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 شكر وتقدير

 شكرا وحمدا هلل عز وجل على نعمه الكثيرة

على هذه  باإلشرافتفضل  منأن نرفع خالص شكرنا وتقديرنا ل ،البدايةيطيب لنا في  

بغزير علمه وصادق ، وطوق عنقنا بالمساعدة والعون على تحقيقها، ولم يبخل علينا الرسالة

 .رابح خونيتوجيهاته، األستاذ الدكتور 

وكل اطاراتها وموظفيها على كل مدراء المؤسسات االستشفائية محل الدراسة، كما نشكر  

 التسهيالت والتوجيهات المقدمة.

 .الرسالةنشكر كذلك أعضاء لجنة المناقشة، على قبولهم عناء ومشقة قراءة وتقييم هذه  

وفي األخير، نشكر كل من ساعدنا من قريب أو من بعيد ولو بكلمة طيبة، كل حق قدره  

 وحق منزلته.

  



 إهداء

 

 

 

 إلى الوالدين الكريمين

 الحبيبين وابنيإلى زوجتي 

 إلــــى إخوتـــي وأخواتــــي األعــــزاء

 إلى كل أفراد العائلة الطيبة 

 أهدي هذا العمل

 



 أ
 

  

 
 

 

 المـقـدمـــــة

 
 
 



 ب
 

 :مقدمة
ابلنسبة ألي دولة يف خططها التنموية االجتماعية رئيسيا االرتقاء ابملستوى الصحي للمواطنني هدفا  يعترب 

واالقتصادية، والذي أسهم يف نقل املستشفيات من إطارها القدمي املتمثل يف كوهنا جمرد مكان ميارس فيه الطبيب 
امشل يف الكيفية اليت تقدم هبا اخلدمة الصحية لطالبيها سواء من املرضى أو غري املرضى، فضال مهنته ليأخذ إطارًا 

 .عن ختطيط وتنفيذ برامج التطوير والبحث، إىل جانب وضع معايري للرقابة على جودة اخلدمات املقدمة
فقد زاد االهتمام على املستشفى وسيلة مهمة من الوسائل اليت تسهم يف حتقيق التنمية االجتماعية،  نوأل 

الصعيد العاملي إبنشاء املستشفيات واإلنفاق عليها، ويتم ذلك عن طريق القطاع احلكومي يف بعض الدول، وعن 
طريق إسهام اهليئات واجلمعيات اخلريية والقطاع اخلاص يف دول أخرى، وتعد املستشفيات احلكومية من أهم 

للدولة "وزارة الصحة، وزارة الدفاع"، ويدخل حتت هذا التصنيف  ملكيتها اليت ترجعيف عامل اليوم و األنواع انتشارا 
أيضا املستشفيات اجلامعية اليت تدار من قبل اجلامعات احلكومية، وملا كانت األموال اليت تنفق يف هذا اجملال  

ت، وهو أمر كبرية، تعني احلرص على أن تكون اخلدمة الطبية املقدمة ذات مستوى عال يتناسب مع هذه النفقا
يتأتى بتامني كفاءات إدارية مؤهلة أتهيال جيدا، لضمان االستفادة القصوى من اإلمكاانت املتاحة، إن أداء 

  وتتّشكل نتيجة للقوى احمليطة هبا.وأنشطتها قد تتأثر  املؤسسة
 حتوالت كبرية، تواجه املؤسسات االستشفائية اجلزائرية كغريها من املؤسسات االستشفائية يف خمتلف دول العامل

حيث أن اخلدمات الصحية تتقدم بتقدم التقنيات الطبية وتطورها، وابعتبار املؤسسات االستشفائية العمومية 
اجلهة الوحيدة اليت تقدم خدمات شبه جمانية للمواطنني، فهي مطالبة بتبين مناهج إدارية حديثة لتحسني 

 .جودة خدماهتا، واالرتقاء هبا إىل املستوى املطلوب
قد أظهرت عدة دراسات بعض املشاكل اليت تواجهها املنظمات الصحية من سوء اإلدارة وضعف ل 

الرقابة اجلادة من قبل اإلدارة، وعدم استخدام األساليب احلديثة لتدعيم اإلجراءات اإلدارية من نظم معلومات 
 وإجراء اإلحصائيات، وضعف أنظمة التحفيز. 

يعتمد بشكل أساسي على قدرة إدارهتا على تفسري وحتليل املتغريات احمليطة ودقة االستجابة  مؤسسةجناح أي  إن
هلا والعمل على تشخيصها ملعرفة ما يواجهها من فرص وهتديدات يف الصناعة اليت تنتمي إليها والتعرف علي 

  حمددات النجاح عند التعامل مع العمالء و املوردين واملنافسني .
 :دراسةإشكالية ال-1
يساعد يف حتديد اإلمكانيات املادية والبشرية املهدورة، إن تطبيق إدارة اجلودة الشاملة يف املستشفيات  

كما يعد أسلوب إدارة اجلودة وابلتايل معاجلة طرق تسيريها، والتخلص من اهلدر واستغالهلا أحسن استغالل،  
اليت تدفع مبقدمي اخلدمة إىل املسامهة يف حتقيق جناح احلديثة الشاملة من أفضل األساليب اإلدارية 

رضا و املؤسسات، كما لوحظ أن املؤسسات اليت طبقت هذا النوع من التسيري استطاعت حتقيق متطلبات 
 دمة، من خالل حتسني أسلوب العمل والظروف احمليطة به.متلقي اخل
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يف  الرضايؤدي إىل إدخال  ،للعمل حديث كمدخلمما سبق، وجب التفكري بضرورة اعتماد إدارة اجلودة الشاملة  
املستشفى، مع ضرورة اإلصغاء له واإلبداع يف خدمته وحتقيق  للخدمات املقدمة يفنفس العميل مبا يفوق توقعاته 

التفاعل معه، والتأكيد على زايدة ارتياح العميل من اخلدمة وما حييط هبا، وجعلها أسهل مناال وأكثر تناسقا 
 وخصوصية.

 :اليت نطرحها يف السؤال التايلمشكلة الدراسة  تربز ى ضوء ما سبق،عل
 ؟اجلزائرية فائيةكيف ميكن إلدارة اجلودة الشاملة حتسني مستوى اخلدمات الصحية يف املؤسسات االستش

 ولتسهيل معاجلة هذه اإلشكالية يتطلب منا اإلجابة عن األسئلة الفرعية التالية:
 ؟ احملور األساسي جلودة اخلدمة يف املؤسسة االستشفائية هل يعترب مقدم اخلدمة هو -
 ؟تقدم اخلدمات الصحية املطلوبة يف الوقت املناسبهل  -
 ؟ما مدى قدرة القائمني على تقدمي اخلدمة الصحية على استلهام ثقة املرضى -
 ؟الصحيةاإلمكاانت املادية الالزمة لتحسني جودة اخلدمات  توفر املؤسسات االستشفائيةهل  -
 مشاكل واحتياجات املرضى؟ جتاهمقدمي اخلدمة الصحية من طرف تعاطف يوجد  هل -
 :فرضيات الدراسة-2

 ملعاجلة موضوع البحث مت صياغة الفرضيات التالية:
 ميكن حتسني جودة اخلدمة الصحية من خالل االعتماد على مقدميها )األطباء، املمرضني، اإلداريني(.  -
حتسني جودة اخلدمات الصحية وسرعة استجابة مقدمي اخلدمة داخل املؤسسات هناك عالقة بني  -

 االستشفائية.
 يعترب العامل النفسي املتمثل يف استلهام ثقة املرضى من أسباب حتسني جودة اخلدمات الصحية. -
الصحية داخل  لتوفري املباين والتجهيزات واملعدات التقنية احلديثة واملتطورة دور يف حتسني جودة اخلدمات -

 املؤسسات االستشفائية.
تعترب حسن املعاملة من طرف مقدمي اخلدمات الصحية من أسباب حتسني جودة خدمات املؤسسات  -

 االستشفائية.
 :الدراسةأمهية -3
حتسني جودة اخلدمة الصحية، ومنه  علىإبراز قدرة إدارة اجلودة الشاملة تكمن أمهية هذه الدراسة يف  

إدارة اجلودة الشاملة، للرفع من جودة  معايريتبين  حنو ي املؤسسات االستشفائية العموميةانتباه مسري  لفت 
عدد  املتمثلة أساسا يف زايدةاخلدمات الصحية املقدمة لتحقيق رضا املرضى، ومواجهة التحدايت املستقبلية 

 الصحية.دمات اخلالطلب على السكان، وابلتايل زايدة 
املكتبة اجلامعية مبرجع حول أمهية إدارة اجلودة الشاملة يف حتسني جودة اخلدمات الصحية يف إثراء كذلك   

  املؤسسات االستشفائية.
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 أهداف الدراسة:-4
 إىل ما يلي: الدراسة ههندف من خالل هذ

 املختلفة اليت تناولته. املفاهيممفهوم اجلودة الشاملة يف قطاع الصحة والتعرف على  تسليط الضوء على -
 حتديد معايري اجلودة الشاملة يف قطاع الصحة. -
 مناذج اجلودة الشاملة اليت ميكن تطبيقها يف املستشفيات. توضيح -
 ضبط اجلودة يف املستشفيات. طرق حتديد -
دارة اجلوودة حتليل وتشخيص للخدمات الصحية املقدمة يف املؤسسات االستشفائية وتوضيح أمهية تووفر مبوادإ إ -

 الشاملة لتحسني جودة اخلدمات الصحية.
جديد، ميكون إداري ضرورة تبين إدارة اجلودة الشاملة كمنهج ل الصحيةمقدمي اخلدمة  إدراكعلى مدى  الوقوف -

 من خالله حتقيق خدمات صحية تقارب املستوى املطلوب من طرف متلقي اخلدمة.
 :الدراسةمنهجية -5
مثل اعتمادان على املنهج الوصفي التحليلي  إننا نلمس يف دراستنا ضرورة اللجوء إىل مناهج علمية خمتلفة،  

املرتبطة إبدارة اجلودة كحتمية متليها علينا طبيعة املوضوع، ألننا بصدد مجع وتلخيص املفاهيم  واحلقائق النظرية 
 .الشاملة

 23احلزمة اإلحصائية يف العلوم االجتماعية اإلصدار جتدر اإلشارة إىل أننا اعتمدان على برانمج  
(SPSS.23 يف احلصول على النتائج ).وإجراء االختبارات اإلحصائية الضرورية    
على جمموعة متنوعة من املراجع ابللغة العربية واللغات األجنبية،  مت االعتمادوإلجناز هذه الدراسة  
الرمسية كالقوانني واملراسيم، ابإلضافة إىل بعض املواقع االلكرتونية الستعانة ابجملالت والدورايت، املصادر وا

   املتخصصة يف جمال دراستنا.
 حدود الدراسة: -6  

(، يف املؤسسات إدارينياقتصر اجملال البشري للدراسة على مقدمي اخلدمة )أطباء، ممرضني، اجملال البشري: -
 االستشفائية حمل الدراسة.

اقتصر اجملال املكاين للدراسة على ثالث مؤسسات استشفائية هي: املركز االستشفائي اجلامعي  اجملال املكاين:-
ابتنة، املؤسسة العمومية بوالية  قسنطينة، املركز االستشفائي اجلامعي بن فليس التهاميبوالية ابن ابديس 

 خنشلة. بوالية االستشفائية علي بوسحابة 
، أما اإلطار 2015 هنايةإىل  2012سنة  بداية الدراسة يف إطارها النظري منهذه  تناولنا اجملال الزماين:-

  .2017 مارسإىل غاية شهر  2016 خالل املدة احملصورة من بداية كانالتطبيقي ف
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 الدراسات السابقة:-7
(، بعنوان: إطار مقرتح لتطبيق إدارة اجلودة الكلية على 2000دراسة ماجدة حممد عبد احلميد جربيل ) -

رسالة مقدمة لكلية التجارة جامعة عني مشس للحصول على درجة دكتوراه مستشفيات مشروع ضمان اجلودة، 
اسة، ابإلضافة إىل استخدام ، استخدمت الباحثة املنهج الوصفي التحليلي يف الدر الفلسفة يف إدارة األعمال

أسلوب املقابلة واالستمارة االستقصائية، حيث هدفت إىل: دراسة املفاهيم السائدة إلدارة اجلودة الكلية يف 
املستشفيات موضوع الدراسة لتحديد مدى توافقها مع املفاهيم العلمية إلدارة اجلودة الكلية، وقد توصلت الدراسة 

 من املستشفيات موضع الدراسة للمفاهيم العلمية لضمان اجلودة. %40طبيق للعديد من النتائج أمهها: ت
(، بعنوان: إطار مقرتح لقياس وتقومي األداء يف املستشفيات 2000دراسة خليل عواد حسن أبو حشيش ) -

سفة يف احملاسبة، حبث مقدم للحصول على درجة دكتوراه الفل احلكومية دراسة تطبيقية ابململكة األردنية اهلامشية،
اعتمد الباحث على املنهج الوصفي التحليل يف اجلزء النظري من الدراسة، كما اعتمد  مصر،جامعة عني مشس 

على أسلوب املقابلة الشخصية واملشاهدة واملالحظة وتوزيع قوائم استقصائية على املستفيدين من اخلدمة يف اجلزء 
يد أهم املتغريات اليت تؤثر على مستوى جودة أداء أنشطة التطبيقي، وقد هدفت هذه الدراسة إىل: حتد

املستشفيات الداخلية واخلارجية، توصلت الدراسة إىل العديد من النتائج أمهها: تعترب جودة اخلدمات يف عيادات 
،  مستشفى اجلامعة اخلارجية من أهم املتغريات اليت كانت وراء تفضيل املستخدمني هلذه العيادات واختيارهم هلا

كمكان لالستشفاء، حيث كشفت نتائج االستقصاء أن مقومات اجلودة الكلية خلدمات األقسام اخلارجية يف 
 املستشفيات متوفرة يف عيادات مستشفى اجلامعة.

(، بعنوان: إدارة اجلودة الشاملة مع دراسة تطبيقية يف وحدة فرمال إلنتاج األدوية 2007فتيحة حبشي ) دراسة -
اعتمدت الباحثة يف اجلزء النظري  ، كلية العلوم االقتصادية، جامعة منتوري قسنطينة،ة دكتوراهأطروح بقسنطينة،

على املنهج الوصفي التحليلي وذلك بغرض حتليل اإلطار الفكري والفلسفي إلدارة اجلودة الشاملة، واعتمدت يف 
  يان املوجهة غلى موظفي وحدة فرمال،اجلزء التطبيقي على أسلوب املقابلة الشخصية وكذلك حتليل استمارة االستب

وهدفت هذه الدراسة إىل معرفة مدى إدراك اإلدارة العليا والعاملني ملفهوم إدارة اجلودة الشاملة، وإىل تقييم وحتليل 
فرص تطبيقها يف الوحدة، وذلك بتحليل وقياس وتقييم عناصر الثقافة التنظيمية السائدة وحتديد مدى مالئمتها 

ارة اجلودة الشاملة، وقد توصلت الدراسة إىل عدة نتائج منها: إن الوحدة غري مهيأة لتقبل فلسفة مع تطبيق إد
 فقط.   14000وثقافة إدارة اجلودة الشاملة، سياسة اجلودة غايتها احلصول على شهادة االيزو 

مذكرة ماجستري، كلية  (، بعنوان: تطبيق إدارة اجلودة الشاملة ابملؤسسات الصحية،2009راسة كحيل نبيلة )د-
هدفت الدراسة إىل حتديد مدى ، حيث اتبعت الباحثة املنهج الوصفي التحليلي، و االقتصاد، جامعة قسنطينة

حيث قامت الباحثة بدراسة إحصائية تطبيق إدارة اجلودة الشاملة يف املؤسسات العمومية االستشفائية،  إمكانية
وتوصلت الدراسة لعدة نتائج منها: ضعف  ،ىل املمرضني ابملستشفىعن طريق حتليل بياانت االستبيان املقدم إ
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اإلدارة العليا ابملستشفيات لدعم جهود اجلودة، وعدم وضوح مفهوم العمل اجلماعي وغياب برامج تدريبية  التزام
 يف جمال إدارة اجلودة.

ارة اجلودة الشاملة يف (، بعنوان: إطار مقرتح لتقييم نظام إد2011دراسة غازي علي مرتوك البداينة ) -
رسالة مقدمة للحصول على درجة دكتوراه الفلسفة يف إدارة األعمال، كلية  املستشفيات اجلامعية احلكومية،

، حيث اعتمد الباحث على املنهج الوصفي التحليل، وهدفت الدراسة إىل: التجارة، جامعة عني مشس، مصر
ة بني املستشفيني موضوع الدراسة، من وجهة نظر العاملني فيها، السعي ملقارنة مدخالت نظام إدارة اجلودة الشامل

وقد توصلت الدراسة للعديد من النتائج أمهها: بينت الدراسة وجود فروق ذات داللة إحصائية يف تقييم العاملني 
 مبصر.  ملدخالت نظام إدارة اجلودة الشاملة، تبعا )العمر، املؤهل العلمي وسنوات اخلربة( يف مستشفى عني مشس 

بعنوان: أثر تدريب األفراد على حتسني اجلودة الشاملة الصحية يف ،(2012دراسة سيد أمحد حاج عيسى )-
، حيث اتبع الباحث املنهج الوصفي 03أطروحة دكتوراه يف العلوم التجارية، جامعة اجلزائر املستشفيات اجلزائرية،

املكتبية املتوفرة يف الدراسة النظرية، أما التحليل ألغراض التحليلي، حيث استخدم الوصف يف مجع املعلومات 
الدراسة  حتديد النتائج من الدراسة امليدانية بواسطة استبيان جلمع املعلومات والوقوف على أبرز املؤشرات، وهدفت

صلت إىل حتديد دور املورد البشري الصحي يف حتقيق التحسن املستمر للجودة يف املستشفيات اجلزائرية، وتو 
الدراسة للعديد من النتائج أمهها: وجود قناعة عليا أبن الوصول لتحسني اجلودة الشاملة يف املستشفيات اجلزائرية 

 يتطلب تطبيق عناصر التدريب وفق األمهية النسبية اليت بينتها املتوسطات احلسابية.
سني أداء املرافق الصحية يف ، بعنوان: دور أنظمة اجلودة يف حت (2012دراسة منري مصلح حممد الوصايب )-

مذكرة تدخل ضمن متطلبات شهادة املاجستري يف علوم التسيري،  النموذجي، 48اليمن دراسة حالة مستشفى 
حيث استخدم الباحث املنهج الوصفي التحليلي هبدف التوصيف الدقيق إلشكالية الدراسة،  ،3جامعة اجلزائر

توصل إليها من خالل عملية التقييم اليت أجريت أثناء دراسة احلالة اليت وتوضيح أبعادها وحتليل النتائج اليت مت ال
هدفت الدراسة إىل: التعريف بنظم اجلودة ومراحل تطبيقها يف املؤسسات و  ،النموذجي 48أجريت على مستشفى 

املستشفى أبن الصحية واملعايري املستخدمة يف تقييم أدائها، وتوصلت الدراسة لعدة نتائج منها: يرى العاملون يف 
مدخالت النظام الصحي يف املستشفى بدرجة عالية، األمر الذي تطبيق نظام اجلودة أدى إىل حتسن أداء ونوعية 

  جعلها تؤثر إجيابيا على جودة اخلدمات الصحية للمستشفى.
املستشفيات (، بعنوان: قياس جودة اخلدمات الصحية يف 2015دراسة حممد نور الطاهر أمحد عبد القادر )-

احلكومية يف السودان من وجهة نظر املرضى واملراجعني دراسة ميدانية على مستشفيات التعليمية الكربى بوالية 
وقد اعتمد  ، 04، العدد 11دارة األعمال، اجمللد إب اخلاصةاجمللة األردنية  وردت هذه الدراسة يف اخلرطوم،

البحث، ومنهج املسح االجتماعي جلمع البياانت املتعلقة  الباحث على املنهج الوصفي لتتبع الظاهرة موضوع
وقد هدفت ابلدراسة من العينة املختارة من جمتمع الدراسة ومنهج التحليل اإلحصائي الختبار فرضيات الدراسة، 

قياس جودة اخلدمات الصحية يف املستشفيات احلكومية يف السودان من وجهة نظر املرضى هذه الدراسة إىل: 



 ز
 

يوجد إدراك لدى املرضى واملراجعني يف السودان عني، وقد توصلت هذه الدراسة للعديد من النتائج أمهها: واملراج
 عند تقدمي اخلدمات الصحية.للمستوايت املطلوب توفرها يف املستشفيات 

 موقع الدراسة احلالية من الدراسات السابقة:  -8
وربطها ابملوارد البشرية  منهج إدارة اجلودة الشاملة، معظم الدراسات السابقة التطورات احلاصلة يف تناولت 

 وأتيت دراستنا كتكملة للدراسات السابقة وهي دراسة تبني أمهيةيف قطاعات خمتلفة، مث إجراء دراسات مقارنة، 
 دارة اجلودة الشاملة يف حتسني جودة اخلدمات الصحية من وجهة نظر مقدمي اخلدمة )أطباء، ممرضني، إداريني(.إ

 :الدراسةتقسيمات  -9
من اجل التحكم يف املوضوع واإلملام جبوانبه قسمنا البحث إىل أربعة فصول، حيث تناول الفصل األول         

والثاين والثالث دراسة نظرية أما الفصل الرابع فهو ميداين حول عينة من املؤسسات االستشفائية ابإلضافة إىل 
 مقدمة وخامتة:

متهيد للموضوع وإعداد فرضيات لإلجابة على األسئلة الفرعية اليت توضح اإلشكالية، مث اشتملت على  املقدمة:
 حتديد أمهية املوضوع وأسباب اختياره.

 اجلودة الشاملة إلدارةالنظري  اإلطارالفصل األول: 
وكذلك تطور هذا يتناول اإلطار النظري للجودة الشاملة، ويشمل على مفاهيم نظرية حول اجلودة الشاملة،        
 واألساليب واألدوات اليت تعتمدها إدارة اجلودة الشاملة، وكذلك معوقات تطبيق إدارة اجلودة الشاملة. املفهوم،

 اجلودة الشاملة يف املؤسسات الصحية: إدارة الفصل الثاين:
اجلودة الشاملة يف املنشآت الصحية، مع  إدارةيتناول تعريف جودة الرعاية الصحية، ابإلضافة إىل مفهوم  

التطرق إىل مبادإ إدارة اجلودة الشاملة يف املؤسسات الصحية، وتطوير إدارة اجلودة الشاملة يف اخلدمات الصحية، 
مع توضيح كيفية ضمان اجلودة وحتسينها يف املؤسسات الصحية،  مع التطرق إىل تكاليف اجلودة كأساس لتطوير 

 صحيةخدمة الرعاية ال
 .النظام الصحي يف اجلزائرالفصل الثالث: 

يتناول واقع اخلدمات الصحية يف اجلزائر، من حيث نشأة املؤسسات االستشفائية اجلزائرية، وتطورها، 
وإمكانياهتا، ومدى اهتمام الدولة بتقدمي الرعاية الصحية الالزمة ملواطنيها، مع توضيح النقائص النامجة عن سوء 

 التسيري.
 حتليل واقع إدارة اجلودة الشاملة يف املؤسسات االستشفائية اجلزائرية. الفصل الرابع: 

خالل التعريف ابملؤسسة،  ن املؤسسات االستشفائية، وذلك منيتناول دراسة تطبيقية حول عينة م 
لألطباء ورؤساء وتقدمي مفصل ملختلف املصاحل منذ اتريخ إنشائه، ويف األخري حتليل نتائج االستمارات املقدمة 

 قدرة املؤسسات االستشفائية اجلزائرية على تطبيق إدارة اجلودة الشاملة. ى، واستخالص مدملوظفنياملصاحل، وا
 و تشمل أهم النتائج املتوصل إليها والتوصيات واالقرتاحات.اخلامتة: 
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 الجودة الشاملة
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 متهيد:
  

يشهد عامل اليوم حتدايت كثرية ومتنوعة تتمثل أبرزها يف شح املوارد املتاحة، وتزايد احلاجيات اجملتمعية، 
من املوارد البشرية والتغريات املتسارعة لألحداث، وما يتطلب ذلك من حتديد لألولوايت وتوزيع فاعل ملا هو متاح 

 واملادية.
هذه التحدايت فرضت على احلكومات جمهودات كبرية للمحافظة على التوازن املطلوب يف ظل موارد 
وإمكانيات شحيحة، كما استدعى ذلك من املنظرين واملفكرين البحث عن أفضل السبل والوسائل للتعامل مع 

ايت اليت تواجهها احلكومات املعاصرة من الناحية مثل هذه التحدايت، ولعل ما يزيد من حدة هذه التحد
التنافسية الشديدة بني املنظمات احلكومية من جهة، ومنظمات األعمال يف القطاع اخلاص من جهة أخرى، وما 
يفرضه ذلك من التنافس من متطلبات تطوير أساليب األداء واالستفادة من الثورة التكنولوجية اليت يشهدها العامل، 

 أفضل أو منتج أكثر قدرة على الصمود يف أسواق املنافسة اليت تعددت منافذها وأشكاهلا، والتقنيات وصوال إىل
 املستخدمة فيها، بعد أن أجربت على التعامل مع مستفيد أكثر وعيا وتطلعا للخدمة أو املنتج األكثر جودة.

التحدايت يتمثل يف زايدة حدة كما أصبحت املنظمات العاملية واحمللية تواجه نوعا أخر من التغريات و 
املنافسة على املستويني احمللي والعاملي، وما يصاحبه من تغري يف سلوك املستهلك أو املستفيد، الذي أصبح أكثر 
وعيا وثقافة يف استهالكه، وذا قدرة اكرب على انتقاء اخلدمة األفضل بعد اعتماد اجلودة كمعيار أساسي الختيار 

 املنتج أو اخلدمة.
ك ميكن القول ابن الضغوطات لتوفري خدمات ذات جودة عالية وبتكاليف منخفضة دفعت اهليئات لذل

احلكومية الختاذ مدخل اسرتاتيجي لوضع األهداف، وتوزيع املوارد، وذلك عن طريق تقييم البيئة الداخلية واخلارجية 
الشاملة كمنهج متكامل يعتمد على اليت تؤثر على برامج اهليئات احلكومية، ولكل ذلك استحقت إدارة اجلودة 

أداء إدارة القوة البشرية وكل إدارة يف املنظمة، وعلى التحسني املستمر يف أساليب العمل، أن تكون أحدث 
 املداخل املنهجية يف تطوير املؤسسات وإعادة هيكلتها.

ا تقوم على أساس وإدارة اجلودة الشاملة هي إحدى النظم املتبعة ملواجهة تلك التحدايت، وذلك لكوهن
أهنا: نظام قائم على التحسني املستمر لألداء يف مجيع املستوايت العلمية واإلدارية، ويف كل اجملاالت الوظيفية 
للمنظمة، وذلك ابستخدام كافة املوارد البشرية واملالية املتاحة، وهي يف الوقت نفسه أتكيد على أن يعمل الفرد 

 بشكل صحيح من املرة األوىل.
لقد كانت الدول املتقدمة سباقة يف حبثها عن األساليب اإلدارية الكفيلة بتحسني كفاءة وفاعلية 
منظماهتا، ويف تطبيقها للنماذج واملبادئ اليت يطرحها املنظرون واملهتمون يف اجلوانب اإلدارية سعيا وراء حتقيق 

دارة اجلودة الشاملة يف الياابن وأمريكا، وكان االستثمار األمثل للموارد املتاحة، وكانت بداايت تطبيق مفاهيم إ
تطبيقها يف البداية مقتصرا على القطاع الصناعي، أما اآلن فأصبح ابإلمكان تطبيقها على مؤسسات قطاع 
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اخلدمات أيضا، وقد سعت املنظمات اخلدماتية ابستمرار من أجل التعلم واالستفادة من جتربة القطاع الصناعي يف 
 هذا اجملال.
تطبيق إدارة اجلودة الشاملة يتطلب أرضية معينة يف كافة البىن التنظيمية واإلدارية واالجتماعية داخل إن 

املنظمة وخارجها، حبيث توفر املناخ املناسب إلمكانية التطبيق، إذ كيف ميكن أن ينجح تطبيق مفهوم إداري جتهل 
 اإلدارة أمهيته؟

العليا أبمهية هذا املفهوم وجعل اجلودة يف مقدمة إسرتاتيجية  فال بد من توفر القناعة التامة لدى اإلدارة
اإلدارة العليا والعمل على نشر هذه القناعة، كما تتطلب قادة قادرين  على توجيه األفراد ابجتاه حتقيق أنظارهم 

ات قدرة املتألقة، وليس هناك من جامعة أو مؤسسة أحرزت تقدما ضمن مفهوم إدارة اجلودة الشاملة دون قيادة ذ
 إدارية عالية الكفاءة.
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 وتطور مفهوم اجلودة نشأةاملبحث األول: 
الكبري الذي أصبح يواجه العامل اليوم يف ظل قطار العوملة قد أدى إىل ازدايد املنافسة  إن التحدي 

العاملية، فلم هتتم الشركات ابملنافسة احمللية فحسب وإمنا كان لزام عليها أن تنتبه خلطر املنافسة العاملية يف ظل 
 ددة اجلنسيات.االنتشار الواسع لألسواق العاملية وحرية التجارة وظهور الشركات متع

من  الدول أن هتتم مبوضوع اجلودة وتضعه يف سلم أولوايهتا االقتصادية السابق من األمروقد اقتضى 
خالل تطوير مؤسساهتا وشركاهتا، واالرتقاء أبدائها العام وحتسني استخدام مواردها االقتصادية، لكي تلعب الدور 

 ى مجيع األصعدة.املرجو منها يف ظل املتغريات العاملية اجلديدة عل
ومن مث فقد احتلت قضية اجلودة أمهية خاصة يف اآلونة األخرية سواء كان ذلك على الصعيد  

 العاملي أو على الصعيد احمللي، فال مفر من حتقيق التميز يف جمايل اجلودة واإلنتاجية.
 حول اجلودة. أساسيةاملطلب األول: مفاهيم 

 للجودة: التقليدياملفهوم  -1
اليت جيب أن تتوفر يف  املفهوم التقليدي للجودة على اهنا: " جمموعة من الصفات واخلصائص يعرف

هذه اخلصائص  املنتوج ومبا يتطابق مع صفات وخصائص وضعت هلذا املنتوج سابقا ويف معظم األحيان فإن
   1ل املنتج ووفقا لظروفه وموارده واعتباراته اإلنتاجية"والصفات تتحدد من قب

 املفهوم احلديث للجودة: -2
أما املفهوم احلديث للجودة فهو: " جمموعة من الصفات واخلصائص واملعايري اليت جيب أن تتوفر يف 
املنتوج ومبا يتطابق مع ويليب رغبات وتفضيالت املستهلك" و اجلودة هبذا املفهوم ينظر إليها من أحد اجلوانب 

 الثالثة اآلتية:  
 جودة التصميم:  -    

 ويقصد هبا توافر جمموعة معينة من اخلصائص امللموسة وغري امللموسة يف تصميم املنتوج.
 جودة األداء " االعتمادية": -    

 وتتمثل يف قدرة املنتوج على إرضاء الزبون ألطول فرتة ممكنة.
 جودة اإلنتاج: -    

روف اإلنتاج وجودة العمليات اإلنتاجية ويطلق على جودة اإلنتاج أحياان جودة ويقصد هبا جودة ظ
املطابقة ويقصد هبا مدى مطابقة جودة التصميم مع ظروف وعمليات اإلنتاج يف املنظمة، هذا التطابق يكون له 

                                                             
، ، مؤسسة حورس الدولية للطباعة والنشر سلسلة التدريب اإلداري الجودة الشاملة طريقك للحصول على شهادة االيزومحمد الصيرفي،   -1

 .18، ص2005والتوزيع، اإلسكندرية، مصر، 
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 ما يريده املستهلك اجلودة الكلية فتحديد كل من جودة التصميم وجودة األداء يضمن توازان بني نتائج اجيابية على
  1من جهة وبني ظروف وإمكانيات املنظمة يف اجملال اإلنتاجي من جهة اخرى.

 اجلودة. ضبط : حلقاتالثايناملطلب 
تعد حلقات ضبط اجلودة هي التطبيق العملي الفعال ملبدأ اجلودة مسؤولية اجلميع، كوهنا األداة  

املنظمة من أجل بث األفكار اليت تساهم يف حتسني مستوى الفعالة لتحفيز ومشاركة العاملني على مستوى 
رة أو احللقة من أشخاص يلقبون ملناقشة اجلودة، نشأت هذه الفكر يف الياابن يف مطلع الستينات وتتكون الدائ

 ومعاجلة مشاكل اجلودة يف منظمتهم وتكون العضوية يف هذه احللقات اختيارية وهي تفسح اجملال الواسع ملشاركة
ميع وبذلك سامهت يف حتويل ثقافة املنظمة القائمة على أساس الربح واخلسارة أي ربح طرف )العاملني مثال( اجل

 وخسارة الطرف األخر )اإلدارة( إىل ثقافة تعاون على أساس الربح/ الربح.
لتقدمي عطائها يف مجيع جماالت العمل داخل لذلك جند أن الباب مفتوح أمام حلقات ضبط اجلودة 

املنظمة وابلتايل ال يقتصر عملها على حقل معني، وتستمد حلقات ضبط اجلودة من اخلطوات التالية دورا أساسيا 
واخلدمي يف املنظمات وهي وضع اخلطة والعمل وفقا للخطة، ومراقبة  اإلنتاجييف تطوير وحتسني كفاءة األداء 

وتعد هذه اخلطوات من األمور املهمة  اإلنتاجيةا مع اخلطة، ومعاجلة االحنرافات احلاصلة يف العملية النتائج ومقارنته
واخلدمية يف الياابن واليت حققت من خالهلا كفاءة عالية يف  اإلنتاجيةيتم تنفيذها عمليا يف كافة امليادين اليت 
 األداء.

اهتمام كافة املعنيني واملتخصصني يف  اآلندة تشغل إن األساليب العلمية اليت تتسم هبا حلقات ضبط اجلو 
الوطين للعديد من البلدان  االقتصادوسيلة هادفة لتطوير وتنمية  اآلنواإلنتاجية بل أصبحت  اإلنتاجحقول 
 .األوروبية

 حلقات ضبط اجلودة:  ومبادئ مفهوم -1
 أبهنا:هناك جمموعة من املفاهيم اليت تناولت حلقات ضبط اجلودة فقد عرفت 

جمموعة صغرية من األشخاص يقومون بنفس العمل أو أعمال مشاهبة جتتمع طوعيا وبشكل دوري خالل 
وقت الدوام أو خارج أوقات الدوام بقيادة املشرف على احللقة أو انئبه أو أحد أفراد احللقة، وهي مدربة لتحديد 

   2ذه احللول حينما يكون ذلك ممكن.وحتليل وحل مشاكل العمل وتقدمي احللول إىل اإلدارة مث تطبيق ه
 جيب أن تتوفر يف حلقات ضبط اجلودة وهي:ويتضح من هذا املفهوم أن هناك جمموعة من املبادئ 

 جيب أن ينتمي أفراد احللقة إىل مكان عمل واحد وتكون هلم نفس لغة العمل ونفس اخللفية العلمية.
ونفذ بنفسه أفضل من أن يؤدي هذا بناءا على أن يكون االشرتاك فيها طوعيا ألن العامل إذا خطط 

 أوامر وتعليمات صادرة إليه.

                                                             
 .19مرجع سبق ذكره، ص  محمد الصيرفي، -  1
 .170، ص2009نشر والتوزيع، عمان األردن، دار اليازوري لل، نظم إدارة الجودة في المنظمات اإلنتاجية والخدميةيوسف حجيم الطائي،   2
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ألي  اآلخرينميكن ألي عضو يف احللقة أن يرأس احللقة وال يعد شخص ما ذو أمهية أكرب أو أقل من 
طور سبب من األسباب، أما قائد احللقة املباشر جيب أن يتلقى تدريبا إلدارة احللقة ويكون مسؤوال عن جناحها وت

 مقدرة أعضائها.
يقوم أعضاء احللقة بعرض اجنازاهتم واقرتاحاهتم على اإلدارة، واإلدارة ليست ملزمة لقبول أفكار 

الالزمة وإذا رفض أحدهم فإنه جيب على اإلدارة أن  األمهيةجيب أن تعطى  األفكارومقرتحات احللقة لكن هذه 
 تشرح للحلقة وابلتفصيل سبب رفض االفرتاض.

حلقة أن تقوم بتطبيق احللول يف قسمها وخاصة فيما يتعلق مبشاكل العمل وهدر املوارد وتوفري ميكن لل 
 الطاقة والوقت وغريها.

يفضل عقد اجتماعات احللقة مرتني شهراي وخالل الدوام الرمسي وأن ال يتجاوز زمن االجتماع ساعة، 
 اجلودة.من الشركات اليت طبقت حلقات ضبط  %50وهذا ينطبق على أكثر من 

أن يكون نشاط احللقة مستمرا ألنه خيتص ابلتطوير والتغلب على املشكالت داخل مكان العمل وألن   
 1عنصر العمل مستمر لذا فإن املشاكل اليت تواجهه مستمرة لذا ينبغي أن يكون نشاط احللقة مستمرا أيضا.

 :أمهية حلقات ضبط اجلودة وأهدافها -2
يركز اإلداريني حاليا على اجلودة وعلى التحسني املستمر يف تقدمي منتجات أو خدمات متميزة تنال رضا 

إىل تكوين وتطوير أنظمة للجودة وحتديد معايري لقياس األداء وتطويره، ومن أهم هذه  اجتهواالعمالء، لذلك 
 خالل األوجه املختلفة التالية:الربامج برانمج حلقات اجلودة، وميكن إظهار أمهية حلقات اجلودة من 

 األمثل لكافة املوارد البشرية للمؤسسة ابعتبارها أعظم أصوهلا. االستخداممسامهة حلقات اجلودة يف حتقيق 
 القرار مما يساهم يف ضمان والئهم والتزامهم اجتاه املؤسسة وأهدافها. اختاذإشراك العمال يف عملية 

 الفريق، وتشجيع العمال على حل مشاكلهم ذاتيا وبطريقة منظمة. تنمية الشعور بوحدة اجملموعة، وعمل
 لدى العمال وزايدة قدراهتم خبلق نوع من التحدي، التشويق والتنوع يف املهام املنسوبة إليهم. اإلبداعتشجيع 

  2تنمية أداء املشرفني على مجيع املستوايت اإلدارية وإبراز السمات القيادية هلم.
 الياابنية للعلماء واملهندسني أهداف حلقات اجلودة، واليت تتضح يف الشكل التايل:كما حددت النقابة 

 املسامهة يف حتسني وتطوير املنظمة.
والذي يرتتب عليه حتقيق مناخ عمل جيد وبناء أقسام إنتاجية سعيدة تستحق املعيشة  اإلنساناحرتام 

فيها، وهكذا أشرك النموذج الياابين لعجلة دومينغ العامل يف التخطيط والتنفيذ واملتابعة ألنشطة تطوير اجلودة 
 داخل أماكن عملهم وذلك عن طريق خطوات وإجراءات منطقية مرتبة.

                                                             
 .171يوسف حجيم الطائي، المرجع السابق، ص   1
 .310، ص 1998، دار الكتب المصرية للنشر، القاهرة، فن اإلدارة اليابانية: حلقات الجودةفريد عبد الفتاح زين الدين،   2
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بصورة اتمة والذي يؤدي إىل التفكري واإلبداع واإلدارة الذاتية حلل مشاكل  إلنسانيةا إظهار القابلية
  1تطبيق األفكار اجلديدة ومتابعتها. العمال.

 : حمددات اجلودةالثالثاملطلب 
هناك أربعة حمددات أساسية للجودة، تساعد املنتجات أو اخلدمات على حتقيق الغرض املقصود  

 2منها بنجاح  وهي:
 جودة التصميم:  -1

وتشري إىل غرض املصمم يف تضمني بعض اخلصائص، أو عدم تضمينها يف املنتج أو اخلدمة، إن قرار 
التكاليف  واعتبارات، اإلنتاجيةمتطلبات العميل ابإلضافة إىل القدرات  االعتبارالتصميم جيب أن أيخذ يف 

 .واالعتماديةواألمان 
 جودة التطابق: -2

وتشري إىل درجة تطابق املنتج أو اخلدمة، مع الغرض من تصميمها، وتتأثر درجة التطابق مبجموعة من 
واملعدات، مهارات العاملني،  اآلالتالعوامل مثل: القدرات اإلنتاجية للتسهيالت اإلنتاجية املستخدمة، قدرة 

اإلجراء التصحيحي   اختاذمتابعة تقييم املطابقة، تدريب العاملني، احلوافز، الربط بني عملية التصميم وعملية النتاج، 
 كلما كان ذلك ضروراي.

 سهولة االستخدام: -3
الالزمة للعميل، عن كيفية استخدام املنتج هلا، إىل  واإلرشاداتتؤدي سهولة االستخدام وتوافر التعليمات 

 هلا.، وفقا ملا هو مصمم وآمنةزايدة قدرة املنتجات على األداء بطريقة سليمة 
 خدمات ما بعد البيع: -4

 (، إىل احملافظة على أداء املنتج أو اخلدمة كما هو متوقع.واإلصالحتؤدي مثل هذه اخلدمات )الصيانة 
 املطلب الرابع: التطور التارخيي للجودة

تنسب أقدم االهتمامات ابجلودة إىل القرن الثامن عشر قبل امليالد يف احلضارة البابلية إابن حكم  
ملوكها محورايب، إذ ضمت قوانينه قانوان بينها خيص التجارة أوجب على من يقدم ما هو غري جيد أو انقص أول 

 القيمة يف السلعة أو اخلدمة اليت يتاجر هبا، القيام إبصالح العيب.
بناء وتشري الوقائع التارخيية يف القرن اخلامس عشر قبل امليالد إىل أتكيد قدماء املصريني على اجلودة يف 

 ودهان جدران املعابد املصرية القدمية واشرتاط االلتزام ابجلودة يف تشييد األهرامات.

                                                             
 .172يوسف حجيم الطائي، مرجع سبق ذكره، ص  -1
،أطروحة دكتوراه غير منشورة، كلية العلوم إدارة الجودة الشاملة مع دراسة تطبيقية في وحدة فرمال إلنتاج األدوية قسنطينةفتيحة حبشي،  - 2

 .47، ص 2007االقتصادية، جامعة منتوري قسنطينة، 
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ويف عصر صدر اإلسالم ومنذ بزوغ فجره على البشرية زاد التأكيد على اجلودة، حيث كان الرسول   
النبوية الشريفة ومنها ث حيث على االهتمام جبودة األداء والذي تؤكده األحادي صلى هللا عليه وسلمالكرمي حممد 

 من عمل منكم عمال فليتقنه".قوله: "
ويف القرن الثامن عشر بعد امليالد وبظهور الثورة الصناعية اليت عدت حداث مهما يف اتريخ البشرية 

 احلديثة، وإىل نتائجها ينسب جانب من التطور يف مفاهيم اجلودة وصيغ التعامل معها.
 اجلودة )ما قبل القرن العشرين( مرحلة مسؤولية احلريف عن ضبط -1

اتسم اإلنتاج خالل القرون الوسطى والقرن التاسع عشر ابعتماده على فرد واحد أو جمموعة صغرية من 
األفراد احلرفيني، بتويل الفرد أو اجملموعة الصغرية جدا إنتاج املنتوج بكميات صغرية، كما يكون احلريف الواحد 

ا تقع مسؤولية ضبط اجلودة على عاتق احلريف سواء من حيث حتديد معايري مسؤوال عن صنع املنتوج ككل، لذ
 اجلودة أو مطابقة اإلنتاج لتلك املعايري.

يف هذه املرحلة كان اإلحساس ابإلنتاج موجودا لدى العامل للصلة الواضحة بني املنتوج واحلريف، فاحلريف 
اجلودة املميزة اليت خيلقها تكون مدعاة للفخر وهو ما كان يستخدم براعته اليدوية يف إنتاج املنتوج وإتقان العمل و 

 يشكل حافزا للعمل.
وألن الصناعة احلرفية تركز على املنتوج وأدائه نسبة إىل متطلبات الزبون، لذا ينبغي أن يكون هناك اتصال 

كن استخدام الصناعة مباشر بني  الزبون واحلريف، إذ يصنع املنتوج ابلضبط بناء على حاجات الزابئن ورغبتهم ومي
احلرفية يف اخلدمات مثل البناء واإلنشاءات، القروض املصرفية، تفصيل املالبس، صالوانت احلالقة، لذا تتميز 

 املنتوجات اليت تنتج ابإليصال أبهنا ابهظة الثمن وقد تتطلب فرتات انتظار طويلة لتسليمها للزبون.
هية بل ال زالت موجودة حىت وقتنا احلاضر علما اهنا هذا يعين أبن الصناعة احلرفية ليست مرحلة منت

 1بدأت ما قبل القرن العشرين.
 (1918-1900مرحلة مسؤولية رئيس العمال عن ضبط اجلودة ) -2

تبدأ هذه املرحلة من مطلع القرن احلايل حىت أواخر العقد الثاين منه، وهي إفراز نتائج الثورة الصناعية، 
مبفهوم اإلنتاج الواسع وأدخلت مفاهيم جديدة مثل التخصص يف العمل وتقسيم لقد جاءت الثورة الصناعية 

العمل، وعليه مل يعد العامل مسؤوال عن إنتاج املنتوج أبكمله بل جزءا من عمليات صنعه، وأصبح العاملون 
 خيضعون إلشراف رئيس العمال، وعليه أصبح رئيس العمال أو املشرف مسؤوال عن جودة املنتوج.

 تكلفةاملرحلة ال جند اتصاال مباشرا بني الزبون واملنتج، لذا رمبا يكون أداء املنتوج ضعيفا نسبيا،  يف هذه
 إنتاجه واطئة نسبيا، ووقت التسليم قصري عادة، مثل املنتجات الزراعية، األجهزة اإللكرتونية وغريها.

                                                             
 .56، ص 2009، دار الفكر، عمان األردن، الجودة الشاملةإدارة عواطف إبراهيم الحداد،   1
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اليوم فإن األسواق الواسعة والفحص رافقت هذه املرحلة تكنولوجيا اإلنتاج الواسع خباصة املكننة، أما 
املؤمتت وتقنيات الفحص واالختبار هي اليت تقود هذه العمليات بينما كانت األسواق الواسعة، سلطة املصنع، 

  1والفحص من قبل العاملني هي اليت تقود هذه العمليات.
 ( 1945-1919مرحلة ضبط اجلودة عن طريق الفحص) -3

تطورا جديدا يف جمال ضبط اجلودة، إذ أصبحت املنتوجات  1945-1919شهدت الفرتة ما بني 
والعمليات أكثر تعقيدا وازداد عدد العاملني مما أصبح معه من الصعب على رئيس العمال السيطرة الدقيقة على 
العمل املنجز من قبل كل عامل، لذا استخدمت وظيفة املفتش الذي تكمن مهمته يف فحص جودة املنتجات بعد 

عملية معينة عليها حيث يقوم بعزل املنتجات غري املطابقة للمعايري، وأوىل الشركات اليت أنشأت قسما انتهاء 
(، ويف عام AT&Tخاصا ابلفحص هي شركة وسرتن إلكرتيك اليت كانت تعود ملكيتها إىل جمموعة شركات )

 ( العملني يف ذلك القسم إىل خمرب لفحص أجهزة اهلاتف.AT&Tحولت شركة ) 1925
 مرحلة الضبط اإلحصائي للجودة  -4
ظهرت خالل هذه املرحلة تطبيقات جديدة لضبط اجلودة ابستخدام األساليب اإلحصائية  

مناسبا، لذا بدأ انتشار  %100ابلعينات، فخالل احلرب العاملية الثانية تصاعدت واتئر اإلنتاج ومل يعد الفحص 
 ضبط اجلودة ابستخدام العينات.
أن تطوير أساليب الضبط اإلحصائي للجودة بدأ خالل املرحلة السابقة فقد قدم  ومن اجلدير ابلذكر

shewart   خرائط الضبط اإلحصائي لضبط املتغريات واليت عرفت بـ )خرائط الضبط  1924عامQuality 
Control)  .واليت لعبت دورا أساسيا يف ضبط العملية اإلنتاجية 

ة وليس التفتيش عنها، كما يشري إىل أن مسؤولية احلفاظ عليها ضبط اجلودة مفهوم يشري إىل بناء اجلود
هي مسؤولية مجيع األقسام ومبشاركة مجيع العاملني وعدم ترك مسؤوليتها إىل قسم الفحص أو قسم ضبط اجلودة 

 فقط.
ويف هذه املرحلة أصبح حتقيق مستوى عال للجودة للمنتوجات هو ما تسعا إليه مجيع املنظمات 

تحقيق الثقة أبن كل شيء صحيح وخال من العيوب هي امليزة اليت يتمتع هبا أسلوب عمل املنظمات، الصناعية، ف
" دفع املنظمات إىل حتقيق Crosbyوإن مبدأ التلف الصفري الذي أطلقه واستخدمه بشكل أوسع رائد اجلودة "

مج خمصصة هلذا الغرض فضال عن التنسيق بني العاملني واملديرين حلل املشكالت وإجراء التحسينات عن طريق برا
جعل هدف كل فرد عامل يف املنظمة حتقيق التلف الصفري من خالل منحهم صالحيات وتشجيعهم ابملكافآت 
واحلوافز ومبا يدعم عمل األفراد داخل املنظمة من جهة، وحتقيق األهداف اإلسرتاتيجية لعملية التخطيط للجودة 

 من جهة أخرى.

                                                             
 .57عواطف إبراهيم الحداد، المرجع السابق، ص   1
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ملراحل السابقة برتكيزها واهتمامها بعمليات اإلنتاج، حيث يتم فحص عينات ختتلف هذه املرحلة عن ا
من اإلنتاج لكل دفعة إنتاج والذي ينتج عنه هدر أقل يف املوارد ويقل العمل لألجزاء غري املطابقة فضال عن 

 ختفيض تكاليف اإلنتاج، بعبارة أخرى عندما تتحقق املعرفة ابلعملية تتحقق عملية التحسني.
 مرحلة ضمان اجلودة -5

يف هذه املرحلة أصبحت اجلودة ركنا أساسيا من أركان الوظيفة اإلدارية للمديرين، تتطلب هذه املرحلة 
 االهتمام بكل ما من شأنه أن ميكن املنظمة من إحراز التقدم وحتقيق التميز سواء ملنتجاهتا أو لعملياهتا.

الذي عرف على أنه: " نظام فعال لتحقيق تكامل  كانت هذه املرحلة انعكاسا للضبط الشامل للجودة
اجلودة من خالل جهود خمتلف اجملاميع يف املنظمة لتطوير اجلودة )التخطيط(، إدامتها )الضبط(، وحتسني اجلودة 
ألجل إنتاج السلع واخلدمات ابملستوى األكثر اقتصادية الذي يتيح اإلشباع الكامل للزابئن، فضال عن املفاهيم 

ليت أشري إليها يف املرحلة السابقة مثل املعيب الصفري وظهور مفهوم "حلقات ضبط اجلودة" يف الياابن األخرى ا
اليت تنطلق من مدخل املشاركة يف اإلدارة كأساس يف حتسني اجلودة واإلنتاجية حيث جيري احلوار والنقاش يف 

 دة.جمموعات صغرية غري رمسية، طوعية، تبحث عن إجياد حلول ملشكالت اجلو 
يشري مفهوم "ضمان اجلودة" إىل مجيع اإلجراءات املخططة واملنتهجة الالزمة إلعطاء الثقة أبن السلعة 

 املنتجة أو العملية املؤداة أو اخلدمة املقدمة سوف تستويف متطلبات اجلودة.
مع مطلع السبعينات ظهر مفهوم " الضبط الشامل للجودة يف عموم املنظمة" أو " الضبط الشامل 

لجودة يف عموم الشركة" الذي يشري إىل مشاركة كل فرد يف الشركة يف عمليات ضبط اجلودة بدءا ابلعامل ل
 واملشرف يف اخلط األول وانتهاء ابملدير األعلى.

 (2010-1985مرحلة إدارة اجلودة الشاملة ) -6
املني يف املنظمة لتحقيق إدارة اجلودة الشاملة مدخل إداري يركز على اجلودة اليت تعتمد مسامهة مجيع الع

 جناح طويل األمد من خالل حتقيق رضا الزبون وحتقيق املنافع جلميع العاملني فيها وللمجتمع.
من أهم خصائص هذه املرحلة هو الرتكيز العايل على العملية، تستخدم الشركات اليت تعتمد هذا املدخل 

أساسي يف تطوير أداء املنتوج، إذ يسهم إشراك الزبون أو هذه الفلسفة تعريف الزبون للمنتوج وتقييمه له كمدخل 
يف إجراء حتسينات على املنتوج وتطوير أداء املنتوج، إذ يسهم إشراك الزبون يف إجراء حتسينات على املنتوج وتطوير 

مهة أو مواصفاته ومبا يليب حاجات الزابئن وتوقعاهتم وحيقق مستوى رضا عال للزابئن احلاليني واملرتقبني، أما مسا
مشاركة املورد يف إدارة اجلودة الشاملة فانه يساعد يف تقليل اهلدر والضياعات وحتسني القدرة اإلنتاجية للمنتجات، 
هذا املدخل يؤكد على أمهية املورد ومشاركة املورد، ويف هذه املرحلة جند مستوى أداء عال للمنتوج، تكاليف أقل، 

 على مشاركة العاملني كأساس يف عمليات التحسني املستمر للجودة. تسليم أسرع، فضال عن تركيز هذا املدخل
والبد من اإلشارة هنا إىل أن هذه املرحلة قد شهدت تطور املواصفات العاملية ومبا يضمن حتقيق أعلى 

" تعمل على ISOدرجات املطابقة للمواصفات املطلوبة للزبون، األمر الذي جعل املنظمة الدولية للمقاييس "
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املواصفات الوطنية كافة يف مواصفات عاملية موحدة ذات شهادة لضمان اجلودة أطلق عليها سلسلة املعايري  توحيد
( اعتمدت كأساس يف عمليات التبادل التجاري الدويل وضرورة من ضرورات إبرام العقود ISO 9000الدولية )

 التجارية بني املنظمات يف  كافة دول العامل.
تعد حجر االرتكاز لتطبيق فلسفة إدارة  2000( إصدار ISO 9001صفة )وميكن القول أبن املوا

 اجلودة الشاملة بنجاح.
 (   2010من  ابتداءمرحلة رفاهية الزبون ) -7

يتوقع أن يشهد العقد القادم تطورا كبريا يف أساليب ضبط اجلودة إذ ولكي حتقق املنظمة مستوى اجلودة 
ابلسلعة امللموسة أو العملية التصنيعية، إذ سيعتمد الرتكيز على الزبون يف مجيع  املطلوبة عليها أن تبدأ ابلزبون وليس

عمليات ضبط اجلودة بدء من التخطيط لألنشطة والفعاليات الالزمة لضبط اجلودة وإدارهتا وصوال إىل املخرجات 
ون، والذي يتطلب مكافأة النهائية، أي بعبارة أخرى سوف يكون االجتاه ابلتحول حنو حتقيق القيمة الشاملة للزب

 العاملني ماداي ومعنواي لتحقيق تلك القيمة وحتقيق رضا الزبون.
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 دارة اجلودة الشاملةإل مدخل عام: الثايناملبحث 
من أحدث املفاهيم اإلدارية اليت تقوم على جمموعة من املبادئ واألفكار  إدارة الجودة الشاملةيعد مفهوم 

 اليت ميكن ألي إدارة أن تتبناها من أجل حتقيق أفضل أداء ممكن.
أن التحدايت اليت تشهدها منظمات األعمال يف اجملتمع اإلنساين املعاصر تقرتن ابجلوانب النوعية على 

لنوعية كسالح تنافسي رئيسي يف هذا االجتاه، وقد مت االهتمام ابإلطار الصعيدين السلعي واخلدمي، وتستخدم ا
( حيث أن هذا املفهوم يؤشر ثالث مرتكزات هادفة يف هذا TQMالفسلفي والفكري إلدارة اجلودة الشاملة )

 اجملال وهي:
 حتقيق رضا املستهلك. -
 مسامهة العاملني يف املنظمة. -
 استمرار التحسن والتطوير يف اجلودة . -

 وأهم إسهامات رواد اجلودة. املطلب األول: تعريف إدارة اجلودة الشاملة
 تعريف إدارة اجلودة الشاملة: -1

حيمل معان كثرية ابلنسبة للباحثني، حيث أن لكل  (TQM)لقد أصبح مفهوم إدارة اجلودة الشاملة 
 ابحث أن لكل ابحث يف هذا اجملال مصطلحاته اخلاصة هبذا املفهوم.

ف إدارة اجلودة الشاملة على أهنا: " نظام متكامل موجه حنو حتقيق احتياجات املستهلكني وميكن تعري
وإعطاء صالحيات أكرب للموظفني تساعدهم يف اختاذ القرار، والتأكيد على التحسن املستمر لعمليات إنتاج 

 1السلع واخلدمات.
إدارة مبنية على أساس رضا املستفيد، وهي وميكن القول ابن إدارة اجلودة الشاملة متثل بصفة عامة فلسفة 

بذلك تضمن التصميم املتفق للمنتجات املقدمة من املؤسسة، وحتتل إدارة اجلودة الشاملة إسرتاتيجية تنظيمية ميكن 
تطبيقها يف خمتلف مستوايت املنظمة، إذ يصبح حتقيق اجلودة عملية يلتزم هبا اجلميع وبشكل متواصل، وال بد من 

 أفراد املؤسسة للوصول إىل اجلودة الشاملة املرجوة. تضافر جهود
وقد تعددت وتباينت رؤى الباحثني واملختصني حول تعريف إدارة اجلودة الشاملة، حيث أن لكل ابحث 
مصطلحاته اخلاصة هبذا املفهوم فمنهم من فصل بني مكوانت اجلودة الشاملة، حيث يرى أن: اإلدارة تعين التطور 

 كانية املنظمة من اجل حتسني مستمر للجودة.واحملافظة على إم
أما اجلودة فتعين حتقيق رغبات ومتطلبات املستفيد، بل وجتاوزها، وهي تاليف العيوب منذ املراحل األوىل 

 للعملية مبا يرضي املستفيد.
  

                                                             
 - خفاجي عباس، الجودة الشاملة، جامعة اإلسراء، عمان األردن، 1995، ص 1.10
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ما كلمة الشاملة فتعين البحث عن اجلودة يف أي مظهر من مظاهر العمل بدءا من حاجات املستهلك وأ
 1قدمة له.تهاء بتقومي رضاه عن اخلدمات املأو املستفيد، وان

ومن جهة أخرى جند أن هناك كثريا من الباحثني قد تعاملوا مع هذا املفهوم ابعتباره وحدة واحدة، فقد 
عرف بعضهم إدارة اجلودة الشاملة على أهنا فلسفة إدارية تقدم على أساس رضا املستفيد والتصميم املتقن 

  2و املنتجات، والتأكد من استمرار هذا املنتج.للخدمات أ
كما عرفها املعهد الفدرايل األمريكي للجودة على أهنا: أتدية العمل الصحيح بشكل صحيح من أول مرة 

 3مع االعتماد على تقييم العميل يف معرفة مدى التحسني يف األداء.
ت املستهلكني وإعطاء صالحيات اكرب وميكن تعريفها على أهنا نظام متكامل موجه حنو حتقيق احتياجا

للموظفني تساعدهم على اختاذ القرار، والتأكيد على التحسني املستمر لعمليات إنتاج السلع واخلدمات، والذي 
  4تنافسية معقولة. تكلفةيؤدي إىل حتقيق والء العميل يف احلاضر واملستقبل، وذلك ضمن 
 فقد عرفها جابلونسكي أبهنا: شكل تعاوين ألداء ومنهم من يعتربها صيغة من صيغ العمل التعاوين

األعمال يعتمد على القدرات املشرتكة لكل من اإلدارة أو العاملني هبدف حتسني اجلودة وزايدة اإلنتاجية بصفة 
 5مستمرة من خالل فرق العمل.

ستجابتها، ومرنة ومنهم من يرى: أهنا فلسفة صممت لتفيد الثقافة التنظيمية مبا جيعل املنظمة سريعة يف ا
يف تعاملها، ومركزة على الزبون، ينتشر فيها مناخ صحي، وبيئة تتيح أوسع مشاركة للعاملني يف التخطيط والتنفيذ 

  6للتحسني املستمر ومواجهة احتياجات الزابئن.
( على أهنا حتول يف الطريقة اليت تدار هبا املنظمة، واليت تتضمن تركيز طاقات Rileyوعرفها ريلي )

املنظمة على التحسينات املستمرة لكل العمليات والوظائف، وقبل كل شيء املراحل املختلفة للعمل، حيث أن 
 7اجلودة ليست أكثر من حتقيق حاجات العميل.

ــــــــــــــــرت بنهــــــــــــــــا ردـأمــــــــــــــــ ( فقــــــــــــــــد عــــــــــــــــرف إدارة اجلــــــــــــــــودة الشــــــــــــــــاملة Robert Benhard) ا روب
افة متميــــــــزة يف األداء، تتضــــــــافر فيهــــــــا جهـــــــــود املــــــــديرين واملــــــــوظفني بشــــــــكل متميـــــــــز ـعلــــــــى أهنــــــــا: خلــــــــق ثقـــــــــ

                                                             
 .51، ص 2005للجودة، جدة، ، المجلس السعودي إدارة الجودة الشاملة في مؤسسات التعليم العاليالترتوري ،  محمد عوض -1

2 Cohen Steven and Brand Ronald, Total Quality Management, A practical Guide for the Real world, (San 
Francisco : Jossey – Bass Publisher, p 43. 

، عمان األردن، أبريل 78اإلدارة العامة، العدد ، مجلة إدارة الجودة الشاملة وإمكانية تطبيقها في التعليم الحكوميالقحطاني سالم سعيد،  -3

 .17، ص 1993
 . 15بق ذكره، ص خفاجي عباس، مرجع س -4
 .4ص ، 2000عمان األردن،  دون دار نشر، ،تطبيق إدارة الجودة الشاملةجابلونسكي جوزيف،   -5

6 Hoffer and Moran, Thinking in Total Quality Management, IE Management Press, institute of industrial 
Engineers, Norcross Georgrg, 1994, P 12. 

الطبعة  املعلومات،إدارة اجلودة الشاملة يف مؤسسات التعليم العايل واملكتبات ومراكز  أغادير عرفات جويحان، الترتوري،محمد عوض  -7

 .55ص  ،2009دار المسيرة، عمان األردن،  ،الثانية
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ـــــــــــــى جـــــــــــــودة األداء يف مراحلـــــــــــــه األوىل وصـــــــــــــوال إىل  ـــــــــــــز عل ـــــــــــــك ابلرتكي ـــــــــــــق توقعـــــــــــــات العمـــــــــــــالء، وذل لتحقي
  1وأقصر وقت. تكلفةاجلودة املطلوبة أبقل 

رة اجلودة الشاملة على أهنا: أما دليل إدارة اجلودة الصادر عن وزارة الدفاع األمريكية، فقد عرف إدا
جمموعة من املبادئ اإلرشادية والفلسفية اليت متثل التحسني املستمر ألداء املنظمة من خالل استخدام األساليب 
اإلحصائية واملصادر البشرية لتحسني اخلدمات واملواد اليت يتم توفريها للمنظمة، وكل العمليات اليت تتم يف التنظيم 

 فيها تلبية حاجات العميل يف الوقت احلاضر واملستقبل.  والدرجة اليت يتم
املستفيد،  رضاوقد ينضر البعض إىل إدارة اجلودة الشاملة على أهنا فلسفة إدارية تقوم على أساس حتقيق 

 2أي أهنا التصميم املتقن للخدمات أو املنتجات والتأكيد من استمرار هذا املنتج.
جلودة وعناصرها، فريى أن مصطلح اجلودة عندما يرد إىل الذهن فانه أما البعض األخر فانه يركز على ا

ينصرف إىل اإلنتاج األفضل واخلدمة األحسن مبا يتطابق والتوقعات، عليه فان اجلودة تعرف أبهنا جمموعة 
اخلصائص واملظاهر اليت تبدو على املنتج أو اخلدمة وقدرة هذه اخلصائص واملظاهر على إشباع حاجات الزبون 

 3املعلنة والدفينة.
يف حني إدارة اجلودة الشاملة عند البعض على أهنا فلسفة صممت لتغيري الثقافة التنظيمية مبا جيعل 
املنظمة سريعة يف استجاابهتا، ومرنة يف تعاملها، ومركزة على الزبون، يشيع فيها مناخ صحي وبيئة تتيح أوسع 

 املستمر وملواجهة احتياجات الزابئن.مشاركة للعاملني يف التخطيط والتنفيذ للتحسني 
إدارة اجلودة الشاملة على اعتبار اهنا ثقافة تنظيمية، فاهنم اشرتطوا وجود بيئة معينة أما الذين نضروا إىل 

 تستجيب للتغيري، وبدون وجود مثل تلك البيئة فان إدارة اجلودة الشاملة لن تنجح.
أما من ركز على إدارة اجلودة الشاملة على أهنا ثقافة متميزة يف األداء فانه يشري اىل االسلوب الذي جيري 

واسرع وقت، دون ان أيخذ بعني االعتبار عناصر  تكلفةفيه االداء وتظافر اجلهود من اجل حتقيق اجلودة ابقل 
  4ابملنظمة كوهنا حمددا لتظافر اجلهود يف أحيان خمتلفة. أساسية اخرى مثل: طبيعة العالقة مع اجملهز، والبيئة احمليطة

 أهم إسهامات رواد إدارة اجلودة الشاملة .  -2
يبدو من املناسب قبل الدخول يف تفاصيل إسهامات رواد اجلودة وتعاقبهم التارخيي، أن نعرف أوال  

املقصود برائد اجلودة، وللتوضيح نشري أبن الرائد هو الرجل احلكيم، اجليد، املعلم وعلى وجه أدق هو الذي 
جمال اجلودة وانعكاساهتا على  ميتلك مزيج األوصاف السابقة ابإلضافة إىل توجهاته ومداخله ذات األثر يف

                                                             
1 - Benhard R, Public Administration, an Action Orientation, Pcific Grove California, USA, Brooks, Cole 
Publishing, Co,2000, P 287. 
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األعمال واملنظمات يف حياته وبعد مماته، وأتسيسا على ذلك يصنف رواد اجلودة يف ثالث جمموعات منذ 
 عقد األربعينات من القرن العشرين وهي: 

وهم الرواد من الوالايت املتحدة األمريكية الذين أشاعوا ونقلوا رسالة وفلسفة وتطبيقات  اجملموعة األوىل:
اجلودة للياابن يف عقد اخلمسينات من القرن املاضي وأبرزهم: د. ادوارد دميينج و د. جوزيف جوران، 

 ود.أرماند فيجينبوم.
فلسفة ورسالة اجلودة اليت نقلها هلم الرواد  هم الياابنيون الذين طوروا تطبيقات جديدة يف اجملموعة الثانية:

األمريكان وكانت إسهاماهتم يف ستينيات القرن العشرين، ومن أبرزهم د.كاورو ايشيكاوا، د.جينينتشي 
 اتجوشي، د.شيجيو شينجو، د.ماساكي أمياي.

اتبعوا النجاحات الياابنية يف وهم الرواد الغربيون الذين ميثلون اجليل الالحق للياابنيني والذين  اجملموعة الثالثة:
 1الصناعة، ومن أبرزهم فيليب كروسي، وتوم بيرتز.

فيما أييت أبرز اإلسهامات لرواد اجلودة املشار إليهم فيما تقدم ابإلضافة إىل أساتذة وابحثني  وسنستعرض 
 هلم بصمات جلية يف جمال اجلودة.

 إسهامات ادوارد دميينج:  -2-1
دة اإلنتاج ورقابة اجلودة، وهو استشاري ابرز، ومعلم ومؤلف يف موضوع اجلودة، يعترب األب الروحي جلو  

، ودرس فيها وهو حاصل على الدكتوراه يف الرايضيات 1900ولد دميينج يف الوالايت املتحدة األمريكية عام 
نات من القرن والفيزايء من جامعة ييل يف أمريكا، تعرف دمينج على أسس اإلدارة التقليدية يف أواخر العشري

املاضي عندما عمل يف اإلجازة الصيفية يف شركة ويسرتن اليكرتيك هاوثورين الشهرية يف شيكاغو، وأثناء عمله يف 
مصنع هاوثورين يف شركة الكهرابء األمريكية، أكتشف مدى أمهية الرقابة اإلحصائية يف ضبط جودة العمل 

 واإلنتاج.
إلحصائية ملساعدة اجملهود احلريب األمريكي أثناء احلرب العاملية بعد أن بذل خربته يف مراقبة اجلودة ا 

ملساعدهتا على تدارك خسائر احلرب، واإلسهام  يف  1946الثانية، أوفدته وزارة الدفاع األمريكية إىل الياابن سنة 
استخدام إعادة إعماؤها، وللمساعدة يف إنعاش اقتصادها، حيث كان له الدور الكبري يف تعليم الياابنيني 

 األساليب اإلحصائية يف رقابة اجلودة.
ويعترب دميينج أحد أسباب جناح وتفوق الياابن يف جمال اجلودة، فكان يرى أن اإلدارة العليا غالبا ما تلوم العاملني 
على أشياء ال تقع أصال يف حدود اختصاصهم، وهذا حيتاج إىل حتول كلي للنمط الرئيسي لإلدارة، لذلك فإنه  

من بضرورة تشجيع العاملني ومشاركتهم وجعلهم قادرين على املسامهة يف إدخال حتسينات مستمرة من كان يؤ 
 خالل فهمهم للعمليات وكيف ميكن حتسينها.
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 1960وعلى أساس إسهاماهتم يف الصناعة الياابنية، فقد مت تقليده وسام اإلمرباطور هريو هيتو عام  
جائزة يطلق عليها )جائزة دميينج(  1951كما خصصت احلكومة الياابنية عام تكرميا لدوره يف النهضة الياابنية،  

 1متنح بشكل سنوي للشركات اليت تتميز يف تطبيق برامج إدارة اجلودة.
  2مبادئ دميينج األربعة عشر:

 لضمان حتسني مستوى اجلودة قدم دميينج األربعة عشر مبدأ املعروفة ابمسه وهي كما أييت:
وضع هدف دائم يتمثل يف حتسني اإلنتاج واخلدمات، أي أن اجلودة أوال وحتقيق أعلى جودة يف  املبدأ األول:

املنتج بوضع أهداف تؤدي لتحسني جودة املنتج واخلدمة، لتحقيق مركز تنافسي يف السوق، وضمان االستمرار 
 والبقاء يف السوق.

انتهاج فلسفة جديدة، تتبىن هذه الفلسفة قرارا مشرتكا يتحمل مسؤوليته كل فرد يف الشركة، ألن  املبدأ الثاين:
اجلهود الغري متحمسة لتحسني اجلودة ابلشركة أو املنظمة لن حتقق النتائج املرجوة واملتوقعة على املدى الطويل، 

 فتحسني اجلودة عملية كلية متكاملة.
عتماد على التفتيش الشامل: فيجب أن تكون اجلودة هي األساس الذي ترتكز التخلص من اال املبدأ الثالث:

عليه املنظمة، والتخلص من اإلخفاقات السابقة يف اإلنتاج، وجعل الرقابة وقائية هدفها منع حدوث اخلطأ ودعم 
 املخطئ لتجاوز كبوته ليعطي بشكل أفضل من السابق.

السعر فقط، العمل املربح ال ميكن أن يتجاهل أطالقا سعر البيع،  إلغاء تقييم العمل على أساس املبدأ الرابع:
 ولكن جيب اعتماد املوردين الذين يعتمدون اجلودة يف منتجاهتم، وتوطيد العالقة احلسنة معهم.

وجود تطوير مستمر يف طرق اختيار جودة اإلنتاج واخلدمات، متابعة املستجدات اليت ترافق األداء  املبدأ اخلامس:
ني األداء بشكل مستمر، فمهما وصل مستوى اجلودة اليوم البد أن يكون أساسا للتحسني يف املستقبّل، وحتس

 فاملعايري الثابتة وغري املتغرية من أسباب اهنيار املنظمة. 
إنشاء مركز للتدريب الفعال: تشمل كافة املوظفني، فيجب أن يدربوا على طريقة أداء األعمال  املبدأ السادس:

 ة هبم، ومناسبة للمسئولية اليت حتملوها، مع تكثيف تدريبهم على حتسني أساليب اإلنتاج.املنوط
وجود قيادة فعالة: وذلك بسقل وتنمية هذه الصفة على درجات، وحتقيق التناسق بني اإلشراف  املبدأ السابع:

ى حتسني أداء ومهارة مرؤوسيه، واإلدارة ابلتفاعل وااللتزام، فالقائد الفعال يكون املساعد واملساند واحلريص عل
 وزرع الثقة يف أوساط العاملني، والسعي للتحسني املسرت.

إزالة اخلوف: إن االهتمام ابجلودة يستلزم أن يشعر املوظفني ابألمان داخل الشركة أو املنظمة اليت  املبدأ الثامن:
ة الوالء والشعور ابالنتماء هلا، وإبعاد ينتمون هلا، وتوفري عنصر االستقرار الوظيفي هلم، ألن ذلك يكفل للمنظم
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عقدة اخلوف وترك احلرية هلم يف إبداء أرائهم، والتحدث بصراحة، وهذا ما جيعل العاملني يعملون ويؤدون أعماهلم 
 بفاعلية أكثر دون خوف. 

مة بني اإلدارات إزالة احلواجز بني اإلدارات: السعي حلل الصراعات القائمة بني العاملني، والقائ املبدأ التاسع:
وإحالل التعاون بينهم، وجعلهم يشعرون أن اهلدف هو اجلودة وليس منافسة بعضهم البعض، والعمل بروح الفريق 

 الواحد، إلجناز وإنتاج النوعية املالئمة سواء كانت منتج أو خدمة اليت ترضى وتفوق توقعات العمالء. 
طريقة التحفيزية تدمر اجلودة، ألهنا تركز االهتمام على الرغبة التخلص من الشعارات والنصائح: ال املبدأ العاشر:

يف عمل الشيء أكثر من الرتكيز على الكيفية يف عمل هذا الشيء، فاألفضل تقليل الدعاايت واألهداف الكمية 
اليت هتتم ابلكم دون الكيف، وحىت إن كانت الشعارات اجليدة وتعطي فكرة عامة عن األمر املطلوب، فهي ال 

 وضح الكيفية اليت تؤدي إىل ذلك.ت
استبعاد احلصص العددية: احلد من التوجهات اليت تتطلب حتقيق نتائج حمددة من كل عامل  املبدأ احلادي عشر:

أو موظف على حده، والرتكيز على انتهاج مسلك الفريق الواحد داخل املنظمة، فالتفوق على توقعات العميل اليت 
 اإلنتاج املصنعة.هلا عالقة ابجلودة تكون هلا قيمة طويلة األجل، أكثر من توقعاته اخلاصة بكمية 

إزالة العوائق اليت تعرتض الفخر ابلصنعة: فالتقييم السليب لألداء الذي يركز على التفاصيل  املبدأ الثاين عشر:
السلبية ميكن أن يدمر أي رغبة لدى العاملني أو املوظفني يف حتسني األداء، فمعظم العاملني واملوظفني يرغبون يف 

ال يرغبون أن تصدر ضدهم أحكام غري دقيقة، أو يتعرضون لنقد ظامل، وأقل أداء أعماهلم ابلشكل اجليد، و 
 توقعاهتم أن يعاملوا بطريقة عادلة.

إعداد برانمج قوي للتعليم والتحسني: وذلك بعمل برامج تطويرية مستمرة، والرتكيز على املبدأ الثالث عشر: 
اجلديدة، ألن األدوات والتقنيات واملعلومات يف تغري  عملية التطوير والتحسني الذايت، واكتساب املعارف واملهارات

 وتطور مستمر.
هذه التغيريات: يستلزم األمر العمل على ترسيخ املبادئ السابقة من   إجياد التنظيم الالزم ملتابعةاملبدأ الرابع عشر: 

ك مجيع من يف املنظمة، كل أفراد املنظمة، وجعلها أمر حقيقي وليس جمرد شعارات براقة وجيب أن يهتم ويلتزم بذل
  بدأ من اإلدارة العليا وانتهاء أبصغر عامل أو موظف ابملنظمة.

 إسهامات أرماند فيغنبام:  -2-2
ومتيز مبنظوره للجودة بوصفها   1944التحق أرماند فيغنبام بعمله يف شركة جينريال اليكرتيك يف عام  

جدال كان يقف يف طرفه املقابل من كان يعتقد أبن طريقة إلدارة منظمات األعمال، فاستطاع أن حيسم بذلك 
 1 املسألة هي تقنية حبتة ومن أبرز إسهاماته:
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 اجلودة: تكاليف -2-2-1
اجلودة اليت حددها بثالثة أنواع رئيسية هي )الوقاية، التقييم، الفشل( وقد  لتكاليفإسهامه األساسي هو حتديد 

 ألزم اإلدارة مبا يلي: 
 اجلودة.االلتزام بتحسني  -
 التأكيد ابن الزبون هو الذي حيدد اجلودة. -
 التأكد من أن حتسينات اجلودة أصبحت تقليدا يف املنظمة. -
 بوصفهما هدفني متكاملني. والتكلفةإمكانية إدارة هديف اجلودة  -
 اجلودة املوجهة حنو املستهلك: -2-2-2

الزبون، إذ تفهم اجلودة على أساس ما يريده الزبون  يؤكد أرماند أمهية التوجه حنو عمليات إدارة اجلودة املوجهة حنو
وليس ما يقوله املهندس أو مدير التسويق األمر الذي تطور فيما بعد إىل ما أطلق عليه )تصنيف خصائص اجلودة 
للمنتج والعملية املوجهة حنو استعالمات املستهلك( ذلك أن الغرض األساس منه هو التعبري الكمي عن متطلبات 

ليس على مستوى التحسني فقط، ولكن على مستوى اختيار عمليات اإلنتاج ومواصفات اجملهزين أيضا، الزبون 
ابجتاه الوصول إىل تصميم مبسط للمنتج بواسطة احلاسوب واألمتتة ذات اإلنتاجية العالية، اليت تتم إعادة توجيهها 

 بناء دالة اجلودة أو نشر وظيفة اجلودة. لتحقيق هديف اإلنتاج واجلودة معا، وهو ما يطلق عليه حاليا بتقنية
 املنافسة املعتمدة على اجلودة:  -2-2-3
 أن املنافسة املعتمدة على اجلودة تربز يف اجتاهني أساسيني مها اجلودة واإلنتاجية. أكد -
اعتماد جعل القيادة يف جمال اجلودة هدفا اسرتاتيجيا ويعرب عن ذلك الدعم اإلداري الال حمدود لسياسة  -

 بيع املنتجات املطابقة الحتياجات الزابئن ورغباهتم.
تقدمي ضماانت كافية الستمرار التطابق مع احتياجات الزابئن يف إطار توجه جديد امساه صناعة اجلودة  -

 الشاملة.
ومينح هذا املنظمة ثقة كبرية  التكلفةأكد أن التحسينات املتصاعدة يف اجلودة يرافقها ختفيض تدرجيي يف  -

 التخطيط السرتاتيجيات مواجهة ظروف عدم التأكد اليت تتسم هبا األسواق املعاصرة. يف جمال
إن تطبيق مبدأ ما يريده الزبون جتاوز املنطقة أو الدولة ليصبح عامليا وأصبحت جمموعة من الشركات  -

 متميزة يف اجلودة وقائدة يف السوق بواسطة نظم اجلودة ألسباب عديدة منها: 
 توقيع اجلودة واألداء املعتمد عليها. أن الزبون يشرتي-
 الدور البارز لربامج حتسني اجلودة يف حتسني اإلنتاجية.-
  اجلودة.   تكاليفالتحسينات يف جمال -
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 اسهامات فليب كروسيب : -2-3

              سنة يعمل يف جمال اجلودة، وقد ألف العديد من الكتب املعروفة يف اجلودة، منها 38أمضى كروسيب 
 " اجلودة جمانية" و " جودة بال دموع" وأما خطوات كروسيب يف برانمج حتسني اجلودة فهي كالتايل:

 أن تكون هناك التزام واضحا يف اإلدارة حنو حتسني اجلودة. -

 إجياد فرق لتحسني اجلودة تتكون من ممثلني من كل قسم داخل املؤسسة. -

ناك أية مشاكل حالية أو حمتملة حول عدم مطابقة املنتج إجياد مقياس للجودة ملعرفة ما إذا كان ه -
 للمواصفات املطلوبة.

 حتديد تكلفة تقييم اجلودة وتوضيح كيفية استعماهلا كأداة يف االدارة. -

 زايدة مستوى معرفة كافة املوظفني يف املؤسسة عن اجلودة واهتمام كل منهم بتحسينها. -

 جد يف اخلطوات السابقة.اختاذ إجراءات لتصحيح املشاكل اليت قد تو  -

 تشكيل جلنة لربانمج " خلو املنتج من العيوب" . -

 تدريب كل املديرين بشكل فعال ألداء دورهم يف عملية حتسني اجلودة. -

ختصيص يوم " خلو املنتج من العيوب" لتعريف كافة موظفي املؤسسة بوجود إدارة اجلودة الشاملة وان  -
 هناك تغيري قد حدث يف املؤسسة.

 تشجيع األفراد واجلماعات داخل املؤسسة على وضع اهداف هلم لتحسني اجلودة . -

 تشجيع املوظفني على ابالغ االدارة عن أي صعوابت يواجهوهنا عند إجناز أهداف حتسني اجلودة. -

 تقدير جهود كل املوظفني الذين يشاركون يف برانمج حتسني اجلودة. -

 تشكيل جمالس اجلودة تلتقي بشكل دوري. -

رار كل اخلطوات السابقة والتأكيد على ان عملية حتسني اجلودة جيب ان تكون مستمرة وال تنتهي تك -
 1أبدا.

 اسهامات جوزيف جوران: -2-4
م ابلقاء حماضرات حول اجلودة يف الياابن، كما قام قبل ذلك ابلعمل لعدة 1954قام جوران عام 

سنوات يف برانمج اجلودة يف شركة ألكرتيك، ومدخل جوران يف برانمج اجلودة يركز على األبعاد االدارية 
 الثالث التالية: 

: حتديد مستوى جودة املنتج وتصميم عملية االنتاج لتحقيق مفردات اجلودة املطلوب ختطيط اجلودة -
توفرها يف املنتج، والتخطيط االسرتاتيجي يتطلب وضع خطة اسرتاتيجية سنوية للجودة، حيث تقوم االدارة 

                                                             
 .24، ص 2000 ،، ايتراك للنشر والتوزيع، القاهرةإدارة الجامعات بالجودة الشاملة، النجار فريد  1

 



 اإلطار النظري إلدارة الجودة الشاملة  الفصل األول:

20 
 

خرى بوضع األهداف واألولوايت، وتقييم نتائج اخلطط السابقة وتنسيق أهداف اجلودة مع األهداف األ
 للمؤسسة.

ــــــــــك  الرقابةةةةةةةةةةة علةةةةةةةةةةى اجلةةةةةةةةةةودة: - ــــــــــة الرقابــــــــــة وذل ــــــــــتم اســــــــــتعمال طــــــــــرق احصــــــــــائية يف عملي حيــــــــــث ي
للتأكــــــــد مــــــــن ان الســــــــلع املنتجــــــــة حتقــــــــق معــــــــايري اجلــــــــودة خــــــــالل عمليــــــــة االنتــــــــاج، كمــــــــا تتطلــــــــب الرقابــــــــة 
علـــــــــــى اجلـــــــــــودة حتديـــــــــــد األداء الفعلـــــــــــي للجـــــــــــودة، ومقارنـــــــــــة األداء ابألهـــــــــــداف املعـــــــــــدة مســـــــــــبقا، ومـــــــــــن مث 

 ح أي احنرافات ما بني األداء واألهداف.تصحي

 : وذلك من خالل:حتسني اجلودة -

 .اجياد وتطوير بنية هيكلية لعمل حتسينات اجلودة 
 .التعريف على اجملاالت اليت حتتاج اىل حتسني، وتطبيق مشاريع التحسني 
 .اجياد فريق املشروع ليكون مسؤول عن اهناء كل مشروع للتحسني 
  حتتاجـــــــــــه مـــــــــــن تــــــــــدريب لتكـــــــــــون قـــــــــــادرة علـــــــــــى تشـــــــــــخيص مشـــــــــــاكل تزويــــــــــد فـــــــــــرق العمـــــــــــل مبـــــــــــا

   1اجلودة ومعرفة أسباهبا والعمل على حلها.
 إسهامات كايرو اشيكاوا:-2-5
يعــــــــــد اشـــــــــــيكاوا مـــــــــــن رواد اجلـــــــــــودة اليـــــــــــاابنيني حيــــــــــث يتمتـــــــــــع بشـــــــــــهرة واســـــــــــعة إقليميـــــــــــا وعامليـــــــــــا  

ــــــــــــة يف تطــــــــــــوير  ــــــــــــة واشــــــــــــتهر إبســــــــــــهاماته العلمي مفهــــــــــــوم اجلــــــــــــودة وهــــــــــــو متخصــــــــــــص يف الكيميــــــــــــاء التطبيقي
ــــــــــة اجلــــــــــودة، ومــــــــــن  ــــــــــاابنيون اشــــــــــيكاوا أب حلقــــــــــات مراقب والطــــــــــرق اإلحصــــــــــائية لتطبيقهــــــــــا، كمــــــــــا يعــــــــــد الي
وجهـــــــة نظـــــــره فــــــــإن تطبيـــــــق حلقـــــــات مراقبــــــــة اجلـــــــودة مـــــــن أهــــــــم الوســـــــائل التعليميـــــــة لنشــــــــر مفهـــــــوم اجلــــــــودة 

ــــــــــدريب والتعلــــــــــيم وتن ــــــــــة الت ــــــــــدأ بشــــــــــكل فعلــــــــــي بعملي ــــــــــني العــــــــــاملني، كمــــــــــا أن اجلــــــــــودة الشــــــــــاملة تب تهــــــــــي ب
 2 أيضا ابلتدريب والتعليم ومتحورت أهم أفكاره حول ما يلي:

ـــــــــث ترتكـــــــــز هـــــــــذه الفكـــــــــرة الةةةةةةةةةتحكم الشةةةةةةةةةامل يف اجلةةةةةةةةةودة علةةةةةةةةةى مسةةةةةةةةةتو  املؤسسةةةةةةةةةة:  -2-5-1 حي
 على النقاط التالية:

 وضع اجلودة على قائمة األولوية والرتكيز على الرحبية على املدى الطويل. -
 على العميل يف كل عمليات اإلنتاج. جيب أن ترتكز سياسة اجلودة يف املؤسسة -
ــــــــــــع مســــــــــــتوايت التعامــــــــــــل   - ــــــــــــق جبمي ــــــــــــل واملــــــــــــورد فيمــــــــــــا يتعل ــــــــــــني العمي ــــــــــــة ب ــــــــــــات متين إقامــــــــــــة عالق

 ابملؤسسة.
اســــــــــــــتخدام البيــــــــــــــاانت واملعلومــــــــــــــات بواســــــــــــــطة الوســــــــــــــائل اإلحصــــــــــــــائية للمســــــــــــــاعدة يف عمليــــــــــــــة  -

 اختاذ القرارات.
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 سسة.ضرورة االهتمام ابجلوانب اإلنسانية واالجتماعية يف املؤ  -
ــــــــــث  - ــــــــــا إىل أخــــــــــر مســــــــــتوى، حي ــــــــــع املســــــــــتوايت مــــــــــن اإلدارة العلي جيــــــــــب أن يعــــــــــىن ابجلــــــــــودة يف مجي

 ينبغي إزالة احلواجز بني األقسام املختلفة.
 إدماج حلقات اجلودة يف كل مستوايت النشاط ابملؤسسة. -

وممــــــــا ســــــــبق ذكـــــــــره ميكننــــــــا القـــــــــول أن اشــــــــيكاوا اعتمـــــــــد كثــــــــريا مـــــــــن خــــــــالل فكـــــــــرة الــــــــتحكم الشـــــــــامل 
دة علــــــــــى مســـــــــتوى املؤسســــــــــة علــــــــــى مفهـــــــــوم الرقابــــــــــة الشـــــــــاملة علــــــــــى اجلــــــــــودة الـــــــــذي جــــــــــاء بــــــــــه يف اجلـــــــــو 

ــــــــــوم" ســــــــــنة  ــــــــــع النشــــــــــاطات يف املؤسســــــــــة ضــــــــــرورية  1961األمريكــــــــــي " فيجنب ــــــــــرى مســــــــــامهة مجي ــــــــــذي ي ال
لتحقيـــــــــق جــــــــــودة املنــــــــــتج النهــــــــــائي مــــــــــن خــــــــــالل العمليــــــــــات املختلفــــــــــة املراحــــــــــل، كاملشــــــــــرتايت، التصــــــــــميم، 

ــــــــيس فقــــــــط ــــــــب، التســــــــويق، ول ــــــــب  الرتكي ــــــــاج، لكــــــــن هــــــــذا املفهــــــــوم أغفــــــــل اجلان ــــــــى مســــــــتوى قســــــــم اإلنت عل
البشــــــــري واإلنســـــــــاين وهــــــــو اجلانـــــــــب الــــــــذي ركـــــــــز عليــــــــه اشـــــــــيكاوا والــــــــذي أصـــــــــبح ميــــــــزة أساســـــــــية لـــــــــإلدارة 
ــــــــــــراد وكــــــــــــل مســــــــــــتوايت النشــــــــــــاط  ــــــــــــى ضــــــــــــرورة إشــــــــــــراك مجيــــــــــــع األف ــــــــــــث أك اشــــــــــــيكاوا عل ــــــــــــة، حي الياابني

 ابملؤسسة يف قضية اجلودة.
ـــــــــــــام اشـــــــــــــيكاوا  1943يف عـــــــــــــام لسةةةةةةةةةةةةةمكة الشةةةةةةةةةةةةةيكاوا: فكةةةةةةةةةةةةةرة خريطةةةةةةةةةةةةةة ع مةةةةةةةةةةةةةة ا 2-5-2 ق

ــــــــني الســــــــبب  ــــــــة ب ــــــــه خريطــــــــة حتليــــــــل العالق ابســــــــتنباط فكــــــــرة خريطــــــــة عظمــــــــة الســــــــمكة، أو مــــــــا يطلــــــــق علي
والنتيجـــــــــة، فمـــــــــن خــــــــــالل اخلريطـــــــــة تســـــــــتطيع اإلدارة حتديــــــــــد مشـــــــــكلة معينـــــــــة ومــــــــــن مث دراســـــــــة األســــــــــباب 

 الرئيسية والفرعية اليت أدت إىل حدوث.
ــــــــــــة وأدوات السةةةةةةةةةةةةبع: فكةةةةةةةةةةةةرة األدوات  2-5-3 لقــــــــــــد قــــــــــــام اشــــــــــــيكاوا ابســــــــــــتخدام أســــــــــــاليب علمي

ـــــــــــق عليهـــــــــــا اســـــــــــم " األدوات الســـــــــــبع" ودعـــــــــــا إىل ضـــــــــــرورة العمـــــــــــل هبـــــــــــا وهـــــــــــي: خـــــــــــرائط  إحصـــــــــــائية أطل
ـــــــــة، خـــــــــرائط االنتشـــــــــار، خـــــــــرائط  ـــــــــدرجات التكراري ـــــــــان لعالقـــــــــة األســـــــــباب ابلنتيجـــــــــة، امل ـــــــــو، الرســـــــــم البي ابريت

ــــــــــرى اشــــــــــيكاوا أن هــــــــــذه األدوات اإلحصــــــــــائية املراقبــــــــــة، اخلــــــــــرائط االنســــــــــيابية وقائمــــــــــة  الفحــــــــــص، حيــــــــــث ي
الســــــــــبع مــــــــــن شــــــــــأهنا أن تســــــــــاعد العــــــــــاملني يف عمليــــــــــة تطبيــــــــــق أســــــــــلوب إدارة اجلــــــــــودة الشــــــــــاملة، ومــــــــــن 

 %95خــــــــــــالل اســــــــــــتخدام هــــــــــــذه األدوات، الحــــــــــــ  اشــــــــــــيكاوا أن املؤسســــــــــــة ميكــــــــــــن أن تســــــــــــيطر علــــــــــــى 
 من مشكالهتا.  

  إسهامات جينيشي اتجوشي: -2-6
وغريها، ملساعدهتم على  (FORD, IBMمستشارا لعدد من الشركات مثل شركة )عمل اتجوشي  

 1 تطوير الرقابة اإلحصائية، على جودة عملياهتم اإلنتاجية.
واكتسب شهرته ملا ابتكره من طرق خاصة بتحسني هندسة اجلودة أبقل تكلفة، ويساعد هذا املدخل اخلاص حبل 
املشاكل، على حتديد اخلسائر الناشئة عن قصور اجلودة اخلاصة ابألداء، واملتعلقة مباشرة ابحنرافاهتا عن األداء 
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والتجريبية، لتحديد السبب احلقيقي لتحليلية األكفأ لألساليب ا االستخداماملستهدف، ويوضح منهج اتجوشي 
للمشكلة، وهو يركز على تصميم املنتجات وتقليل احنرافات خصائص األداء، وتصميم األبعاد، ويوضح اتجوشي 

 ثالثة مفاهيم أساسية للتعامل مع منهجه، الذي يستخدم لتحسني املنتجات والعمليات وهي كاآليت: 
 
 قابلية اجلودة للتكيف: -

إنتاج املنتجات املطلوبة مبواصفات موحدة، على الرغم من وجود ظروف بيئية وصناعية مناسبة، والفكرة وتعين 
وأكثر  األساسية هي إزالة نتائج هذه الظروف بدال من إزالة األسباب، وأوضح أن دراسة النتائج هي أقل تكلفة

أو موحدة اجلودة، ابلرغم من حدوث  فاعلية من إزالة األسباب، وهبذا ميكن إنتاج منتجات متماثلة اجلودة
 تغريات يف املواد املستخدمة أو العمليات اإلنتاجية.

 عامل خسائر عدم اجلودة:  -
يوضح أن هناك تكاليف مصاحبة لعدم حتقيق اجلودة املطلوبة، تتضمن ليس فقط عدم إرضاء العميل، 
واخنفاض املبيعات، ولكن أيضا تكاليف التعويض واخلدمة، وإعادة التصنيع والفحص الداخلي، واإلصالح 

بتعد عن مستوى اجلودة وتكاليف املعيب، ويوضح دور هذا العامل يف زايدة معدل اخلسائر )التكاليف(، كلما ا
 املطلوب، وميكن توضيح ذلك ابملعادلة: 

 . ت  2خ = ف
 تكاليف جتنب االحنراف xأي اخلسائر = مربع االحنراف عن اهلدف 

وأوضح اتجوشي، أن الطرق التقليدية اليت تقوم بتحديد حدود املسموحات املمكن قبوهلا يف املنتج املعيب 
  زايدة خسائر اجلودة.مبّسطة جّدا، حيث أن ذلك يؤدي إىل

 اجلودة املوجهة للعميل )اجلودة املستهدفة(: -
ويقصد هبا فلسفة حتسني مستمرة، من خالل إنتاج منتج مطابق للمواصفات )األهداف( اليت تسعى 

  إىل حتقيقها، ضمن فرتة زمنية حمددة.
 

 : اإلطار الفلسفي إلدارة اجلودة الشاملةالثايناملطلب 
اليت تناولت مفاهيم إدارة اجلودة الشاملة، وميكن تصنيف التعريفات اليت قدمت إلدارة تعددت التعريفات 

 اجلودة الشاملة إىل ثالث جمموعات هي:
 ترتكز على مبادئ اجلودة الشاملة اجملموعة األوىل: -1

لك يف طريقة ألداء األعمال اليت حثت عليها اإلدارة العليا وتتدفق كطريقة للحياة خالل املنظمة وذهي 
 إطار الرتكيز على العميل، والعمل على حتسني املنتج ابستمرار لضمان امليزة التنافسية.
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 كيفية أداء إدارة اجلودة الشاملةاجملموعة الثانية: ترتكز على   -2
 مصطلح إدارة اجلودة الشاملة إىل ثالثة كلمات: يقسم 
برانمج اجلودة سواء شخصيا أو من خالل تعين أن كل شخص يف املنظمة جيب أن يشرتك يف الشاملة:  -

 فرق العمل اجلماعي، واالشرتاك الكلي يعتمد على تفويض السلطة والتدريب واالتصال.
تعين التأكد من أن العمالء يتلقون كل ما يريدونه وما يزيد عن هذا إن أمكن وهذا يتطلب  اجلودة: -

ع احتياجات السوق وكذلك بناء عالقة طيبة االتصال ابلعميل والتأكد من أن السلعة واخلدمة تتناسب م
 مع املوردين.

جيب أن تكون هذه الفلسفة قائمة على الرتكيز على العميل، وذلك من خالل التنظيم ال  إدارة: -
اإلشراف، واإلدارة تعين أيضا تغيري الثقافة وإزالة العقبات، والتأكد من أن األدوات املستخدمة ألداء 

 ان جتعل املنظمة من العمل متعة.الوظيفة متاحة للجميع، و 
 

 والنتائج اجملموعة الثالثة: ترتكز على األهداف -3
هنا والء مستمر للعميل واخنفاض مستمر يف التكاليف ومناخ يساعد على العمل اجلماعي تعرف على أ
 والتحسني املستمر.

 النقاط التالية:وميكن االتفاق على أن املالمح األساسية ملدخل اجلودة الشاملة تكمن يف 
 مدخل شامل، مبعىن أن يشمل كافة القطاعات واملستوايت والوظائف يف املنظمة. -
 مدخل يهدف إىل التحسني املستمر يف كافة األنشطة ابملنظمة. -
 مدخل يعتمد على ختطيط وتنظيم وحتليل كل نشاط املنظمة. -
 مدخل يعين على تفهم ومشاركة واقتناع كل فرد يف املنظمة ابجلودة. -
 مدخل يعتمد على تعاون وتفاهم وترابط وتشابك كل أفراد املنظمة يف إجناز األعمال لتحقيق األهداف. -
 1مدخل يتطلب من اإلدارة تبين فلسفة منع اخلطأ وليس جمرد اكتشافه. -
 مدخل يهدف إىل إحداث تغيري فكري وسلوكي يف األفراد إلكساهبم فلسفة العمل الصحيح من أول مرة. -
 لى فرق العمل للتحسني املستمر للجودة وليس العمل الفردي املنقطع.مدخل يقوم ع -
 مدخل يعتمد على الرقابة الذاتية. -
  2مدخل يرتكز على أساس القدرة التنافسية والتميز. -

  

                                                             
  1  وصاف وقوي، تسويق الجامعات عالميا من خالل مدخل الجودة، مؤتمر استشراف مستقبل التعليم، عمان األردن، 2005، ص 4. 
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إن التحدي األساسي الذي يواجه املنظمات عند تطبيقها ملنهج إدارة اجلودة الشاملة هو إحداث التكيف 
ها مة الذي يساعدها على ختطيط إنتاجين أساسيني: األول هو توفري االستقرار يف اخلدوالتوازن بني متغري 

ومستلزماته بشكل جيد وبدرجة عالية من الدقة، والثاين هو إدخال تغيريات على العمليات داخل املنظمة  
 احلني واألخر.بوجه عام، واإلنتاج بشكل خاص، ملواجهة وتلبية حاجات ورغبات العمالء اليت تتغري بني 

إال أنه ومع اختالف تعريفات إدارة اجلودة الشاملة من حيث األلفاظ واألغراض، إال أهنا تتفق بشكل عام 
 1:على أن مفهوم إدارة اجلودة الشاملة يقوم على العناصر التالية

 االلتزام وروح املشاركة من قبل اإلدارة العليا جبعل اجلودة من أوىل اهتماماهتا. -
على أن عملية حتسني اجلودة جيب أن تستمر دوما، والعمل بشكل دائم من أجل حتسني التأكيد  -

 العمليات اليت يؤدى من خالهلا العمل.
 التنسيق والتعاون اإلدارات واألقسام يف املؤسسة مع التأكيد على استخدام فرق العمل. -
 إشراك مجيع املمولني والعاملني يف جهود حتسني اجلودة. -
 عمل بناءة بني أفراد املؤسسة وذلك لدعم ثقافة هتدف إىل التحسني املستمر.خلق عالقات  -
 الرتكيز على مبدأ اجلودة من خالل مجيع مراحل العمل. -
 االستخدام املستمر للطرق اإلحصائية وأساليب البحث العلمي وحتليل املشكالت. -
  الرتكيز على تلبية حاجات املستهلك ورغباته.  -
 ومتطلبات تطبيقها. إدارة اجلودة الشاملة : مبادئالثالثاملطلب 

 : مبادئ إدارة اجلودة الشاملة -1
تقوم إدارة اجلودة الشاملة على جمموعة من املبادئ اإلدارية اليت ترتكز على حتسني اجلودة، وعندما تقوم 

ذه املبادئ املؤسسة بتطبيق هذه املبادئ فإهنا ستنجح حتما يف حتقيق مستوى متميز من اجلودة، وميكن تلخيص ه
 على النحو التايل:

 التفهم الكامل وااللتزام وروح املشاركة من قبل اإلدارة العليا جبعل اجلودة يف املقام األول من اهتماماهتا. -
 االستمرارية يف العمل من اجل حتسني العمليات اليت تؤدي إىل حتسني اجلودة. -
 التأكد على استخدام فرق العمل.التنسيق والتعاون بني اإلدارات واألقسام يف املؤسسة مع  -
إشراك مجيع املوردين يف جهود حتسني اجلودة، من خالل تعاون املؤسسة مع هؤالء املوردين على استعمال  -

 برامج إدارة اجلودة الشاملة.
بناء ودعم ثقافة يف املؤسسة هتدف إىل التحسني املستمر وخلق عالقات عمل بني أفرادها وضرورة التمييز  -

 د الفردية واجلماعية.بني اجلهو 

                                                             
، دار المسيرة للنشر والتوزيع إدارة الجودة الشاملة في مؤسسات التعليم العالي والمكتبات ومراكز المعلوماتاغادير عرفات جويحان،  -1
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 إشراك مجيع أعضاء املؤسسة يف اجلهود الرامية إىل حتسني اجلودة. -
 1تركيز اجلودة على تلبية حاجيات املستهلك. -
وميكن القول أن إدارة اجلودة الشاملة هي جتميع لكل اجلودة الفردية يف املؤسسة، مع الرتكيز على حتقيق  

واخلدمات يف املؤسسة وليس الرتكيز فقط على حتقيق اجلودة يف كل مراحل اجلودة يف كل مراحل تقدمي السلع 
تقدمي السلع واخلدمات يف املؤسسة وليس الرتكيز فقط على عملية اإلنتاج، وكثري من مبادئ إدارة اجلودة الشاملة 

دارة ليست جديدة ولكنها موجودة وتستعمل منذ عقود، وبعضها منذ قرون، ولكن ما هو خمتلف ابلنسبة إل
اجلودة الشاملة هو الطريقة اليت تبلورت فيها كل املبادئ واألساليب اإلدارية معا لتكون إطار عمل مشجع مت 

 جتميعه بناء على بعض املعتقدات األساسية املتفق عليها.
 لبات تطبيق إدارة اجلودة الشاملة:متط -2

دارة اجلودة الشاملة، ولكن حاول مل يتم االتفاق بني االقتصاديني على عدد عناصر متطلبات تطبيق إ 
جتميع وحصر أهم العناصر اليت يقوم عليها برانمج متكامل إلدارة اجلودة الشاملة، سنحاول العديد من الباحثني 

 التعرف عليها يف هذا املبحث.
لتحديد متطلبات إدارة اجلودة الشاملة يف الواقع العملي، ويف ما يلي  االقتصادينيمتزايد من طرف  اهتمامهناك 

 2نورد أهم اإلسهامات يف هذا اجملال:
 ( Sedllak و  Bursteinرأي ) -2-1
 كل منهما أن متطلبات إدارة اجلودة الشاملة ترتكز ابلعناصر اآلتية:  يرى

 تعهد والتزام اإلدارة العليا ابجلودة. -
 مالء والوفاء هبا.حتديد احتياجات الع -
 العمل اجلماعي. -
 التكوين على كافة النواحي املتعلقة ابجلودة. -
 توفر نظام فعال للتحفيز. -
 املتابعة املستمرة جلهود التحسن. -

 (:Oaklandرأي ) -2-2
 منوذج حيدد سبعة عناصر لتطبيق إدارة اجلودة الشاملة وهي كاآليت:  1985أعد عام 
 ابلتغيري.إميان اإلدارة العليا  -
 وضع رؤية واضحة للمنظمة. -
 وضع معايري القياس. -

                                                             
1 - Martinich, J.S, Production and Opêration Management, An Applied Modern Approach, New York : john 
Wiley and Sons Inc, 1997, P 599. 
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 حتديد عوامل النجاح. -
 فهم العمليات. -
 تقسيم العمليات إىل أنشطة ومهام. -
 تالؤم العمليات مع التغيريات اليت حتدث. -

 (:Black, Porterرأي ) -2-3
 حتديد املتطلبات اآلتية:إىل  1996لقد توصل كل منهما عام 

 عن اجلودة.توفر ثقافة شاملة  -
 وجود إسرتاتيجية إلدارة اجلودة الشاملة. -
 تشجيع فرق العمل. -
 مشاركة املورد يف تطوير وحتسني اجلودة. -
 جودة التخطيط. -
 حتسني نظم قياس اجلودة. -
 توفر نظام اتصال فعال. -
 مشاركة اجلميع يف تطوير اجلودة. -
 الرتكيز على رضا العمالء. -

 (:Thiagarajon, Zairiرأي ) -2-4
أن التطبيق الناجح إلدارة اجلودة الشاملة، يتطلب جمموعة  1997تؤكد النتائج اليت توصل إليها كل منهما عام 

 من املتطلبات هي كاآليت: 
 التزام اإلدارة العليا بقضية اجلودة. -
 وجود سياسة مكتوبة للجودة. -
 تعهد اجلميع بتحقيق أهداف اجلودة. -
 االتصال الفعال بني أجزاء املنظمة. -
 إشراك املوردين والعاملني يف عملية تصميم املنتج. -
 تشكيل فريق عمل لتطوير وحتسني اجلودة. -
 توفر نظام للتحفيز. -
 التكوين والتعليم. -

 (:Gunase Karanرأي ) -2-5
 إلدارة اجلودة الشاملة: اآلتيةإىل حتديد املتطلبات  1999لقد توصل عام 

 ؤية واضحة وأهداف حمددة للجودة.وجود ر  -
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 احتياجات العميل الداخلي واخلارجي.فهم  -
 تكوين فريق عمل لتحسني اجلودة. -
 تطبيق األساليب العلمية واإلحصائية حلل مشكالت اجلودة. -
 توفر نظام للتحفيز. -
 توفر نظام تكوين فعال. -
 العمل على استمرارية حتسني اجلودة. -

 (:Yosof, Aspinwallرأي ) -2-6
قاما بتحديد املتطلبات اآلتية لنجاح تطبيق إدارة اجلودة الشاملة يف الواقع العملي  1999ويف دراسة هلما عام 

 وهي كاآليت:  
 وجود قيادة تؤمن أبمهية اجلودة. -
 توفر نظام الستمرارية عمل اجلودة. -
 التعليم والتكوين. -
 إشراك املورد يف إدارة اجلودة. -
 الرتكيز على العمليات. -
 أداء اجلودة.قياس  -
 احلصول على تغذية مرتدة. -
 توفر موارد بشرية فعالة لتطوير اجلودة. -
 استخدام األساليب العلمية حلل مشكالت اجلودة. -
 توفري ثقافة اجلودة يف املنظمة. -

 
  : تكاليف اجلودةالرابع املطلب
اجلودة، إال أن املنهج األكثر قبوال هو ذلك املنهج الذي  تكلفةاتم بني خرباء اجلودة حول  ال يوجد اتفاق         
اخلاصة  التكاليفتقومي اجلودة،  تكاليفمنع املعيب،  تكاليفاجلودة إىل ثالثة أصناف عامة:  تكاليفيقسم 

اجلودة يف أربعة أصناف هي:  تكاليفابإلنتاج املعيب، وتذهب اجلمعية األمريكية لضبط اجلودة إىل تصنيف 
 الفشل اخلارجي. وتكاليفالفشل الداخلي،  تكاليفالتقومي،  تكاليفملنع )الوقاية(، ا تكاليف
اجلودة يف نظام اجلودة هو املساعدة يف حتديد زمن التحسني ومن مث  تكاليفالوظيفة األساسية لتحليل        

أساسا للمقاربة بني  وضع مقياس للتحسني املتحقق مبرور الوقت، والجناز هذه الوظيفة ينبغي وضع مقياس يكون
 اجلودة. تكاليف
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اجلودة  تكلفةوألغراض التحليل طويل األمد فإن صايف املبيعات هو األساس األكثر استخداما، كأن يقال أبن 
( من صايف املبيعات، أما ابلنسبة للمقاييس األخرى مثل تكاليف الفشل الداخلي فتحسب كنسبة %9تشكل )

تقاس تكاليف الفشل اخلارجي كنسبة من صايف املبيعات، يف حني حتسب من تكاليف اإلنتاج اإلمجالية، و 
 تكاليف التقييم كنسبة من تكاليف املواد املشرتاة اإلمجالية.

اجلودة قياسا بكمية اإلنتاج يف كل  بتكاليفأما أساس التحليل قصري األمد الذي يرتبط بشكل مباشر        
ودة عند مستوى العمليات التشغيلية ويف كل األحوال ينبغي أن نعلم اجل تكاليفعملية، فإنه يتطلب بناء قياس 

 أبنه ليس هناك أساس اثبت أو حمدد ميكن استخدامه لوحده لقياس تكاليف اجلودة ألنه ميكن أن يكون مضلال.
 يتطلب إعداد برانمج تكاليف اجلودة التقليدي اخلطوات التالية:

 اجلودة. تكاليفبناء نظام لقياس  -
 نظام حتليل مناسب طويل األمد.تطوير  -
 اجلودة اإلمجالية. لتكاليفوضع أهداف حتسني سنوية  -
 تطوير حتليل قصري األمد  يتناسب مع األهداف الفردية اليت تضاف إىل أهداف التحسني السنوية. -
مراقبة التقدم ابألهداف قصرية األمد واختاذ اإلجراءات التصحيحية املناسبة يف حالة عدم حتقق  -

 1داف املوضوعة.األه
 اجلودة تصنيف تكاليف -1

اتفق أغلب الكتاب والباحثني على التصنيف الذي وضعته اجلمعية األمريكية لضبط اجلودة والذي يضم           
 أربعة أنواع من التكاليف هي:

 تكاليف املنع )الوقاية(:  -1-1
تطوير تصميم املنتوج،  وتكاليفوتتضمن الرواتب  التكاليف املرتتبة على ختطيط وتنفيذ وإدامة نظم اجلودة،       

وتصميم العملية اإلنتاجية واملعدات، وأساليب ضبط اجلودة، وتصميم نظم املعلومات، وكل التكاليف األخرى 
املرتبطة ابلتعليم والتدريب لألفراد العاملني املشاركني  التكاليفاملرتبطة مبنع حدوث املعيب، كما يندرج ضمنها 

تدقيق اجلودة  وتكاليفإزالة أسباب حصول اإلنتاج املعاب  تكاليفإبجراءات ضبط اجلودة، كذلك تضم 
 العمل مع املوردين قبل البدء بتصنيع املنتوج. تكاليفحتسني اجلودة، فضال عن  وتكاليف

 تكاليف التقومي: -1-2
املرتبطة بتقييم املنتجات، العمليات، األجزاء، واخلدمات، لتحديد درجة مطابقتها ملعايري معينة  تكاليفال       

الفحص واالختبار للمنتوج، كما تتضمن  تكاليفوتتضمن تكاليف الفحص واالختبار للمواد الداخلية فضال عن 
ت املستخدمة يف عمليات االختبار، املواد واملنتجا وتكاليفصيانة معدات وأدوات وأجهزة القياس  تكاليف
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خالل وبعد عملية اإلنتاج ولكن قبل وصول املنتوج إىل املستهلك، وميكن النظر  التكاليفوحيدث هذا النوع من 
 الوقاية إبدارة اهلدف. تكاليفمرتبطة إبدارة املخرجات يف حني ترتبط  كتكاليفإليها  
 تكاليف الفشل الداخلي: -1-3

التكاليف النامجة عن إنتاج أجزاء معابة أو خدمات معابة قبل تسليم املنتوج للزبون، وحتدث عندما تفشل          
املنتجات أو األجزاء أو املوارد أو اخلدمات يف تلبية مواصفات اجلودة احملددة وقبل حتويل ملكية املنتج إىل 

طابقة وعند اعتماد برانمج التلف الصفري، عندما ال تظهر منتجات غري م التكاليفاملستهلك، وال تظهر هذه 
حتديد  وتكاليفتصحيح الوحدات املعابة،  وتكاليفالتلف والعمل املعاد  تكاليفكل من   التكاليفوتضم هذه 

وقت اإلنتاج  لتكاليفإعادة اختبار املنتوج املعاد إصالحه، كما ينبغي تضمينها  وتكاليفأسباب فشل املنتوج 
تتناقص مع تنفيذ أنظمة ضبط اجلودة نتيجة زايدة  التكاليفاملعاب، واملالح  أن هذه املفقود بسبب اإلنتاج 

 مبرور الزمن. التكاليفاملنع )الوقاية( وهذه أحد أسباب تقلص هذه  تكاليفاإلنفاق على 
 تكاليف الفشل اخلارجي:      -1-4

حتدث عندما ال يؤدي املنتوج وظيفته بشكل التكاليف اليت تظهر بعد تسليم األجزاء أو اخلدمات املعابة و         
ال تظهر، وتتضمن  التكاليفمرض بعد حتويل ملكيته للمستهلك، وإذا مل يكن هناك وحدات معابة فإن هذه 

هذه التكاليف: التكاليف النامجة عن شكوى وتذمر املستهلك واليت تتضمن تكاليف الفحص والتعديل واالستالم 
 التكاليفالضمان أو الكفالة ضمن املدة املقررة، وهذه  وتكاليفدال للوحدات املعابة واملناولة واإلصالح واالستب

 1تتناقص مبرور الزمن وتطور نظم ضبط اجلودة يف الشركة.
 الن رة التقليدية والن رة احلديثة لتكاليف اجلودة -2

اجلودة من أهم اجلوانب املرتبطة إبدارة اجلودة أو أي من براجمها، وكما رأينا سابقا أبن  تكاليفيعد قياس        
اجلودة هو التصنيف الذي اعتمدانه أنفا، إال أن هناك اجتاه آخر يتبناه  تكاليفاالجتاه العام واألكثر قبوال لتصنف 

املتعلقة ابإلنتاج املعاب ويف ظل وجهيت  التكاليفاجلودة ينبغي أن تتضمن  تكاليفالعديد من اخلرباء وهو أن 
 النظر تلك فإن هناك مستوى أمثل للجودة.

اجلودة اإلمجالية أبصنافها  تكاليفيف ظل النظرة التقليدية، فإن هناك عدد أمثل من املعيبات الذي جيعل        
التقومي واملنع )الوقاية( مع تناقص عدد املعيبات  تكاليفاألربع املشار إليها سابقا أقل ما ميكن، حيث تتزايد 

الفشل تتزايد مع تزايد عدد املعيبات، ويتحقق العدد األمثل  تكاليفوالعكس ابلعكس، ويف نفس الوقت فإن 
 اجلودة اإلمجالية. تكاليفللمعيبات يف املستوى الذي حيقق أقل ما ميكن من 

التقومي واملنع )الوقاية( ينبغي أن ال تزداد  تكاليفلنظرة التقليدية يف أن أما النظرة احلديثة فإهنا ختتلف عن ا       
تفادي العيوب،  وتكاليفاملعيب  التكاليفمن أجل ختفيض املعيب وابلتايل ليست هناك عملية مبادلة بني 
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ال تعتمدها  اجلودة حيدث عند النقطة اليت نصل هبا إىل املعيب الصفري، وهذه النظرة لتكاليفواملستوى األمثل 
 1الكثري من الشركات.

 ختفيض تكاليف اجلودة. -3
يتضمن مفهوم النظرة التقليدية إىل اجلودة أن اجلودة األعلى تعين تكلفة أكثر، وقد كتب فيليب كروسيب          

وحبث يف موضوع تكلفة اجلودة حيث ذكر أبن مؤشر األداء  Quality is freeكتابه املشهور بعنوان: 
 الوحيد هو تكلفة اجلودة.

وأضاف يف كتابه أن اجلودة األعلى تؤدي إىل ختفيض التكلفة، وحتقيق الربح، وعندما نشر هذا الكتاب كان عدد 
ن عددا أكرب من املديرين قليل من املديرين يعتقد أبن الوصول إىل اجلودة يكون بدون تكلفة، وبعد مرور سنوات فإ

أصبحوا يتفهمون هذه احلقيقة، فاملنظمات اليت بدأت تطبيق منهجية إدارة اجلودة الشاملة وجدت أبن حتقيق 
 .اجلودة يكون بدون تكلفة إضافية

من املبادئ األساسية يف إدارة اجلودة الشاملة أداء العمل الصحيح من املرة األوىل، أو كما يسميها البعض 
طاء الصفرية، ومن املمكن أن يصل البعض يف أدائه إىل هذا املستوى من الدقة وبدون أخطاء معظم الوقت، ابألخ

وذلك إذا حاول الفرد أن يضبط تفكريه ألن يبذل جهود ألداء العمل الصحيح من املرة األوىل، وهذا ما يؤدي 
 أيضا إىل ختفيض التكلفة وابلتايل زايدة أرابح املنظمة.

على الوصول إىل وضع أداء العمل الصحيح من املرة األوىل انتشار الثقافة بني العاملني فيما يتعلق  ومما يساعد
بضرورة الوقاية من الوقوع يف األخطاء أثناء العمل، ابإلضافة إىل ذلك فإنه جيب أن ال ننسى أنه ميكن جتنب 

 2مليات والتدريب الكايف للعمال.اجلودة الرديئة من خالل التصميم اجليد للمنتج والتخطيط الفعال للع
 

 
  

                                                             
 .75عواطف إبراهيم الحداد، المرجع السابق، ص  1
 . 172، ص 2004، الطبعة األولى، دار وائل للنشر والتوزيع، عمان األردن، ، إدارة الجودة الشاملة مفاهيم وتطبيقاتمحفوظ احمد جودة،   2



 اإلطار النظري إلدارة الجودة الشاملة  الفصل األول:

31 
 

 : تطبيقات إدارة اجلودة الشاملةالثالثاملبحث 
يتطلب نظام إدارة اجلودة الشاملة وتطبيقاته جهودا كبرية وطويلة املدى تشمل عادة على إعادة الرتكيز 

التطوير املستمر  على رغبات وطموحات منظمات األعمال والتجارة واملنظمات األخرى يف اجملتمع ابإلضافة إىل
يف أنظمة املدخالت والعمل بروح الفريق بدال من إتباع اهليكل الفردي، إضافة إىل ذلك العمل مبنظور الرؤاي 

األمد بدال من اإلصالحات واحللول الفردية ذات األمد القصري، إذ يهدف نظام اجلودة الشاملة إىل جتديد  الطويلة
عالقات  وإقامةاألعمال اليت هلا عالقة مباشرة ابجلودة مع حتديد املسؤوليات والصالحيات لألفراد ذات العالقة 

  داخل املنظمة كلها. منظمة لتكامل الوظائف آليةتعاونية بينهما وكذلك إىل أتسيس 
 .تطبيق إدارة اجلودة الشاملة  ومراحل املطلب األول: خطوات

 تطبيق إدارة اجلودة الشاملة: خطوات -1
هناك جمموعة من اخلطوات العامة اليت ميكن لإلدارة إتباعها يف تطبيق هذا الربانمج يف املؤسسة وهي  

 كالتايل:
التزام وتعهد اإلدارة العليا بتنفيذ الربامج وهو من اخلطوات املهمة، إذ أنه من الضرورة  اخلطوة األوىل: -

توعية وتدريب القادة واملسئولني على مفاهيم إدارة اجلودة الشاملة وأساليب تطبيقها، وأن تكون اإلدارة 
 العليا منوذجا مثاليا يقتدي به أفراد املؤسسة.

مة للمؤسسة وأهداف افة واضحة للمؤسسة حتتوي على األهداف العخلق تصور وفلساخلطوة الثانية:  -
 اجلودة اليت تسعى إدارة املؤسسة إىل حتقيقها، وكيفية إشراك العاملني يف تنفيذ برامج إدارة اجلودة الشاملة.

ة تشكيل جملس للجودة يتكون من املديرين التنفيذيني يف املؤسسة ورؤساء األقسام املختلفاخلطوة الثالثة:  -
 ويقوم اجمللس ابإلشراف على عملية التخطيط وتنفيذ وتقييم برانمج إدارة اجلودة الشاملة.

 اختاذ القرار حول جمال تطبيق إدارة اجلودة يف املؤسسة.اخلطوة الرابعة:  -
حتديد أنواع برامج التدريب الالزمة، وحتليل احتياجات املديرين التنفيذيني ورؤساء  اخلطوة اخلامسة: -

 واملوظفني على مفاهيم إدارة اجلودة الشاملة.الدوائر 
مطابقة املعايري واملقاييس، وتطوير معايري القياس يف املؤسسة لتلبية احتياجات ورغبات  اخلطوة السادسة: -

 املنتفعني.
 الدعاية واإلعالن والتقدير. اخلطوة السابعة: -
إدارة اجلودة واستعمال التغذية الراجعة يف تعديل برانمج  تقييم النتائج ابستمراراخلطوة الثامنة:  -

 1االشاملة.
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 :مراحل تطبيق إدارة اجلودة الشاملة -2
كما يتطلب البدأ بتطبيق إدارة اجلودة الشاملة توفر قاعدة للبياانت تشمل معلومات دقيقة وشاملة لواقع 

وصعوابت اجناز العمليات بشكل دقيق، مبا يضمن تقييم املنظمة، واخلدمات اليت تقدمها، ومن املستفيدين منها، 
واقع املنظمة، وحتديد املشكالت القائمة واملتوقعة واألسباب اليت تدفع املنظمة إىل تبين هذا املفهوم، ومتر عملية 

 تطبيق إدارة اجلودة الشاملة خبمس مراحل أساسية هي:
 لشاملةرة لفلسفة إدارة اجلودة امرحلة اقتناع وتبين االدا -

ويف هذه املرحلة تقرر إدارة املؤسسة رغبتها يف تطبيق نظام إدارة اجلودة الشاملة، ومن هذا املنطلق يبدأ  
 كبار املديرين ابملؤسسة بتلقي برامج تدريبية خمصصة عن مفهوم النظام وأمهيته ومتطلباته واملبادئ اليت يستند إليها.

 مرحلة التخطيط -

 صيلية للتنفيذ وحتديد اهليكل الدائم واملوارد الالزمة لتطبيق النظام.وفيها يتم وضع اخلطط التف
 مرحلة التقومي -

وغالبا ما تبدأ مرحلة التقومي ببعض التساؤالت املهمة واليت ميكن يف ضوء االجابة عليها هتيئة األرضية 
 املناسبة للبدء يف تطبيق إدارة اجلودة الشاملة.

 مرحلة التنفيذ -
يتم اختيار األفراد الذين سيعهد لديهم بعملية التنفيذ، ويتم تدريبهم على احدث وسائل  يف هذه املرحلة

 التدريب املتعلقة إبدارة اجلودة الشاملة.
 مرحلة تبادل ونشر اخلربات -

 1ويف هذه املرحلة يتم استثمار اخلربات والنجاحات اليت يتم حتقيقها من تطبيق نظام إدارة اجلودة الشاملة.
 : أمهية وفوائد تطبيق إدارة اجلودة الشاملة.الثايناملطلب 
 أمهية إدارة اجلودة الشاملة: -1

إن اهم ما مييز إدارة اجلودة الشاملة هو حتسني مستوايت اجلودة يف املؤسسة أو املنظمة سواء كانت  
وهي اليت حتدد خاصة أو عامة، وقد أصبحت إدارة اجلودة الشاملة يف هذا العصر أساس لالتصاالت بني الدول، 
 جناح او فشل املنظمات االنتاجية واخلدمية يف العامل، وميكن إمجال أمهية إدارة اجلودة الشاملة مبا يلي:

 ختفيض التكلفة وزايدة اإلنتاج. -

 اجلودة تؤدي اىل حتقيق رضا املستهلك، وتقدمي االفضل من السلع واخلدمات. -

 حتقيق ميزة تنافسية وعائد مرتفع. -

بوحدة اجملموعة وعمل الفريق والثقة املتبادلة بني األفراد والشعور ابالنتماء يف بيئة  تنمية الشعور -
 العمل.
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 حتسني السمعة الطيبة للمنظمة يف نظر العمالء العاملني. -

 منهج شامل للتغيري بعيدا عن النظام التقليدي املطبق يف شكل إجراءات وقرارات. -

 اجلودة.تغيري سلوكيات أفراد املؤسسة جتاه مفهوم  -

 1متكن من القيام بعملية مراجعة وتقييم لألداء بشكل مستمر. -

 فوائد تطبيق إدارة اجلودة الشاملة: -2
ال ميكن ان حيظى ابهتمام اإلدارة العليا إال إذا ترتب  معينةإن تطبيق وإستخدام مبادئ ومفاهيم إدارية  

 على تطبيق واستخدام هذه املبادئ فوائد معينة، واليت من أمهاها ما يلي: 
 حتسني نوعية اخلدمات والسلع املنتجة. -

 رفع مستوى االداء عند العاملني يف املؤسسة. -

 ختفيض تكاليف اخلدمات والتشغيل. -

 ق وأسالب العمل.العمل على حتسني وتطوير طر  -

 زايدة الوالء واالنتماء عند العاملني للمؤسسة. -

 استمرار وزايدة قدرة املؤسسة على البقاء واملنافسة. -

 كما أن هناك فوائد جينيها األفراد العاملون يف املؤسسة نتيجة اللتزامهم بتطبيق إدارة اجلودة الشاملة منها: 
 هم فرصة لذلك.استخدام العاملني خلرباهتم وقدراهتم وإعطائ -

 تنمية مهارات العاملني يف املؤسسة من خالل إشراكهم يف تطوير أساليب وإجراءات العمل يف املؤسسة. -

 توفري وتسهيل التدريب الالزم للعاملني. -

 إعطاء العاملني احلوافز نتيجة للجهود اليت يبذلوهنا للقيام أبعماهلم. -

البشري من حيث تدريب األفراد العاملني وزايدة مهاراهتم يعتمد جناح إدارة اجلودة الشاملة على العنصر 
 وقدراهتم وزايدة احلوافز املقدمة هلم بشكل يساعد على إجياد املناخ التنظيمي املالئم واملناسب للمؤسسة.

 وعليه فإن مدخل إدارة اجلودة الشاملة احتل أمهية متميزة لدى منظمات القطاع اخلاص كونه: 
ي هلذه املنظمات طاملا جيري الرتكيز من خالله على تقدمي السلعة أو اخلدمة ذات اجلودة يعزز املوقع التنافس -

 العالية للزبون، وابلتايل زايدة االنتاج أبقل التكاليف.

 ميثل تطبيقه سلسلة من الفعاليات املتتابعة اليت تتيح للمنظمة إجناز أهدافها وحتقيق النمو وزايدة األرابح. -

ايت التنظيمية الكبرية اليت تستلزم تعبئة جهود اجلميع، ذلك يتم من خالل الرتكيز على ميثل أحد أهم التحد -
الزبون، فهو نقطة البداية املوفقة يف هذا اجملال، من خالل أفراد التنظيم حيث املناخ التنظيمي املالئم الذي ميثل 

 أحد أهم مستلزمات جناح التطبيق هلذا املدخل احلديث.
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وإذا كان التنافس هو السبب الرئيسي وراء تبين مدخل إدارة اجلودة الشاملة يف القطاع اخلاص، فإن هناك 
 دواع وأسباب تربز أمهية تطبيقه يف القطاع احلكومي تتمثل يف: 

أن االستمرار يف اتباع األسلوب البريوقراطي لتحقيق األهداف بغرض النظر عن نوعية االجناز قد أاثر  -
الكثري من املنظرين االداريني الذين رأوا أن حتقيق االهداف يف حد ذاته ينبغي ان ال يكون هناية اهتمام 

املطاف ابلنسبة لدور املنظمات احلكومية بل ينبغي الرتكيز على جودة هذه االهداف احملققة، ابلتايل رأوا أن 
 أفضل طريقة لتحقيق ذلك هو تبين إدارة اجلودة الشاملة.

من تكاليف اخلدمات اليت تقدمها املنظمات احلكومية تضيع هدرا  %50-40رباء أن نسبة يذكر أحد اخل -
لغياب الرتكيز على اجلودة، فهل جيوز ان تتجاهل املنظمات احلكومية تلك النسبة الكبرية من اهلدر؟ يف زمن 

ضرب به املثل يتطور فيه القطاع اخلاص حىت أصبح يرتبع على عرش املنافسة يف خدمة املستهلك وأصبح ي
 1يف االهتمام ابملستفيد.

لقد تزايد االهتمام والدعوات يف األونة االخرية بضرورة االستجابة حلاجات الزابئن، وقد تعززت هذه  -
الدعوات من خالل اهتمام التنظيم البريوقراطي مبطالب الناخبيىن وجعلها أحد أهم األولوايت، وكوهنا معيارا 

وعليه فان التحسني املستمر يف األداء التنظيمي وإجياد معايري لألداء وحتسني  لتحسني األداء البريوقراطي،
االجراءات يف العمل الروتيين، وتعبئة جهود االفراد ماهي إال اسرتاتيجية يتضمنها مدخل إدارة اجلودة 

 الشاملة من أجل خلق الكفاءة والفعالية لعمليات املنظمة.

ئص جوهرية مييل الباحثون يف حتديدها وحتديد التغريات يف يرى بعض الباحثني أبن هناك مخس خصا -
 جوانبها، فهي اليت تبني أمهية وضرورة تطبيق إدارة اجلودة الشاملة يف القطاع احلكومي وهي:

 .الرتكيز املستمر على حتسني العملية 

 .اجلودة حيددها الزابئن 

 .متكني األفراد لصنع القرارات 

 .القرارات تستند اىل احلقائق 

 اللتزام الطويل األجل إبدارة اجلودة الشاملة من قبل القادة اترخييا.ا 

هبذا ميكن القول ابن املنظمة احلكومية اليت تعمل يف ظل إدارة اجلودة الشاملة، إمنا تستند إىل فلسفة إدارة 
يتماشى والتطور  حديثة، وتنطلق يف إدارهتا وإجراءاهتا من أسلوب مغاير للنظرة والفلسفة البريوقراطية السائدة،

 الفكري احلديث يف ميدان اإلدارة.
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 ودة الشاملةاثر اليت حيدثها تطبيق إدارة اجلاآل (:01دول رقم )اجل
 

 بعد تطبيق إدارة اجلودة الشاملة قبل تطبيق إدارة اجلودة الشاملة عناصر التمييز
 حنو الزبون حنو اإلنتاج/ اخلدمة النهائية التوجه

 ابلدرجة االوىل وابلتساوي والتكلفةاخلدمة  ابلدرجة الثانية والتكلفةاخلدمة  االولوايت
 طويلة االجل قصرية األجل القرارات

 الوقاية مما سيحدث معاجلة ما حيدث التأكيد على
 يف النظام يف العمليات األخطاء
 على كل فرد تقع على عاتق السيطرة النوعية املسؤولية

 فرق العمل املدراءعن طريق  حل املشكلة
 دورة احلياة تكلفة السعر التدريب/ املشرتايت

 التفويض، التدريب، تسهيل املهمة التخطيط، التوظيف، الرقابة دور املدراء
 

والتوزيع، الطبعة ، دار املسرية للنشر إدارة اجلودة الشاملة يف مؤسسات التعليم العايل واملكتبات ومراكز البحثحممد عوض الرتتوري،  :املصدر
 .41، ص 2006األوىل، عمان األردن 

 
 ومعوقات تطبيقها. يت تعتمدها إدارة اجلودة الشاملة: األساليب واألدوات الالثالثاملطلب 
 األساليب واألدوات اليت تعتمدها إدارة اجلودة الشاملة: -1

حتقق إدارة اجلودة الشاملة هدفها املنشود يف تشجيع ودعم التحسني املستمر فالبد هلا أن تستعني  حىت
ابستعمال جمموعة من األدوات واألساليب املهمة لذلك، وقد وجد أن كثري من املؤسسات املنتجة للسلع 

 واخلدمات تستعمل األساليب واالدوات التالية:
 أسلوب حل املشكالت -1-1

وب يعتمد على تكوين فرق قصرية األجل، يكون اهلدف منها عقد االجتماعات ملناقشة وهو أسل
املشكالت املؤسسية والعمل على حلها، وإجياد فرص جديدة للتحسني، وهلذه الفرق أنواع متعددة، وأهم هذه 

ومن عدة األنواع فرق حتسني اجلودة، ويكون أعضاء فريق حتسني اجلودة من قسم واحد او من عدة أقسام، 
مستوايت إدارية ويشرتط يف أعضاء هذا الفريق توفر اخلربات الكافية واملهارات املطلوبة يف حل املشكالت 

 املختلفة.
وتساهم هذه الفرق مسامهة كبرية يف الوصول إىل قرارات أفضل وخاصة يف املشاكل املعقدة، وتساعد 

حتصيلها فيما لو قام هبا شخص مبفرده، مث إهنا على عصف األفكار واملشكالت يف كمية معلوماتية ال ميكن 
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حتسن من املهارات والقدرات الفردية ألعضائها، وتزيد من املشاكل واالتصال بني أفراد القسم الواحد واألقسام 
 1األخرى داخل املؤسسة.

 املقارنة املرجعية -1-2
ل املمارسات اليت تقوم هبا وهو أسلوب من أساليب تطبيق إدارة اجلودة الشاملة يتطلب البحث عن أفض

املؤسسات املنافسة واليت تؤدي إىل التفوق يف أدائها، ومن مث تقوم بقياس أدائها مقارنة مع منافسيها، وتطبيق 
 التغيري املطلوب لتحقيق األفضل دائما.

 وهتدف هذه العملية إىل حتديد توقعات واحتياجات الزابئن من املؤسسة، وتساعد على تعلم طرق بديلة
 يف أداء العمل، ومن مث إجياد اهداف واضحة لتحسني اجلودة.

 أن مة االقرتاحات -1-3
وهو اشراك أفراد املؤسسة جبهود حتسني اجلودة، وذلك من خالل وضع نظام اقرتاحات للموظفني، فيقدم  

ارة بتبين هذه كل منهم اقرتاحه حول طرق حتسني العمل وحل املشكالت اليت تواجهه يف العمل، ومن مث تقوم اإلد
االقرتاحات ودراستها، والبد من األخذ بعني االعتبار توفر احلافز لدى املوظفني وذلك لاللتزام واملشاركة يف جهود 

 -مثال -حتسني اجلودة، والبد أيضا من إجياد الوسائل الالزمة لتنظيم هذه العملية بوجود صناديق لالقرتاحات
 داخل املؤسسة.

 ناسبأن مة التوقيت امل -1-4
وهو األسلوب اإلداري الذي يساعد على تقنني املخزون الفعلي للمواد وطلب الكمية املناسبة يف الوقت 
املناسب، وهو مهم يف عملية توزيع زإيصال اخلدمة للمستهلك، ويعطي اإلدارة الفرصة الكافية لتحقيق أهدافها 

تواججها اإلدارة مباشرة ويف نفس املكان الذي ابلشكل والوقت احملدد، كما ويساعد على حل املشكالت اليت 
 2تقع فيه.

 رقابة العمليات االحصائية -1-5
وهي طريقة احصائية تستخدم للتعريف على التباين الذي قد حيدث يف أي عملية نتيجة أسباب خاصة، 

بات يف وفصله عن التباين الطبيعي، وذلك من اجل التخلص من هذه األسباب اخلاصة، واحملافظة على الث
عمليات اإلنتاج، والعمل على حتسينها، وهذه الطريقة ضرورية جدا لتعزيز جودة السلع وتقليل التكاليف وزايدة 
رضا املستفيدين، كما ان استعمال طرق مجع البياانت وبرجميات الكمبيوتر يساعد على تطبيق األساليب 

 انت دقيقة تفيد يف حل مشكلة ما او اختاذ قرار ما.اإلحصائية املختلفة اليت تزود أفراد فرق حتسني اجلودة ببيا
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 :معوقات تطبيق إدارة اجلودة الشاملة -2
يف ظل العوملة والتنامي الرهيب لظاهرة املنافسة فإن خمتلف املؤسسات تطمح إىل تطبيق مفهوم إدارة  

التحدايت، السيما لدى مؤسسات اجلودة الشاملة ابعتباره مدخال اسرتاتيجيا أثبت كفاءة عالية يف مواجهة تلك 
الدول املتقدمة ولكن من املالح  يف ذات الوقت أنه ليس من السهل حتويل هذا املفهوم إىل واقع عملي ضمن 
برانمج واضح املعامل وقابل للتطبيق، إذ غالبا ما يعرتض حتقيق ذلك العديد من املعوقات والعراقيل اليت يتعني على 

على مجلة من هذه املعوقات اليت تعرتض سبيل التطبيق  ، حيث حيّذر خرباء اجلودةملؤسسة العمل على جتنبهاا
 الصحيح هلذا املفهوم أمهها:

 غموض أهداف التحسني. -
 ينبغي التأكد من إمتام كل مرحلة قبل االنتقال إىل املرحلة املوالية.حيث يف تطبيق مراحل برانمج اجلودة،  التسرع -
 األقسام واملدراء والعاملني فيما يتعلق بتصنيف إجراءات اجلودة.عدم التنسيق بني خمتلف  -
 عدم مراعاة وضعية وإمكانية املؤسسة اجتاه هذا التطبيق. -
 عدم الرتكيز على األرابح يف اآلجل القصرية فقط. -
 ختويف العاملني ابلتأثري على مستقبلهم الوظيفي من أجل إجناح هذا التطبيق. -
التقليدية ألداء العاملني اليت ترتكز حول تقييم األجور حسب األداء الفردي للعامل، مما يشجع طرق التقييم  -

والقضاء على املشاريع طويلة األجل ويشعل اخلصام   "Deming"األداء على املدى القصري فقط كما يقول
                 والنزاع ما بني العاملني وجيعلهم أكثر عدوانية وابلتايل أكثر إحباطا.

على إدارة املؤسسة العمل على إقناع هؤالء وتوضيح  جيبتسرب العاملني السيما ذوي املهارات منهم، حيث  -
 أن هذا التغيري سوف يكون يف صاك اجلميع إبظهار مزاايه وفوائده.

 التكاليف املبالغ فيها وغري الضرورية املتعلقة ببناء مشروع اجلودة. -
 .9000ت القياسية لن ام إدارة اجلودة اإليزو : املواصفاالرابعاملطلب 

إلدارة اجلودة لضمان  ISO 9000تسعى خمتلف املنظمات للحصول على شهادة املواصفات القياسية  
تسويق منتجاهتا عرب األسواق العاملية، وهلذا سنحاول التطرق إىل شهادة ضمان جودة املنتجات، وذلك من خالل 

 .9000عرض مجلة من النقاط حول سلسلة اإليزو 
  .، النشأة واملفهوم9000املواصفات القياسية اإليزو  -1
ت العديد من الدول األوروبية إنشاء منظمة دولية متخصصة تسعى بعد هناية احلرب العاملية الثانية، إقرتح 

إىل حتقيق عدد من األهداف منها توحيد املواصفات املعقدة يف الصناعة لتسهيل عملية التبادل التجاري، لذلك مت 
هلا يف لندن، واتفقوا على اقامة منظمة دولية عرفت ابإليزو، وإختريت مدينة جنيف مقرا  1946عقد لقاء عام 



 اإلطار النظري إلدارة الجودة الشاملة  الفصل األول:

38 
 

إبصدار مجلة مواصفات موحدة عممت على دول األعضاء يف  1947وابشرت املنظمة عملها فعال عام 
    1املنظمة.

وهي بذلك منظمة غري حكومية وليست عضوا يف األمم املتحدة هدفها تطوير خمتلف القطاعات  
 اإلنتاجية ليتم تقدمي خدمة أو بضاعة بطريقة كفؤة وأمنة ونظيفة.

 : 9000لسلة االيزو نشأة س -1-1
حول  MIL-Q-9858قررت وزارة الدفاع األمريكية إصدار املواصفات العسكرية  1959يف سنة  

لضمان  1968برامج إدارة اجلودة، لتمهد هذه املواصفات الطريق إلصدار منشورات مواصفات احللفاء سنة 
اجلودة وأتكيدها، واليت يستعملها حلف الناتو للتأكد من جودة املعدات احلربية املوردة من اجملهزين إىل دول 

                                                                                                                                                                                                               2احللفاء.

السبعينات تطور اهتمام الشركات سواء االنتاجية أو اخلدمية بتحقيق التطابق مع هذه وبدأ يف هناية  
املواصفات، مما دفع ابلعديد من احلكومات األوروبية إىل توحيد وإصدار مواصفات وطنية ألنظمة اجلودة بغية 

خاصة بعد ظهور الصناعة  تقوية الوضع التنافسي لشركاهتا يف الداخل، ومتكينها من املنافسة على الصعيد الدويل
الياابنية واألمريكية كمنافس قوي، واليت حققت منتجاهتا تفوقا ملحوظا يف اجلودة كمثيالهتا من املنتجات 

 األوروبية.
مث إصدار املواصفات الربيطانية  BSIبناءا على املعطيات السابقة وكحصيلة جلهود اهليئة الربيطانية للتعيني  

BS 5750 طلبات أتكيد اجلودة لألغراض التعاقدية، وشروط تسجيل الشركات طبقا واليت تضمنت مت
للمواصفة، وتطوير نظام العتماد اجلهات املصدرة لشهادات التسجيل، وبذلك تكون احلكومة الربيطانية قد 

     3وضعت األسس ملا يطلق عليها جهات االعتماد، وجهات التسجيل.

 4ي:وتضمنت املواصفات ثالثة أجزاء رئيسية ه
 مواصفات اجلودة عندما يشرتط الزبون املتطلبات اخلاصة ابملنتج النهائي أو اخلدمة؛ -

 متطلبات اإلنتاج عندما ينتج املنتج أو تقدم اخلدمة طبقا ملواصفات الزبون أو املواصفات املنشورة؛ -

 الفحص النهائي وإجراءات االختيار مبا يصف نظم اجلودة املطلوبة اعتمادها. -

م حركة التجارة العاملية وتطور تبادل للسلع واخلدمات والتوسع يف ابتكار منتجات جديدة، ومع مع تعاظ    
االجتاه املتزايد حنو متطلبات أكثر شدة وتعقيد للزبون فيما يتعلق ابجلودة ظهرت االختالفات يف تلك املتطلبات 

الوطنية بني الدول، وألجل إزاحة هذه  اليت تسبب العوائق التجارية النامجة عن اختالف متطلبات أنظمة اجلودة

                                                             
 .23، ص1996الشركة العربية، مصر،  ،: بداية الطريق للمنظومة اإلدارية9000االيزو نظم نصر هللا،  - 1
، 2003، الطبعة األولى، الوراق للنشر والتوزيع، عمان األردن، ISOواإليزو  TQMة الشاملة إدارة الجودحميد عبد النبي الطائي،  - 2

 .  116ص
، رسالة مقدمة لنيل دراسة حالة الجزائر -تطبيق إدارة الجودة الشاملة في المنظمات وانعكاساتها على التنمية المستدامةشامية بن عباس،  - 3

 .146، ص 2014االقتصادية، جامعة عبد الحميد مهري قسنطينة، شهادة دكتوراه علوم في العلوم 
 .313يوسف حجيم الطائي، مرجع سبق ذكره، ص - 4
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االختالفات اليت تعوق التجارة الدولية ومن أجل توحيد أنظمة اجلودة، سعت منظمة اإليزو بطلب ودعم من 
املعهد الربيطاين للتقييس إىل إجياد مواصفات دولية تتعلق ابجلودة يف الشركات واملنظمات اإلنتاجية واخلدمية 

  الصفقات التجارية.لتكون الرابط األساسي يف
قامت منظمة اإليزو بتشكيل جلنة فنية ختتص ابإلعداد إلصدار مواصفات عاملية تتعلق  1984ويف عام     

وضمت اللجنة يف  ISO/TC 176أبساليب أتكيد اجلودة ومتت املوافقة على هذه اللجنة اليت أطلق عليها 
دولة بصفة مراقب، حيث قامت هذه األخرية بنشر اإلصدار األول  14دولة كأعضاء و  20عضويتها حينئذ 

لتكون أول  1987ومتت املصادقة عليه ابلنشر النهائي عام  1985على شكل مسودة للمناقشة يف عام 
تند بشكل كبري يف حمتواها إىل املواصفة مواصفة عاملية ألنظمة إدارة اجلودة مسيت ابإليزو، واليت كانت تس

 BS5750.1الوطنية الربيطانية 
 : 9000تعريف مواصفات اإليزو  -1-2
يف هناية الثمانينات من القرن املاضي انتشرت ممارسات اجلودة على نطاق عايل، وتفاداي لإللتباس يف تطبيق     

واليت تعترب جمموعة  ISO9000القياسية الدولية  اجلودة داخل املنظمة ظهرت احلاجة إلجياد عائلة املواصفات
من املواصفات تعطى متطلبات وإرشادات ضرورية لتأسيس أنظمة إدارة اجلودة يف املنظمة قابلة لتطبيق يف شىت 

من أهم األنظمة اليت تسعى املنظمات  ISO 9000امليادين وعلى مستوى دويل، وكذلك يعترب نظام اجلودة 
 نافسة السائدة، لذا لقي تعريفه اهتماما كبريا من قبل الباحثني، نذكر منها: العتمادها يف ظل امل

على أهنا: " جمموعة من املواصفات اليت تؤمن املتطلبات اخلاصة أبنظمة  Rassel et Shackعرفها  
 2اجلودة يف املؤسسات املختلفة".

 1987سنة  ISOاملنظمة العاملية  كما يعرف أيضا أبنه: " سلسلة من املواصفات املكتوبة اليت أصدرهتا 
واليت حتدد وتصف العناصر الرئيسية املطلوب توفرها يف نظام إدارة اجلودة الذي يتعني أن تصممه وتتبناه إدارة 

 3املنظمة للتأكد من أن منتجاهتا )سلع أو خدمات( تتوافق أو تفوق حاجات ورغبات وتوقعات الزبون".
إنساين يشرتط إتباع طرق حمددة يف اإلنتاج، ومراعات شروط وعرفت أيضا أبهنا: " توصيف سلوك 

  4تتطلبها طرق اإلنتاج، حتكم الطريق والتصرفات لتؤكد أن اإلنتاج على درجة حمددة مسبقا."
على اهنا عبارة عن نظام إلدارة اجلودة تتبناه املنظمة من اجل  ISO 9000ومما سبق ميكن تعريف سلسلة      

ن، يشمل على جمموعة من املعايري تتصف ابلشمولية والعاملية وترتكز على العمليات الداخلية تلبية رغبات الزابئ
الدولية، ومتنح هذه الشهادة  ISOالسيما على العمليات اإلنتاجية، وقد مت اصداره ووضعه من طرف منظمة 

 للمنظمة اليت تطبق هذه السلسلة بفعالية.

                                                             
 .129، ص مرجع سبق ذكرهعواطف إبراهيم الحداد،  - 1
 .  275، ص 2004ردن، الوراق للنشر والتوزيع،عمان األ، -منهج كمي –إدارة الجودة الشاملة من المستهلك إلى المستهلك مؤيد عبد الحسين،  - 2
 . 63، ص2001، دار وائل للنشر والتوزيع، عمان، األردن، وجهة نظر :مدخل المنهجية المتكاملة إلدارة الجودة الشاملةعقيلي،  عمر وصفي - 3
 .31ص، 1999، دار السالم للنشر والتوزيع، القاهرة، وتطبيقاته iso 9000المرشد إلى طريق حيدر محمد أمين طرابيشي، - 4
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، وكانت تضم كل من ISO9000انية املعدلة من جمموعة معايري مت اصدار الطبعة الث 1994ويف سنة      
 1املعايري التالية:
ISO 9000.وهي مرشد حيدد جماالت تطبيق كل من املعايري األخرى يف هذه اجملموعة : 
ISO 9001 تتعلق بنظام اجلودة يف املؤسسات اإلنتاجية أو اخلدمية اليت يشمل عملها القيام ابلتصميم إضافة :

 فقرة. 20تاج وخدمات ما بعد البيع، وتضمنت إىل إن
ISO 9002 تتعلق بنظام اجلودة يف املؤسسات اإلنتاجية أو اخلدمية اليت يقتصر عملها على اإلنتاج والرتكيب :

 فقرة. 18دون القيام ابلتصميم أو خدمة ما بعد البيع، وتضمنت 
ISO 9003 فقرة. 12وإختبار جودهتا، وتضمنت : تتعلق بنظام اجلودة يف جمال الفحص النهائي للسلع 
ISO 9004 تتضمن التعليمات اإلرشادية اليت جيب إتباعها للحصول على شهادة :ISO 9001 9002أو   

 ، إذ تعترب مواصفات عاملية قياسية للنظام املتكامل للجودة.9003أو 
تضمن مبادئ ، ومت تطويرها لتISO 9000 2000صدرت الطبعة الثالثة املعدلة  2000و يف سنة  

وأسس نظام إدارة اجلودة الشاملة املبين على الرتكيز على الزبون، القيادة، املشاركة الكاملة، أسلوب اإلدارة 
 ابلعمليات، والتطوير املستمر وقد عدل فيها ما يلي:

كمواصفة وحيدة   ISO 9001واإلبقاء على املعيار  ISO 9003و  ISO 9002إلغاء املعايري  -
 نظم إدارة اجلودة، ومتنح الشهادة للمؤسسات وفقا هلذا املعيار الوحيد.تتضمن متطلبات 

الذي  ISO 9000-2000لتشكيل املعيار  ISO 9000 مع املعيار ISO 8402دمج املعيار  -
 ينصب على املبادئ واملصطلحات.

 تظم املعايري التالية:  ISO 9000-2000أصبحت جمموعة املعايري  -

 ISO 9000-2000 املصطلحات يف نظم اجلودة.: األساسيات و 

 ISO 9001-2000.متطلبات نظم إدارة اجلودة : 

 2000-ISO 2004.2: املرشد يف حتسني األداء يف نظم إدارة اجلودة 

وقد مشلت التعديالت توضيحات  2008واعيد إصدارها يف نوفمرب  ISO 9001-2000مت مراجعة مواصفة 
، ليتم إعادة إصدار 2000احملددة يف إصدار لبعض املتطلبات دون تغيري جذري يف املتطلبات 

ISO9001V2008.  
  

                                                             
 . 352، ص 2008دار اليازوري للنشر والتوزيع، عمان، األردن، إدارة الجودة الشاملة، رعد عبد هللا الطائي،  - 1
 .353المرجع نفسه، ص  - 2
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 أمهية تطبيق املواصفات العاملية لاليزو: -2
يف حالة التطبيق املوضوعي واحلقيقي لنظام االيزو، فإن هناك العديد من املميزات اليت تنعكس إجيابيا  

 1على مستوى أداء املؤسسة، حيث أنه من خالل تلك املواصفات:
 التخفيض بشكل ملموس من اإلهدار يف إمكانية املؤسسة من حيث املوارد ووقت العاملني.يتم  -

حيدث متيز يف النظام اإلداري، يساهم يف متكني املؤسسة من حتليل املشكالت اليت تواجهها وجيعلها  -
 تتعامل معها من خالل اإلجراءات التصحيحية والوقائية وذلك ملنع مثل تلك املشكالت من احلدوث

 مستقبال.

متكني العاملني ابملؤسسة من املشاركة الفعالة يف إدارة املؤسسة مما يزيد من مستوى التطور والتحسني  -
 املستمر يف جمال العمل مما يرتك أثرا نفسيا اجيابيا لدى العاملني.

نظام ميكن حتقيق الرتابط بني مجيع الوحدات اإلدارية ابملؤسسة وجيعل عملها متناغما بدال من وجود  -
 إداري منعزل لكل وحدة أو إدارة ويؤدي هذا إىل إنضباط أكثر وحتليل أدق للمشاكل اليت ميكن أن حتدث.

التقليل من البريوقراطية اإلدارية إىل حد بعيد والتخلص من اإلجراءات املتكررة والتعارضية أحياان وإضفاء  -
 املساندة كاإلدارة واملشرتايت واالمن.ملسات مهمة ودقيقة يف جماالت خمتلفة وحتليل وترتيب األنظمة 

  2كما هي ابملميزات التالية:  ISO 9001كما تتميز املؤسسات املطبقة للمواصفات العاملية 
 توفري مرجع من اإلجراءات للتعلم والتطوير. -

 التطوير املستمر للمنتجات مما حيقق الرايدة يف األسواق. -

 وبني املؤسسة ومورديها من جهة أخرى.خفض املشاكل بني املؤسسة وزابئنها من جهة،  -

 ضمان ثبات ومتاثل جودة املنتجات اليت تقدمها املؤسسة. -

 خفض تكلفة املنتج وحتقيق متطلبات ومقومات رضا الزابئن مما حيسن صورة املؤسسة. -

 تفهم اتم لسياسات اجلودة وحتسني وعي العاملني أبمهيتها وتطبيقها. -

ال يعين الكمال، وإمنا يعين أن مجيع االعمال  ISOاصفات العاملية إن حصول املؤسسة على شهادة املو  
واإلجراءات تؤدي يف هناية املطاف إىل إنتاج سلعة أو خدمة ما يف ضوء إجراءات مكتوبة ومراقبة ومطبقة بشكل 

النهائي مما  فعال، وابلتايل فإن مراجعتها ابستمرار يساعد على تطوير األنشطة والعمليات املؤثرة على جودة املنتج
ما الذي يتم يف الواقع العملي ابلنسبة  ISOيؤدي إىل حتسينه وتطويره، لكن ابلرغم من أمهية احلصول على شهادة 

 لكثري من مؤسسات الوطن العريب؟ 

                                                             
للتأصيل  سلسلة وثائق الجودة من المنظور اإلداري، الوثيقة األولىمدخل إداري متكامل، –إدارة الجودة من المنظور اإلداري محمد إبراهيم،  - 1

 .87، دون دار نشر، دون سنة نشر، ص الفكري إلدارة الجودة الشاملة
، منشورات المنظمة العربية للتنمية ISO 9000المواصفات العالمية  –دليل المنظمات العربية لتطبيق نظام إدارة الجودة محمد رياض،  - 2

 . 13، ص 2005اإلدارية، مصر، 
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لقد أصبحت شهادة املواصفات العاملية دعاية للمؤسسات اكثر من كوهنا وسيلة للتحسني والتطوير حيث  
عن املؤسسات اليت حتصل على تلك الشهادة، وهذا التسابق احملموم حنو شهادة االيزو يهدد إنتشرت اإلعالانت 

جبعل مسألة إدارة اجلودة مسألة عادية تؤثر فيها عمليات التقليد والدعاية على الرغم من أن إدارة اجلودة متثل يف 
   1قاصر بكثري.بداية األمر ثقافة مث إنتماء وإلتزام ومن مث فهي أكرب من ذلك الفهم ال

 وإدارة اجلودة الشاملة. ISO9001العالقة بني مواصفات  -3
تعترب إدارة اجلودة الشاملة فلسفة إدارية حديثة ومدخال اسرتاتيجيا وطريقة تفكري تؤدي إىل جناح كل  

 منظمة من خالل إنتاج سلع وخدمات حتقق رغبات وتطلعات العميل وكل األطراف ذات املصلحة.
فهي متطلبات إرشادات ضرورية لضبط جودة أداء األنشطة املختلفة، ومنه  9001مواصفات اإليزو أما  

 فإن هذه املواصفات تعترب دليل قد أيخذ شكل إلزامي داخل املنظمة.
إبدارة اجلودة الشاملة استند أغلب الباحثني يف بناء حتليلهم وإعطاء  ISO 9001والعالقة اليت تربط  

مواصفة إدارة املكلفة إبصدار  ISO/TC/176جوهر العالقة اليت تربط بني هذين املتغريين على اللجنة الفنية 
وفلسفة يف املنظمة الدولية للتقييس، واليت قامت بتحليل معمق ومتكامل ألساليب ومفاهيم  ISO 9001اجلودة 

أفضل املمارسة  اإلدارية الواجب تنفيذها، لتصبح مبادئ هذه األخرية هي إدارة اجلودة الشاملة الختيار 
 ISO 9001األساسيات واملرتكزات املعتمدة عند إجراء التعديالت والتغيريات يف سلسلة مواصفات إدارة اجلودة 

 2008.2و 2000 وتفصح عن التقارب النسيب مع متطلبات اإلصدارين األخريين
 وإدارة اجلودة الشاملة: ISO 9001 :2008واجلدول التايل يوضح التقارب بني مواصفات  
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 وإدارة اجلودة الشاملة ISO 9001 :2008(: التقارب بني مواصفات 02اجلدول رقم )
 2008إصدار  ISO 9001 إدارة اجلودة الشاملة

 الزبون وينتهي بتحقيق الرضا لهيبدأ مبتطلبات  الرتكيز املطلق على الزبون
الرتكيز على التحسني املستمر وتعميق 
مفهوم اجلودة الكلية وهي عملية ال 

 تنتهي 

تؤكد على حتسني فعالية نظام اجلودة ابستمرار من خالل استخدام سياسة 
اجلودة وأهدافها ونتائج التدقيق وحتليل املعطيات واألفعال التصحيحية 

 اإلدارةوالوقائية ومراجعة 
استخدام األساليب االحصائية والعلمية 

 يف إدارة وحتسني اجلودة 
التأكد من حتديد إجراءات املراقبة والقياس اليت سيتم تنفيذها وحتديد 

 األجهزة الالزمة لذلك 
يتطلب تطبيق نظام إدارة اجلودة الشاملة 

 وضع دليل اجلودة
 حددت متطلبات التوثيق واعد دليل خاص ابجلودة

يتطلب حتسني سياسة اجلودة وااللتزام هبا 
 من قبل اإلدارة والعاملني يف املنظمة

حتديد مسؤولية اإلدارة من خالل حتديد السياسة اخلاصة ابجلودة وااللتزام 
 هبا، ووضع إطار ملراجعتها والتأكد من تنفيذها

تسعى إىل مشاركة العاملني بشكل واسع 
 وكبري

أبعمال تؤثر على جودة املنتج من ذوي  حتديد األفراد الذين يقومون
 الكفاءات واخلربة واملهارة، مدركني أمهية نشاطاهتم يف اجناز أهداف اجلودة

االهتمام ابلتصميم الفعال للسلع 
 واخلدمات لتحقيق رضا الزبون

التأكد من مراقبة وقياس خصائص املنتج لتثبيتمن انه قد متت تلبية 
 املطابقة ملعايري القبول متطلبات املنتج واحملافظة على

   .80، ص2005، دار اليازوري للنشر والتوزيع، عمان، األردن، أن مة إدارة اجلودة الشاملةحممد عبد الوهاب العزاوي،  املصدر: 
ليس هدفا يف حد ذاته وإمنا  9001ومنه يتبني لنا أن احلصول على شهادة املطابقة ملواصفات االيزو 

املنظمة لالرتقاء ابملستوى العام ألدائها وحتقيق رضا العمالء والتطوير الشامل لتنظيمها، أتكيدا وسيلة تلجأ هلا 
ملبادئ إدارة اجلودة الشاملة، مما يبني على أن طبيعة العالقة بني اجلانبني تتصف ابلتكامل واالنسجام على اعتبار 

ي ويهدف إىل حتقيق اجلودة يف مجيع جماالت أن إدارة اجلودة الشاملة هي إدارة للجودة من منظور شامل يغط
، يف حني فان هذه األخرية متثل منبعا وإحدى متطلبات نظام 9001املنظمة وحيمل يف طياته مواصفات االيزو 

إدارة اجلودة وتقوم على مواصفات موثقة كما يرتكز على أساس مطابقة هذه املواصفات، لذا فهي مرحلة أولية 
ق وبناء مرتكزات إدارة اجلودة الشاملة، وبذلك فان العالقة بينهما متكاملة وليست بديلة ميكن من خالهلا االنطال

 أو متعارضة ألنه:
 ميكن تبين إدارة اجلودة الشاملة دون احلصول على االيزو والعكس. -

    ميكن تبين إدارة اجلودة الشاملة كمدخل للحصول على االيزو وهو أفضل خيار. -
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 إلدارة اجلودة الشاملة لتطبيق النماذج األساسية: الرابعاملبحث 
دارة اجلودة الشاملة جيب إجياد منوذج وااللتزام هبذا النموذج ومراجعته ابستمرار لضمان لألخذ مبنهج إ

دارة اجلودة الشاملة، ن املناهج املتاحة حاليا لتطبيق إالعديد متطوره متاشيا مع التغريات اليومية للمنظمة، وهناك 
 ا ختتلف فيما بينها اختالفا واضحا، وعلى كل منظمة أن ختتار النموذج األصلح مع خصائصها الذاتية.ولكنه

 وميكن تقسيم تطور مناذج إدارة اجلودة الشاملة حسب ظهورها الزمين كالتايل: 
 .ةالتقليدي النماذج -
 .ةاحلديث نماذجال -

  النماذج التقليدية. املطلب األول:
 منوذج ماثيوس. -1
 يتكون منوذج ماثيوس من اخلطوات التالية:  
 تعيني املسئولني الرئيسيني عن برانمج إدارة اجلودة الشاملة داخل املنظمة. -
 صياغة رسالة املنظمة تقوم على املنافسة على أساس اجلودة. -
 وضع مقاييس داخلية للجودة والتميز يف جماالت حمددة. -
 ملختارة.حتديد االلتزام جتاه املعايري واملقاييس ا -
 حتفيز الذين ال يرغبون اباللتزام جتاه اجلودة والتميز. -
 تشكيل فرق ملتابعة التقدم يف مستوى اجلودة. -
  1االعرتاف ومكافأة النجاح. -
 منوذج مالكوم ابلدريج. -2

 يرى ابلدريج أن اجلودة الشاملة هي ثورة على القدمي وتغيري شامل لكل مكوانت املنظمة وذلك هبدف:
 العميل من خالل تقدمي جودة عالية وبشكل مستمر.إرضاء  -
 يضر هبا ويقوم هذا النموذج على سبع مبادئ هي:تقدمي املنفعة واخلري للبيئة والبعد عن أي تصرف  -
  ضرورة توفري القناعة الكافية لدى اإلدارة العليا جبدوى وفائدة اجلودة الشاملة مع الرتكيز على أمهية الدور

 اإلدارة الوسطى واملباشرة.الذي تقوم به 
 :ضرورة جعل خطط حتقيق اجلودة مرتابطة مع اشتماهلا على العناصر اآلتية 
 أهداف إسرتاتيجية بعيدة املدى. -أ
 ثقافة تنظيمية جديدة. -ب
 تغريات جذرية على األداء التنظيمي. -ت
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 .وضع نظام للمعلومات ميكن من توفريها يف الوقت املناسب مع التحديث املستمر هلا 
 ادة تصميم العمليات مبا يضمن:إع 
 توفري درجة عالية من املرونة والسرعة يف العمل. -أ
 التأكيد على التحسني املستمر جلودة العمليات. -ب
 استخدام سجالت ومستندات ألغراض الرقابة والنظم. -ت
 تصميم مجيع العمليات بشكل يؤدي إىل تلبية رغبات وحاجيات العمالء. -ث
 األخطاء يف العمليات.التأكيد على وجوب منع حدوث  -ج
 :إدارة وتنمية املوارد البشرية مبا يضمن 
 مشاركة العاملني وإدماجهم يف ختطيط اجلودة الشامة. -أ
 تبين أسلوب فرق العمل لتحقيق التعاون واجلهود املشرتكة. -ب
 العناية بصحة وسالمة العاملني. -ت
 مقارنة سليمة بني مستوى  وضع نظام لقياس وتقييم مستوى اجلودة املنجز يف مجيع العمليات يضمن

 جودة املنظمة ومستوى اجلودة الذي حيققه املنافسون.
 :إن حتقيق رضا املستهلك يتطلب 
 التفاعل املستمر مع العميل من خالل االتصال به. -أ
 قياس ردود فعل العميل واجتاهاته وشعوره حنو املنظمة. -ب
 ومتطلبات العمالء. حتديد ودراسة حاجا -ت
   1توى رضا عمالء املنظمة مع رضا العمالء لدى املنظمات املنافسة.ضرورة املقارنة بني مس -ث
 منوذج كورنسكي. -3
تصميمها   1990قام كورنسكي إبسقاط نقاط دميينج األربعة عشر على املنظمة التعليمية، وأعاد سنة  

 كما يلي:
طويلة األجل من  ثبات اهلدف حنو حتسني املنتج أو اخلدمة وامتالك رؤية لرسالة املنظمة، وتبين خطة -

 خالل البحث واالبتكار.
تبين الفلسفة اجلديدة اليت تقوم على أن خريج أحد الفروع التخصصية جيب أن ميتلك إضافة للقدرات  -

 التعليمية الفكرية، املهارات الضرورية ألداء العمل.
دة االعتماد على وقف االعتماد على التفتيش لتحقيق اجلودة التخلي عن أساليب التقومي التقليدية وزاي -

 املراجع واملقاالت واملقابالت الشخصية، وحتسني أساليب اختيار إرشاد ومراقبة وتقومي الطلبة.
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إقامة عالقات طويلة األمد أساسها الوالء والتحرك جتاه التعامل مع موردين حمدودين، وابلتايل فهم  -
  احلصول على املنتوج املطلوب.سيزودوهنا ابملدخالت املطلوبة، وأبفضل املواصفات مما يساعدها يف

 حتسني مستمر دون هناية للنظام اإلنتاجي واخلدمي والذي يؤدي لتخفيض مستمر يف التكاليف. -
تصميم الربامج الالزمة لتدريب العاملني على أداء العمل، مما يساعد على تفهم كل طرف داخل املؤسسة  -

  املتعلقة به.  لدور الطرف اآلخر، وكذلك معرفة الواجبات واملسؤوليات
توفري القيادة الناجحة اليت يتمحور هدفها األساسي على مساعدة العاملني على أداء أعماهلم أبفضل ما  -

 ميكن، إضافة للعمل على حل املشكالت وإجياد حلول مبتكرة.
ملني طرد اخلوف من خالل أتسيس نظام لالتصاالت املفتوحة اليت تقوم بتوفري مجيع املعلومات املتاحة للعا -

 يف املؤسسة.
 حتطيم العوائق بني األقسام، وتدفق املعلومات لتشمل كل فرد، والعمل كفريق عمل واحد. -
 وحتقيق مستوايت جيدة يف اإلنتاجية.إلغاء الشعارات والرتكيز على مفهوم العيوب الصفرية  -
 إزالة احلصص واإلدارة ابألهداف. -
 إلغاء التقوميات السنوية لألداء. -
والتطوير الذايت، إذ جيب تشكيل جلان مهنية للتطوير تكون مهمتها املتابعة املستمرة لالحتياجات التعليم  -

 التعليمية.
 1مشاركة كل فرد داخل املؤسسة التعليمية يف عملية التحويل. -
 منوذج جوزيف جوران. -4

 يقوم هذا النموذج على تسع مبادئ هي:
املستهلك حيث يزداد درجة الرضا مع ارتفاع مستوى اجلودة العالقة املباشرة بني مستوى اجلودة ورضا  -

 ودرجة أداء السلعة.
 حتقيق رضا العميل من خالل: -
 .حتديد احتياجات ومتطلبات العميل بشكل دقيق 
 .ترمجة تلك االحتياجات على شكل مواصفات فنية أتيت جبودة حتقيق الرضا لدى العميل 
 تتألف اجلودة من شقني:  -
  وتتعلق مبفهوم الزبون الداخلي.اجلودة الداخلية 
 .اجلودة اخلارجية وتتعلق ابلعميل اخلارجي 
 ضرورة الرتكيز على التحسني املستمر للجودة. -
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 تنقسم تكاليف اجلودة إىل ثالث فئات: -
 .تكاليف الفشل 
 .تكاليف القياس 
 .تكاليف احلماية أو املنع 
 حتقيق اجلودة ال أييت ابلصدفة ولكن يستلزم: -
  أجل حتقيق مستوى عايل من اجلودة.ختطيط جيد من 
 .رقابة فعالة على اجلودة 
 .حتسني مستمر للجودة 
 ضرورة تكوين جملس للجودة يقوم ابملهام اآلتية:  -
 .حتديد أهداف التحسني 
 .حتديد احتياجات التحسني 
 .وضع برامج التدريب والتنمية 
 .التنسيق بني مشاريع التحسني 
 لتشجيع العاملني على املبادرة واإلبداع.ضرورة إجياد مناخ تنظيمي مناسب  -
 1ضرورة التعامل مع املشكالت وحلها أبسلوب علمي. -
 2منوذج هامرب: -5
يقوم النموذج على جمموعة من العناصر، تضمن التطبيق الفعال إلدارة اجلودة الشاملة، وهذه العناصر  

 هي: 
ميثل هدف أدارة اجلودة الشاملة خلق الرضا لدى العميل، بدراسة احتياجاته ومطالبه وتوقعاته،  اهلدف: -

 والرتكيز على تلبيتها.
 يتطلب تطبيق إدارة اجلودة الشاملة أن يتوفر يف القيادة اإلدارية العناصر التالية:  القيادة: -
 االلتزام والتأييد واحلماس لتطبيق إدارة اجلودة الشاملة. -
 توفري القادة املتحمسني املؤمنني ابجلودة، وبضرورة التحسني املستمر. -
 ويشمل على: تصميم اجلودة: -
 تصميم العمليات بشكل تليب حاجات وتوقعات العميل. -
 توفري اجلودة يف تصميم العمليات. -
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ألجهزة حيتاج تطبيق إدارة اجلودة الشاملة يف املنظمة أن يشمل اهليكل التنظيمي ا اهليكل التن يمي: -
 اآلتية:

 جملس للجودة. -
 فريق من املنقبني. -
 فرق من أجل التدريب واإلشراف. -
وذلك بنشر الوعي بضرورة اجلودة الشاملة، والتعريف مبفاهيمها إبتباع برامج للتعليم  التعليم والتدريب: -

ة، لضمان والتدريب، تعمل على هتيئة وإعداد اجلميع داخل املنظمة، لفهم وإدراك إدارة اجلودة الشامل
تعاوهنم والتزامهم، وتقليل درجة مقاومتهم لربانمج اجلودة، الذي سيحدث تغيريا جذراي يف كل شيء داخل 

 املنظمة.
 تقوم هذه الفرق بتحديد املشاكل ووسائل حلها، وهي هتدف إىل حتسني اجلودة. تشكيل فرق العمل: -
ويتعلق األمر بضرورة وجود نظام جيد لالتصال ومجع املعلومات، ويسهل  ن ام االتصال واملعلومات: -

 تبادهلا بسرعة.
والذي يتطلب متابعة تنفيذ العمليات وحتديد املشاكل وحلها مباشرة، ودراسة  التحسني املستمر: -

 متطلبات واحتياجات العميل، ألخذها بعني االعتبار يف عمليات التحسني اليت تقوم هبا املنظمة.
 ملطلب الثاين: النماذج احلديثة.ا
 :للتميز األورويبالنموذج  -1

 :األورويب للتميزحتديد مسات النموذج  -
يعترب النموذج األورويب للتميز من أبرز مناذج إدارة التميز ويقوم على قاعدة أساسية من فكر اجلودة الشاملة، 

، ويرتابط مع اجلائزة األوروبية للجودة اليت 1988 وفعاليات االحتاد األورويب إلدارة اجلودة الذي أنشأ يف العام
لتميز يديرها االحتاد ذاته، وتعترب املرجع األول للشركات األوروبية اليت تبحث عن أرقى معايري اجلودة وتسعى إىل ا

من العاصمة البلجيكية  1992مؤسسة النموذج األورويب للتميز اليت أسست عام  تخذيف أسواقها ويف جماالهتا، ت
شركة وشريك ينتشرون يف أحناء العامل، ومؤسسة  700بروكسل مركزا هلا، وتضم جمموعة أعضائها أكثر من 

النموذج األورويب للتميز هي مبتكرة اجلائزة األوروبية للجودة اليت متنح سنواي لتكرمي عدد من أبرز الشركات 
لتمكينها من حتقيق النجاح وقياسه، وحتديد  الناجحة، واحملافظة على تقليدها الذي يزود الشركات بتوجهات عامة

 1 املستوايت األدائية وتقييمها يف كل األماكن والعناصر السياسية.
  املعايري اليت يرتكز عليها ن ام النموذج األورويب للتميز: -

 (: 03وهي موضحة يف اجلدول )معايري  9لنظام على يستند ا

                                                             
 .485، ص مرجع سبق ذكرهنزار عبد المجيد البرواري،  - 1
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 االورويب للتميز( معايري ن ام النموذج 03اجلدول رقم ) 
 الوزن املعيار الرتتيب
 %10 القيادة 01
 %08 التخطيط االسرتاتيجي 02
 %09 إدارة املوظفني 03
 %09 املوارد 04
 %14 العمليات 05
 %20 رضا العمالء 06
 %09 رضا املوظفني 07
 %06 التأثري يف اجملتمع 08
 %15 نتائج األعمال 09

 %100 اجملموع
 .486عبد اجمليد الربواري، إدارة اجلودة مدخل للتميز والرايدة، مرجع سابق، ص نزار املصدر: 

األورويب يف أن التميز يف األداء ال يتحقق من خالل: خدمة العمالء، حتقيق املنافع  النموذجتتبلور فلسفة  
اليت تقوم بصياغة  ألصحاب املصلحة من العاملني وغريهم واجملتمع أبسره فحسب، وإمنا يتحقق من خالل القيادة

البشرية وتستثمر العالقات وتدير العمليات املختلفة ابملنظمة، ويعرف وتوجيه السياسات واإلسرتاتيجيات واملوارد 
يف إدارة املنظمة وحتقيق النتائج"، ومن مث تستطيع املنظمة الوصول إىل النموذج األورويب أبنه " املمارسة الباهرة 

  اآلتية: هي التزمت أفكار وأمناط اإلدارة القائمة على اأّلسس مرتبة " إدارة التميز" إن 
الرتكيز على النتائج املستهدفة جلماعات أصحاب املصاك املختلفة ذوي العالقة ابملنظمة وهم العاملون،  -

العمالء، املوردون، واجملتمع يف جمموعه، فضال عن أصحاب رأس املال، وتلتزم بتحقيق منافع متوازنة ملختلف 
 صحاب املصلحة وهذا هو املعيار األهم يف احلكم على متيز اإلدارة من عدمه.أ
الرتكيز على العمالء حيث العميل هو يف النهاية احلكم األخري على متيز اإلدارة حبسب ما حيصل عليه  -

من وما ميكنه احلصول عليه انحية  من وتفضيال تهمن خدمات ومنافع وشروط احلصول عليها مقارنة بتوقعاته 
املنافسني من انحية أخرى، وجيب على إدارة التميز تنمية عالقات التعامل مع العمالء واالحتفاظ بوالئهم للمنظمة 

 ومنتجاهتا وحتسني مركزها التنافسي يف السوق من خالل الرتكيز على خدمة العمالء.
عالية القادة وأمناط القيادة الفعالة واألهداف الواضحة، من أهم حمددات األداء التنظيمي، وحبسب ف -

  سلوكهم تتحقق الظروف املناسبة لتميز أداء عناصر املنظمة املختلفة.
اإلدارة ابلعمليات واحلقائق، حيث تكون املنظمة أعلى كفاءة إذا مت تشكيل أنشطتها يف شكل عمليات  -

 مرتابطة جتري إدارهتا وتوجيهها إىل الغاايت املخططة وفق معلومات صحيحة ومتجددة.
ير وإشراك األفراد، حىت تنطلق طاقاهتم اإلبداعية وقدراهتم الفكرية وخرباهتم ومعارفهم فيما يعود على تطو  -

، إن املورد البشري هو أمثن ما متلكه املنظمات، وعقول البشر وأفكارهم هي رؤوس األموال املنظمة أبفضل النتائج



 اإلطار النظري إلدارة الجودة الشاملة  الفصل األول:

50 
 

ارة التميز، إذا جنحت اإلدارة يف هتيئة بيئة تنظيمية إداحلقيقية للمنظمات الواعية واملتعلمة، ومن مث تتحقق فرص 
 مشجعة الستقطاب مشاركة العاملني وتنمية قيم ومفاهيم مشرتكة بينهم قائمة على الثقة وتكامل األهداف.

وهو شرط مهم لتحقيق إدارة التميز حيث يتم استثمار خربات املنظمة التعلم واإلبداع والتحسني املستمر،  -
 فيها ونتائج العلم ومستحداثت التقنية يف تطوير العمليات وجتديد املنتجات واخلدمات وتفادي ومعارف العاملني

 األخطاء ومنع تكرارها واالرتفاع إىل مستوايت متعالية ابستمرار من اإلنتاجية والفعالية.
تنمية عالقات الشراكة والتحالف، حيث تتوفر للمنظمة فرص أفضل للعمل بكفاءة حني تستثمر  -
قات التعاون والتكامل مع مجيع شركاء العمل، ويقصد بشركاء العمل كل من تتعامل معهم املنظمة، وحتصل عال

منهم على منافع ويقدمون هلا اخلدمات، إن هذه العالقات البناءة ينبغي أن تقوم على مبدأ تبادل املصاك، وان 
 تكون كل األطراف راحبة.

نظم اجملتمع من شروط جناحها يف املدى الطويلة للمنظمة، واحرتام قواعد و  االجتماعيةإدراك املسؤولية    -
ويرتب النموذج معايري إدارة التميز يف جمموعتني مها جمموعة املمكنات أي العوامل اليت متكن املنظمة من حتقيق 

قيمة لكل عنصر تعكس  النتائج فهي املوارد والوسائل واآلليات اليت تتحقق  من خالهلا النتائج وقد حدد النموذج
أمهيته النسبية يف حتقيق التميز مع إمكانية تعديل تلك القيم حبسب ظروف كل منظمة وطبيعة عملياهتا، يبني 

 ( أوزان كل من العناصر التسعة املؤدية للتميز كما حددها النموذج األورويب للتميز.02اجلدول رقم )
 املؤدية للتميز.(: أوزان كل من العناصر التسعة 04اجلدول رقم )

 اجملموع الفرعي الوزن النسيب عناصر إدارة التميز العوامل
ات
مكن
امل
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 %8 السياسات واإلسرتاتيجيات

 %9 العالقات واملوارد
 %14 العمليات
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 %9 نتائج للناس
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 %20 نتائج للعمالء
 %6 نتائج للمجتمع

 %15 األداء الرئيسيةنتائج 
 .489نزار عبد اجمليد الربواري، إدارة اجلودة مدخل للتميز والرايدة، مرجع سابق، ص  املصدر:

  



 اإلطار النظري إلدارة الجودة الشاملة  الفصل األول:

51 
 

 النموذج األمريكي )منوذج جائزة مالكوم ابلدريج(: -2
مالكوم ابلدريج هو أحد رواد إدارة اجلودة الشامة األمريكية، خصصت جائزة ابمسه، أقرها الكوجنرس  

يف عهد الرئيس روانلد رجيان، ويشرف على هذه اجلائزة  1987أغسطس  20األمريكي بشكل قانوين، يف 
املعهد الوطين للمعايري والتكنولوجيا األمريكية، ومسي قانون مالكوم ابلدريج لتحسني اجلودة على املستوى العاملي، 

، اليت تنجح يف تطبيق املعايري احملددة، وذلك ختليدا متنح هذه اجلائزة سنواي للمنظمات األمريكية الصناعية واخلدمية
 لذكرى رجل الصناعة األمريكي مالكوم ابلدريج الذي شغل منصب وزير التجارة يف احلكومة األمريكية.

تشمل اجلائزة على إطار عام، يوضح مفهوم إدارة اجلودة الشاملة وهدفها، ومتطلبات حتقيقها، بشكل  
كبري يف الوالايت املتحدة   ابحرتاميف سعيها للوصول إىل التميز، وحتظى اجلائزة يسمح للمنظمات بتطبيقها 

سنواي تقدميها للمنظمة الفائزة، ويطلق على اجلائزة "النموذج األمريكي األمريكية، حيث يتوىل الرئيس األمريكي 
 1للتميز".
  2يهدف النموذج إىل:أهداف النموذج:  -2-1

 متزايد األمهية يف املنافسة.ترقية الوعي ابجلودة كعنصر  -
تدعيم املفاهيم املتعلقة مبتطلبات متيز األداء، وتوحيد سياسة املنظمات، من أجل تطبيق منهج إدارة اجلودة  -

 الشاملة.
نقل جتارب املنظمات الناجحة يف حتقيق مستوايت التميز، إىل غريها من املنظمات اليت تسعى إىل حتسني األداء،  -

 ت أعلى يف التميز.والوصول إىل مرتبا
وتقوم جلنة من االختصاصيني يف اجلهاز احلكومي األمريكي، ومن حقل الصناعة، بفحص مستوى اجلودة يف 
املنظمات املتنافسة، ابستخدام معايري هلا أوزان على شكل نقاط، واملنظمة الفائزة هي اليت حتصل على أكرب 

 جمموع، ومن املنظمات املشهورة اليت حصلت على اجلائزة: 
 .1988 عام شركة موتوروال -
 .1989شركة زيروكس عام  -
 .1990عام  IBMشركة  -
 .1991شركة زيتاك عام  -

ويف كل عام يتم اختيار منظمتني فقطـ، من بني ثالثة جمموعات رئيسية من األنشطة هي: املنظمات  
أقل من الصناعية الكربى،  املنظمات اخلدمية الكربى ومنشئات األعمال الصغرية اليت ال يتعدى العاملني هبا 

 عامل. 500
  

                                                             
 .138فتيحة حبشي، مرجع سبق ذكره، ص،  - 1
، ص 2002، المنظمة العربية للتنمية اإلدارية، مصر، إدارة الجودة الشاملة في المنظمات الخدمية في مجالي الصحة والتعليممحمد توفيق ماضي،  - 2

39. 
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  1متنح اجلائزة عن طريق إتباع اخلطوات التالية:إجراءات منح اجلائزة:  -2-2
 صفحة، مدعما بوصف لنظم اجلودة هبا. 75تقدم املنظمة الراغبة يف الرتشح هلذه اجلائزة ملخصا ال يزيد عن  -
املنظمة مرحلة التصنيف املبدئية للمتقدمني، )جتتاز املنظمة هذه املرحلة إذا  اجتازتإذا قبل هذا امللخص،  -

نقطة اليت حتددها معايري النموذج(، ويلي ذلك عملية دقيقة للفحص  1000نقطة من بني  700حصلت على 
 .واملختصني االستشاريني والتقييم، يقوم هبا جملس املختربين، وهو جملس يتشكل من: احلكومة، الصناعة

يتم تقييم املرتشحني على أساس املعايري احملددة يف النموذج، واليت مت وضعها مبعرفة املعهد الوطين للمعايري  -
 والتكنولوجيا كما أسلفنا. 

يستند النموذج األمريكي إىل جمموعة من املفاهيم املفاهيم والقيم اليت يقوم عليها النموذج:  -2-3
  2وتنبع من فلسفة إدارة اجلودة الشاملة، وهي كاآليت:الرئيسية، تعرب عن قيم التميز، 

 كعنصر مؤثر وفاعل يف حتقيق التميز واألداء.القيادة ذات الرؤية:  -
وذلك ابلرتكيز على اإلجابة السريعة الحتياجات العمالء، والتحوالت  التميز املستمد من رغبات العمالء: -

 يف األوضاع احمليطة ابملنظمة.
وذلك بتقدمي األمهية الكربى للعنصر البشري  صي والتن يمي واالهتمام ابلعنصر البشري:التعليم الشخ -

الفعال، وما ميثله من قدرات فكرية ومهارات، تعترب األساس يف حتريك طاقات املنظمة، وحتقيق أهدافها، وضرورة 
 التعليم التنظيمي، والتطوير املستمر لعناصر ومقومات األداء. 

 اإلدارة هبدف االبتكار واإلبداع. -
 ويعين وضوح رسالة املنظمة ورؤيتها املستقبلية، والرتكيز على ختطيط املستقبل.تعميق التوجيه االسرتاتيجي:  -
 : وذلك بتنمية أساليب اإلدارة املستندة إىل املعلومات واحلقائق.استثمار احلقائق يف اإلدارة -
  وذلك ابدراك الدور االجتماعي للمنظمة ومسؤوليتها حنو اجملتمع. مة واملواطنة:تنمية الشعور ابملسؤولية العا -
 الرتكيز على النتائج وخلق القيمة. -
 : وذلك بتنمية نظم املعلومات ودعم اختاذ القرارات.انتهاج مدخل الن م يف الرتكيز واإلدارة -

  هيكل النموذج: -2-4
عناصر، تقيم املنظمات على أساسها، من أجل حتديد مستوى متيز حيتوي النموذج على إطار يضم سبعة  

  3 أدائها، وهي على النحو اآليت:

                                                             
 .65، ص 1996، دون دار نشر، القاهرة، المنهج العلمي لتطبيق إدارة الجودة الشاملة في المؤسسات العربيةيد عبد الفتاح زين الدين، فر - 1
 .45، ص2002، دار غريب للطباعة والنشر، القاهرة، إدارة التميزعلي السلمي،  - 2
 .141فتيحة حبشي، مرجع سبق ذكره، ص  - 3
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رتكيز على إدارة لا ،املعلومات والتحليل ، الرتكيز على العميل،التخطيط االسرتاتيجي للجودة ،القيادة 
نقطة، على هذه  1000البالغ عددها وتوزع نقاط النموذج   نتائج األعمال.  ،إدارة العمليات  املوارد البشرية،

 .2002العناصر حسب أمهيتها، وذلك حسب التعديل الذي أدخل على النموذج سنة 
 (2002توزيع النقاط على عناصر النموذج )املعدل سنة  (:05جدول رقم )

 للنقاط احلد األقصى العناصر الرئيسية والفرعية
 العناصر الرئيسية العناصر الفرعية

 القيادة:  /1
 تنظيم القيادة 1-1 1-1
 الشعور ابملسؤولية العامة واملواطنة 1-2 2-1

 
80 
40 

120 

 التخطيط االسرتاتيجي: /2
 اسرتاتيجية التنمية. 2-1
 اسرتاتيجية التفعيل. 2-2

 
40 
45 

85 

 الرتكيز على العميل والسوق: /3
 العميل والسوق 3-1
 إدارة العالقة مع العميل واشباع رغباته 3-2

 
40 
45 

85 

 املعلومات والتحليل: /4
 حتليل وقياس االداء التنظيمي. 4-1
 إدارة املعلومات. 4-2
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40 
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 الرتكيز على إدارة املوارد البشرية: /5
 أنظمة العمل. 5-1
 التعليم والتدريب. 5-2
 تقدمي جهود العاملني واإلرتقاء مبستوى أدائهم. 5-3
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 إدارة العمليات:  /6
 عمليات اإلنتاج واخلدمات. 6-1
 تقييم العمليات. 6-2
 تدعيم العمليات. 6-3
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 نتائج األعمال:  /7
 نتائج متعلقة إبشباع العمليات. 7-1
 نتائج مالية. 7-2
 نتائج إدارة املوارد البشرية. 7-3
 نتائج التنظيم. 7-4
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 .17ق، ص ، إدارة التميز، مرجع سابالسلميي علاملصدر: 
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 النموذج النيوزيلندي يف اجلودة: -3
 حتديد مسات النموذج النيوزيلندي يف اجلودة:  -

يوجد لديها سلطة خاصة تعرف بسلطة املؤهالت يف نيوزيلندا وجملس املعلمني، تعتمد الغدارة النيوزيلندية على 
إصالح وجتديد اإلدارة، واليت يقودها أساسا مستشارون من اخلارج، بشكل يطور التقاليد، ويقلل من عملية 

القيود، وينمي القدرات احمللية، وقد عكست معظم اإلصالحات اليت مت تنفيذها من خالل النموذج النيوزيلندي، 
 1 القائم على العمليات املوسعة للخصخصة والتعاقد للشراء من اخلارج.

 املعايري اليت يرتكز عليها النموذج النيوزيلندي للجودة: -

سيجما( من خالل دعمه للمنظمات والشركات اليت يتم العمل فيها بتطبيق معايري هذا  6يرتكز على تقنية ) 
مما يتيح هلا حتديد أهم وأكثر عمليات التشغيل فاعلية، واكتشاف مكامن األداء القابلة للتطوير النموذج، 
، واإلسهام يف توافر التدريب املناسب، ومنح شهادات اإلعتماد والتعاون خالل عملية التطبيق يف تعزيز والتعزيز

 قدرة املؤسسات على املضي قدما يف تطبيق هذه املعايري.
 منوذج معهد اإلمداد للتحسني املستمر للعملية: -4

يام هبا إلجياد ثقافة للتحسني املستمر ابملنظمة، يركز هذا النموذج على التغيريات التنظيمية السلوكية، املطلوب الق
 2االيت: كويتكون النموذج من مخسة عناصر تشكل يف جمموعها إطار التحسني املستمر، والتميز يف األداء  

ويقصد به ضرورة إعداد رسالة املنظمة وأهدافها، والعمل على بناء وعي  وضوح الرؤاي والتصرفات: -
 إدارة اجلودة الشاملة ومبادئها وفلسفتها.فردي ومجاعي، أبهداف نظام 

وهي العملية اليت مبقتضاها مساعدة املنظمة، على تنفيذ مبادئ نظام إدارة التمكني )توفري اإلمكانيات(:  -
اجلودة الشاملة، واليت تتطلب تنمية إلتزام اإلدارة العليا، خبلق بيئة مؤاتية تدعم تطبيق مفهوم إدارة اجلودة 

 اإلمكانيات واملوارد الالزمة لذلك. الشاملة، وتوفري

يقصد به تركيز جهود التميز يف األداء والتحسني املستمر له، ابلشكل الذي يؤدي إىل اإلنتقال  الرتكيز: -
من العموميات إىل التفاصيل، أو اجلوانب األكثر حتديدا، مثل اإلنتقال من األهداف العامة إىل األهداف 

لفرعية، إىل ممارسات وأفعال يتم توجيه جهود التحسني حبيث تتوافق مع حتقيق الفرعية، وترمجة هذه األهداف ا
 أهداف املنظمة هذا مع األخذ بعني االعتبار أن يكون رضا العميل أحد األهداف املهمة.

ويهدف إىل التوجه حنو حتسني األداء للمنظمة ككل، واإلهتمام إبرضاء العمالء وحتقيق رسالة  التحسني: -
 املنظمة.

من العناصر األساسية لضمان جناح جهود نظام إدارة اجلودة الشاملة، أن يكون  التعليم والتدريب: -
    مستندا إىل التعليم والتدريب، ألنه يضمن تزويد األفراد واجلماعات داخل املنظمة، ابلقدر الكايف من املعرفة.
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 خالصة:
النظري، و مداخلها ومبادئها، ومواصفات إن دراسة موضوع إدارة اجلودة الشاملة من حيث إطارها  

ضمن هذا الفصل، مكننا من االملام ابملفاهيم املختلفة للجودة وإدارة اجلودة الشاملة   اجلودة والتقييس العاملي
كمنهج وأسلوب إداري حديث، أسس على أفكار مدارس الفكر اإلداري املتتالية وبذلك توصلنا إىل جمموعة من 

 ا يلي: االستنتاجات امهها م
ــــــك ألهنــــــا تتطلــــــب مــــــن اإلدارة أإن إدارة اجلــــــودة الشــــــاملة متثــــــل تغيــــــريا جــــــذ - ن تنــــــزل مــــــن برجهــــــا راي ذل

 أداء العمل.العايل وان تتعلم مع موظفيها أثناء 

إن حتســـــــني اجلـــــــودة املســـــــتمر يتطلـــــــب طريقـــــــة جديـــــــدة إلدارة العمـــــــل ال تنطـــــــوي علـــــــى جمـــــــرد إصـــــــدار  -
ـــــك أن مجيـــــع  ـــــب مـــــنهم التفكـــــري واملشـــــاركة يف عمليـــــة تنظـــــيم العمـــــل، ذل األوامـــــر للمـــــوظفني، ولكـــــن أن يطل

ــــــوا  ــــــع مــــــنهم أن حيلل ــــــه يتوق ــــــايل فإن ــــــدريبهم وابلت ــــــات وأن يعملــــــوا مــــــن أجــــــلالأعضــــــاء املنظمــــــة قــــــد مت ت  عملي
 التحسني والتطوير.

إن املنظمـــــــة الـــــــيت تـــــــدار بطريقـــــــة جيـــــــدة حتتـــــــاج إىل اســـــــتغالل كـــــــل قـــــــدراهتا الفعليـــــــة وأن تعكـــــــس يف  -
ثقافتهـــــا وجهــــــة النظـــــر أبن كــــــل شـــــيئ ميكــــــن حتســـــينه، وأن اهلــــــدف التنظيمـــــي الرئيســــــي جيـــــب أن يتمثــــــل يف 

 حتديد اجملاالت اليت ميكن حتسينها.

 ل املنظمة.على إدارة اجلودة أن تصبح جزاء من عم -

تفـــــويض الصـــــالحيات يعـــــد مـــــن اجلوانـــــب املهمـــــة يف إدارة اجلـــــودة الشـــــاملة وهـــــو مـــــن مضـــــامني العمـــــل  -
 اجلماعي والتعاوين بعيدا عن املركزية يف اختاذ القرارات.

ــــــني ابملؤسســــــة يف صــــــياغة اخلطــــــط واألهــــــداف الالزمــــــة جلــــــودة عمــــــل  - ــــــع املعني ــــــة جلمي املشــــــاركة احلقيقي
 وار اجلميع وتوحيد اجلهود ورفع الروح املعنوية يف بيئة العمل.املؤسسة من خالل حتديد أد

 .ابملؤسسة التعلم والتدريب املستمر لكافة األفراد -

ــــــرابط وتكامــــــل بــــــني إدارة اجلــــــودة الشــــــاملة ونظــــــام املواصــــــفات  - ــــــاك عالقــــــة ت ــــــث ISO9000هن ، حي
 ة الشاملة.ميثل هذا األخري القاعدة األساسية اليت ميكن من خالهلا تطبيق غدارة اجلود

ــــــري حنــــــو األفضــــــل وهــــــو اســــــتثمار  ــــــاجح إلدارة اجلــــــودة الشــــــاملة يعــــــين التغي ــــــق الن وخنلــــــص إىل القــــــول أبن التطبي
 طويل املدى.
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 متهيد:

إن من أكرب التحدايت اليت تواجهها املؤسسات الصحية اليوم، إشكالية االرتقاء مبستوى جودة اخلدمات 
بقدرهتا على الصحية املقدمة وتقليل تكاليفها، فقد أصبحت جودة اخلدمات الصحية ضرورة الزمة، تتضح أمهيتها 

 تقليص الفجوة بني اخلدمات املتوقعة واخلدمات املدركة من طرف متلقي اخلدمة.

لذا تسعى املؤسسات الصحية إىل تبين إدارة اجلودة الشاملة كأسلوب حديث لرفع مستوى األداء يف 
 الرعاية الصحية لكسب رضا املرضى.

ملفهوم املستشفيات وكذا وظائفها ومعايري  جاء هذا الفصل ليستعرض التطور التارخيي اإلطارويف هذا 
عرض جودة اخلدمات الصحية وخصائصها ليتم الوصول إىل متطلبات تطبيق إدارة اجلودة تصنيفها، وبعدها يتم 

 الشاملة يف املؤسسات الصحية وتكاليفها.
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 املبحث األول: مفاهيم أساسية يف إدارة املستشفيات.

 التارخيي ملفهوم املستشفى.املطلب األول: التطور 

اختذت املستشفيات مبفهومها املعاصر أشكاال متعددة وأطلق عليها مسميات متنوعة عرب العصور 
قبل امليالد حيث اختذت املستشفيات شكل معابد  1200سنة املختلفة، وقد كانت البداية يف احلضارة اإلغريقية 

كهنة املعابد يقومون بدور األطباء، كما تشري الواثئق   خصصت لرعاية املرضى وللعبادة يف وقت واحد، وكان
قبل امليالد، وقد استخدم نفس  600التارخيية املصرية إىل وجود ما يطلق عليه " معابد الشفاء" يف مصر سنة 

قبل امليالد حيث أطلق على األماكن املخصصة لتشخيص أمراض اإلنسان وعالجها  273املسمى يف اهلند سنة 
، ويف مطلع الداينة املسيحية بنيت بيوت للكهنة كمستشفيات صغرية حتت 1ستا" أي معابد الشفاءاسم "السيكي

ضغط الكنيسة إليواء املرضى واملسنني واحملتاجني وقد كانت الدوافع الرئيسية لبناء هذه البيوت دوافع دينية إنسانية 
 2تتلخص فيما يلي:

 مقدرهتم على الدفع.عالج املرضى وتقدمي اخلدمات هلم بغض النظر عن  -
 ابلنواحي النفسية للمرضى وليس فقط تقدمي العالج هلم. االهتمام -
 اعتبار هذه البيوت أماكن إليواء املرضى واملسنني واحملتاجني وتقدمي اخلدمات هلم. -

"البيمارستاانت" أي دور املرضى، والبيمارستان لفظ فارسي وقد أطلق العرب على املستشفيات لفظ 
وقد خطا العرب يف العصور اإلسالمية متني: "بيمار" مبعىن مريض أو عليل، و"ستان" مبعىن دار، يتكون من كل

خطوات واسعة يف جمال تنظيم مهنة الطب والصيدلة ووضعوا جمموعة من القواعد اليت تلتقي مع النظم املعمول هبا 
 يلي: يف العصر احلديث، وأييت من بني هذه القواعد أو النظم ما

 .اآلخرينمبخالطة املرضى عدم السماح للمرضى أو املصابني أبمراض معدية  -
 اختيار موقع بيئي مناسب إلقامة املستشفى. -
 وجود مستشفى متنقل وإرساله إىل املناطق النائية بصفة دورية. -
 إنشاء املستشفيات العامة واملتخصصة. -
 االهتمام بنظافة البيئة الداخلية للمستشفى. -
 دة الرعاية الطبية املقدمة للمرضى.الرتكيز على جو  -
 إجازة مزاولة مهنة الطب والصيدلة بواسطة امتحان. -
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 ويف العصر احلديث عرفت اهليئة األمريكية للمستشفيات املستشفى أبنه:

منظم، يتمتع بتسهيالت طبية دائمة تشمل على أسرة للمرضى  "مؤسسة حتتوي على جهاز طيب
ت األطباء والتمريض، وذلك من أجل إعطاء املرضى التشخيص والعالج الداخليني وخدمات طبية تشمل خدما

    1الالزمني".

كما يعرف املستشفى أبنه: " تنظيم يقوم بتعبئة املهارات واجلهود لعدد كبري من اجلماعات املهنية احملرتفة 
على خدمات ذات كفاءة عالية وشبه املهنية احملرتفة، واجلماعات غري املهنية احملرتفة من األفراد، من أجل احلصول 

 2إىل املرضى."

طيب تتلخص وظيفته يف تقدمي  اجتماعيكما عرفته املنظمة العاملية للصحة أبنه: " جزء أساسي من تنظيم 
رعاية صحية كاملة للسكان، عالجية أو وقائية، ومتتد عياداته اخلارجية إىل البيوت، كما يعمل كمركز لتدريب 

 حيوية." اجتماعيةالقيام ببحوث القوى العاملة الصحية و 

ومن التعاريف الشائعة أيضا، أن املستشفى: " جزء من النظام االجتماعي يرتبط يف أداء وظائفه بربانمج 
 3صحي متكامل مع النظام الصحي العام."

وخيتلف مفهوم املستشفى حسب األطراف اليت يتعامل معها، فكل طرف له مفهومه اخلاص عن 
 4لتلك العالقة القائمة بينهما، ويتضح ذلك فيما يلي:املستشفى تبعا 

والرعاية الصحية هلم  ينظرون إىل املستشفى على أنه الوجهة املسئولة عن تقدمي العالج: املرضى
 واستشفائهم.

: هو املوقع الذي ميارس فيه أعماله ومهماته اإلنسانية، ومبا ميلكه من خربة ومهارة يف الكادر الصحي
  ابلرعاية الصحية.القيام 

: منظمة مفتوحة على البيئة احمليطة هبا ومتفاعلة مع متغريات خمتلفة يف ضوء ما حدد هلا إدارة املستشفى
 من أهداف وواجبات مسئولة عن تنفيذها بشكل كفئ وفعال.

الصحي يف : إحدى مؤسساهتا اخلدمية واملسئولة عن تقدمي كل ما حيتاجه اجملتمع، للنهوض ابلواقع الدولة
 البلد حنو األحسن.
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: سوق واسع يستوجب إمداده مبا حيتاجه من أدوية مستلزمات طبية وفق اتفاقات مصانع األدوية
 مسبقة.

: موقع تدرييب وعملي إلكساهبم املهارة واملعرفة امليدانية عن أسرار املهنة إلجراء التجارب الطلبة واجلامعة
 والبحوث املستقبلية يف جمال الطب.

 اإلمكانياتيه ميكننا القول يف األخري ومن خالل ما سبق، أبن املستشفى يف النهاية هو جمموعة من وعل
البشرية واملالية والفنية، اليت تسمح بتقدمي خدمات صحية وطبية )تشخيصية وعالجية وجراحية(، كما تعمل على 

 تدريب القوى العاملة الصحية والقيام ابلبحوث والدراسات الطبية.

 املطلب الثاين: وظائف املستشفى وأهدافه.

وجيمع املهتمون على  ،مرت أهداف املستشفى بتطور دائم وانتقال عرب مسلسل تطور املستشفى نفسه
  1ما يلي:يف ت وحدد مخسة أهداف أو وظائف للمستشفى احلديث،

 تقدمي خدمات التشخيص والعالج للمرضى الداخليني. -
 للمرضى اخلارجيني.تقدمي خدمات التشخيص والعالج  -
 القيام أبنشطة التدريب والتعليم للمهنيني الصحيني والعاملني يف القطاع الصحي. -
 رفد املعرفة الطبية والصحية من خالل ما يقوم به من أنشطة حبثية يف هذا اجملال. -
 الوقاية من األمراض ويشمل ذلك وقاية املرضى يف املستشفى ووقاية أفراد اجملتمع. -

 نة خرباء منظمة الصحة العاملية بضرورة قيام املستشفى خبمس وظائف أساسية هي: كما أوصت جل

 الوظيفة العالجية. -
 الوظيفة الوقائية. -
 التدريب والتعليم. -
 األحباث الطبية واالجتماعية. -
  اخلدمات املمتدة واالجتماعية. -

                                                             
 .67، ص 2014والتوزيع، الطبعة األولى، عمان، األردن، ، دار المسيرة للنشر إدارة المستشفياتفريد توفيق نصيرات،  - 1
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 الوظيفة العالجية:  -1

مما ال شك فيه أن تقدمي خدمات الرعاية الطبية للمرضى ومصايب احلوادث هي الوظيفة األوىل واألساسية  
للمستشفى، حيث يركز املستشفى على تقدمي أعلى مستوى ممكن من هذه اخلدمات للمرضى الداخليني ومرضى 

وملا كانت اخلدمات  العيادات اخلارجية واحلاالت الطارئة وحتسني جودة هذه اخلدمات بشكل مستمر،
االستشفائية األكثر تكلفة ابملقارنة مع اخلدمات الصحية األخرى وعلى ضوء التكلفة املتصاعدة هلذه اخلدمات 
والتزايد املستمر للطلب عليها وحمدودية املوارد املتاحة ألي جمتمع فالبد للمستشفى من الرتكيز على كفاءة العملية 

ولتحقيق هذه مات الرعاية الطبية للمرضى أبقل كلفة ممكنة كهدف أساسي له، االستشفائية مبا يضمن تقدمي خد
املعادلة الصعبة: خدمات رعاية صحية جيدة أبقل كلفة ممكنة فالبد للمستشفى من الرتكيز على الناحية 

ة منها االقتصادية للخدمات االستشفائية وعلى كفاءة العملية االستشفائية سيما وأن غالبية املستشفيات العام
إيراداهتا  واخلاصة ال هتدف إىل حتقيق الربح كما أهنا مقيدة مبحدودية املوارد، فاملستشفيات اخلاصة ال ميكنها زايدة

من عوائد خدماهتا إال ابحلدود اليت تسمح هبا التشريعات احملددة واملنظمة لذلك كما أن املستشفيات العامة واليت 
اليت حتصل عليها من املال العام، وعلى ذلك فإن املدخل  ابإليراداتمقيدة  وتركيزان هنا هي هي موضوع اهتمامنا

الوحيد واألكثر فعالية لضمان تقدمي خدمات استشفائية جيدة أبقل كلفة ممكنة هو من خالل الرتكيز على كفاءة 
ارة ميكنها التعامل مع العملية اإلدارية وهذا ال  أييت إىل بتوفري األطر اإلدارية املؤهلة ومستوايت جيدة من اإلد

حقائق حمدودية املوارد وارتفاع كلفة اخلدمات االستشفائية وبنفس الوقت حتقيق اهلدف األساسي للمستشفى 
  1 واملتمثل بتقدمي أفضل رعاية ممكنة للمريض أبقل كلفة ممكنة.

     الوظيفة الوقائية: -2

ابلرغم من أن املستشفيات وجدت أصال لتقدمي اخلدمات العالجية للمرضى ومصايب احلوادث جتتمع  
املستشفى بدور نشط يف وقاية أفراد اجملتمع من الكتب واملراجع العلمية يف جمال إدارة املستشفى على وجوب قيام 

 ملستشفى للوفاء ابملسؤولية االجتماعيةاألمراض ويعترب بعض الباحثون دور املستشفى الوقائي جزء من أخالقيات ا
امللقاة على عاتقه كمؤسسة اجتماعية نشيطة من مؤسسات اجملتمع احمللي، كما أن هنالك اجتاه عاملي عام حنو 
وجوب قيام املستشفى بدوره الصحيح يف جمال حفظ وصيانة صحة اجملتمع احمللي ملا يتوفر لديه من إمكاانت 

نه من القيام بدور ملموس يف هذا االجتاه وعلى اعتباره املؤسسة الرئيسية اليت تقدم متك وطاقات فنية وبشرية كبرية
   2 اخلدمات الصحية للمجتمع، وميكن تصنيف اخلدمات الوقائية على ثالثة مستوايت هي:

                                                             
 .109، ص 2009، دار المسيرة للنشر والتوزيع، عمان، األردن، الطبعة الثانية، إدارة منظمات الرعاية الصحيةفريد توفيق نصيرات،  - 1
 .113المرجع نفسه، ص  - 2
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جيري ختطيطها وتقوميها لوقاية األفراد من  وهي خدمات حمددة ومباشرةخدمات الوقاية األولية:  -2-1
األمراض والنمط املعروف هلذه اخلدمات هو محالت التطعيم والتحصني اجلماعية أو املوجهة جملموعات سكانية 
حمددة، كما تدخل خدمات ترقية الصحة ضمن هذا املستوى كجزء من اخلدمات الوقائية األولية، وتركز هذه 

قاية والسيطرة على تلوث املاء واهلواء اخلدمات بشكل أساسي على العوامل البيئية املؤثرة على الصحة مثل الو 
والطعام، ومكافحة احلشرات والقوارض الناقلة للمرض، والتخلص السليم من النفاايت الصلبة والسائلة، وحتسني 
ظروف اإلسكان وصحة املسكن، وتقليل احلوادث أبنواعها املختلفة وغريها من األمور البيئية املؤثرة على الصحة 

 يتها خارج نطاق الفعل والسيطرة املباشرة للمستشفى.واليت تقع يف غالب

أنه ميكن املشاركة أبنشطة الوقاية من وإذا كان املستشفى ال ميكنه عمل الكثري للتأثري على هذه العوامل إال 
 األمراض عند هذا املستوى عن طريق ما يلي:

ع من األمراض ابلتعاون والتنسيق مع املشاركة حبمالت التطعيم والتحصني املوجهة حنو محاية أفراد اجملتم -
  مؤسسات الصحة العامة وتقدمي الدعم واإلسناد الفين الالزم لذلك.

 املشاركة يف برانمج التثقيف الصحي للمجتمع وميكن للمستشفى القيام بذلك من خالل: -
 وطالب  برامج التوعية والتثقيف الصحي املوجهة حنو مجاعات حمددة من السكان كاألمهات واحلوامل

املدارس للمسامهة يف خلق جمتمع واع صحيا يستطيع أن يساهم يف محاية نفسه واحملافظة على صحة 
أفراده، وميكن تقدمي مثل هذه الربامج من خالل املراكز الصحية املرتبطة ابملستشفى ابلنسبة لألمهات 

 واحلوامل ومن خالل الصحة املدرسية داخل املدارس ابلنسبة للطالب.
  استخدام وسائل اإلعالم اجلماهريية من خالل الربامج الصحية املوجهة للتأثري على السلوكيات

 السلبية لألفراد وبناء السلوك الصحي اإلجيايب لديهم.
  دعم برامج تنظيم األسرة وبرامج الصحة العامة ابلتعاون والتنسيق مع املؤسسات والدوائر الصحية

 اجملتمع.واالجتماعية األخرى العاملة يف 
 واملرضى اخلارجيني عرب الوسائل التكنولوجية املتاحة له كدوائر  التثقيف الصحي للمرضى الداخليني

 التلفزيون املغلق.
وميكن هلذه الربامج الرتكيز على بعض املشاكل الصحية اهلامة وطرق الوقاية منها إضافة إىل الرتكيز على  

كالتدخني وتعاطي املسكرات والقيادة اخلطرة للمركبات، كما ميكن العادات واملمارسات املضرة ابلصحة  
للمستشفى طبع وإصدار بعض الكتيبات الصحية اإلرشادية وتوزيعها على املرضى والزوار لزايدة الوعي الصحي 

ق مع التعاون والتنسي، وطرق الوقاية منها لديهم حيث ميكن هلذه الكتيبات التعامل مع الكثري من املشاكل الصحية
دوائر ومؤسسات الصحة العامة وصحة البيئة فيما يتعلق بتحسني الظروف البيئية يف اجملتمع احمللي والتأثري عليها، 
ولقيام املستشفى بدوره الصحيح واملطلوب يف جمال اخلدمات الوقائية البد له من تطوير عالقات فعالة مع دوائر 
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من خالل التنظيم اإلقليمي واإلدارة اإلقليمية للخدمات الصحية الصحة العامة وصحة البيئة وهذا ال يتأتى إال 
لضمان التكامل والتنسيق بني مؤسسات اخلدمات الصحية وحبيث يعمل املستشفى كجزء من النظام الصحي 

 اإلقليمي للمنظمة اجلغرافية اليت يعمل فيها ويتفاعل معها.
ى الكشف املبكر عن املرض وعالجه وتشمل تركز هذه اخلدمات عل اخلدمات الوقائية الثانوية: -2-2

خدمات التشخيص والكشف املبكر لألمراض قبل استفحاهلا وخدمات املسح الصحي الشامل أو املسوحات 
الصحية املختارة جملموعة سكانية حمددة، والفحوصات الطبية الدورية لبعض الفئات اليت لديها قابلية لإلصابة 

كرب للقيام ابخلدمات الوقائية واملشاركة أبنشطتها عند هذا املستوى عنه يف مبرض ما، ويتوفر للمستشفى فرص أ
 املستوى السابق حيث ميكن له القيام مبا يلي:

لدى املرضى الداخليني ومرضى العيادات اخلارجية عن طريق القيام ببعض  اكتشاف األمراض الكامنة -
الدم وختطيط القلب للمرضى الذين يتجاوزون اخلامس الفحوصات الروتينية البسيطة هلؤالء املرضى كقياس ضغط 

والثالثني من العمر الكتشاف أمراض ضغط الدم والفحوص الروتينية للبول الكتشاف أمراض السكر وغريها من 
 الفحوص البسيطة األخرى ومن مث عالجها يف مراحلها األوىل.

ألمراض والكشف عنها يف اجملتمع احمللي وخاصة املسامهة الفعالة يف محالت املسح الصحي املوجهة حنو تقصي ا -
حنو جمموعات سكانية حمددة هبدف التعرف على الوضع الصحي السائد يف  املسوحات الصحية املختارة واملوجهة

اجملتمع وحتديد األمراض واملشاكل الصحية املنتشرة فيه وابلتايل الوقوف على االحتياجات الصحية الفعلية 
على تلبية هذه االحتياجات من خالل ختطيط وتعديل وتوجيه الربامج واألنشطة الصحية وأولوايهتا والعمل 

 للمستشفى.
وهي خدمات متخصصة تقوم على جمهودات فريق متخصص اخلدمات الوقائية ذات الدرجة الثالثة:  -2-3

نتجة إىل حد ما، وهتدف إىل إعادة أتهيل املرضى ومصايب احلوادث ومتكينهم من ممارسة حياة طبيعية نشطة وم
وتعرف جلنة خرباء منظمة الصحة العاملية للتأهيل الطيب خدمات إعادة التأهيل كما يلي " االستعمال املنظم 
واملنسق للمعايري واملعرفة الطبية، االجتماعية، التعليمية واملهنية لتدريب أو إعادة تدريب الفرد إىل أعلى مستوى 

دادت أمهية هذه اخلدمات يف جمال الرعاية الصحية لألفراد حيث تعترب ممكن من القدرة على العمل"، وقد از 
 ، والوقاية من األمراض، واخلدمات العالجية.املرحلة الرابعة واألخرية هلذه اخلدمات بعد خدمات ترقية الصحة

املتخصصة أو وتقوم املستشفيات بدور هام يف جمال خدمات إعادة التأهيل وذلك أما من خالل مراكز التأهيل 
من خالل أقسام ودوائر التأهيل امللحقة ابملستشفيات العامة حيث يعتمد هذا األمر على مدى احلاجة ملثل هذه 
اخلدمات ومدى توفر اإلمكاانت الفنية واملادية والبشرية الالزمة هلا سيما وأهنا تقوم على جمهودات فريق متعدد 

تماعيني ونفسيني وأخصائي العالج الفيزايئية واملهين وغريهم، االختصاصات من أطباء وممرضات وأخصائيني اج
 وتسهم هذه اخلدمات بصحة األفراد بطريقتني كما يلي:
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مساعدة املرضى وضحااي  احلوادث الذين يعانون من إعاقات وعجز حمتم على الوصول إىل أعلى مستوى ممكن  -
نية ومتكينهم من االعتماد على أنفسهم وممارسة حياة طبيعية من اللياقة والقدرة اجلسدية والعقلية واالجتماعية وامله

 منتجة قدر اإلمكان.
منع حدوث اإلعاقات والعجز خالل فرتة عالج املرضى يف املستشفى وخاصة اإلعاقات والعجز الناتج عن  -

الطويلة من الفرتات الزمنية الطويلة من العالج مثل تصلب العضالت واهلزال الذي ميكن أن ينتج عن الفرتات 
 صابة.السكون وعدم احلركة، ومنع القلق والتوتر املصاحب عادة حلالة املرض واإل

  وظيفة التعليم والتدريب:  -3

يفرض التطور املطرد يف التقنيات والعلوم الطبية ضرورة تطوير مهارات وخربات كافة العاملني املتخصصني  
التعليم والتدريب املستمر، ومتثل املستشفيات بطبيعتها، وعلى يف خمتلف جماالت املهن الطبية والصحية من خالل 

وجه اخلصوص املستشفيات التعليمية واجلامعية مبا متلكه من إمكانيات وجتهيزات، مراكز تدريب عملية لألطباء 
ة وأجهزة التمريض والفنيني واألخصائيني، كما أهنا تساهم يف تزويد أعضاء اهليئات الطبية واهليئات املساعد

ابملهارات الالزمة للتفاعل النفسي واالجتماعي مع املرضى، ومن مث تسهيل مهامهم يف تشخيص املشاكل الصحية 
الفردية وعالجها، وإضافة إىل ما سبق فإن وجود املتخصصني يف اجملاالت املختلفة يسهم يف نقل نتائج املمارسات 

ضني وتبادل املعلومات معهم وهو األمر الذي قد يتعذر والتجارب السابقة إىل اخلرجني اجلدد من األطباء واملمر 
 1 حتقيقه خارج املستشفيات.

 الوظيفة البحثية:  -4

ملا كان اهلدف النهائي للبحث الطيب وللبحوث األخرى يف جمال العلوم الطبية املساندة، هو اإلضافة إىل  
خدمات رعاية وعالج املرضى فال بد لكل املعرفة والعلوم الطبية وإثرائها واليت تنعكس بدورها على حتسني 

 2 مستشفى وحسب إمكاانته من القيام بدور ما يف جمال البحث العلمي.

وميكن تقسيم البحوث اليت تقوم هبا املستشفيات إىل حبوث طبية وحبوث إدارية، وتشمل األوىل  
الطبية املخططة وهلادفة إىل الفحوصات والبحوث املخربية اليت تتطلب عملية عالج املرضى كما تشمل البحوث 

 حتسني عملية رعاية املرضى وعالجهم.

واخلدمات اليت تدعم الرعاية الطبية   أما البحوث اإلدارية فتتضمن مدى واسع يشمل كافة األنشطة 
 كالبحوث اإلدارية وحبوث التمريض وخدمات الطعام والتدبري املنزيل وغريها، وللقيام ابملهمة البحثية الطبية حتتاج

                                                             
، أطروحة دكتوراه في العلوم الشاملة الصحية في المستشفيات الجزائريةأثر تدريب األفراد على تحسين الجودة سيد أحمد حاج عيسى،  - 1

 .62، ص 2012، 03التجارية، جامعة الجزائر
 .77، مرجع سبق ذكره، ص إدارة المستشفياتفريد توفيق نصيرات،  - 2
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املستشفيات إىل موارد وإمكاانت متعددة تشمل األطباء املتخصصني لقيادة برامج األحباث، والعناصر  البشرية 
املساعدة من ابحثني وفنيني وعلماء وغريهم، توفري احليز املطلوب واملناسب، واملختربات، واملعدات والتجهيزات 

 التكنولوجية واملواد اخلام ابإلضافة إىل املرضى.

ال ميكن أن تتم إال عن طريق إجراء األحباث، وملا كانت األحباث  كانت اإلضافة إىل املعرفة الطبية  وإذا 
عدد من  اليت جتري على املرضى تتضمن دائما قدرا من املخاطرة والنتائج غري املتوقعة أو املرغوبة فال بد من مراعاة

 النقاط اهلامة عند إجراء األحباث على املرضى:

 موافقة املريض وبشكل مسبق على إخضاعه للبحث أو التجربة.احلصول على  -
 احلصول على موافقة إدارة املستشفى بصفتها املسئولة أوال وأخريا عن رعاية وعالج املريض. -
 إخضاع األحباث إىل اإلشراف والرقابة املستمرة من قبل جلنة األحباث يف املستشفى. -
سيجريه ورفعه إىل جلنة األحباث اليت تقوم قيام الباحث بوضع خطة مفصلة عن البحث الذي  -

 مث التوصية ابملوافقة عليه أو رفضه.بدراسته وبيان فوائده وحماذيره احملتملة ومن 
احملافظة على خصوصيات وأسرار املرضى الذين جتري عليهم األحباث وعدم اإلفضاء أبية معلومات  -

  من شأهنا الكشف عن هوية املريض واإلساءة إليه.
 وظيفة اخلدمات املمتدة إىل املنزل: -5

إن املستشفى العام كمركز رئيسي لصحة اجملتمع احمللي الذي يعمل فيه وكمؤسسة اجتماعية نشطة من  
مؤسساته دائمة التأثر والتأثري ابلبيئة احمليطة ال ينبغي له اقتصار دوره على تقدمي اخلدمات الطبية ملن يطلبها 

أسواره بل البد من توسيع أنشطته واخلروج هبا إىل املدى الكامل من  ويسعى يف احلصول عليها داخل
خدمات الرعاية الطبية الذي يفرتض فيه تقدميه )ابتداء من خدمات ترقية الصحة وانتهاء خبدمات التأهيل( 

ية البد له كذلك من مد خدماته خارج أسواره لتصل إىل بعض املرضى يف بيئتهم املنزلية وخاصة احلاالت املرض
املركزة يف املستشفى واليت قد ال تتمكن من احلضور إىل املستشفى ملتابعة  املزمنة اليت ال تتطلب الرعاية الطبية

العالج، حيث ميكن للمستشفى إدارة وتنظيم برامج الرعاية املمتدة إىل املنزل وخاصة للمرضى كبار السن 
ج واليت ال تتطلب حضور املريض للمستشفى الذين يعانون من أمراض مزمنة تتطلب وقتا طويال من العال

حيث ميكن رعاية مثل هؤالء املرضى واإلشراف عليهم من قبل املمرضات املتخصصات وخدمات الطبيب 
 1 العام يف منازهلم.

ونظرا ملا ملثل هذه اخلدمات املمتدة من فوائد اقتصادية واجتماعية واضحة للمستشفى وللمجتمع ككل  
تدير الكثري من املستشفيات العامة يف الدول املتقدمة كربيطانيا وأمريكا مثل هذه الربامج املمتدة إىل املنازل 

                                                             
 .121، مرجع سبق ذكره، ص إدارة منظمات الرعاية الصحيةفريد توفيق نصيرات،  - 1
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ة على توفري أسرة املستشفى للحاالت لكوهنا ذات تكلفة أقل بكثري من تكلفة الرعاية يف املستشفى عالو 
املرضية اليت حتتاج للرعاية االستشفائية، هذا ابإلضافة إىل الفوائد االجتماعية ملثل هذه اخلدمات اليت ميكن 
معها إبقاء املريض يف منزله وبني أفراد أسرته واإلشراف عليه دون أن يتحمل مشاق االنتقال إىل املستشفى 

مة الصحة العاملية للمستشفى شامال حبيث نص على هذه اخلدمات ملا هلا من فوائد ومن هنا جاء تعريف منظ
 اقتصادية واجتماعية لكل من املريض واملستشفيات. 

 املطلب الثالث: أنواع املستشفيات وخصائصها.

عند احلديث عن أنواع املستشفيات أو تصنيفها جند أن هناك العديد من االجتاهات يف هذا اجملال،   
فهناك الكثري من اآلراء والتوجهات اليت عاجلت موضوع تقسيمات املستشفيات، إذ ميكن تصنيف أو تقسيم 
املستشفيات على أساس عدة معايري، من أمهها معيار امللكية، ومعيار التخصص، كما ميكن تقسيمها حسب 

  1دمة مها األكثر شيوعا.فرتة اإلقامة املرضية، ويعترب تصنيف املستشفيات على أساس امللكية ونوع اخل

 منط امللكية واإلشراف: -1

حكومية ميكن تقسيم املستشفيات على أساس امللكية واإلشراف إىل نوعني رئيسني: مستشفيات  
 ومستشفيات خاصة.

وتعترب إحدى أهم املؤسسات الصحية، وهي مملوكة للدولة وتديرها أجهزة املستشفيات احلكومية:  -1-1
وهيئات ومؤسسات عامة، وفق تنظيمات ولوائح حكومية حتكم سري إجراءات العمل يف حكومية من وزارات 

 2القطاع العام.

 3وميكن تصنيف املستشفيات احلكومية كما يلي:

ابلنسبة للمستشفيات احلكومية العامة فهي  مستشفيات حكومية عامة وخاصة وختصصية: -1-1-1
 اتبعة لوزارة الصحة والسكان غالبا، وأما املستشفيات اخلاصة فهي اتبعة جلهة معينة مثل:

املستشفيات العسكرية والشرطة، ابإلضافة إىل املستشفيات التابعة ملنشآت وهيئات معينة، وغالبا ما تقدم 
 ت.خدماهتا للعاملني وأبنائهم بتلك اجلها

                                                             
 .21، ص1998، ايتراك للنشر والتوزيع، القاهرة، تسويق الخدمات الصحيةفوزي شعبان مذكور،  - 1
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أما املستشفيات التخصصية، فتشمل مستشفيات الوالدة، العيون، األنف واحلنجرة، التأهيل والعظام، األمراض 
املزمنة، مرضى االحتياجات اخلاصة، القلب، ومستشفيات األطفال وغريها وهناك مستشفيات تشمل أكثر من 

 ختصص واحد.

للدولة، وإن كانت اتبعة للجامعات، وتقدم خدمات وهي مملوكة املستشفيات اجلامعية والتعليمية:  -1-1-2
جماان أو مقابل رسوم زهيدة تغطي تكاليف ومصاريف اإلدارة، ويقوم إبدارهتا جملس إدارة من أطباء وكليات الطب 

  1املختلفة، وحتتوي على بعض األقسام التعليمية اليت تتيح فرصة التدريب العلمي لطالب الطب.

وهي تشمل مجيع املستشفيات ابستثناء تلك التابعة للحكومة املركزية أو احمللية، : املستشفيات اخلاصة -1-2
وهذه املستشفيات تقدم اخلدمات مقابل رسوم، وذلك عكس املستشفيات احلكومية اليت تقدم اخلدمات الصحية 

 جماان.

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

، وذلك هي املستشفيات اليت قد ميلكها شخص أو شركة أو هيئة مستشفيات ذات طابع رحبي: -1-2-1
 هبدف حتقيق مكاسب رحبية من خالل اخلدمات املقدمة.

هي املستشفيات اليت تتوافر فيها نفس خصائص ومميزات  مستشفيات ذات طابع غري رحبي: -1-2-2
املستشفيات ذات الطابع الرحبي، إال أن اهلدف من إنشائها يكون غالبا هبدف املسامهة يف تقدمي خدمة اجتماعية 

من املرضى  احملصلةعامة ألفراد اجملتمع، والعالج يف هذا النوع من املستشفيات ليس جماان، حيث أن األموال 
 2عادة على النفقات املتعلقة بتطوير خدمات املستشفى. تصرف

 الرحبية:  -2
ابلرغم من أن اهلدف العام من إنشاء املستشفيات هو تقدمي اخلدمات الصحية لألفراد، إال أن هناك  

أهداف أخرى قد تكون أساسية، ومن بينها سعي املستشفيات لتحقيق األرابح، ويف هذا السياق ميكن ألن منيز 
 ثالثة أنواع من املستشفيات وهي كما يلي:بني 

وهي املستشفيات اليت تعود ملكيتها عادة إىل أفراد هم يف الغالب من مستشفيات هتدف للربح:  -2-1
األطباء، واليت تكون عادة لغرض الربح، حيث تقوم بتقسيم أرابحها اليت تكسبها من املرضى مقابل ما تقدم 

لكيها وعلى املشاركني فيها، ويكثر هذا النوع من املستشفيات يف الدول إليهم من خدمات على مؤسسيها وما
 الرأمسالية.

                                                             
 .10، ص 1999، دار زهران للنشر والتوزيع، عمان، األردن، خدمات اإليواء في المستشفياتغازي فرحان أبو زيتون،  - 1
 .36، ص 2006، دار الشروق للنشر والتوزيع، عمان، األردن، إدارة المستشفيات والمراكز الصحيةسليم بطرس جلدة،  - 2



 الفصل الثاني  إدارة الجودة الشاملة في المؤسسات الصحية

68 
 

وهي مستشفيات تنشأ من قبل إحدى اجلهات اخلريية إما على هيئة مجعية  مستشفيات خريية: -2-2
 خريية أو دينية، فهي مملوكة جلمعيات أهلية غري حكومية، وتقدم خدمات صحية مقابل رسوم ضئيلة نسبيا،
تستخدم يف تطوير املستشفى، وحتسني مستوى أدائها، وهي وإن كانت هتدف إىل الربح نسبيا، إال أنه يفضل 

 أن تدرج ضمن النوع الثالث من املستشفيات.

وهي مستشفيات حكومية تقوم الدولة بتأسيسها هبدف  مستشفيات ال هتدف إال حتقيق ربح: -2-3
تقدمي اخلدمات الصحية لألفراد من دون مقابل، أو مقابل رسوم رمزية زهيدة، ومثل هذا النوع من 

 1املستشفيات يكثر يف الدول االشرتاكية.

 مدة اإلقامة:  -3

مة قصرية أو طويلة، وغالبا ما تعد تعد إقامة املريض يف املستشفى أساسا يف تصنيف املستشفيات إىل مدة إقا
مدة ثالثني يوما وأقل كمعدل إقامة املريض يف املستشفى ضمن املستشفيات قصرية اإلقامة، وإذا ما جتاوزت 

 2 ذلك فيعد من املستشفيات طويلة اإلقامة.

 ومنه ميكن تقسيم املستشفيات على هذا األساس إىل قسمني مها:

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

ويصل متوسط إقامة املريض فيها إىل أكثر من ثالثني يوما مثل:  مستشفيات طويلة اإلقامة: -3-2
 مستشفيات احلروق، مستشفيات األمراض النفسية.

 3تقسم املستشفيات إىل نوعني: نوع اخلدمة: -4

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

ختتص يف عالج جزء معني من أجزاء اجلسم مثل:العني، األعصاب،  مستشفيات متخصصة: -4-2
 األنف واألذن واحلنجرة.

  

                                                             
 .162 مرجع سبق ذكره، ص، مكرم عبد المسيح باسيلي - 1
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يتحدد حجم املستشفى بناء على عدد أسرة الرجال والنساء واألطفال، ويستثىن من ذلك حجم املستشفى:  -5
 1أسرة األطفال حديثي الوالدة، وضمن هذا التصنيف نستطيع أن منيز بني األنواع التالية:

 سرير أو اقل. 100وهي اليت حتتوي على املستشفيات الصغرية احلجم:  -5-1

 سرير. 500و  101وهي املستشفيات اليت حتتوي بني  املستشفيات متوسطة احلجم: -5-2

 سرير. 500وهي اليت يزيد عدد أسرهتا عن  املستشفيات كبرية احلجم: -5-3

  2حسب هذا املعيار ميكن تصنيف املستشفيات إىل صنفني:جودة خدمات الرعاية املقدمة:  -6

املستشفيات املعرتف جبودة خدماهتا املقدمة، حيث تشرف على مراقبة هي املستشفيات املعتمدة:  -6-1
 اخلدمات هيئات رمسية متخصصة مثل: اهليئة األمريكية املشرتكة العتماد التنظيمات.

هي املستشفيات اليت مل تتحصل بعد على اعتماد من طرف اهليئة  املستشفيات غري املعتمدة: -6-2
 تصل بعد إىل حد معني معرتف به من جودة الرعاية الصحية املقدمة.املختصة بذلك، واليت مازالت مل 
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 املبحث الثاين: جودة اخلدمات الصحية وطرق قياسها.

بشكل عام، ويف جمال اخلدمات بشكل خاص أثر كثريا يف املؤسسات  إن التقدم العلمي يف شىت اجملاالت
وذلك جبعلها تتطلع حنو استخدام أحدث منتجات التكنولوجيا، ، اخلدمية وخاصة املستشفيات واملراكز الصحية

املستشفيات وتسيريها، وذلك لتحسني جودة اخلدمات الصحية إلشباع حاجات متلقي اخلدمة أبقل  إنشاءيف 
التكاليف، وعليه قد أضحى تطبيق نظم اجلودة يف جمال اخلدمات الصحية من الضرورات امللحة يف السنوات 

  ارتفاع تكاليف هذه اخلدمات والتباين الواضح بني مردود اخلدمات الصحية والنتائج املتوقعة. ، يف ظلاألخرية

 .وخصائصها املطلب األول: مفهوم جودة اخلدمة الصحية
 .فهوم جودة اخلدمة الصحيةم -1

 جودة اخلدمة وطبيعتها:  تعريف -1-1

من خالهلا حتديد مستوى اجلودة كما يدركه العميل  ميكن الوقوف على األبعاد املرتبطة جبودة اخلدمة واليت ميكن
من خالل استعراض التعريفات املختلفة اليت وردت يف هذا الصدد، وابلرغم من وجود بعض الدراسات اليت تقلل 
من أمهية الوصول إىل تعريف شامل جلودة اخلدمة يتضمن األبعاد املختلفة هلذه اجلودة، إال أن استعراض ما جاء 

اإلداري اخلاص مبفهوم جودة اخلدمة وأبعادها يوضح اختالف الكتاب يف تناوهلم هلذا املفهوم مبا يزيد يف األدب 
 من صعوبة حتديد أبعاد حمددة جلودة اخلدمة متكن من قياس مستوى اجلودة يف خمتلف املنظمات اخلدمية.

جودة هي مدركات املشرتي يرى أن  حيثفالبعض تناول مفهوم جودة اخلدمة من زاوية مدركات العميل هلا 
للخدمة املقدمة من قبل البائع، إال أنه يتضح صعوبة قياس اإلدراك لدى املشرتي أو املستهلك نظرا ملا يتضمنه من 
عوامل تتعلق بقيم الفرد وشخصيته واجتاهاته، وابلتايل فما يدركه أحد األفراد على انه خدمات ذات جودة عالية 

ة إىل ضرورة أن يعكس اإلدراك الواقع مبا ميكن من قياس املستوى احلقيقي جلودة ابإلضاف يدركه آخر غري ذلك،
اخلدمة، إال أن هذا ال حيدث دائما، فاإلدراك قد خيلق عامل خاص بذهن الفرد يتأثر جبوانب شخصية مما يدعو 

املستهلكني والذي يعين إدارة املنظمة اخلدمية اليت تسعى لتحقيق الفاعلية أن حتقق التوافق اإلدراكي لدى خمتلف 
ابلتايل فإن مدركات العميل وحدها ال تعرب عن مستوى جودة رؤية خمتلف األفراد لألشياء بنفس الطريقة، و 

اخلدمة بل هناك ضرورة ألخذ توقعات العميل يف االعتبار، ويف هذا الصدد يذكر البعض تعريف جودة اخلدمة 
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ة والذي ينتج عن مقارنة أداء هذه الشركة ابلتوقعات العامة على أهنا " التقييم الكلي لشركة خدمية معين
 1للمستهلكني عن أداء الشركات األخرى يف نفس الصناعة".

وقد ركز آخرون على أثر خصائص اخلدمة على جودهتا واليت تتحدد يف ضوء مقارنة مدركات العميل جلودة اخلدمة 
 بتوقعاته عنها والفجوة بينهما.

مبدى تطابق مستوى اخلدمة  الهتمامهأو املدركات على أتييد العديد من الكتاب،  األداءوقد حاز مدخل توقعات 
املنظمة وما املقدمة مع توقعات املستهلكني وحتديده لثالثة أبعاد أساسية جلودة اخلدمة وهي اجلودة املادية وجودة 

لتفاعل واليت تنتج عن العاملني مقدمي اخلدمة والعمالء وجودة ا عمالئها، للمنظمة لدى تتضمنه من صورة ذهنية
وبني العاملني وبعضهم البعض، ابإلضافة إىل تركيز هذا املدخل على مخس حمددات أساسية جلودة اخلدمة ) 
اجلانب املادي أو امللموسية، االعتمادية، االستجابة، درجة التأكد من اخلدمة، واجلوانب العاطفية ابخلدمة( واليت 

كن االعتماد عليها كعناصر أساسية لقياس توقعات العميل عن اجلودة مقارنة مبدركاته هلا يف العديد من مي
 اخلدمات املختلفة.

وابلرغم من اتفاق العديد من الكتاب على تعريف مدخل التوقعات إال أن البعض يرى أن هذا التعريف ال خيتلف  
على أهنا التطابق مع أو الزايدة عن توقعات املستهلكني، وابلتايل كثريا عن التعريفات اليت وردت عن جودة املنتج 

فهي ال تظهر الطبيعة اخلاصة للخدمة، ابإلضافة إىل عدم وضوح مفهوم التوقعات يف حد ذاته فهل يقصد به تلك 
 التنبؤات اليت يكوهنا املستهلك مسبقا عما سيجده من مستوى األداء اخلاص ابخلدمة، أم يقصد به احلاجات
والرغبات اليت يتوقع املستهلك إشباعها من اخلدمة، ويؤيد ذلك اختالف تعريف التوقعات يف الدراسات اخلاصة 

، ابإلضافة إىل أن قياس مستوى جودة اخلدمة على عنه يف الدراسات اخلاصة جبودة اخلدمة ابلرضا عن اخلدمة
والذي مت  SERVQUALرف  مبقياس أساس الفجوة بني توقعات املستهلكني ومدركاهتم للخدمة والذي يع

تطبيقه يف العديد من الدراسات يواجه العديد من االنتقادات واليت تتعلق بصعوبة استخدامه نتيجة العتماده على 
توقعات املستهلكني أو لعدم إمكانية تعميمه على كافة اخلدمات، إال أن تعريف جودة اخلدمة يف ضوء توقعات 

اجلودة من وجهة نظر املستهلكني، مما ميكن منظمة اخلدمة من حتقيق ميزة تنافسية املستهلكني يركز على تقييم 
 واليت تنتج عن مالحظة التغريات الرئيسية يف األسواق وحتديد توقعات العمالء وتوجيهها.

 مما سبق يتضح األيت: 

                                                             
دور إدارة الجودة الكلية في زيادة فعالية إدارة العمليات في صناعة الخدمات بالتطبيق على إدارة مجدي عبد الفتاح عبد الرحمن،   1

 .76، ص 2001، أطروحة دكتوراه الفلسفة في إدارة األعمال، كلية التجارة، جامعة القاهرة، المستشفيات
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تقدمها املنظمة أن حتديد أبعاد جودة اخلدمة ميثل الركيزة األساسية لقياس مستوى جودة اخلدمة اليت  -
 اخلدمية وأن حتديد هذه األبعاد خيتلف طبقا ملفهوم اخلدمة الذي يتم إتباعه.

أن البعض ينظر إىل جودة اخلدمة على أهنا مستوى األداء املدرك أو الفعلي الذي يدركه العميل جلودة  -
مكانية حتديد مكوانت عامة إال أن هذا يرتبط مبدركات العميل واليت تتسم بصعوبة القياس نظرا لعدم إاخلدمة، 

 لإلدراك والذي خيتلف من فرد آلخر، ومن وقت آلخر لدى نفس الفرد.
أن البعض األخر ينظر جلودة اخلدمة يف ضوء توقعات املستهلك عن هذه اجلودة وما ميثله اختالف  -

دمة توقعات املستهلك عما يدركه من مستوى فعلي للجودة كفجوات جلودة اخلدمة جيب على منظمة اخل
التغلب عليها لالرتقاء مبستوى جودهتا، وابلرغم من عدم وضوح مفهوم التوقعات، وابلرغم من أن مفهوم 
التوقعات قد ال يظهر الطبيعة املميزة للخدمة عن املنتجات املادية، إال أن مفهوم التوقعات عن اخلدمة يقدم 

عند حتديد مستوى اجلودة واليت مل يوفرها مفهوم مخسة أبعاد أساسية جلودة اخلدمة واليت ميكن االعتماد عليها 
 اجلودة املدركة للخدمة.

كل من مفهوم اجلودة املدركة وكذلك توقعات   االعتباريف أن حتديد أبعاد جودة اخلدمة جيب أن أيخذ  -
يفي نب الوظواملتمثلة يف اجلانب الفين واجلا املستهلك عن هذه اجلودة وذلك يف ضوء اجلوانب املختلفة للجودة

تفاعالت اخلدمة من أتثري وكذلك ما يلعبه العميل من جلودة اخلدمة، مبا يعكس الطبيعة املميزة هلا وما تلعبه  
 دور على حتديد املستوى الفعلي للجودة ابملنظمة اخلدمية.

  تعريف جودة اخلدمة الصحية: -1-2

سعى من أجل ذلك للعالج ال شك أن أول ما شغل ابل اإلنسان منذ القدمي هو صحته وعافيته وقد 
والوقاية حسب ظروفه وإمكانياته وعلمه، وعلى هذا خيطئ من يقول إن احلرص على الرعاية الصحية وجودة 
خدماهتا هي من إنتاج القرن احلايل، لذا حناول معرفة التطور التارخيي ملفهوم اجلودة يف اخلدمات وإدارة الرعاية 

  الصحية.

ال الصحي إىل القرن الثامن عشر قبل امليالد وابلضبط إىل قانون محورايب ملك يرجع اتريخ اجلودة يف اجمل 
حيتوي قانونه على أقدم تشريع عرفه اإلنسان يتعلق بتكاليف ورسوم اخلدمات املقدمة والذي مجع بني اببل، حيث 

ابألخطاء اجلراحية قوابت املرتبطة اجلودة وتكلفة الرعاية الصحية، كما تضمن قانون محورايب بنودا خاصة ابلع
 والتقصري واإلمهال.
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ويف القرن اخلامس قبل امليالد احتوت كتب "توت" يف احلضارة املصرية القدمية على بعض معايري  
 املمارسات الطبية، حيث عد أي احنراف عن هذه املعايري جرمية تستوجب العقاب.

ال يسمح لألطباء بتغيري طريقتهم االعتيادية يف  ويف القرن الرابع قبل امليالد وضع أرسطو قانوان يؤكد أنه 
املعاجلة إال يف ظروف قصوى، ويف عصر اإلغريق طلب أبقراط من تالميذه أن يقسموا )قسم أبقراط، أو قسم 
الطبيب( على أن يقدموا ملرضاهم أفضل ما ميكن تقدميه من الرعاية، وقد أدت هذه اخللفية التارخيية إىل أتسيس 

 1 .قاليد مهنية معينة حتكم ممارسة مهنة الطب منذ عصور ما قبل امليالد وحىت عصران احلاضروترسيخ قيم وت

م إىل حدوث تطورات رئيسية يف 1913ويف العصر احلديث أدى إنشاء الكلية األمريكية للجراحني عام  
م مبا يعرف بربتوكوالت حتسني التوثيق لإلجراءات اجلراحية وإعداد االلتزاجمال جودة الرعاية الطبية من أمهها 

العالج، هذا وقد انضمت الكلية األمريكية للجراحني وعدد من اهليئات األخرى لتشكيل ما يعرف ابهليئة املشرتكة 
م واليت اتبعت حركة حتسني اجلودة يف املستشفيات وذلك بوضعها لضوابط 1951العتماد املستشفيات عام 

ت جهود حتسني اجلودة يف القطاع الصحي حتركها لتصل إىل أهم يف املنظمات الصحية، وتتابعحمددة لألداء 
 أعماهلا وهي فكرة معايري اجلودة والنوعية أو أتكيد اجلودة يف السبعينات والثمانينات من القرن املاضي.

واليت تستند إىل املبادئ اليت  يف التسعينات من القرن املاضي انتشرت مفاهيم إدارة اجلودة الشاملة، 
غ وجوران وكروسيب، واليت بدأ تطبيقها يف القطاع الصناعي يف الياابن يف أعقاب خرباء اجلودة أمثال: دميينوضعها 

احلرب العاملية الثانية مث امتدت تدرجييا إىل القطاعات األخرى مبا فيها اخلدمات الصحية، يعد مفهوم جودة الرعاية 
ط أبحكام تقديرية عن ماهية اجلودة ومكوانهتا ومن جهتها الصحية مفهوما متعدد األبعاد واجلوانب حيث إنه يرتب

م، أن جودة اخلدمات والرعاية الصحية هي تطبيق العلوم 1988قدمت منظمة الصحة العاملية يف تقريرها لعام 
والتقنيات الطبية لتحقيق أقصى استفادة للصحة العامة، دون زايدة التعرض للمخاطر، وعلى هذا األساس فإن 

 دة حتدد مبدى أفضل موازنة بني املخاطر والفوائد.درجة اجلو 

أما اهليئة األمريكية املشرتكة العتماد املنظمات الصحية فقد قدمت تعريفها هبذا الشكل: جودة الرعاية 
الصحية هي األداء املناسب )وفق املعايري( للتدخالت املعروفة بسالمتها، واليت ميكن حتمل نفقاهتا من قبل اجملتمع 

 وهلا أتثري إجيايب على معدالت الوفيات واإلعاقة وسوء التغذية. املعين

                                                             
ص  -، ص2012، الطبعة األولى، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، األردن، ة الصحية وفق نظام الجودة الشاملةاإلدارنور الدين حاروش،  - 1

166--167. 
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وعرفت منظمة الصحة العاملية اجلودة الصحية أبهنا: " التماشي مع املعايري واالجتاهات الصحيحة بطريقة 
أمنة ومقبولة من اجملتمع، وبتكلفة مقبولة حبيث تؤدي إىل إحداث أتثريات على نسبة احلاالت املرضية، نسبة 

 1الوفيات، اإلعاقة وسوء التغذية".

كما عرفت جودة اخلدمات الصحية على أهنا: جمموعة من األنشطة والوظائف والعمليات واليت ميثل 
الشق الرئيسي لنتائجها اجلانب غري امللموس، واليت يتزامن وقت قيام طبيب أو مستشفى إبنتاجها مع وقت 

من خالل االتصاالت املباشرة بني كل من الطرفني، وذلك سعيا استهالك مريض آخر أو جمموعة من املرضى هلا 
 2وراء حل مشاكل الطرف الثاين الصحية )املريض(، وحتقيق أهداف الطرف األول )الطبيب أو املستشفى(.

وهناك من ركز بتعريف جودة الرعاية الصحية على الزبون، فعرفت على أهنا: التجاوب املستمر مع 
 3.ه )مشرتي اخلدمة/ املريض(حاجات الزبون ومتطلبات

نستطيع القول إن جودة الرعاية الصحية هي الدرجة اليت تبلغها  السابقة أخريا، ومن خالل التعاريف
اخلدمات الصحية املقدمة لألفراد واجلماعات يف زايدة احلصيلة الصحية املرغوبة ضمن إطار اقتصادي معني وموازنة 

املعرفة املهنية الراهنة، وبعبارة أخرى فجودة الرعاية الصحية من منظور إدارة مبا يتماشى مع للمخاطر ابلفوائد، 
يف جودة الرعاية الفنية املقدمة للمريض، أي اجلانب التقين، املعارف واملهارات اليت تساهم  اجلودة الشاملة يتمثل

يد على أن ال يعرض املريض يف تقدمي العالج من أطباء وممرضني ومشغلي األشعة والتحاليل وغريها واحلرص الشد
سواء تعلق األمر ابلعدوى االستشفائية أو غريها، ابإلضافة إىل جودة فن الرعاية املقدمة للمريض  ألية خطر حمتمل

ويتعلق هذا العنصر ابلعالقات اإلنسانية بني الطاقم العالجي واملريض ومرافقيه أي قبول اخلدمات من طرف 
وكذا العدالة يف تقدمي اخلدمات وفعالية األطراف املشرتكة يف باع حاجة املريض، املريض وأهله والرضا التام وإش

صيص املوارد واإلمكانيات العملية العالجية وسهولة احلصول على اخلدمات الصحية، دون إمهال التوازن يف خت
للمستشفى من ال ميكن أن نتكلم عن جودة اخلدمات الصحية دون االهتمام جبودة املظهر اخلارجي املتاحة، 

 بناايت وهياكل ومرافق ونظافة وتغذية وغريها.

  
                                                             

إطار مقترح لتقييم نظام إدارة الجودة الشاملة في المستشفيات الجامعية الحكومية )دراسة مقارنة بين مصر غازي علي متروك البداينة،   1

 .28، ص 2011دمة للحصول على درجة دكتوراه الفلسفة في إدارة األعمال، كلية التجارة، جامعة عين شمس، مصر، ، رسالة مقواألردن(
 .336، ص 2006، المكتبة العصرية للنشر والتوزيع، مصر، إدارة المستشفيات رؤية معاصرةأحمد محمد غنيم،  - 2
، ترجمة: طالل بن عايد املة في الرعاية الصحية وضمان استمرار االلتزام بهاإدارة الجودة الشاملة تطبيق إدارة الجودة الشهيو كوش،  - 3

 .18، ص 2002األحمدي، معهد اإلدارة العامة، المملكة العربية السعودية،
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 خصائص اخلدمات الصحية: -2

لقد أمجع كثري من الباحثني على أن هناك جمموعة من اخلصائص اليت متيز اخلدمات الصحية عن غريها  
  1من السلع املادية، وتتمثل هذه اخلصائص بصفة عامة يف ما يلي:

غري ملموسة، وال ميكن تتسم اخلدمة الصحية، عكس السلع املادية امللموسة أبهنا  عدم امللموسية: -
إدراكها أو اإلحساس هبا أو تذوقها أو مساعها أو مشها قبل أن يتم تلقيها أو شرائها، وابلتايل فإن 

واإلحساس هبا  املريض ال يستطيع حتديد جودة اخلدمة الصحية اليت يطلبها ويتعرف على نتائجها
 قبل أن يقوم بتلقيها.

اخلدمة الصحية واستهالكها معا ويف  إنتاجيتم عدم االنفصال بني وقت إنتاج اخلدمة واستهالكها:  -
، االستهالكوالتخزين والتوزيع ومن مث  اإلنتاجوقت واحد، بعكس السلع املادية اليت يتطلب بعضها 

  ويف فرتات متباعدة ومتفاوتة حسب نوع السلعة.
تقدميها ملرضى متشاهبني بنوعية إن اخلدمات الصحية وان تشاهبت يف ظاهرها عند عدم التجانس:  -

املرض إال اهنا ختتلف يف واقع األمر ابختالف املرضى أنفسهم ومقدم اخلدمة ومكان أدائها وزماهنا، 
خربته  ا وحبسبهبالطبيب الذي يقوم  ابختالففعند إجراء عملية جراحية معينة فأهنا ختتلف 

ومهارته وحسب اإلمكاانت املادية املتاحة له، وحسب استجابة املريض للخدمة، وابلتايل فإن النتائج 
  املرتتبة عليها خمتلفة.

تتسم اخلدمات الصحية أبهنا ال ميكن ختزينها إذ تستهلك مبجرد إنتاجها، عدم القابلية للتخزين:  -
يوجد وسطاء ألداء هذه اخلدمة، كما أن هذا األمر ويف  وابلتايل فإهنا تتسم ابلفناء السريع، وعليه ال

شفيات االستفادة القصوى من اإلمكاانت املادية والبشرية لديها، لمستلبعض األحيان ال ميكن 
ويرى الباحث أن أمهية هذه اخلاصية تربز وبشكل كبري يف حاالت تذبذب الطلب على اخلدمة، 

ري اثبت، فهي ختتلف ابختالف فصول السنة، كما فمن املعروف أن نسق الطلب على اخلدمات غ
 ختتلف يف حاالت وجود الكوارث وحنومها.

تتصف اخلدمات الصحية أبهنا تتكون من جمموعة عناصر تكمل بعضها بعضا، تكامل العناصر:  -
وال ميكن أداء خدمة معينة مبعزل عن بقية اخلدمات الصحية األخرى، فإجراء عملية جراحية ملريض 

                                                             
 .30-29ص  -، صسبق ذكرهمرجع غازي علي متروك البداينة ،  - 1
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توافر خدمات أخرى مثل خدمات الفحص والتشخيص والتمريض والتخدير والعالج  ما يتطلب
 والفندقة وغريها.

يشرتط يف تقدمي أغلب اخلدمات الصحية حضور املريض، وتدخله أحياان كثرية االتصال ابملريض:  -
 يف طلب اخلدمة وحسب احلاجة واحلالة اليت يكون عليها، فالبد ملشرتي اخلدمة الصحية أن يتصل
مبقدمها يف كل مرة يريد احلصول عليها، مما يؤدي إىل االتصال املباشر وزايدة مسة االرتباط بينهما، 
اليت ترجع إىل ارتباط اخلدمة بشخصية من يقدمها، حينئذ يصعب فصل كل منها عن اآلخر، مما 

نس جيعل من غري املمكن أحياان تقدمي منط متماثل من اخلدمات، ويؤكد على خاصية عدم جتا
 اخلدمات.

مما سبق نستخلص أبن خصائص اخلدمة الصحية ال ختتلف كثريا عن خصائص ابقي اخلدمات املقدمة يف  
القطاعات األخرى، إال أن االختالف الواضح يكمن يف طبيعة هذه اخلدمات وما يرتتب على نتائجها من 

 .آاثر على صحة اإلنسان وحياته

 صحية.: أبعاد جودة اخلدمات الالثايناملطلب 

اجلودة مفهوم شامل ومتعدد األشكال واألوجه، وللجودة أبعاد تتباين ابألمهية حسب املتغريات البيئية  
واالجتماعية واالقتصادية ومتغريات أخرى حتيط ابجلودة، وترتكز نشاطات اجلودة حول أحد األبعاد التالية أو حول 

 األبعاد مع الرعاية الصحية والسريرية، واخلدمات اإلداريةأكثر من بعد من هذه األبعاد، وعلى أن تتالءم هذه 
  1واخلدمات الطبية واإلدارية املساندة وتشمل أبعاد اجلودة ما يلي:

الصحيح والثابت ملقدمي واألداء الفعلي والكفاءة الفنية تعين املهارات والقدرات الفنية الكفاءة الفنية:  -1
  الكوادر الطبية املساندة.اخلدمة الصحية واإلداريني وكفاءة 

وهي ابلنسبة للكوادر الطبية تعين القدرة على أداء مجيع مستوايت اخلدمات الطبية وأن يكون مستوى األداء   
 مطابق للمعايري واملواصفات الفنية املطلوبة.

دمة بصورة مميزة ويف وهي تعكس أيضا توفر الكوادر الطبية والتمريضية ذات الكفاءة العالية والقادرة على تقدمي اخل
هذا السياق فإن الكفاءة الفنية ترتبط ابلوصف الوظيفي فمثال الكفاءة الفنية للتمريض ختتلف متاما عن الكفاءة 

 الفنية للصيديل أو الطبيب.
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ويطلق عليه أيضا بعد املصداقية والثقة، وهي تعين عدم وجود عوائق جغرافية أو  سهولة الوصول للخدمة: -2
 و مالية أو مؤسسية حتول دون وصول اإلنسان احملتاج للخدمة الطبية من الوصول إليها.اجتماعية أ

وعدم وجود عوائق جغرافية أو طبيعية للوصول للخدمة أو أن تكون بتوفر املواصالت والوصول اجلغرايف يقاس 
 املسافة طويلة أو قصرية وكذلك الوقت الالزم للوصول إىل اخلدمة الطبية.

يعكس مدى التزام الكادر الطيب والتمريضي مبواعيد العمليات والعالج وإعطاء املريض ابإلضافة إىل أن هذا البعد 
 ما حيتاجه من خدمات متريضية أو طبية.

أو القدرة على الدفع مقابل اخلدمة الصحية أما الوصول املايل فهي تقاس بقدرة اإلنسان على شراء اخلدمة الطبية 
أما الوصول االجتماعي فيعين قبول املراجعني للخدمة الصحية املقدمة اليت ال تتعارض مع القيم املقدمة له، 

واملعتقدات والتقاليد، فمثال بعض اخلدمات النسائية والتوليد قد تكون مرفوضة يف بعض اجملتمعات وهي نفسها 
 مقبولة يف جمتمعات أخرى.

واملستخدم يف املؤسسة الصحية الستقبال املرضى املراجعني ابلنسبة أما الوصول املؤسسي يعين طبيعة النظام املطبق 
واإلدخال، وأحياان يعين وضوح اخلدمة وأساليب تقدميها،  لعدد ساعات العمل أو طبيعة النظام املستخدم للمعاجلة

فهم  والوصول اللغوي يعين توفري اخلدمات الطبية للمرضى واملراجعني بشكل واضح وأبسلوب ميكن املريض من
 املشكلة اليت يعاين منها دون لبس أو غموض.

ويطلق عليه أحياان بعد االستجابة، ويعكس قدرة املستشفى على تلبية احلاجات املستعجلة  الفاعلية والتأثري: -3
 بشكل سريع دون أن تؤثر هذه السرعة على نوعية اخلدمات املقدمة.

هل اإلجراء الطيب املستخدم حيقق فعال ما نريد حتقيقه  وهي تعين قياس النتائج املراد حتقيقها، أو مبعىن آخر        
   1من أهداف صحية أو طبية.

خالل قسمة الناتج على املدخالت، وكلما كانت النتيجة عالية كلما كانت  وميكن قياس الفاعلية من       
 الفعالية كبرية والعكس صحيح.

ويعين العالقة اجليدة بني األفراد، حيث يقيس هذا البعد التفاعل بني املراجعني )املرضى(  بعد التعاطف: -4
، ألن العالقة اجليدة بني اجملتمع واإلداريني والفنيني يف املؤسسة الصحية من جانب والفريق والفريق الصحي

هم يف إجناح املشورة الطبية واستجابة املرضى الصحي من جانب آخر تبعث على الثقة واالحرتام واالستجابة وتسا
للتعليمات الطبية، وتضعف فعالية اخلدمة الصحية، ويعكس هذا البعد أيضا قدرة األطباء واملمرضني على 

 التحدث مع املريض أبسلوب جيد يبعث األمل والطمأنينة  يف نفس املريض.
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املوارد  ويعين تقدمي أفضل رعاية صحية للمريض من خالل حتقيق أعلى منفعة ممكنة ضمن  بعد االعتمادية: -5
املتاحة، وتؤثر الكفاءة على انتج اخلدمة وكلفتها وخاصة أن املوارد الصحية عادة حمدودة وتتطلب تقدمي اخلدمات 

ارة املستشفى أو املؤسسة إدالضرورية والصحيحة وجتنب أي خدمات ليست ضرورية أو ذات خماطر عالية، وعلى 
الصحية اختيار برامج اجلودة املناسبة لتلك املؤسسة ويف نفس الوقت حتقيق أكرب فائدة ابملقارنة مع التكاليف 
املدفوعة، وتعين أيضا اخلدمات الطبية والتمريضية املقدمة للمريض مع ما يدفعه املريض مقابل تلك اخلدمات، 

     1يض على بعض املنافع اإلضافية نتيجة زايدة الدفع.ابإلضافة إىل إمكانية حصول املر 

ويقصد به تقدمي مجيع اخلدمات الطبية الضرورية، دون انقطاع وبشكل مستمر أو إعادة  بعد االستمرارية: -6
غري ضرورية للتشخيص أو العالج، وتعين االستمرارية أيضا مراجعة املريض الواحد نفس الطبيب دائما، وبذلك 

الطبيب على معرفة اتمة ابلسرية املرضية لذلك املريض، وتعين أيضا االحتفاظ مبلفات طبية صحيحة متكن يكون 
الطبيب اجلديد من معرفة السرية املرضية للمرضى ومتابعة عالجهم، وتعترب االستمرارية ضرورية وانقطاعها يعرض 

 سوء فهم يف العالقة بني الطبيب واملريض. الرعاية الصحية للخطر وتدين مستوى اجلودة، مما يؤدي أحياان إىل

تعين تقليل خطر التعرض لإلصاابت وااللتهاابت وكذلك األعراض اجلانبية أو  األمن والسالمة الصحية: بعد -7
أي أخطار متعلقة ابخلدمات الطبية وتشمل هذه اإلجراءات املريض، والطبيب وكافة أعضاء مقدمي اخلدمة، وهي 

 تعين أيضا شعور املريض ابألمن ومحايته أثناء وجوده يف املستشفى.

وتعين مقومات اخلدمات اليت ليس هلا عالقة بعد احمليط املادي،  ويطلق عليه أيضا بعد الكماليات: -8
ابإلجراءات الطبية ولكنها تزيد من رضا املرضى وإقباهلم على اخلدمات الطبية اليت تقدمها املؤسسة الصحية 

ات شكل البناء وكذلك استعداد املرضى لدفع الثمن املطلوب لقاء اخلدمات الطبية املقدمة وتشمل الكمالي
   2اخلارجي، ووسائل الراحة، واخلصوصية، وتوفري أجهزة التلفاز والفيديو.

 والعوامل املؤثر فيها: : أمهية جودة اخلدمة الصحيةالثالثاملطلب 

  أمهية جودة اخلدمة الصحية: -1

  3لقد حددت أربعة أسباب أساسية ألمهية جودة اخلدمة الصحية:

تزايدت أعداد املنظمات الصحية اليت تقدم اخلدمات أكثر من أي وقت مضى، فعلى  منو جمال اخلدمة: -
سبيل املثال يتعلق نشاط نصف منظمات األعمال التجارية األمريكية ابخلدمات، إضافة إىل أن منو املنظمات 

 املتصلة ابخلدمات الصحية سريعا ومازال مستمرا ابلتوسع.
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الصحية، يعتمد على حصوهلا على القدر الكايف من املنافسة، لذلك  إن بقاء املنظمات ازدايد املنافسة: -
 فإن توفر جودة عالية للخدمة الصحية يف هذه املنظمات يوفر هلا العديد من املزااي التنافسية.

أن تتم معاملة الزابئن بصورة جيدة فهم ال يرغبون ابلتعامل مع املنظمات اليت تركز  الفهم األكرب للزابئن: -
دمات فقط وال يكفي تقدمي خدمات ذات جودة وسعر معقول بدون توفر املعاملة اجليدة والفهم األكرب على اخل

 للزابئن وسلوكياهتم.
أصبحت املنظمات الصحية حترص يف الوقت احلايل على  املدلول االقتصادي جلودة خدمة الزبون: -

املنظمات جيب أن ال تسعى فقط إىل  أنضرورة استمرار التعامل معها وتوسيع قاعدة زابئنهم، وهذا يعين 
اجتذاب زابئن وعمالء جدد، ولكنه جيب عليها أيضا أن حتافظ على الزابئن احلاليني ومن هنا تظهر األمهية 

 القصوى جلودة خدمة الزابئن من أجل ضمان ذلك. 

 العوامل املؤثرة يف جودة اخلدمة الصحية: -2

 1املؤثرة يف جودة اخلدمات الصحية نذكر منها:يف هذا اإلطار ذكرت العديد من العوامل 
ازدايد أعداد املسنني من السكان: وهذا يتطلب زايدة حاجتهم للرعاية الصحية، وزايدة أوقات بقائهم  -

 ابملستشفيات بسبب األمراض املزمنة.
 التطور التقين السريع يف األجهزة واملعدات الطبية. -
زايدة هذه التكلفة بسبب زايدة التخصص واحلاجة إىل استخدام ازدايد تكلفة اليد العاملة اإلمجالية:  -

 عاملني ذوي مؤهالت وخربات عالية.
اختالف أمناط املمارسات الطبية: أثبتت الدراسات وجود اختالف يف أمناط وأساليب املمارسات الطبية  -

 مما أدى إىل تفاوت درجة الثقة يف جودهتا.
من ستوايت أعلى من جودة اخلدمة الطبية: فزابئن املستشفيات زايدة وعي املرضى وتوقعاهتم وطلبهم مل -

املثقفني بصورة خاصة يطلبون إجراء حتسينات يف جماالت معينة مثل: فرتات انتظار أقل، نسبة أخطاء أقل، دقة 
 وسرعة يف اإلجراءات وحنو ذلك.

االهتمام ابجلودة لكسب مزيد من الرغبة يف زايدة األرابح: فالرغبة يف زايدة األرابح قد أدت إىل زايدة  -
 املرضى.

النواحي النظامية: أصبح من الضروري تطبيق نظام إدارة اجلودة الصحية يف املستشفيات لتسهيل مهمتها  -
يف احلصول على اجلوائز العاملية، واالنضمام إىل اهليئات العاملية على سبيل املثال يتعني على املستشفيات اليت 

اهليئة املشرتكة العتماد منظمات الرعاية الصحية ابلوالايت املتحدة األمريكية وكندا أن  ترغب يف االنضمام إىل
   تطبق أوال أساليب إدارة اجلودة الشاملة، وذلك لتحصيل على خدمات هذه اهليئة العاملية املتخصصة.
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 مداخل قياس جودة اخلدمة الصحية.: الرابعاملطلب 

السنوات األخرية إىل جدال كبري من خالل العديد من البحوث تعرضت عملية قياس جودة اخلدمة يف  
وذلك بغرض البحث عن النموذج املناسب للقياس من خالل األبعاد  ،والدراسات املتخصصة يف هذا الصدد

والعناصر املعربة عن جودة اخلدمة، وابلرغم من التطور اهلائل الذي حدث يف املقاييس املستخدمة يف جمال جودة 
د من ويرجع ذلك للعدي السلع ما زالت العملية يف قطاع اخلدمات مبا يف ذلك اخلدمات الصحية غاية يف الصعوبة

  1األسباب أمهها:

 اخنفاض يف مستوى التنافس يف سوق اخلدمات، خاصة اخلدمات الصحية. -
صعوبة قياس جودة اخلدمة إذ أن مستواها خيتلف من جهة نظر الزبون واإلدارة وابلتايل صعوبة  -

 الوصول إىل مفهوم موحد لقياس اجلودة.
توفري املعلومات الدقيقة اليت تساعد تتوقف جودة اخلدمة على درجة مشاركة الزبون وقدرته على  -

مقدمي اخلدمة على حتديد احتياجات كل زبون وحماولة الوفاء هبا، لكن عدم وعي بعض الزابئن قد 
 حيول دون ذلك.

عملية احلكم على جودة اخلدمات يتم وفق األسلوب الذي تؤدى به وليس وفق معايري تتعلق  -
 ابخلدمات ومكوانهتا.

  العديد من املداخل لقياس جودة اخلدمة الصحية، أمهها:يف هذا السياق توجد 

من الطرق الشائعة لقياس جودة اخلدمات يف هذا املرضى:  قياس جودة اخلدمة الصحية من منظورمدخل  -1
 املدخل ما يلي:

ميثل عدد الشكاوى اليت يتقدم هبا املرضى خالل فرتة زمنية معينة مقياسا  مقياس عدد الشكاوى: -1-1
هاما يعرب على أن اخلدمات الصحية املقدمة دون املستوى أو أن ما يقدم هلم من خدمات ال يتناسب مع 
 توقعاهتم هلا، وهذا املقياس ميكن املؤسسات الصحية من اختاذ اإلجراءات املناسبة لتجنب حدوث املشاكل،

 وحتسني مستوى جودة ما تقدمه من خدمات للمرضى.

ومما جتدر اإلشارة إليه أن املؤسسات اليت يكون لديها توجه ابلعميل تتجاوب بشدة مع شكاوى 
عمالئها، بل وتذهب إىل أبعد من ذلك، إذ أهنا حتاول البحث عن شكاوى ألن عدم وجود شكاوى من 

الء، وذلك أن الوسائل املتبعة إلعطاء العمالء من رضا العم العمالء ال يعين ابلضرورة وجود مستوى عايل

                                                             
 .73، ص 2011مذكرة ماجستير، كلية االقتصاد، جامعة الجزائر،  ،أهمية جودة الخدمة الصحية في تحقيق رضا الزبونعائشة واله،  - 1



 الفصل الثاني  إدارة الجودة الشاملة في المؤسسات الصحية

81 
 

فرص تثبيت رضاهم عن اخلدمة قد ال تكون كافية، كما أنه ينبغي األخذ ابالعتبار أن هناك ما يسمى 
       1ابألغلبية الصامتة من العمالء والذين ليسوا على استعداد لتقدمي أي شكوى مهما كانت الظروف.

  2من حيث الشكاوى إىل العديد من األنواع أمهها:وينقسم العمالء  

 :بشكل عام هذا النوع من العمالء ال يشتكي بغض النظر عن معاانته من  العميل الصامت
 األخطاء، وال ينبغي العمل على إغرائه من أجل تقدمي الشكوى.

  :اخلدمة، وهناك يشكو دائما حبق أو بدون حق، وال يكون راضيا أبدا عن العميل دائم الشكوى
 دائما من وجهة نظره أخطاء.

 :هذا العميل ال يشكو إال إذا كان هناك مربرا لشكواه، فهو يهتم ابلنتائج وحل  العميل املوضوعي
 املشاكل وال هتمه األعذار.

 :يهدف إىل احلصول على مزااي إضافية من تقدمي شكواه، فهدفه، الرئيسي ليس  العميل املستقل
 حل املشاكل.

وهو أكثر املقاييس استخداما لقياس اجتاهات املرضى حنو جودة اخلدمات الصحية  مقياس الرضا: -1-2
املقدمة هلم خاصة بعد حصوهلم على هذه اخلدمات، وذلك من خالل مجع املعلومات عن املريض، وهناك 

رب من أهم األدوات طرق عديدة جلمع املعلومات منها، املقابلة واالستمارة واملالحظة، إال أن االستمارة تعت
 مستوى رضا املرضى. املستخدمة يف قياس

وقد يتحقق الرضا لدى املريض اخلارج من املستشفى بعد تلقيه العالج الطيب املناسب وقد ال 
يتحقق لذلك املريض املصاب مبرض مستعص مهما كان االهتمام والرعاية اليت بذلت من أجله، ومع 

الرضا أو حىت  ذلك جيب أن يقوم مقدم اخلدمة اباللتزام ابملعايري واألبعاد النوعية اليت من شأهنا أن حتقق
ورغباته من حتياجات املريض ورعاية ال اهتمامااحلد األدىن من الرضا لدى املريض، ويتضمن ذلك 

اللحظة األوىل لدخوله املستشفى واستقباله، مرورا ابإلجراءات اخلاصة بتدوين املعلومات واستيفاء الرسوم 
املقدمة، وانتهاء إبجراءات تصفية  ورعاية الطاقم التمريضي له، فضال عن نوعية اخلدمات الفندقية

 من املستشفى. األماانت، وإعطائه التعليمات واإلرشادات الصحية وخروجه حساابت املريض و
وعليه فإن جوهر اجلودة يتمثل هنا يف مقابلة احتياجات ومتطلبات املرضى من اخلدمة الصحية 

ي يريده املريض، وهذا التوافق يرتبط إىل املقدمة هلم، واليت يستوجب توافقها مع االستخدام املسبق الذ

                                                             
 .94، ص 2009صاد، جامعة قسنطينة، ، مذكرة ماجستير، كلية االقتتطبيق إدارة الجودة الشاملة في المؤسسات الصحيةنبيلة كحيل،  - 1
، 2006، دار الشروق للنشر والتوزيع، عمان، األردن، مفاهيم وعمليات وتطبيقات–إدارة الجودة في الخدمات قاسم نايف علوان المحياوي،  - 2

 .97ص 
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حد كبري مع القيمة اليت يتحسسها من اخلدمة الصحية وما يعقبها من رضا وميكن التعبري عن هذه 
 العالقة اباليت:

 التوقع –اإلدراك  ≤الرضا 
يدركه أو حيصل عليه املريض من اخلدمة، وما كان فدرجة الرضا متثل الفرق بني ما ميكن أن 

  1أن حيصل عليه قبل تلقيه اخلدمة.يتوقع 

دراكاهتم يستند إىل توقعات املرضى ملستوى اخلدمة وإ :(Servqual)منوذج  مقياس الفجوة -1-3
قدمة ابلفعل ومن مث حتديد الفجوة أو التطابق بني هذه التوقعات واإلدراكات، وذلك ملستوى أداء اخلدمة امل

 واملشار إليها سابقا.املمثلة ملظاهر جودة اخلدمة  الثمانيةابستخدام األبعاد 

البد من التطرق إىل مفهومني أساسيني يتقابالن لتحديد الفجوة عند التحدث عن هذا املدخل 
 يف جودة اخلدمة الصحية ومها:

  :والقابلية وهي املعايري أو النقطة املرجعية لألداء الناجتة عن خربات التعامل مع اخلدمة توقعات املريض
 للمقارنة، واليت تصاغ يف شروط يعتقد املريض أن تكون يف اخلدمة أو سوف حيصل عليها.

  :وهي النقطة اليت يدرك هبا املريض اخلدمة فعليا كما قدمت له.إدراكات املريض 
 وعليه فإن هذا النموذج يقوم على معادلة أساسية ذات طرفني مها اإلدراكات والتوقعات وميكن التعبري 

  2عنها مبا يلي:
 توقعات املريض –جودة اخلدمة الصحية = اخلدمة املدركة 

وذلك لقياس مخس فجوات هامة تتعلق بكل من مؤسسة اخلدمة الصحية، وابملريض وابالثنني معا،  
  3وتتلخص هذه الفجوات يف التايل:

 :وتنتج عن االختالف بني توقعات املرضى ملستوى اخلدمة وبني تقديرات اإلدارة هلذه  الفجوة األوىل
التوقعات، أي عجز اإلدارة عن معرفة احتياجات ورغبات املرضى املتوقعة ومن أهم األسباب اليت 

 تؤدي إىل حدوث هذه الفجوة نذكر:
 تمر على توقعات املرضى.عدم اهتمام مؤسسات اخلدمات الصحية االهتمام الكايف ابلتعرف املس -
 التقليل من شأن املرضى واإلدعاء أبهنم أنفسهم ال يعرفون متاما ما الذي جيب أن يتوقعوه.  -
 :وتنتج عن االختالف بني تقديرات اإلدارة لتوقعات املرضى من اخلدمة واملواصفات  الفجوة الثانية

 ىل حدوث هذه الفجوة ما يلي: اخلاصة ابخلدمة املقدمة ابلفعل، ومن أهم األسباب اليت تؤدي إ

                                                             
 .215، ص 2005، دار اليازوري للنشر والتوزيع، عمان، األردن، تسويق الخدمات الصحيةتامر ياسر البكري،  - 1
األولى، دار صفاء للنشر والتوزيع،  الطبعةإدارة الجودة الشاملة: تطبيقات في الصناعة والتعليم، سوسن شاكر مجيد، محمد عواد الزيادات،  - 2

 .19، ص2007عمان، األردن، 
 .96، صمرجع سبق ذكرهنبيلة كحيل،  - 3
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 بتطبيق مواصفات جودة اخلدمة الصحية من قبل مقدميها.عدم االلتزام  -
 اعتقاد اإلدارة يف عدم جدوى تقدمي جودة عالية للمرضى.  -
 :وتنتج عن االختالف بني مواصفات جودة أداء اخلدمة واألداء الفعلي هلذه  الفجوة الثالثة

 يت تؤدي إىل حدوث هذه الفجوة ما يلي:املواصفات، ومن أهم األسباب ال
 تدين مستوى مهارات األفراد القائمني على خدمة املريض. -
 عدم وضوح دور مقدمي اخلدمة الصحية. -

 
 :وتنتج عن اخللل يف مصداقية مؤسسة اخلدمة الصحية بني ما تعلنه من مستوايت  الفجوة الرابعة

 أداء اخلدمة وما تقدمه فعليا، ومن أهم األسباب اليت تؤدي إىل حدوث هذه الفجوة نذكر: 
 قلة االتصاالت اجلانبية بني أقسام مؤسسة اخلدمة الصحية. -
 املبالغة يف الوعود عن املستوايت العالية للجودة. -
 وتنتج عن االختالف بني ما أدركه املرضى من مستوايت أداء اخلدمة وتوقعاهتم  لفجوة اخلامسة:ا

 املسبقة هلذه املستوايت، وهي نتاج واحد أو أكثر من الفجوات األربعة السابقة.  

  مقرتحات لتقليص الفجوات:  -1-4

تعلم ماذا يتوقع املرضى، حتويل املعلومات إىل عمل حقيقي، حتسني االتصاالت بني املستوايت اإلدارية  -
 ومقدم اخلدمة.

حتديد املعايري الدقيقة لنوعية اخلدمة من خالل االلتزام ابلنوعية، تدريب املدراء جلودة اخلدمة والقيادة،  -
مة، واستخدام التكنولوجيا، وبيان أمهية اخلدمات اليت االستجابة للطرق اجلديدة واحلديثة لتقدمي اخلد

 يقدمها األفراد العاملني وحتفيزهم.
توضيح األدوار، زايدة مهارة العاملني وقدراهتم يف اجناز األعمال املطلوبة منهم وتطوير اساليب وطرق  -

 جذب واستقطاب العاملني من املهن الطبية والتمريضية.
عن  اإلعالنوتطوير برامج تروجيية، وحتسني الثقافة التنظيمية ومصداقية  البحث عن مدخالت جديدة، -

    1اخلدمة املقدمة.

  

                                                             
 .373، ص 2012، األردن، الطبعة األولى، ، دار الفكردارة المستشفيات )منظور شامل(إصالح محمود ذياب، عبد اإلله سيف الدين الساعاتي،   1
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 املدخل اهليكلي: -2
ويتضمن استعمال مقاييس هيكلية تعود إىل اخلصائص الثابتة للمؤسسة الصحية مثل عدد وفئات  

والتسهيالت املتوفرة، وأسلوب تنظيمها ومؤهالت منتجي ومقدمي خدمات الرعاية الطبية، واألجهزة واملعدات 
 وإدارهتا.

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

العمليات املالئمة سوف تتبع هليكل، كما إن النتائج ستكون جيدة( وهذا ليس كان هيكل الرعاية جيدا فإن 
 ابلضرورة صحيحا ورغم إن االعتماد على املقاييس اهليكلية إذا ما أردان حدوث عمليات جيدة.

 مدخل العمليات:  -3

ية، ويتضمن ذلك توى الرعاية كعملويشري هذا املدخل إىل األنشطة واخلدمات اليت مت تقدميها ملريض أو حم 
تسلسل األنشطة وتنسيقها، وقد تطور هذا املفهوم حيث فصل بني النواحي الفنية للرعاية واملهارات املرتبطة 

 ابلشخصية، يف التعامل والتفاعل مع املرضى أو ما يسمى فن الرعاية.

س العملية ابملقارنة مع ويعترب هذا املدخل لقياس اجلودة من املداخل األكثر استعماال لسهولة حتديد املقايي 
ويقوم هذا املقاييس النتيجة النهائية حيث يعتمد هذا املدخل على البياانت املدونة يف السجالت الطبية للمرضى، 

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

الذي يقوم عليه هذا املدخل هو )إذا كانت العمليات صحيحة فيتوقع أن تكون النتائج النهائية للرعاية جيدة( 
شكل الرعاية اجليدة دون ويؤخذ على هذا املدخل استعماله ملا يسمى القائمة احملددة لألنشطة واإلجراءات اليت ت

شدة املرض ونتائج الفحوصات املخربية والتشخيصية األخرى، ووجود أو غياب األغراض  ابالعتباراألخذ 
قد ال يعترب الوسيلة املالئمة لقياس عملية الرعاية، كما أن الدراسات واألحباث املرضية، وابلتايل فإن هذا املدخل 
 بني عملية الرعاية والنتائج النهائية للرعاية هي قليلة جدا.اليت أشارت إىل وجود عالقة قوية 

 مدخل النتيجة النهائية -4

حيث تعكس النتائج النهائية للرعاية الطبية التغريات الصافية اليت حتدث للمستوى الصحي الفردي أو  
بب الصدق الظاهري هلا، ومستقبال كنتيجة خلدمات الرعاية الطبية، وهذه املقاييس هلا جاذبية بس اآلناجملتمعي 

وحقيقة األمر أن هنالك عوامل كثرية تؤثر على املستوى الصحي جبانب الرعاية الطبية كعوامل البيئة والوراثة والقيم 
والسلوك، ويستعمل هذا املدخل جمموعتني من مقاييس املخرجات وهي مؤشرات الوضع الصحي العام ومؤشرات 

األمثلة على اجملموعة األوىل من املقاييس حتسن األداء اجلسدي املادي ومن الوضع الصحي اخلاص مبرض حمدد، 
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للشخص، واألداء العاطفي واألداء االجتماعي، ومواقف املرضى والتغري يف السلوك املرتبط ابلصحة، وهذه 
  1املقاييس ميكن أن ترتكز على إدراك الشخص )املريض( ملستوى صحته، أو على الرأي املهين لألطباء.

من املفاهيم احلديثة يف يعترب تقييم األداء على مستوى وحدات العمل ابملستشفى  جتدر االشارة اىل أن
إدارة املستشفيات، فلم يعد األمر قاصرا على تقييم أداء العاملني، ذلك أن النظام املتكامل إلدارة املستشفيات 

رية يف القيام ابملهام املنوطة هبا وحتقيق األهداف أو يتطلب قياس مدى كفاءة وفعالية وحداهتا الطبية والفنية واإلدا
 القيام ابملسؤوليات امللقاة على عاتقها.

ومما ال شك فيه أن تقييم أداء خمتلف وحدات العمل ابملستشفى يتطلب صياغة جمموعة من املؤشرات 
 ية.واملقاييس لكل وحدة من هذه الوحدات يف ضوء حتليل عمل كل منها واختصاصاهتا الوظيف

ومن اجلدير ابلذكر أن مؤشرات األداء هذه ليست مبعايري مباشرة لقياس جودة األداء بقدر ما هي 
عدسات فاحصة وموضوعية تساعد يف التعرف على ما إذا كان العمل الفعلي يف خمتلف وحدات العمل 

 ابملستشفى يسري وفقا للمسارات املرسومة لكل ختصص وظيفي.
عن إدارة املستشفيات بنماذج وأمثلة ملؤشرات األداء يف  املسئولةد القيادات ويهدف هذا اجلزء إىل تزوي

اهلياكل التنظيمية ومكوانهتا من مستشفى  الختالفواإلدارية ابملستشفى، ونظرا خمتلف اجلوانب الطبية واملالية 
كل عام )طيب/ وختصصها وحجمها، فسوف يتم ذكر هذه املؤشرات بشتبعا لنوع املستشفى وجهة ملكيتها  آلخر

مايل/ إداري( دون ختصيص لوحدات العمل أو مسمياهتا اليت قد ختتلف من مستشفى آلخر، وبصفة خاصة يف 
 2.اجملاالت املالية واإلدارية

  

                                                             
 .398، مرجع سبق ذكره، ص إدارة المستشفياتفريد توفيق نصيرات،   1
المنظمة العربية للتنمية الطبعة الثانية، ، االتجاهات الحديثة في إدارة المستشفيات )المفاهيم والتطبيقات(عبد العزيز مخيمر، محمد الطعامنة،   2

 .98، ص2014، مصر اإلدارية، بحوث ودراسات،
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 املبحث الثالث: تطبيق إدارة اجلودة الشاملة يف املؤسسات الصحية.

ملموسة مما يلزم هذه املنظمات تقدمي  تعترب اخلدمة اليت تقدمها مؤسسات الرعاية الصحية خمرجات غري 
خدماهتا إىل اجملتمع قبل ظهور احلاجة إليها، ويف معظم احلاالت جيب تقدمي خدمات الرعاية آنيا حني الطلب 
عليها، وهذا ما جيعل عملية تقييم اخلدمة غاية يف الصعوبة يف مثل هذه املؤسسات حيث يتطلب تقدمي اخلدمات 

ؤسسات القطاع اخلاص والعام هبدف حتقيق النجاح، ث املنافسة الشديدة يف ظل موخاصة يف املستشفيات حي
ولتحقيق مثل هذا النجاح يتوجب أيضا على مؤسسات الرعاية الصحية بناء جدارهتا اليت تشمل على التكلفة 

   املعقولة ومفردات اخلدمة املتميزة مع الرتكيز الشديد على أتمني العالقات احلميمة مع الزابئن. 

 .وأمهيتها املطلب األول: مفهوم إدارة اجلودة الشاملة يف املؤسسة الصحية

 مفهوم إدارة اجلودة الشاملة يف املؤسسة الصحية. -1

من اجلدير ابلذكر أن املؤسسات الصحية جيب أن تنظر إىل املرضى على أساس أهنم زابئنهم وهذا لوحده  
 إجراءجيعل هذه املؤسسات تعمل على تشخيص حاجات ورغبات مثل هؤالء الزابئن غري العاديني مما يدعوا إىل 

خلصوصية يف مفهوم نظام إدارة اجلودة وجود بعض ا التغيري يف جممل نظام الرعاية الصحية ابلبلد، ومن هنا يتضح
 الشاملة يف مؤسسات الرعاية الصحية وتطبيقاهتا حيث ميكن تعريف هذا النظام كاآليت:

إدارة اجلودة الشاملة عبارة عن اإلسرتاتيجية الشاملة اليت هتدف من ورائها املؤسسة الصحية إىل حتقيق  -
عهم )املهنيون وهم األطباء وكوادر التمريض والفنيون واملرضى التغريات يف خصائص والصفات اليت جتعل األفراد مجي

على حد سواء( من التعلم على استخدام طرق وأساليب اجلودة ابلشكل الذي حيقق الوفرة ابلكلف ابإلضافة إىل 
 .تلبية متطلبات املرضى والزابئن اآلخرين الذين يطلبون الرعاية الصحية

اجلودة يف نظام الرعاية الصحية تعين تعظيم رضا املريض أوال وأخريا بغض أما التعريف الثاين فيدعوا إىل أن  -
النظر ما إذا كانت مؤسسات الرعاية الصحية تعين تعظيم رضا املريض أوال وأخريا بغض النظر ما إذا كانت 

 مؤسسات الرعاية الصحية حتقق الربح أم اخلسارة يف تطبيقها ألنظمة وفعالية الرعاية.
الذي يرى أبن إدارة اجلودة الشاملة متثل الطريقة اإلدارية املشرتكة لكل من إدارة اجلودة والتعرف الثالث  -

 1والتحسينات املستمرة، املفهومان اللذان يعمالن بصورة متزامنة ابعتبارمها فلسفة إدارية وهنج إداري.

                                                             
 .301، ص 2010الطبعة الثانية ،  ، دار المسيرة للنشر والتوزيع، األردن،تطبيقات في إدارة الجودة الشاملةعبد الستار العلي،   1
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للخدمات الطبية تعين من وجهة  والتعريف الرابع حيث يرى سيد حممد جاد الرب أن اجلودة الشاملة  -
   1نظره هي أقصى عالج ممكن يف ضوء التقدم العلمي والطيب السائد.

التعريف اخلامس حيث يرى عدمان مريزق إدارة اجلودة الشاملة يف جمال اخلدمات الصحية أبهنا:    "  -
دمة املستفيد هي اهلدف خلق وتطوير قاعدة من القيم واملعتقدات اليت جتعل كل موظف يعلم أن اجلودة يف خ

األساسي للوحدة الصحية، وأن طريق العمل اجلماعي وفرق العمل هي األسلوب األمثل إلحداث التغيري املطلوب 
  2يف املستشفى".

لوظائف املتميزة اليت غالبا ما تعرف هبا اإلدارة اجليدة، ابوميكن تلخيص التعاريف السابقة الذكر أعاله، 
 وهي كاآليت:

   كافة العاملني يف نظام الرعاية الصحية واملدراء من حتليل وحتسني عمليات اخلدمة.متكني 
 اعتماد املقادير اليت ختص اخلدمة املقدمة لألفراد على كوهنا األسس اليت متثل جودة أدائهم. 
 يدية.تطوير النهج أو املدخل املتعدد الوظائف الذي جيتاز حدود خطوط التنظيمات اإلدارية واملهنية التقل  
  أتسيس الدافعية إىل التعاون يف بناء املدخل املعتمد على قاعدة بياانت معقولة يف عملية التحليل والتغيري

 يف نظام الرعاية الصحية.

إن تفهم تطبيق أساليب إدارة اجلودة الشاملة يف قطاع الرعاية الصحية قد أدى إىل تطوير املداخل 
املختلفة يف تفعيل ودفع تطبيقات إدارة اجلودة الشاملة ضمن الثقافة احمللية للمنظمة، ولذلك فان إدارة اجلودة 

الذي يقوي ويعزز الرضا لدى مجيع األطراف يف أنظمة الرعاية الصحية  اإلداريالشاملة تعرف على أهنا " املدخل 
وهم املرضى واألطباء وجهاز التمريض واملوردين وغريهم من املسامهون يف هذا النظام من خالل اجلهود املبذولة من  

ك متكني كافة العليا وكذل لإلدارةكافة عناصر قوة العمل لغرض حتقيق التحسينات املستمرة واملسامهة القوية 
كما يساهم مدخل العاملني وحتسني وسائل االتصاالت بينهم يف تقدمي خدمات الرعاية الصحية بصورة أفضل،  

إىل بناء اسرتاتيجيات الرتكيز على الزبون إدارة اجلودة الشاملة يف تبسيط اإلجراءات والعمليات واألنشطة ابإلضافة 
إلضافة إىل تنفيذ الربامج التدريبية الضرورية لكافة األفراد العاملني يف )املريض( وتطبيق برامج التخطيط الفعالة اب

 أنظمة الرعاية الصحية.

                                                             
 .178، ص2016أكتوبر الهندسية، مصر، ، مطبعة إدارة المستشفيات موضوعات إدارية متقدمةسيد محمد جاد الرب،   1
 . 63، ص 2012، دار الراية للنشر والتوزيع، عمان األردن، الطبعة األولى، مداخل في اإلدارة الصحيةعدمان مريزق،   2
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 أمهية إدارة اجلودة الشاملة يف املؤسسات الصحية. -2

 1:تظهر فيما يلي لتطبيق إدارة اجلودة الشاملة يف املؤسسات الصحية أمهية كبرية

املنظمات الصحية اليت تقدم اخلدمات أكثر من أي وقت مضى، فعلى تزايدت أعداد    منو جمال اخلدمة: -
سبيل املثال يتعلق نشاط نصف منظمات األعمال التجارية األمريكية ابخلدمات، إضافة إىل أن منو املنظمات 

 املتصلة ابخلدمات الصحية سريعا مازال مستمرا ابلتوسع.

على حصوهلا على القدر الكايف من املنافسة، لذلك إن بقاء املنظمات الصحية، يعتمد  ازدايد املنافسة: -
 فان توفر جودة عالية للخدمة الصحية يف هذه املنظمات يوفر هلا العديد من املزااي التنافسية.

أن تتم معاملة الزابئن بصورة جيدة فهم ال يرغبون ابلتعامل مع املنظمات اليت تركز  الفهم األكرب للزابئن: -
ي تقدمي خدمات ذات جودة وسعر معقول بدون توفر املعاملة اجليدة والفهم األكرب على اخلدمة فقط وال يكف

 للزابئن وسلوكياهتم.

أصبحت املنظمات الصحية حترص يف الوقت احلايل على  املدلول االقتصادي جلودة خدمة الزبون: -
ال تسعى فقط إىل ضرورة استمرار التعامل معها وتوسيع قاعدة زابئنهم، وهذا يعين أن املنظمات جيب أن 

 اجتذاب الزابئن احلاليني ومن هنا تظهر األمهية القصوى جلودة خدمة الزابئن من أجل ضمان ذلك.

 2فيما يلي:تكمن أمهية تطبيق إدارة اجلودة الشاملة يف منظمات الرعاية الصحية كما 

 .املنظمات راضية بدرجة أكرب عن جهود حتسني اجلودة فيها 

  ابملنظمة اليت يعملون هبا.حيسن ارتباط األطباء 

 .مينح املوظفني صالحيات أوسع لتحسني جهود اجلودة فيها 

 .التأثري الواضح يف زايدة رحبية املنظمة ويف إنتاجها 

  .التأثري الواضح يف االقتصاد يف التكلفة     

  

                                                             
 .194، ص مرجع سبق ذكرهمأمون سليمان الدرادكة،   1
 .304، ص 2004ة، الرياض، ، معهد اإلدارة العامإدارة الرعاية الصحيةطالل بن عايد األحمدي،   2
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 مبادئ إدارة اجلودة الشاملة يف املستشفيات. :الثايناملطلب 

ال يوجد اتفاق بني الباحثني حول عدد مبادئ إدارة اجلودة الشاملة اليت تشكل إطارا لتطبيق إدارة اجلودة  
 الشاملة يف أي منظمة، إال أن هناك شبه إمجاع بينهم حول جمموعة من املبادئ واملتمثلة يف اآليت: 

 الرتكيز على العميل:  -1

شاملة املرضى وذويهم واجلهات اليت تقدم الرعاية الصحية  تتضمن كلمة عمالء يف فلسفة إدارة اجلودة ال 
كاألطباء واملمرضات والفنيني واجلهات اليت تتوىل الدفع مقابل اخلدمة املقدمة، ويشمل املفهوم اجملتمع ككل، 
ه ووفقا هلذا املفهوم فإن هناك فائدة كبرية من التعرف على احتياجات العمالء من اخلارج والداخل، ويعد فهم هذ

االحتياجات أساسا لتحسني اخلدمة املقدمة، والبد من القيام وابستمرار جبمع املعلومات والبياانت اليت حتدد 
هذه االحتياجات لالحتفاظ بزابئنها ولضمان بقائها  إشباعتوقعات واحتياجات الزبون، حىت تتمكن املنظمة من 

 1لعميل وحلها.، كما يتضمن هذا املبدأ االستماع إىل مشكالت اواستمرارها

 الرتكيز على العميل كالرتكيز على النتائج:  -2

يف أسلوب إدارة اجلودة الشاملة مل يعد احلكم على جودة العمليات من خالل النتائج وحدها مقبوال، بل  
جيب أن متتد عمليات متابعة اجلودة والتحكم فيها حىت العمليات اإلدارية واإلنتاجية، وتصميمها لتعطي نتائج بال 

بة كرمز أو مؤشر لعدم اجلودة يف العمليات ذاهتا، النتائج املعيأخطاء، ففي إدارة اجلودة الشاملة يتم استخدام 
فاجلودة الشاملة ال تقتصر على إنتاج سلع خالية من العيوب، بل إهنا متتد ملعاجلة العيوب يف عمليات اإلنتاج 

 2نفسها.

  

                                                             
(، 40، مجلة اإلدارة العامة، المجلد )التحسين المستمر للجودة: المفهوم وكيفية التطبيق في المنظمات الصحيةحنان عبد الرحيم األحمدي،   1

 .416، ص 2000(، معهد اإلدارة العامة، الرياض، 03العدد )
 .238، ص 2016والتوزيع، الطبعة األولى، عمان، األردن،  ، دار الحامد للنشرإدارة المستشفياتمصطفى يوسف،   2
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 اختاذ القرارات بناء على احلقائق:  -3

واليت ميتد أتثريها إىل أبعد بكثري من املوقع تعد عملية اختاذ القرارات يف املنظمة من الوظائف املستمرة  
الذي يتم اختاذ القرار فيه، وهذا يتطلب مشاركة فعالة وواسعة من مجيع األطراف ذات العالقة، حيث إن ذلك  
كفيل بتوفري معلومات شاملة وكافية وحديثة تساعد يف اختاذ قرارات صائبة وسليمة، إن إشراك مجيع األعضاء يف 

ت يؤدي إىل إنتاجية كبرية، ومقاومة أقل للتغيري وشعور أكرب ابلرضا، والقرارات الفعالة ترتكز ليس فقط اختاذ القرارا
   1على مجع البياانت بل حتليلها، ووضع االستنتاجات يف خدمة متخذي القرارات.

 التحسني املستمر:  -4

يعد التحسني املستمر عنصرا مهما لتخفيض االحنرافات أبنواعها العامة واخلاصة، اليت حتدث يف  
العمليات اإلنتاجية مما يساعد يف احلفاظ على جودة األداء وزايدة اإلنتاجية، وتعد عملية التحسني املستمر 

سينها، والتقليل واحلد من احنرافاهتا مسؤولية كل فرد يف املنظمة، من خالل القيام بتحليل الطرق واإلجراءات لتح
  2.االحنرافاتالسلبية وتقدمي احللول اإلجيابية الكفيلة ابلتغلب على هذه 

 الوقاية من األخطاء قبل وقوعها:  -5

جيب أثناء الرقابة على العمليات احلرص على الوقاية من األخطاء قبل وقوعها، وذلك من خالل  
قياس، حبيث يتم قياس جودة اخلدمة الصحية املقدمة بدال من االقتصار على استخدام معايري حمددة مسبقا لل

 3استخدام املعايري بعد حدوث األخطاء، وذلك ملنع حدوث أي خطأ مطلقا.

 تعبئة وحتريك خربات املوارد البشرية: -6

شعار اجلودة مسؤولية إن املسؤولية اجلديدة اليت ألقتها إدارة اجلودة الشاملة على عاتق املوارد البشرية حتت  
اجلميع تتطلب من القيادة اإلدارية يف املنظمة تعبئة وحتريك خربات هذه املوارد، من خالل مشاركتهم يف أعمال 
املنظمة، السيما أهنم ميثلون ثروة هائلة من املعرفة والفرص لتحسني طريقة أداء العمل، وزايدة اإلنتاجية، وختفيض 

 4التكاليف.

                                                             
 . 29، ص2010، دار المسيرة للنشر والتوزيع،الطبعة الثالثة، عمان، األردن، الجودة الشاملة في التعليم، حسن البالوي  1
 .199، ص 2009ة األولى، عمان، األردن، ، مؤسسة الوراق للنشر والتوزيع، الطبعإدارة الجودة الشاملة في التعليم الجامعي، يوسف الطائي  2
 .239مصطفى يوسف، مرجع سبق ذكره، ص   3
 .239، ص المرجع نفسه  4



 الفصل الثاني  إدارة الجودة الشاملة في المؤسسات الصحية

91 
 

 ية: التغذية العكس -7

إن هذا املبدأ يسمح للمبادئ السابقة أن حتقق النتائج املطلوبة منها، حيث تلعب االتصاالت يف هذا  
املبدأ الدور الرئيسي ألي منتج أو خدمة، فالنجاح يف احلصول على التغذية العكسية واألمينة واليت تتحقق يف 

متهيد وزايدة فرص النجاح واإلبداع ، وهذا ال يتم إال من الوقت املالئم تعترب من العوامل األساسية اليت تسهم يف 
خالل التغذية العكسية، اليت تفيد املنظمة آبراء العمالء الداخليني واخلارجيني وأفراد اجملتمع يف تطبيق إدارة اجلودة 

 الشاملة.

ما هو معروف ومعتمد أما فيما يتعلق إبدارة اجلودة الشاملة يف املستشفيات فإهنا ال ختتلف يف اجلوهر عن   
يف املؤسسات الصناعية، فاختالف الكتاب والباحثني حول عدد هذه املبادئ إمنا هو ظاهري فقط، يرجع إىل 
دمج بعض املبادئ مع بعضها أو الرتكيز على بعض هذه املبادئ ابعتبارها مبادئ أساسية جتب بعضا من املبادئ 

 األخرى.

 يف نظام إدارة اجلودة الشاملة يف املستشفيات يف اآليت:  فيمكن تلخيصها أهم املبادئ األساسية 

 الرتكيز على املريض وحتسني اخلدمة الصحية؛ -
 مشاركة العاملني يف تطوير خطط العمل؛ -
 تكوين فرق العمل الفعالة؛ -
 الرتكيز على العمليات؛ -
 التحسني املستمر للجودة؛ -
 اخلدمات الصحية.االعتماد على احلقائق واملعلومات عند تقييم مستوى جودة  -

 وميكن إضافة مبدأين:

 دعم اإلدارة العليا؛ -
  1حتفيز القوى العاملة. -

                                                             
 .240، صالمرجع السابقمصطفى يوسف،   1
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 اخلطوات اليت جيب إتباعها إلدخال نظم اجلودة للمستشفيات. :الثالثملطلب ا

إن إدخال اجلودة أبي مستشفى هو عملية متسلسلة تعتمد عناصرها على بعضها البعض فال ميكن  
  1دون حتقيق العنصر الذي يسبقه، وتتمثل خطوات إدخال اجلودة يف اآليت: االنتقال أو القفز لعنصر

 واليت تشمل على:: تكوين هياكل اجلودة    

نظم وبرامج اجلودة وذلك  مهمته إدخال أالستشفائيحيث يعترب السلطة العليا ابملركز : جملس اجلودة -
بوضع السياسات العامة وإجازة اخلطط السنوية واإلشراف على تطبيق الربامج وإزالة كل الصعوابت واملعوقات 
اليت تعرتض سري أنشطة اجلودة ابملستشفى، وهو يقابله حاليا جملس اإلدارة، يتم تكوين جملس اجلودة ابملركز 

مدير  املدير العام رئيسا. أعضاؤه من:لمركز أالستشفائي اجلامعي ويتكون أالستشفائي بقرار من املدير العام ل
 رؤساء األقسام اإلدارية أعضاء أي املديرين. رؤساء األقسام الطبية أعضاء. األمني العام عضوا. اجلودة مقررا.

على  كل االختصاصيني احلاصلني على درجة األستاذية أعضاء، وجندهم  رؤساء اللجان املساعدة أعضاء.
 مستوى املصاحل الطبية واجلراحية والتقنية، كرؤساء وحدات.

ميثل مكتب اجلودة األداة الفعلية لتنفيذ سياسات وخطط جملس اجلودة ويناط  مكتب اجلودة ابملستشفى: -
 به تطبيق نظم وبرامج اجلودة.

 تقدم خطة سنوية عن برامج اجلودة املراد تطبيقها ابملستشفى. :ن املساعدةاللجا -

 خطة تفصيلية للعمل. وضع -

 وضع النظم واإلجراءات والتجهيزات الالزمة للتطبيق. -
 التوعية ونشر املفهوم ورفع وعي العاملني أبمهية تطبيق اجلودة. -
 توفري كافة الواثئق يف أماكن التطبيق وشرحها للعاملني. -
 االحتفال ببدء التطبيق. -
 التطبيق الكلي واجلزئي. -
 عمل تدقيق ومراجعة داخلية. -
 عمل متابعة دورية للتحسني املستمر بعد دراسة نتائج التدقيق واملراجعة. -

                                                             
 .219، مرجع سبق ذكره، ص اإلدارة الصحية وفق نظام الجودة الشاملةنور الدين حاروش،   1
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طلب االعتماد واإلشهار اخلارجي، ففي الوالايت املتحدة األمريكية مثال املعايري املتضمنة يف أدلة  -
 االعتماد هي:

 .جزء يتعلق ابملريض من حيث احلقوق والرعاية والتثقيف ورأيه 
 ى األداء والبيئة والرعاية واملوارد البشرية وإدارة املعلومات واملراقبة واملتابعة جزء يتعلق بوظائف املستشف

 وضبط عدوى املستشفيات.
 .جزء يتعلق ابألداء لكل من اإلدارة والطاقم الطيب وشبه الطيب 

وهي على نفس الشكل تقريبا يف كل الدول اليت تطبق هذا املدخل على غرار إجنلرتا وإسبانيا وفرنسا  
  ميكن طلب االعتماد حني توفر هذه الشروط والتقيد هبا.دا، وابلتايل وكن

 .وفوائد تطبيقها عوامل جناح إدارة اجلودة الشاملة يف املؤسسات الصحية: الرابعاملطلب 

هناك العديد من العوامل تساهم يف جناح تطبيق إدارة اجلودة الشاملة يف املؤسسات الصحية ميكن إمجاهلا  
  1فيما يلي:

 جيب أن تقتنع اإلدارة العليا يف املنظمات الصحية أبمهية مزااي تطبيق نظام اجلودة الشاملة. -
 جيب أن تقنع اإلدارة العليا مجيع العاملني يف املنظمة بفوائد ومزااي هذا النظام خاصة ابلنسبة هلم. -
تطبيق هذا النظام، وكلما جيب أن تتوقع اإلدارة يف املنظمة بعض القيود واملعوقات ومقاومة بعض األفراد ل -

 تفهم اجلميع أمهية النظام كلما اخنفضت حدة وحجم املقاومة.
ترتفع تكاليف تطبيق النظام يف أول األمر مث أتخذ يف االخنفاض التدرجيي حىت تستقر عند حجم معني،  -

 وعندها يبدأ النظام يف الكشف عما به من مزااي وفوائد.
غيري يف السياسات واملفاهيم واالسرتاتيجيات واهلياكل التنظيمية يف يتطلب النظام يف كثري من جوانبه ت -

 املنظمات الصحية.
إن نظام اجلودة الشاملة ليس نظاما بديال للنظم السائدة، ولكنه أداة رئيسية وأساسية للبحث عن األداء  -

 إىل أقصى حد.العايل املتميز منذ بداية التشغيل إىل حيث هنايته ومنع وجود أخطاء أو احلد منها 

  

                                                             
 .183سيد محمد جاد الرب، مرجع سبق ذكره، ص  1
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 لنجاح تطبيق النظام حتتاج املنظمة إىل نظم فعالة ومساندة أمهها: -
  الرتويج هلذا النظام وتسويقه لدى العاملني يف جمال اخلدمات الصحية داخل املنظمة أو املتعاملني معها

 )مرضى، مجهور خارجي، موردون(.
 تنظيمي وحيقق ويعمق مفهوم أن اجلودة العالية الوالء ال  نظام فعال للعالقات اإلنسانية يهدف إىل تعميق

 هي مسؤولية كل فرد من الوحدة الصحية.
  فهم واضح ألساليب وطرق الرقابة اإلحصائية ونظام فعال لتشغيل البياانت ونظام كفء للمعلومات

 يدعم نظام اجلودة وعملية اختاذ القرارات.
 دارات والوحدات الفرعية. نظم فعالة لالتصاالت والتنسيق والتكامل بني خمتلف اإل 
 .نظام واضح حمدد ومعلن للثواب والعقاب فيما يتعلق بتطبيق هذا النظام 
ميكن للوحدة أو املنظمة الطبية البدء يف تطبيق نظام اجلودة الشاملة يف أحد أنشطتها الفرعية مث تتدرج  -

 بعد ذلك منها إىل ابقي األنشطة.
م بسرعة يف املنظمات الصحية اخلاصة حيث اإلمكانيات العالية تظهر املالمح اجليدة لتطبيق هذا النظا -

 والعناصر البشرية الفعالة واملناخ املالئم وحرية اختاذ القرار.
حيتاج النظام قبل تطبيقه إىل دورات تدريبية مكثفة، وأيضا إىل االستفادة من جتارب املنظمات اليت  -

قدمي اخلدمات مثل شركات الطريان وأيضا املنظمات املتقدمة جنحت يف هذا اجملال خاصة املنظمات املماثلة يف ت
 يف الدول األوروبية والوالايت املتحدة األمريكية والياابن. 

هناك فوائد ملموسة وغري ملموسة لكل من مقدمي الرعاية الصحية واملستفيدين على حد سواء ومن هذه كما أن 
 1الفوائد:
 حتسني معنوايت العاملني:  -1

أساسي يف إدارة اجلودة الشاملة يتمثل يف مشاركة العامل يف صنع القرار املتعلق هناك جانب 
ابلعمل، حيث يتم تشجيع العاملني على املشاركة يف اختاذ القرارات، واقرتاح احللول املناسبة للمشكالت، 

فة إىل أن إدارة مما يساعد على إطالق الطاقة الفنية الكامنة لديهم، وابلتايل حتسني مركز املنشأة، ابإلضا
 اجلودة توفر للعاملني فرصا فعلية إلجراء التحسينات على خمتلف جماالت أعماهلم.

                                                             
فعالية تطبيق نظام فرق العمل في ظل نظام إدارة الجودة الشاملة بمستشفيات وزارة الصحة برأس الخيمة بدولة نجاة عيسى سالم الكيت،   1

منشورة، كلية التجارة، جامعة عين شمس،  ، رسالة مقدمة للحصول على درجة دكتوراه الفلسفة في إدارة األعمال غيراإلمارات العربية المتحدة

 .145 -144ص  -، ص2005مصر، 
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إن تشجيع العاملني على املشاركة الفعالة يف حتديد املشكالت والتغلب عليها يؤدي إىل زايدة  
ون بروح الفريق رضاهم ويرفع معنوايهتم، كما أنه عندما يصبح العاملون شركاء يف إدارة اجلودة ويعمل

 الواحد فإن اإلنتاجية تزيد بصورة أكرب.

 حتسني مستوى اإلنتاجية:  -2
إن اهلدف من إدارة اجلودة هو حتسني جودة الرعاية الصحية واخلدمات األخرى اليت يوفرها 

ليل املستشفى، وأيضا االستخدام األمثل للموارد املالية واالستفادة من النظم احلديثة يف اجملال الطيب، وتق
نفقات الرعاية الصحية وتشجيع اإلدارة على تقومي جودة اإلنتاجية وكميتها حىت تصل إىل املستوى الذي 
يتوافق وأهداف املستشفى ومعايريه عن طريق التقومي واملتابعة املوضوعية املنهجية للجودة، ومدى مالئمة 

سني مستوى الرعاية وحل ما يتم الرعاية املقدمة والبحث الدائم عن الفرص اليت ميكن من خالهلا حت
اكتشافه من مشكالت، لذا فإن هذا النظام يسعى إلجياد واستخدام آليات فعالة ملراجعة وتقومي نظام 
الرعاية الصحية ونتائجه واجلوانب والعمليات اليت تؤثر عليها، واقرتاح اإلجراءات التصحيحية املناسبة اليت 

يه من نتائج هنائية، ولن يتم إجناز ذلك كله إال بتنسيق جهود ينبغي اختاذها بشأن ما يتم التوصل إل
 اإلدارة واهليئة الطبية وهيئة التمريض واألجهزة املساعدة وأقسام املستشفى كافة والعمل بروح الفريق.

كما يركز نظام إدارة اجلودة على توفري جمموعة من املبادئ التوجيهية والقواعد اإلرشادية املتعلقة  
ودة وإدارة املخاطر، وتقوم اإلدارة بصورة موضوعية بتقومي جودة ومدى مناسبة خدمات بضمان اجل

الرعاية الصحية املقدمة للمرضى لضمان احلفاظ على مستوى عال من جودة اخلدمات على مستوى 
يع مجيع إدارات وأقسام املستشفى، وتعمل إدارة اجلودة على زايدة اإلنتاجية والثقة وااللتزام من قبل مج

املستوايت يف املستشفى، أيضا أن املنظمة اليت تطبق نظام اجلودة الشاملة تسعى إىل تقليل األخطاء 
واخنفاض تكرار العمل وتقليل الوقت واجلهد الضائع وتقليص تكلفة املخزون، ويف النهاية حصوهلا على 

 مستوايت إنتاجية أحسن من الناحية اإلدارية واملالية واإلكلينيكية.
 املتزايد للعميل اخلارجي والداخلي: الرضا -3

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

ا كل فرد لكسب رضا العمالء، وميكن ترمجة تضافر جهود العاملني وإخالصهم يف العمل إىل املتماسكة اليت يبذهل
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زايدة الثقة من قبل العمالء عندما يرون حتقيق رغباهتم فيما يتعلق جبودة اخلدمات، إن العمالء الذين جيدون 
ة املنظمة إداراي وإكلينيكيا اخلدمة واملنتجات مبستوى جودة عالية سوف يكررون زايراهتم وكذلك حيسنون من مسع

يف البيئة احمليطة هبم مما يسهم يف زايدة فعالية تسويق خدمات املنظمات وأيضا سيتغاضون عن األخطاء اليت 
يتعرض هلا كل إنسان واليت يتوقع حدوثها يف أغلب اجملاالت، إن نظام إدارة اجلودة يسعى دائما إىل طمأنة اجملتمع 

على أن الرعاية املقدمة هي أفضل ما ميكن تقدميه يف ظل املوارد املتاحة للمستشفى،  الذي خيدمه هذا املستشفى
وذلك من خالل إجياد برانمج منسق يغطي كافة إدارات وأقسام ونظم املستشفى ويعمل على استمرار حتسني 

تشري على ما ووجود رعاية صحية جيدة، هذه الربامج ستساعد يف حتسني مسعة ومكانة املنظمة، فالسمعة هنا 
 ينقله اآلخرون عن املنظمة، أما مكانة املنظمة فتنعكس يف كيفية رؤية العميل هلا.

ميكن إمجال أهم املعوقات اليت حتول دون التطبيق الناجح إلدارة اجلودة الشاملة يف املؤسسات كما 
  1الصحية فيما يلي:

وكيفية ارتباطها بفعالية املستشفى وكفاءته، وأن حمدودية فهم املديرين فيما يتعلق إبدارة اجلودة الشاملة  -
يف الفهم سيؤدي إىل زايدة شكوكهم حول املزااي والفوائد اليت ميكن إحرازها عند تطبيق أسلوب إدارة  هذا النقص

 اجلودة الشاملة، مما ينتج عنه افتقارهم إىل الدعم واملشاركة الشخصية.
الشاملة جيعل منه برانمج خاص كأي برانمج ميكن أن يكون له بداية  كذلك فإن الفهم القاصر لنظام إدارة اجلودة

وهناية لكن يف الواقع فإن إدارة اجلودة الشاملة نظام وعملية متواصلة ال هناية له جيعل من املستشفى أحسن 
 وأقوى.

إن عدم وضع سياسة سليمة لربامج التدريب تقوم على أسس دراسة االحتياجات التدريبية الفعلية  -
يؤدي إىل إخفاق عملية تطبيق إدارة اجلودة الشاملة ملا للتدريب من فوائد عديدة تسهم يف رفع مستوى األداء س

 وصقل املعرفة واخلربة لدى العاملني.
ومن املالحظ أيضا أنه تتم ممارسة التدريب يف إدارة اجلودة الشاملة على مستوى املنشأة قبل ظهور الرغبة أو 

وجود نظام إدارة اجلودة لشاملة، لذا فإنه يبدو لدى املوظفني عدم القدرة على تطبيق معرفتهم ابحلاجة إىل الشعور 
 على الربامج الضرورية، وكذلك ينسون التفاصيل يف الوقت الذي يواجهون فيه احلاجة احلقيقية ملمارسة التدريب.

                                                             
، 1997، مكتبة الملك فهد الوطنية، الرياض، السعودية، إدارة الجودة الشاملة تطبيقات على القطاع الصحيخالد بن سعد عبد العزيز بن سعد،   1

 .123-122ص  -ص
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ري للمراقبة إحصائيا فقط وكذلك يف تفسري مفهوم نظام إدارة اجلودة الشاملة وعده نظام إدااخلطأ الشائع  -
 تطبيق نظام إدارة اجلودة الشاملة بصورة ضيقة وحمدودة.

يف بعض املستشفيات يرجع تطبيق إدارة اجلودة الشاملة إىل وجود مدير قوي لديه محاس وشجاعة ومعرفة  -
ومعنواي، ومبجرد انتقال أو بكيفية تطبيقها حبيث يوفر اجلو املناسب واملناخ الداعم ويدعم تطبيق األسلوب ماداي 

تغيري إدارة املستشفى فإن ذلك يؤدي إىل توقف عملية تطبيق إدارة اجلودة الشاملة مما يعيد املستشفى إىل وضعها 
 السابق.

ميكن تشجيع العاملني يف بعض األقسام اليت تكون أهدافها حمددة ونتائجها قابلة للقياس وذلك لدعم  -
 ملة ولكن يف األقسام اليت يصعب قياس نتائج أعماهلا ال ميكن حتقيق هذا التشجيع.جناح نظام إدارة اجلودة الشا

يساعد املرغوبة من وجهة نظر اقتصادية، حيث أن تطبيقه يعد نظام إدارة اجلودة الشاملة من األساليب  -
إذ أن الفشل يف على تقليل التكاليف، ويالحظ أنه ليس من السهل حتويل هذا املفهوم إىل برامج قابلة للتطبيق، 

 تقبل العاملني ملبادئ أسلوب إدارة اجلودة الشاملة سيؤدي إىل فشل النظام.
عدم توظيف اخلربات واملهارات املتوافرة يف املستشفى كجزء هام وأساسي لعملية حتسني اجلودة املستمرة،  -

تشفى وانعدام توفر معايري حلاالت لعدم توثيقها لالستخدام يف املستقبل ينتج عنه تكرار يف أخطاء العاملني يف املس
النجاح يف األقسام الطبية وغري الطبية، كما أنه مل يكن هناك تدريب كاف على استخدام أدوات اجلودة، وأن 

 التدريب والتعليم الطيب املستمر غري كاف لقياس ومعايرة األنشطة البسيطة واإلجراءات التنظيمية.
جلودة الشاملة يف املستشفى الرتكيز على أتسيس األنشطة وحتديد تتطلب مرحلة التطبيق األوىل إلدارة ا -

السياسات واإلجراءات لألقسام الطبية وغري الطبية بدال من حتسني تلك األنشطة والسياسات املتوفرة، حيث أن 
حتسني األنشطة أحسن من أتسيسها، وأنه من الصعب وضع حوافز حتويل النتائج إىل كميات وقياسها عند 

   ني خالل هذه النشاطات املبكرة.للعامل
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  املبحث الرابع: تكاليف اجلودة يف املؤسسات الصحية
 .وهيئات منح شهادات اجلودة للمنشآت الصحية                

تواجه املؤسسات الصحية يف غالبية البلدان مشاكل عديدة ومعقدة وأحد أهم هذه املشااكل هاي التكلفاة  
يف زايدة هذه الكلفة بشاكل أعلاى بكثاري مان التزاياد يف كلفاة اخلادمات والسالع املتصاعدة هلذه اخلدمات والتسارع 

قارناااة ماااع اخلااادمات الصاااحية األخااارى األخااارى، وملاااا كانااات اخلااادمات االستشااافائية هاااي العنصااار األكثااار كلفاااة ابمل
وأكثرهااا تصاااعدا فاااال بااد مااان وضااع املؤسسااات االستشااافائية وخاادماهتا موضاااع اهتمااام وتركيااز إذا ماااا أريااد ضااابط 
مشااكلة التصاااعد املسااتمر يف كلفااة جااودة اخلاادمات الصااحية، وحلقيقااة حمدوديااة املااوارد املتاحااة للقطاااع الصااحي يف 

  املشكلة أمهية خاصة. الدول النامية البد من إيالء هذه

 املطلب األول: تصنيف تكاليف اجلودة يف املؤسسات الصحية.

 تصنف تكاليف اجلودة يف املؤسسات الصحية إىل ثالثة أصناف رئيسية هي: 

وهاي اخلطاوات املتبعااة للحاد ماان الوقاوع يف األخطاء،وعااادة تكااليف الوقايااة مان عيااو  جاودة العااالج:  -1
للمؤسسة الصحية، ويتعلق األمر خاصة بتكاليف كل نشاط أو تادخل يهادف إىل حتساني تبدأ يف مراحل حتضريية 

جودة العالج )تكوين الكوادر الصحية، نشاط فرق اجلودة، طريقة العالج، نشر توصيات املمارساة العيادياة، شاراء 
 1العتاد والتجهيزات املخصصة للوقاية من عيوب جودة العالج(.

الوقااات والتكاااليف الااايت تتحملهاااا الوحااادة يف عمليااة حتدياااد مااادى املطابقاااة أو وتشااامل تكاااليف التقاااو :  -2
 3وتتضمن ما يلي: 2املوافقة بني أداء العاملني واملستوى املعياري املتفق عليه للخدمة الصحية،

 .صيانة وفحص األجهزة واملعدات املستخدمة 
 .التدقيق وفحص املواد قبل شرائها 
 .توثيق اإلجراءات 
 األنشطة املختلفة. رقابة وتقومي 
 .التفتيش اليومي الظاهر بواسطة ممرضة اجلناح مثال 

                                                             
1 Agence Nationale D’accréditation et D’évaluation en Santé, les coûts de qualité et de la non-qualité des Soins 
dans les établissements de la Santé : états des lieux et Propositions, juillet 2004. 
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-publics/044000463/index.shtml  

 .223ص هيو كوش، مرجع سبق ذكره،   2
، المؤتمر العلمي الثاني لكلية االقتصاد والعلوم اإلدارية، جامعة الجودة الشاملة وطرق إبداعها بالقطاع الصحي الفلسطينيوفيق حلمي األغا،   3

 . 3، ص2006نيسان،  27-26العلوم التطبيقية الخاصة، األردن، 
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 .التدقيق واالعتماد والرتخيص 
  1وتشمل نوعني من التكاليف:تكلفة الفشل واألعمال اخلاطئة واملعيبة:  -3
وتشامل تكلفاة تصاحيح األعماال اخلاطئاة قبال وصاوهلا إىل املاريض أثنااء عملياات تكلفة اخلطأ الاداخلي:  -

 تقدمي اخلدمة، ومتثل التكلفة اليت ميكن جتنبها مثل: 
 .الضياع بكل أنواعه: مثل طلب اختبارات أو حتاليل أو أشعة غري ضرورية حلالة املريض 
 .فحص االختبارات اخلاطئة 
 إعادة أتدية النشاطات غري الضرورية. 
 .الوقت الضائع بكافة أنواعه 
 .إعادة الفحص والتصحيح 

حتاادد بعاد تقاادمي اخلادمات اخلاطئااة إىل املرضاى، وهااي تكتشاف بواسااطة املرضااى، تكلفاة اخلطااأ اخلاارجي:  -
 املستقبل، وتتضمن:وتشمل تكلفة تصحيح األخطاء أو ختفيض الشعور السليب ملنع اخنفاض املانع يف 

 ى.تكلفة االستجابة لشكوى املرض 
 .تكلفة فقدان املريض 
  التكلفة املرتتبة على خماطر سوء التصرف كاإجراء عملياة جراحياة خاطئاة للماريض وتعويضاه بعاد ذلاك

 للنزيف أو الغيبوبة.

ويشااجع ماادخل إدارة اجلااودة الشاااملة املؤسسااات الصااحية علااى زايدة اإلنفاااق علااى تكلفااة منااع األخطاااء 
األخطااء، وتكلفاة األعماال اخلاطئاة، وابلتاايل ميكان ختفايض التكلفاة ألن األنشطة املانعة ختفض من تكلفة كشاف 

 اإلمجالية للجودة، ويساهم يف ذلك التحسني املستمر لعمليات تقدمي اخلدمة كذلك توسيع جمهودات التخطيط.

  

                                                             
، رسالة مقدمة لكلية التجارة جودة الكلية على مستشفيات مشروع ضمان الجودةإطار مقترح لتطبيق إدارة الماجدة محمد عبد الحميد جبريل،   1

 .157، ص2000جامعة عين شمس للحصول على درجة دكتوراه الفلسفة في إدارة األعمال، القاهرة، 
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اإلخفااق انطالقا مما سبق متثل تكلفة الوقاية والتقومي تكلفاة االساتثمار يف اجلاودة، بينماا تكلفاة الفشال أو 
  1تشكل تكلفة الال جودة واليت تعترب عامل خطري يصيب ثالثة مستوايت هي:

فاملؤسساة الصاحية ال جياب أن تكاون مكاان خطاري نتيجاة جلاودة منااطق الالجاودة يف  خطر أمن املريض: -
  سلسلة اإلنتاج. 

 ويتمثل يف مستويني: خطر على املؤسسة الصحية: -
  :سااارة جيعاااال السااالطات الوصااااية تقاااوم ابالختيااااار بااااني حياااث أن ختفاااايض عاااادد األخطااار اقتصااااادي

املؤسسات الصحية، وميكن ملواصفات اجلودة أن تؤخذ بعني االعتبار للحصول على ترخيص لتحديد 
 األسرة.   

 :يكااون هاادفها الااربح مااع احاارتام طلبااات املرضااى،  حيااث خطاار راااري ابلنساابة للمؤسسااة اخلاصااة
 وميكن ألي تغري يف الطلب أن ينتج عنه عدم ثقة املرضى يف املؤسسة الصحية وتشوه مسعتها.

 :ابلنسبة ملاريض مل يتلقاى العاالج بشاكل جياد، يناتج عان ذلاك توقعاات متعاددة عان  خطر اجتماعي
ف أخارى متمثلاة يف أن أفاراد أسارة املاريض العمل، وميكن أن نضايف إىل التوقفاات عان العمال، تكاالي

سوف خيصصون وقتا وموارد لرعايته، وابلتايل فان هاؤالء األفاراد قاد يفقادون دخاوال كاان مان املمكان 
احلصول عليها، إىل جانب ذلك قد يعاين أصحاب العمل الذين تعاين عمالتهم من سوء الصحة من 

 اخنفاض اإلنتاجية.

  2والتقومي يف جمال الصحة عيوب جودة العالج أو الال جودة فيما يلي:ماد وتضيف الوكالة الوطنية لالعت

  سوء استعمال املوارد )نقص العالج(: واملرتبط بعدم توزيع العالج، والذي كان مان املمكان أن ياؤدي
إىل نتيجة اجيابية للمريض، ويتعلق األمر مثال بعدم عالج املرضى الاذين لاديهم اآلالم، أتخار انطاالق 

 العالج قبل الوالدة خالل احلمل. 
  اإلجيابياة املمكناة، ويتعلاق  آاثرهالسالبية  آاثرهياع عاالج تفاوق اإلفراط يف استعمال املوارد: واملرتبط بتوز

  اإلصابة ابلتهاب فريوسي أو استشفاء غري مناسب.األمر مثال بتوصيف مضاد حيوي عند 

                                                             
1  Suzanne.Charvet-Protat, Agnés Jarlier, Nathalie Préaubert, Le coût de la qualité et de la non-qualité 
à l’hôpital, http://www.anaes.fr/anaes/publications.MSF/NPDFFILE/RA-LTLF-3YBL5S/File/cout.PFD   
2 Agence Nationale D’accréditation et D’évaluation en Santé, les coûts de qualité et de la non qualité 
des Soins dans les établissements de la Santé : états des lieux et Propositions, juillet 2004. 
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-publics/044000463/index.shtml 
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وينتج عن استعمال غري مالئم )االستعمال املفرط أو سوء استعمال املوارد( حادث غري مرغوب قابل 
الغاري املرغاوب مان طارف  العياادي شابهرغوب ابحلاادث العياادي أو للتجنب، ويعرف احلادث الغري امل

 املريض، ومرتبط ابلعالج )التشخيص، املعاجلة واملراقبة(.

 املطلب الثاين: أسبا  تضخم تكلفة اخلدمة الصحية.

 1إىل األسباب الرئيسية األربعة التالية: ميكن إرجاع تصاعد تكلفة اخلدمة الصحية

 التغري الكبري يف طبيعة خمرجات املستشفيات:  -1
 كثافة اخلدمة.  -
 مدى اخلدمة. -
 الدرجة العالية من تقدم وتعقيد اخلدمات االستشفائية. -
 النوعية العالية للخدمة:  -

 .توظيف عناصر بشرية أكثر وأفضل تدريبا ومهارة 
 .توظيف كم كبري من املدخالت املادية 

 اخلدمات االستشفائية.زايدة نصيب الفرد يف استعمالية  -2
 التضخم االقتصادي العام والذي يؤثر على كافة السلع واخلدمات. -3
 النمو السكاين وتزايد معدل توقع اخلدمات. -4

 املطلب الثالث: طرق تقليل تكاليف املؤسسات الصحية.

  2ولتقليل تكاليف اجلودة يف املؤسسات الصحية ميكن إتباع اخلطوات التالية:

لقاد أثبتات الدراساات أن وجاود ملاف طايب كامال للماريض يسااعد يف التعارف تقليل فرتة إقاماة املاريض:  -1
علااااى السااااجل التااااارخيي واملرضااااي للمااااريض، وابلتااااايل يااااتم الرتكيااااز علااااى عااااالج احلالااااة دون احلاجااااة إىل إجااااراء 

 %15يااارتاوح باااني  عناااه ختفااايضالفحوصاااات العاماااة، والااايت الباااد أن يتضااامنها امللاااف الطااايب، وهاااذا كلاااه يناااتج 
 من فرتة إقامة املريض. %20و

                                                             
 . 337فريد توفيق نصيرات، مرجع سبق ذكره، ص   1
مر السنوي الخامس المنعقد في القاهرة ديسمبر تطوير إدارة المستشفيات في الوطن العربي: أوراق عمل المؤتمحمد بن إبراهيم التويجي،   2

 .171-170ص ص ،2007، المنظمة العربية للتنمية اإلدارية، القاهرة، تحت شعار بلوغ التميز في إدارة المستشفيات 2006
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إن أكثار العناصار املاؤثرة يف رفاع تكلفاة املؤسساات الصاحية هاي املساتلزمات  خفاض املساتلزمات الطبياة: -2
واليت غالبا ما يتم تقدميها جزافيا، وال يتم قيدها عند صرفها للمريض وابلتايل فإن تكلفة املساتلزمات ياتم  الطبية،

 تكنولوجيااالربح، وهي ما ياؤثر مباشارة يف رفاع التكلفاة، وقاد أثبتات الدراساات أن اساتخدام  تغطيتها من هامش
 .%40و  %25املعلومات واليت تقوم بتسجيل كافة املواد املنصرفة، يؤدي إىل ختفيض التكلفة مبا يرتاوح بني 

إن إحكام الرقابة على صرف األدوية وكمياهتا يعتمد على حتديد ما يصرف فعليا  ختفيض تكلفة األدوية: -3
للمريض، وما هو مسجل مبلفه الطيب، وما هو حمدد يف املواصفات القياسية لكل حالة، وبوجود نظام معلومات 

زون ماان ملعرفااة معاادل اسااتخدام كاال صاانف ماان الاادواء وفاارتة توريااده ماان املااوردين ميكاان التقلياال ماان حجاام املخاا
الاادواء، واسااتخدامه عنااد الطلااب دون االحتفااااظ بااه وقااد يتعاارض جاازء مااان املخاازون للتلااف نتيجااة انتهاااء فااارتة 

 صالحية الدواء.
إن القااوانني الصااحية يف كافااة الاادول حتاادد فاارتة زمنيااة لالحتفاااظ أبفااالم األشااعة،  ختفاايض تكلفااة األشااعة: -4

، وال نغفل مرات تكارار األشاعة لعادم وضاوحها أو لوجاود ابإلضافة إىل األمحاض املطلوبة وكذلك مغلفة األشعة
اهتزاز يف الصورة، كل هذه التكاليف ميكن اختصارها إذا مت الربط بني أجهزة األشعة وأجهازة احلاساب، وابلتاايل 
تقليل تكلفة كل من األمحاض واألفاالم واملغلفاات، ابإلضاافة إىل أمااكن التخازين الايت ميكان إعاادة اساتغالهلا يف 

 راض أخرى قد تذر إيرادات أخرى للمؤسسة.أغ
لكل من أجهازة املستشافى وإدارهتاا نقطاة تعاادل مالياة هاي الفارق االستغالل األمثل ألجهزة املستشفى:  -5

امتالك األجهزة ومعدل عملها والعائد الذي حتققه، لذلك جلاأت املستشافيات ابخلاارج إىل اجتاهاات بني تكلفة 
 جديدة وهي: 

أو فتح عيادات ليس عليها إقبال ابملنطقة اليت تعمل هباا املستشافى أو ال تتناساب ماع عدم امتالك أجهزة  -
 ختصص املستشفى.

إمكانية االعتماد على فرتة اخلادمات بتاأجري وقات تشاغيلها ملستشافيات أو مراكاز أخارى متخصصاة قريباة  -
 منها.

أتخاذ العناياة الالزماة حياث أثبتات  يعترب هذا البند من البنود الايت الالصيانة الوقائية ملعدات املستشفى:  -6
الدراسااات أن اسااتخدام نظاام صاايانة تضاامن زايدة فاارتة عماال األجهاازة ابلكفاااءة املطلوبااة، وحتقااق وفاارة يف عائااد 

 من مثن األجهزة وذلك خبالف التأثري املايل لتوقف األجهزة. %30و  %15تشغيل األجهزة يرتاوح بني 
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العلمياة أي حتليال األعماال الايت تزاوهلاا املؤسساة ومقارناة نتائجهاا هباا التحاليال يقصاد التحاليل املختلفاة:  -7
مع املعايري العاملية، مثال ذلك الفرتة اليت يقضايها املاريض بعاد إجاراء معاني ابملستشافى، أو كمياة ونوعياة األدوياة 

 اليت مت صرفها للمريض وأتثريها على احلالة املرضية للمريض.

إىل مؤشارات تعاارب عاان مسااتوى األداء ولفات االنتباااه إىل اجلوانااب الساالبية، اج إن اإلدارة العلياا ألي مؤسسااة حتتاا
ومن هنا ميكن لإلدارة وضع الربامج اإلدارية اليت من شأهنا تقليص السالبيات بال وحتويلهاا إىل إجيابياات وهاو ماا 

   يعرف ابلتحسني املستمر للمؤسسة. 

 جلودة للمنشآت الصحية. : برامج االعتماد وهيئات منح شهادات االرابعاملطلب 

االعتماد بشكل عام هو عملية تقوم من خالهلا املنشأة مبطابقة الشروط واملواصفات املوضوعة من قبل  
مؤسسات اعتمادية خارجية، وكلمة منشأة ترجع للمستشفى أو العيادة، واملؤسسة االعتمادية ترجع ملنظمات 

لالعتماد أو االعتماد الكندي أو أي منظمة أخرى معرتف هبا مثل اللجنة املشرتكة الدولية أو جدول ترينت 
 يف جمال االعتماد من قبل اجلمعية الدولية للجودة يف الرعاية الصحية.

االعتماد عملية رمسية للتأكد من تقدمي رعاية طبية أمنة وذات جودة عالية ومبنية على قواعد وإجراءات  
مات الرعاية الطبية والصحية، وهي أيضا تعريف للعامة مبدى قام بوضعها وتطويرها خرباء حمرتفون يف خد

مصداقية املنظمة الطبية وتوافقها مع معايري الرعاية الصحية الوطنية، واهلدف العام هو حتسني اجلودة املستدام 
رضى ملرفق الرعاية الصحية، ويعكس احلصول على االعتماد التزام املنشأة الصحية ابلتميز يف رعاية وسالمة امل

وميثل اعرتافا أبن اخلدمات اليت تقدمها تصل ابلتميز يف الرعاية وسالمة املرضى وميثل اعرتافا أبن اخلدمات اليت 
 تقدمها تصل إىل مستوى املمارسات الصحية العاملية الرائدة واملأمونة.

الرعاية  يساعد االعتماد يف إظهار التزام املؤسسة الصحية بشكل عام ابجلودة ويظهر منح شهادات 
السريرية التفوق يف جماالت حمددة عن طريق تبين نتائج أفضل من خالل تكامل وتنسيق الرعاية وذلك من 
خالل عدة برامج يركز كل برانمج على جمموعة حمددة من املرضى أو مرفق حمدد ويقدم منوذج لتحقيق 
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يئات وجمالس االعتماد الدولية جلودة واستدامة األهداف فيما يتصل ابجلودة وااللتزام، وهناك العديد من اهل
 1الرعاية الصحية نذكر منها:

 اللجنة املشرتكة الدولية )الوالايت املتحدة األمريكية(. -
 وحدة جودة االعتماد الربيطاين. -
 اجمللس االيرلندي العتماد اخلدمات الطبية. -
 اجمللس االسرتايل ملعايري الرعاية الصحية. -
 ت الطبية.اجمللي الكندي العتماد اخلدما -
 جملس جنوب إفريقيا العتماد اخلدمات الطبية. -

 اجمللس املركزي العتماد املنشاة الصحية ابململكة العربية السعودية.

  

                                                             
ية، جامعة الدول العربية، المنظمة العربية للتنمية اإلدار ،"المبادئ األساسية"إدارة المستشفيات والمرافق الصحية عامر عياد العتيبي،   1

 .156، ص 2016القاهرة، 
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 اخلالصة:

إن تطبيق إدارة اجلودة الشاملة يف املستشفيات واملؤسسات املعنية بتقدمي اخلدمات الصحية، هي اخلطوة 
 مستوى اخلدمة فيها.تطوير األساسية لتحسني األداء و 

ق مبادئ إدارة اجلودة الشاملة يف مؤسسته كل يف مستواه، واهلدف يطبتبين تلذا جيب على كل مدير  
منها هو تقدمي خدمات ذات جودة ترقى إىل تطلعات املستفيدين منها، ولتحقيق ذلك جيب توفري  البيئة الالزمة 

 مبادئ إدارة اجلودة الشاملة، ألداء مهامه يف أحسن داخل املؤسسة وجعل العنصر البشري يؤمن بضرورة تبين
األحوال وعزل كل العوامل اليت تؤثر على أدائه واليت تتسبب يف تدين مستوى اخلدمة املقدمة داخل املؤسسات 

 االستشفائية.  



  

 
 الفصل الثالث:

 النظام الصحي في الجزائر
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 تمهيد:

اختلف النظام الصحي يف اجلزائر من فرتة اترخيية إىل أخرى، فقد مر بعدة مراحل متباينة فيما بينها، ورغم  
هور حتسن يف الوضع الصحي كلما انتقلنا من فرتة إىل أخرى، وذلك ذلك فإن الدارس ملختلف الفرتات يالحظ ظ

يف كل فرتة من نتيجة لتطور اجملال الطيب، الذي أدى إىل حتسني اخلدمات الصحية اليت يقدمها النظام الصحي 
 الفرتات املختلفة.

يظهر إال يف وما جيب اإلشارة إليه هو أن استعمال مصطلح الصحة العمومية على املستوى الدويل مل  
بداية القرن التاسع عشر، وهو يعين تنظيم مصاحل الصحة املوجهة إىل شرحية كبرية من السكان، وهو ما يسمى 

 اليوم ابلنظام الصحي. 

التطور التارخيي للنظام الصحي يف اجلزائر منذ مباحث، نوضح من خالهلا  ستةوسنتناول يف هذا الفصل  
ىل غاية يومنا هذا، كذلك توضيح املقومات األساسية للنظام الصحي اجلزائري، فرتة ما قبل االستعمار الفرنسي إ

جلزائر، وكذلك التطرق إىل مع التطرق إىل إصالح املنظومة الصحية يف اجلزائر، وأوجه قصور النظام الصحي يف ا
ع الصحي يف مصادر متويل املنظومة الصحية يف اجلزائر، ويف األخري حتليل بعض املؤشرات اليت تعكس الوض

  اجلزائر. 
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 التطور التارخيي للنظام الصحي يف اجلزائر املبحث األول: 

لقد عرف قطاع الصحة يف حقبا اترخيية متباينة امتدت عرب سنوات طويلة من مرحلة ما قبل االستقالل  
والذي عرف فيها القطاع تطورا على مراحل خمتلفة وصوال إىل مرحلة ما بعد االستقالل واليت عرفت هي األخرى 

 عدة تقسيمات سنوضحها فيما يلي: 

 قبل االحتالل الفرنسي. ما النظام الصحي املطلب األول: مرحلة

متيز الوضع الصحي يف اجلزائر قبل االحتالل الفرنسي، يف ظل احلكم العثماين بتباين واضح للحالة 
كانت البالد عرضة لألوبئة الفتاكة والكوارث الطبيعية خاصة يف أوائل القرن التاسع حيث  الصحية للسكان، 

األوروبيني الذين تعرفوا يف تلك الفرتة على أحوال البالد، على تقارير بعض الرحالة واألطباء  فاعتماداعشر، 
نستنتج أن اجلزائر تعترب بيئة صحية خالية من األوبئة واألمراض املعدية، وأن تلك األمراض املهلكة كانت تتسبب 

ن اصة عقصى وبعض املناط  أبورواب خفيها عالقة اجلزائر أبقطار املشرق العريب وبالد السودان وجنوب املغرب األ
  1طري  السفن اليت كانت تنقل احلجاج.

ومما زاد يف حدة هذه األمراض جهل أغلبية السكان أببسط قواعد الصحة، وابلتايل مل يهتموا مبحاربة 
 األوساخ رغم أهنا كانت تتسبب يف زايدة انتشار محى املستنقعات وابخلصوص يف فصلي الربيع واخلريف.

زادت احلالة الصحية سوءا، فالبالد كانت تكاد ختلو من صيدليات أو  ابإلضافة إىل قلة األدوية اليت
حوانيت بيع األدوية، حيث مل توجد ابلبالد سوى صيدلية واحدة مبدينة اجلزائر، مل يكن هلا أثر يذكر يف احلد من 

 هذه اآلفات. 

امليدان كان مسيطرا على مما ميز تلك الفرتة يف اتريخ اجلزائر هو أن اإلميان ابلقضاء والقدر يف هذا 
 2العقول بصفة كبرية، ولكن بعض الناس كانوا يؤمنون ابلعالج والتداوي واختاذ األسباب للمحافظة على الصحة.

فالطب والتداوي كان أضعف حل يفكر فيه عامة الناس الذين مل يفهموا حقيقة ما جاء من تعاليم الدين 
ما يدعم قولنا هذا ما قاله "صدي  حسن خان" يف "الروضة الندية" اإلسالمي يف احملافظة على الصحة ودوامها، و 

أن حقيقة الطب التمسك بطبائع األدوية احليوانية والنباتية واملعدنية، والتصرف يف األخطاء نقصا وزايدة، والقواعد 
  3لناس.امللية تصححه، إذ ليس يف شائبة شرك وال فساد يف الدين والدنيا، بل فيه نفع كبري ومجع لشمل ا

                                                             
 . 53، ص1985، الطبعة الثانية، الجزائر، المؤسسة الوطنية للكتاب، النظام المالي في أواخر العهد العثمانيناصر الدين سعيدوني،  1 

 .54المرجع نفسه، ص 2 

 .46، ص2004، الجزائر، دار النجاح للكتاب، والتسيب في الممارساتبين االنضباط الشرعي  الرقيةأبو مالك حسن سي العربي،  3 
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وقد زاد يف تلك احلقبة من اتريخ اجلزائر انتشار اخلرافات كزايرة األولياء واألضرحة، كما شهدت تلك 
الفرتة تناقص عدد سكان املدن كثريا، حيث تناقص عدد سكان مدينة اجلزائر إىل مخسني ألف نسمة بعد أن 

م الذي ظهر على إثر قدوم 1871ة نسمة من أهاليها، ووابء سن 16821م على حوايل 1787قضى وابء عام 
سفينة عثمانية حاملة للحجاج من اإلسكندرية ودام ثالث سنوات وعم مجيع أحناء البالد، أما يف مدينة اجلزائر 

، وهي الفرتة اليت بلغ املرض 1818سبتمرب  6جوان إىل  21شخصا يف الفرتة من  13330فقد هلك ما يناهز 
  1مل يسلموا من هذه األوبئة مثل منطقة جرجرة. أشده، وحىت سكان املناط  اجلبلية

رغم كل ما سب  ذكره إال أن تلك احلقبة متيزت ابنتشار الطب البديل، عن طري  التداوي ابألعشاب 
والنبااتت الطبية ابلنسبة لعامة الشعب، أما احلكام فقد اهتموا كثريا بصحتهم وذلك ابنتداب أطباء أوروبيني من 

 والرعاية الصحية.أجل توفري العالج 

ويظهر انه بينما كان البشوات والباايت جيلبون األطباء ألنفسهم ويؤمنون بقيمة الطب األورويب كانوا ال 
  2يهتمون بصحة السكان عموما اتركيهم للطب التقليدي.

من انحية النظام الصحي فقد كان يف اجلزائر عدة مالجئ ومصحات من بينها ملجأ يف انحية ابب عزن 
خاص ابألمراض العقلية، وملجأ أخر أيوي بعض العجزة من األتراك واجليش اإلنكشاري، كما كانت هناك 

هب م من طرف الرا1551مستشفى عام  أول إنشاءمستشفيات خصصت لألسرى املسيحيني حيث مت 
م، وكانت هذه املستشفيات تسري من طرف املنظمات الدينية 1575سيبستيان ومستشفى آخر يف عام 

 املسيحية. 

ما ميكن مالحظته هو أن الصيدليات شبه منعدمة ما عدا صيدلية واحدة كانت مبدينة اجلزائر، كما ذكره 
 وجراح وطبيب يف نفس الوقت، سابقا، وكانت قرب قصر الداي ويشرف عليها "ابش جراح" والذي كان صيديل

ولكن ما مييز هذه الصيدلية هو أهنا حتتوي على بعض القناين والكؤوس احملتوية على العقاقري والتوابل، وبعض 
 الدكاكني املخصصة لبيع األعشاب والنبااتت الطبية كاحللبة والقرنفل.

ادوش" الذي ألف كتاب أاماه ومن بني األطباء الذين اشتهروا يف تلك الفرتة، جند الطبيب "ابن مح
دواء مرتبة  90الطبية وتعريفها، وتدوين حوايل  "اجلوهر املكنون يف حبر القانون" حيث خصصه لشرح املصطلحات

   3 ترتيبا أجبداي معتمدا يف ذلك على كتاب القانون البن سينا.

                                                             
 .55ناصر الدين سعيدوني، مرجع سبق ذكره، ص 1 

 .95، ص2008، الطبعة االولى، الجزائر، دار كتامة للكتاب، إدارة المستشفيات العمومية الجزائريةنور الدين حاروش،  2 

 .96المرجع نفسه، ص 3 
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خاصة، أدى إىل تفشي إن اإلمهال والالمباالة من طرف السكان بصفة عامة ومن طرف احلكام بصفة 
األمراض اخلطرية كالطاعون واجلذري ومحى املستنقعات، ومما زاد الوضع سوءا الفقر املدقع الذي كان يعاين منه 

واجملاعات املتتالية اليت تعرضت هلا اجلزائر يف تلك احلقبة من الزمن، مما أثر سلبا يف قدرة السكان على  السكان،
نعكس سلبا على النمو الدميوغرايف، حيث تناقص عدد السكان كثريا يف تلك مقاومة األمراض، الشيء الذي ا

 الفرتة.

اختذوها لتفادي انتقال العدوى أما عن إجيابيات الفرتة العثمانية، فكان حيسب هلم خمتلف القرارات اليت 
طاقمها ابحلصول من خارج البالد، حيث كانوا يقومون بتفتيش كل السفن القادمة للجزائر من اخلارج، ويلزمون 

على شهادات تثبت عدم إصابتهم ابلطاعون، وكذلك استخدموا أسلوب احلجر الصحي يف حالة ثبوت اإلصابة 
 ابملرض وذلك لتفادي انتقال العدوى ألشخاص آخرين.

الوضع الصحي يف اجلزائر قبل االستعمار الفرنسي، هو انه كان دراسة ما ميكن استنتاجه من خالل 
ة السكان كان يسيطر عليهم فكر منغل  حيث كانوا ال يؤمنون ابلعالج الطيب، فمنهم من كان متباينا، من جه

هللا وقدره حسب  مأيخذ ابلسحر والشعوذة كطريقة لدفع املرض، وأغلبهم ال جيرؤون على دفع املرض وذلك حلك
 لطبيعة.زعمهم، وكانت فئة أخرى تتداوى ابألعشاب والنبااتت اليت كانوا حيصلون عليها من ا

 أما الفئة احلاكمة فكانوا يهتمون بصحتهم من خالل جلب األطباء من أورواب لعالجهم من األمراض.

 االحتالل الفرنسي.النظام الصحي أثناء : مرحلة الثايناملطلب 

عرفت الفرتة االستعمارية العديد من التغريات يف مجيع القطاعات، وعرف القطاع الصحي يف اجلزائر ثالثة  
 .1962إىل غاية حتقي  االستقالل سنة  1830مراحل أساسية منذ بداية االحتالل سنة 

 1850-1830املرحلة األوىل:  -1

تتماشى مع التطور العام مهما يف حتقي  اهليمنة، عدة إجراءات وأشكال  عنصرا ابعتبارهعرف قطاع الصحة 
 لالحتالل واألهداف اليت يصبوا إىل حتقيقها.

يف فجر االحتالل يتكونون أساسا من العسكريني وما يرافقهم من فري  طيب )ممرضني وأطباء  كان املستوطنون
 عسكريني( ومتثل دورهم يف املساندة وتقدمي الرعاية الدائمة للجيش.

مل يهتم االحتالل الفرنسي بتطوير النظم الصحية اليت كانت موجودة قبل غزوه للجزائر وإمنا كان هدفه األساسي يف 
ملرحلة املبكرة هو العمل على بسيط قوته ونفوذه على كامل الرتاب اجلزائري، وهبدف جذب وأتييد السكان هذه ا

وابلتايل تسهيل االستيطان، فقد مت تقدمي العالج هلم عن طري  املمرضني واملسعفني، ولكن بصفة عامة فإن 
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ذي يقدمه العسكريون، الذين اعتربوا أعداء األهايل املدنيني رفضوا ونفروا من االستفادة من العالج واإلسعاف ال
   1دائما.
م مستشفى يف جباية 1834م مت إقامة مستشفى يف كل من اجلزائر، وهران، عنابة و يف عام 1832ام مت يف ع

م مستشفى أخر يف قاملة، ويف البليدة يف عام 1837م، ويف عام 1835وأخر يف الدويرة ويف مستغامن يف عام 
م سجلت قائمة املصحات املتنقلة واملستشفيات املفتوحة للمدنيني وكذا العسكريني 1843ويف عام م، 1839

   2مستشفى. 38م كانت اجلزائر برمتها تعد 1845)مدينة بوغار، تنس، ثنية احلد(، ويف العام 
ئريني كانت هذه املستشفيات لعالج اجلنود الفرنسيني أثناء احلرب، لكنها مجيعا خصصت فروعا ملعاجلة اجلزا

 املوالني لالستعمار.
لقد لعب قطاع الصحة يف املرحلة األوىل لالستعمار الفرنسي دور املساندة والدعم لتثبيت قدم احملتلني يف اجلزائر 

طبيبا معظمهم يقطن مبراكز  80م بلغ عدد األطباء 1835وخدمة اجليش االستعماري حيث جند مثال أنه سنة 
 وروبيني وذلك خلدمتهم واحلفا  على صحتهم.إقامة املستوطنني الفرنسيني واأل

تعترب هذه الفرتة عسكرية ما عدا مناط  اجلنوب اليت مل حتتل بعد، يف هذه الفرتة كان توزيع العالج يتم من طرف 
مصلحة الصحة العسكرية أي بوساطة العسكريني، حيث مت وضع عيادات وسيارات إسعاف اثبتة، وهذه اهلياكل  

 3اط  اآلهلة ابلعسكريني وهذا خلدمتهم.كانت توضع يف املن

  1945-1850املرحلة الثانية:  -2

خبالف املرحلة األوىل اليت مل تعرف تطورا كبريا من انحية النظام الصحي يف اجلزائر، فإن املرحلة الثانية عرفت تطورا  
أوروبيني  كبريا، حيث شهدت إنشاء مؤسسات صحية حقيقية هتتم بصحة اجليش الفرنسي واملدنيني من

 وجزائريني.
  4اهتم املستعمر الفرنسي يف هذه املرحلة بتطوير النظام الصحي املدين وذلك ابختاذ اإلجراءات التالية:

 تشجيع األطباء الغربيني على اهلجرة إىل اجلزائر والعمل يف العيادات الطبية. -
 إنشاء دوائر طبية. -
 إنشاء مستشفيات مدنية مفتوحة خاصة لألوروبيني. -
 عيم وجعل املستشفيات العسكرية خمتلطة.تد -
 إنشاء هيأة علمية ومؤسسات طبية جديدة. -
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إنشاء مؤسسات وهيئات مساندة، ويتعل  األمر إبنشاء كلية الطب جبامعة اجلزائر ومعهد ابستور،  -
 واملخزن العام للمصاحل املدنية للصحة.

م 1907وإنشاء عيادات لألهايل عام م 1904كما مت تكوين املساعدين الطبيني من األهايل عام  
 1م، وكانت املؤسسات الصحية مؤلفة من أربعة أشكال للتنظيم وهي:1926واملمرضات الزائرات عام 

 تنظيم صحي عسكري كوسيلة منطقية وضرورية للمستوطنني. -
 الليربايل.تنظيم صحي مشابه لذلك املوجود ابملرتو بول، مت إدخال عن طريقه ألول مرة ما يعرف ابلطب  -

هذين التنظيمني كاان موجهني لألوروبيني واجلزائريني العاملني يف القطاعات التالية: الربيد واملواصالت،  
السكك احلديدية، عمال املناجم، النقل والورشات الصناعية، وكان يقدم خدمات صحية مرضية بصفة عامة، 

 وهذا ما يسمى بطب املستعمر أو الطب االستعماري.

قائم على املساعدة الطبية اجملانية، موجه للسكان األصليني احملرومني، وابلطبع للعمل يف قطاع تنظيم  -
 ميثلون قوة العمل يف املزارع االستعمارية.الفالحة الذين 

شكل من الطب التقليدي احملصور يف األرايف واجلبال، ولكنه كان مهددا ابستمرار من قبل األشكال  -
 ت الصحية.الثالثة األوىل للتنظيما

نستنتج أن تطور النظام الصحي يف اجلزائر يف بداايت الفرتة االستعمارية مل يكن لصاحل السكان احملليني  
بل كان يف العموم لصاحل السكان األوروبيني والقلة من االستعمارية تطل  عليهم،  اإلدارةأو األهايل كما كانت 

   اجلزائريني املوالني للنظام االستعماري.

 1962-1945املرحلة الثالثة:  -3

إن الوضع االجتماعي واالقتصادي املتدهور الذي مس الشعب اجلزائري كنتيجة للسياسات االستعمارية 
العنصرية اليت أخذت يف تطبيقها فرنسا يف اجلزائر ابستثناء بعض اجلزائريني الذين كانوا حمظوظني ملعاملتهم بنفس 

ل كبري يف تدهور الوضع الصحي لألهايل جراء انتشار األمراض واألوبئة والفقر املعاملة مع األوروبيني، ساهم وبشك
تدافع على حقوق اجلزائريني السياسية منها واالجتماعية  وطنيةوهذا ما أدى إىل ظهور حركة  واجملاعة،

الحتالل واالقتصادية، وكان ذلك نتيجة النبعاث وبروز الوعي الوطين لدى الشعب اجلزائري الذي عرف حقيقة ا
 وهيمنته.

                                                             
 .113ص مرجع سبق ذكره، ، إدارة المستشفيات العمومية الجزائريةنور الدين حاروش،  1 
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ما ميز هذه املرحلة هو أن االحتالل الفرنسي أدخل بعض التحسينات على النظام الصحي القائم،   
وبطبيعة احلال ليس لصاحل الغالبية من الشعب اجلزائري، وإمنا لصاحل أفراد اجليش االستعماري واملستوطنني 

 األوروبيني وكذا اخلدم من اجلزائريني.
الوطنية بتنظيماهتا وتشكيالهتا املختلفة جعل الشعب اجلزائري يطالب حبقوقه بطريقة  إن ظهور احلركة 

قانونية منظمة، ومن بني ما كانت تنادي به، العدالة واملساواة يف استفادة كل اجلزائريني دون متييز عرقي أو ديين أو 
 طبقي من اخلدمات الصحية.

واضح على التنظيم الصحي االستعماري، والذي واصل مل يكن هلذه األحزاب واجلمعيات أتثري فعال و  
تدعيمه للعمل على االستجابة ملصاحل املستوطنني األوروبيني، وساعد احلظ القلة من اجلزائريني املثقفني ممن كانوا 

امتيازات القطاعات الصناعية، من االستفادة من والعمل يف  االستعماريةأعضاء يف اجملالس االنتخابية يف اإلدارة 
 الضمان االجتماعي، واالستفادة من مصاحل الصحة املخصصة لألوروبيني.

من قتل أدت املمارسات غري اإلنسانية من طرف االحتالل الفرنسي يف ح  انشطني احلركة الوطنية  
بعدما كانت تنادي  ابالستقاللوسجن وتعذيب ونفي إىل تغيري هذه األخرية من مطالبها، حيث أضحت تنادي 

م، وعليه فإن 1954الثورة التحريرية يف أول نوفمرب من سنة  اندالع، وهو ما أدى هبا إىل إعالن الندماجاب
وبعد  االحتاللاندالع الثورة التحريرية سوف يكون له أتثري حقيقي على مستقبل النظام الصحي للجزائر أثناء 

                1السيادة الوطنية. اسرتجاع

 2بفرتتني متباينتني: اجلزائري النظام الصحي بعد اندالع الثورة التحريرية مر              

حيث كان النظام  التنظيم،م حيث متيزت ابلعشوائية وعدم 1956م إىل غاية 1954الفرتة األوىل امتدت من 
 .الصحي قائما على العالج األويل واإلسعافات األولية، وكان يف جممله غري مؤطر وغري جمهز مبا فيه الكفاية

م 1956أوت  20م، حيث متيزت ابنعقاد مؤمتر الصومام يف 1962م إىل غاية 1956والفرتة الثانية متتد من 
حيث مت تنظيمه وتقسيمه إىل مخسة  املؤسسةه طابع الذي نظم الثورة، مبا فيه تنظيم قطاع الصحة ومنح

مستوايت: القسمة، القطاع،الناحية، املنطقة، الوالية، حيث يعترب القطاع أساس هذا النظام يف حني أن الناحية 
 تضمن التنسي  بني القطاعات.

لى شكل متثلت املؤسسات الصحية غالبا من بناايت على شكل كوخ أو بيوت من الطني وخمابئ مهيأة ع
كما كانت التجهيزات والوسائل املستعملة بسيطة جدا أتيت أغلبيتها من املؤسسات الصحية مستشفى،  

االستعمارية بواسطة أطباء وممرضني جزائريني يعملون ابملستشفيات األوروبية، ولكنهم ينتمون إىل جبهة التحرير 

                                                             
 .32مرجع سبق ذكره، ص ، خروبي بزارة عمر 1 

2 A.Bouchrit, Dj.Auild, M.Toumi, Le système de santé durant la guerre de libération national, Ministère de la 
santé, Alger, p 42. 
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الفعالة للطلبة  االستجابةنه جيدر اإلشارة إىل فإالوطنية ويعملون لصاحلها، أما فيما خيص األشخاص املؤطرين 
م مما امح بدخول العديد من الطلبة يف 1956ماي  19والثانويني نتيجة اإلضراب التارخيي للطلبة اجلزائريني يف 

إىل صفوف  انظمواصفوف جيش التحرير الوطين، مبا يف ذلك طلبة كلية الطب وممرضني وأطباء جراحني وصيادلة 
  ا على تدعيم وتطوير نظام الصحة للثورة.اجلهاد وعملو 

  1رغم قلة اإلمكانيات املادية والبشرية فإن النظام الصحي جلبهة التحرير الوطين ركز على األنشطة التالية:

نشاطات خاصة بتقدمي العالج والفحوصات للمجاهدين واجلنود، والكشف على حالتهم الصحية والقيام  -
 صعبة. بعمليات جراحية غالبا ما تكون

 نشاطات خاصة ابلوقاية، خاصة من األمراض املعدية. -
  خاضع الحتياجات ونشاطات الفرتة.نشاطات خاصة بتكوين املساعدين الطبيني -

 امتدت هذه النشاطات فيما بعد لتشمل السكان املدنيني ابجلبال والقرى النائية.

الوطين أتسست يف أول األمر لتلبية إن اخلدمات االجتماعية مبا فيها اخلدمات الصحية جلبهة التحرير 
 احتياجات العالج لصاحل جيش التحرير الوطين، يف بداية األمر كان منتجي الصحة من أطباء قليل جدا ال
يكفي لتغطية كل الرتاب الوطين وتقدمي العالج املناسب، فكان كل قطاع يعتمد على مصادره اخلاصة، حبيث 

اإلسعافات األولية للمصابني من اجلنود يف احلرب وكذلك تقدمي  يكون هناك طبيب واحد أو ممرض لتقدمي
 العالج لعامة الشعب دون استثناء.

م بدأت وضعية النظام الصحي جليش التحرير الوطين يف التحسن، حيث 1957لكن مع بداية سنة  
كانوا يدرسون يف    ازداد عدد األطباء ومت تكوين عدد كبري من املمرضني وهذا بفضل الطلبة اجلزائريني الذين

ش التحرير مدرسة لتكوين املمرضني، وهو السبب الذي دفع كليات الطب الفرنسية يف اجلزائر، مما جعل من جي
 ابإلدارة االستعمارية إىل اختاذ إجراءات شديدة ملراقبة حركت املنتجات الصيدالنية. 

  2أما بشأن التنظيم الداخلي للنظام الصحي للثورة فكان كما يلي:

لح  النظام الصحي رأسا إىل النظام العسكري، وكل الذين يقومون به خيضعون إىل النظم العسكرية اليت ي -
 إىل امليدان السياسي.خيضع هلا جيش التحرير، عدا نظام املرشدات االجتماعيات فإنه كان يتبع 

خيربوا مبكان مينع على القائمني على املستشفى أن يتجولوا أو يتصلوا أبي شخص، ومينع عليهم أن  -
 املستشفى، كما مينع أن يتصل هبم أي شخص أو يعرف مكانه.

                                                             
1 F.Benatai, les action humanitaire pendant la lutte de libération(1954-1962), Imprimerie Dahleb, Alger, 1999, 
p73. 
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العسكري  واملسئولإبدارة القسم والناحية  واالتصالابملستشفى فرقة خاصة ابحلراسة، وجبلب التموين  -
 بصفة خاصة.

 يزود املستشفى ابلتموين ملدة أطول ما ميكن، مع أسبقية املستشفى يف األكل واللباس. -
 املمرضني املتجولني أن يظهروا أنفسهم أبن مهنتهم هي التمريض أو الطب إال عند احلاجة. مينع على -
 أن ال حيمل املمرض من الدواء إال أقل كمية، أما الباقي فهو خمزن حتت األرض. -
كل ما خيص املستشفى من متوين وأدوات ودواء جيب أن خيزن يف أماكن خاصة ال يعلم هبا إال اثنان أو  -

 ثالثة.
   هناك ساعي الربيد خارج املستشفى يقوم بتبليغ األوامر. -

حوهلا، مما عقد من مهمة اإلدارة االستعمارية، لذلك  االلتفافإن قوة الثورة ومشوليتها دفعت ابلشعب اجلزائري إىل 
لصاحل الغالبية الكربى من الشعب  واالقتصاديةعمدت هذه األخرية إىل إدخال بعض اإلصالحات السياسية 

من وراء هذه اإلصالحات هو عزل الثورة عن الشعب مما  لالحتاللزائري، هذا يف ظاهرها ولكن النية احلقيقية اجل
م والذي خصص 1958يسهل عملية القضاء عليها، ومن بني هذه اإلصالحات ما جاء يف خمطط قسنطينة سنة 

  1.يل لقطاع الصحة والربامج الصحيةمليون فرنك فرنسي كغالف ما 182.3مبلغ 

عبارة عن سياسة مدروسة من طرف  إن الوضع الصحي احلرج للشعب اجلزائري الذي ميز الفرتة االستعمارية كان
االحتالل الفرنسي الذي جرب كل الطرق والوسائل يف سبيل القضاء على الوجود اجلزائري، وما اإلصالحات اليت 
قام هبا يف فرتات متباينة ما هي إال أقراص منومة من أجل القضاء على املقاومة اليت تعرض هلا منذ بداية 

النظام الصحي واليت ابشرهتا اإلدارة االستعمارية يف اجلزائر، كانت يف الواقع  االحتالل، فاإلصالحات اليت مست
لصاحل الفرنسيني واألوروبيني ومل يستفد منها الشعب اجلزائري إال القليل ممن كان موايل لإلدارة االستعمارية، ومن 

نظام الصحي جلبهة جانب أخر ظهور نظام صحي مؤسس وإنساين يف طبيعته وثوري يف أهدافه، أال وهو ال
التحرير الوطين والذي كان موجه ألفراد جيش التحرير الوطين من جهة وموجه كذلك لتقدمي العالج للسكان من 
جهة أخرى، حيث يعترب النظام الصحي جلبهة التحرير الوطين البذرة األوىل لربوز النظام الصحي للجزائر املستقلة 

   2يف عناصره وأهدافه.

  

                                                             
 .34كريمة بوعزيز، مرجع سبق ذكره، ص 1 
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 .النظام الصحي بعد االستقالل: مرحلة الثالثاملطلب 

غداة االستقالل رامت اجلزائر حماور كربى للسياسة الصحية متثلت يف رسم إسرتاتيجية من شأهنا تعديل  
مواقع اخللل اليت عرفها النظام الصحي الساب ، وميكن تقسيم التطور التارخيي للنظام الصحي يف اجلزائر بعد 

 ا يلي:االستقالل إىل مخس مراحل كم

 .1973-1962املرحلة األوىل:  -1

حالة صحية مرتدية ومتدهورة حيث واجه صناع القرار  1962وهي مرحلة بناء الدولة، حيث ورثت اجلزائر سنة 
احتياجات صحية ضخمة مل تكن هلم القدرات والوسائل ملواجهتها، وكان على رأسها األوبئة اخلطرية املتفشية، 

خاصة يف القرى وضواحي املدن اليت نزحت إليها العائالت  التغذية بني السكان واملشكالت النامجة عن سوء
الفقرية واليت مل يكن هلا مصدر رزق أو بيت قار، من هنا كانت أولوية السياسة الصحية يف اجلزائر تتمثل فيما 

  يلي: 
ن اغلبهم من إعادة تنشيط اهلياكل الصحية اليت تركها االستعمار بعدما هجرها العمال الذين كا -

 الفرنسيني، وزادت احلرب التحريرية يف حدة تدهور هذه اهلياكل.
والتكفل بني السكان،  انتشاراوضع برانمج صحي وطين هدفه األساسي مكافحة األمراض املتنقلة األكثر  -

  ابالحتياجات الصحية القاعدية )التغذية، االستعجاالت الطبية اجلراحية(.
لية )تكوين أعوان طبيني يف الصحة العمومية( واالستعانة ابلكفاءات األجنبية، تعبئة املوارد البشرية احمل -

جزائري فقط، وهو ما يعادل طبيب  285طبيب منهم  1319مل تكن البالد تتوفر إال على  1965فقبل سنة 
نسمة، أما أطباء األسنان  52323صيديل أي صيديل واحد لكل  264مواطن، و  8092واحد لكل 
 نسمة. 70688طبيب، أي طبيب أسنان واحد لكل  151ايل فكانوا حو 

  1دوالر للفرد الواحد. 400تعبئة املوارد املالية يف بلد ال يتعدى الناتج الداخلي اخلام فيه  -
 

 .1980-1973املرحلة الثانية:  -2

م و 1969ما ميز هذه املرحلة التارخيية من حيث بناء اهلياكل القاعدية هو مضاعفة قاعات العالج بني سنيت 
م، وهذا حماولة إلعطاء العالج األويل أولوية وذلك عن طري  توفري قاعات العالج واملراكز الصحية على 1979

هو قبل كل شيء الوقاية نظرا قاعدية مستوى كل بلدية أو على مستوى كل حي، واهلدف من هذه اهلياكل ال
م، أما من 1974خلصوصية اجملتمع اجلزائري الشاب، وكذلك إنشاء العيادات املتعددة اخلدمات بداية من سنة 

فنجد متركز املوارد البشرية  الريفية،احلضرية و املناط  نصاف وعدل بني انحية التغطية الصحية مل يكن هناك إ
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اكل القاعدية يف املدن الكربى وغياهبا تقريبا يف املناط  الريفية وشبه الريفية، هذه األخرية الطبية والشبه طبية واهلي
اليت حتتوي إال على بعض األعوان شبه الطبيني الذين مل يتلقوا حىت التكوين األساسي يف التمريض كذلك من 

طب اجملاين كخطوة أوىل يف طري  إعطاء أبرز مميزات هذه املرحلة صدور قرار جمانية الطب املتعل  إبنشاء قانون ال
فعالية أكثر للقطاع الصحي وتوحيد نظامه ككل، ووضع برامج صحية هلا ارتباط وثي  ابملشكالت االجتماعية 

   1واالقتصادية لألفراد.

   .1990-1980املرحلة الثالثة:  -3

عرب الوطن اليت وإن ساعدت يف توفري  ميز هذه املرحلة بناء العديد من املستشفيات والعيادات واملراكز الصحية
تغطية صحية يف الكثري من املناط  اليت كانت حمرومة، فإهنا من جهة أخرى متيزت بغياب دراسة جادة يف 
التقسيم اجلغرايف هلذه اهلياكل وهندستها غري املالئمة للمحيط الذي بنيت فيه، كذلك متيزت هذه الفرتة إبعطاء 

كز االستشفائية اجلامعية بعدما كانت هذه املراكز مندجمة مع ابقي هياكل القطاع وهذا االستقاللية التامة للمرا 
م مت إنشاء املدرسة الوطنية للصحة العمومية واليت مهمتها هي إدخال املبادئ 1989م، ويف سنة 1986سنة 

ين يف مؤسسات وهياكل والتقنيات احلديثة يف جمال تسيري املصاحل الصحية عرب التكوين املوجه للموظفني املسري 
وهي املؤسسات اليت تتكفل بتكوين األطباء واملمرضني واإلداريني فيما خيص الربامج الصحية اليت  الصحة،

الطرق احلديثة لتنفيذ هذه الربامج على أرض الواقع، حىت تضمن حسن  ابعتمادتضعها السلطات الصحية 
   2من تنفيذها. االنتهاءتطبيقها وتقوميها بعد 

 .2002 -1990املرحلة الرابعة:  -4

متيزت هذه املرحلة برتاكم املشاكل، واليت تطورت منذ هناية الثمانينات، واليت أدت إىل إعادة هيكلة تدرجيية 
للنظام الصحي، رغم إدخال مسار التكييف مع التطور االجتماعي واالقتصادي للوطن، وترجم هذا األخري ما 

 يلي:
ذي شرع فيه يف الثمانينات، كإطار للوساطة والتحكيم لتجسيد القطاعية، مشروع اجلهوية الصحية، وال -

 الالمركزية، وحتقي  تنمية اجتماعية وصحية متوازنة.

على املستوى املؤسسايت، ترتكز اجلهوية على اجمللس اجلهوي للصحة )هيئة تنسي ( وعلى املرصد اجلهوي 
للمهام اليت استندت هلا، نظرا ألن إطارها القانوين للصحة، لكن اجلهوية الصحية مل تتمكن من االستجابة 

 والتنظيمي حيد من صالحيتها يف بعض التوجهات فهي أكثر استشارية منها قرارية.

                                                             
 .135مرجع سبق ذكره،  ص  ، إدارة المستشفيات العمومية الجزائريةنور الدين حاروش،  1 

، مذكرة ماجستير، كلية العلوم االقتصادية، جامعة سكيكدة، واقع تطبيق اإلدارة اإللكترونية بالقطاع الصحي في الجزائروسام بن صالح،  2 

 .125، ص 2014
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 إنشاء ووضع حيز التطبي  هياكل الدعم لنشاط وزارة الصحة واليت متثلت فيما يلي:  -
  القبلية لكل دواء قبل إدخاله إىل السوق.املخرب الوطين ملراقبة املنتجات الصيدالنية: مكلف ابملراقبة 
  الصيدلية املركزية للمستشفيات: وهي مكلفة بضمان متوين اهلياكل الصحية العمومية ابملنتجات

 الصيدالنية.
 .الوكالة الوطنية للدم: وهي مكلفة بوضع السياسة الوطنية للدم 
 ات واالتصال.الوكالة الوطنية للتوثي  الصحي: مهمتها تطوير التوثي  واملعلوم 
  املركز الوطين لليقظة الصيدالنية ويقظة العتاد: وهو مكلف مبراقبة اآلاثر املرتتبة عن استهالك األدوية

  1واستعمال املعدات الطبية.

 .2012-2002املرحلة اخلامسة:  -5

طاع من طرف اتسمت هذه املرحلة بتطور ملحو  ملوارد قطاع الصحة، بفضل زايدة اإلعتمادات املوجهة هلذا الق
احلكومات املتعاقبة، وارتفعت ميزانيات التسيري وكذا التجهيز بفعل تنامي عائدات البرتول، وعرفت مؤشرات 

 الصحة العمومية يف هذه الفرتة حتسن واضح متثل يف:
 .2009سنة  %5.79إىل  2000من الدخل الوطين اخلام سنة  %3.48انتقلت نفقات الصحة من  -
جديدة، والقيام ابستثمارات ضخمة يف شراء العتاد والتجهيزات الطبية خاصة يف جمال بناء هياكل صحية  -

 التطوير الطيب.
 م.2007م و 1999بني سنيت  %70ارتفاع عدد األطباء بنسبة  -
حماولة إعادة التوازن لتوزيع األطباء عرب الرتاب الوطين فبعدما كان عدد األطباء املختصني املمارسني يف  -

 م.2007سنة  3174م أصبح 1999سنة  387العليا واجلنوب اهلضاب 
 ومن جهتها قامت السلطة السياسية يف نفس الفرتة إبجراءات تنظيمية تتمثل فيما يلي: 

  إعادة هيكلة املنظومة الصحية على مستوى الرتاب الوطين: فقد مت إعادة تنظيم صحي جديد سنة
وهي نوع من الالمركزية اهلدف منها تسهيل الوصول فحص م يقوم على فصل االستشفاء عن العالج وال2007

إىل العالج وتقريب املستشفى أو املؤسسة الصحية من املواطن وختفيف الضغط على املستشفيات، و يف جانفي 
م مت تطبي  النظام الصحي اجلديد والقوانني اخلاصة ابملؤسسات االستشفائية وهو نظام يسعى إىل ترقية 2008

دي النوعي بتمييزها عن اهلياكل االستشفائية األخرى، وهبذا مت استبدال القطاعات الصحية العالج القاع
مبؤسستني املؤسسة العمومية االستشفائية، واملؤسسة العمومية للصحة اجلوارية، واليت تشتمل على العيادات 

 املتعددة اخلدمات وقاعات العالج.

                                                             
1 M. chaouch ; développement du Système National de Santé ; Stratégies et perspectives ; «  le gestionnaire » 
revue élaborée par l’école nationale de la Santé publique ; n°5 ; juin 2001 ; pp4-5.  
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  اآلجالم وقد أمتت اللجنة أعماهلا يف 2010تشكيل جلنة مهمتها وضع قانون صحي جديد سنة 
سياسة صحية،  اعتبارهوجدير ابلذكر أبن مشروع قانون الصحة ال ميكن  احملددة لكن هذا القانون مل يرى النور،

عن طري   االلتزامففي السياسة الصحية تلتزم الدولة بتحديد هذه السياسة، أي أن الدولة تنص على هذا 
نصوص الدستور وجتسده من خالل وضع سياسة صحية تستجيب للمشكالت الصحية اليت يعاين منها 
السكان وتعمل على احلد من حمددات هذه الصحة بغرض ترقيتها، وهذا ما ال جنده يف مشروع قانون الصحة 

موعة من القواعد القانونية اجلديد، أي أن هذا القانون ال حيدد اخلطوط العريضة للسياسة الصحية، بل هو جم
   1لتنظيم عمل النظام الصحي أو ما ميكن أن نسميه جممل هياكل الصحة العمومية.

 النظام الصحي يف اجلزائر. ةهيكل: املطلب الرابع

تعترب وزارة الصحة والسكان وإصالح املستشفيات املسئول األول عن تقدمي الرعاية الصحية وتوفري الدواء 
للمواطنني اجلزائريني والقضاء على مشاكلهم الطبية، تليها املستشفيات اجلامعية واجلهوية مث ورفع املستوى 

 2القطاعات الصحية والوحدات القاعدية التابعة هلا.

 تعريف القطاع الصحي يف اجلزائر. -1

خالل القطاع الصحي مؤسسة عمومية ذات طابع إداري تتمتع ابلشخصية املعنوية واالستقالل املايل، من 
 هذا التعريف يتضح لنا أن القطاع الصحي يتميز مبا يلي:

 ذمة مالية مستقلة. -
 مؤسسة عمومية ذات طابع إداري. -
 يتمتع ابلشخصية املعنوية. -

 عن تسيري القطاع الصحي فهو هبذه الصفة: املسئولاملدير هو  وابعتباروعليه 

 ميثل املؤسسة أمام العدالة ويف مجيع األعمال واحلاالت. -
 يقوم إببرام مجيع العقود والصفقات واالتفاقيات يف إطار التنظيم املعمول به. -

 القطاع الصحي للشخصية املعنوية عدة نتائج: اكتسابيرتتب عن 

                                                             
 . 127وسام بن صالح، مرجع سبق ذكره، ص  1 

2 http://www.ands.dz/systéme de santé.html, 25/09/2016,9:24. 

http://www.ands.dz/syst%c3%a9me%20de%20sant%c3%a9.html
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استقالله املطل  يف إن متتع القطاع الصحي ابلشخصية املعنوية واستقالله عن سلطة الوصاية ال يعين  -
مواجهة السلطة الوصية، بل يظل مقيدا ابلنطاق الذي حدده له املشرع حيث خيضع لرقابة وإشراف الوزارة 

 يوضع حتت وصاية الوايل.املكلفة ابلصحة بواسطة الوصاية اإلدارية حيث 
ة العامة بني يؤدي منح الشخصية املعنوية للقطاع الصحي إىل تفتيت وتوزيع مظاهر وامتيازات السلط -

الوزارة املكلفة ابلصحة ابعتبارها ممثلة للدولة والقطاع الصحي ابعتباره ممثل لإلدارة الالمركزية، إذ متارس 
امتيازات السلطة العامة يف حدود اختصاصاهتا فالقرارات الصادرة عن القطاع الصحي تعد قرارات إدارية ختضع 

 لرقابة القضاء اإلداري.
املؤرخ يف  59-85طاع الصحي هم موظفون عموميون خيضعون للمرسوم إن عمال وموظفي الق -

 الذي يتضمن القانون األساسي النموذجي لعمال املؤسسات واإلدارات العمومية. 23/03/1985
ح  التقاضي املقرر للقطاع الصحي مستقل عن ح  التقاضي املقرر للوزارة املكلفة ابلصحة ابعتبارها  -

يتمتع  ابعتبارهاضاهتا عن طري  ممثليها حيث ترفع الدعوى ضد القطاع الصحي سلطة الوصاية، إذ ميكن مق
 ابلشخصية املعنوية.

القطاع الصحي بذمته املالية عن الوزارة املكلفة ابلصحة العمومية حيمله املسؤولية عن األفعال  استقاللإن  -
  الضارة اليت تصدر عن موظفيه.

  هياكل املنظومة الصحية يف اجلزائر. -2

 وهي كما يلي:  ميكننا القول أنه توجد أربعة مستوايت للمنظومة الصحية يف اجلزائر

: يتمثل املستوى املركزي يف وزارة الصحة والسكان وإصالح املستشفيات على املستوى املركزي -2-1
 ويتمثل يف:

  1: يقوم وزير الصحة والسكان بوضع إسرتاتيجية لتنمية أعمال قطاعه يف جمال:الوزير

 وقاية صحة السكان ورعايتها. -
 التحكم يف النمو الدميوغرايف والتخطيط العائلي. -
 التنظيم الصحي واخلريطة الصحية. -
 العالج الطيب يف اهلياكل الصحية. -
 حتديد أمناط تكوين املمارسني الطبيني والشبه طبيني. -
 املستوى وحتديد املعلومات.العمل على تنمية املوارد البشرية املؤهلة يف ميدان التكوين وحتسني  -

                                                             
 .1990أفريل  30( المؤرخ في 124-90المرسوم التنفيذي رقم ) 1 
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ينظم املهن ويعد التنظيم اخلاص هبا عن طري  التدابري التنظيمية والتشريعية اليت ختضع هلا األعمال التابعة  -
 مليدان اختصاصه والسهر على تطبيقها.

 دعم األعمال اليت هلا عالقة ابلوقاية ومكافحة األمراض الوابئية واملستدمية. -
 عدات الطبية وتوزيعها.التزويد ابألدوية وامل -
 احلماية الصحية يف الوسط العائلي والعملي. -

 وتشمل اإلدارة املركزية لوزارة الصحة والسكان وإصالح املستشفيات على املصاحل اآلتية: 

يكلف مدير الديوان الذي يساعده مكلفون ابلدراسة وعددهم سبعة، وملحقون ابلديوان ديوان الوزير: 
وحتضريهم مشاركة الوزير يف أعمال أشغال الدراسات واألحباث املرتبطة ابختصاصاهتم وعددهم أربعة جبميع 

 ويف عالقته مع اخلارج.احلكومة 

تكلف األمانة العامة اليت يشرف على إدارهتا مدير عام يساعده اثنان من مديري الدراسات األمانة العامة: 
 اهلياكل املركزية واملصاحل التابعة هلا وتقييمها وتوجيهها.ويلح  هبما مكتب الربيد واالتصال والتنسي  بني 

 1ويشرف عليها ستة مفتشني يقومون ابملهام التالية:املفتشية العامة: 

 الوقاية من كل أنواع التقصري وتسيري املصاحل الصحية. -
 توجيه املسريين وإرشادهم ملراعاة القوانني واألحكام التنظيمية. -
 كم للوسائل واملوارد.العمل على االستعمال احمل -
 ضمان مطلب الصرامة يف تنظيم  العمل. -

 وتشمل مثانية مديرايت لكل منها اختصاص معني وهي:  املديرايت املركزية:

 مديرية الوقاية. -
 مديرية الصيدلية والدواء. -
 مديرية السكان. -
 مديرية التكوين. -
 مديرية التخطيط. -
 مديرية التقنني والنازعات. -

  

                                                             
 .1990جوان  23( المؤرخ في 188-90المرسوم التنفيذي رقم ) 1 
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 املستوى الوالئي:على  -2-2

يكلف مدير الصحة والسكان بعدة مهام أمهها متثيل وزير الصحة والسكان على مديرية الصحة والسكان:  -
املستوى الوالئي بكل ما يتعل  ابلصحة والسكان، والعمل على توزيع األدوية واملواد الصيدالنية وتفقد ظروف 

التالخيص لتحديد االحتياجات الصحية يف الوالية يف جمال الوقاية والعالج واألدوية واملوارد البشرية خزهنا وإعداد 
كما اهنا هتتم إبعداد واملنشاة األساسية والتجهيز والتكوين وتطبي  التنظيم اخلاص ابلنظافة العمومية والوقاية العامة،  

ار ودراسة املنازعات املرتتبة أبعمال تسيري ممارسي الصحة، جدول املواطنني )النمو الدميوغرايف( وضبطها ابستمر 
ابإلضافة إىل االتصال ابملصاحل املعنية يف حتديد االحتياجات إىل موظفي الصحة وإعداد برامج العمل اخلاص 

تم كما أهنا هت  ،مبيدان التكوين، والتكفل ابألطفال املعوقني واألشخاص املعوزين للمساعدات الطبية واالجتماعية
ابملراكز الطبية اليت تنشئها وتسريها جمالس اخلدمات االجتماعية لإلطارات والشركات العمومية االجتماعية ليستفيد 

أن يسهل تطبي  القانون األساسي منها العمال وعائالهتم، كما أهنا ال تتهاون يف تطبي  أي إجراء من شانه 
 مارسي الصحة يف الوالية.مل

وهي نتاج إلحتاد مركز  ،1م1974جوان  13أنشأت املستشفيات اجلامعية يف  اجلامعية:املراكز االستشفائية  -
سرير( ومعهد طيب، دون أن يفقدها شخصيتها املتميزة، يعترب املركز  700إىل  660استشفائي جهوي )

ويتم إنشائها مبوجب االستشفائي منشأة عمومية ذات طابع إداري تتمتع ابلشخصية املعنوية واالستقالل املايل، 
حبيث ، 2الوزارة املكلفة ابلصحة والوزارة املكلفة ابلتعليم العايل والبحث العلميبناء على اقرتاح مشرتك بني مرسوم 

ميارس الوزير املكلف ابلصحة الوصاية اإلدارية على املركز االستشفائي اجلامعي، وميارس الوزير املكلف ابلتعليم 
جية، وبصفة عامة ميكن أن يوصف املركز االستشفائي اجلامعي على أنه ذلك النوع من العايل الوصاية البيداغو 

املستشفيات الذي عادة ما يكون كبري ويقع مبنطقة حضرية، والذي يتوىل تقدمي جمموعة من اخلدمات الفنية 
عاية على سواء، ويستقبل مرضاه من بني قاعدة السكان العريضة، ويهتم بتدريب هيئة فنية يف جمال البحث والر 

 مبعىن أنه يشرف على ثالثة ميادين أساسية هي:

 امليدان الصحي، -
 امليدان التكويين،  -
  ميدان الدراسات والبحث -
 يدير املركز االستشفائي جملس إدارة، ويسريه مدير عام ويزود جبهاز استشاري يسمى اجمللس العلمي. -
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 : على املستوى احمللي -2-3

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

وللحد من الضغط على املراكز ملادية والبشرية، وهذا ابالستعمال األمثل للموارد االربامج الصحية الوطنية واحمللية، 
لتتسع نسبتها يف قطاعات صحية فرعية املسماة قاعدية أو أولية االستشفائية وتطبيقا لسلمية العالج مت إنشاء 

املرضية بعد كشفها وتوجيه اخلطري منها حنو املستشفى ورعاية اجملتمع، حيث أوكلت هلا مهمة انتقاء احلاالت 
ا ذاتيا، إىل جانب إسهامها يف احلمالت الوقائية والتطعيم لسكان منطقة معينة، وهي تتكون عل البسيطة منه
 الرتتيب من: 

مهمتها تقدمي خمتلف اخلدمات الصحية واالستعجالية والفحوصات العامة  عيادة متعددة اخلدمات: -
ز بدور الوساطة بني املراكية، تقوم واملتخصصة، اإلشراف الفين واإلداري على املراكز الصحية البلد

  الصحية واملستشفى.
ينشأ عند كل قرية أو كل جتمع سكاين، وتوكل له مهمة الوقاية الصحية، ومحاية األمومة  املركز الصحي: -

 والطفولة، والتطعيم والعالجات والفحوصات العامة.
    ساكن. 2000 -1000وهي اليت تتوىل تقدمي العالجات لكل  ج:قاعات العال -

 1تغري تقسيم القطاعات الصحية إىل: 2007ن سنة ولك

 املؤسسة العمومية االستشفائية. -
 املؤسسة العمومية للصحة اجلوارية. -
 املؤسسة االستشفائية املتخصصة. -

وقد ألغيت املراكز الصحية لتتحول بدورها إىل عيادات متعددة اخلدمات، أو إىل قاعات للعالج حسب  
 حالة وضعيتها املادية.

املؤسسة العمومية االستشفائية حسب املرسوم التنفيذي الساب  الذكر هي مؤسسة عمومية ذات طابع إن  
إداري تتمتع ابلشخصية املعنوية واالستقالل املايل وتوضع حتت وصاية الوايل، وهي تتكون من هيكل للتشخيص 

 عة من البلدايت.والعالج واالستشفاء وإعادة التأهيل الطيب، تغطي سكان بلدية واحدة أو جممو 

 للمؤسسة العمومية االستشفائية بقرار من الوزير املكلف ابلصحة. املادية املتعلقاتحتدد 
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يف التكفل بصفة متكاملة ومتسلسلة  املرسوممن هذا  4مية االستشفائية حسب املادة تتمثل مهام املؤسسة العمو 
 ملهام التالية:ويف هذا اإلطار تتوىل على اخلصوص اابحلاجات الصحية للسكان، 

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

االستشفائية ميداان للتكوين الطيب والتكوين يف التسيري االستشفائي على كما ميكن استخدام املؤسسة العمومية 
 أساس اتفاقيات تربم مع مؤسسات التكوين.

للمؤسسة العمومية للصحة اجلوارية نفس تعريف املؤسسة العمومية االستشفائية إال أهنا  حسب نفس املرسوم
ات متعددة اخلدمات وقاعات عالج، حتدد املتعلقات املادية واحليز اجلغرايف هلا بقرار من تتكون من جمموعة عياد
  1الوزير املكلف ابلصحة.

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

 الوقاية والعالج القاعدي. -
 تشخيص املرض. -
 العالج اجلواري. -
 لطب العام والطب املتخصص القاعدي.الفحوص اخلاصة اب -
 األنشطة املرتبطة ابلصحة اإلجنابية والتخطيط العائلي. -
 تنفيذ الربامج الوطنية للصحة والسكان. -

وتكلف على اخلصوص ابملسامهة يف ترقية ومحاية البيئة يف اجملاالت املرتبطة حبفظ الصحة والنقاوة                  
  ومكافحة األضرار واآلفات االجتماعية والصحة املدرسية.
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 إصالح املنظومة الصحية يف اجلزائر :الثايناملبحث 

الصحية يف اجلزائر، حيث تغري اسم وزارة الصحة تغري واضح يف املنظومة  2002لقد شهدت سنة  
والسكان إىل وزارة الصحة والسكان وإصالح املستشفيات، واندرج هذا التغيري ضمن اإلصالحات العديدة اليت 

 العديد من القطاعات يف اجلزائر.

 أوجه قصور النظام الصحي يف اجلزائر. :املطلب األول 

إلصالح املستشفيات وضع قائمة كاملة للمشاكل اليت يعاين منها  إن التقرير الذي أعده اجمللس الوطين
النظام الصحي يف اجلزائر، وخاصة املستشفيات، وقدم أهم العقبات واملشاكل اليت متس جوانب مهمة يف املنظومة 

 الصحية ابجلزائر.

 وفيما يلي أهم االختالالت اليت يعاين منها النظام الصحي يف اجلزائر والطرق املقرتحة ملعاجلتها: 

 االختالالت املرتبطة ابلتمويل وطرق معاجلتها.   -1

يعاين قطاع الصحة العمومية من عدة اختالالت مرتبطة ابلتمويل، تتمثل يف نقص املوارد املالية الضرورية  
  1العالجية املتزايدة، ويرجع ذلك إىل ما يلي:ملواجهة التكلفة 

 ختصيص وتوزيع غري مالئم وغري كاف للموارد املالية. -
 ميزانيات مستشفيات مل يتم التفاوض بشأهنا. -
 مديونية ثقيلة. -
 غياب التحكم يف التكلفة والنفقات الصحية. -

دراجها ملعاجلة متويل القطاع وعلى ضوء ما سب ، قرر اجمللس الوطين إلصالح املستشفيات عدة طرق ميكن إ
 الصحي، نعرضها فيما يلي: 

البحث عن مصادر جديدة للتمويل من خالل توظيف جزء من الضرائب املفروضة على التلوث والتبغ،  -
   ابإلضافة إىل إدراج مسامهة التأمينات االجتماعية. 

 .إعطاء بعد واقعي للتعاقد من خالل تعيني مدونة األعمال الطبية والتسعري -
قيام الوزارة املكلفة ابلتضامن إبعادة حتديد وضبط فئات األشخاص املعوزين، حيث سيكون التكفل هبذه  -

 الفئات على عاتقها.
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 احلرص على أن ختضع كل املؤسسات الصحية للمراقبة البعدية الوحيدة طبقا للتنظيم الساري. -
ملنوطة ابملستشفى، كإخراج املصاحل حترير املبادرات اليت تعتمد على مصادر خاصة يف إطار املهام ا -

 االقتصادية والعامة عن املستشفى.
 وضع خمطط حساابت املستشفى. -
 الرتخيص للمستشفيات إببرام عقود وعروض خدمات مع املؤسسات الوطنية والدولية والشركات. -
 إعادة تفصيل آليات نقل امليزانيات املخصصة للتعليم والبحث الطيب حنو املستشفيات. -
 ملؤسسات الصحية العمومية ابلرسوم اجلمركية املفروضة على التجهيزات الطبية.دعم ا -
 االنتقال من منظومة متويل اهلياكل إىل منظومة تستهدف متويل النشاطات. -
 تظل املهام االجتماعية للمستشفى )االستعجاالت والوقاية( تستفيد من ختصيصات امليزانية اإلمجالية.    -
 والبشرية أكثر مردودية.جعل الوسائل املادية  -
 ضبط اإلجراءات املوجودة حلساب تكلفة العالج. -
 وضع ميزانية ملحقة مستقلة عن ميزانية املستشفيات.  -
 مواصلة مسار رفع الديون عن املستشفيات. -

 االختالالت املرتبطة بكل من التنظيم، اإلعالم، تكوين املستخدمني وطرق معاجلتها. -2

ظام صحي يف الوصول إىل األهداف املرجوة منه هو توفره على تنظيم حمكم إن أهم عناصر جناح أي ن 
للموارد املادية، وتكوين فعال للمستخدمني، وكذلك ضرورة توفره على نظام إعالمي يسهل الوصول إىل هذه 
األهداف، وعلى هذا األساس ارأتينا إلقاء نظرة على ما أقره مشروع إصالح املستشفيات يف كل جانب على 

 دا.ح

 العراقيل املرتبطة بتكوين املستخدمني وأوجه معاجلتها: -2-1

أوىل اجمللس الوطين إلصالح املستشفيات أمهية كبرية جلانب تكوين املستخدمني يف قطاع الصحة، وذلك لعدة 
 1اعتبارات ميكن عرضها فيما يلي:

 الصحة.ال أيخذ نظام التعليم والتكوين بدقة احلاجيات اليت يعرب عنها قطاع  -
التكوين األكادميي مل يعد قادرا على مواكبة املؤهالت اليت تتطلبها ممارسة املهنة ومتطلبات تعدد اخلدمات  -

 يف امليدان، وهذا ما يرتتب عنه نقص حمسوس يف بعض االختصاصات الطبية والشبه طبية.
 .مدارس الشبه طيب ال تستجيب كلية إىل طلبات التكوين املتواصل لكل املستخدمني -
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 تكوين املسريين على مستوى مؤسسات التعليم العايل ال يستجيب إىل متطلبات تسيري املستشفيات. -

كما خلص ذات اجمللس إىل ضرورة اختاذ وزارة الصحة والسكان وإصالح املستشفيات العديد من التدابري 
     1ابلتنسي  مع مصاحل وزارة التعليم العلي، سنحاول إبرازها يف لنقاط التالية:

إعادة النظر يف تزايد عدد الفئات الطبية وإعادة حتديد مواصفات التكوين وحمتوايت عروض التكوين  -
 املقدمة.

وضع قنوات املرور عرب التكوين األكادميي أو املؤهالت املكتسبة لتمكني انتقال املستخدمني وتسيري املهن  -
 واالعرتاف ابلكفاءات اليت مل تتوج ابلطريقة املتعارف عليها.  

أما فيما خيص الطلبة الطبيني األخصائيني، جيب التفكري مع القطاعات املعنية يف الطريقة الالزمة  -
 على شهادات اثنية دون االضطرار إىل املرور بكامل األطوار األكادميية.للحصول 

إعادة فتح ملحقات مدارس شبه الطيب على مستوى املؤسسات الصحية حسب احلاجة يف إطار إعادة  -
 أتهيل املستخدمني وحتسني مستواهم أثناء ممارستهم عملهم.

وطا ابلقيام بتكوين مؤهل ملدة ثالث سنوات جعل الرتخيص ملمارسة شبه الطبيني يف القطاع اخلاص مشر  -
 يف املؤسسات العمومية الصحية.

وضع خمطط إعادة إدماج حمرتيف الصحة املكونني أو املمارسني ابخلارج مع التعاون مع وزارة التعليم العايل  -
 والبحث العلمي واملؤسسات املكلفة ابلتعاون الدويل.

لتعليمية حسب احتياجات قطاع الصحة، ابإلضافة إىل مراجعة مواصفات التكوين وحمتوى الربامج ا -
االهتمام ابلبحث عن أقصى انسجام يف املهن الصحية يثري التفكري حول فكرة إنشاء جامعة لعلوم الصحة يف 

 املستقبل القريب. 

 العراقيل املرتبطة بتنظيم الوسائل املادية والبشرية وتدابري معاجلتها: -2-2

  2لس إصالح املستشفيات عدة مالحظات ترمجت إىل النقاط األساسية التالية:لقد انبثقت عن أشغال جم
 تعدد أجهزة التدخل على مستوايت خمتلفة مما جيعل الوصاية شديدة الثقل وغري فعالة. -
 تثبيط املستخدمني بسبب قوانني أساسية وظروف ممارسة غري مالئمة وأجور منخفضة. -
 د البشرية بني خمتلف مناط  الوطن.تباين توزيع الوسائل املادية واملوار  -
 نقص واضح يف صيانة العتاد الطيب. -
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نفاذ املوارد الصيدالنية بسبب ضغوطات مالية وتنظيمية تزيد من وطئتها االختالالت يف تسيري  -
 املستشفيات واألدوية. 

بشكل موازي وابلطبع مل ترتك هذه النقاط بدون معاجلة، بل حاول ذات اجمللس وضع احللول واالقرتاحات 
  1لالختالالت السابقة كما يلي:

 احلد من تدخل الوصاية إبعادة مركزة مهمة اإلدارة املركزية وهياكلها غري املمركزة. -
مراجعة القوانني األساسية السارية املفعول للمستخدمني قصد حتسني شروط املمارسة والتقدم يف املسار  -

 املهين وإدراج نظام تعويضي حمفز.
ية مستقلة على مستوى وزارة الصحة والسكان وإصالح املستشفيات تكلف بصيانة العتاد إنشاء مدير  -

 الطيب.
 جعل صيدليات املستشفيات هيكال مستقال وحتديد مهامها بدقة وإلزامها مبسؤولياهتا. -
 تزويد املستشفيات ابهلياكل واآلليات والوسائل واألدوات الالزمة للتقييم الداخلي. -

أن هذه التدابري املقرتحة من طرف اجمللس الوطين إلصالح املستشفيات ليست إال ونستخلص مما سب   
بداية إلصالحات كثرية جيب القيام هبا على مستوى قطاع الصحة قصد بناء هيكل قانوين، إداري ومايل متني 

 من شأنه النهوض مبستوى اخلدمات الصحية املقدمة على مستوى املؤسسات الصحية اجلزائرية.

 : أهداف مشروع اإلصالح.الثاينب املطل

 2ورد يف التقرير التمهيدي للمجلس الوطين إلصالح املستشفيات جمموعة من األهداف أمهها: 

إحصاء عروض العالج واالستشفاء وتكييفها مع احلاجات الصحية للمواطن ابالعتماد على نظام  -
 إعالمي فعال.

 للمؤسسات الصحية.ضمان املوارد املالية الالزمة للسري احلسن  -
 على وجه اخلصوص.التأكيد على حقوق وواجبات املستعملني ومحاية املرضى  -
 إعادة التأكيد على االلتزامات التعاقدية لكل املتدخلني يف صحة املواطن.  -
توفري اإلمكانيات الضرورية حملرتيف الصحة، مهما كانت مسؤولياهتم، وذلك قصد االستجابة أبكثر فعالية  -

 الصحية واالجتماعية.للحاجات 
 حتسني فعالية النفقات اليت ختصصها اجلماعات يف أي شكل كان للمؤسسات الصحية. -
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 هدفني رئيسيني مها: ويتضح من هذه األهداف أن نظام اإلصالح يصبوا إىل حتقي 

 حتسني جودة اخلدمات الصحية املقدمة، والتحكم اجليد يف نظام املعلومات الصحية.

 لفات مشروع اإلصالح.: مالثالثاملطلب 

 1:أما فيما خيص ملفات اإلصالح، فقد ركز اجمللس يف تصوره على ستة ملفات نعرضها فيما يلي 

 اجيات الصحية وطلب العالج:ملف احل -1

حول دراسة كيفية التنسي  بني النظام الوطين للصحة ومنظومته االستشفائية الفرعية، وذلك  متحور هذا امللف
 بتفادي عزل إصالح املؤسسات االستشفائية عن اإلطار االجتماعي، الوابئي، املايل والتنظيمي.

ة بني ومت التعرض إىل كيفيات التنسي  بني اهلياكل اجلوارية ومستشفى القطاع من جهة، وتلك املوجود
  مستشفيات القطاع ومستشفيات املرجعية اجلهوية أو الوطنية من جهة اخرى. 

  ملف اهلياكل االستشفائية: -2

 متحور هذا امللف حول إصالح اهلياكل الصحية، وذلك إبدراج مجلة من األهداف نعرضها فيما يلي:
 تعزيز رقابة الدولة على مؤسسات العالج العمومية واخلاصة. -
الفعالة للمريض وجلمعيات املرضى من خالل اإلدالء آبرائهم حول توزيع شبكة العالج، وجودة املسامهة  -

 أدائها.
 ل وضع دعامة إعالمية، اليت تعد الركيزة األساسية لنجاح أي عمل إصالحي.استعجا -

  ملف املوارد البشرية: -3

من خالل السهر على مراجعة اهتم هذا امللف بعنصر أساسي يف النظام الصحي وهو املستخدمني، وذلك 
أحواهلم الشخصية، شروط وظروف عملهم، عالواهتم وأجورهم، ترقيتهم يف املسار املهين وتكوينهم، حيث أن 
التكوين يعد ضرورة ملحة ابلنسبة لكل فئات املستخدمني الطبيني، شبع الطبيني، املسريين والتقنيني، وهذا 

 يل والتكوين املهين على وجه اخلصوص.ابالشرتاك مع قطاعات أخرى كالتعليم العا

 ملف املوارد املادية:  -4

ارتكز هذا امللف على ضرورة إدماج الوسائل املادية الضرورية لتنظيم العالج، الذي يستدعي توازان بني الوسائل 
هو إعطاء كل الوسائل الضرورية لشبكة العالج شرط أن تكون موزعة ومستوى النشاط، واهلدف من ذلك 

                                                             
 . 107، صمرجع سبق ذكره، الطاهر الوافي 1 
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نية، وتشكل اجلوانب املرتبطة ابلصيانة واملعايري التقنية واخلاصة ابألمن والنوعية وتكوين عناصر مكملة هلذا بعقال
 امللف.

 ملف التمويل:  -5

اهتم هذا امللف بدراسة طرق توسيع موارد متويل املستشفيات، وضرورة إعادة النظر يف التنظيم من انحية التسيري 
السهر على تكييف القوانني األساسية اليت تسري املؤسسات الصحية حاليا مع التعديالت املايل، ابإلضافة إىل 

اجلارية، خاصة يف جمال التمويل القائم على التعاقد يف النشاطات، وحول الشروط الواجبة لتخصيص امليزانيات 
 والفوترة بطريقة تسعى لتحقي  املساواة يف احلصول على العالج ابلنسبة لكل املرضى.

 ملف اشرتاك القطاعات:  -6

نظرا الرتباط نشاطات وزارة الصحة والسكان وإصالح املستشفيات إىل حد بعيد بنشاطات العديد من 
القطاعات األخرى كقطاع املالية، العمل واحلماية االجتماعية، الضمان االجتماعي، التضامن، التعليم العايل، 

الصناعة والفالحة، فانه جيب ضمان االنسجام بني الصحة والسياسات  التكوين املهين، اجلماعات احمللية والبيئة،
 العمومية األخرى من خالل إدراج كل األنشطة القطاعية ذات الصلة ابلصحة ضمن اإلسرتاتيجية العامة للوزارة.

، مل يتم تنظيم العالج مبنطقة اجلنوب و االستعجاالت على املستويني اجلهوي والوطين ملفي واجلدير ابإلشارة أن
العالج مبنطقة اجلنوب، بغض التطرق إليهما يف هذا املشروع، حيث متت اإلشارة عدة مرات إىل وجوب تنظيم 

النظر عن العراقيل املرتبطة ابلبعد والظروف املناخية، والظروف اخلاصة بتعيني املستخدمني الطبيني األخصائيني 
على نتائج  ابلنسبة لالستعجاالت فتستدعي حبثا معمقا الذين ميكنهم تلبية جمموع االحتياجات الصحية، أما

    التحقي  اجلاري حاليا، والذي يتكفل به املعهد الوطين للصحة العمومية بطلب من الوزارة الوصية.
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 : مصادر متويل املنظومة الصحية يف اجلزائرالثالثاملبحث 

 أنالعامة واخلاصة واخلريية ابلرغم من  يتم متويل اإلنفاق على اخلدمة الصحية يف توليفة من األموال 
املعدالت ختتلف كثريا، كما ختتلف الشروط املرتبطة بكل مصدر فإن اخلصائص احملددة هلا وطبيعة إدراك الناس 

السوق فقط أمرا غري  آلليات، والتكاليف املرتبطة هبا جتعل ترك استهالك اخلدمات الصحية االجتماعيةللمخاطر 
مرغوب فيه، وسواء كانت قائمة التمويل تدار من خالل نظم حكومية، أو تقدم من خالل نظام السوق مع وجود 

فاحلكومة تتدخل كثريا يف تنظيم تقدمي اخلدمة الصحية من خالل منشات صحية شبكة الضمان االجتماعي، 
 تديرها احلكومة.

ومة الصحية حمدودية يف تسخري املوارد املالية اإلضافية لضمان التكفل أما ابلنسبة للجزائر فتعرف املنظ 
واملرضية اليت تعرفها بالدان، كما تعرف احتياجات  الدميوغرافيةابلطلب املتزايد والناتج أساسا عن التحوالت 

دف  املعلومات، كل السكان منوا وتنوعا ابلنظر إىل تطور مستوايت املعيشة، التطور التكنولوجي يف اجملال الطيب وت
إن النظام احلايل لتمويل الصحة العمومية يف  1ذلك جعل األفراد أكثر إحلاحا يف طلب العالج وحتسني نوعيته،

 اجلزائر مبين على ثالثة معايري أساسية وهي: 

 مسامهة الدولة. -
 مسامهة الضمان االجتماعي. -
  مسامهة األسر. -

 الصحي يف اجلزائر بني مرحلتني:ويل النظام مت اليت مر هبا راحلاملسنقسم 

 .1974إىل غاية  1962املرحلة األوىل من  -
 إىل غاية يومنا هذا. 1974املرحلة الثانية من  -

 .1974-1962مصادر متويل النظام الصحي اجلزائري من املطلب األول: 

علم أن نسبة باء مع الما ميز هذه الفرتة هو الوضع الصحي املرتدي الذي عرفته البالد، مما أدى إىل تزايد األع
من الناتج القومي اخلام، مما استلزم وزارة الصحة  %1.5اإلنفاق على قطاع الصحة كانت ضئيلة حيث مل تتجاوز 

إىل إعادة تنشيط اهلياكل الصحية املوروثة من االستعمار الفرنسي، وتركزت مصادر متويل القطاع الصحي يف 
  2على ثالث مصادر رئيسية هي:املرحلة 

                                                             
، ص 2011، مذكرة ماجستير في العلوم االقتصادية، جامعة تلمسان، تقييم نفقات الصحة والتعليم )دراسة حالة والية تلمسان(علي دحمان محمد،  1 

56 . 

 الجماعات المحلية في نفقات المساعدات الطبية االجتماعية.مدى مساهمة المتضمن:  16/01/1974المؤرخ في  01-74المرسوم التنفيذي رقم  2 
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وهي عبارة عن مسامهة خزينة الدولة ابإلضافة إىل اجلماعات احمللية حيث   %60بلغت سبيقات: الت -1
 كانت مقسمة كما يلي: 

 مسامهة خزينة الدولة. 85% -
 مسامهة صندوق التضامن للدوائر والبلدايت مقسمة كما يلي: 15% -

 8% .لصندوق الدوائر 
 7%   .لصندوق البلدايت 

من النفقات  %30كان يتحملها صندوق الضمان االجتماعي وقدرت بـ عائدات تسديد املصاريف:  -2
  اإلمجالية للهيئات العمومية لصاحل املؤمنني وذويهم.

هي عبارة عن مسامهة املواطنني الغري منتمني إىل صندوق الضمان االجتماعي، من جتار املوارد اخلاصة:  -3
، فبعد تلقيهم العالج الالزم يف املؤسسات العمومية االستشفائية يقومون بدفع وحرفيني وأصحاب املهن احلرة

 . %10نفقاهتم عند مغادرة املؤسسة الصحية، وقد قدرت مسامهتهم يف متويل قطاع الصحة يف تلك الفرتة بـ 

االنتقادات،  شهد نظام التمويل يف الفرتة األوىل بعد االستقالل العديد من النقائص وتلقى الكثري من  
 طرقيف تلك الفرتة إىل التفكري يف  احلاكمة امة الغري مغطاة، مما أدى ابلسلطاتككرب حجم الديون الع

 لتمويل النظام الصحي يف اجلزائر. ةجديد

 إىل يومنا هذا. 1974مصادر متويل النظام الصحي اجلزائري من : الثايناملطلب 

م طبقت جمانية العالج يف اجلزائر، مما أدى إىل تغري مصادر متويل قطاع الصحة، حبيث 1974خالل سنة 
أصبحت متنح للمؤسسات الصحية ميزانية إمجالية بشكل جزايف حيددها سنواي قانون املالية حيث قسمت إىل 

 ثالثة مصادر أساسية: 

  %60املؤسسات الصحية بعد االستقالل ال تتعدى كانت مسامهات الدولة يف متويل :   مسامهة الدولة -1
م، أعفيت اجلماعات احمللية من املسامهة 1974كما ذكران سابقا، ولكن بعد تطبي  جمانية العالج منذ سنة 

من ميزانية املؤسسات الصحية وهو ما يعين فقدان أحد مصادر  %15يف التمويل، واليت كانت تساهم بـ 
 يف تلك الفرتة. %75اليت قاربت  سامهات الدولةالتمويل، وابلتايل ارتفاع م

م ومع 1988كانت مسامهات الدولة خالل  الفرتة األوىل جملانية العالج مهمة جدا، إال أنه حبلول سنة  
بداية األزمة االقتصادية اليت مست اجلزائر يف تلك الفرتة، ومع الشروط اليت فرضتها اهليئات الدولية إلعادة 

سبة مسامهات الدولة يف متويل قطاع الصحة، لكن هذا التناقص مل يدم طويال، حيث بدأ اهليكلة تناقصت ن
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، وارتفعت نسبة مسامهات الدول خالل العشرية األول من القرن احلايل وذلك 1م1993يف االرتفاع منذ سنة 
مسامهات الدول إىل راجع إىل ارتفاع أسعار البرتول واليت أدت إىل زايدة مداخيل الدولة، حيث ارتفعت نسبة 

وذلك راجع أيضا إىل نقص مداخيل الضمان االجتماعي، وارتفاع الطلب على العالج من  %83أن قاربت 
 قبل املواطنني نتيجة تزايد الوعي الصحي.

وسنوضح من خالل اجلدول التايل مدى مسامهة الدولة يف متويل القطاع الصحي يف اجلزائر خالل 
 (: 2011-1993الفرتة )

( نالحظ أنه هناك تطور تدرجيي ملسامهة الدولة يف متويل قطاع الصحة، منذ سنة 06الل اجلدول رقم )من خ
، مث 1993خالل سنة  %59، حيث كانت نسبة مسامهة الدولة ال تتجاوز 2011إىل غاية سنة  1993

وما يقابله  ، ارتفاع هذه النفقات يعود أساسا إىل زايدة عدد السكان2011سنة  %83ارتفعت لتصل حدود 
من خدمات صحية موازية له من سنة إىل أخرى، ابإلضافة إىل العجز الذي يعانيه صندوق الضمان االجتماعي 

 الذي أصبح غري قادر على تغطية نفقات العالج الكبرية للمنتسبني إليه.

ة وصلت إن كرب حجم النفقات الصحية العمومية جعل من تدخل الدولة أمرا أكثر من ضروري وبنسب مهم 
 من حجم التمويل اإلمجايل لقطاع الصحة.   %83.21إىل  2011هذه النسب يف سنة 

                                                             
 .، المتضمن مدى مساهمة الدولة في المساعدات الطبية29/12/1993المؤرخ في:  18-93المرسوم التشريعي رقم  1 
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 (: مدى مسامهة الدولة يف متويل قطاع الصحة.06اجلدول رقم )

 
 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 1997 1996 1995 1994 1993 السنة

 218562 187806 176036 139041 90254 67164 39460 27736 25580 19973 18294 15240 دج 610اعتمادات الدولة لقطاع الصحة بـ 

 %83.21 %82.77 %81.77 %77.98 %71.34 %64.95 %75.3 %60.6 %60.6 %56 %61 %59 بقطاع الصحةنسبة التمويل 

 .61علي دمحان حممد، مرجع سب  ذكره، ص  املصدر:  
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م، والذي 1974الدولة جملانية العالج سنة بعد استحداث مسامهة صندوق الضمان االجتماعي:  -2
عنه اعتماد نظام التمويل اجلزايف للمؤسسات الصحية العمومية ما نتج عنه تغري العالقة بني الضمان  ترتب

االجتماعي واملؤسسات الصحية، وقد تزامن التوجه حنو جمانية العالج مع التوسع الكبري للقاعدة املالية 
منذ سنة  %20سنوية تقدر بـ  لصندوق الضمان الجتماعي نتيجة تزايد عدد املؤمنني االجتماعيني، بزايدة

م، وابلتايل مسامهة صندوق الضمان االجتماعي يف متويل املؤسسات الصحية 1980م إىل غاية سنة 1973
سنة  %40م وارتفعت إىل حدود 1974سنة  %23.5العمومية قد ارتفعت حيث كانت ال تتجاوز 

 م.1983

االجتماعي يف متويل قطاع الصحة واجلدول التايل يبني مدى مسامهة الصندوق الوطين للضمان 
 ابجلزائر.

( أن مسامهة الصندوق الوطين للضمان االجتماعي يف متويل قطاع الصحة 07يتضح لنا من خالل اجلدول رقم )
م، 1993سنة  %39.6يف اجلزائر كانت مرتفعة نسبيا يف بداية التسعينات من القرن املاضي، حيث بلغت نسبة 

م، وذلك راجع إىل 2011سنة  %14.88م إىل أن وصلت حدود 2005سنة  مث بدأت ابالخنفاض تدرجييا
 العجز الكبري الذي يعاين منه صندوق الضمان االجتماعي يف السنوات األخرية بسبب:

عدم رضا بعض املؤمنني عن اخلدمات املقدمة من طرف املؤسسات الصحية العمومية، هذا ما دفعهم إىل  -
فس اخلدمات، مما ينتج عنه دفع تلك املصاريف من طرف صندوق الضمان التوجه حنو القطاع اخلاص لطلب ن

 االجتماعي جلهتني خمتلفتني.
اتسمت عملية إنفاق املوارد املخصصة ابخلدمات االستشفائية بعدم الرشاد، مع الغياب التام للمراقبة،   -

 مما جعل عملية استهالكها ال تتم بشكل عقالين. 
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 (: مدى مسامهة الصندوق الوطين للضمان االجتماعي يف متويل قطاع الصحة ابجلزائر.07اجلدول رقم)

 .63علي دمحان حممد، مرجع سب  ذكره، ص املصدر:  

 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 1997 1996 1995 1994 1993 السنوات
 38300 38300 38300 38300 35300 35300 35300 17972 16576 13551 11250 9983 دج 610مسامهة صندوق الضمان االجتماعي بـ 

 %14.88 %16.86 %17.79 %21.84 %27.90 %34.13 %33.2 %39.4 %39.5 %40.5 %39.0 %39.6 نسبة مسامهة الضمان االجتماعي يف التمويل
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مباشرة لألسرة،مبا يف ذلك مصاريف أو  النفقات الشخصية هي أي مصروفاتمسامهة العائالت:  -3
مدفوعات عينية تقدم للممارسني الطبيني وموردي املستحضرات الصيدالنية، واألجهزة العالجية، والسلع 
واخلدمات األخرى اليت يكون القصد منها هو املسامهة يف استعادة أو تعزيز احلالة الصحية لألفراد أو الفئات 

  1جزء من النفقات الصحية اخلاصة.السكانية، وهذه النفقات هي 

( أن مسامهة العائالت يف متويل قطاع الصحة تتغري نسبيا 08يتضح لنا من خالل بياانت اجلدول رقم ) 
من سنة إىل اخرى، وذلك حبسب تغري مسامهة الدولة ومسامهة صندوق الضمان االجتماعي، فمسامهة 

م، مث اخنفضت 1995الصحي يف اجلزائر سنة من اإلنفاق على القطاع  %26العائالت كانت تقارب 
وذلك راجع الرتفاع مسامهات الدولة واملتمثلة يف  ،%21لتصل حدود  2003، 2002، 2001سنوات 

للرخاء االقتصادي الذي عرفته اجلزائر يف تلك  ويرجع ذلكمسامهة اخلزينة العمومية يف ميزانية قطاع الصحة، 
وذلك راجع  2014، 2013، 2012لتعود إىل االرتفاع سنوات  السنوات نتيجة ارتفاع أسعار البرتول،

    الخنفاض مسامهات الدولة.

 

 

                                                             
1 Apps.who.int/nha/database, 12/10/2016, 16 :57.  
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 (: مدى مسامهة العائالت يف متويل القطاع الصحي.08رقم ) اجلدول

 
 على إحصائيات املنظمة العاملية للصحة. من إعداد الطالب اعتمادااملصدر: 

  

 

 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 السنوات
% 26.95 24.40 28.02 28.81 29.68 25.79 21.67 22.52 21.15 26.09 28.09 29.12 28.09 26.15 27.45 28.88 27.87 25.70 26.44 26.50 
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 الثالث: اجيابيات وسلبيات منط التمويل يف اجلزائر وضرورة توسيع مصادر التمويل.املطلب 

املستشفيات يف اجلزائر خطوات عديدة بغيت إصالح املنظومة  وإصالحتتبع وزارة الصحة والسكان 
املسجلة يف عملية التسيري، وتبقى مسألة التمويل أهم حمور من حماور  االختالالتالصحية ابلنظر إىل جممل 

 تعلقة بنظام التمويل اخلاص هبذا القطاع، معاإلصالح، لذا سنحاول توضيح خمتلف اجلوانب اإلجيابية والسلبية امل
 اقرتاح مصادر متويل جديد.

 الصحة:  قطاع اجيابيات نظام متويل -1

إن اعتماد قطاع الصحة على ميزانية الدولة كممول رئيسي للقطاع، يضمن بقاء توفري اخلدمات  -
 االستشفائية يف إطار التضامن الوطين وابلتايل احلفا  على التوازن االجتماعي.

 عملية متويل قطاع الصحة يف اجلزائر يعترب اجيايب من حيثإن مسامهة صندوق الضمان االجتماعي يف  -
 الطابع التضامين يف توفري اخلدمات الصحية لشرحية كبرية من اجملتمع.

إن مسامهة العائالت يف متويل قطاع الصحة ولو كان بسيطا جدا مقارنة مبصادر التمويل األخرى، إال أهنا  -
عات  ميزانية الدولة، خاصة خالل السنوات اليت تعاين فيها من تعترب مهمة، وذلك لتخفيض العبء امللقى على 

 نقص املداخيل.

  الصحة: قطاع سلبيات نظام متويل -2

إن اعتماد قطاع الصحة على ميزانية الدولة بنسبة كبرية يف متويله، يؤدي إىل معاانته من عجز كبري يف  -
 نقص يف املداخيل.التمويل يف السنوات اليت تعاين فيها ميزانية الدولة من 

إن نقص املخصصات اليت توفرها الدولة لقطاع الصحة يؤدي إىل معاانته من تراكم الديون )ديون  -
الصيدلية املركزية، عدم القدرة على اقتناء معدات حديثة(، ومما ال شك فيه أن هذه الديون ستنعكس سلبا على 

 جودة اخلدمات الصحية املقدمة.
الجتماعي من نقص املداخيل ينعكس سلبا على مسامهاته يف متويل قطاع إن معاانت صندوق الضمان ا -

 الصحة.

 توسيع مصادر متويل قطاع الصحة: -3

لعدم قدرة مصادر التمويل الكالسيكية املذكورة آنفا على تغطية مجيع تكاليف قطاع الصحة، رغم  نظرا
يف مصادر متويل أخرى أصبح ضرورة حتمية وذلك اجملهودات الكبرية املبذولة واليت جيب تثمينها، إال أن التفكري 

جملاهبة التطور الكبري يف املتطلبات والتكاليف املتزايدة سنواي يف قطاع الصحة، ومن بني هذه املصادر اجلديدة 
 نذكر ما يلي: 
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جيب فرض ضرائب جديدة على منتجي مواد التبغ وكذا املشروابت الكحولية، وإدخال جزء كبري منها   -
 ية املراكز االستشفائية، نظرا ملا تسببه هذه السلع من أضرار كبرية بصحة املستهلك.يف ميزان

جيب فرض ضرائب جديدة على املؤسسات اليت تتسبب يف تلوث البيئة، وتوجيه مداخيلها للمؤسسات   -
 االستشفائية اليت تعىن بعالج األشخاص املتضررين جرا هذا التلوث. 

اجلماعات احمللية يف ميزانية املؤسسات الصحية، وذلك من أجل احلفا  على جيب إعادة إدراج مسامهة  -
 صحة سكاهنا ووقايتهم من األمراض.

 تعاينالضمان االجتماعي، وذلك لتغطية العجز الذي  صنادي جيب رفع مسامهات املؤسسات اخلاصة يف  -
هتا تعترب ضئيلة جدا مقارنة مع األرابح من املسامهة الفعالة يف ميزانية قطاع الصحة، ألن مسامها امنه، لتمكينه
 اليت حتققها.
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 دول املغرب العريبمقارنة ببعض  الوضع الصحي يف اجلزائر تقييم : مؤشراتالرابعاملبحث 

، وذلك ابالعتماد على دول املغرب العريبيتم التطرق إىل دراسة اخلدمات الصحية اجلزائرية مقارنة ببعض  
 مؤشرات عاملية نذكر منها ما يلي: 

 .املؤشرات املتعلقة ابلسكاناملطلب األول: 

 التعداد اإلمجايل للسكان: -1

يستند مؤشر التعداد اإلمجايل للسكان إىل العدد اإلمجايل للسكان ابلبلد املذكور بغض النظر عن جنسيتهم، 
ليبيا خالل الفرتة املمتدة بني سنة من اجلزائر، تونس، املغرب و كان كل ( عدد س09ويوضح اجلدول رقم )

 . 2015و 2005
 .)ابملليون( املغرب العريب(: تعداد إمجايل السكان لدول 09اجلدول رقم )

 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 الدولة/ السنة
 39.66 38.93 38.18 37.43 36.71 36.03 35.40 34.81 34.26 33.74 33.26 اجلزائر
 11.10 10.99 10.88 10.77 10.67 10.54 10.43 10.32 10.22 10.12 10.02 تونس
 34.37 33.92 33.45 32.98 32.53 32.10 31.71 31.35 31.01 30.69 30.38 املغرب
 06.27 06.25 06.26 06.28 06.28 06.26 06.20 06.12 06.01 05.90 05.80 ليبيا

املصدر: من إعداد الطالب ابالعتماد على إحصائيات ملؤشرات التنمية العاملية والبنك الدويل على املوقع: 
http://data.albankaldawli.org/indicator/SP.POP.TOTL  vu le : 19/10/2016 a 9 :00 

مغاربيا من حيث عدد السكان، مث تليها ( أن اجلزائر حتتل املرتبة األوىل 09من خالل اجلدول رقم )يتضح لنا 
  املغرب مث تونس ويف األخري ليبيا.

 معدل النمو السكاين:  -2
على حجم سكان جمتمع ما، بني فرتتني زمنيتني ولتكن يقصد مبعدل النمو السكاين تلك التغريات اليت تطرأ 

 1تعدادية وقد تكون التغريات موجبة أو سالبة، أي ابلزايدة أو النقصان.فرتات 
 T1/P )1P-2(P/100*وحيسب ابملعادلة التالية: معدل النمو السكاين=

 : التعداد احلديث.2Pحيث أن : 

            1P".التعداد القدمي : 

            T.الفرتة الزمنية الفاصلة بني التعدادين : 

                                                             
1 http://www.arabgeographers.net/vb/threads/arab16300/ vu le 19/10/2016, a 09 :48. 

http://data.albankaldawli.org/indicator/SP.POP.TOTL
http://data.albankaldawli.org/indicator/SP.POP.TOTL
http://www.arabgeographers.net/vb/threads/arab16300/
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 ( : نسبة الزايدة السكانية لدول املغرب العريب.10اجلدول رقم)

 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 الدول/السنة
 1.86 1.94 1.97 1.95 1.87 1.78 1.68 1.59 1.51 1.44 1.36 اجلزائر
 1.01 1.01 1.01 0.97 1.19 1.02 1.07 1.01 0.96 0.98 0.97 تونس
 1.34 1.39 1.41 1.38 1.31 1.23 1.16 1.09 1.04 1.00 0.97 املغرب
 0.31 0.11- 0.28- 0.08- 0.37 0.91 1.39 1.73 1.86 1.80 1.71 ليبيا

املصدر: من إعداد الطالب ابالعتماد على إحصائيات ملؤشرات التنمية العاملية والبنك الدويل على املوقع: 
http://data.albankaldawli.org/indicator/SP.POP.GROW  vu le: 21/10/2016 a 10 :10. 

( أن نسبة الزايدة السكانية يف اجلزائر هي األعلى مقارنة بتونس 10نالحظ من خالل اجلدول رقم )
واملغرب خالل كل سنوات الدراسة، وذلك راجع لالستقرار السياسي وحتسن األوضاع املعيشية للشعب اجلزائري 

الل وكذلك حتسن مستوى الرعاية الصحية يف اجلزائر، إال أن نسبة دولة ليبيا كانت أكرب من النسب يف اجلزائر خ
وذلك راجع إىل عدم االستقرار بعد األحداث اليت  2011السنوات األوىل للدراسة مث بدأت ابلرتاجع منذ سنة 

عرفتها ليبيا وما أطل  عليه ابلربيع العريب، وتعترب نسبة الزايدة السكانية يف كل من اجلزائر وتونس واملغرب مستقرة 
 سنوات الدراسة.  مجيعخالل 

 : شخص 1000واليد لكل إمجايل معدل امل -3

شخص،  1000يشري معدل املواليد اخلام إىل عدد الوالدات ملواليد أحياء على مدار العام لكل 
 1مقدرة يف منتصف العام.

 شخص لدول املغرب العريب. 1000(: إمجايل معدل املواليد لكل 11اجلدول رقم )

 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 الدول/السنة
 24.31 24.74 24.93 24.92 24.64 24.11 23.38 22.54 21.66 20.82 اجلزائر
 19.20 19.30 19.30 18.80 18.60 17.70 17.70 17.40 17.10 17.10 تونس
 20.75 21.02 21.19 21.25 21.20 21.07 20.89 20.70 20.55 20.45 املغرب
 20.89 21.43 21.90 22.30 22.59 22.75 22.81 22.76 22.64 22.46 ليبيا

املصدر: من إعداد الطالب ابالعتماد على إحصائيات ملؤشرات التنمية العاملية والبنك الدويل على املوقع: 
http://data.albankaldawli.org/indicator/SP.DYN.CBRT.IN vu le: 21/10/2016 a 11:52 

                                                             
1 http://data.albankaldawli.org/indicator/SP.DYN.CBRT.IN  vu le : 21/10/2016 a 11 :34. 

http://data.albankaldawli.org/indicator/SP.POP.GROW
http://data.albankaldawli.org/indicator/SP.POP.GROW
http://data.albankaldawli.org/indicator/SP.DYN.CBRT.IN
http://data.albankaldawli.org/indicator/SP.DYN.CBRT.IN
http://data.albankaldawli.org/indicator/SP.DYN.CBRT.IN
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مستقر شخص كان  1000( يتضح لنا أن إمجايل عدد املواليد لكل 11من خالل اجلدول رقم ) 
مولود  24يف مجيع دول املغرب العريب، إال أن املعدل يف اجلزائر كان أكرب بقليل حيث وصل إىل حدود ومتقارب 

 حي يف خالل السنة األخرية من الدراسة.
 : )ابلسنوات( املتوقع عند امليالدإمجايل العمر  -4

يشري متوسط العمر املتوقع عند امليالد إىل السنوات اليت سيعيشها الطفل املولود إذا ظلت أمناط الوفيات 
 1السائدة يف وقت ميالده على ما هي عليها طيلة حياته.

(: إمجايل العمر املتوقع عند امليالد لدول املغرب العريب.12اجلدول رقم )  

 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 الدول/السنة
 74.81 74.57 74.32 74.07 73.80 73.52 73.22 72.90 72.56 72.20 اجلزائر
 74.14 74.04 74.00 74.34 74.60 74.45 74.30 74.20 73.90 73.50 تونس
 74.02 73.71 73.36 72.99 72.58 72.15 71.71 71.28 70.85 70.44 املغرب
 71.72 71.66 71.65 71.68 71.74 71.78 71.79 71.74 71.63 71.47 ليبيا

املصدر: من إعداد الطالب ابالعتماد على إحصائيات ملؤشرات التنمية العاملية والبنك الدويل على املوقع: 
http://data.albankaldawli.org/indicator/SP.DYN.LE00.IN   vu le: 21/10/2016 a  18:24 

( أن إمجايل العمر املتوقع عند الوالدة متقارب بني مجيع الدول 12نالحظ من خالل بياانت اجلدول رقم )
السنوات األخرية للدراسة، نتيجة املغاربية، مع وجود تقدم طفيف لكل من اجلزائر وتونس واملغرب ابلنسبة لليبيا يف 

 األوضاع الغري مستقرة اليت تشهدها.
 العمر املتوقع للذكور عند امليالد )ابلسنوات(: -5

يشري متوسط العمر املتوقع عند امليالد إىل السنوات اليت سيعيشها الطفل املولود إذا ظلت أمناط الوفيات 
 2حياته.السائدة يف وقت ميالده على ما هي عليها طيلة 

 عند امليالد لدول املغرب العريب. للذكور (:العمر املتوقع13اجلدول رقم )
 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 الدول/السنة

 72.51 72.29 72.07 71.85 71.63 71.38 71.11 70.81 70.49 70.14 اجلزائر
 71.90 71.80 71.80 72.10 72.70 72.50 72.40 72.30 71.90 71.60 تونس
 73.02 72.71 72.35 71.94 71.49 71.02 70.53 70.04 69.57 69.11 املغرب
 68.94 68.91 68.93 69.01 69.13 69.26 69.36 69.42 69.43 69.39 ليبيا

املصدر: من إعداد الطالب ابالعتماد على إحصائيات ملؤشرات التنمية العاملية والبنك الدويل على املوقع: 
http://data.albankaldawli.org/indicator/SP.DYN.LE00.MA.IN   vu le: 02/11/2016 a 08.22 

                                                             
1 http://data.albankaldawli.org/indicator/SP.DYN.LE00.IN vu le: 21/10/2016 a 12:06. 
2 http://data.albankaldawli.org/indicator/SP.DYN.LE00.MA.IN vu le: 02/11/2016 a 08:09. 

http://data.albankaldawli.org/indicator/SP.DYN.LE00.IN
http://data.albankaldawli.org/indicator/SP.DYN.LE00.IN
http://data.albankaldawli.org/indicator/SP.DYN.LE00.MA.IN
http://data.albankaldawli.org/indicator/SP.DYN.LE00.MA.IN
http://data.albankaldawli.org/indicator/SP.DYN.LE00.IN
http://data.albankaldawli.org/indicator/SP.DYN.LE00.MA.IN
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( نالحظ أن العمر املتوقع عند امليالد للذكور يف اجلزائر وتونس واملغرب متقارب 13من خالل اجلدول رقم )
العمر املتوقع اإلمجايل كما هو نسبيا، إال انه منخفض قليال يف ليبيا، ونالحظ أن العمر املتوقع للذكور أقل من 

 موضح يف اجلدول الساب .
  (: العمر املتوقع لإلانث عند امليالد )ابلسنوات -6

يشري متوسط العمر املتوقع عند امليالد إىل السنوات اليت سيعيشها الطفل املولود إذا ظلت أمناط الوفيات السائدة 
  1يف وقت ميالده على ما هي عليها طيلة حياته.

 عند امليالد لدول املغرب العريب. لإلانث (:العمر املتوقع14اجلدول رقم )

 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 الدول/السنة
 77.22 76.97 76.69 76.40 76.09 75.77 75.43 75.09 74.73 74.36 اجلزائر
 76.50 76.40 76.30 76.70 76.60 76.50 76.30 76.20 76.00 75.50 تونس
 75.06 74.76 74.43 74.08 73.71 73.34 72.95 72.57 72.20 71.83 املغرب
 74.63 74.55 74.50 74.49 74.47 74.43 74.33 74.17 73.94 73.66 ليبيا

املصدر: من إعداد الطالب ابالعتماد على إحصائيات ملؤشرات التنمية العاملية والبنك الدويل على املوقع: 
http://data.albankaldawli.org/indicator/SP.DYN.LE00.FE.IN   vu le: 02/11/2016 a 08.44 

( أن العمر املتوقع لإلانث متقارب نسبيا بني دول املغرب العريب، إال أنه 14نالحظ من خالل اجلدول رقم )
أعلى يف كل من اجلزائر وتونس مقارنة ابلغرب وليبيا، هذا راجع إال التحسن امللحو  يف مستوى الرعاية الصحية 

 البلدين يف السنوات األخرية.يف كال 
 املطلب الثاين: املؤشرات املتعلقة ابلوضع الصحي.

 مولود حي: 1000معدل وفيات الرضع لكل  -1
مولود حي يف سنة  1000يشري معدل وفيات الرضع إىل عدد وفيات األطفال الرضع قبل بلوغهم سنة لكل 

 2معينة.
 الرضع لدول املغرب العريب.(: معدل وفيات 15اجلدول رقم )                
 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 الدول/السنة

 21.90 22.00 22.10 22.40 22.80 23.50 24.30 25.30 26.40 27.60 28.80 اجلزائر
 12.10 12.60 13.10 13.60 14.20 14.90 15.70 16.60 17.50 18.50 19.60 تونس
 23.70 24.60 25.50 26.40 27.40 28.50 29.60 30.70 31.90 33.20 34.50 املغرب
 11.40 11.90 12.40 12.90 13.90 14.30 15.10 16.10 17.30 18.60 19.80 ليبيا

 املصدر: من إعداد الطالب ابالعتماد على إحصائيات ملؤشرات التنمية العاملية والبنك الدويل على املوقع: 
http://data.albankaldawli.org/indicator/SP.DYN.IMRT.IN    vu le: 21/10/2016 a  18:53. 

                                                             
1 http://data.albankaldawli.org/indicator/SP.DYN.LE00.FE.IN vu le: 02/11/2016 a 08:32. 
2 http://data.albankaldawli.org/indicator/SP.DYN.IMRT.IN  vu le : 21/10/2016 a 18 :38. 

http://data.albankaldawli.org/indicator/SP.DYN.LE00.FE.IN
http://data.albankaldawli.org/indicator/SP.DYN.LE00.FE.IN
http://data.albankaldawli.org/indicator/SP.DYN.IMRT.IN
http://data.albankaldawli.org/indicator/SP.DYN.LE00.FE.IN
http://data.albankaldawli.org/indicator/SP.DYN.IMRT.IN
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( أن معدل وفيات الرضع أي األطفال األقل من سنة، يف 15نالحظ من خالل حتليل بياانت اجلدول رقم )
اربية ينخفض ابستمرار خالل السنوات العشر للدراسة، حيث حتتل كل من تونس وليبيا الصدارة بعدد الدول املغ

وفيات أقل من اجلزائر واملغرب، ويرجع سبب اخنفاض معدل وفيات األطفال إىل التحسن املستمر يف مستوى 
 الرعاية الصحية ابلدول املغاربية.

 حي:ألف مولود  100نسبة وفيات األمهات لكل  -2

ألف مولود حي،  100نسبة وفيات األمهات هي عدد النساء الالئي يتعرضن للوفاة أثناء احلمل والوالدة لكل 
ومت تقدير البياانت بنموذج االحندار ابستخدام معلومات عن اخلصوبة، القابالت ومعدل انتشار فريوس 

 1االيدز.
 ألف مولود حي يف دول املغرب العريب. 100(: ميثل نسبة وفيات األمهات لكل 16اجلدول رقم )   

 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 الدول/السنة
 140 141 144 145 147 147 148 148 148 147 148 اجلزائر
 62 63 64 64 66 67 68 69 71 72 74 تونس
 121 126 131 137 144 153 164 172 179 185 190 املغرب
 09 09 09 09 09 09 09 09 09 10 11 ليبيا

 املصدر: من إعداد الطالب ابالعتماد على إحصائيات ملؤشرات التنمية العاملية والبنك الدويل على املوقع: 
http://data.albankaldawli.org/indicator/SH.STA.MMRT vu le: 22/10/2016 a 09:12. 

( أن ليبيا تتصدر الدول املغاربية بنسبة وفيات األمهات األقل، تليها تونس 16نالحظ من خالل اجلدول رقم )
مث أتيت اجلزائر واملغرب يف األخري، إال أننا نالحظ حتسن مستمر يف النسب يف مجيع الدول خالل سنوات 

 الدراسة.

  

                                                             
1 http://data.albankaldawli.org/indicator/SH.STA.MMRT vu le: 22/10/2016 a 8:56. 

http://data.albankaldawli.org/indicator/SH.STA.MMRT
http://data.albankaldawli.org/indicator/SH.STA.MMRT
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 مولود حي: 1000سنوات لكل  05دون معدل وفيات األطفال  -3

مع احتمال أن املولود اجلديد  1000ميثل معدل وفيات األطفال دون سن اخلامسة معدل الوفيات لكل 
 1سوف ميوت قبل بلوغ سن اخلامسة إذا كان خيضع ملعدالت الوفيات يف أعمار حمددة من السنة احملددة.

 اخلامسة لدول املغرب العريب.(: معدل وفيات األطفال دون سن 17اجلدول رقم)

 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 الدول/السنة
 25.50 25.60 25.80 26.10 26.60 27.30 28.30 29.40 30.70 32.10 33.60 اجلزائر
 14.00 14.60 15.20 15.80 16.50 17.40 18.30 19.40 20.50 21.70 23.00 تونس
 27.60 28.60 29.70 30.70 31.90 33.10 34.50 35.80 37.30 38.80 40.40 املغرب
 13.40 13.90 14.50 15.10 17.60 16.60 17.60 18.80 20.20 21.70 23.10 ليبيا

 املصدر: من إعداد الطالب ابالعتماد على إحصائيات ملؤشرات التنمية العاملية والبنك الدويل على املوقع: 
http://data.albankaldawli.org/indicator/SH.DYN.MORT  vu le: 22/10/2016 a 09:38. 

( أن تونس وليبيا تتصدران الرتتيب يف الدول املغاربية مبعدل أقل 17نالحظ من خالل بياانت اجلدول رقم )
ابلنسبة لوفيات األطفال دون سن اخلامسة، أما نسب اجلزائر واملغرب فتكاد تكون متقاربة، كما نالحظ أن 
هناك حتسن مستمر يف السنوات األخرية للدراسة يف مجيع الدول املغاربية، وهذا راجع إىل حتسن مستوى 

 ات الصحية يف هذه الدول. اخلدم

  معدل اخلصوبة اإلمجايل )عدد الوالدات لكل امرأة(:  -4

يشري معدل اخلصوبة اإلمجايل إىل عدد األطفال الذين ستلدهم امرأة إذا قدر هلا أن تعيش حىت هناية سنوات 
 2قدرهتا على اإلجناب وأن تغدو حامال طبقا ملعدل اخلصوبة السائدة يف سن معينة.

 لدول املغرب العريب. اخلصوبة اإلمجايل(: معدل 18ل رقم)اجلدو 

 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 الدول/السنة
 02.86 02.89 02.91 02.90 02.87 02.82 02.74 02.66 02.58 02.50 اجلزائر
 02.20 02.20 02.20 02.15 02.13 02.05 02.06 02.04 02.03 02.04 تونس
 02.52 02.54 02.54 02.54 02.54 02.52 02.50 02.48 02.47 02.47 املغرب
 02.47 02.51 02.54 02.58 02.60 02.62 02.64 02.65 02.66 02.67 ليبيا

 املصدر: من إعداد الطالب ابالعتماد على إحصائيات ملؤشرات التنمية العاملية والبنك الدويل على املوقع: 
http://data.albankaldawli.org/indicator/SH.DYN.TFRT.IN   vu le: 29/10/2016 a 10:41. 

                                                             
1 http://data.albankaldawli.org/indicator/SH.DYN.MORT vu le: 22/10/2016 a 9:24. 
2 http://data.albankaldawli.org/indicator/SP.DYN.TFRT.IN vu le: 29/10/2016, a 10:39. 

http://data.albankaldawli.org/indicator/SH.DYN.MORT
http://data.albankaldawli.org/indicator/SH.DYN.TFRT.IN
http://data.albankaldawli.org/indicator/SH.DYN.MORT
http://data.albankaldawli.org/indicator/SP.DYN.TFRT.IN
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( أن معدل اخلصوبة اإلمجايل لدول املغرب العريب متقارب ويف 18يتضح لنا من خالل بياانت اجلدول رقم )
 نسيب، هذا ما ينعكس على معدل الزايدة الطبيعية لسكان املنطقة.استقرار 

 

 .ابإلنفاق على اخلدمات الصحية: املؤشرات املتعلقة الثالثملطلب ا

 نسبة اإلنفاق على اخلدمات الصحية من إمجايل الناتج احمللي:  -1

إمجايل اإلنفاق على اخلدمات الصحية هو عبارة عن جمموع النفقات الصحية واخلاصة، وهو يغطي تقدمي 
اخلدمات الصحية )الوقاية والعالج(، وأنشطة تنظيم األسرة، وأنشطة التغذية، واملعوانت الطارئة املخصصة 

 1للرعاية الصحية ولكنها ال تشمل تقدمي املياه والصرف الصحي.
 (:نسبة اإلنفاق على اخلدمات الصحية من إمجايل الناتج احمللي لدول املغرب العريب19)اجلدول رقم

 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 الدول/السنة
 07.21 07.12 06.14 05.29 05.12 05.36 04.20 03.82 03.36 03.24 اجلزائر
 07.00 07.26 07.18 07.15 06.54 06.18 05.63 05.64 05.64 05.57 تونس
 05.91 05.94 06.15 05.99 05.86 05.67 05.41 05.48 05.23 05.06 املغرب
 04.97 04.33 04.30 04.77 03.05 03.16 02.04 02.63 02.51 02.71 ليبيا

      املصدر: من إعداد الطالب ابالعتماد على إحصائيات ملؤشرات التنمية العاملية والبنك الدويل على املوقع: 

http://data.albankaldawli.org/indicator/SH.XPD.TOTL.ZS vu le: 07/11/2016 a 21:02. 

( أن نسبة اإلنفاق على اخلدمات الصحية من إمجايل الناتج احمللي يف تزايد 19من خالل اجلدول رقم )نالحظ 
مستمر ابلنسبة جلميع دول املغرب العريب، وتعترب اجلزائر الدولة األكرب إنفاقا على اخلدمات الصحية يف املغرب 

أي  2014سنة  07.21ود لتصل إىل حد 2005سنة  03.24العريب، حيث ارتفعت نسب اإلنفاق من 
 هناك تضاعف يف نسب اإلنفاق الشيء الذي يعكس التحسن املستمر يف مستوى اخلدمات الصحية املقدمة.

 نسبة اإلنفاق القطاع العام على اخلدمات الصحية )من إمجايل اإلنفاق على الرعاية الصحية(: -2

يتكون اإلنفاق العام على الصحة من اإلنفاق املتكرر واإلنفاق الرأامايل من امليزانيات احلكومية )املركزية 
واحمللية(، والقروض واملنح اخلارجية )مبا يف ذلك التربعات املقدمة من الوكاالت الدولية واملنظمات غري 

 2ارية(.وصنادي  التأمينات الصحية واالجتماعية )أو اإلجباحلكومية(، 

                                                             
1 http://data.albankaldawli.org/indicator/SH.XPD.TOTL.ZS vu le: 07/11/2016, a 20:48. 
2 http://data.albankaldawli.org/indicator/SH.XPD.PUBL vu le: 09/11/2016, a 09:56. 

http://data.albankaldawli.org/indicator/SH.XPD.TOTL.ZS
http://data.albankaldawli.org/indicator/SH.XPD.TOTL.ZS
http://data.albankaldawli.org/indicator/SH.XPD.TOTL.ZS
http://data.albankaldawli.org/indicator/SH.XPD.PUBL
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نسبة اإلنفاق العام على اخلدمات الصحية لدول املغرب العريب(:20اجلدول رقم)  

 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 الدول/السنة
 72.76 72.83 73.58 71.34 70.22 71.61 72.89 70.80 69.59 70.48 اجلزائر
 56.67 58.22 57.92 58.25 58.52 56.72 54.04 52.33 52.35 51.48 تونس
 73.54 69.67 70.25 63.31 70.00 68.88 67.73 66.56 65.37 64.65 ليبيا

      املصدر: من إعداد الطالب ابالعتماد على إحصائيات ملؤشرات التنمية العاملية والبنك الدويل على املوقع: 

http://data.albankaldawli.org/indicator/SH.XPD.PUBL  vu le: 09/11/2016 a 10:10. 

( أن اجلزائر تتصدر دول املغرب العريب من حيث اإلنفاق احلكومي على 20نستنتج من خالل اجلدول رقم )
ميثل اإلنفاق احلكومي أكثر من ثلثي اإلنفاق اإلمجايل على قطاع الصحة، وذلك راجع قطاع الصحة، حيث 

 .للسياسة املتبعة من طرف اجلزائر واملتمثلة يف جمانية الرعاية الصحية

 اإلنفاق الشخصي املباشر على الصحة: نسب  -3

 ذلك مصاريف أو مدفوعات النفقات الشخصية هي أية مصروفات مباشرة لألسرة على الرعاية الصحية، مبا يف
عينية تقدم للممارسني الطبيني وموردي املستحضرات الصيدالنية، واألجهزة العالجية والسلع واخلدمات األخرى 
اليت يكون القصد الرئيسي منها هو املسامهة يف استعادة أو تعزيز احلالة الصحية لألفراد أو الفئات السكانية، 

 1ت الصحية اخلاصة.وهذه النفقات هي جزء من النفقا
 نسبة اإلنفاق الشخصي على اخلدمات الصحية لدول املغرب العريب(:21اجلدول رقم)

 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 الدول/السنة
 26.50 26.44 25.70 27.87 28.88 27.45 26.15 28.09 29.12 28.09 اجلزائر
 37.73 36.37 36.73 36.43 35.89 37.52 39.93 41.38 40.76 40.83 تونس
 36.46 30.33 29.75 36.69 30.00 31.12 32.27 33.44 34.63 35.35 ليبيا

      املصدر: من إعداد الطالب ابالعتماد على إحصائيات ملؤشرات التنمية العاملية والبنك الدويل على املوقع: 

http://data.albankaldawli.org/indicator/SH.XPD.OOPC.TO.ZS   vu le: 09/11/2016 a 10:35. 

 نصيب الفرد من اإلنفاق على الرعاية الصحية )ابألسعار اجلارية للدوالر األمريكي(:  -4

إلنفاق على الرعاية الصحية هو عبارة عن جمموع النفقات الصحية العامة واخلاصة اليت نصيب الفرد من ا
يستفيد منها كل فرد، وهو يغطي تقدمي اخلدمات الصحية الوقائية والعالجية، معرب عنها ابلقيمة احلالية للدوالر 

  األمريكي.

                                                             
1 http://data.albankaldawli.org/indicator/SH.XPD.OOPC.TO.ZS vu le: 09/11/2016 a 10:14. 

http://data.albankaldawli.org/indicator/SH.XPD.PUBL
http://data.albankaldawli.org/indicator/SH.XPD.PUBL
http://data.albankaldawli.org/indicator/SH.XPD.OOPC.TO.ZS
http://data.albankaldawli.org/indicator/SH.XPD.OOPC.TO.ZS
http://data.albankaldawli.org/indicator/SH.XPD.OOPC.TO.ZS
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 املغرب العريبنصيب الفرد من اإلنفاق على اخلدمات الصحية لدول (:22اجلدول رقم)

 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 الدول/السنة
 361.73 345.65 335.27 286.97 228.92 207.72 206.41 150.55 116.34 100.36 اجلزائر
 305.31 309.47 297.74 305.08 270.94 255.40 242.57 213.16 190.30 177.84 تونس
 190.05 184.23 178.72 182.64 165.63 162.40 153.51 132.81 111.94 99.08 املغرب
 371.72 516.07 655.43 307.86 394.34 350.64 317.77 273.51 233.94 211.95 ليبيا

      املصدر: من إعداد الطالب ابالعتماد على إحصائيات ملؤشرات التنمية العاملية والبنك الدويل على املوقع: 

http://data.albankaldawli.org/indicator/SH.XPD.PCAP  vu le: 09/11/2016 a 09:38. 

( نستنتج أن نصيب الفرد من اإلنفاق الصحي يف دول املغرب العريب يف ارتفاع 22من خالل اجلدول رقم )
مستمر خالل سنوات الدراسة، نستنتج كذلك أن اجلزائر وليبيا تتصدران الرتتيب، وذلك راجع لإلنفاق 

 احلكومي الكبري املوجه لقطاع الصحة يف كال البلدين.  

 

 

  

http://data.albankaldawli.org/indicator/SH.XPD.PCAP
http://data.albankaldawli.org/indicator/SH.XPD.PCAP
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 :خالصة

تبني املراحل التارخيية اليت مت التطرق إليها خالل هذا الفصل، أن النظام الصحي يف اجلزائر عرف عدة              
تطورات، سواء أثناء فرتة ما قبل االستقالل أو بعدها، ومتثلت أهم التطورات يف زايدة عدد املراف  واملؤسسات 

االستقالل، حيث تبنت احلكومات لكن أهم التطورات كانت بعد الصحية ومضاعفة عدد مقدمي اخلدمة، 
املتعاقبة سياسة الطب اجملاين، وكان أهم أهدافها القضاء على األوبئة واألمراض املتنقلة، وكذا بعث برامج التلقيح 
اإلجباري وبرامج الوقاية من األمراض املعدية، وقد عمدت السلطة كذلك إىل التوزيع العادل للطاقم الطيب لتمكني 

عالج سواء كانوا يف الريف أو يف احلضر، ويف السنوات األخرية عرفت املنظومة الصحية حتسنا املواطنني من ال
اليت اتبعتها الوزارة الوصية واليت مكنت من تدارك تدهور اخلدمات  اإلصالحملحوظا وذلك راجع إىل سياسة 

 الصحية املقدمة للسكان يف املؤسسات العمومية.

نظومة الصحية يف اجلزائر تعاين من جمموعة من النقائص، ترجع يف اغلبها إىل ورغم كل هذا ظلت امل            
فإمهال الظروف االجتماعية  ،وإمهال اجلانب البشري اإلصالحالرتكيز على اجلانب اهليكلي يف عمليات 

      حتسني جودة اخلدمات الصحية املقدمة. الذي يعرقل عملية األكرب عائ الواالقتصادية ملقدمي اخلدمة يعترب 
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تحليل واقع إدارة الجودة 
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 متهيد:

قام الباحث يف إطار حتليل دور إدارة اجلودة الشاملة يف حتسني جودة خدمات املؤسسات االستشفائية،         
التطرق فيها إىل خمتلف املفاهيم  النظرية حول إدارة اجلودة الشاملة  ، مت من الناحية النظرية بتشكيل ثالثة فصول

كمبدأ إداري حديث، مث التطرق إىل اخلدمات الصحية بتعريفها وشرح أبعاد اجلودة الصحية، مث التطرق إىل النظام 
 الصحي يف اجلزائر ابلتفصيل.

ة اخلدمات الصحية املقدمة يف املؤسسات وعليه جاء هذا الفصل والذي حيوي دراسة ميدانية لواقع جود       
وهي: املركز االستشفائي اجلامعي بن ابديس قسنطينة، املركز االستشفائي اجلامعي بن  االستشفائية حمل الدراسة

أبعاد اجلودة متوفرة بعد من فليس التهامي ابتنة، املؤسسة العمومية االستشفائية علي بوسحابة خنشلة، حتديد أي 
 ، للوصول إىل مستوى اخلدمات اليت يتوقعها املرضى.د الناقصة وسبل معاجلة النقائصوما هي األبعا

حتليل واقع إدارة اجلودة الشاملة يف املؤسسات االستشفائية وقد جاء هذا الفصل حتت عنوان:         
 التالية: متضمنا املباحث  .اجلزائرية

 . املنهجي للدراسة اإلطاراملبحث األول:  -
 .حتليل بياانت الدراسة الثاين:املبحث  -
 الدراسة. وفرضيات اختبار نتائجاملبحث الثالث:  -
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 املبحث األول: اإلطار املنهجي للدراسة

 جمموعة من هو االستبياناعتمدان يف دراستنا على أسلوب االستبيان يف مجع املعلومات، حيث أن  
ن خالل املشكلة اليت اهلدف الذي يسعى إليه الباحث معضها البعض بشكل حيقق بباألسئلة املتنوعة واليت ترتبط 

جمموعة من األفراد أو املؤسسات اليت اختارها الباحث إىل  يسلم مباشرةويرسل االستبيان ابلربيد أو ، يطرحها حبثه
شرح مث  مؤسسات عينة الدراسة ، وسنقوم من خالل هذا املبحث بتقدميلبحثه لكي يتم تعبئتها مث إعادهتا للباحث

انت وحتليل خصائص جمتمع الدراسة لكيفية تصميم هذا االستبيان وعناصره، واألسلوب املستعمل يف حتليل البيا
 وعينته، ويف االخري اختبار فرضيات الدراسة.

 : التعريف ابملؤسسات االستشفائية حمل الدراسة.االولاملطلب 
الشاملة يف حتسني جودة اخلدمات الصحية كما وضحنا سابقا فان دراستنا ستوضح دور إدارة اجلودة  

داخل املستشفيات، وستتضمن دراستنا عينة متكونة من ثالثة مؤسسات استشفائية، املركز االستشفائي اجلامعي 
ابن ابديس بوالية قسنطينة، واملركز االستشفائي اجلامعي بن فليس التهامي بوالية ابتنة، واملؤسسة العمومية 

 ابة بوالية خنشلة، وسنقوم من خالل هذا املطلب ابلتعريف هبته املؤسسات الثالثة.االستشفائية علي بوسح
 املركز االستشفائي اجلامعي ابن ابديس قسنطينة. -1
 نشأة املركز االستشفائي اجلامعي ابن ابديس:  -1-1

بقسنطينة بعدة تغريات منذ اتريخ إنشائه سنة  خلضر عبد السالم ابن ابديس مر املركز االستشفائي اجلامعي
حيث بين كمعبد متمثل يف مركز تكوين رجال الدين، مث حتول إىل اثنوية، مث حتول إىل ثكنة عسكرية م، 1846

مرت عن سطح البحر فوق صخرة كبرية، ومساحته ذات  650لطبيعة موقعه االسرتاتيجي حيث يقع على علو 
وبعدها حول إىل مستشفى عسكري  ـثالثة عشر هكتار منها مخسة هكتارات مبنية،الطبيعة الصخرية واملقدرة ب

م أين أصبح على رأس 1981وبقي كذلك إىل غاية م، 1960م، مث مركز استشفائي جهوي سنة 1948سنة 
 1407ربيع الثاين 14املؤرخ يف  298-86القطاع الصحي ملدينة قسنطينة، ومبوجب املرسوم التنفيذي رقم 

وذلك  ،1م أصبح مركز استشفائي جامعي احلكيم خلضر عبد السالم ابن ابديس1986ديسمرب  16لــ  املوافق
فيفري  11املوافق لــ  6140مجادى الثانية عام  20املؤرخ يف  225-86حتت إطار املرسوم التنفيذي رقم 

 31املتمم، وبقي إىل غاية م املتضمن القانون األساسي النموذجي للمراكز االستشفائية اجلامعية املعدل و 1986
 م على هذا احلال.1996ديسمرب 

 سرير موزعة على:  1755حيتوي املركز االستشفائي ابن ابديس على عدة هياكل ووحدات مبجموع 
                                                             

 م.1986ديسمبر  16الموافق لــ  1407ربيع الثاني  14المؤرخ في  298-86المرسوم التنفيذي رقم   1
م، يتضمن القانون األساسي النموذجي 1986فيفري  11الموافق لــ  1406جمادى الثاني عام  20المؤرخ في  25-86المرسوم التنفيذي رقم   2

 م.1986فيفري  12الموافقة لـ  1406جمادى الثانية  03، الصادر في 06ة، العدد للمراكز االستشفائية الجامعية، الجريدة الرسمي
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 سرير. 1399مستشفى احلكيم ابن ابديس  -
 سرير. 120مركز طب األطفال ابملنصورة  -
 سرير. 86عيادة الوالدة سيدي مربوك  -
 سرير. 150العقلية جببل الوحش  مستشفى األمراض -
 مركز طب وجراحة األسنان ابلقصبة. -
 

 م1997ديسمرب  02املوافق لــ  1418شعبان  02املؤرخ يف  467-97ومبوجب املرسوم التنفيذي رقم    
ور املذك 25-86احملدد لقواعد إنشاء املراكز االستشفائية اجلامعية وتنظيمها وسريها، ألغي املرسوم التنفيذي رقم 

سرير  1459سابقا، وأصبح املركز االستشفائي اجلامعي احلكيم ابن ابديس بقسنطينة وإىل يومنا هذا يضم 
 موزعة على اهلياكل التالية: 

 الوحدة املركزية مستشفى احلكيم خلضر عبد السالم ابن ابديس. -
 وحدة جراحة األسنان شارع سي عبد هللا ابلقصبة. -
 ابخلروب.مستشفى النهار ألمراض السرطان  -
 شفائي اجلامعي ابن ابديس قسنطينة:اهليكل التنظيمي للمركز االست -1-2
سطر اهليكل لتنفيذ املهام وحتقيق األهداف اليت يصبوا إليها املركز االستشفائي اجلامعي ابن ابديس،  

املشار إليه سابقا، وكذا ابلقرار الوزاري املشرتك  467-97التنظيمي اإلداري مبوجب املرسوم التنفيذي رقم 
م احملدد للتنظيم اإلداري للمراكز االستشفائية اجلامعية، حيث استلهم اهليكل اجلديد 1998أفريل  26املؤرخ يف 

 احلايل وفق التنسيق العمودي التايل: 
هي هيئة تدير املركز االستشفائي اجلامعي، هلا صالحيات طابعها اسرتاتيجي من  اإلداري:اجمللس  -

 خالل املداوالت اليت تعقدها مرة كل ستة أشهر حول: 
 خمطط التنمية القصري واملتوسط املدى. -
 مشروع ميزانية املركز االستشفائي اجلامعي. -
 احلساابت التقديرية واحلساابت اإلدارية. -
 ستثمار واملخططات التنظيمية للمصاحل االستشفائية اجلامعية.مشاريع اال -
العقود املتعلقة ابخلدمات العالجية املوقعة مع شركاء املركز االستشفائي اجلامعي ال سيما صندوق الضمان  -

  االجتماعي والتأمينات االقتصادية والتعاضدايت واجلماعات احمللية واملؤسسات واهليئات األخرى.
 املوظفني والنظام الداخلي للمركز االستشفائي.مشروع جدول  -
 قبول اهلبات أو رفضها. -

 وغريها من املواضيع  اليت يشرتك يف دراستها أعضاء اجمللس، ويتكون اجمللس اإلداري من األعضاء التالني: 
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 .-بصفته رئيسا –ممثل الوزير املكلف ابلصحة  -
 ممثل الوزير املكلف ابلتعليم العايل. -
 املالية.دارة ممثل اإل -
 .االقتصاديةممثل التأمينات  -
 ممثل هيئات الضمان االجتماعي. -
 ممثل اجمللس الشعيب البلدي مقر املركز االستشفائي اجلامعي )بلدية قسنطينة(. -
 ممثل اجمللس الشعيب الوالئي مقر املركز االستشفائي اجلامعي )والية قسنطينة(. -
 ه زمالؤه.ممثل األخصائيني االستشفائيني اجلامعيني ينتخب -
 ممثل املستخدمني الطبيني واملستخدمني شبه الطبيني ينتخبه زمالؤه. -
 ممثل مجعيات املنتفعني. -
 رئيس اجمللس العلمي للمركز االستشفائي اجلامعي. -
 ممثل العمال ينتخبه زمالؤه. -

ىل أمانة جملس ويشارك املدير العام للمركز االستشفائي اجلامعي يف مداوالت جملس اإلدارة بصوت استشاري ويتو 
 اإلدارة.
هي عبارة عن هيئة استشارية تتكون من رؤساء املصاحل ومدير مؤسسة التعليم العايل  اجمللس العلمي:  -

املعنية وأعضاء يعينهم املدير العام من بني اجملموعة العلمية، زايدة إىل أستاذ حماضر ينتخبه زمالؤه، وكذا 
 ر آراء ختص: موظف شبه طيب عايل الرتبة يعينه املدير العام، وتكمن وظيفة اجمللس العلمي يف إصدا

 إقامة عالقات علمية بني املصاحل االستشفائية. -
 مشاريع الربامج اخلاصة ابلتجهيزات الطبية وبناء املصاحل االستشفائية وإعادة هتيئتها. -
 برامج الصحة والسكان والتظاهرات العلمية والتقنية. -
 علوم الطب. اقرتاح إجراءات ختص نشاط املصاحل االستشفائية وبرامج التكوين والبحث يف -

وهي جلنة مهمتها مساعدة املدير العام يف أداء مهامه وتطبيق قرارات اجمللس : اللجنة االستشارية -
 العلمي، وتتكون من األعضاء:

 ؛املدير العام )رئيسا( -
 ؛رئيس اجمللس العلمي -
 .من ثالث إىل سبع رؤساء مصاحل يعينهم اجمللس العلمي -

تسيري املركز االستشفائي اجلامعي، حيث تتمثل مهامه    يف هو املسئول األول عن   املدير العام: -
ممارسة سلطته على املوظفني اخلاضعني له، وكذا إبرام كل الصفقات اليت ختص املركز االستشفائي 

 اجلامعي، وكذلك متثيل املركز االستشفائي أمام العدالة، ابإلضافة إىل العديد من املهام األخرى.
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أتدية مهامه األمني العام للمركز االستشفائي، حيث يعمل على التنسيق بني خمتلف  ويساعد املدير العام يف
للسلطة املباشرة للمدير العام اهلياكل واملصاحل اليت تشكل املركز االستشفائي، وختضع جمموعة من املكاتب 

 وهي:
  مكتب اإلعالم واالتصال؛ -
 مكتب الشؤون القانونية واملنازعات والصفقات؛ -
  األمن واملراقبة العامة.مكتب  -

 مكاتب:  حتت سلطة املدير العام وتضم ثالثمدير وحدة جراحة األسنان املتواجدة ابلقصبة:  -
 مكتب إدارة الوسائل؛ -
 مكتب املستخدمني؛ -
 مكتب النشاطات الطبية وشبه الطبية. -

 وهي حتت سلطة    مدير وحدة ماسينيسا ألمراض السرطان )مستشفى النهار( ابخلروب: -
 املدير العام وتضم ثالث مكاتب:                    
 مكتب إدارة الوسائل؛ -
 مكتب املستخدمني؛ -
 مكتب النشاطات الطبية وشبه الطبية. -

وهي إحدى املديرايت اليت تساعد املدير العام يف مهامه مديرية النشاطات الطبية والشبه الطبية:  -
 على مستوى الوحدة املركزية للمركز االستشفائي ابن ابديس وتعمل على: 

 متابعة النشاطات املهنية لألطباء والشبه طبيني؛ -
 تقييم ومتابعة األنشطة الطبية والشبه طبية؛ -
 طيب؛إعداد الدورات التكوينية يف اجملالني الطيب والشبه  -
 اإلشراف على عقد الندوات واملؤمترات املتعلقة ابجملال الطيب والشبه طيب. -

 وتنقسم مديرية النشاطات الطبية والشبه طبية إىل ثالثة مديرايت فرعية كما يلي:              
: وتضم مكتب االستقبال والتوجيه ومكتب الدخول املديرية الفرعية للتسيري اإلداري للمريض -

 النشاطات االجتماعية والعالج.ومكتب 
 : وتضم ثالث مكاتب وهي:املديرية الفرعية للنشاطات الشبه طبية -

 مكتب تنظيم النشاطات الشبه طبية وتقييمها. -
 مكتب العالجات املرضية. -
   مكتب الربجمة ومتابعة املتدربني. -

 وتضم ثالث مكاتب وهي:املديرية الفرعية للنشاطات الطبية:  -



 تحليل واقع إدارة الجودة الشاملة في المؤسسات االستشفائية الجزائرية                                       الفصل الرابع:

157 
 

 اطات الطبية.مكتب تنظيم النش -
 املناوبة واالستعجاالت. -
 الربجمة ومتابعة الطلبة. -

 كانت تسمى مديرية اهلياكل القاعدية والتجهيزات، وتتمثل مهامها يف:   مديرية الوسائل املادية: -
 تسيري كل الوسائل املادية، وتوزيعها بطريقة عقالنية بني خمتلف املصاحل. -
 والصيانة.إعداد املخططات السنوية للتجهيزات  -
 تسيري املخازن: الصيدلية واملواد االستهالكية. -

 وسائل املادية إىل ثالثة مديرايت فرعية وهي: وتنقسم مديرية ال         
تعمل على متابعة االستهالك حسب نوعه، مع تدوين كل ما  املديرية الفرعية للمصاحل االقتصادية:  -

الداخليني يف تكلفة الوجبات الغذائية اليت يقدمها املركز مت إيراده من مسامهة العمال واألطباء 
 االستشفائي ملستخدميه، وتضم املكاتب الثالثة التالية:

 مكتب التموين. -
 مكتب تسيري املخزون واجلرد واملعدات. -
  مكتب اإلطعام والفندقة.  -

 خمازن التالية: اخلمس واليت تعمل على تسيري املديرية الفرعية للمنتجات الصيدالنية واألدوات:  -
 خمزن األدوية؛ -
 خمزن املستهلكات الطبية والتوابع؛ -
 خمزن الوسائل الطبية؛ -
 خمزن الضمادات واألشرطة الرابطة؛ -
 خمزن الكواشف واملواد الكيماوية. -

وهي مكلفة جبرد كل ما هو خاضع املديرية الفرعية للمنشآت القاعدية والتجهيزات والصيانة:  -
 تسيري املخازن التقنية والوسائل الطبية واألوراق واملخزن العام.إضافة إىل لإلهتالك، 

كانت اتبعة ملديرية اإلدارة العامة كمديرية فرعية، إال أهنا مبوجب املرسوم                          مديرية املالية:   
  املتعلق إبنشاء املراكز االستشفائية اجلامعية حتولت إىل مديرية رئيسية مسئولة عن:  97-467
 متابعة تنفيذ امليزانية السنوية للتسيري واألغلفة املالية؛ -
 فيذ واالستغالل العقالين للموارد املالية؛السهر على التن -
 اقرتاح جتزئة امليزانية السنوية قبل مداولتها ابجمللس اإلداري. -

 وتضم مديرية املالية واملراقبة مديريتني فرعيتني مها: 
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 وتضم مكتب امليزانية واحملاسبة، ومكتب اإليرادات والصندوق. املديرية الفرعية للمالية واملراقبة: -
 .الفوترةوتضم مكتب حتليل التكاليف، ومكتب  املديرية الفرعية لتحليل التكاليف وتقييمها: -

 مهامها يف: لمركز االستشفائي اجلامعي، وتكمن هي مديرية هتتم ابملوارد البشرية لمديرية املوارد البشرية:  -  
 توسط والطويل؛استشراف احتياجات املركز االستشفائي من املوارد البشرية على املدى امل -
 إعداد خمططات التوظيف والرتقية؛ -
 إعداد سياسة التدريب والتكوين ابلتنسيق مع مديرية النشاطات الطبية وشبه الطبية؛ -
  إعداد نظام األجور واحلوافز للمستخدمني الطبيني والشبه طبيني ومجيع املستخدمني؛ -
 للمستخدمني؛والتقاعد  االجتماعيإعداد ملفات الضمان  -
 املسار الوظيفي جلميع املستخدمني يف املركز االستشفائي اجلامعي. متابعة -

 وتنقسم مديرية املوارد البشرية إىل مديريتني فرعيتني مها: 
الذي يسهر على إعداد خمططات تكوين  التكوينوتضم مكتب املديرية الفرعية للتكوين والواثئق:  -

املستخدمني لرفع مستواهم وحتقيق خدمات ذات جودة، ومكتب الواثئق الذي يضم مكتبة مركزية ومركز 
 التوثيق املتعلق مبجال العالج والطب.

 وتضم ثالثة مكاتب:املديرية الفرعية للمستخدمني:  -
 شبه طبيني؛مكتب تسيري احلياة املهنية للمستخدمني الطبيني وال -
 مكتب تسيري احلياة املهنية للمستخدمني اإلداريني والتقنيني ومستخدمي املصاحل؛ -
 مكتب العمال واألجور والتنظيم والذي يعد األجرة الشهرية جلميع املستخدمني. -
 

سنحاول اختصار ما ذكر أعاله يف الشكل املوايل والذي يوضح اهليكل التنظيمي للمركز االستشفائي اجلامعي 
 م. 1998أفريل  26ابن ابديس وفق القرار الوزاري املشرتك املؤرخ يف 
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 (: اهليكل التنظيمي للمركز االستشفائي اجلامعي ابن ابديس قسنطينة 01الشكل رقم )      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 املصدر: األمانة العامة ابملركز االستشفائي اجلامعي ابن ابديس قسنطينة.
    

 اللجنة االستشارية المجلس العلمي المديرية العامة

مدير الموارد 

 البشرية

مدير النشاطات 

الطبية والشبه 

 الطبية

مدير الوسائل 

 المادية

المديرية الفرعية 

 للتكوين والتوثيق

مدير المالية 

 والمراقبة

مكتب تسيير الحياة المهنية -

للمستخدمين التقنيين ومستخدمي 

 المصالح اإلداريين.

مكتب تسيير الحياة المهنية -

للمستخدمين الطبيين والشبه 

 طبيين.

 مكتب العمال وتنظيم األجور.-

 وين.كمكتب الت-

 مكتب الوثائق-

المديرية 

الفرعية لتحليل 

التكاليف 

 وتقييمها

المديرية الفرعية 

للمصالح 

 االقتصادية

المديرية الفرعية 

للمنتجات 

الصيدالنية 

واألدوات 

 والمستهلكات

المديرية 

 الفرعية للمالية

مكتب تحليل -

التكاليف والتحكم 

 فيها.

 مكتب الفوترة-

مكتب الميزانية -

 والمحاسبة.

مكتب اإليرادات -

 والصناديق.

المديرية الفرعية 

للمنشآت القاعدية 

والتجهيزات 

 والصيانة

 مكتب التموين.-

مكتب تسيير -

المخازن والجرد 
 واإلصالحات.

مكتب اإلطعام -
 والفندقة.

 

 

مكتب المنتجات -

 الصيدالنية.

مكتب األدوات -

 والمستهلكات.

مكتب المنشآت -

 القاعدية.

 مكتب التجهيزات.-

 مكتب الصيانة.-

 

المديرية 

الفرعية 

للنشاطات 

 الطبية.

 

المديرية 

الفرعية 

للنشاطات 

 شبه الطبية.

. 

 

المديرية 

الفرعية 

للتسيير 

اإلداري 

 للمرضى.

مكتب -

تنظيم 

النشاطات 

الطبية 

 وتقييمها.

مكتب -

المناوبة 

واالستعجاال

 ت.

مكتب -

البرمجة 

ومتابعة 

 الطلبة.

 

 

مكتب -

دخول 

 المرضى.

مكتب -

االستقبال 

 والتوجيه.

مكتب -

تنظيم 

النشاطات 

الشبه طبية 

 والتقييم.

مكتب -

العالجات 

 التمريضية.

مكتب -

البرمجة 

ومتابعة 

 المتدربين.

المديرية الفرعية 

للمستخدمين الطبيين 

 والشبه طبيين

مدير وحدة جراحة 

 األسنان بالقصبة

مدير وحدة ماسينيسا 

 ألمراض السرطان
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 الوحدات واملصاحل االستشفائية اجلامعية املكونة للمركز االستشفائي اجلامعي ابن ابديس:  -1-3

أنشأت هذه املصاحل تطبيقا يتكون املركز االستشفائي اجلامعي ابن ابديس من مخسون مصلحة استشفائية، 
م 1993ماي  22وطبقا للقرار الوزاري املشرتك املؤرخ يف  25-86من املرسوم التنفيذي رقم  03للمادة 

وقدر عدد األسرة ابملصاحل املتضمن تعريف وتنظيم وسري املصاحل االستشفائية اجلامعية والوحدات املكونة هلا، 
سرير، موزعة على املصاحل االستشفائية اخلمسون واملقسمة  1459االستشفائية ابملركز االستشفائي ابن ابديس بــــــ 

 النحو التايل:  إىل ستة أقسام حسب أنشطتها وذلك على

 مصلحة موزعة كالتايل: 17وتضم  :الطبية اجلامعية املصاحل االستشفائية -

 مصلحة الرضع؛ -
 مصلحة طب األطفال؛ -
 مصلحة أمراض املفاصل؛ -
 مصلحة الطب الداخلي؛ -
 مصلحة أمراض األعصاب؛  -
 مصلحة أمراض اجلهاز اهلضمي والكبد؛ -
 مصلحة الطب النووي؛ -
 مصلحة األمراض املعدية؛ -
 مصلحة األنكولوجيا؛ -
 مصلحة أمراض الغدد؛ -
 مصلحة العالج ابألشعة، -
 مصلحة اإلنعاش الطيب؛  -
 مصلحة أمراض القلب؛ -
 مركز احملروقني؛ -
 مصلحة األمراض الصدرية؛ -
 مصلحة أمراض الدم؛ -
 مصلحة أمراض اجللد. -
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 مصاحل كالتايل: 03وتتكون من  املصاحل االستشفائية اجلامعية واالستعجالية والطبية اجلراحية: -

 مصلحة االستعجاالت اجلراحية؛ -
 مصلحة االستعجاالت الطبية؛ -
 الوحدة الطبية واالستعجالية املتنقلة. -

 كالتايل:   غرفة عمليات 22هبا مصاحل  10وتتكون من  املصاحل االستشفائية اجلامعية اجلراحية: -

 مصلحة اجلراحة أ؛ -
 مصلحة أمراض الفك والوجه؛  -
 ة أمراض األنف األذن واحلنجرة؛مصلح -
 مصلحة اجلراحة ب؛ -
 مصلحة أمراض العيون؛ -
 مصلحة الوالدة؛ -
 مصلحة جراحة األعصاب؛ -
 مصلحة أمراض العظام والصدمات؛ -
 مصلحة اجلراحة الصدرية؛ -
 مصلحة اجلراحة البالستيكية. -

 مصاحل كالتايل:  05وتتكون من  املصاحل االستشفائية اجلامعية دون أسرة: -

 مصلحة طب العمل؛ -
 مصلحة الطب الشرعي؛ -
 مصلحة إعادة التأهيل الوظيفي؛ -
 مصلحة علم األوبئة والطب الوقائي؛ -
 مركز نقل الدم. -
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 مصاحل كالتايل: 04وتتكون من  املصاحل االستشفائية اجلامعية جلراحة األسنان: -

 مصلحة حفظ األسنان؛ -
 مصلحة تقومي األسنان؛ -
 مصلحة ترميم األسنان؛ -
 أمراض اللثة.مصلحة  -

 خمرب كالتايل:  11وتضم املصاحل االستشفائية اجلامعية املتمثلة يف اجلناح التقين:  -

 خمرب علم األحياء؛ -
 خمرب علم األنسجة؛ -
 خمرب الكيمياء احليوية؛ -
 خمرب الفيسيولوجيا؛ -
 خمرب االمييوبيولوجيا؛ -
 خمرب علم األعضاء؛ -
 خمرب علم اخلالاي؛ -
 خمرب التسمم؛  -
 الطفيليات؛خمرب  -
 مركز التصوير ابألشعة؛  -
 خمرب علم التشريح. -

 حجم املوارد البشرية ابملركز االستشفائي اجلامعي ابن ابديس:  -1-4

حيتوي املركز االستشفائي اجلامعي احلكيم ابن ابديس على إمكانيات بشرية معتربة، تتوزع بني خمتلف املصاحل 
مستخدم خالل  3047ويبلغ عدد املستخدمني ابملركز االستشفائي اجلامعي ابن ابديس االستشفائية اجلامعية، 

 : مقسمني حسب األصناف التاليةم، 2016سنة 

وهم املمارسون ملهنة الطب منهم األساتذة االستشفائيون، واألطباء األخصائيني، املستخدمون الطبيني:  -
 فردا. 1635النفسانيني، وقد بلغ عددهم الكلي واألطباء املقيمني، األطباء العامني، واألطباء 
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 فردا. 293وهم املمرضني املؤهلني ومساعدو التمريض، وقد بلغ عددهم املستخدمون الشبه طبيني:  -

وهم يتشكلون من املستخدمني اإلداريني والتقنيني ومستخدمي املصاحل املستخدمون اإلداريني والتقنيني:  -
 فردا. 1119واملتعاقدين، وقد بلغ عددهم واألعوان املؤقتني 

 (: توزيع املوارد البشرية ابملركز االستشفائي اجلامعي ابن ابديس قسنطينة.23اجلدول رقم )

 العدد فئة املستخدمني
 67 بروفيسور

 246 أساتذة استشفائون )حماضرون + مساعدون(
 73 أطباء أخصائيون
 1072 أطباء مقيمون
 93 أطباع عامون

 293 شبه طيب
 84 أطباء نفسانيون
 1119 إداريون وغريهم

 3047 اجملموع
 املصدر: مديرية املوارد البشرية ابملركز االستشفائي اجلامعي ابن ابديس.

 املركز االستشفائي اجلامعي بن فليس التهامي ابتنة. -2

 نشأة املركز االستشفائي اجلامعي بن فليس التهامي:  -2-1

حيث نشأ أثناء احلقبة يعترب املركز االستشفائي اجلامعي بن فليس التهامي أهم مرفق صحي بوالية ابتنة، 
م حتول إىل مستشفى 1965م كمرفق صحي اتبع للثكنة العسكرية املقابلة له، ويف عام 1950االستعمارية سنة 

لتوليد وذلك بوجود جهاز تقين بسيط، مدين ومت افتتاح أقسام خمتصة بطب األطفال واجلراحة العامة ومصلحة ا
مت إعادة هيكلته يف إطار اخلريطة الصحية م مت تدشني اهليكل اجلديد وانطالقه يف اخلدمة، مث 1979ويف سنة 
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مث حتول إىل مركز ، 1قسم سواء للخدمات الصحية أو للتكوين 25م يف تنظيم جديد حيتوي على 1982لسنة 
  سندت له مهام التكوين.أين أ 2م1986استشفائي جامعي سنة 

غري   2م 73345هكتار منها  8.67يرتبع املركز االستشفائي اجلامعي بن فليس التهامي على مساحة تقدر بــــ 
مبنية، وهو مؤسسة عمومية ذات طابع إداري تتمتع ابلشخصية املعنوية واالستقاللية املالية،  2م13255مبنية و 

املركز االستشفائي اجلامعي بن فليس التهامي  إنشاءمع بقائه عمليا خيضع لرقابة وزارة الصحة والسكان، مت 
املستشفيات ووزير التعليم  حوإصالمبوجب مرسوم تنفيذي بناء على القرار املشرتك بني وزير الصحة والسكان 

العايل والبحث العلمي، حيث ميارس الوزير املكلف ابلصحة الوصاية اإلدارية على املركز االستشفائي اجلامعي، 
  .وميارس الوزير املكلف ابلتعليم العايل الوصاية البيداغوجية

 : اهليكل التنظيمي للمركز االستشفائي اجلامعي بن فليس التهامي -2-2

يذ املهام وحتقيق األهداف اليت يصبوا إليها املركز االستشفائي اجلامعي بن فليس التهامي، سطر اهليكل لتنف
املشار إليه سابقا، وكذا ابلقرار الوزاري املشرتك املؤرخ  467-97التنظيمي اإلداري مبوجب املرسوم التنفيذي رقم 

شفائية اجلامعية، حيث استلهم اهليكل اجلديد احلايل م احملدد للتنظيم اإلداري للمراكز االست1998أفريل  26يف 
 وفق التنسيق العمودي التايل: 

تعد اهليكل األساسي جلميع املديرايت التابعة للمؤسسة، يرتأسها املدير العام الذي يتكفل املديرية العامة:  -
بتنفيذ مجيع القرارات والسهر على تطبيقها والتسيري والتنظيم، كما ينظم ويرتأس االجتماعات سواء اإلدارية منها أو 

ا البعض، ويساعد املدير العام أعضاء اللجنة التقنية، وتظم املديرية العامة أربعة مكاتب تقوم مبهام مكملة لبعضه
حيث يشكل هذا األخري عدد من املمثلني يشاركون يف االستشارية يف فرتة دورات اجمللس العلمي، وجملس اإلدارة، 

 املداوالت وهم:
 ممثل الوزير املكلف ابلصحة رئيسا؛ -
 ممثل الوزير املكلف ابلتعليم العايل؛ -
 ممثل اإلدارة املالية؛ -
 لتأمينات االقتصادية؛ممثل ا -
 ؛االجتماعيممثل هيئات الضمان  -
 ؛)بلدية ابتنة( ممثل اجمللس الشعيب البلدي -
 ؛)والية ابتنة(ممثل اجمللس الشعيب الوالئي -

                                                             
 .1981سبتمبر  05المؤرخ في  242-81للمرسوم التنفيذي رقم   1
 م.1986ديسمبر  16المؤرخ في  303-86للمرسوم التنفيذي رقم   2
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 ؛ينتخبه زمالؤه ممثل األخصائيني االستشفائيني اجلامعيني -
 واملستخدمني شبه الطبيني ينتخبه زمالؤه؛ ممثل املستخدمني الطبيني -
 مجعيات املنتفعني؛ممثل  -
 رئيس اجمللس العلمي للمركز االستشفائي اجلامعي؛ -
 ممثل العمال ينتخبه زمالؤه. -

ويعني أعضاء جملس اإلدارة ملدة ثالثة سنوات قابلة للتجديد بقرار من الوزير املكلف ابلصحة وابقرتاح من 
يعني املدير العام للمركز  ة أشهر،كما جيتمع جملس اإلدارة وجواب يف دورة عامة كل ستالسلطات التابعة له،  

االستشفائي اجلامعي مبرسوم تنفيذي أو ابقرتاح من الوزير املكلف ابلصحة وتنتهي مهامه ابلطريقة نفسها، كما 
يساعد املدير العام للمركز االستشفائي اجلامعي يف أتدية مهامه أمينا عاما ومدراء فرعيني وعند الضرورة مدراء 

 .الوحدات

 وتتكون من ثالث مكاتب:املوارد البشرية: مديرية  -

 مكتب تسيري احلياة املهنية للمستخدمني اإلداريني؛ -
 مكتب تسيري احلياة املهنية للمستخدمني الطبيني والشبه طبيني؛ -
 مكتب العمال والتنظيم واألجور. -

 وتتكون من مكتبني:مديرية التكوين والواثئق:  -              

 مكتب التكوين؛ -
 الواثئق.مكتب  -

 وتتكون من مديريتني فرعيتني: مديرية املالية واملراقبة: -               

 وتشمل مكتبني: املديرية الفرعية للمالية: *

 مكتب امليزانية واحملاسبة؛ -
 مكتب اإليرادات والصناديق. -

 وتشمل مكتبني: املديرية الفرعية لتحليل التكاليف وتقييمها:*
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 مكتب حتليل التكاليف؛ -
 مكتب الفوترة.  -

 وتشمل ثالثة مديرايت فرعية:  مديرية الوسائل العامة: -               

 ة مكاتب: وتشمل ثالثاملديرية الفرعية للمصاحل االقتصادية: * 

 مكتب التموين؛ -
 مكتب تسيري املخازن واجلرد واإلصالحات؛ -
    مكتب اإلطعام والفندقة.   -

 وتشمل مكتبني:املديرية الفرعية للمنتجات الصيدالنية واألدوات واملستهلكات: * 

 مكتب املنتجات الصيدالنية؛ -
 مكتب األدوات واملستهلكات. -

 : ثالث مكاتبوتشمل على والصيانة:  والتجهيزات املديرية الفرعية للمنشآت القاعدية* 

 مكتب التجهيزات؛  -
 مكتب املنشآت القاعدية؛ -
 الصيانة.مكتب  -

 وتتكون من أربعة مديرايت فرعية كما يلي: مديرية النشاطات الطبية والشبه طبية:  - 

 وتشمل ثالث مكاتب : املديرية الفرعية للنشاطات الطبية: - 

 مكتب الربجمة ومتابعة الطلب؛ -
 مكتب تنظيم النشاطات الطبية وتنظيمها؛ -
 مكتب املناوبة واالستعجاالت. -

 وتشمل ثالث مكاتب :املديرية الفرعية للنشاطات الشبه طبية:  - 

 مكتب تنظيم النشاطات الشبه طبية وتقييمها؛ -
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 مكتب املعاجلة ومتابعة املتدربني؛ -
 مكتب العالجات التمريضية. -

 : وتشمل على مكتبني: ة الفرعية للتسيري اإلداري للمرضىاملديري -

 مكتب دخول املرضى؛ -
 والتوجيه.مكتب االستقبال  -

 املديرية الفرعية لطب األمراض العقلية: وتشمل ثالث مكاتب:  -

 مكتب النشاطات االجتماعية والعالجية؛ -
 مكتب أماكن العالج؛ -
 مكتب إدارة مشاكل املرضى. -

 وسنوضح من خالل الشكل التايل اهليكل التنظيمي التفصيلي للمركز االستشفائي اجلامعي بن فليس التهامي.
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 .كل التنظيمي للمركز االستشفائي اجلامعي بن فليس التهامي(: اهلي02الشكل رقم )

 

 

 

 

  

   

   

    

   

 

 بن فليس التهامي.  املصدر: األمانة العامة للمركز االستشفائي اجلامعي

 المديرية العامة

 المجلس العلمي

 المجلس االستشاري

مديرية الموارد 

 البشرية

مديرية النشاطات 

الطبية والشبه 

 الطبية

مديرية الوسائل 

 العامة

مديرية التكوين 

 والتوثيق

مديرية المالية 

 والمراقبة

تسيير الحياة المهنية مكتب -

للمستخدمين التقنيين ومستخدمي 

 المصالح اإلداريين.

مكتب تسيير الحياة المهنية -

للمستخدمين الطبيين والشبه 

 طبيين.

 مكتب العمال وتنظيم األجور.-

 وين.كمكتب الت-

 مكتب الوثائق-

المديرية 

الفرعية لتحليل 

التكاليف 

 وتقييمها

المديرية الفرعية 

للمصالح 

 االقتصادية

المديرية الفرعية 

للمنتجات 

الصيدالنية 

واألدوات 

 والمستهلكات

المديرية 

 الفرعية للمالية

مكتب تحليل -

التكاليف والتحكم 

 فيها.

 مكتب الفوترة-

مكتب الميزانية -

 والمحاسبة.

مكتب اإليرادات -

 والصناديق.

المديرية الفرعية 

 للمنشآت القاعدية

والتجهيزات 

 والصيانة

 مكتب التموين.-

مكتب تسيير -

المخازن والجرد 
 واإلصالحات.

مكتب اإلطعام -
 والفندقة.

 

 

مكتب المنتجات -

 الصيدالنية.

مكتب األدوات -

 والمستهلكات.

مكتب المنشآت -

 القاعدية.

 مكتب التجهيزات.-

 مكتب الصيانة.-

 

المديرية 

الفرعية 

للنشاطات 

 الطبية.

 

المديرية 

الفرعية 

للنشاطات 

 شبه الطبية.

. 

 

المديرية 

الفرعية 

للتسيير 

اإلداري 

 للمرضى.

 

المديرية 

الفرعية 

لطب 

األمراض 

 العقلية.

مكتب -

تنظيم 

النشاطات 

الطبية 

 وتقييمها.

مكتب -

المناوبة 

واالستعجاال

 ت.

مكتب -

البرمجة 

ومتابعة 

 الطلبة.

 

 

مكتب -

النشاطات 

االجتماعية 

 والعالجية.

مكتب -

أماكن 

 العالج.

مكتب -

إدارة 

مشاكل 

 المرضى.

 

 

مكتب -

دخول 

 المرضى.

مكتب -

االستقبال 

 والتوجيه.

مكتب -

تنظيم 

النشاطات 

الشبه طبية 

 والتقييم.

مكتب -

العالجات 

 التمريضية.

مكتب -

البرمجة 

ومتابعة 

 المتدربين.
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لوحدات واملصاحل االستشفائية اجلامعية املكونة للمركز االستشفائي اجلامعي بن فليس التهامي ا -2-3
 بباتنة: 

يتكون املركز االستشفائي اجلامعي بن فليس التهامي من مخس وعشرون مصلحة استشفائية، أنشأت هذه 
الح املستشفيات ووزارة التعليم بني وزارة الصحة والسكان وإصمن املرسوم املشرتك  04املصاحل تطبيقا للمادة 

، واملتضمن إنشاء وتنظيم املصاحل 01/12/2007املؤرخ يف  07رقم:  العايل والبحث العلمي ووزارة املالية
بن فليس ، وقدر عدد األسرة ابملصاحل االستشفائية ابملركز االستشفائي االستشفائية اجلامعية والوحدات املكونة هلا

ـــ  التهامي ـــ  على النحو التايل:  اخلمس والعشرونر، موزعة على املصاحل االستشفائية سري 635ب

 موزعة كالتايل: احلمص 10وتضم  املصاحل االستشفائية اجلامعية الطبية: -

 مصلحة أمراض القلب؛ -
 مصلحة أمراض الغدد؛ -
 مصلحة أمراض الدم؛ -
 مصلحة الطب الباطين؛ -
 مصلحة أمراض الكلى؛ -
 مصلحة اإلنعاش الطيب؛ -
 طب األطفال؛ مصلحة -
 مصلحة أمراض العيون؛ -
 مصلحة الرضوض والصدمات؛ -
 مصلحة طب النساء والتوليد. -

 :مصلحتني وتضم املصاحل االستشفائية اجلامعية واالستعجالية والطبية اجلراحية: -

 ؛الطبية اجلراحيةمصلحة االستعجاالت  -
 وحدة اإلسعاف الطيب االستعجايل. -
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 كالتايل:   موزعة مصاحل 04وتتكون من  اجلراحية: املصاحل االستشفائية اجلامعية -

 مصلحة جراحة األعصاب؛ -
 ؛مصلحة اجلراحة العامة -
 ؛مصلحة جراحة العظام -
 مصلحة جراحة األطفال. -

 مصاحل كالتايل:  05وتتكون من  املصاحل االستشفائية اجلامعية دون أسرة: -
 مصلحة طب العمل؛ -
 مصلحة الطب الشرعي؛ -
 الوظيفي؛مصلحة إعادة التأهيل  -
 مصلحة علم األوبئة والطب الوقائي؛ -
 مركز نقل الدم. -

 خمرب كالتايل:  04وتضم املصاحل االستشفائية اجلامعية املتمثلة يف اجلناح التقين:  -
 خمرب علم األحياء؛ -
 خمرب الكيمياء احليوية؛ -
 خمرب الطفيليات؛ -
 مركز التصوير ابألشعة؛  -

 : االستشفائي اجلامعي بن فليس التهاميركز حجم املوارد البشرية ابمل -2-4

على إمكانيات بشرية معتربة، تتوزع بني خمتلف املصاحل  بن فليس التهاميحيتوي املركز االستشفائي اجلامعي 
مستخدم  2179 بن فليس التهامياالستشفائية اجلامعية، ويبلغ عدد املستخدمني ابملركز االستشفائي اجلامعي 

 حسب األصناف التالية:  م، مقسمني2016خالل سنة 

وهم املمارسون ملهنة الطب منهم األساتذة االستشفائيون، واألطباء األخصائيني، املستخدمون الطبيني:  -
 فردا. 543واألطباء املقيمني، األطباء العامني، واألطباء النفسانيني، وقد بلغ عددهم الكلي 

 فردا. 951وهم املمرضني املؤهلني ومساعدو التمريض، وقد بلغ عددهم املستخدمون الشبه طبيني:  -
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وهم يتشكلون من املستخدمني اإلداريني والتقنيني ومستخدمي املصاحل املستخدمون اإلداريني والتقنيني:  -
 فردا. 685واألعوان املؤقتني واملتعاقدين، وقد بلغ عددهم 

 .بن فليس التهامي ابتنة(: توزيع املوارد البشرية ابملركز االستشفائي اجلامعي 24اجلدول رقم )

 العدد فئة املستخدمني
 06 بروفيسور

 135 أساتذة استشفائون )حماضرون + مساعدون(
 83 أطباء أخصائيون
 180 أطباء مقيمون
 124 أطباع عامون

 951 شبه طيب
 15 أطباء نفسانيون
 685 إداريون وغريهم

 2179 اجملموع
 .بن فليس التهامياملصدر: مديرية املوارد البشرية ابملركز االستشفائي اجلامعي 

 املؤسسة العمومية االستشفائية علي بوسحابة خنشلة. -3

 نشأة املؤسسة العمومية االستشفائية علي بوسحابة:  -3-1

هي مؤسسة عمومية ذات طابع إداري تتمتع ابلشخصية املعنوية والذمة املالية املستقلة، أنشئت مبوجب         
املؤسسات العمومية  إنشاءواملتضمن  2007ماي  13املؤرخ يف  2007-140املرسوم التنفيذي رقم 

تقع املؤسسة العمومية سرير،  162ذات طاقة استيعاب بـــ االستشفائية واملؤسسات العمومية للصحة اجلوارية، 
علي بوسحابة بقلب مدينة خنشلة وسط نسيج عمراين كثيف حيدها من اجلنوب الشرقي مديرية الرتبية، ومن 

 الشمال بنك التنمية احمللية، ومن اجلنوب والغرب بناايت وأحياء سكنية.
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 اهليكل التنظيمي للمؤسسة العمومية االستشفائية علي بوسحابة:  -3-2

هام وحتقيق األهداف اليت تصبوا إليها املؤسسة العمومية االستشفائية علي بوسحابة، سطر لتنفيذ امل
 اهليكل التنظيمي اإلداري كما يلي: 

 وتتشكل من ثالث مكاتب وهي:املديرية الفرعية للمالية والوسائل:  -
وكيفية تسيريها و خمتص يف الشؤون املالية اليت تتعلق ابملؤسسة وهو مكتب  مكتب امليزانية واحملاسبة: -

املتمثلة يف توزيع امليزانية املعتمدة من طرف الوزارة الوصية وجتريد كل مصاريف املؤسسة يف سجالت خاصة 
 تؤشر ومتضى من طرف مدير املؤسسة.

وهو مكتب خيتص بتجريد مجيع الصفقات اليت تعقدها املؤسسة مع خمتلف  مكتب الصفقات العمومية: -
 الناحية القانونية.املؤسسات، ومراجعتها من 

وهو مكتب خاص جبرد مجيع اهلياكل املوجودة ابملؤسسة ومتابعة مجيع  مكتب الوسائل العامة واهلياكل: -
 عمليات التهيئة وإعادة التهيئة اليت حتدث داخل املؤسسة.

  وتتكون من مكتبني:املديرية الفرعية للموارد البشرية:  -
تتمثل مهمة هذا املكتب يف تسيري شؤون مجيع مستخدمي مكتب تسيري املوارد البشرية واملنازعات:  -

املؤسسة، وتوزيعهم على املصاحل االستشفائية، كما يقوم هذا املكتب مبتابعة املسار املهين للمستخدمني، واملتمثلة 
 يف التثبيت والرتقية يف الدرجة وكذا الرتبة حىت التقاعد.

يتكفل هذا املكتب مبتابعة تكوين مجيع املستخدمني، من شبه طبيني وأطباء وكذلك لتكوين: مكتب ا -
 مستخدمي اإلدارة.

   وتتكون من ثالث مكاتب:املديرية الفرعية للمصاحل الصحية:  -
 وهو مكتب جيرد فيه املرضى عند دخوهلم إىل املؤسسة.مكتب القبول:  -
تسري فيه مجيع العقود اليت تقوم هبا املؤسسة وخاصة مع وهو مكتب مكتب التعاقد وحساب التكاليف:  -

 مصاحل الضمان االجتماعي، أو أي مؤسسة استشفائية أخرى.
وهو مكتب تتابع فيه مجيع النشاطات الصحية  مكتب تنظيم ومتابعة النشاطات الصحية وتقييمها: -

يات اجلراحية اليت جترى املتمثلة يف عدد املرضى الوافدين على املؤسسة حسب كل مصلحة وعدد العمل
 ابملؤسسة، وتوجه هذه اإلحصائيات إىل مديرية الصحة للوالية عند هناية كل شهر.
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 وتتكون من مكتبني:  املديرية الفرعية لصيانة التجهيزات الطبية والتجهيزات املرافقة: -

حالتها وهو مكتب يتخصص يف جرد التجهيزات الطبية ومتابعة  مكتب صيانة التجهيزات الطبية: -
 والتدخل إلصالحها يف حالة الضرورة.

التجهيزات وهو مكتب يتعلق مبتابعة التجهيزات املرافقة واملتمثلة يف مكتب صيانة التجهيزات املرافقة:  -
 الثانوية املتمثلة يف األجهزة املستعملة يف خمتلف مصاحل املؤسسة االستشفائية.

 التنظيمي للمؤسسة العمومية االستشفائية علي بوسحابة.(: اهليكل 03الشكل رقم )                

 

 

  

 

  

    

   

 

  

  

 

 

  املؤسسة العمومية االستشفائية علي بوسحابة.من إعداد الباحث ابالعتماد على معلومات  املصدر:

 المديـــــر

المديرية الفرعية للمالية 

 والوسائل

المديرية الفرعية للمصالح 

 الصحية

المديرية الفرعية للصيانة 

 والتجهيزات الطبية
المديرية الفرعية للموارد 

 البشرية

مكتب الميزانية 

 والمحاسبة

مكتب الصفقات 

 العمومية

مكتب الوسائل العامة 

 والهياكل
 مكتب التكوين

مكتب تسيير الموارد 

 البشرية

مكتب تنظيم ومتابعة 

 النشاطات الصحية

مكتب التعاقد وحساب 

 التكاليف

 مكتب القبول

مكتب صيانة التجهيزات 

 المرافقة

مكتب صيانة 

الطبيةالتجهيزات   
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  االستشفائية علي بوسحابة: الوحدات واملصاحل الصحية املكونة للمؤسسة الصحية -3-3
تشمل كل مصلحة اتبعة للمؤسسة عدة وحدات صحية، وكل وحدة منها تشتمل على عدد من األسرة وسنوضح 

 ذلك يف اجلدول التايل: 
   (: املصاحل والوحدات الطبية املكونة للمؤسسة العمومية االستشفائية علي بوسحابة.25جدول رقم ) 

 عدد األسرة الوحدات املصلحة الرقم

 جراحة الرجال. -1 اجلراحة العامة 01
 50 جراحة نساء -2

 املعلومات الصحية. -1 علم األوبئة 02
 / النظافة االستشفائية. -2

 األشعة. -1 األشعة املركزية 03
 / التخطيط ابلصدى. -2

 / علم األحياء اجملهرية. -1 املخرب املركزي 04

 الطب الداخلي 05

 استشفاء رجال. -1
 استشفاء نساء. -2
 طب األورام. -3
 تصفية الدم -4

50 

أمراض األذن، األنف طب  06
 واحلنجرة

 استشفاء. -1
 12 الفحص والكشف. -2

 / تسيري املوارد الصيدالنية -1 الصيدلية 07

 استشفاء رجال. -1 طب أمراض الرئة والصدر 08
 استشفاء نساء. -2

20 

 استشفاء رجال. -1 طب األمراض العقلية 09
 10 استشفاء نساء. -2

 حتت املراقبة.فحص وتوجيه الوضع  -1 االستعجاالت الطبية اجلراحية 10
 20 اإلنعاش. -2

 املصدر: املديرية الفرعية للمصاحل الصحية ابملؤسسة العمومية االستشفائية علي بوسحابة.
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 : ابملؤسسة العمومية االستشفائية علي بوسحابةحجم املوارد البشرية  -3-4

تلف املصاحل على إمكانيات بشرية معتربة، تتوزع بني خم املؤسسة العمومية االستشفائية علي بوسحابةتوي حت
م، مقسمني حسب األصناف 2016مستخدم خالل سنة  251 ابملؤسسة، ويبلغ عدد املستخدمني االستشفائية

 التالية: 

، وقد بلغ عددهم من أطباء أخصائيني، أطباء عامني وهم املمارسون ملهنة الطباملستخدمون الطبيني:  -

 .فردا 36الكلي 

 فردا. 145وهم املمرضني املؤهلني ومساعدو التمريض، وقد بلغ عددهم املستخدمون الشبه طبيني:  -

وهم يتشكلون من املستخدمني اإلداريني والتقنيني ومستخدمي املصاحل املستخدمون اإلداريني والتقنيني:  -

 فردا. 70واألعوان املؤقتني واملتعاقدين، وقد بلغ عددهم 

 ابملؤسسة العمومية االستشفائية علي بوسحابة خنشلة.(: توزيع املوارد البشرية 26اجلدول رقم )

 العدد فئة املستخدمني
 06 أطباء أخصائيون
 30 أطباع عامون

 145 شبه طيب
 70 إداريون وغريهم

 251 اجملموع
 .بوسحابةملؤسسة العمومية االستشفائية علي اباملصدر: مديرية املوارد البشرية 
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 لدراسة.منهجية ا: الثايناملطلب 

 اإلطار املكاين والزماين. -1

مؤسسة استشفائية مقسمة بني مراكز  150ابلنظر لكون قطاع الصحة يف اجلزائر يظم أكثر من  
استشفائية جامعية، مؤسسات استشفائية عمومية، مؤسسات استشفائية متخصصة، مؤسسات عمومية للصحة 

دور إدارة اجلودة الشاملة يف حتسني جودة خدمات املؤسسات اجلوارية، وابلنظر إىل كون عنوان حبثنا: " 
، فقد قرران اقتصار عينة الدراسة على ثالثة -االستشفائية دراسة حالة عينة من املؤسسات-االستشفائية 

 مؤسسات استشفائية واليت تعرب عن احلد األدىن لكلمة بعض املؤسسات وهي:
 املركز االستشفائي اجلامعي احلكيم ابن ابديس قسنطينة. -
 املركز االستشفائي اجلامعي بن فليس التهامي ابتنة. -
 بوسحابة خنشلة.املؤسسة العمومية االستشفائية علي  -

كذلك مت توجيه االستبيان إىل مقدمي اخلدمة )أطباء، ممرضني، إداريني( هلذه املؤسسات الثالثة، الستقصاء 
 .دور إدارة اجلودة الشاملة يف حتسني جودة خدمات املؤسسات االستشفائيةآرائهم حول 

ستمارات االستبيانية على بعد تصميم االستبيان وحتكيمه من طرف بعض األساتذة، قمنا بتوزيع اال 
، ومت اسرتجاع 2016مقدمي اخلدمة ابملؤسسة العمومية االستشفائية علي بوسحابة خنشلة، يف شهر نوفمرب 

، مث قمنا بتوزيع االستمارات االستبيانية يف كل من املركز االستشفائي 2016االستمارات يف شهر ديسمرب 
االستشفائي اجلامعي بن فليس التهامي ابتنة، يف أواخر شهر اجلامعي احلكيم ابن ابديس قسنطينة و املركز 

 . 2017، حيث مت اسرتجاعها يف شهر جانفي 2016ديسمرب 

 تصميم االستبيان. -2
لتحقيق جودة اخلدمات الصحية عدة مداخل من بيتها تطبيق منهج إدارة اجلودة الشاملة، وابعتبار قطاع  

استبيانية مث تقدميها لبعض األساتذة اجلامعيني لتحكيمها، حيث الصحة قطاع خدمي، قمنا بتصميم استمارة 
اعتمدان يف إعداد االستبيان على اجلانب النظري إلدارة اجلودة الشاملة وربطها أبهم األنشطة اليومية اليت متارس 

 ابملؤسسات الصحية، ويتكون االستبيان مما يلي: 

 .يتعلق ابلبياانت الشخصية للمبحوثني اجلزء األول: -
ظم مخسة حماور متثل أبعاد اجلودة وهي )االعتمادية، االستجابة، الضمان، امللموسية واخريا وي اجلزء الثاين: -

 التعاطف(
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 اختيار عينة الدراسة وحجمها. -3
مت تطبيق هذه الدراسة على ثالثة مؤسسات استشفائية وهي: املركز االستشفائي اجلامعي احلكيم ابن  

املركز االستشفائي اجلامعي بن فليس التهامي ابتنة، املؤسسة العمومية االستشفائية علي ابديس قسنطينة، 
بوسحابة خنشلة، واقتصرت الدراسة على مقدمي اخلدمة )أطباء و ممرضني وإداريني(داخل هذه املؤسسات، ومت 

دارة اجلودة الشاملة اختيار مقدمي اخلدمة دون متلقي اخلدمة ألن مقدمي اخلدمة هم امللزمون بتبين منهج إ
 وتطبيقه داخل املؤسسات االستشفائية للرقي مبستوى اخلدمات الصحية املقدمة.

ــ  والستحالة االتصال بكافة مقدمي اخلدمة داخل املؤسسات الثالثة واملشكلني جملتمع الدراسة واملقدر عددهم ب
 واملوزعني كما يلي: 2016فردا، حسب إحصائيات املؤسسات االستشفائية الثالثة لسنة  5477

 فردا( 3047املركز االستشفائي اجلامعي احلكيم ابن ابديس قسنطينة ) -

 فراد( 2179املركز االستشفائي اجلامعي بن فليس التهامي ابتنة ) -
 فردا( 251املؤسسة العمومية االستشفائية علي بوسحابة خنشلة ) -

 الرتبية األمريكية وكانت النتائج كما يلي: مت حتديد عينة عشوائية للدراسة ابستخدام منوذج رابطة

𝑛 =
𝑋2.𝑁.𝑃(1−𝑃)

𝐷2.(𝑁−1)+𝑋2.𝑃(1−𝑃)
  

 حيث: 
n هي حجم العينة؛ : 

N ؛5477: حجم اجملتمع وتتمثل يف 
P لبلوغ أكرب حجم ممكن للعينة؛ %50: النسبة املقدرة للدراسة وقد مت اختيار نسبة 

Dــــ  ؛2D(0.05) =0.00252 =ومنه  %05ـ : نسبة اخلطأ املسموح به، وقد حددت ب
2X 3.8412 =ودرجة حرية واحدة هي  %95: مربع كاي عند درجة الثقةX. 

وبتقريب القيمة إىل األعلى حنصل على  358.995بعد تطبيق النموذج حنصل على عينة الدراسة مقدرة بــ 
، ولضمان متثيل أحسن جملتمع الدراسة من خالل العينة، مت مضاعفة العينة إىل ضعفني ليكون احلجم 359

ستشفائية الثالثة السابقة فردا، موزعة على املؤسسات اال 718النهائي للعينة اليت سنخضعها للدراسة هي 
 ابلتناسب مع عدد مقدمي اخلدمة العاملني فيها وذلك وفقا ملا يلي:  
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من جمتمع الدراسة، ومنه  %55.63املركز االستشفائي اجلامعي احلكيم ابن ابديس قسنطينة ميثل ما يقارب  -
 فردا. 400يتم اختيار ضمن العينة 

من جمتمع الدراسة، ومنه يتم  %39.78امي ابتنة ميثل ما يقارب املركز االستشفائي اجلامعي بن فليس الته -
 فردا. 286اختيار ضمن العينة 

من جمتمع الدراسة، ومنه يتم  %04.58املؤسسة العمومية االستشفائية علي بوسحابة خنشلة متثل ما يقارب -
 فردا. 32اختيار ضمن العينة 

 واجلدول التايل يبني ذلك: 
 عينة الدراسة حسب املؤسسات االستشفائية(: توزيع 27جدول رقم )

 حجم العينة النسبة املئوية العدد اإلمجايل ملقدمي اخلدمة املؤسسات االستشفائية
 400 %55.63 3047 املركز االستشفائي اجلامعي قسنطينة

 286 %39.78 2179 املركز االستشفائي اجلامعي ابتنة
 32 %04.58 251 املؤسسة العمومية االستشفائية خنشلة

 718 %100 5477 اجملموع
 املصدر: من إعداد الباحث.

 من جمتمع الدراسة ككل. %13.10ومنه فإن نسبة عينة الدراسة متثل: 
 األدوات املستخدمة يف حتليل نتائج االستبيان.   -4

عينة  هبدف معاجلة البياانت األولية اليت مت التحصل عليها من خالل االستبيان الذي مت توزيعه على
( للحصول على نتائج SPSS 23الدراسة، مت استخدام برانمج احلزم اإلحصائية للعلوم االجتماعية )

 أكثر دقة.
لقد قمنا إبدخال البياانت وفق مقياس ليكرت اخلماسي واملقسم إىل مخس اختيارات، أعطيت 

أعلى درجة أي  ( هي5( أدىن درجة أي غري موافق بشدة، و)1(، حيث أن )5( إىل )1الدرجات من )
 موافق بشدة مثلما يوضحه اجلدول التايل: 

 
 (: يبني الدرجات وفق مقياس ليكرت28جدول رقم )

 موافق بشدة موافق حمايد غري موافق غري موافق بشدة التصنيف
 5 4 3 2 1 الدرجة

 املصدر: من إعداد الباحث.
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( 4=1-5طريق حساب املدى الذي يساوي  )بعد ذلك، قمنا حبساب احلدود الدنيا والقصوى للفئات عن     
 ( فأصبح لدينا طول الفئة كما يلي:0.8= 5/4، حيث )5ومن مث قمنا بتقسيمه على عدد الفئات واليت تساوي 

 : غري موافق بشدة؛ ]1.80-1.00 ]من -
 : غري موافق؛ ]2.60-1.80]من -
 : حمايد؛ ]3.40-2.60]من -
 : موافق؛ ]4.20-3.40]من -
 وافق بشدة.: م ]5.00-4.20 ]من -

 

استخدمنا األساليب اإلحصائية  ،الدراسة وفرضيات نتائج، فيما خيص حتليل واختبار كل من بياانتو 
 التالية:

التكرارات والنسب املئوية واملتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية من أجل حوصلة النتائج إلجاابت عينة  -

 .الدراسة

 الختبار  الثبات )االتساق الداخلي(  لبياانت الدراسة ألفا كرونباخمعامل  -

 للتأكد من التوزيع الطبيعي لبياانت الدراسة مسرينوف–كولوموكروف اختبار  -

 الختبار التجانس واختبار التكوين الفرضي  ومعامل ارتباط بريسون كاي تربيعاستخدام كل من  -

 حصائي لنتائج الدراسةبغرض التحليل اإل ليكرت اخلماسياستخدام مقياس  -

 معامل االرتباطاختبار مدى حتقق فرضيات الدراسة ابستخدام بياانت االحندار اخلطي البسيط املتمثلة يف  -

 اجلدولية.لقيم احملسوبتني اب Fو T ، ومقارنة قيمومعامل التحديد

ن( من بني األبعاد اخلمس الختيار أقوى متغريين )بعدي االحندار اخلطي املتدرج خطوة خبطوةاستخدام حتليل  -

 يف تفسري املتغري التابع )جودة اخلدمات الصحية(.

  



 تحليل واقع إدارة الجودة الشاملة في المؤسسات االستشفائية الجزائرية                                       الفصل الرابع:

180 
 

 املطلب الثالث: خصائص عينة الدراسة.

يتناول هذا املطلب عرض وحتليل النتائج اإلحصائية املتعلقة ابخلصائص الدميوغرافية لعينة الدراسة، واليت  
 الدقيق، مدة اخلدمة.تشتمل على: اجلنس، السن، املستوى العلمي، التخصص 

 عينة الدراسة.خصائص (: 29جدول رقم )

 اخلصائص الشخصية والوظيفية التكرار النسبة
 ذكر 325 45.3%

س
اجلن

 

1 
 أنثى 393 54.7%
 اجملموع 718 100%
 سنة 30أقل من  151 21.0%

سن
ال

 

2 
 سنة 45 إىل 31من  291 % 40.5
 سنة 60 إىل 46من  250 % 34.8
 سنة 60اكرب من  26 % 3.6
 اجملموع 718 100%
 مستوى اثنوي 246 34.3%

مي
العل

وى 
ملست

ا
 

 مستوى جامعي 317 44.2% 3
 مستوى دراسات عليا 155 21.6%
 جملموعا 718 100%
 طبيب 266 37.0%

ص
صا

الخت
ا

 

 ممرض 256 35.7% 4
 إداري 196 27.3%
 اجملموع 718 100%
 سنوات 05أقل من  213 29.7%

خلربة
ت ا

سنوا
دد 

ع
 

5 
 سنة 15إىل  06من  289 40.3%
 سنة 30إىل  16من  203 28.3%
 سنة 30أكرب من  12 1.7%
 اجملموع 718 100%

 .SPSS 23 خمرجاتاملصدر: من إعداد الباحث ابالعتماد على 
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أنثى وذلك بنسبة ( أن أغلب أفراد العينة اخلاضعة للفحص من جنس 29يتضح من خالل اجلدول رقم ) 
، وذلك راجع ألن أغلب املمارسني ملهنة %45.3، يف حني كانت نسبة الذكور من أفراد العينة متثل 54.7%

 الطب والتمريض إانث.

أن أغلبية أفراد العينة املدروسة شباب، إذ بلغت نسبة الذين تقل  اجلدول أعالهيتضح لنا من خالل كما  
راجع إىل سياسة التوظيف املتبعة من قبل الوزارة الوصية واليت هتدف  ، وذلك%61.50سنة  45أعمارهم عن 

 .مكونة تكوين عايل وهو ما يتوفر عند فئة الشبابني اخلدمات الصحية عن طريق توفري املوارد البشرية سإىل حت

أن غالبية أفراد العينة اخلاضعة للدراسة ذوو مستوى جامعي، حيث  أعاله،يتضح لنا من خالل كما  
جتاوزت نسبة األفراد الذين حيوزون على املستوى اجلامعي سواء كانوا حاصلني على شهادات التدرج أو ما بعد 

ــــ  ظيف ، وذلك راجع إىل رغبة الوزارة الوصية يف حتسني جودة اخلدمات الصحية عن طريق تو %65.80التدرج الـ
 أصحاب الشهادات العليا.

، غري أن %37.0أن أغلبية أفراد عينة الدراسة أطباء بنسبة  أعالهيتضح لنا من خالل اجلدول كما  
ــــ نسبة املمرضني   ، أما اإلداريني فيمثلون  العدد األقل ابلنسبة ألفراد %35.7كذلك تعترب مرتفعة حيث قدرت بـــــ

 راجع إىل أن أغلبية موظفي املؤسسات االستشفائية من الطاقم الطيب. ، وذلك%27.3عينة الدراسة بنسبة 

أن أغلبية أفراد العينة حمل الدراسة هلم خربة كبرية يف جمال تقدمي  اجلدول أعالهيتضح لنا من خالل كما  
من أفراد العينة،  %70سنوات  06اخلدمات الصحية، حيث جتاوزت نسبة األفراد الذين تفوق خربهتم املهنية 

وذلك راجع إىل أن املؤسسات االستشفائية املكونة لعينة الدراسة من أقدم املؤسسات يف شرق البالد، لذا فإهنا 
 تظم كوادر طبية متتلك خربة مهنية كبرية.
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 حتليل بياانت الدراسةاملبحث الثاين: 

إلمتام البحث جيب تطبيق املفاهيم النظرية على أرض الواقع، ولكرب حجم جمتمع الدراسة وصعوبة  
الدراسة هي أداة االستبيان،  أهدافاستقصاء كل أفراده من خالل اللقاءات املباشرة، فإن أنسب أداة لبلوغ 

بقصد احلصول على معلومات أو  عبارة عن جمموعة من األسئلة املكتوبة اليت تعدحيث عرف االستبيان على أنه: 
املبحوثني حول ظاهرة أو موقف معني، وتعد االستبانة من أكثر األدوات املستخدمة يف مجع البياانت اخلاصة  آراء

ابلعلوم االجتماعية اليت تتطلب احلصول على معلومات أو معتقدات أو تصورات أو أراء األفراد، ومن أهم ما 
الكثري من الوقت واجلهد على الباحث، ويتم إرسال االستبانة إىل أفراد الدراسة إما  تتميز به االستبانة هو توفري

 1.ابلربيد لتعبئتها وإعادهتا إىل الباحث، أو قد يتم تعبئتها بوجود الباحث شخصيا

قمنا ابختبار مدى صالحية االستبيان من خالل الصدق الظاهري، قبل توزيع االستبيان على أفراد  
االختبار من خالل عرض االستمارة االستبيانية على جمموعة من األساتذة األكادمييني يف بعض العينة، ومت 

اجلامعات اجلزائرية، حيث أوضحوا أن اغلب فقرات االستبيان واضحة لغواي، وحتمل صدق ظاهري، ومالئمة 
لتوجيهات، وسنذكر للتطبيق على عينة الدراسة، مع األخذ يف االعتبار جمموعة من املالحظات والنصائح وا

 األساتذة احملكمني لالستبيان وهم:

 املشرف على البحث من جامعة بسكرة. خوين رابحاألستاذ الدكتور:   -
 من جامعة خنشلة. جرمان الربعياألستاذ الدكتور:  -
 من جامعة خنشلة. زرمان كرميالدكتور:  -
 من جامعة خنشلة. بن منصور ليلياالدكتورة:  -
 من جامعة ابتنة. منيعسول حممد األالدكتور:  -
 من جامعة أم البواقي. بوكثري جبارالدكتور:  -
  من جامعة أم البواقي. عثماين احسنيالدكتور:  -

 

 
                                                             

، كلية العلوم االقتصادية والعلوم اعد والمراحل والتطبيقاتمنهجية البحث العلمي القوومحمد أبو نصار وعقلة مبيضين،  محمد عبيدات  1

 .63، عمان األردن، ص 1999اإلدارية، الجامعة األردنية، 
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 .كرونباخ   ألفاابستخدام  املطلب األول: اختبار الثبات

خيتص الثبات مبدى الوثوق ابلدرجات اليت حنصل عليها من تطبيق االختبار، مبعىن أن هذه الدرجات أو  
 1أال تتأثر ابلعوامل اليت تعود إىل أخطاء الصدفة، فهو يعين دقة االختبار أو اتساقه. النتائج جيب

وقد مت اختبار ثبات االستبيان اخلاص هبذه الدراسة ابستخدام مقياس ألفا كرونباخ، والذي حيدد مدى ثبات 
 الظاهرة املدروسة وفقا ملا يلي: 

 ؛%60إذا كانت النتيجة أقل من يعد ثبات الظاهرة املدروسة ضعيفا  -
 ؛%70و  %60يعد ثبات الظاهرة املدروسة مقبوال إذا كانت النتيجة حمصورة بني  -
 ؛%80و  %70يعد ثبات الظاهرة املدروسة جيدا إذا كانت النتيجة حمصورة بني  -
 ؛%80يعد ثبات الظاهرة املدروسة ممتازا إذا كانت النتيجة أكرب من  -

 وكانت نتائج االختبار وفقا ملا يلي: 

 .اور الدراسة )أبعاد اجلودة(ثبات حملاختبار ال -1

 أبعادر ألفا كرونباخ على فقرات احملاور اخلمس، املتمثلة يف ( نتائج تطبيق اختبا30يبني اجلدول رقم ) 
 اجلودة وهي بعد االعتمادية، االستجابة، الضمان، امللموسية، التعاطف.

 احملاور اخلمس.(: اختبار ألفا كرونباخ لفقرات 30)جدول رقم 

 عدد  الفقرات قيمة ألفا كرونباخ (األبعاد) املستقلة احملاور
 06 0.783 )بعد االعتمادية( األولاحملور 

 06 0.772 احملور الثاين )بعد االستجابة(
 06 0.760 احملور الثالث )بعد الضمان(
 06 0.769 احملور الرابع )بعد امللموسية(

 06 0.757 احملور اخلامس )بعد التعاطف(
 .SPSS 23 خمرجاتاملصدر: من إعداد الباحث ابستخدام 

                                                             
، محاضرات منشورة، جامعة الملك سعود، الخصائص السيكومترية ألدوات القياس في البحوث النفسية والتربويةالسيد محمد أبو هاشم حسن،   1

 . 32، ص2006ية، المملكة العربية السعود
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، ما %80و %70بني حمصورة  األبعادجلميع  ( أن قيمة معامل ألفا كرونباخ30يتضح من خالل اجلدول رقم )
 ريأتثيوجد  المنه ، و ثبات )االتساق( جيد ابلنسبة جلميع الفقرات املدرجة يف حماور االستبيان يدل على أن

 فقرة من فقرات كل حمور )بعد(. أييدل على عدم حذف يف اجلدول أعاله  06، أما العدد الصدفة

 .جلميع املتغرياتاختبار الثبات  -2

على  آخرفقرات االستبيان، ومبعىن ( نتائج تطبيق اختبار ألفا كرونباخ على مجيع 31يبني اجلدول رقم ) 
 دفعة واحدة. األبعادمجيع 

 .جلميع املتغريات(: اختبار ألفا كرونباخ 31جدول رقم )

 عدد  الفقرات قيمة ألفا كرونباخ (اإلمجايل)البعد  اإلمجايلاحملور 
 30 0.918 اإلمجايلالبعد 

 .SPSS 23 خمرجاتاملصدر: من إعداد الباحث ابستخدام 

وهي قيمة أكرب من  %91.8ساوي ت( أن قيمة معامل ألفا كرونباخ 31يتضح من خالل اجلدول رقم )
وان ، (اإلمجايل)البعد  االستبيانالفقرات املدرجة يف  هناك ثبات )اتساق( ممتاز جلميع، ما يدل على أن 80%

نتيجة حتيز بعض  أبخطاء الصدفة اليت قد حتدث أتثر مل يوجد أياملتحصل عليها ليست وليدة الصدفة  اإلجاابت
فقرة من الفقرات املشكلة  أيفتدل على عدم حذف  30أما داللة العدد  ،اإلجاابتأثناء وضع  العينة أفراد

 .لالستبيان

 .رينوف(مس -)اختبار كوجملروف اختبار التوزيع الطبيعياملطلب الثاين: 

مسرينوف وهو  -للتأكد من أن البياانت تتبع التوزيع الطبيعي أو ال، قام الباحث ابستخدام اختبار كوجملروف      
اختبار ضروري، ألن معظم االختبارات املعلمية تشرتط أن يكون توزيع البياانت طبيعيا، وميكن القول أن البياانت 

 . sig>0.05املعنوية لكل احملاور أكرب من  إذا كانت مستوىتتبع التوزيع الطبيعي حسب هذا االختبار 
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 .مسرينوف -كوجملروف  التوزيع الطبيعي لـ (: اختبار32جدول رقم )

 درجة املعنوية Z (K-S)قيمة  عدد العبارات البيان احملاور
α=0.05 ،n=5 

 0.563 4.552 06 االعتمادية 01
 0.563 4.959 06 االستجابة 02
 0.563 4.381 06 الضمان 03
 0.563 2.993 06 األشياء امللموسة 04
 0.563 4.701 06 التعاطف 05

 .SPSS 23 خمرجاتاملصدر: من إعداد الباحث ابستخدام 

، Z (K-S)مسرينوف -كوجملروف (، أن مستوى قيمة اختبار32نالحظ من خالل نتائج اجلدول رقم )
(، مما يعين أن إجاابت أفراد العينة تتبع α=0.05 ،n=5عند ) جلميع حماور االستبيان اكرب من القيمة املعنوية 

 التوزيع الطبيعي، وميكن االعتماد عليها يف التحليل.

 املطلب الثالث: اختبار التجانس واختبار التكوين الفرضي.

قبل الشروع يف عملية اختبار صدق التكوين الفرضي وكذا اختبار التجانس حملاور االستبيان مع األبعاد  
 اخلمسة جلودة اخلدمات الصحية، جتدر اإلشارة إىل أنه:

يعد اختبار مربع كاي من االختبارات الالمعلمية املهمة جدا نظرا لتعدد استخداماهتا، فهو يستخدم يف 
اختبار التجانس، واختبار حسن املطابقة، واختبار االستقاللية، الذي ينصب على اختبار العالقة بني 

 1متغريين.

 وات هذا االختبار فيما أييت:وتتلخص خط

 حتديد الفرضية اإلحصائية املطلوب اختبارها، على النحو األيت:  -

  

                                                             
 .319، عمان، األردن، ص 2008، دار وائل للنشر، الطبعة األولى، اإلحصاء التطبيقيمحمد عبد العالي النعيمي،   1
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H0 :   )ال يوجد جتانس )مطابقة  

H1 : )يوجد جتانس )مطابقة 

 (.αحتديد مستوى املعنوية ) -

 (.x2حساب إحصاء االختبار ) -

 

 حيث أن:

f0 التكرارت املشاهدة : 

feالتكرارات املتوقعة : 

 القرار: بعد وضع فرضية العدم والفرضية البديلة يتم القرار على النحو التايل:

xtabإذا كانت :                  H1ونرفض   H0نقبل  -
2   >xcal

2    

xtabإذا كانت :            H1ونقبل   H0نرفض  -
2     <xcal

2    

اخلاصية النظرية اليت  أوويعرب صدق التكوين الفرضي عن الدرجة اليت يقيس هبا االختبار التكوين الفرضي 

وقد مت اختبار صدق التكوين الفرضي جلميع فقرات احملاور املشكلة لالستبيان ابستخدام معامل ، 1أعد لقياسها

ن الفرضي يف حالة وجود عالقة ارتباط دالة بريسون لالرتباط، والذي يشري أن األداة تتمتع بقوة صدق التكوي

 بني كل فقرة من فقرات احملور وإمجايل احملور ذاته. إحصائيا

  

                                                             
 .23، ص سبق ذكرهالسيد محمد أبو هشام حسن، مرجع   1

 

𝑥𝑐𝑎𝑙
2 =

∑(𝑓0 _𝑓𝑒)2

𝑓𝑒
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 نتائج اختبار التجانس واختبار صدق التكوين الفرضي لعناصر احملور األول. -1

 .نتائج اختبار التجانس واختبار صدق التكوين الفرضي لعناصر احملور األول(:33جدول رقم )

 11X 12X 13X 14X 15X 16X 1X البيان
𝑥𝑐𝑎𝑙

2  552.29 654.88 253.43 292.78 299.15 870.57 / 
𝑥𝑡𝑎𝑏

2  09.49 09.49 09.49 09.49 09.49 09.49 / 
R 0.711 0.717 0.723 0.734 0.756 0.524 1 

 / 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 مستوى الداللة احملسوبة
 718 718 718 718 718 718 718 حجم العينة

 .SPSS 23املصدر: من إعداد الباحث ابالعتماد على خمرجات 

xcal(، نالحظ أن 33وفق بياانت اجلدول رقم )
xtabاألول أكرب من  جلميع متغريات احملور  2

عند ،  2
وابلتايل ، ومنه نقبل الفرضية البديلة ونرفض فرضية العدم، α=0.05ودرجة معنوية  (n-1= 4)درجة حرية 

 اختيارات أفراد العينة يف هذا االستبيان معنوية وليست وليدة الصدفة.

طردية وقوية بني فقرات احملور األول، وإمجايل احملور  ارتباطكما يشري اجلدول أعاله إىل أن هناك عالقة 
أن احملور وابلتايل ميكن القول ( 0.00<0.05) %5عند مستوى معنوية  إحصائيةذاته، وعليه هناك داللة 

 األول من االستبيان يتمتع خباصية صدق التكوين الفرضي.
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 الثاين. نتائج اختبار التجانس واختبار صدق التكوين الفرضي لعناصر احملور -2

 الثاين.نتائج اختبار التجانس واختبار صدق التكوين الفرضي لعناصر احملور (:34جدول رقم )

 21X 22X 23X 24X 25X 26X 2X البيان
𝑥𝑐𝑎𝑙

2  439.27 587.58 363.03 417.37 411.05 439.39 / 
𝑥𝑡𝑎𝑏

2  09.49 09.49 09.49 09.49 09.49 09.49 / 
R 0.668 0.721 0.727 0.742 0.658 0.591 1 

 / 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 مستوى الداللة احملسوبة
 718 718 718 718 718 718 718 حجم العينة

 .SPSS 23خمرجات املصدر: من إعداد الباحث ابالعتماد على 

xcal(، نالحظ أن 34وفق بياانت اجلدول رقم )
xtabأكرب من   الثاينجلميع متغريات احملور  2

عند ،  2
، ومنه نقبل الفرضية البديلة ونرفض فرضية العدم، وابلتايل α=0.05ودرجة معنوية  (n-1= 4)درجة حرية 

 العينة يف هذا االستبيان معنوية وليست وليدة الصدفة.اختيارات أفراد 
كما يشري اجلدول أعاله إىل أن هناك عالقة ارتباط طردية وقوية بني فقرات احملور الثاين، وإمجايل احملور 

( وابلتايل ميكن القول أن احملور 0.00<0.05) %5ذاته، وعليه هناك داللة إحصائية عند مستوى معنوية 
 االستبيان يتمتع خباصية صدق التكوين الفرضي.الثاين من 

 الثالث. نتائج اختبار التجانس واختبار صدق التكوين الفرضي لعناصر احملور -3
 الثالث.نتائج اختبار التجانس واختبار صدق التكوين الفرضي لعناصر احملور (:35جدول رقم )

 13X 23X 33X 43X 53X 63X 3X البيان
𝑥𝑐𝑎𝑙

2  391.35 420.45 605.03 556.51 220.48 197.37 / 
𝑥𝑡𝑎𝑏

2  09.49 09.49 09.49 09.49 09.49 09.49 / 
R 0.691 0.716 0.682 0.594 0.680 0.696 1 

 / 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 مستوى الداللة احملسوبة
 718 718 718 718 718 718 718 حجم العينة

 .SPSS 23املصدر: من إعداد الباحث ابالعتماد على خمرجات 
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xcal(، نالحظ أن 35وفق بياانت اجلدول رقم )
xtabأكرب من   الثالثجلميع متغريات احملور  2

عند ،  2
، ومنه نقبل الفرضية البديلة ونرفض فرضية العدم، وابلتايل α=0.05ودرجة معنوية  (n-1= 4)درجة حرية 

 العينة يف هذا االستبيان معنوية وليست وليدة الصدفة.اختيارات أفراد 

كما يشري اجلدول أعاله إىل أن هناك عالقة ارتباط طردية وقوية بني فقرات احملور الثالث، وإمجايل احملور 
( وابلتايل ميكن القول أن احملور 0.00<0.05) %5ذاته، وعليه هناك داللة إحصائية عند مستوى معنوية 

 االستبيان يتمتع خباصية صدق التكوين الفرضي.الثالث من 

 الرابع. نتائج اختبار التجانس واختبار صدق التكوين الفرضي لعناصر احملور -4

 الرابع.نتائج اختبار التجانس واختبار صدق التكوين الفرضي لعناصر احملور (:36جدول رقم )

 41X 42X 43X 44X 45X 46X 4X البيان
𝑥𝑐𝑎𝑙

2  50.23 235.85 397.36 321.34 166.33 35.05 / 
𝑥𝑡𝑎𝑏

2  09.49 09.49 09.49 09.49 09.49 09.49 / 
R 0.662 0.683 0.741 0.630 0.658 0.736 1 

 / 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 مستوى الداللة احملسوبة
 718 718 718 718 718 718 718 حجم العينة

 .SPSS 23املصدر: من إعداد الباحث ابالعتماد على خمرجات 

xcal(، نالحظ أن 36وفق بياانت اجلدول رقم )
xtabأكرب من   الرابعجلميع متغريات احملور  2

عند ،  2
، ومنه نقبل الفرضية البديلة ونرفض فرضية العدم، وابلتايل α=0.05ودرجة معنوية  (n-1= 4)درجة حرية 

 العينة يف هذا االستبيان معنوية وليست وليدة الصدفة.اختيارات أفراد 

كما يشري اجلدول أعاله إىل أن هناك عالقة ارتباط طردية وقوية بني فقرات احملور الرابع، وإمجايل احملور 
( وابلتايل ميكن القول أن احملور الرابع 0.00<0.05) %5ذاته، وعليه هناك داللة إحصائية عند مستوى معنوية 

  االستبيان يتمتع خباصية صدق التكوين الفرضي.من 
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 اخلامس. نتائج اختبار التجانس واختبار صدق التكوين الفرضي لعناصر احملور -5

 اخلامس.نتائج اختبار التجانس واختبار صدق التكوين الفرضي لعناصر احملور (:37جدول رقم )

 51X 52X 53X 54X 55X 56X 5X البيان
𝑥𝑐𝑎𝑙

2  324.07 265.57 429.36 630.14 477.13 656.68 / 
𝑥𝑡𝑎𝑏

2  09.49 09.49 09.49 09.49 09.49 09.49 / 
R 0.745 0.815 0.684 0.674 0.618 0.462 1 

 / 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 مستوى الداللة احملسوبة
 718 718 718 718 718 718 718 حجم العينة

 .SPSS 23املصدر: من إعداد الباحث ابالعتماد على خمرجات 

xcal(، نالحظ أن 37وفق بياانت اجلدول رقم )
xtabأكرب من   اخلامسجلميع متغريات احملور  2

2  ،
، ومنه نقبل الفرضية البديلة ونرفض فرضية العدم، وابلتايل α=0.05ودرجة معنوية  (n-1= 4)عند درجة حرية 
 العينة يف هذا االستبيان معنوية وليست وليدة الصدفة.اختيارات أفراد 

كما يشري اجلدول أعاله إىل أن هناك عالقة ارتباط طردية وقوية بني فقرات احملور اخلامس، وإمجايل احملور 
( وابلتايل ميكن القول أن احملور 0.00<0.05) %5ذاته، وعليه هناك داللة إحصائية عند مستوى معنوية 

 االستبيان يتمتع خباصية صدق التكوين الفرضي.اخلامس من 
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 الدراسة وفرضيات نتائج اختباراملبحث الثالث: 

خالل هذا املبحث وبناء على النتائج امليدانية اليت مت التوصل إليها فيما سبق، سيتم مناقشة فرضيات  
 (.SPSS 23الدراسة والتأكد من مدى صحتها إبجراء عدة اختبارات ابستخدام برانمج )

 : التحليل اإلحصائي لنتائج الدراسةاألولاملطلب 
حيتوي االستبيان املتعلق بدور إدارة اجلودة الشاملة يف حتسني جودة خدمات املؤسسات االستشفائية على  
( فقرة مقسمة على مخس حماور، يعىن كل حمور بدراسة أحد أبعاد اجلودة والدور الذي يلعبه هذا األخري يف 30)

 ي: حتقيق جودة اخلدمات االستشفائية، وقسمت األبعاد يف مخس حماور وه

 أوال: االعتمادية: وتعين درجة االعتماد على مقدمي اخلدمة ودقة إجنازهم للخدمات املطلوبة. -

 اثنيا: االستجابة: وتعين سرعة االجناز ومستوى املساعدة املقدمة للمستفيد من قبل مقدم اخلدمة. -

 متلقي اخلدمة.اثلثا: الضمان: ويعين قدرة القائمني على تقدمي اخلدمة على استلهام ثقة وائتمان  -

رابعا: األشياء امللموسة: وهي تشتمل على العناصر املادية للخدمة، من مباين وأجهزة ومعدات ومرافق  -

 صحية وكذلك مظهر العاملني.

خامسا: التعاطف: ويعين درجة العناية ابملستفيد ورعايته بشكل خاص، واالهتمام مبشاكله والعمل على  -

 اقية.إجياد حلول هلا بطريقة إنسانية ر 

وسوف يستخدم الباحث يف حتليل املعلومات اجملمعة ميدانيا مقياس ليكارت اخلماسي الذي يعمل على 
 أساس املعايري املبينة يف ما يلي: 

 غري موافق بشدة غري موافق حمايد موافق موافق بشدة
5 4 3 2 1 

 ومنه تكون طول الفئة املعربة عن كل إجابة وفقا للعالقة التالية: 

 / عدد الفئات.  1 –طول الفئة = املدى العام 
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  0.8=5(/1-5)وابلتايل يصبح طول الفئة كالتايل:  

 وتكون جماالت املتوسطات املرجحة املقابلة لكل إجابة كما يلي: 

 غري موافق بشدة؛  ]1.00-1.80]

 غري موافق؛ ]1.80-2.60]

 حمايد؛ ]2.60-3.40]

 موافق؛ ]3.40-4.20]

 موافق بشدة. ]4.20-5.00]

 حتليل بعد االعتمادية -1

للوقوف على درجة االعتماد على مقدمي اخلدمة ودقة اجنازهم للخدمة املطلوبة، مت إدراج ستة فقات  
( ملعرفة مدى التزام مقدمي اخلدمة ابملستشفى بتقدمي اخلدمات الصحية 11Xأساسية، خصصت الفقرة األوىل )

( فقد أدرجت ملعرفة مدى حرص مقدمي اخلدمة 21Xاملناسب، أما الفقرة الثانية )املرجوة إىل املرضى يف الوقت 
على تقدمي اخلدمات املرجوة بطريقة دقيقة مع مراعاة عدم اخلطأ يف الفحص أو التشخيص أو العالج، أما الفقرة 

ات حمل ( فقد أدرجت بغرض معرفة مدى توفر مجيع التخصصات الصحية املطلوبة ابملستشفي31Xالثالثة )
( فقد أدرجت ملعرفة مدى االهتمام الذي يبديه مقدمي اخلدمة مبشاكل 41Xالدراسة، أما الفقرة الرابعة )

( فقد أدرجت ملعرفة مدى الثقة واالستحسان اليت يبديها 51Xواستفسارات املرضى، أما الفقرة اخلامسة )
ملعرفة مدى موافقة  أدرجت( فقد 61Xادسة )املستفيدين من اخلدمة مبقدمي اخلدمة ابملستشفى، أما الفقرة الس

مقدمي اخلدمة على تطبيق إدارة اجلودة الشاملة مبستشفياهتم بغرض رفع مستوى اخلدمات املقدمة هبا، وقد كانت 
 النتائج احملصلة من الدراسة امليدانية حول احملور األول كما يبينه اجلدول التايل: 
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 ليكارت حول احملور األول(: نتائج مقياس 38اجلدول رقم )

 البيان

 التكرارات والنسب حسب األجوبة

سايب
 احل

سط
الو

ري 
ملعيا

ف ا
حنرا

اال
 

اب
جلو

اه ا
اجت

سيب 
 الن

وجه
الت

 

غرب موافق 
 بشدة

 موافق بشدة موافق حمايد غري موافق

 % عدد % عدد % عدد % عدد % عدد
11X 09 1.3 35 4.9 84 11.7 294 40.9 296 41.2 4.16 0.90 2 موافق 

21X 09 1.3 32 4.5 97 13.5 386 53.8 194 27.0 4.00 0.83 3 موافق 
31X 36 5.0 110 15.3 103 14.3 287 40.0 182 25.3 3.65 1.15 6 موافق 
41X 39 5.4 63 8.8 156 21.7 299 41.6 261 22.4 3.66 1.08 5 موافق 
51X 30 4.2 65 9.1 133 18.5 285 39.7 205 28.6 3.79 1.08 4 موافق 

61X 13 1.8 29 4.0 54 7.5 187 26.0 435 60.6 4.39 0.92  موافق
 1 بشدة

1X موافق 0.69 3.94 املؤشر اإلحصائي اإلمجايل لبعد االعتمادية / 
 .SPSS 23املصدر: من إعداد الباحث ابالعتماد على خمرجات 

يتبني من خالل اجلدول أعاله، أن بعد االعتمادية حسب عينة الدراسة يقع يف جمال املوافقة، بوسط 
وهذا يدل على موافقة أفراد العينة على بعد االعتمادية، وجتدر  ،0.69، واحنراف معياري 3.94قدره  حسايب

اإلشارة هنا إىل أن مجيع أفراد العينة يوافقون على مكوانت هذا البعد خاصة السؤال السادس الذي ينص على 
 مدى موافقة أفراد العينة على تطبيق إدارة اجلودة الشاملة داخل املؤسسات االستشفائية.

 ستجابة.حتليل بعد اال -2
للوقوف على مدى سرعة اإلجناز ومستوى املساعدة املقدمة من طرف مقدمي اخلدمة للمستفيدين منها  

( ملعرفة مدى استجابة مقدمي اخلدمة فورا 21Xمت إدراج ستة فقرات أساسية، خصصت الفقرة األوىل )
أدرجت ملعرفة مدى سرعة مقدمي  فقد( 22X)الحتياجات املريض مهما كانت درجة انشغاهلم، أما الفقرة الثانية 
( فقد أدرجت ملعرفة قدرة مقدمي اخلدمة 23Xاخلدمة بتقدمي اخلدمة الصحية املطلوبة للمريض، أما الفقرة الثالثة )

( فقد أدرجت ملعرفة مدى االستعداد 24Xعلى الرد الفوري على استفسارات وشكاوى املرضى، أما الفقرة الرابعة)
( فقد أدرجت ملعرفة مدى تبسيط مقدمي 25Xلتعاون مع املرضى، أما الفقرة اخلامسة )الدائم ملقدمي اخلدمة ل
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( فقد 26Xاخلدمة إلجراءات العمل لضمان السرعة والسهولة يف تقدمي اخلدمة الصحية، أما الفقرة السادسة )
ال، وقد كانت  أدرجت ملعرفة مدى جودة األعمال اليت يقدمها مقدمي اخلدمة وهل تقدم يف الوقت املناسب أم

 النتائج احملصلة من الدراسة امليدانية حول احملور الثاين كما يبينه اجلدول التايل: 
 (: نتائج مقياس ليكارت حول احملور الثاين39اجلدول رقم )

 البيان

 التكرارات والنسب حسب األجوبة

سايب
 احل

سط
الو

ري 
ملعيا

ف ا
حنرا

اال
 

اب
جلو

اه ا
اجت

سيب 
 الن

وجه
الت

 

غرب موافق 
 بشدة

 موافق بشدة موافق حمايد غري موافق

 % عدد % عدد % عدد % عدد % عدد

12X 6 0.8 39 5.4 129 18.0 269 37.5 275 38.3 4.06 0.92  موافق
 1 بشدة

22X 22 3.1 40 5.6 95 13.2 378 52.6 183 25.5 3.91 0.93 4 موافق 
23X 8 1.1 75 10.4 149 20.8 311 43.3 175 24.4 3.79 0.96 6 موافق 
24X 31 4.3 35 4.9 115 16.0 310 43.2 227 31.6 3.92 1.02 3 موافق 
25X 32 4.5 61 8.5 99 13.8 331 46.1 195 27.2 3.83 1.05 5 موافق 
26X 14 1.9 61 8.5 101 14.1 322 44.8 220 30.6 3.93 0.97 2 موافق 
2X موافق 0.67 3.91 املؤشر اإلحصائي اإلمجايل لبعد االستجابة / 

 .SPSS 23املصدر: من إعداد الباحث ابالعتماد على خمرجات 

حسب عينة الدراسة يقع يف جمال املوافقة، بوسط  االستجابةيتبني من خالل اجلدول أعاله، أن بعد 
، وجتدر االستجابةوهذا يدل على موافقة أفراد العينة على بعد  ،0.67، واحنراف معياري 3.91قدره  حسايب

الذي ينص على مدى  األولاإلشارة هنا إىل أن مجيع أفراد العينة يوافقون على مكوانت هذا البعد خاصة السؤال 
 هلم.استجابة العاملني ابملستشفى الحتياجات املريض مهما كانت درجة انشغا

 حتليل بعد الضمان. -3
للوقوف على مدى قدرة القائمني على تقدمي اخلدمة على استلهام ثقة وأمان املرضى داخل املستشفى مت  

( ملعرفة مدى الثقة اليت يبديها املرضى ملقدمي اخلدمة 13Xإدراج ستة فقرات، خصصت الفقرة األوىل )
( فقد أدرجت ملعرفة األمان الذي يشعر به املرضى عند تعاملهم مع مقدمي 32Xابملستشفى، أما الفقرة الثانية )
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( فقد أدرجت ملعرفة مدى اتسام سلوك مقدمي اخلدمة ابألدب وحسن املعاملة 33Xاخلدمة، أما الفقرة الثالثة )
 املستشفى ( فقد أدرجت ملعرفة مدى متتع مقدمي اخلدمة يف34Xمع املرضى داخل املستشفى، أما الفقرة الرابعة )

فقد أدرجت ملعرفة مدى حمافظة مقدمي اخلدمة على   (35Xابملعرفة واملهارة واخلربة املناسبة، أما الفقرة اخلامسة )
( فقد أدرجت ملعرفة مدى قدرة مقدمي اخلدمة على 36Xسرية املعلومات اخلاصة ابملرضى، أما الفقرة السادسة )

 استلهام ثقة وائتمان املرضى.   
 (: نتائج مقياس ليكارت حول احملور الثالث40قم )اجلدول ر 

 البيان

 التكرارات والنسب حسب األجوبة

سايب
 احل

سط
الو

ري 
ملعيا

ف ا
حنرا

اال
 

اب
جلو

اه ا
اجت

سيب 
 الن

وجه
الت

 

غرب موافق 
 بشدة

 موافق بشدة موافق حمايد غري موافق

 % عدد % عدد % عدد % عدد % عدد
13X 15 2.1 35 4.9 223 31.1 155 21.6 290 40.4 3.93 1.04 1 موافق 

32X 10 1.4 42 5.8 159 22.1 316 44.0 191 26.6 3.88 0.91 2 موافق 
33X 8 1.1 59 8.2 111 15.5 389 54.2 151 21.0 3.85 0.88 4 موافق 
34X 14 1.9 48 6.7 120 16.7 374 52.1 162 22.6 3.86 0.90 3 موافق 
35X 21 2.9 82 11.4 179 24.9 202 28.1 234 32.6 3.75 1.11 5 موافق 
36X 37 5.2 83 11.6 150 20.9 237 33.0 211 29.4 3.69 1.15 6 موافق 
3X موافق 0.67 3.83 املؤشر اإلحصائي اإلمجايل لبعد الضمان / 

 .SPSS 23املصدر: من إعداد الباحث ابالعتماد على خمرجات 

حسب عينة الدراسة يقع يف جمال املوافقة، بوسط  الضمانيتبني من خالل اجلدول أعاله، أن بعد 
، وجتدر الضمانوهذا يدل على موافقة أفراد العينة على بعد  ،0.67، واحنراف معياري 3.83قدره  حسايب

واليت تتضمن اجلدارة واملصداقية واألمان، اإلشارة هنا إىل أن مجيع أفراد العينة يوافقون على مكوانت هذا البعد 
 ى استلهام ثقة متلقي اخلدمة.وقدرة مقدمي اخلدمة على تقدمي اخلدمة يف الوقت احملدد وقدرهتم عل

 حتليل بعد األشياء امللموسة. -4

للوقوف على مدى توفر العناصر املادية للخدمة ابملستشفيات حمل الدراسة مت إدراج ستة فقرات أساسية،  
( 42X( ملعرفة مدى امتالك املستشفى ملباين جذابة وعصرية، أما الفقرة الثانية )14Xخصصت الفقرة األوىل )



 تحليل واقع إدارة الجودة الشاملة في المؤسسات االستشفائية الجزائرية                                       الفصل الرابع:

196 
 

( 43Xخصصت ملعرفة مدى امتالك املستشفى لتجهيزات وأجهزة ومعدات تقنية حديثة، أما الفقرة الثالثة )فقد 
( فقد 44Xفقد خصصت ملعرفة مدى توفر املرافق املادية املالئمة والصحية ابملستشفى، أما الفقرة الرابعة )

هلندام واملظهر، أما الفقرة خصصت ملعرفة مدى حرص مقدمي اخلدمة على درجة عالية من النظافة وحسن ا
( فقد خصصت ملعرفة مدى توفر قاعات انتظار نظيفة ومكيفة وكافية ابملستشفيات حمل الدراسة، 45Xاخلامسة )

( فقد خصصت ملعرفة مدى امتالك املستشفيات حمل الدراسة لدورات مياه صحية 46Xأما الفقرة السادسة )
 من الدراسة امليدانية حول هذا احملور كما يبينه اجلدول أدانه: ونظيفة ومرحية، وقد كانت النتائج احملصلة 

 (: نتائج مقياس ليكارت حول احملور الرابع41اجلدول رقم )

 البيان
 التكرارات والنسب حسب األجوبة

سايب
 احل

سط
الو

 

ف 
حنرا

اال
ري

ملعيا
ا

اب 
جلو

اه ا
اجت

سيب 
 الن

وجه
الت

 

 بشدةموافق  موافق حمايد غري موافق غرب موافق بشدة
 % عدد % عدد % عدد % عدد % عدد

14X 80 11.1 165 23.0 126 17.5 191 26.6 156 21.7 3.24 1.32 4 حمايد 
42X 27 3.8 112 15.6 162 22.6 281 39.1 136 18.9 3.53 1.08 2 موافق 
43X 44 6.1 62 8.6 201 28.0 327 45.5 84 11.7 3.48 1.01 3 موافق 
44X 13 1.8 105 14.6 184 25.6 302 42.1 114 15.9 3.55 0.98 1 موافق 
45X 38 5.3 175 24.4 177 24.7 234 32.6 94 13.1 3.23 1.11 5 حمايد 
46X 113 15.7 201 28.0 124 17.3 154 21.4 126 17.5 2.97 1.35 6 حمايد 
4X موافق 0.78 3.43 املؤشر اإلحصائي اإلمجايل لبعد األشياء امللموسة / 

 .SPSS 23املصدر: من إعداد الباحث ابالعتماد على خمرجات 

، املوافقحسب عينة الدراسة يقع يف جمال  األشياء امللموسةيتبني من خالل اجلدول أعاله، أن بعد 
األشياء وهذا يدل على موافقة أفراد العينة على بعد  ،0.78، واحنراف معياري 3.43قدره  بوسط حسايب

، فمنهم من على مكوانت هذا البعد خيتلفون فيما بينهم، وجتدر اإلشارة هنا إىل أن مجيع أفراد العينة امللموسة
 يوافق ومنهم من يفضل البقاء حمايدا.

 حتليل بعد التعاطف. -5
درجة العناية مبتلقي اخلدمة ورعايته بشكل خاص، واالهتمام مبشاكله والعمل على إجياد للوقوف على  

( ملعرفة مدى تفهم 15Xحلول هلا بطرق إنسانية راقية مت إدراج ستة فقرات أساسية، خصصت الفقرة األوىل )
ام مقدمي اخلدمة ( فقد خصصت ملعرفة مدى اهتم52Xمقدمي اخلدمة الحتياجات املريض، أما الفقرة الثانية )
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( فقد خصصت ملعرفة مدى مناسبة أوقات العمل داخل املستشفيات حمل 53Xمبصاحل املريض، أما الفقرة الثالثة )
( فقد خصصت ملعرفة مدى إعطاء مقدمي اخلدمة الوقت الكايف 54Xالدراسة كافة املرضى، أما الفقرة الرابعة )
د خصصت ملعرفة مدى تقدير مقدمي اخلدمة لظروف كل ( فق55Xلرعاية كل مريض، أما الفقرة اخلامسة )

( فقد خصصت ملعرفة مدى تعامل مقدمي اخلدمة بروح مرحة 56Xمريض وتعاطفهم معه، أما الفقرة السادسة )
 وصداقة مع املريض، وقد كانت النتائج احملصل عليها من الدراسة امليدانية حول هذا احملور كما يبينه اجلدول أدانه:

 (: نتائج مقياس ليكارت حول احملور اخلامس42م )اجلدول رق

 البيان

 التكرارات والنسب حسب األجوبة

سايب
 احل

سط
الو

ري 
ملعيا

ف ا
حنرا

اال
 

اب
جلو

اه ا
اجت

سيب 
 الن

وجه
الت

 

غرب موافق 
 بشدة

 موافق بشدة موافق حمايد غري موافق

 % عدد % عدد % عدد % عدد % عدد
15X 28 3.9 77 10.7 110 15.3 205 28.6 298 41.5 3.93 1.15 3 موافق 

52X 22 3.1 94 13.1 115 16.0 251 35.0 236 32.9 3.81 1.12 4 موافق 
53X 35 4.9 51 7.1 114 15.9 342 47.6 176 24.5 3.79 1.04 6 موافق 
54X 7 1.0 70 9.7 112 15.6 399 55.6 130 18.1 3.80 0.88 5 موافق 
55X 7 1.0 58 8.1 90 12.5 310 43.2 253 35.2 4.03 0.94 2 موافق 

56X 14 1.9 16 2.2 68 9.5 318 44.3 302 42.1 4.22 0.85  موافق
 1 بشدة

5X موافق 0.67 3.93 املؤشر اإلحصائي اإلمجايل لبعد التعاطف / 
 .SPSS 23املصدر: من إعداد الباحث ابالعتماد على خمرجات 

حسب عينة الدراسة يقع يف جمال املوافقة، بوسط  التعاطفيتبني من خالل اجلدول أعاله، أن بعد 
، وجتدر التعاطفوهذا يدل على موافقة أفراد العينة على بعد  ،0.67، واحنراف معياري 3.93قدره  حسايب

الذي ينص على و  السادساإلشارة هنا إىل أن مجيع أفراد العينة يوافقون على مكوانت هذا البعد خاصة السؤال 
 تقدير مقدمي اخلدمة لظروف املريض والتعاطف معه.مدى 
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 فرضيات الدراسة حتققختبار املطلب الثاين: ا

فرضيات الدراسة نستعني بنتائج حتليل االحندار البسيط للعالقة الثنائية بني كل من  مدى حتققالختبار 
املتغريات املستقلة املتمثلة يف أبعاد اجلودة )االعتمادية، االستجابة، الضمان، امللموسية، التعاطف(، مع املتغري 

ستقلة الداخلة يف النموذج عبارة عن قيم املتغريات امل أنالتابع املتمثل يف حتسني جودة اخلدمات الصحية، علما 
 قيم املتغري التابع عبارة عن متوسط مجيع فقرات االستبيان . أمامتوسط بياانت البعد املعين، 

 اجلودة يف حتسني جودة اخلدمات الصحية أبعاد ألمهية(: نتائج حتليل االحندار اخلطي 43جدول رقم )

يف تفسري املتغريرتبة   
 حتسني اجلودة

F tab F cal T tab T cal م التحديد املعامل 
2R 

 االرتباط
R 

املتغري 
 املستقل

املتغري 
 التابع

03 3.84 1392.63 

 الثابت 1.202 17.047 1.96

0.660 0.813 
بعد  

 االعتمادية

ية
ح
ص

 ال
ت

ما
خد

 ال
دة

جو
ن 

سي
ح
 ت

 المتغير 0.657 37.318 1.96

02 3.84 1526.56 

 الثابت 1.096 15.638 1.96

0.681 0.825 
بعد 

 االستجابة
 المتغير 0.689 39.071 1.96

01 3.84 1938.53 

 الثابت 1.085 17.378 1.96

0.730 0.855 
بعد 

 الضمان
 المتغير 0.706 44.029 1.96

05 3.84 950.77 

 الثابت 1.990 33.142 1.96

0.570 0.755 
بعد 

 الملموسية
 المتغير 0.540 30.835 1.96

04 3.84 982.012 

 الثابت 1.310 16.300 1.96

0.578 0.760 
بعد 

 التعاطف
 المتغير 0.631 31.337 1.96

 .SPSS 23املصدر: من إعداد الباحث ابالعتماد على خمرجات 

تغريات ملالثنائية  اتيلخص ويوضح يف نفس الوقت نتائج حتليل االحندار البسيط للعالق، أعالهاجلدول  
املتمثلة يف أبعاد اجلودة )االعتمادية، االستجابة، الضمان، امللموسية، التعاطف(، مع املتغري التابع املتمثل  الدراسة،

احملسوبتني  Fو T وتتمثل النتائج يف معامل االرتباط، معامل التحديد، قيمة يف حتسني جودة اخلدمات الصحية، 
 يف التأكد أو احلكم على مدى صحة فرضيات الدراسة: ليهاالنتائج احملصل عوفيما يلي سنستخدم 
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 اختبار الفرضية األوىل:  -1

ميكن حتسني جودة اخلدمة الصحية من خالل االعتماد على مقدميها تنص الفرضية األوىل على انه: 
 )األطباء، املمرضني، اإلداريني(. 

نتائج التحليل اإلحصائي للعالقة بني بعد االعتمادية وحتسني جودة  أظهرتمن خالل اجلدول أعاله، 
اخلدمات الصحية وجود أتثري ذو داللة إحصائية هلذا البعد يف حتقيق أو حتسني جودة اخلدمات الصحية، إذ بلغ 

( أي 0.660فقد بلغ ) 2R( وهي عالقة طردية وقوية جدا، أما معامل التحديد 0.813) Rمعامل االرتباط 
يسند إىل  %34من التغريات يف املتغري التابع ترجع أساسا إىل التغري يف املتغري املستقل، أما الباقي  %66أن 

وهذا يعين أن التغري يف بعد االعتمادية بدرجة واحدة  (0.657متغريات أخرى، كما بلغت درجة التأثري أو امليل )
 .0.657الصحية مبقدار ينتج عنه حتسن يف جودة اخلدمات 

( 37.318احملسوبة ) Tاحملسوبتني، حيث بلغت قيمة  Fو  Tو يؤكد معنوية هذا التأثري قيمة كل من 
 F، أما قيمة α=5%و درجة معنوية  716( عند درجة حرية مساوية لــــ 1.96وهي أكرب من القيمة اجملدولة )

 1يف البسط و  716( عند درجة حرية 3.84لية )اجلدو  F( وهي أكرب بكثري من قيمة 1392.63احملسوبة )
 ومنه النموذج ككل مقبول إحصائيا. ،α=5%يف املقام و درجة معنوية 

مما سبق، ومن خالل النتائج احملصل عليها نرفض فرضية العدم ونقبل الفرضية البديلة اليت تنص على انه: 
 ها )األطباء، املمرضني، اإلداريني(. ميكن حتسني جودة اخلدمة الصحية من خالل االعتماد على مقدمي

 : الثانيةاختبار الفرضية  -2

هناك عالقة بني حتسني جودة اخلدمات الصحية وسرعة استجابة تنص الفرضية الثانية على انه: 
 مقدمي اخلدمة داخل املؤسسات االستشفائية.

نتائج التحليل اإلحصائي للعالقة بني بعد االستجابة وحتسني جودة  أظهرتمن خالل اجلدول أعاله، 
اخلدمات الصحية وجود أتثري ذو داللة إحصائية هلذا البعد يف حتقيق أو حتسني جودة اخلدمات الصحية، إذ بلغ 

( أي 0.681فقد بلغ ) 2R( وهي عالقة طردية وقوية جدا، أما معامل التحديد 0.825) Rمعامل االرتباط 
 %31.90من التغريات يف املتغري التابع ترجع أساسا إىل التغري يف املتغري املستقل، أما الباقي  %68.10 أن
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وهذا يعين أن التغري يف بعد االستجابة  (0.689يسند إىل متغريات أخرى، كما بلغت درجة التأثري أو امليل )
 .0.689بدرجة واحدة ينتج عنه حتسن يف جودة اخلدمات الصحية مبقدار 

( 39.071احملسوبة ) Tاحملسوبتني، حيث بلغت قيمة  Fو  Tو يؤكد معنوية هذا التأثري قيمة كل من 
 F، أما قيمة α=5%و درجة معنوية  716( عند درجة حرية مساوية لــــ 1.96وهي أكرب من القيمة اجملدولة )

 1يف البسط و  716( عند درجة حرية 3.84اجلدولية ) F( وهي أكرب بكثري من قيمة 1526.56احملسوبة )
 ، ومنه النموذج ككل مقبول إحصائيا.α=5%يف املقام و درجة معنوية 

 مما سبق، ومن خالل النتائج احملصل عليها نرفض فرضية العدم ونقبل الفرضية البديلة اليت تنص على انه: 

تجابة مقدمي اخلدمة داخل املؤسسات هناك عالقة بني حتسني جودة اخلدمات الصحية وسرعة اس
 االستشفائية.

 : الثالثةاختبار الفرضية  -3

يعترب العامل النفسي املتمثل يف استلهام ثقة املرضى من أسباب حتسني تنص الفرضية الثالثة على انه: 
 جودة اخلدمات الصحية.

نتائج التحليل اإلحصائي للعالقة بني بعد الضمان وحتسني جودة  أظهرتمن خالل اجلدول أعاله، 
اخلدمات الصحية وجود أتثري ذو داللة إحصائية هلذا البعد يف حتقيق أو حتسني جودة اخلدمات الصحية، إذ بلغ 

( أي 0.730فقد بلغ ) 2R( وهي عالقة طردية وقوية جدا، أما معامل التحديد 0.855) Rمعامل االرتباط 
يسند إىل  %27من التغريات يف املتغري التابع ترجع أساسا إىل التغري يف املتغري املستقل، أما الباقي  %73أن 

وهذا يعين أن التغري يف بعد الضمان بدرجة واحدة  (0.706متغريات أخرى، كما بلغت درجة التأثري أو امليل )
 .0.706ينتج عنه حتسن يف جودة اخلدمات الصحية مبقدار 

( 44.029احملسوبة ) Tاحملسوبتني، حيث بلغت قيمة  Fو  Tعنوية هذا التأثري قيمة كل من و يؤكد م
 F، أما قيمة α=5%و درجة معنوية  716( عند درجة حرية مساوية لــــ 1.96وهي أكرب من القيمة اجملدولة )

 1يف البسط و  716( عند درجة حرية 3.84اجلدولية ) F( وهي أكرب بكثري من قيمة 1938.53احملسوبة )
 ، ومنه النموذج ككل مقبول إحصائيا.α=5%يف املقام و درجة معنوية 
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مما سبق، ومن خالل النتائج احملصل عليها نرفض فرضية العدم ونقبل الفرضية البديلة اليت تنص على انه: 
 يعترب العامل النفسي املتمثل يف استلهام ثقة املرضى من أسباب حتسني جودة اخلدمات الصحية.

 : الرابعاختبار الفرضية  -4

لتوفري املباين والتجهيزات واملعدات التقنية احلديثة واملتطورة دور يف تنص الفرضية الرابعة على انه: 
 حتسني جودة اخلدمات الصحية داخل املؤسسات االستشفائية.

حتسني جودة نتائج التحليل اإلحصائي للعالقة بني بعد امللموسية و  أظهرتمن خالل اجلدول أعاله، 
اخلدمات الصحية وجود أتثري ذو داللة إحصائية هلذا البعد يف حتقيق أو حتسني جودة اخلدمات الصحية، إذ بلغ 

( أي أن 0.570فقد بلغ ) 2R( وهي عالقة طردية وقوية، أما معامل التحديد 0.755) Rمعامل االرتباط 
يسند إىل  %43 يف املتغري املستقل، أما الباقي من التغريات يف املتغري التابع ترجع أساسا إىل التغري 57%

وهذا يعين أن التغري يف بعد األشياء امللموسة بدرجة  (0.540متغريات أخرى، كما بلغت درجة التأثري أو امليل )
 .0.540واحدة ينتج عنه حتسن يف جودة اخلدمات الصحية مبقدار 

( 30.835احملسوبة ) Tاحملسوبتني، حيث بلغت قيمة  Fو  Tو يؤكد معنوية هذا التأثري قيمة كل من 
 F، أما قيمة α=5%و درجة معنوية  716( عند درجة حرية مساوية لــــ 1.96وهي أكرب من القيمة اجملدولة )

 1يف البسط و  716( عند درجة حرية 3.84اجلدولية ) F( وهي أكرب بكثري من قيمة 950.770احملسوبة )
 ، ومنه النموذج ككل مقبول إحصائيا.α=5%ية يف املقام و درجة معنو 

مما سبق، ومن خالل النتائج احملصل عليها نرفض فرضية العدم ونقبل الفرضية البديلة اليت تنص على انه: 
لتوفري املباين والتجهيزات واملعدات التقنية احلديثة واملتطورة دور يف حتسني جودة اخلدمات الصحية داخل 

 .املؤسسات االستشفائية
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 : اخلامسةاختبار الفرضية  -5

تعترب حسن املعاملة من طرف مقدمي اخلدمات الصحية من أسباب تنص الفرضية اخلامسة على انه: 
 حتسني جودة خدمات املؤسسات االستشفائية.

نتائج التحليل اإلحصائي للعالقة بني بعد التعاطف وحتسني جودة  أظهرتمن خالل اجلدول أعاله، 
اخلدمات الصحية وجود أتثري ذو داللة إحصائية هلذا البعد يف حتقيق أو حتسني جودة اخلدمات الصحية، إذ بلغ 

( أي أن 0.578فقد بلغ ) 2R( وهي عالقة طردية وقوية، أما معامل التحديد 0.760) Rمعامل االرتباط 
يسند إىل  %42.2من التغريات يف املتغري التابع ترجع أساسا إىل التغري يف املتغري املستقل، أما الباقي  57.8%

وهذا يعين أن التغري يف بعد التعاطف بدرجة واحدة  (0.631متغريات أخرى، كما بلغت درجة التأثري أو امليل )
 .0.631ينتج عنه حتسن يف جودة اخلدمات الصحية مبقدار 

( 31.337احملسوبة ) Tاحملسوبتني، حيث بلغت قيمة  Fو  Tمعنوية هذا التأثري قيمة كل من  و يؤكد
 F، أما قيمة α=5%و درجة معنوية  716( عند درجة حرية مساوية لــــ 1.96وهي أكرب من القيمة اجملدولة )

 1يف البسط و  716( عند درجة حرية 3.84اجلدولية ) F( وهي أكرب بكثري من قيمة 982.012احملسوبة )
 ، ومنه النموذج ككل مقبول إحصائيا.α=5%يف املقام و درجة معنوية 

مما سبق، ومن خالل النتائج احملصل عليها نرفض فرضية العدم ونقبل الفرضية البديلة اليت تنص على انه: 
أسباب حتسني جودة خدمات املؤسسات تعترب حسن املعاملة من طرف مقدمي اخلدمات الصحية من 

 االستشفائية.

جتدر اإلشارة يف األخري، إىل أن ترتيب قوة العالقة االرتباطية بني املتغري التابع حتسني جودة اخلدمات 
الصحية واملتغريات التفسريية هو بعد الضمان، بعد االستجابة، بعد االعتمادية، بعد التعاطف ويف األخري بعد 

 هذا الرتتيب يعكس يف نفس الوقت األمهية النسبية لتفسري املتغريات املستقلة للتابع حمل الدراسة. إنامللموسية، 
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 اختيار أقوى متغريين يف تفسري حتسني جودة اخلدمات الصحية :املطلب الثالث
حتسني جودة الختيار امهم متغريين أو بعدين من بني األبعاد اخلمسة يف تفسري املتغري التابع املتمثل يف 

 اخلطي املتدرج خطوة خبطوة، واجلدول التايل يلخص النتائج احملصل عليها: راخلدمات الصحية نستخدم االحندا

(: أحسن متغريين يف تفسري حتسني جودة اخلدمات الصحية 44جدول رقم )  

F tab F cal T tab T cal 
 املعامل

ib  
 م التحديد

2R 
 االرتباط

R 
املختار املتغري املستقل 

 يف كل خطوة
 املتغري التابع

3.00 693.373 

  0b الثابت 0.512 10.330 1.96

0.863 0.929 
 بعد الضمان -1
ودة االعتمادية بعد -2

ني ج
حتس

 
حية

لص
ت ا

دما
 اخل

 1bاملتغري  0.472 32.527 1.96

 2bاملتغري  0.373 26.332 1.96

 .SPSS 23املصدر: من إعداد الباحث ابالعتماد على خمرجات 

من خالل اجلدول أعاله، وابستخدام منوذج االحندار اخلطي املتدرج خطوة خبطوة مت اختيار أهم متغريين 
نتائج  أظهرتمستقلني يف تفسري املتغري التابع والذين ميثالن ابلرتتيب بعد الضمان وبعد االعتمادية، حيث 

إلحصائي وجود أتثري ذو داللة إحصائية هلذين البعدين يف حتقيق أو حتسني جودة اخلدمات الصحية، إذ التحليل ا
( 0.863فقد بلغ ) 2R، أما معامل التحديد جدا ( وهي عالقة طردية وممتازة0.929) Rبلغ معامل االرتباط 

من التغريات يف املتغري التابع ترجع أساسا إىل التغري يف املتغريين املختارين )الضمان  %86.3أي أن 
يسند إىل متغريات أخرى، كما بلغت درجة التأثري أو امليل للمتغريين  %23.7واالعتمادية(، أما الباقي 

دة ينتج عنه حتسن يف وهذا يعين أن التغري يف كل من بعد الضمان واالعتمادية بدرجة واح (0.373( )0.472)
 .جمموع امليلني (0.845جودة اخلدمات الصحية مبقدار )

احملسوبة لبعد الضمان  Tاحملسوبتني، حيث بلغت قيمة  Fو  Tو يؤكد معنوية هذا التأثري قيمة كل من 
ـــ ( عند درجة حرية مساوية ل1.96( ومها أكرب من القيمة اجملدولة )32.332(  ولبعد االعتمادية )32.527) ـ

اجلدولية  F( وهي أكرب بكثري من قيمة 693.373احملسوبة ) F، أما قيمة α=5%ودرجة معنوية  715
، ومنه النموذج ككل مقبول α=5%يف املقام و درجة معنوية  2يف البسط و  715( عند درجة حرية 3.00)

 إحصائيا.
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اجلدارة، ) بعد الضمان الرتكيز على كل من عليها نؤكد على أمهيةمما سبق، ومن خالل النتائج احملصل 
درجة ) وبعد االعتمادية (القائمني على تقدمي اخلدمة على استلهام الثقة واالئتمانقدرة  ،املصداقية، واألمان

الصحية ابملؤسسات  يف حتقيق جودة اخلدمات (االعتماد على مقدم اخلدمة ودقة اجنازه للخدمة املطلوبة
 االستشفائية.
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205 
 

 خالصة:

تناولنا يف هذا الفصل دراسة ميدانية ببعض املستشفيات اجلزائرية، وهي املركز االستشفائي اجلامعي ابن  
ابديس بقسنطينة واملركز االستشفائي اجلامعي بن فليس التهامي بباتنة واملؤسسة العمومية االستشفائية على 

خالل توزيع استمارة استبيانية على عينة من بوسحابة خبنشلة، وهي إسقاط للجانب النظري لبحثنا، وهذا من 
مقدمي اخلدمة ابملؤسسات الثالث، كما قمنا بدراسة حتقيق جودة اخلدمات الصحية املقدمة من خالل مخس 

 أبعاد وهي: بعد االعتمادية وبعد االستجابة وبعد الضمان وبعد األشياء امللموسة وأخريا بعد التعاطف.

حيث مت استخالص  SPSS.23رات االستبيانية املسرتجعة ابستخدام برانمج ومت حتليل نتائج االستما    
 ما يلي:

يلتزم مقدمي اخلدمة ابملستشفيات حمل الدراسة بتقدمي اخلدمات الصحية املرجوة منهم يف الوقت احملدد،  
اجات اخلطأ يف الفحص والتشخيص، كما يستجيب مقدمي اخلدمة فورا الحتيوبطريقة دقيقة مع مراعاة عدم 

كما يبسطون إجراءات التعامل قدر اإلمكان لضمان سرعة وسهولة تقدمي كانت درجة انشغاهلم،  املريض مهما  
مقدمي اخلدمة ابملستشفيات حمل الدراسة بثقة املرضى حيث يشعر املرضى ابألمان عند  حيضاكما اخلدمة،  

م، لكن توجد بعض النقائص واملتمثلة يف تعاملهم معهم، كما حيرصون على درجة عالية من النظافة وحسن اهلندا
عدم توفر مجيع االختصاصات ونقص التجهيزات واملعدات التقنية احلديثة الالزمة لتقدمي خدمات صحية ذات 

    يفة ومرحية داخل املستشفيات حمل الدراسة.نظجودة، وكذا نقص املرافق الضرورية من قاعات انتظار ودورات مياه 

 

 

 



  

 
 

 الخاتمة
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 :خاتمة
يف الفصول األول والثاين والثالث من البحث،  النظري اإلطارمن خالل هذه الدراسة واعتمادا على  

ودقة  هبا على قدرة إدارهتا على حتليل املتغريات احمليطة يعتمدبشكل أساسي ؤسسة جناح أي ميتضح لنا أن 
والتعرف  تنتمي إليه الذي اجملالاالستجابة هلا والعمل على تشخيصها ملعرفة ما يواجهها من فرص وهتديدات يف 

 .ع العمالء و املوردين واملنافسنيعلي حمددات النجاح عند التعامل م
املؤسسات الصحية اليوم، إشكالية االرتقاء مبستوى جودة اخلدمات  تواجهإن من أكرب التحدايت اليت  

الصحية املقدمة وتقليل تكاليفها، فقد أصبحت جودة اخلدمات الصحية ضرورة الزمة، تتضح أمهيتها بقدرهتا على 
ة لذا تسعى املؤسسات الصحي، مات املدركة من طرف متلقي اخلدمةتقليص الفجوة بني اخلدمات املتوقعة واخلد

 إىل تبين إدارة اجلودة الشاملة كأسلوب حديث لرفع مستوى األداء يف الرعاية الصحية.
وضعف الرقابة  التسيريالصحية من سوء  املؤسساتبعض املشاكل اليت تواجهها  الدراسةقد أظهرت ل 

علومات وإجراء اجلادة من قبل اإلدارة، وعدم استخدام األساليب احلديثة لتدعيم اإلجراءات اإلدارية من نظم م
 اإلحصائيات، وضعف أنظمة التحفيز. 

لذا جيب على كل مدير أن يطبق مبادئ إدارة اجلودة الشاملة يف مؤسسته كل يف مستواه، واهلدف منها 
هو تقدمي خدمات ذات جودة ترقى إىل تطلعات املستفيدين منها، ولتحقيق ذلك جيب توفري  البيئة الالزمة داخل 

البشري يؤمن بضرورة تبين مبادئ إدارة اجلودة الشاملة، ألداء مهامه يف أحسن األحوال  املورداملؤسسة وجعل 
وعزل كل العوامل اليت تؤثر على أدائه واليت تتسبب يف تدين مستوى اخلدمة املقدمة داخل املؤسسات 

 االستشفائية.  
دراستنا التطبيقية يف هذا البحث عينة من مقدمي اخلدمة يف بعض املؤسسات االستشفائية  ومشلت 

اجلزائرية وهي: املركز االستشفائي اجلامعي ابن ابديس بقسنطينة، املركز االستشفائي اجلامعي بن فليس التهامي 
اعتمادا على تمارات املسرتجعة مت حتليل االس وبباتنة، املؤسسة العمومية االستشفائية علي بوسحابة خبنشلة، 

 والذي يعترب من الربامج الواسعة االستخدام يف حتليل البياانت املستخرجة من االستبياانت. SPSS 23برانمج 

 نتائج الدراسة النظرية: -1
 أظهرت نتائج الدراسة النظرية ما يلي:

  سواء كانت خدمية أو االهتمام املتزايد مبنهج أدارة اجلودة الشاملة من قبل مسريي املؤسسات
إنتاجية، وسواء كانت رحبية أو غري رحبية، ويعود السبب إىل الفوائد الكبرية اليت تعود على مؤسساهتم 

 من خالل تطبيق هذا املنهج.
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   إن تطبيق منهج إدارة اجلودة الشاملة يعتمد على تبين جمموعة من املبادئ واليت صيغت من
  إسهامات رواد اجلودة.

  االيزو جزء من مكوانت منهج إدارة اجلودة الشاملة، حيث أن تطبيق نظام االيزو يعترب يعترب نظام
 إحدى خطوات الوصول إىل أدارة اجلودة الشاملة.

   تطبيق إدارة اجلودة الشاملة يف املستشفيات واملؤسسات املعنية بتقدمي اخلدمات الصحية، هي اخلطوة
  .مة فيهااألساسية لتحسني األداء وتطوير مستوى اخلد

  ومقبولة من  منةآايري واالجتاهات الصحيحة بطريقة التماشي مع املع جودة اخلدمات الصحية تعين
اجملتمع، وبتكلفة مقبولة حبيث تؤدي إىل إحداث أتثريات على نسبة احلاالت املرضية، نسبة الوفيات، 

 .اإلعاقة وسوء التغذيةونسبة 
  يعترب مقياسServqual  ،من املقاييس األكثر استعماال يف جمال قياس جودة اخلدمات الصحية

ملستوى أداء اخلدمة املقدمة ابلفعل ومن  همدراكيستند إىل توقعات املرضى ملستوى اخلدمة وإحيث 
مث حتديد الفجوة أو التطابق بني هذه التوقعات واإلدراكات، وذلك ابستخدام األبعاد الثمانية املمثلة 

 .دة اخلدمةملظاهر جو 
  ،اختلف النظام الصحي يف اجلزائر من فرتة اترخيية إىل أخرى، فقد مر بعدة مراحل متباينة فيما بينها 

غداة  143لكن أهم التطورات كانت بعد االستقالل حيث انتقل عدد املؤسسات االستشفائية من 
لف الفرتات ورغم ذلك فإن الدارس ملختمؤسسة حاليا،  1000االستقالل ليقارب أكثر من 

هور حتسن يف الوضع الصحي كلما انتقلنا من فرتة إىل أخرى، وذلك نتيجة لتطور اجملال يالحظ ظ
الطيب، الذي أدى إىل حتسني اخلدمات الصحية اليت يقدمها النظام الصحي يف كل فرتة من الفرتات 

 املختلفة.
 خرية مبثابة القفزة النوعية يف سياسة إصالح املستشفيات اليت ابشرهتا احلكومة يف العشرية األ إن

مستوى اخلدمات الصحية املقدمة يف املستشفيات اجلزائرية، إذ عمدت إىل إحصاء عروض العالج 
من أجل الرقي ابلنظام الصحي وتوفري خدمات وتكييفها مع املتطلبات الصحية ملتلقي العالج، 

  صحية عالية اجلودة.
 نتائج الدراسة التطبيقية: -2

 ما يلي: التطبيقيةأظهرت نتائج الدراسة 
  إن مجيع معامالت االرتباط بني درجة كل عبارة من عبارات كل بعد من أبعاد جودة اخلدمات

الصحية مع الدرجة الكلية للبعد الذي تنتمي إليه العبارة، جاءت موجبة وقوية، مما يشري إىل االتساق 
 دراسة.الداخلي بني عبارات كل بعد من أبعاد أداة ال
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  إن مجيع معامالت االرتباط بني درجة كل بعد من أبعاد جودة اخلدمات الصحية مع الدرجة الكلية
 لالستبيان، جاءت موجبة مما يشري إىل الصدق البنائي ألداة الدراسة.

 معامل الثبات ألفا كرونباخ مرتفع لكل أبعاد الدراسة، مما يشري إىل ثبات أداة الدراسة. إن 
 جلميع أبعاد الدراسة يدل على اهنا تتبع التوزيع الطبيعي مسرينوف -إن نتائج اختبار كوملوغروف

  وابلتايل فهي ختضع لالختبارات املعلمية.
  جاءت نتائج اختبار التجانس واختبار صدق التكوين الفرضي جلميع عبارات كل بعد من أبعاد

راد العينة يف هذه االستبانة معنوية وليست وليدة جودة اخلدمة الصحية معنوية وابلتايل اختيارات أف
 الصدفة، وابلتايل ميكن القول أن مجيع حماور االستبانة تتمتع خباصية صدق التكوين الفرضي.

 الستبيان تبني ما يلي: لنتائج التحليل اإلحصائي 

    ن بعد االعتمادية حسب عينة الدراسة يقع يف جمال املوافقة، وهذا يدل على إ ابلنسبة لبعد االعتمادية: 
موافقة أفراد العينة على بعد االعتمادية، وجتدر اإلشارة هنا إىل أن مجيع أفراد العينة يوافقون على مكوانت هذا 

 الستشفائية.البعد خاصة موافقة أفراد العينة على تطبيق إدارة اجلودة الشاملة داخل املؤسسات ا

حسب عينة الدراسة يقع يف جمال املوافقة، وهذا يدل على  االستجابةن بعد إابلنسبة لبعد االستجابة: 
، وجتدر اإلشارة هنا إىل أن مجيع أفراد العينة يوافقون على مكوانت هذا االستجابةموافقة أفراد العينة على بعد 

 الحتياجات املريض مهما كانت درجة انشغاهلم.استجابة العاملني ابملستشفى البعد خاصة على مدى 

حسب عينة الدراسة يقع يف جمال املوافقة، وهذا يدل على  الضمانن بعد إابلنسبة لبعد الضمان: 
، وجتدر اإلشارة هنا إىل أن مجيع أفراد العينة يوافقون على مكوانت هذا البعد الضمانموافقة أفراد العينة على بعد 

واملصداقية واألمان، وقدرة مقدمي اخلدمة على تقدمي اخلدمة يف الوقت احملدد وقدرهتم على  واليت تتضمن اجلدارة
 استلهام ثقة متلقي اخلدمة.

، املوافقحسب عينة الدراسة يقع يف جمال  األشياء امللموسةن بعد إابلنسبة لبعد األشياء امللموسة: 
خيتلفون فيما ، وجتدر اإلشارة هنا إىل أن أفراد العينة امللموسةاألشياء وهذا يدل على موافقة أفراد العينة على بعد 

 ، فمنهم من يوافق ومنهم من يفضل البقاء حمايدا.على مكوانت هذا البعد بينهم

حسب عينة الدراسة يقع يف جمال املوافقة، وهذا يدل على  التعاطفن بعد إابلنسبة لبعد التعاطف: 
، وجتدر اإلشارة هنا إىل أن مجيع أفراد العينة يوافقون على مكوانت هذا البعد فالتعاطموافقة أفراد العينة على بعد 

 تقدير مقدمي اخلدمة لظروف املريض والتعاطف معه.خاصة على مدى 
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أن تواجد أبعاد جودة اخلدمات الصحية يف املستشفيات حمل الدراسة من وجهة نظر ويالحظ من هذه النتائج 
ع يف جمال املوافقة، هذا ما يدل على ضرورة تبين اإلدارة العليا يف املستشفى مقدمي اخلدمة حسب كل بعد، تق

 ملبادئ إدارة اجلودة الشاملة،  للوصول إىل جودة اخلدمات الصحية املطلوبة.

 اختبار فرضيات الدراسة: -3
 وجاءت نتائج اختبار فرضيات الدراسة كما يلي: 

 :نتائج الفرضية األوىل 
االعتماد على مقدمي اخلدمات الصحية يف تقدمي اخلدمات  إلمكانيةوجود أثر ذو داللة إحصائية 

 املطلوبة ابلدقة الالزمة.
 :نتائج الفرضية الثانية 

 يف اجناز اخلدمات الصحية املرجوة من قبل مقدميها. لسرعة االستجابةوجود أثر ذو داللة إحصائية 
 :نتائج الفرضية الثالثة 

لقائمني على تقدمي اخلدمة الصحية على استلهام ثقة وائتمان اقدرة لذو داللة إحصائية وجود أثر 
 املرضى.

 :نتائج الفرضية الرابعة 
املستشفيات حمل الدراسة مباين عصرية وجتهيزات ومعدات تقنية توفر لوجود أثر ذو داللة إحصائية 

 حديثة.
  اخلامسةنتائج الفرضية: 

 تعاطف مقدمي اخلدمة الصحية مع مشاكل واحتياجات املرضى.لوجود أثر ذو داللة إحصائية 
اخلدمات  يف حتسني نوعية ودةاجلأبعاد مدى امهية من خالل نتائج الفرضيات اخلمس يظهر جليا، 

ويعين هذا  ل الدراسة حسب رأي مقدمي اخلدمة )االطباء، املمرضني واالداريني(الصحية يف املستشفيات حم
للحصول على خدمات صحية ترقى  أبعاد اجلودة ومفاهيم ادارة اجلودة الشاملةح بتطبيق  أرضية تسمريتوفضرورة 

 إىل تطلعات متلقي اخلدمة. 

 :اقرتاحات الدراسة -4
من النتائج السابقة ميكن تقدمي بعض االقرتاحات اليت من شأهنا حتسني جودة اخلدمات الصحية  

 ابملستشفيات العمومية، وتتمثل فيما يلي: 

  األول على قطاع  املسئول ابعتبارهاضرورة تبين برامج إدارة اجلودة الشاملة من قبل الوزارة الوصية
 الصحة، وهذا ابالعتماد على التجارب الناجحة يف الدول الرائدة يف جمال الصحة.
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 لة كمنهج ضرورة االقتناع التام لإلدارة العليا ابملستشفيات العمومية، أبمهية تطبيق إدارة اجلودة الشام
 لتحسني جودة اخلدمات الصحية املقدمة.

  إعداد برامج تدريبية وإعادة تكوين مديري املؤسسات الصحية على كيفية تطبيق مبادئ إدارة اجلودة
داخل مؤسساهتم للرقي ابلقطاع العمومي، ومتكينهم من مواجهة الطلب املتزايد على الشاملة 

 اخلدمات الصحية.
  الصحية من برامج تدريبية، توفر هلم القدرة على تطبيق إدارة اجلودة الشاملة، متكني مقدمي اخلدمات

 للوصول إىل االستغالل األمثل للموارد املادية واملالية.
  إنشاء نظام معلومات دقيق داخل املؤسسات االستشفائية لتمكني املديرين من متابعة شكاوى

 إىل جودة اخلدمات الصحية املطلوبة.ومعاجلتها يف الوقت املناسب للوصول متلقي اخلدمة 
  يف تطبيق مبادئ إدارة  املسئولنيأتسيس خالاي اجلودة داخل املستشفيات واليت تسهر على مساعدة

 اجلودة الشاملة وإجياد حلول للمشاكل والعقبات اليت تواجههم أثناء تطبيقها.
 أفاق الدراسة: -5

ئية واسع، حيث ميكن اقرتاح العديد من العناوين اليت ميكن إن موضوع إدارة اجلودة الشاملة ابملؤسسات االستشفا
 أن تكون أحباث مستقبلية:

 متطلبات تبين وتطبيق إدارة اجلودة الشاملة يف املستشفيات اجلزائرية. 
 .إدارة اجلودة الشاملة كمدخل لتحقيق ميزة تنافسية ابملؤسسات االستشفائية 
 اخلدمات الصحية ابملؤسسات االستشفائية اخلاصة. إدارة اجلودة الشاملة ودورها يف حتقيق جودة 
 .أثر تطبيق إدارة اجلودة الشاملة على مستوى اخلدمات الصحية يف املؤسسات االستشفائية 
 .حتقيق جودة اخلدمات الصحية يف اجلزائر من خالل استخدام مبادئ إدارة اجلودة الشاملة 
  املؤسسات االستشفائية يف اجلزائر.دور إدارة اجلودة الشاملة يف تقليص تكاليف 
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وسام بن صاحل، واقع تطبيق اإلدارة اإللكرتونية ابلقطاع الصحي يف اجلزائر، مذكرة ماجستري، كلية العلوم االقتصادية، جامعة سكيكدة،  .18
2014. 

 .1997معة بغداد، دراسة ميدانية مقارنة، أطروحة دكتوراه، جا–ايسر املنصور، إدارة اجلودة الشاملة يف القطاع الصحي األردين  .19

 :املؤمترات
 2006حممد بن إبراهيم التوجيي، تطوير إدارة املستشفيات يف الوطن العريب: أوراق عمل املؤمتر السنوي اخلامس املنعقد يف القاهرة ديسمرب  .1

 . 2007حتت شعار بلوغ التميز يف إدارة املستشفيات، املنظمة العربية للتنمية اإلدارية، القاهرة، 
 .2005وقوي، تسويق اجلامعات عامليا من خالل مدخل اجلودة، مؤمتر استشراف مستقبل التعليم، عمان األردن، وصاف  .2
جامعة وفيق حلمي األغا، اجلودة الشاملة وطرق إبداعها ابلقطاع الصحي الفلسطيين، املؤمتر العلمي الثاين لكلية االقتصاد والعلوم اإلدارية،  .3

 . 2006نيسان،  27-26ردن، العلوم التطبيقية اخلاصة، األ
 اجملالت العلمية:

(، 40حنان عبد الرحيم األمحدي، التحسني املستمر للجودة: املفهوم وكيفية التطبيق يف املنظمات الصحية، جملة اإلدارة العامة، اجمللد ) .1
 .2000(، معهد اإلدارة العامة، الرايض، 03العدد )

 .2010-2009،جامعة ورقلة، اجلزائر، 7ات )املفهوم واإلشكالية(، جملة الباحث، العدد عرابة احلاج، ازدواجية السلطة يف املستشفي .2
، أبريل، عمان األردن، 78القحطاين سامل سعيد، إدارة اجلودة الشاملة وإمكانية تطبيقها يف التعليم احلكومي، جملة اإلدارة العامة، العدد  .3

1990 
اخلدمات الصحية يف املستشفيات احلكومية يف السودان من وجهة نظر املرضى واملراجعني، حممد نور الطاهر أمحد عبد القادر، قياس جودة  .4

 .2015، 04، العدد 11اجمللة األردنية يف إدارة األعمال، اجمللد 
ت: وزارة الصحة والسكان وإصالح املستشفيات، اجمللس الوطين إلصالح املستشفيات، تقرير متهيدي للمجلس الوطين إلصالح املستشفيا .5

 .2003جانفي  17األولوايت واألنشطة املستعجلة، اجلزائر يف 

 القرارات واملراسيم التنفيذية: 
فيفري  11املوافق لــ  1406مجادى الثاين عام  20املؤرخ يف  25-86اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية، املرسوم التنفيذي رقم  .1

 1406مجادى الثانية  03، الصادر يف 06اكز االستشفائية اجلامعية، اجلريدة الرمسية، العدد م، يتضمن القانون األساسي النموذجي للمر 1986
 م.1986فيفري  12املوافقة لـ 

 .1974جوان  13( الصادر يف 100-74قانون رقم ) .2
 .1981سبتمرب  05املؤرخ يف  242-81املرسوم التنفيذي رقم  .3
 م.1986ديسمرب  16املؤرخ يف  303-86املرسوم التنفيذي رقم  .4
 ، املتضمن مدى مسامهة الدولة يف املساعدات الطبية.29/12/1993املؤرخ يف:  18-93املرسوم التشريعي رقم  .5
 . 2007ماي  19( املؤرخ يف 140 -07املرسوم التنفيذي رقم ) .6
 . 2007ماي  19( املؤرخ يف 140 -07املرسوم التنفيذي رقم ) .7
 .1990أفريل  30خ يف ( املؤر 124-90املرسوم التنفيذي رقم ) .8
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 .1990جوان  23( املؤرخ يف 188-90املرسوم التنفيذي رقم ) .9
 .1997ديسمرب 12( املؤرخ يف 467-97املرسوم التنفيذي رقم ) .10
 م.1986ديسمرب  16املوافق لــ  1407ربيع الثاين  14املؤرخ يف  298-86املرسوم التنفيذي رقم  .11
املتضمن: مدى مسامهة اجلماعات احمللية يف نفقات املساعدات الطبية  16/01/1974املؤرخ يف  01-74املرسوم التنفيذي رقم  .12
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 الــرس األشكـهـف

 

 الصفحة شكلالعنوان رقم و 
 159 .....(: اهليكل التنظيمي للمركز االستشفائي اجلامعي ابن ابديس قسنطينة 01الشكل رقم )
 168 ........(: اهليكل التنظيمي للمركز االستشفائي اجلامعي بن فليس التهامي02الشكل رقم )
 173 ........(: اهليكل التنظيمي للمؤسسة العمومية االستشفائية علي بوسحابة.03الشكل رقم )
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 الجداولرس ـهـف

 

 الصفحة جدول عنوانرقم و 
 35 اآلاثر اليت حيدثها تطبيق إدارة اجلودة الشاملة (:01رقم ) جدول
 43 وإدارة اجلودة الشاملة ISO 9001 :2008(: التقارب بني مواصفات 02رقم ) جدول
 49 للتميز األورويبمعايري نظام النموذج  :(03رقم ) جدول
 50 (: أوزان كل من العناصر التسعة املؤدية للتميز04رقم ) جدول

 53 (2002(: توزيع النقاط على عناصر النموذج )املعدل سنة 05جدول رقم )
 134 (: مدى مسامهة الدولة يف متويل قطاع الصحة06رقم ) جدول
 136 مدى مسامهة الصندوق الوطين للضمان االجتماعي يف متويل قطاع الصحة ابجلزائر(: 07رقم) جدول
 138 (: مدى مسامهة العائالت يف متويل القطاع الصحي08رقم ) جدول
 141 عريب )ابملليون((: تعداد إمجايل السكان لدول املغرب ال09رقم ) جدول
 142 ( : نسبة الزايدة السكانية لدول املغرب العريب10رقم) جدول
 142 شخص لدول املغرب العريب 1000(: إمجايل معدل املواليد لكل 11رقم ) جدول
(: إمجايل العمر املتوقع عند امليالد لدول املغرب العريب12رقم ) جدول  143 
 143 (:العمر املتوقع للذكور عند امليالد لدول املغرب العريب13رقم ) جدول
 144 (:العمر املتوقع لإلانث عند امليالد لدول املغرب العريب14رقم ) جدول
 144 (: معدل وفيات الرضع لدول املغرب العريب15رقم ) جدول
 145 دول املغرب العريب ألف مولود حي يف 100ميثل نسبة وفيات األمهات لكل (: 16رقم ) جدول
 146 (: معدل وفيات األطفال دون سن اخلامسة لدول املغرب العريب17رقم) جدول
 146 (: معدل اخلصوبة اإلمجايل لدول املغرب العريب18رقم) جدول
 147 نسبة اإلنفاق على اخلدمات الصحية من إمجايل الناتج احمللي لدول املغرب العريب(:19رقم) جدول
 148 نسبة اإلنفاق العام على اخلدمات الصحية لدول املغرب العريب(:20رقم) جدول
 148 نسبة اإلنفاق الشخصي على اخلدمات الصحية لدول املغرب العريب(:21رقم) جدول
 149 نصيب الفرد من اإلنفاق على اخلدمات الصحية لدول املغرب العريب(:22رقم) جدول
 163 البشرية ابملركز االستشفائي اجلامعي ابن ابديس قسنطينة(: توزيع املوارد 23رقم ) جدول
 171 بن فليس التهامي ابتنة(: توزيع املوارد البشرية ابملركز االستشفائي اجلامعي 24رقم ) جدول
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 174   املصاحل والوحدات الطبية املكونة للمؤسسة العمومية االستشفائية علي بوسحابة(: 25جدول رقم )
 175 ابملؤسسة العمومية االستشفائية علي بوسحابة خنشلة(: توزيع املوارد البشرية 26رقم ) جدول

 178 (: توزيع عينة الدراسة حسب املؤسسات االستشفائية27جدول رقم )
 178 (: يبني الدرجات وفق مقياس ليكرت28جدول رقم )
 180 خصائص عينة الدراسة(: 29جدول رقم )
 183 احملاور اخلمساختبار ألفا كرونباخ لفقرات (: 30جدول رقم )
 184 جلميع املتغرياتاختبار ألفا كرونباخ (: 31جدول رقم )
 185 مسرينوف -كوجملروف  التوزيع الطبيعي لـ (: اختبار32جدول رقم )
 187 نتائج اختبار التجانس واختبار صدق التكوين الفرضي لعناصر احملور األول(:33جدول رقم )
 188 الثايننتائج اختبار التجانس واختبار صدق التكوين الفرضي لعناصر احملور (:34جدول رقم )
 188 الثالثنتائج اختبار التجانس واختبار صدق التكوين الفرضي لعناصر احملور (:35جدول رقم )
 189 بعالرانتائج اختبار التجانس واختبار صدق التكوين الفرضي لعناصر احملور (:36جدول رقم )
 190 اخلامسنتائج اختبار التجانس واختبار صدق التكوين الفرضي لعناصر احملور (:37جدول رقم )

 193 (: نتائج مقياس ليكارت حول احملور األول38رقم ) جدول
 194 (: نتائج مقياس ليكارت حول احملور الثاين39رقم ) جدول
 195 (: نتائج مقياس ليكارت حول احملور الثالث40رقم ) جدول
 196 (: نتائج مقياس ليكارت حول احملور الرابع41رقم ) جدول
 197 (: نتائج مقياس ليكارت حول احملور اخلامس42رقم ) جدول

 198 اجلودة يف حتسني جودة اخلدمات الصحية أبعاد ألمهيةنتائج حتليل االحندار اخلطي (: 43جدول رقم )
 203 أحسن متغريين يف تفسري حتسني جودة اخلدمات الصحية(: 44رقم ) جدول
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 اتــرس المحتويــهــف
 الصفحة  العنوان

 إهداء
 شكر وتقدير

 مقدمة
 :اإلطار النظري إلدارة الجودة الشاملةاألولالفصل 

 ..تمهيد...................................................................................
 .................................................نشأة وتطور مفهوم الجودةالمبحث األول: 

 .............................................. المطلب األول: مفاهيم أساسية حول الجودة.
 ............................................................. .المفهوم التقليدي للجودة -1
 .............................................................. الحديث للجودة المفهوم -2

 ..................................................... المطلب الثاني: حلقات ضبط الجودة.
 ................................................... مفهوم ومبادئ حلقات ضبط الجودة -1
 ............................................ .......ت ضبط الجودة وأهدافهاأهمية حلقا -2

 ...........................................................المطلب الثالث: محددات الجودة
 .......................................... ....(Quality of designجودة التصميم ) -1
 ........................................(Quality of conformance)جودة التطابق -2
 ............................................ .....(Ease of use)سهولة االستخدام  -3
 .................................. .(Service after delivery)خدمات ما بعد البيع  -4

 ....................................................الرابع: التطور التاريخي للجودةالمطلب 
 ......................مرحلة مسؤولية الحرفي عن ضبط الجودة )ما قبل القرن العشرين( -1
 .................... .(1918-1900مرحلة مسؤولية رئيس العمال عن ضبط الجودة ) -2
 ........................... ...(1945-1919الجودة عن طريق الفحص)مرحلة ضبط  -3
 ............................................ .........مرحلة الضبط اإلحصائي للجودة -4
 .................................................................مرحلة ضمان الجودة -5
 ..................................... ....(2010-1985الشاملة )مرحلة إدارة الجودة  -6
 .......................................  ....( 2010من  ابتداءمرحلة رفاهية الزبون ) -7

 ...........................................المبحث الثاني: مدخل عام إلدارة الجودة الشاملة
 .................... إدارة الجودة الشاملة وأهم إسهامات رواد الجودة. المطلب األول: تعريف

 ....................................................... ...إدارة الجودة الشاملةتعريف  -1
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 ........................................... . .أهم إسهامات رواد إدارة الجودة الشاملة  -2
 ............................................ ...............إسهامات ادوارد ديمينج -2-1
 ..................................... ......................ند فيغنبامإسهامات أرما -2-2
 ................................... ...............................كلف الجودة -2-2-1
 ................................... ..............الجودة الموجهة نحو المستهلك -2-2-2
 ................................... ..............المنافسة المعتمدة على الجودة -2-2-3
 ...........................................................اسهامات فليب كروسبي -2-3
 ...........................................................اسهامات جوزيف جوران -2-4
 .............................................................إسهامات كايرو اشيكاوا-2-5
 .................................مل في الجودة على مستوى المؤسسةالتحكم الشا -2-5-1
 ..............................................فكرة خريطة عظمة السمكة الشيكاوا 2-5-2
 ..............................................................فكرة األدوات السبع 2-5-3
 .........................................................إسهامات جينيشي تاجوشي-2-6

 ......................................المطلب الثاني: اإلطار الفلسفي إلدارة الجودة الشاملة
 ...................................المجموعة األولى: ترتكز على مبادئ الجودة الشاملة -1
 ...........................المجموعة الثانية: ترتكز على كيفية أداء إدارة الجودة الشاملة -2
 .........................................المجموعة الثالثة: ترتكز على األهداف والنتائج -3

 .............................المطلب الثالث: مبادئ إدارة الجودة الشاملة ومتطلبات تطبيقها.
 ............................................................مبادئ إدارة الجودة الشاملة -1
 ..................................................لبات تطبيق إدارة الجودة الشاملةمتط -2
 ...................................................( Sedllak و  Bursteinرأي ) -2-1
 .................................................................(Oaklandرأي ) -2-2
 ...........................................................(Black, Porterرأي ) -2-3
 .....................................................(Thiagarajon, Zairiرأي ) -2-4
 .........................................................(Gunase Karanرأي ) -2-5
 .......................................................(Yosof, Aspinwallرأي ) -2-6

  ..........................................................المطلب الرابع: تكاليف الجودة
 ...............................................................تصنيف تكاليف الجودة -1
 .............................................................تكاليف المنع )الوقاية( -1-1
 .....................................................................تكاليف التقويم -1-2
 .............................................................تكاليف الفشل الداخلي -1-3
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    ............................................................تكاليف الفشل الخارجي -1-4
 .........................................النظرة التقليدية والنظرة الحديثة لتكاليف الجودة -2
 ..............................................................يف الجودة.تخفيض تكال -3

 .............................................المبحث الثالث: تطبيقات إدارة الجودة الشاملة
 ..............................تطبيق إدارة الجودة الشاملة.  المطلب األول: خطوات ومراحل

 ...................................................تطبيق إدارة الجودة الشاملة خطوات -1
 ....................................................راحل تطبيق إدارة الجودة الشاملةم -2

 ...................................المطلب الثاني: أهمية وفوائد تطبيق إدارة الجودة الشاملة.
 .............................................................أهمية إدارة الجودة الشاملة-1
 .......................................................رة الجودة الشاملةفوائد تطبيق إدا-2

 .....تعتمدها إدارة الجودة الشاملة ومعوقات تطبيقها.المطلب الثالث: األساليب واألدوات التي 
 ...................................تي تعتمدها إدارة الجودة الشاملةاألساليب واألدوات ال -1
 .............................................................أسلوب حل المشكالت -1-1
 ..................................................................المقارنة المرجعية -1-2
 .................................................................أنظمة االقتراحات -1-3
 ...........................................................أنظمة التوقيت المناسب -1-4
 .........................................................يات االحصائيةرقابة العمل -1-5
 ...................................................وقات تطبيق إدارة الجودة الشاملةمع -2

 ........................9000ة لنظام إدارة الجودة اإليزوالمطلب الرابع: المواصفات القياسي
  .................................. ، النشأة والمفهوم.9000المواصفات القياسية اإليزو  -1
  .........................................................9000نشأة سلسلة االيزو  -1-1
  ...................................................9000تعريف مواصفات اإليزو  -1-2
 ...............................................تطبيق المواصفات العالمية لاليزوأهمية  -2
دارة الجودة الشاملة. ISO9001العالقة بين مواصفات  -3  ..............................وا 

 ..............................المبحث الرابع: النماذج األساسية لتطبيق إلدارة الجودة الشاملة
  ..........................................................المطلب األول: النماذج التقليدية.

 ..................................................................... نموذج ماثيوس. -1
 ............................................................... نموذج مالكوم بالدريج. -2
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 .مستشفىالاستبيان الستقصاء آراء مقدمي الخدمة في استمارة 
 سيدتي الفاضلة، سيدي الفاضل تحية طيبة وبعد ...

حيث أننا نقوم بإجراء ، يسرنا أن نتلقى مالحظاتكم وأرائكم حول نوع الخدمات التي تقدمونها بالمستشفى
، لذلك فإن تحسين جودة خدمات المؤسسات االستشفائية دور إدارة الجودة الشاملة في حول:دراسة 

ط سيادتكم علمًا تعاونكم الفعال معنا سيكون له أبلغ األثر في الحصول على أفضل النتائج، وأود أن أحي
خدم إال ألغراض البحث من أراء أو بيانات ستكون موضع اهتمام الباحث ولن تست به بأن كل ما تدلون 

ننا نشكرالعلمي فقط  لكم حسن تعاونكم معنا ولكم منا كل تحية وتقدير . ، وا 
 (  أمام الفقرة التي تقتنع بها . X: يرجى وضع عالمة ) مالحظة

 الباحــــث                                                                                            

 كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير 

 جامعة عباس لغرور خنشلة
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 ووظيفية:  بيانات شخصية: أوالا  -

 (.  (، أنثى )   الجنس: ذكر )  .1
 .() فأكثر 60، (   ) 60-46(،   )  45-31(،   ) 30 أقل من :السن .2
 (.  (، دراسات عليا )   المستوى العلمي: ثانوي )   (، جامعي )  .3
 طبيب )   (، ممرض )   (، إداري )   (. :التخصص الدقيق .4
 30أكثر من ، )   ( 30-16(،    ) 15-6، )   ( 5أقل من :مدة الخدمة .5

 

 :  ثانياا : أبعاد جودة الخدمة -

 العبارة رقم
اتفق 
 بشدة

ال أتفق  ال أتفق محايد اتفق
 بشدة

 االعتمادية: درجة االعتماد على مقدم الخدمة ودقة انجازه للخدمة المطلوبة . بعد -أوالا 
في إلى المرضى  المرجوةبتقديم الخدمات الصحية  مقدم الخدمة يلتزم 1

 .الوقت المحدد
     

دقيقة، مع بطريقة  لمرجوةاعلى تقديم الخدمات  مقدم الخدمةحرص ي  2
 التشخيص أو العالج.مراعاة عدم الخطأ في الفحص أو 

     

      جميع التخصصات الصحية المطلوبة . المستشفىتتوفر ب  3
      .خاصًا بمشاكل واستفسارات المرضى اهتماماً  مقدم الخدمةبدي ي  4
      الصحية. ة واستحسان المستفيدين من خدماتهبثق مقدم الخدمةحظى ي 5
الشاملة والتي تسعى إلى رفع هل توافق على تطبيق إدارة الجودة  6

 مستوى الخدمة المقدمة.
     

 االستجابة: سرعة االنجاز ومستوى المساعدة المقدمة للمستفيد من قبل مقدم الخدمة .بعد  –ثانياا 
بالمستشفى فورا الحتياجات المريض مهما كانت  مقدم الخدمةيستجيب  7

 درجة االنشغال. 
     

      بالمستشفى بتقديم الخدمات الصحية المطلوبة بسرعةيقوم العاملون  8
      بالرد الفوري على استفسارات وشكاوى المرضى. مقدم الخدمةقوم ي  9

      .االستعداد الدائم للتعاون مع المرضى المستشفىفي  مقدم الخدمةيبدي  10
إجراءات العمل قدر اإلمكان لضمان السرعة  مقدم الخدمةبسط ي 11

 والسهولة في تقديم الخدمة الصحية .
     

يقوم مقدمي الخدمة بإنجاز األعمال المرجوة منهم في وقت مناسب  12
 وبجودة عالية.
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على استلهام الثقة القائمين على تقديم الخدمة قدرة ، واألمان ": الضمان " الجدارة، المصداقيةبعد  –ثالثاا 
 .واالئتمان

ومهارات ومؤهالت الكادر الصحي " الطبي ،  يثق المرضى بخبرات 13
 التمريضي ، وغيرهم " في المستشفى .

     

      يشعر المرضى باألمان عند التعامل مع المستشفى . 14
باألدب وحسن المعاملة مع  يتسم سلوك العاملين في المستشفى 15

 .المرضى
     

والخبرة الصحية يتمتع العاملون في المستشفى بالمعرفة والمهارة  16
 المناسبة.

     

      على سرية المعلومات الخاصة بالمرضى. مقدم الخدمةحافظ ي 17
للقائمين على تقديم الخدمة في المستشفى قدرة كبيرة على استلهام ثقة  18

 وائتمان المرضى.
     

المرافق الصحية ، و األجهزة والمعداتلعناصر المادية للخدمة " المباني، وهي تشتمل على ا : ةيالملموس بعد –رابعاا 
 .  ومظهر العاملين "

      تمتلك المستشفى مباني جذابة وعصرية. 19
      تمتلك المستشفى تجهيزات وأجهزة ومعدات تقنية حديثة . 20
      تتوفر في المستشفى مرافق مادية مالئمة وصحية. 21
عالية من النظافة في المستشفى على درجة  مقدم الخدمةيحرص  22

 وحسن الهندام والمظهر .
     

      انتظار نظيفة ومكيفة وكافية . قاعاتتوفر المستشفى  23
      ومريحة.تمتلك المستشفى دورات مياه صحية نظيفة  24

ورعايته بشكل التعاطف " الفورية ، االتصاالت ، وتفهم احتياجات الزبون ": درجة العناية بالمستفيد بعد  –خامساا 
 خاص ، واالهتمام بمشاكله والعمل على إيجاد حلول لها بطرق إنسانية راقية.

      يولي مقدمو الخدمة تفهم كبير الحتياجات المريض.  25
       هممصالح المريض في مقدمة اهتمامات مقدمو الخدمةضع ي 26

      تناسب  أوقات عمل المستشفى كافة المرضى . 27
      مريض . كل في المستشفى الوقت الكافي لرعاية مقدمو الخدمةيعطي  28
      .ويتعاطفون معه في المستشفى ظروف المريض مقدمو الخدمةيقدر  29
      مقدمو الخدمة بروح مرحة وصداقة مع المريض. يتعامل 30
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 :امللخص

 ،هتدف هذه الدراسة إىل إبراز دور إدارة اجلودة الشاملة يف حتسني جودة اخلدمات الصحية يف املؤسسات االستشفائية 
دراسة آراء مقدمي اخلدمة )أطباء، ممرضني، إداريني( حول مدى  علىالباحث  اعتمد ،وإلثبات احلاجة إىل تبين هذا األسلوب اإلداري

 توفر أبعاد اجلودة ابملستشفيات حمل الدراسة.

من أبعاد اجلودة اخلمس  ثالثة مؤسسات استشفائية، توفر أربع أبعاد على مقسمونفرد  718 اوبينت العينة البالغ عدده 
بعد امللموسية، مما يدل على وجود  توفر وبعد الضمان، واختالف أرائهم حول بعد التعاطف ،بعد االستجابة ،وهي: بعد االعتمادية

 وابلتايل حتسني جودة اخلدمات الصحية املقدمة. ،أرضية تسمح بتطبيق إدارة اجلودة الشاملة يف املؤسسات االستشفائية حمل الدراسة
 مات الصحية.إدارة اجلودة الشاملة، اإلدارة الصحية، جودة اخلد الكلمات املفتاحية:

 
Abstract : 
 The aim of this study is to highlight the role of TQM in improving the quality 
of health services in hospital institutions and to prove the need to adopt this 
management method.  
 The researcher aims to study the opinions of service providers (doctors, 
nurses, administrators) on the availability of quality criteria in the hospitals under 
study. 
 The views of the 718 individuals from three hospital institutions provided 
four criteria of the five, such as : 
Quality; reliability; feedback; empathy, and also a view on the availability of 
equipment, indicating the existence of a base allowing the application of TQM in 
The hospital institutions under study and thus improve the quality of health 
services provided for the recipients of the service. 
Keywords: Total Quality Management, Health Management, Quality of Health 
Services. 
 
Résumé : 
 L'objectif de cette étude est de mettre en évidence le rôle de TQM dans 
l'amélioration de la qualité des services de santé dans les établissements 
hospitaliers et de prouver le besoin d'adopter cette méthode de gestion.  
 Le chercheur vise à étudier les opinions des fournisseurs de services 
(médecins, infirmières, administrateurs) sur la disponibilité de critères de qualité 
dans les hôpitaux à l'étude. 
 Les opinions des 718 personnes de trois établissements hospitaliers ont 
fourni quatre critères des cinq, tels que: 
 Qualité; fiabilité; retour d'information; L'empathie, ainsi qu'une vue sur la 
disponibilité de l'équipement, indiquant l'existence d'une plate forme permettant 
l'application de TQM dans les établissements hospitaliers à l'étude et ainsi 
améliorer la qualité des services de santé fournis pour les bénéficiaires du service. 
Mots-clés: Gestion de la qualité totale (TQM), gestion de la santé, qualité des 
services de santé. 
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	يفضل عقد اجتماعات الحلقة مرتين شهريا وخلال الدوام الرسمي وأن لا يتجاوز زمن الاجتماع ساعة، وهذا ينطبق على أكثر من 50% من الشركات التي طبقت حلقات ضبط الجودة.
	أن يكون نشاط الحلقة مستمرا لأنه يختص بالتطوير والتغلب على المشكلات داخل مكان العمل ولأن عنصر العمل مستمر لذا فإن المشاكل التي تواجهه مستمرة لذا ينبغي أن يكون نشاط الحلقة مستمرا أيضا.
	2- أهمية حلقات ضبط الجودة وأهدافها:
	يركز الإداريين حاليا على الجودة وعلى التحسين المستمر في تقديم منتجات أو خدمات متميزة تنال رضا العملاء، لذلك اتجهوا إلى تكوين وتطوير أنظمة للجودة وتحديد معايير لقياس الأداء وتطويره، ومن أهم هذه البرامج برنامج حلقات الجودة، ويمكن إظهار أهمية حلقات الجود...
	مساهمة حلقات الجودة في تحقيق الاستخدام الأمثل لكافة الموارد البشرية للمؤسسة باعتبارها أعظم أصولها.
	إشراك العمال في عملية اتخاذ القرار مما يساهم في ضمان ولائهم والتزامهم اتجاه المؤسسة وأهدافها.
	تنمية الشعور بوحدة المجموعة، وعمل الفريق، وتشجيع العمال على حل مشاكلهم ذاتيا وبطريقة منظمة.
	تشجيع الإبداع لدى العمال وزيادة قدراتهم بخلق نوع من التحدي، التشويق والتنوع في المهام المنسوبة إليهم.
	تنمية أداء المشرفين على جميع المستويات الإدارية وإبراز السمات القيادية لهم.
	كما حددت النقابة اليابانية للعلماء والمهندسين أهداف حلقات الجودة، والتي تتضح في الشكل التالي:
	المساهمة في تحسين وتطوير المنظمة.
	احترام الإنسان والذي يترتب عليه تحقيق مناخ عمل جيد وبناء أقسام إنتاجية سعيدة تستحق المعيشة فيها، وهكذا أشرك النموذج الياباني لعجلة دومينغ العامل في التخطيط والتنفيذ والمتابعة لأنشطة تطوير الجودة داخل أماكن عملهم وذلك عن طريق خطوات وإجراءات منطقية مرتبة.
	إظهار القابلية الإنسانية بصورة تامة والذي يؤدي إلى التفكير والإبداع والإدارة الذاتية لحل مشاكل العمال. تطبيق الأفكار الجديدة ومتابعتها.
	المطلب الثالث: محددات الجودة
	هناك أربعة محددات أساسية للجودة، تساعد المنتجات أو الخدمات على تحقيق الغرض المقصود منها بنجاح  وهي:
	1- جودة التصميم:
	وتشير إلى غرض المصمم في تضمين بعض الخصائص، أو عدم تضمينها في المنتج أو الخدمة، إن قرار التصميم يجب أن يأخذ في الاعتبار متطلبات العميل بالإضافة إلى القدرات الإنتاجية، واعتبارات التكاليف والأمان والاعتمادية.
	2- جودة التطابق:
	وتشير إلى درجة تطابق المنتج أو الخدمة، مع الغرض من تصميمها، وتتأثر درجة التطابق بمجموعة من العوامل مثل: القدرات الإنتاجية للتسهيلات الإنتاجية المستخدمة، قدرة الآلات والمعدات، مهارات العاملين، تدريب العاملين، الحوافز، الربط بين عملية التصميم وعملية الن...
	3- سهولة الاستخدام:
	تؤدي سهولة الاستخدام وتوافر التعليمات والإرشادات اللازمة للعميل، عن كيفية استخدام المنتج لها، إلى زيادة قدرة المنتجات على الأداء بطريقة سليمة وآمنة، وفقا لما هو مصمم لها.
	4- خدمات ما بعد البيع:
	تؤدي مثل هذه الخدمات (الصيانة والإصلاح)، إلى المحافظة على أداء المنتج أو الخدمة كما هو متوقع.
	المطلب الرابع: التطور التاريخي للجودة
	تنسب أقدم الاهتمامات بالجودة إلى القرن الثامن عشر قبل الميلاد في الحضارة البابلية إبان حكم أول ملوكها حمورابي، إذ ضمت قوانينه قانونا بينها يخص التجارة أوجب على من يقدم ما هو غير جيد أو ناقص القيمة في السلعة أو الخدمة التي يتاجر بها، القيام بإصلاح العيب.
	وتشير الوقائع التاريخية في القرن الخامس عشر قبل الميلاد إلى تأكيد قدماء المصريين على الجودة في بناء ودهان جدران المعابد المصرية القديمة واشتراط الالتزام بالجودة في تشييد الأهرامات.
	وفي عصر صدر الإسلام ومنذ بزوغ فجره على البشرية زاد التأكيد على الجودة، حيث كان الرسول الكريم محمد صلى الله عليه وسلم يحث على الاهتمام بجودة الأداء والذي تؤكده الأحاديث النبوية الشريفة ومنها قوله: "من عمل منكم عملا فليتقنه".
	وفي القرن الثامن عشر بعد الميلاد وبظهور الثورة الصناعية التي عدت حدثا مهما في تاريخ البشرية الحديثة، وإلى نتائجها ينسب جانب من التطور في مفاهيم الجودة وصيغ التعامل معها.
	1- مرحلة مسؤولية الحرفي عن ضبط الجودة (ما قبل القرن العشرين)
	اتسم الإنتاج خلال القرون الوسطى والقرن التاسع عشر باعتماده على فرد واحد أو مجموعة صغيرة من الأفراد الحرفيين، بتولي الفرد أو المجموعة الصغيرة جدا إنتاج المنتوج بكميات صغيرة، كما يكون الحرفي الواحد مسؤولا عن صنع المنتوج ككل، لذا تقع مسؤولية ضبط الجودة ع...
	في هذه المرحلة كان الإحساس بالإنتاج موجودا لدى العامل للصلة الواضحة بين المنتوج والحرفي، فالحرفي يستخدم براعته اليدوية في إنتاج المنتوج وإتقان العمل والجودة المميزة التي يخلقها تكون مدعاة للفخر وهو ما كان يشكل حافزا للعمل.
	ولأن الصناعة الحرفية تركز على المنتوج وأدائه نسبة إلى متطلبات الزبون، لذا ينبغي أن يكون هناك اتصال مباشر بين  الزبون والحرفي، إذ يصنع المنتوج بالضبط بناء على حاجات الزبائن ورغبتهم ويمكن استخدام الصناعة الحرفية في الخدمات مثل البناء والإنشاءات، القروض ...
	هذا يعني بأن الصناعة الحرفية ليست مرحلة منتهية بل لا زالت موجودة حتى وقتنا الحاضر علما انها بدأت ما قبل القرن العشرين.
	2- مرحلة مسؤولية رئيس العمال عن ضبط الجودة (1900-1918)
	تبدأ هذه المرحلة من مطلع القرن الحالي حتى أواخر العقد الثاني منه، وهي إفراز نتائج الثورة الصناعية، لقد جاءت الثورة الصناعية بمفهوم الإنتاج الواسع وأدخلت مفاهيم جديدة مثل التخصص في العمل وتقسيم العمل، وعليه لم يعد العامل مسؤولا عن إنتاج المنتوج بأكمله ...
	في هذه المرحلة لا نجد اتصالا مباشرا بين الزبون والمنتج، لذا ربما يكون أداء المنتوج ضعيفا نسبيا، تكلفة إنتاجه واطئة نسبيا، ووقت التسليم قصير عادة، مثل المنتجات الزراعية، الأجهزة الإلكترونية وغيرها.
	رافقت هذه المرحلة تكنولوجيا الإنتاج الواسع بخاصة المكننة، أما اليوم فإن الأسواق الواسعة والفحص المؤتمت وتقنيات الفحص والاختبار هي التي تقود هذه العمليات بينما كانت الأسواق الواسعة، سلطة المصنع، والفحص من قبل العاملين هي التي تقود هذه العمليات.
	3- مرحلة ضبط الجودة عن طريق الفحص(1919-1945)
	شهدت الفترة ما بين 1919-1945 تطورا جديدا في مجال ضبط الجودة، إذ أصبحت المنتوجات والعمليات أكثر تعقيدا وازداد عدد العاملين مما أصبح معه من الصعب على رئيس العمال السيطرة الدقيقة على العمل المنجز من قبل كل عامل، لذا استخدمت وظيفة المفتش الذي تكمن مهمته ف...
	4- مرحلة الضبط الإحصائي للجودة
	ظهرت خلال هذه المرحلة تطبيقات جديدة لضبط الجودة باستخدام الأساليب الإحصائية بالعينات، فخلال الحرب العالمية الثانية تصاعدت وتائر الإنتاج ولم يعد الفحص 100% مناسبا، لذا بدأ انتشار ضبط الجودة باستخدام العينات.
	ومن الجدير بالذكر أن تطوير أساليب الضبط الإحصائي للجودة بدأ خلال المرحلة السابقة فقد قدم shewart  عام 1924 خرائط الضبط الإحصائي لضبط المتغيرات والتي عرفت بـ (خرائط الضبط Quality Control)  والتي لعبت دورا أساسيا في ضبط العملية الإنتاجية.
	ضبط الجودة مفهوم يشير إلى بناء الجودة وليس التفتيش عنها، كما يشير إلى أن مسؤولية الحفاظ عليها هي مسؤولية جميع الأقسام وبمشاركة جميع العاملين وعدم ترك مسؤوليتها إلى قسم الفحص أو قسم ضبط الجودة فقط.
	وفي هذه المرحلة أصبح تحقيق مستوى عال للجودة للمنتوجات هو ما تسعا إليه جميع المنظمات الصناعية، فتحقيق الثقة بأن كل شيء صحيح وخال من العيوب هي الميزة التي يتمتع بها أسلوب عمل المنظمات، وإن مبدأ التلف الصفري الذي أطلقه واستخدمه بشكل أوسع رائد الجودة "Cro...
	تختلف هذه المرحلة عن المراحل السابقة بتركيزها واهتمامها بعمليات الإنتاج، حيث يتم فحص عينات من الإنتاج لكل دفعة إنتاج والذي ينتج عنه هدر أقل في الموارد ويقل العمل للأجزاء غير المطابقة فضلا عن تخفيض تكاليف الإنتاج، بعبارة أخرى عندما تتحقق المعرفة بالعمل...
	5- مرحلة ضمان الجودة
	في هذه المرحلة أصبحت الجودة ركنا أساسيا من أركان الوظيفة الإدارية للمديرين، تتطلب هذه المرحلة الاهتمام بكل ما من شأنه أن يمكن المنظمة من إحراز التقدم وتحقيق التميز سواء لمنتجاتها أو لعملياتها.
	كانت هذه المرحلة انعكاسا للضبط الشامل للجودة الذي عرف على أنه: " نظام فعال لتحقيق تكامل الجودة من خلال جهود مختلف المجاميع في المنظمة لتطوير الجودة (التخطيط)، إدامتها (الضبط)، وتحسين الجودة لأجل إنتاج السلع والخدمات بالمستوى الأكثر اقتصادية الذي يتيح ...
	يشير مفهوم "ضمان الجودة" إلى جميع الإجراءات المخططة والمنتهجة اللازمة لإعطاء الثقة بأن السلعة المنتجة أو العملية المؤداة أو الخدمة المقدمة سوف تستوفي متطلبات الجودة.
	مع مطلع السبعينات ظهر مفهوم " الضبط الشامل للجودة في عموم المنظمة" أو " الضبط الشامل للجودة في عموم الشركة" الذي يشير إلى مشاركة كل فرد في الشركة في عمليات ضبط الجودة بدءا بالعامل والمشرف في الخط الأول وانتهاء بالمدير الأعلى.
	6- مرحلة إدارة الجودة الشاملة (1985-2010)
	إدارة الجودة الشاملة مدخل إداري يركز على الجودة التي تعتمد مساهمة جميع العاملين في المنظمة لتحقيق نجاح طويل الأمد من خلال تحقيق رضا الزبون وتحقيق المنافع لجميع العاملين فيها وللمجتمع.
	من أهم خصائص هذه المرحلة هو التركيز العالي على العملية، تستخدم الشركات التي تعتمد هذا المدخل أو هذه الفلسفة تعريف الزبون للمنتوج وتقييمه له كمدخل أساسي في تطوير أداء المنتوج، إذ يسهم إشراك الزبون في إجراء تحسينات على المنتوج وتطوير أداء المنتوج، إذ يس...
	ولابد من الإشارة هنا إلى أن هذه المرحلة قد شهدت تطور المواصفات العالمية وبما يضمن تحقيق أعلى درجات المطابقة للمواصفات المطلوبة للزبون، الأمر الذي جعل المنظمة الدولية للمقاييس "ISO" تعمل على توحيد المواصفات الوطنية كافة في مواصفات عالمية موحدة ذات شهاد...
	ويمكن القول بأن المواصفة (ISO 9001) إصدار 2000 تعد حجر الارتكاز لتطبيق فلسفة إدارة الجودة الشاملة بنجاح.
	7- مرحلة رفاهية الزبون (ابتداء من 2010 )
	يتوقع أن يشهد العقد القادم تطورا كبيرا في أساليب ضبط الجودة إذ ولكي تحقق المنظمة مستوى الجودة المطلوبة عليها أن تبدأ بالزبون وليس بالسلعة الملموسة أو العملية التصنيعية، إذ سيعتمد التركيز على الزبون في جميع عمليات ضبط الجودة بدء من التخطيط للأنشطة والف...
	المبحث الثاني: مدخل عام لإدارة الجودة الشاملة
	المطلب الأول: تعريف إدارة الجودة الشاملة وأهم إسهامات رواد الجودة.
	1- تعريف إدارة الجودة الشاملة:
	2-  أهم إسهامات رواد إدارة الجودة الشاملة .
	يبدو من المناسب قبل الدخول في تفاصيل إسهامات رواد الجودة وتعاقبهم التاريخي، أن نعرف أولا المقصود برائد الجودة، وللتوضيح نشير بأن الرائد هو الرجل الحكيم، الجيد، المعلم وعلى وجه أدق هو الذي يمتلك مزيج الأوصاف السابقة بالإضافة إلى توجهاته ومداخله ذات ال...
	المجموعة الأولى: وهم الرواد من الولايات المتحدة الأمريكية الذين أشاعوا ونقلوا رسالة وفلسفة وتطبيقات الجودة لليابان في عقد الخمسينات من القرن الماضي وأبرزهم: د. ادوارد ديمينج و د. جوزيف جوران، ود.أرماند فيجينبوم.
	المجموعة الثانية: هم اليابانيون الذين طوروا تطبيقات جديدة في فلسفة ورسالة الجودة التي نقلها لهم الرواد الأمريكان وكانت إسهاماتهم في ستينيات القرن العشرين، ومن أبرزهم د.كاورو ايشيكاوا، د.جينينتشي تاجوشي، د.شيجيو شينجو، د.ماساكي أيماي.
	المجموعة الثالثة: وهم الرواد الغربيون الذين يمثلون الجيل اللاحق لليابانيين والذين تابعوا النجاحات اليابانية في الصناعة، ومن أبرزهم فيليب كروسي، وتوم بيترز.
	وسنستعرض فيما يأتي أبرز الإسهامات لرواد الجودة المشار إليهم فيما تقدم بالإضافة إلى أساتذة وباحثين لهم بصمات جلية في مجال الجودة.
	2-1- إسهامات ادوارد ديمينج:
	يعتبر الأب الروحي لجودة الإنتاج ورقابة الجودة، وهو استشاري بارز، ومعلم ومؤلف في موضوع الجودة، ولد ديمينج في الولايات المتحدة الأمريكية عام 1900، ودرس فيها وهو حاصل على الدكتوراه في الرياضيات والفيزياء من جامعة ييل في أمريكا، تعرف ديمنج على أسس الإدار...
	بعد أن بذل خبرته في مراقبة الجودة الإحصائية لمساعدة المجهود الحربي الأمريكي أثناء الحرب العالمية الثانية، أوفدته وزارة الدفاع الأمريكية إلى اليابان سنة 1946 لمساعدتها على تدارك خسائر الحرب، والإسهام  في إعادة إعماؤها، وللمساعدة في إنعاش اقتصادها، حيث...
	ويعتبر ديمينج أحد أسباب نجاح وتفوق اليابان في مجال الجودة، فكان يرى أن الإدارة العليا غالبا ما تلوم العاملين على أشياء لا تقع أصلا في حدود اختصاصهم، وهذا يحتاج إلى تحول كلي للنمط الرئيسي للإدارة، لذلك فإنه كان يؤمن بضرورة تشجيع العاملين ومشاركتهم وجعل...
	وعلى أساس إسهاماتهم في الصناعة اليابانية، فقد تم تقليده وسام الإمبراطور هيرو هيتو عام 1960 تكريما لدوره في النهضة اليابانية، كما خصصت الحكومة اليابانية عام 1951 جائزة يطلق عليها (جائزة ديمينج) تمنح بشكل سنوي للشركات التي تتميز في تطبيق برامج إدارة ال...
	مبادئ ديمينج الأربعة عشر:
	لضمان تحسين مستوى الجودة قدم ديمينج الأربعة عشر مبدأ المعروفة باسمه وهي كما يأتي:
	المبدأ الأول: وضع هدف دائم يتمثل في تحسين الإنتاج والخدمات، أي أن الجودة أولا وتحقيق أعلى جودة في المنتج بوضع أهداف تؤدي لتحسين جودة المنتج والخدمة، لتحقيق مركز تنافسي في السوق، وضمان الاستمرار والبقاء في السوق.
	المبدأ الثاني: انتهاج فلسفة جديدة، تتبنى هذه الفلسفة قرارا مشتركا يتحمل مسؤوليته كل فرد في الشركة، لأن الجهود الغير متحمسة لتحسين الجودة بالشركة أو المنظمة لن تحقق النتائج المرجوة والمتوقعة على المدى الطويل، فتحسين الجودة عملية كلية متكاملة.
	المبدأ الثالث: التخلص من الاعتماد على التفتيش الشامل: فيجب أن تكون الجودة هي الأساس الذي ترتكز عليه المنظمة، والتخلص من الإخفاقات السابقة في الإنتاج، وجعل الرقابة وقائية هدفها منع حدوث الخطأ ودعم المخطئ لتجاوز كبوته ليعطي بشكل أفضل من السابق.
	المبدأ الرابع: إلغاء تقييم العمل على أساس السعر فقط، العمل المربح لا يمكن أن يتجاهل أطلاقا سعر البيع، ولكن يجب اعتماد الموردين الذين يعتمدون الجودة في منتجاتهم، وتوطيد العلاقة الحسنة معهم.
	المبدأ الخامس: وجود تطوير مستمر في طرق اختيار جودة الإنتاج والخدمات، متابعة المستجدات التي ترافق الأداء وتحسين الأداء بشكل مستمر، فمهما وصل مستوى الجودة اليوم لابد أن يكون أساسا للتحسين في المستقبلّ، فالمعايير الثابتة وغير المتغيرة من أسباب انهيار الم...
	المبدأ السادس: إنشاء مركز للتدريب الفعال: تشمل كافة الموظفين، فيجب أن يدربوا على طريقة أداء الأعمال المنوطة بهم، ومناسبة للمسئولية التي تحملوها، مع تكثيف تدريبهم على تحسين أساليب الإنتاج.
	المبدأ السابع: وجود قيادة فعالة: وذلك بسقل وتنمية هذه الصفة على درجات، وتحقيق التناسق بين الإشراف والإدارة بالتفاعل والالتزام، فالقائد الفعال يكون المساعد والمساند والحريص على تحسين أداء ومهارة مرؤوسيه، وزرع الثقة في أوساط العاملين، والسعي للتحسين الم...
	المبدأ الثامن: إزالة الخوف: إن الاهتمام بالجودة يستلزم أن يشعر الموظفين بالأمان داخل الشركة أو المنظمة التي ينتمون لها، وتوفير عنصر الاستقرار الوظيفي لهم، لأن ذلك يكفل للمنظمة الولاء والشعور بالانتماء لها، وإبعاد عقدة الخوف وترك الحرية لهم في إبداء أر...
	المبدأ التاسع: إزالة الحواجز بين الإدارات: السعي لحل الصراعات القائمة بين العاملين، والقائمة بين الإدارات وإحلال التعاون بينهم، وجعلهم يشعرون أن الهدف هو الجودة وليس منافسة بعضهم البعض، والعمل بروح الفريق الواحد، لإنجاز وإنتاج النوعية الملائمة سواء كا...
	المبدأ العاشر: التخلص من الشعارات والنصائح: الطريقة التحفيزية تدمر الجودة، لأنها تركز الاهتمام على الرغبة في عمل الشيء أكثر من التركيز على الكيفية في عمل هذا الشيء، فالأفضل تقليل الدعايات والأهداف الكمية التي تهتم بالكم دون الكيف، وحتى إن كانت الشعارا...
	المبدأ الحادي عشر: استبعاد الحصص العددية: الحد من التوجهات التي تتطلب تحقيق نتائج محددة من كل عامل أو موظف على حده، والتركيز على انتهاج مسلك الفريق الواحد داخل المنظمة، فالتفوق على توقعات العميل التي لها علاقة بالجودة تكون لها قيمة طويلة الأجل، أكثر م...
	المبدأ الثاني عشر: إزالة العوائق التي تعترض الفخر بالصنعة: فالتقييم السلبي للأداء الذي يركز على التفاصيل السلبية يمكن أن يدمر أي رغبة لدى العاملين أو الموظفين في تحسين الأداء، فمعظم العاملين والموظفين يرغبون في أداء أعمالهم بالشكل الجيد، ولا يرغبون أن...
	المبدأ الثالث عشر: إعداد برنامج قوي للتعليم والتحسين: وذلك بعمل برامج تطويرية مستمرة، والتركيز على عملية التطوير والتحسين الذاتي، واكتساب المعارف والمهارات الجديدة، لأن الأدوات والتقنيات والمعلومات في تغير وتطور مستمر.
	المبدأ الرابع عشر: إيجاد التنظيم اللازم لمتابعة هذه التغييرات: يستلزم الأمر العمل على ترسيخ المبادئ السابقة من كل أفراد المنظمة، وجعلها أمر حقيقي وليس مجرد شعارات براقة ويجب أن يهتم ويلتزم بذلك جميع من في المنظمة، بدأ من الإدارة العليا وانتهاء بأصغر ع...
	2-2- إسهامات أرماند فيغنبام:
	التحق أرماند فيغنبام بعمله في شركة جينيرال اليكتريك في عام 1944  وتميز بمنظوره للجودة بوصفها طريقة لإدارة منظمات الأعمال، فاستطاع أن يحسم بذلك جدلا كان يقف في طرفه المقابل من كان يعتقد بأن المسألة هي تقنية بحتة ومن أبرز إسهاماته:
	2-2-1- تكاليف الجودة:
	إسهامه الأساسي هو تحديد لتكاليف الجودة التي حددها بثلاثة أنواع رئيسية هي (الوقاية، التقييم، الفشل) وقد ألزم الإدارة بما يلي:
	- الالتزام بتحسين الجودة.
	- التأكيد بان الزبون هو الذي يحدد الجودة.
	- التأكد من أن تحسينات الجودة أصبحت تقليدا في المنظمة.
	- إمكانية إدارة هدفي الجودة والتكلفة بوصفهما هدفين متكاملين.
	2-2-2- الجودة الموجهة نحو المستهلك:
	يؤكد أرماند أهمية التوجه نحو عمليات إدارة الجودة الموجهة نحو الزبون، إذ تفهم الجودة على أساس ما يريده الزبون وليس ما يقوله المهندس أو مدير التسويق الأمر الذي تطور فيما بعد إلى ما أطلق عليه (تصنيف خصائص الجودة للمنتج والعملية الموجهة نحو استعلامات المس...
	2-2-3- المنافسة المعتمدة على الجودة:
	- أكد أن المنافسة المعتمدة على الجودة تبرز في اتجاهين أساسيين هما الجودة والإنتاجية.
	- اعتماد جعل القيادة في مجال الجودة هدفا استراتيجيا ويعبر عن ذلك الدعم الإداري اللا محدود لسياسة بيع المنتجات المطابقة لاحتياجات الزبائن ورغباتهم.
	- تقديم ضمانات كافية لاستمرار التطابق مع احتياجات الزبائن في إطار توجه جديد اسماه صناعة الجودة الشاملة.
	- أكد أن التحسينات المتصاعدة في الجودة يرافقها تخفيض تدريجي في التكلفة ويمنح هذا المنظمة ثقة كبيرة في مجال التخطيط لاستراتيجيات مواجهة ظروف عدم التأكد التي تتسم بها الأسواق المعاصرة.
	- إن تطبيق مبدأ ما يريده الزبون تجاوز المنطقة أو الدولة ليصبح عالميا وأصبحت مجموعة من الشركات متميزة في الجودة وقائدة في السوق بواسطة نظم الجودة لأسباب عديدة منها:
	-أن الزبون يشتري توقيع الجودة والأداء المعتمد عليها.
	-الدور البارز لبرامج تحسين الجودة في تحسين الإنتاجية.
	-التحسينات في مجال تكاليف الجودة.
	المطلب الثاني: الإطار الفلسفي لإدارة الجودة الشاملة
	1- المجموعة الأولى: ترتكز على مبادئ الجودة الشاملة
	2- المجموعة الثانية: ترتكز على كيفية أداء إدارة الجودة الشاملة
	3- المجموعة الثالثة: ترتكز على الأهداف والنتائج
	المطلب الثالث: مبادئ إدارة الجودة الشاملة ومتطلبات تطبيقها.
	1- مبادئ إدارة الجودة الشاملة:
	المطلب الرابع: تكاليف الجودة
	لا يوجد اتفاق تام بين خبراء الجودة حول تكلفة الجودة، إلا أن المنهج الأكثر قبولا هو ذلك المنهج الذي يقسم تكاليف الجودة إلى ثلاثة أصناف عامة: تكاليف منع المعيب، تكاليف تقويم الجودة، التكاليف الخاصة بالإنتاج المعيب، وتذهب الجمعية الأمريكية لضبط ...
	الوظيفة الأساسية لتحليل تكاليف الجودة في نظام الجودة هو المساعدة في تحديد زمن التحسين ومن ثم وضع مقياس للتحسين المتحقق بمرور الوقت، ولانجاز هذه الوظيفة ينبغي وضع مقياس يكون أساسا للمقاربة بين تكاليف الجودة.
	ولأغراض التحليل طويل الأمد فإن صافي المبيعات هو الأساس الأكثر استخداما، كأن يقال بأن تكلفة الجودة تشكل (9%) من صافي المبيعات، أما بالنسبة للمقاييس الأخرى مثل تكاليف الفشل الداخلي فتحسب كنسبة من تكاليف الإنتاج الإجمالية، وتقاس تكاليف الفشل الخارجي كنسب...
	أما أساس التحليل قصير الأمد الذي يرتبط بشكل مباشر بتكاليف الجودة قياسا بكمية الإنتاج في كل عملية، فإنه يتطلب بناء قياس تكاليف الجودة عند مستوى العمليات التشغيلية وفي كل الأحوال ينبغي أن نعلم بأنه ليس هناك أساس ثابت أو محدد يمكن استخدامه لوحده ل...
	يتطلب إعداد برنامج تكاليف الجودة التقليدي الخطوات التالية:
	- بناء نظام لقياس تكاليف الجودة.
	- تطوير نظام تحليل مناسب طويل الأمد.
	- وضع أهداف تحسين سنوية لتكاليف الجودة الإجمالية.
	- تطوير تحليل قصير الأمد  يتناسب مع الأهداف الفردية التي تضاف إلى أهداف التحسين السنوية.
	- مراقبة التقدم بالأهداف قصيرة الأمد واتخاذ الإجراءات التصحيحية المناسبة في حالة عدم تحقق الأهداف الموضوعة.
	1- تصنيف تكاليف الجودة
	اتفق أغلب الكتاب والباحثين على التصنيف الذي وضعته الجمعية الأمريكية لضبط الجودة والذي يضم أربعة أنواع من التكاليف هي:
	1-1- تكاليف المنع (الوقاية):
	التكاليف المترتبة على تخطيط وتنفيذ وإدامة نظم الجودة، وتتضمن الرواتب وتكاليف تطوير تصميم المنتوج، وتصميم العملية الإنتاجية والمعدات، وأساليب ضبط الجودة، وتصميم نظم المعلومات، وكل التكاليف الأخرى المرتبطة بمنع حدوث المعيب، كما يندرج ضمنها التكال...
	1-2- تكاليف التقويم:
	التكاليف المرتبطة بتقييم المنتجات، العمليات، الأجزاء، والخدمات، لتحديد درجة مطابقتها لمعايير معينة وتتضمن تكاليف الفحص والاختبار للمواد الداخلية فضلا عن تكاليف الفحص والاختبار للمنتوج، كما تتضمن تكاليف صيانة معدات وأدوات وأجهزة القياس وتكاليف ا...
	1-3- تكاليف الفشل الداخلي:
	التكاليف الناجمة عن إنتاج أجزاء معابة أو خدمات معابة قبل تسليم المنتوج للزبون، وتحدث عندما تفشل المنتجات أو الأجزاء أو الموارد أو الخدمات في تلبية مواصفات الجودة المحددة وقبل تحويل ملكية المنتج إلى المستهلك، ولا تظهر هذه التكاليف عندما لا تظه...
	1-4- تكاليف الفشل الخارجي:
	التكاليف التي تظهر بعد تسليم الأجزاء أو الخدمات المعابة وتحدث عندما لا يؤدي المنتوج وظيفته بشكل مرض بعد تحويل ملكيته للمستهلك، وإذا لم يكن هناك وحدات معابة فإن هذه التكاليف لا تظهر، وتتضمن هذه التكاليف: التكاليف الناجمة عن شكوى وتذمر المستهلك ...
	2- النظرة التقليدية والنظرة الحديثة لتكاليف الجودة
	يعد قياس تكاليف الجودة من أهم الجوانب المرتبطة بإدارة الجودة أو أي من برامجها، وكما رأينا سابقا بأن الاتجاه العام والأكثر قبولا لتصنف تكاليف الجودة هو التصنيف الذي اعتمدناه أنفا، إلا أن هناك اتجاه آخر يتبناه العديد من الخبراء وهو أن تكاليف الجو...
	في ظل النظرة التقليدية، فإن هناك عدد أمثل من المعيبات الذي يجعل تكاليف الجودة الإجمالية بأصنافها الأربع المشار إليها سابقا أقل ما يمكن، حيث تتزايد تكاليف التقويم والمنع (الوقاية) مع تناقص عدد المعيبات والعكس بالعكس، وفي نفس الوقت فإن تكاليف الف...
	أما النظرة الحديثة فإنها تختلف عن النظرة التقليدية في أن تكاليف التقويم والمنع (الوقاية) ينبغي أن لا تزداد من أجل تخفيض المعيب وبالتالي ليست هناك عملية مبادلة بين التكاليف المعيب وتكاليف تفادي العيوب، والمستوى الأمثل لتكاليف الجودة يحدث عند الن...
	3- تخفيض تكاليف الجودة.
	يتضمن مفهوم النظرة التقليدية إلى الجودة أن الجودة الأعلى تعني تكلفة أكثر، وقد كتب فيليب كروسبي كتابه المشهور بعنوان: Quality is free وبحث في موضوع تكلفة الجودة حيث ذكر بأن مؤشر الأداء الوحيد هو تكلفة الجودة.
	وأضاف في كتابه أن الجودة الأعلى تؤدي إلى تخفيض التكلفة، وتحقيق الربح، وعندما نشر هذا الكتاب كان عدد قليل من المديرين يعتقد بأن الوصول إلى الجودة يكون بدون تكلفة، وبعد مرور سنوات فإن عددا أكبر من المديرين أصبحوا يتفهمون هذه الحقيقة، فالمنظمات التي بدأت...
	من المبادئ الأساسية في إدارة الجودة الشاملة أداء العمل الصحيح من المرة الأولى، أو كما يسميها البعض بالأخطاء الصفرية، ومن الممكن أن يصل البعض في أدائه إلى هذا المستوى من الدقة وبدون أخطاء معظم الوقت، وذلك إذا حاول الفرد أن يضبط تفكيره لأن يبذل جهود لأد...
	ومما يساعد على الوصول إلى وضع أداء العمل الصحيح من المرة الأولى انتشار الثقافة بين العاملين فيما يتعلق بضرورة الوقاية من الوقوع في الأخطاء أثناء العمل، بالإضافة إلى ذلك فإنه يجب أن لا ننسى أنه يمكن تجنب الجودة الرديئة من خلال التصميم الجيد للمنتج والت...
	المبحث الثالث: تطبيقات إدارة الجودة الشاملة
	يتطلب نظام إدارة الجودة الشاملة وتطبيقاته جهودا كبيرة وطويلة المدى تشمل عادة على إعادة التركيز على رغبات وطموحات منظمات الأعمال والتجارة والمنظمات الأخرى في المجتمع بالإضافة إلى التطوير المستمر في أنظمة المدخلات والعمل بروح الفريق بدلا من إتباع الهيكل...
	المطلب الأول: خطوات ومراحل  تطبيق إدارة الجودة الشاملة.
	1- خطوات تطبيق إدارة الجودة الشاملة:
	2- مراحل تطبيق إدارة الجودة الشاملة:
	- مرحلة اقتناع وتبني الادارة لفلسفة إدارة الجودة الشاملة
	- مرحلة التخطيط
	- مرحلة التقويم
	وغالبا ما تبدأ مرحلة التقويم ببعض التساؤلات المهمة والتي يمكن في ضوء الاجابة عليها تهيئة الأرضية المناسبة للبدء في تطبيق إدارة الجودة الشاملة.
	- مرحلة التنفيذ
	- مرحلة تبادل ونشر الخبرات
	المطلب الثاني: أهمية وفوائد تطبيق إدارة الجودة الشاملة.
	الجدول رقم (01): الآثار التي يحدثها تطبيق إدارة الجودة الشاملة
	المطلب الثالث: الأساليب والأدوات التي تعتمدها إدارة الجودة الشاملة ومعوقات تطبيقها.
	1- الأساليب والأدوات التي تعتمدها إدارة الجودة الشاملة:
	1-1- أسلوب حل المشكلات
	1-2- المقارنة المرجعية
	1-3- أنظمة الاقتراحات
	1-4- أنظمة التوقيت المناسب
	1-5- رقابة العمليات الاحصائية
	المبحث الرابع: النماذج الأساسية لتطبيق لإدارة الجودة الشاملة
	للأخذ بمنهج إدارة الجودة الشاملة يجب إيجاد نموذج والالتزام بهذا النموذج ومراجعته باستمرار لضمان تطوره تماشيا مع التغيرات اليومية للمنظمة، وهناك العديد من المناهج المتاحة حاليا لتطبيق إدارة الجودة الشاملة، ولكنها تختلف فيما بينها اختلافا واضحا، وعلى كل...
	ويمكن تقسيم تطور نماذج إدارة الجودة الشاملة حسب ظهورها الزمني كالتالي:
	- النماذج التقليدية.
	- النماذج الحديثة.
	المطلب الأول: النماذج التقليدية.
	1- نموذج ماثيوس.
	يتكون نموذج ماثيوس من الخطوات التالية:
	- تعيين المسئولين الرئيسيين عن برنامج إدارة الجودة الشاملة داخل المنظمة.
	- صياغة رسالة المنظمة تقوم على المنافسة على أساس الجودة.
	- وضع مقاييس داخلية للجودة والتميز في مجالات محددة.
	- تحديد الالتزام تجاه المعايير والمقاييس المختارة.
	- تحفيز الذين لا يرغبون بالالتزام تجاه الجودة والتميز.
	- تشكيل فرق لمتابعة التقدم في مستوى الجودة.
	- الاعتراف ومكافأة النجاح.
	2- نموذج مالكوم بالدريج.
	يرى بالدريج أن الجودة الشاملة هي ثورة على القديم وتغيير شامل لكل مكونات المنظمة وذلك بهدف:
	- إرضاء العميل من خلال تقديم جودة عالية وبشكل مستمر.
	- تقديم المنفعة والخير للبيئة والبعد عن أي تصرف يضر بها ويقوم هذا النموذج على سبع مبادئ هي:
	 ضرورة توفير القناعة الكافية لدى الإدارة العليا بجدوى وفائدة الجودة الشاملة مع التركيز على أهمية الدور الذي تقوم به الإدارة الوسطى والمباشرة.
	 ضرورة جعل خطط تحقيق الجودة مترابطة مع اشتمالها على العناصر الآتية:
	أ- أهداف إستراتيجية بعيدة المدى.
	ب- ثقافة تنظيمية جديدة.
	ت- تغيرات جذرية على الأداء التنظيمي.
	 وضع نظام للمعلومات يمكن من توفيرها في الوقت المناسب مع التحديث المستمر لها.
	 إعادة تصميم العمليات بما يضمن:
	أ- توفير درجة عالية من المرونة والسرعة في العمل.
	ب- التأكيد على التحسين المستمر لجودة العمليات.
	ت- استخدام سجلات ومستندات لأغراض الرقابة والنظم.
	ث- تصميم جميع العمليات بشكل يؤدي إلى تلبية رغبات وحاجيات العملاء.
	ج- التأكيد على وجوب منع حدوث الأخطاء في العمليات.
	 إدارة وتنمية الموارد البشرية بما يضمن:
	أ- مشاركة العاملين وإدماجهم في تخطيط الجودة الشامة.
	ب- تبني أسلوب فرق العمل لتحقيق التعاون والجهود المشتركة.
	ت- العناية بصحة وسلامة العاملين.
	 وضع نظام لقياس وتقييم مستوى الجودة المنجز في جميع العمليات يضمن مقارنة سليمة بين مستوى جودة المنظمة ومستوى الجودة الذي يحققه المنافسون.
	 إن تحقيق رضا المستهلك يتطلب:
	أ- التفاعل المستمر مع العميل من خلال الاتصال به.
	ب- قياس ردود فعل العميل واتجاهاته وشعوره نحو المنظمة.
	ت- تحديد ودراسة حاجا ومتطلبات العملاء.
	ث- ضرورة المقارنة بين مستوى رضا عملاء المنظمة مع رضا العملاء لدى المنظمات المنافسة.
	3- نموذج كورنسكي.
	قام كورنسكي بإسقاط نقاط ديمينج الأربعة عشر على المنظمة التعليمية، وأعاد سنة 1990 تصميمها كما يلي:
	- ثبات الهدف نحو تحسين المنتج أو الخدمة وامتلاك رؤية لرسالة المنظمة، وتبني خطة طويلة الأجل من خلال البحث والابتكار.
	- تبني الفلسفة الجديدة التي تقوم على أن خريج أحد الفروع التخصصية يجب أن يمتلك إضافة للقدرات التعليمية الفكرية، المهارات الضرورية لأداء العمل.
	- وقف الاعتماد على التفتيش لتحقيق الجودة التخلي عن أساليب التقويم التقليدية وزيادة الاعتماد على المراجع والمقالات والمقابلات الشخصية، وتحسين أساليب اختيار إرشاد ومراقبة وتقويم الطلبة.
	- إقامة علاقات طويلة الأمد أساسها الولاء والتحرك تجاه التعامل مع موردين محدودين، وبالتالي فهم سيزودونها بالمدخلات المطلوبة، وبأفضل المواصفات مما يساعدها في الحصول على المنتوج المطلوب.
	- تحسين مستمر دون نهاية للنظام الإنتاجي والخدمي والذي يؤدي لتخفيض مستمر في التكاليف.
	- تصميم البرامج اللازمة لتدريب العاملين على أداء العمل، مما يساعد على تفهم كل طرف داخل المؤسسة لدور الطرف الآخر، وكذلك معرفة الواجبات والمسؤوليات المتعلقة به.
	- توفير القيادة الناجحة التي يتمحور هدفها الأساسي على مساعدة العاملين على أداء أعمالهم بأفضل ما يمكن، إضافة للعمل على حل المشكلات وإيجاد حلول مبتكرة.
	- طرد الخوف من خلال تأسيس نظام للاتصالات المفتوحة التي تقوم بتوفير جميع المعلومات المتاحة للعاملين في المؤسسة.
	- تحطيم العوائق بين الأقسام، وتدفق المعلومات لتشمل كل فرد، والعمل كفريق عمل واحد.
	- إلغاء الشعارات والتركيز على مفهوم العيوب الصفرية وتحقيق مستويات جيدة في الإنتاجية.
	- إزالة الحصص والإدارة بالأهداف.
	- إلغاء التقويمات السنوية للأداء.
	- التعليم والتطوير الذاتي، إذ يجب تشكيل لجان مهنية للتطوير تكون مهمتها المتابعة المستمرة للاحتياجات التعليمية.
	- مشاركة كل فرد داخل المؤسسة التعليمية في عملية التحويل.
	4- نموذج جوزيف جوران.
	يقوم هذا النموذج على تسع مبادئ هي:
	- العلاقة المباشرة بين مستوى الجودة ورضا المستهلك حيث يزداد درجة الرضا مع ارتفاع مستوى الجودة ودرجة أداء السلعة.
	- تحقيق رضا العميل من خلال:
	 تحديد احتياجات ومتطلبات العميل بشكل دقيق.
	 ترجمة تلك الاحتياجات على شكل مواصفات فنية تأتي بجودة تحقيق الرضا لدى العميل.
	- تتألف الجودة من شقين:
	 الجودة الداخلية وتتعلق بمفهوم الزبون الداخلي.
	 الجودة الخارجية وتتعلق بالعميل الخارجي.
	- ضرورة التركيز على التحسين المستمر للجودة.
	- تنقسم تكاليف الجودة إلى ثلاث فئات:
	 تكاليف الفشل.
	 تكاليف القياس.
	 تكاليف الحماية أو المنع.
	- تحقيق الجودة لا يأتي بالصدفة ولكن يستلزم:
	 تخطيط جيد من أجل تحقيق مستوى عالي من الجودة.
	 رقابة فعالة على الجودة.
	 تحسين مستمر للجودة.
	- ضرورة تكوين مجلس للجودة يقوم بالمهام الآتية:
	 تحديد أهداف التحسين.
	 تحديد احتياجات التحسين.
	 وضع برامج التدريب والتنمية.
	 التنسيق بين مشاريع التحسين.
	- ضرورة إيجاد مناخ تنظيمي مناسب لتشجيع العاملين على المبادرة والإبداع.
	- ضرورة التعامل مع المشكلات وحلها بأسلوب علمي.
	5- نموذج هامبر:
	يقوم النموذج على مجموعة من العناصر، تضمن التطبيق الفعال لإدارة الجودة الشاملة، وهذه العناصر هي:
	- الهدف: يمثل هدف أدارة الجودة الشاملة خلق الرضا لدى العميل، بدراسة احتياجاته ومطالبه وتوقعاته، والتركيز على تلبيتها.
	- القيادة: يتطلب تطبيق إدارة الجودة الشاملة أن يتوفر في القيادة الإدارية العناصر التالية:
	- الالتزام والتأييد والحماس لتطبيق إدارة الجودة الشاملة.
	- توفير القادة المتحمسين المؤمنين بالجودة، وبضرورة التحسين المستمر.
	- تصميم الجودة: ويشمل على:
	- تصميم العمليات بشكل تلبي حاجات وتوقعات العميل.
	- توفير الجودة في تصميم العمليات.
	- الهيكل التنظيمي: يحتاج تطبيق إدارة الجودة الشاملة في المنظمة أن يشمل الهيكل التنظيمي الأجهزة الآتية:
	- مجلس للجودة.
	- فريق من المنقبين.
	- فرق من أجل التدريب والإشراف.
	- التعليم والتدريب: وذلك بنشر الوعي بضرورة الجودة الشاملة، والتعريف بمفاهيمها بإتباع برامج للتعليم والتدريب، تعمل على تهيئة وإعداد الجميع داخل المنظمة، لفهم وإدراك إدارة الجودة الشاملة، لضمان تعاونهم والتزامهم، وتقليل درجة مقاومتهم لبرنامج الجودة، الذ...
	- تشكيل فرق العمل: تقوم هذه الفرق بتحديد المشاكل ووسائل حلها، وهي تهدف إلى تحسين الجودة.
	- نظام الاتصال والمعلومات: ويتعلق الأمر بضرورة وجود نظام جيد للاتصال وجمع المعلومات، ويسهل تبادلها بسرعة.
	- التحسين المستمر: والذي يتطلب متابعة تنفيذ العمليات وتحديد المشاكل وحلها مباشرة، ودراسة متطلبات واحتياجات العميل، لأخذها بعين الاعتبار في عمليات التحسين التي تقوم بها المنظمة.
	المطلب الثاني: النماذج الحديثة.
	1- النموذج الأوروبي للتميز:
	- تحديد سمات النموذج الأوروبي للتميز:
	يعتبر النموذج الأوروبي للتميز من أبرز نماذج إدارة التميز ويقوم على قاعدة أساسية من فكر الجودة الشاملة، وفعاليات الاتحاد الأوروبي لإدارة الجودة الذي أنشأ في العام 1988، ويترابط مع الجائزة الأوروبية للجودة التي يديرها الاتحاد ذاته، وتعتبر المرجع الأول ل...
	- المعايير التي يرتكز عليها نظام النموذج الأوروبي للتميز:
	يستند النظام على 9 معايير وهي موضحة في الجدول (03):
	الجدول رقم (03) معايير نظام النموذج الاوروبي للتميز
	المصدر: نزار عبد المجيد البرواري، إدارة الجودة مدخل للتميز والريادة، مرجع سابق، ص 486.
	تتبلور فلسفة النموذج الأوروبي في أن التميز في الأداء لا يتحقق من خلال: خدمة العملاء، تحقيق المنافع لأصحاب المصلحة من العاملين وغيرهم والمجتمع بأسره فحسب، وإنما يتحقق من خلال القيادة التي تقوم بصياغة وتوجيه السياسات والإستراتيجيات والموارد البشرية وتس...
	- التركيز على النتائج المستهدفة لجماعات أصحاب المصالح المختلفة ذوي العلاقة بالمنظمة وهم العاملون، العملاء، الموردون، والمجتمع في مجموعه، فضلا عن أصحاب رأس المال، وتلتزم بتحقيق منافع متوازنة لمختلف أصحاب المصلحة وهذا هو المعيار الأهم في الحكم على تميز ...
	- التركيز على العملاء حيث العميل هو في النهاية الحكم الأخير على تميز الإدارة بحسب ما يحصل عليه من خدمات ومنافع وشروط الحصول عليها مقارنة بتوقعاته وتفضيلا ته من ناحية وما يمكنه الحصول عليه من المنافسين من ناحية أخرى، ويجب على إدارة التميز تنمية علاقات ...
	- القيادة الفعالة والأهداف الواضحة، من أهم محددات الأداء التنظيمي، وبحسب فعالية القادة وأنماط سلوكهم تتحقق الظروف المناسبة لتميز أداء عناصر المنظمة المختلفة.
	- الإدارة بالعمليات والحقائق، حيث تكون المنظمة أعلى كفاءة إذا تم تشكيل أنشطتها في شكل عمليات مترابطة تجري إدارتها وتوجيهها إلى الغايات المخططة وفق معلومات صحيحة ومتجددة.
	- تطوير وإشراك الأفراد، حتى تنطلق طاقاتهم الإبداعية وقدراتهم الفكرية وخبراتهم ومعارفهم فيما يعود على المنظمة بأفضل النتائج، إن المورد البشري هو أثمن ما تملكه المنظمات، وعقول البشر وأفكارهم هي رؤوس الأموال الحقيقية للمنظمات الواعية والمتعلمة، ومن ثم تت...
	- التعلم والإبداع والتحسين المستمر، وهو شرط مهم لتحقيق إدارة التميز حيث يتم استثمار خبرات المنظمة ومعارف العاملين فيها ونتائج العلم ومستحدثات التقنية في تطوير العمليات وتجديد المنتجات والخدمات وتفادي الأخطاء ومنع تكرارها والارتفاع إلى مستويات متعالية ...
	- تنمية علاقات الشراكة والتحالف، حيث تتوفر للمنظمة فرص أفضل للعمل بكفاءة حين تستثمر علاقات التعاون والتكامل مع جميع شركاء العمل، ويقصد بشركاء العمل كل من تتعامل معهم المنظمة، وتحصل منهم على منافع ويقدمون لها الخدمات، إن هذه العلاقات البناءة ينبغي أن ت...
	-   إدراك المسؤولية الاجتماعية للمنظمة، واحترام قواعد ونظم المجتمع من شروط نجاحها في المدى الطويلة ويرتب النموذج معايير إدارة التميز في مجموعتين هما مجموعة الممكنات أي العوامل التي تمكن المنظمة من تحقيق النتائج فهي الموارد والوسائل والآليات التي تتحقق...
	الجدول رقم (04): أوزان كل من العناصر التسعة المؤدية للتميز.
	المصدر: نزار عبد المجيد البرواري، إدارة الجودة مدخل للتميز والريادة، مرجع سابق، ص 489.
	2- النموذج الأمريكي (نموذج جائزة مالكوم بالدريج):
	مالكوم بالدريج هو أحد رواد إدارة الجودة الشامة الأمريكية، خصصت جائزة باسمه، أقرها الكونجرس الأمريكي بشكل قانوني، في 20 أغسطس 1987 في عهد الرئيس رونالد ريجان، ويشرف على هذه الجائزة المعهد الوطني للمعايير والتكنولوجيا الأمريكية، وسمي قانون مالكوم بالدر...
	تشمل الجائزة على إطار عام، يوضح مفهوم إدارة الجودة الشاملة وهدفها، ومتطلبات تحقيقها، بشكل يسمح للمنظمات بتطبيقها في سعيها للوصول إلى التميز، وتحظى الجائزة باحترام كبير في الولايات المتحدة الأمريكية، حيث يتولى الرئيس الأمريكي سنويا تقديمها للمنظمة الف...
	2-1- أهداف النموذج: يهدف النموذج إلى:
	- ترقية الوعي بالجودة كعنصر متزايد الأهمية في المنافسة.
	- تدعيم المفاهيم المتعلقة بمتطلبات تميز الأداء، وتوحيد سياسة المنظمات، من أجل تطبيق منهج إدارة الجودة الشاملة.
	- نقل تجارب المنظمات الناجحة في تحقيق مستويات التميز، إلى غيرها من المنظمات التي تسعى إلى تحسين الأداء، والوصول إلى مرتبات أعلى في التميز.
	وتقوم لجنة من الاختصاصيين في الجهاز الحكومي الأمريكي، ومن حقل الصناعة، بفحص مستوى الجودة في المنظمات المتنافسة، باستخدام معايير لها أوزان على شكل نقاط، والمنظمة الفائزة هي التي تحصل على أكبر مجموع، ومن المنظمات المشهورة التي حصلت على الجائزة:
	- شركة موتورولا عام 1988.
	- شركة زيروكس عام 1989.
	- شركة IBM عام 1990.
	- شركة زيتاك عام 1991.
	وفي كل عام يتم اختيار منظمتين فقطـ، من بين ثلاثة مجموعات رئيسية من الأنشطة هي: المنظمات الصناعية الكبرى،  المنظمات الخدمية الكبرى ومنشئات الأعمال الصغيرة التي لا يتعدى العاملين بها أقل من 500 عامل.
	2-2- إجراءات منح الجائزة: تمنح الجائزة عن طريق إتباع الخطوات التالية:
	- تقدم المنظمة الراغبة في الترشح لهذه الجائزة ملخصا لا يزيد عن 75 صفحة، مدعما بوصف لنظم الجودة بها.
	- إذا قبل هذا الملخص، اجتازت المنظمة مرحلة التصنيف المبدئية للمتقدمين، (تجتاز المنظمة هذه المرحلة إذا حصلت على 700 نقطة من بين 1000 نقطة التي تحددها معايير النموذج)، ويلي ذلك عملية دقيقة للفحص والتقييم، يقوم بها مجلس المختبرين، وهو مجلس يتشكل من: الحك...
	- يتم تقييم المترشحين على أساس المعايير المحددة في النموذج، والتي تم وضعها بمعرفة المعهد الوطني للمعايير والتكنولوجيا كما أسلفنا.
	2-3- المفاهيم والقيم التي يقوم عليها النموذج: يستند النموذج الأمريكي إلى مجموعة من المفاهيم الرئيسية، تعبر عن قيم التميز، وتنبع من فلسفة إدارة الجودة الشاملة، وهي كالآتي:
	- القيادة ذات الرؤية: كعنصر مؤثر وفاعل في تحقيق التميز والأداء.
	- التميز المستمد من رغبات العملاء: وذلك بالتركيز على الإجابة السريعة لاحتياجات العملاء، والتحولات في الأوضاع المحيطة بالمنظمة.
	- التعليم الشخصي والتنظيمي والاهتمام بالعنصر البشري: وذلك بتقديم الأهمية الكبرى للعنصر البشري الفعال، وما يمثله من قدرات فكرية ومهارات، تعتبر الأساس في تحريك طاقات المنظمة، وتحقيق أهدافها، وضرورة التعليم التنظيمي، والتطوير المستمر لعناصر ومقومات الأداء.
	- الإدارة بهدف الابتكار والإبداع.
	- تعميق التوجيه الاستراتيجي: ويعني وضوح رسالة المنظمة ورؤيتها المستقبلية، والتركيز على تخطيط المستقبل.
	- استثمار الحقائق في الإدارة: وذلك بتنمية أساليب الإدارة المستندة إلى المعلومات والحقائق.
	- تنمية الشعور بالمسؤولية العامة والمواطنة: وذلك بادراك الدور الاجتماعي للمنظمة ومسؤوليتها نحو المجتمع.
	- التركيز على النتائج وخلق القيمة.
	- انتهاج مدخل النظم في التركيز والإدارة: وذلك بتنمية نظم المعلومات ودعم اتخاذ القرارات.
	2-4- هيكل النموذج:
	يحتوي النموذج على إطار يضم سبعة عناصر، تقيم المنظمات على أساسها، من أجل تحديد مستوى تميز أدائها، وهي على النحو الآتي:
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