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 :الدراسة ملخص
الزبـــــــون علـــــــى حتســـــــني جـــــــودة اخلـــــــدمات -أثـــــــر أســـــــلوب التوجـــــــه ابملـــــــريضإىل معرفـــــــة الدراســـــــة  هتـــــــدف

ستشــــــــفائية اجلزائريــــــــة، ومــــــــن أجــــــــل ذلــــــــك مت إجــــــــراء دراســــــــة علــــــــى مســــــــتوى أربــــــــع الصــــــــحية يف املؤسســــــــات اإل
ا: العينــــــة األوىل عينــــــة مقــــــدمي اخلــــــدمات الصــــــحية مــــــن عينتــــــني مهــــــ  اســــــتهدفت ستشــــــفائية جزائريــــــة، إمؤسســــــات 

، ســـــــتفيدين مـــــــن هـــــــذه اخلـــــــدمات الصـــــــحيةأطبـــــــاء، ممرضـــــــني وإداريـــــــني، والعينـــــــة الثانيـــــــة وهـــــــي عينـــــــة املرضـــــــى امل
اســــــة، حيــــــث مشلــــــت الدراســــــة واســــــتخدمت االســــــتبيان كــــــأداة للدر التحليلــــــي اتبعــــــت الدراســــــة املــــــنهج الوصــــــفي 

 مجلة من النتائج أمهها:، وتوصلت إىل انصفريت انعلى فرضيت
 الزبون يف املؤسسات االستشفائية اجلزائرية حمل الدراسة.-ضعف مستوى التوجه ابملريض -
حتســـــــــني جــــــــــودة اخلـــــــــدمات الصــــــــــحية يف علــــــــــى الزبــــــــــون الســـــــــلوكي -لتوجــــــــــه ابملـــــــــريضأتثـــــــــري ليوجـــــــــد  -

 املؤسسات االستشفائية اجلزائرية حمل الدراسة.
ــد  - ــريضل ريـثــــ أتيوجـــ ــه ابملـــ ــون الث-لتوجـــ ــايف الزبـــ ــى قـــ ــات علـــ ــحية يف املؤسســـ ــودة اخلـــــدمات الصـــ حتســـــني جـــ

 االستشفائية اجلزائرية حمل الدراسة.
 

 
  الكلمات املفتاحية:

 .ستشفائيةالزبون، جودة اخلدمات الصحية، املؤسسة اال-التوجه ابملريض 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Résumé : 
 

Cette étude a pour objectif  de déterminer  l’impact de la méthode d’orientation du 
patient-client sur l’amélioration de la qualité des services sanitaires dans les établissements de 
santé en Algérie. A cet effet, une étude pratique visant deux catégories au niveau de quatre 
établissements de santé a été entreprise. La première catégorie est composée de prestataires de 
services sanitaires (médecins, infirmiers et administrateurs) et la deuxième catégorie est 
composée de malades bénéficiant de ses prestations. L’étude a adopté la méthode descriptive 
et analytique et elle a utilisé le questionnaire comme moyen pour sa réalisation. Les résultats 
obtenus par la présente étude sont les suivants : 

- Faiblesse du niveau de l’orientation du patient-client dans les quatre établissements de 
santé en question ; 

- Présence d’effet de l’orientation du patient-client comportemental sur l’amélioration 
de la qualité des services sanitaires dans les établissements de santé en question; 

- Présence d’effet de l’orientation du patient-client culturel sur l’amélioration de la 
qualité des services sanitaires dans les établissements de santé en question. 

Mots clés : la méthode d’orientation du patient-client, la qualité des services de santé et les 
établissements de santé en Algérie. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
Abstract: 
       The objective of this study is to investigate the effect of patient-client 
orientation on improving the quality of health services in hospitals in Algeria. and 
For this purpose, a study was conducted on four Algerian hospitals targeting two 
samples. 
    the first sample, is the sample of health services providers from doctors, nurses 
and administrators. And The second sample of patients benefiting from these health 
services. This study implemented the descriptive analytical approach and used the 
questionnaire as a tool for the study. The study included two null hypotheses, and 
reached a number of resultats are: 
   The low level of patient-client orientation in the Algerian hospitals studied. 
   The existence of an effect between the behavioral orientation of the patient-client 
and the improvement of health services in the Algerian hospitals studied. 
   The existence of an effect between the cultural orientation of the patient-client and 
the improvement of health services in the Algerian hospitals studied. 
 
 
 
Passwords: 
Patient-client orientation, quality of health services, hospital institutions. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 سلطانھ وعظيم بجاللھ يليق خالًصا شكرا األعمال تتم بتوفيقھ الذي � والشكر ا�حمد

 
ً
�اف  ل�جميل، اوتقديرً  بالفضل ااع�

 وامتناننا  ناشكر  بجز�ل توجھن أن إال عملال  هذا إعداد من نت�ين حنون نا�سع ال

  .ور ميـــــــــــــــــــــــــــــــــــلود توميالدكت :إ��

 ناھ و�رشاد ومتا�عة ...جزاها هللا عيمن توج  قدمھملا و  العمل هذا ع�� شرافاإل  لقبولھ

 خ��ا.

 �عيد من أو قر�ب من  ناساعد من �ل إ�� والتقدير الشكر بخالص وجھنت كما

 .العمل هذا إلنجاز 

 املوقرة املناقشة �جنة أعضاء األفاضل  لألساتذة والعرفان الشكر عبارات بأس�ى  موأتقد

 .عملال  هذا ومناقشة قراءة عناء وتحملوا قبلوا الذين

 

 

 

                                                                                                                                        

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 أمي وأ�ي حفظهما هللا ورعاهماإ�� 

 

 إ�� إخو�ي وأخوا�ي

 

 ي�يابن�ي قرة ع إ��

 

 إ�� �ل من لھ فضل ع�� �عد هللا عز وجل

 

 أهدي هذا العمل املتواضع والذي أسأل هللا أن يكون خالصا لوجهھ الكر�م

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 فهــــــرس احملتو�ت
 ك -أ مقدمـــة                         

 الزبون-ألسس النظرية ألسلوب التوجه ابملريضالفصل األول: ا
 13 متهيد

 14 االطار النظري للتوجه ابلسوق يف املؤسسات االستشفائيةملبحث األول: ا

 14 مفهوم التوجه ابلسوقاملطلب األول:          

 20 ؤسسات االستشفائيةمفهوم وأبعاد التوجه ابلسوق يف املاملطلب الثاين:         

 22 ؤسسات االستشفائيةوق يف امللقياس التوجه ابلس Fr .bilien(2001)منوذج املطلب الثالث:        

 25 توجه ابلزبوناملبحث الثاين: مفهوم ال

 25 وقياس التوجه ابلزبون املطلب األول: تعريف         

 29 خصائص املؤسسات املتوجهة ابلزبوناملطلب الثاين:          

 31 الزبون يف املؤسسات االستشفائية-املبحث الثالث: مفهوم التوجه ابملريض

 31 الزبون ودوره يف إنتاج وتقدمي اخلدمات الصحية-مفهوم املريض: املطلب األول          

 35 الزبون-املطلب الثاين: تعريف التوجه ابملريض          

 36  الزبون يف املؤسسات االستشفائية-إدارة عالقات املريض: املطلب الثالث         

 39 خالصة الفصل األول

 جودة اخلدمات الصحية يف املؤسسات االستشفائية اجلزائريةالفصل الثاين:               
 41 متهيد

 42 ماهية املؤسسات االستشفائيةاملبحث األول: 

 42 ملطلب األول: ماهية النظم الصحيةا          

 45 طلب الثاين: املؤسسات االستشفائيةامل         

 48 سسات االستشفائيةوظائف املؤ املطلب الثالث:          

 51 عرض لبعض مؤشرات العالج يف املنظومة الصحية اجلزائريةاملطلب الرابع:          

 55 بحث الثاين: مفهوم اخلدمات الصحيةامل

 55 ألول: تعريف اخلدمة وخصائصهااملطلب ا         

 57 اخلدمات الصحية وخصائصها تعريفاملطلب الثاين:          

 60 إنتاج اخلدمات الصحيةالثالث: مفهوم  املطلب         

 62 املبحث الثالث: اجلودة يف املؤسسات االستشفائية

 62 املطلب األول: تعريف اجلودة         

 63 مفهوم جودة اخلدمات الصحية: املطلب الثاين         



 

 63 أبعاد جودة اخلدمات الصحية: املطلب الثالث          

 65 وتوجهاهتا املعاصرةإدارة اجلودة الشاملة يف املؤسسات االستشفائية : ابعاملبحث الر 

 65 املطلب األول: مفهوم إدارة اجلودة الشاملة         

  67 أمهية إدارة اجلودة الشاملة يف املؤسسات االستشفائية: املطلب الثاين        

 69 القطاع الصحياملطلب الثالث: مفهوم ستة سيجما وتطبيقها يف        

 72 خالصة الفصل الثاين

 الزبون على حتسني جودة اخلدمات الصحية-أسلوب التوجه ابملريضأثر الفصل الثالث:        
 74 متهيد

 75 حتسني جودة اخلدمات الصحيةاملبحث األول: 

 76 مفهوم التحسني املستمر للجودةاملطلب األول:          

 77 أهداف التحسني املستمر: املطلب الثاين         

 77 ستشفائيةعناصر التحسني املستمر يف املؤسسات االاملطلب الثالث:         

 80 مراحل تطبيق التحسني املستمر: املطلب الرابع        

 81 تقييم وقياس جودة اخلدمات الصحية: املبحث الثاين

 82 الصحية متطلبات تقييم جودة اخلدمات: األولاملطلب          

 82 منوذج دو�بيد�ن لتقييم جودة اخلدمات الصحية: املطلب الثاين         

 85 مناذج قياس جودة اخلدمة الصحيةالثالث:  طلبامل        

 89 ودة اخلدمات الصحيةالتحسني املستمر جل آليات: بحث الثالثامل

 89 غالتحسني املستمر وفق عجلة دمين: املطلب األول          

 94 منوذج سيجما ستة لتحسني جودة اخلدمات الصحية: املطلب الثاين           

 96 دور االعتماد يف حتسني جودة اخلدمات الصحية: املطلب الثالث          

 100 الزبون لتحسني جودة اخلدمات الصحية-أسلوب التوجه ابملريضاملبحث الرابع: 

 101 خالصة الفصل الثالث

الزبون يف املؤسسات االستشفائية اجلزائرية وأثره على حتسني -التوجه ابملريضأسلوب : واقع لرابعالفصل ا
 جودة اخلدمات الصحية 

 103 متهيد:

 104 الزبون يف املؤسسات االستشفائية اجلزائرية حمل الدراسة-حتليل واقع التوجه ابملريض املبحث األول:

 104 ؤسسات االستشفائية حمل الدراسةالتعريف ابملاملطلب األول:          

 112 الزبون ضمن إصالحات وزارة الصحة والسكان وإصالح املستشفيات-واقع التوجه ابملريضاملطلب الثاين:         

 117 الزبون يف املؤسسات االستشفائية حمل الدراسة-واقع التوجه ابملريض: الثالث املطلب        

 118 املنهجية للدراسة امليدانيةاإلجراءات : ثاينال بحثامل



 

 118 حمددات ومنوذج الدراسة: ولاملطلب األ         

 120  جمتمع الدراسة: يناملطلب الثا          

 123 أسلوب مجع البيا�ت الثالث: طلببامل           

 125 وصف وحتليل توزيع عينة الدراسة: املبحث الثالث

 125 وحتليل نتائج االستمارة األوىلعرض : ولاملطلب األ          

 134 عرض وحتليل نتائج االستمارة الثانية: يناملطلب الثا          

 147 رابعخالصة الفصل ال

 149 اخلـاتـمـة 

 157 املراجع

 166                  املالحق                                                                                               
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 هرس اجلداولــــــــــــــــــــــــــــف
 

 الصفحة نوان  اجلدولــــــــــــــــــــــــــــــــــــع رقم اجلدول
 51  2016-2011تطور نسبة التغطية الصحية بوحدات العالج القاعدية يف اجلزائر خالل الفرتة  01

 52   2016-2011األساسية للمنشآت القاعدية العمومية واخلاصة يف اجلزائر خالل الفرتة  البنية 02

 53 2016 -2011تطور عدد املمارسني حسب نوع القطاع الصحي يف اجلزائر خالل الفرتة  03

 54 2016-2011تطور تشكيلة شبه الطبيني حسب التأهيل يف اجلزائر للفرتة من  04

 54 2016-2011إىل عدد السكان يف اجلزائر للفرتة من نسبة املمارسني  05

 69 والعيوب واملردود عند كل مستوى Sigmaمستو�ت  06

 105 تعداد املصاحل الطبية واألسرة ابملركز االستشفائي اجلامعي بسطيف 07

 110 -ريرزيق البش–تعداد املصاحل االستشفائية واألسرة املشغلة ابملؤسسة االستشفائية العمومية  08

 115 2015-2014أنشطة التوأمة خالل الفرتة  09

 121 عينة املؤسسات االستشفائية حمل الدراسة 10

 123 نتائج اختبار ثبات أداة الدراسة (االتساق الداخلي حملاور االستبيان) 11

 126 اخلصائص الشخصية ملبحوثي عينة االستمارة األوىل 12

13 
الزبون -افات املعيارية والرتب ومستوى املمارسة الكلي للتوجه ابملريضاملتوسطات احلسابية واالحنر 

 128 وجودة اخلدمات الصحية واألبعاد الفرعية املكونة هلماالسلوكي 

14 
الزبون السلوكي على حتسني جودة -توجه ابملريضنتائج حتليل االحندار اخلطي البسيط لقياس أثر ال

 130 ائية حمل الدراسةالصحية يف املؤسسات االستشف اخلدمات

15 

الزبون السلوكي (توليد -نتائج حتليل االحندار اخلطي املتعدد لقياس أثر أبعاد التوجه ابملريض
املعلومات، تبادل املعلومات، سرعة االستجابة) على حتسني جودة اخلدمات الصحية يف املؤسسات 

 االستشفائية حمل الدراسة
132 

 131 ينة االستمارة الثانيةاخلصائص الشخصية ملبحوثي ع 16

17 
الزبون -املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية والرتب ومستوى املمارسة الكلي للتوجه ابملريض

 135 الثقايف وأبعاد جودة اخلدمات الصحية يف املؤسسات االستشفائية حمل الدراسة

18 
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 دمة:ــــــــــمقـــــ
ضمن املسعى الشامل للمنظومة الصحية العاملية والعربية حنو التنمية والتطور االجتماعي وراحة  

لسياسية واالقتصادية واالجتماعية، املواطنني، وضمن التغريات العميقة اليت مست كافة نشاطات احلياة ا
ت املتزايدة ذات الصلة ابلتقدم التكنولوجي والعلمي يف ومتطلبات التنظيم الدويل يف جمال الصحة، وكذا التطورا

مل مسايرة هذه املستجدات ألجل االرتقاء بصحة اجمال الطب، كان البد على خمتلف األنظمة الصحية يف الع
 مواطنيها.

إىل اإلصالحات  ،هلذا دعت منظمات محاية الصحة يف العامل وعلى رأسها املنظمة العاملية للصحة
ختلف األساليب اإلدارية نظمة الصحية ألجل ضمان التحسني املستمر جلودة اخلدمات الصحية مباملستمرة لأل

والتنظيمية، حيث أعلنت منظمة الصحة العاملية عن "شبكة حتسني جودة الرعاية الصحية يف املرافق الصحية"، 
وق ملتمسي اخلدمات هتدف من خالهلا إىل مساعدة البلدان على حتسني جودة الرعاية الصحية واحرتام حق

 هي أساس احلفاظ على حياة املرضى.الصحية وكرامتهم؛ حيث تنامي الوعي العاملي أبن الرعاية العالية اجلودة  
لذلك تسعى كل دول العامل مبا فيها البلدان العربية لوضع آليات لتحسني جودة الرعاية الصحية،   

لة إجراء مجلة من اإلصالحات تقوم على معايري هبدف تقدمي خدمات صحية عالية اجلودة، من خالل حماو 
 معتمدة عامليا لإلرتقاء بصحة املواطن وحتقيق رضا املرضى. 

من أهم دعائم القطاع الصحي  -املستفيد من اخلدمات الصحية–التوجه ابملريض لوب ـــــــــــــــأسويعترب 
لعدد  دانية ــــــــــــــدراسات النظرية وامليـــــــــــــــت العديد من الودة العاملية، حيث أثبتــــــــــــألي دولة لتجسيد معايري اجل

 ,Raji, Lonial et Gupta (1995) ،Kumar( اــــــــــــــــدة األمريكية وأوروبــــــــوال�ت املتحـــــــيف ال من البــــــاحثني

Subramian et Yauger (1997) ،Fr. Bielen (2001)(، ني توجه املؤسسة القة قوية بأن هناك ع
 ستشفائيةة على زابئن املؤسسة اال وحتسن أدائها. حيث أن تركيز اجلهود البحثي رضىحنو امل ستشفائيةاال

ويساعدها على قياس مدى رضاهم وأيضا تقدمي ، معلومات عن حاجات ورغبات املرضى  (املرضى)، يعطيها
 .ممات اليت تقدمها هل معلومات عن جودة اخلد

ا يف املؤسسات الزبون، كأحد أهم أبعاد التوجه ابلسوق، جناحا كبري -ا حقق التوجه حنو املريضوهبذ
النتائج اليت حققها من خالل ز�دة الرحبية وحتسني اجلودة ابملواصفات اليت يطلبها  إىل، ابلنظر ستشفائيةاال

من خالل   ستشفائيةاملؤسسات اال حتد كبري ملسريي التوجه ابملريض ميثلأسلوب الزبون، وهبذا أصبح –املريض 
 كيفية مجع املعلومات عن حاجات ورغبات املرضى وقياس مستوى رضاهم.
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 :شكاليةاإل 
يف مسعى وزارة الصحة والسكان وإصالح املستشفيات ملواكبة التوجُّه العاملي حنو التحسني املستمر  

اية الصحية، وحتقيق رضا متلقي اخلدمة وتطوير اخلدمات الصحية، لبلوغ أعلى مستوى ممكن من جودة الرع
، 2013بداية من سنة  اإلصالحاتومقدِّمها، على حدٍّ سواء، يف مجيع املرافق الصحية، قامت الوزارة بعدد من 

مّست جماالت التسيري والتنظيم وتصب معظمها يف التكفل ابملرضى وحتسني مستوى استقباهلم ومعاجلتهم يف 
 .االستشفائيةاملؤسسات 

 يشعر هبا اليت االستياء من حالة تبني مع عملية املراقبة والتقييم ملختلف اهلياكل الصحية، وجود  حيث 
 اإلدارة قدرة وعدم من خدمات، إليهم يقدم ما  ضعف بسبب  ،ؤسسات االستشفائيةامل مرضى غالبية

 . تكرارها عدم ان شكواهم وضم ملعاجلة والتطوير التحسني حنو الالزمة اإلجراءات اختاذ على االستشفائية
التوجه ابملريض يف املؤسسات االستشفائية اجلزائرية  واقع لىا مما سبق ورغبة منا يف التعرف عانطالق

الزبون لتحسني  -ومستوى جودة اخلدمات الصحية املقدمة هبا،  وعن كيفية تطبيق أسلوب التوجه ابملريض
 غة إشكالية الدراسة على النحو التايل: جودة اخلدمات الصحية يف املؤسسات االستشفائية، ميكن صيا

 
يف ـــــحسني جودة اخلدمات الصحية تـــ علىالزبون  -سلوب التوجه ابملريضأأثـــــر  مــــــــا هو

 املؤسسات االستشفائية اجلزائرية؟
   
 ملعاجلة وحتليل هذه االشكالية، نقوم بطرح األسئلة الفرعية التالية:  

 الزبون يف املؤسسات االستشفائية اجلزائرية؟–ريض ما مستوى التوجه حنو امل .1
جودة  حتسني على ببعديه (السلوكي والثقايف) الزبون -لتوجه ابملريضألسلوب اهل يوجد أتثري  .2

 اخلدمات الصحية؟
الصحية جل حتسني اخلدمات ألاجلزائري تبعة يف القطاع الصحي اإلصالحية امل جراءاتاإل ماهي .3

 ى؟املقدمة للمرض 
 

 الفرعية السابقة نضع الفرضيات التالية: سئلةكإجابة مبدئية على األ: دراسةلفرضيات ا
على  السلوكي الزبون–ال يوجد أتثري ذو داللة إحصائية لبعد التوجه ابملريض ": وىلالفرضية الرئيسية األ

 :، وتتفرع منها الفرضيات التالية"جودة اخلدمات الصحيةحتسني 
 "جودة اخلدمات الصحيةحتسني  على  توليد املعلوماتية لبعد ال يوجد أتثري ذو داللة إحصائ". 
 " جودة اخلدمات الصحيةحتسني على تبادل املعلومات ال يوجد أتثري ذو داللة إحصائية لبعد." 
  جودة اخلدمات الصحية"حتسني "ال يوجد أتثري ذو داللة إحصائية لبعد سرعة االستجابة على. 
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  حتسنيعلى  ثقايفال الزبون–وجد أتثري ذو داللة إحصائية لبعد التوجه ابملريض "ال ي :ثانيةالفرضية الرئيسية ال
 :منها الفرضيات التالية ، وتتفرعجودة اخلدمات الصحية"

 ة".ـــــــبعد امللموسيحتسني الزبون الثقايف على -"ال يوجد أتثري ذو داللة إحصائية لبعد التوجه ابملريض 
 بعد االعتمادية".حتسني الزبون الثقايف على -لبعد التوجه ابملريض "ال يوجد أتثري ذو داللة إحصائية 
 ابة".ـــبعد االستجحتسني الزبون الثقايف على -"ال يوجد أتثري ذو داللة إحصائية لبعد التوجه ابملريض 
 اطفـــــــــبعد التعحتسني الزبون الثقايف على -"ال يوجد أتثري ذو داللة إحصائية لبعد التوجه ابملريض." 
 ان".ــــــــــــــــــــبعد األمحتسني الزبون الثقايف على -"ال يوجد أتثري ذو داللة إحصائية لبعد التوجه ابملريض 

 

  :دراسةمربرات اختيار موضوع ال
 اختيار ودراسة هذا املوضوع ما يلي: إىلمن أهم األسباب اليت دفعتنا 

شرتك دمات الصحية، ابعتباره املنتج واملقدم اململريض لتحسني جودة اخلللتوجه اباألمهية املتميزة  .1
ملا يفرضه من متابعة ومراقبة  ستشفائيةصدر األداء اجليد للمؤسسات االأبنه مللخدمات الصحية، و

 مستمرة ملختلف االحنرافات واختالالت العمل.
عف جودة  اجلزائرية (العمومية منها أو اخلاصة) بض ستشفائيةبع املميز ملختلف املؤسسات االالطا .2

خدماهتا، األمر الذي دفعنا إىل دراسة إسهامات ونتائج الباحثني املهتمني بتحسني جودة اخلدمات 
 الصحية، ولفت االنتباه إليها.

حتسني  قلة الدراسات النظرية وامليدانية اليت تناولت بعمق إشكالية أتثري أسلوب التوجه ابملريض على  .3
اجلزائرية، واألمر يعود يف نظر� إىل الصعوبة املالزمة  خاصة ستشفائيةجودة خدمات املؤسسات اال

هلذا النوع من الدراسات املرتبطة ابلكشف عن حاجات املرضى من جهة وحماولة مطابقتها مع 
خصائص اخلدمة الصحية كمنتج ال ملموس من جهة أخرى، وهو ما جعلنا نتعمد القيام هبذا البحث 

ع من البحوث وإاتحة مقارابت نظرية الختبار مدى صحتها النظري امليداين بغية تشجيع هذا النو 
 ضمن حقل حتسني جودة اخلدمات الصحية ابملؤسسة االستشفائية اجلزائرية.

 

 تربز األمهية العلمية والفائدة العملية من القيام هبذا البحث، فيما يلي:: وضوع أمهية امل
شكالية أتثري أسلوب التوجه ابملريض على يعترب هذا البحث مسامهة علمية يف بناء اإلطار النظري إل  .1

حتسني جودة اخلدمات الصحية يف املؤسسات االستشفائية، وحتليل مدى أمهية حتليل حاجات 
الزبون يف حتسني جودة اخلدمات الصحية اليت  -املرضى واالهتمام ابجلودة املدركة من قبل املريض

 تعكس مستوى أداء هذا النوع من املؤسسات.
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من أطباء،  الستشفائيةمتخذي القرار يف املؤسسات ا البحث أن يساهم يف حتسيسميكن هلذا  .2
 .الصحية دماتاخلحتسني جودة  آلياتممرضني، وإداريني أبمهية  االعتماد على 

من   ستشفائيةكن املؤسسة االميتسيري حديث  وذجكنم  الزبون -حماولة اقرتاح أسلوب التوجه ابملريض .3
ي تسعى ألجله (حتسني احلالة الصحية للمريض) ويف نفس الوقت كسب رهان اهلدف النبيل الذ

 .ISO 2000: 9001احلصول على شهادة 
 

 نسعى من خالل قيامنا هبذه الدراسة العلمية إىل حتقيق مجلة أهداف أمهها: : دراسةأهداف ال 
سات  الزبون على حتسني جودة اخلدمات الصحية يف املؤس-التعرف على أثر أسلوب التوجه ابملريض .1

 .االستشفائية اجلزائرية
 .التعرف على واقع التوجه ابملريض يف املؤسسات االستشفائية اجلزائرية حمل الدراسة .2
 . تقدمي توصيات ملتخذي القرار يف املؤسسة االستشفائية اجلزائرية يف ضوء النتائج املتوصل إليها .3

 

الشامل ملختلف العناصر واملتغريات املؤثرة  من أجل الدراسة املعمقة والتحليل : دراسةاملنهج املستخدم يف ال
يف مفردات البحث الساعي إىل تبيان أثر أسلوب التوجه ابملريض على حتسني جودة اخلدمات الصحية يف 

 الوصفي املنهجاملؤسسات  االستشفائية اجلزائرية، وهبدف اختبار صحة الفرضيات املقرتحة استخدمنا يف حبثنا 
الذي ميكن   حالة دراسة ومنهجراد دراسته من خالل منهجية علمية صحيحة، لوصف املوضوع امل التحليلي

من التعمق يف فهم خمتلف جوانب املوضوع وكشف أبعاده، وذلك ابالطالع على واقع التوجه ابملريض 
  ابملؤسسات االستشفائية حمل الدراسة من خالل الز�رات امليدانية، املالحظة، املقابلة، واالستبيان، وحماولة

، وهذا ما جيسد يف نظر� أحد الدوافع ني جودة خدمات هذه املؤسساتاملسامهة بنتائج البحث امليداين لتحس
 دراسة هذا املوضوع املتمثل يف إخراج البحث العلمي من احمليط الداخلي للجامعة اىل امليدان العملي.

 

 سة يف:: تتمثل الدراسات السابقة واليت هلا عالقة ابلدراالدراسات السابقة
"، واليت محلت عنـــــــــــوان "  McDermott, D. R., Franzak, F. J., & Little, M. W" دراســـــــــــــــــــة  .1

Does Marketing Relate to hospital Profitability?،"  واليت نشرت يفJournal of Health 
Care Marketing, 13(2)  ،1993. 

وجود عالقة قوية بني التوجه ابلسوق وأداء املؤسسات االستشفائية  مت التوصل يف هذه الدراسة إىل
 Narver andو  Kohli and Jaworski (1993)األمريكية، حيث مت من خالل استخدام مقياس كل من 

Slater (1990)   التوصل إىل ثالثة أبعاد للتوجه ابلسوق يف املستشفيات، وهي: توليد املعلومات، الرتابط بني ،
 ، واالستجابة التنظيمية.الوظائف
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 Market واليت محلت عنوان " "،.Raju, P. S., Lionial., S. C. & Gupta, Y. Pدراســـــــــــــــــة "  .2
Orientation and Performance in the Hospital Industry  ،"يف واليت نشرت  Journal of 

Health Care Marketing,15(4)  ،1995. 
ة العالقة بني التوجه ابلسوق واألداء يف الصناعة االستشفائية األمريكية، ابستعمال إختربت هذه الدراس

مستشفى أمريكي، توصلت هذه الدراسة لوجود عالقة اجيابية قوية بني التوجه ابلسوق   175قاعدة معطيات لـــــ
 واألداء.

 

 Examining، واليت محلت عنوان" " .Kumar, K., Subramanian, R., & Yauger, Cدراســــــــــــــــــة "  .3

the Market Orientation – Performance Relationship: A Context – Specific Study. ،"
 .Journal of Management, 24(2) ،1998واليت نشرت يف 

اهلدف من هذه الدراسة هو فهم قياس التوجه ابلسوق يف املستشفيات واختبار العالقة بني التوجه  
 واألداء يف صناعة الرعاية الصحية، حيث مت التوصل اىل النتائج اآلتية:ابلسوق 
يف قياس التوجه حنو السوق، حيث مت   Narver and Slater (1990)مت ابستخدام مقياس  -

التوصل اىل األبعاد التالية: التوجه ابلزبون (املريض)، التوجه ابملنافس، الرتابط بني الوظائف، 
 ويل، و التأكيد على البقاء ومنو األرابح.الرتكيز على األمد الط

 وجود عالقة اجيابية قوية بني التوجه ابلسوق واألداء يف املستشفى. -
 

" وكانت يف إطار احلصول على شهادة الدكتوراه، كلية العلوم االقتصادية، Fr. Bielen دراســـــــــــــة " .4
-Orientation، واملوسومة بـــــــــــــــــ"  catholique de Louvain، جبامعة 2001االجتماعية والسياسية، 

patient et qualité perçue du service : analyse marketing appliquée a la gestion 
hospitalière  ." 

 ,Lambin (1994انطالق الباحث يف  قياسه للتوجه ابلسوق يف املستشفيات من منوذج الباحث 
 ، وتوصل اىل النتائج اآلتية: Lambin et Chumpitaz (2000) و (1996
توجد عالقة إجيابية بني التوجه ابلسوق واألداء االجتماعي للمستشفى (اجلودة املدركة، رضا   -

 املرضى، والوالء)؛
تتمثل أبعاد التوجه ابلسوق يف املستشفيات البلجيكية يف: الدعم االستشفائي الداخلي، التوجه  -

ابلواصف، التوجه ابلزبون الداخلي (الفريق الصحي)، التنسيق ابملريض، البيئة اخلارجية، التوجه 
 بني خمتلف الوظائف.
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 The Impact of "، واليت محلت عنوان "Subhash C. Lonial & P. S. Rajuدراســــــــــــــــة "  .5
Environmental Uncertainty on the Market Orientation – Performance Relationship: 

A Study of the Hospital Industry واليت نشرت يف ، "Journal of Economic and Social 
Research 3(1)  ،2001  . 

 توصلت الدراسة اىل جمموعة من النتائج:
 Kohli andحتديد ابعاد التوجه ابلسوق يف املستشفيات األمريكية ابالعتماد على منوذج   -

Jaworski (1993 ات، رضا الزبون، االستجابة للزبون، واالستجابة ، واملتمثلة يف: توليد املعلوم
 للمنافسة.

 التوجه ابلسوق له اثر قوي على األداء يف املستشفيات. -
 العالقة بني التوجه ابلسوق واألداء تكون قوية أكثر يف املستشفيات العاملة يف بيئة عدم التأكد. -
املستشفيات العاملة يف البيئة العالية عدم التأكد يظهر الرتكيز أكثر على بعد االستجابة للمنافسة  -

      مقارنة ابألبعاد الثالثة األخرى.
 

 "، وكانت يف إطار احلصول على شهادة الدكتوراه يف علوم التسيري،كليةعـــــــــــــــدمان مريــــــــــــــزقدراســــــــــــــة " .6
واقع جودة اخلدمات يف جبامعة اجلزائر، واملوسومة بـــــــــــــ  2007/2008العلوم االقتصادية وعلوم التسيري سنة 

 .املؤسسات الصحية العمومية: دراسة حالة املؤسسات الصحية ابجلزائر العاصمة
الصحية إنطلقت هذه الدراسة من اإلشكالية اآلتية: ما هو واقع جودة اخلدمات يف املؤسسات 

 العمومية ابجلزائر العاصمة ؟ 
 توصلت الدراسة اىل مجلة من النتائج من بينها:

 من خالل الدراسة امليدانية، متكن الباحث من حصر مجلة من املشاكل، ابختالف وجهات النظر، كما يلي:  
 :وجهة نظر املـــــــــــــــــــــرضى    

 كاف على مستوى كل املؤسسات الصحية.  . عدم تكفل الطاقم شبه الطيب ابملرضى بشكل
 استخراج نتائج التحاليل واألشعة. . طول مدة  
 . عدم رفاهية األسرة ونظافة الغرف.   
 . طول مواعيد إجراء العمليات اجلراحية.  
 . عدم جودة األكل املقدم.  

 :وجهة نظر الطاقم شبـــــــــــــــــــه الـــــــــــطيب   
 كوين املستمر.. قلة  فرص الت

 . عدم مالئمة التكوين الحتياجات املتكونني.
 . ضعف التأطري.
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 . عدم وضوح نسيب للمهام. 
 . عدم الرضا عن ظروف العمل.

 . اخنفاض مستوى النظافة.
 :وجهة نظر الطاقــــــــــم  الـــــــــــــــــــــــطيب     

 . قلة إمكانيات التكوين املستمر.
 ل العمل.. قلة توافر وسائ

 . قلة التنظيم.
 . اخنفاض مستوى األجر. 
 . رداءة مستوى النظافة.

 . وجود التهاابت مكتسبة يف املستشفى.
 . شكل نقص النظافة السبب األول يف وجود االلتهاابت املكتسبة يف املستشفى.

 . ضعف التوعية مبشروع اإلصالح.
 

وكانت يف إطار احلصول على شهادة املاجستري يف العلوم االقتصادية،كلية  "حبيبـــــــــــــة قـــــشيدراســــــــــــــة " .7
آليــــــــــــات تطبيـــــــق جبامعة بسكرة، واملوسومة بـــــــــــــ " 2007/2008العلوم االقتصادية وعلوم التسيري سنة 

 ".ـــــةالسياســــــــات التسويقيــــــــــــــة يف املؤسســـــــــــات الصحيــ
اآلتية: ماهي آليات تطبيق السياسات التسويقية يف املؤسسات  اإلشكاليةهذه الدراسة من  انطلقت 

 الصحية؟ 
 أتيت أمهية هذه الدراسة يف الكشف عن واقع التوجه التسويقي لدى املؤسسات الصحية اجلزائرية.

 أن: إىلتوصلت الدراسة 
ة كباقي املؤسسات االقتصادية األخرى هبدف تنشيط املؤسسات الصحية متارس السياسات التسويقي -

تبادل منتجاهتا مع عمالئها؛ إال أن هناك عوائق حتول دون ذلك ترجع ابألساس اىل القوانني واملراسيم 
 التنفيذية اليت تسنها السلطات الوصية وقوانني أخالقيات مهنة الطب.

 

، أطروحة ملنظومة االستشفائية اجلزائريةحماولة دراسة تسويق اخلدمات الصحية يف اأمري جياليل،  .8
 .2008/2009، 03جامعة اجلزائر  كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيري،،غري منشورة دكتوراه

"إىل أي مدى ميكن اعتبار اإلصالحات املراد تطبيقها يف اآلتية:  اإلشكاليةهذه الدراسة من  انطلقت 
خاصة، هي تطبيق وإرساء ملبادئ وأسس التسويق اخلدمي  قطاع الصحة بصفة عامة وعل املستشفيات بصفة

وضرورة  الصحي القطاع يف اخلدمي التسويق أمهية إىل الدراسة هذه أمهية الطالب  أرجع كميف هذا القطاع"؟،  
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 النتائج من مجلة إىلومت التوصل  ،التحد�ت ورفع املنافسة ملواجهة الفعالة، الوسائل كأحد بقواعده  العمل
 : يلي مافي نوجزها
 لعدة تعود واليت املقدمة الصحية اخلدمات وأداء فعالية من حتد قيود عدة يواجه اجلزائر يف الصحي النظام

 : منها أسباب
 ؛ اخلدمات تقدمي يف آلخر حني من االنقطاعات وتكرار عشوائية، بطرق عالجية خدمات تقدمي -
 ؛  هلا املربر غري الصحية النفقات يف التحكم عدم -
 التوزيع لعدم يعود والذي املتخصص العالج وخاصة العالج على الطلب  يف املستمر زايدللت نظرا -

 ؛ األخصائيني لألطباء العقالين
الطاقم   بني أو  الطيب، الشبه والطاقم املريض بني أو والطبيب  املريض  بني سواء االتصال ثقافة غياب -

 طيب.ال  والشبه الطيب
 جمموعات أربع يف املستشفيات يف األداء لتقييم تعماهلااس املمكن واملؤشرات الطرق إمجال ميكن -

 اخل،... الطيب والشبه الطيب الطاقم من كل أداء ملعرفة البشرية املوارد أداء بتقييم تتعلق وهي  رئيسية،
 املوارد تقييم إىل ابإلضافة الصحية للمؤسسات املتاحة املادية املوارد أداء بتقييم املؤشرات املتعلقة أما
 أن كما العمومي، الصحي القطاع يف به املعمول  النظام وفق حمدودة تعترب لديها واليت املتوفرة ليةاملا

 نتمكن خالهلا من واليت األولية الصحية والرعاية الوقائية اخلدمات بتقييم أداء تتعلق مؤشرات  هناك
 من املقدمة الصحية اخلدمات جودة تقييم ومؤشرات اخل،... اإلصاابت ابملرض معدل معرفة من

 . السنة الوفيات خالل معدل تقييم خالل
 

" وكانت يف إطار احلصول على شهادة املاجستري يف العلوم التجارية،كلية جــــــــمعة الطيبدراســـــــــــة " .9
ــــطبيق مسامهة لتــــــــجبامعة ابتنة، واملوسومة بـــــــــــــ " 2008/2009العلوم االقتصادية وعلوم التسيري سنة 

 ".التسويق على اخلدمات الصحية
اآلتية: ماهو دور وأمهية التسويق يف حتسني مستوى اخلدمة  اإلشكاليةإنطلقت هذه الدراسة من 

 الصحية؟ 
 أن: إىلتوصلت الدراسة 

هناك عالقة اجيابية بني عناصر املزيج التسويق الصحي ورضا املريض غري أن قوة هذه العالقة ختتلف من   -
ألخر، حيث أن هذه العالقة مقبولة ابلنسبة جلميع العوامل ابستثناء عامل الرتويج الذي أثر سلبا على عامل 

 رضا املريض. 
 ضعف يف تطبيق خمتلف السياسات التسويقية يف املستشفى اجلامعي بباتنة. -
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جبامعة  2008/2009" وكانت يف إطار احلصول على شهادة املاجستري ، سنة جنــــــــــــاة العامريدراسة " .10
 ". تسويـــــــــــــق اخلدمــــــــــــــــات الصحيةسكيكدة، واملوسومة بـــــــــــــــــ "

ات الصحية؟ ـــــطبيق التسويق يف املنظمــــــإنطلقت هذه الدراسة من االشكالية اآلتية: إىل أي مدى ميكن ت
 مة الصحية؟وما هو الدور الذي يلعبه من أجل تطوير وحتسني اخلد

ركزت هذه الدراسة على تبيان واقع التسويق يف املؤسسات الصحية اجلزائرية، وتوصلت اىل جمموعة من 
 النتائج من بينها: 

ان املؤسسات الصحية اجلزائرية ما زالت يف مرحلة التوجه ابملنتج إال أن التغريات اليت تشهدها   -
 .ة اخلاصة تبين املفهوم احلديث للتسويقالسوق الصحية اجلزائرية تفرض على املؤسسات الصحي

يعود أتثر املؤسسات الصحية اجلزائرية يف تبين التسويق الصحي وعدم حتمسها إىل تطبيقه لعدة  -
 أسباب ميكن ذكرها فيما يلي:

 ضعف املنافسة على مستوى سوق اخلدمات الصحية اجلزائرية، -
 غياب الوعي الصحي لدى اجلمهور.  -

 

"، وكانت يف إطار احلصول على شهادة املاجستري يف العلوم التجارية، كلية العلوم دليلة بوز�دة "دراســــــــــــــــ  .11
ضرورة تفعيل التوجه جبامعة اجلزائر، واملوسومة بـــــــــــــ  2011/2012االقتصادية وعلوم التسيري سنة 

حالة قطاع الصحة يف  التسويقي للوصول إىل جودة اخلدمة يف املؤسسات الصحية العمومية (دراسة
 . اجلزائر)

كيف ميكن تفعيل التوجه التسويقي يف املؤسسات الصحية   إنطلقت هذه الدراسة من االشكالية اآلتية:
 العمومية من أجل حتسني جودة اخلدمات املقدمة؟

 خلصت الدراسة إىل نتائج عديدة أبرزها:
اجلزائر ملختلف مكو�ت التوجه  وجود عوائق جوهرية يف تطبيق املؤسسات الصحية العمومية يف -

التسويقي، حيث أظهرت الدراسة أن املؤسسات الصحية العمومية ال تزال تعتمد على التوجه 
 ابإلنتاج يف تقدمي خدماهتا.

وجود صعوبة يف االنتقال من التوجه ابإلنتاج يف تسيري هذه املؤسسات إىل التوجه التسويقي الفّعال   -
صحية العمومية، واليت تؤثر بدورها على سلوك املستفيدين من هذه بسبب خصائص تقدمي اخلدمة ال

اخلدمات مما جيعل الطلب على هذه اخلدمات يتجاوز العرض بشكل كبري، ويعترب هذا السبب من 
 أهم العوائق اليت حتول دون االنتقال من التوجه ابإلنتاج إىل التوجه التسويقي الفّعال. 

ني تطبيقات التسويق احلديث وبني جودة اخلدمات يف املؤسسات كما بينت الدراسة وجود عالقة ب -
 الصحية العمومية.
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أثر التــــــــــــــــوجه "، واليت محلت عنوان " عبد اإلله سيف الدين غازي ساعايت وشاكر تركي أمنية " سدرا .12
"،  ــــــاص يف اململكة العربية السعوديةحنو الســـــــــــوق على األداء الكلي ملستشفيـــــــــــــــات القطـــــاع اخل

 .2012واليت نشرت يف  جملة الباحث، جملة علمية سنوية تصدرها جامعة قاصدي مرابح، ورقلة، 
اهلدف من هذه الدراسة التعرف على أمهية مفهوم التوجه حنو السوق، ودرجة تبين مستشفيات 

فهوم يف إكساهبا ميزة تنافسية متكنها من مواجهة املنافسة القطاع اخلاص السعودية هلذا املفهوم، وأمهية هذا امل
احلادة من مستشفيات القطاع العام، وأثر ذلك على حتسن األداء الكلي ملستشفيات القطاع اخلاص واملتمثل 

 يف ز�دة حصتها السوقية ومنو أرابحها. 
حيث اختلفت األمهية توصلت الدراسة إىل أمهية هذا املفهوم ابلنسبة ملستشفيات القطاع اخلاص، 

 النسبية لكل عنصر من عناصر هذا املفهوم حسب درجة مسامهته يف حتسني األداء الكلي لكل منها.
أوصت الدراسة بضرورة ابتكار متغريات جديدة ملفهوم التوجه حنو السوق، وإعادة النظر يف سياسات 

 التسعري املعتمدة إلضافة ميزة تنافسية أخرى من حيث السعر.
 

"، جملة تشخيص واقع مكو�ت التوجه السوقي يف املنظمات اخلدميةــــــــــة سامي صابر عبد هللا "دراس .13
 .2017العراق، ديسمرب ، 4، العدد 5العلوم اإلنسانية جلامعة زاخو، كلية اإلدارة واالقتصاد، جملد 

هج التسويقي الذي هل تعتمد املستشفيات قيد البحث الن إنطلقت هذه الدراسة من االشكالية اآلتية:
 يركز على التوجه ابلسوق؟ 

 وتوصلت إىل النتائج اآلتية:
 تتوفر لدى املستشفيات املبحوثة مستوى جيد من اإلدراك أببعاد التوجه السوقي. -
املبحوثني حول أبعاد   إلجاابتكشفت نتائج التحليل عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية  -

توجه حنو املنافسني، التنسيق بني املستو�ت الوظيفية) التوجه السوقي (التوجه حنو الزبون، ال
 ابختالف (اجلنس، العمر، املنصب الوظيفي، عدد سنوات اخلدمة، التحصيل الدراسة).

وجود فروق ذات داللة إحصائية إلجاابت املبحوثني حول البعد الثاين املتمثل ابلتنسيق بني  -
 .املستو�ت الوظيفية مع اجلنس والعمر على التوايل

كشف ترتيب أبعاد التوجه السوقي حبسب درجة توافرها أو أمهيتها لدى مديري املستشفيات  -
 املبحوثة (التنسيق بني املستو�ت الوظيفية، التوجه حنو الزبون، التوجه حنو املنافس) على التوايل.

زابئن من إن الزبون هو أساس لبناء أي توجه سوقي لذا ينبغي للمستشفيات املبحوثة االهتمام ابل -
خالل تشكيل إداري خيتص ابستالم وحتليل ودراسة الشكاوي واملقرتحات اليت يتقدم هبا الزابئن 

 وإدراك وفهم حاجاهتم ورغباهتم من أجل اإلفادة منها يف تطوير اخلدمات وفقا ملا يراه الزبون.
 



 دمةــــــــــــمق 
 

 
 ك  

 :دراسةمسامهة ال
–تركز على مفهوم التوجه ابملريض يتجلى من خالل العرض السابق، أن هذه الدراسة تتميز بكو�ا 

، كما وقفت عند املزج بني املدخل الثقايف ؤسسات االستشفائيةبعاد التوجه ابلسوق يف املالزبون كأحد أ
 .الزبون-ضوالسلوكي لقياس التوجه ابملري 

الزبون على حتسني  -ابإلضافة إىل ذلك تتميز الدراسة بكو�ا حتاول إجياد أثر أسلوب التوجه ابملريض
 جودة اخلدمات الصحية يف املؤسسات االستشفائية اجلزائرية. 

 

 :دراسةحدود ال
سطيف واملسيلة، متمثلة يف  يتت إستشفائية جزائرية بكل من واليتقتصر الدراسة على أربع مؤسسا

املؤسسة االستشفائية العمومية بوالية املسيلة واملؤسسة العمومية بوالية بوسعادة، املؤسسة االستشفائية 
 شهر إىل  ماي شهر من  وذلكاملتخصصة "سليمان عمريات"، واملركز االستشفائي اجلامعي بوالية سطيف. 

 الدراسة، جمتمع حول املختلفة البيا�ت جلمع الدراسة حمل املؤسسات مت ز�رة حيث  ، 2017 سنة منديسمرب 
 .املوزع االستبيان طريق عن تغطيتها ميكن ال اليت اجلوانب  الستكمال املبحوثني بعض مع مقابالت وإجراء

 

 :تنظيم الدراسة
األســس النظريــة فصــول، نتنــاول يف الفصــل األول  أربعــةإىل يف إطــار اإلملــام جبوانــب الدراســة مت التطــرق 

فهـوم وم ؤسسـات االستشـفائية،يف امل لإلطار النظري للتوجه ابلسوق، ابلتعرض الزبون-ألسلوب التوجه ابملريض
. بينمــا الزبــون يف املؤسسـات االستشــفائية -، ابإلضـافة إىل مفهــوم التوجــه ابملـريضقياســه لزبــون  ومنـاذجالتوجـه اب

ــاين  ــل الثـ ــةيتضـــمن الفصـ ــفائية اجلزائريـ ــات االستشـ ــودة اخلـــدمات الصـــحية يف املؤسسـ ــة ، وذلـــك بعـــرض  جـ ماهيـ
اجلودة الشاملة  ومفهوم اخلدمات الصحية، واجلودة يف املؤسسات االستشفائية، وإدارة، املؤسسات االستشفائية

 .وتوجهاهتا املعاصرة
من حتسني جودة اخلدمات الصحية، على الزبون –التوجه ابملريض  ثر أسلوبويتعرض الفصل الثالث أل 

تقييم وقياس جودة اخلدمات الصحية، خالل التطرق ملفهوم حتسني جودة اخلدمات الصحية، ابإلضافة إىل 
 الزبون. -أسلوب التوجه ابملريضمنها صحية، و وآليات التحسني املستمر جلودة اخلدمات ال
الزبون يف املؤسسات االستشفائية -واقع أسلوب التوجه ابملريضأما الفصل الرابع فاهتم بدراسة 

الزبون يف -، من خالل حتليل واقع التوجه ابملريضاجلزائرية وأثره على حتسني جودة اخلدمات الصحية
، ووصف وحتليل توزيع دراسة امليدانيةاإلجراءات املنهجية للإلضافة إىل ، اباملؤسسات االستشفائية حمل الدراسة

 عينة الدراسة.



 

 
 
 
 

 األولالفصل 
 

 لتوجهسلوب ااألسس النظرية أل
 -الزبون-ابملريض  
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 تــــمهيد:
أعتــــــــــرب النشــــــــــاط التســــــــــويقي يف مؤسســــــــــات القطــــــــــاع الصــــــــــحي لســــــــــنوات عديــــــــــدة اثنــــــــــوي وغــــــــــري 
أساســــي، وذلـــــك لعـــــدد مـــــن األســـــباب أمههـــــا: خصوصـــــية ســـــوق اخلـــــدمات الصـــــحية، عـــــدم تـــــوافر املعلومـــــات 

« Asymétrie de l’information »   اجلانـــــب األخالقـــــي الـــــذي يعتـــــرب التســـــويق منافيـــــا ألخالقيـــــات ،
اجلانــــــب القــــــانوين الــــــذي حيــــــد مــــــن ممارســــــة بعــــــض أنشــــــطة التســــــويق كالدعايــــــة  إىلمهنــــــة الطــــــب، ابإلضــــــافة 

ــويق يف  ــة التســـــــ ــدأ االعـــــــــرتاف أبمهيـــــــ ــات بـــــــ ــنوات الثمانينـــــــ ــة ســـــــ ــع بدايـــــــ ــعار. ولكـــــــــن ومـــــــ ــتحكم يف األســـــــ والـــــــ
ــفائاملؤسســــــــــات  ــا: يةاالستشــــــــ ــية أمههــــــــ ــباب الرئيســــــــ ــريض) " لعــــــــــدد مــــــــــن األســــــــ ــو الزبــــــــــون (املــــــــ ــه حنــــــــ  التوجــــــــ

L’orientation  vers   le   client". 
 الزبون؟ -أبسلوب التوجه ابملريض دفما املقصو 
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 املبحث األول: اإلطـــــار النظري للتوجه ابلسوق يف املؤسسات االستشفائية 
 

" فلســــفة جتاريــــة، هــــدفها إرضــــاء حاجــــات Le concept Marketing"يعتــــرب املفهــــوم التســــويقي 
 Drucker 1954 ،Levitt( املستهلكني هبدف تعظيم ربح املؤسسة على املدى الطويل. وتعترب أعمـال كـل مـن 

1960 ،Keith 1960(  أســاس فلســفة التســويق، حيــث يعتــربDrucker  إتســاعا مــن  التســويق يكــون أكثــر  أن
َؤسســة مــن وجهــة نظــر  البيــع؛ حبيــث ال ميكــن

ُ
اعتبــاره نشــاطا معــزوال (حيــادي) بــل هــو جمموعــة مــن األنشــطة امل

فيعترب التسويق عملية كاملة تتكامل فيها كل جهود املؤسسة ألجل الكشف، خلق، إجياد   Levittالزبون، أما  
النتـــــاج فـــــريى أن كـــــل مؤسســـــة متـــــر مبراحـــــل متتابعـــــة هـــــي: التوجـــــه اب Keith  أمـــــا وإرضـــــاء حاجـــــات الـــــزابئن،

L’orientation – production التوجه ابملنتوج ،L’orientation - produit   والتوجه ابلبيعL’orientation 
vente – قبل بلوغ التوجه ابلتسويق ، marketing – L’orientation.1 

 مت ذلـك قبـل الزمـان. مـن عقـد علـى يزيـد مـا السنة قبل نفس يف نشرات دراستني يف السوقي التوجه برز
 االجتـاه السـوقي، الرتكيـز مثـل مفهـوم التسـويق، لـتعكس التسـويقية األدبيـات يف خمتلفـة اسـتخدام مصـطلحات

 بشـكل ليشـري واسـع بشـكل مقبـوال مصـطلحا السـوقي التوجـه أصـبح 1999 عـام والتوجـه للعميـل بعـد السـوقي
مبـا يف ذلـك مؤسسـات القطـاع  ومتتـد ممارسـته إىل خمتلـف القطاعـات االقتصـادية ،التسـويق  مفهـوم لتطبيق حمدد 

 الصحي. 
 
 

 :  مفهـــــوم التوجه ابلسوقولاملطلب األ
حقبة جديدة للفكر التسويقي؛ الذي مّر عرب عدد مـن  Orientation- marchéميثل التوجه ابلسوق  

الـذي يعـرب عـن املراحل أمهها: املفهوم اإلنتاجي، املفهوم البيعي، املفهوم التسويقي، وأخريا التوجـه حنـو السـوق: و 
عملية التطبيق الفعلي لفلسفة املفهوم التسويقي، بعبارة أخرى انه انعكاس لفلسفة املفهوم التسـويقي علـى أرض 

، وبـني املؤسسـاتفلقد اهتمت الكتب التسويقية ابلتفرقة بني املفهوم التسـويقي كفلسـفة ومرشـد لعمـل  2الواقع؛
د انتقــد املفهــوم التســويقي حملدوديــة قدرتــه علــى تقــدمي قيمــة مفهــوم التوجــه ابلســوق كتطبيــق لتلــك الفلســفة، وقــ 

عملية لنوع األنشطة اليت ميكن أن ترتجم الفلسفة إىل واقع عملي، لذلك مت اقرتاح استخدام مفهوم أو مصطلح 
 3التوجه ابلسوق بدال من التوجه التسويقي.

 
 

1 Olivier FURRER, Orientation – client et services autour des produits informatiques, thèse pour obtenir le 
grade de docteurés, faculté de droit et des sciences économiqes, université de Neuchatel, Neuchatel, 1997, P 
38. 

يف إدارة  غري منشورة ماجستري  مذكرة ،العالقة بني التوجه حنو السوق واألداء يف القطاع املصريف األردين"أمني خليل أمني السعدي، "  2
 . 34 ، ص2000، األعمال، كلية االقتصاد والعلوم اإلدارية، جامعة الريموك، األردن

ماجستري غري منشورة، كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيري، جامعة ابتنة،   مذكرة"، نظام املعلومات التسويقية والتوجه السوقينبيلة سعيداين، " 3
 . 18  ص، 2008/2009 ،اجلزائر
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مــن قبــل كــل مــن جاورســكي وكــوحلي  1990اعتــربت البحــوث املنشــورة يف عــام أوال: تعريــف التوجــه ابلســوق: 
)1990Jaworski et Kohli( ) وسـالتر و�رفـرSlater et Narver 1990،(  األسـاس يف وضـع تعريـف ملفهـوم

التوجــه حنــو الســوق؛ والــيت كــان هلــا الســبق يف تقــدمي تعــريفني خمتلفــني ويف نفــس الوقــت متكــاملني، كــل تعريــف 
 ينطلق من مدخل خاص كمايلي:

: اســتنادا إىل العديــد مــن الدراســات امليدانيــة L’approche comportementale املــدخل الســلوكي −
ــل مـــن  ــا كـ ــات  )1990Jaworski et Kohli( الـــيت أجراهـ ــة علـــى مئـ ــدة األمريكيـ يف الـــوال�ت املتحـ

اإلطارات املسرية للشركات، عرفا التوجه ابلسوق على أنه:" إنتاج من طرف املنظمـة للمعلومـات حـول 
واملستقبلية للزابئن، مث نشر هذه املعلومات يف األقسام املختلفة للمنظمـة، مث اسـتجابة  احلاجات احلالية

Fاملنظمة على هذه املعلومات".

1 
) فقـد Slater et Narver 1990أمـا ابلنسـبة لكـل مـن(  :L’approche culturelle املـدخل الثقـايف −

و "مسـة ثقافيـة للمنظمـة" مبعـىن أن قدما تعريفا خمتلفا عـن سـابقيهما، علـى أسـاس أن التوجـه ابلسـوق هـ 
التوجــــه ابلســــوق هــــو:" الثقافــــة التنظيميــــة الــــيت حتــــرض الســــلوكيات الضــــرورية ألجــــل خلــــق قيمــــة عليــــا 

هـي: التوجـه حنـو  ثـالث مكـو�تحيث ووفقا هلذا املدخل فان التوجه ابلسـوق يتكـون مـن  2للزابئن".
وقــرارين إثنــني مهــا: الرتكيــز   ∗ســام يف املؤسســة،الزبــون، التوجــه حنــو املنافســني والتنســيق بــني خمتلــف األق

Fعلى األمد الطويل والرحبية.

3 
 

مــن خــالل ماســبق، نالحــظ وجــود تكامــل بــني هــذين التعــريفني فبينمــا يــرى املــدخل الســلوكي ابن التوجــه 
 4ابلسوق يف املؤسسة، عبارة عن ثالث أنواع من السلوكيات:

 ؛للزابئنستقبلية توليد املعلومات على احلاجات احلالية وامل −
 نشر هذه املعلومات يف خمتلف األقسام يف املؤسسة؛ −
 استجابة املؤسسة هلذه املعلومات. −

 
1Ajay K. Kohli & Bernard J. Jaworski, Market Orientation : The construct, research propositions, and 
managerial implications, Journal of  Marketing, vol 54, April 1990, P 6. 
2 David Gotteland et autres, L’orientation marché : synthèse et nouvelles directions théoriques, Recherche 
et applications en Marketing, Vol 22, 2007, P47. 
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فــان التوجــه ابلســوق حســب املــدخل الثقــايف يتشــكل مــن ثالثــة عوامــل مرتابطــة بقــوة فيمــا بينهــا، وهــي: 
لزبـون والتوجـه ابملنافسـني يشـتمل "التوجه ابلزبون، التوجه ابملنافسني والتنسيق بني الوظـائف؛ حيـث أن التوجـه اب

على كل األنشطة ألجل اكتساب املعلومات حول الـزابئن واملنافسـني يف السـوق املسـتهدف، ومـن مث نشـر هـذه 
املعلومــات عــرب كــل املؤسســة، أمــا فيمــا يتعلــق ابلــرتابط فيمــا بــني الوظــائف، فيعــين التنســيق بــني اجلهــود اإلمجاليــة 

 1للزابئن".للمؤسسة ألجل خلق قيمة أعلى 
فكالمهـا  السـوقي، التوجـه لتعريـف جـوهري كعنصـر الزبـونعلـى  الدراسـتني مـن دراسـة كـل ركـزت وقـد

 أكثـر السـوقي التوجـه ابن يـدرك وكالمهـا ،لـزابئناالستجابة ل أبمهية يقر منهما وكل خارجي، توجه على يشتمل
 2فقط. الزبون على من الرتكيز

 

اءا على دراسة عدد من الباحثني املهتمني ابلتوجه حنو السوق، فلقـد وما جتدر اإلشارة إليه هنا، أنه وبن

، مــدخل املــوارد والكفــاءات واملــدخل العالئقــي، املــدخل النظــاميمت إضــافة ثــالث مــداخل أخــرى تتمثــل يف: 
إال أن اســـتعماهلا قليـــل جـــدا ابعتبـــار أن أغلبيـــة األعمـــال املنجـــزة علـــى التوجـــه ابلســـوق أتسســـت علـــى املـــدخل 

 ي واملدخل الثقايف.السلوك
 

ــااث ــه ابلســـــوق: نيـــ ــاس التوجـــ ــد : قيـــ ــن حتديـــ ــد مـــ ــان البـــ ــوق، كـــ ــه ابلســـ ــاس التوجـــ ــاذج قيـــ ــرق إىل منـــ ــل التطـــ قبـــ
 مكو�ت السوق الذي تعمل فيه املؤسسة:

ــوق:  .1  �خــــــذ التوجــــــه ابلســــــوق بعــــــني االعتبــــــار كــــــل األطــــــراف الــــــيت تتــــــدخل مــــــن قريــــــب مكــــــو�ت الســــ
ي للزبــون الــذي يكــون جــزء مــن الســوق يف مفهومــه الواســع. فحســب أو بعيــد، والــيت تــؤثر يف القــرار الشــرائ 

، ففـي احلالـة العامـة يوجـد مخسـة )01(املوضح يف الشكل رقم  Jean-Jacques Lambin et autresمنوذج 
الزبــون املباشــر و/أو النهــائي، الزبــون املــوزع، املنــافس، فــاعلني يف الســوق جيــب أخــذهم بعــني االعتبــار وهــم: 

. حيــث أن كــل مكــون مــن مكــو�ت الســوق ميتلــك جمموعــة مــن واحملــيط التســويقي الكلــي الزبــون الواصــف
 3املؤشرات تساهم يف قياس التوجه حنو السوق.

 
 

 
 

1 Olivier FURRER, Op ;Cit, P40.  
، اجمللة  التوجه السوقي وعالقته ابألداء التسويقي لدى مكاتب السياحة العاملة يف مدينة عمان"مهام مسري ملكي وهاين حامد الضمور، "  2

 .75،  74 ص ص ، 2009، كلية األعمال، اجلامعة األردنية، عمان، 1د العد، 5األردنية يف إدارة األعمال، اجمللد 
3 Jean-Jacques LAMBIN et autres, Marketing stratégique et opérationnel (Du marketing à l’orientation 
marché), 6eédition, DUNOD, Paris, 2005, P 38. 
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 : العناصر األساسية يف السوق)01(الشكل رقم 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 Jean-Jacques LAMBIN et autres, Marketing stratégique et opérationnel (Du املصدر:

, P 38.édition, DUNOD, Paris, 2005e, 6marketing à l’orientation marché) 
 

أهم املقاييس اليت استخدمت لقياس التوجـه السـوقي تتمثـل يف: النماذج الرئيسية لقياس التوجه ابلسوق:  .2
، (MKTOR "Narver"، منـــــــــــــــــــوذج )Kumar  1993و MARKOR  ) "Kohli ،Jaworski" منـــــــــــــــــــوذج 

Slater1990( لم، ســـ )Gray  1998( ــلم ــلم  )،Rivera 1998و Lado ،Olivares(، سـ  Deshpande(سـ

ومنــــوذج  )Kumar 1993و Kohli ،Jaworski" (MARKOR"ســــنتطرق هنــــا لنمــــوذج  ).Farley 1996و 
"MKTOR  "Narver ) ، Slater1990(:   

 : يعتمد هذا النمـوذج علـى سـلم)Kumar  1993و MARKOR ) "Kohli ،Jaworskiمنوذج "  .أ
ــــخمس خيــــارات: "غــــري موافــــق بشــــدة"، "غــــري موافــــق"، "حمايــــد"، "موافــــق" و"موافــــق  ليكــــارت بــــ
ـعشر مؤشـرات، بعـد نشـر  بشدة"، مع ثالثة أبعاد للتوجه ابلسـوق: بعـد توليـد املعلومـات ويقـاس بــــ

ـأربعة عشـر مؤشـر. ـثماين مؤشـرات وبعـد االسـتجابة ويقـاس بـــــ ح وميكـن توضـي1املعلومات ويقـاس بــــ
 2هذه املؤشرات كاآليت:

 : ميكن قياس هذا البعد من خالل العناصر اآلتية:البعد األول: توليد املعلومات      

 لتحديد االحتياجات من السلع واخلدمات. الزابئنمقابلة  -

 االهتمام بعمل أحباث السوق بصفة دورية. -

 .املؤسسةملنتجات وخدمات  الزابئنالتعرف على تفضيالت  -
 

1 Ajay K.KOHLI et autres, MARKOR : A Measure of  Market Orientation, Journal of Marketing Research, 
Vol 30, American marketing association, 1993, P 476. 

، اجمللة العراقية للعلوم اإلدارية، كلية اإلدارة واالقتصاد، العدد احلادي والعشرون، جامعة  قياس أبعاد التوجه السوقي"درمان سليمان صادق، "  2
 . 102، 101 ص العراقية، صاملوصل، اجلمهورية 

 وزعونــــــــــــ امل الـــــــــــــمنافسون

 الـــــــــــــــواصفون
 احمليط التسويقي الكلي

(املشرتي،   ئن ـــــــــــــــــــــاالزب

 )الثمن دافع  املستعمل،
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 تمر جلودة السلع واخلدمات.التقييم املس -

 بصفة دورية، مرة واحدة على األقل سنو�. املؤسسة زابئنتقييم  -

مــــن الشــــركات واألفــــراد مــــن اخلــــدمات الــــيت تقــــدمها  الــــزابئنحتديــــد احتياجــــات  -
 .املؤسسة

 اس هذا البعد من خالل العناصر التالية:ق: ياملعلوماتتبادل البعد الثاين:              
ــة داخـــــــــل تقابـــــــــل اإلدار  - ــةات املختلفـــــــ ملناقشـــــــــة اجتاهـــــــــات وتطـــــــــورات  املؤسســـــــ

 السوق.
ــل  - ــاملني داخـــ ــة العـــ ــةمناقشـــ ــات  املؤسســـ ــزابئنالحتياجـــ ــة  الـــ ــع بقيـــ ــتقبلية مـــ املســـ

 اإلدارات األخرى.
فــــــــرتة  لخــــــــال الــــــــزابئنعلــــــــم اإلدارات املختلفــــــــة أبي تغــــــــريات حتــــــــدث لكبــــــــار  -

 صغرية.
لكـــــــــل  ســـــــــةاملؤسعـــــــــن  الـــــــــزابئننشـــــــــر املعلومـــــــــات اخلاصـــــــــة مبســـــــــتوى رضـــــــــا  -

 اإلدارات.
املنافســــــــــة بــــــــــني  املؤسســــــــــاتســــــــــرعة تبــــــــــادل املعلومــــــــــات الــــــــــيت تتــــــــــوفر عــــــــــن  -

 اإلدارات.
 يقاس هذا البعد من خالل العناصر التالية:: البعد الثالث: سرعة االستجــابة             

 املؤسســــــــــــاتاالســـــــــــتجابة املناســــــــــــبة للتغــــــــــــريات يف األســــــــــــعار الــــــــــــيت حتــــــــــــدثها  -
 املنافسة.

مـــــــــــن خـــــــــــدمات  الـــــــــــزابئنخلاصـــــــــــة بتغـــــــــــري احتياجـــــــــــات تبـــــــــــادل املعلومـــــــــــات ا -
 .املؤسسة

املتابعـــــــة املســـــــتمرة لضـــــــمان تطـــــــوير املنتجـــــــات مبـــــــا يتناســـــــب مـــــــع احتياجـــــــات  -
 .الزابئن

عقـــــــد االجتماعـــــــات بوضـــــــع خطـــــــط لالســـــــتجابة للتغـــــــريات الـــــــيت حتـــــــدث يف  -
 جمال الصناعة.

 املنافسة. املؤسساتالرد الفوري على احلمالت الدعائية اليت تقوم هبا  -
 .املؤسسةتنسيق اجليد بني أنشطة اإلدارات املختلفة على مستوى ال -
 .الزابئناالهتمام واإلنصات لشكاوي  -
مـــــــن تنفيـــــــذها يف  املؤسســـــــةمتابعـــــــة تنفيـــــــذ اخلطـــــــط التســـــــويقية حـــــــىت تـــــــتمكن  -

 الوقت احملدد.
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بتعــــــــــــديل أو تطــــــــــــوير ســــــــــــلع  الــــــــــــزابئناســــــــــــتجابة اإلدارات املختلفــــــــــــة لرغبــــــــــــة  -
 .املؤسسةوخدمات 

 

ات هذا املقياس أنه يسـمح بقيـاس درجـة التوجـه ابلسـوق بـدال مـن حتديـد عمـا إذا كانـت من أهم مميز 
تتبع أو ال تتبع التوجه ابلسوق. ومبعـىن أخـر فهـذا املقيـاس متعـدد األبعـاد ولـيس أحـادي البعـد ممـا يتـيح  املؤسسة

صـــائص األساســـية للبـــاحثني فرصـــة قيـــاس التوجـــه ابلســـوق يف عـــدة جمـــاالت تنظيميـــة. ويعكـــس هـــذا املقيـــاس اخل
دراســـة  للمؤسســـةملفهـــوم التوجـــه ابلســـوق كمـــا مت عرضـــها أعـــاله، وابإلضـــافة إىل ذلـــك فـــان هـــذا املقيـــاس يتـــيح 
ــه ابلســـوق  ــم علـــى مـــدى التوجـ ــا حـــىت ميكـــن احلكـ ــز عليهـ ــية الـــيت جيـــب الرتكيـ ــةاألنشـــطة الرئيسـ ــع  للمؤسسـ موضـ

ــاالت واألنشـــطة ا ــم اجملـ ــاس أهـ ــذا املقيـ ــا هـ ــيح لنـ ــة. كـــذلك يتـ ــوير الدراسـ ــا التطـ ــة الـــيت ميكـــن أن حيـــدث فيهـ إلداريـ
التنظيمي لتحقيق التوجـه ابلسـوق. فعلـى سـبيل املثـال إذا مـا أوضـحت نتـائج الدراسـة أن عمليـة توليـد أو تبـادل 
املعلومات ضعيفة لدى إحـدى الشـركات فـان اجلهـود اإلداريـة جيـب أن توجـه لتقويـة وتطـوير تلـك العمليـة. ومـن 

القــة بــني جمــال القيــاس واجلهــود التنظيميــة لتنميــة وتطــوير اجملــاالت التنظيميــة املختلفــة الطبيعــي أن مثــل هــذه الع
 1للتوجه ابلسوق ميكن أن تزيد من القيمة العلمية والعملية هلذا املقياس.

يقــاس التوجــه ابلســوق وفــق هــذا النمــوذج  MKTOR "Narver ) ،Slater 1990(:2"منــوذج  .ب
إىل عــدم التــزام وحــدة األعمــال ابلتطبيــق املطلــق  1الــرقم بســلم ليكــارت بســبع نقــاط، حيــث يشــري 

 إىل االلتزام به بدرجة كبرية، وذلك من خالل مخسة أبعاد:  7للتوجه ابلسوق والرقم 
 التوجه ابلزبون: ويقاس بــــــــــستة مؤشرات؛ -
 التوجه ابملنافس: ويقاس بـــــــــأربعة مؤشرات؛ -
 ـــــــــــخمسة مؤشرات؛التنسيق بني الوظائف: ويقاس بــــــ -
 األفق طويل املدى: ويقاس بــــــــــــــــــثالثة مؤشرات؛ -
 الرحبية: وتقاس بثالثة مؤشرات. -

 3وميكن توضيح قياس التوجه ابلزبون وفق هذا النموذج من خالل العناصر اآلتية:          
 إلتزام الزابئن. -
 خلق القيمة املضافة للزبون. -
 فهم حاجات الزابئن. -
 أهداف رضا الزبون. -

 
، امللتقى الدويل حول: االبداع التوجه حنو السوق كمتطلب أساسي خللق االبداع واالبتكار يف املؤسساتشريف محزاوي وبلكبري بومدين،  1

 . 2010  ماي 13/ 12والتغيري التنظيمي يف املنظمات احلديثة، جامعة سعد دحلب، اجلزائر، يومي  
2 Ramendra Singh et Abrahan Kohy, « Salesperson’s customer orientation : A reconceptualization and a 
new definition », Research and publications, INDIAN Institute of management, INDIA, 2008, P 35, 36. 
3 Idem, P 36. 
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 .الزابئنقياس رضا  -
 البيع. دخدمات ما بع -

 

 يرى بينما املؤسسة نظر وجهة من قياسه فالبعض يرى السوقي، التوجه قياس كيفية حول جدل هناك
 مـن البدايـة نقطـة السـوقي التوجـه اليت تقـيس النماذج غالبية اعتمدت وقد .الزبون نظر وجهة قياسه من البعض

 al 1999 et(ديشـباند وآخـرين  أن مـن الـرغم علـى السـوقي، التوجـه مسـتوى لحكـم علـىل نفسـها املؤسسـة

Deshpande( 1.والزابئن ؤسسةابمل العاملني من يكون أن جيب  أن احلكم الصحيح يرون 
 

 ؤسسات االستشفائية بعاد التوجه ابلسوق يف امل: مفهوم وأايناملطلب الث
أبن مفهوم التوجه ابلسوق يف القطـاع الصـحي ال خيتلـف  حبسب الدراسات السابقة فانه ميكننا القول،

بعـــــاد التوجـــــه ابلســـــوق يف عنـــــه يف القطاعـــــات االقتصـــــادية األخـــــرى، حيـــــث تبـــــىن املهتمـــــون بتحديـــــد مفهـــــوم وأ
 انطالقا من املدخلني السابقني (املدخل السلوكي أو املدخل الثقايف). ؤسسات االستشفائيةامل

 

التوجـه ابلسـوق يف اخلـدمات   J. Lévy (1996)عرف  :ؤسسة االستشفائيةامل: مفهوم التوجه ابلسوق يف أوال
جمموعــة القــيم، السياســات والســلوكيات الــيت متــنح القــدرة التنظيميــة علــى توليــد ونشــر املعــارف وفهــم علــى أنــه: "

 ائيةؤسسات االستشـفم التوجه حنو السوق يف املوعليه يتكون مفهو  2".السوق وتطوير ووضع استجاابت موافقة
مـــن املرضـــى واملـــراجعني، توجـــه املنـــافس، والتنســـيق بـــني العوامـــل  الـــزابئنمـــن ثالثـــة عناصـــر ســـلوكية (التوجـــه حنـــو 

اتية وتوزيعهــا علــى أقســام الوظيفيــة املختلفــة)، حيــث يتضــمن كــل مــن هــذه العناصــر توليــد املعلومــات االســتخبار 
ية الضرورية، واعتمـد البـاحثون علـى منهجـني أساسـيني املختلفة، مث اختاذ اإلجراءات اإلدار  ؤسسة االستشفائيةامل

اصـر أساسـية وهـي: ؛ يتكـون املـنهج األول مـن ثالثـة عنؤسسـات االستشـفائيةة التوجه حنو السوق يف امليف دراس
هـــذه مـــن املرضـــى واملـــراجعني وتوزيـــع  الـــزابئنبتوليـــد معلومـــات حـــول احتياجـــات  ؤسســـة االستشـــفائيةأن تقـــوم امل

ــام املاملعلومـــات علـــى أ ؤسســـة ومـــن مث العمـــل علـــى تبـــين سياســـة تســـويق، وإســـتجابية امل ؤسســـة االستشـــفائيةقسـ
حنـو املعلومـات الـيت مت مجعهـا، ويعتمـد املـنهج الثـاين علـى عناصـر أساسـية أيضـا ولكـن ضـمن إطـار  االستشفائية

ة مــن اجــل حيــث يعكــس هــذا العنصــر النشــاطات الضــروري الزبــونمفــاهيمي خمتلــف، وهــذه العناصــر هــي: توجــه 

 
 . 74  ، ص مرجع سابق مهام مسري ملكي وهاين حامد الضمور،   1

2 Bouchra ESSLIMANI, L’orientation client du personnel en contact avec la clientèle : Définition et 
déterminants 
https://halshs.archives-ouvertes.fr/docs/00/05/85/50/doc/note 429.doc  (2013/01/15 :أطلع عل�ه یوم) 

https://halshs.archives-ouvertes.fr/docs/00/05/85/50/doc/note%20429.doc


 األولالفصل  -الزبون  -لتوجه ابملريضسلوب ااألسس النظرية أل
 

 
21 

مــن املرضــى واملــراجعني والتوجــه حنــو املنــافس وهــذا يعــين أن تقــوم املنظمــة  الــزابئناحلصــول ومجــع املعلومــات حــول 
 1بتكريس جهودها من أجل مجع املعلومات حول املنافسني يف السوق والتنسيق بني العوامل الوظيفية املختلفة.

 2ى ثالثة ركائز، هي:ويرتكز التوجه ابلسوق يف املؤسسات االستشفائية عل

 املريض، -التوجه حنو املستفيد -
 ،ؤسسة االستشفائيةامل إستعمال أدوات اإلدارة التسويقية يف -
 املريض يف املدى الطويل.-رضا املستفيد -

 

ــوق يف أدبيـــات التســـيري ؤسســـة االستشـــفائيةاثنيـــا: أبعـــاد التوجـــه ابلســـوق يف امل ــوم التوجـــه ابلسـ : ظهـــر مفهـ
ــا بعــــد ذلــــك االستشــــفائي حــــديثا وذلــــ  ك يف بعــــض الدراســــات األمريكيــــة يف بدايــــة ســــنوات التســــعينيات، تلتهــ

ــيت مت  ــوق الـ ــه ابلسـ ــاد التوجـ ــات وأبعـ ــذه الدراسـ ــم هـ ــايل أهـ ــكل التـ ــح الشـ ــامل، ويوضـ ــات يف خمتلـــف دول العـ دراسـ
 التوصل إليها:

 

 ؤسسات االستشفائيةبعاد التوجه ابلسوق يف املأ: )02( الشكل رقم
 

 
 املفهــــــــــوم
 املستعمل 

 املقيــــــــــــاس
بيئــــــــــــــة 
 الدراسة

ؤسسات  ــــه ابلســــــوق يف املأبعاد التوجــــــــ
 االستشفائية

 ـــــــــــــــــــــــــــة:سدرا

McDerm ott, Franzak et Little 
(1993) 

 MARKOR التوجه ابلسوق
MKTOR &  و.م.أ 

 ات، ـــــــــــــــــــــــــتوليد املعلوم -
 الرتابط بني الوظائف، -
 االستجابة التنظيمية. -

 دراســــــــــــــــــــــة:

Raji, Lonial et Gupta (1995) 
 ابلسوق التوجه

MARKOR  "
)Kohli  ،

Jaworski 
 ) Kumar  1993و

 و.م.أ 

 توليد املعلومات، -
 ا املريض، ـــــــــــــــــــرض -
 االستجابة للمرضى،  -
 .االستجابة للمنافس -

 ة:ـــــــــــــــــــــــدراس

Kum ar, Subram ian et Yauger 
(1997) 

 ابلسوق التوجه
"MKTOR 
"Narver ) ، 

Slater1990( 
 و.م.أ 

 ه ابملريض، ـــــــــــــــالتوج -
 ه ابملنافس، ــــــــــــــــالتوج -
 التنسيق بني الوظائف،  -
 د،ـــــــالرتكيز طويل األم -
 ة.ـــــــاالستمرارية والرحبي -

 ة:ــــــــــــــــدراس

Wood et al (2000) 
 ابلسوق التوجه

MARKOR  "
)Kohli  ،

Jaworski 
 ) Kumar  1993و

 و.م.أ 
 تبادل املعلومات،   -
 نشر املعلومات،  -
 االستجابة للمعلومات.  -

 
أثر التوجه حنو السوق على األداء الكلي ملستشفيات القطاع اخلاص يف اململكة عبد اإلله سيف الدين غازي ساعات وشاكر تركي أمني، "  1

 .  346،  345 ص، 2012،  جامعة قاصدي مرابح، ورقلة، اجلزائر،  10 "، جملة الباحث، العددالعربية السعودية
2 Djamel Eddine LAOUISSET, Stratégie de marketing management hospitalier, Editions HOUMA, Alger, 
2009, P 13.  
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 ة:ــــــــــــــــــــــــــدراس

Fr. Bielen (2001) 
 ابلسوق التوجه

Lambin (1994, 
 و  (1996

Lambin et 
Chumpitaz 

2000 

 

 بلجيكا

 الدعم االستشفائي الداخلي، -
 التوجه ابملريض واألقارب، -
 ة،ــــــــــــــة اخلارجيــــــــــــــــ البيئ -
 ه ابلواصف،ــــــــــــــــــــالتوج -
ـالفري - ق الصـــــــــــحي (التوجـــــــــــه ـــــــــــــــــــــــــــ

 ابلزبون الداخلي)،
 التنسيق بني خمتلف الوظائف. -

 :ةــــــــــــــــــــــــــــدراس

عبد اإلله شكري غازي ساعات وشاكر  
 )2012(تركي أمني  

 التوجه ابلسوق
مستشفيات القطاع 
اخلاص يف حمافظة 

 جدة

اململكة 
العربية 
 السعودية

 التوجه حنو املريض (الزبون).  -
 افس.ـــــــــــــــــــــــــالتوجه حنو املن -
 التنسيق بني املستو�ت الوظيفية. -
 ابية. ـــــــــــــــــــــــــــاالستج -
 توليد وإنتاج املعلومات.  -
 وزيع املعلومات.ــــــــــــــــــــــت -

 : ابالعتماد علىاملصدر: 
1. Agueda Esteban et autres, « Market orientation in service », European  journal of 

Marketing, Vol 36, 2002, PP 1008-1011 ; 
2. Fr. Bielen, « Orientation-patient et qualité perçue du service : analyse marketing appliquée 

a la gestion hospitalière », thèse de doctorat, faculté des sciences économiques,   sociale et 
politiques, Université catholique de Louvain, 2001, P406. 

أثر التوجه حنو السوق على األداء الكلي ملستشفيات القطاع  "ي ساعات وشاكر تركي أمني، عبد اإلله سيف الدين غاز  .3
 .  346،  345 ص، 2012،  جامعة قاصدي مرابح، ورقلة، اجلزائر،  10 "، جملة الباحث، العدداخلاص يف اململكة العربية السعودية

4. P.S. Raji et Subhash C.Lonial, “The impact of quality context and Market Orientation on 
organizational performance in a service environment”, journal of service research, Sage 
Publications, volume 4, November 2001, P 146. 

 

 االستشفائية ؤسسات لقياس التوجه ابلسوق يف امل Fr. Bielen (2001) : منوذجثالثطلب ال امل
تنباطه من هو منوذج مت اس ؤسسات االستشفائيةقياس التوجه ابلسوق يف امل ل Fr. Bielen (2001)منوذج  

ومت أتسيسه ، املوضح سابقا  Lambin et Chumpitaz (2000) و  Lambin (1994, 1996) منوذج الباحث 
 1وفقا جملموعة من احملددات نذكر منها ما يلي:

العوامـل الصـحية،  ": تتمثـل يف L’Environnement macro - sanitaire"الكليـة  –البيئـة الصـحية  .1
 القانونية، االقتصادية، اجليوغرافية، السوسيولوجية،......للمؤسسة االستشفائية؛

 أبعاد التوجه ابلسوق: تتمثل يف: .2
 الدعم االستشفائي الداخلي؛ -
 التوجه ابملريض (واألقارب)؛ -
 البيئــــــــــــــــــــة اخلارجية؛ -

 
أحباث إقتصادية وإدارية،  التوجه اجلديد للتسويق يف املؤسسات الصحية"، : Marché -Orientation’L التوجه ابلسوقحبيبة قشي، " 1

   .143-141 ص ص،  2015وعلوم التسيري، العدد الثامن عشر، جامعة حممد خيضر، بسكرة، ديسمرب كلية العلوم االقتصادية والتجارية 
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 ه ابلواصف؛التوجــــــــ -
 الفريق الصحي (التوجه ابلزبون الداخلي)؛ -
 التنسيق بني خمتلف الوظائف. -

 Le niveau" املؤسســـــة االستشـــــفائيةاالســـــتناد إىل مســـــتويني اثنـــــني مـــــن التحليـــــل مهـــــا: مســـــتوى  .3

stratégique" " ومســتوى وحــدات الرعايــة الصــحيةLe niveau opérationnel"  وذلــك ابلنظــر إىل)
للمؤسســة عــن املســتوى االســرتاتيجي   Les unités de soinsتيــة للوحــدات الصــحية االســتقاللية الذا

املؤسســـة فـــان املســـتوى االســـرتاتيجي " )03(). وعليـــه وحســـبما هـــو موضـــح يف الشـــكل رقـــم االستشـــفائية
" يتكـــون مـــن أبعـــاد التوجـــه ابلســـوق اآلتيـــة: الـــدعم االستشـــفائي الـــداخلي، التوجـــه ابملـــريض االستشـــفائية

ب)، البيئة اخلارجية والتنسيق بني الوظائف، أما على مستوى وحدات الرعاية الصحية فان أبعـاد (واألقار 
 التوجه ابلسوق تكون ممثلة يف: التوجه ابلواصف، الفريق الصحي والتوجه ابملريض.

 

 ؤسسات االستشفائيةوذج التوجه ابلسوق يف امل: من )03(الشكل رقم 
 
 
 
 

 
 

 
 : Fr. Bielen, « Orientation-patient et qualité perçue du service                املصدر:

analyse marketing appliquée a la gestion hospitalière », thèse de doctorat, faculté des 
sciences économiques,   sociale et politiques, Université catholique de Louvain, 2001, P 

406. 
 
 

Fوفقا ملا سبق تتمثل أبعاد التوجه ابلسوق يف املؤسسات االستشفائية يف اآليت: 

1 
يقتضـي هـذا البعـد تطـوير أنشـطة  ": Support hospitalier interneالدعم االستشفائي الـداخلي "  .1

الــداخليني أو اخلــارجيني، وتقــدمي دعــم مــادي  ؤسســة االستشــفائيةب للحاجــات اخلاصــة لــزابئن املتســتجي
 يكي إلجناز اخلدمات الصحية؛ولوجيست

ــة "  .2 ــة اخلارجيــ اخلارجيــــة علــــى حتليــــل العالقــــات  البيئــــة تشــــتمل": Environnement externeالبيئــ
والتــأثريات اخلارجيــة، ابإلضــافة إىل األخــذ بعــني االعتبــار املنافســة اإلمجاليــة يف القطــاع االستشــفائي، كمــا 

 
 . 143 ، صمرجع سابق التوجه اجلديد للتسويق يف املؤسسات الصحية"، : ’Marché -OrientationL التوجه ابلسوقحبيبة قشي، " 1

وحدة الرعاية   تنسيق بني الوظائف ــال
 الصحية

املؤسسة 
 االستشفائية

دعم االستشفائي ال
 الداخلي

مقدموا الصحة 
 (الطاقم الصحي)

 )واألقارب(  ـــــــــــــــــــــمرضىال

ت اخلارجية والبيئة العالقا
 التنافسية

الـــــــــــــــــــــــــواصف (الطبيب 
 املعاجل)

 الكـــــــــــــــلية-ــــــــــــــيئة الصـــــــــــــحيةالبـــــــــ 
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ل اكتشـــاف فـــرص وهتديـــدات الســـوق يف الوقـــت يقتضـــي هـــذا البعـــد معرفـــة ومراقبـــة تطـــور البيئـــة مـــن أجـــ 
ــا يكـــــن املســـــتوى: اجتمـــــاعي، اقتصـــــادي، صـــــحي، تكنولـــــوجي سياســـــي، دميـــــوغرايف، ، املناســـــب، مهمـــ

 ثقايف،.....، ابإلضافة إىل دراسة نقاط قوة وضعف املنافسني؛
ني ميتلـك هـذا البعـد مسـتوي":  Orientation-patient (et proches)التوجـه ابملـريض (واألقـارب) " .3

 :هادات الرعاية الصحية داخلوالثاين خاص بوح ؤسسة االستشفائيةخاص ابمل اثنني للتحليل: األول
: يقتضي األمر هنا حتليل رأي املريض واألقارب وضـم املؤسسة االستشفائيةالتوجه ابملريض يف منظور  −

كواهم والعمـل مستو�ت رضاهم إىل تقيـيم أنشـطة املستشـفى، واألخـذ بعـني االعتبـار ملالحظـاهتم وشـ 
 على إرضائهم من قبل كل األعوان العاملني يف املستشفى.

: يقتضـــي األمـــر هنـــا إعـــداد وخلـــق منتجـــات أو التوجـــه ابملـــريض يف منظـــور وحـــدات الرعايـــة الصـــحية −
 خدمات مولدة ملنافع عليا للمرضى وكذلك أقارهبم، والعمل على قياس رضاهم ومعاجلة شكواهم؛  

ــق الصــحي " .4 هــذا البعــد يقتضــي التعــاون كفريــق ألعــوان وحــدات الرعايــة ":  Equipe sanitaireالفري
  الصحية من أجل الوصول لرضا املرضى وأقارهبم.

هــذا البعــد يقتضــي معاملــة كــل واصــف (األطبــاء ":  Orientation-prescripteurالتوجــه ابلواصــف " .5
 بية حاجاته اخلاصة.، وابلتايل القيام بتلاالستشفائيةاملعاجلني) للخدمات كزبون للمؤسسة 

-Coordination interfonctionnelle et intraالتنســيق بــني الوظــائف والتــداخل االستشــفائي " .6

hospitalière  :"ــا رات اإلســــرتاتيجية الكــــربى يقتضــــي هــــذا البعــــد نشــــر املعلومــــات علــــى الســــوق واخليــ
الـة لكـل وظـائف املؤسسـة ، وهو ما يقتضي أيضا املسامهة الفعّ اعلى كل مستو�هت ؤسسة االستشفائيةللم

يف حتليل حاجات ومشاكل الزابئن اخلارجيني (املرضى، األقارب، الزائرين، الواصفني). و�خذ هذا البعد 
إمجاال ووحدات الرعاية الصحية املكونة له. كمـا هـو  املؤسسة االستشفائيةموقعه يف مستوى وسطي بني 

 السابق.  )03(موضح يف الشكل رقم 
 

 
 
 

 
 
 

 الثاين: مفهوم التوجه ابلــــــــــزبوناملبحث 
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، ويعـود هـذا 1يعرف التوجه ابلزبون على أنه "احلالة الذهنية اليت حتكم العالقات بني املؤسسة وزابئنهـا"
"، اإلداريعنـدما قـال أبن: "الزبـون جيـب أن يكـون يف صـميم التفكـري  1954عام  Peter Druckerاملفهوم إىل 

ــه Druckerوحســـب  ــان التوجـ ــة  فـ ــل وظيفـ ــة (مثـ ــرد وظيفـ ــيس جمـ ــون لـ ــاجابلزبـ ــرية)، اإلنتـ ــوارد البشـ ، التمويـــل، واملـ
وجوهر هذه الفلسـفة التسـويقية يقـوم علـى  2احلقيقية لالسرتشاد هبا يف املؤسسة أبكملها. اإلدارةولكنها فلسفة 

 3.املؤسسةفكرة تقدمي املنتج املناسب للزبون بدال من إجياد الزبون املناسب ملنتج 
 

 طلب األول: تعريف وقياس التوجه الـــــــــــــزبونملا
أن التوجـه ابلزبـون هـو مـرادف للتوجـه ابلسـوق، يف  )Shapiro 1988(يـرى الـبعض مـن الكتـاب أمثـال 

أن التوجـه ابلسـوق يكـون  )Narver et Slater 1990(و )Kohli et Jaworski 1990(املقابـل يـرى كـال مـن 
، املـــوزعني، املنافســني وأعــوان التــأثري املتعـــددة الــزابئنن الســوق يتكــون مــن: أوســع مــن التوجــه ابلزبــون، حيـــث أ

أول  )Narver et Slater 1990(االستشـاريني، اجلمعيـات املهنيـة، شـركات التـأمني،...اخل). ويعتـرب كـال مـن (
لــذي مــن اســتخدم مصــطلح التوجــه ابلزبــون يف املؤسســة، وذلــك مــن خــالل التعريــف املقــدم للتوجــه ابلســوق، وا

يــرى ابن التوجــه ابلســوق يتكــون مــن ثــالث أبعــاد أساســية هــي: التوجــه ابلزبــون، التوجــه ابملنافســة، والــرتابط بــني 
 الوظائف.

 

، وتتــأثر قراراتــه املؤسســةيعــرف الــــــــــــــزبون علــى أنــه:" املســتخدم النهــائي خلــدمات لزبــون: التوجــه ابأوال: تعريــف 
قدات واألساليب والـدوافع والـذاكرة، وبعوامـل خارجيـة مثـل املـوارد وأتثـريات بعوامل داخلية مثل الشخصية واملعت

الــزابئن  ومنيــز بــني نــوعني مــن 4العائلــة ومجاعــات التفضــيل واألصــدقاء، وقــد يكــون الــزابئن أفــرادا أو منظمــات".
 5مها:
ــون .1 ــداخلي:  الزبـــــــ عب، الـــــــــذين الـــــــ ويشـــــــــمل األفـــــــــراد العـــــــــاملني يف مجيـــــــــع اإلدارات واألقســـــــــام والشـــــــــُ

 تعاملون مع بعضهم البعض إلجناز األعمال.ي
هـــــو ذلــــك الفـــــرد (املســــتهلك) الـــــذي تتمحــــور حولـــــه كافــــة األنشـــــطة واجلهــــود مـــــن  :اخلـــــارجي الزبـــــون .2

  .املؤسسةأجل حتقيق رغباته وحتفيزه يف اقتناء السلعة أو اخلدمة اليت تنتجها 
 

 
جامعة قاصدي ، 12 ، جملة الباحث، عدداجلزائرية بني الضرورة واالختيار"  التوجه السوقي للمؤسسة االقتصاديةالشريف بقة ومسراء دومي، "  1

 . 48  ، ص2013، مرابح، ورقلة
 . 48 ، صنفس املرجع 2
، الباهر جملة فصلية حمكمة تعىن ابألحباث والدراسات العلمية، جامعة اببل،  حنو جامعات حملية متوجهة حنو الزبون"احسان دهش جالب، "  3

 . 21 ، ص2014، مجهورية العراق
 . 60،  59 ص ص، 2009، ، الوراق للنشر والتوزيع، عمانإدارة عالقات الزبونيوسف حجيم سلطان الطائي وهاشم فوزي دابس العبادي،   4
 . 60  ، صنفس املرجع  5
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يف ثالثــة مــداخل هــي: املــدخل ثني مت حصــر إســهامات البــاحيف جمــال إعطــاء تعريــف حمــدد للتوجــه ابلزبــون و 
" واملـــدخل L’approche Stratégique" ، املـــدخل االســـرتاتيجي "L’approche Culturelleالثقـــايف " 

 ". وذلك وفق ما يوضحه الشكل التايل:L’approche Informationnelleاملعلومايت "
 

 . ـه ابلزبــــــــــونمـــــــــــــــــــــداخل تعريف التوجــــــــــ :)04(الشكل رقم 
 

 البـــــــــــــــــــاحثني الـــــــــــخصائص/ األبعاد مفهوم التوجــــــــــــه ابلزبـــــــــــــون  نوع املدخل

ايت
لوم

املع
ل 

دخ
ــــــــــ

املـــ
 

"درجة حصول املؤسسة واستعمال  •
املعلومات عن الزابئن لتطوير 
 االسرتاتيجية اليت ستستجيب حلاجات

 Ruekert 1992ورغبات الزابئن " 
"التوجه ابلزبون ميثل الدرجة اليت تكون  •

عندها معلومات الزبون جممعة 
ومستخدمة من قبل وحدة األعمال" 

Kohli et Jaworski 1990 

انتاج املعلومات على احلاجات  -
 احلالية واملستقبلية للزابئن.

نشر هذه املعلومات يف األقسام  -
 .للمؤسسةاملختلفة 

استخدام هذه املعلومات من أجل  -
 االستجابة للزابئن.

 

- Shapiro 1988 
-Kohli et 

Jaworski 1990 
- Ruekert 1992 

 

جي
رتاتي

الس
ل ا

دخ
ــــــــــ

املــ
 

"نشر املعلومات عن الزابئن يف كل   •
املؤسسة، لتشكيل اسرتاتيجيات طويلة 
املدى إلرضاء حاجات السوق" 

Shapiro 1988 
بون هو درجة حتليل "التوجه ابلز  •

حلاجات ورغبات زابئنها قبل  املؤسسة
تطوير مزجيها التسويقي وابملساواة 
جودة تفاعالهتا مع زابئنها من خالل 
وضع مزجيها التسويقي" 

Balakrishnan 1996 

إستخدام املعلومات املستقبلة على  -
الزابئن ألجل وضع اسرتاتيجيات تتجه 

 إلرضاء الزابئن.

املتمحورة على الزبون  االسرتاتيجية -
تعكس التناسق بني الوظائف يف داخل 

 املؤسسة يف هذا املستوى.

 الزابئنحتليل حاجات ورغبات  -
يساهم يف اختيار عناصر املزيج 

 التسويقي للشركة.

- Shapiro 1988 
- Balakrishnan 

1996 
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ــــي 
فـــــــــ

ثقا
ل ال

دخ
ــــــــــ

املــــ
 

ة املعتقدات "التوجه ابلزبون هو جمموع •
اليت تضع مصاحل الزبون أوال، دون 
إستبعاد أصحاب املصاحل اآلخرين 
مثل: املالك، املدراء، العمال، ألجل 
تنمية رحبية املؤسسة على األمد 

 Deshpande et al 1993 الطويل" 
"التوجه ابلزبون يتعلق ابقتناء املعلومات  •

على الزبون ابلفهم املتواصل لسلسلة 
عن حاجاته الظاهرة  قيمته وابلكشف
 Narver et Slaterأو الكامنة"    

1990 

التوجه ابلزبون حالة ذهنية وثقافة يف  -
 املؤسسة.

التوجه ابلزبون هو توجه لكل  -
األقسام وكل األفراد العاملني إلرضاء 

ذ حاجات الزابئن يف كل عملية إلختا
 . همالقرارت ويف مستوى كل تفاعل مع

- Narver et 
Slater 1990 

- Deshpande et 
al 1993 

- Farley1998. 
 

 

 ZOUAOUI FEKHTA, « Le role medateur des technologies d’information sur la relationاملصدر:
orientation client – performance de l’entreprise »   

congress.com/archives/2005/Materiali/Paper/Fr/ZOUAOUI.pdf-trends-www.marketing    

 ) 5/3/2014(أطلع عليه يوم:
 

ــا  ــل فيمــــ ــاك تكامــــ ــول أبن هنــــ ــن القــــ ــابقة، ميكــــ ــون الســــ ــه ابلزبــــ ــداخل التعريــــــف ابلتوجــــ ــن خــــــالل مــــ مــــ
بـــــــون حالــــــة ذهنيـــــــة وثقافــــــة يف املؤسســــــة تســـــــتند علــــــى إنتـــــــاج بينهــــــا، وابلتــــــايل ميكـــــــن القــــــول ابن التوجــــــه ابلز 

ــل  ــن أجـــ ــة مـــ ــام املؤسســـ ــى خمتلـــــف أقســـ ــا علـــ ــزابئن وتوزيعهـــ ــتقبلية للـــ ــة واملســـ ــات احلاليـــ ــول احلاجـــ ــات حـــ املعلومـــ
 االستجابة للزابئن، وهذا ما يستلزم وضع إسرتاتيجية تتجه حنو إرضاء الزابئن.

ــائل وعليــــــــه فالسياســــــــات املتجهــــــــة ابلزبــــــــون هــــــــي السياســــــــات  الــــــــيت تقــــــــوم علــــــــى توجيــــــــه كــــــــل وســــــ
  1املؤسسة حنو كشف توقعات الزبون وإرضاء هذه التوقعات، من خالل عدد من املراحل، هي:

ــث  - ــراءات البحــــــ ــائل وإجــــــ ــع وســــــ ــالل وضــــــ ــن خــــــ ــزابئن (مــــــ ــات الــــــ ــات وتوقعــــــ ــن حاجــــــ الكشــــــــف عــــــ
 واالستقصاء)،

ل مـــــن خـــــال عـــــات يف منتجـــــات أو خـــــدمات (التنظـــــيم الـــــداخلي للمؤسســـــة ألجـــــل ترمجـــــة هـــــذه التوق -
 وضع مقاييس ومعايري للرضا)،

متابعــــــــة رضــــــــا الزبــــــــون ( مــــــــن خــــــــالل وضــــــــع إجــــــــراءات االستقصــــــــاء، ومؤشــــــــرات جــــــــدول القيــــــــادة  -
 للمتابعة)،

 
1Gaelle PETITPRES et Rose SOURANG, « les entreprises françaises et l’orientation client », Logistique & 
Management, Vol 2, n02, 1994, P P 3-4. 

http://www.marketing-trends-congress.com/archives/2005/Materiali/Paper/Fr/ZOUAOUI.pdf
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 تصحيح نقاط العجز( من خالل وضع إجراءات الكتشاف وتصحيح نقاط العجز). -
 

ــااث ــون: نيـــ ـــتوجه ابلزبـــ ــ ــاس الــــــــــــــــــــــــ ــاذج قيـــ ــا: منـــ ــم املقـــ ــون إن أهـــ ــه ابلزبـــ ييس الـــــيت أســـــتخدمت لقيـــــاس التوجـــ
 Narver & Slater 1990  ،Brown et al 2002 ،Deshpande, Farleyتلــك املتعلقــة أبعمــال:  

& Webster 1993.1ســـتخدمت العديـــد مـــن الدراســـات منـــوذج كمـــا ا)Kohli et Jaworski 1990( 

ت، تبــــــــادل املعلومــــــــات وســــــــرعة املعلومــــــــا الل ثالثــــــــة أبعــــــــاد هــــــــي: توليــــــــدلقيــــــــاس التوجــــــــه ابلزبــــــــون مــــــــن ـخـــــــ 
 االستجابة.

ــوذج   ــا اىل منـ ــنتطرق هنـ ــه    Deshpande, Farley & Webster 1993وسـ ــاس التوجـ لقيـ
 يعتمد هذا النموذج على سلم ليكارت بـــــــــــخمسة نقاط، وفق ما يوضحه الشكل التايل:: ابلزبون

 
 

 لقياس التوجه ابلزبون Deshpande, Farley & Webster 1993 منوذج: )05( الشكل رقم
 

 سلــــــــــــــــم االجـــــــــــــــابة 
غري موافق  العبــــــــــــــــــــــــــــــــــارة

 1بشدة 
 غري موافق

2 
 حمايد
3 

 موافق
4 

موافق 
 5بشدة 

ــتنااهلــــــــــــــــدف الرئيســــــــــــــــي  هــــــــــــــــو حتقيــــــــــــــــق رضــــــــــــــــا  ملؤسســــــــــــــ
 .الزابئن

     

ــة مــــــــــــــــدى االلتــــــــــــــــزام بت ــة نقــــــــــــــــوم ابســــــــــــــــتمرار مبتابعــــــــــــــ لبيــــــــــــــ
 .الزابئنحاجات 

     

نقـــــــــــــــوم جبمــــــــــــــــع معلومــــــــــــــــات حــــــــــــــــول جنــــــــــــــــاح أو فشــــــــــــــــل 
 .املؤسسةعرب كامل وظائف  الزبونالعالقة مع 

     

إســـــــــرتاتيجيتنا فيمـــــــــا خيـــــــــص امليـــــــــزة التنافســـــــــية تركـــــــــز علـــــــــى 
 .الزبونمدى فهم حاجات 

     

      بشكل منتظم ومتكرر. الزبوننقوم بقياس رضا 
      خيص خدمة الزبون.لدينا تدابري منتظمة فيما 

      أكثر من منافسينا. زابئننانركز على 
أساســـــــــا  املؤسســـــــــةحنـــــــــن علـــــــــى قناعـــــــــة أن ســـــــــبب تواجـــــــــد 

 .الزبونهو خدمة 
     

ــنة علـــــــــــى  ــرة كـــــــــــل ســـــــــ ــات اســـــــــــتطالعية مـــــــــ نقـــــــــــوم بدراســـــــــ
 األقل لتقييم نوعية منتجاتنا وخدماتنا.

     

عــــــــرب كامــــــــل  الزبــــــــونيــــــــتم نشــــــــر البيــــــــا�ت املتعلقــــــــة برضــــــــا 
 بشكل منتظم. املؤسسةمستو�ت 

     

"، مذكرة ماجستري غري منشورة، كلية العلوم نظام املعلومات التسويقية والتوجه السوقينبيلة سعيداين، "  املصدر:
 . 31  ص، 2009/ 2008، االقتصادية وعلوم التسيري، جامعة ابتنة، اجلزائر

 
 

 
1 Ramendra Singh, Abraham Koshy, Op, Cit, P 35. 
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 ابلزبون املتوجهة  ؤسسات: خصائص امليناملطلب الثا
 1املتجهة ابلزبون: ؤسساتبعض املمارسات اليت متيز املنشري فيما يلي ل

هــو إشــباع  ؤسســةة، فــاملربر األساســي لوجــود املاخلــارجيني واجلــودة والقيمــ  الــزابئنز�دة االهتمــام برضــا  .1
ــا يرتتــــب علــــى ذلــــك وجــــود والء  ــاه هــــو ضــــمان الســــتمراريتها ممــ حاجــــات هــــذا األخــــري، وحتقيــــق رضــ

 .للمؤسسة
كمــا أن منتجاهتــا جيــب أن تكــون طبقــا   الــزابئنز�دة االهتمــام ابحملافظــة علــى عالقــة طويلــة األجــل مــع  .2

 حلاجاته.
تفكــر عامليــا وان تتصــرف حمليــا أيضــا بشــكل جيــد،  أن املؤسســةز�دة االهتمــام ابألســواق فيجــب علــى  .3

مـــع  املؤسســـةت فيهـــا وتكييـــف منتجـــا الـــزابئنفاحـــد مفـــاتيح النجـــاح هـــو دراســـة األســـواق وخصـــائص 
 خصائصهم ورغباهتم وحاجاهتم.

 زبــــونعلــــى االتصــــال ابلز�دة االهتمــــام ابلتســــويق االلكــــرتوين، الن التســــويق املســــتقبلي يعتمــــد أساســــا  .4
 اخلارجي شخصيا بواسطة االتصاالت املباشرة ووسائلها احلديثة.

ى البيئـة، لتلوث واليت حتـافظ علـ ز�دة االهتمام ابملسؤولية االجتماعية، أي األسواق والسلع اخلالية من ا .5
اخلــارجي، وهــذا  زبــون تضــر ابلبيئــة وتقــدمي قيمــة للعلــى إنتــاج ســلع ال ؤسســاتحيــث حتــرص معظــم امل

 .ؤسسةحتسني الصورة الذهنية عن امل يؤدي إىل
 االهتمام ابجلودة الشاملة. .6

، نـذكر منهـا Goetsch and Davis 1997)  (منـوذج وفـق  املتجهـة ابلزبـون ؤسسـاتوفيمـا يلـي خصـائص امل
  2:مايلي
 هلذه الرؤية، وإشاعة أجواء املناخ التنظيمي  ؤسسات، والء القادة يف هذه املئنرؤية املركزة على الزابـــــــال

 املهتم بتلبية رغبات الزابئن واحتياجاهتم.
 من حيث: ،اغم مع الزابئنـــــــــــــــــــــــــالتن 

 لية البيع.إعطاء الزبون دورا استشار� يف عم -
 معرفة األفراد خلصائص املنتج ال سيما تلك اليت تسهم يف خلق القيمة للزبون. -
 االهتمام ابلتغذية العكسية من الزابئن واإلفادة منها يف عملية تطوير املنتج. -
 اإلفادة من املعلومات املرتدة من الزابئن عرب إحدى الطرائق  ؤسسة: ميكن للمال معلومات الزابئناستعم

 ية:اآلت
 

، كلية  07، جملة العلوم االقتصادية والتسيري والعلوم التجارية، العدد مسؤولية العميل الداخلي يف إرضاء العميل اخلارجي"مسعود كيسرى، " 1
 .  224 ، ص2012، ري، جامعة املسيلة، اجلزائرالعلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسي

 . 28  -26  ، ص صمرجع سابق إحسان دهش جالب،  2
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 معرفة األفراد مجيعا للكيفية اليت يُعرف هبا الزبون اجلودة. -
 فسح اجملال أمام األفراد مجيعا ملقابلة الزابئن. -
 . ؤسسةفة األفراد للزبون احلقيقي للممعر  -
 فهم اإلدارة واألفراد ملا يريده الزابئن وماهية توقعاهتم.  -
 ة حنو الزبون ال جتلس وتنتظر زابئنها للحصول منهم على املتوجه ؤسسات: املوصول إىل الزابئنـــــــــــــــــال

 املعلومات املطلوبة، بل يتوجب عليها القيام ابآليت:
 تسهيل أداء الزابئن لألعمال.  -
 السعي حلل مشكالت الزابئن كلها. -
 فسح اجملال أمام الزابئن لطرح مشكالهتم.  -
 حنو الزبون ما بوسعها لتحسني منتجاهتا املتوجهة  ؤسسات: تعمل املر للمنتج والعمليةالتحسني املستم

 وعملياهتا. وهذا املدخل ميكن أن يتحقق من خالل اآليت:
 تعاون اجملموعات الوظيفية الداخلية للوصول إىل األهداف املشرتكة. -
 دراسة التطبيقات األفضل ألداء األعمال وتبنيها. -
 تقليص دورة البحث والتطوير. -
 هبا.  حل املشكالت حال حدوثها أو العلم -
 املباشرة بتنفيذ األفكار اإلبداعية واالستفادة منها يف ميدان الواقع. -
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 الزبون يف املؤسسات االستشفائية  –املبحث الثالث: مفهوم التوجه ابملريض 
 

ــة للتنظــــــــيم وفلســــــــفة للتســــــــيري ــل التوجــــــــه ابلســــــــوق يف املؤسســــــــات االستشــــــــفائية طريقــــــ  تركــــــــز علــــــــى ميثــــــ
ــريض، و  ــدمات الصــــــحيةاملــــ ــني جــــــودة اخلــــ ــا ووالء املو  تســــــمح بتحســــ رضــــــى، وذلــــــك مــــــن خــــــالل حتقيــــــق رضــــ

وتوزيـــــع هـــــذه املعلومـــــات  فقنياملرضـــــى واملـــــرابتوليـــــد معلومـــــات حـــــول احتياجـــــات  ؤسســـــة االستشـــــفائيةقيـــــام امل
ــام ــى تبــــــين هاعلــــــى أقســــ ــتجابية ومــــــن مث العمــــــل علــــ ــويق، وإســــ ــة تســــ ــات الــــــيت سياســــ ــو املعلومــــ ــا، حنــــ  مت مجعهــــ

الزبــــــــون حيــــــــث يعكــــــــس هــــــــذا العنصــــــــر النشــــــــاطات -ويتكــــــــون مــــــــن ثالثــــــــة أبعــــــــاد، هــــــــي: التوجــــــــه ابملــــــــريض
الضـــــرورية مـــــن اجـــــل احلصـــــول ومجـــــع املعلومـــــات حـــــول املرضـــــى والتوجـــــه حنـــــو املنـــــافس والتنســـــيق بـــــني العوامـــــل 

 الوظيفية املختلفة.
 

 اخلدمات الصحيةالزبون ودوره يف إنتاج وتقدمي -املطلب األول: مفهوم املريض
ـ ــ ــال تســـــويق اخلـــــدمات الصـــــحية ـبــ ــا يطلـــــق عليـــــه يف جمـــ ـــاملريضيعتـــــرب املـــــريض أو مـــ ــ ـــــخدم -ــ ـــون  -املسـت ــ الزـب

)Le patient- usager- client( املســــتفيد األساســــي مــــن إنتــــاج اخلــــدمات الصــــحية، واملنــــتج املشــــرتك ،
 هلذه اخلدمات.

 

ــف املـــــريض ــتفيد الزبـــــون-أوال: تعريـــ ــريض املســـ ــل املـــ ــات االا: ميثـــ ــدمات املؤسســـ ــن خـــ ــائي مـــ ــفائيةلنهـــ ، ستشـــ
 1ومنيز بني فئتني من املرضى:

، ولكنهم حباجة إىل ؤسسة االستشفائيةحيتاجون إىل إدخال إىل املاخلــــــــارجيون: وهم املرضى الذين ال  .1
. عناية ومتابعة طبية يف العيادات اخلارجية كبعض األمراض احلادة، حاالت الطوارئ واحلاالت البسيطة

ويتلقى املريض يف هذه العيادات خدمات طبية، متريضية وخدمات طبية مساعدة كصور األشعة والتحاليل 
 املخربية، ابإلضافة إىل خدمات التثقيف الصحي والتطعيم.

ساعة. فبعض هؤالء  24الــــــــــداخليون: وهم املرضى الذين حيتاجون إىل عناية سريرية ملدة زمنية تزيد عن  .2
كحاالت اجلراحة العامة، حاالت الكسور  ؤسسة االستشفائيةتاجون إىل إقامة داخل املحي املرضى

، النظافة، كاإلطعامواألمراض املزمنة. هذه الفئة حتتاج إىل خدمات أخرى مكملة خلدمات العناية الطبية  
 خدمات اجتماعية ونفسية وغريها من اخلدمات األخرى.

 :2جمموعتني إىل الصحية الرعاية جمال يف الزابئن-ميكن تقسيم املرضى ابجلودة الشاملة، اإلدارةومن منظور 

 
، جملة العلوم االقتصادية دور حماسبة التكاليف االستشفائية يف الرقابة على املستشفيات العمومية اجلزائريةحمفوظ جبار وإلياس بومعراف،  1

 .  30 ، ص2011، لعلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري، جامعة املسيلة، اجلزائركلية ا، 05 والتسيري والعلوم التجارية، العدد
، بر�مج السياسات احلالة الصحية واخلدمات الصحية يف مصر: دراسة حتليلية للوضع الراهن ورؤى مستقبليةمجعية التنمية الصحية والبيئية،  2

 . 142  ، ص2005، والنظم الصحية، مصر
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 مثل املرضى الستشفائيةا املؤسسة خارج من ولكنهم الصحية اخلدمة مع يتعاملون وهم خـــــــــارجيون: زابئن .1
 كاتوالشر والنقاابت املهنية الصحي التأمني مثل الصحية اخلدمة نفقات يدفع من وكذلك واألفراد واألسر
 .وغريهم

 ستشفائيةاال ابملؤسسة العمل جبودة عملهم ، ويتأثرستشفائيةاال املؤسسة داخل من زابئن داخــــــــــليون: أي .2
 العاملني ابملؤسسة أن أي وغريهم، واألشعة واملعامل ابلصيدلية والعاملني الصحي الفريق أفراد مثل
 أوال تتطلب  الزبون اخلارجي وتوقعات احتياجات تلبية حيث أن لبعض  بعضهم زابئن يعتربون ستشفائيةاال

 فإن ابملستشفى منوم دواء ملريض  وصفة كتابة ذلك: عند ومثال الداخلي الزبون وتوقعات احتياجات تلبية
 الوقت يف الدواء صرف مثل جيب تلبيتها احتياجات وهلا للصيدلية داخلياً  عميالً  تعترب القسم ممرضة

 البد اخلارجي) املريض (الزبون احتياجات تتم تلبية ولكي املطلوب الشكلو  الصحيحة وابجلرعة املناسب 
 (املمرضة). الداخلي الزبون احتياجات تلبية من أوال

 

الزبون بعدد من األدوار تتمثل -يقوم املريضالزبون يف إنتاج وتقدمي اخلدمات الصحية: -اثنيا: دور املريض
 يف:

"  Toffler: وهــذا مــا ذهــب إليــه "تــوفلر )producteur-Co(املــريض كمنــتج مشــرتك للخدمــة الصــحية  .1

" (مشـــتق مـــن كلمـــيت PROSUMERعنـــدما اســـتحدث مصـــطلحا يصـــف فيـــه هـــذا الـــدور وهـــو " )1980(
ــــــــــج  ــــــــــِدم  ducerPROاملنتِــ ــــــــــن اإلنتــــــــــاج   )SUMERconواملستـخ كنتيجــــــــــة لتبلــــــــــور ظــــــــــاهرة التكامــــــــــل بـي

ك للخدمــة الصـحية يف مســتويني اثنــني، أوهلمــا حيــث يتموقــع مكــان الزبـون يف اإلنتــاج املشــرت 1واالسـتهالك،
ـادة األوليـة للخدمـة )Co-constructeur(بصفته البّناء املشرتك للخدمـة  ـورِد أو املـــــــــــ ــــــــــ

َ
، واثنيهمـا بصـفته امل

)première matière -ressources(.2 
كمستفيد فّعال من خدمات الزبون   -املستخدم -: يعترب املريضاملريض كمستفيد من اخلدمة الصحية .2

؛ حيث كان هذا الدور يف املاضي غري موجود من حيث ) un bénéficiaire actif(املؤسسة الصحية 
، ليتم اعتباره اليوم كمنتج مشرتك )un utilisateur assujetti(اعتبار املريض كمستعمل راضخ 

)Coproducteur(  أو مقدم مشرتك)Coprestataire( الزبون من  -املستخدم -يض، لينتقل بذلك املر
                                                  3جمرد مستهلك للخدمة الصحية إىل املشاركة يف إنتاجها، 

الذين تـتم  زابئن: فالاملريض كمؤثر على الزابئن اآلخرين املوجودين يف بيئة إنتاج وتقدمي اخلدمة الصحية .3
مـــثال يـــؤثرون علـــى بعضـــهم الـــبعض ابلســـلب أو  االستشـــفائية ؤسســـةمتهم يف مكـــان مشـــرتك داخـــل املخـــد

 
 . 44 ، ص2001/2002 ،اإلسكندرية، الدار اجلامعية، إدارة وتسويق األنشطة اخلدمية (املفاهيم واالسرتاتيجيات)، صريسعيد حممد امل 1

2 Nathalie S.TEISSIER et Isabelle SAUVIAT, Les évolutions du positionnement des acteurs du système 
hospitalier : le cas de la situation du patient-usager-client, séminaire de recherche du RECEMAP, 
université de Rouen, (26 et 27 octobre 2001), P 10. 
http://www.unice.fr/recemap/contenurevue/articles/revue_recemap5.SAMPIERISAUVIAT.pdf. (31/05/2014) 
3 Ibid, P 9. 

http://www.unice.fr/recemap/contenurevue/articles/revue_recemap5.SAMPIERISAUVIAT.pdf
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ابإلجياب، وابلتايل التأثري على جودة اخلدمة الصحية املقدمة؛ وهذا مـا يظهـر يف التفـاعالت الـيت تقـام مـع 
 1أثناء إنتاجه واستفادته من اخلدمة، واملتمثلة يف أربعة تفاعالت أساسية: الزبون
 تفاعالت مع عون االتصال؛ -
 اعالت مع الزابئن اآلخرين ( يف غرفة االنتظار مثال)؛تف -
 تفاعالت مع العناصر املادية لتقدمي اخلدمة ( خالل استعمال اآلالت مثال)؛ -
 تفاعالت مع النظام؛ مبعىن تصور اخلدمة وإجراءات تقدميها.  -

 وهذا ما يوضحه الشكل التايل:
 

 الصحية اج اخلدمةأثناء إنت الزبون-املريض: تفاعالت )06(الشكل رقم 
 

 
   Eric VOGLER, Management stratégique des services, DUNOD, Paris, 2004, P  64.  املصدر:

 

كمــا يالحــظ مــن هــذا الشــكل أن هنــاك تفــاعالت أخــرى حتــدث خــارج حــدود دائــرة تفاعــل الزبــون،  
، إدارة املؤسسـة املقدمـة للخدمـة، وحـىت اجملتمـع )Le personnel en base arrière(كاملنافسني، أعـوان الـدعم 

  2يف أغلب األحيان، حيث ميثلون إطارا لدائرة تفاعل الزبون من خالل أتثريهم غري املباشر عليه.
 

 بـز�رة قـرارا يتخـذ عنـدما املـريض أن إىل املختلفـة الدراسـات تشـرياثلثـا: منـاذج اسـتخدام اخلـدمات الصـحية: 
 مبجموعـة يتـأثر العـالج عـن البحـث  سـلوك فـإن الصـحية املشـورة أو طلـب  املعاجلـة أجـل مـن معني صحي مرفق
 بداية منذ الصحي الفكر يف ظهرت الفكرية النماذج من على جمموعة واليت تستند والباطنة الظاهرة العوامل من

 ومـن الصـحية، اخلـدمات امالسـتخد املعوقـة أو احملفـزة جمموعـة العوامـل علـى التعـرف حتـاول والـيت السـبعينات،
 كـل بقيـادة  (The Behavioural Model) السـلوكي مهـا النمـوذجني الصـحي األديب الـرتاث يف النماذج أشهر

 
1 Eric VOGLER, Management stratégique des services, DUNOD, Paris, 2004, P 64. 
2 Ibid, P 64.   

 المنافسین 

 الداعمین   األعوان

 المجتمع 

 اإلدارة 

 الز�ون 

 الماد�ة   العناصر

 األنظمة  اآلخر�ن   الز�ائن

  ون ـــــــع
 االتصال 
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 بزعامـة (Health Blief Model) الصـحية القناعـات ومنـوذج ،1973 عـامNewman و Andersen مـن
Rosenstock، 19661: عام  

ـوكي: النمـوذج .1 يوضـح  الـذي النظـري منوذجهمـا 1973 عـام Newman وزميلـه Andersen قـدم السلــــــــــــ
 فإن وعليه الصحية، اخلدمة عن البحث  عند املرضى سلوك تفسر أن ميكن اليت املتغريات من جمموعة أمهية

 واملتعلقـة (Predisposing) املهيئـة العوامـل مبجموعـة يتـأثر الصـحية الرعايـة عـن حبثـه عمليـة املـريض يف
 عوامـل إىل إضـافة وغريهـا، واملكـاين الزمـاين واجملـال والعمـر كـاجلنس ذاتـه حـد يف املـريضبيئـة  خبصـائص
 الشـهري الـدخل كمعـدالت املطلوبـة الصـحية الرعايـة بتلقـي للمـريض تسمح اليت (Enabling)  التمكني
 الوصـول وسـهولة الصـحي للمرفـق االنتقـال علـى والقـدرة التأمينيـة والتغطيـة الصحي التعليم والوعي ودرجة

ـعرف والـذي الثالـث  العامـل أمـا الصـحية، اخلـدمات ومـدى تـوافر الطبيـة للخدمـة  احلاجـة بعامـل يـــــــــــــــ
(Health Need)  املـريض وتقـدير اإلعاقـة وحجم املرض وشدة لألفراد املزاجية أو ابحلالة الصحية فيتعلق 

 .املرضية للحالة ذويه أو
ـات منـوذج .2  مرافـق خمتلـف بـني األفـراد مفاضـلة سـلوك أن النمـوذج يفـرتض حيـث  :الصـحية القناعـــــــــ

 تصـورهم، حسـب  األفـراد بـه يقـوم الـذي املنطقـي التقيـيم علـى يتوقـف عليهـا والطلـب  اخلـدمات الصـحية
 الفـرد اعتقـاد مبـدى تتعلـق النمـوذج هبـا يتـأثر الـيت العوامـل جمموعـة 1988 سـنة Rosenstockخلـص  حيـث 
 املرفـق هـذا تكلفـة أو الوصـول وصـعوابت الصـحي للمرفـق ز�رته من املتوقعة وائدوالف حالته الصحية لسوء
 .اإلعاقة أو املرض حتمله لعوارض مبدى مقارنة

 

كمحاولـة  الصـحية الدراسـات يف تطبيقهـا مت أخرى مناذج السابقني توجد النموذجني إىل ابإلضافة أنه كما
 (Economic Model) االقتصـادي النمـوذج منهـا نـذكر يةالصـح املرافـق علـى واإلقبـال املفاضـلة سـلوك لتفسـري

 أو هـذه النمـاذج مسـميات عـن النظـر وبغـض وغريهـا، التنظيمـي النمـوذج أو الـدميوغرايف االجتمـاعي والنمـوذج
 يف كمحـدد أساسـي الشخصـية املتغـريات أمهيـة إبـراز إىل تباينهـا مـن ابلـرغم تشري فإ�ا ضمنها املندرجة العوامل
 .2الصحية اخلدمات استخدام عند ألفرادا سلوك توجيه

 

 
 
 
 

 
سني خدمات منشآت إسرتاتيجية جتسيد معايري اعتماد اجلودة العاملية للمرافق الصحية ودورها يف حت"، زواويةأحالم درابل و عبد القادر   1

كلية  ،  امللتقى الدويل اخلامس حول "التنمية املستدامة: الصحة، التضامن، األقاليم""، الصحة العمومية ابجلزائر: قراءة يف معايري اللجنة الدولية
 . 2014 فيفري 2/3 يومي  اجلزائر،، 1العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري وكلية الطب، جامعة فرحات عباس سطيف  

 .نفس املرجع 2
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 الزبون -املطلب الثاين: تــــــــعريف التوجه ابملريـــض 
الزبــون يف املؤسســة االستشــفائية حتليــل رأي املــريض واألقــارب، واألخــذ بعــني -يقتضــي التوجــه ابملــريض

 .ؤسسة االستشفائيةملني يف املكل األعوان العا  االعتبار ملالحظاهتم وشكواهم والعمل على إرضائهم من قبل
ابلنشــاطات الضــرورية مــن  ؤسســة االستشــفائيةالزبــون، علــى أنــه: "قيــام امل -ومنــه يعــرف التوجــه ابملــريض
مـن خـالل: "حتليـل رأي املـريض واألقـارب 1من املرضـى واملـراجعني"، الزابئنأجل احلصول ومجع املعلومات حول 

، واألخــذ بعــني االعتبــار ملالحظــاهتم وشــكواهم ســة االستشــفائيةؤست رضــاهم إىل تقيــيم أنشــطة املوضــم مســتو�
، مـن أجـل خلـق منـافع عليـا للمرضـى ؤسسـة االستشـفائيةبل كـل األفـراد العـاملني ابملوالعمل على إرضائهم من ق

 .2وكذلك أقارهبم"
 

 الزبون، من خالل مدخلني مها: -وبناءا على ما سبق، يتم قياس التوجه ابملريض
 3الزبون من خالل العناصر اآلتية:-: الذي يقيس التوجه ابملريضالثقايفاملدخل أوال: 

 القياس بصفة منتظمة درجة رضا/ عدم رضا املرضى. −
 .ؤسسة االستشفائيةي املوجهة من قبل املرضى للمحتليل كل املالحظات والشكاو  −
 املتابعة الدائمة لتطور حاجات املرضى احلاليني واملستقبليني. −
 ).ؤسسة االستشفائيةاملرضى (املرض + اختيار امل اذ قرار استشفاءمعرفة عملية اخت −
 تنظيم استقبال الزوار وفقا حلاجاهتم (الوقت، املكان...). −
ــتجابة  − ــة لالســ ــدة أو خــــدمات خمصصــ ــدة أو أنشــــطة جديــ ــورات جديــ ــتمرة تصــ ــورة مســ ــوير بصــ تطــ

 حلاجات املرضى احلاليني واملستقبليني.
ؤسســة جممــوع األفــراد العــاملني ابملون معــروف ومقســم بــني اهلــدف مــن الرضــا الكامــل للمرضــى يكــ  −

 .االستشفائية
الزبون من خالل ثالثة سلوكيات تنظيمية (حسب ما  -ويتم فيه قياس التوجه ابملريض :املدخل السلوكياثنيا: 

"إنتاج املعلومات حول احلاجيات احلالية واملستقبلية " : Kohli & Joworski 1990"أشار إليه كل من  
واستعمال هذه املعلومات من أجل االستجابة  مؤسسةومات يف األقسام املختلفة لللزابئن، نشر هذه املعلل

 الزبون من خالل األبعاد اآلتية: -، ومنه ميكن قياس التوجه ابملريض4للزابئن"
: ويقصد به جتميع وتقييم املعلومات اليت تعكس احتياجات البعد األول: توليد املعلومات −

 املرضى. وتفضيالت

 
 . 346 ، صمرجع سابق عبد اإلله سيف الدين غازي ساعايت وشاكر تركي أمني،    1

2Fr. Bielen, Op, Cit, PP 23, 24. 
3 Ibid; PP 24, 25. 

 .224 ، صمرجع سابق مسعود كيسرى،  4
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: تعكس عملية تبادل املعلومات مدى فعالية املؤسسة تبادل املعلومات البعد الثاين: −
االستشفائية يف إحداث التكامل بني اإلدارات التنظيمية املختلفة، وينصب االهتمام يف هذا 

 اجملال على مدى قدرة املستشفى على توزيع وتبادل املعلومات رأسيا وأفقيا.
: ويعكس هذا البعد مدى قدرة املؤسسة االستشفائية على وضع عة االستجابةسر : البعد الثالث −

اخلطط والربامج الالزمة لالستجابة لرغبات واحتياجات املرضى واليت يتم حتديدها من خالل  
 عملية توليد املعلومات.

 

الزبــــــون يتكــــــون مــــــن بعــــــدين متكــــــاملني، مهــــــا: البعــــــد -مــــــن خــــــالل مــــــا ســــــبق فــــــإن التوجــــــه ابملــــــريض
ــا ــه ابســــتخدام منــــوذج الثقــ ــتم قياســ ــه  Narver " ، Slater1990يف ويــ ــتم قياســ ــلوكي ويــ "، والبعــــد الســ

 ."Kohli & Joworski 1990 "من خالل منوذج  
 

 ؤسسات االستشفائيةالزبون يف امل –ات املريض املطلب الثالث: إدارة عالق
احلديثة، وهي  حديثا كحل إسرتاتيجي ملشاكل األعمال )CRM(ظهرت إدارة عالقات الزابئن 

، يعد نظام إدارة العالقة مع الزابئنمستندة على فلسفة أعمال أبن كل أنشطة األعمال جيب أن تدور حول 
تطبيقا عمليا للتسويق ابلعالقات، والذي ظهر للوجود بسبب املنافسة الشديدة يف األسواق، والتنوع  الزبون

بشكل ميسر، وتنافسية سعرية عالية، األمر الذي أجرب  الزابئنالكبري من املنتجات واخلدمات املتوفرة أمام 
 . الزابئن املرحبنيعلى البحث عن  املؤسسات

  

أب�ــا: "القــدرة علــى احلــوار  CRMتعــرف إدارة عالقــات الزبــون   :CRMأوال: تعريــف إدارة عالقــات الزبــون 
، 1بقـاء ابتصـال دائـم مـع الزبـون"املستمر مع الزابئن ابسـتعمال تشـكيلة مـن الوسـائل املختلفـة الـيت تعمـل علـى ال

وعملياهتـا وهيكلهـا التنظيمـي  املؤسسـةيف: "إسرتاتيجية األعمال اليت تتضـمن تركيـز معـارف  CRMحيث تتمثل 
 .2"املؤسسةحول الزابئن لضمان استمرارهم مع 

مـــا و إن ظهـــور إدارة عالقـــات الزبـــون كـــان مســـألة ضـــرورية نتيجـــة للتطـــورات التكنولوجيـــة واالتصـــاالت  
أحرزتــه مــن وســائل اتصــال حديثــة والكرتونيــة (شــبكة االنرتنــت)، أدت إىل إحــداث تغــري جــوهري يف توجهــات 

 كان أساسها تبين فلسفة تسويقية جديدة جوهرها إقامة عالقات زبون متطورة وطويلة األمد.  املؤسسة
 املؤسســةات إن هــذا التوجــه يســعى لتحقيــق أفضــل درجــة مــن التوافــق واالنســجام والتفاعــل بــني توجيهــ 

وطموحات الزابئن من خالل إقامـة عالقـة مباشـرة مبنيـة علـى الفهـم الصـحيح والعميـق الحتياجـات وتفضـيالت 
 الزابئن.

 

 
 . 197 ص، مرجع سابق ، يوسف حجيم سلطان الطائي وهاشم فوزي دابس العبادي  1

 . 132  ص، 2010 دار املسرية للنشر والتوزيع والطباعة، عمان،، تسويق اخلدماتم الصميدعي وردينة عثمان يوسف، حممود جاس  2
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ــاذج إدارة عال ــا: منـ ــريض اثنيـ ــات املـ ــون يف امل –قـ ــفائيةالزبـ ــة االستشـ ــات : ؤسسـ ــز املؤسسـ ــفائيةتتميـ  االستشـ
ائص أوردهـا املهتمـني هبـذا الشـأن كـل حسـب وجهـة نظـره، املتوجهة حنو إدارة العالقة مع الزبون بعـدد مـن اخلصـ 

 1واآليت منوذجني من مناذج النجاح حول حتقيق هدف الطب وهدف الزبون يف اجملال الصحي والتعليم الطيب:
ــــــــــــــــــج  .1 ــــــــــــــــــوذج بر�مـــــ والقــــــــــــــــــائم علــــــــــــــــــى تصــــــــــــــــــميم : )C.O.S )Customer Oriented Sellingـمن

ــة مـــــــــــع الز  ــام خـــــــــــاص إلدارة العالقـــــــــ بـــــــــــون، مـــــــــــن خـــــــــــالل الرتكيـــــــــــز علـــــــــــى اخلطـــــــــــوات بـــــــــــر�مج أو نظـــــــــ
 التالية:

 توضيح املقدمات للزبـــــــون عن املفهوم (عرض املفهوم، بر�مج التوجه حنو الزبون، قناعة الزبون). .أ
ـون: مـن خـالل وصـف منظـور الزبـون (مواقفـه، أهدافـه،  .ب ـل والتوجـه مـع الزبــــــــــــ الرتكيز على أسس التعامـــــــــ

لتعـرف علـى توجهاتـه ومراجعتهـا ابسـتمرار ووضـع آليـة لإلصـغاء اجليـد ملقرتحاتـه وشـكاويه اهتماماته) وا
 .املؤسسةواستشارته ببعض القضا� ذات االلتحام الشديد بينه وبني 

 تصميم آليــــــة جـــديدة يف التعـــــــــــامل السليم مع الزبون وفق هذا املفهوم؛ وذلك من خالل: .ج
 مع الزبون وبشىت الوسائل املتاحة. االنفتاح ابالتصاالت -
 حتديد أهداف ومواقف الزبــــــــــون. -
 تقدمي النصائح بشأن أهداف التعامل مع املفهوم وتوعية الطرفني. -
 اإليفاء اباللتزامات املربمــــــــــــة مع الزبون. -

ودة العنايـة الصـحية يف املسـتوى العـايل جلـ أكد هذا النموذج أن لألنظمــــة الطبيــــــــة:  E.Gمركز منــــــــــــوذج  .2
 يتم من خالل األمور اآلتية: ؤسسات االستشفائيةامل
فــتح ســجل خــاص بتأشــري احلــوادث واألخطــاء الطبيــة الوشــيكة الــيت حتــدث مــن قبــل الفريــق الطــيب مــن  .أ

 .أجل سالمة املرضى أي للتأكد من مدى التزام املمرضات وفرق العناية بتطبيق املعايري الصحية
تدريب املرضى على (األلفـة) مـن خـالل تطـوير عالقـاهتم ابألطبـاء أو فريـق العمـل الطـيب الـذي سـيقوم  .ب

مبعــاجلتهم وإجــراء العمليــة اجلراحيــة وهتيئــتهم قبــل الــدخول إىل صــالة العمليــات أو إىل األجهــزة احلديثــة  
وفري الراحــــة كجهــــاز الــــرنني املغناطيســــي ملنــــع حــــدوث حــــاالت الرعــــب واخلــــوف وتقليلهــــا لــــديهم وتــــ 

الطبية وستصل إىل نتائج غـري  ةمل حيصل ستنحرف نتيجة اجلود إنواالستعداد النفسي املطلوب الذي 
 مرغوبة.

العمل مبفهوم (املرضى املطلعون) أي توعية كل مريض بضرورة أن يوثق أدويته اليت تعاطاها خالل مدة  .ج
ا إىل األطبـاء املختلفـني ليعرفـوا اجلرعـات مرضه بقائمة يطلعهـا علـى األطبـاء عنـد الـز�رات الـيت يقـوم هبـ 

 
،  أتثري أمنوذج إدارة العالقة مع الزبون يف حتسني جودة األداء الصحي (دراسة استطالعية يف مستشفيات البصرة)هاين فاضل الشاوي،   1

 .97-93 ص ص،  2010 كانون األول، 6 العدد، 3 دراسات ادارية، اجمللد
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واملضادات والتناقضات يف الوظائف الدوائية لتحاشي األخطاء الطبية، ألن املريض احملـاط ابملعلومـات 
 يعد مصدرا مثينا للمعلومات.

يطلق عليه نظـام  ؤسسة االستشفائيةية يف أثناء دخول املريض للماستخدام نظام صرف الكرتوين لألدو  .د
األدويـــة الطبيـــة اإللكـــرتوين، مـــن وضـــع الوصـــفة الطبيـــة الـــيت يكتبهـــا الطبيـــب للمـــريض ابحلاســـوب تتبـــع 

ليقــوم بتحديــد التحــذيرات الطبيــة كافــة مــن اســتعمال الــدواء ومضــاعفاته وتفاعالتــه الكيميائيــة الضــارة 
 مع بعض األدوية املعطاة للمريض وتقييم الوصف الطيب العام لألطباء.

الكرتوين يف معصـمه يبـني أوقـات وجرعـات الـدواء ويبعـث نـداء إلسـتدعاء األطبـاء تزويد املريض بطوق  .ه
 يف حالة عدم قدرة املريض على الكالم أو احلركة.

ؤسســة ريض يف أثنــاء مــدة رقــوده ابملتعيــني مرافــق اجتمــاعي مــن العائلــة أو األصــدقاء ملســاندة وأتييــد املــ  .و
 رضية.ليحل حمله ابلتكلم عن تطور حالته امل االستشفائية

كافـــة تكـــرار التعليمـــات   ؤسســـة االستشـــفائيةفريـــق العنايـــة الطبيـــة ابملعلــى األطبـــاء واملمرضـــات وأعضـــاء  .ز
اخلاصــة ابلــدواء والعــالج علــى أمســاع املــريض أكثــر مــن مــرة واســتيعاب حالــة املــريض املتــوترة ومشــاكل 

ه ولــيس مبتطلبــات القلــق وعــدم صــفاء وســالمة الــذهن يف احلــاالت املرضــية والتعامــل بعطــف كبــري معــ 
 الواجب الوظيفي فقط.
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 :ولالفصل األ صةخال
ــن القــــــول أبن ا ــبق ميكــــ ــا ســــ ــة ملــــ ــو خالصــــ ــه حنــــ ــو توجــــ ــفائية هــــ ــة االستشــــ ــه ابلســــــوق يف املؤسســــ لتوجــــ

ثقافــــــة األكثــــــر فعاليــــــة الــــــيت تولــــــد ال زابئنهــــــا (املرضــــــى) ومنافســــــيها، والتنســــــيق الــــــداخلي بــــــني إداراهتــــــا، وميثــــــل
، وابلتــــــايل حتقيــــــق مســــــتو�ت عاليــــــة لــــــألداء، ويتضــــــمن  مرضــــــىضــــــرورية إلجيــــــاد قيمــــــة أعلــــــى للالســــــلوكيات ال

بــــــني خمتلــــــف أقســــــام املؤسســــــة  ، التوجــــــه ابملنافســــــني والتنســــــيق الــــــداخلي(املرضــــــى) كــــــل مــــــن التوجــــــه ابلزابئن
 .االستشفائية

 إشـــــــباعالزبـــــــون عبـــــــارة عـــــــن ثقافـــــــة تنظيميـــــــة، يعمـــــــل عـــــــل -وعليـــــــه فـــــــان أســـــــلوب التوجـــــــه ابملـــــــريض
ــة  ــرها بـــــــني كافـــــ ــريض ونشـــــ ــول املـــــ ــة حـــــ ــات مكثفـــــ ــد معلومـــــ ــالل توليـــــ ــن خـــــ ــى مـــــ ــات املرضـــــ ــات ورغبـــــ احتياجـــــ
األقســـــــام التنظيميـــــــة للمؤسســـــــة االستشـــــــفائية، واالســـــــتجابة هلـــــــذه املعلومـــــــات مـــــــن خـــــــالل تقـــــــدمي خـــــــدمات 

  .الزبون-صحية ذات قيمة عالية للمريض
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 : متهيد
لتعزيز الصحة والوقاية من األمراض واإلصاابت وجماهبة أخطارها، يقوم كل جمتمع إبنشـاء نظـام صـحي 

وخيتلــف هــذا النظــام مــن جمتمــع إىل  لتقــدمي اخلــدمات الصــحية الوقائيــة، العالجيــة والتاهيليــة، لكــل أفــراد اجملتمــع،
 آخر ومن بلد آلخر حسب البيئة احمليطة به.

 تقـدمها الـيت يف اخلـدمات الصـحية توافرهـا جيـب  الـيت احلديثـة األساسـية املتطّلبـات مـن اجلـودة وتعـدّ 
األنظمــــة الصــــحية، مــــن خــــالل مؤسســــاهتا االستشــــفائية مــــن أجــــل تلبيــــة احتياجــــات ورغبــــات املســــتفيدين مــــن 

 اجلـودة معـىن وفهـم اسـتيعاب مـن خـالل وذلـك املفهـوم هلـذا الالزمـة األمهيـة مـنح عليهـا يفـرض ممـا ا،خـدماهت
 .حتقيقه حماولة مع االستشفائية املؤسسة أفراد مجيع على وتعميمه

ــوم يف ــذا املفهـ ــوافر هـ ــدى تـ ــة مـ ــدفعنا إىل معرفـ ــا يـ ــذا مـ ــات  وهـ ــدمها املؤسسـ ــيت تقـ ــحية الـ ــدمات الصـ اخلـ
   ية؟االستشفائية اجلزائر 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 الفصل الثاين جودة اخلدمات الصحية يف املؤسسات االستشفائية اجلزائرية
 

 
42 

 ماهية املؤسسات االستشفائية املبحث األول: 
 

ــا  ــة جنبـــ ــا املتقدمـــ ــيم علـــــى جانـــــب كبـــــري مـــــن التعقيـــــد، فالتكنولوجيـــ ــفائية تنظـــ ــة االستشـــ تعتـــــرب املؤسســـ
ــة لـــــــــك فـــــــــإن الرتكيبـــــــــة البشـــــــــرية للإىل جنـــــــــب مـــــــــع املمارســـــــــات الطبيـــــــــة املختلفـــــــــة، وابملـــــــــوازة مـــــــــع ذ مؤسســـــــ

خمتلفـــــة، حبيـــــث جنـــــد أعـــــداد كبـــــرية مـــــن املهنيـــــني ممثلـــــني يف األســـــالك الطبيـــــة وشـــــبه  بشـــــكل عـــــام االستشـــــفائية
ــة واملهنـيـــــــ  ــة واإلداريــــــ ــبحت املالطبيــــــ ــذلك أصــــــ ــة لــــــ ــفائيةة، وكنتيجــــــ ــات االستشــــــ ــة  ؤسســــــ ــل إداريــــــ ــة هياكــــــ مبثابــــــ

 فريدة من نوعها من جهة أخرى. -إجتماعية–وتنظيمية متميزة من جهة، وأنظمة نفسية 
 
 

 النظم الصحية  املطلب األول: ماهية
مــن أجــل حتســني مســتوى صــحة أفــراد اجملتمــع واالســتجابة لتوقعــاهتم، وضــمان احلمايــة املاليــة هلــم مــن  

التكاليف املرتتبة على األمراض، كان ال بد من توفر نظام صحي. ولكن قبل التطرق إىل ماهية الـنظم الصـحية، 
 نتعرف أوال على مفهوم الصحة:

 

 Alfredالقتصــاديون األوائــل ابقتصــاد�ت الصــحة، فقــد عــرف "ألفــرد مارشــال : اهــتم اأوال: مفهــوم الصــحة

Marshal " يف كتابــه "مبــادئ االقتصــاد" الصــحة أب�ــا: "القــوة اجلســدية  1977ســنة)Physical(  والقــوة العقليــة
)Mental(  والقــوة املعنويــة أو النفســية)Moral( "هــي: ، وحســب منظمــة الصــحة العامليــة الصــحة اجليــدة 1للفــرد

 .2"حالة السالمة البدنية والعقلية الكاملة وليس جمرد غياب املرض أو عدم االتزان"
ــوية   ــوازن أو السـ ــن التـ ــبية مـ ــة نسـ ــاب املـــرض، بـــل هـــي حالـ ــرد غيـ ــع مـــن جمـ ــوم الصـــحة أوسـ ــه فمفهـ وعليـ

 3اجلسمانية والنفسية واالجتماعية واملقدرة على العمل، وهذا ما يقود� إىل استنتاج ما يلي:
ة ثالثة أبعاد مرتابطة مع بعضـها الـبعض، وهـي اجلانـب البـدين، النفسـي واالجتمـاعي، حيـث أن للصح -

 انتقاص أي عنصر من هذه العناصر ينتج عنه عدم اكتمال الصحة؛
نسبية الصحة، فال ميكن حتديدها حتديدا مطلقا، حيث للصحة عدة مستو�ت تقسم ابلنسبية املطلقة  -

 قياسا دقيقا وحمددا، وتتمثل هذه املستو�ت يف األيت:ومن مث يصعب حتديدها وقياسها 
o  الصـــــحة املثاليـــــة: هـــــي حالـــــة التكامـــــل املثـــــايل جلميـــــع اجلوانـــــب اجلســـــمية والنفســـــية والعقليـــــة

ظاهرية أو ابطنيـة ومتمتعـا  واالجتماعية، أي احلالة اليت يكون فيها الفرد خاليا من أي أمراض
ــد لــــرب  ــة اجلوانــــب الصــــحية، وهــــو هــــدف بعيــ ــة تســــعى بكافــ ــة الصــــحية واالجتماعيــ امج الرعايــ

 لتحقيقه، وان كان صعب املنال؛
 

أطروحة دكتوراه غري منشورة، كلية العلوم ، 2010االقتصادية يف اجلزائر آفاق  اإلصالحاتتسيري اخلدمات الصحية يف ظل علي سنوسي،   1
 . 46  ص، 2009/2010  اجلزائر، ، 3 االقتصادية وعلوم التسيري، جامعة اجلزائر

 . 59 ص، 2008 ، دار كتامة للنشر، اجلزائر،ارة املستشفيات العمومية اجلزائريةإدنور الدين حاروش،  2
 . 30 ص، 2004 ، دار حامد للنشر والتوزيع، عمان،إدارة اخلدمات واملؤسسات الصحيةعبد املهدي بواعنة،  3
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o  ــؤثرات ــاكل واملـــ ــة املشـــ ــع مواجهـــ ــا واجملتمـــ ــرد فيهـــ ــتطيع الفـــ ــة يســـ ــي حالـــ ــة: هـــ ــحة االجيابيـــ الصـــ
 االجتماعية والنفسية واجلسمية بكفاءة عالية إىل حد كبري دون ظهور أي أعراض مرضية؛

o بصورة مباشرة من مرض معني ولكن بصفة عامة ال  الصحة املتوسطة: أي أن الفرد ال يشكو
 تظهر عليه الطاقة االجيابية؛

o  ــدور أو ــى أداء الـ ــدرة علـ ــل قـ ــه كـ ــان معـ ــد اإلنسـ ــتوى الـــذي يفقـ ــو املسـ ــار: هـ ــتوى االحتضـ مسـ
الوظـــائف احليويـــة، وتســـوء احلالـــة مـــن وقـــت آلخـــر ومعـــه يصـــعب علـــى الفـــرد اســـتعادة حالتـــه 

 الصحية.
 رض فقط.الصحة ال تعين اخللو من امل -

 

 لتحقيـق واهلادفـة املرتابطـة األجـزاء مـن جمموعـة تعـين نظـام كلمـة إناثنيـا: مفهـوم الـنظم الصـحية ومكو�هتـا: 
 اجملتمـع. والنظـام صـحة حتسـني إىل هتـدف النظام هذا فإن أجزاء نظاما، ابعتبارها العامة والصحة معني. غرض

 يعتـربون الـذين( املرضـى إىل والفعاليـات، فباإلضـافةاألجـزاء  مـن العديـد الحتوائـه معقـد جـد نظـام هـو الصـحي
 ،ؤسسـات االستشـفائيةامل ومؤسسـات التكـوين، املـدارس اجملتمعـات، األسـر، ، جنـد)الصـحي النظـام هـدف

 هيئات مؤسسات اقتصادية، التمويل، هيئات األدوية، إنتاج شركات العمومية، السلطات الصحية، القطاعات
 .حتسني الصحة يف وحمور� مهما دورا تلعب  اليت األخرى املنظمات من اوغريه مدنية مجعيات سياسية،

 املـوارد، مـن توليفـة" أبنـه الصـحي النظـام )Milton Irwin Roemer(يعـرف تعريـف النظـام الصـحي:  .1
 حةصـ ال منظمـة وتعـرف، 1للسـكان" الصـحية اخلـدمات تقـدمي يف واإلدارة والـيت تسـاهم التمويـل التنظـيم،
 واملراكز الصحية واملعاهد واملنظمات املؤسسات كل من يتكون أبنه: "النظام الذي الصحي النظام العاملية

 حة اإلنسـان،صـ علـى  احلفـاظ درجـات ىصـ أق إىل املقـام األول يف هتـدف الـيت ريةشـ والب املاديـة ادرصـ وامل
 ووسـائل ،الكـايف املـادي والـدعم ريةشـ ر البصالعنا توفر يتطلب  ودشاملن اهلدف هذا إىل ولصالو  ك أنشوال
 مـع تتناسـب  ماديـة املناسـب وبتكلفـة ابلوقـت  للجميـع حيةصـ ال اخلـدمات تقـدمي إىل حديثـة هتـدف الصـ ات

 3كالتايل: حيصال للنظام الستة األركان املنظمة . ولقد حددت2ي"شاملعي ومستواهم األفراد دخل
 ماديـة بتكلفـة حيتاجهـا ملـن أكفـاء طريق عن الفعالة واآلمنة الصحية اخلدمة يوفر اجليد الصحي النظام -

 .الصحية املخاطر من واجملتمعات األفراد حلماية قليلة وذلك

 
امللتقى الدويل اخلامس حول "التنمية ، "2010 إىل  2000 حمددات الصحة يف اجلزائر للفرتة املمتدة من إلياس بومعراف وحسني بورغدة، " 1

 .مرجع سابق املستدامة: الصحة، التضامن، األقاليم"،  
"، اجمللة العلمية السعودية جلودة األداء وإدارة املخاطر يف املنشآت النظـــــــــام الصحي حسب معايري منظمـــــــة الصحة العامليةحممد الغبني، " 2

 .  35  ص، 2011، األوىل، اجلمعية العلمية السعودية جلودة األداء وإدارة املخاطر يف املنشآت الصحية،  الر�ضالصحية، العدد الرابع، السنة 
 . 35 ، صنفس املرجع 3
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النتـائج  أفضـل إىل للوصـول العاليـة واملهنيـة وروح املبـادرة ابإلنتاجيـة الصـحي ابلقطاع العاملون يتميز أن -
 العالجية.

 ابستخدام الصحية السياسات ووضع النتائج يتضمن حتليل ومتطور فّعال معلومات صحي نظام توفر  -
 الصـحية التحـد�ت مـع املعلومـات الصـحي نظـام يتوافـق أن وجيـب  والصـحيحة، املعلومـات الدقيقـة

 والصحية. االجتماعية األولو�ت على مواجهه قادرًا ويكون الكبرية
 اجلـودة مـن األدىن احلـد تضـمن الـيت الصـحية األساسـية اخلـدمات إىل الوصـول يف واملسـاواة العـدل -

 . والنوعية
 علـى القـدرة لـه يكـون وأن حكـومي، حكـومي وغـري دعـم ومصـادر ماليـة مـداخل إجيـاد علـى القـدرة -

 أزمات أي من على احلماية القدرة له تكون اأن وجيب  املالية، احتياجاته من احلد األدىن على احملافظة
 .مالية كوارث أو

 علـى والقـدرة العميـق، اتيجياالسـرت  والتفكـري ابلشخصـية القياديـة الصـحي النظـام مسـؤولو يتميـز أن -
 .للمستقبل اثقبة وبرؤية �جحة وسياسات صحية وضع خطط

انطالقــا مــن التعريــف الســابق للــنظم الصــحية، يتكــون النظــام الصــحي مــن ثالثــة  مكــو�ت الــنظم الصــحية: .2
 1مكو�ت أساسية هي:

لعنصر الشخصي؛ ، وهو ما يرمز إليه اباألفراد واجلماعات اليت حتتاج اخلدمات الصحية الشخصية .أ
هـــــذا املكـــــون أو العنصـــــر ميثـــــل األشـــــخاص والعـــــائالت الـــــذين يومـــــا مـــــا يف حيـــــاهتم ســـــيحتاجون 

 للخدمات الصحية اليت تتوافر هلم يف املؤسسات واملنشآت الصحية؛
، وهـذا يتضـمن األشـخاص الـذين يقـدمون اخلـدمات الصـحية حملتاجيهـا، ومـن املكون املهين والفـين .ب

 لبشري، طبيب األسنان، املمرضات والصيادلة....اخل؛أمثلة هؤالء: الطبيب ا
، وهــــذا يتضــــمن املؤسســــات العامــــة واخلاصــــة يف اجملتمــــع، والدولــــة والشــــعب، املكــــون االجتمــــاعي .ج

متـــوفرة  ةوالـــذين كـــل مـــنهم يقـــوم بـــدوره أو بعمـــل أو أعمـــال معينـــة، حـــىت جيعلـــوا اخلـــدمات الصـــحي
ل اليت يتحملو�ا تشمل: تنظيم أسلوب تقـدمي وميسورة وموجودة يف خدمة اجلمهور، وهذه األعما

اخلــدمات الصــحية، متويــل شــراء اخلــدمات، تشــريع وحتســني مســتوى الرعايــة الصــحية، اســتقطاب 
 وحشد ومجع التمويل الالزم وتوزيعه أو ختصيصه، وكذلك ختطيط وتنسيق العالقات والفعاليات.

 

 
 . 41، ص مرجع سابق عبد املهدي بواعنة،  1
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 املطلب الثاين: املؤسسات االستشفائية 
االستشــفائية مــن بــني أحــد أهــم مكــو�ت الــنظم الصــحية، مــن حيــث تقــدمي خــدمات تعتــرب املؤسســات 

 صحية متنوعة؛ طبية، جراحية ووقائية، فضال على أ�ا أصبحت تشكل اليوم منظمات أعمال كبرية. 
 

 أوال: مفهوم وطبيعة املؤسسة االستشفائية
"جـــــزء أساســـــي مـــــن تنظـــــيم : تعـــــرف املؤسســـــة االستشـــــفائية علـــــى أ�ـــــا: مفهـــــوم املؤسســـــة االستشـــــفائية .1

اجتمـــــاعي وطـــــيب تـــــتلخص وظيفتـــــه يف تقـــــدمي رعايـــــة صـــــحية كاملـــــة للســـــكان، عالجيـــــة كانـــــت أو وقائيـــــة 
، وذلــــــــك مــــــــن خــــــــالل: 1وكــــــــذلك تــــــــدريب العــــــــاملني الصــــــــحيني والقيــــــــام ببحــــــــوث اجتماعيــــــــة حيويــــــــة"

ــنظم يف ـمنــــ  ــيت تـــ ــة الـــ ــة واملـــــدخالت املاديـــ ــري الطبيـــ ــة وغـــ ــن الطبيـــ ــن املتخصصـــــني واملهـــ ــة مـــ ط معـــــني "جمموعـــ
. وعليــــــه فاملؤسســـــة االستشــــــفائية هــــــي: 2هبـــــدف خدمــــــة املرضـــــى احلــــــاليني واملـــــرتقبني وإشــــــباع حاجـــــاهتم"

"بنــــاء تنظيمــــي خــــاص حيتــــوي علــــى جمموعــــة كبــــرية مــــن الكــــوادر البشــــرية مبختلــــف التخصصــــات الطبيــــة 
ــة ــتو�ت األوليــــــ ــة مبختلــــــــف املســــــ ــدمات طبيــــــ ــدمي خــــــ ــة هبــــــــدف تقــــــ ــا املختلفــــــ ــة والتكنولوجيــــــ ــري الطبيــــــ  وغــــــ
ــة والتخصصـــــــية والتأهيليـــــــة للمرضـــــــى علـــــــى أســـــــرة الشـــــــفاء وكـــــــذلك متابعـــــــة املرضـــــــى اخلـــــــارجني  والثانويـــــ

 .3للوصول معهم اىل أفضل مستوى من الصحة"
ــفائية .2 ــة االستشـــــــــــ ــة املؤسســـــــــــ : تعتـــــــــــــرب املؤسســـــــــــــة االستشـــــــــــــفائية كتنظـــــــــــــيم أو بنـــــــــــــاء مركـــــــــــــب طبيعـــــــــــ

"Structure complexe":4، وذلك راجع لألسباب التالية 
": وهــذا مــا ميكــن مالحظتــه مــن métiers-activités et Multi-Multiطة واملهــن " تعــدد األنشــ  .أ

خـــــالل الوحـــــدات واألنشـــــطة املختلفـــــة املوجـــــودة ابملؤسســـــة االستشـــــفائية (االستشـــــارات الطبيـــــة، 
 االيواء، النقل...اخل)، حيث منيز بني مخس وحدات أو قطاعات خمتلفة: -الفندقة
ــة - ــان : تكـــون يف املكاالستشـــارات الطبيـ ــة االستشـــفائية، ومتثـــل مكـ تـــب األمـــامي للمؤسسـ

التقاء وتفاعل بني املستفيدين (الطالبني لالستشارة) واملؤسسـة االستشـفائية ابإلضـافة إىل 
أ�ا مكان للخدمات اإلستعجالية، تتميز بقلة تركيزها على التكنولوجيـا، وصـعوبة فصـلها 

 عن اخلدمات السريرية؛
اء املرضـــى، وتكـــون يف نفـــس الوقـــت مكـــان لعمـــل األعـــوان : تـــؤمَّن إيـــو اخلـــدمات الســـريرية -

الصـــــحيني (التشخيصـــــات الطبيـــــة، الرعايـــــة الصـــــحية التمريضـــــية...اخل) وغـــــري الصـــــحيني 

 
 .6 ، ص1980،  جنيف )،395 ادارة املستشفيات (سلسلة التقارير الطبية رقم منظمة الصحة العاملية،  1
 .205 ص، 2007، ، الدار اجلامعية، االسكندريةإدارة املستشفيات وشركات األدويةد النجار، فري 2
 . 8،9 ص ص، 1995، ، مطابع الدستور التجارية، عمانادارة اخلدمات الصحيةصالح ذ�ب،  3
العلوم االقتصادية، كلية العلوم ، مذكرة ماجستري غري منشورة يف آليات تطبيق السياسات التسويقية يف املؤسسات الصحيةحبيبة قشي،  4

 . 20، 19 ص ص، 2008،  االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري، جامعة بسكرة، اجلزائر
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ــتخدام  ــاض اسـ ــز ابخنفـ ــائالت، تتميـ ــع العـ ــل مـ ــان للتفاعـ ــام،...اخل) ومكـ ــيانة، اإلطعـ (الصـ
 ركزة؛ التجهيزات التقنية ابستثناء ما يتعلق بوحدات الرعاية الصحية امل

: وهي عبارة عن جتمع للوسـائل التكنولوجيـة الكبـرية املسـتخدمة جمموع التجهيزات التقنية -
يف التشــخيص والعــالج (قســم األشــعة، قســم البيولوجيــا، قســم اجلراحــة...)، والــيت تنجــز 

 نشاطها التقين على أساس اخلدمات السريرية واالستشارات الطبية؛
دمات الداعمـــة لنشـــاط املؤسســـة االستشـــفائية : يتكـــون مـــن كـــل اخلـــ القطـــاع اللوجيســـيت -

 خصوصا ما تعلق منها إبيواء املرضى، اإلطعام، النقل...اخل؛
: جيمع وحدات التوجيه، التنسـيق واملراقبـة وكـذلك وحـدات إدارة الوسـائل القطاع اإلداري -

 (اإلدارة العامة، اخلدمات املالية، إدارة األفراد، إدارة اخلدمات اإلعالمية....).  
هـــذا التعـــدد يف األنشـــطة ترتـــب عليـــه تعـــدد يف املهـــن، حيـــث جنـــد األفـــراد الطبيـــني وشـــبه الطبيـــني 
(األطباء، اجلراحني، القابالت، املخدرين واملمرضني...اخل)، واألفـراد غـري الطبيـني (التقنيـني، اإلداريـني، 

 املهندسني واحملاسبيني...اخل).
ــيم مــــع مركــــب ب .ب ــية، تفاعــــل املؤسســــة االستشــــفائية كتنظــ ــاد متباينــــة، اقتصــــادية، سياســ يئــــي ذو أبعــ

 اجتماعية، وثقافية، حيث يعترب هذا التفاعل ضروري الستمرار نشاطها. 
وبتفاعــــل خمتلــــف األنشــــطة واملهــــن داخــــل املؤسســــة االستشــــفائية يــــتم حتقيــــق جمموعــــة مــــن األهــــداف يف 

التخصصـات املختلفـة املوجـودة هبـا  مقدمتها تقدمي خدمة الرعايـة الصـحية للمرضـى، تعلـيم وتـدريب العـاملني يف
الكتســاب مهــارات جديــدة، إجــراء خمتلــف البحــوث الطبيــة (مثــل البحــوث اإلكلينيكيــة يف املخــابر)، والبحــوث 
اإلدارية (مثل البحوث املالية والبحوث اخلاصة ابلعاملني والبحوث السلوكية)، ابإلضافة إىل هـدف وقاية اجملتمع 

حبية الذي يعد اهلدف الثـاين للمؤسسـات االستشـفائية اخلاصـة بعـد هـدف تقـدمي من األمراض، وأخريا هدف الر 
 الرعاية الصحية.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

: حســب معيــار امللكيــة والتبعيــة اإلداريــة، ميكــن وإبجيــاز حتديــد أهــم أنــواع اثنيــا: أنــواع املؤسســات االستشــفائية
 1املؤسسات االستشفائية:

 
، القاهرة،  اإلدارية، املنظمة العربية للتنمية االجتاهات احلديثة يف إدارة املستشفيات (املفاهيم والتطبيقات)عبد العزيز خميمر وحممد الطعامنة،   1
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ملؤسســات الــيت متلكهــا وتــديرها األجهــزة احلكوميــة املختلفــة مــن : وهــي ااملؤسســات االستشــفائية العموميــة .1
وزارات وهيئات عامة وفق نظـم ولـوائح حكوميـة حتكـم سـري وإجـراءات العمـل هبـا، وأتخـذ هـذه املؤسسـات 

 عددا من األشكال أمهها:
زيـــة تقـــدم خـــدماهتا جلميـــع فئـــات املـــواطنني ابجملـــان أو مقابـــل رســـوم رم املؤسســـات االستشـــفائية العامـــة: -

حتددها اللوائح املنظمـة هلـا، حيـث يكـون اهلـدف مـن إنشـائها هـو تقـدمي خدمـة اجتماعيـة عامـة جلميـع 
أفــــراد اجملتمــــع، تضــــم بــــداخلها خمتلــــف التخصصــــات واألقســــام العالجيــــة الالزمــــة لتشــــخيص ومعاجلــــة 

 احلاالت املرضية املختلفة؛
دة أو هيئــة عامــة أو مصــلحة حكوميــة، : تتبــع وزارة حمــداملؤسســات االستشــفائية اخلاصــة بفئــات معينــة -

تقتصر يف تقدمي خدماهتا على العاملني يف هذه اجلهات وأسرهم، ومن أمثلتها املؤسسات االستشفائية 
 العسكرية؛

: تتميـــز بتشـــخيص ومعاجلـــة حـــاالت مرضـــية معينـــة، ومـــن أمثلتهـــا املؤسســـات االستشـــفائية التخصصـــية -
 السرطان، أمراض العيون...اخل؛ املؤسسات االستشفائية املتخصصة يف أمراض 

ــة - ــفائية اجلامعيـ ــع  :املؤسســـات االستشـ ــا إدار� فهـــي تتبـ ــة أمـ ــة مـــن حيـــث امللكيـ وهـــي مؤسســـات عموميـ
اجلامعات أو كليات الطب، وتقدم نفس خدمات املؤسسات االستشفائية العامة أو التخصصـية، كمـا 

ا ممارســة التــدريب العملــي لدارســي أ�ــا قــد حتتــوي علــى بعــض األقســام التعليميــة الــيت ميكــن مــن خالهلــ 
 العلوم الطبية.

: ختتلف عن املؤسسات االستشفائية العمومية يف أ�ا تكـون مملوكـة ألفـراد املؤسسات االستشفائية اخلاصة .2
أو هيئات أو مجعيـات دينيـة أو خرييـة أو شـركات خاصـة، تـتم إدارهتـا وفقـا لـنمط اإلدارة يف القطـاع اخلـاص 

ام املــنظم للقطــاع الصــحي يف الدولــة، وأتخــذ هــي األخــرى عــدد مــن األشــكال مــن ويف حــدود اإلطــار العــ 
 بينها:

: تــدار مــن قبــل األطبــاء املــالكني هلــا، وتقــدم خــدماهتا يف جمــال مؤسســات استشــفائية أبمســاء أصــحاهبا -
ــة  ــة املطلوبــ ــا حســــب اخلدمــ ــاق عليهــ ــتم حتديــــدها واالتفــ ــور يــ ــاب أو أجــ ــل أتعــ ختصــــص أصــــحاهبا مقابــ

 للمريض؛
: وهــي مؤسســات استشــفائية يــتم إنشــائها بواســطة مجعيــات غــري فيات اجلمعيــات غــري احلكوميــةمستشــ  -

حكومية مثل اجلمعيات الدينية واخلريية من خالل التربعات واهلبات واهلـدا�، وتقـدم خـدماهتا ملختلـف 



 الفصل الثاين جودة اخلدمات الصحية يف املؤسسات االستشفائية اجلزائرية
 

 
48 

هــذه  فئـات املــواطنني مقابـل رســوم حمـدودة نســبيا تسـتخدم يف تغطيــة النفقـات املتعلقــة بتطـوير خــدمات
 املؤسسات وتشغيلها.

: تقــــدم خــــدمات متخصصــــة يف جمــــاالت طبيــــة حمــــددة، وقــــد يتســــع مؤسســــات استشــــفائية اســــتثمارية -
نشــاطها ليشــمل خمتلــف اجملــاالت الطبيــة واحلــاالت املرضــية املتنوعــة طبقــا حلجمهــا ونوعيــة التجهيــزات 

مهة أو ذات مسـؤولية والتخصصات اليت حتتويها، وغالبا مـا أتخـذ هـذه املؤسسـات شـكل شـركات مسـا
حمــدودة، وقــد يشــارك فيهــا بعــض األطبــاء حبصــص أتسيســا جنبــا إىل جنــب مــع غــريهم مــن املســامهني 

 الذين ال صلة هلم مبهنة الطب كمستثمرين عاديني.
 

 املطلب الثالث: وظــــــــــــائف املؤسسات االستشفائية
يفة األوىل واألساسية للمؤسسة االستشفائية، ابلرغم من أن وظيفة رعاية املرضى ومصايب احلوادث هي الوظ

واليت ترتكز حوهلا كافة األنشطة واملهام اليت تقوم هبا املؤسسة االستشفائية ألداء هذه الوظيفة علـى أكمـل وجـه، 
إال أن هنــاك وظــائف أخــرى عديــدة وعلــى درجــة كبــرية مــن األمهيــة يفــرتض ابملؤسســة االستشــفائية القيــام هبــا، 

 وهي:
: يقصد ابلرعاية الطبيـة: "اخلـدمات التشخيصـية والعالجيـة، التأهيليـة، االجتماعيـة لطبية والصحيةالرعاية ا .1

والنفسية املتخصصة اليت تقدمها األقسام العالجية واألقسام الطبية املساندة، وما يرتبط هبـذه اخلـدمات مـن 
، 1نية والغذائيـــة"فحوصــات خمربيـــة، خـــدمات اإلســـعاف والطـــوارئ وخـــدمات التمـــريض واخلـــدمات الصـــيدال

حيــث تعتــرب الرعايــة الطبيــة والصــحية الوظيفــة الــيت حتظــى ابالهتمــام األكــرب يف مجيــع مؤسســات اخلــدمات 
 الصحية اخلاصة منها أو العامة.

" Charles Phelpsوتعتــرب اخلــدمات الصــحية كمــدخالت إلنتــاج الصــحة؛ فحســب تشــارلز فيليــب "

ؤسســات إنتاجيــة �جتهــا النهــائي "الصــحة" ابســتخدام عوامــل ، فــان املؤسســات االستشــفائية هــي م" 1995"
 2إنتاج هي "اخلدمات الصحية"، وهذا ما عرب عنه يف دالة إنتاج الصحة على الشكل التايل:

 
 
 

)t= g (m tS 
                                     حيث أن:

 
 . 8 ، صمرجع سابق عبد العزيز خميمر وحممد الطعامنة،  1

2 F. DJELLAL et autres, L’hopital innovateur (de l’innovation médicale à l’innovation de service), Masson 
éditeur, Paris, 2004, P 11. 
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S            " تج عملية اإلنتاج وهو الصحة�  :Santé ". 
M          " الرعاية الطبية  :Soins médicaux ." 

حيــــــــث انــــــــه كلمــــــــا زادت اخلــــــــدمات الصــــــــحية زادت الصــــــــحة لألفــــــــراد، فحســــــــبما هــــــــو موضــــــــح يف 
ــم  ــا زاد تقــــــدمي  )07(الشــــــكل رقــــ ــه كلمــــ ــة"، حبيــــــث أنــــ ــة الطبيــــ ــة بــــــني "الصــــــحة" و"الرعايــــ ــة طرديــــ ــاك عالقــــ هنــــ

 .لألفراداخلدمات الصحية زادت الصحة 
 

 تاج الصحة لثالثة أنواع من املرضن: دالة إ)07(الشكل رقم 

 
 F. DJELLAL et autres, L’hôpital innovateur (de l’innovation médicale à l’innovation de  املصدر:

service), Masson éditeur, Paris, 2004, P 12.                           

يتضـمن  )une activité homogène(ا عبـارة عـن نشـاط موحـد الرتكيـب توصـف اخلـدمات الطبيـة هنـا أب�ـ 
متغــريات عديــدة: رأس املــال (األســرّة، أجهــزة التشــخيص والعــالج، قاعــات العمليــات اجلراحيــة...)، التجهيــزات 
(أغطيـــة األســـرّة، األدويـــة، ...اخل)، خمتلـــف أنـــواع العمـــال (املمرضـــني، األطبـــاء، مســـاعدو األطبـــاء، اإلطــــارات 

إلداريــة...اخل)، ابإلضــافة إىل املرضــى ابعتبــارهم مســامهني يف النشــاط الصــحي مــن خــالل االشــرتاك يف اإلنتــاج ا
"Co-production" أما �تج عملية اإلنتاج "الصحة" فال ميكن اعتباره موحد الرتكيب أيـن تعتـرب املستشـفيات ،

ات املتنوعــة كــل واحــد منهــا ُخيصــص ملــريض والعيــادات الطبيــة كورشــات متعــددة املهــام تنــتج تشــكيلة مــن املنتجــ 
 1حمدد.

متثــل املؤسســات االستشــفائية مراكــز تــدريب عمليــة لألطبــاء وأجهــزة التمــريض والفنيــني  التعلــيم والتــدريب: .2
واألخصائيني، حيث تنمي معلوماهتم عـن األمـراض املختلفـة وطـرق عالجهـا واألدويـة املناسـبة هلـا، كمـا أ�ـا 

 
1 F. DJELLAL, OP. Cit, P 12. 

 )3المرض رقم(

 )2رقم( المرض
 

 )1المرض رقم(
 

 الصح�ة الخدمات  (مرض غیر معالج)

 الصحة
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هليئـات الطبيـة واهليئـات املسـاعدة ابملهـارات الالزمـة للتفاعـل النفسـي واالجتمـاعي تساهم يف تزويد أعضـاء ا
 1مع املرضى، من اجل تسهيل مهامهم يف تشخيص املشاكل الصحية الفردية وعالجها.

تســـاهم املؤسســـات االستشـــفائية مـــن خـــالل مـــا حتتويـــه مـــن خمـــابر وأجهـــزة  البحـــوث الطبيـــة واالجتماعيـــة: .3
مرضـــية متنوعـــة، وكـــوادر بشـــرية متخصصـــة مهنيـــا، يف تـــوفري بيئـــة مناســـبة إلجـــراء وســـجالت طبيـــة وحـــاالت 

البحــــوث والدراســــات الطبيــــة واالجتماعيــــة املتخصصــــة يف خمتلــــف جمــــاالت التشــــخيص والعــــالج وتطـــــوير 
 2مهارات األفراد وأساليب العمل.

سة هذه الوظيفة مـن خـالل : تنفرد املؤسسات االستشفائية العمومية مبمار توفري اخلدمات الصحية الوقائية .4
تقــدمي بعــض اخلــدمات الوقائيــة كحمــالت التطعــيم ضــد مــرض معــني، الوقايــة مــن األمــراض املعديــة، رعايــة 

 األمومة والطفولة.

ــزل .5 ــدة إىل املنـ ــدمات املمتـ ــة اخلـ ــزل وخاصـ ــدة إىل املنـ ــة املمتـ ــرامج الرعايـ ــيم بـ ــفى إدارة وتنظـ ــن للمستشـ : ميكـ
أمراض مزمنة تتطلب وقتا طويال من العـالج والـيت ال تتطلـب حضـور  للمرضى كبار السن الذين يعانون من

املـــــريض للمستشـــــفى، حيـــــث ميكـــــن رعايـــــة مثـــــل هـــــؤالء املرضـــــى واإلشـــــراف علـــــيهم مـــــن قبـــــل املمرضـــــات 
املتخصصـــات وخـــدمات الطبيـــب العـــام يف منـــازهلم. وهلـــذا النـــوع مـــن اخلـــدمات فوائـــد اقتصـــادية واجتماعيـــة 

تعترب ذات تكلفة أقل بكثري من تكلفـة الرعايـة يف املستشـفى، إضـافة إىل  للمستشفى واجملتمع ككل، حيث 
 3توفري أسرة املستشفى للحاالت املرضية اليت حتتاج للرعاية االستشفائية.

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 عرض لبعض مؤشرات العالج يف املنظومة الصحية اجلزائريةاملطلب الرابع: 

 
 . 10، 9 ص ، صجع سابق مر عبد العزيز خميمر وحممد الطعامنة،   1
 .10، ص نفس املرجع  2
 . 121  ص، 2008، دار املسرية للنشر والتوزيع، عمان، 2 ، طإدارة منظمات الرعاية الصحيةفريد توفيق نصريات،  3
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لعالج يف املنظومة الصحية اجلزائرية خالل مرحلة سيتم يف هذا املطلب عرض لبعض مؤشرات ا
 اإلصالحات، لتقييم مدى التوجه حنو رفع مستوى اخلدمات الصحية املقدمة. 

 

 الوضع يف التفاوت أوجه وإصالح الصحة تعزيز أجل منأوال:  تطور وحدات العالج القاعدية يف اجلزائر: 
 السنوات يف بلغت  أن إىل تطورات، عدة اجلزائرية صحيةال اهلياكل عرفت  املرضى، استيعاب قدرة ورفع  الصحي
 يف اجلدول التايل: توضيحها ميكن معتربة مستو�ت األخرية

 

 2016  – 2011 تطور نسب التغطية الصحية بوحدات العالج القاعدية يف اجلزائر خالل الفرتة: )01(  اجلدول رقم
 

  2011 2012  2013  2014  2015   2016 

 العدد 
عدد  

ألسرة ا
 التقنية

 العدد
عدد  

األسرة 
 التقنية

 العدد
عدد  

األسرة 
 التقنية

 العدد
عدد  

األسرة 
 التقنية

 العدد
عدد  

األسرة 
 التقنية

 العدد
عدد  

األسرة 
 التقنية

املؤسسات  
العمومية 

االستشفائية 
)EPH( 

192 37442 193 37545 194 37769 196 38015 200 38305 200 38407 

املؤسسات  
ة االستشفائي

)EH( 
04 709 05 849 05 876 05 926 09 960 09 1324 

املراكز  
االستشفائية 

اجلامعية 
)CHU ( 

14 12171 14 12312 14 12500 14 12862 15 13050 15 12910 

املؤسسة  
االستشفائية 

اجلامعية 
)EHU( 

01 710 01 759 01 764 01 806 01 810 01 818 

املؤسسات  
االستشفائية 
املتخصصة  

)EHS( 

63 10816 66 10863 68 11298 71 11499 75 11637 75 11725 

املصحات  
اخلاصة للطب  

 واجلراحة 
101  ...... 105  ...... 107  ...... 97  ...... 114  ...... 123  ...... 

 
ion, édit46 °, N2015-2013, résultats , l’Algérie en quelques chiffresOffice national des statistiques  : :المصدر

)2018(20/01/P 25, 26.  www.ons.dz, Alger, 2016 
 

، سـجلت 2016إىل غايـة  2011سـنوات، أي مـن سـنة  سـت يتضح من خـالل اجلـدول أنـه ويف ظـرف 
 واملصحات اخلاصة للطب واجلراحة. العمومية بكل أنواعهاز�دة يف عدد املؤسسات االستشفائية 

http://www.ons.dz/
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ســرير  37442انتقــل مــن  )EPH( حــظ أن عــدد األســرة يف املؤسســات العموميــة االستشــفائيةكمــا يال
، يف حني أن عدد األسرة يف املراكز واملؤسسات االستشـفائية اجلامعيـة 2016سرير سنة  38407إىل  2011سنة 
إىل  612ة، ســـرير يف املراكـــز االستشـــفائية اجلامعيـــ  13050إىل  12171مـــن  2015و 2011بـــني ســـنيت  رتفـــعقـــد ا
، بينمــا ارتفــع عــدد األســرة يف املؤسســات االستشــفائية 2016ســنة  ســرير يف املؤسســة االستشــفائية اجلامعيــة 818

، ويعــود االرتفــاع إىل ز�دة عــدد اهلياكــل املنجــزة، حيــث 2016ســنة  ســرير 11725إىل  10816املتخصصــة مــن 
 ئية متخصصة.استشفا ةمؤسس 11بـــخالل هذه املدة الزمنية تعزز القطاع 

 أما فيما خيص املؤسسات العمومية للصحة اجلوارية والعيادات الطبية اخلاصة، ميكن عرض اجلدول التايل:
 
 

 2016-2011: البنية األساسية للمنشآت القاعدية العمومية واخلاصة يف اجلزائر خالل الفرتة )02( اجلدول رقم 
 

 2011  2012  2013  2014  2015  2016  
القاعدية   املنشآت

 الصحية العمومية 
عدد   العدد

 األسرة
عدد   العدد

 األسرة
عدد   العدد

 األسرة
عدد   العدد

 األسرة
عدد   العدد

 األسرة
عدد   العدد

 األسرة
املؤسسات العمومية  
للصحة اجلوارية،  

 جتمع: 
271 - 271 - 271 - 271 - 271 - 273 - 

العيادات املتعددة   -
 4075 1684 3889 1659 3735 1637 3539 1615 3314 1601 3331 1551 اخلدمات 

 - 5875 - 5762 - 5726 - 5634 - 5545 - 5491 قاعات العالج  -
دور الوالدة   -

 3142 416 3175 415 3209 416 3167 412 2996 409 3099 437 العمومية 

املراكز الطبية  
 - 630 - 627 - 622 - 619 - 627 - 621 االجتماعية 

1005 - 9690 الصيدليات 
8 - 1043

8 - 1070
0 - 1086

15 - 1114
0 - 

1026 - 9962 - 9794 - 9520 - 9135 - 8760 منها اخلاصة 
0 - 

  2016  2015  2014  2013  2012  2011 املنشآت اخلاصة 
 - 9042 - 8352 - 7742 - 7226 - 6776 - 6457 عيادة طبيب خمتص 
 - 7298 - 6910 - 6654 - 6482 - 6335 - 6334 عيادة طبيب عام 

 - 6514 - 6144 - 5928 - 5587 - 5368 - 5249 عيادات طب األسنان 
 - 709 - 600 - 512 - 446 - 426 - 402 عيادة مجاعية 

édition46 °, N2015-2013, résultats , l’Algérie en quelques chiffresOffice national des statistiques ,  : :املصدر 
)2018(20/01/P 25, 26.  www.ons.dz, Alger, 2016 

 

نالحــظ مــن خـــالل اجلــدول أعــاله، إرتفـــاع يف عــدد العيـــادات املتعــددة اخلــدمات، حيـــث قــدرت ســـنة 
ــــ  2011 ــــ  1551بـــ ، وهــــذا 2016ســــرير يف ســــنة  4075عيــــادة مبعــــدل  1684ســــرير، لرتتفــــع اىل  3331عيــــادة بــــــ

صـحة اجلواريـة ضـمن إصـالحات وزارة الصـحة والسـكان وإصـالحات املستشـفيات.كما يدخل يف إطار تعزيز ال
 يتضح من اجلدول، أن اهلياكل الصحية اخلاصة إمجاال يف تزايد مستمرا.

 

http://www.ons.dz/
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ــــــشرية:  وذلــــــك مــــــن خــــــالل عــــــرض تطــــــور خمتلــــــف املمارســــــني الطبيــــــني والشــــــبه اثنيــــــا: تطــــــور املــــــوارد البــــــــــ
 طبيني:
ميكــــــن عــــــرض تطــــــور عــــــدد املمارســــــني الطبيــــــني حســــــب نــــــوع القطــــــاع  :تطــــــور املمارســــــني الطبيــــــني .1

 الصحي كاآليت:
 

 2016-2011: تطور عدد املمارسني حسب نوع القطاع الصحي يف اجلزائر خالل الفرتة )03(اجلدول رقم 
 

 السنــــــــة 
 اإلمجـــــــايل  الصيادلـــــــة  جـــــــــراحو األسنان  األطبــــــــــاء 

 خــــــاص  عـــــــام  خـــــاص  عـــــــــام  خــــــاص  عــــــــــام  خـــــــــــاص  ــــــــام عـــــــ

2011 45108 14510 6696 5396 824 8764 52628 28670 

2012 48212 15322 6981 5441 994 9177 56187 29940 

2013 50325 15911 7195 5587 1018 9520 58538 31018 

2014 52306 16770 7240 5928 1284 9794 60830 32492 

2015 54953 18478 7261 6384 1501 9974 63715 34836 

2016 55158 19779 7014 6733 1695 10193 63867 36705 

édition46 °, N2015-2013, résultats , l’Algérie en quelques chiffresOffice national des statistiques ,  : :املصدر 
)2018(20/01/P 25, 26.  www.ons.dzlger, , A2016 

 

يتجلـــى مـــن اجلـــدول أعـــاله أن عـــدد األطبـــاء العـــامون هـــم أكثـــر عـــدد يف القطـــاع العـــام عنـــه يف القطـــاع 
.  يف حـني جراحـو األسـنان، 2011اخلاص، حيـث يشـهد األطبـاء العـامون إرتفاعـا كبـريا وتـدرجييا بـدءا مـن سـنة 

 يتوزعون تقريبا ابلتساوي بني القطاع العام والقطاع اخلاص. أما الصيادلة اخلواص، فهم يشكلون أغلبية ساحقة.
نســــتطيع عــــرض تطــــور تشــــكيلة شــــبه الطبيــــني حســــب التأهيــــل  تطــــور املمارســـــني الشـــــبه الطبيـــــني: .2

 يف اجلدول التايل:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.ons.dz/
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 2016-2011للفرتة من  ة شبه الطبيني حسب التأهيل يف اجلزائر: تطور تشكيل)04(اجلدول رقم       
 

 اإلمجايل  مساعدين شبه الطبيني  مؤهلني حاصلني على شهادة دولة  السنوات 

2011 73083 19845 15950 108878 
2012 77688 19897 20005 117590 
2013 83503 15917 23924 123344 
2014 88478 8275 25050 121803 
2015 90939 6698 25821 123458 
2016 87575 4070 35720 127365 

 

édition46 °, N2015-2013, résultats , l’Algérie en quelques chiffresOffice national des statistiques ,  : :املصدر 
)2018(20/01/P 25, 26.  www.ons.dz, Alger, 2016 

 

مــن ل اجلــدول أعــاله أن هنــاك ارتفــاع مســتمر يف صــنف احلاصــلني علــى شــهادة دولــة يتضــح مــن خــال
ــنة  73083حيـــث ارتفـــع  مـــن ، 2015إىل  2011 ــنة  90939إىل  2011سـ يف  87575ليـــنخفض إىل ،  2015سـ
. بينمـا سـجل 2016إىل سـنة  2011سـنة يف عـدد املـؤهلني مـن تـدرجيي  يف حـني يالحـظ إخنفـاض، 2016سـنة 

 جدا للمساعدين شبه الطبيني. وهذا نتيجة تدعيم التكوين شبه الطيب.ارتفاع كبري 
 59773حـوايل  2015إىل  2006حيث قّدر عدد املتخرجني من مدارس التكوين شبه الطيب للفرتة مـن 

 1ممرض. 30643خترج حوايل  2020إىل  2015ممرض، ويتوقع للفرتة 
عــدد الســكان يف اجلزائــر خــالل  إىلني نســبة ويوضــح اجلــدول اآليت التغطيــة الصــحية للممارســني الطبيــ 

 :2016 إىل 2011الفرتة من 
 

 2016-2011للفرتة من  : نسب املمارسني إىل عدد السكان يف اجلزائر)05(اجلدول رقم 
 

  2011 2012 2013 2014 2015 2016 
ــــــــــــــــدد الســــــــــــــــكان  عــ

 لكــــــــــــــــــل:  
 545 544 566 578 590 616 طــــــــــــــــــــــــــبيب 1

 2971 2929 2970 2996 3018 3036 جراح أسنان  1 

 3435 3483 3531 3634 3686 3829 صيدلــــــــــــــــــــــــــــي 1 

 466 439 442 459 483 502 مهندس دولة 1 

 10033 5966 4727 2406 1884 1850 ممرض مؤهل 1 

 1143 1548 1561 1601 1874 2302 مساعد شبه طيب  1 
 

édition46 °, N2015-2013, résultats , l’Algérie en quelques chiffresOffice national des statistiques ,  : :المصدر
)2018(20/01/P 25, 26.  www.ons.dz, Alger, 2016 

 
 

ــة للـــز�دة امل ــاء نالحـــظ مـــن خـــالل  معطيـــات اجلـــدول أعـــاله، أنـــه ونتيجـ ــاء وأطبـ ــتمرة يف عـــدد األطبـ سـ
مـــا  2011األســـنان والصـــيادلة، زادت نســـبة تغطيـــة األطبـــاء والصـــيادلة للســـكان، حيـــث بلـــغ عـــدد األطبـــاء ســـنة 

 
1 Ministère de la sante, de la population et de la reforme hospitalière, les réformes en santé : évolution et 
perspectives, Alger, Décembre 2015, P 45. ( www.sante.gov.dz) (25/06/2016) 

http://www.ons.dz/
http://www.ons.dz/
http://www.sante.gov.dz/
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، أمـا جلراحـي األسـنان 2016فـرد سـنة  545فرد بـدال مـن  616طبيب مبعدل طبيب واحد لكل   59618يعادل 
فـرد سـنة  3036بدال من طبيـب واحـد لكـل  2016د سنة فر  2971فقد بلغت التغطية مبعدل طبيب واحد لكل 

2011. 
ــتمر يف عـــددهم  ــة لالرتفـــاع املسـ ــة، فنتيجـ ــبة للممرضـــني احلاصـــلني علـــى شـــهادة مهنـــدس دولـ ــا ابلنسـ أمـ

فــرد ســنة  502فــرد بــدال مــن  466ممــرض، مبعــدل ممــرض واحــد لكــل  87575مــا يعــادل   2016والــذي بلــغ ســنة 
بـدال  2016فرد سنة  10033د بلغت التغطية مبعدل ممرض مؤهل واحد لكل مرضني املؤهلني فقم، أما لل2011

 ، وهذا نتيجة لالخنفاض الكبري يف عدد املمرضني املؤهلني. 2011فرد سنة  1850من ممرض مؤهل واحد لكل 
علـى  والقضاء املتنقلة األمراض يف حمسوس تراجع إىل الصحية اهلياكل من الكم هبذا القطاع تعزيز أدى

بنسـبة  أخـص بوجـه واألطفـال احلوامـل األمهـات ولـدى عامـة بصـفة الوفيـات اخنفـاض وكـذا �ائيـا، ابعضـه
 سنو�.5%

 

 املبحث الثاين: مفهوم اخلدمات الصحية 
 

ــاج اخلـــــدمات       ــام إلنتـــ ــة األخـــــرى، علـــــى نظـــ ــفائية مثـــــل بقيـــــة املؤسســـــات اخلدميـــ ــة االستشـــ حتتـــــوي املؤسســـ
تتفاعــــل فيــــه جمموعــــة مــــن األطــــراف الفاعلــــة ، "Système de servuction"الصــــحية، أو مــــا يطلــــق عليــــه 

ـــريض ــــ ـــدليل (Le Client) مـــــــن أجـــــــل تقـــــــدمي خـــــــدمات صـــــــحية ابجلـــــــودة املطلوبـــــــة، تتمثـــــــل يف: املــــ ــــ ، الــــــ
ـــادي ، اخلدمـــة (Le personnel en contact ) ، أعـــوان االتصـــال Support physique) (Le  املـــــــــ
وابقــــي  (Le Système d'organisation interne) التنظــــيم الــــداخلي، نظــــام (Le service) الصــــحية

 املرضى يف املؤسسة االستشفائية.
 

 

 املطلب األول: تعريف اخلدمة وخصائصها
تقدم املؤسسة االستشفائية تشكيلة متنوعة من اخلدمات، فباإلضافة إىل اخلـدمات الصـحية فهـي تقـدم 

لــذلك كــان البــد هنــا أن نســتعرض مفهــوم اخلدمــة وأهــم اخلصــائص  اخلــدمات اإلداريــة، الفندقيــة، التغذيــة،...،
 املميزة هلا.

ـــة هتـــدف أساســـا إىل إشـــباع حاجـــات أوال: تعريـــف اخلدمـــة : تعـــرف اخلدمـــة علـــى أ�ـــا: "منتجـــات غـــري ملموـس
ـــات  ــونورغـب ـــة" الزبـ ــه املنفـع ـــق لـ ــرتونج "1وحتـق ــوتلر وآرمسـ ــن كـ ــل مـ ــه كـ ــا ذهـــب إليـ ــذا مـ  KOTLER et، وهـ

ARMSTRONG " ــدمها ــتطيع أن يقـ ــة يسـ ــة غـــري ملموسـ ــا: "نشـــاط أو منفعـ ــة علـــى اعتبارهـ ــا للخدمـ يف تعريفهمـ

 
 . 39 ، ص 2003 ، دار املناهج للنشر والتوزيع، األردن،تسويق اخلدمات وتطبيقاتهزكي خليل املساعد،   1
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الـذي تقـدم إليـه ليسـتخدمها يف إشـباع حاجـة غـري مشـبعة)،  الزبـونطرف (وهو منتجهـا) إىل طـرف آخـر (وهـو 
 .1"الزبوندون أن يرتتب على ذلك نقل للملكية من املنتج إىل 

ــريفني ترك ــذين التعــ ــى هــ ــظ علــ ــا يالحــ ــية مــ ــا اخلاصــ ــة ابعتبارهــ ــية للخدمــ ــية الالملموســ ــى خاصــ ــا علــ يزمهــ
 األساسية اليت متيز اخلدمة عن املنتج املادي.

" أضاف أن اخلدمة هـي: "نشـاط أو سلسـلة األنشـطة ذات الطبيعـة GRONROOSغري أن جرونروز "
ملسـتعملة أو ال للمـوارد أو غري امللموسة، واليت تنجز عادة ابلتفاعل بني الزبون وعـون االتصـال املقـدم للخدمـة وا

 .2الدعم املادي و/أو األساليب اليت تقدم كحلول ملشاكل الزبون"
وعليه فاخلدمة هي نشاط غري ملمـوس هدفـه حتقيـق منفعـة للمسـتفيد، مـن خـالل تفاعـل ثالثـة عناصـر 

 Le personnel("املسـتفيد مـن اخلدمـة واملشـارك يف إنتاجهـا"، عـون االتصـال  )Le client(أساسية هي الزبون 

en contact ( مقــدم اخلدمــة"، والــدعم املــادي")Le support physique(  كافــة االســتثمارات املوجــودة أو"
 املعنية ابخلدمة واملستخدمة يف تقدميها".

 

: نســتعرض هنــا أبــرز اخلصــائص الــيت تتميــز هبــا اخلــدمات، وذلــك انطالقــا مــن املفــاهيم اثنيــا: خصــائص اخلدمــة
 املقدمة للخدمة:

ــية  .أ ــية الالملموسـ ــه رؤيـــة، )L’intangibilité(خاصـ ــن لـ ــتفيد ال ميكـ ــد ابلالملموســـية أن املسـ : يقصـ
ملـس، أو جتريـب اخلدمـة، هــذا مـا يـدفع إىل صــعوبة تصـور اخلدمـة ذهنيــا كمـا يـؤدي يف الغالــب اىل 

، وهلــذا يعتــرب قــرار شــراء اخلدمــة أصــعب مــن قــرار شــراء الســلعة، 3معرفــة غــري دقيقــة للنتيجــة مســبقا
ولتاليف هذه الصعوبة يتطلب األمر تطوير الصورة امللموسة عن اخلدمات، كـأن توضـّح املنـافع الـيت 
ــاعم ودور  ــادق واملطـ ــا يف إعـــال�ت الفنـ ــة (كمـ ــتخدامه للخدمـ ــراء اسـ ــتفيد جـ ــا املسـ سيحصـــل عليهـ
ــافة إىل اســــتخدام جمموعــــة مــــن العوامــــل الــــيت تســــاعد يف إضــــفاء جوانــــب  الســــينما...اخل)، ابإلضــ

 4على اخلدمة مثل املوقع، املعدات، وسائل االتصال الفعالة، والبيئة املادية. ملموسة
: التالزمية عبـارة عـن مفهـوم يتكـون مـن )L’inséparabilité(خاصية التالزمية أو عدم االنفصال  .ب

بعدين؛ البعد األول التالزمية بني اإلنتاج واالسـتهالك، فبينمـا جنـد أن السـلع املاديـة متناوبـة إنتـاج، 
عرض يف السـوق مث اسـتهالك، جنـد أن اخلدمـة تبـاع أوال مث تنـتج وتسـتهلك يف نفـس اللحظـة، أمـا 
البعــد الثــاين للتالزميــة، فهــو أن املســتهلك ال ميكــن فصــله يف اغلــب احلــاالت أثنــاء تقــدمي اخلدمــة، 

ة  وختتلف درجة التفاعل بني املستهلك ومقدم اخلدمة، حيث جنـد يف اخلـدمات الطبيـة مـثال مشـارك

 
 . 165 ، صمرجع سابق سعيد حممد املصري،   1

2 D.MICHEL et autres, Marketing Industriel (stratégies et mise en œuvre), Economica, 2e édition, Paris, 
2000, P 372. 
3 Ibid, P373. 

 . 199 ص، 2006، دار اليازوري للنشر والتوزيع، األردن، األسس العلمية للتسويق احلديثمحيد الطائي وآخرون،   4
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كبـرية للمــريض يف إنتــاج اخلدمــة علــى عكــس بعـض اخلــدمات الــيت تتطلــب مشــاركة أقــل للمســتفيد  
ــة (دفـــع  ــة البنكيـ ـــات كالتعـــامالت التجاريـ كخـــدمات تنظيـــف املالبـــس، يف حـــني جنـــد هنـــاك خدـم
الفواتري، شـراء وبيـع السـندات...) والتأمينـات والـيت أصـبحت تقـدم خـدماهتا بطـرق الكرتونيـة دون 

 1أي مستهلك. اللقاء مع
: تتميــز اخلــدمات خباصــية التبــاين أو )L’hétérogéméité(خاصــية عــدم التجــانس يف املخرجــات   .ج

عـــدم التجـــانس أل�ـــا تعتمـــد علـــى مهـــارة وكفـــاءة مقـــدمها وزمـــان ومكـــان تقـــدميها، كمـــا أن مقـــدم 
مـة مـن اخلدمة يقدم خدماته بطرق خمتلفة اعتمـادا علـى ظـروف معينـة، وبـذلك تتبـاين اخلدمـة املقد

قبــل نفــس الشــخص أحيــا� ممــا جيعــل مــن غــري املمكــن تنمــيط خــدماهتم، إذ أن كــل "وحــدة" مــن 
اخلدمة ختتلف عن ابقي الوحدات يف نفس اخلدمـة وهذا مـا يـدفع املسـتفيد منهـا إىل التحـدث مـع 

 2اآلخرين قبل اختيار اجلهة اليت سيتعامل معها للحصول على اخلدمة املطلوبة.
ــا )périssabilité La(أو عــــدم القابليــــة للتخــــزين خاصــــية الفنائيــــة  .د : تتميــــز اخلدمــــة بعــــدم قابليتهــ

للتخزين طاملا أ�ا غـري ملموسـة، كمـا يتطلـب أدائهـا وجـود البـائع واملشـرتي يف نفـس الوقـت، ومـن 
مث فهــي تفــىن مبـجــرد  إنتاجهــا، ويرتتــب عــن ذلــك أن الطاقــة غــري املســتغلة مــن اخلدمــة تعتــرب إيــراد 

األبــــد، فاملقاعــــد الشــــاغرة يف رحلــــة الطــــريان ال ميكــــن ختزينهــــا، وتعتــــرب كــــإيراد فقــــد إىل مفقــــود إىل 
   3األبد.

 

 

 املطلب الثاين: تعريف اخلدمات الصحية وخصائصها
ــاك  ال خيـــرج تعريـــف وخصـــائص اخلـــدمات الصـــحية عـــن نطـــاق تعريـــف وخصـــائص اخلدمـــة، إىل أن هنـ

 األخرى، نستعرضها يف ما يلي:تتميز هبا عن غريها من اخلدمات  بعض اخلصوصيات
 

لتحديــد دقيــق ملفهــوم اخلــدمات الصــحية، ارأتينــا هنــا أن منيــز بــني مســتويني أوال: تعريــف اخلــدمات الصــحية: 
 للتعريف؛ أوال على املستوى الكلي "القطاع الصحي"، واثنيا على املستوى اجلزئي "املؤسسات االستشفائية".

صحية على أ�ـا: "مجيـع اخلـدمات الـيت يقـدمها القطـاع الصـحي فعلى املستوى الكلي: تعرف اخلدمة ال
على مستوى الدولة سواء كانت عالجية موجهـة للفـرد أو وقائيـة موجهـة للمجتمـع والبيئـة أو إنتاجيـة مثـل إنتـاج 
األدويــة واملستحضــرات الطبيــة واألجهــزة التمريضــية وغريهــا هبــدف رفــع املســتوى الصــحي للمــواطنني وعالجهــم 

، حيث تتمثل اخلدمات الصحية يف كل ما يوفره القطـاع الصـحي يف الدولـة مـن 4من األمراض املعدية"ووقايتهم 
 

1 D. PETTIGREW et autres, Le Marketing, MC Graw-Hill, Québec, Canada, 2003, PP 11-17. 
 . 201، 200 ص ، صمرجع سابق محيد الطائي وآخرون،  2
 . 356 ص، 1996 ، الدار اجلامعية، االسكندرية،قراءات يف إدارة التسويق حممد فريد الصحن،  3
راه غري منشورة يف علوم التسيري، كلية العلوم االقتصادية ، أطروحة دكتو واقع جودة اخلدمات يف املؤسسات الصحية العموميةمريزق عدمان،  4

 .  21 ص ، 2007/2008  وعلوم التسيري، جامعة اجلزائر، اجلزائر،
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خــدمات ســواء كانــت موجهــة للفــرد أو اجملتمــع أو البيئــة، وعليــه تصــنف اخلــدمات الصــحية يف هــذا املســتوى إىل 
 1ثالث جمموعات أساسية هي:

لطبيــة يف خمتلــف التخصصــات، ســواء علــى : موجهــة للفــرد وتــرتبط جبميــع اخلــدمات اخــدمات عالجيــة -
مســتوى املصــاحل االستشــفائية (االستشــفاء)، أو مصــاحل الطــب اليــومي (العيــادات اخلارجيــة) ابإلضــافة 
إىل اخلـــدمات املســـاعدة املتمثلـــة يف األشـــعة والتحاليـــل، إىل جانـــب خـــدمات التغذيـــة والنظافـــة واإلدارة 

 وغريها.
: تعمل هذه اخلدمات على تسهيل أداء اخلـدمات العالجيـة، فهـي مدعمـة هلـا، ويتمثـل خدمات وقائية -

دورهــا يف محايــة اجملتمــع والبيئــة مــن األمــراض املعديــة واألوبئــة، ومثــال علــى ذلــك الرقابــة الصــحية علــى 
 الواردات.

ضـا العتـاد : وتتضـمن إنتـاج األمصـال واللقاحـات والـدم كمـا تتضـمن إنتـاج األدويـة وأيخدمات انتاجيـة -
 واألجهزة الطبية األخرى.

ــفائية فهـــي تتمثـــل يف:  ــتوى املؤسســـات االستشـ ــا إذا نظـــر� إىل تعريـــف اخلـــدمات الصـــحية علـــى مسـ أمـ
"العالج املقدم للمرضى سواء كان تشخيصا أو إرشادا أو تـدخال طبيـا ينـتج عنـه رضـا أو قبـول وانتفـاع مـن قبـل 

، فهــي عبــارة إذا عــن: "املنفعــة أو جممــوع املنــافع الــيت تقــدم 2ل"املرضــى ومبــا يــؤول ألن يكــون حبالــة صــحية أفضــ 
للمستفيد واليت يتلقاها عنـد حصـوله علـى اخلدمـة والـيت حتقـق لـه حالـة مكتملـة مـن السـالمة اجلسـمانية والعقليـة 

. وعليــه متثــل كــل مــن اخلــدمات الوقائيــة (محــالت التوعيــة 3واالجتماعيــة، ولــيس فقــط عــالج األمــراض والعلــل"
تطعــيم)، واخلــدمات العالجيــة (الفحــص والتشــخيص، اجلراحــة مبختلــف أنواعهــا...) اخلــدمات الصــحية الــيت وال

 تقدمها املؤسسات االستشفائية.
 

: بعــد حتديــد� ملفهــوم اخلــدمات الصــحية، ميكــن القــول أبن خصائصــها يف اثنيــا: خصــائص اخلــدمات الصــحية
ملموســية، عــدم انفصــال اخلدمــة الصــحية عــن املســتفيد الغالــب ال ختــرج عــن نطــاق اخلــدمات بصــفة عامــة، كالال

منهــا، اهلالميــة...اخل، إال أنــه وابلنظــر إىل �تــج اخلــدمات الصــحية "الصــحة" الــذي يعــد مطلــب أساســي لكــل 
 إنسان يف احلياة، فانه توجد خصائص أخرى تنفرد هبا تتمثل يف:

 4احد، حيث أن:تتميز بعض اخلدمات الصحية بكو�ا شخصية أي أ�ا تقدم لشخص و  -
o لكل طبيب ختصص يف جمال معني من اخلدمات الصحية؛ 

 
 .21، ص مرجع سابق  ،مريزق عدمان  1
 . 168 ص، 2005 ، دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع، األردن،تسويق اخلدمات الصحيةاثمر �سر البكري،  2
 .  87  ، صمرجع سابق املساعد،  زكي خليل  3
 . 198  ، ص1986 ، إيرتاك للنشر والتوزيع،تسويق اخلدمات الصحيةفوزي مدكور،   4
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o  الطبيب ال يستطيع أن يعاجل أكثر من مريض واحد يف وقت واحد وبـنفس ختصصـه، إال أن هنـاك
خــدمات ليســت شخصــية، أي ال تقــدم لشــخص واحــد وامنــا تقــدم للعديــد مــن األشــخاص يف آن 

حيـــدث هـــو أن توجـــه احلملـــة اىل كـــل أفـــراد  واحـــد مثـــل محـــالت التوعيـــة مـــن مـــرض معـــني، فالـــذي
 اجملتمع يف آن واحد.

ــدميها،  - ــرعة يف تقـ ــا السـ ــحية يف غالبيتهـ ــدمات الصـ ــل: تتطلـــب اخلـ ــة للتأجيـ ــري قابلـ ــحية غـ ــدمات الصـ اخلـ
فاإلصــابة مبـــرض معـــني علــى ســـبيل املثـــال يقتضـــي ســرعة عالجـــه للقضـــاء عليــه عنـــد ظهـــور األعـــراض، 

 1عاد املرتبطة بتحقيق محاية املستفيد منها وهي:ويرتتب على هذه اخلاصية بعض األب
o  البعد املكـاين: والـذي يقضـي بضـرورة انتشـار منافـذ تقـدمي اخلـدمات الصـحية يف األمـاكن املختلفـة

ــاطق اجلغرافيـــة  ــاملة للمنـ ــة الشـ ــة التغطيـ ــاع سياسـ ــر ضـــرورة إتبـ ــىن آخـ ــراد، مبعـ ــا األفـ ــد فيهـ ــيت يتواجـ الـ
 املختلفة؛

o  بضــرورة تقــدمي اخلــدمات الصــحية يف الوقــت الــذي حيتــاج إليهــا فيــه، البعــد الــزمين: والــذي يقضــي
 سواء كانت عالجية أو وقائية فتأجيلها يرتتب عليه أضرار ابلغة.

ــتجابة إىل  - ــبوع، وهبـــدف االسـ ــوم أو األسـ ــاعات اليـ ــحية يف سـ ــة الصـ ــى اخلدمـ ــرا لتذبـــذب الطلـــب علـ نظـ
اتـه هـو االسـتعداد املبكـر حلشـد كـل أقصى حد مـن اخلـدمات املطلوبـة فـان األمـر الـذي يسـتوجب مراع

الطاقات اإلدارية والطبية إلنتـاج وتقـدمي اخلدمـة الصـحية لطالبيهـا، اذ ال ميكـن التـأخر أو االعتـذار عـن 
 االستجابة للطلب ألن ذلك يعين إخفاقا يف مهمتها اإلنسانية وواجباهتا اليت أنيطت هبا.

دمة للمواطنني يتم حتويلها من طـرف اثلـث "الدولـة، معظم املبالغ اليت تنفق على اخلدمات الصحية املق -
مؤسســات التــأمني...اخل"، وابلتــايل فــان مــا يدفعــه املــريض ال يســاوي حقيقــة املنــافع الطبيــة الــيت حصــل 
عليها، األمر الذي جيعل املريض أقل حساسية جتاه األسعار ملا هو عليه يف اخلدمات األخرى وسعيهم 

خلدمــة الصــحية. وهــذا األمــر بــال شــك يــنعكس علــى طبيعــة العمــل للحصــول علــى نوعيــة عاليــة مــن ا
اإلداري الذي يستوجب املوازنة بني املبالغ املقدمة هلذه املؤسسات، وحقيقة اخلدمة الطبيـة املقدمـة الـيت 

 2جيب أن تقدم إىل حمتاجيها احلقيقيني.
تبطة حبياة اإلنسـان وشـفائه، يتميز تقدمي اخلدمات الصحية بكو�ا على درجة عالية من اجلودة أل�ا مر  -

وليس أبي شيء مادي آخر ميكن تعويضه أو إعادة شرائه لـذلك فـان معياريـة األداء للخدمـة الصـحية 
 تكون عالية وختضع إىل رقابة إدارية وطبية واضحة.

 
 .  22 ، صمرجع سابق مريزق عدمان،  1
 .38 ، صمرجع سابق علي سنوسي،   2
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 املطلب الثالث:  مــــفهوم إنتــــــاج اخلدمات الصحية 
تعريفهمـــا لنظـــام إنتـــاج اخلـــدمات علـــى أنـــه: "نظـــام  "، يفLangeard"و "Eiglier"حســـب مـــا ذهـــب إليـــه 

التنظــيم والتنســيق جلميــع العناصــر املاديــة والبشــرية الضــرورية لتحقيــق تقــدمي خدمــة حتتــوي علــى خصــائص جتاريــة 
وحتديدمها للعناصر املكونة له، فإن نظام إنتـاج اخلـدمات الصـحية يتكـون مـن  1ومستو�ت جودة حمددة مسبقا"

 2العناصر التالية:
: يعتــرب عنصــرا ضــرور� يف نظــام إنتــاج اخلدمــة الصــحية ألن مــن دونــه ال )Le Client( الزبــون -املــريض -

 يكون هناك مربرا لوجودها؛
ويشتمل على اللوازم الضرورية إلنتـاج اخلدمـة الصـحية والـيت  :)Le Support physique( الدليل املادي -

 ج اخلدمة والبيئة املادية اليت تنتج فيها اخلدمة؛تنقسم إىل نوعني: اآلالت واألجهزة الضرورية إلنتا 
-: وهــم املــوظفني الــذين هلــم اتصــال مباشــر ابلزبــون)Le personnel en contact( أعــوان االتصــال -

 املريض؛
وهي نتيجة التفاعل بني العناصـر الثالثـة السـابقة الـذكر، هـذه النتيجـة  : )Le service( اخلدمة الصحية -

 حاجة املريض؛ تشكل املنفعة اليت تليب
: يعتــرب الــدليل املــادي وأعــوان )Le Système d'organisation interne( نظــام التنظــيم الــداخلي  -

ــزء غـــري املرئـــي  ــيم الـــداخلي فيمثـــل اجلـ ــام التنظـ ــا نظـ ــفائية، أمـ ــة االستشـ ــزء املرئـــي يف املؤسسـ االتصـــال اجلـ
اليـــة، املـــوارد البشـــرية...اخل) املـــريض، والـــذي يتكـــون مـــن كـــل الوظـــائف التقليديـــة للمؤسســـة (امل-للزبـــون

 واليت يكون هلا أثر مباشر على الدليل املادي وأعوان االتصال؛
: ال تتعامل املؤسسـات االستشـفائية مـع فـرد واحـد وإمنـا توجـه خـدماهتا إىل عـدد كبـري مـن ابقي املرضى -

 املرضى، مما يؤدي إىل ظهور أتثري بني املرضى واخلدمات الصحية املقدمة هلم.
 بني سبعة عناصر أساسية تشكل نظام إنتاج اخلدمات: Langeard"" وEiglier"يز حيث م

ثالثـــــــة عناصـــــــر تنتمـــــــي إىل املؤسســـــــة اخلدميـــــــة؛  نظـــــــام التنظـــــــيم الـــــــداخلي، الـــــــدعم املـــــــادي، أعـــــــوان  -
 االتصال؛

 عنصران ينتميان إىل السوق؛ الزبون "أ " والزبون  "ب"؛ -

 
1 P.EIGLIER et E.LANGEARD, Servuction (le Marketing des services), Ediscience international, cinquième 
tirage, Paris, 1994, P 18. 
2 Ibid, P 18. 
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ــة تفاعـــــل الزبـــــون "أ " والزبـــــون - ــا نتيجـــ ــران مهـــ ــة "ب" مـــــع خـــــدمات  عنصـــ ــة أ واخلدمـــ ــة (اخلدمـــ املؤسســـ
 ب).

مــن خــالل مــا ســبق ميكــن توضــيح نظــام إنتــاج اخلــدمات الصــحية يف املؤسســات االستشــفائية كمــا هــو 
 موضح يف الشكل التايل:

 

 : نظام إنتاج اخلدمة الصحية يف املؤسسة االستشفائية)08( الشكل رقم

 
 P.EIGLIER et E.LANGEARD, Servuction (le Marketing des services), Ediscience   املصدر:

international, cinquième tirage, Paris, 1994, P 18 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المؤسسة االستشفائ�ة 

 الجـزء المرئــي  الجزء غیر المرئـي 

 الدلیل المادي

 أعوان االتصال

 نظام
 التنظ�م 
 الداخلي 

 المر�ض  أ -الز�ون 

 ب الخدمة الصح�ة  

 الصح�ة أ  مةالخد

 المر�ض  ب-الز�ون 

 داخل�ة: عالقات أول�ة و 
 عالقات أول�ة لــــــــــــــــــ ب:

 عالقات متعد�ة بین أ و ب: 
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 املبحث الثالث: اجلودة يف املؤسسات االستشفائية 
دمات تصـب خمتلفهـا يف حتقيـق كما رأينا سابقا تقـدم املؤسسـات االستشـفائية تشـكيلة متنوعـة مـن اخلـ 

اخلدمــة النهائيـــة للمـــريض ألجـــل ضـــمان الصـــحة اجليـــدة لـــه، وعليـــه كـــان لتقـــدمي خمتلـــف هـــذه اخلـــدمات ابجلـــودة 
 املطلوبة متطلب أساسي لتحقيق الرسالة النبيلة للمؤسسات الصحية.

 

 املطلب األول: تــــــعريف اجلودة
ارأتينـــا عـــرض تعـــاريف أبـــرز رواد اجلـــودة مثـــل: "أرمانـــد  نظـــرا لتعـــدد وتبـــاين التعـــاريف املقدمـــة للجـــودة،

" Edwards Deming"، "إدوارد دميـنج Philp Crosby"، "فيليب كروسـيب Armand Feigenbaumفيجنبوم 
" أب�ـا الرضـا التـام Armand Feigenbaum": فيعرفهـا : "أرمانـد فيجنبـوم Joseph Juranو"جوزيـف جـوران 

ــا "إدوارد دميـــنج Philp Crosby للعميـــل، ويشـــرتط "فيليـــب كروســـيب " يف اجلـــودة املطابقـــة مـــع املتطلبـــات، أمـ
Edwards Deming فريى أ�ا درجة متوقعة من التناسق واالعتماد تناسـب السـوق بتكلفـة منخفضـة، ويـدعو "

 1" إىل دقة االستخدام حسب ما يراه املستفيد ابعتباره احلكم النهائي".Juran Joseph"جوزيف جوران 
 2ما يقود� اىل القول أبن اجلودة مفهوم نسيب ينظر إليه من زوا� متعددة، ووفقا لأليت:وهذا 

 اجلهة املصنعة واملنتجة تنظر للجودة أ�ا املطابقة مع املواصفات، وجودة التصميم؛ -
 من وجهة نظر الزبون/ املستخدم/املستفيد، اجلودة تعين املالئمة لالستخدام؛ -
ودة تعـين حتقيـق الرفاهيـة واإلسـعاد والعدالـة يف ضـمان تـوفري منتجـات خاليـة مـن من وجهة نظـر اجملتمـع، اجلـ  -

 العيوب وال تلحق ضررا ابملستفيد واجملتمع؛
 ابلنسبة للنخبة من املهتمني اجلودة تعين التميز. -

أو املســتفيد يعتــرب  الزبــونوهنــاك إمجــاع بــني البــاحثني واملفكــرين الــذين تنــاولوا موضــوع اجلــودة علــى أن 
ور األساسي ألنشطة اجلودة ويشمل ذلك املستفيد الداخلي واملستفيد اخلارجي، فتحقيق رغبات املسـتفيدين احمل

يعتـــرب األولويـــة األوىل يف نشـــاطات اجلـــودة اهلادفـــة إىل التحســـني املســـتمر والتطـــوير والـــذي يتحقـــق مـــن خــــالل 
 عليها. االتصال ابملستفيدين لالطالع عن كثب على حاجاهتم ورغباهتم والتعرف

 

 

 
 . 138 ص، 2011 ، الوراق للنشر والتوزيع، عمان،إدارة اجلودة مدخل للتميز والر�دةنزار عبد اجمليد الربواري وحلسن عبد هللا ابشيوة،  1
 . 142، 141 ص ، صنفس املرجع 2
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 املطلب الثاين: مفهوم جودة اخلدمات الصحية 
ميكــن تعريــف جــودة اخلــدمات الصــحية أب�ــا الدرجــة الــيت تبلغهــا اخلــدمات الصــحية املقدمــة يف ز�دة احلصــيلة 
ــة  ــة املهنيـ ــا يتماشـــى مـــع املعرفـ ــد، ومبـ ــاطر ابلفوائـ ــة للمخـ ــادي معـــني، وموازنـ ــار اقتصـ ــة، ضـــمن إطـ الصـــحية املرغوبـ

 :ما يليشائعة جلودة اخلدمات الصحية، التعاريف ال الراهنة، ومن
اجلــــودة تعــــين: "تطبيــــق العلــــوم والتقنيــــات الطبيــــة لتحقيــــق أقصــــى اســــتفادة  )Donabedian(دو�بيــــد�ن  -

للصـحة العامـة، دون ز�دة التعــرض للمخـاطر، وعلـى هــذا األسـاس فــإن درجـة اجلـودة حتــدد مبـدى أفضــل 
 ،1موازنة بني املخاطر والفوائد"

ظمة الصحة العاملية: تعرف اجلودة على أ�ا "املسعى الذي يسمح بضمان تناسق عمليات التشخيص من -
والعــالج لكــل مــريض للوصــول إىل أفضــل النتــائج الصــحية متاشــيا مــع العلــوم الطبيــة احلديثــة، أبقــل تكلفــة 

 2وأقل خماطر، وعالقات جيدة تكسب رضا املريض داخل املؤسسة الصحية".
ألمريكـــي: يعـــرف جـــودة اخلـــدمات الصـــحية علـــى أ�ـــا "مســـتوى تقـــدمي الرعايـــة مـــن طـــرف املعهـــد الطـــيب ا -

املؤسســات االستشــفائية مــن أجــل: الرفــع مــن النتــائج احملتملــة املنتظــرة مــن طــرف الفــرد واجملتمــع، وموائمــة 
 3هذه النتائج مع اإلمكا�ت واملعرفة احلديثة".

درجـة االلتـزام فتعـرف جـودة اخلـدمات الصـحية أب�ـا: "الصـحية،  املنظمـات العتمـاد املشـرتكة أمـا اهليئـة -
ابملعـــايري احلاليـــة واملتفـــق عليهـــا للمســـاعدة يف حتديـــد مســـتوى جيـــد مـــن املمارســـة ومعرفـــة النتـــائج املتوقعـــة 

  4خلدمة أو إجراء أو تشخيص مشكلة طبية معينة".
 

 املطلب الثالث: أبعاد جودة اخلدمات الصحية
 ،ؤسسـة االستشـفائيةجلـودة املدركـة للخدمـة يف امللصحية على أ�ـا أداة لقيـاس اا ينظر ألبعاد جودة اخلدمة

 5:هي األبعاد هذه
 وتشمل املتغريات اآلتية:اجلوانب امللموسة:  .1

 جاذبية املباين والتسهيالت املادية. -
 التصميم والتنظيم الداخلي للمباين. -
 حداثة املعدات واألجهزة الطبية ومسايرهتا للتكنولوجيا. -

 
ه،  1425 ، مكتبة امللك فهد الوطنية للنشر، الر�ض،حية: األسس النظرية والتطبيق العمليجودة الرعاية الص عبد العزيز بن حبيب هللا نياز،  1

 .40 ص
2 Agence nationale d’accréditation et d’évaluation en santé, «  Le cout de la qualité et de la non-qualité à 
l’hôpital », juillet 2004, France, P23. www.anaes.fr  (2013/12/10   :مت االطالع عليه يوم ) 
3 Ibid, P 23. 

 . 60 ، صمرجع سابق عبد العزيز بن حبيب هللا نياز،   4
 . 175،  174  ص ، ص2012، دار الثقافة للنشر والتوزيع، األردن، الصحية وفق نظام اجلودة الشاملة اإلدارة، نور الدين حاروش 5

http://www.anaes.fr/
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 ر األطباء والعاملني.مظه -
 وتشمل املتغريات اآلتية:االعتمادية:  .2

 الوفاء بتقدمي اخلدمة الصحية يف املواعيد احملددة. -
 الدقة وعدم اخلطأ يف الفحص أو التشخيص أو العالج. -
 توافر التخصصات املختلفة. -
 الثقة يف األطباء واألخصائيني واملمرضني. -
 احلرص على حل مشكالت املريض. -
 ابلسجالت وامللفات الطبية الدقيقة.االحتفاظ  -

 : وتشمل املتغريات اآلتية:االستجابة .3
 السرعة يف تقدمي اخلدمة الصحية املطلوبة. -
 االستجابة الفورية الحتياجات املريض مهما كانت درجة االنشغال. -
 االستعداد الدائم للعاملني للتعاون مع املريض. -
 الرد الفوري على االستفسارات والشكاوي. -
 ر املريض ابلضبط عن ميعاد تقدمي اخلدمة واالنتهاء منها.إخبا -

 ويشمل املغريات اآلتية:األمــــــــــــــــــــــــــان:  .4
 الشعور ابألمان يف التعامل. -
 املعرفة واملهارة املتخصصة لألطباء. -
 األدب وحسن اخللق لدى العاملني. -
 استمرارية متابعة حالة املريض. -
 ابملريض.سرية املعلومات اخلاصة  -
 للعاملني ألداء وظائفهم بكفاءة. اإلدارةدعم وأتييد  -

 : ويشمل املتغريات اآلتية:التــــــــــــعاطف .5
 تفهم احتياجات املريض. -
 والعاملني. اإلدارةوضع مصاحل املريض يف مقدمة اهتمامات  -
 مالءمة ساعات العمل والوقت املخصص للخدمة املقدمة. -
 العناية الشخصية بكل مريض. -
 قدير ظروف املريض والتعاطف معه.ت -
 الروح املرحة والصداقة يف التعامل مع املريض (اجلانب النفسي واالجتماعي). -

 



 الفصل الثاين جودة اخلدمات الصحية يف املؤسسات االستشفائية اجلزائرية
 

 
65 

املؤسســات جــودة اخلــدمات العالجيــة يف  علــى احلكــم خالهلــا مــن ميكــن بســيطة مبــادئ هنــاك
 :1املثال سبيل فعلى ،االستشفائية
 .اجلودة على يدل الطبية األخطاء يلوتقل الصحية املمارسة يف االختالفات من التقليل −
 .النظام جودة على يدل االنتظار وقصر املواعيد بني االنتظار أوقات قصر −
 .النظام جودة مدى على يدل الصحي النظام عن املريض ورأى انطباع −
 والنسـاء األطفـال متـوازن، بشـكل اجملتمـع فئـات جلميـع مقبـول بشـكل الصـحية اخلـدمات تـوفري −

 علــى يــدل وغــريهم، والشــباب املزمنــة األمــراض وذوي اب اإلعاقــاتوأصــح الســن وكبــار
 .الصحي النظام جودة

 .النظام جودة على أخر دليل واإلدارية الصحية واألخالقيات ابملعايري االلتزام −
 .جودته على تدل الصحي النظام حتكم واضحة ونظم معايري وجود −
 جـودة مـدى علـى دليـل للمـريض ب املناسـ  واملكـان الوقـت  يف الفعالـة الصـحية اخلدمـة تـوفر −

 .الصحي النظام
 

 املبحث الرابع: إدارة اجلودة الشاملة يف املؤسسات االستشفائية وتوجهاهتا املعاصرة 
 

يعترب مفهوم إدارة اجلودة الشاملة حديثا نسـبيا يف القطاعـات الصـحية ويسـتند إىل املبـادئ الـيت وضـعها 
، واليت بدأ تطبيقها يف القطاع الصناعي يف الياابن يف أعقـاب احلـرب خرباء اجلودة أمثال دميينغ وجوران وكروسيب

ومـــن أهـــم التطـــورات الـــيت  العامليـــة الثانيـــة مث امتـــدت تـــدرجييا إىل القطاعـــات األخـــرى مبـــا فيهـــا القطـــاع الصـــحي.
ظهــرت ضــمن مفــاهيم إدارة اجلــودة الشــاملة مصــطلح "ســتة ســيجما"، الــذي يعمــل علــى تقليــل معــدل األخطــاء 

 ة عالية.بدرج
 
 

 املطلب األول: مفهوم إدارة اجلودة الشاملة 
يُعــرف معهــد اجلــودة الفيــدرايل األمريكــي إدارة اجلــودة الشــاملة أب�ــا "نظــام إداري اســرتاتيجي متكامــل   

يسعى لتحقيق رضا الزبون، وإن تطبيقه حيتم مشاركة مجيع املديرين واملوظفني، ويسـتلزم اسـتخدام الطـرق الكميـة 
 2العملية اإلدارية بشكل مستمر".لتحسني 

ايشـــــيكاوا "وقـــــد مت تطـــــوير مفهـــــوم إدارة اجلـــــودة الشـــــاملة مـــــن قبـــــل أخصـــــائيي اجلـــــودة اليـــــاابنيني مثـــــل 
، "دميـنج وجـوران وكروسـيب"، ومن قبل علماء غربيون أتثروا مبدرسة العالقات اإلنسانية ونظر�هتا مثـل "واتغوشي

علـــى مشـــاركة مجيـــع العـــاملني يف عمليـــة التحســـني ضـــمن إطـــار تعـــاون حيـــث مت الرتكيـــز يف هـــذا الـــنمط اإلداري 
 

"، املؤمتر العلمي الدويل التاسع (الوضع أثر إدارة التخطيط االلكرتونية يف حتسني جودة الرعاية التمريضيةاوي وابمسة جازع جاسم، "جنم العز   1
 . 2013  أبريل/ نيسان، 25-24 ،، األردناالقتصادي العريب وخيارات املستقبل)، جامعة الزرقاء األهلية

 . 59 ، صبق مرجع ساعبد العزيز بن حبيب هللا نياز،   2
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 متكامل بني أفراد املؤسسة.
عشـرة نقـاط اسـتوحاها مـن نظـر�ت الـرواد يف "  Dr. BERWICK Donald . دو�لـدو بريوديـكد"وضـع 

 1:ائيةاالستشف) لتناسب إدارة اجلودة الشاملة يف املؤسسات جوران، كروسيب، ايشيكاوااجلودة الصناعية (
  حباجة إىل تعريف أوسع وأمشل للجودة من املؤسسات اإلنتاجية. االستشفائيةاملؤسسات 
  هي احملرك الرئيسي لتطبيق اجلودة. االستشفائيةاإلدارة العليا يف املؤسسة 
  وتطــوير عمليــة مجــع البيــا�ت  االستشــفائيةاالســتفادة مــن البيــا�ت الكثــرية املتــوفرة يف املؤسســات

 ل.لتطوير العم
  إن استخدام أدوات ووسـائل حتسـني األداء مثـل املعـايري والتـدقيق ووضـع لـوائح الفحـص واالطـالع

علــى التجــارب العمليــة والتحليــل العلمــي للعمــل أساســي لتطبيــق إدارة اجلــودة الشــاملة يف املؤسســة 
 .االستشفائية

 عالقات بني العمليات لفرق العمل دور هام عند البدء بتطبيق هذا النظام اإلداري من أجل فهم ال
 وتوضيح التغريات الالزمة لتبسيط اإلجراءات وحتقيق اهلدف من العمل أببسط طريقة ممكنة.

  تســاعد وســائل حتســني اجلــودة يف جمــال اخلــدمات الصــحية علــى حتديــد املشــكالت ممــا ميكــن فريــق
 العمل على حتليل العمليات وفهمها وهذا يؤدي إىل أداء أفضل.

 ــراك األط ــرورة إشـ ــم ضـ ــة دورهـ ــي ألمهيـ ــم التخصصـ ــغاهلم يف عملهـ ــم انشـ ــني رغـ ــة التحسـ ــاء يف عمليـ بـ
 املباشر يف تقدمي اخلدمة الصحية.

  ،عدم إمهال التكلفة الناجتة عن تدين مستوى اجلودة أو غياهبا (اهلدر، إعادة العمل، عدم املوثوقية
 ر�مج النوعية للجودة.تعقيد اإلجراءات، تداخل املهام) والرتكيز على الوفر الناتج عن تطبيق ب

 .التأكيد على أمهية التدريب لكافة مستو�ت العاملني مبا يف ذلك املديرين وفرق العمل 
  االهتمام بتحسني اإلجراءات اإلدارية واخلدمات املسـاعدة بشـكل متـزامن مـع التحسـني يف األمـور

 األخرى.
ا: "صفة الرعاية اليت يتوقع من خالهلا وعليه تعرف إدارة اجلودة الشاملة يف جمال اخلدمات الصحية أب�

االرتقاء مبستو�ت حتسني حالة املـريض الصـحية بعـد أن يؤخـذ يف احلسـبان التـوازن بـني املكاسـب واخلسـائر الـيت 
اإلســرتاتيجية الشــاملة الــيت هتــدف مــن ورائهــا ، حيــث تعــرب عــن: "2تصــاحب عمليــة الرعايــة يف مجيــع أجزائهــا "

ــة  ــفائيةاملؤسسـ ــم إىل  االستشـ ــون وهـ ــيعهم (املهنيـ ــراد مجـ ــل األفـ ــفات الـــيت جتعـ ــائص والصـ ــق التغـــريات يف خصـ حتقيـ
األطبــاء وكــوادر التمــريض والفنيــون واملرضــى علــى حــد ســواء) مــن الــتعلم علــى اســتخدام طــرق وأســاليب اجلــودة 

 
 . 61، 60 ص ، صمرجع سابق ، عبد العزيز بن حبيب هللا نياز 1
"، جملة جامعة تشرين للدراسات أثر التدريب على حتسني جودة اخلدمات الصحية يف مستشفيات وزارة التعليم العايل أديب برهوم وآخرون، " 2

 . 211  ص، 2007، 2 العدد، )29( والبحوث العلمية، سلسلة العلوم االقتصادية والقانونية، اجمللد
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بـون الرعايـة ابلشكل الذي حيقق الوفرة ابلكلف ابإلضافة إىل تلبية متطلبات املرضى والـزابئن اآلخـرين الـذين يطل
 1الصحية.

ــومني مهـــا  ــتند علـــى مفهـ ــودة الشـــاملة يسـ ــابقني أن مصـــطلح إدارة اجلـ ــالل التعـــريفني السـ ــح مـــن خـ يتضـ
الشمولية والتكاملية؛ فالشمولية تعين التوسع يف مستوى نوعية اخلدمات اليت يتوقعها املستفيدون من الرعايـة إىل  

ا التكاملية فيقصد هبا أن كل مؤسسـة كنظـام مكونـة مـن كافة اجلوانب اخلاصة خبدمات املؤسسات الصحية، أم
نظم فرعيـة يعتمـد بعضـها علـى بعـض، ولكـل نظـام فرعـي براجمـه اخلاصـة، حيـث أن تلـك الـنظم والـربامج الفرعيـة 
مكملــة لبعضــها الــبعض، وال تســتطيع القيــام بوظائفهــا دون اللجــوء لطلــب املســاعدة مــن الــنظم األخــرى. وعلــى 

ــت ــال ال يسـ ــبيل املثـ ــدمات سـ ــبه الطـــيب واخلـ ــاقم شـ ــع الطـ ــل مـ ــود تكامـ ــه دون وجـ ــة وظائفـ ــاقم الطـــيب ممارسـ طيع الطـ
 2املساعدة كالصيدلية واملخابر ومصاحل األشعة.

 

 اجلودة الشاملة يف املؤسسات االستشفائية إدارة أمهية  املطلب الثاين: 
ة الشــاملة، والــيت ميكــن أن بعــض الفوائــد نتيجــة تطبيقهــا ملبــادئ إدارة اجلــود االستشــفائيةحتقــق املؤسســات 

 3نعرضها فيما يلي:
يســـاعد تطبيـــق منـــوذج إدارة اجلـــودة الشـــاملة علـــى تبســـيط إجـــراءات العمـــل مـــن تبســـيط اإلجـــراءات:  -

 University of Michigan("ميتشـجن"  جامعـة خالل اختصارها أو حتسـينها، وقـد متكـن مستشـفى

Hospital (ــام ــور العـ ــة وأجـ ــة اإلقامـ ــدة وتكلفـ ــه مـــن ختفـــيض مـ ــا قيمتـ دوالر أمريكـــي  )500.000(لني مبـ
سنو� نتيجة لتبسيط إجـراءات الـدخول وختفـيض فـرتة انتظـار املـريض قبـل أن يـتم حتويلـه إىل الغرفـة الـيت 

 ختصه.
يهـدف منـوذج إدارة اجلـودة الشـاملة، إىل السـعي الـدؤوب لتقصـي فـرص التحسـني  حتسني اإلجـراءات: -

مــن تقلــيص معــدل  )West Paces Ferry(ســس فــريي" واغتنامهــا. وقــد متكــن مستشــفى "وســت اب
 ٪)10(مـــــن املعـــــدل الســـــنوي للمواليـــــد ابملستشـــــفى إىل أقـــــل مـــــن  ٪)22(العمليـــــات القيصـــــرية والبـــــالغ 

، حيـــث مت اختيـــار مستشـــفيات الــــدامنارك )Benchmarking(ابســـتخدام أســـلوب املقـــار�ت املرجعيــــة 
كــون معيــارا لعمليــة التحســني، ومــن مث جــرى العمــل لت ٪)5(والــيت تبلــغ فيهــا نســبة الــوالدات القيصــرية 

على حتديد أوجه القصور يف طرق العمل وحتسينها لتحقيق املستوى املطلوب من األداء. كـذلك متكـن 
نتيجــة لتحســني  ٪)30(مستشـفى جامعــة " ميتشــجن " مــن رفــع معــدل تشـغيل غــرف العمليــات بنســبة 

 جدولة استخدامها.

 
 . 301، 300  ص ص، 2008، دار املسرية، األردن، تطبيقات إدارة اجلودة الشاملةعبد الستار العلي،   1
 . 40 ، صمرجع سابق مريزق عدمان،  2
 . 183 -180 ، مرجع سابق، ص صالصحية وفق نظام اجلودة الشاملة اإلدارةنور الدين حاروش،   3
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التشغيل من أهم الفوائد اليت حيققها تطبيق مفهوم إدارة اجلـودة الشـاملة، تعترب كفاءة  كفاءة التشغيل: -
ــاملني. وقــــد متكــــن  ــارة العــ ــتوى مهــ ــاء علــــى اهلــــدر يف أداء العمليــــات وارتفــــاع مســ وذلــــك نتيجــــة للقضــ

دوالر أمريكـــــي ســـــنو�  73000"ســـــنرتال دوبـــــيج" يف واليـــــة "إلينـــــوى" األمريكيـــــة مـــــن تـــــوفري مستشــــفى 
ر الوريديـة يف وحـدة الطـوارئ نتيجـة لتـدريب العـاملني علـى اسـتخدامها بشـكل بتخفيض اسـتهالك اإلبـ 

أفضل. ويف بر�مج زراعة خناع العظام مبستشفى " لوثرن جنزال" يف والية "إلينوى" مث ختفيض اهلـدر يف 
اســـتهالك أحـــد األدويـــة الباهظـــة الـــثمن والنـــاتج عـــن التـــأخر يف إعطائـــه للمـــريض ممـــا يفقـــده صـــالحيته 

 دوالر أمريكي سنو�. 120.000ام، وقد كان يكلف املستشفى حوايل لالستخد
املؤسسـات مـن أهـم املشـكالت الـيت تواجـه  القضاء على اختالفات املمارسـة اإلكلينيكية(العياديـة): -

اختالف الطرق الـيت يـؤدي هبـا األطبـاء عملهـم، ومـا لـذلك مـن انعكاسـات علـى مسـتوى  االستشفائية
ــهم  ــاءة. ويسـ ــودة والكفـ ــة اجلـ ــات املمارسـ ــى اختالفـ ــاء علـ ــاملة يف القضـ ــودة الشـ ــوم إدارة اجلـ ــق مفهـ تطبيـ

اإلكلينيكيــة، واختيــار أفضــل الطــرق ألداء العمــل وفقــا لألدلــة واحلقــائق العلميــة. ويف أربعــة مستشــفيات 
اتبعة ملركز "إنرتماوننت" وجدت االختالفات التاليـة بـني جمموعـة متماثلـة مـن املرضـى الـذين أجريـت هلـم 

إىل  )20(ة جراحيــة معينـــة مــن قبــل ســـتة عشــر جراحــا اتبعـــني للمركــز: تراوحــت مـــدة العمليــة بـــنيعمليــ 
غراما، وتراوحـت مـدة بقـاء  )45(إىل  )13(دقيقة، وتراوح وزن األنسجة املستأصلة يف العملية بني )90(

إلكلينيكـي يوميـا، ممـا يعكـس تفـاوات غـري مـربر يف األسـلوب ا )4‚9(إىل )2‚7(املريض يف املستشـفى بـني
املتبع. وقد متكن فريق التحسني املكون من جمموعة من اجلراحني املعنيني من دراسة هذه االختالفات، 
ومــــــن مت حتديــــــد األســــــلوب األفضــــــل إلجــــــراء هــــــذه العمليــــــة اجلراحيــــــة، وابلتــــــايل القضــــــاء علــــــى هــــــذه 

 االختالفات.
طرق األفضل ألداء العمل ومن مث يساعد تطبيق هذا املفهوم على حتديد ال احلد من تكرار العمليات: -

احلد من التكرار، وما له من أتثري سليب على مسـتوى اجلـودة والكفـاءة واإلنتاجيـة ورضـاء العمـالء. ويف 
مــن مســحات عنــق الــرحم تــتم إعادهتــا ألن  ٪)25(دراســة أجريــت يف مستشــفى "هنــري فــورد" وجــد أن 

ب إزعاجـا للمريضـات ويـؤدي إىل ز�دة غـري حجم العينة ليس مناسبا إلجراء التحليل. وكان ذلك يسب
ــاء  ــق التحســـني أن األطبـ ــد أن تبـــني لفريـ ـــشكلة بعـ ــى اـمل ــاء علـ ــد مت القضـ ــاليف العـــالج. وقـ مـــربرة يف تكـ

 يتبعون طرقا خمتلفة إلجراء مسحة عنق الرحم، حتقق بعضها نتائج أفضل من غريها.
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 يف القطاع الصحي املطلب الثالث: مفهوم ستة سيجما وتطبيقها
مــن أهــم التطــورات الـــيت ظهــرت ضــمن مفـــاهيم إدارة اجلــودة الشــاملة مصـــطلح "ســتة ســيجما"، الـــذي 

ى يشــكل طريقــة مبدعــة وإســرتاتيجية تســتخدم جنبــا إىل جنــب مــع أدوات اجلــودة الشــاملة األخــرى لرفــع مســتو 
 .اجلودة وحتسني عمليات اإلنتاج

وم يف املؤسســات االستشــفائية خاصــة وأ�ــا تقــدم خـــدمات هنــا بــرزت ضــرورة أمهيــة إدخــال هــذا املفهــ 
صـحية مرتبطـة حبيــاة املرضـى وال يقبــل فيهـا حبــدوث أي خطـأ طــيب قـد يــؤدي إىل عواقـب ســيئة كحـاالت العجــز 

 الكلي أو الوفاة.
 

قبل التعـرف علـى مفهـوم سـتة سـيجما، ال بـد أن نتعـرف أوال علـى مفهـوم "سـيجما  أوال: مفهوم ستة سيجما:
Sigma:" 
هــو احلــرف الثــامن عشــر يف األجبديــة اإلغريقيــة، وقــد اســتخدم االحصــائيون  ": " Sigmaســيجما  .1

هذا احلرف للداللة علـى االحنـراف املعيـاري، والـذي يعـد طريقـة إحصـائية ومؤشـرا لوصـف االحنـراف أو 
 Carl"الحنــراف ميكــن إرجاعهــا إىل " ابعتبارهــا معيــارا لقيــاس ا "، إن جــذور 1التبــاين أو التشــتت 

)1855-Frederick Gauss (1777" .2والذي استحدث مفهوم املنحىن الطبيعي 
 

ـ Sigma، فهو يرمز إىل مستوى من مستو�ت ""6"أما عن العدد ستة   "، حيث يوجد عدة مستو�ت لــــــــ
Sigma ـ ، حيـث كلمـا ازداد العـدد املرافـق)06(كما هو موضح يف اجلدول رقم دل ذلـك علـى ز�دة  Sigma لــــــــــ

يف مســتوى اجلــودة واخنفــاض نســبة العيــوب يف املنــتج والعكــس صــحيح، هــذا وتوجــد قطاعــات معينــة تســتخدم 
" مثــل قطــاع اخلطــوط اجلويــة وقطــاع طــب وجراحــة Six Sigma" بــدال مــن " Eight Sigmaمثانيــة ســيجما " 

 العيون.
  

 لعيوب واملردود عند كل مستوىوا Sigma مستو�ت :)06( جلدول رقما
 

 %المـــــــــــــــــــردود  الـــــــــــــــعیوب/ملیون فرصة Sigmaمستویات 
1 691.462 68.27% 
2 308.538 95.45% 
3 66.807 99.73% 
4 6.21 99.9937% 
5 233 99.999942% 
6 3.4 99.9999998% 

 مذكرة، سيجما ستة لتحسني األداء الصحي يف املركز العريب الطيب إمكانية استخدام: نضال حلمي السالمية، املصدر 
 . 31، ص 2007يف إدارة األعمال، جامعة عمان العربية، كلية الدراسات االدارية واملالية العليا، األردن، غري منشورة ماجستري 

 
 

 
 . 139  ص، 2013 الوراق للنشر والتوزيع، األردن،، رة جودة اخلدمات، إداعادل حممد عبد هللا 1
، تنمية الرافدين،  وعالقته أبنشطة حتسني العمليات sigma six املفهوم اإلحصائي لتقانةميسر إبراهيم أمحد اجلبوري وعمر علي امساعيل،   2

 . 128 ص، 2009  جامعة املوصل،،  31 جملد ، 93 كلية اإلدارة واالقتصاد، العدد
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ل التكلفـة تعرف ستة سيجما على أ�ا: "منهجية حلل املشاكل حيث تقوم بتقليـ  تعريف ستة سيجما: .2
، وابلتـايل فهـي: "اسـرتاتيجية 1وز�دة رضا املستهلك من خالل تقليـل العيـوب واألخطـاء يف املنتجـات"

لتحســني األداء عــن طريــق البحــث عــن األخطــاء وأســباهبا مــن خــالل الرتكيــز علــى املخرجــات الــيت متثــل 
 2األكثر أمهية واحلصيلة النهائية للمستهلك".

رف مـــنهج ســـتة ســـيجما علـــى أنـــه: "عمليـــة حتليـــل العمليـــات الفنيـــة لرفـــع أمـــا قـــي القطـــاع الصـــحي فقـــد عـــ 
، كمـا عـرف مـنهج سـيجما سـتة يف 3مستوى جودة الرعاية الصحية واخلدمات مبـا يتوافـق مـع متطلبـات املـريض"

القطـــاع الصـــحي علـــى أنـــه: "عمليـــة إحصـــائية منتظمـــة لكشـــف ومعاجلـــة العيـــوب يف األداء وذلـــك ابســـتخدام 
ــة الـــيت تـــؤدي إىل إطالـــة الوقـــت والتكـــاليف العاليـــة منهجيـــة ســـيجما ســـ  تة لتخفـــيض االختناقـــات الســـريرية واآلليـ

 4والنتائج السيئة".
 إىل العمليــات يف االخــتالف ختفــيض حنــو الســعي هــي  σ 6تقانــة  فلســفة يف احملوريــة الفكــرة إن عمومــاً 

 األخــرى اجلــودة نظــم عــن لســفتهاف وتتميــز مســتوى ممكــن، أعلــى إىل بــدورها مســتو�ته، لرتتفــع اجلــودة أدىن
 الــنظم تتعامــل حــني يف عليــه، وتتغلــب مصــدره حتــدد لكــي يف العمليــات التبــاين عــن تبحــث أ�ــا يف

 تكشــف الفــروق ال مث املتوســط، ومــن يف القيمــة تعكــس إذ التبــاين ختفــي الــيت مــع املتوســطات األخــرى
 5بسهولة. والتباينات

 

تتميــز اخلــدمات الصــحية ابلدقــة لــذلك فــان حــدوث أي خطــأ يف  حي:اثنيــا: تطبيــق ســتة ســيجما يف اجملــال الصــ 

تقــدمي اخلدمـــة قــد يـــؤدي حبيـــاة املــريض، لـــذلك فـــان تطبيــق الســـتة ســـيجما يف املؤسســات االستشـــفائية ســـيؤدي إىل 
مــن أوائــل  "Health Corpotation Commonwealthتقليــل معــدل األخطــاء بدرجــة عاليــة، وتعتــرب مؤسســة "

ــة ا ــات الرعايـ ــام منظمـ ــان ذلـــك عـ ــيجما، وكـ ــتة سـ ــيت طبقـــت سـ ــحية الـ ــاعدة شـــركة  1998لصـ ــعة ومبسـ ــم األشـ يف قسـ
الــيت متتلــك  "Mount Carmel Health"جينــرال الكرتيــك"، وبعــد ذلــك تبعتهــا جمموعــة "مــاوننت كارمــل الصــحية 

 
"، املؤمتر العلمي السنوي احلادي عشر يف ضبط جودة التدقيق الداخلي sigma six  استخدام منهج سيجما ستةعبد الناصر نور وآخرون، " 1

 . 257 ص، 2012  افريل 26-23 "ذكاء األعمال واقتصاد املعرفة"، كلية االقتصاد والعلوم االدارية، جامعة الزيتونة االردنية، األردن،
 . 257  ، صرجعنفس امل 2
 . 257  ، صنفس املرجع  3
يف إدارة  غري منشورة ماجستري  مذكرة، إمكانية استخدام سيجما ستة لتحسني األداء الصحي يف املركز العريب الطيبنضال حلمي السالمية،   4

 . 31 ص، 2007 األعمال، جامعة عمان العربية، كلية الدراسات االدارية واملالية العليا، األردن،
 . 137 ، صمرجع سابق ر إبراهيم أمحد اجلبوري وعمر علي امساعيل، ميس 5
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ســيجما موظف وتعترب هذه اجملموعة من أوائــل الشــركات الــيت طبقــت ســتة  7300ثالثة مستشفيات وعدد موظفيها 
  1يف كامل املنظمة.

 2وتتمثل فوائد تطبيق ستة سيجما قي القطاع الصحي يف ما يلي:
 ،ختفيض األخطاء الطبية 
 ،ختفيض األخطاء يف األدوية اخلطرة جدا 
 ،ختفيض األخطاء اإلدارية 
 ،حتسني وقت طلبيات الصيدلية 
 ،ختفيض معدل الدوران الوظيفي 
 ،رفع الطاقة اإلنتاجية لغرف العمليات 
 ،ختفيض مدة إقامة املريض يف املستشفى 
 ،ختفيض فقدان أفالم الرنني املغناطيسي 
 .ختفيض وقت انتظار مرضى الطوارئ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
   .33 ، صمرجع سابق نضال حلمي السالمية،   1
ومات تطبيق ستة سيجما يف املستشفيات احلكومية يف قطاع غزة ودورها يف حتسني جودة اخلدمات قمدى توافر مخليل ابراهيم جوادة،  مسري  2

 ص ص، 2011 ماجستري غري منشورة يف إدارة األعمال، كلية التجارة، اجلامعة االسالمية، غزة، مذكرة، ياالصحية من وجهة نظر االدارة العل

83-85 . 
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 : ثاينخالصة الفصل ال
لــب أساســي جيــب تــوافره عنــد تقــدمي اخلــدمات الصــحية، حيــث ال بــد مــن ضــمان تــوفر طتعــد اجلــودة م

 مادية ، األمان، التعاطف، امللموسية).اجلودة مبختلف أبعادها (االستجابة، االعت
ومــــن خــــالل عرضــــنا ملختلــــف مؤشــــرات العــــالج يف القطــــاع الصــــحي اجلزائــــري، تبــــني أنــــه ومــــع بدايــــة 

، عملــت الــوزارة الوصــية علــى الــز�دة يف عــدد املؤسســات االستشــفائية وتزويــدها 2013اإلصــالحات منــذ ســنة 
 رضني...اخلابملوارد البشرية املؤهلة واملكونة من أطباء ومم

إال أنــه ومــع أن إشــكال القطــاع الصــحي اجلزائــري يتمثــل يف ســوء التنظــيم والتســيري، فــان الرقــي بصــحة 
املــواطن تســتلزم مــع هــذه اهلياكــل الصــحية، إدخــال أســاليب التســيري احلديثــة كأســلوب التوجــه ابملــريض، اإلدارة 

   ألوىل يف املؤسسات االستشفائية اجلزائرية.، واليت تضع املريض ضمن االهتمامات اابجلودة الشاملة.......
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على   -الزبون  -التوجه ابملريض  أثر أسلوب
 حتسني جودة اخلدمات الصحية
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 متهيد: 
د مــن األكــادميني واملمارســني يف الزبــون اهتمــام عــد-التوجــه ابملــريضيف الســنوات األخــرية شــّدت ثقافــة 

لصــحية، فقــد بينــت دراســات ميدانيــة قطــاع اخلــدمات الصــحية، ملــا هلــا مــن أتثــري إجيــايب علــى جــودة اخلــدمات ا
عديـــدة أن الرفـــع مـــن مســـتوى توجـــه املؤسســـة االستشـــفائية ابملـــريض يـــؤدي إىل حتســـن كبـــري يف جـــودة خـــدماهتا 

 الصحية.
، وضعت الزبون-التوجه ابملريضأسلوب حتسني جودة اخلدمات الصحية وفق معرفة كيفية وألجل 

معايري لتحسني وفق عجلة دمينغ، منوذج ستة سيجما، جمموعة من آليات التحسني املستمر من بينها: ا
 . وسنحاول يف هذا الفصل تبيان كيفية العمل هبذه اآلليات االعتماد...اخل.
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 : حتسني جودة اخلدمات الصحية ولاملبحث األ
 

بــون مــن زاويــة ينظــر إىل حتســني اجلــودة يف ضــوء التغــري املســتمر يف عوامــل البيئــة وحاجــات وتوقعــات الز 
التحســني املســتمر للجــودة، ألن التحســني التقليــدي للجــودة يــرتبط مبرحلتــه، وابلتــايل قــد يكــون حتســينا مرحليــا، 

 1ورمبا قد يفقد هذه الصفة يف مرحلة الحقة.
ــة  ــدة يف �ايـ ــاع الصـــحي يف الـــوال�ت املتحـ ــودة يف القطـ ــتمر للجـ ــوم التحســـني املسـ ــام مبفهـ ــدأ االهتمـ بـ

الدية، وذلك مع بدء املشـروع القـومي إلجيـاد منـوذج لتحسـني جـودة الرعايـة الصـحية الـذي تزّعمـه الثمانينات املي
)Berwick et al( ومت توثيــق نتــائج هــذا املشــروع يف كتــاب "شــفاء الرعايــة الصــحية: اســرتاتيجيات جديــدة ،

 1992لصحية قامت يف العـام لتحسني اجلودة". وتزايد هذا االهتمام حىت إن اهليئة املشرتكة العتماد املنظمات ا
بتغيـــري منهجهـــا املعتمـــد علـــى مفهـــوم توكيـــد اجلـــودة إىل مـــنهج يعتمـــد علـــى مفهـــوم التحســـني املســـتمر للجـــودة، 
وبــذلك أصــبح مــن املعــايري األساســية العتمــاد املستشــفيات وجــود آليــة حمــددة للتحســني املســتمر وقيــاس وتوثيــق 

وقـــد اشـــرتطت اهليئـــة أن يـــتم تطبيـــق هـــذا املفهـــوم مـــع �ايـــة العـــام النتـــائج مبـــا يتفـــق ومبـــادئ التحســـني املســـتمر. 
  2، األمر الذي مثل دافعا للمنظمات الصحية لإلسراع بتبين هذا املفهوم.1995

وقد مت توثيق التوجيه حنو مفهوم التحسني املستمر يف أحد اإلصدارات اهلامة للهيئة املشـرتكة إلعتمـاد 
  3ــ"أجندة التغري"، الذي تؤكد فيه اهليئة على ضرورة االلتزام ابلعناصر اآلتية:الصحية املعروف بــــــ املؤسسات

ككـــل حنـــو اجلـــودة مـــع وجـــود مشـــاركة فعالـــة مـــن القيـــادة يف دفعهـــا   املؤسســـةالرتكيـــز علـــى اجلـــودة: توجـــه  .1
 وحتسينها.

وار املشــرتك بــني ع املعلومــات مــنهم يف الــداخل واخلــارج، واحلــ ، ومجــ الــزابئن: االهتمــام ابحتياجــات الــزابئن .2
 واملوردين. الزابئن

العمليــات: وصــف العمليــات اإلكلينيكــة واإلداريــة، وإتبــاع مــدخل الــنظم، واالســتفادة مــن الفــرق املتعــددة  .3
 االختصاص.

 القياس: استخدام املعلومات وفهم االختالفات وتقصي األسباب. .4
 التحسني: وهو التزام ابستمرار جهود التحسني. .5

 

 
 

 
، 7 اجمللد، 25 "، جملة العلوم االقتصادية، العدددور االدارة العليا يف التحسني املستمر للجودةندى عبد القادر وخليل ابراهيم عيسى، " 1

 . 69 ص،  2009، جامعة البصرة، تشرين الثاين
، مذكرة ماجستري غري منشورة يف  اعلية نظام جودة اخلدمات الصحية يف مستشفى اجلهراء يف دولة الكويتتقييم فأمحد شجاع السعيدي،  2

 . 44 ص، 2007  اإلدارة، كلية الدراسات اإلدارية واملالية العليا، جامعة عمان العربية للدراسات العليا، عمان،
 . 45  ، صنفس املرجع  3



 الثالثالفصل  حتسني جودة اخلدمات الصحيةعلى  -الزبون-التوجه ابملريض أثر أسلوب
 

 
76 

 فهوم التحسني املستمر للجودةاملطلب األول: م
يعــرف التحســني املســتمر أبنــه: "فلســفة تســعى إىل حتســني مجيــع العمليــات الــيت تتطلبهــا تقــدمي خدمــة 
للزبـــون، وبشـــكل مســـتمر، ولضـــمان توافقهـــا مـــع حاجـــات ورغبـــات وتوقعـــات الزبـــون، وأن تكـــون هنـــاك جهـــود 

، ويقصـد ابلعمليـات يف 1ذي يعطـي ميـزة التنـافس"مبذولة إلحداث تغيريات وتعديالت إلستمرار هذا التوافق الـ 
هذا اجملال: "العمليات اليت ميكن أن تتحسن يف النهاية، نتيجة ملعرفة العاملني وإدراكهم للمتغريات اليت قد تطرأ 

 3، ويتحقق ذلك من خالل:2عليها"
 ختفيض وجتنب األخطاء قبل وقوعها، −
 ها،حتديد املشاكل بدقة ووضع األساليب الالزمة حلل −
 حتديث االحنرافات اليت حتدث أثناء تقدمي اخلدمة. −

ــة مـــع  ــتمرار لتكـــون متوافقـ ــتوى اجلـــودة ابسـ ــة تطـــوير مسـ ــتمر هـــو إمكانيـ ــا تقـــدم أن التحســـني املسـ يتضـــح ممـ
ــمن  ــاين يتضـ ــا الثـ ــدمات، أمـ ــو حتســـني اخلـ ــاهني األول هـ ــي أن يكـــون ابجتـ ــزابئن، إذ أن التحســـني ينبغـ ــات الـ توقعـ

 حتسني العمليات.
" مـــن  Massaki Imaiأول مـــن اســـتخدم فكـــرة التحســـني املســـتمر العـــامل اليـــاابين "ماســـكاي أمـــاي  يعتـــربو 

 فتعين الز�دة الطفيفة. "ZEN" التغيري التدرجيي أما "KAI"، حيث تعين )Kaizen(خالل مصطلح 
  4وتستلزم منهجية التحسني املستمر بعدين مها:

لفعاليــــات للقيــــام بعمليــــة التحســــني، ومــــن اجلانــــب االجرائــــي املتمثــــل بسلســــلة اخلطــــوات أو ا .1
 (خطط، جرب، افحص، نفذ). PDCA أمثلتها دورة 

 جمموعة املبادئ املرشدة، وتتمثل األساسية منها يف: .2
  ــز علـــى ــوناملبـــدأ األول: الرتكيـ ــة الزبـ : أي أن اهلـــدف مـــن عمليـــات التحســـني املختلفـ

اخلارجي أو  الزبون أو ما يفوقها (لكل من الزبونينصب على تلبية توقعات ورغبات 
 الداخلي) وبصورة أفضل دائما.

 ــم العمليـــة ــدأ الثـــاين: فهـ ــة (نشـــاط) معينـــة، املبـ ــدفق وجـــر�ن عمليـ ــم كيفيـــة تـ : أي فهـ
وكيف يتحـدد األداء واملخرجـات هلـا، ومـا هـي مـدخالهتا. وقـد يتطلـب األمـر دراسـة 

وصــوال  وفحــص عمليــات املــورد (الــداخلي أو اخلــارجي) لفهــم تــدفق العمليــة كاملــة،

 
 . 204،  203 ص ، ص2006، دار الشروق للنشر والتوزيع، عمان، ة يف اخلدماتإدارة اجلود ، قاسم �يف علوان احملياوي 1
 . 69  ، صمرجع سابق ندى عبد القادر وخليل ابراهيم عيسى،  2
 . 204 ، صمرجع سابق ، قاسم �يف علوان احملياوي 3
 . 196، 195 ص ، ص2008نشر والتوزيع، عمان، ، دار اليازوري العلمية للإدارة الـــــــــجودة الشاملةرعد عبد هللا الطائي وعيسى قدادة،  4
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لتحســـينها حبـــل مشـــكلة معينـــة أو إزالـــة االختناقـــات أو تقليـــل اهلـــدر أو التلـــف وغـــري 
 ذلك.

 أي أن يقــوم كــل فــرد مــن االدارة املبــدأ الثالــث: التــزام كــل العــاملني بتحســني اجلــودة :
 العليا وحىت أدىن مستوى من العمال يف أداء أدوارهم ومسامهاهتم يف حتسني اجلودة.

 

 أهداف التحسني املستمر  املطلب الثاين: 
 :1ميكن حتديد أهم أهداف عملية التحسني كاآليت 

إدخال التحسينات الالزمة واملستمرة على عملية أو عمليات تقدمي اخلدمة يف ضـوء البيـا�ت املتجـددة  −
 وتغري حاجات الزبون واحتياجات السوق واجملتمع احمليط ابملؤسسة اخلدمية.

من خالل تقليل األخطـاء، وحتديـد املشـاكل بدقـة وتقليـل االحنرافـات يف  ةللمؤسسحتقيق األداء املتميز  −
 تقدمي خدمة للزبون من اجلودة أو الوقت والكلفة املطلوبة.

خلق منـاخ عمـل مالئـم لتقـدمي اخلدمـة تسـوده العالقـات املسـتمرة واحلـرة بـني اإلدارة العليـا والعـاملني يف  −
ديــد املشــاكل الــيت تواجــه عملهــم والعمــل علــى حتســينها ، مــن خــالل حتفيــزهم للمشــاركة يف حتاملؤسســة

 بشكل مستمر.
قــوة دافعــة حنــو األمــام وهلــا القــدرة علــى املنافســة،  املؤسســةيهــدف التحســني املســتمر للعمليــة إىل جعــل  −

ويتحقق هذا اهلدف إذا فهم مجيع األفراد العاملني ماذا تعـين التحسـينات املسـتمرة يف عملهـم، ومـا هـو 
املطلــوب الــذي جيــب أن يبــذلوه للوصــول إىل مــا هــو حمــدد وخمطــط هلــم، وأن يــدركوا أن  اجلهــد مقــدار

 الفشل يف حتقيق ذلك يقود إىل وجود زابئن غري راضني.
 

 

 ستشفائية املطلب الثالث: عناصر التحسني املستمر يف املؤسسات اال
اع بــني البــاحثني ال يوجــد إطــار موحــد لتطبيــق مفهــوم التحســني املســتمر، إال أن هنــاك شــبه إمجــ  

واملفكرين يف هذا اجملال؛ ألن ذلك يتضمن توفري العناصر التالية: التزام القيادة، ثقافة اجلودة، مشـاركة العـاملني، 
  2، الرتكيز على العملية والقياس والتحليل:الزابئنالرتكيز على 

قــــــوم إبجيــــــاد التوجــــــه : قيــــــادة جمهــــــودات التحســــــني هــــــي مســــــؤولية اإلدارة العليــــــا الــــــيت تالتــــــزام القيــــــادة .1
، وترســـــــيخ قـــــــيم اجلـــــــودة، ووضـــــــع أهـــــــدافها الـــــــيت تـــــــتالئم واحتياجـــــــات الزبـــــــونواجلـــــــودة والرتكيـــــــز علـــــــى 

ــزابئن ــع جوانـــــــــب العمـــــــــل يف الـــــــ ، ويتضـــــــــمن دور املؤسســـــــــة، ودمـــــــــج هـــــــــذه القـــــــــيم واألهـــــــــداف جبميـــــــ
ــة احلــــــــو  ــة لــــــــذلك، وإزالــــــ ــة املالئمــــــ ــة التنظيميــــــ ــاد البيئــــــ ــيط لتطبيــــــــق اجلــــــــودة وإجيــــــ اجز القيــــــــادات التخطــــــ

التقليديـــــة بـــــني خمتلـــــف الوحـــــدات التنظيميـــــة. ومتثـــــل القيـــــادات القـــــدوة واملثـــــل األعلـــــى لاللتـــــزام مببـــــادئ 
 

 . 207،  206ص  ، صمرجع سابق ، قاسم �يف علوان احملياوي 1
 .49-45 ، ص صمرجع سابق أمحد شجاع السعيدي،  2
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ــني،  ــة التحســــــ ــتمرار عمليــــــ ــى اســــــ ــرار علــــــ ــديها اإلصــــــ ــون لــــــ ــد أن يكــــــ ــذا ال بــــــ ــني، لــــــ ــداف التحســــــ وأهــــــ
 والقضاء على مقاومة العاملني للتغيري.

، ؤسســـــــةيف امل غيـــــــري الثقافـــــــة الســـــــائدة: يتطلـــــــب تطبيـــــــق مفهـــــــوم التحســـــــني املســـــــتمر تثقافـــــــة اجلـــــــودة .2
، والعمـــــــل اجلمـــــــاعي ومشـــــــاركة الـــــــزابئنوتبـــــــين نظـــــــرة إجيابيـــــــة لألفـــــــراد، والرتكيـــــــز علـــــــى العمليـــــــة وعلـــــــى 

ــي  ــة هـــ ــني الفعالـــ ــة التحســـ ــإن عمليـــ ــوم فـــ ــذا املفهـــ ــا هلـــ ــودة. ووفقـــ ــة اجلـــ ــاد ثقافـــ ــالل إجيـــ ــن خـــ ــاملني مـــ العـــ
اســــــات واإلســــــرتاتيجيات ومــــــن مث تلــــــك الــــــيت تبــــــدأ مــــــن التخطــــــيط للجــــــودة بصــــــياغة األهــــــداف والسي

واضــــــحة جلميــــــع  املؤسســــــةتوثيقهــــــا لتمثــــــل أســــــاس ثقافــــــة اجلــــــودة وجيــــــب أن تكــــــون سياســــــة وأهــــــداف 
 .ؤسسةلذي يؤديه يف حتقيق أهداف املالعاملني هبا، وأن يدرك كل منها دوره وأتثري العمل ا

دافعيــــــــة لــــــــدى علــــــــى مســــــــتوى املعرفــــــــة واملهــــــــارة وال ؤسســــــــة: يعتمــــــــد جنــــــــاح أي ممشــــــــاركة العــــــــاملني .3
ــتفادة  ــا. وهتـــــدف إدارة اجلـــــودة إىل حتقيـــــق االســـ ــةاملثلـــــى مـــــن القـــــوى العاملـــــة ابملالعـــــاملني هبـــ مـــــن  ؤسســـ

خـــــــالل العمـــــــل اجلمـــــــاعي واملشـــــــاركة يف صـــــــنع القـــــــرارات. وينطـــــــوي مفهـــــــوم مشـــــــاركة العـــــــاملني علـــــــى 
ــد ــم وتقـــــ ــة بعملهـــــ ــرارات املتعلقـــــ ــاذ القـــــ ــاطاهتم واختـــــ ــى نشـــــ ــيطرة علـــــ ــنحهم الصـــــــالحية هبـــــــدف الســـــ ير مـــــ

ــة  ــاد بيئــــ ــداف، وإجيــــ ــد األهــــ ــة، وتوحيــــ ــواجز التنظيميــــ ــة احلــــ ــق ذلــــــك إال إبزالــــ ــن حتقيــــ ــازاهتم. وال ميكــــ إجنــــ
ــرارات التحســـــني مـــــن خـــــالل  ــاملني يف قـــ ــاركة العـــ ــاعي، وتشـــــجع مشـــ ــل اجلمـــ ــز علـــــى العمـــ ــة تركـــ تنظيميـــ

ــة املت ــعور ابلثقـــ ــة الشـــ ــة التنظيميـــ ــوافر يف البيئـــ ــي أن يتـــ ــذا اهلـــــدف. وينبغـــ ــكلة هلـــ ــل املشـــ ــرق العمـــ ــة، فـــ بادلـــ
 وحرية التعبري عن الرأي.

، وحتديـــــد احتياجـــــاهتم، وحماولـــــة إرضـــــائهم بتقـــــدمي اخلـــــدمات الـــــزابئن: إن معرفـــــة الـــــزابئن الرتكيـــــز علـــــى  .4
يف  والزبـــــونســـــتمر، الـــــيت تطـــــابق أو تفـــــوق توقعـــــاهتم، تعـــــد إحـــــدى احملـــــاور الرئيســـــة لنظريـــــة التحســـــني امل

يف  ؤسســــــةع املســــــتفيدين مــــــن خــــــدمات املهــــــو مجـيـــــ  -وفقــــــا هلــــــذه النظريــــــة– ستشــــــفائيةاملؤسســــــات اال
ــا هلـــــــذا املفهـــــــوم فـــــــإن هنـــــــاك فائـــــــدة كبـــــــرية مـــــــن التعـــــــرف علـــــــى احتياجـــــــات  الـــــــداخل واخلـــــــارج. ووفقـــــ
العمـــــــالء يف اخلـــــــارج والـــــــداخل، ويعـــــــد فهـــــــم هـــــــذه االحتياجـــــــات أساســـــــا لتحســـــــني اخلدمـــــــة املقدمـــــــة،  

 يف اخلارج. ئنالزابيف الداخل ينعكس إجيااب على  الزابئنكما أن حتسني العالقة مع 
ني : يرتكـــــز مفهــــوم التحســـــني املســــتمر للجـــــودة علــــى أن أفضـــــل الســــبل لتحـســــ الرتكيـــــز علـــــى العمليـــــة .5

هـــــو حتســــــني العمليـــــات ورفـــــع كفاءهتــــــا "أداء العمـــــل الصــــــحيح  ؤسســـــةاملخرجـــــات وحتقيـــــق أهــــــداف امل
ــودة ــتوى جــــ ــا تــــــرى أن االحنرافــــــات يف مســــ ــرة"، كمــــ ــل مــــ ــرة األوىل ويف كــــ ــة الصــــــحيحة مــــــن املــــ  ابلطريقــــ
املخرجـــــــات ليســـــــت نتيجـــــــة لقصـــــــور العـــــــاملني وإمنـــــــا نتيجـــــــة خلـــــــل يف العمليـــــــات أو أنظمـــــــة العمـــــــل. 
والرتكيـــــز علـــــى العمليـــــة يتطلـــــب حماولـــــة فهمهـــــا والتعـــــرف علـــــى خصائصـــــها مـــــن خـــــالل نظـــــام مســـــتمر 
جلمــــــع املعلومــــــات، وحتديــــــد مــــــواطن الضــــــعف وأســــــباب وجــــــود اختالفــــــات األداء لتحســــــينها. وذلــــــك 
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ــاء مــــن خــــالل: تبســــيط إجرا ــا (احلــــد مــــن هــــدر املــــوارد)، والقضــ ــا ورفــــع كفاءهتــ ــا ومنــــع تكــــرار أدائهــ ءاهتــ
 على األخطاء واالختالفات يف الطريقة.

 

صيغة جديدة لنمـوذج (شـوهارت)  )1992(وقد طورت املنظمة األمريكية للمستشفيات يف العام  
ـ ضــمان عــدم توقــف دورة اجلــودة، ، ويقتضــي األخــذ بعمليــات منظمــة ومســتمرة ل)Focus - PDCA(تعــرف بــــــــــــ

 التايل: )09(ويتضمن هذا النموذج عدة خطوات للتحسني املستمر كما هو موضح ابلشكل رقم 
 

 منوذج خطوات التحسني املستمر للجودة: )09( الشكل رقم
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ية يف مستشفى اجلهراء يف دولة تقييم فاعلية نظام جودة اخلدمات الصحأمحد شجاع السعيدي، : املصدر 

، مذكرة ماجستري غري منشورة يف اإلدارة، كلية الدراسات اإلدارية واملالية العليا، جامعة عمان العربية الكويت
 .48 ، ص، 2007 للدراسات العليا، عمان،

  

اســتخداما يف بعــض  ويعــد هــذا النمــوذج واحــدا مــن أهــم منــاذج التحســني املســتمر، ورمبــا أكثرهــا 
 يف خمتلف أحناء العامل. ستشفائيةملؤسسات االا

: يرتكـــــز مفهـــــوم التحســـــني املســـــتمر علـــــى مبـــــدأ "اإلدارة ابحلقـــــائق" املتضـــــمن مجـــــع القيـــــاس والتحليـــــل .6
، واســــــتخدام جمموعــــــة املؤسســــــةالبيــــــا�ت بصــــــفة دوريــــــة ومســــــتمرة عــــــن اجلوانــــــب الرئيســــــة مــــــن نشــــــاط 

املوضـــــــــوعية للقضـــــــــاء علـــــــــى االحنرافـــــــــات  مـــــــــن األدوات التحليليـــــــــة املســـــــــاعدة علـــــــــى اختـــــــــاذ القـــــــــرارات
ــة الــــــيت تقــــــدمها  واألخطــــــاء وســــــوء االســــــتخدام. ويــــــتم حتليــــــل املعلومــــــات ابســــــتخدام األدوات التحليليــــ
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ــجع  ــني. وتشــــ ــرارات التحســــ ــاذ قــــ ــى اختــــ ــاعدة علــــ ــائيات املســــ ــة واإلحصــــ ــوم البيانيــــ ــة كالرســــ ــذه النظريــــ هــــ
ــمن إـجيــــ  ــايرة املتضـــ ــلوب املعـــ ــتخدام أســـ ــدي ـبــــ اســـ ــايل تقتـــ ــوذج مثـــ ــةه املاد منـــ ــا،  ؤسســـ يف خمتلـــــف عملياهتـــ

 لالحتذاء هبا أو التفوق عليها. ؤسسةأخرى أو جهة خارجية تسعى امل ؤسسةيكون مقد 
 

 املطلب الرابع: مراحل تطبيق التحسني املستمر  
 1تتمثل مراحل تطبيق التحسني املستمر يف اآليت:

 واليت تزيد من نسبة األخطاء. املرحلة األوىل: حتديد املشاكل اليت تعيق األداء اجليد للعمليات
 حتويل هذه املشاكل إىل فرص للتحسني، ووضع أولو�ت التحسني.املرحلة الثانية: 
 توثيق النظام احلايل للعمليات املطلوب حتسينها.املرحلة الثالثة: 
 تكوين فــــــــــــــريق عمل للتحسني. املرحلة الرابعة: 

 نها وتعريفها بشكل واضح واتم.اختيار عملية لتحسياملرحلة اخلامسة: 
قيام فريق التحسني بتحليل هذه العملية، ومعرفة املشاكل اليت تواجهها وحماولة حتديد املرحلة السادسة: 

 أسباهبا، ومجع ودراسة البيا�ت املتعلقة هبذه األسباب.
 اقرتاح بدائل التحسني ودراسة تكلفة كل بديل، مث اختيار األفضل.املرحلة السابعة: 
 اختيار األسلوب املقرتح حلل املشاكل ووضع بر�مج التنفيذ.املرحلة الثامنة: 

بعدها يتم متابعة وتقييم األداء بعد عملية التحسني، وتكرار عملية التحسني الناجحة مع املرحلة التاسعة: 
 عمليات أخرى يف املنظمة واليت تؤدي إىل األداء املتميز.
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 وقياس جودة اخلدمات الصحية املبحث الثاين: تقييم 
تعترب جودة الرعاية الطبية كمفهوم من أعقد املفاهيم سواء من حيـث التعريـف أو القيـاس ويعتـرب حتديـد 

ملكــو�ت جــودة الرعايــة الطبيــة ومــداخل قياســها جــزءا ال يتجــزأ  )Donabedion 1980(   دو�بيــد�نوتعريــف 
وقـــد حـــدد دو�بيـــد�ن ثالثـــة مكـــو�ت للجـــودة وهـــي: مـــن معظـــم حمـــاوالت تعريـــف وقيـــاس اجلـــودة كمفهـــوم، 

وتشــري املكــو�ت  واملكــو�ت البيئيــة واهليكليــة املكــو�ت املرتبطــة ابلعالقــات الشخصــية، املكــو�ت الفنيــة
الفنيـــة إىل درجـــة حســـن تطبيـــق العلـــوم واملعـــارف الطبيـــة ألغـــراض تشـــخيص ومعاجلـــة املشـــاكل الصـــحية. وتشـــري 

قـــات الشخصــــية للجــــودة إىل االســـتجابة حلاجــــات وتوقعــــات املرضـــى واملعاملــــة الوديــــة املكـــو�ت املرتبطــــة ابلعال
واالهتمــام مــن جانــب منتجــي ومقــدمي خــدمات الرعايــة الطبيــة عنــد تعــاملهم وتفــاعلهم مــع املرضــى. كمــا تشــري 

ويتضــمن ذلــك  وتقــدمي خــدمات الرعايــة الطبيــة إنتــاجاملكــو�ت البيئيــة للرعايــة اىل البيئــة الكليــة الــيت يــتم ضــمنها 
ومـدة تـوفر مسـتلزمات الراحـة واالطمئنـان للمرضـى يف هـذه املؤسسـة، واخلصـائص  ستشـفائيةجاذبية املؤسسة اال

  1اهليكلية والتنظيمية هلا. 
احلديثة يف املمارسـة علـى عـدة أمـور هامـة  ؤسسات االستشفائيةية الطبية تركز غالبية املولضمان جودة الرعا

 2تتضمن ما يلي:
ؤهالت وخــربات األطبــاء عنــد التوظيــف أو الرتقيــة مــن قبــل جلنــة خاصــة ابملــؤهالت العلميــة لضــمان تقيــيم مــ  .1

 استخدام العناصر البشرية املؤهلة لتقدمي مستوى جيد من اخلدمات الطبية.
وى وانتقـال الرتكيز على الوسائل الوقائية اليت من شأ�ا حتسني جودة اخلدمة الطبيـة مثـل رقابـة وضـبط العـد .2

وذلك مـن  ؤسسة عقاقري يف املوتبين سياسة حمددة وجيدة لألدوية وال ؤسسة االستشفائيةاض داخل املاألمر 
 خالل جلان متخصصة فنية هي جلنة التحكم ابلعدوى وجلنة الصيدلة.

 تقييم ورقابة جودة الرعاية الطبية من خالل التدقيق الطيب االسرتجاعي ومراجعة االستخدام. .3
مج التعليم الطيب والتمريض املستمر على ضوء االحتياجات التعليميـة والتدريبيـة الـيت الرتكيز على تصميم برا .4

 تكشف عنها دراسات التدقيق الطيب ومراجعة االستخدام.
 
 
 
 
 

 
 . 396، ص 2014، عمان، سرية للنشر والتوزيع والطباعة، دار املإدارة املستشفياتفريد توفيق نصريات،  1
 . 400، ص نفس املرجع 2



 الثالثالفصل  حتسني جودة اخلدمات الصحيةعلى  -الزبون-التوجه ابملريض أثر أسلوب
 

 
82 

 جودة اخلدمات الصحيةاملطلب األول: متطلبات تقييم 
"نشــاط  " أبنــه:Evaluation de la qualité des soins" يعــرف تقيــيم جــودة اخلــدمات الصــحية 

مشكل ومنظم، خمصص لتحديد املشاكل أثناء تقدمي الرعاية الصـحية، وصـياغة اإلجـراءات التصـحيحية بشـكل 
 .1مستمر، من أجل ضمان لكل مشكلة جديدة إجراءا تصحيحية فعلية"

لتقيـيم جـودة تقرتح اجلمعية األمريكية إلعتماد املستشفيات عددا مـن املتطلبـات الدقيقـة للنظـام املقبـول 
  2وهذه املتطلبات هي: املؤسسات االستشفائيةيف دمات الصحية اخل
 جيب أن يكون النظام هادفا وموضوعيا واثبتا وهنا البد من وضع معايري مناسبة كوسائل للقياس عليها. .1
جيــب أن يكــون نظــام التقــومي كفــؤا وخاصــة مــن حيــث تــوفري وقــت الطبيــب وهنــا ال بــد مــن اســتخدام غــري  .2

 تستهلك وقتا كبريا وال تتطلب تقوميا أو حكما إكلينيكيا. األطباء للمهام اليت
 جيب أن يكون التقومي موثقا حبيث يتم تدوين كل القرارات اهلامة كتابة وتوقيعها من قبل الطبيب املسؤول. .3
أن يكون التقومي صحيحا من الناحية اإلكلينيكية. وعلى ذلك ال بد من إخضاع كافـة املعـايري اإلكلينيكيـة  .4

 لة للتربير الطيب أو جيب أن تكون مربرة.املستعم
جيب أن يكـون النظـام مـر� حبيـث يسـمح بقـدر مـن االخـتالف واالحنـراف عـن املعـايري إذا مـا تـوفر السـبب  .5

 اجليد واملدون يف امللف الطيب. 
  

 املطلب الثاين: منوذج دو�بيد�ن لتقييم جودة اخلدمات الصحية
ــنة  ـــ(املعنـــون بـ 1966يف أول مقـــال لـــه سـ أحـــدث  )،  Evaluating the quality of careــــــــــــــــــــــــــــ

)Donabedian , A قفزة نوعية يف جمال جودة اخلدمات الصحية يف الـوال�ت املتحـدة األمريكيـة. هـذا اإلطـار (
إمنــا االستشــفائية لوحــدها (جــودة اخلــدمات الصــحية املقدمــة) و  ؤسســةال يعتمــد فقــط علــى خمرجــات امل اجلديــد

االستشـفائية. حـىت  للمؤسسـة�خذ بعني االعتبار العوامل املتعلقة ابهلياكل والعمليات اليت ميكن أن حتـدث متيـزا 
وإن كانــت مســامهات هــذا الباحــث تركــز علــى جــودة اخلــدمات الصــحية والــيت تعتــرب مــن أنــواع القــدرة التنافســية 

 ؤسســـــة إطـــــار العوامـــــل الـــــيت تعطـــــي للميف، إال أن املعـــــايري الـــــيت اســـــتخدمها تـــــدخل )Porter. M(حســـــب 
 3االستشفائية قدرة تنافسية.

ابجنـاز سـرب آراء مـس املرضـى والفئـة املهنيـة.  )Donabedian , A(ومـن أجـل حتديـد أبعـاد اجلـودة، قـام 
 :النتائج املبينة يف الشكل التايلوقد توصل اىل 

 ) Donabedian , A(: بعض معايري تقييم اجلودة حسب )10(الشكل رقم 

 
1 Centre de coordination de la lute contre les les infections nosocomiales, « Amelioration de la qualité en 
hygiene hospitalière », service epidémiologie et hygière hospitalière, P 5. 

 . 401 ، صمرجع سابق ، ستشفياتإدارة املفريد توفيق نصريات،  2
كلية العلوم  ، 10 ، جملة العلوم االقتصادية وعلوم التسيري، العددالقدرة التنافسية للمنظمة االستشفائية: املفهوم واألبعاد إلياس بومعراف،  3

 . 161 ص، 2010  االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري، جامعة فرحات عباس، سطيف، اجلزائر،
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 معــــــــــــــــــــــــــــايري األداء اخلاصة ابملهنيني  صة ابملرضى ـــــــــــــــــايري األداء االمعـــ
 سلوك املهنيني

 إعطاء املعلومات، اختاذ اإلجراءات الوقائية، متابعة العالج، االحرتام
 إدارة العالقات بني األفراد

 جي، تربية املريض املسؤولية املهنية، التحسيس البسيكولو 
 االستجابة

 املستشفى، العالج، املهنيني، اإلدارة
 سهولة الدخول، االستمرارية، التنسيق

 جاهزية املهنيني، درجة اهتمام الفئة املهنية املتابعة 
 الراحة –االستمرارية 

 استمرارية العالج، استمرارية املهين، الراحة 
 

 سهولة الدخول
مستوى االستعجاالت، نظام تسديد تكلفة العالج، التكفل على 

 تكاليف اخلدمات، التأمني االجتماعي

 اجلانب التقين (الطيب)
 معايري تقييم خاصة بكل أدبية طبية 

، جملة العلوم االقتصادية وعلوم القدرة التنافسية للمنظمة االستشفائية: املفهوم واألبعادإلياس بومعراف، : املصدر 
 ، ص2010 وم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري، جامعة فرحات عباس، سطيف، اجلزائر،كلية العل ،10 التسيري، العدد

162 . 
 

حســـب هـــذه الدراســـة إىل أن معـــايري جـــودة اخلـــدمات الصـــحية جـــد  )Donabedian , A(توصـــل  
االستشــفائية، حيــث يقــول "إن هنــاك العديــد مــن الصــعوابت  ؤسســةدة وخمتلفــة حســب نظــرة كــل فــرد للممتعــد

عملية التعريف ابجلـودة...إىل حـد أن تعريـف اجلـودة يعتمـد علـى حريـة كـل فـرد". وعليـه ال ميكـن قيـاس  تكتنف
. 1مباشــرة جـــودة اخلــدمات الصـــحية، ولكــن ميكـــن إعطــاء بعـــض املعــايري الفرعيـــة الــيت تســـاعد يف عمليــة التقيـــيم

طبيـة وهـي املـدخل اهليكلـي ثالثـة مـداخل لقيـاس جـودة الرعايـة ال )Donabedian, A(وحسب الدراسـة، اقـرتح  
  2ومدخل العملية ومدخل النتيجة النهائية،  كما اعرتف أبمهية رضا املرضى كمقياس للجودة:

: ويتضـــــــمن اســـــــتعمال مقـــــــاييس هيكليــــــة تعـــــــود إىل اخلصـــــــائص الثابتـــــــة للمؤسســـــــة املـــــــدخل اهليكلـــــــي .1
ــفائية ــة،  االستشـــ ــة الطبيـــ ــدمات الرعايـــ ــدمي خـــ ــؤهالت منتجـــــي ومقـــ ــات، ومـــ ــدد وفئـــ ــل عـــ واألجهـــــزة مثـــ

واملعــــــدات والتســــــهيالت املتــــــوفرة، وأســــــلوب تنظيمهــــــا وإدارهتــــــا. ويعتــــــرب مــــــدخل القيــــــاس هــــــذا جــــــذااب 
وميســـــرا لإلداريـــــني بســـــبب ســـــهولة تـــــوفري املعلومـــــات املطلوبـــــة للتقيـــــيم مـــــن ســـــجالت املؤسســـــة أو مـــــن 
ــان  ــى افــــــرتاض أساســــــي وهــــــو (إذا كــــ ــذا علــــ ــاس هــــ ــتند مــــــدخل القيــــ ــيطة. ويســــ ــة البســــ خــــــالل املالحظــــ

ــائج ســـــــتكون هيـكــــــ  ــا أن النتـــــ ــل، كمـــــ ــع اهليكـــــ ــوف تتبـــــ ــة ســـــ ــات املالئمـــــ ــإن العمليـــــ ــدا فـــــ ــة جيـــــ ل الرعايـــــ
 جيدة).

ن إىل األنشـــــــطة واخلـــــــدمات الـــــــيت مت د�ـيــــــ : ويشـــــــري هـــــــذا املـــــــدخل كمـــــــا عرفـــــــه دو�بمـــــــدخل العمليـــــــة .2
تقــــــدميها للمــــــريض، وقــــــد طــــــور بــــــروك ووليمــــــز وديفــــــس هــــــذا املفهــــــوم وفصــــــلوا بــــــني النــــــواحي الفنيــــــة 

ــا ــة واملهــــــ ــن للرعايــــــ ــمى فــــــ ــا يســــــ ــى أو مــــــ ــع املرضــــــ ــل مــــــ ــل والتفاعــــــ ــية يف التعامــــــ ــة ابلشخصــــــ رات املرتبطــــــ
 

 . 162 ، صمرجع سابق ، القدرة التنافسية للمنظمة االستشفائية: املفهوم واألبعادف، إلياس بومعرا 1
 .  399-397، ص ص مرجع سابق ، إدارة املستشفياتفريد توفيق نصريات،   2
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الرعايــــــــة. ويعتــــــــرب هــــــــذا املــــــــدخل لقيــــــــاس اجلــــــــودة مــــــــن املــــــــداخل األكثــــــــر اســــــــتعماال لســــــــهولة حتديــــــــد 
املقــــاييس العمليــــة ابملقارنــــة مــــع املقــــاييس النتيجــــة النهائيــــة حيــــث يعتمــــد هــــذا املــــدخل علــــى البيــــا�ت 

ــة يف الســـــجالت ا ــر املدونـــ ــبقة ابلعناصـــ ــة مســـ ــد قائمـــ ــذا املـــــدخل علـــــى حتديـــ ــوم هـــ ــة للمرضـــــى، ويقـــ لطبيـــ
الـــــيت يعتقـــــد أ�ـــــا تشـــــكل الرعايـــــة اجليـــــدة، ومـــــن مث مقارنتهـــــا مـــــع األنشـــــطة العمليـــــة الـــــيت مت القيـــــام هبـــــا 
أثنـــــاء رعايـــــة املرضـــــى كمـــــا هـــــي موثقــــــة يف الســـــجالت الطبيـــــة للمـــــرض. واالفـــــرتاض األساســـــي الــــــذي 

ــو ــذا املــــــدخل هــــ ــه هــــ ــة  يقــــــوم عليــــ ــائج النهائيــــ ــون النتــــ (إذا كانــــــت العمليــــــات صــــــحيحة فيتوقــــــع أن تكــــ
ــطة  ــددة لألنشــــــ ــة احملــــــ ــمى القائمــــــ ــا يســــــ ــتعماله ملــــــ ــدخل اســــــ ــذا املــــــ ــى هــــــ ــذ علــــــ ــدة) ويؤخــــــ ــة جيــــــ للرعايــــــ
واإلجــــــراءات الــــــيت تشــــــكل الرعايــــــة اجليــــــدة دون األخــــــذ ابالعتبــــــار شــــــدة املــــــرض ونتــــــائج الفحوصــــــات 

اب األعــــــراض املرضــــــية، وابلتــــــايل فــــــان هــــــذا املــــــدخل املخربيــــــة والتشخيصــــــية األخــــــرى. ووجــــــود أو غـيـــــ 
قـــــد اليعتـــــرب الوســـــيلة املالئمـــــة لقيـــــاس عمليـــــة الرعايـــــة. كمـــــا أن الدراســـــات واألحبـــــاث الـــــيت أشـــــارت إىل 

 وجود عالقة قوية بني عملية الرعاية والنتائج النهائية للرعاية هي قليلة جدا.
ــة مـــــدخل النتيجـــــة النهائيـــــة .3 ــس النتـــــائج النهائيـــ ــث تعكـــ ــافية الـــــيت : حيـــ ــريات الصـــ ــة التغـــ ــة الطبيـــ للرعايـــ

حتــــــدث للمســــــتوى الصــــــحي الفــــــردي أو اجملتمعــــــي اآلن ومســــــتقبال كنتيجــــــة خلــــــدمات الرعايــــــة الطبيــــــة. 
وهـــــذه املقـــــاييس هلـــــا جاذبيـــــة بســـــبب الصـــــدق الظـــــاهري هلـــــا. وحقيقـــــة األمـــــر أن هنالـــــك عوامـــــل كثـــــرية 

ــل الب ــة كعوامـــــ ــة الطبيـــــ ــتوى الصـــــــحي جبانـــــــب الرعايـــــ ــى املســـــ ــؤثر علـــــ ــلوك. تـــــ ــيم والســـــ ــة والقـــــ ــة والوراثـــــ يئـــــ
ــام  ويســـــتعمل هـــــذا املـــــدخل جممـــــوعتني مـــــن مقـــــاييس املخرجـــــات وهـــــي مؤشـــــرات الوضـــــع الصـــــحي العـــ
ومؤشـــــرات الوضـــــع الصـــــحي اخلـــــاص مبـــــرض حمـــــدد. ومـــــن األمثلـــــة علـــــى اجملموعـــــة األوىل مـــــن املقـــــاييس 

واقــــــــــــف حتســــــــــــن األداء اجلســــــــــــدي املــــــــــــادي للشــــــــــــخص، واألداء العــــــــــــاطفي واألداء االجتمــــــــــــاعي. وم
ــز علـــــــــى إدراك  ــاييس ميكـــــــــن أن ترتكـــــــ ــلوك املـــــــــرتبط ابلصـــــــــحة، وهـــــــــذه املقـــــــ املرضـــــــــى والتغـــــــــري يف الســـــــ

 الشخص (املريض) ملستوى صحته أو على الرأي املهين (األطباء).
: هنالــــــك الكثــــــري مــــــن الدراســــــات واألحبــــــاث الــــــيت تناولــــــت مــــــدخل رضــــــا املرضــــــى لقيــــــاس اجلــــــودة .4

ــا املرضـــــــى ــة  تقـــــــومي اجلـــــــودة ابســـــــتعمال مقيـــــــاس رضـــــ حيـــــــث ميكـــــــن هلـــــــذا املقيـــــــاس أن يعكـــــــس النتيجـــــ
النهائيــــــة للرعايــــــة والعمليــــــات واألنشــــــطة وهيكليــــــة الرعايــــــة معــــــا. وينــــــدرج حتــــــت هــــــذا املــــــدخل معظــــــم 

ــدما ــويق اخلـــ ــاث تســـ ــات وأحبـــ ــل املرضـــــى  تدراســـ ــن قبـــ ــدرك مـــ ــا املـــ ــى الرضـــ ــزت علـــ ــث ركـــ ــحية حيـــ الصـــ
 حول ما يقدم هلم من خدمات.

ة ارتبــاط العوامــل الثالثــة: اهلياكــل، العمليــات والنتــائج علــى درجــ  )Donabedian , A(حيــث أكــد 
النهائيـة مـع جـودة اخلـدمات الصـحية. لـذا فقـد ركـز اهتمامــه علـى تقيـيم العوامـل الـيت هلـا عالقـة مـع اجلـودة بــدال 

ة من الرتكيز على تقييم اجلودة يف حد ذاهتا أل�ـا صـعبة التقيـيم. لـذا أصـبحت معـايري اجلـودة هـي اهلياكـل املالئمـ 
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)Good Structures( العمليات املالئمة ،)Good Procedures(  والنتائج املالئمة) Good Results( فكلمة .
مالئــم تضــمن جــودة وقــدرة تنافســية مالئمــة. فمعيــار اهلياكــل يــؤثر علــى جــودة اخلدمــة الصــحية مــن حيــث أنــه 

ارسـات املهنيـة لألطبـاء واملمرضـني، يف حيّسن من عملية التكفل ابملريض، أما معيار العمليات فيمثـل خمتلـف املم
 للمؤسسـةحني جند أن معيار النتائج النهائية يعكس التغري يف حالـة املـريض. مبعـىن أن جـودة اخلـدمات الصـحية 

االستشــفائية ال تقــاس فقــط حبجــم اخلــدمات الصــحية الــيت تقــدمها، وإمنــا بقيمــة هــذه اخلــدمات مــن وجهــة نظــر 
ذلـك أن قيمـة اخلـدمات  ) Value Creation (خبلـق القيمـة  )Porter, M(ها الزبـون (املـريض)، أو كمـا يسـمي

 Donabedian , A.(1الصحية تتمثل يف حتسني احلالة الصحية للمريض (جودة اخلدمة الصحية حسب 
 

 الصحية اتمنـــــــــاذج قياس جودة اخلدم املطلب الثالث: 
اخلدمـــة نفســـها؛ كمنـــتج غـــري مـــادي وغـــري  القيـــاس الـــدقيق جلـــودة اخلدمـــة عمليـــة معقـــدة بســـبب طبيعـــة

منطي، كذلك قصر جتربة القطاع اخلدمي يف القياس؛ فهي تعود ملنتصف الستينات، بينما متتد التجربـة الصـناعية 
 2يف القياس ومراقبة اجلودة على األقل إىل املدرسة التايلورية.

 أبعـاد ويتضـمن اجلـودة اثبـت  غري جكمنت فاخلدمة اخلدمات، يف أكثر املدركة اجلودة قياس أمهية تتأكد
 علـى يركزون اخلدمة جودة يف الباحثني جعل ما السابقة، وجتارهبم الزابئن بشخصيات مرتبطة مستقرة ذاتية غري

 حمسوسـة مؤشـرات عـدة الزبـون يسـتخدم املـادي املنـتج املوضـوعية. أمـا اجلـودة مـن أكثـر للخدمـة اجلـودة املدركـة
 املؤشـرات مـن الكـم هـذا يوجـد ال اخلدمـة، أمـام لكـن ؛)...الـوزن الصـالبة، ئحـة،الرا امللمـس، ظاهرة (كـاللون،

  .3العاملني مظهر أو اخلدمة مركز يف وتسهيالت مادية ومظاهر جتهيزات من يظهر إال ما الظاهرة،
 الزبون. –إن قياس اجلودة يف اخلدمات الصحية يتطلب أوال حتديد حاجات ورغبات املريض

 

ــا أوال: تشـــــــــري احلاجـــــــــة للخدمـــــــــة الصـــــــــحية إىل احلـــــــــد األدىن مـــــــــن  ت ورغبـــــــــات املـــــــــريض:مفهـــــــــوم حاجـــــــ
ــيت يرغــــب  ــدمات الــ ــة اخلــ ــي جمموعــ ــة فهــ ــا الرغبــ ــرد، أمــ ــية للفــ ــاة مرضــ ــمان حيــ ــرورية لضــ ــحية الضــ ــدمات الصــ اخلــ

وجــــــدير ابلــــــذكر هنــــــا أن اخلدمــــــة الصــــــحية وعلــــــى 4هبــــــا ويطلبهــــــا الفــــــرد كمتطلبــــــات ملــــــا يعتــــــربه احليــــــاة املثلــــــى.
 دمات األخرى ال تستهلك رغبة فيها وإمنا لدفع ضرر أكرب. خالف السلع واخل

 5تصنف احلاجة يف جمال اخلدمات الصحية اىل ثالثة أنواع كما يلي:
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 . 95،  94ص ، ص، مرجع سابق تسويق خدمات الرعاية االستشفائية والطبيةفريد توفيق نصريات،  5
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ــة .1 ــة النظريـــ ــا حيـــــث مـــــن غـــــري املمكـــــن الـــــتكهن أو معرفـــــة ماهيـــــة األمنـــــاط احلاجـــ : وهـــــي غـــــري مدركـــــة طبيـــ
 . املرضية اليت قد تظهر مستقبال واليت ال نعرف عنها شيئا اآلن

: وهـــــــي احلاجـــــــات املعـــــــرتف هبـــــــا مـــــــن قبـــــــل األطبـــــــاء  احلاجــــــــات الصــــــــحية القابلــــــــة للكشــــــــف طبيــــــــا .2
 كحاجات صحية وتقسم إىل قسمني:

 احلاجات احملددة إكلينيكيا: مرحلة ظهور األعراض؛ −
 الصحية غري الظاهرة: مرحلة ما قبل ظهور األعراض. احلاجات −

ــة .3 ــات احملسوســــ ريض أو الفــــــرد نتيجــــــة لظهــــــور األعــــــراض : وهــــــي احلاجــــــات املدركــــــة مــــــن قبــــــل اـملـــــ احلاجــــ
 املرضية وتعترب مشاكل طبية، وتقسم احلاجة احملسوسة اىل قسمني: 

 %90: أي الــيت ال تــذهب إىل الطبيــب و/أو يــتم جتاهلهــا مــن قبــل الفــرد وتبلــغ احلاجــات غــري املنفــذة −
اليـة، تكلفـة الوقـت من جمموع احلاجات احملسوسة وهي نتيجة عدة عوامل من بينها: التعلـيم، القـدرة امل

 والسفر....اخل؛
من احلاجات احملسوسة وجدير ابلذكر أن   %10: أي اليت تذهب اىل الطبيب وتبلغ احلاجات املنفذة −

 من هذه احلاالت هي طبيعية، ويتأثر قرار الفرد يف الشروع بطلب اخلدمة إبدراكه ملا يلي:  % 40-60
 نفسه. القابلية لإلصابة مبرض ما كما يتصورها الفرد 
 .خطورة احلالة كما يتصورها الفرد نفسه 
  .فاعلية املعاجلة كما يتصورها الفرد 

 

قيـــــاس جـــــودة اخلدمـــــة مـــــن وجهـــــة نظـــــر الزبـــــون، يتطلـــــب اثنيـــــا: منـــــاذج قيـــــاس جـــــودة اخلـــــدمات الصـــــحية: 
حتديـــــــد مفهـــــــوم جـــــــودة اخلدمـــــــة املدركـــــــة وحتديـــــــد أبعادهـــــــا ومـــــــن مث تطـــــــوير أدوات عمليـــــــة لقياســـــــها. أغلـــــــب 

، ومنــــــــوذجهم "ابراســــــــورامون، بــــــــريي وزيثامــــــــل"ت يف هــــــــذا اجملــــــــال انطلقــــــــت مــــــــن كتــــــــاابت الثالثــــــــي الدراســــــــا
ــذا مقيـــــاسServqualالشـــــهري  ــور " Servperf، وكـــ ــرونني واتيلـــ ــن "لكـــ ــة مـــ ــى بنيـــ ــدان علـــ . املقياســـــني يعتمـــ

ــات  ــل القطاعـــ ــتالئم كـــ ــدودة، لـــ ــديالت حمـــ ــع تعـــ ــاحلة، مـــ ــا صـــ ــوذجيني أ�ـــ ــحاب النمـــ ــرى أصـــ ــاد، ويـــ ــة أبعـــ مخســـ
وخمتلـــــف البيئـــــات االقتصـــــادية. لكـــــن العديـــــد مـــــن الدراســـــات أكـــــدت ضـــــرورة تكييـــــف املقيـــــاس مـــــع  اخلدميـــــة

واقــــــع كــــــل قطــــــاع خــــــدمي، ومــــــع البيئــــــة الثقافيــــــة واالقتصــــــادية، وأكثــــــر مــــــا يتوجــــــب تكييفــــــه يف املقيــــــاس هــــــو 
 1أبعاد اجلودة.

 ,Berry Lوابراســورامون " زيثامــل بــريي، األمريكــي الثالثــي أحبــاث بــدأتســريفكوال:  منــوذج .1

Zeithaml V, Parasuramanلقيــاس جــودة اخلدمــة، الــيت قــدموا  1985 ســنة مشــهورة " بدراســة
والـــــــذي يتكـــــــون مـــــــن مخســـــــة أبعـــــــاد لقيـــــــاس جـــــــودة اخلدمـــــــة هـــــــي: ، Servqualمـــــــن خالهلـــــــا مقيـــــــاس 

 
 . 90 ، صمرجع سابق  قياس أبعاد جودة اخلدمة: دراسة تطبيقية على بريد اجلزائر،صاحل بوعبد هللا،   1
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ــذا املقيـــــــــاس مـــــــــن  ــتجابة، األمـــــــــان، والتعـــــــــاطف، حيـــــــــث يتكـــــــــون هـــــــ ــة، االســـــــ ــية، االعتماديـــــــ امللموســـــــ
خلدمــــــة  الــــــزابئنعبــــــارة، هتــــــدف اجملموعــــــة األوىل لقيــــــاس توقعــــــات  )22( جممــــــوعتني كــــــل جممــــــوع تضــــــم

حنـــــو أداء املؤسســـــة. وذلـــــك مـــــن  الـــــزابئناملؤسســـــة، بينمـــــا هتـــــدف اجملموعـــــة الثانيـــــة إىل قيـــــاس اجتاهـــــات 
   1خالل العالقة اآلتية:

 التوقعات -اإلدراكات = اجلودة
 للخدمـة الفعلـي األداء بـني الفـرق واجتـاه بدرجـة إذن تتحـدد الفجـوة منـوذج حسـب  اجلـودة

 جتـارب مـن لسـمعه ينمـى ومـا السـابقة، وجتاربـه حلاجاتـه، تبعـا يتوقعـه مـا وبـني إدراك الزبـون، حسـب 
 .اآلخرين

ــادات قـــدم "  ــد مـــن االنتقـ ــذا املقيـــاس للعديـ ــد تعـــرض هـ  ,Berry L, Zeithaml V 1988وبعـ

Parasuramanألبعــــــاد اخلمســـــــة للــــــزابئن وذلـــــــك " تنقــــــيح هلــــــذا املقيـــــــاس وذلــــــك إبضـــــــافة األمهيــــــة النســـــــبية ل
لــــوزن جــــودة اخلدمــــة يف كــــل بعــــد مــــن األبعــــاد اخلمســــة للمقيــــاس وذلــــك لتحقيــــق دقــــة أكــــرب، وبــــذلك أصــــبح 

 2مقياس اجلودة املقرتح من قبل معتمدا وصادقا لقياس جودة اخلدمة.
 3حيث مت الوصول إىل مخس فجوات، هي كاآليت:

ــم  ــوة رقـــــــ ــى ـجلــــــــ )01(الفجـــــــ ــات املرضـــــــ ــة وإدراك إدارة امل ودة: بـــــــــني توقعـــــــ ــفائيةاخلدمـــــــ ــة االستشـــــــ ــذه  ؤسســـــــ هلـــــــ
ــد  ــك قـــ ــبب يف ذلـــ ــى والســـ ــات املرضـــ ــة لتوقعـــ ــري الدقيقـــ ــات اإلدارة غـــ ــن إدراكـــ ــوة مـــ ــذه الفجـــ ــأ هـــ ــودة، وتنشـــ اجلـــ
ــل  ــاعدة لنقـــــــ ــز علـــــــــى املرضـــــــــى والســـــــــوق أو ضـــــــــعف االتصـــــــــاالت الصـــــــ يعـــــــــود إىل ضـــــــــعف اإلدارة يف الرتكيـــــــ

 و بسبب ز�دة عدد املستو�ت اإلدارية.املعلومات الضرورية من املرضى إىل اإلدارة أ
لتوقعــــــات املرضــــــى،  ؤسســــــة االستشــــــفائيةامل: بــــــني مواصــــــفات جــــــودة اخلدمــــــة وإدراك إدارة )02(الفجــــــوة رقــــــم 

ــا إىل  ــتم ترمجتهـــــ ــة لـــــــإلدارة، فإنـــــــه لـــــــن يـــــ ــه لـــــــو كانـــــــت حاجـــــــات املرضـــــــى املتوقعـــــــة ورغبـــــــاهتم معروفـــــ مبعـــــــىن أنـــــ
د تتعلـــــــق مبـــــــوارد املنظمـــــــة أو التنظـــــــيم، أو عـــــــدم قـــــــدرة مواصـــــــفات حمـــــــددة يف اخلدمـــــــة املقدمـــــــة بســـــــبب قيـــــــو 

 اإلدارة على تبين فلسفة اجلودة.
ملواصــــــــــــفات جــــــــــــودة اخلدمــــــــــــة الصــــــــــــحية  ؤسســــــــــــة االستشــــــــــــفائيةامل: بــــــــــــني إدراك إدارة )03(الفجــــــــــــوة رقــــــــــــم 

ــايري موحــــــدة لتوحيــــــد  ــا، وتنــــــتج هــــــذه الفجــــــوة بســــــبب صــــــعوبة وضــــــع معــــ ــة فعليــــ ــة املقدمــــ ومواصــــــفات اخلدمــــ
اخلدمــــــة الصــــــحية، أو ضــــــعف مســــــتوى املهــــــارات لــــــدى القــــــائمني علــــــى أداء اخلدمــــــة مبســــــتوى األداء وتقــــــدمي 

 معني بسبب ضعف الدعم الكايف ملوظفي اخلط األول.
 

    "،حتقيق جترييب لدور الوسيط إلدراك جودة اخلدمة –حنو الزبون ووالئه التوجه عامر علي حسني وأمرية هاتف اجلنايب، "  1
(05/01/2016)  www.uokufa.edu.iq/journals/index.php/ghjec/article/view/1705 

 . نفس املرجع  2
"، مؤتة للبحوث والدراسات، اجمللد السابع والعشرون، أثر جودة اخلدمات الصحية يف درجة والء املرضىوهاين حامد الضمور، " جناة بوقجاين 3

 . 79، 78 ص ص، 2012، العدد الثالث

http://www.uokufa.edu.iq/journals/index.php/ghjec/article/view/1705
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: بــــــني االتصـــــال اخلــــــارجي مـــــع املرضــــــى عـــــن مســــــتوى اخلدمـــــة الصــــــحية وبـــــني مواصــــــفات )04(الفجـــــوة رقـــــم 
ــى اال ــد علـــ ــى تعتمـــ ــات املرضـــ ــا، إذ أن توقعـــ ــة فعليـــ ــة املقدمـــ ــة لاخلدمـــ ــاالت اخلارجيـــ ــفائيةملتصـــ ــة االستشـــ  ؤسســـ

 املقدم للخدمة الصحية، فالتوقعات الواقعية تبّين إدراك إجيايب أكرب جلودة اخلدمة.
ــم   ــوة رقـــــ ــة )05(الفجـــــ ــاهتم للخدمـــــ ــة وبـــــــني إدراكـــــ ــحية املقدمـــــ ــة الصـــــ ــودة اخلدمـــــ ــى جلـــــ ــات املرضـــــ ــني توقعـــــ : بـــــ

املقدمــــة فعليــــا، ويعتمــــد نشــــوء هــــذه الفجــــوة علــــى حجــــم وتوجــــه الفجــــوات األربعــــة الســــابقة والــــيت هلــــا أتثــــري 
 يف طريقة تسليم اخلدمة، ووجود الفجوات األربع السابقة يقود إىل نشوء الفجوة اخلامسة.

 

 أبـرز " مهـا Cronin, J. J., & Taylor, S. (1992)"واتيلـور  كـرونني لعـلارف: سـريفب منـوذج .2
 وحـده. األداء مـن خـالل قيـاس اجلـودة مقرتحـني اجلـودة، لقيـاس معيـارا التوقعـات اختـاذ انتقـد مـن

 :النموذج هذا حسب 
 األداء = اجلودة

 وهـو الزبـون، يدركـه الـذي الفعلـي األداء ابألداء ويقصـد املدركـة، اجلـودة هنـا، ابجلـودة يقصـد
 علـى يعتمـد ال سـريفبارف منـوذج لكـن التوقعـات، مـع سـريفكوال مقيـاس يقيسـه املفهـوم الـذي نفسـه

 .اجلودة املدركة حساب يف التوقعات
 مــع لكــن ســريفكوال، أداة نفــس اســتخدام هــي النمــوذج هــذا يف للقيــاس العمليــة الطريقــة

 التوقعات. تقيس اليت وعشرين البنود اإلثنني عن االستغناء
 خدميـة قطاعـات مشلـت  ، 1994سـنة هلمـا مقالـة يف البـديل منـوذجهم واتيلـور كـرونني اقـرتح

 إدراك يف التبــاين حتسـس علـى وقدرتــه األداء منــوذج أفضـلية الدراســة هــذه أظهـرت .متعــددة خمتلفـة
 1اخلدمة. جلودة الزابئن

 مقيــاس أبن (BZP 1994) األمريكــي الفريــق حجــة البــاحثني مــن كثــري يؤيــد عامــة بصــفة
 القــوة مواقــع تشــخيص يف للمســري وأفيــد املستخلصــة املعلومــات حيــث  غــىن مــن أكثــر ســريفكوال
ضـعيف.  أداء عـن أم عاليـة توقعـات عـن �جتـة املتدنيـة كانـت العالمـات إذا مـا يظهـر ألنـه والـنقص،

 عمالنيـة، كثـروأ  املدركـة اجلـودة مقيـاس يف تفسـري التبـاين علـى أقـدر سـريفبارف األداء مقيـاس لكـن
 .2الفجوة مفهوم املرتتبة عن العملية والنقائص للتوقعات املعقد املفهوم يتجنب  كونه

 

 صحية سني املستمر جلودة اخلدمات ال: آليات التحثالثاملبحث ال
 

 
 .68 ، صمرجع سابق ، مناذج وطرق قياس جودة اخلدمة: دراسة تطبيقية على خدمات مؤسسة بريد اجلزائرصاحل بوعبد هللا،   1
 . 68 ، صنفس املرجع 2
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الزبـون وذلـك مـن -، ال بـد مـن التوجـه ابملـريضاالستشفائية من أجل خلق قيمة مضافة لزابئن املؤسسة
، وفــق عجلــة دمينــغ، منــوذج ســيجما ســتةة مــن آليــات التحســني، مــن بينهــا التحســني املســتمر خــالل تبــين جمموعــ 

 اخلدمات الصحية. جودة تحسنيل االعتماد معايريو 
 

 

 املطلب األول: التحسني املستمر وفق عجلة دمينغ
اآلليــة الكفيلــة  )L’Amélioration continue de la qualité(يعتــرب التحســني املســتمر للجــودة 

حســني العمليــات ابعتبارهــا متــس خمتلــف مراحــل عمليــة تقــدمي اخلدمــة الصــحية، مــن خــالل االكتشــاف املبكــر بت
 .)PDCA(لنقاط اخللل والعمل على تصحيحها ابستخدام دائرة دمينغ 

 

ع مبـــــدأ التحســـــني املســـــتمر للجـــــودة يف عـــــام أوال: مفهـــــوم دائـــــرة دمينـــــغ (عجلـــــة اجلـــــودة):  مـــــن  1951ُوضـــــِ
 "،Do"، افعـــــــل "Plan(خطـــــــط " PDCA"، علـــــــى شـــــــكل دائـــــــرة W. Deming" قبـــــــل ويليـــــــام دمينـــــــغ

ــن Act"، تصــــــرف "Checkافحــــــص " ــا عــــ ــن خالهلــــ ــل مــــ ــتم العمــــ ــيت يــــ ــودة، والــــ ــة اجلــــ ــرف بعجلــــ ــا يعــــ ")  أو مــــ
طريــــــق تقســــــيم عمليــــــة التحســــــني املســــــتمر للجــــــودة إىل أربعــــــة مراحــــــل متسلســــــلة، وســــــبعة خطــــــوات أساســــــية 

يـــــــة ألجـــــــل ختفـــــــيض احلاجـــــــة للتصـــــــحيح. وتتضـــــــح خمتلـــــــف هـــــــذه تســـــــمح وفـــــــق دمينـــــــغ بـــــــز�دة وتعظـــــــيم الوقا
 املراحل يف الشكل التايل:

 

 املراحل السبعة لدائرة التحسني املستمر للجودة: )11( الشكل رقم
 

 )Plan(  خطط       

 اختيار املوضوع: حتديد املشكل، -
 مالحظة الوضع احلايل: اختيار وحتليل املعطيات،  -
 سباب األساسية، حتليل األسباب: إجياد األ -
 اقرتاح التحسينات. -

 تطبيق التحسينات.  - )Do(          افعل  
 حتديد االجنازات.أتمني الفعالية و  - ) Check(   افحص 
 إعطاء املتابعة. قة على العمليات اجلديدة، قياس و املواف - ) Act(         تصرف 

édition, AFNOR,  e, 2ualité en santéIndicateurs q, Claude VILCOT et Hervé LECLET :املصدر 

2006, P 21.     
 

لتحســــني العمليــــات وفــــق هــــذه اآلليــــة، يقتضــــي األمــــر اثنيــــا: حتســــني العمليــــات ابســــتخدام دائــــرة دمينــــغ: 
 إحداث تغيريات يف اجملاالت التالية:

 تقليل االختالفات يف متغريات العمليات وخصائص التقدمي املؤثرة على اجلودة. -
 من األنشطة بدون قيمة مضافة داخل العمليات. التقليل −
 اختصار العمليات. −

 يف حتسني العمليات، فانه ينتج:   )PDCA(وبتطبيق منوذج دائرة 
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  ∗قبل بداية العملية: أتمني النتيجة املمكن بلوغها، وذلك يكون بقياس مؤشرات البناء. −
ى مسامهته يف إرضاء الـزابئن، وذلـك يكـون يف �اية اجناز العملية: تقييم بلوغ اهلدف احملقق وتقدير مد −

 .***واملؤشرات احلارسة **بقياس مؤشرات العملية
ومؤشـــرات  ****بعــد تنفيـــذ العمليـــة: تقيـــيم ضـــرورة التحســـينات، وهــذا يكـــون بقيـــاس مؤشـــرات النتـــائج −

 .*****الرضا
 بعد مراجعة العملية: قياس فعالية التغيريات. −

 وهذا ما يتجلى من الشكل التايل:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ومكان املؤشرات يف هذا النموذج )PDCA(: الروابط بني إدارة العمليات ودائرة )12( الشكل رقم 

 
د  تقيس مؤشرات البناء الوسائل واملوارد املستعملة من قبل املؤسسة الصحية ألجل تقدمي اخلدمات الصحية اليت تستجيب لألهداف احملددة (عد ∗

 األفراد املؤهلني، عدد الغرف الفردية، عدد األسرة ابرتفاع متغري...اخل). 
 مح ببلوغ األهداف. تقيس مؤشرات العملية األنشطة اليت تس **

تقيس املؤشرات احلارسة ظاهرة أو حادث ما وحتلل بعمق أسباب االحنراف وإجراء التصحيح بسرعة، يستطيع أن يكون هذا املؤشر مؤشر البناء  ***
 أو العملية أو مؤشر النتيجة. 

 تقيس مؤشرات النتائج بلوغ اهلدف احملدد. ****
 املدركة من قبل الزبون (املريض، الطبيب املعاجل، املؤسسة املمونة، الوصاية...اخل).  تقيس مؤشرات الرضا مستوى اجلودة *****
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 Claude VILCOT et Hervé LECLET, Claude VILCOT et Hervé LECLET, Indicateursاملصدر:

.1, P 2édition, AFNOR, 2006 e, 2qualité en santé     
 

ــدير  ــة التخــ ــا: حتســــني عمليــ ــتمر  )Processus anesthésique(اثلثــ ــلوب التحســــني املســ ــتخدام أســ ابســ
لوضــــــع أســــــلوب التحســــــني املســــــتمر للجــــــودة يف عمليــــــة التخــــــدير مــــــثال، فانــــــه يــــــتم تقســــــيم هــــــذه للجــــــودة: 

ملختلفـــــة العمليـــــة تقســـــيما يتطـــــابق والواقـــــع املالحـــــظ يف املؤسســـــة الصـــــحية، حيـــــث يســـــمح بتحديـــــد املراحـــــل ا
 هلذه العملية وحتديد نقاط الضعف اليت من املمكن أن تعرقل قيامها.

  1وعليه يستند التحسني املستمر لعملية التخدير إىل:
 التحكم يف التنظيم: وذلك من خالل: −

 االستشارة الطبية قبل التخدير؛ 
 الز�رة قبل التخدير يف الساعات اليت تسبق املعاجلة ابجلراحة؛ 
 ــيط األنشــــــــط ــاوين بــــــــني ختطــــــ ــه تعــــــ ــل فيــــــ ــون العمــــــ ــايت يكــــــ ــر�مج عمليــــــ ــري بــــــ ــة، لتحضــــــ ة العملياتيــــــ

 اجلراحني، املخدرين، اإلطارات التمريضية لقسم أو مصلحة اجلراحة؛
 .تيسري نقل املرضى من قسم اجلراحة إىل قاعة املراقبة 

 
 حتكم التقنيني: من خالل: −

 
1 Hervé LETEURTRE et autres, la qualité hospitalière, Berger-Levrault, Paris, 1999, PP 343-344. 

تحدید و وصف العمل�ات 
 قبل وجودها

 تحلیل العمل�ات �دارة العمل�اتتنفیذ و 

 تحسین العمل�ات
 خطط
Plan 

 افعل
Do 

 تصرف 
Act 

 افحص
Check 

مرحلة تعر�ف المؤشرات المرت�طة 
 �العمل�ات

مرحلة ق�اس مؤشرات 
 البناء

 س:مرحلة ق�ا
 مؤشرات العمل�ات.

 المؤشرات الحارسة.

 مرحلة ق�اس:
 مؤشرات النتائج.
 مؤشرات الرضا.
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 نتظمــــــــــة مــــــــــن قبــــــــــل تقنيــــــــــني االســــــــــتخدام املتطــــــــــابق لألجهــــــــــزة واملعــــــــــدات الطبيــــــــــة، والصــــــــــيانة امل
 متخصصني؛

 .(جودة خدمات اجلرَّاحني) نشاط اجلراحة 
 التحكم يف اإلعالم و االتصال: من خالل: −

 اإلعالم مبلف التخدير لكل مريض؛ 
 وجود وسيلة اتصال سريعة بني قسم اجلراحة وقاعة اإليقاظ؛ 
 اعة اإليقاظ.النقل الشفهي والكتايب للمعطيات املتعلقة ابملريض بني قسم اجلراحة وق 
 التحكم يف صحة األمكنة. −
 التحكم يف املورد البشري: من خالل: −

 املطابقة املستمرة لألفراد (الطبيب واملمرض) واألنشطة املنجزة؛ 
 .تقييم وتكوين (أويل ومتواصل) لألفراد 

 :املوايلوهذا ما يتجلى يف الشكل 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 لية التخدير: عــــــــــــــــــــــم)13(الشكل رقم 
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 G .MAGUERE et Y .DERENNE, “Mise en place d’un programme d’amélioration de la  املصدر:

qualité dans un établissement de santé: principles méthodologiques”, Agence national 

d’accréditation et d’évaluation en santé, ANDEM, Paris, Octobre 1996, P 25. 
 
 
 
 

 املطلب الثاين: نـــــموذج سيجما ستة لتحسني جودة اخلدمات الصحية 

 عمل�ة التــــخدیـــــــــر 

 عمل�ة التــــخدیـــــــــر 

مرحلة قبل  
 التخدیر 

مرحلة المعالجة   مرحلة التخدیر 
 �الجراحة

مر�ض قبل  
 التخدیر 

مر�ض 
 مَخدر

مر�ض قبل  
 التخدیر 

مر�ض 
 مَخدر

 عمل�ة التــــخدیـــــــــر 

مرحلة قبل  
 التخدیر 

 

مرحلة المعالجة   مرحلة التخدیر 
 �الجراحة

 

االستشارة 
الطب�ة عن  

 التخدیر 

ز�ارة قبل  
 التخدیر 

التحضیر  
 للتخدیر

 تأثیر المخدر

المحافظة على  
التخدیر أثناء 

 المعالجة

 التنب�ه 
Monitorage 

 اإلنعاش 
Réanimation 

 اإلنعاش 

 التنب�ه 

 اإل�قاظ 
Réveil 
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 منتظمـة لكشـف يف القطـاع الصـحي أبنه:"عمليـة إحصـائية   Six Sigmaسـتة  سـيجما يعـرف مـنهج
ى جـودة الرعايـة الصـحية وذلـك لرفـع مسـتو . واآلليـة" السـريرية االختناقـات لتخفـيض األداء يف العيـوب ومعاجلـة

 واخلدمات مبا يتوافق مع متطلبات املريض.
 1ويستند منهج سيجما ستة على دعامتني أساسيتني مها:

ــون " .1 ــوت الزبـ ــن العيـــوب، ": Voice of customer (VOC( صـ ــة مـ ــون خدمـــة خاليـ ــليم الزبـ أي تسـ
بيـــــــا�ت ويهـــــــدف صـــــــوت الزبـــــــون إىل بلـــــــورة املواصـــــــفات احلرجـــــــة للجـــــــودة، وتتمثـــــــل خطـــــــوات مجـــــــع 

)VOC( :يف 
  الرئيسيني؛ الزابئنحتديد 
 طرح األسئلة عليهم بعدة وسائل؛ 
  وحتديد قائمة ابملتطلبات واملواصفات الرئيسية اليت يطلبو�ا؛  الزابئنحتليل إجاابت 
  إىل مسات يف اخلدمة. الزابئنترمجة متطلبات 

ــة .2 ــودة احلرجـــ ــائص اجلـــ ــة نـظــــ خصـــ ــن وجهـــ ــافع مـــ ــاكل واملنـــ ــني املشـــ ــربط بـــ ــن جاـنــــ : أي الـــ ــون مـــ ب، ر الزبـــ
مـــــن جانـــــب آخـــــر، مث الشـــــروع بتحســـــني العمليـــــات لتعظـــــيم املنـــــافع  ؤسســـــةوالعمليـــــات الداخليـــــة يف امل

 وتقليل املشاكل (العيوب) يف اخلدمات املقدمة للزبون.
 

 ســيجما مــنهج مــن الــرئيس اهلــدف : إنللتحســني املســتمر للجــودةDMAIC أوال: منــوذج دمييــك 
 DMAIC منــوذج واخلــدمات ابســتخدام العمليــات يف االختالفــات ختفــيض هــو  Six Sigma ســتة

ــية (التعريــــــــف، القيــــــــاس، التحليــــــــل، التحســــــــني،  والــــــــذي ميثــــــــل األحــــــــرف األوىل مــــــــن مخــــــــس مراحــــــــل أساســــــ
ــا احملــــــددة وهــــــي  ــاين يف العمليــــــات عــــــن معايريهــــ الســــــيطرة)، هتــــــدف هــــــذه املراحــــــل إىل الكشــــــف عــــــن أي تبــــ

ــرة    ــن دائـــــ ــتمدة مـــــ ــل،  Dimingمســـــ ــذ)(خطـــــــط، اعمـــــ ــق، نفـــــ ــل  حيـــــــث  ، 2حتقـــــ ــل مراحـــــ يف  DMAICتتمثـــــ
  3اآليت:

ـــ  .1 ــكلة فتعرـي ــل : (Define) املشــ ــي العوامــ ــا هــ ــكلة ومــ ــن املشــ ــن تكمــ ــد أيــ ــن خــــالل حتديــ وذلــــك مــ
املتعلقــــــة ابجلــــــودة ذات العالقــــــة، وكــــــذلك التعريــــــف أبهــــــداف املشــــــروع اخلاضــــــع للتحســــــني والعمليــــــات 

 احلالية املطبقة.
حلصــــــول علــــــى معلومــــــات موثــــــوق منهــــــا، ولــــــيس االعتمــــــاد مــــــن خــــــالل ا: (Measure)قيــــــاس األداء  .2

، وهــــــذه اخلطــــــوة مــــــن أهــــــم اخلطــــــوات الــــــيت الــــــزابئنفقـــــط علــــــى أفكــــــار واعتقــــــادات املــــــوظفني أو حــــــىت 

 
 . 358 ص،  مرجع سابق  الربواري وحلسن عبد هللا ابشيوة، نزار عبد اجمليد  1

 .195، ص 2013، الوراق للنشر والتوزيع، األردن، إدارة جودة اخلدمات، د عبد هللا، عادل حمم  2
 . 366،  365 ص صمرجع سابق، نزار عبد اجمليد الربواري وحلسن عبد هللا ابشيوة،  3
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ــال  ــاملة ألن الثقــــة يف جمــ ــائل اجلــــودة مثــــل إدارة اجلــــودة الشــ ــة عــــن كثــــري مــــن وســ ــا هــــذه الطريقــ تتميــــز هبــ
 للعواطف والتخيالت.العمل جيب أن تعطى للحقائق واملعلومات وليس 

ــباب .3 ــل األســــ ــام  :(Analyze) حتليــــ بعــــــد التعــــــرف علــــــى مســــــتوى األداء يف جمــــــال املشــــــكلة جيــــــب القيــــ
ومقارنــــــة  اإلحصــــــائيابلعمــــــل علــــــى الوصــــــول إىل األســــــباب اجلذريــــــة للمشــــــكلة مــــــن خــــــالل التحليــــــل 

 املعلومات وحتليلها.
ابقـــــرتاح احللـــــول املمكنـــــة ومـــــن  بعـــــد أن يـــــتم حتليـــــل املشـــــكلة يـــــتم البـــــدء :(Improve) تطـــــوير احللـــــول .4

املهــــــم مالحظــــــة أن يكــــــون املوظفــــــون العــــــاملون علــــــى هــــــذه املشــــــكلة جــــــزء مــــــن الفريــــــق الــــــذي يعمــــــل 
ــا ميكــــــن إدخــــــال  ــاد احللــــــول. كمــــ ــاد أفضــــــل احللــــــول   الــــــزابئنعلــــــى إجيــــ كجــــــزء مــــــن فريــــــق العمــــــل إلجيــــ

 املناسبة ملواجهة املشكلة حمل البحث.
ــبط  .5 ــتحكم والضــــ ــد    (Control):الــــ ــل  التأكــــ ــتم ابلفعــــ ــابقة ســــــوف يــــ ــوة الســــ ــول يف اخلطــــ مــــــن أن احللــــ

تطبيقهـــــا وتفعيلهـــــا، والتأكـــــد مـــــن أن كـــــل األجـــــواء احمليطـــــة ســـــتكون متـــــوفرة مـــــن أجـــــل اســـــتدامة احلـــــل 
وأن ال تعــــود املشــــكلة للظهــــور مــــن جديــــد لضـــــمان عــــدم حصــــول احنرافــــات عــــن األهــــداف املنشـــــودة 

 لتلك العمليات واحتمال حتقق العيوب.
 

ـــ  ــا: آلـيــ ــحي: اثنيــــ ــال الصــــ ــتة يف اجملــــ ــيجما ســــ ــق ســــ ــن ة تطبيــــ ــة مــــ ــة عــــــرب جمموعــــ ــذه التقنيــــ ــق هــــ ــتم تطبيــــ يــــ
 1اخلطوات ووفقا لآليت:

، ومراقبــــــــة تطبيــــــــق ؤسســــــــة االستشــــــــفائيةشــــــــر الــــــــوعي عــــــــن اجلــــــــودة داخــــــــل امل: ناخلطــــــــوة األوىل −
املختلفــــــة، ومراقبــــــة تفعيــــــل اللجــــــان املختلفــــــة  املؤسســــــة االستشــــــفائيةاملعــــــايري املطلوبــــــة يف أقســــــام 

ذات العالقـــــــة ابجلـــــــودة (جلنـــــــة مكافحـــــــة العـــــــدوى، جلنـــــــة الســـــــجالت  املؤسســـــــة االستشـــــــفائية يف
الطبيــــــة، جلنــــــة الســــــالمة العامــــــة والوقايــــــة مــــــن املخــــــاطر...) مــــــع متابعــــــة وتوثيــــــق نتــــــائج مؤشــــــرات 

 ضبط اجلودة لألقسام املختلفة.
واقــــرتاح مـــــا  دراســــة إجــــراءات فــــتح واســــتخراج وتـــــداول وحفــــظ امللفــــات الطبيــــة اخلطـــــوة الثانيـــــة: −

ــام مبراجعــــــة احملتــــــوى الفــــــين  ــام األقســــ ــة قيــــ يلــــــزم بشــــــان ضــــــمان تنفيــــــذها بســــــهولة ويســــــر مث متابعــــ
 مللفات املرضى.

ــة: − ــوة الثالثـــــ ــوادث  اخلطـــــ ــاالت احلـــــ ــة حبـــــ ــات املتعلقـــــ ــة املعلومـــــ ــاطر عـــــــرب دراســـــ ــة مـــــــن املخـــــ الوقايـــــ
ــاابت بـــــــني املرضـــــــى واملـــــــراجعني والعـــــــاملني ابألقســـــــام واملواقـــــــع املختلفـــــــة و  التعـــــــرف علـــــــى واإلصـــــ

 أسباهبا والعوامل ذات العالقة حبدوثها.

 
 . 398-393 ، ص صمرجع سابق نزار عبد اجمليد الربواري وحلسن عبد هللا ابشيوة،  1
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يـــــتم خالهلـــــا مراجعـــــة التقـــــارير الـــــواردة مـــــن مجيـــــع األقســـــام عـــــن مجيـــــع حـــــاالت  اخلطـــــوة الرابعـــــة: −
الوفيـــــات الـــــيت حتـــــدث ابألقســـــام املختلفـــــة وللتأكـــــد مـــــن كافـــــة اإلجـــــراءات املتخـــــذة للرعايـــــة وفقـــــا 

ــا يلــــــزم بشــــــأن إـجـــــ  راءات الرعايــــــة مــــــع دراســــــات التقــــــارير الــــــيت لإلمكــــــا�ت املتاحــــــة والتوصــــــية مبــــ
ــة  ــام املختلفــــــ ــن معــــــــدالت الوفيــــــــات ابألقســــــ ــاء عــــــ ــة واإلحصــــــ ــم الســــــــجالت الطبيــــــ ــدمها قســــــ يقــــــ

 وتسجيلها.
ــة: − منــــــع العــــــدوى وحصــــــرها، ويــــــتم تشــــــكيل هــــــذه اللجنــــــة مــــــن رئــــــيس للفريــــــق  اخلطــــــوة اخلامســــ

ــام التاليـــــــة (الباطنيـــــــة، اجلراحـــــــة، املختـــــــرب  ات، العمليـــــــات، طبيـــــــب مؤهـــــــل ومشـــــــاركني مـــــــن األقســـــ
التخـــــــدير والســـــــجالت الطبيـــــــة، التمـــــــريض، الصـــــــيدلة، الطـــــــب الوقـــــــائي) عـــــــرب مراجعـــــــة وتطبيـــــــق 

 ومتابعة سياسات وإجراءات طرق منع العدوى.
ــن القـــــيم  اخلطـــــوة السادســـــة: − ــتمدة مـــ ــرب التوجهـــــات املســـ ــا عـــ ــة وأنظمتهـــ ــوير أخالقيـــــات املهنـــ تطـــ

املهنـــــــــة وأنظمتهـــــــــا وهـــــــــي القواعـــــــــد واملبـــــــــادئ وتعـــــــــين بكيفيـــــــــة التصـــــــــرف الالئـــــــــق أثنـــــــــاء ممارســـــــــة 
ــن  ــا عقـــــوابت فهـــــي إذا نـــــوع مـــ ــل املمارســـــني ويرتتـــــب علـــــى انتهاكهـــ ــنظم عمـــ ــريعات الـــــيت تـــ والتشـــ
القــــــوانني. والرتكيــــــز علــــــى الصــــــفات الــــــيت جيــــــب أن يتحلــــــى هبــــــا الطبيــــــب مــــــن إخــــــالص وصــــــدق 

 وأمانة ونزاهة ومكارم األخالق والتواضع واحرتام اآلخرين والصرب والعطف.
 

 اخلدمات الصحية  جودة  حتسني يف االعتماد  لثالث: دوراملطلب ا
ــاري  ؤسســـات االستشـــفائيةتســـعى امل ــامل للحصـــول علـــى االعتماديـــة وبشـــكل اختيـ ــاء العـ يف خمتلـــف أحنـ

لتحقيــق عــدد مــن األهــداف تــتلخص يف تطــوير جــودة اخلــدمات الصــحية املقدمــة وتعزيــز ســالمة وأمــن املرضــى 
ألجلــه تلجــأ  ، وفعليــا فــإن الســبب الرئيســي الــذيؤسســة االستشــفائيةي للم تعزيــز املوقــف التســويقابإلضــافة إىل

للحصــــول علــــى االعتمــــاد هــــو تســــويق خــــدماهتا عامليــــا يف ســــوق الســــياحة العالجيــــة  ؤسســــات االستشــــفائيةامل
 1ابالستناد إىل حتقيقها التميز املشهود له من قبل هيئة اعتماد ذات مصداقية ومعرتف هبا عامليا.

 

 املؤسسة بتقييم لالعتماد املاحنة املؤسسة خالهلا من تقوم اليت العملية عن االعتماد يعرباالعتماد:  مفهوم :أوال
 الرعايـة نوعيـة علـى للمحافظـة وضـعت  الـيت ابملعـايري املؤسسـة تفـي هـذه كانـت  إذا وحتـدد فيمـا ،ستشـفائيةاال

 الـدليل ميثل املؤسسة اعتماد أن إذ إليه، الوصول ميكن ما أفضل حتقق املعايري وحتسينها، وهذه املقدمة الصحية
 الرعايـة بيئـة سـالمة مـن والتأكـد للمـريض املقدمـة اخلدمـة نوعيـة بتحسـني املؤسسـة ملتزمـة أن علـى امللمـوس
 .2األوىل ابلدرجة

 
،  قيق إدارة اجلودة الشاملة ابستخدام معايري االعتماد يف مستشفى امللكة رانيا العبد هللا لألطفال يف األردنحتوفاء �يل عطاهلل كرادشة،  1

 . 37، 36 ص ص، 2012، مذكرة ماجستري غري منشورة يف غدارة األعمال، قسم إدارة أعمال، كلية األعمال، جامعة الشرق األوسط، األردن
 . 38 ، صسابق مرجع  ،وفاء �يل عطاهلل كرادشة  2
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 الــيت اخلطــوات مــن جمموعــة متكاملــة تتضــمن املؤسســات االستشــفائية علــى أنــه: "عمليــة ويعــرف اعتمــاد
 الـيت واألسـس املعـايري مـن جمموعـة حيقـق كـان إذا مـا ملعرفـة ؤسسـة االستشـفائيةامل تقيـيم بواسـطتها يـتم

 قبـل مـن عـادة التقيـيم هـذا ويـتم املقدمـة، الصـحية خـالل الرعايـة مـن األمـان جـودة لتطـوير صـممت 
 "إعــالن مــاد:االعت حيــث ميثــل1"،ؤسســة االستشــفائيةاتبعــة للم وليســت  مســتقلة، حمايــدة، وطنيــة جهــة
 معـايري تطبيـق إطـار يف الرعايـة الصـحية مؤسسـة جـودة بتحقيـق يسـمح تقييمـي بـر�مج أو مشـهر رمسـي

 لتقـدير مـدى توافـق مسـتقلة خارجيـة تقيـيم هيئـة هبـا تقـوم تقيـيم عمليـة بـذلك وهـو العامليـة، اجلـودة
 األساســي واهلــدف االعتمــاد، هيئــة قبــل مــن مســبقاً  املوضــوعة املعــايري مــع ستشــفائيةاملؤسســة اال

 2".الصحية الرعاية خدمات جودة لتحسني اخلدمة تقدمي وإجراءات أنظمة هو تطوير ادلالعتم
 

 3جودة اخلدمات الصحية:حتسني معايري االعتماد على أتثري اثنيا: 
ــحية .1 ــة الصــــ ــتمرارية الرعايــــ ــة وإســــ ــول إىل اخلدمــــ ــهولة الوصــــ ــودة ســــ ــن اجلــــ ــايري تتحســــ ــذه املعــــ ــق هــــ : بتطبيــــ

 عن طريق:
ــن اخل − ــتفيد مـــ ــة املســـ ــدين ز�دة فرصـــ ــق بعـــ ــة حيقـــ ــة متكاملـــ ــى خدمـــ ــول علـــ ــريض) يف احلصـــ ــة (املـــ دمـــ

 هامني من اجلودة ومها سهولة ويسر الوصول إىل اخلدمة وإستمراريتها.
تنســـــــيق اخلـــــــدمات مبـــــــا يتناســـــــب مـــــــع حالـــــــة املـــــــريض حيقـــــــق بعـــــــدين هـــــــامني مـــــــن اجلـــــــودة ومهـــــــا  −

 الكفاءة والفعالية.
 ة وهو احرتام وتقدير املريض.جعل املريض يف بؤرة االهتمام حيقق بعد هام من اجلود −

 : بتطبيق هذه املعايري تتحسن اجلودة عن طريق:حقوق املريض وأسرته .2
 احرتام وتقدير املريض وأسرته يعترب بعد أساسي وهام من أبعاد جودة اخلدمات الصحية. −
تعلـــــــيم وتثقيـــــــف املـــــــريض واألســـــــرة فيمـــــــا يتعلـــــــق ابحلالـــــــة وابلرعايـــــــة الصـــــــحية املطلوبـــــــة يزيـــــــد مـــــــن  −

 سني نتائج العالج.فرص حت
 جعل املريض يف بؤرة االهتمام حيقق هبد هام من اجلودة وسهولة الوصول وتقدير املريض. −

 : بتطبيق هذه املعايري تتحسن اجلودة عن طريق:تقييم حالة املريض .3
تطبيـــــــــق الطـــــــــرق الصـــــــــحيحة يف التشـــــــــخيص والتقيـــــــــيم يـــــــــؤدي إىل حتقيـــــــــق بعـــــــــدين هـــــــــامني مهـــــــــا  −

 الفاعلية واملالئمة.

 
 .مرجع سابق عبد القادر درابل وأحالم زواوية،  1
 .نفس املرجع 2
 .45، 39 ص ص، مرجع سابق وفاء �يل عطاهلل كرادشة،   3
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ر فريـــــــق مـــــــن مقـــــــدمي اخلدمـــــــة ذات املهـــــــارة العاليـــــــة يتحقـــــــق بعـــــــد القـــــــدرة علـــــــى تقـــــــدمي ابختيـــــــا −
 اخلدمات بكفاءة عالية.

ــا ســــــهولة الوصــــــول إىل  − ــام حيقــــــق بعــــــدين هــــــامني مــــــن اجلــــــودة مهــــ جعــــــل املــــــريض يف بــــــؤرة االهتمــــ
 . اخلدمة واحرتام وتقدير املريض

 : بتطبيق هذه املعايري تتحسن اجلودة عن طريق:رعاية املرضى .4
ــل املخــــــاطر ت − ــة ويقلــــ ــن الفاعليــــ ــد مــــ ــحيحة يف الوقــــــت الصــــــحيح يزيــــ ــحية الصــــ ــة الصــــ ــدمي الرعايــــ قــــ

 وتزيد من فرص حتسني نتائج الرعاية الصحية وكلها أبعاد هامة جلودة الرعاية الصحية.
 وجود خطة لرعاية املريض حيقق اإلستمرارية وكفاءة اخلدمات. −
ــوة مـــــــن خطـــــــوات تقـــــــدمي الرعا − ــر التأكيـــــــد علـــــــى توثيـــــــق كـــــــل خطـــــ ــا عنصـــــ ــة الصـــــــحية ونتائجهـــــ يـــــ

أساســــــي لقيــــــاس اجلــــــودة حيــــــث يعتــــــرب الســــــجل الطــــــيب املصــــــدر الرئيســــــي لفــــــرق حتســــــني األداء 
 .الستشفائيةوفرق املراجعة اليت متثل نتائجها حجر الزاوية لنظام اجلودة ابملؤسسة ا

 : بتطبيق هذه املعايري تتحسن اجلودة عن طريق:إعالم وتعليم املريض وأسرته .5
تعلـــــيم املـــــريض وإعالمـــــه عـــــن حالتـــــه وعـــــن خطـــــة العـــــالج وفهمـــــه وتطبيقـــــه للتعليمـــــات ثبــــت أنـــــه ب −

ــائج العـــــالج وتـقــــ  ــن نتـــ ــد فـــــرص حتســـ ــة ابملتزيـــ ــرتة اإلقامـــ ــفائيةل فـــ ــة االستشـــ ــاعفات يف   ؤسســـ واملضـــ
 كثري من األعراض اجلانبية.

ــرب إعطائـــــه حـــــق مـــــن  − ــرتام املـــــريض وتقـــــديره ويعتـــ ــه حيقـــــق بعـــــد احـــ ــالم املـــــريض وأســـــرته وتعليمـــ إعـــ
 وقه ويف هذا تطبيق لقواعد اجلودة.حق

فهــــــم املــــــريض لطبيعــــــة املــــــرض وطــــــرق العــــــالج يزيــــــد مــــــن فعاليــــــة وكفــــــاءة الرعايــــــة الصــــــحية ومهــــــا  −
 بعدان هامان للجودة.

: بتطبيــــــق هــــــذه املعــــــايري تتحســــــن اجلــــــودة عــــــن التحســــــني املســــــتمر للجــــــودة وحتقيــــــق األمــــــان للمرضــــــى .6
 طريق:
ــر ل − ــات يــــــؤدي إىل اكتشــــــاف مبكــــ ــة العمليــــ ــر الــــــذي يــــــدعو إىل التصــــــدي مراقبــــ لمشــــــكالت األمــــ

 هلا وحلها قبل أن تستفحل وتؤثر على نتائج العالج وقناعة املرضى.
 .اجلودة يضمن جناحها وإستمراريتها مشاركة القيادات يف عملية حتسني −
ــايري  − ــزام الكامـــــــل ابملعـــــ ــاهيم حتســـــــني األداء يعتـــــــرب أفضـــــــل ضـــــــمان للوصـــــــول إىل اإللتـــــ ــيخ مفـــــ ترســـــ

 على جودة اخلدمات وقناعة املستفيدين هبا. األمر الذي ينعكس
ــى وي − ــان للمرضـــ ــد األمـــ ــاطر ويزيـــ ــل املخـــ ــتمر يقلـــ ــني املســـ ــودة والتحســـ ــم اجلـــ ــق نظـــ ــرص تطبيـــ ــل فـــ قلـــ

 يف دفع تعويضات وتكلفة عالية لشركات التأمني. ستشفائيةخسارة املؤسسات اال
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 : بتطبيق هذه املعايري تتحسن اجلودة عن طريق:التحكم يف العدوى ومنعها .7
حتســـــني فـــــرص نتـــــائج العـــــالج مـــــع تـــــوفري األمـــــان للمرضـــــى والعـــــاملني مـــــع تقليـــــل خمـــــاطر التعـــــرض  −

 لألمراض واملضاعفات الناجتة عن العدوى.

 : بتطبيق هذه املعايري تتحسن اجلودة عن طريق:القيادة والتوجيه واإلدارة .8
 ة.تصبح عمليات التحسني املستمر جزءا من املمارسات اإلدارية األساسية ابملؤسس −
 تتحمل القيادات مسؤولية متابعة ومراقبة حتسني األداء بصفة مستمرة. −
ــذه  − ــري دون هــ ــراء تغيــ ــن إجــ ــودة حيــــث ال ميكــ ــني اجلــ ــة لتحســ ــوارد املطلوبــ ــوفري املــ ــادات بتــ ــزم القيــ تلتــ

 املوارد.
 يعترب جملس اإلدارة هو املسؤول األول أمام اجملتمع عن جودة اخلدمات. −

 هذه املعايري تتحسن اجلودة عن طريق:: بتطبيق إدارة املنشآت الصحية .9
عنصــــــرا هامــــــا مــــــن  املؤسســــــة االستشــــــفائيةتــــــوفري األمــــــان أثنــــــاء وجــــــود املــــــريض وأســــــرته داخــــــل  −

عناصــــر اجلــــودة حيــــث تزيــــد الثقــــة يف قــــدرة النظــــام الصــــحي علــــى حتقيــــق الشــــفاء وتقليــــل فــــرص 
 حدوث مضاعفات أو إصاابت.

ــرص ـحــــ  − ــل فـــ ــل الضـــــرر ويقلـــ ــع املخـــــاطر يقلـــ ــيط ملنـــ ــري متوقعـــــة التخطـــ ــكالت صـــــحية غـــ دوث مشـــ
كفــــــاءة ويــــــوفر مــــــوارد املؤسســــــة قــــــد يرتتــــــب عنهــــــا دفــــــع تعويضــــــات مكلفــــــة األمــــــر الــــــذي يزيــــــد ال

 .ستشفائيةاال
 ضمان صيانة األجهزة الطبية يضمن صحة عملها ودقتها يف التشخيص والعالج. −

 : بتطبيق هذه املعايري تتحسن اجلودة عن طريق:مؤهالت تعليم مقدمي اخلدمات .10
ان أن مقــــــدمي اخلدمــــــة لــــــديهم املعلومــــــات واملهــــــارات الالزمــــــة لتأديــــــة املهــــــام املوكلــــــة إلــــــيهم ضــــــم −

 وهو بعد هام لتحقيق اجلودة.
 متابعة األداء ومراقبته هبدف التحسني ضمان للتحسني املستمر يف جودة اخلدمات. −
ألمـــــان يعتــــرب اإلختيـــــار الصـــــحيح ملقـــــدمي اخلدمــــة وتعلـــــيمهم وتـــــدريبهم مـــــن أهــــم عناصـــــر حتقيـــــق ا −

 أثناء تقدمي اخلدمة.
 
 

 : بتطبيق هذه املعايري تتحسن اجلودة عن طريق:إدارة املعلومات .11
 توافر املعلومة الصحيحة يف الوقت الصحيح يضمن الكفاءة والفاعلية واملالئمة. −
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يضـــــــمن اإلســـــــتمرارية ويقلـــــــل التكـــــــرار والفاقـــــــد  ستشـــــــفائيةري املعلومـــــــات بـــــــني املؤسســـــــات االتـــــــوف −
 من اخلدمات.

ــدم  − ــدير عـــ ــرتام وتقـــ ــوفر إحـــ ــر يـــ ــهم األمـــ ــريض ملـــــن ال خيصـــ ــات املـــ الســـــماح ابالطـــــالع علـــــى معلومـــ
 املريض وحيافظ على حقوقه.

 

تحسني جودة ل يف املؤسسة االستشفائية   الزبون-ريضالتوجه ابملأسلوب املطلب الرابع: 
 اخلدمات الصحية

، أن ون وأداء املؤسسة االقتصاديةأثبتت أغلبية الدراسات امليدانية حول دراسة األثر بني التوجه ابلزب
، حيث أن التوجه ابلزبون يسمح للمؤسسة أبن تكون أكثر أداء من منافسيها وبلوغ هماهناك أثر إجيايب بين

أفضل النتائج متقدمة اجتاهات السوق ومطورة إلسرتتيجية منتجات وخدمات جديدة تستجيب وحاجات  
لزبون يسمح أيضا أبفضل متوقع يف السوق وابلتايل أفضل أداء ومتطلبات الزابئن، ابإلضافة إىل أن التوجه اب

وعموما فإن املؤسسة املتوجهة ابلزبون تكون أكثر كفاءة يف تقدمي مستو�ت عالية جلودة اخلدمات،  للمؤسسة.
 1والرضا اجليد للزابئن.

لسوق يف  ويف جمال اخلدمات الصحية، أثبتت الدراسات امليدانية أن هناك أثر إجيايب للتوجه اب
على مؤشرات األداء االجتماعي، ممثلة يف اجلودة املدركة للخدمة الصحية، رضا ووفاء   املؤسسات االستشفائية

 2الزبون.-املريض
حول العالقة بني كل من التوجه  "Wan-I Lee et autres "ومن خالل دراسة ميدانية لكل من 

ضا املريض، اتضح أبن هناك عالقة إجيابية بني التوجه الزبون وجودة اخلدمة الطبية وقيمة اخلدمة ور -ابملريض
 املؤسسة االستشفائيةالزبون وجودة اخلدمة الطبية؛ حبيث أنه عند وضع املريض يف مقدمة اهتمامات -ابملريض

"املريض أوال"، فانه سيتم تقدمي خدمات أبفضل جودة للمريض، مما يساعد على خلق قيمة إجيابية للمريض، 
  3املريض.وابلتايل رضا 

 
 

 خالصة الفصل الثالث: 
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2 Fr. Bilien, Op ;Cit, P 423. 
3 Wan-I Lee et autres, « The relationship between consumer orientation, service value, medical care 
service quality and patient satisfaction : the case of a medical center in southern Taiwan », African Journal 
of Business Management, Vol. 4(4), China , April 2010 , P 457. 
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تعد اإلدارة ابلعمليات يف املؤسسات االستشفائية من املفاهيم اإلدارية احلديثة، اليت تقوم على التوجه 
الزبون يف كل مراحل تقدمي اخلدمات الصحية، وهو ما يساعد على التشخيص الدقيق حلاجات  -ابملريض

 على حتسني جودة اخلدمات الصحية املقدمة.ورغبات وتوقعات املريض، وابلتايل القدرة 
وكما اتضح سابقا فإن خمتلف آليات حتسني جودة اخلدمات الصحية تعتمد على منهج اإلدارة 
ابلعمليات، مثل عجلة دمينغ، منوذج ستة سيجما واالعتماد، حيث يعترب مدخل اإلدارة ابلعمليات كمّكمل 

 الستشفائية.الزبون يف املؤسسات ا-ألسلوب التوجه ابملريض
الزبون وحتسني -كما أثبتت أغلبية الدراسات النظرية وامليدانية العالقة اإلجيابية بني التوجه ابملريض

"املريض  ؤسسة االستشفائيةجودة اخلدمات الصحية؛ حبيث أنه عند وضع املريض يف مقدمة اهتمامات امل
على خلق قيمة إجيابية للمريض، وابلتايل  أوال"، فانه سيتم تقدمي خدمات أبفضل جودة للمريض، مما يساعد

 رضا املريض. 
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 :متهيد
-بعدما تطرقنا يف اجلزء النظري من هذه الدراسة إىل خمتلف املفاهيم املتعلقة أبسلوب التوجه ابملريض 

خمتلف آليات حتسني جودة اخلدمات الصحية يف املؤسسات االستشفائية، وكذلك إىل الزبون وجودة اخلدمات 
لدى عينة على حتسني جودة اخلدمات الصحية التوجه ابملريض وأثر ، �يت هذا الفصل إىل دراسة واقع الصحية

 من املؤسسات االستشفائية اجلزائرية.
العمومية اجلزائرية؟ وهل هناك أتثري ألسلوب فما هو مستوى التوجه ابملريض يف املؤسسة االستشفائية 

  الزبون على حتسني جودة اخلدمات الصحية؟-التوجه ابملريض
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 الزبون يف املؤسسات االستشفائية حمل الدراسة-ابملريضالتوجه حتليل واقع املبحث األول: 
 

بع مؤسسات استشفائية جزائرية، الزبون يف أر -يتضمن هذا املبحث حتليل لواقع التوجه ابملريض
الزبون ضمن إصالحات وزارة الصحة والسكان وإصالح -ابإلضافة إىل حتليل واقع التوجه ابملريض

 املستشفيات.
 

 التعريف ابملؤسسات االستشفائية حمل الدراسة املطلب األول: 
معي سعادنة عبد تتضمن دراستنا عينة مكونة من أربع مؤسسات استشفائية، املركز االستشفائي اجلا

بوالية املسيلة واملؤسسة العمومية   -الزهراوي–النور بوالية سطيف، واملؤسسة العمومية االستشفائية 
بوالية  -سليمان عمريات–بوالية املسيلة، واملؤسسة االستشفائية املتخصصة  -رزيق بشري–االستشفائية 

 املسيلة.
 

 بوالية سطيف: -لنورنة عبد ادسعا–أوال: املركز االستشفائي اجلامعي 

أنشأ املركز االستشفائي : بوالية سطيف -سعادنة عبد النور –نشأة املركز االستشفائي اجلامعي  .1
سرير حلوايل  200، وكان عبارة عن مستشفى عمومي بطاقة استيعابية 1934اجلامعي بسطيف سنة 

ع صحي، فقطاع ألف ساكن ابلوالية أنذاك، مث مت حتويله إىل مستشفى جهوي مث إىل قطا  200
إىل  1986ديسمرب  16املوافق لـــــــ  300-86صحي جامعي حيث استحدث ابملرسوم التنفيذي رقم 

ألف نسمة جململ  500ولتعداد سكاين �هز املليون  1986مركز استشفائي جامعي يف سنة 
 20051.إحصائيات 

 2مستخدم: 1800 يتألف املركز االستشفائي اجلامعي من أربعة هياكل صحية تضم أكثر من
مرت مربع، وقدرة استيعاب حلوايل  57150املستشفى املركزي (سعادنة عبد النور) مبساحة تقدر بــــــ  •

 سرير تقين، 502
مرت مربع، وطاقة استيعاب تضم  22400مستشفى األم والطفل (خرشي مسعودة) مبساحة تقدر بـــــــــــــ  •

 سرير تقين يف خدمة األمهات واألطفال، 253
 

        ، على املوقع: فمديرية الصحة والسكان وإصالح املستشفيات بوالية سطي   1
                        setif.dz/index.php/fr/chu/presentation-www.dsp   :15/03/2017( أطلع عليه يوم ( 

 . نفس املرجع  2

http://www.dsp-setif.dz/index.php/fr/chu/presentation
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 سرير تقين، 83مرت مربع، بطاقة استيعاب  880وحدة األنف واألذن واحلنجرة مبساحة  •
 مرت مربع. 1425الطب الشرعي والعقلي وطب العمل مبساحة  •

ويضم املركز االستشفائي اجلامعي مصاحل صحية تتوزع على خمتلف اهلياكل األربعة، تتنوع بني 
 تتوزع حسب اجلدول التايل: االختصاصات الطبية الالزمة لعالج املواطنني،

 

 ): تعداد املصاحل الطبية واألسرة ابملركز االستشفائي اجلامعي بسطيف07اجلدول رقم (
 

 عدد األســــــــــــرة املصــــــــــــــــــاحل الطبية

 72 الطب الداخلي

 38 أمراض القلب

 20 أمراض الدم

 89 األمراض الصدرية والتنفسية

 37 ةاألمراض املعدي

 20 أمراض الكلى وتصفية الدم

 31 اإلنعاش الطيب 

 10 االستعجاالت الطبية

 10 االستعجاالت اجلراحية

 109 اجلراحة العامة

 49 جراحة العظام

 62 جراحة األعصاب 

 - مصلحة األشعة

 - مركز حقن الدم 

 - املخرب املركزي 

 - مساعدات طبية استعجالية

 547 اجملموع

 .  2017ستشفيات بوالية سطيف سنة ائيات مديرية الصحة والسكان وإصالح املاحص املصدر:
      setif.dz/index.php/fr/chu/presentation-www.dsp 

 

http://www.dsp-setif.dz/index.php/fr/chu/presentation
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املركز االستشفائي  خيضع 1املركز االستشفائي اجلامعي (سعادنة عبد النور) ونشاطه:تنظيم  .2
 02املوافق لـــــــــــــ  1418شعبان  02املؤرخ يف  97/467اجلامعي (سعادنة عبد النور) إىل املرسوم رقم 

والذي حيدد قواعد انشاء املراكز االستشفائية اجلامعية وتنظيمها ومبوجب ذلك فان  1997ديسمرب 
داري تتمتع ابلشخصية املعنوية االستقالل املركز االستشفائي اجلامعي مؤسسة عمومية ذات طابع ا

 املكلف ابلصحة ،الوصــاية اإلدارية ،و ميارس الوزير املكلف ابلتعليم العايل الوصا� البيداغوجية. املايل 
ـــاية والدراســـة والتكوين الوقـائي اجلــامعي مبهــام التشخيص والعالج و يكلف املركز االستشفــو 

احلرص على  العــامة من �حية التسيري والسهر على تطبيق القوانني و اإلدارة ،كما تشرف عليه والبحث 

 اجمللس العلميبقيادة املدير العام مزود جبهاز استشاري يسمى  جملس اداريكيــان املركز، يدير املركز 
. 
  والذي حيدد  1997-12-02املؤرخ يف  466-97من املرسوم التنفيذي  13:حسب املادة  إدارةجملس

 :من اإلدارةا وسريها ،يتكون جملس املراكز االستشفائية اجلامعية وتنظيمه إنشاءاعد قو 
 ا،ممثل الوزير املكلف ابلصحة رئيس •
  ،ممثل الوزير املكلف ابلتعليم العايل •
  ،ممثل إدارة املالية •
 ،االقتصادية ممثل التأمينات •
 ،ممثل هيئات الضمان االجتماعي •
  ،املركز االستشفائي ممثل اجمللس الشعيب للبلدية مقر •
  ،ممثل اجمللس الشعيب للوالية مقر املركز االستشفائي اجلامعي •
  ،االستشفائيني اجلامعيني ينتخبه زمالئه األخصائينيممثل  •
 ،ممثل املستخدمني الطبيني ينتخبه زمالئه •
  ،ممثل املستخدمني شبه الطبيني ينتخبه زمالئه •
 ،ممثل مجعيات املنتفعني •
  ،خب يف مجعية عامةممثل العمال ينت •
  .رئيس اجمللس العلمي للمركز االستشفائي اجلامعي •

 
 ابملركز االستشفائي اجلامعي بوالية سطيف.   الصحيةمصلحة املصاحلابالعتماد على واثئق مقدمة من طرف    1
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يشارك املدير العام للمركز اإلستشفائي اجلامعي يف مداوالت جملس اإلدارة بصوت استشاري  
 مانة اجمللس .أويوىل 

 ــــــــــــال سيما فيما يتعلق بـ أراءمكلف إبصدار   اجمللس العلمي : 
  .بني املصاحل الطبيةعالقات عملية  إقامة •
 . هتيئتها وإعادةمشاريع الربامج اخلاصة ابلتجهيزات الطبية وببناء املصاحل الطبية  •
 .برامج الصحة والسكان •
  .برامج التظاهرات العلمية والتقنية •
  .وإلغائهااملؤسسات الطبية  إنشاء •
   .االتفاقيات اخلاصة ابلتكوين والبحث يف علوم الطب  •

 منمكون  اجمللس الطيب: 
 ة،رؤساء املصاحل والفروع الصحي  •
 ،األسنانجراحي  •
  .شبه طيب منتخب من طرف زمالئه •

 وتتمثل ابرز مهام املركز االستشفائي اجلامعي (سعادنة عبد النور) بسطيف :
   .محاية صحة املواطن وتطوير النشاط الوقائي -
 .ة عن طريق وحدات الكشف واملتابعةوالطفول األمومةمحاية  -
  .نشاطات الوقاية والتشخيص والعالج للسكان القيام بكل -
 .متابعة الصحة املدرسية -

  

 بوالية املسيلة: -الزهراوي –اثنيا: املؤسسة العمومية االستشفائية  

مت انشاء القطاع الصحي ابملسيلة  1: -الزهراوي–العمومية االستشفائية  نشأة املؤسسة .1

 ن انشاء القطاع الصحي ابملسيلة.املتضم 14/07/1981املؤرخ يف  310مبوجب القرار رقم 
املتضمن انشاء القطاعات الصحية تنظيمها  05/09/1981املؤرخ يف  242-81رقم  ومبوجب املرسوم

 وسريها الذي حول القطاعات الصحية إىل مؤسسات عمومية ذات طابع إداري.

 
 .-الزهراوي–مصاحل الصحية ابملؤسسة االستشفائية العمومية لل املديرية الفرعيةابالعتماد على واثئق مقدمة من طرف    1
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االستشفائية  املتضمن انشاء املؤسسات العمومية 2007/ 19/05املؤرخ يف  140-07ومبوجب املرسوم 
ا وسريها، حيث مت مبوجبه حتويلها من قطاع صحي إىل  واملؤسسات العمومية للصحة اجلوارية تنظيمه

 مؤسسة عمومية استشفائية.
 38200تقع املؤسسة العمومية االستشفائية ابملسيلة ابلشمال الشرقي ملدينة املسيلة، مبساحة امجالية 

 مرت مربع.

 : -الزهراوي –تشفائية تنظيم املؤسسة العمومية االس .2
اإلداري للمؤسسة العمومية االستشفائية ابملسيلة ألحكام القرار الوزاري املشرتك املؤرخ   خيضع التنظيم

 1احملدد للتنظيم الداخلي للمؤسسات العمومية االستشفائية، حيث: 2009/ 12/ 20يف 
 تسري من طرف مدير وأربع نواب ألربع مدير�ت فرعية هي كالتايل:  -
 يرية الفرعية للموارد البشرية،املد -
 املديرية الفرعية للمالية والوسائل، -
 املديرية الفرعية للمصاحل الصحية، -
 املديرية الفرعية لصيانة األجهزة الطبية والتجهيزات املرافقة. -

 28املؤرخ يف  93سرير مبوجب القرار الوزاري رقم  309مصلحة استشفائية وتقنية بسعة  19تتوفر املؤسسة على 
 املتضمن انشاء املصاحل والوحدات التابعة هلا ابملؤسسة العمومية االستشفائية. 2013أوت 

موظف موزعني على الرتب  636تضم املؤسسة العمومية االستشفائية ابملسيلة املوارد البشرية:  .3

 التالية:
  :عامل مهين. 105العمال املهنيون 
  :متعاقد. 72العمال املتعاقدون 
  :شبه طيب. 310الشبه طبيون 
  :موظف. 52االداريون 
  :ممارس اخصائي. 37املمارسون االخصائيون 
  :ممارس عام.  60املمارسون العامون 

 

 
 ..-الزهراوي– مصاحل الصحية ابملؤسسة االستشفائية العموميةلل املديرية الفرعيةابالعتماد على واثئق مقدمة من طرف    1
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 بوالية املسيلة:  -رزيق البشري–اثلثا: املؤسسة العمومية االستشفائية  
: املؤسسة العمومية  بوالية املسيلة -رزيق البشري–نشأة املؤسسة العمومية االستشفائية  .1

فائية ببلدية بوسعادة هي مؤسسة عمومية ذات طابع اداري، تتمتع ابلشخصية املعنوية االستش
املتضمن انشاء  2007/ 05/ 19املؤرخ يف  140-7واالستقالل املايل، أنشئت وفق املرسوم رقم 

 املؤسسات العمومية االستشفائية واملؤسسات العمومية للصحة اجلوارية.
 فائية ببوسعادة: املهام األساسية للمؤسسة االستش

 ضمان العالج واالستشفاء وإعادة التأهيل الطيب، •
 ضمان تقدمي اإلسعافات األولية وبرجمتها، •
 تطبيق الربامج الوطنية واجلهوية اخلاصة برتقية صحة املواطن، •
ضمان تكوين ورسكلة املوظفني يف مجيع األسالك، وإعادة أتهيل مستخدمي املصاحل  •

 الصحية.

موظف موزعني على   527: تضم املؤسسة العمومية االستشفائية ببوسعادة ريةــــــوارد البشــــــــــــــــــــامل .2
 الرتب التالية:
  :عامل مهين. 11العمال املهنيون 
  :متعاقد. 80العمال املتعاقدون 
  :شبه طيب. 299الشبه طبيون 
  :موظف. 56االداريون 
  :ممارس اخصائي. 33املمارسون االخصائيون 
  ممارس عام.  48ون العامون: املمارس 

مصلحة لالستعجالت الطبية  01ومصاحل للجراحة،  03مصاحل طبية،  07حيث تتوفر على 
 واجلراحية.
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 -رزيق البشري–): تعداد املصاحل االستشفائية واألسرة املشغلة ابملؤسسة االستشفائية العمومية 08اجلدول رقم (
 

 لةعدد األسرة املشغ املصاحل االستشفائية

 76 الطب الداخلي

 60 اجلراحة العامة

 40 طب األطفال

 12 مصلحة حديثي الوالدة

 20 مصلحة أمراض النساء

 40 مصلحة األمومة

 08 مصلحة اإلنعاش

 256 اجملمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوع

رد البشرية ابملؤسسة العمومية ابالعتماد على واثئق مقدمة من طرف املديرية الفرعية للموا املصدر:

 -رزيق البشري–االستشفائية 
 

 1: تضم أربع مدير�ت فرعية تتوزع كاآليت:تنظيم املؤسسة العمومية االستشفائية ببوسعادة .3
 وعلى رأسها مدير فرعي، حتتوي على مكتبني: املديرية الفرعية للموارد البشرية : 

o  ،مكتب تسيري املوارد البشرية واملنازعات 
o  التكوين. مكتب 

  مكاتب: 03فرعي، حتتوي على املديرية الفرعية للمالية والوسائل: وعلى رأسها مدير 
o ،مكتب امليزانية واحملاسبة 
o ،مكتب الصفقات العمومية 
o  العامة واملصاحل.مكتب الوسائل 

  مكاتب: 03املديرية الفرعية للمصاحل الصحية: وعلى رأسها مدير فرعي، حتتوي على 
o ،مكتب القبول 
o تب التعاقد وحساب التكاليف،مك 
o .مكتب تنظيم ومتابعة النشاطات الصحية وتقييمها 

 
 -رزيق البشري–املديرية الفرعية للموارد البشرية ابملؤسسة العمومية االستشفائية ابالعتماد على واثئق مقدمة من طرف    1
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 :املديرية الفرعية لصيانة التجهيزات الطبية والتجهيزات املرافقة: وتتكون من مكتبني 
o ،مكتب صيانة التجهيزات الطبية 
o .مكتب صيانة التجهيزات املرافقة 

 

 :-بوالية املسيلة -عمريات سليمان–رابعا: املؤسسة االستشفائية املتخصصة  

تقع املؤسسة  بوالية املسيلة: -سليمان عمريات–نشأة املؤسسة االستشفائية املتخصصة  .1
يف مركز مدينة املسيلة، فتحت  -سليمان عمريات–االستشفائية املتخصصة يف أمراض النساء والتوليد 

 وليد.سرير  كمؤسسة استشفائية للت 64بـــــــــ 1992أوت  06أبواهبا يف 
مت حتويلها إىل مؤسسة استشفائية ، 24/02/2008املؤرخ يف  62/08ومبوجب القرار الوزاري رقم 

 مصاحل طبية: 03سرير موزعة على  104متخصصة يف طب النساء والتوليد، بطاقة تقنية 
 سرير؛ 50بــــــمصلحة أمراض النساء والتوليد  •
 سرير، 42بـــــــــــمصلحة طب األطفال  •
 سرير. 12راحة األطفال بـــــــــــ مصلحة ج •

، مت التعديل يف عدد املصاحل الطبية املوجودة 02/09/2013املؤرخ يف  95ومبوجب القرار الوزاري رقم 
يف هذه املؤسسات االستشفائية، حيث أصبحت حتتوي على مصلحتني فقط مها: مصلحة أمراض  

 سرير تقين. 20بــــــطفال سرير تقين، ومصلحة طب األ 50بـــــــالنساء والتوليد 

موظف موزعني   327-سليمان عمريات–املؤسسة االستشفائية املتخصصة تضم : املوارد البشرية .2
 1على الرتب التالية:

  :عامل مهين. 39العمال املهنيون 
  :متعاقد. 44العمال املتعاقدون 
  :شبه طيب. 165الشبه طبيون 
  :موظف. 45االداريون 
 :ممارس اخصائي. 00 املمارسون االخصائيون 

 
املديرية الفرعية للمصاحل االقتصادية واملنشآت القاعدية والتجهيزات ابملؤسسة االستشفائية ابالعتماد على واثئق مقدمة من طرف   1

 .-سليمان عمريات–ة املتخصص 
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  :ممارس عام.  34املمارسون العامون 

: حتتوي املؤسسة االستشفائية -سليمان عمريات– االستشفائية املتخصصة  تنظيم املؤسسة .3
 مدير�ت فرعية، تتوزع كاآليت: 03على  -سليمان عمريات –املتخصصة 

 املديرية الفرعية لإلدارة والوسائل: وتضم: •
 ة. مكتب تسيري املوارد البشري -
 مكتب امليزانية واحملاسبة. -
 مكتب التكاليف الصحية. -

 املديرية الفرعية للمصاحل االقتصادية واملنشآت القاعدية والتجهيزات: •
 مكتب املصاحل االقتصادية. -
 مكتب املنشىآت القاعدية والتجهيزات والصيانة. -

 املديرية الفرعية للنشاطات الصحية: •
 مكتب تنظيم نشاطات العالج وتقييمها. -
 كتب االستقبال والتوجيه والنشاطات االجتماعية العالجية.م -
 مكتب دخول املرضى. -

 

الزبون ضمن إصالحات وزارة الصحة والسكان -املطلب الثاين: واقع التوجه ابملريض

 . وإصالح املستشفيات
ما يعانيه قطاع اخلدمات الصحية من مشاكل وإختالالت، وحالـة عـدم الرضـى يف أوسـاط  إىلابلنظر  

 la feuille de route" لطات العموميـة واملـواطنني ومهنيـي الصـحة علـى حـد سـواء، مت وضـع خطـة طريـقالسـ 
هتدف اىل اصالح القطاع وحتقيق نقلة نوعية على املدى القصري لن تتجاوز ستة أشـهر يف حـال تكـاثف مجيـع "

إصـــالح املستشـــفيات أن اجلهـــود وتطبيـــق التعليمـــات والقـــوانني حبـــذافريها، حيـــث أكـــد وزيـــر الصـــحة والســـكان و 
بوادر اإلصالحات بدأت تلوح يف األفق وعلى مجيع األصعدة واجملاالت، حيـث ذكـر أبن احلصـيلة األوليـة لسـنة 

أظهرت أبن جمال اإلنعاش الطيب قد تطور بشكل ملحـوظ، بعـد وصـول عـدد األسـرة احلديثـة واجملهـزة إىل  2015
 .1سرير 1200والرقم مرشح لإلرتفاع إىل أزيد من  سرير 200سرير بعد أن كان عددها ال يتجاوز  893

 
 :.على املوقعبوضياف من قسنطينة: مؤسسات الصحة العمومية تعاين من سوء التسيري والعيادات اخلاصة غري خاضعة للرقابة 1
 http://www.annasronline.com  )2015/ 13/09  :أطلع عليه يوم.( 

http://www.annasronline.com/
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ــة الـــيت مجعـــت الـــوزير إبطـــارات قطـــاع الصـــحة والـــيت أقيمـــت يف كـــل مـــن  فمـــن خـــالل اللقـــاءات اجلهويـ
، مت تشـــخيص 2015وهـــران، قســـنطينة، عنابـــة واجلزائـــر العاصـــمة خـــالل شـــهر ســـبتمرب، نـــوفمرب وديســـمرب لســـنة 

 1املنظومة الصحية يف اجلزائر:املشاكل واالختالالت اليت تعاين منها 
 سوء التسيري للمؤسسات الصحية، −
 افتقاد مصاحل االستعجاالت ألدىن الوسائل والتجهيزات الضرورية، −
 التدخل املفرط للجهات الوصية يف تسيري املستشفيات وابتعادها عن املهام املنوطة هبا، −
مطبقـــــــة يف األســـــــاس وحالـــــــة عـــــــدم جناعـــــــة القـــــــوانني ومالئمـــــــة القـــــــوانني األساســـــــية الـــــــيت مل تكـــــــن  −

 الغليان واالحتجاجات الروتينية للشركاء االجتماعيني،
 غياب اتم لشبكة فعالة على مستوى وزارة الصحة تتكفل مبرضى القلب والشرايني، −
 تسجيل عجز فظيع يف جمال االنعاش الطيب وتوقف شبه كلي لعمليات زرع األعضاء واألنسجة، −
ــال العــــــالج امل − ــيب يف جمــــ ــل الطــــ ــون التكفــــ ــاد يكــــ ــا يكــــ ــاب العليــــ ــوب واهلضــــ ــاطق اجلنــــ تخصــــــص مبنــــ

 معدوما،
 أغلبية األجهزة الطبية عرب مجيع مناطق الوطن مهرتئة وقدمية إن وجدت. −

ونظرا لغياب احلوار يف معاجلة امللفات العالقة، كلها عوامل أدت إىل تشـكل حالـة مـن عـدم الرضـى يف 
 فعالية املنظومة الصحية.أوساط املواطنيني وموظفي القطاع أثرت على أداء و 

 2وعليه مشلت خارطة الطريق جمموعة من االصالحات نذكر من بينها:
 نقطة، 24ملف  −
: حيــث متثــل اخلطــة األوىل خطــة عمــل لتســوية أوضــاع احليــاة املهنيــة )P 03(خطــط العمــل الــثالث  −

يدلية املركزيـة ملهنيي الصحة، أما اخلطة الثاين فهي خطـة عمـل للتصـفية املاليـة فيمـا خيـص ديـون الصـ 
للمستشــفيات ومعهــد ابســتور ابجلزائــر العاصــمة، يف حــني متثــل اخلطــة الثالثــة خطــة عمــل لتســهيل 

طبيــة متخصصـــة، ابخلصــوص يف طـــب أمــراض النســـاء والتوليــد واجلراحـــة  تاحلصــول علــى فحوصـــا
 F3العامة.

 مشروع املؤسسة، −
 جدول القيادة ومؤشرات التسيري، −

 
1 Ministere de la santé de la population et de la reforme hospitalière, synthèse des décisions prises et 
instructions données par Monsieur le Ministre lors des rencontres régionales d’évaluation,  
( Constantine, Oran, Annaba, Alger), Algéria, 2015 . (www.sante.gov.dz) (25/06/2016) 
2. Ministère de la sante, de la population et de la reforme hospitalière, les réformes en santé : évolution et 
perspectives, Op ;cit, P 84, 85. 

 .ثالثبتطبيق خطط العمل الاملتعلقة ، 2014 أفريل  20 يف املؤرخة، 121 رقم مذكرة  3
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 تسيري املوارد البشرية، −
 األدوية، تسيري −
العــالج ابملنــزل واالستشــفاء ابملنــزل: يتمثــل نشــاط العــالج يف املنــزل يف تقــدمي عالجــات بنــاءا علــى  −

وصفة طبية ويف مقر إقامتهم لألشخاص املسـنني واألشـخاص املعـوقني واألشـخاص املصـابني مبـرض 
  1ة التلطيفية.طويل املدة، واألشخاص الذين يعانون من أمراض حادة أو مزمنة مبا يف ذلك الرعاي

 "،Télémédecineالطب عن بعد "  −
 اجلراحية،–تسري االستعجاالت الطبية  −
 مراقبة أنشطة القطاع اخلاص، −
 مراجعة اخلريطة الصحية، −
 وضع خمطط مكافحة السرطان، −
االعتمـــاد الرمســــي إلتفاقيــــات التوأمــــة بــــني مستشـــفيات الشــــمال ووال�ت اجلنــــوب واهلضــــاب العليــــا   −

ز املسـجل يف بعـض اخلـدمات الطبيـة املتخصصـة. ويوضـح الشـكل األيت مثـال كوسيلة لتغطية العج
 على ذلك:

 

 : التوأمة بني مستشفيات الشمال ووال�ت اجلنوب)14(الشكل رقم 
 

 املؤسسة املستفيدة املؤسسة املكونة
CHU بين مسوس EPH  ،غردايةEPH  ،إيليزيEPH  ،ورقلةEPH .أدرار 
CHU مصطفى ابشا EPHورقلة ،EPH  ،متنراستEPH .بسكرة 
EHS بن عكنون EPH (بسكرة) أوالد جالل 
EPH رويبة EPH (بسكرة) احلكيم سعدان 

 : Ministere de la santé, de la population et de la réforme hospitalére, Axes prioritaires :المصدر
bilan et perspectives, rencontre régionale Alger et Sud, 6 et 7 Décembre 2015, P 5  

) (25/06/2016)www.sante.gov.dz( 
. 
 

 

، وذلـــك ابلنظـــر 2015ونالحـــظ مـــن خـــالل اجلـــدول اآليت التطـــور الكبـــري ألنشـــطة التوأمـــة خـــالل ســـنة 
جــودة اخلــدمات  لتشــجيع وزارة الصــحة والســكان وإصــالح املستشــفيات هلــذا النــوع األنشــطة ألجــل حتســني

 الصحية املقدمة:
 
 
 
 
 
 

 
 . خاصّ  إطار يف املنزل يف العالج تنظيم  املتضمن، 2015 أوت  19 يف املؤرخ 120 رقم قرار  1
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 2015-2014: أنشطة التوأمة خالل الفرتة )09(اجلدول رقم 
 

 املالحظات 2015 2014 
  201 72 عدد املهام

االستشارات الطبية 
 املتخصصة

10050 21291 
جلسات  1520أكثر من 

 املعاجلة الكيميائية
  3655 501 العمليات اجلراحية

 . .Ministère de la sante, de la population et de la reforme hospitalière, Activité de jumelage :المصدر
) (12/03/2017).www.sante.gov.dz( 

 
 

، "les 24 pointsنـــــــــقطة "  24وفيمـا يلــي توضـيح لكيفيــة تطبيــق بنـود خارطــة الطريـق مــن خــالل ملـف 
ــن والـــ  ــة مـ ــذ بدايـ ــز التنفيـ ــل حيـ ــذي  2013ذي دخـ ــة، والـ ــفائية اجلزائريـ ــات االستشـ ــتوى خمتلـــف املؤسسـ ــى مسـ علـ

 1يتضمن التعليمات اآلتية:
 :خبصوص التنسيق واملتابعة للنشاطات داخل املؤسسة .1

عقــــــــد  االجتماعــــــــات  الدوريــــــــة  مــــــــع  املــــــــدراء  الفــــــــرعيني ورؤســــــــاء  املصــــــــاحل  ورئــــــــيس جملــــــــس   )1
 األطباء،

 ة التقنية للمؤسسة االستشفائية،وضع  البطاق )2
 :خبصوص االستقبال والتوجيه للوافدين للمؤسسة وشروط اإلقامة والتكفل ابملرضى .2

ـــح   )3 ـــ ضــــــمان  اإلصــــــغاء  اجليــــــد  للمــــــواطنني واإلجابــــــة  علــــــى مجيــــــع انشــــــغاالهتم مــــــن خــــــالل فتـــــــ
ــرد ــغاالت  والـــ ــع االنشـــ ــدوين مجيـــ ــواطنني  لتـــ ــات املـــ ــكاوى والتظلمـــ ــاص ابلشـــ ـــل  خـــ ــ ــا    سجــ عنهـــ

 كتابيا، ابإلضافة إىل وضع سجـــــــل  االقرتاحات على مستوى  االستقبال  والتوجيه،
ـــــل  وخـــــارج املصـــــاحل  إلعـــــالم  الوافـــــدين  للمؤسســـــة   )4 وضـــــع  لوحـــــات خاصـــــة  ابإلشـــــهار   داخــ

 بقوائم  العمال املناوبني، 
 تنظيــــــــم   الز�رات  للمرضى، )5
 حية جتاه اجلماهري والتكفل الفوري ابالستعجاالت،تنظيم االستعجاالت الطبية اجلرا )6
ضــــــمان االســــــتقبال والتوجيــــــه للوافــــــدين مــــــن قبــــــل متخصصــــــي يف الصــــــحة ولــــــيس عــــــن طريــــــق  )7

 أعوان األمن،
 تسهيل اإلجراءات اإلدارية للتكفل ابملرضى،    )8

 
1Ministere de la santé de la population et de la reforme hospitalière, Instructions dans le cadre de la 
réhabilitation du service public de la sante (24 points), Alger,  11 Novembre 2013. (www.sante.gov.dz) 
(25/06/2016) 

http://www.sante.gov.dz/
http://www.sante.gov.dz/
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 :خبصوص حتسني نظافة احمليط االستشفائي .3
ـــــــة الالزم )9 ـــــــة  ووضـــــــع  آليـــــــات  للمراقبـــــــة  الدائمـــــــة  جتديـــــــد  املطـــــــبخ  حســـــــب  شـــــــروط النظافـــــــ ــــــــــــ

 لنظافة   املنشـــــــــآت ( اهلياكل ) والتجهيزات  واملستخدين والوجبات،
 إعادة هتيئة حضرية السيارات لضمان سالمة وسري مركبات املؤسسة، )10
 ضمان اال�رة العمومية داخل وخارج حميط املؤسسة، )11
 ها داخل حميط املؤسسة،إمكانية خلق مساحات خضراء وصيانت )12

 :خبصوص توفري املواد الصيدالنية .4
 حتديد مدى توفر املؤسسة على خمتلف األدوية الالزمة، )13
ــاحل    )14 ــوب لـــــدى مصـــ ــال يف الوقـــــت املطلـــ ــات واألمصـــ ــة واللقاحـــ ــة ابألدويـــ ــات اخلاصـــ ــمان الطلبـــ ضـــ

PCH وIPA، 
 اخلاصة ابألدوية، ختطيط احتياجات املؤسسة واملصاحل )15

 :العمل ومرتبات املوظفنيخبصوص شروط وظروف  .5
 ضمان لباس العمل والبطاقة املهنية، )16
 احلرص على احرتام مواقيت العمل الرمسية، )17
 ضمان وتسوية دائمة ملرتبات املستخدمني الدائمني واملتعاقدين، )18
 ضمان التطبيق الصارم للنشاطات املكملة، )19
 ضمان احملافظة الدائمة للسجالت الرمسية، )20
  الصحيني،املهنيني ضمان أمن وسالمة )21

 :تطوير املعلومات ابلنسبة للمؤسسة .6
 تطوير املعلومات والبحث وجلب املعلومات من خالل التزود بشبكة األنرتنت، )22

 :خبصوص احلوار االجتماعي .7
 ضمان احلوار الدائم مع الشركاء االجتماعيني، )23
 إنشاء قنوات املعلومات واالتصاالت مع الشركاء االجتماعيني. )24
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 الزبون يف املؤسسات االستشفائية حمل الدراسة.  -واقع التوجه ابملريض : الثطلب الثامل
ملقابلة اليت جرت من خالل الز�رة امليدانية للمؤسسات االستشفائية العمومية، ومن خالل املالحظة وا

جبملة من املصاحل الصحية للمؤسسات االستشفائية العمومية حمل الدراسة، مت اخلروج  مع رؤساء مدير�ت
ون وجودة اخلدمات الصحية، هذه الزب-املالحظات اليت تبني مستوى توجه املؤسسات االستشفائية حنو املريض

 الحظات نذكرها يف اآليت: امل
 :التنظيم اإلداري للمؤسسات االستشفائية العمومية، ويتميز بــــــــــ 

 سرتاتيجية للمؤسسة،جملس إدارة جامد ال يكرس الفعالية املطلوبة يف التحوالت اال 
 ،تسيري مركزي سلمي يعفي املرؤوسني من املسؤولية يف اختاذ القرارات 
 ،عدم وجود تنسيق بني املدير�ت الفرعية، املصاحل، والوحدات 
 .(احملسوبية، الالمباالة، والتهاون يف العمل) سلبية التسيري 

 :املوارد البشرية: وتتميز بـــــــــ 
 لنسبة األكرب من جمموع املوظفني ابملؤسسات العمومية االستشفائية، الشبه الطبيون حيتلون ا

يف حني يعترب تعداد األطباء األخصائيني ضئيل ال يرقى إىل تلبية احلاجات الصحية 
 -سليمان عمريات–يف املؤسسة االستشفائية املختصة للتوليد للمواطنني، وهذا ما ملسناه 

 يف أمراض النساء والتوليد. بوالية املسيلة، حيث تفتقر لطبيب خمتص
   األطباء العامون أيضا تعدادهم يعرف نقصا كبريا مقابل الفئات املستهدفة من املواطنني يف

النطاق الصحي الذي تغطيه املؤسسات االستشفائية العمومية حمل الدراسة، حيث الحظنا 
بوالية املسيلة،  -يالزهراو –من األطباء العامون يف املؤسسة االستشفائية العمومية  % 60أن 

 يغطي االستعجاالت الطبية فقط.
  نقص التأهيل لكل من سلك الشبه طبيني واالداريني، وهذا نتيجة عدم فعالية خمطط

 التكوين والتكوين املستمر للكفاءات.
 :ابإلضافة لـــــــــــ 

 ،ضعف قنوات االتصال الداخلي، واالصغاء آلراء ومقرتحات املرضى 
 ة ومهرتئة،جتهيزات طبية قدمي 
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 .غياب النظافة االستشفائية 

 املبحث الثاين: اإلجراءات املنهجية للدراسة امليدانية 
 

يناقش هذا املبحث اإلطار املنهجي للدراسة، فيتناول حمددات الدراسة، ومنوذجها الفرضي، ابإلضافة 
سة وتقدمي أداة مجع إىل التعرف على جمتمع الدراسة املستهدف من وراء هذا البحث، واختيار عينة الدرا

 البيا�ت وجتهيزها.  
 

 املطلب األول: مــــــحددات ومنوذج الدراسة 
عند قيامنا هبذه الدراسة وضعنا بعض احلدود هلا، وقمنا كذلك بوضع منوذج فرضي للدراسة وذلك  

 كما يلي:
 : أجريت هذه الدراسة يف ظل احملددات التالية:أوال: حمــــددات الدراسة

د املفاهيمية للدراسة يف إقتصارها على دراسة واقع التوجه ابملريض (الزبون) يف املؤسسات تتمثل احلدو  .1
 االستشفائية اجلزائرية، وأثره على حتسني جودة اخلدمات الصحية.

اقتصرت الدراسة على املؤسسات االستشفائية اجلزائرية يف كل من (والية املسيلة ووالية سطيف)، ومت  .2
 ع االستبيان، نظرا للتعاون الذي أبدته لنا اجلهات املسؤولة يف هذه املؤسسات. اختيارها لسهولة توزي

مشلت هذه الدراسة معرفة آراء اإلداريني واألطباء والشبه الطبيني، وهذا ابعتبار أن التوجه ابملريض  .3
 (الزبون)، أسلوب إداري يشمل خمتلف العاملني يف املؤسسة االستشفائية.

راسة على أداة أساسية متمثلة يف االستبيان والذي مت تصميمه من طرف  مت االعتماد يف هذه الد .4
 الباحثة، ابالعتماد على اجلانب النظري والدراسات السابقة.

هذه الدراسة استكشافية بطبيعتها، فهي هتدف إىل معرفة مستوى التوجه ابملريض لدى املسؤولني على   .5
التعريف أبمهية التوجه ابملريض لتحسني جودة   تقدمي اخلدمات الصحية، كما هتدف إىل املسامهة يف

 اخلدمات الصحية.
 

إن اهلدف األساسي من أغلب الدراسات هو حتديد العالقات اليت تربط : اثنيا: أمنوذج الفرضي للـــــدراسة
ستقلة؛ بني جمموعة من املتغريات، هذه األخرية اليت تقسم إىل أنواع عدة، أمهها املتغريات التابعة واملتغريات امل

فاملتغريات التابعة هي اليت حتظى ابهتمام كبري من قبل الباحث الذي يهدف ابألساس إىل شرحها وتفسري 
  .ايب أو سليب على املتغري التابعآليات حدوثها، أما املتغريات املستقلة فهي اليت متارس أتثري إجي

ث، وهذا ما يوضحه الشكل ويقصد أبمنوذج الدراسة إعطاء تصور واضح للمتغريات املكونة للبح
 التايل:
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 : أمنوذج الفرضي للدراسة)15(الشكل رقم 
 

 
   

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 املصدر: من إعداد الطالبة
 

 يتكون منوذج الدراسة من املتغريات التالية:
  الزبون -الزبون، وينقسم إىل البعدين التاليني: التوجه ابملريض–املتغري املستقل: التوجه ابملريض

 الزبون الثقايف.-لتوجه ابملريضالسلوكي وا
  ،املتغري التابع: جودة اخلدمات الصحية، وتنقسم إىل األبعاد التالية: امللموسية، االعتمادية، االستجابة

 األمان والتعاطف.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ل ـــــــــالمتغیر المستق

 الز�ون -وجه �المر�ضــــالت

 ع ــــــــتابالمتغیر ال

 جـــــــودة الخدمات الصح�ة

الزبون -التوجه ابملريض
 السلوكي

الزبون -التوجه ابملريض
 الثقايف

 توليد املعلومات

 تبادل املعلومات 

 سرعة االستجابة

  عاد جودة اخلدماتــأب
 الصحية 

 بعد امللموسية

 بعد االعتمادية

 بعد االستجابة

 بعد  األمان
 

 بعد التعاطف
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 املطلب الثاين: جمتمع الدراسة 
االهتمام، وذلك لكرب حجمه   نظرا لصعوبة واستحالة دراسة مجيع مفردات جمتمع البحث موضوع

إىل جانب القيود اخلاصة  -ألن املؤسسات االستشفائية منتشرة عرب كامل الرتاب الوطين–وانتشاره اجلغرايف 
 ابلوقت والتكلفة، كان لزاما علينا االعتماد على أسلوب العينات جلمع البيا�ت األولية املطلوبة.

 

املعاينة يف مجع وعرض وحتليل البيا�ت اإلحصائية األنسب هلذه  يعترب أسلوبأوال: حتديد أسلوب املعاينة: 
 الدراسة امليدانية، ألنه األكثر مالئمة مع معايري احلاجة إىل البيا�ت املناسبة يف الوقت وابلتكلفة املالئمتني.

ة اليت سيجرى  وعليه سنقوم يف الفقرات التالية بتحديد اجملتمع اإلحصائي املعين ابلدراسة وكذا اختيار العين
 عليها االستبيان.

حتديد جمتمع الدراسة: قبل اختيار العينة وحجمها يتوجب حتديد جمتمع الدراسة، هذا األخري يعرف  .1
على أنه :"مجيع املفردات اليت متثل الظاهرة موضوع البحث، وتشرتك يف صفة معينة أو أكثر، واليت 

حدات إحصائية تشرتك يف خاصية أو عدة  يكون مجع البيا�ت حوهلا مطلواب، أي أنه جمموعة و 
 خصائص".

وابلتايل فان جمتمع الدراسة يف حبثنا هو :"مجيع املؤسسات االستشفائية العمومية ذات 
الطابع االستشفائي املتواجدة على مستوى الرتاب اجلزائري، إال أن صعوبة الوصول إىل كل مفردات 

ية، جعلتنا نركز يف دراستنا على واليتني من وال�ت هذا اجملتمع املتواجدة يف كل الوال�ت اجلزائر 
واعترب� مقدمو اخلدمات الصحية من كــــعينة عشوائية، الوطن، وهي والية مسيلة ووالية سطيف 

اخلدمات وهم املرضى، هم أفراد اجملتمع  املستفيدين من هذهإداريني أطباء وشبه طبيني، ابإلضافة إىل 
 اإلحصائي املعين ابلدراسة. 

املقصود ابلدراسة يف هذه املؤسسات االستشفائية املكونة جملتمع الدراسة: يتكون اجملتمع اإلحصائي  .2
 من عدد من املؤسسات االستشفائية املوضحة يف اجلدول التايل: طروحةاأل
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 : عينة املؤسسات االستشفائية حمل الدراسة) 10(اجلدول رقم 
 

 ـمؤسسة االستشفائيةالــــــ الرقم
عـــــــــدد  
 اإلداريني

عــــــــدد  
 األطباء

عـــــــــدد  
 املمرضني

عـــــــدد  
 األسرة

     EPHاملؤسسة العمومية االستشفائية  

01 
–املؤسسة العمومية االستشفائية 

 -الزهراوي
52 97 310 308 

02 
–املؤسسة العمومية االستشفائية 

 -بوسعادة
56 81 299 309 

     EHSاملؤسسة االستشفائية املتخصصة  

03 
املؤسسة االستشفائية املتخصصة للتوليد 

 املسيلة -سليمان عمريات–
45 34 165 70 

     CHUاملركز االستشفائي اجلامعي  

04 
املركز االستشفائي اجلامعي سعادنة عبد 

 النور بوالية سطيف
419 882 1029 850 

 1537 1803 1094 572 املــــــــــــــــــجموع 

املديرية الفرعية للمصاحل الصحية  املصدر: من إعداد الطالبة ابالعتماد على املعلومات املقدمة من مصلحة
 للمؤسسات االستشفائية حمل الدراسة.

 

مؤسسات استشفائية  04حتديد حجم العينة: من خالل اجلدول السابق قمنا ابختيار عشوائيا  .3
نا ابعتماد أسلوب املعاينة االحتمالية العشوائية الطبقية التناسبية من أجل جزائرية، وبعد ذلك قم

حتديد سحب وحدات جمتمع الدراسة، ولتحديد حجم العينة قمنا بتطبيق معادلة ستيفن اثمبسون  
 كالتايل: 

 
 

 حيث أن:
N 5006: حجم اجملتمع ويساوي. 
Z 1.96وتساوي  0.95: الدرجة املعيارية ملستوى الداللة. 
D 0.05: نسبة اخلطأ وتساوي. 
P 0.50: نسبة توفر اخلاصية واحملايدة وتساوي. 

( )
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 %7.13من خالل تطبيق املعادلة أعاله اتضح أن نسبة متثيل العينة للمجتمع تساوي  
 : حجم العينة)16(الشكل رقم 

 

 
 
 
 
 

 املصدر: من إعداد الطالبة
 

صدق االستبيان يعين أن أداة الدراسة صاحلة لقياس : والثباتاثنيا: إخضاع االستبيان الختبارات الصدق 
ما أعدت من أجله، وأن إستمارة االستبيان شاملة لكل العناصر اليت جيب أن تدخل يف التحليل، ابإلضافة 
إىل وضوح فقراهتا ومفرداهتا لكل من يستخدمها، أما الثبات فيعين أن االستبيان يعطي نفس النتائج إذا أعيد 

ه على نفس العينة، ويف نفس الظروف ومن أجل التحقق من صدق، وثبات االستبيان املدرج يف هذه تطبيق
 األطروحة قمنا ابالختبارات التالية:

الصدق الظاهري حملتوى االستبيان، مت عرضه يف صورته : من أجل التحقق من أداة الدراسةصدق  .1
هبدف الوقوف ، )01(امللحق رقم يظهره األولية على جمموعة من احملكمني من ذوي االختصاص كما 

ومالئمتها للمحاور املقرتحة االستبيان على آرائهم ومالحظاهتم وتقديرهم ملدى صالحية فقرات 
للدراسة. ويف ضوء مالحظات احملكمني املختصني ومقرتحاهتم، مت تعديل الصياغة اللغوية لبعض 

، وإضافة فقرات ها ملوضوع احملاور املدروسةالفقرات، وحذف عدد من الفقرات لتكراراها وعدم مالئمت
ويف األخري حتصلنا عل استبيان شامل جملموعة من أخرى مع دمج الفقرات املتشاهبة مع بعضها، 

 العناصر املراد دراستها واليت ميكن أن توجه إىل الفئة املستهدفة.
ار مدى االتساق الداخلي : من أجل التأكد من ثبات االستبيان، مت القيام ابختبثبات أداة الدراسة .2

لفقرات املقياس، حيث مت اختبار مدى االعتمادية على أداة مجع البيا�ت ابستخدام معامل الثبات 
" يف حساب معامل االتساق الداخلي SPSS"كرونباخ ألفا"، حيث استخدم الرب�مج االحصائي " 

 كما يوضحه اجلدول اآليت:لكل حمور من حماور االستبيان،  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 العینة المدروسة
 =357 

 بیبــــــط
 =78 

 رض ـــــمم
 =123 

 إداري 
 =41 

 مريض
 =110 
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 ثبات أداة الدراسة (االتساق الداخلي حملاور االستبيان) : نتائج اختبار )11(اجلدول رقم 
 

 معامل كرونباخ ألفا عـــــــــــــدد العربات حمـــــــــــــــــــــــاور الدراسة
 0.912 20 الزبون السلوكي–التوجه ابملريض 

 0.640 5 الزبون الثقايف–التوجه ابملريض 

 0.954 24 ــــــودة اخلدمـــــــات الصحيةجـ

 SPSS املصدر: من إعداد الباحثة ابالعتماد على نتائج حتليل االستبيان من خالل
 

) ملتغريات االستبيان (التوجه Alpha Cronbachيوضح اجلدول أن معامل االتساق الداخلي ألفا كرونباخ (
الثقايف، جودة اخلدمات الصحية)، كانت جيدة وتدل على  الزبون-الزبون السلوكي، التوجه ابملريض-ابملريض

 %91.2غريات االستبيان على التوايل: ـــــــــــثبات االستبيان وقوة اتساقه الداخلي، حيث بلغت قيمة ألفا ملت
،64% ،95.4% . 

 

 املطلب الثالث: أسلوب مجع البيا�ت 
تبيان، فبعد صياغتها ووضع أسئلتها وااللتزام مت مجع البيا�ت املطلوبة للدراسة عن طريق قائمة االس

آبراء ونصائح احملكمني، مت القيام بدراسة إستطالعية لبعض املؤسسات االستشفائية، وهذا بعرض اختبار قائمة 
االستبيان يف ظروف مشاهبة متاما لظروف مجع البيا�ت من عينة الدراسة، وذلك من خالل عينة إختبارية 

فردة، ويف ظل هذا االختبار مت القيام مبقابلة شخصية مع أفراد العينة املختارة، حيث طلب م )30(تقدر بـــــــ
منهم اإلجابة على األسئلة اليت حتتويها قائمة االستبيان، مع إبالغهم مسبقا أبن اهلدف من ذلك هو اختبار 

 ول اجلوانب التالية:قائمة االستبيان، وقد مكن هذا االختبار من معرفة ردود أفعال املستقصى منهم ح
 التأكد من أن األسئلة مفهومة وتسري يف االجتاه املرغوب للحصول على إجاابت مقبولة. −
 التأكد من مدى توافق العبارات واملصطلحات املستخدمة على مستوى إدراك املستقصي منهم. −
التعاون مع تقدير الوقت الذي حيتمل أن يستغرقه االستبيان، والوقوف على أسباب رفض املستجوب  −

 الباحثة يف إعطاء البيا�ت املطلوبة.
 احلصول على انتقادات تتعلق ابلقائمة وترتيب األسئلة. −

 

 : قصد قياس متغريات الدراسة، مت توزيع نوعني من االستمارة:أوال: أسئلة األداة
وشبه من إداريني، أطباء حمل الدراسة االستشفائية  ات: موجهة ملوظفي املؤسساالستمارة األوىل .1

 الطبيني، وتنقسم إىل قسمني: 
 ،القسم األول: معلومات عامة 
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  :الزبون-لقياس بعد التوجه ابملريض سؤاال 20سؤاال مقسمة بني  44القسم الثاين: يضم 
 24و، من خالل ثالثة أبعاد (توليد املعلومات، تبادل املعلومات، سرعة االستجابة) السلوكي

 .حيةأبعاد جودة اخلدمات الصسؤاال لقياس  
 ، وتنقسم إىل قسمني: حمل الدراسة االستشفائية ات: موجهة ملرضى (زابئن) املؤسساالستمارة الثانية .2

 ،القسم األول: معلومات عامة 
  الزبون الثقايف، -أسئلة لقياس التوجه ابملريض 05مقسمة بني سؤاال  29القسم الثاين: يضم

 .خمتلف أبعاد جودة اخلدمات الصحية سؤاال لقياس 24و
 

 : اثنيا: مقاييس البحث
، فقد مت استعمال املقياس اخلاص  الثقايف ابلنسبة للمقياس األول اخلاص مبتغري التوجه ابملريض (الزبون)

، والذي يضم ست فقرات، ابإلضافة ) Narver & Slater, 1990(الثقايف املعد من قبل  الزبونابلتوجه حنو 
 22والذي يضم  ) Kohli & Jaworski, 1990(كي املعد من قبل السلو  الزبونإىل املقياس اخلاص ابلتوجه حنو 

فقرة موزعة عل ثالثة أبعاد هي: بعد توليد املعلومات، بعد تبادل املعلومات وبعد سرعة االستجابة. وقد مت 
 مع بيئة القطاع الصحي يف اجلزائر.  اليتالئم اناملقياس نتكييف هذا

د جودة اخلدمة الصحية فقد مت االعتماد على األبعاد املقرحة أما ابلنسبة للمتغري الثاين اخلاص أببعا
 . (Cromin & Taylor 1992)وفق مقياس   (Parasuraman et al 1988)من قبل 

اخلماسي، إذ أن  )Likert(ومن اجلدير ابلذكر أن مجيع هذه املقاييس مت إعدادها على أساس مقياس 
 موافق بشدة). = 5وغري موافق بشدة،  =1(

 
 

 :ثا: أساليب التحليل االحصائي املستخدمة يف الدراسةاثل
لتحقيق أهداف البحث وحتليل البيا�ت اليت مت جتميعها اعتمد� على جمموعة من األساليب 

، تتمثل هذه SPSSاإلحصائية، وهذا ابالستعانة حبزمة الربامج التطبيقية اإلحصائية يف جمال العلوم االجتماعية 
  اآليت: األساليب اإلحصائية يف

التكرارات والنسب املئوية: للتعرف التفصيلي على الصفات الشخصية والوظيفية ألفراد عينة الدراسة من  .1
 أجل حتليلها.

املتوسط احلسايب املرجح: وذلك ملعرفة اجتاهات أفراد الدراسة حنو كل فقرة أو بعد، مع العلم أنه يساعد  .2
 يف ترتيب الفقرات حسب أعلى متوسط مرجح.

راف املعياري: وذلك بغية التعرف على مدى احنراف استجاابت أفراد الدراسة حنو كل فقرة، االحن .3
ويالحظ أيضا أن االحنراف املعياري يوضح أيضا التشتت يف استجاابت أفراد الدراسة، فكلما اقرتبت 
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أو أكرب،  قيمته من الصفر، فهذا يعين تركز اإلجاابت وعدم تشتتها، أما إذا كانت قيمته تساوي الواحد
 فذلك يعين عدم تركز اإلجاابت وتشتتها.

معامل الثبات (كرونباخ ألفا): للتأكد من االتساق الداخلي لعبارات االستقصاء، حيث �خذ هذا  .4
 املعامل قيمة بني الصفر والواحد، وكلما اقرتب من الواحد فهذا يعين ثباات أكرب للدراسة.

وذلك لتحديد أتثري وشكل العالقة بني املتغري املستقل واملتغري د: املتعداخلطي البسيط و حتليل االحندار  .5
التابع وأي عناصر املتغري املستقل هي أكثر أتثريا من غريها على املتغري التابع: ويعتمد حتليل االحندار 

 اخلطي على قياس املعلمات التالية:
    2R .لتحديد ما يفسره املتغري املستقل من املتغري التابع 
    T حديد درجة أتثري املتغري املستقل على املتغري التابع.لت 
    F  .لتحديد جودة توفيق النموذج 

 
 الدراسة عينة توزيع  وحتليل وصف الثالث:  بحثامل

نتناول يف هذا املبحث عرضا لنتائج أسئلة الدراسة واختبار فرضياهتا، وقد مت استخدام بعض مقاييس 
ملعرفة العالقة بني املتغري  ملعيارية، ومعامل االرتباطواالحنرافات اكاملتوسطات احلسابية  اإلحصاء الوصفي

املستقل واملتغري التابع، وحتليل االحندار املتعدد الختبار فرضيات الدراسة الختبار أثر املتغري املستقل على املتغري 
 التابع.

 

 ض وحتليل نتائج االستمارة األوىل: عر املطلب األول
 جاءت اخلصائص الشخصية للمبحوثني كما يف اجلدولنة الدراسة: خصائص مبحوثي عيأوال: 

، والذي يوضح اخلصائص، العمر، التخصص الوظيفي، املؤهل الدراسي واخلربة، واليت سنوضحها  )12(رقم  
 كاآليت:
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 اخلصائص الشخصية ملبحوثي عينة االستمارة األوىل: ) 12( اجلدول رقم
 النسبة املئوية التكرار  املتغري فئات  املتغري

 اجلنس

 %41.3 100 ذكر

 %58.7 142 أنثى

 %100 242 اجملموع

 العمر

 %17.8 43 سنة 24اىل  20من 

 %20.7 50 سنة 29اىل  25من 

 %21.1 54 سنة 34اىل  30من 

 %25.6 62 سنة 39اىل  35من 

 %14.9 36 سنة  40أكثر من 

 %100 242 اجملموع

 ص الوظيفيالتخص 

 %32.2 78 طبيب

 %16.9 41 إداري

 %50.8 123 ممرض

 %100 242 اجملموع

 املؤهل الدراسي

 %8.7 21 دكتوراه

 %7.4 18 ماجستري

 %34.3 83 مؤهل جامعي 

 %47.5 115 شبه طيب 

 %2.1 5 بكالور�

 %100 242 اجملموع

 

 اخلربة

 %45.0 109 سنوات  4أقل من 
 %33.9 82 اتسنو  9اىل  5من 
 %10.3 25 سنة 14اىل  10من 
 %4.1 10 سنة 19اىل  15من 
 %2.5 6 سنة 24اىل  20من 
 %3.3 8 سنة 29اىل  25من 

 %0.8 2 سنة  30أكثر من 
 %100 242 اجملموع

 SPSSاملصدر: من إعداد الباحثة ابالعتماد على نتائج حتليل االستبيان من خالل 
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، فيما يتعلق ابجلنس، أن النسبة األكثر ملبحوثي الدراسة )12(اجلدول رقم  أظهرت نتائج اجلنس: .1
، وذلك ابلنظر اىل )%41.3(ما نسبته بينما متثل فئة الذكور  )%58.7(تغلب عليها فئة األ�ث بنسبة 

 طبيعة العمل يف املؤسسات االستشفائية الذي يركز على جنس اال�ث.
الفئة العمرية  تلیھا% 25.6هي الغالبة وبنسبة  )39-35(فئة العمرية أظهرت نتائج الدراسة أن ال العمر: .2

، والنسبة األقل كانت للفئة %20.7بنسبة  )29-25(، تليها الفئة العمرية %21.1بنسبة ) 30-34(
ممرض   123بــــــ، نظرا ألن الفئة الغالبة هي فئة الشبه الطبيني %14.9سنة بنسبة  40العمرية أكثر من 

 شبانية. وكلها فئة
اىل أن النسبة األكرب يف العينة املدروسة هي فئة  )12(تشري نتائج اجلدول رقم  التخصص الوظيفي: .3

وقد ،%16.9أما نسبة اإلداريني فبلغت ، %32.2، أما األطباء فبلغت نسبة  %50.8املمرضني بنسبة 
األمامي للمستشفى واألكثر ابعتبار أن فئة املمرضني واألطباء ميثلون املكتب مت اختيار هذا التقسيم 

 تفاعال مع املرضى.
هي الفئة احلاصلة أن النبة األكرب ألفراد عينة الدراسة  )12(تبني نتائج اجلدول رقم  املؤهل الدراسي: .4

، تليها نسبة احلاصلني على مؤهل جامعي بنسبة %47.5على دبوم التكوين الشبه الطيب بنسبة 
 على التوايل. %7.4و %8.7كتوراه واملاجستري بنسبة تليها نسبة احلاصلني على الد ، 34.3%

من املستجوبني  %45من حيث توزيع أفراد عينة الدراسة حسب اخلربة، فقد تبني أن ما نسبته  اخلربة: .5
سنوات  9اىل  5ممن ميلكون خربة ما بني  %33.9سنوات تليها نسبة  4هم من ميلكون خربة أقل من 

سنة، وأقل نسبة كانت للمستجوبني الذين  14 اىل 10ة ما بني ممن ميلكون خرب  %10.3تليها نسبة 
 سنة. 30ترتاوح مدة اخلربة لديهم أكثر من 

 

يتناول هذا اجلزء نتائج التحليل االحصائي للبيا�ت  حتليل إجاابت املبحوثني حول متغريات الدراسة: اثنيا:
االحنراف املعياري واألمهية النسبية ملتغريات واملعلومات وفق املقاييس اإلحصائية الوصفية كالوسط احلسايب و 

 الدراسة، وذلك هبدف اإلجابة على أسئلة الدراسة.
يبني الزبون السلوكي واألبعاد الفرعية املكونة له: -قياس مستوى املمارسة الكلي للتوجه ابملريض .1

ؤسسات الزبون يف امل-أن املتوسط احلسايب الكلي ملستوى التوجه ابملريض )13رقم (اجلدول 
، ومعربا عن )0.62119(ابحنراف معياري  )3.4048(االستشفائية اجلزائرية موضوع الدراسة قد بلغ 

ومعربا  )3.5179(مستوى ممارسة متوسط، فيما حقق بعد تبادل املعلومات أعلى متوسط حسايب بلغ 
-ه ابملريض عن مستوى ممارسة متوسط، كما يالحظ من اجلدول أن املتوسطات احلسابية ملستوى التوج
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الزبون أببعاده املختلفة كانت متوسطة، مما يشري اىل أن إستجاابت عينة الدراسة كانت متوسطة جتاه 
 يف املؤسسات االستشفائية اجلزائرية موضوع الدراسة.السلوكي الزبون -ممارسة التوجه ابملريض

 

الزبون -وى املمارسة الكلي للتوجه ابملريض): املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية والرتب ومست13جدول رقم (
 وجودة اخلدمات الصحية واألبعاد الفرعية املكونة هلماالسلوكي 

 

 عد ــــــــــــــالب الرقم
املتوسط 
 احلسايب

االحنراف 
 املعياري

 الرتبة
مستوى 
 املمارسة

 

 الزبون السلوكي-احملور األول: قياس التوجه ابملريض
 متوسط 2 0.67086 3.4038 توليد املعلومات 1
 متوسط 1 0.62464 3.5179 تبادل املعلومات 2
 متوسط 3 0.79754 3.2928 سرعة االستجابة 3
 متوسط  0.62119 3.4048 اجملموع 

 احملور الثاين: جودة اخلدمات الصحية
 مرتفع 4 0.58743 3.8151 بعد امللموسية 1
 مرتفع 3 0.58055 3.9702 بعد االعتمادية 2
 متوسط 5 0.79003 3.4636 عد االستجابةب 3
 مرتفع 1 0.49249 4.0355 بعد األمان 4
 مرتفع 2 0.63841 3.9802 بعد التعاطف 5
 مرتفع  0.55512 3.8529 اجملموع 

 SPSS املصدر: من إعداد الباحثة ابالعتماد على نتائج حتليل االستبيان من خالل
 

يتضح من  قياس مستوى املمارسة الكلي جلودة اخلدمات الصحية واألبعاد الفرعية املكونة له: .2
أن املتوسط احلسايب الكلي جلودة اخلدمات الصحية يف املؤسسات االستشفائية  خالل اجلدول أعاله

ارسة ، ومعربا عن مستوى مم )0.55512(ابحنراف معياري  )3.8529(اجلزائرية موضوع الدراسة قد بلغ 
حيث يعكس مستوى ممارسة  )4.0355(مرتفع، وقد حقق بعد األمان أعلى متوسط حسايب بلغ 

حيث يعكس مستوى ممارسة  )3.4636(مرتفع، فيما حقق بعد االستجابة أدىن متوسط حسايب بلغ 
 متوسط. 

فة  أن املتوسطات احلسابية ملستوى جودة اخلدمات الصحية أببعادها املختل كما يالحظ من اجلدول
كانت معظمها مرتفعة، مما يشري اىل ان إستجاابت عينة الدراسة كانت إجيابية وبدرجة كبرية نوعا ما جتاه 

 ممارسة جودة اخلدمات الصحية يف املؤسسات االستشفائية اجلزائرية موضوع الدراسة.
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  )Simple linear regression(: مت استخدام حتليل االحندار اخلطي البسيط إختبار فرضيات الدراسةاثلثا: 
الدراسة الرئيسية هبدف التحقق من مدى وجود عالقة أتثريية ذات داللة إحصائية  وذلك الختبار فرضيات
الزبون وجودة اخلدمات الصحية يف املؤسسات  -ما بني التوجه ابملريض )α≤0.05(عند مستوى الداللة 

 االستشفائية اجلزائرية موضوع الدراسة.
الدراسة الرئيسية فقد مت اختبارها ابستخدام حتليل االحندار  املنبثقة عن فرضياتفرضيات الفرعية الأما 

وذلك هبدف التحقق من مدى وجود عالقة أتثريية  )Multiple linear regression (اخلطي املتعدد 
الزبون بداللة أبعاده  -ما بني التوجه ابملريض )α≤0.05(ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 

ات مستقلة مع كل بعد من أبعاد جودة اخلدمات الصحية كمتغري اتبع للمؤسسات االستشفائية كمتغري 
 اجلزائرية موضوع الدراسة.

 

 :ثانيةاختبار فرضية الدراسة الرئيسية ال .1
ما بني التوجه  )α≤0.05( : "ال يوجد أتثري ذو داللة إحصائية عند مستوى الداللة)0H(الفرضية العدمية 

وحتسني جودة اخلدمات الصحية يف املؤسسات االستشفائية اجلزائرية موضوع  السلوكي نالزبو -ابملريض
 الدراسة".

ما بني التوجه  )α≤0.05( : " يوجد أتثري ذو داللة إحصائية عند مستوى الداللة)aH(الفرضية البديلة 
زائرية موضوع وحتسني جودة اخلدمات الصحية يف املؤسسات االستشفائية اجل السلوكي الزبون-ابملريض

 الدراسة".
الختبار صحة الفرضية الرئيسية الثانية من عدم صحتها، مت استخدام أسلوب حتليل االحندار اخلطي البسيط، 

يبني  ) 14(رقم واجلدول  الزبون السلوكي على حتسني جودة اخلدمات الصحية،-لقياس أثر التوجه ابملريض
 ذلك: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



الزبون يف املؤسسات االستشفائية اجلزائرية وأثره على حتسني -التوجه ابملريضأسلوب واقع 
 جودة اخلدمات الصحية

 الرابعالفصل 

 

 
130 

الزبون السلوكي -االحندار اخلطي البسيط، لقياس أثر التوجه ابملريض): نتائج حتليل 14جدول رقم (
 يف املؤسسات االستشفائية حمل الدراسة على حتسني جودة اخلدمات الصحية

 

 احملسوبة) Tقيمة ( )βمعامل االحندار ( املتغري املستقل
الداللة اإلحصائية 

)Sig( 
 0β( 1.403 11.851 0.000الثابت (

 0.000 21.025 0.719 الزبون السلوكي-التوجه ابملريض

 442.052 احملسوبة) Fقيمة (

 F( 0.000معنوية (

 R ( 0.805معامل االرتباط البسيط (

 2R( 0.648معامل التفسري(

 SPSS املصدر: من إعداد الباحثة ابالعتماد على نتائج حتليل االستبيان من خالل
 

  ، ما �يت:)14(رقم ائج الواردة يف اجلدول من خالل النت يتضح           
والبالغة  احملسوبة  )F( االحندار اخلطي البسيط، إن ما يؤيد ذلك قيمةمنوذج ثبوت صالحية  •

ونظرا لثبوت ، )α≤0.05(وهي أقل من مستوى الداللة  )0.000(بقيمة احتمالية  )442.052(
ون السلوكي على حتسني جودة اخلدمات الزب-صالحية النموذج ميكن اختبار أثر التوجه ابملريض

 الصحية يف املؤسسات االستشفائية حمل الدراسة.
) أبنه توجد عالقة قوية جدا وإجيابية (طردية) 0.805(البالغة  )R(تشري قيمة معامل االرتباط البسيط  •

سني الزبون السلوكي وحت-التوجه ابملريض بني ،)α≤0.05(وذات داللة إحصائية عند مستوى املعنوية 
الزبون السلوكي سيؤدي -يضر ، وهذا يعين أن ز�دة االهتمام ابلتوجه ابملجودة اخلدمات الصحية

 وابالجتاه نفسه إىل حتسني جودة اخلدمات الصحية يف املؤسسات االستشفائية حمل الدراسة.
ذو داللة  الزبون السلوكي، وعليه يوجد أثر- التوجه ابملريضملتغري )β(ثبوت معنوية معامل االحندار  •

الزبون السلوكي يف حتسني جودة اخلدمات -للتوجه ابملريض ،)α≤0.05(إحصائية عند مستوى املعنوية 
وهي أقل  )0.000(بقيمة احتمالية  )21.025(احملسوبة  والبالغة  )T(ة، إن ما يؤيد ذلك قيمة الصحي

) وقبول 0Hة العدمية (ويف ضوء النتائج السابقة سيتم رفض الفرضي ،)α≤0.05(من مستوى الداللة 
ما   )α≤0.05( يوجد أتثري ذو داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) اليت تنص "aHالفرضية البديلة (

الزبون السلوكي وحتسني جودة اخلدمات الصحية يف املؤسسات االستشفائية -بني التوجه ابملريض
 اجلزائرية موضوع الدراسة".
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الزبون السلوكي يفسر ما -التوجه ابملريض أبن متغري) 0.648( غةالبال )2R(تشري قيمة معامل التفسري  •
من التغريات اليت تطرأ على جودة اخلدمات الصحية يف املؤسسات االستشفائية  )%64.8نسبته (

يف منوذج االحندار اجلزائرية حمل الدراسة، أما النسبة املتبقية فا�ا تعزى إىل متغريات أخرى مل تدخل 
 اخلطي البسيط.

 ما سبق ميكن صياغة معادلة االحندار اخلطي البسيط كاآليت:اءا على بن
 .السلوكي الزبون-ابملريض التوجه  0.719 + 1.403 =  الصحية اخلدمات جودة 

 

 :ات فرعية للفرضية الرئيسية الثانية: توجد ثالث فرضياختبار الفرضيات الفرعية .2
ما بني بعد توليد  )α≤0.05(ائية عند مستوى الداللة "ال يوجد أتثري ذو داللة إحص :الفرضية الفرعية األوىل

 املعلومات وحتسني جودة اخلدمات الصحية يف املؤسسات االستشفائية اجلزائرية موضوع الدراسة"
ما بني بعد تبادل  )α≤0.05(" ال يوجد أتثري ذو داللة إحصائية عند مستوى الداللة :الفرضية الفرعية الثانية
 ة اخلدمات الصحية يف املؤسسات االستشفائية اجلزائرية موضوع الدراسة"املعلومات وحتسني جود
سرعة  ما بني بعد  )α≤0.05(ال يوجد أتثري ذو داللة إحصائية عند مستوى الداللة  " :الفرضية الفرعية الثالثة

 وحتسني جودة اخلدمات الصحية يف املؤسسات االستشفائية اجلزائرية موضوع الدراسة" االستجابة
تبار صحة الفرضيات الفرعية من عدم صحتها، مت استخدام أسلوب حتليل االحندار اخلطي الخ

الزبون السلوكي يف حتسني جودة اخلدمات الصحية يف املؤسسات  -املتعدد، لقياس أثر أبعاد التوجه ابملريض
 : يوضح ذلك )15(رقم االستشفائية اجلزائرية حمل الدراسة، واجلدول 
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الزبون -أثر أبعاد التوجه ابملريض حتليل االحندار اخلطي املتعدد، لقياسنتائج : )15(جدول رقم 
يف  (توليد املعلومات، تبادل املعلومات، سرعة االستجابة) على حتسني جودة اخلدمات الصحية

 املؤسسات االستشفائية حمل الدراسة
 

 املتغري املستقل
االحندار  تمعامال

)β( 
 احملسوبة) Tيمة (ق

الداللة اإلحصائية 
)Sig( 

 0β( 1.175 9.335 0.000الثابت (

 0.000 4.812 0.227 بعد توليد املعلومات

 0.000 9.746 0.444 بعد تبادل املعلومات

 0.017 2.413 0.104 بعد سرعة االستجابة

 167.283 احملسوبة) Fقيمة (

 F( 0.000معنوية (

 R( 0.824( معامل االرتباط املتعدد

 2R( 0.678معامل التفسري(

 SPSS املصدر: من إعداد الباحثة ابالعتماد على نتائج حتليل االستبيان من خالل
 

 ، ما �يت: )15(اجلدول رقم يتضح من خالل النتائج الواردة يف 
احملسوبة  والبالغة   )F(ثبوت صالحية منوذج االحندار اخلطي املتعدد، إن ما يؤيد ذلك قيمة  •

، ونظرا لثبوت )α≤0.05(وهي أقل من مستوى الداللة  )0.000(بقيمة احتمالية  )167.283(
املتمثلة يف (توليد املعلومات، الزبون السلوكي -التوجه ابملريضأبعاد صالحية النموذج ميكن اختبار أثر 

 تشفائية على حتسني جودة اخلدمات الصحية يف املؤسسات االستبادل املعلومات، سرعة االستجابة) 
 حمل الدراسة.اجلزائرية 

وإجيابية (طردية) وذات ) أبنه توجد عالقة قوية 0.824(البالغة  )R( تشري قيمة معامل االرتباط املتعدد •
املتغري التابع جودة اخلدمات الصحية وكل بعد  بني  ،)α≤0.05(داللة إحصائية عند مستوى املعنوية 

التوجه  يف أي بعد من أبعاد ، وهذا يعين أن ز�دة االهتمام سلوكيالزبون ال-التوجه ابملريضمن أبعاد 
سيؤدي وابالجتاه نفسه إىل حتسني جودة اخلدمات الصحية يف املؤسسات   ،الزبون السلوكي-يضر ابمل

 حمل الدراسة.اجلزائرية االستشفائية 
الزبون السلوكي، -يضالتوجه ابملر املستقل  متغريلل الثالثة لألبعاد   )β(االحندار  تثبوت معنوية معامال •

بعاد (توليد املعلومات، تبادل لأل ،)α≤0.05(وعليه يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى املعنوية 
 )T(يف حتسني جودة اخلدمات الصحية، إن ما يؤيد ذلك قيمة  املعلومات، سرعة االستجابة)
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ايل، وكذلك إن قيم الداللة على التو  )2.413، 9.746،  4.812(والبالغة هلذه األبعاد احملسوبة  
النتائج السابقة سيتم  ، ويف ضوء )α≤0.05(أقل من مستوى الداللة لألبعاد الثالثة  )Sig(اإلحصائية 

 على: ) اليت تنصaHالبديلة ( ) وقبول الفرضيات0Hالعدمية ( رفض الفرضيات
 ة " يوجد أتثري ذو داللة إحصائية عند مستوى الدالل :الفرضية الفرعية األوىل)α≤0.05(   ما

بني بعد توليد املعلومات وحتسني جودة اخلدمات الصحية يف املؤسسات االستشفائية اجلزائرية 
 موضوع الدراسة".

 يوجد أتثري ذو داللة إحصائية عند مستوى الداللة الفرضية الفرعية الثانية ":)α≤0.05 (  ما بني
ؤسسات االستشفائية اجلزائرية بعد تبادل املعلومات وحتسني جودة اخلدمات الصحية يف امل

 موضوع الدراسة".
 يوجد أتثري ذو داللة إحصائية عند مستوى الداللة الفرضية الفرعية الثالثة " :)α≤0.05(   ما

بني بعد سرعة االستجابة وحتسني جودة اخلدمات الصحية يف املؤسسات االستشفائية اجلزائرية 
 موضوع الدراسة".

فسر ما الزبون السلوكي ت-أبعاد التوجه ابملريضأبن ) 0.678( البالغة )2R(تشري قيمة معامل التفسري  •
من التغريات اليت تطرأ على جودة اخلدمات الصحية يف املؤسسات االستشفائية  )%67.8نسبته (

يف منوذج االحندار اجلزائرية حمل الدراسة، أما النسبة املتبقية فا�ا تعزى إىل متغريات أخرى مل تدخل 
 .تعدداخلطي امل

 كاآليت:  اغة معادلة االحندار اخلطي املتعددبناءا على ما سبق ميكن صي
 سرعة0.104 +  املعلومات تبادل 0.444 + املعلومات توليد .2270 + 1.175 = الصحية اخلدمات جودة

 .االستجابة
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 رض وحتليل نتائج االستمارة الثانية: عاملطلب الثاين
، )16(رقم جاءت اخلصائص الشخصية للمبحوثني كما يف اجلدول  لدراسة:خصائص مبحوثي عينة اأوال: 

والذي يوضح اخلصائص الدميغرافية من حيث: اجلنس، العمر، سبب الدخول اىل املؤسسة االستشفائية، عدد 
 مرات الدخول لنفس املستشفى، مدة املكوث يف املستشفى، واليت سنوضحها كاأليت: 

فيما يتعلق ابجلنس أن النسبة األكرب ملبحوثي الدراسة تغلب  )16(قم : أظهرت نتائج اجلدول ر اجلنس .1
 .)    % 43.6(، بينما متثل نسبة الذكور ) % 56.4(عليها فئة اال�ث بنسبة 

، تليها الفئة  )% 39.1(هي الفئة الغالبة وبنسبة  )39-35(: أظهرت نتائج الدراسة أن الفئة العمرية العمر .2
، والنسبة % 17.3بنسبة  )34-30، تليها الفئة العمرية ( % 21.8بنسبة سنة)  40العمرية (أكثر من 

 . %6.4بنسبة  )24-20(األقل كانت الفئة العمرية 
، أن سبب دخول عينة )16(: تشري نتائج اجلدول رقم املؤسسة االستشفائيةسبب الدخول اىل  .3

إجراء عملية جراحية بنسبة تعود بنسبة أكرب اىل  املؤسسة االستشفائيةاملبحوثني من املرضى اىل 
،وهذا راجع إلختيار فئة املرضى املاكثني   %43.6، أما ألجل تلقي العالج فكانت نسبة 56.4%

 ابملستشفى ألجل تقييم أبعاد جودة اخلدمات الصحية.
من  %65.5: أظهرت نتائج الدراسة أن ما نسبته املؤسسة االستشفائيةعدد مرات الدخول لنفس  .4

،  % 34.5ن املرضى، تلقوا العالج أكثر من مرة يف نفس املستشفى، أما ما نسبته عينة املبحوثني م
فتلقوا العالج مرة واحدة، وهذا راجع ألنه وإلجراء عملية جراحية ابملستشفى ال بد من ز�رات عديدة 

 ومنتظمة من أجل تلقي العالج.
أن العينة املبحوثة من املرضى  ،)16(: أظهرت نتائج اجلدول رقم ابملؤسسة االستشفائيةمدة املكوث  .5

اىل  6، تليها مدة من  %60.9أ�م وبنسبة  5مدة مكوثها يف املستشفى لتلقي العالج كانت أقل من 
يوم، وهو ما يفسر قصر  20ملدة أكثر من  % 3.6فكانت ، أما النسبة األقل   %21.8أ�م بنسبة  9

 راسة.مدة تلقي العالج داخل املؤسسات االستشفائية حمل الد
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 : اخلصائص الشخصية ملبحوثي عينة املرضى)16(اجلدول رقم 
 

 النسبة املئوية التكرار فئات املتغري املتغري

 اجلنس
 %43.6 48 ذكر

 %56.4 62 أنثى

 %100 110 اجملموع

 العمر

 %6.4 7 سنة 24اىل  20من 

 %15.5 17 سنة 29اىل  25من 

 %17.3 19 ةسن 34اىل  30من 

 %39.1 43 سنة 39اىل  35من 

 %21.8 24 سنة 40أكثر من 

 %100 110 اجملموع

سبب الدخول اىل 
 املستشفى

 %56.4 62 إجراء عملية جراحية

 %43.6 48 تلقي العالج

 %100 110 اجملموع

عدد مرات الدخول 
 لنفس املستشفى

 %34.5 38 مرة واحدة

 %65.5 72 أكثر من مرة

 %100 110 موعاجمل

مدة املكوث يف 
 املستشفى

 %60.9 67 أ�م 5أقل من 

 %21.8 24 أ�م 9اىل  6من 

 %7.3 8 يوم 14إىل  10من 

 %6.4 7 يوم 20إىل  15من 

 %3.6 4 يوم 20أكثر من 

 %100 110 اجملموع 

 SPSS املصدر: من إعداد الباحثة ابالعتماد على نتائج حتليل االستبيان من خالل
 
 

 

يتناول هذا اجلزء نتائج التحليل االحصائي للبيا�ت  حتليل إجاابت املبحوثني حول متغريات الدراسة:اثنيا: 
واملعلومات وفق املقاييس اإلحصائية الوصفية كالوسط احلسايب واالحنراف املعياري واألمهية النسبية ملتغريات 

 الدراسة، وذلك هبدف اإلجابة على أسئلة الدراسة.
املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية، والرتب واألمهية النسبية ملتغريي  )17(اجلدول رقم ظهر وي

 الدراسة التابع واملستقل.
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: املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية والرتب ومستوى املمارسة الكلي للتوجه )17(اجلدول رقم 
 يف املؤسسات االستشفائية حمل الدراسة ت الصحيةالزبون الثقايف وأبعاد جودة اخلدما-ابملريض

 

 د ــــــــــــــــــالبع الرقم
املتوسط 
 احلسايب

االحنراف 
 املعياري

 الرتبة
مستوى 
 املمارسة

 الزبون الثقايف-احملور األول: قياس التوجه ابملريض
 منخفض - 0.74840 2.2164 الزبون الثقايف-التوجه ابملريض 1
 منخفض  0.74840 2.2164 اجملموع 

 احملور الثاين: أبعاد جودة اخلدمات الصحية
 متوسط 3 0.85573 2.9250 بعد امللموسية 1
 متوسط 2 0.76922 3.0364 بعد االعتمادية 2
 منخفض 5 0.74821 2.0618 بعد االستجابة 3
 متوسط 1 0.76405 3.5909 انـــــــــــــبعد األم 4
 متوسط 4 0.82375 2.8182 بعد التعاطف 5

 متوسط  0.61307 2.8750 املــــــــــــــــــــــــــــــجموع
 SPSS املصدر: من إعداد الباحثة ابالعتماد على نتائج حتليل االستبيان من خالل

 

أن املتوسط  )17(قم يبني اجلدول ر : الزبون الثقايف-قياس مستوى املمارسة الكلي للتوجه ابملريض .1
الزبون الثقايف يف املؤسسات االستشفائية اجلزائرية حمل الدراسة قد -التوجه ابملريضاحلسايب الكلي ملستوى 

، ومعربا عن مستوى ممارسة منخفض، مما يشري اىل أن )0.74840(ابحنراف معياري  )2.2164(بلغ 
يف  الثقايف الزبون-التوجه ابملريضممارسة استجاابت عينة الدراسة من املرضى كانت منخفضة جتاه 

 ؤسسات االستشفائية اجلزائرية حمل الدراسة.امل

: يتضح من خالل قياس مستوى املمارسة الكلي جلودة اخلدمات الصحية واألبعاد الفرعية املكونة هلا .2
أعاله أن املتوسط احلسايب الكلي جلودة اخلدمات الصحية يف املؤسسات االستشفائية  )17( اجلدول رقم

، ومعرب عن مستوى ممارسة متوسط، وقد )0.61307(اف معياري ابحنر  )2.8750(حمل الدراسة قد بلغ 
ومعرب عن مستوى ممارسة متوسط، فيما حقق بعد  )3.5909(حقق بعد األمان أعلى متوسط حسايب بلغ 

ومعرب عن مستوى ممارسة منخفض، كما يالحظ أن  )2.0618(االستجابة أدىن متوسط حسايب بلغ 
ودة اخلدمات الصحية كانت معظمها متوسطة، مما يشري إىل أن املتوسطات احلسابية ملستوى أبعاد ج

استجاابت عينة الدراسة كانت متوسطة اجتاه أبعاد جودة اخلدمات الصحية يف املؤسسات االستشفائية 
 اجلزائرية حمل الدراسة.
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 اختبار فرضيات الدراسة: اثلثا:
 :إختبار الفرضية الرئيسية الثالثة .1

ما بني  )α≤0.05(  يوجد أتثري ذو داللة إحصائية عند مستوى الداللة ال: " ) 0H(الفرضية العدمية 
الزبون الثقايف وأبعاد جودة اخلدمات الصحية يف املؤسسات االستشفائية اجلزائرية موضوع -التوجه ابملريض

 الدراسة".
التوجه  ما بني )α≤0.05( يوجد أتثري ذو داللة إحصائية عند مستوى الداللة: ") aH(الفرضية البديلة 

الزبون الثقايف وأبعاد جودة اخلدمات الصحية يف املؤسسات االستشفائية اجلزائرية موضوع -ابملريض
 الدراسة".

الختبار صحة الفرضية الرئيسية الثانية من عدم صحتها، مت استخدام أسلوب حتليل االحندار اخلطي 
بعاد جودة اخلدمات الصحية، واجلدول الزبون الثقايف على حتسني أ-البسيط، لقياس أثر التوجه ابملريض

 يبني ذلك:  )18(رقم 
 

الزبون الثقايف على حتسني -االحندار اخلطي البسيط، لقياس أثر التوجه ابملريض): نتائج حتليل 18جدول رقم (
  املؤسسات االستشفائية حمل الدراسةجودة اخلدمات الصحية يف

 

 حملسوبةا) Tقيمة ( )βمعامل االحندار ( املتغري املستقل
الداللة اإلحصائية 

)Sig( 
 0β( 1.670 12.113 0.000الثابت (

 0.000 9.225 0.544 الزبون الثقايف-التوجه ابملريض

 85.095 احملسوبة) Fقيمة (

 F( 0.000معنوية (

 R ( 0.664معامل االرتباط البسيط (

 2R( 0.441معامل التفسري(

 SPSS تائج حتليل االستبيان من خاللاملصدر: من إعداد الباحثة ابالعتماد على ن
 

 ، ما �يت: )18(يتضح من خالل النتائج الواردة يف اجلدول رقم            
 ) 85.095(والبالغة  احملسوبة )F(ثبوت صالحية منوذج االحندار اخلطي البسيط، إن ما يؤيد ذلك قيمة  •

نظرا لثبوت صالحية النموذج ميكن ، و )α≤0.05(وهي أقل من مستوى الداللة  )0.000(بقيمة احتمالية 
على حتسني جودة اخلدمات الصحية يف املؤسسات االستشفائية  الزبون الثقايف-ثر التوجه ابملريضاختبار أ
 حمل الدراسة.اجلزائرية 
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إجيابية (طردية) وذات داللة وجد عالقة ) أبنه ت0.664(البالغة  )R(تشري قيمة معامل االرتباط البسيط  •
وحتسني جودة اخلدمات  الزبون الثقايف-التوجه ابملريض بني ،)α≤0.05(مستوى املعنوية إحصائية عند 

سيؤدي وابالجتاه نفسه إىل  الزبون الثقايف،-ريضالتوجه ابملتغري الصحية، وهذا يعين أن ز�دة االهتمام ب
 حمل الدراسة.اجلزائرية حتسني جودة اخلدمات الصحية يف املؤسسات االستشفائية 

، وعليه يوجد أثر ذو داللة الزبون الثقايف- التوجه ابملريضملتغري )β(عنوية معامل االحندار ثبوت م •
يف حتسني جودة اخلدمات  الزبون الثقايف-للتوجه ابملريض ، )α≤0.05(إحصائية عند مستوى املعنوية 
وهي أقل من  )0.000(بقيمة احتمالية  )9.225(احملسوبة  والبالغة  )T(الصحية، إن ما يؤيد ذلك قيمة 

) وقبول الفرضية 0H، ويف ضوء النتائج السابقة سيتم رفض الفرضية العدمية ()α≤0.05(مستوى الداللة 
ما بني التوجه  )α≤0.05( يوجد أتثري ذو داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) اليت تنص "aHالبديلة (
سات االستشفائية اجلزائرية موضوع وحتسني جودة اخلدمات الصحية يف املؤس الثقايفالزبون -ابملريض

 الدراسة".
يفسر ما نسبته  الزبون الثقايف-التوجه ابملريض أبن متغري) 0.441( البالغة )2R(تشري قيمة معامل التفسري  •

جودة اخلدمات الصحية يف املؤسسات االستشفائية حتسني من التغريات اليت تطرأ على  )44.1%(
بة املتبقية فا�ا تعزى إىل متغريات أخرى مل تدخل يف منوذج االحندار اخلطي اجلزائرية حمل الدراسة، أما النس

 البسيط.
 بناءا على ما سبق ميكن صياغة معادلة االحندار اخلطي البسيط كاآليت:

 .ثقايفال الزبون-ابملريض التوجه 0.544 + 1.670 = الصحية اخلدمات جودة
  إختبار الفرضية الفرعية األوىل: .2

ما بني التوجه  )α≤0.05( ال يوجد أتثري ذو داللة إحصائية عند مستوى الداللة: ") 0H(مية الفرضية العد
 الزبون الثقايف على حتسني بعد امللموسية يف املؤسسات االستشفائية اجلزائرية موضوع الدراسة".-ابملريض

حندار اخلطي الختبار صحة الفرضية الفرعية األوىل من عدم صحتها، مت استخدام أسلوب حتليل اال
  :يبني ذلك )19(الزبون الثقايف على حتسني بعد امللموسية، واجلدول رقم -البسيط، لقياس أثر التوجه ابملريض
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 الزبون -): نتائج حتليل االحندار اخلطي البسيط، لقياس أثر التوجه ابملريض19جدول رقم (    
  املؤسسات االستشفائية حمل الدراسةيفالثقايف على حتسني بعد امللموسية                  

 

 ) Sigالداللة اإلحصائية ( احملسوبة) Tقيمة ( )βمعامل االحندار ( املتغري املستقل
 0β( 1.577 7.239 0.000الثابت (

 0.000 6.529 0.608 الزبون الثقايف-التوجه ابملريض

 42.626 احملسوبة) Fقيمة (

 F( 0.000معنوية (

 R ( 0.532بسيط (معامل االرتباط ال

 2R( 0.283معامل التفسري(

 SPSS املصدر: من إعداد الباحثة ابالعتماد على نتائج حتليل االستبيان من خالل
 

 ، ما �يت: )19(يتضح من خالل النتائج الواردة يف اجلدول رقم            
وبة  والبالغة احملس )F(ثبوت صالحية منوذج االحندار اخلطي البسيط، إن ما يؤيد ذلك قيمة  •

، ونظرا لثبوت صالحية )α≤0.05(وهي أقل من مستوى الداللة  )0.000( بقيمة احتمالية  )42.626(
يف املؤسسات   بعد امللموسيةالزبون الثقايف على حتسني -النموذج ميكن اختبار أثر التوجه ابملريض

 االستشفائية اجلزائرية حمل الدراسة.
) أبنه توجد عالقة إجيابية (طردية) وذات 0.532(البالغة  )R( تشري قيمة معامل االرتباط البسيط •

بعد الزبون الثقايف وحتسني -التوجه ابملريض بني ،)α≤0.05(داللة إحصائية عند مستوى املعنوية 
الزبون الثقايف، سيؤدي وابالجتاه نفسه -تغري التوجه ابملريض، وهذا يعين أن ز�دة االهتمام مبامللموسية

 يف املؤسسات االستشفائية اجلزائرية حمل الدراسة. د امللموسيةبعإىل حتسني 
الزبون الثقايف، وعليه يوجد أثر ذو داللة - التوجه ابملريضملتغري )β(ثبوت معنوية معامل االحندار  •

، إن بعد امللموسيةالزبون الثقايف يف حتسني -للتوجه ابملريض ،) α≤0.05(إحصائية عند مستوى املعنوية 
وهي أقل من مستوى  )0.000(بقيمة احتمالية  )6.529(احملسوبة  والبالغة  )T(ك قيمة ما يؤيد ذل

) وقبول الفرضية 0H، ويف ضوء النتائج السابقة سيتم رفض الفرضية العدمية ()α≤0.05(الداللة 
ما بني  )α≤0.05( يوجد أتثري ذو داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) اليت تنص "aHالبديلة (

يف املؤسسات االستشفائية اجلزائرية موضوع  وحتسني بعد امللموسية الزبون الثقايف-ابملريض  التوجه
 الدراسة".

الزبون الثقايف يفسر ما -التوجه ابملريض أبن متغري) 0.283( البالغة )2R(تشري قيمة معامل التفسري  •
سات االستشفائية اجلزائرية يف املؤس  بعد امللموسيةمن التغريات اليت تطرأ على حتسني  )%28.3نسبته (
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حمل الدراسة، أما النسبة املتبقية فا�ا تعزى إىل متغريات أخرى مل تدخل يف منوذج االحندار اخلطي 
 البسيط.

 بناءا على ما سبق ميكن صياغة معادلة االحندار اخلطي البسيط كاآليت:
 .ثقايفال الزبون-ابملريض التوجه 0.608 + 1.577 = امللموسية بعد

  بار الفرضية الفرعية الثانية:إخت .3
ما بني التوجه  )α≤0.05( ال يوجد أتثري ذو داللة إحصائية عند مستوى الداللة: ") 0H(الفرضية العدمية 

 الزبون الثقايف على حتسني بعد االعتمادية يف املؤسسات االستشفائية اجلزائرية موضوع الدراسة".-ابملريض
نية من عدم صحتها، مت استخدام أسلوب حتليل االحندار اخلطي الختبار صحة الفرضية الفرعية الثا

 يبني ذلك:  )20(رقم الزبون الثقايف على حتسني بعد االعتمادية، واجلدول -البسيط، لقياس أثر التوجه ابملريض
 

الزبون الثقايف -االحندار اخلطي البسيط، لقياس أثر التوجه ابملريض): نتائج حتليل 20جدول رقم (
  املؤسسات االستشفائية حمل الدراسة بعد االعتمادية يفعلى حتسني

 

 احملسوبة) Tقيمة ( )βمعامل االحندار ( املتغري املستقل
الداللة اإلحصائية 

)Sig( 
 0β( 1.807 9.282 0.000الثابت (

 0.000 6.659 0.555 الزبون الثقايف-التوجه ابملريض

 44.346 احملسوبة) Fقيمة (

 F( 0.000معنوية (

 R ( 0.540معامل االرتباط البسيط (

 2R( 0.291معامل التفسري(

 SPSS املصدر: من إعداد الباحثة ابالعتماد على نتائج حتليل االستبيان من خالل
 

 ، ما �يت: )20(اجلدول رقم يتضح من خالل النتائج الواردة يف            
والبالغة احملسوبة   )F(لك قيمة ثبوت صالحية منوذج االحندار اخلطي البسيط، إن ما يؤيد ذ •

، ونظرا لثبوت صالحية )α≤0.05(وهي أقل من مستوى الداللة  )0.000( بقيمة احتمالية  )44.346(
يف املؤسسات   بعد االعتماديةالزبون الثقايف على حتسني -النموذج ميكن اختبار أثر التوجه ابملريض

 االستشفائية اجلزائرية حمل الدراسة.
) أبنه توجد عالقة إجيابية (طردية) وذات 0.540(البالغة  )R(مل االرتباط البسيط تشري قيمة معا •

بعد الزبون الثقايف وحتسني -التوجه ابملريض بني ،)α≤0.05(داللة إحصائية عند مستوى املعنوية 
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ه نفسه الزبون الثقايف، سيؤدي وابالجتا-، وهذا يعين أن ز�دة االهتمام مبتغري التوجه ابملريضاالعتمادية
 يف املؤسسات االستشفائية اجلزائرية حمل الدراسة. بعد االعتماديةإىل حتسني 

الزبون الثقايف، وعليه يوجد أثر ذو داللة - التوجه ابملريضملتغري )β(ثبوت معنوية معامل االحندار  •
، تماديةبعد االعالزبون الثقايف يف حتسني -للتوجه ابملريض ،)α≤0.05(إحصائية عند مستوى املعنوية 

وهي أقل من مستوى  )0.000(بقيمة احتمالية  )6.659(احملسوبة  والبالغة  )T(إن ما يؤيد ذلك قيمة 
) وقبول الفرضية 0H، ويف ضوء النتائج السابقة سيتم رفض الفرضية العدمية ()α≤0.05(الداللة 
ما بني  )α≤0.05( يوجد أتثري ذو داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) اليت تنص "aHالبديلة (

يف املؤسسات االستشفائية اجلزائرية موضوع  بعد االعتماديةالزبون الثقايف وحتسني -التوجه ابملريض
 الدراسة".

الزبون الثقايف يفسر ما -التوجه ابملريض أبن متغري) .2910( البالغة )2R(تشري قيمة معامل التفسري  •
يف املؤسسات االستشفائية  االعتماديةبعد من التغريات اليت تطرأ على حتسني  )%29.1نسبته (

اجلزائرية حمل الدراسة، أما النسبة املتبقية فا�ا تعزى إىل متغريات أخرى مل تدخل يف منوذج االحندار 
 اخلطي البسيط.

 بناءا على ما سبق ميكن صياغة معادلة االحندار اخلطي البسيط كاآليت:
 .الثقايف الزبون-ريضابمل التوجه .5550 + 1.807 = االعتمادية بعد

  إختبار الفرضية الفرعية الثالثة: .4
ما بني التوجه  )α≤0.05( ال يوجد أتثري ذو داللة إحصائية عند مستوى الداللة: ") 0H(الفرضية العدمية 

 الزبون الثقايف على حتسني بعد االستجابة يف املؤسسات االستشفائية اجلزائرية موضوع الدراسة".-ابملريض
من عدم صحتها، مت استخدام أسلوب حتليل االحندار اخلطي  فرضية الفرعية الثالثةحة الالختبار ص

 يبني ذلك: )21(الزبون الثقايف على حتسني بعد االستجابة، واجلدول رقم -البسيط، لقياس أثر التوجه ابملريض
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الزبون الثقايف -س أثر التوجه ابملريضاالحندار اخلطي البسيط، لقيا): نتائج حتليل 21جدول رقم (
 على حتسني بعد االستجابة يف املؤسسات االستشفائية اجلزائرية حمل الدراسة

 

 احملسوبة) Tقيمة ( )βمعامل االحندار ( املتغري املستقل
الداللة اإلحصائية 

)Sig( 
 0β( 0.392 2.649 0.009الثابت (

 0.000 11.922 0.754 الزبون الثقايف-التوجه ابملريض

 142.131 احملسوبة) Fقيمة (

 F( 0.000معنوية (

 R ( 0.754معامل االرتباط البسيط (

 2R( 0.568معامل التفسري(

 SPSS املصدر: من إعداد الباحثة ابالعتماد على نتائج حتليل االستبيان من خالل
 

  ، ما �يت:)21(يتضح من خالل النتائج الواردة يف اجلدول رقم            
احملسوبة  والبالغة  )F(ثبوت صالحية منوذج االحندار اخلطي البسيط، إن ما يؤيد ذلك قيمة  •

، ونظرا لثبوت )α≤0.05(وهي أقل من مستوى الداللة  )0.000(بقيمة احتمالية  )142.131(
يف  الثقايف على حتسني بعد االستجابة الزبون-صالحية النموذج ميكن اختبار أثر التوجه ابملريض

 ؤسسات االستشفائية اجلزائرية حمل الدراسة.امل
) أبنه توجد عالقة إجيابية (طردية) وذات 0.754(البالغة  )R(تشري قيمة معامل االرتباط البسيط  •

بون الثقايف وحتسني بعد الز -التوجه ابملريض بني ،)α≤0.05(داللة إحصائية عند مستوى املعنوية 
اه نفسه الزبون الثقايف، سيؤدي وابالجت-م مبتغري التوجه ابملريض، وهذا يعين أن ز�دة االهتمااالستجابة

 يف املؤسسات االستشفائية اجلزائرية حمل الدراسة. إىل حتسني بعد االستجابة
الزبون الثقايف، وعليه يوجد أثر ذو داللة - التوجه ابملريضملتغري )β(ثبوت معنوية معامل االحندار  •

، ن الثقايف يف حتسني بعد االستجابةالزبو -للتوجه ابملريض ،)α≤0.05(إحصائية عند مستوى املعنوية 
وهي أقل من  )0.000(بقيمة احتمالية  )11.922(والبالغة احملسوبة  )T(إن ما يؤيد ذلك قيمة 

) وقبول 0H، ويف ضوء النتائج السابقة سيتم رفض الفرضية العدمية ()α≤0.05(مستوى الداللة 
ما   )α≤0.05( يوجد أتثري ذو داللة إحصائية عند مستوى الداللة نص ") اليت تaHالفرضية البديلة (

يف املؤسسات االستشفائية اجلزائرية موضوع  بون الثقايف وحتسني بعد االستجابةالز -بني التوجه ابملريض
 الدراسة".
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ر ما الزبون الثقايف يفس-التوجه ابملريض أبن متغري) .5680( البالغة )2R(تشري قيمة معامل التفسري  •
يف املؤسسات االستشفائية  ليت تطرأ على حتسني بعد االستجابةمن التغريات ا )%56.8نسبته (

اجلزائرية حمل الدراسة، أما النسبة املتبقية فا�ا تعزى إىل متغريات أخرى مل تدخل يف منوذج االحندار 
 اخلطي البسيط.

 كاآليت:  بناءا على ما سبق ميكن صياغة معادلة االحندار اخلطي البسيط
 .ثقايفال الزبون-ابملريض التوجه 0.754 + 0.392 = االستجابة بعد

 :رابعةإختبار الفرضية الفرعية ال .5
ما بني التوجه  )α≤0.05( ال يوجد أتثري ذو داللة إحصائية عند مستوى الداللة: ") 0H(الفرضية العدمية 

 ستشفائية اجلزائرية موضوع الدراسة".يف املؤسسات اال الثقايف على حتسني بعد االمان الزبون-ابملريض
من عدم صحتها، مت استخدام أسلوب حتليل االحندار اخلطي  فرضية الفرعية الرابعةالختبار صحة ال

 يبني ذلك: )22( ، واجلدول رقم الثقايف على حتسني بعد االمان الزبون-البسيط، لقياس أثر التوجه ابملريض
 

لثقايف الزبون ا-ر اخلطي البسيط، لقياس أثر التوجه ابملريضاالحندا): نتائج حتليل 22جدول رقم (
 يف املؤسسات االستشفائية اجلزائرية حمل الدراسة على حتسني بعد االمان

 

 احملسوبة) Tقيمة ( )βمعامل االحندار ( املتغري املستقل
الداللة اإلحصائية 

)Sig( 
 0β( 2.664 12.713 0.000الثابت (

 0.000 4.668 0.418 الثقايفالزبون -التوجه ابملريض

 21.787 احملسوبة) Fقيمة (

 F( 0.000معنوية (

 R ( 0.410معامل االرتباط البسيط (

 2R( 0.168معامل التفسري(

 SPSS املصدر: من إعداد الباحثة ابالعتماد على نتائج حتليل االستبيان من خالل
 

 �يت: ، ما )22(يتضح من خالل النتائج الواردة يف اجلدول رقم 
احملسوبة  والبالغة  )F(ثبوت صالحية منوذج االحندار اخلطي البسيط، إن ما يؤيد ذلك قيمة  •

، ونظرا لثبوت صالحية )α≤0.05(وهي أقل من مستوى الداللة  )0.000( بقيمة احتمالية  )21.787(
ملؤسسات  يف ا مانالزبون الثقايف على حتسني بعد اال-النموذج ميكن اختبار أثر التوجه ابملريض

 االستشفائية اجلزائرية حمل الدراسة.
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) أبنه توجد عالقة إجيابية (طردية) وذات 0.410(البالغة  )R(تشري قيمة معامل االرتباط البسيط  •
الزبون الثقايف وحتسني بعد -التوجه ابملريض بني ،)α≤0.05(داللة إحصائية عند مستوى املعنوية 

الزبون الثقايف، سيؤدي وابالجتاه نفسه إىل  -مبتغري التوجه ابملريض ، وهذا يعين أن ز�دة االهتمام ماناال
 يف املؤسسات االستشفائية اجلزائرية حمل الدراسة. مانحتسني بعد اال

الزبون الثقايف، وعليه يوجد أثر ذو داللة - التوجه ابملريضملتغري )β(ثبوت معنوية معامل االحندار  •
، إن مانالزبون الثقايف يف حتسني بعد اال-للتوجه ابملريض ،) α≤0.05(إحصائية عند مستوى املعنوية 

وهي أقل من مستوى  )0.000(بقيمة احتمالية  )4.668(احملسوبة والبالغة  )T(ما يؤيد ذلك قيمة 
) وقبول الفرضية 0H، ويف ضوء النتائج السابقة سيتم رفض الفرضية العدمية ()α≤0.05(الداللة 
ما بني  )α≤0.05( أتثري ذو داللة إحصائية عند مستوى الداللة يوجد ) اليت تنص "aHالبديلة (

يف املؤسسات االستشفائية اجلزائرية موضوع  مانالزبون الثقايف وحتسني بعد اال-التوجه ابملريض 
 الدراسة".

الزبون الثقايف يفسر ما -التوجه ابملريض أبن متغري) .1680( البالغة )2R(تشري قيمة معامل التفسري  •
يف املؤسسات االستشفائية اجلزائرية  مانمن التغريات اليت تطرأ على حتسني بعد اال )%16.8نسبته (

حمل الدراسة، أما النسبة املتبقية فا�ا تعزى إىل متغريات أخرى مل تدخل يف منوذج االحندار اخلطي 
 البسيط.

 بناءا على ما سبق ميكن صياغة معادلة االحندار اخلطي البسيط كاآليت:

 .ثقايفال الزبون-ابملريض التوجه .4180 + 2.664 = ماناال بعد
  إختبار الفرضية الفرعية اخلامسة: .6

ما بني التوجه  )α≤0.05( ال يوجد أتثري ذو داللة إحصائية عند مستوى الداللة: ") 0H(الفرضية العدمية 
 رية موضوع الدراسة".يف املؤسسات االستشفائية اجلزائ الثقايف على حتسني بعد التعاطف الزبون-ابملريض

من عدم صحتها، مت استخدام أسلوب حتليل االحندار اخلطي  فرضية الفرعية اخلامسةالختبار صحة ال
 يبني ذلك: )23(، واجلدول رقم الثقايف على حتسني بعد التعاطف الزبون-البسيط، لقياس أثر التوجه ابملريض
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لثقايف الزبون ا-ي البسيط، لقياس أثر التوجه ابملريضاالحندار اخلط): نتائج حتليل 23جدول رقم (
 يف املؤسسات االستشفائية اجلزائرية حمل الدراسة على حتسني بعد التعاطف

 

 احملسوبة) Tقيمة ( )βمعامل االحندار ( املتغري املستقل
الداللة اإلحصائية 

)Sig( 
 0β( 0.971 6.002 0.000الثابت (

 0.000 12.050 0.834 الزبون الثقايف-التوجه ابملريض

 145.206 احملسوبة) Fقيمة (

 F( 0.000معنوية (

 R ( 0.757معامل االرتباط البسيط (

 2R( 0.573معامل التفسري(

 SPSS املصدر: من إعداد الباحثة ابالعتماد على نتائج حتليل االستبيان من خالل
 

 ، ما �يت: )23(يتضح من خالل النتائج الواردة يف اجلدول رقم            
احملسوبة  والبالغة  )F(ثبوت صالحية منوذج االحندار اخلطي البسيط، إن ما يؤيد ذلك قيمة  •

، ونظرا لثبوت )α≤0.05(وهي أقل من مستوى الداللة  )0.000(بقيمة احتمالية  )145.206(
يف   عاطفلتالزبون الثقايف على حتسني بعد ا -صالحية النموذج ميكن اختبار أثر التوجه ابملريض

 املؤسسات االستشفائية اجلزائرية حمل الدراسة.
) أبنه توجد عالقة إجيابية (طردية) وذات 0.757(البالغة  )R(تشري قيمة معامل االرتباط البسيط  •

بون الثقايف وحتسني بعد الز -التوجه ابملريض بني ،)α≤0.05(داللة إحصائية عند مستوى املعنوية 
الزبون الثقايف، سيؤدي وابالجتاه نفسه -االهتمام مبتغري التوجه ابملريض ، وهذا يعين أن ز�دة التعاطف

 يف املؤسسات االستشفائية اجلزائرية حمل الدراسة. تعاطفإىل حتسني بعد ال
الزبون الثقايف، وعليه يوجد أثر ذو داللة - التوجه ابملريضملتغري )β(ثبوت معنوية معامل االحندار  •

، إن تعاطفالزبون الثقايف يف حتسني بعد ال-للتوجه ابملريض ،) α≤0.05(ة إحصائية عند مستوى املعنوي
وهي أقل من مستوى   )0.000(بقيمة احتمالية  )12.050(احملسوبة والبالغة  )T(ما يؤيد ذلك قيمة 

) وقبول الفرضية 0H، ويف ضوء النتائج السابقة سيتم رفض الفرضية العدمية ()α≤0.05(الداللة 
ما بني  )α≤0.05( يوجد أتثري ذو داللة إحصائية عند مستوى الداللة يت تنص ") الaHالبديلة (
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يف املؤسسات االستشفائية اجلزائرية موضوع  تعاطفالزبون الثقايف وحتسني بعد ال-التوجه ابملريض
 الدراسة".

فسر ما الزبون الثقايف ي-التوجه ابملريض أبن متغري) .5730( البالغة )2R(تشري قيمة معامل التفسري  •
يف املؤسسات االستشفائية اجلزائرية  تعاطفمن التغريات اليت تطرأ على حتسني بعد ال )%57.3نسبته (

حمل الدراسة، أما النسبة املتبقية فا�ا تعزى إىل متغريات أخرى مل تدخل يف منوذج االحندار اخلطي 
 البسيط.

 كاآليت:  بناءا على ما سبق ميكن صياغة معادلة االحندار اخلطي البسيط
 .الثقايف الزبون-ابملريض التوجه 0.834 + 0.971 = تعاطفال بعد
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 خالصة الفصل الرابع:
الزبون يف املؤسسات االستشفائية اجلزائرية حمل -من خالل الدراسة امليدانية لواقع التوجه ابملريض

 ملة من النتائج:الدراسة وأثره على حتسني جودة اخلدمات الصحية، مت اخلروج جب
ختبط قطاع اخلدمات الصحية يف العديد من املشاكل أبرزها سوء التسيري والتنظيم سواء قبل أو بعد  −

 اإلصالحات.
الزبون وهذا راجع ابألساس إىل ارتفاع الطلب على العرض من جهة -ضعف مستوى التوجه ابملريض −

 وجمانية العالج يف املؤسسات االستشفائية العمومية.
الزبون على حتسني جودة خلدمات الصحية، -نت الدراسة امليدانية وجود أثر للتوجه ابملريضكما بي −

 حيث من خالل الدراسة اإلحصائية تبني مايلي:
الزبون -ما بني التوجه ابملريض )α≤0.05( يوجد أتثري ذو داللة إحصائية عند مستوى الداللة •

الستشفائية اجلزائرية موضوع السلوكي وحتسني جودة اخلدمات الصحية يف املؤسسات ا
 الدراسة.

ما بني بعد توليد املعلومات  )α≤0.05(يوجد أتثري ذو داللة إحصائية عند مستوى الداللة  •
 .وحتسني جودة اخلدمات الصحية يف املؤسسات االستشفائية اجلزائرية موضوع الدراسة

بعد تبادل املعلومات ما بني  )α≤0.05(يوجد أتثري ذو داللة إحصائية عند مستوى الداللة  •
 .وحتسني جودة اخلدمات الصحية يف املؤسسات االستشفائية اجلزائرية موضوع الدراسة

ما بني بعد سرعة االستجابة  )α≤0.05(يوجد أتثري ذو داللة إحصائية عند مستوى الداللة  •
 .وحتسني جودة اخلدمات الصحية يف املؤسسات االستشفائية اجلزائرية موضوع الدراسة

الزبون -ما بني التوجه ابملريض )α≤0.05( د أتثري ذو داللة إحصائية عند مستوى الداللةيوج •
الثقايف وحتسني جودة اخلدمات الصحية يف املؤسسات االستشفائية اجلزائرية موضوع 

 .الدراسة
الزبون -ما بني التوجه ابملريض )α≤0.05( يوجد أتثري ذو داللة إحصائية عند مستوى الداللة •

 .وحتسني بعد امللموسية يف املؤسسات االستشفائية اجلزائرية موضوع الدراسة الثقايف
الزبون -ما بني التوجه ابملريض )α≤0.05( وجد أتثري ذو داللة إحصائية عند مستوى الداللة •

 يف املؤسسات االستشفائية اجلزائرية موضوع الدراسة. الثقايف وحتسني بعد االعتمادية
الزبون -ما بني التوجه ابملريض )α≤0.05( ائية عند مستوى الداللةيوجد أتثري ذو داللة إحص •

 .الثقايف وحتسني بعد االستجابة يف املؤسسات االستشفائية اجلزائرية موضوع الدراسة
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الزبون -ما بني التوجه ابملريض )α≤0.05( يوجد أتثري ذو داللة إحصائية عند مستوى الداللة •
 .سسات االستشفائية اجلزائرية موضوع الدراسةالثقايف وحتسني بعد االمان يف املؤ 

الزبون -ما بني التوجه ابملريض )α≤0.05( يوجد أتثري ذو داللة إحصائية عند مستوى الداللة •
 .الثقايف وحتسني بعد التعاطف يف املؤسسات االستشفائية اجلزائرية موضوع الدراسة

 



 خــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــامتة 
 

 
149 

لقد كان لظهور اقتصاد الصحة يف ستينات القرن املاضي أثر كبري على التحول يف مسار املؤسسات 
، فمن خالل تطبيق مبادئ علم االقتصاد على هذا النوع من املؤسسات وظهور ما يعرف االستشفائية

التسويق للخدمات لعل أمهها  االستشفائيةابملنامجنت االستشفائي، ظهرت ممارسات إدارية جديدة يف املؤسسة 
 الصحية.

يقوم التسويق الصحي على فكرة التبادل اإلرادي والطوعي للخدمات الصحية بني املؤسسة  
كمنتج هلذه اخلدمات واملريض كمستفيد منها، هذا الفرع اجلديد من فروع التسويق وإن كان يتبىن   االستشفائية

هداف، حيث يهدف ابألساس إىل ز�دة جودة  قواعد ونظر�ت التسويق اخلدمي إال أنه خيتلف عنه يف األ
 اخلدمات الصحية املقدمة هبدف حتسني وترقية الصحة العمومية.
يتمثل يف "الصحة" وما يرتبط هبذا  االستشفائيةوابعتبار الناتج النهائي من تقدمي خدمات املؤسسات 

ودة اخلدمات الصحية، عملوا على  الباحثني واملهتمني بتحسني ج، فان عاهتاجيب مرا معايري للجودةالناتج من 
 .إدخال أساليب حتسني اجلودة يف قطاع اخلدمات الصحية هبدف الرقي بصحة املستفيدين منها

ومن بني أساليب حتسني جودة اخلدمات الصحية اليت مت الرتكيز عليها يف هذه الدراسة، هو أسلوب 
 ها مدرجة كما يلي:، وكانت النتائج اليت مت التوصل إلي-الزبون-التوجه ابملريض

 

 أوال: النتائج:
 نتائج الدراسة النظرية: .أ

  حنو من ثالثة عناصر سلوكية (التوجه  ؤسسات االستشفائيةم التوجه حنو السوق يف امليتكون مفهو
، توجه املنافس، والتنسيق بني العوامل الوظيفية املختلفة)، حيث يتضمن كل من هذه املرضى

خباراتية وتوزيعها على أقسام املستشفى املختلفة، مث اختاذ العناصر توليد املعلومات االست
اإلجراءات اإلدارية الضرورية، واعتمد الباحثون على منهجني أساسيني يف دراسة التوجه حنو 

؛ يتكون املنهج األول من ثالثة عناصر أساسية وهي: أن تقوم املؤسسات االستشفائيةالسوق يف 
وتوزيع هذه املعلومات على أقسام  مات حول احتياجات املرضىمعلو  بتوليد املؤسسة االستشفائية

املستشفى ومن مث العمل على تبين سياسة تسويق، وإستجابية املستشفى حنو املعلومات اليت مت 
لف، مجعها، ويعتمد املنهج الثاين على عناصر أساسية أيضا ولكن ضمن إطار مفاهيمي خمت

هذا العنصر النشاطات الضرورية من اجل  حيث يعكس ريضوهذه العناصر هي: توجه امل
املؤسسة  والتوجه حنو املنافس وهذا يعين أن تقوم  ول ومجع املعلومات حول املرضىاحلص

بتكريس جهودها من أجل مجع املعلومات حول املنافسني يف السوق والتنسيق بني  االستشفائية
 .العوامل الوظيفية املختلفة
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 ابلنشاطات الضرورية من  املؤسسة االستشفائيةلى أنه: "قيام الزبون، ع -يعرف التوجه ابملريض
من املرضى واملراجعني"،من خالل: "حتليل رأي  الزابئنأجل احلصول ومجع املعلومات حول 

املريض واألقارب وضم مستو�ت رضاهم إىل تقييم أنشطة املستشفى، واألخذ بعني االعتبار 
، ؤسسة االستشفائيةبل كل األفراد العاملني ابملن قملالحظاهتم وشكواهم والعمل على إرضائهم م

 ". من أجل خلق منافع عليا للمرضى وكذلك أقارهبم
 الزبون من خالل األبعاد اآلتية: -ميكن قياس التوجه ابملريض 

: ويقصد به جتميع وتقييم املعلومات اليت تعكس البعد األول: توليد املعلومات •
 احتياجات وتفضيالت املرضى.

: تعكس عملية تبادل املعلومات مدى فعالية املؤسسة ثاين: تبادل املعلوماتالبعد ال •
االستشفائية يف إحداث التكامل بني اإلدارات التنظيمية املختلفة، وينصب االهتمام 

 يف هذا اجملال على مدى قدرة املستشفى على توزيع وتبادل املعلومات رأسيا وأفقيا.
كس هذا البعد مدى قدرة املؤسسة  : ويعسرعة االستجابة: البعد الثالث •

االستشفائية على وضع اخلطط والربامج الالزمة لالستجابة لرغبات واحتياجات 
 املرضى واليت يتم حتديدها من خالل عملية توليد املعلومات.

 يف كل من الوال�ت املتحدة األمريكية ودول أورواب وجود أثر إجيايب بني يدانية امل اتدراسأثبتت ال
؛ حبيث أنه عند وضع املريض يف مقدمة اخلدمات الصحيةالزبون وجودة -ابملريضالتوجه 

اهتمامات املستشفى "املريض أوال"، فانه سيتم تقدمي خدمات أبفضل جودة للمريض، مما يساعد  
 .على خلق قيمة إجيابية للمريض، وابلتايل رضا املريض

  هيف اجلزائر، اتضح أبنمن خالل عرضنا لبعض مؤشرات العالج يف املنظومة الصحية: 
، ســــــجلت ز�دة يف عــــــدد 2016إىل غايــــــة  2011ســــــنوات، أي مــــــن ســــــنة  ســــــت ظــــــرف  يف •

حيـث انتقـل  واملصـحات اخلاصـة للطـب واجلراحـة. العمومية بكل أنواعهااملؤسسات االستشفائية 
إىل  2011ســــرير ســــنة  37442مــــن  )EPH( عــــدد األســــرة يف املؤسســــات العموميــــة االستشــــفائية

، يف حــني أن عـدد األســرة يف املراكــز واملؤسسـات االستشــفائية اجلامعيــة 2016ير ســنة سـر  38407
ســــــرير يف املراكــــــز االستشــــــفائية  13050إىل  12171مــــــن  2015و 2011بــــــني ســــــنيت  رتفــــــعقــــــد ا

، بينمـــا ارتفـــع عـــدد 2016ســـنة  ســـرير يف املؤسســـة االستشـــفائية اجلامعيــة 818إىل  612اجلامعيــة، 
، ويعـود 2016سـنة  سـرير 11725إىل  10816االستشـفائية املتخصصـة مـن األسرة يف املؤسسـات 

ــزة، حيـــث تعـــزز القطـــاع  ـخـــالل هـــذه املـــدة الزمنيـــة االرتفـــاع إىل ز�دة عـــدد اهلياكـــل املنجـ ــ  11بـــ
 استشفائية متخصصة. ةمؤسس
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ــ  2011إرتفــاع يف عــدد العيــادات املتعــددة اخلــدمات، حيــث قــدرت ســنة   • ــ  1551بـــ عيــادة بــــــ
، وهــذا يــدخل يف إطــار 2016ســرير يف ســنة  4075عيــادة مبعــدل  1684ســرير، لرتتفــع اىل  3331

 فيات.تعزيز الصحة اجلوارية ضمن إصالحات وزارة الصحة والسكان وإصالحات املستش
حيث ارتفع  ، 2015إىل  2011من ستمر يف صنف احلاصلني على شهادة دولة املرتفاع اال •

يف ، 2016يف سنة  87575لينخفض إىل ،  2015سنة  90939إىل  2011سنة  73083من 
. بينما سجل  2016إىل سنة  2011سنة يف عدد املؤهلني من تدرجيي  حني يالحظ إخنفاض

حيث قّدر  ارتفاع كبري جدا للمساعدين شبه الطبيني. وهذا نتيجة تدعيم التكوين شبه الطيب.
 59773حوايل  2015إىل  2006 عدد املتخرجني من مدارس التكوين شبه الطيب للفرتة من

 .ممرض 30643خترج حوايل  2020إىل  2015ممرض، ويتوقع للفرتة 
  نتائج الدراسة امليدانية: .ب

 النتائج املتعلقة ابلسؤال األول: 
 تبني مايلي: هناك قصور من قبل املؤسسات يف ضوء نتائج إجاابت املرضى عينة الدراسة ،

جتاه مرضاها خبصوص الرتكيز والتأكيد على معرفة االستشفائية اجلزائرية حمل الدراسة ا
حاجاهتم وتوقعاهتم عن جودة اخلدمة املقدمة هلم، إذ ال تبادر هذه املؤسسات االستشفائية 
إىل تقييم مستوى رضا مرضاها وال حتاول أن تقيم جودة خدماهتا الصحية من خالهلم، وال 

و أتخذ ابلنظر تفهم حاجاهتم. حيث الزبون يف مقدمة أولو�هتا أ-يبدو أ�ا تضع املريض
الزبون -تشري استجاابت عينة الدراسة من املرضى إىل مستوى منخفض من التوجه ابملريض

 يف املؤسسات االستشفائية اجلزائرية حمل الدراسة.
 يف ضوء نتائج إجاابت مقدمي اخلدمات الصحية من أطباء وممرضي وإداريي عينة الدراسة ،

تائج اخلاصة بقياس مستوى توجه األفراد مقدمي اخلدمات الصحية تبني مايلي: ظهرت الن
الزبون يف املؤسسات االستشفائية اجلزائرية حمل الدراسة متوسطة، مما يعين أبن -حنو املريض

الزبون  -املؤسسات االستشفائية اجلزائرية حمل الدراسة تقوم بتطبيق أبعاد التوجه ابملريض
 اد العينة حمل الدراسة.بدرجة (متوسط) من وجهة نظر أفر 

 ألجل حتسني اخلدمات الصحية املقدمة للمرضى، قامت  :النتائج املتعلقة ابلسؤال الثالث
 وزارة الصحة والسكان وإصالح املستشفيات جبملة من اإلصالحات، من بينها:

  نقطة، 24ملف 
  03(خطــط العمــل الــثالث P( حيــث متثــل اخلطــة األوىل خطــة عمــل لتســوية أوضــاع :

اة املهنيـــة ملهنيـــي الصـــحة، أمـــا اخلطـــة الثـــاين فهـــي خطـــة عمـــل للتصـــفية املاليـــة فيمـــا احليـــ 
خيــص ديــون الصــيدلية املركزيــة للمستشــفيات ومعهــد ابســتور ابجلزائــر العاصــمة، يف حــني 
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طبيـــة متخصصـــة،  تمتثـــل اخلطـــة الثالثـــة خطـــة عمـــل لتســـهيل احلصـــول علـــى فحوصـــا
 راحة العامة.ابخلصوص يف طب أمراض النساء والتوليد واجل

 ،مشروع املؤسسة 
 ،جدول القيادة ومؤشرات التسيري 
 ،تسيري املوارد البشرية 
 ،تسيري األدوية 
 العالج ابملنزل واالستشفاء ابملنزل، 
  " الطب عن بعدTélémédecine،" 
  اجلراحية،–تسري االستعجاالت الطبية 
 ،مراقبة أنشطة القطاع اخلاص 
 ،مراجعة اخلريطة الصحية 
 افحة السرطانوضع خمطط مك. 

 

 ختبار الفرضيات: انتائج  .ج
 ج اختبار الفرضية الرئيسية الثانيةنتائ: 

o أبنه يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى  أظهرت نتائج اختبار الفرضية الرئيسية األوىل ،
الزبون السلوكي وحتسني جودة اخلدمات -ما بني التوجه ابملريض ) α≥  0.05(املعنوية 

الصحية يف املؤسسات االستشفائية اجلزائرية حمل الدراسة، ويتضح من النتيجة السابقة أبن 
الزبون السلوكي، سيساهم  -ز�دة إدراك أفراد عينة الدراسة واهتمامهم ابلتوجه ابملريض

ية يف املؤسسات االستشفائية اجلزائرية حمل بشكل كبري يف حتسني جودة اخلدمات الصح
الزبون السلوكي (قوة -الدراسة، إن ما يؤيد ذلك قيمة معامل االحندار ملتغري التوجه ابملريض

 .  )0.719(والبالغ  )β(أتثريه) 
o أبنه يوجد أثر ذو داللة لفرضية الرئيسية الثانيةمن جهة اثنية أظهرت نتائج اختبار ا ،

(املتمثلة  الزبون السلوكي-التوجه ابملريضألبعاد  ) α≥  0.05(املعنوية إحصائية عند مستوى 
وحتسني جودة اخلدمات الصحية يف  يف توليد املعلوماتن تبادل املعلومات وسرعة االستجابة)

املؤسسات االستشفائية اجلزائرية حمل الدراسة، ويتضح من النتيجة السابقة أبن ز�دة إدراك 
الزبون السلوكي، سيساهم بشكل كبري -التوجه ابملريضبعاد هتمامهم أبأفراد عينة الدراسة وا

ونود يف حتسني جودة اخلدمات الصحية يف املؤسسات االستشفائية اجلزائرية حمل الدراسة، 
اإلشارة هنا أبن بعد (تبادل املعلومات) هو األكثر أتثري على حتسني جودة اخلدمات 
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(قوة   للبعد املذكوريؤيد ذلك قيمة معامل االحندار إن ما الصحية مقارنة ببقية األبعاد، 
 .  )0.444(والبالغ  )β(أتثريه) 

 اختبار الفرضية الرئيسية الثالثة نتائج: 
o أبنه يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى  اختبار الفرضية الرئيسية الثانية أظهرت نتائج ،

ايف وحتسني جودة اخلدمات الصحية الزبون الثق-ما بني التوجه ابملريض )α≥  0.05(املعنوية 
يف املؤسسات االستشفائية اجلزائرية حمل الدراسة، ويتضح من النتيجة السابقة أبن ز�دة  

الزبون الثقايف، سيساهم بشكل كبري -إدراك أفراد عينة الدراسة واهتمامهم ابلتوجه ابملريض
رية حمل الدراسة، إن ما  يف حتسني جودة اخلدمات الصحية يف املؤسسات االستشفائية اجلزائ

والبالغ  )β(الزبون الثقايف (قوة أتثريه) -يؤيد ذلك قيمة معامل االحندار ملتغري التوجه ابملريض
)0.544(  . 
o لفرضية الرئيسية من جهة أخرى أظهرت نتائج اختبار الفرضية الفرعية األوىل املنبثقة عن ا

ما بني التوجه  )α≥  0.05(املعنوية أبنه يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى  الثالثة
الزبون الثقايف وحتسني بعد امللموسية يف املؤسسات االستشفائية اجلزائرية حمل -ابملريض

الدراسة، ويتضح من النتيجة السابقة أبن ز�دة إدراك أفراد عينة الدراسة واهتمامهم ابلتوجه 
امللموسية يف املؤسسات  الزبون الثقايف، سيساهم بشكل كبري يف حتسني بعد-ابملريض

االستشفائية اجلزائرية حمل الدراسة، إن ما يؤيد ذلك قيمة معامل االحندار ملتغري التوجه 
 . )0.608(والبالغ  )β(الزبون الثقايف (قوة أتثريه) -ابملريض

o ثر أبنه يوجد أ بثقة عن الفرضية الرئيسية الثالثةأظهرت نتائج اختبار الفرضية الفرعية الثانية املن
الزبون الثقايف -ما بني التوجه ابملريض )α≥  0.05(ذو داللة إحصائية عند مستوى املعنوية 

وحتسني بعد االعتمادية يف املؤسسات االستشفائية اجلزائرية حمل الدراسة، ويتضح من 
الزبون -النتيجة السابقة أبن ز�دة إدراك أفراد عينة الدراسة واهتمامهم ابلتوجه ابملريض

، سيساهم بشكل كبري يف حتسني بعد االعتمادية يف املؤسسات االستشفائية اجلزائرية الثقايف
الزبون الثقايف -حمل الدراسة، إن ما يؤيد ذلك قيمة معامل االحندار ملتغري التوجه ابملريض

 . )0.555(والبالغ  )β((قوة أتثريه) 
o أبنه يوجد أثر  ضية الرئيسية الثالثةبثقة عن الفر أظهرت نتائج اختبار الفرضية الفرعية الثالثة املن

الزبون الثقايف -ما بني التوجه ابملريض )α≥  0.05(ذو داللة إحصائية عند مستوى املعنوية 
وحتسني بعد االستجابة يف املؤسسات االستشفائية اجلزائرية حمل الدراسة، ويتضح من 

الزبون -ابلتوجه ابملريض النتيجة السابقة أبن ز�دة إدراك أفراد عينة الدراسة واهتمامهم
الثقايف، سيساهم بشكل كبري يف حتسني بعد االستجابة يف املؤسسات االستشفائية اجلزائرية 
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الزبون الثقايف -حمل الدراسة، إن ما يؤيد ذلك قيمة معامل االحندار ملتغري التوجه ابملريض
 . )0.754(والبالغ  )β((قوة أتثريه) 

o أبنه يوجد أثر  بثقة عن الفرضية الرئيسية الثالثةفرعية الرابعة املنأظهرت نتائج اختبار الفرضية ال
الزبون الثقايف -ما بني التوجه ابملريض )α≥  0.05(ذو داللة إحصائية عند مستوى املعنوية 

وحتسني بعد االمان يف املؤسسات االستشفائية اجلزائرية حمل الدراسة، ويتضح من النتيجة 
الزبون الثقايف، -فراد عينة الدراسة واهتمامهم ابلتوجه ابملريضالسابقة أبن ز�دة إدراك أ

سيساهم بشكل كبري يف حتسني بعد االمان يف املؤسسات االستشفائية اجلزائرية حمل 
الزبون الثقايف (قوة -الدراسة، إن ما يؤيد ذلك قيمة معامل االحندار ملتغري التوجه ابملريض

 .  )0.418(والبالغ  )β(أتثريه) 
o أبنه يوجد  بثقة عن الفرضية الرئيسية الثالثةنتائج اختبار الفرضية الفرعية اخلامسة املن أظهرت

الزبون -ما بني التوجه ابملريض ) α≥  0.05(أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى املعنوية 
الثقايف وحتسني بعد التعاطف يف املؤسسات االستشفائية اجلزائرية حمل الدراسة، ويتضح من 

الزبون -السابقة أبن ز�دة إدراك أفراد عينة الدراسة واهتمامهم ابلتوجه ابملريضالنتيجة 
الثقايف، سيساهم بشكل كبري يف حتسني بعد التعاطف يف املؤسسات االستشفائية اجلزائرية 

الزبون الثقايف -حمل الدراسة، إن ما يؤيد ذلك قيمة معامل االحندار ملتغري التوجه ابملريض
 . )0.834(والبالغ  )β((قوة أتثريه) 

 :يف ضوء النتائج اليت أسفرت عنها هذه الدراسة، نوصي مبا �يت اثنيا: التوصيات:
الزبون (توليد املعلومات، تبادل -ضرورة اهتمام املؤسسات االستشفائية اجلزائرية أببعاد التوجه ابملريض .1

 دمات الصحية وذلك من خالل:املعلومات، سرعة االستجابة)، ملا هلا من أتثري يف حتسني جودة اخل
احلرص على التقييم املستمر جلودة اخلدمات الصحية املقدمة للمرضى، وذلك من خالل  -

 استطالع آراء املرضى حول جودة خدماهتا الصحية.
 تشجيع العاملني يف املستو�ت التنظيمية املختلفة على خدمة املرضى. -
املرضى عن اخلدمات الصحية املقدمة ضرورة إعداد ونشر املعلومات اخلاصة مبستوى رضا  -

 بني كل اإلدارات واملصاحل الطبية املختلفة يف املؤسسة االستشفائية.
استقبال وتبادل املعلومات بني خمتلف األقسام والعاملني يف املؤسسة االستشفائية بشكل  -

 مستمر. 
 تنظيم اجتماعات دورية بني اإلدارات واملصاحل الطبية املختلفة بشكل دوري. -
 األخذ بعني االعتبار آلراء املرضى عند تطوير خدمات جديدة يف املؤسسة االستشفائية. -
  ز�دة االهتمام واالنصات لشكاوي املرضى. -
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نشر ثقافة اجلودة بني العاملني يف املؤسسة االستشفائية، وإجراء دورات تدريبية للكوادر الطبية  .2
 واإلدارية والشبه طبية.

إىل الرتكيز على تفهم حاجات املرضى وتوقعاهتم اجتاه جودة اخلدمة ة ؤسسات االستشفائيسعي امل  .3
 واجتاه حتقيق االلتزام العايل معهم.

 ضرورة اهتمام املستشفيات العمومية مبتطلبات املريض والعمل على تلبيتها بشكل فعال. .4
والسعي حنو  ى تبين توجهات علمية حديثة وأساليب إدارية متطورةعل حث إدارة املؤسسة االستشفائية .5

 تطبيقها من أجل حتسني جودة اخلدمات الصحية.
دعم املؤسسات الصحية ابلتقنيات املعلوماتية املتطورة (الربامج واألنظمة) والدعم املادي والبشري   .6

املؤهل علميا للرفع من مستو�ت اجلودة الصحية مبا يتماشى مع متطلبات مستهلك هذه اخلدمات 
 يتطلع للحصول على الرعاية الصحية ابملستوى املقبول.سواء كان مريضا أو مواطنا 

 

 آفاق البحث:
 الزبون الثقايف والسلوكي وأثرها على أداء املؤسسات الصحية.-حتليل العالقة بني التوجه ابملريض -
 على حتسني جودة اخلدمات الصحية. أثر تطبيق معايري االعتماد -
 ديدة.الزبون ضمن قانون الصحة اجل-واقع التوجه ابملريض -
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 ــــــــراجع ابللغة العربية امل
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 . 2009عمان، 
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 . 2008عمان، 
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 .2003، دار املناهج للنشر والتوزيع، األردن، تسويق اخلدمات وتطبيقاته، زكي خليل املساعد .12
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، مكتبة امللك جودة الرعاية الصحية: األسس النظرية والتطبيق العملينياز عبد العزيز بن حبيب هللا،  .16

 .ه 1425فهد الوطنية للنشر، الر�ض، 
 .2014، سرية للنشر والتوزيع والطباعة، عمان، دار املإدارة املستشفيات، فريد توفيق نصريات .17
 .2008، دار املسرية للنشر والتوزيع، عمان، 2، ط إدارة منظمات الرعاية الصحيةنصريات فريد توفيق،  .18
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 ، دار املسرية للنشر والتوزيع والطباعة،تسويق خدمات الرعاية االستشفائية والطبية، فريد توفيق نصريات .19
 . 2014عمان، 

 .2013الوراق للنشر والتوزيع، األردن،  ، إدارة جودة اخلدمات، ل حممدعبد هللا عاد .20
 .2006، دار الشروق للنشر والتوزيع، عمان، إدارة اجلودة يف اخلدمات، قاسم �يف  احملياوي علوان .21
 .2008، دار املسرية، األردن، اجلودة الشاملة إدارةتطبيقات عبد الستار،  العلي .22
 .1996، الدار اجلامعية، االسكندرية، إدارة التسويق  قراءات يف، حممد فريد الصحن .23
، دار املسرية للنشر والتوزيع والطباعة، تسويق اخلدمات، ردينة عثمانيوسف  الصميدعي حممود جاسم و .24

 . 2010عمان، 
 .1995، مطابع الدستور التجارية، عمان،  اخلدمات الصحية إدارة، صالحذ�ب  .25

 

II. الرسائل واألطروحات : 
، مناذج وطرق قياس جودة اخلدمة: دراسة تطبيقية على خدمات مؤسسة بريد اجلزائر، صاحل بوعبد هللا .1

رسالة دكتوراه غري منشورة يف العلوم االقتصادية، كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري، جامعة 
 .2013/2014، اجلزائر، 1سطيف 

ستة سيجما يف املستشفيات احلكومية يف قطاع ومات تطبيق قمدى توافر م، مسري خليل ابراهيم جوادة .2
ماجستري غري  مذكرة، العليا اإلدارةغزة ودورها يف حتسني جودة اخلدمات الصحية من وجهة نظر 

 . 2011، غزة، اإلسالميةمنشورة يف إدارة األعمال، كلية التجارة، اجلامعة 
معايري االعتماد يف مستشفى امللكة  حتقيق إدارة اجلودة الشاملة ابستخدام، وفاء �يل عطاهلل كرادشة .3

، مذكرة ماجستري غري منشورة يف غدارة األعمال، قسم إدارة أعمال،  رانيا العبد هللا لألطفال يف األردن
 .2012كلية األعمال، جامعة الشرق األوسط، األردن، 

، عريب الطيبإمكانية استخدام سيجما ستة لتحسني األداء الصحي يف املركز الالسالمية نضال حلمي،  .4
واملالية العليا،  اإلداريةيف إدارة األعمال، جامعة عمان العربية، كلية الدراسات غري منشورة ماجستري  مذكرة

 .2007األردن، 
، 2010االقتصادية يف اجلزائر آفاق  اإلصالحاتتسيري اخلدمات الصحية يف ظل سنوسي علي،  .5

 .2009/2010، 3دية وعلوم التسيري، جامعة اجلزائر منشورة، كلية العلوم االقتصا أطروحة دكتوراه غري
 مذكرة ، العالقة بني التوجه حنو السوق واألداء يف القطاع املصريف األردين"السعدي أمني خليل أمني، " .6

 .2000، جامعة الريموك، األردن، اإلداريةاألعمال، كلية االقتصاد والعلوم  إدارةماجستري يف 
"، مذكرة ماجستري غري منشورة، كلية العلوم مات التسويقية والتوجه السوقينظام املعلو سعيداين نبيلة، " .7

 .2008/2009االقتصادية وعلوم التسيري، جامعة ابتنة، اجلزائر، 
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 . 2007/2008علوم التسيري، كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيري، جامعة اجلزائر، 
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 .2008يف العلوم االقتصادية، كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري، جامعة بسكرة، اجلزائر، 
 

III. :املقاالت 
، جملة العلوم االقتصادية وعلوم واألبعاد القدرة التنافسية للمنظمة االستشفائية: املفهومبومعراف إلياس،  .1

التسيري، كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري، جامعة فرحات عباس، سطيف، اجلزائر، العدد 
10 ،2010. 

، جملة العلوم االقتصادية قياس أبعاد جودة اخلدمة: دراسة تطبيقية على بريد اجلزائربوعبد هللا صاحل،  .2
كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري، جامعة فرحات عباس، سطيف، اجلزائر،   وعلوم التسيري،

 .2010، 10العدد 
"، مؤتة أثر جودة اخلدمات الصحية يف درجة والء املرضىبوقجاين جناة والضمور هاين حامد، " .3

 .2012للبحوث والدراسات، اجمللد السابع والعشرونن العدد الثالث، 
، التوجه السوقي للمؤسسة االقتصادية اجلزائرية بني الضرورة واالختيار"دومي مسراء، " بقة الشريف و  .4

 .2013، جامعة قاصدي مرابح، ورقلة، 12جملة الباحث، عدد 
أثر التدريب على حتسني جودة اخلدمات الصحية يف مستشفيات وزارة التعليم برهوم أديب وآخرون، " .5

والبحوث العلمية، سلسلة العلوم االقتصادية والقانونية، اجمللد "، جملة جامعة تشرين للدراسات العايل
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، اجمللة العراقية للعلوم اإلدارية، كلية اإلدارة قياس أبعاد التوجه السوقي"درمان سليمان صادق، " .9
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التوجه السوقي وعالقته ابألداء التسويقي لدى مكاتب ام مسري والضمور هاين حامد، "ملكي مه .11
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 .2009اجلامعة األردنية، عمان، 
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 .2009جامعة البصرة، تشرين الثاين،  ،7، اجمللد 25االقتصادية، العدد 

: التوجه اجلديد للتسويق يف املؤسسات  L’Orientation- Marchéالتوجه ابلسوق حبيبة، " قشي .13
ارية وعلوم التسيري، العدد الثامن عشر، أحباث إقتصادية وإدارية، كلية العلوم االقتصادية والتجالصحية"، 

 2015جامعة حممد خيضر، بسكرة، ديسمرب 
أتثري أمنوذج إدارة العالقة مع الزبون يف حتسني جودة األداء الصحي (دراسة الشاوي هاين فاضل،  .14

 .2010، كانون األول 6، العدد 3، دراسات ادارية، اجمللد استطالعية يف مستشفيات البصرة)
أثر التوجه حنو السوق على األداء الكلي وتركي أمني شاكر، " عبد اإلله سيف الدين غازي ساعات  .15

، جامعة قاصدي 10"، جملة الباحث، العدد ملستشفيات القطاع اخلاص يف اململكة العربية السعودية
 .2012مرابح، ورقلة، اجلزائر،  

"، اجمللة العلمية السعودية جلودة  لصحة العامليةالنظـــــــــام الصحي حسب معايري منظمـــــــة االغبني حممد، " .16
األداء وإدارة املخاطر يف املنشآت الصحية، العدد الرابع، السنة األوىل، اجلمعية العلمية السعودية جلودة 

 .2011األداء وإدارة املخاطر يف املنشآت الصحية،  الر�ض، 
 

IV. املؤمترات وامللتقيات : 
"، 2010إىل  2000ددات الصحة يف اجلزائر للفرتة املمتدة من حم، "حسني بورغدة و  إلياس  بومعراف .1

امللتقى الدويل اخلامس حول "التنمية املستدامة: الصحة، التضامن، األقاليم"، كلية العلوم االقتصادية 
 .2014فيفري  2/3، اجلزائر، يومي 1والتجارية وعلوم التسيري وكلية الطب، جامعة فرحات عباس سطيف 

أسرتاتيجية جتسيد معايري اعتماد اجلودة العاملية للمرافق الصحية قادر وزواوية أحالم، "درابل عبد ال .2
ودورها يف حتسني خدمات منشآت الصحة العمومية ابجلزائر: قراءة يف معايري اللجنة الدولية املشرتكة 
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األقاليم"، –من التضا–"، امللتقى الدويل اخلامس حول: "التنمية املستدامة؛ الصحة العتماد املستشفيات
 .2014فيفري  2/3جامعة سطيف، اجلزائر، 

التوجه حنو السوق كمتطلب أساسي خللق االبداع واالبتكار يف شريف وبلكبري بومدين،  محزاوي .3
، امللتقى الدويل حول: االبداع والتغيري التنظيمي يف املنظمات احلديثة، جامعة سعد دحلب، املؤسسات

 . 2010ماي  12/13البليدة، اجلزائر، يومي 
يف ضبط جودة التدقيق   six sigmaاستخدام منهج سيجما ستة نور عبد الناصر وآخرون، " .4

"، املؤمتر العلمي السنوي احلادي عشر "ذكاء األعمال واقتصاد املعرفة"، كلية االقتصاد والعلوم الداخلي
 .2012افريل  26-23االدارية، جامعة الزيتونة االردنية، األردن، 

"، أثر إدارة التخطيط االلكرتونية يف حتسني جودة الرعاية التمريضية، "ابمسة جازع جاسمو جنم العزاوي  .5
-24املؤمتر العلمي الدويل التاسع (الوضع االقتصادي العريب وخيارات املستقبل)، جامعة الزرقاء األهلية، 

 .2013أبريل/ نيسان،  25
 

V.  القرارات واملراسيم والقوانني: 
 .خطط العمل الثالث، املتعلقة بتطبيق 2014أفريل  20ملؤرخة يف ، ا121مذكرة رقم  .1
 .تنظيم العالج يف املنزل يف إطار خاصّ ، املتضمن 2015أوت  19املؤرخ يف  120قرار رقم  .2

 

VI. راجع أخرى:ـــــــــــــــــــم 

 .  2017احصائيات مديرية الصحة والسكان وإصالح املستشفيات بوالية سطيف سنة  .1

setif.dz/index.php/fr/chu/presentation-www.dsp    )15/03/2017: أطلع عليه يوم ( 

بوضياف من قسنطينة: مؤسسات الصحة العمومية تعاين من سوء التسيري والعيادات اخلاصة غري  .2
 . )13/09/2015 (أطلع عليه يوم: http://www.annasronline.com على املوقع:  .خاضعة للرقابة

حتقيق جترييب لدور الوسيط   –التوجه حنو الزبون ووالئه علي حسني عامر وهاتف اجلنايب أمرية ، " .3
     "،إلدراك جودة اخلدمة

)(05/01/2016  www.uokufa.edu.iq/journals/index.php/ghjec/article/view/1705 
 
 

 
 

http://www.dsp-setif.dz/index.php/fr/chu/presentation
http://www.annasronline.com/
http://www.uokufa.edu.iq/journals/index.php/ghjec/article/view/1705
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 بسكرة خيضر حممد جامعة
  التسري وعلوم والتجارية االقتصادية العلوم كلية

 
 ، وبعد حتية طيبة 
أثر أسلوب التوجه ابملريض (الزبون) على حتسني جودة اخلدمات الصحية يف حول إبجراء دراسة ميدانية  ةقوم الباحثت

أرجو منكم التلطف ابإلجابة على أسئلة يف العلوم االقتصادية،  دكتوراه العلومإطار نيل شهادة يف . اإلستشفائية اجلزائريةاملؤسسات 
 هذا االستبيان، مع العلم أن إجاابتكم ستعامل بسرية اتمة ولن يتم استخدامها إال ألغراض البحث العلمي.

  تعاونكموتفضلوا بقبول فائق االحرتام والتقدير على حسن 
 .) يف اخلانة املناسبةx : عند اإلجابة على أسئلة االستبيان، الرجاء وضع عالمة ( مالحظة

 
 

 : ةـــــــــــــــات عامــــــــــــــــمعلوم: احملور األول
 (    )  -سليمان عمريات–املؤسسة االستشفائية املتخصصة  -1: ؤسسة االستشفائيةإسم امل .1

 (   ) -بوسعادة–املؤسسة االستشفائية العمومية   -2                                
 (  ) -سطيف –املركز االسشفائي اجلامعي  -3                                
 (   ) -املسيلة –املؤسسة االستشفائية العمومية  -4                                

 أنثـــــــــــى (    )  -2ذكـــــــــــــــر (    )                    -1 :       اجلــــــــــــــــنس .2
    الـــــــــــــــــــــعمر: .3

 سنة] (   )  29 –سنة  25[ -2      سنة] (    )  24-سنة  20[ -1       
سنة   (     40أكثر من  -5                سنة]   (   )  39 -سنة 35[ -4    سنة]  (   )    34 –سنة  30[ -3               

  ( 
           تلقي العالج (    )   -2       إجراء عملية جراحية (   ) -     1:  ؤسسة االستشفائيةامل إىلسبب الدخول  .4
 أكثر من مرة (   )          -2مـــــــــــــــرة واحدة  (   )          -1:   ؤسسة االستشفائيةعدد مرات الدخول لنفس امل .5
 :        ؤسسة االستشفائيةمدة املكوث يف امل .6

 (   ) ]  أیام10 – أیام 6[  -2             )     (         أ�م فأقل    5 -1                          
 (   ) يوم] 20 -يوم 16[  -4             يوم]   (   )     15 – یوم 11[ -3                                  

 (    )           يوم فأكثر   20 -5                                   
 
 

 

 

 

 ) 02امللحق رقم (
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 :الثقايف الزبون-التوجـــــــــــــــــــه ابملريض: احملور الثاين

 العبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارة الرقم
غري موافق 

 ) 1بشدة (

غري 
موافق 

)2 ( 

حمايد 
)3 ( 

 موافق
)4 ( 

موافق 
بشدة 

)5 ( 
      يتفهم األطباء والطاقم الشبه طيب احتياجايت 01

02 
املؤسسة االستشفائية على مستوى عايل من االلتزام حتافظ 

 معي
     

      تراقب املؤسسة االستشفائية ابنتظام مستوى رضاي 03

04 
تشجع املؤسسة االستشفائية على املالحظات والشكاوي 

 من قبل املرضى خبصوص خدماهتا
     

05 
تعمل املؤسسة االستشفائية على إطالعي ابلتغريات اليت تؤثر 

 على اخلدمات الصحية املقدمة يل
     

 :: جــــــــــــــودة اخلدمات الصحيةاحملور الثالث

 ) فيما يلي جمموعة العبارات اليت تتطلب من سيادتكم وضع عالمةx اليت تعرب عن وجهة نظر سيادتكم. اإلجاابت) أمام 

 العبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارة الرقم
غري موافق 

بشدة 
)1 ( 

غري 
موافق 

)2 ( 

حمايد 
)3 ( 

 موافق
)4 ( 

موافق 
بشدة 

)5 ( 
      بعــــــــــــــد امللموسيـــــــــة  

06 
االستشفائية على جتهيزات طبية ذات تكنولوجيا تتوفر املؤسسة 

 عالية حديثة تستخدم حاليا.
     

07 
يبدو العاملون يف املؤسسة االستشفائية على درجة عالية من 

 النظافة وحسن املظهر.
     

08 

طبيعة مرافق املؤسسة االستشفائية (صاالت املرضى، قاعات 
وتتوافق مع طبيعة العمل االنتظار، ومكاتب األطباء)، جذابة 

 ونوع اخلدمة املقدمة.
     

09 
واألنظمة مثل: ممنوع التدخني، التزام  ديوجد تطبيق صارم للقواع

 اهلدوء، احرتام مواعيد الز�رة.
     

      بعــــــــــــــــــد االعتماديـــــــــــــــــــة  

10 
االستشفائية ابالنضباط يف تقدمي يلتزم العاملون يف املؤسسة 

 اخلدمات الصحية يف وقتها.
     

11 
يلتزم العاملون يف املؤسسة االستشفائية ابملواعيد وخمتلف الوعود 

 اليت تقدم للمرضى.
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12 
تتوفر املؤسسة االستشفائية على سجالت وأجهزة كمبيوتر متكنها 

 انتهاء فرتة عالجهم.من متابعة احلالة الصحية ملرضاها حىت بعد 
     

      .التخصصات املختلفةاملؤسسة االستشفائية متوفرة على  13
      ميتاز عمل األطباء ابلدقة يف تشخيص احلالة املرضية. 14
      بعــــــــــــــــــد االستجـــــــــــــــــــــــــــابة 

15 
االستشفائية على إعالم املرضى الطاقم العامل ابملؤسسة رص حي

 بكل ما يتعلق بنوع وتوقيت اخلدمات الصحية املقدمة هلم. 
     

      حيق للمريض طلب خدمة طبيبه املعاجل عند احلاجة ويف أي حلظة. 16

17 
يتجاوب العاملون يف املؤسسة االستشفائية فورا مع طلبات 

 املرضى.
     

      االستشفائية ابإلجياب مع شكاوي املرضى.تتفاعل إدارة املؤسسة  18

19 
يهتم الطاقم العمل ابملؤسسة االستشفائية مبعرفة رأي املرضى عند 

 مغادرهتم املؤسسة.
     

      بعــــــــــــــــــد األمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان 
      .لإلجابة على استفسارات املرضىميتلك األطباء املعرفة الالزمة  20
      يشعر املريض ابلثقة واألمان عند تعامله مع األطباء. 21
      يشعر املريض ابلثقة واألمان عند تعامله مع املمرضني. 22
      .هناك اهتمام مستمر ابملرضى من قبل األطباء واملمرضني 23
      جيدة يف أوساط املرضى.تتمتع املؤسسة االستشفائية بسمعة  24
      بعــــــــــــــــــد التعـــــــــــــــــــــــــــــاطف 

25 
تقدم للمريض املعلومات الالزمة عن اإلجراءات املتبعة أثناء فرتة 

 العالج.
     

      توفر للمريض املعلومات الوافية عن حالته الصحية. 26
      واحتياجات املريض ويتعاطفون معه.يتفهم العاملون ظروف  27
      تضع اإلدارة والعاملني مصلحة املريض يف مقدمة االهتمامات. 28
      يتعامل املمرضون مع املرضى بلباقة واحرتام. 29
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 بسكرة خيضر حممد جامعة
 التسري وعلوم والتجارية االقتصادية العلوم كلية

 

 ، وبعد   طيبة حتية
أثـر أســلوب التوجـه ابملــريض (الزبـون) علــى حتسـني جــودة إبجــراء دراسـة ميدانيـة حــول  ةقـوم الباحثـ ت

 لنيل درجة دكتوراه علوم يف العلوم االقتصادية. . اخلدمات الصحية يف املؤسسات اإلستشفائية اجلزائرية
أن إجـاابتكم سـتعامل بسـرية اتمـة ولـن يـتم أرجو منكم التلطف ابإلجابة على أسئلة هذا االستبيان، مع العلـم 

  استخدامها إال ألغراض البحث العلمي.

 وتفضلوا بقبول فائق االحرتام والتقدير على حسن تعاونكم

 ) يف اخلانة املناسبة .x: عند اإلجابة على أسئلة االستبيان، الرجاء وضع عالمة (  مالحظة

 : األول:معلومــــــــــــــــات عامـــــــــــــــةاحملور 

 ( ) -سليمان عمريات –املؤسسة االستشفائية املتخصصة  -1: إسم املؤسسة االستشفائية .1
 (   ) -بوسعادة–املؤسسة االستشفائية العمومية   -2                                
 (  ) -سطيف –املركز االسشفائي اجلامعي  -3                                
  (   ) -املسيلة –املؤسسة االستشفائية العمومية  -4                                

 أنثى (    )   -2    (    )                    ذكر  -1:          اجلــــــــــــــــنس .2
    الـــــــــــــــــــــعمر: .3

 سنة] (   ) 29 –سنة  25[ -2(    )        سنة]  24-سنة 20[ -1       
 سنة  (   )   40أكثر من  -5 سنة]    (   )    39 -سنة 35[ -4سنة]  (   )      34 –سنة  30[-3                

 ممرض (   )        -3إداري (    )             -2         طــــــــــــبيب (   ) -1         :التخصص الوظيفي .4
 :         الـــــــمؤهل الدراسي .5

 مؤهل جامعي   (    )   -3ماجستري (   )         -2دكتوراه  (  )        -1                 
 بكالور�         (    ) -5دبلوم التكوين الشبه طيب       (   )           -4                          

 :  اخلــــــــــــربة .6
 (   ) سنوات] 10 –سنوات 6[ -2 )               (     سنوات]  5-سنة 0[ -1           
 سنة]     (   ) 20 -سنة 16[  -4 سنة]   (   )               15 –سنة  11[ -3                    
 سنة]     (   )  30 -سنة 26[  -6 سنة]   (   )              25 –سنة  21[ -5                    
 سنة        (    )   30أكثر من -7                          

 ) 03امللحق رقم (
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 كم وضع عالمة (فيما يلي جمموعة العبارات اليت تتطلب من سيادتx أمام اإلجاابت اليت تعرب عن وجهة نظر (
 سيادتكم.

 :السلوكي الزبون -التوجه ابملريضقياس  : احملور الثاين

غري موافق  العبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارة    الرقم
بشدة 

)1 ( 

غري 
موافق 

)2 ( 

غري 
متأكد 

)3 ( 

 موافق
 )4 ( 

موافق 
بشدة 

)5 ( 
      اتــــــــــــــــد األول: تولید المعلومـــــــــــال�ع 

      األطباء والطاقم الشبه طيب أكثر وعيا وتفهما الحتياجات املرضى   01
      هتاالتعرف على تفضيالت املرضى خلدما إىل ؤسسة االستشفائيةتسعى امل 02
      على التقييم املستمر جلودة اخلدمات الصحية االستشفائيةؤسسة املحترص  03

04 
علــى األقــل مــرة واحــدة يف الســنة ابســتطالع آراء  تقــوم املؤسســة االستشــفائية
 املرضى حول جودة خدماته

     

05 
يف عمليــــة التوأمــــة بــــني املستشــــفيات لتحســــني  ؤسســــة االستشــــفائيةتشــــارك امل

 جودة خدماهتا
     

      قراراهتا بناءا على نظام املعلومات اخلاص هبا ؤسسة االستشفائيةتتخذ امل 06
      على بناء واالحتفاظ بقاعدة بيا�ت قيمة ؤسسة االستشفائيةتعمل امل 07
      اتــــــــــــــــالمعلوم �ادل: تلثاني د اـــــــــــال�ع 

08 
واملصــاحل الطبيــة  اإلداراتاجتماعــات دوريــة بــني  ؤسســة االستشــفائيةتــنظم امل

 املختلفة بشكل دوري
     

      يعمل العاملني يف املستو�ت التنظيمية املختلفة على خدمة املرضى 09

10 
بنشـــــر املعلومـــــات اخلاصـــــة مبســـــتوى رضـــــا  ؤسســـــة االستشـــــفائيةتقـــــوم إدارة امل

 واملصاحل الطبية املختلفة اإلداراتاملرضى عن اخلدمات الصحية املقدمة لكل 
     

11 
واملصــــاحل  اإلدارات علــــى التعــــاون بــــني خمتلــــف ؤسســــة االستشــــفائيةتشـــجع امل

 الطبية بشكل مستمر
     

12 
ــتقبال وتبـــادل املعلومـــات بـــني خمتلـــف  ؤسســـة االستشـــفائيةتطبـــق امل عمليـــة اسـ

 األقسام والعاملني هبا بشكل مستمر
     

      إجنازاهتاالعاملني لديها ابلتقارير الدورية عن  ؤسسة االستشفائيةتزود امل 13
      سرعــة االستجــــــــــــــــــــــا�ة: لثالثد اـــــــــــال�ع 
     عنـــــد تطـــــوير خـــــدمات  ابالعتبـــــار آراء املرضـــــى االستشـــــفائيةؤسســـــة أتخـــــذ امل 14
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 : احملور الثالث: جودة اخلدمات الصحية

 

 العبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارة الرقم
غري موافق 

بشدة 
)1 ( 

غري 
موافق 

)2 ( 

حمايد 
)3 ( 

 موافق
)4 ( 

موافق 
بشدة 

)5 ( 
      بعــــــــــــــد امللموسيـــــــــة  

21 
االستشفائية على جتهيزات طبية ذات تكنولوجيا تتوفر املؤسسة 

 عالية حديثة تستخدم حاليا.
     

22 
يبدو العاملون يف املؤسسة االستشفائية على درجة عالية من 

 النظافة وحسن املظهر.
     

23 

طبيعة مرافق املؤسسة االستشفائية (صاالت املرضى، قاعات 
وتتوافق مع طبيعة العمل االنتظار، ومكاتب األطباء)، جذابة 

 ونوع اخلدمة املقدمة.
     

24 
يوجد تطبيق صارم للقواعد واألنظمة مثل: ممنوع التدخني، التزام 

 اهلدوء، احرتام مواعيد الز�رة.
     

      بعــــــــــــــــــد االعتماديـــــــــــــــــــة  

25 
االستشفائية ابالنضباط يف تقدمي يلتزم العاملون يف املؤسسة 

 اخلدمات الصحية يف وقتها.
     

     يلتزم العاملون يف املؤسسة االستشفائية ابملواعيد وخمتلف الوعود  26

 جديدة

15 
على تبادل املعلومات اخلاصــة بتغــري احتياجــات   ؤسسة االستشفائيةامل تعمل 

 املرضى من خدماهتا
     

16 
ابملتابعـــــة املســـــتمرة لضـــــمان تطـــــوير اخلـــــدمات   ؤسســـــة االستشـــــفائيةامل تقــــوم 

 الصحية مبا يتناسب مع احتياجات املرضى
     

17 
علــى عقــد االجتماعــات الدوريــة بوضــع خطــط   ؤسسة االستشفائيةامل حترص 

 لالستجابة للتغريات اليت حتدث يف جمال تطور العلوم الطبية
     

18 
أنشـــــطة خمتلـــــف علــــى التنســـــيق اجليـــــد بــــني   ؤسســـــة االستشـــــفائيةامل حتــــرص ا

 املوجودة هبااملصاحل الطبية 
     

      إىل االهتمام واإلنصات لشكاوي املرضى  ؤسسة االستشفائيةامل سعى ت 19

20 
واملصـــــاحل الطبيـــــة  اإلداراتعلـــــى اســـــتجابة   ؤسســـــة االستشـــــفائيةامل رص ـحتــــ 

 املختلفة لرغبات املرضى بتعديل أو تطوير اخلدمات املقدمة
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 اليت تقدم للمرضى.

27 
تتوفر املؤسسة االستشفائية على سجالت وأجهزة كمبيوتر متكنها 

 انتهاء فرتة عالجهم.من متابعة احلالة الصحية ملرضاها حىت بعد 
     

      املؤسسة االستشفائية متوفرة على التخصصات املختلفة. 28
      ميتاز عمل األطباء ابلدقة يف تشخيص احلالة املرضية. 29
      بعــــــــــــــــــد االستجـــــــــــــــــــــــــــابة 

30 
االستشفائية على إعالم املرضى رص الطاقم العامل ابملؤسسة حي

 بكل ما يتعلق بنوع وتوقيت اخلدمات الصحية املقدمة هلم. 
     

      حيق للمريض طلب خدمة طبيبه املعاجل عند احلاجة ويف أي حلظة. 31

32 
يتجاوب العاملون يف املؤسسة االستشفائية فورا مع طلبات 

 املرضى.
     

      االستشفائية ابإلجياب مع شكاوي املرضى.تتفاعل إدارة املؤسسة  33

34 
يهتم الطاقم العمل ابملؤسسة االستشفائية مبعرفة رأي املرضى عند 

 مغادرهتم املؤسسة.
     

      بعــــــــــــــــــد األمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان 
      .لإلجابة على استفسارات املرضىميتلك األطباء املعرفة الالزمة  35
      يشعر املريض ابلثقة واألمان عند تعامله مع األطباء. 36
      يشعر املريض ابلثقة واألمان عند تعامله مع املمرضني. 37
      هناك اهتمام مستمر ابملرضى من قبل األطباء واملمرضني. 38
      جيدة يف أوساط املرضى.تتمتع املؤسسة االستشفائية بسمعة  39
      بعــــــــــــــــــد التعـــــــــــــــــــــــــــــاطف 

40 
تقدم للمريض املعلومات الالزمة عن اإلجراءات املتبعة أثناء فرتة 

 العالج.
     

      توفر للمريض املعلومات الوافية عن حالته الصحية. 41
      واحتياجات املريض ويتعاطفون معه.يتفهم العاملون ظروف  42
      تضع اإلدارة والعاملني مصلحة املريض يف مقدمة االهتمامات. 43
      يتعامل املمرضون مع املرضى بلباقة واحرتام. 44
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