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لعاملين أداء انظا  الخدمات اإللكترونية في تحسين ل "ستخدا لالقابلية الدور "
 العاليرة التربية والتعلي  في وزا

 المقدمة
ها نجق  ومن أجل تحقيقق للق ، تسعى المؤسسات الناجحة لتحقيق ميزة تنافسية بين مثيالتها

االرتققا   من خالل و المور  البشريل ما يمكن االستثمار به هومن ج   المتاحة، موار هاتستثمر ب
 بأ ائه الوظيفي.

التي تسعى إلى التق م في أ ا  خ ماتها الب  لها من التحقول فقي جميق   لهلا فإن المؤسسات
تعامالتهققا مققن النظققام التقليقق ي إلققى النظققام ايلكترونققي الققلي سققوف يسققا   بشققكل كبيققر فققي أ ا  
المهقققام والخققق مات العامقققة بشقققكل أسقققرأ وأ ق وأكبقققر وبأنقققل المجهقققو ات الممكنقققة  لقققى العقققاملين 

وتالفققي المشقكالت وااخ ققا  والتعقيق ات التققي تكتنقف ايجققرا ات  والمسقتفي ين مقن هققلخ الخق مات
 .(3م: 0202)المغيرة، التقلي ية  ا ة

البق  مقن مرا قاة أن تققوم هقلخ  نظم المعلومات ايلكترونيقة،وفي ظل االنتقال لال تما   لى 
 .لعامليناالمساهمة في تحسين أ ا  من حيث اانظمة بتحقيق الفائ ة المرجوة منها 

هقلخ  فعاليقة هقو واحق  هق ف بلقو  ورا  يسقعوننظمقة التكنولوجيقة اام قوري  كافقةفنجق  أن 
 تتعلق هامة مؤشرات   ة ضو  فيها تقويم خالل من ولل  ت ويرها،ببنائها و  يقوموا التياانظمة 

 ، Portability للنقل القابلية ، Maintainabilityللصيانة  القابلية من أبرز هلخ المؤشرات: بجو تها
 ، Usabilityلالسققتخ ام القابليققة ،Reliability المصقق انية ، Functionalityلوظيفيققةا ال اللققة

 .(011م: Dubey ،0200)  Efficiency.الكفا ة

ل السققتخ ام واحقق ة مققن المواضققي  الرئيسققية فققي مجققالقابليققة الفققي الونققت الحاضققر، تعتبققر و 
 البرمجيقةسقمة الجقو ة الرئيسقية فقي القنظم حيقث أنهقا تعبقر  قن  التفا ل بين اينسان والحاسوب،

(Alshamari ،0201: 070م). 

الستخ ام مقن أشقهرها مقا تقم تعريفقه وفقق للية قابالص لح التي تعبر  ن م المفاهيموتع  ت 
م ى استخ ام المنقت  مقن نبقل مسقتخ مين " :ISO (9241-11) ,1998)(المنظمة ال ولية للمقاييس 

 ."الفعالية والكفا ة والرضا في سياق مح   من االستخ ام لتحقيق أه اف مح  ة م مح  ين 

مققن خققالل نيققاس العوامققل التققي لألنظمققة المحوسققبة  السققتخ املقابليققة الويمكققن نيققاس مقق ى 
 (:E's 5خمسة  وامل ) (Rajapakse ,2012 )وهي بحسب  تعتم   ليها
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الجالبيققققة ، Error tolerant ااخ ققققا  المحتملقققة، Efficiencyالكفقققا ة ، Effectiveness الفا ليقققة
Engaging ، سهولة التعلمEasy to learn. 

السققتخ ام لألنظمققة لقابليققة تقيققيم الونقق  جققا ت الع يقق  مققن ال راسققات التققي تؤكقق   لققى أهميققة 
السققتخ ام للنظققام لقابليققة الأن التققي أكقق ت  لققى  (مAlshamari ،0201) ايلكترونيققة مثققل  راسققة

فققي تققق يم الخقق مات للمرضققى، و راسققة  مهمققاا  تعقق   ققامالا فققي المملكققة العربيققة السققعو ية الصققحي 
التقييمقققققات ايلكترونيقققققة بقابليقققققة  اليقققققة  تتمتققققق ضقققققرورة أن التقققققي أكققققق ت  لقققققى  م(0203)والقققققي، 

أوصققت التقي  م(0202)بنقات،  ، و راسقةلالسقتخ ام حتقى تسقهم فقي تح يق  مخرجقات تعلقم محق  ة
المعلومات المحوسبة مما يؤ ي إلى تحسين نو يقة وكفقا ة اا ا  القوظيفي بضرورة توظيف نظم 

 للعاملين.

وتأسيسقققاا  لقققى مقققا سقققبق، يخلققق  الباحقققث إلقققى أن فكقققرة ال راسقققة جقققا ت اسقققتجابة لتوجهقققات 
، وللحاجقة الملحقة ل راسقة تقيقيم اي ارة ايلكترونية فقي كافقة إ اراتهقا المختلفقةنحو استخ ام الوزارة 

 ستخ ام لألنظمة ايلكترونية ومن أهمها نظام الخ مات ايلكترونية.القابلية لال

 مشكلة الدراسة
نققا  بتسققعى وزارة التربيققة والتعلققيم كغيرهققا مققن الققوزارات والمؤسسققات إلققى اسققتكمال  ورهققا فققي 

 ارة ايلكترونيقة، ونق  خ قت فقي اانظمة ايلكترونية والتحول من اي ارة الورنيقة التقلي يقة إلقى اي
نجققازات كبيققرة، وحتققى يققتم اسققتكمال بنققا  هققلا العمققل البقق  لققه و هققل ن أا المجققال خ ققوات واضققحة وات

بالخقق مات المق مققة مققن الققوزارة، وللقق  مققن  االرتقققا يققؤتي أكلققه بتحقيققق الهقق ف الموسققوم لققه وهققو 
القوزارة، ولتح يق  للق  فقإن الباحقث يسقعى مقن خقالل  باا ا  الوظيفي للعقاملين فقي االرتقا خالل 
نظقققام الخققق مات ايلكترونيقققة و ورخ  فقققي تحسقققين أ ا  العقققاملين لالسقققتخ ام لقابليقققة لتقيقققيم البحثقققه 

 سؤال الرئيس:المشكلة ال راسة والتي تمثلت في تحاول ال راسة ايجابة  لى بالوزارة، ومن هنا 

وزارة فققي  لعققاملينأ ا  اتحسققين  مات ايلكترونيقة فققي نظققام الخققلسققتخ ام لالقابليققة المقا  ور  
 ؟محافظات غزةالتربية والتعليم ب

 وينبثق  نه ااسئلة الفر ية التالية:

 ؟(Usabilityنياس ) ،نظام الخ مات ايلكترونيةلستخ ام لال قابليةال  رجةما  .0

الققققوظيفي اا ا  نظققققام الخقققق مات ايلكترونيققققة فققققي تحسققققين لسققققتخ ام لالقابليققققة المققققا  ور  .0
 في وزارة التربية والتعليم بمحافظات غزة؟ للعاملين
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 رجقققة المبحقققوثين حقققول إجابقققات متوسققق ات هقققل توجققق  فقققروق لات  اللقققة إحصقققائية فقققي  .3
المسققققمى  -العمققققر -الجققققنسللمتغيققققرات ) تبعققققاا القابليققققة لالسققققتخ ام لنظققققام الخقققق مات ايلكترونيققققة 

 ؟(المؤهل العلمي -سنوات الخ مة -الوظيفي

 الدراسةمتغيرات 
 المتغير المستقل:

 :(E's 5) ويشمل اابعا  التالية (Usability) نظام الخ مات ايلكترونيةلستخ ام لالقابلية ال 

 Easy to learn (Learnability) سهولة التعلم 

 Efficient to use   االستخ ام كفا ة  

 Effectiveness فعاليةال  

 Error tolerant  ااخ ا  وتكرارها  

 Engaging (Design)   التصميمالجالبية و 

 المتغير التابع:

 اا ا  الوظيفي ويشمل اابعا  التالية:

 Contextual Performance  اا ا  السياني  

 Task Performance  أ ا  المهمة  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المتغير المستقل
 (usability) الستخدا  لقابلية ال

 Easy to learn (Learnability) 

 سهولة التعلم

 Efficient to use   كفا ة االستخ ام  

 Effectiveness الفعالية 
 Error tolerant  ااخ ا  وتكرارها  

 Engaging (Design)  الجالبيقققققة

  التصميمو

 المتغير التابع
 (performance) األداء الوظيفي 

 Contextual 

Performance  اا ا  السياني  
 Task Performance    أ ا

 المهمة

المؤهل العلمي -سنوات الخ مة -المسمى الوظيفي -العمر -الجنس  

 المتغيرات الديموغرافية
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 فرضيات الدراسة
 ااولى:الرئيسية الفرضية 

 الخققا  بققوزارة التربيققة والتعلققيم العققالي نظققام الخقق مات ايلكترونيققة لسققتخ ام لالقابليققة ال  رجققة
 %.72أ لى من نسبة القبول 

 :الثانيةالرئيسية الفرضية 

  نظقام الخق مات ايلكترونيقة لسقتخ ام  لالقابليقة  رجقة التوج   النة لات  اللقة إحصقائية بقين
 .ة التربية والتعليم بمحافظات غزةللعاملين في وزار  الوظيفياا ا  تحسين و 

 التالية:الفر ية ويتفرأ  نها الفرضيات 

الخققققق مات  نظقققققاملسقققققتخ ام  لالقابليقققققة  رجقققققة التوجققققق   النقققققة لات  اللقققققة إحصقققققائية بقققققين  .0
 ايلكترونية وتحسين اا ا  السياني للعاملين في وزارة التربية والتعليم بمحافظات غزة.

نظقققققام الخققققق مات لسقققققتخ ام  لال قابليقققققة رجقققققة ال توجققققق   النقققققة لات  اللقققققة إحصقققققائية بقققققين .0
 في وزارة التربية والتعليم بمحافظات غزة.لكترونية وأ ا  المهمة للعاملين اي

 :الثالثة الرئيسية الفرضية

  ( ال توجقققق  فققققروق لات  اللققققة إحصققققائية  نقققق  مسققققتوى  اللققققةα ≤ 2020 بققققين متوسقققق ات )
نظقققام الخققق مات ايلكترونيقققة فقققي  رجقققة القابليقققة لالسقققتخ ام ل ور اسقققتجابات المبحقققوثين حقققول 

العمقر، المسقمى القوظيفي، سقنوات الجقنس، اا ا  الوظيفي تعزى للمتغيقرات اتتيقة: ) تحسين
 .العلمي(الخ مة، المؤهل 

 أهمية الدراسة
هققلخ ال راسققة مققن ايثققرا  المعرفققي الققلي ستضققيفه النظريققة لهميققة ااتنبقق   األهميةةة النظريةةة:

وكيققف يمكققن  المحوسققبةالسققتخ ام انظمققة المعلومققات لقابليققة الللمكتبققة العربيققة بتوضققيح  وامققل 
 المستخ مة.نظمة الستخ ام في تح ي  م ى جو ة اال قابليةالنياسها، وأهمية 

 رجقة القابليقة لالسقتخ ام ل راسقة فقي تقق يمها تقيقيم لالعلمية لهمية ااتتمثل  األهمية العلمية:
فققا ة أهققل االختصققا  بنتققائ  هققلخ ل نظققام الخقق مات ايلكترونيققة الخققا  بققوزارة التربيققة والتعلققيم، وات

وصققوالا ا   لقى النظقام باال تمقال راسقة، فقي محاولقة لتحسقين اا ا  القوظيفي للعقاملين فقي القوزارة 
 لالرتقا  بالخ مات المق مة من الوزارة.
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 أهداف الدراسة
  نظقام الخق مات ايلكترونيقة بقوزارة التربيقة والتعلقيم لسقتخ ام لالقابليقة  رجة الالتعرف  لى

 بمحافظات غزة.

  نظقققام الخققق مات ايلكترونيقققة  فقققي تحسقققين اا ا  لسقققتخ ام لالقابليقققة الالتعقققرف  لقققى  ور
 للعاملين بوزارة التربية والتعليم بمحافظات غزة. الوظيفي

  نظقام الخق مات لسقتخ ام لالقابليقة الالتعرف  لقى الفقروق فقي اسقتجابات المبحقوثين حقول
 ايلكترونية و ورها في تحسين اا ا  الوظيفي.

 حدود الدراسة
 م0202-0207العام ال راسي  الحدود الزمانية: .0
 التعليم بمحافظات غزة وجمي  م يريات التربية والتعليم.وزارة التربية و  الحدود المكانية: .0

 مجتمع وعينة الدراسة
لنظقام الخق مات سقتمر لهقم اسقتخ ام م نوالقليرة التربية والتعلقيم االمجتم : العاملين في وز  -

  .ايلكترونية

 سيتم احتسابها وفق الفئات للمسميات الوظيفية. : ينة ال راسة  -

 مصطلحات الدراسة
 مقق ى اسققتخ ام المنققت  مققن نبققل مسققتخ مين محقق  ين لتحقيققق أهقق اف  السققتخ ام:لقابليققة ال

 .ISO (9241-11))(1998, مح  ة م  الفعالية والكفا ة والرضا في سياق مح   من االستخ ام.

  اا ا  الوظيفي: م ى م ابقة العمليات اينتاجية التي يتم إنجازها في فترة زمنيقة محق  ة
 .(303م : 0200لعربي، )ا للخ   الموضو ة مسبقاا.

 أ ا  العمقققل التقققي تسقققاهم فقققي الجقققوهر الفنقققي للمنظمقققة إمقققا بشقققكل نشقققا ات  :أ ا  المهمقققة
مباشر  ن  ريق استخ امها في العملية التكنولوجيقة للمنظمقة أو بشقكل غيقر مباشقر  قن  ريقق 

 .(70م : Borman & Motowidlo ،0993) صيانة او خ مة المت لبات الفنية للمنظمة.

 السلوكيات التي ال ت  م الجوهر الفني للمنظمقة بقل تق  م البيئقة النفسقية  :اا ا  السياني
 .(072م : 0227)الع وي،  واالجتما ية والتي تجري فيها العمليات الفنية.
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 الدراسات السابقة
 الفلسطينيةأواًل: الدراسات 

 : (5112)فروانة، دراسة  -1

 الم رسية" اي ارة أ ا  تحسين في اي ارية المعلومات نظم بعنوان:"  ور

هققق فت ال راسقققة إلقققى تقيقققيم  ور نظقققم المعلومقققات اي اريقققة فقققي تحسقققين أ ا  اي ارة الم رسقققية 
 موظفقاا  097وأ ق  اسقتبانة تقم توزيعهقا  لقى ، الهق ف اتبق  الباحقث المقنه  الوصقفيولتحقيق هقلا 

 :التي توصل إليها الباحث ما يلي نتائ الأبرز كانت و 

حيقققث جقققا  ارتفقققاأ تقققأثير اسقققتخ ام برنقققام  اي ارة الم رسقققية فقققي تحسقققين أ ا  اي ارة الم رسقققية  -
 %.72070بوزن نسبي 

 

 : (5112)بنات، دراسة   -5

 بعنوان:" نظم المعلومات الصحية المحوسبة وأثرها  لى اا ا  الوظيفي"

هقققق فت ال راسققققة لمعرفققققة  أثققققر نظققققم المعلومققققات الصققققحية المحوسققققبة  لققققى اا ا  الققققوظيفي 
للمققوظفين فققي مستشققفى الشققفا  بغققزة، ولتحقيققق أهقق اف ال راسققة اسققتخ م الباحققث المققنه  الوصققفي 

، وكانت أبرز النتائ  التي موظف  اخل مجم  الشفا  ال بي 022وأ   استبانة تم توزيعها  لى 
 حث ما يلي:توصل إليها البا

وجو   النة لات  اللة إحصائية بين توافر مت لبات التشقغيل وات ارة نظقم المعلومقات الصقحية  -
 المحوسبة واا ا  الوظيفي للموظفين.

 

  (:5112)خضر، دراسة  -3
 ور نظم المعلومات اي ارية المحوسبة في تحسين اا ا  الوظيفي في الكليات "بعنوان:  

 "المتوس ة

هقققق فت ال راسققققة للتعققققرف  لققققى  ور نظققققم معلومققققات اي اريققققة المحوسققققبة فققققي تحسققققين اا ا  
تصقميم اسقتبانة وتوزيعهقا نقام الباحقث بالوظيفي في الكليات المتوسق ة، ولتحقيقق أهق اف ال راسقة 

 التي توصل إليها الباحث ما يلي:وكانت أبرز النتائ   ،موظف 002 لى     

بقققين نظقققم المعلومقققات اي اريقققة المحوسقققبة واا ا  القققوظيفي  وجقققو   النقققة لات  اللقققة إحصقققائية -
 للعاملين في الكليات المتوس ة.
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 العربيةثانيًا: الدراسات 

 : (Alshamari ،5112)دراسة  -1

"Usability Factors Assessment in Health Information System بعنوان: "   

الصققحي المحوسققب فققي المملكققة العربيققة السققتخ ام للنظققام لقابليققة الهقق فت ال راسققة إلققى تقيققيم 
تبق  الباحقث المقنه  الوصقفي ا، ولتحقيق للق  أفعال المستخ مين السعو ية وفقاا لتفضيالت ور و 

 فر ، وكانت أبرز النتائ  كما يلي: 002 لى      هاوزيعتم ت استبانةوأ   

 %(.72الستخ ام أ لى من نسبة القبول )لقابلية الكانت نسبة  وامل  -
 

  (:5112)الحاج، دراسة  -5

"نظم المعلومات اي ارية و ورها في اا ا  الوظيفي ) راسة حالة جامعة البحر  بعنوان:
 ااحمر("

فققي تحسققين اا ا  الققوظيفي فققي هقق فت ال راسققة للتعققرف  لققى  ور نظققم المعلومققات اي اريققة 
اسققتبانة تققم توزيعهققا  لققى جامعققة البحققر ااحمققر، واتبقق  الباحققث المققنه  الوصققفي التحليلققي، وأ قق  

 ، وكانت أبرز النتائ  التي توصل إليها الباحث ما يلي:موظف 10

 توج   النة لات  اللة إحصائية بين ت بيق نظم المعلومات اي ارية واا ا  الوظيفي. -
 

  (:5112)درويش، دراسة  -3

بعنوان: "خصائ  أنظمة المعلومات اي ارية في الجامعات اار نية و ورها في تحسين 
 اا ا  الوظيفي من وجهة نظر القا ة اي اريين وااكا يميين فيها" 

هقق فت ال راسققة لمعرفققة  ور أنظمققة المعلومققات اي اريققة فققي الجامعققات اار نيققة فققي تحسققين 
 اريققققين وااكققققا يميين فيهققققا، وا تمقققق  الباحققققث المققققنه  اا ا  الققققوظيفي مققققن وجهققققة نظققققر القققققا ة اي

وكانقت أبقرز النتقائ  التقي توصقل نائق اا،  009الوصفي التحليلي وأ  ت استبانة تم توزيعها  لقى 
 إليها الباحث ما يلي:

وجو  فروق لات  اللة إحصائية ل ور نظم المعلومات اي ارية في تحسين اا ا  الوظيفي من  -
  اي اريين وااكا يميين في الجامعات اار نية.وجهة نظر القا ة 
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 ألجنبيةثالثًا: الدراسات ا

  (:Saeed ،5112)دراسة  -1

 "Usability Evaluation of a Health Web Portal" بعنوان:

، ولتحقيققق بوابققة الصققحية فقي السققوي السقتخ ام لللقابليققة المقق ى  لقى هق فت ال راسققة للتعققرف 
 وكانققت أبققرز النتققائ  ،فققر  00اسققتبانة تققم توزيعهققا  لقى  التحليلقي وأ قق اتبقق  الباحققث المققنه  للق  

 التي توصل إليها الباحث ما يلي:

أن البوابة االلكترونية الصحية ل يها الق رة أن تكون فعالة للموا نين للحصول  لى المعلومات  -
 لقققى والخققق مات الصقققحية الالزمقققة، ويرجققق  للققق  الرتفقققاأ مققق ى نابليقققة اسقققتخ امها حيقققث وصقققلت 

72002.% 
 

  (:Winter ،5112)دراسة  -5

 بعنوان: 
"Measuring Usability - Balancing Agility and Formality For Stakeholders' Needs 

in Software Development" 

الستخ ام لت بيقات التسوق في ااجهزة المحمولة واجقل لقابلية اله فت ال راسة لتقييم م ى 
تحقيققق أهقق اف ال راسققة اتبقق  الباحققث المققنه  الوصققفي التحليلققي مققن خققالل جمقق  البيققات ومققن ثققم 

وكانققت أبققرز النتققائ   السققتخ ام،لقابليققة ال( الخاصققة بقيققاس SUSواسققتخ م الباحققث أ اة )تحليلهققا، 
 التي توصل إليها الباحث ما يلي:

الرتفقققاأ مققق ى  رضقققا المسقققتخ مين وللققق  نظقققراا  رجقققة  اليقققة مقققن  بيققققات حاصقققلة  لقققى أن الت -
 نابليتها لالستخ ام.

 

 :  (Bengts ,2004)دراسة  -3

 بعنوان:

 "Usability As A Constituent Of End-user Computing Satisfaction" 

، فقي فنلنق ا لرضا المسقتخ م اا أساسي الستخ ام با تبارها مكوناا لقابلية اله فت ال راسة ل راسة 
التقي توصقل إليهقا ولتحقيق لل  اتب  الباحث المقنه  التحليلقي وأ ق  اسقتبانة وكانقت أبقرز النتقائ  

 الباحث ما يلي:

 كانت نتيجة محور الق رة  لى التعلم والق رة  لى التلكر مواتية لبن  الوضوح والسهولة. -
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 الفجوة البحثية

 الدراسة الحالية البحثيةالفجوة  نتائج الدراسات السابقة

 :(0200)فروانة،  راسة 
تناولقت ال راسققة  ور نظققم المعلومقات فققي تحسققين 

 غزة. -اا ا  الم رسي في وزارة التربية والتعليم

لقققققققم تتنقققققققاول ال راسقققققققة  ور 
السققققتخ ام للنظققققام لقابليققققة ال

فقققققققققققققققققققققي تحسقققققققققققققققققققققين اا ا  
 الوظيفي.

  رجقةستقوم ال راسة بتقيقيم 
لنظقققققام السقققققتخ ام لقابليقققققة ال

الخ مات ايلكترونية بوزارة 
بغققققققزة،  –التربيققققققة والتعلققققققيم 

و راسققة  ورهققا فققي تحسققين 
 اا ا  الوظيفي.

: تناولت ال راسة العالنة م(0202)بنات،  راسة  
بقققققققققين مت لبقققققققققات نظقققققققققام التشقققققققققغيل ونظقققققققققم إ ارة 
المعلومقققققات مققققق  اا ا  القققققوظيفي فقققققي مستشققققققفى 

 غزة. –الشفا  

لققققم تتنققققاول ال راسققققة نيققققاس 
السقققققتخ ام لقابليقققققة ال  رجقققققة
 للنظام.

 :م(0202)خضر،  راسة 
تناولقت ال راسققة  ور نظققم المعلومقات فققي تحسققين 

 غزة. –اال ا  الوظيفي في الكليات المتوس ة 
لققققم تتنققققاول ال راسققققة نيققققاس 

السقققققتخ ام لقابليقققققة ال  رجقققققة
 للنظام.

لققققم تتنققققاول ال راسققققة نيققققاس 
السقققققتخ ام لقابليقققققة ال  رجقققققة
 للنظام.

 :م(0200)الحاج،  راسة 
تناولققت ال راسققة  ور نظققم المعلومققات و ورهققا فققي 
تحسققققققين اا ا  الققققققوظيفي للعققققققاملين فققققققي جامعققققققة 

 السو ان. -البحر ااحمر
 :(0229) رويش،  راسة 

تناولقققت ال راسقققة  ور خصقققائ  نظقققم المعلومقققات 
ملين فقققققققققي االقققققققققوظيفي للعققققققققق اا ا فقققققققققي تحسقققققققققين 

 .اار نية الجامعات
 :(0201، مAlshamari) راسة 

تناولققت ال راسققة تقيققيم ممقق ى نابليققة اسققتخ ام نظققم 
المعلومقققققققققات الصقققققققققحية فقققققققققي المملكقققققققققة العربيقققققققققة 

 السعو ية.

لقققققققم تتنقققققققاول ال راسقققققققة  ور 
نابليققققققة االسققققققتخ ام للنظققققققام 
في تحسين اا ا  الوظيفي 

 للعاملين.
 :(Winter ،0229) راسة 

تناولققققققت ال راسققققققة تقيققققققيم مقققققق ى نابليققققققة اسققققققتخ ام 
 ت بيقات التسوق لألجهزة المحمولة السوي .

لقققققققم تتنقققققققاول ال راسقققققققة  ور 
نابليققققققة االسققققققتخ ام للنظققققققام 
في تحسين اا ا  الوظيفي 

 للعاملين.
 :(Saeed ،0229) راسة 

هققققققق فت ال راسقققققققة للتعقققققققرف  لقققققققى مققققققق ى نابليقققققققة 
 السوي . -االستخ ام للبوابة الصحية ايلكترونية

 



11 
 

 هيكل الدراسة

ال راسقققة إلقققى سقققتة فصقققول، وسقققيحتوي كقققل فصقققل  لقققى  ققق   مقققن الباحقققث وفقققق سقققيتم تقسقققيم    
 التفصيل اتتي:

 الفصل األول: اإلطار العا  للدراسة:

فرضققيات  –أهميققة ال راسققة  –أهقق اف ال راسققة  –مشققكلة ال راسققة  –مق مققة ال راسققة  ويتكققون مققن:
 مص لحات ال راسة. –ح و  ال راسة  –ال راسة 

 نظري للدراسة:الفصل الثاني: اإلطار ال

 ويتكون من     من المباحث كالتالي:

 .المبحث ااول:  وامل القابلية لالستخ ام 

 .المبحث الثاني: اا ا  الوظيفي 

 غزة. -المبحث الثالث: نظام الخ مات ايلكترونية الخا  بوزارة التربية والتعليم 

 الفصل الثالث: الدراسات السابقة:

 الفجوة البحثية. -ال راسات ااجنبية  - ال راسات العربية - نيةال راسات الفلس يتشمل اتتي: و 

 الفصل الرابع: المنهجية واإلجراءات:

 ثبات اا اة. –ص ق اا اة  –أ اة ال راسة  – ينة ال راسة  -مجتم  ال راسة وتتألف من:
 الفصل الخامس: التحليل والنقاش.

 الفصل السادس: نتائج وتوصيات الدراسة:

 .المالحق –) العربية وااجنبية(  المراج  - توصيات ال راسة - نتائ  ال راسةويتألف من : 
 

 األساليب اإلحصائية

 وفقاا لفرضيات ال راسة سيقوم الباحث باستخ ام ااساليب ايحصائية التالية:

 التكرارات والنسب المئوية. - اختبار تحليل التباين ااحا ي. -

 المتوس  الحسابي. - بيرسون.إيجا  معامل االرتبا   -
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 المراجع
 العربية: المراجع

 .دور نظ  المعلومات اإلدارية في تحسين أداء اإلدارة المدرسةية :(0200فروانة، أشقرف. ) .0
 ، غزة.(رسالة ماجستير غير منشورة)، أكا يمية اي ارة والسياسة لل راسات العليا

اإلداريةةة فةةي الجامعةةات األردنيةةة خصةةائأ أنظمةةة المعلومةةات  :(0229 رويققش، زينققب. ) .0
. ودورهةةا فةةي تحسةةين األداء الةةوظيفي مةةن وجهةةة نظةةر القةةادة اإلداريةةين واألكةةاديميين فيهةةا

 ، اار ن.( كتوراة غير منشورة أ روحة)جامعة اليرمو ، 

. جامعققققة أثةةةةر العدالةةةةة التنظيميةةةة فةةةةي األداء السةةةةياقي :(0227الع قققوي ،  قققامر  لققققي. ) .3
 ، العراقية للعلوم اي اريةمجلة القا س ،القا سية

معوقةات تطبيةا اإلدارة اإللكترونيةة فةي ءجةراءات العمةل  :(0202المغيرة،  ب العزيز فهق . ) .2
معة نايف العربية للعلقوم . جااإلداري من وجهة نظر موظفي ديوان وزارة الداخلية السعودية

 اامنية، الرياض.

المعلومةات علةى األدء الةوظيفي للعةاملين أثر استخدا  تكنولوجيا  :(0200العربي،  ية. ) .0
 ، الجزائر.(رسالة ماجستير غير منشورة). جامعة ناص ي،جهزة الحكوميةفي األ

نظ  المعلومات اإلدارية ودورها في األداء الةوظيفي )دراسةة حالةة  :م(0200الحاج، لقؤي. ) .1
 السو ان. ،(رسالة ماجستير غير منشورة). جامعة البحر ااحمر، جامعة البحر األحمر(

أثةةةر االرتبةةةاط الةةةوظيفي والةةةدع  التنظيمةةةي المةةةدر  علةةةى األداء  :(0201حمققق ، محمققق . ) .7
 ، غزة.(رسالة ماجستير غير منشورة). الجامعة ايسالمية، الوظيفي

اسةةتراتيجية مقترحةةة لتصةةمي  اختبةةارات التقيةةي  اإللكترونيةةة  :م(0203والققي، محمقق  فققوزي. ) .2
 جامعة  منهور، مصر. .الطالب والمعلمين وقياس قابلية استخدامها من منظور

دور اإلدارة اإللكترونيةةةةةةة فةةةةةةي تحسةةةةةةين اداء  :(0201الهقققققاجري، ناصققققققر  بقققققق  الهقققققا ي. ) .9
اامنيقققة،  . جامعقققة نقققايف العربيقققة للعلقققوماالتصةةةاالت اإلداريةةةة فةةةي مشةةةاة البحريةةةة بالجبيةةةل

 الرياض.
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وأثرهةةةا علةةةى األداء نظةةة  المعلومةةةات الصةةةحية المحوسةةةبة  :م(0202بنقققات، وفقققا  يحيقققى. ) .02
 ، غزة.(رسالة ماجستير غير منشورة). أكا يمية اي ارة والسياسة لل راسات العليا، الوظيفي

دور نظةة  المعلومةةات اإلداريةةة المحوسةةبة فةةي تحسةةين األداء  :م(0202خضققر، يوسققف. ) .00
جسقتير رسالة ما). أكا يمية اي ارة والسياسة لل راسات العليا، الوظيفي في الكليات المتوسطة

 ، غزة.(غير منشورة

 المراجع األجنبية

1. ISO (9241-11 :) ((0992) . Ergonomic requirements for office work with visual 

display terminals (VDTs  )— Part 11: Guidance on usability)  الوصقول. تقاري  
، مققققن 0207 يسققققمبر   23  International Organization for Standardization: 

https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso:9241:-11:ed-1:v1:en 
2. Winter, Jeff :(0229) . Measuring Usability Balancing Agility and Formality 

For Stakeholders Needs in Software Devlopment. Blekinge Institute of 

Technology, Sweden. 
3. Alshamari ,Majed (:0201 .)  Usability Factors Assessment in Health .

Intelligent Information Management, 2016, 8, 170-180, Suadi Arbia. 
4. Bengts ,Markus (:0222 .) Usability As A Constituent Of Enduser. University 

of Jyväskylä, Jyväskylä Finland. 

5. Saeed, Mohammad ( :0229 .) Usability Evaluation of a Health Web Portal. 
Blekinge Institute of Technology, Sweden. 

6. Rajapakse, D. C. (2012): Software Devlopment Tools and Technologies (Vol. 

Second Edition). School of Computing National University of Singapore, 

Singapore. 
7. Sanjay, Kumar Dubey.(2012): Analytical Comparison of Usability 

Measurement Methods .International Journal of Computer Applications (p. 11- 

18 ). 



13 
 

8. W. C. Borman & ،S. Motowidlo ( :1223 .) Expanding the criterion domain to 

include elements of contextual performance. Personnel Selection in 

Organizations, San Francisco. 


