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إهـــــــــــــــــداء
ُجهديمثرة أُهدي 

إىل الوالدين الكرميني حفظهما اهلل ورعامها؛
إخويت وعائالهتم؛
اجلميل مجال الدين؛

؛العزيزة هاجر
الغالية ابتسام زياين وشقيقتيها سارة وفاطمة؛

وبة دانيا؛وأحببتهم وأخص بالذكر احلبكل األطفال الذين أحبوين إىل  
ُحّب بكل القراءة والكتابةعّلمتين وأخص بالذكر من أساتذيت كل إىل  

لذين أشرفوا علّي يف يف الطور اإلبتدائي بوبرمية صونية، األساتذة اُمعّلميت 
، األستاذ األستاذ الدكتور بومعراف إلياس: طور التدرج وما بعد التدرج

.الدكتور كمال بوعظم، واألستاذة الدكتورة غراب رزيقة



ُشكر وِعرفان
مجعني، احلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم على سيدنا حممد وعلى آله وصحبه أ

اللهم لك احلمد كما نقول وخريا مما نقول، عدد خلقك وزنة عرشك ومداد كلماتك 
محًدا كما ينبغي جلالل وجهك وعظيم سلطانك، 

ملا منحتين من نعم وآالء وعون وتيسري إلمتام هذا العمل
:أتقدم خبالص شكري، وعظيم تقديري وعرفاين إىل

اليت " رزيقة غراب"املشرفة الفاضلة األستاذة الدكتورة 
تعهدتين بتوجيهاهتا القّيمة ومعارفها الثمينة فجزاها اهلل خري جزاء؛
أستاذي الفاضل كمال بوعظم الذي أسندين بوقوفه معي دائًما؛
األساتذة األفاضل أعضاء جلنة املناقشة، لقبوهلم مناقشة هذا 

البحث وإثراء مضمونه؛
األساتذة األفاضل الذين شرفونا بتحكيم اإلستمارتني اخلاصة هبذا 

البحث؛
؛جديداألستاذة مقيدش نزيهة اليت كلما تعثّرت مّدت يدها ألقف من 

أخًتا وصديقة وسنًدا األستاذة هاجر حيىي اليت تكفلت بالتدقيق اللغوي هلذا العمل وكانت يل
السند؛ونعم 

تشجيعاهتم واألخوات الذين مدو يل يد العون ولو بكلمة طيبة وحفزتين وغمرتيناإلخوة  
د، أمني قسوم، بوعمامة العريب، أكرم جناأعضاء دفعة التقنيات الكمية، الدكتور : ودعواهتم

نادية مالكي، ، فيصل معاش، نبيلة فايلبوشارب، نصري لطرش، آيت بارة شفيعة، فريد 
لرقط فريدة بلعة،جويدة رواحبي، هشام درادرة، راضية عطوي، نادية حصروري، عبد الناصر 

وهند زيتوين؛
 على مجيل ، أطباء وممرضنيمرضىوشكٌر خاص للسادة والسيدات أفراد عينيت الّدراسة من 

.تعاوهنم
.شكٌر موصول لكل من ساهم يف إجناز هذا البحث من قريب أو من بعيد
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 :  تمهيد
ّاتخلف ّمبديدةّاملنافسةّالعامليةّالشّ ّتأدّ  لقد 

م
رورةّإعادةّترتيبّإىلّضّ،ةّمنهاحيّ الصّ ّمباّيفّذلكاتّؤسسمل

ّأنّّ ّ،أولوياهتا ّوحتقيقّمّميّ،دّاملوق سيّ أصبحّالعميلّفنجدّمنّجهة ّضماناّ لطفسعىّاجلميعّإلرضائه ّءلبقاّباته
ّؤسساتاملّإىلّحثّ ّةىّاللطورّالسريعّلفكثريّمنّاملفاهيمّاإلداريةّواللقنيأدّ ّأخرىّومنّجهةّ ّ.واسلمراريلهاّاملؤسسة

وحتسنيّ،ّاقّأهدافهاميةّإىلّحتقيناسبةّالرّ سرتاتيجياتّاملرقّواألساليبّواالناعيةّعفىّالبحثّعنّالطّماخلدميةّوالصّ 
داسيّالسّمّرا حناالّاسرتاتيجيةعدّتمّّوّ.تامكانإمنّمواردّّوّااّلديهاالسلغاللّاألمثلّملمعّّانلجاهتومّمّاخدماهتّجودة

six sigma ّار ةّحملالةّقةّفعّ طريّومنّأفضلّاألساليبّاحلديثةّلفلحسنيّاملذهلّجلودةّاخلدماتّواملنلجاتّوالعمفيات
ّكانّاجلهدّأكربّللأسيسهفّ كّمو ذلكّّّ؛يفّاإلنلاجروقاتّالفّموتقفيلّ عّالفوائدّكانّتوقّمحيحةّّ الطريقةّالصوتطبيقهاّّاما
ّّأكرب.منهاّ

ّأساسيّ تعلمدّسرتاتيجيةّاالّمثلّهذهّإنّ  هبد ّاتّاجملمعةّائيّ واإلحصحفيلّامللزايدّلفبياناتّعفىّاللّ ّ شكل 
اولةّمّممعّّسلمراراعاجللهاّ لعملّعفىّمّماّمنّثّ ّوّ،اإلجراءاتأوّّلعمفياتيفّاّاخلفلالعميوبّّوواطنّ ّعفىّمّ للعرّ ا

ّكّمسلوىّمّمتقفيلّنسبةّاألخطاءّإىلّ أمكنّذلك.فّ صفر حازمّيسعىّإىلّتركيزّاجلّمتقّمكمّاّمّا صولّدّلفحّمهومّعفىّمبدّأ
ّواإلتقانّّمنلجاتّتقرتبّإىلّحدّ ّوّخدماتّ عفىّ ّنةّويفّوقتّ كمّمّتكففةّ ّ أقلّ ّ،كبريّمنّأقصىّدرجاتّاجلودة

عبريّلفلّ ّداسيالسّمّرا حناالاسرتاتيجيةّّتماسلتخدشركةّلّأوّ السب اقةّإىلّذلكّفهيّوتوروالّعلربّشركةّمّموتّمّ.قياسيّ 
ّجاحاتّممنذّتبن يهاّهلا.وحق قتّالعديدّمنّالنّ ّعنّ رنامجّاجلودةّاخلاصّهبا
ةّةّخاصّ ويلطفبّعنايّتقدمّالدولاليتّتعكسّهوّالواجهةّاحلضاريةّّحيأنّالقطاعّالصّ وماّالّشكّفيهّ

ّأكثرّتعقيدّ ّضحىأّوالذيمبؤسساتهّعفىّاخلال ّأنواعها؛ّ حدوثّرصّفّمتزايدّىّإىلّماّأدّ يفّاآلونةّاألخريةّا
ّامليّ يغفّمّ يئةّ ّويفّظلّ ّ.حيةيفّصناعةّاخلدمةّالصّ األخطاءّ طأّفننّاعلمادّمسؤوليةّاخلّلعدمّحتمّمىلّإلّبّعفيها

ةّطوةّ الغةّاألمهيّ خّمضرورةّحلميةّّوعلربّيّمخملف ّمؤسساتّهذاّالقطاعّاحليويّداسيّيفّالسّمّحنرا اسرتاتيجيةّاال
كذلكّومنّشأهناّّ.ّاإلتقانّياتسلّومّمأعفىّىلّإوالوصولّوتقفيفهّّلا علهمّمّإلتفاقّعفىّاخلطأّومنّثّ لوةّدافعةّوميثلّقّم
غريّنظرةّتمّّمنّثّ ّوّ؛ّوجههاغري ّتّمسلوىّكفاءةّخدماهتاّّومنّمّمّوترفعنّأدائهاّسّ هذهّاملؤسساتّوحتّمعاجلّمشاكلّأنّتّم
ّرضنيّّوةّمنّأطباءّومّمسلوىّالكفاءاتّالبشريّ حتسنيّمّمأفضلّّوّلوفريّعمفياتّ وذلكّ ّ،ئهاعمال ّمباّيضمنّإداريني 

 ّ.ضىّلديهمعاليةّمنّالرّ ّعدالتّ مّمّوحتقيقّاحلاجةّلهّمنّمرضىّمّيفّأمسّ همّملنّهّمطائّ إسلمراريةّعّ 
اّينبغيّاّعمّ  عيدّ ّتّإصالحهّالزالاوالغمّمنّمّمو الرّ ّحةوضعّالصّ ّنّ نشّيفّاجلزائرّفظرّإىلّالواقعّاملعيو النّ ّ

عاينّالعديدّمنّتمّّةّالعموميةّعفىّوجهّاخلصوصاّواالسلشفائيّ لصحيةّاجلزائريةّعمومّ افاملؤسسةّنّيكونّعفيه.ّأ
ّة،ةّالصحيّ لظارّلفحصولّعفىّاخلدمولّاإلنطّمّ،مةّلفمرضىةّاملقدّ حيّ عايةّالصّ الرّ ّسلوىأ رزهاّتدهورّمّمّكالتاملش

اّةّمّ الطبيّ ّقصّاألدويةّواألجهزة،ّنّموءّاإلسلقبالسّمّ،سرويّمّنّمنّاللحدثّلألطباءّواملمرضنيّ سهولةّ مكّمعدمّاللّ 
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ّكاهلّاملرضىّ اللوجّ أ ّواليتّاألمور،ّماليتّزادتّمنّتأزّ ّكثرةّاإلضرا اتّ اإلضافةّإىلّهّإىلّالقطاعّاخلاص،ثقل

ّ.املزيدّمنّاإلهلمامبّيلطفّ ّعميقّيفّتسيريّالقطاعّجودّخفلّ تعكسّوّم
ّامللاعبّاليتّّإنّ  ّجتعلّاملريضّاجلزائريّتواجههذه ّاليتّتّمساتّاملؤسّ ّوغريها ّالعمودّعاالسلشفائية دّمبثا ة

ّعاتتطفّ لوىّسوهيّتقدميّخدمةّتكونّيفّمّمإنشائهاّمنّةّحتيدّعنّالغايةّاألساسيّ ل،ّالفقريّلفنظامّالصحيّككّم
ديّإىلّتدهورّّؤيزيدّمنّتعقيدّتفكّاحلالةّويّمّ،هلمّكافأةّ مناصبّإداريةّمّمّاألطباءّامللميزينّولّ تّكماّأنّ ّّ.ىضاملّر
اّمّ ّ،كوينلوىّاللّ ع ّمسوضّمالكفاءاتّالبشريةّواملاليةّةّف ّقّ ناهيكّعنّّ،حيةّاملقدمةّلفمرضىايةّالصّ عسلوىّالرّ مّم

ىلّاألمرّالذيّيرجعّيفّاحلقيقةّإّ؛لطفباتّاجلودةمّوجودّمّممنها،ّمعّعدّطفوبّ مهوّّماتلناسبّمعّالّّجيعفها
اخلدماتّقاءّمبسلوىّةّيفّاإلرتهلذاّعفيهاّاللفكريّجبديّ ّ،درةّعفىّحتقيقّأهدافهاألداءّوالقّمآللياتّقياسّاّهاإفلقاّر
ّكّمّعفىّحتقيقّرضىّاملريضّاجلزائري.ّقدمهاّوالعملاليتّتّم العوائقّاليتّترتبطّّلإذّال دّعفيهاّأنّتأخذّ عنيّاإلعلبار
قدميّلروطّاألساسيةّلحيةّالشيضمنّملقدميّاخلدمةّالصّ ّامبّ،حيطّالعملاخفيةّمنهاّاليتّترتبطّمبّمدالّطهاّخاصةّ  نشا

الئمةّيسلفيدّةّمّميّ حاّيفّتوفريّرعايةّصّ ساتّوامللمثلّأساسّ ؤسّ ملذهّاواهلد ّاإلنساينّهليلماشىّاّومباّاألفضلّدائمّ 
ّكنّمنّاملواطنني.منهاّأكربّعددّمّم
 راسةأوال: إشكالية الد  

ّةساتّاالسلشفائيّ لف ّاملؤسّ يفّخمّماألمورّ لدهورّ زلميّ املّنهاالرّ  الوضعمنّ اوانطالقّ  م،تقدّ  ما ضوء عفى
حنرا ّالسداسيّجل؛ّولعل ّتبينّاسرتاتيجيةّاالةّيفّسمبلّإصالحهاّوعفىّعّ يسلدعيّالبحثّجبديّ ّفاألمرّ،ةالوطنيّ 
قمدرةّعفىّحتسنيّجودةّّزّ هّمنإىلّماّتلميّ ّانظرّ ّ؛اواالرتقاءّهبّساتفنهوضّهبذهّاملؤسّ لّّلبمنّ نيّأفضلّالسّ يمعد ّ

 ّ.حتقيقّرضىّاملرضىّهذهّاخلدماتّومنّثّ حتسنيّنوعيةّيضمنّماّّ،ةحيّ مباّفيهاّالصّ اخلدماتّ
ّ:اللّ الّسئيلّالرّ اّؤرّيفّالسّمحصّ هاّيفّهذاّالبحثّتنّ نطرحّمشكاليةّاليتّاإلّفننّ ّاّعفيه ناءّ ّو
ــ  داســــــــــي في اإلرتقــــــــــــــــــــاء بالخدمات الص  الس   حنررا اال استراتيجية ساهمةم   مامدى ل ـــــة من أجريــــ

  ؟ةاالستشفائي  ات ؤسس  الم   فيترقيق رضى المريــــــــــــــض 
ّ:األسئفةّاجلزئيةّاللاليةلّاّؤويندرجّحتتّهذاّالسّم

ّ؟داسيالسّ ّحنرا االّةاسرتاتيجيّ ماّاملقصودّ  .1
ّ؟ةاالسلشفائيّ ساتّداسيّيفّاملؤسّ السّ ّحنرا تطبيقّاالّةهيّآليّ ّما .2
 ة؟راسملّالدّ ّاالسلشفائيةساتّؤسّ حيةّ نيّاملاخلدماتّالصّ ّيةيفّوضعّخلال ّ إهلّهناكّ .3
دةّعاليةّيفّتّذاتّجّويبّللقدميّخدماطّ الشبهّاقمّالطيبّّوواجهّالطّ اليتّتّمّواملعوقاتّكالتماّهيّاملش .4

 ؟راسةملّالدّ ّاالسلشفائيةساتّاملؤسّ 
ملّّةالسلشفائيّ اساتّ املؤسّ ّاخلدماتّالصحيةيفّحتسنيّّداسيالسّ ّحنرا االّاسرتاتيجيةسامهةّمّمّماّمدى .5

ّ؟ّراسةالدّ 



 ةــــــدمـــــــــــــــــــــــــالمق………………………………………………………………………………

 ج
 

 راســــةثاحنيا. فرضيات الد  
ّالية:راسةّإىلّاخلبارّالفرضياتّاللّ تسعىّهذهّالدّ 

 حي؛لقطاعّالصّ االقطاعاتّمباّفيهاّّلّ كّمذهفةّيفّّالسداسيّنلائجّمّمّحنرا االّاسرتاتيجيةّققّتطبيقيّم .1
ّاملؤسّ ت .2 ّالدّ ساتّاالسلشفائيّ لوافر ّمل ّة ّكلراسة ّالّعفى ّتّمعوامل ّؤهّ اليت ّلفها ّحنرا االّةسرتاتيجيّ الطبيق

ّ؛نجاحداسيّ السّ 
والعيوبّيفّاخلفلّّواطن ّعفىّمّ للعرّ مهمةّتسمحّ اّ ياناتّ ّداسيّقاعدةّ السّ ّحنرا االّةاسرتاتيجيّ وفرّتمّ .3

 ؛املسلوياتإىلّأدىنّتقفيلّنسبةّاألخطاءّيفّالذيّيمسه مّّاألمرّم،ّلعمفياتاإلجراءاتّأوّا
ّةاالسلشفائيّ ساتّاملؤسّ مةّيفّحيةّاملقدّ سلوىّاخلدمةّالصّ اإلداريةّمنّأهمّأسبابّتدينّمّمّعلربّاملشكالتتمّ .4

 داسي.السّ ّحنرا االّةاسرتاتيجيّ يقّمنّجناحّتطبّدّ راسةّواليتّحتّمالدّ ّملّ 
 راسةثالثا. أهدا  الد  

اجلزائريةّّةلشفائيّ االسساتّيفّأغفبيةّاملؤسّ ّالحظّ هوّمّمّيسعىّهذاّالبحثّيفّإطارّإشكاليلهّوفرضياتهّوما
ّّالية:إىلّحتقيقّاألهدا ّاللّ 

عفىّضّرالضّ تسفيطّ .1 تبينّوّء املؤسّ السّ ّحنرا االّةسرتاتيجيّ اورّة اجلزائريةّّةاالسلشفائيّ اتّسداسيّللحسنيّأداّء
ّّ؛هباّهوضغيةّالنّ  ّم

ليلسىنّفيماّ عدّّ،وطنيةالّاالسلشفائيةساتّريّاحلسنّلعملّاملؤسّ فىّالسّ رةّع ّعفىّأهمّالعواملّاملؤثّ عرّ اللّ  .2
ّ؛مّفيهاحكّ اللّ 

ّ؛زائرحيّيفّاجلرتكازّعفيهاّللطويرّالقطاعّالصّ سلتخالصّأهمّاحملاورّاليتّميكنّاالاإىلّالوصولّ .3
ّورضىّاملرضى.ّةيّ االسلشفائساتّداسيّ املؤسّ السّ ّحنرا االّةاسرتاتيجيّ ماولةّإ رازّالعالقةّ نيّتطبيقّ .4

 راسةرابعا. أهمية الد  
ّالية:اللّ ّقاطيفّالنّ ّهّالد راسةتلجسدّأمهيةّهذ

ّنظرّ ّحنرا االّاسرتاتيجيةأضحىّاسلتخدامّ .1 ّاليتّالّينبغيّاإلسلغناءّعنها ّاالسداسيّمنّاملواضيعّاهلامة
بريّمنّأقصىّكّّنلجاتّوخدماتّتقرتبّإىلّحدّ يضمنّملسلتخدميهّاحلصولّعفىّمّمّتسيريياّ ّلكوهناّأسفو اّ 
 فة؛اإلتقانّو أقلّتكفّمّودرجاتّاجلودةّ

ّال .2 ّالبحثّاملؤسسات ّهذا ّحيصّ يلناول ّ عضّاملؤسّ مّمة ّيف ّثفة ّتّمّوّةاالسلشفائيّ سات ّأكثرّاليت ّمن علرب
ّكافةّأفرادّاجمللمعّ شكلّ ّرتباطاّ إساتّاملؤسّ  وّ آخر.ّحيثّأّ اجلماهريّ سببّمشوليةّتأثريّخدماهتاّعفى

ةّواإلجلماعيةّحةّاجلسميةّوالعقفيكلملّالصّ حةّو ناءّإنسانّمّميفّالصّ ّحنرا يّاحلذرّمنّاالخّ هتد ّإىلّتوّ 
 الوطين؛ّدقلصانعكاسّذلكّعفىّاالاإىلّّإضافةّ 
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البحثّخطوةّ يمّ .3 ّاّهلاّمنّتأثري ّسيريّمليةّيفّاللّ إلثراءّاللطبيقّالعمفيّإلسلتخدامّاألساليبّالكمّ ّةّ هامّ ّعلربّهذّا
 ؛اخلدمةّجّأوةّاملنلعفىّنوعيّ 

ساتّسّ لهّمنّاحلاجةّامللزايدةّإىلّتطبيقّأساليبّحديثةّيفّإدارةّاملّؤكماّيسلمدّالبحثّأحدّجوانبّأمهيّ  .4
اجلزائرّّيثّأنّ خاصةّاملسلشفيات.ّحّساتّو صورةّ ولّواملؤسّ هاّيفّالعديدّمنّالدّ ،ّثبتّجناحّمةاالسلشفائيّ 
 رضيّاملرضى؛عنّاملسلوىّالذيّيّمّاحيّ عيدّ هاّالصّ الزالّمنلوجّماليتّاميةّولّالنّ منّالدّ 

اللحديّ  .5 القطاعّالصّ اتّاليتّتّمالوصولّإىلّمعرفّة منّاألوضاعّحيّاجلزائريّانطالقّ واجّه يفّاملؤسّ سّ الّا ساتّائدّة
ّ.ةاالسلشفائيّ 

 ابقةراسات الس  سا. الد  خام
ّراسةّهي:راساتّامللعفقةّمبوضوعّهذهّالدّ أهمّالدّ ّالعّالباحثةّفننّ حدودّإطّ يفّ

 Six "ّحتتّعنوانّ،2005سنة   BANDYOPADHYAY, J. K and COPPENS, K دراسة .1

Sigma Approach to Healthcare Quality and Productivity Management." ،منشورّيفّ مقال
العددّّ،اخلامسفّداجملّ،International Journal of Quality & Productivity Managementجمفّة
حتسنيّيفّيّداسالسّمّحنرا سرتتيجي ةّاالاّسلفادةّمنتوضيحّإمكانيةّاالإىلّّراسةهدفتّهذهّالدّ ّ.لاألوّ 

اخلدماتّالصّ  ّحنرا الاّاسرتاتيجيةّقتةّطبّ صحيّ ّأر عّحاالتّناجحةّألنظمةّ منّخاللّعرضّّ،ةحيّ جودّة
ّالثانيةاحلالةّّ. Columbus Ohio  ـMount Caramel Health Systemّّصتّمّاحلالةّاألوىلّ؛السداسي
 Goodصأماّاحلالةّالثالثةّفهيّتّم،  Beverzijk Netherlandّ ـRed Cross Hospitalّّسلشفىتلعفقّمب

Samaritan Health Systems   ّ Kearney Nebraskaّ ـ ّ ـيفّحنيّتعفّ . ّاألخرية  Theّقتّاحلالة

Charleston Area Medical Centerّّ أكيدّعفىّاللّ راسةّإىلّصتّهذهّالدّ خفّمّوّ. West Verginia ـ
كنّاسلتخدامهاّللحقيقّوأنهّميّمة،ّحيّ عايةّالصّ داسيّيفّصناعةّالرّ السّ ّحنرا االّةاسرتاتيجيّ فعاليةّتطبيقّ

لّالوقتّة،ّتقفير ّاإلسلعجاالتّحسبّاألولويّ تنظيمّحاالتّاملرضىّيفّغّمّالعديدّمنّاألهدا ّأمها:
ةّاألشعّأداءّاملتخا رّيفّاملسلشفيات،ّحتسنيّأداءّغر ّجاالت،ّحتسنيهّاملرضىّيفّاالسلعالذيّيسلغرقّم

 أكثرّيفّاملسلشفىّوحتسنيّتفكّاملوجودة.ّ لنظيمّ رنامجّعمفها،ّوخفقّتسهيالتّ 
 an overview of "ّ،ّواليتّكانتّ عنوان:2002ّسنة TOLGA TANER M and others دراسة .2

Six Sigma applications in healthcare industry".ّّّ ّجمفة ّيف ّمنشور  internationalمقال

journal of Health care quality assurance ، .اجملفدّالعشرون،ّالعددّالرا ع 
ّالدّ  ّاللّ كانّاهلد ّمنّهذه ّإظهار ّهو ّالذيّيّمحراسة ّتطبيقّسنيّيفّاألداء ّحنرا االّةاسرتاتيجيّ ققه

ةّمنهجيّ ّّطبيقتّمتأينّ.ّالاجملّهذاّيفّحالةّدراساتّمخسّعرضّحيّمنّخاللداسيّيفّاجملالّالصّ السّ 
 يجة.لببّوالنّ و اسلتخدامّخمططّالسّ ّالعمفيةّأوّاخلدمةّوحتسنيّاملشكالتّحللDMAICّحسنيّاللّ 
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ّحاالتّ ّحظتلّوّوقدّ،حدّأقصىّإىلّاملواردّاسلغاللّنتّمنطبيقّمكّ عمفيةّاللّ ّأنّ ّلائجالنّ ّتظهّروقدّأ
ّرضىّزيادةّة،حيّ الصّ ّعايةالرّ ّملوظفيّالعملّظرو ّنتحتسّ كماّ.ّالعملّوإعادةّوالنفاياتّكراراللّ ّمنّأقل

ّحصلهاّزيادةّمنّةحيّ الصّ ّسةؤسّ املّنكّ ميّمّماّ،كالي اللّ ّيفّوفوراتّحتقيقّ اإلضافةّإىلّوالطبيبّاملريض
اّضوع امّوّيحالصّ ّاجملالّيفّداسيالسّ ّحنرا االّتطبيقّعدّ يمّّكما.ويلالطّ ّاملدىّعفىّيةوقالسّ  ّنسبي اّجديد 
اّالقفيلّسوىّإجراءّيلمّومل ّاجحالنّ ّنفيذلّ الّيؤدّ يمّّأنّكنميّمومنّجهة ّأخرىّ.ّاجملالّهذاّيفّاألحباثّمنّجد 

ّاملسلقبلّيفّصرامةّراألكثّاملبادراتّمعّاللعاملّمنّاملمارسنيّمتكنيّإىلّاملسلشفياتّيفّالبسيطةّلفمشاريع
ّيفّداسيلسّ اّحنرا االّثقافةّلدمجّكنميّم اإلضافةّإىلّأنهّّ.واسعّنطاقّ ّعفىّإكفينيكيّتغيريّ ّوإحداث
ّكبريّتأثريّداثوإحّاإلجيا يةّاللأثرياتّضاعفةمّمّفياالعّمّاإلدارةّوإشراكّاللزامّخاللّمنّ؛ أكمفهاّاتساملؤسّ 
ّاملسلوياتّمجيعّعفى .ّ ّقطاعفلّمحتسّأعمالّةاسرتاتيجيّ كّداسيالسّمّحنرا االّأنّاملؤلفانّيعلقدّمكما
 .لفمرضىّاحقّ ّاملسلوىّعاليةّخدمةّ ّ لقدميّحيالصّ 

امل داسي في ترسين األداء الش  "دور الريود الس  ،ّ عنوان:2010ّعكار سنة  دراسة زينب شالل .3
دراساتّّمقالّمنشورّمبجفة.ّللمستشفى: دراسة في بعض مستشفيات رئاسة صرة مرافظة البصرة"

 اجملفدّالثالث،ّالعددّالسادس.ّ،إدارية
احلكوميّامللمثلّّداسيّيفّالقطاعالسّ ّحنرا االّةاسرتاتيجيّ ةّتطبيقّراسةّإىلّاخلبارّامكانيّ هدفتّهذهّالدّ 

ّ ّالبصرة، ّتضمّ اعفىّّ اإلعلماد املسلشفياتّيفّمافظة ّت عأنتّمخسةّسلمارة باتّص ّملطفّ ادّرئيسة
راسةّهذهّالدّ تّصّ فّمخّ قدّّوّ.فقرة94ّمتّتفسريهاّمنّخاللّواليتّداسيّيفّاملسلشفياتّالسّ ّحنرا تطبيقّاال
ىلّاحلدّاألدىنّإوهيّرديئةّوالّتسلجيبّّ،مةّيفّهذهّاملسلشفياتّتكادّتكونّملشاهبةاخلدمةّاملقدّ ّإىلّأنّ 

ّيّمّ.مللطفباتّاملرضى وىّجودةّاخلدمةّمسلحّوضّ إىلّجانبّإفلقارّاملسلشفياتّإىلّنظامّرقا ةّوسيطرة
ّاملسلشفىاملقدّ  ّيف ّثّ مة ّومن ّالضّ ّ؛ ّمن ّأصبح ّتطبيق ّكافةّالسّ ّحنرا االّةاسرتاتيجيّ روري ّيف داسي

رقا يّ  وصفهّنظامّ مسلشفياتّالبصرّة الكوادرّالطّ حسنيّاملسلمرّيفّجميسعىّللوفريّ رامجّاللّ ّ،اّا بيةّالّجودّة
لفلّ  املالئمّة املتخلرباتّوغر ّالعمفيّ حسنيّاملسلمرّإوتوفريّالبيئّة  وفقّاملواصفاتّاملطفو ة.ّتاىلّجانبّهتيئّة

قياس ،ّواليتّكانتّ عنوان:ّ"2012ّسنةمرمد النعيمي و عبد الناصر حنور  ،دراسة سينا أحمد الراوي .4
ج ز في مرافظة عمان بمنهمدى إلتزام المستشفيات الخاصة الرائزة على جائزة الجودة والتمي  

ال،ّمقالّمنشورّ اجملفةّاألردنيةّيفّإدارةّاألعم.ّاخلي"دقيق الد  ضبط جودة الت  سيجما ستة وأثره في 
 ّاجملفدّالثامن،ّالعددّالرا ع.
اخفيّقيقّالدّ دداسيّيفّضبطّجودةّاللّ السّ ّحنرا االّةاسرتاتيجيّ اسلتخدامّّراسةّكانّاهلد ّمنّهذهّالدّ 

ذاّاهلد ّصممتّن.ّوللحقيقّهزّيفّمافظةّعماميّ يفّاملسلشفياتّاخلاصةّاحلائزةّعفىّجائزةّاجلودةّواللّ 
منّالعامفنيّيفّأقسام76ّّنةّمنّراسةّاملكوّ وليةّمنّعينةّالدّ فقرةّجلمعّاملعفوماتّاأل76ّّحبثّمنةّإسلماّر
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ّزاخفي،ّأوّمنّيقومّمقامهمّيفّاملسلشفياتّاخلاصةّواحلائزةّعفىّجائزةّاجلودةّواللميّ دقيقّالدّ اجلودةّواللّ 
وتوصّ  عمانّ. إفتّالدّ يفّمدينّة تأثريّذومنّالنّ ىلّعدّدراسّة وجوّد ملّلائجّأ رزهاّ: معنويّة ّةاسرتاتيجيّ عايريّداللّة

زّيفّميّ  املسلشفياتّاخلاصةّاحلائزةّعفىّجائزةّاجلودةّواللّاخفيدقيقّالدّ يفّجودةّاللّ داسيّالسّ ّحنرا اال
مّم عمانّعنّد أّو0.0.سلوىّداللّةمدينّة وقّد مبفهومصتّالدّ ّ. داسي،ّلسّ اّحنرا االّةإسرتتيجيّ ّراسّة االهلماّم
لّتقفيلّوذلكّمنّخالّ،احيةّالعفميةةّاسلتخدامهّيفّاملسلشفياتّملاّلهّمنّأمهيةّمنّالنّ وتأكيدّإمكانيّ 
وّماّينعكسّعاتّاملسلفيدينّوهمةّاليتّتلناسبّمعّتوقّ ة،ّوحتسنيّجودةّاخلدماتّاملقدّ األخطاءّالطبيّ 
 ّاخفي.دقيقّالدّ اللّ عفىّجودةّ

 6"ترسين جودة العمليات: تطبيق منهجية حتتّعنوان:ّ، 2013جودة سنة  مرفوظ أحمددراسة  .5
،ّالعددّاألردنيةّمقالّمنشورّيفّجمفةّرماحّلإلقلصادّوالعفومّاإلداريةّ.سيجما في المنظمات الخدمية"

ّالدّ ّالثاينّعشر. ّهدفتّهذه ّللطبيق ّمنهجي ّإطار ّإىلّتقدمي داسيّيفّلسّ اّحنرا االّةاسرتاتيجيّ راسة
نيّجودةّالتّاألخطاءّيفّعمفياهتاّوحتسوذلكّهبد ّتقفيلّمعدّ ّ،ولّالعر يةاتّاخلدميةّيفّالدّ ساملؤسّ 
اتّسّكافةّاملؤسّ يفّةسرتاتيجيّ هذهّاالّإىلّأمهيةّتطبيقّراسةمة.ّوقدّأشارتّنلائجّهذهّالدّ تّاملقدّ اخلدما

منّّالّيكفيّوحدهّللقدميّخدمةّجيدةّ لّال دكيزّعفىّجودةّاملدخالتّواملتخرجاتّالرت ّّاخلدميةّوإىلّأنّ 
ّكذلكّعفىّجودةّالعمفياتّوتقفيلّمعدالتّاألخطاءّفيها.ّويفّضوءّذلك ةّحثّعدّ مّالباقدّ ّ،الرتكيز

ّالّّتوصياتّ  ّضرورة ّحنرا االّةسرتاتيجيّ يةّالاتّامللبنّ سعّيفّتدريبّالعامفنيّيفّاملؤسّ وسّ لّ كانّمنّأمهها
 .وليةّيفّهذاّاجملالجاربّالدّ  اإلضافةّإىلّاإلنفلاحّعفىّأفضلّاملمارساتّيفّاللّ ّ،داسيالسّ 

ها اعمة إلستخدام ستة سيجما ودور العوامل الد  حتتّعنوان:"ّ، 2014إيبش سنة  راسم بوزانّدراسة .6
ةّأطروحّ،"صاالتصاالت: دراسة ميداحنية في شركات اإلت  ت  في ترسين جودة مخرجات خدمة اال

 . سورياّقلصادّجبامعةّحفبيفّإدارةّاألعمالّمقدمةّ كفيةّاالدكلوراهّ
منّّ؛االتّالسوريةصتّ داسيّيفّشركاتّاالالسّ ّحنرا االّةاسرتاتيجيّ راسةّإىلّماولةّتطبيقّهذهّالدّ سعتّ
ّ.اخلدمةّوميزاهتااليبّتقدميّهذهّهيّأس وماّ،هاصالّفيتّ  ّعفىّاملسلوىّاحلقيقيّخلدمةّاإلر ّعخاللّاللّ 
ّتطبيقّوماهيّآ ّاملوظفنيّحولّعمفية ىّجودةّوكذلكّقياسّمسلّوّ،داسيالسّ ّحنرا االّةاسرتاتيجيّ راء
العمالءتّ خدماتّاال اللعرّ ّ،حوهلاّصاالتّمنّخاللّوجهاتّنظّر ّ-جماسي-حنرا  ّعفىّمسلوىّاالوكذّا

ونّعفيهّواقعّميكنّأنّيكمقار ةّلفواقعّالذيّّصورةّ ّإعطاءّمّيفّاألخريّمتّوّ.الذيّتعملّحتلهّهذهّالشركات
صتّهذهّفّمخّ ّوّيفّأنظملهاّاإلدارية؛ّسرتاتيجيةالفيماّلوّقامتّ لطبيقّهذهّاصاالتّالسوريةّتّ شركاتّاال

ّحنرا السلتخدامّامةّالاعواملّالدّ  نيّالعّ،طرديةّيفّكلّالشركاتّملّالبحثّعالقةّ ّوجودّ ّراسةّإىلالدّ 
تبنيّوجودّقناعةّ تّ و نيّجودةّخمرجاتّخدمةّاالّداسيالسّ  ّكمّا ّةاسرتاتيجيّ ّلعامفنيّ أنّ تامةّلدىّاّصاالت،
ّّعاليةّمنّاجلودةّلكافةّخدماتّالشركة.ّأكيدّإىلّحتقيقّمسلوياتّ ؤديّ اللّ تمّّ،داسيالسّ ّحنرا اال
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إطار مقترح لتطبيق منهجية " عنوان:، 2014المصري ومرمد أحمد األغا سنة  دراسة حنضال حمدان .2
Six Sigma   ائزةّحبثّفائزّجب".ّجودة الرياة األكاديمية في الجامعات الفلسطينية كمدخل لترسين

ّّ.العر يةّماراتملطبوعاتّجائزةّخفيفةّالرت ويةّ اإل49ّخفيفةّالرت ويةّمنشورّيفّالكلابّرقمّ
 اجلامعاتّالففسطينية داسيّيفالسّ ّحنرا االّةاسرتاتيجيّ  تطبيق مسلوى عفى  عرّ اللّ  إىل البحث هذاّهد 
ّاسرتاتيجية تطبيق مسلوى عفى لّاللعر خال مناألكادميية؛ّ احلياة جودة  لحسني وعالقلها غزة قطاع يف
 احلياة جودة للحسني بعةامللّ  املمارسات عفى  عرّ اللّ كذاّاألكادمييني،ّّو نظر وجهة من داسيالسّ ّحنرا اال

 األكادميية، احلياة جودة داسيّوحتسنيالسّ ّحنرا االّةاسرتاتيجيّ   نيّتطبيق العالقة و يان األكادميية،
ّحنرا اال تطبيق مسلوى  ني  α≤0.05 داللة مسلوى عند اإلحصائية اللةالدّ  الفروقّذات عن والكش 

 تقدمي إىل أيضاّ  البحث كماّهد الدميوغرافية.ّّ لفملغريات تبعاّ  األكادميية احلياة جودة داسيّوحتسنيالسّ 
 اجلامعات يف األكادميية احلياة جودة للحسنيّداسيّكمدخلّ السّ ّحنرا االّةاسرتاتيجيّ  للطبيق مقرتح إطار

 هيئة أعضاء من عضواّ   252  من مكونة نةإىلّعيّ  حيثّمتّتوجيهّإسلمارةّحبثّغزة؛ قطاع يف الففسطينية
 تدريس.ّوقد هيئة عضو 985 من واملكون أصلّاجمللمع من غزة قطاع الففسطينيةّيف اجلامعات يف دريساللّ 
 اجلامعات داسيّيفالسّ ّحنرا االّةاسرتاتيجيّ تطبيقّ مسلوىّأنّ أمههّا منكانّنلائج،ّّ ةعدّ  إىل البحث لتوصّ 

 احلياة جودة للحسني بعةامللّ  املمارسات أنّ ّوّ؛ %64099كبريةّتقدرّ ّـ كانّ نسبة غزة قطاع يف الففسطينية
 .%69064 ـّّ،ّقمد رتكبرية  نسبةّ  كانت غزة يفّقطاع الففسطينية اجلامعات يف األكادميية

 Implementation of " ترت عنوان:، 2014 سنة AMINUDIN, O and ZAINOL, M دراسة .8

six sigma in service industryّ."ّمقالّمنشورّمبجفةJournal of quality measurement and 

analysis . 
داسيّيفّالسّ ّحنرا االّةاسرتاتيجيّ واجهّتطبيقّاليتّتّمّلقيودحولّاّفتخصّ مّمّراسةّإىلّتقدميهذهّالدّ ّتهدف
ّاخلدماتّّوإ ّنلاج ّأهم ّتنفيذهاّقرتاحاتاالكذا ّالنّ ّ.للسهيل ّامللوصّ وكانتّأهم ّإليهالائج تطبيقّّأنّ ّل

ّاجلماعيّالعملّسنيحتّ،املوظفنيّمعنوياتّرفعّالعمالء؛ّرضىّزيادةيسمحّ ّداسيالسّ ّحنرا االّةاسرتاتيجيّ 
ّوسيفةّ ّفقطّليسّداسيالسّ ّحنرا االّكماّأنّ .ّاملشكالتّحلّ ّوتقنياتّ أدواتّالوعيّوزيادةّ؛سةيفّاملؤسّ 
ّاملاليةّاملنافعّنمّسلفادةاإلّعفىّساعديمّّماّم،نظّ مّمّهنجّذاتّأعمالّ ّةاسرتاتيجيّ ّهوّ لّالعمفية،ّللحسني
 .العمالءّىرضرهاّ اإلضافةّإىلّوفّ اليتّتّمّةواإلنلاجيّ 

 six"دور منهجية ستة سيجما ،ّحتتّعنوان:2016ّسنة ّومرمد منا  عاليا دراسة راغب الغصين .9

sigma  بتطبيق حنموذج دميكDMAIC  وتكوين فريق العمل في ترسين األداء المصرفي: دراسة
ّلفبحوثّّ.ميداحنية على المصار  السورية في مدينة دمشق" ّتشرين ّجامعة ّمبجفة ّمنشور مقال

 العددّالثاين.ّ،84،ّاجملفدّ سورياّةسفسفةّالعفومّاإلقلصاديةّوالقانونيّ والدراساتّالعفميةّ
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ّالدّ هدّ  ّالضّ فتّهذه ّإلقاء ّإىلّماولة ّراسة ّعفىّدور سنيّأداءّيفّحتّداسيالسّ ّحنرا االّةاسرتاتيجيّ وء
DMAICّّلنموذجوفقا ّّ؛املصار ّالسورية ّدراسةّوتطبيقّّلّإليهالائجّامللوصّ النّ قدّأشارتّّو. إىلّأمهية

ّكافةّالقطاعاتّاحملّداسيالسّ ّحنرا االّةاسرتاتيجيّ  ّ،قطاعّاخلدماتناعةّّومباّيفّذلكّقطاعّالصّ ّ،فيةيف
يةّ نيّذوّداللةّإحصائّوجودّتأثريّ ّو اإلضافةّإىلّّسلتخدامها،الوريةّسلعدادّلدىّاملصار ّالسّ إووجودّ

ّكذلكّوجودّتأثريّذوّداللةّإحصائيةوّّ، نيّحتسنيّأداءّاملصار ّالسوريةّوDMAICّ تطبيقّعناصرّمنوذجّ
ّمّالباحثانقدّ ّ،ويفّضوءّذلكّ.و نيّحتسنيّأداءّاملصار ّالسوريةداسيّالسّ ّحنرا اال نيّاخليارّفريقّ

ّحنرا االالّجاربّالدوليةّيفّجمللّ أفضلّاملمارساتّيفّانفلاحّعفىّكانّمنّأمههاّضرورةّاالّّةّتوصياتّ دّ ع
ّوألجلّاالّ،داسيالسّ  ّحنرا االوريةّعنّسّ درّاملصرفيةّالدريبيةّلفكواوراتّاللّ عّيفّعقدّالدّ وسّ اللّ سلفادةّمنهّا
 .ةّتطبيقهاكيفيّ وّّةسرتاتيجيّ ذهّاالهإلدراكّمفهومّّداسيالسّ 

ّكانتّ عنوان:ّ،2012سنة  دراسة قشي حبيبة .10 ة باستخدام ري  ترسين جودة الخدمات الص  "ّواليت
يقيّطبنميةّواإلقلصادّاللّ مقالّمنشورّيفّجمفةّاللّ ّ."االستشفائيةسات هجية الستة سيجما في المؤس  من

ّةاسرتاتيجيّ  للطبيق نظري إطار تقدميّم هو سةاّردّ ال هذهمنّ كانّاهلد ّّ،ّالعددّاألول. اجلزائرّجبامعةّاملسيفة
 وحتسني اهتاعمفيّ  يف األخطاء التمعدّ  تقفيل هبد  وذلك ،ةاالسلشفائيّ ّساتاملؤسّ  يفداسيّالسّ ّحنرا اال

 من ةحيّ الصّ  لفتخدمات املسلمر حسنياللّ  مناذج من جمموعة سلتخدامن  مة،املقدّ  حيةالصّ  اخلدماتّ جودة
ّساعديمّّداسيسّ الّحنرا االّةاسرتاتيجيّ ّتطبيقّأنّ ّلّإليهالائجّامللوصّ ومنّأهمّالنّ ّ.DMAIC ّمنوذجّ ينها
ّ،مكنّمسلوىّعفىأّإىلّ دورهاّاجلودةّلرتتفعّمسلوياته،ّأدىنّإىلّالعمفياتّيفّخلال االّتفيضّعفى
ّتطبيقّىعفّأكيدواللّ ّاإلهلمامّمنّدّ ال ّمّلذلك.ّعاليةّ درجةّ ّاألخطاءّمعدلّتقفيلّإىلّسيؤديّماّوهذا
ّجودةّوحتسنيّبيةالطّ ّاألخطاءّتقفيلّيفّأمهيةّ ّمنّهلاّملاّةاالسلشفائيّ ّساتاملؤسّ ّيفّداسيالسّ ّحنرا اال

 .مةاملقدّ ّيةحّ الصّ ّاخلدمات
يفّجوانبّعدّ عضيفّراساتّالدّ هذّهراسةّاحلاليةّمعّوتلشا هّالدّ  ّأمهها:ّيدةّ اجلوانبّوتلف ّمعهّا

ّاّتلطرّ مل .أ ّطواتّراساتّإىلّخلدّ قّهذه ّالسّ ّحنرا االّةاسرتاتيجيّ تطبيق ّيفّاجملالّف اللّ داسي صيل
 ؛نأماّجيعلّالقارئّيطرحّالكثريّمنّاألسئفةّهبذاّالشّ ّ،حديدّمرحفةّالقياساللّ  ّوّحيالصّ 

طبيقّةّاللّ انيّ مكداسيّوإمناّقامتّ دراسةّإالسّ ّحنرا االّةاسرتاتيجيّ قّطبّ راساتّملّتّمأغفبّهذهّالدّ  .ب
 طبيق؛لطفباتّاللّ فقطّأوّمدىّتوافرّمّم

خبطوةّقدرّّداسيّخطوةّ السّ ّحنرا االّةاسرتاتيجيّ ةّللطبيقّعّاخلطواتّاملنهجيّ راسةّمتّتلبّ يفّهذهّالدّ  .ت
 اإلمكان.

  موضوعالاختيار  راتدوافع ومبر  سا. ساد
ّقاطّاللالية:نّ اّيفّالكنّإمجاهلّمميّمّ،ةّوأخرىّذاتيةموضوعيّ ّمربراتّاخليارّهذاّاملوضوعّإىلّإعلباراتّ  تعود
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ديدّوالئقّجّيفّإعطاءّوجهّ ّمنّدورّ داسيّالسّ ّحنرا االّةاسرتاتيجيّ هّؤديصةّمباّميكنّأنّتاخلاّالقناعةّم .1
عطائهاّالعنايةّناّ نّهبّوعملّاملهلمّة،ّإذاّماائريّ اجلّزّةاالسلشفائيّ ساتّمةّيفّاملؤسّ ةّاملقدّ حيّ  اخلدماتّالصّ 

ّخملف ّدولّيفّكماّهوّسائرّ ّّؤد يه،أنّتّذيّجيبورّالّ يّالدّ ؤدّ عمّاملناسبّهلاّحىتّتّمالكافية،ّوتقدميّالدّ 
 العامل؛

سلشفائيّيفّلقطاعّاالهاّاؤد يةّالكبريةّاليتّياميةّ األمهيمةّمنهاّأوّالنّ دّاإلدراكّيفّأغفبّالبفدانّامللقدّ تزايّم .2
 اهتا؛إقلصاديّ 

 سيريّ اجلزائر؛اتّاللّ كفيّ ّّق بلوتصيصّالبحوثّالعفميةّلهّمنّّشّمنّناحيةّتوجيههمّ كونّهذاّالقطاعّمّم .3
ّطين.حيّالّوهوضّ القطاعّالصّ ةّمنّأجلّالنّ حيّ تخصيّ ضرورةّتطويرّاخلدماتّالصّ هلمامّالشّ اال .4

 راسةد  سابعا. منهج وأسلوب ال
فىّأسفو ني،ّيلمثلّععلمدّيّالذيّرليلي الت   المنهج الوصفيراسةّفقدّمتّاسلتخدامّدّ وفقاّلطبيعةّموضوعّال

ّيفّاملؤسّ سّتطبيقداسيّوأسّمالسّ ّحنرا االّةاسرتاتيجيّ عنّّللقدميّخففيةّ ّّظرياألسلوب الن  ّاألولّيفّ ساتّها
وعّالبحث،ّيفّتّامللعفقةّمبوضراساتّواألحباثّوالكلبّواجملالّ العّعفىّخملف ّالدّ طّ اإلّمنّخاللّ؛ةاالسلشفائيّ 

مجعّالبيانات،ّّةّاملقرتنةّ املقا فةّيفسلماّرأداةّاالّاالعلمادّعفىّّذّمتّ ،ّإأسلوب دراسة حالةاينّعفىّلّالثّ حنيّيشمّم
اتّاملوضوعةّليلسىنّاخلبارّالفرضيّ SPSS ّظامّاإلحصائيليحهاّالنّ ةّاملناسبةّواليتّيّمواسلتخدامّاألدواتّاإلحصائيّ 

ّعلمادّعفيها.كنّاالواخلروجّ نلائجّميّم
 راســـــــــةحدود الد  ا.ثامن

ّنةّفيماّيفي:مانيةّاملبيّ ضمنّاحلدودّاملكانيةّوالزّ يفّشقهاّامليداينّراسةّمتتّهذهّالدّ 
 ة: الردود المكاحني  .1     

ّ،ونّاخلاصةّمنهاد واليةّسطي ّّةالعموميّ ّةاالسلشفائيّ ساتّعفىّمسلوىّ عضّاملؤسّ امليدانيةّراسةّدّ الّمتت

لعدةّاوذلكّنظرّ  جلامعيّسعادنةّاّسلشفائيركزّاالوهي:ّاملاتّامللاحةّلذلكّمكانةّالوقتّواإلمدوديّ هاّأمهّ ّعلباراتّ ّا
ّةاالسلشفائيّ ةّالعموميّ ةّس العفمة،ّاملؤسّ صروبّاخلثريّّةاالسلشفائيّ ةّالعموميّ سةّالنورّمبقرّالوالية،ّاملؤسّ ّممدّعبد

أهيلّلفلّ صةّامللتخصّ ّةيّ االسلشفائسةّعنيّآزالّواملؤسّ يوس ّيعالويّ ّةاالسلشفائيّ سةّسعيدّعوامريّ بوقاعة،ّاملؤسّ ال
ّرأسّاملاء.العيدّالضحويّ احلركيّ

 ماحنية: الردود الز  .2   
ّم 6.47ماي40ّّمنّّا،ّ دءّ عفىّفرتاتّ ّاملذكورةّفيماّسبقّةاالسلشفائيّ ساتّ املؤسّ ةّيدانيّ راسةّاملمتتّالدّ 

فقدّمتّّ،حةّيفّاجلزائرّوواليةّسطي حولّالصّ ّمةاتّاملقدّ قّ اإلحصائيّ اّفيماّيلعفّ أمّ ؛ّم6.46ّجانفيّالعامّّ.8ّإىل
واليتّكانتّوأمههّاّحصائياتاولةّتوفريّأحدثّاإلغمّمنّمّمعفىّالرّ نّمنّاحلصولّعفيهّّمكّ ماّمتّاللّ ّكلفاءّ عرضّ ااّل



 ةــــــدمـــــــــــــــــــــــــالمق………………………………………………………………………………

 ي
 

ّما نيّسنةترتاوحّيفّجمّم ّيلعفقّ اهلياكلّالصّ 6.40ّوّ.6.4ّمفها ّالبشريةحّ فيما ّواملوارد ّخبصوصّإأمّ ّ؛ية نلشارّا
ّّ.6.44إىلّعامّّاالسلقاللغداةّمنّفّاملعديةّواملهفكةّاألمراض

 سةرا. خطة الد  تاسعا
ّ:كاآليتجزئنيّجزءّنظريّوجزءّتطبيقيّّمتّتناولّهذاّالبحثّمنّخاللّ 

  راسة:ظري للد  الجزء الن  .1
ّعفىّفصفنيّنظريّ  ّاجلزء  حنررا اال ةإلطار المفاهيمي الستراتيجي  اّالفصلّاألولنّنيّتضمّ احلوىّهذا

اّاملبحثّالثاينّاسي،ّأمّ دماهيةّاسرتاتيجيةّاالحنرا ّالسّ ّأوهلاتناولّّباحثمت ّتقسيمهّإىلّثالثةّم والذي ،داسيالس  
أدواتّاالحنرا ّّاملبحثّالثالثّحولصّلفلطبيقّالناجحّالسرتاتيجيةّاالحنرا ّالسمداسي،ّيفّحنيّمتحورّصّ فتخّم
ّداسي.السّ 

ودة الخدمات جداسي في ترسين ة االحنررا  الس  ساهمة استراتيجي  م   إل راز اينالفصلّالثّ تصيصّّمتّ 
مفاهيمّبحثّاألولّاملّتناولّ،ّحيثضم ّهذاّالفصلّثالثةّمباحثّأساسي ة ة؛بالمؤس سات االستشفائي   ةري  الص  

يفّّحي ة،األساسيةّجلودةّاخلدماتّالصّ فمفاهيمّلّأماّاملبحثّالثاينّفتخصصّ،ةعامةّحولّاملؤس ساتّاالسلشفائيّ 
 .ةداسيّيفّاملؤس ساتّاالسلشفائيّ تطبيقّاسرتاتيجيةّاالحنرا ّالسّ ّحنيّكانّاملبحثّالثالثّحول

 .الجزء التطبيقي للد راسة: 2
ّكانّمبوسّ واحدّمّمّلّهذاّاجلزءّمنّفصلّ تشكّ  طبيق تثا ةّالفصلّالثالثّهلذهّالد راسةّوالذيّكانّ عنوانّع

ّوالية سطيف؛ب ةسات االستشفائي  المؤس  بعض ل ةري  لالرتقاء بالخدمات الص  داسي الس   حنررا اال ةاستراتيجي  
الفصلّ املبحثّالثاينّماّأّقعّالص حةّ اجلزائرّوواليةّسطي ،حملةّعنّواتناولّاملبحثّاألولّّ،مباحثأر عةّمشلّهذّا

بحثّالثالثّيفّحنيّمتحورّاملّاسةّوإجراءاتّالد راسةّامليدانية،ةّمل ّالدّراملؤس ساتّاالسلشفائيّ عرضّلّصصّ فتخّم
ّكانّوأخريّ ّعرضّوحتفيلّنلائجّاسلماريتّالبحث،حولّ ّاسرتاتيجيةّللطبيقّحاملقرت ّّاّلفل صو راملبحثّالرا عّّعرضّ ا
ّّالد راسة.ّملّ ّاالسلشفائيةّ املؤس ساتّالس داسيّاالحنرا 

 د راسةا. صعوبات العاشر  
ّعو اتّكانّأ رزها:العديدّمنّالصّ العفميةّصادفتّهذاّالبحثّ ككلّالبحوث

 حي؛داسيّيفّالقطاعّالصّ السّ ّحنرا االّةاسرتاتيجيّ درةّالكلا اتّامللعفقةّ كيفيةّتطبيقّنمّ .1
 ؛عفىّحد ّسواءّداسيالسّ ّحنرا االّةاسرتاتيجيّ ةّّوحيّ قفةّاملراجعّحولّاخلدماتّالصّ  .2
 ؛ّد راسةملّالّةائيّ ؤس ساتّاالسلشفيفّ عضّاملّعاونّوتقدميّاملعفومةةّاللّ راطيةّمنّناحيعو اتّالبريوقالصّ  .3
ّداسيّنظر اّلصعو ةّقياسّجودةّعمفي ةّاخلدمة.ةّاالحنرا ّالسّ صعو ةّتطبيقّاسرتاتيجيّ  .4

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

:الجزء النظري للدراسة  
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 تمهيد:

ّكّ ت ّل ّوّ يّأّ الكبريّالا ّ ّهتمام ّ ىّاالأدّ  ّه ليكرتيكّجينريالّإ،Motorolaّّمتّالعممليةّأمثملّموتوروالركربيمتّالشاااااااااااااا 
GEّوDow Chemicalّزّيفّيّ ومتّ لّم ّجهدّ ب ّّتّع ّصيااااي ةّممعربَّ ظهورّمفمهيمّمعمصاااارةإىلّاجلودةّشنشاااا ةّأل

دا ااا ّاالحنرافّمفهو ّولعلّ  ه اّاجململ. مّاهتمممّ ّوّهرةّ هيمّاحلديثةّاليتّشنملتّشاااّ املفمأهمّه هّم Six Sigmaّّّالساااس
ّّّوّ ّ ااااااالّ ّىلّصدّ يوبّإالعّلااااااهمّتق يرزّ ااااااأبّ،هدافالعديدّم ّاألمزّااااااجن ريعّحنوّإّخرتاقّ اّا رتاتيجي ةهّكوشنّني؛عمديّ غريّ
بلّت بيقهمّيفّ اّ ّوّاال ارتاتيجي ةضامعفةّاألربم،،ّامّيساتوجاّالب يفّيفّمفهو ّه هّكمليفّومّ ختفيضّالتّ ،ّهمااااااااااااااامن

ّ.وغريهمّ وغّه هّاألهدافلبّ ّبنجم،ّ 
ّإىلّثالثةّمبمصيفّكممّي  :ّاألو لمتّتقسيمّالفيلّّ،وع ىّه اّاأل مس

 السُّداسي االنحراف استراتيجّيةماهية : األّولالمبحث 
ّ ّتنمول ّوممقّ ه ا ّالتمرخي  ّتعمريفّدّ املب يفّاملنظور ّم  ّالفوات ّّ،السسدا  ّاالحنرافّال رتاتيجي ة  ئدّ تهم

ّاالحنرافاّعالقةّوأخريّ ّ،اال رتاتيجي ةاليتّتقو ّع يهمّه هّّئاملبمدضمفةّإىلّجمموعةّواألهدافّوأمهيةّت بيقهم،ّبمإل
ّ.الش مم ةبإدارةّاجلودةّّالسسدا  
 السُّداسي االنحراف الستراتيجّية الّناجح الّتطبيق :الثّانيالمبحث 

فييلّيفّمراصلّتّ ليتمّبعدّذلكّالّ،السسدا  ّاالحنرافبم تعراضّخمت فّمنمذجّت بيقّّالث مينينّاملب يفّعّ 

ّةّت بيقه.م ّفعمليّ ّدّسلي ختتمّبمملعوقمتّاليتّتّ ّ،ممذجعتربّأهمّه هّالنّ اليتّتّ  DMAICّالت  سنيةّمنهجيّ 
 السُّداسي االنحرافأدوات  :الثّالثالمبحث 

اّمبخ طّبدءّ ّ؛دا  السّسّاالحنراف ّعندّت بيقّستخدّ ألدواتّاليتّتّ فييلّيفّأهمّاصّه اّاملب يفّل تّ يّ خّ 
ّم.كّس اّخم  متّالتّ باّوالنتيجة،ّقوائمّالف صّواملراجعةّوأخريّ ،ّخم طّالسّ ينبمريتوّمثّالعيفّال ه
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 الفصل ال

 السُّداسي االنحراف استراتيجّية: ماهية األّولالمبحث 

مّاّطبيعيّ متدادّ اّشنتمصييفّكّ؛رهمم ّاحمل متّيفّشنشأهتمّوت وّسّالعديدّ ّالسسدا  ّاالحنرافّا رتاتيجي ةّفترّ عّ 
ع ىّّهمتبنيّ ّوقدّمتّ ّ.يفّأخرىزّعنهمّوتتميَّتشرتكّمعهمّيفّالعديدّم ّاملبمدئّّفه ّ،وم ّه اّاملن  قّ.جلهودّاجلودة

ّتّ وا عّّشن مقّ  ّهلمّم ّأمهيةّومم ّامليمدي ّّشت ّّالبمصثنيّيفّمّجع همّتضىّبمهتمم ّ اّ ّ؛وفوائدّقهّم ّأهدافّ قّ ملم
ّ ةّوغريهم.ع يم،ّاليّ ،ّالتّ مالقتيمدك

 وتعريفها السُّداسي االنحراف الستراتيجّيةاريخي : المنظور التّ األّولالمطلب 
 السُّداسي االنحراف الستراتيجّيةاريخي : المنظور التّ اًل أوّ 

ّكمشنتّشنتيجةّ ّ،ولي ةّبنيّيو ّ ّملّتظهرّفجأةّ six sigmaّالسسدا  ّاالحنرافّا رتاتيجي ةّإنَّ م ّّاااا ةّ   ساااااّوإمنم

0799ّ ديدّ نةّبملتّ ّاال رتاتيجي ةقتّه هّط ّ أّ قدّّوّ،0791اتّيفّجمملّاجلودةّاليتّبدأتّيفّأواخرّغريّسراتّوالتّ  وّسالتّ 
لعد ّّتّشنتيجةّ ممشنينميفّمنتيفّالثّ ّترتاجعّيفّاأل واقةّاألمريكيةّركصييفّكمشنتّه هّالشّ ّ؛1ةّموتوروالشركّقبلم ّ

التّ رضىّالعمالء اإلدارّة وعدّ ق يديّ ّ، الدّ اّة إىلّالبريوقراطيّة بمإلضمفّة العمم نيّ، الغماخ يّ هتممّ  ع ىّة ّتكمليفّ،األداءّلبّة

فكمشنتّّ؛قةّاملتعمم نيّفيهثّ ودةّاملنتجّّوشغيل،ّامّاشنعكسّع ىّاألربم،ّوجّ اهلمئلّيفّشنظم ّالتّ عقيدّشغيلّالعمليةّوالتّ التّ 
م ّكبمرّّموعةّ أر  تّموتوروالّجمّ،ل لكّوقّاليمبمشنية.ّوشنتيجةّ وقيةّل سّسخسمرةّاحليةّالسّ ّمواجهةّمشك ةيفّب لكّ

ليمبمنّتقو ّع ىّاّومستويمتّجودةّاملنتج،ّفمكتشفواّآشن اكّأنّ شغيلّقّالتّ رّ نفي ينيّإىلّاليمبمن،ّلدرا ةّطّ املدراءّالتّ 
.ّوب لكّفقدّدىّالعميلضىّلدةّم ّالرّ جيّ ّمستويمتّ هةّحنوّتسنيّوتبسيطّالعم يمت،ّلت قيقّوجّ ةّمّ ثقمفيّ ّسّ  ّ أّ 

إجيمدّةّإىلّمجاحلّتظهّروقية،ّوهك اّاجعّيفّاحليةّالسّ ستّرؤيمّواض ةّومتكمم ةّيفّموتوروالّع ّمواجهةّالرتّ تأ ّ 
ّك مةّالتّ ،ّّوالسسدا  ّاالحنراف  ّ.2 ريةّملوتوروالّل مستقبلشغيلّالسّ أصب تّه هّاملبمدرةّاجلديدة

وقدّت وَّ عندممّ( 0911-0999) ممبنيCarl Frederick Gaussّم ّخاللّإشمراتّّالسسدا  ّاالحنرافّره ّا
يفّخمترباتShewartّّّهممتّوذلكّمبمّيتوافقّمعّممّقدَّالت بمي ناّلقيمسّبيع ،ّبوصفهّمعيمرّ طر،ّمفهو ّاملن ىنّال ّ 

لالتّ ّ  Bellةسمؤ ّ  املمض األمريكيّة ّةاإلصيمئيّ ّم ّاألدواتّ ّعددّ ّصييفّمتّتقديّ ّ؛(01)قّيمالتّيفّثالثينيمتّالقرّن

،ّوكممّ بقBill Smithّدّاملي  حّهوّلّم ّاعتمّ أوَّّأنَّإىلّشريّالقراءاتّوتّ ّ،نمعيةي رةّع ىّالعم يمتّاليّ ل سّ 
سج ةّبممسهم.ّمّ ّمركةّ يبحّفيممّبعدّملتّ ّ،ةّموتوروالشركع يمتّاملفهو ّه ّقتّمّ تّوطبَّبنَّتّ ةّشركلّأوَّّكرّفإنَّال ّ 

                                                           
 1 PARK, S.H. Six sigma for quality and productivity promotion. 32nd series, Japan: Asian productivity 

Organization, 2003, P.1. 
،ّيةاالقتصادو  مجلة تكريت للعلوم االدارية/ّجممعةّاملوصل.ّاالقتيمديفّك يةّاالدارةّّوّملت  بيقمدخلّمتميزّلت سنيّجودةّالتع يمّالعميل:ّبSix sigmaّّ .إمسمعيلعمرّع  ّ 2

 ّ.43،ّص.12ّ،1722،ّالعدد70ّاجمل دّالعراق،ّ
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ّكمنّمعدّ  ّممشنينمت،ّأنَّةّيفّمنتيفّالثّ الشركّاقررّمهند ّوفّليّ سبةّإىلّاأللّ قمسّبملنّ ي ّّ-االحنراف-لّاألخ مءّوقد

ّكمفيّ قيمسّمعدالتّاألخ مءّإىلّاأللفّملّيّ  ونّفنتجّمّيفّمع وممتّالقيمس،ّوأرادواّالقيمسّإىلّامل يمقّ مّبوصفهّعّ عد
ةّب لكّم ّركمتكنتّالشّ ّموعم يّ ّثقمفةّاجلودة.واليتّغريتّجمرىّّاملنهجيةّاليتّبنيّأيدينمأوّّاال رتاتيجي ةع ّذلكّ

ّ.1السسدا  ّاالحنرافّا رتاتيجي ةبمعّت ّادرّاملسجلّقبلّمقدارّاهلعمدلّم يونّدوالرّواليتّتّ 01ّتوفريّ
ّ، DEC،IBMّمثلّائدةالرّ ّاإللكرتوشنيةّؤ  سمتاملّبعضّط قتأ ّّموتوروال،ّقتهمصقَّّاليتّجمصمتالنّ ّبعد
ّذلكّتمّ يفّصنيّملّيّ.0771ّم  عّيفّالسسدا  ّاالحنرافّمبمدراتTexas Instrumentsّّإشنسرتومنتسّوتكسمس

ّلاابملنّ 0771ّّعم ّصت ّيفّبسرعةّشنشرهمّمتّ،ا رتاتيجي ةّكمبمدراتّ   Allied SignalوGEّّإلكرتيكّجنرالّسبة
ّيفّكوريمLGّّ و Samsung ّّبدأتّجممعمتّ،0779ّعم ّبدايةّيفالعممل.ّّأحنمءّمجيعّيفّاإللكرتوشنيةّغريّنمعمتاليّ 

ّفع ىّ.ؤ  سمتاملّت كّيفّهشةل دّ ّثريّ مّ ّبشكلّ ّجيدةّتمئجم،ّوكمشنتّالنّ مؤ  سمهتّإىلّالسسدا  ّاالحنرافبإدخملّ
 ّقةّماحملقّ ّكمليفالتّ ّيفّالوفوراتّأنَّّ،Samsungّّجملمعّتمبعةّةسمؤ ّ ّ وهSamsung SDIّّّذكرتّاملثمل،ّ بيل
ّكبريةالّؤ  سمتاملّعددّفإنّاحلمضر،ّالوقتّويف.ّأمريك ّدوالرّم يون011ّّب غتّالسسدا  ّاالحنرافّمشمريعّت بيق
ّ ةواملتو ّ ّغريةليّ اّؤ  سمتاملّم ّالعديدّيفّقويّاشنتشمرّ ّمعّ،يتضمعفّكوريمّيفّالسسدا  ّاالحنرافّق بّ ت ّّاليت
ّ.2أيض م

ل ربحّم ّّمدفةاهلّوغريبحّنمعيةّوالدمية،ّاهلمدفةّل رّ اليّ ّؤ  سمتم ّاملّدّ مرتّع ىّدرهبمّالعديدّ كممّق
ّلت  سنياجتسدتّأفكمرّمهند  ّموتوروالّصولّبرامجّه اّوقدّّالق معّالمص،ّمؤ  سمتاحلكوميةّّوّؤ  سمتامل
1911ّمدلّعاملعيمري،ّوهوّممّيّ ّحنرافلالّمستويمتّ ّتهمّتعملّضم ّأربعةّ دتّأنّشركراتّاليتّأكَّخاللّاملؤشّ ّ م

تةّمستويمتّيسمويّ اكّيقرتبّأوّآشن ّالت  سنيربامجّدّلصييفّكمنّاهلدفّاحملدَّّ؛عيبةّلكلّم يونّفرصةوصدةّمّ 
مّجديدةّتتجموزّهبّا رتاتيجي ةّ ةّلنفسهمّركتّالشّ خت ّ اّ،0799ومن ّالعم ّّ.وصدةّمعيبةّلكلّم يونّفرصة3,3ّّأي

ّكمفة،ّوب لكّهدفّختفيضّالعيوبّمبمّيشملّتبمينمتّعم يمتّاألعم وّوموليةّتغ يةّةّحنتغريتّثقمفةّالشركمل
قدDemingّّوJuranّوادّأمثملّجهودّالرّسّبملقيم متّالعمدية.ّوك لكّفإنَّّكتفمءوعد ّااّلّالسسدا  ّاالحنرافأبعمدّ

رةّيفّئةّاملتغرياتّاملؤثّ  قّبتجّزمّفيممّيتعوخيوصّ ّ،السسدا  ّاالحنرافّا رتاتيجي ةواضحّيفّإشمعةّّأ همتّع ىّحنوّ 
ّوالالّ ا ّاليدفة ّمتغريات ّإىل ّالعم يمت ّاّوّ،صدفة تقرارية ّبرامج ّاملؤلَّّالت  سنيعتممد ّّفاملستمر شنق ة03ّّم 

                                                           
،43ّ،ّالعدد42ّاجمل دّالعراق،ّ،ّمجلة تنمية الرافدين.ّوعالقتهّبأشنش ةّتسنيّالعم يمتsix sigmaّلتقمشنةّّاإلصيمئ ،ّاملفهو ّإمسمعيلأمحدّاجلبوريّوعمرّع  ّّإبراهيمميسرّ 1

 .211،ّص.1773ّ
2 PARK, S.H. OP. Cit, P.1-2. 
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(01ّوا عّيفّمثمشنينمتّوتسعينمتّالقرنّاملمض ّ)قّيهمّع ىّحنوّ نّ ليجريّتباّ Juranّشنقمطّلدى01ّّو  Demingلدى
Toyotaو GM، Fordالعممليةّاملعروفةّم ّبينهمّّؤ  سمتالوقتّاحلمضرّويفّالعديدّم ّاملوحلدّ

1. 

 السُّداسي االنحراف استراتيجّية: تعريف ثانًيا

هنمكّعد ّاتفمقّّأنَّّ  six sigmaّالسسدا  ّاالحنرافصّالكتمبمتّاليتّتنمولتّظّم ّخاللّتف ّسالصّ يّ 

ّاالحنرافّوّدا  السّس تةّ يجمم،ّاحليودّّ:قّع يهّالعديدّم ّاملي   متّأمههم  ّ صييفّيّ ّ؛لهّدّ ع ىّتعريفّحمدّ 
زّهلمّرمّ ي ّّ،ل عم يمتّاملستمرّالت  سنيأوّف سفةّم ّأجلّّا رتاتيجي ةنهجية،ّتقنية،ّعتربهّموهنمكّم ّيّ ّالسسدا  
ّّبط؟بملضّ 1ّوملمذاσّّ مممعىنّ:ؤالويفّه اّاإلطمرّي  ر،ّالسّسّ.1ّσعمدةّباّ
 عبريّع فقدّا تخدمهّاإلصيمئيونّل تّ  ،ةةّاإلغريقيّ يفّاألجبديّ  مم ّعشر يجممّال يّهوّاحلرفّالثّ σّع ّف

ّاالحنرافم قّأوّناللةّع ىّعد ّالتّ رّل دّ ةّومؤشّ إصيمئيّ ّع ّطريقةّ ّعبمرةّ ّه اّاألخريّصييفّأنَّّ؛املعيمريّاالحنراف
بتعمدّع ّمدىّاالّيعربّفهو ديدّوبملتّ بمألهدافّاملنشودة.ّّقمرشنةّ معينةّمّ ّتّاحلمصلّيفّعم يةّ شتّسأوّالتّ ّالت بمي  أوّ

يفّتقديّاجلودةّّ فّيفّاملنتجّأوّاخنفمضالتّ ّع ىّزيمدةّ ّيدلّسّع ّالو طّاحلسميبّوه اّيعينّزيمدةّيفّكميةّال أ،ّام

ول لكّيّ  مميكّالسسدا  ّاالحنرافّعترب ّالدمةّ، إىلّأبعّد ال ّأ اليتّهتدفّإىلّتق يصّصجّم ّّّّّّّّّّ.2ونم ّاأل ملياّاملهمّة
ت،ّ تةّمستويمّضمّست ّّاليتsigmaّّاالحنرافمدسّواألخريّم ّمستويمتّشريّإىلّاملستوىّالسَّفيّ 1ّأممّالعددّ

ّك ممّزادّالعددّاملرافقّلا ّّّّّّّ.3فإنّذلكّيعينّاخنفمضّشنسبةّالعيوبّوزيمدةّمستوىّاجلودةّوالعكسّص يحالحنرافّإذ
ّّّّّّتعمريفّأمههم:ّةّ عدَّّالسسدا  ّحنرافدمتّلالق ّّو

ّتّ اليهدفّإىلّالقضمءّشبهّّه:ّ"برشنممجّ (ّع ىّأشنّ 7991) Tomkinsيعر فهّتومكنزّ ّكلّم  ع ىّالعيوبّم 
يةّوزيمدةّاحليةّحبلتعزيزّالرّ ّا رتاتيجي ةّ"مبمدرةّ  :هفهّبأشنّ عرّ فيّ  Harry (7991)أممّهمريّّمنتج،ّعم يةّومعممالت".

بريةّيفّيّإىلّتقيقّمكم اّكؤدّ ةّاليتّميك ّأنّتّ وقيةّوتسنيّرضىّالعمالءّم ّخاللّاألدواتّاإلصيمئيّ السّ 
 .4اجلودة"

ّقيمسّمدىّعرب ّي ّ السسدا  ّاالحنرافّأخرىّفإنَّّوم ّجهةّ  ّ"مي  حّإصيمئ ّاهلدفّمنه ّحنرافاّع :
قربّتستهدفّممّيّ ّ،الش مم ةمت ورةّيفّإدارةّاجلودةّّدّسجّ ّتقنيةّ ّع ىّأشنهّرّلهنظّ ي ّّال يّوع ّالقيمةّاملث ى،ّشنتمجّاإل

يفّكلّم يونّعم يةّّهصييفّتعينّأشنّ ّ؛اإلشنتمجي ةاّاألخ مءّيفّالعم يمتّلتزا ّملعميريّاجلودةّوجتنّسم ّالكمملّيفّدقةّاال
                                                           

 .213 مبق،ّص.ّ،ّمرجعّإمسمعيلأمحدّاجلبوريّوعمرّع  ّّإبراهيمميسر1ّ

 .010-010ص.، 74ّ،0101العددّاجلزائر،ّّ،والمالية قتصادالمجلة الجزائرية لالالتع يمّالعميل.ّّمؤ  سمتيفّتسنيّجودةsix sigmaّّمنهجّّا تخدا صيمةّطهراوي.ّ 2
ّّإبراهيمبكرّ 3 ّّاشنعكمسحممود. ّالتكمم يةّبنيّمعميريّتقنيةّاحليود ّ six sigmaّالسسدا  العالقة ّوفقّإطمر ّالداخ ية ّالرقمبة ّالوصداتcosoّّوعنمصر ّأداء ع ىّتسنيّجودة

 .250،ّص.30ّ،1720،ّالعدد13ّاجمل دّّ،ّمير،مجلة المحاسبية.ّاالقتيمد
4 PARK, S.H. OP. Cit, P.1. 
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فيضّقنيةّأنّتسعىّاإلدارةّإىلّختاجلودةّوفقّه هّالتّ ّم ّالعم يمت،ّمبعىنّأن3.4َّّل خ أّالّيزيدّع ّّصتمملّ اهنمكّ
اليتّتققّمت  بمتّدّ احملحبييفّتكونّاملواصفمتّّ؛ مبقّيفّالعم يمتّوم ّمثّيفّاملخرجمتوصمالتّعد ّالتّ ّالت بمي   دّة

ّّ.1معيمري"ّاحنرافدةّبستةّيفّاملسمصةّاحملدّ ّحميورةّ  -العميل-املستفيدّ
قمريرّة،ّإعدادّالتّ ي يّ   ةّاحلديثةّواألدواتّالتّ بةّم ّاأل ملياّاإلداريّ جمرَّّه:ّ"جمموعةّ ك ّتعريفهّع ىّأشنّ ميّ  كمم

".ّوقدّمتّملشكالتاّوصلّ ّاألداءلعم يمتّتسنيّّاشن القّ ّشنق ةّ لّيفّجمموعهمّشكّ وتقنيمتّمراقبةّاملشمريعّاليتّتّ 

لت سنيّّفمع يةكثرّةّاألربّاملنهجيّ عتّ صييفّتّ ّ؛املشكالتهّعبمرةّع :ّ"منهجيةّحللّآخرّع ىّأشنّ ّهّم ّجمشناّ تعريفّ 
يعين:ّّ السسدا ّاالحنرافّاألعممل".ّأممّبمملفهو ّاإلصيمئ ّفإنّ ّمشكالتومعمجلةّّمؤ  سمتنظيم ّل التّ ّاألداء

ّ.2م ّاألخ مءّيفّكلّم يونّفرصة"3,3ّجّأكثرّم ّنتّ "العم يةّاليتّالّتّ 

ّ:3عبمرةّع ّالسسدا  ّاالحنرافّيمقّشنفسهّميك ّالقولّأنّ ويفّالسّ 
ّم ّل عمالء؛هةّحنوّالرضىّالتّ ف سفةّمعينةّل جودةّاملوجّ  .7
 يفّالعم يمت؛ّالت بمي  مقمربةّأوّمنهجّلتخفيضّ .2

ّم ّصييفّاجلودة؛ّاملؤ  سةسمحّبقيمسّمكمشنةّمؤشرّأداءّيّ  .3
 يفّاملنتجمت؛ّالت بمي  تسمحّبتخفيضّ املشكالتطريقةّحللّ .4

 ؛املؤ  سةمتّلرجملّتنظيمّل مهمراتّواملسؤوليّ  .5
 كبريّع ىّاإلدارةّبمملشروع.ّّطريقةّإلدارةّاجلودةّواليتّتعتمدّبشكلّ  .6

كمليفّ ّالتّ ق لّمواليتّتّ ّاملشكالتحللّّةّ منهجيّ :ّ"ممّهوّإال ّ السسدا  ّاالحنرافّشديدةّفإنَّّوببسمطةّ 
ّكلّالعم يمتالفاقدّكبير من  بشكل   الحدّ س ّرضىّالعمالءّع ّطريقّوتّ  وتقديّّإشنتمجّيف اليتّتدخل *ّيف

البيمشنمت،ّّ ستخدّ هوّتقنيةّحللّاملشكالتّاليتّتّ ّالسسدا  ّاالحنرافأدق،ّّأوّالدممت.ّوبشكلّ /ّوّاملنتجمت
والعيوبّوتزيدّم ّّكبريّم ّالفمقدّّبشكلّ ّدّسواإلصيمئيمتّلت ديدّالعواملّالق ي ةّواملهمةّاليتّ وفّتّ والقيم مت،ّ

ّ.4ةّاملسممهني"رضىّالعمالء،ّالربحّوصيّ 
ّّهمّبيورةّ وهيك ّ ّةبت سنيّعم يمهتمّاأل م يّ ّمؤ  سمتتسمحّل ّاستراتيجّيةً " السسدا  ّاالحنرافه اّوي عدّ

الفمقدّّع ىّتق يلّالعملّم ّجهةّ ّصييفّيتمّسّ؛وذلكّم ّخاللّمراقبةّوتيميمّأشنش ةّاألعمملّاليوميةّ،كبرية

                                                           
املتميزّّاألداءصولّّمينالثّ .ّجممعّمداخالتّامل تقىّالدويلّيةاالقتصاد ةالمؤّسسالمتميز في  األداءمدخل فعال لتحقيق  الّشاملةإدارة الجودة حممدّالبشريّغوايلّوأمحدّع مموي.ّ 1

،2122ّشنوفمرب22ّّو22ّم ّيّوّ:ّاجلزائر،البيئ ،ّاملنعقدّجبممعةّورق ةّاألداءاملميلّوتديمتّّاألداءيمتّبنيّتقيقّاالقتيمدّوّؤ  سمتة:ّمنوّاملالث مشنيل منظممتّواحلكوممت،ّال بعةّ
 .292-292ص.

 .21،ّص.0117دارّاملسريةّل نشر،ّ:ّ،ّاألردنعممن،2ّط. الّشاملةّوأساليب حديثة أخرى في ادارة الجودة igma Six Sالقزازّوآخرون.ّّإبراهيمّإمسمعيل 2

3 PILLET, M. Six Sigma : comment l’appliquer. Paris, France: Editions d’organisation, 2004, P.18. 

عنهم.ّاال تغنمءيقيدّب لكّالتخ صّم ّالعم يمتّاليتّالّتؤديّإىلّفمئدةّواليتّميك ّ*  
4 BRUE, G. Six Sigma for small business. United States of America:  Entrepreneur Media, Inc, 2006, P.5. 
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القنمعةّّوم ّجهةّأخرىّيتمّالقيم ّبت قيقّ،ذهنية،ّممديةّوك لكّالوقتّخفيضّم ّا تهالكّاملواردّم ّطمقمتّ والتّ 
وّخدممتّتكمدّتكونّأّلس عّ ّؤ  سمت ىّتقديّاملعّالسسدا  ّاالحنرافمبدأّّلدىّالعميلّوت بيةّمت  بمته.ّويدلّس

ّكفمءةّّ،عياّيفّكلّم يونّفرصة3,4ّوذلكّبنسبةّّ،م ّالعيوبّخمليةّ   .1لعم يمهتم"99,99966ّممّيعمدلّشنسبة
ّّّّّّّّ ّكمم ّويلّاهتمممّ ودرا متّتّ ّهنمكّشنظريمتّ أن  ّلم ّل خ فية ّ"منهجّ ربهعتوتّ ّالسسدا  الحنرافّاإلصيمئية مّ:
حبية،ّفعمليةّالعم يمتّلرّ إداريةّلت سنيّاّاستراتيجّية  ه:ّ"عتربهّآخرونّع ىّأشنّ ع ىّاجلودة"،ّبينممّيّ قمبةّل رّ  مإصيمئيّ 

معةّنلت سنيّاجلودة،ّيسمحّبت قيقّشنتمئجّإجيمبيةّليسّفقطّيفّجمملّاليّ ّ  وبّ أ ّّأيض مورضىّالعمالء،ّبلّهوّ
2"أيض مالدميةّّؤ  سمتولك ّيفّامل

. 

ّ ّتعريف ّمت ّأشنّ ّأيض مّالسسدا  ّاالحنرافوقد ّهع ى ّلّاستراتيجّية  ": ّاملنتجإدارية ّجودة ّّّّّّّّّوجودةّّت سني
معينةّّ رفّعم يةّ ،ّأيّإىلّأيّمدىّتن-الت بمي  -غرياتّيفّالعم يةّخد ّلقيمسّالتّ ستّ إصيمئ ّيّ ّومي  حّ ّ،العم ية

عيوبّوالقضمءّع ىّالّمنهج ّختالفّبشكلّ يعملّع ىّإدارةّاالّصييفّ؛سباّالعيوب يّيّ ع ّالكممل،ّاألمرّال
ّ.3أوّختفيضهمّلتقرتبّم ّاليفرّقدرّاإلمكمن"

اإلشنتمجّأوّّملجمةّعم ية،ّ واءّيفّأيّ ّترىّأنّ ّهو:ّ"ف سفةّ ّالسسدا  ّاالحنرافّفإنَّّ،بمإلضمفةّإىلّكلّمم بق
 key process inputs (KPIV’s)هممةّومؤثرةّّدخالتّ يفّجمملّالدممت،ّه ّيفّصقيقةّاألمرّعم يةّهلمّمّ 

variablesّ ّهممةّوصيويةّّرجمتّ وخم(KPOV’s)ّkey process outputs variables ّؤثرّ،ّوه هّاملدخالتّت

 .4تّفع ينمّالب يفّيفّضبطّاملدخالت"مّع ىّاملخرجمت،ّفإذاّأردشنمّضبطّاملخرجمتفموتّ اّمّ تأثريّ 

ت  بمتّأوّالف سف ،ّال يّييفّمّالبعد اإلداريّمهم:ّنيرئيسعدي ّع ىّبّ ّالسسدا  ّاالحنرافسّيتأ َّ
ّكمشنتّأّاملؤ  سةيفّّالسسدا  ّاالحنرافت بيقّ مم،ّمدىّالسّ ّددّ ال يّيّ البعد اإلحصائي ،ّوخدميةوّصنمعية

طّبنيّنمهية،ّويظهرّالربّ ةّمتقّ ذاتّدّ ّ،ّوه ّشنتيجةّ ات معياريةانحرافستة قبولّاملنتجمتّغريّاملعيبة،ّوييفهمّيفّب
ّفمع يةبّت  سنيال،ّوربطّأدواتّالت  سنيعدّاإلداريّوالبعدّاإلصيمئ ّم ّخاللّدمجّالعنيرّالبشريّمعّعم يةّالبّ 

ّلتزا ّ فهوّا،ّم ّاإلصيمءّأبعدّ ّالسسدا  ّحنرافلالالر ملةّاحلقيقيةّّإنّ ّ.5جبميعّأبعمدهمّومت  بمهتمّالت  سنيعم يةّ
االقتيمرّّم ّع ىّالعمالء،ّوتسنيّالعم يمتّوتفعيلّدورّالقيمسّبدال ّز،ّوالرتكيزّميّسل تّ ّدارةّوف سفةّ   ّم ّاإلكّ 

                                                           
،11ّ-10العددّر،ّاجلزائ.ّ. مجلة العلوم االنسانية جامعة محمد خيضر بسكرةاملستمرّيفّمنظممتّاألعمملّالت  سني تةّ يغمم:ّمقمربةّصديثةّل تغيريّّوّالشريفّبوفمس. 1

ّ.210،ّص1721
2 ISMYRLIS, V and MOSCHIDIS, O. Six Sigma’s critical success factors and toolbox. International Journal of 

Lean Six Sigma, Vol. 04, No 02, 2013, P.109-110. 
3 ANSARI, A and others, Application of Six-Sigma in finance: a case study. Journal of case research in business 

and economics, P.02.  
ّ.22ص.،2112ّمركزّجممعةّالقمهرةّل  بمعةّوالنشر،ّ:ّ،ّميرالقمهرةّ،2ط،six sigma σ6ّّاألداءاإلتجاهات المعاصرة إلدارة وتطوير أ ممةّعبدّالعزيزّالشنواين.ّ 4
،12ّاجمل دّ ،ّالعراق،يةدار إمجلة دراسات الشمملّل مستشفى:ّدرا ةّيفّبعضّمستشفيمتّرئم ةّص ةّحممفظةّالبيرة.ّّاألداءيفّتسنيّّالسسدا  زيناّشاللّعكمر.ّدورّاحليودّ 5

ّ.29.،ّص10ّ،2121العددّ
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صتيمجمتّاملتغريةّلتتمك ّم ّمواجهةّاالّإىلّاألفضلّيفّخمت فّجممالهتمّمملؤ  سة،ّويرقىّبع ىّالشعورّواالعتقمد

 .1وقّوالتكنولوجيمّم ّأجلّمنفعةّومي  ةّاملوظفنيّوالعمالءّواملسممهنيل عمالء،ّوالسّ 

ّجمموعةّ ّبلّمتتدّلتشملّإدخملّ،لقيمسّومراقبةّمعدالتّاألخ مءّفقطّو ي ةّ ّالسسدا  ّاالحنرافّعدّسوالّيّ 
م ّاألدواتّإىلّا املقدَّّتسنيّفإنَّّع يهّوّ؛األداءهبدفّتسنيّّاملؤ  سةوا عّة إمستوىّالدمّة يت  اّمّة ىلّالعمالءّ،

تالفمتّيفّال  بمتّأوّخبمإلضمفةّإىلّتق يلّاالّ،يميمضروريةّيفّالعم يمتّوالتّ ّتشجيعّاإلبداعّوإجراءّتسينمتّ 
ّ.2مةّإىلّالعمالءالدممتّاملقدَّ
ّقمطّالتملية:ّزّع ىّالنّ كّ ير ّّالسسدا  ّاالحنرافمفهو ّّفإنَّّ، مّملمّتقدَّووفقّ 

ّ؛والدميةّاإلشنتمجي ةم ّالعم يمتّّعياّيفّكلّم يونّفرصة3.3ّتق يلّالعيوبّإىلّ .أ
ّكهدفّ تقيقّرضىّالعميلّ .ب ّأ م  ؛ّوالرتكيزّع يه
ّصيمئ .عتممدّالقيمسّاإلا .ج
ّتقيقع ىّّركزتّ،تقيقّاجلودةحللّاملشكالتّّوّا رتاتيجي ةّ هوّّالسسدا  ّاالحنرافّأنّ وب لكّميك ّالقولّّ

بّخدممتّتقرّتّوّنمعيةّوالدميةّم ّتقديّمنتجمتّ اليّ ّؤ  سمتم ّمستفيدي ّوموظفني،ّمتك ّاملرضىّالعمالءّ
ّيمئ .صلّتركيزهمّالزائدّع ىّالقيمسّاإلتقمنّوبأقلّتك فة،ّوذلكّم ّخالرجمتّاملث ىّل جودةّواإلم ّالدّ 

 السُّداسي االنحراف استراتيجّية: فوائد، أهداف وأهمية الثّانيالمطلب 
 السُّداسي االنحراف استراتيجّيةفوائد : اًل أوّ  

ّ:3قمطّالتمليةجيمزهمّيفّالنّ ميك ّإّم ّالفوائدّ ةّ مجّ ّالسسدا  ّاالحنرافققّت بيقّيّ 
ّهلم؛ّر  يلّاملتكرّ عّيفّاملعمرفّالع ميةّذاتّالعالقةّبملعم يمتّم ّخاللّاملنمقشةّوالتّ و ّسالتّ  .7
ّتق يلّاألخ مءّوختفيضّالزم ّالالز ّلت قيقّاملنتجّأوّالدمةّم ّخاللّف صّوت يلّكمفةّالعم يمت؛ .2
ّاملستمرّل عم يمت؛ّالت  سنيوتعظيمّاملردودّم ّخاللّّاإلشنتمجي ةزيمدةّ .3

                                                           
ّ.،ّص1771إثراءّل نشرّوالتوزيع،ّ:ّ،ّاألردن،ّعممن2طّتحقيق الدقة في إدارة الجودة مفاهيم وتطبيقات. Six sigma وراتاّج يلّصويص.حممدّعبدّالعملّالنعيم ّ 1

30. 
ّردن،األ،ّوالعلوم اإلدارية للبحوث والدراسات متخصصة في االقتصادّمجلة رماح يجممّيفّاملنظممتّالدمية.0ّتسنيّجودةّالعم يمت:ّت بيقّمنهجيةّّجودة.ّأمحدحمفوظّ 2

ّ.20،ّص.22ّ،2122العددّ
  كلّم :ّّاشنظر 3

  ع ىّاملوقع:ّمتوفرة.2122ّأكتوبرّعددّ ،العالمية اإلسالمي االقتصادمجلة ّ.أصدّأصدثّأ ملياّاجلودةsix sigma مجيلّشيخّعثممنّ.ّ-        

 www.giem.info/articles/details/ID/431 ّ29/22/2122ع يهّيو :ّّاالط العمت. 

يفّضبطّجودةّالتدقيقّالداخ  :ّدرا ةّت بيقيةّع ىّامليمرفّالعمم ةّيفّق معSix sigmaّّممهرّمو ىّدرغم ّوهبةّحممودّعبدّاهلل.ّمدىّااللتزا ّمبنهجّ يجممّ تةّّ-        
 .02ص.،12ّ،2122ّّ،ّالعدد12اجمل دّف س ني،ّ،ّية واإلداريةاالقتصادة للدراسات اإلسالميالجامعة ّمجلةغزة.ّ

 .201-202بق،ّصّمالشريفّبوفمس،ّمرجعّ ّ-        

 
 

http://www.giem.info/articles/details/ID/431
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ّ ول؛جيمدّاحلإةّيفّطر،ّاألفكمرّّوواصلّورو،ّالعملّاجلممع ّم ّخاللّاملشمركةّاجلممعيّ تسنيّالتّ  .4
 ؛املؤ  سةامّيزيدّيفّثقةّالعميلّمبنتجمتّّاألداءتق يصّاالختالفّيفّ .5
ّ؛املؤ  سةويرّفرقّالعملّلت سنيّكمملّت  .6
ّنظيميةّم ّمنطّمكمف ةّاألخ مءّإىلّمنطّمنعّاألخ مء؛قمفةّالتّ تويلّالثّ  .1
ّو،ّاملعنويةّل عمم ني؛رفعّالرّس .1
ّربّغريّمهمةّيفّالعم يمت؛عتّ إزالةّال واتّاليتّتّ  .9

ّوعيةّالرديئة؛ختفيضّتك فةّالنّ  .71
ّ؛ؤديّإىلّرضىّالعمم نياّيّ  مةّيفّصلّاملشكالتّوهقنيمتّاملستخدّ الوع ّاملتزايدّلألدواتّوالتّ  .77
ّ؛ّم ّارآراءّالشخييةّأوّاالفرتاضمتقراراتّاإلدارةّالفعملةّبسباّاعتممدهمّع ىّبيمشنمتّوصقمئقّبدال ّ .72
 ؛ّالن مجحّالت  بيقأشهرّم 1ّّ-3 خاللّ%11يزيدّع ّتسنيّّتقيق .73
 زّع ىّبعضّاألدواتّالمصةّلت قيقّتسنيّجوهري؛يرتكال .74
 ؛مالءوتقيقّتوقعمتّالعّاملشكالتناّقّجنمصمتّخمصةّيفّجمملّالتيميمّلقدرهتمّع ىّجتيتق .75
 كبري؛ّّزّع ىّالرحبيةّبشكلّ يرتكال .76
 ربطّبنيّكلّمستويمتّاألعممل؛ال .71
 ي رةّع ىّالعم يمت؛زّاملدراءّإلصكم ّالسّ يتف .71
 كبريّع ىّالقيم متّوالبيمشنمتّصييفّيتمّقيمسّالتقد ّواإلجنمز؛ّّبشكلّ ّاالعتممد .79
 املتداخل؛الرتكيزّع ىّإدارةّالعم يمتّذاتّال مبعّ .21
 أ رعّوأكثرّمتمشنة؛ّت ويرّاملنتوجّع ىّحنوّ  .27
 عم يمتّتينيعّأكثرّقدرةّوكفمءة؛ .22
ّقة.أداءّالعم يمتّاألكثرّدّ  .23

 السُّداسي االنحراف استراتيجّية أهداف :ثانًيا
ك ّت بيقهّكممّمي،ّّاملؤ  سةصدىّعم يمتّأوّوظمئفّإع ىّّالسسدا  ّاالحنرافّا رتاتيجي ةميك ّت بيقّ

 :1إىل محبييفّيهدفّت بيقهمّأ م ّ ّ؛بأكم همّاملؤ  سةع ىّ

                                                           
،21ّالكتمبّرقمّ.ّجودة الحياة األكاديمية في الجامعات الفلسطينية كمدخل لتحسين  Six Sigmaإطار مقترح لتطبيق منهجية شنضملّمحدانّامليريّوحممدّأمحدّاألغم.ّ 1

 .14ص.ّ،2121اإلممرات:ّم بوعمتّجمئزةّخ يفةّالرتبوية،ّ
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 رغبمت إشبمع حنو ع السّ  معّرحبية، غري وأ رحبية املؤ  سة كمشنت  واءءّالعميلّإرضم كيفية ع ى الرتكيز .7
 ؛اصتيمجمهتم ت بية ع ى والعمل ،مملؤ  سةب ص ة لهّم  وكل العمل، أص مب املوظفني، ،لعمالءا

 املؤ  سة وتوجيه أصس ، هوّمم إىل وتغيريهم ق يديةالتّ  اإلجراءات ع ى اغ ّسوالتّ  العم يمت تسني إىل ع السّ  .2
 ؛األداء يف ميزالتّ  تقيق إىل ودفعهم اجلودة حنو

 اإلتقمن تقيق حنو ع والسَّّاجلممع ، جم،النّ  أجل م  واصد كفريق والعمل عمونالتّ  رو، بيف ع ى العمل .3
 ؛وت ويرهمّتدريبهم أثنمء العمم ني أخ مء تمل مع العمل يف

 ع ى والتأكيد وجهد،ّتك فة وبأقل اك  وقتّ  أ رع يف املرغوبة واملكم ا النتمئج تقيق ع ى العمل .4
 ؛املؤ  سة داخل جدوى ذات إجيمبية، فوائد تقيق ضرورة

ّاالحنرافّفريق يقو ّصييف ؛إصيمئية وتقنيمت أدوات م تخدا ب األعممل أخ مء وتق يل االختالفمت إزالة .5
 ؛والتك فة بملوقت يتع قّمم خمصة واملنتجمت الدممت وفعملية كفمءة بت وير السسدا  

ّ.منهم خ صالتّ ّمث وم  ؛واملمدية ال هنية وال مقمت الوقت يف الس بية اجلواشنا ع ى التعرف .6
 السُّداسي االنحراف استراتيجّية أهمية: ثالثًا

ّقيريةّّغضونّفرتةّ كثريةّيفّّفوراتّ وّ ّالسسدا  ّاالحنرافّفهو مقتّاليتّطبّ ّؤ  سمتاملّالكثريّم قتّلقدّصقّ 
فضالّ ّ،ب يونّدوالرّزيمدةّيفّاألربم،0ّبعدّت بيقهّل مفهو ّصوايلّّأوف أمريكاقّبنكّصقّ 2113ّفف ّعم ّّ،مشنسبيّ 
ّ .زيمدةّيفّمستوىّرضىّالعمالءّ%01ع ّ قتّمّصقهنأر متّاليتّأثبتتّالدّ ّؤ  سمتاملهنمكّالكثريّم ّكممّأن 

ّالسسدا  ّاالحنرافّنَّأّجاك ويلش كرّيّ يمقّ.ّويفّه اّالسّ السسدا  ّاالحنراف رتتيجيةّكثريةّبعدّت بيقّاّّوفوراتّ 
ّّ.1ه اّاملفهو ع ىّمدىّأمهيةّّيدلّسممّوه اّّ،لشيفرةّالوراثيةّلقيمدةّاملستقبلكونّاي 

بمق ّّ،ّجعلالسسدا  ّاالحنرافّملفهو همّا تخدامجراءّّموتوروالّمؤ سةجم،ّال يّصققتهّالنّ ّأنَّكممّ
ّكبريةّوأنَّّّمهيةّ أّالسسدا  ّحنرافلالّع ىّأعممهلم،ّل لكّميك ّالقولّأنّ ّاملفهو دركّأمهيةّت بيقّه اّت ّّؤ  سمتامل

 .2ّدارةّيفّالق معّال يّتنتم ّإليهإذاّأرادتّأنّتيلّإىلّاليّ ّ؛قيقةه هّاحلكّدرّ أنّتّ ّؤ  سمتاملّع ىّمجيع
ّّو كمليفّوه ّالتّ ّ،يئةدق يديةّل جودةّالرّ كمليفّالتّ يفّتق يلّالتّ ّالسسدا  ّاالحنرافظهرّأمهيةّت بيقّتّ ه ا

فضال ّ الضممنّواملرفوضمتّ، الف صّ، العملّ، إعمدّة وم ّأمههمّ: غريّالظمهرةّّةك فالتّ األهمّوه ّّالتك فةّع ّالظمهرّة

                                                           
 .24ص. ،،ّمرجعّ مبقمحدّجودةأحمفوظّ 1
ّكوشندور.ّاالقتيمدّاملؤ  سةزواوي.ّإمكمشنيةّالتوافقّلسيم متّالتدرياّيفّمحيدةّّوبوقرةّرابحّ 2 جلة كلية بغداد للعلوم ميةّاجلزائريةّمعّت بيقّالستةّ يغمم:ّدرا ةّصملةّمؤ سة

 .22-22،ّص.21ّ،2122العددّالعراق،ّّية الجامعة،االقتصاد
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د،ّزم ّالدورة،ّتس يمّمتأخر،ّتكمليفّتركياّمرتفعة،ّخمزونّزائوتشملّاملبيعمتّالم رةّبسساّاألخ مءّأوّطولّ
 .1خت يطّط بمتّموادّأوليةّزائدة،ّتكمليفّطرقّخمت فةّألداءّاألعممل،ّتكمليفّمع وممتّغريّدقيقةّوغريهم

ّق يديةاجلودةّالتّ ّلمداخأفضلّم ّت بيقّّيا ع دّسّالسسدا  ّاالحنراف بيقّمدخلّت فإنَّ ،بمإلضمفةّإىلّمم بق

ّ:2مليةالتّ ّلالعتبمراتاّشنظرّ 
تثمري ّسعّمفهو ّالعمالءّليشملّاملسصييفّيتّ ّ؛زّع ىّالعمالءكّ هوّمنهجّير ّّالسسدا  ّاالحنرافمدخلّّإنَّ .7

ّ عةّأوّالدمة؛واملوظفنيّواملستفيدي ّم ّالسّ 
ّكلّفردّيفّالعملّاجلممع ؛ّالسسدا  ّاالحنرافيضم ّمدخلّّصييفّ؛العملّم ّخاللّفريق .2 ّّمشمركة
ّ؛ثهمّاملفهو ّيفّالعم يمتدّ يّ متّاجلوهريةّاليتّالت  سين .3
كثرّأوّجودةّأع ىّأّامّينعكسّع ىّأربم،ّ ّ،اإلشنتمجي ةيؤديّإىلّرفعّمستوىّّالسسدا  ّاالحنرافت بيقّّإنَّ .4

ّ؛مةيفّالدممتّاملقدَّ
 ؛ةسؤ ّ ل مّرفعّمستوىّرضىّالعمالءّوزيمدةّوالئهم .5

ّإدارة معالجةّإىلّدة الفعلاإلدارة بر  قمفةّالتنظيميةّم ّتويلّالثّ ّع ىّالسسدا  ّاالحنرافيعملّمدخلّ .6
ّخ يطّاملسبق؛مبعىنّتبينّاإلدارةّالفعملةّاملبنيةّع ىّالتّ ّ،قبل حدوثها مشكالتلل

ّكمليفّوالزيمدةّيفّالعمئد؛خفيضّيفّالتّ إىلّالتّ ّالسسدا  ّاالحنرافيؤديّمدخلّ .1
م ّالعميلّوبدعمّم ّاإلدارةّالع يمّالسسدا  ّاالحنرافمدخلّّإنّ  .1 ّالكيفيةّشنهّيعملّع ىّتغيريأصييفّّ؛يبدّأ

ّ ت سني؛ب لكّهوّأكثرّم ّجمردّمشروعّلّو،ّاليتّتعملّهبمّاإلدارة
صييفّّ؛ي  مّرفعّكفمءةّاملستوىّالتشغوخيوصّ ّمملؤ  سةؤديّه اّاملدخلّإىلّرفعّكفمءةّاهليكلّاإلداريّبي ّ .9

ّبأقلّتكمليفّاكنة؛هّيركزّع ىّتق يلّالعيوبّأشنّ 
ّضم ّتكمليفّمنعّصدوثّاألخ مء؛ّالسسدا  ّاالحنرافمدخلّيعتربّ .71
ّنع؛شغيلّوختفيضّعم يمتّإعمدةّاليّسيعملّه اّاملدخلّع ىّختفيضّدورةّالتّ  .77

                                                           
 .222الشريفّبوفمس،ّمرجعّ مبق،ّص. 1
 كلّم :ّّاشنظر 2

جلة الجامعة ممتّاملعيمريةّالستةّلرتشيدّتكمليفّاجلودةّيفّشركمتّق معّالدممتّاملدرجةّيفّبورصةّف س نيّ"درا ةّميداشنية".ّاالحنرافمدخلّّا تخدا محديّش دةّزعرب.ّّ-ّّّّّ
ّ.212-211،ّص.12ّ،2122،ّالعدد21ّاجمل دّف س ني،ّ،ّداريةاإلسالمية للدراسات االقتصادية واإل

ّ.22حمفوظّأمحدّجودة،ّمرجعّ مبق،ّصّ.ّ-ّّّّّّ
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ّي ّ .72 ّمدخل ّّالسسدا  ّاالحنرافؤدي ّوالتّ ّ؛العمم نيّرضىإىل ّلألدوات ّاملتزايد ّالوع  ّخالل نيمتّقم 

ّ؛املشكالتمةّيفّصلّاملستخدّ 
ّدال ّبسباّاعتممدّاإلدارةّع ىّبيمشنمتّوصقمئقّبّ،ملةاّفإنّه اّاملدخلّيعملّع ىّاختمذّالقراراتّالفعّ أخريّ  .73

ّخييةّأوّاالفرتاضمت.م ّارآراءّالشّ 

،ّمنوّوزيمدةّشنتمجي ةاإلكمليف،ّتسنيّوبمختيمرّيفّختفيضّالتّ ّالسسدا  ّاالحنرافكممّميك ّتديدّأمهيةّ
السّ يّ احلّ  االصتفمظّبملعمالء،ّختفيضّزم ّالدّ ّة املنتجمتّوالدممتّوأخريّ وقيةّ، ت ويّر الورةّ، .ّاملؤ  سةغيريّيفّثقمفّةتّ ّا

ّالحنرافاّا تخدا أوّارآالتّأوّاملواد،ّفالبدّم ّّعياّيفّالعم يةّأوّالوقتّأوّالعملّأوّرأسّاململّصدوثفعندّ
العيا.ّلف صّوت يلّوإّالسسدا   وثيقّ صال،،ّارتبمطّ إوت يلّّوّورةّم ّف صّ الدّ ه هّنمصرّعوترتبط ّصال،ّه ّا مّّم

تق يلّزم ّ-دّالوقتّاحملدَّّيفّ-م ّالعيوبّخملّ -واليتّتتمثلّيفّجودةّاملنتجّّ،ثةالبعنمصرّتقيقّقنمعةّالعميلّالثّ 

ّكمشنتّالعيوبّضئي ةّ عرّاملنم اّوال يّينعكسّبدورهّع ىّتكمليفّالتّ وبملسّ ّ-ورةالدّ  يبحّاّفستّ دّ جّينيع.ّأممّإذا

وه اّ،ّكبريةّّليفّبيورةّ كمتنخفضّالتّ ّوم ّمثّ؛  يلّواإلصال،ّغريّضروريةيمشنةّاليتّتقو ّبملف صّوالتّ اليّ ّأشنظمةّ 
ّ.1السسدا  ّاالحنرافهوّمنتهىّأهدافّ

ققّّوت بيقّ ّتت خصّيفّأنَّّالسسدا  ّاالحنرافأمهيةّّأنَّّ،ضحّم ّخاللّه اّال ر،يتّ  كثريةّويفّّّفوراتّ هّي 
م ّأربم،ّورضىّل عمالءّوبأقلّالتّ ف وجيزّة مي  كّ ّّكمليف،رتّة ّك ل ّيفّق معهم،ّدصولّإىلّاليّ م ّالوّ ّؤ  سمت ّاملكمّم ارة

 خاللّتركيزهّع ىّرضىّالعمالء.ّبمليوصّم ّّ،بمإلضمفةّإىلّمتيزهّع ّمداخلّاجلودةّاألخرى
  السُّداسي االنحراف ئ: مبادالثّالث المطلب

زّجنم،ّعزّ ةّاليتّتّ ممتّاأل م يّ أوّاملقوّ ّاملبمدئم ّّع ىّضرورةّتوافرّعددّ ّالسسدا  ّاالحنرافّا رتاتيجي ةتقو ّ
ّملية:التّ ّصّيفّالعنمصرواليتّتت خّ ّ،وتزيدّم ّفعمليتهمّالت  بيقعم يةّ

 ركيز على العمالءالتّ : اًل أوّ 
 تمرارّيفّيعتمدّاصيّ؛املؤ  سةوالعمم نيّيفّّتشملّاملستفيدي ّالسسدا  ّاالحنراففةّالعمالءّيفّف سّإنَّّّّّّّّ

عمالءّبملّتع قةّ مّ ّالسسدا  ّاالحنرافمفةّثقّل لكّفإنَّّ.2صتيمجمتّالعمالءّوتوقعمهتماع ىّت بيةّّه هّاألخرية،ّجنّم

مّورغبمهتهم،ّشبمعّصمجمهتهعديدةّإلّيتمتعونّفيهّبمختيمراتّ ّاّحموريمّ همّدورّ ع مئّ إم ّخاللّّ؛هم عمدهمّإوهدفّ 

                                                           
 .22-22،ّمرجعّ مبق،ّصزواويمحيدةّّوبوقرةّابحّّر 1
المجلة التدقيقّالداخ  .ّّثرهّيفّضبطّجودة ينمّأمحدّالراويّوآخرون.ّقيمسّمدىّالتزا ّاملستشفيمتّالمصةّاحلمئزةّع ىّجمئزةّاجلودةّوالتميزّيفّحممفظةّعممنّمبنهجّ يجممّ تةّوأ 2

 .012،ّص.1ّ،2122العددّ،2ّاجمل دّاألردن،ّّاألردنية في إدارة األعمال،
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ّاالحنرافّا رتاتيجي ةع ىّوجهةّشنظرهمّلقيمسّجودةّاملنتجّأوّالدمة،ّوه اّممّجيعلّم ّّاالعتممدبمإلضمفةّإىلّ
ّالسّ ّ.1سمّبملعوملةنمفسّيفّبيئةّتتَّي ّّقتيمدّ الّمنم بةّ ّالسسدا   كيزّع ىّرضىّالعمالءّم ّعتربّالرت ّيمقّيّ ويفّه ا

ّّ.2همونّهبمّأوّإغفمهلماليتّالّتقبلّالتّ أولويمتّالعملّ
 اإلدارة على المعلومات والحقائقعتماد ا :ثانًيا

ّقوةّالسسدا  ّاالحنرافيعملّ ّوأكثر ّبمحلقمئقّمبستوىّجديد ّاإلدارة ّالنّ ّ؛مبفهو  ّبتعريفّظصييفّيبدأ م 
منهمّّ م  ّ وم ّمثّت يلّممّهوّأّ؛ليقو ّبعدهمّجبمعّاملع وممتّ،املؤ  سةاملقمييسّاأل م يةّلت ديدّوقيمسّأداءّ

ّالسسدا  ّالحنرافاّأكثرّفعمليةّوت ي هم.ّويفّالواقعّفإنَّّوتعريفهمّبشكلّ ّاملشكالتصتّميك ّيفّاألخريّتديدّ

ّ:3ملينيؤالنيّاأل م ينيّالتّ يسمحّبمإلجمبةّع ىّالسّ 
ّ؟ممّه ّالبيمشنمتّأوّاملع وممتّاليتّيتمجهمّاملديرّفعال ّ .7
ه هّالبيمشنمتّأوّاملع وممتّلتعظيمّاملنمفع؟ّوه اّممّيدعمّقراراتّاملدراءّواحل ولّّا تخدا ك ّكيفّميّ  .2

ّاملبنيةّع ىّاملع وممت.

 وممتّلنظمّاملعّؤكفجهمزّّ م ّخاللّوجودّ ،دارةّبملبيمشنمتّواحلقمئقّع ىّمع وممتّاجلودةكزّاإله اّوتر ّ
 تخالصّهم،ّالواإلصيمئيةّيفّخمت فّاجملمالتّواألشنش ةّوت ي قميةّ،ّيقو ّع ىّتوفريّقواعدّالبيمشنمتّالرَّمملؤ  سةب

تكونّعم يةّّم ّمثّوّ؛املستمرّملت  سنيمذّالقراراتّالمصةّبختّ اع يهمّيفّعم يةّّاالعتممدك ّشنتمئجّأوّمع وممتّميّ 
 ّ.4شخييةّملتخ يّالقراراتّجتهمداتّ اع ىّصقمئقّوليسّأراءّأوّّستندةّ مّ ّالت  سني

 ودعم اإلدارة العليالتزام اّ:ثالثًا

ّال يّو،ّنجم،ّت بيقهممّلمّأ م يّ شرطّ ّالسسدا  ّاالحنرافّا رتاتيجي ةلتزامهمّبتبينّادعمّاإلدارةّالع يمّّوّعدّسيّ 
ّ.5األداءّتسنيّيفّقنمعهمّبأمهيتهمالتقنيةّومبمدئهمّبنيّالعمم نيّوإدارةّبنشرّمفمهيمّه هّلتزا ّاإلايت  اّضرورةّ
م ّّنّدعمّ دّو،ّفالّميك ّجنم،ّه هّاملممر متّاملؤ  سةدعمّاإلدارةّالع يمّملممر متّاجلودةّداخلّّويعينّه اّاملبدأ

يفّمت  بمتّّدرةّ ق ّّوّهل هّاأل ملياّأنّتكونّاإلدارةّالع يمّأكثرّرغبةّ ّالن مجحّالت  بيقاإلدارةّالع يم،ّإذّيت  اّقبلّ

                                                           
:ّدارّاليمزوريّالع ميةّل نشرّ،ّاألردن،ّعممن2.ّطلإلنتاج والعمليات والخدمات الّشاملةإدارة الجودة المعاصرة: مقدمة في إدارة الجودة حممدّعبدّالعملّالنعيم ّوآخرون.ّ 1

 .151-155ص.ّ،1773والتوزيع،ّ
 .27،ّص.1770ّحبيفّمقد ّيفّاملؤمترّالع م ّجلممعةّالزيتوشنة،ّّمنهج حديث في مواجهة العيوب. igmaSix Sعبدّالعملّالنعيم .ّ حممد 2
 .232-311.ص،ّمرجعّ مبق،ّحممدّعبدّالعملّالنعيم ّوآخرون 3
الدمةّالي ية:ّدرا ةّمقمرشنةّبنيّاملستشفيمتّاجلممعيةّوالمصةّمب مفظةّالقمهرة.ّا تخدا وفق ّالسيدّاإلمم ّوآخرون.ّ 4 ّكمدخلّلت سنيّجودّة لمجلة امتغرياتّأ  وبّ يجمّم تة

 .121،ّص.71ّ،1727،ّالعدد43ّاجمل دّّمير،ّ،ّ-جامعة المنصورة -المصرية للدراسات التجارية
 .222-222.ص ،ّمرجعّ مبق،حممودّإبراهيمبكرّ 5
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ك ّأنّيم ّه هّال يّميّاألو لفمعّثلّاإلدارةّخطّالدّ صييفّمتّ ّ؛ق يديةّإىلّاألشنظمةّاحلديثةلّم ّاألشنظمةّالتّ  وّسالتّ 

ّبأنّ ّلت  بيقمغيري،ّل لكّجياّع ىّاإلدارةّالقيم ّبإقنمعّمجيعّاألطرافّذاتّالعالقةّبةّعندّوجودّمقمومةّل تّ املنهجيّ 
شرتاكّيفّمعهمّواالّعمملالبدّم ّالتّ ّوأهنمّضرورةّ ّ،مستمرّلت سنيّالعم يمتّبشكلّ ّا رتاتيجي ةّ ه هّاملنهجيةّه ّ

غيريّالفعمل،ّالتّ إىلّاإلبداعّّوّاالشن القاملستمرّم ّأجلّّالت  سنيت بيقهم.ّويتمّذلكّهبدفّتفيزّاألفرادّع ىّ
ّ.1ينعكسّع ىّأدائهمامّّ،مملؤ  سةالعمم نيّبّومحمسّاإلدارةّالع يمّهنمّيكونّلهّأكربّاألثرّيفّتفيزّ 

ّةالتغذية العكسيّ ّا:رابعً 

رفعّمستوىّّوم ّمثّ؛بت سنيّالعملّمستمرّيفّالوقتّاملنم اّوبشكلّ ّاألداءاملع وممتّالواردةّع ّّتسمحّ 
ّ.2مهلّهمّوفمءّ يزدادّعمالّؤّوم ّمثّ؛املؤ  سةمّيفّزيمدةّفرصّمتيزّوإبداعّوجنم،ّسهّ ال يّيّ ّاألمرّ ّ،اجلودة
  عم الماليالدّ  ا:خامسً 

ع ىّت بيقّّأيض مقّوه اّممّين بّ،عمّاملميلىلّالدّ إيتمجّبمل بعّّاملؤ  سةجديدّيفّّت بيقّأيّشنظم ّ ّصييفّأنَّ
ّ    .3السسدا  ّاالحنراف

 محدوداون الاّل عالتّ  :اسادسً 
ّّو ّاألهدافّاملنشودة، ّتقيق ّالتّ ّاالعتممدوذلكّيفّ بيل ّاجلممع  ّالعمل ّاملع ى ّع  نمفسةّعموينّوالبعد

،ّفه اّاملبدأّيدعوّ*لشيجاك و جم،ّيفّالعملّلدىّالنّ ّعدّمي  حّالالحمدودّأصدّمي   متصييفّيّ  ؛ بيةالسّ 

ّوالنّ  مونّبنيّع،ّوذلكّم ّخاللّتشجيعّوتو يعّفرصّالتّ مملؤ  سةفسيةّبنيّالعمم نيّبإىلّإزالةّاحلواجزّاإلدارية
ضمفةّإىلّاملنمفسةّبينهمّيفّمجيعّاملستويمتّاإلدارية،ّه اّبمإلّرو،ّبيفّ م ّّ،ّبدال ّع ىّمستواهماخ يةّاجملموعمتّالدَّ

ّ.4لّيفّالعمالءّواملوردي عمونّمعّاجملتمعّالمرج ّاملتمثّ تشجيعّالتّ 
 والحوافز األداء تقييمّ،بالقياس السُّداسي االنحرافربط منهج  :اسابعً 

ل موظفنيّواملدراءّيفّالوقتّاّتغ يةّ ّاألداءيمّتوفرّعم يةّالقيمسّوتقي وأدائهّم ع ّبرامجّاجلودّة ملنم اّعكسيّة
جمربّ.ّوقدّأثبتتّالعديدّم ّالتّ 5سةل مؤ ّ ّميزبداعّوالتّ جم،ّواإلمّيفّزيمدةّفرصّالنّ سهّ مّيّ اّ،مستمرّوبشكلّ 

                                                           
 .02-02شنضملّمحدانّامليريّوحممدّأمحدّاألغم،ّمرجعّ مبق،ّصّ. 1
 .15ممهرّمو ىّدرغم ّوهبةّحممودّعبدّاهلل،ّمرجعّ مبق،ّص. 2
ّ.02شنضملّمحدانّامليريّوحممدّأمحدّاألغم،ّمرجعّ مبق،ّص. 3
 .السسدا  ّاالحنرافهوّاملديرّالتنفي يّجلينريالّإلكرتيكّ نواتّقبلّإطالقّّجاك ويلش*
 .07املرجعّالسمبق،ّص. 4
 158.،ّص.مرجعّ مبقّ،حممودّإبراهيمبكرّ 5
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مسكّبه،ّ هّبلّوالتَّوتقبّسّالسسدا  ّاالحنراففعملّلنجم،ّت بيقّّبطّعنيرّ الكربىّأنّه اّالرّ ّمؤ  سمتالعم يةّل 
ّ.1الت  بيقإجنم،ّعم يةّّوم ّمثّ؛أداءّالعمم نيّوربطّاحلوافزّبت قيقّاألهدافّتقييموذلكّم ّخاللّ

 رةا: اإلدارة المباد  ثامنً 

واض ةّّمتّ يّ معّوضعّأولّوّ،مستمرّفّطموصةّومراجعتهمّبشكلّ رةّيفّاإلدارةّالقيم ّبت ديدّأهداّ تعينّاملبمدّ 
ّمألشيمءّبيورةّ القيم ّبّعد مّع ّصدوثهمّمثّمعمجلتهم.ّه اّبمإلضمفةّإىلّعوضّ ّ؛املشكالتوالرتكيزّع ىّمنعّوقوعّ

فت كّّ،مصقيقيّ ّارّ بمدّ مّ ّأنّيكونّاملرءّ ّأخرىّوبعبمرةّ ؤال:ّملمذاّينبغ ّالقيم ّهبم؟ّوإمنمّالبدّأنّيسبقهمّطر،ّالسّ ّ،عميمء
ألدواتّممّم ّاملممر متّواّالسسدا  ّاالحنراف.ّه اّويتضم ّمنهجّملّواإلبداعالفعّ ّغيريل تّ ّاالشن القه ّشنق ةّ

ظرّاإلدارةّصدوثّحبييفّتنتّ؛الفعلّّم ّعمداتّردّ غيرياتّبدال ّبةّل تّ رةّومواكّ ة،ّمبمدّ يسمحّجبعلّاإلدارةّدينمميكيّ 

ّ.2دالفعلّلتقو ّبملرّ 
 المستمر الّتحسينا: تاسعً 

،ّالت  ويرم يةّاليتّترغاّيفّعّمؤ  سمتل املستمرّّالت  سنيع ىّأمهيةّّالسسدا  ّاالحنرافف سفةّّكدتؤ ّ

ع ىّأ مسّفرضيّ  املبدّأ ؤديّاب ة،ّاليتّتّ شمطمتّاملرّتم ّال واتّوالنّ ّ  س ةّ ّالعملّهوّمثرةّ ّهمّأنّ مفمدّ ّةّ ويرتكزّه ّا

ةّاإلداريةّألبعمدّالعم يّ ّم ّمبدأّت ويرّاملعرفةّ  قّ املستمرّتنّالت  سنيفكرةّّهنمئية.ّإنَّّ ةّ يّ يفّهنميةّامل مفّإىلّحمّ 

ّمّ نيرّ املستمرّعّ ّالت  سنيّعدّس.ّويّ الت  ويرمذّاإلجراءاتّالالزمةّل لكّختّ اية،ّّووالفنّ  ّلتخفهمّ ا متّاليتّاالحنرافيضّم

ّ.3اإلشنتمجي ةوزيمدةّّاألداءسمعدّيفّاحلفمظّع ىّجودةّية،ّامّيّ يفّالعم يةّالفنّ ّتدثّ 
 ل الفشل واألخطاءحو اإلتقان وتحمُّ وجه نالتّ  :اعاشرً 

ّالحنرافاسةّأنّتقرتبّم ّفالّميك ّأليّمؤ ّ ّ،نمنّمتكمم تموجهّحنوّاإلتقمنّوتملّاألخ مءّفكرتإنّالتّ 
تبنَّّالسسدا   ّ.لوفّم ّشنتمئجهماّينبغ ّعد واليتّّ،بعضّاملخمطرة ّمّممّتتضمّ غملبّ ّجديدة،ّاوأفكمرّ ّمتّطرقّ إالّإذّا

قمنّمعّاإلمكمنّم ّمستويمتّاإلتّالبدّأنّتقرتبّبقدرّ ّ،سةمّل مؤ ّ هدفّ ّالسسدا  ّاالحنرافوع يهّصتّيكونّ
ّ.4لّممّميك ّأنّيدثّم ّعقبمتتقبّس

ّ
ّ

                                                           
 .22شنضملّمحدانّامليريّوحممدّأمحدّاألغم،ّمرجعّ مبق،ّص. 1
 ّ.222-222حممدّعبدّالعملّالنعيم ّوآخرون،ّمرجعّ مبق،ّص. 2
 .04-01شنضملّمحدانّامليريّوحممدّأمحدّاألغم،ّمرجعّ مبق،ّص.ّ 3
 .143-144وآخرون،ّمرجعّ مبق،ّص.ّحممدّعبدّالعملّالنعيم ّ 4



 السُّداسي االنحراف الستراتيجّيةاإلطار المفاهيمي ............................................................... :األّولالفصل 

71 
 

 ات واألنظمةالعمليّ ّ:عشر أحد
ّاالحنرافلّمنهجّجم،ّاملستمرّيفّظقّالنّ قّ تّ ّاملؤ  سةال يّجيعلّّرئيسّالعم يمتّواألشنظمةّاحملورّالعترب ّت ّّ
كيزّع ىّالعم يمتّيفّإطمرّمنهجّىّالرتّ ويتج ّ ّ.1ذاتهّحبدّ ّةّ عم يّ ّاملؤ  سةعم  ّيفّّإجراءّ ّكلّسّّعدّسول لكّيّ ّ،السسدا  
ل عم يمتّّ سنيالتّ  تمراريّةاوالعملّع ىّّ،عمتّالعمالءصتيمجمتّوتوقّساعرفّع ىّم ّخاللّالتّ ّالسسدا  ّاالحنراف

ّيتواء ّمعّه هّاال بمإلضمفةّإىلّّ.2صتفمظّبرضىّالعمالءةّاال تمراريّ اوذلكّم ّأجلّّ،وقعمتصتيمجمتّوالتّ مبم

 تفمدةّ،ّلالؤ  سةمملبتّع ّخمت فّالعم يمتّصيمءاواإللكرتوشنيةّلتسجيلّالبيمشنمتّمّوقواعدّإظّ ضرورةّتأ يسّشنّ 
ّ.3مذّالقراراتّالفعملةختّ امنهمّيفّ

 ة أو الخدمةكيز على تصميم السلعالترّ  عشر: اإثن

لتوقعمتّالعمالءّوبملتّ أكّسوذلكّل تّ  متّا تخدامواتّّوبمإلضمفةّإىلّتوفريّأدّ،ك فةّالفعملةدّم ّمدىّمقمب تهّم

ّ.4 عةّأوّالدمةّبكفمءةّوفعمليةسمعدّفرقّالعملّع ىّعم يمتّت ويرّالسّ تّ 
 دريبمزمة والتّ ة عشر: الموارد البشرية الاّل ثالث

ع ىّذلكّفّوقّ تصييفّيّ؛أهمّعواملّجنمصهمأصدّّوّاملؤ  سةةّل عملّواإلشنتمجّيفّرئيساألداةّالّاألفرادّعترب ّيّ 
مةّّزتوفريّالكفمءاتّواملهمراتّالال ّّعدّسي ّّوّ.5غيمبّه هّالعنمصرّقدّيؤديّهبمّإىلّالفشلّكممّأنَّّّ،جهودهمّوكفمءهتم

م ّشنظم ّّع ىّربطّكلّ ّالسسدا  ّاالحنرافيعتمدّكممّّ.6الت  بيققبلّوأثنمءّّموصيويّ ّمهمّ مّ ّاقنيةّعنيرّ لت بيقّه هّالتّ 

ّخرباءّومستشمري ّيفّوك اّتعينيّ،همّاإلدارةّالع يمّلعممهلمّمبدىّإجنم،ّت بيقهالرتقيةّواحلوافزّواملكمفآتّاليتّمتن ّ 
 ّ ّ عدرياّيّ ع يمّوالتّ التّ ّإنّ فّ،أخرىّجهةّ وم ّّ.7رتبمطهّبمملواردّالبشريةاوم ّهنمّيتج ىّّ،السسدا  ّاالحنرافمنهجّ

مّيفّهمّ ّمّ عممال ّّدرياالتّ ّعدّسحبييفّيّ ّ؛السسدا  ّاالحنرافمت،ّوأدواتّمنهجيةّمّبفهمّأ م يّ مّواض ّ األفرادّإصسم ّ 
املنهجية،ّوعمدةّ ّالن مجحّالت  وير ّّوالتقدّس شنظم ّام ّالرباتّاليتّي ّ ّمميكونّهنمكّهر ّ ّهل ّه ألصزمة،ّال ي ّيتولونّددهّم

يفّّت بيقههّّوا،ّوع يهّجياّتدرياّالعمم نيّصساّمستوىّالربةّامل  وبةّوإقنمعهمّجبدّواملؤ  سةت بيقّاملنهجّيفّ
ّ.8وجودةّعمليةّجنمزّالعملّحبممسّ صتّيتمّإّاملؤ  سة

                                                           
 .11ممهرّمو ىّدرغم ّوهبةّحممودّعبدّاهلل،ّمرجعّ مبق،ّص. 1
 .121.وفق ّالسيدّاإلمم ّوآخرون،ّمرجعّ مبق،ّص 2
 .222،ّص.ود،ّمرجعّ مبقحممّإبراهيمبكرّ 3
 .121.وفق ّالسيدّاإلمم ّوآخرون،ّمرجعّ مبق،ّص 4
 .125املرجعّالسمبق،ّص. 5
 .222،ّص.،ّمرجعّ مبقحممودّإبراهيمبكرّ 6
 .11مرجعّ مبق،ّص. ممهرّمو ىّدرغم ّوهبةّحممودّعبدّاهلل. 7
 .22شنضملّمحدانّامليريّوحممدّأمحدّاألغم،ّمرجعّ مبق،ّص. 8
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 الّشاملةبإدارة الجودة  السُّداسي االنحراف: عالقة الّرابعالمطلب 
ظهورّّأنّ ّوتتمثلّه هّالعالقةّيفّ،الش مم ةوإدارةّاجلودةّّالسسدا  ّاالحنرافم ّّلّ وطيدةّبنيّكّ ّهنمكّعالقةّ ّّّّّّّ
إالّامتدادّ ّالسسدا  ّاالحنراف اجلودّةّممهّو إدارّة بلّميك ّالقولّأنّ الش مم ةطبيع ّجلهوّد ّالسسدا  ّحنرافاالمفهوّ ّّ،
ّاملفهو ّقمدرّ ّشنفسهم.ّوأنّ ّالش مم ةصدييفّبرزّم ّرصمّإدارةّاجلودةّّإداريّ ّكرّ هوّفّ  ّاتّ ع ىّإصداثّتغيرّيّه ا

هوّّوّمرحلة منع وجودهاإىلّّالش مم ةال يّهوّهدفّإدارةّاجلودةّّاألخطاء تقليلمرحلة شنتقملّم ّج رية،ّواال
ّك ّتّ تمشكالل مبتكرةّوإصيمئيةّّ ولّ لت ويرّاجلودةّول وصولّإىلّصّ ّ،ّفهوّأداةّ السسدا  ّاالحنرافهدفّ قّقّ ،

ّحنرافةّلالرّإدارةّاجلودوفّ صييفّتّ ّ؛عن الجودة بمعزل   السُّداسي االنحرافوال يمكن أن يعمل توقعمتّالعمالء.ّ
ّإلصداثّالتّ األدواتّوالتّ ّالسسدا   ّاإلدارةغرياتّالتّ قنيمتّالالزمة ّالعم يمتّداخل ّوت ور 1ّقنية ّيعينّأنّ. ه ا
ف ّالوقتّف،ّالش مم ة ّلتق يلّاصتممالتّاألخ مءّشنتجّع ّت ورّإدارةّاجلودةّستخدّ ال يّيّ ّالسسدا  ّاالحنراف

ّ ّاجلودة ّإدارة ّاملنهجّاملسمىّشنسبةّ اّ،يفّالفتورّالش مم ةال يّبدأتّفيه ّّشنتعشّه ا املعيمريّّرافاالحنإىلّمفهو 
ّاجلودة.ّخمليةّم ّالعيوبّوعمليةّ ّإلشنتمجّخدممتّ  ّصمر ّلت سنيّاجلودةّيفّالعم يمتّكمّ ّّوهوّمنهجّ ّ،اإلصيمئ 

رةّالعم يةّل عمل،ّظيفّالرتكيزّع ىّالعميلّواصتيمجمته،ّالنّ ّالش مم ةمعّإدارةّاجلودةّّالسسدا  ّاالحنرافجيتمعّ
ّالدّ ّالت  وير ّأمهية ّّواملستمرّل جودة، ّالع يم، ّوالقيمدة  يمتّيفّماملستمرّجلميعّالعواملّوالعّالت  ويرعمّم ّاإلدارة
دّأمهيةّدعمّكّ فةّاليتّتؤ ّمّيفّتبينّشنفسّالف سويتشمهبمنّمعّ ّ.مدّالقراراتّاملبنيةّع ىّالبيمشنمتّواملع وممت،ّواختّ املؤ  سة

ّّو ّوالقيمدة، ّالع يم ّل جودةّالت  سنياإلدارة ّويتميّ ّ.2املستمر ّبأشنّ ّالسسدا  ّاالحنرافز ّاليتّه يسعىّلت قيقّاجلودة

ّاجلدولّرقمّةّيفوض قمطّامليفّالنّ ّالش مم ةبينهّوبنيّاجلودةّّمتختالفاالّو يتمّإبرازّأهم.3ّل عميلّضيفّقيمةّ تّ 
ّميل:كملتّ ّّ،(10-10)

ّ
ّ
ّ
ّ

ّ

                                                           
ّ،العربية لضمان جودة التعليم الجامعيالمجلة يفّاجلممعمتّاألردشنيةّاحلكوميةّوالمصة.Six Sigmaّّمفمهيمّّا تخدا أمحدّيو فّدودي ّوممجدّعبدّاملهديّمسمعدة.ّمدىّ 1

 .202،ّص.20ّ،2121،ّالعدد12ّاجمل دّاجلمهوريةّاليمنية،ّ
 .02،ّص.محدانّامليريّوحممدّأمحدّاألغم،ّمرجعّ مبقّشنضمل 2
 .221حممدّعبدّالعملّالنعيم ّوآخرون،ّمرجعّ مبق،ّص. 3
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 الّشاملةوالجودة  السُّداسي االنحراف(: الفرق بين 17-17) جدول رقم
ّالّشاملةالجودة ّالسُّداسي االنحرافّالمحاور

وتقيقّالرحبيةّوالعمئدّاملمديّم ّخاللّرضىّّاألداء تسني-ّالهدف
ّاملستفيد.

ّدة.عمليةّاجلّوّرضىّاملستفيدي ّم ّخاللّمنتجمتّ ّ-

ّمستوىّعملّاجلودة؛ّ-ّاالستراتيجّية
ّختفيضّمعدالتّالفشلّوالعيوبّيفّالعم يمت.ّ-

ملستوىّاملت  بمتّواالترتياّالعم يمتّوفقّ - ّصتيمجمت.ّم

ّدارةّالع يم؛اإلااللتزا ّم ّقبلّ-ّاإلدارة
ّدة؛أهدافّواض ةّوحمدَّّ-
 تنميةّهيكلّتنظيم ّملتمبعةّتقيقّاألهداف.-

ّوضعّقمئمةّمبسؤوليمتّومهم ّاإلدارة.-

ّأص مبّالعم يمت:ّاألصزمةّالضراء؛-ّنظيمالتّ 
ّوداء.ن:ّاألصزمةّالسّ ّواملسمعد-

نّّونّع ّاإلدارةّالع يمّومسؤولّوأص مبّالعم ية:ّاث -
ّاجلودة.ع ّشنظمّقيمسّ

ّتت  اّاملواردّالبشرية،ّالبنيةّالت تية،ّبيئةّالعمل.-ّأ م  .ّتت  اّاملواردّالبشريةّبشكلّ ّ-ّصةالموارد المخص  

ّجممالتّ-ّالتدريب ّكل ّواعتممدّ ّمبستويمتّ ّاملؤ  سةيف ّع ىّخمت فة ا
ّالوظمئفّاملخت فةّيفّالعم يمت.

ّكلّاملتخيص.م  وبّولك ّليسّبملشّ -

ّمنهج-ّإدارة المشروع ّأمههم ّمنمهج ّأو ّأ مليا ّعدة ّالت  سنيّيةهنمك
DMAICّ*.ّ

ّأكثرّ - ّمتعددة ّأ مليا ّشيوعّ هنمك ّهم ّمنودج ّجديمنم

ّ سنيّاملستمر.ل تّ 

ّ-ّاتمدخل العمليّ  ّ يبوكّا تخدا يتم ّال يّّ**منودج ّع ى ،ّاملوردي يركز
ّاملدخالت،ّالعم يمت،ّاملخرجمت،ّالعميل.

منودجّإدارةّاجلودةّاملبينّع ىّالعم يمتّّا تخدا يتمّ-
ّاملفردة.

كمدخل لتحسين جودة الحياة األكاديمية في   Six Sigmaإطار مقترح لتطبيق منهجية شنضملّمحدانّامليريّوحممدّأمحدّاألغم.ّّالمصدر:
ّ.بتيرفّ.02،ّص.2121ّ،ّاإلممرات:ّم بوعمتّجمئزةّخ يفةّالرتبوية،21الكتمبّرقمّ.ّالجامعات الفلسطينية

همةّع ىّنمصرّمّ عيفّّالش مم ةع ّاجلودةّّخيت فّ ّالسسدا  ّاالحنرافّضحّأنّ يتّ ّ،إىلّاجلدولّأعالهّظربملنّ 

ّكوشنهّالرّ  ردّع ىّاملّوّأ م  ّبشكلّ ّالسسدا  ّاالحنرافتركيزّمتداد اّهلم،ّولعل ّأبرزّه هّاالختالفمتّهوّاغمّم 

ّّ.املؤ  سةجنم،ّّأ مسّاملوردّاملهمكونّه اّ،ّّأكثرّم ّاملواردّاألخرىّالبشريّ 
ّ:1تقيقّإىلّأخرىّفمجلودةّتسعىّوم ّجهةّ 

ّوائاّوبأقلّتك فة؛نتجمتّخمليةّم ّالعيوبّوالشّ مّ  .7
ّعمتّورغبمتّالعمالء؛ق ّملستوىّتوقّسالرّس .2

                                                           
ّ.22-22،ّص.2122:ّاجملموعةّالعربيةّل تدرياّوالنشر،ّ،ّميرالقمهرة،2ّطيكون تطبيق. أن : فكر وفلسفة قبل الّشاملةإدارة الجودة حممودّعبدّالفتم،ّرضوان.ّ 1
ّ.35-22هل اّالفيلّيفّاليف مت:ّّالث مينم ّاملب يفّّالث مينضم ّامل  اّ يتمّالتفييلّيفّمفهو ّه هّاملنهجيةّومراص همّّ*
 .26:ّيفّاليف ةوذجّضم ّمرص ةّالت ديدّالنميتمّتوضيحّه اّ ّ**
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ّ؛ستقبالّ اّومّ م ّصمضرّ تقيقّرضمهمّالتّ  .3
ّاملستمر؛ّالت  ويرّوّالت  سنيع ىّّاالعتممد .4
ّ؛األداءلتزا ّمبت  بمتّومعميريّاال .5
ّ.ص يحّ يحّبشكلّ أداءّالعملّاليّ  .6

ّجتمه.ّشنفسّاالّوإمنمّتسريّمعهمّيفّالسسدا  ّاالحنرافّئفه ّالّتتنمىفّمعّمبمدّ،ظرّإىلّالعنمصرّأعالهوبملنّ 

وبأخريّ  ّتنفيلّعنهم،ّوختت فّالّالش مم ةمتقدمةّم ّتقنيمتّاجلودةّّقنيةّ ت ّّالسسدا  ّاالحنرافّعترب ّي ّّ،ختيمرمّا

الزّ  يفّتركيزهّم هليكائدّع ىّأمهيةّاإلصيمءّالرّ عنهّم يفّصيمغتهّم ختت فّعنهّم ّكمّم تنظيم ّّلّ قم ّلقيمسّعددّاألع مل،

تعملّتتّّ،(.… MBB ,BB,GB,YB)ّتواصلفّمّ كثّ مّ ّختضعّلتدرياّ ّكفؤةّجيمدّإطمراتّ إع ىّّصمر ّيعتمدّ 
م ّّمبستوىّعملّ ّوّ،وفعمليةّ(ّبكفمءةّ الت  سنيمتكمملّيهدفّإلجنمزّاملشمريعّ)مشمريعّّكجزءّ ّّالش مم ةظ ةّاجلودةّمّ 

ّّ.1حبيةالرّ 
م ّّلسسدا  اّاالحنرافتكم ّيفّكونّّالش مم ةبمجلودةّّالسسدا  ّاالحنرافعالقةّّميك ّالقولّأنّ ّ،امّ بق

زّع ىّركّ شنهّيّ ريّأّ غّ،واصدّمهّ يسريانّيفّاجتّ همّّووب لكّفهوّاليتنمىفّمعّمبمدئّ ّ،وأصدثهمّالش مم ةأهمّأدواتّاجلودةّ
ّكأ ةّقّ نهمّيفّالتزا ّالدّ زّعكممّيتميّ ّّكبريّع ىّاإلصيمءّيفّعم يمتّالقيمس،ّّ يمّويعتمدّبشكلّ ولويةّعّ رضىّالعمالء

ّنظيم.والتّ 

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ
                                                           

 .222الشريفّبوفمس،ّمرجعّ مبق،ّص.1ّّ
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 السُّداسي االنحراف الستراتيجّية الّناجح الّتطبيق: الثّانيالمبحث 
ّّع عربّ يّ يتمجّعندّت بيقهّإىلّوجودّمنهجيةّأوّمنوذجّأوّأ  وبّّهوّمبثمبةّشنظم ّ ّالسسدا  ّاالحنرافّإنَّ

 DMAICدميكّّلت  سنيامنهجيةّّأمههمّتتمثلّيفّفقّالبمصثونّع ىّأنَّت ّاّ،ت بيقهاليتّميرّهبمّأوّخ واتّّراصلامل

 ة.أ م يّ ّةّلمسّخ واتّ نّ املتضمّ 
 السُّداسي االنحراف: نماذج تطبيق األّولالمطلب 

مّألربعةّقّ صييفّمتّتقسيمهمّفيممّي  ّوفّ؛السسدا  ّاالحنرافت بيقّأوّمنمهجّدتّارآراءّصولّمنمذجّلقدّتعدّ 
ّه :ّمهمتّ جتّ ا

،ّواليتMAICّه ّموتوروالّّوشركةّاألص يةّحللّاملشكالتّيفّّالسسدا  ّاالحنرافمتّت ويرّعم يةّهّرّأشنّ  كّ ي ّّ:اًل أوّ 
 MAIC ّم بدال ّ DMAIC تفيممّبعدّص َّ ،-م كّسقمبةّأوّالتّ الرّ -بطّ،ّوالضّ الت  سنيّ  يل،التّ القيمس،ّّتعين

ّ.efineD1 ديدّريفّأوّالتّ التعّ Dّّصرفّثلصييفّميّ ّ؛يفّشركةّجنرالّإلكرتيك
ّق بَّي DMAICّّ،ّفمنهجDMADVّومنهجDMAICّّمنهجّ منهجمنّمهم:ّالسسدا  ّاالحنرافجدّملدخلّيّو :ثانًيا

ّكمشنتّعم يمتّ  ّستخدّ فهوّيّ ّ.2عّرغبمهتمشبّ أوّخمرجمهتمّالّت يبّاصتيمجمتّالعمالءّوالّتّ ّاملؤ  سةيفّصملّممّإذا
ّ ّل خ وات: ّخمتير ّوهو ّاحلملية ّالعم يمت ّالتّ لت وير Defineّعريف ،ّ ّالتّ Measureالقيمس ،ّ ،Analyseّ  يل

loContr- كمأوّالتّ ّ قمبةالرّ -طّبوالضّ Improveّ الت  سني
3.ّ

ّأمَّ ّمنهج DMADVّّم ّّأيض مفيشمل ّمراصل ّمخس ّالتّ ه : Defineّعريف ،ّ ،Measureّالقيمس
إذاّّ بَّويّ ّ.Verify ققّوالتّ ّ Design يميمالتّ ّ، Analyse  يلالتّ  املنهجّيفّصملةّمّم ّسةاملؤ ّ كمشنتّعم يمتّقّه ّا

اليتّتقو ّبإشنتمجّّع ىّأ مسّالعم يمتّ؛لّبنيّاملنهجنيفمضّ وتّ ّأنّختتمرّ ّاملؤ  سةيميم.ّوب لكّفع ىّالتّ ّيفّطورّ 
 .4جديدةّتتمجّإىلّتيميمّقمئمةّتتمجّإىلّت ويرّأ ّعم يمتّ ّهلّه ّعم يمتّ ّ،املنتجّأوّالدمة

أنّّاملؤ  سةع ىّنةّّوعيَّمّيّإىلّشنتيجةّ ؤدّ منهمّيّ ّكلّ ّّ،ةفرعيّ ّطرقّ أ ملياّأوّّةثالثّالسسدا  ّاالحنرافإنّملنهجّّ:ثالثًا
ّه :ّوه هّاأل ملياّ،5جديدّملستقبلّ ّّه اّاملنهجّك ريقّ إذاّأرادتّتبين ّّهمختتمرّأصد

ّ
ّ

                                                           
1 PARK, S.H. OP. Cit, P.43. 

 .437،ّصّمحديّش دةّزعرب،ّمرجعّ مبق 2
ّك يةّاألدب،ّميراتة0ّاملؤمترّالعريبّصولّالتع يمّالعميلّو وقّالعمل،ّجممعةّّأبدال حديثة في إدارة التعليم العالي: إعادة الهندسة وستة سيجما.صمحلّأمحدّأمنيّعبمبنة.3ّّ ،ّأكتوبر

 ّ.27،ّص.1727،ّليبيم
 .437،ّصّ.محديّش دةّزعرب،ّمرجعّ مبق 4

 ّ.210صّ.وآخرون،ّمرجعّ مبق،ّالنعيم ّحممدّعبدّالعملّ 5
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يةّاألعمملّ ققّم ّفعملوالتّ ّاملؤ  سةلدرا ةّصملةّّثلّه اّاأل  وبّطريقةّ ميّ ّ:المؤّسسةأسلوب تحويل  .7
بمإلضمفةّّ،ددجّ ّيدةّوا تق مبّعمالءّ جدّيفّطر،ّمنتجمتّ ّاملؤ  سةالمصةّهبمّم ّشنمصيةّوجودّخسمئر،ّفشلّ

ّد،جدّسلتّ يدةّتسمحّهلمّبمالشنتعمشّواجدّرصّاملتمصةّأوّامتالكهمّلتكنولوجيمتّ م ّالفّ ّاملؤ  سةإىلّمدىّا تفمدةّ
ّّاملؤ  سةفبعدّتشخيصّواقعّ لّ وّسوالتّ ّالش مم ةريّاجلودةّبمعّمعميتّ االشنتقملّالّنيّع ىّإدارهتمّحممولةّ ّع ىّاملشرفّ يتعني 
 ّ.1ب لكّإىلّاألفضل

ّل تّ ستخدّ يّ : ر االستراتيجيطوُّ أسلوب التّ   .2 ّإمم ّاأل  وب ّه ا ّضعفّعرّس  ّشنقمط ّع ى أوّّؤ  سةاملف

ريقةّهّال ّ كممّأشنّ ،ّّةعدّ ّع  ّخيمراتّ رقّاليتّتّ غيري،ّفهوّم ّأكثرّال ّسهلمّم ّفرصّل تّ ّال ت العّأهمّممّهوّمتم،ّ 
ّاالحنرافلت قيقّمنهجّّّالعمملّالوصيدعترب ّهّالّيّ غريّأشنّ ّ،املؤ  سةرةّيفّاألكثرّوموليةّيفّت يلّودرا ةّالعواملّاملؤثّ 

نةّداخلّظيميةّمعيَّتنّغيريّيفّوصداتّ كيزّع ىّعم يةّالتّ ك ّاال تفمدةّم ّه هّال ريقةّيفّالرتّ كممّميّ .2السسدا  
ت ويرّّه اّاأل  وبّيفّم تخدا اليتّبدأتّبّؤ  سمتعددّم ّاملّفإنَّّ،أخرىّم ّشنمصيةّ ّ.مثلّاألقسم ّاملؤ  سة
ّّ.3ملؤ  سةاليشملّبمق ّالوصداتّالعمم ةّيفّّالسسدا  ّاالحنرافجمملّّبعدّبتو يعفيممّقممتّحمدودةّّجممالتّ 
األ  وبّا مّ  ّ يّ : المشكالتأسلوب حل  .3 لت سنيّالعم يمتّشنظممّ ّدّسعّ يّياّ وال ّ ّ،DMAICقّع ىّه ّا ّم

بعّمتزايد.ّيتّ ّسنيّبشكلّ  وب لكّفه ّتتمجّل تّ ّ،م ّاملواصفمتّامل  وبةّّاحنرفتّأقلّ واليت ّّ،املؤ  سةاملوجودةّيفّ
طّ،ّاضبّ Improve ّصسّ ّ،Analyzeلّ،ّص ّ Measureسّ،ّقّ Defineملية:ّعر فّالتّ ّال واتDMAICّأ  وبّ

Control
4
ّحمموالتّ ّكمشنتّهنمكّ،دائمةّمشكالتّ يفّصملّوجودّّاملشكالتّجوءّإىلّأ  وبّصلّ يتمّال ّس كممّ.

منهجّّا تخدا ع ىّّعملّمتّتدريبهّفريقّ ّويفّه هّاحلملةّيتمّتشكيلّ ّ.بأيّشنتيجةّولكنهمّملّتأتّ ّ،همفةّحل ّ مكثّ 
 .5غيريلتن  قّبعدّذلكّعم يةّالتّ ّالسسدا  ّاالحنراف

وه هّّجودةاملّويفّالغملاّل عم يمتّ ّستخدّ صييفّيّ ؛ّنهجّاألكثرّشعبيةه ّاملDMAICّيةّدميكّمنهجّإنَّّا:رابعً 
 يلّاملميلّووضعّ مفمهيمّأخرىّمثلّالتّ ّأيض م ّبلّتتضمّ  فقط،ّالسسدا  ّاالحنرافستخد ّأدواتّالّتّ ّال ريقة

ستوىّاملقّقّ تّ ّواليت -موجودة-ّقمئمةّلّمعّعم يةّ عممّ عندّالتّ ّتكونّمنهجيةّدميكّاتمزةّ ّمينّل مشروع.اجلدولّالزّ 
ّعة.إىلّتقيقّالفوائدّاملتوقَّيّؤدّ ال يّيّ ّاألداءفّم ّستهدّ امل

                                                           
ّ،ّحبيفّمتوفرّع ىّاملوقع:3-1ص.ّمتقدم للوصول إلى أقل نسبة خطأ ممكنة. إحصائيأسلوب  igmaSix Sحممدّعبدّالعملّالنعيم .ّ 1

www.aitrs.org/EchoBusV3.0/SystemAssets/pdfAR.../res_M_2_3.pdf ّ30.00.0101 ع يهّيو :ّاالط الع،ّمت. 
 .3ّاملرجعّالسمبق،ّص. 2
 .131حممدّعبدّالعملّالنعيم ّوآخرون،ّمرجعّ مبق،ّص. 3
مملم كةّالعربيةّالسعوديةّبّاملؤمترّالدويلّل تنميةّاإلداريةّهل ممكن للستة سيجما الرشيقة أن تساعد في تحسين أداء القطاع العام في العالم العربي؟.ّ.حممدّموفقّأمحدّاملك 4ّ

 .2،ّص.2119ّيفّالق معّاحلكوم ،ّاألداء:ّقيمسّاألو ل،ّاحملورّحنوّأداءّمتميزّيفّالق معّاحلكوم ّة:مبعهدّاإلدارةّالعمم
 .9مرجعّ مبق،ّص.ّ.متقدم للوصول إلى أقل نسبة خطأ ممكنة إحصائيأسلوب  igmaSix S.ّحممدّعبدّالعملّالنعيم  5

http://www.aitrs.org/EchoBusV3.0/SystemAssets/pdfAR.../res_M_2_3.pdf
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 السسدا  ّرافاالحنتيميمّّا تخدا يتمّفف ّه هّاحلملةّجديدة،ّّةّ بعم يّ ّالقيم ّ ّاألمرّ ّاّ ممّيت  ّ عندأممّ

DFSS design for Six Sigma. ّالاّو  DFSS يتكون
ّعددّ  ّاملنضبّ ّم  ّاملنمهج ّوالدّ م  ّلتيميمّ ة ّّّّّّّّّّقيقة

اليتّتشملّّوّخمت فةّمي   متّ ّا تخدا املنمهجّشنفسّهدفّدميك،ّولك ّيتمّوهل هّ. والدمةةّج،ّالعم يّ املنتّ 
ّ:2وه هّاملنمهجّه ّ.1مبةق ققّأوّالرّ يميمّوالتّ التّ مثل،ّيميمّاأليميم،ّالتّ ت ويرّاملفهو ،ّت ويرّالتّ ه هّاملفمهيم:ّ

،Analyseّّ  يل،ّالتّ Measureّالقيمس،Defineّّ ديدالتّ ّم ّمرص ةّلّ لكّ ّختيمرّ اوهوّ :DMADVّمنهجّ.7
 ؛Verifyّق قّ والتّ ّ Designيميمتّ ال
ّالقيمسDefine  ديدالتّ ّمرص ة م ّلّ كّ  ّع عرب ّويّ  DMADOV: منهج. 2 ،ّMeasure ّّالت ،Analyseّّ  يل،
 ؛Verifyّ ققوالتّ Optimizeّّالت  سني،Designّّيميمتّ ال
ّث مّيّ  :ICOVّمنهجّ.3 ّّلّ لكّ ّاختيمرّ ال ّمرص ة ّالوصفIdentifyّ ديدلتّ ام  ،ّCharacterizeّ ّالت  سني،

Optimize ّ ّّق قّ والتVerify؛ 
ققّوالت ّ Optimizeّّالت  سني،Designّيميمّتّ ال،Identifyّّ ديدتّ ال ملية:ويشملّاملراصلّالتّ  :IDOVمنهج .4

Validate؛ 
 نفي والتّ  ،Designّيميمالتّ  ،Customer Conceptّمّالعميلفه ،Define ديدّلتّ ويعينّاDCCDI: ّمنهجّ.5

Implement؛  
ّكّ عرب ّي ّّ:DMEDI. منهج 6  الت  وير،Exploreّ شمفكتااّل ،Measure القيمس ،Define ديدّالتّ م ّّلّ ّع 

Developّ ّّنفيوالت Implement. 

  DMAICدميك الّتحسينمنهجية مراحل  :الثّانيالمطلب 
ّ ّمنهجية ّكلّ تتضمّ ّ،ةأ م يّ ّواتّ  ّ مسّخّ خبّ DMAICدميكّالت  سنيمتر ّمهممّ ّ  ّمعيّ ّممنهم ّّّّّّّّّّّّّدَّالبّ نة

ّ ّبشكلّ ت ّام  ّّبمعهم ّتقيق ّلضممن ّاملرجوّ الت  سينمتس سل ّت بيقهممت ّم  ّبدءّ ّ،ة ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّةّيّ بعم ّاوذلك

ّكممّي  :ّفييلّّلتّ بمّهمميك ّتوضي ّواليتّ؛قمبةمّأوّالرّ  كّساّالتّ وأخريّ ّالت  سني  يل،ّ ديد،ّالقيمس،ّالتّ التّ 
  Define حديد تّ ال :اًل أوّ 

ّ السسدا ّاالحنرافم ّمشروعمتّّارةّمبراجعةّقمئمةّ اإلدفيهمّتقو DMAICّّّيفّمنهجيةّاألو ىلوه ّال وةّ

دّأنّيكونّوالبّ ّ،لّمعهمعممّ ةّو هولةّالتّ متّاملتمصّ صساّاإلمكمشنّ؛نفي املشروعّاملهمّوالقمبلّل تّ ّاملمكنة،ّوختتمرّ 
ّ.3والعمالءّاملؤ  سةّك ل ّم ّّفعّع ىةّتعودّبملنّ صقيقيّ ّل لكّاملشروعّفمئدةّ 

                                                           
1 AMINUDIN, O and ZAINOL, M. Implementation of six sigma in service industry. Journal of quality 

measurement and analysis, 2014, P.78. 
2 Idem. 

ية والقانونية، االقتصادلة العلوم سلس -مجلة جامعة تشرين للبحوث والدراسات العلميةّ.تقييمّواقعّتوافرّمت  بمتّت بيقّمنهجيةّ تةّ يجممّيفّاملنظممتّالينمعيةّ.بسم ّزاهر 3
 .25،ّص.71ّ،1723العدد41ّّاجمل دّ وريم،ّ
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 ديدّه هّالتّ ّ وةخّصييفّتنقسم ؛أكثرّقةّ دّ معمملهّبّر مّ ّروريالضّ ّم  بعدّاملوافقةّع ىّقرارّتنفي ّاملشروع،
ليتمّبعدّذلكّت يلّ ،SIPOCمّلنموذجّ يبوكّبإعدادّميثمقّاملشروعّمثّتنظيمّالعم يةّوفقّ ّأجزاءّبدءّ ّثالثةّإىل

ّّ.1صوتّالعميل
ّالمشروع ميثاق إعداد .7

ّامليثمققيّ يّ  ّبإعداد ّّّّّّواألهدافّاملشك ةّبإجيمزّ ّفّ تيّ ّوثيقةّ ّ تكمملّ ا  Team Project Charterد
ّعمدةّ ّوّل مشروع.ّ طخمّإعدادّاوأخريّ ّاململية،ّالقضميمّع ّاإلبالغّاملي  ة،ّأص مبّوتديدّالفريقّتشكيلّعة،املتوقَّ

ّ ّتعديلّامليثمقّخاللّاملراصلّاملخت فة ّيتم ّم ّقبلّالقمئدّوأعضمءّّويتمّ DMAICّ لت بيقمم ّوتش يبه مراجعته
ّميثمقّاملشروعّتتمّسّ.2الفريق ّجتهيز ّالّوبعد ّختييصّاملوارد ّل تّ العم ية ّوالعملّع ىّتوفزمة ّيفّالوقتّنفي  ريهم

ّ.3املنم ا
 يفّهوضي ك ّتميّ ّيعتممدّأبس همّوال ّ ا،ّمتّذجّل ميثمقممنّ الهنمكّالعديدّم ّّأنَّإىلّشمرةّهنمّجتدرّاإلّو

ّكممّي  : ،(10-10)ّكلّرقمالشّ 

 (: نموذج لميثاق المشروع17-17شكل رقم )
 نطاق العمل:ّ(:وصف الوضع الحالي للمشكلة)وضع مشكلة العمل 

..........................................................ّ
..........................................................ّ

..........................................................ّ
..........................................................ّ

 القيود: تحديد الهدف:
..........................................................ّ

..........................................................ّ
..........................................................ّ
..........................................................ّ

 ختيار الفريق:ا :وفق جدول مزمنيخطة عمل المشروع 
..........................................................ّ
..........................................................ّ

..........................................................ّ
..........................................................ّ

لبحوث والدراسات مجلة رماح ل يجممّيفّاملنظممتّالدمية.0ّّحمفوظّأمحدّجودة.ّتسنيّجودةّالعم يمت:ّت بيقّمنهجيةّالمصدر: 
 .29-22،ّص.22ّ،2122العددّاألردن،ّ،ّوالعلوم اإلدارية االقتصادمتخصصة في 

م ّ ايظهّر وهدفّاملشروعّ،كلّأنّميثمقّاملشروعلشّ ه ّا ع ىّم  خصّل مشك ّة اصتوائّه إىلّضرورّة ّّبمإلضمفّة

                                                           
1 FRECHET, C. Mettre en œuvre le Six Sigma. Paris cedex, France : Edition d’organisation, 2005, P.39. 

 .212،ّص.مبقمرجعّ حممدّعبدّالعملّالنعيم ّوآخرون،ّ 2
امليريف:ّدرا ةّميداشنيةّع ىّّاألداءوتكوي ّفريقّالعملّيفّتسنيDMAICّّبت بيقّمنوذجّدميكsix sigmaّّراغاّالغينيّوحممدّمنمفّعاليم.ّدورّمنهجيةّ تةّ يجممّ 3

 .292،ّص.12ّ،2120،ّالعدد22ّاجمل دّ وريم،ّّية والقانونية،قتصاداالسلسلة العلوم  -مجلة جامعة تشرين للبحوث والدراسات العلميةامليمرفّالسوريةّيفّمدينةّدمشق.ّ
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ّك لكّشن مقّالعملفهوّيضّ  ممّيض مّك يّيعينّمبفهومهّالبسيطّجمموعّاألعمملّالواجاّتنفي همّبمملشروع،ّّوالّ ّ،م
ّالقيودّاليتّت واجهّت بيقهّوتت كمّيفّمدىّجنمصه.ّأيض م

يكونّالعملّّالشن القاومبجردّّ،عضمئهّع ىّأ مسّالربةيمرّأتخامبراعمّةّالسسدا  ّاالحنرافريقّيتمّتشكيلّف

واألّ ّلّ الفع  ّع ىّعمتقّكّ  ال ي ّلديهمّالرباتّاجليدّة ومعموشنيّه الفريقّوأعضمئّه ّ،افعالوا عّواحلممسّوالدّ ّقفّ م ّرواّد

الفريقّّتشكيلّوقبلّ.1دةتعدّ ةّمّ وظيفيّ ّةّمتنوعةّومستويمتّ ع ميةّوعم يّ ّمتّ مّم ّخ فيّ وال ي ّيتمّاختيمرهمّعمومّ 
ّ:2ينبغ ّالقيم ّبا

ّالفريق؛ّأعضمءّتديد .أ
ّّل مشك ة؛األو يلّالبيمنّصيمغة .ب
 ل مشروع؛ّيةاألو لّاألهدافّتديد .ج

 عم ه؛ّال تكمملّل فريقّاملواردّختييص .د

 ؛(األخضرّاحلزا ّأوّاأل ودّ واءّاحلزا )ّالفريقّقمئدّتديد .ه

ّكل .و ّالفريقّبوضعيةّالعمل؛ّيفّعضوّإعال 
 عم ه؛ّإلمتم ّاملشروعّلفريقّالزمينّاجلدولّوضع .مز

 .املستق ةّل فريقّالقراراتّع ّالب لّلتدخّسّاتت  ّ ّاليتّالقراراتّمتييز .ح

ّ:3    يلّوفقّممّيم ّالتّ ّهلمّبش ءّ نموّ ميك ّت،ّم ّاألعضمءّجمموعةّ ّالسسدا  ّاالحنرافيضمّفريقّ
ّّدورّاملنسّ حبييفّيتوىل ّّ؛المشروعّراعيأوّّ Championّالبطلوهوّم ّيملّلقاّّ:األّولالعضو  -

 
رّوّ  قّوامل

ّ؛واحلمفظّملستويمتهّالسسدا  ّاالحنرافضّوالعمرفّمبنهجّواململكّواملديرّاملفوَّ
همّاألشخمصّاألكفمءّّوّ -Master Black Belt  -MBBّرئيسالحزام األسود الم ّيملّّ:الثّانيالعضو  -

مملّيفّدرياّالشّ التّ ّوّالسسدا  ّاالحنرافمتّاإلصيمئيةّوالف سفمتّومنهجيّ ظريمتّكبريّع ىّالنّ ّّبونّع ىّحنوّ املدرَّ
ّاملشروعصيمئيمتّوتقنيمتّصلّاملشكالتّواملهمراتّالتّ اإل ّوإدارة ّاّواسّصمم كرّ ويّ ّ،  ي ية ّمعظمّألصه ه زمة

ّع؛وع يهمّتملّمعظمّاملسؤوليةّيفّتنفي ّاملشرّوّ،السسدا  ّاالحنرافأوقمهتمّيفّت بيقّ
                                                           

 .41،ّمرجعّ مبق،ّص.إمسمعيلعمرّع  ّ 1
2 ECKES, G. Six Sigma Team Dynamics: the elusive key to project success. Canada: John Wiley & Sons Inc, 

2003, P.27. 
 كلّم :ّّاشنظر 3

:ّدرا ةّت ي يةّيفّالشركةّالعممةّلينمعةDMAICّيفّالسي رةّع ىّشنوعيةّاألدويةّامل  وبةّوفقمّلنموذجّّالسسدا  عمدلّحممدّعبدّاهلل.ّمدىّامكمشنيةّتبينّمنهجيةّاحليودّّ-     
 .451،ّص.27ّ،1724،ّالعدد75ّّاجمل دّالعراق،ّ،ية واإلداريةاالقتصادنبار للعلوم مجلة جامعة األ األدويةّواملست زممتّال بيةّيفّشنينوى.

 .41،ّمرجعّ مبق،ّص.إمسمعيلعمرّع  ّ -     
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اليوميةّّشمطمتّ ع ّالنّ ّيّيكونّمسؤوال ّوال ّ ّ-Black Belt -BBّللحزام األسودوهوّاحلمملّّ:الثّالثالعضو  -
ّالفريقّع ىّال ّ ابتداءّ ّ؛ل فريق ّم ّوضعّجداولّأعمملّالفريقّإىلّإبقمء ّيتميّ ريقّاليّ ا ّكمم  هّهّواصمم ّز يح،

هّصولّهمممّةّاأل م ية،ّوتدورّ قنيمتّاإلصيمئيّ واملعرفةّبمألدواتّوالتّ ّاملشكالتلّحلّزمةاألصزمةّبمملهمراتّالال ّ
فعملّّ بيقّ رّيفّاملسمعدةّع ىّضممنّتدورهّيتب وّ ّفإنَّّوم ّمثَّّ؛السسدا  ّاالحنرافاإلشرافّع ىّجهودّت بيقّ

ّ؛لهّنفيذيالقائد التّ ل اّفهوّميثلّدورّّل مشروع
م ّّ%01ّم،ّيقض ّتقريبّ السسدا  ّحنرافصييفّيكونّاملممرسّلالّ؛الحزام األخضرم ّيملّّ:الّرابعالعضو  -

ّأ بوعني؛ّالربشنممجّيفّاأل ملياّاإلصيمئيةّويستغرقّ ّاّسنيّ ،ّويّ وقتّعم هّيفّاملشروع
يةّيفّتخيّ مّفرتضّأنّيكونّلهّمعرفةّ مّوال يّيّ  َّوهوّيفّأدىنّالسّسّ،الحزام األصفرصمصاّّالعضو الخامس: -

ّ.DMAICيةّبنموذجّمتخيّ ّولهّمعرفةّ ّالسسدا  ّاالحنرافع ىّتقنيمتّّبمّ الوقتّمتدرّ عم هّويفّذاتّ
ّادورّ ّيؤديّالفريقّفإنّ  ،السسدا  ّاالحنرافّلثقمفةّريقال ّ ّمتهيدّيفّمصممسّ ّادورّ ّنفي يةالتّ ّاإلدارةّتؤديوبينممّ

ّ:1هل اّالفريقّه املبمشرةّّاألدوارّصييفّأنَّّ؛منهّكتيك التّ ّاجلمشناّيفّمبمشرّ ّغريّ 
  الب ل؛ّأيض مّيسمىّاملشروعّراع 

 ّاملشروع؛ّفريقّقمئد
 املشروعّفريقّأعضمء. 

ّبتسميةّاّعتربّ ،ّويفّاحلقيقةّيّ السسدا  ّاالحنرافأ م يةّيفّّةّ درياّالفريقّأولويّ عتربّتيّ ّّّّّّّ لبعضّأهنمّأخ ؤوا

شروعّوالقيم ّصقيق ّخيد ّاملّروسّيقومونّبعملّ م،ّذلكّألهنمّيقضونّمعظمّاألوقمتّيفّقمعةّالدّسدرياّتدريبّ التّ 

درياّع ىّركيزّالتّ تّفقط.ّوينياّسّموليسّتدريبّ ّبأعمملّخمصةّبمحلزا ّاأل ود،ّوع ىّذلكّفهوّيفّاحلقيقةّعملّ 
ّالتدرياّملدةّم ّأ بوعّ ّمةّفيهم،ّويستمرّسواألدواتّاملستخدّ DMAICّعم يةّ عدّهنميةّإىلّأربعةّأ مبيع،ّفبّه ا
 مشروع.ّلمّل عملّمّم ّوقتهاّأ م يّ جزءّ ّييونولكنهمّخيّ ّ،مبقوالفريقّإىلّعم همّالسّ ّالقمئديعودّّاألو لوعّاأل ب

يبدأّّمثّوم م همّوبعدّاشنتهمئهّيعودونّإىلّعّ،ةّل مشروعالث مشنيبعدّفرتةّأ بوعنيّإىلّمخسةّأ مبيعّتأيتّاجل سمتّ
ّاالحنرافّع ىّالكفمءاتّاملرتب ةّبت بيقدرياّيفّعم يةّالتّ يتمّالرتكيزّأخرىّّ.ّوم ّجهةّ 2أ بوعّآخرّوهك ا...

ّ.3املشكالتصلّّوّخ يط،ّإعمدةّتيميمّالعم يمت،ّالتّ   يلمثلّالقيمس،ّالتّ ّالسسدا  
 

                                                           
1 ECKES, G. OP. Cit, P.18. 

 .212-212،ّص. مبقحممدّعبدّالعملّالنعيم ّوآخرون،ّمرجعّ 2
 .21،ّص.مرجعّ مبقبسم ّزاهر،ّ 3
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 سيبوك لنموذج اوفقً  العملية تنظيم .2

كيزّوذلكّألجلّالرتّ ّ،مبمشرّع ىّتسنيّرضىّالعمالءّؤثرّبشكلّ العم يمتّاليتّتّ ّتديدّ يتمّيفّه هّال وةّ
إمكمشن ودرا ّة فيهمّ،ع يهّم األدواتّاليتّتّ متّتسينهم،ّكتق يلّمعدالتّاألخ مّء لتستخدّ وم ّأهّم خ يطّالعم يمتّّ 

هوّّ،ّبينممّيبقىّ يبوكFIPEC الفرشنسيةّغةي  حّع يهّبمل ّ وال يّيّ SIPOC ّموذجّاملسمىّ يبوكةّالنّ األ م يّ 
 :1التمليةّل عنمصرّ ّاختيمرّ وهوّ ،املتعمرفّع يهّاملي  ح

ّيتمّتديدّمورديّالعم يةّال ي ّيقومونّبتزويدّمدخالهتم؛ّ:Supplierد ر  و  الم   .أ
ّلوجية؛كنّوتّالعم يةّم ّاملواردّاملمديةّوالبشريةّواملع وممتيةّوالتّ تديدّمدخالّ:Inputsالمدخالت  .ب
 وه ّاإلجراءّيفّتويلّاملدخالتّإىلّخمرجمت؛ : Processالعملية .ج

ّوه ّالدممتّأوّاملع وممتّاليتّتنتجّع ّالعم يمت؛ّ:Outputsالمخرجات  .د
وت بيّةوهوّّ:Customerالعميل  .ه وشنسعىّإىلّإرضمئّه احلمليّة صتيمجمتهّاال رفّال يّيتس مّخمرجمتّالعم يّة

   وتوقعمته.

ّكممّي  :ّّ،(10-10)ّكلّرقمموذجّيفّالشّ وميك ّتوضيحّه اّالنّ 

 (: نموذج سيبوك12-17شكل رقم) 

لبحوث والدراسات لّمجلة رماح يجممّيفّاملنظممتّالدميةّ.0ّجودةّ.تسنيّجودةّالعم يمت:ّت بيقّمنهجيةّّأمحدحمفوظّالمصدر: 
ّ.09ص.،22ّ،2122ّالعددّّ،ّاألردن،والعلوم اإلدارية االقتصادمتخصصة في 

مّبعنيّاالعتبمرّهجياّأخ ّ ّوةّعم يّ ّلّسكّ يتّالبدّوأنّتتضمنهمّّاملكوشنمتّالمسةّالّ ّأعاله،كلّالصظّم ّالشّ يّ 
اّدورّ ّؤد يي ّّوّ،بوضعهمّيفّاليورةيميمّيسمحّهب اّالتّ ّمنوذجّ يبوكّكممّأنّ؛جلمعّاملع وممتّعنهمّهمميمعندّتي

ّامل  وبةّصوهلم.ّاملع وممتّمّيفّتوفريهممّ 
                                                           

  كلّم :ّّاشنظر 1

ّ.292-290راغاّالغينيّوحممدّمنمفّعاليم،ّمرجعّ مبق،ّص.-       
FRECHET, C. OP. Cit, P.39. - 

Suppliers 

 من هم الموردون
Inputs 

 مدخالت العملية
Process 

 العملية
Outputs 

 مخرجات العملية
Customers 

 من هم العمالء
.0 

0. 

3. 

0. 

0.  

3. 

 ..........نقطة البدء.......
           ................. 

 ......النشاطات...........
            ................ 

 ......نقطة النهاية.........
            ................ 

0. 

0.  

3.  

0.  
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3. 

ّّ
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ّالعميل صوت تحليل.3

صوهتمّّ تممعّإىلم ّخاللّاالّ؛صتيمجمتّالعمالءايتمّتعريفّمت  بمتّّوّ، ديدص ةّالتّ اّوضم ّمّرأخريّ 
ّ، تبيمشنمتّع يهمّوت يلّإجمبمهتموذلكّبتوزيعّمنمذجّاال،VOC-ّVoice Of Customerّ-أيّصوتّالعميل

CTQ - Critical to Quality - سبةّل عمالءاحلرجةّل جودةّبملنّ ّ-اليمئصّ–ّفّع ىّاملواصفمتعرّسهبدفّالتّ 
1.ّ

ّمّصساهترتيبّ أنّيتمّجياّ،ّاليتّالعمالءّىضلت قيقّّر ةالعنمصرّاأل م يّ ّت كّالحرجة للجودةالخصائص ّوتعين
يكوشنونّّمّمموجتدرّاإلشمرةّهنمّإىلّأنّالعمالءّغملبّ ّ.2هدفّ لّلكّ ّدةحمدّمواصفمتّوّميزةّتديدّ ّول عمالءّّويةاألو ل

بريّعممّالّيريدوشنه،ّل لكّعدونّيفّالتّ مّجيّ همّغملبّ ولكنّ ّ، ّذلكعبريّعمّيريدوشنهّأوّلديهمّمشك ةّيفّالتّ اغريّواثقنيّ
ّ.3 تجمبةّهلمك ّاالميّ ّت  بمتّ ىلّمّ مّكالمهمّإرتجّ ع ىّالفريقّأنّيستمعّل عمالءّويّ 

 كممّي  :ّّ،(13-10كلّرقمّ)توضيحّه هّال وةّيفّالشّ ك ّوميّ 

 (: ترجمة صوت العميل إلى متطلبات13-17شكل رقم )
 
 

ّ
ّ
ّ

إثراءّ:ّ،ّاألردن،ّعممن2طّ.تحقيق الدقة في إدارة الجودة Six sigmaّ.حممدّعبدّالعملّالنعيم ّوراتاّج يلّصويصالمصدر: 
 بتصرف.97ّ،ّص.0119ل نشرّوالتوزيع،ّ

ّكّ ّ،عم يةّترمجةّصوتّالعميلّنّ فإّ،وع ىّه اّاأل مس ع ّّ اّاألخريهّويراهّيقولهلّممّتعينّالقيم ّجبمع
تيجةّامل  وبةّوه ّملنّ وجّبّرليتمّبعدّذلكّالّ ّ، ّالدمةمّيعنيهّذلكّبملنسبةّملقدّ مّ مثّيتمّالتعبريّعّ،مةّلهالدمةّاملقدَّ

ّ همّأكثر.وضعم يةّتنظيمّه هّال واتّويّ كلّأعالهّي سه لّ؛ّوالشّ بيفة ّهنمئيةّط بمتّالعميلتديدّ
ل غميةّويسمعدّع ىّّافيدّ اّمّ عتربّأمرّ ي ّّ ئ ةم ّاألّجمموعةّ ّطر،ّ ّهم،ّفإنّ ص ّ ّشك ةّوو مئلّ ولت ديدّأ بمبّامل

مئصّاألكثرّأمهيةّه ّاليممّم؟ت  بمتّالعمالءّواصتيمجمهتّ همّع ىّ بيلّاملثمل:ّممه ّمأمهّسّوّ،بتكمريفكريّاالالتّ 

                                                           
 .290ص.ّراغاّالغينيّوحممدّمنمفّعاليم،ّمرجعّ مبق1ّ

2 PILLET, M. OP. Cit, P.93. 
 .97حممدّعبدّالعملّالنعيم ّوراتاّج يلّصويص،ّمرجعّ مبق،ّص. 3

 طلب العميل معناه بالنسبة لمقدم الخدمة ما يقوله العميل

................................ ................................. .................................. 
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ّ يتغريهلّّ؟عةّم ّتسنيّالعم يمتوائدّاملتوقَّممّه ّالفّلّاحلميل؟عّيفّإجنمزّالعمبّ ممّهوّاأل  وبّاملتّ ّل عمالء؟
 .1وغريهمّم ّاأل ئ ة ؟متالت  سينبعدّإجراءّإىلّاألفضلّنمفس ّالتّ ّاملؤ  سةمركزّ

ّعند ّلضممنّرضىاليتّجياّتقيقّ ّةتديدّاألهدافّاحلقيقيّ ّأمم ّثّينبغ ّمراعمة ،العمالءّهم ّ:معميريالثة
ّ:2مبعىنّ؛ك فةوالتّ همئيةّاجلودة،ّاملواعيدّالنّ 

ّ؛جّأوّالدمةّدونّإخفمقتس يمّاملنتّ أ. 
ّّد؛مينّاحملدَّمّل جدولّالزّ فقّ جّأوّالدمةّوّ تس يمّاملنتّ ب. 
 جّأوّالدمةّبأقلّتك فةّاكنة؛توفريّاملنتّ ج. 

كمليفّأنّتكونّت عمتّالعمالء،ت بيةّأوّجتموزّاصتيمجمتّوتوقّس درةّع ىقيمسّالقّ ّوم ّأجلّذلكّجيا
ّة.عمليةّل عم يّ ّتقيقّكفمءةّ ّو اإلشنتمجّق ي ة،ّاصرتا ّال ط

القيم ّم ّخاللّّ؛ختيمرّاملشروعّمثّر مّمعمملهاصّيفّ ديدّه هّتت خّ مرص ةّالتّ ّفإنّ ّ، بنمء ّع ىّممّتقدّ 
ّاأل بمبّاحلقيقيّ أ م يّ ّمتّ بثالثّعم يّ  ّهبدفّب ورة ّالة ّل مشك ة ّمشروعرئيسة ّم ّأج هم ّاليتّقم  ّاالحنرافّة
 ةّةّعملّمفيّ  هدفّاملشروع،ّخّ ّل مشك ة،ّموجزّودقيقّ ّ ّلوصفّ بإعدادّميثمقّاملشروعّاملتضمّ ّابدءّ ّ،السسدا  

ّؤثرّمبمشرةّ تّاليتّتّ مم ّخاللّتديدّالعم يّ ّ؛مّلنموذجّ يبوكفقّ وأعضمءّالفريق.ّليتمّبعدّذلكّتنظيمّالعم يمتّوّ 
ةّل جودةّجع ىّتسنيّرضىّالعمالء،ّمثّيفّاألخريّالقيم ّبت  يلّصوتّالعميلّم ّأجلّتديدّاليمئصّاحلرّ 

ّقّرضىّالعمالء.قّ واليتّتّ 
  Measure : القياسثانًيا

ّةتّواملع وممتّالمصّ اّمجعّالبيمشنممّتت  ّ ألهنّ ّ،السسدا  ّاالحنرافاّيفّت بيقّجدّ ّةّ  وةّهممّ الّ  ه هربّعتّ تّ 
صييفّهتتمّّ؛3ةّاملشك ةةّلت ديدّطبيعبةّهلم،ّوتديدّأفضلّاملقمييسّالمصّ بفهمّاملشك ةّواأل بمبّاجلوهريةّاملسبّ 

ّقيمسّ مّ ّتمّتديدّ قّاهلدفّم ّه هّال وة،ّيسني،ّولك ّيت قَّظم ّاحلميلّل عم يةّاليتّ وفّختضعّل ت ّ بقيمسّالنّ 
يتمّإعدادّخّ ّعمتصتيمجمتّوتوقّسالقدرةّالعم يةّيفّضوءّ ّكمّم   يل.ّويقو ّفريقّةّل تّ كمفيّّلتجميعّبيمشنمتّ ّةّ  ّ العميل،

األ م يّ شنمتّالنّ بدرا ةّمكوّ ّالسسدا  ّاالحنراف قراراتّ ختّ امتّّوويّ األو للوضعّّةظمّ  ّ.4هجياّقيم ّ ّ  يمةّع ّال يّمّذ

 :5ع ىّثالثةّعنمصرّه زّالقيمسّركّ صييفّيّ ّ؛اخ يةويتمّقيمسّالعيوبّاملرتب ةّبت كّالعم يمتّالدّ 
                                                           

 .22ص. ،،ّمرجعّ مبقبسم ّزاهر 1
2 PILLET, M. OP. Cit, P.63-64.    

ةّدكتوراهّيفّ.ّأطروصستة سيجما ودورها في تحسين جودة مخرجات خدمة االتصاالت: دراسة ميدانية في شركات االتصاالت ستخدامالداعمة الالعوامل .ّبشإيرا مّبوزانّ 3
 .20ص.،2121ّ،ّ،ّ وريمإدارةّاألعممل،ّجممعةّص ا

 .20ص.ّشنضملّمحدانّامليريّوحممدّأمحدّاألغم،ّمرجعّ مبق، 4
 كلّم :ّّاشنظر 5

ّ.292حممدّمنمفّعاليم.ّمرجعّ مبق،ّص.راغاّالغينيّّو -    
 - PILLET, M. OP. Cit, P.104.   
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العيوبّأوّمستوىّّ،العميلّنظرّإليهماليتّيّ ّ(Yi)همئ ّل عم يّةمتجّالنّ وه ّالنّ ّجات:المخر   .7 ومثملّذلكّعدّد
 رضىّالعمالءّأوّاألربم،؛

ّّ ّاألشنش ةّواملهم ّاليتّتقو ّهبمّلت ويلّاملدخالتّإىلّخمرجمت؛وتتضمَّّة:العمليّ  .2
،ّفإذاّّ(Y)رّع ىاليتّتؤثّ ّ(Xi)وه ّاليتّتدخلّإىلّالعم يةّويتمّتوي همّإىلّخمرجمتّأيّّالت:المدخ   .3

ل لكّفإنّقيمسّاملدخالتّيسمعدّع ىّالتّ  تنتجّخمرجمتّرديئةّ،  ع ىّاملشك ة.ّفعرّسكمشنتّاملدخالتّرديئّة

  ّألداءّالعم يمتّالفعّقييمالتّ  إىلّ،ّهتدفالسسدا  ّاالحنرافنهجّميفّشنشرّّةّ ه هّال وةّضروريّ عتربّتّ 
ّومّ  ّّممنهّاهلدفأخرىّّوبعبمرةّ ّل  بمتّالعمالء.الءمتهم ّالقيم متّ؛اإلبالغهو ّّم ّخالل  ريّّع املنم بة،

ّت  يلّ ف ، يهل مراصلّاليتّتّةقمعدةّالعملّالعدديّ لّه اّاإلجراءّشكّ ويّ  .العمالءّقّمبت  بمتفيممّيتع ّ  العم يمت
 كمم .1  يلّمرص ةّالتّ قّفيهمّيفعمّستمّالتّ مهمتّاليتّ يجتّ بت ديدّاالّ و ّالبيمشنية،ّيسمحمّم ّالرّس القّ شناالبيمشنمتّ

ملعنية،ّوإجراءّالقيمسّمتّامبعة،ّور مّخرائطّالعم يّ اتّالتّ أيّاملتغريّ ّ،جختيمرّخيمئصّاملنتّ ا ّه هّاملرص ةّتست زّ 
-وظيفةّاجلودةّشرّشنّؤد ييّ صييفّّ؛القيريّوال ويلّمتّع ىّاملدىتمئجّوتقديرّإمكمشنمتّالعم يّ ز ،ّوتسجيلّالنّ الال ّ

QFD-ّFunction Deployment Quality ّ2ةجّاهلممّ ختيمرّخيمئصّاملنتّ امّيفّرئيسّ دور ا.  

صتيمجمتّالعمالءّم ّاأيّمدىّقدرةّالعم يةّع ىّمقمب ةّّ،Process Capabilityقيمسّمقدرةّالعم يةّّيتم

ّنيّمهم:ي ّهممَّرّ خاللّمؤشّ 
متجّمّالنّ قسَّمثّيّ ّ،األدىنّل مواصفمتّاألع ىّواحلدّ ّ تخراجّالفرقّبنيّاحلدّ ماّه اّاملؤشرّبسّ يّ : PCمؤشر .أ

 :3ّمليةّيفّالعالقةّالتّ كممّهوّمبنَيّ ،6ستة مّيفّالرقمّاملعيمريّمضروبّ ّاالحنرافع ىّ
احلد األدىن ل مواصفمت − احلد األع ى ل مواصفمت

االحنراف املعيمري × 𝟔
= 𝐂𝐩 

ّت ّ ع يهم، قّ فّ تاّ ومّ  معممليّ  معروفة قيمّ  ةّ عدّ  املؤشر هل ا  رةاملقدّ  رمؤشّ  وقيمة املواصفمت صدود بني العالقة بني 
ّ:4ه  القيم وه ه ،مم ةإشنتمجيّ  ةّ عم يّ  يف املعيبة الوصدات وعدد

- PC =7.33:ّ4[ ّتبين ّ ع  شنمجتةّ  القيمة ه هσ[±ؤ  سمتامل ملعظم أدىن مهدفّ  القيمة ه ه عتربّ وتّ  ،مواصفمت صدود 
 مقدرة أن يعينّام ، 0.0063 %املعيا شنسبة تكون وب لك،ّ 1.66م  أع ى إىل لتيل جتموزهم أو ليهمإ ل وصول
 ؛املواصفمت تقيق يف طةمتوس   العم ية

                                                           
1 FRECHET, C. OP. Cit, P.55. 
2 PARK, S.H. OP. Cit, P .38. 

 .21حمفوظّأمحدّجودة،ّمرجعّ مبق،ّص. 3
جلة جامعة تشرين للبحوث مةّل متغريات:ّصملةّت بيقيةّع ىّمعملّجودّلتجميعّاألدواتّالكهربمئية.ّاإلصيمئيخرائطّاملراقبةّّم تخدا بّاإلشنتمجي ةهالّشنتيفة.ّضبطّومراقبةّالعم يةّ  4

 .199،ّص.12ّ،2122،ّالعدد22ّاجمل دّ وريم،ّّية والقانونية،االقتصادوالدراسات العلمية: سلسلة العلوم 
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- PC =1: 3[ تبينّ ع  شنمجتة القيمة ه هσ[±والعم ية 0.27 %ّقدرهمّامعي شنسبة تنتج والعم ية ،مواصفمت صدود 
ّّ؛مقبولة ومقدرهتم أدىن حبدّ  املواصفمت تقيق ع ى قمدرة

-  PC < 1.66 :  5[ تبين ع  شنمجتةّ  القيمة وه هσ[± تقيق ع ى اإلشنتمجي ة العم ية ومقدرة،ّمواصفمت صدود 
 .دةجيّ  املواصفمت

- P: 1 > C املواصفمت تقيق ع ى قادرة غير العم ية. 
كممّّّ(10-10)رقمّّةّيفّاجلدول ّ واملوضَّّ،مستويمتّلغرضّاملقمرشنةّعشرةّ PCّّاإلشنتمجي ةةّؤشرّمقدرةّالعم يّ مل

ّّ:ي  

ّودةومستوى الجّالمعياري االنحرافمستوى ، اإلنتاجّيةقة بين مقدرة العملية العال :(12-17)رقم جدول 
 CPاإلنتاجّيةمؤشر مقدرة العملية   Sigma Level  المعياري االنحرافمستوى   Quality Level  الجودةمستوى 

 
 غير مقبول

0.1 1.11 

0 1.19 

0.1 1.93 

 
 مقبول

3 0.11 

3.1 0.09 

 
 جيد            

3 0.33 

3.1 0.11 

 0.19 1 جيد جداً 

1.1 0.93 

 0.11 1 مثالي

ة بابل العلوم مجلة جامعملنتجّصنمع ّبم تعمملّمستويمتّمتقدمةّم ّالسيكمم.ّّاإلشنتمجي ةصس ّعبدّاهلل.ّتسنيّمقدرةّالعم يةّ زهريالمصدر: 
ّ.2514،ّص.75ّ،1724العددّ ،12اجمل دّ العراق، ية،الّتطبيقالصرفة و 

ّال ّ يّ  ّاجلدولّالعالقة ّمّ وضحّه ا ّبنيّقيمة ّردية ّالعم ية ّمقدرة املعيمريّّافاالحنّرستوىّومّ ّاإلشنتمجي ةؤشر

أيّأنّاملستوىّّ،معيمريّإحنرافّ ك1ّو 0.11رّباّقدَّي ّّقمب هّمميّ صييفّ؛0ّو1.11ّوأشنهّيرتاو،ّممبنيّّ،ستوىّاجلودةومّ 
ّكمنّه اّاملؤشرّي سمويّل جودةّيت ققاملثميلّ ّ.1باّّاقدرّ مّ ّممعيمريّ ّمرافّ افقّاحنّو يّيّ والّ 0ّّإذا
ّسةمملؤ ّ ،ّفاألداءطّمتو ّ شنسجم ّصولّربّم ّاهلدفّودرجةّاالرّمدىّالقّ ؤشّ يقيسّه اّامل: PKCمؤشر  .ب

ّإصدىمهّجتّ مبّع ّاهلدفّبعيدةّ ّهمّبنفسّالوقتّقدّتكونّ ختالفمت،ّولكنّ م ّاالّميك ّأنّتؤديّخدممهتمّبأقلّصدّ 
PKCّ قيمةّتّ  َّممّقاّ أع ى،ّوك ّ PCّرّأقل،ّبينممّتكونّقيمةّمؤشرّشريّإىلّأنّتكونّقيمةّه اّاملؤشّ امّيّ ّ،املواصفمت
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ّ.1مقدرةّالعم يةّتكونّأقلّوأنّ ّ،أكربّهنمكّخدممتّغريّم مبقةّبشكلّ ّف لكّيعينّأنّ ّ، يحاليّ ّواصدالع ّ

ّ:مليةالتّ ّع ىّبملعالقةويّ 

[
الو ط احلسميب − احلد األع ى ل مواصفمت

االحنراف املعيمري × 3
؛
احلد األدىن ل مواصفمت − الو ط احلسميب

االحنراف املعيمري × 3
] القيمة األقل لاا  = CPK 

𝐂𝐏هوّاحليولّع ىّمؤشرّّالسسدا  ّاالحنرافهدفّمنهجّّإنَّ > 𝐂𝐏𝐊ّوّ 𝟐 > 𝟏. 𝟓2. 
ّملؤ  سةامتّالفع  ّلعم يّ ّ- يجمم-ّاالحنرافصسمبّقيمةّأوّمستوىّّكممّيتمّيفّمرص ةّالقيمسّه ه

 :3ّمليةبمعّال واتّالتّ ت ّمتمّبييّوال ّ 
ةّدم ّخاللّقسمةّعددّاألخ مءّأوّالعيوبّيفّالعم يةّخاللّفرتةّحمدّ ّ،صسمبّمعدلّال أّيفّالعم ية -

 نةّاملختمرة؛ع ىّعددّالوصداتّيفّالعيّ 

 يفّالعم ية؛ّمجعّعددّالفرصّاليتّميك ّأنّتدثّفيهمّأخ مءّ  -

أّك ّأنّتدثّفيهمّاألخ مء،ّلينتجّمعدلّال قسمةّمعدلّال أّيفّالعم يةّع ىّعددّالفرصّاليتّميّ  -
 معينةّم ّخيمئصّاجلودة؛لمصيةّ

فينتجّمعدلّال أّلكلّم يونّفرصةّم ّاألخ مء7.111.111ّّضربّمعدلّال أّلمصيةّاجلودةّيفّالرقمّ -
DPMO Defect Per Million Opportunities ؛ 

قّب لكّتع ّ  ويلّاملجدولّالتّ ّم تخدا وذلكّبσّّاالحنرافتويلّمعدلّال أّلكلّم يونّفرصةّإىلّقيمةّ -
Sigma Conversion Tableّّي  :كممّّّ،(13-10يفّاجلدولّرقمّ)واملمثل 

ّ

ّ

ّ

ّ

 

                                                           
 .22حمفوظّأمحدّجودة،ّمرجعّ مبق،ّصّ. 1

2 PILLET, M. OP.Cit, P.149-151. 
 .22ص.ّحمفوظّأمحدّجودة،ّمرجعّ مبق، 3
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  σ االنحرافتحويل معدل الخطأ إلى قيمة  ولجد(: 13-17) جدول رقم
  σعدد  عدد العيوب في المليون فرصة: DPMO نسبة المردود

99.9997% 3.4 6 

99.977% 233 5 

99.379% 6210 4 

93.32% 66807 3 

69.2% 308537 2 

31% 690000 1 

 ,FRECHET, C. Mettre en œuvre le Six Sigma. Paris cedex, France : Edition d’organisationالمصدر: 

2005, P.91. 

وبمملقمبلّّ،امل يونّفرصةيفّيوبّوعددّالعّ σّّاالحنرافيظهرّم ّاجلدولّأعالهّالعالقةّالعكسيةّبنيّقيمةّ

عياّيف3.3ّّفنجدّأنّاحلملةّاملثمليةّه ّاليتّيت ققّفيهمّّ؛وشنسبةّاملردودمتّاالحنرافطرديةّبنيّعددّّهنمكّعالقةّ 
لاّاالحنرافامل يونّفرصةّأي ّيكونّعددّ ّ.%77.7779وشنسبةّاملردود1ّّمتّم سمويمّ 

ظم ّيمسّالنّ مّصولّقمرص ةّالقيمسّتتم ورّأ م ّ ّك ّالقولّأنّ ميّ ّ،هّصولّه هّاملرص ةّاملهمةعرضّ ّبعدّمممتَّّو
خ يةّبملرتكيزّع ىّاملخرجمت،ّامتّالدّ  ةّبت كّالعم يّ  سني،ّقيمسّالعيوبّاملرتبّ ةّاليتّ وفّختضعّل تّ ل عم يّ احلميلّ

ةّيمسّمقدرةّالعم يّ قّالءمتهمّل  بمتّالعمالء،متّومّ عم يّ قييمّالفع  ّألداءّالبمإلضمفةّإىلّالتّ العم يةّواملدخالت.ّ
ل مراصلّّة،ّامّجيعلّهدفهمّهوّاإلبالغّوتوفريّالقمعدةّالعدديّ املؤ  سةم يمتّالفع  ّلعّاالحنرافمستوىّّوصسمب
ّاليتّت يهم.

  Analyse حليل: التّ ثالثًا
لّ يّسلتّ اّ تغاللّمجيعّاملع وممتّوالبيمشنمتّاليتّمتّ الّع ّ   يلّهوّالسّ األ م  ّم ّمرص ةّالتّ ّالغرضّ ّإنّ 
إىلّمعرفةّوتديدّّلوصّسم ّخاللّالعملّع ىّت يلّه هّالبيمشنمتّقيدّالتّ ّ،مبقةوجاّمرص ةّالقيمسّالسّ ع يهمّمبّ 

رتيبهمّم ّصييفّتّبمتّالفشل،سبّ ،ّع ّطريقّت يلّمسمرّمّ الت  سنيعوقمتّومّ ّمشكالتاأل بمبّاجل ريةّجململّ

ّتبويبهم،ّمثّالسّ  ّوالتّ التأثري، ّع يهم ّبإّالسسدا  ّاالحنرافيقو ّفريقّصييفّّ؛1 كمّفيهمي رة ّاملرص ة اءّجّريفّه ه
ّهميفّص ّم ت سهّ يتّ،ّوتديدّشنقمطّالقوةّالهمكثرّالظواهرّاملؤثرةّفي ّملعرفةّأ بمبّاملشك ةّوتديدّأ  يلّاملنهجالتّ 
شنقمطّالضّ تّو وتديّد والعملّع ىذلكعيقّعفّاليتّ تّ عملّع ىّتعزيزهمّ، وتديّدّّ، دةّاملسمعّ ّال رتاتيجي متامعمجلتهمّ،

 .2تسنيّالعم يمتّيفّتقيقّأهداف

                                                           
ّ.220،ّص.12ّ،2121العددّاجلزائر،ّّالجزائرية، مؤّسساتمجلة أداء ال.TAMّّالش مم ةكأداةّلت سنيّاجلودةّ aSix Sigmّأمحدّب ّعيشموي.ّطريقةّ 1
 ّ.22بسم ّزاهر،ّمرجعّ مبق،ّص. 2
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ويفّأعقمبّ وّالعم ية،جّأل منتّ  ةرئيسالّاألداءملقمييسّّة  يلّواملقمرشنةّاملرجعيّ بملتّ ّقّه هّاملرص ةتتع َّكممّ
رّفسّ اليتّتّ  ّالعواملّهّمبعىنّمم،ّالن مجحلت ديدّالعواملّاملشرتكةّلألداءّّغراتلثّ ات  يلّبّاّممّيتمّالقيم كثريّ ّّذلك
خمت فّاألدواتّّ ا تخدايتمّ ،جّأوّالعم يةت يلّأداءّاملنتّ هّعندّشمرةّهنمّإىلّأشنّ رّاإل.ّوجتدّ تفسريّأفضلّ ّاألداء

1ملراقبةّاجلودةّةاإلصيمئيةّاأل م يّ 
 :2ه ّخمت فةّمّملستويمتّ ك ّت يلّاملشك ةّوفقّ وميّ  .

 جربةّوليسّالبيمشنمت؛التّ ّم تخدا ب .7

 البيمشنمتّولك ّبملرتكيزّع ىّاألرقم ّفقط؛ّا تخدا  .2

 البيمشنمتّيفّشكلّر و ّبيمشنية؛ّمتثيل .3

 اإلصيمءّالوصف ؛ّا تخدا  .4

  تداليل.صيمءّاالاإلّا تخدا  .5

 ثلّاليمئصّاحلرجةّل جودة،ّوالقيم متّاليتّمتّ Yمبعةّ  يلّاإلصيمئ ّع ىّاملتغرياتّالتّ ركزّالتّ وينبغ ّأنّيّ 
CTQّرةّاملتغرياتّاملفسّ ،ّوع ىّالعالقمتّبنيXّمبعةّاتّالتّ املتغريّ ّوY.ّ
ّتقدّ شن القّ ا ّام ّالتّ ّضحّأنَّيتّ ّ، م ّتأثريّ   يلّتت خّ مرص ة ّواألكثر ّكلّصّيفّتديدّاأل بمبّاجل رية ّع ى ا

تديدّشنقمطّّلّع يهمّيفّمرص ةّالقيمسّمع،ّوذلكّبنمء ّع ىّاملع وممتّاحمليَّالت  سنياملعيقةّلعم يمتّّاملشكالت
ّعفّبغرضّمعمجلتهم.همّوتعزيزهمّوشنقمطّالضّ القوةّلدعمّ 

    Improve الّتحسينا: رابعً 

ّاملسؤولةّع Xّّرةسّ املفّالعواملع ىّفّعرّسبملتّ ّالسسدا  ّاالحنرافّّلت بيقاألو ىلّالثالثّ ّال واتّسمحّ تّ 
ّالت بمي  م ّّدّ حلمتّاّمنموإ  عم يةّيفّالعمق،لّريغيملّيتمّأيّتخاللّه هّال واتّّصييفّ؛Yّاملتغريّ)التغري(ّيفّالت بمي  

ةّ م يّ األتغيرياتّالّدخملباّيفّذلك.ّليأيتّبعدّذلكّوقتّإالسّ ك ّأنّتكونّع ّطريقّجتميدّمجيعّالعواملّاليتّميّ 
ّّ.3دّيفّبدايةّاملشروعلت قيقّاهلدفّاحملدّ ّ،ع ىّالعم ية
ّّ:4ه ّك ّتقسيمّه هّال وةّإىلّثالثّمراصلوميّ 

ّتوليدّاحل ول؛مرص ةّ .7
ّجريا؛مرص ةّالتّ  .2
 مرص ةّت يلّاملخمطر. .3

                                                           
1 PARK, S. H. OP. Cit, P.39. 
2 PILLET, M. OP. Cit, P.164. 
3 Ibid, P.259. 
4 Idem.  
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 ي همّوإجراءّيعيقّتقيقّاألهدافّلك ّيتمّتاليتّتّ ّجاملنتتديدّخيمئصّأداءّّيتمأخرىّّوم ّجهةّ ّ
مّتيمرّأفض هم،ّمبخوت ويرّاحل ولّالّةّيفّوجودّاملشك ةةّاملسممه ّ م يّ أيّاكتشمفّالعواملّاألّمتّالالزمة،الت  سين

ّ:1يةملوجيريّذلكّيفّإطمرّاأل ئ ةّالتّ تمئجّوأفضلّأداء،ّقّأمثلّالنّ قّ يّ 
ّسّوجودّاملشك ة؟شمطمتّواألفكمرّاليتّتت سّ قرتا،ّالنّ اهلّم ّاملمك ّ .أ

ّصة؟هلّم ّاملمك ّت بيقّه هّاحل ولّاملقرتّ  .ب
ّص يح؟ّهلّبمإلمكمنّاختبمرّه هّاحل ولّلضممنّت بيقهمّبشكلّ  .ج
ّ؟أكثرّفمئدةصةّم ّه هّاحل ولّاملقرتّ ّأيّ  .د

الوصولّم ّّدا  السّسّاالحنراف ّفريقّكّ ه ّال وةّاليتّمتّ ّه هّالت  سنيعم يةّّميك ّالقولّأنّ ّ،امّ بق
ؤديّإىلّاألفكمرّاليتّتّ األشنش ةّّوّكلّ ّّاقرتا،ّ حبييفّيتمّّ؛ةرئيسصّم ّأ بمبّاملشك ةّالخ ّسّاحل ولّاليتّتضم ّالتّ إىل

 مّموضعّالتنفي .ههمّفيممّبعدّمبعىنّوضعّ ليتمّجتريبّ ّ،ميك ّت بيقهّمنهمّتغيريّالوضعّاحلميلّواختيمرّمم

  Control م(حكُّ بط أو التّ قابة )الضّ الرّ  ا:خامسً 
ّالت  سنيابريّتنفي ّمجيعّتدّ،قهمّفريقّاملشروعاملكم اّاليتّصقّ صولّاحليولّع ىّّ وةه هّالّتم ورت
يقو ّجم سّجودةّّة.مر ّبعمئدّالعم يّ لتزا ّاليّ دوريةّملخت فّاحل ولّواالّختبمراتّ اّإجراءّو ،مبقةالسّ رص ةّاملخاللّ

بت بيقّّعضمءّفريقّاملشروعنيّوأرئيسوداء،ّب لّالفريق،ّاملدراءّالم ّاألصزمةّالسّ ّنّم ّجمموعةّ األعمملّواملتكوّ 
ّمّليستعرضّ  سّدوريّ وجيتمعّاجملّ، ّاحملرزّفيهمقدّسمستمرةّملراجعةّاألهدافّوالتّ ّم ّخاللّعم يةّ ّ؛ا رتاتيجي ةضوابطّ

2ل عملّهدافّالعممةاألوآثمرهمّع ىّّالت  سنيتدابريّّمدىّت بيق
. 

اإلصيمئيةّّ ملياألاّخاللّم ّهمومراقبتّ ّاجلديدةّةالعم يّ ّريمتجمّ ّتوثيقبّاألخريةّةال ّوّه هّيفّالبدءّيتمّو
 اممدّ عتاّتقييمّقدرةّالعم يةّإعمدةّ ّيتموبعدّفرتةّ. -statistical process control -SPC العم يمتّيفّم كّس تّ ل

صييفّ؛3ّمبقةلسّ اّأوّأكثرّم ّال واتّ ّةّ ظرّيفّواصدالنّ ّروريّإعمدةّ م ّالضّ ّقدّيكونف ع ىّشنتمئجّت يلّاملتمبعة،
بمتّ يبّرغدةّتّ جراءاتّاجلديقّم ّأنّاإل قّسالتّ ّوّ،خاللّاملشروعلّإليهمّوصّسالتّ اليتّمتّمتّالت  سينّدمجّكلّيتمّس

قمبةّل رّ ّخري ةّ ّووضعّ،  يلالتّ ّمرص ةّأثنمءّاكتشمفهمّيتمّاليتّة،رئيسالّالعنمصرّتغريّيفّ كمالتّ ّوجيا. العمالء
تّمتّاليتّمتّ لت  سينايتمّمقمرشنةّرضىّالعمالءّلت ديدّكممّّّ.املشروعّهنميةّيفّفيهمّم كّسالتّ ّينبغ ّاليتّعنمصرالّع ى

                                                           
ية االقتصادللعلوم  مجلة الغريوفة.ّزيناّهمديّالشريف .ّ تةّ يجممّمدخلّل قيمةّاملتميزةّل زبون:ّدرا ةّا ت العيةّألراءّعينةّم ّمدراءّاألقسم ّوالشعاّيفّمعملّمسنتّالك 1

 .222،ّص.22ّ،2122،ّالعدد12ّاجمل دّّالعراق، واإلدارية،
2 DESAI, T.N. and R. L and SHRIVASTAVA, R.L. Six Sigma – A New Direction to Quality and Productivity 

Management. Proceedings of the World Congress on Engineering and Computer Science WCECS, San Francisco, 

USA, October 22 - 24, 2008.  
3 PARK, S. H. OP. Cit, P.39. 
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امّّ،1اململيةّبت قيقّاألهدافّأيض مقمبةّه هّوتسمحّخ وةّالرّ ّ.إليهّخاللّمرص ةّالقيمسوصلّمعّممّمتّالتّ ّمقمرشنةّ 
و مئلّّقتّوأنَّقّ دّصّ ةّقتمئجّاملرجوَّالنّ ّدوريّع ىّشنتمئجّاملشروعّلضممنّأنَّّتدقيقّ ّينبغ ّأنّيتمّإجراءّ هّيعينّأشنّ 

ّشناّ الرَّ ّقد ّوع ىّاملفّ قمبة ّاإلّّدقيقّتوثيقّ شرفنيّع ىّالتّ  ت. ّورفعّاكمفة ّاملتع ّ لتّ جراءاتّواملستنداتّالالزمة قةّقمرير
ّ.2املنم اّتمئجّيفّالوقتّ بملنّ 

وأهنمّّ،لّإليهمملتوصَّاّالت  سنيدّم ّتنفي ّكلّإجراءاتّأكّسقمبةّهوّالتّ اهلدفّم ّمرص ةّالرّ ّضحّامّ بقّأنَّيتّ 

وع،ّبمإلضمفةّإىلّإعمدةّاملشّرّعةّم املتوقَّّمتالت  سينوذلكّلضممنّا تمرارّّاألداءيفّّشنتمئجّإجيمبيةّإىلّتّفعال ّقدّأدّ 

مّيفّلّإليهّ مبقّ وصّسمعّممّمتّالتّ ّمقمرشنةّ اليتّمتتّّأوّالتغيرياتّالنتمئجلت ديدّورضىّالعمالءّّدرةّالعم يةتقييمّقّ 
 مرص ةّالقيمس.

 السُّداسي االنحراف: معوقات تطبيق الثّالثالمطلب 
عمليةّتأثريهمّع ىّ لّم ّفقم ّجنمصهمّوتّ ّدّسقمتّاليتّتّ بعضّاملعوّ ّالسسدا  ّاالحنرافّا رتاتيجي ةيواجهّت بيقّّّّّّّ
ّ:3ّّّتتمث لّيفّوّ،ؤ  سمتاملأداءّ

 مّاحلوافز؛ظّ وائحّاملعمولّهبمّواختاللّشنّ دّال ّ دّوتعقّستعدّس .7

 واملتمبعة؛ّيمقيالتّ مّظّ دهمّوغيمبّشنّ قمبيةّوتعقّ مّاألجهزةّالرّ تضخّس .2

 ؛الت  ويرهتمم ّبملب يفّّوضعفّاال .3

 فتقمرّل عملّاجلممع ؛اال .4

 ؛الفع ملوالتدرياّغريّّختيمرّوإعدادّالقمدةا وءّ .5

 ؛ختيمصمتّواملسؤوليمتوتداخلّاالّدّالوظمئفّوازدواجهمسّالعمملةّوتعدّستكدّس .6

ّكفمءةّأ ملياّالتّ ت ّا .1 ّاحلملية؛قمبةّخ يطّوالرّ يمفّالوظمئفّبملبريوقراطيةّوعد 
ّظمّممليةّومع وممتيةّمتكمم ة؛عد ّوجودّشنّ  .1
ّ ني؛بنيّومتمرّ عد ّوجودّأفرادّمدرَّ .9

ّواصد؛ّالعملّع ىّإدخملّتسينمتّأكثرّامّينبغ ّيفّوقتّ  .71
ّعد ّوجودّشخصّميك ّحمم بتهّعندّصدوثّمشك ة؛ .77
مديريّاإل .72 التّ خشيّة الو  ىّم ّعدّ  ّ.السسدا  ّرافاالحنةّيفّظلّهمّاملستقب يّ رّ فّأدواأكدّال يّيكتنّ دارّة

                                                           
1 FRECHET, C. OP. Cit, p.141. 

 .21-22ص.ّمرجعّ مبق،ّّ،حمفوظّأمحدّجودة 2
.ّأطروصةّتمان الزراعياالستراتيجي لبنك التنمية واالئ األداءالمتوامزن والستة سيجما لتحسين بيئة  األداء. إطار مقترح للتكامل بين بطاقات أمحدّالسعيدّحممدّالسعيدّهبجت 3

 .90،ّص.2122ّ،مدينةّالسمداتّمبيرجممعةّّالبيئية،دكتوراهّالف سفةّيفّالع و ّ
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ّاالحنرافتوىّسملّسةمؤ ّ أيّّولّدونّتقيقاليتّتّ األخرىّّوبعضّالعقبمتّهنمكّّ،بمإلضمفةّإىلّمم بق
ّ:1صّفيممّي  تت خّ ّ،السسدا  

ّغريّص ي ة؛ّعمملّمعهمّب ريقةّ والتّ ّالسسدا  ّاالحنرافةّتيجيّ ا رّتالواضحّالةّالفهمّ  ّقّ  .أ
ّكفميةّاملواردّيفّ .ب ّيهم؛لتبنّ ّاملؤ  سةق ة
بسي ةّغريّّ سينمتّ كتفمئهمّبتّاوحممولةّّالسسدا  ّاالحنرافكبريةّبمشنتهمجّّّدّالقيمدةّيفّإجراءّتسينمتّ تردّس .ج

ّفة؛ك ّ مّ 
ّغريّموضوع ؛ّبشكلّ ّؤ  سمتقيمسّأداءّامل .د
ّ؛وق ةّاالهتمم ّبمصتيمجمتّالعميلّدارةّوالعمالءيمالتّبنيّاإلتّ االّفمع يةةّق ّ  .ه
ّ،كممّينبغ ّأنّيكونّّيقالت  بصتّيتمّّ،بدايةّال ريقّالسسدا  ّاالحنرافيفّّ تعمشنةّخبرباءّ ةّلالامل  ّ احلمجةّ .و

ّ؛ؤ  سمتوعد ّاجملمزفةّمبستقبلّامل
ّ؛ؤ  سمتظمّاملع وممتّاملعمولّهبمّيفّاملكفمءةّشنّ عد ّّتوافرّشنظمّاحلوافزّّوّة  ّقّ  .مز

 ؛املؤ  سةيريّم ّقبلّالعمم نيّيفّلّالتغّ ق ةّتقبّس .ح

ّكممّأشنّ وافتقمرهّحل ولّمعيمريةّالسسدا  ّاالحنرافتعقيدّمنهجّ .ط ّاملشكالتّصملةّيفّملّ فعَّّالّيكونّجدَّهّ،
ّكمم ةّيفّاّصييفّيت  ّ ّ؛ممّ األقلّتقدّس ّ.لسسدا  اّاالحنرافالواصدّم ّمشمريعّشروعّاملم ض ّ تةّأشهر

اليتّتتبىنّّملؤ  سةاّع ىّيتعنَيّّ،منمعيَّّاأثرّ ّمنهمّلكلّ ّهّم ّالواضحّأنَّفإشنّ ّ،ظرّإىلّمج ةّه هّاملعوقمتبملنّ 
صيرّأهمّميك ّّومعّذلكّ،عتبمرّلتضم ّوصوهلمّإىلّممّترجوهّمنهمأخ همّبعنيّاالّالسسدا  ّاالحنرافّا رتاتيجي ة

ّالعقبمتّيف ّأ ملياّالتّ ّه ه ّكفمءة ّالتّ ّوقمبةّخ يطّوالرّ البريوقراطيةّوعد  ّأوّ ّاإلدارةّءّمغيريّ وامقمومة شنفسهم
ّهم.ك ّستك ّّاألخرىّإنّملّّالعقبمتّ ّج لّسّمدّمنهحبييفّتتولّ ّ؛بملغّم ّتأثريّ ّممّهلاّملوه ّ،املوظفني
ّ
ّ
ّ
ّ

                                                           
 كلّم :ّّاشنظر 1

ّ.92شنضملّمحدانّامليريّوحممدّأمحدّاألغم،ّمرجعّ مبق،ّص.ّ-ّّّّّّّّّ
ّ-ّHEUVEL, J.V.D  and others . Lean six sigma in a hospital. International journal of six sigma and competitive 

advantage, Vol 02, No 04, 2006, p. 379. 

ّّّّّ 
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 السُّداسي االنحرافأدوات  :الثّالثالمبحث 
هبدفّيةّاإلصيمئيةّوغريّاإلصيمئم ّاألدواتّّالعديدّا تخدا ع ىّّالسسدا  ّاالحنرافّا رتاتيجي ةتعتمدّ

ّكلَّحبييفّّ؛طويلّمن ّزم ّ ّمعروفةّ ّهمعظمّ مّ ّوّاملستمر،ّالت  سني ّاّأدواتّ تت  ّ  DMAICم ّمراصلّّمرص ةّ ّأن 
مّه هّاألدواتّألهّوفيممّي  ّتوضيحّ ّ،الت  بيقيفّكلّمرص ةّم ّمراصلّّأكثرّم ّأداةّ ّا تخدا كممّميك ّّّ،معينة

ّ:فييلبملتّ 
  Pareto Diagram باريتو: مخطط األّولالمطلب 

 : تعريف مخطط باريتواًل أوّ 

هنميةّالقرنّالتم عّعشرّّيفلّتوصَّ،ّال يّفيلفريدو باريتويّاإلي ميلّاالقتيمدىلّإّشنسبةّ بمريتوّّ طخمّ مسّ 
كمن.ّالسّ ّم ّق ي ةّةّ أق يّ ّيديأّيفّكمشنتّروةالثّ ّم ّظمىالعّ ّةالغملبيّ ّأنَّّهمفمدّ ّ تنتمجّ اّإىلّروةالثّ يفّتوزيعّّهحبثّعند
ّاملمئةّيف01ّّع ّتنشأّاملشكالتّم ّاملمئةّيف91ّّأنهمّفمدّ مّ اليتّّهريةالشّ ّبمريتوّقمعدةّضعتوّ ّ  يل،التّ ّه اّم ّو
91/01ّقمشنونّأوّقمعدةّ ممبّمأصيمشنّ ّعرفالعواملّواليتّتّ ّم 

1.ّ
املبدأ  واملتمث ة العم ية ع ى رةواملؤثّ  املهمة  ةالقّ  تديدم ّّاجلودة تسني فريق  كّ متّ  قنيةالتّ  ه ه إنَّف ،وم ّه ّا

 ه ا ع ى اليمبمشنيون عرب ّي ّ صييفّ؛ةلعم يا مشكالت م  80% م  صخ ّسالتّ  ميك  وم ّمث ؛األ بمب م  20% يف
 ".أوالً  التنينات بقتل بدأا" أي  Slay the Dragons firstبعبمرة املفهو 

 ترتيا قنيةّم التّ  ه ه  كّ صييفّمتّ ّ؛العم ية يف املوجودة مشكالتل  بيمين متثيلّ  خم طّبمريتوّممّهوّإالّإنّ 
 ل فريق ميك  بمريتوخم طّ خالل فم  صدوثهم. وتكرار أمهيتهم صساّأيّ،األقل إىل مصدوثّ  األكثر م  املشكالت

ّ.2ال ّهمّأوّ ص ّ  ع ى الرتكيز وم ّمث ؛اجلودة ع ى اأثرّ  وأب غهم املشكالت أهم تديد اجلودة ع ىّالعممل
ّعترب ّي ّّو ّم  ّبمريتو ّالسّ ّخم ط ّاجلودةاألدوات ّملراقبة ّيّ ّ؛بعة ّقرت ّصييف ّكلّ ا تخدام، ّيف ّمرص ةّه ّّّّّّّّّّم 

ّّّ.3الت  سني  يلّّو ديد،ّالقيمس،ّالتّ التّ 
 :4م ّخاللّاملشكالت صلّوالعم يمتّ تسني يف  ستخدّ ي ّّو

                                                           
1 SALLIS, E. Total Quality Management in Education, 3 rd edition, United States of America: Stylus Publishing 

Inc, 2012, P.95. 
:ّدارّاألص مبّل نشرّوالتوزيع،ّالسعودية،2ّ.ّاالصدارّرقمّاألدوات األساسية السبع للجودة استخدامالدليل العملي للتحسين المستمرللعمليات بحممدّأمحدّعيشوين.ّ 2

 .2صّ.،2121ّ
3 ISMYRLIS, V and MOSCHIDIS, O. OP. Cit, P.114. 

ّ،24االعراق،ّجمل دّالمجلة العراقية لهندسة االنتاج والمعادن،  اجلودة. دواتأ م تخدا صنمع ّب ملنتج اإلشنتمجي ة العم ية رافاحن أ بمب وت يل تشخيصإبراهيم.ّ عالوي زينا 4
 .132،ّص.74ّ،1724العددّ
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 العم يمت؛  ري ع ى واملؤثرة احلرجة احلمالت ع ى الرتكيز .7

 غيةوذلكّبّ ، ويةاألو ل صسا الدمة أو ججودةّاملنتّ  ع ى واملؤثرة العم ية يف املوجودة املشكالت ترتيا .2

ّع يهم؛ كيزالرت ّ
ّوترتيبهم. املتع قةّبملعم ية البيمشنمت م ّخاللّمجع وأ بمهبم املشكالت القيم ّبت  يل .3

ّاّوأمهيةّ تأثريّ ّاألكثرّضحّاملشك ةع يهّتتّ ّلقمءّشنظرةّ إفبمجردّّ،املعنيني مجيع بني عمونالتّ  لسهّ ي ّ بمريتو خم طّإنّ 

ّخرىاأل مملشكالتبّمقمرشنةّ  ّيسمحّ، ّاملشك ة ه ة حلل اجلهود بتكثيفام ّإىلّأنّ ّوجتدرّ . ّهنم العيوبّّاإلشمرة
  Trivialأثريةّالتّ ق ي  الكثرةّو Vital Fewّرةاملؤثّ   ةالقّ  مهم،ّنيرئيس صنفني فّإىلينَّتّ متّع ّاملواصفمتّاالحنرافّو

 Manyّ1.ّ
 إعداد مخطط باريتو: ثانًيا

ّ:2مليةال واتّالتّ ّبمعّ ت ّاإلعدادّخم طّبمرتوّينبغ ّ
منيةّشنفسهمّجلميعّمعّمراعمةّاعتممدّالفرتةّالزّ ّ،طمنيةّاليتّ يتمّمبوجاّبيمشنمهتمّر مّاملخ ّ تديدّالفرتةّالزّ  .7

ّ ّم ّمقمرشنتهمّمعّبعضهم؛مكّسغيةّالتّ صقةّبّ  متّذاتّالعالقةّالالّ املخ ّ 
 ّ ّ جيمدّاجملموعّالكّ إوم ّمثّّ؛دةمنيةّاحملدَّيفّجودةّخمرجمتّالعم يةّل فرتةّالزّ ّاالحنرافسببمتّتينيفّمّ  .2

ّم ّأصنمفّه هّالعيوب؛ّصنفّ ّسبةّاملئويةّلكلّ ل عيوبّوتديدّالنّ 
ّعربّع تّ منهمّّلّ كّ ّّمسمصةّ ّوع ىّشكلّمست يالتّ ّ،ثلّأشنواعّالعيوبصداث ّ يينّع ىّورقةّبيمشنيةّمي ّ إر مّ .3

ّية؛ ّ سبةّاملئويةّل عياّم ّجمموعّالعيوبّالكّ ثلّالنّ صداث ّصمديّميّ إصجمّالعياّاملعين،ّّو
آخرّمست يلّبّوأصغرّشنسبةّ ّ،م ّجهةّاليسمرّم ّاملخ طّاألو لم ّالعيوبّبمملست يلّّمتثيلّأكربّشنسبةّ  .4

ّمّفيممّبينهمم؛وترتياّبقيةّاملست يالتّتنمزليّ ّ،م ّجهةّاليمني
ّ.ّططّوميدرّالبيمشنمتّوتمريخّالف صّوالعددّاملف وصّيفّاجلزءّاأل فلّم ّاملخ َّاملخ ّ تثبيتّعنوانّ .5

ّكممّي  :ّمثلّمنوذجّ (ّميّ 13-10)ّوالشكلّرقم ّملخ طّبمريتو

ّ

ّ

                                                           
 املرجعّشنفسه. 1
 .51-50إبراهيمّالقزازّوآخرون،ّمرجعّ مبق،ّص.ّإمسمعيل 2
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 (: نموذج لمخطط باريتو14-17) شكل رقم

ّّّّ 
 HOHMANN, C. Techniques de productivité: comment gagner des points de    المصدر:

 : Edition d’organisation, 2009, P.228. Paris, France performance.  

كثرّمتّاألاالحنرافأوّّاملشكالتأشنهّي سه لّم ّخاللهّتديدّّالصظتهّم ّه اّالشكلك ّمّ أهمّممّميّ ّإنّ 
ّ.ستقبالّ امّيسمحّبرتكيزّاجلهودّع ىّمعمجلتهمّوتفمديهمّمّ ّ؛ت يهمّت كّاألقلّصدوثمّ ّواملمث ةّبأكربّعمود،ّص دوث م

  Brainstorming هني: العصف الذ  الثّانيالمطلب 
ّّّّّهنيمفهوم العصف الذ  ّال:أوّ 

ّأ  وبّالعيفّال ّ ّّّّّّ ّأشنّ ظهر ّإال ّهينّيفّ وقّالعمل، ّالرتّ اه ّوالتّ شنتقلّإىلّميدان ّوأصبية م ّأكثرّّبحّ ع يم

ّأليكسّم ّقبلمتّت ويرهّصييفّّ؛1بداع فكريّاإلار نيّاملهتمنيّبملتّ هتمم ّالبمصثنيّوالدّ ميتّبظّ األ ملياّاليتّصّ 
ّنمأشنّ ّرةفكّع ىّيقو ّ،عاملبدّ ّاجلممع ّفكري تّ لّكال يك ّأ  وبّ ّهوّوّ،0731ّأواخرّيفAlex Osbornّّأو بورن

ّدةاجليّ ّاألفكمرّرفضّإىلّؤديي ّّأنّك ميّ ّوه اّ،ت ورهمّم ّاجدّ ّمبكرةّمرص ةّ ّيفّاألفكمرّتقييمّإىلّمنيلّممّمغملبّ 
ّخ قّم يمتعّفيلّيتمّوم ّمثّ ّ؛صكمّدونّوتسجي همّاألفكمرّطر،ّيتمّقييم،التّ ّم ّبدال ّفّ،ّل لكامليدرّم 

ّ.2وتقييمهمّاألفكمر
                                                           

ّك يمتّالرتبيةّيفّاجلممعمتّاألردشنيةّيفّمسمقّالرتبيةّالوطنيةّواجتمهمهتمّحنوهمّ.ّأثرّا تخدا ّا رتاتيجي ةع  ّالكسمب 1 مجلة جامعة النجاح لألبحاث ّ.العيفّال هينّيفّتييلّط بة
 .1241،ّص27ّ،1724،ّالعدد10ّاجمل دّّف س ني،ّ،نسانيةللعلوم اإل

2 SALLIS, E. OP. Cit, P.91. 
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شنتمجّل دممغّل قيم ّبوظمئفّأ رعّممّميك ّوبفمع يةّوكفمءةّإلّهينّع ىّأشنهّتشغيلّ متّتعريفّالعيفّال ّ 
ّيت  َّبتكمرّاألفكمرّوأمنمطّالتّ اّو ك ّم ّاألفكمرّيفّاّمّتوليدّأكربّقدرّ اّم ّاملتع ّ فكريّلعالجّاملواقف،ّوه ا

ّالش مم ةّاجلودةّإلدارةّمثمليةّأداةّ ّهو.ّّو1بداعيةمّاإليعتمدّع ىّمداركّاملتع ّ ّ يالّاألمرّ ّ؛موضوعّأوّموقفّمعنَيّ
ّالن مجحّل هيناّالعيف،ّّوبسرعةّوالقضميمّاألفكمرّبتوليدّالفريقّألعضمءّسمح،ّتهما تخدامعندّّومثمرةّاتعة
ّ.2قيودّةأيّ ّوبالّبتكمرينياّيكوشنواّبأنّل موظفنيّيسمح

ّعدّست ّّ،عنَيّمّ ّوضوعّ جديدةّصولّمّرّ  ّلت فيزّدممغّاإلشنسمنّحنوّتوليدّأفكمستخدّ ت ّّكممّمتّتعريفهّبأشنهّطريقةّ 

فكريّالتّ ّم ّل اّفه ّشنوعّ قيرية.ّّك ّم ّاألفكمرّم ّاألشخمصّخاللّفرتةّ اّ ّل  يولّع ىّأكربّعددّ ّو ي ةّ 
احلمالتّاليتّّمصةّيفمّوخمجمعيّ فكريّالتّ ّاّاألمرّأنّيكونوب لكّيت  ّ ّ؛عهمددّاألفكمرّوتنوّسدفّإىلّتعّساجلممع ّهت

ّهمّلوصده.ّىّصمصاّاملشك ةّص ّسييعاّعندهمّع 

ّّ،وعدّالنّ ولّ ي ّّالكمّ ّهينّإىلّأنّ جتمهمتّمفهو ّالعيفّال ّ اشريّوتّ  ّين  قّم ّمبدأ ّجل الفلسفيهيوه ا
كيزّع ىّالرت ّّّأنَّرا متّإىلشريّشنتمئجّالدّ "،ّويفّه اّالشأنّتّ ي إلى تغيير نوعيؤد  ي ي  راكم الكم  التّ  إنّ "ّالقمئل:

ّمموضوعيّ ّمتقييمّ ّ قدّ ي ّّالّهوفّ  يل،ل تّ ّأداةّ ّيسهينّلالعيفّال ّ ّو.3ّميفّالكمّوالكيفّمعّ ّثروةّ ؤديّإىلّالكمّيّ 
قّوم ّه اّاملن  ّ . 4مثالّإيشيكمواّخ  متكم أخرى،ّأدواتّمعّها تخدامّإىلّيتمجّهفإشنّ ّل لكّوشنتيجةّ ّ،ل  ملة

ّّ.5الّتحسينهمّيفّمرص ةّا تخدام7ّ-73153قرت،ّم ّخاللّمعيمرّإيزوّي ّّالعيفّال هينّأداةّ  فإنّ 
 هني: أهداف العصف الذ  ثانًيا

ّ:6هتدفّج سمتّالعيفّال هينّإىلّتقيقّارآيت
إ .7 ّم؛بداعيّ صلّاملشكالتّصالّ 
ّشكالتّل خيم؛خ قّمّ  .2
ّشكالتّأوّمشمريعّجديدة؛إجيمدّمّ  .3
ّبني.بداعّاملتدرّ تفيزّوتدرياّتفكريّوإ .4

                                                           
 .1241،ّصمرجعّ مبقع  ّالكسمب،ّ 1

2 SALLIS, E. OP. Cit, P.91. 
،71ّ،1722ّ،ّالعدد73ّاجمل دّّالعراق،ّ،مجلة علوم التربية الرياضية العيفّال هينّيفّتييلّممدةّطرائقّالتدريسّوتنميةّالتفكريّالع م .ّا تخدا أثرّّفداءّأكر ّ  يم. 3

 .155-153ص.
4 SALLIS, E. OP. Cit, P.90. 
5 ISMYRLIS, V and MOSCHIDIS, O. OP. Cit, P.114. 

 .22،ّص. مبقحممودّعبدّالفتم،ّرضوان،ّمرجعّ 6



 السُّداسي االنحراف الستراتيجّيةاإلطار المفاهيمي ............................................................... :األّولالفصل 

42 
 

 هني: مراحل العصف الذ  ثالثًا
ّ:1وه ّ،أثنمءّصلّاملشك ةّامل روصةّيفّج سمتّالعيفّال هينّهمبمعّ ت ّاةّمراصلّجياّعدّ ّهنمك

ّصيمغةّاملشك ة؛ .7
ّ ب ورةّاملشك ة؛ .2
ّل مشك ة؛ّّع ّص ولّ عرب ّتوليدّاألفكمرّاليتّتّ  .3
ّلّإليهم.فكمرّاليتّمتّالتوصّستقييمّاأل .4

 هنياألساسية للعصف الذ   ئا: المبادرابعً 
مّمنهمّبعضّ ّوبارنز أومزبونقرت،ّاّواليتّئ،م ّاملبمدّجمموعةّ ّمراعمةّ ّهينال ّ ّالعيفّ يستخدّ ّال يّالفريقّع ى

ّ:2وه 
؛ّهمالّجيوزّتقييمّوّمنهمّيّ أّقدنتّ ت ّّأوّشنمقّ ت ّّالفّ،مبعىنّتأجيلّعم يةّتقييمّاألفكمرّامل روصةقييم: إرجاء التّ  .7

جّالعملّوالوصولّضفكرةّوتقييمهمّقبلّشنّ ّشنقدّأيّ ّاجل سة،ّألنّ ّّم األو ىلدةّيفّاملرص ةّاملتولَّّخمصةّت ك
ّّ؛يّإىلّفشلّاجلمشناّاإلبداع ؤدّ قدّيّ ّ،بهّإىلّهنميته

ّامّيشجعّالق دراتّ،فكريّاإلبداع عيقّالتّ يّ رّامّقدّ رّسأيّالتّ ّفكير وتشجيع العفوية:إطالق حرية التّ  .2

ىلّأنّه اّاملبدأّإّويستندّ ّ.قييمقدّوالتّ نّ الّهّاحلرجّم وبّ شّ الّيّ ّلّوتوليدّاألفكمرّيفّجوّ خيّساإلبداعيةّع ىّالتّ 

ّارآخري ؛ّاّأفضلّعندّاألشخمصّ ثريّأفكمرّ األفكمرّغريّالواقعيةّأوّالغريبةّقدّتّ 
ممّّ ّ مبعىنّك ؛Quantity is goodاك ّم ّاألفكمرّّأكربّقدرّ  كيزّع ىّتوليدأيّالرت ّولد الكيف: الكم ي   .3

ّكمنّأفضلّأفكمرّ  كمشنتّهنمك ّويستندّ ّ.ولةةّوالغريبةّمقبمّفمألفكمرّغريّاملن قيّ كمشنتّجودهتّ مهممّّّوّ،عديدة
ع ىّاال املبدّأ املبدّ ه ّا تأيتّبعدّّمشكالتل عّةفرتاضّبأنّاألفكمّر واألفكمرّم ّاحل ّوّعدد  وص وهلّم لّاملألوفّة

ّاألقلّأصملة؛
أفكمرّأخرىّّجديدةّوتوليدّأيّجوازّت ويرّأفكمرّارآخري ّوالروجّبأفكمرّ ابقة: البناء على األفكار السّ  .4

ّستقل؛مّ ّهمّبشكلّ  كهّأفرادّ ومعمرفّأكثرّامّميّ ّاجلممعةّمتت كّمع وممتّ ّةّأنّ جّ حبّ ّ،منهم
 م؛هينّواض ّ ال ّ ّ ّل عيفأنّيكونّاملوضوعّاملقدَّ .5

                                                           
 .19املرجعّالسمبق،ّص. 1
 كلّم :ّّاشنظر 2

ّ.151،ّص.مرجعّ مبقّفداءّأكر ّ  يم، -    
ّ-ّّ SALLIS, E. OP. Cit, P.92.  
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 األفكمر؛ّلكتمبةّممّشخصّ ّترشيحّ  .6

 .عنهمّعبريالتّ ّمتّكممّاألفكمرّتدوي ّمجيع .1
 Cause and Effect Diagram تيجةبب والنّ : مخطط السّ الثّالثالمطلب 

ّةمكلسّ اّمعظ"ّ،"والنتيجةّباالسّ "خم  متّّذلكّيفّمبمّاألمسمء،ّم ّديعدالّاأل  وبّه اقّع ىّ  ّ يّ 
Fishbone Diagramّ"ّّاإيشيكمّو"ّأوIshikawa Diagram  ّّإيشيكمواّكموروّإىلّسبةّ "ّشنKaoru Ishikawaّّال ي

ّ؛ةاملرجوَّّالنتيجةّوأّاملشك ةّع ىّؤثرت ّّاليتّالعواملّمجيعّبت ديدّل فريقاملخ  متّّه هّتسمحّ.مرةّألولاعتمدهمّ
ّكلّالعواملّهبدفّ،ذهينّعيفّ ّج سةّخاللّم ّ ديدّه هالتّ ّعم يةّإجراءّاألفضلّم ّصييف ّرؤثّ ت ّّليتاّجتميع
ّ،مةمنظَّّب ريقةّ ّموضوعةّ visual listّّمرئيةّقمئمةّ ّهوّوّ.بينهمّلةاملتبمدّ ّل عالقمتّخري ةّر مّمثّ،العم يةّجودةّع ى

صييفّيكونّهنمكّّ؛بعضالّببعضهمّاأل بمبّفرزّوإييملّطريقّع ّ،العم يةّع ىّتؤثرّاليتّاأل بمبّخمت فّحوضّ يّ 

ّتتمجّعندممهّداما تخّيتمّس.ّّوةرئيسالّالفئمتّم ّعددّ ّيفّهميتمّمجعّ ّأنّاملعتمدّوم ّاأل بمب،ّم ّعددّ ّأثرّ ّلكلّ 
ّإىلّتؤديّأنّ ميكّاليتّالعواملّع ّالب يفّأوّل مشك ةّاحملتم ةّاأل بمبّكتشمفاّّوّلت ديدّالفريقّأوّاملؤ  سة
هّيفّمرص ةّتخداما ،ّقرت ّسبعّملراقبةّاجلودةّال يّيّ تيجةّم ّاألدواتّالّ باّوالنّ عتربّخم طّالسّ كممّيّ ّ.1الت  سني

ّ.2  يلالتّ 

ّةرئيسالّالفروعّخد ستّ تّ صييفّّ؛امل مبقةّبعد ّقتتع ّ ّاليتّأثرياتوالتّ ّاأل بمبّلت ديدّخ طه اّاملّ ستخدّ يّ 
ّ تنتمجاّو هلمّ ةاحملتمّ   بمباأل توضيح،ّامّيسمحّباملشك ةّشنتيجةّإىلّؤديت ّّأنّشأهنمّم ّاليتّالتأثرياتّلت ديد
ّ:3إىل يفّالغملاّ ةّبفروعّ املمثَّّاملشكالته هّفّينَّت ّّو م،تفمصي ه

ّيفّيعم ونّ ي الّبمألفرادّقةاملتع ّ ّالعواملّت كّتديدّميك ّهنمّ:بالعنصر البشري المرتبطة المشكالت .7
 ة؛العم يّ ّه ه

ّشأهنمّ مّاليتّالعم يةّيفّالعواملّت كّوصفّك ميّ ّالفرعّيفّه اّ:العمل المتعلقة بأساليب المشكالت .2
 احلملية؛ّبمملممر متّيتع قّفيممّالنمتجّع ىّرتؤثّ ّأن

 ة؛العم يّ ّه هّيفّةماملستخدّ ّبمملوادّقةاملتع ّ ّالعواملّت كّتديدّميك ّهنمّ:المرتبطة بالمواد المشكالت .3

                                                           
1 SALLIS, E. OP. Cit, P.93. 
2 ISMYRLIS, V and MOSCHIDIS, O. OP. Cit, P.114. 

  3 اشنظرّّكلّم :ّ

- MAUCH, P.D. Quality Management : theory and application, United States of America: CRC Press of Taylor 

& Francis Group, 2010, p.57. 

 .012ّمرجعّ مبق،ّص. .إبراهيم عالوي زيناّ-
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ّه هّيفّمةملستخدّ اّاملعداتّترتبطّاليتّالعواملّت كّتديدّميك ّهنمّ:التي تتعلق بالمعدات المشكالت .4

 ة؛العم يّ 

ّّالعمل. ببيئة المرتبطة المشكالت .5
ّأيّتغيريّأنّ ّهنمّيهنّوالتّ ّلالهتمم ّاملثريّوم ّ،املشكالتّأ بمبّتديدّيفّمفيدةّ ّأهنمّاألداةّه هّأثبتتّوقد

 .1  الفعّباالسّ ّهوّكمنّإذاّمعمّ ّظرالنّ ّبغضّ؛النمتجّيفّتغيريّإىلّؤديي ّّ وفّالعم يةّيفّمتغري

ّكممّي  :ّّ،باّوالنتيجةوضحّخم طّالسّ (ّيّ 11-10)ّوالشكلّرقم 

 ةوالنتيجبب مخطط السّ (: 15-17) شكل رقم
 

 

 

 

 
                           

 

 
 FRECHET, C. Mettre en œuvre le Six Sigma. Paris cedex, France : Edition :المصدر

d’organisation, 2005, P.79. 

ّالشكلّيتضّ  ّأنَّحّم  ّيي ّ  طّالسّ خمّ ّأعاله ّاليورة ّهب ه  ديدّيفّوبملتّ ّ،لرتتياّالنقمشحّباّوالنتيجة

تتمجّإىلّّواليتعني،ّمّ ّلت ديدّأ بمبّصدثّ ّهمئلّم ّاألفكمرّج سمتّالعيفّال هينّاليتّيرتتاّعنهمّعددّ 
كأدةّهّّا تخدامّ ك ّميّ ّمثّ وم ّّ؛األ بمبه هّشمفّالعالقةّبنيّتبمكسمحّي،ّبمإلضمفةّإىلّأشنهّتنظيمهمّيفّجمموعمت

ّ.املشكالتلّحلّملةت يلّفعّ 
 Check sheets قوائم الفحص والمراجعة  :الّرابعالمطلب 

ع ّطريقّصّعبمرةّ واملراجعةّّف صقوائمّالّإنَّ ،ّدةدَّحمّ ّلفرتةّ ّم ّأشنواعّال لّشنوعّ ّكلّ ّّيرع ّجدولّيتمّإشنشمؤّه

ّاحليولّمتّاليتّاملع وممتّأ مسّوع ى ،الفرتةّت كّخاللّمنهمّشنوعّكلّسّفيهّصدثّال يّوالوقتّالعيوبّبنييّ 

                                                           
1 MAUCH, P.D. OP. Cit, p.57. 

 المواد العمال )العنصر البشري(

 

 النتيجة

 البيئة أساليب العمل المعدات
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تّ ّه ّو ي ةّ ف .1الت  سنيّإجراءاتّمذختّ اّك ميّ ّع يهم ل تّ ستّ لتدوي ّالعدّد ،ّملشكالتامورّأوّلت ديدّقّم ّاألّ  قّسخدّ 

متّكت كّاليتّّّ،متاملسببّعدادّقمئمةجراءاتّإلوصسمبّالعيوبّواألخ مءّيفّاإلّعدّ ّم ّدارينياإل ّكّ نيةّمتّ رّبّ وفّ تّ 
  .2رفكمتديدهمّعندّا تنبمطّاأل

ّتّ  ّالف صّمّ سمعد ّيقوائم ّالبيمشنمتّيفّّهمستخدمّ   معّييفصّ؛منهج ّبشكلّ ّاملؤ  سةع ىّتسجيل ّجت 
دوّ ّالبيمشنمت مّعدّست ّّه ّو .البيمشنمتّمجعّفرتةّخاللّنةمعيّ ّأصداثّ ّتواترّلتسجيلّقمئمةّالف صّيفّلوجت  ّق مسّ ت ّمّ ّهنج 

ّتسمعدّكمم ،معينةّيةعم ّخ واتّ ّبمعوالتّ ّظرالنّ ّإلعمدةّاجلودةّضممنّتدقيقّيفّهت بيقّ ّك ميّ ّ،ي ماقتيمدّوّمال ّوفعّ 
 . ممّبعدفي هم تخدامالّالبيمشنمتّترتياّع ىّأيض م

ّع ّواض ةّ ّصورةّ ّ دّ قت ّّأنّك وميّ ّوالفهم،ّالت  بيقّ ه ةّتتمثلّيفّكوهنمالف صّّألوراقّةرئيسالّاملزايمّإنّ 

ّع ىّالفعملةّلقدرةاّمت كّالّهمولكنّ ّرة،املتكرّ ّاملشكالتّلت ديدّوقويةّملةفعّ ّأدواتّ ّوه .ّاملؤ  سةّوظروفّةوضعيّ 
ّه ّأوراقّ، صالفّألوراقّةرئيسّأشنواعّهنمكّثالثة أنهنمّإىلّرّاإلشمرةّجتدّ ّوّ.العملّمكمنّيفّاجلودةّمشك ةّت يل

  .3لسباّالعياّق قّسالتّ ّوأوراقاملعياّّلعددّ  ق قّسالتّ ّأوراق ،العياّوقعالمصةّمبّق قّسالتّ 

ّمنتجّأوّم يةعّع ّامل  وبةّاليمئصّكلّع ّدةحمدَّّبيمشنمتّ ّجلمعّةقوائمّالف صّواملراجعّ ّا تخدا ّيتمّس
 .السسدا  ّحنرافلالDMAICّّالت  سنيّملنهجيةّالقيمسّمرص ةّيفّهمّعمدةّ ا تخدامّ ّيتمّصييفّ؛تسينهّي رادّمعني

ّبسي ةّ ّصالف ّقمئمةّ ّتبقىّأنّاملهمّم حبييفّّ؛ع ىّشكلّجدولّالف صّعمدةّ ّقمئمةّ ّيتمّإعداد عم ية،ّوألغراضّ 
 .4همقيم ّ ّيتمّاليتّاليمئصّمعّهميتممشىّتيميمّ ّوأن

،ّي قرت ّّحبييفّ؛بعّملراقبةّاجلودةالسّ ّم ّاألدواتّ ّأداةّ ّعدّسقوائمّالف صّتّ ّفإنّ 7ّ-73153إيزوّّأممّيفّمعيمر
ّّ.5السسدا  ّحنرافلالّالت  سنيمراصلّمنهجيةّّهمّيفّكلّ ا تخدام
ّ
ّ
ّ

                                                           
1 DEEPAK and DHINGRA, D. application of quality control tools in a bicycle industry: a case study. 

International journal of research in engineering and technology, vol 05, issue 07, 2016, p.119. 
،2112ّر،ّ:ّاإلدارةّالعممةّل  بمعةّوالنش،ّاملم كةّالعربيةّالسعودية.ّالريمضصحيةاألساليب الكمية في إدارة الرعاية اليشمرّأوزجمن،ّترمجة:ّعبدّاحملس ّب ّصمحلّاحليدر.ّ 2

 .222ص.
3 BEHNAM, N. Seven Basic Tools of Quality Control: An Appropriate Tools for Solving Quality Problems 

in the Organizations. Munich Personal RePEc Archive (MPRA) Paper No 77681, 2017, P.02. Consulté le 

11.04.2018, Disponible sur le site : https://mpra.ub.uni-muenchen.de/77681/. 
4 PARK, S.H.  OP. Cit, P.75.  
5 ISMYRLIS, V and MOSCHIDIS, O. OP. Cit, P.114. 

https://mpra.ub.uni-muenchen.de/77681/
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 Control Chartsم حكُّ التّ  اتمخطط: الخامسالمطلب 

 ،0703 عم    Walter A. Shewhart شيوارتّوالرتّقبلّم ّم كّسملخ  متّالتّ ّاألص  ّاملفهو ّاقرتا،ّمت

ّاملت دةّوالواليمتّاليمبمنّيفّوخمصةّ ّة،الث مشنيّالعممليةّاحلربّمن ّالينمعةّيفّوا عّشن مقّ ّع ىّاألداةّمتخدّ  تّ اّوقد
ّّ.0791 عم ّصوايلّبعدّاألمريكية
ّالت  سني،ّ يل م ّمرص ةّالتّ ّكلّ ّيفّاجدّ ّةهممّ ّأداةّ ّ كمّأوّممّيسمىّخبرائطّاملراقبةخم  متّالتّ ربّعتّ وتّ 

ّكمشنتّإذامّمع ىّّكم  ّ لهّما تخدامّ ّيتمّ،"حليلالتّ "ّمرص ةّف ف.ّ سنيل تّ ّالسسدا  ّاالحنرافّيفّمنهجيةّبةمقرّ وال
ّميك ّحبييفّ؛غريّسل تّ ّمصةالّقيقّلأل بمبالدّ ّ ديدلتّ بغرضّا ،"الّتحسين"ّمرص ةّيفّوّأ ّال،ّهبمّالتنبؤّك ميّ ّالعم ية

ّددّ تّ ّأنّكنهمميّ  كمم . رةيالسّ ّتتّالعم يةّأداءّأنّ ّم ّق قّس تّ  ّلستخدّ فتّ  ،"قابةالرّ "ّمرص ةّيف .ّأممفيهمّفيرّسالتّ 
ّذاتّاملنتجمتّم ّالعديدّجنتّ ت ّّأنّقبلّاملنم اّالوقتّيفّقرارمذّالختّ اّك ميّ ّحبييف ؛ةرئيسالّاأل بمبّمبكرّوقتّ ّيف
ّّ.1ديئةالرّ ّوعيةالنّ 

بعّملراقبةّالسّ ّم ّاألدواتّ ّعدّسمّتّ  كّ خم  متّالتّ ّع ىّأنّ 7ّ-73153إيزوّّمعيمرّشنصّ ّ،أخرىّوم ّجهةّ 
DMAICّالت  سنيةّهمّيفّمرص ةّالقيمسّيفّمنهجيّ ا تخدام،ّي قرت ّّ،اجلودة

2. 
ّاأل بمبّتديدّك ميّ ّيفحبيّ؛تددّصجمّأومقدارّالتغريّاملتكررّيفّالعم يةّةبيمشنيّ ّطريقةّ ّهوّم كّسالتّ ّخم طّإنَّ

ّل لك. ّصدودّت بيقّطريقّع ّراملتكرّ ّغريّ التّ ّتديدّع ىّالواصدّمهجتّ االّذاتّم كّسالتّ ّوتعملّخم  متّالمصة

أممّ.ّهبمّلتنبؤاّوميك ّةمستقرّ ّأنّالعم يةّإىلّم كّسالتّ ّصدودّبنيّالقيم متّشريصييفّتّ ّ؛Control Limitsّم كّ التّ 
ّشن مقّ ّىلإّالعم يةّعمدةالالزمةّإلّجراءاتاإلّمذختّ اّوجياّخمص،ّ باّ ّوجودّإىلّشريت ّفّاحلدودّخمرجّالقيم مت

ّ.3م كّسالتّ 

ّمتّ  ّبأهنمّكمم ّمّ إصيمئيّ ّأدواتّ ّتعريفهم ّمدى ّملراقبة ّة ّالعم ية ّاحملّاإلشنتمجي ة مبقة ّّّّّّّّّّّدةّدَّل مواصفمت

وم ّمثّّ؛متحنرافاالمثّتديدّأ بمبّه هّّاألداءرغوبّفيهمّيفّاملمتّغريّاالحنرافم،ّواكتشمفّمواط ّال لّّومسبقّ 
ّاملستمر.ّالت  سنيضممنّّوم ّمثّ؛يفّاملستقبلّاملشكالتي ي يةّلتفمديّمثلّه هّمذّاإلجراءاتّالتّ ختّ ا

 UCLّupper controlميثلّاحلدّاألع ىّاملسمو،ّبهّّأصدهمّةّخ وطع ىّثالثالت كمّ  متّخمر مّتّ 
limitّاألدىنّّميثلّاحلدّ ّالث مينبةّّوعيعددّالوصداتّامللLCLّlower control limitّّالث مليفبةّّوعددّالوصداتّاملعيل

ّ.4الوصداتّأوّالقراءاتّأوّالو طّاحلسميبّوال يّينبغ ّأنّتتمركزّصولهميثلّالطّالو طّ
                                                           

1 PARK, S.H.  OP. Cit, P.76. 
2 ISMYRLIS, V and MOSCHIDIS, O. OP. Cit, P.114. 
3 PROUST, M. Quality and reliability methods. 10 th version, United States of America: SAS Institute Inc, 2012, 

P.55. 
لمجلة األكاديمية لجامعة امتية.ّفر تّع  ّشعبمنّوكموارّبديعّحممود.ّدورّخرائطّضبطّاجلودةّيفّتسنيّجودةّاملنتجمت:ّدرا ةّت بيقيةّيفّمعملّصمفيمّإلشنتمجّالزيوتّالنب 4

 .222،ّص.12ّ،2122،ّالعدد10ّاجمل دّالعراق،ّ،ّنورومز
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ّكممّي  :ّ، متشكلّه هّاملخ ّ حّوضّ (ّيّ 11-10والشكلّرقمّ)
 (: نموذج لمخطط التحكم16-17) شكل رقم

 
 ,PILLET, M. Six Sigma : comment l appliquer. Paris, Rrance: Editions d’organisation, 2004المصدر: 

P.341.ّ

ثلّمواط ّالنقمطّالمرجةّع ّجمملّاحلدّاألدىنّواحلّم ّه اّالشكلّأنَّالصظّيّ  دّاألع ىّاملسمو،ّبه،ّمت 
ّمّفيهم.كّسي رةّع يهمّوالت السّ تديدّأ بمهبمّوم ّمثّواليتّينبغ ّمتّغريّاملرغوبّفيهمّاالحنرافال لّّو

ّال ر، ّإىلّأنَّّجتدرّ ّ،وبعدّه ا ّكتمب حقدّوضّ بيتر باندل ّاإلشمرة ّمؤ  سمتأنّ six sigma way هيف
،ّوذلكّاقياس العمليات وتحسينهّخ تّع ىّعمتقهمأّ اليتّّؤ  سمتاحلقيقيةّه ّت كّاملّالسسدا  ّاالحنراف

ّبعضّا تخدا جمردّّشديدةّفإنَّّوببسمطةّ .Continuous Improvementّ المستمر الّتحسينهبدفّخ قّثقمفةّ
ّ.1احلقيقيةّالسُّداسي االنحرافمؤسسة ألنّتكونّّاملؤ  سةلّالّي ؤهّ ّالسسدا  ّاالحنرافأدواتّ

 
 
 

 

 

 

                                                           
،ّالريمض،ّاملم كةّالعربية2ّطّ.ز في مجال األعمال: دليل المدير لإلشراف على مشروعات وفرق سيجما ستةسيجما ستة للتميبني وبّبريزيكوب:ّترمجةّحممدّيو ف.ّ 1

 .22،ّص.2112ّالسعودية:ّمكتبةّالعبيكمن،
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 األّول خالصة الفصل
دفةّةّاليّس ّوليدّ مّملّتكضحّأهنّ ت ّاّ،السسدا  ّاالحنرافّا رتاتيجي ةصولّالفيلّّهّيفّه اطرصّ ّمممتّ م ّخاللّ

ّكمشنتّ  Carlإشمراتّ ضمفةّإىلبمإلّ،0791اليتّبدأتّيفّأواخرّّيفّجمملّاجلودةّ وراتم ّالتّ ّشنتيجةّ  سااااااااا ةّ وإمنم

Frederick Gaussّ0911ّ-0999)ّممبني ّطر،ّ ( ّاملن ىنّال بيع ّعندمم ّوقدّمفهو  ّي ةاال رتاتيج ط قتّه هأّ ،

بعدّواعهمّمبخت فّأشنّؤ  سمتم ّاملّاليتّ مرتّع ىّدرهبمّالعديدّ ،ّةّموتوروالسمؤ ّ ّقبلّم 0799ّ ديدّ نةّبملتّ 

ّّه هّاألخرية.ّقتهمجمصمتّاليتّصقّ النّ 
ع ىّّزك ّر ّتّ،تقيقّاجلودةّوّاملشكالتّحللّا رتاتيجي ةع ّّعبمرةّ فهوّّ،السسدا  ّاالحنرافمفهو ّّأممّع 

وخدممتّتجمتّميةّم ّتقديّمننمعيةّوالدّ اليّ ّؤ  سمت ّاملكّ م ّمستفيدي ّوموظفني،ّمتّ تقيقّرضىّالعمالءّ
،ّوذلكّم ّخاللّعياّيفّكلّم يونّفرصة3.3ّبت قيقّّتقمنّوبأقلّتك فةرجمتّاملث ىّل جودةّواإلبّم ّالدّ تقرّت
ّك ل ّلّإىلّاليّ وصّوم ّالّؤ  سمتمي  ك  ّاملأشنهّكممّ،ّّأمهيتهموم ّهنمّتربزّّصيمئ ،يزهمّالزائدّع ىّالقيمسّاإلترك دارة

ّّّّّّّّّّّّيفّق معهم.

ه هّّالت  بيقأنّعم يةّغريّ،ّالسسدا  ّاالحنرافأهمّمنمذجّت بيقDMAICّّدميكّّالت  سنيدّمنهجيةّعّ تاّ 

ّكفمءةّأّصيرهمميك ّ ،م ّفعمليتهمّواجههمّالعديدّم ّالعقبمتّاليتّتدّسقدّتّ  خ يطّ ملياّالتّ يفّالبريوقراطيةّوعد 

م ّتأثريّ ّغيريّ واءّ قمبةّومقمومةّالتّ والرّ  هلّم ملّم العقبمتّّدّمنهمّج لّستتولّ ّحبييفّ؛بملغّم ّاإلدارةّشنفسهمّأوّاملوظفنيّوه ّا
إلصيمئيةّوغريّاالعديدّم ّاألدواتّيفّمراصلّت بيقهمّّاال رتاتيجي ةخد ّه هّستّ تّ كممّّّهم.ك ّسّّتك األخرىّإنّملّ
ّّهين،ّقوائمّالف صّوغريهم.كمخ طّبمريتو،ّالعيفّال ّ ّّطويلّمعظمهمّمعروفةّمن ّزم ّ اإلصيمئيةّ

شملّميتدّليّلنمعيةّفقط،ّباليّ ّؤ  سمتقتيرّع ىّاملالّيّالسسدا  ّاالحنرافت بيقّّم ّشنمصية ّأخرىّفإنَّ
ّمبمشرّ فيهمّوال يّيتأثّممّمهمّ هدفّ ّشكلّرضىّالعميلي ّّاليتّوّ،منهم الدميةّةّ وخمصّ ّؤ  سمتمجيعّأشنواعّامل ّرّبشكل 
لتس يطّملّال يّيفتحّاجملّاألمرّ ّ ّأكثرّأمهية،م همةّفه ّيفّاجململّالي ّ الدمةّةّكمشنتّجودّّمهممّو .جبودةّالدمة
ممّّ، الي ّ املهمةّيفّاجململّّاال رتاتيجي ة سّت بيقّه هّأ ّّالضوءّع ى يفّالفيلّفييلّبملتّ هّليقّإ رّستّ الّتم يوه ّا

 .املوايل
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مساهمة استراتيجية االنحراف 

جودة الخدمات الُسداس ي في تحسين 

ِ سات االستشفائية ةحيِ الص  باملؤس   
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  :دهيــــــــــــتم

ُكافُُّعلىُادرهتوذلكُلقُ ُ،يحُ صُ ُنظامُ ُالفقريُأليُ ُالعمودَُُاالستشفائّيةُاملؤّسساتُ ُعتَبُتُ  عايةُةُأنواعُالرُ توفري
يةال ُالواهةةُعتَبُكماُتُ ُُ،اءُالذينُيطلبونُالوقايةحُ املرضىُالذينُينشدونُالعافيةُواألصُ ُمالذَُُعدُ ت ُُوهذاُ،ُلألفرادُص ح 

ُُ.ستمرارابُادماهتجبودةُخُاالهتماممماُيستدعيُ،ُهتماعيوالعلميُواالُالص ّحيمُالبلدُزُتقدُ بُ ةُاليتُتُ احلضاريُّ

ُأفضلُ ُالس داسي االحنرافُاسرتاتيجّياتُعدُ تُ  ُللتُُّمن ُاحلديثة ُاملذهُ األساليب ُاخلدماتُحسني ُجلودة ل
يةالُاملؤّسساتبُتُاملنافسةُوعواملُأخرىأدُُّالص ّحيويفُاجملالُُ،الةُحملاربةُالفروقاتفعُُّتجاتُوطريقةُ نوامل إىلُُص ح 
هذهُُيفُظلُ ُفقدُأصبحُاملريضُ ُ،ووسائلُهديدةُلتحسنيُعملةاُوتقليلُعدمُالرضىُلدىُاملرضىُرقُ بحثُعنُطُ ال
يةالُبععلىُمستوىُللددمةُروفُالُيرضىُإال ُالظُ  ح  ُُ.ص 

ُاملنطلق ُتطبيقُُبرازوإلُ،منُهذا اخلدماتُُيفُحتسنيُهودةُالس داسيُاالحنرافُاسرتاتيجّيةمدىُمسامهة
يةال ُتقسيمُهذاُالفصلُإىلُثالثةُمباحثُكماُيلي:ُتُُّ،االستشفائّيةُاملؤّسساتبُص ح 

ُاالستشفائي ة المؤس ساتمفاهيم عامة حول ل: المبحث األو  
ُ ُتناول ُومبادئُعملُ ُاالستشفائّيةُاملؤّسساتمفةوم ُُوالرُّةا، ُتقيقابة ُيف ُاألداء ُ،ةيُّستشفائالاُاملؤّسساتيم

ُاالستشفائّيةُاتاملؤّسسمُاجلودةُإىلُظُ طواتُإدخالُنُ خُ اُوأخريُ ُ،املؤّسساتهذهُواههُاليتُتُ واملعضالتُياتُحدُ تُّال
ُوفوائدها.

ُِصحِّيةالة لجودة الخدمات م األساسي  المفاهيني: االمبحث الث  
يةالمفةومُاخلدماتُُلدراسةصُصُ خُ  دماتُقياسُهودةُاخلُ،ص ح يةالهودةُاخلدمةُُاهيةمُةا،وخصائصُ ُص ح 

يةال يةالعالقةُهودةُاخلدماتُُباإلضافةُإىلُ،ص ح  ُ.برضىُاملرضىُص ح 
ُاالستشفائي ة المؤس ساتفي  الس داسي االنحراف استراتيجي ةتطبيق الث: المبحث الث  
ُلُ ةُ حيثُاستُ ُالص ّحي؛ُاجملالُيفُالس داسيُاالحنرافُاسرتاتيجّيةقُبتطبيقُمايتعلُُّكلُُُّلّتطر قُإىللُهختصيصُ ُتُّ

،ُليتمُبعدُذلكُطبيقتُّالُواههُعمليةياتُاليتُتُ حدُ واتُوالتُ بتوضيحُذلكُيفُقطاعُاخلدماتُمنُحيثُالفوائد،ُاخلطُ 
ةُليُّآُعرضويفُاألخريُُ،ص ح يةاليفُحتسنيُهودةُاخلدماتُُامثُمسامهتةُ،الص ّحيعرضُبداياتُتطبيقةاُيفُالقطاعُ

ُُ.االستشفائّيةُاملؤّسساتُيفُطبيقباتُالتُّومتطلُّ
ُُُُ
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 االستشفائي ة المؤس ساتل: مفاهيم عامة حول المبحث األو  
ُكلمةُ ُتقُ اشت ُ  Hospital ستشفىكلمةُمُ ُُأصلُنُ إ ُاملص،ُويُ يف"التينيةُتعينُ"إكرامُالضُ ُمن طلحُعدُهذا

ذيُكانُوالُُّوغريها؛ُةستشفائيُّسةُاة،ُمؤسُّستشفائيُّمةُانظُّأخرىُمنةاُمُ ُطلحاتُ سُعلىُغرارُمُ بنيُالناُُّاألكثرُتداوالُ 
واستدعائةاُللمراقبةُُهدُحالتُ عقُ امللجعُاآلمنُللمريضُعندُتَُُوي عد زةجَُسةُدينيةُإليواءُاليتامىُوالعَُمؤسُُّيعينُقدمياُ 

ستمرةبيةُعايةُالطُ الرُ ُو
 
ُكماُيلي:ُُ،ةُهوانبدُّراسةُمنُعُ بالدُ ُسةُاملمّيزةهذهُاملؤسُُّوهذاُمايستدعيُتناولُ.امل

  مبادئ عملهاو  االستشفائي ة المؤس ساتمفهوم  :لاألو   المطلب
  االستشفائي ة المؤس ساتمفهوم  :اَل أو  
  :تعريف المستشفى .5

يةالعايةُالرُ ُةُأنواعدرتهُعلىُتوفريُكافُّوذلكُلقُ ُ،يحُ صُ ُنظامُ ُاملستشفىُالعمودُالفقريُأليُ ُعدُ يُ  ُيفُوقتُ ُص ح 
سبةُللمريضُنُُّاملستشفىُاملاانُاملفضلُبالعتَبُأخرى.ُهذاُويُ ُص ح يةُمؤّسسةُ ُتقدميهُأيُ زُعنُعجَُواحد،ُوهوُماُتَُ

ُكماُيُ االستشفائّيةوىُالعاملةُلتلقيُالعالجُوماانُالعملُاملفضلُللطبيبُوباقيُالقُ  ثابةُالواهةةُاحلضاريةُمبُعدُ ،
علىُُتصرةُ قهتماعي.ُوملُتعدُجماالتُاملستشفياتُمُ والعلميُواالُالص ّحيمُالبلدُمنُخالهلاُمدىُتقدُ  زبُ اليتُيَُ
ُكافُّصبحُمراكزُلتعليمُوتدريبُاتُذلكُلتُ بُوالعالج،ُوإمناُتعدُ ةُاملعروفةُمثلُالطُ قليديُّطةُالتُّاألنشُ  ةُلعاملنيُيف
يةالاملةنُ ابقتةاُمنُحيثُسزُاملستشفياتُيفُالعصرُاحلديثُعنُيُ بية.ُوهذاُماُميُ ةُالطُ ،ُومراكزُلألحباثُالعلميُّص ح 

ُ.1قامُألهلةامةُوحىتُاألهدافُاليتُتُ ماتُاملقدُ نظيم،ُاخلدَُأساليبُتسيريها،ُالتُّ
ُمنُهةة ُأخرىُفقدُتُتعريفهُمنُق َبلُعدةُهيئاتُ ُ،هذا ئةُاألمريايةُفتهُاهليحيثُعرُُّ؛عامليةُومنُهةة 

دائمةُتشتملُعلىُُةُ يبُّطُ ُبتسةيالتُ ُعُ م،ُيتمتُّيبُمنظُ طُ ُحتتويُعلىُهةازُ ُ"مؤّسسةُه:علىُأنAHAُُّللمستشفياتُ
رُ  شديصُمريضُاملستمرة.ُوذلكُإلعطاءُاملرضىُالتُّةُللتنوميُوخدماتُطبيةُتتضمنُخدماتُاألطباءُوخدماتُالتُّأس 

 زمني".والعالجُالاّلُ
ُاهتماعيُوطيب،ُتتُ"هزٌءُأساسيُ ُه:العامليةُعلىُأنُُّالص ح ةمةُفتهُمنظُّيفُحنيُعرُّ هُيفُوظيفتُ صُلدُّمنُتنظيم 

ُكانتُأوُوقائية.ُومتتدُ للسُ ُكاملةُ ُُص ح يةتقدميُر عايةُ ىلُاأل سرةُيفُبيئتةاُةُإعيادتهُاخلارهيُُّخدماتُ ُاان،ُعالهية
ُكماُأنُّاملنزليُّ عريفُالُهذاُالتُّ ومباُأنُ ُ.اهتماعيةُحيوية"ُنيُوللقيامُبب حوثُ الص ّحيلتدريبُالعاملنيُُهُأيض اُمركزٌُة،

                                                           
مجلة ُ.يفُالرقابةُعلىُاملستشفياتُالعموميةُاجلزائرية:ُدراسةُحالةُاملستشفىُاجلامعيُسعادنةُعبدُالنورُسطيفُاالستشفائّيةإلياسُبومعرافُوحمفوظُهبار.دورُحماسبةُالتااليفُ 1

 .12ص.،50ُ،1522ُالعددُاجلزائر،ُ،ُوالتسيير والعلوم التجارية: جامعة سطيف االقتصادي ةالعلوم 
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ثل ىُفيهُالر عايةُالطبيةُى ُيتلقُّاخليَُمعُوتافلُللمريضُالدُُّمؤّسسةه:ُ"تهُبعنُّعرفُّقدُاميةُفيفُأغلبُالبلدانُالنُّ لواقعا مي 
 .1"مريضوالتُّ

بُ،ُتتطلُّصاتصُ ددةُالتُّمتعدُ ُرقُعملُ اُمنُقبلُفُ دةُأيضُ معقُُّبععمالُ ُدةُتقومُ معقُ ُاتُ سؤسُّعنُمُوهيُعبارةٌُ
اُإىلُتقدميُالعديدُأساسُ ُواليتُهتدفُ ُ.2للمرضىُدةُ هيُ ُرعايةُ ُتقدميُعلىُلتاونُقادرةُ ُنسيقُبنيُأعمالُهذهُالفرقالتُّ

دقة،ُاخلدماتُمريضية،ُالفنة،ُخدماتُالعنايةُالتُّشديصيُّبيةُالعالهيةُوالتُّكاخلدماتُالطُ ُُ،منُاخلدماتُاملتااملة
ُإىلُتقدميُاإلهراءاتُالضُ ُ،ةةُواخلدماتُاإلداريُّهتماعيُّاال ُاملرضىُووضعُخمتلفُاألنباإلضافة ُلسالمة مةُظُ رورية

ح يةُياساتُيفُسبيلُتوفريُخدماتُ والسُ  ُ.3أفضلُللمرضىُص 
رُويوفُ ُ،ىللمرضةُستمرُ مُ ُبصفةُ ُعنايةالمُي قدُ يُذاملاانُالهُأنُّعلىُاملستشفىُُمي انُتعريفُ،نطالق اُمماُسبقا

ُالقيامإىلُهانبُُ،يالص حُّطاعُلتدريبُاألفرادُالعاملنيُيفُالقُ ُاملناسبُااناملهُأيضا ُكماُأنُُُّقايةُلغريُاملرضى.الوُ 
يةالُوبيةُوثُالطُ  البحب يالُعايةنظيميُلنظامُالرُ احملورُالتُُّفةو املدتلفة،ُوبذلكُص ح   .ةص ح 

ُ:4اليتنيُمنُاملرضىإىلُالفئتنيُالتُُّص ح يةالخدماهتاُُهُاملستشفياتُ وهُ تُ 
يةالوهمُاملرضىُالذينُالُتستدعيُاحلالةُُون:الخارجي  ُأ. المرضى ونُإىلُوإمناُحيتاهُ ُ،نوميُيفُاملستشفىهلمُالتُُّص ح 

ُفرتُوحيثُُ؛ةوارئ،ُاحلاالتُالبسيطةُوبعضُاألمراضُاحلادُّكحاالتُالطُُُّ،ةطبيةُيفُالعياداتُاخلارهيُُّومتابعةُ ُعنايةُ 
ُالعياداتُللمرضىُخدماتُ  ُمتريضيُّطُ ُهذه ُبية، ُالتُُُّ؛مساعدةةُوخدماتُطبية ُعنُفضال ُُ،ةحاليلُواألشعُّكإهراء

ُ؛الص ّحيثقيفُطعيمُوالتُّخدماتُالتُّ
يةالةمُحالتُ ُوهمُاملرضىُالذينُحتتاجُ ُون:الداخلي  ُب. المرضى ُحيثُأنُ ُ؛ساعة42ُعنُُةُتزيدُ سريريُُّعنايةُ ُص ح 

ة.ُوبذلكُنسورُواألمراضُاملزمُ كحاالتُاجلراحةُالعامة،ُحاالتُالاُ ُُ؛إىلُاإلقامةُيفُاملستشفىُالبعضُمنةمُحيتاجُ 
ُةُوغريها.ُسيُّةُونفهتماعيُّاظافة،ُخدماتُكاإلطعام،ُالنُُُّ،لةأخرىُمامُ ُخدماتُ ُبُ هذهُالفئةُمنُاملرضىُتتطلُُّفإنُ 

  المستشفيات:أنواع  .5

ياتُوفقاُ تقسيمُاألنواعُاملدتلفةُمنُاملستشفُةاأمهُ ُاملستشفيات،منُاآلراءُبصددُتقسيماتُُهناكُالاثريُ 
  :كماُيلي،ُُةةُاملالاةُهلاللجُ 

                                                           
ُ .40-43،ُص2225السعودية:ُمعةدُاإلدارةُالعامة،ُ.ُاململاةُالعربيةُإدارة المستشفيات حسانُحممدُنذيرُحرستاين. 1

2 Fédération des hopitaux luxembourgeois. Revue hospitalière luxembourgeoise. Info n°37, 2017, P.01. 
 .12-12إلياسُبومعرافُوحمفوظُهبار،ُمرهعُسابق،ُص. 3
 .45-12املرهعُالسابق،ُص. 4
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وتُ  ة:الحكومي   المستشفيات أ. األهةزةُاحلاوميُّهيُاملستشفياتُاليتُمتتلاةُا ُةُأشاالُ عدُ ُذُ وتعخُ ُ،فةةُاملدتلديرهُا
 :1ةاأمهُ 
ُة؛العامُُّةياتُاحلاوميُّستشفاملُ-ُُُُُ
ُة؛ومنةاُاملستشفياتُالعساريُُّ،معينةُةُبفئاتُ خاصُُّةحاوميُّمستشفياتُُ-ُُُُُ
ُكمستشفياتُالسُّدصصيُّياتُاحلاوميةُالتُّستشفاملُ-ُُُُ ُرطان؛ة
ُوصفات؛العالهيةُأوُاملستُالوحداتُ-ُُُُ
 .عليميةةُوالتُّاملستشفياتُاجلامعيُُّ-ُُُُ

أوُُمنُق َبلُأفرادُ ُاُمملوكةٌُيفُأنُُّةعنُاملستشفياتُاحلاوميُّةُاملستشفياتُاخلاصُُّختتلفُ  ة:المستشفيات الخاص   ب.
نظمُللقطاعُُساتُ ت دارُكمؤسُُّ،اتمجعيُّ

 
ُلة.ُيتمُإنشاؤهاُوللدُُّالص ّحيالقطاعُاخلاصُولانُيفُحدودُاإلطارُالعامُامل

ُكُوُ؛بححتقيقُالرُ ُغيةبُ   .2جارياملشروعُالتُ ت سري 
ملُختضعُفإنُُّ،وبطبيعةُاحلال دُعنُاهلدفُاإلنساينُيُ فقدُحتَُُ،زمالُالالُّبالشُُّللمراقبةُاملستشفياتُاخلاصةُإذُا

ُكماُأنُ بُملةنةُالطُّ ُي عدُ ُيماُبينةالُبنيُاملستشفياتُاحلاوميةُواخلاصةُوتنسيقُالعملُفاامُ قُالتُ يحتقُطلبا ُللربح،
حّيةُللمواطنُيةُالّناهحةُاليتُتسعىُإىلُحتقيقُأفضلُخدمةُ حُ منُمميزاتُاألنظمةُالصُ  ُُ.ص 

 المستشفيات:. وظائف 5

هناكُُريُأنُ نشئتُمنُأهلةا،ُغوظائفُاملستشفياتُعنُبعضةاُالبعضُباختالفُاألهدافُاليتُأُ ُختتلفُ 
ُ،العامليةُالص ح ةنظمةُمُعليةاُتعريفُ ُواليتُنصُ ُ،ةُتشرتكُفيةاُمعظمُاملستشفياتُاحلديثةبعضُالوظائفُاألساسيُّ

ُ:3ايلوهيُكالتُّ
ةُالهيُّةُوالعُ ديصيُّشبُمنُأهمُوظائفُاملستشفىُوأساسُوهوده،ُوتشملُاخلدماتُالتُّعتَُوتُ ُعاية الطبية:تقديم الرِّ ُأ.
ُمةاُخمتلفُأقسامُاملستشفى؛قدُ اليتُتُ ُ،صةفسيةُاملتدصُ هتماعيةُوالنُّعهيليةُواالوالتُّ

املاانُاألنسبُلتعليمُوتدريبخصوصُ ُ،ُاملستشفياتعتَبُت ُُدريب:عليم والت  الت  ُب. منةُا اجلامعيُة نيُالص ّحيةنينيُاملُُا
ُيةُوبشريةُهائلة؛مادُُّاتُ والطلبة،ُبفضلُماُميلاهُاملستشفىُمنُإماانيُّ

                                                           
  .24-21،ُص1554املنظمةُالعربيةُللتنميةُاإلدارية،ُُمنشوراتُ.ُمصر:االتجاهات الحديثة في إدارة المستشفيات: المفاهيم والتطبيقاتُعبدُالعزيزُخميمرُوحممدُالطعامنة. 1

  2 ُاملرهعُالسابق،ُص20.
ح يةميدوين.ُأمهيةُتقييمُاألداءُيفُاملنظماتُمجيلةُعبدُاجمليدُقديُُو 3 والتنمية لجامعة  االستراتيجية مجلةاخلاصةُ"البتقال"ُمبدينةُالشلف.ُُاالستشفائّيةُؤّسسة:ُدراسةُحالةُاملالص 
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علىُُدليلُ ُخريُ ُح يةصُ البُوالعلومُمُاحلاصلُيفُجمالُتانولوهياُالطُ قدُ التُُّإنُُّة:البحوث الطبية واالجتماعي  ُج.
بفضلُماُُواليتُيتمُإهراؤهاُيفُاملستشفياتُ،والعلومُاألخرىُذاتُالعالقةُالص ح ةأمهيةُنتائجُالبحوثُيفُجمالُ
ُا؛ةنيُ صةُمُ تدصُ جالتُطبيةُوكوادرُبشريةُمُ حتتويهُمنُخمتباتُوجتةيزاتُوسُ 

ةُلذويُوخاصُ ُ،عايةُاملمتدةُإىلُاملنزلميانُللمستشفىُإدارةُوتنظيمُبرامجُالرُ ُالخدمات الممتدة إلى المنازل:ُد.

ُكبارُالسُ  ُةُهلذهُالبامج؛هتماعيُّواالُقتصاديّةن،ُوذلكُللفوائدُاالاألمراضُاملزمنةُمنُفئة
عيةُأفرادُمنُخاللُتثقيفُوتُوُ،وقائيُطابعُ ُذاتُ ُوهيُخدماتٌُُة للمجتمع:العام   الصِّحَّةرتقاء بخدمات االُه.

ُقايةُمنةا.رقُالوُ كتشافُاألمراضُوطُ اُاُلاجملتمعُإعالميُ 
 زة للمستشفيات: ميِّ الم  . الخصائص 5

نظيمية،ُومنُأهمُهذهُالتُُّتةامباشرُعلىُمستوىُفعاليُُّتعثريٌُهلاُواليتُُ،ةُخصائصعدُ زُاملستشفياتُبُ تتميُ 
ُ:1اخلصائصُجند

يستدعيُدرهةُ اأ. ممُا البعضُ، املستشفىُعلىُبعضةُا أنشطُة منُالتُُّعتماُد بنيُاجملموعاتُنسصُوالتُّدصُ عاليُة يقُفيمُا
ُوطارئ؛ُاستعجايلُيُعُ اُلاونهُذاُطابعهيلُنظرُ التُُّاجلزءُاألكبُمنُالعملُالُحيتملُ ُاملدتلفة،ُباإلضافةُإىلُأنُ ةُاملةنيُّ
يطرةُأوُالسُُّاُلصعوبةُتنميطُأعماهلمدةُلإلنفاق،ُوهمُاألطباء،ُنظرُ ةُحمدودةُعلىُاجملموعةُاحملدُّهودُرقابةُإداريُّوُ ُب.

ُعلىُمراكزُاإلنفاقُاليتُيعملونُهبا؛
ُاُلالُيعتبُحتديُ مميزة،ُوهذاُالعاملُلوحدهُيُ ُمنةاُطبيعةٌُُة،ُلالُيةُأنظمةُفرعيُّاُمنُعدُ كبُ اُمر ُاملستشفىُنظامُ ُعدُ ي ُُج.

ُمنُإدارةُاملستشفىُواملشرفنيُعليه؛
يةاللةُيفُاخلدماتُعوبةُقياسُوحتديدُخمرهاتُاملستشفىُواملتمثُ صُ ُد. ُلألفراد؛ُةامُ قدُ اليتُيُ ُص ح 
تمعُمنُإمااناتُلدىُذلكُاجملُيتوافرتركيبةُوعالقاتُأعضاءُجملسُإدارةُاملستشفىُباجملتمعُاحملليُوماُُت ؤّديُه.

ُفى؛مُللمستشزُ عمُالال ُاُيفُجناحُجملسُاإلدارةُيفُالقيامُمبةمتهُواحلصولُعلىُالدُ اُأساسيُ ومواردُدورُ 
ُااليف؛قابة،ُاجلدولةُوالتُّصُالرُّدةُفيماُخيستمرة،ُمماُخيلقُمشاكلُمتعدُ مُ ُالعملُبصفةُ و.
ينةمُوبنيُباقيُئاتُالعاملةُيفُاملستشفى،ُسواءُبنيُاألطباءُأوُبنظيميُبنيُخمتلفُالفُ راعُالتُّارتفاعُمستوىُالصُ ز.

ُالفئاتُاألخرى؛
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معُُباألخصُّعدُيوم،ُاُبهذهُاألمهيةُيومُ ُحيثُتزدادُ ُ؛بالغةُلدىُمجيعُأفرادُاجملتمعُتاتسيُاملستشفياتُأمهيةُ ُح.
ُالطُ  ُاملعرفة ُوالتُ زيادة ُالتُّرقُالعالهيُّرُاحلاصلُيفُالطُ طوُ بية ُاستةُواجلراحيُّمريضيُّة، ُوالعقاقريُة،ُوكذا حداثُاألدوية
ُكماُأنُّ يةالبيةُُولبُعلىُأهودُاخلدماتُالطُ ارتفاعُدخلُاألسرةُوزيادةُالطُ ُاجلديدة. ح  يةُاملستشفىُقدُزادُمنُأمهُص 

ُالعام.ُ
ُاخلدماتُرهاتُاملستشفياتُاملتمثلةُيفعوبةُقياسُخمُ أهمُماُمي انُم الحظتهُمنُهذهُاخلصائصُهوُصُ ولعّلُ

ُكماُأنُالصُ حيُّالصُ  منُُتزيدُ يتُالحدياتُنُالتُّاُمتلفُالفئاتُالعاملةُهباُخيلقُنوعُ بنيُخمُ يُينشعُنظيميُالذُّراعُالتُّة،
ُأرقىُللمرضى.ةُحيُّصُ ُمسؤوليةُالقائمنيُعليةاُيفُحتقيقُخدماتُ 

 العامة ةالحكومي  ا: مبادئ عمل المؤس سات االستشفائي ة ثاني  
ُاألشداصُيفُكلُ ُلُ لاُهذهُاألخريةُمفتوحةٌُُهاُأنُ ة،ُمفادُ أساسيُُّالعموميةُلفارةُ ُاالستشفائّيةاخلدمةُُضعُ ختَُ

ُ:1الثةُاآلتيةدُهذهُالفارةُيفُاملبادئُالثُّحبيثُتتجسُ ُ؛احلاالتُاليتُتستدعيُخدمتةم
ُكماُأنُ ُُ،عايةرُ متييزُبنيُاملرضىُفيماُخيصُالُبعيُ ُةاُأنُتقومَُةُالُميانُ املستشفياتُالعموميُ ُإنُّمبدأ المساواة: .5

ةُاملعمولُنظيميُّوالتُُّةصوصُالقانونيُّاملنصوصُعليهُيفُالنُ ُحوُ وعلىُالنُُّ،معينةُنظامُاإليواءُالبدُأنُياونُيفُحدودُ 
ُكانتُوضعيُّالُحسبُرغبةُاملرضى.ُميانُإذنُمتييزُخاصيتني،ُاألوىلُاملساواةُيفُالرُ ُ،هبا املريض،ُأماُُةُ عايةُمةما
 يواء؛انيةُفةيُاملساواةُيفُاإلالثُّ
ةارُيلُوالنُّىُيفُاللُّدائمُللمرضُةُيفُاستقبالُ العموميُُّينبغيُأنُتاونُاملستشفياتُ  وام:ستمرارية أو الدَّ .مبدأ اال5

ُ،اإهباريُ ُاأمرُ ُةتبُدوامُاخلدماتُاالستعجاليُّأخرى.ُيعُ ُساتُ أوُعلىُاألقلُأنُتضمنُقبوهلمُيفُمؤسُُّ،عجلوعلىُ

فرضُعلىُادئُتَُهذهُاملبُةم.ُإنُ عايةُعقبُحتويلُاملرضىُأوُإقامتُ ةُالرُ ةرُعلىُاستمراريُّهوبُالسُ ضافُإليهُوُ يُ 
 ؛أدىنُمنُاخلدماتُأنُياونُهناكُحدُ ُدُ ويفُحالةُاإلضرابُالبُ ُ،ةاملستشفىُالعملُباملناوبَُ

موُامجةُعنُالنُ نُالنُّااحتياهاتُالسُ استمرارُاةُبواكبُاملستشفياتُالعموميُّالبدُأنُتُ  كييف المستمر:.مبدأ الت  5
يةالميغرايفُأوُعنُتطورُحالتةمُالدُّ  .الص ّحيدطيطُسمىُب التُّقُذلكُعنُطريقُماُيُ قُ حيثُينبغيُأنُحيُ ُ؛ص ح 
 
 
 
 

                                                           
1 MOREAU, J. et TRUCHET, D. Droit de la santé publique, 6ème édition, Paris, France : Ed. Dalloz, 2004, P.161. 
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 وق المريض حقا: ثالث  
ُ:1واملتمثلةُفيماُيليُ،عُاملريضُاملقيمُباملستشفىُبعدد ُمنُاحلقوقيتمتُ 

ضُأوُاالنسحابُفرُّباملوافقةُأوُالُطة عالجهفي خ  ُالمشاركةو  حلالتهالعالج المناسب  يفُاحلصولُعلىُاحلقُ  .5
ُوقت؛ُمنةاُيفُأيُ 

واضحةُُومفرداتُةُعالهه،ُمعُاستددامُمصطلحاتُ طُّوخُ ُعنُتشديصُمرضهُوافُ ُإبالغهُبشالُ يفُُاحلقُ  .5
ُكلُ  عرف أسماء يوأنُُمجةُعندُاحلاهة،اُاخلصوص،ُمعُتوفريُخدماتُالرتُّذأسئلتهُهبُومفةومةُلهُواإلهابةُعلى

ُكماُلهُاحلقُ ُُمهاملهُوُجبي المعالِ الفريق الطِّ  ُاّلُأةُبهُمعُمراعاةُاصُّاخلُلفاتالع على المِ طِّ االيفُُكلُع ضو ُفيه.
ُُرُحالته؛يُذلكُإىلُتدهوُ ؤدُ يُ 
ُبية؛يفُاألحباثُالطُ ُالمشاركةُقبول أو رفض يفُاحلقُ ُ.5
رُاملةنحيثُختضعُاملعلوماتُاملتعلُ  ؛السِّرية يفُاحلقُّ .0 ثريُة،ُإال ُأناُتُ قةُباملرضىُاملقيمنيُباملستشفىُلقواعدُس 

 ة؛ةُيفُاملستشفياتُالعموميُّخاصُُّصعوباتُ 
ومناسبةينبغيُاستقبالُعائالتُاملرضىُيفُمواعيدُحمدُ  إذاستقبال عائلته،  يفُاحلقُّ .5 ورفضُمقابلةُأيُشدصُُ،دُة

يةالعايةُالُعالقةُلهُبتقدميُالرُ  ح  ُيارات؛مباُيفُذلكُالزُ ُص 
ُنُهُأفإن ُمنُحقُ ُ،ةُإقامةُاملريضُباملستشفىيفُحالةُماُإذاُطالتُم دُ ُاإلذن بالخروج، يفُاحلقُُّ.7 يستفيدُمنُإذن 

 ؛ضاهماملاكثنيُباملستشفىُدونُُرُسبةُللمصابنيُباألمراضُالعقليةقصريةُوكذاُاحلالُبالنُ ُةُ باخلروجُملدُّ
منُنفسُُصٌُوأنُيتواهدُشدُ،تهُوقيمهُوعقائدهُومبادئهوذلكُباحرتامُإنسانيُُّ،الم عاملة اإلنسانية يفُاحلقُُّ.8

ُ؛للعالجُةُمنُهسمهُسواءُللفحصُأوهنسهُعندُاحلاهةُإذاُلزمُالاشفُعنُأهزاءُخاصُ 
علىُُتعثريُ ُدونُأيُ ُ،أوُتقدميُمقرتحاتُإلدارةُاملرفقُالطيبُأوُالوزارةمةُلهُاخلدمةُاملقدُ ُالشَّكوى وتقييم يفُاحلقُُّ.9

ح يةالهودةُاخلدمةُ ُرر؛ُعندُتعر ضهُللضُ ُم قاضاة المستشفىوُمةُلهاملقدُ ُص 
ُ؛رقةُواحلرائقُوالَعدوىمنُالسُ ُالسَّالمة واألمانو، م راجعة تكاليفهو العالجُاستمراريةيفُُاحلقُّ .55
عملُُةُبهُأوإهراءُأيُ خاصُُّةُعلىُمعرفةُذويهُخبصوصُاإلفصاحُعنُمعلوماتُ قةُواملبنيُ يةُاملسبَُموافقتهُاخلطُ .55ُ

،ُعدمُةفوريُُّفةُ ياُبصبُ ُطُ ال ُوارئُأوُاحلوادثُاليتُتستدعيُتدخُ إالُيفُحاالتُالطُ ُ،هراحيُأوُتداخليُأوُختدير
ُغُعنةا؛املعديةُاملبلُ األهليةُالقانونية،ُأوُيفُحالةُاألمراضُ

                                                           
 كلُمن:ُُانظر 1 

ُ..ُمتفرقة204-262عبدُالعزيزُخميمرُوحممدُالطعامنة،ُمرهعُسابق،ُص. -     
 .04-01،ُص.4112ُ،:ُدارُالرايةُللنشرُوالتوزيع،ُاألردن،ُعمان1ُطُ.إدارة المستشفيات والسجالت الطبية زاهرُحممدُعبدُالرحيم،ُ-ُ

،1526ُ،ُالقاهرة،ُمصر:ُمنشوراتُاملنظمةُالعربيةُللتنميةُاإلدارية:ُهامعةُالدولُالعربية،2ُطُ.: المبادئ األساسيةالِصحِّيةإدارة المستشفيات والمرافق عامرُعيادُالعتييب.ُُ-ُُُُُ
ُ.132-130ص.

- MOREAU, J. et TRUCHET,  D. OP. Cit, P.223. 
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أخرىُُةُ الهيُّعُ ُساتُ تابعةُعالهه،ُوإبالغهُإذاُاستدعتُاحلالةُحتويلهُإىلُأيُمؤسُّاملريضُأنُيتمُمُ ُ.ُمنُحقُ 55 
ُ؛ستشفىمنُخارجُاملُأخذ رأٍي ثانٍ يفُُاحلقُ كماُلهُُ،الص ح ةمةُاملعمولُهباُيفُوزارةُنظُ وائحُواألحبسبُاللُّ

ُكماُأنُ بعُواليتُهلاُعالقةٌُُالص ّحيوائحُواألنظمةُاملعمولُهباُيفُاملركزُيفُاإلبالغُعنُاللُُّ.ُاحلقُ 55 ُالهه،ُوواهباته،
ُاوى؛ستفسارُأوُالشُّسواءُلالُ،جوءُهلاعلىُاجلةاتُاليتُبإماانهُاللُ فُعرُ املريضُالتُُّمنُحقُ 

ُهه؛مباشرةُبعالُعليميةُاليتُهلاُعالقةٌُةُوالتُّالعالهيُُّاملؤّسساتفُعلىُعرُ املريضُالتُُّ.ُمنُحقُ 55
يةالعايةُ.ُمعرفةُتااليفُالرُ 50 ُ.هدتاُإنُوُ مُ قدُ مُ ُص ح 

تافلُللمرضىُاحلصولُعلىُخُ ُإنُ  تمعةُ  احلقوقُجم  عُمنُم ستوىُالرضىُحتياهاهتمُوترفايةُت ليبُحُ دمةُصُ هذُه

يفُُتاونُغالب اليتُالزمونُببعضُالواهباتُلديةم،ُوغيابُبعضةاُيزيدُمنُحاالتُاستيائةم؛ُويفُاملقابلُفإنمُمُ 
ُصاحلةم.

  ا: واجبات المريضرابع  
ُ:1زامُهباُوهيلتمنُالواهباتُاليتُينبغيُعليهُاالُهناكُعددٌُُ،يسعىُللحصولُعليةاُكماُللمريضُحقوقٌُ

يةالةُحبالتهُاملعلوماتُاخلاصُُّمنُواهبُاملريضُتقدميُكلُّ. 5 ح  واألمراضُُ،تعاطاهاموادُيُمباُفيةاُاألدويةُأوُأيُُّ،ص 

ُللمستشفىُوغريها؛ُخولة،ُوالدُ ةاُواألمراضُاملعديةُوحاالتُاحلساسيُّاليتُسبقُأنُتُعالهُ 
ُر؛يةُيفُمواصلةُالعالجُاملقرُ بيبُيفُحالةُعدمُالنُ بالغُالطُّإ.ُمنُواهبُاملريض5ُ
ُقةُبرعايةُاملريض؛تعلُ مُ ُلتزاماتُ اةُدُبعيُّقيُ لتزامُباملواعيدُوالتُّ،ُمباُيفُذلكُاالالص ّحيباعُإرشاداتُوأنظمةُاملركزُت ُا.5ُ
ُ؛الص ّحيمُاقمةُلهُمنُقبلُالطُّقةُبالعالجُواملقدُ اعُاإلرشاداتُاملتعلُ بعاونُيفُاتُّ.ُمنُواهبُاملريضُالت5ُّ
ُهم؛سراُرأُلعُعليهُمنماُيطُُّإفشاءأوُكرامتةمُُُأوُمسُّاملرضىُاآلخرينُُيُعلىُحقُ عدُ للمريضُالتُُّ.ُالحيقُ 0
ُ؛انائيُ وُحالةُتركُالبالدُأيفُحالةُتغريُعنوانُسانهُُالص ّحيبالغُاملركزُإ.ُمنُواهبُاملريض5ُ
ُ؛دخنيُداخلُاملركزدُبعدمُاإلزعاجُوعدمُالتُّقيُ .ُمراعاةُحقوقُاملرضىُاآلخرين،ُوموظفيُاملركز،ُمعُالت7ُّ
العاملني8ُ احرتاُم التُُّالص ّحينيُومجيعُالعاملنيُباملركُزالص ّحيُ. ُلفظيُأوُهسدي.ُ،انكيُعليةمُبعيُشالُُ عدُ وعدُم

ملةاُيفُصاحلُاملريضُوهلاُمنُاألثرُالبالغُيفُحتسنيُحالتهُ ُمنُأنُهذهُالواهباتُتص بُيفُجم  وعلىُالّرغم 
مُهُي سةُ ةُلديهُجتعل هُيفُالغالبُالُيلتزمُمبعظمُهذهُالواهبات؛ُومنُمث ُفإنُّحيُّقافةُالصُ نقصُالثُّالص حّية،ُإاّلُأنُ

ُاهاُمنُهةة ُأخرى.حّيةُاليتُيتلقُّاخلدمةُالصُ بنفسهُيفُتعط لُشفائهُمنُهةةُويفُرداءةُ
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 االستشفائي ة المؤس ساتيم األداء في تقيقابة و الر  : انيالث   المطلب
 االستشفائي ة المؤس سات قابة في: الر  ال  أو  

وتصحيحُقياسُختصارُُ اواليتُتعينُبُ،ؤّسسةةاُاإلدارةُيفُاملةجُ تنةُاليتُتَُقابةُإحدىُالوظائفُاألساسيُّالرُُّعدُ تُ 
ططُنُوضعُاخلُ عُ،ُفةيُعبارةٌُالص ّحيقابةُيفُالقطاعُاُالرُّأمُ .ُؤّسسةدُمنُأهدافُاملعكُ نيُلغرضُالتُّأداءُاملرؤوس
هبذهُُالص ّحيعاملنيُيفُاجملالُ،ُوإلزامُالاالستشفائّيةُاملؤّسساتمريضي،ُيفُيبُوالتُ بةُلطبيعةُالعملُالطُ واملعايريُاملناسُ 

،ُؤّسسةض،ُوأهدافُاملضىُللمريقُالرُ قُ حتُ بية،ُاليتُةُمنُاخلدماتُالطُ حقيقُأفضلُهودةُونوعيُّططُواملعايريُلتاخلُ 
 .1ورضىُاملريضُؤّسسةةُاملناسبةُالستمرارُحتقيقُوتطويرُأهدافُاملصحيحيُ اذُالقراراتُالتُّواختُ 
 :االستشفائي ة المؤس ساتابة في قأنواع الر  .5

ُ:2اليةاألشاالُالتُ قابةُرُ الذُتعخُ ُاالستشفائّيةُاملؤّسساتةا،ُويفُملعايريُتصنيفُ اُقابةُوفقُ لرُّاُدُأنواعتتعدُُّ
بةُيفُاملناسُ ُةحيحيُ صاذُاإلهراءاتُالتُّقبلُوقوعةاُلتفاديُحدوثةاُواختُ وهيُاليتُتاتشفُاألخطاءُُة:قائي  أ.رقابة وِ 

ةُملنعُصحيحيُّالتُُّاذُاإلهراءاتاتُوتضمنُاختُّاالحنرافعُحدوثُتوقُّاُتأفضلُأنواعُالرقابةُألنُعدُ وتُ ُ،الوقتُاملناسب
ُارارها؛خطاءُيفُاملستقبلُومنعُتُ وقوعُاأل

نةُالوفياتُعدوى،ُجلوعيةُوماافحةُاليبُوجلانُاجلودةُوالنُّيةُمثلُاجمللسُالطُ جانُالفنُ تقومُهباُاللُ ُبية:ب.رقابة طِ 

ُليم؛عدريبُوالتُّجلانُالتُُّومُاملواردُواءُوجلانُاستددابيةُوجلانُمراقبةُاستددامُالدُّجالتُالطُ وجلنةُالسُ 
ُواإلهراءاتُاإلداريُُّهتتمُ ُة:قابة اإلداري  ج.الر   ُالعاملنيُوتطبيقُاألنظمة ُوأوهُ بالتزام ُوكشفُاألخطاء ُالقُ ة صورُه
ُكاتُاليتُيرتابوناُيفُأعماهلُ االحنرافُو ُكماُجيبالسُ ُانُقدُتُاستعمالُ مُوالوقوفُعلىُماُإذا ُ؛لطة

امُببنودُامليزانيةُاملعتمدةُلتُزرفُاملايل،ُاالاملالية،ُسالمةُالصُ األنظمةُ منُتطبيق عكيدبالتُُّختتصُ ة: قابة المالي  د.الر  
ُشاطات.ةُمبدتلفُالنُّااليفُاخلاصُّللمستشفىُومراقبةُالتُّ
ُأيضُ ومنُاجلديرُبالذُ  فياتُاألنظمةُاملستشُقُعلىطبُ ت ُُ،منُأنواعُالرقابةُعلىُماسبقُعالوةُ هُأنُُّ،اكرُهنا

يةالُمةططُواألنظُ ياساتُواخلُ يفُإقرارُاألهدافُوالسُ ُلةشريعيةُاملتمثُ التُّقابةُرُّالواليتُتشملُُ،الرقابيةُاحلاومية ُص ح 
يةصُ الاألهةزةُُُالقيامُهباةُاليتُتتوىّلُةُواملاليُّقابةُاإلداريُّاُالرُّأيضُ وهناكُُوإقرارُاملوازنةُاملالية. كماُتقومُهباُة،ُُاملركزيُُّح 

دُمنُعكُ والتُُّوظفيُاملستشفىمبراقبةُمُاليتُتقومُ علىُسبيلُاملثال،ُحقيقُقابةُوالتُّةيئةُالرُّكقابيةُاملستقلةُُرُّالهةزةُاأل
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ُكلُ ةمُلواهباهتمُوالتُّمدىُتعديتُ  ةُبةُالعامُّملراقَُ،ُباإلضافةُإىلُديوانُاوكذاُاملقصرينُمةألنظُ اُمنُيتجاوزُ ُحقيقُمع
احلاوميُُالص ّحياجلةازُُلقابةُمنُقبللرُُّختضعُ ُفةيُ،ةاملستشفياتُاخلاصُّعنُاُأمُُّقابةُاملالية.الرُّةُعمليُُّيتوىّلُيُالذُّ

يةالُقُباخلدماتوهذاُفيماُيتعلُّ يةالاعدُياساتُوالقُوةاُبالسُ دُمنُمدىُالتزامُ عكُ مةاُللتُّقدُ اليتُتُ ُص ح  ح  ُ.دةاملعتمَُُص 
اهلدفُُعدُ الذيُيُ ُحبشغيلُوالعملُعلىُزيادةُالرُ التُّقابةُعلىُتااليفُالرُُّةُعلىصُهذهُاملستشفياتُاخلاصُّوحترُ 

ُ.1ةامنُإنشائُ ُاألساسي
والقائمةُعلىُمعرفةُُ،لىُنفسهفُععينُرقابةُاملوظُّقابةُواليتُتَُةُهيُأمسىُأنواعُالرُّاتيُّقابةُالذُّويفُاألخريُتبقىُالرُّ

رُوأخفىُالسُ ُعلمُ هُتعاىلُيَُوأنُُّ،اُوعالنيةمراقبةُاهللُعزُوهلُسرُ هوبُدينناُاحلنيفُوماُيدعوُلهُمنُوُ ُحقيقةُأسرارُ 
ُكانتُومةماُصغُ ُ،أعمالهُتهُلهُيفُكلُ فُمراقبَُاملوظُُّالفردُ ُبعنُيستشعرَُُوأحقُ  ُا.شعنُ ُمظُ رُأوُعَُأينما

 :االستشفائي ة المؤس ساتقابة في .أهداف الر  5

ُ:2ماُيليُإىلُاالستشفائّيةُاملؤّسساتعلىُقابةُرُّالفُدُ هتَُ
ةُطُّافةُإىلُوضعُخُ ،ُباإلضفةُيفُالوقتُاحلايلاتُاملاتشَُاالحنرافبُضمانُجتنُ بةُلوضعُاخلططُواإلهراءاتُاملناسُ أ.

ُ؛الحقةُلفرتاتُ ُاتاالحنرافملنعُوقوعُُةمستقبليُّ
 ؛ةُاملتاحةالبشريةُالعاملةُواملواردُاملاديُّملواردُمنُاُالُيستددامُاألمثلُلمنُاالُدالتعكُ ب.
عليماتُاملعمولُوالتُُّاألنظمةُوالقواننيضمنُُاالستشفائّية ؤّسسةيفُاملُتطبيقُوتنفيذُخمتلفُاألنشطةدُمنُالتعكُ ج.

ُ؛جاوزاتستددامُأوُالتُّمنُأشاالُسوءُاالُشالُ أيُُهبا،ُدون
ُتعخري؛أيُودونُكتشافُاخلطعُُافورُُةزمةُالاّلُصحيحيُ اءاتُوالقراراتُالتُّاذُاإلهُرختُ اد.
املعلوماتُوالقراراتُلتُّحُلّحيالصُ احلسنُُوريُسُ الُ.ضمانه إىلُكهلُوصعكيدُعلىُوُ والتُّعليماتُ، ُ؛ؤّسسةعاملنيُباملالُلُ ُا
ُ؛حماباةُابةُدونُأيُ هودُرقيفُظلُوُ ُؤّسسةضىُلدىُالعاملنيُباملقدام،ُوالرُ منُالعدالة،ُواإلُالوصولُإىلُحتقيقُنوعُ ُ.و
ُ.فقاتةُأنواعُالنُ افُ كعدمُاملغاالةُيفُُبية،ُباإلضافةُإىلُاملستةلااتُواملواردُالطُ يفُاهلدرُاإلسرافُُوُالقضاءُعلى.ز

يفُُدفُجمتمعةُ ضحُأناُهتيتُُّ،ةسشفائيُّاالُاملؤّسساتقابةُعلىُمةُللرُّعةُوالقيُ منُخاللُهذهُاألهدافُاملتنوُ 
لذيُجيعلُاُواحلفاظُعلىُحياهتم،ُاألمرُ ضمانُسالمةُاملرضىُُمنُمثُُّوُ؛هيدةُص ح يةُتقدميُخدمةُ نايةُاملطافُإىلُ

 .ُستمرارايُوبدُ هُ ُبشالُ ُةاعلىُحتقيقُ ُاُساميةُينبغيُالعملُ افُ هدمنةاُأ
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 :االستشفائي ة المؤس ساتقابة في مراحل الر  .5
ُ:1هيُةبثالثُمراحلُأساسيُُّاالستشفائّيةُاملؤّسساتقابةُيفُةُالرُّعمليُُّمترُ 

مباُتشفياتُلوضعُاملعايريُاملسُتستعنيُ حيثُُ؛دُاملعايريُللعملُهبايحتديفُهذهُاملرحلةُُيتمُ ُأ.مرحلة وضع المعايير:
ُتشفيات؛ويلُللمسادُالدُّحتُ فياتُواالعرتافُباملستشلالُ،جنةُاألمريايةاللُّكُاجلمعياتُاملدتصةدتهُحدُّ

اتُاالحنرافحتديدُغرضُبُ،دةيتمُمقارنةُاألداءُالفعليُللمستشفىُباملعايريُاملعتمَُُهنا قييم والقياس:ب.مرحلة الت  
ُمةا؛يعلىُتقيُالعملُ بعدُذلكُُليتمُ ُ،واكتشافةا

ُ،املوضوعةُفقطُاتُعنُاملعايرياالحنرافعلىُحتديدُواكتشافُُالُيقتصرُ قابةُورُالرُ دُإنُ ُات:االنحرافج.تصحيح 
ُ.ثةاُمستقبال ُمعاجلتةاُملنعُتارارُحدُوومنُمثُُ؛اتُوالبحثُعنُأسباهبااالحنرافحتليلُهذهُىُذلكُإىلُاُيتعدُ وإمنُّ

  :االستشفائي ة المؤس ساتقابة في وسائل الر  .5
 :2منُأمهةاُ،قابةالعديدُمنُالوسائلُللرُُّاالستشفائّيةُاملؤّسساتستددمُاإلدارةُيفُتَُ

ُ؛ةقاريرُاإلحصائيُّ.التُّأ
ُ؛ةقاريرُاخلاصُّ.التُّب
ُة؛ُقديريُّةُالتُّ.امليزانيُّج
ُ؛Gantt Chartُطُغانت.خمطُّد
مُفيةاُستددَُحيثُيُ ُ؛دةُالختيارُأفضلُالبدائلمُلتقييمُالبدائلُوفقُمعايريُحمدُ ستددَُ.مصفوفةُاملعايريُاليتُتُ ه

ُهينُحللُاملشالةُوانتقاءُاحللول.ُالعصفُالذُ 
 ةستشفائي  سات االيم األداء في المؤس  ا: تقيثاني  

ُ:3ستشفائيُأربعُعناصرُأساسيةُهيمفةومُاألداءُاالُمعُ جيَُ
وهذاُماُُ،اانللسُ ُح يةصُ الُاحلالةُحتسنيُيفُاملشاركةُعلىُاالستشفائّيةُاملؤّسساتُدرةقُ  مبعىن: تحقيق األهداف .5

يةال الفعالية عدبب  سمىُيُ   ؛ِصحِّ

                                                           
 .152-152ص.ُمرهعُسابق،ُإبراهيمُبنُمصطفىُاهلجان، 1
 .125-152ص.ُ،ُاملرهعُالسابق 2

3 Revue Médicale de l’EHU 1er Novembre d’Oran. L’Algérie, 2014, P.05 
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يةالُؤّسسةاملُدرةويعينُقُ : فكي  التَّ .5 ُطتةاأنشُ ُعلىُللحفاظُزمةالالُُّاملواردُعلىُاحلصولُعلىُطاملتوسُ ُيفُاملدىُص ح 
يةالُياساتالسُ ُوُختدمةم،ُالذينُاانة،ُالسُّانولوهيُّالتُ ُغرياتالتُُّمعُفايُ ويلُالتُّالطُُّاملدىُوعلىُوتطويرها، ح  ُص 
 ة؛هتماعيُّاالُاتواملتغريُ 

ُاخلدماتُُ؛األداءُقياسُمؤشراتُمنُنواملاوُ ُمؤّسسةللُقنيةالتُُّويعينُالوسائل: اإلنتاج.5 ُهودة يةلامنةا ح  ،ُص 
 نسيقُبنيُاألقسام،ُالفعاليةُوغريها؛التُّ
ُاملشرتكة.ُاملةامُحولُالفاعلةُةاتاجلُ ُكلُُّأيُمتاسك: نظيمالت  .5

املوارُدوتُالص ّحياألداُءُالغرضُاألساسيُمنُعمليةُتقييمُاألداءُيفُاملستشفياتُهوُحتسنيُ ُإنُ  يةالوهيُه ُ،ص ح 
وُأُمُطبيعةُالعملُباملستشفياتُاستددامُأسلوبُ تستلزُ  حيث ؛1ققُاألهدافُاملرغوبةمباُحيُ ُ،كانتُأوُماديةُُةُ بشريُّ

 :2ومنُأهمُهذهُاألساليبُجندُ،أكثرُيفُم تابعةُاألداء
ُكانُمُ،ياراتُب غيةُمالحظةُماُحيدثهذهُالزُ ُتتمُ ة لمواقع العمل: يارات الميدانيَّ .الزِّ أ ُ؛اُأمُالمُ الئُ وحتديدُماُإذا

ودونُاإلعالنُُااُأوُأسبوعيُ يوميُ ُ،عشوائيُهذاُاألسلوبُعلىُقيامُاملديرُالعامُللمستشفىُبشالُ ُحيثُيعتمدُ 
ُكلبالذُّ اُجيبُأنُكمُُ،ةُعماُيدورُبداخلةاحقيقيُُّمراكزُالعملُباملستشفىُواحلصولُعلىُمعلوماتُ  هابُإىل
 مُوتقدميُاقرتاحاهتم.عبريُعنُمشاكلةبيرُوالتُّطائةمُالفرصةُللتُّللعاملنيُوإعُيارةُتوهيهُأسئلةُ نُهذهُالزُ تتضمُ 

ُ،شفياتمصادرُاملعلوماتُعنُاألداءُيفُاملستُُمنُأهمُ عتَبُهذاُاألسلوبُيُ ُإنُ ائرين: صال بالمرضى والز  ت  . االب
وكذاُُ،مةاُاملستشفىدُ قودةُاخلدماتُاليتُتُ جلائرينُتقييمُاملرضىُوالزُ ُؤث رحيثُيُ ُ؛وباخلصوصُيفُاألقسامُالعالهية

ُر.ومباشُصريحُ ُهناُبشالُ ُصالُ وينبغيُأنُياونُاالتُ ُ،عاملُمعةمُبعدُحتليلُشاواهمأساليبُالتُّ
ُ:3اليةاجلوانبُالتُُّةاُمنُخاللوأنشطتُ ُاالستشفائّيةُاملؤّسساتتقييمُأداءُُويتمُ 

 ؛ِصحِّيةالعاية جودة الرِّ  -
يةالأيُإنتاجُاخلدماتُُل بالمرضى:كف  الت   -  ؛ص ح 
،ُملستددمنيباإلضافةُإىلُرضىُاُ،سنُاستددامُاملواردُاملاديةُمنةاُوالبشريةمبعىنُحُ ُ:قتصادي ةالعوامل اال -

ُ.ؤّسسةيفُأداءُاملُاسةٌُماانةُاملوردُالبشريُحسُُّألنُ 
يةالُاملؤّسساتيمُاألداءُيفُتقي يرتبطُ ُ،أخرىُومنُهةةُ  علىُُاملؤّسساتهُدرةُهذكبريُمبدىُقُ ُُإىلُحدُيُص ح 

يةالعايةُحتقيقُأهدافُالرُ  ُالبامجُُ،اليتُتسعىُإىلُبلوغةاُص ح  يةالمنُحيثُإعداد ُ-الص ّحيدطيطُالتُّ-ُص ح 

                                                           
 .120ص.إبراهيمُبنُمصطفىُاهلجان،ُمرهعُسابق،ُ 1
 .42-42عبدُالعزيزُخميمرُوحممدُالطعامنة،ُمرهعُسابق،ُص 2

3  Revue Médicale de l’EHU 1er Novembre d’Oran. OP. Cit, P.05. 
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يةالعُاخلدماتُومستوىُتنوُ  ح  ُ،قةُمنُسريُعملةا.ُوعليهتائجُاحملقُّسرتاتيجيتةاُوأهدافةاُيفُالنُّاُمة،ُوتعاسُ املقدُ ُص 
يةالُاملؤّسساتيمُاألداءُيفُتقيُفإنُ  ُتاحٌُيفُحدودُماُهوُمُ ُ،مةدُ املقُص ح يةالحتسنيُالبامجُواخلدماتُُي رك زُعلىُص ح 

ُاملؤّسساتماتُيفُيمُأداءُاخلدأمهيةُتقيُعُ ا.ُوترهُ اُوثيقُ ويعتمدُعلىُنظامُاملعلوماتُويرتبطُبهُارتباطُ ُ،منُموارد
يةال ُ:1اليةعتباراتُالتُّإىلُاالُص ح 

 ُُدةُاليتُتقومُهباُاملستشفياتُيفُالعصرُاحلديث؛األهدافُاملتعدُ أمهيةُوحيوية
  ُامية؛ولُالنُُّالدُ وباخلصوصُيفُ،اانرةُوالسُ سُ الجُوالوقايةُوتنظيمُاألُ ورُاالهتماعيُللمستشفىُيفُالعُ الد 
 ُ ُاساتُواألحباثُُرمنُالدُ ُتيحُالفرصةُإلهراءُمزيدُ بية،ُمماُيُ عوبةُوضعُمقاييسُأداءُبعضُاألنشطةُالطُ ص

 ؛املؤّسساتالعلميةُيفُجمالُتقييمُأداءُمثلُهذهُ
  ُيةالكيزُعلىُاخلدماتُمنُالرّتُُ،بيةرُمفةومُإدارةُوتنظيمُاخلدماتُالطُ تطو يزُعلىُاملرضىُكإىلُالرّتُُص ح 

 رضى؛باتُاملققُمتطلُّتااملُلتقدميُهذهُاخلدماتُمباُحيُ مُ ُووضعُنظامُ ُ،بنياحلالينيُواملرتقَُ
 يةالُاملؤّسساتبتفاعلُُاالهتمام يةلامعُالبيئةُاحمليطةُهبا،ُوحتديدُخمتلفُاملشاكلُُص ح  ح  عاينُمنةاُاليتُتُ ُص 

ُكاألمراض،ُالتُّ  اانُوغريهاُمنُاملشاكل؛ةُالسُّستوىُالعامُلصحُّاملثُواخنفاضُلوُ البيئة
 حُ الُاملؤّسساتنعااسُنتائجُتقييمُاألداءُعلىُحتسنيُاألداءُالطيبُيفُا يةالُؤّسسةوهعلُاملُ،يةص  ح  اُنظامُ ُص 

ُرُهبا.اخليةُويتعثُ ةُوالدُ راتُاخلارهيُ اُيتفاعلُمعُاملؤشُ ديناميايُ 
  االستشفائي ة المؤس ساتواجه التي ت  حديات ت  ال: الثالث   المطلب

يةالُاملؤّسساتُهواهُ تُ  خمتلفةُمنُ غوطاتضُ ُوُحتدياتُ ُ،االستشفائّيةُاملؤّسساتمباُفيةاُُ،علىُاختالفةاُص ح 
ُ:2ماُيليُحدياتومنُأهمُهذهُالتُُّ،اخلُومنُاخلارجُخاللُالعقودُاألخريةُمنُالقرنُاملاضيُوبدايةُالقرنُاحلايلالدُّ
ُبية؛زةُالطُ اتُواألهةُ ارتفاعُتااليفُاملعدُُّ:ال  أو  

ُالتُُّا:ثاني   ُاملدتلفةقيقُيفُاملمارساتُالطُ صُالدُ دصُ طرحُفارة ُقلُُّ؛بية ُرغم ُاألهةزةُصنياملتدصُ ة ُتالفة ُوزيادة
ُصات؛دصُ واملعداتُاملناسبةُلتلكُالتُّ

يةالاخلدماتُأنواعُلبُعلىُزيادةُالطُُّا:ثالث   ُكماُرافقُهذهأكبُاتُ وإماانيُُّنفقاتُ ُبُ ،ُمماُيتطلُّاحلديثةُص ح  ادةُالزيُُّ،
ُالعمالء؛ُعاتُواحتياهاتتوقُ بتلبيةُُاالهتماميفُُزيادةٌُ

                                                           
ح ية:ُدورُالتحسنيُاملست دبون. عبدُالقادر 1 مرباح: ورقلة، اصدي جامعة قُ:مجلة الباحثاالستشفائّيةُحممدُبوضيافُبورقلة.ُُؤّسسةحالةُاملمرُيفُتفعيلُهودةُاخلدماتُالص 

 .122-120ص.ُ،22ُ،1521العددُ اجلزائر،
 .202-202.،ُص4114دارُالثقافةُللنشرُوالتوزيع،ُ:ُ،ُاألردن،ُعمان1ط.ُوفق نظام الجودة الشاملة الِصحِّيةاالدارة نورُالدينُحاروش.ُ 2
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يةالُاملؤّسساتسُبنيُنافُ ةُالتُّزيادةُقوُُّا:رابع   ُاملتشاهبة؛ُص ح 
ُبية؛ارتفاعُنسبةُاألخطاءُالطُ ُا:خامس  
ُية؛بوذلكُبسببُسوءُممارسةُاملةنُالطُ ُ،مةُضدُاملستشفىةُاملقدُ ااوىُالقانونيُّزيادةُنسبةُالشُُّا:سادس  
ُوارتفاعُنسبةُاهتمامةمُباجلودة؛ُ،زيادةُدرهةُالوعيُلدىُاملستفيدينُواملنتفعنيُباخلدمةُا:سابع  
ُنسيقُبنيُخمتلفُاألقسام.الةُوانعدامُالتُّغيابُاإلدارةُالفعُُّا:ثامن  

ُالعواملُحاهزُ شاُّ ُأمامُلتُكلُهذه يةالُاملؤّسساتا ح  ُالنُ تُإىلُدفعُ وأدُ ُ،ص  ُلتطوير ُفيةاُمُاملظُ ةا وهودة
منُاجلودة.ُُبولُوعالُ وعلىُمستوىُمقُ،اُللمرضىُومناسبُ اامال ُاُمتُ حيُ اُصُ مُنظامُ قدُ ختدمُاملنتفعنيُمنةا،ُوتُ ُبطريقةُ 

املتااملةُُنُاإلنفاقُواجلودةقنُ ستددامُاألمثلُللمواردُوتُ قُاالحقُ املةُلتُ وعلىُهذاُاألساسُهاءتُإدارةُاجلودةُالشُّ
ُ.1منُاملرضىُواملراهعنيُللمستشفياتُمةُلالُييفُالعملياتُواخلدمةُاملقدُ 

 مواطننيلل ح يةصُ الُو العالهية اخلدمات لتقدمي روريةالضُّ اتاملتطلبُّ أهم من ةُهناُإىلُأنُ اإلشاُرُكماُجتدرُ 
يةال املةن وذويُصيادلة أسنان، أطباء أطباء، من بيةالطُ  املةن ذويُتوافر مدى هو املادية، املوارد إىل باإلضافة  ص ح 

 صةاملتدصُ  البشرية الاوادر هذه توافر عدم نُ أ حيث ؛وغريهمُصحينيُمراقبني متريض، مساعدي ممرضني، من
 الوظائف لشغل الاايف بالعددُ  همتوافُر كماُأنُ ُ.األخرية هذه عملعكيدُبالتُّ عيقي ُ سوف املستشفيات، يف للعمل

 ةالفرعيُّ املةام إحدى حتقيقُمدى على امؤشرُ  عتبي ُ ة،فُرتُوامل الطبية واألهةزة الوسائل مع ناسببالتُّ املوهودة،
يةالُو الطبية الاوادر توفري وهي للمستشفيات، يةال املؤّسسات إلدارة الالزمة ص ح   ُ.2ص ح 
منُُدُ يفُمناخةاُاألخالقيُواليتُحتُالّتحّدياتالعديدُمنُاالستشفائيةُاتُسواههُاملؤسُّت ُُ،أخرىُومنُهةةُ 
أنشطتةا خدماهتا،ُفعلىُاعتبارُليبُعلىُنوعيُّباألثرُالسُُّوتعودُ ُ،فعاليُة تةاُلُثقافَُثُ لمستشفياتُميُ املناخُاألخالقيُلُأنُ ُة
ُكباتُالنُ ةاُومتطلُ وبيئتةاُودوافعَُ واهةةاُيفُهذاُاليتُتُ ُّدياتالّتحأهمُُفإنُ ُ،ناهحةُيفُاجملتمعُمؤّسسةُ ةوضُمبستواها

ُ:3تنحصرُأساس ااإلطارُ
 ؛ةُحياةُالعملنوعيُُّيفُجمالُ.5

  ةُفيماُيلي:ُؤدارةُغريُالافاألخطاءُيفُاإلُأهمُّصُحيثُتتلدُ ُ؛يفُجمالُإدارةُاألفراد .5

ُلُبوحدةُإدارةُالعمل،ُدونُمشاركةُاآلخرين؛ثقةُاملديرينُالعاليةُبعنفسةمُواليتُتتمثُّ.أ
 ؛ةيبىنُعلىُأسلوبُاألمرُوالنُّاهحةُتُ اإلدارةُالنُ ُاعتقادُاملديرينُبعنُ .ب

                                                           
 .220ص.املرهعُالسابق،ُ 1
ُكفاءةُاستددامُاملواردُالبشريةاحلاجُع2ُ ح يةُيفُاملستشفياتُالعموميةُرابة.ُتقييم ُ،25ُ،1521العددُاجلزائر،ُُ،مجلة الباحثدراسةُتطبيقيةُعلىُعينةُمنُاملستشفيات.ُ:ُالص 

 .443ص.
 .ُمتفرقة202-202،ُص.1552.ُاألردن:ُدارُاليازوريُالعلميةُللنشرُوالتوزيع،ُالِصحِّيةاإلدارة سعدُعليُالعنزي.ُ 3
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 املناسب؛لُاملناسبُيفُاملاانُاملناسبُوبالوقتُهُ وضعُالرُُّعدمج.

مُالعاملنيُمنُأصحابُاملواهب،ُقدُيظلُ ُحيثُأنُاملساواةُمبدأٌُُ؛عتمادُعلىُمبدأُاملساواةُالُالعدلاال.د

ةُاجلميعُيفُاملساواةُتقتضيُتسويُلُبعنُ الفرقُماُبنيُاملساواةُوالعدلُيتمثُُّا،ُألنُ لانُالعدلُمبدأُالُيظلمُأحدُ 

 ه؛حقُ ُحقُيُيذُعطيُكلُ العدلُيُ ُُأنُ إاّلُُ،دراهتمالعطاءُرغمُاختالفُقُ 

ُفضال ُُ؛واالعتمادُفقطُعلىُاألفرادُوحدهمُ،ةُيفُأداءُاملةماترقُالعملُاجلماعيُّعتمادُعلىُفُ عدمُاال.ه
ُعنُاالعتمادُعلىُأسلوبُاحلوافزُاملاديةُفقطُالغري.

لةُعهُألداءُاألعمالُاملوكَُثريُالفردُوتدفتُ ةُاليتُثلُجمموعُالعواملُواملؤثراتُاخلارهيُّانعدامُاحلوافزُواملاافآتُاليتُمتُ . 5
 شباعُحاهاتهُورغباتهُاملاديةُواملعنوية؛إعنُطريقُُ،إليهُعلىُخريُوهه

 ؛دريبُعلىُالعملُالقيميأيُالتُُّ،دريبُاألخالقياخنفاضُالوعيُواملتابعةُيفُبرامجُالتُّ. 5

 مُخمتلفة؛راراهتُ قةمُُوعاهتم،ُقيمَُهم،ُتطلُ ءرامماُجيعلُأُ،ُواملديرينالعاملنيُلدىقافاتُوالبيئاتُاختالفُالثُّ .0

فزُعلىُمماُحي ُ ُ،عةماحةُوحسنُالسُ للرُُّالةٌُميُُّفسَُالنُ ُفالواقعُأنُ ُ،فسُوالعملُاجلادُاملستمرسوءُتقديرُضبطُالنُّ .5
 ؛ةايفُتعديةُواهبُ ُسةؤسُّؤديُذلكُإىلُفشلُاملةايةُيُ وبالنُُّ،تيجةُهيُتركُالعملُاجلادُواملستمروالنُُّ،الاسلُيفُالعمل

يعُستيعابُاألنواعُاملتباينةُوفةمةاُمنُمجامُباملستلُ ُيقومُ ُالذيُمنُخاللهُ،احلسُاملدركاملدراءُعدمُامتالكُ. 7
 ؛متفاوتةُإدراكاتُ ُمنُمثُُّوُ؛دةمتعدُ ُثقافاتُ ُواألفرادُذُوُوهذاُعلىُاعتبارُأنُ ُ،لغرضُتفسريهاُ،مةاملعلوماتُاملستلَُ

ُ.رُيفُسلوكةمؤثُ اليتُتُ ُوُ،اليتُيعملُفيةاُالعمالُمؤّسسةاخليةُللثلُالبيئةُالدُّالذيُميُ ُنظيميالتُُّعدمُسالمةُاملناخ .8
 ؛ةهتماعيُّةُواالفسيُّمُالنُّاُللعملُفقطُدونُإشباعُحاهاهتُ ماانُ ُؤّسسةومنُاخلطعُأنُتاونُامل

ندماُخيضعُالعاملونُعُ،ؤّسسةيفُاملُغريُالاّلئقةُحيثُتنشعُبعضُاملواقفُ؛أخالقيةعليماتُواألوامرُالاّلُباعُالتُّاتُّ.9
همُفةمُاستقرارَُلُّاواليتُقدُتُ ُ،منُقبلُاملدراءُعليماتُواألوامرُالالأخالقيةُيفُالعملإىلُضغوطُمايسمىُباتباعُالتُّ
ُصعبة.ُخياراتُ ُمضعةمُأماُوُمنُمثُُّوُ؛الوظيفيُأوُمستقبلةمُاملةين

ُيفُتوفريُخدمةُ ُحيظامُالصُّاإلرادةُاحلقيقيةُللنُ ُ،ُإالُّأناملواهةةُصعبةَُُقدُتبدوُمنُهةةُ حدياتُهذهُالتُُّإنُ 
زمةُفُمنُحّدهتاُوتاف لُالّسريُاحلسنُللعمل؛ُومنُمثُضمانُتقدميُالّرعايةُالالُّفُ ختُ ُ،ةُيفُاملستوىُاملطلوبصحيُّ

 روف.ظُّأحسنُالللمرضىُيفُ
 
 
ُ
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 ُوفوائدها االستشفائي ة المؤس ساتظم الجودة إلى طوات إدخال ن  : خ  ابعالر   المطلب
يةال المؤس ساتاملة في تطبيق إدارة الجودة الش  : ال  أو    ِصحِّ

ُا ُبريوديكُُكتورالدُّستوحى ُنظرياُّدونالد ُنقاطُمن ُالصُ عشر ُاجلودة ُكروستُرواد ُهوران، ُأمثال يبُناعية

يةالُاملؤّسساتاملةُيفُناسبُإدارةُاجلودةُالشُّوإيشيااواُلتُ  ح  ُ:1ُهيُص 
يةالُاملؤّسسات.5 ُة؛اإلنتاهيُُّاملؤّسساتإىلُتعريفُأوسعُوأمشلُللجودةُمنُُحباهةُ ُص ح 
يةالُؤّسسةلياُيفُامل.اإلدارةُالعُ 5 ُهيُاحملركُالرئيسُلتطبيقُاجلودة؛ُص ح 
يةالُاملؤّسساتيفُُاملتوافرةستفادةُمنُالبياناتُالاثريةُ.اال5 ح  ُطويرُالعمل؛وتطويرُعمليةُمجعُالبياناتُلتُ،ص 
ُكاملعايريُوالتُُّ.إن5ُّ ُأدواتُووسائلُحتسنيُاألداء ُلوائحُالفحصُواالاستددام جاربُالتُُّالعُعلىطُّدقيقُووضع

يةالُةؤّسساملةُيفُامللتطبيقُإدارةُاجلودةُالشُُّاأساسيُ ُعامال ُُعدُ ي ُُ،حليلُالعلميُللعملةُوالتُّالعمليُّ ح  ُ؛ص 
تُوتوضيحُامنُأهلُفةمُالعالقاتُبنيُالعمليُُّ،ظامُاإلداريهامُعندُالبدءُبتطبيقُهذاُالنُ ُرقُالعملُدورٌُفُ ل ُُإنُّ.0
ُممانة؛ُزمةُلتبسيطُاإلهراءاتُوحتقيقُاهلدفُمنُالعملُبعبسطُطريقةُ اتُالاّلُغريُ التُّ
يةالساعدُوسائلُحتسنيُاجلودةُيفُجمالُاخلدماتُ.تُ 5 ح  العملُُنُفريقَُاُ الذيُميُ ُاألمرُ ُ؛االتعلىُحتديدُاملشُص 

ُأفضل؛ُوبذلكُالوصولُإىلُأداءُ ُ،ةاتُوفةمُ منُحتليلُالعملياُّ
ملباشرُيفُتقدميُألمهيةُدورهمُاُ،صيدصُ رغمُانشغاهلمُيفُعملةمُالتُُّ؛حسنياألطباءُيفُعمليةُالتُ ُإشراكُ ُ.ضرورةُ 7
يةالدمةُاخلُ  ُ؛ص ح 
،ُتعقيدُةمستوىُاجلودةُأوُغياهباُومنةا:ُاهلدر،ُإعادةُالعمل،ُعدمُاملوثوقيُّاجتةُعنُتدينُالفةُالنُّ.عدمُإمهالُالت8ُّ
ُيةُللجودة؛وعمنُتطبيقُبرنامجُالنُُّةالناجتُاترُُوالوفكيزُعلىُباإلضافةُإىلُالرتُُّهراءاتُوتداخلُاملةام،اإل
ُعمل؛رقُالمباُيفُذلكُاملديرينُوفُ ُ،دريبُلاافةُمستوياتُالعاملنيةُالتُّعكيدُعلىُأمهيُّ.الت9ُّ

 .حسنيُيفُاألمورُاألخرىمتزامنُمعُالتُُّةُواخلدماتُاملساعدةُبشالُ بتحسنيُاإلهراءاتُاإلداريُُّاالهتمام.55
 
 
 
 

                                                           
ُكنوزُللنشرُ.ُالقاهرة،ُمإدارة الجودة الشاملة: أسس ومبادئ وتطبيقاتُ.دميينغُوروبريتُهاغسرتوم،ُترمجةُواعداد:ُهندُرشدى،ُراهعهُعبدُالعظيمُحممدُجنم 1 صر:

 .202-205ص.،1552ُ،ُوالتوزيع
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ُاالستشفائي ة المؤس ساتظم الجودة إلى طوات إدخال ن  خ   ا:ثاني  
بُوتتطلُُّ،عضةاةُعناصرُمرتبطةُببدُ علىُعُ ُعتمدُ َتُُ،متسلسلةُتطبيقُاجلودةُبعيُمستشفىُهوُعمليةٌُُإنُّ
ُكلُالشُُُّاهةودُ  اخلطواتُُباعُ تُّالُتاجُ فةيُحتُ،صحيح.ُوعلىُهذاُاألساسُروطُلتطبيقةاُبشالُ كبريةُواتباعُواستيفاء
ُ:1اليةالتُّ
ُجانُاملساعدة؛تاوينُهياكلُللجودةُعلىُأنُتشتملُعلى:ُجملسُاجلودة،ُماتبُاجلودةُواللُ .5
ُة؛ةُعملُتفصيليُّطُّإعدادُخُ .5
ُزمةُلتطبيقُاجلودة؛جةيزاتُالاّلُاإلهراءاتُوالتُّظم،ُوضعُكلُالنُ .5
ُوعيةُورفعُوعيُالعاملنيُبعمهيةُتطبيقةا؛نشرُمفةومُاجلودةُوالتُّ.5
ُزمُللعاملنيُحوهلا؛رحُالاّلُتوفريُمجيعُالوثائقُيفُأماكنُتطبيقُاجلودةُوتقدميُالشُّ.0
ُغيري؛تُّمنُتبعاتُمايسمىُمبقاومةُالُالعمالُببنامجُاجلودةُللحدُُّإشراكُكلُّ.5
ُطبيق؛حتفالُببدءُالتُّاال.7
ُليُأوُاجلزئي؛طبيقُالاُ التُّ.8
ُة؛اخليُّدُّالراهعةُاملدقيقُُوتُّال.ُالقيامُب9

ُعة؛دقيقُواملراهَُحسنيُاملستمرُبعدُالقيامُبدراسةُنتائجُالتُّوريةُللتُّاملتابعةُالدُُّ.55
ُعالمةُاجلودة.ةُمنحُةُاليتُهلاُصالحيُّعتمادُمنُاجلةاتُاملدتصُّ.ُاحلصولُعلىُاال55

ةاُانُتطبيقُ ظمُاجلودة،ُفالُميُ اسُللعمالُيفُتطبيقُنُ احلسُُّورُ الدُُّهوُهُمنُهذهُاخلطواتانُمالحظتُ ماُميُ ُإنُ 
ُكماُالبُ ُبعدُتوعيتةمُبدورهاُوماتعودُبهُمنُالنُّإاّلُ ؛ُومنُمُمقاومتةاةمُيفُبراجمةاُحىتُالُيتمنُإشراكُ ُدُّفعُعليةم،
ُنيُاملستمرُبصفةُ حستابعةُعملياتُالتُّضرورةُمُ إىلُباإلضافةُُاةُمنةا.األهدافُاملتوخُّصولُإىلُالفشلُيفُالوُ ُمثُّ

ُضمانُحتقيقُاجلودةُاملطلوبة.أهلُمنُُ،دورية
يةال المؤس ساتاملة في ا: فوائد تطبيق إدارة الجودة الش  ثالث    ِصحِّ

يةالُاملؤّسساتاملةُيفُصُفوائدُتطبيقُإدارةُاجلودةُالشُّتتلدُّ  ح   :2ماُيليفيُص 
اجلودةُيفُُعاليةُمنُاملةُهوُحتقيقُمستوياتُ اهلدفُمنُتطبيقُإدارةُاجلودةُالشُُّإنُ مة: عاية المقدَّ .جودة الرِّ 5

ُفقات.كُبرتشيدُالنُّوذلُ،يةُوالبشريةستددامُاألمثلُملواردهاُاملادُ واالُ،هاُاملستشفياتوفُرتُ عايةُالطبيةُاليتُالرُ 

                                                           
 .202-205ص.،ُمرهعُسابق،ُعامرُعيادُالعتييب 1
 .225-202ص،ُمرهعُسابقُ،نورُالدينُحاروش 2
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ح يةُاملةُتقدميُخدمةُ إدارةُاجلودةُالشُُّستةدفُ َتُُبائن:الز  رضى العمالء أو المرضى أو .5 ومباُُ،جلودةعاليةُاُص 
فقُمباُيتُُّ،اُللجودةاُمستمرُ وذلكُمنُخاللُعمليةُتستةدفُحتسينُ ُ؛عاتُاملرضىُاملستفيدينُمنةافقُمعُتطلُ يتُّ

ُعاتُاملستفيدين.ويتجاوزُتوقُ 
عتبونُمُيُ ةُ اتُإدارةُاجلودةُالشاملة،ُفنعُالقرارُمنُأساسيُّمشاركةُالعاملنيُيفُصُ ُعدُ ت ُُات العاملين:رفع معنوي  .5

ُةم.ئمنُإرضاُعمالءُداخلينيُالبدُّ
حُ الُاملؤّسساتاملةُيفُضحُمنُخاللُالفوائدُاليتُترميُإىلُحتقيقةاُإدارةُاجلودةُالشُّيتُّ هذاُاملنةجُُتركيزُ ُ،يةص 

ُكةدفُ يثُيَُحبُ؛وليةاُهلماإلداريُعلىُالعمالءُواألمهيةُاليتُتُ  ُمنُمثُُّوُ؛مُواحتياهاهتمعاهتحتقيقُتوقُ ُلهُرئيسُ ُضع
ُاملؤّسساتيفُُاملةُإدارةُاجلودةُالشُّأمهيةُتبين ُُتظةرُ ُ،مُهلم.ُوعلىُهذاُاألساساملنتجُاملقدُ ُأوُضاهمُعنُاخلدمةرُ 
يةال ضىُعاليةُُرُنُحتقيقُمستوياتُ منُأهلُضماُ،علىُوههُاخلصوصُاالستشفائّيةُاملؤّسساتعامُُوُبشالُ ُص ح 

يةاللدىُاملرضى،ُعنُاخلدماتُ ُ.املؤّسساتهاُهذهُفُرُوتُ اليتُُص ح 
ُ
ُ
ُ
ُ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ُ
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 ِصحِّيةاللجودة الخدمات  ة: المفاهيم األساسي  انيالمبحث الث  
يةالُاخلدماتُتتمّثلُأمهّية ُ.أخرىبهُمنُخصائصُُزُ مي ُّتتُعّماُفضال ُُ،حبياةُالفردُقُمباشرةُ تتعلُ ُكونايفُُُص ح 

ُلُو هذهُجبودةُُاالهتمامُبّدُمنفالُُ،عاهتمليبُاحتياهاهتمُوتوقُ ت ُُوعيُاملرضىُيفُاحلصولُعلىُخدماتُ ُتزايدنظر ا

ُضىُلديةم.اخلدماتُيفُسبيلُحتقيقُأعلىُمستوياتُالرُ 
يةال: مفهوم الخدمات لاألو   المطلب   هاوخصائص   ِصحِّ

يةال: مفهوم الخدمات ال  أو    ِصحِّ
ح يةالانُاإلجتارُباخلدماتُميُ ُهرغمُأنُّ ُ،ومنُهذاُاملنطلقُ.الص ح ةارُبانُاإلجتهُالُميُ ُأنُّ،ُإاّلُاُوشراءُ بيعُ ُص 

يةالُقبلُحتديدُمفةومُاخلدماتُال ُأوُُّالص ح ةمفةومُُالّتطّرقُإىلُمباانُمهيةفمنُاأل ح  ُ.ص 
ُ:الصِّحَّةمفهوم . 5

تعين:ُ"حالةُاخللوُُالص ح ةُفإن41ُُّصفُاألولُمنُالقرنُاُيفُالنُّشائعُ الذيُكانُُوُقليدي،حسبُاملفةومُالتُّ
ُكانُهذاُاملفةومُمقبوال ُالتُّ نُيفُُوبُاملدتصُ عتَُاُلقدُ.1يب"يفُالوسطُالطُ ُكبريُوخاصةُ ُُُبشالُ امُمنُاألمراض".ُوقد

ُ؛للمرضُاُعالجٌُمفةومةاُيفُجمردُأنُُّصُمنُدورهاُحبصرنقُ ويُ ُ،الص ح ةملعىنُُعريفُإهدارٌُهذاُالتُُّأنُُّالص ح ةجمالُ
منُُوازنُتنتجُ لةُالتُّحاُسيبُلوظائفُاجلسم،ُوأنُّوازنُالنُ الةُالتُّ"حُا:أنُُّفيماُبعدُبتعريفةاُعلىُ Perkinoحيثُقام

اُقوىُاجلسمُللمحافظةُهبُتايفُاجلسمُعمليةُإجيابيةُتقومُ ُضُهلا،ُوأنُّارةُاليتُيتعرُ فُاجلسمُمعُالعواملُالضُّتايُ 
 .2علىُتوازنه"

وم اُأكثرُالعامليةُمفةُالص ح ةرتُمنظمةُاتُمنُالقرنُالعشرين،ُطوُّويفُأواخرُاألربعينيُُّ،أخرىُومنُهةةُ 
غيابُاملرضُأوُُوليسُجمردُ،ةُالااملةةُواالهتماعيُّةُوالعقليُّالمةُالبدنيُّمنُالسُُّا:ُ"حالةٌُهُأنُّحةُمفادُ وليةُللصُ مشُ 

ُ.3العجز"
ةُوهلاُثالثةُبيُّوهيُنسُ،زانتُّمفةومُاخللوُمنُاملرضُوعدمُاالُتتجاوزُ ُالص ح ةُضحُمنُهذهُالتعاريفُأنُ يتُّ
ُُة.هتماعيُّةُواالة،ُالبدنيُّفسيُّمنُاجلوانبُالنُُّتتمثلُيفُكلُيُأبعادُ 

ُ:4هيُمستوياتُ ُةُ ةُعدُّحُّللصُ ُأنُّإىلُاإلشارةُهناُُكماُجتدرُ 
ُة؛واالهتماعيُُّةةُوالعقليُّفسيُّةُوالنُّااملُاملثايلُجلميعُاجلوانبُاجلسميُّحالةُالتُُّتعينُة:المثالي   الصِّحَّةأ.

                                                           
1 BORUCHOVITCH, E and MEDNICK, B.R. The meaning of health and illness: some considerations for 

health psychology. Psico-USF, vol 07, n° 02, 2002, P.176.  
ح يةحديد.ُتقييمُهودةُاخلدماتُوليلىُبُوُحيياويامُإهل 2 ،23ُالعددُاجلزائر،ُ،ُجلة الباحثماخلاصةُبباتنة.ُُاالستشفائّيةُاملؤّسساتومستوىُرضىُالزبائنُعنةا:ُدراسةُميدانيةُيفُُالص 

 .422،ُص.1523
3 BORUCHOVITCH, E and MEDNICK, B.R, OP. Cit, P.176. 
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حَّةب. ةُةُواجلس      ميُّالنفس      يُّ،ُةاالهتماعيُُّتااليس      تطيعُالفردُفيةاُمواهةةُاملش      اليتُالةُاحلُثلمتُ ُة:اإليجابي   الصـــــِّ
ُرضية؛مَُُةورُأعراضُ عاليةُودونُظُ ُفاءةُ با
ظةرُىُالعمومُالُتَُعلولانُُ،مباشرةُمنُاملرضُبصورةُ فيهُالفردُيشاوُوهيُالوضعُالذيُالُُطة:المتوسِّ  الصِّحَّةج.

ُة؛اقةُاإلجيابيُّعليهُالطُّ
كماُُُ،هفيهُحالتُ ُوتسوءُ ُة،احليويُُّهوظائفدرةُعلىُأداءُالقُ ُفقدُفيهُالفردُ املستوىُالذيُيثلُميُ ُحتضار:د.مستوى اال
يةالحالتهُُستعادةُ ااُأيضُ يصعبُعليهُ ُ.ص ح 

ُ:1يماُيليانُحصرهاُفبالعديدُمنُالعواملُاملتداخلة،ُواليتُميُ ُالص ح ةرُمستوىُيتعثُُّ،أخرىُومنُناحيةُ 
ُة؛ةُواجلغرافيُّية،ُالبيئالعواملُاملناخيُُّتشملة: عوامل طبيعي   -
ُ؛وحشراتُحيواناتُ منُلُيفُناقالتُالعدوىُتتمثُّة: ة حيوي  عوامل بيولوجي   -
ُ؛توياتُاملعيشةمسقاليدُُوالعاداتُوالتُُّمنُُعنُكلُيعب ُت ُُة:عوامل اجتماعي   -
ح يةُحياةُ ُيفُتوفريُمةُ سمنةاُواليتُتُ املاديةُيفُصورُقُ والُ،اتاإلماانيُُّتوافرعدمُُتتمثلُيفُ:اقتصادي ةعوامل  - ُص 
ُدة؛هيُ 
يةالواملياهُُالص ّحيرفُمرافقُالصُُّتوافرعدمُوتشملُُة:عوامل بيئي   - ُ؛رباحلةُللشُ الصُُّص ح 
يةمشاكلُُبُعنةاالتُاملواليدُوالوفياتُاليتُيرتتُّعنُزيادةُمعدُُّتنتجُ ُانية:عوامل سك   - ح  ُة؛هتماعيُّاُوُص 
ُبية.العياداتُالطُ األطباءُواملمرضنيُُوُتوافرومنةاُمدىُبية: عوامل طِ  -
يةالتعريف الخدمات .5 ُ:ِصحِّ

يةالتعريفُاخلدماتُُلقدُتُّ ح  ُعاريفُجند:التُُّومنُهذهُ.يفُاملعىنُنفسهُصبُ اُتَُُأنُّإاّلُُ،رقةُطُ بعدُُّص 
ُيبُإىلُفردُ الفريقُالطُُّأفرادُمةاُأحدُ قدُ ةُاليتُيُ قائيُّ،ُوالوُ االستشفائّيةة،ُالهيُّا:ُ"اخلدماتُالعُ فتُعلىُأنُّرُ عُ 

ُ.2واحدُأوُأكثرُمنُأفرادُاجملتمع"
واليتُُ،ولهُعلىُاخلدمةاليتُيتلقاهاُعندُحصُ،مُللمستفيدقدُ ا:ُ"املنفعةُأوُجمموعُاملنافعُاليتُتُ بعنُُّتفرُّكماُعُ 

ُ.3"للة،ُوليسُفقطُعالجُاألمراضُوالعُ هتماعيةُواالالمةُاجلسمانيةُوالعقليُّماتملةُمنُالسُُّقُلهُحالةُ قُ حتُ 
ُاألساس ُحتقيقُائدهتُ ىُفتلكُاخلدماتُاليتُتتعدُ ُاعلىُأنُُّص ح يةالانُتعريفُاخلدماتُميُ ُ،وعلىُهذا ا
ُ.اامةُللفردُواجملتمعُمعُ المةُالتُّقايةُمنه،ُوبذلكُفةيُتسعىُلتحقيقُالسُّالعالجُمنُاملرضُإىلُالوُ 

                                                           
 املرهعُنفسه. 1
ح يةباديسُبوخلوةُوسةيلةُقمو.ُأثرُالدعمُالتنظيميُعلىُهودةُاخلدماتُ 2 العددُُاجلزائر،ُ،القتصادي ةاالمجلة الجزائرية للتنمية  :ُدراسةُميدانيةُمبستشفىُاألمُوالطفلُبتقرت.الص 

 .0،ُص.50ُ،1526
 .422،ُص.مرهعُسابقُ،حيياويُوليلىُبوحديدهلامُإ 3
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يةالأنواع الخدمات .5  :ِصحِّ
ُنيُاثنني:ةَُاُلتوهُ وفقُ ُ،فيماُيليُتصنيفُهذهُاخلدماتسيتمُ

 :1إىلُص ح يةالفُاخلدماتُصنُ هُتُ وهُ اُهلذاُالتُّوفقُ : له األو  وج  الت  أ.ُ
ةُللفردُواجملتمع،ُفيماُجيابيُّإُص ح يةُاتُ سلوكيُُّعىنُببناءُ اخلدماتُاليتُتُ ُتشملُوُ:الصِّحَّةرتقاء بخدمات االُ-ُُُُ
ُيتعلُّ ُالقُبعمهية ُاملتوازنُوممارسة ُياضةرُّالغذاء ُالشُّالنُُّ،الص ّحيثقيفُالتُّ، ُُودصيُّظافة املضرةُعنُالعاداتُُتعادباالة
ُ؛دةقيااليفُواألمانُالمةُعساليبُالسُّبُدقيُ باإلضافةُإىلُالتُُّ.كحولوُُتدخنيمنُخمدرات،ُُالص ح ةب

يةالاخلدماتُُضمُ تُة:خصي  الش   ِصحِّيةالعاية خدمات الرِّ ُ-ُُُُ ح  لةُعايةُطويلرُ خدماتُا،ُالوقائيةةُُوالعالهيُُّص 
ُ؛فسيةالنُ ُالص ح ةعهيليةُوخدماتُالتُ ُدماتاخلكذاُقاهة،ُُووالنُ عايةُدورُالرُ ُهافُرتُواألهلُاليتُ

صُمنُدلُ والتُُّحةُالبيئة،ُصُ سالمةُالغذاء،ُاافحةُاألمراضُاملعديةمبُوهيُاليتُت عىنُالعامة: الصِّحَّةخدمات ُ-ُُُُ
ُ؛اتشُراتُواحلفاينُّال

املياراتُاجملةُ خدماتُالسُّمثلُُة:الخدمات اإلسعافي  ُ-ُُُُ واخلاصيفُاملستشفياتُالعامُُّةفُرتُوزُة خدماتُمجعياتُةُ،ُة
ُ؛ياجلوُ خدماتُاإلسعافُالطيبُباإلضافةُإىلُ،ُفاإلسعا
يةالعاية خدمات الرِّ ُ-ُُُُ املسننيُُوخدماتُوتشملُُة:الخاص   ِصحِّ نُواحلاالتُاإلدماالتُحاوعالجُقنيُااملعرعايُة
ُ.فسيةالنُ 

ح يةالفُاخلدماتُصنُ هُتُ وهُ حسبُهذاُالتُّ :انيه الث  وج  الت  ب.  :2إىلُص 
يفُأقسامُاملستشفىُُىؤدُ وتُ ُ،شديصُوالعالجبالتُّهذهُاخلدماتُقُتتعلُّ:ُة الفردرتبطة بصح  ية م  خدمات طبِّ ُ-ُُُُ

ُمباُيفُذلكُقسمُاملدتبُواألشعة؛ُ،املدتلفة
ُكلُُّدة:ية مساعِ خدمات طب  ُ-ُُُُ ُمريضدماتُالتُّخُمنةااملستشفى،ُُوريريةُداخلُعايةُالسُ قُبالرُ يتعلُُّماُتشمل

ُ؛يدليةوخدماتُالصُّ
ُهتدفُالرُ ُ:ِصحِّيةالعاية الرِّ ُ-ُُُُ يةالعاية ح  ُاملستوىُُص  ُوتشجيع ُواجلماعاتُجبلألفُالص ّحيإىلُتعزيز هُوانبراد

طُبنيُمفةومُاملعاجلةُباخللُالص ح ةُمةنيياُحىتُبنيُاألطباءُُوشائعُ ُهناكُخطعُ ُأنُ هناُُاجلديرُبالذكرومنُُاملدتلفة،
يةالعايةُوالرcuringُُّالطبيةُ ح  منُُرعٌُُفهيُإاّلُُاملعاجلةُالطبيةُماُ،ُإالُأنُّواحدُعتقدُأنماُمفةومٌُيُ حيثُُ؛caringُص 
يةالعايةُالرُ ُفروع يةالعايةُالرُ ُاأمُُّاليتُتتعاملُمعُاملرضىهيُبيةُاملعاجلةُالطُ فُ،ص ح  ح  املرض،ُالُتنتظرُحىتُوقوعُفُص 

ُ،ايةُعندُهذاُاحلدُّعوالُينتةيُعملُالرُ ُملعاجلتهُلُ ،ُوإذاُحدثُاملرضُتتدخُّدةبوسائلُعُ حدوثهُُبلُتعملُعلىُمنعُ 
ُة؛اجلراحُوألعالجُالتعهيلُاملريضُبعدُأخرىُُمرحلةُ ُبُ هُبلُيتطلُّمنُاألحيانُالُيافيُالعالجُوحدَُُكثريُ ُيُفوإمناُ

                                                           
ح يةأبعادُهودةُاخلدمةُُ.بنُعيشي عمار 1 يفُحتقيقُرضىُالزبونُُالص  ُ،االقتصادي ةاسات مجلة إدارة األعمال والدر ُاجلزائر.:ُ:ُدراسةُحالةُمستشفياتُواليةُبسارة-املرضى–ودورهُا

 .22-25،ُص.56العددُُاجلزائر،
ُكورتل.ُ 2 ُكنوزُ،ُاألردن،ُعمان2.ُطتسويق الخدماتفريد  .422-422،ُص.1552ُاملعرفةُالعلميةُللنشرُوالتوزيع،ُ:ُدار
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يةالالخدمات ُ-ُُُُ نُاألوبئةُواألمراضُاُباحلمايةُمأساسُ ُحيثُترتبطُ ُ؛كالقُبصحةُاجملتمعُُعلُّتتُة:البيئي   ِصحِّ
ُكالوُ ُص ح يةُةيُخدماتٌُفتجُعنُسلوكُاألفرادُواملشروعات،ُاالنُُّالص ّحيرُدهوُ املعدية،ُالتُّ قاحاتُوخدماتُلُّقائية

يةالقابةُالرُّ ُ.لص ّحياخدماتُاإلعالمُونشرُالوعيُإىلُُإضافةُ ُ،خدماتُماافحةُاحلشراتُ،علىُمتاهرُالغذاءُص ح 
 ِصحِّيةالزة للخدمات ا: الخصائص الممي  ثاني  

يةالُحتضىُاخلدماتُ  ح  ُفضال ُُ؛ةُخصائصبعدُ ُةاُتتميزُ مماُجيعلُ ُ،إنسانيةُعتبُضرورةُ كوناُتُ ُُ،بارزةُمباانةُ ُص 
ُ:1هاُفيماُيليانُحتديدُ واليتُميُ ُ،عامةُزُاخلدماتُبصفةُ يُ عنُتلكُاليتُمتُ 

ةُأوُعليميُّة،ُالتُّقافيُّثُّة،ُالظرُعنُمستوياهتمُاالهتماعيُّالنُُّبغضُ ُ،اُعامةُللجمةوريزُخدماتُاملستشفىُباونُ .ُتتم5ُّ
ُكانواُأفرادُ ُ،عامةُملدتلفُاجلةاتُواألطرافُمنفعةُ ُوتسعىُإىلُحتقيقُ ُ.ةاملاديُّ ُأوُهيئات؛ُاتُ سأوُمؤسُُّاسواء

ُفائه؛اةُاإلنسانُوشُ حبيُاُمرتبطةٌُألنُُّ،عاليةُمنُاجلودةُفيةاُأنُتاونُعلىُدرهةُ طُشرتَُمةُيُ .ُاخلدمةُالطبيةُاملقدُ 5
يةالاخلدماتُُ.5 ح  فةيُختضعُ بشدُ ُمراقبةٌُُص  يتعلُّلقواننيُوتنظيماتُالدُ ُةُ، وذلكُفيمُا اخلدماتُاملقدُ ُقولةُ، مةُبطبيعُة

حُ الُاملؤّسساترُعلىُعملُؤثُ مةُاحلاوميةُتُ القواننيُواألنظُ ُوبذلكُفإنُ ُ،ةُتقدميةاوبايفيُ  اُواملستشفياتُعمومُ ُيةص 
ُكانتُتابعةُللدُُّةُ علىُوههُاخلصوص،ُخاصُّ ُولةُأوُللقطاعُاخلاص؛ُإذا

يةالُاملؤّسساتةُالقرارُيفُوُّق ُ ُ.ُتاونُ 5 ح  ُماُبنيُاإلدارةُوجمموعةُاألطباء؛ُعةُ موزُُّ-املستشفى-ُص 
يةالاخلدمةُُإذُأنُ ُ؛واملستفيدُمنُاخلدمةصالُاملباشرُبنيُاملستشفىُتُ هوبُاال.ُوُ 0 ةاُيفُالغالبُانُتقدميُ الُميُ ُص ح 

للفحصُُوإالُباحلضورُالشُّ التُّالتُّدصيُللمريضُنفسُه يعينشديصُوالعالجُوإهراُء ممُا نُإنتاجُواستةالكُمُ زاتُحاليلُ،
يةالاخلدمةُ ةُومباشرةُستمرُّائمةُومُ دُهودُعالقةُ جُمشرتكُمعُالطبيب،ُباإلضافةُإىلُوُ ُاملريضُكمنتَُعتَبُحيثُيُ ُ؛ص ح 

ُخمتلفة؛ُةُ زمنيُُّافُعليةاُعلىُفرتاتُ عُحالةُاملرضُواإلشُربينةماُملعاجلةُوتتبُ 
لاونُاخلدمةُ.ُنظرُ 5 يةالُا حيانُعلىُإداراتُمنُاألُيفُكثريُ ُبعمنُالصُُّفإنُُّ،نسانُوهوُأغلىُشيءرتبطةُباإلمُ ُص ح 

ُعلىُعملةا؛ُأخرىُقُيفُخدماتُ طبُ اليتُتُ ُقتصاديّةاملعايريُنفسةاُواملفاهيمُاالُاملستشفياتُأنُتعتمدَُ
نظرُ 7 لتذبذبُالطُُّ. يةاللبُعلىُاخلدمُةُا فإنُ ُص ح  يةالدمُةاخلُ ُقدميَُتُستوهبُ َيُُاألمرَُُيفُساعاتُاليومُأوُاملوسمُ، ُص ح 

يةالاخلدماتُُةا،ُأيُأنُ عتذارُعنُتقدميُ انُااللطالبيةا،ُوالُميُ  ُعهيل؛ةُللتُّقابليُّةُوعدمُالزُباالستمراريُّتتميُُّص ح 

                                                           
 كلُمن:ُُانظر 1

ح يةقياسُوتقييمُهودةُاخلدماتُُآخرون.اجلزائريُُوُاديهصفاءُحممدُ -      العددُُ،53ُاجمللدُ،العراقُ،مجلة دراسات اداريةُ.دراسةُتطبيقيةُيفُمستشفىُالفيحاءُالعام،ُالبصرةُالص 
ُ.23-24.صُ،50ُ،1522
ح ية:ُاخلصائص،ُاألبعادُواملؤشراتهودةُاخلدماتُُ.زويوشباللُُوبديسيُفةيمةُُ-ُُُُُُ  .041ص. ،50ُ،1522العددُاجلزائر،ُ،ُوالمجتمع االقتصادمجلة .ُالص 

ية.ميلودُتوميُوحبيبةُقشي -      ح   .42ص. ،1550، 51العددُ اجلزائر،،ُوإدارية اقتصادي ةمجلة أبحاث  .ُآلياتُتطبيقُالسياساتُالتسويقيةُيفُاملؤّسساتُالص 
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قُبنيُوافُ رهةُالتُّدُحيثُأنُ ُ؛أوىلُمنُقبلُاملستفيد،ُأيُاملريضُبدرهةُ ُص ح يةالستوىُهودةُاخلدماتُدُمُ .يتحدُ 8
يالدمةُدُملستوىُهودةُاخلُ حملدُ هودةُاخلدمةُومستوىُإدراكُاملريضُلتلكُاجلودةُيفُاخلدمةُهيُا ح  ُ؛ةص 

يةالاخلدماتُ.9 ح  والطُّاينُ عمُ ُاصُ ختصُ ُطبيبُ ُلالُ ُحيثُأنُ ُ؛واحدُلشدصُ ُمقدُ مبعىنُتُ ُ،ةشدصيُُّص  ُطيعُ بيبُالُيستُ،

مُللعديدُمنُدُ قة،ُتُ هناكُخدماتُليستُشدصيُُّصه،ُإالُأنُ واحدُوبنفسُختصُ ُيفُآنُعاجلُأكثرُمنُمريضُ أنُيُ 
ُكحمالتُالتُُّاألشداصُيفُآنُ  ُ.مثال ُُوعيةواحد،

منُضرورةُتوفرهاُُمغعلىُالرُُّ؛ةاأهمُهذهُاخلصائصُكلُُّعدُ ةُيُ حيُّفرُعنصرُاجلودةُيفُاخلدماتُالصُ اتُوُولعلُ 

 مةُله.ةُاملقدُ حيُّعاتُاملريضُيفُاخلدمةُالصُ فقدُأصبحُعاملُاجلودةُيتصدرُتطلُُّ،جمتمعةُ 
 ِصحِّيةالجودة الخدمة  اهيةم: انيالث   المطلب

يةال: مفهوم جودة الخدمات ال  أو   ُ ِصحِّ
املفةومُيفُجمالُالطُ لُمنُاستددَُأوُُّإنُ  فُشرُ واليتُكانتُتُ ُ،"فلورنس نايتفيلدعى"ةُتُ بريطانيُُّضةٌُبُممرُ مُهذُا

يةالعايةُعلىُتقدميُالرُ  ُ،سيطةُإىلُعملةابُدخالُمعايريُأداءُ إوذلكُبُ،باملستشفياتُالعساريةُخاللُحربُالقرمُص ح 
ساتُاخلدماتُةُاملشرتكةُالعتمادُمؤسُّوحسبُاهليئةُاألمريايُّ.1ُيفُعددُالوفياتُملحوظُ ُىُإىلُاخنفاضُ مماُأدُّ
ةا،ُللمساعدةُيفُحتديدُفقُعليةُواملتُ لتزامُباملعايريُاحلاليُّعبارةُعن:ُ"درهةُاالُص ح يةالهودةُاخلدمةُُ،ُفإنُ ص ح يةال

ُ.2شديصي"الهيُأوُالتُّهراءُالعُ عةُمنُاخلدمةُأوُاإلاملتوقُ تائجُدُمنُاملمارسةُومعرفةُالنُّمستوىُهيُ 
إىلُالتُّ مفةومُهودةُاخلدمةُُةالعالمي الصِّحَّةمنظمة دتُة،ُحدُ عريفاتُاملدتلفةُمنُاألدبياتُاملدتصُّواستناداُ 

يةال يةالدرةُاخلدماتُا:ُ"قُ أنُُّعتبةُ مُ ُص ح  ح  يةالجُتائاانُعلىُحتسنيُالنُّمةُلألفرادُوالسُ املقدُ ُص  ة،ُولتحقيقُاملرهوُ ُص ح 

ُ.3حولُالفرد"ُرةُ تمحوُ الةُويفُالوقتُاملناسبُوعادلةُومُ وفعُُّهذاُاهلدفُجيبُأنُتاونُآمنةُ 
ُأمُ  ُُزتوقُ عايةُاليتُيُ الرُ ُفةُ صُ ":ُابعنُُّص ح يةالفُاجلودةُفقدُعرُ Donabedianُا يادةُمستوياتُعُمنُخالهلا

ح يةالحتسنيُحالةُاملريضُ عايةُةُالرُ بُعمليُّاحُ صوازنُبنيُاملااسبُواخلسائرُاليتُتُ بعدُأنُيعخذُيفُاحلسبانُالتُّ،ُص 
يةالعايةُرئيسُمعةدُحتسنيُالرُ Donald Berwickُفقدُوضعُُ،ياقويفُهذاُالسُ ُ.4يفُمجيعُأهزائةا" اُوصفُ ُص ح 

                                                           
ح يةحممدُنورُالطاهرُأمحدُعبدُالقادر.ُقياسُهودةُاخلدماتُ 1 ةُيفُاملستشفياتُاحلاوميةُيفُالسودانُمنُوهةةُنظرُاملرضىُواملراهعني:ُدراسةُميدانيةُعلىُاملستشفياتُالتعليميُالص 

 .254،ُص.3ُ،1520،ُالعدد22ُاجمللدُاألردن،ُ،ُالمجلة األردنية في إدارة األعمالالابىُبواليةُاخلرطوم.ُ
 .415،ُمرهعُسابق،ُص.مُحيياويُوليلىُبوحديدهاإ 2

3 ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTE, 2017. Standards pour l’amélioration de la qualité des soins maternels 

et néonatals dans les établissements de santé. 2017, P.14. 
 .415،ُمرهعُسابق،ُص.هلامُحيياويُوليلىُبوحديدإ 4



 الستشفائي ةا المؤس ساتب الِصحِّيةداسي في تحسين جودة الخدمات نحراف الس  استراتيجي ة االمساهمة  ............ ني:االفصل الث  

75 
 

تؤذين،ُالُجتعلينُُوهي:ُالتقتلين،ُساعدينُوالميُهذهُاخلدماتُقدُ منُمُ ُاملريضأيُُ،عةاُاملستفيدطُاليتُيتوقُ رُوللشُ 

ُ.1آخرُشدصُ ُأيُ مواردُأوُُموارديدرُبالعجز،ُالُترتكينُأنتظر،ُالُهتُ ُأشعرُ 

يةالخمتلفةُملفةومُهودةُاخلدماتُُهةاتُنظرُ وهدُوُ كماُتُ  ح  ُ:2ةا،ُأمهُ ص 
مُيتحاُ حبيثُُ؛ةنيةةُواملراتُالعلميُّطوُ حدثُالتُ فقُأتقدميُأفضلُاخلدماتُوُ عينَُتُُبي:من المنظور المهني الطِّ .5ُ

يةالاخلبات،ُاخلدمةُيفُذلكُ ح  ُ.املةنةُاتأخالقيُّمةُُواملقدُ ُص 
املواردكيفيُّهيُُُداري:من المنظور اإلُ.5 استدداُم والقُ ُُة منةااملتاحُة علىُهذبُاملزيُد حتياهاتُاالُلبيةتهبدفُُ،درُة
ُزة.تميُ مُ ُدمةُ زمةُلتقدميُخُ الاّلُ

ُدعمطويرُُوتلُمدىُرضىُاملواطنُعنُأداءُقيادتهُيفُث مُتُ ُبالدولة(:لة ممث  )القيادة العليا  ياسيالمنظور السِّ من .5ُ
يةالاخلدمةُ رُطوُ والتُ ُستقرارَُاالُشملُ تُ،مستقبليةُاسرتاتيجّياتعلىُرسمُهُدرتُ ،ُومدىُقُ الص ّحيظامُ،ُوكفاءةُالنُ ص ح 
ُ.قتصاديّةاالةُُوعيُّهتمااالُ،ياسيةالسُُّ؛املدتلفةعام،ُجبوانبهُُولةُبشالُ للدُّداريُمنُمنظومةُالعملُاإلبيعيُضُ الطُّ

وهةةُنظرُلُاونحيثُيُ؛ةائيةولُعلىُاخلدمةُونتيجتةاُالنُ احلصُطريقةُ هيُُستفيد أو المريض:من منظور الم  .5ُ
تاونُُعليههُهلا،ُُووتقييمُ ُاملريضعاتُقُ كبريُعلىُتُوُُىلُحدُيإُمستوىُاجلودةعتمدُبذلكُفيَُُ،القصوىُمهيةُ األاملستفيدُ

نطلَُُو.ُمعاهتتوقُ حتياهاتُاملرضىُُواتُلبُ ُيفُحالذاتُهودةُُص ح يةالخلدمةُا
 
ُامل هودةُاخلدمةُُتفرُ عُ قُمنُهذا

يةالرهةُاليتُيراهاُاملريضُيفُاخلدمةُ"تلكُالدُ ُ:ابعنُُّص ح يةال ح  ُمبااُفيضُعنةاُتقييمُ وماُميانُأنُيُ،ليهإمةُاملقدُ ُص 
ُ".عهوُمتوقُ 

ُِصحِّيةالرة على جودة الخدمات العوامل المؤثِّ ا: ثاني  
يةالرُيفُهودةُاخلدماتُؤثُ ةُعواملُتُ دُ هناكُعُ  ح  ُ:3ةاليالتُُّالعناصرُيفلُتتمثُّاليتُُوُ،ص 

يةلااهاتُاملرضىُعندُتصميمةمُللددمةُىلُفةمُاجتُّإاملستشفياتُُحتتاجُ ُعات المريض:تحليل توق  .5ُ حبيثُُ؛ص ح 
عاليةُللددمةُُحتقيقُهودةُ ُةمُمننُ اُ الوحيدةُاليتُمتُ ُريقةُ ناُالطُّألُ،عاتُاملريضاُعلىُتوقُ قُ تفوُ مُ ُصميمُ ياونُهذاُالتُّ

ُ:ةوعيُّللنُّاليةُالتُّةُمييزُبنيُاملستوياتُاملدتلفمنُخاللُالتُُّ،خلدمةذهُادراكاهتمُهلإقواُقُ انُللمرضىُأنُحيُ مة.ُوميُ ملقدُ ا
إذُُ؛ُالغالبيفُاهحتديدُ ُصعبُ َيُُواليتها،ُهودُ وُ ُوهوبَُُمنُاجلودةُيرىُاملريضُ ُدرهةٌُهيُُعة:المتوقَّ الجودة أ. 
ُالعُ املرضىُوحاالهتُ ُباختالفُخصائصُ ُتلفُ خت ُعاختالفُاخلدماتُاليتُيتوقُ ُعنُفضال ُُ،ةالهيُ م ُيفُتوافُرون ها

ُ؛املستشفى

                                                           
1 SPATH, P. Introduction to healthcare quality management. Chicago, United States of America: Health 

Administration Press, 2009, P.7-8. 
 .415،ُمرهعُسابق،ُص.هلامُحيياويُوليلىُبوحديدإ 2
 االقتصادي ةسات سالمية للدرامجلة الجامعة اإلقياسُأبعادُهودةُاخلدماتُالطبيةُاملقدمةُيفُاملستشفياتُاحلاوميةُاألردنيةُمنُمنظورُاملرضىُواملوظفني.ُُ.صالحُحممودُذياب3ُ

 .03-04،ُص.52ُ،1521العددُُ،15اجمللدُفلسطني،ُ،ُواإلدارية
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يةالدراكُاملريضُجلودةُاخلدمةُإُتعينُوُكة:دَر الجودة الم  ب. ح  رُاملريضُتصوُ ُعىنمبمةُلهُمنُقبلُاملستشفى،ُاملقدُ ُص 
ح يةالجلودةُاخلدماتُ ُ؛لهُمتدُ اليتُقُ ُص 

ُهاحتديدُ ُيتُتُ لاُاخلدمةُواصفاتقُمعُمُ تتطابَُُواليتُ،مةذلكُاملستوىُمنُاخلدمةُاملقدُ وهيُُة:الجودة القياسيَّ ج.
ُ؛مُهلذهُاخلدمةاملقدُ ُدارةُاملستشفىإدراكاتُإُيفُالوقتُنفسهلُثُ واليتُمتُ ُ،اأساسُ 

ُ.ةايتُاعتادُاملستشفىُتقدميَُالاجلودةُُدرهةَُُثلمتُ ُة:الجودة الفعلي  د.
فُاملناسبُوصيّتُلاُددُ أنُحيُ ُنبغييُ،اتُاملرضىحاهعاتُُوتطلُ فةمُاملستشفىُعندماُيَُُتحديد جودة الخدمات:.5

يةالاجلودةُيفُاخلدمةُُاملستوىُاملطلوبُمنضمانُحتقيقُُعلىلمساعدةُلُ،لذلك ُحيثُياونُ؛اةمقدُ يتُيُ الُص ح 
ُتقدميُهذهُمةُيفددَُاملستمستوىُوكفاءةُاألهةزةُواملعداتُُوُاُمعُأداءُالعاملنيُيفُاملستشفىرتبطُ مُ ُعادةُ ُوصيفُ التُّ

ُ.اخلدمة
ح يةالخلدمةُاهودةُعايريُملضعُإدارةُاملستشفىُُوعندُُأداء العاملين:.5 ُهنُ فإُ،هاتنفيذُ بُيبلطُ اقمُاالطُُّالتزامُومةُاملقدُ ُص 

عُإدارةُأنُتتوقُ ُمنُاملةمُاألداءُاملناسب،ُوياونُ ُرقُاملناسبةُاليتُتضمنطُ جيادُالإيفُاملقابلُجيبُأنُتعملُعلىُ
يةالةُاخلدمةُاملستشفىُتقييمُاملرضىُجلود ُ،وعليهُ.ةاانُحتقيقُ ميُ ُ،عقالنيةُاتُ وقعُ تنُتاُوُعلىُأنمةُهلم،ُاملقدُ ُص ح 

ُ.ببسُّكانُالُاُمةمادراهتُ قُ ُاُتتجاوزُ ودُ عوُ ُةُ داُراإلُمقدُ الُتُ روريُأالضُّمنُف
ُ،معاُحيةُبشالُ سةُالصُ ادتُاملؤسُّإذاُأُرقدرُاإلماانُعواملُالراعاةُهذهُالُبدُمنُمُ ُ،وعلىُهذاُاألساس

ذلكُمنُتضمنُرضىُاملرضىُوتزيدُبُ،عاليةُص حّيةُذاتُهودةُ دماتُةُعلىُوههُاخلصوصُتقدميُخستشفائيُّواال
ُوالئةمُهلا.

يةالأبعاد جودة الخدمة ا: ثالث    ِصحِّ
يةالاألبعادُجلودةُاخلدمةُُمنُهناكُالعديدُ  ميُاخلدمةُعلىُقدُ ساعدُمُ اإلطارُالذيُيُ ُمبثابةُدُ عت ُُواليتُ،ص ح 

كماُذهُاألبعادُُانُعرضُهميُ حيثُُ؛فقُعليةامعُاملعايريُاملتُّاألداءُقُوقياسُمدىُتطابُ ُ،حتديدُوحتليلُاملشاكل
ُ:1يلي

مُدُ قراتُومستوىُاألداءُالفعليُللمديرُومُ دُ :ُويعينُاملةاراتُوالقُ  Technical competenceين الفنِّ مك  الت  .5ُ
ُابني؛ُعُرغباتُاملرضىُواملصشبُ مباُيُ ُ،ةستمرُّمُ ُقُوبصفةُ وافُ قةُاملطلوبةُوالتُ بالدُ ُ،اخلدمةُومساعديةم

عدُمنُخاللُتقييمُالعميلُملباينُقاسُهذاُالبُ يُ : Amenitiesات المادية للمستشفى )الكماليات( مكاني  اإل.5ُ
ُواإلماانيُّاملستشفىُومُ  ُوأهةزهتا، ُاملستشفىُومظةُرسةيالتُاملاديُّاتُوالتُّعداهتا ُوموقع ُاألخرى، اخلُمنُالدُُّهة

اءُألطبُّمظةرُاُ،اراتيأماكنُانتظارُالسُُّ،مرحية،ُدوراتُمياهُنظيفةُمنُحيثُمدىُتوافرُغرفُانتظارُ ُ؛واخلارج
                                                           

 كلُمن:ُُانظر 1

 .122-122،ُص.،ُمرهعُسابقدبون عبدُالقادر -   

ُ.02ُ-00ص.ُمرهعُسابق،،ُزاهرُحممدُعبدُالرحيم -   
ُكورتل،ُمرهعُسابق،ُص.ُ-ُُُُ  .164-461فريد
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رقُ         اتهُوطُ صي   ُّاف ُعلىُأسرارُاملريضُوخصُويبُحتُ هودُستائرُبغرفُالاشفُالطُ وُ دارينيُوالعاملني،ُوالفنينيُواإل
واصفاتُمُ ُلُّعينُكمماُيزمةُهلم،ُاّلُالُاليتُحيصلُمنةاُالعمالءُعلىُاملعلوماتُ ُ،صالُومصادرُاملعلوماتتُّوأدواتُاال
ُ؛ُئةمإرضاإشباعُرغباتُاملرضىُُودُعلىُساعُ اخلدمةُاليتُتُ 

يةالعايةُمنُالرُ ُاُحتتُمظلةُ هُدائمُ شعرُالفردُأنُّويعينُأنُيَُُ:Safetyالمة األمان والس  .5ُ ح  ُكماُص  عينُكذلكُي،
ُدمةُأوُاملستفيدُمنةا؛ُمُاخلقُاألمرُمبقدُ سواءُتعلُُّ،اإلصابةُبالعدوىُواملضاعفاتُاجلانبيةُألبعدُاحلدودتقليلُخماطرُ

يةالتقدميُاخلدماتُُمبعىنُ:Continuityة ستمراري  اال.5ُ عندُُباشرةُ مُوأنُحيصلُعليةاُاملريضُ ُ،دونُانقطاعُص ح 
وغيابُُ.للمستفيدُّحيالصُ اريخُالتُّفُعلىُعرُ مُاخلدمةُالتُّملقدُ ُلسةُ بيةُاليتُتُ جالتُالطُ السُ ُتوافروأنُتُ،احلاهة
ُلُمنُضمانُاجلودة؛ُقلُ تعثريُوفعاليةُوكفاءةُاخلدمةُويُ منُفُضعُ ةُقدُيُ ستمراريُّاال
ة،ُعلميُُّسُ سُ مةُعلىُأُ دُاجلودةُعلىُمدىُفعاليةُوتعثريُاخلدماتُاملقدُ تعتمُ ُ:Effectiveness أثيرة والت  الفعالي  .0ُ

تعينُدرهةُحتقيقُُفةيلة.ُروفُواملداطرُاحملتمَُالظُ ُمعُمراعاةُ،ةانولوهيتُّاحيةُالمنُالنُّمناسبةُُمُبطريقةُ قدُ وأنُتُ 
يةالاإلهراءاتُ صحيحة،ُوأنُُطريقةُ بُاإلهراءُ ُبعنُيتمُ ُعدُيةتمُ هذاُالبُ ُأيُأنُ ُ،ةُمنةاتائجُاملرهوُّاملستددمةُللنُُّص ح 

ُ؛ُستمراراعادةُباهيةُوالسُّفورُبالرُّعدرةُعلىُاألداءُالوظيفيُوالشُ القُ ُتوافرمعُُ،متوسطُالعمرُنعايةُإىلُحتسُ يُالُرؤدُ تُ 
مثلُللمواردُستددامُاألمبعىنُاالُ،لُاملواردُاملتاحةالافاءةُتقدميُأفضلُخدمةُيفُظُ تعينُُ:Efficiencyالكفاءة .5ُ
بالعالقةُبنيُُمُ عدُيةتهذاُالبُ ُ،ُأيُأنُ حتياهاتُاألخرىالاُوُاملرضىُاآلخرينُعتباربعنيُاالُذخمعُاألُ،االيفوالتُّ

وتقدميُاخلدماتُالضُّمردودُاخلدمةُوالتُّ ُُ؛اطئخُعسلوبُ بُةمدُ قاألنشطةُاملتلكُصُمنُدلُ روريةُواملناسبةُوالتُّالفةُمعاُ 
يةالُؤّسسةعنُدرهةُثقةُاملريضُيفُاملةُعتماديُ االُعب ُت ُُ:Reliability ةعتمادي  اال.7ُ ح  يةاُيفُهُعلمادُ ومدىُاعتُص 

بيةُيفُعلىُالوفاءُبتقدميُاخلدماتُالطُؤّسسةدرةُاملمدىُقُ ُسوالذيُيعاُ ُ،ةاعُ اليتُيتوق ُُّاحلصولُعلىُاخلدمات
ُمماُ،يةاعلُءاتُاحلصولةولةُوسرعةُإهرامدىُسُ باإلضافةُإىلُُ،قةُوالافاءةعاليةُمنُالدُ ُوبدرهةُ دةُاملواعيدُاحملدُ 

يةالةُاخلدمةُصداقيُّمُ ُمنُمستوىيزيدُ ح  ُمة؛املقدُ ُص 
يةالختيارُاإلهراءاتُاهباُُقصدويُ ُ:Appropriatenessلمالءمة ا.8ُ ُاملالئمةُحلالةُاملريض؛ُُص ح 
ُ؛عنييُمُ حُ صُ ُستددامُإهراءُ اجملتمعُاللُاملريضُُوتقبُ يعينُُ:Acceptanceالقبول .9ُ

جيبُأنُالُمةُبيةُاملقدُ اخلدمةُالطُ ُأيُأنُُّ:Accessibility ِصحِّيةالسهولة وإمكانية الحصول على الخدمة .55ُ
بسةولةُوأنُميانُعائق،ُوإمنُاُأيُ هُاحيدُ  وسائلُاالتتوافتاونُقريبةُُوالوصولُإليةُا نتظارُاالُقوائمُتوافركُ؛لصاتُّرُهلُا

ُ؛ُبيلُاملثالعلىُسُ،نوميلتُّبغرضُاراحيةُأوُهُ ُياتُ لعمُإلهراءُ ةُأوُيفُالعياداتُاخلارهيُُّللحصولُعلىُمواعيد
ُالرُ ُتوافرُمدىمبعىنُُ:Equityالعدالة . 55 يةالعاية ُفعال ُُص ح  يةُُإماانُّيفُعدمُوهودُتفاوتُ معُُ،ملنُحيتاهةا

ُ؛ص ح يةغريُُفئاتُاجملتمعُألسبابُ ةُكافُّنيُُاحلصولُعليةاُب
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55ُ ُُوInter personal relationsالعالقات بين األفراد . ُهنايُ : ُبنيُالتُ ُقصد ُاقدُ مُ فاعل يةُبخلدماتُالطُ مي
بُجاوُ التُُّايشملُأيضُ اُمبُ،دةُ العالقاتُهيُ هذهُحبيثُتاونُُ؛واجملتمعُالص ّحيبنيُالفريقُُذا،ُوكمنةاُواملستفيدين

ُ.حرتامفُواالعاطُ والتُّ
يةالا: أهداف جودة الخدمات رابع    ِصحِّ

ح يةالهتدفُهودةُاخلدماتُ ُ:1اليةإىلُحتقيقُالغاياتُالتُُّص 
ُةُللمرضى؛فسيُّةُوالنُّالبدنيُُّالص ح ةمنُُكلُي.ضمان5ُُ
يةالعايةُدطيطُللرُ ةمةُيفُجمالُالتُّمُ ُمعرفةُآراءُوانطباعاتُاملرضىُوسيلةُ ُعتب.تُ 5 ح  ُ؛ص 
يةالميُاخلدمةُقدُ مُ صالُبنيُتُّ.تطويرُوحتسنيُقنواتُاال5 ُةا؛املستفيدينُمنُوُص ح 
يةالُاملؤّسسات.متاني5ُ ح  ُوفعالية؛ُةاُبافاءةُ منُتعديةُمةامُ ُص 
ُةُأفضل؛نتاهيُّ.حتقيقُمستوياتُإ0
يةالُمؤّسسةضُوزيادةُوالئهُلل.كسبُرضىُاملري5 ُ؛ص ح 
ُمعنوياتُالعاملني؛ُفعُمن.الر7ُّ
ُةُواملادية.فضلُللمواردُالبشريُّاألستددامُاالعخريات،ُُوبيةُوالتُّاألخطاءُالطُ ُ.ختفيض8

يةالأهمية الجودة في الخدمات ا: خامس    ِصحِّ
ُستداللُعلىُأمهيةُاجلودةُيفُاخلدماتُبشالُ انُمنُخالهلاُاالةُاليتُميُ األساسيُّراتُمنُاملؤشُ ُهناكُعددٌُ

يةالعامُُو ُ:2راتُجندعلىُوههُاخلصوص،ُومنُأبرزُهذهُاملؤشُ ُص ح 
الرضىُلدىُُمنُاملقاييسُلتعشريُمستوىُعددُ ُروريُاعتمادُ منُالضُُّحىتُأصبحَُُ،الابريُللددمةُباجلودةُاالرتباط.5

األمُ بطُبنيُاخلدمةُاملقدُ منُخاللُالرُُّ،املرضى ُكُ مةُواجلودة.ُوهذُا BerryُوParasuramanُ، Zeithamlمنُُال ُرُقاد
ُمنُاملقاييسُاملتااملةُواملرتابطة،ُيقومُ ُعنُسلسلةُ ُوهوُعبارةٌُ ،SERVQUALقُعليهُتسميةُطلُ أ ُُإىلُاعتمادُمقياسُ 

هُالُميانُحتليلُتسويقُاخلدمةُوبذلكُفإنُُّ،هعُ منُاخلدمةُوماُيتوق ُّ دركهُاملريضعلىُأساسُمعرفةُالفجوةُبنيُماُيُ 
يةال  دونُاختبارُاجلودةُفيةا؛ُص ح 

                                                           
يةتقييمُهودةُاخلدماتُُحممودُبولصباع. 1 ح  لة رماح جمالعامةُواخلاصةُمبيلةُمنُوهةةُنظرُاملرضى:ُدراسةُحالةُمستشفىُطوبالُواملصحةُالدولية.ُُاالستشفائّيةُاملؤّسساتيفُُالص 

 .02-02،ُص.21ُ،1524ُاألردن،ُالعددللبحوث والدراسات متخصصة في االقتصاد والعلوم اإلدارية، 
 كلُمن:ُُانظر 2

 .231،ُص.مرهعُسابق،ُزويوشباللُُوُبديسيفةيمةُُ-     

 .20-26صفاءُحممدُهاديُاجلزائريُوآخرون،ُمرهعُسابق،ُص. -     
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يةال اخلدمات هودة مستوى.5ُ ُوهودَُُبيتطلُ  ما وهذا ين،املستمرُ ُحسنيوالتُّ طويرللتُّ خيضع فةو ،اثابتُ  ليس ص ح 
يةال مؤّسسةلل نظيميالتُُّاهليال ضمن موقعٌُ هلا صةمتدصُّ جلنةُ   تقدمي هودة حتسني على العمل ةمتةامُ  ،ص ح 

يةالُاخلدمات ح  ُ؛موليةوالشُ  ااملالتُّ من إطارُ  يف وذلك،ُص 
ُكعساسُ ُأبعادٌُُ.أصبحُللجودةُ 5 ُيفُتمثلُهذهُاألبعادودة.ُوتمستوىُاجلُعلىعثريُوالتُّيفُالقياسُُرئيسةُيتمُاعتمادها
 امللموسية؛ُوُعاطفقة،ُالتُّوكيدُأوالثُ ستجابة،ُالتُّة،ُاالعتماديُّاال
يةالاجلودةُيفُاخلدمةُُعدُ .تُ 5 ح  عنُاخلدمةُُق لدى المريضالمتحقِّ ُفي قياس مستوى الرضى امهم   ار  مؤشِّ ُص 

 مةُله.املقدُ 
يةال: قياس جودة الخدمات الثالث  المطلب   ِصحِّ

اُللعديدُنظرُ ُ،ةتاهيُّاإلنُاملؤّسساتبُعوبةُمقارنةُ الصُ ُيفُميُغايةُ طاعُاخلدَُيفُالقُ ةُقياسُاجلودةُالزالتُعمليُّ
اخلدماتُُأنُُّكماعليةا،ُُُُبعدُاحلصولُ اخلدمةُإاّلُُلىعامُانُاحلُ حيثُالُميُ ُ؛منُالعواملُأمهةاُصفةُغريُامللموسة

ُولة.ُباإلضافةُإىلُأنُ صُبتقييمةاُبسةاملتدصُ ُدصُ حىتُللشُُّاُببعضُاجلوانبُاملةنيةُاليتُالُتسمحُ عمومُ ُسمُ تتُّ
مباُيتناسبُُ،أساليبُالقياسُتنويعُ ُضرورةَُُبُ ةمُهلاُيتطلُّاختالفُاحتياهاتُاملستفيدينُمنُاخلدمةُومدىُإدراكُ 

ُأنُ مُ ُمعُظروفُكلُ  ُكما ُةمُجلودةُاخلدمةمُ ُدٌُقيقةُحمدُ املعلوماتُالدُُّدرهةُتعاونُاملستفيدُبتقدميهُلالُ ُستفيد،

 ُ.1اأيضُ 
يةالانُقياسُهودةُاخلدماتُهُميُ فإنُُّ،وعلىُهذاُاألساس ُ:2مداخلُرئيسةُهيُةاُلثالثوفقُ ُص ح 

يةال: مدخل قياس جودة الخدمات ال  أو    من منظور المرضى ِصحِّ
يةالائعةُلقياسُهودةُاخلدماتُرقُالشُّمنُالطُ  ح  ُاُهلذاُاملدخلُماُيلي:تبعُ ُص 

ُت ُُكاوى:.مقياس عدد الش  5 ُفرتةُ عتب ُمقياسُ زمنيُُّشااوىُاملرضىُخالل ُهامُ ة ُاخلدماتا ُمستوىُأداء ُعن ؛ُا
ُلقياسُاجتُّرقُاستددامُ منُأكثرُالطُ ُ.مقياس الرضى:5 يةالاهاتُاملرضىُحنوُهودةُاخلدماتُا ذلكُمنُ،ُُوص ح 

ُمةُهلم؛خاللُتوهيهُاألسئلةُاليتُتاشفُحقيقةُشعورُاملرضىُحنوُاخلدماتُاملقدُ 
عبريُعنُذلكُانُالتُّعاتُاملرضىُوإدراكاهتمُملستوىُهودةُاخلدمةُبالفعل،ُوميُ وياونُمبقارنةُتوقُ .مقياس الفجوة: 5

ُُالية:باملعادلةُالتُّ
ُاألداء الفعلي. –التوقعات  =جودة الخدمة 

                                                           
 .100-106،ُص.1526:ُدارُاحلامدُللنشرُوالتوزيع،ُ،ُاألردن،ُعمان2طُإدارة المستشفيات.مصطفىُيوسف.ُ 1
 ،ُمتفرقة.162-100املرهعُالسابق،ُص. 2
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دُدُ يُاليتُحتُ هعرُالعالقةُبنيُاملنفعةُوالسُ تُعتبُمنُأحدثُمقاييسُهودةُاخلدمات،ُماداميُ . مقياس القيمة: 5
زادتُاملنفعةُاخلاصُّ بالسُ ةُباخلدماتُاملدركةُقياسُ القيمة،ُفالمُا زادُإقباهلمُُمنُمثُُّوُ؛عرُزادتُالقيمةُاملدركةُللعمالءُا

يةالعلىُطلبُاخلدماتُ ُ،ُوالعاسُصحيح.ُص ح 
 ا: مدخل قياس الجودة المهنيةثاني  

يةالُاملؤّسساتدرةُتتناولُمقاييسُاجلودةُاملةنيةُقُ ُُُُُُُ ح  ةُوالطبيةُمريضيُّةُوالتُّشديصيُّعلىُالوفاءُخبدماهتاُالتُُّص 
ُالية:التُُّمييزُبنيُاملقاييسانُالتُّاُهلذاُاملدخلُميُ ستددامُاألمثلُملواردهاُاملتاحة.ُووفقُ منُخاللُاال،ُواإلدارية

 ن:وتتضمُّ.مجموعة مقاييس جودة المدخالت: 5
املرضىُوالفريقُُدصيةُبنيراهتاُهودةُالعالقةُالشُّؤشُ واليتُمنُمُ ُ،منُأطباءُوإدارينيُوغريهمُمي الخدمةقدِّ أ.كفاءة م  
ُالتُواخلبة.ب،ُاملؤهُ دريمانيُالفينُالذيُيشملُالتُّمُوإهراءاتُالعملُوالتُّظُ ،ُدرهةُمعرفةُالفريقُالطيبُبنُ الص ّحي

ُمعدالتمنُمؤشُ ُبية:ب.كفاءة األجهزة والمعدات الطِّ  ُالتُُّراهتا ُدرهة ُالتُ طوُ العمل، ُدُ انولوهيُلألهةر ةُقُ زة،

ُشغيلُالقصوى.رهاُأهةزةُأدواتُالقياس،ُتالفةُتشغيلُاألهةزةُوطاقةُالتُّظةُ القراءاتُاليتُتُ 
صاالت،ُتُّظامُاملتااملُلالضوحُاألهداف،ُالنُ ظةرُمنُخاللُدرهةُوُ َتُُنظيمي:ج.كفاءة خصائص الهيكل الت  

واحمل للمساءلُة نظاُم انسيابيُّوهوُد وضوحُاالاسبةُ، املستشفىُودرهُة تداولُاملعلوماتُبنيُأقساُم وسةولُة ختصاصاتُُة
القراراتُاإلداريةُاليتُتضمنُحتقيقُاخلدمةُواملسؤوليُّ هودُة يةالاتُلدىُالعاملنيُ، ح  ُرعةُاملطلوبة.الفةُوبالسُ تُبعقلُ ُص 

املظةرُاجلمايل،ُظافةُُواخليُللمستشفى،ُالنُّصميمُالدُّمنُمؤشراهتاُالتُُّسهيالت واإلمكانات األخرى:د.كفاءة الت  

رُتوافاياتُومدىُفهودُحمارقُللنُّة،ُمدىُوُ درةُاالستيعابيُّا،ُالقُ عدُ اُأوُبُ ربُ موقعُاملستشفىُمنُوسائلُاملواصالتُقُ 
ُحديدُالواضحُجلدوالُزياراتُاملرضى.باإلضافةُإىلُالتُُّ،حتياطيةاقةُالاةربائيةُاالمواردُللطُّ

يةالترتازُعلىُهودةُمراحلُتقدميُاخلدمةُ واليتات: العملي   .مقاييس5 راتُنُاملؤشُ مُ،ُوتنطويُعلىُجمموعةُ ص ح 

ةُلاافةُسبُاملعياريُ النُ ُحوضُ ة،ُاليتُتُ العامليُُّالص ح ةةُومنظمةُةُاخلارهيُّستشاريُّهاُمنُقبلُاجلةاتُاالاليتُتُحتديدُ 
يةالعناصرُأنشطةُاخلدماتُ ح   دة.بُهيُ عتَُاليتُجيبُأنُتستوفيةاُهذهُالعناصرُلتُ ُص 

 منةا:ُمنُاألساليبُمنُخاللُجمموعةُ ُ،اُهلذهُاملقاييسويتمُقياسُهودةُاملدرهاتُوفقُ .مقاييس المخرجات: 5
ُواألداءُالفعلي؛ُ-املستةدفة-ُةكميةُبنيُاملعادالتُاملعياريُُُّأيُأنُجتريُمقارنةٌُُن:أ.القياس المقارِ 

ُمة؛املقدُ ُص ح يةالخبصوصُاخلدماتُُرضى المرضىب.استقصاء 
ُكافةُاملشُت.استقصاء العاملين في المستشفى ُ.طلوباءُامليتُحالتُدونُحتقيقُاألدواملعوقاتُالُتاالملعرفة
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 حسين المستمر للجودةمتكامل للت   ا: مدخل قياس الجودة ضمن برنامجٍ ثالث  
ُاملؤّسساتُائمُللجودة،ُفإنُ حسنيُاملستمرُوالدُ املةُهوُالتُّاهلدفُاألساسيُلبنامجُإدارةُاجلودةُالشُ ُأنُ ُمباُ      

حسني.ُومنُالتُُّويلُوكيفيةُقياسُهذاعكدُمنُاستمراريةُحتسنيُاجلودةُيفُاألهلُالطُّعلىُالتُُّاخلدميةُجيبُأنُتعملَُ

واعيةُبعمهيةُُيادةُ قُوهودُ ُ،إلدارةُاجلودةُمتااملُ ُدةُضمنُبرنامجُ عتمادُعليةاُلقياسُاجلُوانُاالأهمُاملتغرياتُاليتُميُ 
ُكانُداخليُ اجلودةُوالرتُّ ةُمبسؤوليةُاجلودةُم،ُتوهيهُمجيعُالعاملنيُباملنظُّاأوخارهيُ ُاكيزُعلىُاحتياهاتُالعميلُسواء

ظامُاإلضافةُإىلُالنُ البشري،ُبُدريبُاملستمرُعلىُاجلودةُوتنميةُالعنصراملشركةُمعُالرتكيزُعلىُالعملُاجلماعي،ُالتُّ
ُ.نظيمُالالزماُتوفريُالتُّعلىُاملعلوماتُواحلقائق،ُوأخريُ ُاذُالقراراتُبناءُ املتااملُللمعلومات،ُاختُّ

ُكلُ وعلىُالرُّ ُكون دماتُعتمادُعليةاُلقياسُهودةُاخلانُاالحبيثُميُ ُ؛ةعمليُّةمةُُومُ هذهُاملقاييسُُغمُمن
يةال ،ُُاستددامُ ااملقياسُاألكثرُ يبقىُهو SERVQUAL صطلحُعلىُتسميتهُب أوُماُيُ مقياسُالفجوةُُفإنُ ُ،ص ح 

ُ.اليتُتتمُيفُهذاُاجملالُاألكادمييةراساتُوالدُ البحوثُُالعديدُمنُيفُكماُهوُمالح ٌُ
يةالالعالقة بين جودة الخدمة  :ابعالر   المطلب  ورضى المريض ِصحِّ

 : مفهوم رضى المريضال  أو  
ُحالةُ الرضىُُمنُهناُيتبنيُبعنُ عة.ُُوهُقدُتُإشباعُحاهاتهُاملتوقُ بعنُُّالعميلفيهُُيشعرُ ُالر ضىُعنُوضعُ ت عب 

ُ:1مستوياتُةثالعُفةيُثاُحاالتُاإلشبُاوقعاتُواخلدماتُاملدركة،ُأمُ نسبيةُمنُالتُُّعنُدالةُملستوياتُ ُهوُعبارةٌُ
ُكانتُاخلدُ.5 ؛ُهُهناُسيشعرُ فإنُ ،ُعميلعاتُالتوقُ ُمةُتفوقُ ماتُاملقدُ إذا ُبرضى ُعال 
ُكانتُاخلُ.5 ُهُسيشعرُبالر ضى؛،ُفإنُّعميلعهُالملاُتوقُ ُدماتُم ساويةُ أماُإذا
ُ.بعدمُالر ضىُعميلرُاليشعُ سيُهذهُاحلالةُعاتهُففوأخري اُإذاُملُتصلُاخلدماتُإىلُتوقُ ُ.5

يةالعايةُحةُلتقييمُهودةُالرُ مةُالعامليةُللصُ حسبُتعريفُاملنظُُّو ُ؛ةامنُاي عتبُهزءُ ُرضىُاملريضُإنُ ،ُفص ح 
يةالعايةُتقييمُهودةُالرُ ُحيثُأنُّ الج،ُالذيُيضمنُشديصُوالعبضمانُاحلصولُعلىُالتُ ُمريضُ ُلالُ ُيسمحُ ُص ح 
يتوافقُوالوضعيُ ُ،الص ح ةتائجُاملتمثلةُيفُلهُأفضلُالنُّ مبُا تائج،ُوأفضلُالنُُّااليفةُوبعفضلُالتُ بيةُاحلاليةُللعلومُالطُ وهذُا

ةُداخلُإلنسانيُّتائجُوالعالقةُامنُخاللُاإلهراءاتُوالنُُّ،ةُحتقيقُأقصىُدرهاتُالرضىُلدىُاملريضغيَُب ُُ؛خطرُبعقلُ 
يةالعايةُنظامُالرُ  ُكانُكثريُاالستعمالُفنادر اُماُتُتعريفه،ُُمعُذلكُفإنُ و .ص ح  احلقيقةُُومصطلحُرضىُاملريضُوإن

ويصعبُ ُاونوعيُ ُامفةومُالرضىُيبقىُشدصيُ ُأنُ  ُا احلالةُوحُُحتويلهُإىلُصيغةُ ُهد  ُ،عاتوقُ سبُنظريةُالتُّكمية.ُيفُهذُه

                                                           
 .315،ُص1551،ُاألردن:ُدارُوائلُللنشر،2ُطُتسويق الخدمات.هاينُحامدُالضمور.ُ 1
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عرفُينبغيُالتُُّالحنرافاقليلُمنُهذاُغيةُالتُّوبُ ُ.ولُعليهوماتُاحلصُعٌُعنُالفرقُبنيُماُهوُمتوقُُّالرضىُعبارةٌُُفإنُ 
 .1هّيدُعلىُرغباتُاملرضىُبشالُ 

ح يةالسةاُاملريضُمنُاخلدمةُبالقيمةُاليتُيتحسُُّرضىُاملريضُيرتبطُ ُفإنُ ُ،وعليه بةاُمنُرضى،ُماُيعقُ ُوُص 

ُعبريُعنُهذهُالعالقةُب :انُالتُ وميُ 
ُ.التوقع-اإلدراك ≤الرضى 

ُكانُيتنُبنيُاخلدمةُاملدركة،ُأيُاليتُحصلُعليةاُفعال ُقارُ املريضُيُ ُفإنُ  ،ومنُمث  ُكما فإذاُُةا،ُعُ وق ُ ُواخلدمة
ُكانُشعورُ كانتُاألوىلُأقلُمنُالثُّ ُكانتاُمتساويتنيُكانُشعورهُبالرضىُُوهُباالانية زدادُاستياءُوعدمُالرضى،ُأماُإذا

يةالُمؤّسسةهُللوالؤُ   .2ص ح 
ُمستوىُيفُص ح يةُاتُ لُعلىُخدمينتجُعندماُيتحصُ ُرضىُاملريضُهوُشعورٌُُميانُالقولُأنُ ُ،بقمماُس

ُكانتُالفجوةُبنيُتوقعاحيثُكلُُّ؛حتياهاتهاليبُمباُيُ ُوعاتهُتطلُ  بالرضىُعنُُأحسُ ُ،أقلُتهُوماحصلُعليهُفعال ُما
ُ.هذهُاخلدمات

  ا: أبعاد مفهوم رضى المريضثاني  
ُ:3ُاألبعادُاملتااملةُملفةومُرضىُاملرضىُتتضمنُإنُ 

ُخباهتمُوسلوكياهتممعارفةمُومةاراهتمُُويطرةُاليتُميتلاةاُاألطباءُعلىُمدىُالسُ ُوتعينبية المهنية: عاية الطِّ .الرِّ 5
ُُقيُاملبينُعلىُاألدلة؛حليلُاملنطتُّقديريُوالفاريُالتُّستقصاءُالعلميُوالتُّتقدميُخدماهتمُللمرضى،ُمنُخاللُاالأثناءُ

ُاملمرُ ميتلاُ  اليت يطرةالسُ  مدىُعنُب ُتعُ  المهنية: مريضيةالت   عايةالرِّ .5 وخباهتمُ ومةاراهتم معارفةم على ضونةا
  يفُاملستشفى؛ إقامتةم أثناءَُ للمرضى لوكيوالسُ  مريضيالتُّ اجملال يف تقدميُاخلدمات عند وسلوكياهتم

يةال عاية.الرِّ 5  ؛هباُاملقيمني املرضى معاملة يف املستشفى تتبناه ،العامة نظيميةالتُّ قافةالثُّ من هزء :ُمتثللوكيةالس   ِصحِّ

ُكنظام اليت فاتالصُ  تلكُهيُوة: نظيمي  الت   .الخصائص5  ونظرةُاملرضى هأدائُ  طريقةُ  يف ؤثروتُ ،ُتسميُاملستشفى
 ؛خدماته هودة مستوى إىل
ُ.ظافةوالنُ األثاث،ُالطعام،ُ ،باهلدوء قةواملتعلُ  املقيم للمريض ت قدم اليت الفندقية اخلدمات إمجايل تشمل .الفندقة:0

                                                           
1 LAIRY, G. La satisfaction des patients lors de leur prise en charge dans les établissements de santé. Revue de la 

littérature médicale de Paris cedex, Septembre 1996, p.10. 
يةبلقاسمُماضيُوعفافُبلعرج.ُتقييمُهودةُاخلدماتُ 2 ح   .22،ُص.42ُ،1523،ُالعددُاعية واإلنسانية جامعة الحاج لخظر باتنةمجلة العلوم اإلجتموقياسُرضىُاملرضى.ُُالص 
 كلُمن:ُُانظر 3

ح يةحبيبُحممودُوباسلُأنورُأسعد.ُقياسُمدىُهودةُاخلدماتُُ-     ح يةاملقدمةُيفُاملراكزُُالص  زُالشامية.ُيفُحمافظةُالالذقيةُمنُوهةةُنظرُاملستفيدينُمنةا:ُدراسةُميدانيةُملركُالص 
 .151،ُص.50ُ،1523،ُالعدد46ُاجمللدُسوريا،ُ،ُوالقانونية االقتصادي ةمجلة جامعة تشرين للبحوث والدراسات العلمية، سلسلة العلوم 

يةتقييمُهودةُخدماتُالرعايةُ. أسامةُالفراج -     ح   االقتصادي ةق للعلوم ة دمشمجلة جامعيفُمستشفياتُالتعليمُالعايلُمنُوهةةُنظرُاملرضى:ُمنوذجُلقياسُرضىُاملرضى.ُُالص 
 .متفرقة. 44-44.ص.51ُ،1552،ُالعدد10ُاجمللدُسوريا،ُ،ُوالقانونية
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ماتُمُمنُخالهلاُاملريضُعنُمدىُرضاهُعنُاخلداُ ةُحيَُهناكُتسعُعناصرُأساسيُُّياقُنفسه،ُفإنُ ويفُالسُ 
ُ:1وهيُ،مةُيفُاملستشفياتُالعامةاملقدُ 

ُةُأوُاملرغوبُفيةا؛تيجةُاملنتظرَُثلُدرهةُالعالجُاليتُتسمحُبالوصولُإىلُالنُّمتُ ُالفعالية:.أ
ُهُحالةُاملريض؛بُ ختبارُالذيُتتطلُّأوُاالُاإلجراء المناسب.ب
ُللمريض؛ُعايةعطىُالرُ ةاُتُ رهةُاليتُعلىُأساسُ وهيُالدُ ُ،روريُللمريضالضُ ُاإلجراءحرية الحصول على .ج
ُأوُاملطلوب؛ُعاية للمريض في الوقت المناسبتقديم الرِّ .د
 حترام والرفق؛اال.ه
ُيفُتقدميُالعالج؛ُةستمراري  اال.و
يةالعايةُاتجُعنُالرُ حيثُيقلُاخلطرُالنُُّاألمان:.ز ُبوهودُاألطباءُذويُاخلبة؛ُص ح 

ُمة؛تيجةُاحملصلةُواملواردُاملستددَُاليتُتعينُالعالقةُبنيُالنُُّالفاعلية أو الكفاية:.ح
يةالمُالرعايةُأنُتقدُ ُالجودة:.ط ُإىلُحتقيقُماُيرغبُفيه.ُعلميةُهتدفُ ُللمريضُبطريقةُ ُص ح 

ُاألساس قدميُاملةمةُواليتُينبغيُم راعاهتاُعندُتالعناصرُمهُالعديدُمنُفإنُرضىُاملريضُحتاُ ُ،وعلىُهذا
ُاخلدمةُالص حّيةُللمرضىُلضمانُحتقيقُمستوياتُرضىُعاليةُلديةم.

 قياس مستوى رضى المريضأساليب ا: ثالث  
ُيرتاوح كماُُموهود،ُبعميلُ ُحتفاظاالُمنُمراتُخبمسُأعلىُهديدُعلىُعميلُ ُاحلصولُلقدُثبتُأنُتالفة

ُفإنُ ُ،أخرىُنسبيا .ُومنُهةةُ ُراضياُ ُوأُراضياُ ُكانُإذاُماُعلىُعتماد ااُ؛%24ُإىلُ%01ُمنُالعميلُبقاءُحتمالا
.ُراضُ ُسبةُلعميلُ النُ بُأربعةُمقابلُ،طاملتوسُ ُأشداصُيفُعشرةُعدمُرضاهُإىلُحوايلُعنُمُ يتالُ ُياضالرُ ُغريُالعميل

ُالعمالءُمنفقطُُ%3ُاملنافس،ُباإلضافةُإىلُأنُ ُحنوهُوهُ إىلُالتُُّاضنيالرُُّغريُالعمالءُمنُ%01ُُيُعدمُالرضىُب ؤدُ ي ُُو
ُمةقدُ املُاخلدمةُأوُاملنتجُعنُتقدميُشاوىُدونُؤّسسةاملُيرتكونُالعمالءُمنُ%26ُأنُ ُيعينُمماُون،حيتجُ ُالراضنيُغري
ُ.2أخرىُةُ مرُ ُإعادةُهذبهُةفرصُمنُزيدُ شاوىُياضيُبتقدميُغريُالرُّماحُللعميلُالسُ كماُأنُُهلم،

اصُلدىُخُوالعمالءُاملرضىُبشالُ ُ،عامُأمهيةُمعرفةُمستوىُالرضىُلدىُالعمالءُبشالُ ُهناُتظةرُ منُ
 صةُله.ُستددامُاألساليبُاملدصُ احيثُيتسىنُذلكُمنُخاللُعملياتُقياسُالرضىُوبُ؛مةُللددمةاملقدُ ُؤّسسةامل

                                                           
1 LAIRY, G. OP. Cit, P.11.  
2 LEFEBURE, R et VENTURI, G. Gestion de la relation client. Paris Cedex, France: Editions Eyrolles, 2005, 

P.408. 
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ُ:1منُضمنةاُمايلينةُعيُ ستعانةُبوسائلُمُ باالُىضفإنهُيتمُقياسُرضىُاملُرُ،يفُهذاُاإلطارُو
،ُومعُّسسةُؤاملهتمامُاهُموضعُميلُعلىُأنُّاُلدىُالعظامُإحساسُ دُهذاُالنُّولُ ي ُُقترحات:والم   ىكاو .أنظمة الشَّ 5

يسمىُُهناكُماُالعمالء،ُألنُ لدىُرضىُالمنُُرورةُوهودُمستوىُعالُ عدمُوهودُشااوىُالُيعينُبالضُُّذلكُفإنُ 
ُكانتُالظُ ُ،امتةباألغلبيةُالصُ  ُلتقدميُأيُشاوى.ُروفُفةمُليسواُعلىُاستعدادُ والذينُمةما

يةالُؤّسسةيعينُأنُتقومُاملُ.بحوث قياس رضى العميل:5 ح  منُخاللُُ،مالئةاستقصاءُآراءُعاوأخرىُبُبنيُفرتةُ ُص 

ُإىلُ Outstandingمنُرائعُ؛لُمستوياتُهودةُاخلدمةُواليتُتتدرجُيفُالعادةُإىلُمخسةُمستوياتجُميثُ مقياسُمدرُ 
ُ.Poorاُإىلُرديءُوأخريُ FairُمثُإىلُمقبولSatisfactoryُُرضيُإىلُمُ Very Goodُاُدُهدُ هيُّ
النُّقسُ ي ُُ:satisfaction  The Kano model of customerو لرضى العمالء.نموذج كان  5 موذجُمتطلباتُمُهذُا

ُاخلدمةُمنُحيثُتعثريهاُيفُرضىُالعمالءُإىل:
نُالعميلُلُفإنُ ُ،إذاملُيتمُتلبيةُهذهُاملتطلباتُ:Basic or must-be requirementsة األساسيَّ بات تطلَّ أ.الم  

ُكانتُموهودةياونُراضيُ  ُذلكُلنُيزيدُمنُمستوىُرضىُالعميل؛ُفإنُ ُ،ا،ُوباملقابلُإذا
ُمستوىُرضىُالعميلُيتناسبُ ُفإنُ ُ،اُملتطلباتُاألداءوفقُ ُ:Performance requirementsبات األداء ب.متطلَّ 
ُكانتُهذهُالدُّطرديُ  ُكلما ُ؛صحيحُوالعاسُ ُكانُمستوىُالرضىُعالُ ُعاليةُ ُرهةُ اُمعُدرهةُتلبيتةا،ُإذ

ىُعثريُيفُرضعاليةُمنُالتُُّواليتُحتتلُدرهةُ ُ:Attractive or delight requirementsبات الجاذبة ج.المتطلَّ 
ُلنُيشعرُبالرضى.ُهاُإذاُملُيتمُالوفاءُهباُفإنُّأكبُمنُالرضى،ُأمُُّشعور اعطيهُتُ معينةُُالعميل،ُوالوفاءُهباُبدرهةُ 

وثُقياسُرضىُالعميلُهيُاألسلوبُاألكثرُ عتمادُاستددام اُعلىُالّرغمُمنُاوجتد رُاإلشارةُه ناُإىلُأّنُحب 
ُهّيدُ؛ُُساتُعلىُأنظمةُالّشااوىُواملقرتحاتالعديدُمنُاملؤسُّ ُالاثريُمنُيفكماُأنُاملرضىُالُيتجاوبونُبشال 

ُلعدُ األحيانُ مماُُ،توترُالعالقةُمعُالطبيبُاملعاجلُأوُاملمرضعتباراتُأمهةاُاخلوفُمنُاةُمعُهذهُاألنظمةُنظر ا
ُعنُعدمُرضاهمُعنُاخلدمةُاملقدُ ُلببالسُّعليةمُُينعاس ُمةُهلم.ُإذاُماُعبّواُبصدق 

 مريضبين جودة الخدمة ورضى ال العالقةأهمية ا: رابع  
ُكمفةومَُُستددمُ يَُ ُوالرضى ُاجلودة ُمصطلحي ُفرقٌُالاثريون ُهناك ُالواقع ُيف ُلان بنيُُاضحٌُُوُنيُبديلني،

ُ؛دةُيفُاخلدمةدُ حمُزُعلىُأبعادُ كُ اُهودةُاخلدمةُفرت ُاُأوسعُمنُهودةُاخلدمة،ُأمُ مفةومُ ُاملصطلحني،ُفالرضىُميثلُ 
 .2ناتُرضىُالعميلأحدُماوُ اخلدمةُهيُهودةُُمنُمثُ ُو

                                                           
 ُ.22-25مرهعُسابق،ُص. بلقاسمُماضيُوعفافُبلعرج، 1
 .21سابق،ُص.الرهعُامل 2
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ُأيُملستقبلُضرورةٌُُهخيار ا،ُبلُإنُ ُاخلدمةُهودةُحتسنيُعدَيُُوملُسرتاتيجي ا،اُلتزام ااُالعمالءُرضىُلقدُأصبح
ُالرضىُمستوىُعنُعبريَُالتُُّيستطيعُ ُمنُوليسُهناك.ُةمووالئُ ُالعمالءُرضىُعلىُاجلودةُهذهُعتمدُ حيثُتَُ ؛مؤّسسة

 ُ.1أنفسةمُالعمالءُ ُغريُ 
ُؤّسسةاخلدمة،ُحىتُياونُراضي اُعنُأداءُاملهودةُُبععلىُاملستوياتُيفُاليومُالُيرضىُإاّلُالعميلُُكماُأنُ 

ضمانُبقائةاُوفعاليتةاُؤّسسةهُهلذهُاملي ؤد يُإىلُوالئُ ُمماُ،اخلدمية ُمباشرُجبودةُبشالُ ُالعميلرضىُويتعثرُ.2ُومنُمَثُ 

،ُأوُحىتُاحل امُعليةاُعبُ هودةُاخلدماتُمنُالصُ ُغبةُيفُاحلصولُعليةا.ُغريُأنُ رُبدورهُعلىُالرُ ؤثُ اخلدمةُوالذيُيُ 
اُبناء ُعلىُمُعلىُهودهتُ امادية،ُفيتمُاحلُ ُإىلُطبيعةُاخلدماتُاليتُليسُهلاُأبعادٌُُاألمرُ ُ.ُويرهعُ اكميُ ُُاعنةُعبريُ التُّ
ُ.3الوظيفيةُاواصفاهتم

ُلرضى"الجودة تؤدي إلى ا ح أنَّ الصِّح يالجودة خاطئة، و "الرضى يؤدي إلى العالقةُُإنُ فُ،أخرىُمنُهةةُ 
ُالةُالرضى.حلُارُ ُاجلودةُاملدركةُمُبعتَبُاحلاالتُتُ ُعات،ُوليسُيفُكلُ وقُ منُالتُُّنةُمنُجمموعةُ ماوُ ُالرضىُدالةٌُُأيُأنُّ

ةُالعاليةُمستوىُاجلودغمُمنُهُوبالرُّهناكُالاثريُمنُحاالتُالرضىُرغمُاخنفاضُاجلودة،ُيفُحنيُأنُُّأنُ ُإذُجندُ 
جلودةُالعاليةُاُعليهُأنُ ُتفقٌُماُهوُمُ ُإالُأنُ ُ،ومعارضُدُ هذهُالعالقةُمابنيُمؤيُ ُورغمُأنُ ُ،ياونُالعميلُغريُراضُ 

بىنُعلىُمنةماُيُ ُفالُ ُ،قويةُالرضىُباجلودةُعالقةٌُُمايربطُ ُإنُ لذلكُف .4منُمقدماتُحتقيقُالرضىُيفُالغالبعتبُتُ 
دُمستوىُدُ وعلىُأساسُهذاُاإلشباعُيتحُ،شباعاتُوحاهاتُالعميلإقُحقُ نُاجلودةُفتُ ةاُتتاوُ ساسُ علىُأُتوقعاتُ 
ُُ.5الرضى

يةالمدىُرضىُاملرضىُعنُهودةُاخلدمةُُبدراسةُ ُاالهتمامُومنُاجلديرُبالذكرُهناُأنُ  ُ:6نُكونمُنابعٌُُص ح 
اُمعُاألطباءُنُ عُأنُياونُأكثرُتعاوُ توقُ اضيُيُ أخرى،ُفاملريضُالرُ ُلتحقيقُأهدافُ ُرضىُاملريضُوسيلةٌُُأنُ .5ُُُُُ

ُالتُّ ُقبوال ُوهةاز ُيُ مريضُوأكثر ُمما ُاملريضُغريُالراضيشديصُالسُّؤديُإىلُالتُ ُلتوهيةاهتم، ُأما عنُاخلدمةُُليم،
يةال ُومعاجلته.عاملُمعهُالتُُّورةُاملطلوبة،ُويصعبُ اُبالصُ تعاونُ مةُلهُفلنُياونُمُ املقدُ ُص ح 

                                                           
1 KERAK, E et all. étude de satisfaction des "clients" d’un organisme gestionnaire d’assurance maladie au 

maroc. Articles professionnels, assurances et gestion des risques, vol 75, N°3, 2007, P.392. 
 .120.،ُص1554 :ُدارُاملناهجُللنشر،،ُاألردن،ُعمان2ط .للخدمات االستراتيجيالتسويق حممدُحممودُمصطفى.ُ 2
 .06،ُص1554ُ:ُدارُاملناهجُللنشرُوالتوزيع،ُ،ُاألردن،ُعمان2طُ.تسويق الخدمات وتطبيقاتهُ.زكيُخليلُاملساعد 3
،20ُلدُاجملُودان،السُ،االقتصادي ةمجلة العلوم الطاهرُحممدُأمحدُعلي.ُهودةُاخلدماتُاملصرفيةُوأثرهاُعلىُرضىُالعميل:ُدراسةُميدانيةُعلىُبنكُالصادرات.ُلكُُوهاهرُحممدُامل 4

 .65،ُصُ.52ُ،1526العددُ
 االقتصادمتخصصة في للبحوث والدراسات مجلة رماح ،44ُوكالةُسايادةُ:ُهودةُاخلدماتُوأثرهاُعلىُرضىُالزبون:ُدراسةُحالةُالبنكُاخلارهيُاجلزائريُ.بنُقرياط وداد 5

 .200صُ.ُ،12ُ،4112العددُُاألردن،ُ،والعلوم اإلدارية
 .24مرهعُسابق،ُص.ُ،بلعرجُبلقاسمُماضيُوعفاف 6
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يةالاُجلودةُاخلدمةُرضىُالعميلُمقياسُ ُعدُ قدُيُ ُ.5ُُُُ ميُاخلدمةُيفُدُ قهُيوفرُاملعلوماتُعنُمدىُجناحُمُ ،ُألنُّص ح 
ُستشفياتُبشالُ مةاُاملقدُّفقُتقييمُاملرضىُومدىُحتقيقةمُلتوقعاهتم،ُوإذاُماُنظرناُإىلُاخلدماتُاليتُتُ العملُوُ 

ُكعحدُاملعايريُاملةمةُلقياسُفعاليةُاخلدمةُُراساتُتنظرُ منُالدُ ُالعديدَُُخاص،ُسنجدُأنُ  يةلاإىلُآراءُالعمالء ح    .ص 

يةالعايةُاُللرُ اُأساسيُ عتبُرضىُاملريضُشرطُ كماُيُ  ح  عايةُُسوقُالرُ دة،ُالسيماُمعُتزايدُاملنافسةُيفاجليُ ُص 
يةال عاية،ُدةُالرُ علىُهُوُُأكثرُفعكثرُعالمةُ عتَبُرضىُاملستفيدُمنُاخلدمةُأصبحُيُ ُأنُ Donabedian ُعتقد.ُويَُص ح 

اُعنةا،ُفرضىُاضيُ ُرُعاليةُاجلودةُماملُيانُاملريضُ ُعايةُ الرُ ُمشروعةُومرغوبة.ُفالُميانُأنُتاونَُُهُنتيجةُ اُلاونُ نظرُ 

ُكمقياسُ ستددامُ عاية،ُوميانُاهامُلنظرتهُملدتلفُهوانبُاجلودةُيفُالرُ ُرٌُؤشُ املريضُمُ  ُ.1ايضُ لذلكُأُه
يةلاُعايةالرُ ُساتلنجاحُمؤسُ ُسبةبالنُ ُاألمهيةُبالغُ ُأمرٌُُاملرضىُرضىُمستوياتُحتسني إنُ  ح  ُاملدىُعلىُص 

يةالُعايةالرُ ُميقدُ مُ ُعلىُجيبُاملرضى،ُرضىُلتحسنيُو .ويلالطُّ  كما .اجلودةُحتسنيُّياتاسرتاتيجُعلىُكيزُ الرّتُ ص ح 
يةالُعايةالرُ ُمةنييُعلىُجيب ح  ُلنظامُمساتُ ُستُ ُحتديدُ ُمُ نظيمية،ُويتالتُُّقافةالثُُّمعُأوخصائصُتتفقُمساتُ ُإظةارُ  ص 
يةالُعايةالرُ  ح  املناسب،ُُالوقتُيفُمقدُ تُ املريض،ُُحولُآمنة،ُفعالة،ُتتمحورُهخدماتُ ُوهيُأنُتاونَُُ،اجلودةُعاليةُص 

ُ.2ءة،ُوعادلةذاتُكفا
يةالأمهيةُالعالقةُبنيُهودةُاخلدماتُُميانُالقولُأنُ ُ،هةاتاآلراءُوالتوُّمنُخاللُهذهُ ىُاملرضىُورضُص ح 

ح يةاليفُاخلدماتُفلتحقيقُاجلودةُُ؛هذهُالعالقةُتاامليةُنُيفُكونُأنُ تامُ  املرضىُرضىُيزُعلىُكمنُالرّتُُدُ الُبُ ُص 
ُلرضىُلدىُاملرضىعاليةُمنُاُيفُحتقيقُمستوياتُ ُمةمُ ُاجلودةُعاملٌُُولتحقيقُالرضىُفإنُ ُ،عتبارهُبعنيُاالوأخذُ 

ُ.الهُأيضُ ُفعالٌُُومقياسٌُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ

ُ
                                                           

بيةُللتنميةُمنشوراتُاملنظمةُالعُر القاهرة،ُمصر: أطروحاتُالدكتوراه،سلسلةُتطبيق إدارة الجودة الشاملة: دراسة تحليلية لمواقف األطباء والمرضى. رحيمةُميلودُحوالف.ُ 1
 .20،ُص.1526االدارية،ُ

2 TOLGA TANER, M, and others. An overview of six sigma applications in healthcare industry, international 

journal of health care quality assurance, Vol 20, No 4, 2007, P.330. 
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 ةستشفائي  اال المؤس ساتفي  الس داسي االنحراف استراتيجي ةتطبيق  الث:المبحث الث  

حتسنيُيفُإطارُُص ّحيالقطاعُالاجلودةُيفُ لتحسنياملةمةُُتُ يارااخلُأحدَُُالس داسيُاالحنرافُاسرتاتيجّيةُعدُ تُ 
يزاتُاخلدمةُاُملموذلكُنظرُ ُ،ناعيةالصُ ُاملؤّسساتُاخلدميةُعنهُيفُاملؤّسساتةاُيفُ،ُواليتُخيتلفُتطبيقُ رضىُاملرضى

يةالعامُواخلدمةُُبشالُ  ح   علىُوههُاخلصوص.ُص 
 في قطاع الخدمات الس داسي االنحراف: تطبيق لاألو   المطلب

 الخدماتقطاع في  الس داسي االنحراففوائد : ال  أو  
واليتُُ،منُالفوائدُدَُينُالعديجتُالس داسيُاالحنرافُاسرتاتيجّيةجهُحنوُاعتمادُاخلدميةُاليتُتتُُّاملؤّسساتُإنُ      

ُ:1ةاُفيماُيليانُعرضُ ميُ 
 بعكملةا؛ُؤّسسةيفُاملُللوظائفُحتسنيُالعملُاجلماعي.5

أوُاألخطاءُُتاءُاملشاالقت ُامبعىنُُ،وضعُالوقايةُمنُاحلرائقةُمنُوضعُماافحةُاحلرائقُلنظيميُّقافةُالتُّالثُّيلُحتُو.5
 ؛قبلُحدوثةا

ُمعنوياتُاملوظفني؛ُرفعُ.5
بعسلوبُ وذلكُبالقضاءُعليُ،احلرهةُجاريةالتُ يفُالعملياتُُهلاُاليتُالُقيمةُمنُاخلطواتدُيعدالُالّتدّلي.5 منةجيُُةُا

ُاخلدمة؛ُؤديُإىلُسرعةُتقدمي،ُمماُيُ ممنظُ 
ُُ،ديئةالرُُّتااليفُاجلودةختفيضُ.0 ُااليفُاملرتبُ التُّمبعىن ُبطة ُُتسليمتعخري ُالعمالء،خلدمةاُتقدميأو ُشااوى ،ُ
ُ؛ت،ُوماُإىلُذلكوهيهُاخلاطئُحللُاملشاالبالتُّااليفُاملرتبطةُالتُّ
ُ؛الوظيفيُللموظفنيُالرضىُزيادةُيُإىلؤدُ ،ُمماُيُ اكلزيادةُالوعيُمبدتلفُأدواتُوتقنياتُحلُاملش.5
  ؛يفُالعملياتحنرافاتُمُلالمنظُُّدفيضُبشالُ قُاخلدمةُمنُخاللُالتُّحتسنيُمستوىُتناسُ .7
 .فرتاضاتاالُُمنعتمادُعلىُالبياناتُواحلقائقُبدال ُقراراتُاإلدارةُبسببُاالفعاليةُ.8

فوائدُتطبيقُُأهمُُّدُ عيفُجمالُاخلدماتُتُ ُالس داسيُاالحنرافُاسرتاتيجّيةمنُتطبيقُُقةهذهُالفوائدُاحملقُ ُإنُ 
ُاالحنرافقُطبُ دميةُاليتُتُ اخلُاملؤّسساتا،ُمعُالعلمُأنُةاُسابقُ الّتطّرقُإليواليتُتُُ،يفُكلُاجملاالتُةاالسرتاتيجيُّهذهُ

ُةاالسرتاتيجيُّاصةُهبذهُخلمتيازاتُااالُالبدُوأنُتستفيدُمنُكلُ ُ،فصيلمتتبعةُخطواهتاُبالتُّصحيحُُبشالُ ُالس داسي
ُصعوبةُذلك.منُغمُرُّعلىُالُ؛املةمة

ُ
ُ
ُ

                                                           
1ANTONY, J. Six Sigma in the UK service organisations: results from a pilot survey. Managerial Auditing 

Journal, Vol 19, No 8, 2004, P.1007. 
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 ةالخدمي   المؤس ساتفي  الس داسي االنحرافتطبيق خطوات ا: ثاني  
سبةُوبالنُ ُ،الس داسيُاالحنرافُاسرتاتيجّيةاُلتطبيقُستددامُ ااملنةجُاألكثرُ DMAICحسنيُمنةجيةُالتُ ُعدُ تُ 
ُبعنيُاالأخذُ ُ؛هذهُاملنةجيةخطواتُُDobie (4114)و Hensleyقرتحُاة،ُساتُاخلدميُّللمؤسُ  ةُعتبارُخصوصيُّا

ُ:1اُملاُيليناعي،ُوذلكُوفقُ واختالفُالقطاعُاخلدميُعنُالصُ 
 :Define the process and identify the problems تتحديد المشكالفهم العملية و ُ.5

ُمنُكجيبُأنُتشملُُُعمليةُحتديدُاملشالةُوفةمُالعمليةُأنُ ُالس داسيُاالحنرافيقتضيُمنةجُ ُ،املوظفنيال 
العمالءُعنُُتمعلوماسبةُللددمات:ُاحلصولُعلىُثننيُبالنُّااهتمامنيُُعلىهناُكيزُالرّتُوجيبُ اإلدارةُوالعمالء.

وللقيامُ.ُورةصُ ةاُيفُالووضعُ ُتمنُأهلُحتديدُاملشاالُلددمةنةُلاملاوُ اتُعمليُّللالفةمُالواضحُكذُاوُُ،واستددامةا
لُالعصفُمثُ،زُفةمُمثلُهذهُالعملياتعزُ ميانُأنُتُ اليتُُالس داسيُاالحنرافمنُأدواتُُالعديدُ ُهناكُ،بذلك

العمالءُمنُةُبخلاصُّاُاملعلوماتانُمجعُكماُميُ .وغريهاُمنُاألدواتتيجةُببُوالنُّة،ُخمططُالسُ سومُالبيانيُّالذهين،ُالرُ 
ُ.بالعمالءُأيُاخلاصةستطالعاتُالرُ يفُذلكُاُامبُ،العديدُمنُاألساليبُخالل

 :Measure process performance ة. قياس أداء العملي  5
وُاحلالُيفُجمالُهكماُد،ُُهيُ ُالعديدُمنُالعملياتُعلىُحنوُ ُمُيفحاُ الُيتمُالتُ هُفإنُ ُ،سبةُللددماتبالنُ 

أدواتُُوتشملُ ُملية.ختالفُيفُتنفيذُالعنُأوُاالبايُ وظفنيُأوُالعمالءُالتُّاملاخلاصةُبعواملُالبُسبُ قدُتُ ناعة،ُفالصُ 
check sheetsُأيُللعمالءُوأوراقُالفحصُالرُُّعاتُ ستطالاحةُيفُهذهُاملرحلةُاستددامُاملقرتَُ الس داسيُاالحنراف
ُكثريُ ُو.ُةأداءُالعمليُُّملراقبة عاتُأصحابُوقُ فحصُتمنُاحلاالت،ُجيبُأنُتتجاوزُاخلدمةُالعمالءُاحلالينيُوتَُُيف

 علىُاخلدمة.ُُتعثريٌُُكذلكهمُُنظُرُلوهةاتُ ُاملصلحةُالذين

 :Analyse data gathered from the processعن العملية  هاجمع  . تحليل البيانات التي تم 5
باريتو،ُُخمططُاملضافة،ُوحتليلُالقيمةُوالقيمةُغري العمليةقُحتليلُالبياناتُاألوليةُحتليلُتدفُ ُينبغيُأنُيشمل

ختباراتُاالُتلفخمشملُيُفينبغيُأنُ،حقحليلُالالُّاُالتُّنتشار.ُأمُ أوُاالُبعثرططاتُالتُّ،ُخمHistogramُسمُالبياينالرُّ
ُحندار.اتُأوُحىتُاالاالرتباطةُأوُدراسةُصائيُّاللةُاإلحللدُ 
ُ:Implement changesُغييراتإدخال الت   .4

اخلطوة ُصحابُاملصلحةأحتليلُ ،وحتليلُاآلثار أساليبُإدارةُاملشروع،تشملُحةُاألدواتُاملقرتَُُفإنُُّ،يفُهذُا
stakeholder analysis، ُباإلضافةُإىلُبطاقاتُاألداءُاملتوازن.ُ،قُالعمليةتوثي

ُ:Control the new processُقابة على العملية الجديدةالر  .0ُ

لفةمُُاضروريُ ُايةُأمرُ التغذيةُالعاس عدُ حيثُتُ  ؛يفُالعمليةُوتقييمةااحلاصلةُغيرياتُسُالتُّجيبُقياُ،اأخريُ 
ُدراساتُ ب ُالقيامُ هيُُاألمرريقةُالوحيدةُللمساعدةُيفُحتقيقُهذاُالطُُّغيري،ُويفُهذهُاحلالةُفإنُ عمليةُالتُّمدىُجناحُ

                                                           
1 AMINUDIN, O and ZAINOL, M. OP. Cit, P.84-85. 
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ُ،لكُالبياناتُبانتظاملُتلُ وحتُ  قياسُالعمليةُؤّسسةدُاملدُ أنُجتُ  اومنُاملمانُأيضُ  ةُألراءُلعمالء.ةُإضافيُّاستقصائيُّ
 .حسيناتزيدُمنُالتُّاملةائيةُمنُعمليةُاملراقبةُيفُمواصلةُالبحثُعنُاألهزاءُالنُ ُلُأحدُ ويتمثُ 

ُاخلطواتُاملقرَتُبالنُ  ُيفُعتمادُ احُظرُإىلُهذه ةُمنةجيُُّاتُ خطُوُعنُلفُ فةيُالُختتُ،ةاخلدميُُّاملؤّسساتها
يتعلُ املوضُ DMAICُحسنيُالتُّ سبق،ُإالُفيمُا يفُكلُ استددامُ قُباألدواتُاليتُينبغيُحةُفيمُا نُ ُةُا الح ُخطوة.ُفةنُا

تظةرُ ُ،أيُاخلاصةُبالعمالءستطالعاتُالرُ اكبريُعلىُُُبشالُ ُهُيعتمدُ حيثُجندُأنُُّ؛ةبعضُاخلصوصيُّ املاانةُُومنُهنُا
إالُُةيُالُتتمُ فُ،منُاخلدمةُهُهزءٌُعتبارُأنُّاسواء،ُوذلكُعلىُُاهلامةُللعميلُيفُتقدميُاخلدمةُوتقييمةاُعلىُحدُي

ُُعنُمستوىُرضاهُغريه.عب ُوالُأحدُيُ ُ،رهحبضُو
 لجودة عملية الخدمة االنحرافتحديد مستوى ا: ثالث  

ُسرتاتيجّيةامةمةُيفُمراحلُتطبيقُُخطوةُ ُعدُ "سيجما"ُجلودةُالعمليةُتُ ُاالحنرافعمليةُحتديدُمستوىُُإنُ 
ُكانتُُؤّسسةاملستوىُالفعليُألداءُاملدُةاُيتحدُ ،ُفعلىُأساسُ تُاإلشارةُإليهمتُوكماُسبقُُُالس داسيُاالحنراف سواء

ُصناعيةُأوُخدمية.
ُاملؤّسساتمعُُقارنةُ مُاملطلوبُالبالشُ ُالعملياتُعبُقياسالصُُّياونُمنُماُاغالبُ ةُاخلدميُُّاملؤّسساتويفُ

ُ.Sigma Quality Levelُاخلدمةُجلودةُعمليةُ"سيجما"ُاالحنرافُمستوىُقياسُعبالصُ ُمنُهأنُ ُكماُناعية،الصُ 
املستوىُاملثايلُاملرغوب6σُُيقابلُمستوىُُحيثُ؛اخلدمةُعمليةُهودةُمستوىُلتحديدُهناكُطريقةٌُُاحلالة،ُهذهُيفُو
يفُُمؤّسسةاملستوىُاحلايلُلل3σُقابلُمستوىُيفُالعامل.ُبينماُيُ ُمؤّسسةُ لُإليهُأوُاملستوىُاملعياريُألفضلُوصُ التُّ

ُاسيئُ ُمؤّسسةللُاحلايلُاملستوىُكانُإذاأماُ ،4σو2σُُمستوياتُققُ أنُحتُ ُمؤّسسةللُانميُ وعليهُُ،الوضعُالعادي
ُ.4σ1ُب يفُهذهُاحلالةُُؤّسسةاملُمستوىُحتديدُماني ُفُللغاية،

ُاوهذاُنظرُ ُا،قريبيُ يفُالغالبُتُةُياونُ اخلدميُُّاملؤّسساتةُيفُجلودةُالعمليُُّاالحنرافمستوىُُضحُمنُهناُأنُ يتُّ
لىُعُعتمادُ هناُيتمُاالُ،ةُذلكإالُيفُحالةُإماانيُُّ،دمةلعددُاألخطاءُيفُعمليةُتقدميُاخلُيصعوبةُالقياسُالامُ ل

بعدُحسابُعددُاألخطاءُأوُالعيوبُيفُالعمليةُُ(04)بالصفحة:ُُ(10-11)ُاجلدولُرقمُحويلُاملبينةُيفةُالتُّعمليُّ
ُكماُتوضيحُ ومعدلُاخلطعُيفُالعمليةُ،ُمعينةُخاللُفرتةُ  ُذاُالبحث.ذلكُيفُالفصلُاألولُمنُهُلالُمليونُفرصة،

 في قطاع الخدمات الس داسي االنحرافيات تطبيق : تحدِّ ارابع  
هيُ،ُناعيةريُالصُ غُاملؤّسساتيفُُالس داسيُاالحنرافحىتُاآلنُعلىُتطبيقُركزتُُراساتُاليتالدُ عظمُمُ ُإنُ 

جترييبُأوُُمسحُ ُعنُاُعبارةٌُاُأنُّإمُّفُ،ةستقصائيُّاالراساتُاُالدُ أمُّ .وصفيةُوهيُدراساتٌُُ،فقطُواحدةُ ُحالةُ ُراساتُ دُ 
ئيسةُيفُيةُالرُّالبحثُهناكُالعديدُمنُالفجواتُميانُالقولُأنُ ُ،وعلىُهذاُاألساس فقط.ُواحدةُ ُمؤّسسةُ زُعلىُكُ تر ُ

اجملال، ُمفةومةُ ُليست خلدميةاُاملؤّسساتيفُُالس داسيُاالحنرافيفُتطبيقُُاملوهودةُعوباتالصُ ُباإلضافةُإىلُأنُُّهذُا

                                                           
1 PARK, S.H. OP. Cit, P.156.  
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يفُتطبيقُأنُُّوُ،دهيُ ُبشالُ  للمسامهُة ينبغيُُاملؤّسساتيفُُالس داسيُاالحنرافُه بُوحتسنيُ ُزيزُ تعاخلدميُة األدواتُاملعرفُة
 .1قنياتواستددامُالتُّ
ُماُاكثريُ ،ُُالعامةُارةواإلدُالبيديةُواملااتبُوالتعمنيُاملصرفيةُاخلدماتُمثلُاخلدميةُالقطاعاتُمنُيفُالاثريُو

ُاهحالنُُّطبيقالتُُّنمُغمالرُُّعلىُ،"الخدمات؟ في قطاع جيد بشكلٍ  الس داسي االنحراف قطبَّ ي   هل"ُ:ؤالطرحُالسُ يُ 
ُالبيديةُواخلدمات ،Citibank سييتُبنك ،AIG Insurance،ُAmerican Expressُمثلركاتُالعديدُمنُالشُُّيفُله
ُاونلتُدرةالقُ ُيالس داسُاالحنرافُسرتاتيجّيةالُأنُ ُهوُؤالالسُ ُهلذاُليةاألوُُّهابةواإلُ.املتحدةُوغريهاُالوالياتُيف

ُُوُ،اتقريبُ ُجمالُ ُأيُيفُناهحةُ  ُ،األخطاءُنمُقليلوالتُُّالعمالء،ُرضىُعلىُاأساسُ ُيركزُالس داسيُاالحنرافمادام
ُقطاعُيفُالس داسيُالحنرافاُساتُ مؤسُ ُهباُتتمتعُاليتُتائجالنُُّفإنُ ُ،ديئةتالفةُاجلودةُالرُ ُمنُواحلدُ ُاجلودةُوحتسني
ُ.2ناعيةالصُ ُاملؤّسساتُيفُسبةُلنظريهتابالنُ ُكماُ،امتامُ ُلإلعجابُمثريةٌُُاخلدمات
ُُويفُُالس داسيُاالحنرافنقاطُضعفُُتامنُ ُو ُحللولُ اتعقيده ُُفتقاره ُاملشُومعيارية، األقلُُتااليفُحالة

ُكانُعلىُاملرءُ ُفعالُ ُاملشالةُالياونُهدُ ُحلُُّفإنُ ُ،امُ تقدُ  ُكاملةُيفُمشروعُُضيأنُميُ ُإذا ُالحنرافامدةُستةُأشةر
 .3الس داسي

قياسُمستوىُأداءُاُلرُ دُمؤشُ دُ اخلدميةُأنُحتُ ُاملؤّسساتاُعلىُأحيانُ ُيصعبُ فُ،سبةُللقطاعُاخلدمياُبالنُ أمُّ
لالُمليونُُوهودُعيوبُمقاييسُمثلُعدمُناعيةُاستددامُ ساتُالصُ حيثُميانُللمؤسُّ ؛املؤّسساتهذهُُاخلدمةُيف

ُاحتياهاتُختالفُيفكماُجيبُمراعاةُاال اخلدمية.ُاملؤّسساتُاُيفةاُدائمُ ُميانُترمجتُ الُغريُأنه قطعةُمنتجة،
إليةاُُرُ نظَُلانُيُ ُوُماُلعميلُ ُمقبولةُ ُاخلدمةُ ُقدُتاونُ ف ،اخلدماتقطاعُيفُُالس داسيُاالحنرافالعمالءُعندُاستددامُ

ُاالحنرافستددامُابُعليةاُعندُغلُ اليتُجيبُالتُُّانيةاملسعلةُالثُُّاأمُّ آخر.ُاُدونُاملستوىُمنُقبلُعميلُ علىُأنُ 
قادةُمشروعُُمتانيدعمُُولCultural Changesُُثقافيةُهيُصعوبةُخلقُتغيرياتُ ُ،اخلدماتيفُجمالُُالس داسي
ُ.ةمنُحتقيقُنتائجُإجيابيُُّالس داسيُاالحنراف
تفنُّأ هوُالس داسيُاالحنرافاخلدميةُيفُتطبيقُُاملؤّسساتةهُواهيُاألخريُالذيُتُ حدُ التُ ُإنُ  يفُاحلصولُُشلُ ُا

بعضُالوقتُُالس داسيُحنرافاالااليفُمنُمشاريعُيفُالتُُّوفوراتُ حتقيقُُفقدُيستغرقُ ُعلىُالفور،ُعلىُفوائدُتطبيقه
ُيوكثريُ ُ.لتحقيقةا ُما ُاملديرونُبالتُّقُوا ُاعنُُيدلُّم ُقبلُحتقيقُدُ مبارُهُيفُوقتُ ُةاالسرتاتيجيُّنتةاجُهذه تلكُا
ُُ.4الوفورات

                                                           
1 AIZED, T. Total Quality Management and Six Sigma. Croatia: Published by InTech, 2012, P.249. 
2 PARK, S.H. OP. Cit, P.155.  
3 HEUVEL, J.V.D and others. OP. Cit, P. 379. 
4 BANDYOPADHYAY, J. K and COPPENS, K. Six Sigma Approach to Healthcare Quality and Productivity 

Management. International Journal of Quality & Productivity Management Vol 05, No 01, 2005, P.03. 
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نتباهُإىلُاالُيفُالقطاعُاخلدميُالبدُمنُالس داسيُاالحنرافتطبيقُُهُعندفإنُُّ،اُسبقُمنُحتدياتُعمُّوفضال ُ
ُ:1واليتُنذكرُمنةاُمايليُ،منُفعاليةُتطبيقهُحتدُ ُةُأمورُ عدُ 
مجعُُحيثُأنُ ُ؛وعؤخرُعمليةُتنفيذُاملشُرمماُقدُيُ ُ،يفُبدايةُالعملياتُبياناتُباجلودةُاملطلوبة،ُوخاصةُ ُتوافر.عدم5ُ

ُ؛طويال ُُاوقتُ ُبُ قةُباجلودةُقدُيتطلُّالبياناتُاملتعلُ 
الذيُميانُحسابهُُعيبُأوُخللُيفُكلُمليونُفرصة،ُاألمرُ 0.2ُهوُُالس داسيحنرافُعريفُاإلحصائيُلالالتُُّ.إن5ُّ

ُا؛ُكبريُ ال ُعتبُفشليبُرغباتُالعميلُقدُيُ أيُشيءُالُيُ ُناعي،ُأماُيفُالقطاعُاخلدميُفإنُّيفُالقطاعُالصُ 
،ُمماُيؤديُيفُأغلبُاملؤّسساتدصيةُيفُعمليةُاختيارُاملشاريعُوتفضيالهتاُيفُأغلبُعتمادُعلىُالقراراتُالشُّ.اال5

ُنفيذ؛األحيانُإىلُفشلُعمليةُالتُّ
هبذاُُالهتماما"سيجما"ُيفُاخلدماتُقدُياونُغريُملموس،ُمماُيستدعيُوهوبُُاالحنرافغيريُيفُمستوىُالتُُّإنُّ.5

ُأساسي؛ُاجلانبُوبشالُ 
إىلُُجهُبسةولةُ تُ انُأنُيميُ ُالس داسيُاالحنرافُفإنُ ُ،اُلوهودُاألحزمةُاملدتلفةُاليتُيرتازُعليةاُأيُمشروع.نظرُ 0

ُة.البريوقراطيُّ
ُ،حدياتديدُمنُالتُ واهةةاُالعت ُُالس داسيُاالحنرافاخلدميةُاليتُتتبىنُمنةجُُاملؤّسساتُسبقُأنُ ضحُمماُيتُّ

بعنيُاال أنُتعخذهُا العمُاالحنرافعوبةُحتديدُمستوىُصُ ُأمهةاُ،عتبارواليتُيتعنيُعليةُا لقلةُالبحوثُُ،ُولعلُّليةجلودُة
ُُ.يفُذلكُاأساسيُ ُادورُ يفُهذاُاجملالُلةُاملفصُّطبيقيةُراساتُالتُّوالدُ 

 الصِّح يفي القطاع  الس داسي االنحراف استراتيجي ةبداية استخدام  :انيالث   المطلب

يةالعايةُساتُالرُ قبلُالعديدُمنُمؤسُ ُصوىُمنقُ ُةُ علىُرضىُاملرضىُأولويُُّعتبُاحلفاظُ يُ   قدُتغري ُفُ،ص ح 

ُنفسُجوءُإىلاللُ ُيفُفةمُيستمرونُص ح يةُرعايةُ ُإىلُحيتاهونُالناسُهُمادامأنُُّهالذيُمفادُ ُوُ،بسرعةُقليديالتُُّاملفةوم

أ.ُقبلةممنُُيتلقوناُاليتُاخلدماتُعنُراضنيُياونواُملُوإنُحىتُرورة،الضُُّبدافعُةاميقدُ مُ  ُملريضاُصبحُبإماانكمُا
يةالعايةُدميُالرُ قمنُاملعلوماتُحولُمُ ُلىُمزيدُ عصولُاحلاآلنُ أكثرُُمعلوماتُ ُرتوفُ خياراتُةُمماُيوفرُلهُعدُ ُ،ص ح 
ُ.ُمهت قدُ الذيُُعالجالبشعنُ
يةالُعايةالرُ ُميقدُ مُ ُاختيارُيفُاملرضىُبدأُحيثُ؛أمهيةُأكثرُدوراُ ُاآلنُاجلودةُؤّديت ُُو ُهودةُعلىُبناءُ ُص ح 

يةالُؤّسسةاملُعنُرضاهمُومستوىُعايةالرُ  ُمديريُمنُديدُ العُبدأُنفسه،ُالوقتُويف .ابقةالسُُّجتارهبمُمنُص ح 
ُنظيميالتُُّلألداءُاملستمرُحسنيوللتُُّوموظفيةمُخدمتةمُلتنظيمُمرضاهمُومفاهيمُآراءُتوظيفُيفُبالفعلُاملستشفيات

                                                           
 .32،ُص.مرهعُسابقُ،راسمُبوزانُايبش 1
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يةالمناهجُلتحسنيُاجلودةُيفُقطاعُالرعايةُُةهناكُثالثحيثُُ؛العام ح  املتمثلةُيفُقياسُُوُلتحسنيُرضىُاملرضىُص 
ُوبغضُ ُ.الس داسيُاالحنرافُاسرتاتيجّيةاُاستددامُاملدرهاتُللمرضىُوأخريُ حتسنيُُ،ىُوانطباعاهتمضوهةةُنظرُاملُر

 .1لنجاحُهذهُالبامجُاألمهيةُبالغُ ُدعمُاإلدارةُالعلياُعلىُمستوىُاإلدارةُأمرٌُُبعة،ُفإنُ ظرُعنُاملنةجُأوُاملناهجُاملتُ النُ 
ومعُ ،ناعيةالصُ ُاملؤّسساتمُإالُيفُستددَُالُميانُأنُيُ ُالس داسيُاالحنرافُأنُ ائعةُشُّالُسطورةُ األ كانت

اتُوعملياتُالرعايةُيفُاملستشفيُالس داسيُاالحنرافُأصبحُتطبيقُ  فقد غريُصحيح.ُهذاُالرأيُببساطةُ ُفإنُ ُذلك
يةال فقطُمنُسبعةُمستشفياتُواحدُ ُتبنيُأنُ 4111ُسنةHuq and Martinُُلُ ُيفُدراسةُ ُهغريُأنُّ ،اهدُ ُاشائعُ ُص ح  ُا

ُ.قتُبنجاحُبرامجُحتسنيُالعملياتراسةُطبُ مشلتةاُالدُ اليتُ
يةالدماتُيفُصناعةُاخلُمتزايدُ ُعلىُحنوُ ُالس داسيُاالحنرافاتُومنةجيُُّمفاهيمُ ُاستددامُ اُحاليُ ُيتمُ ُو ح  ُص 

وقدُ قاتلة.ُاُماُتاونمة،ُوزيادةُالافاءة،ُوالقضاءُعلىُاألخطاءُالبشريةُاليتُغالبُ لتحسنيُهودةُاخلدماتُاملقدُ 
ُإىلُوضعُهودة يفُاإلدارة وتزايدُمشاركةُاألطباءُواملمرضني General managementُاإلدارةُالعامةُىُإدخالُ أدُّ

يةالعايةُهدولُأعمالُالرُ ُاخلدمةُبقوةُيف ح  ُُ.ملرضىعاتُايادةُمنُخاللُزيادةُتوقُ قدُتفاقمتُهذهُالزُ ُو ،ص 
يةالعايةُيفُجماالتُالرُ ُالس داسيُاالحنرافمُستددَُملُيُ ُو ح  كومنُُُمؤّسسة ؛ُبعدُأنُشاركت4111حىتُعامُُص 
ُكنتاكي Commonwealth Health Corporation حةللصُ  ولث جاتُالطبيةُيفُمعُقسمُاملنتKentucky  يف

ُ. 33%بنسبة  دورةُمعداتُاألشعةُزمنُناهحُيفُتُمنُُختفيضُ متانُّ هنرالُإلارتيك،ُإذ
منُ يفُقسمُاألشعة، حديدبالتُُّيق ةاطبتُتُوقُاملرضىُتدفُ هبدفُحتسنيُُةاالسرتاتيجيُّهذهُُاستددامُ ُتُ وقدُ

عادلُماُيُ ُخنفاضارُب دُ قُ ُ،االيفيفُالتُ ُهذهُعنُتناقصُ ُطبيقُ تُّالُعمليةُ ُتوقدُأسفُرُ،ستجابةخاللُحتسنيُزمنُاال
رُقدُ راداتُتُ يطبيق،ُوزيادةُيفُوقتُالحقُيفُاإللعمليةُالتُُّابقةااليفُالسُّمنُالتُّ %44أيُبنسبةُُ،دوالر 011111

 .مليونُدوالر1.41ُب ُ

 ا،مليونُدوالرُسنويُ 1.24ُُرُب دُ يفُتااليفةاُقُ ُااخنفاضُ ُ،4112يفُعامُقتُفقدُحقُ وباإلضافةُإىلُذلك،ُ 

ضى.ُرضىُاملُريفُمستوياتُُنُ حتسُ ُحتقيقُ كماُتُُُ،%44اُبنسبةُأيضُ  وحتسنيُالعدد املرضى، تدفق زمنمعُحتسنُ
تُيفُختفيضُالوقُالس داسيُاالحنرافُسرتاتيجّيةالDMAICُُحسنيالتُُّةساعدتُمنةجيُّفقدُُ،علىُذلكُمثالُ وك

1.4ُساعةُإىلُحوايل4.4ُُمنُ ،مريضعلىُخدماتُالتُُّهبعدُحصوليفُمغادرةُاملستشفىُُهُاملريضُ الذيُيستغرقُ 
ُباخلروج.ُاألمرَُُالطبيبُ ُيعطدُأنُيُ بع ساعة،

يةالكارملُُُذلكُتبعتةاُجمموعةُ"ماونتوبعدُ "ُاليتُمتتلكُثالثةُمستشفياتMount Carmel Healthُُص ح 
يفُكاملُُسيالس داُاالحنرافقتُاتُاليتُطبُ وائلُاملؤّسسُهذهُاجملموعةُمنُأعتَبُوتُ ُ،موظف0011ُوعددُموظفيةاُ

 .2ؤّسسةامل
                                                           

1 BANDYOPADHYAY, J. K and COPPENS, K. OP. Cit, P.02. 
2
 REDDY, L. K.V and AL SHAMMARI, F. Six Sigma approach on discharge process turnaround time in King 

Khalid hospital, Hail, Saudi Arabia , Australian Journal of Basic and Applied Sciences, 7(14), 2013, P. 442-

444.   
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يةالعايةُتُالرُ ساواههُمؤسُّتُ  ح  حيثُجندُ ؛س داسيالُاالحنرافستددامُاستفادةُمنُاألمهيةُلالاُبالغُيُ حتدُ ُص 
قيقُالدُ غريُالتُُّقياسُ ُاعبُهدُ وبذلكُفمنُالصُّ باألهةزة،ُمقارنةُ  كبريُالعنصرُالبشريُُبشالُ تشملُرعايةُاملرضىُأنُ
عايةُيفُالرُ ُلس داسياُاالحنرافُاسرتاتيجّيةيُاحلاصلُيفُاعتمادُحدُ التُُّ،ُفإنُ قومنُهذاُاملنطلَُ .كميُُبعسلوبُ فيةاُ
يةال يفُسلوكُاألفرادُُمحاُ للتُُّالس داسيُاالحنرافلةُمنُمنُالبياناتُاحملصُ  لالستفادة نةمعيُ ُطريقةُ ُهوُإجيادُ ُص ح 

يتمُاجلمعُبنيُُنجاحُ ولنُيتحققُال .وتوهيةه لالُةاالسرتاتيجيُّإالُعندمُا قافيةُثُّالُةاالسرتاتيجيُُّوُالس داسي حنرافالتقنيُة
ُسليمة.ُُآليةُتشغيلُ ُتوافرباإلضافةُإىلُ ،غيريلتسريعُالتُّ

ستوىُأداءُدُملتحديُأوُجمتمعةُ ُنفردةُ ةاُمُ انُاستددامُ ميُ ُراتُ مؤشُ ُأربعةُ ُهناكُيفُالغالبُ،أخرىُومنُهةةُ 
يةالعايةُساتُالرُ مؤسُ  ح  ُريريزُالسُ ميُ العمالء،ُوالتُُّستوىُاخلدمة،ُوتالفةُاخلدمة،ُورضىراتُهيُمهذهُاملؤشُ  ،ص 

يةلاعايةُساتُالرُ طبيقُيفُمؤسُ للتُُّهذهُاملقاييسُقابلةٌُُرغمُأنُ ُو. Clinical excellence أوُاإلكلينياي ح  ُإالُّ ،ص 
أيضُ أنُّ منُالصُُّا أنُتُ عبُهدُ ُا اجملالُقُيفطبُ ُا وعلىُالرُ هذُا ُالس داسيُالحنرافاياتُالقائمةُالستدداُممنُالتحدُّغمُُ.

يةالعايةُيفُقطاعُالرُ  ح  ُ.1رضىُاملرضىُحتسنيهُهبدفُمنُاملستشفياتُبدأتُيفُاستددامُ العديدُُ،ُإالُأنُ ص 
يالفي تحسين جودة الخدمات  الس داسي االنحراف استراتيجي ةمساهمة  :الثالث   المطلب  ةِصحِّ

 الصِّح يفي المجال  الس داسي االنحراف: مفهوم ال  أو  
ُحتليلُالعملُ:اعلىُأنُ ُالص ّحيالقطاعُيفُُالس داسيُاالحنرافُاسرتاتيجّيةفتُرُ عُ  ُلرفعُ"عملية ياتُالفنية

يةالعايةُمستوىُهودةُالرُ  ح  ُباتُاملريض".تطلُ مباُيتوافقُمعُمُ ُ،تواخلدماُص 
عاجلةُالعيوبُيفُمنتظمةُلاشفُومُةٌُإحصائيُُّعمليةٌُ":ُاعلىُأنُ القطاعُاحليويُُاُيفُهذاةاُأيضُ فيعُرتُتكماُُُ

يُإىلُإطالةُدُ ُؤريريةُواآلليةُاليتُتُ ختناقاتُالسُ لتدفيضُاالُالس داسيُاالحنرافةُوذلكُباستددامُمنةجيُُّ،داءاأل
ُ.يئة"تائجُالسُّااليفُالعاليةُوالنُّالوقتُوالتُّ

ُأن يةالاخلدماتُُومبا يةالفإنُحدوثُأيُخطعُيفُتقدميُاخلدمةُُ،قةبالدُ ُتتميزُ ُص ح  ؤديُحبياةُدُيُ قُص ح 
األساسُفإنُ امل تقليلُُىلسيؤديُإُائّيةاالستشفُاملؤّسساتيفُُالس داسيُاالحنرافُاسرتاتيجّيةتطبيقُُريض،ُوعلىُهذُا

يةالُعايةالرُ ُنظامُأداءُ ُارتفعُ"ما"سيجُاالحنرافُمستوىفالماُارتفعُُ.2عاليةُمعدلُاألخطاءُبدرهةُ  ح  ُعلى،ُُوص 
ُأنُ ُحنيُيفُ،املئةُيف 2.0اُل ُأوُاألخطاءُمساويُ ُبُوعيالُمعدلُفيةاياونϬ3ُ مبستوىُُعمليةالُفإنُ ُ،املثالُسبيل
ُ.3فقطُفرصةُمليونُلالُبعي0.2ُُقابلةاي 2Ϭُُُحنرافامبستوىُُعمليةال

                                                           
1 BANDYOPADHYAY, J. K and COPPENS, K. OP. Cit, P.03.  

ية.ُحتسنيُهودةُاخلدماتُقشيُحبيبة 2 ح  ،52ُالعددُ اجلزائر،المسيلة،  التطبيقي جامعة االقتصادمجلة التنمية و .ُاالستشفائّيةُاملؤّسساتباستددامُمنةجيةُالستةُسيجماُيفُُالص 
 .11ُ-12ص.ُ،1520

3 TOLGA TANER, M, and others. OP. Cit, P. 331. 
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ُمنوالتُ ُاإلضايف،ُالعملُضوختفيُبيب،الطُُّورضىُاملرضى،ُرضىُنُ إ ُوزيادةُ،ملريضاُوقتُانتظارُقليل
يةالُعايةالرُ ُيفُللعاملنيُاحلياةُظروفُوحتسنيُاإليرادات ح  ُحنرافلالُأعلىُمستوىُىلإُنتقالاالُنتائجُمنُبعضٌُُهيُص 

Higher sigma level،ُ ُُحالةُإىلُراهنةُلةُ حاُمنُنتقالاالُهوُالس داسيُاالحنرافمنُاعتمادُفلسفةُُاهلدفُأيُأن

يةالُعايةالرُ ُمؤّسسةُناُ اليتُمتُ ُوُ،ةإنتاهيُُّأكثرُستقبليةمُ  ُ.1اأيضُ ُايفقالثُُّغيريالتُُّحتقيقمنُُص ح 

الذيُُاألمرُ ُ،ةأوُاخلدمُجُواملنتُبسماتُالعميلُتطلباتمُ ُالس داسيُاالحنرافُبرنامجُيربطُذلك،ُعلىُعالوةُ 
يةالُعايةالرُ ُيفُالعاملنيُمينع ح  ُبشالُ ُوُ.االيفالتُ ُمنُاضُ أيُقلليُ مماُُ،املرضىُةاعيتوقُُّالُاليتُعايةالرُُّتقدميمنُُص 

ُحتسنيُوُااليفالتُّفيضُختُ؛اهنيجتُّكالُااليفُُُتعملُ ُالص ّحييفُالقطاعُُالس داسيُاالحنرافُاسرتاتيجّيةُفإنُ ُ،خاص
ُكونأمُُّ.اجلودة اخلدمُةُعمليةُ ُمنُاهزءُ ُاملريضُا يةالصناعُة ح  ُعمليةالفُ.املريضُمةسالُتملشاالُاتفسريُ ُفةوُيعطيُص 
يةالعايةُيفُالرُ ُعيوب اُجنتُ ت ُُاليتُالااملةُغري ُسالمةُعلىُمباشرُلُ بشاُؤثريوالذيُُ،العملُإعادةتستدعيُُص ح 

ُالعيوبُعددُقليلتُخاللُمنُ،املرضىُسالمةُلتحسنيُةقويُُّأداةُ ُالس داسيُاالحنرافُاسرتاتيجّيةُعدت ُُلذلك.ُاملريض
يةالُعايةالرُ ُعملياتُةانتجُ ت ُُاليت ُ.2ص ح 

 الصِّح يفي المجال  الس داسي االنحرافستفادة من ا: مجاالت االثاني  
ُخطاءُفقط،ُبلُمتتدُ التُاأللقياسُومراقبةُمعدُُّلتحسنيُاجلودةُوسيلةُ ُالس داسيُاالحنرافُاسرتاتيجّية عدُ الُتُ 
مةُدمةُاملقدُ حتسنيُمستوىُاخلُمنُمثُُّوُ؛هبدفُحتسنيُاألداءُؤّسسةواسعةُمنُاألدواتُإىلُاملُموعةُ إدخالُجمُلتشملَُ

ُ.3إىلُالعمالء
يةالعايةُأخرىُمنُالرُ ُيفُجماالتُ ُالس داسيُاالحنرافانُاستددامُادةُرضىُاملرضى،ُميُ اإلضافةُإىلُزيوب ح  ُص 
 Capabilityرةد،ُودراساتُالقُ بيةالطُ ُيفُاملدابرشديصُمنُأخطاءُالتُُّواحلدُ  منُاألخطاءُيفُاألدوية،ُمثلُاحلدُ 

tudiesS  ُ4املدتلفةُةبيةُواجلراحيُّوحتسنيُاإلهراءاتُالط
. 

اادُتُخدماتُ ُوتقدميُتطويرُعلىُتركزُاليتُحسنيالتُّ أداة Sigma methodology االحنرافُمنةجيةُعدُ تُ 
ُغريت ُُاليتُاألداءُحتسنيُاتمنةجيُُّأقوىُمنُواحدةٌُُاهذاُباإلضافةُإىلُأنُُّ،Near-perfect servicesمثاليةُُتاون
يةالُعايةالرُ ُتقدميُوهه ح   الس داسيُاالحنرافنةجيةُةُملفاتُأوُاخلصائصُاألساسيُّلتماسُالصُ اميانُُهفإنُّ ،احلديثةُص 

ُتنسيقُ أمانُ ُأكثرَُُؤديُإىلُرعايةُ يُيُ الذُّ منُاالختالفُاحلدُ يفُ ُوأسرعُوأكثر  فياتواحلصولُعلىُمعدلُُو ا،ا

ُفقدُ،حىتُاآلنُو وحتقيقُأفضلُقيمةُمنُاملوارد. حتياهاتأفضلُلالُستجابةُبشالُ واال أقل،morbidity ُعتاللاُو

                                                           
1  Ibid, P. 332.  
2 HEUVEL, J.V.D. The Effectiveness of ISO 9001 and Six Sigma in Healthcare. Beaumont Quality 

Publications, 2006, P.30. 
 .26.صمرهعُسابق،ُُ،محدُهودةأحمفوظُ 3

4 BANDYOPADHYAY, J. K and COPPENS, K. OP Cit, P.06. 
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يةالُعايةالرُ ُقطاعُيفُالس داسيُاالحنرافُمشاريعُركزت  Direct care deliveryُ                  اشرةاملبُعايةتقدميُالرُ ُعلىُص ح 

ُُ.1املاليةُواإلدارةُاإلداريُعمالدُّباإلضافةُإىلُ
ح يةاليفُحتسنيُهودةُاخلدماتُُالس داسيُاالحنرافُاسرتاتيجّيةمُسةُ أنُتُ ُانميُ كماُ ُتنفيذنُخاللُمُ،ص 

يةاليفُاجملاالتُُالس داسيُاالحنرافُمشاريع ح  ُ:2اليةالتُُّص 
 ينية؛السُُّاألشعةُغرفُيفالعملُُقدرةُزيادةُ.5
 جتنبةا؛ُميانُاليتُوارئالطُُّحاالتُمنُاحلدُُّ.5
 ؛اليوميُداءاألُحتسني .5
ُالطوارئ؛ُغرفُيفُاملرضىُرضىُحتسنيُ.5
ُبية؛الطُ ُقاريرالتُُّإعدادُوقتُتقليلُ.0
 ؛وارئالطُ ُأقسامُيفُغطالضُُّمنُقليلالتُُّ.5
 شديص؛للتُُّةواخلارهيُُّاخليةالدُُّاملناطقُخمتلفُيفُالوقتُدورةُقليلُمنتُّال .7
 املرضى؛ُُسالمةُتعزيزُمنُمثُّ؛ُُوبيةالطُ ُاألخطاءُعددُتقليلُ.8
 ؛ىضاملُرُتدهورُحالةُمنُاحلدُُّ.9

ُ؛املداطرُعاليةُاألدويةبُقفيماُيتعلُ ُاألخطاءُمنُاحلدُُّ.55
ُُ؛األدويةستددامُاُمنُقليلالتُُّ.55
ُاإلدارية؛ُُاألوامرقليلُمنُالتُُّ.55
 دارية؛منُاألخطاءُاإلُقليلُواحلدُّالتُُّ.55
 املوظفني؛ُلتااليفُشطةالنُُّاإلدارةُحتسنيُ.55
يةالعايةُةُالعاملنيُيفُجمالُالرُ زيادةُإنتاهيُُّ.50  ؛ص ح 
 ؛بيةاملدابرُالطُ ُصحةُنتائجُوُةقُّدُ ُزيادةُ.55
 فيةا؛ُعددُاألخطاءُتقليلُمنُمثُُّوُ؛الفوترةُعملياتُةوصحُُّقةدُ ُزيادةُ.57
 املستشفيات؛ُأقسامُخمتلفُيفُاألسرةُتوافرُحتسنيُ.58
 لةُهبا؛الصُ ُاألخرىُذاتُتواملشاالُاجلراحةُبعدُماُلتةاباتاُحاالتُعددُتقليلُ.59
 ُ؛IRMُاملغناطيسيُننيبالرُُّصويرالتُّ حتسنيُهدولةُاختبارُ.55

                                                           
1 TOLGA TANER, M, and others. OP. Cit, P.330.  
2 Ibid, P .001-001. 
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 املغناطيسي؛ُبالرننيُصويرأفالمُالتُُّفقدانُمنُاحلدُُّ.55
 ة؛يُّالصيدلُألوامرُالوقتُحتسنيُ.55
 أخصائييُالصيدلة؛ُأوُاملمرضاتُتوظيفُحتسنيُ.55
 العمليات؛ُغرفُةإنتاهيُُّحتسنيُ.55
ُ؛املمانُالقيامُهباعددُالعملياتُاجلراحيةُُزيادةُ.50
 ؛ستعجاالتغرفُاالُيفُاإلقامةُمدةُختفيضُ.55
 ستعجالت؛االُحتويلُختفيضُعملياتُ.57
 اإليرادات؛ُحتسنيُ.58
 املدزون؛ُمستوياتُمنُاحلدُ ُ.59
 املرضى؛ُتسجيلُقةدُ ُحتسنيُ.55
 .باملوظفنيُحتفاظوزيادةُاالُحتسنيُ.55

حبيثُُ؛اهدُ ُدةٌُتعدُ مُ ُالص ّحييفُالقطاعُُالس داسيُاالحنرافُاسرتاتيجّيةجماالتُتطبيقُُ ُمنُهناُأنُ الحَُيُ 
يةالمعينةُيفُاخلدمةُُذاتهُهبدفُالوصولُإىلُحتقيقُخاصيةُ ُميانُتنفيذُمشروعُحبدُ  ح  ةمةُعتبُمُ واليتُتُ ُ،مةملقدُ اُص 

ةايةُحتقيقُنتيجةُويفُالنُ ُ،الوصولُإىلُإعطائهُالعالجُاملناسبُمنُمثُُّوُ؛ةُتشديصُحالةُاملريضاُلتحسنيُعمليُّهدُ 
يةالإجيابيةُقدرُاإلماانُيفُحتسنيُحالتهُ ح  يةلاويفُنفسُالوقتُحتسنيُمستوىُرضاهُعنُاخلدمةُُ،ص  مةُاملقدُ ُص ح 

ُلهُمنُخاللُحتسنيُهودةُهذهُاخلدمات.
  ي ةاالستشفائ المؤس ساتفي  الس داسي االنحرافومتطلبات نجاح تطبيق  : آليةابعالر   المطلب

 االستشفائي ة المؤس ساتفي  الس داسي االنحراف: آلية تطبيق ال  أو  
يئُاملناخُءاتُاليتُهتُ بالعديدُمنُاإلهراُالقيامُ ينبغيُُ،االستشفائّيةُاملؤّسساتيفُُالس داسيُاالحنرافلتطبيقُ
ُ:1اخلطواتُالتاليةعُتتبُ وذلكُمنُخاللُُ،طبيقلنجاحُعمليةُالتُ 

داخلُاملستشفى،ُومراقبةُتطبيقُاملعايريُاملطلوبةُيفُاألقُالُ أوُُّالُبدُ ُ.الخطوة األولى:5 ُمسامنُنشرُالوعيُعنُاجلودُة
ُكلجنةُماافحةُالعدوى،ُجلنةُالسُ املدتلفةُله،ُومراقبةُتفعيلُخمتلفُاللُ  بية،ُالتُالطُ ججانُذاتُالعالقةُباجلودة

اتُضبطُُررصُعلىُمتابعةُوتوثيقُنتائجُمؤشُ جان.ُمعُاحلُ العامةُوالوقايةُمنُاملداطرُوغريهاُمنُاللُ المةُجلنةُالسُّ
ُاجلودةُلاافةُأقسامُاملستشفى.

                                                           
 .13،ُص.قشي،ُمرهعُسابقُحبيبة 1
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ُُانية:.الخطوة الث  5 بية،ُالطُ ُهراءاتُفتحُواستدراجُوتداولُوحف ُامللفاتإُُالقيامُبدراسةُ يفُهذهُاخلطوةُيتعني 
توىُالفينُوسةولة،ُمثُمتابعةُقيامُاألقسامُمبراهعةُاحملُسرُ يلزمُبشعنُضمانُتنفيذهاُبيُ قرتاحُكلُماُاباإلضافةُإىلُ
ُمللفاتُاملرضى.

تُاإلصاباتُقةُحباالوذلكُمنُخاللُدراسةُاملعلوماتُاملتعلُ ُ،هناُيعيتُدورُالوقايةُمنُاملداطرالثة: .الخطوة الث  5
العاملنيُباألق املُذاتُالعالقةُحبدوثةاُفُعلىُالعُوعرُ والتُُّ،سامُواملواقعُاملدتلفةواحلوادثُبنيُاملرضىُواملراهعنيُوكذُا

 يةُلذلك.واألسبابُاملؤدُ 
ُكافُّخاللُهذهُاخلطوةُمراهعةُالتُُّيتمُ ُابعة:.الخطوة الرَّ 5 ُكافةُاألقسامُعن لوفياتُاليتُةُحاالتُاقاريرُالواردةُمن

ُكلُاإلهراءاتُعكُ باألقسامُاملدتلفة.ُوالتُُّحتدثُ  وصيةُمباُيلزمُوالتُُّ،اُلإلمااناتُاملتاحةعايةُوفقُ ذةُللرُ دَُاملتُ دُمن

ياتُباألقسامُبيةُوإحصاءُمعدالتُالوفجالتُالطُ مةاُقسمُالسُ قدُ قاريرُاليتُيُ عايةُمعُدراساتُالتُ بشعنُإهراءاتُالرُ 
ُاملدتلفةُوتسجيلةا.

ُمؤهال ُُاطبيبُ ُللفريقُياونُمنُرئيسُ ُلُجلنةُ تشايُحيثُيتمُ ُ؛القيامُمبنعُالعدوىُوحصرها.الخطوة الخامسة: 0

إىلُمشاركنيُمنُكلُي األمراضُالدُُّباإلضافُة التُّمنُقسُم العملياتُ، املدتباتُ، اجلراحةُ، قسُم والسُ داخليةُ، جالتُديُر
وإهراءاتُُوذلكُعبُمراهعةُوتطبيقُومتابعةُسياساتُ،بُالوقائياُمنُقسمُالطُ يدلةُوأخريُ مريض،ُالصُّبية،ُالتُّالطُ 
 رقُمنعُالعدوى.طُ 
ملستوحاةُمنُةاتُاوهُ وذلكُمنُخاللُالتُُّ،اتُاملةنةُوأنظمتةاتطويرُأخالقيُّ منُدُ اُالبُ أخريُ ادسة: .الخطوة الس  5

شريعاتُوالقواعدُاليتُالتُُّوهيُتلكُئقُأثناءُممارسةُاملةنةُوأنظمتةا.فُالال ُصرُ ةُالتُّاملبادئُوالقيمُواليتُت عىنُبايفيُّ

ُكماُيتعُ منُالقواننيُمبثابةُنوعُ ُنةاُعقوبات،ُفةيُإذبُعلىُانتةاكُ حبيثُيرتتُُّ؛مُعملُاملمارسنينظُ تُ  اُنيُهناُأيضُ .
الطُّفاتُاليتُجيبُأنُيتحلُّعلىُالصُ ُكيزُ الرتُّ باإلضافةُُ،نزاهةُوأمانةُوُوإخالصُ ُمنُصدقُ ُ؛بيبُعندُتعديةُعملهىُهبُا

ُع.واضُ حرتامُاآلخرينُوالتُّابُُوإىلُماارمُاألخالقُوالعطفُوالصُّ
 االستشفائي ة المؤس ساتفي  الس داسي االنحرافا: متطلبات نجاح تطبيق ثاني  

،ُالس داسيُالحنرافاُاسرتاتيجّيةجاحُيفُهةودهاُمنُأهلُتطبيقُمنُالنُُّاالستشفائّيةُؤّسسةنُاملحىتُتتماُّ
ُ:1ةاُمايليمنُالعواملُاليتُمنُأمهُ ُالعديدُ ُتوافرهُينبغيُفإنُّ
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جُملريضُوتوصيلُاملنتَُباتُامتطلُُّهوُحتقيقُ ُالس داسيُاالحنرافاهلدفُاألساسيُمنُتطبيقُُركيز على العميل:.الت  5
ُأخطاء؛ُودونَُُأوُاخلدمةُدونُتعخريُ 

ُباإلُدارة العليادعم وتأييد اإل.5 ُاملبذولة، ُاجلةود ُهلذه ُالوُ ةمُاملتواصُ ىلُسعيُ إضافة ُلوُ خُ ُىلُمرحلةُ إُصوللُحنو
ُاتُمنُاألخطاء؛العمليُ 

نُ عليةمُأُحسنيُاملستمر،ُوبعنُ للتُ ُكمنةجيةُ ُُالس داسيُاالحنرافبُلتزام العاملين واقتناعهما.5 صبُأعينةمُنُيضعوُا
ُحُمنُاملرةُاألوىل؛ّحيالصُ وهوبُأداءُالعملُ

ُ؛ُفعال وجود نظام قياسٍ .5
ُةُويفُالوقتُاملناسب؛علىُإيصالُاملعلومةُإىلُاجلةةُاملعنيُُّمعلومات قادروجود نظام .0
ُ.الس داسيُاالحنرافُاسرتاتيجّيةيفُتطبيقُُمنهم بدوره وتعريف كل  ُتدريب العاملين.5

ُبشالُ ُالس داسيُالحنرافاُاسرتاتيجّيةُةاُتطبيقُ ظرُإىلُهذهُالعواملُفةيُالُتتناىفُمعُتلكُاليتُيتطلبُ بالنُّ
رهةُهاُتركزُبالدُّثُجندُ حيُ؛دورُحولُنفسُاألفااريفُنفسُاهلدفُوتَُُصبُ ا،ُوإمناُتَُاُسابقُ الّتطّرقُإليةعامُواليتُتُ

ُ.الس داسيُاالحنرافُسرتاتيجّيةيُالعتبُإرضاؤهُاهلدفُاألساساألوىلُعلىُالعميلُالذيُيُ 
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
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 انيالث   خالصة الفصل
ُهيُأهمُُّةاالستشفائيُُّاملؤّسساتهُهوُأنُسدالصُ اانُأهمُماُميُ ُفإنُُّ،الفصلبعدُالعرضُالذيُتُيفُهذاُ

يةالُاملؤّسسات ُكضرورةُ منُحيثُقيمتُ ُ؛أغلىُخدمةاليتُيتلقىُفيةاُاملرضىُُص ح  ُكانتُقدُ نسانيةُتُ إُةا مُللفردُمةما
يةالهُيفُاجملتمع.ُفاخلدمةُماانتُ  ُومنُهةةُ ُياةُاألشداص،ترتبطُحبُقيُاخلدماتُكوناعنُباُبطبيعتةاُمتميزةٌُُص ح 

ملريضُأصبحُالُيرضىُاُألنُ ُ،ظمُاجلودةإىلُضرورةُتبينُنُ طوراتُمنُالتُُّاوغريهُالص ّحيتُاملنافسةُيفُاجملالُأخرىُأدُّ
نتظارُاعاتُاالكمالءمةُقُُ؛رعةُيفُتقدميةاُوظروفُاحلصولُعليةامنُحيثُالسُ ُ،عاتهمستوىُتطلُ ُيفُإالُخبدمةُ 
نُاألمورُاليتُستقبالُواملعاملةُوغريهاُمحسنُاالىلُباإلضافةُإُ،وحسنُاستددامةابيةُاألهةزةُالطُ ُتوافرونظافتةاُُو

يةالالبالغُيفُاحلالةُُرُ واليتُهلاُاألثُ،هاُاملريضينتظرُ  ُ.ُله ص ح 
يةلانُمنُمستوىُاخلدماتُسُ وحتُ ُانتةاجُأساليبُعلميةُترفعُ إىلُُوهلذهُاألسبابُظةرتُاحلاهةُ  حيثُُ؛ص ح 

وياتُالرضىُعيُلتحقيقُأعلىُمستوالسُُّكعحدُأهمُوأحدثُأساليبُاجلودةُُالس داسيُاالحنرافُاسرتاتيجّيةعتبُتُ 
حدياتُمنُالتُُّةاُالعديدُ واهةكماُتُ ُُ،االستشفائّيةُاملؤّسساتدةُلتطبيقةاُيفُحمدُُّواليتُتتطلبُآلياتُ ُ،لدىُاملرضى

خطواتُُالُختتلفُ ُوُ.زةُللددمةصائصُاملميُ اخلعنُُةاجتودةُالعمليةُالنُّجلُاالحنرافمستوىُُحتديدُ ُهاُصعوبةُ أبرزُ 
ُ؛بيقةامنُمراحلُتطُمرحلةُ ُمُيفُكلُ ستددَُيفُقطاعُاخلدماتُإالُيفُاألدواتُاليتُتُ DMAICُحسنيُمنةجيةُالتُّ
يةالُاملؤّسساتأوىلُ Commonwealth Health Corporation حةللصُ  كومنُولثُمؤّسسةُعدُ حيثُتُ  اليتُُص ح 

ُ،4111امُعُجاتُالطبيةُيفُهنرالُإلارتيكمعُقسمُاملنتُبعدُأنُشاركتُالس داسيُاالحنرافُاسرتاتيجّيةبقتُط
ُلذلك.ُقتُالعديدُمنُالوفوراتُنتيجةُ وحقُ 

ُوبشالُ ُجلزائريةُتتطلبُ اُاالستشفائّيةُاملؤّسساتعانيهُاملريضُاجلزائريُفإنُي ُُظرُإىلُماوبالنُ ُ،ياقويفُهذاُالسُ 
األساسُُ.ستفادةُمنةاالةُواالالفعُُّةاالسرتاتيجيُ مثلُهذهُُنتةاجَُالُستعجَُمُ  لقيامُلُاملوايلُالفصلُ ُصُ ختصيتُوعلىُهذُا

دماهتاُوحتقيقُرضىُرتقاءُمبستوىُخهبدفُاالُ،بواليةُسطيفُاالستشفائّيةُاملؤّسساتعلىُبعضُتطبيقةاُمبحاولةُ
ُُُمنيُهبا.ياملرضىُاملراهعنيُواملق

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

:للدراسة الجزء التطبيقي  

   



 

 

 

 

 

 

:الفصل الثالث  

ا حنراا الا استراتيجيةتطبيق  داس ي الس 

ا بعض ل ةحي الالرتقاء بالخدمات الص 

ا ولية سطيفب سات الستشفائيةاملؤس   
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 تمهيد:
ك  تطبيق ما ي   ة  رتكاز عليها وحماولاال سيتم   ،ةاألساسي  البحث وضوع م ابق جلوانب  الس   ظري  الن   العرض  بعد 

 يف حتسني اخلدمات   يالس داس رحنرافاال اسرتاتيجي ة مسه  ت  كيف  توضيحهبدف وذلك صل، ه منها يف هذا الفتطبيق  
 خاص. راسة بفكل  حمل الد   ستففايي ةاال املؤس ساتعام وب بفكل   ستففايي ةاال املؤس ساتب الص ح ية

 كما يلي:  ،مباحث م  هذا البحث إىل أربعةواألخري  الث الثوهلذا الغرض مت تقسيم الفصل 
 ووالية سطيف حة بالجزائرلمحة عن واقع الصِّ ل: المبحث األوّ 

 ،خاص بفكل   طيفوالية سوبعام  بفكل   حة باجلزايرقع الص  وا وء علىليط الض  لتسهذا املبحث  مت ختصيص
 هم أسباب تدّن  أ إبراز، باإلضافة إىل وعدد املستخدمني الص ح يةاهلياكل كة، انتفار األمراض املهل   وذلك م  حيث

 .هاإصالح   لب  وس   باجلزاير الص ح يةمستوى اخلدمات 
 راسة الميدانيةوإجراءات الدِّ  محل الدِّراسة ستشفائّيةاال المؤّسسات عرض :الثّانيالمبحث 

ة ستعابي  االاقة ع، الط  م  حيث املوق ؛راسةالد   حمل   ستففايي ةاالسات ا للمؤس  تصر  ا م  عرض   الث اّناملبحث تناول 
ة راسة امليداني   الد  بعة يفت  باإلضافة إىل اخلطوات امل منها، ضني بكل  وعدد األطباء واملمر   ة،ر  س  األأ  يف عدد   لة  ث  م  
 سلسل.بالت  

 البحث  استمارتيتحليل نتائج عرض و  :الثّالثالمبحث 
 االستمارةب ابدء   ؛دتنيالبحث املعتمأ  استماريتنتايج اإلحصايي لحليل ت  لللعرض واهذا املبحث ص ص  خ  

 .الط ب  وشبه  الط ب  اقم للط   هةهة للمرضى مث املوج  املوج  
 محلّ  ستشفائّيةاال المؤّسساتب السُّداسي نحرافاال استراتيجّيةبيق ح لتطقتر  ر الم  صوُّ التّ ابع: المبحث الرّ 

 راسةدِّ ال
 ستففايي ةاال املؤس ساتب الس داسي رحنرافاال اسرتاتيجي ةح لتطبيق ر املقرتأ صو  الت   بعرض  املبحث األخري  ع ين        
 خبطوة. طوة  خ    DMAICحسنية الت  ع مراحل منهجي  م  خالل تتب  وذلك  ،راسةحمل الد  
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 حة بالجزائر ووالية سطيفل: لمحة عن واقع الصِّ المبحث األوّ 
أحس   إىل وضع   تقلة  نم   ،ة حىت وصلت إىل ماهي عليه اآلنات املهم  ة باجلزاير العديد م  احملط  ح  ت الص  فأ رأ عأ 

ة اليت ة واإلداري  نظيمي  الت   املفكالتغم م  ة، على الر  ز القطاع باهلياكل املادية والبفري  عز  م  حيث انتفار األمراض وتأ 
 ساته.مة يف متلف مؤس  املقد   الص ح يةر على مستوى اخلدمات ؤث  رت وت  أث  

 كةهل  ية والم  عد  نتشار األمراض الم  ا: لاألوّ  المطلب
ة ة والوبايي  يستقالل بانتفار األمراض املعد  ة األوىل م  عمر االحي يف اجلزاير خالل العفري  الوضع الص  ز متي  

حالة   280جتاوز لذيال وفيات األطفال ى إىل ارتفاع معد  أد   الذي األمر   ،ة املزرية آنذاكروف املعيفي  قة بالظ  واملتعل  
ة ل  عبة وق  روف الص  هذه الظ   سنة فقط. إن   74ر بـ قد  عند الوالدة فقد كان ي  ع ا العمر املتوق  أم   ،والدة 0111 يف كل

 الص ح ية ولة اجلزايرية يف حتسني األوضاعحديات اليت واجهت الد  ة كانت م  أصعب الت  الوسايل املادية والبفري  
 .1ملواطنيها
ي وحىت اداالقتصجتماعي و الر اطو  الت   فقط، بل هي مصدر   اأساسي   احة ليست حق  الص   وألن   ،مع ذلك 

ة يف عهد حوألجل ذلك عمدت إىل إنفاء أول وزارة للص   ،اا بالغ  هتمام  احة الص   يةاجلزاير  ولةالد   ولتالفردي فقد أأ 
محد ب  بلة أجتماعية يف عهد حكومة ؤون االمث وزارة الف  ، 0698سبتمرب 82ت يوم كل  حكومة أمحد ب  بلة واليت ش  

 18م لت يو ك  ة واليت ش  الث الثأمحد ب  بلة يف عهد حة مث وزارة الص   ،0691سبتمرب02 يوم لتك  واليت ش  ة الث اني
وذلك  ،0691جويلية 01 لت يومك  حة العامة يف عهد حكومة اهلواري بومدي  واليت ش  مث وزارة الص   ،0697ديسمرب

مبا فيها األطباء واملمرضني على مجيع جهات الوط   ؛الص ح ية املؤس ساتإعادة توزيع  التحقيق هدفني رييسني مه
حايا التهاب الس  ، يدالتيفوي، لحماربة األمراض واألوبئة املتنقلة مثل مرض الس  و تتحقق املساواة يف العالج؛ حبيث 
 .2وغريها

 حق   ةالصِّحِّيعاية الرِّ " :على أن   ستور واليت تنص  م  الد   17يف املادة ا هتمام أيض  االدت على ذلك أك  كما 
 خستوري املؤر  عديل الد  وبعد الت   .3"عدية وبمكافحتهاة والم  ولة بالوقاية من األمراض الوبائيّ ل الدّ للمواطنين وتتكفّ 

ل تتكفّ  للمواطنين، حق   الصِّحِّيةعاية الرِّ :"على أن   اليت تنص   99مت تعويض هذه املادة باملادة  8109مارس  9يف 

                                                           
عمت  www.djazair.dzاملوقع:  نرتنت متوفرة علىإوثيقة  ،األصعدة: نتائج ملموسة على كافة العمومّيةالصحة  1  .3102نوفمرب 4عليها يوم  االطال 
  حبث متوفر على املوقع: .المستدامة ضرورة حتمية لترقية قطاع الصحة في الجزائر الصِّحِّيةالتنمية  .مسرية بيطام 2

dz.com/index.php/24/?app=article.show.339-https://hopital  ، عمت  .3102فيفري 7عليه يوم  االطال 
 01املؤرخ يف  09-12القانون رقم و  3113أفريل  01املؤرخ يف  12-13معدل بالقانون رقم  0997ديسمرب  2املؤرخة يف  77 العددللجمهورية الجزائرية، الجريدة الرسمية  3

 .3112نوفمرب 

http://www.djazair.dz/
https://hopital-dz.com/index.php/24/?app=article.show.339
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لعالج لألشخاص ولة على توفير شروط اسهر الدّ ها، ت  عدية وبمكافحت  ة والم  الوبائيّ  بالوقاية من األمراض  ولة الدّ 
 .1المعوزين"
لقيح اإلجباري مت تأسيس الت   حيث ؛ة برامج كانت موجهة إىل الفئات احملرومةأن عد  دت يف هذا الف  م  عت  ا لقد

ياسات الس   جل   ب  ، وهذا املفهوم هو ل  العمومي ةحة ى بالص  سم  ما ي  اّن أو ب امل  لألطفال وبعد ذلك مت تأسيس الط  
م حك  زمة للت  اذ اإلجراءات الال  اخت  مت  وقد .2األفراد لكل   الص ح يةالمة عتمدهتا اجلزاير يف سبيل تأمني الس  االيت  الص ح ية

على مراحل يف إطار  ةبرامج وقايي  ة د  ع   تبين   هاأمه  كان اليت  ة دابري الوقايي  الت   م  خالليف انتفار األمراض، وذلك 
وصيات ع للقاحات األطفال والذي بلغ مستوى جتاوز تتطبيق سياسات العالج املاّن، على رأسها الربنامج املوس  

األمراض  لقيح ضد  على إجبارية الت  0696جوان  06الصادر يف  22-96ص املرسوم ن حيث ؛3حةاملنظمة العاملية للص  
لقيح فقد جعل الت   828-21ا املرسوم يكي، شلل األطفال واجلدري. أم  عال الد  ل، الديفترييا، الكزاز، الس  الية: الس  الت  

أكتوبر سنة  10در يف اد املرسوم الص  اجلدري. يف حني حد   د  لقيح ض  خلي ع  الت  على الت   ا ونص  احلصبة إجباري   ضد  
  .B 4ج اللقاح املضاد اللتهاب الكبد الفريوسي نوعدرأ لقيح وأأ دة للت  زنامة اجلدي، الر  8111

قاح املضاد يف حني وصل الل   ،G.C.B 66%ل قاح املضاد للس  املة لل  غطية الف  بفضل هذه اجلهود بلغت الت  و 
ا على هنايي   ى إىل القضاء. ما أد  %61 ا مضاد التهاب الكبد الفريوسي فبلغأم   %22واملضاد للحصبة  %60لل للف  

نعدمة. األمر الذي ا مم يف األمراض األخرى اليت أصبحت تقريب  حك  اكة، هذا باإلضافة إىل الت  بعض األمراض الفت  
قت أحد أهم وهبذا تكون اجلزاير قد حق   ،والدة 0111حالة يف كل  81ساهم يف ختفيض وفيات األطفال إىل 

لتهاب ل، االم  التيفوييد، أمراض اإلسها عترب يف عدد املصابني بكل  م   تراجع   تسجيل   حيث مت   ؛5أهداف األلفية
 8119بني  يكي والكزاز يف الفرتة املمتدة ماعال الد  ، املالريا احمللية واملستوردة، الدفترييا، الس  Aالفريوسي م  نوع 

سبة لسنيت بالن   لحمسوس يف عدد حاالت اإلصابة بالس   رتفاع  افقد كان هناك  ،هذه اجلهود  أنه ورغم كل  إال  . 8101و
 .81006 سنة Cو Bوالتهاب الكبد الفريوسي  8101، احلمى املالطية سنة 8100و 8101

                                                           
 . يتضم  التعديل الدستوري 3107 مارس7 يف مؤرخ 10-07قانون رقم ، 04 ، العددالجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1
 مرجع سابق. .مسرية بيطام 2
 ، مرجع سابق.: نتائج ملموسة على كافة األصعدةالعمومّيةالصحة  3

4 Ministère de la santé de la population et de la réforme hospitalière. Programme élargi de vaccination. Algérie, 

2001. 
 مرجع سابق. : نتائج ملموسة على كافة األصعدة،العمومّيةالصحة  5

6 O N S. L’Algérie en quelques chiffres, résultats 2009-2011. Edition 2012, p. 25. 
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ا بق  ط  نتفار األمراض وموت األمهات امت إنفاء جلنة وطنية ملكافحة  فقد ،ابقةالس   اتجهودما للتدعيم  و 
 متصني على نة م  أعضاء  حيث عملت هذه اللجنة املتكو   ؛8118 عام أفريل 88 يفالصادر  00 للقرار الوزاري رقم
   .1لهام  أج تئنف  أ  اليت  هدافاألاملوارد البفرية والوسايل املادية الالزمة لتحقيق  حتديد وتوفري كل  

سنة  44و 41ع عند الوالدة إىل مابني فقد ارتفع العمر املتوق   ،حةمة العاملية للص  ات املنظ  وحسب إحصايي  
ة. أما فيما خيص الس نحالة يف األلف لنفس  019/27سنة بـ  91و 01د معدل الوفيات ما بني د  ، وح  8109العام 
اتج احمللي اإلمجايل وهذا لسنة م  الن   %4.8رت بـ د  حي فق  صها اجلزاير للقطاع الص  ص  ة اليت خت  فقات اإلمجالي  الن  

8107
2. 
مقابل  8107م  املولودي  األحياء عام  011111حالة يف كل  91.1ات األمهات م  ل وفي  معد قد اخنفضأ و 
يثي حدوفيات  ة األطفال فإن  يتعلق بصح   أما فيما . 0666م  املولودي  األحياء عام  011111حالة يف كل  004.7

يف األلف  87نقاط، م   2بـ  ار  قد  م   ااخنفاض   جلترغم أهنا سأ  8108و 0621الوالدة كانت مرتفعة يف الفرتة مابني 
 خنفاض  ا. يف نفس الوقت كان هناك 8108و 8112يف األلف للفرتة مابني  01.4إىل  0626و 0621للفرتة مابني 

لتصل  8101يف األلف سنة  84.1إىل  8111يف األلف سنة  71ملحوظ يف وفيات األطفال دون س  اخلامسة م  
ذلك م  غم ر ا وعلى العموم   ألطفالل الص ح ية حالةللا ستمر  ا م  ن  ما يؤكد أن هناك حتس   .8107يف األلف  81.9إىل 

  .3ةمرتفع عد  ت   تاملعدال ههذ فإن  وم  اجلهود املبذولة يف الوقاية 
م   ة بفيء  كوات األخرية حول األمراض املعدية واملهل  الس نلة يف اإلحصاييات املسج   ك  توضيحكما ي  

 كما يلي:  (10-11)دول رقم فصيل يف اجلالت  

 

 

 

 
 

                                                           
1 Ministère de la santé de la population et de la réforme hospitalière. Programme national de lutte contre la 

morbidité mortalité maternelle et périnatale, bilan d’activité 2002-2003. 2003, P.6. 
عمت  ، www.who.int/ar :املوقع الرمسي للمنطمة العاملية للصحة 2  .3102أفريل  31عليه يوم  االطال 

3 CNES. Rapport national sur le développement humain-Algérie : 2013-1015, réalisé en Coopération avec le 

Programme des Nations Unies pour le développement, P.82-83.   

http://www.who.int/ar
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 1102و 1101كة في الجزائر مابين هل  ية والم  عد  (: تطور األمراض الم  10-11جدول رقم )

 0202 0202 0202 0200 0200 0202 البيان
 2977 7172 2202 2411 1324 2279 لتهاب السحاياا

 التيفوئيد
 سهالاإل

332 
171 

307 
137 

323 
011 

077 
072 

032 
079 

97 
012 

  Aالتهاب الكبد الفيروسي من النوع
  B التهاب الكبد الفيروسي من النوع

   Cالتهاب الكبد الفيروسي من النوع 

0212 
0722 
137 

0373 
3112 
737 

0477 
0797 
712 

0117 
3243 
721 

3747 
3177 
203 

0217 
3297 
921 

 0911 0922 7773 371 404 117 الرمد الحبيبي

 المالريا
 الحاالت المستوردة منها 

412 
411 

090 
027 

227 
232 

712 
127 

377 
371 

747 
739 

 الكيس المائي
 الحشويات الليشمانيداء 
 الجلديات يشمانيلالداء 

 الحمى المالطية
 داء الكلب

229 
030 

30149 
01104 
04 

224 
94 

07121 
7032 
07 

201 
17 

2291 
4111 
07 

222 
47 

7070 
2927 
30 

272 
24 

4142 
1122 
7 

273 
42 

7143 
7417 
30 

 الحصبة
 الدفتيريا

 السعال الديكي
 الكزاز

0427 
1 
24 
7 

0299 
1 
37 
7 

0290 
1 

023 
01 

2144 
1 

034 
03 

014 
1 
12 
9 

097 
1 
22 
7 

 32173 33449 30972 30402 30227 30727 السل بكل أنواعه
 91 010 91 92 013 043 السيدا

O.N.S  . L’Algérie en quelques chiffres : résultats 2009-2011. Edition 2012, p.25. :المصدر   

ا ى أيض  م  سرتفاع احملسوس يف بعض األمراض الوبايية أو ما ي  بني هذا اجلدول االباإلضافة إىل ماسبق، ي  
مابني سنة  %01.17ونسبة  8101و 8108مابني سنة % 8.98أنواعه وذلك بنسبة  ل بكل  كالس    ؛بأمراض الفقر

 زمة. دابري الال  الت   اذ  خت  اهتمام م  أجل راسة واالالذي يستدعي الد   األمر   ،8101و 8108
لتنخفض بنسبة  8101و 8101مابني سنة  %012.76بنسبة  رتفاع  ال ج  س   فقد ،أما فيما خيص احلصبة

مع اإلشارة . 8101يف سنة  %84.68رتفاع بعد ذلك بنسبة وتعود إىل اال 8101بسنة  مقارنة   8107سنة  61.91%
ا بالبومحرون بالعديد م  واليات م  احلصبة أو ما يسمى أيض   8102 عتربة العامم   حاالت   ه قد مت تسجيل  إىل أن  
لفة  وفيات لدى األطفال الر  وباخلصوص يف املناطق الن   ،الوط   .الس  بار ع وك  ض  ايية م 
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فاع معدل ا يف اهليكلة املرضية بفعل اخنفاض األمراض املتنقلة وارتا واضح  ر  خرى شهدت اجلزاير تغيـ  أ   وم  جهة  
د ظهور العديد م  ، تأك  0669يف سنة  العمومي ةحة قام هبا املعهد الوطين للص   األمراض املزمنة. فم  خالل دراسة  

 درجة بني  ( ي  18-11واجلدول رقم ) .1ةرطان واألمراض العقلي  ة، الس  ري، األمراض القلبي  ك  األمراض املزمنة كداء الس  
 كما يلي:  8119انتفار أهم هذه األمراض لسنة 

 ( %) 1112والنوع لسنة  السِّن(: درجة انتشار أهم األمراض المزمنة حسب 11-11) جدول رقم
 المجموع 02+ 21-22 02-01 22-02 01-2 السِّن

 4.22 20.01 7.23 1.02 1.17 1.17 ارتفاع ضغط الدم

 3.0 03.13 4.02 1.32 1.43 1.07 رك  أمراض السُّ 

 0.7 01.19 3.90 1.37 1.47 1.33 أمراض المفاصل

 0.3 2.19 0.21 1.2 1.90 1.7 الربو

 0.0 7.92 0.71 1.37 1.20 1.34 أمراض القلب

 0.00 7.92 0.71 1.37 1.20 0.37 أمراض أخرى
اه علوم يف العلوم .أطروحة دكتور الجزائرية ستشفائّيةاالفي تدعيم القدرة التنافسية للمنظمات  ستراتيجّيةدور اإلدارة االإلياس بومعراف.  المصدر:

 .314، ص3100-3101ية غري منفورة، جامعة فرحات عباس سطيف، االقتصاد

 رجة األوىلق بالد  سنة واليت تتعل   91األفراد األكثر م   سب العالية ختص  ضح م  خالل هذا اجلدول أن الن  يت  
وايل، وهي باملئة على الت   01.16و 08.18 ،10.01ري وأمراض املفاصل بنسبة ك  م، تليها أمراض الس  رتفاع ضغط الد  اب

ه وج  قليدي والت  غذية الت  لت   طمط اغوطات اليت يعيفها اجلزايري يف كل املاالت، باإلضافة إىل تغري  ا ع  الض  أساس   ناجتة  
 ريع إىل األكل الس  

 
 ب.عل  وامل

حالة  11111حيث يتم تسجيل  ؛هامة بني األمراض غري املنتقلة رطان فهو حيتل مكانة  أما ع  مرض الس  
عود باب الرييسة للوفاة. وت أحد األسعتربأ شخص يتوىف خالل كل سنة، والذي ي   81111جديدة كل سنة وحوايل 

ر د  ق   ،رطانالس   ف. وحسب بيانات سجلعب واملكل  الص   لكف  ر، والت  فخيص املتأخ  املرتفعة إىل الت   الوفيات هذه
  .2ساك  011111حالة لكل  21.1رطان بـ معدل األثر اإلمجايل لداء الس  

 
 
 

                                                           
نفورة، جامعة فرحات .أطروحة دكتوراه علوم يف العلوم االقتصادي ة غري مالجزائرية االستشفائّيةفي تدعيم القدرة التنافسية للمنظمات  ستراتيجّيةدور اإلدارة اال .بومعراف إلياس 1

 .312ص. ،3100-3101اجلزاير،  عباس سطيف،
 .17، ص.31العدد  اجلزاير،إلنسانية: جامعة محمد خيضر بسكرة، مجلة العلوم امريزق عدمان. دراسة وصفية حتليلية ألداء النظام الصحي يف اجلزاير. 2
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 وعدد المستخدمين الصِّحِّيةر الهياكل تطوُّ  :الثّانيالمطلب 
 الصِّحِّية: الهياكل اًل أوّ 

وات الس نت يف ة تطورات، إىل أن بلغاجلزايرية عد   الص ح يةرفت اهلياكل عأ  ،باجلزايرحة م  أجل تعزيز الص  
 كما يلي:  (11-11) ك  توضيحها يف اجلدول رقمي   ،عتربةم   األخرية مستويات  

 1102و 1100في الجزائر مابين  الصِّحِّية(: تطور الهياكل 22-22) جدول رقم
 
 البيان

0200 0200 0202 0202 0202 

 رةعدد األس   العدد رةعدد األس   العدد رةعدد األس   العدد رةعدد األس   العدد رةعدد األس   العدد 

 المؤّسسات
 ستشفائّيةاال

  EPHالعمومّية

093 27443 092 27141 094 27779 097 22101 311 22211 

 ستشفائّيةاالالمراكز 
  CHUالجامعية

04 03070 04 03203 04 03111 04 03273 01 02111 

 المؤّسسات
 ستشفائّيةاال

  EHSالمتخصِّصة

72 01207 77 01272 72 00392 70 00499 71 00727 

مؤسسات الصحة 
 العمومّيةالجوارية 

370 - 370 - 370 - 370 - 370 - 

العيادات متعددة 
 الخدمات

0110 2220 0710 2204 0701 2129 0727 2721 0719 2229 

 - 1773 - 1737 - 1724 - 1141 - 1490 قاعات العالج

 الصيدليات
 منها الخاصة

9791 
2771 

- 
- 

01112 
9021 

- 
- 

01422 
9131 

- 
- 

01711 
9794 

- 
- 

01271 
9973 

- 
- 

عيادات الوالدة 
 العمومّية

427 2199 419 3997 403 2077 407 2312 401 2071 

عيادات الوالدة 
 الخاصة

010 - 011 - 017 - 97 - 004 - 

على: باالعتمادم  إعداد الباحثة  المصدر:  

-O.N.S. L’Algérie en quelques chiffres: résultats  2013-2015. Edition 2016, p.26.              
      -O.N.S. L’Algérie en quelques chiffres: résultats 2011-2013. Edition 2014, p.26.   

 حيث ؛صةاملتخص   ستففايي ةاال املؤس ساتيادة يف عدد الز  هو اجلدول هذا ه م  ك  مالحظت  ما ي   أهم   إن  
رة بـ يف عدد األس   ، مبا يعادل زيادة  8101و 8100صة ما بني سنيت تخص  م   استففايي ة مؤس سة 08عزز القطاع بـ تأ 

 12د حضي القطاع بـ فق العمومي ة ستففايي ةاالسات للمؤس   سبةبالن   كذلك األمر   .اهم  م  ا كسب  مأ  د  عاليت ت  و  4,16%
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أفضل  ما يزيد فرص توفري عناية   ؛ %8.11رة بـ يف عدد األس   ما يعين زيادة   ،سات إضافية خالل نفس الفرتةمؤس  
جامعي عام  ستففاييا مركز   حة م ستفادة قطاع الص  اظ الحأ ي   ،أخرى ا. م  جهة  غط أيض  للمرضى وتقليل الض  

ى. كما كانت هناك عاية للمرض ع  الر  فضال   ،كوي  لألطباء واملمرضنيوفر فرص الت  ا ي  هم  ا م  إجناز   عد  والذي ي   8101
 8100سرير مابني سنة  112رة بـ يف عدد األس   ر زيادة  عيادة مايوف   012دة اخلدمات بـ تعد  يف عدد العيادات م   زيادة  
 كذلك.  8101و 8100صيدلية مابني  0041، باإلضافة إىل تعزيز القطاع بـ 8101و

 األمراض املتنقلة يف حمسوس   تراجع  منها  ،نتايج ملموسةإىل  الص ح ية اهلياكلرات اهلامة يف طو  هذه الت   تد  أأ 
 ،أخص فة  صهات احلوامل واألطفال بعام ولدى األم   بفكل  ا، وكذا اخنفاض الوفيات والقضاء على بعضها هنايي  

رياد األدوية يف استيف توزيع و حتكار االولة ع  ي الد  نفتاح وختل  سياسة االسامهت قد ا.كما سنوي   %1بنسبة وذلك 
  .1اة وحدات إنتاج أيض  بروز عد  باإلضافة إىل  ،ةاخلاص ستففايي ةاالتعزيز القطاع بالعديد م  العيادات 
 اب الوطين، فنجد أن  على الرت   الص ح ية املؤس ساتا يف توزيع سوء   اجلزاير تفهد   كما جتدر اإلشارة هنا إىل أن  

بينما  ،%33رق نسبة ى ذلك يف الف  م  جمموع هذه اهلياكل، يف حني ال يتعد   %11العاصمة لوحدها تستحوذ على 
 ن  غري أ ،كانحي للس  ا على املستوى الص  ما يؤثر سلب   ،2فقط %0واجلنوب الغريب  %3رقي نسبة يف اجلنوب الف  
أربع مستففيات  مت تدشني مفاريع إجنازحيث  ؛هوربدأت بالظ   حة يف اجلنوب قدالص  تحسني ب زايرمعامل اهتمام اجل

ذه صاييني هبل يف جمال األخ  ولتغطية العجز املسج   .31023 م  العام نوفمرب 7يف سرير  741بوالية أدرار بسعة 
مع ضمان سك  ، 8107دمة املدنية خالل سنة طبيب متص يف إطار اخل   111حة بإرسال ، قامت وزارة الص  املنطقة
حة م  الص   ستفاد قطاع  احيث  ؛8107 - 8101للفرتة املمتدة مابني  العمومي ةستثمارات يف إطار برنامج اال ،وظيفي
 .4يمليار دينار جزاير  906 بـر د  مايل ق   غالف  

 ر عدد المستخدمينا: تطوُّ ثانيً 
ا جزايري فقط، وهو ما يعادل طبيب   821طبيب؛ منهم  0106، مل تك  البالد تتوفر إال على 0691قبل سنة 

ا أطباء األسنان، فكانوا حوايل نسمة، أم   18181ا؛ أي صيديل واحد لكل صيدلي   897نسمة، و 2168لكل  اواحد  
  .5نسمة 41922ا، أي طبيب أسنان واحد لكل طبيب   010

                                                           
 مرجع سابق. : نتائج ملموسة على كافة األصعدة،العمومّيةالصحة  1
 .24ص.، 3101-3119، 17العدد  اجلزاير، ،: جامعة سطيفمجلة الباحث. صحية مستدامة يف اجلزاير م  أجل تنمية .لياس بومعراف وعمار عماريإ 2
 .ةالثّالثعلى الجزائرية  "الثامنة" نشرة األخباريف  17/00/3102عبد املالك سالل بتاريخ السابق تصريح الوزير األول  3
 مسرية بيطام، مرجع سابق. 4
 .املرجع نفسه 5
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دد العاملني به نتيجة يف عا ا ملحوظ  ر  تطو  حي الوطين د القطاع الص  ية أفضل، شه  ب  ط   م  أجل حتقيق تغطية  و 
 لي:ما يك  ،وات األخريةالس نر احلاصل يف طو  وضح الت  ي   (17-11اجلدول رقم )و  .الط ب  شبه و  الط ب  كوي  ت  تدعيم ال

 1102و 1101حة بالجزائر مابين ر عدد مستخدمي الصِّ (: تطوُّ 11-11جدول رقم )
 0202 0202 0202 0200 0200 0202 البيان

 عدد األطباء
 عدد جراحي األسنان

 عدد الصيادلة

17319 
00722 
9120 

19702 
03193 
9122 

72124 
03433 
01070 

77327 
03723 
01122 

79177 
02072 
00172 

72420 
02741 
00471 

 92110 92233 29117 27037 20392 77932 المجموع

 032412 030212 032244 007191 012272 014210 للشبه طبيينالعدد اإلجمالي 

  على: باالعتمادم  إعداد الباحثة المصدر: 
L’Algérie en quelques chiffres: résultats 2009-2011. Edition 2012, P. 22.. O.N.S - 

L’Algérie en quelques chiffres: résultats 2011-2013. Edition 2014, P. 25..O.N.S  - 

L’Algérie en quelques chiffres: résultats 2013-2015. Edition 2016, P. 25. . O.N.S- 

بسنة  مقارنة   8101سنة  %02,14ني وبنسبة الط ب يرتفاع املعترب يف عدد شبه الحظ م  خالل هذا اجلدول االن         
 %89.19 بنسبةفالصيادلة أما  ،% 04.11بنسبة راحي األسنان وجأ  %11.97بنسبة  ، يف حني ارتفع عدد األطباء8101

الواليات  بنياقات يف توزيع هذه الط  ا ا كبري  جند تفاوت   ومع ذلك ،8101مبا كان عليه سنة  مقارنة  ا دايم   3101سنة 
 .صنيسبة لألطباء املتخص  بالن   ة  وخاص   هويوازن اجل  م يف الت  حك  الت   مرتجم عدواجلهات، ما ي  

حة رير منظمة الص  حسب تقرفها القطاع، و جيابية اليت عأ غم م  اجلهود املبذولة والنتايج اإله وعلى الر   أن  إال  
ظام الصحي. فيما يتعلق بالن   20حي، واملرتبة يف جمال املستوى الص   71املرتبة  حتتل  فإن اجلزاير  8119العاملية لسنة 

ة ة وثقافي  جتماعي  ا ظام بقدر ما يرتبط مبتغريات  كان ال يرتبط بالن  حي للس  ل على أن املستوى الص  الذي يد   األمر  
دولة عضوة يف  068وهذا م  بني  ،فيما خيص معدل العمر املتوقع عند الوالدة 27ت املرتبة كما احتل    واقتصادية.
يةبالنسبة ملستوى توزيع اخلدمات  001 حة العاملية، واملرتبةمنظمة الص   بالنسبة ملستوى  007ا املرتبة وأخري   ،الص ح 
 .1حياإلنفاق الص  

 ة  خاص   ،ويإىل املزيد م  اجلهود لرتقية هذا القطاع احلي حباجة   اجلزاير ال تزال   فإن   ،ظر إىل هذه احلقايقبالن  و 
يةا املؤس ساتعاّن منها متلف نظيمية اليت ت  جاوزات الت  والت   املفكالتفيما يتعلق بضبط  وهذا يف سبيل  ،لص ح 

 .كانحي للس  املستوى الص   سنيحت
 

 

                                                           
 .23مرجع سابق، ص.، وعمار عماريلياس بومعراف إ 1
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 حة بوالية سطيف: الصِّ الثّالث المطلب
 راسة بعضأ د  وقد مشلت هذه ال ،عتباراتاة ا لعد  الواليات يف اجلزاير نظر   وأهم   والية سطيف م  أمجل   عد  ت  

م  هياكلها  زاير، هلا نصيب  للج الص ح ية اخلريطة  أ م  ال جيز   ارب جزء  عتأ هبذه الوالية اليت ت   ستففايي ةاال املؤس سات
 ا.األخرى كثري   مة يف الواليات  ع  تلك املقد   هبا اخلدمات   وال خيتلف واقع   الص ح ية

 كةهل  ية والم  عد  نتشار األمراض الم  ا: اًل أوّ 
اإلشارة  تمتكما   ،حيالص   الوضع   حتسني   اجلزايرية يف سبيل   ولة  غم م  املهودات اليت قامت هبا الد  على الر  

واء، وبوالية س ل يف كل واليات الوط  على حد  سج  ت   كة ال تزال  دية واملهل  املع   األمراضأ   أن  إال   ،فيما سبق إليه
 (:11-11يف اجلدول رقم ) كما هو موضح،  لةكانت األرقام املسج    8107ات سنة ي  سطيف وحسب إحصاي

 1101لسنة  إحصائيات األمراض المعدية والمهلكة بوالية سطيف: (12-11)رقم جدول
 نسمة 022222عدد الحاالت في  عدد الحاالت األمراض

 12 1.1 (FTحمى التيفوئيد )

 A 812 08لتهاب الكبد الفيروسي نوع ا

 1.82 11 اإلسهال

 04 118 التسممات واألمراض الناجمة عن األغذية.

 1.80 19 الحمى المالطية

 0.18 81 الكيس المائي

 1.29 01 داء الليشمانيا الجلدي

 1.00 18 داء الليشمانيا الحشوي

 1.04 11 داء الكلب 

 21 السل غير الرئوي السل الرئوي

 119 0161 

0169 

ع، مت 8101حسب إحصاييات ماي : setif.dz-www.dspاملوقع الرمسي ملديرية الصحة والسكان سطيف المصدر:   01عليه يوم  االطال 
 .8102جانفي 

 .8107حالة سنة  0169ـ ر بواملقد   ،يهل بنوعأ ق مبرض الس  قم املخيف يتعل  ضح م  بيانات هذا اجلدول أن الر  يت  
ودات رغم امله ،بوالية سطيف ةخاص   ،ار  نتفار مؤخ  عاد إىل اال الذيم  أمراض الفقر و  عد  ي   الذيهذا املرض 

أغلى  م  صنف   عد  الذي ي   لصرف على دواء الس  خمة اليت ت  لقيح، واملبالغ الض  ة الت  ها توفري وإجباري  أمه  واليت  املبذولة 
حالة  19و Aوع لتهاب كبد فريوسي م  الن  احالة  812ظ تسجيل الحأ ي   ،أخرى ا. م  جهة  ة عاملي  ات احليوي  املضاد  
 لة.ستعجأ م   زمة بصفة  دابري الال  ا واختاذ الت  أيض   تستدعي القلقأ  ة، وهي أرقام  مالطي  محى 

http://www.dsp-setif.dz/
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طيف بـ عام يف والية س ات بفكل  ر معدل الوفي  د  ا ق  ة دايم  نالس  ات نفس ي  وحسب إحصاي ،أخرى م  جهة  
حالة يف ألف والدة، ومعدل وفيات األمهات  10.9قة بالوالدة املتعل   الوفيات ثل حاالتحالة يف األلف، مت   1.79

حالة يف األلف واألقل  08.41أيام  4و 1األطفال مابني  وفياتوالدة حية، ومعدل  011111حالة يف كل  19.91
 .1حالة يف األلف 06.11م  سنة 

 ةيّ الص حا: الهياكل ثانيً 
حيث  ؛برج بوعريريجوالييت مسيلة و  ة  خاص   ،املاورةا للعديد م  الواليات هم  يا م  ح  ا ص  طب  ثل والية سطيف ق  مت  

 كما يلي:  ،(19-11فصيل يف اجلدول رقم )واليت تظهر بالت   الص ح يةتتوفر على العديد م  اهلياكل 

 بوالية سطيف الصِّحِّية(: الهياكل 12-11جدول رقم )
 سرير 0112 سطيف الجامعي االستشفائيالمركز 

 
 ستشفائّيةاال العمومّية المؤّسسات

 سرير 021 العلمة
 سرير 322 عني وملان
 سرير 012 عني الكبرية

 سرير 370 بوقاعة
 سرير 71 بين ورثيالن

 سرير 072 عني آزال ستشفائّيةاال مؤّسسةال

 
 المتخصِّصة ستشفائّيةاال المؤّسسات

 سرير 002 التأهيل الوظيفي رأس املاء
 سرير 341 األمراض العقلية عني عباسة

 سرير 021 األم والطفل العلمة
 سرير 074 مكافحة أورام السرطان

 سرير 0322 المجموع
 قاعة والدة منظمة داخل عيادات قاعة عالج عيادة متعددة الخدمات مؤسسات عمومية للصحة الجوارية

19 72 321 39 

ع، مت 3101حسب إحصاييات ماي : setif.dz-www.dspاملوقع الرمسي ملديرية الصحة والسكان سطيف المصدر:   01عليه يوم  االطال 
 .3102جانفي 

 1111ذلك بطاقة و  ،الص ح ية م  اهلياكل عتربأ م   والية سطيف تتوفر على عدد   ظ م  اجلدول أعاله أن  الحأ ي  
لى درة هياكل الوالية عدة ع  مدى ق  جي   عطي صورة  هان به، ما ي  ستأ الي   وهو عدد   8101سرير حسب إحصاييات 

                                                           
ع، مت 3101حسب إحصاييات ماي : setif.dz-www.dspاملوقع الرمسي ملديرية الصحة والسكان سطيف  1  .3102جانفي  01عليه يوم  االطال 

 

http://www.dsp-setif.dz/
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ة، قاعات حة اجلواري  للص   العمومي ة املؤس ساتستيعاب حاالت املرضى هبا م  حيث توفر األسرة. باإلضافة إىل توفر ا
ا تفي ة املفرتض أهنمعقول وذلك بأعداد   ،ا قاعات الوالدةواألهم م  ذلك أيض   ،العالج والعيادات متعددة اخلدمات

 حتياجات سكان الوالية. اب
واليت  ،وطينهم على املستوى الم   صة ذات وزن  تخص  م   استففايي ة سات  كما تتوفر والية سطيف على مؤس  

 ؤس سةاملسرير،  871يف األمراض العقلية بعني عباسة بطاقة  املتخص صة ستففايي ةاال ؤس سةاملا يف أساس   ل  تتمث  
يل الوظيفي أهللت   املتخص صة ستففايي ةاال ؤس سةاملسرير و  097رطان بطاقة ملكافحة أورام الس   املتخص صة ستففايي ةاال

دواير الوالية يف ات و على متلف بلدي   الص ح يةك  توضيح توزيع هذه اهلياكل وي   سرير. 001دة بـ برأس املاء املزو  
 كما يلي:،  (10-11كل رقم )لة يف الف  اخلريطة املمث  

 لوالية سطيف الصِّحِّية(: الخريطة 10-11شكل رقم )

 
ع، مت 3101حسب إحصاييات ماي : setif.dz-www.dspاملوقع الرمسي ملديرية الصحة والسكان سطيف  المصدر:  01عليه يوم  االطال 

 .3102جانفي 
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اير وبلديات الوالية يف والية سطيف على متلف دو  الص ح يةتوزيع اهلياكل  يظهر أن   ،أعالهظر إىل اخلريطة بالن  
 االستففاييز ها يف وسط الوالية وهو املركغم م  متركز أمه  على الر   ؛هاحرتام  اد ما، إذا مت  إىل ح  ا معقوال  يبدو توزيع  

 ،ر فيها مستقبال  ظواليت تقتضي إعادة الن   ،منها سكان الواليةعاّن اليت ي   املفكالت أحد أهم عتربأ اجلامعي، وهذا ي  
 اجلامعي. الستففايياس على املركز غط الكبري املمارأ خفيف م  الض  للت   ؛حة اجلواريةسات الص  دور مؤس   وذلك بتفعيل  

 ا: الموارد البشريةثانيً 
 ،ختصاصاتف االبفرية م  متل املختلفة بالقطاع العمومي لوالية سطيف طاقات   الص ح يةل اهلياكل فغ  ت  

 :(14-11يف اجلدول رقم ) كما هو موضح

 حة العمومي بوالية سطيف(: الموارد البشرية العاملة بقطاع الصِّ 11-11) جدول رقم
 العدد اإلختصاص العدد اإلختصاص

 4 صيدلي مختص 30 بروفيسور

 40 صيدلي 09 أستاذ محاضر أ

 97 أخصائي نفساني 2 أستاذ محاضر ب

 2207 شبه طبيين 021 أستاذ مساعد

 717 اإلداريين 441 ممارس أخصائي

 220 المستخدمين التقنيين والعمال المهنيين 491 طبيب مقيم 

 0040 المتعاقدين بالتوقيت الكامل 742 طبيب عام

 0210 المتعاقدين بالتوقيت الجزئي 770 جراح أسنان 

 1111 المجموع
ع، مت 3101حسب إحصاييات ماي : setif.dz-www.dspاملوقع الرمسي ملديرية الصحة والسكان سطيف المصدر:   01عليه يوم  االطال 

 .3102جانفي 

والية سطيف حي العمومي لالص  ة للقطاع ختصاصات املوارد البفري  اع يف نو  يظهر م  خالل هذا اجلدول الت  
حتياجات املرضى م  اا على الوفاء بقادر   ، ما جيعل القطاعأ جمتمعة   6266ر بـ بأس هبا واملقد   ال وتوفرها بأعداد  

روف العمل املواتية، د وظكوي  اجلي  ستغالل هذه املوارد كما جيب وحضيت بالت  اإذا مت  ؛روريةالض   الص ح يةاخلدمات 
 عناية   كل  فرض على عمال هذا القطاع اهلام تقدمي خدماته باليت تأ  ،ة وروح املسؤوليةننسى حتليها باإلنساني  دون أن 
 روف.مهما كانت الظ   ،ةومسؤولي  
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 هابل إصالح  بالجزائر وس   الصِّحِّيةي الخدمات : أسباب تدنِّ ابعالرّ  المطلب
هذا   أن  سابقة، إال   بفرتات   ه مقارنة    الذي أحرزأ حس  والت  حي باجلزاير صة للقطاع الص  رغم املوارد اهلامة املخص  
عكست يف املستوى اليت ان املفكالتختالالت و عاّن العديد م  االفهو ي   ،إىل اإلصالح القطاع احليوي ال يزال حيتاج  

 ها كما يلي:ك  تصنيف  واليت ي   ،املتدّن خلدماته
 خطيطفي التّ  اتمشكلة: اًل أوّ 

 :1خطيط هيالت   اتمفكلة أهم  إن 
 خطيط؛يف جمال الت   املتخص صةغياب اخلربات  .0
ق طب  أو ال ت   العتباراا ال تؤخذ بعني ا أهن  فإم  املوارد، وإن وجدت الوسايل و شبه كلي ملعايري تسمح بتخطيط  نعداما .1

 قة املطلوبة؛بالد  
 ؤديما ي   ،حيحزم والص  ل الال  كف  واضح أو تلقي الت   توجيه  ية إىل أخرى دون أي ح  ص   مؤس سةانتقال املرضى م   .1

 املؤس سات،  CHUةاجلامعي ستففايي ةاالاملراكز ك ؛ذات املستوى األعلى املؤس ساتكبرية رحنو   هم وبأعداد  ه  توج   إىل
 لاليت تتكف   املؤس ساتجتاوز يتم بذلك و ، EHS املتخص صة ستففايي ةاال املؤس ساتو   EPHستففايي ةاال العمومي ة
 ؛والعالج القاعديبالوقاية 

وقاية والعالج ية احتياجات اللتلب دمات يف الكثري م  األحيانتعددة اخلمقاعات العالج والعيادات  ستجابةاعدم . 1
 ؛م  املهام املوكلة هلا عد  اليت ت   القاعدي

نسيق بني متلف ت  الظام و ن  الا م  وفردية وليست جزء   منعزلة   حسيسية لكوهنااحلمالت الوقايية والت   أثر ضعف. 2
 ؛اتاملنفآت واجله

ة على ءات القادر الكفاعدم وجود  باإلضافة إىل ،ايمني على إدارة القطاعخطيطي لدى القت  الوعي ال غياب. 2
دون األخذ عيني الت  يف  ةعلى أساس األقدمي   ؛ةخطيطية والقيادي  تويل الوظايف الت   بسبب ،ليمخطيط العلمي الس  الت  

 ؛اخلربة والكفاءة االعتباربعني 
مة ني متلف اجلهات املقد  بنسيق الت  ل و كام  يف اجلزاير، وغياب الت   الص ح يةللخدمة  سرتاتيجي ةؤية االالر   عدم وجود .1

 ؛الص ح ية للخدمات

                                                           
مجلة . لفرق اجلزايريل االستففايي ةاجلزايرية م  وجهة نظر األطباء: دراسة ميدانية باملراكز  الص ح ية املؤس ساتيف  الص ح يةرية أوش  وآخرون. أسباب تدّن مستوى اخلدمات  1

 .13-10، ص.3107، 02العدد  اجلزاير،الصناعي: جامعة باتنة،  االقتصاد
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داخالت ينتج ت ؤدي إىلما ي   ،فيما بينها لكام  الت   وغياب الص ح ية لخدمةمة ل. عدم وضوح أدوار اجلهات املقد  1
 إهدار املوارد.ات و عدم حتديد املسؤولي  عنها 

 نظيمفي التّ  اتمشكلةا: ثانيً 
 :1نظيمية يف اآليتالت   املفكالتحصر أهم ك  ي  

 ؛لكف  والت   االستقبال، باإلضافة إىل سوء االستعجاالتيف قسم انتظار املرضى طول فرتات  .0
مصاحل  غط الكبري علىلض  رة كافية، باإلضافة إىل اس  م  حيث عدم وجود أأ  ؛ل يف دور الوالدةالعجز املسج   .1

 ؛االستعجاالت
ملوظفي  األساسي القانونتكييف  وعدمحفيز الت   داممع القطاع اخلاص، انع قارنة  سوء ظروف العمل واألجور م   .1

 ؛ا على أدايهمما انعكس سلب   ،القطاع
ورية املراقبة الد   يز علىكالرت  ي إىل عدمؤد  ما ي   ،الص ح يةلعام للخدمات نظيم االقطاع اخلاص يف الت  عدم إدراج  .1

 رة ألدايه؛واملستم  
  ؛اجلزايري اجلنوبصة وباخلصوص يف تخص  م   ستفارة  اعلى  عوبة احلصولص   .2
 البعيدة واملستففيات؛ الص ح ية املؤس ساتنظيمية بني وابط الت  صاالت والر  ت  اال غياب .2
 ؛رطانيةالس  ض األمراو  ةموي  أمراض القلب واألوعية الد   مبا فيها ،مواجهة األمراض غري املعديةتنظيم محالت ضعف  .1
ه عدم مع ا أفرزأ م   اجلهة الواحدة، بني جهات الوط  وحىت داخل غري عادل   ادية بفكل  ة واملتوزيع املوارد البفري   .1

ال إىل اجلنوب واملناطق مال، وكلما مت االنتقيف الف   الص ح يةيزال تركيز معظم املراكز حيث ال  ؛الص ح يةفعالية اهلياكل 
 ،ة هي حتويل املريض رحنو الفمالوتبقى مهمتها الرييس، %01إىل  01غطية لترتاوح مابني الت   نسبة قل  تأ اخلية الد  
قابله ساك  ي   211مال طبيب لكل جند يف الف  م  اهلياكل غري عملية، وعلى هذا األساس  %11 تبقى بذلكو 

 نسمة يف اجلنوب؛ 0811طبيب لكل 
 .حةبل وزارة الص  م  ق   الص ح يةبني جهات تقدمي اخلدمة  نسيق.غياب الت  1
 
 

                                                           
 كل م :  انظر 1 

 .13رية أوش  وآخرون، مرجع ساق، ص. -     
المجلة الجزائرية للعولمة والسياسات (. 3102-3114خالل الفرتة ) الص ح يةأمساء دريسي. تطور اإلنفاق الصحي يف اجلزاير ومدى فعالية يف إطار إصالح املنظومة  -     

 .047، ص.3101، 17العدد  اجلزاير، ،االقتصاديّة
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 سييرفي التّ  ا: مشكلةاتثالثً 
 :1ي اجلزايري هيح  القطاع الص   عاّن منهااليت ي   سيرييةالت   املفكالتأهم  إن  

 يدالنية؛ر يف األدوية واملواد الص  رب  املقص غري ن  ال .0
 ؛ةالط ب يت اجهيزات واملعد  للت   رةاألعطال املستم  ب سب  ما ي   ،يانةالص   اسرتاتيجي ةضعف سياسة و  .1
  بسبب مديونيتها؛ ستففايي ةاال املؤس سات درة على تسديد حقوق املوردي  يفعدم الق   .1
 ؛الص ح ية املؤس ساتدة يف متلف تطبيق اإلجراءات والربامج احملد  لتزام باالعدم  .1
وغريهم  نو مرض، املطباءاألن، و دارياإلن و سؤولاملساهم فيه  الذي الص ح ية املؤس ساتعدم استقرار عمل  .2

 ؛الص ح ية املؤس ساتم  القايمني على 
 ؛جان املفرتكةل  عدم إنفاء ال .2
اهرة ا يف ظل انتفار ظأنه أهم معيار جلودة اخلدمات، وهذم  غم ر  على العدم الرتكيز على رضى العمالء  .1

 ؛علوماتري املتوفصال مع العمالء و ت  اال األخرى اليت ختص املفكالت، و االستقبالب، سوء غي  الت  
العمود الفقري  عدالعام، الذي ي  عيني م  القطاع ني اجلاماالستففايي حديدصني وبالت  األطباء املتخص   توجه .1

ادية منها، ما امل ة  متيازات خاص  ر هلم كل االوف  حيث ت   ؛إىل اخلارج أو إىل القطاع اخلاصحي ظام الص  للن  
 ؛كوي البحث العلمي والت  على أنفطة كذا و  ،مةقد  ا على نوعية اخلدمة املينعكس سلب  

القطاع ة مبيزانية اخلاص فقاتاإليرادات والن  هيكلة  حيث جند أن   ؛وتوزيع املوارد املالية املتاحةسوء تسيري  .1
لب املتزايد ة الط  مواجه يف الص ح يةم وضعية اهلياكل ما زاد م  تأز   ،بة حسب األولوياترت  غري م  حي الص  

 لعالج؛على ا
قة بتكاليف املصاحل ل  املعطيات املتعة ق  وعدم د   سيريم يف الت  حك  أو باألحرى الت  فقات م يف الن  حك  غياب الت   .01

 .ةة، غري دقيقة وغري حقيقي  تقريبي   عل م  حماسبة املستففىجيما  ،الص ح يةفاطات والن  
 ات العملنفيذ وأخالقيّ في التّ  ا: مشكلةاترابعً 

 :2اليةقاط الت  يف الن   املفكالتهذه  ل أهمتتمث  
 ؛الص ح ية املؤس ساتغياب العامل اإلنساّن يف  .0

                                                           
 كل م :   انظر 1

 .12رية أوش  وآخرون، مرجع سابق، ص.-    
 .047أمساء دريسي، مرجع سابق، ص.-    

 .12-13رية أوش  وآخرون، مرجع سابق، ص. 2
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العمل هبا  عدم احرتام مواعيدباإلضافة إىل  ،واحياملتواجدة يف الض   الص ح ية املؤس ساتة ضعف مردودي   .1
 ؛ف املبكر ألنفطتهاوق  والت  

 ا؛عاّن منهاملريض واحلالة اليت ي  لظروف  مراعاة   أي  دون  ،بعيدة إعطاء مواعيد على فرتات   .1
 ا؛ لة هلللمهام املوكأ  االستعجاالتت عدم مالءمة وحدا .1
 ر األجهزة؛اعمأ تالمعد   ؤدي إىل ختفيضما ي   ،يانةلص  لسياسة واضحة  غياب. 2
 ؛الص ح يةعاية لة لتقدمي الر  فاطات املكم  مسؤولية يف تطبيق الن  الال   .2
 ؛واملتزايدةة املتغري  درهتا على تلبية املطالب نفيذية وعدم ق  مجود األجهزة الت  .1
 ل باملرضى.كف  الت   رقوط   الص ح يةدمات ني لطريقة سري عمل اخلحيني املدرك  ني الص  لمختص  قص الكبري لالن   .1

 صالتّ متعلقة بالمعلومات واال ا: مشكلةاتخامسً 
 :1صال يفت  املتعلقة باملعلومات واال املفكالتلت أهم متث  

، EPIMATمنها  ،ةفرعي   م  ظ  إلنفاء ن  العديدة م  املبادرات  غمر  على ال ؛نظام معلومات وطينعدم وجود  .0
EPISTAT ،EPIPHARM معلومات ية للل  إلكرتونية ك   ى إىل غياب واجهة  ، ما أد  اأيض   لهايالحظ عدم تكام   كما

 سات املوثوقة املوجودة؛ة للمؤس  فرعي   مع أنظمة معلومات   الص ح ية
أساليب حل ق و ر  معاجلة الفكاوى، معلومات املريض، ط   وذلك يف جمال ،صالت  الضعيفة مع ا بصورة  عامل الت   .1

 ؛ةاملهم   ، وغريها م  املاالتاملفكالت
 .جتماعينيركاء االجتماعي مع الف  عامل االاحلوار والت  انعدام  .1

 الص ح ية املؤس ساتب مةاملقد   الص ح ية مستوى اخلدمات يف تدّن   وأثر   وزن   املفكالتم  هذه  عنصر   إن لكل  
اخلاص  وجه رحنو القطاع  ت  بفعل ال فهذاا وكما متت اإلشارة سابق   ،عترب أكثر أمهيةي   أن نقص املوارد البفرية إال   ،اجلزايرية

 .الط ب  ري  األوايل للكفاءات يف املال حبيث أصبحت اجلزاير م  املصد   ؛أو رحنو اخلارج
 %81بة عدد األطباء األجانب بفرنسا ارتفع بنس ات أن  سرتاتيجي  حتليل االتقرير مركز  كفف  ،ويف هذا اإلطار

آالف  1منهم، وهو ما يقارب  %88ألف طبيب أجنب، يثل اجلزايريون  06ليصل إىل  8101و 8114بني سنيت 
 م بطرق  استقطاهب   يث يتمح ؛وات األخريةالس نا يف ستمر  ا م  األطباء اجلزايريني رحنو فرنسا تصاعد   رف نزيف  طبيب. وعأ 

ب اجلزايري الط ب يد بعدها ، اليت تدوم سنة ليعو قالمعم   الطّّبيكوين شهادة التّ تكوينية تنتهي مبنح  لتوية يف دورات  م
ا يطلب فيه م  إدارة ير  ب تقر الط ب ياملصلحة اليت تكو ن فيها  ورة تنتهي بتحرير رييسإىل أرض الوط ، غري أن الد  
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د ب وال ب  يف الط   على عبقرية العقل اجلزايري ما يدل   ،ب، ليقرتح عليه منصب عملالط ب ياملستففى اإلبقاء على 
 .1للوط  أوىل اخلدمة   د يف اجلزاير لتكونأ االستغالل اجلي   م  استغالله

ة يف كيزة األساسي  باعتبارهم الر ترتكز أكثر االنتقادات يف املقام األول على أداء األطباء  ،نفسه ياق  ويف الس  
مكانات اإل مفكلةوكذا  ،ا باملرضىحتكاك  اباعتبارهم األكثر  الث اّن، مث املمرضني يف املقام الص ح يةات ؤس سعمل امل
ات ؤس ساملاء يف داء األطب  أ نا أن  يف بالد   الص ح يةم  املتعاملني مع اخلدمات  جهيزات واألدوية. ويرى كثري  ة والت  املادي  

ستففياتنا اعتبار خدمات األطباء يف م ىل حد  إبعضهم يذهب  وال يرقى للمستوى املأمول، بل أن   تدن  م   الص ح ية
ية ب  ج عنهم م  ارتكاهبم ألخطاء طرو  ىل ما ي  إظر بالن   ،تهم وسالمتهمح  ا على ص  ل م  وجهة نظرهم خطر  فك  ي  

م قد  ى ما ي  ما ينعكس على مستو  ،مهاراهتم ومعلوماهتم وتكوينهم األكادييتعددة، وذلك بسبب ضعف خطرية وم  
 .2يةح  ص   م  خدمات  
ام أو اخلاص فيما سبة للقطاع العسواء بالن   ،كوي لة يف جانب الت  قايص املسج  أهم االختالالت أو الن   وتتمثل

 : 3يلي
 ؛ل لكل املستخدمنيكوي  املتواص  ىل طلبات الت  إ الط ب  شبه كوي  عدم استجابة مدارس الت   .أ

ه و ما مت التماس  حة، وهغل وباألخص قطاع الص  عليم العايل وسوق الف  ات قطاع الت  رجأ ساع اهلوة بني م  ات   .ب
ستجيبون ملواصفات   ال يأ الذيو  ،عليم العايلسات الت  هم على مستوى مؤس    مت تكوين  الذيم  خالل املسريي  

 حي؛الص   سيري على مستوى القطاعالت  
ادح يف بعض ف ب عنه نقص  وهو ما ترت   ،حيات امليدان الص  كوي  األكاديي ملتطلب  عدم استجابة الت   .ج

 االعتبارأخذ بعني كوي  ال يأ عليم والت  نظام الت   رورة أن  ا يؤكد بالض  م ،ةالط ب يشبه ة و الط ب ياالختصاصات 
 لة بالقطاع. قايص واالحتياجات املسج  الن  

و األسعار، أ الص ح يةسواء م  ناحية اخلدمات  ؛بخاص غري مراقأ  حي  ص   وباإلضافة إىل كل ذلك ظهر قطاع  
ا ر سلب  مها، ما أث  د  قة الكفؤة م  القطاع العام بسبب اإلغراءات اليت ي  الط ب يا الفئة ا ففيئ  شيئ   ستقطبيوالذي أصبح 

 .4حي الوطينمؤسسات القطاع الص  م   %91اليت متثل أكثر م   العمومي ةعلى أداء وسري املستففيات 
والذي  ،أوىل بدرجة   سيرييف سوء الت   نحصر  اير تأ حة يف اجلز الص   مفكلة ك  القول أن  ي   ،ملا سبق وكخالصة  

األخرى م  ضعف مستوى التكوي ، نقص املوارد البفرية، األجهزة واملعدات واألدوية. هذا  تفكالاملعنه  تنجر  
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نظـيم، وعـدم بني أجزاء الت   ةنظيم البريوقراطي والقيادة البريوقراطي  سيطرة طمط الت  ا ع  أساس   سيري ناتج  وء يف الت  الس  
  .للمعلومات د  جي   نظام   توفرعدم  إىل بتكـاري واإلبداعي لألفراد، إضافة  فكيـر االتفـجيع الت  

كونات متلف م   نظيم بنية الت  ق بنوعي  تتعل   ،عميقة تكالعاّن م  مفي  حي العمومي ظام الص  الن   ومبا أن  
عطي أكثر فعالية لعناصر نظيمية اليت ت   أن يفمل اجلوانب الت  ال  صالح جيب أو  اإل إن  ف، ملنظومة والبيئة اليت يعيش فيهاا
ر م  االعتماد على شيد أكثسيريي الر  ا على اجلانب الت  اعتماد   ؛مة  مردودية اخلدمات املقد  لتتحس   ،حيظام الص  الن  
اءت اجللسات طار جها. ويف هذا اإلتعمل بكامل طاقت  أو ال م فيها حك  ك  الت  هياكل بريوقراطية جامدة ال ي   بناء  

ميثاق "مايسمى بـ فيها وضع  واليت مت   ،بقصر األمم باجلزاير م0662ماي  82و 84، 89 أيامالوطنية اليت انعقدت 
ها العميقة اليت تعرف   ةجتماعي  ة واالي  االقتصادالت حو  مع الت   الص ح يةف املنظومة ىل ضرورة تكي  إ كإشارة   حة"الصِّ 
حيث  ؛حةاسة الوطنية للص  ييز الس  مت  ات اليت ينبغي أن واألولوي   لرييسةىل حتديد املبادئ اإويهدف هذا امليثاق  ،البالد

ياسة ة للس  اسي  جتماعي املبادئ األس  االضام  نصاف والت  جتماعية، واإلانية العالج والعدالة االم  جم   االستفادة لفك  ت  
زمة ة الال  ستقاللي  اال ح يةالص   املؤس ساتسيري اإلداري ومنح حتسني الت   ، باإلضافة إىلكانحة والس  الوطنية يف جمال الص  

وتأسيس نظام  ،يستوى اجلهوي واحمللاملة على المركزية امليزاني   م  خاللوهذا  ،اهتاة تتالءم وخصوصي  وقوانني أساسي  
عالم التكوي  واإلا با بالغ  هتمام  احي هاية أوىل امليثاق الص  ويف الن   رة.فاطات حسب األهداف املسط  لتقييم الن  

 ات  لوي  و لها أهي ك  الة، و ة دايمة وناجحة وفع  صحي   منظومة   ة لكل  رب عناصر أساسي  عتأ ا ت  د بأهن  ك  أأ صال، والذي ت  واال
 .8111 ها يف آفاق عامحتديد   مت  

حة املعمول به كان قد بلغ حدوده وكان نظام الص   ظهر أن  قد أأ ف ،0666 ه سنةمت إعداد   الذيفخيص الت   اأم  
حة م عمد قطاع الص  ه، ويف إطار هذا املفهو م  أداي   د  ة اليت كانت حتأ نظيمي  ة والت  اهليكلي  ختالالت عاّن م  بعض االي  

وذلك بتحسني أدايها  ،صرنةحة الوطنية رحنو العأ اهلادفة إىل دفع منظومة الص   ،إىل انتهاج سياسة إصالح املستففيات
 .1ىل الكامل باملرضكف  سيري والت  ق بالت  املتعل  

ية تفكالامل ظر إىلوبالن   افسة مع القطاع إىل جانب املن ،ثقيلة وعصرية زة حول أمراض  اجلديدة املرتك   الص ح 
 .ق تسيريهار  عميق لط   ل  حتو   ني، وإىلدة ومتص  عق  م   د بتكنولوجيات  زو  الت   الص ح يةنا سات  تم على مؤس  حت  فهي اخلاص، 

 عمل  ة تسيريها، ويأ باستقاللي   سمح  ي تنظيم  لة املكان تسيري موازنة تقليدي   سيري البريوقراطي املبين علىرتك الت  وذلك بأن يأ 
 وسعأحية ص   م خدمات  قد  وذلك بأن ت   .الجة الع  تدهور نوعي   للها وتوقيفعلى خفض تكاليفها وتصحيح مواط  خأ 
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الجية كنولوجيات الع  يف الت   محك  تكلفة، مع ضرورة الت   قلبأو ا وأكثر تعقيد  ا نوع  أحس  و  ،يغرايفغط الد  لض  ل نظرا
 .1راالجتماعي للجزايو ي االقتصادالوضع  االعتباربعني  اأخذ   ،احلديثة
م  خالل  ؛ح يطاع الص  تص ون طب يون إىل ضرورة تطوير الن ظام املعلومايت يف الق  دعا م   ،أخرى م  جهة  و 

وقد  .يحم القطاع الص  صد تطوير ودعق ،ة للمرضىالط ب يالوطنية وامللفات  ستففايي ةاال املؤس ساترقمنة تسيري كل  
 سات  ظام على مؤس  تعميم هذا الن  على أمل روع يف العملية، طموذجية للف   مؤس سةري املستففى اجلامعي لوهران كت  اخ  

ال ، املرضى عاتل  طليكون يف مستوى تأ  ككلة  حر قطاع الص  طو  شأنه أن ي   وهو ما م  يف الوط .أخرى  استففايي ة
  .يف العامل الص ح يةم ظ  عله م  أفضل الن  جت ةمالي   ة  غلفرصد له أت  ذا القطاع ه سي ما وأن  
 املؤس ساتو  ستففايي ةاال العمومي ة املؤس سات صبحلت   الص ح يةطاعات عيد تنظيم الق  ، أ  8114يف سنة و 
تسهيل  ف إىلهد  يمركزية م  الال   نوع   ذاوالفحص، وهستففاء ع  العالج فصل االمت حة اجلوارية أي للص   العمومي ة

-8111 حة بني عامقطاع الص   وقد استفادأ  .2م  املواط  الص ح ية ؤس سةاملصول إىل العالج وتقريب املستففى أو الو  
 .3ي وجواريهيكل صح   211 قاربجناز ماي  إل العمومي ةقيمة االستثمارات م  مليار دج  877 م  8116
 ؛حي للبالدلص  اع اشاملة لتحسني أداء القط كان وإصالح املستففيات إصالحات  حة والس  وزارة الص   عتبأ تـ  ا

 ة الكم  م  ناحي ،الص ح يةكان ستجابة حلاجات الس  صالحات اجلانب اهليكلي م  أجل االت هذه اإلحيث مس  
 ثالث مستويات   ن م يتكو   الذيو  ،كل اهلرميلف  حي يف اجلزاير اظام الص  نظيمي للن  خذ اهليكل الت  ويت   .4وعوالن  
 :5هي
إعداد وتوجيه اليت هتتم ب ،كان وإصالح املستففياتحة والس  وزارة الص   م  ق بلل واملمث  المستوى المركزي:  -

 .لعمومي ةااملستففيات م  قبل ة، املادية والبفرية ، تقييم استعمال املوارد املالي  الص ح يةياسات الس  
   ق بلم الص ح ية هذه املناطق سري  كان، ت  حة والس  مديرية للص   72ية وح  مناطق ص   1 ضم  يأ  المستوى الوسطي: -

وحدات م  الواليات وال ان  عيـ  م   اعدد   يةح  ص   منطقة   ل  ك    ضم  ، وتأ 0661ئ سنة نف  أ   الذي  CRSامللس اجلهوي للصحة 
 (:12-11رقم ) ح يف اجلدولوض  كما هو م    ،الص ح ية
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 الوطنية الصِّحِّية(: الخريطة 11-11جدول رقم )

توراه علوم يف العلوم . أطروحة دكالجزائرية ستشفائّيةاالفي تدعيم القدرة التنافسية للمنظمات  ستراتيجّيةدور اإلدارة االإلياس بومعراف.  المصدر:
 .373ص. ،8100-8101 اجلزاير، فرحات عباس سطيف،ية غري منفورة، جامعة االقتصاد

 لص ح يةاها، وضع الربامج وحتليل   الص ح يةباحلصول على املعلومات  DSPكان حة والس  مديرية الص   تم  وهتأ 
 املؤس ساتو  العمومي ة ح يةالص  واهلياكل  املؤس ساتقابة على بالر   . كما تقوم  الص ح يةها وتنسيق أنفطة اهلياكل وتنفيذ  
 اخلاصة.  الص ح ية

 املتخص صة الص ح يةياجات حتاليت هتتم بتلبية اال ،صةواخلا   العمومي ة الص ح ية املؤس سات ضم  يأ  المستوى األدنى: -
 كان. للس  

واألنفطة باألولويات  ققرير التمهيدي للمجلس الوطين إلصالح املستففيات واملتعل  على ما جاء يف الت   بناء  و 
األهداف  ة  جمموع تسعى إىل حتقيق   الص ح يةعملية إصالح املنظومة  ، فإن  8111جانفي  04ادر يف املستعجلة، الص  

 :1اليةالت  
 إعالمي   نظام   على باالعتماد ،للمواط  الص ح يةستففاء وتكييفها مع احلاجات إحصاء عروض العالج واال 

 ال؛فع  
   ؛الص ح يةسات ري احلس  للمؤس  زمة للس  الال  ضمان املوارد املالية 
    أكيد على حقوق وواجبات املستعملني ومحاية املرضى على وجه اخلصوص؛الت 
 ة املواط ؛ح  لني يف ص  ة لكل املتدخ  دي  أكيد على االلتزامات التعاق  عادة الت  إ 
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    ضح م  هذه . ويت  يةالص ح  سات كان للمؤس    شكل   ها اجلماعة يف أي  ص  ص  فقات اليت خت  ة الن  حتسني فعالي
مات حي وحتسني جودة اخلدم يف نظام املعلومات الص  حك  ني مها: الت  األهداف أن هناك هدفني أساسي  

 مة. املقد  
ة أساسي   قرير التمهيدي على ستة ملفات إصالح  صالح املستففيات يف هذا الت  ز امللس الوطين إلوقد رك  

 : 1هي
  لب على العالجوالطّ  الصِّحِّيةملف الحاجيات: 
بتفادي عزل إصالح  ،ة لهعي  الفر  ستففايي ةاالواملنظومة  حيظام الص  الن   نسيق بنيات الت  ز على دراسة كيفي  رك  ي  

ة حث يف كيفي  نظيمي، باإلضافة إىل البجتماعي، الوبايي، املايل والت  م  اإلطار اال ل  ع  ك   ستففايي ةاال املؤس سات
 ة.ة أو الوطني  وارية ومستففيات القطاع واملستففيات املرجعي  نسيق بني اهلياكل اجل  الت  

  ستشفائّيةاالملف الهياكل: 
قابة على ا بتعزيز الر  بدء   ؛م  األهداف لة  وذلك بإدراج مج   ،الص ح يةز هذا امللف على إصالح اهلياكل رك  

  يف تنظيم العالج ، إشراك املواطالص ح يةسات سيري احملكم للمؤس  نظيم والت  ة، الت  واخلاص   العمومي ةسات العالج مؤس  
ية ا الركيزة األساس  هن  ة على اعتبار أإعالمي   ستعجال بوضع دعامة  ا االوأخري   ،مجيع حقوقه وواجباته االعتباربعني ا أخذ  

 إصالحي. عمل   لنجاح أي  
 ملف الموارد البشرية:  
 صية. واألهم  خحي، م  خالل دراسة ومراجعة كل مايتعلق بأحواهلم الف  ا مبستخدمي القطاع الص  أساس   هتم  ا
، املسريي  وحىت ينيب  شبه الط  ني، الط ب يالفئات م   سبة لكل  ة بالن  لح  م   ضرورة  د عأ كوي  الذي يـ  جانب الت   ،م  ذلك

كوي  عليم والت  خرى كالت  أ   مجيع الفاعلني بالقطاع وبالتنسيق مع قطاعات   إشراك    م  خالل  قنيني، والذي ال يتم إال  الت  
 املهين.
 ملف الموارد المادية: 
 وازن بنيالت   ب  رورية لتنظيم العالج، والذي يتطل  الوسايل املادية الض  هذا امللف حول ضرورة إدماج  حورأ متأ 

ة روري  ل الض  وذلك هبدف توفري كل الوساي ،توفري هذه األخرية وتسلسل العالج، وبني والوسايل فاطاتمستوى الن  
قنية، يانة، املعايري الت  الص  قة باملتعل  لة هلذا امللف م  اجلوانب ل العناصر املكم  وتتفك   .اا عقالني  ع توزيع  وز  على أن ت  
 كوي .ة والت  وعي  األم ، الن  
 

                                                           
 . 020-021، ص. مرجع سابقحممد علي دمحان.  1
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  ّمويلملف الت: 
ظر يف تنظيم دة الن  مع ضرورة إعا ،ات توسيع موارد متويل املستففياتق وكيفي  ر  على دراسة ط   ز هذا امللفرتكأ ا

 الص ح ية املؤس سات ة لتسيريوذلك م  خالل تكييف القوانني األساسي   ،سيري املايل باإلضافة إىل اإلطار القانوّنالت  
ة وحول شروط ختصيص ب يالط  فاطات د يف متويل الن  عاق  مويل القايم على الت  يف جمال الت   ة  عديالت اجلارية، خاص  مع الت  

 تسعى لتحقيق املساواة يف العالج.  امليزانيات بطريقة  
 ملف اشتراك القطاعات: 
عليم العايل، ، الت  ةبالعديد م  القطاعات كاملالي  وثيق  بفكل   حة وإصالح املستففياتوزارة الص   أنفطة رتبط  تأ 

ة ضي  جتماعي وغريها. وعليه فقد تناول مفروع اإلصالح هذه القمان االية والض  بية، اجلماعات احملل  كوي ، الرت  الت  
 .للوزارةالعامة  سرتاتيجي ةاال ضم حة بالص  لة ل األنفطة ذات الص  وذلك بإدراج ك   ،اتبالذ  

 على املستوى اجلهوي والوطين االستعجاالتو  ،تنظيم العالج على مستوى اجلنوب أنر اإلشارة وجتد  
 لص ح يةام  خدمات املنظومة  االستفادةل عدم املساواة يف شك   فلطاملااإلصالح،  ملفمل يتطرق إليها  ناموضوع
العراقيل  االعتبار بعنيم  خالل األخذ  ،على الرغم م  احملاوالت العديدة لتنظيم العالج باجلنوب ؛للقطاع حتد   أكرب
إال أن النتايج  ،ذه املناطقني للعمل هبالط ب يحفيزات للمستخدمني روف املناخية ومنح بعض الت  عد والظ  طة بالب  املرتب  
 إىل املستوى املنفود. عد  بأ  ترققة مل احملق  

له م   صص  حي باجلزاير وعلى الرغم م  حماوالت إصالحه وما خ  الص   القطاع ك  القول أن  ي   ،ما سبق
ية جد   أوىل وإىل قرارات   ة  اليزال حيتاج إىل أن يكون أولوي   ،هاالعراقيل اليت يفهد   نتيجةأ ه  أن  إال   ة،عتربأ م   مالية أغلفة  

 ها. ق  يستح  نة اليت املكااس احلس  القطاع هذا قصد إعطاء 
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 راسة الميدانيةجراءات الدّ وإ الدراسة محلّ  ستشفائّيةاال المؤّسسات: عرض الثّانيلمبحث ا
البحث  حمل   ي ةستففاياال املؤس ساتم  إدارات ومعلومات م  وثايق  عليه صول  احل على مامت   باالعتماد
ضافة إىل ما باإل ،ةستيعابي  االم  حيث موقعها وطاقتها  املؤس ساتع  هذه  حملة   ك  تقدمي  ي   ،بوالية سطيف

 .الط ب  شبه و  الط ب   الط اقملني يف مث   الص ح يةحديد صانعي اخلدمة وبالت   ،بفرية م  طاقات   تتوفر عليه
 الدِّراسة محلّ  ستشفائّيةاال المؤّسسات: تقديم لاألوّ  المطلب

 ورسعادنة محمد عبد النّ  "سطيف"الجامعي لوالية  االستشفائيالمركز  :اًل أوّ 
سريرا   811م بسعة  0617العام  ه رمسيا  مت افتتاح   وسط املدينة، اجلامعي لوالية سطيف االستففاييركز امل قـع  يأ 

م  اإلجنازات واإلضافات حىت بلغت سعته ما  د الكثريأ نسمة يف ذلك الوقت. شه   811.111لتغطية احتياجات 
يستقبل ، هذا و 8101سرير العام  0112لتبلغ  نسمة بالوالية، 0.111.111م خلدمة  8111سرير العام  272قارب ي  

، جباية، مسيلة، جرة وباخلصوص برج بوعريريملاو  بعض الواليات ال املستففى اجلامعي لوالية سطيف احلاالت احلرجة
ة واالستقالل املايل ي  االعتبار ة ي  خصع بالف  ة تتمت  عام   هيئة   اجلامعي لوالية سطيف االستففاييركز ي عترب امل .ميلة وباتنة
راجعي امل الجيةة والع  شخيصيّ ة والتّ الطّّبيتوفير العناية  هتدف إىل ،واإلداري

 
دريب وتوفير التّ يمني قاملففى و ستمل

إىل القيام  املستففى، إضافة   يف جمال اختصاصات مريضختصاصيين وطالب المعاهد وطالب التّ لألطباء اال
طبيب ومرض  0617. يتوىل تقدمي خدماته ما يعادل لة بعمل املستففى واختصاصاتهالص  ة ذات الط ب يبالبحوث 
 :(10رقم )امللحق فصيل يف كما هو موضح بالت   ،مرض 0186طبيب مقيم و 741منهم  ،ختصاصاتمبختلف اال

 (.205-204)صفحة
قسما   82املستففى اجلامعي لوالية سطيف  يضم  . جملس إدارة ومدير عام ومعاونني  إدارة املستففىيتوىل   

عدد ا م   م  ض  املستففى اجلامعي لوالية سطيف يأ  فإن   ،إضافة  إىل هذه األقسام .طبيا  وغريه م  اخلدمات املساعدة
الية، إدارة املوارد قابة واملالوسايل املادية، إدارة الر  ة، إدارة الط ب يوشبه ة الط ب يإدارة األنفطة ها برز  األقسام اإلدارية أ

ابة قإدارة وحدة طب العيون وأمراض األذن واألنف واحلنجرة، مكتب األم  والر  فل، ة، إدارة وحدة األم والط  البفري  
أسها املديرية ر صال، مكتب املنازعات والقضايا القانونية وعلى ت  نظيم العام، مكتب اإلعالم واالالعامة، مكتب الت  

 العامة تتلوها األمانة العامة.
جيعل منه  ،تففىهذا املسعليها  توفراليت ية والوحدات الط ب ي األقسام يف التنوعمثل هذا فإن  ،شكم  دون و 

  متكاملة للمجتمع الذي خيدمه. ؤهله لتأديـة خدمات  ال بأس هبا ت   تاإمكانيف جوانبه  تنظيما  يضم  
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 "رأس الماء" العيد الضحوي المتخصِّصة ستشفائّيةاال مؤّسسةال ا:ثانيً 
ي احتياجات املرضى ط  غت   ،ببلدية قجال والية سطيف العيد الضحوي املتخص صة ستففايي ةاال ؤس سةامل تقع
لة، بسكرة، سكيكدة فالية: سطيف، برج بوعريريج، املسيلة، جباية، باتنة، ميلة، جيجل، قسنطينة، خنللواليات الت  
 ضم  . تأ سرير 001 ـية بستيعابها االر طاقت  قد  ت   .أهيل الوظيفيأهيل وإعادة الت  متصة يف الت   ؤس سةاملوأم البواقي. 
عة وجناح خاص شقسم لأل، ةالط ب يحاليل للت   ، مربساء، جناح لألطفالل، جناحني للن  جاني بالر  جناحني خاص  

 ك.دل  م   94أطباء عامون و 19طبيب متص،  01 املرضىيقوم على خدمة  ؛بالكفف
 السعيد عوامري "بوقاعة" ستشفائّيةاال مؤّسسةالا: ثالثً 

يربطها مبركز  ،فمالية الغربية لوالية سطي اجلهة الف  يف عيد عوامريالس   ستففايي ةاال العمومي ة ؤس سةاملتقع 
مرب  تضم، سرير 840على  حتتويبلدية،  04احتياجات  تغطيم، 0629تأسست عام . 47الوالية الطريق رقم 

طب  الطب الداخلي، األمراض الصدرية، ية هي:أقسام طب   19 على تتوفركما ،  ة ومصلحة أشعةالط ب يحاليل للت  
امة باإلضافة إىل قسم للجراحة الع ساء والتوليد وطب األطفال؛العيون، أمراض األنف األذن واحلنجرة، أمراض الن

رضى ية للمح  يقوم على توفري اخلدمة الص   سرير. 07ستعجالت الطبية واجلراحية بطاقة سرير وقسم لال 91يتوفر على 
 مرض ومرضة. 181مارس متخصص مساعد و 06طبيب عام،  86السعيد عوامري  ستففايي ةاال ؤس سةبامل

 "عين آزال" يوسف يعالوي ستشفائّيةاال مؤّسسةالا: رابعً 
ة ع بالفخصي  تتمت   ،خاص عمومية ذات طابع   مؤس سة يوسف يعالوي بعني آزال ستففايي ةاال ؤس سةاملرب عتأ ت  

يف  اشرت تقدمي خدماهتاب. 8119نوفمرب  88 ادرالص   788-19ست مبوجب املرسوم تأس   .ستقالل املايلاملعنوية واال
 134.77غطي احتياجات ت .8114جوان  89رييس اجلمهورية يف  م  ق بلا رمسي   افتتاحهامت حيث ؛ 8114جانفي  19

ة ستيعابي  ا ة  وبوطالب، بطاق ل، بري حدادة، عني احلجر، احلامةلتغطية احتياجات بلديات عني آزا مصصةو  ،ساك 
سكانري، يف قاعتني لألشعة وقاعة لل لة  ة مث  الط ب يشعة مصلحة لأل تضم. ممنظ  سرير  092سرير تقين و 081ر بـ قد  ت  

حيتوي على ما ك  ية جراحية، وصيدلية مركزية.م  قاعتني، استعجاالت طب  نة مكو  مرب بأربع وحدات، غرفة عمليات 
على  حتوياألطفال  ا، طبجال، اجلراحة العامة جبناحني أيض  ساء وآخر للر  للن   اخلي جبناح  ب الد  الية: الط  األقسام الت  

 إنعاش.ى وحدة تتوفر علة جراحي   ةيساء والتوليد، استعجاالت طب  ناح لألطفال وآخر حلديثي الوالدة، أمراض الن  ج
 ص مساعد.تخص  س م  مار   14شبه طب و 091طبيب عام،  87ر بـ قد  يقوم على خدمة املرضى ما ي  

 العلمة"صروب الخثير" ستشفائّيةاال مؤّسسةالا: خامسً 
تغطية ، ل3كلم  0966مبساحة قدرها  11على الطريق الوطين رقم ثري اخلصروب  ستففايي ةاال ؤس سةاملتقع 

مواط  على  111مواط  مقابل سرير لكل  0002مبعدل سرير لكل وذلك ساك   711.111ر بـ قد  احتياجات ما ي  
يف بناء يعود  8114ماي  04لـ  071/14نفيذي رقم ا للمرسوم الت  تطبيق   8114مت تأسيسها يف ماي  املستوى الوطين.
 021 ر بـقد  ة ت  ستيعابي  ا بطاقة  وحدة،  81مصلحة و 08على ستة أقسام،  حتوي (.0612) ةستعماري  إىل احلقبة اال
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راحة اجل، دريةاألمراض الص  ، يةاألمراض املعد  ب الداخلي، الط   ، هذه األقسام هي:سرير تقين 081منظم و سرير
يسهر على خدمة  أسرة. 1بطاقة  الط ب  نعاش وحدة اإل واليت تضم  ية جراحية استعجاالت طب  ، جراحة العظام، العامة

 ص مساعد.تخص  مارس م   17شبه طب و 891طبيب،  80املرضى 
 راسة الميدانية: إجراءات الدّ الثّاني المطلب

باع اخلطوات ت  اطبيقي منه يف هذا اجلزء الت   مت ،أهدافهحتقيق و  شكالية هذا البحثإاإلجابة على هبدف 
 حتليل   طوة  رب خ  عتأ واليت ت   DMAICحسني ة الت  م  خالل منهجي   ،الس داسي رحنرافاال اسرتاتيجي ةاملنهجية لتطبيق 

تفمل املستفيدي   الس داسي رحنرافاالالعمالء يف فلسفة فئة قطة احملورية. وعلى اعتبار أن صوت العميل فيها الن  
حبث  استماريتيه مت توج فقدعتماد على وجهة نظرهم لقياس جودة املنتج أو اخلدمة، تم االي ،ؤس سةاملوالعاملني يف 

وشبه  الط ب   الط اقمو  ،حمل البحث ستففايي ةاالسات للمؤس   الص ح يةم  املرضى املستفيدي  م  اخلدمات  ل  إىل ك  
واط  اخللل ف على احتياجات املرضى واكتفاف معر  الت  هبدف  ؛العامل هبا والقايم على تقدمي هذه اخلدمات الط ب  

م  هذا و  اهتم.عقات تقدمي خدمة يف مستوى تطل  مة هلم، باملوازاة مع معرفة ماهي أهم معو  يف اخلدمة الفعلية املقد  
 الية:الت   اخلطواتباع ت  اب فقد مت ذلك قاملنطلأ 

 عيِّنةراسة وحجم التحديد مجتمع الدّ  :اًل أوّ 
ســنة واملقيمني  08يف املرضــى األكرب م  بالنســبة ملتمع املرضــى على البيانات  در احلصــولد مصــيحتدمت لقد 

ســاملســعادنة حممد عبد النور،  اجلامعي لوالية ســطيف ركز االســتفــفايياملكل م  مبختلف أقســام    ســتفــفايي ةاال ةؤســ 
ســـةاملالســـعيد عوامري ببوقاعة،  ســـةاملصـــروب اخلثري بالعلمة،  ســـتفـــفايي ةاال العمومي ة ؤســـ  يوســـف  ســـتفـــفايي ةاال ؤســـ 

ســــةامليعالوي بعني آزال و  صــــة ســــتفــــفايي ةاال ؤســــ  ك  أن ه ي  ذلك ألن  و  للتأهيل احلركي والوظيفي برأس املاء. املتخصــــ 
اهتتكون هلم  كافة املتغريات موضــــع البحث، نظرا  للم عايفــــة الكاملة لفرتة  م  الوقت ملمارســــات اخلدمة   ات رحنواجت 
 والقايمني عليها.  الص ح ية

ســـاتلكل هذه  الط ب  شــبه و  الط ب   الط اقمن م  ، يتكو  الث اّنســبة للمجتمع بالن    اخلمس. ســـتفـــفايي ةالا املؤســـ 
 م  ة بدال  حلصـــصـــي  ا عي نةكان الب د  م  الل جوء إىل ال  ،هاذي  املتمعنيســـتحالة احلصـــول على إطار  بوحدات ا الونظر  
 ة. الطبقي   عي نةال

 الية:ة الت  على الفرضي   قوم  يف هذا البحث تأ  عي نةريقة املثلى لتحديد حجم الإن  الط  
موضع  ي نةععلى أساس تقدير نسبة أفراد املتمع الذي  تتوفر فيهم خاصية م عي نةر احلجم األمثل للقد  ي  . 0

 ؤال املطروح هو:والس   (.�̂�) عي نةسبة احملسوبة على العلى أساس تقدير الن  ، (𝑝) راسةالد  
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سبة احملسوبة ( والن  𝑝بني نسبة املتمع املهولة ) رحنرافاال يتجاوز ال  زم لضمان أ( الال  𝑛) عي نةما هو حجم ال. 1       
قة. وي ك  سم  ي   𝑝حتمال  معلوم اسمى خطأ املعاينة وهذا بي  𝑑0 (، هامف ا معلوم ا �̂�) عي نةعلى ال ى درجة الث قة أو الد 

 :1ؤال رياضي ا كما يليصياغة هذا الس  
 𝑝 [|�̂� − 𝑝| < 𝑑0] = 𝑝 = 1 − 𝛼 … … … . . (1) 

ا أن  :          𝑑0                  ع لم  = ±𝑡𝛼√
𝑝𝑞

𝑛
… … … … … … … … … … … (2) 

 املطلوب هو: عي نة( ي صبح حجم ال8) م  العالقة
𝑛 =  

𝑡𝛼
2𝑝𝑞

𝑑0
2  … … … … … … … … … … . … … . (3)    

𝑝 فرتض أن  جوء إىل احلل احليادي الذي يأ الل   فقد مت   ،جمهولتان 𝑞 و 𝑝 مبا أن   = 𝑞 =
1

2
صبح العالقة ، فت   

 ( كما يلي:1)
𝑛 =

𝑡𝛼
2

4𝑑0
2 … … … … … … … … . . … … … … . (4)               

    

وحىت يكون  .2اليفكراسة وفق ا للحل احليادي تكون أكثر د ق ة، غري أن  ذلك سيزيد م  الت  وم  مثأ  فنتايج الد  
ا م  جمتمع حجم   أكرب    𝑁1جمتمع املرضى أن   االعتبارا بعني وأخذ   ،ةتوفر امل اتاإلمكان ويف حدود معقوال   عي نةحجم ال
البد أن يكون أكرب  𝑛1سحب م  املتمع األولفرتض أن ي  الذي ي   عي نةحجم ال وعليه فإن   𝑁2واملمرضنياألطباء 

 :عليه . وبناء  𝑛2الث اّنسحب م  املتمع م  ذلك الذي ي  
𝑡𝛼صبح ، فت  %95قة املطلوبة ، لتكون درجة الد  %5بـ  αمت حتديد درجة املخاطرة  سبة للمرضى:.بالنِّ 1 = 𝑡=0,05 

، %5.1± بـ   0d، كما مت حتديد مقدار خطأ املعاينة 1.96عي فإن  هذه القيمة تساوي الط ب يوبالرجوع إىل اجلدول 
 ( جند:7عويض يف العالقة )وبالت  

𝑛 =
(1.96)2

4(0.055)2
= 317 

لوالية  ةراسحمل الد   ستففايي ةاال املؤس ساتب املقيمنيسنة و  08أكرب م   امريض   317هو  عي نةحجم ال أي أن  
 كما يلي:  ،ي ةاستففاي مؤس سة ل  ة يف ك  ر  س  إىل عدد األأ  سبة  ن   عي نةبعد ذلك توزيع حجم ال مت  وقد . فسطي

 :سرير 0121على توفر الم الجامعي االستشفائيالمركز أ.
𝑛1 = 317

1058

1058 + 113 + 180 + 168 + 271
= 187.37 ≈ 187 

 :سرير 001التي تضم  رأس الماء المتخصِّصة ستشفائّيةاال مؤّسسةالب.
𝑛2 = 317

113

1058 + 113 + 180 + 168 + 271
= 20.01 ≈ 20 

 :سرير 011التي تحوي  العلمة ستشفائّيةاال العمومّية مؤّسسةالج.
𝑛3 = 317

180

1058 + 113 + 180 + 168 + 271
= 31.88 ≈ 32 

                                                           
 .337، ص3117، 7العدد  اجلزاير،، وعلوم التسيير بجامعة فرحات عباس سطيف االقتصاديّةمجلة العلوم ساعد ب  فرحات. منهجية البحث التسويقي،   1
 .321-339املرجع السابق، ص  2
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 :سرير 021المتوفرة على  عين آزال ستشفائّيةاال مؤّسسةالد.
𝑛4 = 317

168

1058 + 113 + 180 + 168 + 271
= 29.75 ≈ 30 

 :سرير 110التي تضم  بوقاعةل ستشفائّيةاال العمومّية مؤّسسةاله.
𝑛5 = 317

271

1058 + 113 + 180 + 168 + 271
= 47.99 ≈ 48 

 
 حيث:

𝑛1 + 𝑛2 + 𝑛3 + 𝑛4 + 𝑛5 = 317 

تكون ، ف%95قة املطلوبة درجة الد   أي أن، %5بـ  αمت حتديد درجة املخاطرة  ضين:سبة لألطباء والممرِّ .بالنّ 1
𝑡𝛼 بذلك = 𝑡=0.05  كما مت حتديد مقدار خطأ املعاينة 1.96فإن  هذه القيمة تساوي  ،عيالط ب يإىل اجلدول  ظرن  بالو ،

0d   جند:ا دايم  ( 7عويض يف العالقة )، وبالت  %7± بـ 
�̀� =

(1.96)2

4(0.07)2
= 196 

والية ب اسةر اليت مشلتها الد   اتاملستففوالعاملني مبختلف أقسام  طبيب ومرض 196هو  عي نةحجم ال أي أن  
  كما يلي:  ،إىل عدد األطباء واملمرضني يف كل مستففى مت توزيعها نسبة  ؛ سطيف

 :طبيب وممرض 0121الذي يحوي  الجامعي سطيف االستشفائيأ.المركز 
�̀�1 = 196

1954

1954 + 86 + 338 + 221 + 368
= 129.08 ≈ 129 

 :طبيب وممرض 12رأس الماء التي تضم  المتخصِّصة ستشفائّيةاال مؤّسسةالب.
�̀�2 = 196

86

1954 + 86 + 338 + 221 + 368
= 5.68. ≈ 6 

 :فرد 111ي من ي وشبه الطبّ التي يتكون طاقمها الطبّ  العلمة ستشفائّيةاال العمومّية مؤّسسةالج.
�̀�3 = 196

338

1954 + 86 + 338 + 221 + 368
= 22.33 ≈ 22 

 :ممرض وطبيب 110التي تتوفر على  عين آزال ستشفائّيةاال مؤّسسةالد.
�̀�4 = 196

221

1954 + 86 + 338 + 221 + 368
= 14.60 ≈ 15 

 :فرد 121ي من ي وشبه الطبّ ن طاقمها الطبّ المتكو   بوقاعةل ستشفائّيةاال العمومّية مؤّسسةال ه.
�̀�5 = 196

368

1954 + 86 + 338 + 221 + 368
= 24.31 ≈ 24 

 حيث:
�̀�1 + �̀�2 + �̀�3 + �̀�4 + �̀�5 = 196 

سبة املطلوبة بالن   جلمع البيانات كأداة    ،خصيةاليت تعتمد على املقابلة الف   االستمارةكما قد مت حتديد طريقة 
 .ات البحثتطلب، وذلك وفق ا ملانتني مع  للعي  
 االستماراتبناء  ا:ثانيً 

 باع اإلجراءات اآلتية:ت  ا االستمارةالعمل ب  ضم  ت
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 هة إلى المرضىالموج   االستمارة.0
يه عند تلق   سه املريضك  أن يلمأ يف إطار ما ي   ،ةمخسة حماور أساسي   املوجهة إىل املرضى االستمارةت نضم  ت

يةاملرضى ع  اخلدمات  رضىدرجة  ها تقييم  ي ك  على أساس  واليت  ،الص ح يةدمة للخ   مة هلم خالل فرتة قد  امل الص ح 
. وي ك  ستففىاملو اجلنس ، نةعليمي، امله، املستوى الت  الس  قة بتعل  لية م  هم باملستففى، باإلضافة إىل بيانات أو  إقامت  

 ايل: حو الت  شرح هذه احملاور على الن  
 ؛(00) إحدى عفر عبارةم   لةفك  وامل عامل مع المرضىالتّ تناول  المحور األول: أ.

 ؛( هبذا الفأن14) عباراتسبع على وحيتوي هذا احملور  ،جاملعال   الطّّبيكفاءة الفريق تناول  :الثّانيالمحور  ب.
 ؛(17)ارات أربع عب، مشل عايةستمرار الرِّ ابقة ص للحصول على البيانات املتعل  خ ص   :الثّالثالمحور  ج.
 ؛(19)ست عبارات ، اشتمل على ظروف اإلقامةكان حول   ابع:المحور الرّ  د.
 (.11) عبارات مخسهذا احملور  حيث ضم   ؛هائيقييم النِّ التّ تناول  المحور الخامس: ه.

 (.206-208) صفحة :(18) امللحق رقمجوع إىل ك  الر  ي   ،فصيلم  الت   وملزيد  
 :الطّّبيوشبه  الطّّبي الطّاقمهة إلى الموجّ  االستمارة.1

 ،ةاسي  بط األطباء واملمرضني على ثالثة حماور أسوبالض   الص ح يةهة ملقدمي اخلدمة املوج   االستمارةحتوت ا
ة، الوظيفة ، اجلنس، عدد سنوات اخلرب الس  قة بة املساعدة واملتعل  يغرافي  م  األسئلة الد   باإلضافة إىل جمموعة  

 :ايلحو الت  ك  شرح هذه احملاور على الن  وي   (215-209) صفحة :(11يف امللحق رقم )ح كما هو موض    ،واملستففى
  ،ةحماور جزيي   ربعة  ه بدوره إىل أتقسيم   والذي مت   ،الطّّبي شبهو  الطّّبي الطّاقمظروف عمل تناول أ. المحور األول: 

 كما يلي:
 (؛14سبع عبارات )  ضم  تالعالقات:  -
 (؛17) عبارات احتوى على أربع  حجم العمل:  -
 (؛11)مشل مخس عبارات روف المعنوية )التحفيز، األمن، التغذية، ...(: الظُّ  -
 (؛17) هبذا الفأن عبارات   أربع  ن م  تكو  وسائل العمل:  -

 عفر عبارات ضم وت ،لخدمات المستشفى الطّّبي شبهو  الطّّبي الطّاقملتقييم ه مت ختصيص  : الثّانيب.المحور 
 (؛01)

وشبه  لطّّبيا الطّاقملدى  الصِّحِّيةغبة في تحسين الخدمات قياس الرّ تناول هذا احملور : الثّالثج.المحور 
 .( يف هذا اإلطار19) ست عبارات   ، واشتمل علىالطّّبي

 ضم ت لذياالثي مت اعتماد مقياس ليكرت الث   ،االستماراتواردة يف هذه ال األسئلةأغلب على  لإلجابة
دة واليت هتدف ختيارات املتعد  اإلجابات: موافق، موافق بدرجة متوسطة وغري موافق، فيما عدا بعض األسئلة ذات اال

 ض.مع بعض األسئلة املفتوحة واليت جاءت لنفس الغر  ،ختيار احللول املناسبة هلااو  تفكالامللتحديد أسباب 
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 لي:ما ي( ك16-11كما مت حتديد أوزان مقياس ليكرت الثالثي على النحو املوضح يف اجلدول رقم )

 الثي(: أوزان مقياس ليكرت الثُّ 11-11جدول رقم )
 2 0 0 الوزن
 موافق  موافق بدرجة متوسطة غير موافق الرأي

 م  إعداد الباحثة المصدر:

عدد  8حيث متثل  ؛(8=0-1ر بـ )ح ودرجة املوافقة، مت حتديد املدى املقد  ط احلسايب املرج  قيمة املتوس   لتحديد
ختيارت، وبناء  على ذلك عدد اال 11مسافة ثانية، ومتثل  11ىل إ 18مسافة أوىل، م   18إىل  10املسافات م  

  ،اليةل على الفئات الت  ، ومنه نتحص  1.99ر بـ واملقد   8/1الث هو حاصل القسمة الفئات الث  صبح طول الفئة م  ي  
 (:01-11ح يف اجلدول رقم )كما هو موض  

 ط المرجح لمقياس ليكرت(: المتوسِّ 01-11جدول رقم )
 2الى  0.20من  0.20الى  0.00من  0.02الى  0من  المتوسط المرجح
 عالية متوسطة منخفظة درجة الموافقة

 م  إعداد الباحثة المصدر:

  االستماراتثبات صدق و  ا:ثالثً 
م   عة  رضها على جممو دقها م  خالل عأ ص   اختبارمت فقد ، البحث استماريتثبات صدق و رص ا على ح  

رف ع، للت  نيم  كال املتمعأ  فقط ا( فرد  01م  مخسة عفر) عي نةق على املسبأ  ختبارها لالإخضاع  كما مت ،  *1منياحملك  
لى املالحظات ع وبناء   ،راسةومدى متثيل الفقرات املستخدمة جلوانب املوضوع حمل الد   على درجة وضوح األسئلة

ة هايي  رهتا الن  صبح يف صو زمة م  إعادة صياغة، حذف وإضافة بعض العبارات لت  عديالت الال  مة مت إجراء الت  املقد  
ليتم  تيب.على الرت   (215-209، صفحة:)(03)امللحق رقم و  (208-206صفحة:)، (02امللحق رقم )حة يف واملوض  

اخلي ساق الد  ت  ملعرفة اال  SPSSستعانة بالربنامج اإلحصاييباال Alpha Cronbachبعد ذلك حساب معامل 
اء واملمرضني  ة إىل األطب  هة املوج  الث انيهة إىل املرضى و عامل ألفا لالستمارة األوىل املوج  م   فكان ،تمعة  راسة جم  ألسئلة الد  
𝛂 كما يلي:

𝟏
= 𝟎. 𝛂و 𝟖𝟏

𝟐
= 𝟎. : (06)امللحق رقم و  (217): صفحة (05امللحق رقم ) يف بني  كما هو م   𝟖𝟕𝟑

يف  ااعتمادمهة وإمكاني   ستمارتنياالثبات  على يدل  ما  ؛حيحن م  الواحد الص  اومها قريب ،(219-218)صفحة 
ة، جتماعي  العلوم اال دة يفسبة املعتمأ الن  ا أيض   االعتبارا بعني وأخذ   ،عةالبيانات املم  زيد م  مصداقية يو  راسةالد  

                                                           
 .621 ( صفحة:4) أنظر امللحق رقم 1
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ة ا وإمكاني  ة األداة وثباهت  ذلك على مصداقي   دل   ،ما جتاوز معامل ألفا كرونباخ هذه القيمةحيث كل  ؛ %91دة بـ واحملد  
 راسة.ها يف الد  اعتماد  

 مةالمستخد   حصائّية: األدوات اإلالثّالثالمطلب 
بغرض   SPSSجرها برناموف  اليت ي   حصايي ةاستخدام بعض األدوات اإل مت   ،وتفريغها االستماراتبعد مجع 

 وم  هذه األدوات مايلي: ،عةوحتليل البيانات املم   تبويب
  المئوية سبيةوالنِّ قة طل  كرارات الم  : التّ اًل أوّ 

 frequencyكراريوزيع الت  ن م  تصميم جدول الت  تتكو   حصايي ةلعرض البيانات اإل ل مرحلة  أو   إن  
distribution،  ا على عمودي  عهوز  ية، في  أو كم   ة  سواء كانت وصفي   حصايي ةص البيانات اإللخ  م وي  نظ  ي   الذيو

ل تكرار ث  ي   الث اّنو  ،ةيفة للبيانات الوصفية والفئة للبيانات الكم  ل العمود األول الص  ث  ي   ،فوفوجمموعتني م  الص  
ا أم   ،كراراتلى جمموع الت  ع اكرار لكل فئة مقسوم  ل الت  ث  ي   الذيسب كرار الن  ك  إضافة الت  حبيث ي   ؛فةالفئة أو الص  

 .011سب يف كرار الن  سب املئوي فيتم احلصول عليه بضرب الت  الن  
راسة، وكذا الد   حمل   ي ةستففاياال املؤس ساتاملئوية لوصف بيانات  يةسبالن  كرارات املطلقة و وقد مت استخدام الت  
  راسة املختلفة.وذلك حسب درجات املوافقة على فقرات الد   ،توزيع إجابات املبحوثني

 الحسابّية متوّسطاتالا: ثانيً 
ا يف اإلحصاء دام  ستخاوهو األكثر  ،عة املركزية وأمههاسط أو الوسط احلسايب أحد مقاييس النز   املتو  عتربأ ي  

 .واهر املختلفةيف الكثري م  املقارنات بني الظ   م عادة  ستخدأ إذ ي   ؛ةواحلياة العملي  
 ةحدور على وكذا لكل حم ،ستمارتنيااللعبارات حماور  احلسابي ة توس طاتاملويف هذا البحث، مت احتساب 
 ستففايي ةاال ملؤس ساتاتني بسبة لعناصر العين  وهذا بالن   ،راسةها على حماور الد  بغرض حتديد درجة املوافقة م  عدم  

 البحث.  حمل  
 المعياريّة اتنحرافاالا: ثالثً 

القيم ع  وسطها  اتارحنرافه متوسط مربع عرف على أن  ي   الذيو  ،الت باي  عرف ع  طريق املعياري ي   رحنرافاال إن  
وهو ما  ،ت فت تالمقاييس  وأدق   م  أهم     ينتج عنه مقياس  باي  بيعي للت  واجلذر الرت  . 0σمز رمز له بالر  وي   ،احلسايب

ت إجابات فت  ملعرفة مدى ت املعياري ة اترحنرافاالوقد مت استخدام  .σمز املعياري املعروف بالر   رحنرافاالى بسم  ي  
املعياري  رحنرافاالىل باإلضافة إ ،عبارة لكل   املعياري ة اترحنرافاالحتساب احيث مت  ؛املتوس طةاملبحوثني ع  اإلجابة 

 .ةحدعلى  العام لكل حمور  
 حادياأل   الّتباي نتحليل  اختبارا: رابعً 

ستيودنت  ختبارا املقارنة بني املموعتني باستخدام كنناي   ،املالحظات م  فقط املقارنة بني جمموعتني يف حالة
t اختبار باستخدام زوج   كل   مقارنة   املناسب غري فم  جمموعتني، م  أكثر لدينا يكون وعندما t   الطريقة اوإطم 
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 هناك كان إذا ما لتقييم ANOVA One Way األحادي الت باي   حتليل استخدام هي حليلالت   إلجراء حيحةالص  
 .1بني هذه املموعات وجود اختالف   على دليل   أي  

 رضىتقييم امل متوس طاتبني  α=1.11عند درجة ماطرة  إحصايي ةذات داللة  فروق   د م  وجود  أك  وللت  
، الط ب  وشبه  الط ب   لط اقماتقييم  توس طاتسبة ملوكذلك بالن   ،املستففى أم ال متغريمة هلم ت عزى إىل قد  للخدمات امل

 .نتني مستقلتنيأكثر م  عي   متوس طاتللمقارنة بني  ختباراستخدام هذا اال مت  
 توكي اختبارا: خامسً 
فري نتايج حتليل عندما ت  ف ،Post Hoc Comparisonsاملقارنات البعدية  اختباراتم   ختبارهذا اال عد  ي  
 اختباراتة ألجراء أي   منطقي   ر  رب  ه ال يوجد م  ن  إف ،عزى إىل مستويات املعاجلةداللة ي   يذ إىل عدم وجود فرق   الت باي  

 ن  إف ،املعاجلة عزى إىل مستوياتا ذا داللة ي  هناك فرق   إىل أن   الت باي  أخرى. أما إذا أشارت نتايج حتليل  إحصايي ة
"أي مستوى م  مستويات املعاجلة خيتلف ع  اآلخري ؟ أو مبعىن آخر أي  توجد  :ا هويبقى قايم   الذيؤال الس  
 واليت   ،املموعات طاتمتوس  بني  حصايي ةيلزم إجراء املقارنات اإل هن  إؤال فلإلجابة على هذا الس  و  ".ة؟روق احلقيقي  الف  
Post Hoc Aposteriori Comparisonsعدية دعى باملقارنات البأ ت  

Tukey داملتعد   املقارنة اختبار اسمى أيض  وي   .2

HSD الت باي  حتليل  اختبارى أد   إذا حيث؛ ANOVA و أ اختالف   وجود على دليال   هناك أن   همفاد   استنتاج   إىل
 ستخداما ختتلف ع  األخرى، هنا ينبغي الوحدات م  أي   ع  يحر  بالت   ذلك بعد نيمهتم   نكون فقد فروقات،
Tukey دةاملقارنات املتعد   اختبار

ات داللة ذ  وجود اختالفات  تبني   يف حالةراسة وقد مت استخدامه يف هذه الد   .3
 ستففايي ةاال املؤس سات  م مؤس سة ة حتديد أيغيأ وذلك ب   ، املستففىعزى إىل متغري  ت   ستمارتنياالاور حمل  إحصايي ة

 .تلف ع  األخرى يف آراء املبحوثنيراسة ختالد   حمل  
 ستيودنت اختبارا: سادسً 
 ال، وهل الفرق بينهما دال  طان متساويان أم متوس  ما إذا كان  ملقارنة T-testستيودنت  اختبارم ستخدأ ي  
إىل ثالثة أنواع حسب اهلدف م  البحث، هل يهدف إىل  ختبارع استخدام هذا االتنو  ا أم غري دال. ويأ إحصايي  

ن ان مستقلتاينتحيث يك  أن تكون الع ؛مبتوسط جمتمع أو يهدف إىل مقارنة متوسطي عينتني عي نةمقارنة متوسط 
 فروق   اكملعرفة ما إذا كانت هن ،نتني مستقلتنيعي   متوس طاتللمقارنة بني  t اختباراستخدام مت وقد  .ناأو مرتابطت

شبه  الط اقم تقييم متوس طاتو  الط ب   الط اقمتقييم  متوس طات بني α =1.111عند درجة ماطرة  إحصايي ة داللة   ذات  
ظر هل للن   ر الوظيفةتغيِّ إلى م   تعزى مةاملقد   الص ح يةلواقع اخلدمة  ،حمل البحث ستففايي ةاال املؤس ساتيف  الط ب  

   ض أم ال؟إىل مر    املبحوث م  طبيب  ختتلف اآلراء عندما يتغري  
                                                           

1 CRICHTON, N. Tukey multiple comparison test. Journal of clinical nursing, N° 8, 1999, P.304. 
 دنكن ذو المدى المتعدد اختبار (،Scheffe’ Test) شيفيه اختبار(: Multiple Comparisons) المقارنات المتعددة. سام عبد القادر الفقهاء 2
(Duncan’s New Multiple Range Test.ص ،)متوفر على الموقع:. 22 

https://staff-old.najah.edu/sites/default/.../%2002%شيفيهScheff.do.  
3 CRICHTON, N. OP. Cit, P.304. 

https://staff-old.najah.edu/sites/default/.../%20شيفيه%20Scheff.do
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  البحث استمارتيوتحليل نتائج  : عرضالثّالث المبحث
 عي نةسبة لبالن  ستمارة ا 818 املقبولة هو االستماراتعدد  تبيـ   أن ،ومراجعتها االستمارات بعد مجع كل          
ا يف الربنامج اإلحصايي كما مت ترميز البيانات ليتم استغالهل    .ضنياء واملمر  األطب   عي نةسبة لستمارة بالن  ا 021املرضى و

SPSS   وفق اآليت:ا بغرض حتليلها إحصايي 
 هة إلى المرضىالموج   االستمارة: عرض وتحليل نتائج لاألوّ  المطلب

 ة: المعلومات العامّ اًل أوّ 
نس كما هو املرضى حسب اجل عي نةتوزيع أفراد  للمعلومات العامةحليل اإلحصايي نتايج الت  أظهرت  .الجنس:0
 :(00-11)  يف اجلدول رقمبني  م  

 حسب الجنس المرضى عيِّنة(: توزيع 00-11) جدول رقم
 المجموع الذكور ناثاإل البيان

 313 017 041 التكرار المطلق
 011 43.1 17.1 التكرار النسبي

 spssعلى برنامج  باالعتمادم  إعداد الباحثة  المصدر:

ث ل  بينما  ،% 14.1وهذا بنسبة  ،ناثاإل بني م ة املرضى املستجوأ ي  بم  اجلدول أعاله أن أغلضح يت    الذكور ي 
 إىل أن  ضافة باإل ،الجبالر   ة مقارنة  عتربأ نا م  تمع  ساء يف جمكون نسبة الن    :منهم، ويرجع ذلك لسببنيفقط  78.1%
 ا.ساء والتوليد أيض  راسة مشلت أقسام الن  الد  
ل اإلحصايي حلينتايج الت   على بناء   الس  املرضى حسب  عي نةتوزيع أفراد ( 08-11) اجلدول رقم بني  ي   :السِّن. 1

 كاآليت:  ،ةللمعلومات العام
 السِّنحسب  المرضى عيِّنة(: توزيع 01-11) جدول رقم

 22الى 22من  سنة 22أقل من  البيان
 سنة

 22الى  22من 
 سنة

 02الى  22من 
 سنة

سنة فما  02من 
 أكثر

 المجموع

 313 42 41 21 49 91 التكرا المطلق
 011 07.0 01.9 00.9 09.4 21.7 التكرار النسبي

 spssعلى برنامج  باالعتمادم  إعداد الباحثة  المصدر:

سنة وهي أكرب  11أعمارهم ع   م  املبحوثني تقل   % 11.4ظهر أن مايعادل نسبة م  خالل هذا اجلدول يأ 
سنة  11و 71 األعمار اليت ترتاوح مابني ذوو ل فيهاث  تقاربة، ي  م   مرية األخرى فهي بنسب  ما الفئات الع  أنسبة، 

 نيا.د   كنسبة    00.6%
 :كالتايل  ،املرضى حسب الوظيفة عي نةتوزيع ( 01-11) اجلدول رقم  ضم  يت :.الوظيفة1
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 حسب الوظيفة المرضى عيِّنة(: توزيع 01-11) جدول رقم
 المجموع نو متقاعد نو بطال نو موظف البيان

 313 04 029 49 التكرار المطلق
 011 1.7 71 09.4 التكرار النسبي

 spssعلى برنامج  باالعتمادم  إعداد الباحثة  المصدر:

ساء م  الن   مكوهنويرجع ذلك  ، %41بنسبة  وذلكالني م  البط   ة املبحوثنيأغلبي  أن  أعالهاجلدول ر ظه  ي  
 فقط. %1.9ن فكانوا بنسبة و أما املتقاعد ،% 06.7فون إال ت. بينما ال يثل املوظ  و بالبي ومعظمه  ماكثات  

حصايي هلا  ليل اإلحفقد كانت نتايج الت   ،ملرضىا عي نةراسي ألفراد فيما خيص املستوى الد   :راسي.المستوى الدِّ 1
 :(07-11)  يف اجلدول رقمبني  كما هو م  

 حسب المستوى الدراسي المرضى عيِّنة(: توزيع 01-11) جدول رقم
 المجموع جامعيمستوى  ثانويمستوى  متوسطمستوى  بتدائيامستوى  نو أمي البيان

 313 29 29 20 31 72 التكرار المطلق
 011 01.1 01.1 23.0 9.9 37 التكرار النسبي

 spssعلى برنامج  باالعتمادباحثة عداد الم  إ المصدر:

ثل يف حني ال ي    ،%18.0 ط بنسبةراسي هو املتوس  معظم املبحوثني مستواهم الد   ح م  اجلدول أعاله أن  ض  يت  
 نسبة  وهي  ،% 84 يني كانوا بنسبةاألم   انوي، غري أن  سبة للمستوى الث  وكذلك األمر بالن   ،%01.1 ن إالو اجلامعي
 ة.معتربأ 

 :كما يلي  ، املستففىاملرضى حسب متغري   عي نةتوزيع أفراد ( 01-11ح اجلدول رقم )وض  ي   :.المستشفى2

 حسب المستشفىالمرضى  عيِّنة(: توزيع 02-11) جدول رقم
 
 البيان

المركز 
 االستشفائي

الجامعي سعادنة 
 محمد عبد النور

 مؤّسسةال
 ستشفائّيةاال

 رأس المتخصِّصة
 الماء

 مؤّسسةال
 العمومّية

 ستشفائّيةاال
 العلمة

 مؤّسسةال
 ستشفائّيةاال

 عين آزال

 العمومّية مؤّسسةال
 ستشفائّيةاال

 بوقاعة

 المجموع

 818 43 25 28 01 141 التكرار المطلق

 011 17.06 9.92 11.11 5.95 55.95 التكرار النسبي

 spssعلى برنامج  باالعتمادم  إعداد الباحثة  المصدر:

 والية سطيفاجلامعي ل االستففاييبة م  املبحوثني كانت م  املركز يظهر م  خالل هذا اجلدول أن أكرب نس
 العمومي ة ؤس سةاملمث ،  17.06% السعيد عوامري ببوقاعة بنسبة ستففايي ةاال العمومي ة ؤس سةاملتلوه ت ،% 55.95 بنسبة
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كانت أقل ا   خري  وأ ،9.92%عني آزال بنسبة  ستففايي ةاال ؤس سةاملأيت بعده تل ،11.11% العلمة بنسبة ستففايي ةاال
 ختالفات إىل فاو  بب يف هذا الت  ويرجع الس  . 5.95% برأس املاء وهي املتخص صة ستففايي ةاال ؤس سةاملنسبة م  

 ع  اآلخر. مستففى ة لكل  ستيعابي  اقة االالط  
 عامل مع المرضىالتّ  ا:ثانيً 

كرارات  الت  يف لة  ث  م   ،عامل مع املرضىبارات حمور الت  لع   حصايي ةرات اإل( املؤش  09-11اجلدول رقم )ص لخ  ي  
 ايل:كالت    ،ثنيلتقديرات املبحو  املعياري ة اترحنرافاالو  احلسابي ة توس طاتاملىل باإلضافة إ ،سبيةقة والن  املطلأ 

 عامل مع المرضىبارات محور التّ لع   حصائّيةرات اإلالمؤشِّ  (:02-11جدول رقم )
 

 العبارات
 البيان

درجة  غير موافق موافق بدرجة متوسطة موافق
 الموافقة

 المتوسط
 الحسابي

 نحرافاال
 النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار المعياري

 0.48 2.82 عالية 4 01 9.9 31 27.0 307 اليق. بفكل   كممت استقبال لقد.0

ظار نتقاعة إ رضىأنتم املص لكم ص  خي  .0
 اليمة.م  

 0.73 2.15 متوسطة 09.2 11 41.3 004 24.9 22

 0.61 2.50 عالية 7 01 27.7 91 17.2 043 ولة.معق   نتظاركم كانتاة د  م   إن.2

 كم يف املستففى كانتولإجراءات قب  .2
 تعقيد. أي  سهلة ودون 

 0.70 2.56 عالية 00.9 21 09.2 11 72.2 073

ن لتقدمي املساعدة لكم و سارع املمرضي  .2
 طلب. ل  عند ك  

 0.50 2.78 عالية 2.71 9 01.0 22 20.2 311

 عادل مع تتلقون العالج بفكل   .0
 اآلخري .

 0.48 2.82 عالية 4 01 9.9 31 27.0 307

 0.34 2.91 عالية 0.7 4 7 01 93.1 322 ة.وإنساني   حرتام  اب ميتم التعامل معك  .3

 0.49 2.80 عالية 2.7 9 02.1 24 23.9 319 رضى.ن حبالتكم كمو هتم  األطباء م  .1

 صراع   ة إقامتكم مل حيدث أي  خالل مد  .1
 بينكم وبني أحد املوظفني يف املستففى.

 0.72 2.70 عالية 01.0 22 - - 24.9 304

إذا استدعت حالتكم إجراء أشعة فقد .02
 هولة.ذلك بس   مت  

 0.61 2.46 عالية 7 01 40.7 011 13.4 023

إذا استدعت حالتكم إجراء حتاليل  .00
 هولة.فقد مت ذلك بس   ةطبي  

 0.62 2.40 عالية 7.01 02 47 007 47.2 002

 0.57 2.63 المعياري العام  نحرافاالالمتوسط و 
 spssعلى برنامج  باالعتمادم  إعداد الباحثة  المصدر:

اهاالإىل اجلدول هذا فري بيانات ت   عظم رضى حول م  عامل مع املالت  رحنو املوافقة على ماجاء يف عبارات حمور  جت 
هلذه  احلسابي ة طاتتوس  امله س  عك  اليمة، وهذا ما تأ م   نتظار  اقة بوجود قاعات ة املتعل  الث انيماعدا العبارة  ،باراتالع  
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مع وجود  [1-8.18]ـ  عنه بقة املعرب  جمال املوافأ  ضم  جاءت ط احلسايب العام هلذا احملور اليت  وكذا املتوس   ،العبارات
 .1.14ربـ املعياري العام املقد   رحنرافاالعليه  يف اآلراء دل   الت فت تبعض 

( 04-11) قماجلدول ر  فإن   ،ةعلى حد استففايي ة مؤس سةوملعرفة آراء املبحوثني حول هذا احملور يف كل 
كما هو معلوم ها  د  والبالغ عد ،عبارة كل  ل املعياري ة اترحنرافاالو  احلسابي ة توس طاتاملم  خالل حساب  ،ح ذلكوض  ي  
 ( عبارة.00حدى عفر )إ

 كلِّ ل عامل مع المرضىلمحور التّ  المعياريّة اتنحرافاالو  الحسابّية متوّسطاتال :(01-11) جدول رقم
 ةعلى حد مستشفى

 
 البيان
 

 بوقاعةم.ع.إ.  عين آزال. م.إ العلمةم.ع.إ.  رأس الماءم.إ.م.  سطيفم.إ.ج. 
 المتوسط 
 الحسابي

 نحرافاال
 المعياري

 المتوسط 
 الحسابي

 نحرافاال
 المعياري

 المتوسط 
 الحسابي

 نحرافاال
 المعياري

 المتوسط 
 الحسابي

 نحرافاال
 المعياري

 المتوسط 
 الحسابي

 نحرافاال
 المعياري

 1.71 8.20 1.49 8.94 1.11 1.11 1.76 8.94 1.76 8.27 0العبارة 

 1.91 8.01 1.49 8.11 1.11 8.14 1.76 8.11 1.21 0.61 0العبارة 

 1.11 8.78 1.60 8.04 1.79 8.40 1.76 8.11 1.11 8.94 2العبارة 

 1.77 8.47 1.60 8.04 1.47 8.14 1.76 0.11 1.11 8.47 2العبارة 

 1.99 8.12 1.12 8.21 1.11 1.11 1.76 8.94 1.10 8.26 2العبارة 

 1.81 8.67 1.41 8.14 1.19 8.29 1.62 8.11 1.10 8.26 0العبارة 

 1.11 8.29 1.11 1.11 1.79 8.40 1.11 1.11 1.11 1.11 3العبارة 

 1.11 8.42 1.49 8.11 1.79 8.40 1.11 1.11 1.88 8.67 1العبارة 

 1.12 8.28 1.11 1.11 1.40 8.40 1.62 8.11 1.28 8.12 1العبارة 

 1.76 8.90 1.11 8.11 1.79 8.40 1.76 8.11 1.41 8.78 02العبارة 

 1.94 8.16 1.11 8.11 1.40 8.82 1.76 0.94 1.74 8.92 00العبارة 

 0.22 2.66 0.33 2.52 0.21 2.73 0.22 2.38 0.21 2.70 م/إ.م العام

 spssعلى برنامج  باالعتمادم  إعداد الباحثة  المصدر:

 مايلي:ح م  خالل اجلدول أعاله ض  يت  
 م ضاإلجابة حول عبارات هذا احملور جاءت  متوس طاتعظم م  الجامعي لوالية سطيف:  االستشفائيلمركز .ا0

        املال ضم  احلسايب هاط  فقد جاء متوس   ةالث اني بارةا الع  ماعدأ  ،اإلجابة هي موافق والذي يعين أن   ]1-8.18[ املال
 االنتظار قاعات   املبحوثني على أن   فاق  ت  اعلى  ل  د  ما يأ  ،طةتوس  م   موافقة  س درجة يعك   الذيو  ]0.99-8.10[

 ما. إىل حد   باملستففى اجلامعي لوالية سطيف ليست ماليمة  
س ا يعك  م ]1-8.18[املال ضم ا متوس طاهتبارات ة الع  أغلبي   رأس الماء: المتخصِّصة ستشفائّيةاال مؤّسسةال.1
على  ما يدل   ،غري موافقهي جابة ي أن اإلأ 0.11طها يساوي فقد كان متوس   ابعةالر  بارة ماعدا الع  جابة موافق، اإل
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ال حيصل على سرير  املريض أن  والخيفى على العام واخلاص  ،بسهولة ال تتم   ؤس سةاملإجراءات قبول املرضى هبذه  أن  
طها فقد كان متوس   ،سبة للعبارة احلادية عفر. كذلك بالن  الواسطة ع  طريق ا إال  غالب   ستففايي ةاال ؤس سةاملهبذه 

اء عوبة يف إجر م  الص   اس نوع  ما يعك   ،طةعلى درجة موافقة متوس   ما يدل   ]8.10-0.99[يقع يف املال  احلسايب
 .اأيض   سبة للمرضىحاليل بالن  الت  
جابة على اإل ما يدل   [1-8.18] لطها يف املاالعبارات يقع متوس  معظم  العلمة: ستشفائّيةاال العمومّية مؤّسسةال.1

طة خبصوص توس  س درجة موافقة م  يعك   والذي 8.82طها يساوي توس  فقد كان م   احلادية عفربارة ماعدا الع   ،موافق
 أن.عوبات هبذا الف  املرضى بعض الص   مواجهة فري إىلما ي   ،حاليل بسهولةجراء الت  إ

 العاشرة، ابعةالر   ،ةلثالث ا، األوىل م  العبارة ل  لك   احلسابي ة توس طاتاملجاءت  عين آزال: ستشفائّيةاال مؤّسسةال.1
انت باقي العبارات فك متوس طاتبينما  ،طةموافقة متوس   س درجةما يعك   [8.10-0.99]املال  ضم  احلادية عفرو 

عني آزال  ي ةستففاياال ؤس سةاملاملرضى ب ح أن  وض  ، وهذا ي  موافقة عاليةدرجة  ع  عرب  ما ي   [1-8.18]املال  ضم 
القبول، إجراء  ، سهولة إجراءاتاالنتظارة اليق، مد   بفكل   االستقبالعوبات فيما خيص ا ما بعض الص  واجهون نوع  ي  

 .ةالط ب ي حاليلة والت  األشع  
 ع  عرب  ي   الذيو  [1-.8.18] املال ضم  تقع توس طاتاملة أغلبي   إن   بوقاعة: ستشفائّيةاال العمومّية مؤّسسةال.2

  ،طةمتوس   وافقة  م   ل على درجة  ما يد   [8.10-0.99]املال  ضم فقد كان  ةالث انيط العبارة ماعدا متوس   ،اإلجابة موافق
يف نظر  النتظاراقاعات  أن  الية، وهذا ما يعين للو  ستففايي اجلامعياملركز االمبحوثي جابات كما كان احلال يف إ

 ما. إىل حد   ماليمة   املرضى غري  
فيما  ،حمل البحث ستففايي ةسات االاملؤس  هها املرضى يف واج   ي  اليت   عوباتالص   فإن أهم   ،ا سبقا م  طالق  نا
 هي:ل احملور األو   خيص  

 ستففايي ةاال مي ةالعمو  ؤس سةاملاجلامعي و  االستففاييم  املركز  ل  وذلك يف ك   ،غري ماليمةنوعا ما  االنتظارقاعات أ.
 ببوقاعة؛ 

يف  أقل   بدرجة  و رأس املاء، ب املتخص صة ستففايي ةاال ؤس سةاملحديد بوبالت   ،بسهولة إجراءات قبول املرضى ال تتم  ب.
  عني آزال؛ل ستففايي ةاال ؤس سةامل

 العمومي ة ؤس سةامل، املاء رأس املتخص صة ستففايي ةاال ؤس سةاملا يف خصوص   ،حاليلالت  عوبات يف إجراء لص  بعض اج.
 لعني آزال؛ ستففايي ةاال ؤس سةاملبالعلمة و  ستففايي ةاال
 لعني آزال؛ ستففايي ةاال ؤس سةاملا ما غري اليق بنوع   االستقبالد.
 لعني آزال؛ ستففايي ةاال ؤس سةاملا ما غري معقولة بنوع   االنتظار.مدة ه
 .ابعني آزال دايم   ستففايي ةاال ؤس سةاملبة إجراء األشع  عوبات يف الص   بعض.و
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 الطّّبيا: كفاءة الفريق ثالثً 
ة سبية واملئوي  رارات الن  كيف الت   لة  مث   ،الط ب  الفريق كفاءة حملور   حصايي ةرات اإلاملؤش   (02-11)ح اجلدول رقم وض  ي  

 كما يلي:  ،ذا احملوربارات هم  ع   عبارة   قة لكل  مع حتديد درجة املوافأ  ،املعياري ة اترحنرافاالو  احلسابي ة توس طاتاملو 

 الطّّبيلعبارات محور كفاءة الفريق  حصائّيةرات اإلالمؤشِّ  (:01-11جدول رقم )
 

 العبارات
 البيان

درجة  غير موافق موافق بدرجة متوسطة موافق
 الموافقة

 المتوسط
 الحسابي

 نحرافاال
 النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار المعياري

د م قطبيبك   ون أن  تعتقد   .0
 م بكفاءة.فحصك  

 0.47 2.77 عالية 3 1 09.4 49 72.7 092

ة م  تعارضم   تم معلومات  تلقي  .0
 م.األطباء حول حالتك  

 0.83 1.76 متوسطة 49.3 034 31.4 74 31.4 74

م لكم م يقد  طبيبك   إن  .2
 .مزمة ع  حالتك  روحات الال  الف  

 0.50 2.79 عالية 4 01 02.0 22 23.9 319

م ك  عون نصايح طبيبأنتم تتب   .2
 ون فيه.كم تثق  ألن  

 0.46 2.83 عالية 2.7 9 9.1 34 27.9 309

ا  وقت   مص لك  م خيص  طبيبك   إن   .2
 م.ا لفحصك  كافي  

 0.58 2.67 عالية 7 01 30 12 72 024

وضوح  م بلك   م يفرحطبيبك   إن  .0
 ة استعمال األدوية.كيفي  

 0.50 2.70 عالية 3 1 37.3 77 70.2 020

م ك  املعاجل ل الط ب  الفريق  إن  .3
ة يف الط ب ياستخدام األجهزة  يدجي  

 نظركم.

 0.46 2.69 عالية - - 20 72 79 074

 0.54 2.60 المعياري العام  نحرافاالالمتوسط و 
 spssعلى برنامج  باالعتمادم  إعداد الباحثة  المصدر:

اهاال ضح م  معطيات هذا اجلدول أن  ت  ي هو  الط ب   بارات حمور كفاءة الفريقالعام آلراء املبحوثني حول ع   جت 
كان   الذيالعام  ط احلسايبوكذا املتوس   ،ألغلب هذه العبارات احلسابي ة توس طاتاملت عنه وهذا ما عرب   ،املوافقة
مع  ،توس طةاملحدود جمال املوافقة  ضم ها ط  ة اليت كان متوس  الث اني، فيما عدا العبارة [1-8.18]املال  ضم ه بدور  
 .1.17ام املقدر بـ املعياري الع رحنرافاالالعبارات و  لكل   املعياري ة اترحنرافاالت عليه ل  دأ  ،يف اآلراء ت  جود تفت  و  

تايج تلخيص الن   مت   ،ةدعلى ح استففايي ة مؤس سة ل  يف ك  حول هذا احملور فصيل أكثر يف آراء املبحوثني وللت  
 كما يلي: ،(06-11) اجلدول رقم حة لذلك يفاملوض  
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كل ل الطّّبيلمحور كفاءة الفريق  المعياريّة اتنحرافاالو  الحسابّية متوّسطاتال (:01-11) جدول رقم
 ةعلى حد استشفائّية مؤّسسة

 
 البيان

 بوقاعةم.ع.إ.  عين آزالم.إ.  العلمةم.ع.إ.  الماءرأس م.إ.م.  سطيفم.إ.ج. 
 المتوسط 
 الحسابي

 نحرافاال
 المعياري

 المتوسط 
 الحسابي

 نحرافاال
 المعياري

 المتوسط 
 الحسابي

 نحرافاال
 المعياري

 المتوسط 
 الحسابي

 نحرافاال
 المعياري

 المتوسط 
 الحسابي

 نحرافاال
 المعياري

 1.18 8.22 1.72 8.94 1.47 8.71 1.11 1.11 1.70 8.46 0العبارة 

 1.28 0.40 1.72 0.94 1.44 8.11 1.76 8.94 1.24 0.19 0العبارة 

 1.12 8.21 1.69 8.11 1.19 8.29 1.11 1.11 1.14 8.27 2العبارة 

 1.11 8.42 1.42 8.11 1.11 1.11 1.79 8.41 1.88 8.61 2العبارة 

 1.79 8.41 1.49 8.11 1.68 8.71 1.11 1.11 1.70 8.46 2العبارة 

 1.71 8.41 1.49 8.11 1.11 8.14 1.76 8.94 1.14 8.27 0العبارة 

 1.72 8.97 1.12 8.21 1.11 1.11 1.11 1.11 1.11 8.11 3العبارة 

 0.26 2.62 0.46 2.44 0.21 1.20 0.19 1.11 0.25 2.62 م/إ.م  العام

 spssعلى برنامج  باالعتمادم  إعداد الباحثة  المصدر:

 فري معطيات هذا اجلدول إىل مايلي:ت  
 الذيو  [1-8.18]املال  ضم  احلسابي ة توس طاتاملجاءت معظم  الجامعي لوالية سطيف: االستشفائي.المركز 0

موافقة  على درجة   ما يدل   [8.10-0.99]يف املال  ةالث انيط العبارة توس  يف حني كان م   عالية، ة  وافقم   س درجةأ يعك  
 .هممتعارضة م  األطباء حول حالت   ت  ي املرضى معلوماتلق  طة خبصوص متوس  

       الامل ضم عبارات هذا احملور كانت  متوس طاتكل  رأس الماء: المتخصِّصة ستشفائّيةاال مؤّسسةال.1
ج هلم هبذا املعال   لط ب  ااملبحوثني على كفاءة الفريق  اتفاق ، وهذا يعينعالية موافقة   على درجة   يدل   الذيو  [8.18-1]

 املستففى.
 عرب  ما ي   [1-8.18]ملال يف حدود ا احلسابي ةا متوس طاهتة العبارات أغلبي   العلمة: ستشفائّيةاال العمومّية مؤّسسةال.1

درجة  سما يعك   [8.10-0.99]املال  ضم أي  8ساوي ها ي  ط  فقد كان متوس   ةالث اني العبارة إال   ،وافقمبجابة ع  اإل
 .همضة حول حالت  تعار  م   رضى ملعلومات  ي املطة حول تلق  متوس   موافقة  

 عرب  ما ي   [1-8.18]املال  ضم كانت   احلسابي ةا متوس طاهتالعبارات  عظمم   عين آزال: ستشفائّيةاال مؤّسسةال.1
 موافقة   س درجةأ ما يعك   [8.10-0.99]املال  يفطها توس  فقد كان م   ةالث انيالعبارة  اماعدأ عالية،  موافقة   ع  درجة  

 .الص ح يةهم تعارضة حول حالت  م   مات  ي املرضى ملعلو ق بتلق  طة فيما يتعل  متوس  
كفاءة الفريق ني على  املبحوث اتفاقعلى  اإلجابات تدل   متوس طات ل  ج   بوقاعة: ستشفائّيةاال العمومّية مؤّسسةال.2

فقد   ةالث انيط العبارة ماعدا متوس   ،[1-8.18] دود املالكانت يف ح    توس طاتاملوذلك ألن هذه  ،املعاجل هلم الط ب  
سبة لباقي بالن   كما هو األمر    ،هذه العبارة طة خبصوص  متوس   وافقة  م    ع  درجة  عرب  ي   الذيو  0.40ا لـ كان مساوي  
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 ي بعضتلق  عين برأس املاء، وهذا ما ي املتخص صة ستففايي ةاال ؤس سةاملماعدا  ،حمل البحث ستففايي ةاال املؤس سات
 .الص ح يةهم ضة حول حالت  املعلومات املتعار  

خبصوص   ايي ةستففاال املؤس ساتيف هذه واجهها املرضى اليت ي   املفكالت أهم   ك  القول أن  ي   ،ا سبقم  
 املؤس ساتيف كل  مهضة حول حالت  متعار   معلومات   اأحيان   كفاءة الفريق الطب  تتلخص يف كون املرضى يتلقون

قافة الث   بنقص اه إم  فسري  ك  تي   الذيبرأس املاء، و  املتخص صة ستففايي ةاال ؤس سةاملماعدا ب ،حمل البحث ستففايي ةاال
ل واص  الت  يف عوبة ص  م  ال اع  وخيلق نو  ،مةة املستخدأ الط ب يبارات ون أغلب الع  لدى املرضى ما جيعلهم ال يستوعب   الص ح ية

أن ح أكثر، أو رج  املفسري الت  وهو عاشة م   وهذه حقيقة   ،مةيف املعلومات املقد   تعارض   ي بوجود  وح  وي  مع األطباء 
ساتنا  مؤس  موجودة يف ا حقيقة  وهذه أيض   ،ثري القلق لدى املرضىضة ت  تعار  م   معلومات   يقدمون فعال  األطباء 

 .هاك  إنكار  ال ي   ستففايي ةاال
 عايةستمرار الرِّ اا: رابعً 

سبية، الن  لقة و كرارات املط  م  خالل الت  عاية ستمرار الر  اآراء املبحوثني حول حمور  (81-11 اجلدول رقم )بني  ي  
 ما يلي:ك  ،عبارة   ل  لك   املعياري ة اترحنرافاالو  احلسابي ة توس طاتامل

 عايةستمرار الرِّ العبارات محور  حصائّيةرات اإل(: المؤشّ 11-11) جدول رقم
 

 العبارات
 البيان

درجة  غير موافق موافق بدرجة متوسطة موافق
 الموافقة

 المتوسط
 الحسابي

 نحرافاال
 النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار المعياري

 0.29 2.91 عالية - - 9.0 32 91.9 339 بيبكم.ط ون بتعليمات  املمرضني يلتزم   إن  .0
نفيذ هتمام مدى تاتابع بم ي  طبيبك   إن   .0

 ه.تعليمات  
 0.52 2.65 عالية 3 1 20 72 77.0 079

زمة اية الال  عون يف هذا املستففى الر  تتلق  .2
 طل وهناية األسبوع.أيام الع  

 0.53 2.56 عالية 0.7 4 40.2 014 17.0 044

زمة اية الال  عون يف هذا املستففى الر  تتلق  .2
 يل.يف الل  

 0.67 2.54 عالية 9.9 31 31.2 71 74.2 073

 0.50 2.67 المعياري العام  نحرافاالالمتوسط و 

 spssعلى برنامج  باالعتمادم  إعداد الباحثة  المصدر:

اهاال أن  ظهر م  خالل اجلدول أعاله يأ   تت جهور ات هذا احملالعام آلراء املبحوثني حول أغلب عبار  جت 
دود ح   ضم ا احملور ط احلسايب هلذالعبارات وكذا املتوس   ل  لك   احلسابي ة توس طاتاملحيث كانت  ؛رحنو املوافقة
البحث.  ل  حم ستففايي ةاال املؤس ساتمستمرة ب رعاية    ع  وجود  عرب  ما ي  ، [1-8.18]  عنه بـقة املعرب  جمال املوافأ 

 رة أعاله.الظاه   املعياري ة اترحنرافاال يف ال  ث  يف اآلراء م   الت فت تمع مالحظة وجود بعض 
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اهوملعرفة   جتايح الن  وض  ي  ( 80-11) اجلدول رقم فإن   ،ةعلى حد استففايي ة مؤس سة آراء املبحوثني يف كل   اجت 
 آليت:كاقة بذلكاملتعل  

 ؤّسسةم لكلِّ  عايةستمرار الرِّ المحور  المعياريّة اتنحرافاالو  الحسابّية متوّسطاتال :(10-11) جدول رقم
 ةعلى حد استشفائّية

 
 البيان 

 بوقاعةم.ع.إ.  عين آزالم.إ.  العلمةم.ع.إ.  رأس الماءم.إ.م.  سطيفم.إ.ج. 
 المتوسط 
 الحسابي

 نحرافاال
 المعياري

 المتوسط 
 الحسابي

 نحرافاال
 المعياري

 المتوسط 
 الحسابي

 نحرافاال
 المعياري

 المتوسط 
 الحسابي

 نحرافاال
 المعياري

 المتوسط 
 الحسابي

 نحرافاال
 المعياري

 1.79 8.41 1.11 1.11 1.11 1.11 1.11 1.11 1.11 1.11 0العبارة 

 1.71 8.44 1.49 8.94 1.11 1.11 1.11 1.11 1.72 8.14 0العبارة 

 1.12 8.91 1.72 8.11 1.11 8.71 1.11 8.11 1.74 8.92 2العبارة 

 1.17 8.24 1.21 8.11 1.26 8.86 1.11 8.11 1.12 8.91 2العبارة 

 0.20 2.76 0.38 2.55 0.32 2.67 1.11 1.21 0.26 2.68 م/إ.م العام

 spssعلى برنامج  باالعتمادم  إعداد الباحثة  المصدر:

 ظهر م  خالل اجلدول أعاله مايلي:يأ 
بل م  ق   قة  وافناك م  ه كانت هإىل أن   احلسابي ة توس طاتاملفري كل ت   الجامعي لوالية سطيف: االستشفائيالمركز .0

 .[1-8.18]املال  ضم ها ل  ، فقد جاءت ك  املستففىة هلم هبذا الط ب يعاية ستمرار الر  ااملبحوثني حول 
 ملالايف حدود  ةالث انيو األوىل العبارتني  متوس طاتجاءت  رأس الماء: المتخصِّصة ستشفائّيةاال مؤّسسةال.1

-8.18]املال  ضم  امتوس طاهتكانت  ابعةالر  و ة الث الثة طة بينما العبار متوس   موافقة   س درجةأ ما يعك   ،[0.99-8.10]

اهاالة ع  واملعرب   [1  ل  لك   املعياري ة اترحنرافالانه بي  ت   الذيت يف اإلجابات و مع عدم وجود تفت   ،إىل املوافقة عليها جت 
تابعة باإلضافة إىل عدم م   ،ءابتعليمات األطب  ما  إىل حد   ملتزمني غري  ضني املمر   وهذا يعين أن  فر. عبارة واملساوية للص  

 األطباء ملدى تنفيذ تعليماهتم.
اهالاألغلب العبارات على  احلسابي ة توس طاتامل بني  ت   العلمة: ستشفائّيةاال العمومّية مؤّسسةال.1 املوافقة  رحنوالعام  جت 

ة يف حدود جمال املوافقها احلسايب ط  اليت كان متوس   ماعدا العبارة األخرية ،[1-8.18]عليها فقد كانت يف املال 
 انقطاع  ا هناك ا يعين أن  ، ماملعياري ة اترحنرافااله ح  وض  يف هذه اإلجابات وهذا مات   الت فت تمع وجود بعض  ،املتوس طة
 .ا مانوع   يليف الل  زمة عاية الال  يف الر  
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اهاالألغلب العبارات على  احلسابي ة توس طاتامل تدل   عين آزال: ستشفائّيةاال مؤّسسةال.1 العام رحنو املوافقة  جت 
 قة  وافم   ها احلسايب درجةأ ط  توس  ماعدا العبارة األخرية فيعكس م   ،[1-8.18]حيث كانت يف حدود املال  ؛عليها
 املعياري ة اترحنرافاال حهوض  ألغلب العبارات وهذا مات   جاباتاإليف  الت فت تمع وجود بعض  ،طة للمبحوثنيمتوس  
وباملقابل نقص  ،مرضنيامل م  قبل لتزام بتعاليم األطباءعاية مع نقص االنقطاع يف الر  هناك بعض االأن  ما يعين  ،هلا
 لتزام بتعاليمهم.اء مبتابعة مدى االهتمام األطب  ا

اهاال ح أن  ض  يت   بوقاعة: ستشفائّيةاال العمومّية مؤّسسةال.2  توس طاتامل كون كل    ،ةرحنو املوافق كان العام لإلجابات جت 
 ملعياري ةا اترحنرافاال عنه بفيها واملعرب   الت فت تمع وجود بعض ، [1-8.18]املال  ضم تقع  للعبارات احلسابي ة

 .ففايي ةستاال ؤس سةاملى يف هذه ة للمرضالط ب يعاية ستمرار الر  اق حة أعاله، وهذا ما يعين حتق  ض  املوأ 
 :تمثل فيما يليتعاية الر  ستمرار ا ا املرضى فيما خيصعاّن منهي   اليت املفكالتأهم  ن  أ ، ما سبقيتبني  

 ؤس سةاملو  أس املاءر  املتخص صة ستففايي ةاال ؤس سةاملم   وهذا بكل   ،ضني بتعاليم األطباءاملمر  م التز اقص ن  أ.
 ؛عني آزال ستففايي ةاال
رأس املاء  املتخص صة ايي ةستففاال ؤس سةاملب ضنياملمر   م  قبلدى تنفيذ تعليماهتم ملاألطباء  ة لدىعابأ املت قصن  .ب
 ؛عني آزال ستففايي ةاال ؤس سةاملو 

عني آزال  فايي ةستفاال ؤس سةاملم   بكل   لطأ ام الع   وأي  عاية هناية األسبوع، ليال  الر  يف نقطاع جود بعض االو  .ج
 .بالعلمة ستففايي ةاال العمومي ة ؤس سةاملو 

 قامةروف اإلظ   :اخامسً 
كرارات م  خالل الت   ،(88-11) ة بـظروف اإلقامة يف اجلدول رقماملرضى اخلاص   عي نة ص آراء املبحوثني يفتتلخ  

 كما يلي:  ،(19) تم  العبارات الس   عبارة   لكل   املعياري ة اترحنرافاالو  احلسابي ة توس طاتاملسبية، لقة والن  املط  
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 لعبارات محور ظروف اإلقامة حصائّيةرات اإل(: المؤشّ 11-11) جدول رقم
 

 العبارات
 البيان

درجة  غير موافق موافق بدرجة متوسطة موافق
 الموافقة

 المتوسط
 الحسابي

 نحرافاال
 النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار المعياري

ة ياإلقامة يف هذا املستففى هاد   إن  .0
 رحية.وم  

 0.58 2.73 عالية 6.7 17 13.9 35 79.4 200

 0.20 2.96 عالية - - 4 10 96 242 اإلقامة هبذا املستففى آمنة. إن  .0
 رف هبذا املستففى يفنظافة الغ   إن   .2

 املستوى.
 0.55 2.68 عالية 4 10 23.8 60 72.2 182

 شة هبذانظافة األغطية واألفر   إن  .2
 املستففى يف املستوى.

 0.67 2.54 عالية 9.9 25 25.8 65 64.3 162

 مالوجبات الغذايية املقدمة لك   إن  .2
 اليمة لرغباتكم.م  

 0.72 1.75 متوسطة 42.1 106 41.3 104 16.7 42

 0.92 2.26 متوسطة 32.1 81 9.5 24 58.3 147 كم.ناسب  يارات احلايل ي  نظام الز   إن  .0
 0.61 2.49 المعياري العام  نحرافاالالمتوسط و 

 spssعلى برنامج  باالعتمادم  إعداد الباحثة  المصدر:

اهاالمعطيات هذا اجلدول إىل  فريت    ،ورذا احملهقة حول أغلب عبارات رحنو املوافأ آلراء املبحوثني العام  جت 
 عنه بـ املعرب   توس طةاملدود جمال املوافقة ح   ضم  احلسابي ةا متوس طاهتادسة اليت كانت اخلامسة والس  بارتني ماعدا الع  

 1.68و 1.81ة مابني حاملرتاو   املعياري ة اترحنرافاال عنه بعرب  يف هذه اآلراء م   الت فت ت. مع وجود بعض [0.99-8.10]

 .1.90ر بـ قد  معياري عام م   ارحنرافو 
ة هبا يف تايج اخلاص  الن  ص يتلخ مت   ،ةعلى حد استففايي ة مؤس سة ل  فصيل أكثر يف هذه اآلراء يف ك  غرض الت  وب  

 كما يلي: ،(81-11) اجلدول رقم
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 سةمؤسّ  لكلِّ  قامةلمحور ظروف اإل المعياريّة اتنحرافاالو  الحسابّية متوّسطاتال :(11-11) جدول رقم
 ةعلى حد استشفائّية

 
 البيان

 بوقاعةم.ع. إ.  عين آزالم.إ.  العلمةم.ع.إ.  رأس الماءم.إ.م.  سطيفم.إ.ج. 
 المتوسط 
 الحسابي

 نحرافاال
 المعياري

 المتوسط 
 الحسابي

 نحرافاال
 المعياري

 المتوسط 
 الحسابي

 نحرافاال
 المعياري

 المتوسط 
 الحسابي

 نحرافاال
 المعياري

 المتوسط 
 الحسابي

 نحرافاال
 المعياري

 1.41 8.96 1.41 8.04 1.11 1.11 1.11 1.11 1.70 8.46 0العبارة 

 1.11 1.11 1.11 1.11 1.11 1.11 1.76 8.11 1.11 1.11 0العبارة 

 1.11 8.46 1.42 8.11 1.79 8.40 1.11 8.11 1.70 8.46 2العبارة 

 1.74 8.92 1.42 8.11 1.61 8.00 1.76 8.11 1.14 8.92 2العبارة 

 1.46 0.61 1.72 0.11 1.26 0.10 1.11 8.11 1.97 0.47 2العبارة 

 1.21 8.80 1.96 8.41 1.40 8.40 1.62 0.94 1.64 8.00 0العبارة 

 0.29 2.57 0.39 2.41 0.32 2.53 0.21 2.20 0.29 2.53 م/إ.م العام

 spssعلى برنامج  باالعتمادم  إعداد الباحثة  المصدر:

 الية:تايج الت   معطيات هذا اجلدول الن  بني  ت           
    قةاملوافأ  دود جماليف ح  جاءت  احلسابي ة توس طاتامل أغلب الجامعي لوالية سطيف: االستشفائي.المركز 0
يف  الت فت ت طة، مع وجود بعضمتوس   وافقة  م   ا درجةأ متوس طاهتس فتعك   ادسةالس  و  اخلامسةبارة ا الع  ماعدأ  ،[8.18-1]

 ،د مارضى إىل ح  ة لرغبات املالءمة الوجبات الغذايي  . وهذا مايعين عدم م  املعياري ة اترحنرافاال عنه بعرب  اإلجابات م  
 يارات احلايل.ظام الز  ا ما م  ن  هم نوع  ق  باإلضافة إىل تضاي  

 ل  تد   ابعةالر  و  ةلث انيا، األوىلللعبارات  احلسابي ة توس طاتاملإن  رأس الماء: المتخصِّصة ستشفائّيةاال مؤّسسةال.1
اهاالعلى   ضم حيث كانت  ؛توسطةم وافقة  م    ع  درجة  عرب  فت   خرىاأل  ة بالعبارات بينما تلك اخلاص   ،رحنو املوافقة جت 
ت فقد كان امسةاخلو  ةالث الث، األوىل سبة للعبارات  بالن   .ت يف اإلجاباتمع عدم وجود أي تفت   ،[8.10-0.99]املال 
ا ة نوع  ءمة الوجبات الغذايي  الرف مع عدم م  قص يف نظافة الغ  على الن   ل  فر. وهذا ما يد  للص   ة  ساويم   املعياري ة ااهت  ارحنراف

 يارات احلايل.ضاهم ع  نظام الز  خنفاض ر  اباإلضافة إىل  ،ما لرغبات املرضى
ع  موافقة املبحوثني ة عرب  بارات م  ألغلب الع   احلسابي ة توس طاتاملجاءت  العلمة: ستشفائّيةاال العمومّية مؤّسسةال.1

دود كان يف ح    فقد ؛طةتوس  م   وافقة  م   درجةأ  ابعةالر  ط العبارة حيث يعكس متوس   ؛اخلامسةو  ابعةالر   بارةماعدا الع   عليها
اهاالها على ط  متوس   ل  فيد   اخلامسةبارة لع  ا أما .[8.10-0.99]املال  ت ت  رحنو عدم املوافقة، مع عدم وجود أي تف جت 
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ذا ما يعين نقص نظافة فر. وها للص  ها املعياري مساوي  ارحنرافإذ كان  ،ةالث انيو  األوىليف اإلجابات خبصوص العبارتني 
 ا لرغبات املرضى.ي  ة كل  وعدم مالءمة الوجبات الغذايي   ،ما األغطية واألفرشة إىل حد  

اهالااحملور على هذا ملعظم عبارات  احلسابي ة توس طاتاملت ل  دأ  عين آزال: ستشفائّيةاال مؤّسسةال.1  ؛وافقةرحنو امل جت 
بارة ا الع  أم   ،ةاملتوس طرجة املوافقة د سايبها احلطمتوس   فيعكس األوىلالعبارة  أما ،[1-8.18]املال  ضم حيث كانت 

اهاالها احلسايب على ط  متوس   فيدل   اخلامسة عدا العبارة  ، اإلجاباتيف الت فت ترحنو عدم املوافقة، مع وجود بعض  جت 
مة الوجبات ة مع عدم مالءأ احوالر   اجلزيي للهدوء   ها املعياري يساوي الصفر. وهذا ما يعين الغيابأ ارحنرافكان   اليت ةالث اني
 ية لرغبات املرضى.ل  ك    ة بصفة  الغذايي  

اهاال ظ أن  الحأ ي   بوقاعة: ستشفائّيةاال العمومّية مؤّسسةال.2 رحنو  كان  اراتالعام آلراء املبحوثني حول أغلب العب جت 
تدل اليت  ادسةالس  و  اخلامسةبارة ماعدا الع   ،[1-8.18]دود املال يف ح   احلسابي ةا متوس طاهتفقد كانت  ،املوافقة

 ؛ةالث انيق بالعبارة يف آراء املبحوثني ماعدا فيما يتعل   الت فت تطة، مع وجود بعض توس  م موافقة   ا على درجة  متوس طاهت
فاض ما مع اخن امة الوجبات الغذايية لرغبات املرضى نوع  ا. وهذا مايعين عدم مالءأ ها املعياري معدوم  ارحنرافحيث كان 

 ت.ايار ظام احلايل للز  الرضى ع  الن  
 هي:البحث  ل  حم ستففايي ةاال املؤس ساتخالل إقامتهم به املرضى واج  اليت ت   املفكالت ر ما سبق أن  ظهأ يأ 

عني آزال  تففايي ةساال ؤس سةاملالعلمة و  ستففايي ةاال العمومي ة ؤس سةاملم   ل  بك  ة غري ماليمة الوجبات الغذايي  أ.
 العمومي ة ؤس سةاملرأس املاء و  املتخص صة ستففايي ةاال ؤس سةاملاجلامعي،  االستففاييطة باملركز توس  م   وبدرجة  

 ؛بوقاعة ستففايي ةاال
 ستففايي ةاال سةؤس  املسطيف، اجلامعي ب االستففاييم  املركز  بكل   ماليم ا ما غري  يارات احلايل نوع  .نظام الز  ب

 ؛بوقاعة ستففايي ةاال العمومي ة ؤس سةاملرأس املاء و  املتخص صة
 ؛رأس املاء املتخص صة ستففايي ةاال ؤس سةاملب ا ما غري مقبولة.نظافة الغرف نوع  ج
 .بالعلمة ستففايي ةاال العمومي ة ؤس سةاملب ا ما غري مقبولةية واألفرشة نوع  نظافة األغط  . د

 هائيقييم النِّ التّ  :اسادسً 
سبية رارات الن  كهايي م  خالل حساب الت  قييم الن  قة بـالت  ( أراء املبحوثني املتعل  87-11) يوضح اجلدول رقم

 كالتايل:  ،(11م  العبارات اخلمس ) عبارة   ل  لك   املعياري ة اترحنرافاالو  احلسابي ة توس طاتاملواملطلقة، 
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 هائيقييم النِّ لعبارات محور التّ  حصائّيةرات اإل(: المؤشِّ 11-11) جدول رقم
 

 العبارات
 البيان

موافق بدرجة  موافق
 متوسطة

درجة  غير موافق
 الموافقة

 المتوسط
 الحسابي

 نحرافاال
 المعياري

 النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار
 ارنة  ققد حتسنت م   الص ح يةم حالتك   إن  .0

 .خولكم املستففىمبا كانت عليه عند د  
 0.51 2.68 عالية 2 5 27.8 70 70.2 177

ات املادية م اإلمكانلو توفرت لديك  .0
 غادرون هذا املستففى يف احلني.فست  

 0.89 1.96 متوسطة 42.5 107 21 53 36.5 92

م بالتعامل مع هذا ستنصحون معارفك  .2
 .املستففى مستقبال  

 0.58 2.75 عالية 7.5 19 9.5 25 82.5 208

 ل  لتم يف هذا املستففى على ك  حتص  .2
 م كمرضى.حقوقك  

 0.69 2.54 عالية 9.9 25 23.8 60 66.3 167

 لتم يف هذا املستففى على خدمات  حتص  .2
 د.ستوى جي  ذات م  

 0.63 2.40 عالية 7.5 19 45.2 114 47.2 119

 0.66 2.47 المعياري العام  نحرافاالالمتوسط و 

 spssعلى برنامج  باالعتمادم  إعداد الباحثة  المصدر:

اهري معطيات اجلدول أعاله إىل فت   ت عنه هذا ماعرب  و  ،رحنو املوافقة حول أغلب العباراتآراء املبحوثني  اجت 
 ها احلسايبط  ة اليت كان متوس  الث انيبارة ، ماعدا الع  8.74ر بـ ط احلسايب العام املقد  هلا واملتوس   احلسابي ة توس طاتامل

 البحث. ل  حم ستففايي ةاال املؤس سات على الرضى ع  خدمات عرب  ، ما ي  املتوس طةاملوافقة حدود جمال  ضم 
ة قراء املبحوثني املتعل  آ ع  عرب  ي   الذيو  ،(81-11) اجلدول رقمالية يف تايج الت  تلخيص الن   مت   ،وضيح أكثروللت  

 ايل:كالت  ،  ةعلى حد استففايي ة مؤس سة يف كل  هايي قييم الن  بـالت  
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 مؤّسسة لِّ لك هائيقييم النّ لمحور التّ  المعياريّة اتنحرافاالو  الحسابّية متوّسطاتال (:12-11) جدول رقم
 ةعلى حد استشفائّية

 
 البيان

 بوقاعةم.ع.إ.  عين آزالم.إ.  العلمةم.ع.إ.  رأس الماءم.إ.م.  سطيفم.إ.ج. 
 المتوسط 
 الحسابي

 نحرافاال
 المعياري

 المتوسط 
 الحسابي

 نحرافاال
 المعياري

 المتوسط 
 الحسابي

 نحرافاال
 المعياري

 المتوسط 
 الحسابي

 نحرافاال
 المعياري

 المتوسط 
 الحسابي

 نحرافاال
 المعياري

 1.17 8.24 1.72 8.94 1.79 8.40 1.76 8.11 1.16 8.12 0العبارة 

 1.60 8.01 1.72 8.11 1.68 8.71 1.76 0.11 1.20 0.19 0العبارة 

 1.96 8.97 1.12 8.21 1.19 8.29 1.76 8.94 1.98 8.46 2العبارة 

 1.14 8.47 1.49 8.11 1.68 8.71 1.11 8.11 1.12 8.91 2العبارة 

 1.41 8.18 1.10 8.11 1.79 8.40 1.11 8.11 1.98 8.80 2العبارة 

 0.32 2.59 0.15 2.54 0.35 1.21 0.09 2.06 0.37 2.37 م/إ.م العام

 spssعلى برنامج  باالعتمادم  إعداد الباحثة  المصدر:

 عطيات اجلدول أعاله إىل ما يلي:فري م  ت         
ذا ما آراء املبحوثني حول أغلب العبارات رحنو املوافقة وه تت جه الجامعي لوالية سطيف: االستشفائيالمركز .0

للعبارات  املعياري ة اترافرحناالحيث تراوحت  ؛يف هذه اآلراء الت فت تهلا مع وجود بعض  احلسابي ة توس طاتاملتوضحه 
اهاالما يعكس  [0.91-0]املال  ضم ة كان متوسطها احلسايب الث اني. غري أن العبارة 1.20و 1.12مابني  رحنو  جت 

اهاالعدم املوافقة، وهذا ما يعين   العام رحنو الرضى ع  خدمات هذا املستففى رغم بعض النقايص املسجلة فيها. جت 
بالنسبة فقة مابني حدود املوا احلسابي ة توس طاتاملتراوحت  رأس الماء: المتخصِّصة ستشفائّيةاال مؤّسسةال.1

طها احلسايب  متوس  ة فقد عرب  انيالث  العبارة  ، أمااخلامسةو  الرابعةبالنسبة للعبارة  املتوس طةواملوافقة  ةالث الثو  األوىلللعبارة 
 ع  عدم املوافقة وهذا مع عدم وجود أي تفتت يف آراء املبحوثني فيما خيص العبارتني الرابعة واخلامسة فقط عرب  

اهاالوهذا مايعين  املعياري بالصفر. رحنرافاالعنه   .املستففىمة هبذا ملقد  ا الص ح يةما رحنو الرضى ع  اخلدمات  انوع   جت 
اهاالعلى  تدل   توس طاتاملكل  العلمة: ستشفائّيةاال العمومّية مؤّسسةال.1 وذلك لكوهنا يف  ،ةرحنو املوافق العام جت 
على  هذا ما يدل  و  .املعياري ة اترحنرافاال عنه بعرب  يف اإلجابات م   الت فت ت، مع وجود بعض [1-8.18] دود املالح  
اهاال يةالكلي رحنو الرضى ع  اخلدمات  جت  قايص اليت عض الن  غم م  بعلى الر   ،املستففىرها هذا وف  اليت ي   الص ح 
 ا.فوهب  تأ 
اهاع  هذا احملور عبارات لكل  احلسابي ة توس طاتامل عرب  ت   عين آزال: ستشفائّيةاال مؤّسسةال.1 آراء املبحوثني  جت 

ل تد   ماوهذا  ،يف هذه اآلراء الت فت تجود بعض ىل و  باإلضافة إ ،[1-8.18]املال  ضم انت حيث ك ؛إىل املوافقة
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اهاال ع  عرب  ا ي  م الواردة أعاله، املعياري ة اترحنرافاالعليه  قايص يف ض الن  غم م  وجود بعرحنو الرضى على الر   جت 
 .هذا املستففىخدمات 

 ال املعرب  ود املدألغلب العبارات يف ح   احلسابي ة توس طاتاملجاءت  بوقاعة: ستشفائّيةاال العمومّية مؤّسسةال.2
اهاالها احلسايب ع  ط  متوس   فدل   ةالث انيارة ماعدا العب ،ع  املوافقة          املال ضم كونه يقع   ،املتوس طةرحنو املوافقة  جت 

آراء املبحوثني رحنو  اهاجت  وهذا ما يعين  يف آراء املبحوثني. الت فت تس معيارية تعك   ات  ارحنرافمع وجود ، [0.99-8.10]
يةالرضى ع  اخلدمات   بوقاعة. ستففىمل الص ح 

على الرغم  ،البحث ل  حم ستففايي ةاال املؤس سات رحنو الرضى بكل   تت جهآراء املرضى  ك  القول أن  ي   ،ما سبق
 هناك رضى جزيي فقط.فرأس املاء  املتخص صة ستففايي ةاال ؤس سةاملماعدا يف  ،صريح هباالت   قايص اليت مت  م  الن  

عند ه م  قبل بعضهم ب صريحالت  ه و ملس   مت  ما وهذا  ،احلقيقية آرايهم إبداءم  ر هذا الرضى خبوف املبحوثني فس  وي  
ر قد  ماي   فإن   ،أخرى . وم  جهة  ستففىقبل إدارة املهة إليهم كانت م  ا منهم أن األسئلة املوج  ظن   ،هبم االحتكاك

املريض كبري  فإن   وم  مث ؛سنة 91وأكثر م   71ة ترتاوح أعمارهم مابني عتربأ م  املبحوثني وهي نسبة م   %71بـ 
ة هذه بني نوعي   الفرق وملسأ  الص ح يةر اخلدمات ه قد عاصر تطو  ، ألن  الس  يكون أكثر رضاء م  صغري  عادة   الس  

 .اخلدمات يف املاضي واحلاضر
 المرضى عيِّنةلالفروق  اختبارات :الثّاني المطلب

 One Way ANOVAحادي األ   الّتباي نتحليل  اختبار: اًل أوّ 
 رضىامل تقييم متوس طاتبني  α=1.11عند درجة ماطرة  إحصايي ةذات داللة  فروق   د م  وجودأك  غية الت  ب  

 One Wayألحاديا الت باي  حتليل  اختبارسنستخدم املستففى أم ال،  متغريإىل  عزىت   ،املقدمة هلم للخدمات

ANOVA   اليتنيالت   تنييقوم على الفرضي   الذيو نتني مستقلتني أكثر م  عي   متوس طاتللمقارنة بني: 
0H:   إلى  عزىت   لهمة مللخدمات المقد  مرضى ال ييمتق متوّسطاتبين  إحصائّية داللة   ذات   ليست هناك فروق

 ؛مستشفىر المتغيِّ 
1H:   عزى إلى متغير ت  مة لهم المرضى للخدمات المقد  تقييم  متوّسطاتبين  إحصائّية داللة   ذات   هناك فروق
 .مستشفىال

 :ختبار( نتايج هذا اال89-11ص اجلدول رقم )لخ  وي  
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م المرضى يتقي متوّسطاتل One Way ANOVAاختبار تحليل الّتباي ن األ حادي : (12-11) جدول رقم
 حسب متغير المستشفى المقدمة لهم الصِّحِّيةللخدمات 

 F Sig متوسط المربعات درجة الحرية مجموع المربعات البيان
 بين المجموعات 20المحور 

 داخل المجموعات
 المجموع

2.555 
14.557 
17.112 

4 
247 
251 

,6391 
,0591 

10,837 ,0001 

 بين المجموعات 20المحور 
 داخل المجموعات

 المجموع

2.537 
20.648 
23.185 

4 
247 
251 

,6341 
,0841 

7,587 ,0001 

 بين المجموعات 22المحور 
 داخل المجموعات

 المجموع

1.750 
17.791 
19.541 

4 
247 
251 

,4371 
,0721 

6,073 ,0001 

 بين المجموعات 22المحور 
 المجموعاتداخل 

 المجموع

1.872 
23.224 
25.095 

4 
247 
251 

,4681 
,0941 

4,976 ,0011 

 بين المجموعات 22المحور 
 داخل المجموعات

 المجموع

5.638 
26.974 
32.613 

4 
247 
251 

1,410 
,1091 

12,907 ,0001 

 spssعلى برنامج  باالعتمادم  إعداد الباحثة  المصدر:

 ،6.073 ،7.587 ،10.837فيفر قد بلغت  اختبارقيمة  ظهر أنيأ  ،يف اجلدول أعالهتايج الواردة ظر إىل الن  بالن  
فكان مبستوى  17عدا احملور  ،لكل احملاور 1.111تيب مبستوى داللة للمحاور اخلمسة على الرت   12.907 ،4.976
على  اليت تنص   ةنقبل الفرضية المبدئيّ  الوعليه ، α=0.05دة بــــــــــــ م  درجة املخاطرة واحملد   ها أقل  وكل   1.110داللة 

 عزى إىل متغري  م ت  مة هلتقييم املرضى للخدمات املقد   متوس طاتبني  إحصايي ة داللة   ذات   ليست هناك فروق   :هأن  
 متوس طاتبني  حصايي ةإ ذات داللة   فروق   ها وجود  واليت مفاد   ،يتم قبول الفرضية البديلةويف املقابل . املستففى

  املستففى.عزى إىل متغري  مة هلم ت  تقييم املرضى للخدمات املقد  
ات املعد  ة وعدد وعي  نوإىل  ،انية م  جهةك  الكثافة الس  ب ع  املرتت  غط لض  يف ا االختالفوهذا قد يرجع إىل  

م  حيث قة ابة املطب  قمدى جناعة أساليب الر  يف  االختالفا إىل ع أيض  كما قد يرج  ،  رة يف هذه املستففياتاملتوف  
 دمة املرضى كما ينبغي.رص على خ  احل  
 Tukey HSDتوكي  اختبارا: ثانيً 

وهو  ،عديةلبأ ا ختباراتبأفضل اال كتفاءاال  مت  فقد  ،ألغلب احملاور إحصايي ةا لوجود فروق ذات داللة نظر  
وذلك ملعرفة أي املموعات  ،Scheffe اختبارو  LSDأقل فرق معنوي  اختبار م  بدال   Tukey HSD توكي اختبار
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ك  حبيث ي   ؛طاللة فقيف قيم مستوى الد   متصرة   ختباراالل نتايج هذا ث  ي   (84-11)ة، واجلدول رقم ختتلف ع  البقي  
 تايج:يف هذه الن  فصيل م  الت   ملزيد   (222-220) الصفحة :(07إىل امللحق رقم )جوع الر  

 آلراء المرضى Tukey HSDتوكي  اختبار: نتائج (11-11) جدول رقم
 
 البيان

محور التعامل مع 
 المرضى

محور كفاءة 
 الطّّبيالفريق 

محور استمرار 
 الرعاية

محور ظروف 
 اإلقامة

محور التقييم 
 النهائي

sig sig Sig sig sig 

 بوقاعةسطيف          
 عين آزال                 
 العلمة                  
 رأس الماء                

0.614 

0.000 

0.992 

0.000 

1.000 

0.001 

1.000 

0.016 

0.353 

0.022 

1.000 

0.150 

0.949 

0.161 

1.000 

0.006 

0.000 

0.074 

0.000 

0.017 

 سطيف      بوقاعة    
 عين آزال                 
 العلمة                 
 رأس الماء                 

0.614 

0.006 

0.562 

0.001 

1.000 

0.003 

1.000 

0.016 

0.353 

0.000 

0.724 

0.011 

0.949 

0.053 

0.961 

0.002 

0.000 

0.967 

0.949 

0.000 

 سطيف  عين آزال     
 بوقاعة                  
 العلمة                 
 رأس الماء                 

0.000 

0.006 

0.000 

0.714 

0.001 

0.003 

0.013 

0.000 

0.022 

0.000 

0.061 

1.000 

0.161 

0.053 

0.376 

0.533 

0.074 

0.967 

0.775 

0.000 

 سطيف      العلمة    
 بوقاعة                
 عين آزال                
 رأس الماء                

0.992 

0.562 

0.000 

0.000 

1.000 

1.000 

0.013 

0.038 

1.000 

0.724 

0.061 

0.200 

1.000 

0.961 

0.376 

0.022 

0.000 

0.949 

0.775 

0.000 

 سطيف  رأس الماء    
 بوقاعة                
 عين آزال                
 العلمة                

0.000 

0.001 

0.714 

0.000 

0.016 

0.016 

0.000 

0.038 

0.150 

0.011 

1.000 

0.200 

0.006 

0.002 

0.533 

0.022 

0.017 

0.000 

0.000 

0.000 

 spssعلى برنامج  باالعتمادم  إعداد الباحثة  المصدر: 

حديد ترجع بالت  أنوفا   الت باي  حتليل  اختبارت عليها نتايج الفروق اليت دل   أن  إىل  فري بيانات هذا اجلدولت  
 إىل:

حور ق مبفيما يتعل   ،بوقاعة ستففايي ةاال العمومي ة ؤس سةاملف و سطياجلامعي  االستففايياملركز بني  االختالف .0
 ؛هاييقييم الن  الت  
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الثة اور الث  ص احملفيما خي ،عني آزال ستففايي ةاال ؤس سةاملسطيف و اجلامعي  االستففايياملركز بني  االختالف .1
 ؛األوىل

ق باحملور فيما يتعل   ،العلمة ستففايي ةاال العمومي ة ؤس سةاملسطيف و اجلامعي  االستففايياملركز بني  االختالف. 1
 ؛األخري

 كل  خبصوص   ،املاء رأس املتخص صة ستففايي ةاال ؤس سةاملسطيف و اجلامعي  االستففايياملركز بني  االختالف. 1
 ؛ابع واخلامس، الر  الث اّناألول،  احملورم  

، األولما يتعلق باحملور عني آزال في ستففايي ةاال ؤس سةاملبوقاعة و  ستففايي ةاال العمومي ة ؤس سةاملبني  االختالف .2
 ؛الث الثو  الث اّن

فيما خيص   ،أس املاءر  املتخص صة ستففايي ةاال ؤس سةاملو  بوقاعة ستففايي ةاال العمومي ة ؤس سةاملبني  االختالف .2
 احملاور؛ كل  

ل يما خيص احملور األو  ف ،العلمة ستففايي ةاال العمومي ة ؤس سةاملعني آزال و  ستففايي ةاال ؤس سةاملبني  االختالف. 1
 ؛الث اّنو 
ق باحملور فيما يتعل   ،اءرأس امل املتخص صة ستففايي ةاال ؤس سةاملعني آزال و  ستففايي ةاال ؤس سةاملبني  االختالف. 1

 ؛اخلامسو  الث اّن
 فيما خيص   ،أس املاءر  املتخص صة ستففايي ةاال ؤس سةاملالعلمة و  ستففايي ةاال العمومي ة ؤس سةاملبني  االختالف. 1
 .اخلامسو  ابعالر  ، الث اّن، لاألو   وراحمل

 .%1د بـــــ م  مستوى املخاطرة واحملد   ة اخلاص هبذه املموعات أقل  وذلك كون مستوى املعنوي  
 الطّّبيشبه و  الطّّبياقم ة للط  هالموج   االستمارةنتائج وتحليل عرض : الثّالثالمطلب 

 ةالمعلومات العامّ ال: أو  
 تغري  ضني حسب م  اء واملمر  األطب   عي نةة توزيع أفراد حصايي للمعلومات العامحليل اإلنت نتايج الت  بي   .الجنس:0

 :كما يلي  (82-11) ح يف اجلدول رقمكما هو موض    ،اجلنس
 حسب الجنس الطّّبيشبه  الطّّبي الطّاقم عيِّنة(: توزيع 11-11) جدول رقم

 المجموع الذكور ناثاإل البيان
 021 77 004 التكرار المطلق
 011 27.7 72.2 التكرار النسبي

 spssعلى برنامج  باالعتمادم  إعداد الباحثة  المصدر:
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كور سوى ثل الذ  ويف املقابل الي   ، %91.1بنسبة  ناثاإلأن معظم املبحوثني م  اجلدول هذا ح م  ض  يت  
19.4%. 

اء األطب   ي نةعتوزيع أفراد ب ،اخلاصةو اإلحصايي للمعلومات العامة  حليلنتايج الت   (86-11) اجلدول رقم ضم  ي :السِّن.1
 ايل:كالت    الس  ،واملمرضني حسب 

 السِّنحسب  الطّّبيوشبه  الطّّبي الطّاقم عيِّنة(: توزيع 11-11) جدول رقم
 المجموع سنة فما أكثر 22من  سنة 22الى  22من  سنة 22الى  22من  سنة 22أقل من  البيان

 021 84 71 71 91 التكرار المطلق

 011 01 81 81 11 التكرار النسبي

 spssعلى برنامج  باالعتمادم  إعداد الباحثة  المصدر:

 %01يف حني  %11سنة وهي  11هم ع  ن  س   أكرب نسبة م  املبحوثني يقل   ظهر م  خالل هذا اجلدول أن  يأ 
اآلخرون ترتاوح  ،% 81سنة و 71و 11هم مابني منهم ترتاوح أعمار   %81ا سنة، أم   11فقط أعمارهم أكرب م  

راسة الد   حمل   ةستففايي  االسات  للمؤس  ب  ط  الشبه و  الط ب   الط اقمسنة. وهذا ما يعين أن  11و 71هم ما بني أعمار  
 باب.هم م  فئة الف  عظم  م  
األطباء  عي نةع أفراد توزيباحلصول على ة يل اإلحصايي للمعلومات العامحلنتايج الت   حتمسأ  :برةعدد سنوات الخ  .1

 :(11-11) اجلدول رقم يف بني  كما هو م   ،ربةضني حسب عدد سنوات اخل  واملمر  

 برةحسب عدد سنوات الخ   الطّّبيوشبه  الطّّبي الطّاقم عيِّنة: توزيع (11-11) جدول رقم
 2أقل من  البيان

 سنوات
 02الى 2من 

 سنوات
 02الى 02من 

 سنة
 02الى  02من 

 سنة
سنة فما  02من 

 أكثر
 المجموع

 021 17 08 02 71 19 التكرار المطلق

 011 11 9.4 01 88.8 10.0 التكرار النسبي

 spssعلى برنامج  باالعتمادم  إعداد الباحثة  المصدر:

 %11سنوات، يف املقابل  1ربهتم ع  عدد سنوات خ   م  املبحوثني يقل   %10.0أن  ابقح اجلدول الس  وض  ي  
سنوات،  01إىل  1فيرتاوح عدد سنوات خربهتم ما بني  %88.8ا سنة فما أكثر. أم   81منهم عدد سنوات خربهتم 

 معظم املبحوثني سنة. هذا يعين أن   81ىل إ 01ترتاوح خربهتم مابني   %9.4سنة يف حني  01ىل إ 01ما بني  %01و
 ان هبا.هستال ي  خربة  ذوو
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 عي نةتوزيع أفراد ة بيغرافية اخلاص  ات الد  حليل اإلحصايي للمتغري  نتايج الت  ( 10-11) ر اجلدول رقمظه  ي   :. الوظيفة1
 ايل:كالت    ،اء واملمرضني حسب الوظيفةاألطب  

 حسب الوظيفة الطّّبيوشبه  الطّّبي الطّاقم عيِّنة: توزيع (10-11) جدول رقم
 المجموع األطباء الممرضين البيان

 021 48 012 التكرار المطلق

 011 71 91 التكرار النسبي

 spssعلى برنامج  باالعتمادم  إعداد الباحثة  المصدر:

ع ويرج   .%71ل األطباء نسبة فك  م  املبحوثني م  املمرضني، يف حني ي   %91ظهر أن يأ  م  اجلدول أعاله
 .راسةالد   ل  حم ستففايي ةاال املؤس ساتباء عدد األطب   ضني اإلمجايل يفوق  عدد املممر  إىل كون  االختالفهذا 

ح يف اجلدول ما هو موض  ك  ،راسة حسب املستففىالد   عي نةحليل اإلحصايي توزيع الت  نت نتايج بي   :.المستشفى2
 :كما يلي،  (18-11) رقم

 حسب المستشفى الطّّبيوشبه  الطّّبي الطّاقم عيِّنة : توزيع(11-11) جدول رقم
 
 البيان

المركز 
 االستشفائي

لوالية الجامعي 
 سطيف

 مؤّسسةال
 ستشفائّيةاال

رأس  المتخصِّصة
 الماء

 العمومّية مؤّسسةال
 ستشفائّيةاال

 العلمة

 مؤّسسةال
 ستشفائّيةاال

 عين آزال

 مؤّسسةال
 العمومّية

 ستشفائّيةاال
 بوقاعة

 
 المجموع

 021 81 08 06 1 087 التكرار المطلق

 011 00.00 9.94 01.11 8.42 92.26 التكرار النسبي

 spssعلى برنامج  باالعتمادم  إعداد الباحثة  المصدر:

وذلك  ،راجلامعي سعادنة عبد النو  االستففاييعظم املبحوثني م  املركز م   ظ م  خالل هذا اجلدول أن  الحأ ي  
يد عوامري ببوقاعة العلمة والسع العمومي ة ستففايي ةاال املؤس ساتن يف كل م  و ل املبحوثمث  يف حني ، %92.26بنسبة 
 املتخص صة ستففايي ةاال ؤس سةاملوب %9.94ا بعني آزال فكانوا بنسبة ، أم  على التوايل %00.00و %01.11نسبة 

 ستففايي ةاال ساتاملؤس  اء واملمرضني بيل لألطب  اإلمجات يف العدد فاو  إىل الت   فقط، وهذا راجع   %8.42رأس املاء بنسبة 
 البحث. حمل  
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 الطّّبيشبه و  الطّّبي الطّاقمروف عمل ظ   ا:ثانيً 
مبحور  قما يتعل   األطباء واملمرضني حول أهم   عي نةآراء املبحوثني يف  (11-11) ح اجلدول رقموض  ي   :.العالقات0

 لكل   املعياري ة تارحنرافاالو  احلسابي ة توس طاتاملة، سبي  قة والن  كرارات املطلأ حساب الت  وذلك م  خالل  ،العالقات
 كما يلي:،  بعبارات الس  م  الع   عبارة  

 لعبارات محور العالقات حصائّيةرات اإل: المؤشِّ (11-11) جدول رقم
 

 العبارات
 البيان

درجة  غير موافق موافق بدرجة متوسطة موافق
 الموافقة

 المتوسط
 الحسابي

 نحرافاال
 النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار المعياري

 قات  م عالتربطك   فنيم كموظ  أنت   .0
 .دة فيما بينكمي  ج

 0.55 2.63 عالية 3.3 6 30 54 66.7 120

عوبة يف طرح ص   ال جتدون أي   .0
 م على اإلدارة.نفغاالتك  ا

 0.83 2.02 متوسطة 33.3 60 31.7 57 35 63

 وحم بالتعاون ور  م عملك  يتس   .2
 الفريق.

 0.50 2.68 عالية 1.7 3 28.3 51 70 126

 0.79 2.12 متوسطة 26.7 48 35 63 38.3 69 ادل.ع توزيع املهام يتم بفكل   إن   .2
م يون ع  أسلوب التقي  أنتم راض   .2

 املعتمد.
 0.73 2.12 متوسطة 21.7 39 45 81 33.3 60

اظبة يف و املراقبة اإللكرتونية للم   إن   .0
 م هي جمرد إجراء إداري.نظرك  

 0.89 1.93 متوسطة 43.3 78 20 36 36.7 66

إن املراقبة اإللكرتونية للمواظبة يف  .3
 نظركم هي نوع م  العقاب.

 0.80 1.70 متوسطة 51.7 93 26.7 48 21.7 39

 0.73 2.17 المعياري العام  نحرافاالالمتوسط و 
 spssعلى برنامج  باالعتمادم  إعداد الباحثة  المصدر:

اهاال أن  ظهر م  خالل اجلدول أعاله يأ  ماعدا العبارة األوىل  ،املتوس طةة العام آلراء املبحوثني كان رحنو املوافقأ  جت 
ر بـ د  ق   الذيايب العام ط احلس عنه املتوس  املوافقة. وهذا ماعرب  يف حدود جمال  طها احلسايبتوس  ة اليت كان م  الث الثو 

 1.26و 1.11حت مابني اليت تراو  املعياري ة اترحنرافاالت عنه يف اآلراء عرب   الت فت تعض باإلضافة إىل وجود ب .8.04

ها اسة تسود  ر الد   حمل   ستففايي ةاال املؤس سات تايج على أن  هذه الن   ل  حيث تد   ؛1.41ر بـ د  معياري عام ق   ارحنرافو 
  اإلدارة. مع ا مادة نوع  ليست جي  وعالقة  ،الط ب  وشبه  الط ب   الط اقمدة فيما بني جي   عالقات  
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تلخيص  مت   ،ةلى حدع استففايي ة مؤس سةحول عبارات حمور العالقات يف كل غية تبيني آراء املبحوثني وب  
 :كما يلي ،(17-11) اجلدول رقمقة بذلك يف تايج املتعل  الن  

 مؤّسسة لكلِّ  العالقاتمحور الخاصة ب المعياريّة اتنحرافاالو  الحسابّية متوّسطاتال :(11-11) جدول رقم
 ةعلى حد استشفائّية

 
 البيان

 بوقاعةم.ع.إ.  عين آزالم.إ.  العلمةم.ع.إ.  رأس الماءم.إ.م.  سطيفم.إ.ج. 
 المتوسط 
 الحسابي

 نحرافاال
 المعياري

 المتوسط 
 الحسابي

 نحرافاال
 المعياري

 المتوسط 
 الحسابي

 نحرافاال
 المعياري

 المتوسط 
 الحسابي

 نحرافاال
 المعياري

 المتوسط 
 الحسابي

 نحرافاال
 المعياري

 1.71 8.41 1.41 8.71 1.14 8.21 1.18 0.11 1.76 8.91 0العبارة 

 1.97 8.78 1.11 8.71 1.24 8.12 1.11 0.11 1.27 0.42 0العبارة 

 1.14 8.21 1.11 8.14 1.82 8.68 1.18 8.11 1.14 8.19 2العبارة 

 1.44 8.11 1.49 8.11 1.40 8.11 0.17 8.11 1.21 8.17 2العبارة 

 1.91 8.11 1.49 8.11 1.49 8.12 1.18 0.11 1.41 8.17 2العبارة 

 1.49 8.78 1.49 8.11 1.69 0.68 1.18 0.11 1.24 8.06 0العبارة 

 1.82 0.12 1.26 0.40 1.28 8.11 1.11 0.11 1.21 0.26 3العبارة 

 0.29 2.21 0.36 1.02 0.25 1.12 0.30 0.21 0.41 1.02 م/إ.م العام

 spssعلى برنامج  باالعتمادم  إعداد الباحثة  المصدر:

 الية:تايج الت  فري معطيات اجلدول أعاله إىل الن  ت  
ور رحنو املوافقة ة عبارات هذا احملآراء املبحوثني حول أغلبي   تت جه الجامعي لوالية سطيف: االستشفائي.المركز أ

ت ة فقد عرب  الث الث، ماعدا العبارة األوىل و [8.10-0.99]يف حدود املال  احلسابي ةا توس طاهت  م  حيث كانت  ؛املتوس طة
اهاالع   احلسابي ةا متوس طاهت اهرة الظ   املعياري ة اترحنرافاال ت عنهراء عرب  يف اآل الت فت ترحنو املوافقة، مع وجود بعض  جت 

ا تام على أهن   أكيد  مع ت ،ب واإلدارةط  الوشبه  الط ب   الط اقممابني نوع ا ما أعاله. وهذا ما يعين وجود عالقات مقبولة 
 ن وروح الفريق.عاو  بالت   سم  عملهم يت   فني وأن  دة فيما بني املوظ  جي  
اهاالات على بار ألغلب الع   احلسابي ة توس طاتاملت دل   رأس الماء: المتخصِّصة ستشفائّيةاال مؤّسسةال.ب رحنو  جت 

 ،املوافقة ها ع ط  رب متوس  ة اليت ع  الث الثالعبارة  ماعدا فيما خيص   ،[0.91-0]املال  ضم فقد كانت  ،عدم املوافقة
 ؛ابعةة والس  الث انية سبة للعبار بالن   ما عدات يف اآلراء ، مع عدم وجود أي تفت  املتوس طةابعة ع  املوافقة والعبارة الر  
 ملوظفني وباألخص  دة فيما بني اجي    ع  عدم وجود عالقات  عرب  ا للصفر، وهذا ما ي  ها املعياري مساوي  ارحنراف  حيث كان 
 مع اإلدارة.
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دود جمال املوافقة  ح  يفجاءت ملعظم العبارات  احلسابي ة توس طاتاملإن  العلمة: ستشفائّيةاال العمومّية مؤّسسةال.ج
 الت فت ت ع  عرب  ت   معيارية ات  ارحنرافجمال املوافقة، مع وجود  ضم فقد جاءت  ةالث الثو  ألوىلاماعدا العبارة  ،املتوس طة

ا أكيد على أهن  مع الت  نوع ا ما، مقبولة  وهذا ما يعين وجود عالقات   .1.69و 1.82يف آراء املبحوثني ترتاوح مابني 
 ن وروح الفريق.عاو  سم بالت  دة فيما بني املوظفني وتت  جي  
ت عرب   الذيو  ملتوس طة،اآراء املبحوثني حول أغلب العبارات رحنو املوافقة  تت جه عين آزال: ستشفائّيةاال مؤّسسةال.د

 ةثالث الو  ةالث اني، األوىل العبارات فيما خيص  ماعدا  ،[8.10-0.99]الواقعة يف حدود املال  احلسابي ة توس طاتاملعنه 
 لكل   عياري ةامل اترحنرافاالت عليه ت يف هذه اآلراء دل  وهذا مع وجود تفت   ،حدود جمال املوافقة ضم فقد كانت 
اهاالما يدل على  ؛عبارات احملور  فنييما بني املوظ  فكذلك أكيد أهنا فقط  مع الت  نوع ا ما دة جي   رحنو وجود عالقات   جت 

 ئة مع اإلدارة.وسي  
عدا  ،جمال املوافقة ضم  احلسابي ةا متوس طاهتأغلب العبارات كانت  بوقاعة: ستشفائّيةاال العمومّية مؤّسسةال.ه

اهاالس ما يعك  ، 0.12 ا لـطها احلسايب مساوي  ابعة فقد كان متوس  العبارة الس   رحنو عدم املوافقة وهذا مع مالحظة  جت 
  ع عرب  جلدول أعاله. وهذا ما ي  نة يف ااملبي   املعياري ة اترحنرافاال يف ال  مث   ،حول كل العباراتت يف آراء املبحوثني تفت  

 دة سواء بني املوظفني م  أطباء ومرضني أو مع اإلدارة.وجود عالقات جي  
فيما نوع ا ما  دة  البحث أهنا جي   حمل   ستففايي ةاال املؤس ساتيز العالقات يف ي   ما أهم   أن   ،ما سبقضح يت  

 ؤس سةاملماعدا يف  ،سويها مع اإلدارةام على أكيد الت  عاون وروح الفريق مع الت  سم بالت  وتت   ،بني األطباء واملمرضني
ة مردودي  ر على ؤث  ي ي  الذ   األمر   ،غري عادل على ذلك توزيع املهام بفكل   ما اجنر   بوقاعة.ل ستففايي ةاال العمومي ة
-11ة يف اجلدول رقم )نن ذلك إىل األسباب املبي  و رجع املبحوثحيث ي   ؛حمسوس بفكل   الط ب  وشبه  الط ب   الط اقم

 كالتايل:،  (11

 (: أسباب عدم العدالة في توزيع المهام12-11جدول رقم )

 spssعلى برنامج  باالعتمادم  إعداد الباحثة  المصدر:

 النسبة البيان
 43.3 عف مستوى املهارات اإلدارية لدى املسؤولني..ض  0
 42.9 ظاهرة احملاباة.ي .تفف  3
 2.9 .ات البفرية، العقلي ة اجلزايرية.أسباب أخرى: نقص اإلمكان2

 022 المجموع
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ل البحث حم   ستففايي ةاال املؤس ساتأسباب عدم العدالة يف توزيع املهام ب ظهر م  خالل هذا اجلدول أن  يأ 
 ،دى املسؤولنية لي ظاهرة احملاباة وضعف مستوى املهارات اإلداري  ا إىل تفف  أساس   تعود   ،املبحوثنيحسب رأي 

 %2.6و %78.8، %72.6وذلك بنسبة  ،ة اجلزايريةات البفرية والعقلي  ها نقص اإلمكانأخرى أمه   باإلضافة إىل أسباب  
 كما يلي: ،(19-11رقم )نة يف اجلدول ويقرتحون لذلك احللول املبي   وايل.على الت  

 عادل للمهام حة من أجل توزيع  (: الحلول المقتر  12-11جدول رقم )
 النسبة البيان

 42.4 حتسني املهارات اإلدارية لدى املسؤولني..0
 47.3 إشراك العمال يف إعداد برامج العمل..0
 9.4 احلنيف.حلي بروح املسؤولية، تطبيق تعاليم ديننا اإلسالمي الت   حلول أخرى:.2

 %011 المجموع
 spssعلى برنامج  باالعتمادم  إعداد الباحثة  المصدر:

وذلك  ،ملمال يف إعداد برامج العمبدأ إشراك الع  كزون على املبحوثني ير   فإن   ،حسب معطيات اجلدول أعاله
 اة لدى املسؤولني، أم  منهم حتسني املهارات اإلداري   %71.7رجة األوىل، يف حني يقرتح ما نسبته بالد   % 74.8بنسبة 
ز على رك    اإلسالمي احلنيف اليت ت  ية وتطبيق تعاليم الد  ي بروح املسؤولي  حل   أخرى متثلت يف الت  حلوال  فيقرتحون البقية 

 األمور. العدالة يف كل  
 املعياري ة اترافرحناالو  احلسابي ة توس طاتاملة، سبي  والن  قة كرارات املطلأ ( الت  14-11)  اجلدول رقمبني  ي   :.حجم العمل1

  ايل:كالت    ،قة بآراء املبحوثني حول حجم العمل( املتعل  17ع )للعبارات األرب
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 حجم العمللعبارات محور  حصائّيةرات اإلالمؤشِّ  (:11-11) جدول رقم
 

 العبارات
 البيان

درجة  غير موافق موافق بدرجة متوسطة موافق
 الموافقة

 المتوسط
 الحسابي

 نحرافاال
 النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار المعياري

دود برنامج عملكم يف ح   إن   .0
 م.طاقتك  

 0.86 1.88 متوسطة 43.3 78 25 45 31.7 57

م يتوافق عملك  ساعات عدد  إن   .0
 مع األجر الذي تتقاضونه.

 0.76 1.55 منخفضة 61.7 111 21.7 39 16.7 30

ى لون يف هذا املستففى علتتحص   .2
 كافية.  طل  ع  

 0.69 1.55 منخفضة 56.7 102 31.7 57 11.7 21

م    يف هذا املستففى عانونأنتم ت   .2
 كثرة املناوبات.

 0.78 2.12 متوسطة 25 45 38.3 69 36.7 66

 2.33 0.31 المعياري العام  نحرافاالالمتوسط و 
 spssعلى برنامج  باالعتمادم  إعداد الباحثة  المصدر:

اهاال تايج الواردة يف هذا اجلدول أن  ن  ضح م  خالل اليت   كان رحنو   لعملحجم االعام آلراء املبحوثني حول  جت 
 تتوس طااملا أم   .املتوس طةجمال املوافقة  ضم وهو  0.42ا لـ مساوي   ها احلسايب العامط  فقد كان متوس   ،املتوس طةاملوافقة 
 تكال وجود مفما يعين ،املتوس طةفقد تراوحت مابني حدود جمايل عدم املوافقة واملوافقة  ،عبارة لكل   احلسابي ة

 الت فت ت مع وجود بعض ،طل وكثرة املناوباتم  برنامج العمل، عدد ساعات العمل، عدم كفاية الع   بكل  قة متعل  
 .1.44 ها املعياري العامارحنراف  واليت بلغ  ،اهرة أعالهالظ   املعياري ة ات  رحنرافاالت عنه يف هذه اآلراء عرب  

اهوم  أجل توضيح  تلخيص  مت   ،ةعلى حد استففايي ة مؤس سةآراء املبحوثني حول هذا احملور يف كل  اجت 
 كالتايل: ،(12-11) اجلدول رقم قة بذلك يفتايج املتعل  الن  
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 لكل حجم العملعبارات محور ل المعياريّة اتنحرافاالو  الحسابّية متوّسطاتال(: 11-11) جدول رقم
 ةعلى حد استشفائّية مؤّسسة

 
 البيان

 بوقاعةم.ع.إ.  عين آزالم.إ.  العلمةم.ع.إ.  رأس الماءم.إ.م.  سطيفم.إ.ج. 
 المتوسط 
 الحسابي

 نحرافاال
 المعياري

 المتوسط 
 الحسابي

 نحرافاال
 المعياري

 المتوسط 
 الحسابي

 نحرافاال
 المعياري

 المتوسط 
 الحسابي

 نحرافاال
 المعياري

 المتوسط 
 الحسابي

 نحرافاال
 المعياري

 1.29 0.68 1.97 8.07 1.66 0.21 1.18 8.11 1.27 0.42 0العبارة 

 1.91 0.94 1.41 0.14 1.29 0.12 1.18 8.11 1.47 0.70 0العبارة 

 1.40 8.11 1.11 0.71 1.21 0.41 1.18 0.11 1.11 0.11 2العبارة 

 1.21 0.94 1.41 8.86 1.41 8.11 1.18 0.11 1.96 8.88 2العبارة 

 1.12 0.11 1.21 0.12 1.12 0.11 1.21 1.11 1.11 0.21 م/إ.م العام

 spssعلى برنامج  باالعتمادم  إعداد الباحثة  المصدر:

  ضح م  خالل هذا اجلدول مايلي:يت  
فقد   ،املتوس طةوافقة واملعدم املوافقة  اء املبحوثني مابنيآر  تراوحت الجامعي لوالية سطيف: االستشفائيأ. المركز 
م   ت يف اإلجاباتمع مالحظة تفت  ، [8.10-0.99] املالو  [0.91-0]يف حدود املال  احلسابي ةا متوس طاهت  كانت 
اهاالعلى  ما يدل   اهرة أعاله.الظ   املعياري ة اترحنرافاالخالل  أكيد على الت   مع ،رحنو عدم الرضى ع  حجم العمل جت 

  .كافية  طل  وعدم احلصول على ع   ا مانوع   على كثرة املناوبات
اهة على الث اني و للعبارتني األوىل احلسابي ة توس طاتامل تدل   رأس الماء: المتخصِّصة ستشفائّيةاال مؤّسسةالب.   اجت 

 ابعةالر  و ة الثالث  للعبارة  احلسابي ة توس طاتاملت يف حني دل   ،[1-8.18]املال  ضم  ذ كانتإ رحنو املوافقةآراء املبحوثني 
  طل  لون على ع  بحوثني ال حيص  امل أن   وهذا ما يعين ،[0.91-0]حيث جاءت يف حدود املال  ؛على عدم املوافقة

  .ستففايي ةاال ؤس سةاملهم لكثرة املناوبات هبذه ، مع نفيكافية
دود جمال يف ح  ة لث الثااألوىل و  نيتللعبار  احلسابي ة توس طاتاملجاءت  العلمة: ستشفائّيةاال العمومّية مؤّسسةالج. 

هذه اآلراء رحنو  تت جهيف حني  ،قةاملوافعدم وثني رحنو آراء املبح تت جهف ةالث انيق بالعبارة ا فيما يتعل  أم   ،املتوس طة املوافقة
جود ما يعين و   ،1.66و 1.41معيارية تراوحت مابني  ات  ارحنرافوهذا مع وجود  ،ابعةق بالعبارة الر  املوافقة فيما يتعل  

كثرة اإلضافة إىل  ب ،عدد ساعات العمل ال تتوافق مع األجر املتقاضى على أن   ت يف آراء املبحوثني، ما يدل  تفت  
  .املناوبات

اهاال أن   احلسابي ة توس طاتاملم  خالل ظ الحأ ي   عين آزال: ستشفائّيةاال مؤّسسةالد.  راء املبحوثني حول العام آل جت 
ها احلسايب ط  فكان متوس  ة الثالث  و ة الث انيبالعبارة  قا فيما يتعل  أم   ،املتوس طةاملوافقة  العبارتني األوىل والرابعة كان رحنو
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هلذه  املعياري ة اترحنرافااله ت عليدل  ت يف اآلراء ، مع وجود تفت  [0.91-0] عنه م  املوافقة املعرب  عدم جمال  ضم 
 الط اقمقة باإلضافة إىل عدم توافق برنامج العمل مع طا ،ا ماأكيد على املناوبات الكثرية نوع  العبارات. ما يعين الت  

  كافية. ل  طوعدم توافق ساعات العمل مع األجر املتقاضى وكذا عدم احلصول على ع   ،ما إىل حد   الط ب  شبه و  الط ب  
حدود جمال املوافقة  يف احلسابي ةا متوس طاهتالعبارات كانت  كل  إن   بوقاعة: ستشفائّيةاال العمومّية مؤّسسةاله.

اهاالما يعين  ،املتوس طة عنه ت ت يف اآلراء عرب  ت  تفوجود مع مالحظة  ،املتوس طةاملوافقة  العام آلراء املبحوثني رحنو جت 
عدم الرضى اجلزيي  باإلضافة إىل ،ا مانوع   كثرة املناوباتأكيد على  وهذا يعين الت   أعاله. هرةاالظ   املعياري ة اترحنرافاال

  .افق األجر مع ساعات العمل والعطلم  برنامج العمل، تو  ع  كل  
 املؤس ساتيف مل خبصوص حجم الع الط ب  وشبه  الط ب   الط اقمواجه اليت ت   املفكالتظهر أن أهم يأ  ،ما سبق

  :ص فيما يليراسة تتلخ  الد   حمل   ستففايي ةاال
 االستففاييركز املم   ا ما يف كل  أقل نوع   وبدرجة  العلمة،  ستففايي ةاال العمومي ة ؤس سةاملاملناوبات يف .كثرة أ

 ؛بوقاعة ستففايي ةاال العمومي ة ؤس سةاملو عني آزال  ستففايي ةاال ؤس سةاملاجلامعي، 
 العمومي ة ؤس سةاملب أقل وبدرجة   ،راسةالد   حمل   ستففايي ةاال املؤس سات بكل  وهذا  ،كافية  طل  .عدم احلصول على ع  ب
 العلمة؛ ستففايي ةاال
، العلمة ايي ةستففاال العمومي ة ؤس سةامل مبحوثو ز على ذلكحيث رك   ؛عدد ساعات العمل ال تتوافق مع األجر.ج
 ؛بوقاعة ستففايي ةاال العمومي ة ؤس سةاملأقل يف  عني آزال وبدرجة   ستففايي ةاال ؤس سةامل
 ستففايي ةاال س سةؤ امل مبحوثو د عليهأك   ، وهو مابط  الشبه و  الط ب   الط اقم.عدم توافق برنامج العمل مع طاقة د

 .فقطوبوقاعة عني آزال 
  :)تحفيز، أمن، تغذية...( ةروف المعنويّ الظّ .1

ة، بي  سقة والن  كرارات املطلأ وذلك م  خالل الت   ،ورهذا احمل( آراء املبحوثني حول 16-11اجلدول رقم ) ضم  يأ 
 كما يلي:  ،عباراته اخلمسل املعياري ة اترحنرافاالو  احلسابي ة توس طاتامل
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 ةروف المعنوي  الظُّ محور عبارات ل حصائّية: المؤشرات اإل(11-11)جدول رقم 
 

 العبارات
 البيان

درجة  غير موافق بدرجة متوسطةموافق  موافق
 الموافقة

 المتوسط
 الحسابي

 نحرافاال
 النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار المعياري

ص ر م هذا املستففى ف  ر لك  وف  ي  .0
 .ستمراراكوي  بم  الت   االستفادة

 0.92 1.83 متوسطة 51.7 93 13.3 24 35 63

ففى املستم يف هذا يتم حتفيزك   .0
 رضيكم.كل الذي ي  بالف  

 0.64 1.43 منخفظة 65 117 26.7 48 8.3 15

 مالغذايية املقدمة لك   الوجبات إن   .2
 مقبولة.

 1.44 0.37 منخفضة 72.2 023 37.7 42 - -

لى املستففى ع لون يف هذاحتص   .2
ظروف  مواجهك  زم عندما ت  ل الال  التكف  
 ة.خاص  

 1.77 0.17 منخفضة 12.2 97 27.7 77 01 02

م  أهم  غياب األم  إن   .2
واجهكم خالل اليت ت   املفكالت
 املناوبة.

 1.74 3.12 عالية 01 37 07.7 21 72.2 032

 2.01 0.30 المعياري العام  نحرافاالالمتوسط و 
 spssعلى برنامج  باالعتمادم  إعداد الباحثة  المصدر:

اهاال فري بيانات هذا اجلدول إىل أن  ت   كان  زةة احملف  عنوي  روف املالظ   توفرالعام آلراء املبحوثني حول مدى  جت 
مع  ،[8.10-0.99]حدود املال  ضم ط احلسايب العام الذي جاء عليه املتوس   وذلك ما دل   ،املتوس طةرحنو املوافقة 
 الط اقم على أن   يف اجلدول. وهذا ما يدل   اهرةالظ   املعياري ة ات  رحنرافاالعليه  تيف آراء املبحوثني دل   ت  وجود تفت  

ة ستمر  م   كوي  بصفة    الت  م االستفادةفرص  ر هلميوف  ال  ،البحث حمل   ستففايي ةاال املؤس ساتب الط ب  وشبه  الط ب  
 ات مرضاهم.عأفضل ويف مستوى تطل   ات  نهم م  تقدمي خدمك  جديدة مت   لتطوير معلوماهتم واكتساب خربات  
غذايية  ر هلم وجبات  ف  و الحقة، ال ت   أكرب يف فرتات   بذل جمهودات  زم لحفيز الال  باإلضافة إىل عدم حصوهلم على الت  

غياب  انون م عم ي  كما أهن   ،خاصة زم يف حال مواجهة ظروف  الال   لكف  رمقهم، ال حيصلون على الت   مقبولة تسد  
  .يليةالل   األم  خالل املناوبات

 تايج يفخيص الن  تل مت   ،ةعلى حد استففايي ة مؤس سةيف كل  أدق   توضيح آراء املبحوثني بفكل  وم  أجل 
 كما يلي:  ،(71-11اجلدول رقم )
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روف الظُّ عبارات محور بة المتعلق المعياريّة اتنحرافاالو  الحسابّية متوّسطاتال: (11-11) جدول رقم
 ةعلى حد استشفائّية مؤّسسةلكل  ةالمعنوي  

 
 البيان

 بوقاعةم.ع.إ.  عين آزالم.إ.  العلمةم.ع.إ.  رأس الماءم.إ. م.  سطيفم.إ.ج. 
 المتوسط 
 الحسابي

 نحرافاال
 المعياري

 المتوسط 
 الحسابي

 نحرافاال
 المعياري

 المتوسط 
 الحسابي

 نحرافاال
 المعياري

 المتوسط 
 الحسابي

 نحرافاال
 المعياري

 المتوسط 
 الحسابي

 نحرافاال
 المعياري

 1.29 8.12 1.61 8.11 1.49 0.78 0.17 8.11 1.67 0.21 0العبارة 

 1.21 0.41 1.71 0.86 1.82 0.12 1.18 0.11 1.91 0.72 0العبارة 

 1.11 0.11 1.71 0.86 1.71 0.81 1.11 8.11 1.18 0.00 2العبارة 

 1.91 0.94 1.41 0.14 1.97 0.12 1.18 0.11 1.96 0.18 2العبارة 

 1.29 0.68 1.41 8.14 1.44 8.11 1.11 8.11 1.71 8.21 2العبارة 

 1.11 0.21 1.22 0.11 1.21 0.21 1.11 0.11 1.20 0.12 م/إ.م العام

 spssعلى برنامج  باالعتمادم  إعداد الباحثة  المصدر:

  فري بيانات اجلدول أعاله إىل مايلي:ت  
اهاحملور ذا لعبارات ه احلسابي ة توس طاتامل خاللضح م  يت   الجامعي لوالية سطيف: االستشفائيأ.المركز  آراء  اجت 

 املعياري ة ات  رحنرافاالعليه  تيف اآلراء دل   الت فت تمع وجود بعض سبة ألغلب العبارات، بالن  املوافقة عدم  املبحوثني رحنو
غذايية  وجبات  فري وعدم تو  ،املطلوب م  جهة   كل  حفيز بالف  الت   أكيد على عدماهرة يف اجلدول. وهذا ما يعين الت  الظ  

ط احلسايب س  املتو  دل  كما يأ   .ةخاص   روف  زم عند مواجهة ظ  ل الال  كف  ماليمة، باإلضافة إىل عدم احلصول على الت  
اهاالللعبارة األخرية على   املفكالت م  أهم   اعتبارهي ك  و  ،على غياب األم  خالل املناوبات ،العام رحنو املوافقة جت 

  اجلامعي. االستففايييف املركز  الط ب  وشبه  الط ب   الط اقمعاّن منها اليت ي  
دود جمال املوافقة  ح  يفألغلب العبارات  ط احلسايبظهر املتوس  يأ  رأس الماء: المتخصِّصة ستشفائّيةاال مؤّسسةالب.

مع ، [0.91-0] دود جمال عدم املوافقةح   ضم  كان والرابعةة الث انيط العبارة يف حني متوس   ،[8.10-0.99] املتوس طة
 كل  حتفيزهم بالف   لى عدمأكيد ع، ما يعين الت  ة واخلامسةالث الثسبة للعبارة ت يف آراء املبحوثني بالن  عدم وجود تفت  

 .خاصة ل يف حال مواجهة ظروف  كف  م  الت   االستفادة باإلضافة إىل عدم ،طلوبامل
 ؛و عدم املوافقةرحن عبارات هذا احملورأغلب حوثني حول آراء املب تت جه لعلمة:ا ستشفائّيةاال العمومّية مؤّسسةالج.

 املعياري ة اترحنرافاالب عنه عرب  م   الت فت تقابلها بعض ي   ،[0.91-0]املال  ضم  احلسابي ة توس طاتاملحيث كانت 
اهاالمع  عاله.اهرة يف اجلدول أالظ   يد املبحوثني على على تأك وهذا يدل   ،رحنو املوافقة فيما خيص العبارة األخرية جت 

ر هلم ، ال يوف  ليهالذي يطمحون إ كل  هم بالف  ه ال يتم حتفيز  وأن   ،مستمر كوي  بفكل  فرص الت   م ستفادهتم اعدم 
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أكيد على لت  باإلضافة إىل ا ،خاصة زم عند مواجهة ظروف  كفل الال  كما ال حيصلون على الت    ،وجبات غذايية مقبولة
 .غياب األم  خالل املناوبة

ألغلب العبارات  احلسابي ة توس طاتامل أن   (71-11)ضح م  اجلدول رقم يت   عين آزال: ستشفائّيةاال مؤّسسةالد.
اهع   عرب  ت   ملوافقة، وهذا ما يعين ع  ا األخريةبارة متوسط الع   يف حني يدل   ،املوافقةآراء املبحوثني رحنو عدم  اجت 
اب األم  أثناء ستمرار، غياكوي  بم  الت   االستفادةص قص فر ن   املطلوب، كل  حفيز بالف  أكيد على عدم الت  الت  

  خاصة. هة ظروف  زم عند مواجل الال  كف  املناوبة، عدم توفر وجبات غذايية ماليمة باإلضافة إىل عدم احلصول على الت  
 املتوس طةوافقة العبارات على امل ألغلب احلسابي ة توس طاتاملت دل   :بوقاعة ستشفائّيةاال العمومّية مؤّسسةاله.

 ة  معياري   ت  اارحنرافيف اآلراء يف صورة  الت فت تبعض رافقها ي   ،[8.10-0.99]حيث كانت يف حدود املال  ؛للمبحوثني
اهاالها احلسايب على ط   متوس  عرب  في   ةالث الثالعبارة ما عدا  ظاهرة يف اجلدول أعاله، وهذا يعين  ،دم املوافقةرحنو ع جت 

مع  ،ستمرارا  بكويص الت  رأ م  فـ   االستفادةنقص باإلضافة إىل  ،ة ماليمةغذايي   عدم توفر وجبات  أكيد على الت  
ة خاص   عند مواجهة ظروف   لكف  ب، نقص الت  ط  الشبه و  الط ب   الط اقممح إليه حفيز ع  القدر الذي يطقص يف الت  الن  

  ونقص األم  عند املناوبات.
 :يتمث ل يفيف هذا اإلطار  الط ب  وشبه  الط ب   الط اقمه عانيأهم ما ي   أن  ما سبق يظهر 

 ستففايي ةاال ؤس سةاملب أقل   وبدرجة   ،البحث حمل   ستففايي ةاال املؤس ساتمقبولة يف كل  غذايية عدم توفر وجبات  أ.
 رأس املاء؛ املتخص صة

 املؤس ساتبباقي  قل  أ وبدرجة   ،وعني آزال بالعلمة ستففايي ةاال العمومي ة ؤس سةامل م  بكل   رص التكوي نقص ف  .ب
 ؛ستففايي ةاال
 ستففايي ةالا العمومي ة ؤس سةاملاجلامعي بسطيف،  االستففاييم  املركز  .غياب األم  خالل املناوبات بكل  ج

 ؛بوقاعة ستففايي ةاال العمومي ة ؤس سةاملأقل ب عني آزال، وبدرجة   ستففايي ةاال ؤس سةاملالعلمة، 
 راسة؛الد   حمل   ةستففايي  اال املؤس سات ك بكل  وذل ،ةخاص   زم عند مواجهة ظروف  ل الال  كف  . عدم احلصول على الت  د
 ؤس سةاملا ما يف وع  أقل ن وبفكل   ،البحث حمل   ستففايي ةاال املؤس ساتيف كل  املطلوب كل  حفيز بالف  .عدم الت  ه

 كاآليت:  ،(70-11م )نة يف اجلدول رقبدايل املبي  ن الو بب يقرتح املبحوثوهلذا الس   بوقاعة. ستففايي ةاال العمومي ة
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 أفضل تحفيز  حة من أجل : البدائل المقتر  (10-11)جدول رقم 
 النسبة البيان

 21.2 ا.مهني  ة للمتفوقني خاص   الوات  كافآت وع  منح م  .0
 20.3 ا.ة للمتفوقني مهني  ستثنايي  ا ترقيات   منح.2
 2 .م  جيتهد عرتاف مبجهودات  ، االلحتسني ظروف العمل كك  : بدايل أخرى.2

 022 المجموع
 spssعلى برنامج  باالعتمادم  إعداد الباحثة  المصدر:

قني و  ة للمتفخاص   ،وعالوات   يقرتحون منح مكافآت  املبحوثني م   %76.1 فإن   ،ا ملا جاء يف هذا اجلدولبع  تأ 
، بينما قنية للمتفو  ستثنايي  ا منهم منح ترقيات   %79.4يف حني يقرتح  ،أفضل مستقبال   ا لتحفيزهم م  أجل أداء  مهني  
 هلم. فيز  حت أفضلأ  تربعرتاف مبجهودات م  جيتهد تع  واال ل ككل  حتسني ظروف العم ة يرون أن  البقي  

 :.وسائل العمل2 
للعبارات  ملعياري ةا اترحنرافاالو  احلسابي ة توس طاتاملقة، ة واملطلأ سبي  كرارات الن  الت  ( 78-11) رقم  اجلدولبني  ي  

 كما يلي:  ،حول وسايل العملقة بآراء املبحوثني األربع املتعل  

 لعبارات محور وسائل العمل حصائّيةرات اإل: المؤشِّ (11-11) جدول رقم
 

 العبارات
 البيان

درجة  غير موافق موافق بدرجة متوسطة موافق
 الموافقة

 المتوسط
 الحسابي

 نحرافاال
 النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار المعياري

 هذا ة يفالط ب يات األجهزة واملعد   ن  إ.0
 توفرة بالعدد الكايف.املستففى م  

 0.69 1.48 منخفضة 63.3 114 25 45 11.7 21

هذا  ة املتوفرة يفالط ب ياملعدات  إن  .0
 دة.املستففى ذات نوعية جي  

 0.67 1.95 متوسطة 25 45 55 99 20 36

 مع تكالون يف عملكم مفواجه  ت  .2
 ة.الصيدلي  

 0.84 2.12 متوسطة 30 54 28.3 51 41.7 75

 مع تكالواجهون يف عملكم مفت  .2
 املخرب.

 0.88 2.28 متوسطة 28.3 51 15 27 56.7 102

 0.77 1.96 المعياري العام  نحرافاالالمتوسط و 

 spssعلى برنامج  باالعتمادم  إعداد الباحثة  المصدر:

وهذا  ،باراتلب الع  حول أغ املتوس طةرحنو املوافقة  تت جهآراء املبحوثني  عطيات اجلدول أعاله إىل أن   م  فريت  
ا يعين وجود م   ،[8.10-0.99]املال ضم ط احلسايب العام الذي كان هلا واملتوس   احلسابي ة توس طاتاملعليه  تدل  ما 
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عض . مع مالحظة بالبحث حمل   ستففايي ةاال املؤس ساتات ووسايل العمل يف ق مبعد  فيما يتعل   املفكالتبعض 
 .1.44ا لـ ساوي  املعياري العام هلذا احملور م رحنرافاالحيث كان  ؛املعياري ة ات  رحنرافاالت عليه يف اآلراء دل   الت فت ت

 ةعلى حد استففايي ة ةمؤس س ل  مت جتميع نتايج آراء املبحوثني حول وسايل العمل يف ك   ،فصيلم  الت   وملزيد  
 كما يلي:  ،(71-11) رقم اجلدوليف 

 ئل العملوساالمتعلقة بعبارات محور  المعياريّة اتنحرافاالو  الحسابّية متوّسطاتال (:11-11) جدول رقم
 ةعلى حد استشفائّية مؤّسسةلكل 

 
 البيان

 بوقاعةم.ع.إ.  عين آزالم.إ.  العلمةم.ع.إ.  رأس الماءم.إ.م.  سطيفم.إ.ج. 
 المتوسط 
 الحسابي

 نحرافاال
 المعياري

 المتوسط 
 الحسابي

 نحرافاال
 المعياري

 المتوسط 
 الحسابي

 نحرافاال
 المعياري

 المتوسط 
 الحسابي

 نحرافاال
 المعياري

 المتوسط 
 الحسابي

 نحرافاال
 المعياري

 1.91 0.94 1.11 8.14 1.91 0.11 1.18 0.11 1.72 0.06 0العبارة 

 1.97 8.12 1.11 8.14 1.91 0.41 1.18 8.11 1.91 0.42 0العبارة 

 1.61 0.21 1.61 8.11 1.24 8.12 1.18 0.11 1.48 8.11 2العبارة 

 1.69 8.12 1.27 8.07 1.69 0.68 1.18 0.11 1.92 8.91 2العبارة 

 0.36 0.11 0.42 1.11 0.54 0.11 0.61 0.12 0.34 0.11 م/إ.م العام

 spssعلى برنامج  باالعتمادم  إعداد الباحثة  المصدر:

  يلي: ظ م  خالل معطيات هذا اجلدول ماالحأ ي  
دود مابني ح   ألغلب العبارات احلسابي ة توس طاتاملراوحت تأ الجامعي سعادنة عبد النور:  االستشفائيأ.المركز 

املال  ضم ها احلسايب ط  وس  تفيما خيص العبارة األوىل فقد كان م   اأم   ،ةالث انيسبة للعبارة بالن   املتوس طةاملوافقة واملوافقة 
اهاالما يعكس  ،[0-0.91]  ات  رحنرافااله ت علييف اآلراء والذي دل   الت فت ترحنو عدم املوافقة مع مالحظة بعض  جت 

ة املتوفرة الط ب يات د  املع يدلية وأن  مع املخرب والص   تكالأكيد على وجود مفوهذا ما يعين الت   اهرة أعاله.الظ   املعياري ة
 ها.في عترب  م   الكايف أي هناك نقص   وغري متوفرة بالعدد   ،جيدة مقبولة ولكنها ليست ذات نوعية  

 ،وافقةآراء احملوثني حول أغلب العبارات رحنو عدم امل تت جهرأس الماء:  المتخصِّصة ستشفائّيةاال مؤّسسةالب. 
اهاالها احلسايب على ط  متوس   ة فدل  الث اني فيما يتعلق بالعبارة إال    الت فت تتسجيل نفس مقدار  وهذا مع ،رحنو املوافقة جت 

عدد الكايف وأهنا ة بالالط ب يأكيد على عدم توفر األجهزة واملعدات معياري. ما يعين الت   ارحنرافك 1.18يف اآلراء قيمته 
 ة.يدلي  مع املخرب والص   تكالباإلضافة إىل مواجهة مف ،دةجي   ذات نوعية  

دود املال  ح  يف ألغلب العبارات احلسابي ة توس طاتاملالحظ أن ي   العلمة: ستشفائّيةاال العمومّية مؤّسسةالج. 
اهاالس ما يعك   ،[0.99-8.10]  0.11 يساوي طها احلسايبمتوس   فإن   ،ماعدا العبارة األوىل املتوس طةرحنو املوافقة  جت 
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حة املرتاو   املعياري ة ت  ارحنرافاالت عليه يف هذه اآلراء دل   ات  هناك تفت   باإلضافة إىل أن   ،جمال عدم املوافقة ضم وهو 
 واملتوفرة منها الكايف ة بالعدد  الط ب يأكيد على عدم توفر األجهزة واملعدات على الت   . وهذا ما يدل  1.69و 1.91مابني 

  ة.يدلي  مع املخرب والص   املفكالتمع وجود بعض نوع ا ما، دة  جي  عتربأ ت  
 ،املوافقةدود اءت مابني ح  ج ةالث انيو  األوىللعبارتني ل احلسابي ة توس طاتامل إن   عين آزال: ستشفائّيةاال مؤّسسةالد. 

 1.11مابني  معيارية تراوحت ات  ارحنرافمع  ،املتوس طةحدود املوافقة  ضم فقد جاءت  بعةالرا  و  ةالث الثأما العبارة 
ة متوفرة الط ب يدات األجهزة واملع أكيد على أن  يف آراء املبحوثني حوهلا. ما يعين الت   ت  س وجود تفت  عك  ما ي 1.61و

 ة.يدلي   والص  مع املخرب املفكالتجود بعض ا على و  أكيد أيض  الت   كما مت    ،دةجي   ة  الكايف وهي ذات نوعي   بالعدد  
حيث كانت  ؛توس طةاملقة العبارات رحنو املوافأ  اآلراء حول كل   تت جه بوقاعة: ستشفائّيةاال العمومّية مؤّسسةاله. 
على  ما يدل   1.69و 1.91مابني  املعياري ةا اهتارحنرافكما تراوحت  ،[8.10-0.99]املال  ضم  احلسابي ةا توس طاهتم  

 ،ة ويف جودهتالط ب يايف عدد األجهزة واملعدات  اهناك نقص   أكيد على أن  آراء املبحوثني. وهذا يعين الت  يف  الت فت ت
 ة.يدلي  مع املخرب والص   املفكالتمع وجود بعض 
 العمل ما يلي: يف وسايل تكالمفم   الط ب  شبه و  الط ب   الط اقمه واجهأهم ما ي   ك  القول أن  ي   ،ما سبق

 ستففايي ةاال س سةؤ املاجلامعي سطيف،  االستففاييباملركز  ةيدلي  مع املخرب والص   تكالأكيد على وجود مف.الت  أ
ر نتايج فاعل، تأخ  لت  ا حملولها نقص أمه   األخرى ستففايي ةاال املؤس ساتمتوسطة يف  وبدرجة   ،رأس املاء املتخص صة

 ؛ قص يف األدويةوالن   املتخص صةحاليل حاليل، نقص بعض الت  الت  
طة يف  متوس   رجة  وبد ،اجلامعي سطيف االستففاييدة باملركز جي   ة  نوعي  ات ليست ذات املعد  أكيد على أن الت  .ب
 ؛للعلمة وبوقاعة ستففايي ةاال العمومي ة ؤس سةاملم   ل  ك  
 ؤس سةاملف، سطياجلامعي  االستففايياملركز  مبحوثو هدأ هذا ما أك   ،ات ليست متوفرة بالعدد الكايفعد  .املج
 العمومي ة ؤس سةاملب طةمتوس   العلمة وبدرجة   ستففايي ةاال العمومي ة ؤس سةاملرأس املاء،  املتخص صة ستففايي ةاال
 ؛لبوقاعة ستففايي ةاال

(  77-11)جلدول رقمن احللول الواردة يف او املبحوث يقرتح   ،ةالط ب يات واألجهزة قص يف املعد  الن   فكلةمل وكحلول  
 كالتايل:
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 ةالطّّبيات واألجهزة قص في المعدّ النّ  مشكلةلول المقترحة لالح   (:11-11جدول رقم )
 النسبة البيان

 11.8 للمسامهة يف اقتناء أجهزة جديدة وكذا يف صيانتها. الص ح يةرفع تسعرية اخلدمات .0

 19.8 التنسيق مع القطاع اخلاص. .3

 8.6 قتناء أجهزة جديدة وصيانتها.احتمل الدولة ملسؤولية حلول أخرى: .2

 %011 المجموع

 spssعلى برنامج  باالعتمادم  إعداد الباحثة  المصدر:

 لص ح يةام  املبحوثني يقرتحون رفع تسعرية اخلدمات  %11.8يظهر أن  ،ابقاجلدول الس  ا م  معطيات نطالق  ا
 نسيق مع القطاع اخلاص حلل  ة الت  منهم إمكاني   % 19.8ها، بينما يرى قتناء أجهزة جديدة وصيانت  ابغرض املسامهة يف 

 ولة هبذا الواجب.لتزام الد  اد الباقي على ضرورة . كما أك  فكلةامل ههذ
 لخدمات المستشفى الطّّبيشبه و  الطّّبي الطّاقمتقييم  ثانيا:

كرارات الت  م  خالل  ،(71-11) ص آراء املبحوثني حول تقييمهم خلدمات املستففى باجلدول رقمتتلخ  
 ايل:كالت  ،  ( هلذا احملور01) للعبارات العفر املعياري ة اترحنرافاالو  احلسابي ة توس طاتاملة، سبي  قة والن  املطلأ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 والية سطيفستشفائّية باال المؤّسساتبعض الصِّحِّية لرتقاء بالخدمات لال السُّداسي االنحراف تطبيق استراتيجّية...الثّالث:الفصل   

021 

 

خدمات ل الطّّبيشبه و  الطّّبي الطّاقمتقييم لعبارات محور  حصائّيةرات اإل: المؤشِّ (12-11) جدول رقم
 المستشفى

 
 العبارات

 البيان
درجة  غير موافق موافق بدرجة متوسطة موافق

 الموافقة
 المتوسط
 الحسابي

 نحرافاال
 النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار المعياري

 1.71 3.41 عالية 01.1 02 37.7 42 72.2 004 يق.ال يتم استقبال املرضى بفكل  .0
 1.79 0.90 متوسطة 11.1 91 37.7 42 32.2 43 .اليمةنتظار املرضى م  اقاعات  إن  . 0
 1.21 3.07 متوسطة 40.7 71 21.1 72 32.2 71 ة.معقولة انتظار املرضى د  م   إن  .2
 1.70 3.41 عالية 31.1 27 21.1 72 41.1 20 ظروف إقامة املرضى اليقة. إن  . 2
 1.79 3.22 عالية 07.7 21 21.1 72 42.2 27 ظافة مقبولة.إجراءات الن   إن  . 2
 1.14 0.92 متوسطة 41.1 73 41.1 73 31.1 27 ة.مقبولاملقدمة الوجبات الغذايية . 0
  دة محيضى املرضى مبعاملة جي  . 3

 م.زماليك  طرف 
 1.17 3.71 عالية 2.21 7 02.2 22 72.2 040

اية مقبولة هن الص ح يةالتغطية  إن  .1
 طل.األسبوع وأيام الع  

 1.10 3.10 عالية 2.21 01 41.1 73 10.7 92

 عدد األطباء واملمرضني كاف   إن  . 1
 بعدد املرضى. مقارنة  

 1.77 0.90 متوسطة 41.1 20 22.2 71 30.7 29

 م خدماتقد  هذا املستففى ي   إن  .02
 ذات جودة عالية.

 1.73 0.93 متوسطة 42.2 72 22.2 79 02.2 22

 0.66 1.11 المعياري العام  نحرافاالالمتوسط و 

 spssعلى برنامج  باالعتمادم  إعداد الباحثة  المصدر:

اهاال أن  فري بيانات هذا اجلدول إىل ت   ط حيث كان املتوس   ؛املتوس طةكان رحنو املوافقة العام آلراء املبحوثني   جت 
 .8.18افقة األدىن ملال املو  م  احلد  ا أيض   وهو قريب   ،املتوس طةوهو يف حدود جمال املوافقة  8.88ا لـ احلسايب مساوي  

الءمة مبدى م   قوباخلصوص فيما يتعل   ،مة للمرضىقص يف مستوى اخلدمات املقد  الن   بعض   على وجود   ما يدل  
 ون فعال  ا جيعل املرضى ال حيضأ م   ،قص يف عدد األطباء واملمرضنينتظار املرضى، الن  ا، طول مدة االنتظارقاعات 
 املعياري ة ات  رحنرافاالنه با عر  عبـ  م   ،يف آراء املبحوثني الت فت تالحظة بعض عالية. باإلضافة إىل م   ذات جودة   خبدمات  

 .1.99لـ  عام مساو   معياري   ارحنراف  ب 1.21و 1.10اليت تراوحت مابني 
قة بذلك ايج املتعل  ن تالص يلخت مت   ،ةعلى حد استففايي ة مؤس سةفصيل أكثر يف آراء املبحوثني يف كل غية الت  وب  

  ايل:كالت   ،(79-11) باجلدول رقم
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 الطّّبي الطّاقمتقييم لعبارات محور  المعياريّة اتنحرافاالو  الحسابّية متوّسطاتال (:12-11) جدول رقم
 ةلكل مستشفى على حد لخدمات المستشفى الطّّبيوشبه 

 
 البيان 

 بوقاعةم.ع.إ.  عين آزالم.إ.  العلمةم.ع.إ.  رأس الماءم.إ.م.  سطيفم.إ.ج. 
 المتوسط 
 الحسابي

 نحرافاال
 المعياري

 المتوسط 
 الحسابي

 نحرافاال
 المعياري

 المتوسط 
 الحسابي

 نحرافاال
 المعياري

 المتوسط 
 الحسابي

 نحرافاال
 المعياري

 المتوسط 
 الحسابي

 نحرافاال
 المعياري

 0.63 2.67 0.45 2.71 0.75 2.33 1.04 2.00 1.91 8.19 0العبارة 

 0.80 2.17 0.73 2.43 0.77 1.50 1.04 2.00 1.91 0.77 0العبارة 

 0.50 2.50 0.84 2.14 0.76 2.08 1.04 2.00 1.27 8.00 2العبارة 

 0.47 2.67 0.45 2.71 0.80 2.17 0.52 2.50 1.21 0.69 2العبارة 

 0.50 2.58 0.35 2.86 0.82 2.00 1.04 2.00 1.47 8.88 2العبارة 

 0.64 2.08 0.70 2.29 0.80 2.17 0.00 2.00 1.19 0.14 0العبارة 

 0.28 2.92 0.45 2.71 0.64 2.58 1.04 2.00 1.16 8.20 3العبارة 

 0.47 2.67 0.70 2.29 0.80 2.16 0.00 3.00 1.14 8.77 1العبارة 

 0.82 2.00 0.76 2.00 0.44 1.25 0.52 2.50 1.46 0.42 1العبارة 

 0.50 2.42 0.84 2.14 0.75 1.67 1.04 2.00 1.76 0.14  02العبارة 

 0.28 1.11 0.33 1.11 0.53 0.11 0.73 1.11 0.35 1.10 م/إ.م العام

 spssعلى برنامج  باالعتماد ةم  إعداد الباحث المصدر:

 فري بيانات اجلدول أعاله إىل مايلي:ت  
دود جمال ابني ح  العبارات م ألغلب احلسابي ة توس طاتاملترتاوح  الجامعي لوالية سطيف: االستشفائيالمركز  .0

س ما يعك   ،[0.91-0]املال  ضم ادسة والعاشرة فكانت ة، الس  الث انياخلاصة بالعبارات  ا تلك، أم  املتوس طةاملوافقة 
اهاال  ما يؤكد. وهذا 1.27و 1.16ة ترتاوح ما بني معياري   ات  ارحنرافيف اآلراء ب ت  مع وجود تفت   ،رحنو عدم املوافقة جت 

إجراءات  يف اهناك نقص  أن  كما نوع ا ما،  اليقة غري وظروف إقامة  االنتظارم  طول مدة  عانوناملرضى ي   على أن  
هذا  وأن   ،والوجبات الغذايية االنتظارعدم مالءمة قاعات  باإلضافة إىل ،ظافة ويف عدد األطباء واملمرضنيالن  

 عالية. ذات جودة   م خدمات  قد  املستففى ال ي  
 ،املتوس طةقة آراء املبحوثني حول أغلب العبارات رحنو املواف تت جه رأس الماء: المتخصِّصة ستشفائّيةاال مؤّسسةال. 1

يف  ت  ود تفت  مع عدم وج، ة بذلكاملاالت اخلاص   ضم  احلسابي ةا متوس طاهتة رحنو املوافقة لوقوع البقي   تت جهيف حني 
أكيد على ا يعين الت  وهذ فر.ها املعياري املساوي للص  ارحنراف  على ذلك  حيث دل   ؛امنةالث  و ادسة اآلراء حول العبارة الس  

 ،واملمرضني كاف   ل مقبولة وعدد األطباءطأ يف هناية األسبوع والع   الص ح يةغطية والت   ،روف إقامة املرضى اليقةظ   أن  
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ظافة إجراءات الن   ،االنتظارستقبال املرضى ومالءمة قاعات ومدة اطريقة  قص فيما خيص  باإلضافة إىل وجود بعض الن  
ا ليست ذات مع أهن  ا ما نوع   مة يف هذا املستففى مقبولة  وبذلك فاخلدمات املقد   ،دةة واملعاملة اجلي  ت الغذايي  والوجبا
 عالية. جودة  

اهااللى عبارات احملور ع ألغلب احلسابي ة توس طاتامل تدل   العلمة: ستشفائّيةاال العمومّية مؤّسسةال. 1 رحنو  جت 
اهاالا إىل متوس طاهت  فري اسعة ت  ة والت  الث انيالعبارتني  غري أن   ،[8.10-0.99]كوهنا تقع يف املال   املتوس طةاملوافقة  رحنو  جت 

 ع  تأكيد عرب  . ما ي  1.28و 1.77معيارية ترتاوح مابني  ات  ارحنراف عنه بعرب  يف اآلراء م   ت  مع وجود تفت   ،عدم املوافقة
اء ب  وعدم كفاية عدد األط االنتظاروعدم مالءمة قاعات  ،د للمرضىاجلي   االستقبالاملبحوثني على املعاملة و 

ل وهناية طأ ام الع  أي   ح يةالص  غطية ية الوجبات الغذايية والت  ظافة ونوع  قص يف إجراءات الن  باإلضافة إىل الن   .واملمرضني
 الية. ع ذات جودة   ولكنها ليستا ما نوع   عترب مقبولة  مة ت  املقد   الص ح يةفاخلدمات  م  مثو  ؛األسبوع

اهاال إن   عين آزال: ستشفائّيةاال مؤّسسةال. 1  ،املتوس طةقة العام آلراء املبحوثني يرتاوح مابني حدود املوافقة واملواف جت 
ة تراوحت معياري   ات  ارحنراف، مع مالحظة 8.29و 8اليت كانت قيمها بني  احلسابي ة توس طاتاملوهذا ماعربت عنه 

بحوثني على على تأكيد امل ل  يف آراء املبحوثني. وهذا ما يد   ت  تفت   على وجود   ما يدل   ،1.27و 1.11ها ما بني قيم  
ل، طأ ام الع  األسبوع وأي   هناية الص ح يةغطية ، الت  االنتظارة ة، مالءمة مد  ة الوجبات الغذايي  قص يف نوعي  وجود بعض الن  

 ترب مقبولة.ععالية ومع ذلك ت   جودة  ذات وعليه فخدمات هذا املستففى ليست  ،وكذا يف عدد األطباء واملمرضني
اهاال ألغلب العبارات على احلسابي ة توس طاتامل عرب  ت   بوقاعة: ستشفائّيةاال العمومّية مؤّسسةال. 2 العام رحنو  جت 

 فقد كانت يف حدود جمال ،اسعةالت  و  ادسةالس  ، ةالث انيماعدا العبارة  ،[1-8.18]املال  ضم ا لوقوعها املوافقة، نظر  
اليت تراوحت مابني  ملعياري ةا ات  رحنرافاالت عنه يف آراء املبحوثني عرب   ت  ، باإلضافة إىل وجود تفت  املتوس طةاملوافقة 

وعدد ة ة الوجبات الغذايي  ، نوعي  االنتظارالءمة قاعات يف م   أكيد على وجود نقص  وهذا ما يعين الت   .1.28و 1.82
 جودة   عترب خدمات هذا املستففى يف نظر املبحوثني ذاتوعلى العموم ت   ،بعدد املرضى األطباء واملمرضني مقارنة  

 عالية.
 ص يف اآليت:تلخ  ي ،الط ب  شبه و  الط ب   الط اقماملرضى حسب آراء عاّن منه ما ي   أهم   أن   ،ضح ما سبقيت  

رأس  املتخص صة ةستففايي  اال ؤس سةامل، اجلامعىي سطيف االستففاييم  املركز  ا ما يف كل  نوع   االنتظار.طول مدة أ
 عني آزال؛ ستففايي ةاال ؤس سةاملو  املاء
 ؤس سةاملأس املاء و ر  ستففايي ةاال ؤس سةاملسطيف، اجلامعي  االستففاييم  املركز  بكل   ظافةجراءات الن  .نقص إب

 العلمة؛ ستففايي ةاال العمومي ة
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، جلامعي سطيفا االستففاييواملركز  لعلمةا العمومي ة ستففايي ةاال ؤس سةاملطباء واملمرضني بعدد األ.نقص ج
 قاعة؛لبو  ستففايي ةاال العمومي ة ؤس سةاملعني آزال و  ستففايي ةاال ؤس سةاملم   أقل يف كل   وبدرجة  

 العلمة، وبدرجة   ةستففايي  اال العمومي ة ؤس سةاملاجلامعي سطيف و  االستففاييباملركز  االنتظار.عدم مالءمة قاعات د
 ة؛لبوقاع ستففايي ةاال العمومي ة ؤس سةاملو رأس املاء  املتخص صة ستففايي ةاال ؤس سةاملأقل يف 

 ستففايي ةاال ساتاملؤس  متوسطة يف  اجلامعي سطيف وبدرجة   االستففايية باملركز . عدم مالءمة الوجبات الغذايي  ه
 ؛رأس املاء املتخص صة ستففايي ةاال ؤس سةاملو  عني آزالالعلمة، بوقاعة، 

 العلمة وعني آزال؛ يي ةستففااال العمومي ة ؤس سةاملم   يف كل   ل وهناية األسبوعطأ يام الع  أ الص ح يةغطية .نقص الت  و
لى ذلك يف ن عو د املبحوثحيث أك   ؛عالية م خدمات ذات جودة  قد  البحث ال ت   حمل   ستففايي ةاال املؤس سات.ز

  .وعني آزال علمةال ستففايي ةاال العمومي ة ؤس سةاملطة يف متوس   وبدرجة  سطيف، اجلامعي  االستففايياملركز 
 ستففايي ةاال ساتاملؤس  املقدمة ب الص ح ية مستوى اخلدمات احلقيقية لتدّن  األسباب  نو وقد حصر املبحوث

 :كاآليت ،(74-11نة يف اجلدول رقم )املبي  البحث يف األسباب  حمل  
 لبحثا محلّ  ستشفائّيةاال المؤّسساتب الصِّحِّيةي مستوى الخدمات : أسباب تدنِّ (11-11)جدول رقم 

 لنسبةا البيان
 30.9 غط الكبري يف العمل: نقص األطباء واملمرضني مقارنة بعدد املرضى..الض  0

 27.8 واملمرضني.جتماعية لألطباء .الظروف اال3

 18.6 .أسباب إدارية.2

 20.6 ستوى التكوي ..تدّن م  4

 2.1 حي لدى املرضى.نقص الوعي الص   .أسباب أخرى:1

 %011 المجموع 

 spssعلى برنامج  باالعتمادم  إعداد الباحثة  المصدر:

 ح يةالص   اخلدمات تدّن  عون سبب رج  م  البحوثني ي   % 11.6 فإن   ،يف اجلدول أعاله ح  حسب ما هو موض  
رة م  األطباء عدم كفاية األعداد املتوف وم  مث ؛العمليف غط الكبري إىل الض   اجلزايرية ستففايي ةاال املؤس ساتب

 رضني، تدّن  م  اء وامللألطب  جتماعية روف االع اآلخرون األمر إىل الظ  رج  يف حني ي   .غطواملمرضني ملواجهة هذا الض  
، %81.9، %84.2ي لدى املرضى وذلك بنسبة ح  باإلضافة إىل نقص الوعي الص   ،ةكوي ، أسباب إداري  مستوى الت  

  وايل.على الت   8.0%، 02.9%
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  ،(72-11) اجلدول رقم نة يفن احللول املبي  و يقرتح املبحوث ،الص ح يةوحتسني اخلدمات  املفكالتوملعاجلة هذه 
 كما يلي:

 فائّيةستشاال المؤّسساتب الصِّحِّيةمستوى الخدمات حة لتحسين (: الحلول المقتر  11-11جدول رقم ) 
 البحث محلّ 

 spssعلى برنامج  باالعتمادم  إعداد الباحثة  المصدر:

جتماعية لألطباء ون حتسني األوضاع االم  املبحوثني يقرتح   %12.2 أن  ظهر م  خالل هذا اجلدول يأ 
ط املوجود، غخفيف م  الض  ة للت  الط ب يون رقمنة امللفات فيقرتح  منهم  %11.1ا روف عملهم، أم  واملمرضني وكذا ظ  

ول لاحل ةكوي ، كما قد حصر البقي  أقل لضمان اجلودة يف الت   كوي  بأعداد  لت  ااآلخرون ضرورة  %09.1يف حني يرى 
 وفتح أبواب احلوار مع اإلدارة. ضنياء واملمر  حفيز، زيادة عدد األطب  يف الت  

 الطّّبيشبه و  الطّّبي الطّاقملدى  الصِّحِّيةدمات غبة في تحسين الخ: قياس الرّ اثالثً 
خالل حساب  م  ،لديهم الص ح يةغبة يف حتسني اخلدمات آراء املبحوثني حول الر   (76-11)  اجلدول رقمبني  ي  

 كاآليت:،  هلذا احملور تللعبارات الس   املعياري ة اترحنرافاالو  احلسابي ة توس طاتاملقة، ة واملطلأ سبي  كرارات الن  الت  
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 حِّيةالصِّ الخدمات  غبة في تحسينلعبارات محور قياس الرّ  حصائّيةرات اإل(: المؤشِّ 11-11جدول رقم )
 الطّّبيشبه و  الطّّبي الطّاقملدى 

 
 العبارات

 البيان
درجة  غير موافق موافق بدرجة متوسطة موافق

 الموافقة
 المتوسط
 الحسابي

 نحرافاال
 النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار المعياري

م مسؤولون ع  ك  م تعتربون أن  أنت  .0
مة ملقد  ادمات اخلالتحسني املستمر ملستوى 

 ذا املستففى.هب

 1.44 3.72 عالية 2.21 7 01.1 02 27.7 017

حاالت حتتاج إىل أجهزة واجهة عند م  .0
رون تففى فأنتم تفع  ال تتوفر يف املس

 التغيري. يف ضرورةباملسؤولية 

 1.77 3.17 عالية 00.7 30 00.7 30 77.7 022

أنتم حترصون على املفاركة يف متلف .2
يف جمال  عقدة اليت ت  الندوات واأليام الدراسي  

 صكم.ختص  

 1.71 3.41 عالية 2.21 01 27.7 77 11.1 99

 مأنتم هتتمون مبعرفة مدى رضى مرضاك  .2
 م.ع  خدماتك  

 1.10 3.71 عالية 0.71 2 31.1 27 72.2 040

يف احلصول على  ونعبتت ماعند.2
معلومات يف جمال ختصصكم فأنتم 

 سارعون إليصاهلا لزماليكم.ت  

 1.41 3.71 عالية 0.71 2 32.2 43 71.1 021

قطاع الوجه إىل ون يف الت  أنتم ترغب  .0
 اخلاص.

 1.73 0.49 منخفضة 12.2 011 31.1 27 30.7 29

 0.55 0.22 المعياري العام  نحرافاالالمتوسط و 
 spssعلى برنامج  باالعتمادم  إعداد الباحثة  المصدر:

عبارة ر ماعدا ال  املوافقة على أغلب عبارات هذا احملو رحنو  تت جهآراء احملبوثني   بيانات هذا اجلدول إىل أن  فريت  
ة غبة الكبري س الر  جمال املوافقة. ما يعك   ضم وهو  8.77ط احلسايب العام املساوي لـ عليه املتوس   وهذا مادل   ،األخرية

ية يف مع وجود الن   ،محتسني مستوى خدماهتيف البحث  حمل   ستففايي ةاال املؤس ساتب الط ب  وشبه  الط ب  اقم للط  
ت يف اآلراء دل   لت فت تامنخفضة. مع وجود بعض  موافقة   عبري عنها بدرجة  الت   مت   واليت  ، ه إىل القطاع اخلاصوج  الت  

 .1.94و 1.77اليت تراوحت مابني  املعياري ة ات  رحنرافاالعليه 
اه توضيحفصيل أكثر يف هذه اآلراء و غية الت  وب   تلخيص متلف  مت   ،ةحد على استففايي ة مؤس سةها يف كل اجت 

 كاآليت: ،(11-11) اجلدول رقمقة هبا يف املتعل  تايج الن  
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ي تحسين غبة فقياس الرّ لعبارات محور  المعياريّة اتنحرافاالو  الحسابّية متوّسطاتال (:21-11) جدول رقم
 ةلكل مستشفى على حد الطّّبيوشبه  الطّّبي الطّاقملدى  الصِّحِّيةالخدمات 

 
 البيان

 بوقاعةم.ع.إ.  عين آزالم.إ.  العلمةم.ع.إ.  رأس الماءم.إ.م.  سطيفم.إ.ج. 
 المتوسط 
 الحسابي

 نحرافاال
 المعياري

 المتوسط 
 الحسابي

 نحرافاال
 المعياري

 المتوسط 
 الحسابي

 نحرافاال
 المعياري

 المتوسط 
 الحسابي

 نحرافاال
 المعياري

 المتوسط 
 الحسابي

 نحرافاال
 المعياري

 1.82 2.92 1.11 8.29 1.19 8.21 1.18 8.11 1.72 8.20 0العبارة 

 1.49 2.42 1.41 8.14 1.24 8.11 1.18 8.11 1.71 8.21 0العبارة 

 1.71 2.75 1.97 8.07 1.49 8.78 1.18 8.11 1.91 8.77 2العبارة 

 1.71 2.75 1.11 8.29 1.82 8.68 0.17 8.11 1.77 8.47 2العبارة 

 1.91 2.50 1.11 8.29 1.82 8.68 1.18 8.11 1.77 8.47 2العبارة 

 1.29 0.12 1.11 0.71 1.61 0.41 1.11 0.11 1.20 0.41 0العبارة 

 0.29 1.11 0.29 1.12 0.36 1.22 0.35 1.01 0.25 1.22 م/إ.م العام

 spssعلى برنامج  باالعتمادم  إعداد الباحثة  المصدر:

 ضح م  خالل املعطيات الواردة يف هذا اجلدول مايلي: يت  
حيث  ؛آراء املبحوثني حول أغلب العبارات رحنو املوافقة تت جه الجامعي لوالية سطيف: االستشفائي. المركز 0

ها احلسايب ط  ادسة فقد كان متوس  بارة الس  ماعدا الع   ،[1-8.18]مابني حدود املال  احلسابي ةا متوس طاهتتراوحت 
 ات  رحنرافاالت عنه يف آراء املبحوثني عرب   ت  وذلك مع تسجيل تفت   ،متوسطة موافقة   درجةأ  ما يعكس   0.41يساوي 
مة م  د  رص املبحوثني ورغبتهم يف حتسني مستوى اخلدمات املقوهذا يعين ح   رة يف اجلدول أعاله.اه  الظ   املعياري ة
 ه إىل القطاع اخلاص.وج  باإلضافة إىل ضعف رغبتهم يف الت   ،ق بلهم

اهاال إن   الماء:رأس  المتخصِّصة ستشفائّيةاال مؤّسسةال. 1 هو  العام آلراء املبحوثني حول أغلب العبارات جت 
 ها احلسايبط  كان متوس  اليت  ادسة العبارة الس   ما عدا ،[1-8.18]املال  ضم  تقع   احلسابي ةا متوس طاهت  كون   ،املوافقة

ها املعياري رحنراف  احيث كان  ؛يف اآلراء حول هذه العبارة ت  مع عدم وجود أي تفت   ،دود جمال عدم املوافقةيقع يف ح  
ه وج  غبة يف الت  لر  مة يف هذا املستففى وعدم اة اخلدمات املقد  على حرص املبحوثني على حتسني نوعي   ما يدل   ا.معدوم  

 اخلاص. إىل القطاع  
-8.18]حدود املال  عظم العبارات مابنيمل احلسابي ة توس طاتاملترتاوح  العلمة: ستشفائّيةاال العمومّية مؤّسسةال. 1

اهاالما يعكس  ،[1 ما  0.41يب يساوي حلساها اطأ متوس   ادسة فإن  ماعدا ما يتعلق بالعبارة الس   ،العام رحنو املوافقة جت 
اهاالعلى  يدل   اليت ترتاوح  املعياري ة ات  رحنرافالات عنه يف اآلراء عرب   ت  باإلضافة إىل وجود تفت   .املتوس طةرحنو املوافقة  جت 
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مة م  املقد   يةالص ح  غبة لدى املبحوثني يف حتسني اخلدمات رتفاع مستوى الر  ا. وهذا مايعين 1.61و 1.82مابني 
 اخلاص. ه إىل القطاع  وج  غبة يف الت  مع وجود بعض الر   ،ق بلهم

ماعدا  ،جمال املوافقة ضم  احلسابي ةا متوس طاهت تقع  يظهر أن أغلب العبارات  عين آزال: ستشفائّيةاال مؤّسسةال. 1
طها احلسايب إىل املوافقة متوس   فريي  فة الث الثبارة الع  ا أم   ،ها احلسايب على عدم املوافقةط   متوس  عرب  ادسة في  العبارة الس  
 ،يف آراء املبحوثني ت  ما يعكس وجود تفت   1.41و 1.11ها مابني ة ترتاوح قيم  معياري   ات  ارحنرافمع مالحظة  ،املتوس طة
 اخلاص. ىل القطاع  نتقال إالل يلاملمع وجود بعض  ، ع  رغبة املبحوثني يف حتسني مستوى خدماهتمعرب  ا ي  وهو م

 ، حدود جمال املوافقةيف احلسابي ةا متوس طاهت أغلب العبارات تقع   إن   بوقاعة: ستشفائّيةاال العمومّية مؤّسسةال. 2
على  ما يدل   1.29معيارية أعالها  ات  ارحنرافمع وجود  جمال عدم املوافقة، ضم طها ادسة فيقع متوس  إال العبارة الس  

لدى  الص ح يةاخلدمات  ةغبة يف حتسني نوعي  رتفاع درجة الر  اوهذا يعين  .حول هذا احملور يف اآلراء ات  تفت  هناك  أن  
 اخلاص. ه إىل القطاع  وج  املبحوثني ونقص رغبتهم يف الت  

اهاال ك  القول أن  ي   ،ما سبق هم ورغبتهم رص  أكيد على حراسة كان رحنو الت  العام للمبحوثني يف هذه الد   جت 
اهالامليل لبعض  باإلضافة إىل ،موهناقد  يف حتسني مستوى اخلدمات اليت ي   باملوافقة   عنهاص واملعرب  قطاع اخلرحنو ال جت 

  يف االنتقال، غري أن الفرصة مل تك  متاحة. غبةالر   وجودعلى  ما يدل   ،املتوس طة
 الطّّبيوشبه  الطّّبي الطّاقم عيِّنةلالفروق  اختبارات: ابعالرّ المطلب 

   One Way ANOVA األحادي الّتباي نتحليل  اختبار: اًل أوّ 
 تقديرات متوس طاتبني  α=1.11عند درجة ماطرة  إحصايي ة داللة   ذات   فروق  وجود  د م أك  بغرض الت  

 One  األحادي الت باي  ليل حت اختبارم استخديتم اس ،املستففى م  عدمها متغريعزى إىل ت   الط ب  شبه و  الط ب   الط اقم

Way ANOVA   اليتنيني الت  تعلى الفرضي   الذي يقوم  و  ،أكثر م  عينتني مستقلتني متوس طاتللمقارنة بني: 
- 0H:   لمختلف  لطّّبياشبه و  الطّّبي الطّاقم قييمت متوّسطاتبين  إحصائّية داللة   ذات   ليست هناك فروق

 ؛مستشفىر العزى إلى متغيِّ ت   المحاور
- 1H  :  لمختلف المحاور  يالطّبّ شبه و  الطّّبي الطّاقمديرات تق متوّسطاتبين  إحصائّية داللة   ذات   هناك فروق
 مستشفى.عزى إلى متغير الت  

 كما يلي:  ،(10-11يف اجلدول رقم ) ختبارك  تلخيص نتايج هذا االوي  
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الطّاقم قييم ت متوّسطاتل  One Way ANOVA األحادي الّتباي نتحليل  اختبار (:20-11) جدول رقم
 مستشفىر المتغيِّ  حسب لمختلف المحاور الطّّبيشبه الطّّبي و 

Sig F المربعات مجموع درجة الحرية متوسط المربعات  البيان 
1,001 5,030 

 
1,634 
1,126 

4 
175 
179 

2,535 
22,052 
24,588 

 بين المجموعات
 داخل المجموعات

 المجموع

 .العالقاتمحور : 0.0

1,423 1,975 1,110 
1,113 

4 
175 
179 

,439 
19,700 
20,139 

 بين المجموعات
 داخل المجموعات

 المجموع

 .حجم العمل محور: 0.0
 

1,001 4,942 2,088 
1,423 

4 
175 
179 

8,354 
73,946 
82,300 

 بين المجموعات
 داخل المجموعات

 المجموع

الظروف  محور: 2.0
 .المعنوية

 
1,000 6,806 1,100 

1,162 
4 

175 
179 

4,401 
28,287 
32,688 

 بين المجموعات
 داخل المجموعات

 المجموع

 .وسائل العملمحور : 2.0
 

1,000 12,358 1,951 
1,158 

4 
175 
179 

7,804 
27,626 
35,430 

 بين المجموعات
 داخل المجموعات

 المجموع

 الطّاقممحور تقييم : 0
خدمات ل الطّّبيوشبه  الطّّبي

 .المستشفى
1,023 2,925 1,249 

1,085 
4 

175 
179 

,995 
14,887 
15,882 

 بين المجموعات
 داخل المجموعات

 المجموع

محور قياس الرغبة في : 2
 ةالصِّحِّيتحسين الخدمات 

ه وشب الطّّبي الطّاقملدى 
 .الطّّبي

 spssعلى برنامج  باالعتمادم  إعداد الباحثة  المصدر:

، 7.678، 1.641، 1.111: تفيفر كان اختبارقيم  الحظ أن  ن   ،تايج الواردة يف هذا اجلدولظر إىل الن  بالن  
على  1.181 ،1.111، 1.111، 1.110 ،1.781 ،1.110داللة مبستوى  االستمارةحملاور  8.681 ،08.112، 9.219

، ماعدا تلك α=1.11دة بــــــــــــ م  درجة املخاطرة احملد   اللة أقل  الد   معظم مستويات ظ هنا هو أن  واملالحأ تيب. الرت  
 .1.781ة مبحور حجم العمل واملساوية لـ اخلاص  

 متوس طاتبني  حصايي ةإ ذات داللة   ه ليست هناك فروق  على أن   ة اليت تنص  ة املبديي  نقبل الفرضي   ال ،وعليه 
ها ة البديلة واليت مفاد  ي   املستففى، ويف املقابل يتم قبول الفرضعزى إىل متغري  ب ت  ط  الشبه و  الط ب   الط اقمتقديرات 
 املستففى، وهذا ىل متغري  إعزى ب ت  ط  الشبه و  الط ب   الط اقمتقديرات  متوس طاتبني  إحصايي ة ذات داللة   وجود فروق  

ة ضي  ة ورفض الفر ة املبديي  قبول الفرضي   فيتم   8.0ا بالنسبة للمحور . أم  1و 8، 7.0، 1.0، 0.0فيما يتعلق باحملاور 
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دد يف ع الت باي  . وقد ترجع هذه الفروقات إىل %1رة بـ اللة أكرب م  درجة املخاطرة املقد  كون مستوى الد    ،البديلة
كانية م  إىل أخرى والكثافة الس   مؤس سةاإلداري م   الط اقمختالف ا، ستففايي ةاال املؤس ساتاملستخدمني هبذه 

ناطق م  اخلدمات حتياجات هذه املار على تغطية اليت تسهأ  ستففايي ةاال ؤس سةاملحيث تتواجد  ؛أخرى إىل منطقة  
 .الص ح ية

 Tukey HSD  توكي اختبار ا:ثانيً 
ملعرفة أي  Tukey HSD توكي اختبارب كتفاءاال  مت  فقد  ،ألغلب احملاور إحصايي ة ذات داللة   ا لوجود فروق  نظر        

اهرة يف اجلدول رقم الظ  اللة يف قيم مستوى الد   ختباراالا حيث تتلخص نتايج هذ ؛املموعات ختتلف ع  البقية
 : تبارخفصيل يف نتايج هذا االللمزيد م  الت   (225-223)صفحة: ،(08إىل امللحق رقم )الرجوع  كما يك ،  (11-18)

 بيطِّ الشبه و  الطّّبي الطّاقمآلراء  Tukey HSD توكي اختبار: نتائج (21-11) جدول رقم
 2المحور 0المحور 2.0المحور 2.0المحور 0.0المحور البيان

sig sig sig sig sig 

 سطيف          رأس الماء
 العلمة                 
 عين آزال                 
 بوقاعة                 

0,001 
0,596 
1,000 
0,936 

0,998 
0,014 
1,000 
0,311 

0,653 
0,072 
0,006 
0,929 

0,782 
1,000 
0,000 
0,000 

0,019 
1,000 
0,655 
0,815 

 رأس الماء      سطيف
 العلمة                 
 عين آزال                 
 بوقاعة                  

0,001 
0,000 
0,004 
0,001 

0,998 
0,410 
0,997 
0,978 

0,653 
1,000 
0,021 
0,881 

0,782 
0,758 
0,726 
0,550 

0,019 
0,024 
0,218 
0,099 

 العلمة         سطيف 
 رأس الماء                 
 عين آزال                 
 بوقاعة                 

0,596 
0,000 
0,850 
0,979 

0,014 
0,410 
0,184 
0,000 

0,072 
1,000 
0,000 
0,539 

1,000 
0,758 
0,001 
0,000 

1,000 
0,024 
0,699 
0,850 

 عين آزال      سطيف
 رأس الماء                
 العلمة                
 بوقاعة                

1,000 
0,004 
0,850 
0,985 

1,000 
0,997 
0,184 
0,542 

0,006 
0,021 
0,000 
0,003 

0,000 
0,726 
0,001 
0,997 

0,655 
0,218 
0,699 
0,993 

 بوقاعة         سطيف
 رأس الماء                
 العلمة                
 عين آزال                

0,936 
0,001 
0,979 
0,985 

0,311 
0,978 
0,000 
0,542 

0,929 
0,881 
0,539 
0,003 

0,000 
0,550 
0,000 
0,997 

0,815 
0,099 
0,850 
0,993 

 spssعلى برنامج  باالعتمادم  إعداد الباحثة  المصدر:
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ا ع  أساس   اجتة  ن الت باي  حتليل  اختبارأن الفروقات اليت أظهرهتا نتايج  (18-1رقم )ظهر م  خالل اجلدول يأ 
 الية:الفروقات الت  

ور حاملاء فيما يتعلق مب رأس املتخص صة ستففايي ةاال ؤس سةاملسطيف و اجلامعي  االستففايياملركز بني  االختالف. 0
 ؛الط ب  وشبه  الط ب   الط اقملدى  الص ح يةغبة يف حتسني اخلدمات وقياس الر   العالقات

 حورق مبيما يتعل  ف العلمة ستففايي ةاال العمومي ة ؤس سةاملسطيف و اجلامعي  االستففايياملركز بني  االختالف. 1

 فقط؛ ةروف املعنوي  الظ  

وسايل  حورق مبعل  فيما يت عني آزال ستففايي ةاال ؤس سةاملسطيف و اجلامعي  االستففايياملركز بني  االختالف. 1
 ؛مةاملقد   الص ح يةللخدمات  الط ب  وشبه  الط ب   الط اقمحمور تقييم و  العمل

 ورحق مبيما يتعل  بوقاعة ف ستففايي ةاال العمومي ة ؤس سةاملسطيف و اجلامعي  االستففايياملركز بني  االختالف. 1
 ؛مةاملقد   الص ح يةللخدمات  الط ب  وشبه  الط ب   الط اقمتقييم 

حمور  فيما خيص   العلمة ستففايي ةاال العمومي ة ؤس سةاملرأس املاء و  املتخص صة ستففايي ةاال ؤس سةاملبني  االختالف. 2
 ؛الص ح يةغبة يف حتسني اخلدمات الر  و  العالقات

ور حم فيما خيص   عني آزال ستففايي ةاال ؤس سةاملرأس املاء و  املتخص صة ستففايي ةاال ؤس سةاملبني  االختالف. 2
 ؛وسايل العملو العالقات 

ق عل  فيما يت بوقاعة ستففايي ةاال العمومي ة ؤس سةاملرأس املاء و  املتخص صة ستففايي ةاال ؤس سةاملبني  االختالف .1
 فقط؛ العالقاتحور مب
وسايل احملور  ا خيص  ني آزال فيمع ستففايي ةاال ؤس سةاملالعلمة و  ستففايي ةاال العمومي ة ؤس سةاملبني  االختالف. 1

 ؛خلدمات املستففى الط ب  وشبه  الط ب   الط اقمتقييم و  العمل
وحمور تقييم  ةنوي  روف املعالظ   ورحم وبوقاعة فيما خيص   العلمة ستففايي ةاال العمومي ة ؤس سةاملبني  االختالف. 1

 ؛مةاملقد   الص ح يةللخدمات  الط ب  وشبه  الط ب   الط اقم
وسايل حور ق مبيما يتعل  بوقاعة ف ستففايي ةاال العمومي ة ؤس سةاملعني آزال و  ستففايي ةاال ؤس سةاملبني  االختالف. 01

 فقط.العمل 
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 تيننتين مستقل  عيِّ  متوّسطاتللمقارنة بين  "t"ستيودنت  اختبار: ثالثا
تقييم  متوس طات بني α =1.111عند درجة ماطرة  إحصايي ة ذات داللة   فروق   ملعرفة ما إذا كانت هناك

عزى ت   ملختلف احملاور ،ثحمل البح ستففايي ةاال املؤس ساتيف  الط ب  شبه  الط اقمتقييم  متوس طاتو  الط ب   الط اقم
 :ات التاليةوالقايم على الفرضي  عينتني مستقلتني  متوس طاتللمقارنة بني  t اختباراستخدام مت ر الوظيفة، إلى متغيِّ 

- 0H  المؤّسساتبي في طِّ لاوشبه  الطّّبي الطّاقمتقييم  متوّسطاتبين  إحصائّية داللة   ذات   : ليست هناك فروق 
 ؛الوظيفةر عزى إلى متغيِّ ت   لمختلف المحاورمحل البحث  ستشفائّيةاال

- 1H :  المؤّسساتي بي فطِّ الشبه و  الطّّبي الطّاقمتقييم  متوّسطاتبين  إحصائّيةذات داللة  هناك فروق 
 الوظيفة.ر عزى إلى متغيِّ ت   لمختلف المحاورمحل البحث  ستشفائّيةاال

 :ختبارنتايج هذا االبني ( ي  11-11واجلدول رقم )

 نات المستقلةستيودنت للعيِّ  اختبار(: نتائج 21-11) جدول رقم
 لعينتين مستقلتين  t اختبار اإلحصاءات الوصفية البيان

 Sig درجات الحرية tقيمة  فرق المتوسطين المعياري نحرافاال المتوسط الحسابي المحاور
 نو العالقات:            ممرض

 أطباء                       
2.2381 
2.0714 

0.37822 
0.33738 

0.16667 2.133 072 1.112 

 نو حجم العمل:         ممرض
 أطباء                       

1.7421 
1.8393 

0.32061 
0.35070 

-0.09722 -1.919 178 0.057 

 نو :   ممرضالظروف المعنوية
 أطباء                       

1.7083 
1.5208 

0.70421 
0.62482 

0.18750 1.874 164.086 0.063 

 نو وسائل العمل:        ممرض
 أطباء                       

1.9653 
1.9479 

0.44755 
0.39792 

0.01736 0.266 178 0.790 

 نو تقييم الخدمات:     ممرض
 أطباء                       

2.1333 
2.1792 

0.47360 
0.39963 

-0.04583 -0.676 178 0.500 

 نو الرغبة في التحسين: ممرض
 أطباء                       

2.4630 
2.5903 

0.29032 
0.29463 

-0.12731 -2.865 178 0.005 

 spssعلى برنامج  باالعتمادم  إعداد الباحثة  المصدر:

 صائّيةإحذات داللة  هناك فروق   ليسته: "على أن   اليت تنص   0H نرفض فرضية العدم تايجم  خالل هذه الن  
 لمختلف المحاورحث محل الب ستشفائّيةاال المؤّسساتبي بطِّ الشبه و  الطّّبي الطّاقمتقديرات  متوّسطاتبين 

 2.865- ،0.676- ،0.266 ،1.874 ،1.919- ،3.022 احملسوبة  t  حيث بلغت قيمة؛ ."الوظيفة إلى متغير ىعزّ ت  

 ةما يستلزم ثبوت الفرضي   تيبعلى الرت   0.005 ،0.500 ،0.790 ،0.063 ،0.057 ،0.003  بـ عند مستوى داللة قدر
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بي طِّ الشبه و  ّبيالطّ  الطّاقمتقديرات  متوّسطاتبين  إحصائّيةذات داللة  اهناك فروقً  ها أن  ليت مفاد  ا 1H البديلة
 بالعالقاتق ما يتعل  وهذا في ،الوظيفةعزى إلى متغير محل البحث ت   ستشفائّيةسات االؤسّ بالملمختلف المحاور 

   .α=1.11 م  درجة املخاطرة أقل احملوري  اذي اللة اخلاصة هبكون مستوى الد    ،فقطحسين غبة في التّ الرّ و

ذات داللة  فروق   وجود عدم  على  اليت تنص    0Hفيتم قبول الفرضية املبديية  ،أما فيما يتعلق بباقي احملاور
محل  ستشفائّيةاال اتالمؤّسسب لمختلف المحاور الطّّبيشبه و  الطّّبي الطّاقمتقديرات  متوّسطاتبين  إحصائّية
أكرب اصة هبذه احملاور اخلاللة د  ال كانت مستوياتفقد  ، ورفض الفرضية البديلة .الوظيفة رعزى إلى متغيِّ ت   البحث

 .1.11دة بـ م  درجة املخاطرة احملد  
 :ها ما يليلعل أمه   ة أسبابعد   إىلبني آراء األطباء واملمرضني وقد ترجع هذه الفروقات 

لب على جودة س وينعكس ذلك بفكل   ،يهتمون مبستقبلهم اإلداري أكثرهم ة جتعل  د األطباء ملناصب إداري  تقل   .0
 يف اآلراء بينهم وبني املمرضني؛ مة وخيلق فروقات  ة املقد  الط ب ياخلدمات 

 ؛غيري مثال  صوص الت  خب ،واحد فقون حول رأي  بني األطباء واملمرضني جتعلهم ال يت  املوجودة يف املهام داخالت الت   .1

 ر العالقة بني األطباء واملمرضني؛توت   .1

 .اويف اآلراء أيض   يف العالقات اق اختالف  يف عدد ساعات العمل بني الفئتني خيل االختالف .1
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 محلّ  ستشفائّيةاال المؤّسساتب السُّداسي نحرافاال استراتيجّية تطبيقلح ر المقتر  صوُّ التّ : ابعرّ الالمبحث 
 راسةالدِّ 

حسني ة الت  ا ملنهجي  وفق   الس داسي رحنرافاالتطبيق  فإن   ،ظري هلذه الدراسةوضيح يف اإلطار الن  الت   كما سبق ومت  
DMAIC   ق وم  هذا املنطلأ  قابة.لر  حسني مث احليل، الت  حديد، القياس، الت  بدء ا بــــالت   ؛م  املراحل املتسلسلة جبملة   ير

 ا ملا يلي:فق  و   ،سيتم تتبع هذه املراحل
  Define حديد التّ مرحلة  :لاألوّ المطلب 

اإلطار يف هذا نة، و املمك   الس داسي رحنرافاالم  مفروعات  قايمة    على اإلدارة يف هذه املرحلة مراجعة  يتعني  
رة س  أو توفري األأ  ةستففايي  اال ؤس سةاملة دخول ق  ا حتسني رضى املرضى، حتسني سرعة ود  ك  أن يكون املفروع إم  ي  

ا بعني   لك هبدف حتديدوذ ،ستفارة القادةاات املتاحة وكذا اإلمكان االعتبارللمرضى، لتختار املفروع املهم هلا أخذ 
 لمؤّسساتاتحسين رضى المرضى ب :طبيق هنا هوالت   املفروع حمل   وعليه فإن  وحتديد معاملها.  املفكالتأهم 

 ضى.عات المر في مستوى تطلُّ و ية أفضل حِّ ص   راسة من خالل تقديم خدمات  الدّ  محلّ  ستشفائّيةاال

الث راحل الث  وذلك م  خالل امل، أكثر معامله بدقة    رسميتعني   املفروع،هذا بعد املوافقة على قرار تنفيذ و 
 الية: الت  
 المشروع ميثاق إعداد :اًل أوّ 

  :ةق  الية بد  حتديد العناصر الت   ضم تت ورقة   يف املفروع ميثاق ديتجس  
  بإيجاز: ةمشكلال تعريف .0

راسة بوالية الد   ل  حم ستففايي ةاال املؤس سات قبل مة م مات املقد   مستوى اخلدأ هنا يف تدّن   فكلة  املتكم  
 نيى إىل اخنفاض مستوى رضى املرضى املقيمني واملراجعما أد   ،بفهادة صانعيها م  أطباء ومرضنيسطيف وذلك 

 ب م  األوضاع املعيقة ألداء  أفضل.ط  الشبه و  الط ب   الط اقمهلا واستياء 
  عة:األهداف المتوق  . 1

 وم  ؛الص ح يةدمة لذلك حتسني أوضاع تقدمي اخل ه ي توقع كنتيجة  فإن   ،الس داسي رحنرافاال اسرتاتيجي ةعتماد اب
 رضى أفضل لدى املرضى. حتسني مستوى هذه اخلدمة لتتحقق بذلك معدالت   مث
 زمني: عمل المشروع وفق جدول  ة خطّ إعداد . 1

 ستماريتاه م  عملية حتليل على مامت استخالص   وبناء   ،ة م  هذا املفروعلضمان حتقيق األهداف املرجو  
 :كما يلي ،(17-11تقسيم العمل على مراحل حسب ماهو مبني يف اجلدول رقم ) مت تني،البحث املعتمد
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 المشروع(: خطة عمل 21-11جدول رقم )
الزمن المحدد  المسؤول عن اإلجراء اإلجراء الهدف

 للتنفيذ
تحسين ظروف 

ستقبال وإقامة ا
 المرضى.

 ؛االنتظارهتمام بنظافة وحس  منظر قاعات .اال0
 هتمام بنظافة الغرف واألغطية واألفرشة؛.اال3
 .توفري وجبات غذايية مقبولة.2

كل م  مكتب التنظيم 
العام وإدارة الوسايل 

 املادية. 

يك  حتقيقه يف حدود 
شهر ومع ذلك يتم 
 ختصيص ستة أشهر.

التخفيف من 
الضغط: 

بالخصوص في 
المستشفى 

 الجامعي للوالية.

 مراكز الصحة اجلوارية م  خالل توعية املواط  بدورها:.تفعيل دور 0
 أ.عرب وسايل اإلعالم السمعية والبصرية؛

 ب. الصحة املدرسية؛
 ج. توزيع مطبوعات متصرة توجيهية للمواطنني.

 ؛م  أطباء ومرضني . توفري املوارد البفرية الالزمة3
 .رقمنة ملفات املرضى؛2
 اإللكرتوّن واهلاتف؛ستفارات عرب الربيد .استخدام اال4
 .االنتظارعتماد طماذج صفوف ا.1

مكتب اإلعالم كل م  
إدارة املوارد و  تصالواال

 البفرية.
 

 ستة أشهر كحد أدىن.

تحسين ظروف 
 يالطّبّ  الطّاقمعمل 
 .الطّّبيوشبه 

 هتمام بصيانتها؛. توفري جتهيزات العمل الضرورية واال0
ت يستغلها املرضى الذي  خصص.توفري األدوية واحلرص على أن 3

 هلم؛
 . توفري األم  خالل املناوبات الليلية؛2
 . توفري وجبات غذايية مقبولة؛4
 . حتسني األجور؛1
 هتمام حبس  تكوينهم؛.اال7
 هتمام أكثر بتحفيزهم؛.اال7
 .فتح احلوار مع اإلدارة والعمل على حتسني العالقات معها.2

كل م  إدارة األنفطة 
ة، يالط ب  ه ة وشبالط ب ي

مكتب األم  والرقابة 
العامة، إدارة املوارد 
البفرية، إدارة الوسايل 
املادية وإدارة الرقابة 

 واملالية.

يك  حتقيق ذلك يف 
ظرف سنة واحدة، 
ومع ذلك يك  

 ختصيص سنتني.

 م  إعداد الباحثة المصدر:

 نطاق العمل:. 1

 يلي:ص نطاق عمل هذا املفروع يف القيام مبا يتلخ  
 راسة؛الد   حمل   ستففايي ةاال املؤس ساتحتسني مستوى رضى املرضى ب أ.

 راسة؛ الد   حمل   ستففايي ةاال املؤس ساتمة باملقد   الص ح يةحتسني اخلدمة .ب
 راسة؛الد   حمل   ستففايي ةاال املؤس ساتب الط ب  وشبه  الط ب   الط اقمحتسني ظروف عمل  ج.

  للمشروع: عيقةتحديد القيود الم  . 2
 لعل أمهها: ،هذا املفروع تتخللها بعض املعيقاتطبيق عملية ت إن  

ف على قف  ات الت  عنها م  سياس وما اجنر   ،يئة اليت تعيفها البالدا لألوضاع املالية الس  نظر  أ.نقص الموارد المالية: 
ال  الية كفرط  امل اتاإلمكانحي م  ذلك، باإلضافة إىل ضرورة  توفري ورغم استثناء القطاع الص   ،متلف األصعدة
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ت احلايل مع إمكانية يف الوق امستبعد  يبدو هذا األمر  فإن   وم  مث ؛الس داسي رحنرافاال اسرتاتيجي ةمفر منه لتبين 
 ذه األوضاع؛ه فاريع  إىل حني تغري  أدىن لذلك كخطوة أوىل لرتسيخ فكرة تبين مثل هذه امل توفري حد  

قة في تى الثِّ اهنة وحفي تحسين األوضاع الرّ  السُّداسي نحرافاال استراتيجّيةنقص الوعي بأهمية ودور ب. 
غيري يف هذا الت   أن   إال إذا أحس   اشيئ  س  حي  ال ال ي غري و  الفرد بطبعه فكما هو معروف أن  : إمكانية تحقيق ذلك
 م  الفايدة لكل   اتيجي ةسرت قتناع مبا يك  أن حتققه هذه االد م  الوصول إىل اال، لذلك الب  فعصاحله ويعود عليه بالن  

 ؛األطراف
واجه ات اليت ت  هذا اإلشكال م  أهم املعيق عتربأ ي  : السُّداسي نحرافاال استراتيجّيةين في ج. عدم توفر المختصِّ 

الباحثني يف  تعانة خبربات  س االلذلك يتعني   ،ال يعطيه يء  ففاقد الف   ؛الس داسي رحنرافاال اسرتاتيجي ةة تطبيق عملي  
عوكذا  ،هذا املال  ة؛ي  ول العربية واألجنبطبيقية اليت متت يف الد  راسات الت  على األحباث والد   االطال 

طبيق هذه ت مات لنجاحم  أهم املقو   عد  دعم اإلدارة العليا ي   وذلك ألن  د. الفجوة الموجودة بين اإلدارة والعمال: 
 حيث ثبت يف مرحلة   ؛ال يعمل على إحباط عملية التطبيقايم بني اإلدارة والعم  ر الد  التوت   وعليه فإن   ،سرتاتيجي ةاال

 البحث؛ حمل   ستففايي ةاال املؤس ساتوتر يف سابقة وجود هذا الت  
وشبه  الط ب  مة للطاقم دة واملقد  املعتمأ ستمارة البحث احيث ثبت ذلك عند حتليل نتايج ظم الحوافز: لة توفر ن  ه.ق  
توفري احلافز للفرد العامل ف ،الس داسي رحنرافاال اسرتاتيجي ةة تطبيق واجه عملي  ا ي   أيض  إشكاال   عد  ي   ، هذا األمر  الط ب  

 ة.لتحقيق األهداف املرجو   م  الوقت   ر الكثريأ وف  ي  
 تشكيل الفريق: . 2

ة وظيفي   ية ومستويات  علم وم  خلفيات   ،ختيار أعضايه على أساس اخلربةا فريق املفروع مبراعاة   تفكيل   يتم  
م   جمموعة   ث يضم  حبي الس داسي رحنرافاالفريق  تفكيل   سبة ملفروع هذا البحث ينبغي أن يتم  بالن   .دةتعد  م  

ا بعني  ،ني يف هذا املالاملختص   ني يف املستففيات ص  عدم وجود املخت االعتبارباإلضافة إىل األطباء واملمرضني. وأخذ 
ع ي  ذو م الس داسي رحنرافاالة طلب املساعدة م  األساتذة الباحثني يف موضوع قرتح إمكاني  البحث، ي   حمل    االطال 
توفرة يف بعض م  مراكز اجلودة امل الس داسي رحنرافاالد مع اخلرباء يف عاق  ص يف جمال اإلحصاء، أو حىت الت  خص  والت  

هذا الفريق  للفريق مع مراعاة أن يضم   الس داسي رحنرافاالة حول تطبيق تدريبي   لعقد دورات   ،دول الوط  العريب
 الية:األعضاء الت  

 املفروع؛ راعي اما يسمى أيض  أو   Champion البطلمل لقب حا ل:العضو األوّ  .أ
  ؛Master Black Belt (MBB) الحزام األسود الرئيسحامل  :الثّانيالعضو  .ب
  ؛Black Belt (BB) للحزام األسودوهو احلامل  :الثّالثالعضو  ج.
 ؛الحزام األخضرم  حيمل  ابع:العضو الرّ  د.
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  ؛زام األصفرالح  صاحب  العضو الخامس: ه.

ماهو فق كون و  ي الس داسي رحنرافاالميثاق مفروع  د فإن  فروع احملد  موضوع املعلى  بناء  و  ،م  هذا املنطلق
 كما يلي:   ،(18-11)كل رقم الف  موضح يف 

بوالية  ّيةستشفائاال المؤّسساتببعض  الصِّحِّية(: ميثاق مشروع تحسين الخدمات 11-11قم )شكل ر 
 سطيف

 نطاق العمل: العمل: مشكلة
 تتلخص يف النقاط الثالث التالية:

 املرضى املقيمني واملراجعني هلا؛خنفاض مستوى رضى ا.0
حمل  ةستففايي  اال املؤس سات قبلتدّن مستوى اخلدمات املقدمة م  .3
 لدراسة بوالية سطيف؛ا
 .مهل والفبه طب م  األوضاع املعيقة ألداء  أفضل الط ب   الط اقمستياء ا.2

 يتعلق األمر هنا بـ:        
 راسة؛ل الد  حم ستففايي ةاال املؤس ساتاملرضى ب. حتسني مستوى رضى 0
 راسة؛ ل الد  حم ستففايي ةاال املؤس ساتاملقدمة ب الص ح يةاخلدمة حتسني .2
 ستففايي ةاال اتاملؤس سب الط ب  وشبه  الط ب   الط اقم. حتسني ظروف عمل 2

 .راسةحمل الد  
 القيود: الهدف:

 
حمل  ايي ةستففاال املؤس ساتاملقدمة ب الص ح يةحتسني اخلدمة  

 واء.س راسة بغرض حتقيق رضى املرضى املقيمني واملراجعني هلا على حد  الد  

 اتيجي ةاسرت  زمة لتبين  )املقومات( الال   ئبعض املباد توفرعدم          
 أمهها: الس داسي رحنرافاال
 نقص املوارد املالية الالزمة؛.1

 حتسني يف الس داسي رحنرافاال اسرتاتيجي ةنقص الوعي بأمهية ودور . 2
 ؛األوضاع الراهنة وحىت الثقة يف إمكانية حتقيق ذلك

أفراد مدربني ) الس داسي رحنرافاال اسرتاتيجي ةعدم توفر املختصني يف . 3
 ؛تمرسني(وم  
 ؛الفجوة املوجودة بني اإلدارة والعمال. 4
 .ظم احلوافزقلة توفر ن   .5

 ختيار الفريق:ا خطة عمل المشروع:
زمة مت اسناد اإلجراءات الال ستقبال وإقامة المرضىان ظروف تحسي.  1
 .تة أشهرسوخصص له  وإدارة الوسائل المادية مكتب التنظيم العامإىل 
: يةالالتخفيف من الضغط وبالخصوص في المستشفى الجامعي للو .3

 ةالبشريتصال وإدارة الموارد مكتب اإلعالم وااليكلف بإجراءاته 
 ؛ستة أشهروخيصص له 

تنفيذ ر على يسه :الطّّبيوشبه  الطّّبي الطّاقمتحسين ظروف عمل . 2
رقاية ة، مكتب األمن والالطّّبية وشبه الطّّبيإدارة األنشطة اإلجراءات 

العامة، إدارة الموارد البشرية، إدارة الوسائل المادية وإدارة الرقابة 
 .ناسنتوخيصص لذلك  والمالية

 يتكون الفريق م  البطل أو راعي املفروع ومحلة األحزمة حيث:        
 م  أعضاء جملس اإلدارة ليقوم بدعم املفروع؛ راعي:البطل أو ال. 1
عم  ذوي  قائد الفريق:. 2  رافرحناال اسرتاتيجي ةواخلربة ب االطال 

 وليك  أحد األساتذة اجلامعيني املختصني واملهتمني باملفروع؛ الس داسي
باء ب وليك  م  األطط  الشبه و  الط ب   الط اقمم   باقي األعضاء:.3

 واملمرضني رؤساء األقسام.

 م  إعداد الباحثة المصدر:
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 SIPOCلنموذج سيبوك  فقاو   ةالعمليّ  تنظيم ا:ثانيً 

كيز عليها ودراسة جل الرت  وذلك أل ،مباشر على حتسني رضى املرضى بفكل  ر ؤث  العمليات اليت ت   حتديد  هنا  يتم  
والذي  ،ةات األساسي  ختطيط العملي   طموذج سيبوك يتم  م اخدستاخطاء فيها، وبالت األحتسينها، كتقليل معد   ةإمكاني  
 الية:العناصر الت   يضم  

زة األدوية واألدوات واألجه ووهم هنا: مصنع دخالهتابتزويد م  ومون العملية الذي  يق ومورد :Supplierالمورد .0
 حة؛ة، اجلامعة ومعاهد تكوي  مستخدمي الص  الط ب ي

حديد وبالت   لوجيةة والتكنو ت العملية م  املوارد املادية والبفرية واملعلوماتي  الدخأ تتمثل يف م   :Inputsالت المدخ  .1
 ؛الص ح يةلرعاية ا و، األدوية ومستخدمالص ح يةدمة لة يف إنتاج اخل  ة املستعمأ الط ب يجهيزات هنا: املنفآت والت  

رقى حية تص   ة  بـــــــــــــتقدمي خدمأي القيام  ،الت إىل مرجاتوهي اإلجراء يف حتويل املدخأ  : Processالعملية.1
  االعتبارا بعني ذ  وأخ ،ةومالي   ات ماديةمكاني  ة وإبفري   توفر م  طاقات  ستخدام ماهو م  اب ،عات املرضىطل  ملستوى ت

 املعيقات؛كل 

ليت ينتظرها ا الص ح يةوهي اخلدمة  ،اتثل اخلدمات أو املعلومات اليت تنتج ع  العملي  مت   :Outputsجات المخر  .1
مبعين تقديها يف  ،اروف تقديهضافة إىل ظ  باإل ،املرضى م  حيث احلصول عليها يف الوقت املطلوب ومدى فعاليتها

 األطراف؛ ل  رضي ك  ت   ظروف  
حتياجاته ا ه وتلبيةونسعى إىل إرضاي ،م مرجات العملية احلاليةرف الذي يتسل  وهو الط   :Customerالعميل .2

عتبار اوعلى  .لبحثا محلّ  ستشفائّيةاال المؤّسساتالمقيمين ب ـــاجعين ل  المرضى المر  كلّ عاته ويثل هنا: وتوق  
 الطّّبيشبه و  الطّّبي الطّاقم فإن   ،ا العماليفمل أيض   الس داسي رحنرافاال اسرتاتيجي ةمفهوم العميل يف  أن  

 .ا من العمالءالبحث هم أيضً  محلّ  ستشفائّيةاالسات للمؤسّ 

 كما يلي:  ،(11-11) كل رقميف الف   طموذج سيبوك بناء  على معطيات هذا البحثك  توضيح وي  
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 في المستوىية حِّ (: نموذج سيبوك لعملية تقديم خدمات ص  11-11) شكل رقم

   إعداد الباحثةمالمصدر:    

  العميل صوت ا: تحليلثالثً 
 ماهتتطلب  م  ستماع لصوت العمالء م  أجل حتديد يف هذه اخلطوة االيتم ه فإن   ،بلوضيح م  قأ كما مت الت  

جة للجودة احلر   خلصايصاف على عر  توزيع االستبيانات عليهم وحتليل إجاباهتم هبدف الت   حيث يتم ؛محتياجاهتاو 
وهذا  ،عليها كيزمباشر ألجل الرت   ر على العميل بفكل  ؤث  ت  ة اليت حتديد العمليات األساسي   ويتم   .  CTQهلمسبة بالن  

 حيث مت ؛فيما بعد سنيحبعمليات الت   روع  ليتم الف   فصيل،م  هذا الفصل بالت   ابقاملبحث الس  ما مت القيام به يف 
سات ن للمؤس  و ن واخلارجيو م العمالء الداخليعلى املرضى، األطباء واملمرضني على اعتبار أهن   االستماراتتوزيع 

 ترمجة   هايك  على أساس   واليت ،تايجم  الن   إىل العديد   الوصول   مت   وبعد حتليل إجاباهتم .البحث حمل   ستففايي ةاال
-11)لفكل رقم يف ا ل  فق ما هو مث  البحث و   حمل   ستففايي ةاال املؤس ساتأي املرضى ب ،صوت العميل اخلارجي

 كما يلي:  ،(17

 

 

 

Suppliers 

 من هم الموردون

Inputs 

 مدخالت العملية

Process 

 العملية

Outputs 

 مخرجات العملية
Customers 

 من هم العمالء
األدوية؛ ومورد .1  
األدوات  ومورد .2

 ة؛الط ب يواألجهزة 
اجلامعة اجلزايرية: .3

 معاهد الطب؛ 
معاهد تكوي  . 4

مستخدمي الصحة: الفبه 
 طبيني.

الغذايية  املواد ومورد.5
 واألغطية واألفرشة...

 

 ي ةستففاياال املؤس سات.1
 حمل البحث؛

ة؛الط ب يالتجهيزات  .2  
 األدوية؛.3
ه وشب الط ب   الط اقم. 4

 ساتاملؤس  العاملة ب الط ب  
 ث؛حمل البح ستففايي ةاال
.الظروف األخرى 5

الضرورية ألداء عمل يف 
)حتفيز، أجر، املستوى 

 غذاء، تقدير...(.

 : نقطة البدء
ا بكل أنواعه اتمكانتوفري اإل

 قدر املستطاع.

 :النشاطات
استخدام ماهو متوفر م   
 ومالية مكانات مادية وبفريةإ

مع أخذ كل املعيقات بعني 
 .االعتبار

 : نقطة النهاية
توقعة امل الص ح يةتقدمي اخلدمة 

 .لطالبيها

 اليت الص ح يةاخلدمة 
ينتظرها املرضى م  حيث 
احلصول عليها يف الوقت 
املطلوب ومدى فعاليتها 
باإلضافة إىل ظروف 
 تقديها مبعين تقديها يف

رضي كل ظروف ت  
 األطراف.

 

ن و املرضى املقيم .1
 ي ةستففاياال املؤس ساتب

 حمل البحث؛
ن و املرضى املراجع .2

 ةستففايي  االللمؤسسات 
 البحث؛ حمل  
ه وشب الط ب   مالط اق .3

 املؤس ساتب الط ب  
 حث.حمل الب ستففايي ةاال
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 البحث محلّ  ستشفائّيةاال المؤّسساتالمرضى في (: ترجمة صوت 11-11) شكل رقم
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 تني.البحث املعتمد استماريتعلى نتايج حتليل  باالعتماد م  إعداد الباحثةالمصدر: 

 ستففايي ةاال ؤس ساتاملمة يف املقد   الص ح يةاخلدمات  فوب  واليت تأ  ،كل أعالهحة يف الف  املوض   قايصالن   إن  
م  خالل حتليل  هوهذا حسب ما مت استنتاج   ،الط ب  وشبه  الط ب   الط اقما بوجودها أيض   قد اعرتفأ  ،البحث حمل  

كل ها يف الف  ترمجت   مك في   ،ية يف املستوىح  ص   لتقدمي خدمة  زمة الال   ا ع  احتياجاهتمإليهم. أم   ةهاملوج   االستمارة
 كما يلي:،  (11-11رقم )

 
 
 
 

 طلب المرضى معناه بالنسبة للمؤّسسة االستشفائّية مرضىما يقوله ال

احة ر الهتمام بي اهناك تقصير ف .0
من حيث: مالءمة قاعات  المرضى

االنتظار، التغذية، النظافة، مواعيد 
 ؛الزيارة

.هناك مشاكل متعلقة باألشعة 0
 والتحاليل الطّّبية؛

.نقص في كفاءة الطّاقم الطّّبي 2
 وشبه الطّّبي؛

عمل باط في ض.ال يوجد ان2
 الممرضين؛

إجراءات التنظيم  .عدم فعالية2
 والرقابة على مدى استمرار الرعاية؛

 . هناك ضغط في العمل.0
 
 

 صعوبة إجراءات الدخول؛. 0

 غير مالئمة؛ االنتظارقاعات . 0
 . مدة االنتظار طويلة؛2
 الوجبات الغذائية غير مالئمة؛.2
هناك نقص في إجراءات  .2

 النظافة؛
.هناك صعوبات في إجراء 0

 واألشعة؛ التحاليل
عدم التزام الممرضين .3

 بتعليمات األطباء؛
 تلقي معلومات متعارضة؛ .1
.انقطاع الرعاية ليال، نهاية 1

 األسبوع وأيام العطل؛
 نظام الزيارات غير مالئم. .02
 

سهولة الحصول على الخدمة .0
 الصِّحِّية؛

الراحة عند انتظار الحصول على .0
 ؛الصِّحِّيةالخدمة 

اإلقامة في ظروف مناسبة من .2
 تغذية، نظافة، زيارة األهل؛

ستمرار الرعاية في الليل، نهاية ا.2
 األسبوع وأيام العطل؛

 تلقي خدمة صحية موثوق  فيها..2
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 البحث حلّ م ستشفائّيةاال المؤّسساتفي  الطّّبيوشبه  الطّّبي الطّاقم(: ترجمة صوت 12-11) شكل رقم
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 الط ب  وشبه  الط ب   الط اقماملوجهة إىل  االستمارةعلى نتايج حتليل  باالعتماد م  إعداد الباحثةالمصدر: 

 املؤس ساتعاّن منها حول نفس املعيقات اليت ت   ا تدور  ضح أهن  يت   ،كلنة يف هذا الف  احلقايق املبي  ر إىل ظأ بالن  
 .الص ح يةستوى خدماهتا  ميف تدّن   بب الرييسالس   عد  واليت ت   ،ه م  قبلوضيحيف اجلزاير حسب مامت ت الص ح ية
ات واألجهزة، نقص د  ها نقص املعأمه   ،قايصا العديد م  الن  ف  رجة األوىل مل  سيري بالد  ا يف سوء الت  ص أساس  وتتلخ  

ة دون ألطباء مناصب إداري   اسيري إىل تويل  وء يف الت  رجع هذا الس  حيث يأ  ؛كوي مستوى الت  األطباء واملمرضني وضعف 
 يف املال اإلداري. تكوي    أي  
  ا: تدريب الفريقرابعً 

واألدوات  DMAICدريب على عملية كيز يف الت  الرت   ينصب  حيث  ؛دريبل عنصر الت  همأ ال ينبغي هنا أن ي         
أسبوع،  هناية كل   ب  تدري إىل أربعة أسابيع، مع مراعاة أن تكون هناك جلسات   ة أسبوع  ملد   يستمر  و  ،فيهامة املستخدأ 

خطيط ات، الت  ملي  حليل، إعادة تصميم العكالقياس، الت    الس داسي رحنرافاالطة بتطبيق الكفاءات املرتب  تتمحور حول 

 طلب األطباء والممرضين لإلدارةمعناه بالنسبة  طباء والممرضونما يقوله األ

توتر في عالقة هناك .0
 الطّاقم الطّّبي وشبه الطّّبي

 مع اإلدارة؛
.سوء تسيير من حيث: 0

إعداد برامج العمل، توفير 
أجهزة ومعدات العمل، 

 ؛توفير األمن، التوظيف
عدم اهتمام هناك .2

من حيث:  بالعمال
التحفيز، الوجبات 

الغذائية، التكوين، التكفل 
 في الظروف الخاصة.

 
 

: كثرة المناوبات، عدم  هناك ضغط في العمل.0
 ؛كفاية العطل

 ؛هناك نقص في عدد األطباء والممرضين .0
األجهزة والمعدات في عدد ونوعية نقص ال .2

 ؛ةالطّّبي
 .نقص األدوية؛2
 .وجود مشاكل مع المخبر؛2
 .نقص فرص التكوين؛0
 عدم التحفيز؛.3
 . عدم توفر وجبات غذائية مالئمة؛1
 األمن خالل المناوبات الليلية؛.غياب 1

.عدم الحصول على التكفل الالّزم عند مواجهة 02
 ظروف خاصة.

 

في ظروف مالئمة  العمل.0
من حيث: الحجم الساعي، 

 ؛األمن، التغذية
تحفيز ال.الحصول على 0
 معنوي؛المادي و ال
.توفير أجهزة ومعدات 2

 العمل؛
.توفير فرص التكوين 2

 باستمرار؛
.زيادة عدد األطباء 2

 .والممرضين
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ا ا أساسي  غون جزء  فر  ي   حيث ؛لة إليهم بعد هذه اجللساتإىل األعمال املوكأ  وقايده الفريقمث يعود  .املفكالتوحل 
حتسني  اليت تتمثل يفو  ،اليت قام ألجلهاة منه و تايج املرجو  بالن   هذا األخري، إىل أن يأيت املفروعم  وقتهم للعمل على 

 . ية يف املستوى املطلوبح  ص   م  خالل تقدمي خدمات   رضى املرضى
  Measure : مرحلة القياسالثّانيالمطلب 

 وذلك م  خالل القيام بـ: ،ة للمراحل املواليةالقياس بتوفري قاعدة العمل العددي   مرحلة   سمح  تأ 
 عات العميل؛حتياجات وتوق  اة يف ضوء .حتديد مقياس لقدرة العملي  0
 سليمة ع  الذي جيب قياسه؛ واختاذ قرارات   ،اتة لوضع األولوي  ظام األساسي  نات الن  .دراسة مكو  1
كيز وذلك بالرت   -صيلفها يف طموذج سيبوك بالت  واليت مت حتديد  - اخليةطة بتلك العمليات الد  .قياس العيوب املرتب  1

 على:
 مستوى رضى العمالء أو عدد العيوب؛ جات:خر  الم   .أ

 ىل مرجات؛طة واملهام لتحويل املدخالت إألنف  ا ة:العمليّ . ب
 دة؛ذا كانت رديئة أو جي  ، يتم قياسها إىل مرجاتاليت يتم حتويلها إ دخالت:الم  . ج

 ملؤس ساتا، كما قد مت تفخيص األوضاع يف الص ح يةب قياس مستوى اخلدمات ه يصع  وعلى اعتبار أن   
 وعليه فإن   ،الص ح يةدمة مي اخلقد  املريض وم   ما يهم   كل    االعتبارا بعني أخذ   ،إمجالية البحث بصفة   حمل   ستففايي ةاال

ا مت احلصول عليه كتفاء مبها، لذلك ففي هذه احلالة سيتم اال ل قياس  سه  ة واحدة ليأ ز على عملي  ك  املفروع هنا ال ير  
 .تنيالبحث املعتمد ستماريتابق الحليل الس  م  نتايج م  خالل الت  

 :مؤّسسةالالفعلي لعمليات  نحرافاالى حساب مستو .1
ستناد إىل اال سيتم   ،ةراسالد   حمل   ستففايي ةاالسات للمؤس   "يجماالسّ " رحنرافاالق بتحديد مستوى فيما يتعل  

.series nd32 Six sigma for quality and productivity promotion يف  كتابه  PARK, S.H هما اقرتحأ 

Japan: Asian productivity Organization, 2003   ي والذ ،ظري م  هذا العمليف اجلزء الن   له  تناو   والذي مت
ه م  حقايق ملس   مامت   عليه وعلى وبناء   .ةاخلدمي   املؤس ساتيف  رحنرافااللصعوبة حتديد مستوى  إجياد حل   جاء بغرض  
الذي  رحنرافاالتوى مس ك  القول أن  ي   ،البحث حمل   ستففايي ةاال املؤس ساتت بة اليت مت  راسة امليداني  خالل الد  

  كي   وم  مث ؛9Ϭا لـ ا ليكون مساوي  وليس مثالي   8Ϭا لـ ا للغاية ليكون مساوي  ليس سيئ   املؤس ساتتعمل به هذه 
 فقط. 1Ϭه بـ حتديد  
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   Analyseحليلالتّ مرحلة : الثّالثالمطلب 

ل وص  بغرض الت   ،هاوحتليل   مرحلة القياسل عليها يف حص  الت   علومات اليت مت  امل استغالل كل   يتم   ،يف هذه املرحلة
حسني ووضع الت   ومعوقات تكالمف فة، ما يعين حتديد األسباب اجلذرية لكل  املكتفأ  اترحنرافاالإىل معرفة أسباب 

أثري، بها م  حيث الت  يبات الففل، مث ترتع  طريق حتليل مسار مسب   م يف إرضاء املرضى،سه  أفضل الفرص اليت ت  
عدم  مفكلة م يف حل  سه  ة اليت ست  نقاط القو  حتديد باإلضافة إىل  .م فيهاحك  يطرة عليها والت  الس   لتسهلتبويبها، 

زيزها، وحتديد نقاط عوالعمل على تحسني وتساعد يف حتقيق أهداف الت   ،الص ح ية مستوى اخلدمات الرضى وتدّن  
 .فكلةامل عيق حل  ت  عف اليت الض  

  جودة اخلدمات م تيجة لتحديد أهم األسباب اليت حتد  بب والن  ط الس  سيتم استخدام مط   ،ويف هذا اإلطار
 يف هدف املفروع العوامل املؤثرة ك  استخالصبذلك ي  و البحث.  حمل   ستففايي ةاال املؤس ساتمة باملقد   الص ح ية

 يتمثل يفوهدف املفروع الذي  𝒙𝒊ثل هذه العوامل مت   حيث إذا اعتربنا أن   ؛ر فيها أيضاوالعوامل الفرعية اليت تؤث  
 :فإن   𝒚ثل ي   حتسني رضى املرضى

𝒚 = 𝒇(𝒙) 

 انخفاض مستوى رضى المرضى مشكلةسبة لبالنّ : اًل أوّ 
على مامت  وبناء   ،اسةر الد   حمل   ستففايي ةاال املؤس ساتخنفاض مستوى رضى املرضى بة الاألسباب الرييس إن  
 ك  تبويبها إىل:ي   ،تنيالبحث املعتمد استماريته م  حتليل استخالص  

 ؛اليمة، قاعات انتظار غري ماالنتظارخول، طول فرتة صعوبة إجراءات الد   :االستقبالقة بمتعلِّ  تكالشم. 0
بتعليمات رضني ة، عدم التزام املمحاليل واألشع  جراء الت  إصعوبات يف  :الصِّحِّيةتقديم الخدمة  تخصُّ  تكالشم. 1

 ؛لطأ ام الع   وأي  عاية ليال  ي معلومات متعارضة، انقطاع الر  تلق   األطباء،
 .منظام زيارات غري مالية غري ماليمة، ظافة، وجبات غذايي  نقص الن   :حول ظروف اإلقامة تدور   تكالشم. 1

كل يف الف   حكما هو موض    ،بب واألثروأسباهبا اجلذرية باستخدام مطط الس   املفكالتهذه  عرضك  وي  
 :كاآليت ،(19-11رقم )
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 انخفاض رضى المرضى مشكلةل تيجةبب والنّ مخطط السّ (: 12-11شكل رقم )

 
 م  إعداد الباحثةالمصدر: 

هذه  يز على كل  كا لضرورة الرت  نظر   ،الس داسي رحنرافاالواجه فريق ي الذي ي  حد  الت  كل أعاله ظهر م  الف  يأ 
فلو كان  .رجة األوىلبالد   الثقافةب ة تتعلقرييس مفكلةها يف ل  ك    صب  واليت تأ  ،املعيقات يف سبيل حتقيق هدف املفروع

أهاليهم يلتزمون املرضى و  ولو كان كل   ،املفكالت  تفادي العديد م  كأ ألم يه بإتقان  ؤد  بعمله وي   املتزم   املسري  
 فإن   م  مثو  ؛ل بكثريأفض ها لكان الوضع  نفاع عسنون طلب حقوقهم والد  وحي   ،عليها القانون بواجباهتم اليت ينص  
اء على ظاهرة ظافة على سبيل املثال، القضكاحلفاظ على الن    ،ما يف العديد م  األمور إىل حد   املسؤولية هنا مفرتكة  

  اجلانب. م فيها م  هذاحك  ك  الت  اليت ي   رالوساطة وغريها م  األمو 
 الية:حللول الت  ام بالتز الح اقرتأ طار ي  هذا اإلويف 

 ظافة؛هوية والن  ، الت  ساع وتوفر املقاعدت  م  حيث اال ؛مبا يتالءم ومتطلبات املرضى االنتظارهتمام بتهيئة قاعات اال أ.
 ميم؛ب الرت  هتمام بإعادة ترميم األقسام اليت تتطل  اال ب.
ة ي  توعية اجلميع م  مرضى، زوار، أطباء، مرضني وغريهم باملسؤولواألغطية واألفرشة و  فرأ هتمام بنظافة الغ  اال ج.

 ظافة؛فاظ على الن  ة يف احل  اجلماعي  
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صصة لذلك أو م  خ  ة املسواء م  ناحية امليزاني   ؛اهتمام هبية يف االد  اجل  و  ة مقبولة للمرضىتوفري وجبات غذايي   د.
 م بفكل  سه  ا ت  جاوزات اليت ال خيفى على العام واخلاص أهن  م  الت   املستففيات للحد  قابة على مطاعم ناحية الر  

 ؛مة يف املستففيات اجلزايريةمباشر يف رداءة الوجبات املقد  
ل م  قل  ما ي   ،ح يةالص  ي اخلدمة مييز يف تلق  ا م  الت  اليت ختلق نوع  و  ،بكل أنواعهاالقضاء على ظاهرة الواسطة  .ه

 ها.ة وترسيخ  اتي  قابة الذ  باملوازاة مع نفر ثقافة الر   ،قابةاستياء املرضى وذلك بتفديد الر  
 غط الموجود في العملالضّ  مشكلةسبة لا: بالنّ ثانيً 

على تلبية احتياجات  ار سلب  ؤث  ي  ا  أساسي  ل عامال  ث  مت  غط الض   مفكلة فإن   ،ابقةإىل األسباب الس  باإلضافة 
 الية:ة الت  لرييسا لألسباب   هو نتيجة  و ضاهم ع  هذه اخلدمات، مستوى ر  يف  وم  مث ؛الص ح يةاملرضى م  اخلدمات 

 ؛األطباء والممرضيننقص  مفكلة.0
 زيد م  طوابري املرضى يف انتظار دورهم؛ت اليت ةالطّّبينقص األجهزة  مفكلة.1
 ؛العمليف غط د لديها ضيتول  بذلك و  عي نةز العمل على فئة مك  ير   ما ،توزيع المهامعدم العدالة في  مفكلة.1
 حيحة.  اجلهات الص  م الص ح يةم  العالج وطلب اخلدمة  ها: الوقاية خري  اليت مفاد   الصِّحِّيةقافة الثّ نقص  مفكلة.1

 :غط كما يليالض   فكلةيثل مطط السبب والنتيجة لألسباب احملتملة مل( 14-11كل رقم )الف  و 

 غطالضّ  مشكلةتيجة لبب والنّ (: مخطط السّ 11-11) شكل رقم

 
 م  إعداد الباحثة المصدر:
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 املؤس ساتويف -ة راسالد   حمل   ستففايي ةاال املؤس ساتغط املوجود يف أسباب الض   كل أن  ضح م  هذا الف  يت  
نفسهم أ  قبل املرضى سواء م ؛نظيمالت   مفكلةا حول أساس   وتدور   ،بةومتفع   دة  متعد   -عامة اجلزايرية بصفة   الص ح ية

عاّن منها اليت ي   كالتاملفيف كل  سالعامل الريي عد  سيري الذي ي  باإلضافة إىل سوء الت   ،ستففايي ةاال املؤس ساتأو 
 الية:قرتح تبين احللول الت  ويف هذا املال ي   ي.ح  القطاع الص  

 اإلعالم بفكل   ة عرب متلف وسايلدوات واملؤمترات العلمي  م  خالل عقد امللتقيات والن   الص ح يةقافة نفر الث   أ.
 ى؛لب على خدمات املستفف  كثرة الط  اتج عغط الن  خفيف م  الض  الت   وم  مث ؛مستمر لتحقيق الوقاية

ق باملريض مع ما يتعل   ل  ك  ضم رقمية تت الذي يسمح بتوفري بطاقات  و  ،ة للمرضىالط ب يتبين نظام رقمنة امللفات  .ب
  ؛ل باملرضىكف  م  عملية الت  ع سر  ل وي  سه  ي   ، س  إعطاء املواعيد ما حي  

 صايل أو ع  بعد؛ت  ب االستفارات عرب الربيد اإللكرتوّن واهلاتف يف إطار الط  استخدام اال ج.
 ار املرضى؛نتظاخفيض م  طوابري الة يف الت  الفع  ية كأحد األساليب الكم    االنتظارعتماد طماذج صفوف ا د.
وذلك  ،دةملعق  ل باحلاالت غري اكف  م  خالل توعية املواط  بدورها يف الت   ،ةحة اجلواري  تفعيل دور مراكز الص   ه.
 :عرب
 ة؛معية والبصري  وسايل اإلعالم الس   -    
 ة املدرسية؛ح  الص   -    
 ة للمواطنني.توجيهي  رة توزيع مطبوعات متصأ  -    
رورية مبا يتناسب األدوية الض   وتوفري رةرورية واملتطو  كيز على توفري األجهزة الض  بالرت   ،ترشيد نفقات املستففيات و.

 ؛اصت هلص  خ   يتال تستغل ها الفئة مع احلرص على أن ،واحتياجات املرضى
عمار األجهزة الت أاليت تؤثر على معد  و  ،األعطال املوجودةلتفادي وإصالح  يانةالمة والص  حتسني أنظمة الس   ز.

 ؛الص ح يةاخلدمات ة ما ينعكس على نوعي   ،لعمللرورية ات الض  واملعد  
 ؛نقص األجهزة مفكلةطاع اخلاص حلل نسيق مع الق  الت   ح.
يةرفع تسعرية اخلدمات ط.  قتناء أجهزة جديدة وصيانتها؛اللمسامهة يف  الص ح 
 .ف عنهم العبءف  خي   ما ،والنوع م  حيث الكم  توفري املوارد البفرية الالزمة م  أطباء ومرضني .ي
 روف عملهممن ظ   الطّّبيوشبه  الطّّبي الطّاقماستياء  مشكلةسبة لا: بالنِّ ثالثً 

يةم  اخلدمات  اجزء  ب ط  الوشبه  الط ب   الط اقم عتربأ ي   سات مؤس  لاحملرك ل العصبو  ،يقدموهنااليت  الص ح 
 .د عنهاجي   انطباع  و  خلق صورة  املسامهة يف و  ،هار على هدف  املباش   تأثريهمبسبب على اختالف أنواعها  الص ح ية

م يف سه  متطلباهتم ي   م  هتمام هبم ومراعاة أهاال فإن   الذ يت يطلبها املرضى.ال الص ح يةفبتضافر جهودهم تتنتج اخلدمة 
 ل  أن تتوفر ك   د  الب   ،م  أجل تقدمي خدمة يف مستوى تطلعات املرضىعليه فو  ،مة م  قبلهماملقد  حتسني اخلدمة 
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هم  حقوق   لى كل  ع الط ب  وشبه  الط ب   الط اقمة، حصول الط ب يزمة لذلك م  توفر األجهزة واملعدات روف الال  الظ  
ة أو بأخرى يف مردودي   ر بطريقة  ؤث  روف اليت ت  م  الظ   وغريها ،يف املتمع، توفر بيئة عمل مناسبة وكأفراد   كعمال  

رورة تقدمي اخلدمة ظر ع  ضبغض الن  وهذا  م للمرضى.قد  ة اخلدمة اليت ت  عي  يف نو  وم  مث ؛الص ح يةصانعي اخلدمة 
اإلنساّن  اجلانب   نأ كو أن ي د  م  خيتار هذه املهنة الب   على اعتبار أن   ،روفإنساّن مهما كانت الظ   بفكل   الص ح ية
طلق وحسب ما مت ة لألفراد. وم  هذا املنات احلياة اليومي  على املاديات رغم أمهيتها يف تسهيل ضروري   اتفوق  لديه م  

 حمل   ستففايي ةاال س ساتاملؤ ب الط ب  وشبه  الط ب   الط اقمعاّن منها اليت ي   املفكالتأهم  فإن   ،أناستناجه هبذا الف  
 هي:راسة الد  
 ر العالقة مع اإلدارة؛توتّ .0
 ؛ة لدى املسؤولني، احملاباةغط، ضعف مستوى املهارات اإلداري  ع  الض   ناجتة  في حجم العمل:  تكال.مش1
 يضطرون العديد م  املرضى جيعل الذياألمر  ،ةالط ب ينقص األدوية، نقص األجهزة في وسائل العمل:  تكال.مش1

 ؛هم مبالغ كبريةف  كل  اخلاصة اليت ت  جوء إىل العيادات إىل الل  
 ،خالل املناوبات األم غياب بالقطاع اخلاص،   األجور مقارنة  تدّن  ، حفيزغياب الت  روف المعنوية: الظُّ  تكال.مش1

ة م توفري وجبات غذايي  عد ،للمرضى الص ح يةيف سريورة تقدمي اخلدمة  خيلق صعوبة  للمضايقات و  رضة  ما جيعلهم ع  
ة نتيجة عدم مي  رات العلطو  ة ال تتماشى مع الت  ربامج اجلامعي  ال اتج ع  كونالن   كوي ضعف مستوى الت  مة، الي  م  

يوضح مطط السبب والنتيجة  (12-11)والفكل رقم  ...ايتكوي  الذ  ت  الحتيينها، سوء ظروف األساتذة، نقص ثقافة 
 .املفكالتهلذه 

الطّّبيوشبه  الطّّبي الطّاقماستياء  مشكلةل تيجةبب والنّ مخطط السّ (: 11-11شكل رقم )

 
 م  إعداد الباحثة المصدر:
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 مستوى س تدّن  اليت تعك  و  ،الط ب  وشبه  الط ب   الط اقمق ؤر  اليت ت   املفكالتأصل  كل أعاله أن   م  الف  يتبني  
تفحال ظاهرة ضافة إىل اسباإل ،ة ونقص األدويةالط ب يسيري، نقص األجهزة سوء الت   مفكلةخدماهتم تتمحور حول 

يف جمال  ة  خاص  و  أكثر ما خيفض م  مستواهم ،مرسكوي  ونقص الت  واألهم م  كل ذلك تراجع مستوى الت   ،احملاباة
 اجلراحة.

 الية:قتداء باحللول الت  اال قرتح  وهبذا الفأن ي  

 :وذلك م  خالل ،توفري بيئة عمل مساعدة أ. 
 م  مثو  ؛حسني املستمرإطار الت   ة يفالط ب ية وشبه الط ب ية لتطوير وتنمية الكفاءات كويني  صات الت  تكثيف الرتب   -     
ما  قط،كاألطباء األخصاييني ف  عي نةم راحة املرضى وعدم حصرها على فئات   ما حيقق ،فع م  مستوى األداءالر  

عاحلديثة و  اتقنيواكبة الت  يسمح مب  ي؛ح  باملال الص   قمايتعل   وكل   فخيصات الت  على اجلديد يف عملي   االطال 
 يلية؛توفري األم  خالل املناوبات الل   -     
 ؛الط ب  وشبه  الط ب   الط اقمات تقدمي حوافز ترفع م  معنوي   -     
 حتسني األجور؛ -     
اط لضمان فواستعادة الن  احة ا، م  أجل الر  ر واحد سنوي   م  شه  ة بدال  نالس  سابيع للعطل خالل ختصيص أ -     

 سالمة املرضى؛
 والعمل على حتسني العالقات معها؛ قةالعال   املفكالت فتح احلوار مع اإلدارة ومناقفة كل   -     
 قة؛وكسب الث   قدير  م  مستوى العمل لفعورهم باالنتماء والت  س  ما حي   ،اذ القراراتمفاركة العمال يف اخت   -     
أكثر أفضل و  فكل  ما يسمح هلم بالعمل ب ،بية يف اختيار الفريق املناو  احلر   الط ب  وشبه  الط ب   الط اقممنح  -     
 مع ضرورة احلزم يف تنظيم هذه املناوبات؛ املفكالتا ع  بعيد   ،جتانسا

والعمال ني ، األطباء، املمرضاملؤس ساتم  مسريي هذه  واضح لدور كل   تحديد  ب الذي يسمحال نظيم الفع  الت  . ب
 ات؛جاح حىت يف حال عدم توفر اإلمكانالن   ، الذي هو سر  اآلخري 

 ج.تاية للن  دوري   راقبة  قديري باألهداف مع مسيري الت  املبنية على الت   ،سيريرق احلديثة للت  العمل على ترقية الط   .ج
 and control  Improveقابةوالرّ حسين التّ  مرحلة :الرابعمطلب ال
 Improveحسين التّ : مرحلة اًل أوّ 

 غري  الت   املسؤولة ع  رةفس  امل العواملعلى ف عر  بالت   الس داسي رحنرافاالابقة لتطبيق الس   الثالث   اخلطوات تحمسأ 
 املؤس ساتمة يف املقد   الص ح يةأي تلك العوامل املسؤولة ع  حتسني مستوى اخلدمات  ،رضى المرضى مستوى يف
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  مأ ضحللول اليت تل إىل اوص  البحث، ليتحس  بذلك مستوى رضى املرضى. باإلضافة إىل الت   حمل   ستففايي ةاال
غيريات ت  الدخال إ قت  و اآلن يف هذه املرحلة ليأيت  ا على األداء،واليت تؤثر سلب   مفكلةة للص م  األسباب الرييسخل  الت  
 :هي مراحل ك  تقسيم هذه اخلطوة إىل ثالثاملفروع. وي  د يف بداية ة على العملية لتحقيق اهلدف احملد  ساسي  األ
  لول:مرحلة توليد الح   .0

حللول املناسبة هين لتحديد اذ عصف   ح القيام جبلسة  قرتأ وهنا ي   ،هاختيار أفضل  مبعىن تطوير احللول ال
 ؛ةعلى حد ةمفكل ا لكل  فق  ابقة و  ها يف اخلطوة الس  تصنيف   واليت مت  ها، اليت مت استخالص   التكللمف

  جريب:مرحلة التّ  .1
 ها؛تايج تطبيق  م  ن االستفادة   مث  وم ؛صحيح حة لضمان تطبيقها بفكل  هنا يتم جتريب احللول املقرتأ 

 : تحليل المخاطرمرحلة  .1
 مؤس ساتفري ة للاملادية والبت ااإلمكانظر إىل ح هنا الن  قرتأ ي   ،جناعةاحللول املمك  تطبيقها واألكثر ختيار ال

 ا.يف تلك املذكورة سابق   لول املمكنةحصر احل   ق مت  وم  هذا املنطلأ  .البحث حمل   ستففايي ةاال
 Controlقابة الرّ مرحلة  ا:ثانيً 

م  املفروض أن يكون قد  واليت   ،حليلحة يف مرحلة الت  حسني املقرتأ ت  ات الهذه املرحلة إىل تقييم عملي   هتدف  
 م  مثو  ؛ إىل حتسني األداءعال  ت فها قد أد  د م  أن احللول اليت مت تنفيذ  أك  حسني، مبعىن الت  الت   ها يف مرحلة  تنفيذ   مت  

 ستففايي ةاال ملؤس ساتاختيار مفروع حتسني رضى املرضى والقيام بقياس الوضع احلايل باعد حتقيق هدف املفروع. فبأ 
وصل إليها ليأيت  مت الت  تنفيذ احللول اليت اليت تستدعيلوجود األخطاء،  ةالرييس ل إىل األسباب  وص  الت   راسة، مت  الد   حمل  

 ،عة م  املفروعق  حسينات املتو ستمرار الت  اوذلك لضمان  ،د م  تطبيق هذه احللولأك  قابة للت  الر   مرحلة   بعدها دور  
 رغباهتم.  إىل إرضاء   صل  ية للمرضى تأ ح  ص   صول إىل تقدمي رعاية  وهي الو  

ة صحيحي  ت  د م  تنفيذ كل اإلجراءات الم  أجل التأك  ستعانة بأوراق الفحص االي قرتح  ،يق هذا اهلدفولتحق
ك  قياسها  حبيث ي   ؛اهل ةواحدة فقط وتوفرت البيانات العددي   مفكلة بدراسة   كتفاء  اال  ، يف حني لو مت  هايف وقت  

اهرة عرب هذه الظ   م يفحك  واليت تسمح مبراقبة والت   ،محك  قابة أو الت  الر   ات  مطط   ستخدام  اكميا لكان األجدر هو 
ص هدف وليك  فيما خي ،ة تنظيم هذه املرحلة باستخدام أوراق الفحصبني كيفي  ( ي  16-11)كل رقم والف   .م الز  
 : يلي ماك ،على سبيل املثال البحث حمل   ستففايي ةاال املؤس ساتغط املوجود يف خفيف م  الض  الت  
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باستخدام أوراق  غطخفيف من الضّ إجراءات التّ تنظيم مرحلة الرقابة على (: 22-11) رقم جدول
 الفحص

 نتيجة الفحص األول للمشروع السُّداسي اإلجراءات
 جوان ماي أفريل مارس فيفري جانفي

م  خالل عقد امللتقيات  الص ح يةنفر الثقافة  .0
 .والندوات واملؤمترات العلمية

 إجيابية - - + + + +

 سلبية - - - - - - .ة للمرضىالط ب يرقمنة امللفات  .0
 مقبولة + + + - - - ستفارات عرب الربيد اإللكرتوّن واهلاتف.استخدام اال .2
 مقبولة + - - + + -  .االنتظارعتماد طماذج صفوف ا .2
تفعيل دور مراكز الصحة اجلوارية م  خالل توعية  .2

 املواط  بدورها.
 إجيابية + + - + + -

وية وتوفري األد توفري األجهزة الضرورية واملتطورة .0
 الضرورية.

 إجيابية + + - + + +

لتفادي وإصالح  حتسني أنظمة السالمة والصيانة .3
 األعطال.

 إجيابية + + + - - +

 إجيابية + + + + + + توفري املوارد البفرية الالزمة م  أطباء ومرضني.. 1
 إجيابية األول للمشروع السُّداسينتيجة 

 م  إعداد الباحثة المصدر:

ة صحيحي  ت الت  م  اإلجراءا ء  م  مدى تطبيق كل إجرا ستمرار  اق بحق  الت   ه يتم  فإن   ،الورقة أعاله ا م الق  نط  ا
ض فرتأ حيث ي   ؛البحث حمل   ستففايي ةاال املؤس ساتس على املمارأ  غط  فة إىل ختفيف الض  واهلاد   ،اها سابق  اليت مت حتديد  

 مبا فيهمن و وداء، بطل الفريق، املدراء الرييسيمة الس  م  األحز   ن م  جمموعة  مال واملتكو  يقوم جملس جودة األعأن 
 ز فيها.م احملرأ قد  ت  ة ملراجعة األهداف والستمر  م   ة  عملي   م  خالل   ؛اسرتاتيجي ةبتطبيق ضوابط  ،أعضاء فريق املفروع

، وعلى سايل الرقابةتنفيذ و و  ةتايج املرجو  الن   حتقيقلضمان  ،على نتايج املفروع دوري   تدقيق   إجراء   يتم  أن  أي
 املناسب. تايج يف الوقت  بالن   قةقارير املتعل  زمة ورفع الت  دقيق توثيق كافة اإلجراءات واملستندات الال  املفرفني على الت  
 مالط اقروف عمل نت ظ  غط وحس   م  الض  فت فعال  اجلديدة قد خف   جراءاتحقق م  أن اإل الت  كما يتعني  

 ضم  كما جيب ،ضىمة ونالت رضى املر املقد   الص ح يةهاية إىل حتسني اخلدمات ت يف الن  وأد   ،الط ب  وشبه  الط ب  
 مقارنة   ذلك بغرض  و  ،خرىأ   ة  مر   الط ب  وشبه  الط ب   الط اقماملرضى و  كل    آراء رصد   ا إعادة  ة أيض  هذه املرحلة املهم  

قابة الر   مرحلة  ف ،ل إليه خالل مرحلة القياسوص  مت الت   الذي ابقالس   حسينات بالوضع  اجلديد بعد إدخال الت   الوضع  
 .املفروع قها فريق  ق  اليت حأ  املكاسب  على  حول احلصول   دور  تأ هذه 
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 الثّالث خالصة الفصل
ة باجلزاير ووالية حوجز لواقع الص  م   ه بعرض  مت استفتاح   الذيو  ،راسةهلذه الد  طبيقي الل اجلانب الت  م  خ  

 الذيو  يق رضى املريض اجلزايريلتحق الس داسي رحنرافاال اسرتاتيجي ةة تطبيق لكيفي   ر  فة إىل تقدمي تصو  اهلاد  و  ،سطيف
 ؤس سةاملرأس املاء،  ص صةاملتخ ستففايي ةاال ؤس سةاملم  املستففى اجلامعي لوالية سطيف،  ل  ك  طبيق على  بالت   مت  

ل وص  الت   مت   ،بوقاعةب ةستففايي  اال العمومي ة ؤس سةاملو عني آزال  ستففايي ةاال ؤس سةامل العلمة، ستففايي ةاال العمومي ة
 :ةاليتايج الت  إىل الن  

م  ناحية القضاء  ذلكو  ،ستقاللمبا كانت عليه بعد اال قارنة  حي م  ا يف املال الص  ا ملحوظ  ر  اجلزاير تطو   قت  حق   . 0
، مع هماملستخدمني م  أطباء، مرضني، صيادلة وغري  وعدد   الص ح يةاهلياكل زيادة كة، ية واملهل  على األمراض املعد  

 ؛ةاألمراض العصري  العديد م  روز مالحظة ب  
وال ختتلف   لعمومي ةاحة ستخدمي الص  هبا م  م   ال بأس وأعداد  ة عتربأ ية م  ح  هياكل ص   ر والية سطيف علىتتوف   . 1

  ة انتفار األمراض هبا ع  الوضع العام باجلزاير؛ ا وضعي  كثري  

حة باجلزاير الص    أن  إال   ،ةعتربأ ة م  مالي   ص له م  أغلفة  ص  طاع وماخي  لة يف الق  رات احلاص  طو  هود املبذولة والت  اجل   رغمأ   .1
 مريضة؛ ال تزال  

اء ونقص يري، نقص األطب  سة هي سوء الت  أساسي   يف اجلزاير يف ثالث نقاط   الص ح ية اخلدمات تدّن   ص أسباب  تتلخ  . 1
 ة؛الط ب يجهزة األ
جود و   الس داسي رحنرافالا اسرتاتيجي ةيف إطار تطبيق  دتنيالبحث املعتمأ  استماريتة حتليل  م  خالل عملي  بني  تأ  .2

كيز على الرت  ي واليت تستدع ،حمل البحث ستففايي ةاال املؤس ساتأوجه القصور يف اخلدمات املقدمة بالعديد م  
 القيام بـ: يتعني   عليهو  ،ة هلااألسباب اجلذري  

 روف استقبال وإقامة املرضى؛حتسني ظ  أ.
 البحث؛ حمل   ستففايي ةاال املؤس ساتس على ايد املمارأ غط الز  خفيف م  الض  الت  ب.
 .الط ب  وشبه  الط ب   الط اقمروف عمل حتسني ظ  ج.
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

مةــــــــــــــــــــــالخات  

                               



ـــــــــاتـــــــــــــمــــــــــــــة……………………………………………………………………………  الخــ

199 
 

 الخاتمة:
 السُّداسي رحنرا اال اسرتاتيجي ة أن   جلي   بشكل   تبي   هلذا البحث، ظريالن   قش  ال يف همت عرض   ما خالل من

ستفيدين مالء من مضى لدى الع  ستويات الر  كأحد أهم وأحدث أساليب اجلودة والس عي لتحقيق أعلى م    دُّ ت ع
 حيث ت عدُّ  ؛من الد رجات املثلى للجودة واإلتقان وبأقل تكلفة وخدمات تقرتب   منتجات   تسمح بتقدمي ،وموظفي
ية اليت طب  أوىل   Commonwealth Health Corporationومن ولثمؤس سة ك   هذه قت املؤس سات الِصح 

اسرتاتيجي ة ب تتطل   .1002نرال للكرتي  عا  ة جلمع قسم املنتجات الطبي   باملشاركةواستفادت منها  سرتاتيجي ةاال
ت واجهها العديد  من  ل، ويف املقاباالستشفائي ةيف املؤس سات  بفعاليةبيقها آليات  حمد دة لتط االرحنرا  السُّداسي

عا   خدمة بشكل  للخصائص املمي زة لا لنظرً  ؛جلودة العملية رحنرا ستوى االالت حديات أبرز ها صعوبًة حتديد  م  
  حديد.ية على وجه الت  ح  واخلدمة الص  
 ضرورةً  عد  ي  ية ح  سات الص  باملؤس   تطبيقها فإن   ،السُّداسي رحنرا اال سرتاتيجي ةال اجلم ةظر لىل الفوائد وبالن  
 تحديدب بدًءا ؛اهل العريضة اخلطوط تسطري بيتطل   ذيوال   واجههاات احلالية اليت ت  حدي  الت   ل  ظِ  يف لحةوم   حتمية

لىل  هايةبالن   حية ويؤدياخلدمة الص   جودة من نس  ي   ما وهو ،املناسب طاقالن  و  املناسبة اآللية اهلد  املناسب،
  .حتقيق رضى املرضى
والية ب ستشفائي ةاالسات املؤس   بعضميدانية مشلت  طبيقي حول دراسة  متحور اجلانب الت   ،طلقومن هذا املن  

اهر على طيب الس  البه شيب و اقم الط  والط   من املرضى املقيمي هبا ث لىل كل  ستماريت حبامن خالل توجيه  ،سطيف
ة من وجهة نظر م  على مستوى اخلدمات املقد  عرُّ وذل  هبد  الت   ،ساتة هبذه املؤس  حي  اخلدمات الص   تقدمي

يف تطبيق  ةأساسي   طوة  ائدة كخ  األوضاع الس   ومن مث الوصول لىل تشخيصِ  ؛اصانعيها واملستفيدين منها معً 
 لاحلصو  من نللتمكُّ  املناسبة ةحصائي  اإل األدوات من لة  ج   على عتمادحيث مت اال ؛السُّداسي رحنرا اال اسرتاتيجي ة

وصل مت الت   ناًء على ماب السُّداسي رحنرا اال اسرتاتيجي ةلتطبيق  ر  صوُّ ت   قرتاح  ايتم بعد ذل  ل ،داللة ذات نتائج على
 ها فيما يلي:كن عرض  ي   ،اتوصي  ت  راسة لىل العديد من النتائج والصت هذه الد  قد خل  و . لليه
 تائج: الّ  ًل أو  

 راسة كالتايل:هذه الد  من خالل لليها  لمت التوصُّ تائج اليت تقسيم أهم الن  كن ي  
 المرضى:هة إلى وج  الم   الستمارةتحليل نتائج .1
 نتظار؛ة االحمل البحث من طول مد   االستشفائي ةسات املرضى باملؤس   عايني  أ.

 نتظار؛كبري يف مدى مالءمة قاعات اال  نقص  هناك .ب
 ؛مة للمرضىاملقد   الءمة الوجبات الغذائيةعد  م  .ج
 توسطة اجلودة؛مة م  اخلدمات املقد   .د
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 تغري املستشفى. م  مة هلم ت عزى لىليم املرضى للخدمات املقد  طات تقي  ة بي متوس  وجود فروق ذات داللة لحصائي   .ه
  بي وشبه الطبي:الطاقم الط  هة إلى الموج   الستمارةتحليل نتائج .2
 ؛حمل البحث تشفائي ةاالسسات ة يف املؤس  حي  القائمي على تقدمي اخلدمات الص   واملمرضينقص يف عدد األطباء الأ.

 مة لألطباء واملمرضي غري مالئمة على اإلطالق؛املقد  الوجبات الغذائية .ب
 كوين؛نقص فرص الت  ج.
 حفيز؛الت   غيابد.
 غياب األمن أثناء املناوبات الليلية؛ه.
 يدلية ممثلة يف نقص بعض األدوية؛مع الص   تكالوجود مش .ه
حاليل عض الت  فاعل ونقص بقص الكبري يف حملول الت  ا يف النُّ ممثلة أساسً ؛ خربمتكررة مع امل تكالوجود مش .و

 ؛وباخلصوص يف املستشفى اجلامعي للوالية رورية للمرضىصة والض  املتخص  
ثقال  ل من مث  و  ؛بأنواعه املختلفةعلى سبيل املثال رورية كجهاز السكانري ألجهزة الطبية الض  نقص املعدات وا .ز

 ؛لىل القطاع اخلاص عند احلاجة لليهاجوء كاهل املرضى باللُّ 
  ؛همِقبلمة من ورغبتهم يف حتسي مستوى اخلدمات املقد   ألطباء واملمرضيحرص ا.ح
 ؛اصوجه لىل القطاع اخليف الت   ضعف رغبتهم .ط
لىل متغري املستشفى،  عزىيب ت  ط  الشبه طات تقييم الطاقم الطيب و ة بي متوس  ذات داللة لحصائي   فروق   وجود  .ي
عظمه على ز م  حيث يرتك   ؛االستشفائي ةسات ؤس  يف هذه املختال  درجة الضغط املوجودة اقد ترجع لىل اليت و 
ات سؤس  ية املطبقة على املالرقاب مةاألمر لىل التباين يف فعالية األنظ كما قد يرجع    ،اجلامعي للوالية ستشفائيركز االامل

 ؛حمل البحث االستشفائي ة
فيات حمل البحث يب باملستشط  الشبه متوسطات تقديرات الطاقم الطيب و فروق ذات داللة لحصائية بي  وجود .ك

وقد يرجع هذا االختال   ،سيحعزى لىل متغري الوظيفة، وهذا فيما يتعلق بالرغبة يف الت  مة ت  ية املقد  ح  للخدمات الص  
ة يف ملدارية جتعل منهم ال يعرتفون حبقيقة تدين مستوى اخلدمات املقد   لىل تقليد األطباء أو املمرضي ملناصب  

 حسي.ال تستهويهم فكرة الت  من مث  و  ؛أقسامهم
 :السُّداسي نحرا ال استراتيجي ة.نتائج تطبيق 3

 الية:تائج الت  من حتقيق الن   السُّداسي رحنرا اال اسرتاتيجي ةتطبيق  نت عمليةمك  
 ،ات حمل البحثيمة يف املستشفحية املقد  عترب من املعلومات حول مستوى اخلدمات الص  م   على كم   احلصول   أ.

 ن الوصوليك سرتاتيجي ةر على انتهاج هذه االستمراويف حالة اال ،األخطاء تقليل منها ج ةمما يسمح بتحقيق فوائد 
 ء؛األدا وحتسي العمل لجراءات تقليللىل باإلضافة  ،هنائية بصفة   مستقباًل  األخطاءهذه  منع لىل

 قائص املوجودة يف الوقت املناسب؛ك الن  مكانية تدار  ل مما ي تيحختصار الوقت اب. 
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 .صل عليهااحمل ة العلمية ملعاجلة البياناتعتماد على األساليب اإلحصائي  تائج من خالل االالن  قة يف الد   ج.
 ة فرضيات البحث:ختبار صح  ا.نتائج 4

 :راسة أن   من خالل هذه الد  تبي  
رجات املثلى من الد   وخدمات تقرتب   املؤس سات من تقدمي منتجات   السُّداسياالرحنرا   اسرتاتيجي ةن ك  مت   .أ

 99,,,,,,عادل نسبة كفاءة ما ي   ،مليون فرصة ل  عيب يف ك   4,3وذل  بنسبة  ،تكلفة للجودة واإلتقان وبأقل  
قق وفورات  كثرية ويف ف اتطبيق ه أي أن   .لعملياهتا ي  ك ن املؤس سات من و  ،رتة وجيزة من أرباح ورضى للعمالءي 

 ى لدى املرضىضحتقيق أعلى مستويات الر  تعمل على  حيويف اجملال الص  . صول لىل الص دارة ك ل  يف قطاعهاالو  
 شركة موتوروال قته  حق   يذجاح ال  رب الن  تعي  حيث  .فوائدها فيه ومن مث  القطاع هذا يف  هاتطبيق جماالت   دتتعد   كما
حقق تطبيق ي  " :اهواليت مفاد   لفرضية األولىاق تحق   ا يعيمم ؛ة أكرب دليل على ذل حلص  مؤسسة كومن ولث لو 

 ؛"حينتائج م ذهلة في كل القطاعات بما فيها القطاع الص   السُّداسيالنحرا   استراتيجي ة
 علىراسة ل الد  حم االستشفائي ةسات س  توفر املؤ عد  ستماريت البحث حليل اإلحصائي الأظهرت نتائج الت   ب.

غيري الت   ،العميل ممثلة يف دعم اإلدارة العليا، الرتكيز على السُّداسي رحنرا اال اسرتاتيجي ةاعمة لتطبيق أهم العوامل الد  
ة الفرضي   ن  فإ ،عليهو ة، ربط قياس األداء باحلوافز، التنظيم اإلداري وغريها عتماد على األدوات اإلحصائي  الثقايف، اال

لعوامل اتتوافر المؤسسات الستشفائية محل الدراسة على كل ه: "أن   ت علىواليت نص  صحيحة غري انية الث  
  "؛بّجاح السُّداسي نحرا ال استراتيجي ة لتي تؤهلها لتطبيقا

خلدمة حول واقع ا عترب من املعلوماتم   كم   احلصول على من تيد  ستماريت البحث املعتم  انت عملية حتليل مك   ج.
املعلومات  هنت األدوات األخرى من متحيص هذمك  كما   ،حمل البحث االستشفائي ةسات مة باملؤس  ية املقد  ح  الص  

 فإن   من مثو  ؛الئمة ويف الوقت املناسبصحيحية املالذي يكن من اختاذ االجراءات الت   واستغالهلا بالشكل
 الثةة الث  الفرضي   فإن   وبذل  .كبري يف تقليل األخطاءم وبشكل   هِ سجية ي  ستمرار يف متابعة األمر وفق هذه املنهاال
عر  على مواطن لت  اب مهمة تسمح   قاعدة بيانات   السُّداسي نحرا ال استراتيجي ةتوفر : "واليت مفادها، قةحق  م  

ى إلى أدنتقليل نسبة األخطاء األمر الذي يسهم في ، لعملياتالخلل والعيوب في اإلجراءات أو ا
 "؛المستويات

وشبه الطيب على  هة لىل الطاقم الطيباملوج   االستمارةت عملية حتليل آراء املبحوثي حول حمور العالقات يف دأك  د.
ة تطبيق مكاني  على مدى ليؤثر  مما ،األخرى تكالمع املش معترب مقارنةً  وجود توتر يف عالقتهم مع اإلدارة بشكل  

عتبر ت  ص على: "يت تنواألخرية ال ابعةالفرضية الر  ة ح  ص  على  وهذا ما يدلُّ  ،السُّداسي رحنرا اال اسرتاتيجي ة
 شفائي ةالستسات مة في المؤس  حية المقد  اإلدارية من أهم أسباب تدني مستوى الخدمة الص   تكالالمش

 ."السُّداسي نحرا ال استراتيجي ةمن نجاح تطبيق  راسة والتي تحدُّ محل الد  
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 وصياتا: الت  ثانيً 
يف اجلانب  من معلومات  ه ستناداً لىل ما مت طرح  او  ،راسةيف هذه الد   ستخالصه من نتائجاما مت ضوء  على 

 لبحث:حمل ا االستشفائي ةسات ؤس  دابري التالية لالرتقاء جبودة خدمات املالت   نقرتح   ،ظري منهاالن  
 ظافة؛هوية والن  د، الت  ساع وتوفر املقاعت  نتظار مبا يتالء  ومتطلبات املرضى من حيث االبتهيئة قاعات اال االهتما  .1
 بإعادة ترميم األقسا  اليت تتطلب الرتميم؛ االهتما  .2
ة توعية اجلميع من مرضى، زوار، أطباء، ممرضي وغريهم باملسؤوليبنظافة الغر  واألغطية واألفرشة و  االهتما . 3

 ظافة؛اجلماعية يف احلفاظ على الن  
ة لذل  أو من سواء من ناحية امليزانية املخصص ؛اهب االهتما ية يف اجلد  و  ة مقبولة للمرضى.توفري وجبات غذائي  4

 م بشكل  هِ سا ت   فخفى على العا  واخلاص أهن  جاوزات اليت المن الت   للحد   ،قابة على مطاعم املستشفياتناحية الر  
 ؛مة يف املستشفيات اجلزائريةمباشر يف رداءة الوجبات املقد  

 ل من استياء املرضى؛ل  قمما ي   ،حيةي اخلدمة الص  مييز يف تلق  الت  ا من نوعً  .القضاء على ظاهرة الواسطة اليت ختلق  5
ل   بشك  دوات واملؤمترات العلمية عرب خمتلف وسائل اإلعالية من خالل عقد امللتقيات والن  ح  قافة الص  .نشر الث  6

 ستشفى.امللب على خدمات اتج عن كثرة الط  غط الن  خفيف من الض  الت   من مث  لتحقيق الوقاية و  ،مستمر
تعلق باملريض مع رقمية تتضمن كل ما ي . تبي نظا  رقمنة امللفات الطبية للمرضى الذي يسمح بتوفري بطاقات  7

صة املتخص   االستشفائي ةة ساملؤس   عدُّ حيث ت   ؛كفل باملرضىمن عملية الت  سرع ل وي  سه  ي  و  نس  مما ي   ،لعطاء املواعيد
  العملية؛ا هلذه ا ناجحً بتيارت منوذجً 

 صايل أو عن بعد؛ت  ب االستشارات عرب الربيد اإللكرتوين واهلاتف يف لطار الط  استخدا  اال. 8
 ار املرضى؛نتظاخفيض من طوابري نتظار كأحد األساليب الكمية الفعالة يف الت  عتماد مناذج صفو  االا. 9

وذل   ،دةملعق  كفل باحلاالت غري ابدورها يف الت  ة اجلوارية من خالل توعية املواطن ح  . تفعيل دور مراكز الص  11
 :عرب

 ة؛معية والبصري  وسائل اإلعال  الس  . أ 
 ة؛حة املدرسي  . الص  ب
 ة للمواطني.. توزيع مطبوعات خمتصرة توجيهي  ج

مبا يتناسب  ،روريةاألدوية الض   وتوفري رورية واملتطورةترشيد نفقات املستشفيات بالرتكيز على توفري األجهزة الض  . 11
 ؛بعدالةمع احلرص على أن يستغلها املرضى  واحتياجات املرضى

ت أعمار األجهزة الر على معد  ؤث  لتفادي ولصالح األعطال املوجودة اليت ت   يانةالمة والص  حتسي أنظمة الس   .12
 مما ينعكس على نوعية خدماهتا؛ ،االستشفائي ةسات رورية لعمل املؤس  واملعدات الض  



ـــــــــاتـــــــــــــمــــــــــــــة……………………………………………………………………………  الخــ

203 
 

زيادة عدد بء ف عنهم العبف  فخ   مما من حيث الكم  والن وع،ة الالزمة من أطباء وممرضي توفري املوارد البشري  .13
 :حمدودة العدد، مع توفري بيئة عمل مساعدة من خاللات الطب وزيادة عدد كليات الطب خرجيي كلي

من و  ؛حسي املستمرار الت  وشبه الطبية يف لطكوينية لتطوير وتنمية الكفاءات الطبية صات الت  بُّ تكثيف الرت   .أ
مما  ي فقط،معينة كاألطباء األخصائي حقق راحة املرضى وعد  حصرها على فئات  فع من مستوى أدائهم في  الر   مث  

 حي؛ق باجملال الص  يتعل وكل ما شخيصالع على اجلديد يف عمليات الت  ط  احلديثة واال اتقنيواكبة الت  يسمح مب
 األمن خالل املناوبات الليلية؛توفري  ب.
 يب؛تقدمي حوافز ترفع من معنويات الطاقم الطيب وشبه الط   ج.
 حتسي األجور؛ د.
 ؛شاطن  احة واستعادة المن أجل الر   ا،واحد سنوي    من شهر  سابيع للعطل خالل السنة بداًل ختصيص أ ه.

 ضمان سالمة املرضى؛ من مث  و 
 والعمل على حتسي العالقات معها؛ العالقة تكالومناقشة كل املشوار مع اإلدارة فتح احل و.
 ر والثقة؛قديمما يسن من مستوى العمل لشعورهم باالنتماء والت   ،مشاركة العمال يف اختاذ القرارات ز.

أفضل  بشكل  ل مما يسمح هلم بالعم ،يب وشبه الطيب احلرية يف اختيار الفريق املناوباقم الط  منح الط   ح.
 مع ضرورة احلز  يف تنظيم هذه املناوبات؛ تكالا عن املشومتجانس بعيدً 

ملمرضي سات، األطباء، اواضح لدور كل من مسريي هذه املؤس   تحديد  ب الذي يسمحال نظيم الفع  الت   ط.
 ات؛فر اإلمكاناجاح حىت يف حال عد  تو الن   ، الذي هو سرُّ والعمال اآلخرين

 ج؛تائا  مع مراقبة دورية للن  قديري باألهدسيري الت  سيري املبنية على الت  رق احلديثة للت  الطُّ العمل على ترقية  ك.
تكوين ل كن اعتبارها نواةً مي  وبذل   ،ولعطائها صالحيات مطلقة تشكيل إدارة متخصصة بأمور الجودة.14

 ؛السُّداسي نحرا فريق ال
 السُّداسي نحرا ال وفلسفة مفهوم، نشر علىة الجزائري   الستشفائي ةسات مل اإلدارة العليا للمؤس  تع أن. 15

sigma   Sixرضى امل استقبال من ابدءً  ت،ساؤس  امل ذههب مةية املقد  ح  دمات الص  اخل حتسي لغرض لداراهتا، كافة  يف
 دةحمد   جماالت   يف املفهو  هذا بتطبيق تقو  وأن ،سواء كمراجعي هلا أو مقيمي هبا منها خروجهم ولىل غاية
 ؛الحقة مرحلة   يف أوسع نطاق   على هاتطبيق   مث   ،كتساب اخلربةا على أساسها  يتم حبيث ؛أوىل ة  لكمرح

 ،ستشفائيالقطاع ال في املةالش   الجودة إدارة مفاهيم تطبيقحة بفرض الص   وزارةمن  استمرار  بالمطالبة . 16
 لتطويركذا و  ،ى املرضى املتعاملي معهارض ولتحقيق ،حيةخدماهتا الص   جلودة املستمر طويروالت   حسيالت   لغرض
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 العمل لجراءات وتقليل ،األخطاء مّع وهي السُّداسي نحرا ال  اأهد إلى الوصول يضمن بما هاأدائِ 
 ؛االستشفائي ةسات املؤس   يف األداء وحتسي وتبسيطها،

 وتطبيقها، حسيللت   السُّداسي نحرا م مّهجية الستخداا كيفية على للعاملين زمالال   دريبالت   توفير .17
 رةاملنتظ   واألدوار دراهتمق   مع ليتناسب املطلوبة، املهارة كتسابا  من همن  ك  ي   و  رحن على طبيق،الت   خطوات وفهم
 .منهم

 ا: آفاق البحثثالثً 
همة مل نتمكن ب م  تتناول جوانقبلية لىل عدة مواضيع ذات صلة هبذه الدراسة، مست ق يف أحباث  يكن التطرُّ 
 واليت من أمهها: ،من معاجلتها

 رحنرا اال ةاسرتاتيجي  مات تطبيق قو  حي العمومي واخلاص حول مدى توافر م  .دراسة مقارنة بي القطاع الص  1
 فيها؛ السُّداسي

العمومية   شفائي ةاالستسات ا يف أحد األقسا  املهمة يف املؤس  ميدانيً  السُّداسي رحنرا اال اسرتاتيجي ةتطبيق  .2
ة لىل اخلطوات املنهجي   اوتكوين فريق عمل استنادً  ،طيبال  شبه يب و الط   ابالتعاون مع طاقمه االتستعجكمصلحة اال

العمل اخلربة وتوسيع  يفكساب الفريق املساهم ا  ومن مث   ؛مباشر من نتائجها بشكل  ستفادة واال سرتاتيجي ةهلذه اال
 الفكرة فيما بعد لىل األقسا  األخرى.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

:قـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالحـــــــــــــامل   
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الجامعي لوالية سطيف ركز اإلستشفائيالطاقم الطبي وشبه الطبي للم: تعداد (10) ملحق رقم  

SERVICE CORPS TOTAL 

HOSPITALO PARA-
MED 

MEDICAL RESIDENT 

ANATOMIE NORMALE 8 0 1 0 9 

ANATOMIE PATHOLOGIE 4 7 8 3 22 

BLOC OPERATOIRE UNITE KAABOU 0 2 0 0 2 

CARDIOLOGIE 3 30 10 18 61 

CARDIOLOGIE-HOSPITALISATION 0 1 0 0 1 

CENTRE DE TRANSFUSION SANGUINE 0 24 8 0 32 

CHIRURGIE CARDIO-VASCULAIRE 1 1 0 0 2 

CHIRURGIE DENTAIRE 16 6 11 0 33 

CHIRURGIE GENERALE 13 0 8 34 55 

CHIRURGIE GENERALE-HOSPITALISATION 0 23 0 0 23 

CHIRURGIE GENERALE-OPERATOIRE ET POST-OPERATOIRE 0 29 0 0 29 

CHIRURGIE MAXILLOFACIALE 2 8 6 0 16 

CHIRURGIE ORTHOPEDIQUE TRAUMATOLOGIE 7 0 3 21 31 

CHIRURGIE ORTHOPEDIQUE TRAUMATOLOGIE-
HOSPITALISATION 

0 22 0 0 22 

CHIRURGIE ORTHOPEDIQUE TRAUMATOLOGIE OPERATOIRE 
ET POST-OPERATOIRE 

0 22 0 0 22 

CHIRURGIE PEDIATRIQUE 12 45 5 50 112 

CONSULTATION EXTERNES  0 3 0 0 3 

CONSULTATION EXTERNES-CELLULE DE SUIVI DES 
CANCEREAUX 

1 3 2 8 14 

DETACHE 0 5 3 10 18 

S.D.I.E 0 1 0 0 1 

DIRECTION DE LA CLINIQUE OPHTALMOLOGIE O.R.L-
BUREAU DE SURVEILLANCE 

0 3 0 0 3 

DIRECTION DES ACTIVITES MEDICALES ET PARAMEDICALES 1 0 1 0 2 

BUREAU D’ADMISSION DES MALADES 0 1 0 0 1 

D.A.M.P.M 0 0 2 0 2 

DIRECTION DU COMPLEXE MERE ET ENFANT-BUREAU 
D’ADMISSION DES MALADES 

0 1 0 0 1 

DIRECTION DU COMPLEXE MERE ET ENFANT-BUREAU DE 
SECURITE 

0 0 1 0 1 

DIRECTION DU COMPLEXE MERE ET ENFANT-BUREAU DE 
SURVEILLANCE 

0 6 0 0 6 

DIRECTION DU COMPLEXE MERE ET ENFANT-STANDARD 
TELEPHONIQUE 

0 1 0 0 1 

DIRECTION GENERALE- BUREAU DE  LA SURVEILLANCE 
GENERALE 

0 10 0 0 10 

DIRECTION UNITE KAABOUB 0 1 0 0 1 

DIRECTION UNITE KAABOUB BUREAU DE SURVEILLANCE 0 2 0 0 2 

EPIDEMIOLOGIE ET MEDECINE PREVENTIVE 12 2 3 34 51 

GYNECOLOGIE OBSTETRIQUE 0 11 18 9 38 

GYNECOLOGIE OBSTETRIQUE-EXPLORATIONS ET 
CONSULTATIONS 

0 11 0 0 11 

GYNECOLOGIE OBSTETRIQUE-GROSSESSES A RISQUE 0 14 0 0 14 

GYNECOLOGIE OBSTETRIQUE- GYNECOLOGIE 0 17 0 0 17 

GYNECOLOGIE OBSTETRIQUE- OPERATOIRE ET POST-
OPERATOIRE 

0 31 0 0 31 

GYNECOLOGIE OBSTETRIQUE-PRE-TRAVAIL ET POST 
PARTUM 

0 44 0 0 44 

HEMATOLOGIE 6 16 4 17 43 

HISTOLOGIE 3 0 1 15 19 

LABORATOIRE CENTRAL 27 37 6 26 96 

LABORATOIRE CENTRAL-BIOLOGIE COMPLEXE MERE ET 
ENFANT 

0 19 0 0 19 

LABORATOIRE CENTRAL-MICROBIOLOGIE 1 0 1 0 2 

LABORATOIRE CENTRAL-PARASITOLOGIE 0 10 0 0 10 

MALADIES INFECTIEUSES 7 21 1 15 44 
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SERVICE CORPS TOTAL 

HOSPITALO PARA-
MED 

MEDICAL RESIDENT 

MALADIES INFECTIEUSES-HOSPITALISATION HOMMES 0 1 0 0 1 

MEDECINE DU TRAVAIL 7 4 0 21 32 

MEDECINE INTERNE 13 0 10 38 61 

MEDECINE INTERNE- HOSPITALISATION FEMMES 0 14 0 0 14 

MEDECINE INTERNE- HOSPITALISATION HOMMES 0 16 0 0 16 

MEDECINE LEGALE 3 1 3 3 10 

NEPHROLOGIE HEMODIALYSE 4 0 4 18 26 

NEPHROLOGIE HEMODIALYSE-EXPLORATION ET DIALYSE 0 32 0 0 32 

NEPHROLOGIE HEMODIALYSE-HOSPITALISATION 0 12 0 0 12 

NEUROCHIRURGIE 3 19 4 7 33 

NEUROCHIRURGIE- OPERATOIRE ET POST-OPERATOIRE 0 15 0 0 15 

NEUROLOGIE 4 28 8 0 40 

NON AFFECTE 0 2 0 0 2 

OPHTALMOLOGIE 1 5 10 0 16 

OPHTALMOLOGIE- HOSPITALISATION 0 1 0 0 1 

OPHTALMOLOGIE- OPERATOIRE ET POST-OPERATOIRE 0 8 0 0 8 

OPHTALMOLOGIE-URGENCE ET CONSULTATIONS 0 12 0 0 12 

OTO-RHINO-LARYNGOLOGIE 6 1 13 11 31 

OTO-RHINO-LARYNGOLOGIE-BLOC OPERATOIRE ET POST-
OPERATOIRE 

0 18 0 0 18 

OTO-RHINO-LARYNGOLOGIE- HOSPITALISATION 0 1 0 0 1 

OTO-RHINO-LARYNGOLOGIE- URGENCE ET CONSULTATIONS 0 9 0 0 9 

PEDIATRIE 13 50 7 41 111 

PEDIATRIE-NEONATALOGIE 0 25 0 0 25 

PHARMACIE CENTRALE 9 3 14 0 26 

PHARMACIE CENTRALE- PHARMACIE CLINIQUE 
OPHTALMOLOGIE ORL 

0 1 0 0 1 

PHARMACIE CENTRALE – PHARMACIE COMPLEXE MERE ET 
ENFANT 

0 1 0 0 1 

PNEUMOLOGIE PHTISIOLOGIE 8 25 2 21 56 

PNEUMOLOGIE PHTISIOLOGIE- HOSPITALISATION FEMMES 0 7 0 0 7 

RADIOLOGIE 2 17 4 17 40 

RADIOLOGIE-CLINIQUE ORL-OPHTALMO 0 6 0 0 6 

RADIOLOGIE-COMPLEXE MERE ET ENFANT 0 13 0 0 3 

RADIOLOGIE-PNEUMO- PHTISIOLOGIE 0 4 0 0 4 

RADIOLOGIE-UNITE KAABOUB 0 4 0 0 4 

RADIOLOGIE-URGENCES 0 24 0 0 24 

REANIMATION MEDICALE 14 27 6 31 78 

SAMU19 0 10 13 0 23 

TOXICOLOGIE 0 2 0 0 2 

UNITE DE DETENUS 0 1 0 0 1 

UNITE DE PHYSIOLOGIE 3 0 0 0 3 

UNITE DE PSYCHIATRIE  3 5 0 7 15 

URGENCES MEDICO-CHIRURGICALES 1 0 1 0 2 

URGENCES MEDICO-CHIRURGICALES- OPERATOIRE ET POST-
OPERATOIRE 

1 58 0 0 59 

URGENCES MEDICO-CHIRURGICALES- URGENCES 
CHIRURGICALES 

3 30 3 0 36 

URGENCES MEDICO-CHIRURGICALES- URGENCES 
MEDICALES 

0 19 21 0 40 

UROLOGIE 1 8 1 0 10 

TOTAL GENERAL 223 1029 227 475 1954 
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: اإلستمارة الموجهة إلى المرضى(21رقم)الملحق   

 Université Farhat Abbas – Sétif                                                  سطيف -جامعة فرحات عباس

                                                               Faculté des Sciences Economiques et de Gestion        كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيري 

 إستمـــارة موجهة إلى المرضى المقيمين بالمؤس سات االستشفائي  ة لوالية سطيف

  :رقم االستمارة

                                                                                  تاريخ المقابلة:

 المستشفى:

رتقاء اسي في اإلدنحراف الس  اال ةستراتيجي  إدور "رسالة دكتوراه علوم تسيري بعنوان: لتحضري اليف إطار        
". يتعني ة سطيفة بواليستشفائي  دراسة حالة بعض المؤس سات اال :ة لتحقيق رضى المريضحي  بالخدمات الص  

أوال القيام بدراسة تقييمية لألوضاع الفعلية للخدمة الصحية يف هذه املؤسسات اإلستشفائية وذلك من خالل قياس 
على  ةدرجة رضى املرضى املقيمني هبا عن اخلدمات املقدمة هلم. لذلك نرجو منكم اإلجابة بكل عناية وموضوعي

هذه األسئلة اليت ستستخدم ألغراض علمية حبتة، حيث سيتم التعامل معها بكل سرية وعليه ميكنكم اإلجابة حبرية 
 تامة ولكم مين جزيل الشكر على حسن تعاونكم.

المعلومات العامةأوال:    

 :      الجنس

 السن:

 ......................................... :ةالوظيف

 المستوى التعليمي:
  متوسط 

  ثانوي  غري متعلم)ة(
  جامعي  إبتدائي

 
 

 

 

   

6102/6102        

 

  ذكر  أنثى
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 ثانيا: التعامل مع المرضى

موافق بدرجة  موافق البيان
 متوسطة

غير 
 موافق

    لقد مت إستقبالكم بشكل الئق. .1
    خيصص لكم أنتم املرضى قاعة إنتظار مالئمة. .2
    إن مدة إنتظاركم كانت معقولة. .3
    إجراءات قبولكم يف املستشفى كانت سهلة ودون أي تعقيد. .4
    يسارع املمرضني لتقدمي املساعدة لكم عند كل طلب. .5
    تتلقون العالج بشكل عادل مع اآلخرين. .6
    يتم التعامل معكم بإحرتام وإنسانية. .7
    األطباء مهتمني حبالتكم كمرضى. .8
    . خالل مدة إقامتكم مل حيدث أي صراع بينكم وبني أحد املوظفني يف املستشفى.9

    . إذا استدعت حالتكم إجراء أشعة فقد مت ذلك بسهولة.11
    ذلك بسهولة. . إذا استدعت حالتكم إجراء حتاليل طبية فقد مت11

 

 ثالثا:كفاءة الفريق الطبي

موافق بدرجة  موافق البيان
 متوسطة

غير 
 موافق

    . تعتقدون أن طبيبكم قد فحصكم بكفاءة.1
    . تلقيتم معلومات متعارضة من األطباء حول حالتكم.2
    . إن طبيبكم يقدم لكم الشروحات الالزمة عن حالتكم.3
    طبيبكم ألنكم تثقون فيه.. أنتم تتبعون نصائح 4
    . إن طبيبكم خيصص لكم وقتا كافيا لفحصكم.5
    . إن طبيبكم يشرح لكم بوضوح كيفية إستعمال األدوية.6
    إستخدام األجهزة الطبية يف نظركم.ن الفريق الطيب املعاجل لكم جييد . إ7

 

إستمرار الرعاية رابعا:  

موافق بدرجة  موافق البيان
 متوسطة

غير 
 موافق

    إن املمرضني يلتزمون بتعليمات طبيبكم..1
    إن طبيبكم يتابع بإهتمام مدى تنفيذ تعليماته..2
    تتلقون يف هذا املستشفى الرعاية الالزمة أيام العطل وهناية األسبوع..3
    تتلقون يف هذا املستشفى الرعاية الالزمة يف الليل..4
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ظروف اإلقامةخامسا:  

موافق بدرجة  موافق البيان
 متوسطة

غير 
 موافق

    إن اإلقامة يف هذا املستشفى هادئة ومرحية..1
    إن اإلقامة يف هذا املستشفى آمنة..2
    إن نظافة الغرف هبذا املستشفى يف املستوى..3
    إن نظافة األغطية واألفرشة هبذا املستشفى يف املستوى..4
    املقدمة لكم مالئمة لرغباتكم.إن الوجبات الغذائية .5
    إن نظام الزيارات احلايل يناسبكم..6

 

التقييم النهائي سادسا:  

موافق بدرجة  موافق البيان
 متوسطة

غير 
 موافق

    إن حالتكم الصحية قد حتسنت مقارنة مبا كانت عليه عند دخولكم املستشفى..1
    فستغادرون هذا املستشفى يف احلني.لو توفرت لديكم اإلمكانيات املادية .2
    ستنصحون معارفكم بالتعامل مع هذا املستشفى مستقبال..3
    حتصلتم يف هذا املستشفى على كل حقوقكم كمرضى..4
    حتصلتم يف هذا املستشفى على خدمات ذات مستوى جيد..5
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الطاقم الطبي وشبه الطبي: اإلستمارة الموجهة إلى (31الملحق رقم)  
  Université Farhat Abbas –Sétif                                                     سطيف -جامعة فرحات عباس

                                                                 Faculté des Sciences Economiques et de Gestion          كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيري

 استمـــارة موجهة إلى الطاقم الطبي وشبه الطبي 
Questionnaire adressé au personnel médical et paramédical  

 

questionnaire : إلستمارة:ا رقم                    numéro du 

:      Date املقابلة:  تاريخ                                                                     
de l’interview 

                                        : l’hôpital  املستشفى:
 

داسي في اإلرتقاء نحراف الس  إستراتيجي ة االدور "بعنوان:  يف العلوم اإلقتصاديةرسالة دكتوراه علوم لتحضري اليف إطار        
تعني أوال القيام ". ية بوالية سطيفستشفائي  ريض: دراسة حالة بعض المؤسسات االة لتحقيق رضى المحي  بالخدمات الص  

. لذلك أرجوا منكم وممرضني ة يف مستشفياتنا من وجهة نظر صانعيها من أطباء  بدراسة تقييمية لألوضاع الفعلية للخدمة الصحي  
وعليه  ؛ةري  علمية حبتة، حيث سيتم التعامل معها بكل س ة على هذه األسئلة اليت ستستخدم ألغراض  وموضوعي   اإلجابة بكل عناية  

 ذه االستمارة.ه مني لإلجابة على األسئلة الواردة يفمن وقتكم الث   كر على منحي جزء   جزيل الش  تامة ولكم مين   ميكنكم اإلجابة حبرية  
             Dans le cadre de préparation d’un doctorat en sciences économiques, sur le thème «Rôle de la 

stratégie six sigma dans l’amélioration des services médicaux pour satisfaire le patient : étude de 

cas de quelques établissements hospitaliers de la wilaya de Sétif ». Avant tout il faut établir une étude 

estimative des conditions réelles des services médicaux dans nos hôpitaux du point de vue de leurs 

acteurs. Alors, je vous prie de bien vouloir répondre aux questions avec attention et objectivité. 

L’utilisation des réponses est réservée à un but purement scientifique où la confidentialité et l’anonymat 

des informations seront respectés. Vous pouvez donc vous sentir libre de dire ce que vous souhaitez, 

tout en vous remerciant d’avance pour l’intérêt et le temps que vous réservez pour répondre à l’enquête 

ci-jointe.  

 المعلومات العامة
Renseignements généraux 

   Sexe:               الجنس:                                                 
  Masculin                  ذكر                         Fémininأنثى

  
                                                       : Age réel:الحقيقي السن

    
                                                              : Fonction :ةالوظيف

                                      Infirmier(e)ممرض)ة(

                                           Médecin طبيب)ة(

 

   

2016 /6102        
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 ظروف عمل الطاقم الطبي والشبه الطبي المحور األول:
Premier axe : Conditions de travail du personnel médical et paramédical  

        relations :Les ère1      أوال: العالقات                                                                         

 البيان
Désignation 

 موافق
D’accord 

 موافق مدرجة متوسطة
moyen 

 غير موافق
Pas d’accord 

 أنتم كموظفني تربطكم عالقات جيدة فيما بينكم.-1
1- Vous gardez de bonnes relations avec vos collèges. 

   

 أي صعوبة يف طرح انشغاالتكم على اإلدارة.ال جتدون  -2
2-Vous ne trouvez aucune difficulté pour soulever vos 

doléances à l’administration. 

   

 يتسم عملكم بالتعاون وروح الفريق. -3
3-Votre travail se caractérise par l’entraide et l’esprit d’équipe. 

   
 إن توزيع املهام يف قسمكم يتم بشكل عادل. -4

4-La répartition des taches se fait de manière équitable. 

إذا كانت اإلجابة بغير موافق فهل يرجع سبب عدم العدالة في توزيع المهام حسب رأيكم *
 إلى:

*Si votre réponse est négative, pensez-vous que ceci est due 

à : 

 ضعف مستوى املهارات اإلدارية لدى املسؤولني. -أ

A- Une insuffisance du niveau des compétences de gestion 

chez les responsables.  
 تفشي ظاهرة احملاباة. -ب

B- Une prolifération du favoritisme. 
 :.............................................أسباب أخرى حددها -ج

C-Autres raisons, à préciser:  ..... …………………………….  

 أنجع الحلول لهذا الوضع حسب رأيكم هو:إن  *
*Le meilleur remède à cette situation serait à votre avis: 

 حتسني املهارات اإلدارية للمسؤولني. -أ
A- L’amélioration des compétences de gestion des 

responsables.  

 إشراك العمال يف إعداد برامج العمل.-ب
B- L’implication des employés dans l’élaboration du 

programme du travail. 
 ...............................................حلول أخرى حددها:...........-ج

C-Autres solutions, à préciser:……………………………… 

   

   

   

…………….......................................................

...........................................................................

........................................................................... 
   

   
   

...………………………………………………

...………………………………………………

……................................................................... 
 أنتم راضون عن أسلوب التقييم املعتمد. -5

5- vous êtes satisfaits du mode d’évaluation appliqué. 
   

 إن املراقبة االلكرتونية للمواظبة يف نظركم هي جمرد إجراء إداري.6-
6-Pensez-vous que le pointage électronique n’est qu’un simple 

mesure administrative. 

   

 إن املراقبة االلكرتونية للمواظبة يف نظركم هي نوع من العقاب. -7
7- Pensez-vous que le pointage électronique est une sorte de 

punition. 
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  Le volume  horaires de travail ème2 :                                   ثانيا :حجم العمل                      

 البيان
Désignation 

 موافق
D’accord 

 موافق بدرجة متوسطة
moyen 

 غير موافق
Pas   d’accord 

             إن برنامج عملكم يف حدود طاقتكم. -1

1-Votre programme de travail est bien adapté à vos capacités. 
   

 إن عدد ساعات عملكم يتوافق مع األجر الذي تتقاضونه. -2

2-Votre volume horaire de travail est en concordance avec votre 

salaire.  

   

كافية.  عطلعلى  ستشفىحتصلون يف هذا امل -3  
3-Vous bénéficiez dans cet hôpital  de congés suffisants. 

   

       .من كثرة املناوبات أنتم تعانون يف هذا املستشفى -4

4-Vous souffrez de gardes fréquentes dans cet hôpital. 
   

            les conditions morals                        :   ème3                                                              الظروف المعنويةثالثا: 

 البيان
Désignation 

 موافق
D’accord 

 موافق بدرجة متوسطة
moyen 

 غير موافق
Pas d’accord 

  باستمرار. فرص االستفادة من التكوين ستشفىهذا امل يفيوفر لكم  -1
1- Vous avez la chance de bénéficier de plusieurs formations  

dans cet hôpital. 

   

 بالشكل الذي يرضيكم. ستشفىيتم حتفيزكم يف هذا امل -2
2-Vous êtes satisfait des encouragements dont vous 

bénéficiez dans cet hôpital. 

 *إذا كانت اإلجابة بغير موافق هل تقترحون كبديل لذلك: 

*Si votre réponse est négative, que  proposeriez-vous 

comme alternative : 

منح مكافآت وعالوات خاصة للمتفوقني مهنيا.-أ  
A- Donner des indemnités et des primes aux éléments 

distingués dans leur travail. 

منح ترقيات استثنائية للمتفوقني مهنيا.-ب  

B-Donner des promotions spécifiques aux éléments 

distingués dans leur travail. 

بدائل أخرى حددها:-ج  
C-autres alternatives à préciser :…….. …………………… 

   

   

   

…………………………………. 

 مقبولة. لكمإن الوجبات الغذائية املقدمة -3
3-Les repas qui vous sont fournis sont  acceptables. 

   

على التكفل الالزم عندما تواجهكم ظروف خاصة. ملستشفىحتصلون يف هذا ا -4  
4-vous bénéficiez de prise en charge suffisante en cas de 

situations difficiles. 
   

 تواجهكم خالل املناوبة.إن غياب األمن من أهم املشاكل اليت -5
5-Parmi les principaux problèmes liés aux gardes, c’est 

l’absence de sécurité. 
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 les moyens de travail          ème4 :                                                                                           : وسائل العملرابعا

 البيان
Désignation 

 موافق
 D’accord 

بدرجة متوسطةموافق   
moyen 

 غير موافق

pas d’accord 
 إن األجهزة واملعدات الطبية يف هذا املستشفى متوفرة بالعدد الكايف. -1

1-Les équipements médicaux dans cet hôpital sont disponibles 

en nombre suffisant. 
  فهل توافقون على الحلول التالية:بغير موافق إذا كانت اإلجابة *

*Si votre réponse est négative, est-ce que proposeriez-

vous :  

 رفع تسعرية اخلدمات الصحية  للمسامهة يف اقتناء أجهزة جديدة وكذا يف صيانتها. -أ
A-L’augmentation de prix des services sanitaires afin de 

participer à l’acquisition de nouveaux équipements et à leur 

entretien. 

 التنسيق مع القطاع اخلاص بغرض حل مشكل نقص األجهزة. -ب
B-La coordination avec le secteur privé dans le but de réduire 

le besoin en équipements médicaux. 

 حددها:.............................................حلول أخرى  -ج
C-Autres solutions à préciser:………………………………. 

   

   

   

...................................................... 

...................................................... 
 هذا املستشفى ذات نوعية جيدة.إن املعدات الطبية املتوفرة يف  -2

2 – Les équipements médicaux disponibles dans cet hôpital 

sont de bonne qualité. 
   

 تواجهون يف عملكم مشاكل مع الصيدلية.-3
3-Vous rencontrez des problèmes avec la pharmacie. 

 بموافق فإن أهم هذه المشاكل هي: اإلجابةإذا كانت  *

*Si votre réponse est positive, est-ce que ces problèmes 

sont: 

 قلة األدوية املطلوبة. -أ
A- Rareté des medicaments. 

 عدم انتظام الطلبيات.-ب
B-Perturbation des commandes. 

 .…………….………… ..……………حددها: مشاكل أخرى -ج
C- Autres problèmes à préciser:…………………………….. 

   

   

   
…………………………………………………. 
………………….……………………………… 

 تواجهون يف عملكم مشاكل مع املخرب. -4
4-vous rencontrez des problèmes avec le laboratoire. 

 إذا كانت االجابة بموافق فإن أهم هذه المشاكل هي:*

*Si votre réponse est positive, ces problèmes sont: 

 النتائج.التأخر يف  -أ
A- Le retard. 

 كثرة األخطاء.-ب
B-Erreurs fréquentes.  

 ……...………………………………مشاكل أخرى حددها: -ج
C- Autres problèmes, à préciser :… ………………………... 

   

   

   

…………………………………………………. 
…………………………………………………. 
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 تقييم الطاقم الطبي والشبه الطبي لخدمات المستشفى   المحور الثاني:
Deuxième axe : l’évaluation des prestations du personnel médical et paramédical 

 البيان
Désignation 

 موافق
 D’accord 

 موافق بدرجة متوسطة
moyen 

 غير موافق
Pas d’accord 

 بشكل الئق.يتم استقبال املرضى  -1
1-Les patients sont bien accueillis.  

   
 مالئمة حسب رأيكم.انتظار املرضى ات إن قاع-2

2-Les salles d’attente  est convenable à votre avis. 
   

 إن مدة انتظار املرضى معقولة يف نظركم.-3
3- La durée d’attente des patients est  raisonnable à 

votre avis. 

   

 إقامة املرضى الئقة يف نظركم. إن ظروف -4
4-Les conditions de séjour des patients sont 

acceptables à votre avis. 

   

 إن إجراءات النظافة مقبولة يف نظركم. -5
5-Les procédures d’hygiène sont acceptables. 

   
 إن الوجبات الغذائية املقدمة للمرضى مقبولة يف نظركم.-6

6-Les repas fournis aux patients sont acceptables à 

votre avis. 

   

 حيضى املرضى مبعاملة جيدة من طرف زمالئكم. -7
7-Les patients bénéficient de bons comportements de 

la part de vos collègues.  

   

 إن التغطية الصحية يف هناية األسبوع وأيام العطل مقبولة يف نظركم.-8
8-La couverture sanitaire les week-end et les jours 

fériés est  acceptable à votre avis. 

   

 إن عدد األطباء واملمرضني كاف مقارنة بعدد املرضى. -9
9-Le nombre de médecins et paramédicaux est 

suffisant para port au nombre des patients. 

افق فإن العجز يكمن بالتحديد في:ذا كانت اإلجابة بغير مو إ * 

*Si votre réponse est négative, vous voyez que le 

déficit est au : 

.األطباء األخصائيني -أ  

A-Médecins spécialistes. 

.األطباء املقيمني-ب  

B-Médecins résidents. 

املمرضني. -ج  
C-Infirmiers. 

 من أهم أسباب هذا العجز حسب رأيكم:*
*A votre avis, les  raisons de ce déficit sont: 

.اختيار القطاع اخلاص-أ  

A-Le choix du secteur privé.  

التكوين بأعداد غري كافية. -ب  
B- La formation insuffisante. 

.........أسباب أخرى حددها:......................... -ج  
C-Autres raisons, à préciser: .............. ... ......................  

 

…………………………………………………. 
:إن أنجع الحلول لهذا العجز حسب رأيكم هي * 

   

   

   

   

   

   

.................................................... 

.................................................... 
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* Les meilleures solutions pour ce déficit sont à 

votre avis : 

رفع عدد املناصب يف مسابقات التوظيف. -أ  
A- Augmenter le nombre des postes de recrutement.   

تقييد عملية التوجه للقطاع اخلاص. -ب  
B- La restriction du choix du secteur privé. 

 حددها:.................................. حلول أخرى -ج
C- Autres solutions à préciser :…………………….. 

 

   

   

………………………………………………………………. 
………………………………………………………………. 

 أنتم تعتقدون أن هذا املستشفى يقدم خدمات ذات جودة عالية. -11
10- Vous pensez que cet hôpital assure des services 

de bonne qualité.  

إذا كانت اإلجابة بغير موافق فهل ترون أن تدني مستوى الخدمات الصحية في *
 مؤسساتنا االستشفائية يرجع إلى:

* Si votre réponse est négative, selon vous le bas 

niveau des services sanitaires en Algérie est due à :   
 الضغط الكبري يف العمل. -أ

A- La surcharge au travail. 

 األوضاع االجتماعية لألطباء واملمرضني وظروف العمل الغري املالئمة. -ب

B- Les conditions sociales des médecins et des 

infirmiers et les conditions inconvenables de travail. 

 .أسباب إدارية -ج

C- Des raisons administratives. 

 تدين مستوى التكوين. -د
D- Le niveau bas de la formation.  

 ..………………………………أسباب أخرى حددها: -ه
E-Autres raisons à préciser :………………………. 

 

 إن أنجع الحلول لهذه األوضاع حسب رأيكم هي:*

*A votre avis les meilleures solutions à ces 

conditions sont :   

رقمنة امللفات الطبية للمرضى لتخفيض الضغط يف العمل. -أ  
A- L’informatisation des dossiers médicaux des 

patients afin de diminuer la surcharge au travail. 

حتسني األوضاع االجتماعية لألطباء واملمرضني وظروف عملهم. -ب  
B-L’amélioration des conditions sociales et des 

conditions de travail des médecins et des infirmiers.   

.التكوين بأعداد أقل لضمان اجلودة يف التكوين -ج  
C-Former peut et mieux. 

ا:............................................أذكرهحلول أخرى  -د  
D-Autres solutions à préciser :.................................. 

   

   

   

   

   
…………………………………….……………………. 

   

   

   
...................................................................................... 

......................................................................................  
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الطبيالمحور الثالث: قياس الرغبة في تحسين الخدمات الصحية لدى الطاقم الطبي والشبه    
Troisième axe :   Evaluer la volonté d’améliorer   les services sanitaires chez le personnel médical et 

paramédical 

 

 البيان
             Désignation  

 موافق
D’accord 

 موافق بدرجة متوسطة
moyen 

 غير موافق
Pas d’accord 

 .فىملستوى اخلدمات املقدمة يف هذا املستش التحسني املستمر أنتم تعتربون أنكم مسؤولون عن -1
1-Vous considérez que c’est de votre responsabilité d’œuvrer 

sur l’amélioration continue du niveau des soins fournis dans cet 

hôpital. 

   

 ة يف ضرورة التغيري.تشعرون باملسؤوليألجهزة ال تتوفر يف املستشفى فأنتم حاالت حتتاج  مواجهةعند  -2
2-Lorsque vous rencontrez des situations où vous avez besoin 

d’appareillage manquant à l’hôpital vous sentez-vous 

responsable de la nécessité de changement. 

   

 صصكم.ة اليت تعقد يف جمال ختأنتم حترصون على املشاركة يف خمتلف الندوات واأليام الدراسي-3
3-Vous êtes  toujours intéressés par la participation aux 

différentes  séminaires et journées  d’études dans votre 

spécialité.   

   

 أنتم هتتمون مبعرفة مدى رضى مرضاكم عن خدماتكم. -4

4- Vous êtes  intéressés de savoir le niveau de satisfaction de vos 

patients vis-à-vis de vos services.  

   

 عندما تتعبون يف احلصول على معلومات يف جمال ختصصكم فأنتم تسارعون إليصاهلا لزمالئكم. -5
5-Quand vous arrivez, à avoir de manière difficiles des 

informations relatives à votre spécialité, vous les communiquez 

de manière instantanées à vos collègues. 

   

 أنتم ترغبون يف التوجه إىل القطاع اخلاص. -6
6-Vous voulez  rejoindre le secteur privé. 

 إذا كانت اإلجابة بموافق فهل يرجع اختياركم للقطاع الخاص إلى:*

* Si votre réponse est positive, votre choix du secteur privé 

est due à : 
 ارتفاع األجر. -أ

A- Salaire plus interessant. 

 الرغبة يف اإلبداع وتقدمي خدمات أفضل. -ب
B-La volonté d’innovation et d’assurer des services meilleurs. 

 ……….…………………………………...…أسباب أخرى حددها: -ج
C- Autres raisons, à préciser:…………….…………………….. 

   

   

   
……………………………………………

…………………………………………… 
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(: قائمة  المراجعين والمحكمين إلستمارتي البحث المعتمدتين41الملحق رقم)  

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 المحكمين الرتبة الجامعة
1جامعة سطيف   .بلمهدي عبد الوهاب1 أستاذ محاضر 
1جامعة سطيف  .بوعظم كمال2 أستاذ    
1جامعة سطيف  .بن فرحات ساعد3 أستاذ    
1جامعة سطيف  .معاش فيصل4 أستاذ مساعد قسم أ   
1جامعة سطيف  .آيت بارة شفيعة5 أستاذ مساعد قسم أ   
1جامعة سطيف  .بوعمامة العربي6 أستاذ محاضر تكفل بالتدقيق  اللغوي   

المركز اإلستشفائي الجامعي 
 لوالية سطيف

 طبيب مختص في األمراض الداخلية
 ساعد في إثراء محتوى اإلستمارة

.كفي وليد7  
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  نتائج اختبار ألفا كرونباخ لإلستمارة الموجهة إلى المرضى(: 10الملحق رقم ) 
Statistiques de fiabilité 

Alpha de Cronbach Nombre d'éléments 

,810 36 

Statistiques de total des éléments 

 

Moyenne de l'échelle 

en cas de suppression 

d'un élément 

Variance de l'échelle 

en cas de suppression 

d'un élément 

Corrélation 

complète des 

éléments corrigés 

Alpha de Cronbach en 

cas de suppression de 

l'élément 

patient bien aqu 87,8611 52,893 ,441 ,801 

salle d'atente convenable 88,5317 51,915 ,357 ,803 

duree d'atente resonable 88,1786 52,139 ,417 ,801 

admission facile 88,1190 51,667 ,402 ,801 

aid vite 87,9048 53,720 ,305 ,805 

prise encharge egale 87,8611 54,319 ,232 ,807 

respé et humanité 87,7738 55,387 ,134 ,809 

medecin intéressé 87,8889 53,358 ,364 ,803 

pas de confli 87,9841 54,255 ,133 ,812 

faire des radios faccilement 88,2183 53,080 ,308 ,805 

faire les analyses faccilement 88,2857 53,751 ,225 ,808 

medecins capable 87,9167 54,228 ,250 ,807 

informations contraction 88,9206 56,615 -,090 ,825 

med donne les explications 87,8929 51,873 ,568 ,797 

suivre les consll par confiance 87,8492 52,184 ,570 ,798 

med examine en bon moment 88,0119 50,777 ,608 ,794 

med explique l'etulisation des medc 87,9841 52,374 ,490 ,799 

les meds utilisents bien les aparll med 87,9921 54,295 ,244 ,807 

les infir suivre les ordres des meds 87,7738 55,188 ,211 ,808 

les meds controlent les infirm 88,0317 52,700 ,427 ,801 

prise en charge bien les week end 88,1270 54,191 ,219 ,808 

prise encharge bien la nuit 88,1389 51,252 ,467 ,798 

séjoure en calme 87,9563 55,365 ,055 ,813 

séjoure en securité 87,7222 55,707 ,148 ,809 

les salles propres 88,0000 51,641 ,541 ,797 

lits et couvertures propres 88,1389 52,367 ,347 ,803 

repas convenables 88,9365 51,486 ,401 ,801 

systeme de visite covenable 88,4206 52,516 ,213 ,811 

matin et aprè midi 88,7222 56,122 ,006 ,811 

aprè midi et soire 88,9524 52,946 ,469 ,801 

matin aprè midi et soire 88,7143 56,324 -,067 ,811 

etat de patient mieux 88,0000 52,263 ,499 ,799 

si  il y a des moyens changer l'hopital 88,7183 58,482 -,228 ,833 

vous conseiller les autres par cet hopital 87,9325 53,601 ,262 ,806 

avoire touts vos droits comme patients 88,1429 51,063 ,473 ,798 

avoire des services de bonne qualité 88,2857 49,958 ,659 ,791 
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(: نتائج إختبار ألفا كرونباخ لإلستمارة الموجهة إلى الطاقم الطبي وشبه الطبي10الملحق رقم)  

Statistiques de fiabilité 

Alpha de Cronbach Nombre d'éléments 

,378 77 

 
Statistiques de total des éléments 

 

Moyenne de 
l'échelle en cas 
de suppression 
d'un élément 

Variance de 
l'échelle en cas de 
suppression d'un 

élément 

Corrélation 
complète des 

éléments 
corrigés 

Alpha de Cronbach 
en cas de 

suppression de 
l'élément 

satisfaits du mode d'évaluation 180,3913 
782,613 ,512 ,335 

 pointage éléc simple 180,9130 802,174 ,018 ,342 

 pointage éléc punition 181,2174 792,178 ,271 ,388 

programme adapté            180,8696 796,937 ,140 ,340 

volume horaire avec le salaire 181,3478 794,601 ,235 ,339 

repas acceptables 181,4348 793,439 ,370 ,388 

congés suffisants 181,3043 792,676 ,323 ,738 

prise en charge suffisante 181,1739 790,605 ,346 ,387 

gardes fréquentes 180,8261 809,059 -,126 ,744 

l'absensce de sécurité 180,3913 813,704 -,235 ,745 

bénéficier de plus formations 180,0870 795,901 ,210 ,379 

degré de bénéficé élevé 180,5217 789,715 ,320 ,737 

bénéficiez des encouragements 181,1739 798,968 ,106 ,740 

primes aux éléments distingués 181,3043 796,585 ,205 ,339 

promotions spécifiques 181,2174 792,996 ,315 ,338 

équipements disponibles 181,3478 797,328 ,184 ,340 

augmentation de pris des services 181,2174 807,360 -,132 ,773 

coordination avec le privé 181,0870 795,083 ,267 ,339 

équipements de bonne qualité 180,6957 784,040 ,469 ,335 

problèmes avec la pharmacie 180,5652 801,257 ,038 ,381 

rareté des medicaments 181,3913 801,976 ,045 ,741 

perturbation des commandes 181,0435 797,680 ,234 ,389 

problèmes avec le laboratoire 

180,4783 815,079 -,241 ,386 

le retard 181,2174 793,269 ,360 ,338 

erreures fréquentes 181,2609 788,383 ,529 ,386 

patients bien accueillis 180,2609 784,929 ,412 ,336 

salle d'attente convenable 181,0435 778,771 ,504 ,383 

durée d'attente raisonnable 180,6957 765,949 ,791 ,389 

conditions de séjour acceptable 

180,5217 770,897 ,717 ,371 

hygiène acceptable 180,4783 791,443 ,253 ,338 

repas f p acceptable 181,0870 786,628 ,471 ,336 
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bon compor des collègues p 180,0435 794,043 ,311 ,778 

couverture sani accept w end 

180,1739 794,696 ,267 ,379 

nomb de med et paramed suffi 

180,7826 792,905 ,229 ,378 

méd spécialistes 180,9565 799,316 ,198 ,380 

méd géniralistes 181,0000 802,364 ,053 ,381 

infirmiers 181,2609 797,474 ,211 ,339 

choix du sect privé 181,0435 797,589 ,238 ,339 

formation insuffisante 181,0870 799,447 ,156 ,370 

aug nomb des postes 181,3043 799,585 ,137 ,380 

restriction d choix d sect priv 181,0435 798,680 ,194 ,340 

services d bonne qualité 180,9565 781,407 ,501 ,384 

la surcharge 181,2609 791,747 ,411 ,337 

conditions sociales 181,1739 797,332 ,221 ,389 

raisons administratives 181,0435 794,680 ,353 ,378 

niveau de formation bas 181,1304 798,937 ,169 ,380 

l'informatisation des dossiers 

181,2609 791,383 ,424 ,377 

amélior d conditionsd méd 181,3043 790,221 ,464 ,337 

former peut et mieux 181,0000 806,818 -,133 ,383 

responsabilité d'amélioration continue 

179,9565 809,134 -,199 ,383 

responsabilité de changement 

180,0870 810,265 -,213 ,374 

particip séminaires 180,3043 797,949 ,165 ,380 

intér savoir satisf patients 180,1739 785,241 ,558 ,385 

volonté d'innovation 181,1304 799,119 ,162 ,380 

comm les info avec collègues 

180,0435 794,953 ,281 ,389 

vouloir rejoindre sect privé 181,3043 806,040 -,064 ,373 

salaire plus interessant 181,0870 797,719 ,221 ,380 

aucune difficulté p soulever les doléances 

180,7391 792,202 ,219 ,338 

travail par l'esprit d'équipe 179,9565 799,589 ,143 ,380 

répartition des taches équitable 

180,2609 782,111 ,518 ,374 

insuffi comp de gest 181,0000 799,636 ,168 ,380 

l'hopital 180,2174 763,723 ,382 ,381 

bonne relations avec les collègues 

180,0000 795,091 ,289 ,379 

favoritisme 181,0435 795,498 ,320 ,379 

l'amélioration des comp de gest 

181,0870 794,174 ,355 ,388 

l'implication des employés 181,0435 796,498 ,281 ,379 
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نتائج إختبار توكي الخاص باإلستمارة الموجهة إلى المرضى(: 10الملحق رقم)  

Comparaisons multiples  

Différence significative de Tukey   

Variable 

dépenda

nte (I) hopital (J) hopital 

Différence 

moyenne (I-J) 

Erreur 

standard Sig. 

Intervalle de confiance à 95 % 

Borne 

inférieure Borne supérieure 

t1 saadna bougaa ,05292 ,03723 ,614 -,0494 ,1552 

ainazel ,23222* ,05084 ,000 ,0925 ,3719 

eulma -,02146 ,04800 ,992 -,1534 ,1104 

raselma ,32919* ,06745 ,000 ,1438 ,5145 

bougaa saadna -,05292 ,03723 ,614 -,1552 ,0494 

ainazel ,17930* ,05225 ,006 ,0357 ,3229 

eulma -,07438 ,04949 ,562 -,2104 ,0616 

raselma ,27627* ,06852 ,001 ,0880 ,4646 

ainazel saadna -,23222* ,05084 ,000 -,3719 -,0925 

bougaa -,17930* ,05225 ,006 -,3229 -,0357 

eulma -,25368* ,06040 ,000 -,4197 -,0877 

raselma ,09697 ,07677 ,714 -,1140 ,3079 

eulma saadna ,02146 ,04800 ,992 -,1104 ,1534 

bougaa ,07438 ,04949 ,562 -,0616 ,2104 

ainazel ,25368* ,06040 ,000 ,0877 ,4197 

raselma ,35065* ,07492 ,000 ,1448 ,5565 

raselma saadna -,32919* ,06745 ,000 -,5145 -,1438 

bougaa -,27627* ,06852 ,001 -,4646 -,0880 

ainazel -,09697 ,07677 ,714 -,3079 ,1140 

eulma -,35065* ,07492 ,000 -,5565 -,1448 

t2 saadna bougaa ,00314 ,04434 1,000 -,1187 ,1250 

ainazel ,23258* ,06055 ,001 ,0662 ,3990 

eulma ,00129 ,05717 1,000 -,1558 ,1584 

raselma -,25313* ,08033 ,016 -,4739 -,0324 

bougaa saadna -,00314 ,04434 1,000 -,1250 ,1187 

ainazel ,22944* ,06223 ,003 ,0584 ,4004 

eulma -,00186 ,05894 1,000 -,1638 ,1601 

raselma -,25628* ,08160 ,016 -,4805 -,0320 

ainazel saadna -,23258* ,06055 ,001 -,3990 -,0662 

bougaa -,22944* ,06223 ,003 -,4004 -,0584 

eulma -,23129* ,07194 ,013 -,4290 -,0336 

raselma -,48571* ,09143 ,000 -,7370 -,2345 
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eulma 

 

 

saadna 

-,00129 ,05717 1,000 -,1584 ,1558 

bougaa ,00186 ,05894 1,000 -,1601 ,1638 

ainazel ,23129* ,07194 ,013 ,0336 ,4290 

raselma -,25442* ,08923 ,038 -,4996 -,0092 

raselma saadna ,25313* ,08033 ,016 ,0324 ,4739 

bougaa ,25628* ,08160 ,016 ,0320 ,4805 

ainazel ,48571* ,09143 ,000 ,2345 ,7370 

eulma ,25442* ,08923 ,038 ,0092 ,4996 

t3 saadna bougaa -,07570 ,04115 ,353 -,1888 ,0374 

ainazel ,17105* ,05621 ,022 ,0166 ,3255 

eulma -,00752 ,05307 1,000 -,1533 ,1383 

raselma ,17105 ,07457 ,150 -,0339 ,3760 

bougaa saadna ,07570 ,04115 ,353 -,0374 ,1888 

ainazel ,24675* ,05776 ,000 ,0880 ,4055 

eulma ,06818 ,05471 ,724 -,0822 ,2185 

raselma ,24675* ,07575 ,011 ,0386 ,4549 

ainazel saadna -,17105* ,05621 ,022 -,3255 -,0166 

bougaa -,24675* ,05776 ,000 -,4055 -,0880 

eulma -,17857 ,06677 ,061 -,3621 ,0049 

raselma ,00000 ,08487 1,000 -,2332 ,2332 

eulma saadna ,00752 ,05307 1,000 -,1383 ,1533 

bougaa -,06818 ,05471 ,724 -,2185 ,0822 

ainazel ,17857 ,06677 ,061 -,0049 ,3621 

raselma ,17857 ,08282 ,200 -,0490 ,4062 

raselma saadna -,17105 ,07457 ,150 -,3760 ,0339 

bougaa -,24675* ,07575 ,011 -,4549 -,0386 

ainazel ,00000 ,08487 1,000 -,2332 ,2332 

eulma -,17857 ,08282 ,200 -,4062 ,0490 

t4 saadna bougaa -,03440 ,04702 ,949 -,1636 ,0948 

ainazel ,14532 ,06422 ,161 -,0311 ,3218 

eulma ,00802 ,06063 1,000 -,1586 ,1746 

raselma ,29532* ,08519 ,006 ,0612 ,5294 

bougaa saadna ,03440 ,04702 ,949 -,0948 ,1636 

ainazel ,17973 ,06599 ,053 -,0016 ,3611 

eulma ,04242 ,06251 ,961 -,1294 ,2142 

raselma ,32973* ,08654 ,002 ,0919 ,5675 

ainazel saadna -,14532 ,06422 ,161 -,3218 ,0311 

bougaa -,17973 ,06599 ,053 -,3611 ,0016 

eulma -,13730 ,07629 ,376 -,3470 ,0724 

raselma ,15000 ,09697 ,533 -,1165 ,4165 

eulma saadna -,00802 ,06063 1,000 -,1746 ,1586 

bougaa -,04242 ,06251 ,961 -,2142 ,1294 
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ainazel ,13730 ,07629 ,376 -,0724 ,3470 

raselma ,28730* ,09463 ,022 ,0273 ,5473 

raselma saadna -,29532* ,08519 ,006 -,5294 -,0612 

bougaa -,32973* ,08654 ,002 -,5675 -,0919 

ainazel -,15000 ,09697 ,533 -,4165 ,1165 

eulma -,28730* ,09463 ,022 -,5473 -,0273 

t5 saadna bougaa -,22554* ,05067 ,000 -,3648 -,0863 

ainazel -,17965 ,06921 ,074 -,3698 ,0105 

eulma -,27489* ,06534 ,000 -,4545 -,0953 

raselma ,28702* ,09182 ,017 ,0347 ,5393 

bougaa saadna ,22554* ,05067 ,000 ,0863 ,3648 

ainazel ,04589 ,07112 ,967 -,1496 ,2413 

eulma -,04935 ,06737 ,949 -,2345 ,1358 

raselma ,51255* ,09327 ,000 ,2563 ,7689 

ainazel saadna ,17965 ,06921 ,074 -,0105 ,3698 

bougaa -,04589 ,07112 ,967 -,2413 ,1496 

eulma -,09524 ,08222 ,775 -,3212 ,1307 

raselma ,46667* ,10450 ,000 ,1795 ,7538 

eulma saadna ,27489* ,06534 ,000 ,0953 ,4545 

bougaa ,04935 ,06737 ,949 -,1358 ,2345 

ainazel ,09524 ,08222 ,775 -,1307 ,3212 

raselma ,56190* ,10198 ,000 ,2816 ,8422 

raselma saadna -,28702* ,09182 ,017 -,5393 -,0347 

bougaa -,51255* ,09327 ,000 -,7689 -,2563 

ainazel -,46667* ,10450 ,000 -,7538 -,1795 

eulma -,56190* ,10198 ,000 -,8422 -,2816 

*. La différence moyenne est significative au niveau 0.05. 
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طاقم الطبي وشبه الطبي(: نتائج إختبار توكي الخاص باإلستمارة الموجهة إلى ال81الملحق رقم)  

Comparaisons multiples :Différence significative de Tukey   

Variable 

dépendante (I) l'hopital (J) l'hopital 

Différence 

moyenne 

(I-J) 

Erreur 

standard Sig. 

Intervalle de confiance 

à 95 % 

Borne 

inférieure 

Borne 

supérieure 

 t7 setif ras elma ,58730* ,15019 ,001 ,1733 1,0013 

el eulma -,10317 ,07111 ,596 -,2992 ,0928 

ain azel -,00454 ,08693 1,000 -,2441 ,2351 

bougaa -,05556 ,07111 ,936 -,2516 ,1404 

ras elma setif -,58730* ,15019 ,001 -1,0013 -,1733 

el eulma -,69048* ,15653 ,000 -1,1219 -,2590 

ain azel  -,59184* ,16433 ,004 -1,0448 -,1389 

bougaa -,64286* ,15653 ,001 -1,0743 -,2114 

el eulma setif ,10317 ,07111 ,596 -,0928 ,2992 

ras elma ,69048* ,15653 ,000 ,2590 1,1219 

ain azel ,09864 ,09747 ,850 -,1700 ,3673 

bougaa ,04762 ,08367 ,979 -,1830 ,2783 

ain azel setif ,00454 ,08693 1,000 -,2351 ,2441 

ras elma ,59184* ,16433 ,004 ,1389 1,0448 

el eulma -,09864 ,09747 ,850 -,3673 ,1700 

bougaa -,05102 ,09747 ,985 -,3197 ,2177 

bougaa setif ,05556 ,07111 ,936 -,1404 ,2516 

ras elma ,64286* ,15653 ,001 ,2114 1,0743 

el eulma -,04762 ,08367 ,979 -,2783 ,1830 

ain azel ,05102 ,09747 ,985 -,2177 ,3197 

t8 setif ras elma -,18783 ,14196 ,677 -,5791 ,2035 

el eulma -,09259 ,06721 ,643 -,2778 ,0927 

ain azel -,09599 ,08216 ,769 -,3225 ,1305 

bougaa -,02116 ,06721 ,998 -,2064 ,1641 

ras elma setif ,18783 ,14196 ,677 -,2035 ,5791 

el eulma ,09524 ,14795 ,968 -,3126 ,5030 

ain azel ,09184 ,15531 ,976 -,3363 ,5199 

bougaa ,16667 ,14795 ,792 -,2411 ,5745 

el eulma setif ,09259 ,06721 ,643 -,0927 ,2778 

ras elma -,09524 ,14795 ,968 -,5030 ,3126 

ain azel -,00340 ,09213 1,000 -,2573 ,2505 

bougaa ,07143 ,07908 ,895 -,1466 ,2894 

ain azel setif ,09599 ,08216 ,769 -,1305 ,3225 

ras elma -,09184 ,15531 ,976 -,5199 ,3363 
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el eulma ,00340 ,09213 1,000 -,2505 ,2573 

bougaa ,07483 ,09213 ,927 -,1791 ,3288 

bougaa setif ,02116 ,06721 ,998 -,1641 ,2064 

ras elma -,16667 ,14795 ,792 -,5745 ,2411 

el eulma -,07143 ,07908 ,895 -,2894 ,1466 

ain azel -,07483 ,09213 ,927 -,3288 ,1791 

t9 setif ras elma -,08333 ,27503 ,998 -,8414 ,6748 

el eulma ,41667* ,13021 ,014 ,0578 ,7756 

ain azel ,02381 ,15918 1,000 -,4150 ,4626 

bougaa -,25000 ,13021 ,311 -,6089 ,1089 

ras elma setif ,08333 ,27503 ,998 -,6748 ,8414 

el eulma ,50000 ,28664 ,410 -,2901 1,2901 

ain azel ,10714 ,30091 ,997 -,7223 ,9366 

bougaa -,16667 ,28664 ,978 -,9568 ,6234 

el eulma setif -,41667* ,13021 ,014 -,7756 -,0578 

ras elma -,50000 ,28664 ,410 -1,2901 ,2901 

ain azel -,39286 ,17849 ,184 -,8849 ,0991 

bougaa -,66667* ,15322 ,000 -1,0890 -,2443 

ain azel setif -,02381 ,15918 1,000 -,4626 ,4150 

ras elma -,10714 ,30091 ,997 -,9366 ,7223 

el eulma ,39286 ,17849 ,184 -,0991 ,8849 

bougaa -,27381 ,17849 ,542 -,7658 ,2182 

bougaa setif ,25000 ,13021 ,311 -,1089 ,6089 

ras elma ,16667 ,28664 ,978 -,6234 ,9568 

el eulma ,66667* ,15322 ,000 ,2443 1,0890 

ain azel ,27381 ,17849 ,542 -,2182 ,7658 

t10 setif ras elma ,23148 ,17010 ,653 -,2374 ,7004 

el eulma ,21065 ,08053 ,072 -,0113 ,4326 

ain azel -,33995* ,09845 ,006 -,6113 -,0686 

bougaa ,06481 ,08053 ,929 -,1572 ,2868 

ras elma setif -,23148 ,17010 ,653 -,7004 ,2374 

el eulma -,02083 ,17728 1,000 -,5095 ,4678 

ain azel -,57143* ,18611 ,021 -1,0844 -,0584 

bougaa -,16667 ,17728 ,881 -,6553 ,3220 

el eulma setif -,21065 ,08053 ,072 -,4326 ,0113 

ras elma ,02083 ,17728 1,000 -,4678 ,5095 

ain azel -,55060* ,11040 ,000 -,8549 -,2463 

bougaa -,14583 ,09476 ,539 -,4070 ,1154 

ain azel setif ,33995* ,09845 ,006 ,0686 ,6113 

ras elma ,57143* ,18611 ,021 ,0584 1,0844 

el eulma ,55060* ,11040 ,000 ,2463 ,8549 

bougaa ,40476* ,11040 ,003 ,1005 ,7091 

bougaa setif -,06481 ,08053 ,929 -,2868 ,1572 

ras elma ,16667 ,17728 ,881 -,3220 ,6553 
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el eulma ,14583 ,09476 ,539 -,1154 ,4070 

ain azel -,40476* ,11040 ,003 -,7091 -,1005 

t11 setif ras elma -,19259 ,16811 ,782 -,6560 ,2708 

el eulma ,01574 ,07959 1,000 -,2036 ,2351 

ain azel -,42116* ,09729 ,000 -,6893 -,1530 

bougaa -,45926* ,07959 ,000 -,6786 -,2399 

ras elma setif ,19259 ,16811 ,782 -,2708 ,6560 

el eulma ,20833 ,17520 ,758 -,2746 ,6913 

ain azel -,22857 ,18392 ,726 -,7355 ,2784 

bougaa -,26667 ,17520 ,550 -,7496 ,2163 

el eulma setif -,01574 ,07959 1,000 -,2351 ,2036 

ras elma -,20833 ,17520 ,758 -,6913 ,2746 

ain azel -,43690* ,10910 ,001 -,7376 -,1362 

bougaa -,47500* ,09365 ,000 -,7331 -,2169 

ain azel setif ,42116* ,09729 ,000 ,1530 ,6893 

ras elma ,22857 ,18392 ,726 -,2784 ,7355 

el eulma ,43690* ,10910 ,001 ,1362 ,7376 

bougaa -,03810 ,10910 ,997 -,3388 ,2626 

bougaa setif ,45926* ,07959 ,000 ,2399 ,6786 

ras elma ,26667 ,17520 ,550 -,2163 ,7496 

el eulma ,47500* ,09365 ,000 ,2169 ,7331 

ain azel ,03810 ,10910 ,997 -,2626 ,3388 

t12 setif ras elma ,38272* ,12340 ,019 ,0426 ,7229 

el eulma -,00617 ,05842 1,000 -,1672 ,1549 

ain azel ,09700 ,07142 ,655 -,0999 ,2939 

bougaa ,06327 ,05842 ,815 -,0978 ,2243 

ras elma setif -,38272* ,12340 ,019 -,7229 -,0426 

el eulma -,38889* ,12861 ,024 -,7434 -,0344 

ain azel -,28571 ,13501 ,218 -,6579 ,0864 

bougaa -,31944 ,12861 ,099 -,6740 ,0351 

el eulma setif ,00617 ,05842 1,000 -,1549 ,1672 

ras elma ,38889* ,12861 ,024 ,0344 ,7434 

ain azel ,10317 ,08009 ,699 -,1176 ,3239 

bougaa ,06944 ,06875 ,850 -,1200 ,2589 

ain azel setif -,09700 ,07142 ,655 -,2939 ,0999 

ras elma ,28571 ,13501 ,218 -,0864 ,6579 

el eulma -,10317 ,08009 ,699 -,3239 ,1176 

bougaa -,03373 ,08009 ,993 -,2545 ,1870 

bougaa setif -,06327 ,05842 ,815 -,2243 ,0978 

ras elma ,31944 ,12861 ,099 -,0351 ,6740 

el eulma -,06944 ,06875 ,850 -,2589 ,1200 

ain azel ,03373 ,08009 ,993 -,1870 ,2545 

*. La différence moyenne est significative au niveau 0.05. 
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 المراجع باللغة العربية
 الكتبأوال:
: ، اململكة العربية السعوديةجدة ،1ط. المستشفيات في الشاملة الجودة. اهلجان مصطفى بن إبراهيم .1

 .9002 والتوزيع، للنشر العلمية خوارزم

، القاهرة ،1. ط6σ six sigma  اإلتجاهات المعاصرة إلدارة وتطوير األداءالشنواين.  أسامة عبد العزيز .2
  .9002 ،مركز جامعة القاهرة للطباعة والنشر :مصر

وأساليب حديثة  Six sigma. ، رامي حكمت احلديثي، عادل عبد املالك كوريلالقزاز مساعيل ابراهيمإ .3
 .9002للنشر،   دار املسرية: ، األردنعمان، 1طالشاملة.  أخرى في ادارة الجودة

سيجما ستة للتميز في مجال األعمال: دليل المدير لإلشراف : ترمجة حممد يوسف. بنيلوب بريزيكوب .4
 .9002 ، العبيكان: مكتبة ، اململكة العربية السعوديةالرياض، 1ط .على مشروعات وفرق سيجما ستة

 .1220. اململكة العربية السعودية: معهد اإلدارة العامة، إدارة المستشفيات نذير حرستاين. حسان حممد .5

دة الشاملة: . إدارة الجو  دميينغ وروبريت هاغسرتوم، ترمجة واعداد: هند رشدى، راجعه عبد العظيم حممد جنم .6
 .9002:كنوز للنشر والتوزيع، ، مصرالقاهرةأسس ومبادئ وتطبيقات. 

، لقاهرةاتطبيق إدارة الجودة الشاملة: دراسة تحليلية لمواقف األطباء والمرضى. . رحيمة ميلود حوالف .7
 .9012 ،"سلسلة أطروحات الدكتوراه" داريةللتنمية اإلمنشورات املنظمة العربية  :مصر

: دار الراية للنشر ، األردنعمان ،1 ط .إدارة المستشفيات والسجالت الطبية. زاهر حممد عبد الرحيم .8
 .9012 ، والتوزيع

 .9002: دار املناهج للنشر والتوزيع، ، األردن، عمان1. طتسويق الخدمات وتطبيقاتهاملساعد.  زكي خليل .9

 .9002 . األردن: دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع،اإلدارة الصحيةسعد علي العنزي.  .11

: ، مصرالقاهرة، 1ط .المستشفيات والمرافق الصحية: المبادئ األساسية إدارة عامر عياد العتييب. .11
  .9012 "،جامعة الدول العربيةملنظمة العربية للتنمية اإلدارية "منشورات ا

 .تجاهات الحديثة في إدارة المستشفيات: المفاهيم والتطبيقاتاإلعبد العزيز خميمر وحممد الطعامنة.  .12
 .9002املنظمة العربية للتنمية اإلدارية،  منشورات مصر:

 .9002شر والتوزيع، دار كنوز املعرفة العلمية للن: ، األردنعمان، 1. طتسويق الخدمات فريد كورتل. .13

الدليل العملي للتحسين المستمرللعمليات باستخدام األدوات األساسية السبع حممد أمحد عيشوين.  .14
 .9010: دار األصحاب للنشر والتوزيع، السعودية اململكة العربية ،9. االصدار رقم للجودة
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تحقيق الدقة في إدارة الجودة مفاهيم  Six sigma النعيمي وراتب جليل صويص. حممد عبد العال .15
 .9002ء للنشر والتوزيع، إثرا: ، األردن، عمان1ط وتطبيقات.

 إدارة الجودة المعاصرة: مقدمة في. ، راتب جليل صويص، غالب جليل صويصحممد عبد العال النعيمي .16
دار اليازوري العلمية للنشر  :، األردن، عمان1. طإدارة الجودة الشاملة لإلنتاج والعمليات والخدمات

  .9002والتوزيع، 

 .9002: دار املناهج للنشر، ، األردن، عمان1ط .التسويق اإلستراتيجي للخدمات حممد حممود مصطفى. .17
: ، مصرالقاهرة ،1ط قبل يكون تطبيق. ارة الجودة الشاملة: فكر وفلسفةإد. رضوانحممود عبد الفتاح  .18

 .9019 ة للتدريب والنشر،اجملموعة العربي

 .9012: دار احلامد للنشر والتوزيع، ، األردن، عمان1. طإدارة المستشفيات. مصطفى يوسف .19

 كمدخل لتحسين   Six Sigmaإطار مقترح لتطبيق منهجية وحممد أمحد األغا.  نضال محدان املصري .21
مطبوعات جائزة خليفة ، اإلمارات: 11الكتاب رقم . جودة الحياة األكاديمية في الجامعات الفلسطينية

  .9011الرتبوية،
افة للنشر دار الثق: ، األردن، عمان1ط. االدارة الصحية وفق نظام الجودة الشاملة نور الدين حاروش. .21

 .9019والتوزيع، 
 .9009، األردن: دار وائل للنشر، 1ط تسويق الخدمات.. الضمورهاين حامد  .22
، الرياض .األساليب الكمية في إدارة الرعاية الصحيةترمجة: عبد احملسن بن صاحل احليدر.  يشار أوزجان، .23

 .9002 ة العامة للطباعة والنشر،اإلدار : اململكة العربية السعودية
  الدورياتثانيا: 

مجلة رية.لزغد. دور الرقابة يف تقدمي اخلدمة الِصحِّية يف املؤّسسات االستشفائّية اجلزائ إبراهيم بوالفلفل وراضية .1
 .8102، 01، العدد اجلزائر ،آفاق للعلوم: جامعة الجلفة

المؤسسات  مجلة أداء. TAMكأداة لتحسني اجلودة الشاملة   Six Sigma. طريقة أمحد بن عيشاوي .2
 .9011، 00العدد اجلزائر،  الجزائرية،

يف اجلامعات األردنية  Six Sigmaعبد املهدي مساعدة. مدى استخدام مفاهيم  أمحد يوسف دودين وماجد .3
، 12، العدد 00د اجمللاجلمهورية اليمنية،  ،الجامعيالمجلة العربية لضمان جودة التعليم احلكومية واخلاصة. 

9011. 
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:  املرضى ظرن وجهة من العايل التعليم مستشفيات يف الصحية الرعاية خدمات جودة تقييم. الفراج أسامة .4
 العدد ،90 اجمللد ،سوريا، والقانونية اإلقتصادية للعلوم دمشق جامعة مجلة. املرضى رضى لقياس منوذج

09، 9002 . 
. تطور اإلنفاق الصحي يف اجلزائر ومدى فعاليته يف إطار إصالح املنظومة الصحية خالل الفرتة أمساء دريسي .5

 .9010، 02د العد اجلزائر، ،المجلة الجزائرية للعولمة والسياسات اإلقتصادية(. 9001-9012)

احلاج عرابة. تقييم كفاءة استخدام املوارد البشرية الصحية يف املستشفيات العمومية: دراسة تطبيقية على عينة  .6
 .9019، 10العدد اجلزائر، ، مجلة الباحثمن املستشفيات. 

مجلة العلوم  .ستة سيغما: مقاربة حديثة للتغيري والتحسني املستمر يف منظمات األعمال الشريف بوفاس . .7
  .9019 ،92-90العدد  ،اجلزائر، االنسانية جامعة محمد خيضر بسكرة

بوحديد . تقييم جودة اخلدمات الصحية ومستوى رضى الزبائن عنها: دراسة ميدانية يف  هلام حيياوي وليلىإ .8
 .9011، 11العدد اجلزائر، ، مجلة الباحثاملؤسسات االستشفائية اخلاصة بباتنة. 

العدد  اجلزائر، مجلة الباحث،. من أجل تنمية صحية مستدامة يف اجلزائر .وعمار عماري لياس بومعرافإ .9
00 ،9002-9010. 

وحمفوظ جبار.دور حماسبة التكاليف االستشفائّية يف الرقابة على املستشفيات العمومية  إلياس بومعراف .11
سيير مجلة العلوم اإلقتصادية والت اجلزائرية: دراسة حالة املستشفى اجلامعي سعادنة عبد النور سطيف.

 .9011، 00العدد  اجلزائر، ،والعلوم التجارية: جامعة سطيف
وسهيلة قمو. أثر الدعم التنظيمي على جودة اخلدمات الصحية: دراسة ميدانية مبستشفى األم  بوخلوةباديس  .11

 .9012، 00العدد اجلزائر، ، المجلة الجزائرية للتنمية اإلقتصادية والطفل بتقرت.
جامعة جلة م ستة سيجما يف املنظمات الصناعية. واقع توافر متطلبات تطبيق منهجية تقييم بسام زاهر. .12

 ،09العدد ،22لد اجمل ،سوريا سلسلة العلوم االقتصادية والقانونية، - تشرين للبحوث والدراسات العلمية
9011.   

وعناصر الرقابة  six sigmaحممود. انعكاس العالقة التكاملية بني معايري تقنية احليود السداسي  براهيمبكر إ .13
، 91 اجمللدمصر، ، المحاسبمجلة على حتسني جودة أداء الوحدات اإلقتصادية.  cosoالداخلية وفق إطار 

  .9010، 10العدد 

وم اإلجتماعية مجلة العلوعفاف بلعرج. تقييم جودة اخلدمات الِصحِّية وقياس رضى املرضى.  بلقاسم ماضي .14
 .9011، 21، العدد اجلزائر ،واإلنسانية جامعة الحاج لخظر باتنة
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أنور أسعد. قياس مدى جودة اخلدمات الصحية املقدمة يف املراكز الصحية يف حمافظة  وباسلحبيب حممود  .15
حوث تشرين للب مجلة جامعةالالذقية من وجهة نظر املستفيدين منها: دراسة ميدانية ملركز الشامية. 

 .9011، 00، العدد 22اجمللد  سوريا، ،سلسلة العلوم االقتصادية والقانونية :والدراسات العلمية
 الستشفائيةا املؤسسات يف سيجما الستة منهجية باستخدام الصحية اخلدمات جودة حتسني. قشي حبيبة .16

 .9010 ،01العدد اجلزائر،، المسيلة جامعة:التطبيقي واالقتصاد التنمية مجلة.
حنرافات املعيارية الستة لرتشيد تكاليف اجلودة يف شركات قطاع مدخل اإل محدي شحدة زعرب. إستخدام .17

مجلة الجامعة االسالمية للدراسات االقتصادية  يف بورصة فلسطني "دراسة ميدانية".اخلدمات املدرجة 
 : 9019، يونيو 09، العدد 90اجمللد  فلسطني، ،واالدارية

المجلة الجزائرية سسات التعليم العايل. يف حتسني جودة مؤ  six sigmaستخدام منهج . إحياة طهراوي .18
 .9010، 02العدد اجلزائر،  لإلقتصاد والمالية،

. إمكانية التوافق لسياسات التدريب يف املؤسسة اإلقتصادية اجلزائرية مع تطبيق  رابح بوقرة ومحيدة زواوي .19
العدد  راق،الع الجامعة،اإلقتصادية مجلة  كلية بغداد للعلوم الستة سيغما: دراسة حالة مؤسسة كوندور. 

20 ،9019.   

 DMAICبتطبيق منوذج دميك  six sigmaمناف عاليا. دور منهجية ستة سيجما  راغب الغصني وحممد .21
جلة موتكوين فريق العمل يف حتسني األداء املصريف: دراسة ميدانية على املصارف السورية يف مدينة دمشق. 

، العدد 22اجمللد  سوريا، سلسلة العلوم اإلقتصادية والقانونية، :جامعة تشرين للبحوث والدراسات العلمية
09 ،9012.  

. أسباب تدين مستوى اخلدمات الصحية يف املؤسسات الصحية إميان بن زيان ومهامة بن عمومة ،رمية أوشن .21
تصاد إلقمجلة ااجلزائرية من وجهة نظر األطباء: دراسة ميدانية باملراكز اإلستشفائية للشرق اجلزائري. 

 .9010، 12العدد اجلزائر،  ،الصناعي: جامعة باتنة
. حتسني مقدرة العملية االنتاجية ملنتج صناعي باستعمال مستويات متقدمة من السيكما. حسن عبد اهلل زهري .22

 .9012، 00العدد  ،91اجمللد  العراق،مجلة جامعة بابل العلوم الصرفة والتطبيقية، 
 مستشفيات بعض يف دراسة: للمستشفى الشامل األداء حتسني يف السداسي احليود دور.  عكار شالل زينب .23

 .9010 ،02 العدد ،02 اجمللد ، العراق،ادارية دراسات مجلة. البصرة حمافظة صحة رئاسة
 دواتأ استخدامب صناعي ملنتج االنتاجية العملية حنرافإ أسباب وحتليل تشخيص. ابراهيم عالوي زينب .24

 .9012 ،02 العدد ،12 اجمللد العراق، ،والمعادن االنتاج لهندسة العراقية المجلة. اجلودة
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مدراء  ستطالعية ألراء عينة منإللقيمة املتميزة للزبون: دراسة  . ستة سيجما مدخلزينب هادي الشريفي .25
، 02جمللد االعراق،  مجلة الغري للعلوم اإلقتصادية واإلدارية،األقسام والشعب يف معمل مسنت الكوفة. 

  .9019، 92العدد 
مجلة العلوم اإلقتصادية وعلوم التسيير بجامعة فرحات  .. منهجية البحث التسويقيساعد بن فرحات .26

 .9000، 0العدد ، اجلزائر، عباس سطيف
ائزة لتزام املستشفيات اخلاصة احلائزة على جإ. قياس مدى عبد الناصر نور، حممد النعيمي ،ا أمحد الراويسين .27

لمجلة األردنية ااجلودة والتميز يف حمافظة عمان مبنهج سيجما ستة وأثره يف ضبط جودة التدقيق الداخلي. 
  .9019، 1، العدد 2اجمللد األردن، في إدارة األعمال،

 :ت الصحيةقياس وتقييم جودة اخلدما .، علي غباش حممد وبشرى عبد اهلل شتيتاجلزائري اهلادي صفاء حممد .28
، 00العدد  ،01 اجمللدالعراق،  ،داريةإمجلة دراسات  .يف مستشفى الفيحاء العام البصرةدراسة تطبيقية 

9011. 

قياس أبعاد جودة اخلدمات الطبية املقدمة يف املستشفيات احلكومية األردنية من منظور  .صالح حممود ذياب .29
العدد  ،90لد اجملفلسطني، ، الجامعة االسالمية للدراسات اإلقتصادية واإلداريةمجلة املرضى واملوظفني. 

01 ،9019. 

عبد اهلل. مدى امكانية تبين منهجية احليود السداسي يف السيطرة على نوعية األدوية املطلوبة وفقا  عادل حممد .31
جلة جامعة م واملستلزمات الطبية يف نينوى.: دراسة حتليلية يف الشركة العامة لصناعة األدوية DMAICلنموذج 

 .9012، 10، العدد 00اجمللد العراق، ، نبار للعلوم االقتصادية واإلداريةاأل

عبد القادر دبون. دور التحسني املستمر يف تفعيل جودة اخلدمات الصحية: حالة املؤسسة االستشفائية حممد  .31
 .9019، 11العدد  ،اجلزائر، ورقلة مجلة الباحث: جامعة قاصدي مرباحبوضياف بورقلة. 

 اإلستشفائية ةاملؤسس حالة دراسة: الصحية املنظمات يف األداء تقييم أمهية. ميدوين ومجيلة قدي اجمليد عبد .32
 .9011 ،00 العدد ،اجلزائر، مستغانم لجامعة والتنمية اإلستراتيجية مجلة. الشلف مبدينة" الربتقال" اخلاصة

علي الكساب، أثر إستخدام إسرتاتيجية العصف الذهين يف حتصيل طلبة كليات الرتبية يف اجلامعات األردنية  .33
لسطني، ف لألبحاث "العلوم االنسانية"،مجلة جامعة النجاح يف مساق الرتبية الوطنية وإجتاهاهتم حنوها. 

 . 9012، 10، العدد 90اجمللد 
الة : دراسة ح -املرضى–.أبعاد جودة اخلدمة الصحية ودورها يف حتقيق رضى الزبون عمار بن عيشي .34

 ، دن.02العدد اجلزائر، ، اإلقتصاديةمجلة إدارة األعمال والدراسات اجلزائر.: مستشفيات والية بسكرة 
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 الدارة واإلقتصادا: بالتطبيق يف كلية مدخل متميز لتحسني جودة التعليم العايل six sigma  .مساعيلإ عمر علي .35
  .9011، 0، اجمللد 91العدد  العراق، ،مجلة تكريت للعلوم االدارية واالقتصاديةجامعة املوصل. 

مجلة  علمي.ق التدريس وتنمية التفكري الستخدام العصف الذهين يف حتصيل مادة طرائأثر إ .فداء أكرم سليم .36
 .9011، 09، العدد 01اجمللد  ، العراق،التربية الرياضيةعلوم 

وكاوار بديع حممود. دور خرائط ضبط اجلودة يف حتسني جودة املنتجات: دراسة تطبيقية  فرست علي شعبان .37
، 09، العدد 02اجمللد  العراق، ،المجلة األكاديمية لجامعة نوروزيف معمل صافيا إلنتاج الزيوت النباتية. 

9010. 
 صادمجلة اإلقتجودة اخلدمات الصحية : اخلصائص، األبعاد واملؤشرات،  .زويوشبالل و  بديسيفهيمة  .38

 .9011، 00 العدداجلزائر، ، والمجتمع

يف ضبط جودة  Six sigmaدرغام وهبة حممود عبد اهلل . مدى االلتزام مبنهج سيجما ستة  ماهر موسى .39
لدراسات الجامعة اإلسالمية ل مجلةالتدقيق الداخلي: دراسة تطبيقية على املصارف العاملة يف قطاع غزة. 

 .9012، 09، العدد 91اجمللد فلسطني، ،اإلقتصادية واإلدارية

رماح مجلة  .سيجما يف املنظمات اخلدمية 2سني جودة العمليات: تطبيق منهجية حت .محد جودةأحمفوظ  .41
 .9012، 19العدد  ،األردن، قتصاد والعلوم اإلداريةإللبحوث والدراسات متخصصة في ال

حممد نور الطاهر أمحد عبد القادر. قياس جودة اخلدمات الصحية يف املستشفيات احلكومية يف السودان من  .41
لمجلة اوجهة نظر املرضى واملراجعني : دراسة ميدانية على املستشفيات التعليمية الكربى بوالية اخلرطوم. 

 . 9010، 1، العدد 11اجمللد  األردن، ،األردنية في إدارة األعمال
ن وجهة ستشفائية العامة واخلاصة مبيلة ممات الصحية يف املؤسسات اإل. تقييم جودة اخلدمود بولصباعحم .42

خصصة مت مجلة رماح للبحوث والدراساتنظر املرضى: دراسة حالة مستشفى طوبال واملصحة الدولية. 
 .9012، 19العدد األردن، ، في اإلقتصاد والعلوم اإلدارية

امعة محمد إلنسانية: جمجلة العلوم اوصفية حتليلية ألداء النظام الصحي يف اجلزائر.. دراسة مريزق عدمان .43
 .90العدد  اجلزائر،خيضر بسكرة، 

وعالقته بأنشطة حتسني  six sigmaميسر إبراهيم أمحد اجلبوري وعمر علي إمساعيل. املفهوم االحصائي لتقانة  .44
 .9002، 22، العدد 21اجمللد العراق، ، مجلة تنمية الرافدينالعمليات. 

 إقتصاديةجلة أبحاث م قشي. آليات تطبيق السياسات التسويقية يف املؤسسات الصحية. ميلود تومي وحبيبة .45
 .9000، 09العدد  اجلزائر،وإدارية، 
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الطاهر حممد أمحد علي. جودة اخلدمات املصرفية وأثرها على رضى العميل: دراسة ميدانية و  هاجر حممد امللك .46
 .9012، 01العدد  ،10لد اجمل ،السودان، العلوم االقتصاديةمجلة على بنك الصادرات. 

لى ومراقبة العملية االنتاجية باستخدام خرائط املراقبة االحصائية للمتغريات: حالة تطبيقية ع هال نتيفة. ضبط .47
مجلة جامعة تشرين للبحوث والدراسات العلمية : سلسلة العلوم معمل جود لتجميع األدوات الكهربائية. 

 .9010، 09، العدد 20اجمللد سوريا،  اإلقتصادية والقانونية،

الة سكيكدة وك: سة حالة البنك اخلارجي اجلزائريجودة اخلدمات وأثرها على رضى الزبون: درا. بن قرياط وداد .48
، 11العدد  األردن، ،متخصصة في اإلقتصاد والعلوم اإلداريةللبحوث والدراسات مجلة رماح ، 09

9011.  
ة كمدخل سيجما ستاستخدام متغريات أسلوب  .عبد العزيز علي حسن، حممد أمحد أمني وفقي السيد اإلمام، .49

لمجلة التحسني جودة اخلدمة الصحية: دراسة مقارنة بني املستشفيات اجلامعية واخلاصة مبحافظة القاهرة.
  .9010، 09، العدد 21اجمللد مصر، ، جامعة المنصورة :المصرية للدراسات التجارية

 الرسائل الجامعيةثالثا: 
للتكامل بين بطاقات األداء المتوازن والستة سيجما . إطار مقترح السعيد هبجت أمحد السعيد حممد .1

فة يف العلوم . أطروحة دكتوراه الفلسلتحسين بيئة األداء االستراتيجي لبنك التنمية واالئتمان الزراعي
 .9010 جامعة مدينة السادات، مصر، البيئية،

فائية مات اإلستشدور اإلدارة اإلستراتيجية في تدعيم القدرة التنافسية للمنظ إلياس بومعراف. .2
 جلزائر،ا أطروحة دكتوراه علوم يف العلوم اإلقتصادية غري منشورة،  جامعة فرحات عباس سطيف، .الجزائرية

9010-9011. 

أطروحة .محاولة دراسة تسويق الخدمات الصحية في المنظومة اإلستشفائية الجزائرية أمري جياليل. .3
 .9002-9002، جامعة اجلزائريف العلوم اإلقتصادية غري منشورة، دكتوراه 

 مةخد خمرجات جودة حتسني يف ودورها سيجما ستة الستخدام الداعمة العوامل.  إيبش بوزان راسم .4
 جبامعة صاداالقت كلية األعمال، إدارة يف دكتوراه أطروحة. اإلتصاالت شركات يف ميدانية دراسة:االتصاالت

 .  9011 سوريا، حلب،

أطروحة  .فعالية اإلنفاق العام على مستوى القطاع الصحي بالجزائرتقييم مدى . حممد علي دمحان .5
 .9010-9012 اجلزائر،  دكتوراه علوم يف العلوم اإلقتصادية، جامعة أبوبكر بلقايد تلمسان،

 والمؤتمرات الملتقياترابعا: 
المؤتمر العربي  .أبدال حديثة يف إدارة التعليم العايل: إعادة اهلندسة وستة سيجما .صاحل أمحد أمني عبابنة .1

  .9010، ليبيا، األدب، مصراتةأكتوبر كلية  0حول التعليم العالي وسوق العمل، جامعة 
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إدارة الجودة الشاملة مدخل فعال لتحقيق األداء المتميز في غوايل وأمحد علماوي.  حممد البشري .2
. جممع مداخالت امللتقى الدويل الثاين حول االداء املتميز  للمنظمات واحلكومات،  اإلقتصاديةالمؤسسة 

الطبعة الثانية: منو املؤسسات واالقتصاديات بني حتقيق األداء املايل وحتديات األداء البيئي، املنعقد جبامعة 
 .9011نوفمرب  92و 99يومي  : اجلزائر،ورقلة

حبث مقدم يف املؤمتر العلمي  منهج حديث في مواجهة العيوب. Six Sigma العال النعيمي. عبد حممد .3
 .9000جلامعة الزيتونة، 

هل ممكن للستة سيجما الرشيقة أن تساعد في تحسين أداء القطاع العام في  .املكي حممد موفق أمحد .4
و أداء متميز حن باململكة العربية السعودية مبعهد اإلدارة العامة: املؤمتر الدويل للتنمية اإلدارية العالم العربي؟.

 .8112 ، احملور األول: قياس األداء يف القطاع احلكومي،يف القطاع احلكومي

  المواقع على االنترنتخامسا: 
مت  www.djazair.dz املوقع: نرتنت متوفرة علىإوثيقة  ،نتائج ملموسة على كافة األصعدة الصحة العمومية: .1
 .9012نوفمرب 1طالع عليها يوم اإل

 .9012 أفريل 90 مت اإلطالع عليه يوم ، www.who.int/ar :العاملية للصحة املوقع الرمسي للمنطمة. 2

عدد أكتوبر  ،مجلة االقتصاد االسالمي العالمية .أساليب اجلودةأحد أحدث six sigma . مجيل شيخ عثمان.3
  متوفرة على املوقع:.  9010

www.giem.info/articles/details/ID/431  :92/11/9010مت اإلطالع عليه يوم. 

 ،(Scheffe’ Test) اختبار شيفيه (:Multiple Comparisons) المتعددةالمقارنات . الفقهاء سام عبد القادر .4
 . متوفر على املوقع:(Duncan’s New Multiple Range Test) اختبار دنكن ذو المدى المتعدد

old.najah.edu/sites/default/.../%20-https://staff%02شيفيهScheff.do 

ث متوفر على . حبالتنمية الصحية المستدامة ضرورة حتمية لترقية قطاع الصحة في الجزائر .مسرية بيطام .5
 املوقع: 

dz.com/index.php/24/?app=article.show.339-https://hopital ، 9012 فيفري 0 مت اإلطالع عليه يوم. 

حبث  أسلوب احصائي متقدم للوصول إلى أقل نسبة خطأ ممكنة. Six Sigma. حممد عبد العال النعيمي .6
 متوفر على املوقع:

www.aitrs.org/EchoBusV3.0/SystemAssets/pdfAR.../res_M_2_3.pdf :مت االطالع عليه يوم ، 

21.19.9010 

 الرسمية الجرائدسادسا: 

http://www.djazair.dz/
http://www.who.int/ar
http://www.giem.info/articles/details/ID/431
https://staff-old.najah.edu/sites/default/.../%20شيفيه%20Scheff.do
https://hopital-dz.com/index.php/24/?app=article.show.339
http://www.aitrs.org/EchoBusV3.0/SystemAssets/pdfAR.../res_M_2_3.pdf
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املؤرخ  02-09معدل بالقانون رقم  1222ديسمرب  2املؤرخة يف  02 العددللجمهورية الجزائرية،  الجريدة الرسمية.1
 .9002نوفمرب  10املؤرخ يف  12-02والقانون رقم  9009أفريل  10يف 

يتضمن التعديل  9012 مارس0 مؤرخ  يف 01-12، قانون رقم 11 ، العددللجمهورية الجزائرية الجريدة الرسمية.2
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 المراجع باللغات األجنبية
 الكتبأوال: 

1. AIZED, T. Total Quality Management and Six Sigma. Croatia: Published by InTech, 

2012.  

2. BRUE, G. Six sigma for small business. United States of America:  Entrepreneur 

Media, Inc, 2006. 

3. ECKES, G. Six Sigma Team Dynamics: the elusive key to project success. Canada: 

John Wiley & Sons Inc, 2003. 

4. FRECHET, C. Mettre en œuvre le Six Sigma. Paris  cedex, France : Edition 

d’organisation, 2005. 

5. HEUVEL, J.V.D. The Effectiveness of ISO 9001 and Six Sigma in Healthcare. Beaumont 

Quality Publications, 2006. 

6. HOHMANN, C. Techniques de productivité: comment gagner des points de 

performance. Paris, France : Edition d’organisation, 2009. 

7. LEFEBURE, R et VENTURI, G. Gestion de la relation client. Paris cedex, France  : 

Editions Eyrolles, 2005. 

8. MAUCH, P.D. Quality Management: theory and application, United States of 

America: CRC Press of Taylor & Francis Group, 2010. 

9. MOREAU, J. et TRUCHET, D. Droit de la santé publique, 6ème édition, Paris, France : 

Ed. Dalloz, 2004. 

10. PARK, S.H. Six sigma for quality and productivity promotion. 32nd series, Japan: 

Asian productivity Organization, 2002. 

11. PILLET, M. six Sigma : comment l’appliquer. Paris, France: Editions d’organisation, 

2004. 

12. PROUST, M. Quality and reliability methods. 10th version, United States of America: 

SAS Institute Inc, 2012. 

13. SALLIS, E. Total Quality Management in Education, 3rd edition, United States of 

America: Stylus Publishing Inc, 2012. 

14. SPATH, P. Introduction to healthcare quality management. Chicago, United States 

of America: Health Administration Press, 2009. 

 ثانيا: الدوريات
1. AMINUDIN, O and ZAINOL, M. Implementation of six sigma in service industry. 

Journal of quality measurement and analysis, Vol 10, N° 02, 2014. 

2. ANSARI, A, LOCKWOOD, D,THIES, E, MODARRESS, B and NINO, J. Application 

of Six-Sigma in finance: a case study. Journal of case research in business and 

economics. 



 قائمة المراجع ................................................................................................

232 
 

3. ANTONY, J. Six Sigma in the UK service organisations: results from a pilot survey. 

Managerial Auditing Journal, Vol. 19 No. 8, 2004. 

4. BANDYOPADHYAY, J. K and COPPENS, K. Six Sigma Approach to Healthcare 

Quality and Productivity Management. International Journal of Quality & 

Productivity Management Vol 5, No1, 2005.  

5. BORUCHOVITCH, E and MEDNICK, B.R. The meaning of health and illness: some 

considerations for health psychology. Psico-USF, Vol 07, n° 02, 2002. 

6. CRICHTON, N. Tukey multiple comparison test. Journal of clinical nursing, N° 8, 

1999. 

7. DEEPAK and DHINGRA, D. application of quality control tools in a bicycle industry: 

a case study. International journal of research in engineering and technology, vol 

05, issue 07, 2016. 

8. Fédération des hopitaux luxembourgeois. Revue hospitalière luxembourgeoise. Info 

n°37, 2017. 

9. HEUVEL, J.V.D, DOES, J.M.M and KONING, H .lean six sigma in a hospital. 

International journal of six sigma and competitive advantage, Vol 02, No 04, 2006. 

10. ISMYRLIS, V and MOSCHIDIS, O. Six Sigma’s critical success factors and toolbox. 

International Journal of Lean Six Sigma, Vol. 04, No 02, 2013. 

11. KERAK, E, EL MASSAOUI, A, LMLAHI, A et BARRIJAL, S. étude de satisfaction 

des "clients" d’un organisme gestionnaire d’assurance maladie au maroc. articles 

professionnels, assurances et gestion des risques, vol 75, N°3, 2007. 

12. LAIRY, G. La satisfaction des patients lors de leur prise en charge dans les 

établissements de santé. Revue de la littérature médicale de paris cedex, Septembre 

1996. 

13. REDDY, L. K.V and AL SHAMMARI, F. Six Sigma approach on discharge process 

turnaround time in King Khalid hospital, Hail, Saudi Arabia , Australian Journal of 

Basic and Applied Sciences, 7(14), 2013.  

14. Revue Médicale de l’EHU 1er Novembre d’Oran. L’Algérie, 2014. 

15. TOLGA TANER, M, Sezen, B, and Antony, J. An overview of six sigma applications 

in healthcare industry, International journal of health care quality assurance, Vol 

20, No 4, 2007.  

الملتقياتثالثا:   
1. DESAI, T.N. and R. L and SHRIVASTAVA, R.L. Six Sigma – A New Direction to 

Quality and Productivity Management. Proceedings of the World Congress on 

Engineering and Computer Science WCECS, San Francisco, USA, October 22-24, 

2008. 

المواقع اإللكترونيةرابعا:   
1. BEHNAM, N. Seven Basic Tools of Quality Control: An Appropriate Tools for Solving 

Quality Problems in the Organizations. Munich Personal RePEc Archive (MPRA) Paper No 

77681, 2017,  P.02. Consulté le 11.04.2018, Disponible sur le site : https://mpra.ub.uni-

muenchen.de/77681/ 

 

 

https://mpra.ub.uni-muenchen.de/77681/
https://mpra.ub.uni-muenchen.de/77681/


 قائمة المراجع ................................................................................................

232 
 

التقارير خامسا:  
1. CNES. Rapport national sur le développement humain-Algérie : 2013-1015 réalisé 

en Coopération avec le Programme des Nations Unies pour le développement. 

2. Ministère de la santé de la population et de la réforme hospitalière. Programme élargi 

de vaccination. Algérie, 2001. 

3. Ministère de la santé de la population et de la réforme hospitalière. Programme 

national de lutte contre la morbidité mortalité maternelle et périnatale, bilan 

d’activité 2002-2003. 2003. 

4. O N S  . L’Algérie en quelques chiffres: résultats 2009-2011. Edition 2012. 

5. O.N.S. L’Algérie en quelques chiffres: résultats 2011-2013. Edition 2014.  

6. O.N.S. L’Algérie en quelques chiffres: résultats  2013-2015. Edition 2016.      

7. ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTE, 2017. Standards pour 

l’amélioration de la qualité des soins maternels et néonatals dans les établissements 

de santé. 2017.       

         



 

 

 

 

 

 

 

 

 

:الجداول  فهرس  

                                                                        



 فهرس الجداول...................................................................................

 

241 
 

:فهرس الجداول  

 الصفحة عنوان الجدول الرقم
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10-25 
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 .ةعلى حد استشفارية

146 

10-26 

ية املقدمة هلم الصِّحِّ م املرضى للخدمات ياختبار الّتبايُن األحادي ملتوّسطات تقي
 148  حسب متغري املستشفى.

 149 .آلراء املرضى Tukey HSDنتارج إختبار توكي  10-27

 150 توزيع عيِّنة الطّاقم الّطّّب شبه الّطّّب حسب اجلنس. 10-28
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 مؤسسة اخلاصة مبحور العالقات لةلِّ املتوّسطات احلسابّية واالحنرافات املعياريّة 
 .ةعلى حد استشفارية
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 155 .أسباب عدم العدالة  ي توزيع امللام 35-03
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 156 احللول املقرتَحة من أجل توزيٍع عادل للملام. 36-03

 157 املؤشِّرات اإلحصارّية لعبارات حمور حجم العمل. 10-37

10-38 
لةل مؤسسة  جم العمللعبارات حمور حاملتوّسطات احلسابّية واالحنرافات املعياريّة 
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10-11 
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 167 املستشفى.

10-10 
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 176 الطِّّب.آلراء الطّاقم الّطّّب وشبه  Tukey HSD نتارج اختبار توكي 10-10
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 27 منوذج سيبوك. 10-10

 28 ترمجة صوت العميل إىل متطلبات. 10-10
 40 منوذج ملخطط باريتو. 10-10

 44 خمطط السبب والنتيجة.  10-10

 47 منوذج ملخطط التحكم.  01-06
 111 لوالية سطيف.اخلريطة الصحية  10-10
 183 ميثاق مشروع حتسني اخلدمات الصِّحِّية ببعض املؤّسسات االستشفائّية بوالية سطيف. 10-10

 185 منوذج سيبوك لعملية تقدمي خدمات ِصحِّية يف املستوى. 10-10

 186 ترمجة صوت املرضى يف املؤّسسات االستشفائّية حمّل البحث. 10-10

 187 الطّاقم الّطّّب وشبه الّطّّب يف املؤّسسات االستشفائّية حمّل البحث.ترمجة صوت  10-10

 190 خمطط الّسبب والّنتيجة ملشكل اخنفاض رضى املرضى.  10-10

 191 خمطط الّسبب والّنتيجة ملشكل الّضغط. 10-10

 193 خمطط الّسبب والّنتيجة ملشكل استياء الطّاقم الّطّّب وشبه الّطّّب. 10-10
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 الصفحة البيـــــــــــــــــــــان
 شكر وعرفان

 إهداء

 [ي -أ  ]  المقدمة

 [48 - 1] ــــــــــــــــداتسيالس   تسترايييية االححرا الفصــــــــــــل األول: اإلطــــــــــــــــــــار المفاهيــــــمي ال

 03 يمهيــــــــــد

 04 داتسي.الس   ححرا اال اتستراييييةماهية المبحث األول: 
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 ملخص:

ََهدفَ يَ  حيةَتَالصَ باخلدماَاالرتقاءداسيَيفَحنرافَالسَ االَةاسرتاتيجيَ َسامهةمدىَمَ إبرازَبحثَإىلَالهذا
املفاهيمََاستعراضنهَمظريَالنَ َقالشَ نَتضمَ َتطبيقي.َنظريَوآخرَزءَ جَ إىلَتقسيمهَمتََحيثَ؛لتحقيقَرضىَاملريض

باملتعلَ َةالفكريَ  اخلدماتَالصَ داسيحنرافَالسَ االَةاسرتاتيجيَ قَة يفَحتسنيَجودَة مسامهتهَا باملؤسَ حَ، ةَساتَاالستشفائيَ يَة
َةستشفائيَ ساتَاالملؤسَ بعضَامشلتََميدانيةَ َحورَحولَدراسةَ مَ طبيقيَفتَ اَاجلانبَالتَ أمَ َ.وآلي ةَتطبيقهاَهبذهَاألخرية

َاهرَعلىيبَالسَ طَ البهَشيبََواقمَالطَ والطَ َاملرضىَاملقيمنيَمنَستماريتَحبثَإىلَكلَ اَمنَخاللَتوجيهَ؛واليةَسطيفب
واملستفيدينَمةَمنَوجهةَنظرَصانعيهفَعلىَمستوىَاخلدماتَاملقدَ عرَ وذلكَهبدفَالتَ ،َحيةَهبااخلدماتَالصَ تقدميَ َا

داسي.َحنرافَالسَ االَةاسرتاتيجيَ ةَيفَتطبيقَأساسيَ َكخطوةَ ائدةََىلَتشخيصَاألوضاعَالسَ ومنَمثَالوصولَإَ،امعَ َمنها
َواملتمثلةَيفَ،منَنتائجَهَ الصَ استخَمتَ َعلىَماَاءَ داسيَبنحنرافَالسَ االَةاسرتاتيجيَ لتطبيقََرَ تصوَ َاقرتاحَ ليتمَبعدَذلكَ

وهوََ؛عاتَاملرضىلَ يفَمستوىَتطَمنَتقدميَخدماتَ َدَ املعوقاتَاليتَحتَ َوَمةقائصَيفَاخلدماتَاملقدَ منَالنَ َمجلةَ َجودَ وَ 
سنيَحتَةَلضمانلحَ مَ َكضرورةَ داسيََحنرافَالسَ االَةاسرتاتيجيَ نيَعلىَهذهَاملستشفياتَتبينَعلىَالقائمماَيفر ضَ

َومنَمثَزيادةَرضىَاملرضى.َ؛ستمرةمَ َمةَبصورةَ حيةَاملقدَ جودةَاخلدماتَالصَ 
َاملريض.ىَة،َرضستشفائيَ ساتَاال،َاملؤسَ حيةداسي،َاخلدماتَالصَ حنرافَالسَ االَةاسرتاتيجيَ :َةالد  الكلمات ال

Abstract: 

             

This research aims to highlight the extent of contribution of the six-sigma strategy in 

improving health services in order to achieve patient satisfaction, which was divided into 

theoretical and practical parts. The theoretical part included reviewing the intellectual concepts 

related to the six-sigma strategy, its contribution in improving the quality of health services and 

the mechanisms of applying six-sigma in hospitals. As for the practical part focused on a field 

study that included some hospitals in Setif; through directing two questionnaires to the patients 

residing in these hospitals and the medical and paramedical staff who are keen to provide health 

services; in order to identify the level of services provided by the manufacturers and beneficiaries 

alike. Therefore, arrive at a diagnosis of the prevailing situation as a fundamental step in the 

implementation of the six-sigma strategy. A conceptualization of the implementation of the six-

sigma strategy is then proposed, based on the findings of a number of deficiencies in the services 

provided and constraints that limit the provision of services to the level of patients' expectations. 

This requires the hospital administrators to adopt a six-sigma strategy as an urgent need to ensure 

that the quality of health services provided is continuously improved; and thus increased patient 

satisfaction. 
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