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 مقدمة عامة 
 

 ب 
 

 مقدمة عامة:

كانت املستشفيات وما تزال أحد أهم وأكرب مكو�ت النظام الصحي اليت تقدم اخلدمة الصحية يف اجملتمعات املنظمة، وعليه حظي هذا 
موضوع على وجه اخلصوص إبهتمام متزايد من قبل املهتميني واملشتغلني للقطاع الصحي للمخططني الصحيني املزودين هبذه اخلدمات 

لعنصر البشري املكون له واخلدمات اإلستشفائية املقدمة ذات اجلودة عالية لإلدارة الصحية وإدارة املستشفيات واألداء واملمولني إضافة إىل ا
شهد قطاع اخلدمات الصحية والرعاية الطبية ابجلزائر بعض التطورات الكبرية حاصلة خالل السنوات القليلة املاضية حيث الوظيفي، كما 

 كبرية هلذا القطاع تزامنا مع التغريات والتطورات االقتصادية واالجتماعية  بشكل عام، ومع انفتاح االستثمارأصبحت الدولة تويل أمهية  
ساسي يف سبيل رفع مستوى اخلدمات الصحية اليت تقدمها أولة من طرف الدولة عامل ذاجلهود املب جنيب يف هذا اجملال أضحتالوطين واأل

ول الزال دون املستوى، إذ تعترب جودة اخلدمات ذجلهد املباء، إال ان جماالت االستفادة من هذا االقطاعات العامة واخلاصة على حد سو 
الصحية من أهم القضا� اليت تواجه املؤسسات الصحية، سواء كان ذلك على املستوى العاملي أو احمللي ، سواء كانت مؤسسات صغرية أو  

قعات الزبون ا على تلك املؤسسات مبا جيعلها هتتم بتقدمي خدمات صحية تتالئم مع تو كبرية، فهناك الكثري من العوامل اليت تفرض نفسه
 .حتياجته، ومعرفة املعايري اليت يعتمد عليها يف احلكم على جودة اخلدمات املقدمة إليه إ(املريض) وتليب 

 وعليه نتطرق لإلشكالية التالية:

 املؤسسات اإلستشفائية ؟ ما مدى أتثري جودة اخلدمات على األداء الوظيفي داخل

 وملعاجلة هذا التساؤل العام يتفرع عنه األسئلة الفرعية التالية:

 ماهية املؤسسات الصحية؟ -1
 ما هو اثر جودة اخلدمات الصحية داخل املؤسسات الصحية؟ -2
 ما هي انعكاسات األداء الوظيفي على املريض؟ -3

 الفرضيات 

 الفرضيات التالية: ولالجيابة على اإلشكالية املقدمة،  قمنا بوضع

 .جودة اخلدمات الصحية تنعكس يف األداء الوظيفي -1
 .أتثري جودة اخلدمات بصفة اجيابية على األداء الوظيفي ابالجيايب -2

 : أمهية الدراسة



 مقدمة عامة 
 

 ج 
 

اجملتمع واخلدمات تتجلى أمهية هذه الدراسة من أمهية اإلشكالية املطروحة ، وعلى الرغم من األمهية اليت حيتلها هذا القطاع بني أفراد 
الصحية املقدمة هلم، وكذا األداء الوظيفي وسبب مشولية أتثري خدماهتا على كافة أفراد اجملتمع، حيث هتدف إىل أخد احليطة واحلذر من 

 .االحنراف يف قطاع اخلدمات املقدمة للمريض من جهة والعامل وانعكاسها يف أدائه اخلدمايت من جهة أخرى

 املوضوع:أسباب إختيار 

 يرجع اختيار� هلذا املوضوع لعدة أسباب من بينها:

الوضع املتدين احلايل للخدمات الصحية املقدمة للمريض اجلزائري إذا ما قور� مبثله يف بعض الدول اليت تويل أمهية كبرية يف هذا  -
 القطاع.

مشاركة ولو ابلقليل يف سبيل النهوض به وتطويره الرغبة يف تنمية هذا القطاع ابعتبار� عضو اساسي واطار مستقبلي سامي لل - -
 وسهولة أداء العامل الوظيفي فيه.

أمهية املؤسسات الصحية ابلنسبة للمجتمع ، ملا هلا أتثري على العنصر البشري من جهة ، والتنمية االقتصادية واحملرك االساسي  -
 لعملية االنتاج من جهة أخرى.

 النطاق الزمين والنطاق املكاين:

 أجل معاجلة هذا املوضوع، مت حتديد اإلطارين الزماين واملكاين كالتايل:من 

"  املتخصصة يف األمراض العقلية  واملؤسسة االستشفائية بصفة عامة  ستشفائيةإن هذه الدراسة ختص املؤسسات اإل اإلطار املكاين:
 بصفة خاصة لوالية مستغامن

 زامنت مع فرتة توزيع االستبيان على املؤسسة الصحية مث زمن اسرتجاعه .فرتة الدراسة هذه ت 2021-2020االطار الزماين: 

 املنهج املستخدم يف الدراسة:

ملعاجلة هذا املوضوع، جودة اخلدمات الصحية فقد مت االعتماد على املنهج الوصفي الذي يصف هذه الظاهرة كما استعملنا املنهج 
واستعملنا املنهج االستنباطي االستداليل حملاولة تطبيق هذه القاعدة العامة على احلالة التحليلي إلعطاء شروحات لبعض املفاهيم 

 التطبيقية لوسيلة إلختبار الفرضيات، واستعملنا االستبيان كأداة إلجناز اجلانب التطبيقي.

 تقسيمات البحث:

بني األول نظري والثاين تطبيقي حيث تضمن اجلانب من أجل التحكم يف املوضوع متت معاجلة هذا البحث بتقسيمه إىل مقدمة عامة وجان
 األول فصلني، وجانب الثاين تطبيقي على فصل اثلث.



 مقدمة عامة 
 

 د 
 

اجلانب النظري تطرقنا يف الفصل األول لإلطار النظري واملفاهيمي وكذا املعارف املتعلقة ابملؤسسة الصحية ؛ حيث قسمناه فيما خيص 
ات داخل املؤسسة الصحية من حيث مجع املفاهيم األساسية والتعاريف املختلفة وخمتلف لثالث مباحث للفهم األكثر لظاهرة جودة اخلدم

 ،اخلصائص وتصنيفات املؤسسة الصحية

أما الفصل الثاين فيربز األداء الوظيفي وانعكاسه على جودة اخلدمات داخل املؤسسة الصحية وقسمناه هو األخري إىل ثالث مباحث 
مكو�ته ومن مث حمدداته ومؤشراته  مث انتقلنا ملعرفة امهيته ويف االخري للعوامل املؤثرة عليه اما املبحث الثاين فقد حبيث ارأتينا ملعرفة مفهومه و 

 خصصناه  ألسس تقييم األداء الوظيفي . 

 تعريفول لاألنا يف املبحث واجلانب التطبيقي احتوي الفصل الثالث واألخري والذي تضمن واقع املؤسسات الصحية اجلزائرية حيث تطرق
ة وكذا " حيث ذكر� نشأة املؤسسة يليها اهليكل التنظيمي للمؤسسلوالية مستغامن"املتخصصة يف األمراض العقليةاملؤسسة االستشفائية 

 خري خامتة عامة .ثاين حتليل نتائج استبيان ويف األوضحنا يف املبحث الأوظائف ومهام املؤسسة كما 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مفاهيم عامة حول اخلدمات الصحية: الفصل األول



 الفصل األول : مفاھیم عامة حول الخدمات الصحیة 
 

   2 
 

 متهيد:

إن جودة اخلدمات من أهم القضا� اليت هتتم هبا القيادة اإلدارية حاليا يف أية منشأة تسعى لرفع مستوى أدائها من  
الناحية اإلنتاجية واخلدمية هذه القضية أساسها األسلوب الذي تنتهجه اإلدارة يف بناء نظمها الداخلية ورسم سياساهتا 

ملنشآت اخلدمية تسعى دائما إىل حتسني جودة خدماهتا، وهتتم أساسا مبعرفة االسرتاتيجية، كما جند من جانب آخر أن ا
وقياس مستو�ت رضا العمالء وحماولة تقليل اآلاثر السلبية على تلك املستو�ت وبغض النظر عن نوعية املنشأة (صناعية 

دة وطريقة التصنيع أو العملية أو خدماتية) جند أن هناك هدفا مشرتكا بني تلك املنشآت وهو تقليص حجم التغري يف جو 
 اإلنتاجية، ويف الوقت نفسه، التأهب ملا ميكن أن حيدث من تغري يف جودة اخلدمات املقدمة،

تعد اخلدمات الصحية هدفا من أهداف التنمية االجتماعية واالقتصادية إذ تعترب الصحة حقا أساسيا جلميع األفراد 
ت الصحية املتطورة حملتاجيها مسؤولية أساسية للحكومات البد وأن والشعوب، وبذلك أصبحت عملية توفري اخلدما

توفرها  ملواطنيها،وحيتل هذا املوضوع يف اجملتمعات النامية مكانة أكثر متيزا حيث تؤكد سياسات هذه اجملتمعات على 
اكز الصحية وغريها ميثل املواطن ابعتباره هدفا ووسيلة.لذلك فإن اخلدمات الصحية املقدمة للمرضى يف املستشفيات واملر 

أحد أهداف الرعاية الطبيةـ، هذا إىل جانب أنه كلما حتقق الرضا لدى املريض  عن خدمات الطبيب أو التمريض أو 
اخلدمات الفندقية فإنه مؤشر على مدى جناح مقدمي اخلدمات (املستشفيات) يف العمل وفق قيم املرضى ومدى حتقيقها 

 لتوقعاهتم.

للجودة من أهم النظم العاملية اليت هتدف إىل حتسني جودة اخلدمات الصحية مما يعود ابلنفع على  إن نظام اإلعتماد
صحة املواطن واجملتمع ابإلضافة إىل بناء الثقة بني اجلهاز الصحي واملواطنني ومراعاة حقوق املرضى وضمان رضائهم عن 

ى تعترب من أهم املعايري اليت يركز عليها بر�مج اعتماد جودة اخلدمة الصحية، كما أن االلتزام مبعايري اآلمان سالمة للمرض
 اخلدمات الصحية.
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 املبحث األول: اجلانب النظري لإلدارة الصحية.

حظي موضوع اإلدارة الصحية وإدارة املستشفيات على وجه اخلصوص إبهتمام متزايد من قبل املهتمني واملشتغلني 
ومزودين هلذه اخلدمات وممولني إضافة إىل املنتفعني هبا، وأصبحت املستشفيات ابلقطاع الصحي من خمططني صحيني 

حمل تساؤل وانتقاد وشك حول قدرهتا على العمل بكفاءة وفاعلية وإزدادت القناعة أبن املشكلة احلقيقية اليت تواجه 
وضوع اإلدارة الصحية وإدارة املستشفيات مشكلة إدارية أكثر منها مشكلة امكا�ت وموارد، وقد منا هذا االهتمام مب

املستشفيات يف كثري من الدول املتقدمة منذ عشرات السنني وأصبح يدرس من خالل اجلامعات كتخصص إداري شأنه 
شأن التخصصات اإلدارية األخرى كما أصبحت اإلدارة الصحية مهنة معرتف هبا وذات أمهية كبرية شأ�ا شأن املهن 

ندسة واحملاماة. أما يف الدول العربية ورغم أمهية الدور الذي ميكن لإلدارة الصحية القيام به يف العريقة املعروفة كالطب واهل
جمال ختطيط وتقدمي خدمات الرعاية اإلستشفائية إبطار من الكفاءة والفاعلية فلم حتضي اإلدارة الصحية بعد ما تستحقه 

ظمتها الصحية ومستشفياهتا وأحيا� ما يساعد هؤالء األطباء من اإلهتمام إذ ال تزال تستند إىل الـأطباء مهمة إدارة أن
اإلداريون غري متخصصون يف اإلدارة الصحية مما حيد من فعالية األنظمة الصحية ومؤسساهتا ومن قدرهتا على توفري 

 خدمات ذات جودة عالية وبشكل حيافظ على مواردها الصحية احملدودة واملرتفعة التكلفة.

 اهيم حول اإلدارة الصحية.املطلب األول: مف

 تعريف اإلدارة الصحية: -1

لقد عرفت اجلمعية األمريكية للمستشفيات اإلدارة الصحية مبايلي: ختطيط وتنظيم وتوجيه ورقابة وتنسيق املوارد 
واإلجراءات والطرق اليت بواسطتها يتم تلبية احلاجات والطلبات على خدمات الرعاية الصحية والطبية وتوفري البيئة 

 1الصحية وذلك من خالل تقدمي خدمات الرعاية الصحية للمستهلكني كأفراد ومجاعات وللمجتمع ككل.

ورغم ما يالحظ من هذا التعريف أشياء مشرتكة لإلدارة الصحية مع التخصصات اإلدارية األخرى( وخاصة اإلدارة 
نبيه إىل اختالف أساسي وجوهري يف ميدان اخلدمية) من حيث الوظائف اإلدارية املعروفة للمدير إال أنه البد من الت

املمارسة والتطبيق اخلاصة ابلقطاع الصحي واليت تضع املدير الصحي امام حتد�ت وتعقيدات ال نظري هلا يف القطاعات 
 األخرى وهي كما يلي:

                                                            
 .30، ص2008، 1، مكتبة الجامعة إثراء للنشر والتوزیع،عمان، األردن، طإدارة المستشفیاتفرید توفیق نصیرات،  1
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املدير الصحي  حمدودية املوارد املتاحة وكلفتها العالية وابملقابل الطلب الكبري على هذه املوارد. مما يعين أن -1
 مطلوب منه دائما أن يقدم الكثري ابلقليل املتوفر لديه.

التوقعات العالية ملستهلكي اخلدمات الصحية فهو يتوقع املعجزات من الطب والنظام الصحي. كما إنه غري  -2
 راض بشكل عام عن جودة ما يستهلك وعن كلفة هذه اخلدمات.

من عدم رضى من جانب ممول اخلدمات الصحية سواء كان  التصاعد املستمر يف كلفة اخلدمة وما يصاحبه -3
 جهات حكومية أم جهات خاصة أم مؤسسات أتمني.

تذمر وعدم رضى من جانب مقدم اخلدمات الصحية وبشكل خاص األطباء واملمرضات فهناك عدم رضى  -4
لبا على بسبب ضغط العمل وز�دة الطلب وهناك عدم رضى عن ظروف العمل وتدين األجور. مما ينعكس س

 املعنو�ت.
االعتبارات اإلنسانية واألخالقية اإلجتماعية واملهنية واليت تضع قيود ومعوقات أمام الرتكيز على الكفاءة  -5

واإلعتبارات اإلقتصادية للخدمات الصحية. إن جممل هذه القيود تضع املدير الصحي يف وضع صعب، وخمتلف 
 لقطاعات األخرى. عن نظراءه يف املؤسسات األعمال والصناعة يف ا

كما تعرف اإلدارة الصحية أب�ا "املسؤولة عن حتديد حجم ونوع املرضى احلاليني واملرتقبني يف كل نوع من أنواع اخلدمات 
 1الصحية الوقائية والعالجية كنقطة انطالق يف إدارة نظم تقدمي اخلدمات الصحية.

جملتمع وختطيط وتنظيم املوارد املتاحة، للوفاء بتلك احلاجات مع وتعرف أيضا أب�ا "تقوم بعملية حتليل حلاجات املرضى وا
 2مراقبة املدخالت الصحية والسياسية واألنشطة، مع حتديد أولو�ت االستخدام إلشباع الغا�ت وحتقيق األهداف.

 حة اجلماعة.وتعين أيضا "عملية الفحص الشامل والتحليل والتقييم والوقاية من العناصر اليت هتدد صحة الفرد أو ص

 ويتضح من خالل هذه التعاريف أن هناك خصائص مميزة لإلدارة الصحية وهي: 

وجود جمموعة من الوظائف تتم على مستوى اإلدارة الصحية وهي حتليل وختطيط وتوظيف وتنسيق ورقابة  -
 األنشطة الطبية؛

 اإلدارة الصحية وسيلة للمواءمة بني موارد املؤسسة الصحية وحاجات املرضى؛ -

                                                            
 .157، ص2007، اإلسكندریة، مصر، 1"، الدار الجامعیة، طوالدواءإدارة المستشفیات وشركات األدویة"تكامل العالج فرید النجار،  1
 .43موضوع ومصدره نفسھما، ص 2
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 وجود أهداف تسعى اإلدارة الصحية لتحقيقها و�يت على رأسها إشباع حاجات املرضى واجملتمع. -

 أمهية اإلدارة الصحية: -2

تكتسي أمهية دور اإلدارة الصحية اجليدة يف إدارة النظام الصحي ومؤسساته يقول أحد الكتاب "إن اإلدارة الصحية 
يعين األداء السلس والكفؤ جلميع األجزاء "فاإلدارة اجليدة تربز اجليدة للمؤسسة هي مبثابة الصحة للجسم فكالمها 

األولو�ت وتوائم اخلدمة حسب االحتياجات املتغرية وتستخدم املوارد احملدودة فأقصى الكفاءة املمكنة وترفع مستوى 
 خدمات صحية اخلدمة ونوعيتها. وينهي الكاتب تعليقه على هذا املوضوع ابلقول إن اإلدارة الصحية اجليدة تعين

 جيدة والعكس صحيح.

 طبيعة اإلدارة الصحية: -3

تعترب فرعا متخصصا من العلوم اإلدارية والصحية املتميزة وهي علم تطبيقي اجتماعي، يضم مزيج من علوم إدارة 
علوم األعمال واإلدارة العامة والعلوم الطبية والصحة العامة والوابئيات والسياسات الصحية وعلم األنظمة الصحية و 

أخرى متخصصة يف اإلدارة الصحية كالبحوث الصحية أو األنظمة البحوث العلمية والتخطيط الصحي والثقافة 
 الصحية وتقومي الربامج الصحية.

إن اإلدارة الصحية شأ�ا شأن اإلدارة يف املؤسسات األخرى تقوم بتحديد األهداف وتنسيق النشاطات القوى 
 1طبية من أجل حتقيق األهداف املرجوة واملتوقعة يف املؤسسة الصحية.العاملة اإلدارية واملهنية وال

 

 

 

 

 

                                                            
 .34، ص 2017، 1مصطفى یوسف كافي، ، إدارة الخدمات الصحیة، دار حامد للنشر والتوزیع، األردن، عمان، ط 1
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 املطلب الثاين: خصائص اإلدارة الصحية.

مما الشك يف أن اإلدارة الصحية ينبع من خصوصية القطاع الصحي كأكرب وأعقد قطاع ابملقارنة مع القطاعات األخرى 
 املميزة للقطاع ما يلي: وخصوصية اخلدمة اإلستشفائية والصحية من اخلصائص

الطبيعة الفردية للخدمة الصحية مبعىن إنه البد من تكييف اخلدمة الصحية وختطيطها وتقدميها وفقا حلاجة كل  -1
فرد على حدة. فاخلدمة الصحية ال ميكن إخضاعها ملفهوم اإلنتاج الكبري ومن مث بيعها كم هو احلال يف السلع 

 املادية؛
ردية للخدمة الصحية جتعل العمل اليومي للمؤسسة الصحية خمتلف ومتشعب وابلتايل إن الطبيعة الشخصية والف -2

 غري خاضع إال للقليل من التنميط والقياس؛
 عن اجلزء األعظم من العمل يف املؤسسة الصحية يتم بواسطة اإلنسان وليس األلة؛ -3
من أكرب القطاع متهنا يف اجملتمع  الدرجة العالية من التمهن والتخصص يف القطاع الصحي إذ يعترب هذا القطاع -4

فإىل جانب األطباء كأكرب وأكثر العناصر العاملة يف املؤسسة الصحية متهنا وأكثرها علما وختصصا هنالك 
الصيادلة واملمرضات بتخصصاهتن املختلفة وأصحاب املهن الطبية املساندة وغريهم مما يعطي هؤالء املهنيني 

ة جتعل بقية الفئات األخرى املرتبطة برعاية املرضى مسؤولون أمامهم. مما وخاصة األطباء نفوذا وسلطة كبري 
يصعب معه إدارة وتنظيم هؤالء من خالل التشريعات واألنظمة الرمسية املعروفة يف املؤسسات األخرى ويؤدي إىل 

 اإلحتكاك واإلختالف مع اإلدارة.
لصحية داخل البلد الواحد. حيث ترتاوح هذه تعدد املؤسسات الصحية واجلهات اليت تقدم خدمات الرعاية ا -5

املؤسسات من مؤسسات الرعاية األولية كاملراكز الصحية الصغرية واملستوصفات إىل املستشفيات واملراكز الطبية 
الكبرية احلكم وما بني ذلك من مستشفيات عامة متخصصة تعود يف إدارهتا وملكيتها جلهات متعددة هذا 

الصحية األخرى املعنية بتقدمي خدمات الرعاية الصحية كمؤسسات الصحة العاملة ابإلضافة إىل املؤسسات 
وصحة البيئة والصحة الوقائية وغريها. إن هذا التعدد الكبري يف املؤسسات الصحية واجلهات املسؤولة عن تقدمي 

 .هذه اخلدمات يتطلب مداخل إدارية خمتلفة ومتعددة ال يوجد هلا مثيال يف القطاعات األخرى
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إن الطلب على اخلدمة الصحية واحلاجة هلا يزداد بز�دة درجة التطور احلضاري ألي جمتمع فكلما ازدادت درجة  -6
التحضر والتقدم زادت احلاجة للخدمة الصحية وابلتايل زاد عدد ونوع املؤسسات الصحية املطلوبة و�يت دور 

اإلحتياجات اليت تستجد وحتديد املزيج املطلوب من  اإلدارة الصحية يف إبراز األولو�ت وإعادة ترتيبها على ضوء
 اخلدمات الصحية بشكل مستمر.

عدم خضوع اخلدمة الصحية لقانون العرض والطلب فمن املعروف أن العرض يف القطاع الصحي يولد املزيد من  -7
دمة الطلب. والطلب على اخلدمات الصحية يبقى دائما أكثر من املعروض منها. كما أن الطلب على اخل

  1الصحية اليت حيتاجها وال يستطيع أتجيلها كما هو احلال يف اخلدمات األخرى.

 : مبادئ إدارة املؤسسات الصحية 

بداية البد من التأكيد على أن املبادئ اإلدارية األساسية يف إدارة مؤسسات الرعاية الصحية واملستشفيات عموما، هي 
شاط اإلنساين ، سواء داخل القطاع الصحي أو خارجه وهذه املبادئ هي كما نفس مبادئ املعروفة يف أي جمال إلدارة الن

 يلي:

التحليل والتقييم املوضوعي للمشاكل واملوارد املتاحة يف قطاع االستشفاء عموما ويف املؤسسة الصحية املعنية  -
 حتديدا؛

 حتديد وصياغة األهداف والسياسات واالسرتاتيجيات لتحقيق األهداف احملددة؛ -
م املوارد املتاحة للمؤسسة الصحية بفاعلية وبشكل حيقق التكامل بني العاملني والتكنولوجيا والوظائف تنظي -

 واألنشطة املختلفة؛
 ممارسة العملية اإلدارية مبا حيقق األهداف املخططة بفاعلية وكفاءة؛ -
 2التقييم املستمر لنتائج األعمال واألنشطة واملساءلة عن النتائج. -

 

 

 

                                                            
 .32فرید توفیق نصیرات، مصدر سبق ذكره، ص 1
 .45ذكره، ص مصطفى یوسف كافي، مصدر سبق  2
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 الثالث: تصنيف املؤسسات الصحية.املطلب 

 الفرع األول: تصنيف املؤسسات الصحية حسب اخلدمات الشخصية أو العامة.

 1تصنف خدمات الرعاية الصحية اليت تقدمها أغلب مؤسسات الرعاية الصحية يف العامل إىل نوعني مها: 

أو العالجية أو التأهيلية اليت تقدم الوقائية –: ويقصد هبا تلك اخلدمات الصحية اخلدمات الصحية الشخصية -1
للفرد من قبل الطبيب أو املآهلني للتشخيص والعالج والرعاية الشخصية. وتتضمن اخلدمات الصحية  

 الشخصية أنواع خمتلفة من اخلدمات نوجزها فيما يلي:
إيوائية خدمات الرعاية اخلارجية: وتعرف أب�ا اخلدمات الصحية اليت ال تشتمل على أي رعاية  -أ

للمستفيدين، ويقدم هذا النوع من اخلدمات عادة يف عيادات األطباء اخلاصة، أو التابعة للعيادات اخلارجية 
للمستشفى، أو يف قسم الطوارئ امللحق به، أو يف مراكز الرعاية الصحية األولية، أو يف العيادات اجملتمعة، 

 أو يف مراكز العالج الطيب.
يف املستشفيات: ويقصد هبا خدمات الرعاية الصحية اإليوائية أو اإلستشفائية خدمات الرعاية الداخلية  -ب

اليت تقدم للمرضى الذين تقتضي حالتهم الصحية اإلقامة يف املستشفيات العامة أو اخلصوصية، بقصد 
 التشخيص والعالج لفرتات ال تتجاوز ثالثني يوما.

 منطيي الرعاية السالف ذكرمها: الرعاية خدمات الرعاية طويلة األجل: وهي خدمات صحية جتمع بني -ت
ثالثني يوما.  -يف الغالب–اخلارجية واإليوائية، وتتجاوز مدة الرعاية اإليوائية يف هذا النوع من اخلدمات 

وأغلب املستفيدين من هذه اخلدمات هم األشخاص الذين يعانون من أشكال من اإلعاقة واألمراض 
 املزمنة. 

 :خدمات الصحية العامة -2
هي اخلدمات الصحية اليت تستهدف محاية صحة املواطنني واإلرتقاء هبا، وتتوىل الدولة عادة مسؤوليات تقدمي و 

هذه اخلدمات( متمثلة يف وزارة الصحة مبساعدة جهات حكومية أخرى)، وتشتمل هذه اخلدمات يف املقام 
 األول على األنشطة اآلتية:

                                                            
 .28-26، مصدر سبق ذكره، ص إدارة الرعایة الصحیةطالل بن عید األحمد،  1
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 ها؛مكافحة األمراض املعدية خاصة املتوطن من -1
مراقبة اجلوانب املهمة يف صحة البيئة، كسالمة اهلواء واملاء والغذاء، ومكافحة احلشرات والقوارض الضارة،   -2

 والتخلص من النفا�ت، ومعاجلة مياه الصرف الصحي؛
 اإلشراف املباشر على رعاية األمومة والطفولة، مع الرتكيز بصفة خاصة على برامج التحصني؛  -3
 ربية ذات الصلة مبيدان الصحة العامة؛القيام ابلفحوص املخ -4
توعية املواطنني وتبصريهم ابملشكالت الصحية السائدة وأبوجه االستفادة املثلى من اخلدمات الصحية  -5

 املتاحة؛
وضع التشريعات واللوائح التنظيمية والضوابط والسياسات واالسرتاتيجيات واخلطط اليت تكفل احلفاظ على  -6

 1 صحة املواطنني ورفاهيتهم.

 الفرع الثاين: تصنيف املؤسسات الصحية حسب املستوى.

من خالل هذا املعيار فإن املؤسسات الصحية متارس عملها بشكل متدرج ومكمل لبعضه البعض، وميكن التمييز بني 
 ثالثة أنواع من املؤسسات الصحية وفقا هلذا املعيار من التصنييف وهي:

 املؤسسات الصحية األولية: -1

يتمثل هذا النوع يف املراكز والوحدات الصحية اليت تنشر على نطاق واسع يف كل أحناء الدولة أو اإلقليم أو املدينة، 
سواء يف املناطق احلضرية أو الريفية، لتوفري اخلدمات الصحية جلميع السكان دون صعوبة أو متييز، وهذه املراكز 

كون مزودة مبختربات ولكن غري جمهزة أبسرة، وتقدم خدماهتا على والوحدات أقل كلفة من املستشفيات الرئيسية وت
نطاق واسع حيث ختدم أعداد من السكان قد تصل إىل أكثر من مخسني ألف نسمة، ويف الغالب ال تتوفر مجيع 

ص يف التخصصات الطبية الدقيقة يف هذه املراكز، خاصة يف الدول النامية، اليت تعاين من قلة األطباء خمتصني وابألخ
 املناطق النائية وتتمثل خدمات هذا النوع من املؤسسات يف: 

 
                                                            

 .107، ص2017، 1، دار حامد للنشر والتوزیع، األردن، عمان، طإدارة الخدمات الصحیةمصطفى یوسف كافي،  1
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 تنفيذ عمليات التطعيم املستمرة خاصة لألطفال؛ -أ
إجراء اإلسعافات األولية للمصابني يف احلوادث، ويف احلاالت املستعصية يتم إرسال املريض إىل  -ب

 املستشفيات الرئيسية؛
 طرية إىل املستشفيات الرئيسية؛معاجلة األمراض البسيطة وإحالة احلاالت اخل -ت
 إجراء العمليات الصغرى اليت ال حتتاج إىل تقنيات متطورة وخربة يف العمل. -ث
 مؤسسات الصحية املتوسطة: -2

يضم هذا النوع من املؤسسات املستشفيات الصغرية واليت تكون أكثر سعة من النوع السابق، حيث يتوفر فيها عدد 
رف العمليات والتخصصات الطبية، وينتشر هذا النوع من املؤسسات يف املدن اليت حمدود من االسرة و املختربات وغ

 يقل سكا�ا عن ألف نسمة.

 املؤسسات الصحية الرئيسية: -3

يتمثل هذا النوع من املؤسسات يف املستشفيات الرئيسية واليت ختدم كل سكان اإلقليمية أو الدولة، حيث تتوفر فيها  
ليت جند فيها كل التخصصات الدقيقة، وتتواجد فيها العيادات االستشارية اليت يعمل كل أنواع اخلدمات الصحية، وا

فيها متخصصون يف األمراض املختلفة، لذا حتتاج إىل مساحة كبرية من األرض وموزعة يف عدة أماكن ويف كل 
 1وهي على نوعني:   2م 10000االحوال ال تقل عن ( 

راض، وتضم عيادات متخصصة لكل نوع من األمراض، مثل : وهي مستشفيات لكل األممستشفيات عامة -أ
عيادة القلب وعيادة العيون واألمراض الباطنية أو األنف واألذن واحلنجرة أو العظام والكسور وغريه من 

 التخصصات.

:  هذا النوع يعد أكثر كفاءة من العامة ألنه يركز على نوع معني ويتم توفري كل مستشفيات ختصصية -ب
، مثل مستشفى األمراض الصدرية، أو مستشفى العيون أو مستشفى األمراض الباطنية أو القلب،  ما يتعلق به 

 كما توزيع املهام هبذه الطريقة يقلل من زمحة املراجعني الذي ينجم عنه خطر انتشار األمراض املعدية.

                                                            
، ص 2002ع ودار الثقافة للنشر والتوزیع، عمان، األردن، خلف حسین علي الدلیمي، التخطیط الحضري، أسس ومفاھیم، الدار العلمیة للنشر والتوزی 1

245 . 
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 الفرع الثالث: تصنيف املؤسسات الصحية حسب طبيعة اخلدمة والتخصصات.

 ملستشفيات وتقسيمها وفقا ملعايري عديدة ومن أكثر هذه املعايري قبوال وشيوعا:ميكن تصنيف ا

 حسب التخصصات الطبية:  -1
 املستشفى العام؛ -
 املستشفى التخصصي؛ -
 املستشفى احلكومي. -
 املستشفيات حسب رقعتها اجلغرافية: -2

أو أن تكون مستشفيات  فهي إما مستشفيات مركزية ووطنية تعمل يف عواصم الدول وتستقبل املواطنني عموما،
حملية متخصصة لسكان حمافظة أو إقليم أو قضاء أو مدينة، ويكون حجمها وسعتها عادة حمدودة تبعا لعدد 
السكان أو للمساحة اجلغرافية اليت ختدمها، وهناك مستشفيات صغرية تستحدث عادة يف املدن أو القرى النائية 

مؤقتة ريثما يتم حتويلهم ملستشفيات اكرب أو أكثر ختصصا.وتسمح للمرضى أن يرقدوا فيها لفرتة قصرية و   
 املستشفيات حسب أولوية أهدافها: -3

فهي إما مستشفيات عالجية ابلدرجة األوىل مع اهتمامها ببعض اخلدمات التثقيفية والوقائية، أو أن تكون 
حبثية وخمتربية مستشفيات تعليمية ختصص لتدريب طلبة كليات الطب والتمريض، أو أن تكون مستشفيات 

 لتطوير األدوية واختيارها أو لتطوير العمليات اجلراحية و:اخرتاع معداهتا وأجهزهتا.
املراكز الصحية:  هي أكثر املؤسسات الصحية انتشارا ونطاق اخلدمات اليت تقدمها واسع جدا، وتوفر اخلدمات  -

 بعضها خمتربات ولكنها ال تتوفر على أسرة العالجية األولية وحتال احلاالت الصعبة إىل املستشفيات، ويتوفر يف
 وغرفة عمليات، ابإلضافة إىل قلة أطباء االختصاص.

مراكز األمومة والطفولة: تقتصر مهمة تلك املراكز على رعاية شرحية واسعة من اجملتمع املتمثلة يف األمهات  -
 تم متابعة شؤو�م بشكل مستمر. واالطفال، حيث يتم توفري اللقاحات واألدوية املتعلقة ابلطفل و األم، وت

صحة البيئة: هذا النوع من اخلدمات الصحية حديث جدا ويوجد يف الدول املتقدمة وعدد حمدود من الدول  -
 النامية، وتتمثل هذه اخلدمات يف:
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 متابعة نظافة املدينة من النفا�ت وثلوث املياه واهلواء والرتبة, -
 طبيعة او من مواقع املفاعالت النووية،مراقبة االشعاعات النووية الصادرة من ال -
 مراقبة االشعاعات النووية الناجتة عن استخدام آسلحة معينة أو من النفا�ت النووية. -
 الصحة املدرسية : -4
 هي مؤسسات صحية تعين بطلبة املدارس وبكل مراحل دراستهم وتقومب.. -
 او اليت تنتشر يف الدولة،اتوفري اخلدمات الصحية االولية من لقاحات ضد االمراض املتوطنة  -
 اجراء فحوصات دورية، -
 ز�رة املدارس واالطالع على طبيعة االبنية واخلدماتومدى مطابقتها للشروط الصحية. -
املؤسسات الطبية العسكرية..تقتصر خدمات تلك املؤسسات على منتسيب القوات املسلحة،حيث يتم انشاء  -5

 رى متنقلة.وتتمثل مهمتهايف..مستشفيات حاصة ابجليش،ومراكز صحية اثيتة واخ
 تقدمي العالج يف االوقات االعتيادية، -
 اسعاف ومعاجلة املرضى اثناء احلروب، -
 متابعة شؤون املعاقني بسبب احلروب او االحداث العسكرية. -
 مراكز العالج ابلليزر.. -
وخاصة املتطورة منها نتيجة للتقدم العلمي والتكنولوجي يف جمال التقنيات الطبية،انشات الكثري من البلدان  -

 مراكز صحية تستخدم اسعة الليزر ملعاجلة بعض االمراض منها االورام السرطانية.
 احلجر الصحي: -6
يستخدم احلجر الصحي لعزل املصابني ابالمراض املعدية حفاظا على صحة اجملتمع،ويف االغلب تقام تلك  -

 ض من دولة الخرى عن طريق املسافرين.احملاجر عند مداخل احلدودبني دولة واخرى خشية انتقال االمرا
 
 

 املصحات العقلية: -7
يوجد يف كل دول العامل مصحات خاصة ابملصابني ابالمراض العقلية،حيث اتخد تلك املؤسسات على عاتقها  -

توفري العالجات االزمة والرعاية الكاملة هلم. ومايالحظ خبصوص هذا املعيار الثاين ، هو ان مؤسسات الرعاية 
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صنف بصورة هرمية حسب طبيعة اخلدمة ،نظرا لوجود العديد من االعتبارات اليت أوخذت يف ختطيط الصحية ت
 وتوزيع هذه املؤسسات ومنها االعتبارات التخطيطية والتصميمية وحىت البيئية.

 اخلدمات الصحية.املبحث الثاين: 

كنولوجيا إىل تعقيد عملية الرعاية الطبية واخلدمة أدت التطورات احلديثة يف العلوم الطبية والصحية والتقدم اهلائل يف الت
الصحية بشكل غري مسبوق وخاصة التطورات اليت حصلت خالل النصف الثاين من القرن املاضي فلم تعد الرعاية الطبية 
والصحية عملية بسيطة تقوم على عالقة مباشرة بني الطبيب واملريض بل أصبحت عملية تقوم على جهود فريق من 

ني الصحيني متعددي املعارف واالختصاصات والذين البد أن يعملوا معا بشكل متناغم ومتعاون ومتكامل وميكن املهني
 تعريف اخلدمات الصحية فما �يت.

 ماهية اخلدمات الصحية.املطلب االول: 

 تعريف اخلدمات الصحية:-1

لقد عرفت اجلمعية األمريكية للمستشفيات اإلدارة الصحية مبا يلي: ختطيط وتنظيم وتوجيه ورقابة وتنسيق املوارد 
واإلجراءات والطرق اليت بواسطتها يتم تلبية احلاجات والطلبات على خدمات الرعاية الصحية والطبية وتوفري البيئة 

 للمستهلكني كأفراد ومجاعات وللمجتمع ككل. الصحية وذلك من خالل تقدمي خدمات اخلدمة الصحية 

اليت يتم هبا حتويل املوارد أو  " اآللية اجملتمعية  " أب�ا   Mark FIELDمن وجهة نظر نظرية النظم فيعرفها 
 1املدخالت إىل املخرجات متخصصة، يف صورة خدمات صحية تستهدف مواجهة املشكالت الصحية يف اجملتمع.

 عبارة عن تنظيم مركب من مهن ذات درجة عالية من التخصص ومتعددة ومتشابكة".ويف تعريف آخر " هي 

كذلك ومن خالل منوذج " تقييم جودة الرعاية الصحية " للعامل األمريكي أفيديس دو�بيد�ن والذي له الفضل حملاولة 
حدات منتجة للرعاية قياس األداء يف املؤسسات الصحية خالل سنوات الستينات، املؤسسات الصحية عبارة عن و 

 الصحية واخلدمات وذلك من خالل ثالثة مستو�ت وهي:

                                                            
 .20، ص2004، معھد اإلدارة العامة، الریاض، المملكة العربیة السعودیة، إدارة الرعایة الصحیةطالل بن عاید األحمدي،  1
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وهي خمتلف الوسائل اليت تسمح للمؤسسة الصحية ابجناز مهمتها وتقدمي الرعاية املوارد أو املدخالت:   -
 ....الصحية للمرضى واملتمثلة يف : املوارد املالية، املوارد املادية، املوارد البشرية، أنظمة املعلومات

وهي الرعاية الصحية املقدمة للمرضى واليت ميكن النظر إليها من خالل األنشطة عمليات اخلدمات الصحية:  -
  التالية:

 اليت تستوجب وجود املريض/ املستفيد كاملعاجلة اجلراحية.أنشطة عيادية مباشرة:  •

 بية.املريض ويف غيابه كالتحاليل الط : اليت تقوم ألجلأنشطة عيادية غري مباشرة •

اليت ال ترتبط ابلرعاية الصحية ولكن تتعلق ابملؤسسة وتسمح للرعاية الصحية ابالجناز يف أنشطة غري عيادية:  •
 أفضل الشروط كصيانة التجهيزات، واألنشطة اإلدارية..

تتمثل يف خمتلف نتائج الرعاية الصحية على احلالة الصحية للمريض أو السكان كمعدل الوفيات النتائج:  -
 الشفاء، والرضى والراحة، كما تتمثل أيضا يف النتائج املالية واحملاسبية للمؤسسة الصحية.ومعدل 

فمن خالل التعاريف السابقة نستخلص أن املؤسسة الصحية تركيب اجتماعي إنساين، يتكون من مجلة من العناصر اليت 
 تتفاعل مع بعضها البعض ضمن بيئة متعددة املؤثرات بغية حتقيق أهداف معينة. 

 خدمات الصحة العامة: -أ

لشاملة واملصحات الصحية الشاملة وتركز هذه اخلدمات على صحة اجملتمع ككل من خالل محالت التحصني ا
وبرامج صحة البيئة مثل صحة املاء واهلواء والغذاء، وخدمات الصرف الصحي ومكافحة القوارض واحلشرات وتوفري 

 املسكن الصحي، والسالمة املهنية وغريها من اخلدمات ويتم تقدمي هذه اخلدمات من قبل جهات وهيئات متعددة.

 خدمات الصحة الشخصية: -ب

على صحة الفرد وتشمل خدمات تعزيز الصحة والوقاية من األمراض وخدمات تشخيص وعالج األمراض  وتركز
وخدمات التأهيل ويتم تقدمي هذه اخلدمات من قبل هيئات خمتلفة تشمل القطاع العام( احلكومي) والقطاع اخلاص 

ات والعيادات واملراكز الصحية واجلهات اخلريية التطوعية، وذلك من خالل مؤسسات صحية متعددة مثل املستشفي
 1وغريها ويشارك يف تقدمي هذه اخلدمات مهنيون وفنيون ذوي اختصاصات متعددة.

                                                            
 .54فرید توفیق نصیرات، مصدر سبق دكره، ص 1
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  أمهية خدمات الرعاية الصحية: -2

تعد اخلدمات الصحية أغلى أنواع اخلدمات تكلفة، حيث يبلغ حجم اإلنفاق العاملي على اخلدمات الصحية سنو� 
ية كبري أل�ا تتعلق بصحة الفرد واجملتمع، ومتثل إحدى معايري قياس مدى تقدم الشعوب يف تريليون دوالر، فهي ذات أمه

جمال العناية والرعاية الصحية، فالقطاع الصحي حيتل دورا مهما ألنه ذا عالقة حبياة اإلنسان بصورة مباشرة ويساهم يف 
ياة اليومية إيل مجلة من اخلدمات الصحية، للتأكد من رفاهية اجملتمع واستقراره، ألن اجلميع حيتاج بشكل أو آبخر يف احل

سالمة وخلو جسمه وحميطه من خمتلف امللواثت من جهة وعدم اإلصابة ابلعدوى واألمراض من جهة أخرى، وذلك من 
 خالل طرق الوقاية والعالج وغريها؛

السلس والكفؤ جلميع األجزاء،  إن اإلدارة الصحية اجليدة للمؤسسة هي مبثابة الصحة للجسم فكالمها يعين األداء
فاإلدارة اجليدة تربز األولو�ت وتالئم اخلدمة حسب االحتياجات املتغرية وتستخدم املوارد احملدودة أبقصى كفاءة ممكنة 

 وترفع مستوى اخلدمة ونوعيتها.

 املطلب الثاين:معايري تقدمي اخلدمات الصحية.

ار عدة معايري تتصل ابلتكلفة والكفاءة والفعالية والعدالة، وهذه املعايري يتطلب أداء اخلدمات الصحية أن يؤخذ يف اإلعتب
هي اليت حتدد إىل أي مستوى سيتم إنتاج وتقدمي اخلدمات الصحية، كما حتدد يف نفس الوقت من سيستفيد من تلك 

 1اخلدمات وأبي مستوى، وسيتم شرح كل معيار على حدة كالتايل:

 معيار التكلفة: -1

األحوال يرغب مستهلكي اخلدمات الصحية أن تكون تلك اخلدمات رخيصة، وأن تكون األسعار يف مجيع 
منخفضة، وحنن نفرض أنه ليس هناك شيء جماين متاما وجيب أن يكون هناك شخصا ما يدفع املقابل بصورة مباشرة 

ات وجتنب الفاقد، والتخلص من أو غري مباشرة، وهناك اهتمام متزايد من املديرين واألطباء والعمالء بتكلفة اخلدم
اخلدمات اليت ال تقدم منفعة ملن حيصلون عليها. ومع ذلك هناك حدودا دنيا أساسية جيب أال تنخفض مستو�ت 

 اخلدمة الصحية دو�ا.

 معيار الفعالية: -2

                                                            
 .36-31، ص ص 2000، الزقازیق، مصر، 2، مكتبة المدینة، طحیةاقتصادیات الخدمة الصطلعت الدمراش إبراھیم،  1
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كبري وإدارة أكثر إن الوضع احلايل يف متويل اخلدمات سواء من احلكومة أو غريها من املوارد املتاحة حيتاج إىل حتسني  
فعالية، ويظهر من التحليالت املختلفة أن األمر ال حيتاج إىل ز�دة اإلنفاق العام أو اخلاص على الرعاية الصحية 

 بقدر االحتياج إلدارة أفضل هلذا اإلنفاق، وقد حيتاج هذا األمر إىل العديد من اإلجراءات واليت ميكن عرضها:

 زنة يف املوازنة واإلنفاق واإلدارة للمؤسسات الصحية املختلفة؛قدر أكرب من الالمركزية يف املوا -
 ز�دة فعالية اإلنفاق وإمكانية مقدمي اخلدمة بناء على امتياز أدائهم؛ -
دور مركزي لوزارة الصحة لوضع معايري القياس واجلودة وتقدمي الرعاية الصحية األولية، وخطط املستقبل والبحث  -

 ائية بدقة؛العلمي ومجع املعلومات اإلحص
ز�دة املشاركة اجملتمعية بني القطاع العام واخلاص يف متويل وتقدمي اخلدمات املطلوبة ضمن اإلسرتاتيجية العامة  -

 للدولة.
 

 معيار الكفاءة: -3

عند تقدمي اخلدمات الصحية جيب أن حتقق تلك اخلدمات الكفاءة االقتصادية والفنية. فإن كان ابملستطاع حتقيق 
إبجراءات خمتلفة، فإنه ميكن استخدام أرخص هذه اإلجراءات مما ميكن من تقدمي خدمات أكثر بنفس نفس النتيجة 

التكلفة، أو إنفاق األموال بطريقة خمتلفة. وكذلك فإذا أمكن تقدمي خدمة على نفس املستوى من الكفاءة بطرق 
من التكلفة من حيث أن قياس الكفاءة خمتلفة فإنه ميكن اختيار الطريقة األرخص، ويالحظ أن الكفاءة مفهوم أعم 

يتطلب مقياس دقيقا للمنافع اليت يقدمها العالج. ولكن الز�دة يف عدد املرضى الذين يعاجلون دون حتمل تكاليف 
إضافية ال يعين ابلضرورة حتقيق كفاءة أكرب، أما إذا كان العالج أقل فعالية وكانت النتائج سيئة، ميكن أن تكون 

 ءة يف استخدامها للموارد.اخلدمة أقل كفا

 معيار العدالة: -4

العدالة ال تعين املساواة هنا، إذ أن املساواة تعين تلقي أنصبة متساوية من سلعة أو خدمة، بينما تعين العدالة مفهوما 
 ثالثة طرق لتعريف العدالة يف جمال اخلدمات الصحية وهي: Mooney"أوسع فقد قدم "

 تساوي احلالة الصحية احملققة؛ -
 تساوي استخدام اخلدمات الصحية؛ -
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 تساوي الوصول إىل اخلدمات الصحية. -

ومن الواضح أن هذه التعريفات ميكن أن تتناقض ألن معظم مناقشات العدالة تركز على العدالة األفقية، أي مبدأ 
ن األمهية العالج املتساوي للحاجات املتساوية. أما قضية العدالة الرأسية رغم صعوبتها فهي على نفس القدر م

ابلنسبة لعملية اختاذ القرار بشأن ختصيص املوارد، أل�ا تتعلق ابلقرار اخلاص بتقدمي عالج غري متساوي حلاجات غري 
متساوية. ومع ذلك فإن أحد املبادئ األساسية للخدمات الصحية العام وغريها من نظم اخلدمات الصحية يتمثل يف 

إليه، وليس على أساس توافر األموال، وأن العدالة جيب أن تكون أحد أنه جيب تقدمي العالج على أساس احلاجة 
 أهداف اخلدمة.

 معيار األمن الصحي: -5

يقصد به شعور املواطن أبن اخلدمات الصحية متوفرة بكفاءة وفعالية مبا يضمن له التخلص من املرض حال وقوعه، 
خدمات صحية فعالة، ولكن أن يشعر كذلك أبن وال يقتصر معيار األمان الصحي على جمرد شعور الفرد بتوافر 

 تكاليف تلك اخلدمات تكون يف مستوى قدرته على الدفع.

ويعين األمان الصحي كذلك أن يشعر املواطن أنه دائما حتت مظلة من الرعاية الصحية ال يعلم مىت سيحتاج إليها، 
مرضية جتعله يف حاجة هلذا الغطاء الصحي  ورمبا ال حيتاج إليها طوال حياته، ورمبا متر به ظروف أزمة صحية أو

الكامل، وحيدث ذلك يف حاالت احلوادث الطارئة أو يف حالة اإلصابة أبحد األمراض اخلطرية أو املزمنة، حبيث لو 
حاول الفرد مواجهتها مبفرده لن يستطيع نظرا لتكلفتها الباهظة، فيكون األمان الصحي املنقذ واملخلص من كل 

 ئ غري املتوقعة.الكروب والطوار 

 املطلب الثالث:خصائص اخلدمات الصحية.

اخلدمات الصحية هي واحدة من أهم وأبرز اخلدمات املنتجة واملقدمة أل�ا مرتبطة بصحة وسالمة أألفراد,فلها خصائص 
 مميزة هلا واليت ميكن إجيازها فيما يلي:

 هتم اإلجتماعية الثقافية ,التعليمية أو املادية؛اخلدمات الصحية تقدم لكل أفراد اجملتمع بغض النظر عن مستو� -

 اخلدمات الصحية هتدف إىل تقدمي منفعة عامة ملختلف األطراف املستفيدة منها أفراد ,هيئات وتنظيمات ......اخل؛ -
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 يشرتط يف اخلدمات الصحية درجة عالية من اجلودة أل�ا مرتبطة حبياة األفراد؛ -

ا مراقبة بشدة، حيث أ�ا ختضع للقوانني والتنظيمات الصادرة عن الدولة، وذلك فيما تتميز اخلدمات الصحية بكو� -
 يتعلق بطبيعة اخلدمات املقدمة وبكيفية تقدميها؛

 اخلدمات الصحية تتميز ابالستمرارية وعدم القابلية للتأجيل,وذلك على مدار اليوم ، األسبوع، الشهر، والسنة ؛ -

 ور الشخصي للمستفيد من أجل الفحص، التشخيص إجراء التحاليل واملعاجلة؛ اخلدمات الصحية تتطلب احلظ -

يتحدد مستوى جودة اخلدمات بدرجة أوىل من قبل املستفيد، أي املريض حيث أن درجة التوافق بني جودة اخلدمة  -
 1ومستوى إدراك املريض لتلك اجلودة يف اخلدمة هي احملدد ملستوى جودة اخلدمة الصحية. 

 هذه اخلصائص اليت تصبغ اخلدمات الصحة يف عمومها تتوافق إىل حد كبري من اجلوانب التالية: إن مثل

 املطابقة مع املواصفات؛  -

 املوائمة مع اإلستخدام؛-

 الدعم؛-

 التأثري النفسي.-

 املبحث الثالث: جودة اخلدمات الصحية

 نبدة اترخيية حول اجلودة 

بدأت نشأة اجلودة كنظام إداري يف الياابن مع بداية القرن العشرين، وخاصة عندما مت تطبيق مبادئها على املنشآت 
الصناعية الياابنية. وبعد جناح منقطع النظري، انتشرت هذه الفكرة وحاولت العديد من الدول الغربية تطبيقها على 

يكية من أوائل الدول اليت قامت بتطبيق فلسفة اجلودة على القطاع منشآهتم الصناعية. وكانت الوال�ت املتحدة األمر 
الصحي، ورغم ذلك ، فإننا عندما نلقي نظرة اترخيية سريعة سنجد أن االلتزام بتقومي وحتسني مستوى وجودة الرعاية 

بل امليالد وإىل قانون ق 2000الصحية له اتريخ عريق تشهد به السجالت التارخيية الطبية، إذ يرجع اتريخ اجلودة إىل عام 
                                                            

، جامعة منتوري قسنطینة، ص 2011، 7د.فھیمة بدیسي، "جودة الخدمات الصحیة، الخصائص، األبعاد والمؤشرات"، مجلة االقتصاد والمجتمع، العدد 1
 .141-140ص 
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حامورايب ملك اببل، حيث قانونه على أقدم قوائم عرفها اإلنسان تتعلق بتكاليف ورسوم اخلدمات املقدمة، وهبذا الشكل 
مجع هذا القانون بني اجلودة وتكلفة الرعاية الصحية كما مت إصدار جمموعة قوانني مشلت العقوابت اخلاصة ابألخطاء 

تحف "اللوفر" يف مدينة ابريس سيجد هناك لوحة ضخمة حتتوي على أقدم الئحة جزاءات حلاالت اجلراحية، والزائر مل
 1اإلمهال والقصور يف األداء.

ويف القرن اخلامس قبل امليالد احتوت كتب "ثوث" يف احلضارة املصرية القدمية على بعض معايري املمارسات الطبية، 
وأيضا يف القرن الرابع فبل امليالد وضع "أرسطو" قانو� يؤكد أنه يسمح حيث عد أي احنراف عن هذه املعايري جرمية. 

 2لألطباء بتغيري طريقتهم االعتيادية يف معاجلتهم للمرضى حني ال تتحسن حالة املريض بعد اليوم الرابع من بداية مرضه.

م أفضل ما ميكن أن يقدموه من ويف عصر اإلغريق طلب أبوقراط من تالميذه أن يقسموا ميينا على أن يقدموا إىل مرضاه
خدمة ورعاية صحية. كما انتشر يف دول أورواب استخدام ما يطلق عليه " قسم األطباء"، حيث يتعهد الطبيب أبن 
يصف الدواء والنظام العالجي الذي ينفع املرضى وال يستخدم أشياء قد تسبب ضررا هلم.ومن هذه البدا�ت استمدت 

 اليت حتكم نشاطات إدارة اجلودة وتطبيقاهتا. املفاهيم واملعايري احلالية

 املطلب االول: مفهوم جودة اخلدمات الصحية 

تعترب جودة الرعاية الصحية كمفهوم من أعقد املفاهيم سواء من حيث التعريف أو القياس ويعترب حتديد وتعريف دو�بدين 
 حماوالت تعريف ابجلودة وأدوات قياسها، ملكو�ت جودة الرعاية الطبية ومداخل قياسها جزءا ال يتجزأ من معظم

 أ/تعريف اجلودة: 

تعرف اهليئة األمريكية املشرتكة إلعتماد املنظمات الرعاية الصحية أب�ا " درجة اإللتزام ابملعايري احلالية واملتفق عليها 
  3خيص مشكلة طبية معينة".للمساعدة يف حتديد مستوى جيد من املمارسة ومعرفة النتائج املتوقعة خلدمة أو إجراء أو تش

ويعرفها: تنر وديتورو" اجلودة أب�ا "اسرتاتيجية عمل أساسية تسهم يف تقدمي سلع وخدمات ترضي بشكل كبري العمالء 
 يف الداخل واخلارج، وذلك من خالل تلبية توقعاهتم الضمنية والصرحية" 

                                                            
1 D.J.Fine and E.R.Mayer, Quality assurance in historical perspective, hospital and health services 
administration,nov/dec.1983,pp 95-121. 
2 W.H.Frazier and D.A.Brand,Quality assessment and the art of medicine: the anatomy of laceration care, medical 
cale, vol.17,no.5,may 1979, p480. 

 43،ص1998عید، إدارة الجودة الشاملة، مكتبة الملك فھد الوطنیة للنشر،الریاض،خالد بن سعد عبد العزیز بن س 3
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أو خدمة ما، اليت يقرن املستفيد هبا قيمة هذه الصفات  و يعرفها "جابلونسكي" اجلودة أب�ا "تلك الصفات املميزة ملنتج
ابجلودة، على سبيل املثال، قد ينظر العميل إىل الشكل اخلارجي للمنتج والتوقيت و احلجم و مقدار التكلفة ومصداقية 

  1املنتج وغريها من العوامل األخرى يف حتديد مفهوم اجلودة".

مداها لتشمل على " جودة العمل، وجودة اخلدمة، وجودة املعلومات والتشغيل، ويرى "ايشيكاوا" أن اجلودة قد يتسع 
جودة القسم والنظام، جودة الناس (املديرين التنفدين واملهندسني واملوظفني والعمال)، جودة الشركة، وجودة األهداف 

 2هداف املنشودة".وغريها، مما جيعل مراقبة اجلودة وأبعادها املتعددة من األدوات األساسية لتحقيق األ

 كما حدد " جوتشر وكويف " مفهوم اجلودة أبنه" تلبية احتياجات العمالء أبقل تكلفة ممكنة" .

ومن خالل تقريرهم عن الدراسة اليت قام هبا املعهد األمريكي للطب، فإن مفهوم اجلودة ينحصر يف "مدى الز�دة احملتملة 
 املقدمة لألفراد والسكان، اليت تكون متناسقة مع املعرفة املهنية احلالية. للنتائج الصحية املتوخاة من اخلدمات الصحية

ويشرح "دمينج" أن اجلودة ممكن حتقيقها عن طريق حتسني العملية، حبيث تسهم يف ز�دة متاثل خمرجات اإلنتاج وتقليل 
عمالة، وابلتايل ز�دة اإلنتاجية األخطار واإلزدواجية يف العمل، كما تسهم يف تقليل ضياع الوقت واملوارد وأوقات ال

 مبجهود أقل. 

ومن خالل استعراض هذه التعاريف ميكن القول: إنه من املالحظ أن تعريف اجلودة متعدد اجلوانب حبيث ال ميكن 
 حصره يف دائرة ضيقة، و�خذ أبعادا خمتلفة تشتمل على مفاهيم فنية وإدارية وسلوكية واجتماعية وإكلينيكية...إخل

م قام "جارفن" بتقسيم مفهوم اجلودة إىل مخسة مداخل تعكس، إىل حد كبري، تعاريف اجلودة من قبل 1988م ويف عا
 :3العلماء والكتاب املتخصصني، هذه املداخل اخلمسة هي

 املدخل املبين على أساس التفوق:  -1

إال أنه ليس هناك تعريف حمدد    ويقصد بذلك أنه رغم أن الفرد ميكن أن مييز بني اجلودة العالية واجلودة الرديئة،  
للجودة، كما أنه من الصعب تعريف جودة سلعة أو خدمة قبل أن يراها العميل أو املستفيد، على سبيل املثال، ال 

                                                            
1Joseph R.Jablonski, Implementing total quality management :An overview (sandiego, california :pfeiffer and 
company,1991), p 130.  
2K. Ishikawa,what is total quality control? The japenese way, translated by david lu (London: prentice- hall 
international, 1985), p 04.  

 .49-48خالد بن سعد عبد العزیز بن سعید، مصدر سبق ذكره، ص  3
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نستطيع أن نقول : إن طبيب جراحة القلب املفتوح (حممد مثال) طبيب ماهر أو يتمتع جبودة عالية يف مهاراته 
 بعد أن يقوم بعدد من العمليات اجلراحية الناجحة. اإلكلينيكية الذاتية إال 

 املدخل املبين على أساس املنتج: -2

حيدد هذا املدخل بعض العوامل أو اخلصائص اليت ميكن قياسها لتوضيح مستوى اجلودة العالية، على سبيل املثال، 
طيب بنظام عادي، لذا؛ فإن  توافر جهاز طيب بنظام الدجييتال قد يتم تقومي جودته على أنه أفضل من وجود جهاز

توافر خاصية الدجييتال يعد ميزة يف ذلك اجلهاز بغض النظر عن تكلفته أو مدى سهولة صيانته أومدى توافر قطع 
 الغيار أو مدى توافر عمالة مدربة على تشغيله.

 املدخل املبين على أساس املستفيد: -3

اجلودة، حيث يعتمد تعريف اجلودة على رضا العميل عن السلع يعد هذا املدخل من أهم املداخل اليت حتدد مفهوم 
أو اخلدمات املقدمة، وإىل أي مدى تليب هذه السلع واخلدمات رغبات العميل واحتياجاته وتوقعاته، وتتفق مبادئ 

 هذا املدخل مع مفاهيم اجلودة لعدد من العلماء منهم "دينمنج".

 املدخل املبين على أساس التصنيع: -4

هذا املدخل يتم تعريف اجلودة على أساس مطابقة السلع واخلدمات جملموعة من املتطلبات احملددة  ومن خالل
مسبقا، لذا؛ فإن العميل سيكون راضيا عندما تكون مكو�ت السلعة أو خصائص اخلدمة مطابقة للمتطلبات، ويف 

اخلدمة، وابلتايل سيؤثر سلبا على  حالة عدم املطابقة، فإن ذلك سيعكس نوعا من اخللل واالحنراف يف السلعة أو
 مستوى رضا العميل.

 املدخل املبين على أساس القيمة: -5

يرتبط تعريف اجلودة ابألسعار، حبيث تعرف اجلودة أب�ا درجة التفوق أبقل األسعار، وكذلك مدى مراقبة االحنرافات 
 أبقل التكاليف. وتتفق أفكار هذا املدخل مع فلسفة "إيشيكاوا".

سبق أن اجلودة هي احملور الرئيسي للعملية اإلنتاجية واهلدف احلافز، حبيث ميكن تطوير اخلدمات من هذا  يتبني مما
املنظور.فرمبا تبدو بعض السلع أو اخلدمات ذات جودة جيدة يف الوقت احلاضر، ولكن الزمن كفيل بتغيري النظرة من 
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س مكامن القوى والضعف يف املنتج، كما يتم خالل تطور أذواق الناس واستحداث مواصفات قياسية حديثة تعك
استمرار التغيري يف اجلودة من خالل ما تقوم األطراف املنافسة إببرازه، مما يدفع املنشآت إىل الدأب املستمر على 

 تطوير وحتسني جودة معروضاهتا.

رجة اليت تكون عندها من خالل التعاريف السابقة ميكن تلخيص تعريف اجلودة كما يلي: اجلودة هي عبارة عن الد
اخلدمات الصحية تزيد من احتمال احلصول على نتائج مرغوب فيها، ويف الوقت نفسه ، تؤدي إىل اخنفاض احتمال 

 احلصول على نتائج غري مرغوب فيها مع األخذ يف احلسبان درجة ومستوى املعرفة يف تلك الفرتة.

 ب/ أمهية إدارة اجلودة: 

تلفة ومتعددة داخليا وخارجيا، ومن بني هذه الضغوط ارتفاع تكاليف املعدات و إن للمنشآت الصحية ضغوطا خم
األجهزة الطبية، التوجه حنو فكرة التخصص الدقيق يف املمارسات الطبية مع قلة املتخصصني ، ز�دة الطلب على خمتلف 

هتمام بتلبية احتياجات العمالء أنواع اخلدمات الصحية احلديثة، وقد صاحب هذه الز�دة يف الطلب ز�دة أخرى يف اإل
وتوقعاهتم، وارتفاع حدة التنافس بني املنشآت الصحية املماثلة، وانتشار األخطاء الطبية، ز�دة نسبة الشكاوى القانونية 
ضد املستشفى بسبب سوء املمارسة الطبية واملسؤولية املتزايدة جتاه األفراد، وز�دة الوعي لدى املنتفعني ابخلدمة 

مهم املتزايد ابجلودة، وز�دة املطالبات لتحديد وتوضيح املسؤوليات املتعلقة إبنفاق االعتمادات املالية العامة وحتديد واهتما
اجلهات اليت ميكن أن تسأل يف هذا الشأن، وضعف التنسيق بني األقسام، وانعدام النظام اإلداري الفعال، وغياب املعايري 

ومي كفاءة وفعالية األداء اإلداري واإلكلينيكي على حد سواء، مجيع هذه الطلبات واملقاييس الصرحية واملوضوعية لتق
واملطالبات املتصاعدة شكلت زمخا وقوة دفع لصياغة وتطوير نظام يتأكد من خالله اجلمهور واملهتمون بصناعة الرعاية 

اجلودة وأن اإلعتمادات الصحية أن نظام الرعاية الصحية يقدم خدمات مناسبة للمرضى على مستوى مقبول من 
 واملخصصات املالية املتاحة تستخدم بكفاءة وفعالية عالية. 

 وتكمن هذه األمهية فيما يلي:

إن تطبيق نظام إدارة اجلودة يساعد املنشأة يف التعرف على جوانب اهلدر يف الوقت والطاقات الذهنية واملادية  -
 ومن مث التخلص منها؛

 اما حتفيز�، حيث مينح الصالحيات للعاملني وحيثهم على النجاح؛كما يعد نظام إدارة اجلودة نظ -
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هذا النظام يساعد املوظفني يف حتديد مفهوم اجلودة ووضع اإلجراءات اهلادفة إىل تلبية احتياجات العميل  -
 وإشباع رغباته مع التحسني املنتظم هلذه اإلجراءات؛

مستوى أدائها مقارنتا ابملنشأت األخرى، كما تساعد يعد احملك األساسى الذي من خالله تتعرف املنشأة على  -
 املنشأة يف التعرف على خطوات حتقيق النجاح بشكل منتظم ومستمر؛

تعاظم الدور الذي يقوم به القطاع االستشفائي اخلاص وحتوله من دور الشريك الفاعل للقطاع العام يف الوقت  -
 ستشفاء؛احلاضر إىل دور الر�دة والقيادة مستقبال لقطاع اال

التوجه الرمسي حنو اخلصخة وتشجيع االستثمار مما سيعطي القطاع االستشفائي اخلاص دفعا قو� حنو املزيد من  -
النمو واالستثمار يف هذا القطاع، ويسرع من حتويل هذا القطاع من دور الشريك الفاعل للقطاع العام إىل دور 

دمات االستشفائية، ومن املرجح أن تشهد املرحلة القادمة الكثري القيادة والر�دة يف جمال إنتاج وتقدمي ومتويل اخل
 من احلوافز والتشريعات املشجعة لالستثمار يف هذا القطاع؛

التصاعد املستمر لكلفة انتاج اخلدمات االستشفائية وابلنتيجة تصاعد السعر املدفوع لقاء هذه اخلدمات مما  -
تمام متزايد من قبل األطراف الدافعة هلذه الكلفة، وبشكل سيجعل موضوع ضبط اجلودة والتأكد منها حمل اه

خاص أرابب العمل، وصناديق وشركات التأمني، واجلهات احلكومية اليت قد تصبح مستقبال أحد أكرب املشرتين 
هلذه اخلدمات من القطاع اخلاص للتأكد من أ�م حيصلون على منافع تساوي على األقل السعر املدفوع لقاء 

ات، وال ميكن للمنتجني واإلداريني واملمولني هلذه اخلدمات إنكار حق هؤالء يف املطالبة خبدمات هذه اخلدم
 استشفائية جيدة؛

االنفراج السياسي الذي تشهده املنطقة وما نتج عنه من ختفيف القيود على حركة األفراد ورؤوس األموال عرب  -
كرب ابلضرورة منافسة أشد بني املستشفيات ليس فقط احلدود مما سيدفع ابجتاه خلق سوق إستشفائية إقليمية أ

 على املستوى الوطين بل على مستوى املنطقة؛
تنامي درجة وعي مستهلك اخلدمات الصحية وإدراكه حلقوقه وتزايد مستوى توقعه ملا ميكن خلدمات الرعاية  -

جني املتعددين لضمان املنفعة املرجوة من الطبية تقدميه، إضافة إىل قدرته املتزايدة على املفاضلة واالختيار بني املنت
 استهالكه خلدمات الرعاية الطبية واالستشفائية؛

إن اخللل واألخطاء يف جودة الرعاية الطبية غري مقبول وتتعدى آاثره الضرر املادي إىل الضرر اجلسدي والنفسي  -
 والبد من التطلع إىل ممارسة طبية خالية من العيوب؛
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فاظ على استمرار دليل عملي يثبت وجود عدد من الربامج املستمرة تشمل على آليات إقامة ودعم وتوثيق واحل -
فعالة الكتشاف املشكالت وحماولة إجياد حلول هلا، وكذلك التحري عن املشكالت اليت حيتمل أن تنشأ يف 

 املستقبل، اليت ميكن أن يكون هلا أتثري على نظام رعاية املرضى وعلى النتائج املرجوة منه.

 

 

 

 .املطلب الثاين: فوائد وأهداف جودة اخلدمات الصحية

توفر إدارة اجلودة فوائد ملموسة وغري ملموسة لكل من مقدمي اخلدمة واملستفيدين على حد سواء، ومن بني هذه الفوائد 
 1ما يلي:

 مستو�ت إنتاجية أحسن: -1

إن اهلدف من إدارة اجلودة هو حتسني جودة الرعاية الطبية واخلدمات األخرى اليت يوفرها املستشفى، وكذلك 
االستخدام السليم للموارد املالية واالستفادة من النظم احلديثة يف اجملال الطيب، وتقليصض نفقات الرعاية الصحية، 

ال من الرتكيز على كمية اإلنتاج حىت تصل إىل املستوى األمثل وتشجيع اإلدارة على تقوميجودة اإلنتاجية وكميتها، بد
املتوافق مع أهداف املستشفى ومعايريه عن طريق التقومي واملتابعة املوضوعية املنهجية للجودة ومدى مالءمة الرعاية 

من مشكالت. املقدمة والبحث الدائم عن الفرص اليت ميكن من خالهلا حتسني مستوى الرعاية وحل ما يتم اكتشافه 
وبناءا على ذلك، يعمل مثل هذا النظام على إجياد واستخدام آليات فعالة ملراجعة وتقومي نظام الرعاية الصحية 
ونتائجه واجلوانب والعمليات اليت تؤثر على الرعاية، إضافةإىل اقرتاح اإلجراءات التصحيحية املناسبة اليت ينبغي 

ائج وحمصالت �ائية. ولن يتم إجناز ذلك كله إال بتضافر وتنسيق جهود اختادها بشأن ما يتم التوصل إليه من نت
اإلدارة واهليئة الطبية وهيئة التمريض واألجهزة املساعدة وأقسام املستشفى كافة. ويركز نظام إدارة اجلودة على توفري 

اطر، وتقوم اإلدارة بصورة جمموعة من املبادئ التوجيهية والقواعد اإلرشادية املتعلقة بضمان اجلودة وإدارة املخ

                                                            
1 Roger TUNKS, Fast trackto quality (new york: Mcgraw-hill book company,1992), p17-19. 
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موضوعية بتقومي جودة ومدى مناسبة خدمات الرعاية الصحية املقدمة للمرضى من اجل ضمان احلفاظ على مستوى 
 عال من جودة اخلدمات على مستوى مجيع إدارات وأقسام املستشفى.

يف املنشأة، وبغض النظر عما إذا كان  وتعمل إدارة اجلودة على ز�دة اإلنتاج والثقة وااللتزام من قبل مجيع املستو�ت
أحد أهداف املنشأة هو الربح، إال أن على اإلدارة العليا السعي لتحقيق الربح املعقول أو على األقل تغطية 
التكاليف، وذلك من أجل استمرار املنشأة يف السوق التنافسية، إن املنشأة اليت تطبق نظام اجلودة الشاملة تسعى إىل 

ألخطاء واخنفاظ تكرار العمل وتقليل الوقت واجلهد الضائع وتقليص تكلفة املخزون، اليت قد تفسر من التقليل من ا
الناحية املالية على أ�ا أرابح مباشرة أو غري مباشرة للمنشأة وعند ز�دة األرابح ميكن توزيعها على املسهمني أو 

لنهائية تكمن يف حصول املنشأة على مستو�ت إنتاجية ميكن استخدامها لتوسيع جمال اإلنتاج واخلدمة. إن احملصلة ا
 أحسن من الناحية اإلدارية واملالية واإلكلينيكية.

 الرضا املتزايد للعميل: -2

من املعروف أن األهداف األساسية إلدارة اجلودة تقدمي خدمة أفضل للعميل تتناسب مع متطلباته وتوقعاته. لذا، 
يف النهاية رضا العميلن وحتوز املنشآت على رضا العميل من خالل اجلهود  فإن نتيجة عمليات حتسني اجلودة تكون

املتماسكة اليت يبذهلا كل فرد لكسب رضا العمالء، وميكن ترمجة تضافر جهود املوظفني وإخالصهم يف العمل إىل 
ء الذين جيدون اخلدمة ز�دة الثقة من قبل العمالء عندما يرون حتقيق رغباهتم فيما يتعلق جبودة اخلدمات. إن العمال

واملنتجات مبستوى جودة عالية سوف يكررون ز�رهتم، وكذلك حيسنون مسعة املنشأة إدار� وإكلينيكيا يف البيئة 
احمليطة هبم، مما يسهم يف ز�دة فعالية تسويق خدمات املنشأة، عالوة على أن مثل هؤالء العمالء سيتغاضون عن 

 ، واليت يتوقع حدوثها يف أغلب اجملاالت.األخطاء اليت يتعرض هلا كل إنسان

إن نظام إدارة اجلودة يسعى دائما إىل طمأنة اجملتمع الذي خيدمه هذا املستشفى على أن الرعاية املقدمة هي أفضل 
ما ميكن تقدميه يف ظل املوارد املتاحة للمستشفى، وذلك من خالل إجياد بر�مج منسق يغطي مجيع إدارات وأقسام 

شفى ويعمل على استمرار حتسني ووجود رعاية صحية جيدة، هذه الربامج ستساعد يف حتسني مسعة ونظم املست
ومكانة املنشأة، وهنا فإنه من الضروري توضيح الفرق بني مسعة املنشأة ومكانتها. فالسمعة تشري إىل ما ينقله 

 اآلخرون عن املنشأة، أما مكانة املنشأة فتنعكس يف كيفية رؤية العميل هلا.

 حتسني معنو�ت املوظف: -3
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هناك جانب أساسي يف إدارة اجلودة يتمثل يف مشاركة املوظف يف صنع القرار املتعلق ابلعمل، حيث يتم تشجيع 
املوظفني على املشاركة يف املعلومات واملعارف وإقرتاح احللول املناسبة للمشكالت، مما يساعد على انطالق الطاقة 

ملوظف، حيث يكون لديه شعور كبري يف حتسني مركز املنشأة. إضافة إىل أن معظمهم الفنية اخلالقة الكامنة لدى ا
يرى أن إدارة اجلودة توفر هلم فرصا فعليا إلجراء التحسينات على خمتلف جماالت أعماهلم. إن تشجيع املوظف على 

ويرفع معنو�ته. كما أنه املشاركة الفعالة يف حتديد مشكالت العمل والتغلب عليها يؤدي إىل ز�دة رضا املوظف 
عندما يصبح املوظفون شركاء يف إدارة اجلودة فإن اإلنتاجية تزيد بصورة أكرب. ومن هذا املنطلق ميكن القول: إن إدارة 
اجلودة ليست جمموعة من الربامج فحسب، بل هي نظام إداري متكامل، وميكن تطبيق كثري من األدوات اليت قامت 

صورة فعالة على املنشأة، يف حني ال ميكن جين الفوائد كاملة دون إحداث تغيري يف آراء إدارة اجلودة بتطويرها ب
وتوجيهات املوظفني جتاه أمهية اجلودة النوعية، وكذلك إحداث تغيري يف أوضاع التشغيل اليومية وأولو�ته. ويشكل 

فة إىل ما تتطلبه من التزام طويل األجل تطبيق إدارة اجلودة على مجيع أقسام املنشأة العنصر األكرب يف جناحها، إضا
 من قبل مجيع منسويب املنشأة. 

 أما فيما خيص األهداف فتتمثل فيما يلي:

 ضمان الصحة البدنية والنفسية للمستفيدين؛ -
تقدمي خدمة صحية ذات جودة مميزة من شأ�ا حتقيق رضي املستفيد (املريض) وز�دة والؤه للمنظمة الصحية  -

 فيما بعد وسيلة إعالمية فاعلة لتلك املنظمة الصحية؛والذي سيصبح 
تعد معرفة آراء وانطباعات املستفيدين املرضى وقياس مستوى رضاهم عن اخلدمات الصحية وسيلة مهمة يف  -

 جمال البحوث اإلدارية والتخطيط للرعاية الصحية ووضع السياسات املتعلقة هبا؛
 ن من اخلدمة الصحية و مقدميها؛تطوير وحتسني قنوات االتصال بني املستفيدي -
 متكني املنظمات الصحية من أتدية مهامها بكفاءة وفاعلية؛ -
حتقيق مستو�ت إنتاجية افضل, إذ يعد الوصول إىل املستوى املطلوب من الرعاية الصحية املقدمة إىل  -

 املستفيدين( املرضى) اهلدف األساسي من تطبيق اجلودة؛
يم أساسية إلدارة اجلودة البد من توفرها يف أي منظمة صحية تعمل على كسب رضى املستفيد إذ أن هناك ق -

 حتسني اجلودة وتسعى لتطبيق نظم اجلودة وابلتايل تطوير آداء العمل وابلنهاية كسب رضى املستفيد ؛
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 حتسني معنو�ت العاملني ,إذ أن املنظمة الصحية اخلاصة هي اليت ميكن هلا تعزيز الثقة لدى العاملني لديها -
وجعلهم يشعرون أب�م أعضاء يتمتعون ابلفاعلية مما يؤدي إىل حتسني معنو�هتم وابلتايل احلصول على أفضل 

  النتائج.

 

 

 

 .املطلب الثالث: مداخل قياس جودة اخلدمات الصحية ومتطلبات تقييمها

 .الفرع األول: مداخل قياس جودة اخلدمات الصحية

جودة اخلدمات الصحية وهي املدخل اهليكلي ومدخل العملية ومدخل النتيجة حدد  دو�بدين ثالثة مداخل لقياس 
 1النهائية كما اعرتف أبمهية رضا املرضى كمقياس للجودة.

 املدخل اهليكلية:  -1

ويتضمن استعمال مقاييس هيكلية تعود إىل اخلصائص الثابتة للمؤسسة الصحية مثل عدد الوفيات، ومؤهالت 
 ية الطبية، واألجهزة واملعدات والتسهيالت املتوفرة، وأسلوب تنظيمها وإدارهتا.منتجي ومقدمي خدمات الرعا

ويعترب مدخل القياس هذا جذااب وميسرا لإلداريني بسبب سهولة توفري املعلومات املطلوبة للتقييم من سجالت 
إذا كان هيكل املؤسسة أو من خالل املالحظة البسيطة، ويستند مدخل القياس هذا على افرتاض أساسي وهو (

الرعاية الصحية جيدا فإن العمليات املالئمة سوف تتبع اهليكل، كما إن النتائج ستكون جيدة) وهذا ليس ابلضرورة 
صحيحا ورغم إن االعتماد على املقاييس اهليكلية ال يضمن جودة العمليات والنتائج فال بد من توفر مستوى ما من 

 مليات جيدة.اخلصائص اهليكلية إذا ما أرد� حدوث ع

 مدخل العملية: -2

                                                            
 389، ص 2008، 1، مكتبة الجامعة إثراء للنشر والتوزیع،عمان، األردن، طإدارة المستشفیاتفرید توفیق نصیرات،  1
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ويشري هذا املدخل  كما عرفه دو�بدين إىل األنشطة واخلدمات اليت مت تقدميها للمريض أو ما يسميه ديقاندت 
حمتوى الرعاية كعملية، ويتضمن ذلك تسلسل األنشطة وتنسيقها وقد طور بروك ووليمز وديفس هذا املفهوم وفصلوا 

 ملهارات املرتبطة ابلشخصية يف التعامل والتفاعل مع املرضى أو ما يسمى فن الرعاية.بني النواحي الفنية للرعاية وا

ويعترب هذا املدخل لقياس اجلودة من مداخيل األكثر استعماال لسهولة حتديد املقاييس العملية ابملقارنة مع املقاييس 
النتيجة النهائية حيث يعتمد هذا املدخل على البيا�ت املدونة يف السجالت الطبية للمرضى، ويقوم هذا املدخل 

ا تشكل الرعاية الصحية اجليدة، ومن مث مقارنتها مع األنشطة على حتديد قائمة مسبقة ابلعناصر اليت يعتقد أ�
العملية اليت مت القيام هبا أثناء رعاية املرضى كما هي موثقة يف السجالت الطبية للمرضى. واالفرتاض األساسي الذي 

دة). ويؤخذ يقوم عليه هذا املدخل هو (إذا كانت العمليات صحيحة فيتوقع أن تكون النتائج النهائية للرعاية جي
على هذا املدخل استعماله ملا يسمى القائمة احملددة لألنشطة واإلجراءات اليت تشكل الرعاية اجليدة دون األخذ 
ابالعتبار شدة املرض ونتائج الفحوصات املخربية والتشخيصية األخرى، ووجود أو غياب األعراض املرضية، وابلتايل 

الئمة لقياس عملية الرعاية، كما أن الدراسات و األحباث اليت أشارت إىل فإن هذا املدخل قد ال يعترب الوسيلة امل
 وجود عالقة قوية بني عملية الرعاية والنتائج النهائية للرعاية هي قليلة جدا. 

 مدخل النتيجة النهائية: -3

و اجملتمعي اآلن حيث تعكس النتائج النهائية للرعاية الطبية التغريات الصافية اليت حتدث للمستوى الصحي الفردي أ
ومستقبال كنتيجة خلدمات الرعاية الصحية الطبية. وهذه املقاييس هلا جاذبية بسبب الصدق الظاهري هلا. وحقيقة 
االمر أن هنالك عوامل كثرية تؤثر على املستوى الصحي جبانب الرعاية الصحية كعوامل البيئة والوراثة والقيم 

من مقاييس املخرجات وهي مؤشرات الوضع الصحي العام ومؤشرات والسلوك. ويستعمل هذا املدخل جمموعتني 
الوضع الصحي اخلاص مبرض حمدد. ومن األمثلة على اجملموعة األوىل من املقاييس حتسن األداء اجلسدي املادي 

يس للشخص، واألداء العاطفي واألداء االجتماعي. ومواقف املرضى والتغري يف السلوك املرتبط ابلصحة، وهذه املقاي
 ميكن أن ترتكز على إدراك الشخص (املريض) ملستوى صحته أو على الرأي املهين ( األطباء).

 مدخل رضا املرضى لقياس اجلودة: -4
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هنالك الكثري من الدراسات واألحباث اليت تناولت تقومي اجلودة ابستعمال مقياس رضا املريض حيث ميكن هلذا املقياس 
والعمليات واألنشطة وهيكلية الرعاية معا ويندرج حتت هذا املدخل معظم دراسات أن يعكس النتيجة النهائية للرعاية 

 وأحباث تسويق اخلدمات الصحية حيث ركزت على الرضا املدرك من قبل املرضى حول ما يقدم هلم من خدمات.

 الفرع الثاين: متطلبات نظام تقييم اخلدمات الصحية.

ات عدد من املتطلبات الدقيقة للنظام املقبول لتقومي الرعاية الطبية أو اخلدمة تقرتح اجلمعية األمريكية العتماد املستشفي
 الصحية يف املستشفيات وهذه املتطلبات هي: 

 جيب أن يكون النظام هادفا وموضوعيا واثبتا وهنا البد من وضع معايري مناسبة كوسائل للقياس عليها؛ -1
وقت الطبيب وهنا البد من استخدام غري األطباء  جيب أن يكون نظام التقومي كفؤ وخاصة من حيث توفري -2

 للمهام اليت تستهلك وقتا كبريا وال تتطلب تقوميا أو حكما إكلينيكيا؛
 جيب أن يكون التقومي موثقا حبيث يتم تدوين كل القرارات اهلامة كتابة وتوقيعها من قبل الطبيب املسؤول؛ -3
وعلى ذلك البد من إخضاع كافة املعايري اإلكلينيكية أن يكون التقومي صحيحا من الناحية اإلكلينيكيا،  -4

 املستعملة للتربير الطيب أو جيب أن تكون مربرة؛
جيب أن يكون النظام مر� حبيث يسمح بقدر من االختالف واالحنراف عن املعايري إذا ما توفر السبب اجليد  -5

 واملدون يف امللف الطيب.
فالبد من ان يسفر التقومي عن إجراء منطقي يتناسب مع جيب أن ينتج التقومي عن إجراء تصحيحي ما،  -6

االحنراف سواء كان ذلك اإلجراء بر�مج تعليمي وتدرييب، إبشراف مباشر على الطبيب، تعديل السياسة الطبية، 
 إيقاع اجلزاء والعقوابت وما إىل غري ذلك من إجراءات تصحيحية.

 

 الفرع الثالث: اجلودة يف املنظمات الصحية.

يتمثل نظام اجلودة يف املنظمات الصحية يف رؤية ورسالة املستشفى، حبيث من خالل نشر وترسيخ ثقافة اجلودة وإدارة 
املخاطر يف املستشفى، وإرساء قواعد السالمة العامة وسالمة املريض وخدمة الزابئن، وخلق لغة مشرتكة هتدف إىل تقدمي 
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ألداء الطيب والتمريضي والتقين واخلدمايت من خالل رؤية اسرتاتيجية شاملة، اجلودة الشاملة واإلرتقاء إىل أفضل درجات ا
 1والتمييز يف تطبيق معايري اجلودة احمللية والعاملية.

أما الرسالة فهي العمل جبهد للوصول إىل حتقيق اجلودة الشاملة يف عملكم كهدف اسرتاتيجي والرتكيز على املريض وتلبية 
. 9001ق سياسة اجلودة يف جمال اإلنتاجية والتقدميات واخلدمات الطبية وفق معايري األيزو حاجياته والعمل على تطبي

والعمل على شرح هذه السياسة والتأكد من حسن استيعاهبا وتطبيقها وتطورها يف كافة دوائر ومصاحل وأقسام ووحدات 
 املستشفى.

ددة واملتكاملة اليت يقوم بضما�ا املستشفى، ونذكر وتربز رؤية ورسالة املستشفى من جانب النشاطات العديدة واملتع
 منها:

تطوير األداء وسالمة املريض واحرتام حقوقه وضرورة إبالغ املريض ابملعلومات الالزمة، وهذه كلها هتدف إىل  -
تقدمي أفضل عناية لتحقيق رضى املريض ومرافقيه، وهي من أهم مبادئ إدارة اجلودة الشاملة اليت تركز على 

 يل أو الزبون، وهو املريض الذي �خذ هذه الصفة يف املستشفى؛العم
 تطبيق سياسة اجلودة وإدارة املخاطر يف كافة أرجاء املستشفى؛ -
 إدارة ومتابعة خطة السالمة العامة وإدارة املخاطر داخل املستشفى؛ -
 تسجيل وإدارة ومتابعة احلوادث الشخصية بشكل مباشر؛ -
 الشكاوى واالقرتاحات املقدمة؛إدارة وتقييم املريض ومتابعة  -
 متابعة استمارات تقييم املريض؛ -
 مراقبة امللفات واحملافظة على نظام اجلودة حسب املعايري احمللية والعاملية. -

 

 املطلب الرابع: أبعاد جودة اخلدمات الصحية.

ذلك على مخسة أبعاد إن املرضى يعتمدون يف تقييمهم للخدمة الصحية على مستوى أو درجة جودهتا معتمدين يف 
 1أساسية:

                                                            
 .164، ص2012، 1، دار الثقافة للنشر والتوزیع،عمان، االردن، طاإلدارة الصحیة وفق نظام الجودة الشاملةنور الدین حاروش،  1



 الفصل األول : مفاھیم عامة حول الخدمات الصحیة 
 

  31 
 

اإلعتمادية: تشري االعتمادية إىل قدرة مقدم اخلدمة يف صفة الطبيب على إجناز أو أداء اخلدمة املوعودة  -1
بشكل دقيق يعتمد عليه، ولتفهم االعتمادية جيب الرتكيز على جمموعة من خصائص اخلدمة تتصل بكيفية 

عن مقياس املنتج أو اخلدمة على أداء الوظيفة املطلوبة منه أدائه لوظيفته خالل االستعمال، فهي عبارة 
 كأمهية نسبية؛   % 32بنجاح يف ظروف االستعمال العادية وملدة حمددة ميثل هذا البعد 

 اإلستجابة: اإلستجابة تعين القدرة مقدم اخلدمة وسرعة إستجابته ابلرد على طلبات  -2
املستفيدين وإستفساراهتم،كما تعين اإلستجابة يف جمال اخلدمات الصحية مدى قدرة ورغبة وإستعداد مقدم 
 اخلدمة بشكل دائم يف تقدمي اخلدمة للمستفيدين عند إحتياجتهم هلا.  
، فاإلستجابة يف جمال اخلدمات الصحية تشمل املتغريات اآلتية: السرعة يف تقدمي اخلدمات الصحية املطلوبة

اإلستجابة الفورية لإلحتياجات املريض،اإلستعداد الدائم للعاملني للتعاون مع املريض، الرد الفوري على 
 اإلستفسارات و الشكاوى ......اخل؛

% 22ميثل هذا البعد  كأمهية نسبية يف اجلودة.    

لون من معرفة و الضمان (التأكيد):قد أطلق عليه تسمية التأكيد ويقصد هبا السمات اليت يتسم هبا العام -3
كأمهية نسبية يف اجلودة، ومن معايري تقييم جودة   % 19قدرة و ثقة  يف تقدمي اخلدمة و ميثل هذا البعد 

اخلدمة الصحية مبوجب هذا البعد األيت: مسعة و مكانة املستشفى عالية املعرفة و املهارة املتميزة لآلطباء 
 واملالك التمريضي، الصفات الشخصية للعاملني؛

لموسية: تشري امللموسية إىل املعدات املادية والبشرية ومواد ومعدات اإلتصال، إضافة إىل اجلوانب املتعلقة امل -4
مبلموسية اخلدمة كاملباين وتقنية املعلومات واالتصاالت املستخدمة فيه، والتجهيزات الالزمة لتقدمي اخلدمة 

نسبية، ومن معايري تقييم هذا البعد: األدوات كأمهية   % 11واملظهر اخلارجي للعاملني، ميثل هذا البعد 
املستخدمة يف التشخيص والعالج، املظهر اخلارجي ملقدمي اخلدمة، أماكن االنتظار واالستقبال املناسبة، 
استعمال األدوات النظيفة واإلجراءات القياسية يف التسهيالت وأخريا الوصفة الطبية اليت ينبغي أن تكون 

 رضى؛سهلة الفهم من قبل امل
التعاطف ( الفورية): يشري التعاطف إىل درجة العناية ابملستفيد ورعايته بشكل خاص واإلهتمام مبشاكله  -5

والعمل على إجياد حلول هلا بطرق إنسانية راقية ويشمل هذا البعد على خصائص مثل: مدى  توفري اخلدمة 

                                                                                                                                                                                                     
لجزائریة"، رسالة تخرج لنیل شھادة ماجستیر في العلوم االقتصادیة تخصص تسویق عائشة عتیق، "جودة الخدمات الصحیة في المؤسسات العمومیة ا 1

 .94-91، ص ص 2012دولي، جامعة أبو بكر بلقاید تلمسان، 
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كأمهية   % 16فيد. ميثل هذا البعد من حيث الزمان واملكان، واالتصاالت ودرجة فهم مورد اخلدمة للمست
نسبية يف اجلودة، ومن معايري تقييم هذا البعد: اهتمام شخصي ابملريض، اإلصغاء الكامل لشكوى املريض، 
تلبية حاجات املريض بروح من الود واللطف. ويظهر اجلدول التايل توضيحا هلذه األبعاد وما يقابلها من 

 معايري واألمثلة لذلك :

 

 

 

 : أبعاد جودة اخلدمات الصحية.01قماجلدول ر 

 األمثلة معايري التقييم البعد
دقة السجالت املعتمدة يف إدارة - االعتمادية

 املستشفى.
صحة القوائم املالية. -  

املواعيد الدقيقة يف اإلجراءات الطبية. -  
 

ثقة عالية لدى املريض  -
أبن حساابته املالية 

صحيحة عند مغادرته 
 املستشفى.

ألن حياته بني له ثقة  -
 أيدي أمينة

 تقدمي خدمات عالجية فورية- االستجابة
 استجابة لنداءات الطوارئ اخلارجية-
 العمل على مدار ساعات اليوم-

وصول سيارات االسعاف خالل -
 دقائق معدودة

صالة العمليات جاهزة كليا -
 ولكل احلاالت

 مسعة ومكانة املستشفى عالية- الضمان
املتميزة لألطباء والفريق املعرفة واملهارة -

 الطيب
 الصفات الشخصية للعاملني.-

املعاملة الطبية من قبل األطباء-  
تدريب ومهارة عالية يف األداء-  

األدوات املستخدمة يف التشخيص - امللموسية
 والعالج

وكو�ا ذات نظافة عيادة الطبيب -
 مظهر ختصصي.
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املظهر اخلارجي ملقدمي اخلدمة،-  
أماكن االنتظار واالستقبال املناسبة.-  

جودة الطعام املقدم للراقدين يف -
 املستشفى.

 اهتمام شخصي ابملريض- 
 اإلصغاء الكامل لشكوى املريض-
تلبية حاجات الزبون بروح من الود -

 واللطف

املمرضة مبثابة األم اجلنون  -  
النظر للمريض أبنه دائما على -

 حق.

الصحية يف املؤسسات العمومية اجلزائرية"، رسالة خترج لنيل شهادة ماجستري يف عائشة عتيق، "جودة اخلدمات املصدر: 
 .96، ص2012العلوم االقتصادية ختصص تسويق دويل، جامعة أبو بكر بلقايد تلمسان، 
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 :خالصة

والوقاية حسب الشك أن أول ما شغل ابل اإلنسان منذ القدم هو صحته وعافيته وقد سعى من أجل ذلك العالج 
ظروفه وإمكانياته وعمله، وعلى هذا خيطئ من يقول إن احلرص على الرعاية الصحية وجودة خدماهتا هي من إنتاج القرن 

 احلايل، بل هي �جتة من تراكم املعرفة و التطور التارخيي ملفهوم اجلودة يف اخلدمات وإدارة الرعاية الصحية.

ليت تبلغها اخلدمات الصحية املقدمة لألفراد واجلماعات يف ز�دة احلصيلة الصحية إن جودة الرعاية الصحية هي الدرجة ا
 املرغوبة ضمن إطار اقتصادي معني وموازنة للمخاطر ابلفوائد، مبا يتماشى مع املعرفة املهنية الراهنة.

من أبسطهم إىل أعالهم رتبة إن تطبيق نظام إدارة اجلودة يف املنظمات الصحية يتوقف على تبين وتشبع والتزام املوظفني 
ويف خمتلف مناصب عملهم بفلسفة اجلودة، ألن التغيري الثقايف وخلق مناخ تنظيمي جديد ال يتم بني يوم وليلة، لذلك 
البد من وجود التزام من قبل املوظفني بتطبيق برامج اجلودة، وكما هو معروف فإن إدارة اجلودة تعمل على تعزيز أسلوب 

 يح من املرة األوىل خاصة إذا تعلق األمر ابخلدمات الصحية.أداء العمل الصح

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ألداء اخلدمات الصحية اب عالقة جودةالفصل الثاين: 

 يف املؤسسة اإلستشفائية الوظيفي
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 :هيدمت

يعترب تقييم األداء الوصف املنظم لنواحي القوة والضعف املرتبطة ابلوظيفة سواء بصورة فردية أو مجاعية مبا خيدم غرضني 
والعاملني ابملعلومات الالزمة الختاذ أساسيني يف املنظمات، تطوير أداء العاملني ابلوظيفة ابإلضافة إىل إمداد املديرين 

القرارات، ومن مث جند أن عملية تقييم األداء تشري إىل تلك الوظيفة املستمرة واألساسية من وظائف إدارة املوارد البشرية 
 اليت تسعى إىل معرفة نقاط القوة والضعف لألداء اجلماعي أو الفردي خالل فرتة معينة واحلكم على األداء لبيان مدى
 التقدم يف العمل، هبدف توفري األساس املوضوعي الختاذ القرارات املتعلقة ابلكثري من سياسات املوارد البشرية يف املنظمة.

إن األحكام والقرارات اليت يتخذها املديرين يتم تدوينها على الورق، ومن مث حتفظ يف امللف الشخصي للفرد، إذا ميكن 
ل على احلقائق أو بيا�ت حمدودة، من شأ�ا أن تساعد على حتليل، وفهم وتقييم أداء القول أن قياس األداء يعين احلصو 

العامل لعمله ومسلكه فيه، يف فرتة زمنية حمددة، وتقدير مدى كفاءته الفنية والعلمية للقيام ابلواجبات املتعلقة بعمله 
يف إشغال وظائف يف املستقبل ذات مستوى أعلى  احلايل ويف املستقبل وهذا يتطلب حتليل وفهم وتقييم القدرات اإلنسانية

من مستوى وظائفهم احلالية، وذلك لفتح جماالت التقدم الوظيفي وأستغالل الطاقة البشرية ابلشكل الذي حيقق أهداف 
 املؤسسة من خالل حتقيق رغبات املوظف.

ؤسسة لتحديد وتقدير وتقييم وتسجيل أداء إن تقييم األداء هي عملية تقوم هبا إدارة املوارد البشرية او املدرين يف امل
وسلوك العاملني احلقيقي يف الوظيفة وأتخذ هذه العملية طابعا رمسيا يقيم به سلوك العاملني املرتبط ابلوظيفة حملاولة 

 الوقوف على أسباب أدائهم احلايل وملعاجلة نواحي النقص والضعف فيه وحتسينه مستقبال.
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 .األداء الوظيفياملبحث األول: ماهية 

حظي األداء الوظيفي أبمهية فائقة من طرف العديد من الباحثني والدارسني يف جماالت متعددة وقد امجع املفكرون أن 
ومن مت حتقيق رسالتها، كما ’االهتمام أبداء الفرد يف املؤسسة وإعطائه العناية الالزمة يصل ابملؤسسة إىل أمسى أهدافها 

ملواضيع اليت تكتسي أمهية ابلغة ومتزايدة يف املؤسسات الصحية ملا حتظى به من مكانة متميزة يف يعترب األداء من أهم ا
 بيئة األعمال.

 املطلب األول:مفهوم األداء الوظيفي.

 ليس مثة إتفاق بني الباحثني واملمارسني حول معىن األداء

لقيمة أو األداء، ذلك أن السلوك يقول "توماس جلربت" : إنه ال جيوز اخللط بني السلوك واإلجناز ذي ا -1
هو ما يقوم به األفراد من أعمال يف املنظمة اليت يعملون هبا كعقد الغجتماعات وإعطاء تغذية راجحة أو 
تصميم منوذج أو التفتيش، أما اإلجناز أو األداء فهو ما يبقى من آثر أو نتائج بعد أن يتوقف األفراد عن 

 .العمل أي أنه خمرج نتاج أو نتائج
التعريف الذي قدمه "نيكوالس": أبن األداء هو نتاج السلوك، فالسلوك هو النشاط الذي يقوم به األفراد  -2

أما نتاجات السلوك فهي النتائج اليت متخصت عن ذلك السلوك مما جعل البيئة أو املصلحة النهائية خمتلفة 
فاعل بني السلوك واإلجناز، أو إنه عما كانت عليه قبل ذلك السلوك. إذ نستطيع القول أن األداء هو الت

جمموع السلوك والنتائج اليت حتققت معا مع امليل إىل إبراز اإلجناز أو النتائج وذلك لصعوبة الفصل بني 
  1السلوك من �حية وبني اإلجناز والنتائج من �حية أخرى.

ض الباحثني يف الرتكيز على ويعرف األداء أنه : إجناز األعمال كما جيب أن تنجز وهذا ينسجم مع إجتاه بع -3
إسهامات الفرد يف حتقيق أهداف املنظمة من خالل درجة حتقيق إمتام مهام وظيفته، حيث يعرب األداء عن 

 2السلوك الذي تفا سبه قدرة الفرد على اإلسهام يف حتقيق أهداف املنظمة. 

                                                            
، دراسة حالة مؤسسة االسمنت عین توتة باتنة"، مذكرة تخرج لشھادة ماستر عالقة إدارة الجودة الشاملة بتقدیم اداء العاملینحنان بودرسة، " 1

 .32، ص 2013في العلوم التجاریة تخصص تجارة دولیة، جامعة محمد خیضر بسكرة الجزائر، سنة 

في العلوم  قدور لیراو، "دور إدارة الجودة الشاملة في تحسین أداء العاملین في المؤسسة االقتصادیة الجزائریة، مذكرة تخرج لشھادة ماستر أكادیمي 2
 .28-27، ص ص 2005ر،  جامعة حامة لخضر، الوادي الجزائر، اإلقتصادیة تخصص إقتصاد عمومي وتسیی
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واحد هو الكفاءة فقط إذ هي تعريف األداء وفق مفهوم الكفاءة: فقد حصر بعض الباحثني األداء يف بعد  -4
 القدرة على حتقيق األهداف املسطرة أبقل التكاليف.

تعريف األداء وفق مفهوم الفعالية: ركز بعض الباحثني يف تعاريفهم لألداء على فعالية لوحدها إذ تعين  -5
 القدرة على حتقيق األهداف والوصول إىل النتائج اليت يتم حتديدها مسبقا.

 لسابقة لألداء يتضح لنا أن هناك عوامل جتمع هذه التعاريف وهي كما يلي: من خالل التعاريف ا

 املوظف : وما ميتلكه من معرفة ومهارات وقيم واجتاهات ودوافع؛ -
 الوظيفة وما تتصف به من متطلبات وحتد�ت وما تقدمه من فرص عمل؛ -
 شراف.املوقف: وهو ما تتصف به البيئة التنظيمية واليت تتضمن مناخ العمل واال -

 املطلب الثاين: أمهية األداء الوظيفي والعوامل املؤثرة عليه.

: يعترب األداء من املفاهيم اليت �لت اإلهتمام والتمحيص والتحليل يف املؤلفات واملراجع 1أمهية األداء -1
 وكذلك يف البحوث والدراسات اإلدارية بشكل عام واملواضيع املتعلقة ابملوارد البشرية بشكل خاص؛

ابلنسبة للعاملني: يعد أداء الفرد انعكاسا ألداء املؤسسة اليت ينتمي إليها كما أن الكفاءة وفعالية العاملني ما هو  •
 إال تغيري عن درجة كفاءة املؤسسة اليت يعملون فيها، وأن إهتمام الفرد مبستوى أدائه ينعكس إجيابيا كما يلي: 

 تبىن عليها العديد من القرارات اإلدارية واليت تتعلق أبمور متس األداء الفردي هو أحد العوامل األساسية اليت  -
 املسار املهين للموظف كالرتقية والنقل والتكوين واإلنتداب ملناصب عليا؛

نظرا الرتباط احلوافز ابألداء فإنه يتوجب على الفرد اإلهتمام أبدائه لعمله وكذلك ارتباط ما يتقاضاه من اجور  -
 ومرتبات ابألداء؛

بط األداء من جهة نظر الفرد إبحدى احلاجات األساسية له وهي احلاجة إىل اإلستقرار يف عمله وإثبات يرت -
ذاته. وابلتايل فإن اهتمام الفرد أبدائه والعمل على حتسينه وتطويره، سوف ميكنه من حتقيق عدد من األهداف 

 املرتبطة به االقتصادية، االجتماعية، والنفسية. 
يعطي املوضوع أمهية كبرية لدى املسؤول عن املؤسسة حيث ميثل احد العوامل او احد  ابلنسبة للمؤسسة: •

احملددات اليت تستخدم يف تقييم املؤسسة اليت يرأسها أو يديرها لدلك جند أن معظم املسؤولني يولون أمهية ابلغة 
                                                            

یر تخصص مسالتي ھیفاء، دور الموارد البشریة في تحسین األداء الوظیفي في مؤسسة اقتصادیة، مذكرة تخرج لشھادة ماستر أكادیمي، شعبة علوم التسی  1
 .41-40، ص ص 2019تغانم، الجزائر تسییر استراتیجیدولي، كلیة علوم إقتصادیة، تجاریة،  تسیییر، جامعة مس
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ب ،وإمنا هو انعكاس ألداء العاملني يف املؤسسات،كون أن األداء ال يعد انعكاسات لقدرات كل فرد فحس
 ألداء هده املؤسسات ودرجة فاعليتها وكفاءهتا. 

كما ترجع أمهية األداء ابلنسبة للمؤسسة اىل ارتباطه بدورة حياهتا يف مراحلها املختلفة ،إد أن القدرة على بقائها  •
 وتطورها يعتمد على مستوى االداء هبا.

 لعديد من العوامل اليت تؤثر على األداء منها:: إن هناك ا1العوامل املؤثرة على األداء الوظيفي-2

التوقعات:هل يعرف العاملون ما هو متوقع منهم ؟هل مت حتديد أهداف األداء بشكل واضح مت تعميمها على  •
 اجلميع؟

الدوافع:هل هناك دوافع حمببة وجذابة لدى العاملني تشجع األداء تدعم الوصول إليه بشكل واضح ومت تعميمها  •
 على اجلميع.

 املصادر :هل ميتلك العاملون كيفية تنفيذ مجيع عناصر عملهم؟ •
 التنفيذ الراجع:هل يتم إيصال نتائج األداء للعاملني وإبالغهم عنها؟ •
 القدرات :هل ميتلك العاملون القدرات الفكرية واجلسدية والنفسية؟ •
ملختلفة؟ هل إجراءات العمل تصميم العمل:هل هناك أية عقبات أمام األداء ؟ هل هناك تداخل بني األعمال ا •

 وأسلوب تدفقه منطقي؟

 املطلب الثالث: حمددات األداء الوظيفي ومؤشراته.

  2حمددات األداء: -1

األداء الوظيفي هو اآلثر الصايف جلهود الفرد اليت تبدأ ابلقدرات وإدراك الدور أو املهام، ويعين هذا أن األداء يف 
 موقف معني ميكن النظر إليه على أنه نتاج العالقة املتداخلة بني كل من: 

 اجلهد؛ )1
 القدرات؛ )2

                                                            
  146مسالتي ھیفاء ,دور الموارد البشریة ,مرجع سابق ص   
سییر بن عمار بلقاسم، بن عیاد بالل، "أثر التندریب على أداء الموارد البشریة، مذكرة تخرج لشھادة ماستر أكادیمي، في علوم التسییر تخصص ت 2

 .50، ص 2020مستغانم، جامعة الجزائر،  -، التجاریة، وعلوم التسییر، جامعة عبد الحمید بن بادیساستراتیجي دولي، كلیة العلوم اإلقتصادیة
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 إدراك الدور(املهام الوظيفية). )3

الفرد لألداء، كما أنه يعين كمية الطاقة اجلسمانية والعقلية اليت يبذهلا يشري اجلهد إىل حقيقة دافعية 
املوظف ألداء مهام مهمته أو وظيفته وذلك للوصول إىل أعلى معدالت عطائه يف جمال عمله، أما 

القدرات يف اخلصائص الشخصية املستخدمة ألداء الوظيفة وال تتغري وتتقلب هذه القدرات عرب فرتة 
، ويشري إدراك الدور أو املهام إىل اإلجتاه الذي يعتقد الفرد أنه من الضروري توجيه جهوده زمنية قصرية

يف العمل من خالله ونقوم األنشطة والسلوك الذي يعتقد الفرد أبمهيتها يف أداء مهامه بتعريف إدراك 
 الدور.

 والشكل املوايل يوضح حمددات األداء الوظيفي

 ء الوظيفي.حمددات األدا: ) 01الشكل رقم(

 

 

 

 

 .50املصدر: بن عمار بلقاسم، أثر التدريب على أداء املوارد البشرية، ص 

 مؤشرات األداء: -2

اختلفت تصنيفات مقاييس األداء على حسب املعايري املعتمدة يف التصنيف فنجد من الباحثني من صنفها إىل 
مخسة (مدخالت، عمليات، خمرجات، حمصالت، أتشري)، كما جند من صنفها إىل ثالثة (األسباب، النتائج، 

 1ا إىل املؤشرات اآلتية: السلوكيات)، بينما ذهب آخرون إىل حتديد وتصنيف املقاييس واملؤشرات عموم

 مؤشرات التكلفة: واليت تقيس قيمة املوارد املستهلكة؛ •

                                                            
سكحال حفصة، "كفاءة الطاقم الشبھ الطبي وأثره على أداء المؤسسة "، مذكرة تخرج ماستر أكادیمي في علوم التسییر تخصص تسییر الھیاكل   1

 .38-37، ص ص 2020تجاریة وعلوم التسییر، جامعة عبد الحمید بن بادیس مستغانم، الجزائر، االستشفائیة، كلیة العلوم اإلقتصادیة، ال

 إدراك الدور اجلهد القدرة

 األداء
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 واليت حتدد يف شكل مؤشرات كمية أو نوعية ما مت حتقيقه من النتائج. مؤشرات النتائج: •
 مؤشرات النشاط: واليت تتضمن إجناز األنشطة أبقل التكاليف ويف كيفية تنفيذ ونشر االسرتاتيجية. •
 االسرتاتيجية: واليت حتصر إجناز وتنفيذ االسرتاتيجية وأهدافها.مؤشر  •

 .الوظيفي املبحث الثاين: أسس تقييم األداء

سنحاول التطرق إىل عملية تقييم أداء املؤسسة حيث أنه يعرب عن تقييم وحدة نشاط أو مرحلة من مراحل 
 العملية اإلدارية.

 .وأهدافه املطلب األول: مفهوم تقييم األداء

  نوعت املسميات اليت استخدمها الباحثون يف هذا اجملال، فهي تقييم املوظفت
EmployeeEvaluation عند البعض األول وتقييم األداء performance Evaluation عند
(تصنيف اجلدارة) عند البعض الثالث وأخريا قياس فعالية Merit rating البعض الثاين، وقياس الكفاءة 

. وإن شاع استخدام مصطلح تقييم األداء يف غالبية الكتاابت  Efficiency Evalation األداء
واألطروحات وسوف يستخدم الكاتب مصطلح تقومي األداء . وترتى التعاريف اليت جاءت ملصطلح تقييم األداء 

 على النحو التايل:
ألجور، احلوافز، الرتقيات، احلكم على مدى مسامهة كل فرد يف العملية اإلنتاجية، إلختاذ القرارات املتعلقة اب -

 النقل، اجلزاءات والتدريب؛
قياس األداء الفعلي ومقارنته ابملستهدف حىت تتكون صورة واضحة عن مدى حتقق األهداف ومن مث مدى  -

 النجاح، حىت ميكن إختاذ القرارات املناسبة؛
األفراد مبا حيقق األهداف  عملية اختاذ القرارات بناء على معلومات رقابية إلعادة توجيه مسارات نشاطات -

 احملددة من قبل؛
ويصل الكتاب إىل تعريف تقومي األداء التايل: هو العملية املستمرة اليت ميكن من خالهلا حتديد مدى كفاءة 

 1وفعالية الفرد األدائية وفقا للمعايري احملددة سلفا وإختاذ القرارات املناسبة يف جماالت املوارد البشرية.

                                                            
 .271-270،ص ص 2007، 1، دار الوفاء لدنیا الطباعة والنشر، اإلسكندریة، مصر، طإدارة الموارد البشریةد.محمد حافظ حجازي،   1
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الدكتور كامل بربر تقييم األداء" أبنه عملية التقييم والتقدير املنتظمة واملستمرة للفرد ابلنسبة إلجناز الفرد ويعرف 
يف العمل وتوقعات تنمية وتطويره يف املستقبل"، برامج تقييم األداء وبشكل عام إىل حتسني مستوى اإلجناز عند 

 الفرد ابإلضافة إىل حتقيق الغا�ت التالية:
 تنمية وتطوير الفرد؛تسهيل  -
 حتديد إمكانيات الفرد املتوقع استغالهلا؛ -
 املساعدة يف ختطيط القوى العاملة؛ -
 1املساعدة يف حتديد مكافأة الفرد. -

 .وطرقه املطلب الثاين: أهداف تقييم األداء

 تقوم برامج تقييم األداء بتحقيق هدفني:

 نقل، الرتقية، واإلستغناء؛هدف إداري: وذلك عن طريق اختاذ القرارات املتعلقة ابل •
هدف تطويري: وذلك عن طريق حتديد نقاط الضعف عند العاملني متهيدا للتغلب عليها ابإلضافة إىل ز�دة  •

 2حفز العاملني عن طريق استخدام طرق موضوعية يف عملية التقييم.

 وهناك أهداف أخرى ميكن طرحها ابلشكل التايل: 

 الفرد واملؤسسة. توفري معلومات أدائية يستفيد منها -أ
 تبصري الفرد مبستوى أدائه حىت يقوم الصورة الذاتية. -
 تفعيل نشاطات املنظمة (وحدة املوارد البشرية). -
 إكتشاف مواطن القوة والضعف والنتائج وحتديد مسبباهتا. -ب
امكانية االستفادة على مستوى الفرد: التعرف على األفراد من ذوي الكفاءات واللياقات األدائية العالية ومعرفة  -

 منهم واآلخرين من ذوي املستو�ت األدائية الضعيفة وتقدمي سبل العالج إذا كانت �جحة أو تركهم.
على مستوى املنظمة: التعرف على املسببات ملواطن القوة تنظيميا سواء يف البناء التنظيمي أو يف تصميم العمل،  -

 عليها.وأيضا التعرف على مواطن الضعف وحماولة القضاء 

                                                            
 .164-163، ص ص 2015، 2المطبوعات الجامعیة، الجزائر، ط، دیوان الوجیز في تسییر الموارد البشریةد. نوري منیر،   1
 .164المصدر السابق، ص   2
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الوصول إىل العدالة (ابملعيار واملقياس) يف كافة فعاليات وحدة املوارد البشرية (تعيني، آجر، ترقية، تدريب،  -ت
 1نقل، استغناء، فصل، مسار وظيفي).

 

 .وشروط جناحه املطلب الثالث: مسؤولية تقييم األداء

 2التقييم؟من بني مسائل تقييم املوارد البشرية هو معرفة من يقوم مبسؤولية 

ابملئة من برامج التقييم  89والشائع هو أن مسؤولية التقييم تقع على عاتق الرئيس املباشر ولقد أشارت الدراسات إىل أن 
تنفذ من قبل الرئيس املباشر وهذا مبين على الفرضية القائلة أبن الرئيس املباشر هو أقدر الناس على مالحظة سلوك 

 ل املباشر واملستمر هبم.مرؤوسيه وتقييمهم حبكم االتصا

ولقدت وجهت االنتقادات إىل دور الرئيس يف عملية التقييم ألن ذلك يعطيه سلطة مطلقة يف احلكم على مرؤوسيه من 
جهة ومن جهة أخرى فإن الرئيس املباشر جيهل بعض األمناط السلوكية عن مرؤوسيه واليت قد تكون أكثر وضوحا لدى 

 ريقة خاصة يف املنظمات األكثر مهنية ويشرتط يف استعماهلا شرطني أساسني:زمالئه لذا يلجأ إىل هذه الط

 مستوى مرتفع من الثقة املتبادلة بني األشخاص؛ -
 أن تتوفر لدى الزمالء املعلومات الكافية لتقدير طرق العمل وسلوك زميلهم. -

 املبحث الثالث: آثر جودة اخلدمات الصحية على األداء الوظيفي.

 خطوات قياس األداء الوظيفي.املطلب األول: 

 3ميكن حتديد خطوات قياس أداء العاملني كالتايل:

اخلطوة األوىل: التعرف على طبيعة العمل املراد قياس أداء العاملني فيه وهو ما يعين حتليل ووصف وتصنيف  -
 وتقييم الوظائف.

                                                            
 .272-271د.محمد حافظ حجازي، مصدر سبق ذكره، ص ص   1
 .165د.نوري منیر، مرجع سبق ذكره، ص   2
  166،167.3المصدر السابق، ص  
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والبد أن تكون هذه املعايري واضحة كما اخلطوة الثانية: حتديد أسس أو معايري التقييم وإعالم املقيمني هبا،  -
 ونوعا يف أذهان الطرفني من عاملني ومشرفني ال خترج هذه األسس عن:

الصفات الشخصية اليت يتحلى هبا العاملني واليت قد تؤثر على مستو�ت أدائهم ومن تلك الصفات  -1
 مستوى املدافعية والقدرة على املبادرة واحلماس للعمل؛

الفعلية اليت يقوم هبا العامل كعدد الطلبات أو اخلدمات اليت يدققها أو يقدمها أو عدد السلوك والتصرفات  -2
 املكاملات التلفونية اليت يستقبلها أو عدد املقابالت اليت يقوم هبا وما إىل ذلك من وحدات العمل؛

ة اليت يعمل هبا النتائج اليت يصل إليها أو حيققها العامل كمستوى رضا املتعاملني معه وذلك حسب الوظيف -3
 العامل أو املوظف؛

 قياس األداء ابلطرق املناسبة سواء املالحظة املباشرة أو التقارير اإلحصائية الشفوية أو الكتابية. -4
 

 اخلطوة الثالثة: إطالع املرؤوس ومناقشته ابلتقرير عن أدائه. -
 عن املعايري احملددة. اخلطوة الرابعة: إختاذ اإلجراءات املناسبة لتصحيح املسار وتاليف أي خروج -

 .املطلب الثاين: طرق تقييم األداء الوظيفي

 هناك العديد من الطرق املستعملة لتقييم األداء، وميكن تقسيمها إىل طرق تقليدية وطرق حديثة:

الطرق التقليدية: تعتمد الطرق التقليدية يف عملية تقييم األداء على احلكم الشخصي للرؤساء على أداء  -1
وأن كل طريقة من هذه الطرق ختتلف عن اآلخرى يف حتديدها ألنواع األحكام احملددة فيها، مرؤوسيهم، 

 ومن هذه الطرق نذكر: 
طريقة الرتتيب البسيط: تعترب هذه الطريقة من أقدم الطرق املستعملة يف تقييم األداء، وتعتمد على ترتيب  -أ

املقيم كل فرد عامل يف ترتيب يبدأ تصاعد� األفراد العاملني ابلتسلسل من األحسن إىل األسوء حيث يضع 
أو تنازليا، وغالبا ما يتم ذلك مبقارنة أداء الشخص ابآلخرين على أال يتم التقييم ابلنسبة لصفة واحدة، بل 

 جيب أن يشمل األداء الكلي للشخص.
 مزا� هذه الطريقة: •
 سهلة التطبيق؛ -
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 التفرقة بني الكفء وغري الكفء بطريقة واضحة. -
 

 هذه الطريقة:عيوب  •
 إن شخصية القائم بعملية التقييم وطريقة تفكريه واحتياجاته قد يرتتب عنها نتائج غري موضوعية؛ -
 يصعب تطبيقها يف حالة وجود عدد كبري من األفراد؛ -
 ال تظهر نواحي الضعف والقصور يف أداء املوظف ابلنسبة لكل جمال على حدى. -
فقا هلذه الطريقة مبقارنة كل فرد عامل مع مجيع األفراد العاملني الذين طريقة املقارنة املزدوجة: يقوم املقيم و  -ب

أفراد عاملني فيتم تقييم الفرد(أ) مع الفرد  05خيضعون هم أيضا للتقييم يف اجملموعة نقسها، فإذا كان لدينا 
ضل لذلك الثاين (ب) ملعرفة من هو االفضل، مث يتم مقارنة (أ) مع (ج) و (د) مع (ه) ملعرفة أيهم األف

 قرارات حيث �خذ كل قرار شخصني فقط. 10أفراد عاملني يتضمن  5فاستخدام هذه الطريقة ل 
 ) .2/1عدد القرارات املتخذة= عدد أفراد العاملني* عدد األفراد(

 مزا� هذه الطريقة: •
قريبا عما لو تتميز أب�ا إذا قام أكثر من شخص بعملية املقارنة ففي الغالب سوف يصلون إىل نفس النتائج ت -

 اتبعت أي طريقة آخرى من طرق التقييم.
 عيوب هذه الطريقة:  •
 يصعب استخدامها يف القسم اليت حتتوي عددا كبريا من األفراد؛ -
ال تصلح ألغراض التدريب أو الرتقية أل�ا حتدد نواقص األفراد، ويكاد يكون الغرض منها هو إخبار مدى جناح  -

 حسن؛املؤسسة يف عملية اإلختيار والت
 استغراقها لوقت كبري يف حالة ما إذا كان عدد األفراد كبري. -
طريقة التدرج: توضع حسب هذه الطريقة عدة تصنيفات من قبل إدارة املوارد البشرية وميثل كل تصنيف  -ث

درجة معينة لألداء، ويتم مقارنة أداء األفراد وفقا هلذه التصنيفات احملددة مسبقا حيث يوضع كل فرد وفقا 
ة أدائه، ومما يؤخذ على هذه الطريقة هو أتثريات مستدمية ومؤثرة على الروح املعنوية هلذه الفئة كما أن لدرج

هذه الطريقة ال توضح الفروقات الفردية يف األداء ضمن الدرجة أو التصنيف الواحد مما يتناىف والعدالة يف 
 التقييم.

 طريقة التدرج البياين: -ج
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عدد من الصفات أو اخلصائص اليت متكن الفرد من رفع مستوى األداء ويتم تعتمد هذه الطريقة على حتديد 
تقييم كل فرد حسب مقياس التدرج البياين احملدود وفقا لدرجة امتالكه هلذه الصفات وترجع فعالية هذه 

 الطريقة إىل الدقة يف حتديد الصفات واخلصائص املرتبطة ابألداء.
 طريقة التوزيع اإلجباري: -ح

قيم وفقا هلذه الطريقة وضع جمموعة املوظفني املطلوب تقييمهم يف جمموعات خمتلفة من حيث يطلب من امل
درجة أو مستوى التقييم، وعادة ما يتم تقييم األفراد ووضعهم يف فئات التقييم بني ضعيف وأقل من املتوسط 

 ومتوسط وأعلى من املتوسط وجيد.
األفراد على فئات التقييم احملددة بنسبة مئوية موزعة على أساس تشرتط هذه الطريقة ان يقوم املقيم بتوزيع 

 التوزيع الطبيعي كما يلي:
 ابملئة من املوظفني يف الفئة األوىل( ضعيف)؛ 10
 ابملئة من املوظفني يف الفئة الثانية (أقل من متوسط)؛ 20
 ابملئة من املوظيفني يف الفئة الثالثة (متوسط)؛ 40
 يف الفئة الرابعة (أعلى من املتوسط)؛ ابملئة من املوظفني 20
 ابملئة من املوظفني يف الفئة اخلامسة (جيد).10

ويعود السبب الستخدام هذا النوع من التوزيع على اعتقاد اإلدارة أن الظاهرة الطبيعية متيل عادة إىل الرتكيز حول القيمة 
 الوسطى، ويقل تركيزها يف الطرفني بشكل متساوى.

 قد تواجه املقيم خالل استخدامه هلذه الطريقة هو ما يواجهه من استياء لدى املوظفني أو األفراد ومن املشاكل اليت
موضع التقييم، نتيجة اعتقادهم أنه يتم توزيعهم هبذا االسلوب بشكل غري عادل من منطلق أنه ال جيوز التقييم على 

 أساس أن مجيع الظواهر الطبيعية متماثلة.

 مزا� هذه الطريقة: •
  يبذل املقيم جهدا ووقتا كبريين يف التقييم؛ال -
 سرعة التقييم. -

 
 عيوب هذه الطريقة:   •
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 نقص املوضوعية بسبب االعتماد الكلي على الرأي الشخصي للقيم؛ -
نتائج تقييمها عامة غري تفصيلية، فال توضح مستوى األداء بشكل دقيق، إذ تقتصر على بيان أن فالن أكفأ  -

 من فالن؛
 التقييم نقاط القوة والضعف يف أداء املوارد البشرية،ال توضح نتائج  -
صعوبة استخدام طريقة التوزيع اإلجباري عندما يكون عدد األفراد املقيمني صغريا، حيث ال ميكن تقسيمهم إىل  -

 جمموعات حسب مستو�ت الكفاءة احملددة
 الطرق احلديثة: -2
ابلعناصر األساسية اليت تتضمنها طريقتني: التدرج مقياس التدرج على أساس سلوكي: يرتبط هذا املقياس و�خذ  -أ

البياين واملواقف احلرجة حيث أنه يتم حتديد وتصميم أعمدة لكل صفة أو سلوك مستقي من واقع العمل الفعلي 
وليست صفات عامة حمددة مسبقا كما هو احلال يف مقياس التدرج البياين، ويتم تقييم الفرد بناء على مدى 

وسلوكه املتوقع يف واقع العمل حبيث تكون هذه الصفات أو السلوكيات مرتبطة مبتطلبات امتالكه للصفات 
 العمل األساسية.

إضافة إىل ذلك فإنه يتم توضيح وتفسري املستو�ت املختلفة للسلوك ودرجة فاعلية كأن يكون أداء متميز أو 
ة مع سلوك الفرد يف العمل أثناء عملية جيد أو ضعيف...إخل، مما يساعد املقيم يف ربط تقييماته بصورة مباشر 

 التقييم.
 مزا� هذه العيوب: 

تساهم يف تقليل األخطاء املرتتبة يف عملية التقييم بسبب حتديدها ألبعاد العمل للمقيم وكذلك مالءمتها للفرد  -
 العامل من حيث ربطها أبدائه الفعلي ابألداء املطلوب؛

 التقييم؛تقليل الصراعات بني األفراد حول نتائج  -
تساهم هذه الطريقة يف حتديد نقاط الضعف بدقة وابلتايل تساعد يف حتديد االحتياجات التكوينية لألفراد  -

 العاملني.
 عيوب هذه الطريقة:

 ارتفاع التكلفة والوقت واجلهود املطلوبة يف تطوير املقاييس وتنفيذها؛ -
 ية.ال ميكن استخدامها يف املؤسسات الصغرية نظرا لكلفتها العال -
 طريقة املالحظات السلوكية: -ب
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مت تطوير هذا املقياس ملعاجلة عيوب الطريقة السابقة، ومبوجب هذه الطريقة يتم حتديد األبعاد السلوكية املتوقعة 
لألداء، كما يف الطريقة السابقة، إال أن املقيم هنا يقوم مبالحظة سلوك األفراد العاملني ويرتبهم على مخسة أوزان 

من وزن واحد، ومن مت جتمع الدرجات اليت حيصل عليها األفراد العاملني لكل بعد من أبعاد  لكل بعد بدال
 العمل، أي أن كل بعد أو متغري حيتوي على مواقف متعددة.

وتتميز هذه الطريقة أب�ا ترتكز على السلوك املالحظ بدال من السلوك املتوقع، أي أن املقيم يقوم يف هذه 
بعة األفراد العاملني، بينما يف الطريقة السابقة يقوم املقيم بعملية التقييم حسب توقعه ومعرفة الطريقة مبراقبة ومتا

 لسلوك األفراد العاملني.
 طريقة مراكز  التقييم:  -ت

تسعى هذه الطريقة إىل قياس مهارات وصفات معينة مثل التخطيط، التنظيم والعالقات اإلنسانية بتحديد 
على الرغم من صعوبة حتديدها وتستخدم هذه الطريقة لتقييم مدراء خمتلف مقاييس معينة هلذه الصفات 

املستو�ت اإلدارية، وبصورة خاصة األفراد املرشحني للرتقية يف اإلدارة العليا، فقد تعهد من خالل نظام مراكز 
عد ذلك يتوىل التقييم، إىل األفراد مهمة القيام مبحاكات بعض املهام أو مواجهة الضغوط وصراعات العمل، وب

 املقيمون حتليل سلوك األفراد وتقييم مهاراهتم أو قدراهتم اإلدارية احملتملة.
 مزا� هذه الطريقة: •
 توفري مقياس موضوعي ألداء األفراد للمهام اإلدارية؛ -
 توفري معلومات مؤكدة وحمددة، واملساعدة يف تصميم خطط تنمية؛  -
 األداء وتقديرية الفردية؛تعترب أكثر املقاييس استعماال يف تقييم  -
 تتميز ابالعتمادية والصالحية والقبول لدى املديرين العاملني. -
 عيوب هذه الطريقة: •
 تتميز بكلفة عالية؛ -
 عدم امكانية استخدامها يف مجيع املستو�ت اإلدارية املختلفة. -
 طريقة اإلدارة ابألهداف:  -ث

املقارنة بني األهداف املوضوعية واملسطرة من قبل املؤسسة للفرد يتم تقييم األداء يف هذه الطريقة وقياسه عن طريق 
 من أجل إجنازها مع ما أجنز فعال؛
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 ومتر هذه الطريقة بعدة خطوات وهي كالتايل:

حتديد األهداف والنتائج املطلوب حتقيقها، واليت سيتم قياس األداء وتقييمه على أساسها، ويتم هذا  -1
 ابالتفاق بني الرئيس واملرؤوس؛

أثناء التنفيذ يقوم الرئيس مبساعدة مرؤوسيه يف حتقيق األهداف ومتابعة حتقيق النتائج مبا اتفق عليه يف بداية  -2
 الفرتة، وحتديد االحنراف عن التنفيذ إجيااب أو سلبا؛

 وترتكز هذه الطريقة على تقوية العالقة بني الرئيس واملرؤوس، وز�دة حتفيز األفراد على العمل.
 لطريقة:مزا� هذه ا •
 تسهيل عملية التخطيط والتنسيق يف األهداف؛ -
 تعرف األفراد على ما هو مطلوب منهم مسبقا وما هي امكانياهتم. -
 عيوب هذه الطريقة: •
 صعوبة مقارنة مستوى أداء األفراد نظرا إىل أن كل فرد مقيم وفقا ملدى حتقيقه لألهداف احملددة؛ -
طلب مهارات إدارية عالية لتحديد األهداف، كما تتطلب مهارة يف صعوبة تطبيقها يف الواقع العملي، أل�ا تت -

 صياغة األهداف بشكل واضح.

 املطلب الثالث: عالقة جودة اخلدمات ابألداء الوظيفي.

حتديد مواصفات اخلدمة الصحية والتزام اإلدارة مبسار اجلودة لبلوغ مستوى اجلودة الشاملة أو التميز لن يكون كافيا إذا مل 
اك متييز يف األداء من القبل العمال املستخدمني ابملؤسسة الصحية مبختلف ختصصاهتم ويف خمتلف مستو�ت يكن هن

 اهليكل التنظيمي.

والشك أبن األداء اجليد أو املتميز سوف لن يتحقق إال من خالل عملية التكوين والتدريب للعمال مبختلف 
رف جديدة وتطوير مهارات يف كيفية التعامل مع املرضى التخصصات ويف خمتلف املستو�ت، من أجل اكتساب معا

وتقدمي املعلومات الصحيحة واملناسبة يف الوقت املناسب وللجهة املناسبة، وذلك بشكل متكامل ومنسق بني خمتلف 
م آلداء األقسام واملصاحل املكونة للمؤسسة األستشفائية إىل جانب برامج التكوين والتدريب جيب اإلهتمام أبساليب التقيي

املستخدمني ابملؤسسة الصحية، حيث أمن األسلوب املطبق للمؤسسات االستشفائية هو نظام الرواتب واحلوافز املرتبطة 
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إىل حد كبري مبؤشرات أداء الكمية، كعدد األخطاء املسجلة عمليا...إخل، عادة ما تكون بعيدة عن اجلوانب اإلنسانية 
 الواجب متيز األداء هبا.

لني يف هذا اجملال جيب أن يتميز ابلعمل اجلماعي القائم على روح الفريق الواحد الذي يهدف إىل تقدمي فأداء العام
خدمات متميزة لطالبها، وذلك من خالل بذل املزيد من اجلهود اجتاه املرضى من أجل إرضائهم، كاملعاملة بلطف، العناية 

 ..إخل.والرعاية املستمرة، سرعة االستجابة والتنفيذ ملا يطلب.

وهنا البد وأن يكون هلذه اجلوانب آثر على عملية التقييم لألداء، وعلى احلوافز املعنوية واملادية خاصة املمنوحة وحىت 
يكون التقييم موضوعي ميكن االستعانة وعلى نطاق واسع بردود أفعال املرضى ويف هذا السياق تشري دراسة إىل أن 

من احلوافز السنوية اعتمادا   %30صلون على مداخيل إضافية تقارب األمريكية حي GALLETINاألطباء مبؤسسة 
 1على مستوى رضا املرضى عنهم.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
، جامعة منتوري قسنطینة، صص 2011، 7شرات، مجلة االقتصاد والمجتمع، العدد د. فھیمة بدیسي، جودة الخدمات الصحیة، الخصائص، األبعاد، المؤ 1 

145-146. 
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 : خالصة

 مر جد مهم يعطي له قدر كبري من االهتمام والعناية، إال أن أداء العامل خاصة يفأتقييم أداء العاملني أصبح اليوم إن 
من بني هذه األولو�ت " اجلودة" واليت أصبحت اليوم هي الوظيفة األوىل ألي  ، ولعلالوقت الراهن حتدده أولو�ت شىت

 مؤسسة، واملؤسسة الصحية خاصة، إذا كانت ترغب يف احلصول على ميزات تنافسية والرقي.

فأداء العاملني أصبح أساس التحسني وهلذا وجب االعتماد على قياس خمتلف مستو�ت األداء على جودة متناهية سواء 
وهلذا  لى مستوى الوظائف أو على مستوى األفراد أثناء تقييمهم على اعتبار أ�م رأس املال احلقيقي للمؤسسات اليوم .ع

 فإن أداء املؤسسة اليت تتمتع ابجلودة تفوق مثيالهتا. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

قياس آثر جودة اخلدمات الصحية املقدمة على الفصل الثالث: 

دراسة حالة املؤسسة اإلستشفائية املتخصصة –األداء الوظيفي 

 -يف األمراض العقلية لوالية مستغامن
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 متهيد:

 خلصت نتائج الدراسة النظرية من خالل حتليل فكرة جودة اخلدمات الصحية وأثرها على األداء الوظيفي واليت تعترب أن األداء ال يتوفر إالّ 
 بتحقيق مستوى من اجلودة وتشمل اجلودة كل ما يستفيد منه الطاقم الوظيفي املتكون من اإلداريني، األطباء، املمرضني واملهنيني من خالل

وحىت ال تبقى الفكرة يف إطارها النظري، ، عاد جودة اخلدمات الصحية وهي امللموسية، االستجابة، االعتمادية، األمان والتعاطف أب
 سنحاول إسقاط مفهومها على املؤسسة حمل الدراسة وهي املؤسسة االستشفائية املتخصصة يف األمراض العقلية يوسف جمذوب مستغامن . 
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 مستغامنلوالية  املبحث األول: مدخل عام حول املؤسسة االستشفائية املتخصصة يف األمراض العقلية 

للقطاع الصحي دور عام وفعال، ال ميكن االستغناء عنه بل جيب العمل على حتسينه وتطويره، لذا قمنا بتحليل دراستنا امليدانية يف 
جمذوب مستغامن، لذلك من خالل هذا املبحث سنركز على تقدمي عام للمؤسسة، االستشفائية املتخصصة يف األمراض العقلية يوسف 

 مهامها وهيكلها التنظيمي. 

 .: تعريف املؤسسةاملطلب األول

املؤسسة االستشفائية "يوسف جمدوب" هي عبارة عن مؤسسة استشفائية متخصصة يف األمراض العقلية متواجدة يف تيجديت(طريق 
 وال�ت :مستغامن، غليزان والشلف(واد ارهيو).3مؤسسة نصف جهوية أل�ا تضم  سيدي علي)مستغامن، تعترب

 عامل من أطباء، صيادلة، ممرضني وإداريني.245سرير منظم، مصلحتني و110سرير تقين، 80حتتوي على 

 تتكون هذه املؤسسة االستشفائية من هيكل التشخيص والعالج واالستشفاء.-

دوب" مقسمة إىل مصلحتني (طب الكبار وطب األطفال) إذ حتتوي على طاقم: طيب، شبه طيب املؤسسة االستشفائية "يوسف جم-
 وإداري ويف اجلدول التايل نوضح ذلك: 

 تعداد املوظفني ابملؤسسة االستشفائية يوسف جمدوب):  02اجلدول رقم( 

 عدد املوظفني  الصنف
 :طبيب نفسيالطاقم الطيب

 طبيب األعصاب 
 بيولوجي 

 طبيب عام 
 جراح أسنان
 صيديل 

15 
01 
01 
06 
01 
01 

 01 مساعد طيب 
 : ممرضالطاقم شبه الطيب

 مساعد ممرض
55 
13 

 إداري  الطاقم اإلداري:
 الصيانة التقنية واألمن

40 
115 
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 من إعداد الطالبتني مبساعدة مصلحة املوارد البشرية. املصدر: 

 

 مستغامنلوالية  االستشفائية املتخصصة يف األمراض العقليةاهليكل التنظيمي للمؤسسة املطلب الثاين:       

ميثل اهليكل التنظيمي ابملؤسسة االستشفائية عن إطار حيدد مستو�ت اإلدارة واألجزاء الداخلية فيها كما حيدد خطوط السلطة ومواقع 
 اختاذ القرار وهو هيكل يوضح كيفية توزيع املهام والواجبات الالزم إتباعها .       
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 مستغامنلوالية ): اهليكل التنظيمي للمؤسسة االستشفائية املتخصصة يف األمراض العقلية  02الشكل(  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مستغامن مصلحة املوارد البشرية.: املؤسسة االستشفائية املتخصصة يف األمراض العقلية املصدر

 اإلدارة العامة

 األمانة العامة

المدیریة الفرعیة للشؤون 
 االقتصادیة والوسائل

المدیریة الفرعیة للموارد 
 البشریة

المدیریة الفرعیة للمصالح 
 الصحیة 

منسق النشاطات الشبھ 
 الطبیة 

 طب الكبار

عالج حر 
 للرجال

عالج حر 
 للنساء

االستعجاالت 
 الطبیة

 الطاقم التقني: الفحص
 مخبر-

 صیدلیة-

وحدة تشغیل -
EEG 
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  .التنظيم الداخلي للمؤسسةاملطلب الثالث: 

 املديرية العامة: يتوىل املدير تسيري املديرية العامة الذي هو املمثل القانوين والرمسي للمؤسسة. -1

 املديرية الفرعية للموارد البشرية: تتكون من مكتب املدير الفرعي للموارد البشرية  -2

يرية الفرعية للشؤون االقتصادية والوسائل:  واليت بدورها تنقسم إىل مكتب املدير الفرعي للشؤون االقتصادية والوسائل، مكتب املد-3
 امليزانية، مكتب الصفقات العمومية ومكتب املنازعات. 

تب تنسيق النشاطات شبه الطبية، املديرية الفرعية للمصاحل الصحية: وتنقسم كذلك إىل مكتب املدير الفرعي للمصاحل الصحية، مك-4
 مصلحة طب الكبار ومصلحة طب األطفال.

  .املبحث الثاين: عرض وحتليل نتائج الدراسة

  .املطلب األول: أدوات مجع وحتليل البيا�ت

 أدوات الدراسة: لإلملام ابملوضوع والتأكد من صدق أو عدم ثبات فرضيات الدراسة مت االستعانة ب: -1

تعترب إحدى أداة من أدوات مجع البيا�ت،  فتقوم جبمع البيا�ت عن طريق النظر إىل سلوكات وعمل املوظفني املالحظة:  •
 داخل املؤسسة.

املقابلة: تعد من الوسائل اهلامة جلمع البيا�ت واملعطيات يف دراسة األفراد والسلوك اإلنساين وتعرف أب�ا حوار أو حمادثة  •
وبني جهة أخرى متثل شخص أو جمموعة أشخاص. فقد انصبت مقابلتنا يف استجواب أو مناقشة تكون بني الباحث 

جمموعة من اإلداريني من املديرية الفرعية للمصاحل الصحية وبعض األطباء واملمرضني وتضمنت مقابلتنا جمموعة من األسئلة 
 دارت حول خمتلف مصاحل ونشاطات املؤسسة.

للتقصي العلمي والكشف عن جوانب املوضوع، ابإلضافة لكون االستبيان يتصف االستبيان: قد اعتمد� عليه يف البحث  •
ابلسرية وهذا لعدم معرفة كل فرد إلجاابت اآلخرين. وقد حاولنا يف هذا االستبيان التقليد مبوضوع البحث ومت توزيعه على 

 أفراد العينة يف شكله النهائي من أجل معرفة مدى استجابة املبحوثني له.

 هذا االستبيان على حماور تتضمن أسئلة مقسمة إىل أربعة أجزاء هي كالتايل:  قد احتوى

  ،اجلزء األول:  خاص ابألسئلة املتعلقة ابلبيا�ت الشخصية والوظيفية املتمثلة يف اجلنس، العمر، املستوى التعليمي
 الوظيفة، مدة اخلدمة ابلوظيفة احلالية. 

  .اجلزء الثاين: تضمن أسئلة متعلقة جبودة اخلدمات الصحية داخل املؤسسة حمل الدراسة 
 .اجلزء الثالث: يشمل أسئلة تعمل على معرفة األداء الوظيفي داخل املؤسسة 
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 .اجلزء الرابع: حيتوي على أسئلة هتدف ملعرفة العالقة بني جودة اخلدمات الصحية واألداء الوظيفي 

يعترب جمتمع العينة هو جمموع املوظفني داخل املؤسسة االستشفائية حمل الدراسة، فتم اختيار العينة عشوائيا إذ قمنا بتوزيع عينة الدراسة: -2
 لنا االستبيان على هؤالء املوظفني(إداريني، أطباء، ممرضني) ملعرفة ردود أفعاهلم حول موضوع الدراسة، ونظرا النتشار وابء كورو� مل يتسىن

 موظفني.  10ار إالّ اختي

 املطلب الثاين: حتليل نتائج االستبيان

 البيا�ت الشخصية اجلزء األول: -

 ): توزيع األفراد حسب اجلنس 03اجلدول رقم(

 النسبة التكرار االحتماالت

 30% 3 ذكر 

 30% 7 أنثى

 %100 10 اجملموع

 من إعداد الطالبتنياملصدر:            

 وهذا راجع إىل  %30أكرب من نسبة الذكور %70أغلب أفراد العينة إ�ث بنسبة تقدر ب التحليل: يبني اجلدول أن 

 توزعن على املهام اإلدارية خاصة.اجملال املكاين للدراسة فمعظم املوظفني كانوا من فئة اإل�ث ي
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 ): توزيع األفراد حسب السن04اجلدول رقم (

   

      

 

 

 

 

 

 من إعداد الطالبتني.املصدر: 

تليها مباشرة الفئة اليت  %60سنة بنسبة 50و41التحليل: من خالل ما بينه اجلدول جند أن أكرب فئة عمرية هي الفئة اليت ترتاوح بني 
سنة فهي منعدمة،فهذا يثبت أن معظم موظفي املؤسسة  50سنة وفئة أكثر من 30، أما فئة أقل من %40سنة بنسبة 40و31ترتاوح بني 

 كهول. 

 ): توزيع األفراد حسب املستوى التعليمي 05اجلدول رقم( 

 النسبة  التكرار االحتماالت

 %0 0 ابتدائي

 %0 0 متوسط

 %30 3 اثنوي

 %70 7 جامعي

 %100 10 اجملموع

 النسبة التكرار االحتماالت

 %0 0 سنة30أقل من

 %40 4 سنة40إىل31من

 %60 6 سنة50إىل41من

 %0 0 سنة50أكثر من

 %100 10 اجملموع
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 من إعداد الطالبتني. املصدر:    

تليها مباشرة الفئة املتحصلة على املستوى  %70التحليل: من خالل اجلدول جند أن أكرب نسبة هي فئة اجلامعيني إذ تقدر النسبة ب
 أما فئيت االبتدائي واملتوسط فهي منعدمة، وعليه نقول أن معظم املوظفني هلم شهادات عليا.  %30الثانوي واليت تقدر ب

 ): توزيع األفراد حسب الوظيفة 06اجلدول رقم( 

 النسبة التكرار االحتماالت

 %70 7 إداري

 %20 2 طبيب 

 %10 1 ممرض

 %00 0 مهين

 %100 10 اجملموع

 من إعداد الطالبتني.املصدر: 

وأخريا نسبة  %20تليها نسبة األطباء اليت تقدر ب %70التحليل: من خالل اجلدول جند أن أكرب نسبة هي اإلداريون إذ تقدر ب
 وهذا ما يظهر أن الطاقم اإلداري هو األكثر وظيفة داخل املؤسسة حمل الدراسة. %10املمرضني تقدر ب
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 ): مدة اخلدمة ابلوظيفة.07اجلدول رقم(

 النسبة  التكرار االحتماالت

 %10 1 سنوات5أقل من

 %40 4 سنوات10إىل5من

 %40 4 سنة20إىل11من

 %10 1 سنة30إىل21من

 %00 0 سنة30أكثر من

 %100 10 اجملموع

 

 من إعداد الطالبتني.املصدر: 

وهي مماثلة مع الفئة  %40بلغت نسبتها سنوات  10إىل5التحليل: يتضح من اجلدول أن توزيع أفراد العينة حسب اخلربة املهنية من 
سنوات 5وهي كذلك مماثلة للفئة ذات اخلربة أقل من  %10سنة بنسبة 30إىل 21سنة، مث تليها الفئة ذات اخلربة من 20إىل11اخلربة من

 ،وهذا يعين أن خربة املوظفني هي متوسطة .

 أبعاد جودة اخلدمات. اجلزء الثاين: -

 ) بعد امللموسية: 1
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 ):توفر املؤسسة االستشفائية على جتهيزات طبية ذات تكنولوجيا عالية حديثة تستخدم حاليا. 08اجلدول رقم( 

 النسبة التكرار االحتماالت

 %60 6 نعم

 %40 4 ال

 %100 10 اجملموع

 من إعداد الطالبتني. املصدر: 

الذين أجابوا ب ال، لكن  %30أما نسبة  %60 واليت متثلالتحليل: نالحظ من اجلدول أن نسبة الذين أجابوا ب نعم هي األكرب 
 النسبة العالية هي لإلداريني بينما األطباء واملمرضون هم غري راضون ألنه ال يوجد جتهيزات طبية حديثة تساعدهم يف العمل.

 ): توافق مرافق املؤسسة مع طبيعة العمل ونوع اخلدمة املقدمة. 09اجلدول رقم(

 النسبة التكرار االحتماالت

 %20 2 نعم

 %80 8 ال

 %100 10 اجملموع

 من إعداد الطالبتني.املصدر: 
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أي أن  %80يف حني أن اجمليبني ب ال نسبتهم كانت  %20التحليل: نالحظ من خالل اجلدول أن نسبة الذين أجابوا ب نعم هي 
 قاعات االنتظار وصاالت املرضى غري نظيفة أما مكاتب األطباء فهي غري موجودة إذ يفحص األطباء مرضاهم يف مكاتب املمرضني. 

 

 ): وجود تطبيق صارم للقواعد واألنظمة.10اجلدول رقم(

 النسبة التكرار االحتماالت

 40% 4 نعم

 %60 6 ال

 %100 10 اجملموع

 الطالبتني.من إعداد املصدر: 

، هذا يعين أنه هناك %40أما اجمليبني ب نعم كانت نسبتهم  %60التحليل: نالحظ من خالل اجلدول أن نسبة الذين أجابوا ب ال 
 هتاون من قبل املهنيني يف توجيه املرضى أو زائريهم بعدم التدخني، التزام اهلدوء واحرتام مواعيد الز�رة.

 )بعد االعتمادية: 2

 ): التزام العامل يف املؤسسة ابالنضباط يف تقدمي اخلدمات الصحية يف وقتها.11اجلدول رقم( 

 النسبة التكرار االحتماالت

 %80 8 نعم

 2%0 2 ال

 %100 10 اجملموع

 من إعداد الطالبتني.املصدر: 
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أي أنه يلتزم أغلب  %20وبينما اجمليبني ب ال كانت نسبتهم  %80التحليل: من خالل اجلدول تبني أن الذين أجابوا ب نعم نسبتهم 
 العاملني ابالنضباط خلوفهم من الوقوع يف األخطاء مما يسبب هلم معاقبة أو طرد.

 

 ): دقة عمل األطباء يف تشخيص احلالة املرضية. 12اجلدول رقم( 

 النسبة التكرار االحتماالت

 %100 10 نعم

 %00 0 ال

 %100 10 اجملموع

 من إعداد الطالبتني. املصدر: 

بينما نسبة الذين أجابوا ب ال فهي منعدمة، أي مجيع  %100التحليل: من خالل اجلدول نالحظ نسبة الذين أجابوا ب نعم هي 
 األطباء ميتازون ابلدقة يف التشخيص خاصة األطباء األخصائيني يف األمراض العقلية وعلم النفس وهذا راجع إىل اخلربة املكتسبة.

 )بعد االستجابة: 3

 ): جتاوب العاملون يف املؤسسة فورا مع طلبات املرضى.13اجلدول رقم( 

 النسبة التكرار االحتماالت

 %80 8 نعم

 %20 2 ال

 %100 10 اجملموع

 من إعداد الطالبتني.املصدر: 
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هذا يعين أن أغلبية  %20أما نسبة الذين أجابوا ب ال فهي  %80التحليل: نالحظ من اجلدول أن نسبة الذين أجابوا ب نعم هي 
 العاملني يتجاوبون فورا مع طلبات املرضى خاصة األطباء واملمرضني حىت ال يصابوا بنوابت عصبية ونفسية.

 

 ): اهتمام طاقم العمل مبعرفة رأي املرضى عند مغادرهتم املؤسسة.14اجلدول رقم(

 النسبة التكرار االحتماالت

 %50 5 نعم

 %50 5 ال

 %100 10 اجملموع

 من إعداد الطالبتني.املصدر: 

متساوية مع نسبة الذين أجابوا ب ال، أي هناك من يهتم برأي  %50التحليل: من اجلدول نالحظ أن نسبة الذين أجابوا ب نعم هي
 املرضى من أجل تقييم نفسه وهناك من ال يبايل.

 )بعد األمان: 4

 واملمرضني.): اهتمام املرضى من قبل األطباء 15اجلدول رقم(

 النسبة التكرار االحتماالت

 %90 9 نعم

 %10 1 ال

 %100 10 اجملموع

 من إعداد الطالبتني.املصدر: 
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، هذا ما يبني أن جل %10أما الذين أجابوا ب ال فنسبتهم  %90التحليل: يتضح من هذا اجلدول أن الذين أجابوا بنعم نسبتهم 
 األطباء واملمرضني يهتمون ابستمرار ودون كلل وال ملل ابملرضى أل�م يعطفون عليهم. 

 

 ): متتع املؤسسة بسمعة جيدة يف أوساط املرضى. 16اجلدول رقم( 

 النسبة التكرار االحتماالت

 %80 8 نعم

 %20 2 ال

 %100 10 اجملموع

 من إعداد الطالبتني.املصدر: 

، هذا يعين أنه أغلب %20أما الفئة اليت أجابت ب ال نسبتها  %80التحليل: يوضح اجلدول أن الفئة اليت أجابت ب نعم نسبتها
 املرضى يشكرون املؤسسة عند مغادرهتا وابألحرى عند  تعافيهم.

 )بعد التعاطف: 5

 ): تفهم العاملني ظروف واحتياجات املريض والتعاطف معه.  17اجلدول رقم(

 النسبة التكرار الحتماالتا

 %90 9 نعم

 %10 1 ال

 %100 10 اجملموع

 من إعداد الطالبتني.املصدر: 
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، %10بغض النظر عن نسبة الذين أجابوا ب ال هي  %90التحليل: يالحظ من خالل اجلدول أن نسبة الذين أجابوا ب نعم هي 
 خمتلون عقليا فيشفقون عليهم.وهذا يبني أن العاملون يتفهم بشدة ظروف املرضى أل�م 

 

 ): تعامل املمرضني مع املرضى بلباقة واحرتام. 18اجلدول رقم(  

 النسبة التكرار االحتماالت

 %30 3 نعم

 %70 7 ال

 %100 10 اجملموع

 من إعداد الطالبتني.املصدر: 

، وهذا نظرا لكون املرضى خمتلون %30أما نسبة الذين أجابوا ب نعم هي  %70التحليل: يوضح اجلدول نسبة الذين أجابوا ب ال هي 
 عقليا فعلى املمرضني التعامل معهم بقسوة من أجل تناول األدوية. 

 األداء الوظيفي. اجلزء الثالث: -

 ): حتسن مستوى األداء الوظيفي من خالل التنسيق مع اآلخرين يف إجناز العمل. 19اجلدول رقم( 

 النسبة التكرار االحتماالت

 %90 9 نعم

 %10 1 ال

 %100 10 اجملموع

 من إعداد الطالبتني.املصدر: 
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هذا ما يعين أن العمل  %10أما الفئة اليت أجابت ب ال فنسبتها  %90التحليل: يبني اجلدول أن الفئة اليت أجابت ب نعم نسبتها 
 ينجز مجاعة ألن معظم العمال متفامهني فيما بينهم.

 

 

 ): حتسني مستوى األداء الوظيفي من خالل احلضور لربامج التدريب. 20اجلدول رقم( 

 النسبة التكرار االحتماالت

 %30 3 نعم

 %70 7 ال

 %100 10 اجملموع

 من إعداد الطالبتني.املصدر: 

، هذا يبني أن برامج %30بينما نسبة الذين أجابوا ب نعم هي  %70اجلدول أن نسبة الذين أجابوا ب ال هي التحليل: يوضح 
 املناصب القانونية للموظف. التدريب شبه منعدمة إال على اإلداريني الذين تلقوا التدريب يف اآلونة األخرية حول

 ءة. ): وصف املشرف املباشر أبداء العامل ابلكفا21اجلدول رقم( 

 النسبة التكرار االحتماالت

 %60 6 نعم

 %40 4 ال

 %100 10 اجملموع

 من إعداد الطالبتني.املصدر: 
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وهذا يوضح أن املشرف  %40والذين أجابوا ب ال نسبتهم  %60التحليل: من خالل اجلدول نالحظ أن الذين أجابوا ب نعم نسبتهم 
 وخاصة املدير العام ال يقم أبي تشجيع أو شكر خاصة لإلداريني.

 

 ): العمل خارج أوقات الدوام الرمسي.  22اجلدول رقم( 

 النسبة التكرار االحتماالت

 %100 10 نعم

 %00 0 ال

 %100 10 اجملموع

 من إعداد الطالبتني.املصدر:  

وبينما اجمليبني ب ال كانت نسبتهم منعدمة هذا ما يؤكد أن  %100أن الذين أجابوا ب نعم نسبتهم  التحليل: من خالل اجلدول تبني
 مجيع العمال مستعدون وقادرون على العمل خارج أوقات الدوام الرمسي إلمتام ما كان �قص يف العمل خاصة يف عطلة �اية األسبوع. 

 واألداء الوظيفي. العالقة بني جودة اخلدمات الصحيةاجلزء الرابع: -

 ): الز�دة يف األجر عند العمل خارج أوقات الدوام. 23اجلدول رقم(

 النسبة التكرار االحتماالت

 %30 3 نعم

 %70 7 ال

 %100 10 اجملموع

 من إعداد الطالبتني.املصدر: 
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وهذا يعين أن املؤسسة ال  %30أما الفئة اليت أجابت ب نعم فنسبتها  %70التحليل: يوضح اجلدول أن الفئة اليت أجابت ب ال نسبتها 
 متنح عماهلا ز�دات إال بنسبة قليلة ويف هذه اجلائحة منحتهم مردودية اخلطر بنسب متفاوتة بني املوظفني( أطباء، ممرضون، إداريون).

 

 

 ): تلقي الشكر والعرفان من قبل املسئولني.  24اجلدول رقم( 

 النسبة التكرار االحتماالت

 %20 2 نعم

 %80 8 ال

 %100 10 اجملموع

 من إعداد الطالبتني.املصدر: 

حيث أكدوا أ�م ال يتلقون الشكر من قبل مسئوليهم بسبب الضغوطات وكثرة  %80التحليل: يتضح لنا أن أكرب نسبة قدرت ب 
 .%20املسؤوليات إضافة إىل شخصياهتم اليت ال تساعدهم يف التحفيز، أما الذين كانت إجابتهم نعم نسبتهم قليلة أي 

 ): توفر اخلدمات االجتماعية.  25اجلدول رقم(

 النسبة التكرار االحتماالت

 %00 0 نعم

 %100 10 ال

 %100 10 اجملموع

 من إعداد الطالبتني.املصدر: 
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وبينما اجمليبني ب نعم كانت نسبتهم منعدمة هذا ما يؤكد أن  %100التحليل:من خالل اجلدول تبني أن الذين أجابوا ب ال نسبتهم 
 اخلدمات االجتماعية غري موجودة خاصة الوجبات الغذائية والنقل الذين يطالب هبم العمال. 

 

 ): احلصول على مداخيل إضافية اعتمادا على مستوى رضا املرضى. 26اجلدول رقم( 

 النسبة التكرار االحتماالت

 %00 0 نعم

 %100 10 ال

 %100 10 اجملموع

 من إعداد الطالبتني.املصدر: 

أما اجمليبني ب نعم فهي منعدمة مما يؤكد أن املؤسسة ال يتوفر فيها هذا  %100التحليل: من اجلدول نالحظ أن نسبة اجمليبني ب ال 
 النوع من التحفيز فهوال يوجد إال يف الدول الكربى مثل الوال�ت املتحدة األمريكية.

 النتائج املستخلصة من االستبياناملطلب الثالث: 

 ؛نقص كفاءة وفعالية التجهيزات واملواد املستعملة داخل املؤسسة االستشفائية حمل الدراسة 
 ؛قدرة العمال وخاصة األطباء واملمرضون على إجناز وبدقة اخلدمات مثل ما مت حتديدها وتقدميها ابلشكل الصحيح 
  ؛تقدمي اخلدمات للمرضىسرعة استجابة العمال يف  
 ؛إملام العاملني ابملؤسسة االستشفائية يوسف جمدوب ابملهام والوظائف املوكلة هلم  
 ؛العناية ابملرضى ورعايتهم ولكن يف بعض األحيان التعامل معهم بقسوة وذلك لصاحلهم 
 ؛توفر العمل اجلماعي مما حيسن مستوى األداء الوظيفي 
  ؛خاصة بعد انتشار وابء كورو�وجود بعض الربامج التدريبية 
 ؛عدم تقييم الرئيس ملرؤوسيه وهذا ما ينقص من مستوى األداء  
 ؛استعداد مجيع العمال للعمل خارج أوقات الدوام الرمسي 
 ؛ندرة احلوافز املادية مبا فيها الز�دة يف األجور 
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 ؛نقص احلوافز املعنوية من قبل الرؤساء كالتشكرات 
 تماعية خاصة الوجبات الغذائية والنقل الذين يطالب هبم العمال. عدم توافر اخلدمات االج 
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 خالصة: 

من خالل هذا الفصل قمنا بدراسة جودة اخلدمات الصحية واألداء الوظيفي ابملؤسسة االستشفائية املتخصصة يف األمراض العقلية 
 الدراسة.مستغامن حيث قمنا بتصميم وتنفيذ استبيان يستجيب ألهداف 

فقد تبني لنا أن جودة اخلدمات الصحية تساهم بشكل كبري يف حتسني األداء الوظيفي عن طريق أبعاد جودة اخلدمات الصحية املتمثلة 
 يف: امللموسية، االعتمادية، االستجابة، األمان والتعاطف حيث أن العاملني هبذه املؤسسة غري مقتنعني ببعد امللموسية إذ أنه يوجد نقص

 التجهيزات وهذا ما ينقص قليال يف أدائهم. يف

أما عن العالقة بني جودة اخلدمات واألداء الوظيفي من حيث التكوين، التدريب والتحفيز فهي �قصة نوعا ما خاصة اخلدمات 
 االجتماعية.   
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 اخلامتة العامة: 

عرضه يف هذه الدراسة "أثر جودة اخلدمات الصحية على األداء الوظيفي" تبني لنا أن جودة اخلدمات من خالل ما مت 
الصحية أصبحت مهمة يف الوقت الراهن إذ تعترب من أحد الدعائم والركائز اليت تعتمدها املؤسسة االستشفائية، ملا هلا 

 من أهم حمددات جناح املؤسسة لكي تسري حنو األهداف أتثري على األداء الوظيفي للفرد العامل وسلوكه أي أ�ا تعترب
 املسطرة.

وعليه ميكن القول أبن جودة اخلدمات الصحية أصبحت ضرورية يف املؤسسة االستشفائية لكو�ا توفر الوسائل املادية 
جودة األداء الوظيفي واملعنوية اليت حيتاجها املريض، مما تساهم بشكل كبري يف حتقيق نتائج إجيابية وابلتايل حتسني 

 للعاملني.

 اختبار صحة الفرضيات: 

  ابلنسبة للفرضية األوىل القائلة أبن أبعاد جودة اخلدمات الصحية تنعكس يف األداء الوظيفي ابلطبع فكلما كانت
 أبعاد اجلودة متوفرة كلما سامهت يف تقدمي أحسن أداء من قبل املوظفني.

  يف أتثري جودة اخلدمات بصفة إجيابية على األداء الوظيفي ابالجيايب حيث أن ابلنسبة للفرضية الثانية املتمثلة
 التحفيز سواء كان مادي أو معنوي سريفع من األداء.

 من خالل دراستنا توصلنا إىل جمموعة من النتائج وهي كالتايل: 

 .اإلدارة الصحية هي وسيلة للمواءمة بني موارد املؤسسة الصحية وحاجات املرضى 
 رة الصحية اجليدة للمؤسسة هي مبثابة الصحة للجسم.اإلدا 
 .تعد اخلدمات الصحية أعلى أنواع اخلدمات تكلفة 
 .أتخذ جودة اخلدمات الصحية أبعادا خمتلفة تشتمل على مفاهيم فنية، إدارية، سلوكية، اجتماعية وإكلينيكية 
  امللموسية، االعتمادية، االستجابة، ال تتحقق جودة اخلدمات الصحية إال بوجود أربع أهم أبعاد متمثلة يف

 األمان والتعاطف.
  األداء الوظيفي يعرب عن الكفاءة والفعالية ولتحديدمها البد من تصميم نظام تتبعه املؤسسة لقياس أداء العاملني

 هبا. 
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  وتطوير املوارد تقييم أداء العاملني ميكن املؤسسة من معرفة قدرات وكفاءات العاملني هبا لكونه أحد أبعاد تنمية
 البشرية.

  وجود عالقة وطيدة بني جودة اخلدمات الصحية واألداء الوظيفي حيث كلما كانت أبعاد جودة اخلدمات
 حمكمة وفعالة كلما كان األداء املقدم جيد. 

 االقرتاحات:

 من خالل ما مت التوصل إليه ميكن تقدمي مجلة من االقرتاحات:

 مومية بتوفري الوسائل املادية (امللموسة) مثل التجهيزات احلديثة حىت يقوم اهتمام املؤسسات االستشفائية الع
 املوظفني أبداء عملهم بكل أرحيية.

 .وضع قوانني صارمة داخل املؤسسات االستشفائية خللق اهلدوء وهذا لصاحل املرضى 
  .اهتمام الرؤساء مبرؤوسيهم من خالل أنظمة تقييم األداء 
 ملوظفني للتطلع على خمتلف األدوات والتقنيات احلديثة.احلرص على تدريب وتكوين ا 

 اهتمام املؤسسة االستشفائية العمومية ابملوظفني من خالل وضع احلوافز سواء كانت مادية أو معنوية.

  الذي تتم بفضله الصاحلات.هللواحلمد  يف ميـزان حسـناتنا، ز وجل أن جيعل عملنا هذاويف األخري نرجو من املوىل ع
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 مستغامن-جامعة عبد احلميد بن ابديس

 كلية العلوم االقتصادية، التجارية وعلوم التسيري

 

 استمارة االستبيان املوجهة ملوظفي املؤسسة

 أخي املوظف، أخيت املوظفة  حتية طيبة

يف إطار حتضري مذكرة خترج لنيل شهادة ماسرت حتت عنوان "أثر جودة اخلدمات على األداء الوظيفي يف املؤسسة االستشفائية"، دراسة 
، فلكم جزيل الشكر مسبقا على مسامهتكم القيمة وعلى مشاركتكم حالة املؤسسة االستشفائية املتخصصة يف األمراض العقلية مستغامن

الفعالة يف إثراء هذا املوضوع أبجوبتكم على أسئلة هذا االستبيان مع العلم أن إجابتكم ستعامل بسرية اتمة ولن يتم استخدامها إال 
 ألغراض البحث العلمي.

 يف اخلانة املناسبة. (×) عند اإلجابة على أسئلة االستبيان، الرجاء وضع عالمة 

 اجلزء األول: البيا�ت الشخصية •
 اجلنس:              نعم                  ال 
 سنة40إىل31من       سنة     30السن:               أقل من 

سنة50أكثر من          سنة    50إىل41من                       
        متوسط             املستوى التعليمي:          ابتدائي 

اثنوي            جامعي                                
 الوظيفة:            إداري              طبيب 

ممرض            مهين                       
 10إىل5من       سنوات      5مدة اخلدمة ابلوظيفة:       أقل من 

  30إىل21من            سنة  20إىل11من                       
سنة 30أكثر من                          

 اجلزء الثاين: أبعاد جودة اخلدمات  •
 بعد امللموسية:  )1

 ال   تتوفر املؤسسة على جتهيزات طبية ذات تكنولوجيا عالية حديثة تستخدم حاليا.          نعم         -
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طبيعة مرافق املؤسسة االستشفائية (صاالت املرضى، قاعات االنتظار، مكاتب األطباء) جذابة وتتوافق مع طبيعة العمل -
 ال.                      ونوع اخلدمة املقدمة.       نعم     

 اعيد الز�رة.، التزام اهلدوء، احرتام مو يوجد تطبيق صارم للقواعد واألنظمة مثل ممنوع التدخني-

 ال.          نعم                                

 بعد االعتمادية: )2

 يلتزم العاملون يف املؤسسة االستشفائية ابالنضباط يف تقدمي اخلدمات الصحية يف وقتها. -

 نعم                   ال.                

 املرضية.ميتاز عمل األطباء ابلدقة يف تشخيص احلالة -

 نعم                  ال.                

 بعد االستجابة: )3

 يتجاوب العاملون يف املؤسسة االستشفائية فورا مع طلبات املرضى.               نعم              ال.-

 ال.    يهتم طاقم العمل ابملؤسسة مبعرفة رأي املرضى عند مغادرهتم املؤسسة.           نعم          -

 )  بعد األمان: 4

 هناك اهتمام مستمر ابملرضى من قبل األطباء واملمرضني.                 نعم               ال.-

 تتمتع املؤسسة االستشفائية بسمعة جيدة يف أوساط املرضى.                    نعم               ال.-

 )  بعد التعاطف: 5

 واحتياجات املريض ويتعاطفون معه.                        نعم                ال. يتفهم العاملون ظروف-

 يتعامل املمرضون مع املرضى بلباقة واحرتام.-

 نعم                 ال.                            

 اجلزء الثالث: األداء الوظيفي. •
مستوى األداء الوظيفي.          نعم               ال.التنسيق مع اآلخرين يف إجناز األعمال يزيد وحيسن -  

احلضور لربامج التدريب املتكررة حيسن من مستوى األداء الوظيفي.            نعم                 ال.-  
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أداؤك يف العمل يوصف من قبل املشرف املباشر ابلكفاءة.              نعم                 ال.-  
املوظفني اجلاهزية والقدرة والرغبة للعمل خارج أوقات الدوام الرمسي.         نعم             ال. تتوفر لدى-  

 اجلزء الرابع: العالقة بني جودة اخلدمات الصحية واألداء الوظيفي. •
تقوم املؤسسة بز�دة األجر عند عملكم خارج أوقات الدوام.               نعم                ال.-  

ول املوظفني على الشكر والعرفان من قبل رؤسائهم على أدائهم املتميز.        نعم            ال.حص-  
توفر املؤسسة ملوظفيها اخلدمات االجتماعية.-  

نعم                 ال.                    
نعم              ال.يتحصل املوظفون على مداخيل إضافية اعتمادا على مستوى رضا املرضى.            -  
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 قائمة املراجع:

 مراجع ابللغة العربية:

 أ.مؤلفات:

، 1، مكتبة امللك فهد الوطنية للنشر، الر�ض، طإدارة اجلودة الشاملةخالد بن سعد عبد العزيز بن سعيد،  -1

1998. 

الدار العلمية للنشر والتوزيع ودار الثقافة للنشر  التخطيط احلضري، أسس ومفاهيم،خلف حسني علي الدليمي،  -2
 .2002والتوزيع، عمان، األردن، 

 .2008، 1، مكتبة اجلامعة إثراء للنشر والتوزيع، عمان، األردن، طإدارة املستشفياتات، فريد توفيق نصري  -3

، اإلسكندرية، 1"، الدار اجلامعية، طإدارة املستشفيات وشركات األدوية"تكامل العالج والدواءفريد النجار،  -4

 .2007مصر، 

 .2004العامة، الر�ض، اململكة العربية السعودية، ، معهد اإلدارة إدارة الرعاية الصحيةطالل بن عايد األمحدي،  -5

 2000، الزقازيق، مصر، 2، مكتبة املدينة، طاقتصاد�ت اخلدمة الصحيةطلعت الدمراش إبراهيم،  -6

 .2017، 1، دار حامد للنشر والتوزيع، األردن، عمان، طإدارة اخلدمات الصحيةمصطفى يوسف كايف،  -7

، 1، دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر، اإلسكندرية، مصر، طاملوارد البشريةإدارة د.حممد حافظ حجازي،  -8
2007. 

، 1، دار الثقافة للنشر والتوزيع،عمان، االردن، طاإلدارة الصحية وفق نظام اجلودة الشاملةنور الدين حاروش،  -9
2012، 

 .2015، 2عية، اجلزائر، ط، ديوان املطبوعات اجلامالوجيز يف تسيري املوارد البشريةد. نوري منري، 

 .2008، 1، مكتبة اجلامعة إثراء للنشر والتوزيع، عمان، األردن، طإدارة املستشفياتفريد توفيق نصريات،  -10
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، 1، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، األردن، طاإلدارة الصحية وفق نظام اجلودة الشاملةنور الدين حاروش،  -11
2012. 

 املقاالت: 

، 2011، 7بديسي، "جودة اخلدمات الصحية، اخلصائص، األبعاد واملؤشرات"، جملة االقتصاد واجملتمع، العدد د.فهيمة

 .جامعة منتوري قسنطينة

 أطروحات:

حنان بودرسة، "عالقة إدارة اجلودة الشاملة بتقدمي أداء العاملني، دراسة حالة مؤسسة االمسنت عني توتة ابتنة"،  -1
يف العلوم التجارية ختصص جتارة دولية، جامعة حممد خيضر بسكرة اجلزائر، سنة  مذكرة خترج لشهادة ماسرت

2013. 
قدور لرياو، "دور إدارة اجلودة الشاملة يف حتسني أداء العاملني يف املؤسسة االقتصادية اجلزائرية، مذكرة خترج  -2

عة حامة خلضر، الوادي لشهادة ماسرت أكادميي يف العلوم اإلقتصادية ختصص إقتصاد عمومي وتسيري،  جام
 .2005اجلزائر،

مساليت هيفاء، دور املوارد البشرية يف حتسني األداء الوظيفي يف مؤسسة اقتصادية، مذكرة خترج لشهادة ماسرت  -3
أكادميي، شعبة علوم التسيري ختصص تسيري اسرتاتيجيدويل، كلية علوم إقتصادية، جتارية،  تسييري، جامعة 

 .2019مستغامن، اجلزائر 
، مذكرة خترج لشهادة ماسرت أكادميي، "بن عمار بلقاسم، بن عياد بالل، "أثر التندريب على أداء املوارد البشرية -4
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 امللخص:

أثر جودة اخلدمات الصحية يف حتسني األداء الوظيفي للعاملني يف املؤسسة االستشفائية إن اهلدف األساسي من هذه الدراسة هو تقصي 
 وذلك إبجراء دراسة ميدانية للمؤسسة االستشفائية املتخصصة يف األمراض العقلية مبستغامن . ولتحقيق ذلك مت استخدام استمارة االستبيان

اريني حيال أثر أبعاد جودة اخلدمات الصحية جمتمعة على األداء الوظيفي، وقد ملعرفة وجهة نظر موظفي املؤسسة من أطباء، ممرضني وإد
توصلت الدراسة إىل أن توفري كل أبعاد اخلدمات الصحية وخاصة بعد امللموسية للموظفني والعمل على تطوير قدراهتم من خالل التكوين، 

 املؤسسة.التدريب والتحفيز يؤدي إىل حتسني أدائهم وابلتايل الرفع من أداء 

 .فياألداء الوظي ،أبعاد جودة اخلدمات الصحية جودة اخلدمات الصحية، اخلدمات الصحية،: الكلمات املفتاحية

 

 

 

 

Summary: 

The main objective of this study is to study the impact of the quality of health services on 
improving the work performance of workers in the hospital institution by carrying out a field study 
in the hospital institution specializing in mental illness of Mostaganem. 

To do this, a questionnaire was used to obtain the point of view of the employees of the 
establishment in particular the doctors, nurses and administrator on the impact of the dimensions of 
the quality of the health services combined on the work performance, the study revealed  that 
providing all dimensions of health quality services to workers in particular the tangible dimension 
and working to develop their capacities  through training and motivation leads to  improving their 
performance and therefore increasing performance of the institution. 

Keywords:         

Health services, quality of health services, dimensions of the quality of health services, work 
performance. 
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