ﺍﻟﺠﻤﻬـﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﺠـﺰﺍﺋﺮﻳﺔ ﺍﻟﺪﻳـﻤﻘﺮﺍﻃﻴﺔ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴـﺔ
République Algérienne Démocratique et Populaire

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘـﻌﻠﻴـﻢ ﺍﻟﻌـﺎﻟﻲ ﻭ ﺍﻟﺒـﺤﺚ

Ministère de l’Enseignement Supérieur
et de la Recherche Scientifique

ﺍﻟﻌـﻠﻤـﻲ

ﺍﻟﻤــﺮﻛـﺰ ﺍﻟﺠــﺎﻣــﻌﻲ
ﺍﻟﻌﻘﻴﺪ ﺃﻛﻠﻲ ﻣﺤﻨﺪ ﺍﻭﻟﺤﺎﺝ
ﺍﻟﺒﻮﻳـﺮﺓ

Centre Universitaire
Colonel Akli Mohand Oulhadj
Bouira

ﻣﻌﻬﺪ اﻟﻌﻠﻮم اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ  ،اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ وﻋﻠﻮم اﻟﺘﺴﻴﻴﺮ
اﻟﻘﺴﻢ  :اﻟﻌﻠﻮم اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ
اﻟﺘﺨﺼﺺ:ﺗﺴﻮﻳﻖ

ﻣﺬآﺮة ﻣﻘﺪﻣﺔ ﺿﻤﻦ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت ﻧﻴﻞ ﺷﻬﺎدة اﻟﻤﺎﺳﺘﺮ
ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان

ﺗﻘﻴﻴﻢ ﺟﻮدة اﻟﺨﺪﻣﺎت ﻓﻲ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﺤﻴّﺔ
اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ
دراﺳﺔ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻻﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻴﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ
ﺑﺎﻷﺧﻀﺮﻳﺔ

ﺗﺤﺖ إﺷﺮاف اﻷﺳﺘﺎذة:
اﻟﺒــﺰ آﻠﺜـــﻮم

ﻣﻦ إﻋﺪاد اﻟﻄﺎﻟﺒﺘﻴﻦ:
 ﺧﺎﻣﺖ ﺳﻌﺪﻳﺔ
 ﻋﺠــﻮ ﻧــﻮرة

اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺠﺎﻣﻌﻴﺔ2012/2011

قائمة الجدوال:
عنوان الجدول

الرقم

( )1/1بعض المشكالت الناتجة عن خصائص الخدمة وطرق معالجتها

الصفحة
8

( )1/3المؤشرات الصحية العالمية في الجزائر

111

( )2/3مجموع النفقات الصحية كنسبة مئوية من الناتج القومي اإلجمالية

111

( )3/3اإلنفاق الحكومي العام عمى الصحة كنسبة مئوية من إجمالي اإلنفاق

113

الحكومي
( )4/3القوى العاممة الصحية في الجزائر خالل الفترة ()2229-2222

111

الصحية في الجزائر حتى 2211
( )5/3المؤسسات
ّ

115

( )6/3المؤسسات االستشفائية العمومية في والية البويرة إلى غاية 2212/23/31

117

الصحية العمومية لمصحة الجوارية بوالية البويرة حتى /23/31
( )7/3المؤسسات
ّ

118

2212

()8/3

قاعات العناية المغمقة في والية البويرة وأسباب ذلك حتى 2211 / 22 /22

( )9/3مراكز تصفية الدم العمومية لوالية البويرة حتى 2212/ 23/ 31

119
112

( )12/3المؤسسات االستشفائية الخاصة في والية البويرة حتى 2212 /23 /31

111

( )11/3مراكز تصفية الدم الخاصة بوالية البويرة حتى 2212/ 23/ 31

111

الصحية لوالية البويرة حتى /23/ 31
( )12/3الموارد البشرية المقدمة لمخدمات
ّ

111

2212

( )13/3عدد األطباء العامين في المؤسسة االستشفائية العمومية باألخضرية

119

( )14/3األطباء المتخصصين في المؤسسة االستشفائية العمومية باألخضرية

132

( )15/3عدد الصيادلة المختصون في عمم النفس

131

( )16/3عدد أفراد الطاقم شبه الطبي بالمؤسسة االستشفائية العمومية باالخضرية

131

( )17/3عدد اإلداريين في المؤسسة االستشفائية العمومية باألخضرية

133

( )18/3المخصصات المالية لممؤسسة االستشفائية العمومية باألخضرية خالل سنتي

131

2211-2212
( )19/3الخصائص الشخصية لمجتمع الدراسة (الطاقم الطبي وشبه الطبي)

115

( )22/3توزيع مجتمع الدراسة (الطاقم الطبي وشبه الطبي ) عمى المصالح الصحية

118

( )21/3إجابات الطاقم الطبي وشبه الطبي حول مدى مالءمة الموقع الجغرافي

152

لممؤسسة االستشفائية العمومية باألخضرية
( )22/3إجابات الطاقم الطبي وشبه الطبي نحو مدى مالءمة قاعات االنتظار

151

لالستقبال
( )23/3إجابات الطاقم الطبي وشبه الطبي نحو رأييهم حول نظافة غرف المرضى

151

( )24/3إجابات الطاقم الطبي وشبه الطبي عن مدى نظافة األروقة في المؤسسة

153

االستشفائية العمومية باألخضرية
( )25/3إجابات الطاقم الطبي وشبه الطبي حول مدى كفاية التجهيزات داخل غرف

151

المرضى
( )26/3إجابات الطاقم الطبي وشبه الطبي حول الوجبات الغذائية المقدمة لممرضى

155

( )27/3إجابات الطاقم الطبي وشبه الطبي حول مدى كفاية عدد األسرة في المؤسسة

155

االستشفائية العمومية باالخضرية
( )28/3إجابات الطاقم الطبي وشبه الطبي نحو مدى كفاية سيارات اإلسعاف بالمقارنة

157

مع حاجات المستهمكين (المرضى)
( )29/3إجابات الطاقم الطبي وشبه الطبي حول مدى كفاية عدد األطباء بالمقارنة

158

بأعداد المرضى
( )32/3إجابات الطاقم الطبي وشبه الطبي حول مدى كفاية عدد الممرضين بالمقارنة

159

بأعداد المرضى
( )31/3إجابات الطاقم الطبي وشبه الطبي حول مدى كفاية عدد األجهزة والمعدات

152

الطبية في المؤسسة االستشفائية العمومية باألخضرية
( )32/3إجابات الطاقم الطبي وشبه الطبي حول نوعية األجهزة والمعدات الطبية في

151

المؤسسة االستشفائية العمومية باألخضرية
( )33/3إجابات الطاقم الطبي وشبه الطبي حول مدى كفاية األمن داخل المؤسسة

151

االستشفائية العمومية باألخضرية
( )34/3إجابات الطاقم الطبي وشبه الطبي حول عدد ساعات العمل في المؤسسة

153

االستشفائية العمومية باألخضرية
إجابات الطاقم الطبي وشبه الطبي حول مدى توافق عدد ساعات العمل مع

151

( )35/3الرواتب التي يتقاضونها
( )36/3إجابات الطاقم الطبي وشبه الطبي حول تمقيهم لمتكوين

155

( )37/3إجابات الطاقم الطبي وشبه الطبي المتمقين لمتكوين حول درجة استفادتهم منه

155

( )38/3نسب إجابات أفراد الطاقم الطبي وشبه الطبي عمى سؤال تقديم االقتراحات

155

الصحية المقدمة
( )39/3اقتراحات الطاقم الطبي وشبه الطبي لتحسين جودة الخدمات
ّ

157

في المؤسسة االستشفائية العمومية باألخضرية

( )42/3الخصائص الشخصية لمجتمع الدراسة (المرضى)

172

( )41/3إجابات المرضى حول مدى مالءمة الموقع الجغرافي لممؤسسة االستشفائية

175

العمومية باألخضرية
إجابات المرضى حول سمعة المؤسسة االستشفائية العمومية باألخضرية

175

()42/3
( )43/3إجابات المرضى حول مدى إمكانية اختيار المريض لممؤسسة االستشفائية

177

العمومية باألخضرية لمعالج في حال توفر امكانية العالج في مؤسسة صحية
خاصة
( )44/3إجابات المرضى حول رأيهم في كيفية االستقبال عند دخولهم المؤسسة

178

االستشفائية العمومية باألخضرية
( )45/3إجابات المرضى حول مدى مالءمة قاعات االنتظار

179

( )46/3إجابات المرضى حول مدة النتظار قبل تمقي الفحص أو العالج

182

( )47/3إجابات المرضى حول مدى سهولة إجرائهم لفحوصات باألشعة في حال

181

حاجة حالتهم الصحية الصحية إلى ذلك
( )48/3إجابات المرضى حول فترة انتظارهم لنتيجة الفحوصات باألشعة في حال

181

إجرائها
( )49/3إجابات المرضى حول سهولة إجرائهم لمتحاليل في حال حاجة حالتهم

183

الصحية إلى ذلك
( )52/3إجابات المرضى حول فترة انتظارهم لنتائج التحاليل في حال إجرائها

181

( )51/3إجابات المرضى الذين احتاجت حالتهم الصحية إلى إجراء عمميات جراحية

185

حول فترة انتظارهم إلجرائها
( )52/3إجابات المرضى حول مستوى نظافة الغرف التي يقيمون بها

185

( )53/3إجابات المرضى حول نظافة األفرشة

185

( )54/3إجابات المرضى حول مالءمة األسرة

187

( )55/3إجابات المرضى حول مدى كفاية التجهيزات داخل الغرف

188

( )56/3إجابات المرضى حول نوعية الوجبات الغذائية المقدمة لهم

188

( )57/3إجابات المرضى حول مدى سهولة مقابمة األطباء

189

( )58/3إجابات المرضى حول مدى اهتمام الطبيب المعالج بحالتهم الصحية

192

( )59/3إجابات المرضى حول حجم ثقتهم بالطبيب المعالج

191

( )62/3إجابات المرضى حول الشروحات المقدمة من طرف الطبيب المعالج في حال

191

إجراء عمميات جراحية
( )61/3إجابات المرضى حول مدى كفاية زيارات الطبيب لهم

191

( )62/3إجابات المرضى حول مدى كفاية الشروحات المقدمة لهم من طرف الطبيب

193

المعالج حول حاالتهم الصحية
( )63/3إجابات المرضى حول مدى سهولة مقابمة الممرضين

191

( )64/3إجابات المرضى حول مدى مسارعة الممرضين لخدمتهم عند حاجتهم لذلك

195

( )65/3إجابات المرضى حول معاممة ولباقة الممرضين معهم

195

( )66/3إجابات المرضى حول ترتيبهم لجوانب الجودة حسب األهمية بالنسبة لهم

197

( )67/3اقتراحات المرضى حول تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة في المؤسسة

198

االستشفائية العمومية باالخضرية

قائمة المالحق:
عنوان الملحق

الرقم
10

استبيان موجه إلى المستهمكين (المرضى)

10

استبيان موجه إلى أفراد الطاقم الطبي وشبه الطبي

قائمة األشكال:
الرقم

عنوان الجدول

الصفحة

( )1/1زهرة الخدمة

11

( )2/1مفهوم جودة الخدمة

32

( )3/1نموذج الفجوة لتقييم جودة الخدمة

42

( )4/1النموذج الشامل لتقييم جودة الخدمة

48

الطبية
الصحية والرعاية
( )1/2العالقة بين الرعاية
ّ
ّ

59

الصحية)
الصحية (زهرة الخدمة
( )2/2مستويات الخدمة
ّ
ّ

68

الصحية
( )3/2حزمة منافع الخدمة
ّ

69

الصحية
( )4/2نموذج تكاممي لجودة الخدمة
ّ

85

( )5/2نموذج الفجوة لمخدمات الصحية

93

الصحية
( )6/2النموذج الشامل لتقييم جودة الخدمات
ّ

98

الصحية في الجزائر
( )1/3نظام الخدمات
ّ

119

( )2/3الهيكل التنظيمي لممؤسسة االستشفائية العمومية باألخضرية

125

( )3/3نسبة اإلناث والذكور في المجتمع المدروس (الطاقم الطبي وشبه الطبي)

146

( )4/3توزيع أفراد المجتمع المدروس حسب السن (الطاقم الطبي وشبه الطبي)

146

( )5/3توزيع المجتمع المدروس (الطاقم الطبي وشبه الطبي) حسب الرتبة

147

الصحية
( )6/3توزيع أفراد الطاقم الطبي وشبه الطبي عمى المصالح
ّ

149

( )7/3توزيع أفراد المجتمع المدروس (المرضى) حسب الجنس

171

( )8/3التوزيع العمري ألفراد المجتمع المدروس (المرضى)

172

( )9/3توزيع أفراد المجتمع المدروس (المرضى) عمى فئات الدخل

172

( )11/3توزيع أفراد المجتمع المدروس (المرضى) حسب مدة اإلقامة في المؤسسة

173

االستشفائية العمومية باألخضرية
الصحية في
( )11/3توزيع أفراد المجتمع المدروس (المرضى) عمى المصالح
ّ
المؤسسة االستشفائية العمومية باألخضرية

174

الفهرس
تشكرات
إهداء
قائمة الجداول
قائمة األشكال
قائمة المالحق
مقدمة عامة ..................................................................................أ
الفصل األول :مدخل إلى جودة الخدمة 2.......................................................
المبحث األول :ماهية الخدمة3........................................... ..............
المطمب األول :مفهوم الخدمة 3.......................................................
الفرع األول :تعريف الخدمة 3...............................................
الفرع الثاني :خصائص الخدمة5.............................................
المطمب الثاني :مستويات الخدمة 9....................................................
المطمب الثالث :تصنيفات الخدمة 44..................................................
الفرع األول :تصنيف الخدمة حسب نوع السوق44..........................
الفرع الثاني :تصنيف الخدمة حسب درجة كثافة قوة العمل44 ..............
الفرع الثالث :تصنيف الخدمة حسب درجة االتصال بالمستهمك45...........
المبحث الثاني :ماهية الجودة71..........................................................
المطمب األول :نشأة وتطور الجودة71.................................................

المطمب الثاني :مفهوم الجودة 24......................................................
الفرع األول :تعريف الجودة24..............................................
الفرع الثاني :أهمية الجودة 24................................................
الفرع الثالث :جوانب الجودة25...............................................
المطمب الثالث :أبعاد الجودة 27.......................................................
المبحث الثالث :تقييم الجودة في المؤسسات الخدمية34.....................................
المطمب األول :مفهوم جودة الخدمة 34..................................................
الفرع األول :تعريف جودة الخدمة34..........................................
الفرع الثاني :أبعاد جودة الخدمة34............................................
الفرع الثالث :أهمية جودة الخدمة 35..........................................
المطمب الثاني :تقييم جودة الخدمة 35.............................. .....................
المطمب الثالث  :نماذج تقييم جودة الخدمة44............................................
الفرع األول :من وجهة نظر المستهمك44.......................................
الفرع الثاني :حسب قدرات المؤسسة الخدمية46.................................
الفرع الثالث :تقييم جودة الخدمة من المنظور الشامل47.........................
الصحية 54.............................................
الفصل الثاني :الجودة في المؤسسات
ّ
الصحية52..............................................
المبحث األول :ماهية الخدمات
ّ
الصحية52............................
المطمب األول :مفاهيم أساسية حول الخدمات
ّ
الفرع األول :مفهوم الصحة 52..................................................

الطبية 56..............................
الصحية والرعاية
الفرع الثاني :الرعاية
ّ
ّ
الصحية59......................................
الفرع الثالث :تعريف الخدمات
ّ
الصحية62......................................
المطمب الثاني :خصائص الخدمات
ّ
الصحية67...............................
المطمب الثالث :مستويات وأنواع الخدمات
ّ
الصحية67......................................
الفرع األول :مستويات الخدمة
ّ
الصحية74.........................................
الفرع الثاني :أنواع الخدمات
ّ
الصحية73........................................
المبحث الثاني :تقييم الجودة في الخدمات
ّ
الصحية73.....................................
المطمب األول :مفهوم جودة الخدمات
ّ
الصحية74.................................
الفرع األول :تعريف جودة الخدمات
ّ
الصحية77 .............................
الفرع الثاني :أهمية الجودة في الخدمات
ّ
الصحية79..........................
الفرع الثالث :ضوابط عامة لجودة الخدمات
ّ
الصحية والعناصر المؤثرة في تحقيقها84 .........
المطمب الثاني :أبعاد جودة الخدمات
ّ
الصحية84....................................
الفرع األول :أبعاد جودة الخدمات
ّ
الصحية84..............
الفرع الثاني :العناصر المؤثرة في تحقيق جودة الخدمات
ّ
الصحية87..................................
المطمب الثالث :مداخل تقييم جودة الخدمات
ّ
الصحية99.......................
المطمب الرابع :متطمبات تقييم الخدمات في المؤسسات
ّ

الفصل الثالث :تقييم جودة الخذمات الصحيّة في المؤسسة اإلستشفائية العمومية
باألخضري014....................................................................................................
األول :واقع القطاع الصحي في الجزائر وفي والية البويرة015....................
المبحث ّ
األول :واقع الصحة في الجزائر015............................................
المطمب ّ
األول :التطور التاريخي لقطاع الصحي في الجزائر015......................
الفرع ّ
الصحية في الجزائر018.......................
الفرع الثاني :تنظيم وهيكمة الخدمات
ّ
الفرع الثالث :إحصاءات الصحة في الجزائر771...................................
الصحية في الجزائر111.......................
الفرع الرابع :مشاريع تطوير الرعاية
ّ
المطمب الثاني :واقع قطاع الصحة في والية البويرة111..................................
الصحية في والية البويرة111................................
الفرع األول :المؤسسات
ّ
الصحية بوالية البويرة111..............................
الفرع الثاني :الموارد البشرية
ّ
المطمب الثالث :المؤسسة االستشفائية العمومية باألخضرية111.............................
األول :التعريف بالمؤسسة االستشفائية العمومية باألخضرية111..................
الفرع ّ
الفرع الثاني :الهيكل التنظيمي لممؤسسة االستشفائية العمومية باألخضرية114...........
الفرع الثالث :الموارد البشرية والمخصصات المالية لممؤسسة االستشفائية العمومية
باألخضرية 111................................................ ................................
الصحية في المؤسسة اإلستشفائية العمومية
المبحث الثاني :جودة الخدمات
ّ

باألخضرية111............................................................................. ...
المطمب األول :منهجية الدراسة الميدانية 111............................................

المطمب الثاني :تقييم الخدمات الصحية من طرف المؤسسة اإلستشفائية العمومية
باألخضرية 141................................................................................
المطمب الثالث :تحميل إجابات االستبيان الخاص بالطاقم الطبي (أطباء وشبه
طبيون)144 .......................................................................... ........
المطمب الرابع :تحميل إجابات االستبيان الخاص بالمستهمكين (المرضى) حول الخدمات
الصحية المقدمة في المؤسسة االستشفائية العمومية باألخضرية116.............................
ّ
الخاتمة العامة 111.............................................................................

ملخص الدراسة
الصحية في
جاءت ىذه الدراسة لتجيب عمى اإلشكالية التالية :ما مدى جودة الخدمات
ّ

الصحية في الجزائر؟ وسيتم تسميط الضوء عمى دراسة حالة متمثمة في المؤسسة
المؤسسات
ّ
االستشفائية العمومية باألخضرية ،وكمحاولة لإلجابة عمييا ،تم وض ررب فرضيات.

الصحية تعتمد عمى
رن عممية تقييم الجودة في المؤسسات
ّ
نصت الفرضية األولى عمى ّ

مدى توفرىا عمى اإلمكانات المادية والبشرية الالزمة ،وقد تم إثبات جزئي ليذه
الفرضية ،حيث ىناك عدة مداخل لعممية التقييم.

رن المؤسسة االستشفائية العمومية باألخضرية تقوم
بينما نصت الفرضية الثانية عمى ّ

الصحية عمى مستويات محدودة ،ومن خالل الدراسة الميدانية تم إثبات
بتقييم مستوى خدماتيا
ّ
ىذه الفرضية ،فيي تيمل رري المستيمكين (المرضى) في عممية التقييم.

رن من رىم المشاكل التي تعرقل رفراد الطاقم الطبي
بينما نصت الفرضية الثالثة عمى ّ

رن ىناك مشاكل
وشبو الطبي نقص اإلمكانيات المادية ،وقد تم إثبات جزئي ليذه الفرضية ،إذ ّ
رخرى مثل نقص األمن.

رن رغمب المستيمكين (المرضى)
كما تم نفي جزئي لمفرضية الرابعة ،التي تنص عمى ّ

رن مستوى جودة الخدمات المقدمة في المؤسسة االستشفائية العمومية باألخضرية
يرون ّ

الصحية المقدمة في
رن مستوى الخدمات
ّ
ضعيف حيث ررى رغمب المستيمكين (المرضى) ّ
المؤسسة االستشفائية محل الدراسة إما متوسط رو جيد باستثناء طول فترة انتظار نتائج

التحاليل.

Résumé de l’étude

Cette étude vient de répondre à la question suivante : Quelle est la
qualité de service de santé offerte dans les établissements de santé
publique en Algérie ? Avec une étude de cas sur l’hôpital publique ElAkhdharia, en essayant de répondre sur la question qu’on a posé avec
quatre hypothèses.
La première consiste sur l’évolution de la qualité des services de santé
est basé sur disponibilité de matériel et les ressource humaines, on a
prouvé qu’il y-a plusieurs types d’évaluation .
La deuxième hypothèse est consisté que l’hôpital publique d’ElAkhdharia évaluer la qualité des services de santé à des niveaux limités, et
à l’aide d’étude pratiqué on a arrivé à affirmé cette hypothès , parce que
l’hôpital ne prend pas en considération les opinions des consommateurs
(patients).
La troisième hypothèse est la manque de ressource matériel
(équipement, matériel médical), le problème fondamental qui empêche le
personnel d’équipage médical et paramédical pour assurer l’établissement
de santé de haute qualité à l’hôpital à l’étude, on a affirmé cette hypothèse
mais il y’a d’autre problème par exemple le manque de la sécurité.
Et la quatrième hypothèse, pour une majorité de consommateur
(patients) le niveau de qualité des services de santé fournis dans l’hôpital
publique d’El-Akhdharia est faible, on n’a pas affirmé cette hypothèse
parce que la plupart des consommateurs (patients) ont dit que les services
offertes par l’hôpital est de bonne qualité ou de moyenne qualité, sauf la
période d’attendre les résultats des analyse dure long temps.

مقدمة عامة
مقدمة:
التنمية من أحد أىم األىداف التي تسعى دول العالم لتحقيقيا ،فيي أساس تقدم
تعد
ّ

المجتمعات ومقياس لرفاىيتيا ،وعند الحديث عن التنمية ال بد من اإلشارة إلى اإلنسان ،فيو

أساس تحقيقيا بمختمف مجاالتيا بما فييا االقتصادية ،ولن يتحقق ذلك إالّ إذا توفرت لو المتطمبات
الالزمة ،والصحة أول تمك المتطمبات ،فقطاع الصحة من بين أىم القطاعات التي أوليت اىتماما
كبي ار من طرف الحكومات والمنظمات الدولية ،حيث عمدت األمم المتحدة إلى إنشاء منظمة
خاصة بالصحة في العالم سنة  ،8491ىدفيا أن تبمغ جميع الشعوب أرفع مستوى صحي
فإنو ليس الجانب الوحيد
ممكن ،واذا كان تحسين الصحة ىو اليدف الرئيسي ألي نظام صحيّ ،
أن ىذا اليدف ينقسم إلى شقين ،األول منيما يتمثل في الحد قدر اإلمكان من الفوارق
منو ،حيث ّ

الصحية ،وىو ما يصطمح عميو بالعدالة
الممكنة بين األفراد في تسييل حصوليم عمى الرعاية
ّ

الصحية ،والشق الثاني منو ىو بموغ أفضل مستوى صحي وىو ما يصطمح عميو بالجودة في
ّ
الصحة ،إذ في أواخر الثمانينات من القرن الماضي تم إدخال مفيوم الجودة في الرعاية

الصحية" ،والذي تطور نحو عدة مفاىيم
الصحية ،إذ استحدث عمم "ضمان الجودة في الرعاية
ّ
ّ
الصحية ،التطوير المستمر لمجودة وتحسين أداء النظم
منيا إدارة الجودة الشاممة في المؤسسات
ّ

صحية لمتحسين المستمر لجودة الرعاية
الصحية...الخ ،وذلك من أجل تطوير وتطبيق مناىج
ّ
ّ
الصحية من خالل تح ديد المشكالت وطرق حميا ،وضمان رضا المستيمكين (المرضى) ومقدموا
ّ
الصحية عمى حد سواء.
الخدمات
ّ

الصحية مطمبا أساسيا تحرص عميو جميع الدول
لقد أصبح مبدأ تحقيق الجودة في المؤسسات
ّ

وتؤكد عميو توجيات منظمة الصحة العالمية ،والجزائر من بين الدول التي تسعى لتحسين وتطوير

قطاع الصحة ،من خالل اإلصالحات التي تباشرىا و ازرة الصحة والسكان واصالح المستشفيات
الصحية المقدمة ،وانطالقا من ذلك جاء ىذا البحث ُليسمط الضوء
لتحقيق الجودة في الخدمات
ّ
الصحية في الجزائر.
عمى موضوع تقييم جودة الخدمات في المؤسسات
ّ
أ

مقدمة عامة
اإلشكالية:
تم إجراء ىذا البحث ليجيب عمى اإلشكالية التالية:
الصحية المقدمة في المؤسسات الصحّية العمومية في
ما مدى جودة الخدمات
ّ

الجزائر ،في ظل اإلصالحات التي باشرتيا و ازرة الصحة والسكان واصالح المستشفيات؟
دراسة حالة عمى المؤسسة االستشفائية العمومية باألخضرية.
تحت ىذه اإلشكالية تندرج مجموعة من األسئمة الفرعية:
الصحية؟
 كيف يتم تقييم الجودة في المؤسساتّ

الصحية
 ما مدى قيام المؤسسة االستشفائية العمومية باألخضرية بتقييم جودة خدماتياّ
الصحية لممستيمكين (المرضى)
المقدمة في ظل أىمية ىذه العممية إلشباع الحاجات
ّ

وتحقيق رضاىم.

صحية ذات
 ما ىي المشاكل التي تواجو أفراد الطاقم الطبي وشبو الطبي لتقديم خدماتّ
جودة عالية في المؤسسة االستشفائية العمومية باألخضرية.

وكمحاولة لإلجابة عمى ىذه التساؤالت من خالل قراءة أولية عن الموضوع ،قدمنا الفرضيات
التالية:
الصحية باالعتماد عمى مدى توفرىا عمى
 يتم تقييم جودة الخدمات في المؤسساتّ
طبية ،أطباء...الخ).
اإلمكانيات المادية والبشرية (أجيزة ومعدات ّ

الصحية عمى
 تقوم المؤسسة االستشفائية العمومية باألخضرية بتقييم جودة خدماتياّ
مستويات محدودة.

 يمثل نقص اإلمكانيات المادية (األجيزة والمعدات الطبية) المشكل األساسي الذي يعرقلصحية ذات جودة عالية في المؤسسة
أفراد الطاقم الطبي وشبو الطبي عن تقديم خدمات
ّ
االستشفائية العمومية باألخضرية.

ب

مقدمة عامة
الصحية المقدمة في المؤسسة االستشفائية
أن مستوى جودة الخدمات
ّ
 يرى أغمب المرضى ّالعمومية باألخضرية منخفض.

أهداف الدراسة:
نسعى من خالل ىذا البحث الوصول إلى جممة من األىداف نذكرىا فيما يمي:
 عرض واقع قطاع الصحة في الجزائر عامة وفي والية البويرة بشكل خاص.
الصحية
 معرفة مدى قيام المؤسسات االستشفائية العمومية في الجزائر بتقييم جودة خدماتيا
ّ
المقدمة.

 الوقوف عمى ظروف عم ل أفراد الطاقم الطبي وشبو الطبي ،ومعرفة اقتراحاتيم لتحسين
الصحية المقدمة.
جودة الخدمات
ّ

الصحية المقدمة في المؤسسات االستشفائية
 تسميط الضوء عمى واقع جودة الخدمات
ّ
العمومية في الجزائر ،حسب تقييم المستيمكين (المرضى) ،ومعرفة اقتراحاتيم لتحسين

مستوياتيا.
أهمية الدراسة:
الصحية من
تكمن أىمية ىذه الدراسة من خالل تناوليا لمفيوم جودة الخدمات في المؤسسات
ّ

المنظور الشامل ،الذي يجمع بين وجية نظر المستيمك (المريض) واإلمكانيات المادية والبشرية
الصحية
الصحية ،مع التركيز أكثر عمى وجية النظر األولى ،وضرورة قيام المؤسسات
لممؤسسة
ّ
ّ
بتقييم جودة خدماتيا المقدمة ،باإلضافة إلى ضرورة أخذ اقتراحات كل من أفراد الطاقم الطبي

صحية
وشبو الطبي في تحقيق الجودة ،والعمل عمى كشف المشاكل التي دون تقديميم لخدمات
ّ

ذات جودة.

أسباب اختيار الموضوع:
تتمثل أسباب اختيار موضوع الدراسة في ما يمي:
ج

مقدمة عامة
 األىمية ا لبالغة لقطاع الصحة في تحقيق التنمية والرفاىية لممجتمعات خاصة وىو متعمق
بصحة األفراد الذين يعتبرون أىم مورد .
 واقع قطاع الصحة في الجزائر حسب ما يتم نشره عبر وسائل اإلعالم ،وحسب المؤشرات
الصحية في الجزائر التي تنشر من خالل بعض التقارير الدولية ،والتي تدل عمى وجود
ّ
مشكل في ىذا القطاع الحساس ،يستمزم تسميط الضوء عميو.

 سمسمة اإلضرابات المستمرة التي باشرىا عمال قطاع الصحة من أطباء وشبو
طبيين ،تدعوا إلى النظر لظروف عمميم والعراقيل التي تواجييم خصوصا وىم أىم مقدمي
الصحية ،باعتبارىم يمثمون جانب ميم من جوانب تحقيق الجودة في المؤسسات
الخدمات
ّ

الصحية.
ّ
هيكل البحث:

قسمنا ىذا البحث إلى ثالثة فصول ،تطرقنا في األول منيا إلى مدخل لجودة
الخدمة ،حيث تطرقنا فيو إلى ماىية الخدمة والجودة ،ثم إلى تقييم جودة الخدمة ،من خالل ذكر
مفيوم جودة الخدمة والمعايير التي يعتمد عمييا المستيمك في تقييمو لمخدمة من حيث
جودتيا ،وفي األخير أدرجنا نماذج تقييم جودة الخدمة.
الصحية ،بدءا بمفاىيم حول
أما في الفصل الثاني نتناول الجودة في المؤسسات
ّ

الصحية ،خصائصيا وأنواعيا ،ثم تقييم
الصحية الذي نتطرق فيو إلى مفيوم الخدمات
الخدمات
ّ
ّ
الصحية ،أبعاد جودة
الصحية ،الذي نتطرق فيو إلى مفيوم جودة الخدمات
الجودة في المؤسسات
ّ
ّ
الصحية.
الصحية ،ثم مداخل تقييم الجودة في المؤسسات
الخدمات
ّ
ّ

وفي الفصل الثالث نتطرق إلى واقع الصحة في الجزائر عامة وفي والية البويرة خاصة
الصحية في المؤسسة اإلستشفائية
ثم نتناول دراسة ميدانية تحت عنوان تقييم جودة الخدمات
ّ

العمومية باألخضرية ،نتطرق خاللو إلى معرفة مدى قيام القائمين عمييا بتقييم جودة الخدمات

الصحية المقدمة ،ومختمف الطرق المتبعة في ذلك ،ثم القيام بتحميل إجابات االستبيان الخاص
ّ
د

مقدمة عامة
الصحية
بالطاقم الطبي والشبو الطبي ،واجابات االستبيان الخاص بالمرضى حول الخدمات
ّ

ومستوى جودتيا.

منهج البحث وأسموب الدراسة:
يعد المنيج مجموعة العمميات والخطوات التي يتبعيا الباحث بغية تحقيق أىداف
بحثو ،وسعيا منا لتحقيق أىداف الدراسة السابقة الذكر ،فقد تم االعتماد عمى المنيج
الوصفي التحميمي ،وبعض األساليب اإلحصائية لتحميل البيانات ،وتم إجراء ىذه الدراسة
باالعتماد عمى:
أ .بناء الجانب النظري لمدراسة:
من أجل إعطاء نظرة واضحة عن موضوع الدراسة تم بناء الجانب النظري باالعتماد
عمى البيانات من الصادر الثانوية ،وىي المصادر التي تساعدنا عمى تكوين خمفية
عممية متكاممة تمس مختمف جوانب الموضوع المدروس ،تمثمت ىذه المصادر في ما
يمي:
 الكتب العربية واألجنبية. الرسائل واألطروحات الجامعية. التقارير الدولية والمحمية.-

ب .القيام بالدراسة الميدانية:
بيدف إعطاء الموضوع جانب تطبيقي واقعي ،تم إجراء دراسة ميدانية من أجل جمع
البيانات األولية الالزمة لتحقيق أىداف الدراسة ،وقد تم االعتماد في ذلك عمى الطرق
التالية:

 المقابمة :تعد المقابمة أداة ميمة من أدوات جمع البيانات األولية تسمح بمناقشة موضوعالبحث مع أشخاص ليم عالقة مباشرة بموضوع البحث ،لذلك أردنا االستفادة منيا في
ه

مقدمة عامة
دراستنا لمحصول عمى بيانات عن مدى قيام المؤسسة االستشفائية العمومية باألخضرية
الصحية ،والطرق التي تعتمد عمييا في حال قياميا بذلك ،ولتحقيق
بتقييم جودة خدماتيا
ّ

الصحية بالمؤسسة االستشفائية
ىذا الغرض قمنا بإجراء مقابمة مع المدير الفرعي لممصمحة
ّ
محل الدراسة.

 االستبيان :من أجل تحقيق أىداف الدراسة قمنا بتصميم استمارتي استبيان ،تم توجوإحداىما ألفراد الطاقم الطبي وشبو الطبي ،وأخرى لممرضى في المؤسسة االستشفائية
العمومية باألخضرية.
الدراسات السابقة:
لقد تم التطرق ليذا الموضوع من طرف عدد من الباحثين الذين تناولوه بالدراسة من جوانب
مختمفة ،نذكر بعضيا فيما يمي:
الصحية العمومية" ،أطروحة
 دراسة عدمان مريزق" ،واقع جودة الخدمات في المؤسساتّ

مقدمة لمحصول عمى شيادة دكتوراه في عموم التسيير من جامعة الجزائر0221،022 ،
الصحية العمومية بالجزائر العاصمة ،تناول
كما أجرى دراسة حالة عمى بعض المؤسسات
ّ

الصحية العمومية
الموضوع تحت إشكالية "ما ىو واقع جودة الخدمات في المؤسسات
ّ

بالجزائر العاصمة"  ،إذ ركز في دراستو عمى مفيوم الجودة من منظور المستفيد ،كما وقف
الصحية ذات جودة ،محاوال معرفة أسبابيا وسبل عالجيا ،كما
عند معوقات تقديم خدمات
ّ
الصحية.
تناول ضرورة قياس التكاليف المترتبة عن غياب الجودة في المؤسسات
ّ

الصحية لممرضى في غرف التنويم في
 دراسة آدم غازي العتيبي" ،مقارنة جودة الخدمةّ
المشتشفيات العامة والخاصة في دولة الكويت" ،نشرت في مجمة العموم االقتصادية

واإلدارية ،المجمد الثامن عشر ،العدد الثاني ،قسم اإلدارة العامة ،كمية العموم اإلدارية
جامعة الكويت ،ديسمبر  ،0220وىي دراسة ميدانية ىدف من خال ليا الباحث إلى مقارنة
الصحية بين المؤسسات االستشفائية العامة والخاصة لممرضى شممت خمسة
جودة الخدمة
ّ
و

مقدمة عامة
صحية خاصة ،كشف من خالليا عمى وجود
صحية عامة وأربعة مؤسسات
مؤسسات
ّ
ّ

الصحية العامة
الصحية بين المؤسسات
فروق في مستويات الرضا عن جودة الخدمة
ّ
ّ
والخاصة.

الصحية لمتعميم
الصحية في المؤسسات
 دراسة أسامة الفراج" ،تقييم جودة خدمات الرعايةّ
ّ

العالي في سورية من وجية نظر المرضى"  ،نشرت ىذه الدراسة في مجمة جامعة دمشق
لمعموم االقتصادية والقانونية ،المجمد خمسة وعشرون ،العدد الثاني ،0224 ،قام خالليا
الصحية المقدمة في المؤسسات
البحث بتقديم استبيان بيدف معرفة مستوى جودة الرعاية
ّ

صحية تعميمية
الصحية التعميمية السورية لممرضى من وجية نظرىم ،في أربعة مؤسسات
ّ
ّ

في سورية ،أراد من خالليا الباحث إيجاد مقياس لقياس مفيوم رضا المرضى بشكل كمي
فييا.

 دراسة أكرم أحمد طويل ،آالء حسيب الجميمي ،رياض جميل وىاب " ،إمكانية إقامة أبعادالصحية في
الصحية" ،دراسة ميدانية لمجموعة مختارة من المؤسسات
جودة الخدمات
ّ
ّ

العراق ،كمية اإلدارة واالقتصاد ،جامعة الموصل بالعراق ،0224-0221 ،ألقت ىذه

الصحية في مجموعة مختارة من
الدراسة الضوء حول إمكانية إقامة أبعاد جودة الخدمات
ّ

مستشفيات إحدى محافظات العراق ،أراد الباحثون معرفة مدى امتالك العاممون في

الصحية قيد البحث معرفة واضحة لمفيوم وأبعاد جودة الخدمات
المؤسسات
ّ

الصحية قيد
الصحية في المؤسسات
الصحية ،ومدى توفر أبعاد جودة الخدمات
ّ
ّ
ّ
الصحية في
البحث ،توصل بعد الدراسة إلى وجود تباين في توفر أبعاد جودة الخدمات
ّ

الصحية المدروسة.
المؤسسات
ّ
حدود الدراسة:

الحدود المكانية :اقتصرت الدراسة عمى المؤسسة االستشفائية العمومية باألخضرية.
أ .
ب.الحدود الزمانية :امتدت الدراسة الميدانية من أول ماي إلى عشرين من نفس الشير.
ز

مذخل إلى جودة الخذمة

الفصل األول
تمييد:

تمعب جودة الخدمة دو ار ميما في تصميم الخدمة وتسويقيا ،حيث أنيا ذات أىمية لكل من
مقدمي الخدمات والمستيمكين  ،وقد ازداد إدراك المؤسسات الخدمية ألىمية ودور تطبيق مفيوم
الجودة في الخدمات المقدمة ل تحقيق الميزة التنافسية ،كما أصبح المستفيدون من الخدمات أيضا
أكثر إدراكا واىتماما بجودة الخدمات ،لذلك أصبح لزاما عمى الق اررات التسويقية أن تركز أكثر عمى
جودة الخدمة كونيا تؤثر مباشرة عمى طمب الخدمة ،وباعتبارىا أيضا وسيمة لصنع المكانة
التنافسية لممؤسسة الخدمية مقارنة مع المؤسسات المنافسة ليا في السوق ،وتعد توقعات وحاجات
المستيمكين عوامل ميمة في تقييم جودة الخدمة ،إالّ أنّ تقييميا يعتبر أم ار صعبا بالنسبة إلى
المؤسسات الخدمية.
وسنتناول في ىذا الفصل مدخل إلى جودة الخدمة ،حيث نتطرق إلى ماىية الخدمة
والجودة ،ثم إلى تقييم جودة الخدمة  ،من خالل ذكر مفيوم جودة الخدمة و المعايير التي يعتمد
عمييا المستيمك في تقييمو لمخدمة من حيث جودتيا ،وفي األخير ندرج نماذج تقييم جودة الخدمة.
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مذخل إلى جودة الخذمة

الفصل األول
المبحث األول :ماىية الخدمة

تعد الخدمة ذات أىمية و دور كبيرين لدى األف ارد سواء كانوا معنويين أو حقيقيين ،مما
زاد من درجة االىتمام بيا من طرف المؤسسات الخدمية ،إال أنو يعتري تعريفيا وخصائصيا نوع
من الغموض ،وسنتعرّض في ىذا المبحث إلى تعريف الخدمة ،خصائصيا ،مستوياتيا
وتصنيفاتيا .
المطمب األول :مفيوم الخدمة
سنتناول فيما يمي تعريف الخدمة وخصائصيا .
الفرع األول :تعريف الخدمة

لقد أظيرت أدبيات التسويق العديد من التعريفات لمخدمة ،إال أنو سيتم ذكر بعضيا مع

التركيز عمى الخصائص المشتركة ليذه التعريفات ،في محاولة لوضع تعريف محدد يشمل كافة
ىذه الخصائص.
التعريف األول :عرفت الجمعية األمريكية لمتسويق الخدمة عمى أنيا" :النشاطات أو المنافع
التي تعرض لمبيع أو التي تعرض الرتباطيا بسمعة معينة".

()1

من خالل ىذا التعريف نجد أن الخدمة ال تشمل فقط النشاطات التي تعرض لمبيع ،أي
الخدمات الصرفة بل أضاف الخدمات المرتبطة بالسمع.
التعريف الثاني :عرفت الخدمة عمى أنيا  " :أي نشاط أو سمسمة من األنشطة ذات طبيعة
غير ممموسة في العادة ،ولكن ليس ضروريا أن تحدث عن طريق التفاعل بين المستيمك ومقدمي
الخدمة ".

()2

 -1بشير العالق ،حميد عبد النبي الطائي "،تسويق الخدمات" ،دار زىران لمنشر والتوزيع ،األردن ،2007 ،ص.32
 -2ىاني حامد الضمور" ،تسويق الخدمات" ،ط ،3دار وائل لمنشر والتوزيع ،األردن ،2005 ،ص.18
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الفصل األول

ركز ىذا التعريف عمى خاصية الممموسية الخدمة ،وأنﹼ تمقي الخدمة من مقدميا ال يحدث
بالضرورة عن طريق التفاعل بينو وبين المستيمك.
التعريف الثالث :عرف كوتمر الخدمة عمى أنيا " :أي نشاط أو منفعة يقدميا طرف إلى
طرف آخر ،وتكون في األساس غير ممموسة ،وال ينتج عنيا أية ممكية ،وأن إنتاجيا أو تقديميا قد
()1

يكون مرتبط بمنتج مادي ممموس أو ال يكون" .

تناول كوتمر الخدمة بإبراز خصائصيا من حيث عدم ممموسيتيا ،عدم ممكيتيا وأن إنتاجيا
وتقديميا قد يرتبط بمنتج مادي.
التعريف الرابع :تعرف الخدمة كذلك عمى أنيا " :عممية إنتاج منفعة غير ممموسة بالدرجة
األساس ،إما بحد ذاتيا أو كعنصر جوىري من منتج ممموس ،حيث يتم من خالل أي شكل من
()2

أشكال التبادل إشباع حاجة أو رغبة لدى المستيمك.

كما تناول ىذا التعريف أيضا خاصية عدم ممموسية الخدمة ،كخدمة بحد ذاتيا أو باعتبارىا
جوىر أو أساس منتج مادي ،يتم تقديميا لممستيمك عمى أساس عممية التبادل بينو وبين مقدم
الخدمة إلشباع حاجاتو ورغباتو.
التعريف الخامس :تعرّف الخدمة كذلك أنها " :منتجات غير ممموسة ،تيدف أساسا إلى
إشباع حاجات ورغبات المستيمك وتحقق لو المنفعة".

()3

التعريف السادس :تعرف الخدمة كذلك أنيا " :تتضمن كل األنشطة االقتصادية التي
مخرجا تيا ليست منتجات مادية ،وىي بشكل عام تستيمك عند وقت إنتاجيا ،وتقدم قيمة مضافة،
وىي بشكل أساسي غير ممموسة".

()4

 -1بشير العالق ،حميد عبد النبي الطائي ،مرجع سبق ذكره ،ص32
 -2المرجع نفسو ،ص.32
 -3زكي خميل المساعد "،تسويق الخدمات وتطبيقاتو" ،دار المناىج لمنشر والتوزيع ،األردن ،2006 ،ص.35
 -4ىاني حامد الضمور ،مرجع سبق ذكره ،ص.18
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الفصل األول

أضاف ىذا التعريف لخاصية الالممموسية لمخدمة ،خاصية تزامن وقت اإلنتاج واالستيالك
كما أنيا تقدم قيمة مضافة لممستيمك.
من خالل ىذه التعاريف يمكن أن نقدم تعريف شامل لمخدمة عمى أنيا نشاطات أو منافع
غير ممموسة قد تربط بسمعة مادية ممموسة ،يقدميا طرف ما (مقدم الخدمة) إلى طرف آخر
(المستيمك) من خالل عممية التبادل بينيما ،إلشباع حاجات ورغبات المستيمك ،كما ال ينتج عنيا
نقل لمممكية وغالبا ما تستيمك وقت إنتاجيا.
الفرع الثاني :خصائص الخدمة
لمخدمات خصائص تميزىا عن غيرىا من المنتجات الممموسة ،والتي تعكس صفات
وطبيعة الخدمات ،ومن ىذه الخصائص نجد ما يمي:
 - 1الالممموسة (الالمادية) :تمثل ىذه الخاصية حقيقة الخدمة لكونيا ال ترى وال يمكن
لمسيا قبل اإلقدام عمى شرائيا ،وىي بذلك تختمف عن المنتجات السمعية التي يمكن

لممستيمك اختيارىا بشيء من التمعن بسبب خصائصيا المادية )1( .والمستيمك قد يحصل
عمى شيء مادي ممموس ليمثل الخدمة ،لكن في النياية فإن شراء الخدمة ىو شراء شيء

غير ممموس ( ، )2ومستوى الالممموسية مستمد من ثالثة مصادر رئيسية تتمثل في:

()3

السمع المادية المتضمنة في العرض الخدمي والتي يستيمكيا المستيمك (الطعام في

المطعم)،البيئة المادية التي تحدث فييا عممية إنتاج واستيالك الخدمة (مبنى المطعم)
األدلة المادية الممموسة عمى أداء الخدمة ( كمشاىدة الطياة وىو يقومون بإعداد الطعام).

 - 2التالزمية (عدم االنفصال) :وتعني التالزمية درجة الترابط بين الخدمة ذاتيا وبين
الشخص الذي يتولى تقديميا ،ويترتب عمى ذلك في كثير من الخدمات ضرورة حضور
()1

طالب الخدمة إلى أماكن تقديميا)4( ،أي تزامن العرض والطمب.

 -1زكي خميل المساعد ،مرجع سبق ذكره ،ص.41
 -2ىاني حامد الضمور ،مرجع سبق ذكره ،ص.24
 -3بالمر أدريان ،ترجمة بياء شاىين وآخرون" ،مبادئ تسويق الخدمات" ،مجموعة النيل العربية ،مصر  ،2009ص.45
 -4بشير العالق ،حميد عبد النبي الطائي ،مرجع سبق ذكره ،ص(،43بتصرف).
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الفصل األول
ويترتب عمى خاصية التالزمية لمخدمة ما يمي:

()2

 وجود عالقة مباشرة بين المؤسسة الخدمية والمستيمك ،وتعتبر ىذه الخاصية مشتركة بينشخصيا،

جميع الخدمات وان كانت خدمات ال تتطمب بالضرورة حضور المستيمك
مثل الخدمات الموجية إلى ممتمكات المستيمك.

 كما يترتب عمى ىذه الخاصية ضرورة مساىمة أو مشاركة مستيمك الخدمة في إنتاجياوعمى ىذا األساس ،المؤسسة الخدمية ال تستطيع أن تنتج أو تبيع خدماتيا

بالشكل

المطموب ما لم يساىم المستيمك في عمميات اإلنتاج بشكل أو بآخر حسب طبيعة الخدمة
التي يريد االنتفاع بيا.
 زيادة درجة الوالء ،أي أن المستيمك يصر عمى الخدمة من شخص معين أو مجموعةأشخاص معينين ،أو مؤسسة معينة .

 - 3عدم التماثل أو عدم التجانس :وتعني ىذه الخاصية الصعوبة البالغة أو عدم القدرة في
كثير من الحاالت عمى تنميط الخدمات ،وخاصة تمك التي يعتمد تقديميا عمى اإلنسان

بشكل كبير.

()3

 - 4القابمية لمتالشي (فناء الخدمة) :تعكس ىذه الخاصية أن الخدمات ال يمكن تخزينيا

بيدف البيع أو االستخدام الالحق لممنتجات( ،)4فكمما زادت درجة الالممموسية لمخدمة
انخفضت فرصة تخزينيا وىذا ما يجع ل تكمفة التخزين منخفضة نسبيا أو كميا في
المؤسسات الخدمية ،وىذا ما يمكن النظر إليو كنتيجة إيجابية لخاصية الفنائية ،لكن في

الوقت ذاتو تعقد األمور فيما يخص مواجية تقمبات الطمب.

()5

 - 5عدم الممكية :ال يتوفر في بيع الخدمات عنصر نقل الممكية كما ىو الحال في بيع
()6

المنتجات الممموسة،

وذلك ألن المستيمك لو الحق فقط في استعمال الخدمة لفترة

5_ Grey Audigier, "Marketing et action commerciale", 5eme edition, Gualino éditeur, France,
2007,p158.
 -2المرجع نفسو ،ص ( ،44بتصرف) .
 -3المرجع نفسو ،ص.45

 -4زكي خميل المساعد ،مرجع سبق ذكره ،ص.47

 -5ىاني حامد الضمور ،مرجع سبق ذكره ،ص(،32-31بتصرف).
 -6زكي خميل المساعد ،مرجع سبق ذكره ،ص.48
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الفصل األول

معينة ،دون أن يمتمكيا ،فالدفع يكون بيدف االستعمال أو االستئجار لمشيء فحسب ،بينما
()1

في حالة شراء السمعة المستيمك لو حق التصرف بيا.

إن لعدم القدرة عمى امتالك الخدمة أثا ار عمى تصميم قنوات التوزيع ،فالتاجر ال يستطيع
اكتساب حق الممكية ،كما ىو الحال مع السمع ،وبدال من ذلك تكون طرق التوزيع المباشر أكثر
شيوعا في الحاالت التي يستعان بيا بوسطاء يشتركون عموما في اإلنتاج مع مقدم الخدمة.

()2

 - 6تذبذب الطمب :يتميز الطمب عمى بعض الخدمات بالتذبذب وعدم االستقرار ،فيو ال
يتغير عبر فصول السنة فحسب ،بل يتغير أيضا من يوم إلى آخر من أيام

()3

وحتى من ساعة إلى أخر فالسفر إلى المنتجعات مثال يتقمص في فصل الشتاء.

األسبوع،

والجدول رقم ( )1/1يعطي ممخص لخصائص الخدمات وما تتضمنو من مشكالت وبعض
الطرق التسويقية لمعالجة ىذه المشكالت:

 -1ىاني حامد الضمور ،مرجع سبق ذكره ،ص.32

 -2بالمر ادريان ،ترجمة بياء شاىين وآخرون ،مرجع سبق ذكره ،ص.55

 -3بشير العالق ،حميد عبد النبي الطائي ،مرجع سبق ذكره ،ص.45
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الفصل األول

الجدول ( :)1/1بعض المشكالت الناتجة عن خصائص الخدمة وطرق معالجتيا
الخصائص
الالممموسية

بعض طرق معالجتيا

المشكالت
 -صعوبة توفير عينات .

 -التركيز عمى الفوائد.

 -وجود قيود كثيرة عمى عنصر

 -زيادة إضفاء الممموسية لمخدمة.

الترويج في المزيج التسويقي.

 صعوبة تحديد السعر والجودةمقدما .

 -استخدام السعر كمؤشر لمجودة.

 استخدام التوصية الشخصية.كمدخل لبيع الخدمة .

 -تطوير الشيرة .

 صعوبة تقييم الخدمات المنافسة.التالزمية

 تتطمب تواجد مقدم الخدمة. -البيع المباشر.

 التدريب عمى العمل فيمجموعات.

 -تحسين أنظمة تقديم الخدمات.

عدم التماثل

 -صعوبة التأكد من الجودة .

القابمية لمتالشي

 -ال يمكن تخزين الخدمة.

 تدريب أكبر عدد من مقدميالخدمات األكفاء.
 الحرص عمى اختيار الموظفيناألكفاء.

 توفير مراقبة مستمرة. -المحاولة المستمرة إليجاد توافق

 -مشكل التذبذب في الطمب .

بين العرض والطمب كتخفيض

األسعار في حالة انخفاض
الطمب

أو

الحجوزات.
المصدر :ىاني حامد الضمور ،مرجع سبق ذكره ،ص .33
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الفصل األول
المطمب الثاني :مستويات الخدمة

فيما يتعمق بالمنتج بصفة عامة ،فرﹼق كوتمر وآخرون بين ثالث مستويات مختمفة
()1

لممنتج:

- 1المنتج األساسي أو المحوري (الجوىر) :ويمثل الحاجة التي يشبعيا المنتج.

- 2المنتج المادي الممموس :حيث يتاح المنتج األساسي لممستيمكين في صورة

مادية ،التي يعبر عنيا من خالل خصائص المنتج وتعبئتو وتغميفو ،واسم العالمة التجارية وكذا

مستوى الجودة.

- 3المنتج المعزز :وىو عبارة عن المنتج المادي الممموس ،مضافا إليو خدمات ومزايا

يتم تضمينيا إلشباع حاجات إضافية لدى المستيمك  ،كخدمات ما بعد البيع ،الضمان.

ورغم أن ىذا التحميل ينطبق عمى المنتجات بوجو عام ،إال أن عدد من الكتاب أروا بأنّ

خاصيتي عدم قابمية الفصل (التالزمية) والالممموسية ،تجعل تطبيق المستويات العامة الثالثة
لممنتجات ذات معنى أقل بالنسبة لمخدمات ،وبدال من ذلك قدموا مستويين لمخدمة ىما:

()2

 - 1الخدمة األساسية أو الجوىرية :وتمثل المنفعة األساسية التي يرغب المستيمك

الحصول عمييا إلشباع حاجاتو ورغباتو.

 - 2الخدمة الثانوية (الداعمة أو التكميمية) :وتمثل مستويي المنتج المادي والمنتج

المعزز ،وتتمثل في ثماني مجموعات ىي :المعمومات ،تقديم االستشارة ،استالم الطمبيات
والضيافة ،حماية ممتمكات المستيمك ،االستثناءات ،إعداد الفواتير ،الدفع.

ويطمق عمى مستويات الخدمات بزىرة الخدمة ،والشكل رقم ( )1/1يوضح ذلك:

-1بالمر أدريان ،ترجمة بياء شاىين وآخرون ،مرجع سبق ذكره ،ص .72
 -2المرجع نفسو ،ص ( ،74-73بتصرف) .
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الشكل ( :)1/1زىرة الخدمة

إعداد
الفواتير
االستثناءات

الدفع

الخدمة
الجوهر

المعلومات

االستشارات

استالم
الطلبيات

حماية ممتلكات
المستهلك

الصيانة

المصدر :بشير العالق ،حميد عبد النبي الطائي ،مرجع سبق ذكره ،ص.75
يوضع الشكل ثماني مجموعات من الخدمات التكميمية موزعة عمى أوراق الزىرة التي تحيط
بقمبيا الذي يرمز إلى الخدمة الجوىر ،كما تجدر اإلشارة إلى أنو ليس من الضروري أن تكون
دائما ىذه الخدمات التكميمية كميا ضمن خدمة ما ،فطبيعة الخدمة تساعد في تحديد الخدمات
التكميمية التي ينبغي تقدمييا لتعزيز قيمة الخدمة وتحقيق النجاح لممؤسسة الخدمية المعنية.
وغالبا ما تمجأ المؤسسات الخدمية إلى وضع الخدمات التكميمية في مجموعات ،سعيا وراء
اختبار المجموعات التي تتناسب مع حاجات المستيمكين لمخدمة ،كما أن وضع الخدمات التكميمية
في مجموعات متجانسة يساىم في:

()1

 -1المرجع نفسو ،ص ( ،73بتصرف).
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 تمكين المؤسسة الخدمية من تركيز جيودىا فيما يخص المزيج التسويقي عمى المجموعة

المفضمة أو المرغوبة من طرف المستيمكين.

 تمكين المؤسسة الخدمية من مقارنة خدماتيا التكميمية بتمك التي يعرضيا المنافسون.
 معرفة ردود فعل المستيمكين بخصوص كل مجموعة من مجموعات الخدمات

التكميمية ،واالستفادة من ردود الفعل ىذه في تعديل أو تغيير أو إلغاء المجموعات عند الضرورة.

وعمى الرغم من وجود عشرات التصنيفات لمخدمات التكميمية ،إالّ أنّ معظم ىذه الخدمات
تصنف وفق ثماني مجموعات رئيسية ىي:

()1

- 1المعمومات :لكي يحصل المستيمك عمى قيمة حقيقية أو فائدة مرجوة من الخدمة

المقدمة ،فإنو يحتاج إلى معمومات عن ىذه الخدمة ،فالمستيمكون المحتممون غالبا ما يبحثون
عن معمومات حول الخدمات التي تمبي احتياجاتيم ،قد تتعمق بطرق الحصول عمى

الخدمة ،وشروط شرائيا وغيرىا من المعمومات المفيدة ،وعميو تسعى المؤسسات الخدمية إلى
العمل عمى توفير أكبر قدر ممكن من المعمومات المتعمقة بالخدمات التي تقدميا ،ذات الصمة

بنشاطاتيا الخدمية في محاولة الستقطاب المستيمكين وتكوين والئيم ليا.
ومن
متخصصة،

الوسائل

المعتمدة لتزويد المستيمك

إطالق

إصدار

حمالت

إعالنية،

بالمعمومات ،إنشاء
منشورات،

المشاركة

مراكز

معمومات

في

المعارض

والمؤتمرات ،أو اإلجابة عمى االستفسارات عبر الياتف أو االنترنت...الخ.
- 2تقديم االستشارات :تقدم االستشارة في الغالب بناء عمى طمب المستيمك لحل مشكمة

ما ،أو انتياج أسموب معين ،وذلك في ضوء معطيات معينة أو في ظل ظروف معينة.

إن االستشارة تتضمن حوار يستيدف الوقوف عمى احتياجات المستيمك ،بيدف وضع حل
أو اقتراح أسموب لمعالجة المشكمة المحددة التي تواجيو.
إن االستشارة الفاعمة تتطمب أن يكون مقدم االستشارة ممما إلماما دقيقا بالوضع القائم
لممستيمك ،ويحبذ كثي ار أن تكون لدى المستشار معمومات خمفية عن المستيمك قبل تقديم
أو اقتراح أي حل.
 -1المرجع نفسو  ،ص ص .79-76:
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- 3استالم الطمبيات :حال استقرار رأي المستيمك عمى شراء الخدمة ،فإن الخطوة التالية

ىي استعداد مقدم الخدمة إلبرام الصفقة ،بمعنى استالم طمبية المستيمك ومعالجتيا بغية

توفيرىا لو في المكان والزمان المحددين.

وتتضمن عممية استالم الطمبيا ت عدة أمور مثل قبول الطمب نفسو وتمثل الحجوزات ،ومن
ضمنيا تحديد المواعيد نوعا خاصا من خدمة استالم الطمبيات ،حيث أن ىذه الحجوزات تؤىل
المستيمك لمحصول عمى وحدة محددة من الخدمة ،مثال الحصول عمى مقعد في طائرة.
- 4الضيافة (رعاية المستيمك) :حيث أن بعض الخدمات تتطمب من المستيمكين البقاء
في مكان تقديم الخدمة لحين إتمام عممية تزويدىم بالخدمة المطموبة ،وليذا نجد أن المؤسسات
الخدمية الناجحة تحاول التعامل مع المستيمكين كضيوف ،خصوصا في الحالة التي يكون

مكوث ىؤالء المستيمكين في موقع تقديم الخدمة طويل نسبيا.

إن الضيافة تعكس سعادة المقاء بالمستيمكين الجدد ،والترحيب بالمستيمكين القدامى عند

عودتيم ثانية إلى المؤسسة الخدمية ،وتكمن قيمة الضيافة باعتبارىا خدمة تكميمية مبنية عمى
االتصال وجيا لوجو ،وفي بعض الحاالت تبدأ الضيافة وتنتيي من خالل نقل المستيمكين من
والى موقع الخدمة ،وفي كثير من الحاالت أيضا تأخذ شكل تقديم األطعمة والمشروبات ووسائل
الترفيو ...الخ .
- 5حماية ممتمكات المستيمك  :عندما يقوم المستيمكون بزيارة موقع تقديم
الخدمة ،فإنيم غالبا ما يطمبون المساعدة في الحفاظ عمى ممتمكاتيم ،فكثير من المستيمكين قد
ال يأتون إلى موقع الخدمة ما لم توفر ليم المؤسسة الخدمية المعنية بعض التسييالت

الخاصة بحماية ممتمكاتيم ( مثل توفير مواقع مأمونة إليواء سياراتيم ،واالحتفاظ بأموال
ممتمكات النزالء في الفنادق ،رعاية أطفال المستيمكين خالل عممية تقديم الخدمة).

- 6االستثناءات  :وىي من الخدمات التكميمية ،ال تقع في نطاق الخدمات االعتيادية

المتعارف عمييا ،وىي خدمات استثنائية وخاصة تقدم لممستيمكين في ظروف غير
اعتيادية ،وغالبا ما تستجيب المؤسسات الخدمية ليذا النوع من الطمبات ،خصوصا عندما
يكون الظرف مالئما (في الظروف االستثنائية مثال ،عندما يطمب المستيمك ذلك بإلحاح
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لظرف معين)  ،وعميو تقوم المؤسسات الخدمية غالبا باالحتياط لمثل ىذه الطمبات االستثنائية
من خالل إدراجيا في برامجيا وخططيا.

وتوجد عدة أنواع من االستثناءات نذكر أبرزىا وىي:
 )1طمبات خاصة :أحيانا تقوم المؤسسات الخدمية بتقديم خدمات غير نمطية ،أو خدمات

مفصمة حسب رغبة العميل حصرا ،أو تسييالت غير معتادة ضمن البرنامج المقرر ،مثال ذلك
توفير مقاعد خاصة بالمعاقين في المسارح ،المطاعم....الخ ،أو االىتمام بالمشاكل الخاصة
بالمستيمكين والتي ال تقع ضمن التخصص الدقيق لممؤسسة الخدمية ،كتوفير خدمات الوعظ

الديني في المدارس...الخ .

 )2حل المشاكل :قد تخفق المؤسسة في تقديم خدماتيا إلى المستيمكين ،أو أن تقدم ىذه
الخدمات لكن بصورة ال ترضى المستيمك ،األمر الذي يتطمب من المؤسسة معالجة الموقف ،من
خالل حل ا لمشكمة القائمة ،والتي غالبا ما تكون غير متوقعة ،وفي حاالت أخرى قد يجد
المستيمك صعوبة في االستفادة من الخدمة ،فتقوم المؤسسة بمعالجة ذلك من خالل إسداء

النصيحة أو توجيو المستيمك باالتجاه الصحيح الذي يمكنو من االستفادة من الخدمة موضوع
المشكمة.

 )3معالجة الشكاوي ،المقترحات والتشكرات  :إن ىذه العممية تتطمب توافر إجراءات محددة
بشكل واضح ،حيث أن شكاوي المستيمكين وكذلك مقترحاتيم تتطمب استجابة سريعة من قبل
المؤسسة الخدمية ،أما التشكرات فيي تحتاج أيضا إلى استجابة من المؤسسة الخدمية ،بما يشعر

المستيمك باىتمام المؤسسة بمالحظاتو االيجابية.

 )4المرتجعات :عمى المؤسسة الخدمية أن تتوقع قيام بعض المستيمكين بطمب تعويض

أو رد اعتبار نتيجة عدم الرضا عن الخدمة المقدمة.

- 7إعداد الفواتير :إن جميع المؤسسات الخدمية تعد الفواتير لممستيمكين (باستثناء

الخدمات التي تقدم بالمجان) ،وغالبا ما تكون عممية إعداد الفواتير ذات طابع روتني

فالفواتير ينبغي أن تكون دقيقة وصحيحة ومطابقة لقيمة الخدمة المقدمة ،واال أصابت

المستيمك حالة من عدم الرضا ،كما أن إعداد الفواتير بالسرعة الالزمة خصوصا في حالة

انتظار المستيمك الستالميا ودفعيا ،ولتسريع عممية إعداد الفواتير ،فإن المؤسسات الخدمية
دأبت عمى إدخال تقنيات متطورة تضمن سرعة ودقة إعداد الفواتير.
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واألىم في عممية إعداد الفواتير أن تسمح ىذه الفواتير لممستيمك اإلطالع عمييا واالقتناع
بيا ،فمن حقو أن يدققيا ويتأكد من صحتيا قبل تسديدىا.
- 8الدفع :في معظم الحاالت فإن استالم الفاتورة يترتب عميو إجراء الدفع من قبل
المستيمك  ،ويكون الدفع من خالل بطاقات االئتمان ،توسط البنك أو البريد وغيرىا من الوسائل
التي توفر عمى المستيمك مشقة الذىاب إلى المؤسسة الخدمية لتسديد الفواتير.

المطمب الثالث :تصنيفات الخدمة
توجد عدة تصنيفات لمخدمة وفق عدة معايير ،منيا مالي:

()1

الفرع األول :تصنيف الخدمة حسب نوع السوق
وىناك نوعان:
أ-خدمات استيالكية :وىي الخدمات التي تقدم إلشباع حاجات شخصية صرفة ،مثل

الخدمات السياحية والصحية ،وخدمات النقل واالتصاالت.

ب-خدمات األعمال :وىي الخدمات التي تقدم إلشباع حاجات المؤسسات ،كما ىو

الحا ل في االستشارات اإلدارية والخدمات المحاسبية وصيانة المباني.

وىناك خدمات يتم بيعيا لكل من المستيمك النيائي والمؤسسات ،ولكن بأساليب وسياسات
تسويقية متباينة.
الفرع الثاني :تصنيف الخدمة حسب درجة كثافة قوة العمل
وىناك نوعان:
أ -خدمات تعتمد عمى قوة عمل كثيفة ،من أمثمتيا :خدمات تربية ورعاية األطفال.

ب -خدمات تعتمد عمى المستمزمات المادية ،من أمثمتيا :خدمات االتصاالت السمكية
والالسمكية ،خدمات النقل...الخ .

الفرع الثالث :تصنيف الخدمة حسب درجة االتصال بالمستيمك
وىناك ثالث أنواع:
 -1بشير العالق ،حميد عبد النبي ،مرجع سبق ذكره ،ص ص.47-46 :
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أ -خدمات ذات اتصال شخصي عالي :مثل خدمات الطبيب والمحامي ...الخ.

ب -خدمات ذات اتصال شخصي منخفض :مثل خدمات البريد ،خدمات الصراف
اآللي...الخ .

ج -خدمات ذات اتصال شخصي متوسط :مثل خدمات المطاعم .

وىناك تصنيفات أخرى منيا ما يمي:

()1

تصنيف الخدمة من وجية النظر التسويقية :وىناك نوعان:
- 1

أ -خدمات خاصة :مثل خدمات الحماية الشخصية التي تقدم لبعض األشخاص ،وخدمات
الحراسة.
خدمات سيمة المنال :وىي الخدمات التي يحصل عمييا المستيمك بسيولة شديدة مثل
ب -
خدمات النقل وخدمات المطاعم.

تصنيف الخدمة حسب دوافع مقدم الخدمة :وفييا نوعان:
- 2
أ -خدمات مقدمة ألغراض الربح :مثل الخدمات المصرفية...الخ .

ب -خدمات ال تيدف إلى الربح :مثل التعميم المجاني ،والخدمات الصحية المجانية.
باإلضافة إلى معايير تصنيف الخدمات التالية:

()2

تصنيف الخدمة من حيث االعتمادية :حيث تتنوع الخدمات عمى أساس اعتمادىا عمى
- 1
المعدات مثل خدمات غسل السيارات آليا ،أو اعتمادىا عمى األفراد مثل خدمات تنظيف
الشبابيك.

تصنيف الخدمة من حيث مشاركة المستيمك :حيث تتطمب بعض الخدمات حضور
- 2
المستيمك ومشاركتو لمحصول عمى الخدمة ،مثل العمميات الجراحية أو السفر بينما ال
تتطمب خدمات أخرى مشاركة المستيمك أو حضوره طوال الوقت مثل تصميح السيارات.

تصنيف الخدمة باعتبارىا عممية موجية حسب التالي :
- 3

أ -خدمات معالجة الناس :وتحصل عندما يطمب المستيمك خدمة تتألف عممياتيا من
إجراءات ممموسة تكون موجية إلى المستيمك كشخص مادي ،وعميو فإن الخدمة

 -1عبد الجبار منديل" ،أسس التسويق الحديث" ،دار الثقافة لمنشر والتوزيع ،األردن ،2002 ،ص.269
 -2حميد الطائي وآخرون" ،األسس العممية لمتسويق الحديث" ،دار اليازوري  ،األردن ،2007 ،ص ص.194-191 :
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تتطمب حضور المستيمك شخصيا لكي يحصل عمى الخدمة ،من أمثمتيا خدمات

الطبيب الموجية لممريض شخصيا ،خدمات السفر...الخ .

ب  -خدمات معالجة الممتمكات :وتحدث عندما يطمب المستيمك من مقدم الخدمة أن
يقوم بإجراءات أو أعمال أو خدمات غير موجية إليو شخصيا ،وانما تكون موجية إلى
ممتمكاتو المادية ،مثل صيانة السيارات.

ت  -خدمات المحفز العقمي :وىي تضمن مجموعة من الخدمات المؤلفة من إجراءات
أو أعمال غير محسوسة ،موجية إلى عقول المستيمكين وأذىانيم ،وليذا فإن الخدمة

تتطمب المشاركة الذىنية لممستيمك خالل عممية تقديم الخدمة ،وليس شرطا الحضور
المادي لو ،مثل الترفيو ،خدمات اإلذاعة والتمفزيون...الخ .

ث  -خدمات معالجة المعمومات :وىي تتألف من إجراءات أو أعمال غير محسوسة
موجية لممتمكات المستيمكين أو لموجداتيم غير المحسوسة ،مثل معالجة البيانات
والمعمومات ،والخدمات القانونية ،البحوث ،المحاسبة...الخ .
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المبحث الثاني :ماىية الجودة

تعد الجودة في العصر الحالي إحدى وسائل التنافسية ،التي تستخدميا المؤسسات لجذب
المستيمكين وتحقيق التفوق في المنافسة ،وقد اتجو االىتمام بيا إلى أن جعميا مسؤولية مختمف
األطراف في المؤسسة من مدراء وعاممين ،وسنتناول في ىذا المبحث :نشأة وتطور
الجودة ،مفيوم الجودة من تعريفيا وجوانبيا وأىميتيا ،لنتطرق في المطمب الموالي إلى أبعاد
الجودة.
المطمب األول :نشأة وتطور الجودة
إنّ الواقع االستراتيجي والمتقدم الذي مضت بو الجودة في المؤسسات المعاصرة ،وما
رافقتو من مفاىيم وصيغ لمتعامل مع الجودة لم يكن ابتكارا ،بل لو جذور في القدم ،وتطوره من
خالل العديد من المراحل التاريخية.
وتنسب أقدم االىتمامات بالجودة إ لى القرن الثامن عشر قبل الميالد في الحضارة البابمية
إبان حكم أشير مموكيا "حمورابي" فقوانينو المشيورة تضمنت قانونا يخص التجارة أوجب عمى من
يقدم ما ىو غير جيد أو ناقص القيمة في المنتجات التي يتاجر بيا ،القيام بإصالح
العيب ،كما تشير الوقائع التاريخية في القرن الخامس عشر قبل الميالد إلى تأكيد الفراعنة
المصريين عمى الجودة في بناء ودىان جدران المعا بد المصرية القديمة واشتراط االلتزام بالجودة في
تشييد األىرامات ،كما نم مس تأكيد الجودة في اإلسالم منذ ظيوره ،حيث كان الرسول صمى اهلل
عميو وسمم يحث عمى االىتمام بالجودة في العمل.



()1

حمورابي :شخصية عسكرية ،حكم بابل (العراق) بين عامي  ،1792_1750سن مجموعة من القوانين تعتبر من أقدم وأشمل

القوانين في العالم ،مكونة من  282مادة ،تعالج مختمف شؤون حياة األفراد عمى جانب كبير من الدقة لواجباتيم وحقوقيم.

 -1يوسف حجيم الطائي وآخرون" ،نظم إدارة الجودة في المنظمات اإلنتاجية والخدمية" ،دار اليازوري ،األردن ،2009 ،ص ص
.62-61:
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وفي القرن العشرين بدأ التركيز عمى مفيوم الجودة في اليابان ،ثم انتشر بعضيا في أمريكا
والدول األوربية ثم باقي الدول العالم .
إجماال فقد مر مفيوم الجودة بخمسة مراحل ،كما تجدر اإلشارة إلى أن مراحل التطور ىذه
تتداخل مع بعضيا من الناحية الفعمية ،فعمى سبيل المثال في الوقت الذي تستثمر فيو بعض
المؤسسات في اعتماد عممية الفحص ،تبقى مؤسسات أخرى تعمل بضبط الجودة ،وسنتناول فيما
يمي ىذه المراحل:
مرحمة الفحص:
- 1

شيدت الفترة بين  1946-1920مفيوم متطور لمجودة ( ،)1حيث كانت تحميالت الجودة

تركز فقط عمى فحص المنتج ،وكان القرار الرئيسي السائد في تمك الحقبة ىو القرار الخاص
بتحديد متى يتم فحص المنتجات وما ىو عدد المنتجات التي تخضع لمفحص ،وتتضمن عممية
الفحص األنشطة المتعمقة بقياس واختبار و تفتيش المنتج وتحديد مدى مطابقة المنتج
لممواصفات الفنية الموضوعة ،وبالتالي فإن المنتجات المطابقة لممواصفات الفنية يمكن تسميميا
إلى المستيمك أما المنتجات غير المطابقة لممواصفات فإنيا إما أن تتمف أو يعاد العمل عمييا
 ،أو يتم بي عيا بأسعار أقل ،كما أن عممية الفحص تركز فقط عمى اكتشاف األخطاء ولكنيا
ال تقوم بمنعيا من األساس.

()2

مرحمة ضبط الجودة أو السيطرة عمى الجودة إحصائيا :
- 2
تمتد ىذه المرحمة ما بين  1960-1946ظيرت خالليا تطبيقات ضبط الجودة باستخدام
أساليب إحصائية خاصة بالعينات ،فخالل الحرب العالمية ،تصاعدت وتائر اإلنتاج ولم يعد
الفحص  % 100مناسبا ،لذلك بدأ انتشار السيطرة عمى الجودة( ،)3ويشمل ضبط الجودة كافة
النشاطات واألساليب اإلحصائية التي تتضمن المحافظة عمى مواصفات
 -1يوسف حجيم الطائي وآخرون ،مرجع سبق ذكره ،ص .65
 -2محفوظ أحمد جودة ،مرجع سبق ذكره ،ص.25

 -3يوسف حجيم الطائي وآخرون ،مرجع سبق ذكره ،ص  ( ،66بتصرف) .
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ضبط الجودة يشمل التأكد من أنّ تصميم المنتج يطابق المواصفات المحددة ،والتأكد من أن
المنتج ،اإلنتاج وما بعد اإلنتاج متوافق أيضا مع المواصفات ،وبناءا عمى ذلك امتدّت عممية
ضبط الجودة لتشمل التصميم واألداء باستخدام أساليب إحصائية حديثة لمراقبة الجودة ،ووفقا
ليذا المفيوم فإن ضبط الجودة أو السيطرة عمى الجودة يعتبر مرحمة متطورة من الفحص فيما
()1

يتعمق بتطور األساليب المستخدمة .
- 3مرحمة تأكيد الجودة:

بدأ التفكير في مفيوم تأكيد الجودة سنة  ،6956ثم تطور بعد ذلك ليأخذ أبعاده كأسموب
فعال في مجال الرقابة عمى الجودة ،ويقوم ىذا المفيوم عمى فمسفة مفادىا أنّ الوصول إلى
مستوى متقدّ م من الجودة وتحقيق إنتاج دون أخطاء يتطمب رقابة شاممة عمى كافة
العمميات ،وذلك من مرحمة تصميم المنتج حتى وصولو إلى المستيمك ،وىذا يعني وجوب
تضافر جيود مشتركة من قبل جميع اإلدارات المعنية بتنفيذ ىذه المراحل،

()2

وبناءا عمى ذلك

فإن أسموب تفكير اإلدارة ينبغي أن يتغير ليطوّر فمسفة رقابية تعتمد عمى الوقاية بدال من
الفحص واكتشاف األخطاء بعد فوات األوان،

()3

وتحقيقا لشعار اإلنتاج بدون أخطاء يتبنى تأكيد الجودة استخدام ثالث أنواع من الرقابة ىي:
()4

 الرقابة الوقائية :وتعني تنفيذ العمل أوال بأوّل ،الكتشاف األخطاء قبل وقوعيا
والعمل عمى منع حدوثيا.

 الرقابة المرحمية :وتعني فحص المنتج بعد انتياء كل مرحمة تصنيع لمتأكد من مستوى
الجودة ،بحيث ال ينتقل منتج تحت الصنع من مرحمة ألخرى إالّ بعد فحصو والتأكد
من جودتو.

 -1محفوظ أحمد جودة ،مرجع سبق ذكره ،ص.26
 -2يوسف حجيم الطائي وآخرون ،مرجع سبق ذكره ،ص ( ،66بتصرف).
 -3محفوظ أحمد جودة ،مرجع سبق ذكره ،ص26

 -4يوسف حجيم الطائي وآخرون ،مرجع سبق ذكره ،ص .67
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 الرقابة البعدية :وتعني التأكد من جودة المنتج بعد االنتياء من تصنيعو ،وقبل انتقالو
لممستيمك وذلك ضمانا لخموه من األخطاء أو العيوب.

- 4مرحمة إدارة الجودة اإلستراتيجية:

ظير ىذا المفيوم عن الجودة ما بين  ،6981-6971وكان بسبب دخول التجارة
العالمية في حالة منافسة شديدة لمحصول عمى أكبر حصة سوقية ،حيث حددت المحاور
الرئيسية إلستراتيجية الجودة فيما يمي (:)1
 إرضاء المستيمك وتمبية ما يطمبو ويتوقعو ،فتحديد الجودة يكون من قبل المستيمك. الجودة مسؤولية الجميع من قمة اليرم التنظيمي حتى قاعدتو فالجودة عممية متكاممة اليمكن تجزئتيا.

 المطموب تحقيق الجودة في كل شيء (األنظمة ،الثقافة التنظيمية ،الييكلالتنظيمي ،أساليب واجراءات العمل...الخ).

- 5مرحمة إدارة الجودة الشاممة:

خالل الثمانيات من القرن الماضي ،توسعت فكرة مشاركة العاممين كافة في المؤسسة

لمسيطرة عمى الجودة ،وأطمق عمى ىذا المنظور اسم إدارة الجودة الشاممة الذي عرف عمى
أ نو االتفاق عمى ىيكل عمل موثق لممؤسسة ككل بصورة إجراءات فنية وادارية فعالة
متكاممة ،وتوجيو األعمال المتناسقة لألفراد و الماكينات والمعمومات الخاصة بالمؤسسة
()2

بأفضل الطرق عممية  ،لضمان رضا المستيمك عمى الجودة .

حيث يتضمن ىذا المفيوم جودة العمميات باإلضافة إلى جودة المنتج ،ويركز عمى العمل الجماعي
وتشجيع مشاركة العاممين واندماجيم ،باإلضافة إلى التركيز عمى المستيمكين ومشاركة
الموردين.

()3

 -1المرجع نفسو ،ص.69
 -2المرجع نفسو ،ص.70

 -3محفوظ أحمد جودة ،مرجع سبق ذكره ،ص.27
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المطمب الثاني :مفيوم الجودة

يعد سالح الجودة أحد أىم مرتكزات التنافسية التي عمى المؤسسات إتباعيا ،وسنتطرق فيما
يمي إلى مفيوم الجودة بإعطاء مجموعة تعاريف عنيا ،وأىمية االىتمام بيا بالنسبة لممؤسسة ،ثم
ذكر جوانبيا .
الفرع األول :تعريف الجودة
لقد جرت محاوالت عديدة في تقديم تعريف لمجودة وكانت كل من التعاريف التي نتجت عن
ىذه المحاوالت ،تتولى إبراز صفة معينة تقوم بالتمحور حوليا ،وبصرف النظر عن االختالفات
التي أبرزتيا تمك المحاوالت إال أن ىناك بعض التعريفات التي فرضت نفسيا عمى الفكر اإلداري
وذلك ل ما اتصفت بو من موضوعية وتعبير دقيق عن مفيوم الجودة ،ونذكر منيا ما يمي:
 الجودة لغة :تعني الجيد أي نقيض الرديء  ،وتعرف كممة الجودة بالالتينية بأنيا كممةمشتقة من كممة " " qualitiesويقصد بو طبيعة الشيء ودرجة صالحو.

()1

 -يعرف " "Juranالجودة أنيا " :مدى مالءمة المنتج لالستعمال ،فالمعيار األساسي لمحكم

عمى جودة المنتج ىو ىل المنتج مالئم لالستعمال أو غير مالئم بغض النظر عن وضع

وحالة المنتج.

(.)2

 عرفتيا الجمعية األمريكية لضبط الجودة أنيا " :مجموعة الخصائص والصفات الخاصةبالمنتج التي تؤثر قابميتيا عمى إرضاء المستيمك المحددة والواضحة والضمنية ،وتشير
()3

الحاجات الضمنية إلى رضا المستيمك" .

حيث ربط ىذا التعريف الجودة بصفات وخصائص المنتج ومدى قدراتيا عمى إرضاء المستيمك.
 كما عرفت الجودة كذلك أنيا ":مدى المطابقة مع المتطمبات" ( ،)4فكمما كانت مواصفاتالمنتج مطابقة لمتطمبات المستيمك كمما كان ىذا المنتج ذو جودة عالية.

 -1يوسف حجيم الطائي وآخرون ،مرجع سبق ذكره ،ص ص.56-55 :
 -2محفوظ أحمد جودة  ،مرجع سبق ذكره ،ص.19

 -3ميدي السامرائي" ،إدارة الجودة الشاممة في القطاعين اإلنتاجي والخدمي" ،دار جرير  ،األردن ،2007 ،ص .28
 -4محفوظ أحمد جودة ،مرجع سبق ذكره ،ص.19
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يعرف معيد الجودة الفدرالي األمريكي الجودة أنيا" :أداء العمل الصحيح بشكل صحيحمن المرة األولى مع االعتماد عمى تقييم المستيمك في معرفة مدى تحسن األداء"(.)1
ركز ىذا التعريف عمى اعتبار الجودة مرتبطة باألداء ،فأداء العمل الصحيح من المرة
األولى ىو أمان الجودة ،وأعتبر أن تقييم األداء يكون من طرف المستيمك.
وتعرف المنظمة الدولية لممعايير الجودة أنيا" :الخصائص الكمية لكيان (نشاط أو عمميةأو منتج أو نظام أو فرد أو مزيج منيا) التي تنعكس في قدرتو عمى إنتاج حاجات صريحة
()2

أو ضمنية".

أعطى ىذا التعريف مفيوم أوسع لمجودة فاعتبرىا خصائص تعكس قدرة شيء ما عمى
إشباع حاجات المستيمك  ،بغض النظر إلى ماىية ىذا الشيء ،سواء كان نشاط أو منتج
أو نظام أو مزيج من ذلك.
-كما عرف مركز التجارة الدولي الجودة من خالل التركيز عمى أربع نقاط:

()3

 .1التركيز عمى المنتج.
 .2التركيز عمى المستيمك.
 .3التركيز عمى التصنيع ،بحيث تكون خصائص المنتج مطابقة لممواصفات المطموبة.
 .4التركيز عمى القيمة المضافة ،وفق سعر المنتج والمتطمبات التي يرغب فييا المستيمك.
كما تم إعطاء تعريفات لمجودة وفق مداخل مختمفة نذكرىا فيما يمي:

()4

 -1ميدي السامرائي ،مرجع سبق ذكره ،ص.28
 -2رعد عبد اهلل الطائي ،عيسى قدارة  "،إدارة الجودة الشاممة" ،دار اليازوري ،األردن  ،2008ص.29
 -3ميدي السامرائي ،مرجع سبق ذكره ،ص .29

 -4يوسف حجيم الطائي وآخرون ،مرجع سبق ذكره ،ص ص.60-58 :
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أ -الجودة من مدخل درجة التفضيل:

تعني الجودة لمعظم المستيمكين تفضيل ،وتعتبر مرادفا لمرفاىية والتميز ،وىذه من

الصعب قياسيا ،فمثال تعد سيارة مرسيدس سيارة الجودة ،وعميو تعتبر جودة المنتجات
متاحة فقط لمقادرين عمى الدفع.
ب-الجودة من مدخل المطابقة الستعمال:

وتعرّ ف بأنيا المواءمة لالستعمال ،وذلك ألىمية الجودة في التصميم واإلنتاجية من

حيث المستمزمات الضرورية لمعمل ،بما يحقق األمان لمعاممين عند انجازىم أعماليم
باإلضافة إلى مشاركة المستيمك في وضع متطمبات جودة المنتجات التي يحصل
عمييا ،وبيذا الصدد السعر وموعد التسميم وسيولة صيانة المنتج أو تقديم الخدمة عناصر
ميمة تؤثر عمى المستيمك في اختياره لممنتج .
ج -الجودة من مدخل المطابقة مع المتطمبات:
تحقيق الجودة يتم إذا كان المنتج يشبع كل المتطمبات المحددة من طرف المستيمكين
سواء حددت في عقد الشراء أو بموجب المواصفات المعمنة ،أو حددت بموجب قانون.
د -الجودة من مدخل التركيز عمى المستيمك:
بفضل التطورات التي تشيدىا أنظمة اإلنتاج والتطور التكنولوجي انعكست آثارىا عمى
أذواق المستيمكين ،مما أدى إلى أن أصبح تعريف الجودة ىو مجموعة الخصائص
الشمولية في المنتجات المؤثرة في تمبية حاجات المستيمك الظاىرية والضمنية فالمتطمبات
الظاىرية ىي التي يرغب المستيمك في مالحظيا في المنتجات ،فضال عن تمسكو بالمنافع
المتحققة الستخدام المنتج بما يمبي حاجاتو الضمنية.
ومن المالحظ أن ىذا التعريف األخير أعطى تعريفات عديدة لمجودة وفق مداخل
مختمفة ،فكان ممما بالجوانب الحديثة لمجودة ،أي التركيز عمى المستيمك ،ومدى مطابقة
المنتج لممواصفات المحددة باإلضافة لممطابقة لالستعمال ومشاركة المستيمك في وضع
متطمبات الجودة ،كما اعتبر أوال أنّ الجودة تفضيل حسب رغبة المستيمك ،وىو نفس
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االتجاه الذي انتيجو ىيأة المواصفات البريطانية في تعريفيا لمجودة حيث اعتبرتيا:
"مجموعة صفات ومالمح وخواص المنتج بما يرضي ويشبع ويرضي االحتياجات
الضرورية".
وعميو نجد أن كل التعريفات تقريبا ركزت عمى اعتبار الجودة مجموعة الصفات
والخصائص في المنتج المطابقة لممواصفات المحددة مسبقا والتي ترضي المستيمك وتشبع
حاجاتو ورغباتو.
الفرع الثاني :أىمية الجودة
تتبوّ أ الجودة أىمية إستراتيجية سواء عمى مستوى المؤسسة أو عمى مستوى المجتمع وتتمثل
ىذه األىمية فيما يمي:

()1

- 1تحقيق الشيرة لممؤسسة :تستمد المؤسسة شيرة من مستوى الجودة الذي تنتج بو
منتجاتيا ،فيذا يضفي عمييا السمعة الحسنة واالنتشار الواسع لمنتجاتيا ،ويترتب عمى

فشل المؤسسة في إعطاء االىتمام الكافي لمجودة إلى اإلساءة إلى سمعة المؤسسة
وفقدانيا لعدد من المستيمكين لمنتجاتيا.
- 2تحقيق المسؤولية القانونية عمى المنتج :إن المؤسسا ت التي تقوم بتصميم منتجات معينة
وانتاجيا ،تكون مسؤولة قانونا عن كل أذى يحصل نتيجة استخدام ىذا

المنتج ،وعميو

البد من أن تنتج منتجات خالية من العيوب واألخطاء قدر اإلمكان لتجنب المساءلة
القانونية .

- 3خفض التكاليف وزيارة الحصة السوقية :حيث أن تحقيق الجودة والتحسين المستمر ليا
يؤدي إلى جذب أكبر عدد من المستيمكين ،ومن ثم زيادة الحصة السوقية ،كما يؤدي

ذلك إلى تخفيض التكاليف ومن ثم زيادة ربحية المؤسسة.

باإلضافة إلى النقاط السابقة ،يمكن ذكر :تحسين اإلنتاجية وتقميل اليدر في الموارد كمزايا
ىامة لممؤسسة حال اىتماميا بالجودة وتطبيقاتيا.

()2

 -1يوسف حجيم الطائي وآخرون ،مرجع سبق ذكره ،ص.74-73

 -2عواطف إبراىيم الحداد" ،إدارة الجودة الشاممة" ،دار الفكر ،األردن ،2009 ،ص22
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الفصل األول
الفرع الثالث :جوانب الجودة

إن تعاريف الجودة المشار إلييا سابقا ركزت كل منيا عمى جانب من جوانب الجودة  ،فيناك
تعريفات ركزت عمى جودة المطابقة ،وىو المن طمق الذي ينطمق منو القائم بعممية الصنع ،بينما
يركز تعريف آخر عمى جودة األ داء وىو المنطمق الذي ينطمق منو القائم بالتسويق الذي ييتم
بوجية نظر المستيمك  ،ويركز من يعمل في اليندسة عمى جودة التصميم وما يرتبط بيا من
مواصفات ،واالتجاه الحديث ىو المفيوم التكاممي لمجودة الذي يجمع بين الجوانب الثالثة السابقة
الذكر لمتأثير المتبادل فيما بينيا ،الذي ينعكس في محصمتو النيائية عمى ما يستممو المستيمك.
وتتمثل جوانب الجودة فيما يمي:
- 1جودة التصميم:

تشير جودة التصميم إلى الخصائص المحددة لممنتج بكمفة معينة لقطاع سوقي معين

وىي مقياس لمدى حسن مالءمة التصميم لممتطمبات أو الخصائص المتفق عمييا ،وأىم جانب
في التصميم الذي يؤثر في مستوى الجودة ىو المواصفات ،وىي نوعان:

 مواصفات وظيفية :وتتعمق بالكيفية التي يعمل بيا المنتج ويؤدي الوظيفة التي يطمبألجميا.

 -مواصفات المنتج :وتتعمق بكيفية صنع المنتج.

وتساىم كل من إدارة التسويق واإلنتاج والعمميات واليندسة و المالية...الخ ،في تحديد

خصائص المنتج ،وتذىب االتجاىات الحديثة إلى إشراك الموردين في ىذه العممية ،أما اليوم
فإن التصميم في المؤسسات الناجحة ينطمق من استطالع رغبات وتوقعات المستيمكين.
إن مستوى جودة التصميم يجب أن يحقق عمى األقل الحد األدنى من حاجات ورغبات
المستيمك وبأقل تكمفة ممكنة.

()1

 -1رعد عبد اهلل الطائي ،عيسى قدارة ،مرجع سبق ذكره ،ص.33
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الفصل األول
-2جودة المطابقة:

تشير جودة المطابقة إلى إمكانية تحقيق ما يرغب بو المستيمك وتنفيذه ،وىي تمثل تحديا
ألنو يتطمب االستخدام الصحيح والمتطور لتكنولوجيا اإلنتاج)1( ،أي أنيا تشير إلى مدى
مطابقة المنتج الفعمي لمتطمبات وخصائص التصميم ،فيي تعبير عن مدى تحقيق مستوى
جودة التصميم في المنتج الفعمي ،وتعتمد المؤسسات العديد من األساليب لمسيطرة عمى جودة
المطابقة تتمثل في منع األخطاء ،وايجادىا وكشفيا ثم إصالحيا وتحميل األسباب واتخاذ
اإلجراءات السريعة ،حيث تسعى المؤسسات لتحقيق جودة المطابقة لمتصميم دون الزيادة في
()2

الكمفة المحددة لممنتج بموجب التصميم.
-3جودة األداء:

وتعني قدرة المنتج عمى تحقيق الغرض الذي صنع من أجمو ،في ظل ظروف عمل معينة من

خالل مدة زمنية محددة وتوجيو المستيمك إلى كيفية استخدامو بالشكل المناسب ( ،)3وىي تعبير
عن درجة رضا المستيمك عن المنتج عند استعمالو بعد الشراء ،وتعتبر جودة األداء دالة لكل من
جودة التصميم وجودة المطابقة ،ومن ىنا فإن توفير التغذية العكسية بين جوانب الجودة الثالث
أم ار ضروريا ،فقد ينتج عن جودة األداء المدركة لدى المستيمكين بروز الحاجة إلى التعديل
()4

والتطوير في مستوى جودة التصميم وجودة المطابقة أو كالىما.

كما البد من اإلشارة إلى أن ىذه الجوانب تكون مترابطة ومتكاممة لتعطي المفيوم الشامل
لمجودة.

 -1يوسف حجيم وأخرون ،مرجع سبق ذكره ،ص ( ،72بتصرف).
 -2رعد عبد اهلل الطائي ،عيسى قدارة ،مرجع سبق ذكره ،ص.35
 -3يوسف حجيم الطائي وأخرون ،مرجع سبق ذكره ،ص.72

 -4رعد عبد اهلل الطائي ،عيسى قدارة ،مرجع سبق ذكره ،ص.36
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المطمب الثالث :أبعاد الجودة

في كثير من األحيان تعتبر الجودة مقياسا لمدقة ،ولكن في الحقيقة ىي أكثر من ذلك ،فعمى
الرغم من أن الدقة أو ما يطمق عميو انعدام العيوب أو العيوب الصفرية ،شيء ىام وضروري في
كل منتج يقدم ،إال أن ىناك أبعاد أخرى لمجودة ال تقل أىمية عن الدقة ،ويمكن حصرىا فيما يمي:
 - 1األداء:

يشير ىذا البعد إلى الخصائص األساسية في المنتج ،حيث تعتبر الدقة أىم أبعاد األداء لما

يترتب عمييا من نتائج،

()1

فمثال يمكن أن نقيس عمى ذلك مدى الحاجة إلى الدقة الكاممة في

التحاليل الطبية والتي سيتوقف عمى نتائجيا الوصفات الطبية الالزمة.

()2

 - 2المعولية:
وتشير إلى االتساق والثبات في األداء ،حيث يجب أن تكون ىناك درجة من االعتمادية والثقة
()3

في أداء المنتج،

كما يعكس ىذا البعد احتمالية فشل المنتج ،فكمما كانت درجة الموثوقية والمتانة

عاليتين كمما قمت احتمالية فشل ا لمنتج ،وتعتبر المعولية البعد األساسي لمجودة الذي يركز عميو
المستيمك.

()4

 - 3االكتمال:
ويتعمق ىذا البعد بكل المتطمبات أو المكونات أو المحتويات التي يحتوي عمييا المنتج،بمعنى
إذا كان منتج معين يتكون من عدد من األجزاء أو من مزيج معين من المواد ،فإن عدم توافر كافة
أجزائو أو عدم اشتمالو عمى كافة المواد المكونة لو يعتبر عدم اكتمال لذلك المنتج.

()5

 -1يوسف حجيم الطائي وآخرون ،مرجع سبق ذكره ،ص.77

 -2فريد عبد الفتاح زين الدين "،تطبيق إدارة الجودة الشاممة بين فرص النجاح ومخاطر الفشل" ،المكتبة القومية ،مصر،
 ،2002ص.194

 -3يوسف حجيم الطائي وآخرون ،مرجع سبق ذكره ،ص.77
 -4قاسم نايف عموان المحياوي" ،إدارة الجودة في الخدمات" ،دار الشروق لمنشر والتوزيع ،األردن ،2006 ،ص .34
 -5فريد عبد الفتاح زين الدين ،مرجع سبق ذكره ،ص .190
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 - 4المطابقة:

حيث أن في بعض األحيان نجد أن المنتج أنتج بدقة واكتمال ومع ذلك يكون ال يتماشى مع

المواصفات المحددة لو ،والمعايير الموضوعة لو ،وىنا يتعين أن يكون من الضروري توافر
المستندات والوثائق المحددة لممواصفات التي يتطمب توافرىا في المنتج ،بشكل كامل ودقيق لكافة
اإلجراءات والمكونات التي يتكون منيا المنتج ،ومع ذلك وبالرغم من توافر بيانات كافية ودقيقة
عن نماذج المواصفات الموضوعة ،إال أن المنتج قد يكون أنتج عمى شكل خاطئ ومخالف
لممواصفات الموضوعة ،وىنا تظير مشكمة عدم مطابقة المنتج لممواصفات الموضوعة ،فالمستيمك
()1

قد يرفض منتج ما ألنو غير مطابق من حيث التصميم أو الشكل الذي اتفق عميو مع المؤسسة،

وعميو تعني المطابقة مدى تحقيق المنتج لممواصفات المحددة مسبقا وىذا يمكن قياسو بنسبة فشل
()2

المنتج في مواجية المعايير المحددة ،وبذلك يمكن تحديد الحاجة إلى إعادة العمل أو التصميح.
 - 5الجمالية:

يقصد بالجمالية المعايير الذوقية لممستيمكين حول المنتجات ،المتمثمة في المظير الخارجي

الذي يعكس مدى شعور األفراد اتجاه منتج معين أو تشكيمة من المنتجات ،وتتضمن متغيرات
()3

عديدة كالصوت ،الذوق والرائحة،

كما تشير إلى الييئة الخارجية لممنتج والشعور الذي يثار لدى

المستيمك ،وغالبا ما يكون ىذا البعد شخصي ،فالنواحي الجمالية تختمف من شخص ألخر وفقا
لنواحي نفسية.

()4

 - 6تقديم الخدمة:
ىذا البعد يعكس مدى سرعة توفر خدمات الصيانة ،فمثال سيارات مرسيدس تقدم خدماتيا
خالل أربعة وعشرين ساعة ( 24ساعة)  ،وتقاس سرعة الخدمة في توفر قطع الغيار ،وخدمات ما

 -1المرجع نفسو ،ص( ،196بتصرف).
 -2قاسم نايف عموان المحياوي ،مرجع سبق ذكر ،ص .34
 -3المرجع نفسو ،ص.34

 -4يوسف حجيم الطائي وآخرون ،مرجع سبق ذكره ،ص.77
- 28 -

مذخل إلى جودة الخذمة
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()1

بعد البيع وكفاءتيا ،ومتوسط زمن الصيانة أو اإلصالح،
التصميح وسرعتو.

كما تعني حسن تصرف القائم بعممية

()2

- 7قدرة التحسس بالجودة:
وىي صورة المنتج المرسومة في تصور المستيمك ،فالعديد من المنتجات يمكن الحكم عمييا
()3

من خالل األسماء المتميزة ليا أو العالمة الخاصة بكل منتج.

كما تعني قدرة المستيمك عمى إدراك ما يراه في المنتج اعتمادا عمى خبراتو السابقة وسمعة
المؤسسة.

()4

- 8العمر االفتراضي لممنتج:

ىو عدد سنوات استخدام المنتج وفقا لممواصفات التشغيمية قبل ضعف أدائو وفقدانو
()5

الخواص المطموبة.

()6

أي أنيا تشير إلى العمر االقتصادي لممنتج قبل االستيالك أو االستبدال.
- 9االحترافية:

ويقصد بيا احتراف المينة ،وقدرة المؤسسة عمى تقديم منتج خال من العيوب( ،خدمات ما بعد
()7

البيع).

 -11السالمة :
وتعني ضآلة مقدار الضرر أو األذى الذي يمكن أن يسببو المنتج لممستيمك أثناء االستخدام
()8

أو بعده أو انعدام ذلك المقدار.

 -1قاسم نايف عموان المحياوي ،مرجع سبق ذكره ،ص.35
 -2يوسف حجيم الطائي وآخرون ،مرجع سبق ذكره ،ص.78
 -3قاسم نايف عموان المحياوي ،مرجع سبق ذكره ،ص.35

 -4يوسف حجيم الطائي وآخرون ،مرجع سبق ذكره ،ص.78
 -5قاسم نايف عموان المحياوي ،مرجع سبق ذكره ،ص.35

 -6يوسف حجيم الطائي وآخرون ،مرجع سبق ذكره ،ص.77
 -7المرجع نفسو ،ص.78
 -8المرجع نفسو ،ص.78
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 -11الخصائص الثانوية لممنتج:

وىي الخصائص غير األساسية التي تضاف إلى المنتج ،حسب الرغبة أو الطمب الذي يقدمو
()1

المستيمك.

 -1قاسم نايف عموان المحياوي ،مرجع سبق ذكره ،ص.35
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المبحث الثالث :تقييم الجودة في المؤسسات الخدمية

تمعب جودة الخدمة دو ار ميما في تصميم الخدمة وتسويقيا ،حيث أنيا ذات أىمية لكل من
مقدمي الخدمة والمستيمكين ،وقد ازداد إدراك المؤسسات الخدمية ألىمية ودور تطبيق مفيوم
الجودة لتحقيق الميزة التنافسية ،فقد أصبح موضوع تطبيق الجودة الموضوع األكثر استحواذا
واىتماما من طرف المؤسسات الخدمية ،كما أصبح المستيمك أيضا أكثر إدراكا واىتماما بالجودة،
لكن يبقى موضوع تقييم جودة الخدمة أم ار صعبا بالنسبة لممؤسسات الخدمية.
وسنتناول في ىذا المبحث :مفيوم جودة الخدمة الذي نتطرق فيو إلى تعريفيا ،أبعادىا
وأىميتيا ،ثم تقييم جودة الخدمة ،وفي األخير نتناول نماذج تقييم جودة الخدمة.
المطمب األول :مفيوم جودة الخدمة
في ظل شدة المنافسة وسرعة التغير في رغبات واحتياجات المستيمكين ،تسعى المؤسسات
الخدمية لمتطوير المستمر في أدائيا لتحقيق التميز والبقاء من خالل جودة خدماتيا .ونتطرق فيما
يمي إلى تعريف جودة الخدمة وأبعادىا.
الفرع األول :تعريف جودة الخدمة
ليس من السيل إعطاء تعريف واحد ودقيق لجودة الخدمة ،وذلك راجع إلى
الخصائص العامة المميزة لمخدمات قياسا بالسمع المادية ،وتميل أغمب التعاريف الحديثة
لمجودة إلى أنيا معيار لدرجة تطابق األداء الفعمي لمخدمة مع توقعات المستيمكين ،وذلك
وفق الشكل رقم (: )2/1
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الشكل ( : )2/1مفيوم جودة الخدمة
جودة الخدمة

إدراك المستيمك لألداء

توقعات المستيمك
مستوى جودة الخدمة

الفعمي

(الفجوة)
المصدر :المرجع نفسو ،ص.90
يتضح من الشكل رقم ( )2/1أن مفيوم جودة الخدمة ىو الفرق بين توقعات المستيمك وادراكو
لألداء الفعمي ،وىو الذي يحدد مستوى جودة الخدمة ،أو ما يطمق عميو بالفجوة.
()1

ويمكن التعبير عن ذلك رياضيا كما يمي:

جودة الخدمة = توقعات المستيمك – إدراك المستيمك لألداء الفعمي .
وفي ضوء ىذه المعادلة يمكن ذكر ثالثة مستويات لمخدمة حسب جودتيا ىي:
 الخدمة العادية :وىي تمك الخدمة التي تتحقق عندما يتساوى إدراك المستيمك ألداء الخدمةمع توقعاتو المسبقة عنيا.
 الخدمة الرديئة :وىي تمك الخدمة التي تتحقق عندما يتدنى األداء الفعمي لمخدمة عنمستويات التوقعات بالنسبة ليا.
 الخدمة المتميزة :وىي تمك الخدمة التي تتحقق عندما يفوق أو يتجاوز األداء الفعميلمخدمة توقعات المستيمكين بالنسبة ليا.
ويمكن تعريف جودة الخدمة بالنسبة لممستيمك عمى أنيا ":قياس مدى تطابق مستوى جودة
الخدمة المقدمة مع توقعاتو  ،فتقديم خدمة ذات جودة يعني في النياية أن تكون الخدمة متوافقة مع

 -1المرجع نفسو ،ص ص.91-90 :
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()1

توقعات المستيمكين"،

ونتيجة لذلك يحكم المستيمكون عمى جودة الخدمة طبقا لمدى ارتقاء

الخدمة المقدمة إلى توقعاتيم المبدئية ،فالخدمة التي يحكم عمييا بأنيا ذات مستوى غير جيد
بالدرجة الكافية يمكن أن تعتبر ذات جودة عالية عند مقارنتيا بتوقعات بسيطة ،وأنيا عمى جودة
()2

متدنية عند تقييميا بتوقعات كبيرة.

()3

وتعرف جودة الخدمة كذلك أنيا ":قدرة السمعة أو الخدمة عمى إرضاء حاجات المستيمكين".
كما تؤثر خصائص الخدمة عمى جودتيا من خالل:

()4

 خاصية الالممموسية في العديد من الخدمات تعني أنو من الصعب قياس وتقييم جودةالخدمة.
 خاصية التالزمية بين الخدمة ومقدميا ،تظير أىمية دور المستيمكين في عممية المبادلةوتأثيرىم عمى مستويات الجودة.
 خاصية عدم التجانس في طبيعة الخدمة يعني بأن الخدمة ال يمكن إعادة إنتاجيا واعادةتقديميا بنفس الدقة ،وأنيا دائما متغيرة إلى حد ما ،مما يؤثر عمى جودة الخدمة.
 خاصية التالشي لمخدمة تؤدي إلى اختالف حكم المستيمكين عمى جودة الخدمة.وبصفة عامة يمكن حصر التعريفات المقدمة في مجال جودة الخدمة في ثالث مجموعات
أساسية ىي:

()5

أ -مجموعة تعاريف تحاول أن تركز عمى جودة الخدمة ،تحتوي في طياتيا خصائص الخدمة
وبالتالي تقوم بتقسيميا إلى مجموعة من أبعاد الجودة.

 -1بشير العالق،حميد عبد النبي الطائي،مرجع سبق ذكره ،ص.257
 - 2بالمراد ريان ،ترجمة بياء شاىين وآخرون،مرجع سبق ذكره ،ص.538
3- Claude Demeure, "Marketing", 6eme édition, DUNOD, France, 2008, P 143.

 - 4ىاني حامد الضمور،مرجع سبق ذكره ،ص.503

 - 5قاسم نايف عموان المحياوي ،مرجع سبق ذكره،ص.91
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ب -مجموعة تعاريف قامت بالتركيز عمى عممية أداء الخدمة ذاتيا ،فالجودة أو عدم الجودة تعرف
بأنيا مدى وجود فجوات بين المؤسسة الخدمية وجميورىا ،وتسعى المؤسسات دائما إلى تحقيق
الجودة وسد ىذه الفجوات.
ج -مجموعة تعاريف موجية لممستيمك ،وتركز بشكل عام عمى أن

اليدف النيائي ىو إرضاء

المستيمك.
من خالل ما سبق يمكن القول أن جودة الخدمة ىي مدى تطابق توقعات المستيمكين مع
مستويات الخدمة المقدمة.
الفرع الثاني :أبعاد جودة الخدمة
()1

تتمثل أبعاد جودة الخدمة فيما يمي:

أ  -البعد الفني :والذي يتمثل في تطبيق العمم والتكنولوجيا لحل مشكمة معينة.
ب  -البعد الوظيفي :ويشير إلى الكيفية التي تتم فييا عممية نقل الجودة الفنية إلى
المستيمكين ،وتمثل ذلك التفاعل النفسي واالجتماعي بين مقدم الخدمة و المستيمك.
ج  -اإلمكانيات المادية :وىي المكان الذي تؤدى فيو الخدمة.
كما أنّ ىناك من يرى أن الجودة في مجال الخدمات تتجسد في ثالث أبعاد أساسية ال
تختمف كثي ار عن األبعاد السابقة الذكر وىي كالتالي:

()2

أ-الجودة المادية :وتتعمق بالبيئة المحيطة بتقديم الخدمة.
ب-جودة المؤسسة  :وتتعمق بصورة المؤسسة الخدمية واالنطباع الذىني عنيا.
ج-الجودة التفاعمية  :وتمثل نتاج عمميات الخدمة.
وىناك تصنيف آخر يميز بين جودة العمميات التي يحكم عمييا المستيمك أثناء تأدية
الخدمة ،وبين جودة المخرجات التي يحكم عمييا المستيمك بعد األداء الفعمي لمخدمة.

 - 1المرجع نفسو  ،ص.91
 - 2المرجع نفسو ،ص ص.93-92 :
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الفرع الثالث :أىمية جودة الخدمة

لجودة الخدمة أىمية كبيرة بالنسبة لممؤسسات التي تيدف إلى تحقيق النجاح واالستقرار ففي
مجال الخدمات المستيمكون والموظفون يتعاونون معا من أجل إنتاج الخدمة وتقديميا،وعميو عمى
المؤسسات االىتمام بالموظفين والمستيمكين معا.
وتكمن أىمية الجودة فيما يمي :
- 1نمو مجال الخدمة :حيث ازداد عدد المؤسسات التي تقوم بتقديم الخدمات ،وىي في
نمو مستمر.
- 2ازدياد المنافسة :إن تزايد عدد المؤسسات الخدمية يؤدي إلى وجود منافسة شديدة
بينيا ،لذلك فإن االعتماد عمى جودة الخدمة سوف يعطي ليذه المؤسسات مزايا تنافسية
عديدة .
- 3فيم المستيمكين :إن المستيمكين يريدون معاممة جيدة ،فال يكفي تقديم خدمة ذات
جودة وسعر معقول ،دون توفير المعاممة الجيدة وفيم المستيمك.
المطمب الثاني :تقييم جودة الخدمة
إن ما يجعل تقييم جودة الخدمة أم ار صعبا ىي االختالفات بين المؤسسات
الخدمية ،أي أنو ال يوجد ىناك مجموعة واحدة من العوامل التي يمكن اعتبارىا كمعايير محددة
لتقييم جودة الخدمة ،فالخدمات الترفييية والخدمات المالية والتعميمية والخدمات الصحية يحكم
عمييا جميعا من خالل معايير عديدة ومتنوعة ،وينظر عادة إلى تقييم جودة الخدمة من وجيتي
نظر ،إحداىما داخمية تعبر عن موقف اإلدارة ومدى التزاميا بالمواصفات التي صممت الخدمة
عمى أساسيا أما وجية النظر الخارجية ،فتركز عمى جودة الخدمة المدركة من طرف المستيمك،
وعمى اعتبار المفيوم التسويقي الحديث الذي يركز عمى التوجو بالمستيمك بمعرفة حاجاتو ،فإن
تقييم الجودة يقوم عمى أساس مدى إدراك المستيمك لألداء الفعمي لمخدمة أي جودة الخدمة
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المدركة ،وسنذكر فيما يمي األسباب التي تجعل تقييم جودة الخدمة من األحسن أن يكون من
()1

وجية نظر المستيمك:

- 1قد ال يكون لدى المؤسسة معرفة بالمعايير والمؤشرات التي يحددىا المستيمكون الختيار
الخدمة ،ونوايا الشراء لدييم  ،أو حتى األىمية النسبية التي يولونيا لكل معيار في تقييم
جودة الخدمة المقدمة.
- 2قد تخطئ إدارة المؤسسة في معرفة األساليب التي يدرك من خالليا المستيمك األداء
الفعمي لمخدمة.
- 3قد ال تعرف المؤسسة الخدمية بحقيقة أن حاجات المستيمكين و توقعاتيم تتطور استجابة
لمتطور في الخدمات المقدمة من المؤسسة نفسيا ،أو من طرف مؤسسات منافسة ،وىو ما
يجعميا تعتقد أنّ ما تقدمو يعتبر مناسبا لممستيمك.
- 4قد ال تستطيع المؤسسة نظ ار لنقص إمكانياتيا تحديد حاجات المستيمكين ،ومعرفة
توقعاتيم أو تقييم مستوى الرضا لدييم  ،وبالتالي عدم القدرة عمى تحديد مستوى الجودة في
خدماتيا.
لكل األسباب السابقة الذكر تعتبر المعايير الوحيدة التي يعتمد عمييا في تقييم جودة الخدمة
ىي تمك التي يحددىا المستيمك بنفسو ،حيث تم تحديد مجموعة من المعايير يمجأ إلييا المستيمك
لمحكم عمى جودة الخدمة المقدمة إليو تتمثل فيما يمي:
- 1االعتمادية:
()2

وتعني االتساق في األداء وانجاز الخدمة الموعودة بشكل دقيق،

حيث تعني قدرة

م قدم الخدمة عمى أداء الخدمة التي وعد بيا بشكل يمكن من االعتماد عمييا وبدرجة عالية
من الصحة والدقة ،فالمستيمك يتوقع أن تقدم لو الخدمة بصفة دقيقة من حيث االلتزام
 - 1بوعنان نور الدين "،جودة الخدمة وأثرىا عمى رضا العمالء " ،مذكرة مقدمة ضمن متطمبات الحصول عمى شيادة الماجستير
تخصص عموم التسيير فرع التسويق  ،جامعة محمد بوضياف  ،المسيمة  ،2007-2006 ،ص .70

 - 2المرجع نفسو ،ص.94
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بالوقت واألداء تماما مثمما تم وعده )1(،فمثال قد يسأل المستيمك إذ كان بإمكانو االطمئنان
بأنّ ىاتفو النقال سوف يكون بأيدي فني ماىر ،وأن تتم الصيانة في الوقت المحدد.
- 2مدى توفر الخدمة من حيث الزمان والمكان:
وتشير إلى إمكانية توفر الخدمة في المكان والزمان المطموبين من قبل
المستيمكين ،فكثير منيم يقيمون جودة الخدمة وفق ىذا المعيار ،باإلضافة إلى ذلك فإن
سيولة الوصول إلى الخدمة تعد معيار ميما في جودة الخدمة ألنيا تعني المالءمة والراحة
()2

بالنسبة لممستيمك.

وعمى المؤسسة محاولة اإلجابة عمى األسئمة التالية لمعرفة مدى أىميتيا من وجية
نظر المستيمكين وىي:

()3

 ىل الخدمة تتوفر في الوقت الذي يريده المستيمك؟ ىل الخدمة متوفرة في المكان الذي يرغبو المستيمك ؟ ىل سيحصل المستيمك عمى الخدمة متى طمبيا؟ كم من الوقت ينتظر المستيمك لمحصول عمى الخدمة؟ ىل من السيل الوصول إلى مكان تقديم الخدمة؟- 3األمان:
ويعكس ذلك بالدرجة األولى خمو المعامالت مع المؤسسة الخدمية من الشك
()4

والمخاطر،

أي أنيا تستخدم كمؤشر يعبر عن درجة الشعور باألمان والثقة في الخدمة

المقدمة ،ومن يقوم بتقديميا ،أي يتعمق بمدى المخاطر المدركة لنتائج تمقي الخدمة من ىذه

 - 1ىاني حامد الضمور،مرجع سبق ذكره ،ص.444
 - 2بشير العالق،حميد عبد النبي ،مرجع سبق ذكره ،ص.208
 - 3ىاني حامد الضمور ،مرجع سبق ذكره ،ص.444

 - 4قاسم نايف عموان المحياوي،مرجع سبق ذكره ،ص.94
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المؤسسة أومن مقدميا أو كالىما ،ومثال ذلك درجة األمان المترتبة عمى قيام المستيمك
()1

باستئجار شقة في فندق ما.
- 4المصداقية:

وتعني مدى االلتزام بالمواعيد التي تقدميا المؤسسة الخدمية لممستيمكين فيما يخص
()2

الخدمات المقدمة وتحسينيا ،مما يترتب عميو ثقة متبادلة،
بمقدم الخدمة ومدى التزامو بوعوده،

()3

كما أنيا تعني درجة الثقة

ومثال ذلك مدى محافظة مكتب محامي ما عمى

أسرار موكميو.
- 5درجة تفيم مقدم الخدمة لحاجات المستيمك:
تعكس الجيد المبذول لمتعرف عمى احتياجات المستيمك ،وتقديم الخدمة في ضوء تمك
المعرفة ،كما يتضمن ىذا الجانب توفر االىتمام الشخصي بالمستيمك وسيولة التعرف
()4

عميو،

باإلضافة إلى حجم الوقت والجيد الذي يحتاجو مقدم الخدمة لكي يفيم مشاكل
()5

المستيمك ومدى إمكانية فيم مقدم الخدمة لممتطمبات الخاصة والفريدة لممستيمك.

- 6االستجابة :وىي القدرة عمى تمبية االحتياجات الجديدة أو الطارئة لممستيمكين ،من
خالل المرونة في إجراءات ووسائل تقديم الخدمة ،فمثال ما مدى استعداد ورغبة
المؤسسة في تقديم المساعدة لممستيمك وحل مشاكمو المحددة ،ومدى قدرة واستعداد
ورغبة اإلدارة في لقاء مستيمك لو مشكمة ما.

1

 -ىاني حامد الضمور ،مرجع سبق ذكره  ،ص.444

2

 -قاسم نايف عموان المحياوي،مرجع سبق ذكره ،ص.94

4

 -قاسم نايف عموان المحياوي،مرجع سبق ذكره ،ص.95

6

 -قاسم نايف عموان المحياوي،مرجع سبق ذكره ،ص.95

3

5

 -ىاني حامد الضمور ،مرجع سبق ذكره ،ص.445

 بشير العالق ،حميد عبد النبي الطائي ،مرجع سبق ذكره ،ص.209- 38 -
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- 7الكفاءة والجدارة:

وتتعمق بكفاءة وجدارة القائمين عمى تقديم الخدمات ،من حيث الميارات والقدرات
التحميمية والمعرفة التي تمكنيم من أداء مياميم بالشكل األمثل ،وفي حالة التعامل مع مقدم
الخدمة ألول مرة ،فإنّ المستيمك عادة ما يمجأ إلى مثل ىذه المعايير والشيادات العممية
ومصادرىا والخبرات العممية ،فقد يفضل بعض المستيمكون تمقي خدماتيم من مصادر
()1

معتمدة ورسمية.

- 8الجوانب الممموسة:
وىي الدليل المادي لمخدمة ،كالمرافق والتسييالت المادية (اآلالت والمعدات واألفراد
ووسائل االتصال ومالبس مقدمي الخدمة) ،وكافة عناصر البيئة المادية التي تقدم الخدمة
()2

من خالليا أو التي ترشد المستيمك إلى الخدمة.
- 9االتصال:

وىو يتعمق بقدرة مقدم الخدمة عمى شرح خصائص الخدمة لممستيمك ،والدور الذي
يجب عميو أن يقوم بو لمحصول عمى الخدمة المطموبة ،ومثال ذلك مدى معرفة المستيمك
بما يجب عميو القيام بو بشكل كامل ،ومدى معرفتو باألضرار التي يمكن أن تمحق بو إذا
لم يمتزم بما ىو مطموب منو ،وعن أي مشاكل يمكن أن تحدث عند تقديم الخدمة وكيف
()3

يمكن تجنبيا ،ومدى التأكد من أنّ المستيمك قد فيم ما طمب منو.
المباقة:
- 11

وتعني أن يكون مقدم الخدمة عمى قدر من االحترام واآلداب وأن يتسم بالعاممة الودية
()4

مع المستيمكين ،فيذا الجانب يشير إلى الصداقة واالحترام والود بين مقدم الخدمة والمستيمك.

1

 -ىاني حامد الضمور ،مرجع سبق ذكره ،ص.445

2

 -بشير العالق ،حميد عبد النبي الطائي ،مرجع سبق ذكره ،ص.209

4

 -قاسم نايف عموان المحياوي،مرجع سبق ذكره ،ص.95

3

 -ىاني حامد الضمور ،مرجع سبق ذكره ،ص.446
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إن ىذه المعايير التي يعتمد عمييا المستيمك في تقييمو لجودة الخدمة ليس بالضرورة
أن تكون مستقمة عن بعضيا البعض ،حيث أن بعض ىذه المعايير متداخمة مع بعضيا
البعض وقد تكون أحيانا متكاممة ،كما أنّ نظرة المستيمك لمدى أىميتيا تختمف من
شخص إلى آخر ،ألنّ البعد الخاص باالعتمادية حسب كوتمر يظل في جميع األحوال
()1

في المرتبة األولى كأىم عنصر يعكس جودة الخدمة بغض النظر عن طبيعتيا.
المطمب الثالث  :نماذج تقييم جودة الخدمة

تناول عدد من الباحثين نماذج تقييم جودة الخدمة في ثالث مداخل ،حيث منيم من يرى
أن تقييم جودة الخدمة يكون من وجية نظر المستيمك فقط  ،في حين يرى البعض اآلخر أن
قدرات المؤسسة الخدمية وامكانياتيا العامل األىم لتقييم جودة الخدمة ،بينما قدّم آخرون نموذج
شامل جمع بين وجيتي النظر السابقة ،وسنتطرق إلى ىذه النماذج فيما يمي:
الفرع األول :من وجية نظر المستيمك
إن عممية تقييم جودة الخدمة من وجية نظر المستيمك تتم وفق نموذجين ،يعتمد كالىما
بشكل أساسي عمى مجموعة من المعايير القابمة لمتعديل والتكييف حسب نوع الخدمة المراد
تقييميا ،وىما نموذج الفجوة ونموذج االتجاه ،باإلضافة إلى مقياس عدد الشكاوي ،وسنتطرق إلى
ذلك فيما يمي:
-1نموذج الفجوة:
ينسب ىذا المدخل إلى ( ،6985 (Parsuramant , Berry , Zeithamlوىو الذي يستند إلى
توقعات المستيمكين لمستوى الخدمة ،وادراكيم لمستوى أداء الخدمة بالفعل ومن ثم تحديد

 - 1المرجع نفسو ،ص.96
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الفجوة أو التطابق بين ىذه التوقعات واإلدراكات وذلك باستخدام األبعاد الخمسة الممثمة ألبعاد
جودة الخدمة المشار إلييا سابقا.

()1

وعميو نجد أن مستوى جودة الخدمة يقاس بمدى التطابق بين مستوى الخدمة المقدمة فعال
لممستيمك وبين ما يتوقعو بشأنيا.
فيذا النموذج يقوم عمى معادلة أساسية ذات طرفين ىما اإلدراكات و التوقعات ،ويمكن
()2

التعبير عنيا بما يمي:

جودة الخدمة = التوقعات – اإلدراكات .
وذلك لقياس خمسة فجوات ىا مة تتعمق بكل من المؤسسة الخدمية ،والمستيمك وباالثنين معا
كما يبين الشكل رقم (: )3/6

1

 -المرجع نفسه  ،ص .98

 - 2المرجع نفسو  ،ص.98
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الشكل رقم ( : )3/1نموذج الفجوة لتقييم جودة الخدمة
الخبرة السابقة

الحاجات الشخصية

االتصاالت بالكلمة المنقولة

الخدمة المتوقعة

الفجوة 5
الخدمة المدركة
الفجوة 4
االتصاالت الخارجية
بالمستهلك

المستيمك

التقديم و األداء
الفعلي

مقدم الخدمة

الفجوة 3
ترجمة اإلدراكات
إلى مواصفات
الجودة
الفجوة 2
أدراكات اإلدارة
لتوقعات المستهلك

الفجوة 6

المصدر  :محمد عبد العظيم أبو النجا" ،التسويق المتقدم" ،الدار الجامعية ،مصر،2118،
ص.663
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الفصل األول
الفجوة رقم (: )1

وتنتج عن االختالف بين ما يرغبو المستيمك ،وما تعتقد إدارة المؤسسة الخدمية انو رغبة
()1

المستيمك،

أي نتيجة النقص في فيم أو سوء تفسير حاجات ورغبات المستيمك ،وتزداد ىذه

الحالة في تمك المؤسسات التي ال تقوم باستكشاف رضا المستيمك ،لذلك فإنّ أىم خطوة لسد ىذه
الفجوة ىي بقاء المؤسسة قريبة من المستيمك ،وقياميا ببحوث لمتعرّف عمى حاجاتو وقياس مدى
()2

رضاه عن الخدمات التي تقدميا،

واالطالع التام بخصائص الخدمة األكثر أىمية بالنسبة
()3

لممستيمك ،ومختمف األولويات المطموبة من قبمو.
الفجوة رقم (: )2

تنتج عن االختالف بين ما تعتقد إدارة المؤسسة الخدمية أنيا رغبة المستيمك و بين ما تقوم
()4

المؤسسة بأدائو فعميا،

ويالحظ أنّ ىذه الفجوة ما ىي إالّ نتاج لعدم قدرة اإلدارة عمى ترجمة
()5

حاجات المستيمك إلى نظم جيدة لتقديم الخدمة،

ويعود سبب ذلك إلى قيود قد تتعمق بموارد
()6

المؤسسة ،وعدم قدرتيا عمى تبني فمسفة الجودة في الخدمة.
أي أنيا غير قادرة عمى توجيو إمكانياتيا لحل المشكمة.
الفجوة رقم (: )3

وىي الفجوة بين المواصفات والشروط الموضوعة لجودة الخدمة ،وبين المواصفات الفعمية
()7

التي تحققت أثناء تقديم الخدمة،

وذلك بسبب تدني مستوى األداء والميارات الخاصة بمقدمي

الخدمة ،وعدم القيام بتدريبيم تدريبا فعاال ،ونقص الحماس والدافعية لدييم)8(،ولسد ىذه الفجوة
 - 1المرجع نفسو  ،ص .98
2

 -محمد عبد العظيم  ،مرجع سبق ذكره ،ص .114

 - 3بشير العالق ،حميد عبد النبي ،مرجع سبق ذكره ،ص .262
 - 4قاسم نايف عموان المحياوي،مرجع سبق ذكره ،ص .99
5

 -محمد عبد العظيم  ،مرجع سبق ذكره  ،ص .114

 - 6قاسم نايف عموان المحياوي،مرجع سبق ذكره،ص.99
7

 -محمد عبد العظيم  ،مرجع سبق ذكره  ،ص.114

 - 8قاسم نايف عموان المحياوي،مرجع سبق ذكره،

ص.99
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يجب تدريب الموظفين حتى يتمكنوا من تحقيق التعامل االيجابي مع المستيمكين وتشجيعيم عمى
()1

العمل كفريق واحد.
الفجوة رقم (: )4

وىي الفجوة بين ما تقدمو المؤسسة بالفعل من خدمات و بين ما تخبر بو المستيمك
عنيا ،لذلك يطمق عمييا "فجوة االتصال" ،وقد ينطوي ذلك عمى استخدام حمالت إعالنية خادعة
()2

أو مضممة تعمل عمى إعطاء المستيمك وعود أكبر مما يمكن أن تقدمو من خدمات،
()3

يشير إلى وجود خمل في المصداقية والثقة في المؤسسة الخدمية،

وىذا يشير

ولسد ىذه الفجوة تحتاج

المؤسسة إلى خمق توقعات واقعية لدى المستيمك ،من خالل االعتماد عمى اتصاالت صادقة
()4

ودقيقة عن ما تستطيع تقديمو فعال من خدمات.
الفجوة رقم (: )5

ىي الفجوة بين الخدمة التي حصل عمييا المستيمك بالفعل ،وبين الخدمة التي كان يرغب في
()5

الحصول عمييا.

أي ىي الفرق بين الخدمة المدركة و الخدمة المتوقعة.

- 2نموذج االتجاه:
ظير ىذا النموذج سنة  ،6992نتيجة لمدراسات التي قام بيا كل من )(Tayler et cronin

وتعرف الجودة في إطار ىذا النموذج مفيوم اتجاىي يرتبط بادراك المستيمك لألداء الفعمي لمخدمة
المقدمة ،ويعرّ ف االتجاه أنو تقييم األداء عمى أساس مجموعة من األبعاد المرتبطة بالخدمة
المقدمة  ،حيث يقوم نموذج االتجاه عمى أساس رفض فكرة نموذج الفجوة في تقييم جودة
الخدمة ،ويركز عمى تقييم األداء الفعمي لمخدمة ،أي التركيز عمى جانب اإلدراكات الخاصة
 - 1محمد عبد العظيم  ،مرجع سبق ذكره  ،ص .115
 - 2المرجع نفسه،ص .115

 - 3قاسم نايف عموان المحياوي،مرجع سبق ذكره ،ص .99
 - 4محمدعبد العظيم  ،مرجع سبق ذكره  ،ص .115
- 5المرجع نفسه  ،ص.115
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بالمستيمك فقط ،ذلك أن جودة الخدمة يتم التعبير عنيا كنوع من االتجاىات ،وىي دالة إلدراكات
المستيمكين السابقة وخبراتيم وتجارب تعامميم مع المؤسسة ،ومستوى الرضا عمى األداء الحالي
لمخدمة ،فالرضا حسب ىذا النموذج يعتبر عامال وسيطا بين اإلدراكات السابقة لمخدمة واألداء
الحالي ليا ،وضمن ىذا اإلطار تتم عممية تقييم جودة الخدمة من طرف المستيمك ،وفي ىذا
الصدد يرى أحد الباحثون أن التجربة األولى نحو الخدمة تعتبر دالة لتوقعات المستيمك من الخدمة
المسبقة حوليا ،وبتعبير آخر فالمستيمك يقيم الخدمة عمى أساس خبرتو السابقة ،واذا ما انعدمت
ىذه الخبرة فانو يعتمد بشكل أساسي عمى توقعاتو خالل مرحمة ما قبل الشراء ،وأن توقعاتو
()1

المستقبمية حول الخدمة ىي دالة لعممية تقييمو لألداء الحالي.

بمعنى أن االتجاه أو موقف المستيمك من الخدمة يتكيف طبقا لمستوى الرضا لديو الذي يكون
قد حققو خالل تعاممو مع المؤسسة.
()2

وتتضمن عممية تقييم الجودة وفق ىذا النموذج االفتراضات التالية:

 في غياب خبرة المستيمك السابقة في التعامل مع المؤسسة ،فإن توقعاتو حول الخدمة تحدد
بصورة أولية مستوى تقييمو لجودتيا.
 بناءا عمى خبرة المستيمك السابقة المتراكمة كنتيجة لتكرار التعامل مع المؤسسة ،فإن عدم
رضاه عن مستوى الخدمة المقدمة يقوده إلى مراجعة مستوى الجودة.
 إن الخبرات المتعاقبة مع المؤسسة ستقود إلى مراجعات إدراكية أخرى لمستوى
الجودة ،و بالتالي فإن تقييم المستيمك لمستوى الخدمة يكون محصمة لكل عمميات التعديل
اإلدراكي التي ي قوم بيا فيما يتعمق بجودة الخدمة ،وىكذا فإن رضا المستيمك عن مستوى
األداء الفعمي لمخدمة لو أثر مساعد في تشكيل إدراكات المستيمك لمجودة.
وعميو نجد أن نموذج االتجاه لتقييم جودة الخدمة ،الذي رفض نموذج الفجوة ،يركز عمى
إدراكات وتجارب وخبرات سابقة لممستيمك في تعاممو مع المؤسسة الخدمية ،التي يبني عمى
 - 1بوعنان نور الدين  ،مرجع سبق ذكره ،ص .362
 - 2المرجع نفسه  ،ص .362
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أساسيا مدى رضاه عمى الخدمة المقدمة  ،وبالتالي يقيم مستوى جودتيا باالعتماد عمى معايير
التقييم سابقة الذكر(المباقة ،االعتمادية واالستجابة ...الخ) ،أي أن تقييم جودة الخدمة ىي تراكمية
طويمة األجل نسبيا.
 -3مقياس عدد الشكاوي :
وتمثل عدد الشكاوي التي يتقدم بيا المستيمك ،خالل فترة زمنية معينة مقياسا ىاما لتقييم
مستوى جودة الخدمة المقدمة ،وىو ما يمكن المؤسسات الخدمية من اتخاذ اإلجراءات المناسبة
لتجنب حدوث المشاكل ،وتحسين مستوى جودة ما تقدمو من خدمات.

()1

الفرع الثاني :حسب قدرات المؤسسة الخدمية
يتناول ىذا المنظور مدى قدرة المؤسسة الخدمية عمى الوفاء بخدماتيا المتنوعة من خالل
االستخدام األمثل لمواردىا المتاحة  ،وفي ىذا اإلطار يمكن التمييز بين مداخل تقييم جودة الخدمة
()2

التالية:

- 1تقييم جودة الخدمة بداللة المدخالت :
يستند أصحاب ىذا المدخل إلى فكرة مفادىا أن بإمكان اعتبار المدخالت والمواد جوىر
الخدمة وجودتيا ،فإذا ما توفر لممؤسسة الخدمية البناء المناسب بتجييزاتو ومعداتو والعاممين
األكفاء واألدوات ،والنظم المساعدة الكافية ،فضال عن األىداف المحددة الواضحة ،كانت الخدمة
مميزة دون شك.
ويعتقد البعض أن تزايد معدل التكمفة لكل مستيمك يكفل جودة المدخالت ،التي تكفل بدورىا
جودة الخدمة ككل ،ومن ىنا يقيمون الجودة بداللة تكمفة المدخالت.
لكن ورغم أىمية عناصر المدخالت في جودة الخدمة ،إال أنيا ال تعد كافية في حد ذاتيا
لضمان الجودة ،فيناك عوامل أخرى مكممة ،فميس الميم توافر المدخالت أو الموارد الجيدة
فقط ،وانما في كيفية استغالليا عمميا.
1
2

 قاسم نايف عموان المحياوي،مرجع سبق ذكره  ،ص .98 -المرجع نفسه ،ص ص.108-106 :
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 – 2تقييم جودة الخدمة بداللة العمميات :

يركز ىذا المقياس عمى جودة العمميات أو المراحل المختمفة لتقديم الخدمة المطموبة ،وان
كان أصحاب ىذا المدخل لم يغفموا كمية المدخالت خاصة عند تتبعيم لعالقات السبب والتأثر.
وينطوي ىذا المدخل عمى مجموعة من المؤشرات والمعايير التي توضح النسب المقبولة لكافة
عناصر وأنشطة الخدمات المقدمة ،والتي يجب أن تستوفييا لكي يتم اعتبار ىذه الخدمات جيدة.
 – 3تقييم جودة الخدمة بداللة المخرجات:
وىو من المقاييس التي تتعمق بالنتائج النيائية ،حيث ينظر إلييا عمى أنيا االنجاز أو عدم
اإلنجاز لمنتائج التي يسعى إلييا المستيمك ،ويتم تقييم جودة الخدمة من خالل قياس جودة
المخرجات باالعتماد عمى الطرق التالية :
 إجراء مقارنات بين توقعات المستيمك واألداء الفعمي ،بغرض اكتشاف جوانب الضعفومحاولة تجنبيا مستقبال.
 استقصاء رضا المستيمك بخصوص الخدمة المقدمة . استقصاء العا ممين في المؤسسة الخدمية لموقوف عمى كافة المشاكل والمعوقات التي حالتدون تحقيق األداء المرغوب.
الفرع الثالث :تقييم جودة الخدمة من المنظور الشامل
رغم ما أسيمت بو المداخل السابقة من تقدم في تقييم جودة الخدمة ،إال أن جميعيا يغمب
عمييا الطابع الجزئي ،وقد أدت ىذه المداخل الجزئية إلى إبراز ضرورة المعالجة الشاممة في تقييم
()1

جودة الخدمة،

والشكل رقم ( )4/1يمث ل نموذجا شامال لتقييم جودة الخدمة من وجية نظر

المستيمك ومقدم الخدمة (المؤسسة الخدمية).

1

 -المرجع نفسه ص .108
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الشكل رقم ( : )4/1النموذج الشامل لتقييم جودة الخدمة
إجراءات لمعالجة المشاكل

إجراءات لمتحسين المستمر
تقييم جودة الخدمة

معايير جودة
الخدمة

الجودة من منظور
المستهلك

الجودة حسب
مقدمي الخدمة

نتائج التقييم

معمومات راجعة

معمومات راجعة

جودة منخفضة

جودة عالية
المصدر  :المرجع نفسو ،ص .108

يتضح من الشكل ( )3/1أن تقييم جودة الخدمة حسب النموذج الشامل ،يكون من وجية نظر
المستيمك ومقدمي الخدمة ،وذلك باالعتماد عمى مجموعة من المعايير(المباقة ،المصداقية
واالتصال...الخ ).التي تكون نتائجو إما جودة عالية أو منخفضة ،ىذه النتائج تعتبر معمومات
راجعة.
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خالصة الفصل :

تناولنا في ىذا الفصل مدخل إلى جودة الخدمة ،والتي تعني مدى التطابق بين مستوى الخدمة
المقدمة وتوقعات المستيمكين ،يتم تقييميا من وجية نظرىم باالعتماد عمى مجموعة من المعايير
(االعتمادية ،األمان ،المصداقية...الخ) ،وقد قدمت عدة نماذج لتقييم جودة الخدمة ،فيناك من
اعتبر أن التقييم يكون من وجية نظر المستيمك ،بينما اعتبر آخرون أن تقييم جودة الخدمة يكون
بناءا عمى امكانيات المؤسسة الخدمية ،في حين قدم نموذج شامل يعتبر عممية تقييم الجودة في
الخدمات تكون من وجية نظر المستيمك ومقدم الخدمة معا.
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الصحية
الجودة في المؤسسات
ّ

الفصل الثاني:
تمهيد:

أف التنمية باختالؼ مجاالتيا ،اقتصادية كانت أو اجتماعية ىي ىدؼ
مما ال شؾ فيو ﹼ
أساسي تسعى لتحقيقو كؿ دوؿ العالـ ،وعند الحديث عف التنمية تظير جميا مكانة الصحة في

إحداثيا ،باعتبار الصحة قطاعا ميما مف قطاعات التنمية ،فيي المسؤولة عف حماية اإلنساف مف

األمراض والوقاية منيا ،مما يؤدي إلى تحسيف نوعية الحياة وزيادة اإلنتاجية ،حيث ىناؾ عالقة
وثيقة بيف صحة اإلنساف صانع التنمية والتنمية كيدؼ منشود ،مف ىنا كاف االىتماـ العالمي

بتطوير المؤسسات الصحية وتزويدىا بكؿ جديد في مجاؿ التقنية الطبية ،والخبرات العممية

واإلنفاؽ عمى التعميـ الطبي ودعـ األبحاث والدراسات في شتى المجاالت ،كالطب والمعالجة
والوقاية وكذا صحة البيئة ،والعمؿ عمى تقديـ أحسف الخدمات الصحية ،وأفضميا لألفراد ،كما تـ

إدخاؿ الجودة في الخدمات الصحي ة كآلية حديثة لتحقيؽ الصحة في المجتمع ،والتي تعتبر حؽ
أساسي لجميع الشعوب ،ووسيمة ىامة لبناء الفرد القادر عمى اإلسياـ في التنمية وخدمة مجتمعو

في كافة المجاالت.

وسنتناوؿ في ىذا الفصؿ الجودة في المؤسسات الصحية ،بدءا بمبحث حوؿ ماىية الخدمات
الصحية الذي تطرقنا فيو إلى مفاىيـ أساسية حوؿ الخدمات الصحية ،ثـ مبحث حوؿ تقييـ
الجودة في المؤسسات الصحية ،الذي تطرقنا فيو إلى مفيوـ جودة الخدمات الصحية ،أبعاد جودة
الخدمات الصحية والعناصر المؤثرة في تحقيقيا ،ثـ مداخؿ تقييـ جودة الخدمات
لنتطرؽ في األخير إلى متطمبات تقييـ جودة الخدمات في المؤسسات الصحية.
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الصحية
الجودة في المؤسسات
ّ

الفصل الثاني:

الصحية
المبحث األول :ماهية الخدمات
ّ

تعد الصحة حجر الزاوية ل بناء المجتمعات ،فيي مف بيف أىـ مجاالت التنمية التي تسعى
مف خالليا الدوؿ إلى تحقيؽ التقدـ والرقي في كؿ القطاعات بما في ذلؾ القطاع

االقتصادي،

لذلؾ فيي تولي أىمية كبرى بالمؤسسات الصحية والخدمات التي تقدميا.
وسنتطرؽ في ىذا المبحث إلى مفاىيـ أساسية حوؿ الخدمات الصحية وخصائصيا ،ثـ
نتعرض إلى مستوياتيا وأنواعيا.

الصحية
المطمب األول :مفاهيم أساسية حول الخدمات
ّ
نتطرؽ في ىذا العنصر إلى بعض المفاىيـ ذات الصمة بمفيوـ الخدمات الصحية كالصحة
والمرض ،الرعاية الصحية والرعاية الطبية.
الفرع األول :مفهوم الصحة
لقد كاف ينظر إلى الصحة عمى أنيا ":عالج لممرضى ،فإذا ما توسع مفيوميا ال يتجاوز
()1

أف تكوف وقاية مف األمراض".

يعد ىذا المفيوـ ضيقا لمصطمح الصحة ،بحيث اقتصر عمى اعتبارىا أنيا عالج
المرضى والوقاية مف األمراض ،شأنو شأف التعريؼ الذي قدمو مجموعة مف األطباء والعامميف في
قطاع الصحة الذي اعتبر الخدمة الصحية أنيا تعني ":غياب المرض الظاىر وخمو الفرد مف
()2

العجز والعمؿ".

 - 1عصمانً سفٌان" ،دور التسويق في نظام الخدمات الصح ّية من وجهة نظر المستفيدين منها( المرضى)"،مذكرة مقدمة
ضمن متطلبات الحصول على شهادة الماجستٌر  ،تخصص علوم تسٌٌر ،فرع التسوٌق ،جامعة محمد بوضٌاف ،المسٌلة-2005 ،
 ،2006ص .23
- 2المرج نفسه ،ص .24
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الصحية
الجودة في المؤسسات
الفصل الثاني:
ّ
فحسب ىذا التعريؼ يعتبر الفرد صحيحا إذا ما خال مف العمة وب أر مف المرض الظاىر
فقط ،وىذا ما جعؿ البعض يعتبر ىذا المفيوـ ناقصا كونو جعؿ لمصحة دو ار سمبيا لمجرد أنيا
()1

عالج لممرض ،كما أف ىناؾ مف اعتبر الصحة تشخيص وعالج المجتمع.

ىذا االختالؼ في التعاريؼ جعؿ منظمة الصحة العالمية تعطي مفيوما أشمؿ عف الصحة
واعتبرتيا أنيا ":حالة مف اكتماؿ السالمة بدنيا وعقميا واجتماعيا ،ال مجرد انعداـ المرض
()2

والعجز".

فحسب ىذا التعريؼ تعد الصحة أشمؿ مف أف تكوف معالجة المرض ،فيي تمتد لتشمؿ
صحة الجسـ ،وصحة العقؿ أو ما يسمى بالصحة النفسية ػ والتي تعني" العالج الوقائي
لالضطرابات العقمية مع القدرة عمى مواجية األزمات النفسية التي تط أر عمى الفرد" ()3ػ وصحة
المجتمع والبيئة وىي حالة توفر الموطف البيئي السميـ والمستقر لمكائنات الحية ،وعمى رأسيا
اإلنساف بحيث يستطيع أف يعيش حياتو بشكؿ سميـ ويحافظ عمى بيئة سميمة)4( ،إذ البد مف أف
ينظر إلى الصحة مف مجاؿ أبعد مف أف تكوف مجرد رعاية طبيب لمريض ،كما ال يجب أف تكوف
()5

المجتمعات صحية عياديا فقط  ،ولكف يجب أف تشعر بالصحة جسميا ،واجتماعيا.

والصحة الجيدة مفيوـ أوسع مف مجرد غياب المرض أو عدـ التوازف ،تنتج مف أكثر مف
()6

مجرد الخدمة الصحية الفعالة والكفوءة.

 - 1أحمد محمد بدح وآخرون " ،الثقافة الصحية " ،دار وائل ،األردن ،2005،ص.13
 -2الموقع اإللكترونً لمنظمة الصحة العالمٌة:
www.who.int/features/factfiles/mental_health/ar/, 05/04/2012
 -3صالح حسن الدهراوي " ،مبادىء الصحة النفسية "،دار وائل ،األردن ،2005 ،ص.26
 -4المرجع نفسه ،ص .129
-5نظام موسى سوٌدان ،عبد المجٌد البرواري" ،إدارة التسويق في المنظمات غير الربحية"،دار حامد ،األردن ،2009 ،ص
( ، 233بتصرّ ف).
 -6طلعت الدمرداش إبراهٌم" ،اقتصاديات الخدمات الصحية" ،ط  ،2مكتبة المدٌنة ،مصر ،2000 ،ص .18
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الصحية
الجودة في المؤسسات
الفصل الثاني:
ّ
وقد اعتبرت منظمة الصحة العالمية الصحة الجيدة ،أنيا العنصر األساسي لمعافاة الفرد
()1

والتنمية االقتصادية واالجتماعية المستدامة.
.1الصحة العامة:

تتكوف مف كممتيف إحداىما ىدؼ عاـ وىو الصحة ،وثانييما أفراد المجتمع ،وىذا يؤكد عمى
ضرورة تحقيؽ أعمى مستوى صحي ليـ ،فالصحة العامة تحتوي عمى الصحة الشخصية وصحة
البيئة ،والصحة االجتماعية ومكافحة األمراض المعدية ،وتنظيـ خدمات الطب والتمريض لمعمؿ
عمى التشخيص ال مبكر لألمراض ،مع تعميـ أفراد المجتمع وتثقيفيـ عمى كيفية تطوير الحياة
()2

الصحية ،وذلؾ بمجيودات منظمة في المجتمع ،مف أجؿ الوقاية مف األمراض وترقية الصحة،
()3

وىناؾ مف يرى أف الصحة العامة ىي الخدمات الصحية التي تموؿ مف طرؼ القطاع العاـ.
()4

تتفرّع الصحة العامة إلى:

 الصحة الوقائية :وتيدؼ إلى منع حدوث األمراض ،والحد مف انتشارىا. الصحة العالجية :وتيدؼ إلى عالج المرضى واخراجيـ مف الحالة المرضية التي يشكوف منياإلى الحالة الطبيعية ،عف طريؽ التشخيص وتقرير العالج المناسب لمحالة ،وصوال إلى اليدؼ
األسمى وىو تخفيؼ اآلالـ وانياء األعراض المرضية.
المهنية :متعمقة بصحة العامميف في الميف المختمفة.
الصحةّ

-1الموقع اإللكترونً لمنظمة الصحة العالمٌة:
www.who.int/whr/2010/ar/ index.htnl͵ 05/04/2012
 الصحة االجتماعٌة :هً خدمات توفر الرعاٌة االجتماعٌة للمرضى مساعدة للخدمات الطبٌّة ،وتزٌد من فاعلٌتها ،من خالل
االهتمام بالجانب اإلنسانً ،كمتابعة حاالت المر ضى المصابٌن بأمراض عقلٌة ونفسٌة بعد خروجهم من المؤسسة
الصحٌّة ،ومعرفة األسباب والمشاكل التً تؤدي إلى اإلصابة بأمراض معٌنة ،قد تصل إلى تقدٌم مساعدات مالٌة للمرضى
المعوزٌن.
-2أحمد محمد بدح وآخرون ،مرجع سبق ذكره ،ص (،13بتصرّ ف).
 -3عصمانً سفٌان ،مرجع سبق ذكره ،ص .24
-4أحمد محمد بدح و آخرون ،مرجع سبق ذكره ،ص ص( ،19-18 :بتصرّ ف).
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الصحية
الجودة في المؤسسات
الفصل الثاني:
ّ
وعند الحديث عف الصحة ،البد مف التطرؽ إلى مفيومي الطب والمرض ،فالطب ىو
تشخيص وعالج الفرد )1(،أما المرض فيو حالة االنحراؼ عف الحالة الطبيعية لمفرد جسميا
()2

أو عقميا أو اجتماعيا أو نفسيا ،مما يؤثر عميو وعمى شخصيتو.

مف خالؿ ما سبؽ نجد أفّ الصحة ىي القوة والسالمة الجسمية والعقمية ،النفسية لمفرد
والسالمة االجتماعية المتمثمة في السكف ،التعميـ ،الغذاء ،مستوى نظافة البيئة والخدمات الصحية
المتاحة...الخ ،والمرض ىو اإلنقاص مف حالة السالمة الصحية لمفرد ،التي ترجع أسبابيا
لمعناصر السابقة.
 .2مستويات الصحة:
الصحة حالة نسبية ،فكؿ إنساف تكوف صحتو في درجة معينة تقع بيف طرفي مدرج قياس
الصحة ،فالطرؼ األوؿ ىو الصحة المثالية ،والطرؼ اآلخر ىو انعداـ الصحة ،وىناؾ درجات
()3

متفاوتة مف الصحة بيف الطرفيف ،وعمى ذلؾ تكوف مستويات الصحة كما يمي:

 الصحة المثالية :وىي درجة التكامؿ والمثالية الجسمية والنفسية واالجتماعية. الصحة اإليجابية :وفييا تتوفر طاقات إيجابية تمكف الفرد مف مواجية المشاكؿ والمؤثراتالجسمية والنفسية واالجتماعية ،دوف ظيور أية أمراض أو عالمات مرضية ممموسة.
 السالمة المتوسطة :ال تتوفر فييا طاقات إيجابية مف الصحة ،ولذلؾ عند التعرض أليمؤشرات ضارة يسقط الفرد في المرض.
 المرض غير الظاهر :وىنا ال يشكوا المريض مف أعراض وعالمات واضحة ،ولكف يمكفاكتشاؼ المرض بفحوصات مخبرية وشعاعية خاصة.

- 1المرجع نفسه ،ص .13
- 2عصمانً سفٌان ،مرجع سبق ذكره،ص.26
 - 3أحمد محمد بدح وآخرون ،مرجع سبق ذكره ،ص ص.14-13:
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الصحية
الجودة في المؤسسات
الفصل الثاني:
ّ
المرض الظاهر :وىنا يشكو المريض مف أعراض وعالمات يحس بيا.مستوى االحتضار :في ىذا المستوى تسوء الحالة الصحية عند المريض إلى حد خطير يصعب
معيا أف يستعيد صحتو.
الطبية
الصحية والرعاية
الفرع الثاني :الرعاية
ّ
ّ
الصحية :يشمؿ مفيوـ الرعاية الصحية باإلضافة إلى تقديـ الخدمات التشخيصية
 .1الرعاية
ّ

والعالجية والتأىيمية ،مفيوـ الحفاظ عمى الصحة العامة ضمف إطار التنمية البشرية

لممجتمع)1(،فيي تشمؿ أنشطة رعاية المريض ،الرعاية الطبية واعادة التأىيؿ االجتماعي ،حيث
()2

تركز عمى جودة الحياة بصفة عامة.

أي أنيا مجموعة اإلجراءات الوقائية التي تقدميا المؤسسات الصحية لجميع أفراد

المجتمع،

بيدؼ رفع المستوى الصحي ليـ والحيمولة دوف حدوث األمراض وانتشارىا ،والعمؿ دائما عمى
()3

ترقية الصحة العامة والحفاظ عمييا.

إفّ أي نظاـ صحي يتضمف أربعة مستويات في الرعاية الصحية ،وىذا مف أجؿ تأميف
الخدمات الصحية لكؿ شرائح المجتمع بالمستوى الكمي والنوعي الذي تتطمبو الحياة ،ويمكف ذكرىا
كما يمي:
الصحية الذاتية :وىو المستوى الذي يتحمؿ فيو الفرد والعائمة مسؤولية حماية
 مستوى الرعايةّ

ورعاية أنفسيـ في األمور الوقائية والعالجية البسيطة المتعارؼ عميو ،التي يتعرضوف ليا في

حياتيـ

اليومية،

ويتوقؼ

ىذا

المستوى

عمى

مستواىـ

الثقافي

واالجتماعي.

الصحية األولية :وتعرّؼ عمى أنيا الخدمات الصحية الشاممة واألساسية
 مستوى الرعايةّ

الميسرة لجميع األفراد واألسر في جميع المجتمعات ،بمشاركة األفراد ،بتكاليؼ يمكف توفيرىا وىي

 - 1عصمانً سفٌان ،مرجع سبق ذكره ،ص .41
-2عدمان مرٌزق " ،واقع جودة الخدمات في المؤسسات الصح ّية العمومية ،دراسة حالة المؤسسات الصح ّية في الجزائر
العاصمة"  ،أطروحة مقدمة للحصول على شهادة الدكتوراه فً علوم التسٌٌر ،جامعة الجزائر،2008-2007 ،ص .35
- 3عصمانً سفٌان ،مرجع سبق ذكره  ،ص .37
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الصحية
الجودة في المؤسسات
الفصل الثاني:
ّ
جزء مف النظاـ الصحي لمبمد ،ويمثؿ ىذا المستوى أوسع المستويات الخدمية الصحية ،يتـ تقديـ
الرعاية الصحية األولية في المؤسسات الصحية (مستوصفات ،عيادات قروية ،عيادات األمومة
والطفولة...الخ) ،وىناؾ تسعة عناصر تمثؿ الخدمات الصحية التي تحقؽ ىذا المستوى ،وىي(
رعاية األـ والطفؿ ،طب األطفاؿ والصحة المدرسية ،مكافحة األمراض السارية ،صحة البيئة
وتحسينيا ،صحة اإلنساف والوقاية العالجية ،صحة العيوف واإلرشاد والتثقيؼ الصحي ،الفحص
السريري والمعالجة الدوائية ،الفحص السريري والمداخمة الجراحية البسيطة).
الصحية المتخصصة :عند عجز المستوى الثاني في مواجية بعض الحاالت
 مستوى الرعايةّ

فإنو يوجو مباشرة إلى مستوى الرعاية الصحية المتخصصة ،مف أجؿ تقديـ نوع معيف مف الخدمات
الصحية المتخصصة ،كالجراحة وأمراض القمب واألمراض النفسية ،ويشمؿ ىذا المستوى عمى
أخصائييف في الفروع المختمفة ،يحاؿ إلييـ المرضى لممشورة

والعالج ،والخدمات

الصحية في ىذا المستوى تقدـ في المؤسسات الصحية مف مستشفيات وعيادات متخصصة.
الصحية المتطورة التخصصية :وىي الخدمات الصحية التي ليس بالمستطاع
 مستوى الخدماتّ

تقديميا في المستوى الثاني والثالث ،وىي خدمات متخصصة في مجاؿ الطب والجراحة ،تكوف
معقدة كجراحة القمب والدماغ.
الطبية :ينصب تركيز الرعاية الطبية عمى التشخيص المبكر ،واعادة التأىيؿ الطبيعي،
 .2الرعاية
ّ
وذلؾ عند الحاجة ،فيي تركز عمى المرض وطرؽ عالجو )1(،كما يمكف القوؿ

أنيا ":الخدمات

التي يؤدييا فرد مف الفريؽ الطبي إلى فرد مف المجتمع ،مف تقديـ العالج والغذاء ،الدواء والمعاممة
الحسنة ،وبالتالي ىي تتضمف فحص المريض وتشخيص مرضو والحاقو بإحدى المؤسسات
الصحية ،وتقديـ الدواء الالزـ لمعالج ،والغذاء الجيد والمالئـ لحالتو وحسف معاممتو مف طرؼ
()2

القوى الطبية ،لمساعدتو عمى استعادة صحتو.

- 1عدمان مرٌزق ،مرجع سبق ذكره،ص (، 35بتصرّف).
 - 2عصمانً سفٌان ،مرجع سبق ذكره ،ص (،38بتصرّ ف).
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الفصل الثاني:

()1

تصنؼ الرعاية الطبية إلى قسميف رئيسييف ىما:

الصحية
الجودة في المؤسسات
ّ

طبية مباشرة :ىي الخدمات التي يقوـ بيا الطبيب بنفسو ،مثؿ تشخيص المرض
 -رعاية ّ

وعالجو.

طبية غير مباشرة :وىي الخدمات الصحية التي يقوـ بيا أحد أعضاء الفريؽ الطبي
 -رعاية ّ

غير الطبيب ،وتشمؿ خدمات التمريض وخدمات التحاليؿ المخبرية ،وصور األشعة ،وخدمات
حفظ السجالت الطبية ،والشؤوف المالية واإلدارية المتعمقة بالخدمات الصحية.
وال يجب الخمط بيف مفيومي الرعاية الصحية والرعاية الطبية ،فيذه األخيرة فرع
أو ميداف مف مياديف الرعاية الصحية ،واذا كانت الرعاية الطبية ىي التي تعمؿ مع المرضى فإف
الرعاية الصحية ال تنتظر حدوث المرض ،بؿ تعمؿ عمى منع حدوثو ،واذا ما حدث تعمؿ عمى
معالجتو ،وفي كثير مف األحياف ال يكفي العالج وحده ،ما يتطمب مرحة التأىيؿ لممريض بعد
()2

إجراء العمؿ الجراحي والعالج.

وبناءا عميو يمكف أف نضع الشكؿ التوضيحي رقـ( )1/2عف الفرؽ والعالقة بيف الرعاية الصحية
والرعاية الطبية:

 - 1المرجع نفسه،ص. 41
 - 2فرٌد كورتل" ،تسويق الخدمات"  ،كنوز المعرفة للنشر ،األردن ،2008 ،ص .319
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الفصل الثاني:

الصحية
الجودة في المؤسسات
ّ
الطبية
الصحية والرعاية
الشكل رقم ( :)1/2العالقة بين الرعاية
ّ
ّ
الرعاٌة الصحٌّة

إجراءات وقائٌة فً
المجتمع

رعاٌة طبٌّة  :خدمات
صح ٌّة وقائٌة عالجٌة
حدوث المرض

تأهٌل المرٌض بعد
العالج
الحاجة إلى التأىيؿ

عدـ حدوث المرض

الشفاء من
المرض

المصدر :مف إعداد الطالبتيف.

مف خالؿ ما سبؽ نجد أف الفرؽ بيف الرعاية الصحية والرعاية الطبية ،يتمثؿ في أف خدمات
الرعاية الطبية موجية لفرد واحد ،بينما الرعاية الصحية موجية لممجتمع بصفة

عامة ،قصد رفع

مستواىـ الصحي ،أو مقاومة انتشار األمراض بينيـ ،وعميو فإف أي خدمة صحية موجية إلى فرد
معيف بصفة مباشرة تعتبر مف خدمات الرعاية الطبية حتى ولو كانت خدمة وقائية ،وكمثاؿ عمى
ذلؾ ،قد يتوجو شخص ما مصاب بمرض معيف إلى مؤسسة صحية ليعالج ىذا المرض ،فإف
الخدمة الصحية المقدمة لو تدخؿ في نطاؽ الرعاية الطبية ،أما إذا ما قامت و ازرة الصحة بحممة
لتوعية األفراد بخطورة نفس المرض وكيفية الوقاية منو ،فإف ىذه الخدمة تدخؿ ضمف إطار الرعاية
الصحية لممجتمع ،وال تقتصر الرعاية الطبية عمى تقديـ خدمات عالجية فقط وانما تقدـ خدمات
وقائية ىامة ،فالطبيب الذي يعالج ىذا الشخص المريض ،يمكف أف يقدـ لو نصائح وقائية لتجنب
تفاقـ وتطور المرض ،أو حتى نصائح عف أمراض أخرى ،فيي خدمات طبية ماداـ المقصود بيا
فرد بذاتو.
الصحية
الفرع الثالث :تعريف الخدمات
ّ
يعد مفيوـ الخدمة الصحية نابع أساسا مف المفيوـ العاـ لمخدمات ،ذلؾ أف الخدمة تتمثؿ في
كونيا تتصؼ بخصائص عديدة تنفرد بيا عف السمعة ،فمفيوـ الخدمة يكمف في أنيا منتج غير
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الصحية
الجودة في المؤسسات
الفصل الثاني:
ّ
ممموس يقد ـ منافع لممستيمؾ نتيجة استخداـ جيد بشري أو آلي ،وال ينتج عف تمؾ المنافع حيازة
شيء مادي ممموس ،وبناءا عمى ذلؾ أعطيت عدة تعاريؼ لمخدمة الصحية نذكر منيا ما يمي:
عرفت الخدمة الصحية عمى أنيا ":أوجو النشاط غير الممموسة التي تقدـ لممستيمؾ
(المريض)  ،والتي تيدؼ أساسا إلى إشباع حاجاتو ورغباتو ،أي تيدؼ إلى تحسيف الصحة وزيادة
فرص الشفاء والتقميؿ مف القمؽ الذي يساور المستيمؾ (المريض) ،والتحرر مف المرض والسعي
نحو السالمة الجسمانية والعقمية واالجتماعية...الخ ،يتـ الحصوؿ عمييا مف المؤسسات الصحية،
سواء كانت عامة أو خاصة.

()1

اعتبر ىذا التعريؼ الخدمات الصحية نشاط غير ممموس ،تقدـ مف طرؼ المؤسسات الصحية
ػ التي قد تكوف عامة أو خاصة ػ إلى المستيمؾ (المريض) إلشباع حاجاتو مف تحسيف لصحتو أو
شفائو مف المرض ،واعتبر الخدمات الصحية وسيمة لموصوؿ إلى السالمة الجسمانية والعقمية
واالجتماعية.
كما يمكف تعريؼ الخدمة الصحية عمى أنيا " :جميع الخدمات التي يقدميا القطاع الصحي
عمى مستوى الدولة ،سواء كانت عالجية موجية لمفرد ،أو وقائية موجية لممجتمع والبيئة
أو إنتاجية مثؿ إنتاج األدوية واألجيزة الطبية وغيرىا ،بيدؼ رفع المستوى الصحي لألفراد
()2

وعالجيـ ووقايتيـ مف األمراض".

تناوؿ ىذا التعريؼ الخدمات الصحية بمفيوـ واسع ،مصنفا إياىا إلى ثالث مجموعات
(خدمات عالجية ،خدمات وقائية ،خدمات إنتاجية) ،ىدفيا رفع المستوى الصحي لألفراد باعتبارىا
خدمات يقدميا القطاع الصحي عمى مستوى الدولة.
تعرؼ الخدمة الصحية كذلؾ عمى أنيا ":الخدمات العالجية أو اإلستشفائية ،أو التشخيصية
التي يقدميا أحد أعضاء الفريؽ الطبي إلى فرد واحد أو أكثر مف أفراد المجتمع ،مثؿ معالجة
 -1زكً خلٌل المساعد  ،مرجع سبق ذكره ،ص ( ،291بتصرّ ف).
 - 2عدمان مرٌزق ،مرجع سبق ذكره ،ص.19
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الصحية
الجودة في المؤسسات
الفصل الثاني:
ّ
الطبيب لشخص مريض سواء كاف ذلؾ في مركزه الصحي الخاص ،أو في مؤسسة صحية
عمومية ،أو العناية التمريضية التي يقدميا طاقـ التمريض ،أو التحاليؿ المخبرية التشخيصية التي
يقدميا فنيو المختبر لشخص ما ،أو لعدة أشخاص ،غير أف الرعاية الطبية (الخدمات الصحية) قد
تقدـ رعاية صحية وقائية ،كأف يقد ـ الطبيب المعالج لشخص ما معمومات حوؿ مرض ما وطرؽ
انتشاره ،وكيفية الوقاية منو ،لتجنب الوقوع فيو مستقبال ،وبذلؾ يقوـ الطبيب بدور الرعاية الصحية
()1

إلى جانب الرعاية الطبية ".

مف خالؿ ىذا التعريؼ نجد أف الخدمات الصحية تكوف إما خدمات عالجية ،أو استشفائية
أو تشخيصية أي أنيا تشمؿ كؿ الخدمات الصحية التي يؤدييا فرد مف الفريؽ الطبي إلى فرد مف
المجتمع ،وتتضمف فحوص المريض وتشخيص مرضو ،تقديـ الدواء الالزـ لعالجو والغذاء الجيد
والمالئـ لحالتو ،وحسف معاممة القوى العاممة الطبية لو ،لمساعدتو عمى استعادة صحتو ومعالجة
أية مشكمة تعترض راحتو النفسية والجسمية داخؿ المؤسسة الصحية.
وىناؾ مف استخدـ مصطمح المنتج الصحي لمتعبير عف الخدمة الصحية ،واعتبره ":مزيج
متكامؿ مف العناصر المادية الممموسة وغير الممموسة ،التي تحقؽ إشباع وارضاء معيف
لممستيمؾ(المريض)  ،ومف أمثمة ذلؾ الخدمات الوقائية ،خدمات الفحص والتشخيص ،خدمات
()2

الجراحة والعالج...الخ.

ولكف باعتبار عدـ الممموسية الصفة الغالبة عمى الخدمات الصحية ،وأف اليدؼ األساسي الذي
يرغب المستيمؾ (المريض) في الحصوؿ عميو( الشفاء ،الفحص...الخ) ،يفضؿ استخداـ مصطمح
الخدمة الصحية.

 - 1عصمانً سفٌان ،مرجع سبق ذكره ،ص.38
 - 2مدكور فوزي "،تسويق الخدمات الصح ّية" ،التراك للنشر والتوزٌع ،مصر ،1998 ،ص.198
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الصحية
الجودة في المؤسسات
ّ

الفصل الثاني:

الصحية
المطمب الثاني :خصائص الخدمات
ّ

تتمتع الخدمات الصحية عمى غرار باقي الخدمات بمجموعة مف الخصائص تميزىا عف
المنتجات الممموسة ،تتمثؿ في الالممموسية أي عدـ إمكانية مشاىدتيا أو لمسيا ،وتالزميتيا وتعني
درجة الترابط بيف الخدمة الصحية ذاتيا ومقدميا ،عدـ التماثؿ ،أي عدـ قدرة الطبيب عمى تقديـ
خدمات متماثمة ومتجانسة عمى الدواـ ،والفناء والتالشي ،أي عدـ القدرة عمى تخزيف الخدمة
الصحية لمدة مف الزمف ،وعدـ التممؾ.

*

إضافة إلى الخصائص السابقة ،يمكف أف نخص الخدمات الصحية بمجموعة مف الخصائص
التالية:
 عدـ تجانس الخدمات الصحية :توجو الخدمات الصحية إلى عدد مف األفراد ،يختمفوف في
طبيعتيـ وأمراضيـ وخصائصيـ النفسية ،فالخدمة الصحية تتنوع مف فرد إلى آخر وحتى
()1

بالنسبة لمفرد الواحد.

 عدـ القدرة عمى التنبؤ بالطمب :ال يمكف التنبؤ وبأي درجة مف الدقة ما سيكوف عميو الطمب
عمى الخدمة الصحية ،فقد تظير حاالت فيروسية ،حوادث خطيرة ،كوارث طبيعية أو
()2

صراعات مسمحة تجعؿ التخطيط شيء يصعب تحقيقو.

 الممموسية الخدمة الصحية :وىذا ما يستوجب ضرورة وجود اتصاؿ مباشر بيف مقدـ
الخدمة (الطاقـ الطبي) ،والمستيمؾ(المريض) حتى تتحقؽ االستفادة الكمية مف ىذه
()3

الخدمات.

 عدـ التوافؽ بيف توقعات المستيمؾ (المريض) والخدمة الصحية المقدمة لو ،فقد يضع
مريض معيف توقعات حوؿ ما يحصؿ عميو مف خدمة صحية ،ولكف الجانب الجسدي

*  -أنظر خصائص الخدمة ،المبحث األول ،الفصل األول.
 - 1عدمان مرٌزق ،مرجع سبق ذكره ،ص.20
-- 2نظام موسى سوٌدان ،مرجع سبق ذكره ،ص.240
 - 3عدمان مرٌزق ،مرجع سبق ذكره ،ص .20
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الصحية
الجودة في المؤسسات
الفصل الثاني:
ّ
والنفسي أي المميزات النفسية ،تعتبر خارج نطاؽ تحكـ الطبيب ،كما ليا تأثير عمى نتيجة
()1

الخدمة الصحية المقدمة ،فإف نفسية المريض تحدد كيؼ يتـ استيعابيا.

 الخدمات الصحية غير قابمة لمتأجيؿ :تتطمب الخدمات الصحية في غالبيتيا السرعة في
تقديميا ،فاإلصابة بمرض معيف يقتضي سرعة عالجو عند ظيور األعراض ،ويترتب عمى
()2

ىذه الخاصية بعديف أساسييف ىما:

أ -البعد المكاني :والذي يقضي بضرورة انتشار منافذ تقديـ الخدمات الصحية في األماكف
المختمفة التي يتواجد فييا األفراد ،بمعنى آخر ضرورة اتباع سياسة التغطية الشاممة لممناطؽ
الجغرافية المختمفة.
ب -البعد الزماني :والذي يقضي بضرورة تقديـ الخدمات الصحية في الوقت الذي يحتاج إلييا
(عند ظيور الحاجة إلييا) ،سواء كانت خدمات عالجية ،أو وقائية ،فتأجيميا يترتب عميو أضرار
بالغة.
()3

إضافة إلى الخصائص السابقة ،يمكف أف نذكر الخصائص التالية لمخدمات الصحية:

 تتميز الخدمات الصحي ة أنيا خدمات عامة أي موجية إلى كافة أفراد المجتمع ،اليدؼ مف
تقديميا ىو تحقيؽ منفعة عامة لمختمؼ المستيمكيف (المرضى).
 تتميز الخدمات الصحية بكونيا يجب أف تكوف عمى درجة عالية مف الجودة ،فيي مرتبطة
بحياة الفرد وشفائو.
 في مؤسسات األعماؿ ،تكوف قوة القرار بيد شخص واحد أو مجموعة مف األشخاص
يمثموف اإلدارة ،في حيف تتنوع قوة القرار في المؤسسة الصحية بيف اإلدارة ومجموعة
األطباء.
 صعوبة تحديد وتقييـ جودة الخدمات الصحية.
 - 1نظام موسى سوٌدان ،مرجع سبق ذكره ،ص .239
- 2عدمان مرٌزق ،مرجع سبق ذكره ،ص.22
 - 3فرٌد كورتر ،مرجع سبق ذكره ،ص ص.317-315 :
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الصحية
الجودة في المؤسسات
الفصل الثاني:
ّ
 تتكوف الخدمة الصحية مف عناصر يكمؿ بعضيا البعض.
 تستيمؾ الخدمات الصحية وقت إنتاجيا ،إذ ال تظير الخدمة الصحية إال عند حضور
المستيمؾ (المريض) عندىا يمكف أف يقوـ الطبيب بتقديـ الخدمة الصحية لو.
 مساىمة المستيمؾ (المريض) في عممية تقديـ الخدمة الصحية.
كما يمكف ذكر الخصائص االقتصادية لمخدمة الصحية فيما يمي:
وذلؾ مف خالؿ التطرؽ إلى الخصائص المتعمقة بجانب العرض والطمب عمى الخدمات الصحية.
الصحية:
أ – الخصائص التي تقتصر عمى جانب الطمب عمى الخدمات
ّ
 - الخدمات الصحية خدمات جماعية :فالخدمات الجماعية ىي تمؾ التي تقدـ منافع لكؿ
أفراد المجتمع وليس لمفرد الواحد الذي يستفيد منيا ،وىذا ما ينطبؽ عمى الخدمات الصحية
إذ أف تحسيف صحة الفرد ال يفيده وحده فقط ،ولكنو يفيد أسرتو وكؿ شخص يحيط بو ،وىو
ما يطمؽ عميو بآثار االنتشارات الخارجية الموجبة لمخدمات الصحية ،وليذا يكوف مف المفيد
()1

اقتصاديا تقديـ دعـ ليذه الخدمات.

 الطمب عمى الخدمات الصحية طمب مشتؽ :حيث يطمؽ اصطالح الطمب المشتؽ عادة
عمى المنتجات التي ال تطمب لالستيالؾ المباشر ،ولكنيا تستخدـ في صناعة منتجات
أخرى مف أجؿ االستيالؾ النيائي ،وكذا فإف الطمب عمى ىذه المنتجات يعتمد عمى
المنتجات التي تساعد عمى إنتاجيا ،فإذا اعتبرنا الخدمات الصحية مدخالت إلنتاج الصحة
()2

يكوف الطمب عمى الخدمات الصحية طمبا مشتقا مف الطمب عمى الصحة ككؿ.

 - الخدمات الصحية تمثؿ ضغطا بالنسبة لممستيمؾ (المريض) :حيث يعد تمقي الخدمة
الصحية مف طرؼ المستيمؾ (المريض) أم ار ضروريا لتخميصو مف آالـ مرض معيف حيث

 - 1عدمان مرٌزق ،مرجع سبق ذكره ،ص.22
 - 2مدكور فوزي ،مرجع سبق ذكره ،ص .189
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الصحية
الجودة في المؤسسات
الفصل الثاني:
ّ
أف دخوؿ المريض إلى غرفة العمميات إلجراء جراحة ،قد يكوف أم ار غير مستحب ولكنو
()1

ضروري لتخميصو مف آالمو واستعادتو لصحتو.
ب – الخصائص التي تتعمّق بجانب العرض:

 تخضع أسواؽ الخدمات الصحية إلى جانب كبير مف التدخؿ والتنظيـ الحكومي :حيث
تؤثر القوانيف الحكومية عمى عمؿ المؤسسات الصحية ،ويتعمؽ األمر بتحديد منيج عمميا
والقواعد المينية في مجاؿ تقديـ الخدمات الصحية ،كما يالحظ امتالؾ الحكومات ألغمب
()2

المؤسسات الصحية.

 انخفاض مرونة عرض الخدمات الصحية في األجؿ القصير :حيث يتسـ عرض الخدمات
الصحية بانخفاض المرونة في األجؿ القصير ،وذلؾ ألف بناء المؤسسات الصحية
عديدة ،ومف ثـ

وتجييزىا ،باإلضافة إلى تكويف األطباء والمينييف يحتاج إلى سنوات

فإف العرض غير المرف لبعض مدخالت إنتاج الخدمات الصحية في األجؿ القصير ،وعميو
()3

ىذا ما يجعؿ عرض الخدمات الصحية غير مرف في األجؿ القصير.

 كثافة استخداـ عنصر العمؿ :حيث يواجو المستيمؾ (المريض) عددا مف فئات الييئة
الطبية المختمفة أثناء تواجده في المؤسسة الصحية ،فيتعامؿ مع األطباء ،الممرضيف
()4

والموظفيف واإلدارييف...الخ.

كما أف تقديـ الخدمات الصحية بشكؿ كافي بمستوى جودة عالية مف أىـ خصائص الخدمات
()5

الصحية ،أي أنو يجب أف تتوفر فييا الكفاية الكمية والكفاية النوعية:

 الكفاية الكمية :والتي تعني توفير الخدمات الصحية بحجـ كافي يتناسب مع عدد األفراد
وىذا يشمؿ:
 - 1عدمان مرٌزق ،مرجع سبق ذكره،ص .23
 - 2فرٌد كورتر ،مرجع سبق ذكره ،ص  ( ،315بتصرّف).
 - 3عدمان مرٌزق ،مرجع سبق ذكره ،ص .23
 - 4نظام موسى سوٌدان  ،مرجع سبق ذكره ،ص .240
 - 5طلعت الدمرداش إبراهٌم ،مرجع سبق ذكره ،ص ص.40-39 :
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الصحية
الجودة في المؤسسات
الفصل الثاني:
ّ
 توفير عدد كافي مف الموارد البشرية الطبية (أطباء ،ممرضيف ،فنيي مختبرات ،وغيرىـ مفالمساعديف).
 توفير عدد كافي مف المؤسسات الصحية التي تقدـ الخدمات الصحية (مستشفياتومختبرات...الخ) ،عمى أف يكوف ىناؾ عدالة ومساواة في توزيعيا بيف مختمؼ المناطؽ.
 توفير الخدمات الصحية في جميع األوقات ،وىذا يعني ضرورة توفر أعضاء الفريؽ الطبيمدة أربعة وعشريف ساعة.
 توفير أساليب ووسائؿ التثقيؼ الصحي بيف أفراد المجتمع ،لتعريفيـ بوسائؿ الرعاية الصحيةوالخدمات التي تقدميا.
 يجب وضع النظـ المالية واإلدارية الكفيمة بتوفير الخدمات الصحية لألفراد والسعي لتأميفالصحي الشامؿ لكافة األفراد.
 الكفاية النوعية :ال يكفي لتوفير الرعاية الطبية زيادة عدد وأعضاء الفرؽ الطبية
والمؤسسات الصحية فحسب ،بؿ يجب أيضا توفير ظروؼ رفيعة المستوى لمعمؿ الصحي،
وىذا يشمؿ:
 وضع معايير وأسس تحدد المستوى المطموب والواجب توفيره في كؿ عضو مف أعضاء الفرؽالطبي ،والمعدات واألجيزة ،ووسائؿ التشخي ص والعالج ،كما يجب أف تضع ىذه المعايير لجنة
عميا مف ذوي االختصاص والخبرة في مجاالت الرعاية الطبية المختمفة ،وال يسمح ألي كاف سواء
كاف طبيبا أو ممرضا أو مؤسسة صحية أف تمارس مينة تقديـ الخدمات الصحية إال إذا توافرت
فييا ىذه المعايير.
 -العمؿ عمى رفع كفاءة وحسف تدريب أعضاء الفرؽ الطبية ،سواء كاف طبيبا عاما

أو

اختصاصيا أو ممرضا ،وىذا مف خالؿ وضع برامج عممية لرفع مستواىـ العممي واالطالع عمى
أحدث االكتشافات الطبية.
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الفصل الثاني:

الصحية
المطمب الثالث :مستويات وأنواع الخدمات
ّ

الصحية
الجودة في المؤسسات
ّ

سنتطرؽ في ىذا المطمب إلى مستويات الخدمة الصحية ،ومختمؼ التصنيفات التي قدمت عنيا.
الصحية
الفرع األول :مستويات الخدمة
ّ
تقوـ المؤسسات الصحية بتقديـ مجموعة مف المنافع لممستيمكيف (المرضى) تتضمف تسميـ
الخدمة الجوىر أو الخدمة األساسية ،إضافة إلى العديد مف الخدمات األخرى التي ترتبط بأنشطتيا
والتي تسمى بالخدمات التكميمية الداعمة لمخدمة الجوىر *،ومجموع ىذه الخدمات يطمؽ عمييا
بزىرة الخدمة الصحية والشكؿ رقـ ( )2/2يوضح مستويات الخدمة الصحية.

* أنظر مستوٌات الخدمة ،الفصل األول.
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الصحية
الجودة في المؤسسات
الفصل الثاني:
ّ
الصحية)
الصحية (زهرة الخدمة
الشكل رقم ( :)2/2مستويات الخدمة
ّ
ّ
معلومات
عن
الخدمات
الصحٌّة

تقدٌم استشارات حول
الخدمات الصحٌّة

أعطاء مواعٌد
للمرضى

المنفعة األساسٌة
(ما ٌرٌده
المرٌض)

الضٌافة
رعاٌة
المرٌض

معالجة الشكاوي
ومقترحات المرضى
حماٌة
ممتلكات
المرٌض

المصدر :مف إعداد الطالبتيف ،باالعتماد عمى :بشير العالؽ ،حميد عبد النبي الطائي ،مرجع
سبؽ ذكره ،ص.75
مف خالؿ الشكؿ نجد أف ىناؾ مستوييف لمخدمة الصحية،المستوى األوؿ يمثؿ الخدمة
األساسية والتي تعني جوىر الخدمة الصحية أي ما يريده المستيمؾ (المريض) ،أما المستوى
الثاني يمثؿ الخدمات الصحية الثانوية ،وىي مجموعة مف الخدمات التكميمية التي تقدميا
المؤسسات الصحية تكوف مرافقة لمخدمة الجوىر ،وىي تختمؼ مف مؤسسة صحية إلى

أخرى،

فمثال قد نجد مؤسسة صحية تقدـ معمومات عف الخدمات الصحية وكيفية الحصوؿ عمييا ،إعطاء
مواعيد لممستيمكيف (المرضى) ،الضيافة ورعاية المستيمكيف (المرضى) ،حماية ممتمكاتيـ ،معالجة
شكاوييـ ومقترحاتيـ وتقديـ استشارات حوؿ الخدمات الصحية بناءا عمى حاجات المستيمكيف
(المرضى) ...الخ.



 أنظر مستوٌات الخدمة ،الفصل األول.
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الصحية
الجودة في المؤسسات
الفصل الثاني:
ّ
كما أف ىناؾ مف يرى أف مستويات الخدمة الصحية تكوف في ثالث مستويات ىي المنفعة
الجوىر ،المنافع غير الممموسة والمنافع الممموسة ،ومجموع ىذه الخدمات يطمؽ عمييا حزمة منافع
الخدمة الصحية ،والشكؿ رقـ ( )3/2يوضح ذلؾ.
الصحية
الشكل رقم ( :)3/2حزمة منافع الخدمة
ّ
المنافع الملموسة
موقع مبنى المؤسسة الصحٌّة

مظهر موظفً المؤسسة

المنافع غٌر الملموسة

(إدارٌٌن،أطباء ،ممرضٌن)

االعتمادٌة
الثقة والتأكٌد

مظهر مبنى المؤسسة الصحٌّة

المنفعة
الجوهرٌة
(ما ٌرٌده
المرٌض)
التعاطف

االستجابة

دٌكورات المؤسسة الصحٌّة

المصدر :نظاـ موسى سويداف ،مرجع سبؽ ذكره ،ص .243
()1

تتمثؿ ىذه المستويات فيما يمي:

 المنفعة الجوهر :وىي الحصيمة التي يرجوىا المستيمؾ (المريض) مف الخدمات الصحية التييتمقاىا.
 المنافع غير الممموسة :وتعبر عف نوعية التفاعؿ الذي يحدث بيف المستيمؾ (المريض)وطاقـ المؤسسة الصحية (أطباء ،ممرضيف...الخ).
 المنافع الممموسة :وتتمثؿ في األجيزة التكنولوجية المستخدمة ،توفر وسائؿ الراحة ،توفرالموظفيف لرعاية المستيمكيف (المرضى) ،مبنى المؤسسة الصحية و مظيرىا وموقعيا...الخ.
 - 1المرجع نفسه ،ص ص.244-243:
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الصحية
الجودة في المؤسسات
ّ

الفصل الثاني:

الصحية
الفرع الثاني :أنواع الخدمات
ّ

ىناؾ عدة أنواع لمخدمات الصحية تدخؿ ضمف تصنيفات مختمفة ،نذكر منيا ما يمي:
- 1حسب وظائفها:
تصنؼ الخدمات الصحية حسب الوظيفة التي تؤدييا إلى ثالث مجموعات أساسية ىي خدمات
عالجية ،وقائية ،إنتاجية نذكرىا فيما يمي:

()1

أ -خدمات عالجية :موجية لمفرد ترتبط بجميع الخدمات الصحية لمختمؼ التخصصات ،عمى
مستوى المؤسسات الصحية ،باإلضافة إلى الخدمات المساعدة المتمثمة في األشعة ،التحاليؿ إلى
جانب خدمات التغذية والنظافة ،وخدمات اإلدارة وغيرىا.
ب -خدمات وقائية :تعمؿ ىذه الخدمات عمى تسييؿ أداء الخدمات العالجية ،فيي مدعمة
ليا ،ويتمثؿ دورىا في حماية المجتمع والبيئة مف األمراض المعدية واألوبئة.
ج -خدمات إنتاجية :وتتضمف إنتاج األمصاؿ ،المقاحات ،كما تتضمف إنتاج األدوية ،العتاد
واألجيزة الطبية األخرى.
()2

الصحية كذلك إلى:
 - 2كما تص ّنف الخدمات
ّ

صحية مرتبطة بصحة الفرد :وتتعمؽ بتشخيص العالج وتؤدى عبر األقساـ اآلتية:
أ -خدمات
ّ

قسـ األمراض الداخمية ،قسـ األمراض الجراحية ،قسـ األطفاؿ ،قسـ التوليد وأمراض النساء ،قسـ
أمراض الرأس ،قسـ العالج الطبيعي(المعالجة الفيزيائية) ،قسـ التخدير ،اإلنعاش وقسـ اإلسعاؼ
والطوارئ ،قسـ المختبر وقسـ األشعة.
صحية مساعدة :تشمؿ كؿ ما يتعمؽ بالرعاية السريرية داخؿ المؤسسة الصحية
ب -خدمات
ّ
(المستشفى) ،ويندرج ضمنيا خدمات التمريض ،خدمات الصيدلة.
 - 1عدمان مرٌزق ،مرجع سبق ذكره ،ص .20
 - 2فرٌد كورتل ،مرجع سبق ذكره ،ص ص.319-318 :
- 70 -

الصحية
الجودة في المؤسسات
الفصل الثاني:
ّ
الصحية :تيدؼ إلى تعزيز المستوى الصحي لألفراد والجماعات بالجوانب الجسدية
ج -الرعاية
ّ
والنفسية والعقمية ،والذىنية ،واالجتماعية كافة.

الصحية البيئية (صحة المجتمع) :وترتبط بالحماية مف األوبئة ،األمراض المعدية
د -الخدمات
ّ

والتدىور الصحي الناتج عف سموؾ األفراد وأنشطة المؤسسات ،وىي خدمات صحية وقائية تقي

الفرد مف األمراض كالمقاحات ،وخدمات الرقابة الصحية عمى متاجر الغذاء ،خدمات مكافحة
الحشرات الضارة ،إضافة إلى خدمات اإلعالـ ونشر الوعي الصحي.
الصحية:
 – 3حسب مستويات الخدمات
ّ
()1

تصنؼ الخدمات الصحية حسب مستوياتيا إلى:

أ -الخدمات األساسية :وتشمؿ الخدمات الوقائية والعمميات الجراحية والعالج ،وأقساـ
الطوارئ ،بنؾ الدـ ،العالج الطبيعي ،الصيدلة ،رعاية األطفاؿ المبتسريف (األطفاؿ المولودوف قبؿ
الوقت) ،وعالج الجياز التنفسي ،العناية المركزة ،التصوير باألشعة اإللكترونية ،الخدمات النفسية
لمطوارئ ،خدمات إعادة التأىيؿ ،خدمات اجتماعية ،العالج الميني ،العالج باألشعة وقسـ جراحة
القمب واإلنعاش ،زراعة األعضاء خدمات التدريب والتعميـ الصحي...الخ.
ب -الخدمات المساعدة :وتشمؿ الخدمات التي تقدميا المؤسسات الصحية عند إقامة المريض
كالمبيت والغذاء ،والخدمات التي تؤدييا اآلالت واألدوات المستخدمة في تسييؿ عممية التشخيص
والعالج ،باإلضافة إلى الوسائؿ المستخدمة في خدمات الوقاية.
الصحية:
 – 4حسب المستفيدين من الخدمات
ّ
يمكف تصنيؼ الخدمات الصحية حسب ىذا المعيار إلى خدمات فردية وخدمات جماعية:

 - 1زكً خلٌل المساعد ،مرجع سبق ذكره ،ص ص.295-294 :
 - 2عصمانً سفٌان ،مرجع سبق ذكره ،ص .41
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()2

الصحية
الجودة في المؤسسات
الفصل الثاني:
ّ
أ -خدمات فردية :وىي تمؾ الخدمات التي يستفيد منيا شخص واحد دوف أف تكوف لو عالقة بأي
جية أو مؤسسة صحية معينة ،كأف يتوجو شخص مريض إلى إحدى المؤسسات الصحية
لمحصوؿ عمى المعالجة.
ب -خدمات جماعية أو منظمة :ىي تمؾ الخدمات التي يستفيد منيا عدد مف األفراد ينتموف إلى
مؤسسة واحدة ،مثؿ الخدمات التي تقدميا المؤسسات لعماليا ،سواء عف طريؽ تعييف طبيب في
تمؾ المؤسسة أو التعاقد مع أطباء ومؤسسات صحية لمعالجة عماؿ تمؾ المؤسسة وفؽ اتفاؽ
معيف.
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الفصل الثاني:

الصحية
المبحث الثاني :تقييم الجودة في الخدمات
ّ

الصحية
الجودة في المؤسسات
ّ

تمعب جودة الخدمات الصحية دو ار ميما في تصميـ الخدمات الصحية وتقديميا ،فيي ذات
أىمية كبيرة لكؿ مف مقدميا (المؤسسات الصحية) ومستيمكييا (المرضى) ،نظ ار لتعمقيا بصحة
اإلنساف كما أف تحقيؽ الجودة في الخدمات الصحية بشكؿ مستمر يضمف نجاح المؤسسة
الصحية عمى المدى الطويؿ ،رغـ أف ىناؾ مف يرى أف الجودة العالية تحتاج إلى وقت أكبر
وتكاليؼ أكثر ،ميارات بشرية متنوعة ،مستمزمات طبية أفضؿ وادارة فعالة إال أف الجودة العالية
يمكف أف تؤدي في النياية إلى تخفيض التكاليؼ نظ ار لمخسائر التي تتحمميا المؤسسات الصحية
جراء أداء أقؿ جودة ،وقد تبمور ىذا االىتماـ بجودة الخدمات الصحية بقياـ الباحثيف في ىذا
المجاؿ بتحديد أبعادىا وىذه األبعاد تعد بمثابة مؤشرات لتقييـ مستوى جودة الخدمات الصحية،
وسنتطرؽ في ىذا المبحث إلى مفيوـ جودة الخدمات الصحية ،أبعادىا ،العناصر المؤثرة في
تحقيقيا ،ثـ نتناوؿ مختمؼ المداخؿ في تقييميا ،لنختـ بذكر متطمبات تقييميا في المؤسسات
الصحية.

الصحية
المطمب األول :مفهوم جودة الخدمات
ّ
لقد أصبح موضوع جودة الخدمات الصحية مف المواضيع األكثر طرحا واىتماما مف قبؿ
()1

الباحثيف واإلدارييف والمستيمكيف (المرضى) ،وذلؾ لألسباب التالية:

 التصاعد المستمر لكمفة إنتاج الخدمات الصحية ،وبالتالي تصاعد السعر المدفوع لقاء ىذه
الخدمات ،مما سيجعؿ موضوع تقييـ الجودة والتأكد منيا محؿ اىتماـ متزايد مف قبؿ
األطراؼ الدافعة ليذه الكمفة (غالبا ما تكوف جيات حكومية).
 تنامي درجة وعي المستيمكيف (المرضى) ،وادراكيـ لحقوقيـ وتزايد مستوى توقعيـ لما يمكف
أف تقدمو الخدمات الصحية.
 -1فرٌد توفٌق نصٌرات " ،إدارة المستشفيات" ،دار إثراء ،األردن ،2008 ،ص .384
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الصحية
الجودة في المؤسسات
الفصل الثاني:
ّ
 أف الخمؿ واألخطاء في جودة الخدمات الصحية غير مقبوؿ ،إذ تتعدى آثاره الضرر المادي
إلى الضرر الجسدي والنفسي ،وضرورة التطمع إلى ممارسة طبية خالية مف العيوب.
الصحية
الفرع األول :تعريف جودة الخدمات
ّ
حيث تعتبر جودة الخدمات الصحية كمفيوـ مف أعقد المفاىيـ ،سواء مف حيث التعريؼ
أو التقييـ ،فيناؾ مف يرى أنيا تحقيؽ الحد األقصى مف النتائج اإليجابية التي تتعمؽ بمستوى
()1

الخدمات الصحية المقدمة.

ومف بيف المحاوالت التي قدمت أيضا في أعطاء مفيوـ لجودة الخدمات الصحية ،التعريؼ الذي
قدمو ) )Donabedion, 1980الذي حدد فيو ثالث مكونات لجودة الخدمات الصحية وىي:

()2

 المكونات الفنية (الرعاية الفنية) :والتي تعني درجة حسف تطبيؽ العموـ والمعارؼ الطبية
ألغراض تشخيص ومعالجة المشاكؿ الصحية.
 المكونات المرتبطة بالعالقات الشخصية (فف الرعاية) :وتشير إلى االستجابة لحاجات
وتوقعات المستيمكيف (المرضى) ،المعاممة الودية ،واالىتماـ مف قبؿ مقدمي الخدمات
الصحية عند تعامميـ وتفاعميـ مع المستيمكيف (المرضى).
 المكونات البيئية والييكمية :وتشير إلى البيئة الكمية التي يتـ ضمنيا تقديـ الخدمات
الصحية ،ويتضمف ذلؾ جاذبية المؤسسة الصحية ،مدى توفر مستمزمات الراحة واالطمئناف
لممستيمكيف (المرضى) ،في ىذه المؤسسة ،والخصائص الييكمية والتنظيمية ليا.
مف خالؿ ىذا التعريؼ ،نجد أنو اعتبر الجودة في الخدمات الصحية ىي نتاج مجموعة مف
المكونات (مكونات جودة الخدمات الصحية)  ،ترتبط أساسا بحسف تطبيؽ العموـ والمعارؼ الطبية
مف أجؿ تشخيص ومعالجة األمراض ،باإلضافة إلى معرفة حاجات وتوقعات المستيمكيف
(المرضى) ،وتمبيتيا دوف إغفاؿ عامؿ المعاممة الودية واالىتماـ بيـ مف قبؿ مقدمي الخدمات
 -1هٌو كوش ،ترجمة طالل بن عاٌد األحمدي "،تطبيق إدارة الجودة الشاملة في الرعاية الصح ّية وضمان استمرار االلتزام
بها" ،المكتبة الوطنٌة ،المملكة العربٌة السعودٌة ،ص .19
 - 2فرٌد توفٌق نصٌرات " ،إدارة المستشفيات" ،مرجع سبق ذكره ،ص .388
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الفصل الثاني:
الصحية ،سواء كانوا أطباء أو ممرضيف أو إدارييف

الصحية
الجودة في المؤسسات
ّ
أو فنيي مختبر ،وحسف تفاعميـ مع

المستيمكيف ،وفي األخير أكد التعريؼ أف مف بيف مكونات جودة الخدمات الصحية البيئة الكمية
التي يتـ فييا تقديـ ىذه الخدمات الصحية ،وىي متعمقة بكؿ ما مف شأنو توفير الراحة
لممستيمكيف(المرضى)،

بدءا

باألشياء

المادية

(مبنى

الصحية،

المؤسسة

التكنولوجيا

المستخدمة...الخ).إلى الييكؿ التنظيمي المتبع.
في حيف اعتبر آخروف أف جودة الخدمات الصحية ىي تعظيـ رضا المستيمؾ
(المريض) ،أوال وأخي ار بغض النظر عف ما إذا كانت المؤسسات الصحية قد حققت الربح
()1

أو الخسارة في تطبيقيا ألنظمة وفعاليات الخدمات الصحية.

حيث اعتبر ىذا التعريؼ أف تعظيـ الرضا لدى المستيمؾ (المريض) ،ىو أساس جودة الخدمات
الصحية واليدؼ األوؿ ليا ،بغض النظر عف ما إذا كانت المؤسسات الصحية التي تقدـ ىذه
الخدمات قد حققت ربحا أو خسارة نتيجة لذلؾ ،فرضا المستيمؾ (المريض) ىو اليدؼ األسمى ليا
إذا ما أرادت تحقيؽ الجودة في خدماتيا الصحية.
وىو نفس االتجاه الذي ذىب إليو تعريؼ آخر قدـ عف جودة الخدمات الصحية ،الذي اعتبرىا
()2

التجاوب المستمر مع حاجات المستيمؾ (المريض) ومتطمباتو.

فمعرفة حاجات ومتطمبات المستيمؾ (المريض) والعمؿ عمى تمبيتيا ،يحقؽ التجاوب المستمر
مف قبؿ مقدمي الخدمات الصحية مع حاجات ورغبات المستيمكيف (المرضى).
كما عرفت جودة الخدمات الصحية عمى أنيا تمؾ الدرجة التي يراىا المستيمؾ (المريض) في
()3

الخدمة الصحية المقدمة لو ،وما يمكف أف ينتج عنيا قياسا بما كاف متوقعا.

 - 1عبد الستار العلً "،تطبيقات في إدارة الجودة الشاملة" ،دار المسٌرة ،األردن ،2008 ،ص .301
 - 2هٌو كوش ،ترجمة طالل بن عاٌد األحمدي ،مرجع سبق ذكره ،ص .18
 - 3المرجع نفسه ،ص .199
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الصحية
الجودة في المؤسسات
الفصل الثاني:
ّ
ركز ىذا التعريؼ عمى اعتبار الجودة في الخدمات الصحية تكوف مف وجية نظر المريض
وبناءا عمى توقعاتو.
وفي نفس السياؽ مع شيء مف الشمولية ،قدـ تعريؼ آخر لجودة الخدمات الصحية معتب ار إياىا
المدخؿ الذي يقوي ويعزز الرضا لدى جميع األطراؼ في المؤسسة الصحية ،مف أطباء
وممرضيف ،إدارييف ومستيمكيف (مرضى) ،وكؿ المساىميف في تقديـ الخدمات الصحية بصورة
()1

أفضؿ.

فحسب ىذا التعريؼ ،تعتبر جودة الخدمات الصحية أشمؿ مف أف تكوف أو تقتصر عمى رضا
المستيمكيف (المرضى)  ،وتعظيـ ذلؾ مف خالؿ العمؿ عمى معرفة حاجاتيـ ومتطمباتيـ والسعي
نحو تمبيتيا ،مف خالؿ العوامؿ الفنية والبيئية والييكمية و العالقات الشخصية السابقة الذكر ،فيي
تتعدى ذلؾ لتصؿ إلى رضا جميع األطراؼ في المؤسسات الصحية مف أطباء وممرضيف وادارييف
وكؿ المساىميف في تقديـ الخدمات الصحية.
وفي تعريؼ ذا منظور اجتماعي ،يمكف القوؿ أف الجودة في الخدمات الصحية تعبير عف
()2

مسؤولية المؤسسة الصحية كمقدـ لمخدمات الصحية اتجاه حقوؽ المستيمكيف (المرضى).

فيذا التعريؼ يشير في مضمونو إلى المسؤولية االجتماعية التي تسعى إلييا المؤسسات
الصحية ،باعتبارىا مقدـ الخدمات الصحية لممجتمع ،بما يحقؽ التزاميا اتجاه المستيمكيف
(المرضى) ،ورعايتيـ والحفاظ عمى سالمتيـ الصحية.
ورغـ ما قدـ مف مفاىيـ حوؿ جودة الخدمات الصحية ،فإنيا كمفيوـ واسع ومعقد ،تعني أشياء
مختمفة لألطراؼ المتعددة المشاركة في تقديـ الخدمات الصحية وتمويميا واستيالكيا ،فقد تعني
لمدراء المؤسسات الصحية توظيؼ أفضؿ العناصر البشرية والتسييالت (أبنية وأجيزة ومعدات)
لتقديـ الخدمة الصحية ،وقد تعني الجودة الصحية لممستيمكيف (المرضى) تمقي خدمات صحية
 - 1عبد الستار العلً ،مرجع سبق ذكره ،ص .302
 - 2ثامر ٌاسر البكري "،تسويق الخدمات الصح ّية" ،دار الٌازوري ،األردن ،مجهول سنة النشر  ،ص .199
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الصحية
الجودة في المؤسسات
الفصل الثاني:
ّ
سريعة تتصؼ بالمودة واالحتراـ والشعور بأنيـ محور االىتماـ والتركيز مف قبؿ مقدمي ىذه
الخدمات ،كما أف جودة الخدمات الصحية مف وجية نظر األطباء قد تعني توفير وتقديـ أعمى
مستوى ممكف مف المعارؼ والميارات الطبية لخدمة مرضاىـ ،كما قد تنظر الجيات الممولة
لمخدمات الصحي ة عمى أنيا تقميؿ التكمفة بينما قد ينظر المختصوف في التسويؽ إلى جودة
()1

الخدمات الصحية مف حيث االستجابة لتوقعات ورغبات المستيمكيف (المرضى).

مف خالؿ ما سبؽ يمكف القوؿ أف جودة الخدمة الصحية تمثؿ مجموعة مف اإلجراءات
المصممة التي تيدؼ إلى تقديـ الخدمات الصحية لممستيمكيف (المرضى) ،بما مف شأنو معرفة
حاجاتيـ ومتطمباتيـ والعمؿ عمى إشباعيا مف طرؼ مقدمي ىذه الخدمات (أطباء ،ممرضيف
وفنيي مختبر ،إدارييف...الخ) الذيف يستخدموف مياراتيـ وخبراتيـ العممية والفنية وتقنيات الرعاية
الصحية المتاحة ليـ ،بما يضمف تحقيؽ أفضؿ النتائج في الوقت المناسب والمكاف المناسب وبأقؿ
كمفة ممكنة ،وىذا ما يعني أف جودة الخدمات الصحية ىي أسموب لدراسة عمميات تقديـ الخدمات
الصحية ،وتحسينيا باستمرار بما يمبي احتياجات ومتطمبات المستيمكيف (المرضى).
الصحية
الفرع الثاني :أهمية الجودة في الخدمات
ّ
يعد االىتماـ المتزايد بالجودة في الخدمات الصحية مؤخ ار مؤش ار عمى أىميتيا في القطاع
الصحي ،والذي يعتبر مف أكثر القطاعات احتياجا الستخداـ مثؿ ىذه األساليب ،وذلؾ ألىمية ىذا
()2

القطاع وكثرة المستفيديف منو والعمؿ عمى إرضائيـ ،وتتمثؿ ىذه األىمية فيما يمي:

 تساعد برامج الجودة عمى تشجيع العامميف في المؤسسات الصحية بمختمؼ مستوياتيـ عمىزيادة إنتاجيتيـ ،وحثيـ عمى تقديـ األفضؿ.
 - 1فرٌد توفٌق نصٌرات " ،إدارة المستشفيات" ،مرجع ٌبق ذكره ،ص ص .389-388:
 - 2عصمانً سفٌان  ،مرجع سبق ذكره ،ص ص.119-118 :
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الصحية
الجودة في المؤسسات
الفصل الثاني:
ّ
 تمكف إدارة المؤسسة الصحية مف التعرؼ عمى احتياجات المستيمكيف(المرضى) ،والعمؿعمى تحقيقيا مما يؤدي إلى تحسيف سمعة المؤسسة الصحية.
 تساعد في التركيز عمى المشاكؿ التي تؤثر عمى مستوى الخدمات الصحية المقدمة ،ممايؤدي إلى التوصؿ إلى طريقة منسقة ومتكاممة ،لتحديد المشاكؿ ومف ثـ تسييؿ اإلجراءات
الالزمة قبؿ أف تصبح المشاكؿ بالدرجة التي ال يمكف التعامؿ معيا.
ويمكف إضافة عناصر أخرى ألىمية الجودة ي الخدمات الصحية ،تتمثؿ فيما يمي:

()1

 تمييز الخدمات الصحية المقدمة مف طرؼ المؤسسة الصحية عف المؤسسات الصحيةاألخرى.
 تعد جودة الخدمة الصحية مؤش ار ميما في قياس مستوى الرضا المتحقؽ لدى المستيمؾ(المريض) عف الخدمات الصحية المقدمة لو.
 تساعد عمى التحسيف المستمر ،إذا ما كانت عبر إدارة متخصصة ضمف الييكؿ التنظيميلممؤسسة الصحية ،فجودة الخدمات الصحية تحقؽ الشمولية والتكاممية في األداء فالشمولية
تعني التوسع في مستوى الخدمات الصحية التي يتوقعيا المستيمكوف (المرضى) مف
الخدمات الصحية المقدمة ليـ ،بينما التكاممية تعني كوف المؤسسة الصحية نظاـ مكوف
مف أنظمة فرعية تعتمد بعضيا عمى البعض اآلخر ،ولكؿ نظاـ فرعي برامجو الخاصة إال
أنو يتكامؿ مع البرامج األخرى ،فعمى سبيؿ المثاؿ الييئة الطبية ال تستطيع ممارسة
وظائفيا الطبية السريرية مف دوف وجود التكامؿ مع الييئة
المساعدة األخرى كالمختبر واألشعة.

 - 1ثامر ٌاسرالبكري ،مرجع سبق ذكره ،ص ص.202-201 :
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التمريضية ،أو الخدمات

الفصل الثاني:

الصحية
الفرع الثالث :ضوابط عامة لجودة الخدمات
ّ

الصحية
الجودة في المؤسسات
ّ

ىناؾ مجموعة مف العوامؿ تعتبر ضوابط عامة تحدد جودة الخدمات الصحية ،تتمثؿ ىذه
()1

الضوابط فيما يمي:

- 1اإلجازة :عادة ما يجاز المينيوف الصحيوف كأفراد لمزاولة مينة ما ،مف أطباء وممرضيف
مف طرؼ القوانيف والتشريعات ،مما يسمح ليـ الدخوؿ لمميف وضماف السموؾ حسب
األخالقيات والمعايير المعتمدة ،والنقطة األىـ في نظاـ اإلجا ازت أنو يقوـ عمى افتراض أف
الشخص المؤىؿ لإلجازة سوؼ يقدـ خدمات صحية جيدة ولمدة زمنية طويمة ،ومع ذلؾ
فإف الدراسات تشير إلى اختالفات كبيرة في الجودة ،وىذا ما يبيف أف نظاـ اإلجازة قميؿ
المصداقية فيما يتعمؽ بضماف األداء الجيد.
كما أف ىناؾ اتجاه بتعديؿ ىذا النظاـ وادخاؿ ما يسمى بنظاـ اإلجازة المؤسسي ،حيث تصبح
المؤسسة الصحية مسؤولة عف كفاءة األفراد الذيف تستخدميـ.
- 2االعتماد :وىو مف المداخؿ الشائعة لضماف الجودة ،تقيـ المؤسسات الصحية عمى أساس
الييكؿ المادي لممؤسسة ،والييكؿ التنظيمي ،ومؤىالت العامميف في المؤسسة

الصحية،

فيذا النظاـ يعمؿ عمى أساس أنو إذا تحققت المعايير المادية والتنظيمية ،فإف الخدمات
الصحية المقدمة تكوف جيدة.

 - 1فرٌد توفٌق نصٌرات " ،إدارة المستشفيات" ،مرجع سبق ذكره ،ص ص.387-385 :
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الصحية
الجودة في المؤسسات
الفصل الثاني:
ّ
- 3الشهادات :ويضـ ىذا المدخؿ خصائص مف المدخميف السابقيف ،وعند تطبيقو عمى األفراد
يتـ استعماؿ المعايير التالية :الخبرة ،التعميـ ونتائج االمتحانات ،فيذه المعايير تحدد أىمية
األفراد مقدمي الخدمات الصحية.

الصحية والعناصر المؤثرة في تحقيقها
المطمب الثاني :أبعاد جودة الخدمات
ّ
نتطرؽ في ىذا المطمب إلى أبعاد جودة الخدمات الصحية ،ثـ نذكر بعدىا العناصر التي تؤثر
عمى تحقيؽ الجودة في الخدمات الصحية.
الصحية
الفرع األول :أبعاد جودة الخدمات
ّ
ينظر إلى جودة الخدمة الصحية مف وجية نظر داخمية وأخرى خارجية ،حيث تقوـ وجية
النظر األولى عمى أساس االلتزاـ بالمواصفات الدقيقة التي تكوف الخدمة الصحية قد صممتو عمى
أساسيا ،وىي وجية نظر تعبر عف موقؼ المؤسسة الصحية ،أما وجية النظر الخارجية فيي
تستند إلى المفيوـ الحديث لمتسويؽ ،الذي يقوـ عمى أساس أف المؤسسة الصحية يجب أف تكوف
موجية بالمستيمؾ (المريض) ،وبالتالي فيي تركز عمى جودة الخدمة الصحية المدركة مف قبمو ،إذ
يجب أف تقيـ بمعايير ترتبط بإدراؾ المستيمؾ (المريض) ،وتعبر عنو ،وعمى ىذا األساس فإف
الحكـ الحقيقي عمى جودة الخدمات الصحية ىو المستيمؾ (المريض) وليس المؤسسة الصحية،
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الصحية
الجودة في المؤسسات
الفصل الثاني:
ّ
فنجاح ىذه األخيرة أصبح يعتمد بدرج ة كبيرة عمى مدى استجابتيا لمحددات الجودة في الخدمات
()1

الصحية التي يدركيا المستيمؾ (المريض) ،وسنتناوؿ ىذه األبعاد فيما يمي:

- 1التمكن الفني :ويعني الميارات والقدرات ومستوى األداء الفعمي لممدير ومقدمو الخدمة
ومساعدييـ بالدقة المطموبة وبصفة مستمرة ،بما يشبع رغبات المستيمكيف (المرضى).
ويشمؿ ىذا البعد الميارات المتعمقة بالخدمات الوقائية ،والتشخيصية والعالج ،وتقديـ
المشورة الصحية واإلشراؼ والتدريب وحؿ المشاكؿ.
الصحية :أي أف الخدمة الصحية يجب أف ال
- 2سهولة الوصول والحصول عمى الخدمات
ّ
يحدىا عائؽ وأف يكوف الوصوؿ إلييا سيال ،وأف تكوف قريبة مف المستيمكيف (المرضى)،
ومتوفرة في الزماف والمكاف المناسبيف.
- 3اإلمكانيات المادية :والمتمثمة في المعدات واألجيزة ومختمؼ التسييالت المادية داخؿ
المؤسسة الصحية ،وموقعيا ومظيرىا الخارجي.
- 4الفعالية والكفاءة :فالفعالية تعني إمكانية تقديـ الخدمة الصحية لمحصوؿ عمى النتائج
المرجوة ،أي أف ىذا البعد ييتـ بأف تتـ إجراءات تقديميا بطريقة صحيحة ،أما الكفاءة تعني
تقديـ الخدمات الصحية الضرورية والمناسبة والتخمص مف األنشطة التي تقدـ بطريقة
خاطئة ،أي أف يتـ تقديـ أفضؿ الخدمات الصحية في ظؿ الموارد المتاحة.
- 5األمان والسالمة :أي تقميؿ المخاطر ألبعد الحدود ،ويشمؿ ذلؾ مقدـ الخدمة الصحية
والمستيمؾ (المريض) ،وأف يشعر الفرد بأنو دائما تحت مظمة مف الرعاية الطبية ،وتعني
 - 1فرٌد كورتل ،مرجع سبق ذكره ،ص ص.363-362:
 طلعت الدمرداش ابراهٌم ،مرجع سبق ذكره ،ص ص (،32-31 :بتصرّ ف).- 81 -

الصحية
الجودة في المؤسسات
الفصل الثاني:
ّ
كذلؾ تقميؿ مخاطر اإلصابة بالعدوى ،والمضاعفات الجانبية ،سواء تعمؽ األمر بمقدـ
الخدمة الصحية أو المستيمكيف (المرضى).
- 6االستمرارية :أي تقديـ الخدمات الصحية عمى أساس مبدأ االستم اررية دوف توقؼ
أو انقطاع ،وأف يحصؿ عمييا المستيمؾ (المريض) مباشرة عند الحاجة ،فغياب االستم اررية
قد يضعؼ تأثير فعالية وكفاءة الخدمة الصحية ،ويقمؿ مف ضماف الجودة وأف تتوفر
السجالت الصحية التي تسيؿ لمقدـ الخدمة الصحية التعرؼ عمى التاريخ الصحي
لممستيمؾ (المريض).
- 7االستجابة :والتي تتعمؽ برغبات وجدية مقدمي الخدمات الصحية أثنا تقديميـ ليا ،كتقديـ
خدمات عالجية فورية ،االستجابة لنداءات الطوارئ الخارجية والعمؿ عمى مدار ساعات
اليوـ.
- 8االعتمادية :وىي تعبر عف درجة ثقة المستيمؾ (المريض) في المؤسسة الصحية ،ومدى
اعتماده عمييا في الحصوؿ عمى الخدمات الصحية التي يتوقع الحصوؿ عمييا ،ويعكس
ىذا العنصر مدى قدرة المؤسسة الصحية عمى الوفاء

بتقديـ الخدمات الصحية في

المواعيد المحددة ،وبدرجة عالية مف الدقة والكفاءة ،ومدى سيولة وسرعة إجراءات
الحصوؿ عمى تمؾ الخدمات.
- 9العالقات بين األفراد (االتصال) :ويعني التفاعؿ بيف مقدمي الخدمات الصحية والمستيمكيف
(المرضى) ،بحيث تكوف العالقة جيدة بما في ذلؾ التجاوب والتعاطؼ وحسف االستماع
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الصحية
الجودة في المؤسسات
الفصل الثاني:
ّ
واالحتراـ المتبادؿ ،بما في ذلؾ إدامة االتصاؿ مع المستيمؾ (المريض) ،وتوصيؿ
المعمومات الضرورية لو باستمرار.
 -10العدالة :وتعني تحقيؽ العدالة في تقديـ الخدمات الصحية لمخمؼ فئات المجتمع.
وحسب  kotlerفإف المستيمكيف (المرضى) يقيموف جودة الخدمات الصحية المقدمة باالعتماد
عمى خمسة معايير ،تتمثؿ في المعولية وتعني القدرة عمى األداء و إنجاز ما تـ تحديده مسبقا
وبشكؿ دقيؽ ،وأعطى ىذا البعد  %32كأىمية نسبية في الجودة

قياسا باألبعاد

األخرى ،االستجابة وتعني المساعدة الحقيقية في تقديـ الخدمة الصحية لممستيمؾ
(المريض) ،ويمثؿ ىذا البعد  %22كأىمية نسبية في الجودة ،باإلضافة إلى التأكيد وىي السمات
التي يتسـ بيا العامموف في المؤسسة الصحية ،مف معرفة وقدرة وثقة في تقديـ الخدمات
الصحية ،ويمثؿ ىذا البعد  %19كأىمية نسبية ،وبعد المطؼ الذي يمثؿ  %16كأىمية
نسبية ،ويعني درجة الرعاية واالىتماـ الشخصي بالمستيمكيف (المرضى) ،وأخي ار بعد الممموسية
()1

الذي يتمثؿ في القدرات والتسييالت المادية والتجييزات واألفراد ،ويمثؿ  %16كأىمية نسبية.

مف خالؿ ما سبؽ يتبيف أف جودة الخدمات الصحية ليا جانبيف ،جانب فني يتعمؽ بتطبيؽ
العمـ والتقنية الطبية ،وجانب إنساني يتعمؽ بمقدمي الخدمات الصحية وتعامميـ مع المستيمكيف
(المرضى) ،والعمؿ عمى إشباع وتمبية حاجاتيـ ومتطمباتيـ.

 - 1ثامر ٌاسر البكري ،مرجع سبق ذكره ،ص .212
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الصحية
الجودة في المؤسسات
الفصل الثاني:
ّ
الصحية
الفرع الثاني :العناصر المؤثرة في تحقيق جودة الخدمات
ّ
جدا ،خاصة إذا كاف مستيمكوىا
إف تقديـ خدمة صحية عالية الجودة يعد مف األمور الصعبة ً
(المرضى) متبايني اإلدراؾ ،فالمرضى الذيف سبؽ ليـ أف تعامموا مع المؤسسة الصحية قد الحظوا
أشكاؿ مختمفة مف التبايف في مستوى الخدمة الصحية المقدمة ،كما ىو مثال في تأخر تجييز
قاعة العمميات أو ضعؼ الخدمات الفندقية ،صفوؼ االنتظار الطويمة ،نفاذ أو محدودية
األدوية..الخ ،ومف الواضح أنو مف الصعب عمى المؤسسات الصحية أف تضمف تقديـ خدمات
صحية بجودة تصؿ إلى %100عمى مدار الوقت ،نظ ار لتعدد المتغيرات البيئية المحيطة
بيا ،والتي مف شأنيا أف تؤثر سمبا عمى ذلؾ األداء ،لذلؾ عمى إدارة المؤسسات الصحية العمؿ
عمى تتبع ودراسة العناصر الرئيسية ،التي مف شأنيا أف تؤثر عمى جودة الخدمات الصحية
المقدمة ،والشكؿ رقـ ( )4/2يمثؿ ىذه العناصر.

 الخدمات الفندقٌة :هً خدمات تكمٌلٌة للخدمات الصحٌّة ،مثل الغذاء ،المبٌت...الخ.
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الفصل الثاني:

الصحية
الجودة في المؤسسات
ّ
الصحية
الشكل رقم ( :)4/2نموذج تكاممي لجودة الخدمة
ّ

تحلٌل توقعات المستهلك

تحدٌد جودة الخدمة الصحٌة
أبعاد جودة الخدمة الصحٌة

الرضا

أداء العاملٌن

إدارة توقعات الخدمة
الصحٌة

المصدر :ثامر ياسر البكري ،مرجع سبؽ ذكره ،ص .203
تتمثؿ ىذه العناصر فيما يمي:
- 1تحميل توقعات المستهمكين (المرضى) :مقدمو الخدمات الصحية (المؤسسات الصحية)
بحاجة إلى فيـ توقعات المستيمكيف (المرضى) عند تصميميـ لمخدمات الصحية ،إف لـ
يكف ىذا التصميـ يفوؽ التوقع أساسا ،ألنو الطريقة الوحيدة التي تمكنيـ مف تحقيؽ جودة
عالية في الخدمة الصحية المقدمة ،والمستيمكيف (المرضى) يمكنيـ أف يحققوا إدراكيـ
لمخدمة الصحي ة المقدمة مف خالؿ التمييز بيف عدد مف المستويات المختمفة لمجودة وىي:
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الصحية
الجودة في المؤسسات
الفصل الثاني:
ّ
 الجودة المتوقعة :ىي تمؾ الدرجة مف الجودة في الخدمة الصحية التي يرى مستيمكوىا
وجوب وجودىا ويصعب تحديد ىذا المستوى مف الجودة ،إذ يختمؼ باختالؼ خصائص
المستيمكيف (المرضى) وحاجاتيـ وحاالتيـ العالجية.
 الجودة المدركة :ىي الجودة في الخدمات الصحية المقدمة مف قبؿ المؤسسة
الصحية ،والتي ترى أنيا مناسبة لمحالة الصحية لممستيمؾ (المريض) ،وتختمؼ باختالؼ
إمكانيات وقدرات المؤسسات الصحية.
 الجودة القياسية :ىي ذلؾ المستوى في جودة الخدمة الصحية المقدمة ،والتي تتطابؽ مع
المواصفات المحددة لمخدمة الصحية.
 الجودة الفعمية :وىي تمؾ الدرجة مف الجودة التي اعتادت المؤسسات الصحية أف تقدـ بيا
الخدمات الصحية إلى المستيميف (المرضى).
الصحية :حالما تفيـ المؤسسة الصحية حاجات المستيمكيف
- 2تحديد جودة الخدمات
ّ
(المرضى) ،فإنو يجب أف تضع التحديد أو التوصيؼ المناسب لممساعدة في ضماف تحقيؽ
ذلؾ المستوى المطموب مف الجودة في الخدمة الصحية المقدمة ،وىذا التوصيؼ عادة ما
يكوف مرتبط مع أداء العامميف في المؤسسة الصحية بمستوى وكفاءة األجيزة والمعدات
المستخدمة في تقديـ الخدمة الصحية.
- 3أداء العاممين :عندما تضع إدارة المؤسسة الصحية معايير جودة الخدمة الصحية
المقدمة ،ويتحقؽ االلتزاـ في تنفيذىا مف قبؿ الطاقـ الطبي والفني في المؤسسة
الصحية ،فإنيا بالمقابؿ يجب أف تعمؿ عمى إيجاد الطرؽ المناسبة التي تضمف مف خالليا
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الصحية
الجودة في المؤسسات
الفصل الثاني:
ّ
األداء المناسب لمطاقـ الطبي والفني المتصؿ بالمستيمكيف (المرضى) ،والشؾ مف أف
ضماف تحقيؽ األداء الجيد يرتبط بعممية تدريبيـ بصورة كافية لفيـ كيفية قياميـ بالعمؿ،
وتفاعميـ الصحيح مع المستيمكيف (المرضى) والعمؿ بروح الفريؽ الواحد ،المطؼ واألدب
في الرد عمى استفسارات المستيمكيف (المرضى) ،وتقديـ المعمومات المناسبة لإلدارة في كؿ
الحاالت التي يتعام موف معيا باتجاه تطوير مستوى األداء نحو

األفضؿ ،لالرتقاء بدرجة

جودة الخدمة الصحية المقدمة.
الصحية :إف مف الميـ أف تتوقع إدارة المؤسسة الصحية تقييـ
 4إ-دارة توقعات الخدمة
ّ
المستيمكيف (المرضى) لجودة الخدمات الصحية المقدمة ليـ ،أو التي ستقدـ في فترة
الحقة ،والبد أف تكوف ىذه التوقعات عقالنية ويمكف تحقيقيا ،ولعؿ صيغة االتصاؿ
أو التحسب المبكر ليذه التوقعات يتـ مف خالؿ اعتماد أنظمة االتصاالت الداخمية في
المؤسسة الصحية.

الصحية
المطمب الثالث :مداخل تقييم جودة الخدمات
ّ
ال تستطيع المؤسسات الصحي ة تقييـ أدائيا مف خالؿ استخداـ األدوات والمقاييس المالية
التقميدية التي تعتمد عمييا مؤسسات األع ماؿ ،مما أدى إلى ضرورة استخداـ مداخؿ مختمفة عف
()1

تمؾ التي يتـ اعتمادىا بصفة عامة في المؤسسات اليادفة لمربح.

 - 1محمد عبد العظٌم أبو النجا ،مرجع سبق ذكره ،ص .137
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الصحية
الجودة في المؤسسات
الفصل الثاني:
ّ
فقد تـ االتفاؽ عمى أف العنصر العاـ في جودة الخدمة الصحية ىو أنيا تعتمد عمى إدراؾ
المستيمؾ (المريض) ،وعمى المؤسسات الصحية أف تبحث في تحسيف جودة الخدمات الصحية
التي تتالءـ مع توقعات المستيمكيف (المرضى) وتمبي حاجاتيـ ،فالخدمة الجيدة مف وجية نظر
المستيمؾ (المريض) ىي التي تتفؽ مع توقعاتو ،وتسعى المؤسسات الصحية إلى تمبية تمؾ
التوقعات عف طريؽ التعرؼ عمى المعايير التي يمجأ

إلييا المستيمكوف (المرضى) لمحكـ عمى
()1

جودة الخدمة الصحية المقدمة إلييـ ،وعمى إمكانية تمبية ىذه التوقعات.

وقد حدد ( )1980،donabedionأربعة مداخؿ لتقييـ جودة الخدمات الصحية ،وىي المدخؿ
الييكمي ،مدخؿ العمميات ،ومدخؿ النتيجة النيائية ،كما اعترؼ بأىمية رضا المستيمكيف
(المرضى) كعامؿ ميـ لتقييـ جودة الخدمة الصحية ،وسنذكر ىذه المداخؿ فيما يمي:
 )1المدخل الهيكمي :أي مدى تناسب ىيكؿ القوة العاممة في المؤسسات الصحية مع الخدمات
الصحية المطموبة لممستيمكيف (المرضى))2(،ويتضمف استعماؿ مقاييس ىيكمية تعود إلى
الخصائص الثابتة لممؤسسة الصحية ،مثؿ عدد وفئات ومؤىالت مقدمي الخدمات
الصحية ،واألجيزة والمعدات والتسييالت المتوفرة ،وأسموب تنظيميا وادارتيا ،كما يعتبر
ىذا المدخؿ مفضال لدى اإلدارييف بسبب سيولة توفير المعمومات المطموبة لمتقييـ مف
سجالت المؤسسة أو مف خالؿ المالحظة البسيطة ،ويستند ىذا المدخؿ عمى افتراض

 - 1فرٌد كورتل ،مرجع سبق ذكره ،ص .363
 - 2فوزي مدكور ،مرجع سبق ذكره ،ص .206
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الصحية
الجودة في المؤسسات
الفصل الثاني:
ّ
أساسي وىو أنو إذا كاف ىيكؿ الرعاية الطبية جيدا ،فإف العمميات المالئمة سوؼ تتبع
()1

الييكؿ كما أف النتائج تكوف جيدة.

 )2مدخل العمميات :وتعني دراسة الرعاية الطبية الكمية لممرضى عف طريؽ ما حصموا عميو
مف خدمات صحية مباشرة بالمؤسسة الصحية ،وتتابع خطوات واجراءات الرعاية الطبية
التي حصؿ عمييا المريض ،سواء في قسـ التحاليؿ أو األشعة أو الفحوص واإلرشادات
()2

والتوجييات.

أي أن و يشير إلى األنشطة والخدمات الصحية التي تـ تقديميا لممستيمكيف
(المرضى) ،أو ما يسمى بمحتوى الرعاية الطبية ،ويتضمف ذلؾ تسمسؿ األنشطة
وتنسيقيا ،وقد تـ الفصؿ بيف النواحي الفنية لمرعاية والميارات المرتبطة بالشخصية في
التعامؿ والتفاعؿ مع المستيمكيف (المرضى) ،أو ما يسمى بفف الرعاية.
ويعتبر ىذا المدخؿ لتقييـ الجودة مف المداخؿ األكثر استعماال لسيولة تحديد المقاييس
العممية بالمقارنة مع مقاييس النتيجة النيائية ،حيث يعتمد ىذا المدخؿ عمى البيانات
المدونة في السجالت الطبية لممستيمكيف (المرضى) ،ويقوـ ىذا المدخؿ عمى تحديد قائمة
مسبقة لمعناصر التي يعتقد أنيا تشكؿ الرعاية الجيدة ،ومف ثـ مقارنتيا مع األنشطة العممية
التي تـ القياـ بيا أثناء رعاية المستيمكيف (المرضى) ،كما ىي موثقة في السجالت الطبية

 - 1فرٌد توفٌق نصٌرات " ،إدارة المستشفيات" ،مرجع سبق ذكره ،ص .389
 - 2فوزي مدكور ،مرجع سبق ذكره ،ص .206
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الصحية
الجودة في المؤسسات
الفصل الثاني:
ّ
ليـ ،واالفتراض األساسي الذي يقوـ عم يو ىذا المدخؿ ىو إذا كانت العمميات صحيحة
()1

فيتوقع أف تكوف النتائج النيائية لمرعاية جيدة .

 )3مدخل النتيجة النهائية :وذلؾ مف خالؿ مجموعة مف المقاييس الدالة عمى الحالة الصحية
لممستيمكيف (المرضى) ،الناتجة عف أداء عمميات الرعاية الطبية ،مثؿ :معدالت
الوفاة ،معدالت المواليد أو أوزاف األطفاؿ ،معدالت النجاح في العمميات الجراحية)2(،حيث
تعكس النتائج النيائية لمرعاية الطبية التغيرات التي تحدث لممستوى الصحي الفردي
أو المجتمعي حاليا ومستقبال ،كنتيجة لمخدمات الصحية ،وترتكز ىذه المقاييس عمى إدراؾ
()3

المستيمؾ (المريض) لمستوى صحتو ،أو عمى الرأي الميني (األطباء).

 )4مدخل رضا المستهمكين (المرضى) لتقييم الجودة :تمعب توقعات المستيمؾ (المريض) دو ار
حيويا في الحكـ عمى جودة الخدمات الصحية المقدمة ،فالمستيمكوف (المرضى) يقيموف
()4

جودة الخدمات الصحية بمقارنة ما حصموا عميو بما كاف متوقعا أو مرغوبا فيو.

كما أف ىناؾ الكثير مف الدراسات واألبحاث التي تناولت تقييـ الجودة في الخدمات
الصحية باستعماؿ مقياس رضا المستيمكيف (المرضى) ،حيث يمكف ليذا المقياس أف
يعكس النتيجة النيائية لمرعاية الطبية والعمميات وأنشطة الرعاية معاً ،فقد يتحقؽ الرضا
لدى المستيمؾ (المريض) الخارج مف المؤسسة الصحية بعد تمقيو العالج الطبي
المناسب ،ولكف قد ال يتحقؽ الرضا لذلؾ المستيمؾ (المريض) المصاب بمرض مستعصي
 - 1فرٌد توفٌق نصٌرات  "،إدارة المستشفيات" ،مرجع سبق ذكره ،ص .390
 - 2فوزي مدكور ،مرجع سبق ذكره ،ص .205
 - 3فرٌد توفٌق نصٌرات " ،إدارة المستشفيات" ،مرجع سبق ذكره ،ص ص.391-390 :
 - 4فوزي مدكور ،مرجع سبق ذكره ،ص .206
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الصحية
الجودة في المؤسسات
الفصل الثاني:
ّ
ميما كاف االىتماـ والرعاية الطبية التي بذلت مف أجمو ،مع ذلؾ ىذا ال ينفي وجوب أف
يقوـ مقدـ الخدمة بااللتزاـ بمعايير وأبعاد الجودة في الخدمة الصحية التي مف شأنيا أف
تحقؽ الرضا ،أو الحد األدنى مف الرضا لدى المستيمؾ (المريض) ،وأف ذلؾ يتضمف
اىتماما ورعاية لحاجاتو ورغباتو منذ المحظة األولى لدخولو المؤسسة

الصحية ،واستقبالو

مرو ار باإلجراءات الخاصة بتدويف المعمومات ورعاية الطاقـ التمريضي لو ،فضال عف
نوعية الخدمات الفندقية المقدمة ،وانتياء بإعطاء التعميمات واإلرشادات الصحية ،وخروجو
مف المؤسسة الصحية ،وعميو فإف جوىر جودة الخدمات الصحية يتمثؿ في مقابمة
احتياجات ومتطمبات المستيمكيف (المرضى) مف الخدمة الصحية المقدمة ليـ ،والتي
يستوجب توافقيا مع توقعا تو ،وىذا التوافؽ يرتبط مع القيمة التي يتحسسيا مف الخدمة
الصحية وما يعقبيا مف رضا ويمكف التعبير عف ذلؾ مف خالؿ العالقة التالية:
الرضا ≥ اإلدراؾ – التوقع.
فدرجة الرضا المتحققة ،عف الخدمة الصحية المقدمة تمثؿ الفرؽ بيف ما يمكف أف يدركو
أو يحصؿ عميو المستيمؾ (المريض) مف الخدمة ،وما كاف يتوقع أف يحصؿ عميو قبؿ تمقيو
الخدمة الصحية ،والشؾ مف أف لعممية االتصاؿ التي تتـ بيف المؤسسة الصحية والمجتمع ليا أثر
كبير في خمؽ ذلؾ التوقع ،وخمؽ صورة لدى المستيمؾ (المريض) عف الخدمة الصحية ،والبد مف
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الصحية
الجودة في المؤسسات
الفصل الثاني:
ّ
اإلشارة بأف الرضا لدى المستيمؾ (المريض) ىو حالة نسبية تختمؼ مف مستيمؾ آلخر ،وعمى
ضوء المضاميف التي تحتوييا الخدمة الصحية مف وجية نظر مستيمكييا.

()1

أما مف وجية نظر المؤسسة الصحية ،فإف جوىر جودة الخدمة الصحية ال ينحصر في
حدود المطابقة لمخدمة الصحية المقدمة مع المواصفات المحددة مسبقا ،أو تقديميا بأقؿ تكمفة
ممكنة بؿ امتدت إلى ما يحتاجو المستيمؾ (المريض) وما يتوقع أف يحصؿ عميو ،وىذا يختمؼ
مف مؤسسة صحية ألخرى .وقد تـ تحديد خمسة فجوات يمكف أف تقود ألف تكوف سببا في عدـ
نجاح الخدمة الصحية المقدمة ،والشكؿ رقـ ( )5/2يوضح ىذه الفجوات.

 - 1ثامر ٌاسر البكري ،مرجع سبق ذكره ،ص ص .216- 215:
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الفصل الثاني:

الصحية
الجودة في المؤسسات
ّ
الصحية
الشكل رقم( :)5/2نموذج الفجوة لمخدمات
ّ

االتصاالت الشفوية

الخبرات السابقة

االحتياجات الشخصية

الخدمة الصحية المتوقعة

الفجوة 5
الخدمة الصحية المستممة
الفجوة 4
تقديـ الخدمة الصحية

اتصاالت خارجية مع
المستيمكيف

الفجوة 3

المستيمؾ (المريض)
المؤسسة الصحية
الفجوة 1

ترجمة المدركات إلى
الفجوة
خصائص 2لجودة الخدمات
الصحٌّة
الفجوة 2
إدراك اإلدارة لتوقعات
المستهلكٌن (المرضى)

المصدر :المرجع نفسو ،ص .218
()1

تتمثؿ ىذه الفجوات فيما يمي:

 .1الفجوة بين توقع المستهمك (المريض) وادراك اإلدارة :تحصؿ الفجوة عندما ال تدرؾ إدارة
المؤسسة الصحية بصورة صحيحة ما يرغبو المستيمؾ (المريض) ،إذ ربما تفكر اإلدارة بأف
المستيمؾ (المريض) يرغب في الحصوؿ عمى طعاـ أفضؿ ،ولكف قد يكوف األمر بشكؿ
 - 1المرجع نفسه ،ص ص.219- 216 :
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الصحية
الجودة في المؤسسات
الفصل الثاني:
ّ
آخر ،إذ أف المريض قد يرغب في ال حصوؿ عمى عناية أكبر مف الممرضيف ،يتـ تقميص
ىذه الفجوة مف خالؿ العمؿ عمى تحقيؽ فيـ أفضؿ لتوقعات المستيمكيف (المرضى) مف
خالؿ البحوث ،تحميؿ الشكاوي ،زيادة التفاعؿ بيف المدراء والمستيمكيف (المرضى)...الخ.
الصحية المعيارية  :فقد تدرؾ إدارة المؤسسة
 .2الفجوة بين إدراك اإلدارة وجودة الخدمة
ّ
الصحية وبصورة صحيحة رغبات المستيمؾ (المريض) ،ولكنيا ال تحدد معايير أداء
واضحة ،كأف تقوـ إدارة المؤسسة الصحية بإخبار الطاقـ التمريضي بضرورة اتخاذ اإلجراء
السريع لتقديـ الخدمة الصحية لممستيمؾ (المريض) ،إال

أنيا ال تضع معايير لذلؾ

اإلجراء ،يتـ تقميص ىذه الفجوة مف خالؿ تحديد المعايير الدقيقة لجودة الخدمات
الصحية ،والتأكد مف أف إدارة المؤسسة الصحية ممتزمة بمستوى الجودة المدركة كما ىي
مف وجية نظر المستيمكيف (المرضى)...الخ.
الصحية :قد يكوف مقدـ
الصحية المعيارية وتقديم الخدمة
 .3الفجوة بين جودة الخدمة
ّ
ّ
الخدمة الصحية لممريض غير مدرب أو غير قادر أو غير راغب في األداء ،بما يوازي
المقاييس المعيارية المحددة ،كما ىو مثال في ضرورة اإلصغاء لممريض بشكؿ كاؼ ومف
ثـ إنجاز الخدمة الصحية بسرعة ،يتـ تقميص ىذه الفجوة مف خالؿ التأكد مف كوف األداء
المتحقؽ يتوافؽ مع المعايير الموضوعة ،وتوضيح األدوار والمياـ لكافة العامميف عمى تقديـ
الخدمات الصحية ،وأف ما يؤدونو يصب في تحقيؽ رضا المستيمكيف (المرضى).
الصحية المقدمة واالتصاالت الخارجية :وتتمثؿ في االختالؼ
 .4الفجوة بين الخدمة
ّ
أو التبايف ما بيف الخدمة الصحية المستممة مف قبؿ المستيمكيف (المرضى) وما تـ االتفاؽ
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الصحية
الجودة في المؤسسات
الفصل الثاني:
ّ
عميو مسبقا عبر االتصاالت التي تمت بيف إدارة المؤسسة الصحية والمستيمكيف
(المرضى) ،كما ىو الحاؿ في االتفاؽ بيف المستيمؾ (المريض) وادارة المؤسسة الصحية
في حصولو عمى غرفة نظيفة وأنيقة وأسرة مريحة في ضوء االتصاؿ الحاصؿ بيف
الطرفيف ،ولكف عند وصولو لممؤسسة الصحية يجد العكس مف ذلؾ أو دوف االتفاؽ المسبؽ
بيف الطرفيف ،يتـ تقميص ىذه الفجوة مف خالؿ التأكد مف كوف الخدمات الصحية المقدمة
تطابؽ ما تـ االتفاؽ عميو.
الصحية المتوقعة :ىذه الفجوة تحصؿ
الصحية المستممة والخدمة
 .5الفجوة بين الخدمة
ّ
ّ
عندما ال يحصؿ المستيمؾ (المريض) عمى الخدمة الصحية المتوقعة ،ومف الممكف أف
يالحظ مف الشكؿ فإف الفجوة خمسة ىي الوحيدة التي يتممسيا المستيمؾ (المريض) عمى
أساس أف الفجوات األخرى تحدث داخؿ المؤسسة الصحية ،وكجزء مف تصميـ وصياغة
الجودة لمخدمة الصحية المقدمة إال أنيا جميعا تساىـ في إظيار الفجوة .5
كما البد مف اإلشارة إلى أف الفجوة تحصؿ بيف وجود طرفيف ،وتعمؿ إدارة المؤسسة الصحية
قدر المستطاع عمى تقميص سعة الفجوة كمما كاف ذلؾ ممكنا.
وىناؾ مف يرى أف تقييـ جودة الخدمات الصحية ،مف األحسف أف يكوف حسب الخدمات
الصحية المقدمة ،وذلؾ مف خالؿ تقييـ جودة خد مات األطباء ،تقييـ جودة خدمات التمريض
وتقييـ جودة خدمات األقساـ األخرى (المخبر ،الصيدلية )...وسنتذكرىا فيما يمي(:)1

 -1فرٌد توفٌق نصٌرات" ،إدارة منظمات الرعاية الصح ّية" ،دار المسٌرة ،األردن ،2008 ،ص ص( 242-233 :بتصرّ ف).
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الصحية
الجودة في المؤسسات
الفصل الثاني:
ّ
 .1تقييم جودة خدمات األطباء :وذلؾ مف خالؿ قياـ المؤسسات الصحية بمجموعة مف
األنشطة تتمثؿ فيما يمي:
أ .التدقيق الطبي :وىو عبارة عف دراسة تاريخية أو استرجاعية لمممفات الطبية لممستيمكيف
(المرضى) المخرجيف مف المؤسسة الصحية ،لمتعرؼ عمى مدى جودة الخدمات الصحية
التي تمقاىا ىؤالء المستيمكوف (المرضى) أثناء تواجدىـ في المؤسسة الصحية.
ب .مراجعة الزمالء :وتعني قياـ بعض األطباء بم ارجعة وتقييـ جودة الخدمات الصحية التي
يقدميا زمالؤىـ ،عمى أساس الدراسة اإلستراتيجية لمخدمات الصحية التي تـ تقديميا
لممستيمكيف (المرضى) ،بعد خروجيـ مف المؤسسة الصحية ،وذلؾ باالستناد إلى معايير
توضع مف قبؿ األطباء أنفسيـ.
ت .مراجعة االستخدام :وذلؾ أثناء إقامة المستيمؾ (المريض) في المؤسسة الصحية ،يستخدـ
لمراجعة االستخداـ األسرة وىياكؿ وخدمات المؤسسة الصحية والكشؼ عف االستخدامات
غير الضرورية ،وذلؾ لترشيد ىذا االستخداـ.
ث .لجنة األنسجة :تقوـ بدراسة األنسجة البشرية التي يتـ إزالتيا في العمميات الجراحية لمكشؼ
عف أية أنسجة طبيعية قد أزيمت بالخطأ.
يستند التدقيؽ الطبي ومراجعة الزمالء إلى نوعيف مف المعايير ،معايير يضعيا األطباء
ومعايير واضحة ومحددة تستند إلى أسس عممية.
 .2تقييم جودة خدمات التمريض :تعتمد المؤسسات الصحية عمى نوعيف رئيسييف مف أساليب
تقييـ جودة الخدمات التمريضية ،وتتمثؿ فيما يمي:
أ .أساليب تقييم غير رسمية :وىي األكثر استعماال ،حيث تعتمد إدارة المؤسسات الصحية
عمى مالحظات وتقييـ األطباء لمخدمات التمريضية بصفتيـ الجية األكثر احتكاكا
بالممرضيف واألقدر عمى الحكـ عمى جودة الخدمات التمريضية المقدمة مف الناحية
الفنية ،والتي تتعمؽ بعممية إدارة ومعالجة المستيمؾ (المريض) ،كإعطاء األدوية حسب
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الصحية
الجودة في المؤسسات
الفصل الثاني:
ّ
إرشادات الطبيب المعالج ،واتباع تعميماتو لرعاية المستيمؾ (المريض) ،كما قد تعتمد إدارة
المؤسسة الصحية عمى استقصاء ودراسة أراء المستيمكيف (المرضى) حوؿ جودة خدمات
التمريض المقدمة ليـ وخدمات فف الرعاية.
ب .أساليب التقييم الرسمية :وتشمؿ ىذه األساليب مراجعة وتدقيؽ ممفات المستيمكيف
(المرضى) فيما يتعمؽ بالجانب التمريضي مف الممؼ الطبي ،تقوـ بيا لجنة تدقيؽ الخدمات
التمريضية ،أو مف قبؿ ممرضيف متخصصيف داخؿ المؤسسة الصحية ،أو مف خالؿ
التقارير اليومية التي يتـ رفعيا لإلدارة مف قبؿ الممرضيف المسؤوليف في األجنحة.
 .3تقييم جودة خدمات األقسام األخرى :وتشمؿ مقارنة الخدمات الصحية المقدمة مف قبؿ كؿ
قسـ مف األقساـ األخرى في المؤسسة الصحية بالمقارنة مع المعايير المحددة ،مثؿ دقة
مواعيد تسميـ األدوية في األجنحة الداخمية مف قبؿ الصيدلية وانتظاـ ىذه المواعيد ونظافة
غرؼ المستيمكيف (المرضى) ،نظافة الممرات والقاعات ،وصوؿ وجبات الطعاـ إلى
المستيمكيف (المرضى) في المواعيد المحددة ليا ،نظافة الغسيؿ ومدى تعقيـ
المعدات...الخ.
واذا ما أردنا تقديـ نموذجا شامال لتقييـ جودة الخدمات الصحية ،بناءا عمى ما تـ طرحو مف
قبؿ ،فسيتـ ذلؾ في الشكؿ رقـ (.)6/2
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الفصل الثاني:

الصحية
الجودة في المؤسسات
ّ
الصحية
الشكل رقم ( :)6/2النموذج الشامل لتقييم جودة الخدمات
ّ

التحسيف المستمر

معالجة االنحرافات

الخدمة الصحٌّة
تقٌٌم خدمات:
األطباء ،الممرضٌن
واألقسام األخرى

المستهلك(المرٌض)

مقدم الخدمة الصحٌّة

الرعاٌة
الفنٌة

المظاهر
المادٌة

فن
الرعاٌة

أطباء ،ممرضٌن،
إدارٌٌن ،تقنٌٌن ،فنًٌ
مختبر...الخ

معاٌٌر تقٌٌم الجودة

مستوى جودة
الخدمات الصحٌّة

منخفضة

عالٌة

المصدر :مف إعداد الطالبتيف باالعتماد عمى :قاسـ نايؼ عمواف المحياوي ،مرجع سبؽ
ذكره ،ص ( ،108بتصرؼ).
وعميو يتـ تقييـ جودة الخدمات الصحية حسب النموذج الشامؿ المقترح ،مف وجية نظر
المستيمكيف (المرضى) ومقدمييا ،مف أطباء وممرضيف ،تقنييف ،إدارييف ،فنيي مختبر...الخ وذلؾ
بناءا عمى أبعاد جودة الخدمات الصحية ،والمتمثمة في :الرعاية الفنية التي تشير إلى مدى مالءمة
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الصحية
الجودة في المؤسسات
الفصل الثاني:
ّ
أنشطة تشخيص ومعالجة المستيمكيف (المرضى)  ،وفف الرعاية الذي يتمثؿ في أسموب تقديـ
الخدمات

الصحية،

وطريقة

التفاعؿ

والتعامؿ

بيف

مقدمي

الخدمات

ومستيمكييا

(المرضى) ،باإلضافة إلى المظاىر المادية داخؿ المؤسسة الصحية كالنظافة ومدى توفر األجيزة
الطبية...الخ ،حيث يتـ مف خالؿ ذلؾ تقييـ خدمات األطباء والممرضيف ،باإلضافة إلى خدمات
األقساـ األخرى ،كقسـ الغذاء وقسـ الصيدلة...الخ ،وكنتيجة لعممية التقييـ ىاتو يتـ تحديد مستوى
جودة الخدمات الصحية المقدمة في المؤسسة الصحية ،فإذا ما كانت جودة عالية يتـ العمؿ عمى
التحسيف المستمر لمخدمات الصحية المقدمة ،أما إذا كانت جودة منخفضة فيتـ العمؿ عمى
معالجة االنحرافات واالختالالت التي أدت إلى ذلؾ.

الصحية
المطمب الرابع :متطمبات تقييم الخدمات في المؤسسات
ّ
تعمؿ المؤسسات الصحية عمى اعتماد الجودة في تقديـ خدماتيا الصحية ،ولضمانيا تركز
()1

غالبية المؤسسات الصحية في ممارستيا عمى عدة أمور ىامة تتضمف ما يمي:

- 1تقييـ مؤىالت وخبرات األطباء عند التوظيؼ أو الترقية مف قبؿ لجنة خاصة بالمؤىالت
العممية لضماف استخداـ العناصر البشرية المؤىمة لتقديـ مستوى جيد مف الخدمات
الصحية.
- 2التركيز عمى الوسائؿ الوقائية التي مف شأنيا تحسيف جودة الخدمات الصحية مثؿ رقابة
وضبط العدوى وانتقاؿ األمراض داخؿ المؤسسة الصحية ،وتبنى سياسة محددة وجيدة
لألدوية فييا ،مف خالؿ لجاف متخصصة فنية ،ىي لجنة التحكـ بالعدوى ولجنة الصيدلة.

 - 1فرٌد توفٌق نصٌرات" ،إدارة منظمات الرعاية الصح ّية" ،مرجع سبق ذكره ،ص ص.393-392 :
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الصحية
الجودة في المؤسسات
الفصل الثاني:
ّ
- 3تقييـ ورقابة جودة الخدمات الصحية مف خالؿ التدقيؽ الطبي االسترجاعي (يجرى ىذا
التدقيؽ مرة في الشير عمى األقؿ ،يكوف خاص بكؿ خدمة صحية ،مثؿ الطب الباطني
والجراحة ،وىو عبارة عف مراجعة السجالت الطبية ،يقوـ بيا األطباء الزمالء ألعماؿ
زمالئيـ باالستناد إلى معايير توضع مف قبؿ األطباء أنفسيـ ،حيث يتـ التركيز عمى
النتائج النيائية) ،ومراجعة االستخداـ والتي وظيفتيا تقميؿ مدة اإلقامة وترشيد استعماؿ
الموارد.
تقوـ معظـ المؤسسات الصحية بتقييـ جودة خدماتيا الصحية المقدمة مف خالؿ إنشاء
مجمس جودة مركزي ،أو لجنة مراقبة جودة الخدمات الصحية ،لكف ىذه الطريقة ال تجد حاليا
التأييد نظ ار ألف الخدمات الصحية تختمؼ مف تخصص إلى آخر ،فمف غير المالئـ أف يقوـ
بتقييـ جودة الخدمات الصحية في تخصص معيف أطباء مف تخصص آخر غير ذي
صمة ،يكونوف منظميف في المجنة ،وبدال مف ذلؾ فإنو أكثر مالءمة أف يتـ إجراء مناقشات
لإلحصائيات كعدد الوفيات  ،والمواليد الجدد ،في اجتماعات مجدولة ينخرط فييا أخصائيوف كؿ
حسب تخصصو ،وليذا السبب أصبح مف الواجب أف يتـ التقييـ لجودة الخدمات الصحية
محر ار مف اإلجراءات اإلدارية ،إذ أصبح تقييـ جودة الخدمات الصحية مف خالؿ تدقيؽ
الوفيات والمواليد الجدد ،والموت لألميات ،ومراجعة السجالت الطبية عمى أساس األقساـ
أحسف مف أف يكوف مف خالؿ لجنة مركزية.

()1

 - 1سلٌم بطرس جلدة" ،إدارة المستشفيات والمراكز الصح ّية"،دار الشروق ،األردن،2007 ،ص ص.142-141 :
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الصحية
الجودة في المؤسسات
الفصل الثاني:
ّ
مف أجؿ ذلؾ تقترح الجمعية األمريكية العتماد المؤسسات الصحية عدد مف المتطمبات
الدقيقة لمنظاـ المقبوؿ لتقييـ الخدمات في المؤسسات الصحية ىذه المتطمبات ىي:

()1

 يجب أف يكوف النظاـ ىادفا و موضوعيا ،وىنا البد مف وضع معايير مناسبة كوسائؿ
لمقياس عمييا.
 يجب أف يكوف نظاـ التقويـ كفؤ وخاصة مف حيث توفير وقت الطبيب ،وىنا البد مف
استخداـ غير األطباء لممياـ التي تستيمؾ وقتا كبي ار وال تتطمب تقويما.
 يجب أف يكوف التقويـ موثقا ،بحيث يتـ تدويف كؿ الق اررات اليامة كتابة وتوقيعا مف قبؿ
الطبيب المسؤوؿ.
 يجب أف يكوف النظاـ مرنا بحيث يسمح بقدر مف االختالؼ واالنحراؼ عف المعايير إذا ما
توفر السبب الجيد والمدوف في الممؼ الطبي.
 يجب أف ينتج التقويـ عف إجراء تصحيحي ،فال بد مف أف يسفر التقويـ عف إجراء منطقي
يتناسب مع االنحراؼ ،سواء كاف ذلؾ اإلجراء برنامج تعميمي وتدريبي بإشراؼ مباشر مف
الطبيب ،أو إيقاع الجزاء والعقوبات وما إلى ذلؾ مف إجراءات تصحيحية.

 - 1فرٌد توفٌق نصٌرات" ،إدارة منظمات الرعاية الصح ّية" ،مرجع سبق ذكره ،ص ص.294-293 :
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الصحية
الجودة في المؤسسات
ّ

الفصل الثاني:

خالصة الفصل:

تناولنا في ىذا الفصؿ الجودة في المؤسسات الصحية ،حيث تطرقنا خاللو إلى مفاىيـ حوؿ
الخدمات الصحية ،التي تعتبر مجموعة الخدمات العالجية أواالستشفائية ،أو التشخيصية التي
تقدميا المؤسسات الصحية لألفراد ،بيدؼ تحقيؽ حاجاتيـ الصحية ،والتي تنقسـ إلى خدمات
عالجية ،خدمات وقائية وخدمات إنتاجية ،ثـ تطرقنا إلى الجودة في الخدمات الصحية التي تعتبر
نتاج مجموعة مف المكونات الفنية أو ما يسمى بالرعاية الفنية والمكونات المرتبطة بالعالقات
الشخصية أو ما يصطمح عميو بفف الرعاية ،إضافة إلى المكونات البيئية والييكمية لممؤسسة
الصحية بما يتوافؽ مع توقعات المستيمكيف (المرضى) ،وفي األخير تناولنا مداخؿ تقييـ الجودة
في المؤسسات الصحية ،والمتمثمة في مدخؿ رضا المستيمكيف (المرضى) ،مدخؿ عمميات
وخطوات الرعاية الطبية ومدى تتابعيا وتناسقيا ،باإلضافة إلى مدخؿ النتيجة النيائية ،مف خالؿ
المقاييس الدالة عمى الحالة الصحية لممستيمكيف (المرضى) الناتجة عف أداء عمميات الرعاية
الصحية.
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الفصل الثالث:

تقييم جودة الخذمات الصحيّة في المؤسسة اإلستشفائية العمومية باألخضرية

تمهيد:
تمثل الصحة الجيدة العنصر األساسي لمعافاة الفرد وتحقيق التنمية االقتصادية واالجتماعية
المستدامة ولقد وضعت الدول األعضاء في منظمة الصحة العالمية لنفسيا ىدف متمثل في
تطوير نظميا الصحية بما يضمن استفادة الفرد من الخدمات الصحية التي تقدميا ،وتعد الج ازئر
من بين ىذه الدول ،حيث سعت منذ االستقالل إلى تطوير نظميا وىياكميا الصحية ،ببناء وتشييد
المؤسسات الصحية واالرتقاء بالتعميم الطبي ،وكنتيجة ليذه الجيود تحسنت بعض المؤشرات
الصحية بشك ل متسارع ،حيث تراجع معدل الوفيات بصفة عامة وارتفع متوسط العمر المأمول عند
الوالدة ،وىي مستمرة في ىذه الجيود من خالل المشاريع التنموية المستقبمية .
سنتناول في ىذا الفصل مبحثين ،األول نتطرق فيو إلى واقع الصحة في الجزائر عامة وفي
والية البويرة خاصة ،مستندين في ذلك عمى إحصاءات منظمة الصحة العالمية ،وما ورد في
الموضوع في بعض المواقع اإللكترونية ،ورسائل الماجستير والدكتوراه ،باإلضافة إلى وثائق من
مديرية الصحة والسكان لوالية البويرة ،والمؤسسة اإلستشفائية العمومية باألخضرية ،ثم نتناول في
المبحث الثاني تقييم جودة الخدمات الصحية في المؤسسة اإلستشفائية العمومية
باألخضرية ،نتطرق خاللو إلى معرفة مدى قيام القائمين عمييا بتقييم جودة الخدمات الصحية
المقدمة ،ومختمف الطرق المتبعة في ذلك ،ثم القيام بتحميل إجابات االستبيان الخاص بالطاقم
الطبي والشبو الطبي ،واجابات االستبيان الخاص بالمرضى حول الخدمات الصحية ومستوى
جودتيا.
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الفصل الثالث:

تقييم جودة الخذمات الصحيّة في المؤسسة اإلستشفائية العمومية باألخضرية

المبحث األول :واقع القطاع الصحي في الجزائر وفي والية البويرة
يعد قطاع الصحة من أىم القطاعات التي تقوم عمييا المجتمعات ،فيي أساس التنمية
ونقطة انطالقيا األولى في مختمف مجاالتيا ،كما يعد المستوى الصحي لممجتمع مقياسا لدرجة
تقدمو ،ولتحقيق ذلك ،تسعى الجزائر عمى غرار باقي دول العالم إلى تحسين ىذا القطاع من خالل
زيادة االىتمام بو ،والمتمثل في مجموعة من اإلصالحات عبر فترات مختمفة ،وذلك بزيادة عدد
المؤسسات الصحية عبر ربوع الوطن وزيادة اإلنفاق عمييا ،بيدف تحسين جودة الخدمات الصحية
المقدمة لألفراد ،سعيا منيا لتحقيق رضاىم وتوفير مستوى صحي مالئم

ليم ،وسنحاول في ىذا

المبحث تقديم صورة عن واقع القطاع الصحي في والية البويرة ،وقبل ذلك نتطرق إلى واقع
الصحة في الجزائر بصفة

عامة ،لننتقل في األخير لمحديث عن المؤسسة اإلستشفائية العمومية

باألخضرية التي ىي محل الدراسة التطبيقية.

المطمب األول :واقع الصحة في الجزائر
سنحاول من خالل ىذا المطمب أن نذكر التطور التاريخي لمنظام الصحي في الجزائر من
خالل مراحل مختمفة ،ثم نتطرق إلى تنظيم وىيكمة الخدمات الصحية في الجزائر ،لنتناول في
األخير بعض اإلحصائيات حول الصحة في الجزائر.
الفرع األول :التطور التاريخي لقطاع الصحي في الجزائر
مر القطاع الصحي في الجزائر بثالث مراحل منذ االستقالل إلى غاية السنوات الحالية
تتمثل ىذه المراحل فيما يمي(:)1

 -1عدمان مرٌزق ،مرجع سبق ذكره ،ص ص.971 -961 :
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الفصل الثالث:

تقييم جودة الخذمات الصحيّة في المؤسسة اإلستشفائية العمومية باألخضرية

المرحمة األولى)3691-3691(:
غداة االستقالل كانت الجزائر تممك  5555طبيب ،من بينيم  %55فقط جزائريون ،من
أجل تغطية الحاجات الصحية لمسكان ،الذين كان يبمغ عددىم  5505مميون نسمة ،وتميزت
المؤشرات الصحي ة في ىذه الفترة بمعدل وفاة مرتفع لألطفال تجاوز ( 585لكل  5555طفل)
وتوقع حياة ال يصل إلى 55سنة ،وانتشار األمراض المتنقمة ،كل ىذه الظروف كانت السبب
الرئيسي في الوفيات واإلعاقة ،ولمواجية ىذه الوضعية ،ركزت و ازرة الصحة عمى ىدفين أساسيين
ىما:
-5تخفيض الالمساواة في مجال توزيع الطاقم الطبي العمومي من أجل تسييل عممية الحصول
عمى العالج.
-2مكافحة األمراض وخاصة األمراض المتنقمة ،لمتقميل من الوفيات.
كما تميزت ىذه الفترة بوضع العديد من برامج الصحة الموجية من أجل حماية طبقة
السكان المحرومين ،وضمان الوقاية من األمراض المستعصية.
المرحمة الثانية)3616-3691( :
تميزت ىذه المرحمة عمى مستوى السياسة الصحية بثالثة أمور أساسية وىي:
 -5تقرير مجانية العالج في ىياكل الصحة العمومية انطالقا من جانفي  5974مما يسمح بتعميم
الحصول عمى الخدمات الصحية من طرف األفراد.
 -2إصالح النظام التربوي ،وبالخصوص الدراسات الطبية ،وكان ذلك من أجل تحسين جودة
التعميم وتدعيم التأطير مما يسمح بوجود عدد كبير من الممارسين الطبيين في كل التخصصات.
 -3انجاز عدد كبير من اليياكل الصحية ،خاصة المستشفيات العامة ،واليياكل األخرى (العيادات
المتعددة االختصاصات والمراكز الصحية).
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الفصل الثالث:

تقييم جودة الخذمات الصحيّة في المؤسسة اإلستشفائية العمومية باألخضرية

 -4ومن أجل زيادة تغطية الخدمات الصحية في الوطن ،تم تشييد  53مركز استشفائي جامعي
مكمف بثالثة أدوار ىي :العالج ،التكوين والبحث.
أما عمى مستوى المؤشرات الصحية ،فسجل تراجع لمعدالت الوفيات ،وىذا راجع لتحسين
معيشة األفراد من جية ،والى البرامج الوطنية لمصحة التي وضعت حيز التطبيق (محاربة مرض
السل ،سوء التغذية ،وفاة األطفال ،والقيام ببرامج موسعة لمتطعيم...الخ).
المرحمة الثالثة)1113-3661( :
تميزت ىذه المرحمة بإ عادة ىيكمة تدريجية لمنظام الصحي الجزائري ،والعمل عمى القيام
بعدة مشاريع:
 -5مشروع الجيوية الصحية ،والذي ش رع فيو في الثمانينات ،كإطار لتجسيد القطاعية الالمركزية
وتحقيق تنمية اجتماعية وصحية متوازنة.
ترتكز الجيوية الصحية عمى المجمس الجيوي لمصحة (ىيئة تنسيق) ،وعمى المرصد الجيوي
لمصحة ،لكن الجيوية الصحية لم تتمكن من االستجا بة لمميام التي أسندت ليا ،نظ ار لكون إطارىا
القانوني والتنظيمي حد من صالحياتيا.
 -2إنشاء ووضع حيز التطبيق ىياكل لدعم نشاط و ازرة الصحة ،والتي تمثمت فيما يمي:
المخبر الوطني لمراقبة المنتجات الصيدالنية :مكمف بالمراقبة القبمية لكل دواء قبل إدخالوإلى السوق.
الصيدلة المركزية لممستشفيات :مكمفة بضمان تموين اليياكل الصحية العمومية بالمنتجاتالصيدالنية ( أنشأت سنة .)5994
الوكالة الوطنية لمدم :مكمفة بوضع السياسة الوطنية لمدم (أنشأت سنة .)5995الوكالة الوطنية لمتوثيق الصحي :مكمفة بتطوير التوثيق والمعمومات.- 107 -

الفصل الثالث:

تقييم جودة الخذمات الصحيّة في المؤسسة اإلستشفائية العمومية باألخضرية

المركز الوطني لميقظة الصيدالنية والعتاد :كمف بمراقبة اآلثار المترتبة عمى استيالكاألدوية واستعمال المعدات الطبية.
من خالل ما سبق نجد أن الجزائر منذ االستقالل ،سعت دوما لتطوير وتحسين منظومتيا
الصحية ،بيدف تطوير وتحسين المستوى الصحي لألفراد ،وذلك من خالل بناء وتشييد المؤسسات
الصحية ،وتطوير الدراسات الطبية من خالل إصالح النظام التعميمي ،وانشاء ىياكل تدعيم نشاط
و ازرة الصحة.
الفرع الثاني :تنظيم وهيكمة الخدمات الصحية في الجزائر
تعتبر و ازرة الصحة والسكان المسؤول األول عن تقديم الرعاية الصحية ،وتوفير
الدواء،والعمل عمى رفع المستوى الصحي لألفراد في الجزائر ،والقضاء عمى مشاكميم الطبية تمييا
المستشفيات الجامعية والجيوية ،ثم القطاعات الصحية والوحدات القاعدية التابعة ليا،ويوضح
الشكل رقم ( )5/3الصورة السممية لمنظام الخدمات الصحية في الجزائر.

 -المستشفى هو مؤسسة صحٌّة تحتوي جهاز طبً منظمٌ ،تمتع بتسهٌالت طبٌة تشمل أسرّة وخدمات طبٌة تضمن خدمات األطباء والتمرٌض المستمرة،
إلعطاء المستهلكٌن (المرضى) التشخٌص والعالج الالزمٌن.
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الفصل الثالث:

تقييم جودة الخذمات الصحيّة في المؤسسة اإلستشفائية العمومية باألخضرية
الشكل رقم ( :)3/1نظام الخدمات الصحية في الجزائر

----------------------------و ازرة

عمى المستوى المركزي

الصحة والسكان

----------------------------------------------------------------------------

عمى مستوى الوالية

لكل  ،555 555يتولى تقييم الرعاية الصحية من الدرجة الثالثة،

المركز اإلستشفائي الجامعي

لما ي توفر عميو من ىياكل ضخمة واختصاصات عديدة.

---------------------------------------------------------------------------عمى مستوى الدائرة

مستوى القطاع الصحي

لكل  555 555ساكن ،يتولى الرعاية الصحية من
الدرجة الثانية.

----------------------------------------------------------------------------

عل مستوى البمدية

لكل من  25 555- 52 555ساكن

عيادات متعددة الخدمات

االستعجاالت-االستشفاء.

----------------------------------------------------------------------------الوحدات الصحية القاعدية

-المراكز الصحية والقاعات العالجية

لكل  2 555إلى  7 555ساكن ،وىي

تتولى تقديم الخدمات الصحية األولية.

----------------------------------------------------------------------------

المصدر :جمعة الطيب" ،مساهمة لتطبيق التسويق عمى الخدمات الصحية" ،دراسة حالة
المستشفى الجامعي بباتنة ،مذكرة مكممة لنيل شيادة الماجستير في العموم التجارية ،تخصص
تسويق ،جامعة الحاج لخضر باتنة ،2559-2558 ،ص .94
()1

تتمثل مختمف المستويات المشكمة لمنظام الصحي في الجزائر فيما يمي:
 .5عمى المستوى المركزي :الذي يتمثل في و ازرة الصحة والسكان.

 .2عمى المستوى الوالئي :والذي نجد فيو :مديرية الصحة والسكان ،إضافة إلى المراكز

االستشفائية الجامعية ،والتي أنشأت في  5974وىي نتاج اتحاد مركز استشفائي جيوي

( )755-665سرير ومعيد طمبي ،يتولى تقديم الخدمات الصحية وتدريب ىيئة فنية في

 -1المرجع نفسه ،ص ص( ،17 -15 :بتصرّف).
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الفصل الثالث:

تقييم جودة الخذمات الصحيّة في المؤسسة اإلستشفائية العمومية باألخضرية

مجال البحث والرعاية ،فيو يشرف عمى ثالث ميادين ىي :الميدان الصحي ،ميدان

التكوين وميدان الدراسة والبحث.

 .3عمى المستوى المحمي (الدائرة والبمدية) :تنظم الخدمات الصحية عمى مستوى الدائرة
والبمدية في شكل قطاعات صحية :مؤسسات استشفائية عمومية ،ووحدات استشفائية
متخصصة ،ووحدات صحية قاعدية ،تتولى تحقيق احتياجات األفراد لمحد من الضغط عمى
المراكز االستشفائية.

الفرع الثالث :إحصاءات الصحة في الجزائر
من المالحظ أن الوضع الصحي في الجزائر يسير نحو التحسن ،مقارنة عما كان عميو في
السنوات الماضية ،وذلك باالعتماد عمى بعض اإلحصاءات التي تنشر من حين آلخر ،سواء في
وسائل األعالم أو منشورات منظمة الصحة العالمية ،وفي نفس الوقت نجد أن ىناك من يرى أن
الوضع الصحي في الجزائر ىش ،خصوصا مع ظيور بعض أمراض القرون الوسطى كمرض
الطاعون مثال سنة  2003في وىران ،وسنتناول فيما يمي بعض المؤشرات الصحية التي نشرتيا
منظمة الصحة العالمية ل وصف الوضع الصحي في بمدان العالم ،ومنيا

الجزائر ،باإلضافة

إلى بعض التقارير الدولية المنشورة في الموضوع.
فقد صن فت الجزائر في تقرير ألحد المعاىد اإلحصائية البريطانية أنيا تحتل المرتبة  72دوليا
من أصل  110بمد حول واقع الصحة في العالم ،والمرتبة  71دوليا من ضمن  110بمد حول
اإلنفاق عمى الصحة ،والذي وصف بالمنخفض ،في ظل ارتفاع معدل وفيات األطفال في الجزائر
قياسا بالمعايير الدولية المعتمدة(.)1
ً

 -1الموقع اإللكترونً لجرٌدة الفجر،

, 20/04/2012.

www.al_fadjr.com/ar/dernier2/202898.htm
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تقييم جودة الخذمات الصحيّة في المؤسسة اإلستشفائية العمومية باألخضرية

الفصل الثالث:

-1-3المؤشرات الصحية في الجزائر:
يمكن وصف الحالة الصحية في الجزائر باالعتماد عمى بعض المؤشرات الصحية العالمية
التي وضعتيا منظم ًة الصحة العالمية ،وذلك حسب ما ىو موضح في الجدول رقم( )1/3الذي قيم
المؤشرات خالل مجموعة من السنوات (.)2009-2008-2000-1990
الجدول رقم ( : )1/3المؤشرات الصحية العالمية في الجزائر
السنوات

المؤشرات الصحية

1990

2009 2008 2000

مأمول العمر عن الميالد بالسنوات

66

69

71

74

معدل وفيات األطفال دون الخامسة لكل 1000

64

48

41

32

مولود حي
احتمال الوفاة بين سن  15و 60سنة لكل 1000
نسمة

181

153

132

105

المصدر :من إعداد الطالبتين باالعتماد عمى:
 إحصاءات منظمة الصحة العالمية عن الجزائر لسنة ،2009www.who.int, 05/04/2012

 منظمة الصحة العالمية "،اإلحصاءات الصحية العالمية لسنة  ،"2010صص،49-48 :
www.who.int/whosis/whostat/2011/ar/index.html, 29/04/2012

من خالل الجدول رقم ( )1/3نالحظ أن العمر المأمول عند الميالد في ارتفاع

مستمر،

حيث كان يقدر سنة  1990بـ 66 :سنة ليرتفع إلى  69سنة  2000أي بثالث سنوات في ظرف
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 10سنوات ،بينما ارتفع من سنة  2000إلى غاية  2008بسنتين ،أي خالل ثمان سنوات مما
يدل عمى تحسن طفيف في الحالة الصحية في الجزائر ،إذا ما قورن بسنة

 ،2008حيث بمغ

 71سنة ليرتفع بعد عام فقط ( )2009إلى  74سنة ،بزيادة قدرىا ثالث سنوات ،مما يدل عمى
تحسن الحالة الصحية خالل ىذه الفترة ،من خالل الجدول أيضا نالحظ أن معدل وفيات األطفال
دون الخامسة لكل  1000مولود في انخفاض مستمر ،حيث كان يقدر سنة  1990بـ64 :
طفل ،لينخفض سنة  2000إلى  48طفل ،ثم  41طفل سنة

 ،2008ليصل إلى  32طفل

سنة  ،2009حيث انخفض عدد وفيات األطفال بـ 16 :طفل خالل عشر سنوات (-1990
 )2000في حين انخفض بـ 09 :أطفال خالل عام واحد ( )2009-2008وىذا ما يدل عمى
تحسن الحالة الصحية في الجزائر خصوصا في السنوات األخيرة.
كما نالحظ أن عدد الوفايات بين  15و 60سنة ينخفض من سنة إلى أخرى ،حيث بمغ سنة
 1990بـ 181 :حالة ،لينخفض في سنة  2000إلى  153حالة وفاة ،أما في سنة  2008قدر بـ:
 132حالة وفاة ،لينخفض بـ 27 :حالة وفاة في ظرف سنة ( ،)2009-2008مما يدل عمى
تحسن الحالة الصحية في الجزائر.
-2-3النفقات الصحية في الجزائر:
يمكن عرض بعض اإلحصائيات المقدمة من طرف منظمة الصحة العالمية فيما يخص
النفقات الصحية في الجزائر ،من خالل الجدول رقم (:)2/3
الجدول  :)2/3( :مجموع النفقات الصحية كنسبة مئوية من الناتج القومي اإلجمالية
السنوات
النسبة ((%

2000

2007

2009

3.5

4.4

5.8

المصدر :من إعداد الطالبتين باالعتماد عمى المرجع نفسو.
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الفصل الثالث:

من خالل الجدول رقم ( )2/3نالحظ أن النفقات الصحية كنسبة مئوية من الناتج القومي
اإلجمالي في الجزائر في تزايد مستمر ،حيث قدرت نسبة االرتفاع بين سنتي  2006و 2007بـ:
( )% 0.9أي خالل  7سنوات ،بينما قدرت نسبة االرتفاع بين سنتي  2007و 2009بـ:
( )%1.4أي في ظرف سنتين ،وىذا ما يدل عمى زيادة اىتمام الجزائر بالقطاع الصحي.
ويمكن عرض اإلنفاق الحكومي العام عمى الصحة كنسبة مئوية من إجمالي اإلنفاق
الحكومي في الجدول رقم (.)3/3
الجدول :)3/3( :اإلنفاق الحكومي العام عمى الصحة كنسبة مئوية من إجمالي اإلنفاق
الحكومي
السنوات
النسبة ()%

2000

2007

9

10.7

المصدر :من إعداد المطالبتين باالعتماد عمى:
منظمة الصحة العالمية" ،اإلحصائيات الصحية العالمية لسنة ،"2010ص،130
www.aho-int/whosis/whostat/2011/ar/index.html, 29/04/2012.
من خالل الجدول رقم ( )3/3نالحظ أن نسبة اإلنفاق الحكومي العام عمى الصحة من
إجمالي اإلنفاق الحكومي في تزايد ،بين سنتي  2000و،2007قدر في سنة  2000بـ%9 :
ليرتفع في سنة  2007إلى  %10.7خالل  07سنوات.
-3-3القوى العاممة الصحية (:)2002-2000
يمكن عرض القوى العاممة الصحية في الجزائر خالل فترة ( )2009-2000في الجدول رقم
(.)4/3
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الجدول رقم ( :)4/3القوى العاممة الصحية في الجزائر خالل الفترة ()2002-2000
العدد

القوى العاممة

الكثافة لكل 10 000
نسمة

األطباء

40857

12

العاممون في التمريض

65 919

19

العاممون في طب األسنان

11010

03

العاممون في الصيدلة

8232

2

العاممون في مجال البيئة والصحة العمومية

2429

1

المصدر :من إعداد الطالبتين باالعتماد عمى المرجع نفسو ،ص ص.117-116 :
حيث نالحظ من الجدول رقم ( )4/3أن ىناك  12طبيب لكل  10000نسمة ،في حين
ىناك  19عامل في التمريض لكل  10000نسمة ،أما أطباء األسنان فقدر عددىم بثالث أطباء
لكل  10000نسمة ،وعامالن في الصيدلة لكل  10000نسمة ،بينما يوجد عامل واحد لكل
 10000نسمة في مجال البيئة والصحة العمومية.
-4-3المؤسسات الصحية في الجزائر:
تتمثل المؤسسات الصحية في الجزائر في المستشفيات التي تقتصر فقط في القطاع العام
شأنيا شان المؤسسات الصحية المتخصصة ،باإلضافة إلى العيادات الطبية التي تتوزع عمى
القطاع العام والخاص ،ونقدم في الجدول رقم ( )5/3عدد المستشفيات والمؤسسات الصحية
المتخصصة والعيادات الطبية في الجزائر وتوزيعيا بين القطاعين العام والخاص.
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الجدول رقم ( :)5/3المؤسسات الصحية في الجزائر حتى 2011
القطاع

المستشفيات

العام

المؤسسات الصحية المتخصصة

العيادات الطبية

224

31

504

الخاص

0

0

221

المجموع

224

31

725

المصدر :راضية تونسي" ،تأسيس وتطوير  700مركز صحي حتى ،"2016
www.zawaya.com/ar/story , 29/04/2012
من خالل الجدول رقم ( )5/3نالحظ سيطرة القطاع العام عمى المؤسسات الصحية في
الجزائر حيث تبمغ عدد المستشفيات  224مستشفى ،و  39مؤسسة صحية متخصصة ،بينما توجد
 725عيادة طبية موزعة بين القطاعين العام والخاص ،حيث يساىم القطاع الخاص في
مشروعات الصحة في الجزائر بنسبة  %6في حين يساىم القطاع العام بنسبة .%49
الفرع الرابع :مشاريع تطوير الرعاية الصحية في الجزائر
أقرت و ازرة الصحة الجزائرية تخصيص  4.39مميار دوالر لمشروعات الرعاية الصحية حتى
سنة  ،4242حيث تسعى إلى تأسيس وتطوير  022مؤسسة صحية خالل السنوات األربع
القادمة ،والعمل عمى سد العجز في عدد األسرة ،الذي تعاني منو معظم الواليات الجنوبية وذلك
من خالل افتتاح عدد من المؤسسات الصحية مع بداية  ،420.والتي تم تأسيسيا وتطويرىا
مؤخرا ،وتتضمن  42مستشفى عمومي ،و 02مؤسسة صحية متخصصة في طب العيون والحروق
ً

مرضى السرطان والكمى.

كما تخطط إلنشاء عيادات متعددة الخدمات في القرى واألرياف ،إضافة إلى  422عيادة متنقمة
لمبدو الرحل في الصحراء والمناطق الجبمية.
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كما تسعى في ذات الخطة التنموية ( )4206-4200إلى تطوير بعض المستشفيات وانشاء
المؤسسات االستشفائية الجامعية والعمل عمى توزيعيا عبر مختمف الواليات ،وتحسين نوعية
الخدمات الصحية المقدمة لممرضى ،من خالل إنشاء مستشفيين جامعيين في كل من واليتي ورقمة
وبشار ،ووصل العمل فييا بنسبة  %22حتى اآلن ،ومن المتوقع البدء في إنشاء مستشفى ثالث
بوالية األغواط في غضون األشير القميمة المقبمة ،كما تدرس و ازرة الصحة مشروع إنشاء أكاديمية
لمطب بشراكة فرنسية ،تسعى لمدفع بالبحوث العممية في قطاع الصحة.
وتسعى الجزائر إلى مضاعفة عدد المراكز الطبية في واليات الجنوب ،حيث خصصت 022
مميار دينار إلنجاز نحو  .22عيادة متخصصة و 422ىيكل صحي ،وتخصيص  40مميار دينار
لمتكفل بالمصابين بالسرطان خالل العام الجاري(.)1

المطمب الثاني :واقع قطاع الصحة في والية البويرة
يقطن في والية البويرة نحو  040442نسمة( ،)2يتم تغطية حاجاتيم الصحية من خالل عدد من
المؤسسات الصحية العمومية والخاصة (مؤسسات استشفائية ،مراكز صحية ،قاعات عناية)
ولمنيوض بيذا القطاع سخرت موارد بشرية طبية (أطباء ،ممرضون ،صيادلة )...مؤىمة لتقديم
الخدمات الصحية المطموبة من طرف األفراد ،وسنتناول فيما يمي المؤسسا الصحية في الوالية،
والموارد البشرية الصحية فييا.
الفرع األول :المؤسسات الصحية في والية البويرة
حيث يمثل القطاع الصحي العمومي بخمسة مؤسسات استشفائية رئيسية ،موزعة عمى مناطق
مختمفة من الوالية ،كل مؤسسة صحية تغطي عدد من البمديات ـ حسب موقعيا الجغرافي ـ
 -1المرجع نفسه.

- Direction de la sante et de la population de la wilaya de BOUIRA, " Fiche technique du secteur
de la santé arreté au 31/03/2012",Avril 2012.
2
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والجدول رقم( )6/.يوضح عدد المؤسسات الصحية في والية البويرة ،عدد األسرة بيا ،وعدد
المستفيدين من خدماتيا.
الجدول رقم( :)6/3المؤسسات االستشفائية العمومية في والية البويرة إلى غاية 2332/33/33
الرقم

المؤسسات

عدد األسرة

االستشفائية
20

البويرة

.20

عدد البمديات المستفيدة من عدد األفراد المستفيدين من
خدماتيا الصحية
24

خدماتيا الصحية
044090

24

األخضرية

492

24

002922

2.

سور الغزالن

.24

02

044020

29

عين بسام

44

02

0.422.

22

مشدالة

00

20

02.0.0

0206

92

040442

المجموع في الوالية

Source :Ibid ,p1.

من خالل الجدول رقم ( )6/.نجد أنو عمى مستوى والية البويرة ككل ىناك سرير واحد لكل
 600فرد ،لكن إذا ما أخذنا كل مؤسسة استشفائية عمومية و المناطق الجغرافية التابعة ليا ،نجد
أن ىناك تباينا في التغطية الصحية من حيث كثافة السكان وعدد األسرة ،عبر المناطق الجغرافية
المختمفة ،فمثال نجد أن المؤسسة االستشفائية بعاصمة الوالية تغطي خدماتيا الصحية تسعة
بمديات ،أي ما مجموعو  044090نسمة ،بمعدل سرير واحد لكل  220ساكن ،في حين تغطي
المؤسسة االستشفائية باألخضرية تسعة بمديات بمجموع سكان قدره  002922نسمة ،بمعدل سرير
لكل  002ساكن ،وأيضا بالنسبة لممؤسسة االستشفائية بسور الغزالن ،التي تغطي عشرة
بمديات ،بمعدل سرير لكل  .40ساكن،في حين تغطي المؤسسة االستشفائية بعين بسام 0.422.
ساكن ،بمعدل سرير لكل  09.2ساكن ،وكذلك بالنسبة لممؤسسة االستشفائية بمشدالة ،بمعدل سرير
لكل  0002ساكن ،ىذا ما يدل كما سبق وأشرنا إلى تباين توزيع الخدمات الصحية عمى مستوى
المناطق الجغرافية عبر الوالية.
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الفصل الثالث:

باإلضافة إلى المؤسسات االستشفائية ،يمثل القطاع الصحي العمومي في والية البويرة عمى
غرار باقي واليات الوطن ،بالمؤسسات الصحية الجوارية ،عمى مستوى البمديات
والقرى ،والمتمثمة في المراكز الصحية وقاعات العناية ،والجدول رقم ( )0/.يبرز المؤسسات
االستشفائية وعدد المراكز الصحية وقاعات العناية التابعة ليا.
الشكل رقم ( :)7/3المؤسسات الصحية العمومية لمصحة الجوارية بوالية البويرة حتى /33/33
2332
الرقم

المؤسسات االستشفائية
العمومية

عدد المراكز
الصحية
24

عدد قاعات

عدد األفراد المستفيدين

العناية
40

044090

.2

002922
044020

20

البويرة

24

األخضرية

26

2.

سور الغزالن

20

..

29

عين بسام

26

04

0.4220

22

مشدالة

22

44

02.0.0

..

04.

040442

المجموع في الوالية

Source :Ibid, p1.

من خالل الجدول رقم ( )0/.نجد أن ىناك تباينا واضحا في توفير التغطية الصحية لألفراد عبر
المناطق الجغرافية لوالية البويرة ،من خالل التوزيع غير المتوازن لقاعات العناية والمراكز الصحية
فييا ،حيث نالحظ مثال في منطقة البويرة توجد تسعة مراكز صحية ،بمعدل مركز صحي لكل
 44040فرد ،بينما في منطقة األخضرية ،يوجد مركز صحي لكل 40920

فرد ،ونفس الشيء

بالنسبة لقاعات العناية ،التي تبقى سبعة منيا خارج الخدمة ،اثنان منيا في منطقة سور
الغزالن ،وخمسة في مدينة عين بسام ،والجدول رقم ( )0/.يبرز قاعات العناية المقفمة وأسباب ذلك.
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الجدول رقم ( :)8/3قاعات العناية المغمقة في والية البويرة وأسباب ذلك حتى 2333 / 32 /23
المؤسسات

الدائرة

قاعات العناية

البمدية

أسباب اإلغالق

االستشفائية العمومية
سور الغزالن
عين بسام

قاعة عناية بمكحول

نقص الموارد

سور

برج اخريص

الغزالن

قاعة عناية بالشبور

البشرية

عين بسام عين بسام

قاعة عناية بعين شاللة مستعمل من طرف
الحرس البمدي
قاعة عناية بسيدي

مستعمل من طرف

يحيى

الجيش الوطني

قاعة عناية بأوالد

مغمق ألسباب أمنية

الشعبي

سيدي سميمان
الياشمية

الياشمية

سوق

المقراني

الخميس

قاعة عناية بحمام

متضرر بسبب

كسانة

الفيضانات

قاعة عناية بزاوي

مستعمل من طرف

الحرس البمدي

Source : Ibid, p3.

من خالل الجدول رقم ( )0/.نجد أن ىناك عدد من قاعات العناية المغمقة ،التي تتواجد في
مناطق نائية ذات الطابع الفالحي ،حيث يتمركز عدد من السكان ،ىم بحاجة إلى خدماتيا
الصحية ،خصوصا مع السياسة التي تنادي بيا الجزائر لتقميل اليجرة من األرياف ،ودعم الفالحين
وتوفير مجمل احتياجاتيم بما فييا الصحية ،ومن أبرز ما يشد االنتباه من بين أسباب غمق ىذه
القاعات ،سبب غمق قاعتي العناية بسور الغزالن ،الذي يرجع إلى نقص الموارد البشرية الطبية
والتمريضية ،وربما يعود السبب في ذلك إلى الطبيعة النائية لممنطقة

وعزلتيا ،مما يؤدي إلى

عزوف األطباء والممرضين عمى التوجو لمعمل في ىذه المناطق ،لكن رغم ذلك ،البد من إيجاد
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الفصل الثالث:

حل ليذا المشكل ،والعمل عمى توفير الخدمات الصحية لسكان ىذه المناطق ،ونفس الشيء
بالنسبة لقاعة العناية بحمام كسانة بدائرة الياشمية ،التي تضررت بفعل الفيضانات ،ورغم
مشروعية األسباب األمنية لغمق قاعات العناية األخرى ،إال أن أىمية توفير الصحة لألفراد توازي
أىمية توفير األمن.
كما يدعم القطاع الصحي العمومي في والية البويرة بمجموعة من المراكز الخاصة بتصفية
الدم،نذكرىا في الجدول رقم (.)4/.
الجدول رقم ( :)9/3مراكز تصفية الدم العمومية لوالية البويرة حتى 2332/ 33/ 33
الرقم

مركز تصفية تاريخ االفتتاح

عدد األجيزة عدد المرضى

عدد الحصص

الدم

الشغالة
42

.9.

04296

042

.496
2092

20

البويرة

0446/20/00

24

األخضرية

4220/24/00

02

2.

عين بسام

4220/20/02

20

090

29

مشدالة

4220/22/2.

20

04

4022

22

سور الغزالن

4200/20/.2

00

04

4920

20

022

4609.

المجموع في الوالية

Source : Ibid, p1.

من خالل الجدول رقم ( )4/.نجد أنو قبل سنة  0446لم تكن تتوفر والية البويرة عمى مركز
عمومي لتصفية الدم ،ليتدعم قطاع الصحة بعدىا في ىذا التخصص – تصفية الدم -خالل عام
 4220بثالثة مراكز لتصفية الدم في األخضرية ،عين بسام ومشدالة ،ليتم فتح مركز خامس بسور
الغزالن عام  ،4200لتغطي خدماتيا الصحية في مجمميا ما مجموعو  022مريض.
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ىذا فيما يخص المؤسسات الصحية العمومية ،وبالنسبة لممؤسسات الصحية الخاصة ،فإن
قطاع الصحة بالبويرة تدعم بثالث مؤسسات استشفائية ،وأربعة مراكز لتصفية الدم ،نوضحيا في
الجدول رقم ( ،)02/.والجدول رقم ( )00/.عمى التوالي.
الجدول رقم ( :)33/3المؤسسات االستشفائية الخاصة في والية البويرة حتى 2332 /33 /33
الرقم
20

عدد األسرة
06

المؤسسات االستشفائية تاريخ االفتتاح
إبن سينا

0440/20/20

24

اللة خديجة

4222/26/02

40

2.

المركزية G10

4220/02/00

00

المجموع

29
Source :Ibid, p1.

توفر ىذه المؤسسات االستشفائية الخاصة خدمات صحية مختمفة من خدمات الفحص والعالج
والخدمات اإلستشفائية ،باإلضافة إلى توفرىا عمى  92سرير ،فيي بذلك تدعم المؤسسات
االستشفائية العمومية ،تتمركز ىذه المؤسسات االستشفائية الخاصة في عاصمة الوالية.
الجدول رقم ( :)33/3مراكز تصفية الدم الخاصة بوالية البويرة حتى 2332/ 33/ 33
الرقم
20

مركز تصفية الدم

تاريخ االفتتاح

اللة خديجة بمشدالة

-

عدد األجيزة
20

عدد المرضى عدد الحصص
9406
.6

24

اإلحسان بالبويرة

-

20

46

-

2.

مركز تصفية الدم

4200/24/46

20

-

-

29

مريم ديال باألخضرية

4204/2./22

0.

-

-

باألخضرية

Source :Ibid ; p2.
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تدعم قطاع تصفية الدم في والية البويرة بأربعة مراكز :مركز اللة خديجة بمشدالة بثمانية
أجيزة ،ومركز اإلحسان بمدينة البويرة بسبعة أجيزة ،وىي تعمل منذ فترة ،باإلضافة إلى مركزين
اثنين باألخضرية ،قدم ليما الترخيص من طرف مديرية الصحة ولم تباشر تقديم خدماتيا بعد.
الفرع الثاني :الموارد البشرية الصحية بوالية البويرة
يعمل قطاع الصحة في والية البويرة عمى توفير خدمات صحية متنوعة لألفراد ،من خالل
طاقات بشرية ذات اختصاصات متنوعة ،ينتمون إلى القطاع العام والخاص ،وسنذكر في الجدول
رقم ( )04/.أرقام عن ذلك.
الجدول رقم ( :)32/3الموارد البشرية المقدمة لمخدمات الصحية لوالية البويرة حتى /33/ 33
2332
العموميون
094

الخواص
022

المجموع
429

الرتبة
أطباء عامين

.60

02.

902

طب وجراحة األسنان

024

00

046

صيادلة

0.

099

020

شبو طبيون

0609

00

0020

قابالت

094

24

099

أطباء متخصصون

Source : Ibid, p2 .

يمثل القطاع العمومي من حيث عدد األطباء العموميين والمتخصصين ،وشبو الطبيين
والقابالت ،وطب وجراحة األسنان ،العدد األكبر بالمقارنة مع عددىم في القطاع الخاص ،في حين
نجد أن عدد الصيادلة في القطاع الخاص أكبر منو في القطاع العام.
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المطمب الثالث :المؤسسة االستشفائية العمومية باألخضرية
سنتناول في ىذا المطمب تعريف المؤسسة االستشفائية باألخضرية ،من خالل التطرق إلى نبذة
تاريخية عنيا وموقعيا الجغرافي ،باالضافة إلى النظام القانوني الذي تسير وفقو ،ثم نعرض بعدىا
أرقام عن الموارد البشرية العاممة عمى تقديم الخدمات الصحية فييا ،والمخصصات المالية ليا.
الفرع األول :التعريف بالمؤسسة االستشفائية العمومية باألخضرية
تعد المؤسسة االستشفائية العمومية باألخضرية أحد أىم المؤسسات الصحية في والية
البويرة،وسنتناول فيما يمي نبذة تاريخية عنيا ،الموقع الجغرافي ليا والنظام القانوني الذي تسير
وفقو.
 نبذة تاريخية  :تم إنشاء المؤسسة االستشفائية العمومية باألخضرية إبان االحتالل
الفرنسي لمجزائر سنة  ، 0424وبعد االستقالل مباشرة تم تدشينيا وتجييزىا من طرف البعثة
الطبية السوفيتية سنة  ،0460وذلك لمعالقة الطيبة التي كانت تربط الجزائر باالتحاد
السوفييتي سابقا،لذلك سمي حينيا بمستشفى الصداقة الجزائرية السوفيتية ،ولقد تكفمت و ازرة
الصحة السوفييتية بتجييز المستشفى بالمعدات واألدوية ،وحتى اإلمكانيات البشرية من
أطباء وتقنيين،لتستبدل ىذه البعثة بأطباء وتقنيين جزائريين سنة .0442
 الموقع الجغرافي :تقع المؤسسة االستشفائية العمومية باألخضرية في موقع
استراتيجي ،حيث تم بناؤه في منطقة مرتفعة عن المدينة ،وبعيدة عن الضجيج ،بني في
ىذه المنطقة بعد عدة دراسات وبحوث تقنية ،فالمنطقة تتوسط العديد من الدوائر والبمديات
التابعة لوالية البويرة.
 النظام القانوني :المؤسسة االستشفائية العمومية باألخضرية ىي مؤسسة ذات طابع
إداري،تتمتع بالشخصية المعنوية واالستقالل المالي ،تسير طبقا لممرسوم رقم494/00 :
المؤرخ في 0400/24/ 22 :المتعمق بإنشاء ،تنظيم وتسيير القطاعات الصحية.
- 123 -

الفصل الثالث:

تقييم جودة الخذمات الصحيّة في المؤسسة اإلستشفائية العمومية باألخضرية

الفرع الثاني :الهيكل التنظيمي لممؤسسة االستشفائية العمومية باألخضرية
يعد الييكل التنظيمي لممؤسسات من أىم العوامل التي تؤدي إلى تحقيق أىدافيا ،فيو يظير
الوظائف ويحدد المسؤوليات ،وسنوضح فيما يمي الييكل التنظيمي لممؤسسة االستشفائية العمومية
باألخضرية في الشكل رقم (. )4/.
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الشكل رقم ( :)2/3الهيكل التنظيمي لممؤسسة االستشفائية العمومية باألخضرية
المديرية العامة
األمانة العامة

المديرية الفرعية إلدارة الموارد

المديرية الفرعية للمصالح الصح ّية

المديرية الفرعية للمصالح
االقتصادية

مكتب تنسٌق النشاطات شبه الطبٌّة
تسٌٌر الموارد البشرٌة
مكتب المٌزانٌة
مكتب حساب التكالٌف

مكتب االستقبال والتوجٌه

مكتب المقتصد

مصلحة الوقاٌة
مصلحة اإلحصائٌات

المصدر :المديرية الفرعية إلدارة الموارد البشرية بالمؤسسة االستشفائية العمومية باألخضرية.
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حيث تتكون المؤسسة االستشفائية باألخضرية من مصمحتين رئيسيتين ىما:
 مصمحة الخدمات الطبية :حيث تصل طاقة استيعاب المؤسسة االستشفائية
باألخضرية إلى  492سرير ،موزعة عمى المصالح التالية :الطب الداخمي ،طب
األطفال ،أمراض النساء والتوليد ،الجراحة العامة ،االستعجاالت.
باإلضافة إلى مجموعة من المراكز الصحية ،وقاعات العناية التابعة ليا ،فقد أمنت ىذه المؤسسة
االستشفائية والمراكز الصحية وقاعات العناية التابعة ليا الغطاء الصحي لدائرتين.
 المصمحة اإلدارية :تقدم المؤسسة االستشفائية العمومية باألخضرية خدماتيا الصحية
بالتناسق والتضافر بين مجموعة من الوظائف ،لمنح أعمى مستوى من الخدمات
الصحية ،حيث تتكون المصمحة اإلدارية من:
- 0المدير :يسير المدير عمى اتخاذ جميع اإلجراءات الضرورية لضمان السير الحسن
لممؤسسة االستشفائية ،وىو المسؤول األول عن نظام االنضباط في جميع
الوحدات ،كما يمارس السمطة السميمة عمى جميع مستخدمي المؤسسة االستشفائية
العمومية الموضوعة تحت سمطتو ،كما يسير عمى تنفيذ مداوالت مجمس اإلدارة،
وتطبيق القوانين ،يساعد المدير ثالثة مدراء فرعيين.
- 4مكتب األمانة العامة :يقوم ىذا المكتب بترتيب وتنظيم الممفات والوثائق ،البريد
الصادر والوارد ،الرد عمى المكالمات الياتفية وتنظيم وبرمجة االجتماعات.
- .نائب المدير :حيث نجد:
أ_المديرية الفرعية إلدارة الموارد :وتضم ثالثة مكاتب ىي:
 مكتب تسيير الموارد البشرية :يقوم ب تسيير الموارد البشرية وتسيير ممفات العاممين
من تاريخ التوظيف إلى غاية التقاعد وتنفيذ المخطط السنوي لتسيير الموارد
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البشرية ،وضمان استم اررية التكوين ،وتنظيم امتحانات التوظيف ،ومراقبة نشاط
العمال.
 مكتب الميزانية :يقوم بتطبيق الميزانية واعطاء تقارير مالية دورية عن نفقات
المؤسسة االستشفائية العمومية ،وىي :نفقات العمال ،نفقات المواد الغذائية ،العتاد
الطبي ،نفقات أخرى لمتوظيف ،نفقات التكوين ،نفقات األدوية ،نفقات البنية
التحتية ،تغطية النفقات االجتماعية ،نفقات التدابير الوقائية.
 مكتب حساب التكاليف :الدور الرئيسي ليذا المكتب ىو :تحديد التكاليف الكمية
التي تمكن من تحديد سعر الخدمات الصحية ،مثل الفحص الطبي ،التحاليل
المخبرية...الخ.

ب_ المديرية الفرعية لممصالح الصحية :وىي تضم أربعة مكاتب ىي:
 مكتب تنسيق النشاطات شبو الطبية :من بين ما يقوم بو تنسيق العمل البشري
المتعمق بالفرق شبو الطبية بمختمف المصالح االستشفائية ،ووضع برامج العمل
لمفريق شبو الطبي لمختمف المصالح ،ومتابعة وتقييم الفريق شبو الطبي.
 مكتب االستقبال والتوجيو :من بين الميام الموكمة لو :توجيو المرضى
والزوار،ومتابعة المواليد و الوف يات التي تكون في المؤسسة االستشفائية ،وتسيير
األرشيف -ممفات المرضى -ومتابعة المرضى من لحظة دخوليم إلى المؤسسة
االستشفائية إلى غاية خروجيم منيا.
 مصمحة الوقاية :التي تتكون من :قسم األوبئة ،قسم التمقيحات ،التنظيف والتطيير.
 مصمحة اإلحصائيات :من بين مياميا :الجمع اليومي لممعمومات الخاصة
بالحاالت المقبولة ،وجمع وتحرير اإلحصائيات بصفة دورية سواء كانت سنوية،
فصمية ،شيرية.
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ت_ المديرية الفرعية لممصالح االقتصادية :ويتضمن مكتبين:
 مكتب المقتصد :يقوم بتموين المؤسسة االستشفائية بالموازم الضرورية ،وتخزين
وتوزيع مختمف الموازم عمى األقسام ،تسيير مختمف المخازن –مخزن المواد
الغذائية ،مخزن المواد الصحية...الخ -والعمل عمى التدقيق في مختمف السجالت
المحاسبية ،وسجل النفقات ،تسيير مآرب السيارات بما في ذلك :الصيانة ،قطع
الغيار ،تكاليف التموين بالوقود...الخ.
 مكتب اليياكل والتجييز :الذي من بين ميامو صيانة مبنى المؤسسة االستشفائية.
الفرع الثالث :الموارد البشرية والمخصصات المالية لممؤسسة االستشفائية العمومية باألخضرية
تتوفر المؤسسة االستشفائية عمى طاقم طبي وشبو الطبي باإلضافة إلى مجموعة من التقنيين
والفنيين في األشعة والتحاليل ،يعممون عمى توفير الخدمات الصحية لممستيمكين المرضى ،باإلضافة
إلى تخصيص ميزانية لتوفير االحتياجات الالزمة لممؤسسة االستشفائية ،وسنتناول فيما يمي الموارد
البشرية في المؤسسة االستشفائية العمومية باألخضرية ،والمخصصات المالية ليا.
- 3الموارد البشرية في المؤسسة االستشفائية العمومية باألخضرية:
تتوفر المؤسسة االستشفائية العمومية باألخضرية عمى موارد بشرية ىامة في عدد من
االختصاصات الصحية ،من أطباء وممرضين ،إداريين وفنيين ،وسندرج في الجدول رقم ()0./.
عدد األطباء والممرضين في المؤسسة االستشفائية.
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أ -األطباء العامون والمتخصصون في المؤسسة االستشفائية العمومية باألخضرية:
الجدول رقم ( :)33/3عدد األطباء العامين في المؤسسة االستشفائية العمومية باألخضرية
الرتبة

األطباء العامين

األطباء العاميون الرئيسيون
األطباء العاميون
المجموع

العدد
29
49
40

المصدر :المديرية الفرعية إلدارة الموارد البشرية بالمؤسسة االستشفائية العمومية .باألخضرية.
يقوم بتقديم الخدمات الطبية في مجال الطب العام ما مجموعو  40طبيب ،موزعون بين رتبة
طبيب عام رئيسي وطبيب عام عادي ،ىذا العدد يعتبر كافيا الحتياجات المؤسسة االستشفائية
باألخضرية حسب المدير الفرعي لممصمحة الصحية.



الطبٌب العام الرئٌسً هو الطبٌب الذي ٌزاول المهنة لمدة عشر سنوات ،فٌرقى بعدها إلى هذه الرتبة ،ومؤخرا أضٌف إلى ذلك الشرط النجاح فً المسابقة.
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الجدول رقم( :)34/3األطباء المتخصصين في المؤسسة االستشفائية العمومية باألخضرية
عدد األطباء
29

االختصاص
الطب الداخمي
األمراض العقمية

20

األمراض الجمدية

20

جراحة الفك والوجو

20

طب النساء والتوليد

2.

التخدير واإلنعاش

29

التكييف الوظيفي

2.

طب األذن األنف والحنجرة

20

األمراض الصدرية

20

جراحة األطفال

20

طب الكمى

20

طب الكيمياء

20

األمراض المعدية

2.

جراحة عامة

20

جراحة العظام والرضوض

20

طب أمراض المفاصل

20

طب األطفال

22

طب العيون

22

جراحة األعصاب

20

جراحة وطب األسنان

20

مبحث الجياز اليضمي

20

المجموع

2.

المصدر :المديرية الفرعية إلدارة الموارد البشرية بالمؤسسة االستشفائية العمومية باألخضرية.
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الفصل الثالث:

تقييم جودة الخذمات الصحيّة في المؤسسة اإلستشفائية العمومية باألخضرية

تتوفر المؤسسة االستشفائية العمومية باألخضرية عمى  2.طبيب متخصص في تخصصات مختمفة،
بمغت  40تخصص ،لكن يبقى ىناك نقص في بعض التخصصات في حين ىناك فائض في تخصصات
أخرى ،حسب المدير الفرعي لممصمحة الصحية ،حيث ىناك نقص في أطباء النساء والتوليد الذي يبمغ
عددىم ثالث ة أطباء فقط بالنظر إلى حجم الطمب ،ونفس الشيء بالنسبة إلى جراحة األطفال حيث ال
تتوفر المؤسسة االستشفائية باألخضرية إال عمى طبيب واحد في ىذا

االختصاص ،في حين ىناك

زيادة في عدد أطباء العيون ،الذين يبمغ عددىم خمسة أطباء لذلك يداوم كل واحد منيم يوم واحد في
األسبوع.
كما ندرج في الجدول رقم ( )06/.عدد الصيادلة والمختصون في عمم النفس في المؤسسة اإلستشفائية
العمومية باألخضرية.
الجدول ( :)36/3عدد الصيادلة و المختصون في عمم النفس
الصيدلية

20

مختص في عمم النفس العيادي لمصحة العمومية

20

المصدر :المديرية الفرعية إلدارة الموارد البشرية بالمؤسسة االستشفائية العمومية باألخضرية.
حيث ال تتوفر المؤسسة االستشفائية العمومية باألخضرية إال عمى صيدلي واحد ،ومختص واحد
في عمم النفس العيادي لمصحة العمومية.
ب ا-لطاقم شبه الطبي و اإلداريون في المؤسسة االستشفائية العمومية باألخضرية
سنعرض في الجدول رقم( )00/.عدد أفراد الطاقم شبو الطبي حسب االختصاص في المؤسسة
االستشفائي العمومية باألخضرية.
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الفصل الثالث:

تقييم جودة الخذمات الصحيّة في المؤسسة اإلستشفائية العمومية باألخضرية

الجدول رقم ( :)37/3عدد أفراد الطاقم شبه الطبي في المؤسسة االستشفائية العمومية
باألخضرية
العدد
42

التخصص
القابالت
األعوان الطبيون في التخدير واإلنعاش

04

المخبريون لمصحة العمومية

06

مشغمو األجيزة الطبية لمصحة العمومية

20

مساعدون طبيون لمصحة العمومية

2.

محضرو الصيدلة لمصحة العمومية

20

ممرضون مؤىمون

40

مساعدو التمريض لمصحة العمومية

40

ممرضون لمصحة العامة (عالجات عامة)

022

المجموع

424

المصدر :المديرية الفرعية إلدارة الموارد البشرية بالمؤسسة االستشفائية العمومية باألخضرية.
بالنسبة لمطاقم شبو الطبي الذي يبمغ عددىم  424فرد ،ىذا العدد الذي يعتبر غير كافي بالنظر
إلى احتياجات المستيمكين (المرضى) ،ىذا حسب المدير الفرعي لممصمحة الصحية ،ومن أجل
ذلك تم وضع فريق من المتربصين الشبو الطبيين ( .4متربص) ،يأخذون دروسيم في المؤسسة
االستشفائية العمومية باألخضرية ،قصد تغطية النقص الحقا.
بينما تتوفر المؤسسة االستشفائية العمومية عمى عدد من اإلداريين حسب ما يبينو الجدول رقم (.)00/.
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الفصل الثالث:

تقييم جودة الخذمات الصحيّة في المؤسسة اإلستشفائية العمومية باألخضرية

الجدول رقم ( :)38/3عدد اإلداريون في المؤسسة االستشفائية العمومية باألخضرية
العدد
024

المينة
موظفو اإلدارة
المتعاقدون (عمال نظافة،أعوان أمن...الخ)

.0

ميندس في المخبر والصيانة

20

المصدر :المديرية الفرعية إلدارة الموارد البشرية بالمؤسسة االستشفائية العمومية باألخضرية.
حيث يعمل في المؤسسة االستشفائية العمومية باألخضرية  024موظف في اإلدارة ،باإلضافة
إلى  .0متعاقد من عمال النظافة والمطبخ ،وأعوان األمن ...الخ ،وميندس في المخبر والصيانة.
- 2المخصصات المالية لممؤسسة االستشفائية العمومية باألخضرية:
يعد توفير المخصصات المالية الالزمة أحد أىم عوامل تقديم خدمات صحية جيدة ،من أجل
تغطية مجمل مصاريف المؤسسة االستشفائية ،لذلك خصصت ميزانية معتبرة ليذا الخصوص،لكن
تبق ى حسب المدير الفرعي لممصمحة الصحية غير كافية بالنظر الحتياجات المؤسسة االستشفائية
باألخضرية وأعداد المرضى الذين يتمقون عالجيم بيا ،وسندرج في الجدول رقم()04/.
المخصصات المالية لممؤسسة االستشفائية العمومية باألخضرية خالل سنتي  4202و.4200
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تقييم جودة الخذمات الصحيّة في المؤسسة اإلستشفائية العمومية باألخضرية

الفصل الثالث:

الجدول رقم ( :)39/3المخصصات المالية لممؤسسة االستشفائية العمومية باألخضرية خالل سنتي
 2333و2333
المبالغ بالدينار الجزائري
4200
4202

المبالغ
المصاريف
- 0مصاريف المستخدمين

44.32223222

42232223222

- 4مصاريف التكوين

4223222

0.202.222

- .مصاريف التغذية

4239223222

42.222.222

- 9مصاريف األدوية ومنتجات أخرى

0232223222

02.222.222

ذات استخدام طبي
- 2مصاريف األنشطة الخاصة

032423222

0.042.222

بالوقاية
- 6الوسائل واألدوات الطبية

0932223222

04.222.222

- 0صيانة اليياكل الصحية وترميميا

4232223222

42.222.222

- 0مصاريف أخرى

.232223222

40.222.222

- 4األنشطة االجتماعية

930223222

9.922.222

92232923222

-

 - 02مصاريف األبحاث الطبية
المجموع العام

949.062.222

المصدر :مكتب الميزانية لممؤسسة االستشفائية العمومية باألخضرية.
من المالحظ ارتفاع قيمة المخصصات المالية لممؤسسة االستشفائية العمومية باألخضرية بين
سنتي  4202و ،4200حيث قدرت سنة  4202ب 92232923222 :دج ،لترتفع بقيمة قدرىا 4930423222 :دج
خالل سنة .4200
إذ نجد أن المخصصات المالية لمصاريف المستخدمين تعد أكبر قيمة من بين المصاريف
األخرى ،والتي شيدت ارتفاعا بين سنتي  4202و ،4200بمبمغ قدره 4032223222 :دج ،كما تمت زيادة
مخصصات التكوين ،الذي يعد ذو أىمية كبيرة لتطوير قدرات الطاقم الطبي وشبو الطبي وتدعيم
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الفصل الثالث:

تقييم جودة الخذمات الصحيّة في المؤسسة اإلستشفائية العمومية باألخضرية

معارفيم ومياراتيم بكل ما ىو جديد في مجال عمميم ،حيث ارتفعت مخصصات التكوين بين سنتي
 4202و 4200ب 0423222 :دج ،في حين انخفضت المخصصات المالية لمصاريف التغذية ب9223222 :
دج بين سنتي  4202و ، 4200وبقيت مصاريف األدوية وباقي المنتجات ذات االستخدام الطبي ثابتة عمى
حاليا ،كما ارتفعت المخصصات المالية لألنشطة الخاصة بالوقاية ،كشراء المقاحات ،بين سنتي 4202
و 4200ب 030223222 :دج ،في حين انخفضت المخصصات المالية الخاصة بالوسائل واألدوات الطبية
ب 432223222 :دج خالل نفس المدة ،لتبقى المخصصات المالية لصيانة اليياكل الصحية وترميميا
ثابتة ،بينما نجد أن المخصصات المالية لممصاريف األخرى لمعمل كمصاريف االتصاالت ،الماء
والكيرباء ،مصاريف مواد التنظيف...الخ ،انخفضت سنة  4200ب 432223222 :دج ،أما فيما يخص
المخصصات المالية لألعمال االجتماعية التي تدخل ضمنيا المخصصات المالية لمسكن االجتماعي
لممستخدمين ،فقد ارتفعت ب .223222 :دج بين سنتي  4202و ،4200في حين تبقى مصاريف األبحاث
الطبية منعدمة ،وذلك النعدام ىذه المصمحة في المؤسسة االستشفائية العمومية باألخضرية ،كما تجدر
اإلشارة  -حسب المدير الفرعي لممصمحة الصحية  -إلى عدم كفاية المخصصات المالية لحاجات ىذه
المؤسسة االستشفائية  ،خصوصا مع الضغط الذي تعاني منو من حيث عدد المستيمكين (المرضى).
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الفصل الثالث:

تقييم جودة الخذمات الصحيّة في المؤسسة اإلستشفائية العمومية باألخضرية

المبحث الثاني :جودة الخدمات الصحية في المؤسسة اإلستشفائية العمومية باألخضرية
سنحاول من خالل ىذا المبحث أن نعطي صورة عن مدى قيام المؤسسة االستشفائية العمومية
باألخضرية بتقييم جودة خدماتيا الصحية المقدمة ومختمف اإلجراءات المتبعة في ذلك ،من خالل
مقابمة أجريناىا مع المدير الفرعي لممصمحة الصحية بالمؤسسة االستشفائية العمومية باألخضرية،
ثم نتطرق فيما بعد إلى تحميل إجابات الطاقم الطبي (أطباء وشبو طبيون) حول ظروف عمميم
واقتراحاتيم لتحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة ،وفي األخير تحميل إجابات المستيمكين
(المرضى) حول مستوى جودة الخدمات الصحية التي يتمقونيا ،وقبل ذلك البد من عرض
المنيجية المتبعة في الدراسة الميدانية.

المطمب األول :منهجية الدراسة الميدانية
يعد من الضروري تقديم نظرة عن المنيج المتبع في جمع البيانات الالزمة لتحقيق أىداف
الدراسة ،لذلك سنعرض فيما يمي أدوات جمع البيانات ،مجتمع الدراسة ،وأسموب تحميل البيانات.
 .0أدوات جمع البيانات:
تقتضي أىداف الدراسة وما تطرحو من تساؤالت ضرورة االستعانة بأدوات لجمع البيانات
األولية ،لذلك اعتمدت الدراسة الميدانية عمى ما يمي:
أ .المقابمة:
بيدف معرفة مدى قيام المؤسسة االستشفائية العمومية باألخضرية بتقييم جودة خدماتيا
الصحية ،والطرق التي تتبعيا في حال قياميا بذلك ،قمنا بإجراء مقابمة مفتوحة مع
المدير الفرعي لممصمحة الصحية ،والتي تضمنت مجموعة من األسئمة حول الموضوع.

- 136 -

الفصل الثالث:

تقييم جودة الخذمات الصحيّة في المؤسسة اإلستشفائية العمومية باألخضرية

ب .االستبيان:
لقد تم استخدام استمارة االستبيان لجمع البيانات حول ظروف عمل الطاقم الطبي وشبو
الطبي ،ومعرفة مختمف اقتراحاتيم لتحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة في
المؤسسة االستشفائية ،باإلضافة إلى معرفة مستوى الخدمات الصحية بالمؤسسة
االستشفائية العمومية باألخضرية من خالل آراء المستيمكين(المرضى) ،من أجل كل
ذلك ارتأينا تقديم قائمتي استبيان لألطراف التالية:
 الطاقم الطبي وشبه الطبي :من أجل معرفة ظروف عمميم ومدى توفر
اإلمكانيات الالزمة لتقديم خدمات صحية ذات جودة عالية في المؤسسة
االستشفائية العمومية باألخضرية ،قدمنا قائمة استبيان لمطاقم الطبي وشبو
الطبي تتضمن المحاور التالية:
 المحور األول :تضمن المعمومات الشخصية ألفراد الطاقم الطبي وشبوالطبي.
 المحور الثاني :تضمن أسئمة حول المؤسسة االستشفائية العموميةباألخضرية بصفة عامة.
 المحور الثالث :تضمن أسئمة حول ظروف عمل الطاقم الطبي وشبوالطبي بالمؤسسة االستشفائية العمومية باألخضرية.
 المحور الرابع :تضمن اق تراحات الطاقم الطبي وشبو الطبي لتحسينجودة الخدمات الصحية المقدمة في المؤسسة االستشفائية العمومية
باألخضرية.
 المستهمكين (المرضى) :المقيمين في المؤسسة االستشفائية العمومية
باألخضرية،

باعتبارىم

المستفيدين

من

الخدمات

الصحية

االستشفائية ،بيدف معرفة إجاباتيم حول مستوى الخدمات الصحية
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الفصل الثالث:

تقييم جودة الخذمات الصحيّة في المؤسسة اإلستشفائية العمومية باألخضرية
المقدمة ،ومعرفة اقتراحاتيم لتحسين جودة الخدمات الصحية في المؤسسة
االستشفائية ،من أجل ذلك قدمنا ليم قائمة استبيان تضمنت المحاور اآلتية:
 المحور األول :تضمن المعمومات الشخصية لممرضى. المحور الثاني :تضمن أسئمة حول المؤسسة االستشفائية العموميةباألخضرية بصفة عامة.
 المحور الثالث :تضمن أسئمة حول خدمات الطاقم الطبي بالمؤسسةاالستشفائية العمومية باألخضرية.
 المحور الرابع :تضمن أسئمة حول خدمات الطاقم التمريضي بالمؤسسةاالستشفائية العمومية باألخضرية.
 المحور الخامس :تضمن ترتيب جوانب جودة الخدمات الصحية منحيث األىمية بالنسبة لممرضى.
 المحور السادس :تضمن اقتراحات المرضى لتحسين جودة الخدماتالصحية المقدمة في المؤسسة االستشفائية العمومية باألخضرية

ولقد تم التأكد من محتوى قائمتي االستبيان بعرضيا عمى مجموعة من األساتذة لتكوين قائمة
استبيان أولية ،عرضت ىذه األخيرة عمى عدد من المسؤولين في المؤسسة االستشفائية العمومية
باألخضرية ،لالستفادة من آرائيم حول محتوى االستبيان ليتم كمرحمة أخيرة لصياغة االستبيان
النيائي تجربة عدد من النسخ عمى عدد من أفراد الطاقم الطبي وشبو الطبي ،وعمى عدد من
المرضى ،ليتم االستفادة من مالحظاتيم والتأكد من وضوح العبارات ،وأنيا قد شممت ما صممت
من أجمو ،ليتم في األخير صياغة قائمتي االستبيان النيائيتين.
 .4مجتمع الدراسة:
تمثل مجتمع الدراسة في أفراد الطاقم الطبي وشبو الطبي في المؤسسة االستشفائية العمومية
باألخضرية ،حيث بمغ عدد األطباء  02طبيب ،في حين بمغ أفراد الطاقم شبو الطبي 424
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الفصل الثالث:

تقييم جودة الخذمات الصحيّة في المؤسسة اإلستشفائية العمومية باألخضرية

فرد ،ولصغر حجم مجتمع الدراسة ومن أجل أن تكون الدراسة أدق ،ارتأينا إجراء مسح شامل
ألف ارد الطاقم الطبي وشبو الطبي ،لكن فترة اإلضرابات حالت دون وجود كامل أفراد الطاقم الطبي
خالل فترة

الدراسة ،باإلضافة إلى عزوف عدد ميم منيم عن اإلجابة ألسباب

مختمفة ،منيا

وضوح كل شيء وال داعي آلرائيم ،كما رأى البعض منيم االكتفاء بآراء المرضى فقط ،في حين
لمس نا عند البعض اآلخر تحسسيم من بعض األسئمة ،باإلضافة إلى عدم رد استمارات االستبيان
من طرف معتبر من أفراد الطاقم الطبي وشبو الطبي ،لذلك تمت استعادت  0.0استمارة فقط.
باإلضافة إلى أفراد الطاقم الطبي وشبو الطبي ،تم تقديم استبيان إلى المرضى المقيمين في
المؤسسة االستشفائية العمومية باألخضرية لمعالج ،خالل فترة الدراسة ،التي امتدت من  0.ماي
حتى  04ماي  ،4204والذين بمغ عددىم الكمي  06مريض( ،)1موزعين عمى المصالح الصحية
التالية :الطب الداخمي ،أمراض النساء والتوليد ،الجراحة العامة ،مصمحة األمراض المعدية وطب
األطفال ،ولصغر حجم مجتمع الد ارسة كذلك تم المجوء إلى المسح الشامل لجمع البيانات الالزمة
لمدراسة إلعطاء دقة ومصداقية أكثر لمنتائج.
ومن أجل جمع البيانات قمنا باإلشراف شخصيا عمى ملء إجابات المرضى حول أسئمة
االستبيان ،وشرح األسئمة ليم ،وقد تم استبعاد األطفال المرضى من الدراسة الذين بمغ عددىم 00
طفل ،باإلضافة إلى صعوبة الحالة الصحية لثمانية مرضى ،وعزوف ثالثة مرضى عن اإلجابة
ألسباب مختمفة منيا عدم أىمية استطالع آرائيم لوضوح األوضاع في المؤسسة
االستشفائية ،لذلك تم جمع إجابات  90مريض خالل فترة الدراسة.

 -1مكتب القبول بالمؤسسة االستشفائٌة العمومٌة باألخضرٌة.
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 ..أسموب تحميل البيانات:
بيدف تحميل البيانات التي جمعت من مجتمع الدراسة ،والوصول إلى تحقيق أىداف
البحث ،تم استخدام برنامج التحميل اإلحصائي "  ،"SPSSواالستفادة من بعض أساليب
التحميل الوصفي وما يندرج تحتو من تحميل بالتك اررات والنسب المئوية ،باإلضافة إلى
استخدام بعض الرسومات البيانية.

المطمب الثاني :تقييم الخدمات الصحية من طرف المؤسسة اإلستشفائية العمومية باألخضرية
يعد تقييم جودة الخدمات الصحية من طرف المؤسسة اإلستشفائية ،الركيزة األساسية التي
تقوم عمييا عممية تحسين وبناء الجودة في الخدمات المقدمة ،فيي تتعمق أساسا بالفرد
وصحتو ،لذلك تقوم المؤسسة اإلستشفائية باألخضرية بنوع من األنشطة سعيا منيا إلى تقييم جودة
خدماتيا الصحية المقدمة والعمل عمى تحسينيا باستمرار ،رغم أن ىذه العممية ليست مبنية عمى
أسس منيجية.
واذا ما أردنا القيام بإسقاط الجانب النظري فيما يخص تقييم جودة الخدمات الصحية ،نجد
أن المؤسسة اإلستشفائية تقوم بتقييم جودة الخدمات الصحية حسب نوع ىذه األخيرة ،من خالل:
 -3تقييم جودة خدمات األطباء :في ىذا ا إلطار تكتفي المؤسسة اإلستشفائية بتقييم كل
طبيب لما يقوم بتقديمو من خدمات ،فال يقومون بعممية التدقيق الطبي التي تعد دراسة استرجاعية
تاريخية لمممفات الطبية لممرضى المخرجين من المؤسسة اإلستشفائية ،بل يكتفون فقط بإرسال
بعضيا إلى المستشفى الجامعي مصطفى باشا في حال وجود حاالت مستعصية
أو خاصة ،وحتى أنيم ال يممكون لجنة متخصصة مكونة من أطباء ضمن تخصص معين لتقييم
الخدمات الصحية المقدمة من طرف زمالئيم في التخصص نفسو ،أو ما يصطمح عميو بمراجعة
 اختصارا للعبارة اإلنجلٌزٌة "statistical package for social sciences " :والتً تعنً الحزمة اإلحصائٌة للعلوم
االجتماعٌة ،وهو نظام ٌوفر مجاال واسعا للتحلٌالت اإلحصائٌة وإعداد المخططات البٌانٌة.
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الزمالء ،مرجعين السبب في ذلك إلى قمة عدد األطباء في التخصص ،نتيجة لصغر حجم
المؤسسة الصحية ،فقد يكون طبيب واحد في تخصص معين مثال طبيب واحد في طب األسنان
أمر غير وارد وغير
وطبيب واحد في طب األطفال ،مما يجعل تكوين لجنة لتقييم الجودة ًا

مستندا إلى مجموعة من المعايير كااللت ازم
ضروري ،لكن يبقى تقييم األطباء من قبل اإلدارة
ً
موعدا لعممية جراحية لمريض ،وتبرمج العممية لكن يغيب
بالمواعيد ،فمثال قد يقدم طبيب جراح
ً
عنو ،ىنا تتخذ اإلدارة في حقو إجراءات ال تتعدى أن تكون انضباطية ،باإلضافة إلى معايير

أخرى أكثر فنية يقيم من خالليا األطباء ،أما فيما يخص لجنة مراجعة االستخدام ،فإن المؤسسة
اإلستشفائية ال تممك لجنة متخصصة في مراجعة استخدام منشآت المؤسسة اإلستشفائية وخدماتيا
الصحية كاألسرة ،وتسعى لمحد من االستخدامات غير الضرورية لترشيد االستخدام.
وبخصوص لجنة األنسجة ،فالمؤسسة االستشفائية ال تممك محمياً ىذه المجنة ،فبعد كل عممية
جراحية ،ترسل عينة من األنسجة البشرية التي تم إزالتيا أثناء العممية من أجل دراستيا تبعا لقانون
يحدد ذلك إلى مخبر وطني متخصص ،لفحص إذا ما كانت تحتوي عمى خاليا سرطانية ،ويرجع
سبب ذلك لمحدودية إمكانات المؤسسة االستشفائية ،بينما ال يتم فحص إن كان قد تم إزالة أنسجة
صحيحة بالخطأ.
كما يقوم األطباء بإجراء اجتماعات حول الحاالت المستعصية ،يناقشونيا ويبحون عن
الحمول المحتممة ليا.
كل ىذه اإلجراءات تسعى من خالليا المؤسسة االستشفائية إلى تقييم جودة
خدماتيا ،ومعرفة االنحرافات في تقديميا ،ىادفة بذلك إلى تحسين جودتيا رغم اإلمكانيات غير
الكافية ليا ،سواء من الناحية المادية أو الناحية البشرية في بعض التخصصات ،ومشكل
االكتظاظ.
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 -2تقييم خدمات التمريض :تقوم المؤسسة اإلستشفائية باألخضرية بتقييم الخدمات التمريضية
متبعة في ذلك مجموعة من اإلجراءات التي تفتقد أيضا إلى المنيجية والتنظيم ،فعممية تقييم
خدمات الطاقم التمريضي تتم وفق أسموبين:
أسموب تقييم غير رسمي لمخدمات التمريضية :حيث تعتمد في ذلك عمى مالحظات األطباءوتقييميم لخدمات التمريض باعتبارىم األكثر احتكاكًا بالممرضين ،وىم األجدر بالحكم عمى جودة
الخدمات التمريضية من عدميا خصوصاً من الناحية الفنية ،كإعطاء األدوية لممريض حسب
تعميمات الطبيب وفي األوقاف المحددة ،ومدى إتباع مختمف اإلرشادات التي يقدميا الطبيب
لمطاقم التمريضي فيما يخص العناية بالمرضى.
في حين تأخذ رأي المرضى حول الخدمات التمريضية بعين االعتبار ،باعتبارىم مستيمكي
الخدمات التمريضية ورضاىم أساس تقديميا ،حيث ال يتعدى ذلك معالجة

شكاوييم ،في حين

ال تقوم المؤسسة االستشفائية العمومية باألخضرية بإجراء استقصاءات آلراء المستيمكين
(المرضى) حول الخدمات الصحية المقدمة.
أساليب تقييم رسمية  :تممك المؤسسة اإلستشفائية ممرضين مسؤولين في األجنحة يقومونبتقييم الخدمات التمريضية المقدمة من طرف الطاقم التمريضي ،ومالحظة االنحرافات في ذلك،
ويتم تقديم تقارير عن ذلك ،حتى أنو قد يتم أخذ ممرض ال عمى التعيين وأخذ عينة من أظافره،
والقيام بفحصيا لمعرفة مدى نظافة يدي الممرض ،ومدى إمكانية حممو لمعدوى من مريض إلى
آخر ،كما قد يتم فحص مآزرىم ،ومدى نظافتيا وعدم حمميا لمعدوى.
في حين تب قى عممية مراجعة وتدقيق الممفات الطبية من جانب التمريض ،كما سبق وأشرنا ال
تتم عمى مستوى المؤسسة اإلستشفائية باألخضرية ،ويكتفون بمالحظات األطباء وتقارير
الممرضين المسؤولين عمى مستوى األجنحة.
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-3تقييم جودة خدمات األقسام األخرى:
تقوم المؤسسة اإلستشفائية باألخضرية بتقييم جودة خدماتيا فيما يخص الصيدلية ومدى إدخاليا
لألدوية إلى األجنحة في الوقت المناسب ،وبالكميات المطموبة ،باإلضافة إلى تقييم خدمات قسم
الغسيل والتنظيف ومدى نظافة األفرشة والغرف والممرات ،وتقييم الوجبات الغذائية ومدى مالءمتيا
لممرضى وحاالتيم المرضية ،لكن يبقى ذلك عمى مستوى كل

قسم ،وفي حدود غير منيجية

أو منظمة ،كما يأخذ بعين االعتبار مالحظات األطباء ،مثال فيما يخص النظافة عمى مستوى
األروقة ونوعية الغذاء...الخ.
وعميو يتم إثبات الفرضية األولى التي تنص عمى أن المؤسسة االستشفائية العمومية
باألخضرية تقوم بتقييم خدماتيا الصحية عمى مستويات محدودة ،فعمى العموم تقوم إدارة المؤسسة
اإلستشفائية باألخضرية بتقييم خدماتيا الصحية من خالل إحصاءات سنوية ،يتم فييا ذكر مختمف
نشاطات المؤسسة من عمميات جراحية ،وحاالت النجاح والوفيات داخل المؤسسة...الخ ،فمثال ىم
يعتبرون أن نقص إصابة المرضى بالعدوى داخل المؤسسة اإلستشفائية -أن يدخل المريض
بمرض معين ،ثم بعد  90ساعة يتعرض ل مرض آخر لم يدخل بو عن طريق العدوى سواء من
طرف مرضى آخرين أو الزوار -يعد معيار لجودة الخدمات الصحية ،ىذا المعيار الذي يعتبرونو
مرتبط ارتباطا أساسيا باإلمكانات المادية لممؤسسة اإلستشفائية ،في إطار الفرضية القائمة أن جودة
المداخالت تؤدي إلى جودة المخرجات ،أي الخدمات الصحية المقدمة ،فحسبيم إذا ما توفرت
الميزانية الكافية يقومون بشراء صابون معقم (يغسل بو األطباء والممرضون) نوعية جيدة غالي
الثمن ،واذا ما قمت عن اإلمكانيات المالية يقومون بشراء صابون معقم أقل سعر وبالتالي أقل
جودة ،وىذا ما يؤثر عمى زيادة حاالت العدوى.
معيار داالً عمى جودة
ًا
كما يعتبرون أيضا قصر مدة العمميات الجراحية من سنة إلى أخرى

الخدمات الصحي ة وتحسنيا ،ونقص الحاالت المرضية بسبب تقديميم إلرشادات وتوجييات
لممرضى ،وغيرىا كميا معايير فنية متعمقة أساسا بجودة الرعاية الفنية عمى غرار االىتمام بتقييم
- 143 -

الفصل الثالث:

تقييم جودة الخذمات الصحيّة في المؤسسة اإلستشفائية العمومية باألخضرية

جودة فن الرعاية ،أي كل ما يتعمق بسموكات مقدمي الخدمات الصحية أطباء أو ممرضين وطريقة
تعامميم مع المرضى.
كما ترى المؤسسة االستشفائية العمومية باألخضرية أن جودة الخدمات الصحية مرتبطة
بالمد خالت أو ما يصطمح عميو بالمدخل الييكمي لجودة الخدمات الصحية ،حيث تعاني المؤسسة
اإلستشفائية عن عدم كفاية الميزانية المخصصة ليا ،وعدم كفاية الطاقم التمريضي ،وبعض
التخصصات كطب األطفال مثالً،وطب األسنان خصوصا مع اكتظاظ المؤسسة الصحية
بالمرضى ،فيي تتحمل فوق طاقتيا االستيعابية ،حيث تغطي خدماتيا تسعة بمديات بنسمة قدرىا
 002922نسمة.
وفي سعييا لتحقيق الجودة في خدماتيا الصحية المقدمة ،وفي نفس السياق (المدخل الييكمي)
عمدت المؤسسة االستشفائية العمومية إلى اقتناء أجيزة ومعدات طبية متطورة لسد االحتياجات
الصحية لممستيمكين (المرضى) من أجل تحقيق الرضا لدييم ،ىذا رغم ما صرح بو المدير الفرعي
لممصمحة الصحية عن محدودية الميزانية المخصصة لممؤسسة االستشفائية.

المطمب الثالث :تحميل إجابات االستبيان الخاص بالطاقم الطبي (أطباء وشبه طبيون)
سنتناول في ىذا المطمب مختمف إجابات أفراد الطاقم الطبي وشبو الطبي حول أسئمة
االستبيان.
المحور األول :الخصائص الشخصية لمجتمع الدراسة
تمثمت الخصائص الشخصية لمجتمع الدراسة في :الجنس ،السن ،الرتبة ،والمصمحة التي يعالج
فييا المستجوب ،وسنذكرىا في الجدول رقم (.)42/.
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الجدول رقم ( :)23/3الخصائص الشخصية لمجتمع الدراسة (الطاقم الطبي وشبه الطبي)
المتغير
الجنس

الخصائص الشخصية
الفئة
العدد
النسبة

السن

الفئة
العدد
النسبة

الرتبة

الفئة
العدد
النسبة

المجموع

أنثى
44

ذكر
.4

0.0

%0236

%4939

%022

أقل من 42

[].2-40

[]92-.0

أكبر من 90

سنة
2

سنة
64

سنة
44

سنة
92

0.0

%2

%903.

%4430

%.232

%022

أطباء
44

شبو طبيون
024

0.0

%4430

%0034

%022

المصدر :من إعداد الطالبتين باالعتماد عمى نتائج االستبيان.
تمثل نسبة اإلناث في المجتمع المدروس أعمى نسبة والتي تقدر بـ ،%0236ونسبة الذكور بـ
 ،%4939وسنوضح ذلك في الشكل رقم(.)./.
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الشكل رقم ( :)3/3نسبة اإلناث والذكور في المجتمع المدروس (الطاقم الطبي وشبه الطبي)
الجنس

أنثى
ذكر

المصدر :من إعداد الطالبتين باالعتماد عمى نتائج االستبيان.
أما فيما يخص أعمار المجتمع المدروس ،فقد كانت أكبر نسبة منيم تتراوح أعمارىم بين40
و .2سنة بـ ، %903.تمييا نسبة األفراد الذين تفوق أعمارىم  90سنة التي تقدر بـ ،%.232ثم نسبة
األفراد الذين تتراوح أعمارىم بين  .0و 92سنة بـ ،%4430في حين انعدام وجود أفراد ضمن المجتمع
المدروس تقل أعمارىم عن  42سنة ،لكن من المالحظ أن أغمبية أفراد المجتمع المدروس من فئة
الشباب (من 04سنة إلى  92سنة) ،والتي تقدر بـ  ،%6439وسنوضح ىذه النسب في الشكل رقم
(.)9/.
الشكل رقم ( :)4/3توزيع أفراد المجتمع المدروس حسب السن
السن بالسنوات
أقل من 20
][30-21
][40-31
أكثر من 41

المصدر :من إعداد الطالبتين باالعتماد عمى نتائج االستبيان.
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وفيما يخص رتب أفراد المجتمع المدروس  ،الذي تضمن الطاقم الطبي من أطباء عامين
ومتخصصين ،باإلضافة إلى الطاقم شبو الطبي من ممرضين ،قابالت ،مشغمي أجيزة
طبية ،فنيي مختبر...الخ ،حيث قدرت نسبة الطاقم الطبي بـ  ،%4430ونسبة الطاقم شبو الطبي بـ
 ،%0034والشكل رقم ( )2/.يمثل ىذه النسب.
الشكل رقم ( :)5/3توزيع المجتمع المدروس (الطاقم الطبي وشبه الطبي) حسب الرتبة
الرتبة

أطباء
شبه طبٌون

المصدر :من إعداد الطالبتين باالعتماد عمى نتائج االستبيان.
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الجدول رقم ( :)23/3توزيع مجتمع الدراسة (الطاقم الطبي وشبه الطبي) عمى المصالح الصحية
العدد
06

النسبة ()%
0434

المصمحة
الجراحة العامة

.4

4939

األمراض المعدية

22

.30

طب األطفال

00

039

أمراض النساء والتوليد

0.

434

اإلنعاش

20

630

األشعة

24

032

تصفية الدم

20

23.

االستعجاالت

42

023.

المخبر

06

0434

الصيدلة

20

230

0.0

022

الطب الداخمي

المجموع

المصدر :من إعداد الطالبتين باالعتماد عمى نتائج االستبيان.
تتمثل أعمى نسبة من أفراد المجتمع المدروس في مصمحة الجراحة العامة بـ  ،% 4939ثم تمييا
نسبة أفراد المجتمع المدروس في مصمحة االستعجاالت بـ  ،%023.ثم كل من مصمحة الطب
الداخمي

والمختبر

بنسبتين

متساويتين

من

مجموع

أفراد

المجتمع

المدروس

( ، )% 0434ليتوزع باقي أفراد المجتمع المدروس عمى باقي المصالح (األمراض المعدية ،طب
األطفال ،أمراض النساء والتوليد ،اإلنعاش ،األشعة ،تصفية الدم ،الصيدلية) ،والشكل رقم ()6/.
يوضح توزيع أفراد المجتمع المدروس عمى مختمف المصالح.
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الفصل الثالث:

تقييم جودة الخذمات الصحيّة في المؤسسة اإلستشفائية العمومية باألخضرية

الجدول رقم(:)6/3توزيع أفراد المجتمع المدروس (الطاقم الطبي وشبه الطبي)
الطب الداخلً
الجراحة العامة
األمراض المعدٌة
طب األطفال
أمراض النساء والتولٌد
اإلنعاش
األشعة
تصفٌة الدم
االستعجاالت
المخبر
الصٌدلٌة

المصدر :من إعداد الطالبتين باالعتماد عمى نتائج االستبيان.
المحور الثاني :تحميل إجابات الطاقم الطبي وشبه الطبي حول المؤسسة االستشفائية العمومية
باألخضرية بصفة عامة
سنتناول في ىذا المحور إجابات الطاقم الطبي وشبو الطبي في المؤسسة االستشفائية
العمومية باألخضرية حول المؤسسة بصفة عامة ،من خالل استطالع آرائيم حول الموقع
الجغرافي لممؤسسة ،مستوى النظافة بيا ،الوجبات الغذائية المقدمة لممرضى ،سيارات اإلسعاف
بالمؤسسة...الخ ،وسنتناول مختمف ىذه اإلجابات فيما يمي:
 .3إجابات الطاقم الطبي وشبه الطبي حول مدى مالءمة الموقع الجغرافي لممؤسسة
االستشفائية العمومية باألخضري
سنعرض في الجدول رقم ( )44/.التك اررات والنسب المئوية إلجابات مجتمع الدراسة.
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تقييم جودة الخذمات الصحيّة في المؤسسة اإلستشفائية العمومية باألخضرية

الفصل الثالث:

الجدول رقم ( :)22/3إجابات الطاقم الطبي وشبه الطبي حول مدى مالءمة الموقع
الجغرافي لممؤسسة االستشفائية العمومية باألخضرية
التكرارات
06

النسبة ()%
20

مالئم نوعا ما

90

.636

غير مالئم

26

936

عدم اإلجابة

20

230

0.0

022

مالئم

المجموع

المصدر :من إعداد الطالبتين باالعتماد عمى نتائج االستبيان.
من خالل إجابات الطاقم الطبي وشبو الطبي بالمؤسسة االستشفائية العمومية
باألخضرية ،نجد أن أغمبيم يرون أن الموقع الجغرافي لممؤسسة مالئم بنسبة قدرت بـ %20
أي أن أكثر من نصف المجتمع المدروس ،تمييا نسبة األفراد الذين يرون أن الموقع
الجغرافي لممؤسسة مالئم نوعا ما بنسبة قدرت بـ  ،%.636في حين تقدر نسبة أفراد المجتمع
المدروس الذين يرون أن الموقع الجغرافي لممؤسسة غير مالئم بـ  ،%936بينما تمثمت نسبة
األفراد الذين لم يقدموا إجابات بـ .%230
 .2إجابات الطاقم الطبي وشبه الطبي حول مدى مالءمة قاعات االنتظار لالستقباالت
سنذكر فيما يمي إجابات الطاقم الطبي وشبو الطبي حول مدى مالءمة قاعات االنتظار
من خالل التك اررات والنسب المئوية.
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تقييم جودة الخذمات الصحيّة في المؤسسة اإلستشفائية العمومية باألخضرية

الفصل الثالث:

الجدول رقم( :)23/3إجابات الطاقم الطبي وشبه الطبي نحو مدى مالءمة قاعات
االنتظار لالستقباالت
التكرارات
.4

النسبة ()%
4939

مقبولة

60

2030

سيئة

.2

4434

عدم اإلجابة

24

032

0.0

022

جيدة

المجموع

المصدر :من إعداد الطالبتين باالعتماد عمى نتائج االستبيان.
فيما يخص مدى مالءمة قاعات االنتظار لالستقباالت ،كانت معظم إجابات أفراد
المجتمع المدروس(الطاقم الطبي وشبو الطبي) أنيا مقبولة بنسبة  ،%2030أي أكبر من
نصف المجتمع المدروس ،في حين قدرت نسبة األفراد الذين يرون أن قاعات االنتظار
جيدة من حيث مالءمتيا لالستقباالت بـ  ،%4939وبفارق قميل قدرت نسبة األفراد الذين
يرون أن قاعات االنتظار سيئة بـ  ،%4434بينما قدرت نسبة عدم اإلجابة بـ .%032
 .3إجابات الطاقم الطبي وشبه الطبي حول رأيهم حول نظافة غرف المرضى
سنذكر فيما يمي إجابات الطاقم الطبي وشبو الطبي حول رأييم حول مستوى نظافة غرف
المرضى ،من خالل الجدول رقم (.)49/.
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الفصل الثالث:

تقييم جودة الخذمات الصحيّة في المؤسسة اإلستشفائية العمومية باألخضرية

الجدول رقم ( :)24/3إجابات الطاقم الطبي وشبه الطبي نحو رأيهم حول نظافة غرف
المرضى
التكرارات
09

النسبة ()%
0230

متوسطة

02

6030

سيئة

.0

4034

0.0

022

جيدة

المجموع

المصدر :من إعداد الطالبتين باالعتماد عمى نتائج االستبيان.
فيما يخص مستوى نظافة غرف المرضى ،نجد أن أكثر من نصف أفراد المجتمع
المدروس ترى أن نظافة غرف المرضى متوسطة بنسبة قدرت بـ  ،%6030في حين نسبة
ميمة من أفراد الطاقم الطبي وشبو الطبي يرون أن مستوى نظافة غرف المرضى سيئة
التي قدرت بـ  ،%4034وىو األمر الذي يدعوا لالىتمام أكثر بنظافة غرف المرضى التي
تعد أمر ميم لتوفير الوسط المالئم لمشفاء التي تعتبر من أىم عوامل الجودة في المؤسسات
الصحية ،بينما تمثل نسبة الذين يرون أن نظافة غرف المرضى جيدة نسبة صغيرة
( )%0230مقارنة بالنسب األخرى.
 .4إجابات الطاقم الطبي وشبه الطبي حول رأيهم عن مدى نظافة األروقة في المؤسسة
االستشفائية العمومية باألخضرية
سنعرض في الجدول رقم ( )42/.رأي الطاقم الطبي وشبو الطبي حول مستوى نظافة األروقة
في المؤسسة االستشفائية محل الدراسة.
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الفصل الثالث:

تقييم جودة الخذمات الصحيّة في المؤسسة اإلستشفائية العمومية باألخضرية

الجدول رقم( :)25/3إجابات الطاقم الطبي وشبه الطبي حول رأيهم عن مدى نظافة
األروقة في المؤسسة االستشفائية العمومية باألخضرية
التكرارات
06

النسبة ()%
0434

متوسطة

69

9034

سيئة

20

.034

0.0

022

جيدة

المجموع

المصدر :من إعداد الطالبتين باالعتماد عمى نتائج االستبيان.
توجيت أغمب إجابات الطاقم الطبي وشبو الطبي فيما يخص مستوى نظافة األروقة في
المؤسسة االستشفائية العمومية باألخضرية ،إلى اعتبار أنيا متوسطة بنسبة قدرت بـ ،%9034
تمييا نسبة الذين يرون أن مستوى نظافة األروقة سيئة بـ  ،%.034وىي تمثل نسبة ميمة تدعوا
إلى زيادة االىتمام بمستوى النظافة في المؤسسة االستشفائية التي تعتبر عامل ميم لتحقيق
الجودة في الخدمات الصحية المقدمة ،بينما قدرت نسبة الذين يرون أن مستوى النظافة في
األروقة جيدة بـ .%0434
 .5إجابات الطاقم الطبي وشبه الطبي حول مدى كفاية التجهيزات داخل غرف المرضى
جاءت إجابات الطاقم الطبي وشبو الطبي بخصوص مدى كفاية التجييزات داخل
غرف المرضى كما ىي موضحة في الجدول رقم (.)46/.
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تقييم جودة الخذمات الصحيّة في المؤسسة اإلستشفائية العمومية باألخضرية

الفصل الثالث:

الجدول رقم ( :)26/3إجابات الطاقم الطبي وشبه الطبي حول مدى كفاية التجهيزات
داخل غرف المرضى
التكرارات
.9

النسبة ()%
46

كافية نوعا ما

02

2.39

غير كافية

46

0430

عدم اإلجابة

20

230

0.0

022

كافية

المجموع

المصدر :من إعداد الطالبتين باالعتماد عمى نتائج االستبيان.
وفيما يخص مدى كفاية التجييزات داخل غرف المرضى ،اعتبر أغمب أفراد المجتمع
المدروس أنيا كافية نوعا ما بنسبة قدرىا  ،%2.39تمييا مباشرة نسبة الذين يرون أن التجييزات
داخل غرف المرضى كافية بـ  ،%46وتعد أقل نسبة نسبة األفراد الذين يرون أن التجييزات داخل
غرف المرضى غير كافية بـ  ،%0430في حين تمثمت نسبة عدم اإلجابة بـ %230
 .6إجابات الطاقم الطبي وشبه الطبي حول الوجبات الغذائية المقدمة لممرضى
س ــندرج ف ــي الج ــدول رق ــم ( )40/.إجاب ــات الط ــاقم الطب ــي وش ــبو الطب ــي ح ــول الوجب ــات
الغذائية المقدمة لممرضى بالمؤسسة االستشفائية محل الدراسة.
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الفصل الثالث:

تقييم جودة الخذمات الصحيّة في المؤسسة اإلستشفائية العمومية باألخضرية

الجدول رقم ( :)27/3إجابات الطاقم الطبي وشبه الطبي حول الوجبات الغذائية المقدمة
لممرضى
التكرارات
22

النسبة ()%
.30

متوسطة

62

9436

سيئة

60

9636

0.0

022

جيدة

المجموع

المصدر :من إعداد الطالبتين باالعتماد عمى نتائج االستبيان.
اتجيت أغمب إجابات الطاقم الطبي وشبو الطبي حول نوعية الوجبات الغذائية المقدمة
لممرضى ،إلى اعتبار أنيا متوسطة بنسبة قدرت بـ  ،%9436وبنسبة متقاربة قدرت بـ %9636اعتبرتيا
سيئة ،وىذا ما يدعوا إلى إعادة النظر في نوعية الوجبات الغذائية المقدمة لممرضى إذا كان نسبة
من أفراد الطاقم الطبي وشبو الطبي يرون أنيا سيئة إذا ما أرادت المؤسسة االستشفائية تحقيق
الجودة في خدماتيا الصحية ،في حين اعتبر  %.30فقط أن نوعية الوجبات المقدمة لممرضى
جيدة.
 .7إجابات الطاقم الطبي وشبه الطبي نحو مدى كفاية عدد األسرة في المؤسسة
االستشفائية العمومية باألخضرية
سنتناول في الجدول رقم ( )40/.إجابات الطاقم الطبي وشبو الطبي من خالل التك اررات
والنسب المئوية.
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تقييم جودة الخذمات الصحيّة في المؤسسة اإلستشفائية العمومية باألخضرية

الفصل الثالث:

الجدول رقم ( :)28/3إجابات الطاقم الطبي وشبه الطبي حول مدى كفاية عدد األسرة في
المؤسسة االستشفائية العمومية باألخضرية
التكرارات
42

النسبة ()%
023.

كافي نوعا ما

92

.232

غير كافي

60

2034

عدم اإلجابة

2.

43.

0.0

022

كافي

المجموع

المصدر :من إعداد الطالبتين باالعتماد عمى نتائج االستبيان.
وفيما يخص مدى كفاية عدد األسرة في المؤسسة االستشفائية العمومية باألخضرية
بالمقارنة بأعداد المرضى ،نجد أن أكثر من نصف أفراد الطاقم الطبي وشبو الطبي يرون
أنو غير كافي بنسبة قدرت بـ  ،%2034تمييا نسبة الذين يرون أن عدد األسرة كافي نوع ما
بـ  ،%.232في حين كانت نسبة الذين يرون أنو عدد كافي  ،%023.وبمغت نسبة عدم
اإلجابة بـ ، % 43.ويعود ذلك لعدم االحتكاك المباشر لبعض أفراد الطاقم شبو الطبي بغرف
المرض مثل فنيي المختبر وعمال الصيدلية.
 .8إجابات الطاقم الطبي وشبه الطبي نحو مدى كفاية سيارات اإلسعاف بالمقارنة مع
حاجات المستهمكين (المرضى)
سنعرض في الجدول رقم ( )44/.إجابات الطاقم الطبي وشبو الطبي حول مدى كفاية
سيارات اإلسعاف في المؤسسة االستشفائية محل الدراسة.
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الفصل الثالث:

تقييم جودة الخذمات الصحيّة في المؤسسة اإلستشفائية العمومية باألخضرية

الجدول رقم ( :)29/3إجابات الطاقم الطبي وشبه الطبي نحو مدى كفاية سيارات
اإلسعاف بالمقارنة مع حاجات المستهمكين (المرضى)
التكرارات
44

النسبة ()%
0630

كافي نوعا ما

92

.939

غير كافي

24

92

عدم اإلجابة

2

.30

0.0

022

كافي

المجموع

المصدر :من إعداد الطالبتين باالعتماد عمى نتائج االستبيان.
وفيما يخص إجابات الطاقم الطبي وشبو الطبي حول مدى كفاية سيارات اإلسعاف
مقارنة بحاجات المرضى ،كانت معضم اإلجابات أنيا غير كافية بنسبة قدرت بـ ،%92
تمييا نسبة الذين يرون أنيا كافية نوعا ما بـ  ،%.939ثم نسبة  %0630يرون أنيا كافية.
وعميو عمى المؤسسة االستشفائية توفير العدد الكافي من سيارات اإلسعاف لتحقيق
حاجات المرضى.
المحور الثالث :تحميل إجابات الطاقم الطبي وشبه الطبي حول ظروف العمل في المؤسسة
االستشفائية العمومية باألخضرية
نتناول في ىذا المحور عدد من األسئمة حول ظروف عمل الطاقم الطبي وشبو الطبي
بالمؤسسة االستشفائية العمومية باألخضرية ،مثل مدى كفاية الطاقم الطبي والتمريضي مقارنة
بأعداد المرضى ،توفر األجيزة والمعدات الطبية ،ساعات العمل ...الخ ،وسنتطرق إلجاباتيم حول
ىذه األسئمة في ما يمي:
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تقييم جودة الخذمات الصحيّة في المؤسسة اإلستشفائية العمومية باألخضرية

الفصل الثالث:

 .0إجابات الطاقم الطبي وشبه الطبي حول مدى كفاية عدد األطباء بالمقارنة بأعداد
المرضى
يمثل الجدول رقم ( ).2/.التك اررات والنسب المئوية الخاصة بإجابات الطاقم الطبي
وشبو الطبي حول مدى كفاية عدد األطباء بالمقارنة بأعداد المرضى.
الجدول رقم ( :)33/3إجابات الطاقم الطبي وشبه الطبي حول مدى كفاية عدد األطباء
بالمقارنة بأعداد المرضى
التكرارات
20

النسبة ()%
9.32

كافي نوعا ما

.0

4.30

غير كافي

92

.232

عدم اإلجابة

2.

43.

0.0

022

كافي

المجموع

المصدر :من إعداد الطالبتين باالعتماد عمى نتائج االستبيان.
اتجيت أغمب إجابات الطاقم الطبي وشبو الطبي إلى اعتبار أن عدد األطباء كافي بالمقارنة
بأعداد المرضى ،بنسبة قدرىا  ،%9.32في حين قدرت نسبة الذين يرون أنيا غير كافية بـ ،%.232
بينما رأى  %4.30من أفراد الطاقم الطبي وشبو الطبي أن عدد األطباء بالمقارنة بأعداد المرضى
كافي نوعا ما ،ونسبة عدم اإلجابة قدرت بـ .%43.
 .2إجابات الطاقم الطبي وشبه الطبي حول مدى كفاية عدد الممرضين بالمقارنة بأعداد
المرضى
سنذكر في الجدول رقم ( ).0/.إجابات الطاقم الطبي وشبو الطبي حول مدى كفاية
عدد الممرضين بالمقارنة بأعداد المرضى ،من خالل تك اررات األجوبة والنسب المئوية.
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تقييم جودة الخذمات الصحيّة في المؤسسة اإلستشفائية العمومية باألخضرية

الفصل الثالث:

الجدول رقم ( :)33/3إجابات الطاقم الطبي وشبه الطبي حول مدى كفاية عدد
الممرضين بالمقارنة بأعداد المرضى
التكرارات
0.

النسبة ()%
434

كافي نوع ما

06

0434

غير كافي

020

0030

عدم اإلجابة

20

230

0.0

022

كافي

المجموع

المصدر :من إعداد الطالبتين باالعتماد عمى نتائج االستبيان.
وفيما يخص إجابات الطاقم الطبي وشبو الطبي حول مدى كفاية عدد الممرضين بالمقارنة
بأعداد المرضى ،فقد اتجيت نسبة  %434منيم إلى اعتبارىا كافية ،و %0434ترى أنيا كافية نوعا
ما ،في حين أكثر من نصف المجتمع المدروس اعتبرىا غير كافية بنسبة قدرت بـ  %0030وىي
نسبة جد كبيرة تدعم ما صرح بو المدير الفرعي لممصمحة الصحية حول عدم كفاية الممرضين
بالمقارنة بأعداد المرضى ،وىذا ما يدعوا إلى ضرورة تغطية ىذا النقص في عدد الممرضين
لتوفير خدمات تمريضية كافي وجيدة لممرضى ،في حين قدرت نسبة عدم اإلجابة بـ .%230
 .3إجابات الطاقم الطبي وشبه الطبي حول مدى كفاية عدد األجهزة والمعدات الطبية في
المؤسسة االستشفائية العمومية باألخضرية
سنذكر في الجدول رقم ( ).4/.إجابات الطاقم الطبي وشبو الطبي حول مدى كفاية
عدد األجيزة والمعدات الطبية في المؤسسة االستشفائية العمومية باألخضرية ،من خالل
عرض التك اررات والنسب المئوية.
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تقييم جودة الخذمات الصحيّة في المؤسسة اإلستشفائية العمومية باألخضرية

الفصل الثالث:

الجدول رقم ( :)32/3إجابات الطاقم الطبي وشبه الطبي حول مدى كفاية عدد األجهزة
والمعدات الطبية في المؤسسة االستشفائية العمومية باألخضرية
التكرارات
02

النسبة ()%
036

كافية نوعا ما

2.

9232

غير كافية

66

2239

عدم اإلجابة

24

032

0.0

022

كافية

المجموع

المصدر :من إعداد الطالبتين باالعتماد عمى نتائج االستبيان.
اتجو رأي  %036من أفراد المجتمع المدروس إلى كفاية عدد األجيزة والمعدات الطبية في
المؤسسة االستشفائية العمومية باألخضرية ،بينما رأت نسبة  %9232منيم أنيا كافية نوعا ما ،في
حين يرى نصف أفراد الطاقم الطبي وشبو الطبي ( )%2239أن عدد األجيزة والمعدات الطبية غير
كافية ،وبناءا عميو عمى المؤسسة االستشفائية أن توفر العدد الكافي من األجيزة والمعدات الطبية
لتدعيم وتسييل ميمة الطاقم الطبي وشبو الطبي في تقديم خدمات صحية ذات جودة عالية ،كما
قدرت نسبة عدم اإلجابة بـ .%032
 .4إجابات الطاقم الطبي وشبه الطبي حول نوعية األجهزة والمعدات الطبية في المؤسسة
االستشفائية العمومية باألخضرية
سنتناول في الجدول رقم ( )../.إجابات الطاقم الطبي وشبو الطبي حول نوعية األجيزة
والمعدات الطبية في المؤسسة االستشفائية محل الدراسة.
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الفصل الثالث:

تقييم جودة الخذمات الصحيّة في المؤسسة اإلستشفائية العمومية باألخضرية

الجدول رقم ( :)33/3إجابات الطاقم الطبي وشبه الطبي حول نوعية األجهزة والمعدات
الطبية في المؤسسة االستشفائية العمومية باألخضرية
التكرارات
00

النسبة ()%
0.

متوسطة

04

623.

سيئة

.4

4939

عدم اإلجابة

2.

43.

0.0

022

جيدة

المجموع

المصدر :من إعداد الطالبتين باالعتماد عمى نتائج االستبيان.
من خالل إجابات المجتمع المدروس حول مستوى نوعية األجيزة والمعدات الطبية المتوفرة في
المؤسسة االستشفائية العمومية باألخضرية ،نجد أن اغمب أفراد الطاقم الطبي وشبو الطبي يرون
أنيا متوسطة بنسبة قدرىا  ، % 623.أي أكثر من نصف أفراد المجتمع المدروس ،بينما نجد أن
 %0.منيم يرون أنذىا ذات نوعية جيدة ،في حين اعتبر  %4939منيم أنيا سيئة ،وقدرت نسبة عدم
اإلجابة بـ .%43.
 .5إجابات الطاقم الطبي وشبه الطبي حول مدى كفاية األمن داخل المؤسسة االستشفائية
العمومية باألخضرية
سنتناول إجابات الطاقم الطبي وشبو الطبي حول مدى كفاية األمن داخل المؤسسة
االستشفائية العمومية باألخضرية في الجدول رقم (.).9/.
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الفصل الثالث:

تقييم جودة الخذمات الصحيّة في المؤسسة اإلستشفائية العمومية باألخضرية

الجدول رقم ( :)34/3إجابات الطاقم الطبي وشبه الطبي حول مدى كفاية األمن داخل
المؤسسة االستشفائية العمومية باألخضرية
التكرارات
02

النسبة ()%
0032

كافي نوعا ما

.9

46

غير كافي

02

6030

عدم اإلجابة

24

032

0.0

022

كافي

المجموع

المصدر :من إعداد الطالبتين باالعتماد عمى نتائج االستبيان.
قدرت نسبة أفراد المجتمع المدروس الذين يرون أن األمن متوفر في المؤسسة االستشفائية
المعومية باألخضرية بـ  ،%0032وىي نسبة صغير مقارنة بنسبة الذين يرون أن األمن متوفر نوعا
ما وغير متوفر ،حيث اعتبر  %46منيم أن األمن كافي نوعا ما ،في حين اتجو رأي أغمب أفراد
الطاقم الطبي وشبو الطبي المستجوب أن األمن غير كافي في المؤسسة االستشفائية ،بنسبة قدرىا
 %6030وىي نسبة عالية تمثل أكثر من نصف المجتمع المدروس ،وىذا ما يعتبر مشكل يؤثر عمى
ظروف عمل الطاقم الطبي وشبو الطبي ،وبالتالي يؤثر عمى جودة الخدمات الصحية المقدمة
لممرضى ،وعمى المؤسسة االستشفائية معالجة ىذا المشكل بتوفير األمن الكافي ،كما قدرت نسبة
عدم اإلجابة بـ .%032
 .6إجابات الطاقم الطبي وشبه الطبي حول عدد ساعات العمل في المؤسسة االستشفائية
العمومية باألخضرية
سنتناول في الجدول رقم ( ).2/.إجابات الطاقم الطبي وشبو الطبي حول عدد ساعات
العمل في المؤسسة االستشفائية محل الدراسة.
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الفصل الثالث:

تقييم جودة الخذمات الصحيّة في المؤسسة اإلستشفائية العمومية باألخضرية

الجدول رقم ( :)35/3إجابات الطاقم الطبي وشبه الطبي حول عدد ساعات العمل في
المؤسسة االستشفائية العمومية باألخضرية
التكرارات
62

النسبة ()%
9436

مالئمة

60

9636

قصيرة

24

032

عدم اإلجابة

2.

43.

0.0

022

طويمة

المجموع

المصدر :من إعداد الطالبتين باالعتماد عمى نتائج االستبيان.
اتجو رأي أغمب أفراد الطبي وشبو الطبي إلى اعتبار ساعات العمل في المؤسسة االستشفائية
العمومية باألخضرية طويمة ،بنسبة قدرىا  %9436أي ما يقارب نصف أفراد المجتمع المدروس،
بينما بمغت نسبة الذين يرون أن عدد ساعات العمل مالئمة  ،%9636في حين قدرت نسبة أفراد
الطاقم الطبي وشبو الطبي المستجوبون الذين يرون أنيا قصيرة بـ  ،%032وىذا يدل عمى عدم
رضاىم عمى عدد ساعات العمل ،كما قدرت نيبة عدم اإلجابة بـ .%43.
 .7إجابات الطاقم الطبي وشبه الطبي حول مدى توافق عدد ساعات العمل مع الرواتب التي
يتقاضونها
سنذكر في الجدول رقم ( ).6/.إجابات الطاقم الطبي وشبو الطبي حول مدى توافق عدد
ساعات العمل مع الرواتب التي يتقاضونيا.
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الفصل الثالث:

تقييم جودة الخذمات الصحيّة في المؤسسة اإلستشفائية العمومية باألخضرية

الجدول رقم ( :)36/3إجابات الطاقم الطبي وشبه الطبي حول مدى توافق عدد ساعات
العمل مع الرواتب التي يتقاضونها
التكرارات
26

النسبة()%
936

نوعا ما

29

9034

ال

64

2430

عدم اإلجابة

24

032

0.0

022

نعم

المجموع

المصدر :من إعداد الطالبتين باالعتماد عمى نتائج االستبيان.
من خالل إجابات أفراد المجتمع المدروس نجد أن  %936منيم يرى أن عدد ساعات العمل
تتوافق مع الرواتب التي يتقاضونيا ،بينما قدرت نسبة الذين يرون أن عدد ساعات العمل تتوافق
نوعا ما مع الرواتب بـ  ، %9034في حين اتجو رأي أكثر من نصف أفراد الطاقم الطبي وشبو الطبي
المستجوبون إلى اعتبار أن عدد ساعات العمل ال تتوافق مع الرواتب التي يتقاضونيا بنسبة قدرىا
 ، %2430وىي نسبة كبيرة تدل عمى عدم رضاىم عن الرواتب ،لذلك نجد مطمب رفع الرواتب من
بين المطالب التي ينادي بيا األطباء في إضراباتيم األخيرة ،كما قدرت نسبة عدم اإلجابة بـ
.%032
 .8إجابات الطاقم الطبي وشبه الطبي حول تمقيهم لمتكوين
سنتناول في الجدول رقم ( ).0/.إجابات الطاقم الطبي وشبو الطبي حول تمقييم لمتكوين.

- 164 -

الفصل الثالث:

تقييم جودة الخذمات الصحيّة في المؤسسة اإلستشفائية العمومية باألخضرية

الجدول رقم ( :)37/3إجابات الطاقم الطبي وشبه الطبي حول تمقيهم لمتكوين
التكرارات
02

النسبة ()%
2.39

ال

26

9430

عدم اإلجابة

22

.30

0.0

022

نعم

المجموع

المصدر :من إعداد الطالبتين باالعتماد عمى نتائج االستبيان.
اتجيت أغمب إجابات الطاقم الطبي وشبو الطبي إلى أنيم قد تمقوا تكوينا ،حيث قدرت نسبتيم بـ
 ،%2.32في حين بمغت نسبة الذين لم يتمقوا تكوينا  ،%9430بينما قدرت نسبة عدم اإلجابة بـ .%43.
 .9إجابات الطاقم الطبي وشبه الطبي المتمقين لمتكوين حول درجة استفادتهم منه
سنذكر من خالل الجدول رقم ( ).0/.إجابات الطاقم الطبي وشبو الطبي المتمقين لمتكوين
حول مدى استفادتيم منو.
الجدول رقم ( :)38/3إجابات الطاقم الطبي وشبه الطبي المتمقين لمتكوين حول درجة
استفادتهم منه
التكرارات
40

النسبة ()%
4039

عالية نوعا ما

.0

4034

منخفضة

22

.30

02

2.39

عالية

المجموع

المصدر :من إعداد الطالبتين باالعتماد عمى نتائج االستبيان.
فيما يخص رأي أفراد الطاقم الطبي وشبو الطبي المتمقين لمتكوين عن درجة استفادتيم منو
اتجو  %4039منيم إلى اعتبارىا عالية ،في حين رأى  %.30منيم أن درجة استفادتيم من التكوين
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تقييم جودة الخذمات الصحيّة في المؤسسة اإلستشفائية العمومية باألخضرية

الفصل الثالث:

منخفضة ،بينما رأى أغمب المتمقين لمتكوين أن درجة استفادتيم كانت عالية نوعا ما بنسبة قدرىا
.%4034
المحور الرابع :تحميل اقتراحات الطاقم الطبي وشبه طبي لتحسين جودة الخدمات الصحية
المقدمة في المؤسسة االستشفائية العمومية باألخضرية
يمكن تمخيص مجمل االقتراحات المقدمة من طرف الطاقم الطبي وشبو الطبي المستجوب في
ما يخص تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة في المؤسسة االستشفائية العمومية باألخضرية
في مجموعة من النقاط ،وقبل التطرق ليا نعرض نسب المجيبين عمى ىذا

السؤال ،ونسب عدم

اإلجابة في الجدول رقم (.).4/.
الجدول رقم ( :)39/3نسب اإلجابة عمى سؤال تقديم االقتراحات

عدد المجيبين
عدم اإلجابة
المجموع

التك اررات
02.

النسبة ()%
0036

40

4039

0.0

022

المصدر :من إعداد الطالبتين باالعتماد عمى نتائج االستبيان.
قدرت نسبة عدد أفراد الطاقم الطبي وشبو الطبي المجيبين عمى السؤال المتعمق بتقديم
االقتراحات المتعمقة بتحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة في المؤسسة االستشفائية بـ ،%0036
في حين بمغت نسبة الذين لم يقدموا اقتراحاتيم بـ  ،%4039وسندرج ىذه االقتراحات فيما يمي:
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الفصل الثالث:

تقييم جودة الخذمات الصحيّة في المؤسسة اإلستشفائية العمومية باألخضرية

الجدول رقم ( :)43/3اقتراحات الطاقم الطبي وشبه طبي لتحسين جودة الخدمات الصحية
المقدمة في المؤسسة االستشفائية العمومية باألخضرية
التك اررات
2.

النسبة ()%
9232

االقتراحات
زيادة عدد أفراد الطاقم الطبي وشبو الطبي

.4

4430

تحسين ظروف عمل أفراد الطاقم الطبي وشبو الطبي

..

4234

رفع رواتب ألفراد الطاقم الطبي وشبو الطبي

24

634

التكوين المستمر ألفراد الطاقم شبو الطبي

02

036

تطوير ىياكل المؤسسة االستشفائية

20

23.

تحسين طرق التسيير في المؤسسة االستشفائية

.2

4434

تحسين الظروف االستشفائية لممرضى

26

9430

توفير المعدات واألجيزة الطبية

المصدر :من إعداد الطالبتين باالعتماد عمى نتائج االستبيان.
بمغت نسبة أفراد الطاقم الطبي وشبو الطبي المستجوبين الذين اقترحوا توفير المعدات
واألجيزة الطبية الالزمة لتقديم خدمات صحية ذات جودة عالية  ،%9232مع إشارة بعضيم إلى
ضرورة أن تكون ذات جودة عالية تواكب التطور في ىذا المجال.
كما بمغت نسبة أفراد المجتمع المدروس الذين يقترحون زيادة عدد أفراد الطاقم الطبي
وشبو الطبي  ، %4430وذلك لمنقص الكبير الذي تعاني منو المؤسسة االستشفائية فيما يخص
أفراد الطاقم شبو الطبي من ممرضين ،فنيي مختبر ومشغمي األجيزة الطبية ،باإلضافة إلى
النقص في عدد األطباء في بعض التخصصات .
اقترح أكثر من  % 42من أفراد الطاقم الطبي وشبو الطبي المستجوبون تحسين ظروف
عمميم لتحقيق الجودة في الخدمات الصحية المقدمة ،من بينيا تحسين الظروف االجتماعية
ليم كتوفير السكن االجتماعي وتجييز غرف المناوبة...الخ.
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الفصل الثالث:

تقييم جودة الخذمات الصحيّة في المؤسسة اإلستشفائية العمومية باألخضرية

في حين نجد نسبة  %634فقط من أفراد الطاقم الطبي وشبو الطبي الذين قدموا
اقتراحات ،اقترحوا رفع رواتبيم ،لتحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة.
كما تم اقتراح إجراء التكوين المستمر ألفراد الطاقم شبو الطبي بنسبة  %036من بين
االقتراحات المقدمة من طرف أفراد الطاقم الطبي وشبو الطبي ،لمواكبة مختمف التطورات
فيما يخص تقديم الخدمات الصحية.
ومن بين االقتراحات المقدمة من طرف أفراد الطاقم الطبي وشبو الطبي بالمؤسسة
االستشفائية  ،نجد اقتراح تطوير ىياكل المؤسسة ،من خالل اقتراح توسيع المؤسسة
بمختمف مصالحيا ،وترميم األجزاء القديمة منيا ،وقدرت نسبة المقترحين لذلك بـ .%23.
كما اقترح  %4434من بين أفراد الطاقم الطبي وشبو الطبي المقدمين لالقتراحات ضرورة
توفير األمن داخل المؤسسة االستشفائية العمومية باألخضرية ،لتوفير ظروف العمل المالئمة
لتقديم خدمات صحية ذات جودة عالية.
في حين اقترح  %4434من بين أفراد الطاقم الطبي وشبو الطبي المقدمين
لالقتراحات ،تحسين طرق تسيير المؤسسة االستشفائية.
وكأكبر نسبة من بين االقتراحات المقدمة نسبة اقتراح تحسين الظروف االستشفائية
لممرضى ،التي بمغت  ،%9430وتمثمت في تجييز غرف المرضى ،وتحسين الوجبات الغذائية
المقدمة باإلضافة إلى توفير النظافة الالزمة في المؤسسة االستشفائية ،كأىم عناصر تحقيق
الجودة في الخدمات الصحية المقدمة.
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الفصل الثالث:

تقييم جودة الخذمات الصحيّة في المؤسسة اإلستشفائية العمومية باألخضرية

المطمب الثالث :تحميل إجابات االستبيان الخاص بالمستهمكين (المرضى) حول الخدمات
الصحية المقدمة في المؤسسة االستشفائية العمومية باألخضرية
سنتناول في ىذا المطمب مختمف إجابات المستيمكين (المرضى) حول الخدمات الصحية
المقدمة في المؤسسة االستشفائية العمومية باألخضرية.
المحور األول :المعمومات الشخصية لممجتمع المدروس (المرضى)
تمثمت الخصائص الشخصية لممجتمع المدروس (المرضى) كل من :الجنس ،السن ،الدخل،
مدة اإلقامة والمصمحة التي يتم العالج فييا ،والجدول رقم( )90/.يوضح ىذه الخصائص.
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الفصل الثالث:

تقييم جودة الخذمات الصحيّة في المؤسسة اإلستشفائية العمومية باألخضرية

الجدول رقم ( :)43/3الخصائص الشخصية لمجتمع الدراسة (المرضى)
المتغير
الجنس

الخصائص الشخصية
الفئة
العدد
النسبة()%

السن

الفئة

90

00.4

0030

022

أقل من

[].2-40

[]92-.0

 42سنة
24

سنة
40

سنة
00

09

90

934

9.30

4434

4434

022

أقل من

[-02220

[-42220

 02222دج

]42222

].2222

العدد

20

دج
22

أكثر من بدون دخل
.2220
دج

النسبة()%

مدة

أنثى
.4

ذكر
24

أكثر من  90سنة

العدد

الدخل

الفئة

دج
24

24

.0

90

النسبة()%

430

0239

934

934

0434

022

الفئة

يوم

[ ]4-4يوم

[]00-02

[]42-00

أكثر من

العدد

00

42

يوم
2.

يوم
20

 46يوم
20

90

النسبة()%

.239

9030

63.

0936

430

022

الفئة

الطب

الجراحة

األمراض

أمراض النساء والتوليد

الداخمي
09

العامة
2.

المعدية
29

40

اإلقامة

المصمحة
التي يعالج

فييا

المجموع

العدد
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الفصل الثالث:

تقييم جودة الخذمات الصحيّة في المؤسسة اإلستشفائية العمومية باألخضرية

النسبة()%

4434

03.

63.

263.

022

المصدر :من إعداد الطالبتين باالعتماد عمى نتائج االستبيان.
تمثل نسبة اإلناث في المجتمع المدروس أعمى نسبة قرت بـ  ،%0034في حين قدرت نسبة
الذكور بـ  ،%0030والشكل رقم( )0/.يمثل ذلك.
الشكل رقم( :)7/3توزيع أفراد المجتمع المدروس (المرضى) حسب الجنس
الجنس

أنثى
ذكر

المصدر :من إعداد الطالبتين باالعتماد عمى نتائج االستبيان.
فيما يخص التوزيع العمري لمفردات المجتمع المدروس ،فقد قدرت نسبة األفراد أقل من  42سنة
بـ  ،%934في حين بمغت نسبة األفراد الذين تتراوح أعمارىم بين  40و .2سنة ( )0239أما األفراد
الذين تتراوح أعمارىم بين  .0و 92سنة ( ،)%934ونسبة  %934لألفراد أكثر من
 90سنة ،والشكل رقم ( )0/.يوضح ذلك.
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الفصل الثالث:

تقييم جودة الخذمات الصحيّة في المؤسسة اإلستشفائية العمومية باألخضرية

الشكل رقم ( :)8/3التوزيع العمري ألفراد المجتمع المدروس (المرضى)
السن بالسنوات
أقل من 20
][30-21
][40-31

المصدر :من إعداد الطالبتين باالعتماد عمى نتائج االستبيان.
بالنسبة لمدخل فقد توزعت مفردات المجتمع المدروس عمى خمس فئات ،حيث كانت نسبة
األفراد بدون دخل أكبر نسبة بـ  ، %0434لتمييا نسبة األفراد الذين تتراوح دخوليم بين  02220دينار
جزائري و 42222دج بـ  ،%0239كما قدرت نسبة األفراد الذين تتراوح دخوليم بين  42220دج و.2222
دج بـ  ،%934أما األفراد الذين تفوق دخوليم  .2220دج فقد بمغت نسبتيم  ،%934في حين قدرت
نسبة األفراد الذين تقل دخوليم عن 02222دج بـ  ،%4230والشكل رقم ( )4/.يوضح ىذه النسب.
الشكل رقم ( :)9/3توزيع أفراد المجتمع المدروس عمى فئات الدخل
الدخل بالدينار الجزائري
أقل من 10000
][20000-10001
][30000-20001
أكثر من 30001
بدون دخل

المصدر :من إعداد الطالبتين باالعتماد عمى نتائج االستبيان.
وفيما يخص مدة إقامة المرضى في المؤسسة االستشفائية العمومية باألخضرية ،فقد كانت
أعمى نسبة إقامة بين يومين وتسعة أيام قدرت بـ  ،%9030تمييا نسبة األفراد الذين بمغت مدة إقامتيم
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الفصل الثالث:

تقييم جودة الخذمات الصحيّة في المؤسسة اإلستشفائية العمومية باألخضرية

يوما واحدا بـ  ، %.239بينما قدرت نسبة األفراد الذين تراوحت مدة إقامتيم بين  00و 42يوم بـ
 ،%0936في حين بمغت نسبة األفراد المقيمين بين  02و 00يوم  ،%63.لتكون نسبة األفراد المقيمين
بالمؤسسة االستشفائية أكثر من  46يوم بـ  ،%43.والشكل رقم ( )02/.يوضح ذلك.
الشكل رقم ( :)33/3توزيع أفراد المجتمع المدروس (المرضى) حسب مدة اإلقامة في المؤسسة
االستشفائية المعومية باألخضرية
مدة اإلقامة باأليام
ٌوم
][9-2
][17-10
][25-18
أكثر من 26

المصدر :من إعداد الطالبتين باالعتماد عمى نتائج االستبيان.
وقد توزع أفراد المجتمع المدروس بين مصالح المؤسسة االستشفائية المعومية باألخضرية
المتمثمة في الطب الداخمي ،الجراحة العامة ،طب النساء والتوليد و األمراض المعدية ،حيث بمغت
نسبة األفراد المستجوبون في مصمحة الطب الداخمي  ،%4434ونسبة المرضى المستجوبون في
مصمحة الجراحة العامة  ، %63.بينما بمغت نسبة المرضى المستجوبون في مصمحة األمراض
المعدية  ، %03.في حين بمغت نسبة المرضى المستجوبون في مصمحة أمراض النساء والتوليد
 ،%263.والشكل رقم ( )00/.يوضح ىذه النسب.
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تقييم جودة الخذمات الصحيّة في المؤسسة اإلستشفائية العمومية باألخضرية

الفصل الثالث:

الشكل رقم ( :)33/3توزيع أفراد المجتمع المدروس (المرضى) عمى المصالح الصحية في
المؤسسة االستشفائية العمومية باألخضرية

الطب الداخلً
الجراحة العامة
األمراض المعدٌة
أمراض النساء والتولٌد

المصدر :من إعداد الطالبتين باالعتماد عمى نتائج االستبيان.
المحور الثاني :تحميل إجابات المرضى حول المؤسسة االستشفائية العمومية باالخضرية
بصفة عامة
تضمن ىذا المحور مختمف األجوبة حول األسئمة المتعمقة بالمؤسسة االستشفائية بصفة
عامة ،من موقعيا الجغرافي ،سمعتيا ،االستقبال فييا ،قاعات االنتظار ،فترة االنتظار
والنظافة...الخ
 .3إجابات المرضى حول مدى مالءمة الموقع الجغرافي لممؤسسة االستشفائية
العمومية باألخضرية
سنتطرق في الجدول رقم ( )94/.إلى إجابات المرضى حول مدى مالءمة الموقع
الجغرافي لممؤسسة االستشفائية محل الدراسة.
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تقييم جودة الخذمات الصحيّة في المؤسسة اإلستشفائية العمومية باألخضرية

الفصل الثالث:

الجدول رقم ( :)42/3إجابات المرضى حول مدى مالءمة الموقع الجغرافي لممؤسسة
االستشفائية العمومية باألخضرية
التك اررات
.4

النسبة ()%
6630

مالئم نوعا ما

26

0432

غير مالئم

02

4230

90

022

مالئم

المجموع

المصدر :من إعداد الطالبتين باالعتماد عمى نتائج االستبيان.
من خالل إجابات المرضى في المؤسسة االستشفائية العمومية باألخضرية ،نجد أن
أكثر من نصف المجتمع المدروس يرون أن الموقع لجغرافي لممؤسسة االستشفائية
العمومية باألخضرية مالئم بنسبة قدرىا  ،%6630في حين نجد أن  %4230منيم يرون أنو
غير مالئم ،بينما يرى  %0432أن الموقع الجغرافي لممؤسسة مالئم نوعا ما ،ىذه النسب
توافق تقريبا نسب آراء الطاقم الطبي و شبو الطبي في المؤسسة االستشفائية حول الموقع
الجغرافي لممؤسسة.
 .2إجابات المرضى حول سمعة المؤسسة االستشفائية العمومية باألخضرية
سنذكر في الجدول رقم ( )9./.إجابات المرضى حول سمعة المؤسسة االستشفائية
محل الدراسة.
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تقييم جودة الخذمات الصحيّة في المؤسسة اإلستشفائية العمومية باألخضرية

الفصل الثالث:

الجدول رقم ( :)43/3إجابات المرضى حول سمعة المؤسسة االستشفائية
العمومية باألخضرية
التك اررات
.4

النسبة ()%
6630

متوسطة

04

42

سيئة

24

934

بدون إجابة

24

934

90

022

جيدة

المجموع

المصدر :من إعداد الطالبتين باالعتماد عمى نتائج االستبيان.
أما فيما يخص إجابات المرضى حول سمعة المؤسسة االستشفائية المعومية باألأخضرية فقد
اتجيت أغمبيا إلى أن ليا سمعة جيدة بنسبة قدرىا  ،%6630بينما يرى  %42منيم أن لممؤسسة
االستشفائية سمعة متوسطة ،في حين تعد نسبة المرضى الذين يرون أن لممؤسسة االستشفائية
سمعة سيئة أصغر النسب بـ  ،%934بينما بمغت نسبة عدم اإلجابة .%934
 .3إجابات المرضى حول مدى إمكانية اختيار المريض لممؤسسة االستشفائية
العمومية باألخضرية لمعالج في حال توفر إمكانية العالج في مؤسسة صحية
خاصة
سنذكر في الجدول رقم ( )99/.إجابات المرضى حول مدى إمكانية اختيار
المريض لممؤسسة االستشفائية العمومية باألخضرية لمعالج في حال توفر إمكانية
العالج في مؤسسة صحية خاصة.
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تقييم جودة الخذمات الصحيّة في المؤسسة اإلستشفائية العمومية باألخضرية

الفصل الثالث:

الجدول رقم ( :)44/3إجابات المرضى حول مدى إمكانية اختيار المريض لممؤسسة
االستشفائية العمومية باألخضرية لمعالج في حال توفر إمكانية العالج في مؤسسة
صحية خاصة
التك اررات
.2

النسبة ()%
0434

ال

04

42

بدون إجابة

20

430

90

022

نعم

المجموع

المصدر :من إعداد الطالبتين باالعتماد عمى نتائج االستبيان.
اتجو أغمب أفراد المجتمع المدروس (المرضى) إلى أنيم سيختارون المؤسسة االستشفائية
العمومية باألخضرية لمعالج في حال توفرت لدييم اإلمكانيات الالزمة لمعالج في مؤسسة صحية
خاصة ،بنسبة قدرىا  ، %0434وىي النتيجة التي تدل عمى ثقة أفراد المجتمع المدروس في المؤسسة
االستشفائية ونوعية خدماتيا ،بينما بمغت نسبة المرضى المستجوبون الذين يرون أنيم سيختارون
العالج في مؤسسة صحية خاصة في حال توفرت لدييم اإلمكانيات الالزمة لذلك  ،%42في حين
بمغت نسبة عدم اإلجابة .%4.1
 .4إجابات المرضى حول رأيهم في كيفية االستقبال عند دخولهم المؤسسة
االستشفائية العمومية باألخضرية
سنذكر في الجدول رقم ( )92/.إجابات المرضى حول رأييم في كيفية االستقبال عند
دخوليم المؤسسة االستشفائية العمومية باألخضرية.
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الفصل الثالث:

تقييم جودة الخذمات الصحيّة في المؤسسة اإلستشفائية العمومية باألخضرية
الجدول رقم ( :)45/3إجابات المرضى حول رأيهم في كيفية االستقبال عند
دخولهم المؤسسة االستشفائية العمومية باألخضرية
التك اررات
92

النسبة ()%
0.3.

متوسط

2.

63.

سيء

29

03.

بدون إجابة

20

430

المجموع

90

022

جيد

المصدر :من إعداد الطالبتين باالعتماد عمى نتائج االستبيان.
وبخصوص رأى المرضى في كيفية االستقبال عند دخوليم المؤسسة االستشفائية العمومية
باألخضرية ،اتجيت آراء نسبة كبيرة منيم قدرىا  %0.3.منيم إلى أن االستقبال كان جيدا ،بينما
 %63.من المرضى المستجوبون رأو أن االستقبال كان متوسطا ،في حين رأى  %03.منيم أن
االستقبال كان سيئا ،كما كانت نسبة عدم اإلجابة .%430
 .5إجابات المرضى حول مدى مالءمة قاعات االنتظار
سنتطرق في الجدول رقم ( )96/.إلى إجابات المرضى حول مدى مالءمة قاعات
االنتظار.

الجدول رقم ( :)46/3إجابات المرضى حول مدى مالءمة قاعات االنتظار
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تقييم جودة الخذمات الصحيّة في المؤسسة اإلستشفائية العمومية باألخضرية

الفصل الثالث:

التك اررات
46

النسبة ()%
2934

مالئمة نوعا ما

20

0936

غير مالئمة

24

0030

عدم اإلجابة

26

0432

90

022

مالئمة

المجموع

المصدر :من إعداد الطالبتين باالعتماد عمى نتائج االستبيان.
أما فيما يخص إجابات المرضى حول مدى مالءمة قاعات االنتظار ،فقد اتجيت
آراء أكثر من نصف المجتمع المدروس أن قاعات االنتظار مالئمة بنسبة قدرىا
 ، %2934وذلك نتيجة لمترميمات األخيرة لقاعات االنتظار ،بينما يرى  %0936منيم أنيا
مالئمة نوعا ما ،في حين يرى  %0030منيم أنيا غير مالئمة ،وكانت نسبة عدم اإلجابة
.%0432
 .6إجابات المرضى حول مدة االنتظار قبل تمقي الفحص أو العالج
سنذكر في الجدول رقم ( )90/.إجابات المرضى حول مدة االنتظار قبل تمقي
الفحص أو العاالج.

الجدول رقم ( :)47/3إجابات المرضى حول مدة االنتظار قبل تمقي الفحص أو
العالج
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تقييم جودة الخذمات الصحيّة في المؤسسة اإلستشفائية العمومية باألخضرية

الفصل الثالث:

التك اررات
02

النسبة()%
.03.

متوسطة

22

0239

قصيرة

40

203.

90

022

طويمة

المجموع

المصدر :من إعداد الطالبتين باالعتماد عمى نتائج االستبيان.
أما فيما يخص إجابات المرضى حول مدة االنتظار قبل تمقي الفحص
أو العالج ،فكان أغمب األفراد يرون أن مدة االنتظار قصيرة بنسبة قدرىا  %203.بينما
يرى  %0239منيم أن مدة االنتظار كانت متوسطة ،في حين يرى  %.03.منيم أن مدة
االنتظار كانت طويمة.
 .7إجابات المرضى حول مدى سهولة إجرائهم لفحوصات باألشعة في حال حاجة
حاال تهم الصحية إلى ذلك
سنتطرق في الجدول رقم ( )90/.إلى إجابات المرضى حول مدى سيولة
إجرائيم لمفحوصات باألشعة في حال حاجة حاالتيم الصحية إلى ذلك.

الجدول رقم ( :)48/3إجابات المرضى حول مدى سهولة إجرائهم لفحوصات
باألشعة في حال حاجة حاال تهم الصحية إلى ذلك
التك اررات
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النسبة ()%

تقييم جودة الخذمات الصحيّة في المؤسسة اإلستشفائية العمومية باألخضرية

الفصل الثالث:
نعم

00

.239

ال

2.

63.

خارج المؤسسة االستشفائية

20

0936

عدم اإلجابة

40

9.30

90

022

المجموع

المصدر :من إعداد الطالبتين باالعتماد عمى نتائج االستبيان.
وعن إجابات المرضى الذين احتاجت حالتيم الصحية إلجراء فحوصات باألشعة
حول مدى سيولة إجرائيا بالمؤسسة االستشفائية العمومية

باألخضرية ،اتجيت

معضميا إلى سيولة إجرائيا بنسبة قدرىا  ،%.239في حين يرى  %63.من المرضى أن
عممية إج راء الفحوصات باألشعة داخل المؤسسة االستشفائية لم تجرى بسيولة ،بينما
نسبة ميمة من المرضى ( )%0936أجرو الفحوصات باألشعة خارج المؤسسة
االستشفائية ،وىذا ما يدعوا إلى توفير ىذه الفحوصات في المؤسسة االستشفائية
وتسييل عممية إجرائيا لممرضى لتحقيق رضا المرضى ،وبمغت نسبة عدم اإلجابة
 %9.30تعود معظميا لممرضى الذين لم تحتاج حاالتيم الصحية إلى إجراء فحوصات
باألشعة.
 .8إجابات المرضى حول فترة انتظارهم لنتيجة الفحوصات باألشعة في حال إجرائها
سنذكر في الجدول رقم ( )94/.إجابات المرضى حول فترة انتظارىم لنتيجة
الفحوصات باألشعة في حال إجرائيا.
الجدول رقم ( :)49/3إجابات المرضى حول فترة انتظارهم لنتيجة الفحوصات
باألشعة في حال إجرائها

طويمة

التك اررات
29
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النسبة ()%
03.

تقييم جودة الخذمات الصحيّة في المؤسسة اإلستشفائية العمومية باألخضرية

الفصل الثالث:
متوسطة

20

430

قصيرة

06

..3.

عدم اإلجابة

40

263.

90

022

المجموع

المصدر :من إعداد الطالبتين باالعتماد عمى نتائج االستبيان.
فيما يخص إجابات المرضى الذين أجرو الفحوصات باألشعة داخل المؤسسة االستشفائية
باألخضرية حول فترة انتظارىم لنتائج الفحوص ،فقد اتجيت معظميا إلى أنيا فترة قصيرة بنسبة
قدرىا  ،%..3.بينما اعتبر  %430منيم أنيا فترة متوسطة ،في حين اعتبر %03.من المرضى
المجرين لفحوصات باألشعة إن فترة انتظار النتائج كانت طويمة ،وبمغت نسبة عدم اإلجابة %263.
موزعة بين المرضى الذين لم تحتاج حاالتيم الصحية إلجراء الفحوصات باألشعة والذين أجرو
الفحوصات ولم يجيبوا عمى ىذا السؤال.
 .9إجابات المرضى حول مدى سهولة إجرائهم لمتحاليل في حال حاجة حالتهم
الصحية إلى ذلك
سنتناول في الجدول رقم ( )22/.إجابات المرضى حول مدى سيولة إجرائيم
لمتحاليل في المؤسسة االستشفائية محل الدراسة.

الجدول رقم ( :)53/3إجابات المرضى حول سهولة إجرائهم لمتحاليل في حال
حاجة حالتهم الصحية إلى ذلك

نعم

التك اررات
42
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النسبة ()%
9030

الفصل الثالث:

تقييم جودة الخذمات الصحيّة في المؤسسة اإلستشفائية العمومية باألخضرية

ال

29

03.

خارج المؤسسة االستشفائية

20

0936

عدم اإلجابة

00

.239

90

022

المجموع

المصدر :من إعداد الطالبتين باالعتماد عمى نتائج االستبيان.
اتجيت معظم إجابات المرضى الذين احتاجت حاالتيم الصحية إلى إجراء تحاليل إلى
اعتبار أنيم قاموا بإجرائيا بسيولة ،في حين كانت نسبة المرضى الذين احتاجت حالتيم الصحية
إلى إجراء التحاليل وأجروىا خارج المؤسسة االستشفائية  ،%0936وبمغت نسبة عدم اإلجابة %.239
تعود معظميا إلى عدم حاجة الحالة الصحية لممرضى إلى إجراء التحاليل.
.33إجابات المرضى حول فترة انتظارهم لنتائج التحاليل في حال إجرائها
سنعرض في الجدول رقم ( )20/.إجابات المرضى حول فترة انتظارىم لنتائج
التحاليل.

الجدول رقم (. :)53/3إجابات المرضى حول فترة انتظارهم لنتائج التحاليل في حال
إجرائها

طويمة

التك اررات
0.
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النسبة ()%
403.

تقييم جودة الخذمات الصحيّة في المؤسسة اإلستشفائية العمومية باألخضرية

الفصل الثالث:
متوسطة

20

430

قصيرة

02

4230

عدم اإلجابة

49

22

90

022

المجموع

المصدر :من إعداد الطالبتين باالعتماد عمى نتائج االستبيان.
اتجيت معظم إجابات المرضى الذين أجرو تحاليل في المؤسسة االستشفائية إلى
اعتبار أنيا كانت طويمة بنسبة قدرىا  ،%403.بينما كانت إجابات  %430منيم أن فترة
انتظار نتائج التحاليل كانت متوسطة ،في حين  %4230منيم كانت إجاباتيم أن فترة
انتظار التحاليل كانت قصيرة ،وكانت نسبة عدم اإلجابة .%22
 .33إجابات المرضى الذين احتاجت حاالتهم الصحية إلى إجراء عمميات جراحية حول
فترة انتظارهم إلجرائها
سنتطرق إلى إجابات المرضى الذين احتاجت حاالتيم الصحية إلى إجراء
عمميات جراحية حول فترة انتظارىم إلجرائيا.

الجدول رقم ( :)52/3إجابات المرضى الذين احتاجت حاالتهم الصحية إلى إجراء
عمميات جراحية حول فترة انتظارهم إلجرائها

طويمة

التك اررات
20
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النسبة ()%
430

تقييم جودة الخذمات الصحيّة في المؤسسة اإلستشفائية العمومية باألخضرية

الفصل الثالث:
متوسطة

24

934

قصيرة

29

03.

عدم اإلجابة

90

0239

90

022

المجموع

المصدر :من إعداد الطالبتين باالعتماد عمى نتائج االستبيان.
فيما يخص إجابات المرضى الذين احتاجت حاالتيم الصحية إلى إجراء تحاليل حول فترة
انتظارىم إلجرائيا ،فقد كانت معظم اإلجابات أنيا فترة قصيرة ،وقدرت نسبتيا بـ  ،%03.بينما يرى
 %934من المرضى المجرين لمعممية الجراحية أن فترة االنتظار كانت متوسطة ،في حين رأى
 %4.0منيم أنيا فترة طويمة ،وبمغت نسبة عدم اإلجابة  %0239تخص المرضى الذين لم يجروا
عمميات جراحية.
 .32إجابات المرضى حول مستوى نظافة الغرف التي يقيمون بها
سنعرض في الجدول رقم ( )2./.إجابات المرضى حول مستوى نظافة
الغرف التي يقيمون بيا

الجدول رقم ( :)53/3إجابات المرضى حول مستوى نظافة الغرف التي يقيمون بها

جيدة

التك اررات
42
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النسبة ()%
2430

تقييم جودة الخذمات الصحيّة في المؤسسة اإلستشفائية العمومية باألخضرية

الفصل الثالث:
متوسطة

06

..3.

سيئة

26

0432

عدم اإلجابة

20

430

90

022

المجموع

المصدر :من إعداد الطالبتين باالعتماد عمى نتائج االستبيان.
وفيما يخص مستوى نظافة الغرف التي يقيم فييا المرضى ،فقد اتجيت أغمب اإلجابات إلى
أنيا جيدة بنسبة قدرىا  ، %2430بينما يرى % ..3.منيم أن نظافة الغرف متوسطة ،في حين يرى
 %0432منيم أنيا سيئة ،ىذه النتائج عكس نتائج إجابات الطاقم الطبي وشبو الطبي حول مستوى
نظافة غرف المرضى ،وكانت نسبة عدم اإلجابة تقدر بـ . %430
 .33إجابات المرضى حول نظافة األفرشة
نعرض في الجدول رقم ( )29/.إجابات المرضى حول نظافة األفرشة.
الجدول رقم ( :)54/3إجابات المرضى حول نظافة األفرشة
التك اررات
.0

النسبة ()%
0434

متوسطة

29

03.

سيئة

26

0432

90

022

جيدة

المجموع

المصدر :من إعداد الطالبتين باالعتماد عمى نتائج االستبيان.
بمغت نسبة المرضى الذين يرون أن مستوى نظافة األفرشة جيدة  %0434وىي نسبة كبيرة تمثل
أكثر من نصف أفراد المجتمع المدروس ،في حين بمغت نسبة الذين يرون أن نظافة األفرشة سيئة
 ،%0432بينما بمغت نسبة المرضى الذين يرون أن نظافة األفرشة متوسطة .%03.
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الفصل الثالث:

تقييم جودة الخذمات الصحيّة في المؤسسة اإلستشفائية العمومية باألخضرية

 .34إجابات المرضى حول مالءمة األسرة
سنتطرق في الجدول رقم ( )22/.إلى إجابات المرضى حول مالءمة األسرة.
الجدول رقم ( :)55/3إجابات المرضى حول مالءمة األسرة
التك اررات
.2

النسبة ()%
6432

مالئم نوعا ما

02

4230

غير مالئم

20

0630

90

022

مالئم

المجموع

المصدر :من إعداد الطالبتين باالعتماد عمى نتائج االستبيان.
وعن مدى مدى مالءمة األسرة اتجو رأي أكثر من نصف المجتمع المدروس أنيا مالئمة
بنسبة قدرىا  ،%6432بينما بمغت نسبة المرضى الذين يرون أن األسرة مالئمة نوعا ما فقد بمغت
 ،%4230في حين بمغت نسبة المرضى الذين يرون أن األسر غير مالئمة .%0630
 .35إجابات المرضى حول مدى كفاية التجهيزات داخل الغرف
سنعرض في الجدول رقم ( )26/.إجابات المرضى حول مدى كفاية التجييزات داخل
الغرف.

الجدول رقم ( :)56/3إجابات المرضى حول مدى كفاية التجهيزات داخل الغرف

كافية

التك اررات
46
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النسبة ()%
2934

الفصل الثالث:

تقييم جودة الخذمات الصحيّة في المؤسسة اإلستشفائية العمومية باألخضرية

كافية نوعا ما

02

4230

غير كافية

04

42

90

022

المجموع

المصدر :من إعداد الطالبتين باالعتماد عمى نتائج االستبيان.
اتجو أكثر من نصف أفراد المجتمع المدروس إلى اعتبار أن التجييزات داخل غرف المرضى
كافية بنسبة قدرىا  ،%2934في حين اعتبر  %4230أنيا كافية نوعا ما ،في حين اعتبر  % 42من
المرضى المستجوبون أن التجييزات داخل غرف المرضى غير كافية ،ىذه النتائج ال توافق نتائج
إجابات الطاقم الطبي وشبو الطبي الذين يرون أغمبيم أن التجييزات داخل غرف المرضى غير
كافية.
 .36إجابات المرضى حول نوعية الوجبات الغذائية المقدمة لهم
سنذكر في الجدول رقم ( )20/.إجابات المرضى حول نوعية الوجبات الغذائية
المقدمة ليم.
الجدول رقم ( :)57/3إجابات المرضى حول نوعية الوجبات الغذائية المقدمة لهم
التك اررات
04

النسبة ()%
.436

متوسطة

09

4434

سيئة

02

.03.

90

022

جيدة

المجموع

المصدر :من إعداد الطالبتين باالعتماد عمى نتائج االستبيان.
اتجيت إجابات معظم أفراد المجتمع المدروس إلى اعتبار أن الوجبات الغذائية المقدمة ليم
جيدة بنسبة قدرىا  ، %.436ىذه النسبة جاءت عكس ما أدلى بو الطاقم الطبي وشبو الطبي حول
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الفصل الثالث:

تقييم جودة الخذمات الصحيّة في المؤسسة اإلستشفائية العمومية باألخضرية

نوعية الوجبات الغذائية المقدمة لممرضى فيم األدرى بنوعية الوجبات المالئمة لممرضى وحاالتيم
الصحية ،واعتبر  %4434أنيا متوسطة ،في حين رأى  %.03.منيم أن الوجبات الغذائية سيئة.
المحور الثالث :تحميل إجابات المرضى حول خدمات الطاقم الطبي في المؤسسة االستشفائية
العمومية باألخضرية
تناولنا في ىذا المحور إجابات المرضى حول خدمات الطاقم الطبي في المؤسسة االستشفائية
العمومية باألخضرية ،من خالل التطرق إلى مدى سيولة مقابمة األطباء ،مدى اىتمام الطبيب
المعالج بالحالة الصحية لممريض ،حجم ثقة المرضى بالطاقم الطبي المعالج ...الخ ،وسنتناول في
ما يمي مختمف إجابات المرضى:
 .3إجابات المرضى حول مدى سهولة مقابمة األطباء
سنذكر في الجدول رقم ( )20/.إجابات المرضى حول مدى سيولة مقابمة األطباء.
الجدول رقم ( :)58/3إجابات المرضى حول مدى سهولة مقابمة األطباء
نعم

التك اررات
94

النسبة ()%
0032

26

0432

90

022

ال
المجموع

المصدر :من إعداد الطالبتين باالعتماد عمى نتائج االستبيان.
يرى أغمب أفراد المجتمع المدروس (المرضى) أنو من السيل مقابمة األطباء بنسبة
قدرىا  ، %0032في حين يرى  %0432منيم أنو ليس من السيل مقابمة األطباء.

 .2إجابات المرضى حول مدى اهتمام الطبيب المعالج بحاالتهم الصحية
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تقييم جودة الخذمات الصحيّة في المؤسسة اإلستشفائية العمومية باألخضرية

الفصل الثالث:

سنتناول في الجدول رقم ( )24/.إلى إجابات المرضى حول مدى اىتمام الطبيب
المعالج بحاالتيم الصحية.
الجدول رقم ( :)59/3إجابات المرضى حول مدى اهتمام الطبيب المعالج بحاالتهم
الصحية
التك اررات
94

النسبة ()%
0032

ميتم نوعا ما

20

430

غير ميتم

22

0239

90

022

ميتم

المجموع

المصدر :من إعداد الطالبتين باالعتماد عمى نتائج االستبيان.
يرى أغمب المرضى المستجوبون أن األطباء المعالجين ميتمين بحاالتيم الصحية
بنسبة قدرىا  ،%00بينما يرى  %430أن الطبيب المعالج ميتم نوعا ما بالحالة الصحية
لممرضى ،في حين اعتبر %0239أن الطبيب المعالج غير ميتم بالحالة الصحية.
 ..إجابات المرضى حول حجم ثقتهم بالطبيب المعالج
سنعرض في الجدول رقم ( )24/.إجابات المرضى حول حجم ثقتيم بالطبيب المعالج.

الجدول رقم ( :)59/3إجابات المرضى حول حجم ثقتهم بالطبيب المعالج
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تقييم جودة الخذمات الصحيّة في المؤسسة اإلستشفائية العمومية باألخضرية

الفصل الثالث:

التك اررات
..

النسبة ()%
6030

متوسطة

02

.03.

ضعيفة

22

22

90

022

كبيرة

المجموع

المصدر :من إعداد الطالبتين باالعتماد عمى نتائج االستبيان.
اعتبر أكثر من نصف أفراد المتجمع المدروس إن ثقتيم بالطبيب المعالج كانت
كبيرة بنسبة قدرىا  ،6030بينما رأى  .03.منيم أنيا متوسطة ،في حين انعدمت نسبة
المرضى الذين لدييم ثقة ضعيفة في الطبيب المعالج.
 .9إجابات المرضى حول الشروحات المقدمة من طرف الطبيب المعالج في حال إجراء
عمميات جراحية
الجدول رقم ( :)63/3إجابات المرضى حول الشروحات المقدمة من طرف الطبيب المعالج
في حال إجراء عمميات جراحية
التك اررات
20

النسبة ()%
0936

كافية نوعا ما

22

22

غير كافية

2.

63.

عدم اإلجابة

.0

0434

90

022

كافية

المجموع

المصدر :من إعداد الطالبتين باالعتماد عمى نتائج االستبيان.
ترى نسبة كبيرة من المرضى الذين أجرة عممية جراحية في المؤسسة االستشفائية
محل الدراسة أن الطبيب المعالج قدم ليم شروحات كافية عنيا بنسبة قدرت
بـ  ،%0936في حين اعتبر  %63.أن المعمومات المقدمة حول العممية الجراحية كانت
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تقييم جودة الخذمات الصحيّة في المؤسسة اإلستشفائية العمومية باألخضرية

الفصل الثالث:

غير كافية ،بينما انعدمت نسبة المرضى الذين أروا أن الشروحات المقدمة من طرف
الطبيب المعالج حول العممية الجراحية كافية نوعا ما.
 .5إجابات المرضى حول مدى كفاية زيارات الطبيب لهم
سنتناول في الجدول رقم ( )60/.إجابات المرضى حول مدى كفاية زيارات الطبيب ليم.
الجدول رقم ( :)63/3إجابات المرضى حول مدى كفاية زيارات الطبيب لهم
التك اررات
42

النسبة ()%
2430

كافية نوعا ما

20

0936

غير كافية

02

.03.

عدم اإلجابة

20

430

90

022

كافية

المجموع

المصدر :من إعداد الطالبتين باالعتماد عمى نتائج االستبيان.
اتجيت إجابات أكثر من نصف أفراد المجتمع المدروس إلى اعتبار أن زيارات الطبيب المعالج
كانت كافية بنسبة قدرت بـ  ،%2430بينما اعتبر  %.03.منيم أنيا غير كافية ،و أرى  %0936منيم
أنيا كانت كافية نوعا ما ،فيما تمثمت نسبة عدم اإلجابة بـ . %430
 .6إجابات المرضى حول مدى كفاية الشروحات المقدمة لهم من طرف الطبيب المعالج
حول حاالتهم الصحية
سنعرض في الجدول رقم ( )64/.إجابات المرضى حول مدى كفاية الشروحات
المقدمة ليم من طرف الطبيب المعالج حول حاالتيم الصحية.
الجدول رقم ( :)62/3إجابات المرضى حول مدى كفاية الشروحات المقدمة لهم من
طرف الطبيب المعالج حول حاالتهم الصحية
التك اررات
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النسبة ()%

تقييم جودة الخذمات الصحيّة في المؤسسة اإلستشفائية العمومية باألخضرية

الفصل الثالث:
دائما

..

6030

أحيانا

20

0936

ال تقدم

20

0936

عدم اإلجابة

20

430

90

022

المجموع

المصدر :من إعداد الطالبتين باالعتماد عمى نتائج االستبيان.
اتجو أغمب أفراد المجتمع المدروس إلى اعتبار أن الطبيب المعالج يقدم ليم
شروحات عن حاالتيم الصحية دائما بنسبة قدرىا  ،%6030بينما رأى  %0936منيم أن
الطبيب المعالج يقدم ليم شروحات عن حاالتيم الصحية أحيانا ،وبنفس النسبة رأى
المرضى اآلخرون أن الطبيب المعالج ال يقدم ليم شروحات عن حاالتيم الصحية،
وتمثمت نسبة عدم اإلجابة بـ .%430
المحور الثالث :تحميل إجابات المرضى حول خدمات الطاقم التمريضي المقدمة في المؤسسة
اإلستشفائية العمومية باألخضرية
سنتطرق في ىذا المحور إلى إجابات المرضى عن أسئمة حول خدمات الطاقم التمريضي
المقدمة في المؤسسة االستشفائية العمومية باألخضرية ،مثل مدى سيولة مقابمة الممرضين،
ومدى مسارعة الطاقم التمريضي لمساعدة المرضى عند حاجتيم إلييم...الخ .تتمثل مختمف
ىذه األجوبة فيما يمي:

 .0إجابات المرضى حول مدى سهولة مقابمة الممرضين:
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الفصل الثالث:

تقييم جودة الخذمات الصحيّة في المؤسسة اإلستشفائية العمومية باألخضرية
سنعرض في الجدول رقم ( )6./.إجابات المرضى حول مدى سيولة مقابمة
الممرضين.

نعم
ال
المجموع

التك اررات
92

النسبة ()%
4.30

2.

63.

90

022

المصدر :من إعداد الطالبتين باالعتماد عمى نتائج االستبيان.
اتجيت أغمب إجابات المرضى حول مدى سيولة مقابمة الممرضين في المؤسسة
االستشفائية العمومية باألخضرية بنسبة قدرىا  ،%4.30وىي نسبة كبيرة تمثل أغمب أفراد
المجتمع المدروس ،في حين يرى  %63.فقط منيم أنو ليس من السيل مقابمة الممرضين.
 .4إجابات المرضى حول مدى مسارعة الممرضين لخدمتهم في عند الحاجة لذلك
نتطرق في الجدول رقم ( )69/.إلى إجابات المرضى حول مدى مسارعة
الممرضين لخدمتيم في عند الحاجة لذلك.
الجدول رقم ( :)64/3إجابات المرضى حول مدى مسارعة الممرضين لخدمتهم في
عند الحاجة لذلك
التك اررات
92

النسبة()%
0.3.

أحيانا

26

0432

ال

24

934

90

022

نعم

المجموع

المصدر :من إعداد الطالبتين باالعتماد عمى نتائج االستبيان.
وعن مدى مسارعة الممرضين لخدمة المرضى عند حاجتيم لممساعدة أجاب أغمب أفراد
المجتمع المدروس أن الممرضين يسارعون لخدمتيم عند حاجتيم لذلك ،بنسبة كبيرة
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تقييم جودة الخذمات الصحيّة في المؤسسة اإلستشفائية العمومية باألخضرية

الفصل الثالث:

قدرىا  ،%0.3.بينما أجاب  %0432من المرضى المستجوبون أن الممرضين يسارعون
أحيانا لخدمتيم عند حاجتيم لذلك ،في حين ترى نسبة قميمة منيم أن الممرضين ال
يسارعون لخدمتيم عند حاجتيم لذلك بنسبة قدرىا .%934
 .3إجابات المرضى حول معاممة ولباقة الممرضين معهم
نذكر من خالل الجدول رقم ( )62/.إجابات المرضى حول معاممة ولباقة
الممرضين معيم.
الجدول رقم ( :)65/3إجابات المرضى حول معاممة ولباقة الممرضين معهم
التك اررات
.0

النسبة ()%
6936

متوسطة

06

..3.

سيئة

20

430

90

022

جيدة

المجموع

المصدر :من إعداد الطالبتين باالعتماد عمى نتائج االستبيان.
اتجو أكثر من نصف أفراد المجتمع المدروس أن معا ممة ولباقة الطاقم التمريضي كانت جيدة،
بنسبة قدرىا  ، %6936وىي نسبة كبيرة تدل عمى رضا المرضى عن لباقة ومعاممة الممرضين ،بينما
يرى  %..3.منيم أن معاممة ولباقة الممرضين كانت متوسطة ،في حين رأى %430فقط أن معاممة
الممرضين كانت سيئة.

المحور الرابع :تحميل إجابات المرضى حول ترتبهم لجوانب الجودة حسب األهمية بالنسبة
لهم:
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تقييم جودة الخذمات الصحيّة في المؤسسة اإلستشفائية العمومية باألخضرية

الفصل الثالث:

في ىذا المحور أردنا معرفة أي جانب من جوانب جودة الخدمة الصحية يوليو المرضى
أىمية أكثر ،فاقترحنا تريبيا حسب األىمية من  0إلى  ،.تمثمت ىذه الجوانب في :الجانب
الفني لمخدمات الصحية (ميارات الطاقم الطبي والتمريضي) ،جانب المعاممة أو المباقة لمطاقم
الطبي والتمريضي ،وجانب المعدات واألجيزة الطبية المتوفرة في المؤسسة االستشفائية ،فكانت
إجابات المرضى كما ىي موضحة في الجدول رقم (.)66/.
الجدول رقم ( :)66/3إجابات المرضى حول ترتبهم لجوانب الجودة حسب األهمية بالنسبة
لهم
التك اررات
44

النسبة()%
9230

المرتبة

جوانب جودة الخدمة الصحية
وشبو الثانية

04

.436

الثالثة

20

0936

90

022

جانب معاممة ولباقة الطاقم الطبي األولى

00

.239

الثانية

06

..3.

الثالثة

02

.03.

90

022

جانب توفر المعدات واألجيزة األولى

24

0030

الثانية

0.

4030

الثالثة

46

293.

90

022

الجانب الفني لمخدمات الصحية األولى
(ميارات

الطاقم

الطبي)

الطبي

المجموع
وشبو الطبي

المجموع
الطبية

المجموع
المصدر :من إعداد الطالبتين باالعتماد عمى نتائج االستبيان.

 .3الجانب الفني لمخدمات الصحية (مهارات الطاقم الطبي والتمريضي)
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الفصل الثالث:

تقييم جودة الخذمات الصحيّة في المؤسسة اإلستشفائية العمومية باألخضرية

يرى  %9230من أفراد المجتمع المدروس (المرضى) أن الجانب الفني لمخدمات الصحية يحتل
المرتبة األولى من حيث األىمية بالنسبة ليم وىي أكبر نسبة ،بينما يرى  %.436منيم أنيا تحتل
المرتبة الثانية ،في حين يرى  %0936منيم أن الجانب الفني لمخدمات الصحية يعد في المرتبة
الثالثة من بين باقي جوانب الجودة لمخدمات الصحية من حيث األىمية بالنسبة ليم.
 .2جانب معاممة ولباقة الطاقم الطبي والتمريضي:
يرى  %.239من المرضى المستجوبون أن جانب معاممة و لباقة الطاقم الطبي والتمريضي في
المرتبة األولى من حيث األىمية بالنسبة ليم ،بينما يرى  %..3.منيم أنيا في المرتبة

الثانية،

في حين يعد ىذا الجانب في المرتبة الثالثة من حيث األىمية بنسبة  %.03.من أفراد المجتمع
المدروس.
 .3جانب توفر المعدات واألجهزة الطبية:
يرى  %0030من المرضى المستجوبون أن توفر المعدات واألجيزة الطبية في المرتبة األولى
من حيث األىمية ،بينما يرى  %4030منيم أنيا في المرتبة الثانية ،في حين يرى  %2934أي أكثر
من نصف أفراد المجتمع المدروس أن ىذا الجانب في المرتبة الثالثة من حيث األىمية بالنسبة
ليم.
وعميو حسب ىذه النتائج نجد أن عمى العموم يحتل الجانب الفني لمخدمات الصحية المرتبة
األولى ،ثم جانب معاممة ولباقة الطاقم الطبي والتمريضي في المرتبة الثانية ،في حين يحتل
المرتبة الثالثة من بين جوانب جودة الخدمة الصحية جانب توفير المعدات واألجيزة الطبية.

المحور الخامس :تحميل اقتراحات المرضى حول تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة في
المؤسسة االستشفائية العمومية باألخضرية
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الفصل الثالث:

تقييم جودة الخذمات الصحيّة في المؤسسة اإلستشفائية العمومية باألخضرية

يمكن تمخيص مجمل اقتراحات المرضى لتحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة في
المؤسسة االستشفائية العمومية باألخضرية في النقاط التالية الموضحة في الجدول رقم
()60/.
الجدول رقم ( :)67/3اقتراحات المرضى حول تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة في
المؤسسة االستشفائية العمومية باألخضرية
التك اررات
29

النسبة()%
03.

االقتراحات
المعاممة الجيدة لممرضى

06

..3.

تحسين طرق تسيير المؤسسة االستشفائية

29

03.

تحسين الظروف االستشفائية

42

2430

توفير الطاقم الطبي عمى مدار أيام األسبوع

20

0936

تطوير ىياكل المؤسسة االستشفائية

المصدر :من إعداد الطالبتين باالعتماد عمى نتائج االستبيان.
من بين االقتراحات التي قدميا المرضى المستجوبون نجد تطوير ىياكل المؤسسة
االستشفائية العمومية محل الدراسة بنسبة قدرىا  %03.من بين باقي االقتراحات ،مثل
إتاحة المصعد الكيربائي لكافة المرضى ،توفير مواقف السيارات ،توسيع غرف
المرضى...الخ.
اقترح  %..3.من أفراد المجتمع المدروس (المرضى) تحسين معاممة المرضى رغم
تصريح أغمبيم أن معاممة الطاقم التمريضي كانت جيدة ،لكن ربما تعود أسباب ىذا
االقتراح إلى معاممة أعوان االستقبال.
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الفصل الثالث:

تقييم جودة الخذمات الصحيّة في المؤسسة اإلستشفائية العمومية باألخضرية

اقترح  %03.من المرضى المستجوبون تحسين طرق تسيير المؤسسة االستشفائية محل
الدراسة من أجل تحسين الجودة في الخدمات الصحية المقدمة ،كالقيام بمراقة الطاقم الطبي
والتمريضي رغم ما صرح بو أغمب المرضى عن مستوى الخدمات الطبية والتمريضية.
اقترح أكثر من نصف أفراد المجتمع المدروس ( )%2430تحسين الظروف
االستشفائية لممرضى كزيادة التجييزات داخل الغرف ،تحسين الوجبات الغذائية ،تقميل
عدد المرضى داخل الغرفة الواحدة...الخ.
رأت نسبة  %0936من المرضى أنو لتحسين الجودة في الخدمات الصحية المقدمة
في المؤسسة محل الدراسة ،يجب توفر أف ارد الطاقم الطبي عمى مدار أيام األسبوع
وخالل العطل خصوصا األطباء المتخصصين.
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الفصل الثالث:

تقييم جودة الخذمات الصحيّة في المؤسسة اإلستشفائية العمومية باألخضرية

خالصة الفصل:
من خالل ىذا الفصل أردنا أن نعرض صورة عن واقع قطاع الصحة في الجزائر عامة وفي
والية البويرة بشكل خاص ،من خالل بعض األرقام واإلحصائيات التي تمس الموضوع ،والمنشورة
في بعض التقارير الدولية والمحمية ،ومن أجل معرفة مدى قيام المؤسسة االستشفائية العمومية
باألخضرية بتقييم جودة خدماتيا الصحية ،ومعرفة ظروف عمل كل من أفراد الطاقم الطبي وشبو
الطبي ،والمشاكل التي تحول دون تقديميم لخدمات صحية ذات جودة عالية ،باإلضافة إلى
مختمف اقتراحاتيم لتحسين الجودة في المؤسسة محل الدراسة ،كما أردنا معرفة مستوى جودة
الخدمات الصحية المقدمة في المؤسسة االستشفائية العمومية باألخضرية ،من خالل آراء المرضى
بيا ،من أجل تحقيق كل ذلك أجرينا مقابمة مع المدير الفرعي لممصمحة الصحية ،وتوزيع
استمارتي استبيان لكل من أفراد الطاقم الطبي وشبو الطبي ،والمرضى في المؤسسة االستشفائية
محل الدراسة  ،وبعد تحميل مختمف البيانات المجموعة ،تم التوصل لمنتائج التالية:
 .0تقوم المؤسسة االستشفائية العمومية باألخضرية بتقييم جودة خدماتيا الصحية باستخدام
طرق بسيطة ،تفتق ر إلى التنظيم ضمن نظام متكامل يشمل جميع المصالح واألقسام
الصحية ،في ظل إىمال جانب رضا المستيمك (المريض) في عممية التقييم ،وىذا مايثبت
الفرضية الثانية.
 .4من خالل تحميل إجابات الطاقم الطبي وشبو الطبي حول ظروف العمل واقتراحاتيم
لتحسين جودة الخدمات الصحية ،تم التوصل إلى النتائج التالية:
 يرى أغمب أفراد الطاقم الطبي وشبو الطبي أن الموقع الجغرافي لممؤسسة
االستشفائية العمومية باألخضرية مالئم.
 ترى نسبة كبيرة من أفراد الطاقم الطبي وشبو الطبي أن قاعات االنتظار
مقبولة من ناحية مدى مالءمتيا لالستقبال.
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الفصل الثالث:

تقييم جودة الخذمات الصحيّة في المؤسسة اإلستشفائية العمومية باألخضرية
 اتجو أغمب أفراد الطاقم الطبي وشبو الطبي إلى أن نظافة غرف المرضى
ونظافة األروقة متوسطة ،وىي نتيجة تتقارب مع نتائج غجابات المرضى
الذين أنيا جيدة.
 ترى نسبة ميمة من أفراد الطاقم الطبي وشبو الطبي أن التجيي ازت داخل
غرف المرضى كافية نوعا ما ،وىي نتيجة تتقارب مع آراء المرضى الذين
رأى أغمبيم أنيا جيدة.
 اختمفت إجابات الطاقم الطبي وشبو الطبي حول مستوى نوعية الوجبات
الغذائية المقدمة لممرضى ،حيث نصفيم تقريبا أن الوجبات الغذائية متوسطة
النوعية ،في حين وبنسبة متقاربة رأى باقي أفراد المجتمع أنيا سيئة ،ىذه
النتيجة األخيرة تدعوا إلى ضرورة االىتمام بيذا الجانب الميم من جوانب
المستوى التكميمي لمخدمات الصحية.
 كانت نسبة األطباء وشبو الطبيين الذين رأوا أن عدد األطباء مقارنة بأعداد
المرضى كافي كبيرة.
 يرى أغمب أفراد الطاقم الطبي وشيبو الطبي أن عدد الممرضين ليس كافيا
بالمقارنة بأعداد المرضى ،وىذا ما يعتبر مشكل يعرقل أفراد الطاقم الطبي
عن تقديم خدمات ذات جودة.
 اعتبر أكثر من نصف أفراد الطاقم الطبي وشبو الطبي أن عدد األسرة في
المؤسسة االستشفائية غير كافي بالنسبة ألعداد المرضى ،وىذا ما يعتبر
مشكل آخر من المشاكل التي تحول دون تقديم أفراد الطاقم الطبي وشبو
الطبي لخدمات صحية جيدة.
 من بين مشاكل ظروف عمل الطاقم الطبي وشبو الطبي نقص اإلمكانيات
المادية من أجيزة ومعدات طبية ،حيث صرح أكثر من نصف أفراد المجتمع
المدروس أن عددىا غير كافي ،في حين أرى أغمبيم أنيا ذات نوعية
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الفصل الثالث:

تقييم جودة الخذمات الصحيّة في المؤسسة اإلستشفائية العمومية باألخضرية
متوسطة ،وىذا ما يثبت الفرضية الثالثة جزئيا بالنظر إلى المشاكل سابقة
الذكر ،والمشاكل التي سيتم ذكرىا فيما بعد.
 يعد نقص سيارات اإلسعاف في المؤسسة االستشفائية محل الدراسة أحد
المشاكل تقديم الخدمات الصحية  ،حيث رأى معظم أفراد الطاقم الطبي وشبو
الطبي أن عددىا غير كافي.
 من أبرز المشاكل التي وجدت ضمن ظروف العمل التي تعرقل عمل الطاقم
الطبي وشبو الطبي ،ىو نقص األمن بالمؤسسة االستشفائية محل الدراسة ،إذ
رأت نسبة كبيرة منيم أن األمن غير كافي في المؤسسة االستشفائية.
 تعد الساعات التي يقضييا أفراد الطاقم الطبي وشبو الطبي في العمل في
المؤسسة االس تشفائية العمومية باألخضرية طويمة حسب نسبة كبيرة منيم،
وأن الراتب الذي يتقاضونو ال يتوافق معيا ،حسب أكثر من نصف أفراد
المجتمع المدروس.
 تمقى أكثر من نصف أفراد المجتمع المدروس تكوينا ،رأت نسبة كبيرة من
المتمقين لمتكوين أن درجة استفادتيم منو كانت عالية نوعا ما.
 تمثمت اقتراحات الطاقم الطبي وشبو الطبي لتحسين جودة الخدمات الصحية
المقدمة في المؤسسة االستشفائية العمومية باألخضرية فيما يمي:
 توفير المعدات واألجيزة الطبية.
 زيادة عدد أفراد الطاقم الطبي وشبو الطبي.
 تحسين ظروف عمل أفراد الطاقم الطبي وشبو الطبي.
 رفع رواتب أفراد الطاقم الطبي وشبو الطبي.
 التكوين المستمر ألفراد الطاقم شبو الطبي.
 تطوير ىياكل المؤسسة االستشفائية.
 توفير األمن الكافي في المؤسسة االستشفائية.
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 تحسين طرق التسيير في المؤسسة االستشفائية.
 تحسين الظروف االستشفائية لممرضى.

 ..من خالل تحميل إجابات المرضى تم التوصل إلى النتائج التالية:
 يرى أغمب أفراد المجتمع المدروس (المرضى) أن موقع المؤسسة االستشفائية
مالئم ،ىذه النتيجة تتوافق مع آراء الطاقم الطبي وشبو الطبي.
 يرى أكثر من نصف عدد المرضى أن لممؤسسة االستشفائية محل الدراسة سمعة
جيدة.
 صرح أغمب المرضى أنيم سيختارون المؤسسة االستشفائية محل الدراسة لمعالج
في حال توفرت ليم اإلمكانيات الالزمة لمعالج في مؤسسة صحية خاصة ،وىذا
عكس ما جاءت بو الفرضية الرابعة.
 يرى عدد كبير من المرضى أن االستقبال كان جيدا في المؤسسة االستشفائية محل
الدراسة ،ىذا عكس ما جاء في الفرضية الرابعة.
 اعتبر أغمب المرضى أن قاعات االنتظار كانت مالئمة من حيث مدى مالءمتيا
لالستقبال ،وىذا عكس ما جاء في الفرضية الرابعة أيضا.
 تعد مدة االنتظار قبل تمقي الفحص أو العالج من قبل المرضى طويمة حسب رأي
أغمبيتيم.
 اعتبرت نسبة كبيرة من المرضى الذين احتاجت حاالتيم الصحية إلى إجراء
فحوصات باألشعة أنو من السيل إجراؤىا في المؤسسة االستشفائية محل
الدراسة ،في حين صرحت نسبة ميمة منيم أنيم أجروىا خارجيا.
 اعتبرت نسبة كبيرة م من أجرو فحوصات داخل المؤسسة االستشفائية محل الدراسة
أن فترة انتظار النتائج كانت قصيرة.
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 اتجو رأي المرضى الذين احتاجت حاالتيم الصحية إلى إجراء التحاليل إلى أنيم
أجروىا بسيولة داخل المؤسسة االستشفائية محل الدراسة ،في حين نسبة ميمة
منيم أجروىا خارجيا.
 بينما رأى أغمب الذين أجرو التحاليل داخل المؤسسة االستشفائية أن فترة انتظارىم
لمنتائج كانت طويمة ،وىذا يوافق ما جاء في الفرضية الرابعة.
 رأى أغمب من احتاجت حاالتيم الصحية إلى إجراء عممية جراحية أن فترة انتظارىم
إلجرائيا كانت قصيرة.
 رأى أكثر من نصف عدد أفراد المجتمع المدروس (المرضى) أن مستوى نظافة
الغرف جيدة ،وأن األسرة مالئمة ،واعتبر أغمبيم أن مستوى نظافة األفرشة جيدة.
 اعتبر أكثر من نصف أفراد المجتمع المدروس (المرضى) أن التجييزات في الغرف
كافية.
 كانت نسبة كبيرة من المرضى قد صرحت أن نوعية الوجبات المقدمة جيدة ،وىذا
عكس ما جاء في الفرضية الرابعة.
 تعد مقابمة األطباء عممية سيمة حسب نسبة كبيرة تفوق نصف عدد المرضى
وبنسبة مماثمة أروا أن الطبيب المعالج كان ميتما بحاالتيم الصحية ،وربما ىذه ما
يفسر النسبة العالية لعدد الذين لدييم ثقة في الطبيب المعالج.
 رأى أغمب المرضى الذين أجرو عمميات جراحية أن الطبيب المعالج قد قدم ليم
حينيا شروحات كافية عن العممية.
 اعتبر أكثر من نصف أفراد المجتمع المدروس أن عدد زيارات الطبيب المعالج ليم
كافية ،وىو يقدم ليم شروحات عن حاالتيم الصحية دائما حسب نسبة كبيرة من
المرضى.
 أغمب المرضى اعتبروا أنو من السيل مقابمة الممرضين وأنيم يسارعون لخدمتيم
عند حاجتيم لذلك حسب نسبة جد كبيرة من المرضى ،ويرى أكثر من نصف أفراد
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المجتمع المدروس أن معاممة ولباقة الطاقم التمريضي جيدةن وىذا عكس ما نصت
عميو الفرضية الرابعة.

 يحتل الجانب الفني لمخدمات الصحية المرتبة األولى ،ثم يميو جانب معاممة ولباقة
الطاقم التمريضي ،وفي األخير جانب توفر المعدات واألجيزة الطبية ،حسب رأي
معظم المرضى من حيث األىمية بالنسبة ليم.
 تمثمت اقتراحات المرضى في النقاط التالية:
 تطوير ىياكل المؤسسة االستشفائية العمومية باألخضرية.
 المعاممة الجيدة لمرضى.
 تحسين طرق تسيير المؤسسة االستشفائية العمومية باألخضرية.
 تحسين الظروف االستشفائية.
 توفير الطاقم الطبي عمى مدار أيام األسبوع.
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الخاتمة العامة
الخاتمة العامة:
تعد الصحة ركيزة أساسية من ركائز تحقيق التنمية بمختمف مجاالتيا في
المجتمعات ،لذلك سعت دول العالم بما فييا الجزائر إلى العمل عمى التحسين المستمر لمخدمات
الصحية المقدمة لألفراد ،كما تم إدخال مفيوم الجودة في ىذا القطاع لتحقيق مستويات عالية من
ّ

الصحة ،من ىذا المنطمق جاءت ىذه الد ارسة لتجيب عمى اإلشكالية التالية :ما مدى جودة

الصحية العمومية في الجزائر ،في ظل اإلصالحات
الصحية المقدمة في المؤسسات
الخدمات
ّ
ّ
التي باشرتيا و ازرة الصحة والسكان واصالح المستشفيات؟

وكمحاولة لإلجابة عمى ىذه اإلشكالية وما يندرج تحتيا من تساؤالت فرعية ،تم وضع الفرضيات
التالية:
الصحية باالعتماد
نصت الفرضية األولى عمى ّأنو يتم تقييم جودة الخدمات في المؤسسات
ّ

طبية ،أطباء...الخ) ،لكن بعد
عمى مدى توفرىا عمى اإلمكانيات المادية والبشرية (أجيزة ومعدات ّ

الصحية تكون من منظور شامل ،أي من
أن عممية تقييم جودة الخدمات
ّ
معالجة الموضوع ّ
تبين ّ
الصحية سواء المادية أو البشرية.
منظور المستيمكين (المرضى) ومن خالل إمكانيات المؤسسة
ّ

أن المؤسسة االستشفائية العمومية باألخضرية تقوم بتقييم جودة
تضمنت الفرضية الثانية ّ

الصحية عمى مستويات محدودة ،وقد تم إثبات ىذه الفرضية من خالل الدراسة
خدماتيا
ّ

أن عممية التقييم في المؤسسة االستشفائية محل الدراسة تكون وفق أسموب
الميدانية ،حيث ّ
تبين ّ

يقيم خدماتو في معزل عن األقسام األخرى ،كما تم إىمال جانب ميم
غير منظم ،حيث كل قسم ّ

الصحية يتمثل في أخذ آراء المستيمكين (المرضى) بعين
من جوانب تقييم جودة الخدمات
ّ

االعتبار.

أن نقص اإلمكانيات المادية (األجيزة والمعدات الطبية) المشكل
كما تضمنت الفرضية الثالثة ّ

صحية ذات جودة عالية
األساسي الذي يعرقل أفراد الطاقم الطبي وشبو الطبي عن تقديم خدمات
ّ
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في المؤسسة االستشفائية العمومية باألخضرية ،تم اختبار ىذه الفرضية من خالل الدراسة
أن ىذا المشكل عنصر من مجموعة من المشاكل التي تحول دون
الميدانية ،والتي ّ
تبين خالليا ّ

صحية ذات جودة ،باإلضافة إلى طول ساعات
قيام الطاقم الطبي وشبو الطبي بتقديم خدمات
ّ
العمل ،عدم توفر األمن ومشكل التسيير.

الصحية
أن مستوى جودة الخدمات
ّ
أن أغمب المرضى يرون ّ
وكفرضية أخيرة نصت عمى ّ

المقدمة في المؤسسة االستشفائية العمومية باألخضرية منخفض ،ومن خالل الدراسة الميدانية وما
تضمنتو من استقصاء آلراء المستيمكين (المرضى) ،ثبت عكس ما نصت عميو ىذه الفرضية عمى

أن الخدمات المقدمة (الخدمات التي تضمنتيا استمارة
العموم ،حيث رأى أغمب المرضى ّ

جيدة أو متوسطة ،رغم ىذا نجد ّأنو من بين
االستبيان) في المؤسسة االستشفائية محل الدراسة إما ّ
اقتراحات المستيمكين (المرضى)

تحسين الظروف االستشفائية من نظافة ،وجبات

غذائية ،تجييزات الغرف ،باإلضافة إلى تحسين معاممة المستيمكين (المرضى).
النتائج:
الصحية من الجانب النظري توصمنا إلى النتائج
من خالل دراستنا لموضوع تقييم جودة الخدمات
ّ

التالية:

 الخدمة نشاط أو منافع غير ممموسة قد ترتبط بشيء مادي ممموس ،يقدميا طرف ما (مقدمالخدمة) إلى طرف آخر (مستيمك الخدمة) في إطار عممية التبادل بينيما ،ييدف األول إلى
تحقيق الربح (باستثناء الخدمات التي تقدم مجانا) ،بينما ىدف الثاني ىو إشباع حاجاتو ورغباتو.
 تتميز الخدمة بمجموعة من الخصائص تتمثل في :عدم ممموسيتيا ،التالزمية أو عدماالنفصال ،عدم التماثل ،القابمية لمتالشي أو الفناء ،عدم انتقال ممكيتيا ،تذبذب الطمب عمييا.
 تصنف الخدمات حسب عدّ ة اعتبارات ،كنوع السوق ،درجة كثافة قوة العمل ،درجة االتصالبالمستيمك و حسب دوافع مقدميا...الخ .
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 تعد الجودة وسيمة تنافسية ىامة تطور مفيوميا عبر عدة مراحل ،بدءا بمرحمة الفحص ثم ضبطالجودة إحصائيا إلى مرحمة تأكيد الجودة  ،فمرحمة اإلدارة اإلستراتيجية و أخي ار مرحمة إدارة الجودة
الشاممة .
– تكون الجودة ضمن ثالث جوانب  :جودة التصميم ،جودة المطابقة ،جودة األداء.
– تعبر جودة الخدمة عن مدى التطابق بين مستوى الجودة الخدمة المقدمة وتوقعات
المستيمك ،يتم تقييميا من وجية نظر المستيمك باالعتماد عمى مجموعة من المعايير
(االعتمادية ،األمان والمصداقية...الخ).
– قدمت عدّ ة نماذج لتقييم جودة الخدمة ،فيناك من اعتبر أن التقييم يكون من وجية نظر
المستيمك فقط ،بينما اعتبر آخرون أن تقييم جودة الخدمة يكون بناءا عمى إمكانات المؤسسة
الخدمية ،في حين قدم نموذج شامل يعتبر أن تقييم الجودة يكون من وجية نظر المستيمك
ومقدّم الخدمة معا.
الصحية مجموعة الخدمات العالجية أواالستشفائية ،أوالتشخيصية التي تقدميا
 تعتبر الخدمةّ

الصحية.
الصحية لألفراد ،بيدف تحقيق رغباتيم وحاجاتيم
المؤسسات
ّ
ّ

الصحية بمجموعة من الخصائص ىي :عدم ممموسيتيا ،تالزميتيا ،عدم تماثميا
تتميز الخدمة
ّ
 ّوتجانسيا ،إضافة إلى عدد من الخصائص التي تميزىا عن باقي الخدمات ،وىي التي يطمق عمييا

بالخصائص االقتصادية ،التي تتمثل في :أنيا خدمات جماعية ،والطمب عمييا مشتق وىي تمثل
ضغطا

بالنسبة

لممستيمك

(المريض) ،

كما

تخضع

أسواقيا

إلى

التدخل

والتنظيم

الحكومي ،وانخفاض مرونة عرضيا في األجل القصير ،باإلضافة إلى كثافة عنصر العمل.
عدة أصناف ىي :خدمات عالجية ،خدمات وقائية وخدمات
تصنف الخدمات
الصحية إلى ّ
ّ
ّ
صحية أساسية ،وخدمات
فتقسم إلى خدمات
ّ
إنتاجية ،ىذا حسب وظائفيا ،أما حسب مستوياتيا ّ
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صحية فردية وخدمات
وتصنف حسب المستفيدين منيا (مستيمكييا) إلى خدمات
صحية مساعدة،
ّ
ّ
ّ

صحية جماعية.
ّ

الصحية نتاج مجموعة من المكونات الفنية ،أو ما يسمى بالرعاية
 تعتبر الجودة في الخدماتّ
الفنية ،والمكونات المرتبطة بالعالقات الشخصية أو ما يصطمح عميو بفن الرعاية ،باإلضافة إلى

الصحية ،بما يرضي المستيمكين(المرضى) ويتوافق مع
المكونات البيئية والييكمية لممؤسسة
ّ

توقعاتيم.

الصحية من خدمات األطباء ،وخدمات الممرضين وخدمات األقسام
 يتم تقييم جودة الخدماتّ
األخرى ،باالعتماد عمى مجموعة من المداخل ىي :مدخل رضا المستيمكين (المرضى) الذي يتم

من خالل االعتماد عمى معايير التقييم-االستجابة ،المعولية ،التأكيد والممموسية والمباقة -باإلضافة
الصحية واألجيزة
إلى المدخل الييكمي الذي يشير إلى مدى تناسب القوى العاممة في المؤسسات
ّ

الصحية المطموبة لدى المستيمكين (المرضى) ،ومدخل عمميات
والمعدات داخميا ،مع الخدمات
ّ
وخطوات الرعاية الطبية ومدى تتابعيا وتناسقيا ،باإلضافة إلى مدخل النتيجة النيائية من خالل

الصحية لممستيمكين (المرضى) الناتجة عن أداء عمميات الرعاية
المقاييس الدالة عمى الحالة
ّ

الصحية.
ّ

وبالنسبة لمدراسة الميدانية فقد تم التوصل لمنتائج التالية:
 تقوم المؤسسة االستشفائية العمومية باألخضرية بتقييم جودة خدماتيا من خالل التركيز عمىالصحية المقدمة ،كما
تقييم الجانب الفني من خالل وضع إحصائيات دورية لمستوى الخدمات
ّ
الصحية ومالحظات
تقوم بتقييم جودة خدمات الطاقم التمريضي من خالل تقارير رؤساء المصالح
ّ

األطباء ،بينما تقّيم خدمات األقسام األخرى (النظافة ،الغذاء )...حسب كل قسم ،في حين أىمل
جانب وجية نظر المستيمكين (المرضى) في تقييم جودة الخدمات المقدمة بالمؤسسة االستشفائية.
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 مالءمة الموقع الجغرافي لممؤسسة االستشفائية العمومية باألخضرية حسب أفراد الطاقم الطبيوشبو الطبي والمستيمكين (المرضى).
 قاعات االنتظار متوسطة من حيث مدى مالءمتيا لالستقبال في المؤسسة االستشفائية العموميةجيدة من وجية نظر
باألخضرية حسب رأي أفراد الطاقم الطبي وشبو الطبي ،بينما تعد ّ

المستيمكين (المرضى).

 تعتبر نظافة غرف المرضى في المؤسسة االستشفائية العمومية باألخضرية متوسطة بالنسبةجيدة من وجية نظر المستيمكين.
ألفراد الطاقم الطبي وشبو الطبي ،بينما تعد ّ
 يعد مستوى نظافة األروقة في المؤسسة االستشفائية العمومية باألخضرية متوسط حسب رأيأفراد الطاقم الطبي وشبو الطبي.
 تعد التجييزات في غرف المرضى كافية نوعا ما حسب رأي أفراد الطاقم الطبي وشبوالطبي ،في حين تعد كافية حسب رأي المستيمكين (المرضى).
 تعد الوجبات الغذائية المقدمة لممرضى حسب رأي أفراد الطاقم الطبي وشبو الطبيجيدة.
متوسطة ،بينما يرى المستيمكون (المرضى) ّأنيا ّ
 أ عداد األطباء في المؤسسة االستشفائية العمومية باألخضرية كافي حسب أفراد الطاقم الطبيوشيو الطبي ،بنما عدد الممرضين غير كافي حسبيم.
األسرة غير كافي في المؤسسة االستشفائية العمومية باألخضرية حسب أفراد الطاقم الطبي
 عددّ
وشبو الطبي ،مقارنة بأعداد المرضى.

 عدد األجيزة والمعدات الطبية في المؤسسة االستشفائية باألخضرية غير كافي حسب أفرادالطاقم الطبي وش بو الطبي ،بينما تعد نوعية المتوفرة منيا متوسطة.
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 عدد سيارات اإلسعاف غير كافي في المؤسسة االستشفائية العمومية باألخضرية حسب أفرادالطاقم الطبي وشبو الطبي.
 األمن غير كافي في المؤسسة االستشفائية العمومية باألخضرية حسب أفراد الطاقم الطبي وشبوالطبي.
 طول ع دد ساعات عمل أفراد الطاقم الطبي وشبو الطبي في المؤسسة االستشفائية العموميةباألخضرية ،وىي ال تتوافق مع الرواتب التي يتقاضونيا ،حسب ما أدلو بو.
 أغمب أفراد الطاقم الطبي وشبو الطبي في المؤسسة االستشفائية تمقوا تكوينا إضافيا ،وكانتدرجة استفادتيم منو عالية نوعا ما.
 تمثمت أىم اقتراحات أفراد الطاقم الطبي وشبو الطبي في توفير األمن والمعدات واألجيزةالطبية ،باإلضافة إلى زيادة عدد أفراد الطاقم الطبي وشبو الطبي ،التكوين المستمر ألفراد الطاقم
شبو الطبي ،تحسين الظروف االستشفائية لممرضى ،تحسين طرق تسيير المؤسسة
االستشفائية ،رفع رواتب أفراد الطاقم الطبي وشبو الطبي وتحسين ظروف عمميم.
 قصر مدة انتظار المرضى في المؤسسة االستشفائية العمومية باالخضرية إلجراء الفحوصاتباألشعة ،حسب رأي المرضى ،باإلضافة إلى قصر مدة انتظار النتائج.
 سيولة إجراء التحاليل في المؤسسة االستشفائية العمومية باألخضرية حسب رأي المرضى. طول فترة انتظار نتائج التحاليل في المؤسسة االستشفائية العمومية باألخضرية حسب رأيالمرضى.
 قصر فترة االنتظار المرضى إلجراء العمميات الجراحية في المؤسسة االستشفائية العموميةباألخضرية ،حسب ما أدلى بو المرضى.
األسرة في المؤسسة االستشفائية العمومية باألخضرية ،حسب رأي المرضى.
 مالءمةّ
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 يعد من السيل مقابمة األطباء عند الحاجة الييم من طرف المرضى في المؤسسة االستشفائيةالعمومية باألخضرية ،حسب رأي المرضى.
الصحية
 ىناك اىتمام من طرف األطباء في المؤسسة االستشفائية العمومية باألخضرية بالحالةّ

لممرضى.

 لدى المرضى ثقة كبيرة باألطباء المعالجين في المؤسسة محل الدراسة. يقدم أفراد الطاقم الطبي شروحات كافية لممرضى قبل إجراء العمميات الجراحية. كفاية عدد زيارات األطباء المعالجين لممرضى حسب رأي المرضى.الصحية لممرضى.
 يقدم دائما أفراد الطاقم الطبي معمومات عن الحالةّ
 سيولة مقابمة الممرضين من قبل المرضى عند حاجتيم لذلك في المؤسسة االستشفائية محلالدراسة ،كما يسارعون لخدمتيم عند حاجتيم لذلك.
 تعد معاممة أفراد الطاقم الطبي وشبو الطبي لممرضى في المؤسسة االستشفائية العموميةجيدة ،حسب ما أدلى بو المرضى.
باألخضرية ّ
الصحية أىم جانب ييم المرضى.
 يعد الجانب الفني لمخدماتّ
 تمثمت مختمف اقتراحات المرضى في تحسين الظروف االستشفائية (نوعية الغذاء والنظافة)...الجيدة لممرضى ،توفير أفراد الطاقم الطبي خالل
تطوير ىياكل المؤسسة االستشفائية ،المعاممة ّ
كامل أيام األسبوع ،تحسين طرق تسيير المؤسسة االستشفائية.

االقتراحات:
من خالل نتائج الدراسة الميدانية المذكورة سابقا ،يمكن تقديم االقتراحات التالية:
الصحية بالمؤسسة االستشفائية:
 .1فيما يخص عممية تقييم جودة الخدمات
ّ
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الصحية في المؤسسات االستشفائية من خالل تقييم
تنظيم عممية تقييم جودة الخدمات
ّ

الصحية ،ولجنة متخصصة
خدمات الطاقم الطبي بتكوين لجان متخصصة حسب المصالح
ّ

بمراجعة السجالت طبية لممرضى ،ولجنة متخصصة بمراجعة استخدام منشآت المؤسسة

الصحية لمحد من االستخدامات غير الضرورية لترشيد االستخدام ،تكوين
االستشفائية وخدماتيا
ّ

لجنة األنسجة في المؤسسة االستشفائية التي تعمل عمى فحص الخاليا البشرية المزالة من أجسام

المرضى أثناء العمميات الجراحية ،لفحص إمكانية إزالة أنسجة صحيحة بالخطأ ،ونفس الشيء
الصحية ،ومالحظات
بالنسبة لتقييم الخدمات التمريضية من خالل تقارير رؤساء المصالح
ّ

األطباء ،باإلضافة إلى تكوين لجان متخصصة بتقييم خدمات األقسام األخرى من قسم الغذاء قسم

الصحية في عمميات
الصيدلية وقسم النظافة ،مع ضرورة أن يكون ىنا تنسيق بين كامل المصالح
ّ

التقييم ،كأن يؤخذ أري األطباء في تقييم نوعية ا لوجبات الغذائية ،ومستوى النظافة ،مع ضرورة أخذ

رأي المستيمكين (المرضى) في تقييم جودة الخدمات المقدمة في المؤسسة االستشفائية ،من خالل
سبر آرائيم بصفة دورية ،أو وضع دفاتر مالحظات في قاعات االنتظار وغرف المرضى.
الصحية
 .2توفير اإلمكانيات المالية الكافية لممؤسسة االستشفائية لتحقيق الجودة في الخدمات
ّ
المقدمة.

 .3توفير العدد الكافي من أفراد الطاقم شبو الطبي.
 .4توفير التكوين المستمر ألفراد الطاقم الطبي وشبو الطبي لمواكبة كل جديد في ىذا المجال.
 .5توفير العدد الكافي من األطباء االختصاصيين حسب حاجات المستيمكين (المرضى) عمى
مدار أيام االسبوع وأثناء العطل.
 .6توفير األجيزة والمعدات الطبية الكافية من حيث العدد والنوعية.
 .7تحسين مستوى النظافة الكمي لممؤسسة االستشفائية ،خصوصا في غرف المرضى ،والعمل
عمى توعية المرضى والزوار وكامل عمال المؤسسة االستشفائية بضرورة الحفاظ عمى
النظافة.
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 .8تكوين عمال النظافة ،وفرض الرقابة عمييم لتحقيق المستوى المطموب منيا.
 .9توفير األمن الكافي في المؤسسة االستشفائية.
 .11تخفيض ساعات العمل ألفراد الطاقم الطبي وشيو الطبي ،بتطبيق نظام المداولة.
 .11إعادة النظر في رواتب أفراد الطاقم الطبي وشبو الطبي حتى تتوافق مع ساعات العمل،
وتحقق الرضا لدييم.
 .12توفير العدد الكافي من سيارات اإلسعاف.
 .13تحسين طرق التسيير في المؤسسة االستشفائية.
 .14فرض الرقابة عمى مدى التزام أفراد الطاقم الطبي وشبو الطبي بالدوام المحدد.
 .15تطوير ىياكل المؤسسة االستشفائية من خالل توفير مواقف السيارات ،وتوسيع قاعات
العالج والمخبر.
 .16توفير خبراء الصيانة لصيانة األجيزة الطبية.
 .17تحسين الظروف االجتماعية ألفراد الطاقم الطبي وشبو الطبي ،من خالل توفير غرف
المداومة ،وتوفير وجبات غذائية خاصة بيم ،السكن االجتماعي.
جيدة تالئم الحاالت المرضية لممستيمكين
 .18توفير الوجبات الغذائية ذات نوعية ّ
(المرضى)  ،من خالل إشراك األطباء في تحديد نوعية الوجبات وتوفير أخصائيي التغذية.

 .19توفير التحاليل الالزمة لحاجات المرضى ،والعمل عمى تسريع عممية استخراج النتائج.
 .21تحسين الظروف االستشفائية لممستيمكين (المرضى) ،من خالل توفير التجييزات
الكافية داخل غرف المرضى كجياز تنبيو الستدعاء الممرضين ،تحسين نوعية الوجبات
الغذائية ،تقميل عدد المرضى داخل الغرفة الواحدة ،توفير قاعات عبر مختمف المصالح
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الصحية تحتوي أجيزة تمفاز ،تُوفر لممستيمكين (المرضى) نوع من الترفيو مما يسمح بتحسين
ّ

حالتيم النفسية.

 .21تنظيم الزيارات من حيث الوقت وعدد الزوار ،لتوفير الجو اليادئ لممستيمكين
(المرضى).
آفاق الدراسة:
الصحية العمومية والخاصة.
الصحية بين المؤسسات
 .1دراسة مقارنة لجودة الخدمات
ّ
ّ
الصحية الخاصة.
الصحية في المؤسسات
 .2تقييم جودة الخدمات
ّ
ّ

 .3أثر الرضا الوظيفي لمطاقم الطبي وشبو الطبي عمى تحقيق الجودة في المؤسسات
الصحية.
ّ

الصحية في تحقيق رضا المستيمكين (المرضى).
 .4أثر الخدمات التكميمية لمخدمات
ّ
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قائمة المراجع:
أ .قائمة الكتب بالمغة العربية:

الصحية" ،دار وائل ،األردن.2005 ،
 .1أحمد محمد بدح وآخرون" ،الثقافة
ّ
 .2بالمر أدريان ،ترجمة بهاء شاهين وآخرون" ،مبادئ تسويق الخدمات" ،مجموعة النيل
العربية ،مصر.2009 ،

 .3بشير العالق ،حميد عبد النبي الطائي" ،تسويق الخدمات" ،دار زهران لمنشر والتوزيع،
األردن.2008 ،

الصحية" ،دار اليازوري ،األردن ،مجهول سنة
 .4ثامر ياسر البكري" ،تسويق الخدمات
ّ
النشر.
 .5حميد الطائي وآخرون" ،األسس العممية لمتسويق الحديث" ،دار اليازوري ،األردن،
.2007

 .6رعد عبد اهلل الطائي ،عيسى قدارة" ،إدارة الجودة الشاممة" ،دار اليازوري ،األردن.2008 ،
 .7زكي خميل المساعد" ،تسويق الخدمات وتطبيقاته" ،دار المناهج لمنشر والتوزيع ،األردن،
.2008

الصحية" ،دار الشروق ،األردن.2008 ،
 .8سميم بطرس جمدة" ،إدارة المستشفيات والمراكز
ّ
 .9صالح حسن الدهراوي" ،مبادئ الصحة النفسية" ،دار وائل ،األردن.2005 ،
الصحية" ،ط ،2مكتبة المدينة،
طمعت الدمرداش إبراهيم"،اقتصاديات الخدمات
.10
ّ
مصر.2000 ،
.11

عبد الجبار منديل"،أسس التسويق الحديث" ،دار الثقافة لمنشر والتوزيع ،األردن،

.2008

.12

عبد الستار العمي" ،تطبيقات في إدارة الجودة الشاممة" ،دار المسيرة ،األردن،

.13

عواطف إبراهيم حداد"،إدارة الجودة الشاممة" ،دار الفكر ،األردن.2008 ،

.2008
.14

فريد توفيق نصيرات" ،إدارة المستشفيات" ،دار إثراء ،األردن.2008 ،

الصحية" ،دار المسيرة ،األردن،
فريد توفيق نصيرات" ،إدارة منظمات الرعاية
.15
ّ
.2008
.16

فريد عبد الفتاح زين الدين" ،تطبيق إدارة الجودة الشاممة بين فرص النجاح

ومخاطر الفشل" ،المكتبة القومية ،مصر.2002 ،

.17

فريد كورتل" ،تسويق الخدمات" ،كنوز المعرفة لمنشر ،األردن.2008 ،

.18

قاسم نايف عموان المحياوي" ،إدارة الجودة في الخدمات" ،دار الشروق لمنشر

.19

محفوظ أحمد جودة" ،إدارة الجودة الشاممة" ،ط ،2دار وائل ،األردن.2006 ،

.20

محمد عبد العظيم أبو النجا" ،التسويق المتقدم" ،الدار الجامعية ،مصر.2008 ،

والتوزيع ،األردن.2006 ،

.21
.22

الصحية" ،ايتراك لمنشر ،مصر.1998،
مدكور فوزي" ،تسويق الخدمات
ّ
مهدي السامرائي "،إدارة الجودة الشاممة في القطاعين اإلنتاجي والخدمي" ،دار

جرير ،األردن.

.23

نظام موسى سويدان ،عبد المجيد البرواري" ،إدارة التسويق في المنظمات غير

الربحية" ،دار حامد ،األأردن.2009 ،

.24

هاني حامد الظمور" ،تسويق الخدمات" ،ط ،3دار وائل لمنشر والتوزيع ،األردن،

.2005
.25

هيوكوش ،ترجمة طالل بن عايد األحمدي"،تطبيق إدارة الجودة الشاممة في الرعاية

الصحية وظمان استمرار االلتزام بها"  ،المكتبة الوطنية ،المممكة العربية السعودية.2002 ،
ّ
يوسف حجيم الطائي وآخرون" ،نظم إدارة الجودة في المنظمات اإلنتاجية
.26
والخدمية" ،دا ر اليازوري ،األردن.2007 ،
ب .قائمة الكتب بالمغة األجنبية:

1. Claude Demeure, Marketing, 6eme édition, DUNOD , France,
2008 .

2. Grey Audigier, Marketing et action commerciale , 5eme édition,
Gualino éditeur , France, 2007 .
ت .الرسائل واألطروحات:

الصحية العمومية ،دراسة حالة
 .1عدمان مريزق" ،واقع جودة الخدمات في المؤسسات
ّ
المؤسسات الصحية في الجزائر العاصمة" ،أطروحة مقدمة لمحصول عمى شهادة
دكتوراه في عموم التسيير ،جامعة الجزائر.2008-2007 ،

 .2بوعنان نور الدين" ،جودة الخدمة وأثرها عمى رضا العمالء" ،مذكرة مقدمة ضمن

متطمبات الحصول عمى شهادة الماجستير تخصص عموم التسيير ،فرع التسويق،

جامعة محمد بوضياف ،المسيمة.2007-2006 ،
الصحية" ،دراسة حالة
 .3جمعة الطيب" ،مساهمة لتطبيق التسويق عمى الخدمات
ّ
المستشفى الجامعي بباتنة ،مذكرة مكممة لنيل شهادة الماجستير في العموم التجارية،
تخصص تسويق ،جامعة الحاج لخضر ،باتنة.2009-2008 ،

الصحية من وجهة نظر
 .4عصماني سفيان" ،دور التسويق في نظام الخدمات
ّ
المستفيدين منها (المرضى)" ،مذكرة مقدمة ضمن متطمبات الحصول عمى شهادة
الماجستير ،تخصص عموم التسيير ،فرع التسويق ،جامعة محمد بوضياف،

المسيمة.2006-2005 ،
ث .التقارير:

_Direction de la sante et de la population de la wilaya de Bouira,
Fiche technique du secteur de la santé arrêté au 31/03/2012 , Avril
2012 .

ج .المقابالت :

الصحية ،المؤسسة االستشفائية
_ مقابمة مع السيد بوفركاس عمي المدير الفرعي لممصمحة
ّ
العمومية باألخضرية.

ح .المواقع االلكترونية:

_ الموقع االلكتروني لمنظمة الصحة العالمية:
www.who.int/features/factfiles/mentl_health/ ar/ ,05/04/2012.
_الموقع االلكتروني لمنظمة الصحة العالمية:

www.who.int/whr/2010/ar/index.htnl, 05/04/2012.

_ الموقع االلكتروني لجريدة الفجر:
www.al_fadjr.com/ar/dernier2/202898.htm, 20/04/2012.

إحصاءات منظمة الصحة العالمية عن الجزائر لسنة ،2009

www.who.int, 05/04/2012.

الصحية العالمية لسنة .2010
_ منظمة الصحة العالمية ،اإلحصائيات
ّ
www.aho_int/whosis/whostat/2011/ar/index.html, 29/04/2012.

_ راضية تونسي ،تأسيس وتطوير  700مركز صحي حتى 2016

www.zawaya.com/ar/story, 29/04/2012.

الممحق رقم ( :)1استبيان موجه لممستهمكين (المرضى)

*المركز الجامعي العقيد أكلي محند أولحاج بالبويرة*
الطالبتان:

معهد العموم االقتصادية

* خامت سعدية

قسم العموم التجارية تخصص تسويق

* عجو نورة

السنة الثانية ماستر

استبيان موجه لممستهمكين (المرضى)

الموضوع :تقييم جودة الخدمات الصحية في المؤسسة اإلستشفائية
باألخضرية
تحية طيبة وبعد:

إن الغرض من هذا البحث هو تقييم جودة الخدمات الصحية في المؤسسة اإلستشفائية
ّ

العمومية باألخضرية ،وبحث سبل تحسينها ،من أجل ذلك نرجو أن تتفضمو باإلجابة عمى األسئمة
التالية ،عمماً َّ
وشكر
ًا
حصر ألغراض عممية ،وليست لمنشر،
ًا
أن البيانات التي ستدلون بها تستخدم

مسبقًا عمى تعاونكم.

مالحظة :الرجاء وضع عالمة (×)عند اإلجابة التي تراها مناسبة.
كيف ترى الموقع الجغرافي المؤسسة اإلستشفائية العمومية باألخضرية؟
مالئم

مالئم نوعاً ما

غير مالئم

- 1كيف ترى سمعة المؤسسة اإلستشفائية العمومية باألخضرية؟
جيدة
ّ

متوسطة

سيئة

صحية خاصة ،هل كنت ستختار
- 2إذا كانت لديك اإلمكانيات الالزمة لمعالج في مؤسسة
ّ
المؤسسة اإلستشفائية باألخضرية لمعالج فيها؟
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ال

نعم

- 3ما رأيك في كيفية االستقبال عند دخولك المؤسسة اإلستشفائية باألخضرية؟
جيد
ّ

سيء

متوسط

- 4كيف وجدت قاعات االنتظار؟
مالئمة

غير مالئمة

مالئمة نوعًا ما

مدة انتظارك قبل تمقيك الفحص أو العالج؟
- 5كيف كانت ّ
طويمة

قصيرة

متوسطة

الصحية إلى القيام بفحوصات باألشعة ،هل أجريتها بسهولة؟
- 6إذا احتاجت حالتك
ّ
ال

نعم

خارج المستشفى

- 7إذا قمت بفحوصات باألشعة ،كيف كانت فترة انتظارك لمنتيجة؟
طويمة

متوسطة

قصيرة

الصحية إلى إجراء تحاليل ،هل أجريتها بسهولة؟
- 8إذا احتاجت حالتك
ّ
نعم

خارج المؤسسة االستشفائية

ال

-11إذا قمت بالتحاليل ،كيف كانت فترة انتظارك؟
طويمة

قصيرة

متوسطة

الصحية إلى إجراء عممية جراحية ،ما هو انطباعك حول فترة
-11إذا احتاجت حالتك
ّ

انتظارك إلجرائها؟
طويمة

قصيرة

متوسطة

-12ما انطباعك حول نظافة الغرفة التي تقيم بها؟
جيدة

سيئة

متوسطة
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-13ما رأيك في مالءمة السرير؟
مالئم

غير مالئم

مالئم نوعا ما

-14ما هو انطباعك حول نظافة األفرشة؟
جيدة
ّ

سيئة

متوسطة

-15كيف ترى التجهيزات في الغرفة؟
كافية

غير كافية

كافية نوعًا ما

-16ما رأيك في نوعية الوجبات الغذائية المقدمة؟
جيدة

سيئة

متوسطة

-17هل تمكنت من مقابمة األطباء بسهولة؟
ال

نعم

الصحية؟
-18ما رأيك في مدى اهتمام الطبيب بحالتك
ّ
مهتم

غير مهتم

مهتم نوعا ما

-19كيف كانت ثقتك بالطبيب المعالج؟
كبيرة

ضعيفة

متوسطة

-21إذا كنت قد قمت بإجراء عممية جراحية،هل قدمت لك حينها شروحات كافية حولها؟
كافية

غير كافية

كافية نوعا ما

-21كيف ترى عدد زيارات الطبيب لك؟
كافية

غير كافية

كافية نوعاً ما
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الصحية؟
-22هل تقدم لك شروحات كافية عن حالتك
ّ
دائما

ال تقدم

أحيانا

-23هل تمكنت من مقابمة الممرضين بسهولة؟
نعم

ال

-24عند حاجتك لممساعدة من طرف الممرضين هل يسارعون لخدمتك؟
نعم

ال

أحيانا

-25ما رأيك حول معاممة ولباقة الممرضين معك؟
جيدة

سيئة

متوسطة

-26رتب ما يمي من ( 1إلى )3حسب األهمية بالنسبة لك؟
الجانب الفني لمخدمات الصحية (مهارات الطبيب)

جانب المعاممة والمباقة

المعدات واألجهزة المتوفرة
الصحية المقدمة في المؤسسة اإلستشفائية
-27ما هي اقتراحاتك لتحسين جودة الخدمات
ّ
..............................................................................................
..............................................................................................
..............................................................................................
..............................................................................................
............................

-IIالمعمومات الشخصية:
-1الجنس:

ذكر

أنثى
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-2السن:

-3الدخل:

أقل من  21سنة

[ ]31-21سنة

[  ] 41-31سنة

أكثر من  41سنة
أقل من 11111دج

بدون دخل

[]31111-21111دج

[]21111-11111دج
أكثر من 31111دج
-4مدة اإلقامة:

[ ]9-2يوم

يوم

أكثر من  26يوم

[ ]25-18يوم
 -5المصمحة التي تعالج فيها:

الجراحة العامة

الطب الداخمي

أمراض النساء والتوليد

األمراض المعدية
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[ ]17-11يوم

الملحق رقم ( :)2استبيان موجه إلى أفراد الطاقم الطبي وشبه الطبي
*المركز الجامعي العقيد أكلي محند أولحاج بالبويرة*
معهد العلوم االقتصادية
الطالبتان:

قسم العلوم التجارية تخصص تسويق

* خامت سعدية

السنة الثانية ماستر

* عجو نورة

استبيان موجه إلى :الطاقم الطبي وشبه الطبي

الموضوع :تقييم جودة الخدمات الصحية في المؤسسة اإلستشفائية
باألخضرية

تحية طيبة وبعد:
الصحية في المؤسسة اإلستشفائية
إن الغرض من ىذا البحث ىو تقييم جودة الخدمات
ّ
ّ

العمومية باألخضرية ،وبحث سبل تحسينيا من خالل معرفة ظروف عمل األطباء والممرضين ،لذلك

حصر
ًا
نرجو أن تتفضموا باإلجابة عمى ىذه األسئمة ،عمماً أن البيانات التي ستدلون بيا تستخدم
وشكر مسبقًا عمى تعاونكم.
ًا
ألغراض عممية وليست لمنشر،

مالحظة :الرجاء وضع عالمة (×)عند اإلجابة التي تراىا مناسبة.

- Iظروف العمل:
- 1كيف ترى الموقع الجغرافي لممؤسسة اإلستشفائية العمومية باألخضرية؟
مالئم

مالئم نوعاً ما

غير مالئم

- 2كيف ترى قاعات االنتظار من ناحية مدى مالءمتيا لالستقباالت؟
جيدة
ّ

سيئة

مقبولة
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 - 3ما ىو رأيك حول نظافة غرف المرضى؟
جيدة
ّ

متوسطة

سيئة

- 4ما ىو رأيك حول نظافة األروقة في المؤسسة اإلستشفائية؟
جيدة
ّ

سيئة

متوسطة

- 5ما ىو رأيك حول التجييزات داخل غرف المرضى؟
كافية

غير كافية

كافية نوعا ما

- 6ما ىو رأيك في الوجبات الغذائية المقدمة لممرضى؟
جيدة

سيئة

متوسطة

- 7كيف ترى عدد األطباء بالمقارنة بأعداد المرضى؟
كافي

غير كافي

نوعا ما
كافي ً

 - 8كيف ترى عدد الممرضين بالمقارنة بأعداد المرضى؟
كافي

غير كافي

كافي نوعا ما

ألسرة في المؤسسة اإلستشفائية باألخضرية بالنسبة ألعداد المرضى؟
 - 9كيف ترى عدد ا ّ
كافي

غير كافي

نوعا ما
كافي ً

- 11كيف ترى األجيزة والمعدات الطبية في المؤسسة االستشفائية من حيث العدد؟
كافية

غير كافية

كافية نوعا ما
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- 11كيف ترى األجيزة والمعدات الطبية في المؤسسة االستشفائية من حيث النوعية؟
جيدة

سيئة

متوسطة

- 12كيف ترى عدد سيارات اإلسعاف في المؤسسة اإلستشفائية باألخضرية بالمقارنة مع حاجات
المرضى ؟
كافي

غير كافي

كافي نوعا ما

- 13كيف ترى األمن داخل المؤسسة اإلستشفائية العمومية باألخضرية؟
كافي
- 14كيف ترى

غير كافي

كافي نوعا ما

عدد الساعات التي تقضييا في العمل داخل المؤسسة اإلستشفائية العمومية

باألخضرية؟
طويمة

قصيرة

مالئمة

أن عدد ساعات العمل تتوافق مع الراتب الذي تتقاضاه؟
- 15ىل ترى ّ
نعم

ال

نوعا ما

- 16ىل سبق وتمقيت تكوينا؟
نعم

ال

- 17إذا كنت قد تمقيت تكوينا ،كيف ترى درجة استفادتك منو؟
عالية

منخفضة

عالية نوعا ما
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الصحية المقدمة في المؤسسة االستشفائية العمومية
- 18ماىي اقتراحاتك لتحسين جودة الخدمات
ّ
باألخضرية؟

....................................................................................................
....................................................... .............................................
....................................................................................................
....................................................................................................
....

-IIالمعلومات الشخصية:
-1الجنس:

أنثى

-2السن:

أقل من 21سنة

[ ]31-21سنة

[ ]41-31سنة

أكبر من  41سنة

الرتبة:
ّ -3

ذكر

عون شبو طبي

طبيب

-4المصمحة التي تعالج فييا:
الجراحة العامة

الطب الداخمي

طب األطفال

األمراض المعدية
أمراض النساء والتوليد
األشعة

اإلنعاش
تصفية الدم
المخبر

االستعجاالت
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