المتسير الت ب .
ثالثاــ عرض خصائص عينة الدراسة  :ل رس ي
الممرية لتشييص ثاآل الي

مص عينة الدراسة تآل استيداآل التك ار ار

رالنسبة

مص المت لقة ب ينة الدراسة رالالدرع راآل ( )1يبين لل .
الدرع راآل ( )1الترفي التكرارت ضنراد عينة الدراسة

النرع

التكرار

النسبة %

لكر

1.2

% 06.0

ثنرى

23

%43.0

انالم لي

191

%1..

نت ار ال مر

التكرار

النسبة %

ثاع من  3.سنة

22

%11.0

 3.رثاع من  4.سنة

63

%33..

 4.ر ثاع من  0.سنة

66

%34.6

 0.سنة نمكرر

4.

%2..9

المالمرع

191

%1..

المتاع

التكرار

النسبة %

درن البك لرريرا

31

%16.2

بك لرريرا

92

%01.3

م الستير

21

%11..

دكترراإل

41

%21.0

المالمرع

191

%1..

الرظيفة

التكرار

النسبة %
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122

%63.9

مرظ
رميا اسآل

32

%16.2

مدير إدارو

24

%12.6

لال ن إدارية

13

%6.2

المالمرع

191

%1..

اليبرو

التك ارر

النسبة %

ثاع من  0سنرا

13

%6.2

 0رثاع من  1.سنرا

40

%23.6

 1.ر ثاع من  10سنة

63

%33..

 10سنة نمكرر

2.

% 36.6

المالمرع

191

%1..

أوالً  :بيان أثر عناصر اإلدارة االلكترونية

 1ــ أثر التخطيط االلكتروني على تحقيق الميزة التنافسية في مستشفى علي عمر عسكر
الدرع( )2المترسط الاس بي را نا ار

الم ي رت رالمترسط الاس بي النسبي ر ثامية الفق ار لم رنة ثرر التيطيط

ا لكتررني على تاقي الميفو التن نسية
ر.آل

الفقرو

المترسط

1

يلتفآل المستشفى بيطة فمنية لتنفيل

3.2.

الاس بي

ا نا ار

الم ي رت

المترسط

الاس بي

ترتي

الفقرو

ثامية الفقرو

النسبي
..423

%24..

2

مران

اضعم ع عبر اندارو ا لكتررنية
2
3

يستيدآل المستشفى اراعد بي ن

ي لن المستشفى عن ااتي ال تج من
الرظ م

4

الكتررنية

3.23

..423

%26.6

2

مران

3.2.

..010

%26..

4

مران

الكتررني

تس اآل اندارو ا لكتررنية ني تاسين

3.22

..401

%26.4

3

مران

مسترس ال مع ب لمستشفى
0

يدعآل المستشفى ال ملين ريشال لآل على
التكي

3.22

..422

%24.4

2

مران

م التطر ار ا لكتررنية

6

تقرآل إدارو المستشفى برئ رعرس

3.24

..499

%26.2

1

مران

2

يس عد المستشفى على انال ف اضعم ع

3.26

..020

%20.2

0

مران

2

يش ر المستشفى لرت الكف او من

3.24

..0.0

%24.2

6

مران

3.22

..306

%20.4

اليطط الكتررني

ب لسرعة المتن اية عبر اندارو ا لكتررنية
المرظفين ني عملي

التيطيط ا لكتررني

المترسط الاس بي ال آل لفق ار مارر التيطيط
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الالدرع ثن ايمة المترسط الاس بي ال آل لفق ار

يتئ من بي ن
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التيطيط ا لكتررني المطب (

 ) 3.22رالتي تق ني الفترو (  3.4.د د  ) 4.19رنق للمقي ا الم تمد للدراسة  ،رب نا ار

م ي رت (

 ، ) ..306مم يدع ان ثنراد ال ينة مرانقين على التيطيط ا لكتررني ني مستشفى علي عمر عسكر

بنسبة ( ،)%20.4كم تبين ثن الفقرو ( تقرآل إدارو المستشفى برئ رعرس اليطط الكتررني ) ،راي
ثكرر الفق ار

المرانقة بمترسط اس بي ( ، )3.24بينم الفقرو ( يلتزم المستشفى بخطة زمنية لتنفيذ

األعمال عبر اإلدارة االلكترونية ) راي ثاع الفق ار

مرانقة بمترسط اس بي (  ،)3.2.رالا يدع على

ان ال مستشفى لديج القدرو على رئ رعرس اليطط من يعع التيطيط ا لكتررني  .ريمكن ترئي
كع نقرو على ادإل :

( يلتزم المستشفى بخطة زمنية لتنفيذ األعمال عبر اإلدارة االلكترونية ) ريتئ من بي ن

الالدرع

ثن ايمة المترسط الاس بي لللإل الفقرو (  )3.2.رالتي تق ني الفترو ( 3.4.د د  )4.19رنق للمقي ا

الم تمد للدراسة ب نا ار

م ي رت ( ).423ن ن ثنراد ال ينة مرانقين بنسبة()%24..

( يستخدم المستشفى قواعد بيانات الكترونية ) ريتئ من بي ن

الالدرع ثن ايمة المترسط الاس بي

لللإل الفقرو (  )3.23رالتي تق ني الفترو (  3.4.د د  ) 4.19رنق للمقي ا الم تمد للدراسة  ،رب نا ار

م ي رت ( ، )..423ن ن ثنراد ال ينة مرانقين بنسبة (. )%26.6

( يعلن المستشفى عن احتياجاته من الوظائف الكترونيا) ريتئ من بي ن

الالدرع ثن ايمة

المترسط الاس بي لللإل الفقرو (  )3.2.رالتي تق ني الفترو ( 3.4.د د  )4.19رنق للمقي ا الم تمد

للدراسة  ،رب نا ار

م ي رت ( ، )..010ن ن ثنراد ال ينة مرانقين بنسبة (.)%26..

( تساهم اإلدارة االلكترونية في تحسين مستوى العمل بالمستشفى) ريتئ من بي ن

الالدرع ثن

ايمة المترسط الاس بي لللإل الفقرو ( ) 3.22رالتي تق ني الفترو ( 3.4.د د  )4.19رنق للمقي ا

الم تمد للدراسة  ،رب نا ار

م ي رت ( ، )..401ن ن ثنراد ال ينة مرانقين بنسبة (.)%26.4

( يدعم المستشفى العاملين ويشجعهم على التكيف مع التطورات االلكترونية) ريتئ من بي ن
الالدرع ثن ايمة المترسط الاس بي لللإل الفقرو (  )3.22رالتي تق ني الفترو ( 3.4.د د  )4.19رنق
للمقي ا الم تمد للدراسة  ،رب نا ار

م ي رت ( ، )..422ن ن ثنراد ال ينة مرانقين بنسبة (. )%24.4

( تقوم إدارة المستشفى بوضع وعرض الخطط الكترونيا ) ريتئ من بي ن

الالدرع ثن ايمة

المترسط الاس بي لللإل الفقرو (  )3.24رالتي تق ني الفترو (  3.4.د د  )4.19رنق للمقي ا الم تمد
للدراسة  ،رب نا ار

م ي رت ( ، )..499ن ن ثنراد ال ينة مرانقين بنسبة (. )%26.2
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( يساعد المستشفى على انجاز األعمال بالسرعة المتناهية عبر اإلدارة االلكترونية) ريتئ من
بي ن

الالدرع ثن ايمة المترسط الاس بي لللإل الفقرو ( )3.26رالتي تق ني الفترو ( 3.4.د د )4.19

رنق للمقي ا الم تمد للدراسة  ،رب نا ار

م ي رت ( ، )..020ن ن ثنراد ال ينة مرانقين بنسبة

(.)%20.2
( يشارك المستشفى ذوي الكفاءة من الموظفين في عمليات التخطيط االلكتروني) ريتئ من بي ن
الالدرع ثن ايمة المترسط الاس بي لللإل الفقرو (  )3.24رالتي تق ني الفترو (  3.4.د د  ) 4.19رنق

للمقي ا الم تمد للدراسة  ،رب نا ار

م ي رت ( ، )..0.0ن ن ثنراد ال ينة مرانقين بنسبة (.)%24.2

 6ــ أثر القيادة االلكترونية على تحقيق الميزة التنافسية في مستشفى علي عمر عسكر.
الدرع ( )3المترسط الاس بي را نا ار

ا لكتررنية على تاقي الميفو التن نسية

الم ي رت رالمترسط الاس بي النسبي ر ثامية الفق ار

ر.آل

الفقرو

المترسط
الاس بي

ا نا ار

المترسط

الم ي رت

الاس بي
النسبي

لم رنة ثرر القي دو
ترتي

الفقرو

ثامية
الفقرو

1

تكرن اندارو ا لكتررنية الدرر الب رف

3.63

494.

%22.6

2

مران

2

ي مع المستشفى على إرش د سلر

3.22

001.

%22.6

3

مران

رالف ع ب لمستشفى

ال ملين للتف عع م ثنظمة ال مع
الكتررني

3

ي مآل المستشفى الق ار ار التي يتيلا

3.23

444.

%24.6

2

مران

4

إمك نية الترا ع بين اضاس آل ب لمستشفى

4..2

624.

%21.4

1

مران

0

يسلآل المستشفى ني عملية تاقي اللد

3.22

4.9.

%22.4

4

مران

3.20

492.

%20..

6

مران

2

تارص على مراكبة المستالدا

ني

3.9.

442.

%22..

2

مران

2

يستيدآل المستشفى اندارو ا لكتررنية

3.26

432.

%20.2

0

مران

3.22

..299

%26.4

6

الكتررني
الكتررني

بسرعة رداة عبر اندارو ا لكتررنية

تس اآل اندارو ا لكتررنية ني رن درالة
كف او ال مع ب لمستشفى

مال ع اندارو ا لكتررنية

لتقليع التك لي

رتطرير اضداا

المترسط الاس بي ال آل لفق ار مارر القي دو

الم در :إعداد الب ام من بي ن

ا ستب نج  2.12 ،آل.
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يتئ من بي ن

الالدرع ثن ايمة المترسط الاس بي ال آل لفق ار

مارر القي دو ا لكتررنية المطبقة

ب لمستشفى ( )3.22رالتي تق ني الفترو (  3.4.د د  ) 4.19رنق للمقي ا الم تمد للدراسة  ،رب نا ار

م ي رت ( ، ).299رالا يدع ان ثنراد ال ينة مرانقين على القي دو ا لكتررنية ني مستشفى علي عمر
عسكر بنسبة (  ، ) %26.4كم تبين الفقرو ( إمكانية التواصل بين األقسام بالمستشفى الكترونيا ) ،
راي ثكرر الفق ار

المرانقة بمترسط اس بي ( )4..2رالا يدع على ان ادرو المستشفى من إمك نية

الترا ع بين اضاس آل الكتررني ،
بالمستشفى ) راي ثاع الفق ار

بينم الفقرو (تكون اإلدارة االلكترونية الدور البارز والفعال

مرانقة بمترسط اس بي ( ، )3.63ريمكن ترئي كع نقرو على ادإل :

( تكون اإلدارة االلكترونية الدور البارز والفعال بالمستشفى) ريتئ من بي ن

الالدرع ثن ايمة

المترسط الاس بي لللإل الفقرو ( )3.63رالتي تق ني الفترو ( 3.4.د د  )4.19رنق للمقي ا الم تمد
للدراسة  ،رب نا ار

م ي رت ( ،).494ن ن ثنراد ال ينة مرانقين بنسبة (. )%22.6

( يعمل المستشفى على إرشاد سلوك العاملين للتفاعل مع أنظمة العمل الكترونيا) ريتئ من بي ن
الالدرع ثن ايمة المترسط الاس بي لللإل الفقرو( )3.22رالتي تق ني الفترو ( 3.4.د د  )4.19رنق
للمقي ا الم تمد للدراسة  ،رب نا ار

م ي رت ( ،).001ن ن ثنراد ال ينة مرانقين بنسبة (.)%22.6

( يعمم المستشفى الق اررات التي يتخذها الكترونيا) ريتئ

من بي ن

الالدرع ثن ايمة المترسط

الاس بي لللإل الفقرو ( )3.23رالتي تق ني الفترو ( 3.4.د د  )4.19رنق للمقي ا الم تمد للدراسة ،
رب نا ار

م ي رت ( ،).444ن ن ثنراد ال ينة مرانقين بنسبة (. )%24.6

( إمكانية التواصل بين األقسام بالمستشفى الكترونيا) ريتئ من بي ن

الالدرع ثن ايمة المترسط

الاس بي لللإل الفقرو  )4..2رالتي تق ني الفترو ( 3.4.د د  )4.19رنق للمقي ا الم تمد للدراسة ،
رب نا ار

م ي رت ( ،).624ن ن ثنراد ال ينة مرانقين بنسبة (. )%21.4

( يسهم المستشفى في عملية تحقيق الهدف بسرعة ودقة عبر اإلدارة االلكترونية ) ريتئ من
بي ن

الالدرع ثن ايمة المترسط الاس بي لللإل الفقرو ( )3.22رالتي تق ني الفترو ( 3.4.د د )4.19

رنق للمقي ا الم تمد للدراسة  ،رب نا ار

م ي رت ( ،).4.9ن ن ثنراد ال ينة مرانقين بنسبة (.)%22.4

( تساهم اإلدارة االلكترونية في رفع درجة كفاءة العمل بالمستشفى ) ريتئ من بي ن

الالدرع ثن

ايمة المترسط الاس بي لللإل الفقرو ( )3.20رالتي تق ني الفترو ( 3.4.د د  )4.19رنق للمقي ا الم تمد
للدراسة  ،رب نا ار

م ي رت ( ،).492ن ن ثنراد ال ينة مرانقين بنسبة (.)%20..
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( تحرص على مواكبة المستجدات في مجال اإلدارة االلكترونية ) ريتئ من بي ن

الالدرع ثن ايمة

المترسط الاس بي لللإل الفقرو ( )3.9.رالتي تق ني الفترو ( 3.4.د د  )4.19رنق للمقي ا الم تمد
م ي رت ( ،).442ن ن ثنراد ال ينة مرانقين بنسبة (. )%22..

للدراسة  ،رب نا ار

( يستخدم المستشفى اإلدارة االلكترونية لتقليل التكاليف وتطوير األداء) ريتئ من بي ن
الالدرع ثن ايمة المترسط الاس بي لللإل الفقرو ( )3.26رالتي تق ني الفترو ( 3.4.د د  )4.19رنق
للمقي ا الم تمد للدراسة  ،رب نا ار

م ي رت ( ،).432ن ن ثنراد ال ينة مرانقين بنسبة (.)%20.2

ثانيا :ــ المتغير التابع ( الميزة التنافسية بمستشفى علي عمر عسكر )

الدرع ( )4المترسط الاس بي را نا ار

بمستشفى علي عمر عسكر

الم ي رت رالمترسط الاس بي النسبي ر ثامية الفق ار لم رنة الميفو التن نسية

ر.آل

الفقرو

المترسط

1

انال ف المرظفين نعم للآل بدرالة ع لية

3.62

الاس بي

من الداة تس اآل ني تاقي الميفو

ا نا ار

المترسط

الم ي رت

الاس بي

421.

%23.6

النسبي

ترتي

الفقرو
2

ثامية الفقرو

مران

التن نسية

3.23

422.

%26.6

3

مران

2
3

انال ف المرظفين نعم للآل ني الرا

3.2.

012.

%26..

0

مران

4

تاديم نظ آل ال مع دايع المستشفى

3.21

443.

%26.2

4

مران

0

رسآل اليطط لتاقي اضادا

يفيد من

3.21

460.

%24.2

2

مران

6

تس عد الدر ار التدريبية ال ملين على

3.22

446.

%22.4

2

مران

3.23

400.

%24.6

6

مران

4..2

2.2.

%2..4

1

مران

2
2

يارص المرظفين على مش ركة ب ئلآل
الب س ني من اشة مستالدا
المن س

ال مع

ياق الميفو التن نسية

يسلآل ني تاقي الميفو التن نسية
تاقي الميفو التن نسية
في دو الميفو التن نسية

تاقي اضادا

المنشردو تس اآل ني

تاقي الميفو التن نسية

تقيد ال ملين ب لت ليم

رالق ار ار التي

تاكآل عمللآل تفيد ني تاقي الميفو
التن نسية

المترسط الاس بي ال آل لفق ار مارر الردو اضداا
الرظيفي

3.2.
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الالدرع ثن ايمة المترسط الاس بي ال آل لفق ار

الميفو التن نسية ب لمستشفى

( )3.2.رالتي تق ني الفترو (  3.4.د د  ) 4.19رنق للمقي ا الم تمد للدراسة  ،رب نا ار

م ي رت

( ، ).321ن ن ثنراد ال ينة مرانقين على تاقي الميفو التن نسية ني مستشفى علي عمر عسكر ربنسبة
()%.26

 ،كم تبين ثن الفقرو ( تقيد ال ملين ب لت ليم

الميفو التن نسية)  ،راي ثكرر الفق ار

رالق ار ار

التي تاكآل عمللآل تفيد ني تاقي

المرانقة بمترسط اس بي ( )4..2رب نا ار

م ي رت ( ) ..2.2

 ،بينم الفقرو ( انال ف المرظفين نعم للآل بدرالة ع لية من الداة تس اآل ني تاقي الميفو التن نسية) راي
ثاع الفق ار

مرانقة بمترسط اس بي ( ، )3.62رب نا ار

م ي رت ( )..421ريمكن ترئي كع نقرو

على ادس :
( انجاز الموظفين إلعمالهم بدرجة عالية من الدقة تساهم ني تاقي الميفو التن نسية) ريتئ من
بي ن

الالدرع ثن ايمة المترسط الاس بي لللإل الفقرو ( )3.62رالتي تق ني الفترو ( 3.4.د د )4.19

رنق للمقي ا الم تمد للدراسة  ،رب نا ار

على ماترس الإل ال ب رو .

م ي رت ( ،).421ن ن ثنراد ال ينة مرانقين بنسبة ()%23.6

( يحرص الموظفين على مشاركة بعضهم البعض في مناقشة مستجدات العمل ) ريتئ من بي ن
الالدرع ثن ايمة المترسط الاس بي لللإل الفقرو ( )3.23رالتي تق ني الفترو ( 3.4.د د  )4.19رنق
للمقي ا الم تمد للدراسة  ،رب نا ار

ماترس الإل ال ب رو.

م ي رت ( ،).422ن ن ثنراد ال ينة مرانقين بنسبة ( )%26.6على

( انجاز الموظفين إلعمالهم في الوقت المناسب يحقق الميزة التنافسية ) ريتئ من بي ن

الالدرع

ثن ايمة المترسط الاس بي لللإل الفقرو ( )3.2.رالتي تق ني الفترو ( 3.4.د د  )4.19رنق للمقي ا
الم تمد للدراسة  ،رب نا ار

م ي رت ( ،).012ن ن ثنراد ال ينة مرانقين بنسبة ( )%26..على ماترس

الإل ال ب رو .
( تحديث نظام العمل داخل المستشفى يسهم ني تاقي الميفو التن نسية) ريتئ من بي ن
الالدرع ثن ايمة المترسط الاس بي لللإل الفقرو ( )3.21رالتي تق ني الفترو ( 3.4.د د  )4.19رنق
للمقي ا الم تمد للدراسة  ،رب نا ار

ماترس الإل ال ب رو .

م ي رت ( ،).443ن ن ثنراد ال ينة مرانقين بنسبة ( )%26.2على

( رسم الخطط لتحقيق األهداف يزيد من تحقيق الميزة التنافسية) ريتئ من بي ن

الالدرع ثن ايمة

المترسط الاس بي لللإل الفقرو ( )3.21رالتي تق ني الفترو ( 3.4.د د  )4.19رنق للمقي ا الم تمد
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م ي رت ( ،).460ن ن ثنراد ال ينة مرانقين بنسبة ( )%.24على ماترس الإل

ال ب رو.
(تساعد الدورات التدريبية العاملين على زيادة الميزة التنافسية ) ريتئ من بي ن

الالدرع ثن ايمة

المترسط الاس بي لللإل الفقرو ( )3.22رالتي تق ني الفترو ( 3.4.د د  )4.19رنق للمقي ا الم تمد
للدراسة  ،رب نا ار

ال ب رو .

م ي رت ( ،).446ن ن ثنراد ال ينة مرانقين بنسبة ( )%22.4على ماترس الإل

(تحقيق األهداف المنشودة تساهم في تحقيق الميزة التنافسية) ريتئ من بي ن

الالدرع ثن ايمة

المترسط الاس بي لللإل الفقرو ( )3.23رالتي تق ني الفترو ( 3.4.د د  )4.19رنق للمقي ا الم تمد

للدراسة  ،رب نا ار

م ي رت ( ،).400ن ن ثنراد ال ينة مرانقين بنسبة ( )%24.6على ماترس الإل

ال ب رو.
( تقيد العاملين بالتعليمات والق اررات التي تحكم عملهم تزيد في تحقيق الميزة التنافسية) ريتئ من
بي ن

الالدرع ثن ايمة المترسط الاس بي لللإل الفقرو ( )4..2رالتي تق ني الفترو ( 3.4.د د )4.19

رنق للمقي ا الم تمد للدراسة  ،رب نا ار

م ي رت ( ،).2.2ن ن ثنراد ال ينة مرانقين بنسبة ()%2..4

على ماترس الإل ال ب رو .

ثانيا  :اختبار فرضيات الدراسة
 1ـ اختبار الفرضية الفرعية األولى :
 : H1يرالد ثرر لر د لة إا

مية عند مسترس ( )α≥ ...0بين التيطيط ا لكتررني رالميفو التن نسية

بمستشفى علي عمر عسكر ).(H1:β1≠0
: H0

يرالد ثرر لر د لة إا

مية عند مسترس ()α≥ ...0بين التيطيط ا لكتررني رالميفو

التن نسية بمستشفى علي عمر عسكر(.)H0:β1=.
رللتاق من الإل الفرئية استيداآل الب ار ن ثسلر تاليع ا نادار لقي ا ال عاة بين اندارو
ا لكتررنية (كمتغير مستقل) ،رالميفو التن نسية (كمتغير تابع) رالالدرع راآل ( ،)5يبين لل :
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الدرع ( )0نت مج تاليع التب ين لعنادار يتب ر ثرر التيطيط ا لكتررني على تاقي الميفو التن نسية
مالمرع
الم در

المرب

درال
الارية

مترسط
المرب

ا نادار

10.201

1

10.201

اليطم

3.23.

129

..2.

المالمرع

19.021

19.

ايمة

ايمة

مسترس

م مع

م مع

F

F

الد لة

التاديد

ا رتب ط

.....

..2.4

الماسربة

الالدرلية

222.222

3.29

R2

R

..292

*دالة إحصائيا عند مستوى معنوية()0.05
يرئ الالدرع راآل ( )5ايتب ر ال عاة بين التيطيط ا لكتررني ( كمتغير مستقل ) ربين الميفو
التن نسية ( كمتغير تابع )  ،ايم ثظلر نت مج التاليع انا
النمرلج

مي المدرنة ب لالدرع رب

عاية

يتب ر الفرس الفرعي اضرع استن دا إلى ارتف ع ايمة ( )Fالماسربة رالتي بلس

( )222.222عن ايمتل الالدرلية عند مسترس د لة ( ،)Sig= .....ردرال

ارية

)  ،رالب لسة ( ، )3.29ريتئ من نفا الالدرع ان ايمة م مع التاديد  R2اد بلس
ي ني ثن  %2..4من التسي ار الا

(  1د 129

( )..2.4رالا

لة ني الميفو التن نسية ت رد إلى ثرر التيطيط ا لكتررني ،ثت ان

التيطيط ا لكتررني ني الا النمرلج يفسر م مقدارإل  %2..4من التب ين ني الميفو التن نسية  ،مم
ان

يدع على ان

ثر ار ا م لر د لة إا

مية للمتسير المستقع ني المتسير الت ب  ،ربمعاظة

ان مسترس الد لة ثاع من ( ،)...0نمنن نقبع الفرس البديع(  ، ) H1:β1≠0رنرنس الفرس ال دآل(
 ، ) H0:β1=.رنقر برالرد ثرر لر د لة إا

مي ة بين التيطيط ا لكتررني رالميفو التن نسية  ،رايم

المتسيرين المستقع رالت ب  ،ثت ثنج كلم ارتف

ايآل " الميفو

ثن إش رو م مع ا رتب ط ) )Rمرالبة رتس رت ( ،)+..292ريشير إلى ان الا التمرير ايال بي بين
ايآل "ثرر التيطيط ا لكتررني " ارتف

التن نسية " .
الالدرع ( )6نت مج ايآل ( )t،β،αثرر تاليع التيطيط ا لكتررني على الميفو التن نسية
Bet
المتسير المستقع

مقط

م مع يط

ايمة))T

ايمة T

مسترس

يط

ا نادار()β

الماسربة

الالدرلية

الد لة

ا نادارα
ثرر التيطيط

..292

..246

SIg
..21.

22.229

1.602

.....

ا لكتررني
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يرئ

الالدرع راآل ( )2دراسة ثرر ال عاة بين التيطيط ا لكتررني ( كمتغير مستقل ) رالميفو

التن نسية ( كمتغير تابع )  ،ايم ثظلر نت مج التاليع انا
رالتي بلس

مي المدرنة ب لالدرع ثن ايمة ( )Tالماسربة

( ، )22.229راي ثكبر من ايمة ( )Tالالدرلية ()1.602عند مسترس د لة ( ،)...0كم ثن

مسترس الد لة يس رت( ، (Sig= .....ثاع من مسترس الد لة الم تمد ( ،)...0رالا يدع على انج يرالد
ثرر لر د لة إا
كن

مية للمتسير المستقع(التخطيط االلكتروني) ني المتسير الت ب (الميزة التنافسية) .راد

ايمة م مع ا نادار( )βتس رت ( ، )..21.رالا ي ني ثن التسير بمقدار رادو راادو ني ايآل المتسير

المستقع (التخطيط االلكتروني) يتدت إلى التسير بمقدار ( ، )..21.ني المتسير الت ب (الميزة التنافسية).
ثت م نسبتج(.)%21.0
نتيجة الفرضية الفرعية األولى :رنس الفرئية ال فرية ( )H0التي تشير إلى عدآل رالرد ثرر (التخطيط
االلكتروني) على (الميزة التنافسية) ،رابرع الفرئية البديلة( )H1التي تشير إلى رالرد ثرر لر د لة
إا

مية.

 6ـ اختبار الفرضية الفرعية الثانية:
 : H1يرالد ثرر لر د لة إا

مية عند مسترس الم نرية  ...0بين القي دو ا لكتررنية رالميفو التن نسية

ني مستشفى علي عمر عسكر.) H1:β1≠0 ( .

: HO

يرالد ثرر لر د لة إا

مية عند مسترس الم نرية  ...0بين القي دو ا لكتررنية والميزة

التنافسية ني مستشفى علي عمر عسكر .)H0:β1=. (.
رللتاق من الإل الفرئية استيدآل الب ار ن ثسلر تاليع ا نادار لقي ا الإل ال عاة بين ب د القي دو

ا لكتررنية ( كمتغير مستقل ) على مارر الميزة التنافسية ( كمتغير تابع ) رالالدرع راآل ( )7يبين
لل :
الدرع ( )2نت مج تاليع التب ين لعنادار يتب ر ثرر القي دو ا لكتررنية على الميفو التن نسية
الم در

مالمرع
المرب

درال
الارية

مترسط
المرب

ا نادار

14.222

1

14.222

اليط ددم

4.204

129

..20

المالمرع

19.021

19.

ايمةF

ايمة F

مسترس

م مع

م مع

الماسربة

الالدرلية

الد لة

التاديد

ا رتب ط

029.411

3.29

.....

..202

..22.

2

R

*دال إحصائيا عند مستوى معنوية ()0.05
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يرئ الالدرع راآل ( )2ايتب ر ال عاة بين القي دو ا لكتررنية ( كمتغير مستقل ) ربين الميزة
التنافسية ( كمتغير تابع )  ،ايم ثظلر نت مج التاليع انا
النمرلج

عاية

مي المدرنة ب لالدرع رب

يتب ر الفرس الفرعي الر لم استن دا إلى ارتف ع ايمة ( )Fالماسربة رالتي بلس

( )029.411عن ايمتل الالدرلية عند مسترس د لة ( ،)...0ردرال

ارية ( 1د  ، ) 129رالب لسة

( ، )3.29ريتئ من نفا الالدرع ان ايمة م مع التاديد  R2اد بلس
 %20.2من التسي ار الا

( )..202رالا ي ني ثن

لة ني الميفو التن نسية ت رد إلى ثرر القي دو ا لكتررنية .

ثت ان القي دو ا لكتررنية ني الا النمرلج تفسر م مقدارإل  %20.2من التب ين ني الميفو التن نسية
 ،مم يدع على ان ان

مية للمتسير المستقع ني المتسير الت ب  ،ربمعاظة

ثر ار ا م لر د لة إا

ان مسترس الد لة ثاع من ( ، )...0نمنن نقبع الفرس البديع (  ، ) H1:β1≠0رنرنس الفرس

ال دآل (  ، ) H1:β1=.رنقر برالرد ثرر لر د لة إا

مية بين القي دو ا لكتررنية رالميفو التن نسية ،

رايم ثن إش رو م مع ا رتب ط ))Rمرالبة رتس رت ( )+..22.يشير إلى ان الا التمرير ايال بي بين
ايآل " القي دو ا لكتررنية " ارتف

المتسيرين المستقع رالت ب  ،ثت ثنج كلم ارتف

التن نسية ".

ايآل " الميفو

الالدرع ( )2نت مج ايآل ( )t،β،αثرر تاليع القي دو ا لكتررنية على الميفو التن نسية
Beta
المتسير المستقع

مقط

م مع يط

ايمة))T

ايمة T

مسترس

يط

ا نادار()B

الماسربة

الالدرلية

الد لة

ا نادارα
ثرر القي دو

..22.

..239

SIg
..933

24.222

1.602

.....

ا لكتررنية

يرئ الالدرع راآل ( )2دراسة ثرر ال عاة بين القي دو ا لكتررنية ( كمتغير مستقل ) الميفو التن نسية (
كمتغير تابع )  ،ايم ثظلر نت مج التاليع انا
بلس

مي المدرنة ب لالدرع ثن ايمة ( )Tالماسربة رالتي

( ، )24.222راي ثكبر من ايمة ( )Tالالدرلية ( )1.602عند مسترس د لة ( ،)...0كم ثن

مسترس الد لة يس رت( ، (Sig= .....ثاع من مسترس الد لة الم تمد ( ، )...0رالا يدع على انج
يرالد ثرر لر د لة إا
راد ك ن

مية للمتسير المستقع(القيادة االلكترونية) على المتسير الت ب (الميزة التنافسية).

ايمة م مع ا نادار ( )Bتس رت ( ، )..933رالا ي ني ثن التسير بمقدار رادو راادو ني ايآل

المتسير المستقع (القيادة االلكترونية) يتدت إلى التسير بمقدار ( ، )..933ني المتسير الت ب (الميزة
التنافسية)  ،رلل بنسبة ( .)%93.3
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نتيجة الفرضية الفرعية الثالثة :رنس الفرئية ال فرية ( )H0التي تشير إلى عدآل رالرد ثرر (القيادة
االلكترونية) على (الميزة التنافسية) ،رابرع الفرئية البديلة( )H1التي تشير إلى رالرد ثرر لر د لة
مية.

إا

3ــ اختبار الفرضية الرئيسية :
 : H1يرالد ثرر لر د لة إا

مية عند مسترس ( )α≥ 0.05بين اندارو ا لكتررنية رالميزة التنافسية

بمستشفى علي عمر عسكر بليبي ).(H1:β1≠0
يرالد ثرر لر د لة إا

:H2

مية عند مسترس ( )α≥ 0.05بين اندارو ا لكتررنية ر الميزة

التنافسية بمستشفى علي عمر عسكر بليبي ).(H0:β1=0
رللتاق

من الإل الفرئية استيدآل الب ار ن ثسلر

تاليع ا نادار لقي ا الإل ال عاة بين مارر

اندارو ا لكتررنية ( كمتغير مستقل ) على مارر الميزة التنافسية ( كمتغير تابع ) رالالدرع راآل ()9
يبين لل :
الم در

الدرع ( )9نت مج تاليع التب ين لعنادار يتب ر ثرر اندارو ا لكتررنية على الميفو التن نسية
مالمرع

درال

المرب

مترسط
المرب

ايمةF

ايمة F

مسترس

م مع

م مع

الماسربة

الالدرلية

الد لة

التاديد

ا رتب ط

الارية
ا نادار

10.220

1

10.220

اليط ددم

3.2.6

129

...2.

المالمرع

19.021

19.

2.9.662

3.29

.....

2

R

..211

..9..

*دال إحصائيا عند مستوى معنوية (. )0.05
يرئ الالدرع راآل ( )9ايتب ر ال عاة بين اندارو ا لكتررنية ( كمتغير مستقل ) ربين الميزة
التنافسية ( كمتغير تابع )  ،ايم ثظلر نت مج التاليع انا

مي المدرنة ب لالدرع رب

النمرلج يتب ر الفرئية الرميسية استن دا إلى ارتف ع ايمة ( )Fالماسربة رالتي بلس
عن ايمتل الالدرلية عند مسترس د لة ( ،)...0ردرال
من التسي ار

()209.226

ارية ( 1ــ  ، ) 129رالب لسة (،)3.29

ريتئ من نفا الالدرع ان ايمة م مع التاديد ( ) R2اد بلس
الا

عاية

( )0.211رالا ي ني ثن ()%21.1

لة ني الردو اضداا الرظيفي ت رد إلى ثرر اندارو ا لكتررنية  ،ثت ان اندارو

ا لكتررنية ني الا النمرلج تفسر م مقدارإل( )%21.1من التب ين ني الردو اضداا الرظيفي  ،مم يدع
على ان ان

ثر ار ا م لر د لة إا

مية للمتسير المستقع ني المتسير الت ب  ،ربمعاظة ان مسترس
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الد لة ثكبر من ( ، )...0نمنن نقبع الفرس البديع
 ، ) H1:β1=.رنقر برالرد ثرر لر د لة إا

(  ، ) H1:β1≠0رنرنس الفرس ال دآل (

مية بين اندارو ا لكتررنية ر الميفو التن نسية  ،رايم

ثن إش رو م مع ا رتب ط ) )Rمرالبة رتس رت ( )+0.900يشير إلى ان الا التمرير ايال بي بين
ايآل " اندارو ا لكتررنية " ارتف

المتسيرين المستقع رالت ب  ،ثت ثنج كلم ارتف

ايآل " الميزة

التنافسية" .
الالدرع ( )1.نت مج ايآل ( )t،β،αثرر تاليع اندارو ا لكتررنية ني الميفو التن نسية
Beta
المتسير المستقع

مقط

م مع يط

ايمة))T

ايمة T

مسترس

يط

ا نادار()B

الماسربة

الالدرلية

الد لة

..922

22.400

1.602

.....

ا نادارα
9..

ثرر اندارو

ا لكتررنية

..229

SIg

يرئ الالدرع راآل ( )1.دراسة ثرر ال عاة بين اندارو ا لكتررنية ( كمتسير مستقع ) رالميزة
التنافسية ( كمتسير ت ب )  ،ايم ثظلر نت مج التاليع انا
الماسربة رالتي بلس

مي المدرنة ب لالدرع ثن ايمة ()T

( ، )62.455راي ثكبر من ايمة ( )Tالالدرلية ( )1.256عند مسترس د لة

( ،)...0كم ثن مسترس الد لة يس رت ( ، (Sig= .....ثاع من مسترس الد لة الم تمد (، )...0
رالا يدع على انج يرالد ثرر لر د لة إا

(الميزة التنافسية) .راد ك ن

مية للمتسير المستقع(اندارو ا لكتررنية) على المتسير الت ب

ايمة م مع ا نادار( )Bتس رت ( ، )0.967رالا ي ني ثن التسير بمقدار

رادو راادو ني ايآل المتسير المستقع (اإلدارة االلكترونية) يتدت إلى التسير بمقدار ( ، )0.967ني
المتسير الت ب (الميزة التنافسية) ثت م نسبتج (،)%92.2
نتيجة الفرضية الرئيسية  :رنس الفرئية ال فرية ( )H0التي تشير إلى عدآل رالرد ثرر (اإلدارة
االلكترونية) على (الميزة التنافسية) ،رابرع الفرئية البديلة( )H1التي تشير إلى رالرد ثرر لر د لة
إا

مية.

النتائج والتوصيات :
أوال  :النتائج
1د تركف ان دارو ا لكتررنية ني المستشفى على تمرير التيطيط رالقي دو لال ع اضنك ر الالديدو يدمة
لل معا راللت من يعلل يكرن المستشفى ا در على تاقي الميفو التن نسية على المدس الب يد  ،رتمكنج

من رئ ا ار ار

من سبة راستراتيالية تدعآل اضداا ني ميتل

http://www.alacademia.edu.ly/MagzinView.aspx
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 2د د بين

الدراسة ثنج يرالد ثرر لر د لة إا

مية عند مسترس ( )...0بين ثب د اندارو انلكتررنية

(التيطيط  ،القي دو) رالميفو التن نسية بمستشفى علي عمر عسكر  ،ايم ثش ر نت مج تاليع ا نادار
المت دد إلى ثن المتسي ار

المستقلة (التيطيط  ،القي دو) مالتم ة م ً لل تمرير على المتسير الت ب

(الميفو التن نسية) رثن م مع ا رتب ط (  ) Rلالمي

( ، )..9..كم يشير م مع التفسير ( )R2ثن المتسي ار

المتسي ار

بلس

المستقلة رالمتسير الت ب

المستقلة تفسر م مقدارإل ( )%21.1من

التب ين ني المتسير الت ب (الميفو التن نسية)  ،راي ارو تفسيرية مرتف ة مم يدع على رالرد ثرر لر
د لة ل ن

ر اندارو انلكتررنية (التيطيط  ،القي دو) ني (الميفو التن نسية ) .

3د د ترالد نررا

لا

د لة إا

اندارو انلكتررنية ت فس للمتسي ار

مية عند مسترس ( )...0بين ت ر ار
الديمرغرانيج ( الالنا  ،الفم

المش ركين ني الدراسة ارع

ال مرية  ،المتاع ال لمي  ،اليبرو

ال ملية )  ،استن داً إلى ايآل (  ) Fالماسربة ثكبر من ايمل الالدرلية رالتي بلس
كن

ايآل (  ) Fالماسربة على الترالي ). )029.411( ، ) 222.222

( ،)3.29ايم

ثانيا  :التوصيات
1د ال مع على في دو دعآل رت فيف اندارو ا لكتررنية بم يرتقي بمسترس الالردو التي يترا ل مقدمي
رالمستفيدين من يدم

المستشفى  ،رلل

را ستف دو من تال ر المستشفي

من يعع من نرص المش ركة للرت المتاع

الن الاة را سترش د بمنلالية ال لرآل اندارية الاديرة .

 2د ئرررو اي آل المستشفى ب عت م د ثنم ط الديدو رم
المستشفي

راليب ار

رو ني إدارتج رلل لتاقي تميف رتفر على

ا يرت ال ملة ني ليبي .

 3د ئرررو ا اتم آل بتاديد ترالج رائ لل مع ني ال اة من ثالع الا رع على الالردو رالتمييف.
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قائمة المراجع

ن رر م ب ح ال الف  .درر الرق نة التنظيمية ني تف يع تطبي اندارو انلكتررنية -.غفو :

 1د إيل

الال م ة انسعمية غفو .2.1.،

 2د ثكرآل اامد الطريع  ،رغيد إبراايآل إسم عيع  .ال عاة بين ثنراع انبداع التقني رثب د الميفو التن نسية
 ،دراسة ميدانية ني مالمرعة من الشرك

 3د ثسم ا بشير

ال ن عية ني ما نظة نينرت -.د-آل  :د-ن .2..2،

ل ثبرلريفة  .اندارو ا لكتررنية بين الراا راضن

اضك ديمية الليبية للدراس

 ،رس لة م الستير غير منشررو ،

ال لي  2..6 ،آل .

 4د ال ربي عطية  " .ارر استيداآل تكنرلرالي الم لرم

على اضداا الرظيفي لل ملين ني اضاللفو

الاكرمية"  -.ماللة الب ام ،ع . 2.12، 1.

 0د الم ع الدين مامد مرسي ...رآيررن  .التفكير ا ستراتيالي راندارو انستراتيالية  -.ا سكندرية :

الدار الال م ية 2..2 ،
 6د رش د يئير رايد الدايني .ثرر اندارو ا لكتررنية ردرر تطرير المرارد البشرية ني تاسين ثداا
المنظمة  ،رس لة م الستير ،ال م ة الشر اضرسط  ،ال ار . 2.1. ،

 2د س د غل

ي سين  .اندارو ا لكتررنية رثن

تطبيق تل ال ربية  -.الري س  :م لد اندارو ال مة ،

. 2..0

 2د نبيع س درن " ،ثب د الميفو التن نسية ني إدارو الشرك
ا ات

ال ن عية " ،الريدو المدس ني الادم

دت  ،ع . 2..0 ، 064

 9د ط ر عبدالرتر

ع مر  .اندارو ا لكتررنية  _.الق ارو  :دار السا

 1.د علي السلمي  .إدارو المرارد البشرية  -.الق ارو :دار غري

للنشر رالترفي 2..2 ،

للطب عة رالنشر . 2..1 ،

 11د ععا عبدا لر اف الس لمي .اندارو انلكتررنية  -.عم ن  :دار رامع للنشر رالترفي . 2..6 ،
 12د مرسي عبد الن
بمتسس

ر  ،مامد اريشي " .مس امة اندارو ا لكتررنية ني تطرير ال مع اندارت

الت ليآل ال لي"  -.ماللة ال م ة سكرو  ،ع 9ر .2.11،

 13د نبيع مرسي يليع  .الميفو التن نسية ني مال ع اضعم ع  -.انسكندرية  :مركف انسكندرية للكت

. 1992،
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