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    مؤسسات الرعاية االجتماعيةى بلتحقيق اإلصالح اإلدا ىتخطيطؤشر كم التحول الرقمى
 ملخص:ال

ومن ثم  ,االجتماعية الرعاية بمؤسسات اإلداى اإلصالح لتحقيقالتخطيط دورًا اساسيًا  فى  تحول الرقمى لل 
ف ر المستهدلتى تحدث مثل هذا التغييا للمسئولين ووضع البرامج التدريبية الرقمى التحول تفعيللمحاولة التوجيه 

ت وتحقيق أهداف سياسا من ثم االجتماعية الرعاية بمؤسسات اإلداى اإلصالح مما يؤثر إيجابيًا فى تحقيق
لرئيسية افى البالد.واستنباطًا مماسبق تتحدد القضية  المستدامة التنميةتحقيق الرعايه االجتماعية, ومن ثم  

 الرعاية بمؤسسات اإلداى اإلصالح لتحقيق التخطيط كمتغيرفى الرقمى ولالتح يسهم هل للدراسة فى ,
 حديدت, االجتماعية الرعاية مؤسسات في الرقمى التحول أبعاد مستوى  تحديدإلى  الدراسة وهدفت؟  االجتماعية

 يةبلمستق خطة إلى التوصل , , محاولةاالجتماعية الرعاية مؤسسات في اإلداري  اإلصالح تحقيق أبعاد مستوى 
  .االجتماعية الرعاية بمؤسسات اإلداري  اإلصالح تحقيق في الرقمى التحول استخدام لتفعيل مقترحة

 ماعياالجت المسح منهج مستخدمه ومنهحها:تعد هذة الدراسة من الدراسات الوصفيه التحليلية, نوع الدراسة
 .اسيوط بمحافظة لها لتابعةا االجتماعية واإلدارات اإلجتماعى التضامن بمديرية للمسئولين الشامل

 لها ابعةالت االجتماعية واإلدارات اإلجتماعى التضامن بمديريةأدوات الدراسة: استمارة إستبيان: للمسئولين 
 أوضحت نتائج الدراسة صحة الفروض كاملة.,مفردة( 211) وعددهموبلغ اسيوط  بمحافظة

 .االجتماعية الرعاية سساتمؤ , اإلداى اإلصالح , الرقمى لتحولاالكلمات المفتاحية :
Abstract: 

  The digital transformation is key to the chiefs, chiefs, chiefs, chiefs, chiefs, 

visionaries, visions, visions, visions, social sponsorships, social sponsorships, social 

sponsorships, social sponsorships, and social sponsorships to achieve sustainable 

development in the country. 

 The study aimed to determine the level of dimensions of digital transformation 

in social care institutions, determine the level of dimensions of achieving 

administrative reform in social care institutions, an attempt, to reach a proposed future 

plan to activate the use of digital transformation in achieving administrative reform in 

social care institutions. 

Study type and method: This study is a descriptive analytical study, using the 

comprehensive social survey method for officials in the Directorate of Social 

Solidarity and its social departments in Assiut Governorate. 

Study tools: A questionnaire form: for the officials of the Directorate of Social 

Solidarity and its social departments in Assiut Governorate, and their number was 

(211) single, the results of the study showed the validity of the complete hypotheses. 

Keywords: digital transformation, administrative reform, social welfare institutions. 
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   مشكلة الدراسة:ل مدخلأواًل :
اصبح التخطيط مفتاح النجاح نحو المستقبل وتحقيق االهداف في المجتمعات والدول علي اختالف 

فت نظمها السياسية وتناول مختلف المشاكل والعقبات التي تعترضها نحو الوصول الي مستوي افضل مهما اختل
 (17,,ص2015حمزة, )في تقدمها او تخلفها.

 ن ينظر الي التنمية أنها تعني العمل علي انتاج كم من السلع والخدمات تشبع اقصي حد ممكن منواذا كا
اء إنتاج ضا أعبرغبات أفراد المجتمع وإحتياجاتهم وتوزيعها بعدالة بين كافة أفراد المجتمع الذين يتقاسمون بعدل أي

 (145, ص,2005)الدجوي , تلك السلع والخدمات.

لتي أخذت نسانية والتكنولوجية فقد تزايد االهتمام في عالمنا المعاصر بقضية التنمية افمع تقدم العلوم اال
لبمارزة ييمه معني أخرأكثر شمولية ال تشكل المعدالت اإلنتاجية العالية وال مجرد نقل إنجازات العالم المتقدم السممة ا

ة العلميممة الثقاييممة الموففممة فممي فقممط  ولكممن  ارتبطممت بتحممول فكممري وتربمموي ضممخم يضممم سممائر اإلمكانيممات البشممري
 (47.ص,2001)النبل,خدمة خطة التنمية الشاملة االدارية واالقتصادية واالجتماعية والسياسية وغيرها.

يهها ولما كانت عملية التنمية في أي دولة تحتاج الي مظلة من الحكم واالدارة لتتولي ادارتها وتوج
ية التنم وعلي هديها عملية لية معينة ومتفق عليها تسير بواسطتهاالوجه الصحيحة اذا انه ال غني عن استخدام ا

ية ومن هنا اجتهد المهتمون بشؤن التنمية في مسالة الوصول الي صيغة من الحكم واالدارة للتعامل مع عمل
كان و ة كما التنمية وتطور المجتمع حاولوا االستفادة من االساليب المتبعة او المستخدمة في مجال الحكم واالدار 

 (193, ص,1999خميس, ).ومنها التحول الرقمى والتكنولوجيا الحديثةفي مقدمة ذلك 
أحدثت تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ثورة في مجال المعلومات بل واصبح المعيار االساسي الذي تقاس 

سماليب هيم السمائدة فمي ابه درجة تقدم االمم في القرن الحادي والعشرين وهذا التطمور السمريع ادي المي تغييمر المفما
نمي التعامل علي مستوى الدول والمنظممات واالفمراد واصمبح العمالم قريمة صمغيرة مترابطمة, وسممح بتجماوز البعمد الزم

 (2ص ,2020)أحمد,.والمكاني, ليشكل جزءًا حيويا فاعال ومؤثرا في تنفيذ هذه المعامالت والخدمات
طلق عليها مجتمعات المعرفة, وهي مجتمعات قائمة أدى الدور البارز للمعرفة إلى فهور مجتمعات يو 

في أساسها على المعرفة, مواكبة في ذلك التحوالت التكنولوجية المتسارعة التي يشهدها العالم, سواء باستخدام 
التقنيات الجديدة, أو تحديث البرامج والتقنيات الموجودة وترقيتها, باإلضافة إلى المساهمة في فهور مصطلحات 

ي هذا الجانب كمصطلح التحول الرقمي, حيث تتعدد مفاهيم مصطلح التحّول الرقمي الذي يمكن اعتباره حديثة ف
فاهرة ناتجة عن مجموعة من التقنيات الرقمية الحديثة, التي تعمل بشكل متزامن, ومن بين هذه التقنيات 

لرقمي يؤدي إلى إنتاج كميات كبيرة الحاسوب, والذكاء االصطناعي, والحوسبة السحابية, وغيرها. إذ أن التحّول ا
 ) ,Lorenz .وجديدة من المعلومات, يمكن أن تساهم في صنع القرار والتخطيط االستراتيجي

).387-378PP, ,2018A.,etal, 
 ولقمد شمهد العصممر الحمديث تقمدما هممائاًل فمي الوسمائل التكنولوجيممة الحديثمة, سمواء مممن حيمث الموفرة أو مممن

ة استخدامها , ولقد ادى ذلك إلى أن أصبحت كل وسميله ذات خصمائم معينمة تميزهما حيث مدى فاعليتها وسهول
الوسممميلة المناسمممبة فمممي الوقمممت والموقمممف  عمممن غيرهممما ممممن الوسمممائل اكخمممرى, حتمممى يمكمممن كى شمممخم أن يسمممتخدم 

 (Lucero,1992,P56)المناسبين وبذلك يستطيع أداء رسالته بأقل وقت وجهد واموال ممكنة.
ور تغيرات وتطورات عديدة في مجاالت شتى كان من أبرزها تطور المجتمع وصاحب هذا التط

ت معلوماالصناعي الى مجتمع معلوماتي يعتمد على تقنية المعلومات والمعرفة وفهور النظم اآللية للتحكم في ال
 .(11-10ص ,2008,المزين )وتجميعها وتخذينها ومعالجتها ومن ثم استرجاعها.

ات لمعلوماة الرقمية وهي مرحلة االنتقال من المعلومات الورقية محدودة التوزيع إلى حيث اننا االن في مرحل
يتحول تدرجيا إلى الحالة الرقمية  –تقريبا  –الرقمية العالمية واسعة االنتشار, حيث أن كل شيء حولنا 

, ص ,2015,عبد الهادي) نستخدم الحاسبات االلكترونية في مختلف أنشطة حياتنا. وااللكترونية فأننا
 (114-113ص
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ي دور فعلي في تحقيق االصالح االداري داخل مؤسسات الرعاية االجتماعية فكما ان للتحول الرقمى 
راد ية الفاصالح النظام التشريعي والتنظيمي والمعلوماتي وجميع االنشطة التي تقدمها مؤسسات الرعاية االجتماع

 ارية.ت االدالدارية في المؤسسات وكيفية التغلب علي هذة التحدياالمجتمع وتحديد المعوقات التي تواجة العملية ا
 (32,ص,2000) علي ,

الح ولهذا تسعي الخدمة االجتماعية من خالل عملها في مؤسسات الرعاية االجتماعية الي تطوير خدماتها واص
خالل  من الخدمة من هيكلها االداري اخذه في االعتبار مستهلكي الخدمة واالنتقال من مرحلة الي مرحلة افضل

بيعة طمواجهة المشكالت االدارية التي تحول تقديم خدمة افضل وذلك باالهتمام بتقويم الخدمات والوقوف علي 
 ص, 2014)عبد القادر,العقبات ومعدل النجاح في تحقيق االهداف واالستفادة من التجارب الناجحة عالميا.

,18) 

 دمة االجتماعية يمكن تحديد اولويات االصالح االداري وعن طريق التخطيط االجتماعي في مهنة الخ
 وخطط وبرامج مشروعات التنمية االقتصادية واالجتماعية بمؤسسات الرعاية االجتماعية وايضا ربط اجهزة
ومؤسسات الخدمة االجتماعية باالهداف العامة التي يسعي المجتمع الي تحقيقها. لكي تعمل على حل 

التنظيمية  - البشرية المدربة –سات الرعاية االجتماعية ومنها قلة اإلمكانيات )المالية المشكالت التي تواجه مؤس
 التشريعية(. –

ريعة الحاجة ايضًا إلى تدريب المسئولين لهذه المؤسسات بما يتماشى مع مالحقة التطوروالتغيرات الس
حقيق لفة لتولين من بين اإلدارات المختداخل المجتمع وخارجه. والحاجة ايضًا إلى العالقات اإلنسانية بين المسئ

 (.102, ص,1998علي,  )اإلصالح اإلداري  لمختلف المناطق الجغرايية . 
 211ة )وقد بلغ عدد المسئولين بمديرية التضامن االجتماعي واإلدارات التابعه لها وهم اثني عشر ادار 

 (2018 : إدارة مركز المعلومات,)مديرية التضامن االجتماعي مسئول(.
 هام جدا في  عملية االصالح االداري التي تسعي مؤسسات الرعاية التحول الرقمىومن ثم فان دور 

وف ساالجتماعية الي تحقيقها من خالل تطبيق متطلبات االصالح االدااري المختلفة داخل هذه المؤسسات لما 
ال ن وادخيم االداء وتدريب المسئولييحدثه في تحديث وتطوير النظام التشريعي والتنظيمي لهذه المؤسسات  و تقي

االساليب التكنولوجية الحديثة داخل هذه المؤسسات ايضا والقضاء علي الروتين ووضع اعضاء جدد من 
  لمجتمعالمسئولين والعاملين داخلها يحملون فكر جديد يتواكب مع التغيرات الجذرية السريعة التي طرات علي ا

تخاذ افي المساعدة علي  التحول الرقمىسهم يجية لتسهيل تلقي الخدمة كما ومدربين علي احدث النظم التكنولو 
تخاذ القرارات بناء علي االحتياجات الفعلية لهذه المؤسسات  والمسؤلين فيها والتي تعمل علي تطورها في ا

لين العامين و قرراراتها فتحقيق االصالح االداري داخل مؤسسات الرعاية له دور في تدعيم قدرات ومهارات المسئول
ل مع واكسابهم العديد من الخبرات التي تساعدهم في تقديم الخدمات الي افراد المجتمع بصورة افضل والتعام

ت المشكالت التي تطرأ علي هذه المؤسسات فجاة والمساهمة في مساعدة اكجهزة الحكومية االخري بالبيانا
 ات المتصلة بها.والخدمات التي تسهم في تقديم المجتمع في كافة القطاع

سهم في دعم وتحقيق متغيرات اإلصالح ي المختلفة من خالل ابعادها التحول الرقمى ومن ثم فإن
 اإلداري من خالل هيكلة الخطوات للنهوض بمؤسسات الرعاية االجتماعية إداريًا.

 : المتصلة ) تحليل واستنتاج(راسات ثانيًا :الد
 :تحول الرقمىبال الدراسات المتعلقة (أ)

التطور التقني الكبير الذى طرأ علي السلوك االنساني التعرف على  :  (Maurice,2000)دراسة هدفتاست
 توافر البيئة الرقميةارتفاع معدل االستخدام لألنترنت و ان الدراسة إلى  :وتوصلت, واتجاهه نحو البيئة الرقمية

يرات العصر ومتطلباته لتحقيق نظام سيساعد في تطوير السلوك االنساني بما يتوافق مع طبيعة متغ المتاحة
التعمرف على العمليات على  (2000 ,)حاوي  أكدت دراسة,بينمافي المعرفة او في االدارةرقمي فعال سواء 

التطويرية التي تمت في كتابة عدل الرياض الثانية وتأثيرهما علمى تحسين الخدمات فيها من خالل التعرف على 
التطويرية وقد ريب الموففين وأهم المعوقات التي تواجه تطبيق العمليات وتد تحول الرقميمدى استخدام ال

فى حين ,ابة العدل أدى إلى تحسين خدماتهافي أعمال كت تحول الرقميالدراسة الى أن استخدام ال :توصلت
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( التعرف على مدى توفر متطلبات نجاح مشروع الحكومة االلكترونية في 2006 ,شارت دراسة )الغوطيأ
الى ضرورة  :من خالل تحليل اراء بعض العاملين في االدارات العليا للوزارات الفلسطينية وتوصلت فلسطين

مشاركة االدارات العليا في الوزارات المختلفة في التخطيط والتحضير لمشروع الحكومة االلكترونية, وضرورة 
لى أهمية وجود متخصصين في التأكيد ععلى ( 2010,اليحمدي)دراسة أكدت  حيثو تنمية الكفاءات البشرية.

الي ان  :وتوصلتتقنية المعلومات, وإسناد المهمات إليهم حسب مجاالت العمل المناسبة لمهاراتهم ومؤهالتهم, 
( 2015 ,دراسة ) مطر وضحتأو ذلك يساهم هؤالء في تحقيق التحّول الرقمي بالمؤسسة, ومن َثمَّ تحقيقه بالدولة.

لرقمي وتأثير الثورة التي احدثها االندماج الرقمي "التقارب الرقمي" ولم تترك تسليط الضوء على تبعات التحول ا
دث تغييرا حمن جوانب حياتنا العملية, وال حتى أبسط ممارساتنا اليومية, دون أن تمسها في الصميم, وت جانباً 

يساهم في تطوير  وتوصلت: الدراسة الى ان التحول الرقميعليها حتي وصلت الي السلوك والممارسات اليومية 
المحطات والشبكات الداخلية من خالل استغالل المكاسب الرقمية وسن القوانين والتشريعات لتنظيم المستجدات 

إلى  (2016 ,)محمودشارت دراسة فى حين أ, في االتصاالت التي ستنتج عن التحول الرقمي في كافة المجاالت
لمتخصصين في مجال اآلداب والعلوم اإلنسانية من أعضاء هيئة معرفة روافد ومكونات الثقافة المعلوماتية لدى ا

اتجاهاتهم البحثية التي تولدت لديهم بعد التحول الرقمي من خالل إجابتهم المدرجة و التدريس بكلية اآلداب بقنا, 
التدريس  الدراسة إلى أن ازدياد الثقافة المعلوماتية  لدى أعضاء هيئة :وتوصلتفي االستبانة التي وزعت عليهم, 

بكلية اآلداب بقنا حيث تمثلت أول دوافع التعامل مع مصادر المعلومات الرقمية إلعداد ورقة بحث في المقام 
اكول, كما أنه توجد فروق بين أعضاء هيئة التدريس اتجاه استخدام المصادر الرقمية للمعلومات وفقًا للسن 

على الموارد البشرية كأساس في التحّول  تعرف( ال(Sousa & Rocha2016دراسة أكدتو , والنوع والتخصم
الى أن فاعلية الحكومات اإللكترونية ونجاحها تقاس عن  :وتوصلتالرقمي, ومن أهم مؤشرات جاهزية الدولة له, 

 .طريق قياس مدى التفاعل واالستخدام من قبل اكطراف اكخرى التي تخدمها الحكومة اإللكترونية كاكفراد
ت مركز الكفاءة للتحول الرقمي في الشركا دور علي التعرف :((Müller,etal ,k2017دراسة وأستهدفت 

سة الدرا :الصغيرة والمتوسطة, وطبقت الدراسة علي عينة من الشركات الصغيرة والمتوسطة بألمانيا, وتوصلت
فر , حيث يو إلي  قيام مركز الكفاءة للتحول الرقمي بدور كبير لدي الشركات الصغيرة والمتوسطة اكلمانية

نما بي, قةمعلومات ودورات تدريبية عملية وبيئات اختبار ومشاريع تطبيقية للشركات الصغيرة والمتوسطة في المنط
داث التحول الرقمي في ضوء االستثمار في الفكر وتغيير السلوك كح إلى( 2017 ,شارت دراسة ) يونس, أحمدأ

شكل المستفيدين بن التطور التقني الكبير الحاصل لخدمة العمل, عن طريق االستفادة م تحول جذري في طريقة
ية أسرع وافضل وتوصلت: الدراسة الي ان التحول الرقمي يوفر إمكانات ضخمة لبناء مجتمعات فعالة, وتنافس

مستدامة, عبر تحقيق تغيير جذري في خدمات مختلف اكطراف من مستهلكين وموففين ومستفيدين, مع تحسين 
 ذ.التنفيو تهم عبر سلسلة من العمليات المتناسبة, مع إعادة صياغة اإلجراءات الالزمة للتفعيل تجاربهم وإنتاجي
( ضرورية التحول الرقمي لكافة المؤسسات التي تسعي الي التطوير   marten,2017دراسة ) وأوضحت

عني فقط تطبيق : الدراسة الي ان التحول الرقمي ال يوتوصلتوتحسين خدماتها وتسهيل وصولها للمستفيدين 
التكنولوجيا داخل المؤسسات بل هو برنامج شامل ويتناول طريقة وأسلوب العمل ليتم بطريقة أسهل واسرع ويحقق 

من نظم المعلومات والتحول الرقمى تحديد  (Tsekhovoy 2019) دراسةأستهدفت و مستوي االنجاز المطلوب. 
تدخل تقنية التحول الرقمي للمعلومات إلى السوق ي ان : الدراسة الوتوصلتالمداخل المنهجية والهيكلية  حيث
سيكون لتطوير أدوات اإلدارة الشاملة تأثير مضاعف على و تساعد على تعزيز البحث العلمي والتطوير  سوف

رؤساء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم, والمديرون ذوو الرتبة خاصة لجميع فروع االقتصاد الوطني 
لشركات الكبيرة ومكاتب تمثيل الشركات اكجنبية, والعلماء, والمعلمين, وطالب الدكتوراه المتوسطة , ورؤساء ا

دراسة استهدفت فى حين , وطالب الماجستير الذين يجرون دراسات في مجال إدارة المشاريع ونظم المعلومات
(Karl S. R, Wager, Maximilian2019 )صناعات التعرف علي كيفية بناء الشركات القائمة في ال

التقليدية قدرات ديناميكية للتحول الرقمي, وطبقت الدراسة علي تسعة مؤسسات صغيرة للكشف عن عوامل 
الدراسة إلي  :الطوارئ العامة التي تؤدي إلى بناء القدرات الديناميكية للتحول الرقمي وتمكينه وإعاقته, وتوصلت

لرقمية الجديدة في الحياة التنظيمية اليومية, والتي أن التحول الرقمي هو عملية مستمرة الستخدام التقنيات ا
 ,عليدراسة )استهدفت و , تعترف بالمرونة باعتبارها اآللية اكساسية للتجديد االستراتيجي لنموذج أعمال المنظمة

تنفيذه ومؤشرات قياسه بالمؤسسات  تتحليل طبيعة واهمية تفعيل اليات التحول الرقمي وبيان استراتيجيا( 2020
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حكومية ودورة في التطوير وتوصلت الدراسة الي اهمية التحول الرقمي في تحديث منظومة االدارة وتيسير ال
كدت أو االجراءات علي الممولين بما يسهم في تحفيز االستثمار وتشجيع المستثمرين علي التوسع في انشطتهم 

ريق التعرف على اكدوار التي تقوم عن ط استكشاف واقع التحول الرقمي,على ( 2020دراسة )البلوشية واخرون 
بها المؤسسات المختلفة في مجال التحول الرقمي والحكومة اإللكترونية, وتقييم مستوياتها في التحول, باإلضافة 
إلى التعرف على أبرز المشاريع المنفذة بها في هذا الجانب, تماشًيا مع التوجهات العالمية في المجال واعتمدت 

ج الوصفي النوعي, والمقابلة شبه المقننة كأداة رئيسة لجمع البيانات, بمساندة تحليل المحتوى الدراسة على المنه
للوثائق في هذا الجانب التي تم الحصول عليها من المؤسسات عينة الدراسة, لدعم النتائج التي تم الحصول 

قيام المؤسسات الى راسة الد :وطبقت الدراسة على أربع مؤسسات حكومية وتوصلت عليها عن طريق المقابلة
بجهود وأدوار واضحة للتحول رقمًيا, من توعية وتثقيف وتدريب وتكامل وجاهزية وغيرها, كما تفاوت مستوى 

 . المؤسساتداخل تلك التحول 
 

 الدراسات المتعلقة باإلصالح اإلداري: (ب)

اإلداري  وأثرها في اإلصالحالدراسة فهم اكساليب اإلدارية الوطنية   Howlett) ,2002دراسة  )استهدفت 
, وتوصلت إلي لتحديد وتصنيف اكساليب اإلدارية , والتي على أساسها يتم تطوير وتطبيق نموذج متعدد 

تقويم ووضع خطط إصالح إداري على (2003,الدقن)دراسة وأكدت المستويات لألساليب اإلدارية الوطنية .
اإلداري لم تحقق نتائجها وأثارها المنشودة لألسباب  فعالة, وتوصلت الدراسة إلي أن معظم خطط اإلصالح

 ,اآلتية: عدم التنسيق بين اكطراف. سيطرة الطابع المركزي .عدم وجود إستراتيجية فعالة تشمل أهداف واضحة
(:تقويم برنامج اإلصالح اإلداري بديوان الضرائب لتدعيم االيجابيات  2004,أحمد)دراسة استهدفت فى حين 

وتوصلت الدراسة إلي تحقيق الفروض الخاصة بالدراسة وخاصة االهتمام  بيات في المؤسسات,وتالفي السل
بتوفير وتحديث طرق جمع المعلومات وحفظها واسترجاعها, وقد أكدت الدراسة علي ضرورة تحديث طرق جمع 

اصرة لإلصالح استعراض أهم االتجاهات المعإلى (:  2004,البرادعي )دراسة بينما أشارت ,البيانات وحفظها
اإلداري والجدل حولها من خالل دراسة التغيرات الحديثة في علم اإلدارة وكذلك ما تتطلبه مؤسسات الدولة من 
إصالحات داخلية أو تطوير وإصالح إداري شامل.وتوصلت الدراسة إلي تأثر التطور المشهود في حقل اإلدارة 

في النظريات االقتصادية والسياسية في أنحاء العالم, وأن  العامة وفي حركات وبرامج اإلصالح اإلداري بالتطور
االتجاه في حركات اإلصالح اإلداري هو بمثابة تطبيق لمبادئ الحكم الرشيد من سيادة النظام والشفايية 
والمساءلة والمشاركة. وأكدت الدراسة علي ضرورة تعامل اإلدارة العامة مع المواطنين كمواطنين , عدم إغفال 

هات الجديدة في اإلدارة العامة والتي تؤثر علي قرارات اإلصالح اإلداري ,ضرورة االهتمام باإلصالح االتجا
التعرف علي تأثير  :)Taliercio, 2004دراسة ) استهدفتو  ,اإلداري لالرتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين

فيا والمكسيك وبيرو وفنزويال(, وتوصلت إلي منح الحكم الذاتي على أداء هيئة اإليرادات في أمريكا الالتينية )بولي
سلطات اإليرادات الحكم الذاتي واالستقاللية اإلدارية يجعلها أكثر فَعالية ونزاهة وكفاءة , كما توصلت الدراسة إلي 

دراسة:  استهدفتفى حين  وجود صلة بين تصورات المصداقية واكداء واستقاللية الوكالة )سلطات اإليرادات(.
(5200, Lianjie Ma, et al(:    تحديد مردود استخدام اإلصالح اإلداري في تحقيق التنمية االقتصادية في

الصين, وتوصلت الدراسة إلي أن مبادرات الحكومة اإللكترونية الصينية أفضل وسيلة تهدف إلى دعم التنمية 
تزود الحكومة المركزية بالمعلومات االقتصادية من خالل إدارة تتسم بالشفايية والالمركزية, وفي نفس الوقت 

دراسة استهدفت بينماوالقدرة على العمل بكفاءة , مراقبة وتوجيه النشاط االقتصادي على مستوى أكثر تجريدية.
(Hai Lim,2007 ) التعرف علي كيفية تحسين اكداء اإلداري بماليزيا وخطوات اإلصالح الالزمة, وتوصلت :
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لموففين العموميين هو أكثر أهمية وأكثر صعوبة من تحسين قدراتهم , كما أوصت الدراسة إلي أن تحسين إرادة ا
بوجوب تغييرات في استراتيجية اإلصالح وتدابير لتحسين كل من قدرة وإرادة الموففين العموميين الالزمين لرفع 

التعرف علي دور Yungang Liu,2012)دراسة: )واستهدفت  مواجهة الضغوط المحلية والعالميةاكداء اإلداري ل
الدولة وأثره في التحضر المحلي واإلداري بمدينة هيبي , مقاطعة هينان بالصين , وتوصلت الدراسة إلي إن دور 
الدولة المحلية في إنتاج وتطوير الحيز الحضري الجديد هو دور مباشر وقوي من خالل اإلصالح اإلداري 

لنوع من التحضر والمدينة التي تسيطر عليها الدولة والحضري, كما توصلت إلي أن إحدى المشاكل في هذا ا
التعرف  :Cierco) ,2013دراسة )استهدفت فى حين و  يتمثل في عدم مراعاة احتياجات الناس بشكل كامل.

علي صعوبات إصالح اإلدارة العامة في مقدونيا , وتوصلت إلي مجال اإلدارة العامة مجااًل تتقدم ييه 
 .قتصادية والسياسية والثقاييةقدونيا , ويرجع ذلك إلي مجموعة من اكسباب االاإلصالحات ببطء شديد في م

:التعرف علي برنامج اإلصالح البيروقراطي الشامل الذي تم Wihantoro, etal al) ,2015دراسة )أشارت و 
الندونيسية(, تطبيقه على القطاع العام في إندونيسيا في أعقاب اكزمة االقتصادية اآلسيوية )مديرية الضرائب ا

وتوصلت الدراسة إلي أن برنامج اإلصالح البيروقراطي الشامل الذي تم تطبيقه عمل علي تنظيم الحالة لمديرية 
الضرائب اإلندونوسية نحو المزيد من الترتيبات التنظيمية البيروقراطية , كما أوصت الدراسة بعدم إهمال التأثيرات 

تصنيف نتائج  إلى Yousefi) ,2018دراسة ) أشارتو  طي الشامل.الثقايية عند إجراء اإلصالح البيروقرا
الدراسات التي ركزت على هذه اآلثار ودرست تأثير تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت على العناصر والمهام 
الحضرية وتأثير هذه التقنيات على اتجاه الالمركزية أو اتجاهات المركزية في البنية العمرانية الحضرية , 

لت الدراسة إلي أن وجهات النظر النظرية حول التأثيرات المكانية لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت على وتوص
البنية المكانية الحضرية يمكن تصنيفها إلى أربعة طرق: )أ( تأثيرات المركزية  ) ب( تأثيرات الالمركزية )ج( 

نخفض أو عدم وجود آثار. تشير النتائج أيًضا إلى اآلثار المزدوجة )كل من المركزية والالمركزية( ) د( تأثير م
٪(, ويؤكد بعضها على تأثيرات 33٪( والتأثيرات المزدوجة )42أن معظم الدراسات ركزت على الالمركزية )

٪(, كما خلصت دراسات قليلة إلى أن تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ليس لها أي تأثير على 16مركزية )
٪(. بشكل عام, يمكن أن نتوصل إلى أن غالبية العلماء لديهم 9أو آثارها ال يكاد يذكر )الهيكل المكاني للمدن 

استهدفت بينماإجماع على أن تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت يمكن أن تؤثر على الهيكل المكاني الحضري.
ت :تحديد آثار إصالحات سوق العمل علي معدالRichard Agénor & Yoong Lim) ,2018دراسة )

البطالة والنمو والرفاهية االجتماعية في أمريكا الالتينية , وتوصلت الدراسة إلي أنه اإلصالحات الفردية قد تولد 
آثار متضاربة على النمو والرفاهية على المدى الطويل, حتى في وجود العوامل الخارجية اإليجابية للسياسات , 

وض من العمالة المؤهلة وارتفاع معدالت البطالة على المدى كما يؤدي انخفاض تكاليف التدريب إلى زيادة المعر 
 الطويل.

 التعليق علي الدراسات السابقة:
 التحليل واالستنتاج: -أ

من خالل عرض الدراسات السابقة واستقرائها وهي الدراسات التي اعتمدت عليها الدراسة الحالية 
 والمرتبطة بها يمكن مالحظة ما يلي:

االصالح االداري ودوره المحوري الذي يجب  في تحول الرقمىالدراسات الي اهمية الاشارت الكثير من  -1
 (Monica Escaleras, 2017) ( ودراسة Rajeev.K. Goel, et al 2017االستفادة منه مثل دراسة )

 (Hing-Hailim, 2007)ودراسة 
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 Michaelعالممة مثممل دراسممة )اشممارت الكثيممر مممن الدراسممات ان االصممالح االداري ادي نتممائج ايجدابيممة وف -2
Howlett, 2002( ودراسة )Lianjiema, et al, 2005( ودراسة ,)Teresacierco, 2013.) 

اشارت ايضا الكثير من الدراسات ان هناك قصور في تطبيق االصالح االداري مما له من عواقب علي  -3
-Pierreودراسة )(, Yulian wihantoro, 2015المؤسسات الرعاية االجتماعية مثل دراسة )

Richard Agenord King young Lim, 2018.) 
مجاالت الخدمة االجتماعية ومؤسسات الرعاية االجتماعية في مصر والعالم بضرورة تطبيق  اهتمام جميع -4

لالستفادة منها في تحقيق االصالح االداري بمؤسساتها واشارت الدراسات مثل  تحول الرقمىال
(Doioresjmenez-Rubiod PilarBarcia Gomez, 2017.) 

 (, ودراسة مروة Renaud Foucart & Chenywan, 2017ودراسة )
 ,Yobin Zhang( ودراسة )YiDing, 2018( ودراسة )2011( ودراسة قوت القلوب )2016خيري )

 (.Margar et S.windestar, 2018ودراسة )  (2018
 ة:وجه االتفاق بين الدراسة الحالية والدراسة السابقا -ب

له دور كبير في مختلف دول العالم لما تقدمه باشكالها  تحول الرقمىتوصلت الدراسات السابقة ان ال -1
 المختلفة في عمليات االصالح االداري ينبغي االستفادة منه.

سات السابقة ان عملية االصالح االداري في مؤسسات الرعاية االجتماعية تحتاج الي تغيير توصلت الدرا -2
 ريعات والرؤية العامة للقضاء علي نواحي القصور والخلل في هذه المؤسسات.في التش

ساعد مؤسسات الرعاية االجتماعية في تحديد االحتياجات ل الرقمى يالتحو توصلت الدراسات السابقة ان  -3
 واالمكانيات والموارد والتعامل علي اساسها التحقيق االصالح االداري والتنظيمي فيها.

حقق وحده جميع المتطلبات راسات السابقة ان ما تقوم به مؤسسات الرعاية االجتماعية ال ياكدت الد -4
 واالستفادة منها في عملية االصالح. التحول الرقمىاالصالح االداري بها تطبيق 

االصالح االداري لتحقيق االهداف في تطبيقة ب مرتبط لرقمىاالتحول  توصلت الدراسات السابقة ان -5
 في كافة المجاالت المختلفة في المجتمع.المطلوبة 

 وجه االختالف بين الدراسة الحالية والدراسات السابقة:أ -جـ
فقط او االصالح االداري فقط في التعامل مع  التحول الرقمى ات السابقة علي دورركزت معظم الدراس -1

 االهداف بجودة عالية.مؤسسات الرعاية االجتماعية والمسئولين والعاملين بها دون دمجهم لتحقيق 
السابقة اعتمدت علي التعرف علي الصعوبات التي تعوق االصالح اإلاداري في المؤسسات  ان الدراسات -2

 او الدول ولم تعمل علي حلها وتقويمها.
التخطيط التحول الرقمى فى عتبر هذه الدراسة علي حد علم الباحث من الدراسات الهامة التي تتناول ت -3

 صالح االداري بمؤسسات الرعاية االجتماعية.لتحقيق اال
اسة الحالية سوف تعمل علي تحقيق متطلبات االصالح االداري من تطوير استخدام اكساليب كما ان الدر  -4

ات التكنولوجية الحديثة والقضاء علي الروتين واالصالح التشريعي والتنظيمي وتنمية قدرات ومهار 
 .التحول الرقمىعاية االجتماعية في وجود تطبيق المسئولين والعاملين بمؤسسات الر 

ساهم في تحقيق االصالح االداري والقابل ت همقترحخطة وف تعمل علي الدراسة علي التوصل الي كما س -5
 للتنفيذ بهذه المؤسسات.
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 ستفادة الدراسة الحالية من الدراسة السابقة:ا -د
 الداري تعتمد علي الدراسات السابقة وليست الكتاباتا واالصالح التحول الرقمى تكوين خلفية نظرية عن -1

 النظرية فقط.
سات السابقة الباحث في صياغة مشكلة الدراسة وصياغة االجراءات المنهجية لها وخصوصا ساعدت الدرا -2

 تحديد ادوات الدراسة للدراسة.
دي الي تفاقم االصالح ستفاد الباحث من معطيات الدراسات السابقة في تحديد اهم العوامل التي تؤ ا -3

 االداري وتعرقله في تحديد حجم المشكلة علي المستويين المحلي والعالمي.
التحول عرف الباحث ايضا من خالل الدراسات السابقة علي اهم الطرق التي تزيد او تحد من تطبيق ت -4

 االصالح االداري بمؤسسات الرعاية االجتماعية. حقيقفي ت الرقمى 
ر كبير في عمليات االصالح له دو التحول الرقمى احث من عرض الدراسات السابقة ان استفاد الب  -5

 االداري من حيث التعرف وتحديد االمكانيات واالحتياجات ومعرفة القصور والسعي الي مواجهته.
  ًصياغة مشكلة الدراسةثالثا :: 

 لرقمي وقدرته في تحقيقمن خالل العرض السابق والذي كشف لنا عن قيمة واهمية استخدام التحول ا
يب العديد من اكهداف في كافة المجاالت والتي قد تعجز عن تحقيقها بنفس السرعة والكفاءة والسرعة أسال

ز د ركائوأدوات أخرى تقليدية, وفي إطار أهمية مؤسسات الرعاية االجتماعية وما تقدمة من خدمات باعتبارها أح
 المجتمع, 

يز وتطوير جودة المؤسسات في الدولة علي مختلف انواعها من خالل فالتحول الرقمى يعمل علي تعز 
 االصالح االداري للمؤسسات واالجهزة القائمة عليها.

فنجد ان خطط االصالح االداري قد احتوت علي عدد كبير من عناصر االصالح سواء البشرية او 
ي وير علت االجتماعية المسئولة عن التطالمادية ولكن المشكلة تكمن هنا في التنفيذ اوفي عدم القدرة المؤسسا

 (16, ص,2004) الدقن,,ادارة التغيير بشكل كفء وعي تذويب المقاومة للتغيير.

في  ويسهم االصالح االداري في مؤسسات الرعاية االجتماعية في تحقيق التنمية المنشودة في المجتمع
 علميا.ية المسئولية والعاملين فيها مهاريا و واالستفادة من ابعاده المختلفة وتنمالتحول الرقمى فل تطبيق 

ييعتبر االصالح االداري دعامة رئيسية تعتمد عليها مؤسسات الرعاية االجتماعية في انشطتها 
ديها لبشرية االقتصادية واالجتماعية والتعليمية ومختلف مجاالتها النها تضع النظام السليم الستثمار الموارد ال

 (25, ص ,2007)ابو النصر,  اد المجتمع من خالل القضاء علي الفساد.واشباع االحتياجالت الفر 
سات ومن هنا فالتحول الرقمى أحد االنظمة التي تمكن ان تساهم بشكل فعال في تحقيق االصالح االداري بمؤس
قد مع الرعاية االجتماعية نظرا الن تقديم الخدمات في فل التحول الرقمى  يكون االصالح االداري اسهل وغير

ن لقول امن خالل توافر البيانات عن المؤسسات والمسئولين والعاملين بها واالدارة التابعة لها ويذلك يمكن ا
ت لمؤسسااالصالح االداري في مؤسسات الرعاية االجتماعية يسهم اسهاما فعاال في توجيه السياسة العامة لهذه ا

لخدمة صورها والحرية وتحسين نوعية الحياة لمتلقي امن خالل تطبيق العدالة االجتماعية والديمقراطية بشتي 
 (.  31, ص, 2015,) حمزة ودفع عملية التنمية في المجتمع.

دراسة ول الوتأسيسا علي ما سبق يمكن صياغة مشكلة الدراسة الحالية في القضايا التالية التي تحا
 االجابة عليها:

االجتماعية لماهية التحول الرقمى لتحقيق ما مدي ادراك المسئولين والعاملين بمؤسسات الرعاية  -1
 االصالح االداري.
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 ما مدي قدرة التحول الرقمى وابعادها المختلفة علي تحقيق االصالح االداري في مؤسسات الرعاية -2
 االجتماعية.

 ما المتطلبات التي تنقم مؤسسات الرعاية االجتماعية من وجهة نظر المسئولين والعاملين لتحقيق -3
 ري بها.االدااإلصلح 

 ما مدي قدرة االصالح االداري  وابعاده للقضاء علي الفساد داخل مؤسسات الرعاية االجتماعية. -4

ما هي الصعوبات التي تواجه تحقيق االصالح االداري بمؤسسات الرعاية من قبل المسؤولين  -5
 والعاملين.

 ؤسسات.الوصول الي خطة عمل مستقبلية مقترحة لتحقيق  االصالح االداري في هذه الم -6

 : أهمية الدراسة: رابعاً 
اري تساير هذه الدراسة االهتمام العالمي والمحلي لتطبيق التحول الرقمى لتحقيق االصالح االد -1

 داخل اجهزة الدولة ومؤسساتها ككل ومنها مؤسسات الرعاية االجتماعية.

ق مراعاة يعد االهتمام بدراسة التحول الرقمى توجيه تسعي المجتمعات الي تطبيقه مما يحق -2
 االحتياجات من قبل المسئولين.

لين يمثل االصالح االداري بمؤسسات الرعاية االجتماعية التزاما مجتمعيا يقع علي عاتق المسئو  -3
 واالجهزة التنفيذية والتشريعية والمؤسسات المختلفة واالهلية والحكومية.

داري نه لتحقيق االصالح االاهتمام مهنة الخدمة االجتماعية بتطبيق التحول الرقمى لالستفادة م -4
 بمؤسسات الرعاية االجتماعية.

ن متأتي اهمية هذه الدراسة باعتبارها ضرورة اقرتها واكدت علي اهمية اجرائها نتائج العديد  -5
 يقه فيالبحوث والدراسات في اطار مهنة الخدمة االجتماعية والتي تناولت التحول الرقمى وامكانية تطب

ات تفادة منه.ندرة الدراسات والبحوث التي تناولت االصالح االداري بمؤسسالمجاالت المختلفة لالس
 الرعاية االجتماعية في حدود علم الباحث.

انطالقا من االهتمام بتطبيق التحول الرقمى لتحقيق االصالح االداري بمؤسسات الرعاية  -6
عية ومن ضمن االجتتماعية وما سوف يعود علي المجتمع من تنمية في قطاع الرعاية االجتما

ل االهتمامات االحالية في التخطيط االجتماعي باعتبار ان التخطيط االجتماعي اسلوب يعمل علي نق
 المجتمع من وضع الي وضع افضل منه.
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 كما ان دراسة التحول الرقمى تم تطبيقها يسهم بالضرورة في توفير معلومات حقيقية لكيفية  -7
 الح االداري بمؤسسات الرعاية االجتماعية.استخدامها لالستفادة منها في عملية االص

يق يتطلب واقع العمل من قبل مؤسسات الرعاية االجتماعية مزيدا من الخطط التي من شانها تحق  -8
 االصالح االداري بها في كافة مجاالتها.

 خامسًا أهداف الدراسة:
 في مؤسسات الرعاية االجتماعية. تحول الرقمىتحديد مستوى أبعاد ال (1

 توى أبعاد تحقيق اإلصالح اإلداري في مؤسسات الرعاية االجتماعية.تحديد مس (2

 تحديد أبعاد تطوير مؤسسات الرعاية االجتماعية. (3

فممي تحقيممق اإلصممالح اإلداري بمؤسسممات الرعايممة   التحممول الرقمممى تحديممد الصممعوبات التممي تواجممه اسممتخدام (4
 االجتماعية.

حقيمممممق اإلصمممممالح اإلداري بمؤسسمممممات الرعايمممممة فمممممي ت تحمممممول الرقممممممى تحديمممممد مقترحمممممات تفعيمممممل اسمممممتخدام ال (5
 االجتماعية.

فممممي تحقيممممق اإلصممممالح اإلداري  تحممممول الرقمممممىالالتوصممممل إلممممى خطممممة مسممممتقبلية مقترحممممة لتفعيممممل اسممممتخدام  (6
 ية.بمؤسسات الرعاية االجتماع

 سادسًا:  فروض الدراسة:
عيـة لرعايـة االجتمافـي مؤسسـات االتحـول الرقمـى الفرض األول: " من المتوقع أن يكون مستوى أبعاد  (1)

 من خالل المؤشرات التالية:هذا الفرض  ويمكن اختبار مرتفعًا ":

 .المؤشرات البشريه .1

 المؤشرات التقنية .2

 المالية.المؤشرات  .3

 المؤشرات التشريعة .4

 المؤشرات الثقايية .5
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ة الفـرض الثــاني: " مــن المتوقــع أن يكــون مســتوى أبعــاد تحقيــق اإلصــالح اإلداري فــي مؤسســات الرعايــ (2)
 جتماعية متوسطًا ":اال

 من خالل األبعاد التالية:هذا الفرض  ويمكن اختبار
 التطوير التنظيمي. .1

 إدارة الجودة الشاملة. .2

 تقييم اكداء. .3

 التدريب. .4

  .الفرض الثالث: " من المتوقع أن يكون مستوى أبعاد تطوير مؤسسات الرعاية االجتماعية متوسطاً  (3)

 اد التالية:من خالل األبعهذا الفرض  ويمكن اختبار
 سهولة الوصول إلى الخدمة. .1

 مالئمة الخدمة. .2

 االستجابة. .3

 الكفاءة. .4

 العدالة. .5

 الرضا عن الخدمة. .6

 الشفايية. .7

داري وتحقيمق اإلصمالح اإلالتحمول الرقممى توجد عالقة طرديمة تأثيريمة دالمة إحصمائيًا بمين الفرض الرابع: "  (4)
 ". بمؤسسات الرعاية االجتماعية

اية وتطوير مؤسسات الرع التحول الرقمى القة طردية تأثيرية دالة إحصائيًا بينتوجد عالفرض الخامس: " 
 .االجتماعية

 -لدراسة :ل ى الضابطمفاهيماإلطار الًا: بعاس
 -:Digital transformation: مفهوم التحول الرقمي  -1

عتمد نموذج عمل يانه عملية انتقال الشركات إلى ب Digital transformation يعرف التحول الرقمي         
يمة قتزيد من  صعلى التقنيات الرقمية في ابتكار المنتجات والخدمات, وتوفير قنوات جديدة من العائدات وفر 

 )20ص ,2018,خالد  البار,)(منتجها.
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نتقال من نظام الإلى: "ا  or Transformation Digital Digitization يشير التحول الرقميكما   
وعة ت العمل, في ضوء مجمالت في جميع مجاتصاالالقائم على تكنولوجيا المعلومات وا رقمي متقليدي إلى نظا

امج للتحول الرقمي, و نشر ثقافة التحول الرقمي, وتصميم البر  استراتيجيةمن المتطلبات المتمثلة في وضع 
 .التشريعيةو منية, كلتقنية, واإلى المتطلبات البشرية, وا باإلضافةالتعليمية الرقمية, وإدارة وتمويل التحول الرقمي, 

 .(20,ص,2020,امين )
 علوماتالتحوالت الرقمية بانها مرحلة االنتقال من المعلومات الورقية محدودة التوزيع الى المتعرف و 

 )نيةااللكترو و الى الحالة الرقمية حولنا تقريبا يتحول تدريجيا  ءشيالرقمية العالمية واسعة االنتشار, حيث ان كل 
 (.113,114ص ص ,2015,هاديعبد ال

ي على انه التحول في اكساليب التقليدية إلى نظم للحفظ اإللكترون ايضا كما عرف التحول الرقمي
ع ناسب ملمصادر المعلومات المختلفة, وهذا التحول يتطلب التعرف على الطرق واكساليب القائمة واختيار ما يت

حفظ  تيسير عملية من خاللرا ضروريا لحل الكثير من المشكالت البيئة الطالبة لهذا التحول وأصبح التحول أم
 (Odis,2014,p,65) واسترجاع مصادر المعلومات.

 االجرائي للتحول الرقمي: تعريفال 

ت في ابتكمار المنتجما عملية انتقال القطاع الحكومي او الخاص الي نموذج عمل يعتمد علي التقنيات الرقمية .1
 .والخدمات

 .غيلية وينظمها مما يوفر التكلفة والجهد بشكل كبير يحسن الكفاءة التش .2

 .عمل على تحسين الجودة وتبسيط االجراءات للحصول على الخدمات المقدمة للمستفيديني .3

 .خلق فرص لتقديم خدمات مبتكرة وابداعية بعيدا عن الطرق التقليدية في تقديم الخدماتي .4

نطاق أوسع والوصول المي شمريحة اكبمر ممن العممالء  يساعد المؤسسات والشركات علي التوسع واالنتشار في .5
 والجمهور.

 مفهوم التخطيط: -2
 ويشير التخطيط في معجم اللغة العربية علي انه:

 ب ,بيةمجمع اللغة العر ) وضع خطة مدروسة للنواحي االقتصادية والتقليمية واالنتاجية وغيرها للدولة.
 (39ص س,

قة الي دراسة جميع الموارد واالمكانيات المتاحة في المنطكما يعرف علي انه اسلوب او منهج يهدف 
لي مدخل ا,  خميس) او االقليم او الدولة ومن ثم استخدامها استخداما يتمشي واحتياجات وتطلعات المجتمع.

 (13,, صتخطيطال
 كما يعرف التخطيط ايضا: بانه عملية اختيار وتصميم خطة عمل عقالنية للنهوض بالمستقبل من اجل

ي صالح االجتماعي بما في ذلك تنمية وتوسيع وتنسيق الخدمات والسياسات االجتماعية علي كل من المستو ال
 .Honolulu, H.,et al: 2003, P:(10))  المحلي والمجتمعي
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 .Radha, R, 2007, P:(1)) كما يشير التخطيط الي انه عملية بناء مصداقية وادارة الخدمات والمنافع.
ة وع من العمل التعاوني الشامل الذي يقوم علي المنهج العلمي في البحث بقصد رسم خطويعرف ايضا بانه ن

 .( 55, ,ص2011,ناجي ) قابلة للتنفيذ في حدود االمكانيات والموارد القابلة لالستثمار.
 
 

 )في ضوء الدراسة( ويمكن وضع تعريفا اجرائيا للتخطيط كاالتي:
 ماتيةضامن من خالل عدة اصالحات تشريعية وهيكلية وادارية ومعلو تحديد اكهداف المستقبلية لمديرية الت. 

 . وضع خطة لتحقيق هذه االهداف وتقويم الوسائل المنجزة لهذه االهداف 

 حة.واجراء اختيارات علي تنفيذ هذه االعمال بطريقة علمية مناسبة في ضوء االمكانيات والموارد المتا 

 ط من البداية حتي النهاية.مع مراعاة الزمن المحدد لعملية التخطي 

 مفهوم االصالح االداري: -3
اصبح مصطلح االصالح االداري من اكثر المصطلحات شيوعا في دول العالم بصفة عامة وفي الدول 

د ان النامية بصفة خاصة وذلك لالحساس بالحاجة الي احداث تغيير وتطور في االجهزة االدارية القائمىة فنج
ة كنولوجياجة الي التطور وتحسين كفاءة االدارة بها حتي نواكب المتغيرات والظروف التحبالدول المتقدمة تشعر 

 الدول وتطويعها لخدمة االدارة وفي الدول النامية اصبح االصالح االداري ضرورة الن الجهاز االداري في هذه
 يضطلع بمسئولية تحقيق التنمية الشاملة.

 ويعرف االصالح االداري علي انه:
تنمية قيق التنظيم الجهاز االداري للدولة للقيام بوفائفه علي ضوء االمتغيرات الجديدة الهادفة لتح اعادة

 المجتمعية.
كما يعرفها ايضا علي انه تغيير اصيلل في اسلوب العمل في التنظيم وفي عمل االشخاص وفي نظرة 

الروح والفكر وانماط السلوك  يالناس لكل هذه االمور بما يعني تحويل كامل في الخطط وتغيير جوهري ف
 (19, , ص2010, ,علي) البشري لتحقيق التنمية االدارية االداري وتنظيم عمل العنصر

كما يعرف االصالح االداري ايضا علي انه جهد سياسي واداري واقتصادي واجتماعي وثقافي واداري 
 قدرات ساليب واالدوات تحقيقا لتنميةالهادف الحداث تغيرات اساسية ايجابية في السلوك والنظم والعالقات وا

لطيب ا )وامكتنيات الجهاز االداري للدولة بما يؤمن له درجة عالية من الكفاءة والفعالية في انجاز اهدافه.
 (21,ص,1984,

ويعرف ايضا االصالح االداري علي انه جهود جزئية ترميمية محدودة لمعالجة حالة خلل او قصور 
 .(37,, ص2010 ,منصور  )ة. مظمحدودة داخل اطار المن

كما يعرف بانه وسيلة تهدف الي معالجة الحاالت المرحلية التي تصيب التنظيم الوفيفي للجهاز 
 ) تمع.ل المجالحكومي بنية اعادة مقوماته المادية والبشرية الي حالتها السليمة الداء الوفيفة المنوطة به من قب

 .(262,)ص 2011,حشيش
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 لحديثة _ جيا انظيمي من " الهيكل التنظيمي واللوائح والقواعد _ الموارد البشرية التكنولو تلاستخدام التطوير ا
 القوانين والتشريعات " لزيادة فاعلية المؤسسة وتحسين قدراتها علي حل المشكالت.

 عفك ر استخدام إدارة الجودة الشاملة لتحقيق اكهداف المنشودة والعمل علي تطوير الخدمات المقدمة وكذل 
 كفاءة المسؤولين.

 . التخطيط لمقابلة عدم الكفاءة من خالل تقييم اكداء 

  استخدام التدريب من أجل إحداث تغييرات في معلومات وخبرات ومهارات وسلوكيات واتجاهات اكفراد
 لمقابلة االحتياجات المستقبلية وذلك من أجل تحسين وتطوير اكداء وتحقيق اإلصالح اإلداري.   

 علي اكساليب والتقنيات الحديثة . داالعتما 

 .العمل علي إيجاد إدارة ذو كفاءة عالية قادرة علي التغيير والتحسين والتطوير 

 .تطوير مخطط يشمل كل النظام اإلداري من " لوائح وأساليب وأدوات وموارد بشرية 

 لرعاية االجتماعية:مفهوم مؤسسات ا -4
ق ه اتفاجتماعية منذ وجد االنسان اال ان االتفاق لم يواكبالاعلي الرغم من االتفاق علي قدم الرعاية 

رعاية علي تحديد مفهوم الرعاية االجتماعية شكال ومضمونا ويرجع ذلك الي حداثة العهد بالدراسة العملية لل
يها االجتماعية الي جانب تعدد المجاالت التطبيقية لها واختالف مضمونها باختالف المجتمعات التي نشات ف

ها ي تخدميرها بايدولوجية وفلسفة تلك المجتمعات والتي علي اساسها تختلف البرامج واالساليب والفئات التثاوت
 وييما يلي:

عي ر تعرف الرعاية االجتماعية لغويا كما جاء علي لسان العرب انه مشتق من )رعي( )راع( وان الراعي مصدر 
رعي يرعي بمعني الحفظ او الكفالة او  نالكأل ونموه وبذلك فان مصطلح الرعاية لغويا مشتق م

 .(14, , ص2010)على,المسئولية.
و ( والتي تعني باالجنبية التحسين ا(Social Welfareوالرعاية االجتماعية هي ترجمة عربية لكلمة

 (Welfare)تعني الشئون االنسانية واالجتماعية العامة. تعني العمل الطيب بينما كلمة  االثراء وكلمة 
(Jonsson , 2001, P,3). 

 الفراداوتعرف الرعاية االجتماعية اصطالحا بانها نسق منظم من الخدمات واالجهزة التي يتم اعدادها لمساعدة 
نهم والجماعات عاي تحقيق مستويات مناسبة للصحة والمعيشة وتدعيم العالقات الشخصية واالجتماعية بما يمك

 ص ,2009, علي) هم بما يتماشي مع احتياجاتهم ومجتمعاتهم.تامن تنمية من تنمية قدراتهم وتحسين مستوي حي
,49 ). 

وتعرف ايضا الرعاية االجتماعية علي انها مرادف لكلمة الرفاهية مع اضافات بسيطة ميزت فهمها 
 اتتواله ة التيللرعاية اذ يري انها هذا الكل من الجهود والبرامج والخدمات العالجية والوقائية واالنشائية المنظم

اد االفر  المؤسسات الحكومية واالهلية والدولية لمواجهة حاجات االفراد الضرورية الحالية والمستقبلية لتحقيق
 .(15, , ص2009 ,عيوش , الزعنون )المجتمع النمو والرخاء االنساني والوصول الي حياة فضلي.
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لي ماعية التي تعمل عتجويعرفها محمد بدوي الرعاية االجتماعية علي انها تشمل كافة المنظمات اال
عية االرتقاء بحياة االنسان وتضم مؤسسات التعليم والصحة والخدمات االطفال والشباب والمساعدات االجتما

 ص ,2002علي,) والتامينات االجتماعية ورعاية الفئات الخاصة والتدريب واالرشاد االسري وبرامج التدريب.
,23 ) 

ة سات خاصة بها تحدد خدماتها وبرامجها بما يتفق مع فلسفسؤ وتمارس الخدمة االجتماعية عادة في م
ا المؤسسة لتحقيق خدماتها للمجتمع فهي مؤسسات قامت اساسا علي تقديم خدمات اجتماعية للمواطنين افراد

وجماعات او مجتمعات ومن امثلها مؤسسات الضمان االجتماعي ورعاية االحداث ورعاية المسنين ومكاتب 
 ة بهذهالمدرسية وخدمات تعليمية وعمالية وتاهيلية وتشغيلية حيث توجد الخدمة االجتماعي ةيالخدمة االجتماع

 .( 389,, ص2002,توفيق ) المؤسسات بهدف تحسين الخدمة االساسية للمؤسسة نفسها.
كما تعرف مؤسسات الرعاية االجتماعية أنها عبارة عن وحدات اجتماعية تم بناؤها بشكل مقصود 

 ) معينة من خالل تقديم الخدمات لألفراد لمساعدتهم على اشباع احتياجاتهم وحل مشكالتهم. لتحقيق أهداف
 (68,, ص2004 ,محمد

 وتعرف مؤسسات الرعاية االجتماعية علي انها:
تتكون من مجموعة افراد لتحقيق اهداف معينة لها صفة او عملية او اقتصادية تعود بالنفع علي 

 (123السكري ,  ص  ) قصد الربح. المجتمع او علي اعضائها دون 
 ويمكن تعريف مؤسسات الرعاية االجتماعية كاالتي: )في ضوء الدراسة(

 هى المؤسسات التى تقدم خدماتها للمواطنين فى الجتمع . .1

 تقوم هذه المؤسسات بدورها فى حالة عجز المؤسسات الحكومية  من القيام بمهامها الوفيفية. .2

 ة لسهولة وصول الخدمة الكبر عدد ممكن من المواطنين.ثيتعمل على استخدام اساليب حد .3

 :للدراسة المنهجية اإلجراءات: اً ثامن
 أواًل: نوع الدراسة:

 تصمور دقيقمة معلوممات علمي الحصمول خاللهما ممن يمكمن التمي الوصمفية الدراسمات ممن الدراسمة همذه تعد
 صممفة عليمه تغلمب موقممف أو معينمة مخصمائ تقريممر علمي تقموم والتممي فمواهره, تحليمل فممي وتسمهم وتشخصمه الواقمع

تسممتهدف تحديممد إسممهامات التحممول الرقمممى فممي تحقيممق اإلصممالح اإلداري بمؤسسممات  الحاليممة الدراسممة, لممذا فالتحديممد
 ي واإلطمار النظمر في هذا الوصف والتحليمل بمعطيمات الدراسمات السمابقة الرعاية االجتماعية, من خالل االستشهاد 

 المرتبط بموضوع الدراسة.
 : المنهج المستخدم:اً ثاني

للمسممممئولين بمديريممممة التضممممامن اإلجتممممماعى الشممممامل المسممممح االجتممممماعي اعتمممممدت الدراسممممة علممممى مممممنهج 
 وتوزيعهم كالتالي:( مفردة. 211اسيوط وعددهم )التابعة لها بمحافظة  االجتماعية واإلدارات
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 (1رقم )جدول 
جتمع ماسيوط ة التابعة لها بمحافظ االجتماعيةرات ادبمديرية التضامن اإلجتماعى واإل المسئولينتوزيع يوضح 

 الدراسة
 عدد  المسئولين البيان م

 79 )مديرية( اسيوطإدارة  1

 14 ديروطإدارة  2

 11 القوصيةإدارة  3

 15 منفلوط إدارة 4

 15 الفتحإدارة  5

 10 ابنوبإدارة  6

 12 البداري إدارة  7

 9 ابوتيجإدارة  8

 13 صدفاإدارة  9

 13 الغانيمإدارة  10

 8 غرب اسيوطإدارة  11

 12 شرق اسيوطإدارة  12

 211 اإلجمالي

 
 الدراسة:حدود ًا: لثاث
 :هالمكاني حدودال (أ)
 التابعمممة لهممما بمحافظمممة االجتماعيمممةمديريمممة التضمممامن اإلجتمممماعى واإلدارات للدراسمممة فمممي تمثمممل المجمممال المكممماني  

 لألسباب التالية:  دراسةلني لاكالمجال الموترجع مبررات اختيار  ,اسيوط
 تالتابعة لها تعانى من مشكال االجتماعيةواإلدارات  اسيوطإن مديرية التضامن اإلجتماعى بمحافظة  -

 تشريعية وتنظيمية. ادارية  ومالية
 فين وقلة عدد المسئولين والروتي اسيوطكثرة عدد اإلدارات داخل مديرية التضامن اإلجتماعى بمحافظة  -

 العمل.
وإدارتهممما كفمممراد المجتممممع  اسممميوط تقمممدمها مديريمممة التضمممامن اإلجتمممماعى بمحافظمممة التممميالخمممدمات  فعضممم -

 .السوهاجي
الدولمة  تنفمذهاالتمي  اإلداري وإدارتهما خطمة اإلصمالح  اسميوطمديريمة التضمامن اإلجتمماعى بمحافظمة انتهاج  -

 .حالياً 
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 تقديم البيانات للباحث فيتها ر اوإداسيوط تعاون المسئولين مديرية التضامن اإلجتماعى بمحافظة  -
 .العمليللتطبيق  واالستعداد

 :هالبشري  حدودال (ب)

لهما  التابعمة االجتماعيمة للمسئولين بمديرية التضامن اإلجتمماعى واإلداراتللدراسة   البشري تمثل المجال 
 ( مفردة.211, وعددهم )اسيوط بمحافظة

 :هالزمني حدودال (ج)

 .م15/12/2020إلي  م15/9/2020لتي بدأت او وهي فترة إجراء الدراسة الميدانية 
 :أبعاد الدراسة ومصادرهاًا: بعار 
 :في مؤسسات الرعاية االجتماعيةالتحول الرقمى أبعاد  (1)

  .البشريه المؤشرات -
  التقنية المؤشرات -
 .المالية المؤشرات -
  .التشريعة المؤشرات -
 .الثقايية المؤشرات -
 :ؤسسات الرعاية االجتماعيةأبعاد تحقيق اإلصالح اإلداري في م (2)

  إدارة الجودة الشاملة. - التطوير التنظيمي. -
 التدريب. -  تقييم اكداء. -
 :أبعاد تطوير مؤسسات الرعاية االجتماعية (3)

   مالئمة الخدمة. - سهولة الوصول إلى الخدمة. -
 الكفاءة. - االستجابة. -
    الرضا عن الخدمة. -العدالة. -
 الشفايية. -
فـــي تحقيـــق اإلصـــالح اإلداري بمؤسســـات الرعايـــة التحـــول الرقمـــى  وبات التـــي تواجـــه اســـتخدامالصـــع (4)

 :االجتماعية

 الصعوبات المرتبطة بالمسئولين. -

 الصعوبات المرتبطة بمديرية التضامن االجتماعي. -

 الصعوبات المرتبطة بالمجتمع. -

 :يةمؤسسات الرعاية االجتماعفي تحقيق اإلصالح اإلداري بالتحول الرقمى مقترحات تفعيل استخدام  (5)

 المقترحات المرتبطة بالمسئولين. -

 المقترحات المرتبطة بمديرية التضامن االجتماعي. -

 المقترحات المرتبطة بالمجتمع. -
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   ه الرجمموع إلممى التمراث النظممري للدراسممة, واإلطممار التصمموري الموجممفــي :  األبعــادوتحــددت أهــم مصــادر تلــ
 .بموضوع الدراسة, والمنطلقات النظرية للدراسةلة للدراسة, والدراسات السابقة المتص

 
 أدوات الدراسة: خامسًا:

 تمثلت أدوات جمع البيانات في:
  بمؤسســات  فــي التخطــيط لتحقيــق اإلصــالح اإلداري التحــول الرقمــى كمتغيــر اســتبيان للمســئولين حــول

 :الرعاية االجتماعية

 :وتم تصميم األداة وفقًا للخطوات التالية 

بمؤسسمات  فمي التخطميط لتحقيمق اإلصمالح اإلداري  كمتغيمر التحول الرقمى  للمسئولين حوليان بناء  استب  .1
تبطمة المر  في صورتها اكولية اعتمادًا علمى اإلطمار النظمري للدراسمة والدراسمات السمابقة الرعاية االجتماعية

ت اسمة لتحديمد العبماراجانب االستفادة من بعض المقاييس واستمارات االستبيان المرتبطة بموضموع الدر  إلى
 الدراسة. بأبعادالتي ترتبط 

 اشتملت  استبيان المسئولين على المحاور التالية: .2

 البيانات اكولية. -

 في مؤسسات الرعاية االجتماعية.التحول الرقمى أبعاد  -

 أبعاد تحقيق اإلصالح اإلداري في مؤسسات الرعاية االجتماعية. -

 ة.أبعاد تطوير مؤسسات الرعاية االجتماعي -

فمممممي تحقيممممق اإلصمممممالح اإلداري بمؤسسمممممات الرعايمممممة  التحمممممول الرقممممممى الصممممعوبات التمممممي تواجمممممه اسممممتخدام  -
 االجتماعية.

 في تحقيق اإلصالح اإلداري بمؤسسات الرعاية االجتماعية.التحول الرقمى مقترحات تفعيل استخدام  -

 صدق األداة: .3

 الظاهري )صدق المحكمين(:الصدق  (أ)

مممن أعضمماء هيئممة التممدريس بكليممة الخدمممة االجتماعيممة جامعممة محكممم  (10تممم عممرض اكداة علممى عممدد )
إلبمممداء المممرأي فمممي صمممالحية اكداة ممممن حيمممث السمممالمة اللغويمممة حلممموان كليمممة الخدممممة االجتماعيمممة جامعمممة أسممميوط و 

 الدراسممة مممن ناحيممة أخممرى, وقممد تممم االعتممماد علممى نسممبة اتفمماق ال تقممل عممن بأبعممادللعبممارات مممن ناحيممة وارتباطهمما 
(, وقد تم حذف بعض العبارات وإعادة صياغة البعض, وبناء على ذلك تم صياغة االستمارة في صمورتها 80%)

 النهائية.
 

 صدق المحتوي " الصدق المنطقي ": (ب)
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 وللتحقق من هذا النوع من الصدق قام الباحث بما يلي:
 .سةأبعاد الدراي تناولت اإلطالع علي اكدبيات والكتب, واكطر النظرية, والدراسات والبحوث السابقة الت -

 تحليممل هممذه اكدبيممات والبحمموث والدراسممات وذلممك للوصممول إلممي اكبعمماد المختلفممة والعبممارات المرتبطممة بهممذه -
فمممممي مؤسسمممممات الرعايمممممة  التحمممممول الرقممممممى لتحديمممممد أبعممممماد وذلمممممك .اكبعممممماد ذات االرتبممممماط بمشمممممكلة الدراسمممممة

أبعممماد , وتحديمممد ؤسسمممات الرعايمممة االجتماعيمممةأبعممماد تحقيمممق اإلصمممالح اإلداري فمممي ماالجتماعيمممة, وتحديمممد 
 .تطوير مؤسسات الرعاية االجتماعية

 صدق االتساق الداخلي: (ج)

فمي اكداة بالدرجمة الكليمة,  بعمداعتمد الباحث في حساب صدق االتساق الداخلي على معامل ارتباط كل 
ويمممة عنمممد مسمممتويات الداللمممة وتبمممين أنهممما معن. مجتممممع الدراسمممة ( مفمممردات ممممن المسمممئولين10وذلمممك لعينمممة قوامهممما )

 كما يتضح من الجدول التالي:المتعارف عليها, وأن معامل الصدق مقبول, 
 ( 10ن=) درجة االستبيان ككل استمارة استبيان المسئولينأبعاد يوضح االتساق الداخلي بين : ( 2)جدول رقم 

معامل  األبعاد م
 االرتباط

 الداللة

 ** 0.875 الرعاية االجتماعيةفي مؤسسات  التحول الرقمى أبعاد  1
 ** 0.769 أبعاد تحقيق اإلصالح اإلداري في مؤسسات الرعاية االجتماعية 2
 ** 0.733 أبعاد تطوير مؤسسات الرعاية االجتماعية 3

فــي تحقيــق اإلصــالح  التحممول الرقمممى الصــعوبات التــي تواجــه اســتخدام 4
 اإلداري بمؤسسات الرعاية االجتماعية

0.766 ** 

فــي تحقيــق اإلصــالح اإلداري  التحممول الرقمممى مقترحــات تفعيــل اســتخدام 5
 بمؤسسات الرعاية االجتماعية

0.708 ** 

 (0.05* معنوي عند )                                                (0.01** معنوي عند )
ومممن ثممم  علممى حممدة, بعممدل لكمم( 0.01عنممد مسممتوى معنويممة ) اكداة دالممة أبعممادمعظممم  يوضــح الجــدول الســابق أن:

 تحقق مستوى الثقة في اكداة واالعتماد على نتائجها.
سممتمارة التمم حسماب ثبممات اكداة باسمتخدام معاممل ثبممات )ألفما م كرونبماث( لقمميم الثبمات التقديريمة  ت األداة:اثبـ .3

 مجتمع الدراسة. ( مفردات من المسئولين10استبيان المسئولين, وذلك لعينة قوامها )

 التالي: ءت النتائج كما هي موضحة في الجدولوقد جا  .4

 ( 10)ن= معامل )ألفا ـ كرونباخ( استبيان المسئولين باستخدام نتائج ثبات استمارةيوضح : ( 3)رقم جدول 
معامل            األبعاد م

 )ألفا ـ كرونباخ(

 0.91 في مؤسسات الرعاية االجتماعية الرقمى التحول أبعاد 1
 0.88 اإلصالح اإلداري في مؤسسات الرعاية االجتماعيةأبعاد تحقيق  2
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 0.89 أبعاد تطوير مؤسسات الرعاية االجتماعية 3

فــــي تحقيــــق اإلصــــالح اإلداري  الرقمــــى التحــــول الصــــعوبات التــــي تواجــــه اســــتخدام 4
 0.90 بمؤسسات الرعاية االجتماعية

ــل اســتخدام 5 داري بمؤسســات فــي تحقيــق اإلصــالح اإل الرقمــى التحــول مقترحــات تفعي
 الرعاية االجتماعية

0.84 

 0.90 ثبات استمارة استبيان المسئولين ككل

همممذه المسمممتويات مقبولمممة ويمكمممن االعتمممماد علمممى النتمممائج التمممي تتوصمممل إليهممما اكداة,  يوضـــح الجـــدول الســـابق أن:
طريقممة ثانيممة لحسمماب فقممد تممم اسممتخدام  السممتمارة اسممتبيان المسممئولينوللوصممول إلممى نتممائج أكثممر صممدقًا وموضمموعية 

ئة النصفية, حيث تم تقسيم عبارات كمل متغيمر إلمى براون للتجز  -ثبات االستمارة وذلك باستخدام معادلة سبيرمان 
لقميم انصفين, يضم القسم اكول القيم التي تم الحصول عليهما ممن االسمتجابة للعبمارة الفرديمة, ويضمم القسمم الثماني 

 ءت نتائج االختبار كالتالي: وجاالمعبرة عن العبارات الزوجية, 
اون للتجزئة استبيان المسئولين باستخدام معادلة سبيرمان بر  نتائج الثبات استمارةيوضح : ( 4)رقم جدول 

 ( 10)ن=                                                        النصفية
معادلة سبيرمان  األبعاد م

 براون 
 0.95 سسات الرعاية االجتماعيةفي مؤ   الرقمى التحولأبعاد  1
 0.93 أبعاد تحقيق اإلصالح اإلداري في مؤسسات الرعاية االجتماعية 2
 0.94 أبعاد تطوير مؤسسات الرعاية االجتماعية 3

ـــي تواجـــه اســـتخدام 4 ـــق اإلصـــالح اإلداري  الرقمـــى التحـــول الصـــعوبات الت ـــي تحقي ف
 0.95 بمؤسسات الرعاية االجتماعية

فــي تحقيــق اإلصــالح اإلداري بمؤسســات  الرقمــى التحــول يــل اســتخداممقترحــات تفع 5
 0.89 الرعاية االجتماعية

 0.96 ثبات استمارة استبيان المسئولين ككل

مماد تتمتع بدرجة عالية من الثبمات, وبمذلك يمكمن االعت لألبعادمعظم معامالت الثبات  يوضح الجدول السابق أن:
 تها النهائية.على نتائجها وأصبحت اكداة في صور 

 في مؤسسات الرعاية االجتماعية: التحول الرقمى ًا: تحديد مستوى أبعاددسسا
باسمتخدام المتوسمط الحسمابي  في مؤسسات الرعاية االجتماعيمة الرقمى التحوليمكن تحديد مستوى أبعاد 

(, )درجمة واحمدة الن(, إلمى حمد مما )درجتمي )ثالثة درجمات(,   نعمحيث تكون بداية ونهاية فئات المقياس الثالثي: 
ا(, تممم تمم ترميممز وإدخممال البيانممات إلممى الحاسمب اآللممي, ولتحديممد طممول خاليمما المقيماس الثالثممي )الحممدود الممدنيا والعليمم

(, تم تقسيمه على عدد خاليا المقياس للحصول على طول 2=  1 – 3أقل قيمة ) –حساب المدى = أكبر قيمة 
 ك تم إضافة هذه القيمة إلى أقمل قيممة فمي المقيماس أو بدايمة المقيماس( وبعد ذل0.67=  3/  2الخلية المصحح )

 وهكذا أصبح طول الخاليا كما يلي:وهى الواحد الصحيح وذلك لتحديد الحد اكعلى لهذه الخلية, 
 عيةفي مؤسسات الرعاية االجتما التحول الرقمىألبعاد مستويات المتوسطات الحسابيةيوضح : ( 5)رقم جدول 

 مستوى منخفض 1.67إلى  1قيمة المتوسط للعبارة أو البعد من  إذا تراوحت
 مستوى متوسط 2.34إلى   1.67نإذا تراوحت قيمة المتوسط للعبارة أو البعد م
 مستوى مرتفع 3إلى  2034نإذا تراوحت قيمة المتوسط للعبارة أو البعد م
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 :الكيفي والكمي التحليل ًا: أساليببعاس
 ل البيانات على األساليب التالية:اعتمد الدراسة في تحلي

 .بما يتناسب وطبيعة موضوع الدراسة أسلوب التحليل الكيفي: (أ)

 .SPSS.V)تممم معالجممة البيانممات مممن خممالل الحاسممب اآللممي باسممتخدام برنممامج أســلوب التحليــل الكمــي:  (ب)
رارات والنسمب التكمالتاليمة: الحزم اإلحصمائية للعلموم االجتماعيمة, وقمد طبقمت اكسماليب اإلحصمائية  (24.0

المئويمممة, والمتوسمممط الحسمممابي, واالنحمممراف المعيممماري, والممممدى, ومعاممممل ثبمممات )ألفممما. كرونبممماث(, ومعادلمممة 
ومعاممل ارتبماط المتعمدد, براون للتجزئمة النصمفية, وتحليمل االنحمدار البسميط, وتحليمل االنحمدار  -سبيرمان 

والرسمممموم , تحليمممل التبممماين أحمممادي االتجممماهبيرسمممون, ومعاممممل التحديمممد, واختبمممار )ت( لعينتمممين مسممممتقلتين, و 
 .البيانية

 -:نتائج الدراسة :اً تاسع
 البيانات الوصفية للمجتمع البشرى للدراسة:أواًل: 

 211ن=  النتائج المتعلقة بخصائص مجتمع الدراسة يوضح (6) رقم جدول
 σ _س المتغيرات  الخصائص م

1 
 6 45 السن المتغيرات الديموجرافية

 4 17 ت الخبرة في مجال العملعدد سنوا
 422 2578 متوسط الدخل الشهري لألسرة 

 %100 211 الـــمـــجـــــمــــــــــوع

2 

 النوع
 ذكمممممممممممر

 النسبة العدد

145 68.7 
 31.3 66 أنمممممثممممممى

  %100 211 الـــمـــجـــــمــــــــــوع

3 

  جامعيمؤهل  الحالة التعليمية
130 61.6 

 دراسات عليا دبلوم 
6 2.8 

 ماجستير
75 35.5 

  %100 211 المجمـــوع

4 

 21,3 45 أعزب الحالة اإلجتماعية

 62,2 131 متزوج

 16,5 35 مطلق

 %100 211 المممجمممممموع

5 

 الوظيفة
 0.5 1 وكيل وزارة

 0.5 1 وكيل مديرية

 5.7 12 مدير إدارة

 37.9 80 رئيس قسم

 45 95 أخصائي اجتماعي

 10.4 22 إداري 
  100 211 المجمـــوع
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 σ _س المتغيرات  الخصائص م

6 
 نعم الحصول على دورات تدريبية

174 82.5 
 ال

37 17.5 
 100 211 المجمـــوع  

7 

 ICDL 174 100دورة  نوعية الدورات التدريبية
 IC3 156 89.7دورة 
 95.4 166 التحول الرقميدورة 

 94.8 165 األزمات ةدورة إدار 
 100 174 مهارات القيادة اإلداريةدورة 
 91.4 159 التفاوض اإلداري دورة 

 في مؤسسات الرعاية االجتماعية: التحول الرقمى أبعاد ًا: ثاني
 المؤشرات البشريه (1)

 (  211ن=) في مؤسسات الرعاية االجتماعية كما يحددها المسؤلين مؤشرات البشريةال يوضح : (7جدول رقم )

 العبارات م
 االستجابات

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

 2قيمة كا

 ال إلى حد ما نعم الترتيب وداللتها
 % ك % ك % ك

المهارة في استخدام المنصات الرقمية  1
 3 2.962 0.5 2.56 - - 44.1 93 55.9 118 للتجارة والخدمات االلكترونية

2 
األساليب  حول من استخدامالمهارة في الت

التقليدية إلى نظم للحفظ اإللكتروني 
 لمصادر المعلومات المختلفة

125 59.2 86 40.8 - - 2.59 0.49 7.209** 2 

3 
تنفيذ دورات تدريبية للعاملين للتوعية 
بأهمية التحول الرقمي وكيفية تطبيقه 

 واالستفادة منة
115 54.5 96 45.5 - - 2.55 0.5 1.711 4 

4 
المهارة في التعاون مع سكان المجتمع 
المحلي واالحجام عن المشاركة في تقديم 

 الخدمات الخاصة
93 44.1 92 43.6 26 12.3 2.32 0.68 41.924** 6 

المهارة في تقديم الخدمات الي العمالء في  5
 1 **15.398 0.48 2.64 - - 36.5 77 93.5 134 سرعة ومرونة

6 
دارات بشبكة المهارة في الربط بين اال

االنترنت من خالل التقنيات الرقمية 
 واالدارية

112 53.1 99 46.9 - - 2.53 0.5 0.801 5 

 مرتفعمستوى  0.16 2.49 ككل البعد
 (0.05ند )ع* معنوي                                                                       (       0.01** معنوي عند )
, فــي مؤسســات الرعايــة االجتماعيــة كمــا يحــددها المســئولون  المؤشــرات البشــريه السابق أن:يوضح الجدول 

 تمثلت فيما يلي: 
بمتوسمممط حسمممابي  المهمممارة فمممي تقمممديم الخمممدمات المممي العممممالء فمممي سمممرعة ومرونمممة جممماء فمممي الترتيمممب اكول -

المؤشـرات البشـريه  وهومايعكس السرعه والمهارة فى تقديم الخدمة للعمالء وحل المشكالت كأحمد(,2.64)
على المووارد فى التأكي  :((Alghamdi, Sousa & Rocha2016 دراسة وهذا ما أكدتهللتحول الرقمى

 المهممارة فممي التحممول مممن اسممتخدام وهوممما وجمماء فممي الترتيممب الثمماني  البشووة ة كأسووا  فووي التحووو   الووة  
 (2.59بمتوسممط حسممابي ) ,لمختلفممةاكسمماليب التقليديممة إلممى نظممم للحفممظ اإللكترونممي لمصممادر المعلومممات ا
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فممي تمموفير المعلومممات والبيانممات االداريممة لممدي المسممؤلين فممي االدارات المختلفممة  التحممول الرقمممىسممهم حيممث ي
إلوى أكمدت  التوي  (Fortin Maurice2000)للمساهمة في اتخماذ القمرار المطلموب وتتفمق ممع همذا دراسمة 

سيسوواعد فووي ت ووو ة السوولو   المتاحووة البيئووة الة ميووةتوووافة و ارتفووام معوود  االسووتخدام ل  تة وو ضووةور  

المهمارة فمي اسمتخدام المنصمات ثم جاء في الترتيب الثالمث اال سا ي بما  توافق مع طبيعة متغيةات العصة 
 سممهمهممو مممايعكس ان التحممول  الرقمممى ي(و 2.56بمتوسممط حسممابي )  الرقميممة للتجممارة والخممدمات االلكترونيممة

المهارة في التعاون مع سمكان  سادسال وأخيرًا الترتيب, االلكترونيهارة والخدمات التسوق االجتماعىوالتج فى
تحديمممد (2.32بمتوسممط حسممابي ) الخاصممة المجتمممع المحلممي واالحجممام عممن المشمماركة فممي تقممديم الخممدمات
 .االدوار يساهم في تخيف االعباء في العملية االداريةالي حد ما

فمممي مؤسسمممات الرعايمممة للمؤشمممر البشمممرى لمممي أن المتوسمممط العمممام وبمممالنظر للجمممدول نجمممد أن نتائجمممه تشمممير إ -
التحمممول الرقممممى وبخاصمممة  سمممهم ي( وهمممو مسمممتوى مرتفمممع 2.49بلمممغ ) كمممما يحمممددها المسمممئولون  االجتماعيمممة

ي في تطوير العملية االدارية في مؤسسات الرعاية بشكل عام لما لها ممن اهميمة اداريمة فم المؤشر البشرى 
 لتي تواجه المسؤلين.حل العديد من المشكالت ا

كمممما  فمممي مؤسسمممات الرعايمممة االجتماعيمممةالمؤشمممر البشمممرى لكمممل عنصمممر ممممن عناصمممر  2قيممممة كممما وبمراجعمممة -
المهممارة فممي اسممتخدام , ممما عممدا (0.01يتضممح أنهمما دالممة إحصممائيًا عنممد مسممتوى معنويممة )المسممئولون يحممددها 

حمممول يبيمممة للعممماملين للتوعيمممة بأهميمممة التتنفيمممذ دورات تدر  ,المنصمممات الرقميمممة للتجمممارة والخمممدمات االلكترونيمممة
قنيمات المهارة فمي المربط بمين االدارات بشمبكة االنترنمت ممن خمالل الت ,الرقمي وكيفية تطبيقه واالستفادة منة

 النتائج على مجتمع الدراسة.باقي مما يشير إلى إمكانية تعميم  الرقمية واالدارية

 :تقنيهالمؤشرات ال (2)

  ( 211)ن= في مؤسسات الرعاية االجتماعية كما يحددها المسؤلينات تقنيه المؤشر  يوضح: ( 8جدول رقم )

 العبارات م
 االستجابات

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

 2قيمة كا

 ال إلى حد ما نعم الترتيب وداللتها
 % ك % ك % ك

1 
توفير اجهزة الكترونية حديثة تتيح 

تطبيق التحول الرقمي داخل 
  سسات الرعاية االجتماعيةمؤ 

104 49.3 89 42.2 18 8.5 2.41 0.64 60.009** 5 

بناء قاعدة بيانات دقيقة ومتكاملة  2
 1 **97.261 0.57 2.55 3.8 8 37.4 79 58.8 124 ومؤمنة بأحدث الوسائل

3 
 األساليب استخدام من التحول
 إلى التوزيع محدودة الورقية التقليدية

 نتشاراال  واسعة رقمية نظم
124 58.8 71 33.6 16 7.6 2.51 0.64 82.929** 2 

 قاعدة تحديث علي المستمر الحرص 4
 3 **86 0.56 2.43 3.3 7 50.2 106 46.4 98 والمعلومات  البيانات

5 
 االلكترونية التقويم بنماذج االستعانة
 العمالء رضا مستوى  علي للوقوف

 المؤسسة خدمات عن
125 59.2 50 23.7 36 17.1 2.42 0.77 65.128** 4 

 مرتفعمستوى  0.29 2.45 ككل البعد
 (0.05ند )ع* معنوي                                                                       (       0.01** معنوي عند )
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, ولون فــي مؤسســات الرعايــة االجتماعيــة كمــا يحــددها المســئمؤشــرات التقنيــه ال يوضح الجدول السابق أن:
 تمثلت فيما يلي: 

بمتوسمممط حسمممابي  بنممماء قاعمممدة بيانمممات دقيقمممة ومتكاملمممة ومؤمنمممة بأحمممدث الوسمممائل جممماء فمممي الترتيمممب اكول -
تحديمد االحتياجمات ممن خمالل حسماب ى تسهم فم وجود قاعدة بيانات متكاملةوهو مايعكس ضرورة (2.55)

 أكودت  التي( 2010محمد بن سال  اليحمدي)سمة ويتفق مع هذا درا التكلفة والعائد من تنفيذ العملية االدارية

اسوبة على أهمية وجود متخصصين في تقنية المعلومات، وإسناد المهمات إلويه  حسوم مجواالت العموم المن

 دودةمحم الورقيمة التقليديمة اكسماليب اسمتخدام ممن التحمول , وجماء فمي الترتيمب الثمانيلمهاراته  ومؤهالته ،
ايضما فمي  المؤشمرات التقنيمه ( تساعد ايضا2.51بمتوسط حسابي ) االنتشار واسعة رقمية نظم إلى التوزيع

ق ويتفم واسمعة االنتشمارمن خمالل التحمول ممن النظمام التقليمدى إلمى المنظم الرقميمه تحقيق المنافع وتعظيمها 
الدراسوة إلوي أ   :وتوصول (, Warner, Karl S. R, Wager, Maximilian2019) دراسمة ممع همذا

التوي ليوميوة، وو عملية مستمة  الستخدام التقنيات الة ميوة الجد ود  فوي الحيوا  التنةيميوة االتحو  الة مي ه

جمماء فممي  , ثمممتعتووةب بالمةو ووة باعتبارهووا األليووة الساسووية للتجد وود االسووتةاتيجي لنمووو   أعمووا  المنةمووة
( تسمهم 2.43)بمتوسط حسابي  والمعلومات  البيانات قاعدة تحديث علي المستمر الحرص الترتيب الثالث

 فممي تحقيممق اكتفمماء واشممباع لالمكانيممات الماديممة التممي تحتاجهمما مؤسسممات الرعايممة المؤشممرات التقنيممة بالفعممل
تممموفير اجهمممزة الكترونيمممة حديثمممة تتممميح تطبيمممق التحمممول الرقممممي داخمممل  خمممامسال وأخيمممرًا الترتيمممباالجتماعيمممة, 

 زة الكترونية حديثة تتيح تطبيمق التحمولتوفير اجه يسهم (2.41بمتوسط حسابي ) ادارات الوحدات المحلية
بدرجمممة جيممممدة المممي حمممد مممما التمويممممل المممذاتي فمممي احتياجممممات  مؤسسمممات الرعايممممة االجتماعيمممة الرقممممي داخمممل

 .المؤسسات لمساعدتها علي القيام بعملها

فممي مؤسسممات الرعايممة  المؤشممرات التقنيممه وبممالنظر للجممدول نجممد أن نتائجممه تشممير إلممي أن المتوسممط العممام  -
تسممهم فممي   المؤشممرات التقنيممه ( وهممو مسممتوى مرتفممع الن 2.45بلممغ ) كممما يحممددها المسممئولون  تماعيممةاالج

 تحسين بيئة مؤسسات الرعاية االجتماعية المادية وتوفير االمكانيات واالجهزه في جميع االدارات .

كممما  عيممةفممي مؤسسممات الرعايممة االجتما المؤشممرات التقنيممه  لكممل عنصممر مممن عناصممر 2قيمممة كمما وبمراجعممة -
مممما يشممير إلممى إمكانيممة تعممميم  (0.01يتضممح أنهمما دالممة إحصممائيًا عنممد مسممتوى معنويممة ) يحممددها المسممئولون 

تودلم  الوي ا  :توصل : التي (Tsekhovoy 2019) وهذا يتفق مع دراسمة النتائج على مجتمع الدراسة.

العلمووي والت ووو ة  تسوواعد علووى تعا ووا البحوو  سوووبالمؤسسووات تقنيووة التحووو  الة مووي للمعلومووات إلووى 

 .على جميع فةوم اال تصاد الوطني  سيكو  لت و ة أدوات اإلدار  الشاملة تأثية مضاعفو
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 :المؤشرات الماليه (3)

 (  211)ن= في مؤسسات الرعاية االجتماعية كما يحددها المسؤلينالمؤشرات الماليه  يوضح: ( 9جدول رقم )

 العبارات م
 االستجابات

المتوسط 
 الحسابي

اف االنحر 
 المعياري 

 2قيمة كا

 وداللتها
 ال إلى حد ما نعم الترتيب

 % ك % ك % ك

للعاملين  ةتوفير الحوافز التشجيعي 1
 2 **136.787 0.64 2.62 8.5 18 20.9 44 70.6 149 في مجال العمل االلكتروني الرقمي

2 
توفير الدعم المالي الالزم لتصميم 

ا تطبيق وتطوير البرامج التي يطلبه
 التحول الرقمي

96 45.5 107 50.7 8 3.8 2.42 0.57 83.725** 4 

توفير الدعم المالي الالزم للصيانة  3
 1 **31.095 0.46 2.69 - - 30.8 65 69.2 146 الدورية لألجهزة

4 

 توافر اجل من مالية موارد توفير
 التحول لتطبيق التكنولوجية االجهزة
, كمبيوترال واجهزة, االنترنت) الرقمي

 (وغيرها, المحمولة والهواتف

52 24.6 135 64 24 11.4 2.13 0.59 94.758** 5 

5 
 للتطوير الالزم المالي الدعم توفير
 للتحول التحتية للبنية الجذري 
 بؤسسات الرعاية االجتماعية الرقمي

118 55.9 79 37.4 14 6.6 2.49 0.62 78.493** 3 

 مرتفعمستوى  0.26 2.47 ككل البعد

 (0.05* معنوي عند )                                                          (              0.01** معنوي عند )
, فــي مؤسســات الرعايــة االجتماعيــة كمــا يحــددها المســئولون مؤشــرات الماليــه ال يوضح الجدول السابق أن:

 تمثلت فيما يلي: 
 وهو (2.69بمتوسط حسابي ) الي الالزم للصيانة الدورية لألجهزةتوفير الدعم الم جاء في الترتيب اكول

ذة مايعكس ضرورة صيانه االجهزة بصورة دوريه ومستمرة من أجل الحفاظ عليها مع توفير الدعم االزم له
 يالرقم للعاملين في مجال العمل االلكتروني ةتوفير الحوافز التشجيعي الصيانه , وجاء في الترتيب الثاني

ةم االبتكار بشكم أس ن العاملين منتمكوهومايؤكد ضروره توفير الحوافز التى ( 2.62حسابي )بمتوسط 

 طويرللت لالزما المالي الدعم توفير ثم جاء في الترتيب الثالث لتحقيق النتائج المةجو  والسية  حو النجاح
 وهوما عكس( 2.49بي )بمتوسط حسا بؤسسات الرعاية االجتماعية الرقمي للتحول التحتية للبنية الجذري 

ةمجيـــات تضمـــن المعـــدات والبالتى   الرقمي للتحول التحتية للبنية ضةور  إحداث الت و ة الجذرى

مـــي، ــو  الة ق التحـالمســـتخدمة لتحقيـــ الدوات، والتـــي تشـــكم المجاالتالتقنيـــة فـــي مختلـــف 

ـــى   اق قهـــا علوت بي المعـــدات والبةمجيات بمـــا  مكن اســـتخدامهاومـــدى ا تشـــار اســـتخدام تلـــك 

 .واســـع
 الرقممممي التحمممول لتطبيمممق التكنولوجيمممة االجهمممزة تممموافر اجمممل ممممن ماليمممة مممموارد تممموفير خمممامسال وأخيمممرًا الترتيمممب -

بدرجمة جيمدة المي يسمهم  (2.13بمتوسط حسمابي ) (وغيرها, المحمولة والهواتف, الكمبيوتر واجهزة, االنترنت)
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 الرقمممي التحممول لتطبيممق التكنولوجيممة مممن االجهممزة  احتياجممات المؤسسممات تمموفير حممد ممما التمويممل الممذاتي فممي
 .لمساعدتها علي القيام بعملها

 ةفمي مؤسسمات الرعايمة االجتماعيمالمالية  لمؤشرات وبالنظر للجدول نجد أن نتائجه تشير إلي أن المتوسط ل -
ة مؤسسمات الرعايمالعائد الممالى للتحمول الرقممى ب( وهو مستوى مرتفع الن 2.47غ )بل كما يحددها المسئولون 

 المادية. يسهم في تحسين بيئة العمل االجتماعية

كممما  فممي مؤسسممات الرعايممة االجتماعيممة المؤشممرات  الماليممة لكممل عنصممر مممن عناصممر  2قيمممة كمما وبمراجعممة -
مممما يشممير إلممى إمكانيممة تعممميم  (0.01معنويممة ) يتضممح أنهمما دالممة إحصممائيًا عنممد مسممتوى  يحممددها المسممئولون 

 النتائج على مجتمع الدراسة.

 ثقافيةالمؤشرات ال (4)

 (  211)ن= في مؤسسات الرعاية االجتماعية كما يحددها المسؤلين ثقافيةالمؤشرات ال يوضح : (10جدول رقم )

 العبارات م
المتوسط  االستجابات

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري 

 2قيمة كا

 ال إلى حد ما نعم الترتيب هاوداللت
 % ك % ك % ك

 
توافر بنية تحتية معلوماتية تقوم علي 
أساس توافر شبكات حاسوب وبنوك 

 معلومات تتاح للجميع
112 53.1 99 46.9 - - 2.53 0.5 0.801 2 

 
 العمل لقوة التنافسية والقدرات الروح نشر

 اإللكترونية النظم باستخدام المؤسسية
 الحديثة التفاعلية

84 39.8 106 50.2 21 10 2.3 0.64 55.346** 4 

 

 التي الرقمية واالنشطة االعمال نشر
 رقمي معرفي مجتمع بناء الي تهدف
 الي التقليدية االساليب من للتحول

 اإللكترونية االساليب

107 50.7 91 43.1 13 6.2 2.45 0.61 71.924** 2 

 
 التحوالت يةبأهم يؤمن ثقافي محيط ايجاد

 3 **56.569 0.77 2.4 17.5 37 25.1 53 57.3 121  اليومية الحياة في الرقمية

 
 االبتكار من العاملين تمكن حرية وجود

 1 **102.948 0.63 2.56 7.6 16 28.4 60 64 135 واالبداع

 مرتفعمستوى  0.17 2.46 ككل البعد

 (0.05ند )ع* معنوي                                                                       (       0.01** معنوي عند )
, الثقافيــة فــي مؤسســات الرعايــة االجتماعيــة كمــا يحــددها المســئولون  المؤشــرات  يوضح الجدول السابق أن:

 تمثلت فيما يلي: 
وهممو (,2.56) بمتوسممط حسممابي واالبممداع االبتكممار مممن العمماملين تمكممن حريممة وجممود جمماء فممي الترتيممب اكول -

وللق فةص لتقد   لدمات مبتكة  وابداعية بعيودا عون ال وةق التقليد وة فوي تقود    مايعكس ضرورة وجمود 

 معرفممي مجتمممع بنمماء الممي تهممدف التممي الرقميممة واالنشممطة االعمممال نشممر وجمماء فممي الترتيممب الثمماني الخوودمات
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وهوما ؤكووود  (2.45وسمممط حسمممابي )بمت اإللكترونيمممة االسممماليب المممي التقليديمممة االسممماليب ممممن للتحمممول رقممممي

إعواد  تشوكيم ال ة قوة التوي  عويم و عموم و فكوة و تفاعوم مون لوال  ضةور  بناء مجتمع معةفوى ر موى 
و تواصم بها النا ، اعتماداً على التقنيات المتاحة، موع التخ ويا المسوتمة والسوعي الودائ  إلعواد  صويا ة 

 باسممتخدام المؤسسممية العمممل لقمموة التنافسممية والقممدرات روحالمم نشممر رابممعال وأخيممرًا الترتيممب,  الخبووةات العمليووة
 ُعد التحوو  الة موي ضوةور  فوي الو و  حي   (2.3بمتوسط حسمابي ) الحديثة التفاعلية اإللكترونية النظم

 تاجيووة اال للتخفيووف موون حوود  تأثةهووا  وبهوودب تعا ووا  اال تصوواداتالووةاهن فووي لووم الحاجووة إلووى تنو ووع 

 . والتنافسية

فممي مؤسسممات الرعايممة للمؤشممرات الثقاييممه دول نجممد أن نتائجممه تشممير إلممي أن المتوسممط العممام وبممالنظر للجمم -
تسماهم بشممكل المؤشممرات الثقاييمه ( وهممو مسمتوى مرتفمع الن 2.47االجتماعيمة كمما يحممددها المسمئولون بلمغ )

 عام في توفير المعلومات عن االدارات المحتاجة الي الخدمة والمسؤلين.

كممما  فممي مؤسسممات الرعايممة االجتماعيممة الثقاييممه للمؤشممراتلكممل عنصممر مممن عناصممر  2قيمممة كمما وبمراجعممة -
مممما يشممير إلممى إمكانيممة تعممميم  (0.01يتضممح أنهمما دالممة إحصممائيًا عنممد مسممتوى معنويممة ) يحممددها المسممئولون 

 .النتائج على مجتمع الدراسة

 التشريعية المؤشرات (5)

 (  211)ن= لرعاية االجتماعية كما يحددها المسؤلينالمؤشرات التشريعه في مؤسسات ا يوضح: (11جدول رقم )

 العبارات م
 االستجابات

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

 2قيمة كا

 ال إلى حد ما نعم الترتيب وداللتها
 % ك % ك % ك

1 
اصدار تشريعات قانونية تتناسب مع 
التجديدات التي يطلبها التحول 

 الرقمي
125 59.2 50 23.7 36 17.1 2.42 0.77 65.128** 2 

2 
إصدار التشريعات التي تسمح بسوله 
التحول الرقمي, وتلبي متطلبات 

 التكيف معها
59 28 115 54.5 37 17.5 2.1 0.67 45.991** 4 

3 
اصدار تشريعات تسمح بإقامة 
شراكات ناجحة بين الوحدات المحلية 

 ومختلف القطاعات االخرى 
104 49.3 51 24.2 56 26.5 2.23 0.84 24.351** 3 

4 
إصدار تشريعات توضح سياسة 
التحول الرقمي وتحدد المسؤوليات 

 وادارته ومراقبة ومراجعة النظام
129 61.1 66 31.3 16 7.6 2.54 0.63 91.175** 1 

 مرتفعمستوى  0.29 2,44 ككل البعد
 (0.05ند )ع* معنوي                                                                       (       0.01** معنوي عند )

 , تمثلت فيما يلي: التشريعيه في مؤسسات الرعاية االجتماعية كما يحددها المسئولون  المؤشرات 
مراقبة و إصدار تشريعات توضح سياسة التحول الرقمي وتحدد المسؤوليات وادارته  جاء في الترتيب اكول        

 رتقاءواال، اإلجةاءاتتسهيم ما ؤكد إصدار تشة عات تعمم على وهو (,2.54بمتوسط حسابي ) ظامومراجعة الن

جاء في و  لداءاعليها، وتوفية النفقات العامة، وتحسين كفاء   اإل با ورفع  سبة  مؤسسيهبمستوى الخدمات ال
ط بمتوس اإللكترونية تحول الرقمياصدار تشريعات قانونية تتناسب مع التجديدات التي يطلبها ال الترتيب الثاني

وفير بيئة بهدف ضمان ت االبتكاروتنةي  تتناسم مع التجد دات  اتتشة عوهوما شية إلى إصدار (2.42حسابي )
متها دون تضييق الصحية ومستدامة للتقنيات الحديثة على المدى الطويل. ويحافظ على أمن المؤسسات وس

 .االبتكارالخناق على عملية 
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 وله التحول الرقمي, وتلبي متطلبات التكيف معهاهإصدار التشريعات التي تسمح بس الرابع الترتيبوأخيرًا  
 رسم السياسات وتحدد طريقة تعاطيها وهومايؤكد ضروره إصدار الشريعات تعمل على  .(2.1بمتوسط حسابي )

راتها في مجال تقنية على زيادة قدمؤسسات الذي يشجع ال اكمرمع الفرص الجديدة والتحديات الطارئة, 
ارتفاع ل الرقمي ومواجهة تغيرات مثل زيادة وتيرة المنافسة و التحو بهدف قيادة مسيرة  واالتصاالتالمعلومات 

 العمالءالضغوط على الميزانية والتغير المستمر لمتطلبات  التكاليف وازدياد
لتشريعيه في مؤسسات الرعاية وبالنظر للجدول نجد أن نتائجه تشير إلي أن المتوسط العام للمؤشرات ا

ام عتساهم بشكل  تشريعية( وهو مستوى مرتفع الن المؤشرات ال2.44يحددها المسئولون بلغ ) االجتماعية كما
 .مناً أ أكثر إلكتروني فضاء وإنشاء بصورة جيدة, وقانونية تنظم التحول الرقمى تنظيمية أطر وإنشاء في توفير
كما يحددها  في مؤسسات الرعاية االجتماعية التشريعيه للمؤشراتناصر لكل عنصر من ع 2قيمة كا وبمراجعة
لى عمما يشير إلى إمكانية تعميم النتائج  (0.01يتضح أنها دالة إحصائيًا عند مستوى معنوية ) المسئولون 

 .مجتمع الدراسة
 أبعاد تحقيق اإلصالح اإلداري في مؤسسات الرعاية االجتماعية:ًا: ثالث
 مي:التطوير التنظي (1)

 (  211)ن=    التطوير التنظيمي كما يحددهاا لمسؤلين يوضح:( 12جدول رقم )

 العبارات م
 االستجابات

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

 2قيمة كا

 ال إلى حد ما نعم الترتيب وداللتها
 % ك % ك % ك

يساهم التطوير التنظيمي مع متطلبـات العمـل مـع  1
 5 **28.332 0.71 2.25 16.1 34 43.1 91 40.8 86 المسئولين

 4 **66.720 0.61 2.33 7.6 16 51.7 109 40.8 86 يوجد تقسيم للعمل واضح ومحدد داخل اإلدارات 2
ــــذ  3 يوجــــد تنســــيق بــــين اإلدارات فــــي تقــــديم وتنفي

 6 **74.569 0.61 2.2 10.4 22 58.8 124 30.8 65 الخدمات للمواطنين

ــ 4 ــتم التخفيــف م ــق ي ــة عــن طري ــة اإلداري ن المركزي
 3 2.507 0.5 2.45 - - 55.5 117 44.5 94 تفوض السلطة لسرعة إنجاز العمل 

ـــــــروتين  5 ـــــــد عـــــــن ال ـــــــي البع تحـــــــرص اإلدارة عل
 1 **102.948 0.63 2.56 7.6 16 28.4 60 64 135 والبيروقراطية في العمل

 2 **82.531 0.58 2.48 4.3 9 43.6 92 52.1 110 يسهم في انجاز المشروعات وسهولة االتصاالت 6
 مرتفعمستوى  0.34 2.38 ككل البعد

 (0.05* معنوي عند )                                                          (              0.01** معنوي عند )
ســـات الرعايـــة التطـــوير التنظيمـــي كأحـــد أبعـــاد تحقيـــق اإلصـــالح اإلداري فـــي مؤس يوضح الجدول السابق أن:

 االجتماعية كما يحددها المسئولون, تمثلت فيما يلي: 
بمتوسمط حسممابي تحممرص اإلدارة علمي البعمد عممن المروتين والبيروقراطيمة فممي العممل  جماء فمي الترتيمب اكول -

( يسهم التطوير التنظيمي في تنظيم سير العمل في االدارات والقضماء علمي المروتين وفهمم وتطموير 2.56)
يسممهم فممي  , وجمماء فممي الترتيممب الثممانيal howlett2002 michداريممة وهممذا يتفممق مممع دراسممةاالسمماليب اال

( يسممماعد ايضممما فمممي االنجممماز والكفممماءة 2.48بمتوسمممط حسمممابي )انجممماز المشمممروعات وسمممهولة االتصممماالت 
ة للمشروعات في مؤسسات الرعاية االجتماعية و ايجاد تنميمة اقتصمادية واداريمة تتسمم بالشمفايية والالمركزيم

يمتم ثمم جماء فمي الترتيمب الثالمث  ودراسة محمد توفيق المدقن ,liangie ma et al2005, وتتفق مع دراسة
( 2.45بمتوسمط حسمابي )التخفيف من المركزيمة اإلداريمة عمن طريمق تفموض السملطة لسمرعة إنجماز العممل 

نظممم العمممل فمممي تسممهم االمركزيممة فممي تحديممد افضممل للحاجممات واالمكانيممات وتفعيممل الحكممم الممذاتي لتطمموير 
وتوصملت المي ان االسمتقاللية الذاتيمة مفيمدة  Robert r taliercio2004االدارات وهمذا يتفمق ممع دراسمة 

يوجممد تنسمميق بممين اإلدارات فممي تقممديم وتنفيممذ الخممدمات للمممواطنين السممادس  وأخيممرًا الترتيممب, وناجحممة اداريمما
نين من خالل االدارات واصالح اماكن يسهم التنسيق في تقديم خدمة افضل للمواط(2.2بمتوسط حسابي )

 .yungang liu2012الخلل ويتفق هذا مع دراسة 
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وبمممالنظر للجمممدول نجمممد أن نتائجمممه تشمممير إلمممي أن المتوسمممط العمممام للتطممموير التنظيممممي كأحمممد أبعممماد تحقيمممق  -
( وهمممو مسمممتوى 2.38بلمممغ ) االجتماعيمممة كمممما يحمممددها المسمممئولون  اإلصمممالح اإلداري فمممي مؤسسمممات الرعايمممة

ع يسممهم التطممويرالتنظيمي فممي تقممديم خدمممة افضممل للمممواطنين فممي جميممع االدارات واصممالح االجممراءات مرتفمم
 الروتينية االدارية علي مستوي المحافظة.

التطموير التنظيممي كأحمد أبعماد تحقيمق اإلصمالح اإلداري فمي لكل عنصر ممن عناصمر  2قيمة كا وبمراجعة -
يتضمممح أنهممما دالمممة إحصمممائيًا عنمممد مسمممتوى معنويمممة  ولون مؤسسمممات الرعايمممة االجتماعيمممة كمممما يحمممددها المسمممئ

يتم التخفيف من المركزيمة اإلداريمة عمن طريمق تفموض السملطة لسمرعة إنجماز العممل ممما ما عدا , (0.01)
 .النتائج على مجتمع الدراسةباقي إمكانية تعميم  يشير إلى

 :إدارة الجودة الشاملة (2)

 (  211)ن=  ما يحددها المسؤلينك إدارة الجودة الشاملة يوضح: ( 13جدول رقم )

 العبارات م

 االستجابات
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

  2قيمة كا

 ال إلى حد ما نعم الترتيب وداللتها

 % ك % ك % ك

تحســــــين طــــــرق تقــــــديم الخــــــدمات للمــــــواطنين  1
 5 **44.427 0.72 2.37 14.2 30 34.1 72 51.7 109 باستمرار 

المســـــئولين بتقـــــويم الخـــــدمات المقدمـــــة  يهـــــتم 2
 2 **58.190 0.72 2.43 13.3 28 30.8 65 55.9 118 للمواطنين بصفة مستمرة 

 4 **49.602 0.67 2.37 10.9 23 40.8 86 48.3 102 األخرى  اإلداراتتحقيق الميزة التنافسية مع  3
 اإلدارات أداءيهـــــتم المســـــئولين برفـــــع مســـــتوى  4

 1 **67.403 0.63 2.45 7.6 16 40.3 85 52.1 110 وزيادة قدراتهم
 6 **41.668 0.75 2.36 16.6 35 30.8 65 52.6 111 اإلداراتالكفاءة معيار الجودة الشاملة في  5
تســـهم الجـــودة فـــي تحســـين جـــو العمـــل وتنظـــيم  6

 3 **80.483 0.58 2.42 4.3 9 49.3 104 46.4 98 هو مطلوب بدقة خطواته وانجاز ما

 مرتفعمستوى  0.27 2.4 ككل البعد
 (0.05* معنوي عند )                                                          (              0.01** معنوي عند )

كأحــد أبعــاد تحقيــق اإلصــالح اإلداري فــي مؤسســات الرعايــة  إدارة الجــودة الشــاملة يوضح الجدول السابق أن:
 لون, تمثلت فيما يلي: االجتماعية كما يحددها المسئو 

بمتوسممممط حسممممابي  وزيممممادة قممممدراتهم اإلدارات أداءيهممممتم المسممممئولين برفممممع مسممممتوى  جمممماء فممممي الترتيممممب اكول -
وهمذا يتفممق مممع دراسمة زينممب الصممادق  (الجمودة الشمماملة تعمممل علمي تحسممين االداء االداري للمسممؤلين2.45)

وهمذا يتفمق   ممع المعلوممات وتمدعيم القمدراتاحمد حيث اسمتهدفت تطموير اسمتخدام االسماليب التكنولوجيمة وج
وتوصمملت الممي اسممتراتيجية لتحسممين االداء واصممالح االدارات  hong –hai lim2007ايضمما مممع دراسممة 

يهممتم المسمممئولين بتقممويم الخمممدمات المقدممممة  , وجمماء فمممي الترتيممب الثمممانيوتحسممين تقمممديم الخممدمات للممممواطنين
( يسمممهم اهتمممام المسممؤلين فممي تقممويم الخممدمات المقدممممة 2.43بمتوسممط حسممابي )للمممواطنين بصممفة مسممتمرة 

 bierre-richard agenor-kingللمواطنين في تحديد اوجه القصور والخلل فيها ويتفق هذا مع دراسة 
young lim2018 ثمم جماء فمي الترتيمب الثالمث وتوصلت الي تحديد االصمالحات وتقمويم الوضمع االداري ,

بمتوسمممط حسمممابي  همممو مطلممموب بدقمممة نظممميم خطواتمممه وانجممماز مممماتسمممهم الجمممودة فمممي تحسمممين جمممو العممممل وت
(تسهم الجوده الشاملة في تحسمين الجمو العمام و التعمرف علمي اصمالح االدارة العليما ويتفمق همذا ممع 2.42)

 اإلداراتالكفمماءة معيممار الجممودة الشمماملة فممي السممادس  وأخيممرًا الترتيممب,  Teresa cierco2013دراسممة 
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ءة معيمممار مهممم فمممي الجمممودة الشمماملة لتحقيقهممما لممذا فلمممه عممدة متطلبمممات يجمممب الكفمما(2.36بمتوسممط حسمممابي )
  .ايجادهااو تطويرها من قبل المسؤلين 

 كأحممد أبعمماد تحقيممق دارة الجممودة الشمماملةوبممالنظر للجممدول نجممد أن نتائجممه تشممير إلممي أن المتوسممط العممام إل -
( وهمو مسمتوى مرتفمع 2.4بلغ ) ولون كما يحددها المسئ اإلصالح اإلداري في مؤسسات الرعاية االجتماعية

 تسهم في تحقيق االصالح االداري بمؤسسات الرعايه االجتماعية وتدعيم قدرات ومهارات المسؤليين.

كأحد أبعاد تحقيق اإلصالح اإلداري في  لكل عنصر من عناصر إدارة الجودة الشاملة 2قيمة كا وبمراجعة -
يتضمممح أنهممما دالمممة إحصمممائيًا عنمممد مسمممتوى معنويمممة  لون مؤسسمممات الرعايمممة االجتماعيمممة كمممما يحمممددها المسمممئو 

 سة.مما يشير إلى إمكانية تعميم النتائج على مجتمع الدرا (0.01)

 :تقييم األداء (3)

 (  211)ن=  كما يحددهاا لمسؤلين تقييم األداء يوضح: ( 14جدول رقم )

 العبارات م
 االستجابات

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

 2قيمة كا

 ال إلى حد ما نعم الترتيب اللتهاود
 % ك % ك % ك

يحــرص المســئولين علــى االســتغالل  1
 7 **53.867 0.65 2.22 12.3 26 53.6 113 34.1 72 األمثل لوقت العمل

يـــــــتم االســـــــتخدام األمثـــــــل للمـــــــوارد  2
 5 **57.791 0.63 2.3 9.5 20 50.7 107 39.8 84 المتاحة واإلمكانيات

3 
ـــى تنميـــة كوادرهـــا تحـــر  ص اإلدارة عل

البشــرية بمــا يتواكــب مــع احتياجــات 
 مجال العمل

82 38.9 120 56.9 9 4.3 2.35 0.56 90.493** 3 

ـــــى تطـــــوير  4 يحـــــرص المســـــئولين عل
 1 *5.806 0.49 2.42 - - 58.3 123 41.7 88 باستمرار أنفسهم

مــن المســئولين بخطــوات  إلمــاميوجــد  5
 2 **55.289 0.71 2.42 13.3 28 31.8 67 55 116 تقديم الخدمات وإجراءات

لتنميـة  بـاإلداراتتوجـد خطـة واضـحة  6
 6 **44.483 0.67 2.27 12.3 26 48.3 102 39.3 83 المسئولين أداءكفاءة 

في معالجة نـواحي  األداءيسهم تقيم  7
 4 **77.412 0.59 2.31 6.6 14 55.5 117 37.9 80 لينئو القصور اإلدارية للمس

 متوسطمستوى  0.25 2.33 ككل عدالب
 (0.05* معنوي عند )                                                          (              0.01** معنوي عند )

 يوضح الجدول السابق أن:
كأحـــد أبعـــاد تحقيـــق اإلصـــالح اإلداري فـــي مؤسســـات الرعايـــة االجتماعيـــة كمـــا يحـــددها  تقيـــيم األداء 
 لون, تمثلت فيما يلي: المسئو 

(تقممميم 42بمتوسمممط حسمممابي ).باسمممتمرار  أنفسمممهميحمممرص المسمممئولين علمممى تطممموير  جممماء فمممي الترتيمممب اكول -
اشممعار المسممؤلين -2رفممع الممروح المعنويممة -1االداء يحممرص المسممؤلين انفسممهم عليممة لممما لممه مممن فؤائممد وهممي:

تقيميم -6استمرار الرقابمة واالشمراف -5 الرقابة علي الرؤساء-4وسيلة لضمان عدالة المعاملة -3بمهامهم 
( ويتفممق هممذا مممع دراسممة ليلممي مصممطفي البرادعممي 0.49سياسممات االختبممار والتممدريب, وبممانحراف معيمماري )
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بمتوسممط تقممديم الخممدمات  وإجممراءاتمممن المسممئولين بخطمموات  إلممماميوجممد  , وجمماء فممي الترتيممب الثمماني2004
العمممل علممي تطمموير اداء -1تقمميم االداء علممي مممايلي ( يعمممل 0.71(, وبممانحراف معيمماري )2.42حسممابي )
الموضمموعية فممي -4تحسممين االتصمماالت التنظيميمة -3العمممل علمي تحقيممق الفاعليممة التنظيميمة -2المسمؤلين 

تحرص اإلدارة على تنمية كوادرها البشرية بمما يتواكمب  قرارات الموارد البشرية, ثم  جاء في الترتيب الثالث
( ويساعد هذا في تطوير المنظومة االدارية للمسؤلين, 2.35بمتوسط حسابي ) مع احتياجات مجال العمل

يحمممممرص المسمممممئولين علمممممى االسمممممتغالل اكمثمممممل لوقمممممت العممممممل بمتوسمممممط حسمممممابي السمممممابع  وأخيمممممرًا الترتيمممممب
اسممتغالل الوقممت مممن االمممور االساسممية فممي عمليممة االصممالح االداري وايضمما الجهممد والمممال لتحقيممق (2.22)

 .قت المحدداالصالح في الو 

 كأحممد أبعمماد تحقيممق اإلصممالح تقيمميم اكداءوبممالنظر للجممدول نجممد أن نتائجممه تشممير إلممي أن المتوسممط العممام ل -
( وهممو مسممتوى متوسممط فهممو 2.33بلممغ ) كممما يحممددها المسممئولون  اإلداري فمي مؤسسممات الرعايممة االجتماعيممة

 اعية.يساهم في تحقيق عمليةاالصالح االداري داخل مؤسسات الرعاية االجتم

كأحمممد أبعممماد تحقيمممق اإلصمممالح اإلداري فمممي  تقيممميم اكداءلكمممل عنصمممر ممممن عناصمممر  2قيممممة كممما وبمراجعمممة -
يتضمممح أنهممما دالمممة إحصمممائيًا عنمممد مسمممتوى معنويمممة  مؤسسمممات الرعايمممة االجتماعيمممة كمممما يحمممددها المسمممئولون 

 .مما يشير إلى إمكانية تعميم النتائج على مجتمع الدراسة( 0.05و ) (0.01)

 :التدريب (4)

 (  211)ن= كما يحددها المسؤلين التدريب يوضح: ( 15جدول رقم )

 العبارات م
 االستجابات

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

 ال إلى حد ما نعم الترتيب وداللتها 2قيمة كا
 % ك % ك % ك

ــــــد االحتياجــــــات  1 ــــــى تحدي تحــــــرص اإلدارة عل
 التدريبية للمسئولين

59 28 122 57.8 30 14.2 2.14 0.64 62.910** 4 

المســئولين  أداءتوجــد خطــة بــاإلدارة لتحســين  2
 من خالل البرامج التدريبية

40 19 121 57.3 50 23.7 1.95 0.65 55.460** 7 

تســاهم البــرامج التدريبيــة فــي زيــادة معلومــات  3
 وقدرات المسئولين

59 28 114 54 38 18 2.1 0.67 43.801** 5 

ـــ 4 ـــي تســـاهم الب ـــة ف ـــز        رامج التدريبي تعزي
 1 **55.232 0.66 2.39 9.5 20 42.2 89 48.3 102 للمسئولين التنظيمي   السلوك 

5 
ــــــى تقــــــويم ــــــرامج       تحــــــرص اإلدارة عل الب

 2 **82.957 0.59 2.25 8.1 17 59.2 125 32.7 69 التدريبية من خالل التغذية العكسية

6 
لعـــــاملين تهـــــتم اإلدارة برفـــــع مســـــتوي أداء ا

 6 0.152 0.82 1.98 34.6 73 32.7 69 32.7 69 وزيادة قدراتهم

7 
التطــــــوير    تحــــــرص اإلدارة علــــــي اســــــتمرار
 3 **9.791 0.79 2.18 24.2 51 34.1 72 41.7 88 لتحسين جود الخدمات المقدمة

 متوسطمستوى  0.43 2.14 ككل البعد

 (0.05* معنوي عند )                                                          (              0.01** معنوي عند )
كأحد أبعاد تحقيق اإلصالح اإلداري في مؤسسات الرعاية االجتماعية كمـا  التدريب  يوضح الجدول السابق أن:

 يحددها المسئولون, تمثلت فيما يلي:
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بمتوسممط حسممابي للمسممئولين  لتنظيمممياتسمماهم البممرامج التدريبيممة فممي تعزيممز السمملوك  جمماء فممي الترتيممب اكول -
ل ( البرامج التدريبية تسهم في تدعيم السلوك التنظيمي للمسؤلين يمتم التمدريب ممن خمالل اربمع مراحم2.39)

اليممة عمليممة التممدريب , وجمماء فممي قيمماس فع -4لتنفيممذا -3وضممع الخطممة و  -2اجممات تحديممد االحتي-1وهممي 
بمتوسممط حسممابي  ج التدريبيممة مممن خممالل التغذيممة العكسمميةتحممرص اإلدارة علممى تقممويم البممرام الترتيممب الثمماني

( تقويم التدريب يحدد ما وصل اليه وتحديد نواحي القموه والضمعف ييمة ويتفمق همذا ممع دراسمة احممد 2.25)
تحمممرص اإلدارة علمممي اسمممتمرار التطممموير لتحسمممين جمممود  , ثمممم جممماء فمممي الترتيمممب الثالمممث2003السممميد المممدقن 

 ( وذلك لضمان تحقيق االصالحات االدارية المطلوبة2.18) بمتوسط حسابي الخدمات المقدمة

سمابي بمتوسمط ح المسمئولين ممن خمالل البمرامج التدريبيمة أداءتوجمد خطمة بماإلدارة لتحسمين  السمابع وأخيرًا الترتيب, 
 لوضع االداري للمسؤلينالتي توصلت تحسين ا hong-hai lim2007وهذا يتفق ايضا مع دراسة (.1.95)
ري كأحد أبعاد تحقيق اإلصالح اإلدا لتدريبلدول نجد أن نتائجه تشير إلي أن المتوسط العام وبالنظر للج -

( وهممو مسممتوى متوسممط وبممذلك فممان 2.14بلممغ ) كممما يحممددها المسممئولون  فممي مؤسسممات الرعايممة االجتماعيممة
 التدريب عملية ضرورية في تحقيق ابعاد االصالح ااالداري.

التمدريب كأحمد أبعماد تحقيمق اإلصمالح اإلداري فمي مؤسسمات عناصمر عنصر ممن لكل  2قيمة كا وبمراجعة -
ا , ما عد(0.01يتضح أنها دالة إحصائيًا عند مستوى معنوية )الرعاية االجتماعية كما يحددها المسئولون 

لممى النتممائج ع بمماقي تهممتم اإلدارة برفممع مسممتوي أداء العمماملين وزيممادة قممدراتهم مممما يشممير إلممى إمكانيممة تعممميم
 الدراسة.مجتمع 

 أبعاد تطوير مؤسسات الرعاية االجتماعية:ًا: رابع
 سهولة الوصول إلى الخدمة: (1)

 (  211)ن=  سهولة الوصول إلى الخدمة كما يحددها المسؤلين ( يوضح16جدول رقم )

 العبارات م
 االستجابات

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

 2قيمة كا

 ال إلى حد ما نعم الترتيب وداللتها
 % ك % ك % ك

 1 **189.536 0.53 2.73 4.3 9 18.5 39 77.3 163 يتم الحصول علي الخدمات بدون تأخير 1

تـــــوفر اإلدارة القاعـــــات المناســـــبة المـــــزودة بكافـــــة  2
 2 **165.507 0.64 2.66 9 19 16.1 34 74.9 158 المستلزمات 

 3 **113.100 0.53 2.27 4.3 9 64 135 31.8 67 مرونة وتسلسل إجراءات الحصول علي الخدمات 3

تتوفر المعلومات الكافية عن الخدمات التـي تقـدمها  4
 4 **58.190 0.64 2.18 13.3 28 55.9 118 30.8 65 اإلدارة

 6 **81.166 0.61 1.99 19.4 41 62.6 132 18 38 مرونة وتسلسل إجراءات الحصول علي الخدمات 5

علــي الخــدمات            تتميــز إجــراءات الحصــول 6
 5 **56.910 0.65 2.14 14.7 31 56.4 119 28.9 61 والسهولة     بالبساطة

 متوسطمستوى  0.32 2.33 ككل البعد
 (0.05* معنوي عند )                                                          (              0.01** معنوي عند )

هولة الوصول إلى الخدمة كأحد أبعاد تطوير مؤسسـات الرعايـة االجتماعيـة كمـا س يوضح الجدول السابق أن:
 يحددها المسئولون, تمثلت فيما يلي: 

( ويمتم ذلمك ممن 2.73بمتوسمط حسمابي )يتم الحصول علمي الخمدمات بمدون تمأخير  جاء في الترتيب اكول -
ابممة النممواه والمحممرك الشممباع خممالل مخططممين ومسممؤلين ذو خبممرة مهممارة عاليممة فممي تقممديم الخممدمات وهممي بمث

تمموفر اإلدارة القاعممات المناسممبة المممزودة بكافممة المسممتلزمات  حاجممات المممواطنين, وجمماء فممي الترتيممب الثمماني
( لضمممان سممهوله مقابلممه المممواطنين لتوصمميل الخدمممة, ثممم جمماء فممي الترتيممب الثالممث 2.66بمتوسممط حسممابي )
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(وهمذ المرونمه تسماعد الممواطنين 2.27حسمابي ) بمتوسمط مرونة وتسلسل إجراءات الحصول علي الخدمات
علمممي الحصمممول علمممي الخدممممة ويعممممل المسمممؤلين علمممي تكممموين قاعمممدة بيانمممات عمممن الممممواطنين  المحتممماجين 

بمتوسممط حسممابي  مرونممة وتسلسممل إجممراءات الحصممول علممي الخممدمات السممادس وأخيممرًا الترتيممبللخممدمات , 
 .ت الصعبة واتباع خطوات االصالح االداري ومرونتهوهذا يعني التغلب علي الروتين واالجراءا (1.99)

وبممالنظر للجممدول نجممد أن نتائجممه تشممير إلممي أن المتوسممط العممام لسممهولة الوصممول إلممى الخدمممة كأحممد أبعمماد  -
( وهمو مسمتوى متوسمط وهمذا يعنمي 2.33تطوير مؤسسات الرعاية االجتماعية كما يحددها المسئولون بلمغ )

 قبل المسؤلين لتحقيق االصالح االداري في مؤسسات الرعاية االجتماعية.انه جيد ويحتاج الي تدعيم من 

سممهولة الوصممول إلممى الخدمممة كأحممد أبعمماد تطمموير مؤسسممات لكممل عنصممر مممن عناصممر  2قيمممة كمما وبمراجعممة -
مممما  (0.01يتضممح أنهمما دالممة إحصممائيًا عنممد مسممتوى معنويممة ) الرعايممة االجتماعيممة كممما يحممددها المسممئولون 

 ية تعميم النتائج على مجتمع الدراسة.يشير إلى إمكان

 :مالئمة الخدمة (2)

 (  211)ن=  كما يحددها المسؤلين مالئمة الخدمة يوضح: ( 17جدول رقم )

 العبارات م
 االستجابات

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

 2قيمة كا

 ال إلى حد ما نعم الترتيب وداللتها
 % ك % ك % ك

لين علـــــي خـــــدمات يحصـــــل المســـــئو  1
 5 **49.659 0.7 2.39 12.3 26 36 76 51.7 109 كافية إلشباع حاجاتهم

يحصـــــل المســـــئولين علـــــي خـــــدمات  2
 4 **57.052 0.76 2.4 17.1 36 25.6 54 57.3 121 تتناسب مع متطلباتهم

يثق المسئولين في مستوي الخـدمات  3
 2 **71.668 0.63 2.47 7.6 16 37.9 80 54.5 115 التي تقدمها اإلدارة

ــــــي اختيــــــار  4 يشــــــارك المســــــئولين ف
 3 **65.327 0.62 2.4 7.1 15 46 97 46.9 99 الخدمات المناسبة لهم

يتم تطوير الخدمات باستمرار لتـتالئم  5
 1 0.384 0.5 2.48 - - 52.1 110 47.9 101 مع االحتياجات الفعلية للمسئولين

6 
احتياجــــــــات  إشــــــــباعتســــــــهم فــــــــي 

سســـات الرعايـــة المســـتفيدين مـــن مؤ 
 االجتماعية

67 31.8 135 64 9 4.3 2.27 0.53 113.100** 6 

 مرتفعمستوى  0.31 2.4 ككل البعد
 (0.05* معنوي عند )                                                          (              0.01** معنوي عند )

اد تطــوير مؤسســات الرعايــة االجتماعيــة كمــا يحــددها كأحــد أبعــ مالئمــة الخدمــة  يوضح الجدول السابق أن:
 المسئولون, تمثلت فيما يلي: 

بمتوسمط ممع االحتياجمات الفعليمة للمسمئولين  لتمتالءميمتم تطموير الخمدمات باسمتمرار  جاء في الترتيب اكول -
( ويممتم تطمموير الخممدمات مممن خممالل التخطمميط الفعممال لهمما مممن قبممل المسممؤلين وذلممك يتطلممب 2.48حسممابي )

يثمق المسمئولين فمي مسمتوي  فيفة تخطيطية داخل مؤسسات الرعاية االجتماعية, وجاء في الترتيب الثانيو 
( عمليمممة الثقمممة فمممي االدارة تتطلمممب صمممياغة دقيقمممة 2.47بمتوسمممط حسمممابي ) الخمممدمات التمممي تقمممدمها اإلدارة

 فممي الترتيممب الثالممثللسياسممات والبممرامج او تحديممدها ولممو  بشممكل مؤقممت  لممدعم العمليممة االداريممة , ثممم جمماء 
( ويسمهم مشماركة المسمؤلين فمي 2.4بمتوسط حسمابي ) يشارك المسئولين في اختيار الخدمات المناسبة لهم

 إشممباعتسمهم فمي  السمادس وأخيمرًا الترتيمباخيمار الخمدمات فمي تعمهما وتسمهيل االجمراءات للحصممول عليهما, 
وهممذا يممدل علممي اشممباع (2.27حسممابي )بمتوسممط  احتياجممات المسممتفيدين مممن مؤسسممات الرعايممة االجتماعيممة

االحتياجممات والمتطلبممات للمممواطنين وتحقيممق االصممالح االداري وتوصمميل الخدمممه لمسممتحقيها وان المسممؤلين 
  .في هذه المؤسسات يسعون الي تطوير مستواهم وقدراتهم وخبراتهم االدارية
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 كأحد أبعاد تطوير مؤسسمات لخدمةمالئمة اوبالنظر للجدول نجد أن نتائجه تشير إلي أن المتوسط العام ل -
( وهممو مسممتوى مرتفممع وهممذا يممدل علممي اهميممة مالئمممة 2.4بلممغ ) كممما يحممددها المسممئولون  الرعايممة االجتماعيممة

 الخدمة للمواطنين وقدرتها علي اشباع االحتياجات وسهولة الطريقة في تقديم الخدمة.

بعممماد تطممموير مؤسسمممات الرعايمممة كأحمممد أ لكمممل عنصمممر ممممن عناصمممر مالئممممة الخدممممة 2قيممممة كممما وبمراجعمممة -
يممتم , ممما عممدا (0.01يتضممح أنهمما دالممة إحصممائيًا عنممد مسممتوى معنويممة )كممما يحممددها المسممئولون االجتماعيممة 

 بمماقيمممع االحتياجممات الفعليممة للمسممئولين مممما يشممير إلممى إمكانيممة تعممميم  لتممتالءمتطمموير الخممدمات باسممتمرار 
 النتائج على مجتمع الدراسة.

 :االستجابة (3)

 (  211)ن= كما يحددها المسؤلين االستجابة يوضح ( 18رقم )جدول 

 العبارات م

 االستجابات
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 2قيمة كا

 ال إلى حد ما نعم الترتيب وداللتها

 % ك % ك % ك

 2 0.118 0.5 2.49 - - 51.2 108 48.8 103 سرعة اإلدارة في تقديم الخدمات 1
لمســـاعدة   الســـتعداد الـــدائم للمســـئولينا 2

 1 **92.768 0.58 2.54 4.3 9 37.9 80 57.8 122 المواطنين وتقديم الخدمات لهم

ــاون مــع المســئولين  3 اســتعداد اإلدارة للتع
 4 **92.768 0.56 2.34 4.3 9 57.8 122 37.9 80 في مواجهة المشكالت الخاصة بهم

تنفيــذ إعــالم المســئولين بمواعيــد تقــديم و  4
 3 **56.455 0.65 2.38 9 19 44.1 93 46.9 99 الخدمات

5 
استعداد ورغبـة المسـئولين فـي مسـاعدة 
ـــــي الخـــــدمات  المـــــواطنين للحصـــــول عل

 المناسبة لهم
84 39.8 101 47.9 26 12.3 2.27 0.67 43.972** 5 

6 
في تقـديم جـودة شـاملة  االستجابةتسهم 

للخــــــــدمات فــــــــي مؤسســــــــات الرعايــــــــة 
 االجتماعية

96 45.5 62 29.4 53 25.1 2.2 0.82 14.626** 6 

 مرتفعمستوى  0.34 2.37 ككل البعد
 (0.05* معنوي عند )                                                          (              0.01** معنوي عند )

ــــة اال االســــتجابة يوضح الجدول السابق أن: ــــاد تطــــوير مؤسســــات الرعاي ــــا يحــــددها كأحــــد أبع ــــة كم جتماعي
 المسئولون, تمثلت فيما يلي:

بمتوسمممط االسمممتعداد المممدائم للمسمممئولين لمسممماعدة الممممواطنين وتقمممديم الخمممدمات لهمممم  جممماء فمممي الترتيمممب اكول -
الداء رفمع مسمتوي ا -1(تتم االستجابة دائما عندما يكون يية حالة ممن االسمتعدادمن خمالل 2.54حسابي )

السمممتعداد تقمممدم الخدممممة اتحديمممد معمممايير ثابتمممة لمسمممتوي االداء  وبهمممذا  -2للخمممدمات عمممن طريمممق التخطممميط 
بمتوسمممط حسمممابي  سمممرعة اإلدارة فمممي تقمممديم الخمممدمات للممممواطن فمممي اي وقمممت , وجممماء فمممي الترتيمممب الثممماني

وتوصلت ان االدارة تعمل علي سمرعة وسمهولة teresa cierco2013( وهذا يتفق ايضا مع دراسة2.49)
بمتوسمممط  إعمممالم المسمممئولين بمواعيمممد تقمممديم وتنفيمممذ الخمممدماتء فمممي الترتيمممب الثالمممث , ثمممم جممماتقمممديم الخمممدمات 

( ويدل هذا علي االستراتيجية التي وضعتها المديرية لالدارات وكيفيمة سمير خطموات العممل 2.38حسابي )
فممممي تقممممديم جممممودة شمممماملة للخممممدمات فممممي مؤسسممممات الرعايممممة  االسممممتجابةتسممممهم السممممادس  وأخيممممرًا الترتيممممب, 

ولهمممذا يجمممب تحقيمممق اداء فعمممال ممممن قبمممل المسمممؤلين لتحقيمممق الجمممودة  (2.2اعيمممة بمتوسمممط حسمممابي )االجتم
 .الشاملة 
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كأحممد أبعمماد تطمموير مؤسسممات  السممتجابةوبممالنظر للجممدول نجممد أن نتائجممه تشممير إلممي أن المتوسممط العممام ل -
وضممع برنممامج  ( وهممو مسممتوى مرتفممع وهممذا نتيجممة2.37بلممغ ) كممما يحممددها المسممئولون  الرعايممة االجتماعيممة

وممات الفنيمة لتحسمين زيمادة المعل -1التطوير لالدارات في مؤسسات الرعاية ااجتماعيمة ممن خمالل مما يلمي 
 االداء في الوضع الحالي للمؤسسات

 زيادة المعلومات الفنية -2
حسممين االتصمماالت للمسممئولين والمهممارات االداريممة ت -4ومممات العامممة عممن الخممدمات المتاحممةزيممادة المعل -3
 لي االسسس العلمية الحديثة.ع

كأحمد أبعماد تطموير مؤسسمات الرعايمة االجتماعيمة  االسمتجابةلكل عنصمر ممن عناصمر  2قيمة كا وبمراجعة -
سمرعة اإلدارة فمي  , مما عمدا(0.01يتضح أنها دالة إحصمائيًا عنمد مسمتوى معنويمة ) كما يحددها المسئولون 

 لنتائج على مجتمع الدراسة.ا باقي مما يشير إلى إمكانية تعميم الخدمات تقديم

 :الكفاءة (4)

 (  211)ن=  كما يحددها المسؤلين الكفاءة ( يوضح19جدول رقم )

 العبارات م
 االستجابات

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

 2قيمة كا

 وداللتها
 ال إلى حد ما نعم الترتيب

 % ك % ك % ك

 عـاليرة بمسـتوى تتميز الخدمات التـي تقـدمها اإلدا 1
 2 **66.095 0.61 2.34 7.6 16 51.2 108 41.2 87 من الكفاءة والجودة

يتميـــــز المســـــئولين بدرجـــــة عاليـــــة مـــــن الكفـــــاءة  2
 3 **31.118 0.75 2.31 17.1 36 34.6 73 48.3 102 والمهارة

تحرص اإلدارة على مواجهة الصعوبات التـي تواجـه  3
 تقديم الخدمات

72 34.1 108 51.2 31 14.7 2.19 0.67 42.209** 5 

4 
تحرص اإلدارة على توفير القـدرات البشـرية المدربـة 

 4 **30.180 0.71 2.25 15.6 33 44.1 93 40.3 85 لتنفيذ الخدمات بكفاءة

 األهـدافلتحقيـق  باإلداراتتتوافر جهود المسئولين  5
 6 **37.374 0.69 1.97 25.1 53 53.1 112 21.8 46 المنشودة من الخدمات

 1 **171.564 0.52 2.71 3.3 7 22.3 47 74.4 157 بدقه األهدافتزيد من تنفيذ وتحقيق  6
 متوسطمستوى  0.39 2.29 ككل البعد

 (0.05* معنوي عند )                                                          (              0.01** معنوي عند )
 يوضح الجدول السابق أن:

 كأحد أبعاد تطوير مؤسسات الرعاية االجتماعية كما يحددها المسئولون, تمثلت فيما يلي:  كفاءةال 
( الكفمماءة تسمماعد 2.71بمتوسممط حسممابي )بدقممه  اكهممدافتزيممد مممن تنفيممذ وتحقيممق  جمماء فممي الترتيممب اكول -

وجماء فمي الترتيمب  العمليمة االداريمة ممن تحقيمق اهمدافها ممن خمالل كفماءة المسمؤلين واالجهمزة الماديمة ايضما,
( 2.34بمتوسممط حسممابي )مممن الكفمماءة والجممودة  عمماليتتميممز الخممدمات التممي تقممدمها اإلدارة بمسممتوى  الثمماني
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يتميمز  فاالدارة تعمل علي دفع المسؤلين ومحاسمبتهم لكمي يمؤدوا العممل بكفماءة, ثمم جماء فمي الترتيمب الثالمث
( المسممؤلين يجمممب ان تكمممون لمممديهم 2.31ابي )بمتوسمممط حسممم المسممئولين بدرجمممة عاليمممة ممممن الكفمماءة والمهمممارة

تتمممموافر جهممممود السممممادس  وأخيممممرًا الترتيممممبمهممممارة وخبممممرة اداريممممة للعمممممل فممممي مؤسسممممات الرعايممممة االجتماعيممممة, 
وهمذا يمدل علمي ان  (1.97المنشودة من الخدمات بمتوسمط حسمابي ) اكهدافلتحقيق  باإلداراتالمسئولين 

 .فقا لالمكانيات الموجودةالمسؤلين يبذلون جهدا لتحقيق االهداف و 

ة كأحمد أبعماد تطموير مؤسسمات الرعايم الكفاءةوبالنظر للجدول نجد أن نتائجه تشير إلي أن المتوسط العام  -
( وهممو مسممتوى متوسممط وهممذا يممدل علممي ان يجممب تطمموير 2.29بلممغ ) كممما يحممددها المسممئولون  االجتماعيممة

 جيدة. االساليب االدارية للعمل بكفاءة وتقديم الخدمات بصورة

كأحد أبعاد تطوير مؤسسمات الرعايمة االجتماعيمة كمما  الكفاءةلكل عنصر من عناصر  2قيمة كا وبمراجعة -
مممما يشممير إلممى إمكانيممة تعممميم  (0.01يتضممح أنهمما دالممة إحصممائيًا عنممد مسممتوى معنويممة ) يحممددها المسممئولون 

 اسة.النتائج على مجتمع الدر 

 العدالة: (5)

 (  211)ن=  ما يحددها المسؤلينالعدالة ك يوضح: ( 20جدول رقم )

 العبارات م
 االستجابات

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

 2قيمة كا

 وداللتها
 ال إلى حد ما نعم الترتيب

 % ك % ك % ك

 2 **80.256 0.58 2.44 4.3 9 47.4 100 48.3 102 تقدم الخدمات للجميع دون تميز 1
 1 **140.540 0.63 2.63 8.1 17 20.9 44 71.1 150 ون محاباةتقدم الخدمات للجميع د 2

تـــــوفر الشـــــفافية والمصـــــداقية عنـــــد  3
 تقديم الخدمات

92 43.6 100 47.4 19 9 2.35 0.64 56.654** 3 

4 
تقديم خـدمات تتناسـب مـع مسـتويات 

 5 **55.062 0.65 2.21 12.3 26 54 114 33.6 71 المسئولين

ـــــــد ت 5 ـــــــوفير المصـــــــداقية عن ـــــــديم ت ق
 6 **57.052 0.65 2.12 15.6 33 56.9 120 27.5 58 الخدمات

تحقيـق العدالــة والمسـاواة عنــد تقــديم  6
 7 **220.218 0.42 2.11 3.8 8 81 171 15.2 32 الخدمات

ـــــيم  7 يتـــــاح للمســـــئولين الفرصـــــة لتقي
 الخدمات التي تقدمها اإلدارة

98 46.4 76 36 37 17.5 2.29 0.75 27.137** 4 

 متوسطمستوى  0.33 2.31 ككل البعد

 (0.05* معنوي عند )                                                          (              0.01** معنوي عند )
العدالة كأحد أبعاد تطوير مؤسسـات الرعايـة االجتماعيـة كمـا يحـددها المسـئولون,   يوضح الجدول السابق أن:

 تمثلت فيما يلي: 
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(وهمذا يمدل علمي تقمديم 2.63بمتوسمط حسمابي ) تقمدم الخمدمات للجميمع دون محابماة في الترتيمب اكولجاء  -
حقيممق اقصممي درجممة الشممباع الحاجممات فممي االدارات علممي اسمماس مممن العمممل علممي ت -1الخممدمات كمماالتي 

وع سمماعد العدالممة المسممئولين علممي تعزيممز التنممت-2المسمماواة واتاحممة الفممرص للجميممع للحصممول علممي الخممدمات
الثقممافي والسممعي  لوضممع حممد للنممموز والقمممع وغيممر ذلممك مممن اشممكال الظلممم االجتممماعي, وجمماء فممي الترتيممب 

تممموفر  (, ثمممم جممماء فمممي الترتيمممب الثالمممث2.44بمتوسمممط حسمممابي ) تقمممدم الخمممدمات للجميمممع دون تميمممز الثممماني
معلومات ومما ( فهي تعمل علي عرض ال2.35بمتوسط حسابي ) الشفايية والمصداقية عند تقديم الخدمات

ات تحقيممق العدالممة والمسممماواة عنممد تقممديم الخمممدمالسممابع  وأخيممرًا الترتيمممبتممم تنفيممذه مممن خمممدمات للمممواطنين , 
  .فهذا يضمن وصول الخدمات لجميع المواطنين دون استثناء او تمييز (2.11بمتوسط حسابي )

ة د أبعماد تطموير مؤسسمات الرعايملعدالة كأحملوبالنظر للجدول نجد أن نتائجه تشير إلي أن المتوسط العام  -
( وهممو مسمتوى متوسممط.العدالة تطبيقهمما صمعب الممي حممد ممما 2.31بلممغ ) االجتماعيمة كممما يحممددها المسمئولون 

 علي ارض الواقع ولكن محاولة الوصول لها يقلل من الفساد االداري 

الجتماعيمة كمما العدالة كأحد أبعاد تطموير مؤسسمات الرعايمة الكل عنصر من عناصر  2قيمة كا وبمراجعة -
مممما يشممير إلممى إمكانيممة تعممميم  (0.01يتضممح أنهمما دالممة إحصممائيًا عنممد مسممتوى معنويممة ) يحممددها المسممئولون 

 سة.النتائج على مجتمع الدرا

 :الرضا عن الخدمة (6)

 (  211)ن=  كما يحددها المسؤلين الرضا عن الخدمة يوضح: ( 21جدول رقم )

 العبارات م
 االستجابات

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

 ال إلى حد ما نعم الترتيب وداللتها 2قيمة كا
 % ك % ك % ك

تسـتقبل اإلدارة المقترحـات والشـكاوي المقدمـة  1
 من قبل المسئولين وتتعامل معها

72 34.1 112 53.1 27 12.8 2.21 0.65 51.422** 6 

 2 **86.057 0.63 2.52 7.6 16 32.7 69 59.7 126 يتعامل المسئولين مع المواطنين بشكل الئق 2

تتــوفر المــوارد واإلمكانيــات الالزمــة لممارســة  3
 الخدمات المقدمة 

97 46 79 37.4 35 16.6 2.29 0.74 28.929** 5 

 1 *6.488 0.49 2.59 - - 41.2 87 58.8 124 يتسم تقديم الخدمات بالسرعة واإلنجاز  4

ــدمها هنــاك تطــوير مســتمر للخــدمات التــ 5 ي تق
 3 *5.806 0.49 2.42 - - 58.3 123 41.7 88 اإلدارة

 4 **23.891 0.47 2.33 - - 66.8 141 33.2 70 يسهم في توسيع نطاق تقديم الخدمات 6
 مرتفعمستوى  0.29 2.39 ككل البعد

 (0.05* معنوي عند )                                                          (              0.01** معنوي عند )
كأحـد أبعـاد تطـوير مؤسسـات الرعايـة االجتماعيـة كمـا يحـددها  الرضا عن الخدمـة  يوضح الجدول السابق أن:

 المسئولون, تمثلت فيما يلي: 
( هذا هو المطلوب 2.59بمتوسط حسابي )يتسم تقديم الخدمات بالسرعة واإلنجاز  جاء في الترتيب اكول -

خدمات للمواطنين بانجاز ويساعد هذا ان خدمات الرعايمة االجتماعيمة منظممة تنظيمما ولذا يجب ان تقدم ال
( 2.52بمتوسممط حسممابي ) يتعامممل المسممئولين مممع المممواطنين بشممكل الئممق رسممميا, وجمماء فممي الترتيممب الثمماني
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يجممب ذلممك حسممن التعامممل مممع المممواطنين لسممهولة تقممديم الخدمممة والرضمما عنهمما, ثممم جمماء فممي الترتيممب الثالممث 
( فهممممذا دور المسممممؤلين ان 2.42بمتوسممممط حسممممابي ) هنمممماك تطمممموير مسممممتمر للخممممدمات التممممي تقممممدمها اإلدارة

تسممتقبل اإلدارة المقترحممات السممادس  وأخيممرًا الترتيممبيسممتمروا فممي مواكبممة كممل ممماهو جديممد فممي هممذا المجممال, 
ارة علمممي حمممل تعممممل االد (2.21والشمممكاوي المقدممممة ممممن قبمممل المسمممئولين وتتعاممممل معهممما بمتوسمممط حسمممابي )
  .الشكاوي والتظلمات لمحاسبة المقصرين واصالح صور الفساد في االدارات

كأحمممد أبعممماد تطممموير  لرضممما عمممن الخدممممةوبمممالنظر للجمممدول نجمممد أن نتائجمممه تشمممير إلمممي أن المتوسمممط العمممام ل -
( وهممو مسممتوى مرتفممع وهممذا يممدل علمممي 2.39بلمممغ ) كممما يحممددها المسممئولون  مؤسسممات الرعايممة االجتماعيممة

 مرار المسؤلين في محاولة تحسن االداء في تقديم الخدمات وحسن التعامل مع المواطنين.است

كأحممد أبعمماد تطمموير مؤسسممات الرعايممة  لكممل عنصممر مممن عناصممر الرضمما عممن الخدمممة 2قيمممة كمما وبمراجعممة -
 ممما( 0.05و ) (0.01يتضح أنها دالة إحصائيًا عند مستوى معنوية ) االجتماعية كما يحددها المسئولون 

 .يشير إلى إمكانية تعميم النتائج على مجتمع الدراسة

 :الشفافية (7)

 (  211)ن=  كما يحددها المسؤلين الشفافية ( يوضح22جدول رقم )

 العبارات م
المتوسط  االستجابات

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري 

 2قيمة كا

 ال إلى حد ما نعم الترتيب وداللتها

 % ك % ك % ك

ــــــــــوفر الم 1 ســــــــــئولين المعلومــــــــــات ي
 6 **37.943 0.68 1.82 34.1 72 50.2 106 15.6 33 للمواطنين كافة

 4 **19.972 0.74 2.2 19 40 42.2 89 38.9 82 تقديم الخدمات للجميع 2

3 
تعمـــل اإلدارة علـــى مناقشـــة القـــرارات 

لمواجهـــة  بـــاإلداراتمـــع المســـئولين 
 المشكالت

55 26.1 108 51.2 48 22.7 2.03 0.7 30.607** 5 

الوفاء بتقديم الخدمات فـي مواعيـدها  4
 1 **151.346 0.65 2.64 9.5 20 17.5 37 73 154  األخطاءالمعلنة والدقة وعدم 

وعـــدم التزييـــف فـــي تقـــديم  الوضـــوح 5
 3 **60.066 0.75 2.42 16.1 34 26.1 55 57.8 122 الخدمات

ـــــع  المســـــاءلة 6 للمســـــئولين فـــــي جمي
 2 **80.682 0.58 2.46 4.3 9 46 97 49.8 105 اإلدارات

 متوسطمستوى  0.34 2.26 ككل البعد
 (0.05* معنوي عند )                                                          (              0.01** معنوي عند )

ئولون, دها المسـكأحد أبعاد تطوير مؤسسات الرعاية االجتماعية كمـا يحـد الشفافية يوضح الجدول السابق أن:
 تمثلت فيما يلي: 

ي بمتوسمط حسماب اكخطماءالوفاء بتقديم الخدمات في مواعيدها المعلنة والدقمة وعمدم  جاء في الترتيب اكول -
القمدرة  -2بط العمل عبر تنظيم االدوار بواسطة المسؤلين ضالقدرة علي  -1( ويتم هذا من خالل 2.64)

ين للمسئول المساءلة , وجاء في الترتيب الثاني جها في اي ادارة مة لمن يحتاعلي ايصال المعلومات الالز 
( محاسممممبة المسممممؤلين بموضمممموعية يحقممممق االصممممالح االداري 2.46بمتوسممممط حسممممابي ) فممممي جميممممع اإلدارات

بمتوسمممط حسمممابي  وعمممدم التزييمممف فمممي تقمممديم الخمممدمات والشمممفايية  , ثمممم جممماء فمممي الترتيمممب الثالمممث الوضممموح
صمورة االدارة الناجحممة فهمم كفيلمون علمي القضمماء علمي اوجمه القصمور نهائيمما,  ( الوضموح والشمفايية 2.42)

وهممذا يممدل (.1.82بمتوسممط حسممابي ) يمموفر المسممئولين المعلومممات للمممواطنين كافممة السممادس وأخيممرًا الترتيممب
 علي مساعدة المواطنين لمعرفة مصادر واماكن تقديم الخدمات 
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ية كأحد أبعاد تطوير مؤسسات الرعا لشفاييةالمتوسط العام ل وبالنظر للجدول نجد أن نتائجه تشير إلي أن -
( وهمممو مسمممتوى متوسمممط وهمممذا  يمممدل علمممي اهميمممة عمممرض 2.26بلمممغ ) كمممما يحمممددها المسمممئولون  االجتماعيمممة

المعلومممات والمحاسممبة بوضمموح مممن قبممل المسممؤلين فممي االدارات لتحقيممق االصممالح االداري فممي مؤسسممات 
 الرعاية االجتماعية.

كأحممد أبعمماد تطمموير مؤسسممات الرعايممة االجتماعيممة  الشممفاييةلكممل عنصممر مممن عناصممر  2يمممة كمماق وبمراجعممة -
ممما يشمير إلممى ( 0.05و) (0.01يتضمح أنهما دالمة إحصمائيًا عنمد مسمتوى معنويمة ) كمما يحمددها المسمئولون 

 إمكانية تعميم النتائج على مجتمع الدراسة.

ة فـــي تحقيـــق اإلصـــالح اإلداري بمؤسســـات الرعايـــمـــى التحـــول الرق الصـــعوبات التـــي تواجـــه اســـتخدامًا: خامســـ
 االجتماعية:

ري الصعوبات التي تواجه استخدام التحول الرقمى في تحقيق اإلصالح اإلدا يوضح: ( 23جدول رقم )
 (  211)ن=   بمؤسسات الرعاية االجتماعي

 العبارات م
 االستجابات

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

 2قيمة كا

 ال إلى حد ما نعم الترتيب وداللتها
 % ك % ك % ك

إجــراءات الحصــول علــى خــدمات المؤسســة  1
 6 0.573 0.5 2.47 - - 52.6 111 47.4 100 معقدة

 3 2.962 0.5 2.56 - - 44.1 93 55.9 118 قلة وضوح أهداف المديرية 2
 1 **127.175 0.69 2.58 11.4 24 19 40 69.7 147 الخدمات التي تقدمها المديرية غير كافية 3

ـــي  4 ـــة عـــن الخـــدمات الت ـــة إعـــالن المديري قل
 2 **104.142 0.58 2.57 4.3 9 34.1 72 61.6 130 تقدمها

 9 **97.602 0.55 2.3 4.7 10 60.2 127 35.1 74 معاملة المسئولين للعاملين غير طيبة 5
 8 **70.815 0.6 2.35 6.6 14 51.7 109 41.7 88 عدم وضوح القوانين واللوائح 6
 7 **99.706 0.58 2.45 10 21 64.5 136 25.6 54  العمل قلة عدد المسئولين بما يتناسب مع 7

ــــىصــــعوبة الوصــــول  8 ــــواطنين  أمــــاكن إل الم
 4 **43.858 0.67 2.55 16.1 34 53.1 112 30.8 65 لتقديم الخدمات

قاعــــدة بيانــــات عــــن حجــــم  إتاحــــةصــــعوبة  9
 5 **43.488 0.7 2.53 12.8 27 38.4 81 48.8 103 المعوقات للمسئولين

 مرتفعمستوى  0.2 2.47 ككل البعد
 (0.05* معنوي عند )                                                          (              0.01** معنوي عند )

تحقيــق اإلصـــالح اإلداري فـــي التحـــول الرقمــى  الصــعوبات التــي تواجـــه اســتخدام  يوضح الجدول السابق أن:
 بمؤسسات الرعاية االجتماعية كما يحددها المسئولون, تمثلت فيما يلي: 

( وهذا يدل علي 2.58بمتوسط حسابي )الخدمات التي تقدمها المديرية غير كايية  جاء في الترتيب اكول -
ايجماد حمل لتضمخيم انه من المفترض ان تعمل المديرية علي توسعه نشاط الخمدمات المقدممة للممواطنين و 

الن قلــة إعــ الكمموادر الكتابيممة او الفنيممة غيممر المؤهلممة مشمماكل الجمعيممات العموميممة, وجمماء فممي الترتيممب الثمماني
 المديريـة عـن اتإعالنـزيـادة فـى  ن هنماك( يجب ان تكو 2.57بمتوسط حسابي ) المديرية عن الخدمات التي تقدمها

 (2.3بمتوسمط حسمابي ) معاملة المسمئولين للعماملين غيمر طيبمة تاسعال وأخيرًا الترتيب,  الخدمات التي تقدمها
 .وهذا يدل انه يجب وضع نظام للمحاسبة للمسؤلين في االدارات والمديرية

بمديريمممة التضمممامن وبمممالنظر للجمممدول نجمممد أن نتائجمممه تشمممير إلمممي أن المتوسمممط العمممام للصمممعوبات المرتبطمممة  -
ي تحقيممممق اإلصممممالح اإلداري بمؤسسممممات الرعايممممة فمممم التحممممول الرقمممممى   التممممي تواجممممه اسممممتخدام االجتممممماعي
( وهممو مسمتوى مرتفمع يجممب حمل همذه المشممكالت التمي تحممد 2.47بلمغ ) كمما يحممددها المسمئولون االجتماعيمة 

 من دور المديرية واالدارات التابعة لها للقيام بدورها في تقديم الخدمات الفراد المجتمع.
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فمي تحقيمق  التحمول الرقممى ت التمي تواجمه اسمتخدام الصمعوبالكل عنصر من عناصمر  2قيمة كا وبمراجعة -
يتضممح أنهمما دالممة إحصممائيًا عنممد كممما يحممددها المسممئولون اإلصممالح اإلداري بمؤسسممات الرعايممة االجتماعيممة 

قلممة وضمموح أهممداف و  ,إجممراءات الحصممول علممى خممدمات المؤسسممة معقممدة, ممما عممدا (0.01مسممتوى معنويممة )
 النتائج على مجتمع الدراسة.باقي  المديرية مما يشير إلى إمكانية تعميم

 تماعية:في تحقيق اإلصالح اإلداري بمؤسسات الرعاية االجالتحول الرقمى مقترحات تفعيل استخدام ًا: سادس
سسات مقترحات تفعيل استخدام التحول الرقمى في تحقيق اإلصالح اإلداري بمؤ  يوضح: ( 24جدول رقم )

 (  211)ن=  الرعاية االجتماعية

 اراتالعب م
 االستجابات

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

 2قيمة كا

 ال إلى حد ما نعم الترتيب وداللتها
 % ك % ك % ك

 3 **11.379 0.49 2.38 - - 61.6 130 38.4 81 تسهيل إجراءات الحصول على خدمات المديرية 1
 8 **113.071 0.57 2.04 14.2 30 67.8 143 18 38 والموارد الالزمة المديرية اإلمكانياتتوفير  2
 7 **16.900 0.85 2.18 28.9 61 24.6 52 46.4 98 تحسين معاملة المسئولين للعاملين بالمديرية 3
 9 **13.915 0.75 1.88 34.6 73 43.1 91 22.3 47 توفير الخدمات التي تقدمها المديرية بشكل كاف 4
 2 **53.185 0.73 2.41 14.2 30 30.8 65 55 116  همؤسسالتقدمها   اإلعالن عن الخدمات التي 5
لمؤسسات  اإلدارية تعديل اللوائح والقوانين 6

 1 **63.536 0.63 2.41 7.6 16 44.1 93 48.3 102 الرعاية االجتماعية

 5 **97.716 0.57 2.25 6.6 14 62.1 131 31.3 66 االهتمام بزيادة عدد المسئولين  7
 4 **87.308 0.57 2.35 3.8 8 42.2 89 54 114 انات عن المسئولين والمواطنينوجود قاعدة بي 8
 6 **22.630 0.74 2.24 18 38 40.3 85 41.7 88 زيادة اهتمام المجتمع باحتياجات المسئولين 9
 متوسطمستوى  0.36 2.21 ككل البعد

 (0.05* معنوي عند )                                                          (              0.01** معنوي عند )
 

 فــي تحقيــق اإلصــالح اإلداري بمؤسســات التحــول الرقمــى مقترحــات تفعيــل اســتخدام  يوضــح الجــدول الســابق أن:
 الرعاية االجتماعية كما يحددها المسئولون, تمثلت فيما يلي: 

 بمتوسممط حسممابيسممات الرعايممة االجتماعيممة لمؤس اإلداريممة تعممديل اللمموائح والقمموانين جمماء فممي الترتيممب اكول -
( يسممماعد تحمممديث القواعمممد والقممموانين حمممل المشمممكالت علمممي مممما يسمممتجد ممممن تطمممورات علمممي المجتممممع 2.41)

 همؤسسالاإلعالن عن الخدمات التي تقدمها  (, وجاء في الترتيب الثاني0.63وافراده, وبانحراف معياري )
بمين الممواطنين ومسماعدة المحتماجين لهما توصميلها المي ( يؤدي الي نشمر الخمدمات 2.41بمتوسط حسابي )

تسمممهيل إجمممراءات الحصمممول علمممى (, ثمممم جممماء فمممي الترتيمممب الثالمممث 0.73مسمممتحقيها, وبمممانحراف معيممماري )
( يممدل هممذا علممي القضمماء علممي الممروتين وتمموفير الوقممت والجهممد , 2.38بمتوسممط حسممابي ) خممدمات المديريممة

تعمممل  (1.88التممي تقممدمها المديريممة بشممكل كمماف بمتوسممط حسممابي ) تمموفير الخممدمات التاسممع وأخيممرًا الترتيممب
وايجمماد سممبل لحممل المشممكالت التممي تواجممه المديريممة علممي االلمممام باالحتياجممات للمممواطنين وكيفيممة تغطيتهمما 

 .المواطنين المستفيدين من مؤسسات الرعاية

مرتبطمممة بمديريمممة التضمممامن للمقترحمممات الوبمممالنظر للجمممدول نجمممد أن نتائجمممه تشمممير إلمممي أن المتوسمممط العمممام  -
تحقيممق اإلصمالح اإلداري بمؤسسممات الرعايمة االجتماعيممة  فمي التحمول الرقمممى  االجتمماعي لتفعيمل اسممتخدام

( وهممو مسممتوى متوسممط فهممي تحتمماج الممي وضممع تصممور شممامل لتفعيممل 2.21بلممغ ) كممما يحممددها المسممئولون 
 ء الالمركزية.وتطوير االداء للمؤسسات وتحقيق االصالحات االدارية بها في ضو 

تحقيق اإلصالح  في التحول الرقمى استخداممقترحات تفعيل لكل عنصر من عناصر  2قيمة كا وبمراجعة -
يتضمممح أنهممما دالمممة إحصمممائيًا عنمممد مسمممتوى  اإلداري بمؤسسمممات الرعايمممة االجتماعيمممة كمممما يحمممددها المسمممئولون 

 .اسةمما يشير إلى إمكانية تعميم النتائج على مجتمع الدر  (0.01معنوية )
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 سابعًا: اختبار فروض الدراسة:
 فــي مؤسســات التحــول الرقمــى   مــن المتوقــع أن يكــون مسـتوى أبعــاداختبـار الفــرض األول للدراســة: "  (1)

 ":الرعاية االجتماعية مرتفعًا 

 في مؤسسات الرعاية االجتماعية  التحول الرقمىمستوى أبعاد  يوضح: (25جدول رقم )
 (  211)ن=          كما يحددها المسئولون 

المتوسط  األبعاد م 
 الحسابي

االنحراف 
 الترتيب المستوى  المعياري 

 1 مرتفع 0.16 2.49 المؤشرات البشرية 1
 4 مرتفع 0.29 2.45 المؤشرات التقنية 2
 2 مرتفع 0.26 2.47 المؤشرات المالية 3
 3 مرتفع .017 2.46 المؤشرات الثقافية 4
 5 مرتفع .019 2.44 المؤشرات التشريعية 

 مرتفعمستوى  0.17 2.45 أبعاد الالمركزية ككل

ـــاد  يوضح الجدول السابق أن: ـــا يحـــددها  التحـــول الرقمـــى أبع ـــة ككـــل كم ـــة االجتماعي ـــي مؤسســـات الرعاي ف
 , تمثلت فيما يلي: المسئولون 

 .(2.49)بمتوسط حسابي  المؤشرات البشرية اكولالترتيب  -

 .(2.47)وسط حسابي بمت المؤشرات الماليةالثاني الترتيب  -

 .(2.46)بمتوسط حسابي  الموشرات الثقايية الثالثالترتيب  -

 .(2.45)الرابع الموشرات التقنيه بمتوسط حسابي الترتيب  -

 .(2.44)الخامس الموشرات التشريعيه بمتوسط حسابي الترتيب  -

ة فمي مؤسسمات الرعايم التحمول الرقمىمىكبعاد وبالنظر للجدول نجد أن نتائجه تشير إلي أن المتوسط العام  -
ــا نقبــل الفــرض . مرتفممع مسممتوى ( وهممو 2.45) كممما يحممددها المسممئولون االجتماعيممة ككممل  األول ممــا يجعلن

ــذي مــؤدا  "  ــع أن يكــون مســتوى أبعــاد للدراســة وال ــة التحــول الرقمــى مــن المتوق ــي مؤسســات الرعاي ف
 ".االجتماعية مرتفعًا 

ت ي مؤسساأن يكون مستوى أبعاد تحقيق اإلصالح اإلداري فمن المتوقع اختبار الفرض الثاني للدراسة: " 
 ": متوسطاً الرعاية االجتماعية 
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ا يحددها مستوى أبعاد تحقيق اإلصالح اإلداري في مؤسسات الرعاية االجتماعية كم يوضح: (26جدول رقم )
 (  211)ن=              المسئولون 

المتوسط  األبعاد م 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

 الترتيب مستوى ال

 2 مرتفع 0.34 2.38 التطوير التنظيمي 1
 1 مرتفع 0.27 2.4 إدارة الجودة الشاملة 2
 3 متوسط 0.25 2.33 تقييم األداء 3
 4 متوسط 0.43 2.14 التدريب 4

 متوسطمستوى  0.15 2.31 أبعاد اإلصالح اإلداري ككل

في مؤسسات الرعايـة االجتماعيـة ككـل كمـا يحـددها  أبعاد تحقيق اإلصالح اإلداري  يوضح الجدول السابق أن:
 , تمثلت فيما يلي: المسئولون 

 .(2.4)بمتوسط حسابي  إدارة الجودة الشاملة اكولالترتيب  -

 .(2.38)الثاني التطوير التنظيمي بمتوسط حسابي الترتيب  -

 .(2.33)بمتوسط حسابي  تقييم اكداء الثالثالترتيب  -

 .(2.14)وسط حسابي الرابع التدريب بمتالترتيب  -

كبعمممماد تحقيممممق اإلصممممالح اإلداري فممممي وبممممالنظر للجممممدول نجممممد أن نتائجممممه تشممممير إلممممي أن المتوسممممط العممممام  -
مما يجعلنا نقبـل . ( وهو مستوى متوسط2.31) كما يحددها المسئولون مؤسسات الرعاية االجتماعية ككل 

ري فـي أبعـاد تحقيـق اإلصـالح اإلدامن المتوقع أن يكـون مسـتوى للدراسة والذي مؤدا  " الثاني الفرض 
 ." متوسطاً مؤسسات الرعاية االجتماعية 

 
مـــن المتوقـــع أن يكـــون مســـتوى أبعـــاد تطـــوير مؤسســـات الرعايـــة اختبـــار الفـــرض الثالـــث للدراســـة: "  (2)

 ": متوسطاً االجتماعية 
 (  211)ن=  لون مستوى أبعاد تطوير مؤسسات الرعاية االجتماعية كما يحددها المسئو  يوضح:  (27جدول رقم )

المتوسط  األبعاد م 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 الترتيب المستوى

 4 متوسط 0.32 2.33 سهولة الوصول إلى الخدمة 1
 1 مرتفع 0.31 2.4 مالئمة الخدمة 2
 3 مرتفع 0.34 2.37 االستجابة 3
 6 متوسط 0.39 2.29 الكفاءة 4
 5 متوسط 0.33 2.31 العدالة 5
 2 مرتفع 0.29 2.39 الخدمةالرضا عن  6
 7 متوسط 0.34 2.26 الشفافية 7

 متوسطمستوى  0.15 2.34 أبعاد تطوير مؤسسات الرعاية االجتماعية ككل
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, تمثلــت أبعـاد تطــوير مؤسسـات الرعايــة االجتماعيـة ككــل كمـا يحــددها المسـئولون  يوضح الجدول السابق أن:
 فيما يلي: 

 .(2.4)وسط حسابي بمت مالئمة الخدمةاكول الترتيب  -

 .(2.39)بمتوسط حسابي  الرضا عن الخدمة الثانيالترتيب  -

 .(2.37)بمتوسط حسابي  االستجابة الثالثالترتيب  -

 .(2.33)الرابع سهولة الوصول إلى الخدمة بمتوسط حسابي الترتيب  -

 .(2.31)الخامس العدالة بمتوسط حسابي الترتيب  -

 .(2.29)السادس الكفاءة بمتوسط حسابي الترتيب  -

 .(2.26)بمتوسط حسابي  الشفاييةالسابع الترتيب  -

 كبعماد تطموير مؤسسمات الرعايمة االجتماعيمةوبالنظر للجدول نجد أن نتائجه تشير إلمي أن المتوسمط العمام  -
ــل الفــرض . ( وهممو مسممتوى متوسممط2.34) كممما يحممددها المسممئولون ككممل  ــا نقب ــث ممــا يجعلن للدراســة الثال

 ." متوسطاً أن يكون مستوى أبعاد تطوير مؤسسات الرعاية االجتماعية  من المتوقعوالذي مؤدا  " 

وتحقيـق ى  التحـول الرقمـتوجد عالقة طردية تأثيرية دالة إحصائيًا بـين اختبار الفرض الرابع للدراسة: "  (3)
 ":اإلصالح اإلداري بمؤسسات الرعاية االجتماعية 

 صالح اإلداري وتحقيق اإلالتحول الرقمى أبعاد ة بين للعالقالمتعدد نتائج تحليل االنحدار : (28)رقم جدول 
 (211)ن=  كما يحددها المسئولون  بمؤسسات الرعاية االجتماعية

 ةالمستقل اتالمتغير 
معامل 
االنحدار 

B 

 (ت)اختبار 
T-Test 

 (ف)اختبار 
F-Test 

 معامل االرتباط
R 

معامل 
 التحديد

 2R المعنوية القيمة المعنوية القيمة المعنوية القيمة 
  0.609 0.513- 0.036- المؤشرات البشرية

3.428 
 

0.018 
 

0.218 
 

0.018 
 

 0.003 3.007 0.107 المؤشرات التقنية 0.047
 0.553 0.594 0.026 المؤشرات المالية
 0.602 0.518 0.29 المؤشرات الثقافية

 0.558 0.598 0.46 المؤشرات التشريعية

 لجدول السابق أن:يوضح ا
 و , يمةالمؤشمرات التقن , والمؤشرات البشمرية " ة:المستقل اتبلغت قيمة معامل االرتباط المتعدد بين المتغير  -

فممي مؤسسمممات  التحممول الرقمممى  " كأبعمماد المؤشممرات الثقاييممة,و المؤشممرات التشممريعية ,و المؤشممرات الماليممة
ككمل  اإلداري بمؤسسمات الرعايمة االجتماعيمة حقيق اإلصمالح" أبعاد توالمتغير التابع الرعاية االجتماعية " 

 .طردي ضعيف بين المتغيرات, وهى تدل على وجود ارتباط (0.218" كما يحددها المسئولون )

إلى معنوية نموذج االنحدار المتعدد, وبلغت قيممة  )=Sig.=3.428F ,0.018(وتشير نتيجة اختبار ف  -
فممي مؤسسممات الرعايممة  التحممول الرقمممى كأحممد أبعمماد   شممرات التقنيممةالمؤ أن  أي,  (0.047)معامممل التحديممد 

 تحقيمممق اإلصمممالح اإلداري بمؤسسمممات الرعايمممة االجتماعيمممةممممن التغيمممرات فمممي  (%4.7االجتماعيمممة تفسمممر )
 .ككل
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فمي مؤسسمات التحمول الرقممى   أبعمادمسمتقل واحمد فقمط ممن  تأثير متغيرإلى أن  (ت)وتشير نتيجة اختبار  -
كمل كأبعاد تحقيق اإلصالح اإلداري بمؤسسات الرعاية االجتماعية على المتغير التابع  عيةالرعاية االجتما

.   ةالمؤشممرات التقنيمموالمتغيممر هممو: , (0.05)وذا داللممة إحصممائية عنممد مسممتوى معنويممة  معنويمماً  يعتبمر تممأثيراً 
 غير معنوي. ات اكخرى بينما كان تأثير المتغير 

 ئيًا بـينتوجـد عالقـة طرديـة تأثيريـة دالـة إحصـاراسـة والـذي مـؤدا  " للدالرابـع مما يجعلنـا نقبـل الفـرض  -
 "وتحقيق اإلصالح اإلداري بمؤسسات الرعاية االجتماعية التحول الرقمى 

الح اإلداري وتحقيق اإلص التحول الرقمى أبعادللعالقة بين البسيط تحليل االنحدار يوضح : ( 29)رقم جدول 
 (211=ن)   كما يحددها المسئولون  ككل بمؤسسات الرعاية االجتماعية

 المتغير المستقل
معامل 
االنحدار 

B 

 (ت)اختبار 
T-Test 

 (ف)اختبار 
F-Test 

 معامل االرتباط
R 

معامل 
 التحديد

 2R المعنوية القيمة المعنوية القيمة المعنوية القيمة 

التحول أبعاد 
 ككل  الرقمى

0.140 2.363 0.019 5.582 0.019 0.161 0.019 0.026 

 يوضح الجدول السابق أن:
 يمةفمي مؤسسمات الرعايمة االجتماع التحمول الرقممى " أبعادبلغت قيمة معامل االرتباط بين المتغير المستقل  -

ا كمما يحمدده " أبعاد تحقيق اإلصالح اإلداري بمؤسسمات الرعايمة االجتماعيمة ككمل "والمتغير التابع ككل " 
(, وتمدل علمى وجمود ارتبماط طمردي 0.05عنمد مسمتوى معنويمة ) اً ئي(, وهى دالمة إحصما0.161المسئولون )

 بين المتغيرين.ضعيف 

إلممى معنويممة نممموذج االنحممدار, وبلغممت قيمممة  (F=5.582 , Sig=0.019) (ف)وتشممير نتيجممة اختبممار  -
 (%2.6فسمر )ككمل ت فمي مؤسسمات الرعايمة االجتماعيمة التحول الرقممى(, أي أن 0.026معامل التحديد )

 .ككل تحقيق اإلصالح اإلداري بمؤسسات الرعاية االجتماعيةات في من التغير 

طرديمة بمين المتغيمر المسمتقل  , وهمى تشمير إلمى وجمود عالقمة  (0.140)وقد بلغمت قيممة معاممل االنحمدار  -
إلمى أن تمأثير المتغيمر المسمتقل  (T=2.363, Sig=0.019) (ت) وتشمير نتيجمة اختبمار, والمتغيمر التمابع

 (.0.01)وذا داللة إحصائية عند مستوى معنوية  معنوياً  بع يعتبر تأثيراً على المتغير التا

 ئيًا بـينتوجـد عالقـة طرديـة تأثيريـة دالـة إحصـاللدراسـة والـذي مـؤدا  " الرابـع يجعلنـا نقبـل الفـرض مما  -
 .وتحقيق اإلصالح اإلداري بمؤسسات الرعاية االجتماعية التحول الرقمى

-  
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ــار الفــرض  (4) ــين " الخــامس للدراســة: اختب ــة إحصــائيًا ب ــة دال ــة تأثيري ــة طردي   ىالتحــول الرقمــتوجــد عالق
 ":وتطوير مؤسسات الرعاية االجتماعية 

 سات الرعايةوتطوير مؤس التحول الرقمى أبعادللعالقة بين المتعدد نتائج تحليل االنحدار : (30)رقم جدول 
 (211)ن=   كما يحددها المسئولون  االجتماعية

 ةالمستقل اتالمتغير 
عامل م

االنحدار 
B 

 (ت)اختبار 
T-Test 

 (ف)اختبار 
F-Test 

 معامل االرتباط
R 

معامل 
 التحديد

 2R المعنوية القيمة المعنوية القيمة المعنوية القيمة 

  0.226 1.213 0.076 المؤشرات البشرية
19.156 

 
0.000 

 
0.466 

 
0.000 

 
 0.000 6.358 0.202 المؤشرات التقنية 0.217

 0.106 1.624 0.063 لمؤشرات الماليةا
 0.228 1,233 0.78 المؤشرات الثقافية

 0.104 1,645 0.89 المؤشرات التشريعية

 يوضح الجدول السابق أن:
 , ةالمؤشممرات التقنيمم , المؤشممرات البشممرية"  ة:المسممتقل اتبلغممت قيمممة معامممل االرتبمماط المتعممدد بممين المتغيممر  -

ايمة فمي مؤسسمات الرع التحمول الرقممى " كأبعماد لية, المؤشرات الثقاييمة, المؤشمرات التشمريعيةالمؤشرات الما
ون االجتماعيمة ككمل " كمما يحمددها المسممئول " أبعماد تطموير مؤسسمات الرعايمةوالمتغيمر التمابع االجتماعيمة " 

 .طردي ضعيف بين المتغيرات, وهى تدل على وجود ارتباط (0.466)

إلممى معنويممة نممموذج االنحممدار المتعممدد, وبلغممت  )=Sig.=19.156F ,0.000(ف  وتشممير نتيجممة اختبممار -
كأحممد أبعمماد فممي مؤسسممات الرعايممة االجتماعيممة  المؤشممرات التقنيممهأن  أي,  (0.217)قيمممة معامممل التحديممد 

 .ككل تطوير مؤسسات الرعاية االجتماعيةمن التغيرات في  (%21.7تفسر )

فمي مؤسسمات  التحمول الرقممى أبعمادمسمتقل واحمد فقمط ممن  ثير متغيمرتمأإلمى أن  (ت)وتشير نتيجمة اختبمار  -
 عنوياً م يعتبر تأثيراً أبعاد تطوير مؤسسات الرعاية االجتماعية ككل على المتغير التابع  الرعاية االجتماعية

. بينمممما كمممان تمممأثير المؤشمممرات التقنيمممه والمتغيمممر همممو:, (0.01)وذا داللمممة إحصمممائية عنمممد مسمممتوى معنويمممة 
 غير معنوي. ات اكخرى ر المتغي

 ئيًا بـينتوجد عالقـة طرديـة تأثيريـة دالـة إحصـاللدراسة والذي مؤدا  " الخامس مما يجعلنا نقبل الفرض  -
 ".وتطوير مؤسسات الرعاية االجتماعية  التحول الرقمى
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رعاية ت المؤسسا وتطوير التحول الرقمى أبعادللعالقة بين البسيط تحليل االنحدار يوضح : (31)رقم جدول 
 (211=ن)  .ككل كما يحددها المسئولون  االجتماعية

 المتغير المستقل
معامل 
االنحدار 

B 

 (ت)اختبار 
T-Test 

 (ف)اختبار 
F-Test 

 معامل االرتباط
R 

معامل 
 التحديد

 2R المعنوية القيمة المعنوية القيمة المعنوية القيمة 

التحول  أبعاد
 ككل    الرقمى

0.368 6.843 0.000 46.830 0.000 0.428 0.000 0.183 

 يوضح الجدول السابق أن:
 يمةفمي مؤسسمات الرعايمة االجتماع التحمول الرقممى " أبعادبلغت قيمة معامل االرتباط بين المتغير المستقل  -

كممممما يحممممددها المسممممئولون  " أبعمممماد تطمممموير مؤسسممممات الرعايممممة االجتماعيممممة ككممممل "والمتغيممممر التممممابع ككممممل " 
بمين ضعيف (, وتدل على وجود ارتباط طردي 0.01عند مستوى معنوية ) اً ة إحصائي(, وهى دال0.428)

 المتغيرين.

إلممى معنويممة نممموذج االنحممدار, وبلغممت قيمممة  (F=46.830, Sig=0.000) (ف)وتشممير نتيجممة اختبممار  -
ممن  (%18.3فسر )ككل ت الالمركزية في مؤسسات الرعاية االجتماعية(, أي أن 0.183معامل التحديد )

 ككل. تطوير مؤسسات الرعاية االجتماعيةتغيرات في ال

طرديمة بمين المتغيمر المسمتقل  , وهمى تشمير إلمى وجمود عالقمة  (0.368)وقد بلغمت قيممة معاممل االنحمدار  -
إلممى أن تممأثير المتغيممر المسممتقل  (T=6.843 Sig=0.000) (ت) وتشممير نتيجممة اختبممار, والمتغيممر التممابع

 (.0.01)وذا داللة إحصائية عند مستوى معنوية  معنوياً  اً على المتغير التابع يعتبر تأثير 

ئيًا بـين توجد عالقـة طرديـة تأثيريـة دالـة إحصـاللدراسة والذي مؤدا  " الخامس مما يجعلنا نقبل الفرض  -
 ".وتطوير مؤسسات الرعاية االجتماعية   التحول الرقمى
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 :النتائج العامة للدراسة عاشرًا:
 ضوء أهداف الدراسة:  نتائج الدراسة في أواًل: 

فـــي مؤسســـات الرعايـــة  التحـــول الرقمـــى للدراســـة: " تحديـــد مســـتوى أبعـــاد األولفيمـــا يتعلـــق بالهـــدف  (1)
 االجتماعية ":

 في مؤسسات الرعاية االجتماعية, تمثلت ييما يلي: التحول الرقمىأبعاد  أنإلى توصلت نتائج الدراسة 
 التحمممول الرقممممى أبعممماد المؤشمممرات البشمممريه مسمممتوى  نأإلمممى توصممملت نتمممائج الدراسمممة  :المؤشـــرات البشـــريه (أ)

وذلــــ  وفقــــًا . ( وهمممو مسممممتوى مرتفمممع2.49)كمممما يحممممددها المسمممئولون بلممممغ  مؤسسمممات الرعايمممة االجتماعيممممة
 للمؤشرات التالية: 

  المهارة في تقديم الخدمات الي العمالء في سرعة ومرونة -

ظمممم للحفمممظ اإللكترونمممي لمصمممادر المعلوممممات اكسممماليب التقليديمممة إلمممى ن المهمممارة فمممي التحمممول ممممن اسمممتخدام -
  المختلفة

 .المهارة في استخدام المنصات الرقمية للتجارة والخدمات االلكترونية -

ي فم التحمول الرقممى أبعماد  كأحمد تقنيه المؤشرات مستوى  أنإلى توصلت نتائج الدراسة  :تقنيهال المؤشرات (ب)
وذلــــ  وفقــــًا . سممممتوى مرتفمممع( وهمممو م2.45)غ كمممما يحممممددها المسمممئولون بلمممم مؤسسمممات الرعايمممة االجتماعيممممة

 للمؤشرات التالية: 

 .بناء قاعدة بيانات دقيقة ومتكاملة ومؤمنة بأحدث الوسائل -

 .االنتشار واسعة رقمية نظم إلى التوزيع محدودة الورقية التقليدية اكساليب استخدام من التحول -

 .والمعلومات  البيانات قاعدة تحديث علي المستمر الحرص -

  حممول الرقمممىالتكأحممد أبعمماد  المؤشممرات الماليممه مسممتوى  أنإلممى توصمملت نتممائج الدراسممة  :ؤشــرات الماليــهالم (ج)
ــًا . ( وهممو مسممتوى مرتفممع2.47)كممما يحممددها المسممئولون بلممغ  فممي مؤسسممات الرعايممة االجتماعيممة وذلــ  وفق

 للمؤشرات التالية: 

 .توفير الدعم المالي الالزم للصيانة الدورية لألجهزة -

 . للعاملين في مجال العمل االلكتروني الرقمي ةالحوافز التشجيعيتوفير  -

 . يةبؤسسات الرعاية االجتماع الرقمي للتحول التحتية للبنية الجذري  للتطوير الالزم المالي الدعم توفير -

لرقممى  أبعماد التحمول ا كأحمد المؤشمرات الثقاييمه مسمتوى  أنإلى توصلت نتائج الدراسة  : ثقافيهالمؤشرات ال (د)
ــًا . ( وهممو مسممتوى مرتفممع2.46)كممما يحممددها المسممئولون بلممغ  فممي مؤسسممات الرعايممة االجتماعيممة وذلــ  وفق

 للمؤشرات التالية: 



 جامعة الفيوم   -مجلة كلية الخدمة االجتماعية للدراسات والبحوث االجتماعية 

 

 691 

 الثاني والعشرون العدد

 .واالبداع  االبتكار من العاملين تمكن حرية وجود -

 . رقمي معرفي مجتمع بناء الي تهدف التي الرقمية واالنشطة االعمال نشر -

 . اليومية الحياة في الرقمية التالتحو  بأهمية يؤمن ثقافي محيط ايجاد -

كأحممد أبعمماد التحممول  المؤشممرات الثشممريعية مسممتوى  أنإلممى توصمملت نتممائج الدراسممة  : المؤشــرات الثشــريعية (ه)
وذلـ  . مسمتوى مرتفمع ( وهمو2.44)الرقمى  في مؤسسات الرعاية االجتماعية كما يحمددها المسمئولون بلمغ 

 وفقًا للمؤشرات التالية: 

 .ح سياسة التحول الرقمي وتحدد المسؤوليات وادارته ومراقبة ومراجعة النظام إصدار تشريعات توض -

 . اصدار تشريعات قانونية تتناسب مع التجديدات التي يطلبها التحول الرقمي -

 اصدار تشريعات تسمح بإقامة شراكات ناجحة بين الوحدات المحلية ومختلف القطاعات االخرى  -

ــق بالهــدف  (2) ــانيفيمــا يتعل ــاد تحقيــق اإلصــالح اإلداري فــي مؤسســاتللدراســ الث ــد مســتوى أبع  ة: " تحدي
 الرعاية االجتماعية ":

تمثلـت أبعاد تحقيق اإلصالح اإلداري في مؤسسمات الرعايمة االجتماعيمة,  أنإلى توصلت نتائج الدراسة 
 فيما يلي:

ح تحقيمق اإلصمال أبعماد كأحمد التطوير التنظيممي مستوى  أنإلى توصلت نتائج الدراسة  :التطوير التنظيمي (أ)
وذلـ  . مرتفمع مسمتوى ( وهمو 2.38)كمما يحمددها المسمئولون بلمغ  اإلداري في مؤسسات الرعاية االجتماعية

 وفقًا للمؤشرات التالية: 

 .تحرص اإلدارة علي البعد عن الروتين والبيروقراطية في العمل -

 .يسهم في انجاز المشروعات وسهولة االتصاالت -

 .إلدارية عن طريق تفوض السلطة لسرعة إنجاز العمليتم التخفيف من المركزية ا -

ق أبعمماد تحقيمم كأحممد إدارة الجممودة الشمماملة مسممتوى  أنإلممى توصمملت نتممائج الدراسممة  :إدارة الجــودة الشــاملة (ب)
فمع تر ( وهمو مسمتوى م2.4)كما يحددها المسئولون بلغ  اإلصالح اإلداري في مؤسسات الرعاية االجتماعية

 تالية: وذل  وفقًا للمؤشرات ال. 

 م.وزيادة قدراته اإلدارات أداءيهتم المسئولين برفع مستوى  -

 .يهتم المسئولين بتقويم الخدمات المقدمة للمواطنين بصفة مستمرة -
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 .هو مطلوب بدقة تسهم الجودة في تحسين جو العمل وتنظيم خطواته وانجاز ما -

ي فمي أبعماد تحقيمق اإلصمالح اإلدار  حمدكأ تقيميم اكداء مسمتوى  أنإلى توصلت نتائج الدراسة  :تقييم األداء (ج)
ـــًا . ( وهمممو مسمممتوى متوسمممط2.33)كمممما يحمممددها المسمممئولون بلمممغ  مؤسسمممات الرعايمممة االجتماعيمممة وذلـــ  وفق

 للمؤشرات التالية: 

 .باستمرار أنفسهميحرص المسئولين على تطوير  -

 .تقديم الخدمات وإجراءاتمن المسئولين بخطوات  إلماميوجد  -

 .ية كوادرها البشرية بما يتواكب مع احتياجات مجال العملتحرص اإلدارة على تنم -

أبعمممماد تحقيممممق اإلصممممالح اإلداري فممممي  التممممدريب كأحممممد مسممممتوى  أنإلممممى توصمممملت نتممممائج الدراسممممة  التــــدريب: (د)
ـــًا . ( وهمممو مسمممتوى متوسمممط2.14)كمممما يحمممددها المسمممئولون بلمممغ  مؤسسمممات الرعايمممة االجتماعيمممة وذلـــ  وفق

 للمؤشرات التالية: 

 .للمسئولين التنظيميمج التدريبية في تعزيز السلوك تساهم البرا -

 .تحرص اإلدارة على تقويم البرامج التدريبية من خالل التغذية العكسية -

 .تحرص اإلدارة علي استمرار التطوير لتحسين جود الخدمات المقدمة -

 :مستوى أبعاد تحقيق اإلصالح اإلداري في مؤسسات الرعاية االجتماعية ككل 

 أبعاد تحقيمق اإلصمالح اإلداري فمي مؤسسمات الرعايمة االجتماعيمة مستوى  أنإلى الدراسة توصلت نتائج 
 التالية:  لألبعادوذل  وفقًا . ( وهو مستوى متوسط2.31)كما يحددها المسئولون بلغ 

 . إدارة الجودة الشاملة -

 التطوير التنظيمي.  -

 .تقييم اكداء -

 التدريب. -

 ": تحديد مستوى أبعاد تطوير مؤسسات الرعاية االجتماعية للدراسة: " الثالثفيما يتعلق بالهدف  (3)

 تمثلت فيما يلي:أبعاد تطوير مؤسسات الرعاية االجتماعية,  أنإلى توصلت نتائج الدراسة 
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 كأحمد سمهولة الوصمول إلمى الخدممة مسمتوى  أنإلمى توصملت نتمائج الدراسمة  :سهولة الوصول إلـى الخدمـة (أ)
. متوسمممط مسمممتوى ( وهمممو 2.33)كمممما يحممددها المسمممئولون بلمممغ  اعيمممةأبعمماد تطممموير مؤسسمممات الرعايمممة االجتم

 وذل  وفقًا للمؤشرات التالية: 

 .يتم الحصول علي الخدمات بدون تأخير -

 .توفر اإلدارة القاعات المناسبة المزودة بكافة المستلزمات -

 .مرونة وتسلسل إجراءات الحصول علي الخدمات -

أبعممماد تطممموير مؤسسمممات  كأحمممد مالئممممة الخدممممة مسممتوى  نأإلمممى توصممملت نتمممائج الدراسمممة  :مالئمـــة الخدمـــة (ب)
 لية: وذل  وفقًا للمؤشرات التا. مرتفع( وهو مستوى 2.4)كما يحددها المسئولون بلغ  الرعاية االجتماعية

 .مع االحتياجات الفعلية للمسئولين لتتالءميتم تطوير الخدمات باستمرار  -

 .دارةيثق المسئولين في مستوي الخدمات التي تقدمها اإل -

 .شارك المسئولين في اختيار الخدمات المناسبة لهم -

أبعمممماد تطمممموير مؤسسممممات الرعايممممة  كأحممممد االسممممتجابة مسممممتوى  أنإلممممى توصمممملت نتممممائج الدراسممممة  :االســــتجابة (ج)
 وذل  وفقًا للمؤشرات التالية: فع. تر ( وهو مستوى م2.37)كما يحددها المسئولون بلغ  االجتماعية

 .لمساعدة المواطنين وتقديم الخدمات لهم االستعداد الدائم للمسئولين -

 .سرعة اإلدارة في تقديم الخدمات -

 .إعالم المسئولين بمواعيد تقديم وتنفيذ الخدمات -

 أبعماد تطموير مؤسسمات الرعايمة االجتماعيمة كأحمد الكفماءة مسمتوى  أنإلمى توصملت نتمائج الدراسمة  :الكفاءة (د)
 وذل  وفقًا للمؤشرات التالية: . ( وهو مستوى متوسط2.29)كما يحددها المسئولون بلغ 

 ة.بدق اكهدافتزيد من تنفيذ وتحقيق  -

 .من الكفاءة والجودة عاليتتميز الخدمات التي تقدمها اإلدارة بمستوى  -

 .يتميز المسئولين بدرجة عالية من الكفاءة والمهارة -

 الرعايممة االجتماعيممةأبعمماد تطمموير مؤسسممات  كأحممد العدالممة مسممتوى  أنإلممى توصمملت نتممائج الدراسممة  :العدالــة (ه)
 وذل  وفقًا للمؤشرات التالية: . ( وهو مستوى متوسط2.31)كما يحددها المسئولون بلغ 
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 .تقدم الخدمات للجميع دون محاباة -

 .تقدم الخدمات للجميع دون تميز -

 .توفر الشفايية والمصداقية عند تقديم الخدمات -

أبعممماد تطممموير  كأحمممد رضممما عمممن الخدممممةال مسمممتوى  أنإلمممى توصممملت نتمممائج الدراسمممة  :الرضـــا عـــن الخدمـــة (و)
وذلــــ  وفقــــًا فمممع. تر ( وهمممو مسممممتوى م2.39)كمممما يحممممددها المسمممئولون بلممممغ  مؤسسمممات الرعايمممة االجتماعيممممة

 للمؤشرات التالية: 

 .يتسم تقديم الخدمات بالسرعة واإلنجاز -

 .يتعامل المسئولين مع المواطنين بشكل الئق -

 .رةهناك تطوير مستمر للخدمات التي تقدمها اإلدا -

 يةأبعاد تطوير مؤسسات الرعاية االجتماع كأحد الشفايية مستوى  أنإلى توصلت نتائج الدراسة  :الشفافية (ز)
 وذل  وفقًا للمؤشرات التالية: . ( وهو مستوى متوسط2.26)كما يحددها المسئولون بلغ 

 اكخطاء.الوفاء بتقديم الخدمات في مواعيدها المعلنة والدقة وعدم  -

 .لين في جميع اإلداراتللمسئو  المساءلة -

 .وعدم التزييف في تقديم الخدمات الوضوح -

 :مستوى أبعاد تطوير مؤسسات الرعاية االجتماعية ككل 

 كما يحددها المسئولون  أبعاد تطوير مؤسسات الرعاية االجتماعية مستوى  أنإلى توصلت نتائج الدراسة 
 التالية:  لألبعادوذل  وفقًا . ( وهو مستوى متوسط  )بلغ 
 . مالئمة الخدمة -

 . الرضا عن الخدمة -

 . االستجابة -

 سهولة الوصول إلى الخدمة.  -

 العدالة.  -

 الكفاءة. -
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 . الشفايية -

تحقيـق  فـي التحـول الرقمـى للدراسة: " تحديد الصعوبات التي تواجـه اسـتخدام الرابعفيما يتعلق بالهدف  (4)
 اإلصالح اإلداري بمؤسسات الرعاية االجتماعية ":

فمممي تحقيمممق  التحمممول الرقممممىالصمممعوبات التمممي تواجمممه اسمممتخدام  مسمممتوى  أنإلمممى راسمممة توصممملت نتمممائج الد
وذلــ  . ( وهمو مسمتوى مرتفمع2.47)كمما يحمددها المسمئولون بلمغ  اإلصمالح اإلداري بمؤسسمات الرعايمة االجتماعيمة

 وفقًا للمؤشرات التالية: 
 .الخدمات التي تقدمها المديرية غير كايية -

 .دمات التي تقدمهاقلة إعالن المديرية عن الخ -

 .قلة وضوح أهداف المديرية -

 فــي تحقيــق التحــول الرقمــى اســتخدامللدراســة: " تحديــد مقترحــات تفعيــل  الخــامسفيمــا يتعلــق بالهــدف  (5)
 اإلصالح اإلداري بمؤسسات الرعاية االجتماعية ":

إلصممالح فممي تحقيممق ا التحممول الرقمممىمقترحممات تفعيممل اسممتخدام  مسممتوى  أنإلممى توصمملت نتممائج الدراسممة  
وذلـــ  وفقـــًا . متوسمممط( وهمممو مسمممتوى 2.21)كمممما يحمممددها المسمممئولون بلمممغ  اإلداري بمؤسسمممات الرعايمممة االجتماعيمممة

 للمؤشرات التالية: 
 .لمؤسسات الرعاية االجتماعية اإلدارية تعديل اللوائح والقوانين -

 .االجتماعية اإلعالن عن الخدمات التي تقدمها مؤسسات الرعاية -

 .حصول على خدمات المديريةتسهيل إجراءات ال -

ول التحـمقترحـة لتفعيـل اسـتخدام للدراسـة: " التوصـل إلـى خطـة مسـتقبلية  السادسفيما يتعلق بالهدف  (6)
 في تحقيق اإلصالح اإلداري بمؤسسات الرعاية االجتماعية ":   الرقمى

صممالح اإلداري فممي تحقيممق اإل التحممول الرقمممىالخطممة المسممتقبلية المقترحممة لتفعيممل اسممتخدام سمميتم تنمماول 
 ًا.بعار تفصياًل في بمؤسسات الرعاية االجتماعية 

 : نتائج الدراسة في ضوء فروض الدراسة: لثاً اث
رقمـى التحـول اليكون مسـتوى أبعـاد  الفرض األول للدراسة: " من المتوقع أنباختبار صحة فيما يتعلق  (1)

 مرتفعًا ":   في مؤسسات الرعاية االجتماعية 

مممن المتوقممع أن يكممون مسممتوى أبعمماد والممذي مممؤداه "  صممحة الفممرض اكول للدراسممة أثبتممت نتممائج الدراسممة
فممي مؤسسممات  التحممول الرقممىمسمتوى أبعمماد  ", حيممث أنفمي مؤسسممات الرعايممة االجتماعيمة مرتفعممًا  التحمول الرقمممى

 .مرتفع مستوى ( وهو 2.45) كما يحددها المسئولون الرعاية االجتماعية ككل 
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للدراســة: " مــن المتوقــع أن يكــون مســتوى أبعــاد تحقيــق  الثــانيالفــرض ة باختبــار صــحفيمــا يتعلــق  (2)
 ":  متوسطاً اإلصالح اإلداري في مؤسسات الرعاية االجتماعية 

مممن المتوقممع أن يكممون مسممتوى أبعمماد والممذي مممؤداه "  للدراسممة الثممانيأثبتممت نتممائج الدراسممة صممحة الفممرض 
مسممتوى أبعمماد تحقيممق اإلصممالح  ", حيممث أن متوسممطاً اعيممة تحقيممق اإلصممالح اإلداري فممي مؤسسممات الرعايممة االجتم

 .( وهو مستوى متوسط2.31) كما يحددها المسئولون اإلداري في مؤسسات الرعاية االجتماعية ككل 
للدراســة: " مـــن المتوقـــع أن يكـــون مســـتوى أبعـــاد تطـــوير  الثالـــثالفـــرض باختبـــار صـــحة فيمــا يتعلـــق  (3)

 ":  متوسطاً مؤسسات الرعاية االجتماعية 

مممن المتوقممع أن يكممون مسممتوى أبعمماد والممذي مممؤداه "  للدراسممة الثالممثأثبتممت نتممائج الدراسممة صممحة الفممرض 
مستوى أبعاد تطوير مؤسسات الرعايمة االجتماعيمة ككمل  ", حيث أن متوسطاً تطوير مؤسسات الرعاية االجتماعية 

 .( وهو مستوى متوسط2.34) كما يحددها المسئولون 
 بــين للدراســة: " توجــد عالقــة طرديــة تأثيريــة دالــة إحصــائياً  الرابــعالفــرض  باختبــار صــحةفيمــا يتعلــق  (4)

 وتحقيق اإلصالح اإلداري بمؤسسات الرعاية االجتماعية ":  التحول الرقمى 

صائيًا للدراسة والذي مؤداه " توجد عالقة طردية تأثيرية دالة إح الرابعأثبتت نتائج الدراسة صحة الفرض 
 وذل  كما يلي:",  تحقيق اإلصالح اإلداري بمؤسسات الرعاية االجتماعيةو   التحول الرقمى  بين
المؤشمممرات "  ة:المسمممتقل اتالمتغيمممر  ( بمممين0.05عنمممد مسمممتوى معنويمممة )توجمممد عالقمممة طرديمممة دالمممة إحصمممائيًا  -

ل التحمو  " كأبعمادالمؤشرات الثقايية, المؤشرات التشمريعية  المؤشرات المالية, المؤشرات التقنية,,  ,البشريه 
" أبعمماد تحقيممق اإلصممالح اإلداري بمؤسسممات والمتغيممر التممابع فممي مؤسسممات الرعايممة االجتماعيممة "  الرقمممى

  ىالتحممول الرقمممكأحممد أبعمماد  المؤشممرات التقنيممةالرعايممة االجتماعيممة ككممل " كممما يحممددها المسممئولون. كممما أن 
صممالح اإلداري بمؤسسممات تحقيممق اإلمممن التغيممرات فممي  (%4.7فممي مؤسسممات الرعايممة االجتماعيممة تفسممر )

 .ككل الرعاية االجتماعية

وتحقيممممق  التحممممول الرقمممممى ( بممممين أبعمممماد0.05توجممممد عالقممممة طرديممممة دالممممة إحصممممائيًا عنممممد مسممممتوى معنويممممة ) -
فمي  التحمول الرقممىككل كما يحددها المسئولون. كمما أن  اإلصالح اإلداري بمؤسسات الرعاية االجتماعية

تحقيمق اإلصمالح اإلداري بمؤسسمات ممن التغيمرات فمي  (%2.6سمر )فككمل ت مؤسسات الرعاية االجتماعيمة
 .الرعاية االجتماعية ككل

بـين  طرديـة تأثيريـة دالـة إحصـائياً  للدراسـة: " توجـد عالقـة الخـامسالفـرض باختبـار صـحة فيما يتعلـق  (5)
 مؤسسات الرعاية االجتماعية ":  وتطوير  التحول الرقمى

للدراسمممة والممذي مممؤداه " توجممد عالقمممة طرديممة تأثيريممة دالمممة  سالخممامأثبتممت نتممائج الدراسممة صمممحة الفممرض 
 وذل  كما يلي:وتطوير مؤسسات الرعاية االجتماعية ",  التحول الرقمى إحصائيًا بين
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المؤشمممرات "  ة:المسمممتقل اتالمتغيمممر  ( بمممين0.01عنمممد مسمممتوى معنويمممة )توجمممد عالقمممة طرديمممة دالمممة إحصمممائيًا  -
د كأبعمممما رات الماليممممة, المؤشممممرات الثقاييممممة, المؤشممممرات التشممممريعية " البشممممريه , , المؤشممممرات التقنيممممة, المؤشمممم

" أبعممماد تطممموير مؤسسمممات الرعايمممة والمتغيمممر التمممابع فمممي مؤسسمممات الرعايمممة االجتماعيمممة "   التحمممول الرقممممى
فمممي   التحمممول الرقممممى كأحمممد أبعمماد المؤشممرات التقنيمممهاالجتماعيممة ككمممل " كمممما يحممددها المسمممئولون. كمممما أن 

 تطمموير مؤسسممات الرعايممة االجتماعيممةمممن التغيممرات فممي  (%21.7يممة االجتماعيممة تفسممر )مؤسسممات الرعا
 .ككل

وتطممموير    التحمممول الرقممممى ( بمممين أبعممماد0.01توجمممد عالقمممة طرديمممة دالمممة إحصمممائيًا عنمممد مسمممتوى معنويمممة ) -
ة فمي مؤسسمات الرعايم التحمول الرقممى ككمل كمما يحمددها المسمئولون. كمما أن مؤسسات الرعاية االجتماعية

 تطوير مؤسسات الرعاية االجتماعية ككل.من التغيرات في  (%18.3فسر )ككل ت االجتماعية

إلداري فـي تحقيـق االصـالح  ا  التحـول الرقمـىالمقترحـة لتفعيـل اسـتخدام  المستقبلية: خطة العمل حادى عشر
 بمؤسسات الرعاية االجتماعية.

 ( االسس التي تعتمد عليها خطة العمل:أ)
 امة لخطة العمل:االسس الع -1

ات االهتمام العالمي والمجتمعي بااالصالح االداري واالتجاه الي تحقيقه في كافة المؤسسات والهيئ -
 الحكومية واالهلية

 حاجة المسؤلين انفسهم لحياة كريمة ومستوي معيشي مناسب لهم -

 الدراسات والبحوث العلمية  الخاصة بتحقيق  -

 مؤسسات الرعاية االجتماعية في التحول الرقمى االصالح االداري و -

 ( االسس الخاصة بخطة العمل:2)
 التراث النظري لمهنة الخدمة االجتماعية بصفة عامة, وللتخطيط االجتماعي بصفة خاصة. (1)

اإلطار النظري للدراسة, وما تتضمنه من معارف ومفاهيم متعلقة باإلصالح اإلداري و جودة  (2)
ومقابالت الباحث مع المسؤلين بالمؤسسات   ماعيةالمقدمة من مؤسسات الرعاية االجتالخدمات.

 االجتماعية

 الدراسات السابقة وما انتهت إليه من نتائج وتوصيات. (3)

 نتائج الدراسة الحالية. (4)

 :هدف الخطة: )ب(
 الهدف العام: -1
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اإلصالح اإلداري لتطوير خدمات  وتحقيق  إلي تفعيل تطبيق تنطلق هذه الخطة من هدف رئيسي
   التحول الرقمى ة االجتماعية في ضوءمؤسسات الرعاي

 : االهداف الفرعية -2
 حيث تنطلق الخطة الحالية من مجموعة من االهداف الفرعية تتمثل في االتي: 

 أبعاد اإلصالح اإلداري. وتحقيق  توفير المناث الداعم لتطبيق (1)

 الح اإلداري.في ضوء أبعاد اإلص المقدمة من مؤسسات الرعاية االجتماعيةتطوير جودة خدمات  (2)

 باستخدام أبعاد اإلصالح اإلداري. مؤسسات الرعاية االجتماعيةوضع متطلبات لتطوير جودة خدمات  (3)

باستخدام أبعاد  ت مؤسسات الرعاية االجتماعية وضع آليات لتفعيل متطلبات تطوير جودة خدما (4)
 اإلصالح اإلداري.

مؤسسات الرعاية وير خدمات الحد من المعوقات التي تحد من تطبيق اإلصالح اإلداري لتط (5)
 .االجتماعية 

 .مؤسسات الرعاية االجتماعيةخدمات  وتفعيل  اإلصالح اإلداري لزيادة حقيق تفعيل مقترحات ت (6)

 التنفيذ المستخدمة في خطة العمل المستقبلية : آليات  )ج( 
 في االتي : ه الخطةتتحدد اليات التنفيذ طبقا لهذ

ة ًا وخارجيًا مع المتخصصين والمسئولين حيث ينتج عن ذلك مراجعفتح باب المناقشة والحوار داخلي (1)
السياسات واكهداف الخاصة بتحقيق االصالح االداري بالمؤسسلت للرعاية االجتماعية  وبالتالي 

 التمكن من التشخيم الجيد لواقع المؤسسات  والتعرف علي جوانب الخلل.

ت لرعاية االجتماعية  وجمع المعلومات والبياناالدراسة الواعية للوضع الحالي إلدارات مؤسسات ا (2)
رتيب الكايية عنها للوقوف علي المشكالت واالحتياجات الضرورية لها وتحديد تلك االحتياجات بدقة لت

 أولوياتها.

ية إجراء البحوث ووضع الخطط التفصيلية الدقيقة وما تتطلبه من إعداد لإلمكانيات والموارد المال (3)
 راعاةبيان كيفية توفيرها وفق االعتماد علي منهج علمي وإستراتيجية محددة مع موالمادية والبشرية و 

 المرونة في التخطيط والقابلية للتعديل في ضوء الظروف واإلمكانيات المستجدة.

 تشخيم وتحديد المشكالت التي تعاني منها اإلدارة واقتراح بدائل متعددة لمعالجة هذه المشكالت (4)
 لبية.والتخلم من آثارها الس

 إعداد القوي البشرية الالزمة وتدريبها لرفع كفاءتهم وتنمية مهاراتهم.  (7)

 :لخطة المستقبليةالفئات المستهدفة في ا)د(
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من ين  المستفيد والمواطنين  أسيوطاالدارات لمؤسسات الرعاية االجتماعية بمحافظة المسئولين بإدارة  
 الخدمات التي تقدمها اإلدارة العامة.

 
 

 المشتركة: الجهات )ه(
من خالل العمل علي تحقيق مستوي جودة عالية للخدمات تحقيق االصالح االداريبمؤسسات الرعاية  

تشترك ح و لتطبيق اإلصال مسؤلين وتطويرها وفق المتغيرات الحديثة, والعمل علي نشر ثقافة التغيير وتأهيل ال
 مؤسسات الرعاية االجتماعية االتية:

 العربية  -1

 الدولية  -2

 التخطيط واالصالح االداري وزارة  -3

  وزارة التضامن االجتماعي -4

ماعيـة االجتمؤشرات مستقبلية مستخدمة في الخطة  لتفعيل وتحقيق االصالح االداري بمؤسسات الرعايـة   )و(
 : التحول الرقمى في ضوء

التي ثبت عدم نجاحها في تحقيق  ولوائح مؤسسات الرعاية االجتماعية تعديل سياسات وإجراءات  (1)
 هداف المنشودة.اك

 توفير الدعم السياسي والتشريعي والمالي عند تنفيذ خطط اإلصالح اإلداري. (2)

 نمسؤليلل التحول الرقمىفي ضوء توفير اإلمكانيات والموارد المالية الالزمة لتنفيذ اإلصالح اإلداري. (3)

 التخفيف من المركزية اإلدارية عن طريق تفوض السلطة لسرعة إنجاز العمل.  (4)

 قدمهاللوائح والنظم اإلدارية بما يبسط اإلجراءات لسهولة وسرعة الحصول علي الخدمات التي تتطوير ا (5)
 أسيوط. رة يمؤسسات الرعاية االجتماعية بمحافظةاإلدار 

 كأحد جوانب التطوير الهامة. مواطنين ضرورة اهتمام اإلدارة برأي العاملين وال (6)

ي بدع فلعمل, والعمل علي تقديم حوافز تشجيعية لمن يتشجع اإلدارة العليا العاملين علي اإلبداع في ا (7)
 عمله, وتشجع وتحفز العاملين اللذين يساهمون في تطوير اكداء بشكل فعال.

ومات ضرورة اهتمام اإلدارة بتحسين وتطوير أجهزة ووسائل االتصال داخلها, واالعتماد علي نظم المعل (8)
 الحديثة والتكنولوجيا في تقديم الخدمات.
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لي استمرار التطوير لتحسين جود الخدمات المقدمة من خالل االهتمام برفع مستوي أداء الحرص ع (9)
يبية التدر  وزيادة قدراتهم, والعمل علي تحديد االحتياجات التدريبية للعاملين لتوفير البرامج مسؤلين ال

 .مسؤلينالمناسبة لصقل مهارات ال

العمل و من الخدمات التي تقدمها اإلدارة,  ؤلين مسالعمل علي مواكبة المتغيرات الحديثة الستفادة ال (10)
 بالشكل الذي يفوق توقعاتهم. مسؤلين علي تلبية احتياجات ال

 اإلصالح اإلداري. حقيق بأهمية ت مسؤلينتدعيم وعي ال (11)

 للمسؤلين بالمؤسسات بالتساوي زيادة المخصصات المالية  (12)

 ادوار المخطط االجتماعي المستخدمة في خطة العمل : )س(
 يقترح ان يمارس المخطط االجتماعي االدوار التالية في اطار هذ  الخطة : -ا
يقوم المخطط بمجموعة من االدوار لمساعدة المسؤلين في تحقيق االصالح االداري بمؤسسات دور المخطط:و -1

 الرعاية االجتماعية ومنها :
 رات عليكالت للمسؤلين في االداواللوائح والقوانين والتشريعات ومناطق الخلل والمش تحديد االحتياجات -

 .مستوي المحافظة
 شباع االلمام بكافة الموارد واالمكانيات المتاحة سواء بالمؤسسة او بالمجتمع التي يمكن اتاحتها ال -

 .االحتياجات للمسؤلين واالدارات ككل
و وجودة اقيامه بترتيب هذه االحتياجات حسب اهميتها وحسب درجة المامه بالموارد واالمكانيات الم -

 .المتاحة الشباعها
  .وضع خطه لتلبية االحتياجات وحل المشكالت -
 .رجمة هذة االجرات الي انشطة وخطوات قابلة للتنفيذت -

:وهو االشراف وتنفيذ ومتابعة الخدمات والبرامج المقدمة للمسؤلين بمؤسسات الرعاية  دور االداري  -2
 االجتماعيه لتحقيق  االصالح االداري من خالل:

 .عداد المنشورات والمطبوعات االزمة للمؤسسات ا  -
 .اعداد التقارير المختلفة عن االنشطة التي تقدمها للمسؤلين -
عاية قيامه بوضع الخطط والتنفيذ والمتابعة الخاصة بالمسؤلين لتحقيق االصالح االداري بمؤسسات الر  -

 .االجتماعية
علي االحتياجات التي تنقم االدارات  وتحمل  وره المرشد: وهو توجيه المسؤلين الي كيفية الحصولد -3

 المسؤلية ومساعدتهم علي التفكير خارج الصندوق 
 المهارات المستخدمة في خطة العمل  : –)ش( 

 مهارة اتخاذ القرار -  مهارة التخطيط -    مهارات التاثير في االخرين  -  مهارات االتصال الفعال -
 مهاررات االستماع واالنصات -  المناقشة الجماعية  - اعيةالمهارات االجتم - مهارة االبداع  -
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 ءات المستخدمة في الخطة:جرااالوسائل و ال )ص(
 مسؤلين بمؤسسات الرعايةتحسين اكداء وتشجيع اإلبداع وتعميق روح االلتزام والمسئولية لدي ال (1)

 االجتماعية 

 نشر روح الفريق والعمل الجماعي. (2)

يمية وهيكله والعالقات التنظ مؤسسات الرعاية االجتماعية خاص بإدارة ترشيد حجم الجهاز اإلداري ال (3)
 بين الوحدات الفرعية.

 .المسؤلين بمؤسسات الرعاية وضع هيكل تنظيمي وإداري كفء إلدارة رعاية  (4)

من خالل تحديد  مسؤلين في مجال االصالح االداري بمؤسسات الرعاية تنمية مهارات وقدرات ال (5)
برامج وربطها بالمتغيرات الحديثة, والقيام بمجموعة من ال مسؤلين ة الفعلية للاالحتياجات التدريبي

 التدريبية المتخصصة.

اد العتماالتركيز علي تكنولوجيا المعلومات باعتبارها القاعدة اكساسية إلحداث أي تطوير, والتوسع في  (6)
ؤسسات المسؤلين بالمبإدارة  علي الوسائل التكنولوجيا الحديثة والعمل علي إنشاء قاعدة بيانات خاصة

 لمتابعته

 عوامل نجاح خطة العمل :-)ط( 
 ع ساسات وتوجيهات قومية تتوافق وتوسع نطاق الشراكة علي كافة االصعدة المجتمعية والخدميةوض -
رورة تفعيل الصور المختلفة لالصالح االداري في مصر بما يساعد في تحقيق سياسة اجتماعية ض -

 في مؤسسات الرعاية االجتماعيةمتكاملة للمسؤلين 
 ر دورات تدريبية مناسبة للمسؤلين بمجال االصالح االداري بمؤسسات الرعاية االجتماعيةتوفي -
 لتدريب المستمر علي اقامة عالقات شراكة ناجحة مع المؤسسات الدولية وكيفية التعاون السليم مع تلكا -

 المؤسسات
 في مؤسسات الرعاية االجتماعية هتم باالصالح االداري االهتمام بالدراسات والبحوث التي ت -

   خامسا: قضايا لدراسات مستقبلية:
كون تمن مؤشرات تخطيطية ,  ةالمقترح ته الخطة المستقبليةوفي ضوء ما قدمته الدراسة من نتائج, وما طرح

  وعمليًا.ونستنتج عدة قضايا منها:نظريا ً الدراسة قد حققت أهدافها 
 اإلصالح اإلداري.ابعادالرعايه االجتماعية  في ضوء تقويم مؤسسات  (1)

  تنفيذ سياسات الحماية االجتماعية.االدارية في   التحول الرقمى اسهامات  (2)

 اإلصالح اإلداري كآلية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في مصر. (3)

 التطوير التنظيمي والالمركزية  وجودة خدمات مؤسسات الرعاية االجتماعية .  (4)
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 اإلصالح اإلداري بمؤسسات الرعاية  لتحقيق جودة في تقديم الخدمات. (6)

    التحول الرقمىاكداء المؤسسي كمدخل لجودة خدمات الرعاية االجتماعية المقدمة للمواطنين في ضوء  (7)
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