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أواسطيف ألمهيتهالصحي و نظرا قطاعالأنكما القطاعاتملحوظ يفلقد شهد العامل تطور : تقديم- 1
نسبة كبرية يشكلون العاملون و الناحلاصل ،القطاعات اليت مسها هذا التطورأكثر

ورفاهتهماألفراديقدمون اخلدمات الصحية ويسهمون يف احلفاظ على صحة ونظرا ,من القوى العاملة
املهنية ووقوع احلوادث املهنية وما يتلوها أألمراضلني الصحيني يف منأى عن حدوث وعافيتهم، فإن الكثريين يظنون أن العام

املرضى ونقلهم، لمحيف ،لكن على النقيض،من إصابات
.السامةكاألدويةشعة السينية؛ واملخاطر الكيميائية،  لألواملخاطر الفيزيائية، كالتعرض 

لعمود ااألخري حبيث يعترب هذا ،نصر البشريالعظروف عمل حتسني وجب على املؤسسات الصحيةأمام هذه التحديات 
األفرادكل الصحيةو يشملالفقري هلذه املؤسسات

والصيانة والنظافة أو غري ذلك، وتكتسي املؤسسات الصحية طابعا خاصا يف اآلمنسواء كانت طاقما طبيا ، إداريا ، عمال 
األطباء

ةأوقسم املواردالبشريةحتت سلطة مدير يث تسهر مصلحح, اخل....واإلداريونالصيادلة ,املخربيون, األخصائيون, العامون 
وفق قانون عام تسطره الدولةيتكفل بتسيري املسار املنهي للموظفني وكل املسائل املرتبطة األفرادء الاملؤسسة على تسيري هؤ 

ته املوارد خللق التوازن يف تسيري هاو , .ل عمليةالتوظيفالاملوردالبشري من خاستقطاب
,األعضاءاملتساوية اإلداريةومن بني هذه اللجان يوجد اللجنة املختلفةأقر القانون اجلزائري جمموعة من اهليئات واللجان 

من ممثلي العمال الذين األعضاءواملؤسسات العمومية حيث تضم عدد متساوي من اإلداراتمتواجدة يف كل األخريةهاته 
الذين يتم تعيينهم من قبل مدير املؤسسة، حيث يعترب اهلدف من وجودها هو اإلدارةمن قبل العمال وممثلي يتم 

وهذا من املتعسفاتاإلدارية
.للزائن و املرضىدمات الصحية املقدمةل الدور املهم الذي تلعبه يف الرفع من جودة اخلخال

:التاليةاإلشكاليةميكننا طرح :اإلشكالية-2
ستشفائية ؟اإلكيف ميكن أن تؤثر اللجنة اإلدارية املتساوية األعضاء على جودة اخلدمات الصحية يف  املؤسسة العمومية -
:جمموعة من التساؤالت الفرعية وهيإىلتتفرع عن هذه اإلشكالية :الدراسةتساؤالت-
؟جودة اخلدمة الصحيةرتكز عليها تاليت دعائمماهي أهم ال- 
الواجبو ما هي اخلطوات - 
ستشفائية وماهي القوانني اليت تضبطها؟االفياملؤسسة العمومية األعضاءل اللجنةاملتساوية يتشكيةكيف- 
ستشفائية ؟االملؤسسة العمومية ايفاألعضاء ملتساويةاإلدارية اماهيمهام اللجنة- 
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يف املؤسسات الرفع و زيادة جودة اخلدمة الصحيةاجيابيا يف األعضاءاملتساويةاإلدارية يؤثر دور اللجنة:الفرضية-3
.ستشفائيةالالعمومية ا

:تكمن أمهية هذا البحث يف:أهميةالدراسة-4
.التعريف باملؤسسات الصحية- 
.مبفهوم تسيرياملواردالبشريةوأهم مكوناتهاإلملام - 
.ودورهاوأمهيتها فياملؤسساتالصحيةاألعضاء املتساويةاإلدارية التعريفباللجنة- 
.األعضاءاملتساويةاإلدارية والقانوين للجنةاإلداريالتعريفبالطابع- 
يف زيادة و حتسني األعضاءاملتساوية اإلداريةالدور الذي تلعبه اللجنة الدور تكمن يف البحثأهداف: أهداف الدراسة-5

مساره لصاحل املوظف العمومي يف جمال تسيريو كذلك و حتليل دور الذي تلعبه اللجنة , جودة اخلدمات املقدمة للزبائن 
.اليت وجدت من أجلها األسباباملنهي،وتفسري 

:الموضوعاختيارأسباب -6
ضمن ختصصنا حيث أنه يفيد يف تكملة املفاهيم النظرية وتعميقها اندراجهاملوضوع و ألمهيةنظرا : أسباب موضوعية

.العامةارتأيناوترسيخها
عامة حول هذا نظرة الوكذلك و حبنا لهللموضوع ميولنا:أسباب ذاتية

.علىآلياتتسيرياملواردالبشريةلالطالعوكذلكحبنا .املوضوع
:حدودالدراسة-7

جبامعة تتمثل يف كون هذه الدراسة من متطلبات احلصول على شهادة املاسرت، وهو حبث أكادميي:األكادمييةاحلدود 
.للجامعةاألكادمييةمستغامن حيث مت مراعاة الضوابط والقوانني 

وكذلك, زيادة جودة اخلدمات الصحيةيفاألعضاءاملتساوية اإلداريةتتمثل يف معرفة دور اللجنة :احلدود املوضوعية
.اإلدارةمسامهتها يف محاية املوظف من تعسف 

.ستشفائيةاالوهي الفئة اليت مستها الدراسة امليدانية يف مجع البيانات وهم موظفي املؤسسة العمومية :احلدود البشرية
.وتتمثل يف املدة الزمنية املستغرقة يف اجلانب امليداين:احلدود الزمنية

.ستشفائيةاالوهي املكان الذي متت فيه الدراسة امليدانية وهو املؤسسة العمومية :احلدود املكانية
اإلداريةننا بصدد وصف وحتليل اللجنةاليف هذه الدراسة على املنهجالوصفي التحليلي اعتمدنا:منهج الدراسة-8

زيادة جودة اخلدمات الصحية و حتسينها ودورها يف األعضاءاملتساوية 
.وحتليلهاأدوارها 
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مذكرة :توجد بعض الدراسات السابقةاليت عاجلت هذا املوضوع لكن من زواياخمتلفةونذكر منها :السابقةالدراسات -9
املتساوية اإلداريةحتت عنوان النظام القانوين للجنة 2018خترج ماسرت من إعداد الطالبة قوادري مجيلة جبامعة سعيدة سنة 

املتساويةاإلداريةللتعريف باللجنةاألولصلني فخصصت الفصل يف الوظيفة العامة حيث تناولت املوضوع يف فاألعضاء
مذكرة خترج .اإلداريةعمال املسندةهلذهاهليئةاالوالقوانني اليت حتكمها أما الفصل الثاين فتطرقت فيه إىل أهم املهام و األعضاء

املتساوية اإلداريةعنوان اللجنة حتت2018ماسرت من إعداد الطالبتني شاوي مرمي وستييت نور اهلدى جبامعة قاملة سنة 
تطرقا فيه للجوانب القانونيةوالتشريعيةللجنةاألولاملوضوع يف فصلني الفصل تناوليف التشريع اجلزائري حيث األعضاء
.األعضاءاملتساويةاإلدارية الوظيفي وطبيعةآراءاللجنةاإلطارأما الفصل الثاين فتطرقا فيهإىل األعضاءاملتساويةاإلدارية 

األولعموميات حول اللجنة اإلدارية حيث كان عنوان الفصل ، لقد تناولنا موضوع الدراسة يف فصلني:خطة الدراسة-10
أما املبحث , الصحيةاملؤسسةواألوحلول املوظف العمومياملبحث ، ثالث مباحثوجاء مقسما إىل متساوية األعضاء

اللجنة أعمالتسيري بحث الثالث جاء فيه كيفية املأما, األعضاءاملتساوية االداريةماهية اللجنةالثاين تطرقنا فيه إىل  
.األعضاءاملتساوية 

حيث ,عليها األعضاءاللجنة املتساوية آثارجودة اخلدمات الصحية و الفصل الثاين كان حتت عنوان ماهية و فيما خيص 
تبيني إىلتطرقنا فيه ،أما املبحث الثاين عموميات حول جودة اخلدمة األولعنفجاء املبحث ، مباحث ثالثقسمناه إىل 

.قياس جودة اخلدمة الصحيةأساليبتناولنا فيه املبحث الثالث و فيما خيص,النظري جلودة اخلدمة الصحية اإلطار



:الفصل األول 
عموميات حول اللجنة 

اإلدارية المتساوية األعضاء
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:تمهيد
يتمتع املوظف العمومي الذي يشتغل يف قطاع الصحة على غرار القطاعات األخرى مبجموعة من احلقوق كما عليه جمموعة 

املسؤول عن تسيري املوارد البشرية مبثابة حلقة الوصل بني املوظف وهذه احلقوق والواجبات ألنه هو من الواجبات، ويعترب 
.املسؤول عن تبليغ كل القرارات والقوانني للموظفني

تعترب وهلذا وبغية إشراك املوظف يف تسيري شؤونه العامة املختلفة أوجد املشرع اجلزائري اللجنة اإلدارية املتساوية األعضاء اليت

...للموظف مثل الرتقية والنقل و الرتسيم وكذلك التأديب 
.املختلفة للموظفني

:و على هذا األساس سنقوم بتقسيم هذا الفصل إىل ثالثة مباحث كاآليت
املوظف العمومي واملؤسسة  الصحية: املبحث األول-
ماهية اللجان اإلدارية املتساوية األعضاء: املبحث الثاين-
. : املبحث الثالث-

:الموظف العمومي والمؤسسة الصحية :المبحث األول
:حقوق و واجبات الموظف العمومي: المطلب األول

:الموظف العمومي-1

.جعل املوظف العمومي يعترب مبثابة حجر الزاوية يف البناء الوظيفي
.وعليه سوف نبني أهم التعريفات اليت وردت بشأن املوظفني العموميني

:تعريف الموظف العمومي- 1-1
:وظف العمومي من جانب الفقه، التشريع والقضاء على النحو التايلالتعريفات اليت وردت بشأن امل

صفة الكتسابتتمحور التعريفات اليت وردت بشأن املوظف العمومي حول العناصر والشروط األساسية :التعريف الفقهي- أ
.املوظف
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أنه كل شخص يعمل يف خدمة سلطة وطنية ويساهم بصورة "املوظف العمومي علىM.WALINEقد عرف األستاذ
.1يف تسيري مرفق عام يدار بطريقة اإلدارة املباشرة ويشغل وظيفة دائمة مدرجة يف الكادر اإلدارياعتيادية

ر عمال املرافق العامة اليت تدي"ANDRE DE LAUBADEREويعرفه األستاذ 
.2اهليئات العامة والذين يشغلون وظائف دائمة داخلة يف قدرات هذه املرافق

"دولة أو أحد أشخاص القانون العامالشخص الذي يعهد إليه عمل دائم يف خدمة مرفق عام تديره ال:"وقد عرفه الطماويبأنه
3"عمال املرافق العامة:" 

:الفقه يف تعريف املوظف العمومي ثالثة وهيفاملعايري اليت تستند عليها 
اليكتسب صفة املوظف العمومي إال من عني قانونا بقرار من السلطة املختصة كرئيس : التعيني من السلطة املختصة - 

.االنتخاباحلر أو سوءا باالختباربالوظيفة العمومية االلتحاقبغض النظر عن طريقة ....اجلمهورية أو الوزير األول 
.شخص موظفا عموميا يشرتط أن يقوم بعمل دائم يف خدمة مرفق عام، وليس مؤقتا العتبار: شغل وظيفة دائمة- 
املقصود باملرفق العام اإلداري هو ذلك املرفق الذي تديره الدولة أو أحد أشخاص : العمل يف خدمة مرفق عام إداري- 

.مرفقيهاملعنوية العامة األخرى إقليمية كانت أم 
د املشرع اجلزائري جمال تطبيق قانون الوظيفة جبميع املوظفني الذين ميارسون نشاطهم يف املؤسسات واإلدارات وقد حد

املؤسسات العمومية، واإلدارات املركزية يف الدولة، واملصاحل غري املمركزة واجلماعات اإلقليمية واملؤسسات : العمومية املتمثلة
.4وجيالعمومية ذات الطابع العلمي والتكنول

لقد ميز املشرع اجلزائري يف القانون األساسي العام للوظيفة العمومية بني ثالث فئات من األعوان : التعريف التشريعي- ب
:العموميني

أنه يعترب موظفا كل "املتضمن القانون األساسي العام للوظيفة العمومية علي 03/06من األمر 04نصت املادة : املوظفني- 
".مومية دائمة ورسم يف رتبة يف السلم اإلداريعون عني يف وظيفة ع

عصرنة الوظيفة العمومية يف اجلزائر ،مذكرة ماجيستري ختصص قانون إداري وإدارة عامة إدارة الكفاءات ودورها يف . بن فرحات موالي حلسن1
.4-3ص.2012،جامعة باتنة ،

.13، ص1986أمحد بوضياف، اجلرمية التأديبية للموظف العام يف اجلزائر، املؤسسة الوطنية للكتاب، اجلزائر، -2
.667، ص 1966لثانية، دار الفكر العريب، القاهرة، مصر، سليمان الطماوي، مبادئ القانون اإلداري، الطبعة ا-3
.46املتضمن القانون األساسي للوظيفة العمومية، جريدة رمسية عدد 2006يوليو 15املؤرخ يف 06/03من االمر رقم 2املادة -4
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هم األشخاص الذين يتم تعيينهم يف وظيفة عمومية دون تثبيتهم يف املناصب وفقا إلتفاق تعاقدي : األعوان املتقاعدين- 
بالدوام ألن عالقته تنقطع بإنتهاء مدة 

.1االستقالةالعقد أو فسخه أو 
عن إمكانية اللجوء وبصفة إستثنائية إىل توظيف أعوان متعاقدين يف مناصب شغل 03/06من األمر رقم 20ونصت املادة 

:خمصصة للموظفني يف احلاالت التالية
.لموظفنييف إنتظار تنظيم مسابقة توظيف أو إنشاء سلك جديد ل*
.لتعويض الشغور املؤقت ملنصب شغل*
: األعوان املؤقتني- 

مة وتنتهي عالقتهم ملا يتمتعون به من فنيات وإختصاصات وميكن إعتبار هذا النوع من املوظفني من املستشارين املكلفني مبه
.باإلدارة أو املؤسسة املستخدمة بإنتهاء املدة ما مل جيدد تعيينهم

إىل توظيف جند بأن املشرع اجلزائري قد أجاز اللجوء لكن بصفة إستثنائية03/06من األمر 21وبالرجوع إىل نص املادة 
من نفس األمر وذلك يف إطار التكفل بأعمال تكتسي 20و19أعوان متعاقدين غري أولئك املنصوص عليهم يف املادتني 

.2طابعا مؤقتا
الشخص الذي يعهد إليه بوظيفة دائمة داخلة "عرف جملس الدولة الفرنسي املوظف العمومي على أنه: التعريف القضائي- ج

وإشرتط أن يكون املرفق العام إداريا أما املرافق الصناعية، التجارية فمستخدموها "مبرفق عام ضمن إطار الوظائف اخلاصة
.3خيضعون للقانون اخلاص

:هتاوواجبالعموميالموظفحقوق -2
بعد أن يرسم الشخص يف سلك الوظيفة العمومية يصبح حامال لصفة موظف عام له حقوق جتاه اإلدارة وعليه واجبات 

.حنوها
:مبوجب قانون الوظيفة العمومية تتمثل هذه احلقوق يف األمور التالية:حقوق الموظف العام-أ

استحقاقه بعد أداء اخلدمة يف الرئيسية لعيش املوظف، ويكونيعد األجر أو الراتب بكل عناصره الوسيلة:تقاضي األجر* 
)هذه القاعدة العامة(

:مة للموظف إذ بواسطتها يصل إىل أعلى املناصب، وتتم هذه بأحد معايري مهاتعترب الرتقية مه: الرتقية* 

.06/03من االمر رقم 19املادة 1
.06/03من االمر رقم 25املادة -2
.7ص . مرجع سبق ذكرهبن فرحات موالي حلسن، 3
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.األقدمية واإلختيار أو ملعايري معا يف بعض احلاالت والرتقية عموما يرتتب عليها زيادة يف األجر
تطبيقا ملبدأ دميقراطية اإلدارة وحق املوظفني املشاركة يف تس: ملشاركة يف تنظيم الوظيفة العامةا* 

:حيث أقر املشرع اجلزائري أشكال وصور هلذه املشاركة تتمثل يف
: اللجان اإلدارية املتساوية األعضاء- 

.ويكون تدخلها أحيانا إستشارياويف بعض أحيان إلزاميا
كل من عدد متساو من ممثلني منتخبني عن املوظفني وممثلني عن اإلدارة وذلك ملدة ثالث سنوات وأعمال هذه اللجان تتش

سيتم التطرق إليها بالتفصيل (
).يف املبحث الثاين

وهذه ختتص بتنظيم املصاحل وسريها خاصة املسائل الفنية والتدابري الرامية إىل حتديد : املتساوية األعضاءاللجان التقنية - 
.الطرق التقنية للعمل وكيفية حتسينه

للموظف احلق يف الراحة حىت يتمكن من جتديد نشاطه كما أن هناك ظروف إجتماعية أو مرضية تطرأ : احلق يف العطل* 
:إىل عطلة وهذه العطل هيعليه جتعله يف حاجة

.العطل السنوية، العطل اإلستثنائية، العطل املرضية، العطل طويلة املدى- 
.

من طرف أيه : احلق يف احلماية* 
جهة كانت، كما أن قانون العقوبات يتضمن نصوصا خاصة حبماية املوظف من أفعال اإلعتداء الواقع عليه، سواءا أثناء 

.1تأدية وظيفته أو مبناسبتها
:تقع على عاتق املوظف العام إلتزامات وواجبات متعددة هي: واجبات الموظف العام-ب
يتعني على كل موظف أن يلتحق باملنصب الذي عني فيه وبعد اإللتحاق عليه أن يقوم بتنفيذ املهام : اإللتحاقبالوظيفة* 

ل أقصى جهده يف القيام بعمله، كما يلتزم املوظف شخصيا كما جيب على املوظف أن يقوم مبهامه بإخالص وأمانة إذ يبذ
.مبواعيد العمل احملحدة يف إطار منصب عمله

العمل وخارجه مبا يتفق واإلحرتام داخلجيب أن يكون املوظف حسنا يف سلوكه وسريته : احملافظة على كرامة الوظيفة*
إىل أخرى غري أن هناك سلوكات مشرتكة الواجب للوظيفة اليت يشغلها،واملالحظة أن هذا الواجب مرن وخيتلف من وظيفة

.131- 130نوري منري، الوجيز يف تسيري املوارد البشرية، مرجع سبق ذكره، ص 1
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بني اجلميع تعد مسيئة للوظيفة مهما كانت ، كالتواجد املستمر يف أماكن شرب اخلمر ،أو الظهور مبظهر السكر الفاضح يف 
.الطريق العام أو لعب القمار والتواجد يف أماكن مشبوهة

ن القانون النموذجي لعمال املؤسسات العمومية املتضم85/59من املرسوم 22وقد أكدت على هذا الواجب املادة 
.واإلدارات

جيب على املوظف أن يلتزم بالسر املهين، وأن اليفشي حمتوى أي وثيقة، أو أي حدثأو خرب : احلفاظ على أسرار الوظيفة*
خلدمة ذلك، كما مينع حبوزته أو يطلع عليه حبكم ممارسة مهامه، وأال ميكن الغري من اإلطالع عليه ماعدا إذا إقتضت ضرورة ا

.إختفاء ملفات اخلدمة وأوراقها، ووثائقها أو إتالفها وحتويلها وإطالع الغري عليها 
املتضمن قانون الوظيفة العامة، 66/133من املرسوم 15و14نصت املادتان : عدم اجلمع بني الوظيفة واألعمال األخرى*

.خاص يدر ريعا على املوظف على عدم ممارسة أي نشاط 86/59من املرسوم 24واملادة 

على إستقالله الوظيفي وقد إمتد احلظر إىل زوجة املوظف بطريقة خمتلفة، فإذا مارست نشاطا مرحبا جيب إخطار اجلهة 
.ليت يتبعها لكي تتخذ اإلجراءات املناسبةاإلدارية ا

وهذا اإللتزام يتعلق بالسلطة الرئاسية، وحدودها فهذه السلطة تفرضها طبيعة النظام اإلداري، حيث : اإللتزام بطاعة الرؤساء* 
.خيضع كل موظف يف ممارسة أعمال وظيفته ملوظف أخر يعلوه درجة

هذه األوضاع القانونية اليت يكون عليه املوظف يف الباب السادس على85/59لقد نص املرسوم : وضعيات املوظف* 
:منه حتت عنوان حاالت العمال، وهي أربعة أحوال تتمثل يف86/117

أي أن املوظف العامل ميارس فعال الوظائف املطابقة ملنصب العمل الذي عني فيه فاألستاذ املعني يف هذا : اخلدمة الفعلية- 
.نصب وميارس حقيقة مهام التدريس مع التالميذ يعترب يف حالة اخلدمة الفعلية امل
ويستمر يف اإلستفادة .وهو قيام املوظف بصفة مؤقتة بعمل وظيفة أخرى، غري الوظيفة املعني فيها): اإللتحاق(اإلنتداب - 

.ضمن مؤسسته األصلية من حقوقه يف األقدمية ويف الرتقية والتقاعد
: اإلستيداعحالة - 

.ة والتقاعد مينع على املوظف يف حالة اإلستيداع ممارسة أية وظيفة أو نشاط جيين منه رحباحقوقه املتعلقة باألقدمية، والرتقي
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وهي وضعية من األوضاع اليت يكون عليها املوظف عندما يطلب لتأدية واجبه الوطين،حيث خيضع للمدة : اخلدمة الفعلية- 
املوظف الذي ينادي عليه للقيام باخلدمة الوطنية احملدد لقانون اخلدمة الوطنية على أن 74/103القانونية وينص األمر 

1.

:المؤسسات الصحية: لثانيالمطلب ا
: مفهوم المؤسسة الصحية-1

املؤسسة الصحية، وتباين هذا املفهوم بالنسبة لألطراف اليت تتعامل معها املؤسسة الصحية، بل حسب نظريته اخلاصة 
:وحسب العالقة بني األطراف واملؤسسة حيث تعرف لدى 

.عن تقدمي العالج،اإلستشفاء والرعاية الطبية هلماجلهة املسؤولة: املرضى- 
: احلكومة- 

.األحسن
.املكان الذي ميارسون فيه أعماهلم ومهامهم اإلنسانية: اإلطار الطيب- 
مؤسسة مفتوحة ع: إدارة املؤسسة- 

.وواجبات مسؤولة عن تنفيذها بشكل كفؤ وفعال
.سوق واسع يستوجب إمداده مبا حيتاجه من أدوية ومستلزمات: شركات األدوية وباقي املؤسسات املعنية- 

قدم الرعاية الصحية بشكل مباشر مثل املستشفيات واملراكز الصحية، كل مؤسسة ت"
..العيادات واملراكز املتخصصة أو بشكل مباشر مثل املختربات واإلدارة الصحية ذات اخلدمات املساندة والصيانة الطبية

وتعدد األنشطة اليت تعددت تصنيفات املؤسسات الصحية حسب التعريفات اليت تناولتها، : أنواع املؤسسات الصحية- 2
امللكية واإلشراف، واملوقع والسعةالسريرية، وجود اخلدمة الصحية (

).املقدمة، والتخصص
:وميكن التمييز بني نوعني من املؤسسات حسب هذا املعيار: التصنيف حسب امللكيةواإلشراف- أ

:متلكها : املؤسسات احلكومية* 
املؤسسات احلكومية العامة،املؤسسات احلكومية خلدمة فئات خاصة مثل املستشفيات العسكرية، املؤسسات احلكومية 

.التخصصية، املستوصفات والوحدات العالجية، املؤسسات اجلامعية 

. 512-511، ص1988الدار اجلامعية، -عبد الباقي صالح، حنفي عبد الغفار، إدارة األفراد والعالقات اإلنسانية، اإلسكندرية-1
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تكون ملكا : املؤسسات اخلاصة*
:القطاع اخلاص، مع سعيها الدائم لتحقيق الربح ومن أهم أنواعها

.
:تنقسم حسب هذا املعيار إىل ثالثة أنواعو : التصنيف حسب املوقع والسعة السريرية*

.مؤسسات مركزية، مؤسسات املناطق اإلقليمية، مؤسسات حملية صغرية 
:تنقسم املؤسسات الصحية حسب هذا املعيار إىل: التصنيف حسب معيار جودة اخلدمة الصحية املقدمة*

.مؤسسات معتمدة،مؤسسات غري معتمدة 
:التصنيف حسب معيار التخصص*

.ات عامة،مؤسسات متخصصةمؤسس
:وهناك معايري أخري لتصنيف املؤسسات الصحية ذكرها البكري

1الرحبية،مدة إقامة املريض،اجلنس،العمر

يعتقد الكثري أن وظائف املؤسسات الصحية تقتصر على تقدمي العالج والدواء فقط، لكن : وظائف املؤسسات الصحية- 3
احلقيقة أن هذه املؤسسات لديها وظائف متعددة ختتلف بإختالف أنواع املؤسسات الصحية وأنواع اخلدمات الصحية اليت 

.تقدمها والفئة املستهدفة
:كاأليتالطعامنة وظائف املؤسسات الصحية  وقد أمجل كل من خميمر و 

تعد الوظيفة الرمسية للمؤسسات الصحية وتتمثل يف اخلدمات الشخصية والعالجية والتأهيلية :تقدمي الرعاية الطبية والصحية- 
تتمثل 

وكذلك تنفيذ اخلدمات ، تكنولوجية اخلاصة خبدمات العالج اخلدمات التقنية واليت تعترب الوظيفة اليت جتمع الوسائل ال
.2اإلدارية، التعليم والتدريب،ال

.40-31، ص ص 2006امحد حممد غنيم، إدارة املستشفيات، رؤية معاصرة، مصر، املكتبة العصرية للنشر و التوزيع، 1
ميساء فتحي عبد ابوحصرية، تقييم جودة أداء املؤسسات الصحية احلكومية حسب معايري منظمة الصحة العاملية، مذكرة خترج لشهادة 2

.65، ص2016مية، غزة، ماجيسرت، إدارة االعمال، جامعة اإلسال
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:ماهية اللجان اإلدارية المتساوية األعضاء: المبحث الثاني
:تعريف اللجنة اإلدارية المتساوية األعضاء: المطلب األول

هناك تسميات عديدة للجنة اإلدارية املتساوية األعضاء على مستوى اإلدارات فتارة يطلق عليها جلنة املستخدمني وتارة جلنة 
.املوظفني ومرات أخرى اللجان التمثيلية إال أن القانون اجلزائري إصطلح على تسميتها اللجنة اإلدارية املتساوية األعضاء

.ذه اللجان من خالل التعريف التشريعي والفقهي هلا
مل يعرف املشرع اجلزائري على غرار العديد من التشريعات اللجان اإلدارية املتساوية ): القانوين(التعريف التشريعي - 1

فة م واملتضمن القانون العام األساسي للوظي1966جوان 02املؤرخ يف 16/133األعضاء ،فهذا بيان األسباب لألمر 
العمومية قد نص على إقامة توازن بني الضروريات القصوى لإلدارة واملصاحل الفردية للموظف،عن طريق إنشاء هيئات 
إستشارية من بينها اللجان اإلدارية املتساوية األعضاء فقد أخذ املشرع اجلزائري مبدأ دميقراطية اإلدارة وحق املوظفني املشاركة 

، اليت متثل املوظفني فيها بالتساوي مع اإلدارة ومل 1يف تنظيم أمورهم وما يصدر بشأ

منه على أنه حتدث جلان 11يف املادة 85/59ما نص املرسوم بالتثبيت املوظفني وتنقيطهم وترتيبهم ونظامهم التأدييب ك
املوظفني يف املؤسسات واإلدارات العمومية وما يتبعها من املؤسسات واهليئات العمومية األخرى وتنظر هذه اللجان يف مجيع 
ارة املعنية وممثلني ينتخبهم 

.2املوظفون
حتث على إنشاء وإحداث اللجان يف املؤسسات واإلدارات العمومية كما أكدت على إختصاص اللجان 11جند أن املادة 

رية بالنظر يف مجيع القضايا ذات الطابع الفردي للموظفني والتساوي بني ممثلي اإلدارة وممثلي املوظفني يف عضوية اللجان اإلدا
.املتساوية األعضاء

".3"على ELAINEYYOUBوقد عرفها األستاذ 

.إخل....ل الفردية اليت ختص املوظفني كالتثبيت والرتقية، التأديب

.180، ص1989مذكرات يف الوظيفة العمومية، ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر،.حممد أنيس،جعفرقاسم1
. م املتضمن القانون األساسي النموذجي لعمال املؤسسات واإلدارات العمومية، اجلريدةالرمسية23/03/1985املؤرخ يف 85/59املرسوم 2
.1985-03-24الصادر يف 13ع
صادر يف 46ع. اجلريدة الرمسية.م تتضمن إختصاص اللجان متساوية األعضاءوتكوينهاوسريها02/06/1966املؤرخ يف 66/143مرسوم 3

م 08/06/1966تاريخ 
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:نشأة وتطور اللجان اإلدارية المتساوية األعضاء: المطلب الثاني
م ختلت عنه وكان ذلك جراء صدور القانون 1966اجلزائر كانت تعمل بقانون الوظيف العمومي الفرنسي ويف سنة 

أين مت تكريس وإنشاء اللجان اإلدارية املتساوية األعضاء يف املادة 66/133األمر األساسي العام للوظيف العمومي مبوجب
:منه واليت تنص على13

حتدث باإلدارات واملصاحل واجلماعات احمللية واملؤسسات واهليئات العمومية جلنة أو عدة جلان متساوية األعضاء ميكن 
، كما حتدث جلان تقنية متساوية األعضاء تكون على بينة من املسائل اليت 

وية األعضاء واللجان التقنية املتساوية حيدد إختصاصوتشكيل وتنظيم وسري اللجان اإلدارية املتسا"02نفسها يف الفقرة 
1"األعضاء مبوجب مراسيم

إخل فجاء املرسوم ....فهذا املرسوم يعطي اللجان القدر الكايف الذي يسمح حبماية حقوق املوظف مثل الرتقية والنقل
على 02مادته حيث نص يف.ليحدد إختصاص اللجان اإلدارية املتساوية األعضاء وتكوينها وتنظيمها وسريها 66/143

:مايلي
إن جمموع املوظفني التابعني لسلك واحد خيضعون إلختصاص جلنة واحدة متساوية األعضاء تشرتك فيها عدة أسالك من "

أيضا مل يكن كافيا والشامال ومل "املوظفني وتنشأ مبوجب قرار مشرتك يصدره الوزير املكلف بالوظيفة العمومية والوزير املعين 
م وذلك ملسايرة 1984سنة ،إذ مل تعرف املراسيم التنظيمية النور إال عام 18انب وإستكماله إال بعد حوايل يتم سد هذا اجل

احملدد إلختصاص 48/10مستجدات والتطورات احلاصلة يف جمال الوظيفة العمومية هذا مما أدى غلى صدور املرسوم  رقم 
تليه جمموعة من املراسيم والقرارات وتنظيمات أخرى قصد تنظيم و 2اللجان املتساوية األعضاء وتشكيلها وتنظيمها وعملها

:وحتديد إختصاص وسري عمل اللجان املتساوية األعضاء ونذكر منها
.3الذي حيدد كيفيات تعيني ممثلني عن املوظفني يف اللجان اإلدارية املتساوية األعضاء84/11صدور مرسوم - 
املتضمن القانون األساسي النموذجي لعمال اإلدارات واملؤسسات العمومية أعترب مبثابة القانون األساسي 85/59املرسوم- 

.العام للوظيفة العمومية من جهة والقانون األساسي النموذجي للمؤسسات ذات الطابع اإلداري

1Elaine.ayoub.la fonction publique en vinght principe.2eme eddition ,roche,paris
1998.p185

3حيدد إختصاص اللجان اإلدارية املتساوية األعضاء وتكوينها وعملها وتنظيمها، جريدة رمسية ع04/01/84مؤرخ يف 84/10مرسوم 2
م17/01/1984صادر يف 

نفس اجلريدة الرمسية . م حيدد كيفيات تعيني ممثلني عن املوظفني للجنة اإلدارية املتساوية األعضاء04/01/1984مؤرخ يف 84/11مرسوم 3
.السابقة
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وأمساها جلنة املوظفني أسند هلا من املهام 1)اإلدارة واملوظفني (جلنة متساوية الطرفني 11هذا املرسوم ملادته ولقد إستحدث
ما كانت مسندة للجنة املتساوية األعضاء السابقة غري أنه وضع مسائل الطعن وأجال غري ذلك، يعترب هذا النص مهما 

.اإلدارة العمومية اجلزائرية وقفزة نوعية يف جهود تطور اهلياكل اإلستشارية يف
على إنشاء 62/63الذي ينظم تقنني اللجنة اإلدارية املتساوية األعضاء حيث نص يف املادتني 03/06بعدها جاء األمر 

.2ثالث جلان مشاركة للموظفني من بينهم اللجنة اإلدارية املتساوية األعضاء
أضاف إليها اإلدارية لتمييزها عن اللجان املتساوية األعضاء يف جيدر أن نشري أن املشرع اجلزائري غري من تسميتها و 

.ري اإلنتخابات احملددة إلختصاصات هذه اللجان وتشكيلها وتنظيمها وسريها ونظامها الداخلي النموذجي وكيفية س
والتعليمات الصادرة عن املديرية العامة 84/11و84/10ويبقى العمل ساريا بالنصوص التنظيمية اخلاصة باملرسومني 

حيث كرس 3للوظيفة العمومية، يبدو من خالل النصوص أن املشرع اجلزائري تبىن من نظريه الفرنسي النظام الشبه القضائي
ألعضاء يف الوظيفة العمومية بنصوص عديدة، مراسيموقرارات، تعليمات، مناشري يصعب على رجل اللجنة اإلدارية املتساوية ا

.

:تشكيل وتنظيم اللجنة اإلدارية المتساوية األعضاء: المطلب الثالث
ركيا ميكن للموظفني عن طريق ممثليهم املنتخبني من املسامهة يف تسيري تشكل اللجان اإلدارية املتساوية األعضاء فضاءا تشا

.4م إطار إنشاء هذه اللجان14/01/1984املؤرخ يف 84/10
ة تنشأ اللجنة اإلدارية املتساوية األعضاء على مستوى اإلدارات املركزي: تنظيم اللجنة اإلدارية املتساوية األعضاء- 1

املتعلق بتحديد وإختصاص 84/10باملتابعة احلسنة للحياة املهنية للموظفني من جهة أخرى وذلك طبقا ألحكام املرسوم 
:ن تلخيص تنظيم اللجنة اإلدارية املتساوية األعضاء على عدة مستويات وهياللجان اإلدارية املتساوية األعضاء وميك

ال ختتص اللجان اإلدارية املتساوية األعضاء املنشأة على مستوى اإلدارة املركزية إال إجتاه :على مستوى اإلدارة املركزية - أ
وجيوز لإلدارة املعنية إحداث جلان لكل سلك املستخدمني الذين يباشرون مهامهم على مستوى اإلدارة املركزية بصفة فعلية

.مرجع سابق85/59مرسوم 11املادة1
.مرجع سابق03/06من األمر 62/63املادتني 2
.11، جامعة قاملة، ص 2018شادي مرمي ،ستييت نور اهلدى اللجان اإلدارية املتساوية األعضاء يف التشريع اجلزائري،مذكرة ماسرت ،3
.24،ص2018الوظيفة العمومية،مذكرةماسرت،جامعة سعيدة، النظام القانوين للجنة اإلدارية املتساوية األعضاء يف .قوادرجيميلة4
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إذا كان عدد األعوان كافيا كما جيوز يف حالة عدم إكتمال النصاب الالزم إلحداث جلنة لكل سلك اللجوء إىل طريقة الضم 
.سالف الذكر 84/10من املرسوم رقم 02املنصوص عليها يف املادة 

كل والية جلان للمستخدمني حتدث على مستوى كل سلك أو عن طريق تنشأ على مستوى  : على مستوى اإلدارة احمللية- ب
اجلمع أو ضم األسالك للنظر يف شؤون املوظفني العاملني على مستوى الوالية بإختالف اجلهة اليت ميارسون فيها وظائفهم، 

1.األمانة العامة، املديريات التنفيذية،املؤسسات العامة احمللية

حتدث على مستوى املؤسسات العامة الوطنية جلان خاصة مبستخدمي املؤسسة حسب :طنيةعلى املؤسسات العامة الو - ج
السلك أو جمموعة األسالك كلما مسح العدد بذلك أما إذا كان عدد األعوان يف سلك غري كاف إلنشاء جلنة خاصة 

.رة املركزية فإن األعوان سيتبعون للجنة اليت ستعقد على مستوى اإلدا) أعوان على األقل10(باملؤسسة 
من املرسوم 02تتشكل اللجنة اإلدارية املتساوية األعضاء طبقا ألحكام املادة : تشكيل اللجنة اإلدارية املتساوية األعضاء- 2

:اآلتيةالسالف الذكر حسب كل سلك أو جمموعة األسالك ويؤخذ بعني اإلعتبار يف مجيع األسالك الضوابط 84رقم 
قطاع النشاط، طبيعة الوظائف، عدداملوظفني، املستوى السلمي للسلك، ضغوط املصلحة وتنظيمها اخلاص وكما تتكون 

:اللجنة بالتساوي بني ممثلي اإلدارة وممثلي املوظفني املنتخبني وفق البيانات التالية
نتخابات ممثلي املستخدمني بقرار من الوزير يوم من تاريخ إعالن نتائج إ15يتم تعيينهم يف أجل :بالنسبة ملمثلي اإلدارة- أ

املعين عندما يتعلق األمر بلجان اإلدارة املركزية أو املؤسسات العامة الوطنية وبقرار من الوايل للجان الوالئية أو املؤسسات 
السلمية على املستخدمني العمومية احمللية مع اإلشارة إىل أن ممثلي اإلدارة املركزية هم رؤساء املصاحل الذين يتمتعون بالسلطة

املتعلق بتحديد إختصاص اللجان اإلدارية املتساوية األعضاء 84/10من املرسوم 07التابعني للجنة وذلك وفق لنص املادة 
وشكلها وتنظيمها وعملها ، اليت تنص على أن ممثلي الوزارات سواءا كانوا دائمني أو إضافيني جيب إختيارهم من بني 

املعنية أو اليت متارس الرقابة على هذه اإلدارة من بني املرمسني على األقل يف سلك مساوي لسلك مستخدمي اإلدارة 
املتصرفني اإلداريني أو سلك مماثل ،ويف حالة ماإذا كان عدد املتصرفني غري كاف فإنه ميكن تعيني ممثل لإلدارة من األعوان 

.2املرسم التشرتط يف موظفي اإلدارةاملرمسني يف السلك األدىن مباشرة علما أن صفة املوظف 
املتعلق بتحديد 84/10من املرسوم 03خيضع اإلنتساب للجنة اإلدارية املتساوية األعضاء طبقا ألحكام املادة - ب

:إختصاص اللجان اإلدارية املتساوية األعضاء وتشكيلها وتنظيمها وعملها إىل جمموعة من الشروط أمهها 

2010الوظيفة العمومية بني التطور والتحول من منظور تسيري املوارد البشرية وأخالقيات املهنة،ديوان املطبوعات اجلامعية ،.سعيدمقدم 1
.360،ص

.26ص . مرجع سابق.قوادرجيميلة2
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اللجنة املتساوية األعضاء حمددة ختص املوظفني املوجودين يف حالة القيام باخلدمة املدرجني يف أن يكون الناخبون بعنوان 
.سلك موضوع التمثيل من قبل هذه اللجنة

كما حيق لألعوان املرتبصني الذين هلم صفة املوظف واملوظفني املوجودين يف حالة اإلنتداب املشاركة يف اإلنتخابات يف 
أسالكهم األصلية ويتم

مكتب اإلنتخاب وتعلق القائمة يف األماكن اإلدارية عشرون يوما على األقل قبل التاريخ احملدد كما ميكن عند اإلقتضاء 
التسجيالت بشأن القوائم اإلنتخابية يف أجل اليتعدى مراجعة التسجيالت أو تقدمي طلبات التسجيل أو التظلم ضد بعض 

.1يوم من تاريخ نشر هذه القوائم ويتعني على الوزير أو الوايل املعين الفصل يف هذه الطلبات قبل التاريخ احملدد لإلقرتاع11

:إنشاء اللجنة اإلدارية المتساوية األعضاء وتجديدها وعضويتها:المطلب الرابع 
م املتضمن القانون األساسي العام للوظيفة العمومية 2006يونيو 15املؤرخ يف 03/06ن األمر م62/63املادتان 

أنشأت ثالث جلان مشاركة للموظفني هي اللجان اإلدارية املتساوية األعضاء ،جلان الطعن ،اللجان التقنية ومادمنا بصدد 
املشرع غري من تسميتها السابقة فأضاف هلا اإلدارية  لتمييزها دراسة اللجنة اإلدارية املتساوية األعضاء جيدر أن نشري إىل أن 

الداخلي النموذجي صدور النصوص التنظيمية احملددة إلختصاصات هذه اللجان وتشكيلها وختطيطها وسريها ونظامها 
يبقى العمل ساريا بالنصوص التنظيمية السابقة خاصة املرسومني 73وكيفية سري اإلنتخابات كما نصت عليه املادة 

فإن 84/10من املرسوم 05والتنظيمات الصادرة عن املديرية العامة للوظيفة العمومية وطبقا للمادة 84/11و 84/10
سنوات غري قابلة للتجديد وميكن تقصري مدة 03وية األعضاء للمنتخبني واملعينون هي عهدة أعضاء اللجنة اإلدارية املتسا

.العضوية أو تطويلها يف فائدة املصلحة بقرار من الوايل وموافقة املديرية العامة للوظيفة العمومية
األعضاء حددها القرار املؤرخ من نفس املرسوم فإن عدد األعضاء يف كل جلنة من اللجان املتساوية04وإستنادا إىل املادة 

:2م الصادر عن املديرية العامة للوظيفة العمومية وهي كالتايل09/04/1984يف 

361ص.مرجع سابق.سعيد،مقدم 1
د15و19الساعة 2020ماي 15تاريخ الزيارة .املوقع الرمسي ملديرية الرتبية لوالية املسيلة 2
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عدد أعضاء اللجنة اإلدارية المتساوية األعضاء حسب عدد موظفي المؤسسةيوضح : )1(الجدول 
ممثلو اإلدارةممثلو املوظفنيعدداملوظفني املعينني

أعضاء إضافيونأعضاء دائمونأعضاء إضافيونأعضاء دائمون
2222موظف20أقل من 

3333موظف150إىل 20من 
4444موظف500إىل 151من

5555موظف500أكثرمن 
املوقع الرمسي ملديرية الرتبية لوالية املسيلة: املصدر

املوظفني املوجودين يف إجازة مرضية طويلة األمد وال املوظفني وميكن الرتشح لإلنتخابات املوظفون املرمسون وال ميكن إنتخاب
الذين مت إقصاؤهم أو تنزيلهم من رتبهم مؤقتا إال بعد إلغاء العقوبة املطبقة عليهم والميكن أن يرتشح املوظفون املرتبصون وال 

ضاء حق لكل موظف يرغب يف ذلك املوظفون املصابون بالعجز، إن الرتشح للعضوية يف اللجان اإلدارية املتساوية األع
1.بإرسال تصريح موقع عليه عن طريق التسلسل اإلداري إىل السلطة املختصة

.سير أعمال اللجنة اإلدارية المتساوية األعضاءوإختصاصاتها وقراراتها: المبحث الثالث
ني عن طريق دورات تنعقد وحماضر يرتكز عمل اللجنة اإلدارية املتساوية األعضاءعلى املسائل الفردية املرتبطة باملوظف

كل جلنة إدارية متساوية 84/10لة أخرى ويف حالة حتديد اللجان اليلغى النظام الداخلي إال أنه حسب املرسوم وذلك مبداو 
على 03/06

دارية املتساوية األعضاء ملمارسة مهامها ويصدر عن طريق التنظيم إعدادنظام داخلي منوذجي تعتمد عليه اللجان اإل
على إعالم الوزير أو الوايل كاتب الدولة للوظيفة العمومية بأية صعوبات تعرتض عمل 84/10،وكذلك نص املرسوم 2

.3اللجان اإلدارية املتساوية األعضاء

.28ص .مرجعسابق.مجيلة ،قوادري1
.مرجع سابق 03/06من األمر 73املادة 2
84/10من املرسوم 18املادة 3
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.دورات ومداوالت اللجان اإلدارية المتساوية األعضاء:األولالمطلب
تعقد دورات وهذا لدراسة املسائل واألوضاع الفردية للموظفني حيث وحسب : دورات اللجان اإلدارية املتساوية األعضاء- 1

ملسائل الداخلية يف 84من املرسوم 13املادة 
إختصاصها من قبل رئيس اللجنة، كما تعرض هذه املسائل عليها بطلب مكتوب يوقعه على االقل نصف عدد ممثلي 

.1املوظفني أو بطلب من اإلدارة أو املعنيني أنفسهم
األكثر أقدمية يف أعلى ترتأس اللجنة السلطة اليت تنصب لديها إال أنه يف حالة وقوع مانع للرئيس ينوب عنه ممثل اإلدارة 

وظيفة حسب الرتتيب السلمي ونشري إال أنه من األفضل أن تتم رئاسة اللجان اإلدارية املتساوية األعضاء بالتناوب بني ممثل 
اإلدارة وممثل املوظفني األكثر أقدمية وذلك لتوفري احلياد خاصة أنه يف حالة تساوي األصوات يرجح صوت الرئيس، كما 

.ع اللجنة بطلب كتايب من ثلث أعضائها الدائمني على األقلميكن أن جتتم
على أنه 84/10من املرسوم 19املداوالت تكون مداوالت اللجنة اإلدارية املتساوية األعضاء غري علنية ،نصت املادة - 2

والنظام 84/10سوم التصح مداوالت اللجنة اإلدارية املتساوية األعضاء إال إذا إلتزمت بقواعد تشكيلها وعملها وفق املر 
الداخلي للجنة ،وجيب أن حيضر إجتماعات اللجنة ثالث أرباع عدد أعضائها على األقل وإذا مل يبلغ هذا النصاب 

وعندئذ يصبح إجتماعها إذا حضر نصف عدد أعضائها، حيث 2أيام املوالية8يستدعى من جديد أعضاء اللجنة  خالل 
جتتمع يف مجعية عامة أي مجيع أعضائها 

األعضاء الدائمون، ويتم إختاذ القرار من اللجنة اإلدارية املتساوية األعضاء باإلقرتاع السري حيث جيب أن يشارك فيه أعضاء 
أديب حيث تكون العقوبة املتخذة  نقل مباشرة اللجنة ويف حالة تعادل األصوات يكون صوت الرئيس مرجحا ماعدا يف الت

.3عن العقوبة املقرتحة وحيرر حمضر إجتماع

:إختصاصات اللجنة اإلدارية المتساوية األعضاء ذات الطابع اإلستشاري:المطلب الثاني 
:تاليةاللجنة اإلدارية املتساوية األعضاء مؤهلة إلعطاء رأيها اإلستشاري كلما طلب منها ذلك يف املسائل ال

.متديد فرتة الرتبص- 
.الرتقية يف الدرجة أو الرتبة - 
.اإلنتداب التلقائي والنقل اإلجباري- 
.اإلحالة على اإلستيداع ألسباب شخصية- 

مرجع سابق03/06من األمر 14املادة 1
.62،ص 2005جامعة عنابة، . مذكرةماجيستري. لقرارات التأديبية يف التشريع اجلزائريالرقابة القضائية على ا.ياسينقوتال2
.84/10من املرسوم ) 1.2.3(فقرة 12املادة 3
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1.رفض قبول اإلستقالة- 

ة الثانية وإال حيث أن السلطة الرئاسية ملزمة بإستشارة اللجنة اإلدارية املتساوية األعضاء وكذلك يف جمال العقوبات من الدرج

.املوظفني
وإضفاء صفة املوظف عليه، : الرتبص- 1

،وبعد إنتهاء فرتة الرتبص يتم إما ترسيم املرتبص يف الرتبة أو إخضاعه لفرتة تربص أخرى لنفس املدة 2حتضرييا لشغل الوظيفة 
، حيث يتم إقرتاح ترسيم املرتبص من قبل السلطة السلمية 3وإما تسريح املوظف دون إشعار مسبق أو تعويض ولسنة واحدة

.املؤهلة ويتوقف ذلك على قائمة التسجيل يف قائمة التأهيل تقدم للجنة االدارية املتساوية األعضاء
و تقييم مستمر ودوري ومنيز الرتقية يف الدرجة والرتقية ترتبط مفهومها بتقييم أداء كل موظف أثناء مساره املهين وه: الرتقية- 2

.يف الرتبة
تتمثل يف اإلنتقال من درجة إىل درجة أعلى مباشرة وتتم بصفة مستمرة حسب ثالثة وتائر وهي املدة : الرتقية يف الدرجة - 

التنقيط السنوية جلميع املوظفني 
وإرساهلا إىل مسؤوليهم املباشرين املشرفني عليهم ملنحهم نقطة مرقمة مرفقة بالتقدير العام، ومتنح للموظف لإلطالع عليها 

يقدم وله احلق أن ميضي على بطاقة التنقيط كما ميكنه تقدمي مالحظاته بشكل كتايب عليها ، أما فيما يتعلق بالتقدير العام ف
إىل اللجنة اإلدارية املتساوية األعضاء املختصة حىت تتمكن هذه األخرية وبعد إستالمهاإلستمارةالتنقيط من مطالبة اإلدارة 

.4مبراجعة العالمة يف حالة ما إذا إعترب املوظف أن العالمة اليت حتصل عليها جمحفة
ديسمرب 31لفات املرفقة جبدول الرتقية الذي مت إعداده إىل غاية تعمل اللجنة اإلدارية املتساوية األعضاء على دراسة مجيع امل

من السنة السابقة وعلى إثر هذه الدراسة حيرر كاتب اللجنة حمضر إجتماع الذي يتم إمضاؤه من طرف مجيع أعضاء اللجنة 
هلا صالحية التعيني للتوقيع عليه اإلدارية املتساوية األعضاء وبعد ذلك يقدم قرار املصادقة على احملضر املعين إىل السلطة اليت
.وعند اإلنتهاء من العملية يتم إستخراج مقررات الرتقية الفردية لكل موظف وإبالغها للمعنيني

.مرجع سابق84/10من املرسوم 18املادة 1
.مرجع سابق03/06من األمر 84املادة 2
.مرجع سابق03/06من األمر 85املادة 3
.مرجع سابق03/06من األمر 12املادة 4
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وتتمثل يف إنتقال من رتبة إىل رتبة أعلى مباشرة يف نفس السلك أو يف السلك األعلى وذلك إما عن طريق : الرتقية يف الرتبة- 
ن متخصص أو عن طريق إمتحان أو فحص مهين، أو على سبيل اإلختيار عن طريق التسجيل يف الشهادة أو بعد تكوي

قائمة التأهيل حيث يسمح للموظفني الذين يثبتون األقدمية املطلوبة من الرتقية إىل رتبة أعلى بعد أخد رأي اللجنة اإلدارية 
واليت يرتب فيها املوظفون حسب معيار األقدمية بعد إعالم ونذكر بأن قائمة التأهيل يتم إعدادها سنويا 1املتساوية األعضاء 

اللجنة اإلدارية املتساوية األعضاء وبعد إعداد قوائم التأهيل يتم إختيار املرتشحني حسب معايري األقدمية املكتسبة يف الرتبة 
ات التكوين وحتسني املستوى األصلية ، األقدمية العامة ، معدل التقييم املتحصل عليه خالل اخلمس سنوات األخرية ،دور 

وكذلك الدراسات واألشغال املنجزة من قبل املعين باإلضافة إىل معايري أخرى تأخذ بعني اإلعتبار من قبل اللجنة اإلدارية 
املتساوية األعضاء وهي مؤهالت مهنية ،روح املبادرة، اللياقة البدنية ، الوضعية اإلجتماعية حيث تقوم اللجنة اإلدارية 

اوية األعضاء باملصادقة على قوائم التأهيل بعد تسجيل املرتشحني على أخذ بعني اإلعتبار ترتيب املعنيني حسب املتس
األقدمية ويتم إعداد حمضر من طرف كاتب اللجنة ميضي عليه من طرف كافة أعضاء اللجنة والذي جيب أن يشكل الوثيقة 

2.وظفنيالقاعدية إلنشاء مشاريع املقررات املتضمنة ترقية امل

هو حالة املوظف الذي يوضع خارج إطاره أو سلكه األصلي أو إدارته األصلية مع مواصلة إستفادته يف هذا : اإلنتداب- 
السلك أو يف إطاره األصلي من حقوقه يف األقدمية ويف الرتقية يف الدرجات، التقاعد يف اإلدارة العمومية اليت ينتمي إليها 

على إمكانية 03/06من األمر 64ولقد نصت املادة .ابل لإللغاء من قبل السلطة املؤهلةوجيب التذكري أن اإلنتداب ق
.إستشارة اللجنة اإلدارية املتساوية األعضاء يف املسائل الفردية املتعلقة باملوظفني ومن بينها اإلنتداب

نقل املوظف العام هو إجراء إداري تقوم به السلطة اإلدارية امل: النقل التلقائي - 
العام من وظيفته إىل وظيفة أخرى داخل أو خارج اإلدارة اليت يتبعها يوازي أو خيتلف عن منصبه إما بطلب من املعين أو 

ميكن نقل املوظف إجباريا "03/06من القانون األساسي العام للوظيفة العمومية األمر 158إنفراديا حيث نصت املادة 
ندما تستدعي ضرورة املصلحة ويؤخذ راي اللجنة اإلدارية املتساوية األعضاء ولو بعد إختاذ قرار نقل املوظف ويعترب رأيها ع

3.وهذه ضمانة مقررة حلماية املوظف" ملزما للسلطة اليت أقرت هذا النقل

لإلدارة قبوله إال إذا كان الطلب وهي التوقف عن العمل بصفة مؤقتة،والميكن : اإلحالة على اإلستيداع ألسباب شخصية- 
.4مربرا بتقدمي وثائق ثبوتية تربر الطلب على عرضه على رأي اللجنة اإلدارية املتساوية األعضاء لدراسة طلب املعين

.مرجع سابق03/06من األمر 107املادة 1
مرجع سابق 13/03/2001املؤرخة يف 86برقية رقم 2
.53ص .مرجعسابق.مجيلةقوادري 3
.املتعلقة بسري جلنة املوظفني وجلان الطعن26/06/1984مؤرخة يف 20تعليمة رقم 4
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اإلستقالة هي تعبري املوظف عن إرادته بصراحة، ورغبته يف ترك العمل يف اإلدارة وال تنتج عن هذا : رفض قبول اإلستقالة-
عبري أثر إال مبوافقة اإلدارة من تاريخ هذه املوافقة، وجيب أن تقدم اإلستقالة كتابيا وترسل إىل السلطة اليت هلا صالحية الت

التعيني ، وميكن قبوهلا أو رفضها يف أجل شهرين كما ميكن تأجيلها ملدة شهرين إبتداءا من تاريخ إنقضاء األجل 
ونية مبجرد إنقضاء األجل األول ،حيث أن اإلدارة تكون ملزمة بإستشارة اللجنة ،وتصبح اإلستقالة مقبولة بصفة قان1األول

.اإلدارية املتساوية األعضاء لكنها غري ملزمة لألخذ برأيها

.مقيدة إتباعهبرأيها و 
الرتسيم هو إجراء قانوين يتم من خالله تثبيت املرتسم الذي كانت فرتة جتربته جمدية يف رتبة أو منصب عمله : جلنة ترسيم- 

،حيث يتم إقرتاح ترسيم املرتبص من قبل السلطة السلمية حيث يتم إعداد قائمة تضبط فيها أمساء وألقاب املؤهلني من 
األعوان للرتسيم حتال ع

.السلمي أو نتيجة اإلمتحانات املهنية واخلربة 

.تعويض أو إشعار مسبق

:الدور التأديبي للجنة اإلدارية المتساوية األعضاء : المطلب الثالث
اللجنة اإلدارية املتساوية األعضاء ميتد إىل العقوبات من الدرجة الثالثة والرابعة أصبح إختصاص03/06بعد صدور األمر 

على أنه يف حالة إرتكاب املوظف خطأ جسيم ميكن أن يؤدي إىل عقوبة من الدرجة الرابعة تقوم 03/06وقد نص األمر 
.2السلطة اليت هلا صالحيات التعيني بتوقيفه فورا عن مهامه

هلا صالحيات التعيني عقوبات الدرجة األوىل مع بيات األسباب دون إستشارة اللجنة اإلدارية املتساوية وتقرر السلطة اليت
األعضاء مسبقا وكذلك مقرر عقوبات الدرجة الثانية مع بيان األسباب، لكن ميكن للموظف الذي تعرض للعقوبة أن يرفع 

.قضية للجنة اإلدارية املتساوية األعضاء 

.مرجع سابق03/06مر من األ220إىل 217املواد 1
.مرجع سابق03/06من األمر 173املادة 2
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ة اإلدارية املتساوية األعضاء يف حالة إرتكاب املوظف خطأ من الدرجة الثالثة والرابعة باإلضافة إىل دورها يف وتستشار اللجن
إلغاء عقوبة العزل التام بسبب إمهال املنصب الناتج عن الغياب الكلي عن الوظيفة ملدة حمددة قانونا وتتمثل عقوبات الدرجة 

:الثالثة يف
.ؤقتة التوقيف عن العمل لفرتة م- 
.التنزيل من الدرجة إىل درجتني- 
النقل اإلجباري وهو نقل املوظف من مكان عمله إىل مكان آخر وقد يكون النقل نوعي من وظيفة إىل أخرى وهنا هذا - 

.النقل الجيب اخللط بينه وبني النقل لفائدة املصلحة
:عقوبات الدرجة الرابعة 

.التنزيل إىل الرتبة السفلى مباشرة- 
ريح حيث يعترب أخطر جسامة من حيث اآلثار املادية واملعنوية اليت حيدثها إجتاه املوظف العمومي حيث أنه يفقد التس- 

.1صالحياته لتويل وظيفة عمومية مرة أخرى
وإن للموظف احلق يف إخطاره بالتهم املنسوبة إليه وإطالعه على ملفه التأدييب وكذلك له احلق يف اإلستعانة مبدافع خمول 

.نونا وتقدمي مالحظات كتابية أو شفوية أو إحضار شهودقا
" سالف الذكر على أنه03/06من األمر 171وكما أشارت املادة 

"ةكمجلس تأدييب طلب فتح حتقيق إداري من السلطة اليت هلا صالحيات التعيني قبل البث يف القضية املطروح
وكما نشري إىل أنه يف حالة ما إذا قدم املوظف طلبا إلعادة إدماجه يف منصبه السابق بعد صدور قرار العزل بسبب إمهال 
املنصب فإن وضعيته الميكن أن تعرض على اللجنة اإلدارية املتساوية األعضاء املختصة إزاء السلك إال إذا برر غيابه لقوة 

2.رة واللجنة املختصة التحقق من األسباب واملربرات اليت قدمهاقاهرة ويف هذه احلالة على اإلدا

:طبيعة آراء اللجنة اإلدارية المتساوية األعضاء والطعن فيها: المطلب الرابع
إن محاية احلياة املهنية للموظف من تعسف اإلدارة أقرها املشرع اجلزائري من خالل ضرورة أخذ اإلدارة برأي اللجنة اإلدارية 

ية األعضاء ، وكذلك من خالل عدة طرق ووسائل متكن املوظف من الدفاع عن حقوقه وحسب القانون اجلزائري فإن املتساو 
إستشارة اللجنة اإلدارية املتساوية األعضاء يكون إجباريا  وملزما لإلدارة يف خمتلف املسائل الفردية للموظفني ويكون األخذ 

إال أنه تكيف .الثالثة والرابعة  وكذلك مسألة رفض إستقالة موظف عمومي برأيها إجباريا السيما العقوبات من الدرجة

.58ص .مرجع سابق .مجيلة قوادري 1
60نفس املرجع ،ص 2
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ونية اجلزائرية فقد منح للسلطة الرئاسية واملشورة خبصوص املسائل القانونية الفردية للموظفني ،حيث وحسب النصوص القان
اليت هلا صالحية التعيني حق تسليط اجلزاء التأدييب على املوظف املذنب غري أن هذا احلق ليس مطلقا بل قيدها بالرجوع إىل 

1.هيئات إستشارية ممثلة يف اللجنة اإلدارية املتساوية األعضاء

ستشاريةالتقبل الطعن أما آراء اللجان خبصوص عقوبات الدرجة الثالثة والرابعة إن آراء اللجنة اإلدارية املتساوية األعضاء إ
واليت تكون آراؤها إلزامية فإنه ميكن الطعن فيها وذلك عرب صدور القرار التأدييب من سلطة التعيني ويكون الطعن أمام 

:يليالسلطة اإلدارية مصدرة القرار أو تلك اليت تعلوها وميكن ذكر أنواع الطعن كما
: الطعن الوالئي- 

إما بسحبه أو إلغائه أو تعديله ومبعىن آخر هو إلتماس يقدم من املوظف املتظلم الذي صدر يف حقه القرار إىل من صدر 
.إلدارة مبراجعة ودراسة قرارهامنهم القرار ويطالب فيه ا

هو الذي يقدم إىل السلطة اإلدارية اليت متارس السلطة الرئاسية على السلطة اإلدارية مصدرة القرار اإلداري : الطعن الرئاسي- 
.فالتظلم يقدم إىل رئيس مصدر القرار.أو اليت قامت بالعمل املادي حمل التظلم

املشرع اجلزائري على إنشاء جلان الطعن وميكن للموظف التظلم أمامها كما ميكن لقد نص : الطعن أمام اللجنة املختصة - 
.لإلدارة اللجوء إليها للطعن يف اآلراء الصادرة عن اللجنة اإلدارية املتساوية األعضاء لعقوبات تأديبية حمددة حصرا

له حيث ختتص هذه اللجان بدراسة الطعون املقدمة تنشأ جلان الطعن لإلدارات املركزية لدى الوزير املعين ويرأسها الوزير أو ممث
من طرف أعوان اإلدارة املركزية واملؤسسات العمومية الوطنية وكذا أعوان املصاحل غري املمركزة واملؤسسات العمومية الوطنية 

الوالئية لذي الوايل وكذا أعوان املصاحل غري املمركزة الذين خيضع مسارهم املهين للتسيري املركزي بينما تنشأ جلان الطعن 
ويرأسها هذا األخري أو ممثله وختتص بدراسة الطعون املقدمة من طرف أعوان املصاحل الوالئية والبلدية ،املؤسسات العمومية 

2.ذات الطابع اإلداري وكذا األعوان التابعني للمصاحل غري املمركزة والذين الخيضع مسارهم املهين للتسيري املركزي

عن بالنظر يف الطعون اليت يقدمها املوظف العمومي أو اإلدارة فيما يتعلق بعقوبات الدرجة الثالثة واملتمثلة وختتص جلان الط
:يف
.اإلحالة على التقاعد اإلجباري- 
.التنزيل يف الرتبة أو الدرجة - 

6ع. جامعةخنشلة. جملة احلقوق والعلوم السياسية. ضوابط ممارسة سلطة التأديب يف التشريع اجلزائري. حممدبوكماش، خلود عالش1
.47، ص2016،
.54مرجع سابق ،ص.نور اهلدىشاوي مرمي،ستييت2
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.التسريح مع بقاء أو إلغاء حقوق املعاش- 

أجل أقصاه ثالثة أشهر إبتداءا من تاريخ رفع القضية وذلك قصد إبطال اآلراء املتنازع فيها اليت تصدرها اللجان اإلدارية 
.يتها أو تعديلهااملتساوية األعضاء أو تثب
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: األولخالصة الفصل 

شريك إسرتاتيجي أوجدها املشرع اجلزائري من خالل قوانني ومراسيم ، حيث تساهم يف الرتسيم والرتقية بإعتبارها
إال أن رأيها يبقى إستشاريا غري ملزم لإلدارة أحيانا وملزما لإلدارة أحيانا أخرى السيما العقوبات . والعقوبات......والنقل

.من الدرجة الثالثة و الرابعة
ويعترب دورها هو خلق التوازن يف التسيري ومحاية للموظف من خمتلف التعسفات اإلدارية بإعتبار ممثليها منتخبني من قبل 

.العمال أنفسهم



:الثانيالفصل
ماهية جودة الخدمات الصحية

و آثار اللجنة المتساوية األعضاء عليها
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:تمهيد

معينةبدرجةويريدهاعنها،يفالفردأصبحاليتاخلدماتوأهمأبرزمنواحدةالصحيةاخلدماتتعترب
واهليئاتاملؤسساتاهتماماخلدمات زادتمنالنوعهلذاامللحةاحلاجةهلا ، هذهماسةحباجةباعتباره.واإلتقانالتميزمن

عنها، املعرباالحتياجاتتلبيةأجلمناحليوي،الطابعذاتجودة اخلدماتوحتسنيعلى تطويربالعملوذلك،الصحية
. وتريته وتزايدعليهاالطلبباستمراريةتتسمواليت

الدعائماخلدمة وخمتلفوامهية جودةاجلودةملاهيةنتطرقحيثاخلدمةجلودةمدخالالفصليف هذالذلك سنتناول
الصحية،اخلدماتمفهومإىلخالل اإلشارةمنالصحيالقطاعجودةنتناولمثلتحقيقها،الالزمةاخلطواتوكذاهلا،

تقوماليتاملعايريإىلباإلضافةإليها،تسعىاليتالصحية واألهدافاخلدماتجودةمفهوموكذاهلااملشكلةاألنواعوخمتلف
.عليهاللحصوليسعىاليتاحتياجاتهمعيتناسبمبارضا الزبونلكسبالقياسطرقوكذلكعليها
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الخدمةجودةحولعموميات:األولالمبحث
منالزبونيتوقعهأنميكنماعلىواضحوبشكليركزأنجيبحبيثاخلدمة،جلودةدقيقتعريفإعطاءالسهلمنليس
هذاخاللومنللزبون،اخلدمةتقدمهااليتاملنفعةحوليتمحورفهووبالتايلاخلدمة،هذهلشراءالرئيسيالسببوراء

.اخلدمةجودةمضامنيملختلفالتطرقمثاجلودةمفهومسنتناولاملبحث
الخدمةجودةماهية:األولالمطلب

الجودةتعريف:أوال
.اخلدمةجودةمفهوملتوضيحكمدخلباجلودةاخلاصةاملفاهيمبعضاستعراضإىلالعنصرهذايفسنتطرق
ملنتوجاجلوهريةاخلصائص9000اإليزومعايريحسباجلودةتعرفISO )منجمموعةقدرة"على) 2000إصدار

1."املعنيةاألطرافوباقيالعمالءمتطلباتإرضاءعلىماسريورةأونظامأو

."العمالءتوقعاتتفوقأوتوافقاخلدماتأوبالسلعترتبطديناميكيةحالة"أيضاوتعرف 2

."لالستعمالاملالئمة"جوران*عرفهاكما"للمواصفاتاملطابقة"كروسيفيليب*وعرفها 3

الخدمةجودةتعريف:ثانيا
قدرة"علىتعرف.العنصرهذاخاللمنالتعاريفلبعض هذهالتطرقسنحاولاخلدمةجلودةعديدةتعاريفهناك

"الزبون/املستفيدفيهاويرغبيطلبهااليتبالصورةاالستعمالمالءمةعلى)مسعة/خدمة(املنتوج (ووالشستيوارتيرىو4
Stewart & Walsh1989 (متطلباتتشبعاجلودةهذهكانتإذاماتعكس وأنبدالاخلدماتجودةأن

وجدتأجلهمنالذياهلدفحققتقدكانتإذاماوكذلكاإلشباع،هذامثليتحققمدىأيواىلهلااملستخدمني
.ذلكحتقيقمتمدىأيواىلاخلدمة 5

.رضاهعدمأواملنتفعلرضاالرئيسياحملددمتثلواليتواملدركةاملتوقعةاملقدمة،اخلدماتنوعيةاخلدمةجبودةيقصدكما 6

،2015األردن،عمان،والطباعة،والتوزيعللنشرامليسرةدار،)والتطبيقالنظرية(األعمالمنظماتيفاجلودةإدارةفتيحة،بوحرود-1
.28ص
والتوللنشرزهراندار،)التميزمعايريوتطبيقاجلودةثقافةترسيخحنووعملينظريمدخل(الشاملةاجلودةإدارةشعبان،اهللاعبدإياد-2

زيع،
.24ص،2009عمان،.
.405،406صص،2007األردن،عمان،والتوزيع،للنشراملناهجدارالعمليات،إدارةمدخلجنم،عبودجنم-3
التوزيع،وللنشرصفاءدار،5ط،)التعليموالصناعةيفتطبيقات(الشاملةاجلودةإدارةالزيادات،عوادحممدجميد،شاكرسوسن-4

.16ص،2007األردن،عمان،
،2006عمان،والتوزيع،للنشرالشروقدار،)تطبيقات-عمليات-مفاهيم(اخلدماتيفاجلودةإدارةاحملياوي،علواننايفقاسم-5
91ص
عمان،،2002والتوزيع،للنشراملناىجدارواملتكامل،الشاملالتسويقأساسياتالعالق،عباسبشريالصميدعي،جاسمحممود-6

.410ص األردن،
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يدركهااليتبالفجوةإليهايشارماوغالبايتوقعونكانوامماأفضلخدماتعلىالعمالءحصولاخلدمةجودةوتعرف
ذهنيفموجودةالفجوةهذهجانيبأنبالذكراجلديرومنعليه،حيصلونوبينماالعمالءيتوقعهمابنيالفجوةأيالزبون،
.الزبائن 1

اليتأوالعمالءيتوقعهااليتأياملدركة،أواملتوقعةكانتسواءاملقدمةاخلدماتجودة"اخلدمةجبودةيقصدأنهكما
الرئيسيةاألولوياتمننفسهالوقتيفوتعتربرضاهعدمأواملستهلكلرضاالرئيسياحملددوهيالفعلي،الواقعيف
."يفالنوعيةمستوىتعزيزتريداليتللمنظمات 2

:الخدمة جودةأهمية:ثالثا
مناملؤسساتحتققهأنميكنمايفأمهيتهاتتمثلحيثللمؤسسةمهمإداريواسرتاتيجيعاملاجلودةتعترب

قيمةيوضحالذيالتايلالشكليبينهكماذلكواملختلفةوظائفهاوالتجاريةأعماهلايفاجلودةنظامتبينخالل
اجلودةفوائدو

1رقمالشكل-الجودةأهمية
الجودة           أهمية

10ص,2003,القاهرة,بمليكإصدارات,الشاملةالجودة,توفيقالرحمانعبد:المصدر

األردن،عمان،والتوزيع،للنشراملناهجدار،)اخلدماتجماليفالتطبيقيةوأبعادهاالنظريةاملفاهيم(الشاملةاجلودةإدارةالكرخي،جميد-1
.197ص،2015

.181ص،2008األردن،عمان،والتوزيع،للنشرصفاءدارالعمالء،وخدمةالشاملةاجلودةإدارةالدرادكة،سليمانمأمون-2

السوقيالحصةضمان
الطیبةالسمعة

المبیعاتحجم
السعر

تحسین الجودة الربحیةزیادة

منخفضتكالیف
اإلنتاجیة

التشغیلإعادة
الضمان
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1:اخلدمةجودةألمهيةأساسيةأسبابأربعةإىلاإلشارةو ميكننا

:الخدمةمجالنمو-1
شركاتنصفاملثالسبيلفعلىمضى،وقتأيمنأكثراخلدماتتقدماليتالتجاريةاملنظماتأعدادتزايدتإذا

.بالتوسعمستمرامازالباخلدماتاملتصلةاملنظماتمنوإىلإضافةباخلدمات،نشاطهايتعلقاألمريكيةالتجاريةاألعمال
:المنافسةازدياد2-

اخلدمةجودةتوفرفإنلذلكاملنافسة،منالكايفالقدرعلىحصوهلاعلىيعتمدواملشاريعالشركاتبقاءأناملعلوممنإذ
.التنافسيةاملزايامنالعديدهلايوفرواخلدماتاملشاريعهذهمنتجاتيف

:للعمالءاألكبرالفهم3-
ذاتمنتجاتتقدمييكفيفالاخلدمة،علىفقطتركزاليتاملنظماتمعالتعاملويكرهونجيدةبصورةمعاملتهمتتمأن

.للعمالءاألكربوالفهماجليدةاملعاملةتوفربدونمعقولوسعرجودة
:العميلخدمةلجودةاالقتصاديالمدلول4-

أنيعينوهذاعمالئها،قاعدةوتوسيعمعهاالتعاملاستمرارضرورةعلىاحلايلالوقتيفحترصالشركاتأصبحت
احلاليني،العمالءعلىحتافظأنأيضاعليهاجيبولكنجدد،وعمالءزبائناجتذابإىلفقطتسعىالأنجيبالشركات

.ذلكضمانأجلمنالعمالءخدمةجلودةالقصوىاألمهيةتظهرهناومن
المنظمةعمالءمنظورمنالخدمةجودة:رابعا
الزبائن،أواملستهلكنيأيضاعليهمويطلقمنها،واخلدماتالسمعويتلقوناملنظمةمعيتعاملونالذيناألشخاصهم

:أساسينينوعنيإىلالعمالءتقسيموميكن 2

وهماألعمال،إلجنازالبعضبعضهممعيتعاملونالذينواألقساماإلداراتمجيعيفالعاملونوهم:الداخليونالعمالء1-
:املثالسبيلعلى
.احلساباتإدارة-
.العمليفاملباشرالرئيس-
.العملزمالء-
.املهندسون-
.العملياتولمسؤ-
.التسويقجمموعة-
.اإلنتاجفريق-

.194صسابق،مرجعمامون سليمان ال درادكة،-1
.182،183صسابق،مرجعمامون سليمان الدرادكة ،-2
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منها،النهائيةاملخرجاتويتلقونالشركةتنتجهااليتاخلدمةأوالسلعةمعيتعاملونالذينوهم:الخارجيونالعمالء2-
:املثالسبيلعلىوهم
.العمالء-
.الزبائن-
.املرضى-
.الضيوف-
.الطالب-
...املودعون-
أفراد اخلارجيونالعمالءيكونقدوكذلكحليفة،منظماتأوإدارات،أوجمموعات،أوأفرادالداخليونالعمالءيكونوقد
.بأكملهامنظماتأوجمموعاتأو

الخدمةجودةتحقيقدعائم:الثانيالمطلب
يقدممامنأفضلجودةذاتخدماتتقدميومواصلةاملقدمةمتيزأنحتاولللخدماتاملنتجةاملنظماتإن

الزبونيقارنالذياألساسيشكلهذاواناملطلوبة،اخلدمةجودةمنالزبونيتوقعملاجتاوزهاخاللمنوذلكاملنافسون،
اليتاخلدمةجودةتصلملفإذاالفعلية،اخلدمةوبنيالسابقةاخلربةنتيجةلديهتولدتاليتاملتوقعةاخلدمةجودةبنيمابه

سيفقداحلالةهذهيفالزبونفإنيريد،ومايأململاوفقاأولتوقعاتهوفقااملطلوبللمستوىاخلدميةاملنظمةمنعليهاحصل
غالبااخلدمةمقدممعالتعاملبتكرارسيتمسكالزبونفإنالعكسكانواذاإليهاينتمياليتواملنظمةاخلدمةمبقدماهتمامه
تشرتكاملتميزةاإلدارةذاتاخلدمةمنظماتأنالدراسات منالكثريأظهرتوقد.اخلدمةمقدمإليهاينتمياليتواملنظمة
مااخلدمةجلودةاألساسيةالدعائمأهممنأنالقولوميكناملقدمة،اخلدمةجبودةباالهتماماملتعلقةاملمارساتمنبالعديد

:يلي 1

:االستراتيجيةالرؤيا1-
تربحجيعلهامماالفعليةزبائنهاطبيعةحولوواضحةدقيقةرتتصواالراقيةاخلدمةمنظماتلدىتتكونحيث
يتعاملونالذينللزبائنوالءخلقأرادتماإذاللمنظماتوأساسيضروريالرؤياأوالتصورهذامثلإن.الدائموالئهم
.بهللعملاسرتاتيجياجتاهإىلتتحولأنجيبالرؤياهذهوانمعها،
:الجودةبمفهوموالعاملينالعليااإلدارةالتزام2-

فقطليستبحثحيثوجودةبنوعيةالكاملالتزامهاهومتيزهااليتاخلدميةاملنظماتمساتإحدىإن
عليهتنطبقالشيءكلمنالتخلصويتمشهر،كلمعدلوبواقعأفضلبشكلاخلدمةأداءكيفيةوامنااحلايلاألداءعن

:باملؤسسةقيامضرورةإىلإضافة.اخلدميةاملنظمةوادارةاملستفيدطموحاتمعتنسجمالاليتاملواصفات 2

.95،96صص،2010األردن،عمان،املسرية،داراخلدمات،تسويقيوسف،عثمانردينهالصميدعي،جاسمحممود-1
.96صسابق،مرجعيوسف،عثمانردينةالصميدعي،جاسمحممود-2
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:للجودةعلياقياساتوضع3-
طريقعناختبارىهافرتةكليفويتماملقدمة،اخلدمةوجودةلنوعيةحمددةقياساتبوضعاخلدميةاملنظماتتقومأنضرورة
اليتوالتكنولوجيةالفنيةالتطوراتمعيتناسبمباالقياساتتلكتعديلأجلمنزبائنهاراءآواستقصاءالبحوثإجراء

.عامبشكلاخلدميالقطاعيفالعملجماليفالعامليشيدها
الخدمةأداءلمراقبةأنظمةوضع

األداءلقياسالوسائلمنعددوتستخدممنافسيهاوخدماتأداءباستمرارتتابعاملتميزةاخلدميةاملنظماتإن
إىلمعينةبطاقاتبإرسالاخلدميةاملنظماتوتقوماخلدمة،مراقبةوفرقوالشكاوىواملقرتحاتالزبائنراءآعلىاعتمادا
.فيهاالعاملنيخدماتأداءمستوىملعرفةزبائنهامنازل
الزبائنمنالمشتكينإرضاءأنظمة5-

خيلقبشكلومعاجلتهازبائنهالشكاوىوبسرعةاالستجابةعلىهواخلدميةاملنظمةلتميزاألساسيةاملؤشراتأحدإن
يفالعاملنيبنيالعامةالعالقاتيعززسوفوهذايهتممنهناكبأنالشعورلديهمويولدلديهم،الرضاحالة

.والزبائناملنظمة
واحدآنفيوالزبائنالعاملينإرضاء6-

أداءتقدمأيضااخلدمةونوعيةجودةتطويرجماليفلزبائنهاخدماتمناملتميزةاخلدميةاملنظماتتقدمهماجانبإىل
علىإجيابياأوسلباتنعكساخلدميةاملنظمةعالقةبأننظرااجليدأدائهمومكافئةالعاملنيملساعدةداخلياتسويقها
.بالزبونعالقتهم
خدمةفيالجودةتحقيقخطوات:الثالثالمطلب

:يليمانذكراخلدماتيفاجلودةحتقيقيفشيوعااخلطواتأكثرمن
اآلخرينتجاهاإليجابيةالمواقفإظهار:األولىالخطوة

لنجاحأساسياعامالاخلدمةمقدميظهرهااليتاإلجيابيةاملواقفخاللمناهتمامهمواثارةالزبائنانتباهجذبيعد
:معايريعدةخاللمناآلخرينحنواملوظفموقفويقاسالزبون،رضاحتقيقيفاملؤسسات 1

.اآلخرينمبساعدةاالهتماممدى1-
.ومظهرهمأعمارهمعنالنظربصرفاجلميعحنوواإلجيابيةاالبتسامة2-

.الصعبةواملواقفاألياميفحىتاآلخرينحنواإلجيابية- 3
.العمليفاخلدمةجودةحتقيقعندأفضلبشكلالشعور4-
.العمليالتحمس5-
.معهمالتعامليصعبالذينالناسمواجهةيفحىتالسلبيةعنواالبتعاداإلجيابية6-
.الراقيةاخلدمةتقدميعندبالسعادةالشعور7-

.194،195صصسابق،مرجعالدرادكة ،مأمون-1
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:نذكراآلخرينحنواإلجيابيةاملواقفإظهارطرقأهمومن
نظرةبنيمباشرارتباطاهناكألنالعمل،أثناءمبظهرهاملوظفاهتمامطريقعنإجيايبأويلانطباعإحداثعلىالعمل1-

أوالعمالءمقابلةعندأفضلذهنيةصورةخلقعلىالعملوبالتايلاآلخرين،جتاهمواقفهوبنيلنفسهاملوظفأوالعامل
.الزبائن
.لآلخرينيبعثهاأناملوظفيريداليتالرسالةنصفمنأكثرتفسرأنميكناجلسدلغةأنإذ:اجلسدبلغةاالهتمام2-

:التايلاجلدولخاللمنلفظيةغريلرسائلجمموعاتأربعةإىلاإلشارةوميكننا
اللفظيةغيرالرسائل:)2(رقمجدول

سلبيةرسائلإيجابيةرسائل
.ومتجهمقلقالوجه-1فيهومتحكممسرتخيالوجهيكونعندما
.ومصطنعةمفقودةاالبتسامة-2.ومرحيةطبيعيةاالبتسامةتكونعندما2-
أواحلديثعندبالعنياالتصالعلىاحلفاظ3-

.باآلخريناالتصال
.أواإلنصاتاحلديثعندبالعنياالتصالجتنب3-

متأنيةذلكومعمسرتخيةاجلسدحركة4
.ومنضبطة

.ومرفوعةمتعجمةاجلسدحركة4

.196ص،2008األردن،عمان،والتوزيع،للنشرصفاءدارالعمالء،وخدمةالشاملةاجلودةإدارةسليمان الدرادكة ،مأمون:املصدر
صوتهنربةجعلعلىبالعملاملوظفاهتماممنبدفال:ماشيءيقاساليتالكيفيةأيالصوتبصدىاالهتمام- 3

.بصوتهالتحكمعلىالقدرةلديهتكونأنبدالوكذلكاحلادة،النقاشاتيفحىتومتفهمةدافئة
علىومبتهجاسعيدااملوظفيكونأنواحرتافيةمهنيةبصورةالعمالءمعاملةتتطلب:اهلاتفاستخداميفاملهارات4-

.اهلاتف
:حاجاتهموتحديدالعمالءلدىالرغبةخلق:الثانيةالخطوة

األساسيةاملتطلباتاخلدمةومنملقدموالتسويقيةالبيعيةاملهاراتعلىتعتمدالعمالءاحتياجاتحتديدوالرغبةخلقإن
:يليمالذلك 1

.خصائصهاعلىبالرتكيزاملقدمةاخلدمةملزاياالسليمالعرض1-

لنيلمقدمةأطروحةسكيكدة،املينائيةاملؤسسةيفميدانيةحالةرسةادالعمالء،رضاعلىوأثرهااخلدماتجودةالدين،نوربوعنان-1
شهادة

.67ص،2007التسيري،علومقسماملسيلة،بوضيافحممدجامعةمنشورة،غرياملاجستري،
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يفبالتعاملالعميلإقناعيفباملوضوعيةااللتزاممعالعميلعليهايعتمداليتاخلدماتيفالقصورنواحيعلىالرتكيز2-
.القصورلتفاديأخرىخدمة
اللمسأوفالرؤيةاخل...والتذوقوالشموالنظرواللمسالسمعحاسةعلىللتأثريكوسيلةالبيعيةاملعداتكافةاعتماد3-
.االستماععنتغين
علىللردمستعدااخلدمةمقدميكونوأنيستوضحهاأنجيباليتاألموركافةعنيستفسرلكيللعميلالفرصةترك4-
.اخلدمةاقتناءإجراءاتالستكمالمستعداالعميلجيعلمماودقة،مبوضوعيةاالستفساراتتلك
واملستقبليةاحلاليةاحلاجاتتوفريبأمهيةوالشعورواالبتسامةكالرتحيبالتعامليفاإلنسانيةاجلوانبعلىالرتكيز5-

.للعمالء
العمالءحاجاتتوفيرعلىالعمل:الثالثةالخطوة
:خاللمناخلطوةهذهوتتحقق 1

الناسحنوبتوجههامتتازأنبدالاملقدمةاخلدماتهذه:موظفكلوظيفةتتطلباليتوالواجباتاملهامكافةتأدية1-
مكانويفمناسبةزمنيةفرتةخالللتقدميهاكذلكوحتتاجالشخصي،التفاعلمننوعفيهاويكوناألشياء،منأكثر

.ورغباتهالعميلحاجاتخلدمةمكيفةتكونوأنالتعقيد،عناملقدمةاخلدماتهذهوابتعادمناسب
املساعدةتقدميأنإذاآلخرين،العاملنيمععاملبنياملشرتكةالواجباتوهي:اهلامةاملساندةالواجباتبتأديةالقيام2-

.اخلدمةجودةإىلللوصولمهماجانبايشكلمبشاركتهموالقيام
:إىلواضحةرسائلإرسالطريقعناالتصال3-

.العمالء-
.املشرفني-
.العاملنيالزمالء-

والنطقيقوهلاأنيريداليتالصحيحةالكلماتاختيارعلىاملوظفيعملأنأي:الصحيحالشيءقولعلىالعمل4-
قدإالاملزحأوالدعابةسبيلعلىالكلماتبإحدىالزبائنأحدمعاملوظفنيأحديتكلمفقدالصحيحة،الصوتبنربة

.املوظفهذاعنللمديرشكوىتقدميأوأخرىمرةالرجوعلعدموتضطرهالعميلتغضب
:وهيللعمالءاألساسيةباحلاجاتالوفاء5-

.ومحيميةوديةبصورةالرتحيبتتطلب:بالرتحيبللشعوراحلاجة-
.الفرديةمعوالتوافقبأمسائهماآلخرينمناداةتتطلب:باألمهيةللشعوراحلاجة-
اخلدمةإجراءاتوشرحقلقهممناولتخفيفباالرتياحيشعرونالعمالءجعلتتطلب:للراحةاحلاجة-

.وهدوءبعناية
:طريقعنالفعالةالرتويجمهارةممارسة- 6

160-158صص،2001عمان،والتوزيع،للنشرصفاءدارالشاملة،اجلودةإدارةوآخرون،الشبليطارقالدرادكة ،مأمون-1
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.املوظفلدىاملتوفرةباخلدماتالوعيزيادة-
.اخلدماتتلكمالمحبشرحاملوظفقيام-
.اخلدماتشكلومزايافوائدبوصفقيامه-

املتوقعةغرياألحداثأناملعلوممنألنه:متوقعغريأمرحيدثعندماللعمالءاجليدةاخلدمةتقدميمواصلةعلىالعمل7-
التنبؤاألمرويتطلبللعميل،جيدةخدمةتقدميعلىقدرتهمنوحتداملوظفراتقدعلىإضافيةأعباءخلقإىلتؤدي
.للعمالءجودةذاتخدمةتقدمييفاالستمرارأجلمنملواجهتهاطارئةخططوتطويراألحداثلتلك

أخرىمرةالشركةمعللتعاملسيعودونالعمالءأنمنالتأكد:الرابعةالخطوة
:طريقعناخلطوةهذهحتقيقوميكن 1

هذهبأنالعمالءواشعارالشكاويإىلاإلصغاءيتطلبوهذا:العمالءبشكاوىواالهتمامالعنايةعلىالعمل1-
...أمولهوخيبةواستيائهغضبهوامتصاصالعميلمشاعرتقديرضرورةوكذلكوصحيح،جيدبشكلمسعتقدالشكاوي

.الشكوىقيامه بعرضنتيجةالعميلإىلالشكربتقدمياملسؤولاملوظفقياممنبدالالنهايةويف
هيماالتعرف علىاملؤسسةيفاملسؤولنيعلىكذلك:صحيحةبصورةعموميةوىالشكاأكثرملعاجلةاالستعداد2-
.العمالءقبلمنشكاوىتقدمعندماتقولهأنجيبالذيوماالعامة،وىالشكاأكثر
اخلطواتخاللمنذلكويتمالشركة،جانبإىلالصعبنيالعمالءكسبكيفيةاملوظفيعرفأن3-
:التالية

يهامجونهالالعمالءأنيفهمأناملوظفمنيتطلبوهذا:شخصيامأخذااألمورأخذعدماملسؤولأواملوظفعلى-
.لهبالنسبةكذلكاألمرظهرلووحىتشخصيا

.فائقةبعنايةكلماتهيتدبروأنبعنايةواإلصغاءهدوئهعلىاحملافظةاملسؤولأواملوظفعلى-
.الشخصعلىوليساملشكلةعلىاملسؤولأواملوظفيركزأن-
.سعيدعميلإىلالعميلتغيريعلىنفسهيكافئأناملسؤولأواملوظفعلى-

أواالرتباكأوبالتعبتتعلقألسبابذلكيعودقد:غريهممنصعوبةأكثرالعمالءجتعلاليتاألسبابراكإدضرورة4-
...إليهمأحدإصغاءوعدمجتاهلهمأوالكربياء

كالضيوفومعاملتهمالعمالءمفاجئةاخلطوةهذهتتطلب:للعمالءجيدةخدمةلتقدمياإلضافيةاخلطوةاختاذ5-
.يتوقعونماأبعدإىلوالذهاب

.اخلدمةجودةمبادئجلميعاملستمرةاملمارسة6-

صص،2011األردن،عمان،والتوزيع،ملنشرصفاءدارالصحية،املنظماتيفاجلودةالشبلي،طارقالدرادكة ،مأمون-1
102.103.
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الصحيةالخدمةلجودةالنظرياإلطار:الثانيالمبحث
خمتلفيفبناءيفأثرلهالذياإلنسانسالمةعلىاحلفاظيفألمهيتهانظرابارزةمكانةالصحيةاخلدماتحتتل

الرقي،حنوودفعوعملهأساسحاجاتهوتسدمتطلباتهترضيجبودةوتقدميهاصحتهعلىاحلفاظفإنوبالتايل
ومناإلنسانبصحةمرتبطةالصحيالقطاعخدماتيفاألساسيةالركيزةهيالصحيةاخلدمةجودةفإنوبالتايل
رضاتقيماليتواملقاييساألبعادوأهمالصحيةاخلدماتجبودةاخلاصةالتعاريفبعضعلىسنتعرفاملبحثهذاخالل
.متيزهااليتواخلصائصأنواعهاوأهمالصحيةاخلدمةعلىالتعرفمنبدالذلكقبللكنعنها،الزبون

الصحيةالخدمةماهية:األولالمطلب
الصحيةالخدمةتعريف:أوال

تقدمهااليتاملنتجات"علىالصحيةاخلدمةتعرف:منيانذكرالصحيةللخدمةالتعاريفمنمجلةإعطاءميكن
اجلسميةاإلنسانسالمةعلىاحملافظةبغرضالعالقةذاتواجلهاتوالعياداتالصحيةواملراكزواملستوصفاتاملستشفيات

."والعقلية 1

موجهةعالجيةكانتسواءالدولةمستوىعلىالصحيالقطاعيقدمهااليتاخلدماتمجيععنعبارة"تعرفكما
وغريها،التعويضيةواألجهزةالطبيةواملستحضراتاألدويةإنتاجمثلإنتاجيةأووالبيئة،للمجتمعموجهةوقائيةأوملفرد،

."املعديةاألمراضمنووقايتهموعالجهمللمواطننيالصحياملستوىرفع 2

ألحوالاملناسبةواملراقبةالعنايةحيثمنوالتمريضية،الطبيةاخلدماتعلىتشتملاليتاخلدمات"تعرفأنميكنكما
والدقةالسرعةقضايامتثلكماالصحية،املؤسساتداخلاملرضى
الالزمة،العنايةإعطائهممعوانسانيةوديةبطريقةاملراجعنيكافةمعاملةيتمحبيثاملراجعنيأوللمرضىاحلجريفوالعدالة

."للمراجعنياملعطاةاملواعيديفالدقةأيضااخلدماتهذهمتثلكما 3

الصحيةالخدمةأسس:ثانيا
:يليفيماالصحيةاخلدمةأسستتمثل 4

:الكميةالكفاية1-
الطبيةالبشريةاملواردمنكافعددتوفري:وتشملالسكانوعدديتالئمبكمأوبعددالصحيةالرعايةخدماتتوفريتعين
مستشفياتكانتسواءأنواعهامبختلفالطبيةاملؤسساتإىلإضافةومساعدين،خمترباتوفنييوممرضني،أطباءمن

.36ص،2005عمان،املناهج،دار،5طوتطبيقاته،اخلدماتتسويقاملساعد،خليلزكي-1
العلوميفالدكتوراهشيادةلنيلمقدمةأطروحةاجلزائرية،اإلستشفائيةاملنظومةيفالصحيةاخلدماتتسويقراسةدحماولةيل،جيالأمري-2
.34ص،2009اجلزائر،جامعةمنشورة،غريالتسيري،وعلوماالقتصادية.
رضوان إنساعد، رضا املرضى عن سياسة اخلدمات الصحية يف املستشفيات اخلاصة مبدينة الشلف، دارسة ميدانية جامعة الشلف، جملة -3

.220، 2010اقتصاديات شباب إفريقيا ، العدد  الثامن ، السداسي الثاين ، 
، ص 2016غواري مليكة، جودة خدمات الرعاية الصحية يف املؤسسات االستشفائية، دار اليازوري للنشر والتوزيع، عمان، األردن، -4

.45،46ص  
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مجيعيفتوفريهاإىلإضافةاملناطق،خمتلفعلىتوزيعهايفعدالةهناكتكونأنشريطة.اخل...صيدلياتأووخمتربات،
واإلداريةاملاليةالنظموضعجيبكما.أفرادبنيالصحيالتثقيفووسائلأساليبتوفريإىلإضافةهذااألوقات،

.املواطننيلكافةالشاملالطيبللتأمنيوالسعيعليهااحلصولللفردتكفلاليتاخلدماتبتوفريالكفيلة
:النوعيةالكفاية2-

منكليفتوفريهاملطلوباملستوىحتددوأسسمعايريوضعيشملوهذاالطيب،للعملاملستوىرفيعةظروفتوفريتشمل
واخلربةاالختصاصذويمنعليهاجلنةتقومأنوجيب.والعالجالتشخيصووسائلواألجهزةواملعداتالطيبالفريقأعضاء

أوالعامالقطاعيفسواءالطيبالفريقأعضاءتدريبوحسنأداءكفاءةرفعإىلإضافةالصحية،الرعايةجماليفرايةوالد
علىالعملإىلإضافةوهذاالصحية،اخلدماتبقطاعالعاملنيجلميعوالفنيةواإلداريةاملاليةالتسهيالتوتقدمياخلاص،

عالوةوالعقلية،اجلسميةالنواحيمنالفردسالمةاكتمالعلىاحلرصأجلمنوالوقاية،العالجيةالصحيةاخلدماتدمج
.وعالجهااألمراضمكافحةعمى
:الصحيةالخدماتخصائص:ثالثا

تفسريإعطاءوسنحاولاألخرىاملنتجاتعنمتيزهااخلصائصمنمبجموعةالصحيةاخلدماتتتمتعاخلدماتمنكغريها
:بينهامنواليتالفرعهذايفاخلصائصهلذه 1

الصحيةالخدماتملموسيةعدم1-
أورؤيتهميكنملموسجانبوجودعدميعينهذافإنآخرطرفإىلماطرفيقدمهنشاطاأوعمالمتثلاخلدمةأنمبا

بعمليةيقومأنبعدإالاخلدمةعلىيتعرفالاملستفيدأنأيمنه،فعالواالستفادةالشراءقراراختاذقبلتذوقهأوملسه
وجودةنوعيةعنعامةمؤشراتحتديدعنهااملعلوماتمجعإىلالصحيةاخلدماتمناملستفيديسعىلذلكالشراء،

.اخلدمات
)التماسك(لالنفصالقابلةغير2-

الاجلراحأنحيثوالتقدمي،اإلنتاجعندواملستفيداخلدمةهذهمقدموجوديتطلبالصحيةاخلدماتوتقدميإنتاجإن
وتستهلكتقدمتتصفلذلكلهحباجةيكونالذياملريضيتواجدعندماإالاجلراحيةبالعمليةيقومأنيستطيع

ولكنللمريضالصيدليةمنالدواءشراءاألسرةأفرادأحديستطيعحيثاملاديةالسلععلىينطبقالوهذاالوقت،نفسيف
الالصحيةاخلدماتإنوبتايلخمتلفة،ستكونالنتائجألناملريضمنبدالالطيبملفحصاخلضوعالفردهذايستطيعال

.منهاواملستفيدمقدمهامنكلمشاركةخاللمنإالتقدميهاميكن

ص،2008األردن،عمان،األهلية،الزرقاءجامعةوالتوزيع،للنشراملناهجدارواالجتماعي،الصحيالتسويقيوسف،عثمانردينة-1
ص

100،101.
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)التباين(الخدماتتماثلعدم3-
وسلوكوأداءمهارةعلىتعتمدالتماثلوعدمبالتباينخاصبشكلالصحيةواخلدماتعامبشكلاخلدماتتتصف
.الصحيةاخلدمةملقدماملريضيقدمهااليتاملعلوماتوعلىواملكانوالزماناخلدمةمقدم

وتأهيلريبتدخاللمنوذلكالتباينهذاتقليلعلىتعملأناخلدميةاملنظماتعلىبأنkotler 1997و جيد  
االستعانةخاللمنوذلكالصحةمنظماتمستوىعمىاخلدمةأداءعملياتتقييساخلدمات،تقدميجماليفالعاملني
ومستوىاخلدماتهذهمناملستفيدينأفعالردودومتابعةالصحيةاخلدماتتقدمييفاألفرادملساعدةواملعداتباألجهزة

.املتحققالرضا
الصحيةالخدمةتالشي4-

ميكنوالمنهااالستفادةتتمملأواالستفادةمتتإنسواءوتنتييتتالشىفعالأونشاطامتثلاخلدماتأنمبا
.عليهاالطلبوقوعحلني
عليهاالطلبوقوععندالصحيةالخدماتتنتج5-

واملستفيداخلدمةمقدممنكليلتقيعندمايقعالطلبهذاإنوعليهاالطلبوقوععندإنتاجهاهواخلدماتمييزماإن
الطلبعليهايقعسرير مل)35(هنالكفإنراقدا)25(وهنالكاملستشفياتإحدىيفسرير)60(ك هناكانفإنمنها،
السريرفإناملستشفىيفاملريضيرقدأنتتطلبالعنايةوأن هذهالصحيةالعنايةلطلبآخرشخصدخولحالةيفولكن

.الطلبعليهيقعمل)34(وهناك  الطلبعليهيقعسوف)26(رقم
الملكيةانتقالعدم6-

هواخلدمةمناملستفيدعليهاحيصلماوانامللموسةبالسلعمقارنةباخلدماتخاصةميزةيعتربامللكيةانتقالعدمإن
أدواتالشراب،احلبوب،مثلللعالجاملساعدةالسلعملكيةانتقالحتقيقاملريضيستطيعولكناملنافع،منجمموعة

.للمريضالشفاءوحتققالطبيةاخلدماتكفاءةتعززاليتالسلعمنوغريهااحلقن،التضميد،
الطلبتذبذب7-
للعالجاملريضوحاجةالبيئيةالظروفإىلاستناداوذلكاالستقرار،وعدمبالتذبذبالصحيةاخلدماتعلىالطلبيتميز

الصحيةاخلدماتعلىعالياطلباهناكبأنجندالشتاءموسميفاملثالسبيلفعلىالعوامل،منوغريهاواحلروبوالكوارث
الصحيةوالعنايةاألدويةعلىطلبهناكيكونالصيفبدايةيفاألخصعلىالسنةمنأخرىفرتةويفبالزكام،يتعلقفيما

والتلقيحاإلغاثةمحالتعلىيزدادسوفالطلبفإنمامنطقةيفطبيعيةكوارثدثحتوعندمابالتيفونيد،اخلاصواللقاح
الصحيةاخلدماتخنصأنميكنناالسابقةللخصائصإضافة.انتشارهامنالعامةالصحةإدارةختشىاليتاألمراضضد

:املزاياهذهأبرزومنخصوصيتهاإىلتعودمزايامبجموعة 1

اجلهاتوملختلفعامةمنفعةحتقيقإىلتقدميهامنوتسعىللجمهور،عامةاملستشفىخدماتتتميز1-
.أخرىهيئاتأومنظماتأوأفراداكانواسواءمنهااملستفيدةواألطراف

.59ص،2012األردن،عمان،والتوزيع،للنشراليازوريداراملستشفيات،إدارةالبكري،ياسرثامر-1
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آخرماديشيءبأيوليسوشفائه،اإلنسانحبياةمرتبطةاجلودةمنعاليةدرجةعلىتتميزالطبيةاخلدمة2-
.واضحةوطبيةإداريةرقابةإىلوختضععاليةتكونالصحيةللخدمةاألداءمعياريةفإنلذلكشرائهإعادةأوتعويضهميكن
إذاالتحديدوجهوعلىخباصة،واملستشفياتعامةالصحيةاملؤسساتعملعلىاحلكوميةواألنظمةالقواننيتؤثر3-

اليتوالكيفيةتقدمهااليتالطبيةواخلدماتعملهامنهجبتحديديتعلقفيماوذلكاخلاص،للقطاعأوللدولةتابعةكانت
..ذلكيتم

الصحيةالخدماتأنواع:رابعا
:أنواعثالثإىلالصحيةالرعايةخدماتتصنف 1

:العامةالصحةخدمات1-
اخلدماتهذهتقدميالدولةالعادةيفوتتوىلواالرتقاءأفرادصحةمحايةإىلخدمةحنوموجهة
:وتشمل

العموميةالصحةخدمات-أ
.عليهاوالقضاءاملعديةاألمراضمكافحة-
.والطفولةاألمومةمحايةعلىاملباشراإلشراف-
.الصحيةباملشكالتاألفرادوتوعيةالصحيالتثقيف-
.الصحييفالعمليةواألحباثوالصحيةاحليويةاإلحصاءات-
بالصحةاالرتقاءخدمات-ب

املتوازنالصحيالغذاءبأمهيةيتعلقمايفوخاصةاألفرادلدىإجيابيةصحيةسلوكياتبناءحنوموجهةخدماتوهي
وصحةللفردالشخصيةالنظافةأيضاتشملكمااإلنسانحياةحلفظالطبيةغريالعواملعلىالرتكيزأيالرياضة،وممارسة

...املنزليةالبيئة
البيئيةالصحةخدمات2-
وقضاياواألمنالبيئيالتلوثبقضايارئيسيبشكللالفراد،السليمةالصحيةالبيئةتوفريحنوموجهةخدماتهي

احلشراتمكافحةالغذاء،اليواء،كسالمةالبيئةصحةيفاملهمةاجلوانبمراقبةإىلباإلضافةالصحي،واملسكناإلسكان
...الضارةوالقوارض

الشخصيةالصحةخدمات3-
:أنواعوهيالصحيةاخلدماتبتقدمياملعنينيمجيعقبلمنللفردتقدماليتاخلدماتتلكيقصد

:وتشمل:العالجيةالصحةخدمات-أ
واخلاصةالعياداتيفتقدمللمستفيدينإيوائيةرعايةأيتشملالصحيةخدماتوهي:الخارجيةالرعايةخدمات-

.اخل...الطيبالعالجمراكزمنوغريهااملستوصفات

.44-42صصسابق،مرجعمليكة،غواري-1
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حالتهمتقتضيالذينللمرضىتقدماليتاالستشفائيةأواإليوائيةالصحيةاخلدماتىي:الداخليةالرعايةخدمات-
:كاآليتمستوياتعدةعلىتقدمباملستشفىاإلقامةالصحية

تقدميهاعلىيعملاألولية،واإلسعافاتاحلوادثواصاباتالشائعةاألمراضمعاجلةتشمل:األوليةالرعايةخدمات1-
اخلدماتاستمراريةإىلإضافةالزمنية،الفرتاتتمجيعوعلىاجلغرافية،املناطقوخمتلفاألفرادمجيعتشملالعاملني،األطباء

.إليهاالوصولوامكانيةالبيئيةاملتغرياتلكافةومالئمتها
:الثانويةالرعايةخدمات2- 1

يقدممرحليعالجعلىوصفياميكنالثانويةالرعايةأن) Healy2002و هيلي Mackeeكي ماك(تقدم
إىلمنوذجيحنوعلىوتنقسمطبيعتهايفعالجية/استشفائيةعلىعموماإليهاوينظرالصحيةاملشاكلأوللمرضى
.الزائرينواملرضىاملنومنياملرضىخدمات

:التخصصيةأوالثالثيةالرعايةخدمات3- 2

العاليةبالتكلفةتتميزاملخصصةواملستشفياتاملراكزخاللمنتقدميهاجيريوالتطوير،التخصصيفغايةخدماتهي
.واخلربةبالكفاءةتتميزبشريةمواردإىلواحلاجة

:الوقائيةالصحةخدمات-ب
التشخيصوخدماتالتطعيم،محالتمثالمعني،مرضمناألفرادحلمايةتطبيقهاجيريومباشرة،حمددةخدماتهي

اخل...األمراضلبعضاملبكر
األمدطويلةالصحيةوالرعايةالتأهيلإعادةخدمات-ج

مناخلدماتهذهتقدمطويلة،زمنيةفرتةذلكويتطلباحلوادث،ومصايبمزمنة،بأمراضاملرضىتأهيلإعادةتشمل
.باملستشفياتالالحقةالرعايةووحداتاملخصصةالتأهيلمراكزخالل

:منهااليتالفردبصحةاملرتبطةالشخصيةالصحةخدماتأقسامبعضذكرميكناألخريويف 3

.الداخليةاألمراضقسم-
.اخلارجيةاألمراضقسم-
.الراسقسم أمراض-
.األشعةقسم-
.املختربقسم-
.اإلنعاشوالتخديرقسم-
والطوارئاإلسعافقسم-

.125ص،2009القاهرة،العربية،النيلجمموعةالنجا،أبونبيل:ترمجةالصحية،الرعايةدارةإمسيث،جوديتوولش،كريان-1
.45صسابق،مرجعمليكة،غواري-2
.318ص،2009عمان،والتوزيع،ملنشراملعرفةكنوزداراخلدمات،تسويقكورتل،فريد-3
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الصحيةالخدمةجودةحولعموميات:الثانيالمطلب
إعطاءسنحاوللذلكاملريض،ترضيجبودةتقدميهاالضروريمنفإنهالفردحياةيفبارزةمكانةذاتالصحيةاخلدمةأنمبا

وكذاإليهاتسمواليتاألهدافإىلباإلضافةعليهاتقوماليتاملبادئوخمتلفالرضاتكسبهاليتالصحيةاخلدمةجلودةتعريف
.أمهيتها

لصحيةالخدماتجودةمفهوم:أوال
أوحمددةخلدمةاملتوقعةوالنتائجاجليدةللممارسةالعموموجهعلىاملعرتفاملعاصرةباملعايريااللتزامدرجةعلىتعرف
.طبيةمشكلةأوتشخيصإجراء 1

باملريضاالهتماممثاملعاجل،الطبيبيسببهاقداليتاملضاعفاتوجتنبمريضلكلنتيجةأفضلحتقيق"تعرفكما
للعمليةاملفعولالتوثيقضرورةإىلإضافةفوائد،منعليهحصلومااملريضأنفقهمابنيالتوازنحتققبصورةوذويه

"والعالجيةالتشخيصية 2.
العناصركافةقبلمنوتفهموتعاطفواهتمامباحرتاممعاملتهللمريضتعينالصحيةاخلدمةجودةبأنالقولميكنومنوه

.املستشفىيفواقامتهتواجدهأثناءمباشرغريأومباشربشكلويتصلحيتكاليتالبشرية 3

متجانس،بشكلمريضلكلوالعالجيةالتشخيصيةاألنشطةتقدمي") OMS( العاملية الصحةمنظمةوعرفتيا
.املخاطروبأقلتكلفةوبأفضلالطبلعملاحلايلللوضعوفقاالصحةجماليفالنتائجأفضليضمنوالذي 4

الصحيةالخدماتجودةمبادئ:ثانيا
وعلىالوظيفيةكافةيفحمفزةكقوةاجلودةحتسنيعلىتركزاليتاإلدارة،مبادئإىلاخلدماتيفاجلودةإدارةتستند

:يفاملبادئهذهوتتمثلالصحيةاملراكزيفاملستوياتكل 5

.األولويةهواملرضىورضااجلودةيعرفمنهواملريض1-
.للجودةالقيادةتقدمأنجيبالعليااإلدارة2-
.الصحيةاملراكزيفاملستوياتكلضمناملوظفنيكلمسؤوليةهياجلودة3-
.األهدافحتقيقأجلمناملستمرةاجلودةحتسنيعلىتركزأنجيبالصحيةاملراكزوظائفكل4-
.واإلدارةاملوظفنيبنيماالتعاونخاللمنحتلاجلودةمشاكل5-
.تنفيذهاعلىوالعملاملرضىحاجاتوارضاءفهمخاللمنيتحققأنميكنالصحياملركزجناح6-
.التحسيناملستمروحتقيقاملشكالتجتاوزيفمهمأساستكوناحلقيقةالبياناتمعاإلحصائيةالنتائج7-

.50ص،2011األردن،عمان،والتوزيع،للنشرأسامةداروالطبية،الصحيةوالرعايةاملستشفياتإدارةالصاحل،يوسفوليد-1
سياساتحولالدويلامللتقىالصحية،اخلدماتجودةحتقيقيفودورهاالصحيةاملعلوماتنظمالدين،بدرهاشمسامل،إلياس-2

.08ص 2015نوفمرب 25-24يومي املسيلة،بوضيافحممدجامعةواآلفاق،الواقعاجلزائريفالصحييف اإلنفاقالتحكم
231ص،2009األردن،عمان،والطباعة،والتوزيعللنشرامليسرةدارالصحية،الرعايةمنظماتإدارةنصريات،توفيقفريد-3
.96ص،2012عمان،زيع،والتوللنشررقاالواخلدمات،جودةإدارةاهللا،عبدحممدعادل-4
.96،97صصنفسه،مرجعاهللا،عبدحممدعادل-5
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الصحيةالخدمةجودةأهداف:ثالثا
:اآليتيفالصحيةاملؤسساتيفاخلدماتجودةأهدافتتمثل 1

.للمستفيدينوالنفسيةالبدنيةالصحةضمان-
.للمنظمةالصحيةوالئهوزيادة)املريض(املستفيدرضاحتقيقمنمميزةجودةذاتصحيةخدمةتقدمي-
جماليفمهمةالصحيةوسيلةاخلدماتعنرضاهممستوىوقياساملرضىأياملستفيدينوانطباعاتراءأمعرفةتعد-

.املتعمقةالسياساتووضعالصحيةللرعايةوالتخطيطاإلداريةالبحوث
.ومقدميهاالصحيةاخلدمةمناملستفيدينبنياالتصالقنواتوحتسنيتطوير-
.وفعاليةبكفاءةمهامهاتأديةمنالصحيةاملؤسساتمتكني-
الصحيةاخلدماتمناملطلوباملستوىإىلالوصوليعدإذأفضل،إنتاجيةمستوياتحتقيق-

.اجلودةتطبيقمناألساسياهلدف)املرضى(املستفيدينإىلاملقدمة
.احلديثةالصحيةاخلدماتأنواعخمتلفعلىالطلبزيادة-

الصحيةالخدماتجودةأهمية:رابعا
:اآليتعربللمريضوملموسةواضحةاجلودةومزايافوائدجعليفاألمهيةتتحقق 2

.حتقيقمنميكنهامبااملرضىحاجاتعلىالرتكيز-
.اخلدماتعلىاقتصارهاوعدمالوظيفيةاملواقعمجيعيفللجودةالعايلاألداءحتقيق-
.األداءجودةإلجنازالضروريةاإلجراءاتمنسلسلةاختاذ-
.للمريضوتقدميهااخلدماتإنتاجيفالثانويةالفعالياتوابتعادالعملياتجلميعاملستمرالفحص-
.األداءمقياسوتطويراملستمرللتحسنياملشاريعحاجةمنالتحقق-
.األبدإىلاملستمرالتحسنياسرتاتيجيةلتطويرالعملياتوحتسنياملشاكلحللالفريقمدخلتطوير-

الصحيةالخدمةجودةأبعاد:خامسا
:نذكرالصحيةاخلدماتجودةعلىكداللةواملستخدمةالباحثونقدمهااليتاألبعادأبرزمن

الملموسية1-
:يفوتتمثلاالتصالومعداتواألفرادوالتجهيزاتاملاديةوالتسهيالتالقدراتيفتتمثل

.اخلدمةملقدمياخلارجياملظهر- 3

الدويلامللتقىالصحية،املؤسساتخدماتجودةحتسنييفالشاملةاجلودةإدارةمسامهةكيفيةالدين،مجالخيلفمسري،عماري-1
نوفمرب ص ص 25-24يومياملسيمة،بوضيافحممدجامعةواآلفاق،الواقعاجلزائريفالصحياإلنفاقيفالتحكمحول سياسات

13،14.
.100،101صسابق،مرجعاهللا،عبدحممدعادل-2
.212،213صص،2005األردن،عمان،اليازوري،دارالصحية،اخلدماتتسويقالبكري،ياسرثامر-3
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:التاليةالعناصرالربجادسيدوأضاف 1

.املتاحةللتجهيزاتوالتطوراحلداثةدرجة-
.للمستشفىالكليةاملساحة-
.املستشفىداخلاخلضراءاملساحةحجم-
.الزواروتنقلاملرضىنقليفاحلديثةالتكنولوجيااستخداممدى-
.املختلفةواملساقطوالغرفاملباينيفالطبيعيةالتهويةوجودمدى-
.والزوارواألطباءالتمريضخاصةاسرتاحاتتوافرمدى-
.الداخليةواملمراتاتاحلجر بنياملرورسهولة-

:االعتمادية2- 2

اخلدماتعلىاحلصوليفعليهااعتمادهومدىالصحيةاملؤسسةيفاخلدمةعناملستفيدثقةدرجةعناالعتماديةتعرب
وبدرجةاحملددة،املواعيديفالطبيةاخلدماتبتقدميالوفاءعلىاملؤسسةقدرةمدىالعنصرهذاويعكسيتوقعها،اليتالطبية
وسرعةسهولةمدىمنهذاويرفعاخلدمات،تلكعلىاحلصولإجراءاتوسرعةسهولةومدىوالكفاءةالدقةمنعالية

العناصريفسبقماتلخيصوميكنالصحيةاخلدمةمصداقيةمستوىمنأيضاويرفعاخلدماتتلكعلىاحلصولإجراءات
:التالية

.احملددةاملواعيديفاخلدمةتقدمييفالوفاء-
.اخلدمةمناملستفيدمشكالتحلعلىاحلرص-
.التشخيصيفأخطاءوبدونبدقةاخلدمةأداء-
.والفنينياألطباءيفالثقة-

:االستجابة 3

يفالعاملالكادرقبلمنالسريعةالرعايةيتلقونوخلفيتهموحالتهمأصلهمعنالنظربغضاملرضىمجيعأنإىلتشري
جودةجماليفاالستجابةوتشملمزعج،وغريومناسبمالئمانتظارووقتوالتعاون،املعاملةحسنمعالصحيةاملؤسسة
:التاليةالعناصرالصحيةاخلدمة

.املطلوبةالصحيةاخلدمةتقدمييفالسرعة-
.االنشغالدرجةكانتمهمااملريضالحتياجاتالفوريةاالستجابة-
.املريضمعللتعاونللعاملنيالدائماالستعداد-

282-279صص،5116ب،دالعشري،مطبعةالصحية،املنظماتإدارةيفاحلديثةاالجتاهاتالرب،جادسيد-1
رزيق(بسكرةاجلواريةاملؤسسةحالةدراسةالصحية،اخلدماتجودةحتسنييفاالنتظارصفوفمناذجاستخدامدورأحالم،دريدي-2

)يونس
.27ص،2014بسكرة،خيضر،حممدجامعةالتسيري،عمومقسممنشورة،غرياملاجستري،شيادةلنيلمقدمةمذكرة.
.26صسابق،مرجعأحالم،دريدي-3
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.منهاواالنتهاءاخلدمةتقدميميعادعنبالضبطاملريضواخباروالشكاوىاالستفساراتعلىالفوريالرد-
:)الضمان(األمان4-
وتأييددعمتشملكمااملختلفة،الطبيةوكوادرهاالصحيةاملؤسسةمعالتعاملعنداوالطمئنانبالراحةاملريضشعوروهو

يفاملبذولاجليدوتقديراملواقفلتقديراالستعدادوابداءللمرضىالعالجيةاخلدماتبتقدميقيامهمأثناءالعليااإلدارة
املؤهلنيبالعاملنيذلكوتدعيمالصحيةاجلودةعلىالصحيةاملؤسسةإدارةتأكيدبهيقصدالضمانأنأيالعمل،

خدماتتقدميإىليؤديمماالصحييفاحلديثةاملاديةاملستلزماتتوفريعلىفضالوغريهماملمرضني،كاألطباء
.عاليةجبودةصحية 1

:اآلتيةاملتغرياتويشمل 2

.التعامليفباألمانالشعور-
.لالطباءاملتخصصةواملهارةاملعرفة-
.العاملنيلدىاخللقوحسناألدب-
.املريضحالةمتابعةاستمرارية-
.باملريضاخلاصةوماتلاملعسرية-
.بكفاءةوظائفهمألداءللعاملنياإلدارةوتأييددعم-

:التعاطف5-
والتفاعلالعالقةميثلآخرومبعىنمناملستفيدينإىلالصحيةاملؤسسةتقدمهااليتاخلاصةالعنايةأواحلرصهو
االحرتام،الثقة،وجودأيضابهويقصدواحملاسيب،واإلداريوالفينالصحيالفريقوأعضاءالصحيةاملؤسسةمراجعيبني

إذ)املرضى(منهاواملستفيدينالصحيةاخلدمةمقدميبنيوالتواصلاإلصغاء،التفهم،السرية،الكياسة،اللطف،اللباقة،
يفوالعاملنياإلدارةاهتماماتمقدمةيفللمرضىواالستجابةالصحيةاخلدمةإجناحإىلالطرفنيبنياجليدةالعالقةتسهم

.واللطفالودمنبروحاحتياجاتهوتلبيةللمريضواإلصغاءالصحيةاملؤسسة 3

:التاليةالعناصرويشمل 4

.املريضاحتياجاتتفهم-
.والعاملنياإلدارةاهتماماتمقدمةيفاملريضمصاحلوضع-
.املقدمةللخدمةاملخصصوالوقتالعملساعاتمالئمة-

26،27صصسابق،مرجعأحالم،دريدي-1
الدويلامللتقىالصحية،اخلدماتنوعيةلتحسنيكمدخلالصحيةاملنظماتيفاجلودةإدارةطاهر،بنملنيحممدقدوري،الديننور-2

، ص 2015نوفمرب 25-24يومياملسيلة،بوضيافحممدجامعةواآلفاق،الواقعاجلزائريفالصحياإلنفاقيفالتحكمحول سياسات
.10،11ص 

56صسابق،مرجعأحالم،دريدي-3
5ص،5105األردن،عمان،والتوزيع،للنشرالثقافةدارالشاملة،اجلودةنظاموفقالصحيةاإلدارةحاروش،الديننور-4
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.مريضبكلالشخصيةالعناية-
.معهوالتعاطفاملريضظروفتقدير-
.املريضمعالتعامليفوالصداقةاملرحةالروح-
يمثل ابعاد جودة الخدمات الصحية3:رقمالجدول-

االمثلةمعايري التقييمالبعد

االعتمادية

املستشفىإدارةيفالتسجيالتدقة
املاليةالقوائمصحة
اإلجراءاتيفالدقيقةاملواعيد

الطبية

حساباتهبأناملريضلدىعاليةثقة
مغادرتهعندصحيحةاملالية

للمستشفى
آمنةأيديبنيحياتهألنثقةله

االستجابة

فوريةعالجيةخدماتتقدمي
الطوارئلنداءاتاستجابة

اخلارجية
اليومساعاتمدارعلىالعمل

دقائقخاللاإلسعافسياراتوصول
معدودة

لكلوكلياجاهزةالعملياتصالة
احلاالت

الضمان

عاليةاملستشفىمكانةومسعة
ولألطباءاملتميزةاملهارةواملعرفة

الطيبالفريق
للعاملنيالشخصيةلصفاتا

األطباءقبلمنالطبيةاملعاملة
األداءيفعاليةمهارةوتدريب

الملموسية

والتشخيصيفاملستخدمةاألدوات
العالج

اخلدمةملقدمياخلارجياملظهر
االستقبالواالنتظارأماكن

املناسبة

ذاتالطبيبعيادةنظافة
يختصصمظهر

ىللمرضاملقدمالطعامجودة
الداخليني

التعاطف

باملريضيشخصاهتمام
املريضلشكوىالكاملاإلصغاء
الودمنبروحالزبونحاجاتتلبية
اللطفو

للمريضاحلنوناألممبثابةاملمرضة
حقعلىدائمابأنهللمريضالنظر

.213: صسابق،مرجعالبكري،ياسرثامر:المصدر.
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.الصحيةالخدمةجودةقياسأساليب:الثالثالمبحث
هذهأىمعلىالتعرفسنحاولاملبحثهذاخاللومنالباحثنيمنالعديداهتماماخلدمةجودةقياسأساليباستحوذت
.األساليب
سيرفكوالمقياس:األولالمطلب

هلا،منوذجووضعاخلدمةجودةمكوناتلبحث1985سنةمشهورةو باراسورامونزيثامل،بريي،الثالثيأحباثبدأت
.واملستهلكاإلدارةمننظركلوجهةمناخلدمةجودةلطبيعةأفضلفهماكانراسةالدهذههدف 1

وعندالزبائنيتوقهماوبنيللزبائنفعالاملقدمةاخلدمةمستوىبنيالتطابقمدىقياسعلىاملقياسهذاويعتمد
:ومهااخلدمةجودةيفالفجوةلتحديديتقابالنأساسينيمفهومنيإىلالتطرقمنبدالاملدخلهذاعنالتحدث 2

الزبونتوقعات-أ
يفتصاغماحدإىلواليتللمقارنة،اولقابلةاخلدمةمعالتعاملخرباتعنالناجتةلالداءاملرجعيةالنقطةأواملعايريوهي

.عليهاحيصلسوفأواخلدمةيفتكونأنالزبونيعتقدماشروط
الزبونإدراكات-ب

فإن) eunis/vandammend(الباحثان ذكروكما.لهقدمتكمافعليااخلدمةالزبونيدركاليتالنقطةوهي
مقدميبنيالتفاعليةوالعالقةاخلدمةتسليمعملياتعلىأيضابلاخلدمة نتائجعلىفقطيركزالservqualمنوذج 
.والزبائناخلدمة

ألناخلدمة،جودةقياسمنه يفاالستفادةميكنحىتمتكاملةبصورةالنموذجهذاحمتوياتنعرضسوفأكثروللتوضيح
:يليمباعنهاالتعبريميكنوالتوقعات،اإلداركاتمهاطرفنيذاتأساسيةمعادلةعلىيقومالنموذجهذا

اإلدراكات-التوقعات=الخدمةجودة
وتتلخصمعاوباالثننيوبالزبون،اخلدمة،منظمةمنبكلتتعلقهامةفجواتمخسلقياسوذلك
:التايليفالفجواتهذه 3

:رقمالفجوة .الزبائنرغبةأنهاإلدارةتعتقدهوماالزبائنيرغبهمابنياإلختالفعنوتنتج(1)
منالزبائنورغباتاحتياجاتوتفهممعرفةعناإلدارةعجزإىليشريهذافإنسلبيةفجوةوجودحالةيف:القياسنتيجة
.صحيحوالعكسخالل

:رقمالفجوة الناحيةمنبأدائهاملنظمةتقومماوبنيالزبونرغبةاإلدارةتعتقدهمابنياإلختالفعنوتنتج(2)
.الفعلية

دكتوشيادةلنيلمقدمةرسالةاجلزائر،بريدمؤسسةخدماتعلىتطبيقيةرسةاداخلدمة،جودةقياسوطرقمناذجصاحل،اهللابوعبد-1
54ص،2014سطيف،جامعةالتسيري،وعلوموالتجاريةاالقتصاديةالعلومكليةاالقتصادية،يف العلومراه
.98،99صصسابق،مرجعاحملياوي،علواننايفقاسم-2
.99،100ص،صسابق،مرجعاحملياوي،علواننايفقاسم-3
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ترمجةيتمملفإنهالزبائنلتوقعاتاإلدارةراكإدمنأنه بالرغميعينهذافإنسلبية،فجوةوجودحالةيف:القياسنتيجة
قدرةعدمأواملنظمةأوالشركةمبواردتتعلققيودبسببللزبائن،املقدمةاخلدمةيففعليةحمددةمواصفاتإىلالتوقعاتهذه

.صحيحوالعكساخلدمة،يفاجلودةفلسفةتبينعلىاإلدارة
:رقمالفجوة .الفعلياألداءمستوىوبنيللجودةاحملددةاملواصفاتبنياالختالفبسببوتظهر(3)
ماوبنيللزبائناملقدمةاخلدمةمواصفاتبنياختالفاهناكأنيعينهذافإنسلبيةفجوةوجودحالةيف:القياسنتيجة
اخلدمةلتقدميهلمالدافعيةوجودعدمأواخلدمةمبقدمياخلاصةواملهاراتاألداءمستوىتدينبسببوذلكاإلدارة،تدركه
.صحيحوالعكساملخططةللمواصفاتوفقا

:رقمالفجوة .اخلدمةخبصوصعنهالرتويجيتمومااملؤداةاخلدمةبنياالختالفعنوتنتج(4)
والعكساخلدمة،منظمةيفوالثقةاملصداقيةيفخللوجودإىليشريهذافإنسلبيةفجوةوجودحالةيف:القياسنتيجة

.صحيح
:رقمالفجوة .الفعليةواخلدمةاملدركةاخلدمةبنيالفرقومتثلالسابقةاألربعةالفجواتمنأكثرأوواحدةنتاجهي(5)
واحتماالتاملقدمة،اخلدمةعنالزبائنرضاعدمإىليؤديهذافإنسلبيةفجوةوجودحالةيف:القياسنتيجة
.اخلدمةمنظماتعنالسيئةاالنطباعاتوتكوينوالشكوىالتذمر
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:ذكرهامتاليتاخلمسالفجواتيشرحالتايلوالرسم
الخدمةجودةنموذج:02الشكل

)5(فجوة 
ــــ.ـــــ.ـــ.ـــ.ـــــــ.ــــ

العميل)4(فجوة 
ــــ.ــــ.ـــــ.ـــ.ـــ.ــــ ـــــــ.ــــ.ـــــ.ـــ.ـــ.ـــــــ.ــــ.ــــ.ــــ.ـــــ.ـــ.ـــ.ـــــــ.ــــ.ــــ.ــــ.ـــــ.ـــ.ـــ.ـــــــ.ــــ.ــــ.ــــ.ـــــ.ـــ.ـــ.ـــــــ.ــــ.ــــــ.ـــ.ـــ.ـــــــ.ــــ.ــــ.ــــ.ـــــ.ـــ.ـــ.ـــــــ.ــــ.ــــ.ــــ.ـــــ.

مقدم اخلدمة)3(فجوة 

)2(فجوة 
ــــ.ـــــ.ــــ ـــ.ـــــ.ـــ.ـــ.ـــــــ.ــــ

)1(فجوة 
506ص،2015األردن،عمان،للنشر،وائلدار،6طاخلدمات،تسويقالضمور،حامداملصدر هاين

يدركهاكمااخلدمةجودةملشكالتاملسببةالفجواتملعاجلةاملقرتحةاألساليبمنالعديدهناكالفجواتمعالجةأساليب
:هياألساليبوهذهالزبون 1

الخدمةلجودةالرئيسيةالمحدداتوادراكمعرفة1-
ملنظمةبالنسبةسواءالزبائن،يدركهاكمااخلدمةجلودةاحلقيقةاحملدداتوادراكمعرفةيفمهمادوراامليدانيةالبحوثتلعب
.املنافسةاخلدمةملنظماتبالنسبةأواملعنيةاخلدمة
لهاوافهامهمللعاملينوابالغهاالجودةمعاييروتثبيتصياغة2-
اخلدمة،منظمةيفالعاملنيمجيعاليفهمهاوأنحتريريا،مدونةاملعايريهذهتكونأناجلودةمعايريصياغةعندالضروريمن
.الزبائنلتوقعاتحقيقيامتثيالثلةمماملعايريهذهتكونوأنالزبائنمعاتصاهلميفميدانياميارسوهاوأن

.102،103صصسابق،مرجعاحملياوي،علواننايفقاسم-1

الفعليواألداءالتسلیم االتصاالت
بالسوقالخارجیة

مواصفاتالىاالدراكاتترجمة

اإلدراك الحسي لتوقعات العمیل

بالكلمةاالتصاالتالشخصیةالحاجاتالسابقةالخبرة

المتوقعةالخدمة

دركةالمالخدمة
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الخدمةصناعةمستوىعلىعليهاالمتعارفللمعاييراألدنىالحدتفوقلألداءمعاييروضع3-
شروطحتريراالزبائنبإخبارعامةوعوداالعملممارسةمبادئتتضمنأناخلدميةاملنظماتيفالعادةجرتحيث
.املختلفةاخلدمةجبوانبتتعلقاستثنائيةأوخاصة
الخدمةألداءمحددةضماناتعرض4-

أذهانيفاخلدمةمنظمةمسةتعززالضماناتوهذهاخلدمةعلىاحلصولإجراءاتتستغرقهااليتبالفرتةالضمانيتعلققد
.الوفاءمتماإذاالزبائن
والزبونالخدمةمفهومبينالتفاعليةالعالقات5-

نفسه،الزبونيدركهاكمااخلدمةجودةحمدداتإحدىوهيالزبونلدىالرضاحتقيقيفحيويةتعدالعالقاتهذهأنمبا
الزبائنمعالتعامليفاإلجيابيةوالطرقاألساليبعلىمستمربشكلالعاملنيتدريبتقتضيالضرورةفإن

الخدمةفيالتميزتحقيق
العاملني،لدىواحلفزوالرضااإلشباععنهايتولداخلدمة،منظمةيفللعاملنيبالنسبةتنظيميةقيمةاجلودةتصبحأنمبعىن

.وزبائنهااخلدمةمنظمةبنيماتفصلحقيقيةفجواتهناكيكونلنعندها
الستةاالنحرافاتمنهجيةمقياس:الثانيالمطلب

التعريف1-
عمىتعتمدواليتاجلديدةواخلدماتاملنتجاتيفاإلسرتاتيجيةللتحسيناتمنظوميأسلوبعلىSSتعريف يتم

3.4العمالء رغباتلتحقيقاملنتجيفمعدالت العيبيفالكبريالتخفيضلتحقيقالعمميةوالطريقةاإلحصائيةاملقاييس
oppostunities (DPMO) for every process defects per millionموتوروال شركةوتعرفSS

بالرتكيزلالعمالحتسنيعمليةفهياملنظمات،داخلوالتغريالتحوالتلتحقيقصحتهاثبتأساليبجمموعة"على
.معلومزمينبرنامجوفقوالتنفيذاملنظوماتوحتميلالعملياتهندسةواعادةالعمالءطلباتعلى 1

أالاالسرتاتيجياتهذهبقيةإليهتسعىماإىلوتسعىالشاملةاجلودةإدارةاسرتاتيجياتمناسرتاتيجية"أيضاوتعرف
."األبدواىلدائمبشكليتحسنأفضلأداءحتقيقوهو 2

الستةاالنحرافاتمنهجيةمميزات2-
:يفإجيازهاميكناخلصائصمنجبملةتتسمللجودةكمنهجيةالستةاالحنرافات 3

للنشر،اجلامعيةالدار،5طوالتفوق،والريادةللتميزالتكنولوجيوالتخطيطواإلنتاجيةالشاملةاجلودةإدارةالنجار،راغبفريد-1
اإلسكندرية، 

.314،315صص،2006
43ص،2010األردن،عمان،والتوزيع،للنشرصفاءداراملتميزة،املنظماتيفاجلودةإدارةالشيخ،منريروانمحود،كاظمخضري-2
.

.40،41صصسابق،مرجعصاحلاهللاعبدبو-3
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قماتيةراالب
منهجيةتعتمدواضح،بشكلاملؤسسةورحبيةماليةعلىأثرهايظهرالاليتللجودةاألخرىاملنهجياتخالفعلى

أكادمييةمؤسسيشرودروهارييؤكدمسبقا،املقدرينوالعائدالتكلفةذاتاملشاريعطريقةعلىالستةاالحنرافات
.الرحبيةحتسنيوامنااجلودةمنالستةاالحنرفاتمستوىحتقيقليسالستةاالحنرافاتهدفأنالستة،االحنرافات

والتدرجالمرونة
تستهدفمنفصلةمشاريعتسيريعلىاملنهجيةهذهتعتمدحيثبالتدرجالستةاالحنرافاتمنهجيةتطبيقعلىالعملميكن

املطلوباهلدفحيثمنباملرونةالستةاالحنرافاتمنهجيةتتسمكذلكحمددة،ومواردوميزانيةوقتمعمعينةعمليات
.والظروفاإلمكانياتحبسبحيددأنميكنوالذياملعيارية،االحنرافاتبعددعنهاملعرب

االنضباط
باستخداموالتحميلالبياناتعلىوتنفيذهاإعدادهايفويعتمداملشاريع،خاللمنالستةاالحنرافاتمنهجيةتعمل

باملنهجيةوااللتزاماألرقام والبيانات،علىأمكنماالقراراتبناءيتمالستةاالحنرافاتثقافةففياإلحصائية،األدوات
.سطرتاليتواألهداف

اإلحصائيةاألدواتاستخدام
يقتضياألدواتهذهكثرةاجلودة،مشاريعخلدمةلتسخريهااإلحصائيةاألدواتعلىبقوةالستةاالحنرافاتمنهجيةتعتمد
علىاملباشرالتسيريأواإلشرافهرميفمستواهحبسبكلالستةاالحنرافاتمشاريععلىللمشرفنيمناسباتكوينا

.اخنراطوه فيهاومستوىاملشاريع،
لمجودةكثقافةالستةاالنحرافات

أوللمنتجقيمةتضيفالتكلفةكلأيالضائع،وحماربةاملطلوبةواملعايرياخلصائصيليبالماكلحماربةعلىتعتمد
.العملياتويفاألداءيفالتغايرحماربةإىلأيضاتيدفالستةاالحنرافاتثقافةاخلدمة،
الستةاالنحرافاتمنهجيةفيالتحسينمراحل

:وهيDMAICومعروفة متسلسلةمخسخبطواتالستةاالحنرافاتمنهجيةيفالتحسنيعلميةمتر 1

.حتسينهااملرادالعمليةختطيطالعملية،زبائنحتديدالتحسني،فريقتكوين:قياس1-
.سيقماإىلوترمجتهاالكفاءةوللفعاليةالرئيسيةاملؤشراتحتديد:حتميل2-
.احللولوتطبيقواختبارإجياديفيدخلماكلاخلطوةهذهتتضمن:حتسنيوإبداع3-
.الزمنمعالتحسنيواستمرارتثبيتمنللتأكد:وحتكممراقبة4-

:الخدمةالصحيةجودةلقياسأخرىمقاييس:الثالثالمطلب
منهانذكراخلدمةجودةقياسيفعليهايعتمداليتاألخرىاملقاييسمنالعديدهناك

.43صسابق،مرجعصاحل،اهللابوعبد-1



ماھیة جودة الخدمات الصحیة وآثار اللجنة : الفصل الثاني

52

الشكاوىعددمقياس1-
أواملستوىدوناملقدمةاخلدماتأنعلىيعربهامامقياسامعينةزمنيةفرتةخاللالزبائنيتقدماليتالشكاوىعددمتثل
املنظماتميكناملقياسوهذاعليه،احلصوليبغونالذيواملستوىهلامعيتناسبالخدماتمنهلميقدمما

.لزبائنهاخدماتمنتقدمهماجودةمستوىوحتسنياملشاكلحدوثلتجنبهااملناسبةاإلجراءاتاختاذمناخلدمية 1

القيمةمقياس2-
املدركةباخلدماتاخلاصةاملنفعةعمىتعتمدلزبائنهااملنظمةتقدمهااليتالقيمةأنعلىاملقياسهلذااألساسيةالفكرةتقوم
فكلما زادتالقيمة،حتققاليتهيوالسعراملنفعةبنيفالعالقةاخلدمات،هذهعلىللحصولوالتكلفةالزبونجانبمن

تركيزإىلاملؤسساتيدفعاألسلوبذاهصحيح،والعكساخلدمات،هذهطلبعلىإقباهلمزداللزبائناملقدمةالقيمة
.ممكنةتكلفةبأقلللزبائنمتميزةخدمةتقدميحنوجهودها 2

الزبائنرضامقياس3-
القوةوجوانبهلماملقدمةاخلدمةحنوالزبائنشعورطبيعةاخلدمةملنظماتتكشفاليتاألسئلةتوجيهطريقعنيتم

ماحنوالرضاهلموحتققالزبائناحتياجاتمعتتالءمللجودةإسرتاتيجيةتبينمناملؤسساتهذهميكنبشكلوالضعف
.خدماتمنهلميقدم 3

Servperf measureالفعلياألداءمقياس4-
واملصداقيةالثقةمنعاليةويتمتع بدرجةاخلدمةجودةلقياسوعمليعلميمنوذجإىلللتوصلعامليااملبذولةاجلهوداستمرار
للخدمةالفعلياألداءعلىيركزالذياملقياسذاهإىلgronin and Taylorمن كلتوصلفقدالتطبيق،وامكانية
ذلكعنالتعبريميكنوأنهالزبائن،اجتاهاتخاللمنمباشرةعليهااحلكمميكناخلدمةهذهجودةأنباعتباراملقدمة
:التاليةباملعادلة

الفعلياألداء=الخدمةجودة
امللموسة،باجلوانباخلاصةاخلدمةجودةمظاهرفقياساملستخدمةاألبعاديفسابقهعناألسلوبهذاخيتلفومل

وسهولةبالبساطةسابقهعنيتميزفإنواملقياسهذاأصحابيرىوكماواللباقة،واألمان،واالستجابة،واالعتمادية،
القوةجماالتعنالكشفعلىاإلدارةمساعدةعنيعجزأنوإالوواقعيتهمصداقيتهدرجةبزيادةوكذلكاالستخدام،

.اخلدمةمنالزبونإدراكاتفقطوليستمتعددة،جبوانبتتعلقواليتاملقدمةاخلدمةيفوالضعف 4

.97،98صسابق،مرجعاحملياوي،علواننايفقاسم-1
منشورة،غريالتسيري،علوميفاملاجستريشيادةلنيلمقدمةمذكرةميدانية،رسةادالصحية،اخلدماتجودةتقييمصغريو،جناة-2

احلاججامعة
.43ص،2012باتنة،خلضر،

98صسابق،مرجعاحملياوي،علواننايفقاسم-3
.104صنفسه،مرجعاحملياوي،علواننايفقاسم-4
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خالصة
إداراتمنالكثرياهتمامعلىاجلودةحيتل موضوع اجلودة لب العملية االدارية لدى الؤسسات املختلفة اذ استحوذت

و مع تطور طرق التسويق  و ازدياداألعمال لنجاحالرئيسيعلىاجلودةمادةإىلينظرصارحىتاملؤسسات
اجلودةتزيد من امهية الصحيةاخلدماتقطاعو ان متيز,اخلدماتأو يف الصناعية,حدة املنافسة بني خمتلف املنتجني 

ليتخطىاجلودةتأثريامتدلتوقعاته ، و قدوفقاومتطلباتهرغباتهالزبون وحتقيقإلرضاءومهمفيهأساسيعاملفهي تعترب 
والصحيةاخلدماتأرباحزيادةبالتايلوالسوقيةاحلصةلزيادةياملفتاح الرئيسأصبحتحيثدولياميتدواحملليةاحلدود
.الصحيةجودة اخلدماتالفصلهذايفتناول
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الخاتمة

تعدوجدنا أن هناك عالقة طردية بينهما اذ" على جودة اخلدمات الصحيةأثر اللجنة املتساوية االعضاء"من خالل دراسة 
جودة اخلدمة الصحية من بني اهم مؤشرات تطور الدول و حتقيق الرفاه االجتماعي للسكان فال ميكن حتقيق أهداف التنمية 

قيق التغطية الصحية الشاملة املستدامة املتعلقة بالصحة اال بإنشاء خدمات صحية عالية اجلودة تتمحور حول الفرد و حت
املبنية على أساس ثابت من الرعاية اآلمنة عالية اجلودة، باإلضافة إىل كل ما هو ضروري للحفاظ عليهاو على  استمرارها ، 

من بني االطراف املسامهة يف حتقيق هذا اهلف االساسي فلقد اوجد املشرع اجلزائري اللجنة االدراية املتساوية االعضاء 
.م اىل جانب االدارة  يف السري احلسن املؤسسات العمومية و احملافضة على حقوق العمال لتساه

على يفشريكا مهماالصحيةباملؤسسةوتعد هذه اللجنة املتساوية االعضاء
.اخلدمةجودةحتسنييفيساهمالذيأدائهمحتسنيبالتايلو,العمليطريقهمتعرتضاليتاملشاكلمواجهة

يفاملؤسسات الصحيةجناحأنيتضحالثاينواألولالفصلنييفالنظرياإلطارعلىباالعتمادوالدراسةهذهخاللمن
االدارة تعسف محاية القوى العاملة من خاللمنذلكيتمو,مستوىحتسنيعلىيعتمدأهدافهاحتقيق

ومن خالل الدراسة النظرية ونتائج الدراسات  امليدانية السابقة ذات العالقة مبوضوع دراستنا ميكننا إختبار الفرضيات على 
:النحو التايل

:لقد كانت فرضية الدراسة كالتايل 

تسيري أمثل للكفاءات البشرية كان هناك جودة للخدمات الصحية سبب جودة ان قيا م اللجنة االدراية املتساوية االعضاء
|. اخلدمات الصحية التسيري الفعال للكفاءات البشرية عليه ميكن القول فيما خيص صحة الفرضيات املقرتحة

توفري االمن والسالمة 
.للعاملني

.عند وضع االسرتاتيجة للمؤسسة الصحية وحتليل البيئة الداخلية جند اللجنة االدراية املتساوية االعضاء من العوامل املستمرة 

إىل إنتاج و فريق العمل عالقة جيدة بوجود الثقة  والتفاهم يؤديعندما تكون العالقة بني اللجنة االدراية املتساوية االعضاء
مثمر العمل و حتسن يف األداء

•ضعيف أن اهتمام اإلدارة ب اللجنة االدراية املتساوية االعضاء
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.و زيادة اجلودة أظهرت نتائج التحليل أن هناك تأثري واضح بني اللجنة االدراية املتساوية االعضاء

:كما توصلنا إىل جمموعة من التوصيات و هي كما يلي

.بامهية اجلنة االجارية املتساوية االعضاء لدى خمتلف االسالك املهنية  و الدعوة اىل متثيل حقثقي للعمال زيادة الوعي 

.ألن مصلحة الفرد من مصلحة املؤسسة

اللجنة االدراية املتساوية االعضاءجيب اإلدراك أن دور• 
واستخدام كل الوسائل لتحفيزهم على العمل

.احلال استثماره بشكل سليم • 
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الملخص

و . المنظمات

وتعیینزمة بإعالن إنتخابات ة ملالمنظمإذ أن ،واإللتزام بقراراتھا 
.

.الوصول معھ الى تحقیق االھداف االستراتیجیة للمنظمةالصحیة المقدمة للمرضى و

summery

Health organisations have a special character that distinguishes their human
resources from other organisations for many considerations. The equal member
administrative committee plays a major role in protecting the employee from
the abuse of the administration and is a strategic partner in the management and
according to the Algerian legislation and law, administrative decisions related
to the career path of employees cannot be taken at all without referring to the
equal member administrative committee and the commitment by its decisions,
as the institution is obligated to announce elections and appoint the
representative of the administration and referring to the committee in most
matters concerning to employees. The constant vigilance of this committee
over the interests of the health organisation’s workers has a great role in
achieving their satisfaction, which raises performance and thus increases the
quality of health care services provided to patients and reaches with it to
achieve the organisation’s strategic goals.

Key words : The equal member administrative committee , health organisation’s
workers , quality of health care services.


