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أ

:ةـدمــمق

عبر التاریخ المجتمعات اإلنسانیة لقد طورت
) -( على العالج

ھذا كون لیم الخدمة الصحیة في إطار منظم ، ومن مسؤولیات الدولة ، وھكذا أصبح تقد
ان موتا من أھم االقطاع  نس اإل

لحصول أإأو جل ا
إ

ُإدخال الجودة في نظم الفي تسعـى المنظمات الصحیةدولة ، فالیوم ألي خدمةُ
ًخدمة، أيِّ خدمةویعود ذلك بصفة رئیسیة إلى أن تقدیم مجرد ال،ًعموما ْ َ
.یطالبون بأن تكون ھذه الرعایة ذات جودةومرافقیھمفالمرضى ً،مقبوال
خالل و

و تأمین العنایة المناسبة للمریض وتلبیة متطلبات العالج و
.زواره 

ن أأي ً
إالر

ًأبعد شفاء المریض من مرضھ، إذ 
. والوقایة من المرض 

إ

إالسیاسة لیكتب لھا النجاح 
.االھتمام بمقدمي الخدمات الصحیة

لمنظمة الصحیة بمكامن النقص التي تتلقاھا من المرضى بعد أن تعلم إدارة ا
م و تلتزنحرافات الخدمة الصحیة ،إفتضع بدورھا مجموعة من المعاییر لتصحیح 

المریض، و تضمن ذلك من خالل ) جمھور الخارجيال(بخدمتھا بغیة كسب رضا 
یكون خدمات الطبیب و المالك التمریضي و الخدمي المتصل بالمریض بأن أدائھم س

تصاال و قربا من المریض إو ھذا لكونھم األكثر بالمستوى المناسب و المطلوب ،
وتقدیم المعلومات المناسبة إلدارة المستشفى، وال شك أن نظام التقییم للرواتب والحوافز 

وھذه األنظمة التي تستخدم في المستشفى یلعب دورا كبیرا و مھما في أداء العاملین 
المعتمدة في التقییم للمخرجات وما ینعكس علیھا من مكافآت مالیة تتجاوز باقي 
المجاالت األخرى اإلنسانیة الواجبة في األداء، كما ھو العمل بروح الفریق الواحد ، 
الجھد المبذول تجاه المرضى ، اللطف واألدب في الرد عن استفسارات المرضى، 

الخ، وفي ھذه الحالة البد أن یكون لھذه ...بات المرضى وتنفیذھا االستجابة السریعة لطل
في تحدید مستوى تقییم الحوافز الممنوحة للعاملین ودون أن مضافثر أالجوانب 



ب

أراء المرضى استقصاءاتجتھادات شخصیة ، بل یمكن الرجوع والعودة إلى تخضع إل
.

الخدمةمجالفيةبالجودالحوافزعالقة: إن دراستنا ھذه تعالج موضوع
: الجزائریة ، وقد إحتوت دراستنا على بابینستشفائیةاإلالعمومیةالمؤسسةبالصحیة

أولھما نظري والثاني تطبیقي ، وقد إشتمل القسم النظري على ثالثة فصول ، فالفصل 
األول تناول إشكالیة الدراسة وإعتباراتھا من الفرضیات ، أھداف الدراسة وأھمیتھا 

.لمفاھیم ، والدراسات السابقة تحدید ا
والفصل الثاني  تناولنا فیھ اإلطار المفاھیمي والفكري للحوافز والذي تطرقنا فیھ 

ثم تعرضنا إلى أنواع الحوافز بشقیھا المادي والمعنويإلى مفھوم الحوافز وأھمیتھا ،
.فز،ثم تناولنا محددات بناء نظام الحوافز، وفي األخیر تناولنا نظریات الحوا

جودة الخدمات الصحیة ، والذي تطرقنا فیھ  تناولنا بالدراسةفالثالثالفصلأما
إلى المستشفیات من حیث التعریف والوظیفة ، لنتعرض بعدھا إلى األداء الوظیفي 

نتقلنا وأ، ةالصحیللمورد البشري في المستشفى ، ثم تناولنا المفاھیم المتعلقة بالخدمات
إدارةتناول إلىوالذي جرنا ؤسسة الصحیة ،ة الخدمة في الممضامین جودإلىبعدھا 

. حیة الجزائریةصالجودة الشاملة كرؤیة مستقبلیة للمؤسسة ال
ستعرضیشتمل على فصلین ، الفصل الرابع نالباب الثاني من الدراسة والذي 

تحلیل ومناقشة فیھ ستعرض جیة للدراسة ، أما الفصل الخامس ناإلجراءات المنھفیھ
.المعطیات
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:اإلشكالیة:أوال
القومياالقتصادفيتؤثرالتيالقطاعاتأھممنالصحیةالخدماتقطاعیعتبر

وأیضاالصحةوھياإلنسانیملكماوأثمنبأغلىیھتمالقطاعھذانألذلكوالعالمي
مجتمعھوالمعافىالسلیمالمجتمعأنحیث،التلوثمنالبیئةوحمایةبالمجتمعیھتم
.وثقافیاواقتصادیاعیااجتماقوي

تقوم علیھا السیاسة أساسیةستقالل على وضع مبادئ لقد عملت الجزائر منذ اإل
تبر مكسبا ثوریا  ھذه عُو الذي أالصحیة  سعیا منھا  لتجسید حق المواطن في العالج ،

عبر المراحل المختلفة التي مرت بھا البالد ، اإلخفاقاتالمبادئ عرفت نجاحات وبعض 
المحیطفيیحصللماالناتجةالتغیراتمنجملةالقطاعھذایشھداآلونة األخیرة وفي

مختلففيتطوراتوحدوثالشدیدةالمنافسةووالمعلوماتیةالعولمةظلفيالسیما،
لھذاةضافإو،یحدثمامواكبةالقطاعھذاعلىتحتمالواقع،فرضھاالتيالمجاالت

طبیعةفإن،األخرىالمنظماتمعمتمیزموقعخذأوالربحجلأمنیواكبلمإننھإف
للحیاةالملحةوحاجتھمالناسبحقوقیتعلقكونھزّالتمیعلیھتفرضیقدمھالذيالعمل

الجودةمفھومإدخالالقطاعھذایحاولولھذا،واألمانالصحةنحوورغبتھم،والبقاء
خیارایعدلمالصحیةللخدمةمحددمتقدینألذلكویعود،الصحیةالخدماتنظمفي

الضغوطوتضاعفوالوبائیةالمزمنةالعصرمراضأفیھنتشرتإزمنفي،مقبوال
عددفيمتنامیاوإقباالمضطردةزیادةمنیشھدهلمانظرا،القطاعھذاعلىالمتزایدة

فيمتوفرةتكنلمبخصائصالزیادةھذهتسمتإوقد،المستشفیاتعلىالمترددین
الشخصيھتمامواإلالسریعةستجابةاإلعلىبالمطالبةیتعلقفیماخاصةالسابق

وإیجاد،الصحیةالخدماتتحسینفيالزیادةمع،حتیاجاتھمإوالمواطنینلمتطلبات
بالقائمین على ھذا القطاع أدى،لھاستجابةواإلالطلباتلھذهالمقابلةوالسبلالوسائل

ج تخطیط وتنظیم العالإلىالتي تھدف یاسة إصالح المستشفیاتعتماد سبإفي الجزائر 
طلبات متالنشاطات تماشیا مع الةنسنة الخدمات وعصرنبھا ، كما تھدف إلى تأمین وأ

الدولة ھاتاتخذالتي اإلجراءاتومن بین ، خدمة ذات نوعیة لتقدیممما یسمح،الجدیدة
تحتوي ھذه حیث،الصحیةالمنظمةيفاألفرادمساھمةمدىعلىكبیربشكلداعتماإل

منھا مھنیة مختلفة وھذا لخصوصیة العمل فیھا ،المنظمــات على فئات سوسیو
بتكرھا اإلنسان إمن أسمى المھن التي والتي ھي مھنة التمریض الممرض الذي یمارس 

نقاذ المرضى من الخطر والموت إتساھم بھ من اًوتكاد تكون أفضلھا وأھمھا نظرا لم
.اعدة باقي الطواقم الصحیةبمس

وتمثل إحدى أھم المھن اإلستراتیجیة والرئیسیة في نظم الرعایة الصحیة ألي بلد 
من البلدان سواء المتقدمة أو النامیة وتعتبر مھنة التمریض من الجوانب التي ال یمكن 

.قتصاد أو نظام صحي اإلستغناء عنھاإاإلستغناء عنھا وال یمكن ألي 
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لتمریض أن یؤدي الممرض والممرضة الوظائف الفنیة واإلداریة وتتطلب مھنة ا
والتعلیمیة واإلستشاریة واإلجتماعیة وغیرھا من خالل تطبیق العملیة التمریضیة التي 

رعایة التمریض شخیص والتخطیط والتنفیذ وتقدیم تشمل على المسح التمریضي والت
.لألفراد والمجتمع

األفرادھؤالءعنبمعزلثمارھاىویجنح سیاسة اإلصالتطبقأنیمكنفال 
اقتراحاتمنلدیھمماكلتقدیمإلىممرضون والطاقم الصحيالیندفعوحتىلذلك

وإیجاد،حدوثھاقبلالمشكالتالكتشافدیھمـلاإلبداعیةالقدرةوإثارةبناءةوأفكار
علىوتشجیعھم،لسلوكھمھموجوباعثلطاقاتھمالمحركوإیجاد، لھاالمناسبةالحلول

وأسالیبطرقبتكارإولإلبداعالفرصةإعطائھمخاللمنالجودةتحسینفيالمساھمة
مقابلومعنویامادیاالعاملینمكافأةإلىإضافةھذاالمختلفةتجاربھمعننابعةعمل

بینبالتعاونھتماماإلأولویاتھامنأنتشعرأنالمنظمةمنالبدفوھكذا،األداء
منتحصلھاالتيالمرتدةالتغذیةعلىعتماداإلوثانیا،بینھمالتنافسولیسینالعامل

العاملتشعرأنوعلیھا،فرديبشكلالعاملتقییمولیسالعملنظامتقییمفيالعاملین
.جھدمنیبذلھمالكلوالتقدیرباالطمئنانالمنظمةفي

فيالدراساتمامھتإبحظیتالتيالموضوعاتأكثرمنالحوافزفموضوع
نحوودفعھاألفرادسلوكبترجمةرتباطھاإلجتماعیةاإلالعلومتخصصاتمختلف
فیھایركزاتجاھاتعدةإلىالنظریةالتصوراتنقسمتإفقدالمنظمةأھدافتحقیق

المعنويالجانبمنالحوافزمسالةیتناولاألخروالبعضالماديالجانبعلىالبعض
:التاليالرئیسيالتساؤلطرحنالسیاقھذاوضمن

بفيعالقةما-
؟الجزائریةستشفائیةاإلالعمومیة
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:فرضیات الدراسة:ثانیا

:  الفرضیة العامة
.كلما كانت الحوافز جیدة كلما كانت الجودة عالیة في مجال الخدمة الصحیة 

:یةالفرضیات الجزئ

:الفرضیة األولى
كلما كانت الحوافز المادیة جیدة كلما كانت الجودة عالیة في مجال الخدمة 

.الصحیة 

:  الفرضیة الثانیة
كلما كانت الحوافز المعنویة جیدة كلما كانت الجودة عالیة في مجال الخدمة 

. الصحیة

: ةـأهمیة الدراس:ثالثا 
لموضوع الذي تبحث فیھ ، و ذلك انطالقا تستمد أھمیة ھذه الدراسة  في قیمة ا

، وتقییم أیة منظمة أو من أن الجودة ھي الرقي الذي تسعى المنظمات إلى بلوغھ
، وھو جوھر مؤسسة یبنى على مستوى الرضا الذي تحققھ لدى متعاملیھا وعاملیھا

علیھ و، كما أن رأس المال البشري یعد أحد الركائز األساسیة للمنظمةالجودة وروحھا
فالبحث في العالقة بین كل من متغیر الحوافز و متغیر الجودة یفضى إلى تلك االستفادة 
التي من الممكن تحصیلھا من إثبات ھذه العالقة ، و ذلك على الصعیدین العملي و 

فمن الناحیة العلمیة سوف تقدم لنا الدراسة صورة أكثر وضوحا حول واحدة العلمي
، من خالل الحصول على نتائج علمیة یمكن اعتمادھا ظیمیةتن-من الظواھر السوسیو

.كقواعد علمیة تدعم اإلرث المعرفي الخاص بھذا المجال

، فتتجسد فیما تقدمھ من حلول عملیة لزیادة فاعلیة أما من الناحیة العملیة
.ستشفائیة في خدمة مراجعیھاالمؤسسة اإل

:أهداف الدراسة: رابعا 
.في مجال الخدمة الصحیةالجودةبالحوافزالقةتھدف إلى إیجاد ع-1

.في مجال الخدمة الصحیةالجودة بتھدف إلى إیجاد عالقة الحوافز المادیة -2

في مجال الخدمة الصحیةالجودة بالحوافز المعنویة تھدف إلى إیجاد عالقة -3
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:ختیار الموضوعإأسباب : خامسا
: الذاتیة- 01
أھدافجتماع ، ومن بین س ومحاضرات في علم اإللقد تلقینا لفترة طویلة درو

جتماعیة یعاني إستقراء الواقع والبحث في حلول علمیة لمشكالت إدراسة ھذا العلم  
التشخیص إلىمنھا المجتمع ، وذلك بتقصي الحقائق وتحلیل ما یحدث والوصول 

أوة حلول ناجعإلىالدقیق الذي یؤدي إلى معرفة مكامن الداء وبالتالي الوصول 
.حثیناعلى األقل التقلیل من حدة الضرر، وفتح الباب أمام الب

 أماملقد عملت لمدة تقترب من ثالثة عقود في القطاع الصحي ، فوجدت نفسي
واجب یملیھ علي ضمیري بوضع ھذه المعارف المتواضعة وبترشید من ذوي 

التي یعانيتنظیمیةاالختصاص ، قصد تحلیل ومناقشة أحد أھم المعضالت سوسیو
.في الجزائرھا  قطاع الصحةمن
حداثة ھذا الموضوع وحداثتھ إزاء األوضاع الراھنة كان حافزا في إختیاره.
 ومن خالل مھنیة-حتكاكي مع الفئات السوسیوإكوني عامل بھذا القطاع وبحكم ،

األمرستدعى بيإ، ستشفائیةش داخل المصالح اإلیالمالحظات المتكررة للواقع المع
.محاولة التقرب لمعرفة عالقة الحوافز بجودة الخدمة الصحیة في المستشفیاتب
ا قام بھواإلحتجاجاتضطراباتة األخیرة مجموعة من اإلشھد القطاع في اآلون

ستفادة من العالوات وزیادة في األجور، فدفع بنا األفراد العاملین فیھ ، وھذا لإل
مستوى ثر الحصول على تلك الحوافز على أالفضول المعرفي للتقرب من مدى 

.جودة الخدمة الصحیة
:الموضوعیة- 02
 دراسة ومناقشة إشكالیة مطروحة من زاویة خاصة تتالءم مع التخصص

.المدروس
وفتح المجال لدراسات جدیدة تنطلق محاولة مالمسة ھذه الظاھرة سوسیولوجیا ،

.من خالل ھذه الدراسة
 على ھذا القطاع وخاصة مدراء ونواب ونقصد محاولة جلب إنتباه القائمین

، والرقي بالضبط  المكلفین بإدارة الموارد البشریة لحل بعض معضالتھ
مات الصحیة لكسب نشر ثقافة الجودة بین مقدمي الخدوأیضا ،بمستوى خدماتھ
.رضا المریض
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: تحدید المفاھیم: سادسا 

ائیة للمفھوم وترك التعاریف جرریف اإلافي ھذا العنصر نكتفي بصیاغة التع
.االصطالحیة واللغویة في الفصول النظریة

منواألسالیبوالوسائلالعواملمجموعةعنعبارة"تعرف على انھا: الحوافز
بعنایةالمنظمةتختارھافردیةأوجماعیة،ایجابیةأوسلبیةالمعنویاتورفعالمادیات

منالرفعفيفعالةمساھمةیساھملكينسانياإلالسلوكتوجیھأوخلقجلأمنفائقة
ودوافعھمحاجاتھمللعاملینویحقق،أخطودونممكنوقتبأسرعالمنتوججودة

وتنمیةالملحةالحاجاتإشباععلىیعتمدالتحفیزأنالشيء الذي یعني."المختلفة
كمااإلنتاجدةبزیاالمنظمةأھدافیخدمكماالعاملیناألفرادلدىالجھدبذلفيالرغبة

.نوعاو

ھي مجموع الخدمات التي تضعھا الدولة من خالل منظمات عامة ":خدمة الصحیة ال
وخاصة للعنایة بصحة مواطنیھا سواء في قطاعھا أو في قطاع خاص وھي تشمل 

.المستشفیات والمستوصفات والمراكز الصحیة والعیادات والصیدلیات 

. نسق الطبي للمجتمع عامة وأحیانا فرد من المجتمع حد أفراد الأھذه الخدمات یقدمھا 
: وتتمثل الخدمات الصحیة عموما في 

:خدمات وقائیة –أ

. التلقیح اإلجباري من األمراض المعدیة -

التثقیف الصحي بغرض السلوكیات الصحیة الصحیحة وتغییر النمط المعیشي السیئ -
.، المیاه الصالحة للشربوذلك بتوعیة المجتمع باألغذیة الصحیة الجیدة

...) .اإلشعاعات النوویة (بیئة خالیة من التلوث -

...) .المعتقدات الخاطئة(التربیة الصحیة والقضاء على الطرق العالجیة الخاطئة -

المبكرة والتشخیص الصحیح معالجة األمراض بعد الفحوص :خدمات عالجیة –ب 
بتقدیم الدواء الالزم لعالجھ المنظمات الصحیةفإذا إستدعى األمر إلحاق المریض بأحد 

والغذاء الجید المالئم لحالتھ مع ضمان الخدمات الطبیة المساعدة من التحالیل الطبیة 
وتوفیر للمریض سبل الراحة وحسن معاملة النسق الطبي لھ ) تحالیل مخبریة واألشعة(
.ستعادة صحتھ إتساعده على ل
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الكفاءة الفنیة وتعني المھارات والقدرات " ھي : ین جودة الخدمة الصحیة لدى الممرض
: تجاه المریض والذي یتسم إضافة إلى ذلك بـ إالفنیة لألداء الفعلي الصحیح للممرض 

.رغبة الممرض في تقدیم الخدمة الصحیة -

.ستقبال الجید للمریض اإل-

.اللطف واللباقة في المعاملة مع المریض ومرافقیھ -

.ت المریض وتلبیتھا في ساعتھا معرفة حاجا-

.ضمان الطمأنینة واألمان للمریض -

. كسب ثقة المریض -

.حسن المظھر -

جزء ال یتجزأ من نظام " نھ  أعلى OMSمنظمة الصحة العالمیة تعرفھ: المستشفى 
صحي متكامل من مھامھ تأمین خدمات صحیة شاملة للمجتمع من الناحیتین جتماعي وإ

العالجیة والوقائیة ، ویشمل عیادات خارجیة یستطیع إیصال خدمات خدماتھا للعائلة في 
نھ أیضا مركز لتدریب الكوادر الصحیة وإلجراء البحوث الطبیة أموقعھا الطبیعي كما 

.1جتماعیةواإل

حة العالمیة ):الفرنسیةب( منظمة الصّ organisation mondiale de la santé)لألمم حدة من عدة وكاالت تابعةھي وا
، وتدیر السیدةسویسرا،جنیفومقرھا الحالي في.1948أبریل7وقد أنشئت في. متخصصة في مجال الصحةالمتحدة

.المنظمةمارغریت تشان

.23ص،لنشراسنةبدون،الیازوريدار:عمان،المستشفیاتإدارة،البكريیاسرتامر-1
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:مشابھةالدراساتال: سابعا 

: الدراسات العربیة -

"عبد اللطیف مصلح عایض : دراسة
"التكنولوجیا في تطبیق إدارة الجودة الشاملة فیھ

.2013، 11، العدد 06الجامعي، مجلة الكترونیة نصف سنویة تصدر بعمان، المجلد 

.جامعة العلوم والتكنولوجیا الیمنیة : مكان الدراسة * 

 * :

في المستشفى ؟

: منھجیة الدراسة* 

.عتمد الباحث في ھذه الدراسة على المنھج الوصفي التحلیلي إ: المنھج-

: الفرضیات -

یوجد دور كبیر للقیادة اإلداریة في مستشفى جامعة العلوم و التكنولوجیا في دعم إدارة -
.الجودة الشاملة فیھ مقاسا بالمتوسط الحسابي و النسبة المئویة 

-
.العلوم  و التكنولوجیا مقاسا بالمتوسط الحسابي و النسبة المئویة 

-
.دعم تطبیق إدارة الجودة الشاملة ، و مستوى تطبیقھا في المستشفى

: األدوات-

.القیادة اإلداریة ، في حین یتضمن الجزء الثالث على تطیق إدارة  الجودة الشاملة
مجت: عینة الدراسة-

.مھنیة  العاملة في المستشفى طبقیة لتشمل بذلك مختلف الفئات السوسیو

: تقییم الدراسة

.المتطلبات و على ھذا النسق سارت الدراسة  

إ ج ش و نرى أن ھذه الدراسة تمكنت من تحدید أھمیة القیادة اإلداریة ودعم تطبیق
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: ختالفأوجھ التشابھ و اإل

ش  القیادة اإلداریة في دعم تطبیق إ جدورفي ھذه الدراسة صیغت اإلشكالیة كالتالي،

.في حین في دراستنا صیغت عالقة الحوافز بالجودة 

نحن تناولنا الحوافز في حین صاحب الدراسة تناول ف،یختلفقلأي المتغیر المست
.القیادة اإلداریة 

نحن تناولنا الممرضین كمجتمع للدراسة في حین تناول الباحث كل : عینة الدراسة
.ختالف مھنھم كمجتمع للدراسة إالعمال ب

قتراحنا نموذج إ ج ش كمنھج لتسییر أن إھذه الدراسة من إستفدناد و ق
.المستشفیات بالجزائر 

: الدراسات المحلیة 

"  تطبیق إدارة الجودة الشاملة في المؤسسات الصحیة" كحیلة نبیلة : دراسة - 01
.2009رسالة ماجستیر ، جامعة منتوري ، قسنطینة ، الجزائر ، 

.ستشفائیة محمد الصدیق بن یحیى بجیجل سسة العمومیة اإلالمؤ: مكان الدراسة

: صیاغة اإلشكالیة

محمد اإلستشفائیةما مدى إمكانیة تطبیق إدارة الجودة الشاملة في المؤسسة 
ر ممارسي مھنة التمریض بھا  ؟ظالصدیق بن یحیى بجیجل من جھة ن

: منھجیة الدراسة 

المنھج الوصفي: المنھج

:الفرضیات  

محمد الصدیق بن اإلستشفائیةیدرك ممارسو مھنة التمریض بالمؤسسة العمومیة -
.یحیى بجیجل أن مبادئ إدارة الجودة الشاملة مھمة 

محمد اإلستشفائیةھناك وعي مرتفع لدى ممارسي مھنة التمریض بالمؤسسة العمومیة -
.ودة الشاملة الصدیق بن یحیى بجیجل بالمزایا التي یحققھا تطبیق  إدارة الج

محمد الصدیق بن اإلستشفائیةیدرك ممارسو مھنة التمریض بالمؤسسة العمومیة -
. یحیى بجیجل أن تطبیق إدارة الجودة الشاملة تعترضھ معوقات  
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ال توجد فروق ذات داللة إحصائیة في إدراك ممارسي مھنة التمریض ألھمیة محاور -
محمد الصدیق بن یحیى اإلستشفائیةالعمومیة تطبیق إدارة الجودة الشاملة بالمؤسسة 

.بجیجل 

ستبانھ تتألف من أربعة محاور ، یتمثل إجمع البیانات المیدانیة من خالل : األدوات
إدارةبینما المحور الثاني فیتعلق بمبادئ ،نات الشخصیة  االمحور األول منھا في البی

ات تتعلق بالمزایا التي تحققھا الجودة الشاملة ، و یحتوي المحور الثالث على متغیر
.TQ Mو یتعلق المحور الرابع بمعوقات تطبیق ،TQ Mتطبیق 

.یشمل مجتمع الدراسة جمیع ممارسي مھنة التمریض : عینة الدراسة

لقد قامت ھذه الدراسة على استقصاء الممرضین العاملین بالمؤسسة : تقییم الدراسة
بجیجل حول اإلستشفائیةالعمومیة 

TQ Mمبادئ -

TQ Mمزایا -

TQ Mتطبیق -

یعتمد على متطلبات یأتي على رأسھا قناعة وتبني TQMرى أن منھج حین نفي 
.السابقةالدراسةھذه الفلسفة من طرف اإلدارة العلیا كما رأینا ذلك مع 

: ختالفأوجھ التشابھ و اإل

رسي مھنة لقد قامت دراستنا على عینة مشابھة لھذه الدراسة و ھي مما
.التمریض و لكن في المؤسسة العمومیة االستشفائیة بالجلفة 

في دراستنا قمنا باستقصاء ھذه الفئة المھنیة حول نظام الحوافز الذي توفره 
المؤسسة و الذي من خاللھ یمكن معرفة مدى رضا ھذه الفئة عن ھذا النظام ، كما 

تحتوي ضمنیا مؤشرات یمكننا معرفة بعض مؤشرات الجودة  كون بعض الحوافز
الجودة ،و نذكر على سبیل المثال ظروف العمل ، فعندما ال تتوفر الظروف المالئمة 

.تالي تدني مستوى الخدمات الصحیةألداء العمل یعني انھ سیكون خلل في الخدمة و بال

نموذجا ناجحا للرفع TQ Mولكننا و على غرار الدراسة السابقة نرى في نموذج 
.أداء المؤسسة الصحیة ككل من مستوى 
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جودة الخدمات الصحیة في المؤسسات العمومیة " عتیق عائشة : دراسة- 02
، رسالة ماجستیر   "الجزائریة دراسة حالة المؤسسة العمومیة االستشفائیة سعیدة

.2012،جامعة أبو بكر بلقاید ، تلمسان ، الجزائر

: صیاغة اإلشكالیة

صحیة في المؤسسات العمومیة الجزائریة و ما مدى ما واقع جودة الخدمات ال
تأثیرھا على المریض ؟ 

: منھجیة الدراسة 

الوصفي التحلیلي:المنھج 

: الفرضیات 

تؤثر جودة الخدمات الصحیة المقدمة من طرف المؤسسة االستشفائیة لوالیة سعیدة -
.ستجابة یجابیا على رضا المریض من ناحیة بعد اإلإتأثیرا 

.من ناحیة بعد الضمان بة ستجااإل-

.         ستجابة              من ناحیة بعد الملموسة اإل-

.ستجابة              من ناحیة بعد التعاطف اإل-

.ستبانھ إجمع البیانات المیدانیة من خالل :األدوات 

.بالمستشفى مجتمع الدراسة ھو كل مرضى  المقیمین :عینة الدراسة 

ستقصاء المرضى المقیمین بالمستشفى أي إلقد قامت ھذه الدراسة على : تقییم الدراسة
ستقصاء الجمھور الخارجي للمستشفى و القیمین لالستشفاء داخل المستشفى إأنھا قامت ب

و بالتالي یكون قیاس و لم تراعي المرضى المترددین على ھذا خدمات ھذا القطاع ،
و كان من األجدر أن یقاس كل المرضى ، لكي وبھ بعض النقص ،رضا المرضى یش

یتم معرفة الفارق بین الجودة المدركة و المتوقعة ، ولإلشارة فان المرضى غالبا 
.یكونون غیر قادرین على تقییم الخدمات الفنیة و الطبیة و تقدیرھا

ة العمومیة واقع جودة الخدمات في المؤسسات الصحی" عدمان مریزق : دراسة- 03
كلیة ،رسالة دكتوراه " ، دراسة حالة المؤسسات الصحیة بالجزائر العاصمة

.2008،جامعة الجزائر ، الجزائراإلقتصاد ، 
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ستشفائي ثالث مؤسسات صحیة عمومیة ، متمثلة في المركز اإل:مكان الدراسة 
والقطاع " ر دیإعلي آیت"المؤسسة االستشفائیة المتخصصة " مصطفى باشا "الجامعي 

."الرویبة " الصحي بـ 

:صیاغة اإلشكالیة 

ما ھو واقع جودة الخدمات في المؤسسات الصحیة العمومیة بالجزائر العاصمة ؟ 

:منھج الدراسة 

الوصفي التحلیلي:المنھج 

: الفرضیات 

.المریض غیر راضي على الخدمات المقدمة في المؤسسات الصحیة -

.بات التي تواجھ الطاقم الشبھ الطبي في ظروف العمل تتمثل أھم العق-

.جل تقدیم خدمة ذات جودة أق یواجھ األطباء من یشكل نقص الوسائل أھم عائ-

.ستبیانات إجمع البیانات المیدانیة من خالل ثالثة :األدوات 

مجتمع الدراسة في الجمھور الداخلي والخارجي أي تشمل یتمثل :عینة الدراسة 
.ضى والنسق الطبي رفقة الممرضین المر

لقد حاول صاحب ھذه الدراسة اإللمام بجمیع جوانب قصور جودة : تقییم الدراسة
شتملت عینة بحثھ إالخدمات الصحیة المقدمة من طرف بعض المؤسسات الصحیة، وقد 

جمیع الفئات المتفاعلة بین المقدمین والمتلقین ھذه الخدمة، وھذا بغیة الوصول إلى 
إلى حد كبیر بإبراز مواطن فقامن الخلل في المنظومة الصحیة ، وعلى ذلك قد ومك

، لعدم توفر ظروف العمل TQMالخلل في الخدمات المقدمة وصعوبة تطبیق نموذج 
.ووسائل الخدمة الصحیة 
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:ختالف والتشابھ أوجھ اإل

والوسائل والتي لقد ناقشنا بعض ما ناقشتھ ھذه الدراسة ، من خالل ظروف العمل 
.تندرج عندنا تحت المتغیر المستقل الحوافز 

: نختلف معھ -

.في عینة الدراسة -

.أن دراستنا أجریت في مستشفى الجلفة -

.الجودة و الحوافزربطنا دراستنا بین متغیرین-
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: تمھید

والعاملینالمنظمةبینالعالقاتتنمیةإلىالمتقدمةالمنظماتفياإلدارةتھدف
وتنمیةةـالفنیوالتخصصاتالمھاراتذويخاصةبھاالعاملةالقوىاستمرارلضمان

والحصولالجھودمنالمزیدلبذللدیھمالدوافعوإثارةاألفرادلدىواإلبداعادأةـالمب
.ونوعاكماتفعةمرإنتاجیةعلى

تتناسبالتيالحوافزنوعیةفيتفكرأنالمنظمةفعلىذلكعلىوللحصول
المعنویةالمكافآتإلىتلجأوقدكاألجورالمادیةالمكافآتإلىتلجافقد،عاملیھادوافع

ذلك،األنسبالتحفیزيالنظاملتحقیقمتفاوتةبنسبالنوعینبینالجمعیتمقدكما،
األساسیةالمھاماحدیعتبروالفعالیةالكفاءةمنقدربأعلىاألداءاستمرارضمانأن

وأنماطوتصرفاتالدوافعفھمیجبذلكیتحققوحتى،المنظمةفيمسئولألي
،فعالةبطریقةتحفیزھمكیفیةتحدیدوبالتالي،علیھاالتأثیرومداخلالعاملینوسلوك
. المنظمةوأھدافأھدافھمتحقیقعلیھایترتب

:علىالفصلھذافياعتمدناالحوافزموضوعجوانببمختلفاإللماموقصد

.األھمیة–المفھوم : الحوافز -

.أنـواع الــحوافــز-

.الفاعل كحافز في المنظمة-

متطلبات نجاح نظام الحوافز-

.ـــزـوافنظریات الحـ-
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I– ھمیة األومفھومال: الحوافز:

فزالحوامفھوم-1

أليیمكنالبدونھاوالتيالمنظمةفيالعملمقوماتإحدىالحوافزتعتبر
تعبرخاللھامنالتيالطریقةھيفالحوافز،أھدافھاكاملبتحقیقتقومأنمنظمة

الطرقإحدىمنوھي،المتقنوعملھالمتمیزألدائھتقدیرھامدىعنللعاملالمنظمة
وخبرةالمادیةاإلمكانیاتتوافربجانبوذلكاأھدافھتحقیقعلىتساعدھاالتي

.العاملین

محددنظامعملألیھوجودخاللمنإالأھدافھاتحققأنللحوافزیمكنوال
تطبیقفيالمصداقیةوھوأالاألھمیةغایةفيعنصرتوافرمعاألمثلبالشكلإلدارتھا

ألصحابمنحھالیتملحوافزاھذهمثلتقنیینیتموانالمنظمة،داخلالحوافزنظام
.العملقدرعلىیكونأنعلى،العملفيالتمیز

فاعلیتھاومدىالحوافزمستوىمـتقییبعملیةتقومالتيفھيالمتمیزةةـوالمنظم
.بھاالعاملینجمیعألداءالمتمیزالدوريالتقییمخاللمنوذلكللعاملبالنسبة

ومدروسمحددبرنامجأونظاموجودمنةمنظمأیةتخلویكادالانھوالواقع
بشكلینعكسمماللعمللدیھمماأفضلتقدیمعلىالموظفینلیساعدوذلكللحوافز
تحقیقعلىقادرةتكونوبالتاليالمجتمعداخلالمنظمةدورتفعیلعلىایجابي

.ھاـأھداف

حسبكوذلأخرىإلىمنظمةمنیختلفالحوافزنظامباناإلشارةتجدركما
حوافزكونھاعنتختلفالالنھایةفيأنھاغیرالمجتمعداخلمنظمةكلودورطبیعة
أنكماجماعیةوأخرىفردیةحوافز،سلبیةوأخرىایجابیةومعنویةوأخرىمادیة
إلىبھاللوصولالحوافزھذهلتوظیفحدىعلىمنظمةكلتتخذھاطرقعدةھناك

.المنظمةوالفردمنلكلاالستفادةمندرجةأقصى

:الحوافزتعریف-1-1

یمكنالمستعجلأيمتحفزاورایتھالخلفمندفعھ،حفزه:اللغةحیثمنالحوافز
.1األرضفيجلوسھ

قوسویقال،حفزایحفزحفزهسوق،وغیرسوقا،خلفھمنيءالشحثك:الحفز
حفزاالنھاریحفزاللیلو،خلفھنمدفعھأيوحفزهللسھموالدفعالحفزشدید:حفوز

1عجالواإلالحث:والحفز،یسوقھواللیلعلىیحثھ:

122،ص1985الحیاة،مكتبةدارمنشورات:بیروت،الحدیثةاللغویةالموسوعةاللغةمتنمعجم،رضااحمد1
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inciteیحرض2یحثأيincentementنجلیزیةاإل:األجنبیةاللغةفيوجاء
.وأثارحثأيstimulesوبالفرنسیة

productiondestimulantsإلىاإلنتاجحوافزالمعجمفيوترجمت

productionincentives3.

الحوافزمفھومحولاآلراءختلفتأوالتعاریفتعددتفقد: االصطالححیثمنأما-
واإلداریةوالسلوكیةجتماعیةاإلالتناوالتلتعددوكذا،الباحثیننظـروجھاتلتعدد

الوسائل" االجتماعیةالعلومالمصطلحاتمعجمفيعرفتفقد،واالقتصادیةوالنفسیة
وخفضاإلنتاجزیادةعلىوتشجیعھمالعماللحثاإلدارةتستخدمھاالتيةالمختلف
لبعضیتعرضلمالتعریفھذا" المنشأةأھدافوتحقیقخرآبأوبشكلتكالیفھ

التعریفبتجزئةنقومأنرتأیناإولذلكأشكالھاوكأنواعھاالحوافزخصائص
الجوانبكلمنلحوافزاھیةابمنلمحتىأشكالأربعةإلىللحوافزاالصطالحي

.التعریففيوالنقصالقصوربذلكونتفادى

:والفعالیةاألثرحیثمن: الحوافز• 
الفردتدفعالتيالمؤثراتأوالعواملمجموعة" )مرعيمحمدمرعي(یعرفھا

حصولھمقابلفي،األخطاءارتكابعنواالبتعاد،عملھفيالجھوداكبربذلنحو
التيوتطلعاتھمشروعھتحقیق،المتعددةحاجتھوإشباعرغباتھقیقتحیضمنماعلى

4" عملھخالللبلوغھایسعى

كانأيالعاملینتدفعالتيوالمؤثراتالعواملمجموعة" )الجودة(ویعرفھا
العملمستوىلرفعوكفاءةبجدمھامھمتنفیذعلىلإلقبالاكبرجھدبذلنحوموقعھم

.5"ونوعاكما

ص،2008صادر،دار:قاھرةال،4، ج 6ط ،العربلسان،)ورظمنابن(محمد ابن مكرم الدینجمالالفضلأبو1
124.

27ص، 2006ب،دار الكتا:القاھرة:المكافئاتوالحوافزاألعمالمنظماتداود،معمر2
،1982لبنان،مكتبة:تویرب،فرنسي-عربي-انجلیزیة-االجتماعیةالعلوممصطلحاتمعجمبدري،زكىاحمد3

.210ص
المنظمة:القاھرة،العربيوالحكوميالعامقطاعاليفتفعیلھوكیفیةالمعنويفیزالتح،مرعيمحمدمرعي4

2ص،2003،العربیةمیةنللتالعربیة
5ص،2000،اإلداریةللعلومالعربیةلمنظمةا:دمشق،الحوافز،الجودةعادل5
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: النوعحیثمن:حوافزال• 

تسعىالتيوالوسائلاألدواتمجموعةأنھاعلى'")المغربيالفتاحعبد(یعرفھا
ایجابیةجماعیةأوفردیة،معنویةأومادیةكانتسواءبھا،للعاملینلتوفیرھاالمنظمة

الفعالیةوتحقیقناحیةمناإلنسانیةوالرغباتالحاجاتإشباعبھدف،سلبیةأو
.1"المحیطةالبیئیةالظروفبمراعاةوذلك،أخرىناحیةمننشودةالم

العاملینلإلفرادالممنوحةوالمعنویةالمادیةالقیممجموعة'' )الشنوني(ویعرفھا
.2"معینسلوكإلىوتدفعھمحاجةلدیھمتشبعوالتيمعینقطاعفي

:الوسیلةحیثمن: الحوافز•

إلشباعیقودفعللعملفردستمالةإیتمالتيالوسیلةأنھاsexton)(ھیعرف
محفزبینعالقةھوتعریفھمنیتضحكمازفالتحفیالمحفز،أھدافولتحقیقحاجاتھ
.3فاعلبفعلإالالتحفیزیتمالثمومن،ومحفز

المحیطیةالبیئةأوالمجتمعفيیوجدخارجييءش'' )السلميعلى(ویعرفھا
.4" بھایشعرالتيحاجاتھإلشباعوسائلباعتبارھاالفردإلیھاتجذببالشخص

:والنتیجةالھدفحیثمن: الحوافز• 

إدارةتوفرھا)الخ....،عالوة،مكافأة(وسائلأوفرص'' )شاویش(یعرفھا
السعياجلمنالدافعلدیھموتخلقرغباتھمبھملتثیر،العاملیناألفرادأمامالمنظمة

إلشباعوذلك،السلیموالسلوك،المنتجوالعمل،الجھدیقطرعنعلیھاللحصول
.5"إشباعإلىتحتاجوالتيبھاویشعرونیحسونالتيحاجاتھم

الموظفینحثشأنھامنیكونالتيوالعواملالوسائلكل'')المسوي(ویعرفھا
فيوعنایةجھداكبربذلعلىوتشجیعھموإخالصبجدواجباتھمأداءعلىوالعمال

مجالفيالمعدلعنزائدجھدمنفعالیبذلوهماعلىومكافأتھمالواجباتھذهأداء
."والخدماتاإلنتاج

،لبشریةالمواردإدارةوممارساتدراساتفيالحدیثةاالتجاھاتالمغربي،حعبد الفتاالحمیدعبد1
365،ص2009،العصریةالمكتبة:،مصر1ط
420ص،نسد ،العصریةالجامعاتدار:القاھرة،اإلنسانیةوالعالقاتاألفرادادراة،الشنونيصالح2
كلیة العلوم ،دكتوراه،رسالة”البشریةللمواردداءاألتحسینفيالحوافزنظامدور”،مراكشلمینمحمد3

82ص،2012،البلیدةحلب ،دسعدجامعةاالقتصادیة،
.214ص،1985،للنشرغریبمكتب: القاھرة،اإلنتاجیةوالكفاءاتاألفرادإدارة،لسلمياعلى4
2004،المحدالوي،دار،عمان1،طعلیھاالعولمةوتاثیراتالبشریةالمواردادارةشاویش،نجیبمصطفى5

.229،ص
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:الحوافزأھمیة-2

:الفردمستوىعلىالحوافزأھمیة-أ

يءسالالعملأنطالماللتقدیرحاجتھوإشباعالفردینجزهمابقیمةعترافاإل-1
أحیاناوالخصموالتوبیخالتأنیبمنالرادعالجزاءصاحبھینالماسریعا

فیھخلصأوالعملوأتقنالجھدبذللمنبحقعترافاإلیجب.أحیاناوالفصل
التقدمالدوامعلىوالحرصاإلبداعمنیمكنھبماستمراراإلعلىوحثھبتشجیعھ

.والنمو

ردوأفعالھمنتائجعلىالوقوفإلىاألفرادمعظمیسعىالمرتدةالتغذیةأداة-2
أدائھمعنوالبیاناتالمعلوماتمعرفةفيبرغبتھمستجابةإ،تجاھھاالغیرفعل

.ستطالعاإلحبفيلغرائزھموإشباعا،

الماليفالتعویضاألفرادلمعظمكبیرةأھمیةالماليالدعمیمثل: الماليالدعم-3
.ةالمادیحاجتھمإشباعمنالفردیتمكنحتىالعملجوفيكبیرةمكانةیحتل

ورغبتھلحاجتھالحوافزإشباعنتیجةعملھعنالعاملالرضامستوىزیادة-4
العمیلرضاءالمستوىرفعورغباتحاجاتإشباععلىجاھداالعملثمومن

.للمنظمةالخارجي

الكبیراألثرذاتالبارزةالعواملمنالمسؤولیةتحملیعد: المسؤولیةتحمل-5
عناصرمنجوھريعنصرلتزامفاإلافاألھدوتحقیقاألعمالنجازإفي

الفعالوالدورجتماعیةاإلالمكانةعنیبحثونواألفرادالشخصیةتكوین
.المسؤولیةتحملدونواضحةتبدوالمتغیراتوكلھابالفخرواإلحساس

:الجماعاتمستوىعلىالحوافزأھمیة- ب

علىیجبةالجماعأفرادبینفیماالمنافسةوتشجیعالجماعاتحماسإثارة-1
.التحديیحدثھناومنذاتھمإثباتاألفراد

تكاثفإلىالجماعیةالحوافزتودي:والتعاونالمشاركةروحتنمیة-2
المشاركةتسمحكماعلیھاللحصولالمطلوبةالمعاییرلتحقیقالجماعة

وشعورھملتنفیذھاوتفاعلھمبتقبلھمالقراراتتخاذإمنالجماعةإلفراد
.نظرھمووجھاتبارئھماإلدارةقتناعإلباألھمیة
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ذويالجماعیةالحوافزتشجع: الجماعةأفرادبینفیماالمھاراتتنمیة-3
التنمیةفرصمنیزیدممازمالئھمإلىالمھاراتنقلمنالعالیةتالمھارا

.العملأثناءوالتدریب

.المنظمةداخلوالمساواةبالعدالةالعاملینشعور-4

نتماءإووالءمستویاتزیادةوكنتیجة،للمنظمةالعمالنتماءإووالءزیادة-5
.للمنظمةالعمیل

:المنظمةمستوىىعلالحوافزأھمیة-ت

االستجابةفيالحوافزتساھم:والخارجیةالداخلیةالبیئةمتطلباتمعالتكیف-1
جتماعیةواإلقتصادیةاإلالنواحيفيبالمنظمةالمحیطةالضغوطلتأثیر

والوسائلالطرقبتكارإالمنظمةمنیتطلبمارغموالحكومیةجیةوالتكنولو
ستقاللاإلبدورهیستدعيھنا،مكانتھاعلىوالحفاظإنتاجھالتسحینالحدیثة
.والبشریةالمادیةللموارداألمثل

ومنھا: المختلفةالبشریةالمواردوأنشطةالتحفیزنشاطبینوالترابطالتكامل-2
والتعیینواالختبارواالستقطابالوظائفوتحلیلالبشریةللمواردالتخطیط

وتوثر...والترقیاتوالخدماتوالمنافعواألجوراألداءوتقییموالتنمیةوالتدریب
.المنظمةمستوىعلىالمتوقعةالنتائجعلىمجتمعةاألنشطةھذه

االرضمنجوتحقیقفيالحوافزتساھمحتىالمناسبالتنظیميالمناختھیئة-3
والسعيالعامةالمصلحةعلىللحرصیدفعھمممااألفرادلدىالعملعن

.المنظمةأھدافوتحقیقاإلنتاجیةلزیادة

ودورانكالتغیب،التنظیمیةالمشاكلبعضمنالتخلصإلىالحوافزؤديت-4
.إضافیةساعاتوزیادةوالتأخرالعمل

فيمساھمتھابجانبالیةالعالمھاراتذويباألفرادالمنظمةتغذیةفيتساعد-5
.واالبتكاراإلبداعوتشجیع،الموجودةالمحتفظة
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:الدوافعوالحوافزبینالعالقة-3

دوافعإثارةفيتستخدمالتيوالوسائلاألسالیبمنمجموعةھيالحوافز: الحافز-أ
الحاجاتأمامالفرصبإتاحةوذلكوسلوكھشكلھومحتواهتحدیدفيوبالتالي،الفرد
.دوافعھتحركالتي

داخلیةحاجةإشباعبھدفالسلوكوتوجھالنفسداخلتتحركقوىھيالدوافع
.أخرإلىفردمنمتفاوتةشخصیةطبیعةذونھأأو،اإللحاححیثمناألسبقیةتحتل

إلىبالتاليتؤديوالتيالخارجیةأوالداخلیةللمؤثراتیستجیبدائمافاإلنسان
ویحقق،المطلوباإلشباعیحققلمإذلیكفيالدافعمعرفةفإن،وخفضھمستواهرفع

ویشترطلدیھاللعاملیناإلدارةتضعھاالتيالحوافزمعرفةطریقعناإلشباعبالتالي
الحوافزتلكتكونأنبمعنىاألفراح،متطلباتمعمتوافقةتكونأنالحوافزتلكفي

الرفعخاللمننتفانىالعملإلىاألفرادبدفعكوذالوضعھامنأھدافوتحققإیجابیة
:التالیةالمعادلةوفقتتحقق،فاالنجازوصورتھالمنتوجسقفمن

القدرة×الرغبة=اإلنجاز

،والرغبةمعـینمجالفيوالخبرةوالتدریبالتعلیمطریقعنتأتيوالقدرة
اھتمامایولىالحدیثياإلدارالنظامأننجد،ولھذاوالتحفیزالدافعیةطریقعنتأتي

أنشریطةةكامنطاقاتمنعندھمماأقصىاستخراجبغیةاألفرادلتحفیزكبیرا
.عملیةدوافعتتضمنھبماالتحفیزذلكیتوافق

محركاتھيالدوافعكونفي)عویسات(رآهماتقدمممانرىفإننااألخیروفي
إلىتشیروخارجیةعواملتعتبرالتيالحوافزعنتختلفبالتاليوھيللسلوكداخلیة

تتصلمادیةحوافزتكونأنیمكنوالتيللعمل،أدائھمنالفردیتوقعھاالتيالمكافآت
.1معنویةحوافز،أوالمادیةبالمنافع

الحادثاللبسندفعحتىللدافعتعاریفبتقدیمنقوم):Motive، Motif(الدافع-ب
تحركأوتنشط،)شحنةتولد(تشحنداخلیةحالةھو: " الدافعفیتعرفالحافزوبینبینھ

2)"الدافع(ھيالمحركةالداخلیةالقوةھذهأھداف،نحوالسلوكوتوجھوتقود

12ص،2003،ھومةدار:الجزائر،اإلداريوالتطویريالتنظیمالسلوكالعویسات،الدینجمال1
.344ص،2007وائل،دار: عمان،1ط،البشریةالمواردإدارة،البرنوطيفیناسعاد2



اإلطار المفاھیمي والفكري للحوافزثاني   الالفصل

23

ظروففيالسلوكتثیرفكریةأونفسیةأوجسمیةداخلیةحالةأنھاعلى" وتعرف
القوىنممجموعةھي" حسنراویةوتعرفھا1"غایتھاإلىتصلحتىوتواصلھمعینة

.معینةبطریقةللتصرفالفردوتدفعتوجھوالتيالفردداخلالكامنة

:2الدوافعتعریفاتمسلممحمدلخصولقد

.مابفعلللقیاماإلنسانیحركالذيھوالدافعإن-

.ماحركةإنتاجعلىاإلنسانیحثالذيھوالدافعإن-

.النشاطعلىتبعثالتيالداخلیةالقوةیعدالدافعإن-

الفردمقارنةإلىالحاجةیعتبرالدافعفإنخصوصاالعملمجالفيالدافعماأ-
.تحسینھقصداألداءمعاییرمعلنتائجھ

بھیقومالذيالعملوبضرورةبأھمیةشعورإلىالحاجةیمثلالدافعأنكما-
.اإلنسان

ىإلفعالبھسیؤديعملھبأنللشعورالماسةالفردحاجةالدافعأنعلىزیادة-
.العملخاللمنالذاتتحقیقإلىالحاجةتكمنوھناجیدة،مستقبلیةوضعیة

لبقاءالضروریةاألشیاءإلىالحاجةمفھومیشیر):Need، Besoin(الحاجة-ج
تلكإلىالرغباتتشیرحیثبالرغبات،مقابلتھتتمماوعادة،الحیاةقیدعلىاإلنسان
: المفھومھذالكيالضروریات،تلكفھيالحاجاتحیثمنالنفستشتھیھاالتياألشیاء
والرعایةالحبإلىالحاجاتإلىیتداولأصبحإذااتساعا،ازدادالحدیثالعصر

تدرجیةنظرةإلیھینظروأصبحالرضا،إلىوالحاجةوالصحةالتعلیمإلىوالحاجة
كاألكلولویةاألفيتلیھاالتيالحاجةإشباعإلىاإلنسانیمرحاجةتشبعفعندما

تعریفتعریفـلھاتحدیدفياختلفوقد..... العملثمالمسكنثمالملبسثموالشرب
.مطلقةمعاییرضوءعلىتعریفأوسببیةمعاییرضوءعلى

النقصمنحالةھيالحاجة:" ومناسباشامالنراهللحاجةتعریفاوجابرلویاقدم
مننوعاالفردلدىیثیرإشباعھادموعوالنفسيالجسمياالضطرابأوواالفتقار

،2006الھدى،دار: الجزائر،االجتماعيالنفسعلمفيأساسیةمفاھیمالھاشمي،لوكیا،الدینناصرجابر1
.25ص

.52ص،2007،للنشرقرطبة:الجزائر،1ط،العملنفسالعلمفيمدخلمسلم،محمد2
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الشخصیةخصائصمنكثیروتتوقفالحاجةإشباعیتمحتىیزولوالوالضیقالتوتر
.1"إشباعھاومدىالفردحاجاتعلى

علىیدلعاممصطلحأنھاعلى" الرغبةعرفت: )désir،désire(الرغبة-د
التلقائيالنزوع" أنھاىعلأیضاوعرفت،2"بموضوعھواضحالشعورمعاالشتھاء

".متخیلةأومعلومةغایةإلى

تنشأالوالرغبةمعین،شيءأوشخصنحوالمیل"أنھاعلىأیضاعرفتوقد
األشیاءإدراكأوتفكیرمنتنشأبلالحاجة،فيالحالھوكماافتقارأونقصحالةمن

التماستستھدفرغبةالأنحینفيوالتوتراأللمتجنبتستھدفوالحاجةالمرغوبة،
قالفقدیمامدركغیرھوماومنھامدركھومامنھاكثیرأنواعوالرغبة،3"اللذة

التيالرغباتومنعلیھامفقودھيفیمادائمانرغباإلفطارمائدةعلىإنناأفالطون
الغد،عنالكشففيوالرغبةالدنیا،فيالخلودفيالرغبةھياإلنسانلھایطمحدائما

: نذكرالبشربنودائمایحاكیھاالتيالرغباتمنو

Gourmandiseالشراھةصطالحھاإواألكلفيالرغبة-

La luxureالشھوةصطالحھاإوالجیدفيالرغبة-

La cupiditéالطمعصطالحھاإوالمالمنالرغبة- 

L'ambitionالطموحصطالحھاإوالقوةفيالرغبة-

L'orguitفتخاراإلصطالحھاإوليوالتعاالفخرفيالرغبة-

الكائنلنشاطاألصليالحیويالدافعتعنيالتینیةكلمةوھي: Instinct)(الغریزة-ه
بالنسبةواحدةأينوعیةبأنھاأوالالغریزةوتوصفلحاجاتھوإشباعالبقائھحفظاالحین
أنھاثالثاتجربةالعنومستقلةفطریةبأنھاوثانیاواحد،جنسمنالنوعأفرادلجمیع
.4تحققھالذيالغرضتجھلعمیاء

.29ص،مرجع سابق،لوكیاالھاشمي،جابرالدیننصر1
.44ص،2003،العربیةاللغةمعجم: سوریا،1ج،التربیةالنفسعلممعجم،الجائيكمالمرھف2
26ص،مرجع سابقلوكیا،شمياالھ،جابرالدیننصر3
.220ص،بقسامرجعبدوي،زكيأحمد4
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الحيالكائنیحملنفسيفطرياستعداد"أنھاعلى)ماكدوغال(عرفھاوقد
".إدراكھعندخاصبانفعالویشعرحسیاإدراكایدركھمعینمثیرإلىاالنتباهعلى

: إلىالغرائزماكدوغالصنفوقد

....التملكوغریزةم،الطعاعنالبحثكغریزة: فردیةغرائز-

.1الجنسیةكالغرائز: اجتماعیةغرائز-

.30ص،سابقمرجعلوكیا،لھاشميا،جابرالدیننصر1
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II -الحوافزأنواع

:إلىالمستفیدونأوالعالقةذاتاألطرافحیثمنالحوافزوقسمت-1

علىالحفاظاجلمنالجماعیةالحوافزاألسلوبیستخدم:  الجماعیةالحوافز-1-1
أعضائھبینالصراععنواالبتعادوالتفاھمالتناسقممیزاتھمنلذياالفریقروح
:إلىالنوعھذاویھدف،الجیداألداءإلىیؤديوھذا

.بینھمالروابطوتقویةالعاملینبینالتعاونوتعزیزالفریقروحتشجیع-ا

.الجماعياألداءبتقییمتقومفإنھاالفردياألداءمعرفةالمنظمةعلىیصعبعندما- ب

أعضاءبینالتناقضإلىكثیرةأحیانفيیؤديوالذيالتنافسروحإبعاد-ج
.الواحدالفریق

كانأوالجماعةأفراداحدتباطأفإذا،الجمیعبمساھمةأفضلأداءتحقیق-د
إلىجموعةالمستدفعھولذلك،المجموعةأداءعلىیؤثرفانھجیدغیرأداؤه

.1أداءهتحسین

.اإلدارةمنرسميغیرالتنظیمتقریب-ه

بعضتخاذلأواالتكالظاھرةتفشيالتحفیزمنالنوعھذاعلىیالحظولكن
یؤديقداألمروھذا،الجماعیةالمكافأةعلىویتحصلونالعملفياألفراد
تحقیقاجلمنلإلدارةیمكنولذلك،التخاذلإلىالعملفيیتفانونبالذین

والمعااألسلوبینتستعملأنواحدآنفيالفریقوروحاالیجابيالفرديالتنافس
2واحدأسلوبعلىتقتصر

لحوافز: الحوافز-1-2 تمدالتيا اعةالفردأداءعلىتع لجم ا
األداءأنأنأو

.3والمكافأة

:ھماشرطینتوفرفیجب،عتھانجاالفردیةالحوافزتحقیقولكي

144ص،2011، األمةراد: الجزائر،1ط، البشریةالمواردإدارة، حاروشالدیننور-1
277ص،2009، وائلدار: عمان،4ط، اإلدارةمبادئ، القریوتيقاسممحمد-2
واألداءوالتطویرالبشریةالتنمیةمدونة, "الوظیفيباألداءقتھوعالالحافز" ،الكردياحمد-3

kordy.blogspo1.com.ahmed22 -4 -201321:00الساعةعلىh
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النوعيومستواهالكمياألداءمعدلعلىمتوقفةمشروطةالحوافزتكونأن-أ
.الحافزحجملذلكتبعایزدادوجیداعالیااإلنتاجكانفكلما

فإذاإشباعھابضرورةالموظفیشعرمعینةحاجةإشباعإلىالحوافزتؤديأن-ب
التحفیزیةقدرتھیفقدفانھاألفرادلدىوالرغبةالحاجاتإشباعالحافزیستطعلم

.منعدمةشبھالعائدوتكون

یجابياالالتنافسزیادةشانھاومن،للجماعةولیسللفردموجھةالفردیةفالحوافز
الحوافزتؤثروقد،أفضلأداءإلىوالوصولاكبرإنتاجلتحقیقسعیاالعاملینبین

تؤديقدكما،اإلدارةعملیةجوھرتمثلالتيالفریقروحعلىسلبیاالفردیة
اإلنتاجیةبالعملیةیضرقدمماالمستویاتكافةفيالعالقاتتوترإلىبینھمالمنافسة

1العملمنبدلالصراعرویكث

:إلىأثرھاحیثمنالحوافزوتقسم-2

عنالعمالبحفزایجابيتجاهإفيالمستخدمةتلكوھي: یجابیةاإلالحوافز-1- 2
والخدماتالمزایابزیادةوذلك،معینةبأعمالللقیامتشجیعھمطریق

.حاجاتھمإشباعقصدالمغریة

باستخدامواألداءالحافزبینالرابطتقویةفيملموساثرلھاالیجابيفالحافز
االستمرارإلىبالضرورةیؤديوجیدامتمیزاانجازالعاملیحققعندماالحافز

عندماومؤثرةفعالةتكونالحوافروھذه،األداءفياالنجازمنمزیدتحقیقفي
.المطلوببالتصرفالعاملقیامفورتستخدم

:2ینبغيفعالتأثیرذاتاالیجابیةالحوافزولتكون

دونالسلیمللعملالمالئمالجوتھیئأنتستطیعالتيالوسائلعنالبحث-أ
.إحباطأومعوقات

العملودقةاالنجاز،فيالسرعةعلىالعمالتشجعالتيالوسائلعنالبحث-ب
.دافاألھتحققالتيبالصورةوأدائھ

277ص، سابقرجع م، يالقیرویتقاسمحمدم-1
28ص،1982،الجامعیةالمطبوعاتوانید: الجزائر،الصناعةفياإلنتاجحوافز،بیوميصالح-2
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: السلبیةالحوافز-2-2

خاللمنالعاملینسلوكفيالتأثیرإلىوتسعىسلبياتجاهفيالمستخدمةتلكھي
حیثوالئقصحیحھوبمایقومونتجعلھمحتىوھذاوالتخویفوالردعالعقاب
منمصكالخمادیةجزاءاتشكلیأخذالذيالتأدیبيالعملخاللمنذلكیكون
المھملالعاملإدراجأوالترقیةمنالحرمانأوالعالوةمنوالحرماناألجر

.اإلدارةنفسفيالعاملینعلىتنشرخاصةقائمةفيوالمقصر

حوافزعتبارھاإبالعاملینعلىتفرضالتيالعقوباتأوالجزاءاتھذهأن
ھذافيعلیناویتوجب،يالتأدیبالنظامیسمىامظنیتضمنھاأنالبدسلبیة
.العقوباتنظاموأنواعھمةأولمفھومعرضاتقدمأنالمقام

: العقوباتنظامتعریف- 2-1- 2

اجلمنوتطبقتتخذالتيواإلجراءاتاألعمالمنمجموعة" )يعقیلوصفي(یعرفھا
وتوجیھبھاالعملسیروضبط،المنظماتداخلالعملمكانفيوالحقوقالنظامحفظ

المنظمةیخدممطلوبباتجاهالرسميالدوامأثناءالعالمینوتصرفاتالسلوكیات
.1"بھایعملمنكلومصلحة

التيالمخالفاتیتضمنالسلبیةالحوافزنظامأوالعقوباتنظام" )شاویش(ویعرفھا
قوباتالععلىینصكما،ألعمالھمتأدیتھمخاللارتكابھاعدمالعاملینعلىیجب
2" المخالفاتھذهمنآیایرتكبالذيالعاملعلىتفرضالتي

أمرالمنظمةفيالسلبیةالحوافزنظاموجودإن: السلبیةالحوافزنظامأھمیة-2-2-2
:ذلكمنوالغرضتأدیبينظاموفیھاإالمنظمةتوجدالإذ،ضروري

االستمراروعدمالعاملینعلىلمفروضةااألساسیةالواجباتأداءضرورةإلىالتنبیھ-
.الخطأفي

العقوباتبتعددالعاملیتأثرالحتىاألداءومستوىالسلوكتحسینإلىالتنبیھ-
.والمعنویةالمادیةاالیجابیةبالحوافزالتمتععلیھیعوققدمما،علیھالمفروضة

.العملسیرتنظیم-

2005،وائلدار:عمان،1ط، استراتیجيبعدالمعاصرةالبشریةالمواردإدارة،عقیليوصفيعمر-1
213ص،سابقمرجع،شاویشنجیبمصطفى-2
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قبلمنواالستھتارواإلساءةالھدرمنالمنظمةممتلكاتعلىالمحافظةضمان-
.العاملین

:   الحقوقحفظ-

.العاملینعلىالمنظمةحقوق-

.بعضبعضھمعلىالعاملینحقوق-

.الرؤساءعلىالمرؤوسینوحقوقالمرؤوسینعلىالرؤساءحقوق-

خاللمنوالرعبالخوفیسودھامنظمةالبانیعنيالالسلبیةالحوافزنظامووجود
منالنوعھذااستخدامیجببل،العاملینبحقتفرضالتيوالجزاءاتالعقوبات
.حدوثھتكرارأوالمعیبالسلوكحدوثمنعبھدفالحوافز

أقسامأربعةإلىوالعقوباتالجزاءاتتقسم: العقوباتأوالجزاءاتأنواع-2-2-3
:رئیسیة

والشيء،الشفھيواإلنذارالنظرلفتأوالتأنیبفيتتمثل: معنویةاتجزاء-أ
إلىالمباشرالرئیسمنشفاھةتوجھإنھاالجزاءاتمنالنوعھذافيالمشترك

.المخالفالعامل

السابقالبندفيإلیھاالمشارالجزاءاتوضعفيوتتمثل: كتابیةجزاءات-ب
عناإلنذاریصلوقد،مخالفةعنكتابيإنذارمثاللعمالاإلىفیوجھبھكتابة

.تعویضأومكافأةدونبالفصلاإلنذارحدإلىالمخالفةتكرار

ھذاأنباعتبارراتبھأوالعاملاجرمنجزءاقتطاعفيوتتمثل: مالیةجزاءات- ج
.اارتكبھالتيالمخالفةعنللعاملعقوبةالحسمأواالقتطاع

أوأخرقسمإلىالنقلأومحددةلمدةالعملعنالوقففيوتتمثل: أدبیةجزاءات-د
أواستحقاقھاموعدتأجیلأوالعالوةمنالحرمانأوالدرجةخفضأوالراتبخفض
.المنظمةمنالفصل
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:السلبیةالحوافزتطبیقعندمراعاتھایجبالتياالعتبارات-2-2-4

والعقليالنفسيتكوینھموسلوكیاتھمفيیختلفونالبشرأناإلدارةءعلمایرى
یمكنالمنوھناكاالیجابیةالحوافزأسلوبباستخداموتشجیعھحفزهیمكنمنفھناك
أسلوبباستخدامعملھألداءودفعھتصرفاتھضبطیجببلالطریقذلكعنحفزه

أنإالإلیھإنذارتوجیھیتمكأنأوالشھريراتبھمنیخصمكأن،السلبیةالحوافز
:1ھياعتباراتعدةإلىتخضعأنیجبالحفزأسالیبمنالنوعھذامثلاستخدام

العاملمعاقبةیجوزفال،العاملارتكبھالذيالخطألحجمالسلبيالحافزیكونأن-أ 
. بسیطاخطأارتكابھلمجردكبیربشكل

ینبغيفال، واحداسلبيحافزمنبأكثرواحداخطأعنالعاملمعاقبةیجوزال- ب 
.ذاتھالخطأعننفسھالوقتفيراتبھمنالخصموماخطأعنإنذاراالعاملإعطاء

فعالاثرلھیكونحتىالخطأحدوثوقتللعاملالسلبيالحافزإعطاءیتمأن- ج 
.زمالئھوعلىعلیھ

وعدمالسلبیةالحوافزمنالنوعھذااستخدامعندللمسؤولینضوابطوضعیجب- د 
منالمتوخاةالنتائججاءإالاألسباب،ألتفھالستخدامھاالكاملةالحریةمنحھم

.اجلھمنوضعتالذيالھدفتحققالاستخدامھا

:معنویةوحوافزمادیةحوافزإلىالحافزحیثمنوقسمت-3

: المادیةالحوافز-3-1

لماليالطابعذوالحافزھوالماديالحافز تقومالتيقتصادياإلأوالنقديأوا
.والمسكنوالملبسالمأكلمناألساسیةاإلنسانحاجاتبإشباع

اشرةاإلنسانيالسلوكفيتؤثرالتيالحوافزأنواعأھممنالمادیةالحوافزوتعتبر مب
.2لھيقودافعفھي

وإحساسوالفوریةبالسرعةوتتمیزالحوافزأنواعأقدممنالمادیةالحوافزوتعتبر
فيیقوللذالھاكبرىأھمیة)لیافیتھارولد(أعطىفقدمباشرةبالنتیجةالفرد
ھذهإن: المعنویةللروحتكونأكثراألھمیةنأبیرونالذینعنرداالشأنھذا

مھمةالنقودلكنللعاملبالنسبةمھمانوالتقدیرالمكانةأنصحیحمضللة،النتائج
.122ص،2004للنشر،حامددار:،عمان1ط،البشریةالمواردإدارة، صالحفالحمحمد1
.209ص،2005،الشروقدار،عمان،البشریةالمورادادراة،شاویشنجیبمصطفى-2
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فھياالقتصادیة،الناحیةمنمھمةبھاھيالتياألسبابلنفسالنفسیةالناحیةمن
.1والخدماتالسلعلتبادلعاموأساسرمزیةمادة

مؤسسةإلىمؤسسةمنصورھاتختلفوالتيالحوافزھذهأشكالتتعدد
.واألرباحوالبدالتوالمكافئاتوالعالواتاألجرك،مباشرةمادیةحوافز: فھناك

،القروض،المواصالتاإلسكان،الھدیةمثلمباشرةغیرالمادیةالحوافز
.االجتماعيالضماناإلعانات

كونھللعملالرئیسیةالحوافزمنالنقديأوالماليالحافزأنإلىنشیرأنویجب
توفیرإلىباإلضافةوالتعلیمللصحةضرورينھاكماالحیاةضروراتیشبع

المالویتمثل،كبیرحدإلىالمالعلىیعتمداالجتماعيوالمركزالحیاةكمالیات
عملمنبھیقوممماالفردیتقاضاهالذياألجرفيللعاملبالنسبةاألساسفي

علیھتقومالذياألساسلقاعدةواالصلباألساساألجورتعتبر: األجور:اوال 
الطرفینتربطالتيالحلقة،وھياألفرادلدخلاألساسيوالمصدر،أوالالمنظمة
عمالھناككانلمااألجورولوال،للمنظمةواإلنتاجیةالمعادلةوتكمل

كلمااألفرادجھودمنبذلمامعمتوافقاجورياألالكمتعاظموكلماوموظفین
بالمنظمةاإلنتاجأوالخدمةعجلةزادت

:األجورمفھوم-1

ھذاونوجز،اآلنعلیھھوماإلىوصلحتىالقرونعبراألجورمفھومتطورلقد
.2التالیةالمراحلفيالتطور

فياستمرارهبھدفالعبدحیاةإلدامةوھذاطعاماالعبداجریعطي: الرقنظام* 
.أجرهسعرولیسالعبدسعرمفھومسادوقد،اإلنتاج

یتمثلوأجرھمSERFاألرضرقیقطبقةالمرحلةھذهفيظھر: اإلقطاعينظام*  
لھمویوفرمنھاواالستفادةبفالحتھایقومون،المالكلدىارضقطعةمنحھمفي

بإذنإالخرینآمالكإلىبالتنقللھمیسمحوالوالغاراتالغزومنالحمایةالمالك
.المالكأواألمیرمن

.34ص،2002، للنشرمجد: بیروت،واإلدارةالسلوكیة،رضوانشفیق-1
،271ص،صن ،سد،للنشرغریبدار:القاھرة،الصناعياالجتماععلم،الحسنمحمدالباسطعبد-2

272.
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ووسائلأدواتیمتلكونوالذینالحرفیونظھرالمرحلةھذهوفي: الحرفییننظام*  
ثموصنعھاالالزمةالخاماتبشراءالحرفیونویقوم،بھایعملونالتياإلنتاج
یكنلمنھأإالسابقینالالنظامیینمنأكثرالحریةفيللحرفيالنظامھذاوأتاحبیعھا
.الحرفةشیخموافقةبعدإالمعملھمغادرةللصانعیسمح

منكبیرةأعدادإلىبحاجةالصناعةأصبحتحیث: الحدیثالمصنعنظام* 
العملصاحبیعدولم،البشريالعمللتقدیركوسیلةاألجورعرفت،العاملین

یتحكمالالقانونیةالناحیةمنوأصبح،فقطاآلالتمتلكیأصبحوإنماالبشریمتلك
أصبحكما،األجرلھمقابالویدفععلیھیتعاقدالذيبالقدرإالالعاملجھدفي

العملصاحبلدىیعملأوالیعملأنفيحراأیضاالقانونیةالناحیةمنالعامل
.المعروضألجروقبولھتعاقدالفيرغبتھمعیتفقالذيبالقدرإال

الرأسماليمنظورمناألجرتعریفنقدمالبدایةفي: األجرتعریف-1-2
1واالشتراكي

العاملعلیھیحصلالذيالثمن: " بأنھ)الرأسماليالنظام(فياألجریعرف-
أوبدنیاالجھدھذاأكانسواء،اإلنتاجعملیةفيجھودمنیبذلھمانظیر
السوقیحددهاألجرأنووتشترىتباعسلعةالعملالرأسمالیونویعتبر" عقلیا

.

المجتمعإنتاجفيالعاملیننصیب" بأنھ)االشتراكيالنظام(فياألجرویعرف-
ًكمااإلنتاجیةالعملیةفيمنھمكلمشاركةقدرعلىنقدیاتعبیراعنھامعبرا
الملكیةتسودحیثسلعةلیسالعملباناالتجاهھذاأصحابعتبروی" ًونوعا
مستوىرفعاجلمنالعملفيالجمیعیتعاونوحیث،اإلنتاجلوسائلالعامة
ینظرولذاللمجتمع،والخدماتالسلعتوفیرطریقعنبأسرهالمجتمعمعیشة

.القوميالدخلمنالعمالحصةأنھاعلىلألجور

فيالعملصاحبلدىالعاملیستحقھماھواألجر" )الباقيعبدصالح(ویعرفھا-
تعرضھماإطاروفي،بینھمایتمالذيالتفاقوفقابھیكلفماتنفیذمقابل

.2"العملوصاحبالعاملبینللعالقةالمنظمةالتشریعات

.100صن ،سد،للنشرالعربيالفكردار:القاھرة،المھنيتماعاالجعلم، زیدانالرزاقعبد-1
.334ص،2000،للنشرالجامعیةالدار:مصر،البشریةالمواردإدارة، الباقيعبدالدینصالح-2
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قانونوحدد،دیدهوتحاألجرتعریفالعمالیةالتشریعاتمنالكثیروتحاول-
سیماالالعملعالقاتبقانونوالمتعلق90/11بالقانونالصادرالجزائرفيالعمل
ویتقاضى،المؤديالعملمقابلاجرفيالحقللعامل" تنصوالتيمنھ80المادة

وذلكاألجرشرحإلىالمشرعلیواصل" العملونتائجیتناسبدخالأومرتبابموجبھ
:یليماالقانونھذاوحسبمرتبعبارةمنیفھم" 81المادةفي

.المستخدمةالھیئةفيالمھنيالتصنیفعنالناجماألساسياألجر-

ضرورةبحكماإلضافیةالساعاتمقابلأوالعاملقدمیةأبحكمالمدفوعةالتعویضات-
العملفیھبما،إللزاميواالمضروالعملألتناوبيالعملالسیماالخاصةالعمل
.المنطقةوعالوةاللیلي

1ونتائجھالعملبإنتاجیةالمرتبطةالعالوات-

لخصائصببعضاألجریربطالقانونھذافي بطةا مرت ل كمكملةباألجرا
إلىإضافة،خاصجغرافيمكانلكلأنیفیدوالذيالمنطقة
.اإلنتاجيوالكیفبالكمبطیرتأخرتكمیلي

:2باألجرالمرتبطةوالمصطلحاتالمفاھیمأھمإلىنشیربأناإلشارةوتجدر

الغالبفيشھریایصرفماوھوالموظفعلیھیحصلماوھو: المرتب-

انھإالأسبوعیاأویومیایصرفماوھوالموظفعلیھیحصلماوھو: األجر-
.الفردیشغلھاالتيالوظیفیةالقیمةمقابلھوكلیھماوانینمترادفاللفظینأصبح

الذياألجرھوإياالستقطاعاتخصمبعداألجرعنعبارةھو: األجرصافي
.المختلفةوالتأمیناتالضرائبفياالستقطاعاتوتتمثل،یدهفيالفردیستلمھ

أيخصمقبلعملھمقابلجراألمنالفردیستحقھماھو: األجرإجمالي
. استقطاعات

العملبعالقاتالمتضمن 90/11الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة ، وزارة العمل ، مرسوم رقم -1
.1990افریل21، الصادرة بتاریخ 01،العدد الرسمیةالجریدة

االحور, العزبزعبدابو, البشریةالمواردرةاالدالعربيمنتدى-2
- www.hrdisussion.com /hr 13658 html 10.07.2013 a 17h:30
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: األجورأھمیة-1-3

األفرادمعظملدخلالرئیسيالمصدرألجورتعتبر: لألفراداألجورأھمیة-أ-1-3
تامینعلىوقدرتھرفاھیتھمومستوى،لمعیشتھماألساسيالمصدروھي،العاملین
،أسرتھوألفرادلنفسھیوفرھاأنالفردیعیستطالتيالمالیةواحتیاجاتھمخدماتھم

علىاألجوروتؤثر،األفرادومؤھالتوقدراتلمھاراتالعامالتقدیراألجرویعد
منیحققھبماالمجتمعاتبعضفيالفردمنزلةتقاسحیثاالجتماعیةالفردمكانة

تشجعقدعالیةأجورعلىالحصولإمكانیةفانذلكعلىعالوة،مالیةمكاسب
العملفيومساھمتھالشخصیةمؤھالتھتحسینطریقعنكفاءتھزیادةعلىالعامل

.األجورفيالمتاحةاإلمكانیاتھذهمنلالستفادة

،للمنظمةبالنسبةكبیرةأھمیةاألجورتمثل: للمنظمةبالنسبةاألجورأھمیة-ب-1-3
منتختلفالعملتكلفةنسبةأنإالاإلنتاجتكلفةمنھاماجزءاتمثلاألجورالنذلك

العنصرعلىاعتمادھاومدىنشاطھاطبیعةحسبأخرىمنظمةإلىمنظمة
أكثرالتكنولوجیااستعمالعلىتعتمدمنظماتفھناك،التشغیلعملیاتفيالبشري

علىأساسادتعتممنظماتفھناكوالعكسالبشريالمورداستعمالعلىمنھا
.البشريالعنصر

یجبوالتيالمنظماتبعضعلىعبئاألجورمعدلارتفاعیعتبرذلكوعلى
إلىتضطرأوالربحھامشمنالتقلیلأوالمنتوججودةخاللمنذلكتعوضأن

.العاملینعددوفيأرصدتھاوبعضأصولھافيتقلیص

یساعدالذياألجوربرنامجعلىالحفاظحاولتأنالمنظمةمصلحةفمنولذلك
مناسبعائددفعمنیتمكنحتىالمنتوججودةخاللمنالمبیعاتمضاعفةعلى

لھموتدفعدائمةعملفرصللعاملینتوفیروأیضااستثماراتھمعلىللمساھمین
.مناسبةأجور

للقوةالجوھريالمصدرألجوراتمثل: للمجتمعبالنسبةاألجورأھمیة-ج-1-3
المجتمعفيالقطاعاتلكلاالنتعاشإلىالسوقیمیلاألجورارتفعتوكلماالشرائیة

تعتبرإذ،األفرادخیلمداعلىمناسبةضرائببفرضللدولةیمكنكما،
تشفیاتالمسبناءمنالدولةذلكیمكنوبالتالي،للخزینةالمواردأھماحدلضرائب

والمعیشيالمستوىوتحسیناالقتصادنموفيیساھمالمداخیلفارتفاع،والمدارس
....والسكنوالمواصالتوالعالجالطبیةالرعایةبتوفیرالصحي
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:األجورأنواع-1-4

دوريبشكلثابتجزءمنالنقدياألجریتكون: النقدياألجر-أ
لعملبظروففيیرتبطمتحركوجزء لمبذولا املجانبمنا لع .ا

أواألسبوعأوأوالساعةعنالثابتاألجر: الثابتالجانب-ب
،فينظامأو

نظمةثمالعم م ال ب
لعمالأما،األسبوعنھایةفيأویومیامستحقاتھملھملتدفع مافعادةا

.شھركلنھایةلھمالدفعیتم

منیتشكلأنیجبإذالثابتاألجربتنظیمتقومالدولةباننشیرأنویبقى
:ثالثةعناصر

كافةعلىالمطبقلألجراألدنىالحدوھو: المضمونالوطنياألدنىاألجر* 
المعیشيالمستوىاالعتباربعینتأخذحیث،والنشاطاتوالقطاعاتالعمال
.االستھالكیةالموادبتزایدألدنىاألجرویتزایدوالمجتمعللعمال

بالنقطةتسمىالنقاطمنمجموعةعملمنصبلكلیمنح: األساسياألجر*
النقاطبزیادةالعاملاجرویزدادالمناصبجمیعفيواحدةوتكوناالستداللیة
التأھیلدرجةمنبالمنصبالمرتبطةالعواملمعتتوافقوالزیادةاالستداللیة
....والجھدوالمسؤولیة

بطةالملحقةالثابتةالتعویضات*  لمرت لمنصبوا لمنصبترتبط: با منوعةمجمبا
منھایذكرالعملطبیعةتفرضھاوالتيالتعویضات

.والخبرةقدمیةاألتعویض-

.الخطرأوالضررتعویض-

.المنطقةتعویض-

.العائلیةالمنح-

:المتحركاألجر-ج

:ذلكأمثلةمنإضافیةمبالغالثابتاألجرعلىعالوةلعمالھاالمنظماتتدفع

المنتوجأوالخدمةمنالمطلوبلتحقیقنتیجةللعاملعطيیالذيالتشجیعياألجر-
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.العاملیحققھاوالتيالمبتكرةأوالخالقةباألعمالترتبطالتيالتشجیعیةالمكافآت-

أوطبیعةتفرضالتياإلضافیةللساعاتمقابلللعاملتدفعالتياإلضافیةاألجور-
.المطلوبةالساعاتددععنزیادةعملھفيالعاملبقاءالعاملظروف

العملبطبیعةمرتبطةمعینةأعباءلتحملنتیجةللعاملتدفعالتيالبدالت-

علىإرباحلتحقیقنتیجةسنویاللعمالالمنظمةتدفعھاقدالتياإلرباح-
المنظمةمستوى

سطكقالنقديدخلھمنجزءالعاملدخلمنیستقطع: الشھریةاالستقطاعات-د 
.الغیابنتیجةاالستقطاعاتوكذلكاالجتماعیةالتأمینات

:عالوات مادیة أخرى :ثانیا

مینأ: -1
،

.                                                              1رك
                                                               .

تتمثلاجیةاالزدوھذهالمزدوجاالجتماعيالتضامنأساسعلىاالجتماعيالتامینیقوم
مختلففيّمنفي

االداءات
)BILLANCHARD" (االجتماعي
:التالیة

.التامینفياإلجباریة–اإللزامعنصر-

.التامینتكالیفمنلجزءالحكومةتحمل-

."المؤمنبدورالحكومةقیام-

المادیةالحمایةتوفیرإلىیھدفالدولةمنإجباريتامینكل" انھعلىأیضاوتعرف
كأخطارتحملھاقدرتھمفيلیسلإلخطارتعرضھمحالةفيللمجتمعالضعیفةللطبقات

.326ص،سابقمرجع،الباقيعبدصالح-1
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سنوصولھمأوالبطالةأوالمبكرالوفاةأوالعجزالعملحوادثأوالمرض
:المخاطرمنالعدیداالجتماعيالضمانویغطى1"الشیخوخة

عائلتھوألفرادللموظفوالعالجیةالوقائیةالطبیةالعنایةبتقدیموذلك: المرض*
.كفالتھتحتوالذین

راحةفترةمنواالستفادةالوالدةوبعدوأثناءقبلالطبیةالعنایةبتقدیم: األمومة*
.أشھربثالث

الفعليالتعویضبینالفرقیساويوالخدمةنھایةتعویضمعمبلغیدفع: العجز*
مننوعین،وھناكخدمةعنیستحقالذيوالتعویضخدماتھعنللمضمونالمستحق

:العجز

التوقیفتاریخیليوالذياألولالیوممنابتداءالتعویضیكون: المؤقتالعجز

یستفید) كليأوجزئي( دائمعجزالجرحشفاءبعدظھرإذا: الدائمالعجز
االستشاريالطبیبیشخصھاالتيالعجزلخطورةمناسبةمنحةمنالمؤمن

االجتماعيالضمانلصندوق

سببانكوإذاالموظفوفاةحالةفيالدفننفقاتلقاءمادیةمساعدةبتقدیم: الوفاة*
مرة12تعادلالتيالوفاةرأسمالمنالحقوقذويیستفیدفانھحادثالموظفوفاة
.الوفاةتاریخمنبتداءإشھریةمنحةوتصرفاألخیرالشھرياألجرمبلغ

أطفاللھیكنلمإذاالمتوفىمنصباجرمن%75بنسبةللزوجةالمنحةتصرف-

.واحدطفللمتوفىلكانذا% 30الزوجلفائدة% 50نسبة-

.بینھمیقسمالحقوقلذوي% 40الزوجلفائدة% 50نسبة-

.الحقوقذويبینالمنحةیقسمالزوجوجودعدمحالةوفي-

تقدمالتيالخدماتمنمجموعةتكالیفالمنظمةتتحمل:  العینیةالمزایا-2
:للعاملین

یوسفجامعة، ماجستیررسالة, "الوطنياالقتصادحركیةعلىاالجتماعيالضماننظاماثر", عیاشدرار-1
.39ص، 2005، الجزائر، خدةبن
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:والمكافآتالعالوات-2-1

یتقاضونھالذيالمباشرالتعویضمنجزءللعاملینتدفعالتيةالدوریالزیاداتتمثل
كلللفردیدفعنقديمبلغعنعبارةوالعالوة. للمنظمةیقدمونھاالتيمساھمتھملقاء
حققإذاعادةالعالوةوتدفعاألساسيأجرهأوراتبھعلىزیادةمحددةزمنیةفترة
:1التالیینالشرطینالفرد

أدائھمستوىعنالنظروبغضعملھأووظیفتھفيوالكفاءةاألداءمنینمعمستوى* 
عنمستقلةوحدةوھيالعالوةفیھاتستحقزمنیةفترةفكلالماضیةالسنواتفي

.السابقةالفترات

أكثرأوأشھرستةتكونقدالتيالعالوةلمنحالمحددةالدوریةالزمنیةالمدةمضي* 

ستةأوثالثكلعادةدوریاالمنظماتتمنحھانقدیةعالوةھي: دودیةالمرعالوة-أ
وجودةالمتمیزأدائھمونظیر،عاملیھایبذلوھاالتيالمجھوداتنظیركحافزأشھر

.المنظمةوازدھار،العمیلرضاإلىیؤديوالذي،منتجاتھم

بمنحتقومخدماتيوأإنتاجينشاطھانوعكانمھماالمنظماتكلأناإلشارةوتجدر
االقتصاديالقطاعففي،أخرإلىقطاعمنتختلفالتقییمطریقةوتبقى،العالوةھذه

للمراسیمفیخضعالعمومیةالوظیفةقطاعأما،الجماعیةاالتفاقیاتإلىتخضع
.حدىعلىقطاعلكلالمنظمة

ذاتھبحدللفردلیسالجماعيالمردودعالوةتدفع: 2الجماعيالمردودعالوة
علىبناءوذلك،مستقلعملفریقأووحدةیشكلونأفرادلمجموعةبل

.الجماعيجھودھم

لمردودعالوةوتستعمل،وبفاعلیةمنھممطلوبھوماأداءفيوالتزامھموسلوكھم ا

،زادمنافي
روح،روح

لوبةاجلمنللتعاونوتدفعھمالعاملینبینالجماعیة مط ل بماا
.المنظمةوصالحصالحھم

.516،517ص،ص، سابقمرجع، عقیليوصفيعمر-1
570ص،سابقمرجعال-2
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-مكافئةللعاملالعالوة:1ال
أداء

:العاملبھایلتزمالتيالمعاییرمنمجموعة

.المنجزالعملوكمیةنوعیة- 

.المنظمةداخلالفردتصرفات- 

)والتعلیماتبالقواعدااللتزام( اإلداريلسلمااحترام- 

.العملفياالنضباط- 

.العملمكانعلىالمحافظة- 

.للعملالدائمالحضور- 

عالوات مادیة غیر مباشرة:ثالثا 

: واإلجازاتالعطلحوافز-أ

علىیحصلالعاملنكومادیةوتعني،فیھالعملیتمالوقتعنمادیةمزایاوھي
خاللھایستحقانھالمنظمةترىألسبابولكن،فیھالعملیتمالوقتخاللأجره
لمكانالفردفیھینتقلوالذيالراحةوقتأنالمنظماتترىوعادة،األجرھذا
،عنھالفردتعویضویجبللعملضروريأمر...) والقھوةالشايلتناولآخر

والغسیلوالنظافةللعملاالستعداد،ووقتالغذاءوقتإلىتبریرالنفسویمتد
.المالبسوتغییر

تحیدفيالمنظماتتختلفوقدسنویةإجازةأفرادھاتعطيأنالمنظماتوتمیل
حسبتختلفوقد،قدمیةواأل،التنظیميالمستوىبحسبتختلفقدكمامدتھا

یتملمالتياإلجازاتترحیلإمكانیةفيتختلفدقكما،للدولالعملتشریعات
.2قادمةسنواتإلىعلیھاالحصول

مادیاالعطلةتعویضتمنعالجزائرفيالعملتشریعاتأننشیرأنیجبانھإال
.ذلكعلىتعویضھویتممؤسسةفيإجازتھوقتالعاملیعملكأنوذلك

279ص،2009،وائلدار:عمان،4ط، االدراةمبادئ،ریوتيالقیقاسممحمد-1
376ص،2007،الجامعیةالدار:مصر،البشریةالمواردإدارة،ماھراحمد-2
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نظماتتدفع م أوال
ومنأخرىإلىمنظمةمنتختلفمعینةزمنیةحدودضمنولكن،الصحیة

.لذلكالمنظمةالحكومیةالقوانینحسب،ألخربلد

:االجتماعیةالخدمات-ب 

فيالخدماتتعتبر
عن

الصحةفيخدماتفي
الطابعذات

منالأو
أوتحسینوبالتاليالمنظمةمعلدیھاالنتماءمشاعرتنمیةوالمعنویةالروح

.1الوظیفيمردودة

:النقلخدمات-ج

نظماتتقوم م وأوال
بالنسبة،لإلداراتیالعمال

نظماتبعضمناستخداملمجموع م ال
.التالیةالظروف

.العامالنقلخطوطعنوبعیدةنائیةمناطقفيتعملألنھا-ا

أوالكفایةشكالتممنالعامالنقلخدماتتعانيحیث،المدنمراكزفي- ب
.النامیةالدوللبعضبالنسبةكما،العاملینأجوربمستوىمقارنةمكلفةلكونھا

العملقوانینتفعلھماوھوالخدماتھذهتوفیرالعملقوانینتفرضعندما- ج
.النامیةالدولبعضفي

لعملوصولتضمنأنھاھوالخدمةلھذهوالمبرر اسبةفيل لمن ا
علىاالنتقالصعوباتعلیھمتخففكونھاالخدمةھذهالعاملونیثمنكما

غالبالذلكاالنتقالفيمنیقیدالمنظمةبخدماتالتزامھمأنمنالرغم
منخفضةذويما أواالال

.سیارةتكالیفتحمل

209ص،.2008،الرایةدار:عمان،1ط،البشریةللمواردالحدیثةاإلدارة،الولیدیزیدبشار-1
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ماغالبا،اإلداریةللقیاداتالمجانيالنقللخدماتبالنسبةأما،1خاصة
أخذ باستخدامالمسؤولبتصرفوضعشكلت

.العملألغراضفقطولیسخاصةإلغراضاألخرىالخدمة

المبرر ،المسئولو
لخدمةھذهفتصبح،للمنظمةرمزایعتبر نظمةمكانةعنمؤشراا لم ا

لخدمةتوفیرمدىفيالمنظماتوتختلف األعلىفقد،ا
.الثالثحتىأولثانياالمستوىلقیاداتتوفرھاقدأو

فمثالالجدیدالموظفوقدومسفرتكالیفتغطیةالنقلخدماتتشملأنویمكن
أودولةمنإلیھاینتقلجدیدموظفسفرتكالیفبتحملالمنظماتبعضتقوم

.أمتعتھنقلأجوروأحیاناوأسرتھسفرهتكالیففتعطي،أخرىمدینة

للعاملین،المالبسبتوفیرالمنظماتبعضتقوم:  2العملمالبسمخصصات-د
ھذهتقدیمتستدعىالتيالظروفوتختلف،للعملالضروریةالمالبسخاصة
كانتإذاخاصةلعمالھاالمنظمةتوفرھافقد،المستھدفةالعمالیةوالفئاتالخدمة
ألغراضالمالبسبعضتوفیرتفرضالعملقوانینأكثربل،بلباسھاتطالبھم
بتصامیمالمالبستكونأنالضروريمنیكونفقدذلكتتطلبوحیث،السالمة

للحرائقبسھاالتعرضمنوتحمي،خطرةبأجھزةتتعلقالأنتضمنمعینة
غیرھاأوالزیوتمعیتعامللكونھلالتساخالعاملمالبسیعرضالعملالنأو

رسمیالباسیستلزمعملھمكانإذاالمالبسللعاملینتوفرأنالمنظمةتحتاجكما
.والممرضینواألطباءوالعسكریینللشرطةبالنسبةھوكماخاص

جداكبیرةبمبالغمالبسمخصصاتأوالمالبستوفیرالمنظمةتحتاجقدكذلك
ھوكماوالتجدداألناقةبالغبمظھردائمایظھروانأتریدھمالذینللعاملین
لتغطیةرواتبھمتكفيفال،المنظمةباسموالناطقینوالممثلینللمذیعینبالنسبة
بمنحالمنظمةتقوملذلك،عملھمیتطلبھاالتيوالتسریحاتالمالبستكالیف
.التكالیفھذهلتغطیةمالیةمخصصاتعاملیھا

بأسعارأومجانیةغذائیةوجبةبتوفیرالمنظماتبعضتقوم: غذائیةوجبات- ھـ
حیثالنامیةالدولفيحالتینفيالخدمةھذهاستخدامویشیع،للعاملینرمزیة

،الدنیاالمستویاتفيبالعمالالخدمةوتنحصر،متدنيللعاملینالصحيالمستوى

206،207ص،ص،سابقمرجع،ولیدیزیدبشار-1
208ص،سابقالمرجعال-2
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األقلعلىواحدةصحیةغذائیةوجبةتوفیرتفرضالعملقوانینمنالكثیروھناك
،والعمالءللزبائنطعاموجباتاعتیادیاتقدمالتيالمنظماتبعضوھناك،الیومفي

.والفنادقوالمطاعمللمستشفیاتبالنسبةھوكما،أیضاللعاملینذلكفتوسع

لخدمة نظمةإا م ال
مجموعذلكیكونوقد،مجانیةأووبسیطة،رمزیةبأسعارغالبالعاملیھ ل

. الموظفینلكبارومطعمالعاملینمطعم،مطعممنألكثرالمنظمةتقیمقدأو

نظماتفيالشائعةالخدمةوھذه لم لعمالمنعددتوجدالتيا ا
نظمةفتفضلالغداءفترةتحدیدتقتضيطویلةالعملساعات لم لعمالأنا فيا

.                                                        1الخدمةھذهلھموتوفرعملھممقر

أحیاناو،نوعیةھدایابتقدیمالمنظماتبعضتقوم: األعیادفيعینیةھدایا- و
المنظماتبعضإنبل،المھمةاألعیادبعضفي،راتبمنجزءأوراتب

،بالعیداالحتفالمنوأسرھمالعاملینلتمكینأنشطةاألعیادھذهخاللأیضاتقیم
علیھمالعیدأعباءمنتخففوبذلكثابتاتقلیداذلكتجعلكما

حدأالمنظمةداخلالسائدةالمادیةالظروفتعتبر:  یةالمادالعمالظروف: رابعا
المنظمةتقومذلكوعلى،البشریةالمواردعملتثبطأوتشجعالتيالتغیراتأھم

الحوادثومسبباتمصادرإزالةأوالسیطرةاجلمنمتخصصةبرامجبتصمیم
تأدیةأثناءالبشریةواردالمبھاتصابأنیمكنالتي،المحتملةواألمراض

والنفسیةالمناخیةالظروفعنأواألعمالھذهطبیعةعنوالناتجة،أعمالھا
المخاطرھذهلتفاديوذلكالكفیلةالحمایةسبلتوفیرعلىملتع،بھاالمحیطة
علىأوالعملمكانفيالبشریةالمواردوصحةسالمةعلىالسلبیةوأثارھا

وعدمالمواردألداءسلیمةعملبیئةوإیجاد،اآلثارھذهمنالتخفیفألقلا
.األخطارإلىتعرضھا

ضغط،،النظافةاإلضاءة،التھویةعلىالعملمكانفيالمادیةالظروفوتشمل
.2الراحةفترات،العملساعات،عددالصحیحالعملمساحاتالعمل

یقوملھاسلیمنظامتصمیمیتطلبالجیدةاإلضاءةتوفیر: لجیدةااإلضاءةتوفیر-1
فھناكاإلعمال،مننوعلكلالالزمةاإلضاءةمقداریدرسونمتخصصونخبراءبھ

الدقیقةكاألعمالمعینةمساحاتعلىومركزةشدیدةإضاءةإلىتحتاجأعمال
210ص،سابقمرجع،ولیدیزیدبشار-1
590-588ص-ص، سابقمرجع، عقیليوصفيعمر2
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منالعینینویحميواإلنتاجالعمللىعالمقدرةمنیزیدالجیدةاإلضاءة،فنظام
.والضعفاإلرھاق

فيالمناسبةالحرارةدرجةتوفیرأھمیةتبرز: مناسبةحرارةدرجةتوفیر-2
حرارةعملھاطبیعةعنینشأالتيالصناعاتفيخاصوبشكلالعملمكان
.عالیة

ھذهمثلفيشتاءاالباردةوالبلداناصیفالحارةالبلدانفياألھمیةھذهوتبرز
وبالتالي،العملمكانفيالحرارةدرجةتلطیفوسائلتوفیرمنالبدالظروف

األمراضمنالعاملینلحامیةالمركزیةالتدفئةوالمركزيالتبریدأصبحفقد
.الحرارةدرجةانخفاضأوارتفاععلىالناشئة

نوعیةكانتومھمایعملإنسانكلأنفیھشكالمما: عملالساعاتتنظیم-3
فتراتإلىبحاجةفھو) عضلیاأوذھنیاأكانسواء( یمارسھالذيالعملوطبیعة
فاإلرھاق،نشاطھولیجددلیرتاح،الرسمیةالعملساعاتخاللالعملعنتوقف

أنطبیاثبتفقد،محتملةوإصاباتوادثلحالفردیعرضانالعملفيوالتعب
اإلصابةإلىتؤديالمستمرةالعملضغوطنتیجةوالعصبيالذھنياإلرھاق
یقالوما،المتقدمةالدولفيالمدیرینمنالعدیدضحیتھمایذھبصدریةبذبحات

یعرضيالعضلفاإلجھادالعضلیةاألعمالعنأیضایقالالذھنیةاألعمالعن
لذلك،األرجلدوالي،الظھرآالم،مثلمتعددةفسیولوجیةأضرارإلىصاحبھ
الالزمةالراحةفتراتعددویحددالمنظمةفياألعمالطبیعةتدرسأنینصح
وتوفیرالعاملینحمایةاجلمنلذلكوعملكلطبیعةحسبالزمنیةومدتھا
.لھمالسالمةعنصر

منوخالیانظیفاالعملمكانیكونعندما: العملمكانونظافةترتیب-4
بحریةتسمحجیدةمساحاتوتوجد،اإلنتاجیةالعملیاتمخلفاتمنأواألوساخ
ذلككلومرتبةمریحةوالمكاتب،زاھیةبألوانمطلیةوالجدران،الحركة
زیادةفيالنھایةفيیؤثرممانفیھومرتاحةلللعممنفتحةالفردنفسیةیجعل

بعضمناإلصاباتمننفسھالوقتفيویحمیھ،فیھوالرغبةالعملعلىمقدرتھ
الحروقمنالعملحوادثومن،اإلنتاجمخلفاتعنتنتجالتياألمراض
.ترتیبھوعدمالمكانضیقعنأیضاتنتجالتيلخا...والجروح
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للحدتخفیضھاجلأمنالعالیةالضوضاءدرجةمعالتعاملیتم: الضجیجمعالجة-5
باستخدام،األعصابتوتروعدمالسمعحاسةعلىوالمحافظة،بھالمسموح
:التاليالوسائل

صواتاأتصدرالتياآلالتعزل.

للصوتوعازلةماصةموادستخدامإ.

والضجیجیتوافقلماالمبانيتصمیم.

التشغیلومراكزاإلنتاجخطوطعناإلدارةمكاتبعزل.

انتشارمصادراحدھوالعملمكانفيالھواءتلوثإن: الداخليالھواءتنقیة-6
تجاوزھاومنعالداخليالھواءتلوثدرجةمنوللتخفیف،المعدیةاألمراضمنعدد
:ینصحبھاالمسموحللحد

زمنیةلفترةالداخليالھواءدیدتج.

خارجإلىوغیرھاالسامةواألبخرةالفاسدالھواءلشفطفنیةأجھزةتركیب
.العملمكان

التھویةفتحاتمناإلكثار.

مستمربشكلالھواءلتنقیةمصفاةفیھاالكترونیةأجھزةتركیب.

التدخینمكافحة.

األخرىالعملیاتعنعالیةتلوثدرجةتحدثالتيالعملیاتعزل.

: الفنیةالصیانةأعمالكفاءةرفع-7

التيوالمعداتالتجھیزاتصیانةفيمتخصصینفنیینخبراءاستخدام
.المنظمةتستخدمھا

التجھیزاتوسالمةجاھزیةمنللتأكدومستمرةدوریةبصیانةالقیام.

منللتأكدوجودھاحالةفيوالغازاءالكھربتمدیداتعلىالمستمرالكشف
.سالمتھا
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یستخدمھامنعلىخطراتشكلأصبحتالتيالقدیمةاآلالتاستبدال.

والضجیجالھواءتلوثلدرجةالمستمرالقیاسإجراء.

: الالزمةلحمایةاومعداتأدواتاستخدام-8

تلقائيبشكلتعملالكترونیةالحرائقإطفاءأجھزةاستخدام.

إضاءةعنھایصدرالتياألعمالفيكاألقنعةالواقیةاأللبسةاستخدام
كراسي،الكیمیائیةلألعمالاإلنشائیة،الكماماتاألعمالرأسخوذةشدیدة

.الطویلالجلوستستدعيالتيلألعمالوصحیةمریحة

فترةبعدإالتظھرالالمھنیةاألمراض: الدوریةالطبیةالفحوصاتإجراء-9
عنالناتجةلمسبباتھاوالمستمرالدائمالتعرضوبسببتراكميوبشكلزمنیة
تكوناألمراضھذهأنوبما،المنظمةفيالكلیةالعملبیئةأونفسھالعمل

فياكتشافھاعلىالعملمنالبدإذا،حیاتھفياإلنسانصحةوتھددخطیرة
إخضاعخاللمنذلكویكونعلیھاالسیطرةمنللتمكن،األولیةمراحلھا
عنالمبكرالكشفجلأمن،دوریةطبیةفحوصاتإلىالبشریةالموارد
.المھنیةاألمراضعلىالسیطرةوبالتالياكتشافھساعةمعھوالتعاملالمرض

نظمة:  دریببرامج-10 م برامجبوضعال
بضرورةالوعي،ووسائلأدواتاستخدامكیفیة

.1والحمایةاألمنوتعلیماتبقواعد

: المعنویةالحوافز-3-2

اوعامالإالالأنإ
املمنكبیرةمجموعةضمن لعو املكفاءةالتيا لع احدا لو عتبارإل،ا

لحجاتبعضمتعدداإلنسانحاجات األخروالبعضتشبعا
حترامإعنأنوالوطبیعتھبفطرتھاجتماعياإلنسانالنوذلك

.                                              اآلخرینتقدیرو

لعمالأنمن الا
اخلاالحتراممدىفيتمثلأخرىنواحيیفضلونبلاألجور د

590، صمرجع سابقعمر وصفي عقیلي ، 1
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تتمثل فيو
.معھا

أووالنفسیةاالجتماعیةإلنسانحاجاتتشبعالتيالحوافزھيالمعنویةوالحوافز
والتقدیرواالحترامالترقیةوفرصاالجتماعیةالحوافز: الحوافزھذهومن،الذاتیة

.1بانجازاتھمواالعترافبأھمیتھماألفرادإشعارأو

أشكالمنفیھاالعاملینإلىالمؤسسةإدارةتقدمھماالمعنویةلحوافزاوتشمل
مثلشخصیاتھمفياإلنسانيالجانبتخاطبالتيالمختلفةوالتكریمالتقدیر

والترقیاتاالجتماعیةوالنشاطاتالترفیھیةوالخدماتالقراراتاتخاذفيالمشاركة
عنتمیزھمالتيالمتعددةالتكریموأشكالوالھدایاھنيالموالتدریبالوظیفیة
.غیرھم

2العملجوفيالنواحيتلكالمعنویةبالحوافزیقصد: " )السلميعلى(ویعرفھا

العواملتلكھي،أيوالذاتیةاالجتماعیةاألفرادلحاجاتاإلشباعتوفرالتي
حاجةإشباععلىتساعدأنھاحیثملللعوتدعوھماألفرادتجذبالتي

.3معینةذاتیةأوجتماعیةإ

:                                                                                    الترقیة:اوال 
ذاتوظیفةأوعملمنالشخصنقلھيالترقیةوتعني: الترقیةتعریف-1

فيأعلىوموقعاكبرمسؤولیةذاتأخرىوظیفةأوعملإلىمحددةمسؤولیة
.4"الوظیفياإلداريسلم

مركزإلىالحاليالوظیفيمركزهمنالعاملأوالموظفنقل" بأنھاأیضاوتعرف
.5"والمسؤولیاتالسلطاتحیثمنأعلىجدید

علىالترقیاتتنطويإذالوظیفیةاالمتیازاتفيزیادةعادةالترقیةوتصاحب
.والنفوذالسلطةومجالالمسؤولیةودرجةواألعمالطبیعةفيتغییر

.الجدیدةللوظیفةوالمعنویةالمالیةواالمتیازاتاألجروزیادة

234ص،2006،المجدالويدار:عمان،1ط،البشریةالمواردادراة، الموسويسنان-1
31ص،سابقمرجع،المرعيمحمدمحمد-2
315ص،مرجع سابق،السلميعلى-3
205ص،سابقمرجع،الموسويسنان-4
ص،2002،الحدیثالكتبعالم:عمان،1ط،البشریةالمواردادراة،صالححرحوش،سالمسعیدمؤید-5

234
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الوجھعلىلمسؤولیاتھموتحملھمجباتھمبوقیامھمعلىالعاملینمكافأةھيوالترقیة
واالستمرارالجھدمضاعفةعلىالعاملینمنالمتفوقینوتشجیع،فیھالمرغوب

ماإذاوالترقیاتلھاوإخالصھموالئھمعلىوكذلك،المنظمةخدمةفي
فزاحاللفردفھيمعاوالمنظمةللفردمشتركةمصالحستحققإدارتھاأحسنت

المادياإلشباعمنالمزیدلھوتحققرضاءهومستویاتمعنویاتھمنترفع
فھيللمنظمةبالنسبةأما،والعطاءالبذلمنمزیدإلىتدفعھثمومنواالجتماعي

اإلنتاجیةمنبمزیدعلیھایعودالذياألمرالعاملینلجھودمنھاتقدیراتعني
.         والوالء

:                                                                              1الترقیةأسالیب-2
:منھانذكرالموظفینلترقیةأسالیبعدةالمنظماتتستخدم

فيتعطى: األ-أ
وظفالشاغرةعلىاأل لم التيتلكمنأطولفترةفيقضىالذيل

األسلوبإلسنادتقدمالتيالحججومنزمالءهقضاھا
علىكمافيبسیطوھووالتحیز،المحاباةعناالبتعاد

تمالموعدالمنظمةفي،البقاء لعملتركعندالح ،ا
المنظمةفيالعملدورانیقلوبالتالي

لكفاءة-ب الجدارةا الكفاءة: و
الجدارة ضوءعلىو
ارنةوأعبائھاتطلباتھاومالوظیفة األفرادالتيوالقدراتمق

لوبةوالقدراتالمؤھالتیمتلكالذيوالمرشح،المرشحون مط ل الذيا
.الترقیة

لكفاءةاألدمجعلى-ج ا األسلوب: و
الكفاءةا(  كلمنلالستفادة) و

.السلبیةاألموروتجاوز

أنمنالبد،إذاللمنظمةالتنظیميالبناءلطبیعةمالءمةأكثراألسلوبھذاویعتبر
،المنظمةفياإلداریةالمستویاتمعتتناسبوبنسبقدمیةاألمعالكفاءةتتكامل

.فیھاالوظائفومحتوىطبیعةعكسیوبما

225،226صص،،سابقمرجعال-1
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:تدریب ال:ثانیا

:التدریبتعریف-1

كبیربشكلمؤثرنشاطأنھعلىالرائدةالمنظماتفيالتدریبيالنشاطإلىینظر
بینھوالربطبھاإلھتمامیجبثمومنالریادةفياستمرارھالمدىمحددونجاحھافي 
.1المنظمةوأھدافوخططتستراتیجیاإوبین

تغییرخاللھامنیتمالتيالمنظمةالعملیةبأنھالتدریب"البعضویعرف
بینالتوافقعملیةتحسینأجلمنالعاملینللموظفینوالدافعیةوالمعارفالسلوكیات
2"الوظیفةمتطلباتوبینالموظفوقدراتخصائص

ةالمنظمبواسطةتصمیمھایتمالتيالمخططةالجھودبأنھ" البعضویعرفھ
یمارسھاالتيبالوظائفالمتعلقةواالتجاھاتوالمھاراتالمعارفتعلمعملیةلتسییر

" والتنظیمیةوالجماعیةالفردیةالمستویاتعلىاألداءوتطویرتنمیةبھدف،العاملون
.الثالثةالعناصرتحدیدیمكنناومنھ

عملیاتإلىیحتاجفھووبالتاليالمنظمةقبلمنمخططةجھودالتدریب-أ
العملیاتمنوغیرھاالقراراتواتخاذالبدائلمختلفومراعاةوتشغیلتحلیل

.المعروفةالتخطیطیة

بوظائفالمتعلقةوالمھاراتالمعارفتعلمعملیاتعلىیشتملالتدریبب ـ
مباشرةبصورةالمرتبطةوالمھاراتالمعارفتلكبوضوحتحددأنویجب: معینة

الشكلينشاطمجردالتدریبیصبحالحتىتنمیتھاأجلمنلتدریباتمالتيبالوظیفة
.أھدافھیحقق

أنیجبولذاالمنظمةأھدافویحققالعاملینأداءتنمیةإلىیھدفالتدریبج ـ 
األداءنوعتحدیدیتمثمومن،ومعروفةمحددةوغایاتھاالمنظمةأھدافتكون

یتمكنالذيالتدریبيالنشاطنمطتحدیدیتمثمواألھدافالغایاتتلكلتحقیقالمطلوب
.3المنشوداألداءتحقیقمن

:ومزایاهالتدریبفوائد-2

2008،العشريمطبعة:مصر،طد.الصحیةالمنظماتإدارةفيالحدیثةاالتجاھات،محمدسیدالربجاد1
201،ص 

202، ص المرجع السابق2
185، ص مرجع سابق،الحمیدعبدالمغربيالفتاحعبد3
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:للمنظماتالتدریبفوائدأ

:1للمنظماتوالمزایاالفوائدمنالعدیدتحقیقعلىالتدریبیعمل

المھاراتتدعیمجانبإلىالوظیفةعنوالمعلوماتالمعارفزیادة-
.التنظیمیةالمستویاتكلفي

.بالمنظمةالعملقوةلدىالتعاملأخالقیاتدعم-
.التنظیمیةواألھدافاألعراضعلىللتعرفاألفرادمساعدة-
عنإیجابيوانطباعذھنیةصورةتكوینإلىالتوصلفيالمساھمة-

.المنظمة

.ینالعامللدىالتنظیمیةواألصالةالثقةعناصرتكوین-
.والمرؤوسینالرؤساءبیناإلنسانیةالروابطوتعمیقتنمیة-
شتىفيالمستقبلیةالتدریبیةاالحتیاجاتعنبالمعلوماتاإلمداد-

.المشكالتمنقدرأكبربحلھاوتمتعالمنظمةمجاالت

.التنظیميالتطویرتحقیقفيالمساھمة-
.مكانتھاعلىاظوالحفالمنظمةتجاهبالمسؤولیةاإلحساستنمیة-
.التنظیميااللتزاموبناءاألفرادبینوتوثیقھاالعملعالقاتتدعیم-
.التغییربعملیاتلإلقتناعالعاملینمساعدة-

:والعاملینلألفرادالتدریبفوائد-ب

الطرقتباعإوأفضلبصورةالقراراتالتخاذاألفرادمساعدة-
.المعوقاتعلىوالتغلبالمشكالتلحلالعلمیة

والشعورلإلنجازالدافعتنمیةفيوالتنمیةالتدریبعملیاتتساھم-
. .بالمنظمةالعاملینلدىبالمسؤولیة

كالصراعحساسةموضوعاتوتحلیلالذاتتحقیقفيالمساعدة-
.واإلحباطوالتوتروالضغوط

یادةالقعنمعارفھموزیادةلتدعیمبالمعلوماتاألفرادإھداء-
.األطرافبكافةاإلتصالومھارات

.األفرادلدىبالتقدیروالشعورالوظیفيالرضامستویاتزیادة-
191، ص المرجع السابق1
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.التعلیمیةالتدریبیةاألفرادحاجاتإشباع-
المستقبلیةوتوجیھاتھمقدراتھموإثباتذاتھموتحقیقالمدربینتنمیة-

.جدیدةاتومسؤولیمھاملتقبللدیھماالستعدادوتنمیة

:اإلنسانیةالعالقاتلتدعیمالتدریبفوائد-ج

معالتعامللدعمالفعالةالشخصیةوالقیمالتعاملأخالقیاتتنمیة-
بینفیماالداخلیةاالتصاالتتنمیةووالمرؤوسینوالرؤساءالزمالء

.واألفرادالمجموعات

تاحةإمعدلةعابصورةبالمعلوماتاألطرافمختلفدادـإم-
.منھالالستفادةراتااإلدلجمیعالفرص

یتولونالذینوالعاملینالجددللموظفینبالنسبةالتوجیھفعالیةتحقیق-
.الترقیةأوالنقلنتیجةأكبرومسؤولیاتجدیدةمھام

الجیدالمناخوتنمیةالمجموعاتوالتحامتماسكدعمعلىالعمل-
.والتعاونلنموواللتعلم

العاملیننظروجھةمنالمنظمةنحواالیجابیةاالتجاھاتتدعیم-
.التنظیمياالنتماءمستویاتوتنمیة

لالعترافمن: العاملینبجھودعترافاإل:ثالثا
أمثلةومنلعملافيإضافیةجھودلبذللھممھماحافزاذلكویعتبرونبجھودھم
.التحفیزياألسلوبلھذاالممكنةالتطبیقات

ابعا كتابيوالشكررسالةوتعرف: والشكررسائل:ر
اإلطراءرسالةخدمةأوبعمل

.الرسمیةلواجباتلالعادیةالمتطبباتیتجاوزعملعنكتابي

استجمامإجازاتإعطاءأواحتفاالتكعملأخرىمعنویةحوافزالمنظمةتقدموقد
فوعة منتختلفأخرىأشكالأوأوإعطاءأواألجرمد
.أخرىدولةإلىدولةومنمنظمةإلىمنظمة
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الحوافزأنواعیوضح) 02:( الشكل
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واألسلوباألثراإلمكاناتالجزاءطبیعةالمستھدفةالفئةالنوع

مباشرةالمعنویة
سریعة

مباشرةغیر
مؤجلة

سلبیةایجابیة

بدیلةأساسیةجماعیةفردیة

الحوافز

المادیة
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:1والمعنويالماديالمتالزمالتحفیزـ4

وتعویضاتأجور( مادیةحوافزتقدیمیشمل: المتالزمالتحفیزمفھوم–4-1
العاملیناألشخاصدفعبھدف) وتقدیریةتكریمیةأشكال( معنویةوحوافز) ومزایا

.المؤسسةأھدافتحقیقسبیلفيالجھودلبذل

المادیةالتحفیزأعمالدمجعلىالمختصونیجمع: المتالزمالتحفیزشروط-4-2
ھدفأنطالما،منھاالمرجوةاألھدافلتحقیقمناسبةبطریقةوتفعیلھاوالمعنویة

.أعمالھمعنالعاملیناألشخاصرضاإلىبالوصولیتمثلالنھایةفيالحوافز

األشخاصلدىوأسبابھاالستیاءمصادرإزالةإلىالمادیةالحوافزتقودعموما
رضاتحقیقإلىالمعنویةالحوافزتقودحینفي،ذكرھاسبقولقدالعاملین
.المعنویةالحوافزفيذكرناھاقدأیضاوھيعملھعنالعاملالشخص

: یليماوتشملالمتالزمالتحفیزأشكالتتعدد:المتالزمالتحفیزأشكال-4-3

المتمیزالسلوكأوواالنجازاألداءعلىالمالیةالمكافآت.

أوماديمقابلباختبارمنھااالستفادةالعاملالشخصعلىتسھلنقاطأوقسائم
.لرغباتھتبعامعنوي

مأجورةإجازات

والمعنويالماديالتعویضبینتجمعسلعیةحوافز.

34،35ص،ص،سابقمرجع،مرعيمحمد-1
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Ш -1المنظمةفيكحافزالفاعل  :

فيوالمشاركةالتدخلعلىالقدرةلھالذيالفردذلكھوالمنظمةفيالفاعل
یكتشفھابرھاناتمرتبطوھوجماعةأوفرداالفاعلیكونوقد،مامشكلة

تحریكبھیستطیعوالتأثیرالنفوذأشكالمنشكلعندهفاعلأيالنوذلكویتبناھا
فانالفاعلعندضعیفالرھانكانفان،التنظیمفيضائعةموارداستعمالأو

،مھمةغیراألھدافأنأوكبیرةأھدافوالكبیرتحریكلھیكونالالفاعل
لصالحالعمالحینئذیكونجماعیةأومھمةالرھاناتكانتذافاوبالعكس
والبقاءطریقتسلكأنتریدالتيالمنظماتعلىیتوجبولذلك،2الجماعة
االھتمامإلىإضافة،والمعنويالماديالتحفیزخاللمنالرھاناتتفعلأنالنجاح

التلقائیةفالنشأةتلقائیاتنشاالتيرسمیةغیرفالتنظیمات،رسميغیربالتنظیم
رسمیةوحنفيالغفارعبد(منكلیرىإذ،مطردةقاعدةلیستھيوالعفویة
إستراتیجیةسیاسةبفطنةقصداتنشأقدالرسمیةغیرالتنظیماتأن" )قریاقص
".التنظیمأعضاءقبلمنمدروسة

الذيولكنعقالنیةاألكثرلیساألفضلالنسقأن")كروزيمیشال(ویرى
غیرمالتنظیإلىإشارةفيوذلك،ممكنةمدةاقلفيالمنظمةبتطوریسمح

."رسمي

الفعليللسلوكالكليالنموذجھوالرسميغیرالتنظیم" )الساعاتيآمین(ویرى
"فعالالتنظیمأعضاءبھایتصرفالتيالطریقةأي

الحاجات،وتشبعومباشرةأولیةوتلقائیةبأنھا)محمدعلىمحمد(ویرى
.إشباعھاروقراطيالبیالتنظیمیستطیعالالتيوالرغبات

جودةفيالمباشروتأثیرالعملمیدانفيخاصةرسميغیرالتنظیمألھمیةونظرا
التنظیمھيرسمیةغیرالجماعةأنالباحثینبعضذھبفقد،المنتوجوفعالیة

"... أنرأيالذي)  سلیمانمحمودوحنفي( بینھمومن،نفسھرسميغیر
التنظیمفيمنظمةألیةالرسميالتنظیمإطارداخلدراستھایتمالتيالجماعة

"رسميالغیر

المؤسساتفيالقرارصنععملیةعلىرسمیةغیرالتنظیماتاثر"،احمدلیليخ،الرحمانعبدالقرى-1
com.yahoo@khaliliehmed:3015a.2003.05 25."االقتصادیة

رسالة" االستراتیجيالتحلیلمدخل, المنظماتوفعالیةالتنظیميالتغیرسوسیولوجیة"بوشمالاحمد-2
82ص،2011-2010، مرباحقاصديعةجام،االجتماععلمقسم،ماجستیر
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وضعناهإذاإالمحررةبصورةتصورهیمكنالرسميغیرالتنظیمفانلذلك
غیرالجماعاتإطاروھووواضحةحالیةبصورةفیھیظھرالذياإلطارفي

.1رسمیة

لمرسمیةغیرالجماعاتوجودإن: االجتماعیةالجماعاتوأالعملجماعة-1
بكلمایو-ألتون-كشفوقدنسبیامتأخروقتفيإالاالجتماععلماھتمامیجذب

مكانفيالموجودیناألفرادمنكبیرعددتعاونأن، ھاوثورنتجاربھفيوضوح
وان، متعمدةأومقصودةغیرةقویاجتماعیةعالقاتبینھمیخلقأنیمكنالعمل

لبذلاجتماعیاحافزالھمتكونبحیثالقوةمنتكونأنیمكنالعالقاتھذه
.الجھود

یقومالجماعةأعضاءأنإذحشدأوجمعمجردلیستاالجتماعیةالجماعاتھذه
ویراھم، ةمعینجماعةفيأعضاءأنفسھمیرونأنھمإما، متبادلتفاعلبینھم

ونسقعضوكلھياالجتماعیةوالجماعةأخرىجماعةمنأعضاءاآلخرون
والعواطفوالتفاعلالنشاطوھيالمتفاعلةالعناصرمنعددمنیتكوناجتماعي
.والخارجيالداخليوالنسقوالمعاییر

ولھمواحدةغوطلضویتعرضونواحدةمعاییرلھماالجتماعیةالجماعةوأعضاء
بالبعضبعضھمیربطأننشأتھمنھذاكلواحدةواھتماماتوحاجاتأھداف
: إلىذكرناھاالتيالمفاھیموتشیر

.إلیھامنتمینباعتبارھمالجماعةأعضاءبھیقومماھو: النشاط

.الجماعةأعضاءبینتنشاالتيالعالقة: التفاعل

فيعضوكللدىتتكونعقلیةغیرأمعقلیةالداخلیةالمشاعرةمجموع: العواطف
.نشاطمنالجماعةبھتقومبماعالقتھفيالجماعة

الجماعةتتبناهالذيالسلوكأوالقوانینمجموعة: المعاییر

وعواطفوتفاعلالنشاطمنالسلوكعناصربینالعالقاتھي: الداخليالنسق
لألخرمنھاكلتجاهالجماعةاءأعضومشاعر

،االجتماععلمقسمدكتوراهرسالة"  الصناعیةالمؤسساتداخلالتنظیمیةالفعالیة" نورابنصالح-1
65ص، 2005منتوريجامعة
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ثابتالیسالجماعةوبناءوبیئتھاالجماعةبینالعالقةإلىیشیر: الخارجيالنسق
بعضخروجمنبالرغمباقیةفھي، الدائمةالدینامیكیةالعالقاتمنشبكةولكنھ

.آخرونمحلھملیحلخرجوافھم، منھاأعضائھا

أنوحاولناللجماعةاللغويالمفھومتجاوزناماإذا:1ماعةالجتعریف-1- 1
: التعاریفمنمجموعةنجدفإننالھاالسوسیولوجيالمفھومعلىنتعرف

باألخرمنھمكلیتصلالذیناألشخاصمنمعینعدد" بانھاھومنزجورج
".نھمابیاالجتماعیةالعالقاتیحققبمازمنیةفترةخالل

مكانفياألشخاصمنمعلومعددھياالجتماعیةالجماعةأنإلىالتعریفھذایشیر
بغضاجتماعیةجماعةنسمیھاأنیمكنالتفاعلفبدونالتفاعلیربطھمواحد
.تستغرقھاالتيوالمدةالتفاعلطبیعةعنالنظر

بشكلاألخرللبعضبعضھمیستجیبقدأكثرأوفردبینتجمع" بأنھا: بروكنز
" مباشرغیربشكلأومباشر

یكونقدوالذيالجماعةأعضاءبیناالتصالنوععلىتأكیدالتعریفھذافي
.الرسميالطابعیمیزهمباشرغیرأولوجھوجھبالعالقاتیعرففیمامباشر

یتصلونوالذینشخصینمنأكثرأوشخصینمنمكونةوحدات" میلزرایت
".معنىذااالتصالھذاإنیعتبرونوالذین،غرضاجلمنیبعضھم

لھاالمكونینلألعضاءموحدھدفوجودجماعةتكوینشروطأھمأنملیزیرى
.البعضبعضھممعتفاعلھمخاللمنتحقیقھإلىالجمیعیسعىحیث

مجموعةإيدائموجودلھامشتركةمجموعة"  أنھاعلىتعرفھا: میرلوسي
مشتركةوقواعدمصالحولھمبھامعترفمبادئحسبمعاتجمعواالناسمن

بعضھمإلىبالنسبةوواجباتھمالجماعةھذهحقوقتحددوھي،المعاییرتسمى
" المصالحلھذهوبالنسبةالبعض

یتعرفطریقھاعنالتيالمعاییروالقیمأنالتعریفھذافي)میرلوسي(تشیر
.                                                                    وواجباتھحقوقھعنالعضو

علمقسمم اإلنسانیة ،كلیة العلو،"لطلبة الماجستیراالجتماعيالنفسعلمفيمحاضرات"،العقبياألزھر-1
).2012- 2011( الدراسیةللسنة، جامعة محمد خیضر ،االجتماع
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أكثرأوشخصان" ھياالجتماعیةالجماعةأننلخصسبقماضوءوفي
ومباشرةبصورةذاوھمناسبةزمنیةالفترةتفاعلفيبعضھمامعیدخالن

ھدفویجمعھماللجامعةوالوالء" النحن" شعوربینھماویسودمباشرةغیر
والمعاییرالقیممننمطبحكمھماتحقیقھإلىویسعیانحلوهیلتقیانمشترك

.الجماعةداخلالسلوكفياالنتظاممننوعإلىتشیروالتيالمشتركة

بینتمیزیمكنالحدیثةالمنظماتنسقففي:  1العملفيماعاتالجأنواع-1-2
:ھمااالجتماعیةوالجماعاتالعالقاتمننموذجین

واألدوارالمراكزمجموعةالرسمیةالجماعةتتضمن: الرسمیةالجماعات-1-2-1
وتسمحرةاإلداتحددھاالتيواللوائحوالسیاساتواألجھزةوالواجباتوالمستویات

:منھانذكرالرسمیةالجماعاتمنأنواععدةوھناك،الوظائفبأداء

تحددالتيبالمنظمةالعمللقواعدطبقاتشكلوھي: والسیطرةالقیادةجماعة-أ
ورؤساءونوابھالمدیرمنالجماعاتتلكشكلماعادةالتقاریرترفعلمن

األوامرصدرتالتيالجماعةوھي،المصالح

األعضاءبعضتضمقدبأنھاالقیادةجماعاتعنتختلف: المھامجماعة-ب
عنالنظربصرفبھاخاصةخبراتلدیھممنأوالحاالتببعضالمھتمین
.بالمؤسسةالوظیفيموقعھم

تقلیدیةبطریقةتنشأصغیرةأولیةجماعةوھي: رسمیةالغیرالجماعات-1-2-2
واالجتماعیةالشخصیةالعالقاتویسودھاإستراتیجيبتدخلأسلفناكماأو

والجماعاتاألفرادبینالحروالتفاعلالمباشراتصالعنتنتجوھي،المباشرة
.وإیدیولوجیاتوقیمومعتقداتآراءمنعنھاینشاوماالعملمحیطفي

، صص، 2009،المسیرةدار:عمان،1ط، والتنظیمالصناعياالجتماععلم، الجوھیريمحمودمحمد-1
142،143
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الجماعاتأنواعیوضح) 03:( رقمالشكل

إعداد الطالب: المصدر

رسمیة رسمیةغیر

ذوتجماعات
االھتمامات
المشتركة

جماعات
األصدقاء

جماعات
اإلعمال
المحدودة

القیادةجماعات
السیطرةو

الجماعات
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:المنظمةفيالجماعةوظائف-3- 1

:التعاون-أ

غیروالجماعاتاألفرادبیناالجتماعيالتفاعلمظاھرأھممنالتعاونیعد
أھدافوھدفلتحقیقرأكثأوشخصیناشتراكعنیعبرانھحیثرسمیة

مشتركة

:التماسك-ب

االحتفاظفيورغبتھمالجماعةإلىاألفرادانجذابدرجةعنتعبیروھو
جانبمنعالیةمساھمةبدرجةتتمیزالمتماسكةوالجماعة،فیھابعضویتھم
الجماعةرفاھیةاجلومنالعامالصالحاجلمنللعملأعضائھا

أنإلىتوصلت" العملجماعةخصائصدراسة" الدراساتمنكثیربینتوقد
المستوىنفسعلىاإلنتاجإلىیمیلونبأنھمأعضاؤھایتمیزالمتماسكةالجماعات

الجماعةوحاجاتومصالحأھدافكانتفان،وترضیھالجماعةتختارهالذي
مالتالعكسكانتوانالزیادةإلىاإلنتاجمالالمنظمةأھدافمعتتماشى
.1منھوالحداإلنتاجتقییدإلىالجماعة

: الوظیفيالرضا- ـج

غایاتمنكغایةالسلوكیونإلیھاتوصلالتيالنتائجأھممنالوظیفيالرضا
املالعولتحدیدكبیرةبمجھداتقاموافقدرسمیةغیرالتنظیماتفيالعضویة
:كالتاليفكانتالصغیرةالجماعاترضاتحقیقفيھامادوراتلعبالتيالمختلفة

.جماعةفيلالشتراكاألفرادبواسطةالمدركةالحریة-

رسمیةغیرالتنظیمیةالجماعاتداخلاألھدافلتحقیقالفردإدراك-

.ألخراالجماعاتبینللجماعةالنسبياالجتماعيالوضع-

: التنظیمیةاألھدافدعم-د

ونجاحتقدمعلىالتأثیرمنكبیرقدرعلىالمنظماتوخارجداخلرسميغیرالتنظیم
التعلیماتفانلذلكو،المدیرینلبعضفشلیكونقدانھكما،المدیرینبعض

،2005،الحدیثالجامعيبالمكت: مصر،الصناعياالجتماععلم، رشواناحمدالحمیدعبدن حسی-1
108ص
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فياإلنسانيبالسلوكتصطدماجتماعیامقبولةغیركانتإذاالمدیریقدمھاالتي
ولوباالحتجاجاتالرسمیةغیرالجماعةأعضاءویقومفاعلیةبالفتصبحالعمل
1واتجاھاتھممیولھمتناسبالالتيالقدراتعلىرسمیةغیربطرق

:االجتماعیةوالرقابةالضغط-ھـ

المقصودةوغیرالمقصودةواإلجراءاتالعملیاتكافة"االجتماعیةبالرقابةیقصد
سلوكعلىواإلشرافالنظاملحفظالمجتمعیتبعھاالتيواألسالیبوالوسائل

االجتماعیةوالنظموالقیمللمعاییرمطابقاسلوكایسلكواأنعلىوحملھماألفراد
.2" فیھالسائدة

التيكالسلووأسالیبوقیموفلسفاتوأفكارلمعاییروفقایسیرأنالفردفعلى
بعضالحمایةتفرضأنیمكنإذ،مداخلھامنتنبعوالتيالجماعةتفرضھا

محدداتبمثابةالمؤثراتتلكفتعتبرأعضائھاعلىاالجتماعیةالمؤثرات
.الجماعةلسلوك

مكانداخلتمارسرسمیةغیرالتنظیماتبانوفروممیللرالعالمانأشاروقد
العاملواتجاھاتالعملعاداتعلىقویااجتماعیاضبطا) المنظمة( العمل
.الفرد

بینالتفاعلخاللھامنیتمالتياالجتماعیةالوسیلةاالتصالیعد:3االتصال- و
األفرادبینالمستمروالتفاعلالجماعة)  دینامیكیة( حركیةوخلقاألفراد

تستخدمالتيالوسائلمنرئیسیةوسیلةواالتصال،سواءدحعلىوالجماعات
والبیاناتالمعلوماتنقلخاللھامنیتمحیث،عامبشكلالمنظمةأھدافلتحقیق
.للمنظمةالمستھدفاألداءتحقیقلغرضاألفرادبینواألفكارواآلراء

السلوكيتحلیلفيدراسةالتظیميالسلوك، الھاديعبدإبراھیماحمد،عفیفيصدیقيمصطفى-1
256ص،2003، شمسعینمكتبة:مصر, 1ط،المصریةللبیروقراطیة

316ص، 2003،الجدیدةالحامةدار:مصر، التنظیميالسلوك، السلطانأنورسعیدمحمد-2
, 2007،المسیرةدار: عمان،المنظمةنظریةحمود،كاضمخضیر، الشماعحسنمحمدخلیل-3

203,204،صص



اإلطار المفاھیمي والفكري للحوافزثاني   الالفصل

61

:ّالفعالةاإلداریةالقیادة-2
:اإلداریةالقیادةمفھوم2-1

تحفز،فھيالتنظیميالسلوكعلىتأثیراالعملیاتأكثرمنالقیادةعملیةتعتبر
لعالقةرئیسیامحوراالقیادةوتعتبرالعملعنورضاھمواتجاھاتھملألداءاألفراد

عةوالجماالفردبینالمتبادلالتأثیرأوجھمنأیضاوھي،والمرؤوسینالرؤساءبین
وتحقیقحاجاتھمإشباععلىتساعدھمالتيبالوسائلالجماعةأفرادیمدفالقائد

وفيمصالحھمعنویدافعبمشاكلھمویھتم،المكافآتلھمیقدم،كماأھدافھم
.1والتقدیروالطاعةوالقبولالوالءللقائدبدورھمالمرؤوسینیقدمذلكمقابل

والجماعةاألفرادرغباتبینوالتوافقالتجانستحقیق" ھدفتستفالقیادة
.2" إلیھینتمونالذینالتنظیمواحتجاجاتوإمكانیات

وبینبینھالعالقةإلىیستندللقائداإلنسانيالسلوكمننمطاتعنيفالقیادةوبھذا
اتجاھاتھاوتنسیق،جھودھااستثارةعلىویعمل،یقودھاالتيالجماعةأفراد

.أدائھمفاعلیةدونتحولالتيمشاكلھاوحلاالنجازنحودوافعھاوإثارة

: اإلداریةالقیادةتعریف-2-1-1

سلوكھموتوجیھاآلخرینفيالتأثیرعلىالقدرة" أنھاعلىاإلداریةالقیادةوتعرف
األھدافلتحقیقلدیھمماأفضللیقدمواودھمجھوتنسیقمشتركةأھدافلتحقیق
لیؤثروقوتھنفوذهیستخدمالذيالشخصھواإلداريوالقائد،المرجوةوالنتائج

.3"محدودةأھدافالنجازحولھمناألفرادوتوجیھاتسلوكعلى

لىإللوصولالمعنویةحالتھمورفعوالجماعاتاألفرادتنسیقفن" FIFNERیعرفھا
.4" محدودةأھداف

سبیلفياإلنسانيالسلوكلتوجیھمتبادلتأثیرعملیة" أنھاعلىأیضاوتعرف
یضمنبطریقةمعافیتفاعلونبأھمیتھویقتنعونعلیھیتفقونمشتركھدفتحقیق
5"الھدفتحقیقإلىیؤديالذياالتجاهفيوسیرھاالجماعةتمساك

.253ص، 2006،عیةالجامدار: مصر،المعاصرالتنظیميالسلوك، حسنراویة-1
رسالة،" الشاملةالجودةإدارةومبادئأسستطبیقفيقیادةالدور" ،السمرائيحسینالدینبرھان-2

.28ص،2012،العاليللتعلیمالبریطانیةالعربیةاألكادیمیة،أعمالادراةماجستیر

الملتقىضمنمداخلة،الراشدالحكممجاالتمنمجال،الرشیدةالمدرسیةإلدارةا"،مسعوداناحمد-3
2005،عباسفرحاتجامعة،الراشدالحكمإستراتیجیةحولالدولي

257ص،2010،وائلدار،عمان،1ط، األعمالمنظماتفيالتنظیميالسلوك،العمیانسلیمانمحمود-5
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:ة التالیالمعادلةوفقیكونلتعریفواوباختصار

أھـداف+ تأثـیر+ جماعة+ قائـد= القیـادة

معیارحسبوھذانوعینإلىاإلداریةالقیادةتنقسم:اإلداریةالقیادةأنواع-2-2
التنظیم

التيوالقوانیناللوائحبموجبتنشاالتيالقیادةوھي: الرسمیةالقیادة-2-2-1
محددةومسؤولیاتسلطةیكونالمنطلقھذامنفالقائد،المؤسسةأعمالتنظم
.بھاالمعمولواللوائحالوظیفيمركزقبلمن

منومسؤولیتھوسلطتھقوتھیستمدفیھاالقائد: رسمیةالغیرالقیادة-2-2-2
ویستطیعوواإلقناعلتصرفاعلىوقدرتھزمالئھبینشخصیتھوقوةمواھبھ

أھدافتحقیقوبالتاليتابعیةورغباتحاجاتیشبعانرسميغیرالقائد
منكثیروفيوھماتنظیمايداخلعنھاالغنىالقیادةمنالنوعانوھذاوالمرجوة
المطلوبةاألھدافلتحقیقیتعاوناناألحیان

:أساسیةأركانثالثةعلىاإلداریةالقیادةتقوم: 1اإلداریةالقیادةأركان2-3

مستقبالإلیھاالوصولالمرجوةالحالةویقصد:الرؤیة*

بأفكارهویؤمنونحولھیلتفونالذینمخلصونأتباعقائدلكل: المخلصونألتباعا*
الموضوعةاألھدافلتحقیقمعاویسعون

بمعنویاتیتعلقفھو،القیادةأساسالعنصرھذایعتبر: والتحفیزالتشجیع* 
الوصولوبالتالي،أعمالھمألداءذاتیاینطلقونفسوفذلكتحققفإذا،اإلشباع

األداءمنعاليمستوىإلى

حقیقةعنھارفردبحوثنتائجكشفت: المنظمةفيودروھاالقیادةأھمیة-2-4
تحدیدفيبالغةأھمیةتحتلوالعمالالمشرفبینقةالعالأن" مؤداھاھامة

" آخرظرفأيمنأكثرالمصنعفيالمعنویةوالروحاالتجاھات

العالقاتمنلغیرھایتحققلمالذي،األمرالكثیرینبانتباهالعالقةھذهحظیتولقد
،الشاملةاإلنسانیةالعالقةمنجزءاكانتوانالعالقةھذهأنعلىبناء،الحقائقأو

الراشدالحكمتطبیقسبلحولالوطنيالملتقىضمنمداخلة"   مصطفىنويبنمحمدعجیل-1
2007،سكیكدةجامعة،والتسییراالقتصادیةالعلومكلیة،"االقتصادیةبالمؤسسات
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حیث،المعلوماتلتبادلوسیلةأفضلوتمثلوحیویاھاماجزاءتعدأنھاإال
لدىالعمالاتجاھاتوتوضح،ناحیةمنالعمالأمامواضحةاإلدارةأھدافتجعل

الطویلالمدىعلىتعتبرجوھریةرابطةإذنفھي،أخرىناحیةمناإلدارة
.1واإلنتاجالمعنویةالروحمنلكلضمانأفضل

"  برنادرشتسر" یسمیھاماتحقیقإلىیسعىالمنظمةداخلقائدابصفتھفالمدیر
.2واالتصالوالتنسیقبالتعاون

:3اإلداريالقائددوارأأھمیليمافيونلخص

.والمھنیةالفنیةالتخصصاتأداء-1

.االعتباربعینإلیھملنظرواالمرؤوسینمعرفة-2

.وتوجیھھالسلوكفيالمبادأة-3

.الجمیعبینالمفتوحةاالتصالقنواتعلىالحفاظ-4

.فریقفيالعملعلىالمرؤوسینتدریب-5

.الجمیعبإشراكالقراراتاتخاذ-6

:4یليماخاللمنتابعیةتحفیز-7

انجازتحقیقعندأعلىفآتمكادفعطریقعنتابعیةوتحفیزإثارةالقائدیتمكن
مرتفع

النصحتقدیمخاللمنالمنظمةوأھدافالتابعیینأھدافتحقیقعلىالمعاونة
.الخبراتفيوالمشاركةواإلرشاد

عملللتابعینیسھلممااألھدافطرقتعترضالتيالعوائقإزالةعلىالمساعدة
.منھممتوقعھوما

234ص، 2005،الجامعیةالمعرفةدار:مصر، التنظیماالجتماععلم،جلبيالرزاقعبدعلي-1
51ص،2009،النجاحدار: الجزائر،المنظمة،سوسيالوھابعبد-2
237ص، سابقمرجع،حلبيالرزاقعبد-3
ص, 2007،الوفاءدار: اإلسكندریة, 1ط،)اإلنسانیةالعالقات(( اإلداريالسلوك، الصیرفيمحمد-4
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الذيالماديوالكسبالمحتملالنموفرصاقشةومنالتابعینحاجاتعلىالتعرف
محددةمھامیجرونالذینأولئكیحققھ

.العملوجدولة،السلیمالتخطیطمبدأاعتماد-8
المشرفأووالقائدوكفاءتھملقدراتھموفقاالعاملینلإلفرادالصالحیاتتفویض-9

ومتطلباتورغباتھمؤوسیھمرحاجاتبینلتوازنیحققالذيھوالناجحّالفعال
ماوھذا،ونفسیةاجتماعیةوظیفةعبارةھياإلشراففوظیفة،واإلنتاجالعمل
انقبلونفسیةاجتماعیةوظیفةھياإلشراففوظیفة"  لیكرت" إلیھذھب
1" إداریةأورسمیةمھمةتكون

222ص،1976،المعارفدار: القاھرة،2ط،االجتماععلممبادئ،وآخرون،الجوھريمحمد-1
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ΙV-محددات نجاح الحوافز:

:الحوافزنظاملتصمیماألساسیةلالمراح1  -

احلعدةإلىتحتاجفإنھافعالالحوافزنظاموتصمیمإعدادمنالمنظمةتتمكنلكي مر
معشاءتمتىیتسنىلكيالمرونةتنتھجأنوعلیھاإلعداده،
:1یليافیمتتمثلالمراحلأوالخطواتوھذهاالستمراریة،ویضمنالمنظمةتطورات

دراسةبإجراءالبشریةالمواردإدارةتقومحیث: واإلعدادالدراسةمرحلة-أ
منوالقانونیة،واالقتصادیةواإلداریةاإلنسانیةالعواملمنلمجموعةتفصیلیة

طرأتالتيوالتغیراتاألفرادوحاجاتودوافعالعاملةالقوىتركیبحیث
ونظملألداءالحالیةالمعدالتكذلكوواتجاھاتھا،السابقةالفترةخاللعلیھا

سیاساتدراسةجانبإلىلھا،المنظمةوالتعلیماتوالقوانینالسابقةالحوافز
مجتمعفيالسائدةاألساسیةالقیمعندالوقوفیستلزمكمااألخرى،األفراد

.والواجباتالحقوقومفھومالحوافزإلىونظرھماألفرادوتوقعاتالمنظمة

وتحلیلوتبویببتصنیفالبشریةالمواردإدارةتقوم:خطةالوضعمرحلة- ب
وأبعادھا،دالالتھااستیعاببقصداألولىالمرحلةفيلدیھاتجمعتالتيالبیانات

حسبتسییرأنیجبالتيالحوافزبنظامالخاصةالخطةبوضعتبدأثم
: التالیةالخطوات

.جمیعاالعاملینبینونشرالحوافزنظاممنالھدفتحدید•

: بحسابوھذا،2التحفیزعملیةتكالیفبحسابوذلك: الحوافزمیزانیةتحدید•

الجوائزقیمةفیھاوتحددالكبرىالمیزانیةوھي: والجوائزالحوافزقیمة-
.والمكافآتوالحفالتوالرحالت

.الحوافزنظامعلىوالتدریبسجالت،: اإلداریةالتكالیفقیمة-

التعریفیةوالكتیباتالنشراتمثلبنوداغطيتوھي: الترویجتكالیف-
...والمراسالتوالملصقات

.جماعيأوفرديأساسعلىللوظیفةاألداءمعدالتتحدید•

.199،200صص،،ابقمرجع سصالح،سرحوحعادل،سالمسعیدمؤید1
.103ص،2008للنشر،أسامةدار: عمان،1ط،البشریةالموادإدارة،حسونةفیصل2
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.المنظمعملطبیعةضوءعلىالحوافزمعدالتتحدید•

.المنظمةتطوراتویتماشىبماالحوافزتغیرلعملیةإطارتحدید•

مواجھةتستطیعلكيومرفھوشاملةواضحةالحوافزنظامخطةتكونأنوالبد
.التغیرات

خطةتنفیذفيالبشریةالمواردإدارةتبدأ:الحوافزنظامإجراءاتتطبیقمرحلة-ج 
:1مسلسلةإجراءاتوفقالحوافزنظام

سلوكمالحظةفيقسمأومصلحةرئیسكلدورتحدیدیتمھنا:األدوارتحدید•
محددةنماذجواستخدامالحافز،یستحقالذيالمتمیزاألداءأنوعلتسجیومرؤوسیھ

الموارد،مدیرالمباشرالرئیس(محددةجھاتإلىالتقریرورفع،الغرضلھذا
)البشریة

.الحوافزبلجنةخاصةاجتماعاتعقدإلىاألمریحتاجقد: االجتماعات•

أنھاأوسنویةأوسنویةنصفأویةثالثأوشھریةتكونفقد:الحوافزتقدیمتوقیت•
.أألعیادوالمناسباتفيتقدمأو،مباشرةالمتمیزاألداءبعدتمنح

.األداءأنواعلكلالحوافزأنواعتحدالئحةھناك:الحوافزنوع•

وتقدیمصرفاقتراحونماذجالفعلياألداءوتسجیلقیاسسجالتوتشتمل:النماذج•
.معینةحوافز

خطةتنفیذعملیةمتابعةالتحفیزعملیةبتنفیذالوصیةاإلدارةعلى:المتابعةحلةمر•
العالجإیجادمنتتمكنلكيذلكوأسبابتعثرھاأونجاحھامدىعلىللوقوفالحوافز
.مستقبالنجاحھااستمراروسالمتھالتضمنالمناسب

.372ص،2003،الجامعیةالدار: اإلسكندریة،المھاراتبناءمدخلالتنظیمي،السلوك،ماھراحمد-1



اإلطار المفاھیمي والفكري للحوافزثاني   الالفصل

67

: الحوافزنظامومتطلباتمبادئ-2

:یليفیماتمثلالقواعدمنمجموعةعنالحوافزنظامیبنى:لحوافزانظاممبادئ-أ

:للعملالحوافزنظامقواعد:  ) 01(رقمالشكل

370صسابق،مرجع،المغربي،الفتاحعبدالحمیدبدع: المصدر

لنظاممنبوضوحأن:-1 علىا
لرفد(األطرافتسعىبحیث،البعیدالمدىوكذلكالقصیرمدى اعة-ا لجم -ا

.تحقیقھإلى)المنظمة

لعدالةالمساواة-2 ا قدداممامنأنو
.المحددةوالمعاییرباألسس

اعدمناألداء: األداء-3 قو اكمةال لح لحوافزا أن،إذاا
حتى... أوأواألداء

.الحوافز

.جماعةأوشخصلكقدرةوفقالحوافزتوزیعیتم:والمجھودالقوة-4

لماورغباتھمحاجتھموفقاألفرادعلىالحوافزتوزیعیتموالرغبةالحاجة-5 زادتوك
تزدادحیاتھمبدایةفيفاألفرادنحصتھزادتللحوافزالفردحاجة

والغایةالهدفوضوح

والعدالةالمساواة

واالبتكارالمهارة

والرغبةالحاجة

والجهدقوةالاألداءتمییز

نظامقواعد

الفعالالحوافز
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فيفي،
.العلیااإلداریةالمستویات

:الحوافزنظموتنفیذإلعدادالرئیسیةالمتطلبات-ب

:فيالحوافزوتنظیموتصمیمإلعدادالرئیسیةالمتطلباتأھمتتمثل

:الحوافزلنظامللحوافزاألساسیةالبنیةمتطلبات: أوال

الركائزكلتشوالتيالفرعیةالنظممنمجموعةفيالحوافزلنظاماألساسیةالبنیةتتمثل
:1الحوافزلنظاماألساسیة

واألدوارالرسمیةبالعالقاتالتنظیمالھیكلیحدد: العمالوھیكلالتنظیمالھیكل-
القوىھیكلتحیليویفیدالعملینبینالتفاعلومستوىالوظائفلشاغليالمختلفة
الخصائصلىعوالتعرفالتنظیمالھیكلفيالتوازنأوالخللمدىتحدیدفيالعاملة
.المطبقةالحوافزانظمذلكوتأثیرللعاملینالنوعیة

الوظیفيوسلوكھالفردإنتاجیةعلىالتعرفإلىاألداءتقییمیھدف: األداءتقییمنظام-
حصولفيالتقییمھذاویدخلانجازهالواجبباألداءالفعلياألداءبمقارنةوذلك

.الترقیةعلىالموظف

ادوارفیھاتوضحأساسیةبیاناتعلتتوفرالمنظمةأنوھي: فالوظائوصف-
والمؤھالتالوظیفةفیھایمارسالتيوالظروفالوظیفةشاغليومھاموأعمال

.الوظیفةلشاغلالمطلوبةوالخبرات

التعرففيیفیدوالذيالصناعةفيالمطبقةاإلنتاجیةباألسالیبیتعلق: الفنيالنظام
حیثوالحركةالزمندراسةخاللمنالعملیاتوتدفق،العملاتوإجراءطرقعلى

.المستخدمةللتكنولوجیاالمناسبالحوافزنظامباختبارعالقةلھذلكأن

:الحوافزنظامتنفیذمتطلبات: ثانیا

2:عناصرعدةالحوافزنظامتنفیذیتطلب

لعائداألداءبربطوذلكالحوافزلنظامقواعدورسمناضجةبممارساتاإلدارةتقوم-1 ا
:القواعدھذهومنمعنیةمعاییرباستخدامالمتوقع

484ص،2006،الجامعیةالدار:،القاھرةالبشریةللموارداإلستراتیجیةاإلدارة،المرسيمحمدالدینجمال1
25،ص،المرجع السابق، المرسيمحمدالدینجمال2
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وماذا؟یعملونلماذاتحدیدأيلدیھاللعاملینالعملودوافعحاجاتتحدید-
یرتبطوھذا... التقدماجلمنأمفقطالمالاجلمنیعملونفھمیحركھم؟

فإذا1اإلدارةعملیةونضجووعيلمدىوكذلكالعاملینونوعنشاطھابنوع
األمرتعلقوإذاالترقیةوقواعدمعاییرتحدیدفعلیھابالتقدماألمرتعلق

:فعلیھابالمال

المنظمةمستوىعلىللحوافزالكليالمبلغتحدید.

كلفاعلیةحسبواألفراداألقسامعلىللحوافزالداخليالتوزیع
.منھا

الحافزمناألفرادنصیبتحدید.

ومعدالتالعاملینبأداءالمتعلقةوالنماذجالتسجیالتمنمجموعةوتشمل: لنماذجا-2
.المخصصةاألداء

المنطقیةالخطواتمنمجموعةخاللمنالقواعدتطبیقبكیفیةوتتعلق: إجراءات-3
.لألفرادالحوافزوصرفبحسابوالخاصةوالمتتابعة

:الحوافزنظامإدارةمتطلبات: ثالثا

االعتباربعینوأخذھامراعاتھاالمنظمةعلىیجبالتيالشروطمنمجموعةھناك
2:یليفیماالشروطھذهوتوجزثمارهوجنيحوافزنظاملبناءوھذا

والعاملیناإلدارةبینللعالقاتمالئممناخوجود.

وكفایتھالحافزعدالة.

نجازواالوالتصرفاتالسلوكیاتتترجمأنیجبإذالقیاسقابلیة
.3أبعادهوقیاستقدیرهیمكنشكلفيتحفیزهسیتمالذي

عندعیةووالموضالواقعیةتحريإلىھذاویشیر،التطبیقإمكانیة
أواألوقاتأوالكمیاتتقدیرفيمبالغةبالالحوافزمعاییرتحدید

.1األرقام

30ص،سابقمرجع،يالبرنو طنایفسعاد1
371ص،سابقمرجع،المرسيمحمدالدینجمال2
371ص،سابقمرجع،ربيلمغاالفتاحعبدالحمیدعبد3
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ذلھایبالتيوالبدنیةالذھنیةبالجھودومباشراوثیقاارتباطاارتباطھا
ھذایدركالعامل أنوعلى،لإلنتاجیةاألمثلالحدھقیتحقفيالعامل

.االرتباط

ومتقاربمحددمواعیدفيلعاملینأدائھاأوصرفھاإقرار .

أدائھانظامفياالستمرارشكلتأخذأن.

المنظمةوأھدافبوسائلووثیقامباشراارتباطاترتبطأن.

وبواعثھالعامللدوافعباشراماتصاالواتصالھاارتباطھا.

بالوضوحیتصفنأووشروطھالحوافزنظامالعاملونیدركأن
.لھوالتحمسبنیھلتوضعھفيالعمالمشاركةویفضلوبالبساطة

الحوافزتقررھاالتيبالتزامھاالوفاءاألداءضمان.

يالتالبلدبھایمرالتيواالقتصادیةاالجتماعیةالمتغیراتتواكبأن
.وتوقعاتھمودوافعھماألفرادحاجاتفيتوثرقد

371،جع السابقالمر،ربيلمغاالفتاحعبدالحمیدعبد1
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V -التحفیزنظریات

والسلوكاإلدارةعلمفيالعلماءاھتماممنكبیراحیزاالتحفیزموضوعأخدلقد
العدیدفيأفكارھممنالكثیرتبلورتحیثاالجتماع،وعلمالنفسوعلمالتنظیمي

العاملیناألفرادسلوكتفسیرمحاولینالنظریات،من

:الكالسیكيأوالتقلیديالمدخل-1

العلمیةاإلدارةنظریة:

وتعرفاألمریكیة،المتحدةبالوالیاتالعشرینالقرنأوائلفيالعلمیةاإلدارةظھرت
العلميالمنھجإتباعبدایاتباعتبارھاالتقلیدیةأوالكالسیكیةبالمدرسةالنظریاتھذه

.  1اإلدارةفيالتجریبي

.Fredrickتایلوروینسلوفریدیكویعتبر Winslow.Taylor)1856-1915رائد) م
المؤسسةالقتصادتبعاالمادیةالحوافزأيالمكافآتعلىأساساركزوقدالنظریة،ھذه
فيبلالشخصيالجانبفيتتمثلالكانتالتياألفراداحتیاجاتاالعتباربعینأخذا

والقیمالعلمیةاألسستحدیدالنظریةھذهفيتایلوراولحوقداالقتصاديالجانب
:یليمامفترضا

فيالصناعیةالكفایةعلىیؤديالعملفيالعلمیةاألسالیبالتطبیقإن-1
.اإلنتاج

األھدافبأنموضحااإلنتاجمنیزید) المادیة(النقدیةالحوافزتطبیقإن-2
تایلورنظریةفإنولذلكتاجاإلنزیادةعلىالعماللبحثاألساسھيالنقدیة

اإلنتاج،فيلیزیدللعاملالتشجیعیةلألجورنظاموضعإلىتھدفكانتللحوافز
األعلىاإلنتاجأنبمعنىاإلنتاجیة،فيزیادةیبعھااألجرفيزیادةكلأنإذ

.األعلىاألجریقابلھ

فيتغیراتحدثنأیجبالثورةھذه،فكریةثورةیعتبرقدمھماأنتایلوروصفلقد
للمشاكلتحلیلھفيتایلورلخصولقدسواء،حدعلىوالمالكوالمدیرینالعمالعقلیة

حققتھالذيالفائضتقسیمعلىخالفبأنھاوالعمال،اإلدارةبینالموجودةالصناعیة
أنویجب) الربح( الفائضھذایقسمأنوالنزاعالخالفھذامنوللحدالمنظمة،

.75ص،2008وائل،دار: عمان،3ط،والتنظیمالمنظمةنظریةالقیروتي،قاسممحمد1
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،حدةأقلتقسیمھفيالفروقحولالخالفاتتصبححتىالفائضحجمدةلزیایتحدوا
التيالرئیسیةاألسبابمنأنھتایلورویضیفاألجور،فتزداداألرباحتزدادحیث

إنتاجھتقلیلنحوالعاملمیلھوالمصنعفياإلنتاجیةالكفایةانخفاضفيإلیھاتوصل
العملبصاحبیدفعاإلنتاجیةارتفاعأنبقالمسالعتقادهالفصل،منخوفھبسببوذلك

أنیدركوابأنللعمالالتوضیحیتمأنتایلوراقترحوقدالعمال،عددمنالتقلیلإلى
المنتجعلىالطلبمنیزیدممااألقل،التكلفةذياألكبرفيتكمناالقتصادیةالحیاة

.1المستھلكقبلمن

:اإلنسانیةالعالقاتمدخل-2

: اإلنسانیةقاتالعالنظریة

فياإلنسانیةالعواملأھمیةأدركمنأولمن) 1933-1818(فیولیتماريتعتبر
العالقاتواعتبرتالعلمیة،اإلدارةمفاھیموآخرونماريرفضتوقد،التنظیم

علىاعتمدوالذي) 1949- 1880(مایوالتونجاءثمللعمل،أساسیةاإلنسانیة
قاماألخیروھذالیفین،وكیرثدیويجونمنكلوإسھاماتفیولیتماريبحوث

.2الجماعاتودینامیكیاتالصغیرةالجماعاتمجالفيبدراسات

منالعدیدمنوھااستمدالتيالحقائقبعضإلىوزمالئھمایوتوصلولقد
:3المتعددةوالمیدانیةاالمبریقیةالدراسات

قدرتھخاللمنفقطیدھاتحدیمكنالالعاملبھایقومالتيالعملكمیةأن-1
.االجتماعیةلطاقتھتبعاتتحددوإنماالفیزیقیة

األفرادتحفیزفيرئیسیادوراتلعباالقتصادیةوالحوافزالمكافآتإن-2
.بالرضاوشعورھم

التنظیمأشكالأھمھوبالضرورةلیساألعمالفيالدقیقالتخصصإن-3
.اإلنتاجیةحیثمنوأعالھاكفاءة

یسلكونوإنماكأفرادوسیاستھااإلدارةویجابھونیسلكونالالعمالإن-4
.جماعاتفيأعضاءباعتبارھم

.139ص،سابقمرجع،محمدعلىمحمد1
،2001الطباعة،لدنیاالوفاءدار: مصر،التعلیمیةالمؤسسةفياإلنسانیةالعالقات،أحمدإبراھیمأحمد2

.53ص
. 98ص،2010غریب،دار: بیروت،2ط،التنظیميالفكرتطورالسلمي،علي3
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:وھيالتنظیميالسلوكفيتؤثرالتيالمتغیراتأھمإلىالنظریةتوصلتلقد

القیادة-

االتصال-

العمالمشاركة-

لتياالتجاربسلسلةأولھاكانتأبحاثلسلسلةنتیجةالمتغیراتھذهأھمیةوجاءت
المتغیراتبینعالقةوجودعنبالبحثالدراسةبدأتوقدھوثورنبمصانعأجریت

:المتغیراتتلكومن) تایلورافترضھاكما(اإلنتاجومعدلالفیزیقیة

اإلضاءةكثافة-

الراحةفترات-

األجوررفعنظام-

اتالمتغیربینواضحةعالقةوجودإلىالباحثینفریقیتوصللمالتجاربجمیعوفي
عنالنظربغضباستمرارتزایدفياإلنتاجبأنالحظواأنھمإال،واإلنتاجالفیزیقة

.الفیزیقةالتغیرات

وقداإلنتاجفيواالجتماعیةالنفسیةالعواملأھمیةھوثورنأبحاثعنترتبوقد
:1األساسیةالمبادئمنمجموعةإلىالنظریةخلصت

ولیساألفرادمنمجموعاتبینتنشأتيالالعالقاتتلكعنعبارةالتنظیمأن-1
.المنعزلیناألفرادمنعددوجودمجرد

بدورھمیتأثرونالذینالتنظیمأفرادلسلوكوفقایتحددالتنظیميالسلوكأن-2
وتفرضھاالجماعةبھاتؤمنالتيوالعرفالتقالیدمنناشئةاجتماعیةبضغوط

.أعضائھاعلى

وتعدیلالجماعاتتكوینعلىالتأثیرفيأساسیادوراتلعباإلداریةالقیادةأن-3
علىتعملاإلداریةالقیادةفإنكذلك،التنظیمأھدافمعیتناسبمماتقالیدھا
غیروالتنظیمالرسميالتنظیمبینوالتعاونالتقاربمنأكبردرجةتحقیق

.الرسمي

.102،103ص،ص،مرجع سابقعلي السلمي، تطور الفكر التنظیمي ،1
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غیروالتنظیمالرسميالتنظیمإدماجھوالتقاربھذالتحقیقالسبیلأن-4
.العمالإشراكطریقعنالرسميالتنظیمفيالرسمي

االتصاالتشبكةعلىقاصرةلیستالتنظیمأجزاءبیناالتصاالتإن-5
غیرالشبكةھذهوأنالرسمیةغیرلالتصاالتشبكةأیضاھناكبلالرسمیة،
.العاملینسلوكعلىالتأثیرفيفاعلیةأكثرتكونقدالرسمیة

Théorie des besoinsالحاجاتنظریات•

یوجھالذینوالجماعاتلألفرادالداخلیةالحاجاتإشباعھوالنظریاتھذهمصدرإن
تحقیقفيومتداخلةمتكاملةنظریاتثالثةھناونمیزوالوظیفي،االجتماعيسلوكھم
.التحفیزأھداف

Théorie de MASLOU hiérarchiqueالتصاعدیةماسلونظریة-أ 1

ھوكماأھمیتھاحسبتدریجیاورتبھامستویاتخمسةإلىظریتھنماسلوقسملقد
.الشكلفيموضح

.28،39ص،ص،سابقمرجعسویس،الوھابعبد1
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هرم الحاجات التصاعدیة لماسلو) 04(شكل 

المصدر إعداد الطالب

.النومالراحةالمسكن،الشراب،الطعام،: الفیزیولویجیةالحاجات-1- 1

الفردشعوروتخفیفوالنفسیةالجسدیةالمخاطرمنالحمایة: األمنحاجات-2- 1
.بالقلق

فیزیولجیةحاجــــات

األمانحاجــــات

ت اجتماعیةحاجــــا

التقدیرحاجــــات

اإلنجازحاجــــات
الذاتوتأكید

صاعدیةالحاجاتھرم(     ) شكل سلوالت لما

النمو

سیة سا أ
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مععالقاتوإقامةاالنتماءالصداقة،تتضمن: )اجتماعیة(االنتماءحاجات-3- 1
.للفردالجماعةوقبولاآلخرین

واحتراماالجتماعيوالمركزالشھرةفيوتتمثل: والتقدیراالحترامحاجات-4- 1
.واالستقاللیةبالنفسبالثقةواإلحساسلھاآلخرین

باستخدامذاتھلتحقیقالفردمحاولةعلىوتشمل: الذاتحقیقتحاجات-5- 1
.طموحاتھیلبيعاليإنجازتحقیقفيوقدراتھمھاراتھ

:أساسیتینمجموعتینإلىماسلوسلمتقسیمیمكنكما

).اجتماعیة(االنتماءاألمن،فیزیولوجیة،: األساسیةالحاجات-أ

.الذاتحقیقوتوالتقدیر،االحترامفيوتتمثل: النموحاجات-ب

فيلوضعھاضرورةوالبدیھیةالفیزیولوجیةالحاجاتاعتبرفقدPorterبورترأما
فياالستقاللیة"سماھاأخرىحاجةأضافنفسھالوقتفيولكنھالحاجات،ھرم

.والتنفیذالقرارھامشأوالعملحریةحیثمن" العمل

.مستویاتثالثةعلىفیھركزتللحاجامختلفاھرماوضعMcklilandمكلیالندبینما

االنتماءحاجات-

)والتحكمبعضھمعلىاألشخاصسلطةالمال،سلطة( السلطةحاجات-

واالبتكاراإلنجازحاجات-

Théorie des besoins triplés1الثالثیةالحاجاتنظریة-ب

اجاتحبثالثواختصرھاماسلونظریةClayton alderferألدرفركالیتونعدللقد
:ھي

).ماسلولدىوالثانیةاألولىالحاجاتمحل(البقاءحاجات-

)والرابعةالثالثةحمل(االجتماعياالرتباطحاجات-

.والنموالتطورحاجات-

.175ص،2005للنشر،مجد: بیروت،1ط،)الممارسةالوظائف،المبادئ،(المعاصرةاإلدارةخلیل،موسى1
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Théorie de la multiplicité desالحاجاتظواھرتعددیةنظریة- ـج
phénomènes des besoins1

یمكنالأنھباعتقادهالدلفرمعالتقىذيالموريھنريھوالنظریةھذهصاحبإن
الوقتفيحاجاتعدةإشباعإلىیحتاجوناألفرادألنتصاعدیاالحاجاتتصنیف

عنصریننظریتھ" موري"حمللقد،بینھمالحاجاتدرجةتفاوتمعولكننفسھ،
: أساسین

.الحاجةإشباعمنھنتوقعالذيالشيءأوالشخصویمثلالحاجةاتجاه-

.علیھااإللحاحودرجةصاحبھا،عندالحاجةأھمیةبھاویقصدالحاجة،دةح-

Les théorie de la Cognitionاإلدراكنظریات• 

الحاجاتإدراكوھوالحاجاتنظریاتأھملتھالذيالجانبالنظریاتھذهأكملتلقد
سلوكھمفياألفرادخیاراتعلىالتركیزیعنيفحسب،وھذاإحصائھاولیست

.2الحاجاتإشباعإلىالھادفةتصرفاتھمو

Théorie d'Esperanceالتوقعنظریة-1

:یليفیماالنظریةھذهخصائصإیجازویمكنفرومفكتورھوالنظریةھذهصاحبإن

:عناصرلثالثةمحصلةھيمعینعملألداءالفرددافعیةإن-

معینأداءإلىسیؤديمجھودهبانالفردتوقع.

معینةعوائدعلىللحصولالوسیلةھواألداءھذابانالفردتوقع.

لھومنفعةجاذبیةذوعلیھالمتحصلالعائدبانالفردتوقع.

التقدیرھذاویختلفللفردشخصيتقدیرعملیةالثالثةالعناصرتمثل-
األفرادباختالف

السابقةالثالثةالعناصرعنذاتھفيالبحثبإمكانیةوواعقادرالفردإن-
.وقیمتقدیراتئھاوإعطا

.175ص،سابقمرجع،خلیلموسى1
.17ص،السابقالمرجع2
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بینالعالقةلقوةالشخصتقدیرتوقعیمثل: )Esperance )Eالتوقع-1
ھذاجراءمنإلیھالتوصلیمكنالذياألداءمستوىوبینسیبذلھالذيالمجھود
المجھود

الناجحاألداءبأناألفراداعتقادوھي: )Instrumentalité )E الوسیلة-2
)الوسیلة- األداءتوقع(الحالةھذهوتسمىمناسبةمكافأةستتبعھ

والتيالفردعلىتعودالتيالفوائدوجاذبیةالمنفعةإلىتشیر: Valeurالقیمة-3
التقدیرواألجركالترقیة،علیھایتحصل

والعملاالنجازنحوواندفاعھالفردلتحفیزالرئیسيالمحددھيالثالثةالعناصرھذهإن
:1التالیةبالمعادلةالنظریةھذهوفقتھاصیاغتمتوقدعندهمابأفضل

M= E×I×V

لدىوالتحفیزالدافعیةأنیعنيالمعادلةمناألیمنالطرففيصفریةقیمةأيإن
ھذهتعظیمعلىالمدراءیعملأنمنالبدلذاتماما،معدومةأوصفراتكوناألفراد

.یمكنماأقصىإلىالثالثةالقیم

التوقعنظریةمضمون) 05(  رقم شكل

.132ص،سابقمرجعحاروش،الدیننور1
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.468صالبي،غالمحسنوطاهرمحسنمهديصالح: المصدر

Vالمنافعقیمة

الجھد
المبذول

المبذولالجھدیؤديأنتوقع
المرغوباألداءإلى

العوائد
األداء) المكافآتاالعتراف،األجور،( 

األداءعنینتجأناحتمال
المرغوبةالعوائد
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: 1اإلنصافنظریة-2

یندفعوناألفرادأنفيوتتلخص،Stacy Adamsآدمزستیسيھوالنظریةھذهرائد
نامعیشعورایكونواحتىاألفرادمنسواھممعدالتمعومخرجاتھممدخالتھملمقارنة
معبالمقارنةأوالمؤسسةداخلذلككانإنعدمھ،أووالعدالةاإلنصافوجودلقیاس

.نفسھالمجالفيالعاملةاألخرىالمؤسسات

Théorieغیرغورماكدوغالسلـ) YوX( نظریة-3 (Y،X)

األفرادإلىالمدیرینباألخصاإلدارةنظرةمنجوھرھافيالنظریةھذهتنطلق
فيالنقیضمنطرفینعلىأومختلفتیننظریتینوجوددوغالسالحظفقدن،العاملی
منمجموعةعنعبارةالعمالبأنتتبنىالتيھي) X(فنظریةالعالمین،لألفرادتقییمھا
الفرصةأتیحتكلماأنھ) Y(نظریةترىحینفيتطویعھا،ویجبالعملتكرهالدمى
.للعملوحبھإنتاجھزادكلماالمسؤولیةلھحتمنوكلماطاقاتھانفجرتكلماللعامل

: Xنظریة-أ

:2ھي) X(لنظریةرئیسیةأركانأربعةھناك

یحبونھوالالعملفيیرغبونالاألفرادأغلب.

أدائھممنالتأكدیمكنناحتىاألفرادمعوالقوةالقھرمننوعاستخدامیجب
.بھالمكلفینللعمل

اعتمادمنبدالمعین،لعملأدائھفيوجھیأنیفضلالعادياإلنسانإن
.نفسھعلىالشخص

االقتصادیةالفردحاجاتیشبعالذيالماديالدافعھوللعملالوحیدالدافعأن.

یتجنبونھواألفرادالعملفيحقیقيرضایوجدالأنھ) X(نظریةتقرروباختصار
األھدافإلنجازصارمةمرألوایحتاجونفھموعلیھ،ذلكأمكنكلمامنھویھربون

.3ملموسةبمبادأةیتمیزونأوكبیربطموحالعمالوالیتمتعالتنظیمیة،

.176ص،سابقمرجع،خلیلموسى1
كنوزدار: عمان،الحدیثةاألعمالمنظماتفيالبشريالعنصرإدارة،كسواتيراغبسعاد، دیريمحمدزاھد2

.72ص،2008للنشر،المعرفة
.125ص،سابقمرجعقیلي،عوصفيعمر3
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:Yنظریة-ب

: 1وھيرئیسیةركائزأربعةعلىYنظریةتنبني

والراحة،اللعبمثلطبیعيشيءالعملفيالذھنيأوالعضليالجھدبذلإن
الظروفعلىاألمرقفیتوإنمابطبعھالعملیكرهالالعاديواإلنسان
یقدمالفردأننجدرضا،مصدرالعملكانفإذابالعمل،المحیطةالخاصة

كلماتجنبھفیحاولضیقمصدركانإذاأمانفسھ،تلقاءمنالعملعلى
.ذلكأمكنھ

لتكریسالوحیدةالوسیلةھمابالعقابالتھدیدأوالخارجیةالرقابةلیست
أنفسھمویراقبونالعملعلىاألفرادیقبلإذة،التنظیمیاألھدافنحوالجھود

.بھاوالتزمواوضعھافيشاركواالتياألھدافخدمةفي

ھذهوأكثربإنجازاتھم،المرتبطةالحوافزنتیجةباألھدافاألفرادالتزامیكون
بتحقیقواالعترافالذات،تأكیداحتیاجاتإشباعھيلدیھمأھمیةالحوافز
).معنویة(االنجاز

یبحثبل،فحسبالمسؤولیةیقبلالالعادیةالظروفظلفيالعادياإلنسان
ھيفإنمااألمانعلىوالتركیزالطموحوعدمالمسؤولیةتجنبأماعنھا،
وھذهالسابقة،خبرتھضوءفيآلیةمعاملةمنلھتعرضقدلماعامةآثار

.موروثةإنسانیةصفاتلیست

یقعالفاللومالعملفيالذھنیةوطاقاتھإمكاناتھيالعاداإلنسانیستخدملمإذا
الطاقاتھذهلدیھتفجركیفتعرفلمالتيالمنظمةعلىیقعبلعلیھ

ألنھیحبھ،بلالعملیكرهالفالفردواالبتكار،المبادأةحبلدیھوتزرع
منبقدرویتمتعالمسؤولیةتحملإلىویسعىلھ،دةاوسعرضامصدر
مصدرألنھاالمنظمةأھدافتحقیقإلىویسعىواالبتكار،دوالتجدیالتخیل
.أھدافھوتحقیقرغباتھ،إشباع

129،130ص،ص،رجع نفسھالم1
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X ((y)(نظریتيافتراضاتمقارنة

.79ص،سابقمرجعكسوائي،راغبسعاددیري،محمدزاهد: المصدر

) :العاملین(ھرزبرغنظریة-4

محاسب200معھاأجرامقابالتعلىبناءا1957سنةنظریتھھرزبرغصاغ
التيوالمناسباتومحفزینراضینفیھاكانواالتيالمناسباتحولسألھمحیثومھندس

عواملھناكأنوجدالمقابالتھذهنتائجخاللومنومحبطین،متذمرینفیھاكانوا
،لألداءالمحفزةأوالدافعةالعواملسماھااألولىمجموعتینضمنتصنفأنیمكن

.1مطھرةأوصحیةعواملھيفالثانیةأما

:2یليفیھاالمجموعتینوتتمثل

:المحفزةأوالدافعة: األولىالمجموعة- أ

.باإلنجازللشعورالحاجة-

.463،464ص،ص،سابقمرجعلبي،غالمنصورمحسنطاھرالعامري،حسینمھديصالح1
.90،91صص،سابق،مرجعي،تالقیروقاسمد محم2

)Y(نظریة)x(نظریة

یحبوالبطبعھكسولاإلنسان-1
العمل

یدعيوإنمابطبعھكسواللیساإلنسان-
مصلحتھغیرفيیعتبرھاقوىتجاهالكسل

2

أوالشدةمننوعاستخدامیحب-
مع) الرسمیةالسلطةبمعنى(الحزم
العملإلنجازالعمال

واحدأسلوبعنتعبرالرسمیةالسلطة-
تعبرالأنھاإالالعمل،إنجازأسالیبمن
إنجازیضمنوالالوحیداألسلوبعن

جمیعفيالمطلوبةبالطریقةاألھداف
الحاالت

3
المسؤولیةمنیتھرباإلنسان-

منبدالعملھفيیوجھأنویفضل
نفسھعلىاعتماده

بشرطولكنللمسؤولیةیسعىاإلنسان-
ھذهلتحصلالمالئمالمناختوافر

المسؤولیة

4

اقتصادیةبطریقةیفكراإلنسان-
أعلىتحقیقإلىویسعىرشیدة

فالدافعوبالتالياالقتصادیةالمكاسب
یحركالذيالوحیدالدافعھوالمادي
اإلنسان

التيالحاجاتمنمجموعةلإلنسان-
لھذهترتیبھویختلفإلشباعھایسعى

العواملمنكبیرةلمجموعةوفقاالحاجات
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نسھالعملالتنظیمھمیةفيدورهبأھمیةاآلخرینباعترافللشعورالحاجة-
.التحدمننوعوفیھإبداعیاوكونھ

.التحدينمنوعوفیھإبداعیاوكونھنفسھالعملأھمیة-

.الوظیفةفيالتقدمإمكانیة-

.الشخصيوالنموالتطور-

:الوقائیةأوالمطھرةأوالصحیة: الثانیةالمجموعة- ب

.وإدارتھاالشركةسیاسة-

.اإلشرافنمط-

.الرؤساءمعالعالقات-

.العملظروف-

.الراتب-

.االجتماعيالمركز-

.الوظیفياألمن-

.الشخصیةالحیاةعلىالتأثیرات-
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)العاملین(هرزبرغنظریة) 06(لشكلا

.465صمرجع سابق ، البي،غالمحسنوطاهرمحسنمهديصالح: المصدر

مقارنة بین نظریات ماكلیلند،هرزبرغ،الدرفر،ماسلو) 07(الشكل

.464مرجع سابق ، صالبي،،غالمحسنوطاهرمحسنمهديصالح: المصدر
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:الحدیثةالنظریات-4

.Cالنظریةھذهأنصارمن:1التنظیميالتوازننظریة•  BERNARD،H-SIMON
J-MARCH،التبادلمننوعھناكأنمفادھافكرةفيالنظریةھذهمسعىویندرج

األجرمقابلفيللمنظمة،والوالءوالعملالجھدیقدمفالفردوالمنظمة،الفردبین
.للمنظمةاالنتماءیبرزھاالتيوالمعنویةالمادیةالمزایامنذلكوخالفوالمرتب،

علیھیتحصلونماوبینللمنظمةیقدمونھمابینالتوازنتحقیقیحاولوناألفرادإن
.التوازننفسبلوغعلىتعملالمنظومةأنكما

الثمانینیاتبدایةفيZنظریةWILLIAM OUCHIEأوتشيولیموضع: Zنظریة• 
علىأمریكافيالیابانیةالمؤسساتإنتاجیةتفوقدراستھفيالحظوقد،1981

المالرأسمناإلنتاجعناصرفياألخیرةھذهتفوقمنبالرغماألمریكیةالمؤسسات
البشريبالعنصرالیابانیةاإلدارةاھتمامإلىذلكأوتشيعزاوقدالخ..العاملینوعدد
.2عملھفيسعیدالعاملفیھجوبخلقوذلك

المنظماتفيالمطبقالیابانیة) J(للنظریةنموذجھيةالنظریھذهأنالحقیقةوفي
علىأصالالقائمةاألمریكیةوالثقافةالبیئةمعیتماشىحتىمعدلبشكلاألمریكیة
تعملالتيالعمالةمنوتجانساتماسكاأقلعاملةقوىمعتتعاملZفنظریةالفردیة،
.3الیابانیةJنظریةبموجبھا

: 4ھيركائزثالثةعلىتقومZنظریةأن)أوتش(ویرى

عالقةتربطھماعنصرانوالثقةاإلنتاجیةأنترىالیابانیةالمنظمات:الثقة-أ
.طردیة

والتقدیروالمحبةاأللفةمنجوالیابانيالمجتمعیسود:والمودةاأللفة-ب
وكأنھمالمنظمةفيالعمالبینالعالقةتكوناألخویةالروحوبنفسواالحترام،

واحدةأسرةأبناء

.31ص،2008للنشر،الدینبھاءدار:الجزائرالمنظمات،تحلیل،الحسینالشیخالحمیدعبد1
.57صسابق،مرجعالعمیان،لمانس،محمد2
للبحثاالتصالاالجتماععلمربمخ:الجزائر،االقتصادیةالمؤسساتفيالتنظیمفعالیة،نواربنصالح3

.186ص،2006قسنطینة،والترجمة،
.58صسابق،مرجعالعمیان،سلمانمحمود4
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دوروكذاالخبرةطریقعنوالحذقالمھارةتكتسب: والمھارةالحذق-ت
اكتسابإلىیؤديوالذيالتعاون،وبروحبانسجامللعملفرقبناءفيالمشرفین
.الفرقةأعضاءلكلالفنیةاللمسات

:1وھيمرحلةعشرثالثةعلىZنظریةتطبیقفيأوتشيولیاماعتمدوقد

Z  نوعمنالمؤسسةمفھوم: األولىالمرحلة-

المؤسسةفلسفةدراسة: الثانیةالمرحلة-

معالمؤسسةعنھاتبحثالتيالفلسفةوتحدیدتعریف: الثالثةالمرحلة-
.المؤسسةرئیسمشاركةعلىالحصول

ھیاكلإنشاءمعبالمؤسسةالخاصةالفلسفةوإیجادوضع: الرابعةالمرحلة-
.الالزمةوالحوافز

.االتصالتقنیاتتطویر: امسةالخالمرحلة-

.النظاماختیار: السادسةالمرحلة-

.النقابةإشراك: السابعةالمرحلة-

.التوظیفاستقرار: الثامنةالمرحلة-

.البطئوالترقیةالتقییمنظاماعتماد: التاسعةالمرحلة-

.االحترافإمكانیةتوسیع: العاشرةالمرحلة-

.القاعدةمستوىعلىتاإلصالحااعتماد: عشرالحادیةالمرحلة-

.فیھالمشاركةیمكنالتيالقطاعاتإیجاد: عشرالثانیةالمرحلة-

.اإلنسانیةالعالقاتوتطویرتشجیع: عشرالثالثةالمرحلة-

Z-Jالنظریاتبینمقارنة - A

،،كلیة العلوم  االقتصادیة ماجستیررسالة،"اإلنتاجیةالكفاءةمستوىرفععلىالحوافزأثر"خرخاس،سامیة1
.28ص،2003الجزائر،المسیلة،جامعة
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Aنظریة

األمریكیة
الیابانیةنظریة( ZنظریةالیابانیةJظریةن

)األمریكیةللبیئةالمطوعة
لمدةتوظیف
قصیرة

طویلةلمدةتوظیفالحیاةمدىتوظیف

وظیفيمسار
متخصص

درجةفیهاوظیفیةمساراتعاموظیفيمسار
التخصصمنمتوسطة

اتخاذفيفردیة
القرارات

القراراتاتخاذ
باإلجماع

باإلجماعأخذهاتمیقرارات

فردیةالمسؤولیةجماعیةالمسؤولیةفردیةالمسؤولیة
رسميتقییم

متكرر
وغیررسميغیرتقییم

متكرر
مقاییسوفقالتقییمعملیات
رسمیةوأخرىواضحةرسمیة
ضمنیة

بطیئةترقیاتبطیئةترقیاتسریعةترقیات

ص
ــــــــــــ

صائ
خ

جزئياهتمام
بالموظفین

شاملاهتمام
ینبالموظف

بالموظفینشاملاهتمام

.187صسابق،مرجعنوار،بنصالح: المصدر

: اآلتيفيZلنظریةالرئیسیةالسماتتتمثلأخرىجھةومن

سنحتىفیھایعملیبقىفإنھالمؤسسةفيالفردتوظیفعند:طویلةلمدةوظیفة: أوال
والئھمنفیزیدلوظیفياواالستقرارباألمنیحسالعاملالفردمنیجعلمماالتقاعد،

.الجھودلبذلدافعاذلكلھفیكونالتنظیمي،

علىیمروبذلكسنوات،عشربعدتكوناألولىالترقیة: الترقیةتقییمطرق: ثانیا
.عالیةمسؤولیاتلھأوكلتجدارتھأثبتفإذاالمؤسسة،مصالحمختلف

داخلالوظائفمنالعدیدعبریمرالفردأنوھي: مھنةفيالتخصصعدم:ثالثا
.واحدةوظیفةفيیتخصصأندونالمنظمة
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بالمشاركةللعاملفرصھیعطيالیابانيالتسییرإن: بالمشاركةالقراراتاتخاذ: رابعا
ھذهتبنيإلىبھمیؤديوالذيالكبیرةبالمسؤولیةالعمالیشعرمماالقرارات،اتخاذفي

یسمىمافيالمشاركةأسلوبویتمثلا،تنفیذھعلىوالحرصعنھا،والدفاعالقرارات
تأمینبھدفالمنظمةمستوىعلىتشكلصغیرةعملمجموعةوھيالجودةبحلقات
واقتراحالمنظمةمشاكلومناقشةاإلنتاج،تحسینجھودفيومشاركتھمالجمیع،
.الحلول

جماعيشعورلھمالیابانیةالمنظماتفيالعمالإن: الجماعیةالقیم: خامسا
برفعالمرتبطةالعالواتبلالفردیة،الحوافزأبدایستعملونالفھمالمسؤولیة،ب

.العمللجماعةفقطوتمنحاإلنتاجیة،

معوالتعاملوالمساواةوالعدالةالفرصتكافؤحیثمنباألفرادالشاملاالھتمام:سادسا
السكنثحیمنلھمواالستقرارالحیاةمقوماتوتوفیرتمییزدونالبشریةالقوى

مماالعاملین،بأسراالھتمامإلىذلكویتعدى،الكریمالعیشومتطلباتوالرفاھیة
.بینھمالمتبادلواالحتراموالتعاونالمحبةمنأجواءیخلق

Johns-Piamonté: لـفوریةبطریقةالتحفیزنظریة• 

ؤكدتوالتي1990سنةJohns-Piamontéبیامونتيجونھوالنظریةھذهصاحب
بغیةاألكیدةالرغبةبثتمكنبحیثحوافزھا،نظمفيالنظرإعادةالمؤسساتعلىأن

یكونأن: التالیةاالفتراضاتأساسعلىالنظریةھذهوتقوم،إیجابیةنتائجبلوغ
معینة،واجباتلتأدیةالجھدبذلعلىحملھمبمعنىفوریة،بطریقةالعمالتحفیز

:التالیةاألسئلةعناإلجابةفيبیقھاتطفيالنظریةھذهوتحاول

ممكن؟حدأقصىإلىالعاملینلتحفیزالمناسبةالظروفما-

المؤسسة؟فيحالیاالسائدةالظروفما-

التيوالظروفالمؤسسةفيالسائدةالظروفبینالفجوةسدیمكنكیف-
تسود؟أنمثالیاینبغي

ثالثةتوفرینبغيفإنھبھا،الحوافزاملنظوالتخطیطالتحفیزرأياإلدارةلدىاستقرإذا
:شروط

.والمؤسسةالعاملینمنلكلمعینھدفتحدید.1

.الھدفتحقیقإلمكانیةمعقولتوقعالعاملینلدىیكونأن.2
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مھامإلنجازوالمھاراتالمعرفةمناألدنىالحدالعاملینمنكلیملكأن.3
.بنجاحالوظیفة

:الناجحللتحفیزبإستراتیجیةتوضعنقاطالمنمجموعةJohns-Piamontéویشترط

ویدركوابالنتائجواإلدارةباألھدافاإلدارةنظریةعنالمدیرونیتخلىأن-
.العاملینمنالتفوقتوقعواإذاالعملفيالتفوقمعنىأھمیةمدى

المحددةاألھدافبلوغیمكنھمالموظفینأنقاطعةبصورةالتأكدمنالبد-
.المرجوةبالطریقة

لھاینبغيفال،مستویاتھأعلىإلىالوظیفياألداءترقیةمؤسسةأرادتذاإ-
.الوظائفومستویاتواجباتفيالتحديعنصرمنالحد

:Jeremy et Vanbrmeerschوالمھاراتالمعارفتنمیةنظریة• 

إلىالصناعةعلىیعتمداالقتصادمنالعالمياالقتصادفيالجوھريالتحولأدىلقد
فيوالمجسدةالعالیةالتقنیةالخدماتعلىطلبنشوءإلىالمعرفةعلىقائمصاداقت

رأسأھمیةتفوقالمنتوجاتمنواسعنطاقعبرالعالیةوالتكنولوجیاالكمبیوتربرامج
فيعالیةمھنیةبقدراتیتمتعالذيالبشريبالمورداالھتمامإلىبدورهأدىھذاالمال،
.والمعلوماتوالذكاءاإلبداعمنالفنیةالمعرفةمجال

إذ،التحفیزیةالعملیاتإلىنظرتھاتغیرأنعلىالمنظماتعلىاستلزمتقدمومما
مھاراتھممناألفرادلتطویرباعثاتكونوانالطاقات،تفجیرفيدوراتلعبأصبحت

:خاللمنذلكویكونالمتغیر،العالمفيحاصلھومامعللتأقلمومعارفھم

.القراراتاتخاذفيالالمركزیةفيزیادةال-

.السلطاتتفویض-

ولقدتنفیذهعلىاإلشراففيكذلكوإشراكھاألھدافوضعفياألفرادإشراك-
:1العماللتحفیزمفاتیحثمانیةJeremy et Vanbrmeerschمنكلاقترح

منجوبخلقینھمابالثقةوتبادلوالمرؤوسینالرئیسبینالجیدةالعالقة: األولالمفتاح
فيالجھودلبذلأكثرودفعھمقترحاتھمبتقدیمللمرؤوسینوالسماح،والتفاھماالنسجام

العمل
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مناألفرادلتمكینوذلكعمل،فرقضمنطریقةإتباعمنبدال: الثانيالمفتاح
.والمھاراتالمعارفباكتسابالجماعيالتعلمعلىوتساعدھمالتعاون

وضعفيالفردإشراكخاللمنالمؤسسةإستراتیجیةفيالوضوح:الثالثالمفتاح
.عملھاتجاهبالمسؤولیةیشعرحتىالمؤسسةأھداف

كلضدالفردتأمینوكذلكللعمل،الجیدالماديالجانبتوفیریجب: الرابعالمفتاح
.تھددهالتيالمخاطر

علىوالتفاعلتواصلالعملیةیسھلحتىلالتصال،منافذفتحیجب: الخامسالمفتاح
.والمرؤوسینالرؤساءبینالمباشر

لیتمكنوالألفرادالراجعةالتغذیةتقدیمعلىیحرصأنالمسؤولعلى: السادسالمفتاح
.لمعالجتھاضعفھمونقاطلتعزیزھاقوتھمنقاطتحدیدمن
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:الفصلخالصة

مرتبةفيتعتبرالحوافزبأنالفصلھذافيتناولناهممانستخلصھما
وتفوقلنجاحالمحددةاألساسیةالعواملأحدوإنھاالمنظمة،أنساقضمنإستراتیجیة
منالبشريموردھاخصوصیةتراعيالتيتلكھيالرائدةفالمنظماتالمنظمات

أنالمعروفمنباتوألنھموظفیھا،حاجاتوفقالحوافزمنظومةتكییفخالل
القادمة،األیامفيكذلكیكونالقدالیوممحفزاالفردیعتبرهوماتتغیر،األفرادحاجات
بتقییمھاأفرادھاحاجاتمعرفةالمنظماتھذهعلىالضروريمنصارذلكوعلى
.الحاجةوفقتكییفھاوإعادةدوریاالمنظومةلھذه

:منھانذكرالحوافزمنمتعددةأنواععلىالمنظماتتتوافر

فيالفردیشبعوالذيالنقديأوالماليالطابعذوالحافزوھو: المادیةالحوافز-1
وحتىوالتعلیمالصحةمنالحیاةضروریاتوكلوالمسكن،والملبسالمأكل
المكافآتالالئق،األجرالمادیة،الحوافزمنواالجتماعيالفردمركز

...جیدةعملظروفتوفیراللباس،النقل،والعالوات،

أووالنفسیةاالجتماعیةالفردحاجاتتشبعالتيالحوافزوھي: المعنویةالحوافز-2
العاملین،وانصھاراندماج،القیادة،االتصال،التدریبالترقیة،ومنھاالذاتیة،

.والتقدیرالشكرورسائل

والمادينالتحفیزییبینالمزاوجةوھو: المعنويوالماديالمتالزمالتحفیز-3
.المعنوي

والسلبیةواالیجابیةوالخارجیة،والداخلیةوالفردیة،الجماعیة:األخرىالحوافز-4
االتجاهعلىتشیرالسلبیةالحوافزأنإال،والمعنویةالمادیةتحتويضتنوكلھا

والردعالعقابخاللمنالعاملینسلوكفيالتأثیرإلىوتسعىالسلبي
المختلفةاألنواعھذهوأمامالمخطئین،العاملینسلوكلتقویموھذاوالتخویف

دعممنیقدمھوماالعملجماعةدوریعنيوالذيالمنظمةفيالفاعلدوربأتي
والتعاوناالتصالفيالجماعةدوروكذاالجماعة،فيالعضوللفردنفسي

التولیفةیحددالذيفھوالمشرفدورو،ألفرادھاالفنیةالمھارةواكتساب
أھدافھاحسبوذلكمعینة،أسسوفقھامنحعلىویعملفردلكلالمناسبة
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الكفایةتحقیقمنأھدافھاالمنظمةلبلوغواالبتكار،اإلبداعلتشجیعوكذلك
:یليمامراعاةعلیھنجاعتھالحوافزنظامیثبتوحتىالزبونورضااإلنتاجیة

.باإلدارةحقیقیاارتباطاالحافزارتباط-1

.المحددةوالقیمةلمناسباالوقتفيالحوافزتقدیمالمسیرعلى-2

.الحافزعلىخاللھامنیحصلونالتيالمعاییرالعاملینمعرفة-3
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: تمھید 

یة جالاإلجراءات الوقائیة والعومجموع الخدمات عن بر عُتالخدمات الصحیة إن 
التي تقدمھا مؤسسات الرعایة الطبیة إلى جمیع إفراد المجتمع عامة دون تمییز أو 
تفضیل  بھدف الرفع من المستوى الصحي للمجتمع والحیلولة دون حدوث اإلمراض 

ل على إزالتھا وتحویل المریض العاطل إلى عامل وإنشائھا  وفي حال حدوثھا العم
.ناشط منتج
المرامي تسعى المنظمات  الصحیة على إیجاد سبل ناجعة لتلبیة متطلبات هولبلوغ ھذ
عدد إلىوف نستعرض في ھذا الفصل صحیة من خالل تقدیم أجود الخدماتالمجتمع ال

:من المفاھیم وھي
.مفاھیم متعلقة بالمستشفى-
لقة بالخدمات الصحیةمفاھیم متع-
الموارد البشریة واألداء المھني في المستشفیات-
جودة الخدمات الصحیة-
إدارة الجودة الشاملة في المستشفیات-
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-I مفاھیم متعلقة بالمستشفى:
فھو نظام اجتماعي معقد ،یعتبر المستشفى أھم التنظیمات اإلنسانیة خدمة للمجتمع 

إنتاجھ إنساني وعملھ ینفذ بشكل رئیسي بواسطة اإلنسان،سان مادتھ الخام اإلن
كسبھ التشكل المؤسسي إوالمستشفى في شكلھا الحالي ھو خالصھ لتطورات تاریخیة ،

كان أنبعد ،المتعدد الوظائف منھا العالجي والوقائي والتعلیمي والتدریبي والبحثي 
.بعاد الخیریة والدینیة واإلنسانیةاألإلىمجرد مكان اإلیواء المرضي والمحتاجین خاضا 

:مفھوم المستشفى-1

أي البرء من " المكان الذي یطلب فیھ الشفاء  " تعني كلمة المستشفى لغة : لغة
ویصبح ،طلب الشفاء أيواستشفى ) شفا( أو ) شفى ( ومصدرھا الفعل ،1المرض

.2استخدام الكلمتین  مشفى أو مستشفى
.تعني إكرام الضیفHospitalوفي اللغة الالتینیة 

جتماعیة تقدم الخدمات في مجال تخصص إمنظمة "عُرف المستشفى بأنھ ی: صطالحاإ
عام  ھو المجال الصحي باعتبارھا المكان المعد الستقبال المرضى وإیوائھم حتى یتم 

.3"شفاؤھم
ز مؤسسة یحتوي على جھا" بأنھ ،جمعیة المستشفیات األمریكیة المستشفى تكما عرف

یتمتع بتسھیالت طبیة دائمة تشمل على أسرة للمرضى الداخلین  وخدمات ،طبي منظم 
وذلك إلعطاء المرضى ،طبیة تتضمن خدمات األطباء وخدمة التمریض المستمرة 

.4التشخیص والعالج الالزمین
وبالتالي فان كل طرف ،ویتباین مفھوم المستشفى حسب تباین األطراف المتعامل معھا 

وجھة وكما یتضح ذلك أدناه ومن،ن یعرف المستشفى تبعا لتلك العالقة بینھما یمكن أ
:رنظ
یم العالج نھ الجھة المسئولة عن تقدألى المستشفى على إینظرون : ىالمرض.1

.ستشفائھمإوالرعایة الطبیة لھم و
إحدى مؤسساتھا الخدمیة والمسئولة عن تقدیم كل ما یحتاجھ المجتمع : الحكومة.2

.بالواقع الصحي في البلد نحو األحسنللنھوض 

،الجامعيالفكردار:اإلسكندریة،1ط،بھاالعاملینتمیزوكیفیةوالخاصةالعامةالمستشفیاتإدارة،الصیرفيمحمد- 1
.5ص،2009

،القاھرة،الحدیثةاإلداریةالمفاھیمإطارفيمتكاملمنھج–والطبیةالصحیةالمنظماتإدارة،الربجادمحمدسید- 2
.50ص،1997،العربیةالنھضةدار

.5ص،سابقمرجع،الصیرفيمحمد-3
.26ص،2007،زیعوالتوللنشرالشروقدار: عمان،1ط،الصحیةوالمراكزالمستشفیاتإدارة،جلدةبطرسسلیم-4
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ھو الموقع الذي یمارسون فیھ أعمالھم ومھامھم اإلنسانیة وبما یملكون : الكادر الطبي.3
.من خبرة ومھارة وقدرة على إعادة االبتسامة لمرضاھم

منظمة مفتوحة على البیئة المحیطة بھا ومتفاعلة مع متغیراتھا : إدارة المستشفى.4
ما حدد لھا من أھداف وواجبات مسئولة عن تنفیذھا بشكل كفء المختلفة في ضوء 

.ّوفعال
سوق واسع یستوجب إمداده بما یحتاجھ من أدویة ومستلزمات طبیة : مصانع األدویة.5

.على وفق اتفاقات مسبقة
موقع تدریبي وعملي إلكسابھم المھارة والمعرفة المیدانیة عن : الطلبة الجامعة.6

.                           لتجارب والبحوث المستقبلیة في مجال الطبأسرار المھنة وإلجراء ا
فضال عن ذلك فھناك وجھات نظر ألطراف أخرى تمتد إلى زوایا بتطورات مختلفة 

كما ھو مثال لمقدمي ومجھزي الخدمات الفندقیة والعاملین 1عن فھمھا لمعنى المستشفى
.الخ....في مجال الصیانة

كن أن ینظر للمستشفى على أساس كونھ نظاما مفتوحا ألنھ یعتمد وفي ضوء كل ذلك یم
على Kastحتى أطلق ،على المجتمع ویتأثر بالبیئة التي یعمل فیھا ولكل ظروفھا

.2)نظام اإلنسان االجتماعي ( المستشفى 
:المعاییر عدد من وفقبعض علماء إدارة المستشفیاتھوقد عرف

التعریف القانوني الذي ینظر إلى المستشفى كمؤسسة ھو: التعریف التنظیمي: األول
تنویم تسمح ببقاء المریض مدة تزید ةأسر6المشفى بأنھ یضم على األقل : للمستشفیات 

.سا24عن 
.مؤسسة طبیة مرخص لھا رسمیا-
.مة وتقدم فیھا رعایة طبیة منظمةظتضم ھیئة طبیة من-
دون ،ساعة 24خدمة على مدار تتوافر فیھا سجالت طبیة منظمة وتتوفر فیھا ال-
.نقطاعإ
.تتوافر فیھا غرف عملیات ووسائل خدمة طبیة تشخیصیة وعالجیة متكاملة-
.تتوافر فیھا خدمات األشعة والمختبرات-

21،22ص،ص،سابقمرجعثامر یاسر البكري ، -1
22ص،السابقجعالمر-2
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یركز التعریف الوظیفي على الغرض من المستشفى ولیس : التعریف الوظیفي: الثاني 
في رعایة صحة إلفراد والمجتمع ویتمثل الغرض األساسي للمستشفى ،على أجزائھ 

:وتبعا لذلك تلبیة االحتیاجات الصحیة للمجتمع ومن ھذا المنطلق فان التعریف الوظیفي 
.یتیح المستشفى التوسع في أھدافھ وأغراضھ في اإلطار الصحي-
یتیح للمستفیدین من خدمة المستشفى المساھمة في تحدید نظام الخدمات الصحیة التي -

.ىیقدمھا المستشف
ّیركز على أن االحتیاجات المجتمع واالستخدام الفعال للخدمة مقابل التكلفة في -

.المعیار الذي تعتمد علیھ المستشفى في تحدید نظام خدماتھا 
ي المعیار لحسن إدارة المستشفى وعلیھ یمكن ھویؤكد على أن مصلحة المجتمع تظل -

لنظم الفرعیة المتكاملة یضم مجموعة من اينظام كل" تعریف المستشفى على انھ 
ونظام الخدمات ،والمتمثلة في نظام الخدمات الطبیة ونظام الخدمات الطبیة المعاونة

وتتفاعل تلك النظم معا بھدف تحقیق أقصى رعایة ، الفندقیة ونظام الخدمات اإلداریة 
ممكنة للمریض والمصاب وتدعیم األنشطة التعلیمیة والتدریبیة والبحثیة للدارسین 

.1لعاملین في المجال الطبيوا
:ستشفائيالنظام اإلتاریخیة- 1-2

ھتمت العدید من البحوث والدراسات والكتابات العلمیة المتخصصة في المنظمات إ
الصحیة بصفة عامة والمستشفیات وھذا التطور قد مر بمراحل كثیرة على مر العصور 

.بدء من الحضارة القدیمة إلى العصر الحدیث
 القدیمةالحضارات:

سنة قبل 1200تشیر الوثائق التاریخیة بان تاریخ المستشفیات یرجع إلى ما یقارب 

Hippocrateویعتبر أبقراط ،المیالد إذا كانت المعابد اإلغریقیة تلعب دور المستشفى 

الطبي ) الیمین( اإلغریقي وھو أول طبیب ، وینسب إلیھ القسم ) ق م .460-370(

فأعمالھ تعد الركیزة التي تبنى علیھا صرح ،لطب وممارستھ لحاصلین على إجازة ا
واالبتعاد عن ،إلى فصل الدین والفلسفة عن الطب وھو من دعا،الطب الحدیث 

.السحر وجعل الطب علما قائما على البحث والتجربة
وبلغ الطب اإلغریقي ذروة تقدمھ خالل العصر الذھبي للحضارة اإلغریقیة وذلك في 

.Aesculopius2ظھر خاللھا معاھد سمیت بمعاھد آلھة الطب ،م .ق400حوالي  

.27ص،سابقمرجع،جلدةبطرسسلیم-1
.17ص،سابقمرجع،جلدةبطرسسلیم-2
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لعبت المعابد إذا. م.سنة ق600وفي مصر الفراعنة فقد ظھرت المستشفیات حوالي 
تدور الرعایة للمریض وسمیت بمعابد الشفاء وقامت مدارس للطب وأصبح لھا 

.1تخصص مثل طب العیون واألسنان
ASOKA )232-273مستشفیات وخاصة في عھد الملك وفي  الھند فقد ازدھرت ال

.أي معابد الشفاءCLIKISTAوقد أطلق علیھا تسمیة ) م.ق
مھنة الطب كانت تخضع لقوانین صارمة في التعامل مع ) حمورابي( وفي بابل 

.2الطبیب وان ھذا التشدد اضعف اإلقبال عن ھذه المھنة
:3بـلحضارات القدیمةوقد تمیزت المستشفیات في ا

.استخدام المستشفى كمركز للتدریب-
قیام األطباء بإجراء العملیات الخارجیة وتجبیر الكسور ووصف العقاقیر الطبیة في -

.المستشفى
وتقدیم العالج مع التركیز على صحة الفرد ىإلیواء المرضدراسة المستشفى كمكان -

.ونظافتھبتغذیتھالشخصیة من حیث االھتمام 
.بیئة المستشفى الداخلیةاالھتمام بنظافة -
مطلع الدیانة المسیحیة:

یعتقد بان المرض سببھ كانأعطت الدیانة المسیحیة مفاھیم جدیدة للمرض بعد أن
مریض إنما تكفیر للذنوب ورفعفأصبح كل من یعمل في خدمة ال،أرواح شریرة

لمحتاجین واىوقد احتمت بیوت صغیرة للكھنة إلیواء المرض،للخطایا ومرضاة هللا
:ـبوقد تمیزت ھذه المرحلة ،والمعوزین 

) .إنساني –دیني ( الدافع لعالج المرض وتقدیم الخدمات لھم .1
.االھتمام بالنواحي النفسیة للمرض ولیس تقدیم العالج فقط.2
جل تقدیم أاعتبار المستشفى مكانا إلیواء المرض المسنین والمعوزین لفترة معینة من .3

.الخدمات لھم
ضارة اإلسالمیة العربیةالح:

ال یتواجد في المصادر التاریخیة المتوافرة إلى أن العرب في الجاھلیة كانوا یعنون 
المستشفیات منذ عھد الرسول الكریم صلى وقد عرف العالم اإلسالمي،بالمستشفیات 

.10ص،سابقمرجع،البكريیاسرتامر-1
.27ص،2007،والتوزیعللنشرالمناھجدار: عمان،واالجتماعيالصحيالتسویق،یوسفعثمانردینة-2
.19ص،سابقمرجع،جلدةبطرسسلیم-3
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م عندما أمر بضرب خیمة متنقلة للصحابیة 627ة الخندق وهللا علیھ وسلم وبالتحدید غز
" لمعالجة سعد بن معاذفي معركة الخندق من المسجد رفیدة بنت سعد األسلمیة بالقرب 

.1"جعلوه في خیمة رفیدة حتى أعود من قریبإ
وأول من بنى مستشفى كامل في اإلسالم ھو الولید بن عبد الملك الخلیفة األموي في 

وھي لفظ ىرضور المدالمستشفى بیمارستان أي انوك،)م806(القرن التاسع میالدي 
المكان وھكذا أوتعني الموضع ) ستان(وتعني مریض و ) بیمار( سي یتكون من راف

.یصبح معناھا دار المرض

.توسع الرقعة اإلسالمیة توسعت المنظمات االستشفائیة في المدن الكبرى بو
:2وقد صنف المسلمون المستشفیات حسب تخصصھا ومكان إقامتھا

 ج فیھا كل أنواع األمراضویعال: المستشفیات العامة.
ویعالج فیھا األمراض الخاصة المعدیة: المستشفیات الخاصة.
 وتعني صحة المساجین: مستشفیات السجون.
 ھي عبارة عن مجموعة فرق طبیة تنتقل من مكان إلى آخر : مستشفیات متنقلة

.وخاصة في النواحي والقرى
الیوم ونذكر  إلیھاھي ما وصلت اإلسالمي بما یضوقد تمیزت المستشفیات في العصر

:3أھم الخصائص 
.عدم السماح للمرض والمصابین بأمراض معدیة من اختالط بالمرض اآلخرین. 
.اختیار موقع بیئي مناسب إلقامة المستشفیات من الناحیة الصحیة. 
.وجود المستشفى المتنقل وخاصة في المناطق النائیة أو الفقیرة. 
.العامة والخاصةإنشاء المستشفیات . 
.االھتمام بنظافة بیئة المستشفى الداخلیة. 
.التركیز على وجود الرعایة الطبیة. 
.تنظیم مزاولة مھنة الطب والصیدلة عن طریق اإلجازة بواسطة االمتحان. 

عصر النھضة األوروبیة:
ح المستشفى من الكنیسة إلى البلدیة فأصبإنتقال تباعیھ لقد عرفت ھذه المرحلة 

لكن في ھذه ،المستشفى یؤدي دوره في عالج المرضى بعیدا عن المصطلحات الدینیة

.144ص،2011،وائلدار: عمان،1ط،الطبياالجتماععلم،الوریكاتعایدة-1
.40ص،سابقمرجع،حاروشالدیننور-2
.21ص،سابقمرجع،جلدةبطرسسلیم-3
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مما انعكس سلبا ،المرحلة عرفت موجة من الفقر النتشار البطالة وارتفاع األسعار 
ومنھا من وصل بھ األمر إلى اإلغالق  ونظرا ،على أداء المستشفیات فتراجع دورھا 

المستشفیات مما دفع بالبلدیة بفتح ولراء والمحتاجین حفتجمع الفقلتفاقم ظاھرة الفقر
المستشفیات كما كانت من قبل وإیواء المرض والمسنین والیتامى والمحتاجین  
والقادرین على العمل اجبروا على دفع نفقاتھم والجدیر بالذكر دور الطبیب بدا یظھر 

ات بعد أن كان تحت بشكل أوضح واقوي علما وبذلك بدا نفوذ وسیطرتھ على المستشفی
والذي أدى اختفاء بعض الممارسات غیر طبیة تختفي في القرن ،سلطة رجال الدین

ولیس فقط " للموتى " أو في قرن الموت فقد تحولت المستشفیات إلى مكان ،م 18
وھذا یرجع إلى الظروف المعیشیة السیئة وسوء التھویة والتغذیة وانتشار ،للمرض 

.1تشفیاتاألوبئة وقذارة المس

:م20إلى القرن –19المستشفیات من القرن 

ثورة في العلوم ،م20م إلى نھایة القرن 19لقد عرفت الفترة الممتدة من مطلع القرن 
الطبیة والذي انعكس على األداء الھائل للمستشفیات وأدى إلى تأسیس المستشفیات 

:2ین الجودة الصحیةونذكر فیما یلي أھم األحداث التي أدت إلى تحس،الحدیثة 
م في العملیات الجراحیة أدى إلى زیادة الجراثیم 1846یر سنة ذاستخدام التخ-

.واألمراض
ساھم التطور السریع في علم الكیمیاء إلى اكتشاف الكثیر من العقاقیر الطبیة كعقار -

.البنسیلین
كر منھا ساھمت االكتشافات المساعدة في عملیة التشخیص في التقلیل من الوفیات ونذ-

.الخ...الزمر الدمویة ،)  X(األشعة 

.ساعد التقویم المستمر لمناھج التعلیم والتدریب إلى التحسین والرفع من كفاءة األداء-
غل نعد مجھودات االنجلیزي فلورنس نیتظھور مھنة التمریض كعلم قائم بذاتھ ب-

.واألمریكیة دورثیا ویكس
ِنشوء الكلیة األمریكیة للجراحین والت- ي أدت إلى حدوث تطورات رئیسیة في مجال ُ

.جودة الرعایة الطبیة

.143ص،سابقمرجع،الوریكاتدةعای-1
23،24ص،سابقمرجع،جلدةسرطبسلیم-2
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:أنواع المستشفیات- 1-3

یختلف تطبیق المستشفیات من دولة إلى أخرى ومن كاتب إلى آخر وھذا االختالف في 
إضافة إلى الھدف المراد ،التصنیفات یعتمد على أساس تتبناھا ھذه الجھة أو تلك 

نت األھداف وألسس لتصنیفات المستشفى فإنھا ال تتعدى تحقیقھ من التصنیف ومھما كا
:التصنیف التالي 

.على أساس الملكیة واإلشراف-أ
.على أساس الحجم-ب
.على أساس التخصص- ج
.على أساس التعلیم والتدریب-د

.على أساس الموقع الجغرافي-ھـ
.تشفیات حكومة وخاصةوبدورھا یمكن تصنیفھا إلى مس: نمط الملكیة واإلشراف-أ
وتعتبر ،ھي مستشفیات تملكھا ھیئات رسمیة تقوم : المستشفیات الحكومیة-1-أ

الدول االشتراكیة من أولى واجباتھا تقدیم أفضل الخدمات الصحیة إلى 
مستشفیات حكومیة : المواطنین مجانا  وتنقسم ھذه المستشفیات إلى نوعین 

ت حكومیة متاحة خدماتھا فقط لفائدة متاحة خدماتھا لجمیع المواطنین ومستشفیا
.مجموعة محددة من المواطنین مثل المستشفیات العسكریة

ویتم ،ن ھذه المستشفیات تخضع إلى قوانین وأنظمة وتعلیمات الدولة أوالجدیر بالذكر 
من خالل األنظمة الخاضعة لرقابة الجھات التشریعیة یةتعیین الكوادر الطبیة والتمریض

.والتنفیذیة
وھو المستشفى مملوك لشخص أو مجموعة أشخاص أو : المستشفیات الخاصة- 2-أ

:لشركة أھلیة تستھدف تحقیق الربح تدار وفق أسالیب إدارة األعمال ویمكن تقسیمھا إلى
فقد یملكھا شخص أو شركة أو ھیئة بھدف : مستشفیات ذات طابع ربحي1--2-أ

.ةتحقیق مكاسب ربحیة من خالل  الخدمات المقدم
یكون الھدف من إنشائھا المساھمة في تقدیم : مستشفیات ذات طابع غیر ربحي2--2-أ

خدمة اجتماعیة عامة إلفراد المجتمع وعادة تكون مملوكة لجھة خیریة تطوعیة مبنیة 
أو تابعة لبعض الشركات وتربط مستوى . على أساس عرفي أو دیني أو جھوي 

.التبرعات المتوفرةونوعیة الخدمة المقدمة بحجم األموال و
:تصنیف المستشفیات على أساس الحجم- ب 
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فیھا  .... ویمكن تصنیف المستشفیات بحسب عدد األسرة التي تحتویھا إلغراض العالج 
:أو حسب األقسام الطبیة التخصصیة وھذه بدورھا تنقسم إلى ثالثة أنواع 

أو تتكون أكثر من سریر فأكثر 500مستشفیات كبیرة الحجم والمتكونة من -1- ب

1.ثمانیة أقسام طبیة

سریر أو من 500سریر إلى 200مستشفیات متوسطة الحجم والمتكونة من -2- ب
.خمسة أقسام طبیة متخصصة

سریر أو أقل من خمسة 200مستشفیات  صغیرة الحجم والمتكونة من أقل من -3- ب
.أقسام أحیانا یحتوي على قسم واحد

:وھي نوعان : تصنیف حسب التخصص. ج 
وھي المستشفیات التي تضم تخصصات طبیة مختلفة : مستشفیات عامة- 1–ج 

ومتعددة مثل أمراض األطفال واألمراض الباطنیة وأمراض النساء والتولید والجراحة 
.لخا...العامة

وھي تلك المستشفیات التي تقدم تخصص  معین مثل : مستشفیات تخصصیة-2-ج

وما یمیز ھذا األنواع من المستشفیات إنھا تحاول ،لعظام ا،القلب ،تخصص العیون 
.إیجاد جمیع الخدمات الطبیة الممكنة والتي لھا عالقة في مجال التخصص معین

وتصنف المستشفیات أیضا لكونھا تعلیمیة : تصنیف على أساس التعلیم والتدریب-د 
تشفیات في  حقل من ویرتبط ذل بوجود فرصة التعلم في ھذا المس،أو غیر تعلیمیة 

المؤسسات أوحقول الطبیة أو أكثر وغالبا ترتبط ھذه المستشفیات التعلیمیة بالجماعات 
.العلمیة البحثیة المختلفة وعلى وفق برامج علمیة متخصصة معدة لھذا الغرض

ویشیر ھذا التصنیف إلى تقسیم المستشفیات حسب : تصنیف على أسس جغرافیة-ھـ
: و حسب التقسیم اإلداري إلى موقعھا الجغرافي أ

وھي المستشفیات بمثابة المستشفیات العامة وتتوفر : المستشفیات المركزیة-1ھـ 

.على مختلف التخصصات الطبیة

.122،مرجع سابقفرید توفیق النصیرات ، 1
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وھي تلك التي تتواجد في العاصمة أو مراكز : مستشفیات المناطق اإلقلیمیة2- ھـ 

ھذه المستشفیات على أعلى وتحتوي ،المدن الكبیرة وتخدم منطقة صحیة بأكملھا 
.خدمات تخصصیة

وھي المستشفیات التي تخدم تجمعات سكانیة : المستشفیات المحلیة الصغیرة3-ھـ 

وھي عادة تقدم الخدمات لجماھیر المنطقة باختالف أنواعھا من خدمات أمراض ،قلیلة 
باطنیة وجارحة عامة وخدمات رعایة األمومة والطفولة

: شفىوظائف المست- 1-4

تعتبر وظیفة رعایة المرض ومصابي الحوادث ھي الوظیفة األولى واألساسیة 
للمستشفى والتي ترتكز حولھا كافة األنشطة والمھام التي یقوم بھا المستشفى على أفضل 

وقد حدد ،وجھ إال انھ یقوم بوظائف أخرى عدیدة وعلى درجة كبیرة من األھمیة 
:1سیة للمستشفى الحدیث وتتلخص بما یليالباحث فرید مان خمسة وظائف أسا

.تقدیم خدمات التشخیص والعالج للمرضى الخارجین.1
.تقدیم خدمات التشخیص والعالج للمرضى الداخلین.2
.القیام بأنشطة التدریب والتعلیم لمھنیین الصحیین العاملین في القطاع الصحي.3
.طة بحقیة ھذا المجالتوفیر المعرفة الطبیة والصحیة من خالل ما یقوم بھ من أنش.4
الوقایة من األمراض ویشمل ذلك وقایة المرضى في المستشفى ووقایة أفراد .5

.المجتمع
كما توصي لجنة خبراء منظمة الصحة العالمیة بضرورة قیام المستشفى بخمسة وظائف 

:2أساسیة
.الوظیفة العالجیة-أ

.الوظیفة الوقائیة- ب
.التدریب والتعلیم-ج
.یة واالجتماعیةاألبحاث الطب-د

.الخدمات الممتدة واالجتماعیة-ھـ
:الوظیفة العالجیة-أ

109ص،سابقمرجع،نصیراتتوفیقفرید1
.109ص،السابقالمرجعفرید توفیق النصیرات ،-2
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إن الوظیفة األساسیة التي یركز علیھا المستشفى ھو تقدیم الرعایة الصحیة الضروریة 
وان تقدم ھذه الرعایة الصحیة ،لألفراد والمجتمع المحلي والذي یقصد المستشفى 

إلىحیة من األولیة مستویات الخدمات الصوبشكل مستمر وعلى مختلف،بجودة عالیة 
:المتخصصة والتي سنشرحھا بشيء من التفصیل في المبحث التالي 

إال انھ یجب أن نؤكد في ھذا المقام انھ على المستشفیات تحاشي بعض األخطار أثناء 
:1تعاملھا مع المرض والمتمثلة في

ا مخاطبة المریض عدم التقدیر الصحیح لكرامة وإنسانیة المریض حیث غالب-
ن یقال أوالتعریف علیھ بالحالة المرضیة كتھأو مخاطب،د علیھ ربإطالق رقم مج

الخ...ض السل یمریض السكري مر
.حدة والخصوصیةولقدر من العزلة والوى للراحةعدم التفھم الكافي لحاجة المرض-
.بكبریاء وعجرفة من قبل المھنیین الصحیینىضالتعامل مع المر-
نصیاع المرضى إب ووجبتراض الخاطئ قدیر لذكاء ونباھة المرض واالفسوء الت-

.والتقدیر بما یطلب منھم دون حاجة إلى تفسیر وتوضیح
.االفتراض الخاطئ بأن وقت المھنیین المتخصصین أكثر أھمیة من وقت المریض-
فشل العاملین في المستشفى لفھم الخلفیة االجتماعیة للمریض والمشاكل االجتماعیة -

.المحتلمة المؤثرة على مرضھ
فھو لھ حق المعرفة ولیساھم ذلك في ،العمل على تثقیف المریض حول مرضھ -

.التسرع من شفائھ
:التأكید على أخالقیات المستشفى ویشمل ذلك -
حترامھا ویشمل ذلك المساواة بین المرضى فیما إالتأكید على حقوق المریض و

أوالدین أوبغض النظر عن العرق والجنس یخص بحقھم في العالج وحسن المعاملة 
.المركز االجتماعي واالقتصادي

 یجب أن ال یتسبب المستشفى بأي أذى أو ضرر للمریض سواء كان ذلك جسدیا
.اجتماعیا أو نفسیا 

توفیر إقامة مناسبة لكافة المرضى.
:یمكن تصنیف ھذه الخدمات على ثالثة مستویات وھي : الوظیفة الوقائیة-ب 
وھي خدمات محددة ومباشرة یجري التخطیط لھا : الخدمات الوقائیة األولیة-1-ب

والشائعة في ھذا ،ومن األنماط المعروفة،وتقدیمھا لوقایة األفراد من مرض معین 
المجال ھي حمالت التطعیم الجماعي والمواجھة إلى فئات معین من المجتمع كما ھو 

23،24ص،ص،نفسھالمرجع، فرید توفیق النصیرات -1
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ارس وقد لوحظ في بعض المستشفیات أخطاء الحال حمالت  تطعیم األطفال في المد
.كثیرة

وتشمل خدمات التشخیص والكشف المبكر : خدمات الوقائیة من الدرجة الثانویة-2-ب
لألمراض قبل استفحالھا وتشمل خدمات المسح الصحي الشامل أو المسح بالعینات 

تكون لھا أنع لبعض المواطنین من أرباب العمل أو الشرائح السكانیة المعینة التي یتوق
.قابلیة لإلصابة أو االستجابة لھا أكثر من غیرھا

وھي خدمات متخصصة تقوم على : خدمات الوقایة من الدرجة الثالثة-3-ب

مجھودات فریق متخصص وتھدف إلى إعادة  تأھیل المرضى ومصابي الحوادث 
.وتمكینھم من ممارسة حیاة طبیعیة نشطة ومنتجة إلى حد ما

وذلك من خالل إشراف األطباء القدامى والمتخصصین : دریب والتعلیموظیفة الت-ج
وكذلك من خالل االجتماعات الدوریة ودراسة حاالت ،على األطباء الجدد وتدریبھم 

المرض بما یؤدي إلى زیادة معرفة األطباء ویؤثر على تحسین كفاءتھم لتأدیة الخدمة 
.للمجتمع

ء بل أیضا للمرضى وكل العناصر البشریة على تدریب األطباتھوال یقتصر وظیف
.العاملة فیھ

ویعتبر المستشفى المكان األنسب واألمثل للتدریب العملي لكافة المھنیین الصحیین لما 
یتوفر لھ من إمكانیات فنیة وبشریة أو أجھزة ومعدات ومعامل وللقیام بھذه الوظیفة على 

:1د منوجھ ال بُأحسن
أجھزة ومعدات وعرف ،دیة المطلوبة لعملیة التدریب والتعلیم توفیر المستلزمات الما

.وھو ما نجده متمثال في مكتبات داخل المستشفیات،التدریس 
 ًتوفیر العناصر البشریة المطلوبة كما ونوعا للقیام بأنشطة التعلیم والتدریب  ویشمل ً

.كبار األطباء
العلوم الطبیة إلى تحسین خدمات ّیمكن ھدف البحث في  مجال : حثیةبالوظیفة ال-د

فھناك بعض األمراض ما زالت غیر معروفة وتتطلب كثیر من ،الرعایة والعالج 
ولذلك فعلى المستشفیات وكل حسب إمكانیاتھ من القیام بدورھا في مجال البحث ،الجھد 
. العلمي

فیھ ة المجتمع الذي یعملإن المستشفى كمركز رئیسي لصح: الخدمات الممتدة-ھـ
ر بالبیئة المحیطة ال ینبغي لھ التأثجتماعیة نشطة من مؤسساتھ دائمة التأثیر وإكمؤسسة 

ویسعى في الحصول علیھا داخل ،اقتصار دور على تقدیم الخدمات الطبیة لمن یطلبھا 

.8ص،سابقمرجع،الصیرفيمحمد-1
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أسواره بل ال بد لھ من توسیع أنشطتھ والخروج بھا لتصل إلى بعض المرضى في 
أو للمرضى كبار السن حیث یمكن ،لحاالت المرضیة المزمنة بیئتھم المنزلیة وخاصة ا

رعایة مثل ھؤالء المرضى واإلشراف علیھم من قبل الممرضین والمتخصصین 
.وخدمات الطبیب العام في منازلھم

:للمستشفىة جتماعیإلاىالبن-2

إن طبیعة المستشفى كتنظیم معاصر قد تشكلت في جانب كبیر منھا خالل التاریخ  
على الرغم من أن البناء االجتماعي لكل تنظیم یطرأ علیھ تغیر باستمرار طالما كان و

أعضاءه ومتخذي القرار لھ یحاولون أن یحققوا التوافق بین أھدافھ وأوجھ نشاطھ وبین 
إال أن مضمون مصطلح البناء یعني ضمنیا أن أوجھ النشاط ،الظروف المتغیرة 

إذا ینطلق السلوك التنظیمي التكییفي من إطار ،ا التنظیمي تجري في سیاق ثابت نسبی
فیمیل الناس إلى ن یقیموا عالقات مع بعضھم البعض والى حل ،موروث عن الماضي

مشاكلھم وتنظیم أوجھ نشاطھم وتوقع ما یجب علیھم عملھم استنادا إلى الخبرة التي 
.تتوفر لھم من الماضي

ابھ وھذا ما ینافي الحقیقة بطبیعة الحال  ذلك ومما تقدم ال یعني أن المستشفیات كلھا متش
لیس فقط في ،الن التنظیمات التي اكتسبت ھذه التسمیة في الواقع تختلف فیما بینھا 

وإنما أیضا في برامجھا وفي أنواع البیئات ،أنواع مبانیھا وفي الحجم والموارد المتاحة 
.ھا والعاملین بھا والجمھور ككلوفیما یتعلق بھیئات،االجتماعیة وفیما تقدمھ لمرضاھا 

لدرجة یمكن مادحض التنظیمات المتشابھة إلى عبان ھناك بكما یمكن القول كذلك
ویسیر مصطلح ،معھا التوصل إلى مجموعة من التعمیمات التي تصدق علیھا كلھا 

المستشفى في حد ذاتھ ضمنیا إلى كل التنظیمات التي لھا ھذه التسمیة سیكون لھا أھداف 
.1وأوجھ نشاط وأبنیة اجتماعیة متشابھة إلى حد كبیر

والبناء االجتماعي للمستشفى یمثل نسقا من العالقات التي تربطھا أخالقیات مھنة الطب 
محدد تراتبيصص المھني العلمي الدقیق في شكل والتمریض وغیرھا وكذلك التخ

لمستشفى وترتب علیھم ومعتبر ومرتبط بالتالي أدوار یلتزم بھا كل المتعاملین داخل ا
.تبعات ومسؤولیات وتعطیھم مزایا وصالحیات

:بناء السلطة في المستشفى- 2-1

نموذج مثالي لتحلیل كماكس فیبر بمفھوم البیروقراطیة لقد جاء عالم االجتماع األلماني
ووصف البیروقراطیة بأنھا تقسیم العمل العقالني غیر الشخصي ،ودراسة التنظیمات 

-219ص،ص،1989: الجامعیةالمعرفةدار:مصر،الطبياالجتماععلمفيدراسات،وآخرون، محمدعلىمحمد- 1
221
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لى مبادئ الھرمیة المكتبیة ومستویات السلطة المتدرجة وحدود رسمیة والمعتمد ع
ویعتقد الكثیر من علماء ،واضحة الختصاص تحكمھا القوانین واألنظمة والتعلیمات 

وذلك لطبیعة العمل في ھذه المنظمة ،االجتماع بعدم تناغم ھذا الطرح مع المستشفیات 
القوانین وھما محكومان بشكل غیر مباشر فاألطباء واإلداریین تحكمھم مجموعة من ،

أن ھنالك طبیعة ثنائیة ) ALEXANDER ET FANNEL(لھذه القوانین ویعتقد كل من 
للمستشفیات وسبب نشأة ھذا النمط ھو الصراع التنظیمي في المستشفى بین 

فالطبیب یعتقد بل یصر على ممارسة األحكام الفردیة المستقلة ،البیروقراطیة والمھنیة
أي یحاول انتھاج المنظور ،فكل طبیب یملك حق تقریر المصیر،حدود مھنیة في

اإلداري العقالني الذي یستند إلى مبدأ الكفاءة التثقیفیة لكافة األنشطة في المستشفى من 
1خالل اإلجراءات واألنظمة والتعلیمات المطبقة على الجمیع

فسھا في تنافي بین السلطتین نویمتد اثر نسق السلطة المزدوج إلى فئات أخرى تجد 
ملتزم من جھة أخرى،األوامر من األطباء من اجل مریضة فالممرض باعتباره یتلقى 

یعد من بین ولكنھ في نفس الوقت ،،على نحو یحقق الكفایة المھنیة تنفیذ األوامرب
م لكل قواعد وترتیبات التنظیفي المستشفى ونتیجة لذلك فھو یخضع العاملین المشاركین 

ولھذا ،وذلك في إطار القواعد اإلداریة ،وغالبا تكون ذات طابع اضطراري ،اإلداري 
فانھ یقع في صراع بین توقعات األطباء الذین یأخذون بتعلیماتھم وبین توقعات المدیر 

.  2الذي یجب اإلذعان إلجراءاتھ اإلداریة
:تقسیم العمل في  المستشفى- 2-2

سمات التنظیم في المستشفى وبطبیعة الحال أن المستشفیات إن تقسیم العمل یعتبر احد 
والخدمات اإلداریة وغیرھا من أقسام المستشفى ،تقوم على خدمات المھنیة الطبیة 

ویقوم كل قسم من أقسام المستشفى بوظیفة خاصة یفترض أن تعمل في مجموعھا على 
ة األخرى للمشرفین وھكذا یكون من الواجبات األساسی،إبراز أھداف المنظمة كلل 

.التنسیق بین كل  ھذه الخدمات المتباینة في سبیل إیجاد نوع من النظام الرشید
إلى نوع من التدرج بین العاملین في المستشفى عبر ،ولقد أدى تطور ھذه التخصصات 

ي انھ بینما تعمل األشخاص الذین یقعون في ھذه الفئات نوھذا یع،الخطوط المھنیة 
فان اھتماماتھم ووالئھم یكون عادة اتجاه جماعاتھم ،جانب بعضھم البعض إلىالمختلفة 

المھنیة ولیس بالضرورة اتجاه القسم الذي یساھمون في انجاز واجبات أعمالھ وعلى 
سبیل المثال في خدمة التمریض یوجد رئیس أو مشرف التمریض  والذي یكون مسئوال 

153،154ص،ص،سابقمرجع،الوریكاتعاید-1
.328ص،سابقمرجع،محمدعلىمحمد-2
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ساسي في التأكد من أن كل الواجبات ي ینحصر واجبھ األذوال،على أكثر من وحدة 
وغالبا ما ،وخاصة األعمال التمریضیة ،العمل الضروریة قد أنجزت على أحسن وجھ 

،یكون لھذا المسئول نائب یقوم بمساعدة الرئیس في أعمالھ ومتابعة األعمال في غیابھ
.أو العمل كبدیل في المداومات

رضون یعملون في الغرف والقائمین ممأوكما یوجد تحت مسئولیاتھم ممرضات 
ذلك طالب التمریض والذین یوكل لھم رعایة كعلى خدمة المرضى وھم في األسرة و

المرضى لفترات متباینة لكي یتعرفوا على واقع عملیة التمریض والتي تختلف عما یتم 
وبنفس النمط یكون العمل في شتى نشاطات العمل في ،دراسة في المراجع والكتب 

.1شفى كعمال الفندقة والحراسةالمست

331-329ص،ص،السابقمرجعمحمد علي محمد ، -1
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П-المورد البشري و األداء الوظیفي:
:أقسام المستشفى ألداء المھني-1

تحتوي المستشفیات على أقسام داخلیة وخارجیة وھذا النمط األخیر قد تخلت علیھ 
لیبقى ،وأصبح ھیكال یعمل لوحده ویسمى بالمؤسسات الجواریة 2007الجزائر منذ 

أقسام داخلیة تتولى عالج حاالت مختلفة من المرض وذلك حسب المستشفى یضم فقط 
َّسرة فیھ وعدد األتھلمستشفى وتخصصھ وإمكانیطبیعة ا مما یزید كفاءة الخدمة ،ِ

حیث تضم جمیع فروع األقسام ،الصحیة  وتأتي في المقدمة المستشفیات العامة 
وعیون  أمراض ،حنجرة ،أذن ،أنف ،عظام،ة أطفال  جراح،باطني ( الداخلیة 

وبالتالي تغطى كافة األمراض ولیس العبرة ھنا بعدد األقسام الداخلیة ،) النساء والتولید 
فحسب بل بعدد ونوعیة التخصصات الطبیة واألخصائیین ونوع األدویة والمختبرات ،

.ول على الخدمةوأقسام األشعة والمعاملة وطبیعة األداء المھني ویسر الحص
أما المستشفیات التخصصیة فھي تضم أقسام داخلیة تعالج مرضا واحدا تخصص 

حیث یضم كادر طبي ماھر متخصص في ،المستشفى في عالجھ مثل مستشفى العیون
وھذا یؤدي إلى جودة األداء المھني وبالتالي كفاءة ادعاء الخدمة ،طب وجراحة العیون 

.الصحیة بھا
:في المستشفىلمقدمي الخدمات جتماعیةإلالعالقات ا-2

جتماعي كما فیات البعد الحركي الدینامیكي اإلجتماعیة في المستشتجسد العالقات اإل
جتماعي الرمزي وھي بھذا تمثل وتتحد من خالل عالقات التفاعل اإلتنموا وتتغیر 

غیره  من صیرورة العالقات االجتماعیة إلى نوع من النمطیة التي تمیز المستشفى عن
.المنظمات

ن تواجد األفراد سواء كانوا أطباء أم ممرضین أو متخصصین في مھن طبیة أخرى أم إ
كانوا مرضى أو زائرین لمرضى ینتمون لواقع اجتماعي وینقلون معھم مظاھر ثقافتھم 

.ّبكل ما تعنیھ من عادات وتقالید وأعراف وقیم ومعامالت
جتماعیة الصحي تجسدي للطبیعة النفسیة اإلمرفقجتماعیة داخل الوتعد العالقات اإل

جتماعیة الوظیفیة التي یقوم بھا الطبیب أو مسؤولیات والمراكز أو المكانة اإللألدوار وال
.الممرض أو المریض أو غیرھم في إطار مھام وأھداف المؤسسة الطبیة والصحیة

تم أنواعا مختلفة من جتماعي بین كل األفراد داخل المستشفى تحإن عالقة التفاعل اإل
جتماعیة مثل التعاون االتصال نواتج تعرف بالعملیات اإلاالتصال بینھم ویكون لھذا 

وال داعي أن نفصل فیھا كوننا قد ،والتنافس والصراع والتكییف والموائمة وغیرھا 
.وقفنا عندھا في فصل الحوافز بشيء من التفصیل
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:جتماعیة خصائص العالقات اإل- 2-1

تھا أنواع متعددة من ین العاملین في المستشفى وبین جمھور المستفید من خدماتنشأ ب
جتماعي بما ھو نفسي بما ھو إة وفي ھذه العالقات یمتزج ما ھو جتماعیالعالقات اإل

:1ویمكن تحدید أھم الخصائص التي تمیز ھذه العالقات،مھني تخصص
سیاق األدوار ة لإلنسان وفي جتماعیالعالقات في إطار من الطبیعة اإلتنظیم  ھذه-

در ما تكون ھذه ختصاصات في مجال التخصص للمستشفى وبقوالمھام الصحیة واإل
.یجابیة بقدر ما یحقق المستشفى أھدافھإالعالقات منتظمة 

جتماعیة في المستشفى مفھوم حاجة اإلنسان المریض إلى من تعكس العالقات اإل-
.ساني التضامني لمساعدة المحتاجیقدم لھ الخدمة وھنا یبرر البعد اإلن

جتماعیة في المستشفى طابع التخصص المھني ضمن منظومة تأخذ العالقات اإل-
شاملة من التخصصات األخرى التي یكمل بعضھا البعض وفیھا یبرر توجھ المجتمع 

.نحو التخصص وتقسیم العمل
عن أحداث وتحمل تعبر العالقات االجتماعیة في المستشفیات عن اھتمام العاملین بھا -

.مسؤولیاتھم
تنشأ العالقات االجتماعیة داخل المستشفیات وتتوصل في إطار من التنظیم -

.االجتماعي ببناء المؤسسة ووظائفھا 
اإلنسانیة الفاعلة والتعاون جتماعیة في إطار المستشفیات المشاركة تعني العالقات اإل-

.تاجھاجتماعي على تقدیم الخدمات الصحیة وطبیة لمن یحاإل
:في المستشفىلمقدمي الخدمات األداء المھني -3

: األطباء  واألداء المھني للخدمة الصحیة- 3-1

ّمھنیا ألداء دور التشخیص ومعرفة العلة ،الشخص المؤھل أكادیمیا " الطبیب ھو 
المرضیة وعالجھا باستخدام التقنیات واألجھزة الطبیة المتخصصة ویكون قادرا على 

ول متعددة للعالج ولدیھ الكفایات الخاصة بأداء مھمة طبیة على أكمل وجھ إعطاء حل
ومقدرة على اتخاذ القرار السلیم ویساھم ویشترك الطبیب في جمیع الحاالت التي تساعد 

. 2"ًعلى الصحة سواءا الوقائیة أو التشخیصیة أو العالجیة
:األداء المھني للطبیبمحددات -أ

:3یةوتتوقف على المعاییر التال

73،74ص،ص2006،الشروقدار:عمان،الطبياالجتماععلم،الدویبيبشیرالسالمعبد-1
.153ص،س نب،والتوزیعللنشرالعربيالمجتمعمكتبة،الطبياالجتماععلم،وآخروني ،علالشیخقدري-2
165- 155ص،ص،سابقمرجع، وآخروني ،علالشیخقدري-3
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الكفایة األكادیمیة والمھنیة واالجتماعیة والسلوكیة فیجب على الطبیب أن یكون ذو -
.كفایة علمیة وعملیة لیؤدي عملھ ویقوم باإلجراءات العالجیة

زید من كفاءتھ وكفایة األكادیمیة یمتابعة الطبیب للدراسات العلیا في مجال تخصصھ ل-
.والعلمیة

دید في مجال الطب مھم للطبیب جألكادیمیة ومتابعة الات االوحدات التدریبیة والدراس-
.لیكون مطلعا على أحداث المستجدات في مجال تخصصھ وعملھ

من أھم العوامل التي تجعل الطبیب ناجحا العالقات االجتماعیة والوضع االجتماعي -
.للطبیب ألنھا تستھل عملیات التشخیص والعالج وتوفر الوقت والجھد والمال

.ق الطبيالحترام المتبادل بین الطبیب والنسلودیة المبنیة على االعالقات ا-
.التفاني في اإلخالص واالنتماء للمھنة ضروري لنجاح عمل الطبیب-
.اتخاذ القرار في الوقت المناسب والذي فیھ مصلحة للمریض فیزید من أدائھ المھني-
بعد إلمامھ على الطبیب العام أن یكون مثقفا في المجاالت األخرى غیر تخصصھ-

.الكامل بتخصصھ
ستعانة بالفنیین المساعدین في المھن الطبیة المختلفة والثقة بھم عند التشخیص أو اإل-

.العالج
السریة التامة بما یخص مریض من نواحي المرض أو الحیاة االجتماعیة والشخصیة -

.للمریض
:للممرضیناألداء المھني - 3-2

تي لھا أسس علمیة وثقافیة تقترن بوجود مھارات بأنھ الوظیفة ال" عُرف التمریض 
"كما تتطلب تلك الوظیفة التكییف الشخصي والخبرة والتخصص،خاصة بشاغلیھا 

نھ ینبغي أن تستكمل ھذه الوظیفة بصحوة الضمیر الذي یواجھ أویضیف آخرون 
مة مقدفي وتعد مھنة التمریض.  صاحبھا لعمل الخبرة والرقابة على أفعالھ،صاحبھ 

المھن التي تفرض على ممارسیھا قدرا كبیرا من التضحیة والشجاعة واالستقرار 
سعیا للحصول ، وخصائص إنسانیة أخرى تتمثل بالصبر والتحمل والعطف، النفسي 

.1ن لمریض وخیر من یواسیھ ویخفف آالمھاعلى صفة مالئكة الرحم
مھنیا ألداء مھنة تعتبر نھ الشخص المؤھل أكادیمیا وعلمیا وأالممرض على " ویعرف 

من المھن المساعدة للطبیب وھي مھنة عملیة بحتة أي یقوم الممرض بتطبیق وإجراء 
وعمل التعلیمات والنصائح والتوصیات التي یقدمھا الطبیب وما دامت عملیة فھي 

عد أن یكون ھذا الممرض مؤھال تتصف بفنیة أدائھا وعلمیة تطبیقھا ومھارة في عملھا ب

32ص،2009،الیازوريدار: عمان،الصحیةاإلدارة،العنزيعلىسعد-1
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ماعیا ونفسیا إلى جانب اإلعداد األكادیمي والمھني متصفا بكفایات مھنیة جتإومعدا
الجامعات الطبیة ووإخالص في العمل وتطبیق التعلیمات والتوصیات وتحرص الكلیات 

.1"متوازنا إلى جانب التأھیل األكادیمي التخصصي للمریضإعداداهعلى إعداد
والتعلیم على نكران الذات ،المھام التمییز في تعزیز صفة الثقة بالنفس عند تنفیذ-

وتقدیم المساعدة في أي وقت یشاء المریض والمستشفى ،جل اآلخرین أوالتضحیة من 
.والمجتمع

تمیز بالتعاون واأللفة یبیب والمریض والعائلة واإلدارة وحلقة وصل ناجحة بین الط-
فضال ،مشكالتھ والعالقات اإلنسانیة الحمیدة المبنیة على الحس لمشاعر المریض و

.عن الرحمة والرأفة لآلخرین
وضبط النفس ،توطید صفات التسامح للمالكات العاملة في ھذه المھنة الشریفة -

.والقابلیة على كبت االنفعاالت السلبیة بما فیھا التعب والعصبیة
الصحة تنویع مجاالت العمل للمالك التمریض لیشمل مثال صحة األمومة والطفولة -

صحة العجزة والمسنین الرعایة الفائقة في ردھات ،الصحة الریفیة ،یة المھن
.لخا...الصحة النفسیة والعقلیة االنتعاش

إبراز دور المالكات التمریضیة في تعلیم اآلخرین وتدربھم في مدارس التمریض -
.2والعملیات والكلیات

.3وھناك من یضیف إلى المھام السابقة
.والدقیقة للمریضتوفیر الرعایة الصحیحة -
.تثقیف المرضى وأسرھم-
.مساعدة اآلخرین وإیجاد طرق ووسائل حدیثة لتقدیم الخدمات للمرضى-
.4مثل حمالت التطعیم ضد األمراض الساریة والوبائیة،الحمالت العامة -

تجاه رعایة المرضى فقط  وإنما إالمستشفى لیس محصورة مسئولیات الممرض في أما
:وتتضح في أربع صور ھامة ،المقدمة لإلفراد ،مقدسة نحو تلك المھنة ال

تحسین الصحة.
منع المرضى.
إعادة الصحة التأكد من المعافاة من المرض.
تقلیل المعاناة.

156ص،سابقمرجع،وآخروني،علالشیخقدري-1
33،34ص،ص،سابقمرجع،العنزيعلىسعدي-2
180ص،2012،وائلدار: عمان،1ط،المستشفیاتإدارةفيمدخلالقیادة،القضاةسلیمانصالححسن-3
157ص،سابقمرجع، وآخرون،يعلشیخالقدري-4
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:الفنیون والخدمة الصحیة-4

ھم العاملون في تخصصات الطب المساعدة والذین تم تأھیلھم ": ویقصد بالفني الطبي 
یا ألداء مھنة تختص بالمحال الطبي وتساعد الطبیب على عملیات أكادیمیا ومھنیا وفن

"التشخیص والعالج الوقایة وتتصف ھذه الفئة بالعلم والمعرفة في مجال تخصصھم
:ومن ھذه المھن 

.فنیو المختبرات الطبیة-
.تكنولوجیا األشعة-
.واإلنعاشالتخدیر -
.....الصیدلة -
:ي أدائھم المھني المصاعب والمشاكل التي تواجھ الفنیون ف-
 عدم وثوق المرضى أحیانا بالتحالیل المخبریة لألشعة التشخیصیة.
عدم وجود أجھزة متطورة لتشخیص والعالج.
 ستخدام األجھزة إصیات الطبیب وأداء عمل الفني في نصیاع المرضى لتوإعدم

.واألدوات الخاصة بالتشخیص والعالج
األمراض الساریة أو األشعة مما یزید تعرض بعض العاملین بالمھنة الطبیة لبعض

.مخاطر اإلصابة باإلمراض الساریة أو المعدیة أو الخطیرة
1عدم تقدیر المجتمع لوظائفھم ومنھم التي تعد من المھن الخطیرة والحساسة الھامة.

158،159، صص،سابقمرجع، وآخرون،الشیخعلىقدري-1
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ІII–والمفاھیم المرتبطة بھالخدمات الصحیةا:

:مفاھیم متعلقة بالصحة -1

ماعیة والتي جتد ظھور األمراض العضویة منھا واإلتمام بقضایا الصحة بعبدأ االھ
تجاه إلى الصحة سواء وقائیا أو عالجیا ، ألنھ أصبح بحاجة فرضت على اإلنسان اإل

ن الحاجة أم االختراع ، وشعور لالبتعاد عن شبح المرض والموت ألإلى الصحة
اإلنسان من قضایا مباشرة أو بیع ما یتعلق  اإلنسان بالصحة یجب أن یكون في جم

جتماعیة ولعلنا نذكر قول اإلالنواحي الفسیولوجیة العملیة وفیة وباكتمال جمیع خقضایا 
" .الصحة تاج فوق رؤوس األصحاء ال یعرفھ إال المرضى"قائلال

:مفھوم الصحة-1- 1

.اضالبرء من كل عیب أو ریب فھو صحیح أي سلیم من العیوب واألمر: الصحة لغة

الصحة مفھوم نسبي من القیم االجتماعیة لإلنسان، یصعب إعطاء تعریف : طالحاإص
دقیق وشامل لھا، وھذا لتطور ھذا المفھوم عبر تاریخ البشریة، والذي یعني انھ في كل 

، وقد ازداد صعوبة مرحلة تاریخیة یعطي لھ تعریف لما یوافق ظروف تلك المرحلة 
جتماعیة، افة إلى أنھا في قلب النقاشات اإلباحثین ، إضختالف أراء الإالیوم لتعدد و

ھتمامات المجتمع ، مما یجعل منھا مفھوم متعدد األوجھ وفي حالة تحول دائم، نلخص إو
:1ما جاء من تعاریف فیما یلي

 الصحة الخلو من المرض.

.و ھذا التعریف قاصر و ناقص إذ یصف أن الصحة تعني عدم المرض 

یستطیع فیھا العضو أن یؤدي دوره وفي ھذا التعریف یربط الصحة ھي حالة 
.الصحة بأداء األعضاء ألدوارھا 

 الصحة ھي غیاب المرض الظاھر و خلو اإلنسان من العجز و العلل و ھذا
.التعریف یحاكي التعریفین السابقین 

،ص2007الحدیث،الجامعيالمكتب: القاھرة،الطبيالمجالفياالجتماعیةللخدمةالمھنیةالممارسة،رشوانعليالمنصفعبد-1
33 .
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الصحة عبارة عن حالة التوازن النسبي بوظائف الجسم ")نیومان(و عرفھا
عرض لھا الجسم ، كما أن تكیف الجسم عملیة ایجابیة تقوم قوة الجسم ،التي یت

"للمحافظة على التوازن 

على التحمل و التكیف مع بیئتھ یصف نیومان الصحة على أنھا قدرة جسم اإلنسان 
.جتماعیة و الطبیعیة مھما كانت العوامل المحیطة و التأقلم معھا للعیش اإل

حالة من "1948في دستورھا سنة OMSللصحة و قد عرفت المنظمة العالمیة 
جتماعیة و لیست مجرد الخلو من الكاملة الجسمیة و العقلیة و اإلالكفایة و السالمة

:OMSونقدم التعریف كما جاء في دستور 1"المرض و الضعف 

" la santé est un état de complet de bien être physique, Montale et
social et ne consiste pas seulement l’absence de maladie ou
d’infermité ."

ھيالصحةبأنالعالمیتینالحربینبعدظروففيجاءالذيوالتعریفھذایصف
.االجتماعیةالبیئةوالعقلوالجسدمنلإلنسانالثالثةاألبعدالتقاء

وزیولوجیةالفیبالوظائفالجسمقیامعلىالقدرةتعني: الجسدیةالصحة
شھرةووضوحااألكثرالبعدوھذاالمیكانكیة،

والتعلمعلىالقدرةتناسقوبوضوحنفكرأنعلىالقدرةتعني: العقلیةالصحة
.القراراتاتخاذعلىالقدرة

األسرةكبناءاالجتماعیةبأدوارناالقیامعلىالقدرةتتضمن: االجتماعیةالصحة
و...العملتجاهبالواجباتالقیامو،التعلیموبالتربیةألبناءامسؤولیةتحملو

.اآلخرینمعستمرارھاإوضمانجتماعیةإعالقاتإقامة

الدولرسمت1977عامففي،المفھوملتصویبالعالمیةالمؤتمراتتتالتوقد
میعللجالصحةتوفیروھورئیسیاھدفاO M Sللصحةالعالمیةالمنظمةفياألعضاء

یمكنھمالجماعاتولألفرادصحيبمستوىالوصولبھدفوذلك،م2000عامبحلول
.قتصادياإلوجتماعياإلالمستویینعلىإنتاجیةوفعالیةأكثرحیاةمن

.62ص،سابقمرجع،الشاعرالمجیدعبد-1
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Alma(آتا–المامؤتمرفيو - Ata (الوفاةمنمرتجاةكحالةالصحةتبرتْعأُحیث
أساسيكحقالصحةتأكیدإلىإضافة،تماعياالجوالنفسيوالجسديالمستوىعلى
.اإلنسانحقوقمن

الصحة ھي قدرة فرد أو مجموعة من األفراد " 1986أوتاواشارتمؤتمرتعریف
لتحقیق طموحاتھم و تطلعاتھم و إشباع حاجیاتھم ھذا من جھة ، و من جھة أخرى القدرة 

صحة على أنھا مورد للحیاة  ولیس على االستمرار في التكیف مع البیئة ، ولذلك ینظر لل
و ھدفا لھا ن فھي مصطلح ایجابي یضع في أولویاتھ الموارد الشخصیة

االجتماعیة فضال عن القدرات البدنیة ، و تعزیز الصحة ال یعتمد على القطاع الصحي 
"  وحده بل یتعداه لیشمل نمط الحیاة كما یھدف إلى الرفاه 

نات ان الصحة ھي النقاء أو التوازن بین أبعاد أربعة و الممثلة في البیأ"1و قد أورد اللند 
الوراثیة و البیولوجیة البیئیة و الطبیعیة و االجتماعیة ،منظمات الخدمات الصحیة ،و 

."نمط الحیاة و السلوك في المجال الصحي

1 - http : //www,iumsp.eh. consulter le 03/05/2013 a 10h30'
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.األبعاد األربعة للصحة حسب اللند ) : 08(الشكل رقم 

Source: Lalonde, M،"Nouvelle perspective de la santé des canadiens" , minéstere de la santé et
de bien être sociale , Otawa،1975

الوراثیةالبینات
البیولوجیة

والطبیعیةالبیئة
االجتماعیة

)منظمات(تنظیم

الصحیةالخدمات

والحیاةنمط
المجالفيالسلوك

الصحي

الصحة
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: مفھوم الصحة العامة -2- 1

علىاتنظیمھیجريالتياألنشطةمنواسعةطائفةإلىالعامةالصحةمصطلحیشیر
غیرأومباشربطریقتحققأناألنشطةھذهتستھدفو،المجتمعمستویاتجمیع
تعزیزأوأعمارھمإطالةأو،المرضمن،بوقایتھمالسكانصحةتحسین،مباشر

منالوقایةفنوعلمإلىلیشیرالعمومیةالصحةمصطلحاستخدامویمكنصحتھم
فھدفھاالدولةطرفمنتنظمویرّسُتومیةعمخدمةھوو،مجملھفيھذا،المرض
والصحيبالتثقیفالقیامو،المالئمةالظروفتھیئةوالسكانصحةتحسیناألسمى

الطبيالمجالفيالعلميالبحثتشجیعوالصحةحمایةولحفظالتحسیسیةالحمالت
واعاالجتمعلماءوالبیولوجیین،والممرضین،الخبراءاألطباء،بمساھمة
.اإلحصاء

المجتمعینظمھاالتيالجھودأحدھي" العمومیةالصحة)الستجون(عرفقدو
و،والمھاراتالعلوممنتولیفةھي،وواستعادتھاتعزیزھا،والناسصحةلحفظ

أوجماعیةإجراءاتخاللمنتحسینھاوالناسجمیعصحةلصونموجھةالمعتقدات
منالوقایةعلىبھاالمعنیة،والمؤسساتالخدمات،والبرامجتركزوجتماعیةإ

بتغیرالعمومیةالصحةأنشطةوتتغیر.السكانلعمومالصحیةاالحتیاجاتوالمرض
ھذهتتمثلوتغیربالھيكماتبقىمرامیھاأنغیر،االجتماعیةالقیموالتكنولوجیا

المرضیسببھماوتقلیل،تسرالمبوالموتالمرضىمعدالتحفظ:  فيالمرامي
جتماعیةإمؤسسةالعمومیةالصحةتعتبر،ذلكوعلىوعجزانزعاجمنللسكان

" .وممارسةعلميواختصاص

العمومیةالصحةوكالةعنWikipediaموسوعةفيالعمومیةالصحةتعریفوجاء
الصحیةالثقافیةتماعیةواالجاالجتماعیةوالنفسیةالفیزیائیةالمحدداتدراسة"1الكندیة
" السكانصحةترقیةإلىیھدفنشاطھوأخرىجھةومنجھةمنھذاللسكان

المستوىوفيوالحمایةالترقیةإلىیھدفللمجتمعمنظمنشاطھو"الوكالةوتضیف
" .برمتھالسكانصحةأووالجماعاتاألفرادصحةإعادةاآلخر

أن الصحة العامة ھي علم وفن "1920(Winslow)2)ونسلو(العالمعرفھاوقد
وذلك بمجھودات منظمة الوقایة من المرض وإطالة العمر وترقیة الصحة والكفایة 

: جل أللمجتمع من 

1 - w.w.w. Wikipedia, "définition de le santé publique" , consulter, le: 03.05.2013 a 10.30' h
. 66ص،سابقمرجع،وآخرون،الشاعرالمجیدعبد-2
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.تحسین صحة البیئة -

.مكافحة األمراض المعدیة -

.تعلیم األفراد الصحة الشخصیة -

والعالج الوقائي تنظیم خدمات الطب والتمریض للعمل على التشخیص المبكر -
لألمراض

.تطویر الحیاة االجتماعیة والمعیشیة -

.أضیف لھا خدمات الصحة النفسیة -

:جتماعي للصحة العامة المفھوم اإل-3–1

وذلك لتطور ھذا المفھوم عبر تعاریفة العددمتشرنا في تعریف الصحة بأنھا أكما 
اعیة الیومیة للمجتمع لذلك نجد لھذا جتماشات اإلالتاریخ وأیضا كونھ یقع في قلب النق

المفھوم تعابیر بدیلة أو مكملة من قبیل الطب االجتماعي وصحة المجتمع، وھذا تأكیدا 
موعة من األسباب وھناك مجوالعلوم االجتماعیة،ق بین الصحةللصلة واالرتباط الوثی

:1هالنظر ھذتدعم وجھة 

بالفرد االھتمامتجاه الصحة العامة من إفقد تحول : ةالفلسفة الحدیثة للصحة العام–1
بالمجتمع، حتى أصبح تعریف الصحة مرھون بالمجتمع فقد عرف البعض االھتمامإلى 

" .علم تشخیص وعالج المجتمع" الصحة العامة بأنھا

حیث أن كلمة العامة أو العمومي تعني الناس : مصطلح الصحة العامة أو العمومي–2
حتى یتحقق أعلى مستوى من الصحة لھم ) المجتمع(العامة وھذا یعني ضرورة دراسة 

.

ن الصحة أوالذي جاء فیھ ب: الصحة العالمیةتعریف الصحة الذي وضعتھ منظمة –3
جتماعیة فظھرت الناحیة اإل... جتماعیة ة والكفایة البدنیة والعقلیة واإلھي حالة السالم

.كأساس في التعریف 

. 69ص،السابقالمرجع،عبد المجید الشاعر، وآخرون -1
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ض تنتج كثیر من األمرا: كل واألمراض الصحیةالمشاكل غیر الطبیة للمشا–4
غیر طبیبة، وإنما مرتبطة بالحیاة االجتماعیة للمجتمع وأسبابمباشرة أو غیر مباشرة 

:من عادات وتقالید وثقافة واألمثلة كثیرة 

عتقاد الخاطئ رضع بسبب الفقر الجھل األمیة واإلرتفاع معدل وفیات األطفال الإ-
.بالقضاء والقدر 

وانتقال األمراض عن طریق . نتشار األمراض المعدیة التي تنتج عن عدم النظافةإ-
....المیاه الملوثة 

: المعتقدات والطرق غیر العلمیة في أسباب وعالج األمراض–5

تنشر في المجتمعات النامیة طرق وأسالیب للعالج من األمراض بطرق علمیة غیر -
المجتمعات من العالج من األمراض على أسس انھ ناتجة عن نتائج تقالید وأعراف ھذه 

...من الحسد أو العین أو السحر 

: مستویات الصحة -4–1

الصحة لیست بالشيء الثابت الذي یكمن أن یوفر مرة واحدة للجمیع ولكنھا یجب أن 
تتطور وتضاف باستمرار، بواسطة الجھود المشتركة من الفرد والمجتمع، فالصحة 

مثالیة في أقصى حد لھا إلى أدنى حد ھو الموت، وعلى ذلك تكون تتراوح بین ال
:  1مستویات الصحة كما یلي

. جتماعیة والمثالیة والبدنیة والنفسیة واإلوھي درجة التكامل : الصحة المثالیة –1

وفیھا تتوفر طاقة صحة ایجابیة تمكن الفرد والمجتمع من : یجابیة الصحة اإل–2
والمؤثرات النفسیة والبدنیة واالجتماعیة دون ظھور أعراض مرضیة مواجھة المشاكل، 

.

یجابیة من الصحة وعند تعرض الفرد إوھي ال تتوفر فیھا طاقة : توسطة سالمة م–3
.والمجتمع للمؤثرات الضارة یسقط ھذا الفرد والمجتمع فریسة للمرض 

، ولكن ض مرضیة واضحةوھنا یشكو المریض من أعرا: المرض الظاھر –4
.ختبارات خاصة إكتشاف المرض بعالمات وإویمكن 

. 63ص،سابقمرجع،،وآخرونالشاعرالمجیدعبد-1
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وھنا یشكو المریض من أعراض یحس بھا أو من عالمات : المرض الظاھر –5
.مرضیة ظاھرة علیة 

وفي ھذا المستوى تسوء الحالة الصحیة عند الفرد إلى حد : حتضار مستوى اإل–6
. بعید یصعب معھا أن یستعید صحتھ 

:لقة بالخدمات الصحیة مفاھیم متع-2

:مفھوم الخدمات الصحیة-2-1

.1في البدایة جدیر بنا أن ننوه أن الخدمة الصحیة لھا نفس المدلول للرعایة الطبیة

فالخدمة الصحیة من المنتجات التي تقدمھا المستشفیات ، المستوصفات المراكز الصحیة 
.2المة الجسمیة والعقلیةالعیادات والجھات ذات العالقة بغرض المحافظة على س

یشیر ھذا التعریف بان ھناك ھیئات أنشأتھا الدولة للمواطنین بغرض الحفاظ على 
.صحتھم وسالمتھم 

تشخیصیة، العالجیة التأھیلیة الخدمات ال"على أنھا )مخیمر وطعامنة(ویعرفھا 
طبیة المساندة جتماعیة والنفسیة المتخصصة التي تقدمھا األقسام العالجیة واألقسام الاإل

العادیة والمتخصصة ) المختبریة(، وما یرتبط بھذه الخدمات من الفحوصات المعملیة 
.3"وخدمات اإلسعاف والطوارئ وخدمات التمریض والخدمات الصیدالنیة والغذائیة

ھذا التعریف ھو تفصیل للتعریف الذي قبلھ فالخدمة الصحیة تبدأ من تشخیص المرض 
ل إشعاعیة ومخبریة إلى غایة تقدیم الخدمات التمریضة وما یتضمنھ من تحالی

.والسریریة 

عبارة عن جمیع الخدمات التي یقدمھا "تعریفا للخدمة الصحیة ) مریزق عدمان(وقدم 
القطاع الصحي على مستوى الدولة سواء كانت عالجیة موجھة للفرد أو وقائیة موجھة 

والمستحضرات الطبیة واألجھزة للمجتمع والبیئة أو إنتاجیة مثل إنتاج األدویة
التعویضیة وغیرھا بھدف رفع المستوى الصحي للمواطنین وعالجھم ووقایتھم من 

.  90ص،2000،یازوريالدار: عمان،ط،الطبياالجتماععلموآخرون،،الشاعرالمجیدعبد-1
.36ص،2005،المناھجدار: عمان،وتطبیقاتھالخدماتتسویق،المساعدخلیلزكي-2
ودراساتبحوث: القاھرة،)والتطبیقاتالمفاھیم(المستشفیاتإدارةفيالحدیثةاالتجاھاتالطعامنة،محمدمخیمر،العزیزعبد-3

.2003اإلداریةللتنمیةالعربیةالمنظمة
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یوضح ھذا التعریف أن الخدمات الصحیة ھي كل ما یوفره القطاع 1"األمراض المعدیة
.الصحي في الدولة من خدمات سواء كانت موجھة للفرد أو المجتمع أو البیئة 

مجموعة الخدمات الطبیة الوقائیة لكافة أفراد "على أنھا ) ذیابمحمودصالح( وعرفھا
المجتمع بھدف رفع مستوى الصحة للمواطنین ومنع انتشار األمراض و األوبئة وعلى 
أن تشمل كافة الخدمات التي تساعد على النھوض بالمستوى الصحي ، ومن ھذه 

ذیة والتطعیم وصحة األم والطفل الخدمات التربیة الصحیة والماء الصالح للشرب والتغ
2"الخ...وتوفیر األدویة والعالجات

یشیر ھذا التعریف إلى أن الخدمات الصحیة ھي مساعي الدولة للرفع من مستوى صحة 
المواطنین من خالل التطعیم، والماء الشروب والغذاء الجید وتوفیر األدویة عند 

المرضى 

:أنواع الخدمات الصحیة -2–2

لخدمات الصحیة حسب طبیعتھا ومیادینھا إلى ثالثة أنواع رئیسیة التي تحوي تصنف ا
:بدورھا على أنواع من التخصصات

.الخدمات الباطنیة سواء كانت وقائیة أو عالجیة، مثل الطب العام، طب األطفال ←

.الخدمات الجراحیة أو الطب الجراحي، مثل جراحة العیون، جراحة األسنان ←

أما إذا صنفناھا 3ت الطبیة أو الطبیة المساعدة، مثل الخدمات التمریضیةالخدما←
: حسب   معیار متلقي الخدمة فنجد 

المؤھلینأوالطبیبطرفمنللفردتقدمالتيھي: الشخصیةالصحیةالخدمات←
خدماتالخدماتمنالصنفھذایشملالشخصیة،والرعایةوالعالجللتشخیص

الرعایةخدماتللمستفیدین،إیوائیةرعایةأيعلىتشملالالتيالخارجیةالرعایة
.ستشفائیةإأوإیوائیةخدماتتحتويالتيالداخلیة

وتتولىبھاواالرتقاءالمواطنینصحةحمایةتستھدفالتيالعامةالصحةخدمات←
.1تقدیمھاالدولةعادة

.35ص،2012،الرایةدار: نعما،1ط،الصحیةالمحلیةاإلدارةمداخل،عدمانمحمدمریزق-1
168ص،2010،الفكردار: عمان،1ط،الصحیةالرعایةخدماتإدارةذیاب،محمودصالح-2
حامددار: عمان،1ط،الصحیةاإلدارةفيوأساسیاتنظریاتمفاھیم،الصحیة،والمؤسساتالخدماتإدارةبواعنة،المھديعبد-3

. 90،91ص،ص،2004للنشر،
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:فنجدالخدمةمقدمحسبصنفناھاإذاأما

والتشخیصالسریريأوالمباشرالفحصمثلبالطبیبوالخاصةفردیةالالخدمات←
الخدمةھذهإذنللمریض،الطبیبمنمباشرةخدماتوھذهعالجھثمللمرضىاألولي

.واحدمریضمنھایستفیدواحدطبیبمنتقدم

والمساندینالمرافقینالطبيالنسقبأعضاءوالخاصةالجماعیةالخدمات←
والمختبراتالطبیعيوالعالجيواألشعةمریضتالخدماتمثلطبیبللوالمساعدین

.2...االجتماعياألخصائيوالتغذیةالطبيوالسجل

:مستویات الخدمة الصحیة -3–2

مسؤولیةوتبدأالصحیةالرعایةمنمستویاتأربعةھناكصحينظامأيفيإن
وقائیةاألمورفيأفرادھاورعایةحمایةمسؤولیةاألسرةتتحملالصحیةالرعایة

ویرتبطالیومیة،حیاتھمفيلھایتعرضونوالتيعلیھاالمتعارفالبسیطةوالعالجیة
.أسرةلكلجتماعيواإلالثقافيبالمستوىاألسرفيالصحيالوعي

: األولیةالصحیةالرعایةمستوى-أ

آ - عد مؤتمر الماالرعایة الصحیة األولیة وھذا بOMSالعالمیةالصحةمنظمةتعرف
الرعایة الصحیة األساسیة القائمة على وسائل علمیة وعملیة ومقبولة"تا على أنھا 

جتماعیا والتي یقدمھا الجھاز الصحي لكافة أفراد المجتمع وعائالتھ ومشاركتھم الكاملة إ
على أن تناسب المجتمعات والحكومات التي تطبقھا من حیث التكلفة بحیث تحافظ على 

عتماد على الذات وتحدید المشاكل ي كل مرحلة مراحلھا مع مراعاة اإلفتطورھا
من یؤكد ھذا التعریف على أن الرعایة الصحیة األولیة تكون نابعة .3"الصحیة الخاصة

ن تكون وفق معاییر علمیة ووفق ما یتطلبھ المجتمع أالمجتمع وتغطي معظم فئاتھ ، و
.المحلي ومشاركتھ 

تقدیم الخدمات في الغالب بواسطة األطباء العاملین في المراكز ویتم في ھذا المستوى
الصحیة والمستوصفات والعیادات وتشمل ھذه الخدمات نقطة الدخول األولى للنظام 
الصحي والتماس األول مع المرضى الذین یطلبون الخدمة ویعتبر ھذا المستوى على 

الحاالت المرضیة في ھذا ن الغالبیة العظمى من ألدرجة كبیرة من األھمیة نظرا 

. 25،26ص،ص،2004،والتوزیعللنشرالعامةاالدارة: الریاض،الصحیةالرعایةادارة،االحمديعابدبنطالل-1
117ص،مرجع سابقوآخرون،،عليالشیخقدري-2
3-http // www . dha . gov . ae / ar / sectors directorates primary healt  care , aspx . 25 .11 .2013  .
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مكن تقلیل تدفق المرضى المستوى ال یتطلب خدمة األطباء األخصائیین وبالتالي ی
.1زدحام على العیادات التخصصیةوتخفیف اإل

وجدیر بالذكر بأنھ في ھذا المستوى تقدم الخدمات الصحیة األولیة أیضا من طرف 
مناسب وھذا الذي نجده في بعض مساعدین طبیین والممرضین، وھذا بعد تلقیھم تدریب

.الوحدات الصحیة وخصوصا في األریاف 

لضمان النجاح لھذا المستوى لكونھ الركیزة األساسیة للخدمات الصحیة فعلى أفراد 
تصاالت مختلفة إالذي یعملون فیھ عن طریق إجراء الفریق الطبي أن یتفھموا المجتمع

ة وتعریفھا ووضع الحلول المناسبة لھا بمشاركة المواطنین في تحدید المشاكل الصحی

العمل بفعالیة داخل المجتمع، على مستویات مختلفة، ولیس على مستوى العیادة فقط -

نھ یتوجب إحتیاجاتھ على أفضل وجھ ممكن فإجل فھم المجتمع وفي سبیل تلبیة أومن -
: على الفریق الصحي إتباع الخطوات التالیة 

اس فیما یتعلق بالخدمات الصحیة ودراسة تلك اآلراء وفھمھا ستماع إلى آراء الناإل* 
.جیدا

.تخاذ القرار السلیم إومناقشتھم فیما یتعلق بالخدمات والتحدث إلى الناس * 

2ھمتقدیم الخدمات لتحدید  المھم واألتشجیع الناس وتنظیم ، لإلفادة من مشاركتھم في * 

.

:3ویتضمن تقدیم الخدمات التالیة للمواطنین

.رعایة األمومة والطفولة -

.طب األطفال والصحة المدرسیة -

.مكافحة األمراض الساریة -

.صحة البیئة وتحسینھا -

.صحة األسنان الوقائیة والعالجیة -

. 73،ص2008،مرجع سابق،نصیراتتوفیقفرید-1
.37،ص2003الباروزي،دار،1ط،الصحةاجتماععلموآخرون،،مزاھرةأیمن-2
.  88ص،سابقمرجعوآخرون،،الشاعرالمجیدعبد-3
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.صحة العیون -

.اإلرشاد والتثقیف الصحي واالجتماعي -

.الفحص السریري والمعالجة الدوائیة -

.مداخلة الجراحیة البسیطة الفحص الجراحي وال-

.  اإلحصاء الجراحي في كافة الفروع أعاله -

:1ویتم تقدیم ھذه الخدمات وفق الشروط التالیة

.عدالة التوزیع -

.التقنیة المناسبة -

.التنسیق مع الجھات ذات العالقة بالرعایة من الجھاز الصحي وخارجھ -

.مشاركة المجتمع -

والممثلة في تقدیم العالج الدوائي : الثانویةالطبیةلرعایةاخدماتمستوى-ب
والجراحي للمرضى والممولین في المستوى األول، وتقویمھم في المستشفى والمراكز 
الطبیة في مجاالت الطب الرئیسیة، وھي الجراحة العامة والباطنیة والنسائیة والتولید 

. 2واألطفال

وھي الخدمات الصحیة المتطورة : الثالثةالصحیةالرعایةخدماتمستوى-ج
والتخصصیة وھي على درجة عالیة من التخصص الدقیق مثل خدمات أمراض 
وجراحة األعصاب، وأمراض وجراحة القلب والجراحات التجمیلیة وغیرھا من 
التخصصات الدقیقة وعادة ما یتم التعامل في ھذا المستوى مع حاالت محولة من 

.3المستوى الثاني

وتشمل خدمات كبار األطباء : التأھیلیةأوالرابعةالطبیةالرعایةخدماتمستوى-د
والمستشارین من ذوي التخصصات العالیة والخبرات العملیة والمھارات الممیزة 

1- w.w.w. Wikipedia .com , consulter, le: 03.05.2013 a21 , 45h الرعایة الصحیة األولیة
. 171ص،سابقمرجع،ذیابمحمودصالح-2
. 74ص،سابقمرجع،نصیراتفرید-3
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والتوجھات العلمیة والبحثیة وعادة ما یتم توفیر ھذه الخدمات من خالل مراكز صحیة 
نظرا لكون ھذه الخدمات تطلب من قبل عدد محدود على المستوى الوطني أو اإلقلیمي

.من السكان إضافة إلى تكلفتھا العالیة 

: ضوابط و كفایات الخدمات الصحیة ومقوماتھا -4–2

لتقدیم خدمات صحیة مقبولة ومتمیزة یجب أن تتوفر على مقومات أساسیة ونقابات 
1خاصة

: الكفایة الكمیة –أ 

صحیة تكفي أفراد المجتمع في مختلف المناطق الجغرافیة وھي أن یتم توفیر خدمات 
: وفي نفس الوقت یتم توفیر جمیع أنواع الخدمات الصحیة 

توفیر عدد كاف من الطاقم البشري المقدم للخدمة الصحیة بحیث یكون عددھم كافیا –1
: لتقدیم ھذه الخدمات ویشمل ذلك المتخصصین في المجاالت الطبیة التالیة 

ء، الممرضین، القابالت، الجراحین، التخذیر واإلنعاش، األشعة، المخبریین األطبا
.الخ ...السجل الطبي 

المراكز الصحیة األولیة : الكفایة الكمیة إلعداد وحجم المؤسسات الصحیة وتشمل –2
والشاملة، المستشفیات، المراكز الطبیة المتخصصة، الصیدلیات، المختبرات بنوك الدم، 

. الخ ...شعة، مراكز األمومة والطفولة مراكز األ

أن تكون الخدمات الصحیة سھلة المنال، بمعنى أن یستطیع المواطنین الوصول –3
إلى ھذه الخدمات بسھولة وسیر المواصالت وفي نفس الوقت الوصول الى الخدمات 

لھم من حیث التكلفة، أي أن یكون لدى األفراد القدرة المالیة على تغطیة تكالیف حصو
.على الخدمات الصحیة 

. سا دون انقطاع 24/24توفیر الخدمات الصحیة في ھذه األماكن على مدار –4

مراعاة تغطیة الخدمات األساسیة بشكل مجاني أو إجباري لبعض المواطنین في –5
.ضوء بعض الظروف الخاصة بھم 

.118–110ص،ص،سابقمرجعوآخرون ،،عليشیخقدري-:  انظر-1
. 82-75،ص،سابقمرجع،نصیراتتوفیقفرید- 
.72ص،2000،للنشرالشروقدار،عمان،1ط،العامةوالسالمةالصحة،وآخرونمناصرةایمن-
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.رافیة مراعاة الكثافة السكانیة والطبیعیة المرضیة لكل منطقة جغ–6

تقدیم الخدمات الصحیة بكمیة ونوعیة مناسبة ومنسجمة مع القیم والعادات والتقالید –7
. لذلك المجتمع 

أن تكون الخدمات الصحیة شاملة والشمولیة تعني تقدیم الخدمات لكافة المواطنین –8
ي غرافیة لكافة المناطق الجغرافیة والشمولیة تعنوبغض النظر عن المتغیرات الدیم

أیضا توفیر جمیع مستویات الخدمات الصحیة الممكن تقدیمھا وتوفیرھا في ضوء 
.اإلمكانات المتاحة 

: الكفایة النوعیة –ب 

ال یكفي لتوفیر الخدمات الصحیة زیادة عدد أعضاء التنسیق الطبي أو الوحدات الصحیة  
رة عالیة وإلمام بل یجب أن تتصف ھذه الخدمات بالنوعیة الجیدة وبكفاءة متقدمة ومقد

: جید بخبرة مناسبة من جمیع النواحي العلمیة واألكادیمیة والعملیة وتشمل على 

من یمتھن وضع معاییر وأسس تحدد المستوى المطلوب والواجب توفیره في كل –1
وكذلك بالنسبة لألدوات واألجھزة، ووسائل العالج ) الممرضالطبیب ،(بمھنة الطبیب 

.خیصوالتش

مل على رفع كفاءة وحسن تدریب أعضاء الفریق الطبي، سواء كان طبیبا عاما الع–2
أو اختصاصیا أو ممرضا أو صیدلیا أو معالجا، وھذا یعني وضع برامج ثقافیة علمیة 

حدث االكتشافات والعالجات الطبیة، وكذلك أفع مستواھم العلمي واالطالع على لر
دة تنشیط وتجدید معلوماتھم النظریة وضع برامج تنشیطیة بصفة دوریة لتأھیل وإعا

.والعلمیة، بحیث تكون ھذه الدورات إجباریة مرتبطة باستمراریة مزاولة المھنة 

رفع مستوى وكفاءة الشؤون الخدماتیة المساندة للرعایة الطبیة لتقدیم خدمات –3
.متمیزة وسریعة وشاملة ومتطورة 

داریة والفنیة لجمیع العاملین في قطاع تقدیم التسھیالت والمساعدات المالیة واإل–4
.الخدمات الصحیة 

تحسین وتطویر العالقة بین النسق الطبي والمجتمع وبین العاملین في النسق الطبي –5
.أنفسھم لتكون العالقة ایجابیة حضاریة مبنیة على االحترام والتقدیر 

حیة والعاملین في النسق التعاون والبناء المستمر االیجابي ما بین المؤسسات الص–6
.الطبي مع المؤسسات والجمعیات والمنظمات المساندة للخدمات الصحیة 
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التركیز على التكنولوجیا المتطورة الحدیثة من حیث المرجعیة واالستعمال –7
االنترنیت، الحواسیب، اإلعالم المسموع (واالستخدام واالستفادة من خدماتھا 

...).والمرئي

: الخدمات الصحیة خصائص -5–2

: 1خصائص الخدمات الصحیةنشیر بإیجاز

.عدم إمكانیة لمسھا ومشاھدتھا : غیر ملموسیة * 

.أي أنھا تنتج وتقدم لالنتفاع في وقت واحد : التالزمیة وعدم االنفصال * 

عدم القدرة على تقدیم المستوى نفسھ من جودة الخدمة، فمقدم الخدمة : عدم التجانس * 
.یصعب علیھ التعھد بتقدیم خدمات مماثلة، ومتجانسة على الدوام الصحیة

.أي عدم إمكانیة االحتفاظ بھا لحقبة من الزمن : غیر قابلة للتخزین* 

.أي عدم إمكانیة االنتفاع بھا أو التمتع بحق امتالكھا : عدم التملك * 

فرد إلى آخر كل تتنوع الخدمة الصحیة من: قلة التنمیط والتوحید للخدمة الصحیة * 
فمثال : حسب ما یعانیھ من مرض، حتى الفرد الواحد قد یحصل على خدمات متعددة 

المریض الذي یعاني السكري یتم فحصھ من طرف الكثیر من المختصین، لمختص 
.السكري ، والطب الداخلي ، وطب العیون 

.   لبیتھا السرعة تتطلب الخدمات الصحیة في غا: الخدمات الصحیة غیر قابلة التأجیل * 

36ص،سابقمرجععدمان،محمدمریزق-1
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ΙV - جودة الخدمات الصحیة:

:مفھوم الجودة -1

مع أن جمیع الناس یتفقون على االھتمام  بجودة الخدمات و المنتوجات إال أنھ ال یوجد 
مفھوم فضفاض " العدل "و " الحریة "اتفاق بینھم على تعریف الجودة ، فھي مثل 

یوجد اتفاق على كیفیة قیاسھ ،و سبب ذلك أن الجودة ال توجد یصعب تحدیده  كما أنھ ال 
بمعزل عن سیاق استعمالھا ،و األحكام تختلف حسب المنظور الشخصي ، الذي یطلب 

.1عن استخدام الحكم منھ الحكم علیھا و حسب الغرض 

ي و التي تعن)qualitas(إلى الكلمة الالتینیة (quality)و عموما یرجع مفھوم الجودة 
طبیعة الشخص أو طبیعة الشيء و درجة الصالبة ، وقدیما كانت تعني الدقة و اإلتقان 
من خالل قیامھم بتضییع اآلثار و األوابد التاریخیة و الدینیة من تماثیل و قالع 

. 2و قصور بغرض التفاخر بھا ، أو الستخدامھا لغرض الحمایة 

: الجودة لغة 

مة جاد ،و تعبر عن كون الشيء جیدا ، و عندما یقال جاد تشتق صفة الجودة من كل
المتاع  و جاد العمل فھو یعبر أنھ جید ، وجاد الشيء أي صار جیدا، و أجاد اإلنسان 

و ھي على وزن ) ّجاد(بشيء یعني انھ آثر بالجید ، فالجودة ھي مصدر من أصل لفظ 
.ي حالتھ و صفتھ ،و كیفیة الشيء تعن) ّكیف(مثل الكیفیة الذي مصدره لفظ 

صیره جیدا ، و الجید : الجودة من أجاد وأتى بالجید من قول أو عمل ،و أجاد الشيء 
.  3یعني نقیض الرديء ،و جاد الشيء جودة بمعنى صار جیدا 

: مفھوم جودة الخدمة الصحیة -

الخدمة إن المتتبع لفكرة جودة الخدمة الصحیة سیالحظ أن االھتمام بھذه الفكرة قدیم قدم 
الصحیة التي ھي امتداد للتاریخ البشري، ففي بابل القدیمة في عصر الملك حمو رابي 
كانت للجودة الصحیة أھمیة بالغة فقد كان الطبیب الذي یقترف أخطاء  یتعرض 

وكذلك الحال في كل ) السن بالسن والعین بالعین ( للقصاص وذلك بتطبیق قاعدة 

–، دار صفاء للنشر ، عمان 1،طإدارة الجودة الشاملة تطبیقات في الصناعة و التعلیمسوسن شاكر مجید ، محمد عواد الزیات ،-1
. 15، ص 2007–األردن 

. 16-15، ص 2008–األردن –دار صفاء للنشر ، عمان ،1، طإدارة الجودة الشاملة و خدمة العمالءمأمون سلیمان دراكة ، -2
، عمان ، مؤسسة الورق للنشر ، بدون إدارة الجودة مدخل للمیز مفاھیم و أسسنزار عبد المجید البرواري ، لحسن عبد هللا باشیوة ،-3
.137اریخ ، ص ت
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النبي محمد صلى هللا دخلھ ألعصر اإلسالمي لما غت أوجھا في االحضارات ، فقد بل
إن هللا یحب إذا عمل أحدكم " من أفكار جدیدة ومن تعالیمھ السامیة قولھ علیھ وسلم

Floranceفلورنس نتنغلوفي العصر الحدیث تعتبر دراسة ، 1" عمال أن یتقنھ
Nightingal ین ، واشتمل نظامھا اإلصالحي لتحس1860الممرضة البریطانیة

الجودة على النظافة والصحة العامة وتحسین نظم التغذیة ووضع أسس تنظیمیة 
.لإلجراءات الیومیة للمستشفى 

شد أثناء إحدى أفقد أدى مجھودھا إلى خفض معدل الوفیات بین الجنود الجرحى 
الحروب األوروبیة دمویة ، بإدخالھا ممارسات التمریض الحدیثة في رعایة المرضى  

قام الطبیب 1910ھتمام من تحسین النتیجة إلى االھتمام بالبنیة ، ففي عام ثم تحول اال
بنشر تقریره حول تقییم وضع التعلیم الطبي في كلیات )Flexnorفلیكسنر(األمریكي 

الطب األمر الذي مھد الطریق لمزید من االھتمام بتحسین تعلیم الرعایة الصحیة ، 
.2وتحسین تدریب العاملین بھا

طورت الكلیة األمریكیة للجراحین برنامجا لمعاییر معینة على أداء 1915ام وفي ع
:المنشات الصحیة ، وقد اشتمل ھذا البرنامج على معاییر خمسة

.التأكد على أھمیة تنظیم األفراد –1

.التأكد على أھمیة االجتماعات الشھریة - 2

.التأكد على أھمیة التدقیق في السجالت الطبیة - 3

.التأكد على أھمیة اإلشراف الفعال الكفء - 4

التأكد على أھمیة  اعتماد األطباء و إجازاتھم المھنیة للقیام بممارسة مھنة الطب- 5

أنشئت اللجنة األمریكیة المشتركة العتماد المستشفیات و التي أعید 1952وفي عام 
مؤسسات الرعایة تسمیتھا الحقا، و أصبحت تعرف باسم اللجنة المشتركة العتماد

. JCAHOالصحیة 

و قد ساھم مفھومي االعتماد و الشفاء على تطور عملیة الجودة، و قد تراوح مفھوم 
و الجودة الصحیة بین التركیز على البنیة إلى تركیز على معاییر المتعلقة بالعملیات

.رواه مسلم1
52،صرجع سابق م،عدمانمحمدمریزق-2
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وھذا ما جــاء بھ ،1في السنوات األخـیرة أي في الثمانینات عاد االھتمام بجودة النتائج
بنموذجھ المتكامل لجودة 1960في سنة Avedis donabedion)دونــابیدیان(

الخدمة الصحیة وتوصل إلى أن الحكم على الجودة یتم من خالل المكونات الثالثة 
:للنظام أو ما یسمى بمقاربة الثالثة مراحل 

البنیة و الموارد البشریة أي الموارد البشریة، والمالیة، أو : Structuresالمدخالت -
مختلف الوسائل المادیة البشریة التي تسمح للمنظمة الصحیة ألداء دورھا المنوط بھا 

.على أكمل وجھ

و ھي خصائص الخدمة ذاتھا، و تصنف بمختلف : les Processus العملیات-
)مؤسسة، فرد ( النشاطات المنتجة من طرف المعالج 

اشرة كإجراء عملیة جراحیةالنشاطات السریریة المب

 النشاطات العیادیة غیر مباشرة، كإجراء تحلیل الدم، األشعة

 و التي لھا عالقة بالعالج أو بالخدمة الصحیة یعني أنھا : النشاطات غیر عیادیة
تكون مرتبطة بالمنظمة لتحقیق الخدمة الصحیة في ظروف جید كصیانة العتاد 

.النشاطات اإلداریة ،الطبي

وتتمثل في الحالة النھائیة للمریض أو المجتمع وھذا بعد إجراء ھذه : نتیجة ال-
النشاطات

) .نسبة الوفیات ، نسبة الشفاء ، مقدار الرضا عن الخدمات المقدمة ( 

إلى إعطاء تعریف للجودة الخدمة وھذا وفقا Donabediauلیتوصل في األخیر 
ا االرتقاء بمستویات تحسین حالة صفة الرعایة التي یتوقع من خاللھ" لنموذجھ 

المریض الصحیة  بعد أن یأخذ في الحسبان بین المكاسب والخسائر التي تصاحب 
" .عملیة الرعایة في جمیع أجزائھا 

.54ص،السابقالمرجع، عدمانمحمدمریزق-1
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نموذج دونا بیدون لجودة الخدمة الصحیة)09(الشكل  رقم 

Source: Cloude vilcent et hervé lecelet , op , cit ,P2

Out come
فيالنتائج
الطویلالمدى

Out put
المخرجات

والمدىالنتیجة
القصیر

Processus
العملیات
الخدمةنشاطات

Input
المدخالت

والمواردالبنیة
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وقبل الولوج إلعطاء مجموع التعاریف المقترحة من طرف العلماء والمنظمات العالمیة 
: للصحة ، فانھ ینبغي أن نفرق بین مفھومین 

) المرضیة(ینصب تركیز الرعایة الطبیة على مراجعة الباثولوجیة :الرعایة الطبیة 
وذلك عند الحاجة ، ولذا فھي تركز وتتضمن التشخیص المبكر وإعادة التأھیل الطبیعي 

.على المرض والمالمح الطبیة لعملیات الرعایة 

تذھب الرعایة الصحیة إلى ما ھو ابعد ألنھا تشمل أنشطة المنع  : الرعایة الصحیة
رعایة المریض ، الرعایة الطبیة ، إعادة التأھیل االجتماعي ، فالرعایة الصحیة تركز 

.1على جودة الحیاة بصفة عامة

التوافق مع " جودة الخدمات الصحیة بأنھا OMSلقد عرفت منظمة الصحة العالمیة 
المعاییر واألداء الصحیح بطریقة آمنة ومقبولة من المجتمع، وبكلفة مقبولة ، بحیث 
تؤدي إلى إحداث تأثیر على نسبة الحاالت المرضیة ونسبة الوفیات واإلعاقة وسوء 

.2"التغذیة 

فتعرف جودة JCAHOشتركة العتماد المنظمات الصحیة األمریكیة أما الھیئة الم
درجة االلتزام بالمعاییر المتعارف علیھا لتحدید مستوى جید من " الخدمات الصحیة 

الممارسة ، ومعرفة النتائج المتوقعة لخدمة أو إجراء أو تشخیص أو معالجة مشكلة 
.3"طبیة معینة 

مستوى تقدیم الرعایة من " فیعرفھا على أنھا AMA1984المعھد الطبي األمریكي -
:                                             طرف المؤسسات االستشفائیة من اجل 

.                                                                                       الرفع من النتائج المحتملة المنتظرة من طرف الفرد والمجتمع-
.4مواءمة ھذه النتائج مع اإلمكانات والمعرفة الحدیثة-

منظمات عالمیة فھي تعرف الجودة الصحیة بمنظور كل التعاریف السابقة والمسندة إلى 
شامل وتتفق في كون الجودة الصحیة ھي التي تتوافق ومعاییر المھنة أي تتماشى ما 

.وصلت إلیھ العلوم الطبیة في الوقت الراھن 

.54ص،سابقمرجع،عدمانمحمدمریزق-1
ص،2009،قسنطینة،منتوريجامعة،) ماجستیررسالة( ،" الصحیةالمؤسساتفيالشاملةالجودةادارةتطبیق" نبیلةكحیلة-2

89.
العربیةالمنظمة: القاھرة،والتطبیقاتوالمفاھیمالمستشفیاتادارةفيالحدیثةاالتجاھات،الطعامنةمحمد،مخیمرالعزیزعبد-3

.187ص،2003،االداریةللتنمیة
4 - Cloud Vilcot et Hervé Leclet , op , cit , p 15 .
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تطبیق وتوفیر جمیع الخدمات الصحیة الضروریة بما " )Lée et Jones(ویعرفھا-
.1"نیات الطبیة الحدیثة لتلبیة جمیع حاالت السكان یتوافق مع العلوم والتق

تلك الدرجة التي یراھا المریض في الخدمة الصحیة " (AL et SULEK)وعرفھا -
.2"المقدمة وما یمكن أن یفیض عنھا قیاسا بما یتوقعھ 

جمیع األنشطة الموجھة نحو الرقابة من األمراض أو عالج "وتعرف أیضا على أنھا -
راض بعد حدوثھا ثم األنشطة التأھیلیة التي قد یتطلبھا استكمال التخلص من ھذه األم

آثار المرض ، أو ھي الرعایة التي تقدم للمریض ، والتي تتضمن فحصھ وتشخیص 
مرضھ والحاقة بإحدى المؤسسات الصحیة وتقدیم الدواء الالزم لعالجھ والغذاء الجید 

.3" الجي لھ لمساعدتھ على استعادة صحتھ المالئم لحالتھ مع حسن معاملة الفریق الع

تلخص التعاریف السابقة والمسندة إلى أھل االختصاص إلى كون الجودة مرتبطة برضا 
المریض وتلبیة حاجیاتھ ، ولذلك نورد التعریف التالي والذي یعطي ما مدى اختالف 

موقعھ في الفئات المقدمة للخدمة في تعریفھا لجودة الخدمة المقدمة الصحیة كل حسب
: المنظمة 

ھي تقدیم أفضل الخدمات وفق احدث التطورات : الجودة من المنظور المھني الطبي 
أخالقیات الممارسة الصحیة ، الخبرات : العلمیة والمھنیة ، ویحكم ذلك نقاط رئیسیة 

.4ونوعیتھا ، الخدمة الصحیة المقدمة

ني بالتركیز على طریقة قد تختلف عن المفھوم المھ:الجودة من منظور المریض 
الحصول على الخدمة و نتیجتھا النھائیة، و ھنا ال یكفي التركیز على فرض التشریعات 
التي تبنى على أسس مھنیة أو تنظیمیة محددة دون االلتفات الى حاجة و رغبة و طموح 

للمریض معاملتھ باحترام و اھتمام و 5و آمال المستفید النھائي ككل، و عموما تعني
عاطف و تفھم من قبل كافة العناصر البشریة التي یتصل بھا بشكل مباشر أو غیر ت

.مباشر أثناء تواجده في المستشفى 

1.,A. Jaquerye , La Qualité des Soins infirmier-implantation,évaluation,acceditation,édition
maloine,1999,P24.

. 199ص،2005،البازوريدار: عمان،الصحیةالخدماتتسویق،البكريیاسرثامر-2
جامعة، كلیة العلوم االقتصادیة ، ) توراهدكرسالة" ( العمومیةالصحیةالمؤسساتفيالخدماتجودةواقع" ،مریزقعدمان-3

.36ص،2008الجزائر،
. 36ص،السابقالمرجع،" العمومیةالصحیةالمؤسساتفيالخدماتجودةواقع" ،مریزقعدمان-4
231،ص2008والتوزیع،للنشرالمسیرةدار:،عمان1ط،الصحیةالرعایةمنظماتإدارةنصیرات،توفیقفرید-5
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توافر أفضل العناصر البشریة و المادیة الالزمة لتقدیم :1الجودة من المنظور اإلداري
تدریب و الخدمة و قیام األطباء و مزودي ھذه الخدمات بالتقییم المستمر لخدماتھم و 

.تعلیم العناصر البشریة العاملة في المنظمة لضمان التحسین المستمر لھذه الخدمات 

جودة الخدمات الصحیة حسب التعریف اإلجرائيأبعادیوضح ) 10( شكل رقم 

مخطط من إعداد الطالب: المصدر

كلیة العلوم ،) ماجستیررسالة"( الصحیةالخدماتجودةتحسینفيالبشریةللمواداالستراتیجيالتسییردور"،رشیدسعیدان-1
. 124ص،2011تلمسان،ابوبكر بلقاید جامعةاالقتصادیة 
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:أھداف جودة الخدمات الصحیة - 2

في مجال الصحة یرتبط بالبشر ، ویؤثر مستوى جودة ھذه الخدمات بشكل العمل -
واضح ومباشر في حیاتھم ، فحدوث أخطاء طبیة في الخدمات المقدمة لھم قد یؤدي إلى 

.                  1عواقب وخیمة كالوفاة أو العجز الجزئي أو الكلي أو اإلعاقة

جودة عالیة من الخدمات الصحیة تنامي وعي المرض لحقوقھم في الحصول على -
.                                                                                 2بحیث أن ھذا اإلدراك یؤثر في المفاضلة بین المؤسسات الصحیة عند الحاجة إلیھا

ءه تقدیم خدمة صحیة ذات جودة ممیزة من شانھا تحقیق رضا المریض وزیادة وال-
.      للمنظمة الصحیة والذي سیصبح فیما بعد وسیلة إعالمیة فعالة لتلك المنظمة 

االرتفاع والتصاعد المستمر في تكالیف الخدمات الصحیة ، ونتیجة لھذا االرتفاع -
المستمر البد من االھتمام بجودة الخدمات المقدمة ، بحیث یشعر المریض أن ما یحصل 

.                  عر مقابل ھذه الخدمات علیھ یساوي ما دفعھ من س

المحافظة على استمراریة المنظمة من خالل التحسین والتعلیم والتدریب والتكیف -
.             مع المتغیرات البیئیة بشكل مستمر یؤدي إلى بقاء واستمرار المنظمة 

التي یمكن لھا تحسین معنویات العاملین ، إذ أن المنظمة الصحیة الخاصة ھي -
تعزیز الثقة لدى العاملین لدیھا وجعلھم یشعرون بأنھم أعضاء یتمتعون بالفعالیة مما 

.                3یؤدي إلى تحسین معنویاتھم وبالتالي الحصول على أفضل النتائج

تحقیق إنتاجیة عالیة والتخلص من اإلھدار وحل المشكالت وسبل تقویم األداء -
4لوقت والتخلص من األسالیب الروتینیة على إدارة المؤسسة وتحسین إدارة ا

. ضمان الصحة البدنیة والنفسیة للمستفیدین -

العربیة،المجلة" فیھاTQMتطبیقفيوالتكنولوجیاالعلومجامعةمستشفىفياالداریةالقیادة"،عایضمصلحاللطیفعبد-1
.106ص،11،2013العدد،الیمن،الجامعيالتعلیمجودةلضمان

،االقتصادواإلدارةكلیة،سنویةنصفمجلة،" المستفیدیننظروجھةمنالصحیةالخدماتجودةأبعاد" ،سلطانعالوفاء-2
75ص،2013أیار،05المجلد،10العدد،العراق

محافظةفيالمستشفیاتمنمختارةمجموعةفيدراسة" الصحیةالخدماتجودةأبعادإقامةإمكانیة" ،وآخرونطبولاحمدأكرم-3
.08ص،نینوى

www. Ew .asu , edu , jo , consulter le 21 . 02 . 14. A 21 .5 .
.64ص،سابقمرجع،عقیليوصفيعمرو-4
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: ضوابط عامة لجودة الخدمات الصحیة - 3

ھناك مجموعة من العوامل تعتبر ضوابط عامة تحدد جودة الخدمات الصحیة تتمثل ھذه 
: 1الضوابط فیما یلي

ادة ما یجاز المھنیون الصحیون كأفراد لمزاولة مھنة ما ، من أطباء ع:اإلجازة –أ 
وممرضین من طرف القوانین والتشریعات ، مما یسمح لھم الدخول للمھن وضمان 
السلوك حسب األخالقیات والمعاییر المعتمدة ، والنقطة األھم في نظام اإلجازات انھ 

دم خدمات صحیة جیدة ولمدة یقوم على افتراض أن الشخص المؤھل لإلجازة سوف یق
زمنیة طویلة ، ومع ذلك فان الدراسات تشیر إلى اختالفات كبیرة في الجودة ، وھذا ما 

.یبین أن نظام اإلجازة قلیل المصداقیة فیما یخص یتعلق بضمان األداء الجید

كما أن ھناك اتجاه بتعدیل ھذا النظام وإدخال ما یسمى بنظام اإلجازة المؤسسي  حیث 
.ح المؤسسة الصحیة مسئولة عن كفاءة األفراد الذین تستخدمھم تصب

وھو من المداخل الشائعة لضمان الجودة ، تقیم المؤسسات الصحیة :عتماد اإل–ب 
على أساس الھیكل المادي للمؤسسة ، والھیكل التنظیمي ، ومؤھالت العاملین في 

المعاییر المادیة تحققت نھ إذا أیة ، فھذا النظام یعمل على أساس المؤسسات الصح
.ن الخدمات الصحیة المقدمة تكون جیدة إوالتنظیمیة ، ف

وعند تطبیقھ ویضم ھذا المدخل خصائص من المدخلین السابقین، : الشھادات –ج 
الخبرة ، التعلیم ونتائج االمتحانات ، فھذه : ستعمال المعاییر التالیة إعلى األفراد یتم 

.اد مقدمي الخدمات الصحیة المعاییر تحدد أھلیة األفر

: أبعاد جودة الخدمة الصحیة - 4

ختالف بین المنظمات الحظنا اإلمن خالل عرضنا لتعاریف جودة الخدمات الصحیة
ختالف الفئات إكما الحظنا أیضا ختصاصیین في تقدیم تعریف موحد ،واإلالعالمیة 

الخدمات الصحیة لھا المتواجدة في المنظمة بتحدیدھا لتعریف واحد ، وھذا لكون 
فاق علیھا ، ولذلك  نجد اختالف في نوسیة ، ولذلك یصعب تقییمھا أو اإلخاصیة الالملم

تحدید أبعاد محددة فباختالف التعاریف اختلفت أبعاد جودة الخدمات الصحیة،فقد رأى 
Swan etكل  Comb)(الجودة : ن لجودة الخدمات الصحیة بعدان أساسیان ھما إ

.387–385ص،ص،سابقمرجع،نصیراتتوفیقدفری-1
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جودة التفاعلیة وھي تمثل أداء عملیة الخدمات ذاتھا أثناء تفاعل العاملین المادیة وال
.1بالمؤسسة مع العمالء

الجودة الفنیة التي تشیر إلى : إلى ان لجودة الخدمة بعدان ھما (Gronroos)وتوصل 
المخرجات الفعلیة للخدمة ، والجودة الوظیفیة وھي العالقات والمعامالت بین العمیل 

.2لخدمةومقدم ا

: إلى ثالثة أبعاد لجودة الخدمة الصحیة )Donabedian(وتوصل دونابیدیان 

.البعد الفني والذي یتمثل في تطبیق العلم والتكنولوجیا لمشكلة معینة –1

البعد غیر الفني  وھو عبارة عن التفاعل النفسي واالجتماعي بین مقدم الخدمة –2
.والفرد الذي یستخدم الخدمة 

.اإلمكانیات المادیة وھي المكان الذي تؤدى فیھ الخدمة –3

: 3وھناك من وضعھا في ثمانیة أبعاد 

ویعني المھارات والقدرات الفنیة واألداء الفعلي : الكفاءة الفنیة :البعد األول –1- 4
الصحیح والثابت لمقدمي الخدمة الصحیة واإلداریین وكفاءة الكوادر الطبیة المساندة 

بالنسبة للكوادر الطبیة القدرة على األداء وفق ما توصلت إلیھ العلوم الطبیة ،وھي 
كما یعكس ھذا البعد أیضا توفر الكوادر المقدمة للخدمة الصحیة ذات كفاءات ،الحدیثة 

.عالیة 

وھي تعني عدم وجود عوائق : سھولة الوصول إلى الخدمات :البعد الثاني - 2–4
الیة أو مؤسسیة تحول دون وصول اإلنسان المحتاج للخدمة جغرافیة أو اجتماعیة أو م
: ویتلخص ھذا البعد في . الطبیة من الوصول إلیھا 

.القرب المكاني للمؤسسة الصحیة مع توفر المواصالت إلیھا -

.التزام النسق الطبي بمواعدیھ تجاه المواطن -

أي تكون الخدمة الصحیة تناسب لتسویق الخدمة الصحیة والقدرة الشرائیة للمریض -
.في متناول المواطن 

2006،والتوزیعللنشرالشروقدار: عمان،اتوتطبیقوعملیاتمفاھیم: الخدماتفيالجودةإدارة،المحیاويعلواننایفقاسم-1
. 92ص،
.169ص،النشرسنةبدون،الجامعیةالدار: ةاالسكندری،2ط،معاصرةإداریةقضایا،السیداسماعیل،الحناويصالحمحمد-2
ذیابمحمودصالحل.45–41صص،،2010،الفكردار: عمان،1ط،الصحیةالرعایةخدماتإدارة،انظر لمرجع-3
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.جتماعیة السائدة في المجتمع خدمة الصحیة والقیم والتقالید اإلتناسب ال-

الوصول المؤسسي یعني طبیعة النظام المطبق والمستخدم في المؤسسة الصحیة -
.الستقبال المرضى ساعات العمل 

.النظام المستخدم للمعالجة واإلدخال -

.ح الخدمة وأسالیب تقدیمھا وضو-

.توفر جمیع الخدمات الصحیة الضروریة  -

)  ستجابة اإل( –الفعالیة والتأثیر : البعد الثالث–3- 4

تؤثر ھذه أنوتعني قدرة المستشفى على تلبیة الحاجات المستعجلة بشكل سریع دون -
.السرعة على نوعیة الخدمات المقدمة 

. تشفى التي كان قد سطرھا فیما قبل وھي بلوغ أھداف المس-

المدخالت وكلما كانت النتیجة / على / وعادة ما تقاس الفعالیة من خالل قسمة النتائج 
.عالیة كلما كانت الفعالیة كبیرة والعكس صحیح 

التعاطف واللباقة ویشیر ھذا البعد : العالقات الجیدة بین األفراد :البعد الرابع –4- 4
وتفاعل النسق الطبي واإلداري مع المرضى ، فنجاح العالقة بین مقدمي لمدى تفاھم 

الخدمات والمراجعین تبعث على الثقة واالحترام واالستجابة وتساھم في إنجاح المشورة 
الطبیة واستجابة المرضى للتعلیمات الطبیة ، والعكس یؤدي إلى تدني الخدمة الطبیة 

على التحدث مع –أطباء ممرضین –ي ویعكس ھذا البعد أیضا قدرة النسق الطب
. المریض بأسلوب جید یبعث األمل والطمأنینة في نفس المریض 

ینبغي أن یسود  في المؤسسة الصحیة جو من االحترام المتبادل والتعامل الحسن الذي 
یستند على األسس األخالقیة والتنظیمیة ، وتوفر ھذا المؤشر یتطلب درجة عالیة من 

.1عاملین جمیعا في المؤسسةالوالء لدى ال

–االعتمادیة –الكفاءة باستخدام الموارد : البعد الخامس–5- 4

دار: االردن،1ط،الجامعيالعامالتعلیملمؤسساتاالكادیميواالعتمادالشاملةالجودة،الزیاداتعوادمحمد،شاكرسوسن-1
. 28ص،2008،للنشرصفاء
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وھي درجة ثقة المریض في المستشفى ومدى اعتماده علیھا في الحصول على الخدمات 
الطبیة التي یتوقعھا ، ویعكس ھذا العنصر مدى قدرة المستشفى على الوفاء بتقدیم 

مواعید المحددة ، وبدرجة عالیة من الدقة ، ومدى سھولة وسرعة الخدمات الطبیة في ال
: 1إجراءات الحصول على الخدمة تتلخص فیما یلي

.الوفاء في تقدیم الخدمة في الموعد المحدد -

.الحرص المخلص على حل مشكلة المریض -

.أداء الخدمة بدقة ودون أخطاء في التشخیص -

.ت تكامل الخدمة وتوافر التخصصا-

.الثقة في النسق الطبي وكفاءتھم وشھرتھم -

ویقصد بھا تقدیم جمیع الخدمات الطبیة : - االستمراریة –البعد السادس –6- 4
الضروریة ، دون انقطاع وبشكل مستمر ، على أن یصمم ھذه الخدمات على أساس 

وبذلك مبدأ االستمراریة ، وتعني أیضا مراجعة المریض الواحد نفس الطبیب دائما ،
یكون الطبیب على معرفة تامة بالسیرة المرضیة لذلك المریض وان تتوفر السجالت 
الطبیة التي تسھل لمقدم الخدمة التعرف على التاریخ الصحي للمریض وھذا یعني إذا 
تغیر من یتابع حالة المریض یمكن لمعالج جدید أن یعرف حالتھ من خالل السجالت 

ھ ، وتعتبر االستمراریة ضروریة وانقطاعھا یعرض الطبیة وبالتالي متابعة عالج
الرعایة الصحیة للخطر وتدني مستوى الجودة ، مما یؤدي إلى سوء فھم العالقة بین 

.الطبیب والمریض 

تعني التقلیل من أخطار التعرض : األمن والسالمة الصحیة : البعد السابع–7- 4
أي أخطار متعلقة بالخدمات الطبیة لإلصابات وااللتھابات كذلك األعراض الجانبیة أو 

وتشمل ھذه اإلجراءات المریض ، والطبیب وكافة أعضاء مقدمي الخدمة ، وھي تعني 
. أیضا شعور المریض باألمن والحمایة على حیاتھ أثناء وجوده بالمستشفى 

-المحیط المادي - : اإلمكانیات المادیة للمستشفى : البعد الثامن-8- 4

. 59ص،سابقمرجع،عدمانمحمدمریزق-1
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د إلى مباني المستشفى ومعداتھا وأجھزتھا واإلمكانیات والتسھیالت المادیة یشیر ھذا البع
األخرى ، وموقع المستشفى ومظھره من الداخل ومن الخارج وحالة دیكوریھ  ومدى 

.توافر أماكن انتظار السیارات ، ومظھر األطباء والممرضین واإلداریین والعاملین 

:زھا في الجدول التالي ویلخصھا ثامر البكري في خمسة أبعاد یوج

بعاد جودة الخدمات الصحیة أ

األمثلةمعاییر التقییمالبعد

االعتمادیة

دقة السجالت المعتمدة في إدارة -
المستشفى

المواعید الدقیقة في اإلجراءات الطبیة-

لھ ثقة بان حیاتھ بین أیدي -
أمینة 

التزام النسق الطبي -
بالمواعید المحددة

االستجابة 

.تقدیم خدمات عالجیة فوریة -
استجابة لنداءات الطوارئ الخارجیة -
.العمل على مدار ساعات الیوم -

تلبیة حاجة المریض عند -
نداءه للمرض آنیة 

غرفة العملیات جاھزة في -
أي لحظة 

الضمان 

سمعة ومكانة المستشفى عالیة-
المعرفة والمھارات المتمیزة لألطباء -

م التمریضيوالطاق
الصفات الشخصیة للعاملین -

المعاملة الطبیة للمرضى من -
قبل النسق الطبي 

تدریب ومھارة عالیة في -
األداء 

التعاطف

اھتمام شخصي بالمریض -
اإلصغاء الكامل لشكاوي المریض -
تلبیة احتیاجات المریض بروح من الود -

واللطف  

الممرضة بمثابة األم الحنون -
مریض لل
النظر للمریض بأنھ دائما -

على حق 

الملموسیة

األدوات المستخدمة في التشخیص -
والعالج 

المنظر الخارجي لمقدمي الخدمة -
أماكن االنتظار واالستقبال المناسبة -

نظافة عیادة الطبیب وكونھا -
......ذات مظھر 

نوعیة الطعام المقدم -
للراقدین في المستشفى 

.213، ص مرجع سابقثامر یاسر البكري ، :المصدر 

: تقییم و قیاس جودة الخدمات الصحیة - 5
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یعد مفھوم جودة الخدمة الصحیة مفھوما مركبا وصعب قیاسھ من خالل وسائل بسیطة 
لى أو عادیة ، لذلك تعددت وتواصلت األبحاث والدراسات التي تستھدف للوقوف ع

قیاس جودة الخدمات ككل وجودة الخدمات الصحیة بالخصوص ،وإجماال فانھ یوجد 
:عنصران أساسیان تقاس بھما جودة الخدمات الصحیة 

ویتعلق األمر بتطبیق المعارف والمعلومات والتقنیات الطبیة :العنصر التقني –أ 
جة الجودة في وغیرھا من العلوم الصحیة في معالجة المشكالت الصحیة ، وتقاس در

ھذا العنصر بمدى القدرة على توفیر أقصى حد من المنافع الصحیة للمریض دون أن 
.یؤدي ذلك إلى زیادة المخاطر التي یتعرض لھا 

ویتمثل في إدارة التفاعل االجتماعي والنفسي بین مقدمي :العنصر اإلنساني –ب 
التي تحكم التفاعل بین الخدمات الصحیة والمرضى وفق القیم والقواعد االجتماعیة

األفراد بشكل عام ووفق موقف المرضى بشكل خاص وتقاس الجودة في ھذا العنصر 
لمدى تلبیة مقدمي الخدمة الصحیة لتوقعات واحتیاجات المرضى من الناحیة الطبیة 
وأیضا من حیث مستلزمات الراحة والمتعة في اإلقامة مثل توفر غرف االنتظار 

.كن اإلقامة ، الغذاء الجید المریحة ، نظافة أما

یتبین أن جودة الخدمات الصحیة لھا جانبین ، جانب فني یتعلق بتطبیق العلم والتقنیة 
والطبیة ، وجانب إنساني یتعلق بمقدمي الخدمات الصحیة وتعاملھم مع المرضى 

.والعمل على إتباع وتلبیة حاجاتھم ومتطلباتھم 

اك نوعین من المقاییس المستخدمة لقیاس جودة ومن خالل ما تقدم یمكن القول بان ھن
.الخدمات الصحیة 

وتسمى أیضا مقاییس موضوعیة وتبنى على حقائق وأرقام ال : مقاییس إحصائیة –والأ
تتدخل فیھا وجھات النظر أو أراء شخصیة مثل معدل الوفیات ، أو معدل مكافحة 

للمرضى ، عدد حاالت دخول العدوى أو نسبة الممرضین لألطباء ، أو نسبة األطباء 
. ساعة 48المرضى للمستشفى خالل 

وتسمى أیضا مقاییس غیر موضوعیة وھي مبنیة على : مقاییس اتجاه المرضى –ثانیا
ZeithmalوBerry(أحاسیس المرضى اتجاه الرعایة التي یتلقونھا ، فقد رأى كل من 

عمالئھا  من خالل أبحاث المؤسسات الخدمیة ھي بحاجة لمعرفة أن)Parasurmanو 
تركز على توقعات ومفاھیم ھؤالء العمالء بجودة الخدمة، وبأنھا قابلة للقیاس بالرغم 
من غیاب عنصر الملموسیة، التي تجعل من قیاسھا غایة بالصعوبة مقارنة بالسلع 

.المادیة 
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:ليثالثة مستویات من التوقعات تقارن بھا الجودة كما ی) Zeithaml2006(لقد حدد 

وھو المستوى الذي یعكس رغبة ما یریده العمالء من : المستوى المرغوب للخدمة -
.الخدمة 

وھو المستوى الذي ال یمانع العمالء من قبولھ ویرضون بما : المستوى الكافي للخدمة -
.یقدم لھم 

.وھو ما یعتقدون انھ على األرجح أن یتم فعلیا : المستوى المتوقع للخدمة -

المقاییس التي تعتمد على أراء المرضى، التي تمد اإلدارة بمعلومات إضافیة حول فھذه 
مستوى الرعایة الصحیة ، وال یمكن الحصول على ھذه المعلومات اإلضافیة من خالل 

حدي الوسائل المتبعة في ھذا المجال إستبیانات ھي اریر اإلحصائیة الدوریة، فھذه اإلالتق
.قتراحاتھم إالمرضى وتساعد على معرفة رغباتحیث

ورغم أھمیة ھذه المقاییس یفضل أن ال تؤخذ وحدھا لتقویم جودة الخدمات المقدمة ألنھا 
.قد تؤدي إلى نتائج عكسیة 

: تجاه المرضى إمقاییس لقیاس وھناك خمسة

یمثل عدد الشكاوي التي یتقدم بھا الزبائن خالل فترة زمنیة : مقیاس عدد الشكاوي–أ 
یاسا ھاما یعبر عن المستوى الذي وصلت الیھ الخدمة الصحیة من التدني معینة مق

وعلى القائمین علیھا تدارك النقائص وحل المشاكل واتخاذ القرارات المناسبة وتحسین 
.1والتدریب والتعلیم المستمر

: 2وتجدر اإلشارة أن العمالء ینقسمون من حیث الشكاوي إلى

ذا العمیل ال یشتكي بغض النظر عن معاناتھ من بشكل عام ھ: العمیل الصامت -
.جل تقدیم الشكوى أبغي العمل على إغرائھ من األخطاء وین

یشكو دائما بحق أو بغیر حق، وال یكون راضیا أبدا عن الخدمة : العمیل دائم الشكوى -
.وھناك دائما من وجھة نظره أخطاء 

كان ھناك مبررا لشكواه، فھو یھتم ھذا العمیل ال یشكو إال إذا: العمیل الموضوعي -
.بالنتائج وحل المشاكل وال تھمھ األعذار 

.97ص،سابقمرجعالمحیاوي،عنواننایفقاسم-1
.97ص،2006،والتوزیعللنشروائلدار: عمان،2طوتطبیقات،مفاھیم: الشاملةالجودةإدارة،جودةاحمدمحفوظ-2
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یھدف إلى الحصول على مزایا إضافیة من تقدیم شكواه، فھدفھ : العمیل المستقل -
.الرئیسي لیس حل المشاكل 

وھو أكثر المقاییس استخداما لقیاس اتجاھات المرضى نحو :مقیاس الرضا –ب 
ة وخاصة بعد حصولھم على ھذه الخدمات وذلك بتوجیھ استبانھ یجیبون الخدمات المقدم

عنھا والتي تكشف للمنظمة مستوى رضا المرضى عن الخدمات المقدمة، كما تسمح 
.نحراف تصحیح مسارات اإللھم ب

یوزع SERVQUALیعتمد ھذا المقیاس على مقیاس :مقیاس الفجوة –ج 
ل على الخدمة، فاألولى لقیاس الجودة للمرضى على مرحلتین، قبل وبعد الحصو

المتوقعة والثانیة لقیاس الجودة المدركة، ثم یتم مقارنة بین المتوقع والمدرك لتحدید 
)الفجوات  GAPS) والتي تعبر عن درجة رضا المریض.

وھناك مقاییس أخرى تحاكي المقاییس السابقة التي أوردناھا بشكل عام وللفائدة فإننا 
. ي نوجزھا كما یل

دراكات المریض والذي یعني إیعتمد ھذا المقیاس على : مقیاس األداء الفعلي–د
.ستبعاد المتوقع بمعنى معرفة األداء الفعلي أي الموجود في الواقع إ

ویرتبط ھذا المقیاس بالمنفعة المدركة وعالقتھا بقیمتھا أي :مقیاس القیمة -ھـ 
دة الخدمات المدركة حتى تحقق ھامش ربحي بسعرھا وبالتالي المؤسسة تسھر على زیا

لھا، وھذا المقیاس یدفع بالمؤسسات الصحیة إلى تركیز جھودھا نحو تقدیم خدمات 
.ممیزة للمرضى بأقل تكلفة ممكنة 
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قیاس الجودة المھنیة : ثالثا 

ستخدام مواردھا على أحسن وجھ ونمیز إة في ویعتمد ھذا المقیاس على قدرة المنظم
: 1ثة أنواع من المقاییسثال

وھو ما تتوافر علیھ المنظمة من تجھیزات ومعدات : قیاس الجودة بداللة المدخالت –أ 
والتسھیالت المستخدمة في تقدیم وتزوید الخدمات، ذلك عن طریق منظومة القوانین 
وھیكل تنظیمي جید، وھیئة مؤھلة، ویشیر الباحثون أن ھذا المقیاس لوحده غیر كافي 

.قیاس لل

ویعتمد على قیاس المراحل المختلفة لتقدیم الخدمة : قیاس الجودة بداللة العملیات –ب 
.المطلوبة وھذا القیاس بدوره غیر كافي للقیاس 

وھو مقیاس یتعلق بالنتائج النھائیة والتي یمكن : قیاس الجودة بداللة المخرجات -جـ 
: قیاسھا من خالل 

وھو إجراء مقارنات كمیة بین المستھدف واألداء الفعلي : قارن القیاس الم-
.الكتشاف جوانب الضعف ومحاولة تصحیحھا 

.ستقصاء رضا المستفیدین بخصوص الخدمات المقدمة إ-

ستقصاء العاملین في المؤسسة للوقوف على المشاكل التي حالت دون إ-
. تحقیق األداء المنشود 

:قیاس الجودة من المنظور الشامل : بعا را

إن كل المقاییس السابق ذكرھا تعتبر مقاییس جزئیة و لذلك كان من الضرورة التفكیر 
في مقیاس یعالج كل الجوانب للوصول إلى مكامن النقص و بالتالي التحسین المستمر و 

ر مقدمي وكذا وجھة نظ. یتضمن ھذا المقیاس اإلحصاء و أراء و اقتراحات المرضى
)التجھیزات+ المباني(الخدمات الصحیة مع مقیاس المحیط المادي 

:1العناصر المؤثرة في تحقیق جودة الخدمات الصحیة- 6

. 107-105صص،،سابقمرجعالمحیاوي،علواننایفقاسم-1
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إن تقدیم خدمة صحیة عالیة الجودة یعتبر من األمور الصعبة، و ھذا لكون عملیة تقدیم 
فة، فمثال تأخیر الخدمة الصحیة تتم عبر مراحل و من طرف فئات سوسیو مھنیة مختل

تجھیز قاعة العملیات ، ضعف الخدمات الفندقیة، صفوف االنتظار الطویلة ،نفاذ أو 
ي منظمة صحیة أن تضمن تقدیم أنھ من الصعب على أو الذي یؤكد محدودیة األدویة،

على مدار الوقت، نظرا لتعدد المتغیرات البیئیة ةبالمائ100خدمات صحیة بجودة  
شانھا أن تؤثر سلبا على ذلك األداء فعلى إدارة المنظمة الصحیة المحیطة والتي من

العمل مع تتبع العناصر الرئیسیة ، التي من شانھا أن تؤثر على جودة الخدمات الصحیة 
.

مقدموا الخدمات الصحیة بحاجة إلى فھم توقعات : تحلیل توقعات المرضى–أ
فة مستوى رضا المرضى والذي المرضى وھذا من خالل مقاییس یضعونھا لفھم ولمعر

Cowel(سنورده في المطالب الالحقة، وتجدر اإلشارة أن ننوه بما قدمھ الباحثون 
،EhuchillLovelockTeas(، على أن ھناك أربعة عوامل رئیسیة تؤثر على

: 2توقعات المرضى وھذه العوامل

تصال ائن على اإلیعتمد الكثیر من المرضى أو الزب: تصاالت الكلمة المنطوقةإ-
الشفوي الذي یأتي من الزمالء واألقارب والجیران، والتي تؤثر علیھم من اتخاذ القرار 

.للتعامل مع نوع معین من المنظمات الصحیة 

وتشیر ھذه الحاجات إلى المطالب الشخصیة: الحاجات و التفصیالت الشخصیة -
وكذلك جتماعیة للمریضیة واإلمات الشخصیة والنفسیللمریض والتي تتحدد وتتأثر بالس

على المنظمات مراعاة ما یریده المریض من شكل المبنى، معامالت الفریق الطبي 
.الخ ...ومظھرھم 

جارب سابقة مع وھذا العامل یصف ما خاضھ المریض من ت: التجارب السابقة -
ع في كل ن كانت جیدة فانھ یبقى لھ انطباع جید والعكس فانھ یتوقإالمنظمات الصحیة ف

.مرة ما حدث لھ في السابق 

من عبارات تصالھا بزبائنھاإملھ في ویشیر ھذا إلى ما تستع: تصاالت الخارجیة اإل-
. تصالیة المختلفة ستخدام العالقات اإلإب

.211-203صص،،سابقمرجع،البكريیاسرثامر-1
زھران،دارعمان،،وظیفيوتطبیقياستراتیجيمدخلالخدمات،تسویقالطائي،النبيعبدحمید،العالقمحمودعباسبشیر-2

. 23،24صص،،1999
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حالما تفھم المؤسسة الصحیة حاجة المرضى فانھ یجب : تحدید نوعیة الخدمات-ب 
اسب للمساعدة في تحقیق ذلك المستوى المطلوب من أن یضع التحدید أو التوصیف المن

النوعیة في الخدمة الصحیة المقدمة وعادة ما یرتبط ذلك بأداء العاملین والمعدات 
.واألجھزة الطبیة 

بعد أن تعلم إدارة المنظمة الصحیة بمكامن النقص التي تتلقاھا من : أداء العاملین-ج
یر لتصحیح انحرافات الخدمة الصحیة فتضع بدورھا مجموعة من المعای،المرضى

المریض، و تضمن ذلك من خالل خدمات ) المستفید (و تلتزم بخدمتھا بغیة كسب رضا 
الطبیب و المالك التمریضي و الخدمي المتصل بالمریض بأن أدائھم سیكون بالمستوى 

یم المناسب و المطلوب ، و ھذا لكونھم األكثر اتصاال و قربا من المریض وتقد
المعلومات المناسبة إلدارة المستشفى، وال شك أن نظام التقییم للرواتب والحوافز التي 
تستخدم في المستشفى یلعب دورا كبیرا و مھما في أداء العاملین وھذه األنظمة المعتمدة 
في التقییم للمخرجات وما ینعكس علیھا من مكافآت مالیة تتجاوز باقي المجاالت 

لواجبة في األداء، كما ھو العمل بروح الفریق الواحد ، الجھد األخرى اإلنسانیة ا
المبذول تجاه المرضى  اللطف واألدب في الرد عن استفسارات المرضى، االستجابة 

الخ، وفي ھذه الحالة البد أن یكون لھذه الجوانب ...السریعة لطلبات المرضى وتنفیذھا 
ة للعاملین ودون أن تخضع اثر مضاف في تحدید مستوى تقییم الحوافز الممنوح

.الجتھادات شخصیة ، بل یمكن الرجوع والعودة إلى استقصاءات أراء المرضى 

إن من المھم أن تتوقع إدارة المستشفى جودة الخدمات : إدارة توقعات الخدمة–د
الصحیة المقدمة لھم أو التي ستقدم في فترة الحقة ، والبد أن تكون ھذه التوقعات 

: 1ن تحقیقھا، وھذا باالرتكاز علىعقالنیة ویمك

.تصاالت الداخلیة الدائمة والفعالة إنظمة عتماد أإ-

.التأكد من أن الوعود واقعیة -

.التأكید على عامل الثقة في تقدیم الخدمة -

: مراقبة جودة الخدمات الصحیة - 7

لیة التنظیمیة التي یمكن من خاللھا قیاس األداء الفعلي العم" J-M- Juran)(عرفھا
للجودة بالمقارنة مع المعاییر أو المواصفات المحددة واتخاذ اإلجراءات التصحیحیة 

. 374ص،2004للنشر،وائلدار: عمان،2ط،الخدماتتسویقالضمور،حامدھاني-1
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فرقابة الجودة في كل تنظیم ھي صمام أمان لمعرفة . 1"على ھذا التباین أو االنحراف
المحددة لھا سلفا في حدود أسباب الفشل وتوصیات للتصحیح باتجاه تحقیق األھداف 

.اإلمكان والمعقول

من ضروریة وال غنى عنھا وأصبحت رقابة الجودة في المؤسسة الصحیة أكثر 
:2ن العمل فیھا یتمیز بـأوخصوصا و

 الطبیعة غیر المرنة للطلب على معظم خدمات الرعایة الصحیة وعدم خضوعھ
رتفاع مستمر یفوق ما إلطلب فالطلب على ھذه الخدمات في لقانون العرض وا

.ھو معروض منھا دائما 

 تعتمد مؤسسات الرعایة الصحیة الحدیثة في تقدیم خدماتھا على إمكانیات بشریة
رتفاع التكلفة، فالمعروف على أن ھــذه إوھائلة من حیث الحجم والتخصص

تلزم رقابة على العنصر المؤسسات ھي مؤسسات إنسانیة كثیفة العمالة، مما یس
.ستخدام األمثل إلستخدامھ اإ، والبشري

 اإلدخال المستمر للتكنولوجیا الطبیة المتقدمة والتطویر المستمر لھا قد وفر بدائل
.عدیدة ومختلفة 

 إن الخلل والخطأ في تقدیم خدمات الرعایة الطبیة ال یمكن إصالحھ، كما أن
كس الطلب على ھذه الخدمات ال یحتمل التأجیل واالنتظار، وأي خطا سینع

مباشرة على صحة الفرد ویشكل مضاعفات وعواقب خطیرة على حیاة الفرد 

وتتم ھذه الرقابة في المؤسسات الصحیة الحدیثة على : رقابة جودة خدمات األطباء –أ
 :

وھو عبارة عن دراسة تاریخیة أو استرجاعیة للملفات الطبیة : التدقیق الطبي -
لى مدى جودة الخدمات الطبیة التي للمرضى المخرجین من المستشفى للتعرف ع

.تلقاھا ھؤالء أثناء إقامتھم بالمستشفى 

مراجعة أطباء زمالء لملفات طبیة لمرضى خرجوا من المستشفى لتقییم جودة -
الرعایة الطبیة التي قدمت لھم من طرف أطبائھم المشرفین علیھ من كما تستخدم 

والتوزیع،للنشرصفاءدار: عمان،1ط،والتعلیمالصناعةفيالشاملةالجودةإدارةالزیادات،عوادمحمدمجید،شاكرسوسن-1
. 212-211ص،ص،،2007

.211،212صص،،سابقمرجعنصیرات،توفیقفرید-2



الفصل الثالث                                                               جودة الخدمات الصحیة 

156

الجراحي أو التشخیص أو استشارة طبیة من طبیب ألخر قبل اإلجراء الطبي أو
.على أساس مستمر 

: 1رقابة جودة خدمات التمریض–ب 

تعتبر جودة الخدمات التمریضیة احد ركائز جودة الرعایة الصحیة ورداءتھا تنعكس 
سلبا على جودة خدمات رعایة المستشفى ككل، ولضبط ومراقبة الجودة التمریضیة 

: أسالیب التقییم تعتمد المستشفیات على نوعین رئیسیین من 

وھو األسلوب األكثر استعماال، إذ تعتمد إدارة : أسالیب التقویم غیر الرسمیة–أ 
: المستشفى على 

مالحظات وتقویم األطباء للخدمات التمریضیة بصفتھم الجھة األكثر احتكاكا -
.بالممرضین والقادر في الحكم على جودة ومستوى خدمات التمریض من الناحیة الفنیة

استقصاء ودراسة أراء المرضى حول جودة خدمات التمریض، فالمرضى بحكم -
اتصالھم واحتكاكھم المباشر مع الممرضین یمكنھم تقویم خدمات ومستوى الرعایة 
الصحیة وخصوصا الجانب غیر عالجي والمتعلق بطرق المعاملة واألدب و اللباقة 

وتلبیة الحاجات 

: أسالیب التقویم الرسمیة –ب 

تقوم ھذه اللجان والتي یشرف عنھا ممرضین : إنشاء لجان التدقیق التمریض -
متخصصین بمراجعة ملفات المرضى والتدقیق فیھا من الجانب الخدماتي للممرضین 

.  التقاریر الیومیة التي یعدھا مسئولو المصالح واألقسام لإلدارة -

V - إدارة الجودة الشاملة في المؤسسات الصحیة:

:مفھوم إدارة الجودة الشاملة في المؤسسة الصحیة - 1

:مفھوم إدارة الجودة الشاملة -1- 1

خیریین من القرن الشاملة من خالل العقدین األبدأ االھتمام المطرد بإدارة الجودة
المنصرم، حیث أخذت بمبادئھا وتوجھاتھا الكثیر من المؤسسات اإلنتاجیة والخدمیة 

. 238ص،السابقالمرجعفرید توفیق النصیرات ، -1
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م الدول المتقدمة ثم تلتھا الدول النامیة التي تحاول شق العامة والخاصة وفي معظ
.طریقھا نحو البناء والتقدم 

نجاز األعمال تقوم بھا المنظمة بشكل تعاوني إلعملیة إداریة" 1وقد عرفھا جابلونسكي
ستفادة من القدرات الخاصة لكل من اإلدارة والعاملین لتحسین الجودة من خالل اإل

" .فة مستمرة من خالل فرق العمل وزیادة اإلنتاجیة بص

بأنھا فلسفة إداریة تشمل كافة نشاطات المنظمة "2ویعرفھا معھد المقاییس البریطاني
التي من خاللھا یتم تحقیق احتیاجات وتوقعات العمیل والمجتمع ، وتحقیق أھداف 

املین ستخدام األمثل لطاقات جمیع العھا تكلفة عن طریق اإلقلأالطرق والمنظمة بأكفأ
" بدافع مستمر للتطویر 

:3مفھوم إدارة الجودة الشاملة في المؤسسة الصحیة-2- 1

لقد أولي االھتمام بإدارة الجودة الشاملة في القطاع الصحي بعد دراسات میدانیة قام بھا 
Brannan)باحثون لمعرفة أسباب تدني الخدمات ومنھا دراسة  بالوالیات المتحدة (95

عدم رضا متلقي الخدمات الصحیة مقابل ارتفاع تكلفة ھذه الخدمات والتي توصلت إلى
.خدمة متدنیة مقابل تكلفة باھــــــظة –والذي یعني عدم تناسب التكلفة بالخدمة المقدمة 

Macdonald)4وقد أجریت في بریطانیا دراسة میدانیة  حول الخدمات الصحیة (95
لدراسات األمریكیة ، ضعف وتدني الخدمة فتوصلت الدراسة إلى نفس ما توصلت إلیھ ا

الصحیة ، وقد ھدد ھذا الحال إلى أن تترك بریطانیا مجانیة تقدیم الخدمات الصحیة 
.وھذا لالرتفاع المضطرد لتكلفة األدویة واألجھزة والمعدات الطبیة 

وقد أدى ذلك إلى أن تفكر المستشفیات والمراكز الصحیة في استخدام نظام إدارة الجودة
.الشاملة كوسیلة لتحسین الخدمة الصحیة والتحكم في تكلفتھا 

بالوالیات المتحدة األمریكیة اجتمع واحد وعشرون من منظمات تقدیم 1987وفي سنة 
الرعایة الطبیة مع عدد مماثل من خبراء الصناعة في مجال الجودة في مدینة بوسطن 

.13ص،2006،اإلسالميالغربدرا: بیروت1ط،م21القرنفيالحدیثةاإلدارةنظریات،بوحوشعمار-1
. 24ص،سابقمرجع،الزیاداتعوادمجید،مجیدشاكرسوسن-2
،)مفتوحمفاھیمينموذج( والتعلیمالصحةمجالفيالخدمیةالمنظماتفيالشاملةالجودةإدارةتطبیقات،ماضيتوفیقمحمد-3

. 81،82ص،2006،اإلداریةللتنمیةالعربیةالمنظمة: القاھرة
العربیةالمنظمة: ةالقاھر،)والتطبیقاتالمفاھیم( المستشفیاتادارةفيالحدیثةاالتجاھات،الطعامنةمحمد،مخیمرالعزیزعبد-4

.  193ص،2003،االداریةللتنمیة
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ن الجودة في الوالیات المتحدة األمریكیة لیعلنوا عن بدایة البرنامج القومي لتحسی
.(N D P)األمریكیة 

ومما تقدم نالحظ أن مفھوم إدارة الجودة الشاملة في القطاع الصحي حدیث نسبیا ویستند 
إلى المبادئ التي وضعھا رواد الجودة من أمثال ) الصناعیة( كغیره من القطاعات 

" أنھایة الصحیة على دومینغ وجوران ، وقد عرفت الجودة الشاملة في مجال الرعا
خلق وتطویر قاعدة من القیم والمعتقدات التي تجعل كل موظف یعلم أن الجودة في 
خدمة المستفید ھي من الھدف األساسي للوحدة الصحیة ، وان طریق العمل الجماعي 

. 1" وفرق العمل ھي األسلوب األمثل إلحداث التغییر المطلوب في المستشفى 

برنامج "2األمریكیة المشتركة العتماد المنظمات الصحیة بأنھاوعرفت بواسطة الھیئة
مصمم على مستوى المنظمة لمراقبة وتقویم الجودة ومدى مالءمة ورعایة المریض 
بطریقة نظامیة وفعالة ، كما أن ھذا البرنامج یسعى لكسب الفرص المتاحة لتحسین 

" .لمشكالت المحددةمستوى رعایة المرضى واألداء اإلكلینیكي وإیجاد حلول ل

: ومما سبق فإننا إدارة الجودة الشاملة في المؤسسات الصحیة تتمیز بـ 

جعل المریض ھو المركز الذي تدور حولھ أنشطة المستشفى وتسعى في جمیع –1
.أعمالھا على إرضاءه 

یعتبر التركیز على الجودة في الخدمات الصحیة المقدمة ھي العنصر األساسي –2
ب أن تسعى المستشفیات إلیھ ، كما أنھا تسخر كافة مواردھا وإمكانیاتھا لتحقیقھ الذي یج

.

ال تقتصر الجودة على المخرجات النھائیة للخدمات الصحیة ، بل یجب أن تبنى –3
في كل خطوة من خطوات تقدیمھا وذلك لیتسنى الوصول للھدف المنشود ، وتعتبر كل 

.لیة خطوة مدخال لما بعدھا من خطوات تا

.عتماد على الحقائق واألرقام في تقدیم الخدمة الصحیة اإل–4

مشاركة جمیع العاملین في المستشفى في تطویر خطط العمل وتحسین مستوى –5
.الخدمات الصحیة بشكل مستمر 

193ص،،سابقمرجعالطعامنة،محمد،مخیمرعبدالعزیز1
الوطنيالملتقىمداخلة،" المستشفیاتفيالصحیةالخدماتجودةلضمانالشاملةالجودةإدارة" ،عاشورمرزیق،قدورنوفلبن-2

.4ص،2010دیسمبر14-13،سعیدةمواليالطاھرجامعة،المؤسسةاداءنمیةوتالشاملةالجودةادارةحول
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تحقیق التوافق بین العاملین و تنمیة كفاءاتھم بتكوین فرق العمل وتحقیق أفضل –6
.لمرضى النتائج بالنسبة ل

وضع نظام لتطویر جودة الخدمات الصحیة التي یقدمھا المستشفى بصفة مستمرة –7

. عتماد على األداء الصحیح ومن أول مرة وبدون خطا وفي كل مرة اإل–8

ھتمام بالجوانب النفسیة للعاملین والسعي لتحقیق رضاھم عن العمل ، والعمل اإل–9
. تماء إلى المستشفى على تنمیة شعورھم بالوالء واالن

:1العوامل المحركة للتغییر في المنظمات الصحیة - 2

ھناك نوعان من العوامل التي تجعل المنظمات الصحیة تفكر جدیا في إحداث تغییر 
.ونمط عملھا واللجوء إلى تطبیق الجودة الشاملة 

: عوامل داخلیة –أ

رتفاع نسبة األخطاء الطبیة إ، رتفاع معدل دوران العملإنخفاض الرضا الوظیفي ، إ

: عوامل خارجیة –ب

.التطورات التقنیة ، التغیرات االجتماعیة و االقتصادیة 

: مراحل تطبیق الجودة الشاملة في المؤسسات الصحیة - 3

بلونسكي خمسة مراحل لتطبیق إدارة الجودة الشاملة كأسلوب إداري في أي جحدد 
:خصھا في ثالثة مراحل بما یلي منظمة صحیة أو غیر صحیة ، ونل

یبدأ في المرحلة التھیئة والتجھیز لتبني خیار إدارة الجودة :اإلعداد : المرحلة األولى 
: الشاملة وتتلخص ذلك في النقاط التالیة 

TQ Mصیاغة األھداف والرسالة والرؤیة والخطة اإلستراتیجیة لتبني –1

سام الطبیة وكبار الموظفین في مختلف إشراك اإلدارة العلیا ورؤساء األق–2
.TQ Mالتخصصات بالتعاون مع مستشارین أو محترفین في تصمیم نظام 

. TQ Mتوفیر الموارد المادیة والبشریة لمباشرة –3

. 60ص،سابقمرجع،العمريمغرم-1
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فرز النشاطات الھامة والتخلص من كل الرواسب والرموز السلبیة –4

سیاسة البحث والتنقیب عن الحصرالرسم سیاسة المؤسسة منھا على سبیل المثال –5
.الموارد البشریة والسیاسات اإلنتاجیة والتسویقیة 

: وفي ھذه المرحلة بدایة تنفیذ الخطة وفیھا یتم : التخطیط : المرحلة الثانیة 

.إیجاد ھیكل تنظیمي یشمل وحدات للجودة الشاملة وإدارتھ –1

: ودة الشاملة من خالل تغییر الثقافة التنظیمیة ونشر ثقافة الج–2

.اإلعالنات الداخلیة -

.عمل وندوات ورش-

.حلقات نقاش -

.عرض أفالم -

.التجارب السابقة أو المماثلة في المستشفیات التي تبنت ھذا الخیار -

.استضافة خبراء في مجال الجودة الشاملة -

جراء المقابالت مع الزبائن تشمل الدراسات المیدانیة وإ:التقویم : المرحلة الثالثة 
وتقییم أرائھم واتجاھاتھم حول التغیرات في بیئة العمل ، وبالتالي تحدید مواطن الضعف 

.والقوة 

وفي ھذه المرحلة یتم اتخاذ القرار بتكوین اللجان أو الفرق التي ستقوم باإلشراف عن 
:1وتسند إلى ھذا الفریق المھام التالیةTQ Mعملیة التغییر وتطبیق 

وضع سیاسة مكتوبة وواضحة للجودة بكافة مجاالت العمل في المستشفى واتخاذ –أ 
اإلجراءات الالزمة لتعریف جمیع فئات العاملین بھا مع التأكید في ھذه السیاسة على 

: االعتبارات التالیة 

.أداء العمل بالطریقة السلیمة من المرة األولى دون السماح بأي أخطاء -

میع فئات العاملین في حل مشكالت العمل والقضاء على األخطاء  فالجودة مشاركة ج-
.مسؤولیة الجمیع 

.67ص،سابقمرجععدمان،محمدمریزق-1
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التركیز على ضرورة تفھم احتیاجات المرضى الظاھرة والخفیة والعمل على تلبیتھا -
.بأقصى كفاءة ممكنة 

.التركیز على نظم وإجراءات وأسالیب العمل والنتائج المتحققة في آن واحد -

.یر فكرة الوالء واالنتماء للمستشفى وأھدافھا تطو-

األخذ بمفھوم العمیل الداخلي والخارجي ، وتعمیق فكرة أن العمیل ھو الذي یدیر -
.المستشفى ویوجھ كافة أنشطتھا 

تكوین حلقات أو جماعات الجودة في مختلف مجاالت العمل بالمستشفى وتعتبر –ب 
.افة الجودة والمساعدة في تطبیق أسالیبھا ھذه الحلقات من أكثر أسالیب نشر ثق

التخطیط ألنشطة الجودة عن طریق تحدید األھداف المطلوب تحقیقھا األھداف –ج 
تشمل أنشطة الجودة وسیاستھا واإلجراءات المیدانیة واھم نقطة تأتي تحت التخطیط ھو 

لجودة الشاملة قدرة المنظمة الصحیة على الربط بین األھداف العامة للمنظمة وأھداف ا
  :

.تحدید األھداف المطلوب تحقیقھا –1ج

ات صیاغة السیاسات أو الخطوط العریضة التي ستسترشد بھا في اتخاذ القرار–2ج
: الخاصة بأنشطة الجودة وذلك بـ

.رفع كفاءة وفعالیة التشغیل في المستشفى -

.إیضاح توجھات المستشفى لعمالئھا الداخلیین والخارجیین-

.التنسیق والتكامل بین مختلف أقسام المستشفى -

.المساھمة في تطویر قدرات المستشفى -

: 1اإلجراءات أو أسلوب أداء العمل –3ج

.تحدید مواصفات وخصائص ومعاییر أداء مختلف الموارد البشریة -

.تحدید مواصفات وخصائص عملیات الشراء والتخزین -

.340ص،2008،العشريمطبعة: القاھرة،الصحیةالمنظماتادارةفيالحدیثةاالتجاھات،الربجادمحمدسید-1
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أداء العملیات العالجیة والجراحیة والكشف والفحص تحدید مواصفات وخصائص-
.والتحالیل واألشعة 

.مواصفات نظم وخدمات التغذیة والنظافة -

.مواصفات نظم الصیانة واإلصالح واالستبدال -

.مواصفات العمل اإلداري -

.تحدید أوقات معیاریة ألداء مختلف العملیات واألنشطة الطبیة واإلداریة -

بدء في تطبیق خطة الجودة ومتابعتھا وتمثل ھذه المرحلة البدایة الجادة لبدء ال-ھـ 
تحقیق الجودة الشاملة ومن أھم متطلبات التطبیق السلیم إلدارة الجودة الشاملة 

: بالمستشفیات

تخاذ اإلجراءات الالزمة إلموجودة في المستشفى كما ونوعا وتحلیل ھیكل العمالة ا-
.ا لمقتضیات العمل إلعادة توزیعھا وفق

تعدیل الھیاكل التنظیمیة الرئیسیة والتفصیلیة للمستشفى لدعم أنشطة الجودة و توفیر -
المناخ التنظیمي المناسب لدعم العمل الجماعي ، و خلق اتجاھات ایجابیة لدى مختلف 

. فئات العاملین بالمستشفى 

والفنیة واإلداریة  وأیضا ستكمال بطاقات الوصف الوظیفي لمختلف الوظائف الطبیةإ-
رار مراجعتھا للتأكد من ستمإالعمل والصالحیات والمسؤولیات وأدلة إجراءات ونظم

.حتیاجات العمل في مختلف المجاالت إوفائھا ب

: تصمیم وتنفیذ مجموعة من النظم واآللیات الالزمة لتغطیة الجوانب التالیة -

.والعاملین والزائرین تلقي وتحلیل ومعالجة شكاوي المرضى * 

تشجیع جمیع فئات العاملین بالمستشفى والمتعاملین معھا على التقدم بآرائھم              * 
.ومقترحاتھم بشان تحسین جودة األداء 

.إعداد آلیة لجوائز التمیز في األداء * 

.تھیئة الظروف المناسبة ألداء العمل ورعایة العاملین * 

.وتحلیل شكاوي الموردین والمقاولین ومعالجتھا تلقي * 
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.تجاھات تصاالت في مختلف اإلتصمیم وتوفیر آلیات مرنة لإل-

تصمیم وتنفیذ مجموعة من الدورات التدریبیة والحلقات النقاشیة بناءا على دراسة -
.حتیاجات التدریبیة بالمستشفى یة لإلعلم

ع دعمھ باإلمكانیات التقنیة والبشریة الالزمة تصمیم وتوفیر نظام متكامل للمعلومات م-
لتوفیر وتحلیل البیانات أو إعداد التقاریر المطلوبة منھا ورفعھا لألفراد والوحدات التي 

.تحتاج إلیھا لدعم األنشطة التي تقوم بھا القدرات التي تتخذھا 

ى مع االستعانة تصمیم وتنفیذ خطة لمتابعة التنفیذ وأداء العمل بمختلف أقسام المستشف-
بالمعاییر الموضوعیة لتقییم األداء واألسالیب اإلحصائیة المناسبة في إتمام عملیة 

.الرقابة 

صیاغة آلیة مناسبة لقیاس درجة رضا عمالء المستشفى من المرضى والعاملین -
والزائرین والمتعاملین معھا من مستوى ما تقدمھ من خدمات ومجاالت التحسین 

. لوبة بشأنھا والتطویر المط

: 1الجودة الشاملة مرتكزات- 4

عندما ترغب إدارة المستشفى في استخدام أسلوب إدارة الجودة الشاملة فان علیھا أن 
: تعتني وتركز على األمور األساسیة التالیة 

إن المھارات والكفاءات البشریة والطبیة والتمریضیة وحتى :القوى البشریة * 
سة مما یجعل المنظمة تضع بعین ساسیات التي تحقق أھداف المؤساإلداریة تعتبر األ

جل الوصول إلى تقدیم خدمات طبیة أب وتطویر وتحفیز تلك الكوادر من عتبار تدریاإل
.ممیزة 

ث روح المشاركة بین من خالل تشجیع اإلبداع والتطویر وب: المشاركة والتحفیز * 
.جل العمل كفریق أالعاملین من 

إن توفیر المقاییس والمواصفات والمعاییر والمعلومات : والتغذیة العكسیة المعلومات* 
تخاذ إصحة المعلومات ودقتھا تساعد في نإعنصرا ھاما في تحقیق األھداف ، وتشكل 

.قرارات سلیمة 

. 71ص،سابقمرجع،ذیابمحمدصالح-1
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التطورات العلمیة ویتطلب التحسین المستمر مواكبة:التحسین المستمر * 
.والتكنولوجیة

ویتمثل التزام اإلدارة العلیا بتعزیز ثقافة :رة بإدارة الجودة الشاملة التزام اإلدا* 
.الجودة وتطویر إمكانیات وقدرات الموظفین وتوفیر رؤیة إستراتیجیة 

القرارات المبنیة على الحقائق وتجاوز األخطاء وتجنبھا * 

التنظیم  واعتبارھا ثقافةTQMتھیئة المؤسسة الستخدام أسلوب :المناخ التنظیمي * 
.بحیث یتم نشر ھذه الثقافة بین العاملین والمرضى والمراجعین 

ونعني بذلك التركیز على احتیاجات المریض ، حیث تعتبر :التركیز على المریض * 
. األساس في العملیة المحوریة للنشاطات داخل المنظمة 

:TQMفوائد تطبیق - 5

:1الفوائد التي تعود إلى المنظمة-1- 5

تقویة المركز التنافسي للمنظمة من خالل تقدیم سلع وخدمات ذات جودة عالیة وفقا -
للطلب وسعر مالئم وبالوقت المناسب مما یؤدي إلى التمییز على المتنافسین وكسب ثقة 

.اكبر للمتعاملین 

وذلك عن طریق عمل األشیاء الصحیحة من أول مرة مما یؤدي إلى : زیادة األرباح -
.لتكلفة وزیادة األرباح تخفیض ا

ستمراریة المنظمة من خالل التحسین والتعلیم والتدریب والتكیف مع إالمحافظة على -
.ستمرار المنظمة إئیة بشكل مستمر یؤدي إلى إبقاء والمتغیرات البی

لى توجیھ تفكیرھا إلى التخطیط توسیع أفاق القیادة اإلداریة العلیا مما یؤدي إ-
.تخاذ قرارات أفضل إیسمح بستراتیجي ممااإل

ص،،2001،وائلدار: عمان،1ط،)نظروجھة( الشاملةالجودةإلدارةالمتكاملةالمنھجیةالىمدخل،عقیليوصفيعمر-1
.60،61ص
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تخفیض معدل دوران العمل من خالل التحفیز المادي والمعنوي ، العمل الجماعي -
نتماء العامل للمنظمة أكثر استجابة یق والتعاون مما یسمح للوالء واإلوروح الفر

للتغیرات البیئیة یؤدي إلى زیادة القدرة على المنافسة مما یسمح فرص النجاح 
ر أكثر للمنظمة واالستمرا

تحقیق إنتاجیة عالیة والتخلص من اإلھدار من خالل تحسین نظام اإلنتاج والعملیات -
وطرق حل المشكالت وسبل تقویم األداء وتحسین إدارة الوقت والتخلص من األسالیب 

.الروتینیة في إدارة المنظمة 

والفوائد المتحققة وتفعیل التوسیع في فتح الفروع وأقسام إنتاجیة جدیدة نتیجة األرباح -
.االتصاالت على المنظمة ككل 

:1الجمھور الداخلي والخارجيعوائد-2- 5

:الجمھور الداخلي–أ 

.توفیر األمن والضمان الوظیفي وتقلیل حاالت المخاطر في جو العمل -

.تطویر مھارات وقدرات العاملین -

.جدین والمتمیزین تقدیم الحوافز والمكافآت المجزیة بحق الم-

توفیر أدوات عادلة وموضوعیة لتقویم أداء العاملین -

فسح المجال للعاملین للمساھمة في تحسین أداء المنظمة وھذا برفع الروح المعنویة -
.للعاملین وكسب والئھم الشدید للمنظمة 

: الجمھور الخارجي –ب 

.لتزام المنظمة بالشروط التعاقدیة المتفق علیھا إ-

،2007،والتوزیعللنشرجریردار: عمان،1ط،الخدميواإلنتاجيالقطاعینفيالشاملةالجودةإدارة،السامرائيصالحمھدي-1
. 54،55ص،ص
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.ستالم المنتجات أو الخدمات طبقا للمواصفات المتفق علیھا إ-

نتقاء الحاجة إلى التعامل والبحث عن منظمات أخرى توفر توفیر الوقت والجھد واإل-
.میزات أفضل 

قدرة المنظمة على اإلبقاء بتعھداتھا لزبائنھا الخاصین الذین یعمدون علیھا في -
.الحصول على السلع والخدمات 

.نخفاض شكاوي الزبائن من جودة المنتج او الخدمة المقدمة لھم إ-

: 1في المنظمات الصحیةTQMعوامل نجاح تطبیق نظام - 6

: یمكن إجمال ھذه العوامل فیما یلي 

TQMیجب أن تقتنع اإلدارة العلیا في المنظمات الطبیة بأھمیة مزایا تطبیق نظام * 

.یا ھذا النظام وتقنع جمیع العاملین بفوائد ومزا

یجب أن تدرك إدارة المستشفى أن بعض أفرادھا یقاومون تطبیق ھذا النظام  وعلیھا * 
.أن تقنع عاملیھا و متعاملیھا بھذا النظام وزرع الثقة واألمان فیھم لیتقبلوا ھذا النظام 

ترتفع تكالیف تطبیق ھذا النظام من البدایة في أول األمر ثم تبدأ في االنخفاض * 
لتدریجي ، ثم تستقر عند حجم معین ، وعندھا یبدأ النظام في الكشف عما بھ من مزایاا

.و فوائد 

یتطلب ھذا النظام في كثیر من جوانبھ تغییر في السیاسات والمفاھیم واالستراتیجیات * 
.والھیاكل التنظیمیة في المنظمة 

: دة لنجاح تطبیق النظام تحتاج المنظمة إلى نظم فعالة ومسان* 

.الترویج لھذا النظام وتسویقھ لدى العاملین والمتعاملین -

نظام فعال للعالقات اإلنسانیة یھدف إلى تعمیق الوالء التنظیمي ویحقق ویعمق مفھوم -
.أن الجودة العالیة ھي مسؤولیة كل فرد في الوحدة الصحیة 

والوحدات الفرعیةنظم فعالة لالتصاالت والتنسیق والتكامل بین مختلف اإلدارات-

.نظام واضح ومحدد ومعلن للثواب والعقاب فیما یتعلق بتطبیق ھذا النظام -

.342-340ص،ص،سابقجعمر،الربجادمحمدسید-1
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یحتاج النظام بل تطبیقھ إلى دورات تدریبیة مكثفة ، وأیضا إلى االستفادة من تجارب * 
.المنظمات التي نجحت 

: تطبیق إدارة الجودة الشاملة وقاتمع- 7

محلیة یالحظ بال شك خلطا بین أسباب فشل تطبیق نظام إن المتمعن لبعض الدراسات ال
TQMوأسباب عدم تبني ھذا الخیار ولذلك اخترنا أن نقدم األمرین معا ألھمیتھما :

: قات تطبیق إدارة الجودة الشاملة ومع–أ 

في لقد الحظنا فیما سبق ما تجنیھ المنظمات من فوائد جمة الختیارھا ھذا النظام ، ویك
ھ لوحظ في الدول النامیة أو السائرة في طریق النمو أنلدول العظمى ، غیر أن تبنتھ ا

تأخر إن لم نقل عزوف في تبني ھذا الخیار وخاصة المنظمات الحكومیة وبالرغم من 
انھ أصبح أكثر من ضرورة وخصوصا في ظل التنافسیة الشدیدة ، والتذمر وعدم رضا 

.المواطن عن كل الخدمات المقدمة 

:1بعض الباحثین ذلك إلى األسباب التالیةرجعأفقد 

عام نفراد القطاع الإو نتیجة لھذه الخاصیة في : لعام عدم وجود المنافسة في القطاع ا-
نھ ال مجال لحصول المنافسة مع تنظیمات أخرى كما ھو إومؤسساتھ بتقدیم الخدمات ، ف

.الحال في القطاع الخاص 

وھذه إشارة إلى أن معظم القرارات : اذ القرارات تخإتأثیر العوامل السیاسیة على -
التي تتخذ في القطاع العام تتأثر بأبعاد سیاسیة واجتماعیة مما ینعكس بأثر سلبي على 
موضوعیة القرار ، فالقرار الموضوعي المبني على أسس علمیة ھو ذلك القرار 

.المتضمن مفھوم ومعنى إدارة الجودة الشاملة 

أصبحت األنظمة والقوانین وإجراءات تنفیذھا قیودا تحد : دمة المدنیة تأثیر قوانین الخ* 
من قدرة المسئولین في القطاع العام على اتخاذ القرارات المتعلقة بتعیین المرشحین 

.   األكثر كفاءة 

یالحظ ھنا أن بعض األھداف في القطاع العام غیر قابلة : عدم وضوح األھداف -
نعكس بشكل سلبي على وظائف اإلدارة مثل التخطیط للقیاس وغیر واضحة مما ی

. 283–281ص،ص،2004،اإلداریةللتنمیةالعربیةالمنظمة: القاھرة،الشاملةالجودةإدارة،اللوزيموسي-1
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الخ ، ویصبح ھناك مجال للتداخل وفقا للمعاییر الشخصیة مما ...والتنسیق والتنفیذ 
.یشكل حدوث صراعات وظیفیة داخل التنظیم 

یؤدي ذلك إلى ظھور ما : عدم تطبیق أنظمة العقوبات والمساءلة في حالة التجاوزات -
المتوازن من الالمسئولیة إلى الالمباالة لدى األفراد العاملین یعرف بالسلوك غیر 

.ستمراریة المنظمة إتأثیرا سلبیا على األداء ، وعلى وبشكل یؤثر 

وتعتبر ھذه المراحل من األمور : عدم إعطاء أي أھمیة لعملیة قیاس وتقییم األداء -
عمل على دفع األفراد الواجب مراعاتھا خاصة فیما یتعلق بتبني أنظمة حوافز جیدة ت

لیبذل المزید من الجھود الرامیة إلى تحقیق األھداف ، ولكن نالحظ أن عملیة األداء 
.لیس لھا أھمیة كبیرة في القطاع العام 

إن عدم تواجد أنظمة جیدة للحوافز ینعكس سلبا : فتقار إلى وجود نظام حوافز جید اإل
. الي انخفاض إنتاجیتھم و بالتمعنویة لألفراد العاملینعلى الروح ال

یؤدي غیاب الفھم الكامل لمعنى : تغلب المصلحة الشخصیة على المصلحة العامة -
المؤسسة في القطاع العام إلى تغلب المصلحة الشخصیة على المصلحة العامة ، وھذه 

.من أھم المعوقات التي تمنع تطبیق إدارة الجودة بصورة كاملة 

من المعروف أن تطبیق إدارة الجودة الشاملة : رات الجیدة عدم توفر الخبرات والمھا-
یحتاج إلى دراسات تحلیلیة لتحدید الخیارات المطروحة أو المتوافرة وایجابیات وعیوب 

تخاذ القرار الذي یساعد في تقلیل التكالیف ، وتقدیم الخدمة بمستوى إجل أكل بدیل من
یرات یؤدي إلى اتخاذ قرارات على مقبول من الجودة ، الن عدم توافر مثل ھذه الخ

. أسس عاطفیة غیر ناجحة 

إن االبتكار و اإلبداع یعتبران من : عدم التركیز على تشجیع اإلبداع و االبتكار -
لمقدمة للجمھور وھذا ینعكس رتقاء بمستوى الخدمات والسلع ااألساسیة لإلالمتطلبات 

والمالحظ في القطاع العام . لشاملة یجابي ویدعم إمكانیة تطبیق إدارة الجودة اإبشكل 
.غیاب تشجیع المبدعین والمبتكرین 

: في المنظمات الصحیة TQMعوامل فشل تطبیق –ب 

في المنظمات الصحیة كان لنا من األنسب التعرض TQMقبل  سرد عوامل فشل تطبیق 
ما حذر وذلك في إشارة إلى . ألھم األمراض المنتشرة والتي تعیق تطبیق ھذا النظام 
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والتي سماھا باألمراض السبعة القاتلة EDWARD-DEMINGمنھ رائد الجودة دومنغ 
: 1للمنظمات

فالمنظمات التي تطبق نظام الجودة یكون لدیھا أھداف 2ستقرار الھدفإعدم ثبات أو -
و أولویات متزاحمة ومتصارعة ویؤدي عدم استقرار وثبات األھداف إلى خلق حالة 

.مباالة وعدم االكتراث لدى قسم كبیر من القوى العاملة التھكم والال

.التركیز على األرباح في األجل القصیر فقط -

عدم كفاءة األنظمة التقییم التقلیدیة ألداء الفرد وتخویف العاملین بالتأثیر على مستقبلھم -
.الوظیفي نتیجة ھذه األنظمة 

.التغییرات الكثیرة في اإلدارة -

.الكم فقط أساسعلى اإلدارة -

.عدم بدء نظام الجودة في المنتجات أول خطوة -

التكلیف المغالي فیھا وغیر ضروریة في مجاالت ضمان المنتج واالستشارات -
. واألمور القانونیة 

: 3عوامل متعلقة بطبیعة العمل بالمستشفیات–1–ب 

: عدم وضوح خط السلطة بالمستشفى -

میز بھا المستشفى عدم وضوح خط السلطة بھا كما یصعب تطبیقھ ومن السمات التي ت
: حرفیا في حالة وضوحھ وذلك بسبب وجود نوعین من السلطة 

.سلطة ممارسة الرعایة الطبیة -

.سلطة تتعلق بإدارة العمل بالمستشفى -

فعلى سبیل المثال الممرض الذي یتلقى األوامر من الطبیب المعالج ومن إدارة 
.فى بصفتھ عامل لدیھا المستش

.32ص،قسابمرجع،جودةاحمدمحفوظ-1
فيالفلسطینیةالصحةوزارةمستشفیاتفيالشاملةالجودةأنشطةاستمراریةعلىالمؤثرةالعوامل" ،الكحلوتمحمدالسعدي-2

. 91ص،2004،فلسطین،غزةاإلسالمیةالجامعة،ماجستیر،رسالة" غزةقطاع
،2009،الجامعيالفكردار: اإلسكندریة،1ط،بھاالعالمینتمیزكیفیةووالخاصةالعامةالمستشفیاتإدارة،الصیرفيمحمد-3

.324–322ص،ص



الفصل الثالث                                                               جودة الخدمات الصحیة 

170

زدواجیة في السلطة تؤدي في أحیان كثیرة إلى االرتباك في تنفیذ األوامر التي قد ھذه اإل
.تكون متعارضة أحیانا 

.تعدد الوظائف التي یقوم بھا المستشفى وتعقدھا -

.صعوبة التنبؤ بحجم العمل بالمستشفى -

قد یؤدي إلى موت المریض أو إصابتھ فالخطأ فیھا ال یغتفر . صعوبة األداء فیھا -
.بعاھة مستدیمة 

:تعدد فئات العاملین بالمستشفى واختالف نوعیاتھم -

ینتمي العاملون بالمستشفى إلى فئات مختلفة في الثقافة والتطلعات االجتماعیة ، فھم 
.یندرجون من عمال نظافة إلى كبیر أخصائیین 

: TQM1ت تطبیق عوامل الفشل المتعلقة بكیفیا–2–ب 

فقد یحتاج تطبیق ھذا النظام إلى وقت كبیر نسبیا مقارنة بالمفاھیم : عامل الوقت -
30–18والنظم األخرى ، فقد یحتاج التدریب وتطبیق النظام إلى فترة تتراوح ما بین 

.شھر 

ستخدام الخبراء إا عند وضع المواصفات وفالنظام مكلف مالی: عامل التكالیف -
.لیف التدریب وإعادة بناء المنظمة وتكا

فالنظام یستمد حیاویتھ وكفاءتھ من ثقة العاملین واإلدارة فیھ فإذا انعدمت : عامل الثقة -
. أو انخفضت الثقة یفل النظام أمام عقبة تعترضھ 

3حیث ال تظھر نتائج النظام إال بعد فترة زمنیة قد تتراوح ما بین : عدم تأخر النتائج -
.نوات من تطبیقھ س5و

یحتاج النظام إلى درجة عالیة من االستقرار التنظیمي  ولذلك : ستقرار التنظیمي اإل-
.فتغیر القیادات والمسئولین عن تطبیق النظام قد یعجل من انھیاره 

.344–342ص،ص،سابقمرجع،الربجادمحمدسید-1
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صعوبة وضع مواصفات ومعاییر ومقاییس لألداء الطبي یمكن من : عامل التقییم -
ل التقدیرات الشخصیة والتحیز وعدم الموضوعیة عند وضع خاللھا تقییم األداء وتدخ

.المعاییر 

تخاذ خطوات فعالیة إمیة النظام وفوائده ومزایاه دون كثرة الكالم عن أھ: عدم التنفیذ -
.لتطبیقھ 

قد یصبح النظام شماعة لتعلیق األخطاء علیھا بدال من أن یصبح أداة رئیسیة : الفشل 
.للتحسین والتطویر 
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:خالصة الفصل

تطرقنا في ھذا الفصل إلى المستشفى باعتباره ویمثل نموذج التنظیم الذي لھ أھداف 
.متعددة فھو مكان للعالج ومدرسة ومعمل ومكان لإلقامة

فالمستشفى من المنشآت الھامة واألساسیة في المجتمع من خالل ما یقدمھ من الخدمات 
ومن ثم توفیر الظروف المالئمة ، مستوى الصحة في البالد الصحیة بأنواعھا للرفع من 

وھذا من خالل تحویل المریض غیر المنتج إلى ، للتنمیة االقتصادیة واالجتماعیة 
.لیطبق بجھده إلى اإلنتاج القوميىمواطن سلیم معاف

ئھ وكما أسلفنا فان الخدمات الصحیة ذات األھمیة بالغة كونھا مرتبطة بحیاة اإلنسان وبقا
عي الحثیث ثین والعلماء في ھذا المجال بالسالشيء الذي دفع الباح،على المعمورة 

الممرضة إلىویرجع الفضل ،والعمل الجاد من اجل الرفع من مستوى ھذه الخدمات 
بإرساء مبادئ جودة الخدمات الصحیة من خالل وضعھا ،" س نتنجل نفلور" البریطانیة

لنظافة والصحة العامة وتحسین نظم التغذیة وأسس لنظام إصالحي والمعتمد على ا
.تنظیمیة إلجراء في المستشفى

وقد اختلف في ضبط وتحدید مفھوم جودة الخدمات الصحیة وذلك الختالف موقع الفرد 
فالطبیب یراھا على أساس تقدیم أفضل الخدمات وفق احدث ،من المنظومة الصحیة

فیركز على طریقة الحصول على الخدمات أما الجمھور المستفید،التطورات العلمیة
ونتیجتھا النھائیة في حین نعني من الجودة من الناحیة اإلداریة كیفیة استخدام الموارد 

والقدرة على جذب مزید من الموارد لتغطیة االحتیاجات الالزمة لتقدیم خدمة ،المتوفرة 
.متمیزة

وھما البعد ،ا بعدین أساسین أھمھ،وتركز جودة الخدمات الصحیة على أبعاد متعددة 
.اإلنساني والبعد الفني

على عاتق الجمھور الداخلي وتستند بالدرجة األولى مسؤولیة جودة الخدمات الصحیة
ء األكبر من ھذه المسؤولیة یقع على عاتق الطبیب والممرض فالطبیب دوره والجز

ة وصل بین والممرض ھو حلق،التشخیص ومعرفة العلة المرضیة ومن ثم عالجھا
فھو المسئول عن إعطاء الدواء للمریض ومتابعة ،وحتى اإلدارة ،الطبیب والمریض 

.تطورات العالج ومدى تماثل المریض للشفاء
أھداف جودة الخدمات الصحیة حقیقلكي یتسنى للمنظمات الصحیة توفي األخیر

إدارة الجودة منھجقفإنھا تسعى إلى تطبی،وضمان رضا الجمھور الداخلي والخارجي 
الشاملة وھذا یتبعھ جمھور الداخلي وكسب والئھ وتحفیزه ونشر ثقافة الجودة  إنشاء 

.وتكوین فرق عمل الجودة
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:تمھیــد

بینوالترابطالربطتحقیقضرورةعلىمبنیةالمتكاملةالسوسیولوجیةالدراسةإن

معینةمنھجیةإجراءاتباعتمادوذلكالدراسةلموضوعوالمیدانیةالنظریةالمعالجة

المدروسةالظاھرةفیھتوجدالذيالواقعوكذاوأھدافھالدراسةموضوعوطبیعةتتماشى

نتعاملأنیمكنخاللھامنالتيالمنھجیةاإلجراءاتمختلفتناوللفصلاھذافيوسیتم

لھاالمالئموالمنھجالدراسةمجاالتبتحدیدوذلكالدراسة،لھذهالمیدانيالجانبمع

سیتمبعدھا،والوظیفیةالدیموغرافیةوخصائصھالدراسةمجتمعحجمتحدیدإلىباإلضافة

تحضیرھاقصدالمعلوماتجمعفيالمساعدةوسائلوالالمنھجیةاألدواتعنالكشف

. والتفسیروالتحلیلللدراسة
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:مجاالت الدراسة : أوال

:المجال الجغرافي –1

، تقع بحي محمد شعباني شرق 1957المؤسسة العمومیة االستشفائیة بالجلفة تأسست سنة 
.یلو متر عن جنوب الجزائر العاصمة مدینة الجلفة ، ھذه المدینة تبعد بحوالي ثالثمائة ك

المالي، وھي تتمتع بالشخصیة المعنویة واالستقاللإداريوھي مؤسسة عمومیة ذات طابع 
ویسیرھا مدیر معین من طرف وزیر الصحة إداريالي، یدیرھا مجلس تحت وصایة الو

ذي كان تسمى القطاع الصحي بالجلفة، الاالمستشفیات، حیث كانت سابقوإصالحوالسكان 
یغطي احتیاجات السكان في مجال الوقایة والعالج عن طریق وحداتھ القاعدیة المتمثلة في 

والطفولة المنتشرة عبر ثالث دوائر ھي األمومةمجموع قاعات ومراكز الصحة ومراكز 
نسمة تتوزع على سبع بلدیات ألف500بتعداد سكاني یقارب ،، الشارفالجلفة، االدریسیة

.، عین الشھداء ، الدویس، بن یعقوب، القدید، الشارف، االدریسیةةالجلف: ھي 

2007ماي 19المؤرخ في 07/140قم تنفیذي رانھ وتحدیدا بعد صدور المرسوم الإال
والمؤسسات العمومیة للصحة EPHالمؤسسات العمومیة االستشفائیة إنشاءوالمتعلق بكیفیات 

.ؤسسة العمومیة االستشفائیة بالجلفة یحمل اسم المأصبحEPSPالجواریة 

طوابق، ومستشفى فرعي یتكفل أربعةوتتكون ھذه المؤسسة من مستشفى مركزي مكون من 
.الطبیة، ووحدة لالستعجاالت الصدریةباألمراض
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الطاقة االستیعابیة للمصالح االستشفائیة 

الوحداتعدد األسرةالتخصص
نساء ، رجالسریر50الداخلي قسم الطب

سریر30قسم طب األطفال
جراحة عامة -سریر60قسم الجراحة العامة

جراحة العظام-
جراحة األعصاب-
جراحة األطفال-

طب أمراض الكلى 
وتصفیة الكلى

نساء ، رجالسریر30

نساء ، رجالسریر30األمراض المعدیة
نساء ، رجالسریر16أمراض العیون
الخبرة الطبیة القضائیة-أسرة04الطب الشرعي 

طب السجون -
نساء ، رجال أسرة10طب األمراض العقلیة

المستشفى المركزي

المعلومات الصحیة -علم األوبئة 
النظافة االستشفائیة-

وحدة الجراحة-سریر30
وحدة الطب-
وحدة اإلنعاش-

االستعجاالت الطبیة 
الجراحیة

غرف07قاعة العملیات
األشعة -األشعة المركزیة

سكانیر-
علم األحیاءالمخبر المركزي

Plateau
technique

تسییر المواد الصیدالنیة-الصیدلیة
توزیع األدویة -

المستشفى الفرعي 
لطب أمراض الصدر 

والسل 

نساء ، رجال سریر 50

.والزیارة المیدانیة طیات المدیریة الفرعیةمن إعداد الطالب وفق مع:المصدر



اإلجراءات المنھجیة للدراسة الرابعالفصل 

180

:بالنسبة للموارد البشریة فتحتوي المؤسسة علىأما-1-1

:الكوادر الطبیة-أ

العددالتخصص

52مساعدأخصائيممارس 

53طبیب عام

04نفساني عیادي

01صیدلي

00ستاذ مساعدأ

00أستاذ

:الكوادر الشبھ طبیة-ب

العددتصنیفالممرض حسب ال

229ممرض الصحة العمومیة

55ممرض مؤھل

75مساعد في التمریض

359المجموع
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:اإلداریةالكوادر -ج 

العددرتبال

66اإلداریون

251الخ....أعوان النظافة والحراس

317المجموع

:2013لسنة األولالسداسي األنشطة الصحیة-1-2

النسبةاالستشفاءأیامدد ععدد االستشفاءالمصلحة

488175042.65الجراحة العامة رجال

385165531.66الجراحة العامة نساء

412200132.22الطب الداخلي رجال

450205031.14الطب الداخلي نساء

564557.14المعدیةاألمراض

814295564.55طب األطفال

17775017.88األمراض الصدریة رجال

21891417.88األمراض الصدریة نساء

االستعجاالت الطبیة 
الجراحیة

38501122296.55

68502375242.66المجموع

المدیریة الفرعیة للنشاطات الصحیة: المصدر
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:الھیكل التنظیمي للمؤسسة-1-3

:العمومیة االستشفائیة بالجلفة منتتكون المؤسسة

منتتكون : اإلدارة مجلس -1-3-1

.نوابوأربعةیدیرھا مدیر : اإلدارة- 

:وتتكون من: المدیریة - 

:الصحیةالمدیریة الفرعیة للمصالح-أ

.مكتب القبول-

.مكتب التعاقد وحساب التكالیف-

.نظیم ومتابعة النشاطات الصحیة وتقییمھامكتب ت-

:للمالیة والوسائلالمدیریة الفرعیة- ب

.مكتب المیزانیة والمحاسبة- 

.مكتب الصفقات العمومیة- 

.مكتب الوسائل العامة والھیاكل- 

:المدیریة الفرعیة للموارد البشریة-ج

.وارد البشریة والمنازعاتمكتب تسییر الم-

.مكتب التكوین-

:المدیریة الفرعیة لصیانة األجھزة الطبیة واألجھزة المرافقة-د

.مكتب صیانة األجھزة الطبیة-

مكتب صیانة األجھزة المرافقة-
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زائریةیوضح الھیكل التنظیمي للمؤسسة اإلستشفائیة الج) 11(الشكل رقم 

م المتضمن التنظیم الداخلي للمؤسسة العمومیة اإلستشفائیة20/12/2009: قرار وزاري مشترك مؤرخ في : المصدر 
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الفترة التي استغرقھا العمل المیداني أوو القصد بالمجال الزمني المدة :المجال الزمني –2
أنلجلفة، حیث نشیر في ھذا الصدد لھذه الدراسة المیدانیة بالمؤسسة العمومیة االستشفائیة با
: المدة التي استغرقتھا الدراسة المیدانیة كانت عبر مراحل 

الفئة المعنیة بالدراسة، إلىفي ھذه المرحلة تقربنا : المرحلة االستطالعیة : األولىالمرحة *
نعمل ضاأییكون میدان الدراسة بعیدا عن موقع عملنا ، كوننا نحن أنوقد وقع اختیارنا على 

األحكامبالمؤسسة العمومیة االستشفائیة بحاسي بحبح وھذا لنتحرى الموضوعیة واالبتعاد عن 
مشاكلھم التي یعانون منھا معھم بعض  ناوبحثمعھمناثالعمال وتحدإلىأكثرتقربنا . المسبقة 

ي ھذه المالحظات المھمة ، وف، وذلك سعیا منا الستیعاب وضعیتھم، وكنا في كل خطوة ندون 
.2013لة تم بناء تصویري لالستمارة ، وقد استغرقت شھر فیفري المرح

وفي ھذه المرحلة تم 2013فریل أ30إلىفریل أ02والتي امتدت من : المرحلة الثانیة* 
ن الخلل عرض االستمارة على بعض المبحوثین قصد اختبارھا للتعرف على مواط

.األسئلةض قمنا بتعدیل بعوالغموض، و قد تم ذلك و

دیسمبر وفي ھذه 27غایة إلىدیسمبر 01وامتدت ھذه المرحلة من : المرحلة الثالثة* 
.المرحلة تم توزیع االستبانة على المبحوثین ثم استردادھا من عندھم 

: المجال البشري –3

ویقصد بالمجال البشري عدد أفراد المؤسسة مجال الدراسة وھو في دراستنا ممرضي 
.ة العمومیة االستشفائیة بالجلفة المؤسس

: للدراسة وعینتھ األصليالمجتمع : ثانیا 

للدراسة كما سبق ذكره في المجال البشري من مجموع ممرضي األصليیتمثل المجتمع 
.یة بالجلفة ئستشفاالمؤسسة العمومیة اإل

: عینة الدراسة -

ة ھي مجموعة من العملیات معین والمعاینالعینة ھي مجموعة فرعیة من عناصر مجتمع 
.تسمح بانتقاء مجموعة فرعیة من مجتمع البحث بھدف تكوین عینة 
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ر العینة المالئمة للدراسة مشكلة تتعلق بمدى تمثیل مجتمع البحث تمثیال تطرح عملیة اختیا
األصليالمجتمع أفرادیساھم في إمكانیة تعمیم نتائج الدراسة على كل فرد من ،صحیحا

قیامھ ببحثھ وقد أثناءالخطوات التي یقوم بھا الباحث أھمذلك كانت ھذه الخطوة من للدراسة، ل
تكون العینة التي تم اختیارھا متضمنة كل المواصفات أنحاولنا من خالل الدراسة الراھنة 

.تعطي البحث نسبة مقبولة من المصداقیة العلمیة أنالتي من شانھا 

لتمریض بالمؤسسة العمومیة االستشفائیة بالجلفة، ووقع یشمل مجتمع الدراسة ممارسي مھنة ا
:التالیة لألسباباختیارنا على ھذا المجتمع 

.العمود الفقري للخدمات الصحیة التمریضیشكل ممارسو*

احتكاكا وتفاعال وتعامال مع المرضى ولفترات العمالیةالفئات كثرالممرضون أعتبر ی* 
.طویلة 

من نصف عدد العمال أكثرتمثل إذكبر فئة من العمال في المستشفى تمثل فئة الممرضین ا* 
.الكلي للمؤسسة 

.واإلدارةتعتبر حلقة وصل بین الطبیب والمریض * 

وقد تم االعتماد في اختیار العینة على العینة العشوائیة البسیطة وذلك تماشیا مع طبیعة مجتمع 
.البحث 

.ضین العاملین بالمؤسسة والمتواجدین في الخدمة لدینا القائمة االسمیة لكافة الممر-

من مجتمع البحث ھذه العینة تم اختیارھا من الممرضین 50تم تحدید حجم العینة بنسبة -
. الذین یباشرون العمل المباشر مع المریض 

:ّخصائص عینة الدراسة-
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الجنس -1

توزیع الممرضین حسب الجنس): 01(الجدول 

53
70

43,10%

56,90%

0
10
20
30
40
50
60
70
80

الذكور االناث

النسب

تكرار

النسبتكرارالجنس

%7056.9الذكور

%5343.1اإلناث

%120100المجموع

على غرار العدید من المؤسسات فإن الید العاملة التي تعمل في المستشفیات ھي من 
توزیع الممرضین كان على النحو ، ونالحظ من خالل الجدول أن )اثذكور وإن(الجنسین 

% 43.1إناث ــــ، %56.9ذكور ـــــ:  التالي

ھناكانھ كون واحدٍنلمستشفیات الذي یفرض وجود الجنسین في آطبیعة العمل في اوھذا ل
بالتالي ال بد من توفر مصالح خاصة بأمراض الرجال خاصة بأمراض النساء ومصالح

لذكور أكثر من نسبة اإلناث  ، لتقدیم العالج ونالحظ أیضا أن نسبة اممرضین من الجنسین
جتمع مازال محافظا یفضل بقاء المرأة في البیت و بالرغم من ذلك فان وھذا لكون الم

المرأة أصبحت تتجھ لھذا النوع من األعمال ، كون عمل التمریض في األصل عمل 
ومن النادر أن نجد الذكور في ھذه infirmièreأنثوي،ففي الدول األوربیة نجد الممرضة 

.الوظیفة

توزیع : 01رقمجدول

الممرضین حسب الجنس
توزیع الممرضین حسب الجنس: 12رقمشكل
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توزیع الممرضین حسب السن :)02(الجدول 

2
18

38

65

52,80%

30,90%

14,60%

1,60%

0

10

20

30

40

50

60

70

أقل من 30سنة سنة30-40 سنة40-50 50سنة فأكثر

النسبة

التكرار

النسبةالتكرارالفئة العمومیة

30أقل من 

سنة
6552.8%

%3830.9سنة30-40

%1814.6سنة40-50

%21.6سنة فأكثر50

%123100المجموع

بنسبة ) سنة30-20(نجد أن الفئة األكثر تواجدا ھي الفئة من 2من الجدول رقم 
بنسبة )سنة30-40(ثم فئة أ% 30.9سنة بنسبة ) 40-30(تلیھا فئة ثم % 52.8
.% 1.6سنة بنسبة 50وأخیرا فئة أكبر من % 14.6

ي الفئة الشابة لھا توجھات خاصة ولھا نظرة لما یدور في المستشفىالفئة األولى وھ

.وتمتلك خبرة ال باس بھاھا ئبأنھا في أوج عطاالفئة الثانیة تمتاز

وأخیرا فئة ،تمتلك خبرة ال بأس بھا فھي مطلعة على ما یدور في المستشفىثالثة الفئة ال
.الكھول وھي فئة صغیرة تمتاز بالھدوء والرزانة

توزیع الممرضین : 02رقمجدول

حسب السن
توزیع الممرضین حسب السن: 13رقمشكل
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.توزیع الممرضین حسب المستوى التعلیمي): 03(الجدول 

1
11

41

70

56,90%

33,30%

8,90%

0,80%
0

10

20

30

40

50

60

70

80

اإلبتدائي المتوسط الثانوي الجامعي

التنسیب

التكرار

المؤھل 
العلمي

التنسیبالتكرار

%10.8اإلبتدائي

%118.9المتوسط

%4133.3الثانوي

%7056.9الجامعي

%123100المجموع

: بالمستشفى یجب أن یكون حاصال على أحد المستویات التعلیمیةولیلتحق الممرض
:الل الجدول تم التعرف على النتائج التالیةثانوي ، جامعي ، لذلك من خ،المتوسط

ذويمن % 33.3ثم تأتي نسبة ،  %56.9معظم الممرضین لھم مستوى جامعي بنسبة 
،من المستوى التعلیمي المتوسط % 8.9، ثم نسبة المستوى الثانوي

من المستوى االبتدائي 0.8%

تضم أیضا المساعدین في وفھي تمثل الممرضین القدامى % 33.3بالنسبة للنسبة 
التمریض، حیث قامت الدولة في السنتین االخریتین بتكوین أصحاب المستوى النھائي 

ین القدامى كون رضفھي تمثل المم8.9%، أما نسبة نقص الممرضین لتغطیة عجز

توزیع الممرضین : 03رقمجدول

حسب المستوى التعلیمي
المستوى توزیع الممرضین حسب: 14رقمشكل

التعلیمي
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ا ال یلتحق بالمدرسة إال المتوسط لكن مؤخرتعلیم ة الشبھ الطبي كانت تقبل بمستوىمدرس
الحاصلون على شھادة البكالوریا بالنسبة للممرضي الصحة العمومیة ،ومستوى سنة الثالثة 

.ثانوي بالنسبة لمساعدي التمریض

توزیع الممرضین حسب األقدمیة):04(لجدول رقم ا

66

23

3 8

24

19,40%

6,30%2,20%

18,50%

53,60%

0

10

20

30

40

50

60

70

سنوات0-5 سنة6-10 سنة11-15 سنة16-20 أكثر من 20

التنسیب

التكرار

سیبنالتلتكرارااألقدمیة

5ـ0

سنوات
6653.6%

%2318.5سنة6-10

%32.2سنة15ـ11

%86.3سنة16-20

%202419.4أكثر من 

%123100الـمجموع

تمثل)سنوات5-0(منیةاألقدمذويالعمالفئةأن) 4(رقمالجدولخاللمننجد
-6(تأتيثم،      % 19.4بنسبة) سنة20أكثر من (فئةتأتيبعدھا% 53.6نسبةاكبر
( وأخیرا  تأتي فئة % 6.3بنسبة)سنة20- 16(تأتي فئة ثم% 18.5بنسبة) سنوات10
النسبھذهمننستخلص%2.2بنسبة ) سنة15- 11

توزیع الممرضین : 04رقمجدول

حسب األقدمیة
توزیع الممرضین حسب األقدمیة: 15رقمشكل
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ویالحظ %53.6الجدد والتي قدرت بـالممرضینمنفریقایملكالمستشفىأن
.نقص في ذوي الخبرة

.اإلجتماعیةتوزیع العینة حسب الحالة: )05(رقمجدول

72

47

0 4

58,60%

38,20%

0% 3,20%

0
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متزوج أعزب أرمل مطلق

النسبة
تكرار

النسبةتكرارالعینة/االفئة

%7258.6متزوج

%4738.2أعزب

%0000أرمل

%43.2مطلق

%123100المجموع

من % 58.6نسبةانیتبینالجدولھذافيالواردةاإلحصائیةالمعطیاتخاللمن
من افراد العینة من العزاب، % 38.2أفراد  عینة البحث ھم من المتزوجین وان نسبة 

. المطلقینمنالعینةأفرادمن%3.2ونسبة 

وأحرص،المسؤولیةتحملعلىغیرھممنأقدرالمتزوجوناألفرادیكونوربما
بالمؤسسةإرتباطاأكثریجعلھماألسريإرتباطھمألنابھیكلفونالتياألعمالأداءعلى
.أھدافھاتحقیقعلىحرصاأشدفھملذلكرزقھممصدرإلیھمبالنسبةھيالتي

توزیع العینة : 05قمرجدول

اإلجتماعیةحسب الحالة
اإلجتماعیةتوزیع العینة حسب الحالة: 16رقمشكل
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: المنھج المستخدم في الدراسة : ثالثا 

بالجودة في مجال الخدمة الصحیة زالتعرف على عالقة الحوافإلىاسة تھدف ھذه الدر
، ونظرا لطبیعة الموضوع ومحاولة لتشخیص االستشفائیة بالجلفةبالمؤسسة العمومیة 

الظاھرة وكشف جوانبھا وتحدید العالقة بین الحوافز وجودة الخدمة الصحیة، فقد تم االعتماد 
أكثرعلى المنھج الوصفي الذي نراه مناسبا لھذا النوع من الدراسة ، فالمنھج الوصفي من 

البحوث التربویة والنفسیة واالجتماعیة ویھتم المنھج المناھج استخداما وخاصة في مجال 
صاف دقیقة علمیة للظاھرة المدروسة ووصف الوضع الراھن وتفسیره كما أوالوصفي بجمع 

دراسة العالقة القائمة بین الظواھر المختلفة، وال یقتصر المنھج الوصفي إلىأیضایھدف 
والحقائق وتحلیلھا تحلیال كافیا ثم على جمع البیانات لذلك على الباحث تصنیف البیانات

.ن الظاھرة موضوع الدراسة تعمیمات بشأإلىالوصول 

: جمع البیانات أدوات: رابعا 

، إال إذا أمكن حث من األبحاث السوسیولوجیة أن یتمحور بنائیا و وظیفیاال یمكن ألي ب
معاینة ترتكز على أسس فال1أن یتصور أداء للمعاینة، للباحث بعد تحدید المنھج المتبع

وأدوات تساعد الباحث عند استخدامھا في الحصول على اكبر قدر ممكن من المعلومات التي 
تخدم بحثھ مع االلتزام بطبیعة بحثھ ونوع البیانات المراد جمعھا ولقد ركزنا على كل وسیلة 

.تساعدنا على جمع البیانات ونذكر منھا 

المنھجیة التي یقوم بھا الباحث وفق قواعد األدواتتعتبر المالحظة من:المالحظة –1
محددة، للكشف عن تفاصیل الظواھر، معرفة العالقات التي تربط بین عناصرھا، وتتطلب من 
الباحث مالحظة ھذه الظواھر في میدان البحث، وقد تم استخدام ھذه األداة منذ البدایة أي منذ 

:المرحلة االستطالعیة حیث قمنا 

.على مجتمع البحث من خالل زیارتنا إلى المصالح التي یعملون فیھا التعرف -

.وثة، وتدوین سلوكھم اتجاه مرضاھمالتعرف على طبیعة العمل الموكل إلى العینة المبح-

والبحث تتالءمالفئة المبحوثة والتفاعل معھم مع تدوین كل مالحظة نراھا إلىالتقرب -
....) .تعاوني ، احترام ( في أداء العمل البعض كمالحظة طریقة التفاعل مع بعضھم 

1  -Rymond quivy , Luc Van componhoud , manuel de recherche en sciences sociales , bordus , paris , 1988 , P
155 .
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، في كثیر من األحیان تكون المالحظة غیر كافیة الستقراء الواقع االجتماعي:المقابلة –2
وھذا حسب طبیعة البحث ولذلك تدعم ھذه الفئة بتقنیات أخرى، كتقنیة المقابلة والت تعرف 

ھة من یحاول فیھ الشخص القائم بالمقابلة تفاعل لفظي یتم عن طریق موقف مواج"على أنھا 
أن یستشیر معلومات أو آراء أو معتقدات شخص آخر أو أشخاص آخرین للحصول على 

.1"بعض البیانات الموضوعیة

، وتم توصیلنا إلى دارة لیسمح لنا بالزیارة المیدانیةلقد قمنا في المستوى األول باالتصال باال
أننا   ، الذي رحب بنا واستقبلنا استقباال حارا بالرغم منمدیر الفرعي للموارد البشریة

في حالة تعب وإرھاق كونھ كان في المداومة اللیلیة وقد تمحور لقاؤنا في النقاط وجدناه 
:التالیة

؟خدمات الصحیة المقدمة للمواطنینما مستوى ال-

؟ھل یتم إشراك العمال في بعض القرارات والمتعلقة بمجال العمل -

؟ھل ھناك عراقیل في تطبیق منظومة الحوافز -

؟ھل یقوم المستشفى ببعض الدورات التكوینیة لعاملیھ -

؟ھل یقوم المستشفى ببعض الدورات التكوینیة لعاملیھ -

: ر النقاش حول ارؤساء المصالح وقد دالثاني تم مقابلة وفي المستوى 

.م البعض ھعضعالقة العمال بب-

.ممرضین مستوى أداء ال-

?ما مدى رضا المرضى من الخدمات المقدمة -

.تلبیة رغبات المرضى -

.الوسائل والتجھیزات بالمصلحة -

. 86–85، ص ، 1995درا عریب للنشر : طلعت إبراھیم لطفي، أسالیب وأدوات البحث االجتماعي، القاھرة -1
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التقرب من الفئة المبحوثة و التفاعل معھا ناحاولالثالث عند تسلیم االستمارات وفي المستوى 
.ع البحثواللحظة الحاسمة أي عند تقبلھم المناقشة نبدأ معھم النقاش حول موضو

مجموعة من األسئلة المرتبة حول موضوع معین، یتم وضعھا "ویعرف بأنھ : االستبیان –3
في استمارة ترسل لألشخاص المعنیین بالبرید أو یجرى تسلمھا بالید تمھیدا للحصول على 
أجوبة األسئلة الواردة فیھا، وبواسطتھا یمكن التوصل إلى حقائق جدیدة غن الموضوع أو 

.1"من معلومات متعارف علیھا لكنھا غیر مدعمة بحقائقالتأكد

بناء االستبانة من بعد أتي ویتوجھ للمبحوث أسئلةفحص للفرضیات وھي أداةھي نةفاالستبا
بتطبیقھا على عدد من وذلك للتجریب وقد أخضعناھا ،أسئلتھااستقراء المیدان ثم یتم صیاغة

التي لم األسئلةطریقة عشوائیة ، ثم تم تعدیل بعض روا باختیأفراد10العینة قدر ب أفراد
المشرف وعلى بعض األستاذبعضھا لتعرض بعد التجریب على وإبقاءن یفھمھا المبحوثو

استمارة على 130فقد تم توزیع اآلنلیتم االستقرار على ما علیھ االستبانة األساتذة
123ن وقد تحصلنا على من المجتمع األصلي للمرضی50بنسبة تقارب أيالممرضین 

.استمارة كاملة جاھزة للقراءة والتحلیل 

:والتي قسمت إلى ثالث محاور 

.محور البیانات الشخصیة :المحور األول

.الخدمة الصحیة ةمحور الحوافز المادیة وجود:المحور الثاني 

.  ؤاال س34بمجموع ،محور الحوافز المعنویة وجودة الخدمة الصحیة :المحور الثالث 

:أسالیب المعالجة اإلحصائیة : خامسا 

SPSSتمت معالجة بیانات مفردات الدراسة وفقا لبرنامج الحزم اإلحصائیة للعلوم االجتماعیة 
(Statistique package for sociale sciences)

استعمال النسب المئویة معوحیث استخدم الباحث جداول التكرار اإلحصائیة األساسیة 
.زیادة اإلیضاح سوم البیانیة لالر

، ص 2009دیوان المطبوعات الجامعیة ، : ، الجزائر مناھج البحث العلمي وطرق إعداد البحوثار بوحوش ، محمد محمود الذنیات ، عم-1
67 .
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دـتمهی

منكبیركمعلىالحصولتمالبحثمجتمععلىستبیاناإلتوزیعبعد
الضوءإلقـاءسیتمالدراسةإشكالیةعلىإجابةإلىالوصولولتحقیقالواقعیة،المعطیات

أجریتالتيالمیدانیةالدراسةإلیهاَ◌توصلتالتيالبیاناتهذهعلىمفصلوبشكـل
علىاالعتمادتمحیثبالجلفةاإلستشفائیةعمومیةالبالمؤسسةالبحثمجتمععلى

وتحلیللتفسیرالبیانیةاألعمدةورسمالمئویةالنسبوحسابالبیاناتوتكمیـمتبویـب
فرضیاتضوءعلىومناقشتهاالدراسةنتائجعرضخاللمنوذلكالمدروس،الواقع

.تساؤالتهاعلىواإلجابةصحتهانفيأووتأكیدالدراسة
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  .I البیانات المیدانیةعرض وتحلیل ومناقشة:

تحلیل ومناقشة النتائج المتعلقة بالفرضیة الجزئیة األولى والمتمثلة في عالقة : اوال
.الحوافز المادیة بالجودة في مجال الصحة

.الذي یتقاضاه الممرضیبین مدى كفایة األجر): 06(الجدول 

43

80

65%

35%

0

20

40

60

80

100

نعم ال

النسب

تكرار

العینة
اإلجابات

النسبتكرار

%4335نعم

%8065ال

%123100المجموع

من خالل المعطیات المتحصل علیھا في الجدول أعاله أن النسبة الكبیرة من 
أجابوا بعدم كفایة األجر الممنوح لھم  في % 65بـالممرضین المبحوثین والتي تقدر

.ضونھ كافي لسد حاجیاتھم أن األجر الذي یتقا% 35المقابل ترى ما نسبتھ 

یبین مدى كفایة : 06رقمجدول
.األجر الذي یتقاضاه الممرض

ایة األجر الذي یبین مدى كف: 17رقمشكل
.یتقاضاه الممرض
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.الممرضلدى یبین تبریر أسباب كفایة األجر من عدم كفایتھ): 07(الجدول 

12

51

9 1

41,50%

1,60%
7,30%

0,80% 0,80%

0

10

20

30

40

50

60

الجھد اكبر من
األجر

المبلغ غیر كافي نقص العمال ضغوط العمل الجھد اقل من
األجر

النسب
تكرار

العینة
اإلجابات

النسبتكرار

%2117كافي

بدون 

إجابة
1915%

أسباب 

شخصیة 

لالكتفاء

76%

%7662غالء

%123100المجموع

المعطیات اإلحصائیة لھذا الجدول بان االتجاه العام للمبحوثین موجود یتبین من
، وتوضح الشواھد والدالئل بان من %62في الخانة للمجیبین بغالء المعیشة بنسبة 

استجوبناھم لدیھم أسر یقومون بإعالتھا وان مطالب األسرة تتنامى یوما بعد یوم ولذلك 
زاید مستمر، ھذا إضافة إلى ارتفاع الفاحش فانھ مھما زاد األجر فان الحاجات في ت

لألسعار في اآلونة األخیرة ، إضافة إلى أنھ من المبحوثین من أشار إلى غالء الكراء 
والمواصالت فسعر الكراء في ھذه المدینة أصبح خیالیا مقارنة بالسنوات الماضیة 

بة من مكان العمل، إضافة إلى أن ھناك فئة من العمال تسكن في البلدیات والدوائر القری
.وبالتالي ھذه الفئة تعاني أیضا من غالء المواصالت 

بان األجر كافي وبرروا ذلك إما أنھم مسئولین % 17وفي المقابل ترى ما نسبتھ 
وإما أن لدیھم اسر صغیرة الحجم، ومنھم من  رأى انھ یكتفي ) عزاب(عن أنفسھم فقط 

ومنھم من برر لنا انھ یحمد هللا على بالضروریات وھو لیس بحاجة إلى الكمالیات، 
.نعمھ وھذا األجر وان كان زھیدا فھو كافي فقد باركھ هللا 

یبین : 07رقمجدول
تبریر أسباب كفایة األجر من 

.عدم كفایتھ لدى الممرض
.

یة األجر من عدم كفایتھ یبین تبریر أسباب كفا: 18رقمشكل
.لدى الممرض
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% 15ن نسبة إو
.من المبحوثین أرجعت أسباب كفایة األجر إلى أسباب شخصیة % 6

.الرئیسیة التي تحول دون إشعار العامل بالزیادة في األجر 

8س
.الممرضلدى یبین مدى تناسب األجر والجھد): 08(الجدول 

86

37

30,10%

69,90%

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100

نعم ال

النسب
تكرار

العینة
اإلجابات

النسبتكرار

%3730.1نعم

%8669.9ال

%123100المجموع

ھذا الجدول انعدام التوازن بین الجھد المبذول واألجر تبین المعطیات اإلحصائیة ل
من أفراد العینة على عدم تكافؤ األجر المتقاضي مع 86الذي یتقاضاه العامل حیث عبر 

69.6 %
% .30.1د المبذول بنسبة فرد من العینة بتناسب األجر مع الجھ37أجاب باإلیجاب 

یبین مدى : 08رقمجدول
تناسب األجر والجھد لدى 

.الممرض

یبین مدى تناسب األجر والجھد لدى : 19رقمشكل
.الممرض
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ا -8س
.الممرضلدى یبین مدى تناسب األجر والجھد): 09(الجدول 

51

9

59

2 1 1

41,50%

1,60% 0,80% 7,30% 0,80%

48%

0
10
20
30
40
50
60
70

الجھد اكبر من
األجر

المبلغ غیر
كافي

نقص العمال الجھد اقل منضغوط العمل
األجر

التعنیھم 
اإلجابة ومنھم
من لم یجب
عن السؤال

النسب
تكرار

العینة
اإلجابات

النسبتكرار

الجھد اكبر من 

األجر
5141.5%

%21.6المبلغ غیر كافي

%10.8نقص العمال

%97.3ضغوط العمل

الجھد اقل من 

األجر
10.8%

تعنیھم  اإلجابة ال

ومنھم من لم یجب 

عن السؤال

5948%

%123100المجموع الكلي

فردا 6464أي % 52توجد في خانة 
% 48من العینة والذي قدر بنسبة

37الجھد مع األجر والبالغ عددھم 
.من العینة التي أجابت بعدم التناسب وذلك بعدم تعلیقھم عن نسب عدم التناسب 

% 41.5وقد عبر في الخانة 
7.3 %

.حیث كثافة العمل 

یبین مدى تناسب : 09رقمجدول
األجر والجھد لدى الممرض

یبین مدى تناسب األجر والجھد : 20رقمشكل
لدى الممرض
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1.6 %
.مات وتعب وإجھاد خد

0.8 %

.یفترض أن یؤدیھا مجموعة من الممرضین 
.من المبحوثین أن األجر یتناسب مع الجھد % 0.8وترى نسبة 

لطاقة أناءات وتوضح اإلحص وق ا ف إعمال  بأداء  تقوم  الح  لمص ا مصلحة كبعض 

.ضین دائما التوتر وغیر رادائموقوم بعالجھم، فھم تالذین ىنوع المرض

.الممرضیبین دور األجر في مضاعفة الجھد لدى ): 10(الجدول 

36

87 29,30%

70,70%
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اإلجابات

النسبتكرار

%8770.7نعم

%3629.3ال

%123100المجموع

70.7 %

.الجھدتؤدي الزیادة فيمنھم على أن الزیادة في األجر ال % 29.3

.في األجر من شانھا أن تحفز العامل لبذل المزید من الجھد
% 29.3بة والجدیر بالذكر أن نس

ھو الذي یجعلك تؤدي العمل ،

یبین دور : 10رقمجدول
األجر في مضاعفة الجھد لدى 

.الممرض

یبین دور األجر في مضاعفة الجھد لدى : 21رقمشكل
.الممرض
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.تدفعك لألداء الجید 

10س
.الممرضیبین مدى توافق  منحة المردودیة والجھد المبذول لدى ): 11(الجدول 
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9026,80%
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%3326.8نعم

%9073.2ال

%123100المجموع

73.2 %
%26.8بعدم تناسب منحة المردودیة و الجھد المبذول ، في المقابل ترى نسبة 

.بھا 

ف

.في العملیات االستعجالیة  

یبین مدى توافق  : 11رقمجدول
دىمنحة المردودیة والجھد المبذول ل

الممرض

یبین مدى توافق  منحة المردودیة : 22رقمشكل
والجھد المبذول لدى الممرض
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ا- 10س
.یبین رأي الممرضین في أسالیب   التقییم لمنحة المردودیة ): 12(الجدول 
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المجھود المبذول المحاباة أجابوا من قبل

النسب
تكرار

العینة
اإلجابات

النسبتكرار

%2822.8المجھود المبذول

%7258.9المحاباة

%2318.7أجابوا من قبل

%123100المجموع

جاب في السؤال السابق ، و ھذا بالرغم أن البعض منھم قد أ% 81.7ھذا السؤال بنسبة 
.الذي یعني اھتمام عینة البحث بمعاییر تقییم ھذه المنحة 

58.9 %
22.8 %

18 %
.مناسبة للجھد المبذول 

تعطى وفق معیار المحاباة ، و یعود ھذا لغیاب أسالیب التقییم الموضوعیة في المستشفى 
: ، و التي تقوم أساسا على اتجاھین متوازیین ھما 

.أداء العاملین بمختلف فئاتھم و مستویاتھم الوظیفیة و المھنیة تقییم -1
.تقییم أداء الوحدات أو األقسام أو اإلدارات التي تتكون منھا المستشفى -2

ةمعرف

یبین رأي الممرضین في : 12رقمجدول
أسالیب   التقییم لمنحة المردودیة

یبین رأي الممرضین في أسالیب   : 23رقمشكل
التقییم لمنحة المردودیة
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الطاقا
.مناصب أعلى 

عناصر تقییم األداء ، و من حیث مواجھتھم بنتائج التقییم و
: المجدین ، و یمكن تصنیف معاییر أداء العاملین بالمستشفیات إلى مجموعتین ھما 

.معاییر موضوعیة -1
.معاییر تقدیریة -2

: فالمعاییر الموضوعیة بدورھا تنقسم إلى فئتین 
: معاییر عامة -
االنضباط و المواظبة على أوقات العمل -1
الغیاب معدل حدوث -
مدة الغیاب -
تكلفة الغیاب -
مواعید الغیاب -
2- :

.لشخص ما 
.األضرار أو الخسائر الناتجة عن األداء -3
: معاییر التقدیریة -

.معایر التقدیریة أو إخضاعھ لل

:األداء، و عادة ما تحتوي ھذه التقاریر على 
: المعاییر اإلنسانیة -1

.و زمالئھ 
عطاء ، و ھي تتركز حول : المعاییر الشخصیة -2 ل ذل و ا ب لى ال ظف ع و لم درة ا ق

.و تحقیق الذات و البراعة و اللباقة التي یظھرھا الموظف 
: المعاییر المھنیة -3

.إلیھالمشاكل التي تعترض عملھ المھني ،بھدف انجاز أھداف المستشفى الذي ینتمي 

: العملیة ما یلي 
.المعرفة بالعمل و اإللمام بمھام الوظیفة -أ   
.الجھد و الحماس في أداء العمل–ب 
.جودة أداء العمل-ج 
.المواظبة و االنتظام في العمل–د 
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. تنظیم العمل و تحدید أولویاتھ -ھـ 
.ة على أدوات و أجھزة العمل المحافظ–و 
.االستجابة للتعلیمات و التوجیھات –ز 
.قدرات التطویر الذاتي ألداء العمل –ح 
.الرغبة في تحمل المسؤولیة –ط 
.السلوك الوظیفي–ي 
.  مھارات االتصال الشفوي و المكتوب –ك 

ا- 11س 
.ة العدوىیبین نسبة تقاضي الممرضین لمنح): 13(الجدول 

122

1

99,10%

0,90%
0
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40
60
80

100
120
140

نعم ال

النسب

تكرار

العینة
اإلجابات

النسبتكرار

%12299.1نعم

%10.9ال

%123100المجموع

بنعممنالعاماالتجاهأنأعالهللجدول
نحةممن% 99.1بنسبة لم نحة،ال% 0.9مقابلفيا لم ا

بحثمنلفرداألالنسبةھذه لمفيإماال
لعدوى،منحةتسمىمنحةلدیھاأنتجھلأنھاأواألجر،بعدتتقاضي نحةكونا لم ا

.استثناءدونالصحيالقطاعممرضيلجمیعتعطي
بھاطالبمنحةھيو،األطباءأوللممرضینتعطىالالمنحةھذهكانتلقد

عرفتھاالتياإلضراباتخاللو،علیھایحصلوالمولكنالقدیممنذالصحةنیومھ
كللیصبح،مرحلتینعلىوالمنحةھذهعلىالقطاععمالتحصل،القطاعاتكل

تماسفيھمالذینأوالئكوخصوصاالمنحةھذهیتقاضونالصحيالقطاععمال
.المحنةھذهتتقاضىبحثناةفعین،الممرضونوكاألطباء،المرضىمعمباشر

یبین نسبة تقاضي : 13رقمجدول
.ىالممرضین لمنحة العدو

یبین نسبة تقاضي الممرضین لمنحة : 24رقمشكل
.العدوى
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ا11-س
.یبین رأي الممرضین في قیمة  منحة العدوى): 14(الجدول 

22

100

1

17,80%

81,30%

0,81%
0

20

40

60

80

100

120

مناسبة غیر مناسبة أجابوا من قبل

النسب
تكرار

العینة
اإلجابات

النسبتكرار

%2217.8مناسبة

%10081.3غیر مناسبة

%010.81أجابوا من قبل

%123100المجموع

عبروا على % 81.3الخانةفيیقعلمجیبینامنالجدولھذافيالعاماالتجاهإن
17.8 %

.مناسبة 

2000دج و 1500: بقیمتین
 .

. الصحیة الحواریة
القطاعات األخرى ومن بین المطالب رفع

13–194
2013ماي 20

.إلى العدوى 
.دج للمرضین واألطباء7200المستوى األول تقدر قیمة المنحة فیھ 
.  دج للمرضین واألطباء 5800المستوى الثاني تقدر قیمة المنحة فیھ 

لكنو،المنحةھذهیتقاضونالممرضینكلأنالسابقالجدولفيرأیناكما
ھذهقیمةعلىتماماراضینغیرھمالعینةأفرادأغلبیةأنجلیایتضحالجدولھذافي

عندوجدناهماھذاو،الرضایعنيالالعدوىمنحةعلىالحصولبالتاليوالمنحة
سلباینعكسالذيالشيءالمنحةقیمةعلىراضینلیسواعینتنافأفراد،عینتناأفراد
.الصحیةالخدماتمستوىفيإنخفاضعنھینجرالذيوأدائھممستوىعلى

یبین رأي : 14رقمجدول
.الممرضین في قیمة  منحة العدوى

یبین رأي الممرضین في قیمة  منحة : 25رقمشكل
.العدوى
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1ا-11س -
.مبررات الممرضین بعدم  مناسبة منحة العدوى): 15(الجدول 

1

100

22

17,90%

81,30%

0,80%
0
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60

80

100

120

الحیاة ال تقدر بثمـن مقابل العدوى قلیل غیر عادلة

النسب
تكرار

العینة
اإلجابات

النسبتكرار

الحیاة ال تقدر 

بثمن
2217.9%

مقابل العدوى 

قلیل
10081.3%

%10.8غیر عادلة

%123100المجموع

من عبروا . 7200% 81.3في الخانة  م

17.9 %
.یر عادلة منھم أنھا غ% 0.8ممن أجابوا بأن الحیاة اإلنسانیة لیس لھا ثمن ، و یرى 

)Aids(، و
) .SARS(و التھاب الجھاز التنفسي الالنمطي )c(و) B(یروسي نوع التھاب الكبد الف

و تتمثل عدوى المستشفیات المكتسبة ،

.خروجھم منھا 

510 %
% .20إلى 10الصحیة ، و ترتفع ھذه النسبة في الدول النامیة إلى نحو 

)CDL(أن واحدا من ،
.تلوث معاطف األطباء ، و أعضاء ھیأة المریض ومقدمي الخدمة الصحیة 

ررات الممرضین مب: 15رقمجدول
..بعدم  مناسبة منحة العدوى

مبررات الممرضین بعدم  مناسبة : 26رقمشكل
.منحة العدوى
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لمتقدمة  ا

جمیع عناصرھا للوصول إلى خفض ملموس في معدالت انتشار العدوى المیكروبیة بین 
المرضى ، وكذا بین العاملین ف

.صحیة 
لمنحةالمالیةالقیمةتناسبعدمحولالمبحوثةالفئةتبریرات)14(الجدولیبین

أحدھمتعرضإذامالةحافيالمصاریفلتغطیةتماماكافیةغیركونھا،العدوى
الذینوالعدوىإلىتعرضواالذینمنالممرضینأحدرأیتقدو،العدوىإلى

المعاناةمنأشھربعدالمعدیةلألمراضبالقطارالجامعيبالمستشفىالمنیةوافتھم
خطورةمقابلالمتاحةالقیمةعنالعینةأفرادرضاعدمتؤكدأعالهالجدولفنتائج

. التعرض
12-س

.یبین مستوى رضا الممرضین على أداء الخدمات االجتماعیة ): 16(الجدول 

21
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2
1,60%

17,10%

81,30%

0

20

40

60

80

100

120

نعم ال بدون إجابة

النسب
تكرار
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اإلجابات

النسبتكرار

%2117.1نعم

%10081.3ال

%21.6بدون إجابة

%123100المجموع

راضین عن % 17.1في مقابل % 81.3داء لجنة الخدمات االجتماعیة بنسبة مستوى أ
.مستوى أداء لجنة الخدمات االجتماعیة 

یبین مستوى رضا : 16رقمجدول
الممرضین على أداء الخدمات 

االجتماعیة

یبین مستوى رضا الممرضین على : 27رقمشكل
أداء الخدمات االجتماعیة
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.الیومیة للموظف وأسرتھ لتمكینھ من تحسین إنتاجھ 
أداءمستوىعلىتماماراضیةغیر% 81.3بحثنالعینةالساحقةاألغلبیةإن

وحتىالعمالبینالعالقاتفيتوترنشوءیعنيالذيالشيءاإلجتماعیةالخدماتجنةل
ظھروقدالممرضینمنفئةطرفمنمسیرةأنھااشرناكما،أنفسھمالممرضینبین
الخدماتلجنةأعضاءضدشكوىبرفعالمستقلةالنقابةقامتعندماجلیاالتوترھذا

أمامیحدثھذاكل،االجتماعیةالخدماتلجنةتسییرفيتحقیقفتحمفادھااالجتماعیة
الخدماتكونیعنیھاالاألمركأنوكمتفرجتبقىدائماالتيواإلدارةصمت

.أنفسھمالعمالطرفمنمسیرةاإلجتماعیة
بینصراععنھإنجرواالجتماعیةالخدماتأداءعلىالرضاعدمأنالنتیجةو

.الصحیةللخدمةالممرضینأداءفيیؤثرأنشأنھمنيالذوالعمالفئات
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ا-12-س
.یبین أسباب عدم رضا الممرضین على أداء الخدمات االجتماعیة ): 17(الجدول 

35

11 10 12 6

49

39,80%

28,50%

8,90% 8,10% 9,80% 4,90%
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ال تلبي
الرغبات

عدم توفر
االعالم

انعدام العدالة المحاباة عدم كفاءة
االعضاء

ممن أجابوا
من قبل وممن
لم یجیبوا عن
السؤال

النسب
تكرار

العینة
اإلجابات

النسبتكرار

%3528.5ال تلبي الرغبات

%118.9عدم توفر االعالم

%108.1ام العدالةانعد

%129.8المحاباة

عدم كفاءة 

االعضاء
64.9%

ممن أجابوا من 

قبل وممن لم 

یجیبوا عن السؤال

4939.8%

%123100المجموع

من خالل البیانات اإلحصائیة لھذا الجدول نالحظ أن االتجاه العام من أفراد عینة 
لم یجیبوا عن ھذا % 39.8في المقابل %60.2البحث قد أجابوا عن ھذا السؤال بنسبة 

السؤال كونھم راضین عن مستوى أداء اللجنة، في حین نرى ھذه النسبة كبیرة مقارنة 
ولذلك فان بعض أفراد العینة ممن أجابوا بعدم الرضا لم یقوموا ) 15(بالجدول رقم 

.بالتعلیق عن سبب عدم رضاھم 
رضاھا على مستوى أداء من عینة البحث على أن عدم % 28.5عبرت نسبة 

من % 9.8لجنة الخدمات االجتماعیة یرجع إلى عدم تلبیة رغبات العمال، وقد رأى 
المبحوثین أن أعضاء لجنة الخدمات االجتماعیة یقدمون الخدمات لمعارفھم وأصحابھم، 

ھذه اللجنة ال أن من المبحوثین أن سبب عدم رضاھا یعود إلى % 8.9وعبرت نسبة 
من عینة % 8.1فھم ال یعرفون ما تقدم من خدمات وأنشطة وترى نسبة تقوم بأعالھم،

یبین أسباب عدم رضا : 17رقمجدول
الممرضین على أداء الخدمات 

االجتماعیة

یبین أسباب عدم رضا : 28رقمشكل
الممرضین على أداء الخدمات 

االجتماعیة
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. بین العمال فرقة البحث أن خدمات ھذه اللجنة ال تقوم على أساس العدل فھناك ت
والمالحظ أن ھذه اللجنة محل نقد غالبیة أفراد العینة وھذا لكونھا ال تعتمد على ما جاء 

توجھ أعمال ونشاطات لجنة الخدمات إذنة، في النصوص القانونیة المنظمة لھذه اللج
: االجتماعیة نحو المجاالت التالیة 

.المساعدة االجتماعیة-
.الخدمات الصحیة-
.دور األمومة وریاض األطفال -
.الریاضة الجماھیریة -
.التسلیة واألنشطة الثقافیة-
.األنشطة الرامیة إلى تنمیة السیاحة الشعبیة -
.تراحة العائلیة مراكز االس-
.مراكز االستحمام-
.مراكز االصطیاف-
تماعي ، جالثقافي ، اال( بالتالي تكون أنشطة اللجنة قد غطت جمیع الفئات و
الجدیر بالذكر أن أعضاء لجنة الخدمات االجتماعیة من الممرضین وھم و ..) الریاضي

مون بتسییر لجنة في نفس الوقت أعضاء لفرع النقابي للشبھ طبیین، أي أنھم یقو
.الخدمات االجتماعیة والفرع النقابي للمرضیین 
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13-س
.یبین وفرة النقل أو من عدم وفرتھ): 18(الجدول 
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%54.1نعم

%11895.9ال

%123100المجموع

واردة في ھذا الجدول إلى أن االتجاه العام للمبحوثین تشیر البیانات اإلحصائیة ال
ممن أجابوا بعدم توفیر المؤسسة لوسیلة النقل للمداومین، وفي % 95.9یوجد في الخانة 
بان المؤسسة توفر وسیلة نقل، ولإلشارة فان المرسوم التنفیذي % 4.1ھذا المقابل ترى 

القانون األساسي الخاص ، المتعلق ب2011مارس 20المؤرخ في 121–11رقم 
منھ تلزم إدارة 5بالموظفین المنتمین لألسالك الشبھ طبیین للصحة العمومیة المادة 

ملزمین بعمل لیلي أو مداومة، وھذا المرضون المستشفیات بالنقل عندما یكونون 
.مداومین الحضور في الوقت لللیتسنى  

لمصابيمثالیمكنفال،أالستعجاليالطابعیحملأالستشفائيالعملألن
موتإمكانیةیعنيدقیقةأيفضیاع،المداومةعمالإلتحاقحتىینتظرواأنالحوادث

إنتھاءوقتتأتىاالستعجاالتبعضأنالمیدانفيالحظنافقد،المصابینأحد
انتظارفيللخروجیتأھبوناألوائلالمداومینفیكون،جدیدةمداومةبدایةوالمداومة

جدامتعبومرھقاللیليالعملكونھذاوالتعبمنھمنالقدوالجددالمناوبینمقدو
و،العملفيالتقصیربعضالمناوبینتغیرفترات–الفتراتھذهفيیحدثلذلكو،

مریضبحیاةیؤديقدتأخرفأي،للمداومینالنقلتوفیربضرورةالمشرعرأىلذلك
فيیؤثرالذيالشيءالمداومةعماللكلمتوفرغیرالنقلفانبحثنامیدانفيو

. الصحیةللخدمةالممرضینأداءمستوى

یبین وفرة النقل : 18رقمجدول
أو من عدم وفرتھ

یبین وفرة النقل أو من عدم : 29رقمشكل
وفرتھ
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14س
.توفر أو عدم توفر بدالت العمل): 19(الجدول 
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%8468.1نعم

%3931.9ال

%123100المجموع

وفي % 68.1
 ،31.9%
. للمرضین

أن ال
.الشبھ طبیین یلزم المؤسسة بتوفیر الزي الرسمي للمرضین 

رض أو الطبیب العمل یلزم بتغیممباشرة مع المرضى، فعند دخول الم
--

ال
:أشكال األلبسة المھنیة للنسق الطبي والشبھ طبي حسب العناصر التالیة 

.نوعیة المریض -
.یة العمل المنجز نوع-
.مكان العمل -

.وعموما توجد ثالثة أنواع من األلبسة المھنیة للمھنیین الصحیین 
.مئزر أبیض -
.زي كامل اخضر أو ازرق لالماكن الخطیرة أو األماكن المعقمة كغرفة العملیات -
) .للمصالح التقنیة ( الزي األزرق أو الرمادي -

توفر أو عدم : 19رقمجدول
.توفر بدالت العمل

توفر أو عدم توفر بدالت : 30رقمشكل
.العمل
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ا- 14س
.اإلجابة عن وفرة البدالت من الناحیتین  الكمیة والنوعیة  یبین): 20(الجدول 
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اإلجابات

النسبتكرار

%97.3كافیة

%6452غیر كافیة

ممن أجابوا من 

قبل ومن لم یجیبوا 

عن ھذا السؤال

5040.7%

%123100المجموع

من خالل النتائج اإلحصائیة للجدول أعاله یت
عبر، %59.3ماقد أجابوا عن السؤال فی

% 52نسبة منھم 
ر كونھم عن السؤال % 42.7

.من المبحوثین بان البدالت الممنوحة كافیة % 7.3البدالت، وعبر في األخیر 

اإلجابة عن وفرة : 20رقمجدول
البدالت من الناحیتین  الكمیة 

.والنوعیة  

اإلجابة عن وفرة: 31رقمشكل
البدالت من الناحیتین  الكمیة والنوعیة  

.
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ب- 14س 
یبین اإلجابة عن وفرة البدالت من الناحیتین  الكمیة والنوعیة  ): 21(الجدول 
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اإلدارة ال تھتم طول المدة رداءة النوعیة ممن أجابوا من قبل
ومن لم یجیبوا عن

ھذا السؤال

النسب
تكرار

العینة
اإلجابات

النسبتكرار

%2621.1اإلدارة ال تھتم

%86.5طول المدة

%1411.4رداءة النوعیة

ممن أجابوا من قبل 

ومن لم یجیبوا عن 

ھذا السؤال

7561%

%123100المجموع

% 61الخانة 
.من عینة البحث% 39أجاب 

21 %
11.4 %

% 6.5الرديء، وأخیرا ترى نسبة 
..ات للممرض یتطلب ذلك سنو

.1یكون على عاتق المستشفى

واحدة فق

1 Centre de coordination de la lutte contre les infection – nosocomiales ccli",Les tenus professionnelles
dans les établissements de santé ", lyon , PARIS ,2008

اإلجابة عن وفرة : 21رقمجدول
البدالت من الناحیتین  الكمیة 

والنوعیة  

اإلجابة عن وفرة : 32رقمشكل
البدالت من الناحیتین  الكمیة والنوعیة  
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: البد من مراعاة جملة من الم
.وثبات اللون وتغییر الحجم عند الغسل ونفاذ الھواء 

15-س
.یبین الظروف المادیة): 22(الجدول 

53
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نعم ال

النسب
تكرار

العینة
اإلجابات

النسبتكرار

%5343.1نعم

%7056.9ال

%123100المجموع

56.9 %
43.1 %

.الظروف المادیة متوفرة 

منو57بنسبةظروفالوفرةبعدمأجابتالعینةأفرادفأغلبیة
فيأنفال،أداءأن

إذ–الفي
إلضاءةبالنسبةكذلكو–السخاناتالمرضى لعملعلىل ا

وأنوفي
الخدماتمؤشراتمن

لظروففيالمریضیتعافىأنیمكنفال،الجودة اصةو،ا خ
،ونالتعفوبالقذارةأنو

فيو،سوءا،وإزدادت

یبین الظروف : 22رقمجدول
.المادیة

.ظروف المادیةیبین ال: 33رقمشكل
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ئمةغیرالمادیةالظروفبحثنا لممرضأداءمستوىعلىممامال وا
.الصحیةالخدماتمستوىإنخفاضبالتالي

ا- 15س
.م توفر الظروف المادیةیبین أسباب عد): 23(الجدول 
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12
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69,90%

20,30%
9,80%
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تصمیم غیر مناسب عدم توفر ظروف ومكـان
العمل

ممن أجابوا من قبل وممن لـم
یجیبوا عن ھذا السـؤال

النسب
تكرار

العینة
اإلجابات

النسبتكرار

تصمیم غیر 

مناسب
2520.3%

عدم توفر 

ظروف ومكان 

العمل

129.8%

ممن أجابوا من 

قبل وممن لم 

یجیبوا عن ھذا 

السؤال

8669.9%

%123100المجموع

69.9 %
من الذین لم یجیبوا عن ھذا السؤال كون بعضھم قد أجاب بان الظروف مالئمة والبعض 

ئمة% 30.1المقابل نجد نسبة  مال ل ا
من % 9.8% 20.3نسبة 

. عینة البحث أن ظروف العمل غیر متوفرة منھا غیاب غرفة لمداومة الممرضین 

الخارجي تنبھر من الشكل الھندسي لھا وعند الولوج
ص

یبین أسباب عدم : 23رقمجدول
.توفر الظروف المادیة

یبین أسباب عدم توفر : 34رقمشكل
.الظروف المادیة
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.یرجع بناؤھا إلى العھد االستعماري ولم تجدد إلى یومنا ھذا 

والعملیات النسائیة، وق
21مرفوضا ومعیبا اجتماعیا، ونحن في أعقاب القرن 

العدوى، كما أن االزدحام في صاالت الوالدة قد 
.اإلصابة بالعدوى 

:  2للسیطرة على العدوى، في إطار مراعاة القواعد والسیاسات اآلتیة
1–

الدا
.اختالط المرضى 

2–

.ض المعدیة إلى المناطق اآلمنة السلیمة المختبرات وردھات األمرا
3–

.مراعاة جودة معاییر التھویة في أقسام الطوارئ فیھا 
4–

.وغیر نظیفة، وبشكل معزول تماما تكون ھناك حركة مرور نظیفة
5–

.الروتینیة في المستشفى 
6–

تجھیزھا بمناطق العنایة بالمریض وأماكن الممرضین، مع تعلیق لو
.على النظافة العامة للمالبس والجسم واألیادي والوجھ خصوصا 

7–

.معزولة 

. 192ص،2009،والتوزیعللنشرالباروزيدار: عمان،الصحیةاإلدارةالغنزي،عليسعد-2
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التركیز على غلق التھ–8
. وغرف اإلنعاش 

16س
.یبین حالة األجھزة الطبیة): 24(الجدول 

1
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نعم ال بدون إجابة

النسب

تكرار

العینة
اإلجابات

النسبتكرار

%5443.1نعم

%7056.9ال

%10.8بدون إجابة

%123100المجموع

56.9 %
أن % 43.1

اول السابقة 
كون المستشفى مكونة من أقسام ومصالح

.أقسام بالمستشفى تعاني من عدم صالحیة األجھزة الطبیة 

ارتبطت فعالیة تحقیق النجاح في المجال 

كل مادة " 
" .طبيتستخدم ألغراض طبیة ولیست بدواء وال منتج بیولوجي فھي جھاز

.المعقدة 

.أو عملیة فیزیولوجیة 

یبین حالة : 24رقمجدول
.األجھزة الطبیة

.یبین حالة األجھزة الطبیة: 35رقمشكل
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أوو
منأداءومن

.أخرى

ا- 16س
.یبین أسباب عدم توفر األجھزة  الطبیة): 25(الجدول 

16 12
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غیر كافیة ردیئة وقدیمة غیاب الرقابة
واإلھمال

ممن أجابوا من قبل
وممن لم یجیبوا عن

ھذا السؤال

النسب
تكرار

العینة
اإلجابات

النسبتكرار

%1613غیر كافیة

%129.8ردیئة وقدیمة

غیاب الرقابة 

واإلھمال
21.6%

ممن أجابوا من قبل 

وممن لم یجیبوا 

عن ھذا السؤال

9375.5%

%123100المجموع

من المبحوثین لو75.5الموجود في الخانة 

من % 24.4
% 13رت عبالمبحوثین علقت عن األسباب، ف

% 9.8أنللعمل، أي 
1.6 %

.یة، إضافة إلى اإلھمال الرقابة اإلدار

یبین أسباب عدم : 25رقمجدول
.توفر األجھزة  الطبیة

یبین أسباب عدم توفر : 36رقمشكل
.ألجھزة  الطبیةا
.
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17-س
.المعطلةاألجھزةیبین إجابات المبحوثین حول صیانة ): 26(الجدول 

2
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1,60%
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35,80%
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نعم ال بدون إجابة

النسب

تكرار

العینة
اإلجابات

النسبتكرار

%4435.8نعم

%7561.0ال

بدون 

إجابة
21.6%

%123100المجموع

تشیر البیانات اإلحصائیة المتحصل علیھا في الجدول
61.0 %

35.8 %
.لم تجب عن السؤال % 1.6نسبة 

ولإلشارة فان مدیریة المستشفى تضم مدیریة فرعیة لصیان
.تقسیم الصیانة إلى الصیانة الداخلیة و الصیانة الخارجیة 

 *-1– :
أو عن )( والمھندسین والمتخصصین   ،

طریق فنیین ومھندسین من الشركات

.الصیانة، وذلك لتتم الصیانة داخل المستشفى 
: الصیانة الخارجیة –2-* 

.دى شركة متخصصة بإصالح آلة أو معدة ل
:كما انھ یوجد نوعین من الصیانة 

: الصیانة الوقائیة –1

.یا وذلك لضمان تدفق استمرار العمل فنیا وتشغیلیا وإنتاج

یبین إجابات : 26رقمجدول
المبحوثین حول صیانة 

جھزة المعطلةاأل

یبین إجابات المبحوثین حول : 37رقمشكل
صیانة األجھزة المعطلة
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: ویعتبر ھذا النوع من الصیانة أفضل الصیانة العالجیة وذلك 
.ألنھا تمنع وقوع الخطأ قبل وقوعھ –أ 

.ألنھا تمنع تراكم األخطاء وبالتالي تصحیحھا أوال بأول –ب 
.ألنھا منظمة ومخططة فال تسبب مشكالت إداریة أو إنتاجیة أو مالیة للمنظمة -جـ 

: الصیانة العالجیة–2

.األخطاء واألعطال في أقل وقت ممكن 

18-س
.یبین إجابات المبحوثین حول توفر األجھزة التمریضیة):27(الجدول 
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نعم ال بدون إجابة

النسب
تكرار

العینة
اإلجابات

النسبتكرار

%4335.0نعم

%7964.2ال

%10.8بدون إجابة

%123100المجموع

بعدم % 64.2%  99.2في الخانة  بوا  أجا
35.0 %

0.8 %
.التمریضیة 

64.2 %

یبین إجابات : 27رقمجدول
المبحوثین حول توفر 

األجھزة التمریضیة

جابات المبحوثین حول یبین إ: 38رقمشكل
توفر األجھزة التمریضیة

.
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الضروریة بشكل رئیسي، ویعتبر جھاز التعقیم من األجھزة

یعني أن المصلحة أو فغیابھأو الجراحي، إذ یساعد في ضمان العالج دون نقل العدوى،

ل
) .التقلیدیة(الصحیة العامة والخاصة قصد توقیف العمل بھذه األجھزة

- :009 /2012
.الحرارة البخاریة في تعقیم المعدات الطبیة 

- :02052013
.(auto clave)العدوى باستعمال التعقیم بالبخار المضغوط 

فغیاب األجھزة واللوازم التمریضیة یعني استفحال تنقل األمراض بین المرضى، 

.التعافي منھا 
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19-س
.یبین إجابات المبحوثین حول توفر األدویة): 28(الجدول 
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61,00%

0,80%
0

10

20

30

40

50

60

70

80

نعم ال بدون إجابة

النسب
تكرار

العینة
اإلجابات

النسبتكرار

%4738.2نعم

%7561.0ال

%10.8بدون إجابة

%123100المجموع

99.2 %61.0 %
38.2 %0.8 %

 ،

الت، وبالتالي  ا عج

والعیادات مما یجبر المسیرین بالصیدلیات على مستوى المستشفیات بتوزیع ھذه األدویة 

، بیتوھم البعضویصبح مصدر الشكاوي، و
.وتقوم الشجارات والتدخالت

یبین إجابات : 28رقمجدول
المبحوثین حول توفر األدویة

یبین إجابات المبحوثین : 39رقمشكل
حول توفر األدویة
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األداء 

و 
.ولكن ال حل  بوفرة الدواء الشفاء

والمتمثلة في عالقة الثانیةتحلیل ومناقشة النتائج المتعلقة بالفرضیة الجزئیة : ثالثا 
.بالجودة في مجال الصحةعنویةالحوافز الم

20س
.یبین إجابات المبحوثین حول حصولھم على الترقیة): 29(الجدول 
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41,50%

58,50%
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نعم ال

النسب
تكرار

ینةالع
اإلجابات

النسبتكرار

%5141.5نعم

%7258.5ال

%123100المجموع

لجدولفيعلیھاالمحصلاإلحصائیةالمعطیاتتشیر تجاهأنإلى29ا لعاماإل ا
بحثعینةأفرادعبرواحیث58.5الخانةفيھوللمجیبین منعدمعنال

مناستفادواقدافي41.5وفي
أنالتمریضمھنةعلىأقبلواالذینالشبابمنھمالعینةأفرادأنبالذكروالجدیر

52.853.6بنسبة) سنة5-0(معوالذيسنة30منأقلھمأي
مدروسةأن ل علىصولإلىلما

.الترقیةمنتستفدلمالبحثعینةمن41.5نسبةوجدناولذلك
وظفینتظرھاإداریةقراراتالترقیة لم وصولتعنيا ل إلىا

تعنياإلشرافیةواألدبیةسلطتھمفتزداد،أعلىمالیةدرجةوأھموأكبروظیفة بذلكف
.درجةأعلىوظیفةإلىوظیفةمنللموظفاإلداريالسلمفيالصعود
وظفكلمثلمثلھالممرضو قطاعفيم لعامال مسارهأثناءا

فيالدوري

یبین إجابات : 29رقمجدول
ى المبحوثین حول حصولھم عل

الترقیة

یبین إجابات المبحوثین حول : 40رقمشكل
حصولھم على الترقیة
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لرتبةفيفالممرض،الدرجةفيالترقیةوالرتبة االنتقالا منب
خمسةللصحةسلكو،شروطوفقأعلىرتبةلىإ

:رتب
.الزوالإلىطریقھافيرتبةھيومؤھلممرضرتبة
.الدولةشھادةعلىحاصلممرضرتبة
.العمومیةللصحةمتخصصممرضرتبة
)بھاالعملیتملمرتبةوھي(العمومیةللصحةممتازممرضرتبة

أنأيأن
. طبیبایكونأألحوالمنحالبأيلھیمكنالوممرضایبقىالممرض

ا20س
.یبین عدد الترقیات التي تلقاھا الممرضین): 30(الجدول 
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مرة واحدة مرتین فأكثر ممن اجابو في السؤال السابق
وممن لم یجیبوا عن السؤال

النسب
تكرار

العینة
اإلجابات

النسبتكرار

%2621.2مرة واحدة

%2217.8فأكثرمرتین

ممن اجابو في 

السؤال السابق 

وممن لم یجیبوا 

عن السؤال

7561%

%123100المجموع

لعاماإلتجاهأنإلى) 30(رقمالجدولفيعلیھاالمتحصلالبیاناتتشیر ألفرادا
السابقفيأجابواقدكونھمالسؤالعنیجیبوالمممن61الخانةفيھوالعینة

بحثأفرادمن39أجابالمقابلوفيترقیة،علىیتحصلوالمنھمأأي علىال

یبین عدد : 30رقمجدول
الترقیات التي تلقاھا الممرضین

یبین عدد الترقیات التي تلقاھا : 41رقمشكل
الممرضین
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21.2في
.فأكثرمرتینالترقیةعلى17.8نسبةتحصلت

بالتيمالكنو،سابقاأشرناكماالترقیةمننوعانیوجد
.الممرضیترقىأنأجلمن

12–1مندرجاتسلمعبرعاملأيیترقى: الدرجاتفيالترقیة
لمدىإلىماتتراوحزمنیةمددعبرھذاو وا

فيكلإدراج،
نصفومنالدرجاتفيبقائھممددتراوحتالذینوالتأھیلقائمةفيوالصنف

والفصلاألعضاءمتساویةلجنةعلىالقائمةعرضیتمونصفوثالثةإلى
.اللجنةرأيحسبورئیسھتنقیطمنعلیھتحصلماحسبكلیرقى

القصوىالمدةالمتوسطةالمدةالدنیاالمدةالدرجةفيالترقیة
درجةإلىدرجةمن

منھاأعلى
نصفوسنوات3سنوات3سنةونصفسنتان

سنة
سنة42سنة36سنة30درجة12: المجموع

: یليماحسبذلكوالرتبفيالترقیة
ئمةفي: اإلختیاریةالترقیة-أ لعمالكلقا تفوقا

عطىوللبثءاألعضالجنةعلىتعرضثم،الصنففيسنواتعشر ت
لمصلحةحسباألولویة لجنةتكونأخرىو،ا إتفقتقدال
. مباشرةاألعلىالرتبةإلىإختیارھمتممنلیلتحق

فحصأواإلمتحانطریقعنالترقیة-ب رضونو: ال لمم ا
حسبھذاوالنتائجإعالنبعدو،الصنففيخبرةسنواتخمسمنأكثرلدیھمالذین
.سنتینلمدةتكوینلمتابعةالطبيالشبھبمدرسةاإللتحاقیتمالشاغرةالمناصبعدد
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ب- 20س
.یبین معاییر الترقیة): 31(الجدول 
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االقدمیة المؤھالت العلمیة المحاباة ممن اجابو في السـؤال
السابق . 

النسب
تكرار

العینة
اإلجابات

النسبتكرار

%6048.8االقدمیة

المؤھالت 

العلمیة
129.8%

%1713.8المحاباة

ممن اجابو في 

.السؤال السابق 
3427.6%

%123100المجموع

لجدولاإلحصائیةالبیاناتتوضح تجاهأن) 31(ل لعاماإل موجودألفرادا
أنعلىالعینةأفرادمن48.8عبروقدالسؤالعنأجابواممن72.4الخانةفي

.السؤالعنیجیبوالم27.6المقابلوفياألقدمیة،ھوالترقیةمعیار
محاباة،أنعلى13.8بنسبةأفرادعبروقد ل فيا

.العلمیةالمؤھالتھوالترقیةمعیاربانأجابوا9.8نسبتھماحین
: الترقیةنظمعلیھاتقومأسسثالثةھناك

املالتيالزمنیةةالمدھيو: باألقدمیةالترقیةنظام-1 لع درجةأورتبةفيا
في،

إلىممرضكأن،مناألعلىالمراتبفيالشاغرةالمناصب
.الدولةشھادةعلىمتحصلممرضرتبة

: 3التالیةالمبرراتعلىالنظامھذاأصحابالحججتقومو
كفاءتھوالمكتسبةالشخصخبرةعلىواضحةقرینةالخدمةمدةطول

212ص،211ص،سابقمرجع،الموسويسنان-3

یبین معاییر : 31رقمجدول
الترقیة

یبین معاییر الترقیة: 42رقمشكل
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.المنضمةفيالبقاءعلىالعاملینتشجعأنھا
املتتم: الجدارةوالكفاءةأساسعلىالترقیةنظام-2 لع اصفاتضوءفيا مو

األشخاصالتيالقدراتوالمؤھالتمعمقارنةأعبائھاومتطلباتھاوالوظیفة
.المرشحون

: یليماعلىالنظامھذادعاةمبرراتتقومو
.المطلوبةالوظیفیةالمراكزواألعماللشغلاألفرادأفضلللمنظمةیوفر

أدائھممستویاتوقدراتھمتطویرإلىالعمالتحفیزإلىالنوعھذایؤدي
تجنبوكلمناالستفادةو: األقدمیةوالكفاءةبینلدمج–3

.األسلوبینمنلكلالطلقالتطبیقعیوب
من13.8نسبةأجابتإذ،الدراسةمحلالمؤسسةفيغائبھوماھذاو

والمؤھالتبینالدمجبدلالمحاباةطریقعنتتمالترقیةأنعلىالعینةأفراد
والمؤسسةفيالترقیةمعاییرعلىراضیةغیرثنابحعینةأننرىبالتاليواألقدمیة،

للترقیةبدیلةطرقعنیبحثیصبحو،الممرضأداءمستوىعلىتنعكسالنتیجة
.الجھدبذلبدل

21س
.یبین إجابات المبحوثین حول التكوین): 32(الجدول 
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%123100المجموع

فيموجودللمبحوثینالعاماإلتجاهأن) 32(الجدولفيالواردةالبیاناتتشیر
منھم16.30مقابلفيللتكوینتلقیھمعلىالعینةأفرادفیھأكد83.7الخانة
ھمالتحاققبلالممرضینبانبالذكروالجدیرتكوینا،یتلقوالمبأنھمأجابواالعینةأفراد

أنحالبأيیمكنوالطبیةالشبھالمدارسفيتكوینایتلقواأنعلیھمعملھمبمناصب
وإنالبحثعینةمن16فئةأماالتكوین،إلىالخضوعدونالمنصبھذایشغل
التيالمصالحیخصفیماتكویناتتلقىلمأنھاتقصدفھيللتكوینتخضعلمأنھاأجابت

یبین إجابات : 32رقمجدول
المبحوثین حول التكوین

ین إجابات المبحوثین حول یب: 43رقمشكل
التكوین



الفصل الخامس                                           عرض وتحلیل ومناقشة نتائج الدراسة

224

الذینالممرضینإخضاعتمافتتاحھاقبلالدمتصفیةمصلحةفمثالفیھا،یعملون
إلىمنھممجموعةبإرسالفقامتبھایعملواأنالمستشفىإدارةطرفمنااختیرو

الفئةحینفيالدم،تصفیةمصلحةفيالعملعلىتدربواأيبالبلیدةالجامعيالمستشفى
أفرادمنالمجموعةھذهأجابتذلكوعلىللتكوینتخضعلمبعدفیماالتحقتالتي

.للتكوینخضوعھمعدمعلىالعینة

منصنفكلإنو،الممرضینتكوینعلىتشرفالطبيالشبھمدرسةإن
التكوینمنمعینةمنیةمدةلھالممرضین
تنظمھالذياالمتحانفيالناجحینمنللتكوینیخضع: المؤھلالممرض

-التأھیلقائمةفيالناجحینمنوثانويةالثالثسنةحامليمنالطبيالشبھمدرسة
.سنتینالتكونمدة-المھنياالمتحان
أوالبكالوریاشھادةحامليمن: الدولةشھادةعلىالمتحصلالممرض
شھادةعلىللحاصلینبالنسبةسنواتثالثةالتكوینمدة،المھنيالفحصفيالناجحین
صدوربعداألخیرةاآلونةفيوالقدامىللمرضینبالنسبةسنتینو،البكالوریا
الشبھألسالكالمنتمینبالموظفینالخاصاألساسيالقانونالمتضمنالتنفیذيالمرسوم

العمومیةالصحةموظفيتكوینفيكاملةنسبةإضافةتقرر،العمومیةللصحةالطبي
.سنواتثالثةبدلسنواتأربعالتكوینمدةتصبحأيمتخصصةمعاھدةفيو

الجدیدالصنففيترقیتھمیتمالدولةشھادةعلىالحاصلینللمرضینبالنسبةو
الممرضینإخضاعیتمفلم،الواقعفيغائباكانماھوو،للتكوینأشھر9إضافةمع

إعطائھمودروسومحاضراتتوزیعتمبل،الدولةشھادةعلىالحاصلین
.الذاتيللملءاالمتحانات
جدیدةبدفعاتاألخیرةاآلونةفيالقطاعتدعم: التمریضفيالمساعدون

التمریضفيالمساعدینتكوینبرنامجبعثإعادةعلىالوصیةالوزارةبمبادرةوھذا
لمالواقعفيأنھإال،سنتینالتكوینمدةو،الثمانینیاتسنواتفيبھمعموالكانكما

.التكوینمنسنةیتجاوز
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ا- 21س 
.یبین إجابات المبحوثین حول تماشي لتكوین ومیدان العمل): 33(الجدول 
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العینةأفرادةأغلبینأب) 33(الجدولفيعلیھاالمتحصلاإلحصائیاتتبین
المقابلوفي55بنسبةعملھممیدانمعیتماشىتلقونھالذيالتكوینأنعلىجابواأ

33العملمیدانمعتكوینمنتلقونھماتماشيعدمعنوعبرتالعینة،أفرادمن
نإفسابقاشرناأوكمااإلجابة،عن12نسبةامتنعتحینوفيوھي نسبة عالیة ،

طبيالشبھتكوینلكونوذلكالعمل،میدانمعالتكوینبتماشيرأتھاال بأس بالنسبة
یتمالتطبیقيفالجانبالتطبیقي،والجانبالنظري،الجانبعلىبرامجھتقدیمفيیعتمد

فھيالثانیةالنسبةحینفيالمستشفیات،فيالعملعلىالمتربصبتأقلمالمستشفىفي
لمصلحةبالنسبةالشأنھوكمامتخصصتدریبإلىتحتاجمتخصصةمصالحعملت
.الدمتصفیة

بالمعارفالطالبتزویدھواألول،برنامجینعلىالطبيالشبھالتكوینیعتمد
بالجانبالطالبتزویدھوالثانيالبرنامجو،الطبوالتمریضمھنةحول،النظریة
طبيالشبھمدرسةفترسلالجانب،ھذاعلىكثیراتعتمدالتمریضمھنةكونالتطبیقي
التمریضيالعملمھاراتاكتسابأجلمنالعملمیدانإلىبالطلبة

یولىلمفإذا،القدامىالممرضینمساعدةعلىتربصھفيالطالبیعتمدو
التكویننھایةفيتجرىو،تعلمدونالمتربصیبقىالممرضینطرفمناالھتمام

قدو،التمریضمھنةممارسةعلىھمقدرتمدىعلىالطلبةفیھایفحصإمتحانات
والتمریضفيالمساعدینتأطیرفيشاركناأنناخصوصاوالعملمیدانفيالحظنا

تمو،التطبیقیةوالمعرفیةالناحیتینمنالفضیعالنقصالحظنااالمتحانإجتیازھمعند

یبین إجابات : 33رقمجدول
المبحوثین حول تماشي لتكوین 

.ومیدان العمل

یبین إجابات المبحوثین حول تماشي : 44رقمشكل
.لتكوین ومیدان العمل



الفصل الخامس                                           عرض وتحلیل ومناقشة نتائج الدراسة

226

ماورصید،ندومنأنفسھمالطلبةھؤالءسیجداألكیدو،بالمھنةلاللتحاققبولھم
تحویلعندینطبقنفسھالشيءو،المرضىمناالختباءأوالھروبإالعلیھم

تصفیةكمصلحةتخصصذاتأو،عالیةعملكثافةذاتمصالحإلىالجدیدالممرض
عندالمؤسساتقامتلذلكو،التكوینأثناءتلقاھاالتيالمعارفتكفيالحیث،الكلى

التحكممنیتمكنواحتىاألطباءوللممرضینتربصاتبإجراءالمصالحلھذهإفتتاحھا
والذيككلالمؤسسةأداءمستوىعلىینعكسأنشأنھمنھذاكل،المصلحةھذهفي

.الصحیةالخدماتمستوىإنخفاضفيسیساھم

22س 
.ھتمام المستشفى بالتكوین إیبین إجابات المبحوثین حول ): 34(الجدول 
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العاماالتجاهأن) 34(الجدولفيعلیھاالمتحصلاإلحصائیةالبیاناتتشیر
المستشفىاھتمامعدمعلىالعینةأفرادفیھأكد87الخانةفيموجودللمبحوثین

اھتمامعلىالعینةأفرادمن5.7عبرتمقابلالوفيللممرضینالتكوینيبالجانب
عندسابقارأیناكمارسكلةدوراتتلقتالتيالفئةوھيالتكویني،بالجانبالمستشفى

.الكلىتصفیةمصلحةافتتاح

یبین إجابات : 34رقمجدول
ھتمام المستشفى إالمبحوثین حول 

بالتكوین

ھتمام إیبین إجابات المبحوثین حول : 45قمرشكل
المستشفى بالتكوین
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ا- 22س
.ھتمامھم بالتكوین إیبین إجابات المبحوثین حول ): 35(الجدول 
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یؤكدونالبحثعینةأفرادمن91.9نسبةأنإلىالجدولھذامعطیاتتشیر
مھتمةغیرأنھا5.7نسبتھماترىالمقابلوفيبالتكوینالشخصيإھتمامھمعلى

.العینةأفرادمن2.4اإلجابةعنامتنعتمافيبالتكوین،
أداءتطویرو،البشریةالكوادرإعدادمصادرمنمھمامصدراالتكوینیعد

لتلبیةملموساعائدایحققإستثماريإنفاقفھو،اإلنتاجیةواإلنتاجزیادةو،العمل
و،يالتكنولوجالتقدمفيمھمةوسیلةو،االجتماعيواالقتصاديالنمواحتیاجات

فيالسریعللتطورملحةضرورةأصبححیثالحدیثالعصرفيأھمیةیزداد
أمامالفردیضعالذيالمتسارعالتطورمواكبةأجلمن،كافةالمھنوالمجاالت

عضوایكونحتىبھاالوفاءمنبدالمتنوعةأعباءوكثیرةمھاموجدیدةمسؤولیات
فيوجدناهمالكنو،بفعالیةالوظیفیةمھمھایؤديومجتمعھفيمنتجاوصالحا
بالمكتشفاتثريمیدانھوالصحةفمیدان،النظریةللحقیقةتمامامخالفبحثنامیدان

لمجدیدةأوبئةوأمراضوجودعناألخباریومیاتطلعناأنھكمالألمراضالعالمیة
وطبیبمنالصحیةالخدماتفمقدمولذلكو،الظھورعاودتأنھاأوقبلمننعرفھا

منالدولةوفرتھماھذاو،الدوريالتكوینإلىحاجةالعالمیةالفئاتأمسھمممرض
كلمنتضم،وشخصیاالمدیریرأسھاالتيوالمتواصلالتكوینلخلیةوضعھاخالل

بعدمالمفاجئةالنسبطالعتناقدو،إلیھاینتميالتيالمھنیةالفئةیمثلفردااألسالك
من أفاد العینة أن %87نسبةأشارتحیثالحیويالمیدانبھذاالمستشفىإدارةتماماھ

یبین إجابات : 35رقمجدول
ھتمامھم إالمبحوثین حول  

بالتكوین

یبین إجابات المبحوثین حول  : 46رقمشكل
ھتمامھم بالتكوینإ
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المستشفى ال تقوم بالدورات التكوینیة  ، بالرغم من أنھ من وظائف المستشفى التدریب 
والتعلیم ، و األمر الذي شدنا أكثر ھو االھتمام الذي أبداه الممرضون لمزاولة التكوین و 

أفراد العینة إلى أن إھتمامھم بالتكوین یعود إما من أجل تحسین قد تراوحت إجابات
.األداء أو لزیادة المعارف العلمیة ، أو للحصول على ترقیة 

یعد التكوین أحد المرتكزات األساسیة التي تقوم علیھا المنظمات ، و یشكل أحد 
.وظائفھا المداخل األساسیة التي توظفھا المنظمة كوسط لتحقیق أھدافھا و تأدیة 

فاإلنسان في أي منظمة یعد العامل األساسي و الحاسم الذي بواسطتھ تستطیع 
تلك المنظمة أن تضطلع بالدور الذي وجدت من أجلھ ، وتحقیق األھداف الموكلة إلیھا ، 
و بالتالي التمكن من القیام بواجباتھا و مسؤولیاتھا بكفایة و فعالیة ، و لجعل ھذا 

، و یتمتع على درجة من الكفایة لیتمكن من أداء مھامھ و العنصر البشري مؤھال
ّممارسة وظائفھ على نحو فعال ، یجب تكوینھ و خصوصا في منظمة مثل المنظمات 
الصحیة فالخطأ یعني ذھاب حیاة أو إحداث إعاقة أو نقل مرض خطیر ،و قد یعود 

% 5.7رأت نسبة الضرر على العامل نفسھ ، و في المنظمة التي أجرینا فیھا البحث 
من أفراد العینة أن المستشفى مھتم بالتكوین ، و لعلى أھم میزة تتمیز بھا المنظمة كما 

اشرنا سابقا توفرھا على خلیة للتكوین المتواصل ، و حتى أنھا تتوفر على المكونین  
فاألطباء العامون و األخصائیون لھم الزاد المعرفي یؤھلھم إلجراء دورات تكوینیة 

ضین في مكان العمل ، إذ یتمیز ھذا النوع من التكوین أي التكوین في مكان العمل للممر
، بأنھ یربط المتكون نفسیا و مادیا بمحیط العمل، و یوفر لھ فرصة نقل التعلم الفعلي من 
خالل أدائھ للعمل ،فباستطاعة المكون أن یقیم بامتیاز مقدار ما حققھ المتكون من تقدم 

ھ من جھد ، و عمل تكویني یسمح لھ بتحقیق مقدار اإلنتاج الفعلي عملي و ما بقي علی
المطلوب منھ و المخطط لھ سابقا ،كما أن ھذه الطریقة التكوینیة تمتاز بأنھا قلیلة التكلفة 
، و كونھا ال تحتاج إلى مراكز تكوین مستقلة ، و ال إلى توظیف مكونین ، أما المیزة 

فیز األفراد على أداء أعمالھم ، خاصة أن مصلحة األخیرة فتتعلق بالدافعیة إلى تح
األفراد تقضي أن یتعلموا مھارات جدید تمكنھم من السیطرة على مشاكل العمل ، و قد 
تساعدھم على التقدم و الرقي إذا تابعوا المسارات الوظیفیة التي اختاروھا و أثبتوا 

.تكوینا و براعة فیھا 
ائي عند تخرج الممرضین واألطباء والمالحظ في میدان العمل اإلستشف

وغالباالمؤسسةداخلوحصولھم على مناصب الشغل فإنھم یلتحقون باألماكن الشاغرة 
كثافةإلىیعودماكثیراوھذامنھاالعمالھروبنتیجةالمناصبھذهشغوریكون
،المرضىمعالمباشرلتعاملھاوأحیاناشدیدةرقابةوجودأو،وصعوبتھفیھالعمل
،االستعجاالتمصلحةفيالحالھوكماالمرضىمرافقيمعالتصادمفیھایكون
تنقصھالحالبطبیعةوھوالمداومةفيمباشرةیعینبمنصبھالجدیدالعاملإلتحاقوعند

تأقلمھصعوبةإلىإضافةالمداومةفيللعملالكافیةوالمھاراتالالزمةالخبرة
الساعاتبدوامسنةلمدةیعملأنالمفروضمنووھ،الجدیدالوضعمعوالتعامل

التعلمعملیةفيیساعدهمنوجودإلىإضافة،الخبرةواكتسابالتأقلملیتمالعادیة
منكثیروفيأنھإالالمیدانھذافيتكویناتلقىقدالعاملھذاأنباإلشارةوالجدیر
العنایةتلقىعدمأوكبیرةدةفائذوأوكافیایكنلمبھقامالذيالتربصأناألحیان
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فيجراحقامحیثقسنطینةفيحدثماالمثالسبیلفعلىالمسؤولیةلتحملالكافیة
منحرمھموقدبفرنسابعدفیماعولجواوالذیناألطفالمنمجموعةبإعاقةختانحملة
فيباآلالفواألمثلةالجراحخبرةنقصإلىیعودوالسبب،الحیاةمدىالزواجنعمة
.المجالھذا

مدةبزیادةتطالبالتمریضمجالفياإلختصاصاتمنالكثیرالیوموأن
أيالتكوینفيسنتینبزیادةیطالبونوالقابالتوالتخذیراإلنعاشصنففمثالالتكوین

.سنوات5إلىتصلالتكوینمدة
بإخراجھ و تجدر اإلشارة ھنا إلى أن التدریب الرسمي ال یؤدي إلى ترقیة العامل 

.من جماعتھ إلى جماعة أخرى ، فالممرض ال یمكن أن یصبح طبیبا 

ب- 22س
.یبین إجابات المبحوثین حول  أسباب اھتمامھم بالتكوین ): 36(الجدول 
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تحسین األداء من اجل الترقیة العمل ھو میدان
للتطبیق

الممتنعون عن
اإلجابة

النسب
تكرار

العینة
اإلجابات

النسبتكرار

زیادة الجانب 

المعرفي
2016.3%

%4435.8تحسین األداء

من اجل 

ةالترقی
054.1%

العمل ھو 

میدان للتطبیق
21.6%

الممتنعون عن 

اإلجابة
5242.3%

%123100المجموع

قدالعینةأفرادمن57.5نسبةأنإلىتشیراإلحصائیةالجدولھذامعطیات
العینةأفرادمن42.3مقابلفيالتكوینيبالجانباھتمامھمأسبابعنأجابوا

یبین إجابات : 36رقمجدول
المبحوثین حول  أسباب اھتمامھم 

نبالتكوی

یبین إجابات المبحوثین حول  أسباب : 47رقمشكل
اھتمامھم بالتكوین
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بالجانباھتمامھاأسبابأنعلىالعینةأفرادمن36وعبرتاإلجابة،عنامتنعت
لزیادةھياالھتمامأسبابأنالعینةمن16.3ورأتاألداء،لتحسینھوالتكویني
منللتكویناھتمامھافأرجعتالعینةأفرادمن4.1نسبتةماأما،المعرفيالجانب

كونتكوینإلىیحتاجونالأنھم1.6نسبتھماترىاألخیروفيالترقیة،أجل
.التكوینبتعویضكفیلھونفسھالمیدان

23س 
.یبین إجابات المبحوثین حول عالقتھم باإلدارة ): 37(الجدول 
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%2621.1جیدة

%6250.4حسنة

%3427.9سیئة

الممتنعون عن 

اإلجابة
10.8%

%123100المجموع

العینةألفرادالعاماالتجاهأن) 37(الجدولفيالواردةاإلحصائیةالبیاناتتشیر
أنعلىالعینةأفرادمن50.4نسبتھماعبر،99.2بنسبةالسؤالعنأجابقد

أنعلىالعینةأفرادمن27.9نسبةوعبرتحسنة،اإلدارةوبینبینھمالعالقة
وفيباإلدارة،جیدةعالقةلھاالعینةمن21.1حینفيئة،سیباإلدارةعالقتھم
.اإلجابةعنالعینةمن0.8امتنعتاألخیر

یبین إجابات :37رقمجدول
المبحوثین حول عالقتھم باإلدارة

یبین إجابات المبحوثین حول عالقتھم : 48رقمشكل
باإلدارة
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24س
.یبین إجابات المبحوثین حول عالقتھم باألطباء ): 38(الجدول 
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%6754.5جیدة

%4939.8حسنة

%64.9سیئة

لممتنعون ا

عن اإلجابة
10.8%

%123100المجموع

العینةألفرادالعاماالتجاهأن) 38(الجدولفيالواردةاإلحصائیةالبیاناتتشیر
أنعلىالعینةأفرادمن54.5فیھاعبر99.2بنسبةالسؤالعنأجابقد

عالقتھمأنلىعالعینةأفرادمن39.8نسبةوعبرتاألطباء،معجیدةعالقتھم
معسیئةعالقتھاأنعلىالعینةأفرادمن4.9أجابتحینفياألطباء،معحسنة

.0.8اإلجابةعنالعینةمنفردامتنعاآلخروفياألطباء
المتبادلاالحترامعلىوالطبیبوالممرضةالممرضبینالعالقةتقومأنیجب

العالجبإعطاءالطبیبأوامرتنفیذعنمسئولفالتمریضالمریض،لمصلحةوالزمالة
أوالممرضعلىیجبكماالمعالجة،فيالطبیبخطةوتنفیذومقداره،وكیفیتھ

للطبیبینقلواأنوعلیھمالمرضىزیارةأثناءالطبیببجانبتكونأنالممرضة
أثناءالطبیببجانبالممرضیكونأنویجبتحسنھومدىللعالجالمریضاستجابة
.المریضإسعافوالجراحة

یبین إجابات : 38رقمجدول
حول عالقتھم باألطباءالمبحوثین

یبین إجابات المبحوثین حول عالقتھم : 49رقمشكل
باألطباء
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25س
.یبین إجابات المبحوثین حول عالقتھم بعضھم البعض ): 39(الجدول 
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%9073.2جیدة

%3226حسنة

%10.8سیئة

الممتنعون 

عن اإلجابة
10.8%

%123100المجموع

ألفرادالعاماإلتجاهأن) 39(الجدوليفالموجودةاإلحصائیةالبیاناتتشیر
من73.2نسبةعبرتالسؤال،عنأجابتقد99.2بوالمقدرةالبحثعینة
من26والبعض،بعضھمالممرضینبینجیدةالعالقةأنعلىالبحثعینة

نسبةعبرتوأخیراالممرضین،الزمالءمعحسنةالعالقةأنعلىأجابواالمبحوثین
0.8الزمالءمعسیئةالعالقةأنعلى .

إن البناء اإلجتماعي للمستشفى یمثل نسقا من العالقات التي تربطھا أخالقیات 
مھنة الطب و التمریض و غیرھا ، و كذلك التخصص المھني العلمي الدقیق في شكل 
تراتیبي محدد ومعتبر ومرتبط بأدوار یلتزم بھا كل المتعاملین داخل المرفق الصحي 

) األطباء والممرضین واإلداریین( ھرت الدراسات أن أعضاء الجماعات الثالثة وقد أظ
( 4یتفاعلون بصورة أفضل مع جماعاتھم أكثر من تفاعلھم مع المجموعتین األخیرتین

) .وھذا ما الحظناه خالل قراءتنا للجداول
فجماعة الممرضین كما رأینا في الفصل النظري ھي جماعة عمل بمعنى أنھا 

ة إجتماعیة یقوم بینھم تفاعل متبادل ولھم معاییر واحدة ویتعرضون لضغوط جماع

.116ص،سابقمرجعالسید،طارق-4

یبین إجابات : 39رقمجدول
المبحوثین حول عالقتھم بعضھم 

البعض

یبین إجابات المبحوثین حول عالقتھم : 50رقمشكل
بعضھم البعض
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واحدة، ولھم أھداف وحاجات واھتمامات واحدة كل ھذا من شانھ أن یربط بعضھم 
.بالبعض والنتائج المحصل علیھا تثبت صحة ذلك 

: تشیر المفاھیم 
.لیھا ھو ما یقوم بھ أعضاء الجماعة باعتبارھم منتمین إ: النشاط -
.العالقة التي تنشا بین أعضاء الجماعة : التفاعل -
مجموعة المشاعر الداخلیة عقلیة أم غیر عقلیة لتكون لدى كل : العواطف -

.عضو في الجماعة 
مجموعة القوانین أو السلوك الذي تتبناه الجماعة واللفت للنظر في : المعاییر -

ونت مجموعات ضاغطة لحمایة مصالحھا دراستنا ھذه أن ھذه الجماعة االجتماعیة ك
وبسط سلطتھا على المستشفى وھذا من خالل تكوین نقابات فاعلیة، كنقابة االتحاد العام 
للعمال الجزائریین ونقابة الشبھ طبیین ومن خاللھا تمكنوا من الظفر بلجنة الخدمات 

وأصبح یتعامل االجتماعیة، بالتالي أصبحت لھذه الجماعة الكلمة األولى في المستشفى 
مع الممرضین داخل المستشفى محل الدراسة كجماعات ولیس كأفراد لھم نفوذ في 

.التنظیم الصحي
ولذلك نالحظ أن عالقة األطباء ھي عالقة حسنة مع الممرضین حیث یخفف من 
حدة المشاكل التي تنتج عن الخصائص البنائیة، العامل الذي یؤدي إلى ظھور بناء غیر 

اتصال غیر رسمیة وقد یتم تجنب الصراع الذي قد یطرأ على بعض رسمي، وانساق 
القضایا التي تھم الجماعات بفضل العالقات الوثیقة، ویمكن أن نستخلص من ھذا أن كل 
صراع ینجم في ظل بعض الظروف التي تمثل بعض المواقف في الجماعات المختلفة 

تمیز البناء االجتماعي یمكن حلھ عن طریق التفاوض بمعنى أن ھناك خصائص معینة 
للمستشفى، وھذه الخصائص یمكن حل الصراعات عن طریق التفاوض أو المساومة، 
وعلى سبیل المثال فان الھدف التنظیمي المتمثل في توفیر الرعایة الطبیة للمرضى ال 
یمكن أن یشمل كل الحاالت الفردیة، وھكذا فانھ یفتح الطریق إما تفاوض كل الجماعات 

ق بالسیاسة والحقوق والواجبات وقد أشرنا في الفصل النظري إزدواجیة فیما یتعل
السلطة اإلداریة وسلطة األطباء، فقد تظھر سلطة األطباء ولكن األمر لیس دائما كذلك 
وذلك الن األطباء كثیرا ما یختلفون في أرائھم بشان التشخیص والعالج، أي ھناك نوع 

.یقة واضحة عند اتخاذ القرار من عدم الیقین الطبي یظھر أحیانا بطر
ویصدق ھذا القول على السلطة لدى اإلداریین، وبالتالي فان العالقات بین 

وھذا لتوازن السلطة بین الفئات الثالثة واللجوء إلى التفاوض . الجماعات الثالثة حسنة
.والمساومة في حل الصراعات 

تماعي للمستشفى في عملیة ومن خالل ما تقدم فإننا نستنتج مدى أھمیة البناء االج
.أداء المستشفى لوظائفھ 
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26س 
.یبین إجابات المبحوثین حول طابع العمل في المصالح االستشفائیة): 40(الجدول 
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7561%

%4839الطابع الفردي

%123100المجموع

فيموجودللمجیبینالعاماإلتجاهبأن) 40(للجدولاإلحصائیةناتالبیاتشیر
فیھایعملونالتيالمصلحةفيالعملطابعأنأكدواالعینةأفرادمن61الخانة

فيللعملالممیزالطابعأنعلىعبرتالعینةأفرادمن39المقابلوفيجماعي
.فرديھوفیھایعملونالتيالمصالح

،اإلداریةالخدماتوالطبیةالمھامبینالعملبتقسیمالمستشفىفيالعملیتمیز
فيتعملأنیفترضخاصةبوظیفةحدىعلىالمستشفىأقساممنقسمكلیقومو

فیھاتقسممھاممجموعةیوجدالواحدالقسمفي،والمنظمةأھدافإبرازعلىمجموعھا
التمریضیةاألعمالمنسقیوجدالتمریضخدماتففي،العملالنجازالعمالبین

،الممرضینمنرئیسلھایوجدمصلحةكلفيو،مصلحةمنأكثرعلىیشرف
،األطباءتعلیماتإنجازمھامعلیھمتقسمالممرضینمنمجموعةعلىیشرفبدوره

یقومآخرواإلشعاعیةوالبیولوجیةالتحالیلبإجراءیقومفھذا،دورهیعرفواحدفكل
لذلكوجماعیاالعملیكونأنتفرضالعملفطبیعة،الخ... للمریضالدواءبإعطاء

.یكونأنیجببمامقارنةضئیلةنسبةھي%  61نسبة

یبین إجابات : 40رقمجدول
ل المبحوثین حول طابع العم

في المصالح االستشفائیة

یبین إجابات المبحوثین حول : 51رقمشكل
طابع العمل في المصالح االستشفائیة
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27س
.یبین إجابات المبحوثین حول وسائل االتصال التي تستعملھا اإلدارة): 41(الجدول 
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والشفاھة
2217.9%

%123100المجموع

أغلبیةأنعلى) 41(الجدولفيعلیھاالمتحصلاإلحصائیةالمعطیاتتوضح
وفيكتابي،ھواإلدارةاستعملتھالذياإلتصالنوعبأنأجابوا66.7العینةأفراد

وأخیرا17.9بنسبةوالكتابيالشفاھياالتصالمنالنوعیناإلدارةتستعملالمقابل
الشفاھياالتصالتستعملاإلدارةبانالعینةمن15.4نسبتھماعبرت

اإلتصال ھو وسیلة وعملیة یتم بموجبھا إنتقال المعلومات واآلراء والمشاعر 
.واالتجاھات وتبادلھا بین أفراد الجماعة وینشأ من خاللھ التعاون والتكامل 

سوء التفاھم بین اإلدارة والعمال واقعة حاصلة كشائعة فإذا لھؤالء یتخذون من ف
اإلدارة موقفا عدائیا دون تفطن إلى ھذا العداء ا والى أسبابھ، ولكي تكون العالقات 
اإلنسانیة في المنظمة عالقات منسجمة یجب أن تعمل اإلدارة والعمال على أن یفھم كل 

، ولتحقیق ھذا التفاھم یجب أن یقوم نظام االتصال بینھما فریق وجھة نظر الفریق اآلخر
.

وبھذا یصبح االتصال موضوعا ذا أھمیة تھتم بھ اإلدارات عموما واإلدارات 
الصحیة بالخصوص، فبدون اتصال یحدث ھناك خلل في التعامل بین المشرف 

في والمسئول مع مرؤوسیھ، والمرؤوسین مع رؤسائھم، وھذا بدوره یؤدي إلى نقص 
.الكفاءة اإلنتاجیة 

من % 90-% 75وأشارت الكثیر من الدراسات بأن االتصال یستغرق ما بین 
. ساعات العمل الیومیة، لذلك یعتبر بمثابة الدم المتدفق عبر الشرایین الحیاتیة للمؤسسة

یبین إجابات : 41رقمجدول
المبحوثین حول وسائل 

االتصال التي تستعملھا اإلدارة

یبین إجابات المبحوثین حول : 52رقمشكل
وسائل االتصال التي تستعملھا اإلدارة
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ومن خالل ما سبق نستشف أن اإلتصال ھو أحد المواضیع الھامة والضروریة في 
شر في جسم الوظیفة اإلداریة كلھا وال یوجد عمل یتم عن طریق التنظیم، فھو ینت

: 5التعاون مع اآلخرین، إال وكان اإلتصال عامال حاسما فیھ، فھو یھدف
اإلتصاالت وسیلة ھادفة في ضمان التفاعل والتبادل المشترك لألنشطة –1

.المختلفة للمنظمة 
ونفسیة داخل المنظمة إذا اإلتصاالت عبارة عن نشاطات إداریة وإجتماعیة–2

أنھا تساھم في نقل وتحویل المفاھیم واآلراء عبر القنوات الرسمیة مستھدفة خلق 
.التماسك بین وحدات ومكونات البناء التنظیمي للمنظمة وتحقیق أھدافھا 

تعتبر اإلتصاالت بین األفراد والعاملین وسیلة ضروریة في توجیھ وتغییر –3
.الفردي والجماعي السلوك على الصعیدین

.تعتبر وسیلة أساسیة إلنجاز األعمال والمھام –4
من خاللھا یطلع المدیر على أنشطة مرؤوسیھ، كما یستطیع التعرف على –5

مدى تقبلھم ألرائھ وأفكاره، فھو یمثل وسیلة رقابیة وإرشادیة لنشاطات الرئیس في 
.مجال توجیھ المرؤوسین 

داخلیة تعكس في معظم الحاالت الثقافة المؤسسیة كما أن اإلتصاالت ال–6
.لإلدارة 

وھناك ثالثة أسالیب لنقل المعلومات واألفكار بین فئات المنظمة، غیر أن إختیار 
أي أسلوب یتوقف على الظروف المتاحة بالمنظمة، وعلى نمط التعامل السائد واستعمال 

.ة یكون أنجع في المنظم) الكتابي و الشفاھي(األسلوبین 

ویتم ھذا األسلوب عن طریق الكلمة المكتوبة : أسلوب االتصال الكتابي -
ویستعمل في المنظمات المعقدة وكبیرة الحجم، ولإلتصال الكتابي عدة طرق تسھل 
مھمتھ، منھا التقاریر، المذكرات والمنشورات ، والخطابات الرسمیة، والمجالت 

.وصحائف األخبار التي تصدرھا المنظمة 
یعتبر من أقدم وأكثر األسالیب شیوعا وأفضلھا : وب االتصال الشفھي أسل

إستخداما، وذلك لما یوفره من الوقت والسماح باإلتصال الشخصي أي اإلتصال وجھا 
.لوجھ، حیث یشجع تبادل األسئلة واألجوبة وبالتالي تبادل اآلراء واألفكار 

اإلتصال المستعمل غیر وھذا ما توضحھ النتائج التي تحصلنا علیھا أن نظام 
متوازن إذ نالحظ الغلو في إستعمال االتصال الكتابي، في حین طبیعة العمل اإلستشفائي 
تعطي أھمیة بالغة لالتصال الشفھي، أثناء زیارة المرضى وتفقد المصالح تتم عملیة 
االتصال وتبادل اآلراء واألفكار وھذا ما الحظناه أثناء زیارتنا للمصالح و حتى أننا

. سألنا عن زیارات المسئولین اإلداریین فكان الرد بالسلب 

.118ص،2002والتوزیع،للنشرالصفاءدار: عمان،1ط،التنظیميالسلوكمحمود،كاظمخضیر-5
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28س
.یبین إجابات المبحوثین حول الوسائل التي یستخدمھا لتبلیغ تظلماتھ): 42(الجدول 
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المناقشة مع المسؤول أثناء االجتماعات استعمال الوساطة الممتنعون عن اإلجابة

النسب
تكرار

العینة
اإلجابات

النسبتكرار

المناقشة مع 

المسؤول
9678%

أثناء 

االجتماعات
75.7%

استعمال 

اطةالوس
1814.6%

الممتنعون عن 

اإلجابة
21.6%

%123100المجموع

العینةألفرادالعاماإلتجاهبأنعلیھاالمتحصلاإلحصائیةالمعطیاتتشیر
98.478نسبةمنھمالسؤالعنأجبقدفإنھاتظلمتبلیغتریدعندماأنھاأشارت
الوساطةبإستعمالتقومأنھالعینةاأفرادمن14.6نسبةوأنالمسئوللمناقشةتقوم
5.7أماالمسئولمنلھمحقوقإسترجاعأوشكاويیقدموالكيزمالءأونقابةأما

تعبرلم1.6نسبةاألخیروفياإلجتماعات،أثناءوتظلماتھمشكاویھمیقدمونفإنھم
.وشكاویھاتظلماتھاتقدیمكیفیةعن

یبین إجابات : 42رقمجدول
المبحوثین حول الوسائل التي 

.یستخدمھا لتبلیغ تظلماتھ

مبحوثین حول یبین إجابات ال: 53رقمشكل
.الوسائل التي یستخدمھا لتبلیغ تظلماتھ
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29س
ات المبحوثین حول السماح لھم في المشاركة في اتخاذ یبین إجاب): 43(الجدول 
.القرار 
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%4435.7نعم

%7964.3ال

%123100المجموع

المسئولأن64.3الدراسةلعینةالعاماإلتجاهأناإلحصائیةالمعطیاتتؤكد
یقومالمسئولبأنأقرت35.7المقابلفيالقرارإتخاذفيبمشاركتھمیقومال

.القرارإتخاذفيبمشاركتھم
داةأمجردولیسنشطافاعالمنظمةأيفيالعاملیصبحنأالمشاركةتعني

منیستفیدوال،نتائجھاویجھل،طبیعتھایعرفالوسیروراتلعملیاتیخضع
تلتقينأالمعنىبھذاالمشاركةتضيوتق،معنویةوأمادیةتحققھاالتياالمتیازات

ینفيالذلكنأالإ،بھایعملونالتيالمؤسسةبأھدافجزئیاولو،العاملینھدافأ
لكن،التناقضحدلىإیصلربماالطرفینھدافأبینوتباینخالفوجودبالطبع

وضتفاخاللمناالختالفاتتلكتقلیصعلىالعملمكانیةإبالضبطتعنيالمشاركة
مؤسساتیاطابعایكتسيمامنھامتعددةوصیغاشكاالأیأخذالطرفینبینودائممستمر
مفھومwelkerویلكرویحددالرسمیةغیرالعفویةطبیعتھعلىیبقىماومنھا

فيیوجدونالذینالئكوأیساھمعندماالتسییرفيالعمالمشاركةتبرز"المشاركة
العمالیصبحأنذلكویعني" التسییرووظائفالسلطةفيللمؤسسةالھرميالسلمأسفل
یمكنوبذلكغیرھمدونالمسیرینعلىحكراكانتالتيالقراراتخاذعملیةفيطرفا
،المؤسسةداخلالقوةبناءفيتغیرحداثأتتضمنالتسییرفيالمشاركةبأنالقول

النفسيالجویمكنھالمدیرعن"بقولھالمشاركةمفھومdavid emeryویوضح
منمستوىعلىألتحقیقجھودھمأقصىبذلعلىالعاملینیحفزالذيالمالئموالموقف

یبین إجابات : 43رقمجدول
المبحوثین حول السماح لھم 

في المشاركة في اتخاذ 
.القرار 

.

یبین إجابات المبحوثین حول : 54رقمشكل
.السماح لھم في المشاركة في اتخاذ القرار 
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منالتنظیمومصالحجھةمنالعاملینورغباتمصالحبینالتوفیقیمكنھكما،اإلنتاج
التحقیقھمكانیةأوإنالمرؤوسینبھیقومالذيالدورتوسیعخاللمنأخرىجھة
والتوصیاتباآلراءاإلداريالرئیسخذأفيتتمثلالتيالمشاركةطریقعنالإتتأتى

تخاذإلھتیسروالتي،المرؤوسینیبدیھاالتي) والجماعیةةالفردی(واالقتراحات
6تنفیذهحسنذاتھالوقتفيلھوتضمنائبةالصالقرارات

ینیاتالستبدایةفيظھرتتجریبیةحركةالقرارتخاذإفيالمشاركةومفھوم
نسبیةباستقاللیةاالعترافحولكلھاتدورولكنھا،متعددةأشكالفيوتجسدت
النوعیةحلقات( المؤسسةھدافأتحقیقفياالستقاللیةتلكستغاللإومحاولةلإلجراء

المشاركةلىإالمسیرونینظرھكذا...) المشتركالتفكیرمجموعات،التقدمحلقات،
:الوقتذاتفيومتكاملینمتمیزیننطابعیتكتسيباعتبارھا
علىأولإلنساناالعتباربإعادةاالشغالیسطرحیث: humanisteإنسانيـأ

یعتبرفوردي–تایلوريتسییرنموذجسیطرةظلفيبذلكالقیامحاولةماالقل
المبادرةلىإوحاجتھ،وابداعاتھ،ومشاعره،قدراتھمتجاھالعضویةآلةاالنسان

.الخ...لمسؤولیةللھحماوت
ھيلیھاإیستندالتيالفرضیةألن:Productivste  االنتاجيالطابعـب

الشروطتوفریجبلذلكاالنسانذكاءھوالقادمةالسنواتفيلإلنتاجیةمصدرعظمأ
مبادراتمنالناسذكاءعلیھیتوفرلمااالستعماللتحقیقالمالئمةوالظروف

،المحیطمستجداتمعوالتكیف،السلوكوتغییر،االداءتحسینفيتساھمبداعاتإو
جدیدمحیطفيللمؤسساتالتنافسیةالقوةیرفعمماالقراراتتخاذإفيالفعالیةوتحقیق
علىالعملإن،المقدمةالخدمةأوالمنتوجوكلفةنوعیةتخصتعدملتحدیاتیفرض

: 7یحققأنھشأنمنالقرارإتخاذفيالعمالمشاركة
.مستقبلھمدیدوتحاتجاھاتھممساراتمعرفةلللعاملینفرصةعطاءإ-1
نظامقامةإثمومنالنتائجساسأعلىالمبنيالموظفینداءأتقییمتباعإ-2

.النتائجلتلكوفقاالعقابوأالثواب
.للموظفینكثرأتنمیةتوفیر-3
.السلطةمنمزیداومنحھملمسؤولیةالتحملالموظفینلدىاالستعدادتھیئة-4
.الموظفینلدىالذاتياالنضباطتعزیز-5
.الواقعمنقریبتخطیطیجادإ-6
.رشداكثرأقدراتلىإالوصول-7
.بالنفسزاواالعتزبالثقةالشعوروتنمیةالعاملینلدىالرضاروحضفاءإ-8
.العاملیننتاجیةإورفعأكثردافعیةإیجاد-9

ص4 ، 2001، جریر :مكتبة الریاض ، ط1 ،( جریر مكتبة ( ترجمة األداء إدارة ، أي أندري شوارتر -6

الریاض،األمنیةللعلومنایفأكادیمیة،ماجستیررسالة. "الوظیفيباألداءوعالقتھاإلدارياإلبداع" ،حسینعليحاتمرضا- 7
42،ص2003،
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30س
.یبین إجابات المبحوثین حول التعزیز السلبي القرار): 44(الجدول 
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%4536.6نعم

%7863.4ال

%123100المجموع

العاماإلتجاهأن) 44(الجدولفيعلیھاالمتحصلاإلحصائیةالبیاناتتشیر
یتغیبمنكلأنأفادت63.4بنسبةالعینةمنمفردة48وعددھم" ال"بللمجیبین

فيیتھاونمنكلبأنعبرت36.6المقابلوفيیعاقب،الفانھالعملفيیخطئأو
.یعاقبالعمل

و،العملفيمسئوالالفردسلوكجعلفيالتأدیبمناألساسيالھدفیتمثل
تطبقأنیجبو،اإلجراءاتأوالقواعدإحدىتخالفعندماالتأدیبإلىالحاجةتزداد

ثالثةعلىنعتمدھناو،مفاضلةأواستثناءدونالجمیععلىالتأدیبیةاإلجراءات
:8أساسیةمكونات

ببعضتتعلقالقواعدھذهو: اإلجراءاتوالقواعدمنواضحةمجموعة-1
:القواعدتلكأمثلةمنوالعملأثناءالكحولتناولأو،الجنسيالتحرشمثلالقضایا
سلیمبشكلعملھأداءفردكلفعلى،المقبولغیرالمنخفضاألداءمستوى–أ

.الموضوعةللمعاییروفقاوبكفاءةو
.للعملالرسميالزيإرتداء–ب
.الكحولتناولأواصطحابممنوع–ج
.للمریضالمساعدةتقدیممع،مفاضلةأوتمییزدونالمرضىمعالتعامل–د

.الخ... المصلحةرئیسوالمصلحةطبیببتعلیماتااللتزام-ھـ
إعالمفياإلجراءات،والقوانینوضعمناألساسالھدفیتمثلوھذا
،المقبولسلوكعلیھیكونأنینبغيالوینبغيبمابالعملالتحاقھمبدایةفيالموظفین

.363ص،2007،للنشرالمریخدار،الریاض،) المتعالعبدأحمدسیدمحمد(،البشریةالمواردإدارة،دیسلرجاري-8

یبین : 44رقمجدول
إجابات المبحوثین حول 

.التعزیز السلبي القرار
.

یبین إجابات المبحوثین حول : 55رقمشكل
.التعزیز السلبي القرار
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و،مكتوبةبصیغةواإلجراءاتوالقواعدبتلكاألفرادجمیعیعلنأنیجبلذلكو
للموظفتقدمالتيالمبدئیةالتھیئةبرامجخاللذلكیتمماعادة

منتبدأحیثبالتدرجالعقوباتتلكتتسمأنیجب: للعقوباتنظاموجود-2
عادةوھذا،العملعنبالفصلالتھدیدثم،الكتابيالتحذیرثمالشفھيالتحذیرمجرد

ھذااتخاذقبلالفردعلىمرةمنأكثرالتنبیھیتملكنومرةأولنمالفصلیتمال
.القرار

.التأدیبنظامعدالةنضمنحتى: الفردأمامللتظلمفرصةوجود-3
إلىتفتقداألغلبیةنسبةھيو% 63.4نسبةأندراستنافيالحظناهماھذاو
الضعفاءعلىیطبقالعقوباتنظامأنلناأشارمنالعینةأفرادمن،والسلبيالتعزیز

ذلكنجدو،العملفيبالصرامةیتصفونرؤساءبھامصالحھناكأنناظالح،كما
.اإلنعاشكمصلحةالحساسةالمصالحفيخصوصا

31س
.یبین إجابات المبحوثین حول تشجیع المجتھدین): 45(الجدول 

18

105

14,60%

85,40%

0
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100

120

نعم ال

النسب
تكرار

العینة
اإلجابات

النسبتكرار

%1814.6عمن

%10585.4ال

%123100المجموع

الجدولفيعلیھاالمتحصلاإلحصائیةالنتائجوفقالعینةمفرداتأغلبیةأكدت
المقابلفيالعمل،فيالمتمیزینبتشجیعیقومالالمسئولبأن85.4بنسبة) 45(

.المتمیزینتشجیعیتمبأنھ14.6نسبتھماعبرت
الممرضینبانجإزاتتمامامھتمینغیرالمسئولینبأنالنتائجھذهمنیالحظ

المتمیزینالعاملینعلىوالثناءبالمدحوربماالكثیر،الشيءیتطلبالقدالتشجیعفأمر
یعاقب،الیتھاونمنحتىانھ) 44(الجدولفيالمقابلفيحظناالوقدبالغرض،یفي

بینالالمباالةداءویستفحلالجمیعإلىثاإلكتراوعدمالتھاونعدوىتنتقلوھكذا

یبین إجابات : 45رقملجدو
المبحوثین حول تشجیع 

.المجتھدین
.

یبین إجابات المبحوثین حول : 56رقمشكل
.تشجیع المجتھدین
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یعملمنفیھایراعىفال" العبة"أنھاعلىالعینةأفرادمنالكثیرعبروقدالجمیع،
مستوىعلىسلباتنعكسولكنھابسیطةالبعضیراھاقداألمورھذهكلیعمل،الومن
المنظماتفيضرورةمنأكثرأصبحواالیجابيالسلبيفالتعزیزالخدمات،أداء

.             الصحیةالمنظماتفيوبالخصوص

32س
.عالقة الحوافز المادیة بجودة الخدمة الصحیة)  : 46(الجدول رقم

100

23

81,30%

18,70%

0
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100

120

نعم ال

النسب
تكرار

العینة
اإلجابات

النسبتكرار

100نعم
81.3

%

23ال
18.7

%

%123100المجموع

% 81.3تجاه العام موجود في الخانة تشیر المؤشرات اإلحصائیة  أعاله بأن اال
من أفراد عینة البحث تري أنھ توجد عالقة قویة بین المحفزات المادیة وجودة الخدمة 

انھ ال توجد عالقة بینھما% 18.7،في المقابل ترى نسبة 

عالقة : 46رقمجدول
الحوافز المادیة بجودة 

.الخدمة الصحیة

عالقة الحوافز المادیة : 57رقمشكل
.بجودة الخدمة الصحیة
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.یوضح عالقة الحوافز المعنویة بجودة الخدمة الصحیة: ) 47(الجدول رقم

90

33

73,10%

26,90%
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نعم ال

النسب
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العینة
اإلجابات

النسبتكرار

%9073.1نعم

%3326.9ال

%123100المجموع

% 73.1تشیر المؤشرات اإلحصائیة  أعاله بأن اإلتجاه العام موجود في الخانة
،فزات المعنویة وجودة الخدمةمن أفراد عینة البحث تري أنھ توجد عالقة قویة بین المح

.انھ ال توجد عالقة بینھما% 26.9في المقابل ترى نسبة 

یوضح عالقة : 47رقمجدول
الحوافز المعنویة بجودة 

الخدمة الصحیة

یوضح عالقة الحوافز : 58رقمشكل
المعنویة بجودة الخدمة الصحیة
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.یوضح مؤشرات الجودة من وجھة نظر الممرضین): 48(الجدول 

42

77

3 1

0,80%

62,60%

34,10%

2,40%

0
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90

رضا المریض االستقبال حسب اإلشراف بدون إجابة

النسب
تكرار

العینة
اإلجابات

النسبتكرار

%4234.1رضا المریض

%7762.6االستقبال

%32.4حسب اإلشراف

%10.8بدون إجابة

%123100المجموع

تجاه العام ن اإلأشیر المعطیات اإلحصائیة  المتحصل علیھا في الجدول أعاله  بت
.یرون بان مؤشرات الجودة ھي االستقبال الجید% 62.6للمبحوثین یوجد في الخانة 

بان مؤشرات الجودة تتمثل في مدى رضا % 34.1في حین ترى نسبة 
.المریض

مؤشرات الجودة تتوقف أنعینة البحثأفرادمن % 2.4ترى نسبة األخیروفي 
.على المشرفین

یوضح : 48رقمجدول
مؤشرات الجودة من وجھة 

نظر الممرضین

یوضح مؤشرات الجودة : 59رقمشكل
ظر الممرضینمن وجھة ن
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.لتحقیق جودة الخدمات الصحیة یوضح مقترحات الممرضین): 49(الجدول 

55

33 34

1

44,70%

26,80%

27,60%

0,80%
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المحفزات التسییر اإلداري الجید التكوین الدوري بدون إجابة

النسب
تكرار

العینة
اإلجابات

النسبتكرار

55المحفزات
44.7

%

التسییر 

اإلداري الجید
33

26.8

%

التكوین 

الدوري
34

27.6

%

%10.8بدون إجابة

%123100المجموع

تجاه العام ن اإلأتشیر المعطیات اإلحصائیة  المتحصل علیھا في الجدول أعاله  ب
.قترحوا الحوافز لتحقیق  الجودةإ% 44.7للمبحوثین یوجد في الخانة 

بان الجودة تتحقق بالتسییر اإلداري الجید ، وفي % 27.6في حین ترى نسبة 
أفراد عینة البحث أن الجودة تتحقق بالتكوین الدوري من% 26.8األخیر ترى نسبة 

.للممرضین، وكل ھذه النتائج سواء تكوین أو إشراف فھي متعلقة بالحوافز

یوضح : 49رقمجدول
مقترحات الممرضین  لتحقیق 

جودة الخدمات الصحیة

یوضح مقترحات : 60رقمشكل
الممرضین  لتحقیق جودة الخدمات 

الصحیة
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:الدراسةنتائج/ لثاثا
.الصحیةالخدمةبجودةالمادیةالحوافزعالقة/ 1

التقدیــرات

النسبة المؤشــر
الرتبةالمئویة

0 -44

%
ن دو

المتوسط

45-55%
متوسط

56-65%
حسن

66-100

%
جید

6% 65عدم كفایة األجر

12% 52عدم تناسب الجهد واألجر
مضاعفةفياألجردور

5% 70الجهد

اامردودیةمنحةتناسبعدم
5% 73.2المبذولوالجهد

3% 81عدم تناسب منحة العدوى
أداءعنضاالردمع

2% 81.3االجتماعیةالخدمات

1% 95.9عدم وفرة النقل
14% 31.9عدم وفرة البدالت

12% 52عدم توفر كمیة البدالت
10% 56.9عدم توفر الظروف المادیة
عدم صالحیة األجهزة 

10% 56.9الطبیة

المستشفىإهتمامعدم
8% 61الطبيتادالعبصیانة

العملوسائلوفرةعدم
7% 64.2التمریضیة

8% 61عدم وفرة األدویة
الجداولمنعلیھاالمتحصلاإلحصائیةللنتائجوفقابناؤهتمأعالهالجدولإن

.المادیةبالحوافزالمتعلقوالثانيبالمحورالمتعلقةاإلحصائیة
العینةأفرادإجاباتمنعلیھاالمتحصلالنسبوفقالبعدتمؤشراكلترتیبتمفقد

المتوسطدونبینتتراوحالتقدیراتھذه, مؤشركللقیاسبالنسبتقدیراتووضعنا
:بینمامحصورةنسبةجاءتفإذا: یليماوفقوھذاالجیدالتقدیرغایةإلى
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0 -44المتوسطدونالتقدیریكون
45-55متوسطالتقدیریكون
56-65حسنالتقدیریكون
66-100جیدالتقدیریكون

التقدیرعلىوالحصولعلیھاالمتحصلللنسبالعاماإلتجاهمعرفةمنلنتمكنوھذا
الجزئیةالفرضیةتحقیقعدمأوتحقیقإلىوالوصولالدراسةعینةألفرادالكلي

: األولى
أكدواجیدوبتقدیرالعینةإفرادمن95.9األولالترتیبفيالنقلجاءففذ-1

فيوصولھملضمانوھذاالمداومینلنقلوسیلةعلىتتوفرالالمؤسسةأنعلى
أالستعجاليالطابعیحملوالذيالمستشفىفيالعملبطبیعةمرتبط،وھذاالوقت
جودةأبعادأحدھوالنقلأننجدولذلك،المریضوفاةیعنيقدتأخرأيوألن
.الخدماتإلىالوصولسھولةبعدفيوالمتمثلالصحیةماتالخد

الشيءالوقتفيالممرضینمنالمداومینوصولعدمإلىیؤديالنقلتوفرفعدم
الصحیةالخدمةجودةفيیؤثرالذي

لجنةأداءمستوىعنالمبحوثینرضاعدمجیدوبتقدیرالثانیةالمرتبةفيجاء-2
الرفععدمإلىبالممرضینیؤديالذيالشيء81.3وبنسبةاالجتماعیةالخدمات

وتعملالرغباتتلبيالأنھاالعینةأفرادأكدحیث،لألداءدوافعھممستوىمن
فإن،وبذلكالعمالیةالفئاتبینللصراعمصدرالخدماتلجنةفأصبحتبالمحاباة

الذيالشيء،اإلجتماعیةالخدماتأداءمستوىعلىراضینغیرالعینةأفراد
.الصحیةالخدمةمستوىتدنيیعنيوالذيككلالمؤسسةأداءمستوىعلىینعكس

قدالمنحةھذهأنمنبالرغموھذاالعدوىمنحةقیمةتناسبعدمالثالثةالمرتبة-3
راضینغیر81.3المبحوثینجلأنإالرجعيوبأثراألخیرةالمدةفيزیادتھاتم

أدائھممستوىمنالممرضینتخفیضإلىیؤديھشانمنوھذاقیمتھاعلىتماما
.الصحیةالخدمةجودةعلىینعكسالذيالشيء

عبرتحیث،المبذولوالمجھودالمردودیةمنحةتناسبعدمالرابعةالمرتبة-4
فيالمردودیةمنحةعلىراضیةغیربأنھاالبحثعینةأفرادمن73.2نسبة
السداسيفياالستعجاالتمصلحةأداءنسبةنارأیلوفمثالمجھودمنیبذلمامقابل
الوبالتالي7.14أدائھانسبةالمعدیةاألمراضمصلحةمقابلفي96.55األول
المبحوثینبعضرأىولذلكالمردودیةقیمةنفسالمصلحتینلھاتینیكونأنیمكن

فرادأمن58.9نسبةرأتوقد،المصالحفيالعملكثافةوفقالتقییمبضرورة
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قیمةعلىتماماراضیةغیربحثنافعینةبالتاليوبالمحاباةھوالتقییمأنالبحثعینة
الجھدبذلعدمإلىبالممرضینیؤديھذاكل،التقییممعاییروعلىالمردودیةمنحة

.الصحیةللخدمةالممرضأداءمستوىفيإنخفاضیعنيالذيالشيء،العملفي

من70بنسبةھذاو،الجھدمضاعفةفياألجردورجاء: الخامسةالمرتبة-5
األجرزادكلماوأنھالجھدمضاعفةإلىیؤدياألجرأنعلىیدلالذي،العینةأفراد
،باألجرمرتبطالجھدأنبحثناعینةترىبالتاليو،أكثرالجھدبذلإلىالعاملدفع

. باألجررتبطةمالممرضینلدىالصحیةالخدماتجودةأنیعنيھذاو

65بنسبةالبحثعینةترىإذاألجركفایةعدمالسادسالترتیبفيجاءو-6
الذيالشيء،العزابوالمتزوجینتتضمنالنسبةھذهو،كافيغیراألجربأن

سببأرجعتوتماماكافغیراألجرأنترىالمتزوجینمن100نسبةأنیعني
السؤالھذاربطناإذاو،تماماغیربحثنافعینةليبالتاوالمعیشةغالءإلىذلك

ببذلتقومالبحثناعینةأننستنتجفإننابالجھداألجرإرتباطحولالعینةبإجابات
.الصحیةللخدمةتأدیتھامستوىفيیؤثرالذيالشيءالعملفيالجھد

: منكلحسنبتقدیروالتواليعلىوالتالیةالمراتبفيجاءو-7

بعدمأجابتالتي64.2العینةبنسبةالتمریضیةالعملوسائلوفرةعدم-
توفرھا

.61بنسبةاألدویةوفرتعدم-
.57بنسبةالطبیةاألجھزةصالحیةعدم-
.57بنسبةالعملظروفتوفرعدم-

ھذهتعتبركماالصحیةللخدمةالممرضینأداءفيتؤثرالمؤشراتھذهكل
الصحیةالخدمةركائزھيبل،الصحیةالخدمةلجودةمؤشراتأیضاتالمؤشرا

الممرضینأداءمستوىعلىسلباتؤثرالالئقةبالكمیةتوفرھاعدمأوغیابھاوبذلك
.الصحیةللخدمة

وبناءا على ما سبق ومن خالل النتائج  المتوصل إلیھا یتضح جلیا لنا صحة 
للحوافز المادیة عالقة بجودة الخدمة في مجال الفرضیة األولى التي تشیر إلى أن 

.الخدمة الصحیة في المؤسسة العمومیة االستشفائیة بالجلفة



الفصل الخامس                                           عرض وتحلیل ومناقشة نتائج الدراسة

249

.الصحیةالخدمةبجودةالمعنویةالحوافزعالقة/ 2
التقدیــرات

النسبة المؤشــر
%44- 0الرتبةالمئویة

دون المتوسط
45-55%

متوسط
56-65%

حسن
66-100%

جید
عدم الحصول على 

6% 58.5ترقیة

عدم إهتمام 
7% 55المستشفى بالتكوین

ن وهتمام المبحوثإ
1% 91.9بالتكوین

9% 27سوء العالقة باإلدارة
10% 4.9سوء العالقة باألطباء
8%39طابع العمل الفردي
66.73%وسیلة االتصال

فيالمشاركةعدم
64.34%القراراتخاذ

5% 63.4التعزیز السلبي

2% 85.4عدم التشجیع

بمناقشةنقوماألولىالجزئیةالفرضیةمحورمناقشةفیھا تمالتيالطریقةبنفس
الثانیةالجزئیةالفرضیةلمحوراإلحصائیةالجداولمنعلیھاالمتحصلالنتائج

ماھذاو،الممرضینبتدریبالمستشفىھتمامإعدماألولالترتیبفيجاء-1
المستشفىوظائفمنأنھمنبالرغمو،87بنسبةبحثناعینةأغلبیةعلیھأكدت

:التالیةلألسبابھذاوالمتواصلللتكوینخلیةبھتتواجدوالتعلیموالتدریب
.مریضحیاةیكلفقدفیھفالخطأ،أالخطتتحملالىالمستشففيالعملطبیعة- 
مقدميكلعلىلذلكویوم،بعدیومتزایدفيالطبیةالعلومفيالعلمیةاإلكتشافات-

.یحدثبمادائمعلمعلىیكونواأنالطبیةالخدمة
إعادةالمستشفىعلىیستوجبالذياألمرإختفائھا،بعداألمراضبعضرجوع-

.طارئلكلللتصديذلكلمعرفةطبيالشبھوالطبيطاقمھاتھیئة
إحتیاجاتتحدیدبالتاليوالعاملین،أداءتقییمالبشریة،المواردإدارةوظیفة-

. للتكوینالبشریةمواردھا
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.دائمةإعاقةأوالوفاةیعني-،ممرضینأطباء–الطبيالنسقعملفيخطأأي-
كونھاھذاوبالتكوین،مھتمةأنھاعلى91.9بنسبةوبحثناعینةجلأكدتقدو

غیابفانذلكمنو،إلیھماسةبحاجةأنھاتعرفأیضاو،التكوینأھمیةتعریف
للخدمةالممرضینأداءمستوىإنخفاضإلىیؤديأنشأنھمنالمؤسسةفيالتكوین
.الصحیة

وبحثناعینةأغلبیةعلیھأكدتماھذاو،التشجیععدمالثانيالترتیبفيجاء-2
الممرضینمنالمبدعینوالمجتھدینبتشجیعتقومالالمؤسسةبأن85.4بنسبة

منالخفضإلىیؤدي،والممرضینمنالمجتھدینیحبطأنشأنھمنھذاوالعملفي
.الصحیةللخدمةأدائھممستوى

ذلكتأكدوالمكتوبةھياإلدارةتستعملھالتياالتصالوسائلالترتیبفيجاءو-3
بحثناعینةأكدتھماھذاوقلیلةبنسبةالشفھياالتصالتستعملو66.7بحثناعینة

17.9األسلوبینتستعملأنھابحثناعینةأشارتو.
المترامیةالفروعذاتوالمعقدةوالكبیرةالمؤسساتفيیستعملالكتابيفاالتصال
المصالحتقعبحثنامیدانتنامؤسسوفي،كبیرةمكانیةجغرافیةعبراألطراف

أثبت) لوجھوجھ(الشفھياالتصالواإلدارةمنالعلویةطوابقعلىاإلستشفائیة
تفقدوالمصالححالةرؤیةوالنصحبتقدیمذلكو،المؤسساتھذهمثلفينجاعتھ

أدائھممستوىمنالتخفیضإلىبالممرضینیؤديذلكغیاب،والمرضىحالة
.ةالصحیللخدمة

عینةإلیھأشارتماوھذاالقرارإتخاذفيالمشاركةعدمالرابعالترتیبفيجاء-4
المنظمةفيیصبحأنیعنيالقرارإتخاذفيالممرضفمشاركة64.3بنسبةبحثنا
المنظمةأھدافتقترنبأنالمشاركةتقتضي،وأداةمجردلیسو،نشطافاعال

فيالعاملتشاركفإنھاللجودةالسعيالمنظمةدافأھكانتفإن،الممرضینبأھداف
تركإذاأما،المنھجلھذامتبنیاالعاملیصبحبذلك،والمؤسسةفيالجودةمنھجبناء
الأنھایبدومن،فمؤسساتناالمنظمةإلیھتصبواماوفقیعملالفإنھمشاركةدون

یؤثرأنشأنھمنالقرارإتخاذفيالممرضإشراكفعدملذلكو،مشروعأيتتبنى
.الصحیةالخدماتتقدیمفيأدائھمستوىعلى

ھذاوالدراسة،محلالمؤسسةفيالسلبيالتعزیزغیابالخامسالترتیبفيجاء-5
أویتغیبمنكلمعاقبةیتمالبأنھ،63.4بنسبةالبحثعینةعلیھأشارتما

ھومنتعاقبالأنھاكمامبدعھومنعتشجالمؤسساتناأنیبدوا،العملفيیتھاون
غیابأنالنتیجةو،عاملیھابأداءمھتمةغیراإلدارةأنیعنيالذيالشيء،مھمل
.فیھاالصحیةالخدمةمستوىتدھوریعنيالمؤسسةفيالردع

بنسبةوبحثناعینةأشارتحیث،الممرضینترقیةعدمالسادسالترتیبفيجاء-6

58.5الأيالجددالممرضینمنفئةبھیتواجدبحثنامجتمعأنعلما،یرقوالمبأنھم

التيوبحثناعینةمن90منیقاربماانھیعنيالذيالشيءترقیةإلىیحتاجون

علىتماماراضیةغیربحثناعینةأنإلىباإلضافةھذاترقیتھایتملمالترقیةتستحق
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علىتعتمدالمؤسسةبأنالبحثعینةمن48.8نسبةرأتفقد،الترقیةمعاییر

المحاباةمعیارتعتمدالمؤسسةأنعلىالعینةمن13.8نسبةأشارتواألقدمیةمعیار

أولویةالممرضیعطیھاالتيالمحفزاتأھممنھيالتيالترقیةفغیاب،الترقیةفي

: ھمامعیارینخاللنمإالعلیھاحصل،وإذاعلیھایحصلالالحوافزسلمفيكبیرة

غیربحثنافعینةعلیھو،الجدارةوالكفاءةمعیارغیابفيھذاوالمحاباةواألقدمیة

یؤديالذيالشيءالترقیةمعاییرعلى،والترقیةعلىحصولھاعدمعلىتماماراضیة

.     الصحیةالخدماتمستوىتدنيبالتاليوأدائھممستوىخفضإلىبالممرضین

وبناءا على ما سبق ومن خالل النتائج  المتوصل إلیھا یتضح  لنا صحة الفرضیة 

للحوافز المعنویة عالقة بجودة الخدمة في مجال الخدمة الثانیة التي تشیر إلى أن 

.الصحیة في المؤسسة العمومیة االستشفائیة بالجلفة

لفرضیات وفي األخیر وبعد عرض وتحلیل نتائج الدراسة ومناقشتھا على ضوء ا

الفرعیة وتأكید صحة ھذه األخیرة یمكننا تأكید صدق وصحة الفرضیة الرئیسیة 

.والمتعلقة   كلما كانت الحوافز جیدة كلما كانت الجودة عالیة في مجال الخدمة الصحیة

تضح جلیا أن التحفیز  یعتبر إمن خالل ھذه الدراسة في جانبیھا النظري والمیدانيو

ات الضروریة ألیة سیاسة تتبناھا المؤسسة من أجل تحسین أحد األسس والمتطلب

وتطویر قدرات الموظفین وتنمیة مھاراتھم وتعدیل سلوكاتھم  واستخراج أقصى ما 

لدیھم من الطاقات وتعمیق خبراتھم من أجل مسایرة ومواكبة مختلف التطورات 

مكن المؤسسة الحاصلة على المستوى الداخلي أو على مستوى البیئة الخارجیة حتى تت

.وبلوغ رضا الجمھور الخارجي. من تحسین أداء موظفیھا
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:خاتمة

تعتبر المؤسسات الصحیة من أكثر المؤسسات حساسیة للجودة ألنها  تهتم بتقدیم 
) اإلنسان(وهي تؤمن أن هذا األخیر اإلنسان، وهو دمات ألغلى ما تمتلكه المجتمعاتخ

هو الوسیلة األولى لعملیات التنمیة ، هذا من جانب ومن جانب آخر أصبح المواطن ال 
خدمات نیة للخدمات بل فرض نفسه كطرف مهم ، فأصبحت الیقبل بالمستویات المتد

ة إذ تعتبر ، وبذلك أصبحت الجودة أكثر من ضرورالصحیة حق من حقوق اإلنسان
، وضمن هذا السیاق قمنا  بدراستنا قصد معرفة األسباب التي األهم بالنسبة للمریض

ي ال تتأتى إال تحول دون الرفع من مستوى الخدمات الصحیة وبلوغ رضا المریض  والت
.بمدخل الجودة

لبحث في ل... دارة وعلى غرار الكثیر من الدراسات التي قام بها علماء االجتماع واإل
، إذ تعتبر مدرسة اإلدارة العلمیة هي أول من المس هذه اإلشكالیة والتي هذه المتغیرات

قة توصل فیها العالم فریدریك تایلور إلى مجموعة من األسس كان من أهمها عال
الحوافز المادیة باإلنتاج، موضحا بأن األهداف المادیة هي األساس لبعث العمال على

، ثم جاءت مدرسة العالقات اإلنسانیة والتي  أولت الزیادة في اإلنتاج كمیا ونوعیا
، فتغیرت النظرة إلى الفرد ي وذلك لتحقیق الكفایة اإلنتاجیةإهتماما بالغا بالمورد البشر

د فرد منتج لیصبح ینظر إلیه على أنه عامل مساهم في خلق القیمة العامل من مجر
المضافة بالمؤسسة، وكذلك لكونه المحرك  الذي یدفع بقیة العوامل األخرى بالمؤسسة 
لضمان استمرارها في النشاط ، كما یضمن تحقیقها میزة تنافسیة تعزز مكانتها في میدان 

لیه الدراسات  فقمنا بالتقرب إلى فئة تخصصها وللتعرف على مدى تطابق ما توصلت إ
الممرضین كونهم أحد أهم الفواعل من الموارد البشریة المقدمة للخدمة الصحیة وهذا 

، قصد معرفة مدى رضا الممرضین على سة العمومیة اإلستشفائیة بالجلفةبالمؤس
جهد منظومة الحوافز التي تقدمها لهم هذه المؤسسة والتي تعمل على تحریكهم لبذل ال

وبلوغ رضا الجمهور الخارجي، رغم أننا  ندرك مدى صعوبة تعمیم النتائج المحصل 
ّالتيُ تمیز كافة الختالفات، وهذا المؤسسات العمومیة اإلستشفائیةعلیها على كافة

، نظرا للظروف المحیطة بها  والثقافات ؤسسات األخرى بعضها عن بعض اآلخرالم
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بار ما یالءم هذه المؤسسة قد ال یكون كذلك بالنسبة والقیم التي تنطلق منها على إعت
فقد حاولنا  قدر المستطاع " الموضوعیة " للمؤسسة األخرى ، وهكذا رغم الصعوبات 

متابعة مجریات هذه الدراسة ، بشقیها النظري والمیداني ، بغیة اإلطالع على ما توصل 
.إلیه  اآلخرون في أماكن وأزمنة مختلفة

فصل للحوافز وفصل حول جودة الخدمات , لشق النظري بوضع فصلینقمنا في اولذلك
الصحیة ، وفي الشق المیداني ثم استعمال اإلستبانة والتي  تم تفریغها ، وقد توصلنا إلى 

:النتائج التالیة 
نتائج الفرضیة األولى المتعلقة بالحوافز المادیة وعالقتها بالجودة في المجال :أوال

:الصحي
النقل یؤدي إلى عدم وصول المداومین من الممرضین في الوقت  عدم توفر.1

.الشيء الذي یؤثر في جودة الخدمة الصحیة
عدم رضا أفراد العینة على مستوى أداء لجنة الخدمات اإلجتماعیة من شأنه أن .2

.یؤثر على جودة الخدمات الصحیة المقدمة من طرف الممرضین 
عدوى من شأنه أن یؤثر على أدائهم  عدم رضا المبحوثین عن قیمة منحة  ال.3

.الشيء الذي ینعكس على مستوى جودة الخدمات الصحیة
عدم رضا المبحوثین عن قیمة منحة المردودیة كونها ال تتوافق مع المجهودات .4

المبذولة ، كما أنهم غیر راضیین تماما على معاییر تقییم األداء ، كل هذا یؤدي 
، الشيء الذي یعني إنخفاض في مستوى أداء بهم إلى عدم بذل الجهد في العمل

.الممرض للخدمة الصحیة 
ظروف العمل  المادیة ، ووسائل العمل من أجهزة طبیبة –: عدم توفر.5

وتمریضیة ودواء یؤدي إلى إنخفاض في مستوى الخدمة الصحیة ، والذي یعني 
.غیاب الجودة تماما

وافز المعنویة وعالقتها بالجودة في المجال  نتائج الفرضیة الثانیة المتعلقة بالح: ثانیا 
:الصحي
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ن جل المبحوثین أكدوا على عدم إهتمام المستشفى بالتدریب والتعلیم في مقابل أ.1
لتدریب والتكوین ، كونهم بحاجة له ، والذي یعني إنخفاض مستوى باهم إهتمام

دمة شانه أن یؤدي بهم إلى الخفض من مستوى أدائهم للخمنتأدیة الممرضین 
.الصحیة 

غیاب  تشجیع المجتهدین والمبدعین من الممرضین من شأنه أن یؤدي بهم إلى .2
.خفض من مستوى أدائهم للخدمة الصحیة

غیاب منظومة إتصال جیدة في المؤسسة من شأنه أن یؤدي إلى انخفاض في .3
.مستوى أداء الممرضین للخدمة الصحیة 

لمؤسسة من شانه أن یؤدي عدم رضا المبحوثین عن أسالیب الترقیة في ا.4
بالممرضین إلى خفض مستوى أدائهم وبالتالي انخفاض مستوى الخدمات 

.الصحیة
تنا الكثیر من المشكالت السوسیو فدامن خالل مناقشاتنا ودراستنا لهذا الموضوع ص

تنظیمیة التي نراها بالغة األهمیة لمالمسة جودة الخدمات الصحیة في المؤسسة 
:نذكر منهابالدراسة الصحیة  فهي جدیرة

.مستوى رضا المریض عن خدمات المستشفیات-
.واقع وآفاق اإلصالح الصحي في الجزائر-
.السلطة في المستشفیات العمومیة الجزائریة-
متطلبات الموارد البشریة لتحسین الخدمة الصحیة والمؤسسات العمومیة -

.الجزائریة
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:توصیات ومقترحات الدراسة
التقییم المستمر لألداء ومكافأة الممرض على أساس ما قام بانجاز من مهام وأن .1

.یتسم هذا التقییم بالعدالة والمساواة بین كل الفئات العاملة
التطبیق الفعلي للنصوص القانونیة الخاصة بنظام الحوافز المادیة مشكلة حقیقیة .2

ّیستوجب ضرورة وجود آلیات رقابیة فعالة تضمن تعاني منها مؤسستنا وهو ما
.تطبیقها على أرض الواقع 

إعادة النظر في تسییر لجنة الخدمات اإلجتماعیة وذلك بتدخل اإلدارة لتسهیل .3
.عملها ورسم الطریق الصحیح لها لتمكینها من إرضاء جمیع العمال

یم من خالل خلیة إعادة بعث وظیفة المستشفى في التدریب والتعل: التكوین .4
.التكوین المتواصل 

 تقییم مستویات أداء الممرضین للخدمات الصحیة من خالل ما یراه األطباء
.ٕواجراء دورات تكوینیة وتدریبیة خاصة بالممرضین ذوي األداء المنخفض

بالنسبة للتكوین الشبه طبي:
كتسابهم إللطلبة قصد معرفة مدى أشهرإجراء امتحانات تجریبیة كل ستة -

.للمهارات التمریضیة التي اكتسبوها من المیدان ، وهذا لتدارك النقص
إضافة مادة علم اإلجتماع حتى یتمكن طلبة مدرسة الشبه الطبي بمعرفة أن -

الخدمات الصحیة لیست فقط أبعاد فنیة التي تقدم للمریض ، بل هي أیضا أبعاد 
ة ، ویعتمد دروسه على علم نفسیة إجتماعیة  ویفضل أن یدرس باللغة العربی

.اإلجتماع الطبي
.مكافأة الموظفین المجتهدین ومعاقبة المخالفین والمقصرین .5
.ربط األجر باألسعار.6
.توفیر الظروف المادیة للعمل من  إضاءة وتهویة وتدفئة.7
.البدالت على األقل مرتین في السنة ومن النوعیة الجیدة: توفیر وسائل العمل .8
.النقل للمداومینتوفیر -
.توفیر األجهزة الطبیة والتمریضیة وصیانتها دوریا -
.توفیر األدویة-
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: ................................................األقدمیة.5
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.............................................................................................................................
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النعم
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.............................................................................................................................
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سیئةحسنةجیدة
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