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تعد التنمية من أحد أهم األهداف اليت تسعى دول العامل لتحقيقها، فهي أساس تقدم اجملتمعات ومقياس 
إىل اإلنسان، فهو أساس حتقيقها مبختلف جماالهتا مبا فيها  لرفاهيتها، وعند احلديث عن التنمية البد من اإلشارة

 االقتصادية ولن يتحقق ذلك إاّل إذا توفرت له املتطلبات الالزمة والصحة أّول تلك املتطلبات.

طاع الصحة من بني أهم القطاعات، حبيث زاد االهتمام به خصوصا بعد حماولة بعض علماء االقتصاد يف وق
مرييية م  مطل  الستينات من القرن العررين العم  على إدخال النرا  الصحي يف حتليلهم الواليات املتحدة األ

االقتصادي، فنتج عن ذلك بروز فرع جديد من فروع العلوم االقتصادية جيم  بني مفهومي االقتصاد والصحة وهو 
 "إقتصاد الصحة".

س اجلانب الوحيد منه حيث أّن اهلدف وإذا كان حتسني الصحة هو اهلدف الرئيسي ألي نظام صحي، فإنه لي
ينقسم إىل شقني، األول منهما يتمث  يف تسهي  احلصول على الرعاية الصحية متساوية بني األفراد، وهو ما يصطلح عليه 
"بالعدالة الصحية"، والرق الثاين منه هو بلوغ أفض  مستوى صحي وهو ما يصطلح عليه باجلودة يف الصحة، إذ يف 

نات من القرن املاضي مت إدخال مفهوم اجلودة يف الرعاية الصحية، إذ اسُتحدث علم "ضمان اجلودة يف أواخر الثماني
التطور املستمر للجودة وحتسني أداء النظم الصحية...إخل، وذلك  هي  الرعاية الصحية"، والذي تطور حنو عّدة مفاهيم

 اية الصحية.من أج  تطوير وتطبيق مناهج صحية للتحسني املستمر جلودة الرع

إّن تطبيق اجلودة يف املسترفيات يساعدها يف التعرف على جوانب اهلدر يف الوقت والطاقات الذهنية واملادية 
، وخاصة يف دول رعاية الصحية من الضرورات امللحةومن مث التخلص منها، ولقد أضحى تطبيق نظم اجلودة يف جمال ال

حيث تزداد احلاجة إىل اخلدمات الصحية يف ظ  ارتفاع مستمر يف تيلفة هذه اخلدمات، واجلزائر من بني  ةالعامل النامي
هذه الدول اليت شاهد قطاع خدماهتا الصحية والرعاية الطبية بعض التطورات الصحية، تزامنا م  املتغريات والتطورات 

 االقتصادية واالجتماعية.

ة اجلزائرية العامة منها واخلاصة، مطالبة أكثر من أي وقت مضى بتحسني وأمام هذا الوض  فاملؤسسات الصحي
جودة ما تقدمه من خدمات وأن تستعيد ثقة زبائنها، وهذا ال ييون إاّل من خالل التقييم الفعال للجودة املدركة خلدماهتا 

 م  ضمان بقاء والئهم هلا. الصحية، ومن مث حتسينها وتطويرها، والذي يعترب أحد السب  لتتمين من إرضاء زبائنها
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لقد أصبح القطاع الصحي اجلزائري عرضة للعديد من املراك  اليت كان هلا األثر السليب على تطور اخلدمات 
، ومن خالل التعرف على مستوى جودة اخلدمات املقدمة يف للمرضىالصحية ومستوى جودة الرعاية الطبية املقدمة 

علومات عن نقا  امل للمؤسسة االسترفائيةتوفر قمنا هبذه الدراسة اليت سى، املؤسسات الصحية من وجهة نظر املرض
من كسب رضا زبائنها املؤسسة تتمين  وهذا كيمعرفة أسباهبا وحماولة معاجلتها، و القوة اليت جيب تنميتها ومراكز الضعف 

  واالرتقاء مبستوى أدائها.

 :التالية اإلشيالية نطرح أن مييننا سبق ما خالل ومن 

 "مستغانم"؟ الجوارية للصحة العمومية المؤسسةما أثر جودة الرعاية الصحية على درجة رضا المرضى ب

 :التالية الفرعية التساؤالت منها يتفرع 

  ما مستوى جودة اخلدمات الصحية املدركة من وجهة نظر املرضىfمستغامن؟ اجلوارية للصحة العمومية املؤسسة 
  ؟ اجلوارية للصحة العمومية املؤسسةه  جلودة اخلدمات الصحية أثر على رضا املرضى يف 
  ؟ اجلوارية للصحة العمومية املؤسسةإىل أي مدى يتم تطبيق اجلودة وحتسني خدمات القطاع الصحي" 

 :التالية الفرضيات اقتراح يتم ذلك على وبناءا

 مستوى جودة اخلدمات الصحية املدركة هلا عالقة بوجهة نظر املرضى. .1
 هلا أثر على رضا املرضى. اجلوارية للصحة العمومية املؤسسةجودة اخلدمات الصحية املقدمة من طرف  .2
 .املدركة له عالقة جبودة اخلدمات الصحية اجلوارية للصحة العمومية املؤسسةبتوفري اإلميانيات املادية والبررية  .3

  :الموضوع اختيار أسباب
 :ساعدتنا على اختيار هذا املوضوع منها أسباب عدة هناك 

 أسباب موضوعية:
 االسترفائية العمومية؛ املؤسسات يف الفعال ودوره جودة اخلدمات الصحية أمهية مدى إظهار 
 مؤسسة االسترفائية؛ أي جناح أو فر  عليه يتوقف الذي حقيقي رأس مال أن رضا املرضى يعترب 
 املؤسسات االسترفائية اخلاصة؛ لدى وخاصة املوضوع هذا ييتسيها اليت البالغة األمهية 
 دراسات كثرية. عليه إجراء يتم مل هام مبوضوع اجلامعة ميتبة لتزويد 
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 أسباب ذاتية:

 ؛ىة وخاصة ال هتتم بدرجة رضا املرضبعض املؤسسات اجلزائرية، عمومي 
 ؛يرقى اىل مستوى توفر اميانيات املادية والبرريةيف املؤسسات االسترفائية اجلزائرية ال  ىرضا املرض 
  االسترفائية العمومة.معرفة مستوى جودة اخلدمة الصحية املقدمة من طرف املؤسسات 

 :يلي فيما األهداف هذه تتمث  :الدراسة أهداف
 ؛ىجودة اخلدمات ورضا املرض بني واألثر العالقة وجود من التأكد 
 احلديثة؛ باملواضي  اجلزائري العلمي البحث دعم يف املسامهة 
 العموميةيف املسترفيات  تسليط الضوء، وإلقاء نظرة حقيقية على الواق  امللموس للصحة يف اجلزائر ال سيما. 
 .إبراز مدى حاجة املؤسسات الصحية لتبين مدخ  اجلودة يف خدماهتا، وتبيان القيمة احملصلة من جراء ذلك 
  اجلوارية للصحة العمومية املؤسسةحتديد أثر جودة الرعاية الصحية املدركة على رضا املرضى يف 
 رضا املرضى لتحقيق كأداة دورها وتأكيد يف املؤسسات االسترفائيةجودة الرعاية الصحية املدركة  إبراز أمهية. 

 
 :اآليت خالل من أمهيتها الدراسة تيتسب :الدراسة أهمية
 املؤسسات االسترفائية؛ تطوير يف يةحجودة اخلدمات الص تؤثر كيف الدراسة هذه تبني 
 جودة اخلدمات الصحية؛حول  واسعة نظرة تعطي 
 ؛لتحقيق رضا املرضى كبرية أمهية جلودة اخلدمات الصحية الربهنة على أن 

 :يلي فيما نوجزها :البحث عوباتص
 امليتبة؛ يف املراج  قلة 
 تعتمد على جودة اخلدمات الصحية؛ موردها اليت املؤسسة إجياد صعوبة 
 .عدم االهتمام مبث  هذه املواضي  من قب  متخذي القرارات يف املؤسسات اجلزائرية العمومية واخلاصة 

 الدراسة: منهجية
 الدراسة موضوع حول معلومات جبم  قمنا حيث ،التحليلي الوصفي املنهج على أساسي بري  اعتمدنا
 يف حالة دراسة منهج واعتمدنا النظري، اجلانب يف املدروسة العلمية اإلشيالية عن بنتائج للخروج دقيقا وحتليلها حتليال
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وحتلي  النتائج باستخدام  اجلوارية للصحة العمومية املؤسسة على النظري اجلانب بإسقا  قمنا التطبيقي، حيث اجلانب
 .الدوائر النسبية

   :الدراسة تقسيمات

 :فصلنيجبوانبه، قمنا بتقسيمه إىل  واإلحاطة املوضوع هذا ملعاجلة

عموميات حول املؤسسات ويتمحور حول  "مدخ  اىل جودة اخلدمات الصحية يف املؤسسات الصحية" األول الفص 
 ،رضا املريض والعوام  املؤثرة على سلوكهوكذا  ماهية جودة اخلدمات الصحية، االسترفائية

واق  ويتضمن  اجلوارية للصحة العمومية املؤسسةواق  أثر الرعاية الصحية على رضى املريض داخ  الفص  الثاين "أما يف 
بإسقا  اجلانب النظري  التطبيقيةدراسة ال إىل بعدها وننتق  ،نرأة املؤسسة حم  الدراسة وكذا ،النظام الصحي يف اجلزائر

  .بإعداد االستبيان، مث حتلي  نتائج االستبيان مبستغامن اجلوارية للصحة العمومية املؤسسة
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 :تمهيد
 

ينال القطاع الصحي اهتمام الكثري من الباحثني يف جمال الطب أو اإلدارة نظرا ملا له من أمهية كبرية،  

تقدمي اخلدمة الصحية، فهي تعترب املؤسسات االستشفائية واسطة يف حبيث  ،تتمثل يف االهتمام بصحة املواطنني

مالذ املرضى الذين ينشدون العافية واألصحاء الذين يطلبون الوقاية، وبالتايل تصبح مسألة تطوير اخلدمة من 

 السمات البارزة يف عمل املؤسسة الصحية ملواكبة التغري العلمي والتكنولوجي يف جمال الطب.

قد  ،نظرا الرتباطها بصحة وحياة اإلنسانتتطلب اجلودة عند تقدميها اخلدمات الصحية  هلذا أصبحت         

ساهم املهتمون أيضا يف هذا اجملال بتحديد عدة أبعاد جلودة اخلدمة الصحية، حيث أصبحت هذه األبعاد تعد 

  .مبثابة مؤشرات لقياس مستوى جودة اخلدمة الصحية

لصحية، ماهية جودة اخلدمات الصحية، ندرس من خالل هذا الفصل عموميات حول املؤسسات اوف س

 وكذا رضا املريض والعوامل املؤثرة على سلوكه.
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 عموميات حول المؤسسات الصحية :األول المبحث
تعترب املؤسسة اخلدمية من أهم املؤسسات يف وقتنا احلايل فقد أصبحت حتتل مكانة كبرية يف حياتنا  

أمهها وذلك ألهنا تقدم أنواع عديدة من اخلدمات الصحية الضرورية واملتعلقة اليومية، وتعترب املؤسسات الصحية 
بسالمة صحة األفراد، ومن خالل هذا املبحث سنحاول التعرف على بعض اجلوانب املهمة واملتعلقة باملؤسسة 

 الصحية.
 المؤسسة الصحيةمفهوم  :األول المطلب
 هناك عدة تعاريف للمؤسسة الصحية منها: 

يف اجملاالت الصحية والرعاية الصحية العامة واملتخصصة  كل مؤسسة تنشط" املؤسسة الصحية بأهنا: تعترب -
وبيوت الرعاية الصحية وكبار السن،  التأهيل واعادةاملساندة مثل املستشفيات  وادارة الرعاية الصحية واخلدمات

  1.والتدخل يف أثناء األزمات واملستشفيات النفسة" الصحة العقلية،
 :لدى اف املتعاملة معها، حيث تعتربر كما ميكن تعريف املؤسسة الصحية من خالل تعريف األط  -

 2اجلهة املسؤولة عن تقدمي العالج والرعاية الطبية هلم. :المرضى 
 :بالواقع الصحي إحدى مؤسساهتا اخلدمية املسؤولة عن تقدمي كل ما حيتاجه اجملتمع للنهوض  الحكومة 

 األحسن.حنو يف البلد 
 :ن فيه أعماهلم ومهامهم اإلنسانية.املكان الذي ميارسو  اإلطار الطبي 
 :ضوء ما حدد اهتا املختلفة يف مؤسسة على البيئة احمليطة هبا ومتفاعلة مع متغري  إدارة المؤسسة الصحية

 أهداف وواجبات مسؤولة عن تنفيذها بشكل كفؤ وفعال.هلا من 
 سوق واسع يستوجب إمداده مبا حيتاجه من أدوية  عنية:شركات األدوية وباقي المؤسسات الم

 ومستلزمات طبية.
 :والتجارب. ء البحوثار موقع تدرييب وعملي إلكساهبم املهارة واملعرفة امليدانية إلج الطلبة والجامعات 

 وهناك تعاريف أخرى توضح هدف املؤسسة الصحية وهي: 

                                                 
، ص 8002دار احلامد للنشر والتوزيع، عمان، األردن،  إدارة التسويق في المنظمات غير الربحية،نظام موسى سويدان وعبد اجمليد الربواري،  1

82. 
مذكرة ماجستري، كلية العلوم االقتصادية والتسيري، جامعة حممد خيضر،  تأثير إدارة التغيير على جودة الخدمات بالمؤسسة الصحية،نادية خريف،  2

 . 80-95 ، ص ص8002/8002بسكرة، اجلزائر، 
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 :متكاملة، وهي عبارة عن جمموعة من التخصصات مركز خدمي خمتص بتقدمي خدمة " التعريف األول
واملهن الطبية وغري الطبية واخلدمات واألدوية واملواد اليت تنظم بنمط معني هبدف خدمة املرضى احلاليني 

 3.واملرتقبني واشباع حاجاهتم واستمرار املؤسسة الصحية "
 :ؤسسة صحية فإنه الرئيسي ألي ماملؤسسة اليت هتدف إىل حتسني الصحة هو الغرض " التعريف الثاني

، واحلد قدر اإلمكان من )اجلودة( بالغرض الوحيد، وينقسم إىل شقني: بلوغ أفضل مستوى صحيليس 
  4.")العدالة(الرعاية الصحية  الفوارق القائمة بني األف ا رد يف تسيري حصوهلم على

  السابقة، حيث عرفت املؤسسة  التعريف األمشل بني التعريفات باعتباره ف منظمة الصحة العالميةتعر
د ار العناية الصحية الكاملة جلميع أفتوفري  "جزء متكامل من النظام الصحي ووظيفتها الصحية على أهنا:

مركز لتدريب العاملني يف احلقل الطيب والصحي وكذلك  اجملتمع، سواء كانت عالجية أو وقائية، كما أهنا
  5."واالجتماعيةاث الطبية مركز لألحب

 المطلب الثاني: خصائص المؤسسة الصحية واألهداف األساسية لها
 تعددت اخلصائص اليت متيز املؤسسة الصحية عن غريها من املؤسسات كما توجد عدة أهداف أساسية 

 هلذه املؤسسة، ومن خالل هذا املطلب سيتم التعرف على هاته اخلصائص واألهداف.

  خصائص المؤسسة الصحية -1
 6:حية عن غريها من املؤسسات األخرى منهاهناك عدة خصائص متيز نشاط املؤسسة الص 

ففي الوقت الذي قد تقدم فيه خدمة معينة جمانا لفئة من املرضى، فإن  :تعدد أسعار الخدمة الواحدة -1-1   
نفس اخلدمة قد تقدم مبقابل رمزي لفئة أخرى، كما قد تقدم مبقابل يساوي كلفة اخلدمة أو مبقابل يزيد عنها لفئة 

أو وفقا  خمتلفة، كما قد ختتلف طرق حتصيل اخلدمات اليت تقدم مبقابل فقد حتصل قيمتها نقدا أو باألجل،
 لتعاقدات بني املؤسسة الصحية وجهات عمل معينة.

                                                 
، 8022، 82جملة اإلدارة واالقتصاد، العراق، العدد  المعلومات من أجل ضمان جودة الخدمة الصحية، م تقانةاستخداأالء نبيل عبد الرزاق،  3

 .822ص 
أطروحة دكتورا، كلية العلوم االقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيري، جامعة أيب بكر بالقايد  تطبيق إدارة الجودة الشاملة،حوالف رحيمة،  4

 .82، ص 8005/8020 تلمسان، اجلزائر،
مذكرة ماجستري، كلية العلوم االقتصادية والتسيري، جامعة  تأثير نظام المعلومات على جودة خدمات المؤسسات الصحية،حنان حيي الشريف،  5

 .9، ص 8002/8002حممد خيضر بسكرة، اجلزائر، 
اجستري، كلية العلوم االقتصادية والتسيري، جامعة حممد خيضر، مذكرة م آليات تطبيق السياسات التسويقية في المؤسسات الصحية،حبيبة قشي، 6

 .82، ص 8008/8002بسكرة، اجلزائر، 
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األول هو خط السلطة الوظيفية الرمسية ممثال باجلهاز اإلداري، أما  :وجود خطوط للسلطة -2-2-2          
اد اجلهاز الطيب بسبب طبيعة ختصصهم الوظيفي الدقيق، األمر ر يتميز به أف الثاين فهو خط سلطة املعرفة الذي

اع على النفوذ، أما النوع اآلخر من السلطة هو السلطة النقابية اليت هلا ثقل ر إىل ص يؤدي يف بعض األحيان الذي
 قوي.يكون هلا موقع تفاوضي  متثيلي مما يسمح أن

تدار الكثري من املؤسسات الصحية بأسلوب اإلدارة باألزمات بدال من أسلوب اإلدارة  -2-2-8        
 .متطلبات العمل يف غالبيتها ذات طبيعة طارئة غري قابلة للتأجيلوذلك ألن  :باألهداف

وهذا ما جيعل العاملني هبا  :مع مشكلة احلياة واملوت راعتتعامل املؤسسات الصحية يف ص -2-2-3        
 التخصص وقليال ما يتحمل اخلطأ. حتت ضغوط بصفة مستمرة، كما أن العمل هبا يتطلب درجة عالية من

حيث تربز أمهية   :نشاط املؤسسات الصحية أساسا على كفاءة ومهارة العنصر البشري اعتماد -2-2-2       
اجليد  االستقبالاحلسنة،  كفاءة ومهارة العنصر البشري يف متييز نشاط مؤسسة عن أخرى من خالل املعاملة

 والكفاءة العالجية والتمريضية.
وهذا عائد  :الصحية مبثابة نظام ال ميكن مكننة نشاطاته أو توحيدهااملؤسسات  اعتبار -2-2-9       

 املرضى ومتطلباهتم الصحية. احتياجات الختالف
 .األهداف األساسية للمؤسسات الصحية -2

 هناك عدة أهداف عامة ميكن أن تعد القاسم املشرتك بني خمتلف املؤسسات الصحية، ومن بينها األهداف
 التالية:

وذلك يكون بالتقييم املستمر  أهداف إىل مستويات أعلى :باألوضاع الصحية للسكان االرتقاء -8-1   
 تفصيلية هلذا اهلدف هي: هنريك بلوم اقرتحاهنة وتطويرها، وقد ر امج الللرب 
 ؛السعي املستمر حنو إطالة احلياة والوقاية من املوت املبكر -
 ؛اضر خفض معدالت الوفيات النامجة عن األم -
 ؛فض مستوى القلق الناجم عن املرضخ -
 حتصني اجملتمع ضد األمراض اليت تتوافر هلا لقاحات؛ -
 تأمني خدمات الرعاية الصحية املتوازنة جلميع أفراد اجملتمع؛ -
تأمني الكفاءات البشرية باألعداد والنوعيات املناسبة اليت حتتاج إليها برامج خدمات الرعاية الصحية بصفة  -

ت هذه واالستغالل األمثل هلذه الكفاءات ودعم الربامج التعليمية والتدريبية اليت تعمل على تنمية قدرادائمة، 
 الكفاءات؛
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 الوقت املناسب؛ تطوير نظام املعلومات الصحية مبا يتيح توفري املعلومات عن األوضاع واجلهود الصحية ويف -
الصحية، مبا املشروعات  الصحية احلكومية وعلى وضع افقر تشجيع القطاع اخلاص على املشاركة يف تشغيل امل -

 ىل حتقيق التنمية الصحية الوطنية؛يؤدي إ
واملوارد املطلوبة  افق اجلديدة وجتهيزها وصيانة القائم منها،ر تأمني املوارد املالية الالزمة لتغطية نفقات إنشاء امل -

 سليم لشبكة خدمات الرعاية الصحية؛ألنشطة التشغيل ال
 الوطين؛ امج الرعاية الصحية وخدماهتا على املستوىيق التكامل والتنسيق بني اخلدمات املعنية برب حتق -
 االرتقاء خبدمات الرعاية الصحية؛اءات اليت تكفل ر وضع الضوابط واعداد املعايري وحتديد اإلج -
 الصحية. ؤسساتاسات ذات الصلة بالقضايا واملشكالت الرئيسية اليت تواجه املر تشجيع البحوث والد -
ات ر العاملني مها الكتسابحيث يتم تدريب العاملني يف التخصصات املختلفة : التعليم والتدريب -2-2   

ات من شخص آلخر وذلك ينطبق على معظم أنشطة الطب والتمريض، اخلرب  جديدة وهذا يتم بأسلوب نقل
 وكافة األعمال اإلدارية. املعامل والورش، املغاسل

كالقيام بالبحوث الطبية مثل البحوث اإلكلينيكية يف املعامل وحبوث التسجيل  :اء البحوثر إج -2-3   
 حوث األخرى.والبحوث السلوكية والعديد من الب البحوث املالية واخلاصة بالعاملني، الطيب، والبحوث اإلدارية مثل

املؤسسات الصحية، وذلك ألن يعترب هذا اهلدف من بني أهم أهداف : اضر وقاية المجتمع من األم -2-4   
 .الوقاية أقل تكلفة من العالج

يعترب اهلدف الثاين بعد تقدمي الرعاية الصحية وخاصة يف املستشفيات اخلاصة، وان كان  :الربحية -2-5   
حتقيق الربح من خالل اإلنسانية وعالج املرضى وانقاذ املصابني يبدو غريب إال أن هناك جمموعة من املستشفيات 

الستمرارية والتوسع، كما يف األساس هي شركات ومشروعات فردية تسعى لتحقيق الربح وذلك من أجل البقاء وا
املستشفيات العامة قد تسعى للربح من خالل ختصيص بعض األقسام للعالج بأجر وتقدمي بعض  جند أيضا أن

 7.اخلدمات التشخيصية بأجر رمزي وذلك من أجل زيادة دخلها وتدعيم القدرة املالية
 

 ووظائف المؤسسة الصحية أنواعالثالث: المطلب 
ا األسس تستخدم غالب وظائف املستشفيات هي اليت حتدد طبيعتها وخصائصها، وهناك جمموعة من إن 

 ومن أمهها: لتصنيف ووصف أنواع املستشفيات 

                                                 
املؤمتر العريب الثالث )االجتاهات التطبيقية احلديثة يف إدارة املستشفيات: تقنيات نظم املعلومات(،  التسويق لخدمة الرعاية الصحية،حممد رحيان،  7

 .38-39، ص 8002املنظمة العربية للتنمية اإلدارية، القاهرة، مصر، 
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 اإلشراف:  نمط الملكية و -1
حكومية  ميكن تقسيم املستشفيات على أساس امللكية واإلشراف إىل نوعني رئيسني: مستشفيات 

 ومستشفيات خاصة.
أجهزة  وتعترب إحدى أهم املؤسسات الصحية، وهي مملوكة للدولة وتديرها :المستشفيات الحكومية -1-1  

العمل يف  حكومية من وزارات وهيئات ومؤسسات عامة، وفق تنظيمات ولوائح حكومية حتكم سري إجراءات
  8:وميكن تصنيف املستشفيات احلكومية كما يليالقطاع العام، 

فهي  بالنسبة للمستشفيات احلكومية العامة :مستشفيات حكومية عامة وخاصة وختصصية -2-2-2        
املستشفيات العسكرية  تابعة لوزارة الصحة والسكان غالبا، وأما املستشفيات اخلاصة فهي تابعة جلهة معينة مثل:

والشرطة، باإلضافة إىل املستشفيات التابعة ملنشآت وهيئات معينة، وغالبا ما تقدم خدماهتا للعاملني وأبنائهم 
 بتلك اجلهات، أما املستشفيات التخصصية فتشمل مستشفيات الوالدة، العيون، األنف واألذن واحلنجرة، التأهيل

الحتياجات اخلاصة، القلب، ومستشفيات األطفال وغريها وهنالك مستشفيات والعظام، األمراض املزمنة، مرضى ا
 9.تشمل أكثر من ختصص واحد

هي مستشفيات مملوكة للدولة، وإن كانت تابعة للجامعات،  :املستشفيات اجلامعية والتعليمية -2-2-8        
وتقدم خدماهتا جمانا أو مقابل رسوم زهيدة تغطي تكاليفها ومصاريفها اإلدارية، ويقوم بإدارهتا جملس إدارة من 
أطباء كليات الطب املختلفة، وحتتوي على بعض األقسام التعليمية اليت تتيح فرصة التدريب العملي لطالب 

 .الطب
احمللية،  وهي تشمل مجيع املستشفيات باستثناء تلك التابعة للحكومة املركزية أو المستشفيات الخاصة: -1-2

اخلدمات الصحية  وهذه املستشفيات تقدم اخلدمات مقابل رسوم، وذلك عكس املستشفيات احلكومية اليت تقدم
 جمانا.

 مستشفيات ذات طابع رحبي 10:وميكن تقسيم املستشفيات اخلاصة إىل قسمني أساسني ومها 
 ومستشفيات ذات طابع غري رحبي.

.... هيئة هي املستشفيات اليت قد ميلكها شخص أو شركة أو :مستشفيات ذات طابع رحبي 2-8-2       
 هبدف حتقيق مكاسب رحبية من خالل اخلدمات املقدمة. وذلك

                                                 
، ص 8008لعصرية، املنصورة، املكتبة ا المستشفيات،-المحاسبة في المنشآت الفندقية: رؤية إدارية الفنادقمكرم عبد املسيح باسيلي،  8

282-288. 
 .20، ص 2555دار زهران للنشر والتوزيع، عمان،  خدمات اإليواء في المستشفيات،غازي فرحان أبو زيتون،  9

 .38ص  ،2006 عمان، والتوزيع، للنشر الشروق دار الصحية، والمراكز المستشفيات إدارة جلدة، بطرس سليم 10
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ومميزات  هي املستشفيات اليت تتوافر فيها نفس خصائص :مستشفيات ذات طابع غري رحبي -2-8-8       
يف تقدمي خدمة اجتماعية  املستشفيات ذات الطابع الرحبي، إال أن اهلدف من إنشائها يكون غالبا هبدف املسامهة

حيث أن األموال املتحصلة من املرضى  والعالج يف هذا النوع من املستشفيات ليس جمانا، ،عامة ألفراد اجملتمع
 املستشفى. ف عادة على النفقات املتعلقة بتطوير خدماتتصر 
 الربحية:  -8

هناك  بالرغم من أن اهلدف العام من إنشاء املستشفيات هو تقدمي اخلدمات الصحية لألفراد، إال أن 
ميكن أن منيز  أهداف أخرى قد تكون أساسية، ومن بينها سعي املستشفيات لتحقيق األرباح، ويف هذا السياق

 : ثالثة أنواع من املستشفيات وهي كما يليبني 
الغالب من  وهي املستشفيات اليت تعود ملكيتها عادة إىل أفراد هم يف :مستشفيات تهدف للربح -2-1   

املرضى مقابل ما تقدم إليهم  واليت تكون عادة لغرض الربح، حيث تقوم بتقسيم أرباحها اليت تكسبها مناألطباء، 
 هذا النوع من املستشفيات يف الدول الرأمسالية. ومالكيها وعلى املشاركني فيها، ويكثر من خدمات على مؤسسيها

مجعية  وهي مستشفيات أنشئت من قبل إحدى اجلهات اخلريية إما على هيئة :مستشفيات خيرية -2-2   
ة نسبيا، رسوم ضئيل خريية أو دينية، فهي مملوكة جلمعيات أهلية غري حكومية، وتقدم خدمات صحية مقابل

هتدف إىل الربح نسبيا، إال أنه يفضل أن  تستخدم يف تطوير املستشفى، وحتسني مستوى أدائها، وهي وإن كانت
 11.ضمن النوع الثالث من املستشفيات تدرج
تقدمي  وهي مستشفيات حكومية تقوم الدولة بتأسيسها هبدف :مستشفيات ال تهدف إلى الربح -2-3   

من املستشفيات يكثر يف  من دون مقابل، أو مقابل رسوم رمزية زهيدة، ومثل هذا النوعاخلدمات الصحية لألفراد 
 الدول االشرتاكية.

طويلة،  تعد إقامة املريض يف املستشفى أساسا يف تصنيف املستشفيات إىل مدة إقامة قصرية أومدة اإلقامة:  -3
املستشفيات قصرية اإلقامة، وإذا  املستشفى ضمن وغالبا ما تعتمد مدة ثالثني يوما وأقل كمعدل إلقامة املريض يف

 12.يعد من املستشفيات طويلة اإلقامةما جتاوزت ذلك ف
 ومنه ميكن تقسيم املستشفيات على هذا األساس إىل قسمني مها: 

يوم، مثل:  ويصل متوسط فرتة إقامة املريض فيها من يوم إىل ثالثني :مستشفيات قصيرة اإلقامة -3-1  
 األطفال ومستشفيات أمراض النساء والتوليد.مستشفيات 

                                                 

 .282-280ص  ذكره، سبق مرجع باسيلي، املسيح عبد مكرم11 
 .29، ص 8009دار اليازوري، للنشر والتوزيع، األردن الطبعة العربية، إدارة المستشفيات، ثامر ياسر البكري،  12
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مثل:  ويصل متوسط إقامة املريض فيها إىل أكثر من ثالثني يوما :مستشفيات طويلة اإلقامة -3-2  
 مستشفيات احلروق، مستشفيات األمراض النفسية.

 نوع الخدمة: -4
  13:تكون املستشفيات على نوعني 

املرضى  تضم اختصاصات متعددة، وتعاجل أمراض خمتلفة من خالل استقبال :مستشفيات عامة -4-1   
 واملصابني هبذه األمراض.

األعصاب، األنف  ختتص يف عالج جزء معني من أجزاء اجلسم )العني، :مستشفيات متخصصة -4-2   
 واألذن واحلنجرة، األمراض املزمنة... اخل(.

على عدد أسرة الرجال والنساء واألطفال، ويستثىن من  يتحدد حجم املستشفى بناءحجم المستشفى:  -5
 األطفال حديثي الوالدة. ذلك أسرة
  14:وضمن هذا التصنيف نستطيع أن منيز بني األنواع التالية 

 سرير أو أقل. 200املستشفيات الصغرية احلجم: وهي اليت حتتوي على  -
 سرير. 900و 202املتوسطة احلجم: وهي املستشفيات اليت حتتوي بني  املستشفيات -
 سرير. 900املستشفيات الكبرية احلجم: وهي اليت يزيد عدد أسرهتا عن  -
 جودة خدمات الرعاية الصحية المقدمة:  -6

 15.ر ميكن تصنيف املستشفيات كما يليحسب هذا املعيا 
على مراقبة  هي املستشفيات املعرتف جبودة خدماهتا املقدمة، حيث تشرف :المستشفيات المعتمدة -6-1   

 التنظيمات. اخلدمات هيئات رمسية متخصصة مثل: اهليئة األمريكية املشرتكة العتماد
اهليئة  هي املستشفيات اليت مل تتحصل بعد على اعتماد من طرف :المستشفيات غير المعتمدة -6-2   

 الصحية املقدمة. مازالت مل تصل بعد إىل حد معني معرتف به من جودة الرعايةاملختصة بذلك، واليت 

 .المبحث الثاني: ماهية جودة الخدمات الصحية
كبري يف املؤسسات اخلدمية بصفة عامة،   اهتمامت يتعد جودة اخلدمة من املوضوعات اليت الق 

اليت يشهدها اجملال الصحي والزيادة املستمرة يف الطلب  التطوراتالصحية بصفة خاصة وذلك نتيجة  واملؤسسات

                                                 
 .20ص  ،2005 عمان، للنشر، وائل دار األوىل، الطبعة المستشفيات، وإدارة إقامة في المعتمدة المعايير البيايت، علي ذنون حسني13
 .10ص  ذكره، سبق مرجع زيتون، أبو فرحان غازي 14
 .22-28ص  ذكره، سبق مرجع حرستاين، نذير حممد حسان15 
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 اخلدمات الصحية، فقد أصبح تقدمي خدمات صحية ذات جودة عالية مطلبا مشرتكا خيدم أهداف ومصاحل على
 املتعاملة مع املؤسسات الصحية. األطرافمجيع 

 .وخصائصهاالمطلب األول: مفهوم الخدمات الصحية 
 :الصحية الخدمات تعريف -1   

مهما  اخلدمة الصحية مطلب أساسي لكل إنسان يف احلياة، تسعى اجملتمعات اإلنسانية إىل حتقيقه 
مؤسساهتا الصحية،  اختلفت نظمها السياسية واالقتصادية، كما حتاول خمتلف الدول توفري اإلمكانيات املناسبة يف

 اخلدمة الصحية.سواء كانت بشرية أو تقنية أو مالية، لالرتقاء مبستوى أداء 
تتميز  وتعترب اخلدمة الصحية سلعة اقتصادية غري ملموسة شأهنا شأن السلع اخلدمية األخرى، ولكنها 

 اخلصائص. مبجموعة من اخلصائص اليت تؤثر يف الطلب عليها، األمر الذي يتطلب حتديد هذه
 :لكن قبل هذا، نرى أنه من املفيد التطرق ملفهوم اخلدمة الصحية فيما يلي 

مستوى الدولة سواء   تعرف اخلدمة الصحية بأهنا "عبارة عن مجيع اخلدمات اليت يقدمها القطاع الصحي على
الطبية  إنتاج األدوية واملستحضرات كانت عالجية موجهة للفرد أو وقائية موجهة للمجتمع والبيئة أو إنتاجية مثل

 16.نني وعالجهم ووقايتهم من األمراض املعدية"للمواط واألجهزة التعويضية وغريها هبدف رفع املستوى الصحي
من خدمات  يتبني من التعريف أعاله أن اخلدمات الصحية هي كل ما يوفره القطاع الصحي يف الدولة 

 سواء كانت موجهة للفرد أو اجملتمع أو البيئة.
 17ونرى من الضروري التفريق بني مفهومني ومها: 

بالتشخيص والعالج  اليت تقدمها املؤسسات الصحية كاخلدمات املتعلقةالرعاية الطبية، ويقصد هبا اخلدمات  -
مكملة كالفحوص املختربية والتحاليل  والتأهيل االجتماعي والنفسي، وما يرتبط هبا من خدمات طبية متخصصة

 ا.التمريض، اخلدمات الصيدالنية والغذائية وغريه الطبية، الطوارئ، العيادات اخلارجية، األشعة، اإلسعاف،
توفري الصحة  أما الرعاية الصحية فيقصد هبا اخلدمات اليت تقدمها املؤسسات الصحية للمجتمع بأسره، هبدف -

املتوطنة، التطعيم ضد األمراض  للجميع، كحمالت تنظيم األسرة، رعاية األمومة والطفولة، الوقاية من األمراض
 املعدية، رعاية املسنني وغريها.

 ن أن نصنف اخلدمات الصحية كالتايل:وانطالقا مما سبق، ميك 

                                                 
اجمللة العلمية لكلية التجارة، العدد الرابع، جامعة أسيوط، القاهرة،  طبيعة حماية المستهلك في مجال الخدمات الصحية،حممد حممد إبراهيم،  16

 .8، ص 2523ديسمرب 
 .298باسيلي، مرجع سبق ذكره، ص مكرم عبد املسيح  17
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 موجهة للفرد، وترتبط جبميع اخلدمات الطبية يف خمتلف التخصصات، سواء :خدمات عالجية -1-1      
باإلضافة إىل  على مستوى املصاحل االستشفائية )االستشفاء( أو مصاحل الطب اليومي )العيادات اخلارجية(،

 واإلدارة وغريها. والتحاليل، وإىل جانب خدمات التغذية والنظافة اخلدمات املساعدة املتمثلة يف األشعة
تعمل هذه اخلدمات على تسهيل أداء اخلدمات العالجية، فهي مدعمة هلا : خدمات وقائية -1-2     

 الواردات. دورها يف محاية اجملتمع والبيئة من األمراض املعدية واألوبئة، مثل الرقابة الصحية على ويتمثل
 وتتضمن إنتاج األمصال واللقاحات والدم كما تتضمن إنتاج األدوية وأيضا: خدمات إنتاجية -1-3     

 العتاد واألجهزة الطبية األخرى.
غري  تركز هذه اخلدمات على االرتقاء بصحة الفرد من خالل العوامل :خدمات االرتقاء بالصحة -1-4     

والنظافة الشخصية، والسلوك  املتوازن، وأمهية الرياضة البدنية والراحةالطبية، كالرتكيز على أمهية الغذاء الصحي 
 الصحي السليم للفرد.

 خصائص الخدمات الصحية -2
 اآليت:وميكن عرض خصائص اخلدمات الصحية يف  

طبيعة  اخلدمات الصحية هي خدمات فردية نظرا الختالف :قلة التنميط والتوحيد للخدمة الصحية -2-1   
هذا األخري على  فقد حيصلاألفراد وأمراضهم وحاالهتم النفسية، فاخلدمة تتنوع من فرد ألخر، وحىت للفرد الواحد 

 18خدمة اجلراحة والعيون والقلب والصدر...اخل
والتخصصات، وهذا  ونفس الشيء بالنسبة للوحدات اليت تنتج اخلدمة فإهنا تتنوع باختالف األمراض 

 19.اخلدمة الصحية علىاألمر يتطلب أن يتم تقدير الطلب على كل ختصص عند تقدير الطلب 
لكل فرد على  خدمات فردية، مبعىن أهنا تقدم هي (العالجيةاخلدمات  مثل)الصحية وبالتايل فاخلدمات  

 معينة.يف جماالت ختصص  حدى
 : يؤدي عدم جتانس اخلدمة الصحيةالخدمات الصحيةاختالف وتذبذب حجم الطلب على  -2-2   

وكذلك تباين  وتباينها من فرد ألخر طبقا حلاجاته الشخصية إىل تفاوت خمرجات املؤسسة الصحية الواحدة،
صعوبة التنبؤ بالطلب على  اخلدمات اليت يقدمها العاملون مبؤسسة اخلدمة الصحية من وقت ألخر، ومن مث إىل

حية تكون نتيجة ملا يتميز اخلدمات الص اإلضافة إىل ذلك فإن صعوبة التنبؤ بالطلب علىاملؤسسات الصحية، ب
الطلب مرة واحدة يف العام أو لفرتة زمنية قصرية خالل  الطلب من عدم ثبات وعدم استقرار، فقد حيدث به هذا

                                                 
 .223-228 ، ص8002 ،الطبعة األوىل، دار املسرية للنشر والتوزيع إدارة منظمات الرعاية الصحية،فريد توفيق نصريات،  18
 جملة اإلدارة، اجمللد اخلامس والعشرون، العدد الثالث، احتاد مجعيات  "الطلب على الخدمة الصحية ونظم تسويقها"،حسن أمني عبد العزيز،  19

 .82، ص 2553التنمية اإلدارية، القاهرة، يناير، 
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األوبئة األخرى يف الصيف،   اإلصابة بنزالت الربد يف الشتاء وانتشار بعض العام أو يف مواسم معينة مثل: زيادة
وتقوم املستشفيات بعمل قائمة  ،خالل الشهر أو األسبوع الواحد أو حىت يف اليوم الواحد كما قد يتنوع الطلب

 20.اخلدمات اليت تقدمها بغرض حتديد حجم الطلب مستقبال انتظار لبعض
وفعال  اتصال مباشر قوي: األمر الذي يستوجب ضرورة وجود الخدمة الصحية منتج غير ملموس -2-3   

 من هذه اخلدمات. بني مقدم اخلدمة الصحية )املؤسسة الصحية( واملستفيد منها، حىت تتحقق االستفادة الكاملة
عن طريق  ولذلك جيب على األجهزة املقدمة للخدمات الصحية واملشرفة عليها أن تتأكد بصفة مستمرة 

من خدماهتا، حيث ال ميكن  حتقيق خدمة فعالة للمستفيدينأساليبها اخلاصة من حتقيق هذا االتصال لتضمن 
 21.فصل مقدم اخلدمة الصحية عن املستفيد منها

هذه  السلع العامة ختضع للتأثريات اخلارجية بدرجة أساسية، وتتميز :عامةالخدمة الصحية سلعة  -2-4    
 1976سنة (Boston)وبوسطن  (Musgrave)وقد حدد كل من ماسجريف  ،السلع بأهنا حساسة لألفراد

 .خاصيتني للسلع العامة أو اخلدمات العامة مها: املنافسة، واإلقصاء أو االبتعاد
فرد آخر،  األوىل أن الفرد عندما يستهلك خدمة عامة فإنه يقف يف عالقة تنافسية مع وتعين اخلاصية 

املرضى املنتظرين للخدمة نفسها  أوقف فمثال عندما يستهلك املريض اخلدمة الصحية يف وقت معني فإنه يكون قد
 يف الوقت ذاته، باعتبار أن الطلب على هذه اخلدمة مستمر.

سبيل  اخلدمة فعلىأما اخلاصية الثانية وهي خاصية اإلقصاء، تعين احتمال إقصاء البعض من فوائد  
 22.ةاملثال، هناك احتمال إقصاء بعض املستفيدين من اخلدمة عندما تكون التكاليف مرتفع

تقدميها،  : تتطلب اخلدمات الصحية يف غالبيتها السرعة يفالخدمات الصحية غير قابلة للتأجيل -2-5   
 األعراض. فاإلصابة مبرض معني على سبيل املثال يقتضي سرعة عالجه للقضاء عليه عند ظهور

 23:ويرتتب على هذه اخلاصية بعض األبعاد املرتبطة بتحقيق محاية املستفيد منها وهي 
األماكن  : والذي يقضي بضرورة انتشار وحدات تقدمي اخلدمات الصحية يفالبعد املكاين -8-9-2     

الشاملة للمناطق اجلغرافية  املختلفة اليت يتواجد فيها األفراد، ومبعىن آخر ضرورة إتباع سياسة التغطية الصحية
 املختلفة.

                                                 
 .3حممد رحيان، مرجع سبق ذكره، ص  20
 .82حممد حممد إبراهيم، مرجع سبق ذكره، ص  21
 .82حسن أمني عبد العزيز، مرجع سبق ذكره، ص  22
 .82إبراهيم، مرجع سبق ذكره، ص  حممد حممد 23
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سواء كانت  اخلدمات الصحية يف الوقت املناسب : والذي يقضي بضرورة تقدميالبعد الزمين -8-9-8     
 خدمات عالجية أو وقائية، فتأجيلها يرتتب عليه أضرار بالغة.

 عديدة ويف عدة جوانب هي: اقتصاديةتتميز اخلدمات الصحية بصفات  
الصحية اخلدمة  اعتربنا: الطلب على اخلدمات الصحية يعد طلب مشتق: فإذا يتمثل في جانب الطلب -

ة، فاملريض الطلب على الصح إلنتاج الصحة، يكون الطلب على اخلدمات الصحية طلب مشتق من مدخالت
 من أجل احلصول على أسنان سليمة يف املستقبل. واألسنان يف احلاضر يستثمر يف رعاية الفم

واستهالكها يعطي  املريض لألدوية االستهالكية شراء: وكمثال على السلع استهالكيااخلدمات الصحية تعد إنفاقا 
السكر أو جهاز قياس الضغط الشخصي يقدم خدمات على مدى فرتة إشباعا مباشر بينما شراء جهاز لقياس 

 24ممتدة. زمنية
كبري من التدخل والتنظيم احلكومي ختضع أسواق اخلدمات الصحية إىل جانب  جانب العرض يتمثل في:  -

الصحية كما يتسع هذا التدخل لتقوم  املهنية يف جمال تقدمي اخلدماتويتعلق األمر بتحديد منهج عملها والقواعد 
 ملكيتها ألغلب وحدات إنتاج اخلدمة. باإلنتاج املباشر هلذه اخلدمات من خالل

مرونة عرض اخلدمات الصحية يف األجل القصري وذلك ألن بناء املستشفيات وجتهيزها باإلضافة  اخنفاض 
إنتاج عديدة ومن مث فإن العرض غري مرن لبعض مدخالت  تاج إىل سنواتإىل تدريب األطباء واملهنيني حي

 األجل القصري جيعل من هذه اخلدمات منتج هنائي غري مرن يف األجل القصري. الصحية يف اخلدمات
عنصر العمل من اخلصائص العامة اليت متيز اخلدمة الصحية حيث تعتمد على العديد من  استخدامكثافة  

بينها، كالطبيب املتخصص  االعتمادمدى التكامل ودرجة  ية ذات التخصص املتفاوت والذي يبنياملوارد البشر 
 25واملمرض. والطبيب العام

 أنواع الخدمات الصحية المقدمة في المؤسسات الصحية. -3
هناك عدة أشكال للخدمات داخل املؤسسات الصحية فإما أن تصنف هذه اخلدمات حسب طبيعتها  
 عليه أغلب التصنيفات، أو على أساس التصنيف الذي تتبعه أغلب النظم الصحية العاملية أهناركزت  وهذا ما

 موجهة للصحة الشخصية أو العامة.
 :التصنيف على أساس طبيعة الخدمات الصحية -3-1   

 26تصنف اخلدمات الصحية وفق هذا التصنيف إىل: 

                                                 
 .33-38ص  ،8008 مصر، القدس، مكتبة الثانية، الطبعة الصحية، الخدمات قتصادياتإإبراهيم،  الدمرداش طلعت 24
 .822، ص سبق ذكرهدبون عبد القادر، مرجع  25
 .82-82 ، صسبق ذكرهنادية خريف، مرجع  26
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والتفاعل بني  االلتقاءمتثل واجهة املؤسسة الصحية، فهي دافع  :واالستشاراتالفحوصات  -3-2-2         
 اخلدمة وعارضها. طالب

 تؤمن اإلقامة للمرضى، مكان عمل األشخاص املعنيني بالرعاية الطبية :اخلدمات السريرية -3-2-8         
عمال الصيانة، النظافة، ( األشخاص غري املعنيني بالرعاية الطبية التمريضية )وكذلكالتشخيصات الطبية، الرعاية 

 ويف مكان التفاعل مع العائالت.
 الوسائل التكنولوجيا اليت ختص التشخيص والعالج. : تضماألرضية التقنية -3-2-3         

 تتكون من مجيع اخلدمات املدعمة لألنشطة السابقة مثل الرتميم، الصيانة :خدمات اإلمداد -3-2-2        
 .خدمات(مقدم )والنقل وهذه اخلدمة قد يقوم هبا قسم داخل املؤسسة أو توكل إىل طرف خارجي 

 الرقابة )تضمجتمع خمتلف الوظائف اإلدارية التخطيط، التوجيه، التنظيم، : اخلدمات اإلدارية -3-2-9       
 ، إدارة املخزون.االفرادت املالية واحملاسبية، إدارة ار واإلدا خمتلف أقسام

 27كما تأخذ اخلدمات الصحية أشكاال عديدة وفق هذا التصنيف هي: 
األعصاب، العديد من  الطب العام واألخصائي، طب األطفال، طب الخدمات الباطنية وقائية أو عالجية: -

 التخصصات األخرى.
 النساء والوالدة. عامة، جراحة جراحة :الجراحيةالخدمات  -
 حاليل.كاألشعة والت  الخدمات المساعدة: -

 28وهي:مؤشرات  كما يعتمد هذا التصنيف على عدة
كالتحاليل  على السلع امللموسة اعتمادهاإىل  استناداحيث تتنوع اخلدمات الصحية  :االعتماديةمن حيث  -

كالعالج النفسي أو تشخيص  ، وهناك خدمات أخرى تعتمد على العنصر البشرياجلراحةاملختربية أو األشعة و 
 املرض.

 وسحب الدم.اجلراحية مثل العمليات  حيث حضور كل من المستفيد من الخدمة الصحية ومقدمها: من -
أو احلاجة  فقد تشبع اخلدمات حاجة فردية مثل الفحص الشخصي يف عيادة الطبيب من حيث نوع الحاجة: -

 يف املستشفى. الراقدين إىل حزمة منافع مثل الرقود يف املستشفى حيث تقدم خدمات اإلطعام والعناية جلميع

                                                 
 .83-88 ، ص8002الدار اجلامعية، اإلسكندرية، مصر،  األدوية،إدارة المستشفيات وشركات  ،فريد النجار  27
 .200-55 ، ص8002دار املناهج للنشر والتوزيع، عمان، األردن،  التسويق الصحي واالجتماعي، ،ردينة عثمان يوسف 28
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الرحبية أو  اخلدمات الصحية يف أهدافهم مقدموحيث خيتلف  من حيث أهداف مقدمي الخدمات الصحية: -
 التسويقية واألهداف الربامج الالرحبية، ومن حيث امللكية املؤسسات الصحية اخلاصة أو العامة، من حيث

 واألهداف اليت تسعى لتحقيقها. عامة،ال املطبقة يف املستشفيات الربامجملستشفى خاص عن تلك 
 :التصنيف على أساس التوجه للصحة الشخصية أو العامة -3-2

 29يعد هذا التصنيف من أكثر التصنيفات الشائعة حيث يصنف اخلدمات الصحية إىل نوعني: 
 ويقصد هبا اخلدمات الوقائية العالجية أو التأهيلية اليت تقدم للفرد :ةاخلدمات الصحية الشخصي -3-8-2      

األشعة، التغذية،  من قبل الطبيب أو من قبل املؤهلني للتشخيص والعالج والرعاية الشخصية كأخصائي املخترب،
صور  الطبيعي بقصد العالج مها من العالج الطبيعي والتمريض، فزيارة املريض للطبيب أو ألخصائي العالج

 أنواعا خمتلفة من اخلدمات نوجزها فيما يلي: اخلدمات الصحية الشخصية، وتتضمن اخلدمات الصحية
ويقدم هذا  إيوائية للمستفيدين: وهي اخلدمات الصحية اليت ال تشمل على رعاية خدمات الرعاية الخارجية -

للعيادات اخلارجية للمستشفى أو يف قسم  النوع من اخلدمات عادة يف عيادات األطباء اخلاصة أو التابعة
 العالج الطيب. مراكزاألولية وكذلك يف  الرعاية الصحية مراكزالطوارئ امللحق به، أو يف 

 االستشفائية : ويقصد هبا خدمات الرعاية الصحية اإليوائية أوخدمات الرعاية الداخلية في المستشفيات -
العامة أو التخصصية بقصد  اإلقامة يف املستشفيات اليت تقدم للمرضى الذين تقتضي حالتهم الصحية

 ال تتجاوز ثالثني يوما. لفرتاتالتشخيص والعالج 
وتتجاوز مدة  : وهي خدمات صحية جتمع بني منطي الرعاية السالفة الذكر،خدمات الرعاية الطويلة األجل -

شخاص الذين يعانون من األ اإليواء يف الغالب الثالثني يوما، وأغلب املستفيدين من هذه اخلدمات هم
مستشفيات الصحة النفسية، اخلدمات  املزمنة ومن أمثلة هذه اخلدماتاالمراض أشكال من اإلعاقة و 

الرعاية اإليوائية الشاملة اخلاصة باملعوقني واملسنني ودور و مراكز الصحية املقدمة يف املصحات ودور النقاهة 
خصائيو الرعاية التمريضية املنزلية لألشخاص الذين هم اخلدمات اليت يقدمها أ التمريض، فضال عن تلك

 عناية اآلخرين وال سيما املسنني، لكن حالتهم الصحية ال تقتضي بقائهم يف املستشفى. حباجة إىل

 واالرتقاءوهي اخلدمات الصحية اليت تستهدف محاية صحة املواطنني  :ة العامةيخدمات الصح -3-8-8      
 األنشطة اآلتية: عادة مسؤوليات تقدمي هذه اخلدمات اليت تشتمل يف املقام األول علىهبا وتتوىل الدولة 

  .املعدية وخاصة املتوطن منها االمراضمكافحة  -

                                                 
 .88ص  ،8002السعودية، معهد اإلدارة العامة، الرياض، اململكة العربية إدارة الرعاية الصحية،  ،طالل بن عايد األمحدي 29
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والقوارض الضارة،  احلشراتاجلوانب املهمة يف صحة البيئية، كسالمة اهلواء، الغذاء املالئم، مكافحة  مراقبة -
 التخلص من النفايات ومعاجلة مياه الصرف الصحي.

 التحصني. برامجاملباشر على رعاية األمومة والطفولة مع الرتكيز بصفة خاصة على الرتكيز على  االشراف -
  .القيام بالفحوص املخربية ذات الصلة مبيدان الصحة العامة -
املثلى من اخلدمات الصحية  االستفادةالسائدة وبأوجه توعية املواطنني وتبصريهم باملشكالت الصحية  -

 املتاحة.
واخلطط اليت تكفل احلفاظ على  واالسرتاتيجياتوضع التشريعات واللوائح التنظيمية والضوابط والسياسات  -

 صحة املواطنني ورفاهيتهم.

 متطلباتها.، أهدافها و أهميتها، مفهومها الثاني: الجودةالمطلب 
أن  تعددت وتباينت التعاريف اليت أوردها رجال اإلدارة يف هذا املوضوع، وهلذا من الصعب الجودة:مفهوم  -1

 جند تعريفا شامال، ويظهر ذلك جليا من خالل التعاريف اليت سنعرضها فيما يلي:
اإلنتاج مع تلك املواصفات بشرط حتقيق  اجلودة هي: "االلتزام باملواصفات والشروط مبا حيقق تطابق -

 30توقعات ورغبات املستهلك )املستخدم("
معلنة أو غري  وعرفت اجلودة بأهنا "جمموعة مميزات وخصائص وحدة معينة واليت تؤهلها لتلبية حاجات -

 31معلنة"
حيث التصميم  نكما عرفها املكتب الوطين للتنمية االقتصادية بربيطانيا بأهنا " الوفاء مبتطلبات السوق م -

 32اجليد وخدمات ما بعد البيع"
 اخلصائص ودة بأهنا: "درجة تلبية جمموعةاجل( ISO 5000-8000للتقييس )وعرفت املنظمة الدولية  -

 33الرئيسية احملددة مسبقا يف املنتج ملتطلبات العميل"

 يلي:وبالنظر إىل رواد اجلودة فقد مت تعريف اجلودة كما  
 34 " لالستخداممدى مالءمة املنتج اجلودة بأهنا " Josef Juran يعرف جوزيف جوران 

                                                 
ص  ،8002الدار اجلامعية، اإلسكندرية،  إدارة الجودة الشاملة واإلنتاجية والتخطيط التكنولوجي للتميز والريادة والتفوق،فريد النجار،  30

822. 
31 Daniel Duret, Mourice Pillet, qualité en production, éditions d’organisation, Paris, 1998, p 09. 

، ص 2559، دار النهضة العربية، القاهرة، 2الطبعة تخطيط ومراقبة جودة المنتجات: مدخل إدارة الجودة الشاملة،توفيق حممد عبد احملسن،  32
02. 

33 Saddiki Abdellah, management de la qualité, office des publications universitaires, Alger,1111 , p 

23. 
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والتحسني للخسائر فيعرف اجلودة بأهنا "ختفيض مستمر  Edward Demin أما إدوارد دميينغ 
 35"املستمر للجودة يف مجيع النشاطات

العيوب، وأن وانعدام اجلودة على أهنا "االلتزام باملتطلبات،  Philip Grosby ويعرف فيليب كروسيب 
 36يعمل كل فرد بشكل صحيح من املرة األوىل"

أي حتقيق  األفضل،"هدف متحرك حنو  بأهنا: Armand feigenbaumوعرفها أرماند فيجنباوم  
 37أفضل الظروف لعميل معني"

واحد للجودة،  ويالحظ من خالل استعراض هذه التعاريف املختلفة أهنا مجيعها قد اتفقت على مفهوم 
الوفاء باحتياجات العميل  بتعبريات خمتلفة، كما أهنا تضمنت أبعادا خمتلفة تنصب يف نفس املعىن وهوولكن 
 38.املتوقعةو  احلالية

التعاريف املختلفة  حبصر David Garvin وإزاء هذا التعدد يف تعاريف اجلودة قام دافيد جارفني 
 39للجودة يف مخسة مداخل كما يلي:

وبالتايل  أي أن اجلودة مفهوم مطلق يعرب عن أعلى مستويات التفوق والكمال: مدخل المثالية -1-1   
 فاجلودة ال ميكن تعريفها ولكن ميكن اإلحساس هبا والتعرف عليها.

ميكن قياسها  : وفقا هلذا املدخل، فإن اجلودة يتم تعريفها على أهنا صفات أو خصائصمدخل المنتج -1-2   
عنصر ما من العناصر واخلواص املكونة  على خاصية أو احتوائهوحتديدها بدقة، فهي متثل بالنسبة للمنتج مستوى 

 له.
إىل  حسب هذا املدخل، فاجلودة هي ما يراه ويريده العميل يف املنتج، ومييل :مدخل المستخدم -1-3   

شخص آلخر، فإن الشيء  ت واحتياجات العميل ختتلف مناألخذ هبذا املدخل رجال التسويق، وملا كانت رغبا
 اجليد هو ما حيقق األفضليات اليت يراها هذا العميل.

 وترتكز جودة املنتج من وجهة نظر العميل على ما يلي: 
 منتج خايل من العيوب. -
 مناسب لالستخدام. -

                                                                                                                                                         
 مفاهيم الجودة أساس لتوحيد الجهودحممد بن علي الغامدي،  34

www.Saaid.net/aldawah/151.htm (20/01/2017). 
بالمملكة العربية  ، معوقات ومقومات تطبيق إدارة الجودة الكلية في األجهزة الحكوميةفاتن أمحد أبو بكر، موضى بنت حممد الزومان 35

 .22، ص 8002حبت تطبيقي على مدينة الرياض، معهد اإلدارة العامة، الرياض،  ،السعودية
36  Bertrand Louapre, La qualité s’il vous plaît!, les éditions d’organisation, Paris, 1992, p 23. 

 .62 ص ،8009دار املريخ للنشر، الرياض،   ترمجة سرور علي ابراهيم، تكامل إعادة الهندسة مع إدارة الجودة الشاملة،جوزيف كيالدا،  37
 .289ص  ،8008دار غريب للنشر والتوزيع، القاهرة،  إدارة التميز،علي السلمي،  38
، والتصوير، القاهرةالطبعة األوىل، مكتبة القاهرة للطباعة  إدارة اإلنتاج والعمليات: مدخل إدارة الجودة الشاملة،مجال طاهر أبو الفتوح حجازي،  39

 .823-828 ص ،8008

http://www.saaid.net/aldawah/151.htm
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 عمر استخدام أطول. -
 احلفاظ على خصائصه طول فرتة االستخدام. -
 .سعر أقل -

للمواصفات  : وفقا هلذا املدخل، فإن رجال اإلنتاج يرون أن اجلودة تعين املطابقةمدخل التصنيع -1-4   
أول مرة، فنظرة الصانع إىل اجلودة هي  واملعايري املوضوعة للمنتج أو اخلدمة، وأن يتم إنتاجها بطريقة صحيحة من

 نظرة هندسية تصنيعية، ومن هنا فاجلودة تعين:
 املواصفات.التطابق مع  -
 أن يتم صنع األشياء بطريقة سليمة. -

اجليد هو  : وتعتمد تعاريف اجلودة وفقا هلذا املدخل على التكلفة والسعر، وعليه فاملنتجمدخل القيمة -1-5   
 الذي حيقق املواصفات بتكلفة معقولة، أو هو الذي يوفر أداء معني بسعر مقبول.

اليت جيب أن تتوفر  جمموعة من الصفات واخلصائص واملعايريونستخلص من كل ما سبق، أن اجلودة هي  
 رغباته، بتكلفة معقولة ويف وقت حمدد. يف املنتج أو اخلدمة، ومبا يتطابق مع حاجات وتفضيالت العميل ويليب

 (: مفهوم جودة الخدمة1-1الشكل رقم )

 .332ص  سبق ذكره، مرجع ،فريد النجار المصدر:

يكونوا  ويعين هذا الشكل أنه إذا توافقت إدراكات العمالء لألداء الفعلي مع توقعاهتم له فإهنم سوف         
إذا حتقق العكس وهو أن  الفعلي التوقعات فإن اخلدمة تعترب مميزة، وأخرياراضني عن اخلدمة، أما إذا جتاوز األداء 

 غري راض عنها. التوقعات جتاوزت اإلدراكات الفعلية فإهنا تصبح رديئة وسيكون العميل

للجودة أمهية كبرية بالنسبة للمؤسسات أو املستهلكني إذ تعترب اجلودة أحد العوامل اليت حتدد  أهمية الجودة: -2
 40:يلي الطلب على منتجات املؤسسة وتكون األمهية كما حجم

                                                 
، ص 8008دار الشروق للنشر والتوزيع، عمان،  إدارة الجودة في الخدمات: مفاهيم وعمليات وتطبيقات،د. قاسم نايف علوان احملياوي،  40

52-52. 

 ــةـــــــــــــــــــدمة املقدمـــــــــــــــــــاخلــ

 مستوى اجلودة )الفجوة( العميل للخدمةتوقعات  إدراكات العميل لألداء الفعلي
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 :بالنسبة للمؤسسة -2-1  
 اليت تربط ة شهرهتا من مستوى جودة منتجاهتا، ويتضح ذلك من خالل العالقاتتستمد املؤسس 

فإذا   املؤسسة،عمالء  ، وحماولة تقدمي منتجات تليب رغبات وحاجاتملوردين وخربة العاملني ومهارهتماملؤسسة مع ا
الواسعة واليت متكنها من  كانت منتجاهتا ذات جودة منخفضة فيمكن حتسينها لكي حتقق الشهرة والسمعة

 النشاط.التنافس مع املؤسسات املماثلة يف نفس 
 :للجودةالمسؤولية القانونية  -2-2  

 منتجات أو تقدميتزايد وباستمرار عدد احملاكم اليت تتوىل النظر يف قضايا مؤسسات تقوم بتصميم  
عن كل  خدمات غري جيدة يف إنتاجها أو توزيعها لذا فإن كل مؤسسة إنتاجية أو خدمية تكون مسؤولة قانونا

 املنتجات.ضرر يصيب العميل من جراء استخدامه هلذه 
 :المنافسة العالمية -2-3  

دويل  إىل درجة كبرية يف سوق إن التغريات السياسية واالقتصادية ستؤثر يف كيفية وتوقيت تبادل املنتجات 
املؤسسة واجملتمع إىل حتقيقها  تكتسب اجلودة أمهية متميزة إذ تسعى كل من والعوملة،ويف عصر املعلومات  تنافسي،

التوغل يف األسواق العاملية، فكلما و  بشكل عام االقتصاد املنافسة العاملية وحتسني هبدف التمكن من حتقيق
 الضرر بأرباحها. منتجات املؤسسة أدى ذلك إىل إحلاقاخنفض مستوى اجلودة يف 

 :المستهلكحماية  -2-4  
 تطبق اجلودة يف أنشطة املؤسسة ووضع مواصفات قياسية حمددة تساهم يف محاية املستهلك من الغش 

 التجاري وتعزيز الثقة يف منتجات املؤسسة.
وعدم رضا  املستهلك عن شراء منتجات املؤسسة،عندما يكون مستوى اجلودة منخفضا يؤدي ذلك إىل إحجام 

ويف أغلب األحيان  منه. من القيام بالوظيفة اليت يتوقعها املستهلك بشرائهاملستهلك هو فشل املنتوج الذي يقوم 
يرتتب على ذلك أن يتحمل املستهلك كلفة إضافية سواء كانت متمثلة بضياع الوقت الالزم الستبدال املنتج أو 

اجلودة أو عدم جودة  اخنفاضوبسبب  باهظا،سارة الكاملة للمبالغ اليت دفعها املستهلك مثنا إصالحه باخل
 وأمانا.وإرشاده إىل أفضل املنتجات واألكثر جودة  محايته املستهلك،املواصفات املوضوعة ظهرت مجاعات محاية 

 :السوقالتكاليف وحصة  -2-5  
اإلنتاج من شأنه أن يتيح الفرص الكتشاف األخطاء  تنفيذ اجلودة املطلوبة جلميع عمليات ومراحل 

الزمن  وتالفيها لتجنب حتمل تكلفة إضافية إىل االستفادة القصوى من زمن املكائن واآلالت عن طريق تقليل
اجلودة ميكن أن  العاطل عن اإلنتاج وبالتايل الكلفة وزيادة ربح الشركة والشكل التايل يوضح كيف أن حتسني

 املؤسسة. ة احلصة السوقية للمؤسسة وختفيض التكلفة وبالتايل زيادة رحبيةتؤدي إىل زياد
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 ةالسوقي والحصة التكلفة على الجودة تأثير(: 2-1رقم ) الشكل
 

 
 .33ص  8009 ،سابق د. قاسم علوان، مرجعالمصدر: 

 
 41:بشكل عام هناك نوعان من أهداف اجلودة ومها الجودة:أهداف  -3

حيث  وهي اليت تتعلق باملعايري اليت ترغب املؤسسة يف احملافظة عليها :أهداف تخدم ضبط الجودة -3-1   
تتعلق بصفات مميزة  وذلك باستخدام متطلبات ذات مستوى أدىن ككل،تصاغ هذه املعايري على مستوى املؤسسة  

 ... إخل. العمالء،مثل األمان وإرضاء 
 منتجات خدماتوهي غالبا ما تنحصر يف احلد من األخطاء وتطوير  :أهداف تحسين الجودة -3-2   

 أكرب.جديدة ترضي العمالء بفعالية 
 هي:ومن هنا ميكن تصنيف أهداف اجلودة بنوعيها إىل مخس فئات 

 واجملتمع.أهداف األداء اخلارجي للمؤسسة ويتضمن األسواق والبيئة  -

                                                 
 ص ،2555 دمشق،األوىل،  الطبعة املعاصر، الفكر دار ،9000اإليزو ،الجودة إدارة أنظمة لتطبيق عملي دليل ،إلياس سهيل ،السلطي مأمون 41

203. 

 زيادة 
 اإلنتاجية

 ختفيض
 تكلفة اإلنتاج

 تقليل
 العمل املعار

 زيادة 
 جودة اإلنتاج

 زيادة رحبية
 الشركة

 تقليل التكلفة
خدمات ما بعد 

 البيع
 تقليل التكلفة
 مالئمة املنتج

 زيادة 
 املنتج أسعار

 زيادة احلصة
 يف السوق

 حتسني أبعاد
 جودة املنتج

 حتسني مسعة
 املؤسسة

 حتسني اجلودة تقلل التكلفة

 حتسني اجلودة يزيد احلصة السوقية ملبيعات املؤسسة
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 واملنافسة.أهداف األداء للمنتوج أو اخلدمة وتناول حاجات العمالء  -
 للضبط.أهداف العمليات وتناول مقدرة العمليات وفاعليتها وقابليتها  -
 العمل.ومدى استجابتها للتغريات وحميط  أهداف األداء الداخلي وتتناول مقدرة املؤسسة وفاعليتها -
 العاملني.أهداف األداء للعاملني وتتناول املهارات والقدرات والتحفيز وتطوير  -

إن جودة املنتوج أو اخلدمة تتوقف على احتواءمها على مجلة من اخلصائص يتم التعبري   متطلبات الجودة: -4
هذه  متكن تصنيف والضمنية،شكل مواصفات إذ مت احرتامها يتحقق التطابق مع متطلبات العميل املعلنة  عنها يف

 يلي:املواصفات إىل مخس متطلبات أساسية للجودة تتمثل فيما 
ويعرب األداء عن اجلوانب التقنية للمنتوج واليت تظهر من خالل الكفاءات  :األداءاحترام معايير  -4-1   

 فيه،التقنية املستخدمة 
القوة،  السرعة، مثل:ويتحقق األداء يف املنتوج من خالل توفره على العديد من الصفات العامة أو الرئيسية 

 .الصالبة ... إخل
احلصول على  ع اخلصائص التقنية املعلن عنها إضافة إىلوعموما فإن العميل ينتظر احلصول على منتوج يتوافق م

واستمراره ملدة طويلة من  ألداءاالثقة يف قدرة املؤسسة على تقدمي األداء املطلوب من املنتوج واحلفاظ على هذا 
املنتوج دون احلاجة اليت ميكن أن يستمر فيها  وبالتايل تتحقق ما تعرف باالعتمادية املعرب عنها بالفرتة الزمنية الزمن،

 جودته. إىل أي إصالح أو حتمل تكاليف إضافية تؤثر على
تشري التكلفة إىل اجلوانب االقتصادية للمنتوج واليت ميكن االستدالل عليها من خالل  :التكلفة -4-2   

 وقد أخذ بعني االعتبار التكاليف كمطلب أساسي اإلنتاج،تكلفة  التكلفة،سعر  التالية:االقتصادية  املؤشرات
بتوفري املنتوج  ومن مث مل يعد العميل يهتم فقط السوق،لتحقيق اجلودة عند االنتقال من اقتصاد التوزيع إىل اقتصاد 

باملفاضلة بني خمتلف العروض  فعندما يقوم بالشراء فإنه يقوم أيضا،وإمنا يهتم بالتكاليف  ،احملددةيف اآلجال 
 فعند حتديد هذه الكلية،ليعرب عن التكاليف  هذا األخري الذي تطور السعرملقدمة له معتمدا يف ذلك على معيار ا

تكاليف التوقف  الصيانة،تكاليف  املنتوج،احلصول على  فالعميل يأخذ بعني االعتبار كال من تكاليف التكاليف،
 اخلدمة.نتوج عن تكاليف حمتملة لتوقف امل إضافة إىل اإلصالح، التشغيل،عن 
تعرب فرتة التسليم عن البعد الزمين املتعلق مبدى الوفاء وااللتزام بتسليم املنتوج يف الوقت  :فترة التسليم -4-3   

يتعلق  ليس فقط فيما االختيار،والكمية والنوعية املطلوبة من قبل العميل الذي أصبحت له اإلمكانية يف  احملدد
 (اخلصائص التقنية منتجات هلا نفسمتماثلة )داءات ني االعتبار الوفرة، فبالنسبة أليأخذ بعباألداء والتكلفة وإمنا 

الذي هو يف حاجة إليه وال يفضل  القرار املتعلق بشراء منتوج متوفر يف الوقت اختاذالعميل اليوم له القدرة على 
 االنتظار.

حتديد هذه  ومتكن الصعوبة يف للجودة،كل من األداء والتكلفة وفرتة التسليم مبثابة متطلبات قاعدية بالنسبة   يعترب
 مستقلة.املتطلبات الثالثة كوهنا مرتابطة مع بعضها البعض وغري 
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و جتميد أ كذلك هو احلال بالنسبة لفرتات التسليم بسبب مصاريف التخزين  مكلفا،فاألداء املرتفع عادة ما يكون 
 املنقولة.األموال 

ورغبات  حاجات االعتبارومتكن كفاءة املسري يف هذه احلالة يف تعظيم هذه املتطلبات الثالث مع األخذ بعني 
 42يلي:واملعرفة كما  أداء(تكلفة / ) فمن أجل فرتات تسليم حمددة سيبحث املسري عن تدنية العالقة العمالء،

 مرتفع.حاول املسري احلصول على أداء بالنسبة لتكلفة حمددة وموضوعية سي -
 بالنسبة ألداء حمدد سيبحث املسري على تقليص التكلفة واملقصود بالتكلفة هنا هي تلك التكلفة اليت -

 الشراء.سيتحملها العميل ممثلة يف سعر 

مت إضافة اخلدمات كمطلب أساسي يساهم يف تنمية وتطوير مفهوم اجلودة وخاصة  :الخدمات -4-4   
وتشري هذه اخلدمات إىل مستوى اجلودة والسرعة يف  البيع،أو ما يعرف خبدمات ما بعد  اخلدمات التكميلية

 وقد أصبحت اخلدمات التكميلية اليوم تشكل اخلدمة،العمالء بعد حصوهلم على السلعة أو  شكاوى التعامل مع
تكاليف  من % 20فإذا كانت اخلدمات األساسية تشكل  املنتجات،املعيار األكثر أمهية يف التأثري على جودة 

 العميل.من التأثري على  % 20املنتوج فإن اخلدمات التكميلية ميثل 
مطلوبا من قبل العمالء اليوم، حيث يعترب معيارا يف أصبح توفري األمن عند استخدام السلعة  :األمن -4-5   

 فال ميكن أن يكون نظام ذو جودة عالية، إال إذا كان قادرا على ضمان عدم حدوث أخطار وحوادث حد ذاته
 تؤدي إىل املوت أو تسبب أضرارا أو خسائر يف البضائع.

 مستوى متعلقذلك جيب توفر أدىن يف الواقع حتقيق األمن املطلق يعترب أمرا يستحيل الوصول إليه، ل 
 باحتمال وقوع حوادث ناجتة عن عمليات اإلنتاج أو املنتوج.

 البيئة فبالنسبة للعميل يعترب األمن مطلبا ضمنيا، ال يرتبط فقط باملنتجات وإمنا يرتبط أيضا بضرورة احرتام 
واملوارد اليت متكنها  جهيزاتأو احمليط الذي يعيش فيه لذلك فأغلب املؤسسات تسعى للحصول على أحسن الت

 األطراف اليت يتعامل معها. من إنتاج منتجات ال ختلف آثارا سلبية على البيئة اليت يتواجد فيها مجيع
 من الواضح جدا أن متطلبات اجلودة أصبحت حاليا مكونا هاما يف تشكيل مفهوم اجلودة اليت يتعني 

تقتصر على  تاز بالتغريات السريعة واملتالحقة أصبحت اجلودة الاإلملام هبا ولكن مع تواجد املؤسسة يف بيئة مت
رفع القيمة اإلمجالية لنشاطات  حتقيق التطابق مع هذه املتطلبات واحرتام معايري التصنيع وإمنا جيب إدارهتا من اجل

 املؤسسة بطريقة متكنها من الصمود يف وجه املنافسة.
 أساليب قياس.جودة الخدمة و  الصحية، أبعادجودة الخدمات  الثالث: مفهومالمطلب 
كبري يف املؤسسات اخلدمية بصفة عامة، واملؤسسات   اهتمامتعد جودة اخلدمة من املوضوعات اليت القت  

اليت يشهدها اجملال الصحي والزيادة املستمرة يف الطلب على  التطوراتالصحية بصفة خاصة وذلك نتيجة 

                                                 
42 Jacques clavier, op-cit, P 5.  
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شرتكا خيدم أهداف ومصاحل مجيع خدمات صحية ذات جودة عالية مطلبا م اخلدمات الصحية، فقد أصبح تقدمي
 طراف املتعاملة مع املؤسسات الصحية.األ
 مفهوم جودة الخدمات الصحية. -1

 فمنهم من ركز يف تعريفه على جودة اخلدمة الصحية،جودة اخلدمة  الباحثني حول تعريف أراءتعددت  
، ومنهم أيضا من ركز على املستفيد من (املؤسسة الصحية)من وجهة نظر املؤسسة املقدمة للخدمة  الصحية
 احلكم يف تقدير جودة اخلدمة. املريض( العتباره)اخلدمة 

     يعرف Palmar جودة اخلدمة الصحية بالنظر إليها من الزوايا التالية:43
 واالحرتام؛على أهنا ما يوفره املستشفى من معاجلة تتسم بالعطف  :المريض -
 املريض؛يف خدمة  واملهارات الطبيةتقدما  والعلوم األكثروضع املعارف  :الطبيب -
 للزبائن؛لتقدمي اخلدمة  وأفضل التسهيالتاحلصول على أحسن العاملني  :المالكين -
 وحيكمها أخالقيات واملهنية،تقدمي أفضل اخلدمات وفق أحدث التطورات العلمية  :المستشفىإدارة  -

وااللتزام  واإلداري،مع املريض  والتعامل املثايلاملقدمة  ونوعيتها واخلدمة الصحية واخلربات الصحية،املمارسة 
 الصحية.حتكم املهن  واألخالقيات اليت باملعايري

باملعايري  االلتزامدرجة  بأهنا:كة العتماد مؤسسات الرعاية الصحية اجلودة كما تعرف اهليئة األمريكية املشرت 
 املتوقعة خلدمة أو إجراء تشخيص أو معاجلة ومعرفة النتائجاملتعارف عليها لتحديد مستوى جيد من املمارسة 

 44معينة.مشكلة طبية 
 مبستويات حتسني حالة املريض ًا صفة الرعاية اليت يتوقع من خالهلا االرتقاءهنبأ Donabedianويعرفها 
 أجزائها. تصاحب عملية الرعاية من مجيع واخلسائر اليتبعد أن يؤخذ يف احلسبان التوازن بني املكاسب  الصحية،

 ًا اخلدمة الصحية اليت تساهم بفاعلية يف حتسني أوهنعلى أ 2522اجلمعية الطبية األمريكية سنة  وقد عرفتها
 .ارية احلياةظة على جودة أو استمر احملاف

حتقيق مستويات عالية من  القدرة على ضمان جمموعة االجراءات املوضوعة للتأكد منوقد عرفت أيضا على أهنا 
 الصحية، كما أهنا متثل شكل من أشكال الطرق اليت جودة اخلدمة الصحية املقدمة إىل املرتادين إىل املؤسسات

                                                 
جملة  ،والموظفينقياس أبعاد جودة الخدمات الطبية المقدمة في المستشفيات الحكومية األردنية من منظور المرضى صالح حممود ذياب،  43

 .28، ص 8028جانفي  ،اجمللد العشرين العدد األول ،اإلداريةاالقتصادية و  اجلامعة اإلسالمية للدراسات
جملة  ،االستشفائية محمد بوضياف بورقلة دور التحسين المستمر في تفعيل جودة الخدمات الصحية حالة المؤسسة القادر،دبون عبد  44

 .22/8028الباحث العدد 
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املؤسسات الصحية األخرى واملشاهبة هلا يف النشاط عن طريق عن  تستخدمها املؤسسة الصحية لتميز نفسها
 45تتحدد من خالهلا شخصية املؤسسة على مجيع املستويات. تكوين صورة عن املؤسسة

 :فيها المؤثرة والعوامل الصحية الخدمة جودة أبعاد -2
تعترب اإلطار  األخريةإن أي تعريف جلودة اخلدمة الصحية ال بد أن يتوافق مع مجلة من األبعاد، هذه  

األداء مع املعايري املتفق عليها الذي يساعد مقدمي اخلدمات الصحية على حتديد وحتليل املشاكل ومدى تطابق 
 وكذا ابراز اهم العوامل املؤثرة فيها.

 جودة مستوى حتدد اليت األبعاد حول الباحثني بني اتفاق يوجد ال :الصحية الخدمة جودة أبعاد -2-1   
 من: كل يرى حيث اخلدمة،

 املادية امللموسة اجلودة :مها أساسيان بعدان هلا اخلدمة جودة ( أنSwan et comb) صوان وكومب 
اخلدمة ذاهتا أثناء تفاعل  أداء عمليةيتعرض هلا العميل حال حصوله على اخلدمة، واجلودة التفاعلية وهي متثل  اليت

 46.العاملني باملؤسسة مع العمالء
 ا: اجلودة الفنية اليت تشري إىلإىل أن جلودة اخلدمة بعدين مه (Gronroosجرونروس) وتوصل 

 47.املخرجات الفعلية للخدمة، واجلودة الوظيفية وهي العالقات واملعامالت بني العميل ومقدم اخلدمة
 48جمموعات من أبعاد جودة اخلدمة هي:بني ثالثة  (Donabedian) ومييز دونا بديان 

 الفين والذي يتمثل يف تطبيق العلم والتكنولوجيا ملشكلة معينة. البعد -
 الذي يستخدم اخلدمة. خلدمة والفرداالبعد غري الفين وهو عبارة عن التفاعل النفسي واالجتماعي بني مقدم  -
 اإلمكانيات املادية وهي املكان الذي تؤدى فيه اخلدمة. -

إىل تطوير عشرة أبعاد للجودة وهي اليت  (Parasuraman et .al) وزمالؤهوقد توصل باراسرمان  
 49حتدد جودة اخلدمة وفقا إلدراك العميل وهي:

 : أي اجلانب املادي للخدمة وهي تشمل:اجلوانب املادية -8-2-2       
 املباين )مظهر املكان من الداخل واخلارج(. -
 مظهر مقدمي اخلدمة. -
 يف تقدمي اخلدمة. األدوات واألجهزة اليت تستخدم-

                                                 
 سة في مجموعة مختارة من المستشفيات في محافظة نينوي(،ا)در  إمكانية إقامة أبعاد جودة الخدمات الصحية ،ويل وآخرونكرم أمحد الطأ 45

 .23 ، ص8020 ،25العدد  ،08، العراق، اجمللد واالقتصاديةتكريت للعلوم اإلدارية  جملة
 .58 ص ذكره، سبق مرجع ،احملياوي علوان نايف قاسم 46
 .333، ص 8002دار احلامد للنشر والتوزيع، عمان،  التسويق المصرفي،تيسري العجارمة،  47
 .283الطبعة الثانية، الدار اجلامعية، اإلسكندرية، بدون سنة نشر، ص  قضايا إدارية معاصرة،حممد صاحل احلناوي، إمساعيل السيد،   48
املؤمتر العلمي الثاين  الخدمات الصحية وتأثيرها على رضا المرضى"،"قياس جودة أداء  ،فتيحة أبو بكر إدريس، قاسم نايف علوان احملياوي 49

 .8-9 ، ص8008نيسان،  82-88لكلية االقتصاد والعلوم اإلدارية، جامعة العلوم التطبيقية اخلاصة، األردن، 
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 أي تقدمي اخلدمة بشكل صحيح من أول مرة وهي تتضمن: :االعتمادية -8-2-8      
 الدقة يف القيام بالعمل. -
 تقدمي اخلدمة بطريقة صحيحة. -
 أداء اخلدمة يف الوقت احملدد. -

 مقدمي اخلدمة لطلبات العمالء، وتتضمن: استجابةأي سرعة  :االستجابة -8-2-3     
 الدقة يف مواعيد التنفيذ. -
 السرعة يف تلبية اخلدمة. -
 تقدمي اخلدمات اليت من شأهنا حث العميل على التعامل مع املؤسسة. -

متكنهم من  : وهي تعين امتالك األفراد مقدمي اخلدمة للقدرات اليتكفاءة وقدرة مقدمي اخلدمة -8-2-2      
 تقدمي خدمة متميزة للعمالء، وتتضمن:

 ومهارة مقدمي اخلدمة املتصلني اتصاال مباشرا بالعمالء.قدرة  -
 قدرة ومهارة القائمني على مساعدة األفراد املتصلني مباشرة بالعمالء. -
 قدرة املؤسسة على البحث والتقصي. -

 وتتضمن: هبم عند الضرورة واالتصال: وتشري إىل سهولة الوصول إىل مقدمي اخلدمة السهولة -8-2-9      
 باخلدمة عن طريق اهلاتف. االتصالسهولة  -
 ساعات مناسبة للعمل. اختيار -
 مكان مناسب لتقدمي اخلدمة. اختيار -

 : وتشري إىل حسن معاملة العمالء وتقدير ظروفهم اخلاصة.اجملاملة -8-2-8    
 : وتعين توفر درجة عالية من الثقة لدى مقدمي اخلدمة، وتتضمن:املصداقية -8-2-2    

 مسعة املؤسسة. -
 املؤسسة. اسم -
 السمات الشخصية ملقدمي اخلدمة. -

 : أي تقدمي اخلدمة من قبل العاملني دون خماطر.األمان -8-2-2    
سهل  : ويشري إىل تبادل املعلومات املتعلقة باخلدمة بني مقدمي اخلدمة والعمالء بشكلاالتصال -8-2-5    

 ومبسط، وذلك لتحقيق ما يلي:
 توضيح اخلدمة ذاهتا للعميل. -
 توضيح تكلفة اخلدمة للعميل. -
 توضيح العالقة بني التكلفة وجودة اخلدمة للعميل. -

: وتتضمن بذل اجلهود للتعرف على حاجات العميل من خالل ما والرعاية والعناية االهتمام -8-2-20    
 يلي:
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 معرفة طلبات العميل بالتحديد. -
 حلاجاته وظروفه الشخصية والتكيف معها.إعطاء اهتمام خاص  -

 50وقد مت دمج هذه األبعاد العشرة يف مخسة أبعاد هي: 
وفائها بااللتزامات، وميثل  ومدى وبالدقة املطلوبة: وهي القدرة على تقييم اخلدمة يف الوقت احملدد االعتمادية -

 كأمهية نسبية يف اجلودة قياسا باألبعاد األخرى.  % 38هذا البعد 
اخلدمة بصدر رحب،  واالقرتاحات واملبادرة يف تقدمي الشكاوىهي القدرة على التعامل الفعال مع  :االستجابة -

 كأمهية نسبية يف اجلودة.  % 88وميثل هذا البعد 
النفسي واملادي، االطمئنان هو االطمئنان أي خلو اخلدمة من اخلطأ أو اخلطر أو الشك، ويشمل  الضمان: -

 كأمهية نسبية يف اجلودة.  % 25وميثل هذا البعد 
تقدمي اخلدمة حسب  هو إبداء روح الصداقة واحلرص على العميل وإشعاره بأمهيته والرغبة يف التعاطف: -

 كأمهية نسبية يف اجلودة.  % 28البعد  وميثل هذااحتياجاته، 
التجهيزات املسهلة لتقدمي  اخلدمة، ومن ذلك واملتعلقة بتقدمييرتبط هذا البعد باجلوانب امللموسة  الملموسية: -

كأمهية نسبية يف   % 28اآلالت، وميثل هذا البعد  مظهر العاملني وحداثة والبيئة،احلالة العامة للمباين  اخلدمة،
 اجلودة.

كل بعد من هذه  ويظهر اجلدول املوايل توضيح ألبعاد جودة اخلدمة الصحية، وما يقابلها من معايري لتقييم
 الصحية. عاد، واألمثلة اليت ميكن أن تقابل ذلك البعد يف التطبيق لتقدمي اخلدمةاألب

 الصحية الخدمات جودة أبعاد(: 1-1ل رقم )الجدو 
 األمثلة التقييم معايري  البعد

 إدارة يف املعتمدة السجالت دقة - االعتمادية
 املستشفى

 اإلجراءات يف الدقيقة املواعيد -
 الطبية

 حسابات بأن املريض لدى عالية ثقة -
 املستشفى مغادرته عند صحيحة املالية

 أمينة أيدي بني حياته بأن ثقة له -

 فورية عالجية خدمات تقدمي - االستجابة
 اخلارجية الطوارئ لنداءات استجابة-

 دقائق خالل اإلسعاف سيارات وصول -
 معدودة

                                                 
العامة، اجمللد الواحد واألربعون، العدد جملة اإلدارة  جودة الخدمات البريدية في المملكة العربية السعودية،أمحد بن عبد الرمحن الشميمري،  50

 .822ص  ،8002الثاين، معهد اإلدارة العامة، الرياض، يوليو 
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 احلاالت ولكل كليا جاهزة العمليات غرفة - اليوم ساعات مدار على العمل -
 عالية املستشفى ومكان مسعة - الضمان

 لألطباء املتميزة واملهارات املعرفة-
 التمريضي والطاقم

  للعاملني الشخصية الصفات -

 األطباء قبل من للمرضى الطيبة املعاملة -
 األداء يف عالية ومهارة تدريب -

 باملريض شخصي اهتمام - التعاطف
 املريض لشكاوى الكامل اإلصغاء -
 من بروح املريض احتياجات تلبية -
 واللطف الود

 للمريض احلنون األم مبثابة املمرضة -
 حق على دائما بأنه للمريض النظر -

 التشخيص يف املستخدمة األدوات - امللموسية
 والعالج

 اخلدمة ملقدمي اخلارجي املنظر -
 اخلدمة ملقدمي االنتظار أماكن -
 ةاملناسب واالستقبال االنتظار أماكن -

 مظهر ذات وكوهنا الطبيب عيادة نظافة -
 ختصصي

 يف للراقدين املقدم الطعام نوعية -
 املستشفى

 .823ص  ،2005 عمان، والتوزيع، للنشر اليازوري دار ،الصحية الخدمات تسويق البكري، ياسر ثامر: المصدر

 جودة الخدمات الصحية.في المؤثرة  العوامل -2-2
 51عدة عوامل تؤثر يف جودة اخلدمات الصحية، وتتمثل هذه العناصر يف:هناك  
 :حتليل توقعات املريض -8-8-2        

 املرضى عند تصميمهم للخدمة الصحية حبيث يكون هذا اجتاهاتحتتاج املؤسسات الصحية إىل فهم  
املقدمة  حتقيق جودة عالية للخدمةالتصميم متفوقا على توقعات املريض ألهنا الطريقة الوحيدة اليت متكنهم من 

 وهي: اهتم للخدمة املقدمة من خالل التميز بني املستويات املختلفة للجودةكا ر دوميكن للمرضى أن حيققوا ا
من اجلودة  : وهي تلك الدرجة من اجلودة اليت يرى املريض وجوب وجودها، وهذا املستوىالجودة المتوقعة -

 اختالفالعالجية فضال عن  خصائص املرضى وحاالهتم اختالفبيصعب حتديده يف الغالب إذ خيتلف 
 اخلدمات اليت يتوقعون وجودها يف املؤسسات الصحية.

                                                 
جملة  قياس أبعاد جودة الخدمة الطبية المقدمة في المستشفيات الحكومية األردنية من منظور المرضى والموظفين، ،صالح حممد ذياب 51

 .88-80ص  ص، 28العدد  ،82اجمللد واإلدارية،  االقتصاديةسات ار اإلسالمية للداجلامعة 
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الصحية، أي  وهي إد ا رك املريض جلودة اخلدمة الصحية املقدمة له من قبل املؤسسة الجودة المدركة: -
 تصور املريض جلودة اخلدمة الصحية املقدمة له.

للخدمة واليت  ك املستوى من اخلدمة املقدمة واليت تتطابق مع املواصفات احملددة أساساذل الجودة القياسية: -
 إدارة املؤسسة الصحية. ثل بذات الوقت إدراكاتمت

 املؤسسة الصحية تقدميها للمرضى. اعتادتوهي تلك الدرجة من اجلودة واليت  الجودة الفعلية: -

 :حتديد جودة اخلدمات -8-8-8       
تفهم املؤسسة الصحية حاجات املرضى فإنه جيب أن تضع التوصيف املناسب للمساعدة يف  عندما 

 حتقيق ذلك املستوى املطلوب من اجلودة يف اخلدمة الصحية املقدمة، وهذا التوصيف عادة ما يكون مرتبطا ضمان
 .اخلدمة الصحيةأداء العاملني يف املؤسسة الصحية ومستوى وكفاءة األجهزة واملعدات املستخدمة يف إجناز  مع

 :أداء العاملني -8-8-3       
 يف تنفيذها من ة املقدمة ويتحقق االلتزامعندما تضع إدارة املؤسسة الصحية معايري اجلودة للخدمة الصحي 

املناسب  املقابل جيب أن تعمل على إجياد الطرق املناسبة اليت تضمن من خالهلا األداءقبل الكادر الطيب فإهنا يف 
هلم، وأن تكون هذه  ويكون من املهم أن تتوقع إدارة املؤسسة الصحية تقييم املرضى جلودة اخلدمة الصحية املقدمة

تستطيع الوفاء هبا ألي  ودا التقدم اإلدارة وع أالالتوقعات عقالنية وميكن حتقيقها، وهنا يكون من الضروري 
 .سبب

 :إدارة توقعات اخلدمة -8-8-2       
 الداخلية يف املؤسسة الصحية والرتويج االتصاالتأنظمة  اعتمادإن إدارة توقعات اخلدمة تتم من خالل  

 حتقيقها نظرا تقدم وعودا ال تستطيع أالواإلعالن يف خارجها، ويكون من الضروري على إدارة املؤسسة الصحية 
الداخلية  اتصاالهتا يف التنفيذ أو الضعف يف التدريب أو الكفاءة الالزمة يف قدراهتالضخامتها أو عدم جتانسها مع 

 52حصوهلا. لتحقيق ذلك، وهذا سينعكس بالتايل على عدم رضا املستفيد عن اخلدمة الصحية املتوقع
  الصحية: الخدمة جودة وأهداف أهمية -3

على أمهية اجلودة يف اخلدمات  االستداللعدد من املؤشرات الرئيسية اليت ميكن من خالهلا  هناك 
 كما توجد العديد من األهداف جلودة اخلدمة الصحية.  الصحية،

 

                                                 
  قياس وتقييم جودة الخدمة الصحية )دراسة تطبيقية في مستشفى الفيحاء البصرة( ،صفاء حممد هادي اجلزائري وآخرون 52

ww.iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=48931w(28/08/8022.) 

http://www.iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=48931
http://www.iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=48931
http://www.iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=48931
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 :الصحية الخدمة همية جودةأ -3-1   
 على أمهية اجلودة يف اخلدمات الصحية ما يلي:  االستداللمن أبرز املؤشرات اليت ميكن من خالهلا  

لتأشري مستوى  عدد من املقاييس اعتماداخلدمة إىل حد كبري مع اجلودة حىت أصبح من الضروري  ارتبطت -
مقياس أطلق  اعتماداألمر قاد إىل  الرضا املتحقق لدى املريض من خالل الرابط بني اخلدمة املقدمة واجلودة، وهذا

املستهلك مبا يتوقعه  رأيملعرفة  املرتابطةاملقاييس املتكاملة و وهو عبارة عن سلسلة من  Servqualعليه تسمية 
من منتجها وعلى وفق عدد من اخلصائص، وبعبارة أخرى أن هذه املقاييس متعدد  من أداء يف اخلدمة املقدمة له

 قعه وبالتايل فإنه ال ميكن حتليلوما يتو  على أساس معرفة الفجوة بني ما يدركه املستفيد من اخلدمة األبعاد يقوم
 اجلودة فيها. اختبارتسويق اخلدمة الصحية دون 

 كأساس يف القياس والتأثري لتأشري مستوى اجلودة.  اعتمادهاأصبح للجودة أبعاد رئيسية يتم  -
اخلدمة املقدمة من  تعد اجلودة يف اخلدمة الصحية مؤشر مهم يف قياس مستوى الرضى املتحقق لدى املريض عن -

 املريض من تلك اخلدمة. ملا كان يتوقعه االستجابةقبل أية مؤسسة صحية، كما تؤشر مستوى 
 :الصحية الخدمة جودة أهداف -3-2   

 تتمثل األهداف الرئيسية جلودة اخلدمة الصحية يف: 
 ضمان الصحة البدنية والنفسية للمستفيدين )املرضى(. -
للمؤسسة الصحية  وزيادة والؤه (املريض)خدمة صحية ذات جودة متميزة من شأهنا حتقيق رضا املستفيد  تقدمي -

 والذي سيصبح فيما بعد وسيلة إعالمية فاعلة لتلك املؤسسة الصحية.
وسيلة مهمة يف  وقياس مستوى رضاهم عن اخلدمات الصحية (املرضى)وانطباعات املستفيدين  أراءتعد معرفة  -

 هبا. البحوث اإلدارية والتخطيط للرعية الصحية ووضع السياسات املتعلقةجمال 
 من اخلدمة الصحية ومقدميها. (املرضى)بني املستفيدين االتصالتطوير وحتسني قنوات  -
 متكني املؤسسات الصحية من تأدية مهامها بكفاءة وفاعلية. -
 املقدمة إىل لوب من الرعاية الصحيةحتقيق مستويات إنتاجية أفضل، إذ يعد الوصول إىل املستوى املط -

 اهلدف األساس من تطبيق اجلودة. (املرضى)املستفيدين 
لديها وجعلهم  حتسني معنويات العاملني، إذ أن املؤسسة الصحية هي اليت ميكن هلا تعزيز الثقة لدى العاملني -

 53احلصول على أفضل النتائج. وبالتايليشعرون بأهنم أعضاء يتمتعون بالفاعلية مما يؤدي إىل حتسني معنوياهتم 

                                                 
 .60 ص ،بق ذكرهس مرجع ون،ر وآخ الطويل أمحد أكرم 53
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 االهتماميف  ارفق هذه الزيادة زيادة من نوع آخرو زيادة الطلب على خمتلف أنواع اخلدمات الصحية احلديثة  -
 .(املريض)بتلبية حاجات وتوقعات املستفيد 

 54زيادة قوس التنافس بني املؤسسات الصحية املتشاهبة. -

 قياس جودة الخدمات الصحية. -4
القياسات جيب أن يؤخذ بعني  اختيارأصبح قياس جودة اخلدمة الصحية ضرورة ملحة، ولكن عند  
اليت سوف نقيسها، وقبل التطرق لطرق قياس جودة اخلدمة  املتغرياتالغرض من القياسات وأنواع  االعتبار
 55:جيب اإلشارة إىل أن هناك عنصرين أساسيني تقاس هبما جودة اخلدمة الصحية مها الصحية

املشكالت  العلوم يف معاجلة وغريها من واملعلومات والتقنيات الطبيةاملعارف  ويتعلق بتطبيق التقني:العنصر  -
الصحية للمريض  اجل ودة يف هذا العنصر مبدى القدرة على توفري أقصى حد من املنافع وتقاس درجة الطبية،

 هلا.دون أن يؤدي ذلك إىل زيادة املخاطر اليت يتعرض 
املرضى وفق النفسي بني مقدمي اخلدمات الصحية و ويتمثل يف إدارة التفاعل االجتماعي و  اإلنساني:العنصر  -

تقاس خاص، و بشكل  يف مواقف املرضالتفاعل بني األفراد بشكل عام و  القواعد االجتماعية اليت حتكمالقيم و 
املرضى، وأيضا من درجة اجلودة يف هذا العنصر مبدى تلبية مقدمي اخلدمة الصحية لتوقعات واحتياجات 

 االجتماعية والنفسية. املتعة يف اإلقامة باعتبارها مكملة جلوانبناحية مستلزمات الراحة و 

 :الطرق التالية كما ميكن قياس جودة اخلدمات الصحية من خالل 
 :القياس المباشر والغير مباشر لجودة الخدمات الصحية طريقة -4-1    

  االجتماعية بالتغرياتليس من السهل قياس جودة اخلدمة بطريقة القياس املباشر، ولكن تقاس اجلودة  
 املستوى الصحي، ووفق التصور التايل: ارتفاعللمجتمع ومدى  واالقتصادية

 إذ يتم قياس الناتج الفعلي للخدمة. :طريقة القياس املباشر -2-2-2       
 إذ يتم قياس جودة اخلدمة عن طريق املقارنة مع نتائج أخرى مثل: طريقة القياس الغري مباشر: -2-2-8        

على  التنفيذية املشرفةأي مع معدالت قياسية موضوعة بواسطة أنظمة وضعتها األجهزة  أنماط مقننة: -
 املؤسسات الصحية أثناء وضع اخلطة.

 أي مع مؤسسات صحية مماثلة.  مقارنة محلية: -
                                                 

 مذكرة لوالية سعيدة(، االستشفائيةسة حالة المؤسسة العمومية ائرية )در اجودة الخدمات الصحية في المؤسسات العمومية الجز  ،عتيق عائشة 54
 .52ص ،8022/8028اجلزائر،  وعلوم التسيري والعلوم التجارية، جامعة أبو بكر بالقايد تلمسان، االقتصاديةماجستري، كلية العلوم 

 .22 ص ،بق ذكرهس مرجع الشريف، حيي حنان 55
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 أي مع األعوام السابقة.  مقارنة تاريخية: -
 أي مع معدالت أداء على الصعيد القومي. مقارنة قومية: -
 56أي مع معدالت أداء لدول هلا نفس ظروف الدولة اليت توجد فيها املؤسسة الصحية. مقارنة دولية: -

 57وتشمل ثالث أنواع من املقاييس هي: :الطريقة التقليدية لقياس جودة الخدمات الصحية -4-2    
 باألفرادإن مقاييس الرعاية الصحية مرتبطة  :(البنية )مقاييساملقاييس اهليكلية  -2-8-2            

هبا لذا فإن أبعاد املقاييس اهليكلية تشمل التنظيم  تنظم والتسهيالت املقدمة يف تقدمي وتزويد اخلدمة والطريقة اليت
 املتاحة يف املؤسسة الصحية. واالفراد والتسهيالت

 ويدل مفهوم العمليات على تتابع خطوات :(مقاييس العملياتاالجراءات )مقاييس  -2-8-8            
وتعتمد كل املداخل  )املخرجات(،الوصول إىل النتائج العمل لتقدمي أو وصول اخلدمة الصحية وهي اليت تتسبب يف

تطبيقات هذه املعايري على حاالت من دراسة للرعاية اجليدة و  على إصدار معايري مقبولةاالجراءات املتصلة بتقومي 
 أو مدة انتظار املرضى.كلى املرضى  تصفيةاالجراءات املرض، وكمثال على ذلك 

الصحية ومن كناتج للرعاية   الصافية يف احلالة الصحية التغرياتوتعكس  :مقاييس النواتج -2-8-3           
 ذلك ما يلي: يف استخدامهااليت يتم  املؤشرات

كمقياس   االمراض واليت تعرب عنها مبجموعة من املقاييس كمعدالت الوفيات أو أحد الحالة الصحية العامة: -
 مالمح تأثري املرض. استخدامويكمن ذلك يف 

 عراضأ معينة أو وجود ألمراضوذلك ما يشمله من معدالت الوفيات  بالتحديد: االمراضالنواتج  مؤشرات -
 معينة. باألمراضمعروفة مصحوبة باملرض أو معوقات سلوكية مرتبطة 

 الفعلية االجراءاتكما جيب اإلشارة إىل ضرورة وجود نظام معلومات باملؤسسات الصحية حتدد من خالل        
 املناسبة ويف الوقت املناسب. القرارات اختاذجبمع وحتليل وتوزيع املعلومات من أجل 

الرتكيز على وفق هذه الطريقة ال يوجه فقط  :الطريقة الحديثة لقياس جودة الخدمات الصحية -4-3     
اهليكل فقط ولكن يف كل املؤسسة الصحية، كما ميكن  اجلودة ورقابتها يف مالمح حمددة للمخرجات والعمليات أو

 قياس جودة اخلدمة الصحية من خالل:
   رسة وحتديد توقعات املرضى املستفيدين من اخلدمات الصحية.دا -

                                                 
 .233 ص ،بق ذكرهس مرجع العزاوي وآخرون، كرجي أمحد سحر 56
 .880-825 ص ،بق ذكرهس مرجع القادر، عبد دبون 57
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وذلك كأداة رئيسية  مستويات املؤسسة الصحيةضع مواصفات حمددة ومعلنة ومدروسة على كل مستوى من و -
 املؤسسة الصحية. لتصميم اخلدمات اليت تتماشى مع توقعات املرضى واملرتددين على

 الصحية. تقييم األداء الفعلي أوال بأول للتعرف على مدى مقابلة اخلدمة لتطلعات وتوقعات طاليب اخلدمة -
للمرضى  استقصاءولإلشارة فإن قياس جودة اخلدمة يف اجلوانب الغري قابلة للقياس يكون من خالل توجيه قوائم 

حتليال مالئما، وقد  حبيث تكون أسئلتها سهلة وبسيطة وحمددة ووثيقة الصلة مبوضوع اخلدمة حيث ميكن حتليلها
جع خلصائص اللسلع، وذلك ر  اجلودة بالنسبةتكون جودة اخلدمة أو ضمان جودة اخلدمة أكثر صعوبة من ضمان 

 اخلدمات املوضحة سابقا.
جوهري يف أي  ويف األخري ميكن القول أن حتقيق جودة عالية يف جمال اخلدمات الصحية أمر هام وضروري وعنصر

 مؤسسة صحية إال أن هناك صعوبة يف قياس اجلودة والرقابة عليها يف جمال اخلدمات
 خلصائص اخلدمة الصحية اليت يصعب قياسها كميا. جع خاصةاالصحية وذلك ر 

 على سلوكه. والعوامل المؤثرةالمبحث الثالث: رضى المريض 
 من خالل انتقاء الزبون للمنتج أو العالمة فهو يسعى إىل تلبية جمموعة من احلاجات والرغبات يرى أهنا 

 املقابل ميكن أن تتحمل هذه األخريةحتقق له مستوى من الرضا وتضمن يف نفس الوقت رحبية املؤسسة، ويف 
سلم  خسارة كبرية نتيجة عدم رضا الزبون، ومنه فالنزول على سلم الرضا لدى الزبون يعين بالضرورة النزول على

 املؤسسة.رحبية 
 رضا الزبون وعالقاته: المطلب األول:

  رضا الزبون: -1
عمله  مفهوم الرضا يف علم اإلدارة بصورة الرضا الوظيفي وهو مقياس يدل على درجة رضا العامل عن ظهر        

اليت يعمل  وقد استخدم هدا املفهوم للداللة على مستوى والء العامل ملؤسسته وظروف،وما حييط به من عوامل 
احملفزات اليت  يف البحث عن (سيما املهتمني بإدارة املوارد البشرية )والفيها. وقد اجتهد املديرون وعلماء اإلدارة 

 زيادة اإلنتاج كما ونوعا، ومن مث حتقيق اجيايب يفملا لذلك من تأثري  العميل،تزيد من درجة رضا 
العمالء  ا املفهوم إىل املؤسسات اخلدمية بصورة رضاذمث انتقل ه التنافسية.اخلطط الطموحة وزيادة األرباح والقدرة 

فضال عن رواد  كالعمالء التجاريني وزبائن املصارف واملتاجر وشركات الطريان والفنادق  هلم،عن اخلدمات املقدمة 
نوع اخلدمة اليت  ه املؤسسات اخلدمية حسب أمهيةذدرجة االهتمام مبفهوم الرضا يف ه املستشفيات، وتتفاوت

 58ختص العميل. 
                                                 

الخدمات الرعاية الصحية في مستشفيات التعليم العالي في سورية من وجهة نظر المرضى: نموذج لقياس رضا تقييم جودة ، أسامة الفراج 58
 .99ص ، 8005 ،العدد الثاين ،89اجمللد  ،جملة جامعة دمشق للعلوم االقتصادية والقانونية ،المرضى
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وتباينت حسب أراء املفكرين  بالرضا،فقد أعطيت عدة تعاريف ومفاهيم خاصة  :مفهوم رضا الزبون -1-1   
ذلك أن عناصر تقييم اخلدمة لدى الزبون  اخلدمية،امليدان التسويقي خاصة ما يتعلق منها باملنظمات  والباحثني يف

 السلعية.صعوبة من تقييم املنتجات  تعد اكرت
 يلي:التعارف اخلاصة بالرضا فيما  وميكن أن نوجز أهم 

وجتربة يعرف الرضا يف التسويق على انه شعور باملتعة أو االنزعاج الناتج عن املقارنة بني توقعات سابقة 
 59.االستهالك

 60الفرد. يعرف الرضا بأنه مستوى إحساس الفرد الناجم عن املقارنة بني أداء املنتج املدرك وبني توقعات هذا
والناجتة  معينة، سليب يشعر به العميل اجتاه جتربة شراء أو استهالك اجيايب أوالرضا بأنه "إحساس  kotlerويعرف 

 61املنتج.عن مقارنة بني توقعاته وأداء 
العميل  لقاء التضحيات اليت يتحملها املكافأةاو عدم  باملكافأة"هو االنطباع  Fhethو  Howardيعرف 

 62عند الشراء".
 هبذا التعريف نستخلص أن 63،احلالة النفسية الناجتة عن عمليات تقييم خمتلفة"ه "بأن R. Ladwinيعرفه 

املنتج  الزبون يقوم بعملية تقييم أداء املنتج أو القيمة املدركة ومقارنتها بالقيمة املتوقعة واليت مت على أساسها اختيار
الزبون  التقييم هذه األخرية تولد لدى أو العالمة من بني البدائل، فيصدر حكما باإلجياب أو السلب على نتيجة

 شعور معني سواء بالرضا أو االستياء كما هو موضح يف الشكل املوايل:
 
 
 
 
 
 

                                                 
59 J.Lendervie, J.Lévy, D.Lindon, Mercator, 7édition, Dalloz, paris, 2003, p 911. 

 .82ص  ،8003 مصر، ،اإلسكندرية ،اجلامعية الدار التسويق،قراءات في إدارة  حممد فريد صحن،  60
61 P. Kotler, B. Dubois, marketing management, op-cit, p 172. 
62 Daniel Ray, Mesurer et développer la satisfaction des clients, 2éme tirage édition d’organisation, paris, 

2001, p 22. 
63 Richard Ladwin, Le comportement de consommateur et de l'acheteur, édition economica, Paris, 2 ème 

édition, 2003, p 377. 
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 : البعد الموضوعي والنفسي للرضا(3-1رقم )الشكل 

Source: P. Kotle, B. dubois, op-cit, p68. 

 ومها:ومن خالل التعاريف السابقة فيمكن أن نستنتج خاصيتني أساسيتني ملفهوم الرضا  
وادراكات من خالل املقارنة بني التوقعات  الزبون،يعرب الرضا عن شعور معني حاصل عن جتربة معينة لدى  -

 املدركة.فهو ميثل مقارنة بني اخلدمة املنتظرة واخلدمة  التجربة،العملية أو  أداء
اليت ختتلف  كما يتأثر بعوامل خاصة بالزبون  معينة،يعرب الرضا عن أبعاد شعورية وإدراكية تتبع عملية أو جتربة  -

 من زبون إىل أخر.

 64منها:حتقق حالة الرضا مجلة من املزايا للزبون واملؤسسة يف نفس الوقت  :أهمية رضا الزبون -1-2   
 ذاهتا للزبون كوهنا تعربر عن حالة من االستقرار النفسي اجتاه موضوع معني؛حالة الرضا تعترب مزية يف حد  -
رضا الزبون حيقق ميزة تنافس للمؤسسة ألنه يسمح باستقرار برامج وخطط العمل خالل فرتة زمنية وبالتايل  -

 ختفيض أعباء وتكاليف املؤسسة؛
يعين تكرار املعامالت اليت تربط املؤسسة بالزبون  تدفع مستويات الرضا العالية الزبون إىل تكرار عملية الشراء مما -

 وبالتايل ميكن أن تنشا عالقة واتصال دائم بينهما؛
 الرضا خيلق حافز لدى الزبون ليكون وفيرا للمؤسسة أو العالمة. -

تنشأ من حالة الرضا جمموعة من عالقات مع عدة عناصر مرتبطة بنشاط املؤسسة  :عالقات الرضا -2
 بسلوك الزبون. أوواسرتاتيجياته 

                                                 
 .98ص  ،8009-8002 ،دحلب، البليدةمذكرة لنيل شهادة املاجستري، جامعة سعد  ستراتيجيات رضا العميل،إكشيدة حبيبة،    64

 حكم تقييمي

 حكم تقييمي

 حكم تقييمي حكم تقييمي

 حكم تقييمي
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السوقية أن العالقة بني رضا الزبون واحلصة  Fornelأوضح : عالقة الرضا بالحصة السوقية -2-1   
للسوق  واملنتجات املقدمةمتجانسة  وتفضيالت املستهلكنيميكن أن تكون موجبة عندما تكون أذواق  للمؤسسة

 65متجانسة.  واملنتجاتمتجانسة، كما ميكن أن تكون هذه العالقة سلبية إذا كانت أذواق املستهلكني متباينة 
أن هذه العالقة قد تكون عكسية يف املدى القصري، فمؤسسة حبصة  Alet Andersonأوضح  

 مستويات رضا مرتفعة، يف حني مؤسسة ختدم كل وجيد وبالتايل تتوقعصغرية ختدم السوق بشكل فعال  سوقية
زبائنها  تقدم هلا منتجات متجانسة فتكون غري قادرة على إرضاء ويف الغالبالسوق مما يعين قطاعات متمايزة 

 بشكل جيد، لكن ميكن أن تصبح هذه العالقة طرديه يف املدى الطويل.
 .واسرتاتيجية الرضاصة السوقية احل اسرتاتيجيةيبني اجلدول املوايل أوجه املقارنة بني  

 واستراتيجية الرضاالحصة السوقية  استراتيجيةمقارنة بين  يوضح(: 2-1) رقمالجدول 
 

 إستراتيجية رضا الزبون إستراتيجية الحصة السوقية وجه المقارنة
 مشبعة أو النمو منخفضة أسواق مشبعة أو النمو منخفضة أسواق حالة السوق

 دفاعية إسرتاتيجية هجومية إسرتاتيجية نوع االستراتيجية
 الزبائن املنافسة نقطة االرتكاز
 بالزبائن االحتفاظ زيادة املنافس مع باملقارنة احلصة زيادة معيار النجاح

 الزبون والء جديد زبون الهدف
 

 .93ص  ،بق ذكرهس كشيدة حبيبة، مرجعالمصدر: 

 66:جمموعة من االستنتاجات هي من مالحظة اجلدول نستخلص 
 من طرف املؤسسة يف أسواق تتميز بنمو ضعيف أو أسواق مشبعة؛ االسرتاتيجيتنيتعتمد كال  -
غري املغطاة  احلصة السوقية على مبدأ اهلجوم لالستحواذ على القطاعات السوقية اسرتاتيجيةتعتمد املؤسسة يف  -

رصيدها احلايل من الزبائن  رضا الزبون فهي تسعى للدفاع عن اسرتاتيجيةأو سعيا حنو حصص املنافسني، أما يف 
 باحلفاظ على مستويات رضا تكون عالية؛

 احلصة السوقية على مواجهة املنافس كعدو للمؤسسة، تستغرق املؤسسة كل اسرتاتيجيةترتكز  -
 تعتربه املؤسسة صديق ليس الرضا ترتكز على الزبون الذي اسرتاتيجيةطاقاهتا يف هذه املواجهة، يف حني 

 ؛واستمالتهمن الصعب بناء عالقة معه 
 احلصة السوقية مرتبط بنصيب املؤسسة من قطاعات السوق املستهدفة مقارنة اسرتاتيجيةمعيار جناح  -

 الرضا يتعلق مبعدل االحتفاظ بالزبائن؛ اسرتاتيجيةباملنافسني يف نفس جمال العمل، يف حني أن معيار جناح 
                                                 

 .98، ص بق ذكرهسكشيدة حبيبة، مرجع  65
 .93، ص بق ذكرهسكشيدة حبيبة، مرجع   66
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 الرضا فهي وسيلة لضمان اسرتاتيجيةاحلصة السوقية هو جذب زبائن جدد أما  اسرتاتيجيةف من اهلد -
 والء الزبون.

  : (الربح –سلسلة الرضا ) عالقة الرضا بربحية المؤسسة -2-2   
جمرد اعتقاد، أكدته اليوم جمموعة من  ولوقت طويلاملؤسسة ظل  وجناحمدى االرتباط بني رضا الزبون  

ربط العائد برضا الزبون ورضا الزبون برضا  ومن السهلباإلمكان  احلجج، ففي كثري من املؤسسات أصبح
 املوظفني.
شك  التوجه بالزبون يسمح بتقدمي قيمة أكرب هلذا األخري، مما يؤدي من دون وتبنيهم لثقافةفرض العمال  

الزبون جيعل منه أصل دائم وبتايل قيمة  اجيايب كوالءعنه من سلوك  وما يتولدلديه، إىل رفع مستويات الرضا 
 املوايل:يف الشكل  الرحبية-كما هو موضح سلسلة الرضا  67،إضافية لصاحل املؤسسة تدعم رحبيتها

 
 الربحية"-"الرضا سلسلة (:4-1رقم ) الشكل

 
 

Source: Oliver Netter, Nigel Hill, "Satisfaction client", édition ESKA, Paris,2000, p 43. 
 

 أن املؤسسة حتقق عائد كبري من الزبون الراضي نتيجة جمموعة من يتضح (2-2) ن خالل الشكل رقمم 
 :وهييبديها هذا األخري،  والسلوكيات اليتاالعتقادات 

 مقابل القيمة اليت حيصل عليها من اقتناء املنتج؛ أكرب ودفع سعرالزبون الراضي يبدي استعداد لبذل جهد  -
مصدر ربح  والذين ميثلونميكن أن جيذب زبائن جدد للمؤسسة  اإلجيايب،الزبون الراضي ومن خالل اتصاله  -

 جديد؛
يؤدي إىل تقليل التكاليف املتعلقة  ذا بدورهوهالرضا املتزايد يسمح للمؤسسة باالحتفاظ بالزبون ألطول مدة،  -

 عالقة جديدة. وتكفله بناءبإعالمه 

باعتبار اجلودة املدركة أحد العناصر األساسية املكونة للقيمة اليت تقدها  : عالقة الرضا بالجودة -2-3   
الكلية، و ما جتدر اإلشارة إليه  للزبون وبالتايل فأثر اجلودة املدركة على رضا الزبون ميثل جزء من اثر القيمة املؤسسة

العالقة "اجلودة تساوي الرضا" هي عالقة خاطئة و املعادلة الصحيحة هي أنر اجلودة تؤدي إىل الرضا، هذا  أن
 أنر الرضا دالة يف جمموعة من املتغريات من بينها اجلودة و التوقعات، فليس دائما اجلودة املدركة تعترب مربرا يعين

مستوى  اك الكثري من حاالت الرضا رغم اخنفاض مستوى اجلودة، و يف اجلهة املقابلة و بالرغم منحلالة الرضا فهن
                                                 

67  Oliver Netter, Nigel Hill, Satisfaction client, édition ESKA, Paris,2000, p 43. 

 رحبية والء الزبون إرتباط رضا تقدمية قيمة رضا
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لكن يف نفس  اجلودة العالية يكون الزبون غري راضي، ومثال ذلك وجود مسافرين يف حمطة تقدم خدمة يف املستوى
رمبا إىل مقاطعة  ن االستياء تقودالوقت يوجد أشخاص يسبون إزعاج هلذا املسافر، و هذا ما يولد لديه حالة م

 هذه احملطة.
 ، لكن ما يتفق عليه أن اجلودة العالية تعترب من مقدمات الرضا يفومعارضتأكيد هذه العالقة بني مؤيد  

 هذه األمهية السابق،أغلب الوضعيات، تقود بالضرورة إىل الرضا إال يف حالة وجود عناصر تشويش مثل املثال 
 68كيز على جودة منتجاهتا من اجل حتسني الرضا.تدفع املؤسسة للرت 

 ختتلف عملية حتقيق رضا العميل يف تسويق اخلدمات كثريا عما هو عليه يف تسويق السلع، المريض: رضا -3
اجلودة املدركة يف اخلدمة هي غري اجلودة املدركة يف السلع امللموسة وذلك من خالل اختالف  باعتبار أن
بينها، ويزداد األمر أكثر خصوصية يف قطاع اخلدمات الصحية عن باقي القطاعات  التسويقية فيما اخلصائص
  الصحية.اخلدمات ويعود ذلك إىل خصوصية املرضى الذين خيتلفون الواحد عن األخر تبعا حلالتهم  األخرى يف
دمة هلم، جوهر اجلودة يتمثل يف مقابلة احتياجات ومتطلبات املرضى من اخلدمة الصحية املق وعليه فان 

 .ستخدام املسبق الذي يريده املريضتوافقها مع اال واليت توجب
وميكن  ويرتبط هذا التوافق إىل حد كبري مع القيمة اليت يتحسسها من اخلدمة الصحية وما يعقبها من رضا 

 التوقع. -اإلدراك  ≥الرضا  :ــــبالتعبري عن هذه العالقة 
  يتوقعها، فإذا واخلدمة كما كان فعال،أي اليت حصل عليها  املدركة،فان املريض يقارن بني اخلدمة  وبالتايل 

شعوره بالرضا وازداد  أما إذا كانت متساويتني كان الرضا،كانت األوىل اقل من الثانية كان شعوره باالستياء وعدم 
 69هبا. الصحية، ومتسكوالءه للمنظمة 

 وهي:يبين توقعاته على نتيجة لتفاعل أربع قوى  وينبغي مالحظة أن املريض 
 احتياجات املريض. -
 للمريض.اخلربة السابقة  -
 من األصدقاء والزمالء. Word –of-mouthالكلمة املتداولة  -
الصحية  مبستوى جودة اخلدمة لعمالئها، إلعالمهماالتصاالت التسويقية اليت تقدمها املنظمات الصحية  -

 والرتويج.املعلن عنها وذلك من خالل أنشطة اإلعالن 

 واجلدير بالذكر أن توقعات املرضى تلعب دورا حيويا يف احلكم على جودة اخلدمة اليت تقدمها املنظمات 
 الصحية.

                                                 
68  Oliver Netter, Nigel Hill, Satisfaction client, op-cit, p 44. 

مذكرة ماجستري جامعة حممد بوضياف  ،)المرضى(دور التسويق في قطاع الخدمات الصحية من نظر المستفيدين منها ، عصماين سفيان 69
 .232ص  ،8008-8009 ،مسيلة
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 ضلع فيه ميثل بعد من أبعاد األضالع، كلوميكن النظر إىل الرضا على انه حجر نفيس كرمي عديد  
وفيما يلي  متشاهبة،املختلفة أو أوزان األبعاد املختلفة ليست بالضرورة  األضالعذلك فان مساحات  عالرضا، وم
 املريض:املبسطة عديدة األبعاد لرضا  التشكيلة

 النزعة اإلنسانية أو فن الرعاية. -
 القدرة على اإلعالم. -
 .(مبا فيها العالقات بني األشخاصاإلمجالية )اجلودة  -
 مقدم اخلدمة. كفاءة -
 الصحي.البريوقراطية داخل النظام  -
 سهولة احلصول على اخلدمة. -
 التكلفة. -
 البيئة اخلارجية والداخلية. -
 احلصيلة الصحية مبا فيها خمرجات الصحة كنتيجة للرعاية. -
 االهتمام باملشاكل النفسية واالجتماعية. -

املضامني اليت  ة وختلف من فرد ألخر وعلى ضوءومن املفيد اإلشارة إىل إن الرضا لدى املستهلك هي حالة نسبي
املستهلك  تقسيم ميكن أن ميثل على وفق هذه احلالة مبثابة منها. فالرضاحتتويها اخلدمة من وجهة نظر املستفيد 

اخلدمة أو ما  أو ووفق خربته الشرائية السابقة من ذات املنتوج عليها. وعلىللمنتجات أو اخلدمات اليت حيصل 
 مياثله.

ينحصر يف حدود مطابقة  أما من وجهة نظر املستشفى اليت ترغب يف النجاح واالستمرار فان جوهر اجلودة ال
امتدت إىل ما حيتاجه املريض  تكلفة. بلأو تقدميها بأقل  مسبقا،اخلدمة املقدمة مع املواصفات القياسية احملددة 

 خرى.األوما يتوقع أن حيصل عليه ومدى اختالف ذلك عن املستشفيات 
 وبالتايل أصبحت جودة اخلدمة الصحية املقدمة هي مبثابة ميزة نسبية على املستشفى أن توظفها لتعزيز

 70مكانتها.
فاهلدف الرئيسي  انطالقا مما سبق ميكن القول أن حتقيق رضا املريض يعترب هدف وأداة تسويقية يف نفس الوقت

تكون مجيع أنشطة  نظمة الصحية ولذلك جيب أنلنشاط التسويق هو جعل العميل راضي وسعيد خبدمات امل
 .(املريض)املنظمة الصحية موجهة حنو حتقيق رضا العميل 

 

                                                 
 .828، ص 8009الطبعة العربية،  ،التوزيع، األردندار اليازوري للنشر و ، تسويق الخدمات الصحية، ثامر ياسر البكري 70
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 قياس مستوى رضا المريض :المطلب الثاني
املنظمة يف  إن قياس مستوى رضا العمالء يعترب مهما بالنسبة ألي منظمة، ألنه يعربر عن مدى جناح إدارة 

  وخدماته.التعامل مع عمالئها ويف تسويق منتجاهتا 
املنتج أو اخلدمة يتحدث عن رضاه إىل ثالثة أشخاص من معارفه  وقد أثبتت الدراسات أن العميل الراضي من

 شخص.عدم رضاه عن املنتج أو اخلدمة إىل أكثر من عشرين  وأما العميل غري الراضي فهو يتحدث عن
الواحد أو عدم رضاه يف عملية التسويق. لذلك يعترب رضا العميل أصل  مدى تأثري رضا العميلوهذا يدل على 

على االحتفاظ هبا، حيث أن العميل الراضي يعود إىل الشراء مرات أخرى،  من أصول املنظمة ويساعد املنظمة
يف حد ذاهتا إىل معارفه مما يؤدي  الصورة اجليدة عن املنتج أو اخلدمة وعن املنظمة باإلضافة إىل أنه يعمل على نقل

 71استقطاب عمالء جدد. إىل والئه هلا باإلضافة إىل
 هناك العديد من الوسائل املتاحة لقياس رضا املرضى أو املراجعني، حيث أن جناح املنظمة الصحية يف خدمة

 رضاهم.أسواقها يعتمد بدرجة كبرية على مدى قدرهتا على خدمة عمالئها وحتقيق 
 72يلي:الوسائل ما  هذه ومن ضمن

يف ظل هذا النظام تشجع املنظمة الصحية العمالء على التقدم مبقرتحاهتم  :والمقترحات الشكاوىأنظمة  -1
وحتسني اخلدمة وحىت عناصر املزيج التسويقي الصحي مبا حيقق رضاهم، ومن خالل نظام  عن أي جماالت لتطوير

 غري الراضيني عن املنظمة إىل أشخاص لديهم والء للمنظمة واىلواملقرتحات ميكن أن حنول األشخاص  الشكاوى
 املنظمة.خدماهتا، ألن هذا النظام خيلق إحساس لدى العميل على أنه موضع اهتمام من جانب 

عمالئها، بل تذهب إىل أبعد  شكاوىبالذكر أن املنظمات اليت لديها توجه بالعميل تتجاوب بشدة مع  ومما جيدر
 ال يعين بالضرورة وجود مستوى عايل من شكاوى، فعدم وجود الشكاوىحتاول البحث عن  ذلك، إذ أهنا من

 كما  رضاهم عن اخلدمة قد ال يكون كافيا.رضا العمالء، وذلك أن هذا النظام املتبع إلعطاء فرص تثبيت 
 على استعداد لتقدميينبغي األخذ بعني االعتبار أن هناك ما يسمى باألغلبية الصامتة من العمالء والذين ليسوا 

 أي شكوى مهما كانت الظروف.
وهو أن تقوم املنظمة الصحية من فرتة ألخرى بإجراء حبوث لقياس رضا العميل : بحوث قياس رضا العميل -2

االستمرار يف التعامل معها مستقبال من عدمه، وهذا من خالل تصميم قائمة لالستقصاء  عن خدماهتا ورغبته يف
مقياس مدرج ميثل مستويات جودة اخلدمة، يأخذ يف العادة مخس مستويات تتدرج، من شكل  ويكون ذلك يف

وأخريا  ،Fair، فمقبول Satisfactory، مث مرضي Very Goodمث جيد جدا  Outstanding رائع
 73وصفه:والشكل التايل ميثل وصفا حقيقيا للمقياس املدرج الذي مت  .Poorجودة رديئة 

                                                 
 .2ص  ،8002األردن،  عمان، األوىل، دار وائل للنشر والتوزيع، الطبعةمفاهيم وتطبيقات،  :إدارة الجودة الشاملة أمحد جودة، حمفوظ 71
، 8008القاهرة،  ،األوىل، مصربدون ذكر دار النشر، الطبعة  تطبيق إدارة الجودة الشاملة بين فرص النجاح ومخاطر الفشل، ،فريد زين الدين 72
 . 223 ص
 .229 ص ،مرجع سابق تطبيق إدارة الجودة الشاملة بين فرص النجاح ومخاطر الفشل،، فريد زين الدين 73
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 المقياس المدرج :(5-1رقم )الشكل 

2 8 3 2 9 
 رائع جيد جدا مرضي مقبول رديء

 أو راضي جدا أو راضي )معقول( أو حمايد أو غري راضي أو غري راضي
 

ذكر دار النشر، الطبعة  بدون الفشل،تطبيق إدارة الجودة الشاملة بين فرص النجاح ومخاطر  ،الدينفريد زين  د. المصدر:
 .229 ص ،8008القاهرة،  ،األوىل، مصر

 
( 2ومن مث نالحظ أنه كلما ارتفع وصف اجلودة حنو الكمال فإن الدرجة املعطاة تزيد فاجلودة الرديئة تعطى الرقم )

( وميكن استخدام مقياس من ثالثة أو إحدى 9وتستمر يف الزيادة إىل أن تصل إىل اجلودة الرائعة وتعطى رقم )
تم الوصول إىل النتائج جيب وضع خمطط بياين يوضح نسبة وعندما ي كالسباق.عشر نقطة بدال من مخس نقاط  

املرضى يف كل جمموعة، فإذا كان املخطط البياين مييل كثريا لليمني فهذا يعين أن املنظمة الصحية واقعة يف مشكلة، 
 وراضني.أما إذا كان يف شكل جرس، فهذا يعين أهنا حتوي على أعداد معقولة غري راضية وحمايدين 

 مرضاها.منحرفا كثريا لليسار فهذا يعين أن املنظمة الصحية قد حققت درجة عالية من الرضي لغالبية  أما لو كان
وأخريا فإذا كان التوزيع ثنائيا فإن على املنظمة الصحية تطوير خدمة جديدة إلشباع احلاجات غري املشبعة يف 

 74السوق مع اإلبقاء على اخلدمة احلالية إلشباع اجملموعات الراضية.
 :The Kano Model of Customer Satisfactionلرضا العمالء  "كانو"نموذج  -3

يف رضا العمالء إىل  "كانو" لرضا العمالء واملوضح يف الشكل متطلبات اخلدمة من حيث تأثريها يقسم منوذج
 75أنواع:ثالثة 

 :المتطلبات األساسية -3-1  
مل يتم تلبية هذه املتطلبات فإن العميل لن  عنها. إذايف اخلدمة، وبالتايل ال حاجة إىل التعبري  موجودة 

 فإن ذلك لن يزيد من موجودة(املسلم به أن تكون  موجودة )منراضيا، وباملقابل إذا كانت هذه املتطلبات  يكون
 مستوى رضا العميل.

                                                 
 .229مرجع سابق، ص  تطبيق إدارة الجودة الشاملة بين فرص النجاح ومخاطر الفشل،فريد زين الدين،  74
 .80مرجع سابق، ص  جودة،حمفوظ أمحد  75
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 لرضا العمالء "كانو"نموذج  (:6-1) الشكل رقم

 .2، مرجع سابق، ص 8002 إدارة الجودة الشاملة مفاهيم وتطبيقات،حمفوظ أمحد جودة،  :المصدر
 (Performance requirementsمتطلبات األداء ) -3-2  

وفقا ملتطلبات األداء واليت هي باجتاه واحد فإن مستوى رضا العميل يتناسب طرديا مع درجة تلبية هذه 
 كلما كان مستوى الرضا عايل والعكس بالعكس،فكلما كانت درجة تلبية هذه املتطلبات عالية   املتطلبات،

 صراحة.وهذه املتطلبات يطلبها العميل 
 (Attractive or Delight Requirementsالمتطلبات الجاذبة ) -3-3  

فإهنا غري  إن هذه املتطلبات حتتل أكرب درجة من التأثري على درجة رضا العميل، وحسب طبيعة هذه املتطلبات
بدرجة معينة يعطي  إن الوفاء هبذه املتطلبات العميل.معرب عنها من قبل العميل، وكذلك فهي غري متوقعة من قبل 

 الرضا.لن يشعر بعدم  أما إذا مل يتم الوفاء هبذه املتطلبات فإن العميل الوظيفي.العميل درجة أكرب من الرضا 
ذلك  كانو" ملتطلبات اخلدمة هبذا الشكل من عدة نواحي أمهها، أنوتستفيد إدارة املنظمة من تصنيف منوذج"  

لتطوير  جهودها التصنيف يساعد اإلدارة على ترتيب أولوياهتا فيما يتعلق بتطوير اخلدمة، حيث قد توجه اإلدارة
خرية كانت هذه األ متطلبات األداء واملتطلبات اجلاذبة بدال من توجيهها حنو تطوير املتطلبات األساسية إذا

منها مثل املقابلة واملالحظة  أما من حيث مجع املعلومات عن العميل فهناك العديد للعميل.موجودة بدرجة مرضية 
 .واالستبانة

 
 

 العميل راضي

 إجناز
 املتطلبات 

 كاملة  
 عدم إجناز

 املتطلبات 

 العميل غري
 راضي

 املتطلبات اجلارية
 غري معرب عنها - 
 غري متوقعة - 

 املتطلبات األساسية
 متوقعة  -
 غري معرب عنها -
  

 متطلبات األداء
 معرب عنها - 
 ممكن قياسها - 
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 .سلوك المريض والعوامل المؤثرة فيه المطلب الثالث:
إليها، السلوك هو التصرف الذي يصدر من املستفيد هبدف احلصول على اخلدمات الصحية عند احلاجة  
استفادة أفراد أسرته أو  منها، أومن تلك اخلدمات الشخص الذي يشرتي اخلدمة الصحية لالستفادة  واملستفيد

 76استفادة املقيمني معه يف نفس السكن أو تقدميها ألحد األقارب أو األصدقاء.
باستمرار طبقا للمفهوم يعد املستهلك نقطة البداية اليت تسبق اإلنتاج وتوجهه  تحليل سلوك المستهلك: -1

التسويقي احلديث الذي يهدف إىل حتقيق احتياجات املستهلك ورغباته، حبيث يكون ذلك هو اهلدف الرئيسي 
لتحقيقه والذي ينبغي أن تأخذه يف احلسبان عند إعداد خططها فتحليل سلوك املستهلك  الذي تسعى املنظمة

تياجاته غري املشبعة، باعتبار أن مفهوم التسويق باختصار هو لعملية التسويق يف حتدي اح الناجح يعترب املدخل
 77وإشباعها.املستهلك  البحث عن حاجات

العقالنية  وقد جيد حتليل سلوك املستهلك جذوره يف النظرية االقتصادية، إذ استند التحليل االقتصادي على
يتبع سلوكه  مي حلاجاته، وجيب أنباعتبارها أساس سلوك املستهلك ويفرتض حينئذ باملستهلك إجراء ترتيب سل

  احلاجات.ا التدرج يف إشباع ذه
 تطوير حتليل وتفسري السلوك قد سامهت أيضا يف غري أن دراسات سلوك املستهلك عرب نظريات التحليل النفسي

سلوكه يف  دوافع ال يدركه ولكنها مؤثرة علىلديه أول  وهي تعيد السلوك اإلنساين إىل الدوافع املدفونة ،اإلنساين
من الدوافع املدركة وغري املدركة ومن هدا برزت نظريات  نفس الوقت، لذا يتطلب حتليل سلوك الفرد حتديد كل

 وهارزبارغ.ماسلو نظرية  ودراسات الدوافع، وقد اعتمدت يف التسويق أمثال
قبل رجال  استعماالت واسعة منوتعترب إسهامات نظرية الشخصية ونظرية التعلم من أبرز األعمال اليت كان هلا 

رد الفعل أو  إذ أكدت نظريات الشخصية على أن منط السلوك راجع إىل منط ،املستهلكالتسويق يف فهم سلوك 
وتفاعله مع البيئة  االستجابات املستقرة واملتوقعة من الفرد واليت متيزه عن غريه من خالل طريقة إدراكه وأفعاله

 به. احمليطة 
 (استجابة) سلوك حنو اختاذ أو داخلي حيرك الفرد (إعالن)علم فرتكز على أن هناك عامل خارجي نظرية الت أما

 78املنتجات. وقد استعملت هده النظرية يف بناء والء املستهلك لعالمة أو صنف معني من ،معني
 ويتجلى ،املستهلكويربز سلوك املستهلك أكثر خصوصية يف تلك املنظمات اليت وجدت أصال خلدمة 

 ذلك واضحا يف املنظمات الصحية وحتديدا يف املستشفيات اليت وجدت أصال خلدمته من كل اجلوانب الصحية
 لذلك فقد جندت املستشفيات كل طاقاهتا املعلنة والكامنة، حيال القيام باالستجابة ،إليهاليت يكون حباجة 

 حىت أصبح من املألوف أن تقرأ ،وقائيةلطلبات املرضى عند احلاجة ألية خدمة تشخيصية أو عالجية أو 
 اإلشارات املرفوعة من قبل إدارات املستشفيات بان "املرضى هم دائما على حق".

                                                 
 .822 ، ص8008 ،األردن، الطبعة األوىل ،عمان دار املناهج للنشر والتوزيع، ،يقاتهتسويق الخدمات وتطب املساعد،زكي خليل  76
 .2ص  ،2528القاهرة  العربية،دار النهضة إدارة التسويق،  حممود صادق بازرعة، 77
 .8 ، ص8008 إلسكندرية،الدار اجلامعية  قراءات في سلوك المستهلك،أمين علي عمر،  78
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البدء لفهم  لذلك فان نقطة ،املنظمةفاملستهلك قد يضع حاجاته ورغباته بطريقة خمتلفة عن غريه أو عما تفكر به 
النهائي الذي يكون  مستقبال، حيث أن املريض هو الطرفسلوك املستهلك هو يف حتديد املؤثرات القائمة حاليا و 

واملرهون بعدد من  بتماس مباشر مع اخلدمة املقدمة، وأن اختاذه لقرار التعامل هو تعبري عن السلوك الشرائي
الرائحة، الضوء، وغريها  األصوات والضوضاء، العوامل املوقفية مثل احمليط املادي للمستشفى الذي يتأثر باملوقع،

 غريه.من املتغريات البيئية اليت تؤثر على قرار املريض يف شراء اخلدمة الصحية من هدا املكان دون 
 لذلك فاملستشفى حتاول جاهدة أن توفر بيئة خاصة من شأهنا تسهيل وتشجيع املستهلكني على شراء

واضحة يف تقدميها؛ باإلضافة إىل احمليط االجتماعي اخلدمة الصحية واإلقدام عليها مبا هو متحقق من ملموسية 
 الطيب يف حلظة اإلقدام على شراء وما متثلها من اخلصائص والتفاعالت اليت يبديها األصدقاء، األقارب الفريق

 املتحقق.اخلدمة الصحية مما قد يؤثر سلبا أو إجيابا على السلوك الشرائي 
ر الشراء، إذ أن مقدار الوقت املتاح للتعرف عل ى املنتج أو اخلدمة كما أن للبعد الزمين تأثري كبري على قرا

فضال عن ذلك فان توقيت تقدمي  اخلدمة.الصحية املقدمة للمرضى عامل مهم يف حتقيق املعرفة الكافية عن تلك 
 ة.اخلدماخلدمة صباحا أو مساء، أو من خالل أحد أيام األسبوع ... هلا أثر بالغ يف قرار املريض لشراء 

قرار الشراء لدى الزبون يتأثر بعدد من  اختاذ( أن p.kotlerيؤكد ) :المريضالعوامل المؤثرة في السلوك  -2
على التعامل مع املنتج، وبقدر تعلق األمر بالزبائن املتعاملني مع املؤسسات  امل اليت حتفز أو حتد من اإلقدامالعو 

سيكون تبعا لطبيعة احلالة  االختالفإال أن  الشراء التقليدي،الصحية، فإهنم يتأثرون بذات العوامل املؤثرة يف 
 الصحية للمريض.

 المريض الزبون سلوك في المؤثرة العوامل(: 7-1رقم ) الشكل

 
Source: Jérôm Caby, Marketing de l’analyse a l’action, Pearson éducation, 

France, 2004 (97- 100) 

 سلوك المريض

 العوامل النفسية العوامل الشخصية العوامل الثقافية العوامل االجتماعية

 

 الجماعات المرجعية

 

 العائلة

 

 المكان

 

 الثقافة العامة

 

 الثقافة الخاصة

 

 الشريحة االجتماعية

 

 

 العمر

 

 الوظيفة

 

أنماط الحياة 

 الشخصية

 

 

 الدوافع

 

 اإلدراك

 

 التعلم

 

 المعتقدات
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 يلي:ميكن توضيح أثر هذه العوامل على السلوك الشرائي لدى الزبون املريض كما  
ويتفاعل متثل مبجملها جمموعة العالقات اليت تربط الفرد بأفراد آخرين يتعايش  :االجتماعيةالعوامل  -2-1   

 79يف:ويتأثر هبم بذات الوقت، تتمثل  باستمرار معهم
يقصد هبا اجلماعات اليت متتلك تأثريا مباشرا أو غري مباشر على  :املرجعيةاجلماعات  -8-2-2           

 80كما يلي:  ويكون تأثريهات العمل مجاعا ، تشمل األصدقاء،وسلوكهمالزبائن  اجتاهات
املعلومات  حتدث عندما تتطابق املعلومات الواردة للمريض مع حالة التأثير اإليجابي للجماعات المرجعية: -

 عليها من مجاعته املرجعية.اليت حيصل 
حتدث عندما تتباين املعلومات الواردة للمريض مع املعلومات اليت حيصل عليها من  حالة التأثير السلبي: -

 مجاعته املرجعية.
تصاعد  يؤدي إىلتكون املعلومات اليت حصل عليها خبصوص اخلدمة متناقضة ما  حيث التأكد:حالة عدم  -

 حالة عدم التأكد.

   لقرار معني يتعلق اختاذه، إذ أن املريض عند االجتماعي: تعد أقوى مصادر التأثري  األسرة -8-2-8           
 عملية راحيةذا أثر خطري على حياته كما هو احلال يف إجراء  سيما إذا كان القرارفإنه سيستشري عائلته ال بصحته

 81معمقة.أو حتليالت خمتربية 
 املنتسب إليها وما ميكن  االجتماعيةتتمثل يف املوقع الذي حيتله الفرد يف اجملموعة  :املكانة -8-2-3           

 اآلخرين. التأثري علىيلعبه من دور يف  أن
 مع املفردات اليومية، التعاملالعوامل اليت يعرب من خالهلا الفرد عن أسلوبه يف  : هيالثقافيةالعوامل  -2-2   

 وتشمل:فكري  مع الرتاكم املعريف املتحقق لديه عرب جتاربه اإلنسانية وما حتقق له من تعميق اتساعاوذلك 
ومفاهيم يستخدمها اجملتمع للتعامل مع  وقيمي ملقاصدمعريف  تراكم"هي  الثقافة العامة: -8-8-2           
معيارا شخصيا للتعامل مع اآلخرين عرب  وبذلك أصبحت 82"يعيش فيها تتم مناقلتها لألجيال القادمة البيئة اليت

 .فردا ضمن اجملتمع باعتبارهتفسري احلاالت اليت يتفاعل معها 
الثقافة اليت متتلك وصفات سلوكية خاصة ميكن متيزها عن غريها من  هي الفرعية:الثقافة  -8-8-8           

 األخرى ضمن الثقافة العامة. اجملاميع
التجانس النسيب لألقسام أو األجزاء يف اجملتمع واملرتبة بشكل »هي  :االجتماعيةالشرحية  -8-8-3           

وعلى الرغم من أنه ال يوجد أي دراسة ميدانية  «متشابهمشرتكة وسلوك  واهتماماتهرمي يشرتك أفرادها بقيم 

                                                 
79 Jérôme Caby, Marketing de l’analyse a l’action, op-cit, p 97. 

 .283ص  ذكره،مرجع سبق  ، تسويق الخدمات المالية،بتصرف عن: سليمان شكيب اجليوشي، حممود جاسم الصميدعي 80
 .82ص  ذكره،مرجع سبق  الصحية،تسويق الخدمات ثامر ياسر البكري،  81

82  P. kotler, B. Dubois, Marketing Management ,op-cit, p 202. 
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الوسطى،  يابوجه عام هي الطبقة العل اجتماعيةحول التصنيف الطبقي لألفراد، إال أن هناك ثالث طبقات 
وبني األمناط  االجتماعيةوقد أكدت العديد من الدراسات واألحباث التسويقية وجود عالقة بني الطبقات  والدنيا،

أو التوجه للتعامل  السلوكية للزبائن، وتستطيع املؤسسات الصحية من خالل هذا التصنيف حتديد التصرف
ع موضوع جتزئة إىل حد كبري م اجملتمع، هنا يكون األمر متشاهباوفق الشرائح املختلفة يف  السلوكي مع األفراد على

 83.التعامل مع جمتمع على أنه متجانس السوق، إذ ال ميكن
 تتمثل يف:  :الشخصيةالعوامل  -2-3   

الفرد من مرحلة إىل أخرى يؤثر إىل حد كبري يف  فانتقال :احلياةالعمر واملرحلة يف دورة  -8-3-2          
 يصبح قرار الشراء، إذ اختاذعلى الذات يف  االعتمادالعمر زاد معه  ازدادالشرائي للخدمة الصحية، فكلما  السلوك

 العملية اجلراحية ألن األنظمة والتشريعات الصحية تشرتط موافقة العائلة على إجراء قادر على التمييز يف القرار،
 متقدمة من العمر. عكسية ملن هم يف مرحلةملن هم دون السن القائم ويكون األمر مماثال لكن حبالة 

 اليت يركز واهتماماتهطريقة معيشة الفرد املعربة عن نشاطاته اليت ميارسها  هو" منط احلياة: -8-3-8           
 بأبعاد لذلك ينطوي قياس هذا املفهوم على حتديد ثالثة أبعاد رئيسية معروفة  84"عليها وآرائه اليت يتبناها

(AIO)  للعناصر :  اختصاروهي 
 هبا.تتضمن عمل الفرد وهواياته، أنشطة التسوق اليت يقوم (: Activitiesاألنشطة ) -
 اإلبداع.الفرد ببعض األشياء كاملوضة وجماالت  اهتماماتتتضمن (: Interests) االهتمامات -
 .املثارة حوله االجتماعيةآراء الفرد يف األفراد احمليطني به، والقضايا  (: تتضمنOpinion) اآلراء -

جمموعة اخلصائص أو السمات النفسية اليت حتدد "يعرفها علماء النفس بأهنا  :الشخصية -8-3-3           
  85."الفرد وسلوكهتفضيالت 
وذاك متشائم وآخر  ضعيفة،وعادة ما نشري إىل أن فرد معني ذو شخصية قوية وآخر ذو شخصية  

تتفاعل مظاهر  كيف  وأن جندمتفاءل ومن خالل هذه الصفات ميكننا أن منيز خصائص شخصية فرد معني 
 املختلفة وبقدر تعلق األمر السلوكية يف املواقف االستعداداتالسلوك، وخصائص الفرد كي تنتظم يف نسق من 

 االختيارالشخصية املميزة متكنه من حسن  بتلك الشرائي للخدمة الصحية يتضح بأن متتع الزبون أو املريض
 بني اخلدمات املشاهبة املقدمة منويستطيع التمييز ما  للطبيب واملؤسسة الصحية واخلدمة احلقيقية اليت تفي حالته

 .أطراف صحية خمتلفة

                                                 
 .88ص  ذكره،مرجع سبق  الصحية،تسويق الخدمات ثامر ياسر البكري،  83
 .802ص  ،8002الدار اجلامعية اإلسكندرية،  إدارة التسويق مدخل معاصر،حممد عبد العظيم أبو النجا،  84
 .222ص  ،8008 ،عمان طبعة،دار حامد للنشر والتوزيع، بدون  ،مدخل اإلعالن :سلوك المستهلككاسر ناصر،   85
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يتأثر املريض إىل حد كبري جبملة من العوامل النفسية اليت ترتك أثرا واضحا   :العوامل النفسية-2-4    
 :تتمثل يف للخدمة الصحية على سلوكه الشرائي

قوى حمركة تتمثل يف احلاجات والرغبات اليت حيث تعرف على أهنا  :الدوافع -8-2-2           
 86.عنها واالبتعاديريد اإلنسان إشباعها أو األمور اليت يريد الفرد جتنبها 

الفرد، حيث  إن دراسة الدوافع تزيد يف وضوح الصورة اليت حنصل عليها من دراسة األفكار واملفاهيم اليت يعتنقها
والقوى  االجتاهيتباين يف  ومداه فالسلوك اجتاههتساعد على توضيح تلك القوى الدافعة املثرية للسلوك واليت حتدد 

 )لسنة Maslowسلم  يف الدوافع وخري منوذج ميكن أن يعتمد عليه للتفسري هو لالختالفواملدى تبعا 
 .شكال هرميا الفرد تأخذالذي يشري إىل وجود مخسة مستويات رئيسية حلاجات  ( للحاجات2523

 على اخلدمات الصحية، يأيت اجلانب الصحي، يف املرحلة الثانية من(Maslow) وبإسقاط مستويات هرم 
األمن   السلم، إذ أن الفرد يشبع حاجته من املأكل وامللبس والسكن كحاجة أولية ليتدرج إىل حتقيقاحلاجات يف 

ميتد إىل قمة  الذي ميثل جانب السالمة الصحية، فيه اجلزء األعظم ونشري إىل أن اجلانب الصحي قد واالستقرار
 87.الطبيعي السلم عندما يرغب املريض يف السفر للعالج أو البحث عن خدمات العالج

 مشكال وتنظيم وتفسري املعلومات باختيارالعملية اليت يقوم الفرد بفضلها هو " اإلدراك: -8-2-8           
 ."وعيهلوحة للعامل اخلارجي يف  من خالهلا

لنفس املثريات وحيدث هذا بسبب تأثري ثالثة  ويالحظ أن اإلدراك قد خيتلف من فرد آلخر على الرغم من التعرض
 88.ستبقاء االنتقائياال نتقائي،اال التعريف نتقائي،االنتباه االأنواع من العمليات اإلدراكية، هي 

باملخاطر املدركة  ، يطلق عليهادراك واملستخدمة يف جمال التسويقونود التنويه ألحد املفاهيم اهلامة املرتبطة باإل
"Risks"  خيشى من اإلقدام على  عبارة عن أسباب معينة تكون مدركة وليست فعلية لدى الزبون جتعلهوهي

 89.شراء اخلدمة ومن أمثلتها: املخاطر الشخصية املدركة، املخاطر املادية املدركة، املخاطر االجتماعية املدركة
والنامجة من تراكم اخلربات السابقة  : ميثل جمموعة املتغريات احلاصلة يف سلوك الفردالتعلم -8-2-3             

معرفة أو  فالفرد يتعامل مع البيئة احمليطة به يوميا ويكتسب يف كل مرة خربة معينة، تراكم هذه اخلربات تكسبه لديه
الفرد يتوقف على  ، كما أن التعلم لدىاكتسبهاتعلم، وحىت حيدد مواقفه اجلديدة مستقبال على أساس اخلربة اليت 

                                                 
 .222ص  ،8009 ،بدون طبعة اإلسكندرية، والتوزيع،الدار اجلامعية للنشر  ، قراءات في سلوك المستهلك،أمين علي عمر 86
ص  ،8008منشورات دار عالء الدين دمشق،  المعلومات،–البيئة  –األسواق –السلوك  –، التسويق، ترمجة مازن نفاعوآخرونفليب كوتلر  87

252. 
 .822ص  ذكره،مرجع سبق  إدارة التسويق مدخل معاصر، النجا،بو أحممد عبد العظيم  88
 .880ص  ذكره،مرجع سبق  معاصر،إدارة التسويق مدخل  النجا،حممد عبد العظيم أبو  89
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وعلى هذا األساس ميكن  الذهين ، االستعدادعوامل لعل أمهها النضج والرغبة يف التعلم، القدرة ، مجلة من ال
الطبية يف حتديد ما هو مضر وما  خالل تفاعلهم مع األطباء واملالك التمريضي وذوي اخلربة للمرضى التعلم من

 .الطبيب استشارةهو مفيد للصحة، ومىت وكيف ميكن 
توصيف لفكرة حيصلها فرد عن شيء ما، أما املوقف  هو املعتقد" :واالجتاهاتاملعتقدات  -8-2-2            

  90."سلبا حنو فعل أو فكرة فهو التقييم الثابت لدى الفرد الذي قد يكون إجيابا أو
مواقف حول كل شيء ميكن أن حييط هبم من متغريات ومجيع هذه املواقف ميكن أن على هذا فإن األفراد ميتلكون 

 .لفرد ليحب أو يكره أي شيء حييط بها توضع يف ذهن
 .الزبون رضا على الصحية الخدمة جودة أثر :الرابع المطلب

األوىل  تتميز املؤسسات الصحية الناجحة عن غريها من املؤسسات العاملة يف نفس اجملال من زاويتني رئيسيتني،
العاملني فيها ومن مثة فهي متثل مصدر جلب ألفضل  باحتياجاتتتمثل يف كوهنا تتضمن تنظيما فعاال يفي 

العاملني كفاءة ويتمتع العاملون فيها مبستويات عالية من الرضا الوظيفي، أما الزاوية الثانية فتتمثل يف كوهنا قادرة 
 .ورغبات زبائنها باحتياجاتعلى اإليفاء 

جلهود املبذولة للوصول إىل إرضاء الزبائن ووفقا لتأكيد الباحثني على أن جودة اخلدمة هي حجر الزاوية يف ا
وحيكمون على  اخلدمة اليت جيب حتقيقها، اجتاهوخدمتهم مبصداقية، فإن الزبائن من ناحية أخرى حيملون توقعات 

تشري األحباث والدراسات و  91فعال، عليهجودة اخلدمات من خالل مقارنة ما يريدون أو ما يتوقعون مبا حيصلون 
 92:زبائن توجد على مستويني خمتلفنيلإىل أن توقعات ا

فهو خليط مما يعتقد  يف املستوى من اخلدمة الذي يتمىن الزبون احلصول عليه ويتمثل المرغوب:المستوى  -1
 .الزبون أنه من املمكن حدوثه وما الذي ينبغي حدوثه

 ويتكون جزئيا فهو ميثل ذلك املستوى من اخلدمة الذي جيده الزبون مقبوال المستوى المالئم من التوقعات: -2
"منطقة باسم هذين املستويني نطاق يعرف  ويوجد بني من تقدير الزبون مقدما ملا سيكون عليه مستوى اخلدمة

، فإذا ما من مستوى أداء اخلدمات الذي جيده الزبون مرضيا ذلك املدى ويقصد به"، "نطاق التسامح التحمل" أو
 درجة والئه للمؤسسة والندم، وتنخفضسيشعر باإلحباط  وجد األداء الفعلي أقل من منطقة التحمل فإنه

 .والئه للمؤسسة وتزيد درجةالتحمل فإنه سيشعر بالسعادة والرضا  أما إذا وجد األداء الفعلي أعلى من الصحية،
                                                 

 .22، ص مرجع سبق ذكره تسويق الخدمات الصحية،امر ياسر البكري، ث 90
 الدار اجلامعية، اإلسكندرية، بدون طبعة ،والتقييم وطرق القياساللوجستية مفاهيم أساسية  الخدماتوجودة كفاءة  ثابت عبد الرمحن إدريس، 91

 .320ص  ،8008
 .922ص  ،همرجع سبق ذكر  تسويق اخلدمات، هاين حامد الضمور، 92
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 فهذا دقيقة( 80الزبون املريض إهناء الفحص مثال يف مدة معينة )ال تتجاوز  ذلك، يريدلنأخذ مثاال على  
املوجودين يف  لكنه ووفقا خلربته مع املؤسسة ووفقا لعوامل أخرى )مثل الزبائن املرضى هو مستوى اخلدمة املرغوبة،

 اخلدمة استغرقتفإذا  ةدقيقة وهذا ما يعرف باملستوى املناسب للخدم 20(، فإنه ميكن أن يتحمل االنتظارقاعة 
 أما إذا سيكون راضيا، الزبون املريض (، فإندقيقة )منطقة التسامح/التحمل 20إىل  80الفعلية وقتا ما بني 

 احلد املناسب. اعتربهأكرب مما  جتاوزت األربعني دقيقة، سيشعر باإلحباط وعدم الرضا ألن اخلدمة أخذت منه وقتا
 الزبائن توقعات مستويات(: 8-1رقم ) الشكل

 

 .992أدريان باملر، مبادئ تسويق اخلدمات، مرجع سبق ذكره، ص المصدر: 
 

اخلدمة من قبل  يف تقييم جودة املستخدماملؤشر  باختالفوختتلف منطقة التحمل من زبون ألخر، كما قد ختتلف 
التحمل والذي يعين  ادت أمهية املؤشر كلما قلت منطقة، وكلما ز االستجابة الزبون مثل الثقة واجلوانب امللموسة،

التوصل من البحوث  ة باجلودة اليت يرغب فيها وقد متاحملدود لدى الزبون للتنازل عن املعايري اخلاص االستعداد
املريض جلودة اخلدمة  دمة الصحية األكثر مالئمة إلدراكخالل الثالثني سنة املاضية إىل حتديد عناصر اخلاملتعددة 

 الكفاءة، الثقة، ،االستمرارية ،الطبيب إتاحية اخلدمة،وحدد "واير" أبعاد لرضا املريض تتمثل أساسا يف سلوك 
إذ أكدت  على اخلدمة، عامل سهولة احلصول إىل االنتظاروالنتائج امللموسة للرعاية وميكن ضم مفهوم وقت 

  .الزبون الطبيب يؤثر عكسيا على رضا انتظارالدراسات أن الوقت املنقضي من قبل املريض يف 
اخلصوص أن  "يف هذا 2550سكولر  ويقرتح "ليك و كما تؤثر البيئة املادية على إدراكات الزبائن جلودة اخلدمة،

 الصحية املرحية، يقيمون مدى جودة اخلدمة املقدمة من خالل حتديد بيئتهمسوف  مرضى املستشفيات خاصة،
 احلالة.عوامل ضرورية يف حتديد رضا املريض يف هذه  واجلو اللطيف احمليط باملريض حيث تعترب

 مرتفع 

   منخفض

  اجلودةمستوى 

 ستوى اخلدمة املرغوبم

املستوى األدىن املقبول 
 من اخلدمة

 نطاق التسامح
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( بأن العوامل آلتية جمتمعة 2550(، سينج )2522) (، هولو دورتان2528) وقد أمجع كل من الرسن ورومان
 93:حد كبري على مدى رضا الزبون املريض هيتؤثر إىل 

 أسلوب الطبيب يف التعامل مع املرضى؛ -
 املعلومات؛جودة  -
 والتقنية؛كفاءة الطبيب املهنية  -
 والشخصية؛ وعالقاته الداخليةمهارات الطبيب  -
 طبيعة مشكالت املريض الطبية؛ -
 .ئة الدميغرافية للمريض وخلفياهتاالبي -

الرعاية الصحية  الباحثني يف العوامل املؤثرة على مستوى الرضا لدى املريض ينصح خرباء تسويق اختالفوبسبب 
معايري دون أخرى، كما  إذ أن لكل مريض خصوصيات جتعله يركز على التعامل مع مسألة الرضا كموقف حمدد،

  .الزبونال جيب هنا إمهال العوامل املؤثرة يف سلوك 
اليت تعزز اخلربة الكلية  رضى للخدمة املقدمة فنيا وسلوكيا مع مراعاة الرتكيز على اجملاالتإن معرفة كيفية تقييم امل

إىل حتقيق جودة اخلدمة الصحية،  وفهم حاجات الزبون، ومالئمة البيئة املادية، كلها عوامل تدخل يف إطار السعي
 الشامل.بل تعرب عن جودة اخلدمة الصحية يف مضموهنا 

 

  

                                                 
 .835ص  مرجع سبق ذكره، ، إدارة التسويق في المنظمات غير الربحية،نظام موسى سويدان، عبد اجمليد الربواري 93
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 :خالصةال
 

تفاظ هبمتسعى املؤسسات الصحية دائما لالرتقاء مبستوى خدماهتا املقدمة للمستفيدين، من أجل االح  

إن اجلودة أصبحت أمر حيوي يف قطاع اخلدمات الصحية فان برامج اجلودة جيب أن تكون  ،وحثهم على الوالء

وعليه جيب  ،ظمة الرعاية الصحيةكل فئة يف من  اإلمكانيات املتاحة وتنظيمعدة إعدادا خاصا حسب املتطلبات و م

أن تقوم برامج اجلودة بتقييم الواقع املوجود وحماولة رفع الكفاءة حتت نظام واضح وصريح وسهل التنفيذ حسب 

ولضمان مستوى مناسب للخدمات الصحية فان ذلك يتطلب  ،ملوجودة يف منظمة الرعاية الصحيةاإلمكانيات ا

، حيث أن مقدمي اخلدمات الصحية ه الرعاية الصحية من خصائصتع بمهارات تقنية رفيعة ،ونظرا ملا تتم

، لذلك فان واحد من األبعاد الرئيسية لقياس جودة اخلدمة يتفاعلون بشكل منتظم (املرضىواملستفيدين منها )

تلزم  ومن مث فان عالقة التفاعل هذه ،عني منها وتقدمي مدى إدراكهم هلاالصحية هو البحث يف كيفية تفكري املنتف

املنظمات الصحية لبدل اجلهد املمكن للوفاء باحتياجات مرضاها ومعرفة رأيهم عن جودة اخلدمات الصحية 

املقدمة هلم ومدى استجابة تلك اخلدمات حلاجتهم وقياس رضاهم عنها ومعرفة العوامل املؤثرة على توقعاهتم ومن 

االرتقاء مبستوى عايل يف خدمات و  تضييق الفجوات مث تعزيز تطابق ما هو متوقع مع ما هو موجود مما يساهم يف

 الرعاية الصحية املقدمة للمريض. 
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 تمهيد:
 

اليت مؤداها أن رضا املريض هو يف الواقع حمصلة الجتماع عدة  الفكرةتبلورت نتائج دراستنا النظرية يف            
عوامل تشكل فيما بينها مستوى معني من الرضا، وتأيت يف مقدمتها اجلودة اليت ما أصبح املريض يقبل خدمات 
صحية من دوهنا، وتشمل اجلودة كل ما ميكن أن يستفيد منه املريض كخدمات االستقبال وخدمات اإليواء 

 حىت خروجه منها.ة العمومية لصحة اجلوارية املؤسسواملعاملة من تاريخ دخوله  والتمريض
املؤسسة العمومية لصحة اجلوارية  هلذا سوف نقوم بالتعرف على مستوى رضا املرضى املتلقني للعالج يف          

 بوالية مستغامن وما مدى تأثري جودة الرعاية الصحية عليهم.
 هذا الفصل سنتطرق إىل: ومن خالل         

 ؛واقع النظام الصحي يف اجلزائر ول:املبحث األ
 ؛مستغامناملؤسسة العمومية لصحة اجلوارية مدخل عام حول  املبحث الثاين:

 دراسة وحتليل نتائج االستبيان.الثالث: املبحث 
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 .الصحي في الجزائرالنظام واقع  ول:المبحث األ
 بالغ األمهية لتحقيق التنمية االجتماعية أساسي، مورداتعترب الصحة إىل جانب كوهنا حق عاملي  

هذا اإلطار حاولت اجلزائر منذ االستقالل توفري حاجيات السكان يف جمال الصحة  والشخصية، ويفواالقتصادية 
التوجيهي للمنظومة الوطنية يشكل التصميم  الصحي، الذيتوفريا كامال ومنسجما وموحدا يف إطار امليثاق 

 حمددة.خالل حماولة تسخري مجيع الوسائل الكفيلة حبماية الصحة وترقيتها يف ظل قيود  للصحة، من

 مراحل تطوره.األول: النظام الصحي الجزائري و  المطلب
 :ظومة الصحية في الجزائرتاريخ المن -1

امتدت عرب سنوات طويلة تعترب منعرجات لقد عرف قطاع الصحة يف اجلزائر حقبات تارخيية متباينة  
، وقد عرف القطاع الصحي اهنيار يف عدد العاملني حيث اخنفض عدد ة يف تاريخ قطاع الصحة باجلزائرحامس

 022.222 ، أي مبعدل طبيب واحد لكلبطبي 022جزائري إىل  080طبيب منهم  0022األطباء من 
غري  أين األغلبية 0882 طاقم صحي من املمرضني ال يتعدى ساكن متمركزين يف املناطق الكربى باإلضافة إىل

 95مؤهلة وليست لديها شهادات وكذا انعدام التجربة للطاقم اإلداري املسري.
نتشار األمراض واتسمت املؤشرات الصحية يف ذلك الوقت بارتفاع معدالت الوفيات واإلصابات بسبب ا 

ونظرا حملدودية املوارد وضعت وزارة  ،مما دفع الدولة باالنشغال ا مثيل، على نطاق مل يسبق هلاملعدية واملتنقلة
 ،عدية وحتسني اصحصول على الرعاية: مكافحة األمراض املهداف الرئيسية ملعاجلة هذا الوضعالصحة اثنني من األ

 ألطفال(ومتيز العمل على ارض الواقع بتنفيذ برنامج الصحة صحماية الناس واجملتمع )التطعيم اإلجباري جلميع ا
 والوقاية من األمراض املنتشرة )القضاء على املال ريا والسل(.

ومن هنا أصبح لزاما انتهاج سياسة واضحة بتطبيق املشروع االشرتاكي الذي يدعو إىل أن النظام الصحي  
املبذولة جلهود واملهم بالنسبة ملسئويل الصحة هو إبراز ا ،ادات اخلاصة تساهم يف هذه اخلدمةخدمة عمومية والعي

واإلصرار على الزيادة يف تكوين عدد األطباء واالستقالل الذايت النسيب الذي يتمتع به  ،لبناء املستشفيات
الن العديد من اصحكومات ال تريد تشغيل مستشفياهتا على أساس جتاري ألهنا  ،الرعاية الصحية املمارسني يف جمال

 .القومي جزء من مرياثها
 

                                                 
، أطروحة دكتوراه إدارة الجودة الشاملة )دراسة تحليلية لمواقف األطباء والمرضى في المستشفى الجامعي بتلمسان(،تطبيق ، حوالف رحيمة 95
 .088ص  0202 ،0222معة أبو بكر بالقايد تلمسان جا
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 :الستقالل بثالث ميزات رئيسية وهيي يف العقد الثاين بعد اوقد متيز النظام الصح 
 الذيو  0298تطبيقا للمرسوم التنفيذي يف ديسمرب  ،0291تقدمي الرعاية اجملانية وإقرارها رمسيا من يناير  -

رعاية  ا ما عزز من وضعية السكان يف اصحصول علىق التارخيية للثورة اجلزائرية وهذيتضمن مشروع كل الوثائ
  .صحية

 إصالح التعليم الطيب يف خمتلف التخصصات. -
وخصوصا  العديد من املرافق الصحية، بإجنازإنشاء قطاع الصحة وحماولة تطويره بتوسيع نطاق التغطية الصحية  -

مهام أساسية وهي  لك لتحقيق ثالثةادات الشاملة واملراكز الصحية وذاملستشفيات واهلياكل اخلفيفة الوزن كالعي
 ، التدريب والبحث.الرعاية

نا بالعشرية وخالل عقدين الثمانينات والتسعينات وبسبب اخنفاض عائدات النفط من جهة ومرور بالد 
الرعاية  بعد أن شهد نظام ،0221، اضطر النظام للرضوخ إىل التعديل اهليكلي منذ السوداء من جهة أخرى

 .تقين والعالجينقص يف اجملالني الالصحية اهنيارا جعله يعاين من 
شهد اجملال الطيب انتكاسات قوية اصحجم تسببت يف العديد من  0228-0282وخالل الفرتة ما بني  

إىل تذمر  هبا، باإلضافةاملمارسات متثلت يف تدهور وضعية خمتلف اهلياكل االستشفائية وتدهور اخلدمات املقدمة 
 املنافسة.العيادات اخلاصة  عية، وظهورواالجتماالعديد من األطباء بسبب سوء الوضعية املهنية 

 :الجزائرالتطور التاريخي للنظام الصحي في  -2
 مت تقسيمه إىل ثالث مراحل وتتمثل يف: فقد 

 :(1691-1692المرحلة االولى ) -2-1  
حالة صحية مرتدية ومتدهورة حيث كان النظام الصحي املوجود متمركزا أساسا يف  0200ورثت اجلزائر سنة 

 ويتمثل خاصة يف الطب العمومي الذي يتم داخل املستشفيات، ،كاجلزائر، وهران، قسنطينةاملدن الكربى  
لطب املدرسي النفسي تشرف عليها ومراكز ا ،وعيادات تشرف عليها البلديات وتقدم املساعدات الطبية اجملانية

 وزارة الرتبية والتعليم.
 ما يعادل فقط، وهوجزائريا  080طبيبا منهم  0802مل تكن البالد تتوفر إال على  0200قبل سنة  

 أما أطباء األسنان، نسمة 00808أي صيديل واحد لكل  صيدليا، 001و  مواطن، 8220طبيب واحد لكل 
 .92088طبيب أسنان واحد لكل  طبيبا، أي 000فكانوا حوايل 
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هذه املرحلة امتازت من جهة بطلب الدولة من خالل املؤسسات االستشفائية اليت تضمن العالج  
يف  AMGالصحية اليت تضمن املساعدة الطبية اجملانية  الصحة، واملراكزواليت تسري من طرف وزارة  واالستشفاء،

 وأخريا مراكز النظافة املدرسية واليت تسري من طرف وزارة التعليم.، واليت تسري من البلديات ،والبلديات املدن
ولكن  هناك قطاع صحي خاص يقدم عالج ذو طابع لربايل يف العيادات اخلاصة، جهة أخرى، ومن 

اخلليط من  تعاقد، وهذااخلواص استعمال املؤسسات العمومية التابعة للدولة وذلك يف إطار  بإمكان األطباء
 التنسيق له من طرف مديرية دائرة الصحة. األنظمة يتم

 :(1696-1691المرحلة الثانية ) -2-2  
 وهذا حماولة إعطاء ،0292اىل  0202يف الفرتة ما بني  هذه املرحلة مضاعفة قاعات العالج تميز  

 العالج األويل أولوية وذلك عن طريق توفري قاعات العالج واملراكز الصحية على مستوى كل بلدية أو على
 96مستوى كل حي.

 ،خلصوصية اجملتمع اجلزائري الشاب واهلدف من هذه اهلياكل القاعدية هو قبل كل شيء الوقاية نظرا 
 .0291إلنشاء العيادات املتعددة اخلدمات بداية من سنة  وكذلك

املوارد فنجد متركز  من ناحية التغطية الصحية مل يكن هناك إنصاف وعدل بني املناطق اصحضرية والريفية، 
هذه  البشرية الطبية والشبه الطبية واهلياكل القاعدية يف املدن الكبرية وغياهبا تقريبا يف املناطق الريفية والشبه الريفية،

 األخرية اليت حتتوي إال على بعض األعوان الشبه الطبيني الذين مل يتلقوا حىت التكوين األساسي للتمريض.
فريق عمل متعدد االختصاصات يف  ، شرع0290 املرحلة، ومنذالربنامج الصحي يف هذه  بشأنأما  

 فقد مت حتديد املشكالت الصحية ذات األولوية الثاين، وهكذابرنامج صحي لتطبيقه يف املخطط الرباعي  إعداد
 يلي:كما   واالجتماعية، وهياالرتباط مع حتديد املشكالت االقتصادية 

 .األمراض املعدية ...اخل ،الرمد ،السل ،مثل املالريا ،ةكمكافحة األمراض املتنقل  :املشكالت الصحية -
 .األمراض العقلية ...اخل ،كأمراض القلب  مكافحة األمراض غري متنقلة: -
 املشكالت املتعلقة بنظافة احمليط واألمن يف العمل. -
اليت  املعايرييف جمال اهلياكل الصحية وحتديد  ،عات الصحية للوطن وحتسني وظيفتهااملصاحل املتعلقة بالقطا -

 تقود إىل التطور.

                                                 
 . 20، ص 0228اجلزائر الطبعة األوىل،  دار كتامة للكتاب والنشر، إدارة المستشفيات العمومية الجزائرية،، حاروش نور الدين 96
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 % 82و ،من جمموع النفقات % 02أما من حيث متويل هذه اخلدمات فقد قدرت نسبة الدولة ب  
 ، حبث كانت هيئات الضمانمن طرف السكان أو األسر % 02والباقية  االجتماعي،طرف الضمان  من

 بالسكان املعوزين عن طريق اإلعانة الطبية وتضطلع الدولة ،طي نفقات العالج للمنتسبني إليهااالجتماعي تغ
 .AMGاجملانية 

 :(2002-0166المرحلة الثالثة ) -2-3  
متيزت هذه املرحلة برتاكم املشاكل اليت تطورت منذ هناية الثمانينات، واعتربت اللجنة املركزية جلبهة  

للتنمية االقتصادية واالجتماعية التحرير الوطين أن النظام الصحي الوطين جيب أن يدمج ضمن املخطط الوطين 
 97وحىت يتحقق هذا اهلدف جيب الرتكيز على:

إلزامية التكامل بني القطاعات وحتديد الوظائف واألداء وهذا ال يشمل وزارة الصحة فقط، وإمنا  -
القطاعات والتنظيمات الوطنية اليت هلا عالقة بالصحة بطريقة مباشرة أو غري مباشرة ألن مشكل الصحة ليس 

 شكل وزارة الصحة فقط.م
 تكامل مجيع اهلياكل الصحية مهما كانت طبيعتها القانونية يف تطبيق الربامج الوطنية واجلهوية يف الصحة. -
التسلسل يف العالج وإعطاء األولوية للعالج القاعدي الذي ميكن تقدميه عن طريق اهلياكل الصحية  -

 القاعدية.
 98اط وزارة الصحة، واليت متثلت يف:إنشاء ووضع حيز التطبيق هياكل الدعم لنش -

 املخرب الوطين ملراقبة املنتجات الصيدالنية (LNCPP) مكلف باملراقبة القبلية لكل دواء قبل 
 .إدخاله إىل السوق

 الصيدلية املركزية للمستشفيات (PCH )متوين اهلياكل الصحية باملنتجات  املكلفة بضمان
 (.0221الصيدالنية )

 الوكالة الوطنية للدم (ANS)  0220املكلفة بوضع السياسة الوطنية للدم سنة.  
 ( الوكالة الوطنية للتوثيق الصحيANBS ) واالتصال.املكلفة بتطوير التوثيق واملعلومة  
 (املركز الوطين لليقظة الصيدالنية ويقظة العتادCNPM) على  ملكلف مبراقبة اآلثار املرتتبةا

 الطبية.استهالك األدوية واستعمال املعدات 
                                                 

 .000-002ص  ،مرجع سابق ،إدارة المستشفيات العمومية الجزائرية نور الدين حاروش، 97
 التسيري، وعلوم االقتصاديةمذكرة ماجستري، فرع إدارة األعمال كلية العلوم  إدارة الجودة الشاملة في القطاع الصحي الجزائري، بن عطية منرية،  98

 .092ص ،0228/0222جامعة اجلزائر، 
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 .هيكلة النظام الصحي في الجزائر المطلب الثاني:
الصحي  تعترب وزارة الصحة والسكان املسئول األول عن تقدمي الرعاية الصحية وتوفري الدواء ورفع املستوى

اجلهوية مث القطاعات  طبية، تليها املستشفيات اجلامعيةللمواطنني اجلزائريني واألجانب والقضاء على مشاكلهم ال
 99.والوحدات القاعدية التابعة هلذا الصحية

 :ثالثة مستويات أساسية وتتمثل يف ويشمل 
 المستوى المركزي : -1

 :كان وإصالح املستشفيات وتتكون منيتمثل املستوى املركزي يف وزارة الصحة والس 
  100لتنمية أعمال قطاعه يف جمال: اسرتاتيجيةيقوم وزير الصحة والسكان بوضع  :الوزير -1-1  
 وقاية صحة السكان ورعايته، -
 التحكم يف النمو الدميغرايف والتخطيط العائلي، -
 التنظيم الصحي واخلريطة الصحية، -
 العالج الطيب يف اهلياكل الصحية، -
 حتديد أمناط تكوين املمارسني الطبيني والشبه طبيني، -
 يف ميدان التكوين وحتسني املستوى وحتديد املعلومات،العمل على تنمية املوارد البشرية املؤهلة  -
 ينظم املهن ويعد التنظيم اخلاص هبا عن طريق التدابري التنظيمية والتشريعية اليت ختضع هلا األعمال التابعة -

  ،مليدان اختصاصه والسهر على تطبيقها
 مية،دعم األعمال اليت هلا عالقة بالوقاية ومكافحة األمراض الوبائية واملستد -
 التزويد باألدوية واملعدات الطبية وتوزيعها، -
 .اصحماية الصحية يف الوسط الرتبوي والعائلي والعملي -

 :ح املستشفيات على املصاحل اآلتيةوتشمل اإلدارة املركزية لوزارة الصحة والسكان وإصال 
 ( وملحقون29يكلف مدير الديوان الذي يساعده مكلفون بالدراسة وعددهم سبعة ) :ديوان الوزير -1-2  

الوزير  ، جبميع أشغال الدراسات واألحباث املرتبطة باختصاصاهتم وحتضريهم مشاركة(21بالديوان وعددهم أربعة )
 .يف أعمال اصحكومة ويف عالقته مع اخلارج

                                                 
99 Ministre de la santé et de la population, développement du système national de santé : stratégie 

perspective, mais 2001. http://www.Ands.DZ./systéme de santé htm.  
 .0222أفريل  82املؤرخ يف ( 001-22مبوجب املرسوم التنفيذي رقم ) 100

http://www.ands.dz./systéme
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( من 20رهتا مدير عام يساعده اثنان )تكلف األمانة العامة اليت يشرف على إدا :األمانة العامة -1-3  
 الدراسات ويلحق هبما مكتب الربيد واالتصال والتنسيق بني اهلياكل املركزية واملصاحل التابعة هلا وتقييمها مديري

 .وتوجيهها
  101:( مفتشني يقومون باملهام التالية20يشرف عليها ستة ) :المفتشية العامة -1-2  

 الوقاية من كل أنواع التقصري وتسيري املصاحل الصحية، -
 توجيه املسريين وإرشادهم ملراعاة القوانني واألحكام التنظيمية، -
 العمل على االستعمال احملكم للوسائل واملوارد، -
 .مان مطلب الصرامة يف تنظيم العملض -

 :ديريات لكل منها اختصاص معني وهيوتشمل مثانية م :المديريات المركزية -1-1  
 ة الوقاية، مديرية املصاحل الصحية، مديرية الصيدلية والدواء، مديرية السكان، مديرية التكوين، مديريةيمدير 

 .املنازعاتالتخطيط، مديرية التقنني و 

 :على المستوى الوالئي -2
 بعدة مهام أمهها متثيل وزير الصحة والسكان على مستوى الوالية بكليكلف مدير الصحة والسكان  

ميزانيات  ما يتعلق بالصحة والسكان، والعمل على توزيع الوسائل الصحية توزيعا منسجما ومتوازنا ومتابعة حتضري
 وإعدادخزهنا  القطاعات الصحية وتنفيذها، باإلضافة إىل مراقبة وتوزيع األدوية واملواد الصيدالنية وتفقد ظروف

البشرية واملنشآت  التالخيص لتحديد االحتياجات الصحية يف الوالية يف جمال الوقاية والعالج واألدوية واملوارد
أهنا هتتم بإعداد جدول  األساسية والتجهيز والتكوين وتطبيق التنظيم اخلاص بالنظافة العمومية والوقاية العامة، كما

ممارسي الصحة، باإلضافة  وضبطها باستمرار ودراسة املنازعات املرتتبة بأعمال تسيري (النمو الدميغرايف)املواطنني 
العمل اخلاص مبيدان  وإعداد برامجإىل االتصال باملصاحل املعنية يف حتديد االحتياجات إىل موظفي الصحة 
، كما أهنا هتتم باملراكز واالجتماعية التكوين، والتكفل باألطفال املعوقني واألشخاص املعوزين للمساعدات الطبية

( االجتماعية CMSوالشركات العمومية ) الطبية اليت تنشئها وتسريها جمالس اخلدمات االجتماعية لإلطارات
إجراء من شأنه أن يسهل تطبيق القانون  كما أهنا ال تتهاون يف تطبيق أي  وعائالهتم.ليستفيد منها العمال 

 الوالية.األساسي ملمارسي الصحة يف 
 

                                                 
 .2202جوان  08( املؤرخ يف 000-22مبوجب املرسوم التنفيذي رقم ) 101
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 :المراكز االستشفائية الجامعية -2-1  
 ، وهي نتاج الحتاد مركز استشفائي جهوي0291102جوان  08أنشأت املستشفيات اجلامعية يف  

 .دون أن يفقدها شخصيتها املتميزة سرير ومعهد طيب، 922إىل  002
، واالستقالل املايلعمومية ذات طابع إداري تتمتع بالشخصية املعنوية  يعترب املركز االستشفائي منشاة 

اقرتاح مشرتك بني الوزير املكلف بالصحة والوزير املكلف بالتعليم العايل  على ويتم إنشائها مبوجب مرسوم بناء  
الوزير املكلف بالصحة الوصاية اإلدارية على املركز أالستشفائي اجلامعي، وميارس  حبيث ميارس، العلميوالبحث 

 .لوصاية البيداغوجيةالعايل ا الوزير املكلف بالتعليم
املستشفى الذي عادة  وبصفة عامة ميكن أن يوصف املركز االستشفائي اجلامعي على أهنا ذلك النوع من 

ويستقبل مرضاه من بني قاعدة  ما يكون كبري ويقع مبنطقة حضرية، والذي يتوىل تقدمي جمموعة من اخلدمات الفنية
مبعىن أنه يشرف على ثالث  جمال البحث والرعاية على السواءالسكان العريضة، ويهتم بتدريب هيئة فنية يف 

 103:ميادين أساسية هي
 امليدان الصحي، -
 امليدان التكويين، -
 ميدان الدراسة والبحث. -

 .ري يسمى اجمللس العلمييدير املركز االستشفائي جملس إدارة، ويسريه مدير عام ويزود جبهاز استشا 
 والبلدية(:الدائرة ) على المستوى المحلي -3

 املؤسسات العمومية)تنظم اخلدمات الصحية على مستوى الدائرة والبلدية يف شكل قطاعات صحية  
 تتوىل هذه املنشآت حتديد ،(ووحدات صحية قاعدية 104االستشفائية، وحدات استشفائية متخصصة

. والبشرية األمثل للموارد املاديةاحتياجات السكان قبل تنفيذ الربامج الصحية الوطنية واحمللية، وهذا باالستعمال 
مت  (hiérarchisation des soins)وللحد من الضغط على املراكز االستشفائية وتطبيقا لسلمية العالج 

لتتسع نسبتها يف اجملتمع،  ( املسماة قاعدية أو أوليةsous-secteurs sanitaireإنشاء قطاعات صحية فرعية )
املستشفى والرعاية البسيطة  ت املرضية بعد كشفها وتوجيه اخلطري منها حنوحيث أوكلت هلا مهمة انتقاء اصحاال
                                                 

 .0291جوان  08الصادرة يف   022 - 91مبوجب قانون رقم   102
 .0229/00/00املؤرخ يف  109-29املرسوم التنفيذي رقم   103
مرض  املنشأة االستشفائية املتخصصة: هي منشأة عمومية ذات طابع إداري تتمتع بالشخصية املعنوية واالستقالل املايل، تتكفل مبرض معني أو 104

 . مثل مستشفى األمراض العقلية، مستشفى أمراض السرطان، أمراض األطفال.ضوي معني أو جمموعة ذات عمر معنيأصاب جهاز ع
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وهي تتكون على الرتتيب  معينة، منها ذاتيا، إىل جانب إسهامها يف اصحمالت الوقائية والتطعيم لسكان منطقة
 :من
 :مهمتها (Polycliniqueعيادة متعددة الخدمات : ) -3-1  

 واالستعجالية والفحوصات العامة املتخصصة؛تقدمي خمتلف اخلدمات الصحية  -
 اإلشراف الفين واإلداري على املراكز الصحية البلدية؛ -
 واملستشفى.تقوم بدور الوساطة بني املركز الصحي  -

ينشأ عند كل قرية أو كل جتمع سكاين، وتوكل له  (Centre de santé: )المركز الصحي -3-2  
 مهمة

 والطفولة والتطعيم والعالجات والفحوصات العامة.الوقاية الصحية، ومحاية األمومة 
   وهي اليت تتوىل تقدمي العالجات البسيطة لكل (salle de soin) :قاعات العالج -3-3  

 ساكن. 0222-0222
 :تضمن تغيري تقسيم القطاعات الصحية إىل 105 0229ولكن قرار املرسوم التنفيذي لسنة  

 .établissement Publics Hospitalier (EPH)املؤسسات العمومية االستشفائية:  -
 Etablissements publics de santé de proximité املؤسسات العمومية للصحة اجلوارية: -

(EPSP). 
 .Etablissements Hospitaliers spécialisé (EHS): املؤسسات االستشفائية املتخصصة -

 بدورها إىل عيادات متعددة اخلدمات( لتتحول Centres de santéوقد ألغيت املراكز الصحية ) 
(Polycliniques)( أو إىل قاعات للعالج ،salles de soin حسب حالة وضعيتها ).املادية 

 ( حسب املرسوم التنفيذي السابق ذكره هي مؤسسة عموميةEPHإن املؤسسة العمومية االستشفائية ) 
هيكل  من وهي تتكون وتوضع حتت وصاية الوايل، ذات طابع إداري تتمتع بالشخصية املعنوية واالستقالل املايل

حتدد ، بلدياتللتشخيص والعالج واالستشفاء وإعادة التأهيل الطيب، تغطي سكان بلدية واحدة أو جمموعة 
 بالصحة.املشتمالت املادية للمؤسسة العمومية االستشفائية بقرار من الوزير املكلف 

                                                 
  .0229املوافق مايو سنة  0108مجادى األوىل عام  0املؤرخ يف  012-29فيذي رقم قرار املرسوم التن 105
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 من هذا املرسوم يف التكفل بصفة متكاملة 1حسب املادة  تتمثل مهام املؤسسة العمومية االستشفائية 
 التالية:ويف هذا اإلطار تتوىل على اخلصوص املهام  للسكان،ومتسلسلة باصحاجات الصحية 

 واالستشفاء.ضمان تنظيم وبرجمة توزيع العالج والتشخيص وإعادة التأهيل الطيب  -
 .تطبيق الربامج الوطنية للصحة -
 االجتماعية.ضمان حفظ الصحة والنقاوة ومكافحة األضرار واآلفات  -
       معارفهم.ضمان حتسني مستوى مستخدمي مصاحل الصحة وجتديد  -

 كما ميكن استخدام املؤسسة العمومية االستشفائية ميدانا للتكوين الطيب وشبه الطيب والتكوين يف التسيري 
حسب نفس املرسوم هلا نفس تعريف املؤسسة ، التكويناالستشفائي على أساس اتفاقيات تربم مع مؤسسات 

(EPSPأما املؤسسة العمومية للصحة اجلوارية العمومية )  االستشفائية، إال أهنا تتكون من جمموعة عيادات
املكلف هلا بقرار من الوزير  واصحيز اجلغرايف املشتمالت املاديةحتدد  ،العالجمتعددة اخلدمات وقاعات 

  106بالصحة.
 يلي:من هذا املرسوم فهي التكفل بصفة متكاملة ومتسلسلة مبا  8أما مهامه حسب املادة  

 الوقاية والعالج القاعدي، -
 تشخيص املرض، -
 العالج اجلواري، -
 الفحوص اخلاصة بالطب العام والطب املتخصص القاعدي، -
 والتخطيط العائلي،األنشطة املرتبطة بالصحة اإلجنابية  -
 ،والسكانتنفيذ الربامج الوطنية للصحة  -
 وتكلف على اخلصوص باملسامهة يف ترقية ومحاية البيئة يف اجملاالت املرتبطة حبفظ الصحة والنقاوة ومكافحة -

 املدرسية.األضرار واآلفات االجتماعية والصحة 
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 إصالح النظام الصحي في الجزائر. المطلب الثالث:
وزارة  اسم وزارة الصحة والسكان إىل اجلزائر، تغيريجمال الصحة يف  ، يف0220يعترب العنصر املميز لسنة  

، واليت اجلزائر هذا التغيري ضمن حركية اإلصالحات اليت تشهدها املستشفيات، ويندرجالصحة والسكان وإصالح 
 .مست العديد من القطاعات

 : أهداف مشروع اإلصالح وملفاته -1
 :أهداف مشروع اإلصالح -1-1  

يسعى  األهداف، واليتلقد أورد التقرير التمهيدي للمجلس الوطين إلصالح املستشفيات جمموعة من  
 107:اآليتحتقيقها، وتتمثل يف إىل  اإلصالح

إحصاء عروض العالج واالستشفاء وتكييفها مع اصحاجات الصحية للمواطن باالعتماد على نظام  -
 .فعال إعالمي

 . املوارد املالية الالزمة للسري اصحسن للمؤسسات الصحيةضمان  -
 .التأكيد على حقوق وواجبات املستعملني ومحاية املرضى على وجه اخلصوص -
 .إعادة التأكيد على االلتزامات التعاقدية لكل املتدخلني يف صحة املواطن -
 بأكثر فعاليةقصد االستجابة  وذلك مسؤولياهتم،مهما كانت  الصحة،توفري اإلمكانيات الضرورية حملرتيف  -

 .للحاجات الصحية واالجتماعية
 .الصحيةحتسني فعالية النفقات اليت ختصصها اجلماعة يف أي شكل كان للمؤسسات  -
يف نظام املعلومات الصحية وحتسني  مها: التحكمويتضح من هذه األهداف أن هناك هدفني أساسيني  -

 .اخلدمات املقدمة جودة
  :اإلصالحمشروع  ملفات -1-2  

 يلي:فيما  ملفات، نعرضهاركز اجمللس يف تصوره على ستة  اإلصالح، فقدأما فيما خيص ملفات  
 :العالجملف اصحاجيات الصحية وطلب  -0-0-1 
 الفرعية،متحور هذا امللف حول دراسة كيفيات التنسيق بني النظام الوطين للصحة ومنظومته االستشفائية  

 .والتنظيمي، املايل االجتماعي، الوبائيوذلك بتفادي عزل إصالح املؤسسات االستشفائية عن اإلطار 

                                                 
 ت:جلس الوطني إلصالح المستشفياتقرير تمهيدي للم اجمللس الوطين إلصالح املستشفيات، وزارة الصحة والسكان وإصالح املستشفيات، 107

 .0228جانفي  00 ،اجلزائر ،األولويات واألنشطة المستعجلة
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 املوجودة بني جهة، وتلكومت التعرض إىل كيفيات التنسيق بني اهلياكل اجلوارية ومستشفى القطاع من  
 .أخرىاجلهوية أو الوطنية من جهة  واملستشفيات املرجعيةمستشفيات القطاع 

 :االستشفائيةملف اهلياكل  -0-0-2  
 :يليودلك بإدراج مجلة من األهداف نعرضها فيما  متحور هدا امللف حول إصالح اهلياكل الصحية، 

 .تعزيز رقابة الدولة على مؤسسات العالج العمومية واخلاصة -
وجودة  العالج،املسامهة الفعالة للمريض وجلمعيات املرضى من خالل اإلدالء بآرائهم حول توزيع شبكة  -

 .أدائها
 .إصالحياستعجال وضع دعامة إعالمية اليت تعد الركيزة األساسية لنجاح أي عمل  -

 :البشريةملف املوارد  -0-0-3 
، وذلك من خالل السهر على يف النظام الصحي وهو املستخدمني اهتم هدا امللف بعصر أساسي 

 وتكوينهم، حيثترقيتهم يف املسار املهين  وأجورهم، عملهم، عالواهتمشروط وظروف  ،أحواهلم الشخصية مراجعة
 والتقنيني، وهذا الطبيني، املسريينشبه  الطبيني،أن التكوين يعد ضرورة ملحة بالنسبة لكل فئات املستخدمني 

 .اخلصوصعلى وجه  والتكوين املهينباالشرتاك مع قطاعات أخرى كالتعليم العايل 
 :املاديةملف املوارد  -0-0-4 
 الذي يستدعي توازنا بني العالج،ارتكز هذا امللف على ضرورة إدماج الوسائل املادية الضرورية لتنظيم  

 من ذلك هو إعطاء كل الوسائل الوسائل، واهلدفالوسائل ومستوى النشاط وبني تسلسل العالج وتقييس 
واخلاصة  ة بالصيانة واملعايري التقنيةاجلوانب املرتبط بعقالنية، وتشكلالضرورية لشبكة العالج شرط أن تكون موزعة 

 .امللفباألمن والنوعية وتكوين عناصر مكملة هلدا 
 :التمويلملف  -0-0-5 
 وضرورة إعادة النظر يف التنظيم من ناحية ،رق توسيع موارد متويل املستشفياتاهتم هذا امللف بدراسة ط 

 األساسية اليت تسري املؤسسات الصحية حاليا معباإلضافة إىل السهر على تكييف القوانني  ،التسيري املايل
لتخصيص  الشروط الواجبة النشاطات، وحولالتعديالت اجلارية خاصة يف جمال التمويل القائم على التعاقد يف 

 .امليزانيات والفوترة بطريقة تسعى لتحقيق املساواة يف اصحصول على العالج بالنسبة لكل املرضى
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 :القطاعاتملف اشرتاك  -0-0-6 
 نظرا الرتباط نشاطات وزارة الصحة والسكان وإصالح املستشفيات إىل حد بعيد بنشاطات العديد من 

 ،التعليم العايل التضامن، جتماعي،اال الضمان ،الية، العمل واصحماية االجتماعيةالقطاعات األخرى كقطاع امل
والسياسات  فانه جيب ضمان االنسجام بني الصحة ،الصناعة والفالحة ،اجلماعات احمللية والبيئية التكوين املهين،

 .العامة للوزارة االسرتاتيجية ألنشطة القطاعية ذات الصلة بالصحة ضمنا لعمومية األخرى من خالل إدراج كلا
 واجلدير باإلشارة أن تنظيم العالج مبنطقة اجلنوب واالستعجاالت على املستويني اجلهوي والوطين 

مبنطقة  متت اإلشارة عدة مرات إىل وجوب تنظيم العالج املشروع، ولقدعني مل يتم التطرق إليها يف هذا موضو 
املستخدمني  الظروف اخلاصة بتعيني املناخية، الصيانةالنظر عن العراقيل املرتبطة بالبعد والظروف  اجلنوب، بغض

فتستدعي حبثا  بالنسبة لالستعجاالت الصحية، أماالطبيني املتخصصني الذين ميكنهم تلبية جمموع االحتياجات 
 بطلب من الوزارة. يتكلف به املعهد الوطين للصحة العمومية حاليا، والذيمعمقا على نتائج التحقيق اجلاري 

 مكانة الجودة في ظل اإلصالحات الجديدة: -2
 هذه املؤسسات فيسري  من ناحية التنظيم وتسيري 012-29تظهر مكانة اجلودة يف القانون التنفيذي رقم 

 ،إشراف مدير املؤسسة كل مؤسسة عمومية استشفائية ومؤسسة عمومية للصحة اجلوارية جملس إدارة حتت
والذي دخل حيز التنفيذ منذ  0229وتزودان هبيئة استشارية تدعى اجمللس الطيب .فمنذ املرسوم التنفيذي لسنة 

التنظيم الداخلي للعالقات  أعطى أولوية لتحسني جودة اخلدمات املقدمة، من خالل حتديد 0228بداية 
 108اجلوارية. الوظيفية للمؤسسات العمومية االستشفائية واملؤسسات العمومية للصحة

وقد أعطت سياسة اإلصالح اجلديدة مكانة للقطاع اخلاص حيث بلغ عدد األسرة يف القطاع اخلاص إىل  
 سرير. 00222ووصل يف القطاع العام إىل أكثر من  ،سرير 8222ى يزيد عل ما

 أما خبصوص االستثمارات يف هذا اجملال فقد فتحت اجلزائر الباب أمام املستثمرين األجانب مثل بعض 
 ومنهم مهندسني جزائريني إضافة إىل بعض األجانب يف حرية ،ألجنبية يف إصالح العتاد وصيانتهالشركات ا

 .لوطين هبدف إصالح العتاد وصيانتهعرب مجيع الرتاب ااالنتقال 
وخاصة يف طب العيون يف بعض الواليات الوطن الشيء الذي  وقد مت إنشاء مؤسسات كوبية متخصصة 

 االهتمام أكثر باجلودة يف تقدمي اخلدمات وبلوغ اجلودة العاملية. يفتح وحيث املؤسسات اجلزائرية على

                                                 
 0،ملحق رقم  00،ص  82،العدد  0220ماي  82اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية ،  108
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 مستغانمالمؤسسة العمومية لصحة الجوارية مدخل عام حول  المبحث الثاني:
 .مهامهاول: نشأة المؤسسة، تعريفها، و المطلب األ

إن املنظومة الصحية يف اجلزائر تتكون من العديد من املؤسسات الصحية واليت تتكامل فيما بينها من أجل 
تقدمي خدمات صحية للمريض، ويف هذا املقام خنص بالدراسة املؤسسات ذات الطبيعة القاعدية واليت مير عربها 

ومية للصحة اجلوارية، هذه األخرية واليت تعترب وهي املؤسسة العمومية االستشفائية واملؤسسة العم ابتداء،املريض 
 للقطاع.الواجهة األساسية 

  :وتعريف المؤسسةنشأة  -1
املؤسسة العمومية للصحية اجلوارية هي مؤسسة عمومية ذات طابع إداري ، تتمتع بالشخصية املعنوية 

- 29املرسوم التنفيذي رقم واالستقاللية املالية،وتوضع حتت وصاية الوايل. أنشأت هذه املؤسسات مبوجب 
املتضمن إنشاء املؤسسات العمومية  0229ماي  02واملوافق ل  0108املؤرخ يف مجادى األوىل  012

 االستشفائية واملؤسسات العمومية للصحة اجلوارية، وتنظيمها وسريها.
خدمات للمواطنني بشكل من خالل التعريف يتبني لنا أن املؤسسة حمل البحث من املرافق العامة واليت تقدم 

منتظم، و تتكون هذه املؤسسة من العديد من املرافق واملنشآت التابعة هلا واملتمثلة يف العيادات املتعددة 
         اخلدمات وكذا قاعات العالج.

طابع  املستشفى ذات ولإلشارة فإن، مستغامن يف طريق بن عنرت شارف املؤسسة العمومية لصحة اجلواريةقع ت
 ي لتقريب اخلدمات الصحية الالزمة للمواطنني، و مت إنشاء املؤسسة العموميةجوار 

ستشفائية و املؤسسات العمومية اال يتضمن إنشاء املؤسسات العمومية 29مبوجب املرسوم التنفيذي رقم 
اخلدمات الصحية و مزاولة خمتلف األنشطة  تنظيمها و سريها، و مت االنطالق الفعلي يف تقدمي خمتلفو 
 .اهبملتعلقة ا

الطيب األمثل التكفل و  هو ترقية الصحة اجلوارية ستغامنمباملؤسسة العمومية لصحة اجلوارية هدف ويتمثل 
 باملرضى.
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 الخدمات الصحية للمؤسسة العمومية للصحية الجوارية-2
وكما هو مقرر قانونا فإن املؤسسة العمومية للصحة اجلوارية تتكفل بصفة كاملة ومتسلسلة باملهام   
 التالية:
 الوقاية والعالج القاعدي:   -1

واليت هتدف للمحافظة  واالحرتازات،وهي العمل اإلجرائي السابق للمرض ويتضمن العديد من التدابري 
ولتحقيق هذا الغرض البد من  املتنقلة،من خالل مكافحة األوبئة واألمراض  وحتسينها وذلكعلى صحة الفرد 

 توفري العوامل الثالثة التالية:
 اتقاء األمراض واجلروح واصحوادث.-أ

 الكشف عن األعراض املرضية يف الوقت املناسب ملنع حدوث املرض.-ب
 دون تفاقم املرض لدى حدوثه، تفاديا لآلثار املزمنة وحتقيقا إلعادة التكييف السليم. اصحيلولة-ت
 املرض: تشخيص-0

من توفري على األقل ولتحقيق هذا اهلدف يوجد على مستوى كل بلدية عيادة متعددة اخلدمات واليت تض
وذلك لغرض  العيادات،مع إمكانية ضمان املناوبة الليلية يف بعض  الصباحية،يف الفرتة  طبيبني قارين

وكذا بعض  بالعيادة،تشخيص املرض وتوجيه املريض وتقدمي العالج من حقن وتضميد وغريها يف قاعة العالج 
 .الطبيةوالتحاليل اخلدمات الصحية واليت من شأهنا املساعدة يف التشخيص كاألشعة 

 اجلواري: العالج-8
وذلك من خالل تقريب املؤسسات الصحية من املواطن، ويأيت تبعا للربامج التنموية للبلديات وذلك 
بإنشاء قاعات العالج على مستوى األحياء، حيث تتكفل املؤسسة العمومية للصحة اجلوارية بتسيري هذه 

وكذا ضمان الدوريات  هبا،أعوان شبه طبيني القاعات وجتهيزها بالعتاد واملستلزمات الطبية إضافة إىل تعيني 
أو تعيني طبيب قار هبا يف حالة   األسبوع،الطبية حيث تستفيد القاعة من زيارة الطبيب ليوم أو يومني يف 

 كفاية األطباء وتبعا لعدد السكان باملنطقة.
 القاعدية:الطبية العامة والفحوصات الطبية املتخصصة  الفحوصات-1
 

ويف هذا اإلطار تقدم املؤسسة  العمومية للصحة اجلوارية الفحوصات الطبية العامة واليت تعتمد على 
األطباء العامني ، وذلك من خالل تقدمي الوصفات الطبية وكذا العالجات األولية، على مستوى عياداهتا 

كون من شقني : توظيف األطباء املتعددة اخلدمات، أما خبصوص الفحوصات الطبية املتخصصة فهي تت
األخصائيني فهو  من اختصاص املؤسسة العمومية االستشفائية، أما الفحوصات الطبية فمن اختصاص 
املؤسسة  العمومية للصحة اجلوارية ،من خالل توفري مكاتب الفحص املتخصص وجتهيزها على مستوى 

أطباء عامني، أو مت التكفل هبم على مستوى  العيادات ، ألجل التكفل باملرض والذين مت توجيههم من طرف
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املؤسسة العمومية االستشفائية بإجراء عمليات جراحية أو أية تدخالت طبية ، حيث يقوم الطبيب املختص 
 مبتابعة مرضاه على مستوى مكاتب الفحص بالعيادات املتعددة اخلدمات.        

وميكن اللجوء إىل  األسبوع،ستني على مدار يأيت هذا كعمل دوري يف إطار برنامج مشرتك بني املؤس
الدوريات واليت متس العيادات املتعددة اخلدمات، البعيدة عن مقر املؤسسة العمومية االستشفائية، بتسطري 

 دورية.بصورة شهرية أو  التخصصات،برنامج قافلة طبية متخصصة مكونة من أطباء أخصائيني من خمتلف 
 املرتبطة بالصحة اإلجنابية والتخطيط العائلي: األنشطة-0

حيث يوجد على مستوى كل عيادة متعددة اخلدمات مصلحة خمتصة باألمومة والطفولة تتكون من 
اصحوامل، وكذا توفري مجيع  وإرشاد النساءيقومون بالسهر على متابعة  طبيني،وشبه  وقابلة طبيب عام 

 عد الوالدة.اللقاحات الضرورية أثناء اصحمل وب
 

إضافة إىل ذلك يوجد باملؤسسة يف بعض العيادات مصلحة للوالدة الريفية واليت تتكفل بتوليد النساء 
ويف اصحاالت االستعجالية يتم إخالء املرضى للمؤسسة  وقابلة،وتعمل بصفة دائمة حتت إشراف طبيب عام 

 العمومية االستشفائية .
 الوطنية للصحة والسكان:تنفيذ الربامج   -0

 وذلك من خالل جتسيد الربامج املسطرة يف إطار املنظومة الصحية للدولة ، واليت تتميز مبا يلي:
 ختطيط صحي يندرج يف السياق العام للتنمية االقتصادية واالجتماعية الوطنية.       -
 الصحة وتنفيذها.إشراك القطاعات يف إعداد الربامج الوطنية احملددة يف جمال        -
 تطوير املوارد البشرية و املادية واملالية املتطابقة مع األهداف الوطنية احملددة يف جمال الصحة.       -
 تكامل أعمال الوقاية والعالج وإعادة التكييف.       -
 توفري مصاحل صحية المركزية، قصد التكفل بكل حاجيات السكان الصحية.       -
 شاركة السكان النشيطة والفعالة يف حتديد برامج الرتبية الصحية وتطبيقها.تنظيم م       -
 .اندماج أعمال الصحة ، كيف ما كان نظام ممارستها       -
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 .: دراسة وتحليل نتائج االستبيانلثالمبحث الثا
املؤسسة العمومية لصحة اجلوارية  قيام مدى عن صورة نعطي أن املبحث هذا خالل من سنحاول         
 إجابات حتميل األخري ويف ذلك، يف املتبعة االجراءات وخمتلف املقدمة الصحية خدماهتا جودة بتقييممبستغامن 

 .هلم املقدم االستبيان خالل من يتلقوهنا اليت الصحية اخلدمات جودة مستوى حول( املرضى) املستهلكني
 .والطريقة المتبعةالمطلب األول: تقديم االستبيان 

 :االستبيانتقديم  -1
 02واملطلوبة لتحقيق الدراسة، مت توزيع املؤسسة العمومية لصحة اجلوارية مبستغامن بغرض مجع املعلومات من      

 استمارة واليت قسمت فروعها كالتايل: 82ومت اسرتجاع  استمارة استبيان على عينة البحث
بشكل بسيط لتوضيحه وتبيان أمهيته، كما متت اإلشارة ألمهية مقدمة حول املوضوع واليت طرحت  - 0-0

اإلجابات ومدى االعتماد عليها يف الدراسة كتحفيز على اإلجابة، مع العلم أهنا ستؤخذ بعني االعتبار 
 وبكل حتفظ.

 معلومات عامة حول عينة الدراسة متثلت يف اخلصائص العامة حول املريض: - 0-0
 حمل االقامة -                    اجلنس-العمر                 -

 :متفرقة أسئلة-0-8  
 إذا كان يعاجل للمرة األوىل والقسم الذي يعاجل فيه. معلومات عامة حول املريض للتعرف عليه اجملموعة األوىل: -
 أي درجة االعتماد على تقدمي اخلدمة ودقة اجنازها. اجملموعة الثانية: حول االعتمادية -
 من قبل مقدم اخلدمة. للمستفيدينوسرعة االجناز ومستوى املساعدة املقدمة  الثالثة: حول االستجابةاجملموعة  -
 اجملموعة الرابعة: حول الثقة واألمان. -
اجملموعة اخلامسة: األشياء امللموسة وهي تشتمل على العناصر املادية "املباين، األجهزة واملعدات، املرافق  -

 الصحية، ...".
 لمتبعة في صياغة أسئلة االستبيان: الطريقة ا -2

اعتمدنا يف صياغة األسئلة على عنصر الوضوح وتبسيط األسئلة قدر املستطاع لتوجيهها إىل كل املستويات،       
حيث متت االستعانة بطريقة األسئلة حمدودة االختيارات )نعم، ال، نوعا ما( وأيضا مت اعتماد أسئلة مغلقة، حيث  

ان كل جمموعة وذلك وكانت األسئلة مقسمة إىل جمموعات بدون ذكر عنو  رتحة )نعم، ال(كانت اإلجابة املق
 إمكانية اصحصول على االستمارات الراجعة.لتجنب امللل و 
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 .المطلب الثاني: خصائص العينة المدروسة
 مت اعتماد النتائج املتحصل عليها من االستبيان لتمثيلها بيانيا وحتليلها كما يلي:     

من خالل حتليل املعطيات اليت مت مجعها عن طريق االستبيان  عامة حول المريض لعينة الدراسة: معلومات-1
 املوزع، مت التوصل لألمثلة البيانية التالية: 

بعد معاجلة معطيات االستبيان توصلنا إىل نسب أعمار العينة  :التمثيل البياني لنسب أعمار العينة -1-1
 املدروسة واملوضحة يف الشكل البياين املوايل:
 نسب أعمار العينة (:1-2رقم )الشكل 

 
 اعتمادا على معطيات االستبيان.من إعداد الطالبة  المصدر:

لألفراد املرتاوح سنهم  %12املدروسة هي أعلى نسبة كما نالحظ يف التمثيل البياين لنسب أعمار العينة  
، تليها املؤسسة الصحيةسنة وهو ما يدل على أن نسبة كبرية من الشباب هم الذين ترددون عل  80و  00بني 

سنة، وهو دليل واضح على توفري اخلدمات الصحية هلذه الفئة  00لألفراد الذين يقل سنهم على  %09نسبة 
سنة و أكثر من  10 - 80فتذهب لألفراد املرتاوح سنهم بني  % 02و   %08اجملتمعية اهلامة، أما النسب 

فراد يف هذا السن غالبا ما سنة على التوايل إذ أن هذه الفئة هي األخرى ال تقل أمهية عن السابقة ألن األ 10
بالتايل فاملؤسسة تساهم مبسؤوليتها يف هذا توفري  و تكون لديهم أمراض مزمنة واحتياجات أكثر للخدمة الصحية

 فراد اجملتمع.الرعاية الصحية لكافة أ

البياين  من خالل حتليل البيانات اليت مت مجعها مت التوصل للشكل :التمثيل البياني لجنس أفراد العينة 1-2  
 التايل والذي يوضح نسب جنس العينة:

27%

40%

23%

10%

سنة25أقل من 

سنة35و25بين 

سنة45و35بين 

سنة45أكثر من 
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 نسب جنس العينة (:2-2الشكل رقم )

 اعتمادا على معطيات االستبيان.من إعداد الطالبة  المصدر:

منهم إناث وهذا يدل على تكافؤ الفرص بني اإلناث  % 12يوضح الشكل البياين لنسب جنس العينة أن 
يف عملية  تعترب نسبة هامة وتعرب على عدم التمييز بني اجلنسني %12والذكور يف الرعاية الصحية، إذ أن نسبة 

 لية جتاه كل املرضى دون استثناء.وهو ما يؤكد التزام املؤسسة باملسؤو تقدمي اخلدمات الصحية 

أفراد  بعد مجع معلومات االستمارات مت التوصل حملل إقامة البياني لمحل اإلقامة ألفراد العينة: التمثيل-1-3  
 العينة واملمثل يف التمثيل البياين التايل:

 نسب محل اإلقامة (:3-2الشكل رقم )

 اعتمادا على معطيات االستبيان.من إعداد الطالبة  المصدر:

داخل الوالية وهو  لألفراد الذين يقطنون %08هي البياين لنسب حمل اإلقامةأعلى نسبة كما نالحظ يف التمثيل 
لألفراد الذين يقطنون خارج الوالية، وهو  %89ما يدل على أن جل املرضى هم من داخل الوالية، مث تليها نسبة 

يف تقدمي اخلدمات تساهم  الصحيةدليل واضح على توفري اخلدمات الصحية هلذه الفئة اجملتمعية اهلامة، فاملؤسسة 
 الصحية لكافة أفراد اجملتمع سواء داخل الوالية أو خارجها دون استثناء.

 المطلب الثالث: تحليل نتائج االستبيان.

40%

60%
إناث

ذكور

63%

37%

داخل الوالية

خارج الوالية
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بغرض التعرف على املريض إذا كان يعاجل للمرة األوىل والقسم الذي يعاجل  األولى من األسئلة: المجموعة-1
 وحتليلها كالتايل:فيه، مت طرح جمموعة من األسئلة 

 ؟هي المصلحة التي تعالج فيها ما-1-1  
 المصلحة التي يعالج فيها (:2-2الشكل رقم ) 

 اعتمادا على معطيات االستبيان.من إعداد الطالبة  المصدر:

 يف قسم األمراض الصدرية.%12يف قسم األنف واصحنجرة، و %88و املرضى بقسم اجلراحة العامة، من 09%
 دون استثناء. املؤسسة الصحيةيدل على أن كل األمراض تأخذ بعني االعتبار داخل  اوهذا م

 الصحية؟المؤسسة بتعالج ألول مرة  هل-1-2  
 هل تعالج ألول مرة (:1-2الشكل رقم )

 اعتمادا على معطيات االستبيان.من إعداد الطالبة  المصدر:

أجابوا بـ "نعم"، ما يدل على أن   %88من أفراد العينة أجابوا بـ"ال" على أهنم يعاجلون ألكثر من مرة و 09%
 .املؤسسة الصحيةكل أفراد اجملتمع حباجة للعالج يف 

 ؟سبق لك أن عالجت في مستشفى أخر هل-1-3  

27%

33%

40% العامةالجراحةقسم

والحنجرةالنفقسم

الصدريةاألمراضقسم

33%

67%
نعم

ال
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 آخرالمؤسسة الصحية العالج في  (:9-2الشكل رقم ) 

 اعتمادا على معطيات االستبيان.من إعداد الطالبة  المصدر:

أجابوا بـ "نعم"، ما يدل على  %09من أفراد العينة أجابوا بـ"ال" على أهنم ال يعاجلون خارج الوالية و 98%
تليب كل متطلبات املرضى  املؤسسة الصحيةأو مبعىن آخر أن  املؤسسة الصحيةنسبة جيدة من اخلدمة تقدم يف 

 يرتددون عليها هلذا ال حيتجون للعالج خارج الوالية.الذين 
 درجة االعتماد على تقدمي اخلدمة ودقة اجنازه للخدمة. :(االعتمادية)الثانية من األسئلة المجموعة-2
ألن املريض يتأثر باحمليط  إن توفري بيئة عمل مرحية ومشجعة داخل املؤسسة يعود بتحقيق الرضا على املرضى، 

 فيه ويطالب املؤسسة بااللتزام مبسؤوليتها يف حتقيق الرعاية الصحية. مت طرح وحتليل األسئلة التالية:الذي يعيش 
 ا؟يلتزم المستشفى بتقديم الخدمات الصحية في مواعده هل-2-1   

 االعتمادية (:9-2الشكل رقم )

 اعتمادا على معطيات االستبيانمن إعداد الطالبة  المصدر:

 
منهم  %02من أفراد العينة أجابوا باإلجياب حول التزام املستشفى بتقدمي اخلدمات يف موعدها بينما  22%

ما يؤكد على رضا املرضى بدرجة االعتماد  نوعا ما" وانعدمت اإلجابة بالسلب على هذا السؤال.بـ"فقط أجابوا 

90%
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على الرضا الكامل للمرضى وإمنا عدم   يدلالعلى تقدمي اخلدمة ودقة اجنازها، لكن االمتناع عن اإلجابة بـ"ال" 
 وجود بديل.

 ؟استفسارات المرضى لمشاكل والمؤسسة الصحية هل يستجيب  -2-2  
 االستجابة (:8-2الشكل رقم )

 اعتمادا على معطيات االستبيانمن إعداد الطالبة  المصدر:

منهم أجابوا بـ"نوعا ما" ومل تكن أي إجابة  %9من أفراد العينة أجابوا بـ"نعم" على هذا السؤال، يف حني % 28
 املؤسسة الصحيةملشاكل واستفسارات املرضى. وهذا يدل على أن الطاقم العامل  املؤسسة الصحيةبعدم استجابة 

حتل تفوق الطاقم العامل  يليب رغبات املرضى رغم وجود حتفظ لبعض املرضى وهذا راجل لكون املشاكل اليت ال
 .باملؤسسة الصحية

 ؟المؤسسة الصحية أنت راضي على الخدمات التي يقدمها  هل-2-3  
 رضى المرضى على الخدمة (:2I-6الشكل رقم )

 اعتمادا على معطيات االستبيانمن إعداد الطالبة  المصدر:
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منهم أجابوا بالسلب حول  %02يف حني  ،الصحيةباملؤسسة أجابوا بـ" نعم" حول توفر نظام خدمات  02%
منهم أجابوا بـ "نوعا ما". بالتايل هناك نسبة هامة من املرضى متأكدين من فعالية تقدمي اخلدمات  %82ذلك و 

 لكن هناك من يرى العكس وبالتايل رضى كل املرضى شيء صعب وشبه مستحيل. ،الصحيةباملؤسسة 

 ؟لمؤسسة الصحية لتثق في الخدمات الصحية  هل-2-2  
 في الخدماتثقة المرضى  (:10-2الشكل رقم )

 .اعتمادا على معطيات االستبيانمن إعداد الطالبة  المصدر:

منهم  %02بينما  ،الصحيةاملؤسسة "نعم" حول ثقتهم يف اخلدمات اليت تقدمها ـــمن العينة أجابوا بـ %92نسبة 
ألننا يف  فالثقة هنا موجودة بسبب التطور ما". "نوعا املتبقية كــــــــــــــــــــــــــــــــانت اإلجـــــــــــــــابة بـ %02أجابوا بالسلب و

 .املؤسسة الصحيةالعصر اصحديث ومتوفرة بنسبة كبرية وسائل املراقبة داخل 

من  للمستفيدينسرعة االنجاز ومستوى المساعدة المقدمة  :(االستجابة)الثالثة من األسئلة  المجموعة-3
 قبل مقدم الخدمة.

 ؟بإبالغ المرضى بموعد تقديم الخدمة بدقةالمؤسسة الصحية تقوم  هل-3-1  
 االبالغ عن المواعيد (:11-2الشكل رقم )

 .اعتمادا على معطيات االستبيانمن إعداد الطالبة  المصدر:
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أي هناك إبالغ املرضى مبوعد تقدمي اخلدمة بدقة، وتقريبا النصف اآلخر )نسبة  "نعم" كانت إجابتهم بـ  02%
املؤسسة ما يدل على إغفال  بنوعا ما اإلجابةكانت عندهم   %02، و( أجابوا بالنفي على هذا السؤال12%

 هلذا اجلانب وقد يعزى ذلك لكثرة املرضى. الصحية

 ؟ع المرضىيرغب الطاقم الطبي التعاون دائما م هل-3-2  
 تعاون الطاقم الطبي (:12-2الشكل رقم )

 .اعتمادا على معطيات االستبيانمن إعداد الطالبة  المصدر:

منهم أجابوا بـ"ال" على  %82أجابوا بـ"نعم" حول رغبة الطاقم الطيب التعاون دائما مع املرضى، كذلك 82%
 فان التعاون يكون حسب طبيعة الطاقم الطيب)شخصي(. ما". بالتايل ــابوا بـ"نوعاــــهم أجــمن %12هذا السؤال و

 ؟إجراءات العمل لتسهيل تقديم الخدمةالمؤسسة الصحية تبسط  هل-3-3  
 تبسيط اجراءات العمل (:13-2الشكل رقم )

 .على معطيات االستبيان اعتمادامن إعداد الطالبة  المصدر:

اإلدارية خاصة، بينما  من أفراد العينة املدروسة أجابوا بـ"نعم"، أي أهنم يف حاجة ماسة لتبسيط اإلجراءات 22%
كانت إجابتهم "نوعا ما". وهذا يدل بالدرجة األوىل على وعي األفراد   %02مل تسجل أي إجابة بالنفي و
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ترغب يف رقمنة القطاع وتقدمي خدمة  املؤسسة الصحيةومن جهة أخرى  من جهة، باملؤسسة الصحيةالعاملني 
 راقية للمرضى.

 ؟لتلبية طلبات المرضىالصحية بالمؤسسة ينشغل الطاقم الطبي العامل  هل-3-2  
 تلبية طلبات المرضى (:12-2الشكل رقم )

 اعتمادا على معطيات االستبيان.من إعداد الطالبة  المصدر:

من العينة فقط يعتقدون  %02تسعى لتلبية طلباهتم، يف حني أن من أفراد العينة ال يعتقدون بأن املؤسسة  82%
كانت إجابتهم بـ"نوعا ما". فما يعادل نصف أفراد العينة ال يؤمنون مبجهودات املؤسسة يف جمال   %02ذلك و

املؤسسة تلبية اخلدمات، وهذا ما يدل على أن هناك حتفظ يف اإلجابة على هذا السؤال وبالتايل خنلص إىل أن 
 ال يليب انشغاالت املرضى. حيةالص

 واألمان. ةالمصداقي: )االستجابة(األسئلة الرابعة من  المجموعة-2
 ؟يثق المرضى بخبرات ومهارات ومؤهالت الطاقم الطبي هل-2-1   

 مهارات ومؤهالت الطاقم الطبي (:11-2الشكل رقم )

 اعتمادا على معطيات االستبيان.من إعداد الطالبة  المصدر:
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أجابوا  %08مهارات ومؤهالت الطاقم الطيب ونسبة  كانت إجابتهم بـ"نعم" أي ثقة املرضى خبربات و  81%
عدم رضى املرضى بثقتهم يف الطاقم الطيب  وهذا ما يدل علىأجابوا بنوعا ما  %8، وبالنفي على هذا السؤال

 ومؤهالته.
 ؟المؤسسة الصحية يشعر المرضى باألمان عند التعامل مع موظفي  هل-2-2  

 الشعور باألمان (:19-2الشكل رقم )

 اعتمادا على معطيات االستبيان.من إعداد الطالبة  المصدر:

 %02منهم أجابوا بـ"ال" على هذا السؤال و %88أجابوا بـ"نعم" حول شعور املرضى باألمان، يف حني  09%
ما". بالتايل فان الشعور باألمان غائب بسب كثرة املرضى وقلة الطاقم الطيب  "نوعا منــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهم أجــــــــــــــــــــــــــــــابوا بـ

 الذي ال يستجيب لكل اخلدمات.
 ؟المعاملةباآلداب وحسن المؤسسة الصحية يتسم سلوك العاملين في  هل-2-3  

 اآلداب وحسن التعامل (:19-2الشكل رقم )

 اعتمادا على معطيات االستبيان.من إعداد الطالبة  المصدر:

من أفراد العينة املدروسة أجابوا بـ"ال"، أي أهنم يف حاجة ماسة لسلوك طيب وحسن املعاملة، بينما  98%
كانت إجابتهم "نوعا ما". وهذا ما يدل على سوء املعاملة بالدرجة   %02نسبة اإلجابة بـ"نعم" و %09سجلنا
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غائب، ومن جهة أخرى غياب  األوىل وعلى عدم الرضى على العاملني باملستشفى أي من اجلانب اإلنساين
الرقابة داخل املستشفى يؤدي إىل ظهور سلوكيات سلبية ليس هلا عالقة بالنظام العام داخل املستشفى، وكذا 

 عمال ليست هلم كفاءة أي ال يوظف الرجل املناسب يف املكان املناسب. توظيف
 ؟تمتاز المستشفى بسمعة ومكانة جيدة هل-2-2  

 سمعة المؤسسة (:18-2الشكل رقم )

 اعتمادا على معطيات االستبيان.من إعداد الطالبة  المصدر:

من العينة يعتقدون ذلك  %02حني أن من أفراد العينة ال يعتقدون بأن املؤسسة هلا مسعة جيدة، يف 82%
كانت إجابتهم بـ"نوعا ما". فما يعادل نصف أفراد العينة ال يؤمنون مبجهودات املؤسسة يف جمال تلبية   %02و

 إىل سوء املعاملة وكذا التميز بني املرضى أو مبعىن آخر التفرقة بني املرضى. اخلدمات الصحية وهذا راجع باألساس

امللموسة وهي تشتمل على العناصر املادية " املباين،  األشياء )الملموسية(ة من األسئلةالخامس المجموعة-1
 األجهزة واملعدات، املرافق الصحية، ...".

 ؟بموقع جيد يسهل الوصول إليهالمؤسسة الصحية يتمتع  هل-1-1  
 موقع المؤسسة (:16-2الشكل رقم )

 االستبيان. اعتمادا على معطياتمن إعداد الطالبة  المصدر:
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كانت إجابتهم بـ"نعم" أي يتمتع املستشفى مبوقع جيد يسهل الوصول إليه، ومل تكن هناك إجابة بالنفي  28%
كانت إجابتهم بـ"نوعا ما"، هذا ما يدل على أن املؤسسة تتموقع جيدا ويف مكان   %9على هذا السؤال.و

 مناسب يسهل الوصول إليها بسرعة.
 ؟كل األدوية التي يحتاجها المريضالمؤسسة الصحية  تتوفر في  هل-1-2  

 توفير االدوية (:20-2الشكل رقم )

 اعتمادا على معطيات االستبيان.من إعداد الطالبة  المصدر:

منهم أجابوا بـ"ال"  %09أجابوا بـ"نعم" حول توفر املستشفى على األدوية اليت حيتاجها املريض، كذلك  98%
"نوعاما". بالتايل فان املستشفى توفر األدوية اليت  منــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهم أجــــــــــــــــــــــــــــــابوا بـ %02على هذا السؤال و 

 حيتاجها املرضى، وال جتربهم على شرائها من اخلارج املستشفى.
 ؟حديثة ومعدات تقنيةتجهيزات طبية المؤسسة الصحية تملك  هل-1-3  

 تجهيزات الطبية (:21-2الشكل رقم )

 اعتمادا على معطيات االستبيان.من إعداد الطالبة  المصدر:

من أفراد العينة املدروسة أجابوا بـ"نعم"، أي أن املستشفى متلك جتهيزات طبية ومعدات تقنية حديثة، بينما 22%
كانت إجابتهم "نوعا ما". وهذا يدل بالدرجة األوىل على وعي املسئولني   %02مل تسجل أي إجابة بالنفي و
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بضرورة مواكبة التطور اصحاصل يف جمال األجهزة الطبية لكن املشكل املطروح هو مستعمل هذه األجهزة ال بد أن 
نتائج اجيابية، يكون واعي بقيمتها املادية واملعنوية. وعلى املؤسسة تدريب العمال على هذه األجهزة لكي تعطي 

 وبالتايل ختدم املرضى.
 ؟على النظافة وحسن المظهرالمؤسسة الصحية يحرص عمال  هل-1-2  

 النظافة وحسن المظهر (:22-2الشكل رقم )

 اعتمادا على معطيات االستبيان.من إعداد الطالبة  المصدر:

من العينة  %88املظهر، يف حني أن من أفراد العينة ال يعتقدون بأن املؤسسة حترص على النظافة وحسن % 09
كانت إجابتهم بـ"نوعا ما". ويدل هذا على سوء التسيري وعدم حتمل املستشفى املسؤولية   %02يعتقدون ذلك و

 االجتماعية اليت جتربها على احملافظة على احمليط وعلى صحة املريض يف املرتبة األوىل.
 تفشي وانتشار األمراض واملضاعفات اليت حتصل للمرضى وعدم جاهزية العمال يف اجلانب اإلنساين يؤدي إىل

 خاصة يف األقسام األمراض املعدية.
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 خالصة:

 يف حماولة منا لالقرتاب أكثر من واقع هذا القطاع كانت لنا دراسة ميدانية بأحد املستشفيات العمومية           
جاهدة الحتواء  املؤسسة الصحيةاليت أثبتت عن جدارة أحقيتها يف االنتماء للقطاع الصحي اجلزائري، إذ تسعى 

حاجات األفراد من شىت املناطق، وهذا ما جعلها تشهد ضغطا كبريا أثر على قدرهتا يف استيعاب كل هذه 
 املدخالت.
دى تأثري جودة اخلدمات الصحية املقدمة على رضا من خالل دراستنا التطبيقية هبذه املستشفى مل           

 توفرها ضروري. أصبحاملريض توضح لنا التباين يف مستوى الرضا املتحقق مع اإلشارة لبعض النقائص اليت 
 

يف ظل هذه املعطيات أصبح من الواجب على املستشفى أن تأخذ بعني االعتبار هذه النقائص    
 ال تكون سببا يف زعزعة صورهتا ومصداقية تعاملها مع املرضى اصحاليني واملرتقبني.واملشاكل وحماولة احتوائها، حىت 

 
 
 
 
 



 الخاتمة العامة 
     

 

90 
 

   
 

 ،هبا تدل يف جمملها على اخنفاض ثقة الزبون ،املؤسسات الصحية اجلزائرية اليوم تواجه مشكالت ان 
 .لذلك كان عليها انتهاج مسار اجلودة السرتجاع الثقة املفقودة ولتعزيز ذلك التواصل مع زبائنها واحلفاظ عليهم

ليكون سفريا مروجا هلا عرب الكلمة من اخلدمات الصحية، متأملة يف ذات الوقت زيادة رضا ووالء الزبون املستفيد 
 سائل الرتوجيية تأثريا ووقعا على نفسية الزبون.املنطوقة املوجبة اليت وعلى بساطتها تعد أكثر الو 

لذلك سعت اجلزائر إىل العمل على حتسني اخلدمات الصحّية املقدمة لألفراد، كما مت إدخال مفهوم   
 .فهي االساس اليت تقوم عليه وجود اخلدمات الصحية اجلودة يف هذا القطاع لتحقيق مستويات عالية من الصحة،

 تقتضي تقدمي أفضل خدمة للمريض.كما ان االخالقيات 

حول اثر جودة ية اليت تتمحور إشكال عن اإلجابةهذه الدراسة  خالل من حاولنا املنطلق هذا ومن   
 املرضى.من منظور رضا  حتليل ومعاجلة جودة اخلدمة الصحيةو . الرعاية الصحية على رضا املرضى

ذلك طبيعة ومدى العالقة  لندرس بعد .حداحاولنا اإلحاطة جبوانب متغريي اجلودة والرضا كل على 
بعد الدراسة على الرضا املتحقق لدى املرضى،  بينهما، بغية الوصول إىل حتديد درجة تأثري جودة اخلدمة الصحية

 نا منها.مدى صحة الفرضيات اليت انطلق إىل حتديد، وتوصلنا  اجلوارية للصحة العمومية املؤسسةبالتطبيقية 

 ودة اخلدمات الصحية املدركة هلا عالقة بوجهة نظر املرضى "." مستوى ج بالنسبة للفرضية األولى:

فرضية صحيحة ألن جودة اخلدمات الصحية املدركة هلا عالقة بوجهة نظر املرضى، أي أن املريض ملا يتلقى رعاية 
 .على نفسيتهصحية جيدة، تأثر باإلجياب 

هلا أثر  املؤسسة العمومية للصحة اجلواريةف " جودة اخلدمات الصحية املقدمة من طر  بالنسبة للفرضية الثانية:
 على رضا املرضى ".

ال تتمثل جودة اخلدمات الصحية يف اخلدمات امللموسة واالعتمادية. وإمنا يتعدى األمر لتحقيق رفاهية 
عاملة هلا دور كبري يف وتنميتهم ورفع الروح املعنوية للمريض من طرف لطاقم الطيب، ألن امل ؤسسةاملرضى داخل امل

 .فبالتايل هذه الفرضية صحيحة املريض للعالجاستجابة 
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له عالقة  اجلوارية للصحة العمومية املؤسسةبتوفري اإلمكانيات املادية والبشرية " بالنسبة للفرضية الثالثة:
 ".جبودة اخلدمات الصحية املدركة 

 توفرها على أجهزة طبية حديثة، إال أن اخلدمات اليت تقدم ال ترقى اىل مستوى هذهبالرغم من فاملؤسسة 
األجهزة. وهذا راجع إىل كون أن الطاقم الطيب ومستخدمي القطاع ال يقومون بدورهم على أكمل وجه. وال 

بقدر هام من الشفافية واملصداقية كما أثبتته الدراسة، إال أهنا تغفل عن بعض اجلوانب كوضع  ون  وظائفهمديؤ 
 .اخلدمات الصحيةمعايري شفافة  لتقييم 

 :إىل النتائج التالية ناقد توصللو من خالل هذه الدراسة 

  وكذلك و حمل   االقامة فمن املؤشرات املهمة واخلاصة باملريض أن العوامل مثل العمر، اجلنس
فاملريض  .الوضع الصحي للمريض وغريها تعترب عوامل تؤثر على نسبة رضائه عن اخلدمات الصحية

الكبري يف السن أكثر رضاء من الصغري يف العمر، وذلك ألنه قد عاصر تطور اخلدمات الصحية، ويعرف 
الفرق بني نوعية اخلدمات الصحية يف املاضي واحلاضر، وكذلك إذا كانت احلالة الصحية للمريض غري 

 . منها إذا كانت حالته الصحية جيدة رضاجيدة فهو أقل 
 ونقصد هبا مالحظة أو يبمادية يف جمال اخلدمة الصحية وقع ضمن اجملال االجيامبا أن بعد االعت  

بتقدمي اخلدمات  ؤسسةمشاهدة املستفيد للخدمة وفقا لتوقعاته وتلقي املعاجلة املطلوبة ،مما يؤكد التزام امل
لثقة أثناء إضافة إىل ضرورة املصداقية وا الصحية يف مواعيدها احملددة وبطريقة صحيحة من أول مرة،

 .تها احملددقتقدمي اخلدمة الصحية لكسب رضا املريض وتتجسد على أداء اخلدمات املوعود هبا يف و 
لكن رغم ذلك هناك من أكد لنا أنا تغري مزاج مقدم اخلدمة له أثر على تقدمي اخلدمة نفسها، أي أن 

وهناك عامل آخر ة جيدة. كلما كانت الوضعية االجتماعية ملقدم اخلدمة جيدة كانت اخلدمة املقدم
حيدد قبول املرضى للخدمات املقدمة هلم وهو عدم وجود بديل بالنسبة للمرضى ذوي الدخل 

 الضعيف.
 بتسهيل إجراءات العمل قدر اإلمكان وهذا لضمان سرعة وسهولة تقدمي اخلدمة الصحية،  ؤسسةقوم املت

لتعاون مع املرضى وسرعة استجابتهم لطلباهتم، وهو لالستعداد الدائم ل ؤسسةإضافة إىل رغبة العاملني يف امل
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وهذه النتيجة تأكدها  .ما يؤكد رضا املرضى عن جودة اخلدمات الصحية املقدمة من ناحية بعد االستجابة
 جمانية اخلدمة.

   متتع األطباء باملهارات الالزمة ،عدم  ، و ؤسسةشعور املرضى باألمان يف التعامل مع العاملني يف املعدم 
 سة العمومية يتوفر يف املؤسال واألدب وحسن اخللق الذي يتميز به العاملني ،يدل على أن بعد الضمان 

 وهذا راجع للضغط الكبري على عاتق الطاقم الطيب واالداري.  .لوالية مستغامن
 امللموسية، ويعزز ذلك توفر األجهزة  اتضح لنا أن معظم املرضى راضني عن اخلدمات املقدمة من ناحية بعد

 اال من ناحية إضافة إىل استفادة املرضى من مجيع األدوية اليت ختص عالجهم ، الطبية واملعدات التقنية ،
ؤسسة ويدل هذا على سوء التسيري وعدم حتمل امل .كانت للمرضى نظرة سيئةالنظافة و حسن املظهر  

وهذا ما يؤثر احملافظة على احمليط وعلى صحة املريض يف املرتبة األوىل  املسؤولية االجتماعية اليت جتربها على
 ى املرضى.رضسلبا على 

 يلي:ما خلصت دراستنا اىل عد االطالع على أهم النتائج ب
لوالية  اجلوارية للصحة العمومية املؤسسةضرورة التحسني املستمر جلودة اخلدمات الصحية املقدمة يف  .1

 مستغامن. 
املرضى وكسب  وخاصة موظفي االستقبال واملمرضني على كيفية التعامل مع ؤسسةالعاملني بامل تدريب .2

 ثقتهم وبناء عالقات جيدة معهم.
باجلوانب امللموسة كاملباين احلديثة واملكان املنظم املريح  يةاجلوار  للصحة العمومية املؤسسةضرورة اهتمام  .3

 ة املقدمة له.ملا له من أثر كبري يف نظر املرضى عند تقييمه جلودة اخلدم
 لرعاية واإلدارة الطبية.ا ،الوقاية ،الستفادة من خربات املنظمات الصحية العاملية يف جمال العالجا .4
 راجعوهذا  ،حول جودة اخلدمات الصحية يف اجلزائر ومن خالل هذا املنطلق متكنا من الوصول إىل رؤية     

 لوالية مستغامن. اجلوارية للصحة العمومية املؤسسةدراستنا حلالة ل
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 -مستغانم –جامعة عبد الحميد بن باديس 
 وعلوم التسيير االقتصادية والتجاريةكلية العلوم 

  .مستغانم الجوارية الصحة المؤسسةرضى المريض على الجودة المقدمة في  حول استبيان
 

 اهلل تعاىل وبركاته وبعد:السالم عليكم ورمحة 
 رضا على وأثارها الجوارية الصحة الخدمات جودة بعنوان: مهينقيامنا بتحضري لنيل شهادة ماسرت  إطاريف 

 . مستغانم الجوارية الصحة المؤسسة في المريض
نسخة من ، يطيب لنا أن نضع حتت تصرفكم مستغامن اجلوارية الصحة املؤسسة يفسياق حبثنا امليداين يف  ويف 

ونؤكد  ،الشخصية إىلذكر ما يشري  إىلدون احلاجة  .عليها اإلجابةيرجى  ،سئلةاالستبيان املتضمن عددا من األ
 نقدر تعاونكم .نشكر و  ستوظف ألغراض البحث العلمي فقط، اإلجاباتلكم أن 
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