
 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
 لي والبحث العلمياعم الوزارة التعلي

 -1- جامعة سطيف
 التجارية وعلوم التسيير و كلية العلوم االقتصادية 

 المستدامةإدارة األعمال والتنمية : مدرسة الدكتوراه
 

 علوم التسيير و  العلوم االقتصاديةمذكرة مقدمة كجزء من متطلبات نيل شهادة الماجستير في 
 للتنمية المستدامة  اإلستراتيجية اإلدارة: تخصص

 تحت عنوان
 

 

 

 

 
 

  إشراف الدكتور                                                            إعداد الطالبة
 محمد البشير مبيروك             مزرق سعاد                                                       

                                          

 لجنة المناقشة
 اــــــــــــرئيس..........-1-جامعة سطيف............أستاذ............بن فرحات ساعد. د.أ
 مشرفا ومقررا...........لــجامعة جيج....اضرأستاذ مح..........مبيروك محمد البشير. د
 امناقشعضوا ...........ة ــجامعة بجاي.............أستاذ........... تليالن نوارةقائد  .د.أ
 مناقشاعضوا ...........جامعة جيجل.............أستاذ.........احبـوخمخم عبد الفت.د.أ
 عضوا مدعوا......-1-جامعة سطيف.....أستاذ محاضر...............اسبومعراف إلي. د

 

 2112/2112: السنة الجامعية

دور جودة اخلدمة الصحية يف التنمية 

 البشرية املستدامة

 (جيجل)دراسة حالة املؤسسة االستشفائية العمومية حممد الصديق بن حيي 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 داءـــــإه

ىل س يدي وقرة عيين ليك رسول هللا :إ   "محمد" إ 

ىل من يه أ حق إلناس حبسن حصابيت  .أ يم إلغالية :إ 

ىل من ىل إل مام ومنحين إلقدرة عىل إملوإصةل إ    إلعزيز أ يب :دفعين دوما إ 

خويت وأ خوإيت ولك إلعائةل ىل إ   . إ 

ىل روح  .إلغالية :إل خت إلطاهرة إ 

ىل زماليئ ابدلرإسة،    .وأ خص ابذلكر طلبة مدرسة إدلكتورإهإ 

ىل لك    .اكنت هل ملسة يف مشوإري إدلرإيس منإ 

ىل لك من أ حب   .إلعمل وإجلزإئر هللا، إ 

 

لهيم أ هدي هذإ إلعمل                                                               إ 

                                                                                   وعرفاان..وفاء.. حمبة                                                             

 



  شكر وتقدير
 

  "اللهم علمني ما ينفعني، وانفعني بما علمتني، وزدني علما"
 

محدا  ، فامحلد هللالبحثأ ن وفقين لإمتام هذا  امحلد هلل كام ينبغي جلالل وهجه وعظمي سلطانه

 .أ ن جيعهل خالصا لوهجه الكرميمن هللا راجية  ،كثريا طيبا مباراك فيه

يزي  الككر أ س ااي  الاال  اكدكاور دمحد الشكري مبريو  لإارافه ل ى هذا البحث أ توجه جب

رشادات سديدة توجهياتوملا قدمه من  ، مع عظمي الامتنان هل ملا أ بداه من صرب وملا قمية واإ

 .   قدمه من تكجيع

 . أ عضاء جلنة املناقكة لقبوهلم مناقكة البحث الككر موصول أ يضا أ ساتذيت

ىل أ ساتذيت جبامعة جيج  أ ساتذيتأ شكر أ يضا   .الكرام مبدرسة اكدكاوراه، واإ

، أ تقدم ابلككر اجليزي  ملوظاي املؤسسة الاستكاائية العمومية دمحد الصديق بن حيي كام

 ل ى الطب الوقايئاملديرية الارعية للموارد الشرشية، وموظاي مصلحة  موظايرأ سهم  ول ى

    .اليت قدموها التسهيالتاملسالدات و 

لداد   كام أ شكر لك من أ لانين من قريب أ و من بعيد يف اإ

  .هذا البحث ولو ابللكمة الطيبة  

 

  

 .عين خري اجليزاءع هللا امجلي جيزى 
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إشكالية الدراسة  -1
 ركزيللللل م لللللر  ج معيلللللح ديتيللللل ي،و ديتكللللل   و م    للللل،   للللل،أ للللل وه  للللل حتتلللللح مكللللل      للللل 

وإذ ك  لللللل أ لللللرموأهلللللا تمالللللر ن ديتي ي للللل م تهني للللل  ت لللللت     كيللللل أ للللل  للللل أ للللل   هللللل    للللل     للللل   
كللللل  ي  مكللللل  يملللللحي يللللل م للللل ذ لللللل   ت للللل يملللللح مت  للللل مزيللللل      تللللل  ويهنكلللللر ه  للللل ميي  للللل  متهني للللل  ديت

.وثرو يهنبغ، حلم ظي    وص   ت   و ديتي ي  

 للللل أيلللللحذملللللا اللللل   كللللل  هتيللللل ي  ىلللللر   مم ي للللل م مهن للللل ي مكللللل ،ي للللل    للللل    للللل    مللللل  
 للللل          للللل مك  للللل  للللل دن مكللللل     تم  للللل ني للللل   لللللت  وإحل  للللل أصلللللبأ للللل أكملللللر ت   للللل  ىر للللل 

 ب اللللللللر  معيللللللللح إدتأ لللللللل ي ت لللللللل،أا لللللللل و ك صلللللللل  أكلللللللل  لللللللل ي  لللللللل  تم  لللللللل ن مكلللللللل      لللللللل يتع لللللللل 
 مللللل  يعتللللل   للللل   مهن للللل ،،م لللللح لللللر  ج متهني للللل  وذملللللا للللل  للللل   معيلللللحي للللل ي للللل ير م  للللل ن    للللل   

 ب للللل و اللللل  ن مع ي للللل  وميللللل      مللللل  ي للللل  متع للللل ا مري يللللل  مكللللل   ويزويللللل ه   لللللحي يللللل م للللل   متاهن للللل  م
إمي  للللللل  هن للللللل  صا لللللل  اللللللل   ن مكللللللل    و يلللللللا  دلللللل  و م ا  للللللل نماللللللل   لللللل  ي  معللللللل  و م ي يلللللل   م للللللي

.     محتا   مك     مبشري م ي  ا          تت   و تت يع م جملتي 

  لللللل  لللللل   نيالللللل  هنلللللل   صلللللل   م مللللللر   صلللللل وم ي تيلللللل  ت  للللللق لللللل يا  لللللل  تم  لللللل ن مكلللللل  
ي  للللل  إذي للللل ها اللللل   ن مكللللل      للللل    للللل ا كبللللل  م  يللللل  م للللل    للللل  ت للللل    لللللر  و حلللللل  للللل 
  تشللللللل اه   فللللللل يللللللل  ملللللللحل عللللللل دن م   للللللل نوحت لللللللق  ي للللللل  حل للللللل   وهللللللل   للللللل ي للللللل هام يلللللللا مبعللللللل 

. مك ،م تهني   مبشري  ت ت    

وإذ كللللل  حت لللللق ت لللللت   مكللللل ،م ملللللر و جملتيللللل و داياللللل   للللل هللللل   للللل   مر،  للللل،و تللللل ا     للللل،
 لللللل    الللللل   ن مكلللللل    ت لللللل ملللللل ف  لللللل   م   لللللل  إذأ ههنلللللل  أهلللللل    أ للللللر  للللللتت ا مهلللللل    ىللللللل ا 

يعزيللللللز مب لللللل  مو   و  صلللللل م لللللل  يلللللل اي   ىبلللللل  و تير للللللقو ت هن للللللق معلللللل   قم اللللللح مري يلللللل  مكلللللل 
 فللللللل يللللللل   يللللللل  مب هبللللللل  ملللللللميز يللللللل  دهتيللللللل ي للللللل ي للللللل   للللللل   صلللللللع  و للللللل  ت للللللل  و م ا  للللللل ن م ب للللللل 

وهللللللل   للللللل يع لللللللف للللللل    للللللل ا  اللللللل   ن مكللللللل   و تهن   للللللل  مكللللللل   ك لللللللحم يلللللللا متهني للللللل  تم  للللللل ن 
. مبشري  ت ت    

 تهن   للللللل  مكللللللل   م يلللللللاوص للللللل   لللللللر  ج متهني للللللل  مكللللللل   وي للللللل  يتبللللللل اأ يي  للللللل يا للللللل ا  للللللل ا 
و مبشللللللري يللللللريبي ايب ىلللللل وث الللللل و تي لللللل  عي  لللللل ن متا لللللل اي لللللل  ت للللللت    ز،لللللل، أ ي لللللل   للللللت   تم  لللللل ن

  صللللللل  هن للللللل  ت تشلللللللم  ن ملللللللميعللللللل  للللللل  ر  للللللل  متهني للللللل     للللللل  ملللللللميعللللللل ) مكللللللل    تشللللللل    للللللل   تهن   للللللل 
مت للللللل ي اللللللل أيللللللل هللللللل   م ا  للللللل  وي للللللل   لللللللت     لللللللر   معللللللل   ق للللللل ( م يللللللل  ىهنق  د ت  يللللللل ن مكللللللل  

 الللللل   ن مكلللللل   مص لللللل  أ علللللل   متهني لللللل  مبشللللللري  ت للللللت     لللللل  لللللل  يلللللل    مفلللللل  ي لللللل  لللللل    لللللل ا 
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 ا  لللللل ي ب ا للللللل ي للللللل إ للللللل   تم  لللللل ن د تشلللللللم ،    ز ،ريللللللل  وهللللللل، تم  لللللل  معي   للللللل  د تشلللللللم ،   يللللللل 
.مك ي   ي،  دي ي  ح 

يللللل ممهنللللل  عللللل سإاللللل  م   م ا  للللل  و ملللللم عيلللللحي للللل حت    للللل  للللل  للللل    ي  للللل  هنللللل  ي للللل  للللل ياللللل ي
:ي   مت  ؤ  مر،  ، مت يل

االستشااااا احية مة ااااااااد الع  مياااااة الخااااادماح الااااااةية ال سدماااااة  ال  س اااااة جااااا    ماااااا ماااااد  م اااااا  ة 
 البشريااااة ال  تدامااااااة؟الاديق  ن يةي في التن يااااة 

: ي ي  مت  ؤدن ممري   مت م   مر،  ،يهن ا حت ه   مت  ؤ 
  تاك        م ما    مك ،؟و  ه،أ ع  ه ؟   -

 ؟أ    ؟و  ه، ت ت     متهني   مبشري و تفيهن نيهن صر  ه، -

 ك  مي  أ ي  ها دايا  جب    ا   ن مك   محتا   متهني   مبشري  ت ت    ؟ -

 للللل هللللل  مللللل وا مللللل  ي عبللللل  اللللل   ن مكللللل    تا  للللل   تم  للللل  د تشلللللم ،   يللللل  مكللللل ي  للللل يللللل،م -
  يا متهني   مبشري  ت ت    ؟

 فرضياح الدراسة  -2
 وملللللل و لللللل إي  لللللل أوم لللللل ي لللللل  مت لللللل ؤدن ت رو لللللل  هن  لللللل  لللللل  لللللل أيللللللحيم لللللل إالللللل  م   مب لللللل و 

: ممر   ن مت م  
 يلللللل  مكلللللل ي  لللللل  د تشللللللم ،   معي   لللللل   تم  لللللل  تا  لللللل ي لللللل ها الللللل   ن مكلللللل   :ال رضااااااية ا  لاااااا  -
.مإلى ا ن مك    مع ي  ممي    ما ا ني،
 د تشللللللم ،   يلللللل  مكلللللل ي  لللللل  معي   لللللل   تم  لللللل  تا  لللللل ي لللللل ها الللللل   ن مكلللللل   :ال رضااااااية ال ا يااااااة -

.ي، ش حإجي يبم مبع  مك ،م تهني   مبشري  ت ت    
 د تشللللللم ،   يلللللل  مكلللللل ي  لللللل  معي   لللللل   تم  لللللل  تا  لللللل ي لللللل ها الللللل   ن مكلللللل   :ال رضااااااية ال ال ااااااة -

.ت    ي، ش حإجي يبم مبع  مب هب،م تهني   مبشري  ت 

 أ داف الدراسة    -3
:  ع      ه   م ا   إىل مت صحإىل ي ي     ه   و تتيم  أ    م

أ ع  ي    ا   ن مك   و  ت ي  تم ه ا تريب      متعر ي  -
  م  ي متهني   مبشري  ت ت     أ    وأ ع  ه  حت ي -

 متهني للللللللل  مبشلللللللللري وص للللللللل  أ عللللللللل  إ لللللللللر م مللللللللل وا مللللللللل  ي عبللللللللل حت لللللللللقيللللللللل    اللللللللل   ن مكللللللللل   م يلللللللللا-
  ت ت    
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 م يلللللل  ي لللللل يلللللل    الللللل   ن مكلللللل    تا  لللللل   تم  لللللل  د تشللللللم ،   يلللللل  مكلللللل ي  لللللل يلللللل و لللللل  -
  م وا م  يم ي م متهني   مبشري  ت ت    

جو ديرت  للللللل ن ملللللللم للللللل الللللللص  أ ي للللللل هاميعزيلللللللزيللللللل    اللللللل   ن مكللللللل    مت صلللللللحإىل علللللللحل مهنتللللللل ،-
   تم    د تشم ،   ي  مك ي   ي، وأ ي  ي ي    ت     متهني   مبشري 

 أ  ية الدراسة  -4
ي للللتي  م ا  للللل أا ت للللل  للللل أا لللل  ما للللل   مللللل   ل تللللل كي للللل   لللل  إذيلللللريبي  ما للللل   مكللللل ، مللللل  
يعلللللل   للللللر   لللللل سم هنلللللل   تللللللل  ى  م لللللل  او مالللللل  اي لللللل    لللللل  تيعللللللل  و لللللل أا لللللل  ملللللل وا ملللللل  ي عبللللللل 

  لللللللل    مري يلللللللل  دايالللللللل  رلللللللل   ن مري يلللللللل  مكلللللللل   وحت للللللللقي  للللللللل م يللللللللاي لللللللل   متهني لللللللل و  للللللللتير اه  
وي  لللللللف     للللللل   كملللللللر    للللللل  مو لللللللصمي   للللللل مي  للللللل وهللللللل صللللللل ت  مكللللللل   يتع للللللل      للللللل   ب الللللللر 

   يلللللل  كيلللللل أ لللللل ي لللللليأ زيلللللل   يلللللل ا ن   للللللر  وي  لللللل    لللللل ا لا ويشلللللل ح  للللللتمي ا ماأس تلللللل   مبشللللللر 
 م     للللل ت  م حمل   للللل ي للللل  مب هبللللل  للللل   أكللللل   اللللل   م م  للللل  مكللللل   أو  لللللتم    هن للللل  إ للللل   إىل  للللل ا

   ا  لللللل  مكلللللل      لللللل  ديالللللل أثرهلللللل يهنلللللل  تللللللريحل ت للللللتم   هن لللللل أويهنلللللل م يم  لللللل  مكلللللل   و ا اي لللللل 
 الللللل ت     للللللحميتلللللل م ب هبلللللل  كللللللم ي  لللللل  و  متلللللل يل صا لللللل  م ا  لللللل يهنبلللللل  لللللل أا لللللل  ملللللل وا ملللللل  ي عبلللللل  ا  لللللل 

.ي  ت ت    كي  اأ   ،م متهني   مش     ت ت     مك        م متهني   مبشر

 أسباب اختيار ال  ض ع  -5
:أ ب ب  ت  ا      م ا   م  ي ،مي  إ   
  ي و ت  ب ن تم   ن مك   وي  اأ    ت تشم  نإىل محه   م ا   ن -
 ايب ط      م ا    تمكص مب    -
يرك لللللللزأمي للللللل  م ا  للللللل ن تريب للللللل  تمكلللللللص متهني للللللل  ت لللللللت    ي للللللل  ت   للللللل  ذ ن مبعللللللل  مب هبللللللل، وإاللللللل  -

 مبعلللللل  ديتيلللللل ي،و مبشللللللر   يلللللل  لللللل  ي لللللل  مللللللرميا لللللل أ  معي  لللللل  متهني يلللللل  ت للللللت    يعتيلللللل   م ايلللللل   وىل
     لللللل،و حمللللللل ا  ملللللل  يالللللل ي مبعلللللل ي لللللل إيلللللل    تلللللل  ا  مبشللللللري ويهني ت لللللل  كيلللللل أ  متهني لللللل  ديتي ي لللللل يعلللللل 

ي     ي،أ ع   متهني   ت ت     

 الدراساح ال ا سة   -6
   لللللل   م ا  لللللل أ فلللللل إىليلللللل يويلللللل   ا  لللللل نيللللللر ي ى يهنلللللل ي لللللل  تر يلللللل  مللللللميلللللل  رنمهنلللللل  لللللل  إ 

 ن مللللللميهن وملللللل وإىلي لللللل  م ا  لللللل للللللقيلللللل    الللللل   ن مكلللللل   و متهني لللللل  مبشللللللري  ت للللللت     شلللللل حيمكلللللل  ، 
 ي يللللللل  للللللل  م ا  للللللل ن ملللللللميهن ومللللللل ديهنمللللللل،ويللللللل  هللللللل  ميللللللل أ  للللللل   اللللللل   ن مكللللللل    كلللللللم ي  للللللل  

  مت   للللللللحأ لللللللل     لللللللل نهلللللللل   ت  لللللللل  أوأ لللللللل ي   بلللللللل  تتا ىعلللللللل  علللللللل  وم لللللللل ي لللللللل،يللللللللر   للللللللرمهلللللللل  
. م ا   ن
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  ر الخاااااااااادماح الاااااااااااةية فااااااااااي  ن يااااااااااة ال  اااااااااات   الاااااااااااةي : عهنلللللللللل   (4002  للللللللللع   اللللللللللق) ا  لللللللللل -
 .  راسة ميدا ية في مدينة   كر : لل  اطن

هللللللل   م ا  للللللل يبللللللل ا يلللللللل  للللللل كر   ي للللللل مهن للللللللحاللللللل     ت ي لللللللت مي للللللللا يتيللللللل   متهني للللللل جب  علللللللل 
  للللللل ر  ويللللللل هللللللل   إىل متعلللللللر ي للللللل  للللللل    للللللل ا  اللللللل   ن مكللللللل   ي للللللل   لللللللت    يهنللللللل   للللللل ر م
حت للللللق ت للللللت   مكلللللل ،م  لللللل    و  متلللللل يل  لللللل   م ا  لللللل  يتكللللللرني لللللل  ا  لللللل أثللللللر الللللل   ن مكلللللل   م

و للللل  مهنتللللل ،ج ملللللمي صللللل  إم  للللل  م ا  للللل .عللللل و  للللل  للللل أ عللللل   متهني للللل  مبشلللللري  ت لللللت    وهللللل  مبعللللل  مكللللل ، 
أ  م  لللللللع   مكلللللللل   حت يهنلللللللل   لللللللل ر يلللللللل حت للللللللهن  شللللللل ح  للللللللي ت  لللللللل  لللللللل   ن مري يلللللللل  مكلللللللل    تا  لللللللل 

 اللللللل   نحتمت للللللل  تم  للللللل ن مكللللللل      للللللل  تملللللللحل عللللللل  و  للللللل ن  ىمللللللل  و    للللللل ن وذملللللللا ت  للللللل 
 مكللللل    تا  للللل م للللل       للللل و م م مللللل  و ملللللم للللل ي ني للللل ي للللل ي ويللللل،صللللل ،مللللل      للللل ن فلللللروا 
 ت  عللللل  حليلللللحو تب يللللل   لللللق مللللل د  ن ميللللل أ    لللللر   تع يللللل ي للللل ميلللللر ا م  شلللللي    و حليللللل  ت م  للللل   م مللللل 

-و لللللل يهن للللللريهنلللللل  لللللل  لللللل   متغ يلللللل -، ن هنتشللللللر  وذمللللللاا يلللللل متلللللل ه ا ت للللللت   تع شلللللل،م ع يلللللل  لللللل  معلللللل 
و معلللللل نحت لللللل ك ميلللللل صلللللل    وملللللل ف ت  لللللل يكلللللل ا الللللل   ن مكلللللل    كيلللللل ي صلللللل   م ا  لللللل أيفلللللل إىلأ 
  يهنللللل   لللللل ر يتلللللل  ري لللللل يلللللل  كلللللل   لللللل     كلللللح مكلللللل    مللللللميللللللرت  ي   لللللل  ت  ىهنلللللل  مت الللللل، مم  صلللللل ن 

 . ت ي     و معت   م يمي أ   يع بي    ه  اصأويع ح  ي ز 

 راسااة : جاا    الخاادماح الاااةية فااي ال  س اااح الع  ميااة ال  احريااة: عهنلل   (4004ي ،شلل يت لل  ) ا  لل - 
 .حالة ال  س ة الع  مية االستش احية ل الية سعيد 

  لللللرهللللل   م ا  للللل يبللللل ا يللللل  للللل كر   ي للللل مهن لللللحاللللل     ت ي لللللت م مت للللل ي  مللللل ويل جب  عللللل أ للللل 
  ا يللللل  ت ي للللل    اي لللللزنهللللل   م ا  للللل ي للللل حت  لللللحو يللللل يللللل    اللللل   ن مكللللل    للللل وي للللل   لللللرو  للللل  

و لللللل  يللللللصث ( ت للللللتم  ي  لللللل  ا  لللللل  مكلللللل   )وهلللللل،وي لللللل   للللللر تر لللللل  تا يللللللق  تم  لللللل  للللللح م ا  لللللل 
، SERVPERF ممع لللللل،     ذمللللللاي لللللل ا لللللل ها وذمللللللا  ديتيلللللل  ي لللللل    علللللل   اي لللللل  ملللللل  ا  م ا لللللل س

ويلللللل  ا لللللل ملللللل   تب لللللل ثقيلللللل أا علللللل أ علللللل  م  لللللل   وهلللللل، علللللل  متعلللللل ى   علللللل ويلللللل ي صلللللل   م ا  لللللل إىل
 ديتي  يلللللل   علللللل    لللللل  و علللللل  د للللللت     أ لللللل  علللللل  ت ي  لللللل   الللللل أ لللللل   تر لللللل يلللللل يا لللللل هايهنلللللل  ت  لللللل 

 .هن      تم    اص تع  نو  ي ز  م ب  وي     وي  و تم    ت   م

:  اقاااو جااا    الخااادماح الااااةية فاااي ال  س ااااح الااااةية الع  مياااة: عهنللل   (4008يللل     ريلللز  )ا  للل  -
 . راسة حالة ال  س اح الاةية  ال  احر العاص ة

هللللل   م ا  للللل يبللللل ا يللللل  للللل كر   ي للللل مهن لللللحاللللل     مللللل كت ا  مي للللل ي مت للللل  جب  عللللل   ز ،لللللر ويللللل 
 لللللع إىل عر للللل و يللللل يلللللل    اللللل   ن مكللللل    للللللم   م  للللل ن  تشلللللم ،   لللللل  ز ،ر مع صلللللي  وذملللللا لللللل 

  ت ملللللل يلللللل  لللللل  ثلللللل    للللللتب    ن  ي لللللل م ير لللللل   م لللللل يا م لللللليو م لللللل يااللللللب  م للللللي و  متلللللل يل الللللل 
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 ا  للللل ي ،شللللل يت للللل حتع  ت للللل م ي للللل   لللللر اللللل ي ا  للللل  مكللللل    و للللل  مهنتللللل ،ج ملللللمي صللللل  إم  للللل  م ا  للللل 
مللللل    ىللللل ا ن مكللللل    مع   للللل  للللل   تم  للللل نيللللل إ     للللل نو لللللر  مت للللل ي  ت لللللتير يللللل يويللللل  ا للللل

          لللللل   إىليلللللل ي مر لللللل ويلللللل ي    لللللل  مت لللللل ي د ت  يلللللل لا وكلللللل  مي لللللل ب ماللللللر نو  لللللل  متالللللل  
يللللل   يللللل او حلللللل   ز ت  يللللل  أ للللل  للللل وي للللل   لللللر تر للللل  اللللل ي صللللل   م ا  للللل إىلويللللل  ا للللل مللللل  هلللللمد 
يلللللللل  عللللللللحلأ علللللللل  يلللللللل    ا  لللللللل  مكلللللللل   ك ديتي  يلللللللل  وويلللللللل  يلللللللل يا لللللللل يلللللللل  عللللللللحل   علللللللل     للللللللر 

   تم  للللللل ن لللللللح م ا  للللللل  و  متللللللل يل  للللللل   كيللللللل يللللللل  ن م ا  للللللل  ت للللللل  تشللللللل كح ت يللللللل  ك مليلللللللل ي    
 م ا  لللل و ا  للللل يت لللل ي ،شللللل  يتكلللللري  الللليي للللل  ا  لللل و يللللل يللللل    ا  لللل  مكللللل    و إ للللر م  للللل ا ذملللللا

.م متهني   مبشري 

عالقااااااة ال اااااا    الشاااااااملة  ااااااا  ا  الاااااا  ي ي فااااااي : عهنلللللل   (4002  يلللللل  لللللل يبلللللل  معزيللللللز معيلللللل  ) ا  لللللل -
السطااااااع الااااااةي مااااان  ج اااااة  اااااار العااااااملين فاااااي مر ااااا  ا ميااااار سااااالطا  ل عال اااااة أمااااارا   جراحاااااة السلااااا  

 . للس اح ال  لةة   دينة الريا 

هللللللل   م ا  للللللل ك  للللللل مإىللللللل ا حلكللللللل  ي للللللل اللللللل     ت ي لللللللت م مع للللللل ي    ايللللللل  صك  مي للللللل  للللللل ي 
ويللللل اكلللللزني للللل إ لللللر م واوأا للللل   للللل    مشللللل    ما للللل   لللللت       م تهن يللللل ن  هن للللل  معر  للللل م ع للللل ي  

 مكلللللل     لللللل  لللللل  ي لللللل س      ملللللل   م،جمليلللللل يتق لللللل  معلللللل   ق لللللل تركز إ لللللل  ا ي بلللللل   لللللل    مشلللللل    
وي يلللللل  لللللق  لللللل   و   لللللر دي بلللللل   للللل    مشلللللل     ويللللل ي صلللللل   م ا  للللل إىلويلللللل  ي يللللل  ايبلللللل طىر يللللل 

 مشلللللللللل    و      ملللللللللل   م، إذأ  دهتيلللللللللل ي لللللللللل      مشلللللللللل     لللللللللل اللللللللللص  أ يللللللللللم  إىل دهتيلللللللللل ي عي  لللللللللل ن
 متللللل اي و متع للللل ا ت لللللتيرو متعللللل و   يللللل ي،وهللللل  للللل يلللللهنع فإجي  للللل ي للللل أ    معللللل   ق ويللللل أوصللللل  م ا  للللل 

كللللز    لللل   إىل للللروا  ملللل يا م   للللحم  لللل  ج  لللل    لللل  لللل ي تري تعيلللل اي ب لللل   لللل    مشلللل    ي لللل   لللل أ
.ىر     ا  مع   

 للللل  للللل    لللللتعر   م ا  للللل ن للللل مم  مللللل كردللللل أ للللل يللللل اكلللللزنإ للللل ي للللل يللللل    اللللل   ن مكللللل   
 اللللي أوأ لللل ا  ت لللل  ص لللل أ علللل   متهني لللل  مبشللللري  ت للللت     ملللل ما للللت    لللل    مللللم  للللع إم  لللل  لللل  لللل  

أ عللللل  م تهني للللل  مبشلللللري  ت لللللت      ا  لللللتهن هللللل  ي يللللل م م لللللع،تعر للللل  وا اللللل   ن مكللللل   مص للللل  ث ثللللل
.وه، مبع  مك ،  متع  ي، و مب هب، م  يز ي  دهتي ي  ي  إثريم يا ش كح مت ه ا مب هب،

 حد   الدراسة  -7
:  أيح    ى  تا  م   مب  و  اي   ب   تمت م  ا ييهن  ت  ي     م ا   حت ي ،

ص لل  ث ثلل أ علل   و لل    لل ات  ميلل    الل   ن مكلل   اكز لل مهلل   م ا  لل ي لل :الةااد   الناريااة -
.و مبع  مب هب، وه، مبع  مك ،  مبع  متع  ي،  تهني   مبشري  ت ت    م
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يمللح تم  لل ن د تشللم ،   معي   لل  معيلل   مماللر م هن لل ي مكلل ،م  ز ،للر ملل ما الل :الةااد   ال كا يااة -
ييهنلل  ت للا ط م ا  لل  مهن ريلل ي لل إ لل  هلل   تم  لل ن وهلل، تم  لل  د تشللم ،   معي   لل  يلل  مكلل ي  لل 

.ي،  دي ي  ح
 لللللل أيللللللحيا لللللل اأ   4004إىل للللللهن 4008مالللللل   رت لللللل  ممللللللرت  مز هن لللللل  تيتلللللل   لللللل  للللللهن  :الةااااااد   ال منيااااااة-

 تم  لللللل  د تشللللللم ،   يللللللل  مكلللللل ي  للللللل يلللللل، وذملللللللا علللللل  متعلللللل يح مللللللل   للللللف ما  يللللللل ن مكلللللل    لللللللهن 
عي   للللللللللل م كللللللللللل   مم  للللللللللل ن ت تشلللللللللللم ،   ودعي   للللللللللل   مم  للللللللللل ن ت أيللللللللللل حتإمغ ؤهللللللللللل وحت ي  للللللللللل إىل4008
.    اي 

 من ج الدراسة  -8
  للللللر م ب علللللل    لللللل   م ا  لللللل و لللللل أيللللللح م صلللللل  إىل  هلللللل    تريلللللل   هنلللللل  الللللل  ايصيهنلللللل  ديتيلللللل     

ي لللللللل  تللللللللهن ج م صللللللللم، مت    لللللللل، ملللللللل  ي لللللللليأ تلللللللل    مب   لللللللل نو حلالللللللل ، يلللللللل  شلللللللل    م ا  لللللللل  ووصلللللللل 
ز  مت ب الللللل،  للللللكيلللللل  يتيلللللل   م تغ  للللللل وصللللللم ي ي لللللل  ي الللللل  ويب لللللل   مللللللرو  ي للللللق ت لللللل يهن صللللللر ت  لللللل   

ي للللل  لللللهن ج ا  لللللل  حل مللللل وذمللللللاتعر للللل  ملللللل وا مللللل  ي عبللللل  الللللل   ن مكللللل    تا  لللللل   تم  للللل  د تشللللللم ،  
 يلللللل  مكلللللل ي  لللللل يلللللل،م متهني لللللل  مبشللللللري  ت للللللت     ويم لللللل  مهنتلللللل ،ج مللللللم لللللل تا مت صللللللحإم  لللللل  و م يلللللل  

. ت ،ي   ديرت   ني   دمت    أيح ارو 

  يكل الدراسة   -9
تا لللللل ا م ا  لللللل إىلثلللللل   كلللللل  أ   لللللل    لللللل  هن  مفلللللل  م ييهنلللللل  لللللل أيللللللح  تلللللل ي  ت  لللللل   الللللل 

 ممكلللللح  و ي للللل   للللل   مي للللل   اللللل   ن مكللللل    وذملللللا للللل  للللل   للللل  حم مللللل   ن مكللللل   و مللللل  
 مكللللللل   وحت يللللللل أ ع  هللللللل   لللللللليب م تب للللللل   و  مهنهنتالللللللحم تب للللللل  ممللللللل  مفلللللللبي م للللللل ييللللللل    ا  للللللل 

 تم  لللللللل ن   حي لللللللل سيلللللللل    ا  لللللللل  مكلللللللل   و ماللللللللر نيا لللللللل اأ   إىل للللللللوتللللللللتاهلللللللل   ممكللللللللح لللللللل مت ر 
. مك   

 ممكلللللح ممللللل  تعر للللل  وايللللل    ا  لللللل  مكللللل   م متهني للللل  مبشلللللري  ت لللللت     وذملللللا علللللل و ككلللللهن 
و  وإ للللللللر م ت   لللللللل  مللللللللمحتت  لللللللل  مكلللللللل  م معي  لللللللل حت يلللللللل   ىلللللللل ا تملللللللل ه ي، لللللللل     لللللللل  م تب لللللللل   

 متهني يللللل  للللل  للللل   تب للللل  ممللللل   مهنكلللللحم تب للللل  مم مللللل إىل وايللللل    مري يللللل  مكللللل   م يلللللا متهني للللل 
. مبشري  ت ت     ص ع  ه  مم ث   مك ،  متع  ي،و تعرم و مب هب،

أ لللللل  ممكللللللح مم ملللللل  ملللللل  يهن ومهنلللللل   لللللل  م ا  لللللل  ت     لللللل  الللللل ييهنلللللل حتع  تلللللل  لللللل  لللللل   لللللل  حيلللللل ي
م تب لللللللل  كلللللللم   صللللللل ي لللللللل   لللللللت  وديللللللل ي  للللللللحم  ز ،للللللللر كلللللللم ي  للللللل و للللللل   اللللللل   ن مكللللللل   

 هنير للللللللللو(  لللللللللل    م ا  لللللللللل )يرت هنلللللللللل   تم  لللللللللل  د تشللللللللللم ،   معي   لللللللللل  يلللللللللل  مكلللللللللل ي  لللللللللل يلللللللللل، مث  و 
 علللللل ه  لللللل  لللللل   تب مللللللق مهنعللللللر م تب لللللل  مملللللل  م م ا  لللللل  ت     لللللل  يبعهن هلللللل   يللللللر   ن تهن   لللللل  مللللللم
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  للللللو تتيم م ا  لللللل  لللللل وا      مر،  لللللل  متا لللللل اأ    تم  لللللل  للللللح م ا  لللللل وحت  للللللح مم ملللللل و مر  لللللل ي لللللل  متلللللل  يل
. مع   ق  تم   م د تب    م  وميهن  ي    ىب  و تير ق

  صع  اح الدراسة -11
يعلللللل  صم  لللللل ملللللل   مبلللللل  مقو م  بلللللل مإىلللللل احتفلللللل    لللللل   م ا  لللللل و ي تهنلللللل  عللللللحل مكللللللع   ن مللللللم

:وأ رمه 
م  االل   ك  لل  تع الل ريللفيهن لل صللع   وىلل   لل   حلكلل  ي لل  عللحل تع   لل ن مللميت  لل  مب لل -

.  ماوي يوي  امص    (4004-4008) هن  ن
  للللللرم للللللح  د للللللتب   يلللللل ييعلللللل و  عللللللحل  ىبلللللل    تم  لللللل  د تشللللللم ،   للللللح م ا  لللللل ويللللللر   مللللللبعحل آ-

.أ ر  ي هن  م ا          إىلكمر   شغ  
 ي للللللل  تر يللللللل و م ا  للللللل ن ملللللللميهن ومللللللل    للللللل  يللللللل    اللللللل   ن مكللللللل   و واهللللللل م متهني للللللل  مبشلللللللري  وإ-

.وي ن صمي ب  ي يهن و  ا   ن مك     وي    ري  يا  أو  وي    رإ  اي 
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 تمـهيد 

يلقىىىىىىع اجلوىىىىىىجلم ماىىىىىىجلمت  مدا ماىىىىىىم ظمىىىىىىام ةاافميىىىىىى م اىىىىىى   ىىىىىى   م    ىىىىىىم  م  م ىىىىىى ت   قىىىىىى    ىىىىىىم   
ماىىىىىىجلمت نىىىىىىهام   م كىىىىىىنم دماىىىىىىم و خدىىىىىى  ىت  ا   ىىىىىىي  أام نىىىىىىي  ة   انىىىىىىي  ة اىىىىىى  ا   ىىىىىىي  ىىىىىىا   نىىىىىىي    

ماىىىىىض    وىىىىىام مامناىىىىىي متنسىىىىىي  ىىىىىم مة      اكىىىىىلالت  ىىىىىح   ىىىىىماجلمت اسلجل ىىىىىي   ظم ىىىىىي  ىىىىىمو   جلم ىىىىىح ماا ىىىىى يم  
ما  ىىىىىّ   وال  تىىىىىم  داكىىىىىأ   نىىىىىي ة ؤجل ىىىىىني  ظىىىىىت اىىىىى   مأىىىىى  م  نكىىىىىم  ماؤىىىىى ني  ىتتىىىىىم  ا لىىىىى   ىىىىى م  
مإلأكىىىىىم  ة هاىىىىىأل ماجلمأىىىىى  مىتظتىىىىى  اكمنىىىىىني   انم ىىىىىح  ة ىىىىى ا   ىىىىى اام  ما ىىىىىم   انىىىىىمت مىت ىىىىى مم ةم ا  ىىىىىم  

ما عميىىىىىىي ماؤىىىىىى ني و  جلم ياىىىىىىم  يىىىىىىي   ىىىىىى    ىىىىىىجلمتما ممجىىىىىىي عىىىىىى  مخلسىىىىىىجل ت  علىىىىىىع اىىىىىى  نىىىىىىجلم    مإلوىىىىىىم ي      
اليىىىىىىىىجلمت    ااىىىىىىىى     سىىىىىىىىجل ت   ي إىىىىىىىى   ىىىىىىىى م     ما يىىىىىىىىف ةماجل ىىىىىىىىمت  اىىىىىىىى ا    أىىىىىىىىح و ي قمىىىىىىىىّ  ىىىىىىىى   اكىىىىىىىىاجل  

   .م  نكم  م ق اي ال عميي ماؤ ني
نااىىىىم  م ميىىىىمم إىىىى   م علىىىىع   ىىىىممم ةإىىىى    ىىىىم    ىىىىجلمت مخلىىىى ام  ماؤىىىى ني وىىىى ة ت و اىىىىي  ىىىىفممم    

اجلوىىىىىىىجلم ماىىىىىىىجلمت     دىىىىىىى م ما ؤىىىىىىىّ  ام ىىىىىىم  م  وىىىىىىىع ةما ىىىىىىىمالل  م  نكىىىىىىىي ماؤىىىىىىى ني  اىىىىىىى ا  نىىىىىىى  مإ 
ماقسىىىىىىىمم ماؤىىىىىىى أ م اىىىىىىى م    ا  يىىىىىىىب مخل اىىىىىىىي ماؤىىىىىىى ني ةم  ىىىىىىىمدن  م   مسىىىىىىىي  ىىىىىىىم  ةياىىىىىىى    م م ىىىىىىى  مىتة   

 اكىىىىىىىاجليم م     حت يىىىىىىى  امدنىىىىىىىي  ىىىىىىىجلمت مخل اىىىىىىىي ماؤىىىىىىى ني  ىىىىىىىماا      اجلااىىىىىىىم  ا  اقىىىىىىىّ   م م ىىىىىىى  ماتىىىىىىىم 
ماؤىىىى ني  اىىىى   ىىىىه  عىىىى م اىىىى  م قىىىىمينأل مخل اىىىىي خنلىىىىا   م م ىىىى  ماتماىىىى     إنىىىىم   ىىىىجلمت ة    ممدىىىىم  ة 

ماىىىىىىىىض   ىىىىىىىى  ي وىىىىىىىى   اىىىىىىىى  لل  نمنىىىىىىىىنل   مإلوىىىىىىىىم ي    عىىىىىىىى م اىىىىىىىى  م   ىىىىىىىى م  م كىىىىىىىىا  اي ااقنىىىىىىىىن   مم  
 . م كاش نم  علع ة ح مخلؤجلصم    م  ماؤ ني ع جلام ة 
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 الصحية   ةمدخل إلى الخدم: المبحث األول
   مااسىىىىىىىىىىجل م  ةماا ىىىىىىىىىىجلو  مصم ىىىىىىىىىىلي   م    ىىىىىىىىىىم  م  م ىىىىىىىىىى ت  م      ىىىىىىىىىىجل ماقسىىىىىىىىىىمم مخلىىىىىىىىىى اأ  شىىىىىىىىىىدّ   

ظمىىىىىىىا  ة   م ميىىىىىىىمم مودا ىىىىىىىمك  ىىىىىىىح ظ  ىىىىىىىجل   نمنىىىىىىىأ    شىىىىىىىدنّ ماقسمعىىىىىىىم  موإاؤىىىىىىىمميي  انىىىىىىى    ىىىىىىىمت انىىىىىىى م  
نجليىىىىىىىي م  م كىىىىىىىي ماىىىىىىى ةنأل ةمىتظتىىىىىىى    نىىىىىىىي  ةي ىىىىىىى  إسىىىىىىىمم مخلىىىىىىى ام  ماؤىىىىىىى ني  اىىىىىىى  ماقسمعىىىىىىىم  مخل انىىىىىىىي ما شىىىىىىىسي ةمص

ةدىىىىىىىجل ماؤىىىىىىى ي  نىىىىىىىجلم  ظمأىىىىىىى   ىىىىىىى ي مىت ىىىىىىى مم  ة  ىىىىىىى ي م ا ىىىىىىى    انىىىىىىىمت مىت ىىىىىىى مم دىىىىىىى  م  مم ىىىىىىىح  ىىىىىىى د   ىىىىىىىأ    
مت  اىىىىىم ماىىىىى ة  مادتىىىىىا اىىىىى   عميااىىىىىم ةع ميااىىىىىم  جيىىىىى      مخلىىىىى ام  ماؤىىىىى ني   اىىىىىت اىىىىى   دىىىىى   أىىىىىجلمم مخلىىىىى ام  ماىىىىىض

 ىىىىىم  ىىىىىىم اىىىىىى  ع ىىىىىن  مىتاىىىىىى    يميىىىىىي ماكىىىىىىدم  اىىىىى  مىتاىىىىىى م  ةماجلإميىىىىىىي  ىىىىىما       اكمنىىىىىىناام ةوىىىىى ة  م ا  ىىىىىى مم  ةا  
اىىىىى  ّ عىىىىىمك اىىىىىجل  مخل اىىىىىي ماؤىىىىى ني اىىىىى   ىىىىىه  حت يىىىىى  ا اجلااىىىىىم  ا اىىىىىم   ىىىىى م نىىىىى اس   وىىىىى   دىىىىى م م م ىىىىى     

 .اكاجليم م ة نأل  ق خام  أجلمعام 

   مفهوم الخدمة الصحية :المطلب األول
حياىىىىىىىىّ إسىىىىىىىىمم مخلىىىىىىىى ام  ماؤىىىىىىىى ني ادمأىىىىىىىىي  ىىىىىىىىم  ت وىىىىىىىى   إسمعىىىىىىىىم  ماا  نىىىىىىىىي مو ا معنىىىىىىىىي ظجلأىىىىىىىىح ماقسىىىىىىىىمم 
م كىىىى ة  عىىىىى  يميىىىىي ماكىىىىىدم  اىىىىى  حلالىىىىب مىتاىىىىى م    اىىىىجل ي اىىىىىت مصيىىىىى  مىتنىىىىم      ىىىىىم  م ىىىىجلم   ماكىىىىىلن  ةماقىىىىىمم  

اىىىىىي ماؤىىىىى ني نىىىىى اس      ا اىىىىىجلك مخل ة  دىىىىى م م سلىىىىى  . علىىىىىع   اىىىىىي  ا  ىىىىىح اىىىىى   ىىىىىه  مخلىىىىى ام  ماىىىىىض يقىىىىى اام
  ةياىىىىى    ىىىىى  فت  ىىىىىم عىىىىى  ماكىىىىىل  م مميىىىىىي ةعىىىىى  مخلىىىىى ام  مىت ىىىىى  ن ىىىىى اىىىىى   ىىىىىه     ي اىىىىىم ة  ىىىىى م   دىىىىى  مخلؤىىىىىمةا م 

 .ماا     ةو علع ا اجلك مخل اي

  تعريف الخدمة: الفرع األول
اقىىىىى  م  قىىىىى  ما  منىىىىىم  مص يتىىىىىي علىىىىىع    مخلىىىىى ام  اىىىىى  م  ىىىىىمدن  ماىىىىىض يؤىىىىى   حت يىىىىى     يىىىىىب  مإنىىىىى   ىىىىىم  

 ؤىىىىىمةا ماىىىىىض    ىىىىى م  ىىىىىم عىىىىى  ماكىىىىىل  م مميىىىىىي  اىىىىى ا   قىىىىى   ممي ىىىىى  ة اىىىىىم  أ ىىىىى  ماداىىىىىم  اىىىىىجل  حت يىىىىى  أانيىىىىىي ال
 قىىىىى  ع  ىىىىى  مج نىىىىىي مااكىىىىىجلي    ا اىىىىىجلك مخل اىىىىىي  ة  ىىىىى م    ىىىىىم  علىىىىىع ياىىىىى  ماا  ي ىىىىىم  ماىىىىىض   مةاىىىىى  دىىىىى م مامأىىىىى 

ا  مسىىىىىىي اىىىىىى  ماكىىىىىىل  عمىىىىىىم ت عىىىىىى  مىتأشىىىىىىسي  ة م  ىىىىىىم   ماىىىىىىض   ىىىىىى   المنىىىىىى   ة ماىىىىىىض  قىىىىىى ك "مىتا يدنىىىىىىي مخل اىىىىىىي   تىىىىىىم 
ةم هاىىىىىىه علىىىىىىع دىىىىىى م ماا  يىىىىىىب  أىىىىىىح ك خنالىىىىىىف  ىىىىىل مخل اىىىىىىي ةماكىىىىىىل ي  ؤىىىىىىجل ت ظم نىىىىىىي  ة  ىىىىىى   قىىىىىى   مخل اىىىىىىي   1"م ممعىىىىىي

 . ماكل  م مميي
أشىىىىىىما  ة  مةىىىىىىى ت خدىىىىىى  ىتاىىىىىىى  مىت ىىىىىى م     يقىىىىىىى اام اسىىىىىىى   "مخل اىىىىىىي   تىىىىىىىم  KOTLER ظىىىىىىىجل ل   عىىىىىى  ة 

   ىىىىىىأ  ال ىىىىىىجل   ةإىىىىىى  يىىىىىى  م   أام اىىىىىىم  ة و يىىىىىى  م  آ ىىىىىى   ةدىىىىىىأ  نمنىىىىىىم  ىىىىىىا ال جلنىىىىىىي  ةو  ىىىىىى م     متلىىىىىى   
ةإىىىىى   ظىىىىى  دىىىىى م ماا  يىىىىىب علىىىىىع  دىىىىى   م ىىىىىني سنىىىىىفت ال ىىىىى ام  عىىىىى  ماكىىىىىل  ةدىىىىىأ عىىىىى ك م ل جلنىىىىىني   .2"مب ىىىىىاي اىىىىىمم 

  . مإلوم ي     م ني ع ك أقّ م لدني ال كا ن 
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 ة ىىىىىىح ما شىىىىىىما   ىىىىىىا م ل ىىىىىىجل  ةماىىىىىى   " ا اىىىىىىجلك مخل اىىىىىىي علىىىىىىع  أىىىىىىح ختىىىىىىّ  STANTON نىىىىىىامأاجل  ةحيىىىىىى م
ياىىىىىى        ىىىىىىممم ام ىىىىىىم  ة  مىىىىىىم  م كىىىىىىا ن  ما اىىىىىىمةأ اقم ىىىىىىّ   ىىىىىى  ا ىىىىىىل اىىىىىى  م ىىىىىىم  علىىىىىىع    و  قىىىىىى   دىىىىىى   

نلكىىىىىىىلي اىىىىىىى  "   مخل اىىىىىىىي دىىىىىىىأ  GRONROOS   ةأىىىىىىى ة   اىىىىىىىل يىىىىىىى     1"مخلىىىىىىى ام   منىىىىىىى  ا ايىىىىىىىم    ىىىىىىى  
  ما ىىىىىىىىممت  ةادىىىىىىىى  اىىىىىىىىنأل وىىىىىىىى ة يم    حتىىىىىىىى   عىىىىىىىى    يىىىىىىىى  ماا معىىىىىىىىّ  ىىىىىىىىل  مىتأشىىىىىىىىسي يم   من ىىىىىىىىي  ىىىىىىىىا ال جلنىىىىىىىىي

م كىىىىىىىىاال  ةاىىىىىىىىىجلر أ مخل اىىىىىىىىي  ة م ىىىىىىىىىجلم م م مميىىىىىىىىي  ة ماكىىىىىىىىىل   ة مىتأ  ىىىىىىىىي  ماىىىىىىىىىض يىىىىىىىىا   قىىىىىىىىى خام ظ لىىىىىىىىجل   شىىىىىىىىىمظّ 
ةإىىىىىىى  م  ىىىىىىى  دىىىىىىى م  ماا  ي ىىىىىىىم  علىىىىىىىع ظىىىىىىىجل  مخل اىىىىىىىي  ىىىىىىىا ال جلنىىىىىىىي  ة تىىىىىىىم اجل اىىىىىىىي إل ىىىىىىىممم ام ىىىىىىىم  . 2"ما  نىىىىىىىّ

  .اكاالدام

دىىىىى   عسىىىىم     يىىىىىب ال  اىىىىي   تىىىىىم   جلعىىىىي اىىىىى  م  ىىىىم   يم   من ىىىىىي  ىىىىا ال جلنىىىىىي  إىىىى   ىىىىى  م  سىىىىم نىىىىم  خ
مب ىىىىىىىىىىاي ال ىىىىىىىىىىجل   ة و  ىىىىىىىىىى  م   ىىىىىىىىىىح    كىىىىىىىىىىاال  ع ىىىىىىىىىى  ةإىىىىىىىىىى   أام اىىىىىىىىىىم   ىىىىىىىىىى        ىىىىىىىىىىممم ام ىىىىىىىىىىم  ة  مىىىىىىىىىىم  

  .م كا ن ي  ا ام  ةو ي    ع ام أقّ الدني ماكل  م كمع ت    أام ام  ة  ق خام

ماا  يىىىىىىب ماكىىىىىىم    ايلىىىىىىع ا ىىىىىىم مخلؤىىىىىىىمةا مىتنمنىىىىىىني م  نىىىىىىفت ال  اىىىىىىي عىىىىىى  ماكىىىىىىل  م مميىىىىىىىي  مأسهإىىىىىىم اىىىىىى  
  :ةم ا تلي  نمنم  

و خدىىىىىى      ي3مخل اىىىىىىي انكىىىىىى   ىىىىىىنام امميىىىىىىم خدىىىىىى  أقلىىىىىىح  ة  فةاىىىىىىح  شىىىىىىا دىىىىىى   مخلم ىىىىىىني      : الالملموســــــية -
اىىىىىىى  يدىىىىىىىجل  إىىىىىىىمم م  م كىىىىىىىاال  ة  قنن اىىىىىىىم إمىىىىىىىّ ع لنىىىىىىىي منىىىىىىىااهظام       ال   ال كىىىىىىىاال   ميىىىىىىىي مخل اىىىىىىىي  ة  كىىىىىىىام

علىىىىىىع   ىىىىىى م  إىىىىىى م م   ة   ىىىىىى م  ماىىىىىى     مخل اىىىىىىي منىىىىىىا ممم     قنىىىىىىن   كىىىىىىجل  اىىىىىى   ىىىىىىه  اجلمنىىىىىىح إمىىىىىىّ  ىىىىىى مةح  ىىىىىىم 
 .اتل م حيؤّ   ام    م  ماكل  م مميي

خل اىىي يم ىىم ةماشىى ا ماىى   ياىىجل   قىى خام       ىىا مااه انىىي ماىى م   ماجلانىى   ىىل م (:عــدم االصفصــال)التالزميــة  -
 . ؤّ مخل اي ع  اق اام  مىتا  ما   ي    ع ح و ة ت اضجل   ما  مخل اي     امظ   ق خام   جل ي

ةعىىىىى ك ماقىىىىى  ت علىىىىىع  ؤىىىىىّ مخل اىىىىىي عىىىىى  اقىىىىى اام يىىىىى م      ىىىىىفما  مإلأاىىىىىمي ةمااقىىىىى   ةمونىىىىىا ممت  ةيل ىىىىىأ  
   .ه  ام دجل علنح   م  ايم  م ل جلني  ا   ادمأني م  مإمي  ة مااؤ نت خب

ـــــــاي  -  ا نىىىىىىىف مخلىىىىىىى ام  خبم ىىىىىىىني ماامىىىىىىىمي   ة عىىىىىىى ك ماايىىىىىىىمأأل  م ىىىىىىىم  تىىىىىىىم   ا ىىىىىىى  علىىىىىىىع ااىىىىىىىم ت  ة  نىىىىىىىلجل  : التب
اقىىىىىى اام  ةادىىىىىىم  ة اىىىىىىم   قىىىىىى خام  اىىىىىى ا    أىىىىىىح  يا ىىىىىى      ىىىىىىن  حل  ىىىىىىم  م    ىىىىىىي مخل انىىىىىىي   اىىىىىىأ ممة ىىىىىىم اا ىىىىىىات 

نىىىىّ ة س يقىىىىي  قىىىى خام ماىىىىض إىىىى  االىىىىب  انمأىىىىم اىىىى   أ ىىىىأل ماشىىىى ا    ىىىىفةم ةاا جلعىىىىي و  مم اىىىىم مبىىىىم يسلمىىىىح ظىىىىّ ع 
   مخل اىىىىىي ماؤىىىىى ني اىىىىىته مخل اىىىىىي يقىىىىى ك   ام ىىىىىح  سىىىىى   حلال ىىىىىي معا ىىىىىممم علىىىىىع ماا معىىىىىّ ماقىىىىىمة   ن ىىىىىح ة ىىىىىل م كىىىىىا ن 

 .االب ا   من      من    ّ ةاالب ا  السمن  أ كح ا  ةإ  آل  

                                                           
 .79  صماكم  م      يجلنب  مي ي عت م  : 1
 .  71دم  اما  ماض جل   م     ماكم    ص: 2

 .41ص، 4002  ع م   مىت م ا نكي ماجل م  ال ش  ةمااجل ي   ماسم ي مىتة    ،منهج تطبيقي :دراسات في تسويق الخدمات المتخصصة عم  ما فيف   جل أم ي : 3
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    م ق اىىي مخل اىىي   م كىىمةمت اىى  أىىجلم حتقنىى    نىىيال ىى ام   اىىيم ق    ماشىى ظم   كىى ع اىى ا  
 أ ىىىىمك ةوىىىى  اىىىى ا    ضىىىىه عىىىى  ماه اىىىىي ماا  يمنىىىىي ماىىىىتماي ة عىىىى مم  ىىىىم  ال  ىىىىّ   ىىىى مم ية  ظ ىىىىم ت عمانىىىىي م انىىىىم 
    .ةما  ّ علع حتلنلام ةمإ مام    دمةيا   لقأ علع ي ا   م كاالدل   وم  مص
 ا ىىىىىى   مخلىىىىىى ام  ال  ىىىىىىم  ةماىىىىىىفةم   ىىىىىىجل  منىىىىىىااهظام   ي و خدىىىىىى  افي اىىىىىىم إمىىىىىىّ  ة : (فنــــــام الخدمــــــة)التالشــــــي  -

ةدىىىىى م خدىىىىى  ما  ىىىىى      ةدىىىىىجل اىىىىىم جي ىىىىىّ  دل ىىىىىي ماا ىىىىىفي   ة مإليىىىىى مم ا   ضىىىىىي أكىىىىىمنم  ة  شىىىىىدّ ظماىىىىىّ قىىىىى خام  ىىىىى  
 انىىىىىىىىح ظ انيىىىىىىىىي  جيم نىىىىىىىىي خلم ىىىىىىىىني  ه ىىىىىىىىأ مخل اىىىىىىىىي   و    ياىىىىىىىى  إىىىىىىىى   لىىىىىىىى  اشىىىىىىىىمظّ ال    ىىىىىىىىم  مخل انىىىىىىىىي أانيىىىىىىىىي 

 اىىىىىىىم   اىىىىىىىم  عىىىىىىى ك منىىىىىىىااه  مخل اىىىىىىىي   تىىىىىىىم ".  ىىىىىىى   ماسلىىىىىىى  علىىىىىىىع  ىىىىىىى ام م ةعىىىىىىى ك منىىىىىىىا  م    ىىىىىىىجل ات ةماىىىىىىى ت  
اا ىىىىىىىأ ةاا ىىىىىىىأ ا اىىىىىىىم    ىىىىىىىي    ىىىىىىىن  ماىىىىىىى  ت  ة  اىىىىىىىت ماادىىىىىىىمانب م   مىىىىىىىي عىىىىىىى   قىىىىىىى   مخل اىىىىىىىي  ما كىىىىىىىمي ال    ىىىىىىىي 

   .1" دمانب مإاؤمميي و خد  من  معام
مإل ىىىىىىىىم ت       د ىىىىىىىىم    ىىىىىىىىك مخلىىىىىىىى ام  ماىىىىىىىىض خدىىىىىىىى  افي اىىىىىىىىم ظمإل  ىىىىىىىىممم  ماسمنىىىىىىىىي ماىىىىىىىىض يىىىىىىىىا   ة ىىىىىىىى  

2 ق خام ةظام اام ال كا ن ي  ع   ماسل 
.  

فت ال ىىىىى ام  اقم أىىىىىي  ماكىىىىىل  م مميىىىىىي ماىىىىىض خالىىىىى     عىىىىى ك مأاقىىىىىم  م لدنىىىىىي ي اىىىىىت  م ىىىىىني سن ىىىىى: صـــــعوتة التملـــــ  -
اام  شىىىىىىىدّ ظماىىىىىىىّ  ةظىىىىىىى م اىىىىىىى   عىىىىىىىممت  ن اىىىىىىىم ع ىىىىىىى  مأقضىىىىىىىم  اشىىىىىىى ةدم اىىىىىىى  مااؤىىىىىىى    ىىىىىىىم ةمااهظاىىىىىىىم ةمنىىىىىىىا  م

مصم ىىىىىي ا اىىىىىم  علىىىىىع عدىىىىىأل م كىىىىىا ن  اىىىىى  مخل اىىىىىي ماىىىىى   يدىىىىىجل  إىىىىىمم م علىىىىىع مصؤىىىىىجل  علىىىىىع مخل اىىىىىي ةمنىىىىىا  ماام 
ا ىىىىى ت ا ن ىىىىىي مة     خالداىىىىىم  ة  ال اىىىىىم ي   ىىىىىىح  يدىىىىىجل  اقىىىىىم  م    ىىىىىي م مم ىىىىى ت ماىىىىىىض حيؤىىىىىّ علناىىىىىم اىىىىى  مخل اىىىىىي ماىىىىىىض 

  .  يا   ما   ي مىتة      م نض ماهال جلنني ةما  م  لقمدم  ةي    ماكم  

   تعريف الخدمة الصحية: الفرع الثاصي
  ال مخلىىىىىىى ام  علىىىىىىىع م ىىىىىىىاه   أجلمعاىىىىىىىم اا مالىىىىىىىي اىىىىىىى  انىىىىىىى  مخلؤىىىىىىىمةا ةم ضىىىىىىى جل  اىىىىىىى ا   ىىىىىىى  ال ا اىىىىىىىجلك  

مىت ىىىىىات علىىىىىع  ىىىىى  دىىىىى       قىىىىى  ع    ماؤىىىىى ني يمخل اىىىىىي  شىىىىىدّ عىىىىىمك ةماىىىىى   نىىىىىم  ماا ىىىىى   علنىىىىىح ي سمىىىىى  علىىىىىع مخل اىىىىى
     3"اىىىىىفيي اادماىىىىىّ اىىىىى  ما  م ىىىىى  م ل جلنىىىىىي ة ىىىىىا م ل جلنىىىىىي  ةماىىىىىض حتقىىىىى    ىىىىىممعم ة وىىىىىم ا ن ىىىىىم ال كىىىىىا ن " تىىىىىم 

ماؤىىىىى ني متتىىىىىّ   جلعىىىىىي اىىىىى  م  ىىىىىم   ماىىىىىض حيؤىىىىىّ علناىىىىىم م كىىىىىا ن  اقم ىىىىىّ م ىىىىى   ىىىىى  ا ىىىىىل  ة منىىىىىا  مك  ي  ال مخل اىىىىى
ن  اىىىىىىىىى  مخل اىىىىىىىىىي   ة مة  مونىىىىىىىىىا مأي  كىىىىىىىىىل  نىىىىىىىىىل  اكىىىىىىىىىمع ت ادىىىىىىىىى  و حتىىىىىىىىىجل  الدنىىىىىىىىىي دىىىىىىىىى   مىت ىىىىىىىىىات    م كىىىىىىىىىا 

  :ماؤ ني يال جلني  ة  ا   مخل ا
  جلعىىىي اىىى  م  ىىىم   اتىىىّ   ماىىىي مىتك  ا ىىىنك مصىىى م ت  ماىىىا لا اىىى  ماؤىىى مم   شىىى نا ماسمنىىى  ال ىىى   ةعه ىىىح  

 ة ادم؛  

                                                           
1

 .427-422ص ص، 4002   مم  م كات ال ش  ةمااجل ي   ماسم ي مىتة   ع م   مىت م  الجودة الشاملةتطبيقات في إدارة   عم  ماكام  ما لأ:  
  .42 ص  4002   اسم ي ما ش    مة  ادم  أش  االتجاهات الحديثة في إدارة المنظمات الصحيةنن       مم ما    : 2

  .71ص  7772 ةمااجل ي   اؤ     ي م  ال ش  تسويق الخدمات الصحية   جل     مم  ا ظجل : 3



 ...........................................................................................الجودة في قطاع الخدمات الصحية  :األولالفصل  

 
6 

 اىىىم   ىىى ام   ىىىا ال جلنىىىي  قىىى ك مبكىىىمع ت نىىىل  ال جلنىىىي ظ  ىىى  امىىىي مةم  الىىىا لا اىىى  ماؤىىى مم  ةمونىىىا مأي ج
 مىت  ي ىت    جل ت    معني   ة منا  مك م ش ا   ما ماي؛ 

  ام   ا ال جلني ةو ياسل   ق خام مونا مأي  كل  ال جلني اتّ   ام  ما عميي ما  كني؛   
   ىىىىىى ام  و ي ىىىىىىاي ع اىىىىىىم متلالىىىىىى  ماكىىىىىىل  م مميىىىىىىي م كىىىىىىمع ت    قىىىىىى خام ة  ىىىىىىم ما شىىىىىىما ماىىىىىى   يمىىىىىىمم دىىىىىىجل مخل اىىىىىىي 

  ىىىىىىى م  ع لنىىىىىىىي   مانىىىىىىىي   أىىىىىىىح حيؤىىىىىىىّ علىىىىىىىع   اىىىىىىىي ما ماىىىىىىىي ة  اىىىىىىىي  أانيىىىىىىىي  م كاشىىىىىىى ع  قىىىىىىىم  م ىىىىىىى يك   ىىىىىىى  
 . مإليجلم   ةع   ا مم  ح و خال  ماك ي  ة مةم  ما ماي

ة  اىىىىىت مخلىىىىى ام  ماؤىىىىى ني اىىىىى   ظتىىىىى  مخلىىىىى ام  ماىىىىىض يقىىىىى  علىىىىىع عىىىىىم   ماىىىىى ة   جل ادىىىىىم ا  ىىىىى مم  ىت   جلم  دىىىىىم 
يىىىىىى م     يميىىىىىىي   لىىىىىى  ماكىىىىىىدم  اىىىىىى  مىتاىىىىىى م  ةياىىىىىى  عىىىىىى    يىىىىىى  ماجلإميىىىىىىي ةما ىىىىىىهي  ظ ىىىىىىم   ىىىىىى    شىىىىىىدّ ظىىىىىىم 

اسلمىىىىىىىم  ةنكىىىىىىىىنم  كىىىىىىى ع م ا  ىىىىىىىىم  مإلأكىىىىىىىمأني    حتقنقىىىىىىىىح اا ىىىىىىىم م ال ىىىىىىىى  أ  اىىىىىىىم ماكنمنىىىىىىىىني ةموإاؤىىىىىىىمميي  اىىىىىىىى  
ة امانىىىىىي   ىىىىىه  ما  ىىىىىّ علىىىىىع  ىىىىىجل ا مإلادمأنىىىىىم  م  منىىىىىمي   ا نكىىىىىم م ماؤىىىىى ني  نىىىىىجلم  ظمأىىىىى   شىىىىى يي  ة  ق نىىىىىي  

 .ةيا  اه  قم  مبكاجل   مم  د   مخل ام 
 ىىىىىى م اىىىىى    ىىىىى مم م ا ىىىىىى    قىىىىى  أؤىىىىى  م ىىىىىىممت ادىىىىىّ  اد ىىىىىجلو اقىىىىىم  نمنىىىىىىنم  يضىىىىىم مخلىىىىى ام  ماؤىىىىىى ني ة  ىىىىى  

ادىىىىىىىّ  ىىىىىىى ا اىىىىىىى    اكىىىىىىىاجل  "اىىىىىىى  مإلعىىىىىىىه  ما ىىىىىىىم أ صقىىىىىىىجل  مإلأكىىىىىىىم  علىىىىىىىع  أىىىىىىىح ( 42)مخلماكىىىىىىىي ةما شىىىىىىى ة  
والعنايـــــة   ح  ة م ىىىىىي علىىىىىع  ىىىىى ن  م  ظىىىىىّ ةم لىىىىىمأل ةم كىىىىىد  ا نشىىىىىي يد ىىىىىأ اضىىىىى م  ماؤىىىىى ي ةما  مدىىىىىي اىىىىىح ةىتنىىىىى

اىىىىىى  ما نىىىىىىاجل  ( 22)ظ ىىىىىىم أؤىىىىىى  م ىىىىىىممت ما م  ىىىىىىي ةمخل كىىىىىىجل  ، 1"ة ىىىىىى ن  مخلىىىىىى ام  مو ا معنىىىىىىي ماضىىىىىى ة ييالطبيــــــة 
ما عميىىىىىىي ماؤىىىىىى ني اىىىىىى  ال ىىىىىىجلم  ل  ة اد ىىىىىىّ ما ةاىىىىىىي  ماجلإميىىىىىىي اىىىىىى  مىتاىىىىىى م  ماجل مةنىىىىىىي ةم   يىىىىىىي "مافمةىىىىىى   علىىىىىىع    

  .2"ةادم  اام
  ىىجلم مخلىى ام  ة مإل ىى م م  ماجلإمةنىىي ةما ه نىىي ماىىض  قىى اام أ ىى  ما عميىىي "ةيشىىا ا اىىجلك مخل اىىي ماؤىى ني    

ماؤ ني ةم  نكم  ماام  ي  م ا ن     مم م ا   عماي  ى     ى  م كىاجل  ماؤى أ ال يا ى  ةمصنلجلاىي مة  اى ة  
  .3"ي ةمص مظ علناممىتا م  ةمأاشم دم ةما  ّ ممة م علع   إني ماؤ ي ما ما

مجنىىىىى  مخلىىىىى ام  ماىىىىىض يقىىىىى اام ماقسىىىىىمم ماؤىىىىى أ علىىىىىع اكىىىىىاجل  ما ةاىىىىىي "ظ ىىىىىم   ىىىىى   مخل اىىىىىي ماؤىىىىى ني   تىىىىىم 
نىىىىىىىىجلم   ظمأىىىىىىىى  عه نىىىىىىىىي اجل اىىىىىىىىي ال ىىىىىىىى م  ة ةإمةنىىىىىىىىي اجل اىىىىىىىىي ال يا ىىىىىىىى  ةمامناىىىىىىىىي  ىىىىىىىى     ىىىىىىىى  م كىىىىىىىىاجل  ماؤىىىىىىىى أ 

    .4"ال جلم  ل ةعه ا  ةةإمياا  ا  مىتا م  م   يي
                                                           

 .  م ممت مخلماكي ةما ش ة اإلعالن العالمي لحقوق اإلصسانمىتا  م ا  ت  : 1
 .مص يم  ةمصقجل : ما ؤّ ما م    4004    يّ 70 م  ضأ   04-04مناجل  ما اجل يي مافمة يي ما خق م ني ماش مني م      ماقمأجل   إ  : 2
  اىى ظ ت ، دراسـة االــة مصـحة الصــنوتر تمدينـة سـطيف(المرضـى)التسـويق فــي عطـاع الخـدمات الصــحية مـ  وجهــة صظـر المسـتفيد منهــا دور نى نم  عؤى م     :3

 ى    4002    ي قجل  ماسمد   ظلني ما لجلك موإاؤمميي ةعلجلك مااكنا ةما لجلك ماايم يي   ما ي      جلوىنم   م كىنلي  مافمةى  : اد لي ا نّ  اممت م م كاا     م 
 .41ص ك ي ش  

ــــــتطبيـــــق إدارة الجأمنلىىىىىي ظ نلىىىىىي   : 4 ــــــودة الشـــــاملة فـــــي الم سســـــــ ــــــات الصـ ــــــحية، دراسـ ــــــة اــ ــــــــــــــ ـــــة االستشفا  ـــــ  ـالة الم سســـــة العمومي ية محمـــــد الصـــــديق ت
موإاؤىىىىىمميي ةعلىىىىىجلك مااكىىىىىنا   ما ىىىىىي ا اىىىىىجل    إكىىىىى سن ي  عمىىىىى  ما اىىىىىمل  ىىىىىجلم    ظلنىىىىىي ما لىىىىىجلك :   اىىىىى ظ ت اد لىىىىىي ا نىىىىىّ  ىىىىىاممت م م كىىىىىاا    ىىىىى م -يجـــــلج–يحـــــي 
   .41  ص   ك ي ش   4007 مافمة  
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ظم ىىىىىي مإل ىىىىى م م  ةماسىىىىى   ةمىتنىىىىىمان  ماىىىىىض  قىىىىى اام ا ي يىىىىىي ما عميىىىىىي " ماؤىىىىى ني  يضىىىىىم   تىىىىىمة  ىىىىى   ما عميىىىىىي 
ماؤىىىىىىىىى ني   م  نكىىىىىىىىىي ماسمنىىىىىىىىىي ةمجنىىىىىىىىى  م ناىىىىىىىىىم  ةم    ىىىىىىىىىم  ةما  نىىىىىىىىىم  ةم  نكىىىىىىىىىم  م كىىىىىىىىىمأ ت  ىىىىىىىىى   ما إىىىىىىىىىأ 

ي اىىىىىى   ماؤىىىىىى ي ة  ىىىىىىمم  مأاشىىىىىىم  مىتاىىىىىى م    م ا ىىىىىى  ة  ىىىىىى  م كىىىىىىاجل  ماؤىىىىىى أ     علىىىىىىع ا م ىىىىىى  ماد ىىىىىىم  ةم تمانىىىىىى
 .1"  ّ  ناي أ ن ي  ماني ا  م    ةما  ة 

أهاىىىىىىىىىه    ماا  ي ىىىىىىىىىم  نىىىىىىىىىم قي ماىىىىىىىىى ظ  إىىىىىىىىى  م  قىىىىىىىىى  علىىىىىىىىىع    مخلىىىىىىىىى ام  ماؤىىىىىىىىى ني دىىىىىىىىىأ   جلعىىىىىىىىىي اىىىىىىىىى   
مإل ىىىىى م م  ماجلإمةنىىىىىي  ة ما ه نىىىىىىي ماىىىىىض يقىىىىى اام ما  ىىىىىىمك ماؤىىىىى أ مب الىىىىىب ا نكىىىىىىم ح اىىىىى    ىىىىىّ مصىىىىىى  اىىىىى  مأاشىىىىىىم  

 عسىىىىىىىم     يىىىىىىىب    مةىىىىىىىأ ال ىىىىىىى ام  ماؤىىىىىىى ني   ىىىىىىىمخد ة مااىىىىىىىم   .مىتاىىىىىىى م  ةمو  قىىىىىىىم   م كىىىىىىىاجل  ماؤىىىىىىى أ ا  ىىىىىىى مم
 معامم دىىىىىىم   جلعىىىىىىي اىىىىىى  مىتأشىىىىىىسي م مم ىىىىىىي    متم  ىىىىىىي علىىىىىىع ماؤىىىىىى ي  ة حتكىىىىىىن ام   ة ا ىىىىىى   ىىىىىى دجل دم  ةياىىىىىى  اىىىىىى  

  . ه  ماجلإميي  ة ما هي

 الصحية  ةخصا ص الخدم: الفرع الثالث
اىىىىىى  مخلؤىىىىىىمةا ماىىىىىىض متنفدىىىىىىم عىىىىىى  ماكىىىىىىل    ا نىىىىىىف مخل اىىىىىىي ماؤىىىىىى ني علىىىىىىع  ىىىىىى م   ىىىىىىمإأ مخلىىىىىى ام  مبي جلعىىىىىىي 

ىىىىىىى  مخل اىىىىىىىي ماؤىىىىىىى ني  ؤجل ىىىىىىىني ة  لاىىىىىىىم حلال ىىىىىىىي عىىىىىىى   م مميىىىىىىىي   و    د ىىىىىىىم  عىىىىىىى مم اىىىىىىى  مخلؤىىىىىىىمةا ماىىىىىىىض   دك 
  .مخل ام  مىت     ة ن م ي يت حت يٌ    الب  ؤمةا مخل اي ماؤ ني

 م ا ىىىىىمة   ةيقؤىىىىى  ة و  شىىىىىدّ حل  ىىىىىم  ما عميىىىىىي ماؤىىىىى ني ا ايىىىىىم ال جلنىىىىىم : عىىىىى ك ال جلنىىىىىني مخل اىىىىىي ماؤىىىىى ني  
 ىىىىىىم  اي   " ىىىىىى ا  عىىىىىى ك  ادمأنىىىىىىي  ميىىىىىىي مخل اىىىىىىي ماؤىىىىىى ني  ة  كىىىىىىام اىىىىىى   ىىىىىى   م كىىىىىىا ن  ا اىىىىىىم إمىىىىىىّ  ىىىىىى مةام  

 ىىىىىم   مخلىىىىى ام  ماؤىىىىى ني إىىىىى  ي ىىىىىا ماا ظىىىىى  اىىىىى  نىىىىىهاي ماشىىىىى ا اىىىىى  مىتاىىىىى م  اىىىىى   ىىىىىه  مااشىىىىى نا   ة 
ةي  ىىىىى  علىىىىىع   2"ك ماسىىىىى عىىىىىهي م ىىىىى يك عه ىىىىىم  ماىىىىىم اكىىىىىم م  كىىىىى ت  ىىىىىح م  ىىىىىي  قىىىىى الك م ىىىىى    ة م  ىىىىىي  قىىىىى ال 

ياىىىىى  عىىىىى ك  ادمأنىىىىىي  ؤىىىىىّ اقىىىىى ك مخل اىىىىىي ماؤىىىىى ني عىىىىى  م كىىىىىا ن  ا اىىىىىم  سىىىىىم يكىىىىىاجل   وىىىىى ة ت ة ىىىىىجلم م ؤىىىىىم  
 امم    ل ماس  ل  ا   ا ق  مونا ممت مادمالي ا  د   مخل ام ؛ 

  ادىىىىىىىّ مخلىىىىىىى ام  ماؤىىىىىىى ني يم   من ىىىىىىىي   ميىىىىىىىي  انىىىىىىى    قىىىىىىى  ك   ال  :إلىىىىىىىي ماا  ىىىىىىىن  ةمااجلانىىىىىىى  ال  اىىىىىىىي ماؤىىىىىىى ني
 ىىىىىىىىى ا علىىىىىىىىىع اىىىىىىىىى   ة   ىىىىىىىىىمو  اؤىىىىىىىىىا ا ن ىىىىىىىىىي  ةياىىىىىىىىى  أ ىىىىىىىىى م و ىىىىىىىىىاه   من ىىىىىىىىىي ما ىىىىىىىىىم  ة ا موىىىىىىىىىا  

 قىىىى  حيؤىىىىّ ما ىىىى م اىىىىته علىىىىع )ةاىىىىمو   ما  كىىىىني   اىىىىأ  ي م  ا ىىىىجلم اىىىى  اىىىى يك    آ ىىىى  ةاىىىى  ال ىىىى يك أ كىىىىح 
 ؛ ةأ ىىىىىىأل ماشىىىىىىأ   ما كىىىىىىمي الجلاىىىىىى م  ماىىىىىىض   ىىىىىىاي مخل اىىىىىىي ماؤىىىىىى ني (  ماىىىىىىي ما نىىىىىىجل  ةماقلىىىىىى  ةماؤىىىىىى   ة ادىىىىىىم

  تىىىىىىىم  ا ىىىىىىىجلم  ىىىىىىىم اه  مىتاىىىىىىى م  ةماا ؤؤىىىىىىىم   ةدىىىىىىى م مىتاىىىىىىى  ياسلىىىىىىى     يىىىىىىىا   قىىىىىىى ي  ماسلىىىىىىى  علىىىىىىىع ظىىىىىىىّ 
   .3اؤا ع    ق ي  ماسل  علع مخل اي ماؤ ني

                                                           
  .777  ص4077   ادامي م ا   ما  يب ال ش  ةمااجل ي   ماسم ي مىتة   ع م    مىت م  علم االجتماع الطبينجلن   جل ي مسجل   إ    علأ  ام    مي  ا مم  : 1
  .449م     ماكم    صنن       مم ما    : 2

 .47أمنلي ظ نلي  م     ماكم    ص :3
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   ياسلىىىىىى   أاىىىىىىمي ة قىىىىىى   مخلىىىىىى ام  ماؤىىىىىى ني اشىىىىىىم ظي ظىىىىىىّ اىىىىىى  اقىىىىىى اام : ماا منىىىىىى  ةعىىىىىى ك ماقم لنىىىىىىي اهأ ؤىىىىىىم
ةم كىىىىىا ن  ا اىىىىىم   ىىىىىما مل و يكىىىىىاسن    ىىىىى م  ما  لنىىىىىي ما مانىىىىىي  و  اجلم ىىىىى  م ىىىىى يك ماىىىىى   يدىىىىىجل   م ىىىىىي  اناىىىىىم  

مميىىىىىي   م ادىىىىىم   اىىىىى   قىىىىى ك ة كىىىىىاال    أ ىىىىىأل ماجلإىىىىى   ةدىىىىى م اىىىىىم و ي سمىىىىى  علىىىىىع ماكىىىىىل  م   مخل اىىىىىي ماؤىىىىى ني
    مم مىتن ت   م  ما ةم  ال  يك  اد  و يكاسن  د م ما  م مخلضجلم ال  ا ماسيب   و ا  م  يك؛ 

   انىىىىىى     مخلىىىىىى ام  م ق اىىىىىىي   ماىىىىىىي  :افجيىىىىىىم اىىىىىى  ع م ىىىىىى  مونىىىىىىااه  ةمونىىىىىىات م   اىىىىىىت مخلىىىىىى ام  ماؤىىىىىى ني
يىىىىىىى ق ك القىىىىىىجل  ما مالىىىىىىي ةما اىىىىىىم  ما   يىىىىىىي  ىىىىىى ات مىتك ةم  مأىىىىىىمت اىىىىىى   ظمىىىىىىم  ماكىىىىىى    اىىىىىىت منىىىىىىااهظم  ن  ىىىىىىم اىىىىىىم 

ي اىىىىىىىىت منىىىىىىىىات م م  ةدىىىىىىىى م اىىىىىىىىم ي  ىىىىىىىى    موعامىىىىىىىىم  ع ىىىىىىىى  ماا سىىىىىىىىن  ال ىىىىىىىى ام  (  لمىىىىىىىىي م ىىىىىىىى م   اىىىىىىىىته)ماكىىىىىىىى  
 ؛  1ةمإلأ م    مادتا ا  ما ة 

 لىىىىىىىع عدىىىىىىىأل ماكىىىىىىىل  م مميىىىىىىىي ةمخلىىىىىىى ام   :عىىىىىىى ك مااىىىىىىىنق  اىىىىىىى  ما انيىىىىىىىي ما امةنىىىىىىىي ونىىىىىىىااه  مخل اىىىىىىىي ماؤىىىىىىى ني  
يشىىىىىىى   ماا مانىىىىىىىي االىىىىىىىب  ىىىىىىىم اه  ااىىىىىىىم ت اقىىىىىىى اأ مخل اىىىىىىىي ة ىىىىىىىجلمت ( م كىىىىىىىاال )مىت ىىىىىىى      ىىىىىىى   م ىىىىىىى يك 

 ؛   ة م اه  اماي م  يك ةم  ي  ق ك م   مخل ام  ماسمني ةما ماني ماض يؤ   ماانق  ا ام
   ماىىىىىض يىىىىى   م ا ىىىىى   تىىىىىم  قىىىىى ك  م  ايىىىىىم نىىىىىي دىىىىىأ ما مع  م  ايىىىىىم  :مجمعنىىىىىي ا ايىىىىىم مخلىىىىى ام  ماؤىىىىى ني   ىىىىى

علىىىىع مخلىىىىى ام  متماىىىىىم  سمىىىى    مخلم ىىىىىني  ا ىىىىم   ادىىىىّ   ىىىىى مم  ةاىىىىنأل ال ىىىىى م ماجلماىىىى  ماىىىىى   يكىىىىاالدام  قىىىىى   ةدىىىى 
 قىىىىى  ةاد ىىىىىح ي نىىىىى   نىىىىى  ح   ا  ىىىىىح  ةظىىىىىّ  ىىىىى ا حيىىىىىن   ةاىىىىى    ماؤىىىىى ني   ي    حتكىىىىى   ىىىىى ي ما ىىىىى م و ي نىىىىى 

 ىىىىىىح  ةدىىىىىىى م اىىىىىىىم يسلىىىىىى  علنىىىىىىىح آاىىىىىىىم  موأاشىىىىىىم  مخلم  نىىىىىىىي م جل مىىىىىىىي ال ىىىىىى ام  ماؤىىىىىىى ني  ةإىىىىىىى  يدىىىىىىجل  اىىىىىىى  م  نىىىىىىى  
مإاؤىىىىىمميم  قىىىىى   معىىىىى   ىىىىى   مخلىىىىى ام   ة  قىىىىى خام  مأىىىىىم      ىىىىى  ماىىىىى ة    اىىىىىت مخلىىىىى ام  ماؤىىىىى ني ة ىىىىى ام  

مث   أىىىىىىىح ي م ىىىىىىىأ علىىىىىىىع ما ةاىىىىىىىي  قىىىىىىى خام  مأىىىىىىىم  ةو يدىىىىىىىجل  مامىىىىىىى يّ  ماا لىىىىىىىن  اىىىىىىى  مخلىىىىىىى ام  مو ا معنىىىىىىىي  ةاىىىىىىى 
ماجلانىىىىىى      اىىىىىىجل  ما ةاىىىىىىي  أاىىىىىىمي دىىىىىى   مخلىىىىىى ام     كىىىىىىام   ي خد اىىىىىىم     كىىىىىى ت القسىىىىىىمم مخلىىىىىىمص  ىىىىىى ا  علىىىىىىع 

 ؛2    قجلك   ع ح ةمإل  م  علنح ة   ن ح
 ّمخلىىىىىى ام  ما ه نىىىىىىية م ىىىىىىي ا اىىىىىىم –  اسلىىىىىى  مخلىىىىىى ام  ماؤىىىىىى ني: مخلىىىىىى ام  ماؤىىىىىى ني  ىىىىىىا إم لىىىىىىي الا  نىىىىىى- 

   مامنااىىىىىىم ماكىىىىىى عي    قىىىىىى خام ىتأىىىىىىح اىىىىىى  ماؤىىىىىى جل ي ا   ىىىىىىي اىىىىىى   إىىىىىى  ت ماكىىىىىى  مامشىىىىىى   علىىىىىىع   ىىىىىىهل يم ىىىىىىح 
علىىىىىىع مخل اىىىىىىي  م ىىىىىى يكمة  مصم ىىىىىىي     ىىىىىى  ّ  ىىىىىىيب  ة   ماىىىىىىأ  ةاىىىىىىميم خدىىىىىى     حيىىىىىى    ن ىىىىىىم اىىىىىىجل ك حيؤىىىىىىّ 

دىىىىىى     ةي  ىىىىىى  عىىىىىى  عىىىىىى م ماؤىىىىىى ني  اىىىىىى ا   قاضىىىىىىأ مإل ىىىىىىم ي مبىىىىىى   ا ىىىىىىل نىىىىىى عي عه ىىىىىىح مبيىىىىىى م راىىىىىىجل  مىت
 :      ا قن  يميي م كا ن  ا  مخل ام  ماؤ ني ة مم  ا  مسممخلم ني    

يقضىىىىىىىأ  ضىىىىىىى ة ت مأاشىىىىىىىم  ا م ىىىىىىى   قىىىىىىى   مخلىىىىىىى ام  ماؤىىىىىىى ني   مىتاىىىىىىىمظ  م  ال ىىىىىىىي ماىىىىىىىض : مام ىىىىىىى  م دىىىىىىىم  -
 .ما  م ني م  ال يياجلم    نام مىت  مم  ةمب ىن آ   و ة ت   ممم ننمني ماا سني ماشمالي ال  م   

                                                           
 .42-41ص ص  4002    ا م  ال ش  ةمااجل ي   ماسم ي مىتة   ع م   مىت م  إدارة المستشفيات  أؤام   ي   جل ن  : 1
  .27صم     ماكم    أمنلي ظ نلي  : 2
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اىىىىىىىمي  اناىىىىىىىم  نىىىىىىىح  نىىىىىىىجلم  : مام ىىىىىىى  ماىىىىىىىفاا - يقضىىىىىىىأ  ضىىىىىىى ة ت  قىىىىىىى   مخلىىىىىىى ام  ماؤىىىىىىى ني   ماجلإىىىىىىى  ماىىىىىىى   حي 
 .1 ظمأ    ام  عه ني  ة ةإمةني   ا  نلام إ  ي    ع ح  و م   ما ي

 يا نىىىىىف ماسلىىىىى  علىىىىىع مخلىىىىى ام  ماؤىىىىى ني  ماا  ىىىىى   ةعىىىىى ك :    ىىىىى   ايىىىىى  ماسلىىىىى  علىىىىىع مخلىىىىى ام  ماؤىىىىى ني
مادىىىىىجلم   ةمصىىىىى ة  ة ادىىىىىم اىىىىى  ظىىىىى م ق م  ةياىىىىى  منىىىىىا ممم    ما ىىىىى ة  مامنانىىىىىي ةام ىىىىىي م ىىىىى يك ال ىىىىىهي ة مونىىىىىا

ما جلماىىىىىىّ  ةدىىىىىىجل اىىىىىىم يىىىىىى م      ىىىىىى جل ي ماا مىىىىىى   ىىىىىى م ماسلىىىىىى    قىىىىىى  يدىىىىىىجل  ا ىىىىىى ت إؤىىىىىىات   ماكىىىىىى ي  ة   اجلمنىىىىىى  
اجلنىىىىىى  ماشىىىىىىام    ا ن ىىىىىىي    لىىىىىىع نىىىىىىمنّ م تىىىىىىم  يىىىىىىفممم ماسلىىىىىى  علىىىىىىع مخلىىىىىى ام  ماؤىىىىىى ني  ن ىىىىىىم يا لىىىىىى   مافظىىىىىىمك  

ةع ىىىى ام حتىىىى   ظىىىىىجلم    من نىىىىي  ىىىىى   ماسلىىىى  يىىىىفممم علىىىىىع يىىىىه  مإل ماىىىىىي ةماالقىىىىنت وىىىى  مىتاىىىىى م  ماىىىىض اشىىىىىع 
      .2 مم ت ماؤ ي ما ماي ا  مأاشم دم

 لىىىىىىىع نىىىىىىىمنّ م تىىىىىىىم   دىىىىىىىجل   ىىىىىىى ام  ماسىىىىىىىجلم   ة أقىىىىىىىمي : ة ىىىىىىىجلم ا ةأىىىىىىىم  نىىىىىىى  يي حلال ىىىىىىىي ال ىىىىىىى ام  ماؤىىىىىىى ني  
 ىىىىى  يي   اىىىىىأ  سلىىىىى  ة كىىىىىاال    ىىىىىك ما  ىىىىى  عىىىىى  نىىىىى  دم   ن  ىىىىىم مخلىىىىى ام  انىىىىىمت مىت ىىىىى مم يم  ا ةأىىىىىي نىىىىى  يي 

 .ماجلإمةني ة  ام     مىتن م  ة  ام  مااي نّ يم  ا ةأي ن  يي عماني
  دتم ىىىىىي ما  ماىىىىىي  ةاىىىىى  ما ىىىىىمم     حيىىىىىّ  - م ىىىىىي مخل اىىىىىي موناشىىىىى مةني– ا نىىىىىف مخلىىىىى ام  ماؤىىىىى ني ةا نكىىىىىم م 

ا عميىىىىىىىىي ماؤىىىىىىىى ني    مامنىىىىىىىىي مااد جلاجل نىىىىىىىم ماسمنىىىىىىىىي  دىىىىىىىىجل   ماقىىىىىىىىي مونىىىىىىىات م  ما  مسىىىىىىىىم   ىىىىىىىىّ ماقىىىىىىىىجل  ما مالىىىىىىىي   م
  .   ت ال  مايال  ماي  ةد م علع عدأل ماقسمعم  مىت     ي   دجل  مااد جلاجل نم اجل   

  الصحية ةأصواع الخدم: المطلب الثاصي
ع   ىىىىىىىىم نىىىىىىىىم قم    مخلىىىىىىىى ام  ماؤىىىىىىىى ني دىىىىىىىىأ   جلعىىىىىىىىي اىىىىىىىى  مإل ىىىىىىىى م م  م ق اىىىىىىىىي   ىىىىىىىى     ىىىىىىىى  م كىىىىىىىىىاجل  

علىىىىىع  قىىىىى    ىىىىى اض ماجلإميىىىىىي     ىىىىىّ     ىىىىىم  ماؤىىىىى ني م ا  ىىىىى مم اىىىىى   ىىىىىه  ماجلإميىىىىىي ةما ىىىىىهي  ة مااىىىىىم ماؤىىىىى أ 
 .       ال مخل ام  ماؤ ني  االم     دجل    ام  ةإمةني  ة   ام  عه ني ؤ ي  نمننيةما هي 

 الوعا ية الخدمة الصحية: الفرع األول
ةمإل ىىىىى م م  ماجلإمةنىىىىىي ماىىىىىىض  قىىىىى اام ا ي يىىىىىي ما عميىىىىىىي مخلىىىىىى ام      ىىىىىجلم ماجلإمةنىىىىىي مخل اىىىىىي ماؤىىىىىى ني   ا تىىىىىّ

ماؤىىىىى ني مىتنمنىىىىىني ةم  نكىىىىىم  ماام  ىىىىىي  ىىىىىم ا نىىىىى    ىىىىى مم م ا ىىىىى  عماىىىىىي  ىىىىى     ىىىىى  م كىىىىىاجل  ماؤىىىىى أ ال يا ىىىىى  
ةمص ىىىىىمظ علىىىىىع  ىىىىى ي مإلأكىىىىىم  ةةإمياىىىىىح اىىىىى  م ىىىىى    ة كىىىىى ع  يضىىىىىم   ةمصنلجلاىىىىىي مة  اىىىىى ة  مىتاىىىىى م  ةمأاشىىىىىم دم

انىىىى   تىىىىىم  دىىىىجل  اجل اىىىىي ص ميىىىىي ماكىىىىدم  اىىىىى  مىتاىىىى م  م   يىىىىي  ةظىىىى م مص ميىىىىي اىىىىى   مخلىىىى ام  ماؤىىىى ني مامنانىىىىي  
  اىىىى   مخلىىىى ام  مااىىىى دجل  مامناىىىىأ ما ىىىىم ي عىىىى  نىىىىلجل  مىت ىىىى مم ةم  نكىىىىم  ماىىىىض متىىىىم    أشىىىىسي الجلاىىىىي المناىىىىي  ة ىىىى ا 

 دىىىىىىجل  ا  مسىىىىىىي  ؤىىىىىى ي م ا ىىىىىى   ؤىىىىىى ي امم ىىىىىى ت   اىىىىىىأ  ىىىىىى ام   ىىىىىى ني ةمإنىىىىىىي اىىىىىى  مىتاىىىىىى م   ة شىىىىىى ّ  ىىىىىى ام  

                                                           
1

ــــالج ا ر العاصــــمةواعــــد جــــودة الخــــدمات فــــي الم سســــات الصــــحية عىىىى ام  ا يىىىىف    :   اىىىى ظ ت اد لىىىىي ا نىىىىّ العموميــــة، دراســــة االــــة الم سســــات الصــــحية ت
 .44   ك ي ش   ص، 4001/4002إ   عم  م ن   ظلني ما لجلك موإاؤمميي ةعلجلك مااكنا   ما ي مافمة   مافمة  :  اممت ما ظاجل م      م 

 .704عت م  يجلنب  مي ي  م     ماكم    ص: 2
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 ىىىىىىىن  وىىىىىىى  مىتاىىىىىىى م  ماجل مةنىىىىىىىي  ة ىىىىىىى ام  ما إم ىىىىىىىي ماؤىىىىىىى ني علىىىىىىىع متىىىىىىىه  ما  مةنىىىىىىىي   مإلوىىىىىىىم ي     ىىىىىىى ام  مااس
 .مإلعهك ةمااجلعني ماؤ ني ة ادم

 العالجية ة الصحيةالخدم: الفرع الثاصي
ماجلرن ىىىىىىي ماىىىىىىض حت ىىىىىىىع  مودا ىىىىىىمك مىتظىىىىىىت   حلالىىىىىىب م    ىىىىىىىم  ( ما عميىىىىىىىي ماسمنىىىىىىي)  اىىىىىىت مخل اىىىىىىي ما ه نىىىىىىي  

مجنىىىىىىىى  مىتع ىىىىىىىىم  ماىىىىىىىىض  ىىىىىىىى  ّ   ما ىىىىىىىىهي ماسىىىىىىىىيب ة  ىىىىىىىى م  ما  لنىىىىىىىىم   ة قىىىىىىىى   مىتمةيىىىىىىىىي "ةيقؤىىىىىىىى   ىىىىىىىىم  ماؤىىىىىىىى ني 
مخلىىىىىىىى ام  ماىىىىىىىىض   قىىىىىىىى الك الىىىىىىىىا لا اىىىىىىىى  م ىىىىىىىى     ىىىىىىىى  ا ةاىىىىىىىىح         تىىىىىىىىم1"ةاام  ىىىىىىىىي مصىىىىىىىىمو  م  وىىىىىىىىني ةة ىىىىىىىى ام 

م  ة شىىىىىى ّ  ىىىىىى ام  ا  مسىىىىىىي  ؤىىىىىىجل ت امم ىىىىىى ت  ؤىىىىىى ي ما ىىىىىى    اىىىىىىأ  مااىىىىىىم ةا نىىىىىىب ا مأىىىىىىمت ما ىىىىىى م اىىىىىى  آوك م ىىىىىى    
مااشىىىىىىى نا ة ىىىىىىى ام  ما  ىىىىىىىا ةما ىىىىىىىهي  نىىىىىىىجلم   ن ياىىىىىىى   ىىىىىىىما هي ماىىىىىىى ةمةأ م مم ىىىىىىى  مم ىىىىىىىّ م  ىىىىىىىم     ة ن اىىىىىىى  
 ىىىىه   ىىىىى ام   ىىىىى ني اكىىىىىمأ ت  كىىىىالفك  عميىىىىىي نىىىىى ي يي عىىىىى    يىىىىى   صىىىىم  م ىىىىى يك   اىىىىى   م  نكىىىىىم  ما ه نىىىىىي  

ةإىىىىىى  . 2كىىىىىىمع  ح علىىىىىىع منىىىىىىا ممت  ىىىىىى احة قىىىىىى   ماىىىىىى ةم  ةما ىىىىىى م  م هة ىىىىىىل صمااىىىىىىح   ضىىىىىىه عىىىىىى  اكىىىىىى  ا مالاىىىىىىح  
 دىىىىىجل  دىىىىى   مخلىىىىى ام    ميىىىىىي يكىىىىىا ن  ا اىىىىىم  ىىىىى ا ةماىىىىى  مة      دىىىىىجل  اىىىىىح عهإىىىىىي  ىىىىى    اىىىىىي  ة أ ىىىىىمك ا ىىىىىل 

   ة مجمعنىىىىىي يكىىىىىا ن  ا اىىىىىم عىىىىى م اىىىىى  (ظىىىىى   ياجل ىىىىىح  ىىىىى ا اىىىىى يك     اىىىىى   ما نىىىىىممم  االقىىىىىأ ما ىىىىىهي ماسىىىىىيب)
اتىىىىىىىّ مخلىىىىىىى ام  ماسمنىىىىىىىي ماىىىىىىىض )ةإجلمعىىىىىىى   ىىىىىىى مت  مىت ىىىىىىى مم ي ا ىىىىىىىجل    نكىىىىىىىي ةماىىىىىىى ت  ة أ ىىىىىىىمك ةماىىىىىىى  ة ىىىىىىى    ىىىىىىى م م 

 قىىىىىى اام ماشىىىىىى ظم  ا  م ىىىىىىم ةاجلر ناىىىىىىم نىىىىىىجلم   ظىىىىىىم  عىىىىىى    يىىىىىى    نىىىىىىل  منىىىىىى  اا ىىىىىى     م  نكىىىىىىي  ة ماا مإىىىىىى  اىىىىىى  
  (.  مم  ةاكاش نم  ة     ةا ا ن ي

ةمخل اىىىىىي ما ه نىىىىىي إىىىىى   قىىىىى ك  عميىىىىىي  ىىىىى ني ةإمةنىىىىىي  انىىىىى     ماسمنىىىىى  ماىىىىى   ي ىىىىىم    ؤىىىىىم اىىىىىم خدىىىىى     
ااي ىىىىىى  ماجلإىىىىىىجلم  نىىىىىىح       ة ىىىىىى   مأاشىىىىىىم   ةظن نىىىىىىي ماجلإميىىىىىىي ا ىىىىىىحا ىىىىىىل جلوىىىىىىن م  ةا لجلاىىىىىىم  اىىىىىىجل  اىىىىىى   يقىىىىىى الك 

  .م كاقمّ  ة  ا  يقجلك ماسمن    ة  مخل اي ماجلإمةني     مأ  مخل اي ما ه ني
ةاىىىىىىم  ىىىىىى   مإل ىىىىىىم ت  انىىىىىىح دىىىىىىجل    م ا  ىىىىىىم  االىىىىىىب   اىىىىىى   مدا مااىىىىىىم  مخلىىىىىى ام  ما ه نىىىىىىي  ة ماجلإمةنىىىىىىي  

اكىىىىىى    ىىىىىىمة  م كىىىىىىاجليم  موإاؤىىىىىىمميي ةمو ا معنىىىىىىي   ىىىىىىتماي ما عميىىىىىىي ماؤىىىىىى ني ماجلإمةنىىىىىىي   اىىىىىىت مسىىىىىىي اىىىىىى  ةياىىىىىى  
مسىىىىىىم  م ا  ىىىىىىم  م اق اىىىىىىي  انىىىىىى  ماجلإميىىىىىىي ةموظاشىىىىىىم  م مدىىىىىى  ا اىىىىىى م  ة مااىىىىىىم  منىىىىىىا  مك   ىىىىىى م م  عه نىىىىىىي 

 لىىىىى  موعاقىىىىىمم  ضىىىىى ة ت مودا ىىىىىمك  جل يىىىىىي   ن  ىىىىىم مىىىىى     ماىىىىىتماي ما ه نىىىىىي دىىىىىأ م  ن ىىىىىفت ال يا  ىىىىىم  ما مانىىىىىي  يىىىىى   ي
  ودا ىىىىىمك  مخلىىىىى ام  ماؤىىىىى ني مامنانىىىىىي اىىىىىجل ا مخلىىىىى ام  ماؤىىىىى ني م   مسىىىىىي امم ىىىىى ت  ؤىىىىى ي ما ىىىىى م     ىىىىىي  ظىىىىىت اىىىىى  م

  مةأىىىىىىم ات ىىىىىى م  ىىىىىىل م ىىىىىى يك ةم  ىىىىىىم   ةدىىىىىى م و خدىىىىىى   ياسلىىىىىى  ما ىىىىىىجلعل اىىىىىى  مخلىىىىىى ام  ظىىىىىىهما يىىىىىىمل       عل ىىىىىىم 
 .  م  يك  م  اق ك مخل اي ماؤ نيمصؤجل  علنح مة   جلم   يم  ةإ معي ا 

 

                                                           
  .47  ص4002 ا نكي  مم  ماما ي  مة   م ي  موند   يي  اؤ   المستشفيات والصيدليات،: إدارة األعمال الطبيةم ؤ      ي     : 1
 ماقىمد ت  اؤى    ا شىجل م  م    ىي ما   نىي الا  نىي مإلمم يىي  (المفـاهيم والتطبيقـات) تالمستشـفيااالتجاهـات الحديثـة فـي إدارة   عم  ما فيف حلن        ماس ما ىي :2

  .2ص، 4004
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  الصحية الخدمةمستويات وأسس : المطلب الثالث
  مستويات الخدمة الصحية: الفرع األول

االىىىىىىب أجلعنىىىىىىي ةم  ىىىىىىي  سىىىىىىجل  مخلىىىىىى ام  ماؤىىىىىى ني م ق اىىىىىىي اكىىىىىى  م  ىىىىىىي  سىىىىىىجل  ما  ىىىىىىمك ماؤىىىىىى أ   ىىىىىى يم  
 ىىىىى   مخلىىىىى ام  ماؤىىىىى ني نىىىىىادجل  اا ىىىىىم سنىىىىىفت ةااسىىىىىجل ت   ىىىىىا    اكىىىىىاجليم  ما عميىىىىىي  مظىىىىىم  ما  ىىىىىمك ماؤىىىىى أ ااسىىىىىجل  

 ال ىىىىى ام أ ىىىىىمك  ىىىىى أ     ىىىىىي اكىىىىىاجليم   ظىىىىىّياضىىىىى    ماؤىىىىى ني  مقىىىىىع ام اىىىىىي اا ىىىىىم م ال ىىىىى  ماىىىىى    ماؤىىىىى ني   ي 
ماىىىىىىىه ك  ماؤىىىىىىى ني ادىىىىىىىّ  ىىىىىىى مةت م ا ىىىىىىى   م كىىىىىىىاجل  ماد ىىىىىىىأ ةما ىىىىىىىجلعأ  ما عميىىىىىىىيماؤىىىىىىى ني  ةدىىىىىىى م اىىىىىىى    ىىىىىىىّ  ىىىىىىى ال 

  : ن م ي يت ا تّ د   م كاجليم  ة 
 مستوى الرعاية الصحية األولية -أ
  اىىىىىىىت ما عميىىىىىىىي ماؤىىىىىىى ني مىتةانىىىىىىىي ايىىىىىىى  مىتنىىىىىىىم  ال ىىىىىىى ام  ماؤىىىىىىى ني ة ةنىىىىىىى  اكىىىىىىىاجليم م  انىىىىىىى  متتىىىىىىىّ   

م  ظفيىىىىىىي ال  ىىىىىىىمك ماؤىىىىىى أ       لىىىىىى   ةدىىىىىىىأ ماجلنىىىىىىنلي ما ةنكىىىىىىىني ة ىىىىىى  مو ؤىىىىىىىم  مىتة   ما ىىىىىىىجلمتة ماجلرن ىىىىىىي مىتنمنىىىىىىني 
  .ماؤ أ ا  مكةم مم   ال  م  م

قىىىىىىىى    ىىىىىىىىم   ما عميىىىىىىىىي ماؤىىىىىىىى ني مىتةانىىىىىىىىي  اىىىىىىىى   ماكنمنىىىىىىىىم  ماجلد يىىىىىىىىي     ىىىىىىىىي ماؤىىىىىىىى ي ما م نىىىىىىىىي اىىىىىىىى  ا
ALMA ATA  ىىىى ة   عىىىىه  آ ىىىىم آاىىىىم

  مث  عىىىى مم مإلنىىىى م نيني 7712اىىىىجل  ما عميىىىىي ماؤىىىى ني مىتةانىىىىي   عىىىىمك  
ظىىىىىّ  ىىىىى ا   اؤىىىىىجل  وىىىىى ة ت  قىىىىى   ظىىىىى  دىىىىى م مإلعىىىىىه  علىىىىىع. 4000ما م نىىىىىي ااىىىىىجل ا ماؤىىىىى ي الي نىىىىى   لىىىىىجل  عىىىىىمك 

علىىىىىع ما عميىىىىىي ماؤىىىىى ني مىتةانىىىىىي ة   يدىىىىىجل  اىىىىىح مة   ناىىىىىم  ظ ىىىىىم  ظىىىىى   يضىىىىىم علىىىىىع وىىىىى ة ت ماا ىىىىى   ما م ىىىىىّ اىىىىى  إمىىىىىّ 
  اكىىىىىىاجل  اىىىىىى  ماؤىىىىىى ي يكىىىىىى ت ا نىىىىىى  ما ىىىىىىم    مجنىىىىىى  مصدجلاىىىىىىم  ةما ىىىىىىمالل    ىىىىىىم  ماؤىىىىىى ي ةماا  نىىىىىىي اا قنىىىىىى

مجنىىىىى   لىىىىىم  ما ىىىىىمك   إماىىىىىي انىىىىىمت ا ايىىىىىي  ةإىىىىى    ىىىىىّ دىىىىى م مإلعىىىىىه  اىىىىى  ما عميىىىىىي ماؤىىىىى ني مىتةانىىىىىي  لكىىىىى ي  ةاكىىىىىاجل   
 .1ا  اكاجليم  مخل اي ماؤ ني

مخلىىىىىىى ام  ماشىىىىىىىمالي ةمىتنمنىىىىىىىىني "ما عميىىىىىىىي ماؤىىىىىىى ني مىتةانىىىىىىىي   تىىىىىىىم  ا   ىىىىىىىي ماؤىىىىىىى ي ما م نىىىىىىىي  ىىىىىىى ةإىىىىىىى  ع ال   
ىىىىىىى  ت علىىىىىىع ةنىىىىىىمةّ ة ق نىىىىىىم   ىىىىىىمصي ع لنىىىىىىم ةنىىىىىىىلن ي م نكىىىىىى ت ا نىىىىىى  مىت ىىىىىى مم ةمىتنىىىىىى    مجنىىىىىى  م ا  ىىىىىىم   ةم  ا  

 عل نىىىىىىم ةاقمجلاىىىىىىي م ا معنىىىىىىم  ةمبشىىىىىىم ظي  ماىىىىىىي اىىىىىى  م ا ىىىىىى  ة  ىىىىىى مم   ة ادىىىىىىمانب خدىىىىىى  ال يا ىىىىىى  ةماىىىىىى ة   جل ادىىىىىىم  
    .2"الي ا  ا ماّ مااسجل ظّ ا  

مخلىىىىىىى ام  ماسمنىىىىىىىي ةماجلإمةنىىىىىىىي ماىىىىىىىض  قىىىىىىى ك ال  وىىىىىىىع ة ىىىىىىىا " ظ ىىىىىىىم   ىىىىىىى   ما عميىىىىىىىي ماؤىىىىىىى ني مىتةانىىىىىىىي   تىىىىىىىم   
 .3"م  وع ةو حتامي      جل    م كاش ع

                                                           
: ّىم آاىم متتى   ALMA ATA  عم ى ي مةاىي ظم م كىام  نىم قم  ن  ىم عقى  اى مت  مة   ىم  أ  شى   ما عميىي ماؤى ني مىتةانىي اى   ى   ا   ىي ماؤى ي ما م نىي ةا   ىي

مأمتى  عى  م ى مت   عىه    ىم آاىم ماى   اى م ما عميىي . ا   ىي ماؤى ي ما م نىيمةاىي عضىجل    742 ة ضجل  7712 نما ت 74    9   ةيا    ما  ت م  ا ت ا بمانجلأنكن
 . 4000 ماؤ ني مىتةاني ظجلننلي ة ن م نيني  ةنكني املجل  د    جل ا ماؤ ي الي ن   لجل  عمك

  .2ص ،آثالما أعاما تعد  52 :الرعاية الصحية األولية  ا   ي ماؤ ي ما م ني  مالي ي مإلإلن ني الش   مىتةن  :1
   .24ص م     ماكم    ن نم  عؤ م   :2

 .21ص  4007    مم  ما د   ماسم ي مىتة   ع م   مىت م منظور شامل: إدارة المستشفيات والمراك  الصحية الحديثة هل   جلم ييم    :3
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دىىىأ ما عميىىىي ماىىىض  قىىى ك علىىىع لىىىجل  ىىىماّ ىت ىىى مم م ا ىىى  ة ادىىىمانب خدىىى ا  ما عميىىىي ماؤىىى ني مىتةانىىىي ة مااىىىم   
 انا االىىىى  ما ىىىىم   ؤىىىى ي  نىىىى ت  اىىىى  وىىىى   دىىىى   مخلىىىى ام  مىتنمنىىىىني  شىىىىا ّ علىىىىع ما  يىىىى  اىىىى  مخلىىىى ام حت لاىىىىم  ة 

ة ىى ماي ماؤىى ي ةظىى م  عميىىي مىتاجلاىىي ةماس جلاىىي   ةما ىىهي موظاشىىم  م مدىى  ا اىى م  ةمااشىى نا  مإلنىى م م  مىتةانىىي 
 . مإلوم ي    مإل  مم ةمااتقنب ماؤ أ ةمو ا معأم   نني  

  :1جلك ما عميي ماؤ ني مىتةاني علع ما ظمةف مااماني قة   
 مب ىن و م    سني مجن  م جلم  ل    أل م  جلعي مىتنمنني ا    ام  ما عميي ماؤ ني مىتةاني؛: ماش جلاني -
مب ىىىىىىىىن     ىىىىىىى ام  ما عميىىىىىىىي ماؤىىىىىىى ني مىتةانىىىىىىىي ي م ىىىىىىىأ     دىىىىىىىجل  اقمجلاىىىىىىىي م ا معنىىىىىىىم   ةا كىىىىىىىي ي اىىىىىىى  : ماىىىىىىىجلمت  -

  ا ميا م  م ني ما ل ني ةماك ي يي  ةعلع اكاجل  ي م  م كا ن ة  ا ام اكاجل   ا منمم ؛
يىىىىىىا       أىىىىىىح و جيىىىىىىجل  ا اىىىىىىم      ىىىىىى ا اىىىىىى  مخلىىىىىى ام  ا يىىىىىىف  عىىىىىى  م ىىىىىى   دمان اىىىىىىم   ي ي م ىىىىىىأ   : ما  ماىىىىىىي -

  حت ُّّ ما    م م  ااق     ام  ما عميي ماؤ ني مىتةاني  ل م جلم  ل علع ا  نجلم ؛
ن ي : ماد ىىم ت - يقؤىى   ىىم  قىى   مخلىى ام   س يقىىي عمانىىي م ىى مةم نىىجلم  علىىع اكىىاجل  ةاىى ت مخل اىىي  ة علىىع اكىىاجل   ىىى  ى 

  ما  مك ماؤ أ  ا  مص مظ علع اممم  ماش جلاني  ةماجلمت؛
مب ىىىىىىن  ىىىىىجلم    اىىىىىجلم م ظم نىىىىىي اا جليىىىىىّ ة مم ت   جلعىىىىىي مخلىىىىى ام  مىتنمنىىىىىني علىىىىىع م ىىىىى   ماقؤىىىىىا ةعلىىىىىع : مونىىىىىا  م يي -

 . م    ماسجليّ
 اىىىىىىم عىىىىىى   قىىىىىى    ىىىىىى ام  ما عميىىىىىىي ماؤىىىىىى ني مىتةانىىىىىىي   أىىىىىىح يىىىىىىا   مىتنىىىىىىم    م  مظىىىىىىف ماؤىىىىىى ني ةما نىىىىىىممم  

 ىىىىىىى   ىىىىىىى ةم ماسىىىىىىى  ماجلإىىىىىىىمةأ مىتةانىىىىىىىي مخلم  نىىىىىىىي ةعنىىىىىىىممم  مىتاجلاىىىىىىىي ةماس جلاىىىىىىىي  اىىىىىىى   ىىىىىىى     مىىىىىىىم  اا ؤؤىىىىىىىل   
ةما ه ىىىىأ   يىىىى  يىىىىا   ىىىىجل ا ع ميىىىىي  ىىىىمالي ةاكىىىىا  ت ال ىىىى يك ة  كىىىىن   اىىىىجل   عمياىىىىح اىىىى  ما نىىىىممم  ماا ؤؤىىىىني ماىىىىض 

 ق ك  عميي  مني ا  اكاجل    علع  دجل اكاجل  ما عميي ماؤ ني م ا ؤؤي
2. 

  مستوى الرعاية الصحية المتخصصة -ب
 ق خىح   اكىاجل   يىا ي    د م م كاجل   يضم  ما عميىي ماؤى ني ماتمأجليىي  ةماىض  ىم  من ىي  ظتى  اؤؤىم ع الىم 

 يجل ىىح   أىىح مصىىمو  م  وىىني ماىىض يؤىىم   ىىم ما ىى م   ىىك ا ماىىيعىى  ما عميىىي ماؤىى ني مىتةانىىي     ىى  عيىىف دىى م مىت ىىا  
ةا ماىىي مصىى ة    ظما ماىىي م ا ؤؤىىي مخلىى ام  اىى  ا ىىل أىىجلم  قىى     ىىّ اىى  ما عميىىي م ا ؤؤىىي اكىىاجل     امم ىى ت

 ماسمنىىىي ما ىىى ةم     ؤىىىمةنل علىىىع م كىىىاجل  دىىى م ةيشىىى ّ ة ىىى ام  ماؤىىى ي ما  كىىىني ة ادىىىم  ةمادكىىىجل  ةمإل ىىىم م 
 .م اسجل ت مااق نم   جل   اك  ال شجل ت ةما هي م  وع  انا  حيم  م  ال ي

ما ماىىي  ةم كاشىى نم  م ادمالىىي ماؤىى ني م  مظىىف    قىى ك م كىىاجل  دىى م   ماؤىى ني ةمخلىى ام 
 ةاكىىىىىىىمع   م   وىىىىىىىل ةم   وىىىىىىىل مىت مىىىىىىىم  اىىىىىىى  ظىىىىىىىّ  شىىىىىىى ّ م  نكىىىىىىىم  دىىىىىىى   ةاتىىىىىىىّ مو اؤىىىىىىىمص  ةعنىىىىىىىممم 
  .ة اد  ةمىت  ي م  ات ة  نأ مىتن م  ة من  ةماقم ه 

                                                           
  .2ي ي مإلإلن ني الش   مىتةن   م     ماكم    صلا   ي ماؤ ي ما م ني  ما :1
  .27ص، 7770  ا ا  مإلمم ت ما ماي الم جل   ماسم ي مىتة   م  لدي ما   ني ماك جلميي  إدارة المستشفياتاكم      ا نام   : 2
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 مستوى الخدمات الصحية متطورة التخصصية -جـ
 ى ام   ةدىأ  م كىاجليم  نىم قي ماى ظ      م كىاسمم  قى خام انأل ماض مخل ام  يشا ّ د م م كاجل  علع

م  ة مااىم    ى   دى  ةما نىجل  ة اتم ى ةماى ام  ماقلى  ظي ماىي ما ماىي ة ماسى   ىم    ا قى ت ةأىمم ت اا ؤؤىي 
م اىىىم ت  سنىىفم  دىىى م م كىىاجل  اىىى  مخلىى ام  ماؤىىى ني م   ىىىمم ماادل ىىي ة ىىىجل  مإلإماىىي ةمصم ىىىي    مادىىجلمم  مامشىىى يي يم 

                           .ما ماني

  الصحية التأهيلية مستوى الخدمات -د
مخلىىىىىىى ام  ماىىىىىىىض  قىىىىىىى ك "  دىىىىىىى م م كىىىىىىىاجل   يضىىىىىىىم مبكىىىىىىىاجل  ما عميىىىىىىىي ماؤىىىىىىى ني  جليلىىىىىىىي مىتاىىىىىىى   ةيشىىىىىىى ّ  ىىىىىىى   ي    

 ة ال  وىىىىىع ا ىىىىى م   جليلىىىىىي أكىىىىىمنم  ة   وىىىىىع و ي اىىىىىّ  ىىىىى ممد    نىىىىى  يىىىىىا    دنىىىىىّ م ىىىىى يك الا ىىىىىمي  اىىىىى  م ىىىىى   
   ىىىىىىىح   ىىىىىىى    عىىىىىىىممت دىىىىىىى م م ىىىىىىى يك ال يا ىىىىىىى  ظ ىىىىىىى م ا ىىىىىىىاي يكىىىىىىىاسن    اىىىىىىىي أ كىىىىىىىح ةإضىىىىىىىم   ىىىىىىىمإلعمإىىىىىىىي ماىىىىىىىض  
      .يا   ق   د م ما جلم ا  مخل ام    م كاش ع  ة م  ظف ماسيب  ة م  ف . 1"ماانم م ح    كح

 م كىىىىىىىىىاجليم   اىىىىىىىىى   ىىىىىىىىىه  اىىىىىىىىى  علناىىىىىىىىىم مصؤىىىىىىىىىجل  خدىىىىىىىىى      أ ىىىىىىىىىمك  ىىىىىىىىى أ  ماؤىىىىىىىىى ني مخلىىىىىىىىى ام    
دى    اى  اكىاجل  ظىّ   ق ى كيى   مبىم  نى ت ا   ىي ماؤى أ ما  يى    ى مم ي ى      مىت نىي اى  اى م   أىح مىت   ىي 

  انىح  ةاضى م  حتىجل     جيى  ماى   م كىاجل     م  وىني مصىمو   جل نىح مبقى ة د  يدىجل  ظىأ م كىاجليم  
   م ق اىىي  ىى  نكىىم م   ىىل ةماا ىىمة  مادماىىّ ماا كىىن  ة ىى  م ىى ظجل ت م كىىاجليم    ما  ىىّ نىىا اكىى 

ماؤىىىىى ني يىىىىىي مم كاشىىىىى نم   ا نىىىىىف  قىىىىى   م علىىىىىع  ىىىىىجل ا ظم ىىىىىي  أىىىىىجلمم ما ع"   ىىىىىا  أىىىىىح  ىىىىى   مإل ىىىىىم ت       مخلىىىىى ام 
نىىىىىىىما ي ماىىىىىىى ظ    ةإىىىىىىى  ةماىىىىىىى   ةدىىىىىىىجل اىىىىىىىم   يىىىىىىىف عىىىىىىى   ىىىىىىىجل ا     ا نكىىىىىىىي   ىىىىىىى    اىىىىىىى ا   م كاشىىىىىىى نم  متتىىىىىىىّ 

    .2"ما  جلم ما ق   ىت  أ مك   أ

اىىىىىىىىى   ىىىىىىىىى    مخل اىىىىىىىىىي ماؤىىىىىىىىى ني  ىىىىىىىىىم م كىىىىىىىىىاجليم  مىت   ىىىىىىىىىي نىىىىىىىىىما ي ماىىىىىىىىى ظ  ةماىىىىىىىىىض يىىىىىىىىىا   قىىىىىىىىى   وىىىىىىىىىم ي    
اكىىىىىىىىاجل   ة  ال ىىىىىىىىى ام  ماؤىىىىىىىى ني دىىىىىىىىجل اكىىىىىىىىاجل  ما عميىىىىىىىىىي  م  نكىىىىىىىىم  م شىىىىىىىىدلي ال  ىىىىىىىىمك ماؤىىىىىىىىى أ   أىىىىىىىىح يجل ىىىىىىىى 

 مىت ىىىىى مم ىتأ كىىىىىا  ةا ىىىىىمةه    مبىىىىىم   مجنىىىىى   أشىىىىىسي ما عميىىىىىي ماؤىىىىى ني ماىىىىىض يقىىىىىجلك  ىىىىىم  ماؤىىىىى ني ما م نىىىىىي  ةماىىىىىض متتالىىىىىّ
  ىىىىىىأ دىىىىىى م م كىىىىىىاجل  "ياىىىىىى   ع ىىىىىىم   ىىىىىىنمأي ماؤىىىىىى ي ةماجلإميىىىىىىي اىىىىىى  م ىىىىىى   ةمااشىىىىىى نا ماىىىىىى ميت ةم  ماىىىىىىي ما م نىىىىىىي  

يا  ىىىىىىىىّ ما ىىىىىىىى م  ة ما مةلىىىىىىىىي اكىىىىىىىى ةاني يميىىىىىىىىي ة عميىىىىىىىىي  أ كىىىىىىىىا    مىتاىىىىىىىىجل  ماجلإمةنىىىىىىىىي ةما ه نىىىىىىىىي مامكىىىىىىىىنسي م ا ىىىىىىىىم   
علىىىىىىىع م كىىىىىىىاجل  ماتقىىىىىىىم  ةمو ا ىىىىىىىمعأ علناىىىىىىىم  ةماىىىىىىىض يا  وىىىىىىىجل   ىىىىىىىم   انىىىىىىىم   مانجلانىىىىىىىي  ة اجلإىىىىىىىب دىىىىىىى   م كىىىىىىى ةاني 

ىىىى ّ اىىىى  ال ىىىى م ةما مةلىىىىي ةاىىىى    م مظاىىىى  ةمتننىىىىفد  ا اىىىىجل  ماىىىىض  كىىىىاجل   ا م  ىىىىي ماسمنىىىى  ةمىتاىىىىجل  ماىىىىض خدىىىى     حت 
 .3"   ا 

  
                                                           

 .27ص،  هل   جلم ييم   م     ماكم   :1

 .1ص  7777  مم   د م  ال ش   ع م   مىت م   خدمات اإليوام في المستشفيات  ام    جل  ياجل     م  : 2

 .27ص  4007  مم  ما مم يي ال ش  ةمااجل ي   ماسم ي مىتة   ع م   مىت م   علم االجتماع الطبي مسم   محل  : 3
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 أسس الخدمة الصحية: الفرع الثاصي
ماؤىىىىىىىى ني ةمنىىىىىىىىسي ما قىىىىىىىى     قىىىىىىىى   مخل اىىىىىىىىي ماؤىىىىىىىى ني ةماسمنىىىىىىىىي   اىىىىىىىىأ اىىىىىىىىهي م  وىىىىىىىىع  م  نكىىىىىىىىم   اىىىىىىىىت 

ماىىىىىىى ي  ي شىىىىىىى ة  ما م نىىىىىىىي ةمىت ىىىىىىى م  ماىىىىىىى ي  يسلمىىىىىىىجل  ماجلإميىىىىىىىي  ةإىىىىىىى   ىىىىىىىا   ماكىىىىىىى جلم  مىت ىىىىىىىات  يىىىىىىىممت اضىىىىىىىس مت 
 ة إمىىىىىىىىىمو اا مانىىىىىىىىىم ىتعىىىىىىىىى مم م ىىىىىىىىى ممي  علناىىىىىىىىىم  ةم ممم  ا ىىىىىىىىىح م سمامىىىىىىىىىي  مونىىىىىىىىىايم ي ماكىىىىىىىىى ي ي  اسلمىىىىىىىىىم  م ىىىىىىىىىجلم  ل
ةماانم ىىىىىىىىم    ة ا كىىىىىىىىل  ىىىىىىىىجلمت مخل اىىىىىىىىي م ق اىىىىىىىىي  ىىىىىىىى   مب ىىىىىىىىىن وىىىىىىىى ة ت  قىىىىىىىى   مخل اىىىىىىىىي ماؤىىىىىىىى ني  شىىىىىىىىدّ ظىىىىىىىىم   

 .ةاكاجل  عم        أح ي م أ  ق   مخل اي ماؤ ني علع  نم  ا  ماد ميي ماد ني ةما جلعني

1الكفاية الكمية: أوال
  

 : ةيش ّ يا   ع م ماكدم  ةاا من  ا    ا ماد ميي ماد ني  جل ا مخل ام  ماؤ ني  ي  ظم   
 ىىىىىىجل ا عىىىىىى م ظىىىىىىم  اىىىىىى  م ىىىىىىجلم م مامشىىىىىى يي ما مالىىىىىىي  ماقسىىىىىىمم ماؤىىىىىى أ اىىىىىى    مىىىىىىم   س وىىىىىىل    نىىىىىىأ م  اىىىىىىتم     -

 ة اد  ا  م كمع ي ؛      
 ىىىىجل ا عىىىى م ظىىىىم   اىىىى  م  نكىىىىم  ماؤىىىى ني ةم  مظىىىىف ةم كاشىىىى نم  ماىىىىض  قىىىى ك حلالىىىىب مخلىىىى ام  ماؤىىىى ني  اىىىى   -

    جل ي ام  ل حلالب م  م  ؛   ا معمت ما  ماي ةم كمةمت
 ىىىىىجل ا مخلىىىىى ام  ماؤىىىىى ني   مجنىىىىى  مىتةإىىىىىم   ةدىىىىى م ي ىىىىىا وىىىىى ة ت ع ىىىىىّ ما  يىىىىى  ماؤىىىىى أ علىىىىىع اىىىىى م  نىىىىىمعم   -

 مانجلك   م    و ي    ةإام   م م يق   نح؛  
  ىىىىىجل ا  نىىىىىمان  ةةنىىىىىمةّ مااتقنىىىىىب ماؤىىىىى أ  ىىىىىل   ىىىىى مم م ا ىىىىى  اا ىىىىى ي ا   جلنىىىىىمةّ ما عميىىىىىي ماؤىىىىى ني  ةمخلىىىىى ام  -

ماىىىىىىض  قىىىىىى الاام ة ىىىىىى   مونىىىىىىا ممت ا اىىىىىىم امدىىىىىى م  ةمبيىىىىىى م  اكىىىىىىم  ما ىىىىىى م  ىىىىىىم     ةعىىىىىى ك موأا ىىىىىىم  اىىىىىى  ياسىىىىىىجل  
 م    ةيؤمت  سام ان    أ كح علع ماسمن ؛  

  ةماكىىىىىىىى أ علناىىىىىىىىم  ةوىىىىىىىى  ماىىىىىىىى    م مانىىىىىىىىي ةمإلمم يىىىىىىىىي ماد نلىىىىىىىىي  اىىىىىىىىجل ا مخلىىىىىىىى ام  ال ىىىىىىىىجلم  ل ةوىىىىىىىى م  اؤىىىىىىىىجل  -
 .   لالا ال ماسيب ماشماّ ادم ي م جلم 

 الكفاية النوعية  : ثاصيا
   ك   ةم كاش نم  ماؤ ني ةماجلا م ما  ي  ماؤ أ   عضم  ع م  يممت ماؤ ني ما عميي ااجل ا يد أ و

 :  يش ّ ةد م  ال  اي ماؤ ني م كاجل    ن ي ر ة   جل ا  يضم جي   ّ
    ةوىى  ا ىىميا ة نىىأل حتىى م م كىىاجل  م سلىىجل  ةماجلم ىى   ىىجل      ظىىّ اىى   عضىىم  ما  يىى  ماسىىيب ةمىت اىىفت ةم  ىى م

ةةنىىىمةّ مااشىىى نا ةما ىىىهي  ةجيىىى      جلوىىى  دىىى   م  ىىىميا اىىى   ىىى   ا ىىىي علنىىىم اىىى  ية  مو اؤىىىمص ةمخلىىىتت 
   ظىىم   منمىىم  ة س وىىم  ة اىى  ا   ىىي نىىجلم)ةما ال ميىىي    ىىمو  ما عميىىي ماؤىى ني م  ال ىىي  ةو يكىى ت  ىت   اىى  

 ؛ 2    يق  ك مخل ام  ماؤ ني مة      اجلم    نح د   م  ميا(   ني

                                                           
 .24-27ص ص، 4002   مم  م    ي  اؤ  الصحة العامة والرعاية الصحية م  المنظور االجتماعينلجل  عت م  ماؤ يقأ  ماكن   اضم    :1
  .20صن نم  عؤ م   م     ماكم     :2
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   ةياىىىىىى  اىىىىىى   ىىىىىىه   ىىىىىى ماي عل نىىىىىىي ا  ىىىىىى  مما  ىىىىىىّ علىىىىىىع  ىىىىىى  ي  ما ىىىىىىمالل  ماقسىىىىىىمم ماؤىىىىىى أ ة  ىىىىىى  ظ ىىىىىىم    
ماىىىىىىتماي ماا دنلنىىىىىىي اىىىىىى    ىىىىىىّ اكىىىىىىاجلمد  ما ل ىىىىىىأ ةمو ىىىىىىهم علىىىىىىع  اىىىىىى   موظاشىىىىىىم م  ماسمنىىىىىىي   مإلوىىىىىىم ي    

 ؛ 1  ي  ا لجلام   ما   يي ةما ل ني
  "اىى    ىىّ   2" قىى   مااكىىانه  ةم كىىمع م  م مانىىي ةمإلمم يىىي ةما  نىىي ا نىى  ما ىىمالل   إسىىمم مخلىى ام  ماؤىى ني

مصؤىىجل  علىىع مىتمةم  ةمىت اىىفت ةم  ىى م  ماسمنىىي ماه اىىي   إىىّ مااىىجلم ةماادىىمانب م مانىىي  اىى  ياكىىىنال  ىى   قىى   
 .   ام    ني علع اكاجل  عم   ا  ماجلمت

سالىىىىىىم نىىىىىىم  ياضىىىىىىىت   ال مخلىىىىىى ام  ماؤىىىىىى ني اسلجل ىىىىىىىي اىىىىىىنأل  قىىىىىىى    مأاشىىىىىىم دم ةمااىىىىىى ممدم مىت قىىىىىىىأ  مبىىىىىىم ياىىىىىىىنت 
سىىىىىىىم يكىىىىىىىا عأ وىىىىىىى ة ت   ىىىىىىى  ظ ىىىىىىىم ت ةادىىىىىىى  اسلجل ىىىىىىىي  يضىىىىىىىم    جلم ىىىىىىىم ة جلدىىىىىىىم ما  نىىىىىىىأ    ماجل ىىىىىىىجل   اناىىىىىىىمنىىىىىىىاجلاي 

 ؤؤىىىىىى م م م ىىىىىى  م ىىىىىىجلم  م  نكىىىىىىم  ماؤىىىىىى ني ةحتكىىىىىىل  ىىىىىىجلمت مخلىىىىىى ام  ماىىىىىىض  قىىىىىى اام  ةاىىىىىى    ىىىىىىّ ياىىىىىى   قىىىىىى  
   .الا    علع امدني ماجلمت    م  مخل ام  ماؤ ني

 ماهية جودة الخدمة الصحية : المبحث الثاصي
   ما اىىىىىىىىىجل  ةمو  قىىىىىىىىىم   م كىىىىىىىىىاجل  ماؤىىىىىىىىى أ ال ىىىىىىىىى م ةم ا ىىىىىىىىى  دىىىىىىىىىجل م ىىىىىىىىىت  مىتنمنىىىىىىىىىأ اجل ىىىىىىىىىجلم    أ ىىىىىىىىىمك 
 ىىىىىى أ  ةدىىىىىىجل  ماا ظنىىىىىى  ا اىىىىىىم  مىتة  ةمتىىىىىى م  ةنىىىىىى نم اا قنىىىىىى  ياىىىىىى   قىىىىىى  مأؤىىىىىى  مدا ىىىىىىمك مىت ىىىىىى م  ما معلىىىىىىي   

اىىىىىى  ماؤىىىىىى ني  ة   منكىىىىىىم   ما  ىىىىىىمك ماؤىىىىىى أ علىىىىىىع اجلوىىىىىىجلم ماىىىىىىجلمت ماىىىىىى     ىىىىىىمت اىىىىىى   ظتىىىىىى  م جلموىىىىىىن    اىىىىىىم   
منىىىىىىىىا  م   دىىىىىىىى    ةياىىىىىىىى ماىىىىىىىىجلمت   مخل اىىىىىىىىي ماؤىىىىىىىى ني  م م ىىىىىىىى  ماىىىىىىىى    ىىىىىىىىل  يىىىىىىىى ي م نىىىىىىىى  مإ  اجلوىىىىىىىىجلم   ىىىىىىىىه 

   .متسم  ماام  ني اليجلمت   ما عميي ماؤ ني  حت ي  ا اجلاام  اكاجليم م  ة   ممدم

  تطور جودة الخدمة الصحية: األولالمطلب 
اقىىىىىى    نىىىىىى  ماىىىىىىجلمت   ما عميىىىىىىي ماؤىىىىىى ني معمة اىىىىىىم  ىىىىىىمظ م إمىىىىىىّ ماىىىىىىجلمت   ماؤىىىىىى معي  ة فميىىىىىى  مودا ىىىىىىمك  ىىىىىىم 
  ما ؤىىىىىىى  مصىىىىىىى ي   ةياىىىىىىى  أ ىىىىىىى م   جلعىىىىىىىي اىىىىىىى  مىتنىىىىىىىمم  ةماىىىىىىى ةم   ماىىىىىىىض ن كا  وىىىىىىىام   دىىىىىىى م م سلىىىىىىى    ىىىىىىى  

 .جلصاليجلمت  ؤ ي عماي ةاجلمت مخل اي ماؤ ني علع ة ح مخلؤماا    علع مااسجل  ماام  أ 

 التطور التاريخي للجودة: الفرع األول
  ال مدا ىىىىىمك مإلأكىىىىىم  مبجلوىىىىىجلم ماىىىىىجلمت اىىىىىنأل ةانىىىىى  عؤىىىىى  ماؤىىىىى معي ةماتىىىىىجل ت ماؤىىىىى معني  انىىىىى   شىىىىىا   ىىىىىك 
مىت ىىىىىىم         ىىىىىى ة دم متاىىىىىى     ماقىىىىىى   ماتىىىىىىما  عشىىىىىى  إمىىىىىىّ م ىىىىىىنهم    الىىىىىىم  مصضىىىىىىم ت مامم لنىىىىىىي ةاىىىىىىم  ضىىىىىى  اح إىىىىىىجلمأل 

ماىىىىىىى    ة ىىىىىىى  علىىىىىىىع ظىىىىىىىّ اىىىىىىى  يقىىىىىىى ك اىىىىىىىم دىىىىىىىجل  ىىىىىىىا  نىىىىىىى   ة أىىىىىىىمإا ماقن ىىىىىىىي    Hammourabi م لىىىىىىى  يىىىىىىىجل ميب

                                                           
 .20صن نم  عؤ م   م     ماكم    : 1
  .22 مسم   محل  م     ماكم    ص: 2



 ...........................................................................................الجودة في قطاع الخدمات الصحية  :األولالفصل  

 
16 

ظ ىىىىىىم  ظىىىىىى  ما  مع ىىىىىىي م ؤىىىىىى يجل  علىىىىىىع ماىىىىىىجلمت   . 1ماكىىىىىىل ي  ة مخل اىىىىىىي ماىىىىىىض ياىىىىىىم    ىىىىىىم    يقىىىىىىجلك    ىىىىىىهل ما نىىىىىى 
  .  م  ة مغ    م  م  م   ة   شنن  مىتد مام  ماض ام  فم   مد ت علع يا     مانجلك

ىىىىىىى   ة  عؤىىىىىىى   ىىىىىىى   مإلنىىىىىىىهك    ىىىىىىىلع م  ) مم ماا ظنىىىىىىى  علىىىىىىىع ماىىىىىىىجلمت  انىىىىىىى  ظىىىىىىىم  ما نىىىىىىىجل  مادىىىىىىى     ال
حيىىىىىىى  علىىىىىىىع مودا ىىىىىىىمك جىىىىىىىجلمت مىتمم   ةي ىىىىىىى     أ ىىىىىىىأل م ىىىىىىى ا  امىىىىىىى   ما إم ىىىىىىىي ما م نىىىىىىىي اىىىىىىى   ىىىىىىىه  ( علنىىىىىىىح ةنىىىىىىىلال 

      مىىىىىى  م " :  ه ىىىىىىح ة امأاىىىىىىح   ىىىىىى علع اقماىىىىىىم  دىىىىىى م ماىىىىىى الي  دىىىىىىأ مإلاكىىىىىىم   ةدىىىىىىأ ظ ىىىىىىم إىىىىىىم   نىىىىىىجلا م مادىىىىىى  
     م  ىىىىىىي ما إم ىىىىىىي مادما ىىىىىىي ماىىىىىىض   ىىىىىىّ ما ماىىىىىىّ م كىىىىىىل  اكىىىىىى ةو عىىىىىى  "   ىىىىىى   ك  دىىىىىى   ىىىىىى م    أىىىىىىح يىىىىىى م ظ أىىىىىى   ىىىىىى م

 . جلمت ع لح ةنهااح ا  ما نجل 
 اىىىىىم   ما ؤىىىىى  مصىىىىى ي   ىىىىى  ال مودا ىىىىىمك مبجلوىىىىىجلم ماىىىىىجلمت ي  ىىىىى       ميىىىىىي ماتىىىىىجل ت ماؤىىىىى معني  ةم ممم     ىىىىىي   

جلمت ة نىىىىمان  وىىىىمسام مب ماىىىىّ ع يىىىى ت إمىىىىّ     ؤىىىىّ    اىىىىم دىىىىأ  ظىىىىت   ىىىى  مصىىىى   ما م نىىىىي ماتمأنىىىىي   قىىىى  اىىىى   ماىىىى
علنىىىىىح مآل     ميىىىىىي مب الىىىىىي وىىىىىم  ماىىىىىجلمت  جلمنىىىىىسي ما ماىىىىىّ م   ىىىىى  ةة ىىىىىجلو    ا الىىىىىي  مم ت ماىىىىىجلمت ماشىىىىىمالي  ةياىىىىى  

 (.07)ة   ام يجلو ح ماشدّ  إ  
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ٌّ علع ا  حلاؤ  ة  ام ي يت   ل  :      الب ا ماّ  سجل  ماجلمت ظ
  اىىىىت  ة  ا الىىىىي الاسىىىىجل     ىىىىم  ماىىىىجلمت  ةإىىىى  راىىىى  دىىىى م : مرالــــة ضــــب  الجــــودة تواســــطة العامــــل المنفــــ  -أ

وىىىىىى   أ ىىىىىىمك مااؤىىىىىى ن    ماجلاىىىىىى م  مإلأام نىىىىىىي ماؤىىىىىى ات  ة اىىىىىىم ي  ىىىىىى    ما  ىىىىىىمك مصىىىىىى    ىىىىىىه  ماقىىىىىى ة   مىتنىىىىىىلجل 
ماجلنىىىىىىسع ةماقىىىىىى   ماامنىىىىىى  عشىىىىىى    يىىىىىى  م كىىىىىى  مإلأاىىىىىىمي  معا ىىىىىىمم  علىىىىىىع  ىىىىىى م ةماىىىىىى   ة   جلعىىىىىىي  ىىىىىى ةمت اىىىىىى  مىت ىىىىىى مم 

ي  ىىىىىجلمت م  اىىىىىجلي  ىىىىىجل  مأاامةىىىىىح ي  مادماىىىىىّ   نىىىىى  يكىىىىىاسن  ظىىىىىّ عماىىىىىّ ا مإمىىىىىجل مصىىىىى  نل م كىىىىى ةال عىىىىى   ؤىىىىى ن  م  اىىىىى
ظمأىىىىىى   قىىىىىى  علىىىىىىع عىىىىىىم   مصىىىىىى   نىىىىىىجلم  اىىىىىى  انىىىىىى  حت يىىىىىى   اىىىىىى  مإلأاىىىىىىمي        اكىىىىىى ةاني ماكىىىىىىنس ت علىىىىىىع ماىىىىىىجلمت
   .1ا ميا ماجلمت  ة ا  ان  اسم قي مإلأامي اال  م  ميا

مااىىىىىى   دىىىىىى   م  الىىىىىىي اىىىىىى  اسلىىىىىى  ماقىىىىىى   : Forman Control مرالــــــة ضــــــب  ر ــــــيس العمــــــال للجــــــودة -ب
ما شىىىىى ي  ة    ميىىىىىي ما قىىىىى  ماتىىىىىم  ا ىىىىىح  انىىىىى   ىىىىىم   ماتىىىىىجل ت ماؤىىىىى معني مب اىىىىىجلك مإلأاىىىىىمي ماجلمنىىىىى   ة م لىىىىى  ا ىىىىىمدن  
  يىىىىى ت اتىىىىىّ ماا ؤىىىىىا   ما  ىىىىىّ  ة  ىىىىىمت اىىىىى  ماؤىىىىى   وىىىىىم  ماىىىىىجلمت ة قنن اىىىىىم اىىىىى   ىىىىى   ما ماىىىىىّ م   ىىىىى   سىىىىىم 

   م ا ىىىىىىىي  ة  ىىىىىىىمت ما  ىىىىىىىم   ىىىىىىى ا  جيا  ىىىىىىىجل  حتىىىىىىى  اكىىىىىىى ةاني  م     وىىىىىىى ة ت  دلنىىىىىىىب  ةىىىىىىىنأل ظىىىىىىىّ   جلعىىىىىىىي  ىىىىىىى
 تظمأىىىى  ع لنىىىىم  ما إم ىىىىي   دىىىى   ما ىىىى  ة ".  ةىىىىنأل ما  ىىىىم  ماىىىى   يشىىىى   علىىىىع  أاىىىىم ا  ةي ىىىى  اكىىىى ةو عىىىى   جلم ىىىىح

  ا ىىىىىى  علىىىىىىع  نىىىىىىلجل   كىىىىىىن  يسلىىىىىى  علنىىىىىىح  نىىىىىىلجل  م قم أىىىىىىم   ماىىىىىى   ي ظىىىىىىف علىىىىىىع م قم أىىىىىىي  ىىىىىىل ماىىىىىىف  مىتنمنىىىىىىأ 
 .2"اسم    ن ا م ننا ق  د   ع لني ما إم ي علع ماجلمتةماف  م ؤ    ة ا قن  ما

 سىىجل م  7722ة 7777 ىىا   ما ىى ت اىىم ل  :Inspector Control مرالــة ضــب  الجــودة عــ  حريــق الفحــص -جـــ
  ي م    م  وم  ماجلمت   ي   مت أ ىمك مااؤى ن   ظتى    قنى م  ة  جلعى   نىمان  مإلأاىمي ةم كى  ايى  ماجلاى م  
مإلأام نىىي  ة  ىىمت اىى  ماؤىى   علىىع  ةىىنأل ما  ىىم  ماكىىنس ت ما إنقىىي علىىع ما  ىىّ م  يىىف اىى  إمىىّ ظىىّ عماىىّ    اىى   

   .3امي إؤ  عف  م  اجل م   ا م سم قي ال  مياأانيي ا ا  ةرن ي ماا ان   ي دلب  م ا ا  ا  ة ش مإلأ
 ىىىى    دىىىى   م  الىىىىي ع لنىىىىم اىىىى  : Statistical quality controlمرالــــة الاــــب  اإلاصــــا ي للجــــودة  -د

  ميىىىىىىىي مصىىىىىىى   ما م نىىىىىىىي ماتمأنىىىىىىىي  أانيىىىىىىىي مااجلنىىىىىىى  مادمىىىىىىىا   مإلأاىىىىىىىمي االمنىىىىىىىي مصم ىىىىىىىم  م افميىىىىىىى ت ال نىىىىىىىما  ما كىىىىىىىد يي 
 ىىىىىى يم  اىىىىى م ن ماليىىىىىىجل      نىىىىىلجل  ما  ىىىىىىا  %700ةك ي ىىىىى   سمنىىىىىى   نىىىىىلجل  ماا اىىىىىىن  مادلىىىىىأ   كىىىىىمي   م ا م  ىىىىىي 

 ما ن ىىىىىم   ة ىىىىىا   دىىىىى   م  الىىىىىي حتىىىىىجلو اممسىىىىىم متتىىىىىّ   منىىىىىا  مك علىىىىى  مإلاؤىىىىىم    ما إم ىىىىىي علىىىىىع ماىىىىىجلمت   قىىىىى  
عىىىىى   نىىىىىمان    م ظىىىىى  م  نكىىىىىم  ماؤىىىىى معني  ىىىىى  ال ماقنىىىىىمك   شىىىىىما ما  ىىىىىا   ىىىىىمت  ىىىىىا ظىىىىىم    ة  ال علناىىىىىم مام ىىىىى 

                                                           
ســـتة ســـيجما فـــي المستشـــفيات الحكوميـــة فـــي عطـــد وـــ ة ودورهـــا فـــي تحســـي  جـــودة الخـــدمات مـــدى تـــوافر مقومـــات تطبيـــق مسىىى   لنىىىّ   ىىى مدن   ىىىجلممت  : 1

يجلنىىىىىىب اكىىىىىى  عم ىىىىىىجل  ظلني ماايىىىىىىم ت  ماما ىىىىىىي مإلنىىىىىىهاني   ىىىىىىفت  :  اىىىىىى ظ ت اد لىىىىىىي ا نىىىىىىّ  ىىىىىىاممت م م كىىىىىىاا    ىىىىىى م الصــــــحية مــــــ  وجهــــــة صظــــــر اإلدارة العليــــــا
 .42ص     ك ي ش ، 4077  لكسل 

   ىىم ي  www.arab project.net/doaa/2agk .pdf :علىىع م جلإىى  موادىى ة   7ص  4002/4002 ما ىىفمة    مم ت ماىىجلمت ماشىىمالي  مىت م    ىى  عمىى  ماجلدىىم  : 2
 .72/02/4074:مو هم

  .47-42ص ص  4077 مىتة   ع م   مىت م    مم  ما ميي ال ش  ةمااجل ي   ماسم ي 7000 يفة :  مم ت ماجلمت ماشمالي ا لع  جلظ ن   :3
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 ظتىىىى   ىىىىى اام انؤىىىىمت م  ىىىىىاي مبكىىىىىاجل  ماىىىىجلمت م   ىىىىىجل   ة ىىىى ا  ظىىىىىم  ماا ىىىىىجل  لىىىىجل ماكىىىىىنس ت علىىىىع ماىىىىىجلمت  اؤىىىىىمةنم  
  .1ةم ما ماا   مةم  ة نمان   اؤمةني  اما    ماناام    ش نا م شمظّة   
ن منىا  مك دى م م ؤىسلت ىتة  اى ت اى   ى   : Total Quality Control مرالـة الاـب  الشـامل للجـودة -ه

أ مك   ىم  اا قنى   دماىّ ماىجلمت اى   ىه  "  ماضم  ماشماّ اليجلمت علع  أح   ان  ع ال Feigenbaum نين مجلك 
ىت ىىّ  أاىىمي ماكىىل  ةمخلىى ام   م كىىاجل  مىتظتىى   ام اىىجلم حلالىىب م ىىمان    م    ىىي ااسىىجلي  ماىىجلمت   مماااىىم  ةحتكىىن 

  أ د   م  الي ن  جلنن  أشما وم  ماجلمت انشى ّ مجنى  ا ماىّ . 2"مإاؤمميي  ةما   يانت مإل ممم مادماّ الف مة 
ماّ مإلأاىىمي  ىى   م اىى  م ىىىجلمم مىتةانىىي ةاىى ة  م  ما  لنىىم  مإلأام نىىىي ةمأااىىم    ىىم  اجلي ماىىمدف  ةي ا ىىى   نىىلجل  ماضىىم  ماشىىى

اليجلمت علع ماي  نمان  ماضم  مإلاؤمةأ اليجلمت ا   ق نم  ماقنم  ةأ   م  لجلام ني ع  ماجلمت  ةإ    ىمت دى م 
 .  مىتنلجل  مبتم ي أ مك   م  اؤنمأي ةحتكل أجلعني مإلأامي   ظم ي م  ماّ مااش نلني ال  لني مإلأام ني

  الي مأ دمنم الضم  ماشىماّ اليىجلمت ماى   ع  ىح ظمأ  د   م: Quality Assuranceمرالة ضمان الجودة  -و
  ةيشىا ا اىجلك وىى م  ماىجلمت    مجنى  مإل ى م م  م  سسىىي ةم  اينىي ماه اىي إلعسىم  ماتقىىي Feigenbaum ني ن مىجلك 

     ةيقجلك علىع  لكى ي ا ممدىم 3    ماكل ي م  ايي  ة ما  لني م  ممت  ة مخل اي م ق اي نجل   كاجل  ااسلمم  ماجلمت
ماجل ىجل     اكىىاجل  عىم   اىى  ماىىجلمت ةحتقنى  ما يىىمل مة   سىى  ياسلى   إم ىىي  ىمالي علىىع ظم ىىي ما  لنىم   اىى  ا الىىي 
 ؤىىى ن  م  ىىىاي اىىى  ا الىىىي ة ىىىجلاح    ماف ىىىجل ؛  ي يشىىى   مجنىىى  ما ىىىمالل  م  نكىىىي   ةوىىى  مىتنىىىمان  ماد نلىىىي مب ىىى  

 .ا ة  مىت سم 
ةمتنىف   7720 ى    دى   م  الىي ا ى  نى ي : Total Quality Management مرالـة إدارة الجـودة الشـاملة -ز

 ىىمااسجل  ماشىىماّ ةم كىىا   ىتأ  ىىي  مم ت ماىىجلمت  ةم كىىمم م   ىىجل  مااسمنقىىأ اليىىجلمت انشىى ّ مجنىى  ع م ىى  م    ىىي  ظ ىىم 
ماىجلمت   ةماى   يقاضىأ  سمنى  Total Quality Management(TQM) متنىف   اسمنى  ا اىجلك  مم ت ماىجلمت ماشىمالي 

  مجنىى    ىىفم  ة أشىىسي م    ىىي ة  ىىّ ماىىجلمت اكىى ةاني مجنىى  ما ىىمالل  ناىىم  انىى    ىىا  مم ت ماىىجلمت ماشىىمالي    يىىب 
 لك ي ماش ظي ادّ   م  ناىم  ظ ىم    ىّ علىع حتقنى  ممةى  ا وىم ما  نىّ اى   ىه  ماىي مىتمةم  ةمااق نىم  ةمااى  ي  

 .4سم نن م     راجل  ا ايم  ة  ام  عماني ماجلمت انش ّ حتك م اكا  م   ما  لنم  مم ّ ماش ظي
ةعىى    ،Juranة ىىجل م  Deming ةإى   سىىجل  دىى م م  اىىجلك علىىع يىى  ما  يىى  اىى  مامىىماتل ةعلىىع   نىىا  مخ ىىغ 

    مىىا دىى م م  اىىجلك  ISOمماىىم ظمىىام  ىىه  ما قىى  مىت ىىا اىى  ماقىى   ما شىى ي   ةدىىجل اىىم م ىى  مب   ىىي مااقنىىنأل ما ةانىىي 
 ة جلانىى  ظم ىىي م جلم ىى م  ماجل  نىىي   اجلم ىى ي عم نىىي يم   ىىاممت اضىى م  ماىىجلمت     لىى  علناىىم نلكىىلي م  ىىميا ما ةانىىي

                                                           
 .77-72ص ص ،4002 مىت م   مم  مانم ة   ما ل ني ال ش  ةمااجل ي   ع م   ،إدارة الجودة الشاملة،     عم  ماجلدم  ما فمة : 1

 .27عجلم ب    مدن  مص مم  م     ماكم    ص :2

 .90م     أ كح  ص :3
 مىت م     مم  مصماىىىى  ال شىىىىى  ةمااجل يىىىى   ماسم ىىىىي مىتة   ع ىىىىىم  الجــــودة، مفــــاهيم إداريـــــة وتقنيــــة وتجاريــــة فـــــي الجــــودةإدارة وصـــــناعة  ضىىىى  اؤىىىىممل ماسنسىىىىأ   :4

 .29ص، 4070
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ISO 9000  معا  ىى   ظ نىىم    ع لنىىم  ماامىىمم  ماايىىم   ماىى ة  ةوىى ة ت  اىى  وىى ة م    ىى مك ما قىىجلم ماايم يىىي  ىىل
  .م    م    ظم ي ما ة 

 ىىىىىىه  م  ماىىىىىىّ م  ال ىىىىىىي ااسىىىىىىجل  ماىىىىىىجلمت خدىىىىىى  ماقىىىىىىجل     ا اىىىىىىجلك ماىىىىىىجلمت  سىىىىىىجل  عىىىىىىت   جلعىىىىىىي اىىىىىى   اىىىىىى  
م  ماىىىىىّ م ا م لىىىىىي ةم  م سىىىىىي  ن ىىىىىم  ن اىىىىىم  مأاقىىىىىّ  ناىىىىىم دىىىىى م م  اىىىىىجلك اىىىىى  مظاشىىىىىم  مخلسىىىىى     ا ىىىىى  ا ةاىىىىىح  ةاىىىىى  

 .مودا مك  مإلأامي    مودا مك  ماف جل  ةما  ّ علع  مة   جلإ م ح

   الخلفية التاريخية لجودة الخدمة الصحية : صيالفرع الثا
   مودا ىىىىىمك ماىىىىى   حي ىىىىىع  ىىىىىح اجلوىىىىىجلم ماىىىىىجلمت   م    ىىىىىم  ماؤىىىىى ني م  م ىىىىى ت اىىىىىنأل ةانىىىىى  ماكىىىىىمعي   ىىىىىّ 
اىىىىىىىح  ىىىىىىى ة   ماضىىىىىىىم  ي   ماقىىىىىىى ك إىىىىىىى ك ة ىىىىىىىجلم مإلأكىىىىىىىم    قىىىىىىى  ظىىىىىىىم  ي  ىىىىىىى     ماىىىىىىىجلمت  شىىىىىىىدّ حلالىىىىىىىب  ىىىىىىىم اه  

ماىىىى ة   ة يم اىىىىم  ىىىى    م اىىىى  مااكلكىىىىّ مااىىىىم  أ ا اىىىى م    أىىىىح خدىىىى  مااسىىىىجل  ماىىىى   اىىىى    ىىىىح مىت اىىىىم   ةاكىىىىاجل  
 :منا  م   د  متسم  ماام  ني اجلمت ما عميي ماؤ ني ظ م يلأ

 ضىىىىىىىىىى    إىىىىىىىىىىجلمأل م لىىىىىىىىىى  مامىىىىىىىىىىم لأ (: إمىىىىىىىىىىّ م ىىىىىىىىىنهمنىىىىىىىىىى ي  7200) Hammourabi   عؤىىىىىىىىى  م لىىىىىىىىىى  يىىىىىىىىىىجل ميب -
مىت مالىىىىىىم   ةإىىىىىى  ظمأىىىىىى  ماىىىىىىجلمت   ىىىىىىا منىىىىىىام مم عقجل ىىىىىىم  علىىىىىىع نىىىىىىجل   ع ىىىىىىم  ( ما قىىىىىىم  حيكىىىىىى  مىتمم )يىىىىىىجل ميب 

مىت سىىىىىىم   ةماىىىىىى ي  يق  ىىىىىىجل  مىت سىىىىىىم  يا  الوىىىىىىجل  القؤىىىىىىمص ةما قىىىىىىم  ةي ىىىىىىمإمجل  مبتىىىىىىّ اىىىىىىم إىىىىىىماجلم  ىىىىىىح  سالىىىىىىم   ىىىىىىّ 
 . 1مىت  مم يما  ة  ع   م  ماس   شني مخلس  ةما قم 

ماىىىىىىى   ( ك.  290-410) Hippocrates   قىىىىىىى ما ظىىىىىىىم  السمنىىىىىىى  مإل  يقىىىىىىىأ ماشىىىىىىىاا  اىىىىىىىم ع ىىىىىىى  مإل  يىىىىىىى   قىىىىىىى    -
ا  نىىىىي السىىىى  ة ىىىىجل  إ كىىىى م ا  مىىىىم  انام ىىىىجل   اىىىى م ظمىىىىام   انىىىى م  ماسىىىى    قىىىى   نىىىىأل "   ىىىىجل ماسىىىى " ي  ىىىى    ىىىىى

 نىىىىى  يؤىىىىىب دىىىىى م ماق كىىىىى  ما  م ىىىىى  مىتنمنىىىىىني   ما عميىىىىىي   مسىىىىىأ إكىىىىى    قىىىىى ما  ا ىىىىىم  سم نىىىىىاا   ا ىىىىىي ماسىىىىى 
  ضىىىىّ اىىىىم ا يىىىىح اىىىى    ىىىى   يقىىىى كماقكىىىى     ةيلاىىىىفك ماسمنىىىى    دىىىى م2ماؤىىىى ني ةدىىىىأ مىت ىىىىه   ماىىىىجلمت  ةماكىىىىهاي

 علىىىىىى  ة ىىىىىىتت ا ىىىىىىهي م ىىىىىى يك  ة   ياي ىىىىىى    دىىىىىىم  مىت ةمل ة   حيىىىىىىا ه  ىىىىىى اجل  م ىىىىىى يك مخلم ىىىىىىي   نىىىىىى يي  ماىىىىىىي 
   . ةا ا       ع م  د م ماسمن  ما ظنفت مىتنمنني ماض يمىن علنام   ل ماس  مص ي 

(  ىىىىىلع م  علنىىىىىح ةنىىىىىل )ني مبىىىىىم   ىىىىىع  ىىىىىح ما ىىىىىيب   ىىىىى    ةمةىىىىىّ ماقىىىىى   ماكىىىىىم   ال ىىىىىنهم م مدىىىىى   مصضىىىىىم ت مإلنىىىىىها -
   م  حيىىىىىى  (: " ىىىىىلع م  علنىىىىىح ةنىىىىىل )اىىىىى    نىىىىىأل   ظىىىىى  علىىىىىع   قىىىىىم  ما  ىىىىىّ ةحتىىىىى ال  ماىىىىىجلمت اؤىىىىى مإم اقجلاىىىىىح 

  ةإىىىىى    ىىىىىّ مإلنىىىىىهك مص ىىىىىمظ علىىىىىع ماىىىىى  أل مامشىىىىى يي اىىىىى  مادلنىىىىىم  مخل ىىىىىأل " يم ع ىىىىىّ  اىىىىى ظ  ع ىىىىىه    ياق ىىىىىح
  ةإىىىىى    ىىىىىىم  ماقىىىىى آ  مادىىىىى      ياىىىىىى    إجلاىىىىىح   ىىىىىىم  ماىىىىىى ي  مص نىىىىىب الشىىىىى ي ي مإلنىىىىىهاني  ةاىىىىىى   دىىىىى  اقم ىىىىى 

 . نهاي م  يكماجلمت ة متجل  ما     ة  اجلاح  ةد م دجل﴾  "ةا   انمدم  د  م  انم ما م  مجن م﴿
                                                           

  .44م     ماكم    ص  عت م  يجلنب  مي ي : 1
 :ى     راى   مإل م  ما   ي  ّ  نح م  م     ا ي ماس   ةياض   مجلي ا  ماضجلم   م ا نىي ةمىت هإنىي ماىض ياقنى   ىم ماسمنى  ع ى  سم نىاح  ا اىح  ي ات إك    ق ما   

إ  اجلال    ىك مىت مىم  إكى م  م ىم  ى  د م ماقك  ةماسمن  يقس  علع أ كح عاجلمم ةيقك  علع    ن دم ةماقنمك  م  ةد م ام خد  ة  ح  مىت هإنم  ماسمني ةم ا ني  ة 
  .   7727ي ع  إك    ق ما ةيا  اك  اه ااح   اق م   ةر ة ا   ظ م  إ  م  مت  ما م أ مىتة  الس  مإلنهاأ إك م ا  مم  م كل ل  ةيا  ن 

      .71ص  4001 ماسم ي مىتة   ع م   مىت م    مم  ماش ة  ال ش  ةمااجل ي   إدارة المستشفيات والمراك  الصحية نلن   س    ل ت  :2
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  Florance عاىىىىىىىىىىىىت   ع ىىىىىىىىىىىم  م   وىىىىىىىىىىىي ماتيسمأنىىىىىىىىىىىي  لىىىىىىىىىىىجل مأأل أميا  نىىىىىىىىىىىىّ   ةمنىىىىىىىىىىى  ماقىىىىىىىىىىى   ماامنىىىىىىىىىىى  عشىىىىىىىىىىى  م   -

Nightingale   عاىىىىىىت   لىىىىىىجل مأأل  ة  ا سلقىىىىىىم دماىىىىىىم اضىىىىىى م   ىىىىىىجلمت مخلىىىىىى ام  ماؤىىىىىى ني ةموعىىىىىى م   ىىىىىىم  ةإىىىىىى  م
اىىىىىى  منىىىىىىا  ك اؤىىىىىىسلت  ىىىىىىجلمت مخلىىىىىى ام  ماؤىىىىىى ني  انىىىىىى   م لىىىىىى   دىىىىىى ت إنىىىىىىم  مىتمم  ةحتكىىىىىىل ما  لنىىىىىىم   
ظ ىىىىىىم ةوىىىىىىى    ة    جلعىىىىىىىي اىىىىىىى  م  ىىىىىىىميا مخلم ىىىىىىىي  ىىىىىىماا  يك  مىتاىىىىىىى  ماىىىىىىى   نىىىىىىىمد   شىىىىىىىدّ ظمىىىىىىىا     ىىىىىىىك 

 ىىىىىل ما ىىىىىجلم ما اىىىىىع   م كاشىىىىى نم  ما كىىىىىد يي موملنفيىىىىىي  ىىىىىه  اىىىىى   ماقىىىىى ك  ظ ىىىىىم ظىىىىىم  ا ىىىىى و  ماجل نىىىىىم  
مة  ظمىىىىىىىىىا    م ىىىىىىىىىم  ا اىىىىىىىىىجلك إنىىىىىىىىىم  مىتمم  ةما اىىىىىىىىىمةي انىىىىىىىىىف مااسمنىىىىىىىىى   Codmanىتع ىىىىىىىىىم  ماسمنىىىىىىىىى  ظجلماىىىىىىىىىم  

   مجىىىىىىىىى  ةحتلنىىىىىىىىىّ أاىىىىىىىىىمةي ما  لنىىىىىىىىىم   Codmanما مسىىىىىىىىىأ    ىىىىىىىىىم  ما عميىىىىىىىىىي ماؤىىىىىىىىى ني  انىىىىىىىىى  معىىىىىىىىىم ظجلماىىىىىىىىىم  
  منىىىىىا  ّ   م منىىىىىاح اىىىىىم يكىىىىى ع  سمإىىىىىي ما اىىىىىمةي مىت ىىىىىات  انىىىىى  ظىىىىىم  يكىىىىىيّ علناىىىىىم  إىىىىى  اماىىىىىي  ما مانىىىىىي  ةإىىىىى

  .1ظّ ا يك ةمااش نا إمّ ما  لني ة مسم    ي  ما ماي ةمإل  م م  ةما امةي
اىىىىىىىىىجل   قنىىىىىىىىىن  ةوىىىىىىىىى  ماا لىىىىىىىىىن  ماسىىىىىىىىىيب    Flexnor Abraham م   ق يىىىىىىىىى     دىىىىىىىىىمك  لدكىىىىىىىىى    7770  نىىىىىىىىى ي  -

دنىىىىىىىي ةم مىىىىىىىا علىىىىىىىع م منىىىىىىىي  ىىىىىىىمالي الدلنىىىىىىىم  ماسمنىىىىىىىي   ماجلويىىىىىىىم  م ا ىىىىىىى ت ةظ ىىىىىىى م    ماجلويىىىىىىىم  م ا ىىىىىىى ت مىتا ي
  انىىىى  مأاقىىىى   لدكىىىى   ماس يقىىىىي ماىىىىض ظىىىىم  جيىىىى    ىىىىم   لىىىىن  ماسىىىى   ةإىىىى ك 2 عىىىىممت    ىىىىن   ىىىى    الا لىىىىن  ماسىىىىيب

ةإىىىىىىىى  نىىىىىىىىمع  مااقىىىىىىىىجل      ظلنىىىىىىىىم  ماسىىىىىىىى    ىىىىىىىىك مااجل ىىىىىىىىنم  ماىىىىىىىىض  ىىىىىىىى عجلدم    حتكىىىىىىىىل  ىىىىىىىى ام م ماا لن نىىىىىىىىي 
م كىىىىىىا     ىىىىىىمدي ماا لىىىىىىن  ةمااىىىىىى  ي  ماسىىىىىىيب     ىىىىىى  ظ ىىىىىىم ت مىتمم  ماسىىىىىىيب  م كاشىىىىىى نم   ظ ىىىىىىم ن ةوىىىىىى  ا ىىىىىىميا 
إنمنىىىىىىىني ا  ىىىىىىى م م  م كىىىىىىىا  اي   ما  لنىىىىىىىم  ما مانىىىىىىىي  ىىىىىىى     ىىىىىىى   ىىىىىىىجلمت ما  ىىىىىىىّ ةمااقلنىىىىىىىّ اىىىىىىى  مىت سىىىىىىىم  

اىىىىىىم م ىىىىىى  ج  نىىىىىىي ماىىىىىى المال مىتاىىىىىى يدنل     م ةدىىىىىىماسمنىىىىىىي  ةاىىىىىى  مثال مااقلنىىىىىىّ اىىىىىى   دل ىىىىىىي ما  لنىىىىىىم  ما مانىىىىىىي  
ةنال   ىىىىىىىىىىى م  م  ىىىىىىىىىىىميا مىتةانىىىىىىىىىىىي ىتمم  م كاشىىىىىىىىىىى نم  ظ ىىىىىىىىىىى   م     شىىىىىىىىىىىدنّ  ة  دناىىىىىىىىىىىي اهعىىىىىىىىىىى م   ىىىىىىىىىىىما مال

  .7779وعا مم م كاش نم  ن ي 
 ظي وعا ىمم نال  أشم  مالي ي مىتا يدني م ش ظي وعا مم م كاش نم  ةماض  كى الع امانىم مالي ىي م شى 7724  عمك  -

  Joint commission of accreditation of healthcare organizationsا نكىىم  ما عميىىي ماؤىى ني
(JCAHO) سجلي   أ  ي ة  ى م م   قى   مخل اىي اا كىل  ىجلمت  ى ام  ما عميىي ماؤى ني  ة مااىم    ةيا    ني 

  ىىم ت   سىىع اىى  إمىىّ ةظماىىي  ة دناىىي  ىىا ادجلانىىي   ىى    ىى م    عىى    يىى  اىى ت حتكىىل ما انيىىي م   ىىجلت اىى  ما ىىهي
  ماؤىى ني  م  ىىميا م جلوىىجلعي نىىل م اىى  إمىىّ دناىىي موعا ىىمم م  نكىىيع لنىىي اكىىت  جلعنىىي ة ىىمالي ااقنىىن  اىى    قنىى  

 .  3علع  سجل   جلمت مخل ام  ماؤ ني Certificationةمإل امم  Accreditationةإ  نمع  ا اجلك موعا مم 
  م ىم   جلي ىح اقنىم  ماىجلمت ةماقىمة  علىع أ  يىي   Donabedian يم  نىإىمك ماسمنى  مىتا يدىأ مةأم 7799  عىمك  -

ظمأى  ماى     شىدّ  ما    مامكنسي   اىجل ي اىت     عميىي  ى ني  أ ماىم ظماىّ مااسىجل   اىح    موىح ةاقجلام ىح  ة يم

                                                           
 .42م     ماكم    ص   جلممت مس   لنّ    مدن  :1
 .44ع ام  ا يف   م     ماكم    ص: 2
 . 42عت م  يجلنب  مي ي  م     ماكم    ص: 3
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ىىىىى     اهاىىىىىي ادجلالأىىىىىم  دىىىىىأ م ىىىىى  ه     يم  نىىىىى   ىىىىى   مةأم(مصؤىىىىىنلي)ةم    ىىىىىم    ما  لنىىىىىي  (م ىىىىىجلم م)عىىىىىمك  قكال
Donabedian مام نىىىي : إىىى  ة ىىىب  ىىىجلمت ما عميىىىي ماؤىىى ني   تىىىم أ ىىىمك ية اهاىىىي ادجلالأىىىم  سمالىىىي ةدىىىأStructure  

1  ةما انيي Processما  لني 
Outcome .  

 ماؤىى ني   ما عميىىي ماىىجلمت وىى م  علىى  م نىىا     مااكىى ن م  ة ةمةىّ ماقىى   ما شى ي   مأن ىىم   ةم ىى  ا ى  -
م اسىجل ت  ة مم ت  ماىجلمت إنىم  مىتمم   م كىا   ةحتكىل ماىجلمت  سىجلي  ا اىم ا ىمدن  عى ت لىجل  سىجل  ةماى  

اقىىىىىى   سمنقاىىىىىىم مماىىىىىىم  ظمىىىىىىات   ماقسىىىىىىمم ماؤىىىىىى معأ  -ظ ىىىىىىم نىىىىىىم  يظىىىىىى    –ماىىىىىىجلمت ماشىىىىىىمالي  دىىىىىى   مىت ىىىىىىات 
ا   ىىىىىىم  ماقسىىىىىىمم مخلىىىىىى اأ مبىىىىىىم مىتمم   ةدىىىىىىجل اىىىىىىم   ىىىىىىّ  ة  مانىىىىىىينىىىىىىجلم   ن ىىىىىىم   لىىىىىى  جىىىىىىجلمت م  ايىىىىىىم   ة ظ ىىىىىىم ت 

ة  ظنىىىىىى م علىىىىىىع   نىىىىىىي  مم ت "  ناىىىىىىم ا   ىىىىىىم  ما عميىىىىىىي ماؤىىىىىى ني  امىىىىىىىنال ة سمىىىىىى  دىىىىىى   م  م نىىىىىىي مإلمم يىىىىىىي مص يتىىىىىىي 
ماىىىىىىجلمت ماشىىىىىىمالي  قىىىىىى   م ىىىىىى  مالي ىىىىىىي مىتا يدنىىىىىىي م شىىىىىى ظي اهعىىىىىى م   م كاشىىىىىى نم  دىىىىىى م م  اىىىىىىجلك ةةوىىىىىى اح ا ىىىىىى  

  مىتاىىىىى  ماىىىىى   م ىىىىى   ما  يىىىىى  اىىىىى  م كاشىىىىى نم    م كاشىىىىى نم ا نىىىىىم م  نمنىىىىىنم اىىىىى  ا ىىىىىميا موعىىىىى م  7772عىىىىىمك 
  2"  ماجلويىىىىىىىىىم  م ا ىىىىىىىىى ت مىتا يدنىىىىىىىىىي ة  ىىىىىىىىىك ماىىىىىىىىى ة  م اق اىىىىىىىىىي     سمنىىىىىىىىى  ا اىىىىىىىىىجلك مإلمم ت  ىىىىىىىىىماجلمت ماشىىىىىىىىىمالي

  ىى ني ا ىىمدي  سىىجلي  ة سمنىى    ىىّ اىى  ةياىى   ةم كىى   سمنقاىىم   ىى  ياىى  انشىى ّ حلالىىب مة  ما ىىمك
 مىتمم    نىي  سىجلي  ة ى   الاىم  م شىده  حت يى   ىه  اى  ماؤى ني ما عميىي اىجلمت م كىا   الا كىل
  . ماؤ ني مخل اي ةاق ك  وم ظّ ا  م كا ن  و م  ا  ةما معلني م  مةم ةحتكل

 دواعي االهتمام تجودة الخدمة الصحية: الفرع الثالث
مىت ىىىىىىىىات إىىىىىىىى  لاسىىىىىىىىجل  ماىىىىىىىى   اىىىىىىىى    ىىىىىىىىح  ىىىىىىىىجلمت مخلىىىىىىىى ام  ماؤىىىىىىىى ني أهاىىىىىىىىه    دىىىىىىىى   ا  م  ىىىىىىىى  منا  موىىىىىىىى 

ا نىىىىىىى   مدا ىىىىىىىىمك ظمىىىىىىىا اىىىىىىىى   ىىىىىىى   مىت ىىىىىىىى مم ةم  نكىىىىىىىم  ماؤىىىىىىىى ني علىىىىىىىع اىىىىىىىى  نىىىىىىىجلم   ة  ىىىىىىىىمت حتكىىىىىىىل  ىىىىىىىىجلمت 
مخلىىىىىىى ام  م ق اىىىىىىىي اسلمىىىىىىىم  نمنىىىىىىىنم ادىىىىىىىّ اىىىىىىى  م كىىىىىىىا ن ي  ا اىىىىىىىم  اقىىىىىىى انام  مإلمم يىىىىىىىل ةسىىىىىىىجل  دىىىىىىى   مخلىىىىىىى ام   

  :ةيا  ا نمم  مااماني
  آاىىىىىىىىم   ماضىىىىىىىى   م ىىىىىىىىمم     ماضىىىىىىىى   ماكىىىىىىىىى      مخللىىىىىىىىّ ةمخلسىىىىىىىى    ما عميىىىىىىىىي ماؤىىىىىىىى ني  ىىىىىىىىا اقمىىىىىىىىىجل  ة ا ىىىىىىىى ال  

ةما  كىىىىىأ  ةو ىىىىى  اىىىىى  مااسلالىىىىى     سم نىىىىىي  منىىىىىي ة ىىىىى ني  مانىىىىىي اىىىىى  ما نىىىىىجل   ةدىىىىىجل اىىىىىم يىىىىى م      يىىىىىممت  وىىىىىم 
م كىىىىىا ن   اىىىىى  اها ىىىىىي   ال    يىىىىىب ماىىىىىجلمت   تىىىىىم ا ىىىىىاي  ىىىىىه عنىىىىىجل  إىىىىى  يؤىىىىىلت   م    ىىىىىم  مإلأام نىىىىىي ادىىىىى  

  ىىىىىىم  ة  نىىىىىىم مأح    ىىىىىىم  ما عميىىىىىىي ماؤىىىىىى ني  ىت  د ىىىىىىم   اىىىىىىجل م اقىىىىىى ال ت  نىىىىىى  م  %700و خدىىىىىى   سمنقىىىىىىح   كىىىىىىمي 
اّل اىىىىىم  و خدىىىىى     م ىىىىىم    ىىىىىم  ماسىىىىى  ةما ىىىىىهي   قىىىىى  ي ااىىىىىأ   ىىىىىّ م ىىىىى يك اىىىىى     ماسىىىىى ال يدىىىىىجل  إىىىىى   ىىىىى   ظىىىىى

   ةن ح؛  

                                                           
 .44ع ام  ا يف   م     ماكم    ص: 1

 :  علىىىىىىىىىىع م جلإىىىىىىىىىى ، 2  صالشــــــــــاملة لاــــــــــمان جــــــــــودة الخــــــــــدمات الصــــــــــحية فــــــــــي المستشــــــــــفياتإدارة الجــــــــــودة   أم لىىىىىىىىىىي   عم ىىىىىىىىىىجل  اف يىىىىىىىىىى    ىىىىىىىىىى إىىىىىىىىىى ة  :2

http://iefpedia.com/arab/wp-content/uploads/2011/07/.pdf   72/01/4074 : م ي  مو هم. 
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 ىىىىىىي  قىىىىىى   مخل اىىىىىىي ماؤىىىىىى ني مبكىىىىىىاجل   عىىىىىىم   اىىىىىى  ماىىىىىىجلمت اىىىىىى   ىىىىىى أح حتقنىىىىىى   وىىىىىىم م كىىىىىىا ن  ة يىىىىىىممت ةوةىىىىىىح ال    
 ماؤ ني  ةجي ّ ا ح ةننلي  عهاني  معلي ا   ع ه    م ال    ي ماؤ ني؛ 

    مامشىىىىىى يي حتقنىىىىىى   ىىىىىى ماي ة دىىىىىى م  ماا  نىىىىىىي  يىىىىىىممت مدا ىىىىىىمك ماىىىىىى ة   ماىىىىىى ة  مىتنمنىىىىىىأ ال عميىىىىىىي ماؤىىىىىى ني مانىىىىىى ت
 كا ماي ال يا  م ؛ماا  ني م ة 
   حتجل  مدا مك ماكلسم  ماؤ ني ا  ما ظنف علع مادQuantity  مادنب   Quality؛ 
 ؛ 1   ني ة سجلي  اام م  مإل م م  ةماد م م  ماسمني  ة  فيف ما  ّ ما معأ 
  نىىىىىى  م  نكىىىىىىي ماؤىىىىىى ني ماادل ىىىىىىي م   مىىىىىىي عىىىىىى   قىىىىىى    ىىىىىى ام   ىىىىىى ني جىىىىىىجلمت اا أنىىىىىىي  ة يىىىىىىممت إىىىىىى   م علىىىىىىع  

 ؛ 2ما  لنم حتكل مىتمم  م م  ةا نك اؤ ة م  ما عميي ماؤ ني ة قلنّ مىت سم  ةحتكل 
   ىىىىىىماأ م  ىىىىىىي ةعىىىىىىأ اكىىىىىىاال  مخل اىىىىىىي ماؤىىىىىى ني ة م مظىىىىىىح صقجلإىىىىىىح ة فميىىىىىى  اكىىىىىىاجل   جلإ ىىىىىىح  ىىىىىىم خدىىىىىى  خلىىىىىى ام  

ما عميىىىىىىىىي ماؤىىىىىىىى ني  ق خىىىىىىىىح   وىىىىىىىىم ي    إ   ىىىىىىىىح م افميىىىىىىىى ت علىىىىىىىىع م  موىىىىىىىىلي ةمو انىىىىىىىىم   ىىىىىىىىل م  ايىىىىىىىىل م ا ىىىىىىىى المي  
 اض م  م    ي م   جلالت ا  منااهظح خل ام  ما عميي ماؤ ني؛ 

 سىىىىىىىجلال م  مصم ىىىىىىىلي    ىىىىىىىم  ماؤىىىىىىى ي ةما ىىىىىىىهي ةمخلىىىىىىى ام  ماسمنىىىىىىىي  ة  قنىىىىىىى  أ ىىىىىىىمك ما عميىىىىىىىي ماؤىىىىىىى ني ة يىىىىىىىممت ماا
ماسلىىىىىىى  علىىىىىىىع مخلىىىىىىى ام  ماؤىىىىىىى ني  كىىىىىىىالفك  قىىىىىىى    ىىىىىىى ام   ىىىىىىى ني   مجنىىىىىىى  مو اؤم ىىىىىىىم  مبكىىىىىىىاجل   نالىىىىىىى  

 ةاقمجل  ا   م  وع ةم كا ن ي ؛ 
  ة مااىىىىىىىم   ؤىىىىىىىمع  ماكىىىىىىى     مةني ا اىىىىىىىممااؤىىىىىىىمع  م كىىىىىىىا  ال ادل ىىىىىىىي  أاىىىىىىىمي مخلىىىىىىى ام  ماؤىىىىىىى ني  م ىىىىىىىي موناشىىىىىىى

م ىىىىى  جلم اقىىىىىم  دىىىىى   مخلىىىىى ام   سالىىىىىم جي ىىىىىّ اجلوىىىىىجلم وىىىىىم  ماىىىىىجلمت ةماا ظىىىىى  ا اىىىىىم  ىىىىىّ مدا ىىىىىمك اافميىىىىى  اىىىىى  إمىىىىىّ 
مىت ىىىىىىى م  ما م  ىىىىىىىي  ىىىىىىى   مادل ىىىىىىىي  ة شىىىىىىىدّ  ىىىىىىىمص    ىىىىىىىم  مىتع ىىىىىىىم  ة ىىىىىىى ظم  مااىىىىىىى ال ةمااىىىىىىىم  مصدجلانىىىىىىىي 

 ؛ 3ماك   م   جلم اقم  د   مخل ام الا ظ  ا   ت  حيؤلجل  علع ا م    كمة  علع مىتإّ 
   ىىمر  ماىى الة  ماىى   يقىىجلك  ىىح ماقسىىمم موناشىى مةأ مخلىىمص ةحتجلالاىىح اىى  مة  ماشىى ي  ما معىىّ القسىىمم ما ىىمك   ماجلإىى  

 . مصمو     مة  ما يممت ةماقنممت اكاقمه اقسمم موناش م 
  ماا ىىىىىم أل    لمنىىىىىي اسماىىىىى  م ىىىىى يك ةم ا ىىىىى    رىىىىىّ موإاؤىىىىىمم مصىىىىى  ةما جل ىىىىىي ة ه ىىىىىأ مصىىىىى ةم ةماقنىىىىىجلم  ىىىىىل   

ماىىىىىىى ة  ةحتىىىىىىىجلال   قىىىىىىى   مخلىىىىىىى ام  ماؤىىىىىىى ني     ىىىىىىى معي يكىىىىىىىاجل   علىىىىىىىع مإلمم ت م   نىىىىىىىي  ماؤىىىىىىى ي اجلمظمىىىىىىىي دىىىىىىى م 
  ىىىىىمك ماؤىىىىى أ  اىىىىى  مااسىىىىىجلال   ةيؤىىىىىمت  قىىىىى     اىىىىىي  ىىىىى ني يم   ىىىىىجلمت عمانىىىىىي اىىىىى   ةاجليىىىىىم  ماا سىىىىىن    ما

 .    جلم   مة ت ظمات علع م جلم  

                                                           
1
: Institut national de prévention et d’éducation pour la santé, Comment améliorer la qualité de vos actions en promotion de 

la santé ?, édition Gaëlle Calvez,  France, 2009, P05, sur le site : http://www.inpes.sante.fr/CFESBases/catalogue/pdf/1250.pdf, 

date de visite :14 /09/2012. 
عالعة الجودة الشاملة تاألدام الوظيفي في القطاع الصحي م  وجهة صظر العاملي  في مرك  األمير سلطان لمعالجة أمراض وجرااـة        عم  ما فيف ما  ات   :2

ي ال لىىجلك ا نىىّ  ىاممت م م كىاا    ى م  عمىى  م  اجلنىع مخللىب  ظلنىىي ما  منىم  ما لنىم   ظممخنىىي أىميب ما   نى  اى ظ ت اد لىيالقلـب للقـوات المســلحة تمدينـة الريــاض، 
 .24   ك ي ش   ص، 4004 مىتا ني  ما يم   م  لدي ما   ني ماك جلميي 

 .422-424م     ماكم    ص ص    ي   جل ن  أؤام : 3

http://www.inpes.sante.fr/CFESBases/catalogue/pdf/1250.pdf
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  مفهوم جودة الخدمة الصحية: المطلب الثاصي
   لن ىىىىىىىي ماىىىىىىىض   ىىىىىىىم    نىىىىىىى قجلك اىىىىىىى   ىىىىىىىه  دىىىىىىى م م سلىىىىىىى   ا  يىىىىىىى  ا اىىىىىىىجلك  ىىىىىىىجلمت مخل اىىىىىىىي ماؤىىىىىىى ني

اىىىىى  آاىىىىىم   جيم نىىىىىي ظمىىىىىات نىىىىىجلم     سىىىىىجلي  مىتمم  ةحتقنىىىىى   دىىىىى م  م    ىىىىىي  م ىىىىىم  ىىىىى  م  نكىىىىىم  ماؤىىىىى نيمدا ماىىىىىم  
 .  ام م ي ق ك    ا     ماني   ة   حتقن   وم م كا ن ي  ع ال 

 تعريف الجودة  : األولالفرع  
 Qualitéا ىىىىى  اؤىىىىىسلت ماىىىىىجلمت   ماىىىىىجلمت ا ىىىىىي   ىىىىىلام اىىىىى  ماىىىىىجلم ةمانىىىىى  أقىىىىىنك ماىىىىى م     اىىىىىم م ىىىىىسهام 

  ةإىىىىىى خم ظمأىىىىىى    ىىىىىىا 1ةماىىىىىىض   ىىىىىىا  من ىىىىىىي ماشىىىىىى ا  ة ماشىىىىىىأ  ةم  ىىىىىىي  ىىىىىىهاح Qualtitas ماه ن نىىىىىىي   مادل ىىىىىىي 
ما إىىىىىىي ةمو قىىىىىىم    اىىىىىىم اىىىىىى يتم  ىىىىىى  ال م ضىىىىىىسل  علىىىىىىع  م نىىىىىىم  مإلمم ت جيىىىىىى  م اه ىىىىىىم  ىىىىىىل ما ل ىىىىىىم  ةما م نىىىىىىل اىىىىىىجل  

اىىىىا لا اىىىى  ما نىىىىىجل     يىىىىب  ىىىى م اليىىىىجلمت    ىىىى ا  اىىىىى  يىىىى    تىىىىم ماا نىىىىف ةماا ىىىىىجل   ةاىىىى ا  اىىىى  يىىىى    تىىىىىم   ىىىىا م
ة  م  دىىىىىىىى م مو ىىىىىىىىاه     م  ىىىىىىىىاي    اىىىىىىىىل يىىىىىىىى   ماىىىىىىىىم ك  تىىىىىىىىم اكىىىىىىىى اي ا  مسىىىىىىىىي  ماكىىىىىىىى    ة خبؤىىىىىىىىمةا م  ىىىىىىىىاي 

 ؤىىىىى  ماا  ي ىىىىىم  م  ال ىىىىىي اليىىىىىجلمت   مىىىىىأل اىىىىى م ّ إىىىىى اام     David Garvinةماا ىىىىى م إىىىىىمك مي نىىىىى   ىىىىىم  ل 
7722  عمك  Managing Quality  مم ت ماجلمت ظام ح

 : ن م ي يتا    د   م  م ّ كا م ن    2

   ماجلمت ا اجلك اسل  ي تال ع   علع اكاجليم  ماا جل  ةماد م    ي      م  د م م   ّ :مدخل المثالية -
علنام  ةا   ل ماا  ي م  م  د   م م ام     ماجلمت و خد     ي ام ةاد  خد  مإلاكم   م ةماا   ة ماام  

     ظل م ظم  م  اي 3م هة ي اهنا  مكاليجلمت   تم  Joseph Juranب  جل م  د م مإل م  م     يب  جل ي
 . جلمت عماني ماهة م اهنا  مك  ما كمي الف جل  ظم  ي

  ىىىىى ال  ماىىىىىجلمت ة قىىىىىم  ىىىىى  ّ م  ىىىىىاي علىىىىىع  تىىىىىم  ىىىىى م   ة  ؤىىىىىمةا خدىىىىى  إنمنىىىىىام ةحت يىىىىى دم  :المنـــــتج مـــــدخل -
  إىىىىىي   اىىىىىأ متتىىىىىّ  ما كىىىىىمي ال  ىىىىىاي اكىىىىىاجل  مااجلمةىىىىىح علىىىىىع  م ىىىىىني  ة ع ؤىىىىى  اىىىىىم اىىىىى  ما  م ىىىىى  ةمخلىىىىىجلمص م دجلأىىىىىي 

 :اح  ة  وجل  د م م   ّ إ ا     ي م  اا  مت اليجلمت ا ام

  ماكىى م  ةمخلؤىىمةا مادلنىىي الكىىل ي  ة "ماىىجلمت   تىىم   انىى  ع  ىى :جلمتما  نىىي مىتا يدنىىي اضىىم  ماىى   يىىب
 .4"مخل اي ماض   لام إمم ت علع ماجل م   ماانم م  ا ن ي

 ما   ي ماض  شم   م مصم م  ةمااجلإ ىم  ما مد يىي "    يب م    ي ما م ني ال جلم  م  ماقنمنني اليجلمت   تم
 . 5"ما ةنكنيةماض  ني ا   ه  مجلي ا  مخلؤمةا 

                                                           
 .41ص  4001 مم    ي  ال ش  ةمااجل ي   ماسم ي مىتة   ع م   مىت م   ،إدارة الجودة الشاملة في القطاعي  اإلصتاجي والخدمياا   ماكما مةأ  : 1
 .424ص ،4004 ماقمد ت  مىتة   ماسم ي ةمااؤجلي   السممعي ماقمد ت ادامي الشاملة، الجودة إدارة مدخل: والعمليات اإلصتاج إدارة ايم    ما اجلل   جل  مد  مجم : 2

 .72ا لع  جلظ ن   م     ماكم    ص: 3
 .90ص، 4007 مم  مانم ة م  ما ل ني ال ش  ةمااجل ي   ع م   مىت م   اإلصتاجية والخدمية،صظم إدارة الجودة في المنظمات يجلنب اين  ماسمةأ ةآ  ة   : 4

5: Abdellah Saddiki, management de la qualité : de l’inspection a l’esprit kaisen, office des publications universitaires, Alger, 

2004, P 23. 
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اكىى  دىى م م ىى  ّ   ىى  ال ماىىجلمت دىىأ اىىم يىى م  ةي يىى   ماف ىىجل    م  ىىا ي   اىى م مىت ىىا جيىى      :مــدخل المســتخدم -
ظمأ    مم  ةماانم ىم  ما  نىّ االىب اى   ى ا آل ى   م   ال ىي وأ ةيشم  ام م  م كا ن   سم جي لح ة نم اح  ةا

    ماشأ  مان  دجل اىم حيقى  مىت ضىلنم  ماىض ي مدىم ماف ىجل   ة ما كىمي  ى م م ى  ّ   أىح ياضى   ما  يى  اى  ماا  ي ىم  
  :    دم
  يب   امأ   ني ممةك   ( (Armand Feigenbaum1"ما وم ماامك ال  نّ" دجلتم  اليجلمت. 
  يىىب ظىىمة ة  يشىىندمةم   Kaouro Ishikawa  م  ىىي ة ىىم  م  اىىجلي واانم ىىم  م كىىاال  "اليىىجلمت علىىع  تىىم

 . 2"ع   منا  ماح
ة قم   م م   ّ  ى     ىم  مإلأاىمي يى ة     ماىجلمت   ىا م سم قىي ال جلم ى م  ةم  ىميا م جلوىجلعي : مدخل التصنيد -

 ى ن ي اى   ة  اى ت     ى ت م  ىاي    ماىجلمت دىأ أ ى ت د  نىني  ؤى ن ني  ال  اي  ة مخل اي  ة   يىا   أام ىح  س يقىي 
اّل    يب  ةم داى  ماىجل ا الا  نىي موإاؤىمميي  تيسمأنىم اى    ى   ماا  ي ىم  ماىجلم مت Philip Crosby   نلن  ظ ةنىيبةا 

  :و   د م م   ّ  ان 
  ماجل ىىىىىىم  مباسلمىىىىىىم  ماكىىىىىىجل  اىىىىىى  "ي ىىىىىى   م داىىىىىى  ماىىىىىىجل ا الا  نىىىىىىي موإاؤىىىىىىمميي  تيسمأنىىىىىىم ماىىىىىىجلمت علىىىىىىع  تىىىىىىم

 .3"ان  مااؤ ن  مان  ة  ام  ام     مامن 
    نلنى  ظ ةنىيبي ى  (Philip Crosby ) موااىفمك  م اسلمىم   ةمأ ى مك ما نىجل   ة   ي  ىّ ظىّ "ماىجلمت   تىم

    أىىح  ظىىف علىىع ع لنىىي مااؤىى ن   ة ظىى     ماىىجلمت   شىى  اىى   ىىه  . 4" ىى م  شىىدّ  ىى نت اىى  م ىى ت مىتة 
مىتأشسي ماجلإمةني ةانأل ا  مىتأشسي مااؤى ن ني     مودا ىمك  ماجلإميىي اى  مىت سىم  إمىّ ةإجلعاىم  ةإى    ىم  
     ال م  ىىي حتقنىى  ماىىجلمت خدىى  إنمنىىام اىى   ىىه   دىىمانب عىى ك م سم قىىي  انىى   أىىح ظل ىىم مخن ضىى  دىى   

 .انب ظل م ظمأ  م  ي ماجلمت عماني ةما دأل   نت ماادم
ة قم  ى م م ى  ّ  ي  دىف    يىب ماىجلمت علىع ماادل ىي ةماكى    ةعلنىح  ىم  اي مانى  دىجل ماى   حيقى   :مدخل القيمة -

م جلم ىى م   ادل ىىي ا قجلاىىي   ة دىىجل ماىى   يىىجل    مم  ا ىىل  كىى   ا قىىجل   ةاىى   دىى  ماا  ي ىىم  م    ىىي   دىى م ماؤىى م 
 ىىم  ما  نىىّ ةظن نىىي حتقنىى  ماىىجلمت  ظىىف  شىىدّ  نمنىىأ علىىع ماانم ماىى   Edward Deming   يىىب  مةم م مخن ىىغ 

مااجلم ى  اى  ماانم ىم  م كىاال  ةااسلمم ىح اا ىم ظمأى   ة  تىم   ىا  يضىم "ةماجل ىجل   اناىم  انى  عى   ماىجلمت   تىم 
 .5"ماا كل م كا     مجن  ما شم م  ةماا  نك م كا   ال كمة  ةماادمانب

م  م مت أ ىى م و ىىاه  مىت ىى  م    نىىي الداالىىاىى   ىىه  اىىم نىىم  أهاىىه ة ىىجلم م ىىاه   ىىل ماا  ي ىىم  ماىىجل 
   ىىا  أىىح ةما م نىىل   و    ياىى  و ي  ىىأ ة ىىجلم م  ىىم   ن اىىم علىىع     وىىم ماف ىىجل  ي اىىت متىىجل  ما ةنكىىأ ا  ىىّ م  نكىىي

                                                           
 .40ماكم    صاا   ماكما مةأ  م      :1

 .79م     ماكم    صا لع  جلظ ن    :2
3 : Daniel Mourice Pillet, qualité en production, éditions d’organisation, Paris, 1998, P19 

 .74عجلم ب    مدن  مص مم  م     ماكم    ص :4
 .72ا لع  جلظ ن   م     ماكم    ص :5
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   ي ىىىم حلال ىىىم  Taguchi ة ضىىىه عىىى  مودا ىىىمك  ا قنىىى   وىىىم ما  ىىىه  ة جلإ ىىىم   اىىى  م  ىىىاي  قىىى  إىىى الك م ا ىىى   مانم ىىىم 
اقىىى م  مخلكىىىم ت ماىىىض خدىىى    ممياىىىم ةماىىىض إىىى  يكىىىممام م  ىىىاي ال يا ىىى    ىىى  "ة ظتىىى  يجلانىىىي ا ىىىمم     ماىىىجلمت   ىىىتال عىىى  

 كىىلن ح  ة اضىى   دىى   مخلكىىم ت ما شىىّ    لمنىىي  جلإ ىىم  ماف ىىجل  ةما شىىّ    ؤىىمةا مىتمم  ةمااىى اام  مامأمنىىي علىىع 
  ة  ا   قى   وىم  دى م ماا  يىب   ى م   يى م اليىجلمت دىجل مام ى  م ا  ىأ ماى   1"م ا   ظماالجل  ةماضيني ة ادم

  .ماجلمت اك اي  ا  ني متأل م ا     ن    Taguchi مامم ام يا ّ ع   مص ي  ع  ماجلمت   ةمعات 
 .(04)ةخد   جلونت د م ماا  يب ا   ه  ماشدّ  إ  

 
 
 

 
 

 

 

خدىىىىىى  منىىىىىىا هص    يىىىىىىب  ىىىىىىماّ اليىىىىىىجلمت  معامم دىىىىىىم   جلعىىىىىىي اىىىىىى  مخلؤىىىىىىمةا  اىىىىىى  ماا  ي ىىىىىىم  ماكىىىىىىم قي
ماىىىىىىض ي سىىىىىىجل  علناىىىىىىم ا ىىىىىىاي اىىىىىىم   -   ماقم لىىىىىىي الا ىىىىىىا ةمااسىىىىىىجلي  اكىىىىىى  مىتيةم  ةمودا ماىىىىىىم –ةم  نىىىىىىفم  ما الكىىىىىىمني 

 .ةماض  كاين  صم م  ماف جل  ة جلإ م ح ة  معأ نهاي م ا  

 الصحية  ةجودة الخدم تعريف :الثاصيالفرع 
   حت يىى     يىىب اجلاىى  اىىجلمت مخل اىىي ماؤىى ني ي ىى  ع لنىىي    ميىىي ماا قنىى  ةياىى  و ىىاه  ة اىىم  ما  ىى  

 ىىى يم اىىىم م  قىىى  اىىى م ّ حتكىىىل ماىىىجلمت   إسىىىمم مىتع ىىىم  ةماؤىىى معي علىىىع  لمنىىىي ماىىىض خدىىى   ميىىىي ماىىىجلمت اىىى   ه ىىىم  
 :  جل       جلعالما  ه     م  ما عميي ماؤ ني ي قكماانم م  ة جلإ م  ما  ه      

جل  اىىىىى  مخل اىىىىىي ماؤىىىىى ني ةادىىىىى ا  اىىىىى   ىىىىىم ي م  نكىىىىىي ماؤىىىىى ني  ليا ىىىىىما مىت ىىىىى مم ماىىىىى ي دىىىىى  : م  نجل مخلىىىىى  ىىىىىه  ما -
 ىىىىىمعأ ةما قم ىىىىىم  م ا نىىىىىي ظم  وىىىىىع ةمىتنىىىىى  ةظىىىىى م اىىىىى  يىىىىى    أ قىىىىىم  مخل اىىىىىي ماؤىىىىى ني ظ  نكىىىىىم  ماضىىىىى م  مو ا

 . ةماش ظم 
   اىىىىىى  مم ىىىىىىّ م  نكىىىىىىي ماؤىىىىىى ني ظ   مم ما  يىىىىىى  ماؤىىىىىى أ  ما ىىىىىىمالجل   ماؤىىىىىىن اني ةحلىىىىىىم   :  م لنجل ماىىىىىى    ىىىىىىهما -

مىت ىىىىىى ي ة ىىىىىىاد    ما ىىىىىىمالجل   م  نكىىىىىىي ماؤىىىىىى ني ي اىىىىىىتة  ع ىىىىىىه    ضىىىىىىا  ماىىىىىىم ك  انىىىىىى      لمنىىىىىىي ماانم ىىىىىىم  
ة ىىىىىى ي مةم  ة جلإ ىىىىىىم  ما  نىىىىىىّ مخلىىىىىىم  أ  اسلىىىىىى   ةو  لمنىىىىىىي ماانم ىىىىىىم  ة جلإ ىىىىىىم  ما  نىىىىىىّ ماىىىىىى م لأ     ىىىىىى  ظام ىىىىىىي 

                                                           
 .40-77ص ص  م     أ كح: 1

    ىىىم ا  
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 .42صم     ماكم      ا لع  جلظ ن : المصدر 
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ك  م كاشىىىى ع  ىىىى   س وىىىىي م ؤىىىىل ي   اىىىىت ع ىىىىنه مم لنىىىىم الؤىىىىن اني ة ىىىىم ماانم ىىىىم  جيىىىى   لمنااىىىىم اتىىىىّ  ىىىى يك ا ىىىىجلال 
 .1  ما ةم    ماجلإ  م  من  ة ما عي ماؤ ن ي   

انىىىىى   ا ىىىىى م ماتهاىىىىىي اليىىىىىجلمت   ماجلمأىىىىى   إسىىىىىمم مخلىىىىى ام  ماؤىىىىى ني ي ىىىىى   اىىىىى   م ىىىىى يك وىىىىىم اىىىى ا   ىىىىى   
اىىىىىىىماجل  مخلىىىىىىى ام  ماؤىىىىىىى ني  يكىىىىىىى عمىت ىىىىىىى م  م كىىىىىىىاا  ي اىىىىىىى   سمنىىىىىىى  ماىىىىىىىجلمت    ىىىىىىىم  مخل اىىىىىىىي ماؤىىىىىىى ني  ن ىىىىىىىم 

ّ   ىىىىى   اىىىىى   ةم ادىىىىىجلال  اىىىىى  اكىىىىى ة   مم ت مخلىىىىى ام  ماؤىىىىى ني  اقىىىىى اأ دىىىىى   مخلىىىىى ام  ةم  ا  ىىىىىل  ىىىىىم   نىىىىى  ادىىىىى
اىىىىى   جلمأىىىىى  دىىىىى   مىت ىىىىىات ةماىىىىىض اىىىىىم إىىىىى  جي ىىىىىّ ما  يىىىىى  ةدىىىىىجل دىىىىى   مىت ىىىىى م   مياىىىىىح مخلم ىىىىىي لىىىىىجل ماىىىىىجلمت ماؤىىىىى ني  

م  ىىىىىىىمك ا  ىىىىىىى م  مىت ىىىىىىى    ة مااىىىىىىىم   ىىىىىىى    مةاىىىىىىىي    يىىىىىىىب  ىىىىىىىجلمت   دىىىىىىىجل  اا ىىىىىىىي ىتاىىىىىىى  مىت ىىىىىىى م   ىىىىىىىا  ةموىىىىىىى ي  
مخل اىىىىىىي ماؤىىىىىى ني نىىىىىىا دأل ة اىىىىىىي أ ىىىىىى  ماشىىىىىى ا  ة ماسىىىىىى   ماقىىىىىىمة   ىىىىىىماا  يب     ىىىىىىىن ماىىىىىىجلمت ماؤىىىىىى ني  الىىىىىىب 

  :   مإلمم يل ةيا  ظ م يلأا   م كا ن ي  ا ام ع ح ا   اق انام  ظ م  الب ع ح ا
ـــــ  الخـــــدمات الصـــــحية - ـــــ  منظـــــور المســـــتفيدي  م اىىىىى  مخلىىىىى ام  ماؤىىىىى ني  يشىىىىى ّ م كىىىىىا ن ة : الجـــــودة م

 ؤىىىىى ي  م ىىىىىي ةم ا ىىىىى   ؤىىىىى ي عماىىىىىي  ةي  ىىىىى  دىىىىى و     ماىىىىىجلمت   تىىىىىم ما عميىىىىىي ماؤىىىىى ني  ال  اىىىىىي م  وىىىىع ةم ىىىىى م  ل
 ىىىىىماجلمت اىىىىى  ة اىىىىىي مانىىىىى ت ماىىىىىض  لىىىىىيبال ماانم ىىىىىم   ة جلإ ىىىىىم   نىىىىىجلم  اىىىىى  ما مانىىىىىي ماسمنىىىىىي  ة اىىىىى  ما مانىىىىىي ما  كىىىىىني  
نىىىىىىف اىىىىىى  إمىىىىىىّ ا ايىىىىىىأ أ ىىىىىى د    ىىىىىىا  عميىىىىىىي امأنىىىىىىي  اؤىىىىىىب  ىىىىىىم جلمت ةمواىىىىىى مك ةماشىىىىىى جل   ىىىىىى ت   ىىىىىىجل  مودا ىىىىىىمك ةما ظ

ة  ضىىىىىّ   يقىىىىىي  ضىىىىىه عىىىىى   ىىىىىجل ا ما  ماىىىىىي ةما  مانىىىىىي    قىىىىى خام   الىىىىىب  اىىىىىم  م ا ىىىىى   ةاقىىىىى اأ دىىىىى   مخلىىىىى ام   
 .2حتق  ماجلمت ا  د م م   جل   دجل  ا   ه  إنم   وم ما  ه      ي

ا ةما ىىىا ال عميىىىي ي ظىىىف دىىى م م   ىىىجل  اليىىىجلمت علىىىع مامأىىى  مااقىىى: الجـــودة مـــ  منظـــور مقـــدمي الخدمـــة الصـــحية -
ماؤىىى ني   ىىىماجلمت   ىىىا    اقىىى ك مخل اىىىي ماؤىىى ني خالىىى  م اىىىم ت ةمخلىىىتت ةمإلادمأنىىىم  ماىىىض متدال ىىىح اىىى  حتكىىىل مخل اىىىي 
ةا ماىىىي م  وىىىع ة قىىىم ال  ىىىمي  ما  نىىىي ةم ىىىجلم م م اماىىىي ة ىىى م  ماسىىى    ة سمنىىى   اىىى   ماىىىتماي ما ه نىىىي م  ا ىىى ت علىىىع 

مادىىىىجلمم  ماؤىىىى ني علىىىىع ماد ىىىىم ت ما  نىىىىي ةما  مانىىىىي ةماكىىىىهاي ماؤىىىى ني  ةيىىىىا د    ياىىىى   ة  ظىىىىف. مااد جلاجل نىىىىم ماسمنىىىىي
  .3  هإنم  م  م ني ماؤ ني  ةظ م مخلتم  ةم ام م  م داكمي ا   اق اأ مخل اي ماؤ ني

   ىىىن  دن نىىي منىىا  مك م ىىجلم م م اىىجل  ت ةماقىى  ت علىىع  ىى   م فيىى  اىى  م ىىجلم م اا سنىىي  :الجــودة مــ  الناايــة اإلداريــة -
مواانم ىىىىم  ماه اىىىىي ااقىىىى     اىىىىي اا نىىىىفت ال كىىىىا ن ي    ماجلإىىىى  م  منىىىى  ة ماادىىىىمانب م قمجلاىىىىي  ة قىىىى   مودا ىىىىمك 

ىتمم  ةدىى م ياسلىى     ن ىىم  يدىىجل  ياىى  علىىع اكىىم  ماىىجلمت   م جيىى  مصىى ص علىىع    و ماادىىمانب ة   ىىن  م ىىجلم م 
 .4 مم يم   ن م   ةظ م ت  مم يي علع م كاجليم  ماا سنسأ  ماا  ن    ةما ا

                                                           
  أماي ماكنمنم  ةما    ماؤ ني  مج ني ماا  ني  ،دراسة تحليلية للوضد الراه  ورؤى مستقبلية:الحالة الصحية والخدمات الصحية في مصرااأ ماا نجل    :1

 .4002 ماؤ ني ةمامناي 
2
  .204  ي   جل ن  أؤام   م     ماكم    ص : 
   .47ص  4007  جلم  ك ما ل ني ال ش  ةمااجل ي   ماسم ي مىتة     ت  م  لدي ما   ني ماك جلميي  ،المستشفياتالجودة الشاملة في    مدن     اؤس ع م يم    :3

  .49ع ام  ا يف   م     ماكم    ص : 4
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ا ى م ماا  ي ىم  اىجلمت مخل اىي ماؤى ني  ما  يى  اى ةعلع ماى    اى  م ىاه  ة اىم  ما  ى  دى    قى  ة م   
ؤى ي ما م نىي ماىجلمت ماؤى ني علىع  تىم   ى   ا   ىي ماانى  ا  م نام  ةم    م  م  اؤي  ةظى م اىم ك مامىماتل  

 ادل ىي اقمجلاىي   نى   ى م      اى م   ى اا   ماا م أ ا  م  ميا ةمىتمم  ماؤ نت  س يقي آا ي  اقمجلاي ا  م ا ى "
  .1"علع أكمي مصمو  م  وني ةأكمي ماجل نم  ةمإلعمإي ةنجل  ماا  يي

م  ىىي موااىىفمك  م  ىىميا "   تىىم ا   ىىم  ما عميىىي ماؤىى ني ماىىجلمتم ناىىي مىتا يدنىىي م شىى ظي وعا ىىمم ظ ىىم   ىى   
م ا م   علنام اا  ي  اكاجل   ن  ا  م  م ني ةا   ىي ما اىمةي م اجلإ ىي خل اىي  ة   ى م   شى نا  ة ا ماىي اشىدلي 

   ماىىجلمت حتىى م علىىع  نىىم  موااىىفمك  م  ىىميا م ا نىىي  ة قىىم   ىى ا     ىىأ  لماا ىى ي  ي ةياضىىت اىى  دىى . 2" منىىي ا ن ىىي
 . منا  مك م  ميا مت مت اكمقم     ماا كل ةمااسجلي  م كا  

ما   ىي ماىض    ى   ىم مخلى ام  ماؤى ني ماا ىم  "  جلمت مخل اي ماؤ ني دأ ما  ني ماسمني اليجلمت     ة   
  اىىل يىى   ماسمنىى  مىتا يدىىأ   3" ىى مم ةماكىىدم  ة ا م ىىع اىى  م    ىىي م ا نىىي مصمانىىيم    ىىم  ماؤىى ني م   جل ىىي ا 

 سمن  ما لجلك ةمااق نىم  ماسمنىي   نىلجل  حيقى   إؤىع " جلمت ما عميي ماؤ ني  ال ا        Donabedian يم  نمةأم
اىجلمت حتى م    ضىّ اجلم أىي  ىل منا ممت الؤ ي ما ماىي  مة   يىممت ماا ى ال  ال  ىم    ةعلىع دى م مىتنىم   ى   م  ىي م

 .4"م  م   ةما جلمة 
ماا ظنىىىىىىىىى  ال كىىىىىىىىىا ن   ىىىىىىىىى    ىىىىىىىىى ام  "ماىىىىىىىىىجلمت   ماقسىىىىىىىىىمم ماؤىىىىىىىىى أ   تىىىىىىىىىم  Schmadleةي ىىىىىىىىى ال  يىىىىىىىىىمم  

  .5"ماا  يك علع م  ي ا ن ي ا  ماا جل   ةيا  ع    ي  ماقنم  ةمااقجل  م كا  
م   مسىىىىىىي  ما  ىىىىىىّ ماسىىىىىىيب ةماىىىىىىض  كىىىىىى ت   جلعىىىىىىي مخلؤىىىىىىمةا "  يضىىىىىىم   تىىىىىىم ىىىىىىجلمت مخل اىىىىىىي ماؤىىىىىى ني ةع   ىىىىىى  

اقىىىىىى م  اىىىىىىم " ظ ىىىىىىم ة م    يىىىىىىب آ ىىىىىى   ىىىىىىم  معامم دىىىىىىم  .6" اقىىىىىى    اكىىىىىى  منىىىىىىايم ي اهاانم ىىىىىىم  ماؤىىىىىى ني ال ىىىىىىجلم  ل
  ةإىىىىى    ىىىىى  ماا  يىىىىىب مىت ىىىىىا  ىىىىىجلمت 7"حتققىىىىىح م    ىىىىىي ماؤىىىىى ني اىىىىى  مىتاىىىىىم  ادىىىىىّ اىىىىى  اقىىىىى اأ مخل اىىىىىي ةاكىىىىىال نام

 .ماكهاي ماؤ ني  ق  ظ د      ا     مم ماجلمت   ما عميي ماؤ نيمخل اي ماؤ ني  ماق  ت علع حتقن  

  :اا ل  م نمننل ة  مأمل     دف علع جلمت مخل ام  ماؤ ني     أكا ايا   ه  ماا  ي م  ماكم قي 
 نىىىىىم  ماسمنىىىىىي ة ادىىىىىم اىىىىى  ما لىىىىىجلك ماؤىىىىى ني   ا ماىىىىىي يا لىىىىى   اسمنىىىىى  م  ىىىىىم   ةم  لجلاىىىىىم  ةمااق: مامأىىىىى  مااقىىىىىا -

ة قىىىىىم  م  ىىىىىي ماىىىىىجلمت   دىىىىى م مامأىىىىى  مبىىىىى   ماقىىىىى  ت علىىىىىع  ىىىىىجل ا  إؤىىىىىع اىىىىى  اىىىىى  م  ىىىىىم     م شىىىىىده  ماؤىىىىى ني
 .  ماؤ ني ال كا ن  مة     ي مال  يا      يممت م  م   ماض يا  ال   م

                                                           
 .777عم  ما فيف حلن        ماس ما ي  م     ماكم    ص :1
 .721م     أ كح  ص :2
ــــــي يشىىىىىىم   ة  ىىىىىىم   : 3 ــــــة ف ــــــاتاألســــــاليب الكمي ــــــات وتطبيق ــــــة الصــــــحية، تقني   مجىىىىىىي عمىىىىىى  متكىىىىىى   ىىىىىى   ىىىىىىمحل مصنىىىىىى    ما يىىىىىىم   م  لدىىىىىىي ما   نىىىىىىي  ،إدارة الرعاي

 .421ص  4002 ماك جلميي 

  .77ص    م     ماكم     مدن     اؤس ع م يم : 4
 .47ا لع  جلظ ن   م     ماكم    ص: 5

6: Institut national de prévention et d’éducation pour la santé, OPCIT, P03.   
  .444ص، 4007    مىتم    مم  مانم ة   ما ل ني ال ش  ةمااجل ي   ع م اإلدارة الصحيةن   علأ ما  ف    :7
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ا اىم ة ى   يا تىّ    مم ت ماا معىّ مو ا ىمعأ ةما  كىأ  ىل اقى اأ مخل اىي ماؤى ني ةم كىا ن ي : مامأ  مإلأكىم  -
  .ماقن  ةماقجلمع  ماض حتد  ماا معّ  ل مىت  مم  شدّ عمك ة  اجلمإب م     شدّ  مص

سىىىىىىم نىىىىىىىم  خد  ىىىىىىىم ماقىىىىىىىجل      ىىىىىىجلمت مخل اىىىىىىىي ماؤىىىىىىى ني دىىىىىىىأ اىىىىىىى   ماا ىىىىىىجل  ةماا نىىىىىىىف ماىىىىىىى   يقىىىىىىى ال   اقىىىىىىى اجل ة 
 .كم مخل اي ماؤ ني ةي  ظح  ة خنف  م كا ن ة  ا ام  ةيا  مب معمت مامأمل مااقا ةمإلأ

 جودة الخدمة الصحية مستويات: الثالثالفرع 
علىىىع ماىىى    اىىى  م ىىىاه  آ م  مامىىىماتل اىىىجل  اكىىىاجليم   ىىىجلمت مخل اىىىي ماؤىىى ني  و  أىىىح خدىىى  ماا ننىىىف  ىىىل 

 :  م كاجليم  ماتهاي مااماني
 ماس يقىىىىىىي ماىىىىىىض  ىىىىىى م   ىىىىىىم مخل اىىىىىىي ماؤىىىىىى ني اىىىىىى  إمىىىىىىّ اىىىىىىجلر أ م    ىىىىىىي ماؤىىىىىى ني  ىىىىىىت عىىىىىى  : الجــــــودة القياســــــية -

  ة مااىىىىىىىىم   ىىىىىىىى   ماىىىىىىىىجلمت خدىىىىىىىى   قنن اىىىىىىىىم  س يقىىىىىىىىي ةماىىىىىىىىض اضىىىىىىىى  ال جلم ىىىىىىىى م  ما جلعنىىىىىىىىي ال  اىىىىىىىىي ماؤىىىىىىىى ني م ق اىىىىىىىىي
 .اجلوجلعني  ةيا  مب   اكمي  م ال  ميا ماقنمنني

ـــــــة - ةدىىىىىىىأ اىىىىىىى   ماا ىىىىىىىجل  ةمواانىىىىىىىم  ماىىىىىىى   يقىىىىىىى    اقىىىىىىى اجل مخل اىىىىىىىي  ة   جلعىىىىىىىي اىىىىىىى  مخلىىىىىىىتم  : الجـــــــودة التقديري
 .1 دجل       ا    م اسم قي  ة اكمي ت   ك م  مياةمىت مم  م ا ت  ةدأ   ا  

  .ي  ظح م كا ن ة  ا  مخل اي ماؤ ني ما    ت ع  ا   ماا جل   :الجودة المدركة -

 أتعاد جودة الخدمة الصحية  : الثالثلمطلب ا 
د م  ما  ي  اى  مىتم نىم  ماىض   مةاى     ىمم  ىجلمت مخلى ام   شىدّ عىمك  ةا اىم علىع ة ىح مخلؤىجلص    ىمم 

ماؤىى ني علىىع حت يىى  ةحتلنىىّ م شىىمظّ ةإنىىم   ما عميىىيماؤىى ني ماىىض   اىىت مإل ىىم  ماىى   يكىىمع  اقىى الاأ  مخل اىىي ىىجلمت 
 ,Parasuramen, Berryتل ةعلىع   نىا  اى   مااسىم   اى  م  ىميا م ا ى  علناىم  ةإى   جل ىل    جلعىي اى  مامىما

Zeithmal  ال م  ىىىىميا ماىىىىض يمىىىىا  علناىىىىم م كىىىىا ن   جلإ م ىىىح ة م مظم ىىىىح  ة مااىىىىم  اد ىىىىح علىىىىع  ىىىىجلمت  7722  عىىىمك     
    اىىم    ىىم  ما عميىىي ماؤىى ني  ىى   ا اىىجلك ماىىجلمت ياكىى  انشىى ّ عشىى ت    ىىمم  ةنكىىني   ىىمم عىى تمخل اىىي  متاىى  ااشىى ّ 

 : ةدأ

دىىأ م  ىىي  ىىجلم   مخل اىىي  قم لىىي مواانم ىىم  ماؤىى ني ىت ىى مم م ا ىى  مة  عىىمة   :لخدمــةإلــى ا  الوصــولســهولة  -
  ؛    م   ة مإاؤمم   ة م ا معأ

ةدىىأ م  ىىي اه اىىي ما عميىىي ماؤىى ني واانم ىىم  م ىى يك ماؤىى ني  ة ىى ا   اىى م مام ىى  ياىىا   م انىىم   :المالممــة -
 مإل  م  م  من   ة ماؤ نت؛

ةدىىىىىأ م  ىىىىىي ماا كىىىىىن     قىىىىى   مخل اىىىىىي ال ىىىىى يك  مب ىىىىىىن آ ىىىىى     حيؤىىىىىّ م ىىىىى يك علىىىىىع : والتنســـــيقالتسلســـــل  -
2مخل اي ماؤ ني مااماي ماض حيام ام مب مالام م  ال ي مة  أقا  ة  د م 

 ؛ 

                                                           
 .727ص م     ماكم    ااع ماا نجل  : 1

 .724  صم     ماكم  ااع ماا نجل   : 2
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ة  ىىىا  قىىى     ضىىىّ   اىىىي   رىىىّ م ىىىجلم م م اماىىىي        دىىى م مام ىىى  ياىىىا   ما هإىىىي  ىىىل اىىى مةم مخل اىىىي  :الكفـــامة -
  ؛ادل يةما

ي ىىىىىا   ىىىىى  ماكىىىىىهاي  قلنىىىىىّ م  ىىىىىم   ما م ىىىىىي عىىىىى   قىىىىى   مخل اىىىىىي ماؤىىىىى ني ةياىىىىى  ادىىىىىّ اىىىىى  اقىىىىى انام  :الســـــالمة -
 ؛ 1ةم كا ن ي  ا ام علع ا  نجلم 

ةدىىأ م  ىىي   مانىىي  قىى   مخل اىىي ال ؤىىجل  علىىع ما اىىمةي م   ىىجلت   اىى م مام ىى  ياىىا   ىى   يىىا   قىى   مخل اىىي  :الفعاليــة -
  ماؤ ني  س يقي   ن ي؛

ـــة -   ىىىت عىىى  م  ىىىي اقىىىي ما  نىىىّ   م    ىىىي ماؤىىى ني ةاىىى   معا ىىىمم  علناىىىم   مصؤىىىجل  علىىىع مخلىىى ام   :الموثوعي
 ماؤ ني ماض ياجلإ ام؛

 يشا د م مام      م ممم ت    اكمع ت م  وع ةما م ماك ي  علع منا كم م  ؛ :االستجاتة -
 مخل اي ماؤ ني ة ق ي  ر ة ا ؛ شا م مالي    اك  ا مالي م كا ن ي  ا  : المجاملة -
 .   مامأ  م مم  ال  اي ماؤ ني ظم مم   مىت افت ماسمني ة ادم: الملموسة الموجودات -

ةإىىىىىىى  إماىىىىىىى  ما  منىىىىىىىم  م اهاقىىىىىىىي اىىىىىىى  أل مامىىىىىىىماتل  ال ىىىىىىىنا دىىىىىىى   م  ىىىىىىىميا ةم اىىىىىىىم   مكىىىىىىىي ا ىىىىىىىميا 
  م ل جلنىىىىىىىني  انىىىىىىى  ة وىىىىىىى  ادىىىىىىىّ (مالالسىىىىىىىب)  مىتاىىىىىىىم   ماا ىىىىىىىم ب (م  جلانىىىىىىىي) قىىىىىىى  ةدىىىىىىىأ مونىىىىىىىايم ي  موعا مميىىىىىىىي 

  ىىىىىىى  ا اىىىىىىىم ة   أكىىىىىىىيب  الىىىىىىىب اىىىىىىى  اىىىىىىى يك    آ ىىىىىىى  ةاىىىىىىى  ا   ىىىىىىىي  ىىىىىىى ني      ىىىىىىى     و      ىىىىىىى  موعا مميىىىىىىىي 
ة ن ىىىىىىم يلىىىىىىأ  ىىىىىى ل  ىىىىىى     يمقىىىىىىع   مجنىىىىىى  مىتاىىىىىىجلم    م   مىىىىىىي مىتة  ظىىىىىى د    ىىىىىى  ي دىىىىىىأل  ىىىىىىجلمت مخل اىىىىىىي ماؤىىىىىى ني

 :  مىت  مم مخل كي
  ىىىىىىا مونىىىىىىايم ي اقىىىىىى  ت  اقىىىىىى الك مخل اىىىىىىي ةنىىىىىى عي منىىىىىىايم اح  ىىىىىىما م علىىىىىىع : Responsiveness تعـــــــد االســــــتجاتة -

 لمىىىىىىم  م كىىىىىىا ن ي  ةمنا كىىىىىىم م    ةمونىىىىىىايم ي    ىىىىىىم  مخلىىىىىى ام  ماؤىىىىىى ني   ىىىىىىا اىىىىىى   إىىىىىى  ت ةمنىىىىىىا  مم ة  مىىىىىىي 
مونىىىىىايم ي          كىىىىىا ن ي  ا اىىىىىم ع ىىىىى  ماانىىىىىم ا   ىىىىىمل  وىىىىىع ماقىىىىى الك مخل اىىىىىي  شىىىىىدّ ممةىىىىى     قىىىىى   مخل اىىىىىي ا

  مخلىىىىىى ام  ماؤىىىىىى ني  شىىىىىىا      ال مجنىىىىىى  م  وىىىىىىع   ىىىىىىك ما  ىىىىىى  عىىىىىى    ىىىىىىلا  ةاىىىىىىمااا  يالقىىىىىىجل  ما عميىىىىىىي ماكىىىىىى ي ي 
  .2ا  إمّ ظمم  م كاش ع ا  اك  م  مالي ةماا مة   ةةإ  مأا م  اهة  ةا من 

 قىىىىىىىىى    ةي اىىىىىىىىىت. 3ظ  نىىىىىىىىىي أكىىىىىىىىىمني   ماىىىىىىىىىجلمت إنمنىىىىىىىىىم  مىت  ىىىىىىىىىمم مىت ىىىىىىىىى    %44   ىىىىىىىىى  مونىىىىىىىىىايم يةختالىىىىىىىىىّ 
 ىىىىى ام  عه نىىىىىي  جل يىىىىىي ةمونىىىىىايم ي ا ىىىىى م م  ماسىىىىىجلم   مخلم  نىىىىىي  ةما  ىىىىىّ علىىىىىع اىىىىى م  نىىىىىمعم  مانىىىىىجلك اىىىىى   دىىىىى  

 . ا ميا  قنن      مونايم ي   مخل ام  ماؤ ني

                                                           
 .40ص     مدن     اؤس ع م يم   م     ماكم   :1

إمكاصيـة إعامـة أتعـاد جـودة الخـدمات الصـحية، دراسـة فـي مجموعـة مختـارة مـ  المستشـفيات فـي    ظ ك  ي  ماسجليّ  آو  اكن  مالنلأ   يىم  مجنىّ ةدالىم  :2
  .72ص، 4070    ما  م     لي  د ي  ال لجلك موإاؤمميي ةمإلمم يي  م ل  ماكمم   ما  م ماامن  عش   ظلني مإلمم ت ةموإاؤمم   ما ي  د يمحافظة صينوى

 لىي ماما ىي مإلنىهاني  عياس أتعاد جودة الخدمات الطبيـة المقدمـة فـي المستشـفيات الحكوميـة األردصيـة مـ  منظـور المرضـى والمـوظفي ، هل   جلم ييم    :3
  .12 ص، 4074   مىت م    مأ أ ال  منم  موإاؤمميي ةمإلمم يي  م لال  ما ش ي   ما  م مىتةال   ظلني ما لجلك موإاؤمميي ةمإلمم يي   ما ي ما لجلك مااسمنقني  ع الم 
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علىىىىىىع وىىىىىىجل  اىىىىىىىم  قىىىىىى الك خدىىىىىىى  ماقىىىىىىجل       ىىىىىىى  مونىىىىىىايم ي    ىىىىىىىم   ىىىىىىجلمت مخلىىىىىىى ام  ماؤىىىىىى ني يشىىىىىىىا    
ىىىىىىى ي ي ال ىىىىىىىمالل  م ىىىىىىى ي  ة  مجنىىىىىىى  مىتةإىىىىىىىم  اىىىىىىى  م مىىىىىىىمم ت ماكال     ىىىىىىىي ماؤىىىىىىى ني    اكىىىىىىىمع ت م  وىىىىىىىع ةماا معىىىىىىىّ ماكال

مصىىىىىىمو  م  وىىىىىىني ةمإل ىىىىىىم م  ماىىىىىىجلم مت  اناىىىىىىىم   ضىىىىىىه عىىىىىى  مإل م ىىىىىىي ماكىىىىىىى ي ي علىىىىىىع مجنىىىىىى  منا كىىىىىىم م  ة ىىىىىىىدمة  
يىىىىى م      تىىىىىم   ةدىىىىى م اىىىىىم م  وىىىىىع  ةدىىىىى م و يدىىىىىجل   و اىىىىى   ىىىىىه  م  ةأىىىىىي     ىىىىى م م  ةةنىىىىىمةّ  قىىىىى   مخل اىىىىىي 

 .  اماي ماقل  ةماش  ماض  اجلاال  ا   م كا ن  ا  مخل اي ماؤ ني  ا م    ت موأا م 
ــــــة  - ــــــة)تعـــــــد االعتمادي   ىىىىىىتال موعا مميىىىىىىي    ىىىىىىم  مخلىىىىىى ام  ماؤىىىىىى ني علىىىىىىع م  ىىىىىىي اقىىىىىىي  :Reliability (المعولي

م كىىىىىا ن    م    ىىىىىي ماؤىىىىى ني ةاىىىىى   معا ىىىىىمم  علناىىىىىم   مصؤىىىىىجل  علىىىىىع مخلىىىىى ام  ماسمنىىىىىي ماىىىىىض ياجلإ اىىىىىم  ةي دىىىىىأل 
ة شىىىىىىىدّ  دىىىىىى م مام ىىىىىى   اىىىىىى   إىىىىىى  ت م    ىىىىىىي ماؤىىىىىى ني علىىىىىىع ماجل ىىىىىىم   اقىىىىىى   مخلىىىىىى ام  ماسمنىىىىىىي   م جلمعنىىىىىى  متىىىىىى مت

 .مإن 
شىىىىىىىا    إىىىىىىى  ت م    ىىىىىىىي ماؤىىىىىىى ني علىىىىىىىع  قىىىىىىى    ىىىىىىى ام م   ماجلإىىىىىىى  متىىىىىىى م  يموعا مميىىىىىىىي  م   م ىىىىىىى ة مااىىىىىىى  

  ة ما إىىىىي م سلجل ىىىىي    م كىىىىا ن ي  ماىىىى ي  ياسلال ىىىىجل   اناىىىىم  ىىىى    قىىىى الك  ىىىى    اىىىىي مإنقىىىىي اىىىى  انىىىى  ماجلإىىىى  ةمومىىىىىم 
ني ةماكىىىىىى يي  مإلوىىىىىىىم ي    سالىىىىىىم ي سىىىىىىنا   اكمنىىىىىىىم ةاقىىىىىىي  ىىىىىىى   انىىىىىىم    ىىىىىىل  يىىىىىىى    ان ىىىىىىي حتقىىىىىىى   ىىىىىى  ما ماىىىىىىي ما  كىىىىىىى

 : ة أح   ادمت  موعا مم علع م    ي   د م م م   ةد م يا ق  ا   ه   ماكهاي
 ماجل م   اق   مخل اي   م جلع  مت م؛  -
 مص ص علع اّ اشده  م كا ن ؛ -
  مم  مخل اي   إي ة  ة    سم    مااش نا؛  -
 .ةا ده  ماتقي   مىت مم  ةما  نل ة  ظ م م    -

  
ا ىىىىىىميا  قنن ىىىىىىح مإىىىىىىي  ة دىىىىىى ظ  نىىىىىىي أكىىىىىىمني   ماىىىىىىجلمت إنمنىىىىىىم   مىت  ىىىىىىمم مىت ىىىىىى      %44ةختىىىىىىّ دىىىىىى م مام ىىىىىى  

ماكىىىىىىىىيه  م  ا ىىىىىىىى ت    مم ت م كاشىىىىىىىى ع  م جلمعنىىىىىىىى  ما إنقىىىىىىىىي   مإل ىىىىىىىى م م  ماسمنىىىىىىىىي   قىىىىىىىى   مخل اىىىىىىىىي   ماجلإىىىىىىىى  
 . 1مت م ةمبجلاجلإني ةمإي ةامم  ة  ة    سم 

اىىىىىىي ةاىىىىىى     ىىىىىى  مىتاىىىىىىم  عىىىىىى  م  ىىىىىىي ماشىىىىىى جل   مىتاىىىىىىم  ةماتقىىىىىىي   مخل اىىىىىىي م ق   ي ىىىىىىتال  :Assurance األمـــــــانتعـــــــد   -
مىتاىىىىىم  مادىىىىىم  يقؤىىىىى   ىىىىىح م  ي  اىىىىى م مام ىىىىى     2يقىىىىى اام      أىىىىىح يا لىىىىى    اىىىىىمةي م  ىىىىىم   م   ظىىىىىي اىىىىى   لقىىىىىأ مخل اىىىىىي

متىىىىن  مبدىىىىىم  مخل اىىىىي  ة ىىىىى جل  م كىىىىىا ن  ا اىىىىم  مصؤىىىىىجل  علىىىىىع   اىىىىي  نىىىىى ت  ةمتم  ىىىىىي علىىىىع نىىىىى اليي ة ؤجل ىىىىىنم  
اقىىىىىىىىى الاأ مخل اىىىىىىىىىي  ااىىىىىىىىىم ت ىىىىىىىىىمايب مخل اىىىىىىىىىي  ةظىىىىىىىىى م مو  ا ىىىىىىىىىم  علىىىىىىىىىع   ةمااىىىىىىىىى  ةسالدىىىىىىىىىم    ةياىىىىىىىىى  اىىىىىىىىى   ىىىىىىىىىه  

                                                           
 .12م     ماكم    ص الحكومية األردصية م  منظور المرضى والموظفي ،عياس أتعاد جودة الخدمات الطبية المقدمة في المستشفيات  هل   جلم ييم   : 1

  ما ى م لح ظلني   ى مم ال لىجلك موإاؤىمميي   أثر توععات ال تون على أتعاد الخدمة الصحية، دراسة تطبيقية في المستشفيات األردصيةم  ما فمة     م    جل إمعجلم  : 2
    .744ص  4070 ماتما  ةما ش ة  



 ...........................................................................................الجودة في قطاع الخدمات الصحية  :األولالفصل  

 
31 

ؤىىىىى ني  سالىىىىىم يشىىىىى     أىىىىىح حتىىىىى  ا لىىىىىي ةظنمنىىىىىاا  ةإىىىىى     علىىىىىع   ىىىىى  ماتقىىىىىي ةما وىىىىىم اىىىىى   م كىىىىىا ن  اىىىىى  مخل اىىىىىي ما
 .ا  ما عميي ماؤ ني مآلا ي

نىىىىىىجلم    لالىىىىىى  مىتاىىىىىى    م ي  ما ىىىىىى ة  ةم ضىىىىىىمع م  مامأمنىىىىىىي قلنىىىىىىّ حلىىىىىىم   مإل ىىىىىى  يضىىىىىىم  ىىىىىى  مىتاىىىىىىم   ي ىىىىىىا ة 
  لىىىىىىع نىىىىىمنّ م تىىىىىم  ع ىىىىىى  ماقنىىىىىمك    لنىىىىىي أقىىىىىىّ ماىىىىى ك جيىىىىى  مواانىىىىىىما ) ة م كىىىىىا ن  ا اىىىىىم   ماؤىىىىىى ني مبقىىىىى الك مخل اىىىىىي

        ىىىىىى م م  ماكىىىىىىهاي ماؤىىىىىىى ني  شىىىىىى ّ ظىىىىىىهال اىىىىىىى    (ماااىىىىىىىم  مادمىىىىىى   ة  ىىىىىىاة  مإليىىىىىىى  وىىىىىى  عىىىىىى ة  اىىىىىى   
 .  ما  مخل اي ةما  ي  ماؤ أ

ةي اىىىىىىىىت ايىىىىىىىى    1ظ  نىىىىىىىىي أكىىىىىىىىمني   ماىىىىىىىىجلمت  يم اىىىىىىىىم إىىىىىىىىجل    مىت  ىىىىىىىىمم مىت ىىىىىىىى    %77   ىىىىىىىى  مىتاىىىىىىىىم ةختالىىىىىىىىّ 
ماىىىىىىى   يا اىىىىىىى   اؤىىىىىىى ني م دىىىىىىىم مافمةيىىىىىىىي   ع لنىىىىىىىي  قىىىىىىى   مخل اىىىىىىىي ماؤىىىىىىى ني   ي اىىىىىىى  م  ىىىىىىى       دىىىىىىىجل  م    ىىىىىىىي م

م دىىىىىم  ماىىىىى   يقؤىىىىى   مإلأكىىىىىم  الجلإميىىىىىي ةما ىىىىىهي ةماشىىىىى م    م ىىىىى علع اكىىىىىاجل  اىىىىى  مىتاىىىىى  ةماكىىىىىهاي ةماؤىىىىى ي  ىتتىىىىى
 . ة  لقنام    ناي  ا آا ي ماؤ ني ةو خد  ىتا  إمجل   ق   ما عميي

ةيل ىىىىىىى  دىىىىىىىى م مام ىىىىىىىى  مة م ظمىىىىىىىىام ة  ىىىىىىىىمو    ىىىىىىىى   م  وىىىىىىىع اسلىىىىىىىى  مخل اىىىىىىىىي ماؤىىىىىىىى ني  انىىىىىىىى      ىىىىىىىىجل    
ع ؤىىىىىىى  مىتاىىىىىىىم  يشىىىىىىىدالّ  اىىىىىىى  مصم ىىىىىىىم  مىتنمنىىىىىىىني  ما كىىىىىىىمي ال ىىىىىىى يك    لىىىىىىىع نىىىىىىىمنّ م تىىىىىىىم   ضىىىىىىىجلم م ىىىىىىى يك    

م اىىىى  ع لنىىىىي   مانىىىىي ي ا ىىىى   شىىىىدّ ظمىىىىا علىىىىع اىىىى   مىتاىىىىم   ماسمنىىىى  ماىىىى المل  ةاىىىى   ما  ميىىىىي ماىىىىض نىىىىجل  يلقمدىىىى
 اي نىىىىى  م  لجلاىىىىىم  مادم نىىىىىي ال ؤىىىىىجل  علىىىىىع  -إمىىىىىّ   ىىىىى م  ما  لنىىىىىي-ما  يىىىى  ماسىىىىىيب م  م ىىىىى  اىىىىىح  ة ىىىىى م يقىىىىىجلك م ىىىىى يك 

 . اكاجل  ا ل ا  ماتقي ةمىتام 
  ىىىىىم  علىىىىىع اىىىىىم نىىىىىم  خدىىىىى  ماقىىىىىجل     مىتاىىىىىم  ظ اىىىىى     ىىىىىمم  ىىىىىجلمت مخلىىىىى ام  ماؤىىىىى ني يقؤىىىىى   ىىىىىح   ظنىىىىى   

(   مىىىىىىىم   س وىىىىىىىل  ة ىىىىىىىاد )ة ىىىىىىى عن  ياىىىىىىى   ما ىىىىىىىمالل م ىىىىىىى دلل  مم ت م    ىىىىىىىي ماؤىىىىىىى ني علىىىىىىىع ماىىىىىىىجلمت ماؤىىىىىىى ني 
 ضىىىىىىه عىىىىىى   ىىىىىىجل ا م كىىىىىىالفام  ةمااق نىىىىىىم  مص يتىىىىىىي   م ىىىىىىم  ماؤىىىىىى أ  ةحتىىىىىى ال  ماكىىىىىىهاي   مااشىىىىىى نا ةما ىىىىىىهي 

 . سالم ي م      ق     ام    ني ججلمت اسم قي ال  ميا ةاقي ةاؤ مإني عماني
ـــــــاحف  - ــــــــد التع يشىىىىىىىا   ىىىىىىى  ماا ىىىىىىىم ب    م ىىىىىىىجلمالت ةمواىىىىىىى مك  ىىىىىىىل ماسىىىىىىىمإ  ماؤىىىىىىى أ  :Empathy (الّلطـــــــف)تع

ة ماىىىىىىى  مخل اىىىىىىىىي ماؤىىىىىىىى ني  ة   يدىىىىىىىجل  اقىىىىىىىى الك مخل اىىىىىىىىي ماؤىىىىىىى ني علىىىىىىىىع إىىىىىىىى    اىىىىىىى  مواىىىىىىىى مك ةمىتم   ة   ياكىىىىىىىى  
 م  مالىىىىىي ماجلميىىىىىي اىىىىى  م كىىىىىا ن  اىىىىى  مخل اىىىىىي  ظ ىىىىىم ي ىىىىىتال دىىىىى م مام ىىىىى  عىىىىى  ماجلمأىىىىى  ما  كىىىىىني ال كىىىىىا ن  ةماىىىىىض خدىىىىى  

  .ماؤ ني ا  هةام م  نكي  مص ص ةما  ميي مخلم ي  ة ما  ميي ماض  ق الاام  م مظام ا   ه
ةيشىىىىى ّ   ىىىىى  ماا ىىىىىم ب  ىىىىىىجلمت مو ؤىىىىىم   ة  ىىىىى م   ةل ماؤىىىىى مإي ةمصىىىىىى ص علىىىىىع اؤىىىىىمحل م ىىىىى يك ة  ىىىىىى م    

   ناىىىىىح  ةما  مىىىىىي    قىىىىى   مخل اىىىىىي اكىىىىى  ماانم م ىىىىىح  ظ ىىىىىم ي دىىىىىأل  اىىىىى  ماتقم ىىىىىي ماا  ن نىىىىىي  م    ىىىىىي ماؤىىىىى ني   
 .    م دجلي    جل  ا   ما مالل  م    ني  جلمت مخل اي ماؤ ني ةو ة ت مااسجلي  م كا 

ة ىىىىىى ا   م ىىىىىىى  ماا ىىىىىىىم ب يشىىىىىىا    ما هإىىىىىىىي ةماا معىىىىىىىّ  ىىىىىىل ا م  ىىىىىىىأ مخل اىىىىىىىي ماؤىىىىىى ني ةما  يىىىىىىى  ماؤىىىىىىى أ 
ةما ىىىىىىىىىىا ةمإلمم     ي  كىىىىىىىىىىا  ما هإىىىىىىىىىىي مانىىىىىىىىىى ت  ىىىىىىىىىىل ماسىىىىىىىىىى  ل    مىىىىىىىىىىمل مخل اىىىىىىىىىىي ماؤىىىىىىىىىى ني ةمنىىىىىىىىىىايم ي م ىىىىىىىىىى يك 
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الا لن ىىىىىم  ماؤىىىىى ني م سلجل ىىىىىي ا ىىىىىح  ظ ىىىىىم  ضىىىىى  اؤىىىىىل ي م ىىىىى يك   اق الاىىىىىي مدا ماىىىىىم  مإلمم ت ةما ىىىىىمالل  م    ىىىىىي 
 . ماؤ ني

ظ  نىىىىىىي أكىىىىىىمني   ماىىىىىىجلمت  ةاىىىىىى  ا ىىىىىىميا  قنن ىىىىىىح مإل ىىىىىى م  مادماىىىىىىّ اشىىىىىىدمة    %79ةختىىىىىىّ   ىىىىىى  ماا ىىىىىىم ب  
 قمانىىىىى  م  وىىىىىع  مودا ىىىىىمك ماش ؤىىىىىأ م  وىىىىىع   لمنىىىىىي ام ىىىىىم  م ىىىىى يك  ىىىىى ةل اىىىىى  ماىىىىىجلم ةمالسىىىىىب  ماىىىىى مك عىىىىىممم  ة 

 .1 م  يك ةا ممم ح  ممسح
يقؤىىىىىىىى   م ىىىىىىىى  م ل جلنىىىىىىىىني مإلادمأنىىىىىىىىم  م مميىىىىىىىىي ةمامشىىىىىىىى يي ال    ىىىىىىىىي ماؤىىىىىىىى ني   :Tangibles تعـــــــــد الملموســــــــية -

 .علنام ةعجلم      أ أل اق الك مخل اي( م  وع)ةماض  في  ا   إمم  م كا ن ي  
ص ماىىىىىىي ة مي نىىىىىىي م مىىىىىىم  ةا ىىىىىى الم م ( ماىىىىىى م لأ  ة مخلىىىىىىم  أ)  نىىىىىىّ ةيقىىىىىىم  دىىىىىى م مام ىىىىىى  اىىىىىى   ىىىىىىه   قنىىىىىىن  ما

ةمإلادمأنىىىىىىىىىىم  ةمااكىىىىىىىىىىانه  م مميىىىىىىىىىىي مىت ىىىىىىىىىى    ة ىىىىىىىىىى  مااق نىىىىىىىىىىي م كىىىىىىىىىىا  ك ةاىىىىىىىىىى    سىىىىىىىىىىجل  م  ىىىىىىىىىى م  ةمىت اىىىىىىىىىىفت 
م كىىىىىىىىا  اي    أاىىىىىىىىمي مخل اىىىىىىىىي ماؤىىىىىىىى ني ة قىىىىىىىى خام   مإلوىىىىىىىىم ي ( م  اتيىىىىىىىىي  مىت ىىىىىىىى ي  ة ادىىىىىىىىم)ةمىتمةم  ماؤىىىىىىىى ني 

 اىىىىىىىم ماىىىىىىى م لأ  ةاىىىىىىىم ياضىىىىىىى  ح ياىىىىىىى  اىىىىىىى   ىىىىىىىجلم    اىىىىىىىمظ  موأا ىىىىىىىم     م  اىىىىىىى  مخلىىىىىىىم  أ ال    ىىىىىىىي ماؤىىىىىىى ني ة   ن
ةد ىىىىىىى ماا  ماهةىىىىىىى   ةا اىىىىىىى  ( مىت مىىىىىىىم  ةما  نىىىىىىىل ةمإلمم يىىىىىىىل)ةاجلمإىىىىىىىب ماكىىىىىىىنم م  ةظىىىىىىى م ا اىىىىىىى  ةأ م ىىىىىىىي ما ىىىىىىىمالل 

 .   مىتام  ةما يدجل   ةا    جلم   ةنمةّ ما ماي ةما  نح ةماتماي ماؤ ني مااتقن ني ة ا يا 

 جودة الخدمة الصحية  عياس : المبحث الثالث
ىىىم مبىىىم دىىىجل نىىىمة    م  نكىىىم       ع لنىىىي إنىىىم  ماىىىجلمت   إسىىىمم مخلىىى ام  و  ماىىى     ميىىىي ماؤىىى جل ي إنمن 

 ضىه عى   -ة ىمىت ا  ى ي ماهال جلنىني–مإلأام ني  ةي    يا     مخلؤمةا م  نفت ال  ام  عى  ماكىل  م مميىي 
مخل اىي  ة مااىم    ا ى     قنن اىم علىع مآل م  ةمااقى ي  ماش ؤىأ   ة جلم  جلمأ  ع ي ت  ا إم لىي القنىم  ماد ىأ  

سىىم يؤىى ال  ع لنىىي ةوىى  ا ىىميا ام اىىي اقنىىم   ىىجلمت مخلىى ام    حلالىىب م    ىىم  مخل انىىي ةحيىىاال  وىى ة ت ةوىى  ا ىىميا 
 دىى م   كىاين   اسلمىىم  ة ؤجل ىىني ظىّ إسىىمم علىىع اى    دىى   م  ىىميا اىى   ى تم    حتقىى  أجلعىىم اى  مااىىجلم    ىىل 

ةعلع   م   مإأ مخل ام   ى    ىجلمت مخل اىي ماؤى ني   اىت اى   عقى  م  ىمدن  . اق الك مخل اي ة مامام ةم    ي مخل اني
اىى  انىى  ماا  يىىب  ة ماقنىىم  ماىى     ىىمت وىى ة ت ال ىىي ةو نىىمنّ     مدلاىىم  ةم م ىى  ماىى    ىىل  يىى ي م حلؤىىا 

 ىىه  مااسىى    ىى م ّ إنىىم   ىىجلمت مخل اىىي ماؤىى ني ةا  ىى م     مإشىىي ةحتلنىىّ إنىىم  ماىىجلمت   ماقسىىمم ماؤىى أ اىى 
  . قنن   مم  م    م  ماؤ ني 

 مداخل عياس جودة الخدمة الصحية : المطلب األول
  ال  ىىىىىىجلمت مخل اىىىىىىي ماؤىىىىىى ني ي   ىىىىىى   اناىىىىىىم اىىىىىى  ة اىىىىىىي أ ىىىىىى  مم لنىىىىىىي ة  ىىىىىى    م  نىىىىىىي  انىىىىىى    ىىىىىىتال ة اىىىىىىي 

 نىىىىىم  موااىىىىىفمك  م جلم ىىىىى م  ما إنقىىىىىي ماىىىىىض  دىىىىىجل  مخل اىىىىىي  ما  ىىىىى  مىتة  عىىىىى  اجلإىىىىىب م    ىىىىىي ماؤىىىىى ني  ة قىىىىىجلك علىىىىىع
إىىىىى   ىىىىى    علىىىىىع  نمنىىىىىام   اىىىىىم ة اىىىىىي ما  ىىىىى  مخلم  نىىىىىي  ا ىىىىىى الت عىىىىى  ة اىىىىىي أ ىىىىى  م ىىىىى يك   م  اىىىىىم يقىىىىى ك اىىىىىح اىىىىى  
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 ىىىى ام   ة مااىىىىم   اىىىىأ   ظىىىىف علىىىىع  ىىىىجلمت مخل اىىىىي م   ظىىىىي اىىىى   ىىىى   م ىىىى يك  اىىىى ا   ىىىى   إنىىىىم  ماىىىىجلمت ماؤىىىى ني 
ال  اىىىىىىىي م ق اىىىىىىىي اىىىىىىىح   اىىىىىىىم ( م ىىىىىىى يك)؛ ي دىىىىىىىأل م ىىىىىىى  ّ مىتة   قنن ىىىىىىىم  ما  نىىىىىىىّ يكىىىىىىىا      اىىىىىىى  لل  نمنىىىىىىىل

 .    ةد م ام ن اس    انح   د م م سل 1(م ا ني) م   ّ ماتم   ن تّ اقمينأل ماجلمت مااق ني 

 عياس جودة الخدمة الصحية م  منظور المرضى  :الفرع األول
   مخل اىىىىىىىىي ماؤىىىىىىىى ني خدىىىىىىىى   قنن اىىىىىىىىم اىىىىىىىى   ىىىىىىىىه  اؤىىىىىىىىجل  م  وىىىىىىىىع ةم ىىىىىىىى م  ل علىىىىىىىىع مخل اىىىىىىىىي ةاىىىىىىىى    

اىىىىىىى   ا لالىىىىىىى   ىىىىىىىجلمت مخلىىىىىىى ام  ماؤىىىىىىى ني اىىىىىىى  دىىىىىىى م م   ىىىىىىىجل  مبىىىىىىى   اسم قىىىىىىىي مخلىىىىىىى ام  م ق اىىىىىىىي  قنىىىىىىىن ا   ىىىىىىىم   ي 
ماانم ىىىىىىم  ة جلإ ىىىىىىم  م  وىىىىىىع  ةإمىىىىىىّ مااسىىىىىىى      اقىىىىىىمينأل دىىىىىى م م ىىىىىى  ّ أىىىىىىى    أىىىىىىح اىىىىىى  ماضىىىىىى ة   ماا ىىىىىىى    ةو 

 :علع اؤسل ل يكا  ام   دت ت   د م مإل م  ة م
ةدأ م  ميا  ة ما قسىي م    نىي اى مم  ما م ىي عى   ىتم  ماا ماىّ اى  مخل اىي  ةماىض   ؤىم    :  جلإ م  م  يك -

 .2م  يك     دجل    مخل اي  ة  أح نجل  حيؤّ علنام   ةا ي اق 
 .م  يك مخل اي   لنم ظ م إ  ا  اح  حي     ةدجل ماش جل  ما   : م مظم  م  يك -

 : ةا       م قمينأل م كا  اي     م  د م م   ّ ام يلأ 
 (Servequal صموذج) مقياس الفجوة -أ

ّ  اى    انى  إىماجلم  اسىجلي   ىجليي ااشى نا  Parasuramen, Berry, Zeithmalي كى  دى م م ى  ّ    ظى
م كىىىم مم  ما ةنكىىىني ال يىىىجلت  ىىىل  م م  م كىىىا ن ي  اىىى  ما عميىىىي ماؤىىى ني اىىى مم  ما  لىىىأ ال  اىىىي ة ىىىل  جلإ ىىىم   اىىىجل  

ماؤى ني  مخل اىي   ي ا ى  دى م م قنىم  علىع مىت  ىمم مخل كىي اىجلمت ة اقنىم  ما يىجلت Servequal جلم م  عى    منى  
 .  ي  موعا مميي  مىتام   ماا م ب  م ل جلننيةم ا تلي   مونايم

يلقىىىىىىأ ما  ىىىىىىجليي ماضىىىىىىجل  علىىىىىىع ماؤىىىىىى جل م  ماىىىىىىض  جلم ىىىىىىح م    ىىىىىىم  ماؤىىىىىى ني   نىىىىىى نام اا قنىىىىىى  اكىىىىىىاجليم  
حت يىىىىى  ما يىىىىىجلت  ة  ا    ىىىىىي اىىىىى  ماىىىىىجلمت  ةيكىىىىىا       جلإ ىىىىىم  م  وىىىىىع  كىىىىىاجل  مخل اىىىىىي ة م مظىىىىىم   ما  لنىىىىىي  ىىىىىم  مثال 

إلم مظىىىىىم   ة مااىىىىىم   ىىىىى   اكىىىىىاجل   ىىىىىجلمت مخل اىىىىىي ماؤىىىىى ني يقىىىىىم  مبىىىىى   مااسىىىىىم   مااسىىىىىم    ىىىىىل دىىىىى   مااجلإ ىىىىىم  ةم
 ىىىىل اكىىىىاجل  مخل اىىىىي م ق اىىىىي   ىىىىه   م  اىىىىم ة ىىىىل اىىىىم ياجلإ ىىىىح  شىىىى تم  ةعلنىىىىح  ىىىى   دىىىى م ما  ىىىىجليي يقىىىىجلك علىىىىع ا مماىىىىي 

 :  خد  ماا ما ع ام  يمونم ظ م يلأ3 م مإلم مظم  ةمااجلإ م   نمنني يم     ل

 

                                                           
1: Agency for Healthcare Research and Quality: Your Guide to Choosing Health Care, july, 2001,P1,sur  le site d’internet: 

www. ahrq.gov/consumer/qualguid.pdf, date de visite 17/06/2012.  
 .74أمنلي ظ نلي  م     ماكم    ص: 2

  ىىىىى م  ال شىىىىى  ةمااجل يىىىىى   ع ىىىىىم   مم ، ماسم ىىىىىي مىتة ، تطبيقـــــات فـــــي الصـــــناعة والتعلـــــيم :إدارة الجـــــودة الشـــــاملة،   ىىىىى  عىىىىىجلمم مافيىىىىىممم ، نجلنىىىىى   ىىىىىمظ   نىىىىى  :3
 .77ص، 4001 مىت م  

http://www.ahrq.gov/consumer/qualguid.pdf
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 1 جلإ م  م  يك –مخل اي م   ظي = ماؤ ني  جلمت مخل اي 

ةيشىىىىىا ما  ىىىىىجليي    ة ىىىىىجلم مىىىىىأل  يىىىىىجلم   ىىىىى مال     اىىىىى ة  اىىىىىم يكىىىىى الع اشىىىىىده  ماىىىىىجلمت  ةدىىىىىجل اىىىىىم  
ّ  اىىىىىىى  م    ىىىىىىىي  يكىىىىىىىمال  ما شىىىىىىىّ    قىىىىىىى   ماىىىىىىىجلمت م سلجل ىىىىىىىي اىىىىىىى  ما عميىىىىىىىي ماؤىىىىىىى ني  ة ا لىىىىىىى  دىىىىىىى   ما يىىىىىىىجلم   دىىىىىىى

 .(04)ا م  ة   ام يجلو ح ماشدّ  إ   ماؤ ني  م كا ن  ا  مخل اي ماؤ ني  ة موا ل
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1

 .79أمنلي ظ نلي  م     ماكم    ص: 
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  (م ىىىىىى يك)أهاىىىىىىه    ماىىىىىىف  ما لىىىىىىجل  يا لالىىىىىى   ىىىىىىم  م    ال  اىىىىىىي ماؤىىىىىى ني ( 04)اىىىىىى   ىىىىىىه  ماشىىىىىىدّ  إىىىىىى  
 ن  ىىىىم يا لىىىى  ماىىىىف  ماكىىىىى لأ مبقىىىى ك ما عميىىىىي ماؤىىىى ني  ظ ىىىىىم ياضىىىىت اىىىى  ماشىىىىدّ    مخل اىىىىىي م اجلإ ىىىىي ال ىىىى يك  دىىىىىجل  
أم ىىىىىي عىىىىى   ت ىىىىىح ماكىىىىىم قي  ماانم م ىىىىىح ماش ؤىىىىىني  ةموأسمىىىىىمم م ادىىىىىجل  ا يىىىىىح أانيىىىىىي مو ؤىىىىىمو   ىىىىىل م  وىىىىىع اىىىىى  

 . ه  مادل ي م  قجلاي

 لقياس جودة الخدمة الصحية Servequal صموذج الفجوات(: 90)  الشكل
 

 المنظمة الصحية 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المريض 
 

 مخلى اي م اجلإ ىي

 ماانم م   م  يك مو ؤمو  ماش جليي مخلتم  ماكم قي

 الفجوة اخلامسة

اجلم  م  مخل اي 
 م ق اي  ما  ّ

  مجي مإلم مظم     
 اجلم  م  ماجلمت 

 جلمت مخل اي 
 م  ل  ع ام

الفجوة 

 الرابعة 

 الفجوة الثالثة 

 الفجوة الثانية

 الفجوة الأوىل

  م م  مإلمم ت ااجلإ م  م  وع

م   ظىيمخلى اي   

   .71ص  م     ماكم  أمنلي ظ نلي   :المصدر
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 : ةخد   جلونت ما يجلم  مخل أل ال  جليي ظمآليت
عىىىىى  مو ىىىىىىاه   ىىىىىل  جلإ ىىىىىم  م  وىىىىىىع  كىىىىىاجل  مخل اىىىىىىي ماؤىىىىى ني ة ىىىىىىل دىىىىى   ما يىىىىىىجلت   ىىىىىاي : الفجـــــوة األولــــــى -

مإلمم ت ااجلإ ىىىىىىىم        تىىىىىىىم   ىىىىىىىاي عىىىىىىى  عيىىىىىىىف مإلمم ت عىىىىىىى  ا   ىىىىىىىي مواانم ىىىىىىىم  ةما  مىىىىىىىم  م اجلإ ىىىىىىىي   م  ىىىىىىىأ  م م  
 :   ةا       مىتنمم  م  ميي    ا ة  د   ما يجلت1مخل اي ماؤ ني

 إؤجل  ةو ب  أ  ي مو ؤم  مم ّ م    ي ماؤ ني؛  -
 م  وع ةم  م  ل ال  اي؛  ع ك مودا مك مادم  ال    ي ماؤ ني  ماا  ال  علع  جلإ م  -
 .    الم م كاجليم  مإلمم يي  سم ي م         ة جل   جلإ م  م  وع ا مم ت -

  ىىىىىىاي عىىىىىى  مو ىىىىىىاه   ىىىىىىل م جلم ىىىىىى م  مخلم ىىىىىىي جىىىىىىجلمت مخل اىىىىىىي ة ىىىىىىل  م م  مإلمم ت ااجلإ ىىىىىىم  : الفجــــــوة الثاصيــــــة -
ا  ة ىىىىىىىىي اىىىىىىىى مم ت  لىىىىىىىى  يىىىىىىىىا    مجااىىىىىىىىم    م كىىىىىىىىا ن ي   مب ىىىىىىىىىن  أىىىىىىىىح اىىىىىىىى  اىىىىىىىىجل ظمأىىىىىىىى   جلإ ىىىىىىىىم  م  وىىىىىىىىع ة  مىىىىىىىىم   

اجلم ىىىىى م   ىىىىى مت   مخل اىىىىىي م ق اىىىىىي    لىىىىىع نىىىىىمنّ م تىىىىىم  إىىىىى     ىىىىى   مم ت م    ىىىىىي ماؤىىىىى ني    قىىىىى    ىىىىى ام  
2   إني  ن ت   م  علع  جلإ م  م  وع   ا    ع ك  جل   مإلادمأنم  م مميي نن جل  مة  حتقن  يا 

.  
  ا  د   ما يجلت أانيي مو ىاه   ىل م جلم ى م  متى م ت اىجلمت ما عميىي ماؤى ني ةاكىاجل  مىتمم   :الفجوة الثالثة -

 : ما  لأ  م  ةي  ف  يا  ىتنمم    ام
     اكاجل  اام ت مىت  مم ماقمة ل علع   اي م  يك؛  -
 إؤجل  ةو ب ما إم ي علع مخل ام  ماؤ ني م ق الاي؛  -
 .اق اأ مخل اي ماؤ ني  م    ي ماؤ ني ا   ةل ما  ي  ع ك  جلم   مص م  ةما م  ني ة  -

  اي ع  مخللّ   اؤ مإني ا نكي مخل اي ماؤى ني  ىل اىم   ل ىح اى  اكىاجليم   مم  مخل اىي ةاىم ": الفجوة الراتعة -
 :   ة ك الع د   ما يجلت  يضم  ى يجلت مو ؤم    ةا        نمم  ا ةاام3" ق اح   لنم

 م مما ي   ماجلعجلم ع  م كاجليم  ما ماني اليجلمت؛  -
 . ع ك  م م  ماقمة ل علع ماجلمت تاجل  مإلعهأم  م جل اي ال كا ن ي   -

  ىىاي عىى  م ىىاه   م م  م ىى يك اىىجلمت ما عميىىي ماؤىى ني ماىىض اؤىىّ علناىىم   ىىه عىى   جلإ م ىىىح : الفجــوة الخامســة -
ىىىىم اجلماىىىى ت  ة  ظتىىىى  اىىىى   م كىىىىمقي  كىىىىاجليم   مم  مخل اىىىىي  ةدىىىىأ ما يىىىىجلت ماجلانىىىى ت ماىىىىض يال الكىىىىام م ىىىى يك  ة دىىىىجل  أام  

ما يىىىجلم  مىت ىىى   نىىىم قي ماىىى ظ    ي  كىىىا   ا  ىىىي  ة ا  ىىى مت   ة ىىىجلم  ىىىم    ىىىل  جلإ ىىىم  م ىىى يك  كىىىاجل  مخل اىىىي 
  .ماؤ ني ا  أماني  ة ل  قنن ح ا مم  ما  لأ  م ا  أماني     

                                                           
 .79م     ماكم    صأمنلي ظ نلي   :1
 .721م     ماكم    ص ن نم  عؤ م  : 2
 .79أمنلي ظ نلي  م     ماكم    ص: 3
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ةم هاىىىىىه  أىىىىىح ظل ىىىىىم ظمأىىىىى  دىىىىى   ما يىىىىىجلم  ظمىىىىىات ظل ىىىىىم م  ياىىىىى  علىىىىىع    مخل اىىىىىي م ق اىىىىىي يم   ىىىىىجلمت  
 مياىىىىىىىي  ة ا   ضىىىىىىىي  علىىىىىىىع ما دىىىىىىىأل اىىىىىىى  ياىىىىىىى   ىىىىىىى   ماىىىىىىىجلمت  مىىىىىىى     ماا كىىىىىىى  ظل ىىىىىىىم اىىىىىىى   مأد ىىىىىىىمش االىىىىىىى  

 : ما يجلم   ةد م ام يكالفك مااقلنّ ام  اد  ا  ن اام ةيا   معا مم   جلعي ا  مىتنمان      دم
    ي ة م م  مت مم  ما ةنكني اجلمت مخل اي ظ م ي  ظام م  م  جل  ال  اي ماؤ ني؛ ا -
  نم ي ة تمن  ا ميا ماجلمت ة  ه ام ال مالل ة  اماا   م  ة افماا  مب م ناام ع    جلم لا  ا  م  وع؛  -
 ةو   أ  ي   مإمي  مم  مخل اي ماؤ ني م ق اي ال  وع؛  -
 ما م  ميا مت مت اجلمت ما عميي ماؤ ني يم  ماقمىجل  ما ىم أ  ةياى  اى   ىه  نى أ م    ىي ماؤى ني ال ؤىجل   -

 ا      م    م  ماجل  ني  مإلإلن ني  ةا  ما م ني؛   Accreditationعلع موعا مم 
  م    ىىي ماؤىى ني   مىى   اىى  حتقنىى  ماا نىىف   ما عميىىي ماؤىى ني  ةما  ىىّ علىىع   ىىّ ماىىجلمت اقم ىىي ةإن ىىي    ن نىىي  -

 . 1مإلمم ت      ك  عماّ   م ندّ ماا  ن أ

  جلعىىىىىي اىىىىى  موأاقىىىىىممم  ماىىىىىض    ىىىىى  ع اىىىىىم  قىىىىى   ما  يىىىىى  اىىىىى  ما  منىىىىىم   ما يىىىىىجلم  قنىىىىىم اةإىىىىى    ىىىىى   
ةماىىىىىىىض أىىىىىىىاي ع اىىىىىىىم اقنىىىىىىىم    يىىىىىىى  مسىىىىىىىأ اقنىىىىىىىم  مىتمم  ما  لىىىىىىىأ  Croninظىىىىىىى ةأل ة  Taylor  ىىىىىىىميلجل      دىىىىىىىم م منىىىىىىىي

services performence  (Servperf)   

 )  Servperfصموذج)مقياس األدام الفعلي  -ب
ٌّ اىى  ظىى ةأل    دىى م ما  ىىجليي جل ىىّ    ةي اىىت  جلي ىىم ا ىى و عىى    7774نىى ي   Taylorة ىىميلجل  Croninظىى
ال  اىىي    ي يكىىام    دىى ت ما يىىجلت  ىىل مىتمم  ةمااجلإ ىىم  ةي ظىىف علىىع إنىىم  مىتمم  ما  لىىأ Servequal ىىجليي ما يىىجلم  

م ق اىىىىي ال ىىىى يك  علىىىىع معامىىىىم      ىىىىجلمت مخل اىىىىي خدىىىى  مصدىىىى  علناىىىىم  شىىىىدّ امم ىىىى  اىىىى   ىىىىه  م مدىىىىم  ما  ىىىىه  
 :   ةخد  ماا ما ع  يا   م  مماي مااماني2(م  وع)

  3مىتمم  ما  لىأ=  ىجلمت مخلى اي ماؤ نىي 

م كىىىىىا  اي   إنىىىىىم   ىىىىىجلمت مخل اىىىىىي   مىت  ىىىىىمم ( servqual)عىىىىى  نىىىىىم قح  (servperf)ةو  الىىىىىب  نىىىىىلجل  
مخلم ىىي  موعا مميىىي  مونىىايم ي  ماضىى م   ماا ىىم ب ةم ل جلنىىني  ةيىى     ىى م  دىى م م قنىىم    أىىح يا نىىف ع ىىح نىىم قح 

 . مامكم ي ةناجلاي مإلنا  مك  ةظ ا   فيممت م  ي اؤ مإناح ةةمإ ناح
  إنىىىم   ىىىجلمت مخل اىىىي   و  أىىىح و يقلىىىّ اىىى    نىىىي  مىتمم  ما  لىىىأ ة ىىىما    اىىى  م فميىىىم ماىىىض يا اىىى   ىىىم  ىىىجليي

  :  ظ م  أح ك يكل  ا  موأاقممم  ةم ا تلي  نمنم   (servqual) جليي
  كاجل   جلمت مخل اي م  مم مصؤجل  علنام؛ ( م  وع)  ماح اقنم   جلإ م  ما  ه   -

                                                           
 .722ن نم  عؤ م   م     ماكم    ص :1

 .702-702 ص ص، ،4009   مم  ماش ة  ال ش  ةمااجل ي   ع م  مفاهيم وعمليات وتطبيقات: إدارة الجودة في الخدماتإمن  أميب علجلم  متنمة   : 2

 .77أمنلي ظ نلي  م     ماكم    ص :3



 ...........................................................................................الجودة في قطاع الخدمات الصحية  :األولالفصل  

 
38 

و ياضىىى   مىت  ىىىمم ماا  ن نىىىي ةمإلمم يىىىي ة مم  ما ىىىمالل   ماقنىىىم  ةماىىىض   اىىىت مبتم ىىىي متىىى مم  م ماىىىي ةم ىىى ا ت علىىىع  -
 اكاجل   جلمت مخل اي م ق اي؛  

ي يىىىىىىىف عىىىىىىى  اكىىىىىىىمع ت مإلمم ت   مادشىىىىىىىب عىىىىىىى   ىىىىىىىمو  ماقىىىىىىىجلت ةماضىىىىىىى ب    مخل اىىىىىىىي م ق اىىىىىىىي ةماىىىىىىىض  ا لىىىىىىى   -
 .م  يك ال  اي ججلمأ  اا  مت  ةانأل  ق   م مظم 

 مقياس الرضا  -جـ
اىىىىىىىىى   ظتىىىىىىىىى  م قىىىىىىىىىمينأل  -نىىىىىىىىىجلم  ظىىىىىىىىىمأجلم ا وىىىىىىىىىع  ا لىىىىىىىىىل  ة ا وىىىىىىىىىع اقنقنىىىىىىىىىل-ي اىىىىىىىىىت  وىىىىىىىىىم م  وىىىىىىىىىع  

منىىىىىىىا  مام اقنىىىىىىىم  م مدىىىىىىىم  م كىىىىىىىا ن ي  اىىىىىىى  مخل اىىىىىىىي ماؤىىىىىىى ني اىىىىىىىجل   ىىىىىىىجلمت مخل اىىىىىىىي م ق اىىىىىىىي  ىىىىىىى   معامىىىىىىىم د  
م آ مةاىىىىىىى  ة م مظىىىىىىىم   ماىىىىىىىض  ل ىىىىىىى  مة م م كىىىىىىىا ن  ما اىىىىىىىمةأ اىىىىىىى   ىىىىىىى ام  ما عميىىىىىىىي ماؤىىىىىىى ني  ةو ىىىىىىى ال اىىىىىىى  منىىىىىىىاسه

 . ة  ا    اام ظمام علع نلجل  م    م  ماؤ ني  انجليم   مصد  علع  جلمت مخل اي
ةخدىىىىىى     يىىىىىىب ما وىىىىىىم    ىىىىىىم  مخل اىىىىىىي ماؤىىىىىى ني   أىىىىىىح  ىىىىىى جل  م ىىىىىى يك  ة م  م ىىىىىى  ال  اىىىىىىي  ما ماىىىىىىي عىىىىىى   

مخلىىىىىىى ام  ماسمنىىىىىىىي  ماا  يضىىىىىىىني  ةمخلىىىىىىى ام  ة شىىىىىىى ّ حلالىىىىىىىب )  ىىىىىىىّ مخلىىىىىىى ام  ماىىىىىىىض  لقالمدىىىىىىىم  م    ىىىىىىىي ماؤىىىىىىى ني 
  سىىىىىم خ  ىىىىىح ماتقىىىىىي (م  م قىىىىىي  ىىىىىم ظ ىىىىى ام  مإل  ىىىىىمك  مخلىىىىى ام  ما   إنىىىىىي  مخلىىىىى ام  مو ا معنىىىىىي ةما  كىىىىىني ةما  م ىىىىىي

 ىىىىىىمإل  م م  ماىىىىىىض يام اىىىىىىم اقىىىىىى اجل مخل اىىىىىىي  ةيجلاالىىىىىى  ا يىىىىىىح  ىىىىىى جل م  جيم نىىىىىىم يكىىىىىىمع   علىىىىىىع  قمالىىىىىىّ ما ىىىىىىهي ةماايىىىىىىمة  
 .       حتؤنّ أامةي عه ني   ضّ ةي  دأل علع  جلمت مخل اي ماؤ نيا ح  ةد م ام ي مال    ة 

اىىىىىى   اكىىىىىىم  ما ىىىىىى م ما ىىىىىىم ي عىىىىىى  م قم أىىىىىىي  ىىىىىىل  مم  مخل اىىىىىىي   ةي ىىىىىى ال  ما وىىىىىىم  يضىىىىىىم   أالىىىىىىح اكىىىىىىاجل    
  ة مااىىىىىم      ىىىىىي  وىىىىىم م ىىىىى يك متتالىىىىىّ ما ىىىىى    ىىىىىل اىىىىىم خدىىىىى     1ظ ىىىىىم ي  ظىىىىىح ما  نىىىىىّ ة ىىىىىل  جلإ ىىىىىم  دىىىىى م ما  نىىىىىّ

 ىىىىى يم ظمأىىىىى  مخل اىىىىىي . 2علنىىىىىح اىىىىى   ىىىىى ام  ةاىىىىىم ظىىىىىم  ياجلإالىىىىى     حيؤىىىىىّ علنىىىىىح إمىىىىىّ  لقالنىىىىىح مخل اىىىىىيي  ظىىىىىح  ة حيؤىىىىىّ 
 إىىىىىىّ اىىىىىى  مخل اىىىىىىي م اجلإ ىىىىىىي ظىىىىىىم   ىىىىىى جل    مونىىىىىىانم  ةعىىىىىى ك (    مخل اىىىىىىي ماىىىىىىض اؤىىىىىىّ علناىىىىىىم م ىىىىىى يك   ىىىىىىه)م   ظىىىىىىي 

    ىىىىىىي ماؤىىىىىى ني ما وىىىىىىم   اىىىىىىم  يم ظمأىىىىىى  اكىىىىىىمةيي  ة  ظىىىىىىت اىىىىىى  دىىىىىى   مىت ىىىىىىات ظىىىىىىم   ىىىىىى جل    ما وىىىىىىم ةم ممم ةوم  ال
 .ةمتكال   م

إلجيىىىىىىميب  ىىىىىىل مإلم م  ةمااجلإىىىىىى  مة  مىىىىىىم ت   ىىىىىى    يموىىىىىىني خد  ىىىىىىم ماقىىىىىىجل      وىىىىىىم م ىىىىىى يك دىىىىىىجل مماىىىىىىي ال ىىىىىى    
 : ةخد  ماا ما ع ح  ما هإي مااماني

                 مااجلإ  –مإلم م   ≤ما وم 

ةإىىىىىىى   فميىىىىىىى  مودا ىىىىىىىمك   وىىىىىىىم م  وىىىىىىىع ةا م  ىىىىىىىأ مخلىىىىىىى ام  ماؤىىىىىىى ني  ة  ىىىىىىىمت اىىىىىىى  م كىىىىىىىلال   ىىىىىىىح موعا ىىىىىىىمم 
 Donabedianعلىىىىىىع دىىىىىى م م قنىىىىىىم  ظ يىىىىىى  مىتنىىىىىىم    إنىىىىىىم   ىىىىىىجلمت مخل اىىىىىىي ماؤىىىىىى ني  انىىىىىى  يىىىىىى   مةأم نىىىىىى يم  

   ا مإشىىىىىىي اجلوىىىىىىجلم ماىىىىىىجلمت ةحتكىىىىىىن ام و يدا ىىىىىىّ مة   م م  ماىىىىىى ة  ماىىىىىى   يقىىىىىىجلك  ىىىىىىح م كىىىىىىا ن  اىىىىىى  مخل اىىىىىىي  ة أىىىىىىح 
                                                           

 :  أقه ع ، 741م     ماكم    ص  ن نم  عؤ م  : 1

Philip Kotler, B.Dubois, Marketing Management, Publi-Union, 10 édition, Paris, 2000, p 69.  
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ةدىىىىىىجل  اىىىىىى  م ا  الكىىىىىىل – Petersenو  ىىىىىىىن  ماماالىىىىىىي عىىىىىى  منىىىىىىا  مك ما وىىىىىىم   إنىىىىىىم  ماىىىىىىجلمت  ظ ىىىىىىم يىىىىىى    ن نىىىىىىجل  
   م اىىىىى    مصقنقىىىىىي اىىىىىم  يم أىىىىىح اىىىىىنأل اىىىىى -ا  ىىىىى   جل اىىىىىي أ ىىىىى  م ىىىىى يك   مصدىىىىى  علىىىىىع أجلعنىىىىىي مخلىىىىى ام  م ق اىىىىىي

اىىىىىىي  ظىىىىىىم  م ىىىىىى يك علىىىىىىع  ىىىىىىجلم   ة  سىىىىىى   ىىىىىىم ا ال دىىىىىىجل  ىىىىىى جل  م ىىىىىى يك  ىىىىىىم  مخل اىىىىىىي   ىىىىىى  م ىىىىىىاه  مااىىىىىىم  م ق ال
م اد   علع أ كام  ما  م  1ال عميي ماؤ ني  ة   م كاش نم  ماض  شل    حتقن   وم ما  نّ  مبال

.   
اىىىىىىم م قم لىىىىىىي ةمونىىىىىا م ت ةم ها ىىىىىىي   ىىىىىىا    ةد ىىىىىم  ما  يىىىىىى  اىىىىى  ماسىىىىىى   اقنىىىىىىم  اكىىىىىاجل   وىىىىىىم م ىىىىى يك ا 

مونىىىىىىىىا م ت متتالىىىىىىىىّ ماجلنىىىىىىىىنلي مىتظتىىىىىىىى  منىىىىىىىىا  مو اىىىىىىىى   ىىىىىىىىه   جل نىىىىىىىىح إىىىىىىىىجلمة  موناقؤىىىىىىىىم  ال كىىىىىىىىا ن ي  اىىىىىىىى  مخل اىىىىىىىىي 
اىىىىىىي  ىىىىىى    ماؤىىىىىى ني  دىىىىىى   ماقىىىىىىجلمة   اضىىىىىى ال  افاىىىىىىي اىىىىىى  مىتنىىىىىىالي ماىىىىىىض  دشىىىىىىب  ىىىىىى جل  م  وىىىىىىع لىىىىىىجل مخلىىىىىى ام  م ق ال

خدىىىىىىىى  حت يىىىىىىىى  اىىىىىىىى   اجلم قىىىىىىىىي ةاسم قىىىىىىىىي  ة ىىىىىىىىح مخل اىىىىىىىىي  اسلمىىىىىىىىم   ةاىىىىىىىى   ىىىىىىىىه  مإل م ىىىىىىىىي علىىىىىىىىع دىىىىىىىى   مىتنىىىىىىىىالي 
نىىىىىىالي ة ىىىىىى مت  ةةانقىىىىىىي ماؤىىىىىىلي مبجلوىىىىىىجلم مخل اىىىىىىي ماؤىىىىىى ني اىىىىىى  مونىىىىىىا م ت ة جلإ ىىىىىىم    ةجيىىىىىى      دىىىىىىجل   نىىىىىىالي 

  .خد  حتلنلام ماا لنّ م هة 

 مقياس عدد الشكاوي -د
اقنمنىىىىىىم دماىىىىىىم عىىىىىى  اكىىىىىىاجل   مم   ختىىىىىىّ عىىىىىى م ماشىىىىىىدمة  ماىىىىىىض ياقىىىىىى ك  ىىىىىىم م  وىىىىىىع  ىىىىىىه   ىىىىىى ت  ا نىىىىىىي ا ن ىىىىىىي

مخلىىىىىىىى ام  ماؤىىىىىىىىى ني م ق اىىىىىىىىىي    االىىىىىىىىىم     دىىىىىىىىىجل    اكىىىىىىىىىاجل  اىىىىىىىىىم ياسلال ىىىىىىىىىجل   انىىىىىىىىىح  ة     دىىىىىىىىىجل  مة  م كىىىىىىىىىاجل  ةو 
ىىىىىىى  م    ىىىىىىىي ماؤىىىىىىى ني اىىىىىىى  ماىىىىىىىمي مإل ىىىىىىى م م  م  منىىىىىىىمي ااي ىىىىىىى    ا منىىىىىىى  اىىىىىىى   جلإ ىىىىىىىم    ىىىىىىىم  ةدىىىىىىى م م قنىىىىىىىم  خدال

ةيجلاالىىىىىىىىى   اكمنىىىىىىىىىم اىىىىىىىىى     ام  ال  وىىىىىىىىىعاىىىىىىىىى ة  م شىىىىىىىىىمظّ  ةحتكىىىىىىىىىل اكىىىىىىىىىاجل   ىىىىىىىىىجلمت اىىىىىىىىىم  ق اىىىىىىىىىح اىىىىىىىىى   ىىىىىىىىى 
م كىىىىىىىا ن ي   ىىىىىىى ت  اجلوىىىىىىى  مدا ىىىىىىىمك اىىىىىىى   مأىىىىىىى  م    ىىىىىىىي ماؤىىىىىىى ني  ة مااىىىىىىىم  يا ىىىىىىىجلال  مىت ىىىىىىى مم  ىىىىىىىا ما موىىىىىىىل    

 .   مص ا يا  ةو  ال    ي ماؤ ني ة  ام م
 :2ةي قك  ما  ه  ة   اقنم  ع م ماشدمة      أجلمم    ام

  ما  ىىىىه  و يشىىىىادأ   ىىىىك ما  ىىىى  عىىىى  ا مأم ىىىىح اىىىى  مىت سىىىىم    شىىىىدّ عىىىىمك دىىىى م ما ىىىىجلم اىىىى: العميــــل الصــــام  -
   .ةي م أ ما  ّ علع    مةح ا    ّ  ق   ماشدجل 

يشىىىىىىدجل ممة ىىىىىىم  ىىىىىى   ة  ىىىىىى ة  اىىىىىى   ةو يدىىىىىىجل   موىىىىىىنم   ىىىىىى م عىىىىىى  مخل اىىىىىىي  ةد ىىىىىىم  : العميــــــل دا ــــــم الشــــــكوى -
   .ممة م ا  ة اي أ      سم 

م  د ىىىىىىم  اىىىىىىت  اشىىىىىىدجلم    اىىىىىىجل ياىىىىىىا   ما اىىىىىىمةي ةاىىىىىىّ دىىىىىى م ما  نىىىىىىّ و يشىىىىىىدجل  و  يم ظىىىىىى: العميــــــل الموضــــــوعي -
   .م شمظّ ةو   ح مىتع م 

ياىىىىى      مصؤىىىىىجل  علىىىىىع افميىىىىىم  وىىىىىم ني اىىىىى   قىىىىى    ىىىىىدجلم    ا  ىىىىىح ما ةنكىىىىىأ اىىىىىنأل اىىىىىّ : لغالعميـــــل المســـــت -
 .م شمظّ

                                                           
   لي ما لىجلك موإاؤىمميي ةمإلمم يىي  مقارصة جودة الخدمة الصحية للمرضى في ورف التنويم في المستشفيات العامة والخاصة في دولة الكوي   آمك  م   ما انيب :1
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 ىىّ ة ىى   مإل ىىم ت       م  نكىىم  ماىىض يدىىجل  اىى يام  جل ىىح  ما  نىىّ  ايىىمة   شىى ت اىى   ىىدمة  ع هةاىىم  
ة ىىى د        ىىى  اىىىى  ياىىى    ي  تىىىىم حتىىىمة  مام ىىى  عىىىى   ىىىدمة   ىت  عىىىى ك ة ىىىجلم  ىىىدمة  اىىىى  ما  ىىىه  و ي ىىىىا 
 ماض ة ت ة جلم اكاجل  عم   ا  ما وم  يا     ماجلنىمةّ م ام ىي إلعسىم  ما  ىه   ى ص  تمنى   وىمد  عى  مخل اىي إى  

يكى ع  مىت لمنىي ماؤىمااي اى  ما  ىه  ةماى ي  انكىجلم  و  دجل  ظم ني  ظ ىم  أىح ي م ىأ مىت ى     ىل موعامىم     د ىم  اىم
  .1علع منا  مم ااق       دجل  اا م ظمأ  ما  ة 

  عياس الجودة المهنية: الفرع الثاصي
  دىىىىىأل اقىىىىىمينأل ماىىىىىجلمت م ا نىىىىىي إىىىىى  ت م    ىىىىىي ماؤىىىىىى ني علىىىىىع ماجل ىىىىىم  جىىىىىجلمت  ىىىىى ام م ماؤىىىىى ني ةمإلمم يىىىىىىي 

 أىىىىىح و يد ىىىىىأ    يدىىىىىجل  م كىىىىىا ن   موىىىىىنم عىىىىى  اكىىىىىاجل  مخل اىىىىىي ماىىىىىض  اىىىىى   ىىىىىه  مونىىىىىا  مك مىتاتىىىىىّ  جلم مدىىىىىم   ي
  .يالقمدم ةاك    ّ جي     يدجل   مونم  يضم ع  أجلم مخل اي ماؤ ني ةمإل  م م  ماض إ  ا   م

 اىىىه  اىىى م ّ اقنىىىم  ماىىىجلمت ماؤىىى ني م ا نىىىي ةدىىىأ Donabedianة  دىىى م مإل ىىىم   قىىى  اىىى م مةأم نىىى يم  
 Outcom  ةا  ّ ما انيي ما امةنىي Process Approach  ا  ّ ما  لني Structural Approachم   ّ م ندلأ 

Approach.  

  Structural Approachالمدخل الهيكلي  -أ
ياضىىىىى   دىىىىى م م ىىىىى  ّ منىىىىىا  م  اقىىىىىمينأل دندلنىىىىىي   ىىىىىجلم    مخلؤىىىىىمةا ماتم اىىىىىي ال    ىىىىىي ماؤىىىىى ني  ة ىىىىى  م  

ة  نىىىىىىلجل     ن اىىىىىىم ة مم  ىىىىىىم  ة ىىىىىى ا      ىىىىىىمم م قىىىىىىمينأل م ندلنىىىىىىي  ىىىىىىمىت  مم ةمااكىىىىىىانه  م اماىىىىىىي ااقىىىىىى   مخلىىىىىى ام  
  :2 ش ّ ماا  ن   مىت  مم ةمااكانه  م اماي   م    ي ماؤ ني  ة اض  

  ةماىىىىىض  ىىىىى  دأل اىىىىى   ىىىىىه  ما  يىىىىى  اىىىىى  (...    نىىىىىل  س وىىىىىل  مىىىىىم   )اقىىىىى اأ مخل اىىىىىي ة ىىىىىجلمت ظ ىىىىىم ت  
 : م    م    ام

      ة   م م  ما  ّ م ام ي؛  م  ي ا   ي ما  ي  ماؤ أ -
 ماا دال  ما ا ا   ه   تت ةا ده  اق اأ مخل اي ماؤ ني؛ -
 . ماؤ ني اق اأ مخل اية  جلمت ما هإي ماش ؤني  ل م  وع   -
 مىت افت ةم   م  ماسمني ةماض    دأل ا   ه   جلمت: 

 م  ي مااسجل  مااقا ا  افت؛  -
  دل ي  ش نّ مىت افت؛  -
 .ماض   ا دم   افت ة مةم  ماقنم مإي ماق م م   -
 يكىىىىىىىاا    ىىىىىىىجل ا  نىىىىىىىيه  اادمالىىىىىىىي ال  وىىىىىىىع ا ىىىىىىىه  ": أ ىىىىىىىمك ماكىىىىىىىيه  ماسمنىىىىىىىي ةم  لجلاىىىىىىىم   ىىىىىىىجلمت

م  لجلاىىىىىىىم  ماش ؤىىىىىىىني ةمااسىىىىىىىجل  مااىىىىىىىم  أ ال ماىىىىىىىي م  وىىىىىىىني  ة مااىىىىىىىم   ىىىىىىى   ة ىىىىىىىجلم أ ىىىىىىىمك  نىىىىىىى  الكىىىىىىىيه  
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كىىىىىمع      فيىىىىىف مام ىىىىىجل  ماسمنىىىىىي  ىىىىىم ماسمنىىىىىي اىىىىى    ةاادماىىىىىّ  م كاشىىىىى ع ي ىىىىى   اىىىىى م وىىىىى ة يم ةاا ىىىىىم  ىتأىىىىىح ي
 ىىىىىجلمت أ ىىىىىمك  ةاىىىىى    ىىىىى   ا  ىىىىى م   1"حتاجليىىىىىح اىىىىى  ا لجلاىىىىىم  عىىىىى  ماكىىىىىات م  وىىىىىني ةمااسىىىىىجل  م  وىىىىىأ ال ىىىىى يك

 : يلأ ماكيه  ماسمني ام
 ماض  جل  دم؛  ظ ميي مامنمأم   ة  ت ماكيه  ماسمني ةةوجلاام ةا   -
   يقي مصؤجل  علع مامنمأم  ماسمني مبم يض   ن ياام ة ؤجل ناام؛  -
 .   يقي ا ه ماكيه  ةمنا  م ام -
  ة ايلع ا   ه : أ مك    م م  ما  ّ  جلمت : 

 مأا مك اجلمعن  ما  ّ  مبم يض    ق   مخل اي علع ا م  مانجلك؛ -
 .  م  كم ي    م م  مصؤجل  علع مخل اي ماؤ ني ةماا  ي  ماجلموت ةما إن  -
  ة  ا  ا   ه :    ؤمةا م ندّ ماا  ن أ ماجلمت : 

 مأكنم ني ةناجلاي   مة  م  لجلام   ل  إكمك م    ي ماؤ ني؛  -
 م  ي ةوجلل مو اؤم م  ةم ك ةانم  ا   ظّ ما مالل؛  -
 .  جلمت ماق م م  مإلمم يي مبم يض   حتقن  مخل اي ماؤ ني  ماك عي م سلجل ي -
     ة   دأل ا   ه  ا   م      دم: مااكانه  ةمإلادمأنم  مىت : 

 مااؤ ن  ما م لأ ال    ي ماؤ ني؛  -
 . ما  م ي ةم  ا  مخلم  أ -

ةي اىىىىىىىت دىىىىىىى م م ىىىىىىى  ّ  ىىىىىىى م م ةانكىىىىىىى م ا مم يىىىىىىىل  كىىىىىىىم  نىىىىىىىاجلاي  ىىىىىىىجل   م  لجلاىىىىىىىم  م سلجل ىىىىىىىي الاقنىىىىىىىن  اىىىىىىى   
ي  ةيكىىىىىا   علىىىىىع م ىىىى م   نمنىىىىىأ  ةدىىىىىجل  أىىىىىح  يم ظىىىىىم  نىىىىيه  م    ىىىىىي ماؤىىىىى ني  ة اىىىىى   ىىىىه  م ها ىىىىىي مامكىىىىىنس

  ةدىىىىىىى م اىىىىىىىنأل 2دندىىىىىىىّ ما عميىىىىىىىي  نىىىىىىى م  ىىىىىىى   ما  لنىىىىىىىم  م هة ىىىىىىىي  امىىىىىىى  م ندىىىىىىىّ  ظ ىىىىىىىم    ما اىىىىىىىمةي نىىىىىىىادجل   نىىىىىىى ت
 ماضىىىىىى ة ت  ىىىىىى ن م  ةاىىىىىىنأل د ىىىىىىم    ظنىىىىىى  اىىىىىى ا   ة  ىىىىىىم ي اجلإىىىىىى   قىىىىىى     ة ىىىىىىجلم  ؤىىىىىىمةا دندلنىىىىىىي  نىىىىىى ت يىىىىىى م  

 .م جي ّ د م م   ّ اجلا    ا ظم   ظ     اليجلمت    جل ا  عميي   ني يم   جلمت  ةدجل ا

 Process Approachمدخل العملية  -ب
مبىىىىىىىىى  ّ مإل ىىىىىىىىى م م   ةيشىىىىىىىىىا     اىىىىىىىىىجل  ما عميىىىىىىىىىي ظ  لنىىىىىىىىىي     مىتأشىىىىىىىىىسي  دىىىىىىىىى م م ىىىىىىىىى  ّ  يضىىىىىىىىىم يكىىىىىىىىى الع 

ةمخلىىىىىى ام  ماىىىىىىض ن  قىىىىىى خام   م ىىىىىى  مخل اىىىىىىي ماؤىىىىىى ني  ةياضىىىىىى   ياىىىىىى   كلكىىىىىىّ ة  كىىىىىىن   سىىىىىىجلم  ما  ىىىىىىّ ااقىىىىىى   
م   ىىىىىىجلت  ةي ا ىىىىىىى  ياىىىىىىى  علىىىىىىع   ىىىىىىى م  ا ىىىىىىىميا ( م    ىىىىىىىم ) ة  جل ىىىىىىنّ مخل اىىىىىىىي ماؤىىىىىىى ني  ةماجل ىىىىىىجل     ما اىىىىىىىمةي 

                                                           
  دراسة تحليلية لمواعف األحبام والمرضى في المستشـفى الجـامعي تتلمسـان تاسـتخدام صظريـة السـلوط المخطـ : تطبيق إدارة الجودة الشاملةاجلماب  ان ي  : 1

ميىىى    ل كىىىم   عمىىى  ماىىى  م   ىىى  امنىىى   ظلنىىىي ما لىىىجلك موإاؤىىىمميي ةما لىىىجلك ماايم يىىىي ةعلىىىجلك مااكىىىنا   ما ىىىي  يب  دىىى   لق:   ىىى م  اىىى ظ ت اد لىىىي ا نىىىّ  ىىىاممت ماىىى ظاجل م  
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ي مانىىىىى ت ةم منىىىىىي  سمنقىىىىىىم  دىىىىى   م  ىىىىىميا علىىىىىع اىىىىىمو  اىىىىىى  م ىىىىى    اتىىىىىّ إنىىىىىم    ىىىىى م م   عميىىىىىىي اقمجلاىىىىىي ال عميىىىىى
  .مصجلماّ  ة ا ت مأا م  م  وع

ةمو ىىىىىىى م  مىتنمنىىىىىىىأ ماىىىىىىى   يقىىىىىىىجلك علنىىىىىىىح اىىىىىىى  ّ ما  لنىىىىىىىي دىىىىىىىجل  أىىىىىىىح  يم ظمأىىىىىىى  ما  لنىىىىىىىم   ىىىىىىى ن ي   أىىىىىىىح  
ّ اقنىىىىىىىم  ماىىىىىىىجلمت اىىىىىىى  م ىىىىىىى م ّ مىتظتىىىىىىى  ي اجلإىىىىىىى      دىىىىىىىجل  ما اىىىىىىىمةي ما امةنىىىىىىىي ال عميىىىىىىىي  نىىىىىىى ت  ةي اىىىىىىىت دىىىىىىى م م ىىىىىىى  

منىىىىىىا  مو  ةياىىىىىى  اكىىىىىىاجلاي حت يىىىىىى  م قىىىىىىمينأل ما  لنىىىىىىي  م قم أىىىىىىي اىىىىىى  اقىىىىىىمينأل ما انيىىىىىىي ما امةنىىىىىىي  ظجلأىىىىىىح ي ا ىىىىىى  علىىىىىىع 
مامنمأىىىىىم  م  ةأىىىىىىي   ماكىىىىىيه  ماسمنىىىىىىي ال  وىىىىىع  انىىىىىى  يقىىىىىىجلك دىىىىى م م ىىىىىى  ّ علىىىىىع  نىىىىىىم  حت يىىىىى  إمة ىىىىىىي اكىىىىىىمقي 

ميىىىىي مانىىىى ت  ةاىىىى  مث ال اقم أااىىىىم اىىىى  مىتأشىىىىسي ماىىىىض نال ماقنىىىىمك  ىىىىم  ا ىىىىم  ما عميىىىىي   ما  م ىىىى  ماىىىىض ي  اقىىىى   تىىىىم  شىىىىدّ ما ع
     .1ظ م دأ اجلاقي   ماكيه  ماسمني ال  يك

 دىىىىأل دىىىى م م ىىىى  ّ ماا ىىىىام  ماؤىىىىم ني ماىىىىض حتىىىى   ي: Outcome Approch مــــدخل النتيجــــة النها يــــة -ثالثــــا
مصموىىىىىىى   ة م كىىىىىىاقمّ ظ انيىىىىىىىي خلىىىىىى ام  ما عميىىىىىىىي ماؤىىىىىىى ني    م كىىىىىىاجل  ماؤىىىىىىى أ ما ىىىىىى م   ة م ا  ىىىىىىىأ   ماجلإىىىىىى  

   قنن ىىىىىىىح اليىىىىىىىجلمت  كىىىىىىىم  ماؤىىىىىىى   ما ىىىىىىىمد   ال اىىىىىىىمةي   ىىىىىىىا  أىىىىىىىح يا نىىىىىىىف  ؤىىىىىىى جل ي  مةي اىىىىىىىت دىىىىىىى م م قنىىىىىىىم  اتمانىىىىىىى
ماقنىىىىىم  أانيىىىىىي ة ىىىىىجلم عجلماىىىىىّ ع يىىىىى ت  ىىىىى ا  علىىىىىع م كىىىىىاجل  ماؤىىىىى أ     مأىىىىى  ما عميىىىىىي ماؤىىىىى ني ظ جلماىىىىىّ مامناىىىىىي  

 .    أح و يجل     ظن  علع م  مما ما امةي    لنم  مااش نا ةم  ماي  ق  ماجل ماي  ماقن  ةماكلجل  

ةماىىىىىىىىى ي   ماىىىىىىىىى ظ     مودا ىىىىىىىىىمك  قنىىىىىىىىىم  ما اىىىىىىىىىمةي مة  ا ىىىىىىىىىمر ت مإل ىىىىىىىىى م م  و يكىىىىىىىىىمع  علىىىىىىىىىع ماا كىىىىىىىىىل   
م كىىىىىىا   اليىىىىىىجلمت  اىىىىىى ا  جيىىىىىى  م انىىىىىىم    جلعىىىىىىي اىىىىىى  مإل ىىىىىى م م  ماىىىىىىض   سالىىىىىىأ مىتأىىىىىىجلمم ماتهاىىىىىىي اىىىىىى  ماقنمنىىىىىىم   

اكىىىىىىى  م ىىىىىى   اىىىىىىى  ماقنمنىىىىىىم   انىىىىىىى    ال إنىىىىىىم  ما اىىىىىىىمةي يكىىىىىىا  ك  مامىىىىىىىم   ىىىىىى    قنىىىىىىىن  مىتمم    ن  ىىىىىىىم ةياىىىىىى  
ظ ىىىىىىم  ىىىىى   مإل ىىىىىىم ت     أىىىىىىح و ىىىىىى ال اىىىىىى  . 2إنىىىىىم  ما  لنىىىىىىم  ةم ندلىىىىىىي يكىىىىىىا  ك   ىىىىى   حتكىىىىىىل ةوىىىىىىم  ما  لنىىىىىىم 

ةحتلنىىىىىىّ ة جل يىىىىىى    ىىىىىىجل   أ ىىىىىىمك إلمم ت م  لجلاىىىىىىم   م    ىىىىىىم  ماؤىىىىىى ني  حتىىىىىى  م اىىىىىى   هاىىىىىىح مإل ىىىىىى م م  ما  لنىىىىىىي ا ىىىىىى 
  .م  لجلام  ا   م  م  منمي  ة  ماجلإ  م  من  ة ماس يقي م  منمي

   :(02) إ  ةخد   جلونت م  م ّ ماتهاي اقنم  ماجلمت م ا ني ماؤ ني ا   ه  ماشدّ   
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 م شرات تقييم أدام المنظمات الصحية: المطلب الثاصي
 جيىىىىىمم اقنىىىىىم  خدىىىىى  اىىىىى   هاىىىىىح ا   ىىىىىي اىىىىى   حتقنىىىىى  م    ىىىىىي ا دىىىىى م  ماىىىىىض "ي ىىىىى ال   قنىىىىىن  مىتمم    أىىىىىح 

مول م ىىىىىىم  ع ىىىىىىم ن  إن ىىىىىى  اىىىىىى    لاىىىىىىم  ةاقم أىىىىىىي  لىىىىىى  مىتدىىىىىى م   مىتدىىىىىى م  م ا ققىىىىىىي  ةا   ىىىىىىي ةحت يىىىىىى  اقىىىىىى م  
 .1"ماا سن  اح اكمقم  ا  حت ي   نمم   ل  مول م م  ة نمانى  ا مااام

يىىىىىى  م     اىىىىىى  ظمىىىىىىا مبىىىىىى   إىىىىىى  ت "ا اىىىىىىجلك  قنىىىىىىن  مىتمم     ة يم اىىىىىىم   لىىىىىى  مىتاىىىىىى   م    ىىىىىىم  ماؤىىىىىى ني  ىىىىىى
ماي دىىىىىىى   م    ىىىىىىىم  علىىىىىىىع حتقنىىىىىىى   دىىىىىىى م  ما عميىىىىىىىي ماؤىىىىىىى ني ماىىىىىىىض  كىىىىىىى ع     لجل اىىىىىىىم اىىىىىىى  انىىىىىىى   عىىىىىىى مم ماىىىىىىىىت 

ماؤىىىىىى ني  ةاكىىىىىىاجل    ىىىىىىجلم مخلىىىىىى ام  ماؤىىىىىى ني م ق اىىىىىىي  ةعدىىىىىىأل  نىىىىىى م نيناام ة دىىىىىى م ام   ما اىىىىىىمةي متققىىىىىىي اىىىىىى  
   .2"نا ع لام
ة  اىىىىىىىىىت ا  ىىىىىىىىى م   قنىىىىىىىىىن  مىتمم    م    ىىىىىىىىىم  ماؤىىىىىىىىى ني  ؤىىىىىىىىى ي عماىىىىىىىىىي ةم كاشىىىىىىىىى نم   ؤىىىىىىىىى ي  م ىىىىىىىىىي  

عمىىىىىىم ت عىىىىىى   ممت "ةمخلىىىىىى ام  م ق اىىىىىىي   اىىىىىىأ  ماؤىىىىىى ني اقىىىىىىمينأل خدىىىىىى  منىىىىىىا  ماام  ام  ىىىىىىي اكىىىىىىاجل   ىىىىىىجلمت ما عميىىىىىىي
 كىىىىىا  ك  ام  ىىىىىي ة قىىىىى ي  اىىىىى    ىىىىىجلمت ماجلرىىىىىمةب م ماىىىىىي م ا لقىىىىىي  مىتأشىىىىىسي مإلمم يىىىىىي ةمإلظلن ندنىىىىىي ة ع ىىىىىم  ماىىىىى ع  

                                                           
 .422إمن  أميب علجلم  متنمة   م     ماكم    ص :1
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 خدمات المستشفى

الصحة صواتج  

 السكان

 الموارد

  م م  ما  ماني

 ماقن ي

 ما  ماني
 ماقن ي

 م ه اي

 م ندّ ما  لنم   ما جلم ي
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عمىىىىىىم ت عىىىىىى  اقىىىىىىمينأل ظ نىىىىىىي خدىىىىىى  "م شىىىىىى ظي ال كاشىىىىىى نم    تىىىىىىم  يم ناىىىىىىي مىتا يدنىىىىىى اىىىىىىم    ة   1"مم ىىىىىىّ م كاشىىىىىى ع
 ىىىىىجلمت ماجلرىىىىىمةب مإلمم يىىىىىي ةمإلظلن ندنىىىىىي ةم كىىىىىمأ ت ماىىىىىض  ىىىىى ا  علىىىىىع م    ىىىىىم  مخلم ىىىىىي  منىىىىىا  ماام   مإمىىىىىي ة قىىىىىجل 

 ة ماجلرن نىىىىىىىي  ة حل  ىىىىىىىم  ما عميىىىىىىىي  ( م ندلنىىىىىىىي)  دىىىىىىى   م قىىىىىىىمينأل خدىىىىىىى      ا لىىىىىىى   ما جلماىىىىىىىّ مىتنمنىىىىىىىني 2" ىىىىىىىم  يك
ي  م ىىىىىىي  مجىىىىىىم  ا  ىىىىىى م   قنىىىىىىن   مم  م   ىىىىىىى م  ماؤىىىىىى ني  ؤىىىىىى ي عماىىىىىىي  ةم كاشىىىىىى نم   ؤىىىىىى اىىىىىى ا    أىىىىىىح خدىىىىىى  

اقنىىىىىىن    مخلم ىىىىىي   ىىىىىى م  ا تىىىىىّ   م  معامم دىىىىىم ما  ىىىىىجلم ما قىىىىىى   ىت  أ ىىىىىمك  ىىىىىى أ    اىىىىىه    جلعىىىىىم   نمنىىىىىىني 
  عل ىىىىىىىم مىتمم  مخلم ىىىىىىىي   اىىىىىىمةي مااشىىىىىى نّ ةا  ىىىىىى م   م   ىىىىىى م  مخلم ىىىىىىىي  اشىىىىىى نّ م كاشىىىىىى ع   مم  م ىىىىىىجلم م مامشىىىىىى يي

  ظ ىىىىىىم  أ ىىىىىىم ك (ماىىىىىى ة  ماا  ىىىىىىجل  ال ىىىىىى ام  ماؤىىىىىى ني)   م   ىىىىىى م  م  اىىىىىىم ت  ىىىىىىم م  مىىىىىىما امم ىىىىىى  مبجلوىىىىىىجلم ما  منىىىىىىي 
       .أ ظف علع مىتمم  م م  ال  نكي ماؤ ني

 م شرات تقييم أدام الموارد البشرية  :الفرع األول
ي اىىىىىىت ما  ؤىىىىىى  مامشىىىىىى   م ىىىىىىجل م م ىىىىىىمك ةمونىىىىىى م نيأ   حلالىىىىىىب م    ىىىىىىم  مإلأام نىىىىىىي ةمخل انىىىىىىي   ىىىىىىا  أىىىىىىح 

 مودا ىىىىىىىمك  اقنىىىىىىن   مم  ما  م ىىىىىىى  مامشىىىىىى يي ماىىىىىىىض    ىىىىىىّ  م كاشىىىىىىى نم  "ماؤىىىىىى ني   ظتىىىىىى    نىىىىىىىي   إسىىىىىىمم مخلىىىىىىى ام  
 ىىىىىىم م    ىىىىىى  ظ ىىىىىىم ت ة مم  دىىىىىى   ما  م ىىىىىى  ظل ىىىىىىم م    ىىىىىى   لدىىىىىىجل م ىىىىىى  ّ مىتنمنىىىىىىأ الاقنىىىىىىن  مادلىىىىىىأ ال كاشىىىىىى ع  ةظ

  .3"ظ م ت م كاش ع ظدّ
 ىىىىىىىىه   قىىىىىىىى ي      إنىىىىىىىىم  ظ ىىىىىىىىم ت  مم  م ىىىىىىىىجلم م مامشىىىىىىىى يي ماؤىىىىىىىى ني   م كاشىىىىىىىى نم  و ىىىىىىىى ال    يدىىىىىىىىجل  اىىىىىىىى  

مونىىىىا  مك ما  لىىىىأ ةمإلدىىىى م  ما  لىىىىأ  م ىىىىح م ىىىىجلم م  ةأ ىىىى م اؤىىىى جل ي حتقنىىىى  ياىىىى    أىىىىح خدىىىى  موعا ىىىىمم علىىىىع اقم أىىىىي 
  ةياىىىىىىى  4دندىىىىىىىّ م ىىىىىىىجلم م مامشىىىىىىى يي م اىىىىىىىجل  ت اىىىىىىى  م قىىىىىىىمينأل ما م نىىىىىىىي م ق اىىىىىىىي اىىىىىىى   ىىىىىىى   ا   ىىىىىىىي ماؤىىىىىىى ي ما م نىىىىىىىي

    : موعا مم علع م    م  ما  عني مااماني
   أؤىىىىىىىن  ماسمنىىىىىىى  ماجلماىىىىىىى  اىىىىىىى  مىتنىىىىىىى ت   م كاشىىىىىىى ع  ةعلىىىىىىىع معامىىىىىىىم     : بة األســـــــرة إلـــــــى األحبـــــــامصســـــــ - 

 (02) ماسمنىىىى  و خد ىىىىح     ىىىى ك  د ىىىىم ت   ظتىىىى   اىىىى  عىىىى م  ىىىى م اىىىى  مىتنىىىى ت  ىىىى   ما كىىىىمي م قمجلاىىىىي عم نىىىىم دىىىىأ     ىىىىي
اكاشىىىىىىى نم  )   عل ىىىىىىىم  ىىىىىىى   دىىىىىىى   ما كىىىىىىىمي إىىىىىىى  االىىىىىىىب اكىىىىىىى  م اؤم ىىىىىىىم  م كاشىىىىىىى نم  5 نىىىىىىى ت ادىىىىىىىّ  منىىىىىىى 

     (.ع جلاني  اكاش نم  مىتا م  ما قلني ةما  كني  ا نكم   عميي مىتاجلاي ةماس جلاي  ة ادم
يكىىىىىىىىا  ك دىىىىىىى م م   ىىىىىىىى  ااقنىىىىىىىن  ظ ىىىىىىىىم ت منىىىىىىىا  مك م   وىىىىىىىىل ةم   وىىىىىىىىم   :صســـــــبة األســــــــّرة إلــــــــى الممرضـــــــي  -

ا   مادىىىىىىىىجلمم   ىىىىىىىى يم اىىىىىىىىم ظىىىىىىىىم  م كاشىىىىىىىى ع ي ىىىىىىىىم  اىىىىىىىى  أقىىىىىىىىما ىىىىىىىىمالل   م كاشىىىىىىىى ع علىىىىىىىىع وىىىىىىىىجل  عىىىىىىىى م مىتنىىىىىىىى ت  

                                                           
  ماقىىمد ت  م ىى مت  ما ىى يب اه مدىىم  مص يتىىي    مم ت م كاشىى نم  مخلم ىىي ةمصدجلانىىي   ماىىجل   ما ىى يب ،م شــرات عيــاس األدام فــي المستشــفياتعمىى  متكىى  أ كىىم   : 1

  . 4ص  4004ام    74/74/72 مجاجل يي اؤ  ما   ني   يمك
 .72صم     ماكم    اجلماب  ان ي  : 2

  .401ما    م     ماكم    ص    نن   مم  :3
     لي مامما   ما  م ما م  الصحية في المستشفيات العمومية، دراسة تطبيقية على عينة م  المستشفياتتقييم كفامة استخدام الموارد البشرية مصمي ع م ي   :4

  .442مافمة   صظلني ما لجلك موإاؤمميي ةماايم يي ةعلجلك مااكنا   ما ي إم    ا  مل  ة إلي  ، 4074
5
 .449ص م     أ كح :  
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ظل ىىىىىم  ة  .ماا  يضىىىىىني  ىىىىى   اىىىىىم إىىىىى  ياىىىىىجلم    نىىىىىح اىىىىى   اىىىىى   ماايانىىىىىفم  ماسمنىىىىىي ة ااىىىىى  مىت مىىىىىم  يدىىىىىجل  ية   نىىىىىي  إىىىىىّ
 مم اكىىىىىاجل  مخل اىىىىىي م ق اىىىىىي ال  وىىىىىع  ةما ىىىىى م م   ىىىىىجل   ىىىىىح دىىىىىجل مخن ضىىىىى  إن ىىىىىي م   ىىىىى  ة ظىىىىم  عىىىىى م مىتنىىىىى ت إلىىىىىنه 

ادىىىىىىىىّ سىىىىىىىى    ة س وىىىىىىىىي  اىىىىىىىى  مإل ىىىىىىىىم ت    م ىىىىىىىىاه  ما كىىىىىىىىمي اىىىىىىىى  اكاشىىىىىىىى ع    آ ىىىىىىىى  اكىىىىىىىى  ( 04)نىىىىىىىى ي م  
  . ماا ؤا

ـــــــام - ـــــــى األحب ي اىىىىىىىت دىىىىىىى م م   ىىىىىىى  اىىىىىىى  م   ىىىىىىى م  ما جلعنىىىىىىىي م ا ؤؤىىىىىىىي ااقىىىىىىى ي  ظ ىىىىىىىم ت ": صســـــــبة الممرضـــــــي  إل
ىىىىىىى م  ما كىىىىىىىمي م قمجلاىىىىىىىي ظ ىىىىىىى   م   تهاىىىىىىىي س وىىىىىىىل  ة س وىىىىىىىم   ةإىىىىىىى  1"منىىىىىىىا  مك مىت مىىىىىىىم  ةم   وىىىىىىىل ادىىىىىىىّ  ا 

 منىىىىىىى   ةدىىىىىىى   ما كىىىىىىىمي االىىىىىىىب  ىىىىىىىم اه  م    ىىىىىىىم  ماؤىىىىىىى ني   ىىىىىىىا    ما كىىىىىىىمي م قمجلاىىىىىىىي   م كاشىىىىىىى نم  ظ ىىىىىىى  
  .س ول ادّ  من  (02) م  دأ     ي 

و يقاؤىىىىى   سمنىىىىى  ا  ىىىىى  عىىىىى م مىتنىىىىى ت علىىىىىع مىت مىىىىىم  ةم   وىىىىىل   كىىىىى  ة  ىىىىىم  يضىىىىىم  :صـــــيدلي/عـــــدد األســـــرة -
ة   أقىىىىا عىىىى  دىىىى م ما ىىىى م ي ىىىىا  ىىىى    مم    نىىىى ي  ادىىىىّ  ىىىىن  (700)علىىىىع ماؤىىىىنمماي  ةما ىىىى م م قمىىىىجل  دىىىىجل ااىىىىي 

 .م كاش ع
   ىىىىىى   ىىىىىىجل  م كاشىىىىى نم  مص يتىىىىىىي دىىىىىى م م: أخصــــــا ي التغ يــــــة وأخصــــــا ي التحليــــــل المختبــــــري/عـــــدد األســــــرة -

 .ن ي  ادّ   ؤمةأ ا  ما جلعل ىت ناا م   م كاش ع(700)مودا مك م  من   ةحت ص علع  جل ا ااي 
ظىىىىى ا   ىىىىى م م   ىىىىى  ماىىىىى   ي  ىىىىى     ىىىىىا    لىىىىى  م كاشىىىىى نم : مـــــوظفي الخدمـــــة االجتماعيـــــة/عـــــدد األســـــرة -

 . ؤمةأ ما هي ماسمن أىت  ما كميةم  نم  أ كح ( 7/10)   يؤّ    
 شىىىىىىىىى ّ  اىىىىىىىىىي م ىىىىىىىىىجلر ل مجنىىىىىىىىى  مىت ىىىىىىىىى مم ما ىىىىىىىىىمالل    مىىىىىىىىىم  م اىىىىىىىىىمك مإلمم يىىىىىىىىىي   : المـــــــــوظفي /عـــــــــدد األســـــــــرة -

( 400)م كاشىىىىىىى ع  ةي ىىىىىىى      يكىىىىىىىمة  عىىىىىىى م م ىىىىىىىجلر ل عىىىىىىى م مىتنىىىىىىى ت   م كاشىىىىىىى ع ماىىىىىىى   يضىىىىىىى  اىىىىىىىه  ااىىىىىىىي 
اجلرىىىىىب  ة    لىىىىىّ   دىىىىى   م  مماىىىىىي يىىىىى  دأل نىىىىىلمم علىىىىىع  (400)نىىىىى ي  اىىىىىته ي ىىىىى      ي  ىىىىىّ  نىىىىىح اىىىىىه  ااىىىىىي 

 . مم  م كاش ع
علىىىع  اىىىض مىت مىىىم  ةم   وىىىل أ ىىى م الىىى ة  مامىىىم   ماىىى   يل مىىىح   ا  ىىى م   مم  م ىىىجلم م مامشىىى يي ةإىىى  نال ما ظنىىىف 

 .اؤ نيد و     ق   مخل ام  ماؤ ني    م كا ن ي  ا ام  ةم ميمم مصم ي    د م ما جلم ا  مادجلمم  م

 2الم شرات الخاصة تتشغيل المستشفى :الفرع الثاصي
 : م    م  مخلم ي  اش نّ م كاش ع ام يلأ  ض   
يىىىى  م  دىىىى م م قنىىىىم    يىىىىمك ادىىىىجل  م ىىىى يك   م كاشىىىى ع  ةظل ىىىىم مخن ىىىىك دىىىى م م  ىىىى   : متوســــ  فتــــرة اإلعامــــة -

 ىىىىىى م  م ىىىىىى يك ة وىىىىىىم  عىىىىىى  مخلىىىىىى ام   شىىىىىى ا  ماىىىىىى    ما ه نىىىىىىي ةماسمنىىىىىىي م اماىىىىىىي ة ىىىىىىجلمت م ال ياىىىىىى  علىىىىىىع ظ ىىىىىىم ت 
  :م ق اي اح  ةحيك  د م م     ا   ه  م  مماي مااماني

                                                           
 .442مصمي ع م ي  م     ماكم    ص :1

  .777-771صص   4002 ماسم ي مىتة   مم  ةمةّ ال ش   ع م   ،المعايير المعتمدة في إعامة وإدارة المستشفياتاكل يأجل  علأ مامنميت  : 2
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 إماىىىىي م ىىىى يك  قىىىىّ  فيىىىىممت ةخدىىىى  ما  ىىىى     دىىىى م م   ىىىى  علىىىىع  أىىىىح إلنىىىىّ ما واىىىىي   د ىىىىم ياضىىىىت  ىىىى   اىىىى ت 
عىىىىىى م اىىىىىىمو  مخلىىىىىى ةي مبىىىىىىم   ياىىىىىى  ماجل نىىىىىىم   ظ ىىىىىىم ةإىىىىىى  حيىىىىىى   ةيمىىىىىىمم  م كاشىىىىىى ع  ىىىىىى   مي م ىىىىىى يك انكىىىىىىاد ّ 
عه ىىىىىىح   م  ىىىىىىف  حتىىىىىى  وىىىىىى   مإلإمىىىىىىم  م افميىىىىىى  ال ىىىىىى م  ل  ة ىىىىىىفممم  ىىىىىى ا  اىىىىىىمو  مخلىىىىىى ةي ة قىىىىىىّ  ىىىىىى ت مإلإماىىىىىىي 

ا    اىىىىىى     دىىىىىى   ماقن ىىىىىىي ك   دىىىىىىأل ما ىىىىىى ت مصقنقىىىىىىي ماىىىىىىض يكىىىىىىا م   ىىىىىىم ظىىىىىى انّ علىىىىىىع اكىىىىىىاجل  ظ ىىىىىىم ت  ا   ىىىىىى     ىىىىىىم
 .إلإماي م  يك

 ىىىىىىه   ىىىىىى ت  ا نىىىىىىي ةماىىىىىى  يجلوىىىىىىت دىىىىىى م م   ىىىىىى  عىىىىىى م م  وىىىىىىع ماىىىىىى ي   ىىىىىى اا  نىىىىىى ي  : معــــــدل دوران الســــــرير -
  :ا ن ي   مامم ام  دجل  ن ي  ةم  مماي م  ا  ت   م ما    دأ

 
 
يكىىىىىىا  ك دىىىىىى م م   ىىىىىى    ا   ىىىىىىي اىىىىىى   ماجلإىىىىىى  ماىىىىىى   ي ىىىىىىّ  نىىىىىىح ماكىىىىىى ي  اشىىىىىى جلو : الســــــريرمعــــــدل إشــــــغال  -

  :ال  يك  ه  ن ي ا ن ي  ةحيك  ا   ه  ما هإي
 
 
 
 .ةظل م  مم ا       م  ماك ي   م  ااجلن  ا ت مإلإماي  ة ماام  مخن ك ا    مة م  مىتن ت 

ي ىىىىىىىى  دىىىىىىىى م م  نىىىىىىىىم   اىىىىىىىى  م   ىىىىىىىى م  م مانىىىىىىىىي م جلوىىىىىىىىجلعي     ىىىىىىىىي اىىىىىىىى    جيم نىىىىىىىىي  مم   :معــــــــدل كلفــــــــة المــــــــريض -
ةما دىىىىىىىأل  ىىىىىىى نت  ةحتكىىىىىىى  ماادل ىىىىىىىي م كاشىىىىىىى ع   ي يىىىىىىى   م   ىىىىىىىمم دىىىىىىى   ماادىىىىىىىمانب علىىىىىىىع  ىىىىىىى    مم  م كاشىىىىىىى ع 

  :ة   م  مماي مااماني
                 

                                   
 
م  ىىىىىىى      مىتمم  ما ىىىىىىىم  ال كاشىىىىىىىى ع ةمخن موىىىىىىىح يشىىىىىىىىا    دىىىىىىىى م  يشىىىىىىىا م   ىىىىىىىمم: معـــــــدل اـــــــاالت التشــــــــري  -

كىىىىىى  ة ىىىىىى  م  مماىىىىىىي حي ىىىىىى    ممةىىىىىىح   ىىىىىىم  ىىىىىى   مصىىىىىىمو  اىىىىىى   جلمةىىىىىى    ماىىىىىىي مصىىىىىىمو  م  وىىىىىىني م  مالىىىىىىي اكىىىىىىاقمه  ة 
 :مااماني

          
    ×700  

 
   جلم ع م ماجل نم   ه  أ أل ما  ت

=امو  مااش يت ا      
  ه    ت ا ن ي  جلم امو  مااش يت 

 المستشفى خالل فترة معينة

  مجم  ع م  يمك م  وع  ه  أ أل ما  ت
= ا    ظل ي م  يك  

   جلم ما  قم    م كاش ع  ه    ت ا ن ي

 = ا       م  مىتن ت 
  مجم  ع م  يمك ما هي

492 ×ع م مىتن ت   
 ×700  

 

 = ا    مة م  مىتن ت
 ع م امو  مخل ةي   ماك ي 
 ع م مىتن ت   أ أل ماك ي

=ااجلن    ت مإلإماي   
  مجم  ع م  يمك م  وع  ه  ن ي ا ن ي
ع م ا وع مخل ةي  ه  أ أل 

 ماك ي
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 :1ةيا  اكم ح ظ م يلأ: معدل العمليات القيصرية -

 
 
 

 األدام الخاصة تنتا ج التشغيل  م شرات :الفرع الثالث
 :2ة ض  اميلأا ميا مىتمم  مخلم ي مب   م  ما عميي ماؤ ني     

ي ت ع  أكمي م  وع ما ي   جل جلم   م كاش ع ا  حلالب مىتع م  ةىتنىمم  حلال ىي  ةيى   : ةالوفيات العام صسبة -
 :م  مماي ماامانيم   مم د م م     علع      مم  م كاش ع  ةحيك  ا   ه  

 
 
 
مجىىىىىىىم  إليقىىىىىىىنأل دىىىىىىى م م   ىىىىىىى  أكىىىىىىىمي ة نىىىىىىىم  مىت  ىىىىىىىم  مىتإىىىىىىىّ اىىىىىىى  نىىىىىىى ي  ما كىىىىىىىمي  :وفيـــــــات األحفـــــــال صســـــــبة -

ة  دىىىىىىىأل دىىىىىىى   ما كىىىىىىىمي  ىىىىىىىجلمت مخلىىىىىىى ام  ماؤىىىىىىى ني م ق اىىىىىىىي   اىىىىىىىم   ىىىىىىى أنام   اىىىىىىىم   ماىىىىىىىجلومم    م كاشىىىىىىى ع  
 :ك  ظ م يلأةحت ام  م   معام   تم     علع      مم  م كاش ع 

 
 
 
ة نىىىىىىىم  مىتااىىىىىىىم  مالىىىىىىىجلميت   اماىىىىىىىي مص ىىىىىىىّ  ة ع ىىىىىىى   أكىىىىىىىمي م   ىىىىىىى  يقىىىىىىىنأل دىىىىىىى م:  وفيـــــــات األمهـــــــات صســـــــبة -

 ة مىت اىىىىىىفت  ة  ةوىىىىىىمم م كاشىىىىىى ع م  ميىىىىىىي  ةحيكىىىىىى  اىىىىىى   ىىىىىىه   أانيىىىىىىي  لىىىىىىّ ي ىىىىىىجلم الدىىىىىىجلمم  ماؤىىىىىى ني ماىىىىىىجلومت
 :م  مماي

 
 
 
ــــــات صتيجــــــة التخــــــدير صســــــبة -   ىىىىىى م ما  لنىىىىىىم  ما مانىىىىىىي ةأكىىىىىىمي م اىىىىىىجل ل   اماىىىىىىي  م  نىىىىىىم   ىىىىىىاا دىىىىىى م: الوفي

م كاشىىىىىى ع  ةم  مماىىىىىىي ما  لنىىىىىىي أانيىىىىىىي ماقؤىىىىىىجل      ىىىىىى م م  ماا ىىىىىى ي   ةيشىىىىىىا م   ىىىىىىمم دىىىىىى   ما كىىىىىىمي     ىىىىىى    مم  
 :م  ا  ت   م ما    دأ

                                                           
 .29أمنلي ظ نلي  م     ماكم    ص :1
 .21  صماكم  م     اكنل يأجل  مامنميت   :2

 =أكمي ة نم  مىت  م  
  ه  ن ي(  ا  74-0) مجم  ة نم  مىت  م  ع  

  مجم  ع م ماجلومم   ه  أ أل ماك ي

 

 ×700 

 =   ما مكا    ماجل نم  
 ع م ماجل نم    م كاش ع  ه    ت ا ن ي

 ع م م  وع  ه  أ أل ما  ت
×700  

 = أكمي ة نم  مىتاام 
 مص ّ  ة ماجلومت  ه  ن ي مجم  ع م ة نم  مىتاام    م كاش ع أانيي 

  مجم  ع م ماجلومم   ه  أ أل ماك ي
 ×700  

 ×700  

 
  مجم  ع م ماجلومم   ه  أ أل ما  ت

=  ما  لنم  ماقنؤ يي ا     
  مجم  ع م ما  لنم  ماقنؤ يي  ه    ت ا ن ي
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 ىىىىى   م ىىىىىى م  ل ال    ىىىىىي ماؤىىىىىى ني   شىىىىىىا    أكىىىىىمي ماشىىىىىىدمة  م ق اىىىىىي اىىىىىى  : صســـــبة الشــــــكاوي للمـــــراجعي  -

 :1ةإ  يا ل  مىتا   ما جلماأ مااماني
إىىىىىى  يا لىىىىىىّ دىىىىىى م متىىىىىىجل  مادتىىىىىىا اىىىىىى   ة ىىىىىىح ماقؤىىىىىىجل   ةيا لىىىىىى  مىتاىىىىىى   ىىىىىىماا سن   ة ىىىىىى م  :  ىىىىىىجل  ماا  يىىىىىىي -

ةمنىىىىىاهك مىت  يىىىىىي  ا الىىىىىي مإلعىىىىى مم ةماساىىىىىأ  ا الىىىىىي  جل يىىىىى  ة قىىىىى   ماس ىىىىىمك  ةظىىىىىّ أقىىىىىا  ة  لىىىىىّ يا لىىىىىّ 
 .ي ا  علع  جلمت ةظ ني ما  م  م ق ك ال  وعد   ما  م   نجل  

 .ةيا ل  مىتا     م ي ما     ة مة م  م نم  ة ادم:  جل  ما  م ي -
 .ةيا ل  مىتا   اجلم   مىتمةيي ةماايانفم  ماسمني ماض ة يي : جل  مىتمةيي ةماايانفم  -

 :ةحتك  د   ما كمي ا   ه  ما هإي
 
 
 
ةإىىىىىى   ا لىىىىىى  دىىىىىى   ماشىىىىىىدمة    ىىىىىى ك  ىىىىىىجلم   ةنىىىىىىمةّ ما  ىىىىىىّ  شىىىىىىدّ ظىىىىىىم   ة إلىىىىىىي : صســــــبة الشــــــكاوي ل حبــــــام -

 :  ص ماادجلي   ة  ادم  ةحتك  ا   ه  ما هإي
 
 

 
  أىىىىىىىح  جل ىىىىىىى  ا  ىىىىىىىى م    ىىىىىىى    ىىىىىىىى  م   مإلوىىىىىىىم ي    م  جلعىىىىىىىم  ماتهاىىىىىىىىي نىىىىىىىم قي ماىىىىىىى ظ     ىىىىىىىى م  مىتمم   

   :2 اقنن   مم  مخل ام  ماجلإمةني ةما عميي ماؤ ني مىتةاني  ا تّ  نمنم  
 
 
 
 

 

                                                           
  .40ع ام  ا يف    م     ماكم    ص :1
  .407ص   م     ماكم   اما  يمن  مامد   :2

 = ماا  ي أانيي جل نم  ما أكمي
  مجم  ع م ماجل نم   كم  عماّ ماا  ي   ه    ت ا ن ي

  مجم  ع م ما  لنم  ما ماني  ه  أ أل ما  ت 
 ×700 

 =أكمي ماشدمة  ال  م  ل 
م  م  ل ع م  

 ع م ماشدمة    م كاش ع

 = أكمي ماشدمة  السمإ  ماسيب
 ع م ماشدمة    م كاش ع

 ع م مىت مم 

 

 ع م مإل م م  مب   ا ل
 ع م ندم  م  سقي م   ةاي

 =ع م مإل م م   مىتا م  ماكم يي  

 ع م مىت  م  م لق ل
 ع م    م  م  سقي م   ةاي

 =أكمي مىت  م  م لق ل 
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ا اىم ةمام تنىي ظ ى م مام ىجل  م  يىفت اى   ى   مىت مىم   ما ل نىي ما شم م   مم   اقنن  ةظ م ا   م  ا  مسي 
  :1 نمنم

 

 

 

 

علىىىىىىع   شىىىىىىدّ ظمىىىىىىا ا ىىىىىى      ا  ىىىىىى  منىىىىىىا  مك ةاىىىىىىم  ىىىىىى   مإل ىىىىىىم ت  انىىىىىىح    مإىىىىىىي ما اىىىىىىمةي م ا ققىىىىىىي اىىىىىى  
 مجليماىىىىىىم ة   نماىىىىىم  ماشىىىىىىدّ ماىىىىىى   و ظن نىىىىىىي مإىىىىىي مامنمأىىىىىىم  ماىىىىىض يقىىىىىى اام ماقكىىىىىى  مإلاؤىىىىىمةأ   م  نكىىىىىىي ماؤىىىىى ني ة 

ي ا ىىىىى  علىىىىىع ما  مىىىىىي مصقنقنىىىىىي  ا  ىىىىى   ىىىىى م مة  مآل ىىىىى حيىىىىى       ىىىىى م ّ   ما اىىىىىمةي ما امةنىىىىىي  ظ ىىىىىم    منىىىىىا  م  
ماقنىىىىىىم   ةعدكىىىىىىام علىىىىىع  قىىىىىىجل  مىتمم  ةحتكىىىىىىل  ع لنىىىىىيإلمم ت م كاشىىىىى ع   مونىىىىىىا ممت اىىىىىى  ما اىىىىىمةي م ا ققىىىىىىي اىىىىىى  

 . جلمت   ام م م  ال ي
    أىىىىىىح ة ىىىىىىما    اىىىىىى  ة ىىىىىىجلم عىىىىىى م اىىىىىى  م ناىىىىىىم  ةم  نكىىىىىىم  ماىىىىىىض   ىىىىىىىن مبجلوىىىىىىجلم   يضىىىىىىم ة ىىىىىى   مإل ىىىىىىم ت

ماؤىىىىىىى ني ةعلىىىىىىىع ة ىىىىىىىح مخلؤىىىىىىىجلص م كاشىىىىىىى نم   و     اىىىىىىىجلم دىىىىىىى   مىت ىىىىىىىات ام ماىىىىىىى  إنىىىىىىىم  مىتمم    م    ىىىىىىىم  
  إم ىىىىىى ت عىىىىىى   ىىىىىىجل ا عىىىىىى م اىىىىىى  م  ىىىىىى و  م جلوىىىىىىجلعني ماىىىىىىض خدىىىىىى  منىىىىىىا  ماام ظ قىىىىىىمينأل ا   نىىىىىىي    قنىىىىىىن  مىتمم 

اىىىىىى ا  ة   ضىىىىىى  دىىىىىى م ماقؤىىىىىىجل  ةماؤىىىىىى جل م  متنسىىىىىىي  ىىىىىىح  قىىىىىى   ىىىىىى ا  ا   ىىىىىىي ماؤىىىىىى ي ما م نىىىىىىي  معامم دىىىىىىم م   نىىىىىىي 
  م جلوىىىىىىىجلم  اىىىىىىىجلمم اتنتىىىىىىىي اىىىىىىى    ىىىىىىىّ ماجل ىىىىىىىجل     أ ىىىىىىىمك اقنىىىىىىىم  مىتمم  خدىىىىىىى  معا ىىىىىىىمم  اىىىىىىى  إمىىىىىىىّ حلالىىىىىىىب مىتة 

م كاشىىىىى نم     ىىىىى   دىىىىى   مااىىىىىجلم عىىىىى  عىىىىى م اىىىىى  م قىىىىىمينأل ماىىىىىض خدىىىىى  موعا ىىىىىمم علناىىىىىم   اقم أىىىىىي ة قنىىىىىن  مىتمم  
   .2  م كاش نم 

 نىىىىىىىىىن   مم  م    ىىىىىىىىىم  ماؤىىىىىىىىى ني  ىىىىىىىىى  منا  موىىىىىىىىى م ىتدىىىىىىىىى  م  ىىىىىىىىى و  ةما كىىىىىىىىى  م كىىىىىىىىىا  اي    قاىىىىىىىىى ا  ة 
 رىىىىىىىمةب مإلمم يىىىىىىىىي ةماىىىىىىىض   دىىىىىىىىأل اىىىىىىى    ىىىىىىىىجلمت مخلىىىىىىى ام  ماؤىىىىىىىى ني ةماجل   (م كاشىىىىىىى نم  علىىىىىىىىع ة ىىىىىىىح مخلؤىىىىىىىىجلص)

ةظن نىىىىىي اكىىىىىم م؛  قاضىىىىىأ ماضىىىىى ة ت مإل ىىىىىم ت     دىىىىى  مصىىىىى ةم ماىىىىى أنم  ة ماقؤىىىىىجل  ماىىىىىض ي م ىىىىىأ موااىىىىىفمك  ىىىىىم ةا معم ىىىىىم 
 .(07) إ  ة قم  م ا م ح ا   ي ماؤ ي ما م ني ةظ م يمن ح ما ة  ةيا  

 

                                                           
فـي مستشـفى  دراسـة تطبيقيـة: ويـر الهادفـة إلـى الـرت  دور تطاعة األدام المتوازصة فـي تقـويم ادام المستشـفيات الحكوميـة تن ي  م   ماد يب  إمن  علأ ع  م    :1

 .29-22ص ص  4077 لي مإلمم ت ةموإاؤمم  ما  م ماكم   ةمات مأجل    الدكتور كمال السامرا ي،
 .774  صماكم  م     اكنل يأجل  مامنميت   :2

 

 ع م مام جل  م  يفت ا      مىت مم  

 ع م مىت مم    م كاش ع
 = من  / ع م مام جل 

   ه  ن يم  يفت  ما  ةم  ماسمني ما ل نيع م 

 ع م ما  ةم  ماسمني م  سسي  ه  ماك ي
 = أكمي  مم  ما  ةم  ماسمني 
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وم شرات عياسهاالمستشفيات معايير أدام (: 91) رعم الجدول  
 م شر القياس المعـاييــر

  ن ت 2أو  2  من /ع م مىتن ت
 ن ي ي  س    ة س وي/ع م مىتن ت
 ن ي  700  ن   ةما 

 ن ي  700   ؤمةأ ةما  الا  يي
 ن ي  700 م  ات   ماا لنّ  ؤمةأ ةما  

 12 اجلرب ةما  اا ؤا    مك م  لجلام  ماسمني 

 12   اجلرب ةما  اا ؤا  مخل اي مو ا معني

 12 اجلرب ةما  اا ؤا  ما هي ماسمن أ

 ن ي  ةما  اجلرب ةما 

 %2 -%4 ماجل نم  ما مك

 7/2000 ماجل نم  أانيي ماا  ي 

 %7 ماجل نم      ما  لني

 %0.42 ة نم  مىتاام 

 %4 ة نم  مىت  م  ع   ماجلومت

 %7 ماالجل  أكمي

 %4-7 ماالجل      ما  لني أكمي

 %42 مااش يت أكمي

 %2-4 ما  لنم  ماقنؤ يي أكمي

  يمك 1  ا     إجلم م  يك 
 %20 مىتن ت   م   أكمي

 92 ا    مة م  ماك ي 

 ما يض 72   من /ا يك ما نممت مخلم  ني
   

        
 

 

 .770ص م     ماكم   نلن   س    ل ت  : المصدر
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 الصة الفصل خ

مخلىىىىىى ام  ماؤىىىىىى ني اىىىىىى   دىىىىىى  مخلىىىىىى ام  مو ا معنىىىىىىي ماىىىىىىض يقىىىىىى  علىىىىىىع عىىىىىىم   مجنىىىىىى  ماىىىىىى ة   جل ادىىىىىىم   اىىىىىىت   
  قكىىىىى   اىىىىىأ   جلعىىىىىي اىىىىى  مىتأشىىىىىسي م جل اىىىىىي ص ىىىىىه ماؤىىىىى ي ةحتكىىىىىن ام  ة ا  ىىىىى مم ص ىىىىىمياا  اىىىىى  حلالىىىىىب مىتاىىىىى م   

    ىىىىىىىى ام  ةإمةنىىىىىىىىي اجل اىىىىىىىىي ا  ىىىىىىىى  م كىىىىىىىىاجل  ماؤىىىىىىىى أ ال يا ىىىىىىىى   ؤىىىىىىىى ي عماىىىىىىىىي  ة ىىىىىىىى ام  عه نىىىىىىىىي اجل اىىىىىىىىي 
 قىىىىى ك دىىىىى   مخلىىىىى ام  وىىىىى       ىىىىىي اكىىىىىاجليم   نمنىىىىىني دىىىىىأ اكىىىىىاجل  ما عميىىىىىيالىىىىىا لا اىىىىى  م ىىىىى     ىىىىى  ا ةاىىىىىح     

  نيماؤىىىىىىى ني ااسىىىىىىىجل ت ماا ؤؤىىىىىىى  مثال اكىىىىىىىاجل  ما عميىىىىىىىي  ماؤىىىىىىى ني م ا ؤؤىىىىىىىي     كىىىىىىىاجل  ما عميىىىىىىىي ماؤىىىىىىى ني مىتةانىىىىىىىي
   نىىىىى  ع ىىىىى  عيىىىىىف    اكىىىىىاجل  عىىىىى  اجلم اىىىىىي   ىىىىىك مصىىىىىمو  م  وىىىىىني ماؤىىىىى ني ماا دنلنىىىىىي ة  ىىىىىام اكىىىىىاجل  ما عميىىىىىي

 . يجل ح م  يك    م كاجل  مىتعلع ا ح امم  ت
علىىىع  نىىىم  اىىى   دىىى م  ماىىىتماي ماؤىىى ني    يىىىا   قىىى   ما عميىىىي ماؤىىى ني  حتقنىىى ةيكىىىالفك ما يىىىمل   

مصؤىىجل  علىىع مخل اىىي ماؤىى ني  ةعلىىع  نىىم  اىى  ماد ميىىي ما جلعنىىي ماىىض  كىىالفك ماد ميىي ماد نىىي سىىم ياىىنت نىىاجلاي 
  ات ا   ظتى  ماقضىميم  صماىم علىع اكىاجل  م  نكىم     د   مىت اتماا كل م كا   اجلمت مخل اي ماؤ ني

   اأ و ة ت ال ي اض م  حتكل مىتمم  ة قى    ى ام   ى ني ةعلع اكاجل  ما  مك ماؤ أ ظدّ ماؤ ني
 . فتاا ن

 ىىىىىىىم اه  اجلإىىىىىىى  ما ىىىىىىى م اىىىىىىى  ما  ىىىىىىىمك ماؤىىىىىىى أ   اىىىىىىىأ     يىىىىىىىب  ىىىىىىىجلمت مخل اىىىىىىىي ماؤىىىىىىى ني الىىىىىىىبة 
 ما كىىىىىمي ال كىىىىىا ن  ا  مسىىىىىي  س يقىىىىىي مصؤىىىىىجل  علىىىىىع مخل اىىىىىي ةأانيااىىىىىم ما امةنىىىىىي   اىىىىىم  ما كىىىىىمي  قىىىىى ك مخل اىىىىىي 
ماؤىىىىى ني  اىىىىىأ   ظىىىىىف علىىىىىع  قىىىىى     ضىىىىىّ مخلىىىىى ام  ة ىىىىى   اىىىىى   مااسىىىىىجل م  ما ل نىىىىىي    اىىىىىل    ىىىىىىن اىىىىى  

انىىىىىىي مإلمم يىىىىىىي  دن نىىىىىىي منىىىىىىا  مك م ىىىىىىجلم م م اماىىىىىىي اا سنىىىىىىي مواانم ىىىىىىم  ماه اىىىىىىي ااقىىىىىى     اىىىىىىي اا نىىىىىىفت  ما م
  مىتاىىىىىىىم   (م  جلانىىىىىىي)مونىىىىىىايم ي  موعا مميىىىىىىي : دىىىىىىأة ة مااىىىىىىم   اىىىىىىأ  متاىىىىىى  ااشىىىىىى ّ مكىىىىىىي    ىىىىىىىمم  ةنكىىىىىىني 

 دىىىىىىىأل ي؛ دىىىىىىى   مىت  ىىىىىىىمم يىىىىىىىا  إنمنىىىىىىىام اىىىىىىى   ىىىىىىىه  اىىىىىىى  لل  نمنىىىىىىىل،   م ل جلنىىىىىىىني(مالالسىىىىىىىب)ماا ىىىىىىىم ب 
م ىىىى  ّ مىتة  ة اىىىىي أ ىىىى  م ىىىى يك   م  اىىىىم يقىىىى ك اىىىىح اىىىى   ىىىى ام   ةختىىىىّ م ىىىى  ّ ماتىىىىم  اقىىىىمينأل ماىىىىجلمت 
م ا نىىىىي  ةياىىىى   موعا ىىىىمم علىىىىع عىىىى م اىىىى  م   ىىىى م  ماىىىىض  كىىىىا  ك ااقنىىىىن   مم  م    ىىىىي ماؤىىىى ني ةماا ىىىى   

ا معنىىىىىىىىي ماا كىىىىىىىىل    ىىىىىىىىجلمت مخل اىىىىىىىىي ماؤىىىىىىىى ني   حتقنىىىىىىىى   دىىىىىىىى م  ماا  نىىىىىىىىي مو  اىىىىىىىى   اكىىىىىىىىم يعلىىىىىىىىع 
 اىىىىم عىىىى  ظن نىىىىي دىىىى   م كىىىىم ي  كىىىىجل  أ مإشىىىىام اىىىى   ىىىىه  ما ؤىىىىّ ماتىىىىم  ماىىىى    ؤؤىىىى م   ىىىى م   ةمامشىىىى يي
 . ما   



 
 

  :الثـاينالفصل 

 
 ادلور التمنوي للخدمات الصحية

 يف جمال التمنية البرشية املس تدامة 
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 تمهيد 

لقدددددالفددددددنلول بدددددنلول اندددددديهل أددددداللنددددددياملفلوم قلددددديلالذدددددد ل ابددددد  لول انلدددددد لفددددد لو  ذددددددي لولب  دددددلب لولدددددد هل
ل  ددددد يفن  ل ل كدددددىللألددددد ل  دلو ددددد ملو ددددد اهلشرلف ذدددددي لول انلددددد لولدودددددني لو  ددددد اوف لولددددد هل كدددددىلألددددد لولدددددا  لو دددددي هل

 ذلدددددالملدددددنوللل   أددددد لولدددددايا فلب ل ددددد لو م ددددد  لل  دلو ددددد ملولدودددددنهلفددددد ل تددددد لنقلددددد ل انلددددد لف يو مددددد ل ف ددددد اوف ف
صددددد منلول انلددددد ل  ددددد لول انلددددد لكذددددداالفل اددددد ولفددددد لي ددددد يتملتدددددن  للواا نددددد  ل ددددد ولو دددددي ال  ددددديا ل  لددددد لو ددددداف ملل

ل.ل ف  قد لول  ف لل انل هل  طيينهلح تنو

ف مللولصدددددددال لفددددددد لو ددددددداف مللوات ن ألددددددد لولطدددددددن  ي لولددددددد لياد ددددددد لألددددددد لولدددددددا مل طييناددددددد ل أ ددددددد لو دددددددا لل
 واا ندددددددد  ل دددددددد فلشذل أ دددددددد ل اولل يل ددددددددل لل اقلدددددددد ل ادددددددداواللول انلدددددددد لولدوددددددددني ل  حددددددددالف  ددددددددنو  لألدددددددد لحددددددددال دددددددديو فل

لي ددددد ينلو  ددددد ي للدددددا ملا ا  دددددد ال ددددد لو   دددددنومللولصدددددال ل و   دددددنومللول انييددددد ليددددداملألددددد ل  لو  ددددد ي لولصدددددا ل
ل.لول انيهفل ايلف ليأبسلولأ ق لولطناي ل و نكد ل  لولصا ل ول انل لولدوني 

 ولصددددددددا لشذل أ دددددددد لحقدددددددد لأ  لدددددددد ل    ددددددددل لاذدددددددد ل لم ددددددددسلوليقدددددددديلفددددددددي ال دددددددد ل لو  لدددددددد لل اقلدددددددد لول انلدددددددد ل
واق صدددددددد اي ل وات ن ألدددددددد فل ادددددددد ولفدددددددد لي دددددددد يتملتددددددددن  للوا  قدددددددد  ل    دددددددد ي لولصددددددددا لللندددددددديو ا ل  انل ددددددددهلفدددددددد ل

 دددددددد لتددددددددياللو دددددددداف مللولصددددددددال لولأ تلدددددددد ل وليق يلدددددددد فل ولأندددددددد لألدددددددد ل أىيددددددددىلا  لفالندددددددد مللولنأ يدددددددد لخدددددددد ملن
ل.لولصال ل  ى ياا ل    ومللولألنل ل  أحاثلف ل يصليلشللهلول قال لولطدل 

 شذولفدددددد لكدددددد  لولددددددااللو    دددددد لللسدددددداف مللولصددددددال لادددددديل انلدددددد لو  دددددد ي لولصددددددا لل اددددددنوال دددددد ليددددددداأ ل
ودددددني لو  دددددد اوف فلاحتمددددددهل لش ددددد  لن دددددد لتددددددياللو ددددداف مللولصددددددال ل   الندددددد مللو قافدددددد لولدأدددددالولصددددددا للل انلدددددد لولد

للنأ يدددددد لولصددددددال ل ددددددل  ل دددددداأل ل أدددددداي ل خددددددني للل انلدددددد لولدوددددددني لو  دددددد اوف ل دددددد لولدأددددددالول أللندددددد ل ولدأددددددالولدل دددددد فل
ولدودددددني للاأدددد لول انلددددد للدددد لالاقدددددالخصصددددا لاددددد ولول صدددد ل  دددددنو لولددددا  لولددددد هل  ايددددهلو ددددداف مللولصددددال لو لدددددالل 

ل. هلو خ للل-  ل  لول كن-جت لالو  أ الوليف ث للو   اوف لف لخ مل

ل
ل
ل
ل
ل
ل
ل
للل
ل
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 اإلطار المفاهيمي للتنمية البشرية المستدامة : المبحث األول
 لاددد ولو دادددمل ددداقي ل ا و ددد لف ذدددي لول انلددد لولدودددني لو  ددد اوف ل  أ دددد  هلفصدددطلا لتايددداولادددن لم  دددهل ل

أل لف  ي لولأ ملل أ نهلفاد ل  دألا مللولقدن لو  تد فل ذلدالفد لخد ملل وات ن أ   ول ل   لو ط بلواق ص اه
لل.ف  نو هفل قد لذلالكلهلكل ل طي لا ولو صطلحل   خيل  ل   هفلفلول أناللأل لف ذيفهفل  أ اه

 في الفكر االقتصاديالتنمية البشرية : المطلب األول
 أبددددددددسلف دددددددد للول انلدددددددد لولدوددددددددني لو  دددددددد اوف لف دددددددد للملنيدددددددد مللول انلدددددددد لم  ددددددددذ فل ف دددددددد للملنيدددددددد مللولاندددددددديل
واق صددددد اهفلذلدددددال  لول انلددددد لولدودددددني لو  ددددد اوف لاددددد لتدددددى لفددددد لكددددد فل ملل طدددددن لف ددددد قل ل دددددالذو ددددد فل قدددددال  دددددذ ل

 لأاصدددددددنلولدودددددددنهفلول بدددددددنلول انددددددديهلللأقددددددديالو ن ددددددد لو خددددددد للفددددددد لولقدددددددن لولأودددددددني ل لشأطددددددد  لف ددددددد ال لف ألقددددددد ل 
ل.ل صملكلذ ل لش   لواأرتوالل أ ل هل تن  للوا  يفن  لاله

ال كدددددددىلواق صددددددد ايي ل لولدددددددداوي مللو  رللصدددددددل ة لو ابددددددد  ل ولالنيددددددد مللواق صددددددد اي ل نكلدددددددىولكدددددددد ولألددددددد للقددددددد
  دلو ددددددد ملو ددددددد اهل لولاوددددددد اللواق صددددددد اهفلحلدددددددملومصدددددددملوا نددددددد فذ لحلاذددددددد لألددددددد لوليفدددددددن للو  ايددددددد ل ددددددداالفددددددد ل

 يددددد ل ددددد الولانددددديذحلواق صددددد اهلو  نادددددي لل نددددد فذ ل   م ددددد  ل ذلدددددالشرلة يددددد لو ن دددددلا مللفددددد لولقدددددن لو  تددددد فوا
ولانددددديلواق صددددد اهلو  ددددد ننلكددددد الل دددددالذو دددددهلل ددددديا لو ب  دددددملوات ن ألددددد ل"حددددديمل بددددديي ل  دلو ددددد مل ولق يددددد ل دددددأ ل

شجي  ددددددد لأددددددد ت ل  ل تددددددد لألددددددد ل ادددددددنوالوف ندددددددنلك اددددددد فل   لفددددددد ل دددددددأ لولدددددددرتوك لو  ددددددد ننللدددددددن دلو ددددددد مل  ليددددددداأبسل
ولىيددددد اللول دددددنيأ ل و  ددددد ننلل لف ددددد ي لولددددداخ ل" قدددددالأناددددديلول انلددددد ل ق  ددددد ل أ ددددد لفل1"  لددددد لول  ددددد مللوات ن ألددددد 

وُخ ُددددددىملف ذددددددي لول انلدددددد ل ل ددددددنالولاندددددديلواق صدددددد اهل  دددددد لالاقددددددالفل2"ول ددددددناهلفق  مدددددد ل  لىيدددددد الل لفأدددددداملول ددددددب  
ل.لل انل ل للسلكذااللل متلولالنلشرلولأاصنلولدونهلكي لل ل ل

شالادددددااللفددددد ل اددددداواللول ل  ددددد للفددددد لاددددديل  ل ألدددددل لولاددددد   لولقددددديف ل فدددددنل طدددددي لولالنيددددد لواق صددددد اي ل ددددددّ ل
واق صددددددد اي فل   لاادددددددد تل ادددددددداوالل خدددددددن لال قدددددددد ل  لدددددددد لأادددددددهلك س ددددددددل لولدط لدددددددد فلن ددددددد لول ألددددددددل ل ول ددددددددأ لشرل

مندددددددد ذحلولاندددددددديلواق صدددددددد اهلشرللنقلدددددددد لف دددددددد ي لصددددددددا ل اطدددددددد فل ذلددددددددالفددددددددنل اويدددددددد لول دددددددد لا ملفل يدددددددد لوجتذددددددددي
وا ددددد يفن  ل لولدودددددنلفددددد لخددددد ملولصدددددا ل ول ألدددددل ل ن ددددد لو ذددددد  وملفل  ذدددددنل لاددددد هلول دددددرتللف ذدددددي ل انلددددد لو ددددديو ال
ولدوددددني لولدددد هل  رلأا يدددد لخ صدددد ل  لدوددددنل  كددددىلألدددد ل أالدددد لولبدددديوا لول الدددد فل ذلددددال دددداالل يدددد اللشم دددد تل ذ ل قددددال

اددددي لحيلدددد لفطددددني لول انلدددد ل مدددد وتفلةدددد ل  لادددد ولو  ذددددي ل قدددد ل ألدددداولأدددد ل ددددب لول ألددددل ل ول ددددا يملولادددديوللولدددد لم

                                                           
يثلولاددا للول بنيدد لولدد لملن ذدد لو ف مدد لولأ فدد ل  فأدد لولددا ملولأن لدد ل ولل ادد لواق صدد اي ل دد مراجعةةة ديديةةة للمفهةةمض والم ةةمم  التنميةةة البشةةرية  تددي حلولقصددل  فل:ل1

 .38ص، 5991 فل   ملفللدا  ف  نم ف لو ف لو  االلو من ي فلفنكىلا و  مللوليحاللولأن ل (لوا بيو) وات ن أل لل نيبل  ل ل
ولأداالول د  نفلكللد لولألدي لواق صد اي لفل ل لولألي لواق ص اي ل ألدي لول  دل فلالمالحظات على التنمية البشرية في الجزائر وسبل النهمض بهابعض أن  لأن  هفل :2

لل.70صلف7002لف ألي لول  ل فلت فأ لانح مللأد دف طل 
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ولالددددددنلشرلولدوددددددنل صدددددد  ذ لاددددددااللول انلدددددد لولاذدددددد ي فلشذلومصددددددملواا ندددددد  ل  لأاصددددددنلولدوددددددنهلألدددددد ل ددددددايومللأنددددددنهل
للل.1و م  ت لاقطل ملليون لواا ن  ل هلخ مل ايومللولط يل ل ولبذيل 

ندددددددد لولا للدددددددد لشرل ددددددددن لفدددددددداذ لو  تدددددددد مللو    ددددددددل لولدددددددد هل فددددددددنل اويدددددددد لول دددددددددألا ملل دددددددد ا مللفالندددددددد لولأ
يددددددد لس لتدددددددديانهل ددددددددأ لألددددددد لو بيفدددددددد ملل وتددددددددملولأنددددددد لألدددددددد ل ددددددددأف لو ددددددداف مللو    ددددددددل لك لأا يدددددددد لولصددددددددال ل

ا ل  أ ددددددد  ل لدوددددددنلواا ندددددد  ل  خدددددداف مللول ألددددددل ل ولدددددددولول ا لدددددد للل ددددددب  فل قددددددال ددددددد ل لادددددد هلو نحلدددددد ل  لت مددددددمل
ل.لاااللول انل لقال ا لياطحل كيفنلاأكيفنفل ش ل ق لو فنلفق صنولأل ل ي ينلوليفن  لو  اي للل انل 

 ل اوي لأقالوليفن ملا ملل فنلوخن   لفأاامللولانيل لولدا ملو  قافد فل و   د سل  دأ  لولدا طلولأ  لد فل  ىويدال
و    ل فل وحنناللا ولو    لو جي يبللل بنلول انديهفلحلدملمتلو اييمل ل لولا ملولا فل ل ُ ليلش رتو ل ل لو  ت ملل

 أالواا ن  ل   ص  ل ولانيلواق صد اهلولد هلل-وقرتو ل ل   مللول بلل لوللبل لول ل كايلولدونل لو ن د لوليف مل 
قدد لكا ل دد ل  صدددايلو ادد انلولدد ل صددلملول ددب  ل خ صدد ل لدلدد لو  تدد مللو    ددل ل  ال-كدد  لألدد ل ددل لو  لييدد مل

 دلألددد للأنللدددد لولاندددديلواق صدددد اهفل قددددال دددداول وتددددا ل لاددد هلول ددددرتلل  لاادددد تل لدددد  و ل يل ددددل  لألدددد لو  دددد ي لولددددا  ل
خبصيصلول أ ف لفنلولدون؛لول لد  لو  مل قدال د للديو هلصداا قلولاقدالولدا  فلحلدمل  تدألواا ن فد مللولدودني لك اد ل

 ل فدددد لول لدددد  لوليفدددد ءلاقددددال دددد للدددديو هل نمدددد ف لو فدددد لو  ادددداللو مندددد ي لشرلفنحلدددد لاحقدددد ل  كددددىلألدددد لولاندددديلواق صدددد اهف
Programme des nation unies pour le développement ل(PNUD)ولد هلحد  مل  ليطدنلولدودنل لصدلملل

ل.ل2ولأنلل لول انيي 
 ل م ل ددددد للاخ  قددددد مللولددددد لُفالددددديل ددددد ل دددددنوف لول بللددددد لوللبلددددد لو طدقددددد لفددددد ل دددددناللصددددداا قلولاقدددددالولدددددا ل

لكددددددد ةل لف ددددد يي مللو ألودددددد للودددددنويحل و ددددددأ لفدددددد لوف ندددددن اأدددددديل قددددد  ينل نمدددددد ف لو فدددددد لل؛ ولددددد ل  دددددد نمللأددددد ل ددددددا ة
و  اددددددالللل انلدددددد لشرلشتددددددنو لو  دددددد ثلول انييدددددد لحدددددديملفيوتددددددلنلو دددددديو الولدوددددددني ل ا  ادددددد ل لول انلدددددد فل تدددددد  ل أكلددددددال

ادددددددحت للSenألددددددد لف ذددددددي ل طددددددديينلولقدددددددا ومللولدودددددددني فلاا دددددددملل AmartiaلSenل ف   لددددددد ل ددددددد  لواق صدددددد اهلولاددددددداه
حنيدددددددد لواخ لدددددددد  لادددددددد ل لصددددددددلملولنا الدددددددد لو م دددددددد مل فل ولدددددددد ل دددددددد  لفدددددددد لخدددددددد مل أىيددددددددىلقددددددددا ومللولادددددددد دلل اقلدددددددد ل"

ف ددددددد يي ملل ألددددددد لفددددددد لولصدددددددا ل و أناددددددد ل وحدددددددرتو لولددددددد وملل ولقدددددددا للألددددددد لو وددددددد  ك ل لو لددددددد للوات ن ألددددددد ل ودددددددب ل
 ددددد ل ة ي ذددددد لاقدددددطل  دددددلل لول انلددددد لليوو ددددديو الولدودددددني ل  لدودددددنل  أ دددددد  ا للل دددددلفل  ددددد لال ىويدددددالف ذدددددي ل انلددددد 3"مودددددط

ل.لل يط فل ش ل ق لا ولواا ن  لأل لو   ي لولالنهل ملليدلي ل ل ب لأنل 
فددنلفطلددنلول  ددألا مللحصددليلق ددىللميألدد ل لول بددنلول اندديهلفدد لحلددملفأ   ددهللل انلدد فلحلددملمتل تددنلو ددى ل

لPNUDلولدوددني لتددن لولبدد ل ادديلول انلدد لولدوددني فل ذلددالفدد لخدد مل نمدد ف لو فدد لو  اددالللل انلدد  ادديل انلدد لو دديو ال
ل5990ولدد هل دددول االلف ذددي لول انلدد لولدوددني لكن ذددي لتايدداللل انلدد فل متلشصدداو لول قنيددنلو  مللل انلدد لولدوددني ل ددا ل

                                                           
 .5فلص5993، تيرير التنمية البشرية في اليمن نم ف لو ف لو  االفل:ل1

او لتنينللل دظرية وتحليل في دول عربية مختارة :االقتصاد المعرفي وادعكاساته على التنمية البشريةاا ل  ينل ل لولاأن فلأام  لاو الحمنالولأ و هفل :2
  .59ص، 7050 للاونل ول ي ينفلولطدأ لو  رفلأّن  فلو  ا ف

 .529-523 صلص، 7002 او ل وي لللاونفلولطدأ لو  رفلأّن  فلو  ا فالتنمية االقتصادية  دظريات وسياسات وممضمعات   فاحيلولقنيو ف :3
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كددنالاأدد لألدد لولالددنللواق صدد اي ل"لتدد  ولدد هلل human developpement report ل أادديو ل قنيددنلول انلدد لولدوددني 
كيفد ولل   لال دلي لف ذي لول انلد لولدودني ل ودب لك فد فل  صددحليدرتاافل1"ولواياللللداالولا  لحيملفيتيسلول انل 

لل. وم ذ   لل لو ا ل مللواق ص اي لجبأ لو م   لايلول  ي لو    ل لللاو الواق ص اهلو  او  ل
 فدد لا ددرل قنيددنل نمدد ف لو فدد لو  اددالللل انلدد ليدلددي لف ذددي لول انلدد لولدوددني لفدد لأدد  لشرل خددنفل يطددن لف دد ال ل

ّميل لي للف ذي لف  نلو ني لولدوني فلكن لمّتل داو دلف دأل لمييد لولّ انلد لل5995ا  لأ  ل"لفبنل ل  ذيفهلو   دفل
ل5998  لديملأد  ل.ل"2"لدالألد لولطد  نلو ملد ل  ذدي لول انلد لولدودني متلول أكل5997ولدوني ل ف أل لا ألل ذ فل  لأد  ل

 مد ف للل  طل نم ف لو ف لو  االل  لف ذي لول انل لو م  مل ل ف طلد مللوا  اوف لولدل ل فلحلمل  ل لو اينلو ايدال
اأديللشرل انلد لشم د مل لف د اوف لال قد لأادالحدالولانديلواق صد اهفللJemes Speth جيمس سبيث ل لالول رتلل

فلالذددنلف ذددي ل   ددنل3" دد ل ددي سلفا اأذدد ل أاولدد ل  ألددال يللددالولدل دد ل دداالفدد ل دداف ا ل مّبدد لولادد دل دداالفدد ل نلوددذ 
ول دب  ل ولط قد ل ول بايليتلد للل انل لولدوني لجيننل  لف  ال لول انلد لواق صد اي فلولدودني ل لو  د اوف فليذد  ل  لدل د ل ل

 و    دددد مللوات ن ألدددد ل تيومددددمل خددددن لتددددن لفالددددي ل ييدددد لو تدددد فلادددد ولو  ذددددي لادددديلول انلدددد لولدوددددني لو  دددد اوف ل
Sustainable human developmentل

   مفهمض التنمية البشرية المستدامة:المطلب الثادي
ألد لوا ندد  لكددد ل لو ا لدد ملللSustainable human developmentلقدالحدد  مللول انلدد لولدودني لو  دد اوف ل

  دد ال ل انييدد ل دد  ق فلك طددي لواق صدد اي لو اييفدد فل  ذددنمللأدداللوت ذدد اوملل حمدد  امللل يتددلحلف ذيفذدد لولدد هلتدد  لل
قددال ددن ل يصدد هل نكلدددد لفوددّبل لفدد لش دددرتو ل ل لول انلدد لولدوددني لولدد لأدددّ مللأاذدد ل قدد  ينلول انلددد لولدوددني لولدد لُيصدددا ا ل ل

و ف لو  االلو من ي فل ف ذي لول انل لو   اوف لول هلمّتل دالهلف لقد لف منلو ف لو  اداللحديملولدل د ل ول انلد لل نم ف 
ل لال قد ل  لمأّناللول انلد لولدودني لو  د اوف لا دال  لمأدنّحلألد لف ذديف لول انلد لولدودني فل ول انلد ل.ل5997فا ل ا ل

ل.ل لأ لوآلخنو   اوف فلك ل الذو هل  ص  لف  قل

ول انلدددددد لولدوددددددني لألدددددد ل  دددددد لل5990 ل قنيددددددنهلولصدددددد ا ل ددددددا للPNUDأددددددّنالل نمدددددد ف لو فدددددد لو  اددددددالللل انلدددددد ل
 ي دددددلنرل لددددد  ومللو ادددددنوافل فددددد لحلدددددملو ددددددا لادددددحت لاددددد هلو لددددد  وملل بددددد ل  ل بدددددي لفطلقددددد ل  بددددد ل  ل   ددددد ل دددددن  ل"

وليقدددددديفلشال  لو لدددددد  ومللو    ددددددل لوليف ثدددددد لادددددد ل  ليأددددددل لولادددددد دلحلدددددد للصددددددال لخ للدددددد لفدددددد لولألدددددد ل   ليب  ددددددديول
ل اقلدددددد لف دددددد ي لحلدددددد للكن دددددد فل فدددددد لملل بدددددد لادددددد هلو لدددددد  ومللفب يلدددددد للو أنادددددد فل   لعصددددددليولألدددددد لو دددددديو الول  فدددددد 

اددددددحت لولأايددددددالفدددددد لو لدددددد  وملل دددددد ل ل ألدددددداللو ادددددد مفلةددددددد ل  لول انلدددددد لولدوددددددني لال ا ذدددددد لأاددددددالادددددد ولو ددددددافلاذاددددددد تل
خلددددددد  ومللشتددددددد ال لم دددددددالفددددددد لو نيددددددد مللول ل  دددددددل ل واق صددددددد اي ل وات ن ألددددددد لشرلول ن دددددددنل  دددددددنصلو لددددددد ل و  ددددددداوسفل

يطددددددنلول ددددددنالولدوددددددنهل"ول انلدددددد لولدوددددددني لن ذددددددي لفل  دددددد لالا4"احرتو لولدددددد وافل تددددددن  لحقدددددديقلو م دددددد   ول ن ددددددنل دددددد 
                                                           

1
 : Michel Verniers, Développement humain: économie et politique, edition economica, paris, 2003, P1. 

 .95تي حلولقصل  فلو نتنلول    فلص:ل2
 .821صفل7002 وفلالو  مفلولاو لولأن ل لللألي فلولطدأ لو  رفل   ملفللدا  فلفالممسمعة العربية من أجل التنمية المستدامةفصط  ل لد فل:ل3

  .90فلو نتنلول    فلصتي حلولقصلق :ل4
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  ي ددددددلنلولقددددددا ومللولدوددددددني لفدددددد لخدددددد ملوا دددددد يفن  ل لولادددددد دل   ددددددأف للاذدددددديليأددددددول1" لقلدددددملرلددددددنل ددددددنوف لول انلدددددد 
لدوددددددني ل وام  دددددد سلف ذددددددي لظددددددي لع ددددددبلول دددددديو  ل دددددد لوك  دددددد بلولقددددددا ومللولاذدددددد وا دددددد ساو لولب فدددددد لللنذدددددد  وملفل

لل.  فل يي نلو ل  ومللولّ حما الل ف  لولدون

 فدددددد لابددددددنللوا دددددد اوف لاقددددددال ددددددن لواا ندددددد  ل دددددد لألدددددد ل قددددددنل ددددددااي ل ددددددن الو ادددددد  لولأدددددد   ل ول ذايددددددالو  ىويددددددال
ول انلددددد ل"اددددديلول انلددددد لو  ددددد اوف ل أ ددددد ل ا ددددد الو ددددديو الولطدلألددددد فل مطددددديبلفصددددد ا لولط قددددد لةددددد لو   ددددداالفلحلدددددملُأنّل

ولدددددد لنددددددرت لولدل دددددد لأدددددد ل نيدددددد لوا دددددد   ملو فيفدددددد ل ولأقدددددد ءلللندددددديو الولطدلألدددددد فللبدددددد ل لددددددّ لواح ل تدددددد مللو  يقأدددددد ل
فددددد ل دددددنالل يل ددددد ل   و لل5932فل قدددددالو ددددد سا لفصدددددطلحلول انلددددد لو  ددددد اوف ل  ملفدددددنلل دددددا ل2"ل تلددددد ملو  ددددد قدلل 
ف دددددددد قدلا ل"و أاددددددددي ل   دددددددد ل(لCMED)ول انلدددددددد ل ل قنيددددددددنلولل ادددددددد لولأ  لدددددددد لللدل دددددددد ل للBruntlandولاددددددددن ي ل ن م  مددددددددال

ول انلددددددد لولددددددد ل لددددددد لوح ل تددددددد مللو  تدددددددنلا  ل"فلحلدددددددملمتل لدددددددي لل أنيددددددد للل انلددددددد لو  ددددددد اوف ل  أ د  اددددددد ل"لو ودددددددرتت
فلكنددددد لمّتل ددددددولاددددد ولو  ذدددددي ل لفددددد منلو فددددد لو  ادددددالل3"و خددددد مل قدددددا للو تلددددد ملولق افددددد لألددددد ل لدلددددد لوح ل ت  ددددد 

فل  صدددددددددحلفدددددددد ل  رل  لييدددددددد مللواق صدددددددد ال5997و اأقددددددددال نيدددددددديلاهلتدددددددد م  ل  ل و يدددددددد ل ددددددددا للحدددددددديملولدل دددددددد ل ول انلدددددددد 
ل.  ب ل ملن هل  لل  هل ف     هلولأ   لأل لرلنلو   يي مل

 ألدددددد لوأ ددددددد  ل  لول ددددددااي لولدل دددددد لعددددددالفدددددد لشفب ملدددددد مللولدوددددددنل طددددددنقلأايدددددداللال ق صددددددنلألدددددد لو دددددداوخل ل
فلاقددددددال صدددددد أالواا ندددددد  ل4 ل ة اددددد لفدددددد ل  أدددددد الولنادددددد هلو م دددددد ء  دددددد لو ألودددددد لاقددددددطفل دددددد ل طدددددد ملول ألددددددل ل ولصددددددا

  لدل دددددد لفدددددد لفالددددددي لول انلدددددد لولدوددددددني لملدددددد ل ا لشرل ذددددددي لف ذددددددي لول انلدددددد لولدوددددددني لو  دددددد اوف فل   ال  مل أنيدددددد للدددددد ل
لمنددددديذحللل انلددددد ل ّبددددد لرلدددددنلو ادددددنوالفددددد ل ي دددددلن"لألددددد ل  ددددد ل5991 ل قنيدددددنل نمددددد ف لو فددددد لو  ادددددالللل انلددددد لل دددددا ل

مطددددد قلقدددددا و  لولدودددددني لشرل قصددددد لحدددددالملبددددد ل  ي لددددد ل لدددددالولقدددددا وملل اطددددد ل ي لددددد للددددد ل لرلدددددنلوفددددد املفل
 اددددددديلعنددددددد ل يطددددددد لخلددددددد  ومللو تلددددددد ملولددددددد لملل يلدددددددال أدددددددافل الي ددددددد اىاللق أددددددداللو ددددددديو الولطدلألددددددد لول  فددددددد للددددددداأ ل

لل.5"ول انل ل لو   قد 
 انلددددد لفيوللددددد لللاددددد دفل فيوللددددد لل دددددنصلولأنددددد فل"لاددددد ل يطدددددل لذومللول قنيدددددنل  لول انلددددد لولدودددددني لو  ددددد اوف ل

ل ب فددددد لوات نددددد أ ل  أددددد اللل فيوللدددد لللطدلأددددد فلاذددددد ل أطدددد ل قصددددد ل  لييددددد لللادددددالفدددد لول قدددددنفل للأن لددددد لو ا  دددد فل ل
 ادددددددد ل ددددددددرتت لولاندددددددديلواق صدددددددد اهلشرلن ددددددددلا ملل لحلدددددددد للولدوددددددددنلا  ل دددددددداف ل  دلو دددددددد ملولدددددددد   للف أالدددددددد لولدل دددددددد 

 .6" قدل  ن ي لانصلو تل ملو

                                                           
1 :Michel Verniers, OPCIT, P27.   
2: Bruno Cohen- Bacrie, Communiqué efficacement sur le développement durable , Les Edition demos, Paris, 2006, p12. 

3: Louis Guay, Les enjeux et Les défis du Développement Durable connaitre, Les presses de l’université Laval, 

Canada, 2004, P 05. 
  .2صل (مستيبل أف ل للجميع: االستدامة واإلدصاف) 1122 تيرير التنمية البشرية لعاض نم ف لو ف لو  االللل انل فلل :4
 ،88صفل7055فل و م د مل و ك ا لد لللا و د مللوات ن ألد لل 1122-1121 التنمية البشرية  في الجزائةر وففاقهةا فةي اةل المخطةم الخماسةيفلمص للقي ي :ل5

 : دددددددددددددددددد  ي لوا دددددددددددددددددد س ،chlef.dz/ratsh/REACH_FR/Article_Revue_Academique_N_06_2011/article_05.pdf-www.univ :ألدددددددددددددددددد لو يقددددددددددددددددددن
75/55/7057.   

  .81و نتنلم  هفلص:ل6

http://www.univ-chlef.dz/ratsh/REACH_FR/Article_Revue_Academique_N_06_2011/article_05.pdf
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ول انلدددددد لولددددد ل أندددددد لألدددددد ل"لكنددددد ليأددددددنالل نمددددد ف لو فدددددد لو  اددددددالللل انلددددد لول انلدددددد لولدوددددددني لو  ددددد اوف ل أ دددددد للل
و  تددددددنلل)نقلدددددد لو مصدددددد اللاوخدددددد لو تلدددددد مفل كدددددد لالو مصدددددد اللالندددددد ل دددددد لو تلدددددد ململدددددد ل ّبدددددد لرلددددددنلو تلدددددد مل

 ي دددددلنلو نيددددد مللللددددد ي ليألودددددي لوللدددددي ل"  ددددد للفل ه1"فددددد لنقلددددد ل قصددددد لو ددددد   اللفددددد لقدددددا و  لو  نلددددد (ل و  ددددد قد ل 
فلل  ددددددد لالانطدددددددني لول انلددددددد لولدودددددددني ل2"فدددددددنلو دددددددنصلألددددددد لأدددددددا لو  ددددددد دل نيددددددد مللفددددددد ل لألودددددددي ل لو  ددددددد قد 

و  ددددددد اوف لي ددددددد االشرلابدددددددنللو مصددددددد الل ل ي يدددددددنل  ل ق  ددددددد لول دددددددنصلو من يلددددددد ل ددددددد لو تلددددددد ملو  تدددددددنلل و تلددددددد مل
ل.للللوق ص اي لاقطفل لباذ ل   ل  ل ي ينل يط و قدل فلاذ ل انل لال يّلالمنيول

 ولادددددددد  نل لفصددددددددطلا مللف ذددددددددي لول انلدددددددد لولدوددددددددني لو  دددددددد اوف ليددددددددن ل  لكلندددددددد لف دددددددد اوف ل دددددددداملألدددددددد ل  ل 
 اددددددداواللول انلددددددد ل اطلددددددد لفددددددد لو دددددددنصلألددددددد لولدل ددددددد ل فصدددددددلا لو تلددددددد ملو قدلددددددد ل لأدددددددا لو ددددددد اىواللو ددددددديو الولدل لددددددد ل

ملنيددددد لول انلددددد ل"  لول انلددددد لولدودددددني لو  ددددد اوف لاددددد لل- اددددد لولبلنددددد لو اددددد ل- ولطدلألددددد فلكنددددد ل  كدددددالكلنددددد لولدودددددني 
وات ن ألدددددد فلالواق صدددددد اي لاا ددددددمفلشذلجتأدددددد لو م دددددد  لفاطلقذدددددد ل ة ي ذدددددد فل   أ فدددددد لفددددددنلو  أدددددد ال-واق صدددددد اي 

ولدودددددني ل وات ن ألددددد ل يصددددد ذ لولأاصدددددنلو ذدددددلن فل  الدددددنلشرلولط قددددد مللو  ايددددد ل يصددددد ذ ل دددددن  لفددددد ل دددددن النقلددددد ل
فلاذدددددد ل أ دددددد لولاندددددديلواق صدددددد اهل ددددددن  لتددددددن  ي للباددددددهللددددددلسلل3" هلول انلدددددد لا  ل  ل ندددددد ل  ل ذدددددد لولدددددد لال ابددددددنادددددد

.لك الدددددد فل   كددددددالألدددددد لو  تدددددد لشرلشيدددددد  لوا ندددددد  ل كدددددد للايأل ددددددهل  ي يأددددددهفل نلدددددد ل      تدددددد لصددددددل هل لدددددد للولدوددددددن
وليصدددددديملشرل قصدددددد لمندددددديلللدددددد لالاذدددددد ل ُأددددددول  بدددددديي ل  أالدددددد ل  طدددددديينلقددددددا وملل شفب ملدددددد مللو م دددددد  لفدددددد ل تدددددد 

وق صددددددد اهلملبددددددد فلعّل بل لددددددد ل ي يدددددددنلةددددددد  لول انلددددددد ل  ث  اددددددد لوات ن ألددددددد ل ولدل لددددددد ل  ق  لل ذددددددد لل  ددددددد ننو ل وا  قددددددد  ل
ولددددد هل دددددن مللالدددددهلملدددددنلل نمددددد ف لل–ل5998 اددددد ولفددددد ل  ال ل قنيدددددنلول انلددددد لولدودددددني ل دددددا ل.لجبذددددديالو  ددددد  لاي لفاذددددد 

 انلدددددد لولادددددد دفلفدددددد ل تدددددد ل"ل ددددددأ لول انلدددددد لولدوددددددني لادددددد لل-لدوددددددني لو  دددددد اوف و فدددددد لو  اددددددالللل انلدددددد لحندددددديلول انلدددددد لو
ولاددددددد دفل يو دددددددط لولاددددددد دفلا انلددددددد لولاددددددد دلفأا اددددددد لوا ددددددد يفن  ل لقدددددددا ومللولدودددددددنفل ددددددديو ل لول ألدددددددل ل  لولصدددددددا ل  ل
و ذدددددد  ومللحددددددلل بدددددداذ لولأندددددد لألدددددد لحندددددديلخدددددد قل فادددددد  فل ول انلدددددد لفدددددد ل تدددددد لولادددددد دلفأا ادددددد لك  لدددددد ل ي يددددددنلةدددددد  ل

انصددددد للوفدددددن ولاددددد دل أدددددولشأطددددد  لكددددد لل يو دددددط  أددددد اافل ول انلددددد لل واق صددددد اهلولددددد هلعققيمدددددهل ي يأددددد ل و دددددأولانددددديل
ل.ل4"و و  ك لالذ ل

ملدددددد ل ددددددد ل بدددددد لشأطدددددد  ل أنيدددددد ل دددددد ف للل انلدددددد لولدوددددددني لو  دددددد اوف ل  أ د  ادددددد لش ددددددرتو ل ل ل انييدددددد ل دددددد فل ل
 ددددددددا ل  ا ذددددددد ل  لاددددددد دفلحلدددددددمل  دددددددأ لشرلمبددددددد لو م ددددددد  ل  اددددددد  لقا و دددددددهل  ي دددددددلنلخل  و دددددددهل ل  لددددددد لوفددددددد املل

ول أكلدددددالألددددد لو مصددددد الل ول ل  دددددل فلفدددددنلل) فددددد ل  طدددددناهلفددددد لتيومدددددمل أللنلددددد ل صدددددال (واق صددددد اي فلوات ن ألددددد ل
فددددددنلفل ولأاولدددددد ل ل ي يددددددنلةدددددد  لول انلدددددد ل دددددديو ل دددددد ل  ادددددد  لو لدددددد لو دددددد  ل  لالندددددد ل دددددد لو تلدددددد ملو  للدددددد ل و  دددددد قدلل 

للق أاللو يو الولطدلأل و   ظلأل لولدل  ل ل. ا  لو  اىوالة

                                                           
   .52ص، 7009 فلاو لو ا ا لللاونل ول ي ينفلولطدأ لو  رفلأن  فلو  ا فبين النظرية والماقع( االدسادية)التنمية البشرية فنوالولاأن فلش نوال ل :1
  .7صل (مستيبل أف ل للجميع: االستدامة واإلدصاف) 1122 تيرير التنمية البشرية لعاضل نم ف لو ف لو  االللل انل ف :2
 .72 ل لولاأن فلأام  لاو الحمنالولأ و هفلو نتنلول    فلصاا ل  ينل :3
 .77أن  لأن  هفلو نتنلول    فلصل:4
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    التنمية البشرية المستدامة وأبعادأسس : المطلب الثالث
 أسس التنمية البشرية المستدامة  : الفرع األول

ألدد لتددن  لل اددنلو قددا للولدوددني ل  أ د  ادد لادداا ل    ددل للل انلدد لل5991 كددال قنيددنلول انلدد لولدوددني لولصدد ا لأدد  ل
للل:ولدوني لو   اوف فل ذلالف لخ ملولرتكلىلأل لو  سلول  لل 

 اإلدتةاجية  -أ
 أ ددددد لو م  تلددددد لفددددد ل اددددد ل دددددن النقلددددد لول انلددددد فلالبددددد ل  ددددد ننلول انلددددد لولدودددددني لجيدددددمل  لي ددددد يذ لولانددددديل
واق صدددددد اهل   دددددد ننو فلحلددددددمل مددددددهل     دددددد سلو م  تلدددددد ليددددددىاوالولدددددداخ ل  ددددددىاوالفأددددددهلولقددددددا للألدددددد لش ددددددد سلو  تدددددد ملل

دددددنلو لددددد  وملل ول دددددنصل فددددد  لولاددددد دفل لددددد ولاقدددددال كدددددىلف ذدددددي لول انلددددد  لولدودددددني لو  ددددد اوف لألددددد ل يددددد الل ولنةدددددد ملل  ُي ي
ولاندددددددديلواق صدددددددد اهل و م  تلدددددددد ل دددددددد ل ىوف لفددددددددنلنقلدددددددد لول انلدددددددد لولدوددددددددني فل ألدددددددد ل  لولالددددددددنللشرلولأاصددددددددنلولدوددددددددنهل

ال قددددد ل  لددددد لأددددد لولالدددددنللشللدددددهل صددددد  هلفا  ددددد فل فددددد لولطدددددن  هل  ليدددددن دطل ي ددددديو  ل(لف ددددد  لاو)  أ دددددد  هلف ددددد ذلب ل
ل.لا  هلوا  ذ ك لفنلا  هلو م  ت 

  ل اطددددد ل نيقددددد لل اقلددددد لول انلددددد لولدودددددني لاددددد ل وددددد لُنل"لل5995 قدددددال  ال ل قنيدددددنلول انلددددد لولدودددددني للأددددد  ل
لف دددديو  ل كيفدددددنل فوددددد  ك ل لول انلدددد ل كددددد فل  أكلدددددالولأ قدددد لو بنددددد ل ددددد لولاندددديلواق صددددد اهل ن ددددد ل مندددديةلوق صددددد اهة

 لول انلددددددد لولدوددددددددني لا فدددددددد لللاندددددددديلوليتدددددددنلولدوددددددددنهفلابندددددددد ل  لولانددددددديلواق صدددددددد اهلتددددددددن  هللل انلددددددد لولدوددددددددني لاددددددددحت
للل1"واق ص اه

 اإلدةةةصاف  -ب
يقدددددنلف ذدددددي لو مصددددد الل لقلدددددملول انلددددد لولدودددددني لو  ددددد اوف ل  أ دددددد  هل حدددددالفبيم  ددددد لو كيفدددددنل  لددددد ل ولددددد هل
يصدددددانلتددددديانلملىاددددد لأددددد لملنيددددد مللولانددددديلواق صددددد اهل ملنيددددد مللول انلددددد لول قللايددددد فل قدددددالك مددددديلابدددددنللو مصددددد الل

يودددددددد لشرلأاولدددددددد ل لو  تدددددددد ل أددددددددولفب اددددددددأللو اددددددددنوالح ددددددددملف دددددددد   ذ ل لوف نددددددددنفل قددددددددال صدددددددددحلو مصدددددددد الل
ول ي يدددددددنفل هلجتادددددددملحددددددد امللأدددددددا لو  ددددددد  وللوفا ددددددد ل ددددددد لولاددددددد دفل ش  حددددددد لول دددددددنصلو  ب ا ددددددد للل نلدددددددنلا  ل هل
أيويددددد ل  لمللدددددىفل   ددددد لولالدددددنلأددددد لولأدددددنقل  لو ددددداسل  لف ددددد ي لولددددداخ ل  لة اددددد لفددددد لولأيوفددددد لولددددد لنددددديملا  ل

   ل ددددد  لان ذدددددي لو مصددددد اللينكدددددىلألددددد ل بددددد ا للو صددددديملألددددد ل  لددددد لول دددددنصلواق صددددد اي فلول ل  دددددل فل وليفق الددددد ف
ول ددددددددنصل لولي دددددددد ي ل و دددددددداخ ملفلال لولا دددددددد ي ل و سنتدددددددد مللاقددددددددطفلشذلياد دددددددد ل  لياطلدددددددد لفدددددددد ل  ددددددددنلولقددددددددا وملل
 ول دددددنصلو   حددددد فلاأدددددا لو  ددددد  ولل لولا ددددد ي لو ققددددد لاددددديلحصدددددلل للأدددددا لو  ددددد  ولل لو فب مددددد ملفلان ي دددددطلولأندددددنل

 ددددددا فل  لو فب مدددددد مللو   حدددددد لل87اددددديلا  لولأنددددددنلو  يقددددددنللل ددددددنال لولادددددن ي ل اادددددديلو  يقدددددنللل ددددددنال لفدددددد  لفدددددديف ل
للل.2لل ب  ل لف  ل ق ل بيف لف لو فب م مللو   ح للل ب  ل لولان ي 

                                                           
 .505صلش نوال لفنوالولاأن فلو نتنلول    ف :1
 .53فلصمستيبل أف ل للجميع واإلدصافاالستدامة ، 1122 تيرير التنمية البشرية نم ف لو ف لو  االفل :2
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  ادددد  لألدددد لفددددد ل ددددد لاددددحت لفددددد لحدددد لكددددد ل ددددس ل  لعقدددد لخل  و دددددهلو م دددد مل لكادددد لقددددد ي فل   ل بددددي للدددددهل
 وا ددددد   اللفاذددددد لألددددد لحدددددال ددددديو فلشذل  لةلددددد بلو مصددددد اللفددددد ل دددددأمهل  ليُل ددددد لانصددددد لو  ددددد   ل لصدددددانلول انلددددد ل

خلدددددد  ومللولادددددد دل   ل دددددد  ل طييدددددد لشم دددددد مل ذ ل لولصددددددنل فلا ل انلدددددد لولدددددد ل   قددددددنلشرلو مصدددددد اللال بدددددد ل  دددددداول  ل
ل. بي ل انل ل وني لف  اوف 

و تلددددد ملولدودددددني لولدددددد ل جتدددددا لو  ددددد  للشرل تددددديالمدددددديأ لفددددد لو مصددددد ال؛لي نيفددددد لولادددددديسلو  مل لشمصددددد الل
ملل يلدددددددال أدددددددافل ولددددددد لال ُ خددددددد لفصددددددد  ذ ل أددددددد لواأ دددددددد  لأادددددددال تدددددددنلول ل  ددددددد مللواق صددددددد اي ل ال نوأددددددد لقدددددددي ل
ول ددددديقلاددددد هلو صددددد ثفل فددددد لولاددددديسلوليفددددد ءلال ألددددد ل ددددد ليألودددددي لوللدددددي ل الجيدددددا  لانصددددد لف  ددددد  ي ل لو صددددديملألددددد ل

     للل. اي و يو الولطدلأل ل  لو  ومللوات ن أل ل واق ص
 االستةةدامة  -جة

 أددددددولوا ددددددد اوف ل لف ذددددددي لول انلددددددد لولدوددددددني لو  ددددددد اوف ل دددددديا لوح ل تددددددد مللو لدددددد لو  تدددددددنلا  لو  ددددددد  ف ل
ألدددددد لفقددددددا للو تلدددددد ملولق افدددددد لألدددددد لول اددددددن لفدددددد لول قددددددنل لو نفدددددد  فل هل دددددديا لاددددددنصلول انلدددددد لولدوددددددني لل تلدددددد مل

ل.للو  لل ل و   قدلل 
وا ددددد اوف لألددددد لولدأدددددالولدل ددددد ل ح دددددمفل شمّنددددد لياد ددددد ل  ل بدددددي لأنللددددد لول انلددددد ل ددددد فل لأاصدددددنلاليق صدددددنل ل

ل ل  ددددد مللوق صددددد اي ل جت  يددددد ل وت ن ألددددد لجتألذددددد لق  لددددد لل  ددددد ننو لفددددد ل تذددددد لملدددددنلوق صددددد اي ل وت ن ألددددد ل  ل لددددد فل
ل:لل1 ي طلملذلا

 أا ل ي يملو تل ملول حق لاييم لوق ص اي ل وت ن أل ل أ ىلأ لفيوتذ ذ ؛ل 
 أقلا لو  يفن  لو يو الولطدلأل ل ف لي طلدهلف ل أاي ل ل من الولانيل فأاا هل ول بايليتل لو   ساف ؛ل 
  أاي ل من الوا  ذ تلو دااللللنيو الولطدلأل . 

 التمكةةين  -د
يالددددددددنلف ذددددددددي لول انلدددددددد لولدوددددددددني لو  دددددددد اوف لشرلولادددددددد دل  أ ددددددددد  ا لادددددددد أل ل لأنللدددددددد لول  لدددددددد لوات ندددددددد أ ل
 لل ددددديول دددددنالف ددددد  لاي لي لقدددددي لولا ددددد ي لا  لفوددددد  ك لمودددددلط فلا ل انلددددد ل ددددد ّ ل  لاددددد دل لدددددلسلاقدددددطلفددددد ل تلذددددد فل

  أ ددددددد  ا لفدددددديو ا لل-لدددددد لاليأددددددالول نبدددددد ل حددددددالو  ددددددسلو ذّندددددد للل انلدددددد لولدوددددددني لو  دددددد اوف فلشذل ّبدددددد لولادددددد د
لدددددددددد لولأنللدددددددددد مللواق صدددددددددد اي فلفدددددددددد لو  دددددددددد   ل لولقددددددددددنو ومللو  ألقدددددددددد ل س ل-ف  دددددددددد  ي ل لو قدددددددددديقل وليوتددددددددددد مل

ل.للل2وات ن أل فلول ل  ل ل وليفق ال لول ل  ثنل لحل   

                                                           
كللدد لو ل قد لولددا  للل انلد لو  دد اوف ل ولب د  للوا د ساوفل لللندديو الو   حد فللفلمسةةاهمة التنميةة البشةةرية فةي تحييةةة التنميةة المسةةتدامة  د لخلي د فل ددلن لقطد الفل:ل1

 .833ص، 7003 ،و ىوينلأ لفللل فلاو لولا ف، 7003  اني  3-2  ي  فلت فأ لانح مللأد دفل طل فل ألي لول  ل لولألي لواق ص اي 
2
فد كنللفبنلد للالد لل سياسات التنمية المستدامة واألهداف اإلدمائية لأللفيةة فةي الجزائةر  دراسةة تيييميةة لحةدود االلتزامةات وطبيعةة اإلدجةا اتأل شل لأ   فلل: 

فل دململلياودن، 7050/7055   أال  لانح مللفلكلل لولألي لواق صد اي ل ول    يد ل ألدي لول  دل فلت فأد لانحد مللأدد دفل دطل فلو ىويدنف:ل ذ اللو  ت   فلش نوال
لل.72ص
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فلو مصددددددد الاددددددد لو م  تلددددددد فل  دددددددسلملددددددد ل دددددددد لي طدددددددحل  لول انلددددددد لولدودددددددني لو  ددددددد اوف ل قدددددددي لألددددددد ل   أددددددد ل
م  تلددددددد لفلا  ددددددالفدددددد ل يدددددد اللقددددددا ومللو ادددددددنوالول أللنلدددددد ل ول ا يدلدددددد ل ولصددددددال لحددددددلل ددددددىاوالو  ول نبدددددد فلوا دددددد اوف 

 يددددىاوالولددددداخ فل  ددددىاوالولقدددددا للألددددد لش ددددد سلو  تددددد ملفل فددددد لم حلدددد ل خدددددن لا ددددالفددددد ل  ل  ددددد  ل فدددد  لرلدددددنلو ادددددنوال
كنددددد لالجيدددددمللادددددنصلف  ددددد  ي لللن ددددد   ل لصدددددانلول انلددددد ل وا ددددد   اللفددددد لة  اددددد ل اددددديلفددددد ليب ددددد لأاولددددد لول ي يدددددنف

 شمندددد ل دددد ل  ادددد  لو لدددد لو دددد  لفدددد لم حلدددد ل   ادددد  لل  ل ق صددددنلش  حدددد لول ددددنصلو   دددد  ي لألدددد ل  ادددد  لو لدددد لو دددد  لاقددددطف
و تلدددددد ملو قدلدددددد لفدددددد لم حلدددددد ل خددددددن فل ادددددديلفدددددد ليطددددددن لو دددددد ننو ي لول انلدددددد فلكندددددد لي أدددددد لفودددددد  ك لو اددددددنوال لو دددددد ذل

  .1ولقنو ومللول ل وب لحل   لحلل بي لول انل لل ل   

 التنمية البشرية المستدامة   أبعاد :الفرع الثادي
أنااد ل  لول انلد لولدوددني لو  د اوف ل طددنلو م د  لفيقددنلولصداو لل  أ دد  هل  ددلل لل اقلد لول انلدد لو اوديالل ادداا ل

 ألد ل   دذ لول ألدل فلولصدا فلو نيد ل و بد لولنو دافلل ل لم سلوليقيفل ذلالف لخ ملوليا  ل  ح ل ت  هلو  أداالل
ل.لانل لولدوني لو   اوف  ك ولولدل  لولالل  فل ول ل أال ا ل  أ الول 

 التعليم  -أ
يأدددددالول ألدددددل لفددددد لولأا صدددددنلو    دددددل لولددددد ل أبدددددسلف ددددد ي لول انلددددد لولدودددددني لو  ددددد اوف لولددددد ل صددددد لشللذددددد ل هل
  نددددددنفلاقددددددالوك  ددددددمل  لدددددد لخ صدددددد لكأ دددددد دلل اقلدددددد لولاندددددديلواق صدددددد اهل ول انلدددددد لولدوددددددني لو  دددددد اوف ل لوليقدددددديل

أللذددددددد لل انلدددددد لولقدددددددا وملل وك  دددددد بلو ذددددددد  وملل  طدددددديينلو أددددددد  اللو م ددددددد مل فلليأ دددددد لوآلللددددددد لو   دددددد لاددددددد ل ألل م  ددددددهفل
ل.لاط لأ لكيمهلحق لشم  مل ل    ل ل ة ي ل لحالذو هفل تن  لل وني لال ب لول ذ   ل وأ  

 قددددددال رأدددددديل ا لدددددد مللول بددددددنل مل   دددددد مللو دددددد للو أ صددددددنلل  لللدل دددددد لوليفق الدددددد ل ولرت ييدددددد ل ثدددددد  لفد  ددددددنلل ةدددددد ل"
ألدددددددد لف دددددددد للول انلدددددددد لصددددددددأياول ادي دددددددد فلابلندددددددد لنققدددددددديل ددددددددن الشم دددددددد حلولألدددددددد ل و أنادددددددد ل وامللول انلدددددددد لفد  ددددددددنلل

فلا ل قددددددا لو ددددددن ل لولددددددا ملو  طددددددي للشمندددددد لادددددديلم دددددد حلولأنللدددددد لول أللنلدددددد ل ول ا يدلدددددد ل ولدددددد لن دددددد ل2" أددددددااملل  ددددددنس
ا ددددد لا و ددددد ل"انلددددد لولدودددددني فلولقدددددا ومللولدودددددني ل   دددددذ ل لنقلددددد لولانددددديلواق صددددد اهلولددددد هل أددددديالايويددددداهلألددددد لول 

 تنيددددديلألددددد ل ددددديلا ملف قافددددد لاددددد لولل  ددددد  فلو نلبددددد لو  ادددددالفلول دددددييافلانم ددددد فلشيط للددددد فل  دددددرتولل لمتلول يصددددد ل
ل.ل3"شرل تيالأ ق ل ناي ل  لف  ي لول ألل لولأ  فل فأاملول انل ل لولا ملو   أ لو  ر

شتددددد ا لشرلفدددددد ل ددددددد فل ألدددددد لوأ ددددددد  ل  لو م دددددد  لادددددديلاددددددااللول انلدددددد لو  دددددداو  ل وم ذدددددد   فلاددددددحت لول ألددددددل ليدددددد اهل
شرلن ددددد ل دددددن اللو لددددد لل ف ددددد يي مللو ألوددددد لل ادددددنوافلخ صددددد لول قدددددنو لفددددداذ فللشذلي دددددذ ل ودددددب لاأددددد مل لاأددددد ل

ل ادددددد ولفدددددد ليدددددد اهلشرالدددددد فلولأاولدددددد لوات ن ألدددددد لفدددددد لخدددددد مل بدددددد ا لول ددددددنصلألدددددد ل  دددددد دلولقددددددا ومللول أللنلدددددد ل و أنل
اددددددنصلول ي دددددد ل فدددددد  لو نلددددددنفلفدددددد ليطددددددن ل ددددددا  هلو صدددددديملألدددددد لاخدددددد لفدددددد اهل ّبدددددد لول ددددددنالفدددددد لنقلدددددد لو  دددددد سل

                                                           
 .17فلص7008-7007، وا باا ي فلفصنفلولاو لو  فأل فلاتجاهات حديثة في التنميةحمنالأدالولق ا لأطل فل أدالولق ا  :1
  .52صو نتنلول    فلأل شل لأ   فل:ل2
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ف دددددد يي مللف يندددددد لفدددددد لولنادددددد هلوات ندددددد أ فل   ل دددددد  لااددددددلليلأددددددملول ألددددددل لا  هل لول انلدددددد لولدوددددددني لجيددددددملش  حدددددد ل
ل.ول نصل ف  لك لشم   لل انل لقا و ه

 الصحة -ب
 لفدددددد لولأا صددددددنلو    ددددددل ل و ذندددددد للل انلدددددد لولدوددددددني لو  دددددد اوف فلاذدددددد لفدددددد لتذدددددد لميفدددددد لمقطدددددد ل أددددددالولصددددددا

وا  بدددددد  لولدددددد ليقددددددي لأللذدددددد لمودددددد الو اددددددنوافل فدددددد لتذدددددد ل خددددددن ل أددددددال لصددددددلمل  لدددددد لف دددددد ال لولنادددددد هلولدوددددددنهفل
 ددددددد مل لا لصدددددددا لو لددددددداللاددددددد لول ددددددددل لشرلول ن دددددددنل   نيددددددد ملل نقلددددددد لولددددددد وملفل ةل  ددددددد ليقدددددددّي لكددددددد لولقدددددددا ومللو م

 عدددددددالفددددددد لو ددددددد اق ق مللولدودددددددنفل ددددددد ل يأدددددددن ل قددددددد  لو م ددددددد  لللسطدددددددنلخ صددددددد ل   لفوددددددد ك لولصدددددددا لال أدددددددرتالل
ل.للل   ا الو  نوال 

شرلوأ دددددد  لولصدددددا لحقددددد لفددددد لحقددددديقلو م ددددد  ل  دددددلأ لأ فددددد لل5991 قدددددالاأددددد ل قنيدددددنلول انلددددد لولدودددددني للأددددد  ل
  دددد ل وددددب ل وحدددداولفدددد ل ادددد لو  كدددد  لولدددد ليقددددي لفدددد ل وتددددملولا لدددد ل فدددد لصدددد  ذ ل يا ادددد ل نلددددنل اددددنوالوف نددددنفل

أللذددددد ل فدددددد لو م دددددد  فل فادددددهل صدددددددايلولصددددددا لفطلددددددد لشم ددددد مل لأ  لدددددد فل فدددددد لخدددددد ملميأل ذددددد ل بدددددد لو بدددددد لألدددددد ل
لللل.ل1فا ل قا لوف نأ مل

  أدددددددالو ددددددداف مللولصدددددددال لمل فددددددد لل أىيدددددددىلقدددددددا ومللول دددددددنالو  دددددددنل ل ولأقللددددددد ل ولا  دددددددل لفددددددد لخددددددد مل ددددددديا ل
و لدددددالل دددددديو ل ك مددددديلأ تلدددددد ل  ل ق يلددددد فل يبددددددي لاددددد ولفوددددددن   ل  نبددددد لولادددددد دلفددددد لوليصدددددديمللولنأ يددددد لولصددددددال 

شرلو ددددداف مللولصدددددال ل ددددديو ل لولنيددددد ل  لو طدددددنفل  يددددد اللو م ددددد قلو بددددديف لألددددد لولصدددددا فلألددددد لةدددددنو لول   يددددد ل
 .لولب ال ل شفاواومللو ل هلولاقل 

 لعلصدددددا لو ادددددنوالفددددد لخددددد مل دددددنوف ل يددددد  لو بددددد لألددددد لفدددددا ل ددددديا ل  ندددددنلفددددد لللسددددداف مللولصدددددال ل فدددددل
و   ددددنومللولدددد لوأ ندددداا ل  ي ادددد لخدددد و ل نمدددد ف لو فدددد لو  اددددالللل انلدددد ل فدددد للأدددداالفدددد لول انلدددد لولدوددددني لأدددد ل نيدددد 

  ذدددد لف  ددددنلف ي ددددطلولأنددددنلو  يقددددنلأاددددالولددددياالفلف  ددددنلم ددددد لو م دددد قلألدددد لو دددداف مللولصددددال فلفأددددامل الدددد ملل
ل.لل ب  لف لو  د  ل ة ا فل ف  نومللمصلملول و فذ مللو    م

 الحرية والحكم الراشد  -جة
ميفدددددددددد لو نيدددددددددد لأدددددددددد ف لفذندددددددددد ل لف ذددددددددددي لول انلددددددددددد لولدوددددددددددني لو  دددددددددد اوف فل   طددددددددددن لو نيدددددددددد مللول ل  دددددددددددل فل
واق صددددددد اي فلوات ن ألددددددد فل وليفق الددددددد فلملددددددد ليىيدددددددالفددددددد لو فب مددددددد مللو  اوألددددددد لل ادددددددنوال ل  لددددددد لتيومدددددددملو لددددددد لفل

ول انلددددددد لولدودددددددني فلا  نيددددددد لول ل  دددددددل لل ولقدددددددا للألددددددد لو وددددددد  ك لال قددددددد ل  لددددددد ل للاأددددددد  يىيدددددددالفددددددد لف ددددددد   ذ ل ل
 قدددددال ثد ددددديلولأايددددالفددددد لولا و ددددد ملل"ول انلدددد لولدودددددني لأددددد لولقددددا للألددددد لولقدددددنو لل ولب   دددد ل  لول ن دددددنل صدددددا لتلددددالفل

شالومأبددددددد دلل وددددددد لولددددددد لمتلشتنولاددددددد ل لولأايدددددددالفددددددد لولدلددددددداو ل  لو وددددددد ك لو من يلددددددد لو  ددددددد ننلل ولبيفددددددد للفددددددد لاددددددد ل

                                                           
1
 .51أل شل لأ   فلو نتنلول    فلص:ل 
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و بددددد فلحلدددددملوأ ددددد ملل  لتدددددأ لو بددددد لاددددديلو  ددددد  ملأددددد لو ددددد ننو لول قدددددنل ول سلددددد فل    لددددد ل  فددددد لو بددددد ل ل
للل.1"ولن يلل و أ لوام و  فلأا لك   للو اف مللولأ ف فل ة لذلالف لو و ك 

 ينددددد ل ددددد لول انلددددد ل قدددددال داددددديلو    ددددد مللولا للددددد ل ألددددد ل   دددددذ ل نمددددد ف لو فددددد لو  ادددددالللل انلددددد لو اللددددد لولق
ل نمددددددد ف لو فددددددد لو  ادددددددالللل انلددددددد لفددددددد لتذددددددد ل ف ذدددددددي لو نيددددددد ملل و بددددددد لولنو دددددددالفددددددد لتذددددددد ل خدددددددن فلحلدددددددمل كدددددددا

PNUDفوددددددددددد  ك لو ادددددددددددنوال لولأنللددددددددددد مللواق صددددددددددد اي ل"ألددددددددددد ل  ل ذددددددددددد ل لولأنللددددددددددد لول انييددددددددددد فلاذددددددددددديليأ ددددددددددد ل  لل
ألددددددددد ل لدددددددددالولأنللددددددددد ملل لل- لحددددددددد امللفألاددددددددد – وات ن ألددددددددد ل وليفق الددددددددد ل ول ل  دددددددددل ل لفنحلددددددددد ل  رلعلولنق  ددددددددد ل

فنحلدددددد لف قافددددددد فلشتددددددد ا لشرلمبلدددددداذ لفددددددد لو  ددددددد   ل لصددددددانلولقدددددددنو ل ول دددددددلط لأا صددددددنل  ل ددددددد لو  لددددددد ل لول انلددددددد ل
ألدددددد لابددددددنلل  لتدددددد  لأنللدددددد لول انلدددددد لفدددددد لو ددددددنتحل  لل7007ول انلدددددد لولدوددددددني للأدددددد  ل  كددددددىل ل قنيددددددنهلأدددددد للولدوددددددني ف

لل.2" ن دطل أيوف ل ل  ل ل كيفنلفاذ لوق ص اي 

 البيئة  -د
وللدددددن الل و  دددددل  لو لطددددد ل   م ددددد  ل و ددددد ثنلل لمنددددديل  طدددددي لو لددددد لفل اددددد لخدددددىّو لو ددددديو ال  لددددد لولدل ددددد للميفددددد 

أللذددددد ل قددددد لهفل مدددددا تلفددددد لخددددد ملاددددد ولا تددددد لول   أددددد لولقددددديهل ددددد لولدل ددددد للو   ددددداالل ةددددد لو   دددددااللولددددد ليأ ندددددا
لولدل ددددددد لحت  ول انلددددددد لولدودددددددني فلا ل ل  ددددددد مللولدل لددددددد ل ول ل  ددددددد مللوات ن ألددددددد لفبنلددددددد للدأطدددددددذ لولددددددددأ فل   ل ددددددد  لاددددددد

ولدوددددددني لو  دددددد اوف فلاقددددددال ذددددددنمللادددددد هلو خدددددد للم ل دددددد لواا ندددددد  للول انلدددددد ل  أدددددد الفدددددد ل خددددددنل أددددددال ولصددددددال لو لددددددال
لن دد لحمدد   ددااي ا  ا    و لليلدد  ألدد لولدل دد  و  دد ظ  صدد أال  لدل دد لفدد لفالددي لول انلدد لولدوددني فلاقطددل و 

لشرليددد اه  شاددداو ا  شرل  لو ددد اىواللولدل دد  ذلددا ولقيفلددد لو أ صددنلفل ينتدددن واا ن فدد مل تدددن  ولصدداو ل
وح دديو لو وددبل  لولنيل ددل  لولل دد لفل  بدد لول انلدد  ألدد لف دد    ددلدل   ددأث و يدد ثن ع  فدد ل   يو  دد و خدد م

ل:ل3ع ا لحيلن لولاق شل ل  ملولدل  ل 
 فوبل لو تنو ل  لييملوف ملو ليهلف لخ ملوامدأ ث مللول  ف ل ولا  ي ملل و خ مل  ل يو م مللولدل ل ؛ل 

 فوبل لو  اىواللو يو الولطدلأل لو   االل ة لو   اال. 

 مؤشرات التنمية البشرية المستدامة : المطلب الرابع
للدددددد شال  لحمدددددد  املل ددددددألل لفقلدددددد دللو  دددددد اوف لألدددددد لولددددددنة لفدددددد لوليفددددددنو لول ف ادددددد ا ل  ذددددددي لول انلدددددد لولدوددددددني 

 نمدددددد ف لو فدددددد لو  اددددددالللل انلدددددد لألدددددد لصددددددل للأدددددد ل قدددددد  ينلولصدددددد ا لوللو  ددددددنيل  لطددددددأ ل ولقصددددددي فلاقددددددالوح دددددديمل
يدددددددددالفددددددددد لو   دددددددددنومللولددددددددد ل  طددددددددد ل  لددددددددد لو يومدددددددددملواق صددددددددد اي فل ألددددددددد لولأال  ل ددددددددد للقلددددددددد دلول انلددددددددد لولدودددددددددني 

وات ن ألددددددد فلول ل  دددددددل فلوليفق الددددددد ل ولدل لددددددد فل ولددددددد ل أبدددددددسلول قدددددددا لو دددددددن لألددددددد لصدددددددألالول انلددددددد لولدودددددددني ل مقددددددد ال
                                                           

 دد ل:للالدد ل ددذ اللو  ت دد  فلش ددنوالفدد كنللفبنلدد لل محاولةةة الييةةال والتحليةةل باسةةتعمال دمةةم ا االدحةةدار المتعةةدد: التنميةةة البشةةرية فةةي الجزائةةرأيفندد ءل مل دد فلل:1
ل.10-89صلفل ململلياونفلص7003/7009،انح ملل  أافلكلل لولألي لواق ص اي ل ول    ي ل ألي لول  ل فلت فأ لانح مللأد دفل طل فلو ىوين

 ل.53أل شل لأ   فلو نتنلول    فلصل:2
كللدد لفلو ل قد لولددا  للل انلدد لو  د اوف ل ولب دد  للوا دد ساوفل لللنديو الو   حدد فللالتنميةةة المسةةتدامة إلسةةتراتيجيةالبعةةد البيئةةي ل  للسد ل اي دد فلادد تنل ي يد  لولن دد ءف :3

   .571ص، 7003 ،و ىوينلأ لفللل فلاو لولا ف، 7003  اني  3-2  ي  فلت فأ لانح مللأد دفل طل فل ألي لول  ل لولألي لواق ص اي 
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يددددددد لةلدددددد بل أدددددد لو   ددددددنوملل لل لحدددددد لذ فولطددددددأ ل وليف ددددددنومللالذدددددد فلاطدددددد لأدددددد لوآلادددددد قلو  دددددد قدلل لل ا ددددددلا
 لدددددالفأددددد لفدددددا لو خ ددددد قل ول دددددلدل لولددددد لندددددالفددددد لاالددددد لف  دددددنلول انلددددد لولدودددددني لولبلددددد فلاددددد هلو   دددددنوملل بددددد ل

لل.(07)شر ل ل لو ا مل ق ل

 مياييس ومؤشرات التنمية البشرية المستدامة(: 11)الجدول رقم 
 عدد المؤشرات المييال

 1لالل لول انل لولدوني 

 3لالل لول انل لو ن دطل ايسلو اس

 1لول نب لو ن دطل ايسلو اس

 55لول قنلولدونهل لولا ملولا فل 

 1لول قا لو ن لالن لي أل ل  لدق  لأل لقلالو ل ل

 50لو  فحلو    ل لللصا 

 50لوخ  امللول يو  ل لول ألل 

 2لو او لواق ص اه

 55ل ال لواق ص الولبل 

 2لوخ  امللول يو  ل لو  ساو لو يو ا

 2لو  فحلو    ل لللال للول ل  ل 

 3ل ااق مللو أيم ل لولا ملو أط  ل ل ا لو   أاللو من يل 

 2لو أيم ل ولايي لح ملولدلالو  لق 

 2لواجت ا مللولا يةنوال 

 1لو  ساو لولط ق 

 3لو  فحلو    ل للل ااي لولدل  

 03لشاو للولدل  

 02لو ف لول  وي ل ول   ي 

 02لو ف لولي ل  

 01لو ن  

 02لولبنبلولوسص 

 57لول  يوملل  لو ا  ل لول ألل 

ل/..................للللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل
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 2لول  يوملل  لو ا  ل لولاو الواق ص اه

 2لول  يوملل  لو ا  ل لأم لولأن ل  ي ينلوليقي

 2لول  يوملل  لو ا  ل لو و  ك لول ل  ل 

مةةةةةدتل اسةةةةةتراتيجي إلدمةةةةةاا الجزائةةةةةر فةةةةةي اقتصةةةةةاد  : التنميةةةةةة اإلدسةةةةةادية المسةةةةةتدامةرددددد مل ددددد   فل:لالمصةةةةةدرل
لل انلددددددد لو  ددددددد اوف ل ولب ددددددد  للوا ددددددد ساوفل لللنددددددديو الو   حددددددد فلكللددددددد لولألدددددددي لواق صددددددد اي لو ل قددددددد لولدددددددا  ل  المعرفةةةةةةةة

او لولددددددددا لللطد أدددددددد ل ولاوددددددددنللف7003ل انيدددددددد ل02/03ل ألددددددددي لول  ددددددددل فلت فأدددددددد لانحدددددددد مللأددددددددد دفل ددددددددطل فلل يدددددددد  
 .899صفل7003ل ول ي ينفلأ لفللل فلو ىوينف

م دددددددد ا  ل  لف ذددددددددي لول انلدددددددد لولدوددددددددني لو  دددددددد اوف لف ذددددددددي لةددددددددوفل يصددددددددأمل(ل07)فدددددددد لخدددددددد ملو ددددددددا مل قدددددددد ل
 اادددد ل"وا دددد ااملأللددددهل   ددددنل وحددددال  ل  يأدددد لفدددد لو   ددددنومللولدددد لالي دددديانلأدددداالفذدددد لفاذدددد ل لولددددا ملولا فلدددد فل

 رتكلددددددهلفددددد ل نيأددددد لحمدددددااللل5990 بنددددد ل  لددددد لاللددددد لول انلددددد لولدودددددني لولددددد هل داددددد هل نمددددد ف لو فددددد لو  ادددددالل دددددا ل
 لو أطلدددددد ملل و تدددددد  وملل ل دددددد امللول انلدددددد لولدوددددددني لو    ددددددل فلولق  لدددددد لللقلدددددد دلخدددددد ملفددددددالل فالدددددد ل ولق  لدددددد لفدددددد

  ددددددنلفادددددد ل ذددددددي هفل وم ذدددددد لو فددددددنلشرلادددددد ولو  اخلدددددديلأددددددالل أدددددداي مللألدددددد لقددددددال لفل1"للنق  مددددد لالندددددد ل دددددد لولددددددا م
فلف  ددددددنلول قددددددنل(IDH)ولدوددددددني لللقلدددددد دلول انلدددددد لولدوددددددني ل  نيفدددددد ل لاللدددددد لول انلدددددد ل    ددددددل ل تدددددديال   ددددددنلفبيمدددددد مل

ل(.لIPF)فلف  نلفو  ك لو ن لل(ISDH)فلف  نلول انل لولدوني لو ن دطل   اسل(IPH)ولدونهل

لIndice de développement humain( IDH)دليل التنمية البشرية : الفرع األول
 ل  مل قنيددنللددهللPNUDل نمدد ف لو فدد لو  اددالللل انلدد ليأددالف  ددنلول انلدد لولدوددني ل  ملف  ددنلصددا لفدد ل ددنال

 لبادددهل  دددلطفليقدددي لألددد لل- لذلدددالوليقدددي–فل كددد  لالدددل لحدددايملول صدددنل لين بدددىلألددد لف ذدددي لتايدددال5990أددد  ل
  دد دل  لول انلددد لال قدد دل ددد لانيلواق صددد اهل ح ددمفل ددد ل قددد دل   تدد  ومللولق  لددد لللقلددد دلولدد لنققذددد لولدددا مل ل

ل.ولصا ل ول ألل ل يط 
و  دددددددد ي ل"ولدوددددددددني لفقل  دددددددد لفنكددددددددد ليأبددددددددسلث ثدددددددد لتيومددددددددمللل انلدددددددد ل  نيفدددددددد ل لل يأ دددددددد لف  ددددددددنلول انلدددددددد ل

ولصددددددا لفأدددددد ولأاددددددهل دددددد لأننلو  يقددددددنلأاددددددالو ددددددل افل ف دددددد ي لول اصددددددل لولألندددددد لفأدددددد ولأاددددددهل ددددددا لش دددددد  لولددددددد ل  ل
فل2" ددددددد لقنو لل ولب   ددددددد فل   تددددددد ا لشرلف ددددددد ي لو ألوددددددد لفأددددددد ولأادددددددهل اصدددددددلملول دددددددنالفددددددد لولاددددددد   لو لددددددد لو رددددددد  

   ددددد سا لو فددددد لو  اددددداللاددددد ولو   دددددنلكنألددددد  لل صدددددال لولدددددا ملشرل نيأددددد ملفل ذلدددددال   ددددد ساو ل دددددل ليدددددرتو  ل
ولدددددد لميفدددددد لولقلندددددد لولالنيدددددد لولألندددددد فل لددددددمل  لول انلدددددد لولدوددددددني ل دددددداس  لكلندددددد لوقددددددرتبلل5 ولقلندددددد لل0  دددددد لولقلندددددد 

هل لددددددال ولقلندددددد لولالنيدددددد لولألندددددد لو   ددددددنلفدددددد لقلن ددددددهلولصدددددد ني فل  يفدددددد لول ددددددنقل دددددد لولقلندددددد لولدددددد لي اصدددددد لأللذدددددد ل 

                                                           
ل.89نتنلول    فلص  ينل ل لولاأن فلأام  لاو الحمنالولأ و هفلو لاا ل:1
  .20ص ف7009فلاو لو لل فلصا سلول  ل فلا  ل دأ فلأّن  فلو  ا فلالتنمية البشرية المستدامة والنظم التعليميةو أ ص ل  هلللوو ي وم فلا  لحمنال صيصفل:ل2
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ولدأددددددالو  دقدددددد ل وليوتددددددمل  طل ددددددهفل ألدددددد لكدددددد ل لددددددالشجيدددددد الولي دددددد ي لل قللدددددد لادددددد ولولدأددددددالو أددددددن الل أ ددددددىل لف  ددددددنل
ل.ل1(Deficit de l'IDH)ول انل لولدوني ل

 ألدددددددد لولددددددددنة لفدددددددد لوام ودددددددد  لوليو ددددددددنلولدددددددد هلأناددددددددهلف  ددددددددنلول انلدددددددد لولدوددددددددني لشال  لاادددددددد تلولأايددددددددالفدددددددد ل
لدددددد ل تذدددددديللددددددهفل  ن ادددددد ل  دددددد   هلولودددددداياللولدددددد ليُ  قددددددالفأذدددددد لوليصدددددديملشرلاذدددددد ل ظدددددد ل  دددددد يي مللوام قدددددد اومللو

ولنا الددددد لو م دددددد مل ل    و دددددد فل ذلددددددالملددددددنول ة  لددددددهلأددددددااولفددددد لو   ددددددنومللو أدددددد للأدددددد لو يومددددددملو س ل دددددد لللنا الدددددد ل
و لددددد للأادددددالو دددددل القدددددالالو م ددددد مل فلاطددددد لأددددد لول دددددلدل مللولددددد لندددددلطل     دددددنومللوليف ثددددد فلانددددديف لف  دددددنل يقدددددنل

يأدددددّ لأددددد لفدددددا ل ددددد ف لولصدددددا لولداملددددد لل ادددددنوافل قدددددالاليأبدددددسلفأددددداملولقدددددنو لل ولب   ددددد ل ددددد لولدددددد ل  لو  ددددد ي ل
ول أللندددد ل فدددددا لف دددد   هل لوك  ددددد بلو أنادددد ل  انلددددد لقددددا و  فل النددددد لي ألدددد ل اصدددددلملول ددددنالفددددد لولادددد   لو رددددد  ل

ل.2و  د  لأا لولأاول ل ل ي ينلولاخ لاذيلف  نلفوبيتل لاق هلأاالو خ ل 
ل لالاقال  امللولأايدالفد لول أداي ملل ول  لد ومللألد لاد ولو   دنفل خناد لفد ل  ال ل قنيدنلول انلد لولدودني ل

فلحلددملو دد أل ل  ي ددطل ددايوملل"مسةةارات ىلةةى التنميةةة البشةةرية: الثةةروة الحييييةةة لألمةةم"لو أاددي ل دددل7050ل ددا ل
والولدد ي لادد ل ل دد لولا و دد لأدد لفأدداملوال ادد قلو ردد  ل   دداو دل   ي ددطل ددايومللولا و دد لولا و دد لو  يقددنلل اددنل

لللبد  لأد لفأداملو  د  ل د لقنو لل ولب   د فل ولدااللفد لذلدالاديلشأطد  لصدي لل  تدحلأد ل تدنلول ألدل ل لكد ل لداف
لدد لو ردد  ل  دد بلندديي مللكندد لحدد لمصددلملول ددنالفدد لولدداخ لولقدديف لو ردد  لحمدد لمصددلملول ددنالفدد لولادد   لو 

ل.ل3ولأ فل لف لو   حفل ف ل لوف ملولصا ليدق لف ي طلولأننلو  يقنلأاالوليااللايلو   نلولنيل  
فل5 لل0جتنددنلف  ددنومللو  أدد الوليف ثدد ل  ددنتحلل بددّي لولقلندد لولاذ يلدد ل   ددنلول انلدد لولدوددني لولدد ل ددرتو  ل دد ل

ل:ل أل ل   دلذلال صا لولا ملشرل   نلا  ملل ا 
 ؛ل21ا  لول انل لولدوني لو ن  أ لتاوفلشذولك ميلقلن لولالل ل ك لف ل -
 ؛21  ق لف ل  ل    ه لل10ل ك لف ولالل لك ميلقلن لا  لول انل لولدوني لو ن  أ لفلشذولل -
 ل؛10  ق لف ل  ل    ه لل72لف  ك لولالل لك ميلقلن للفلشذوو  ي ط ا  لول انل لولدوني لل -
 ؛72 ا  لول انل لولدوني لو اس ط فلشذولك ميلقلن لولالل ل ق لف  -

للIndicateur  de pauvreté humaine( IPH)مؤشر الفير البشري : الفرع الثادي
لل لولدونهل ا  لول قن لول انل لل5992 ذنلف ذي  لو من ي ل حتا وتهل ل قنين ل نم ف لو ف لو  اال  أال  لق  

ل للأ   لولدونه5992ولدوني  لول قن لذلالأنالل   ن لأ  ليأّ  لف  ن لصل ة  ل ذلالف لخ م  Indicateur deف
pauvreté humaineل(IPH)"أال  ل لا ولولالل ل  ذ  ل ّ ل  تهلول قا لولبد لول هلعققهلو ةال  لاليل  ل.لل  

                                                           
1
: Benfarhat saâd: niveau de vie des ménages, développement humain et bonne gouvernance démocratique: les fondements 

philosophiques et les indicateurs de mesure, thèses  doctorat d’etat, faculté des sciences économiques et de gestion, université 

ferhet abbas, setif, 2006-2007, P88. 

و د منلولأدنيبلول دد ادللدااو للولدل لدد ل أاديو لول انلد لولدوددني ل  ثناد لألدد لل التنميةة البشةةرية وميممةات تحييةةة التنميةة المسةةتدامة فةةي الةمطن العربةةيحمندالأددالولددنحل فل :2
  .9صلفلو الن لولأن ل للل انل لو او ي فلفصنف7002 ول انل لو   اوف فل ن لولول فلف هف

 .81و نتنلول    فلصمص للقي ي فل:ل3
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فلادلان ليأبسلف  نلول انل لولدوني ل  تهلول قا لول هلنققهلولا مل1"  تهلو نف  لول هل  أن للهلول   مللو ن ف 
ل   فب م لولدونهليذ   لول قن لاحت لف  ن ل اقنو  لف ل ةال   لول ل ب لا     ل    يو ا لولا دلحنف م  ل كيفن  مللو   ح 

ع  تي  للل سل لف لول قنفلان لخ لهلي  لو ب لأل لول انل لولدوني لف لفالي لو نف  فل هلولطنيق لول لعل ل  ل
ل.ول قنو ل و ن في ل لك ل  ننلحمل 

 Indicateur de la pauvreté  للل قدنلولدودنهفل حدا  لخد صل  لدا ملولا فلد  بد لول نللدىل د لف  دني لل
humaine pour les pays en développement   ي ّن IPH-1  وآلخنلخ صل  لا ملو  قاف   Indicateur de la 

pauvreté humaine pour les pays développéesي ددّن ل IPH-2فل لددمليقددلسلIPH-1و نفدد  ل لو  أدد الل
ل:للكن ليل لل IDHولنيل  للل انل لولدوني ل ول ل ا  ل ل

و نفددددد  لفددددد لول ن دددددنل ددددد لأننلولطييددددد ل   لصدددددا لو لدددددالفل يقددددد دل  لا دددددد لو  ييددددد لل ادددددنوالو أنتددددد لللنددددديملل -
 قد ل   أ ل ا ؛ل

 و نف  لف لانصلول ألل ل يق دل  لا د لو  يي لل انوالولد ل  لول ي لاليأناي لولقنو لل ولب    ؛ل -
 صدددددديملول نيياددددددد مللواق صدددددد اي فل يقددددددد دل ا ددددددد لول دددددددب  للو نفدددددد  لفدددددد لف ددددددد ي لفألودددددد لايددددددد فل أددددددا  -

انصدددد لف دددد اوف لللاصدددديملألدددد لفلدددد هل ددددنبلمقلدددد فل ولا ددددد لو  ييدددد لل   دددد ملا  ل دددد لللددددايذ لولدددد ي للددددلس
 .لو  ف  لم قص لولي  

ل:لللم ملو نف  لف لحلمل   أ ل  أ الا  IPH-2  لان ليأبس
حلدددددد للصددددددال ل فايددددددالفل يقدددددد دلو نفدددددد  ل لادددددد ولولدأددددددال  اح ندددددد ملو  يقددددددنلأاددددددالولددددددياالل أددددددا لولأددددددل لل-

لحلل  لول   ؛ل
ل  لا د لو  يي لللد ل  لو   قني لشرلو ذ  ومللولي ل ل ل أنا لولقنو لل ولب    فلل و أنا فلفق  ل-
 لا دددددد لو  ييددددد للل دددددب  لولددددد ي ليألودددددي لنددددديلف ددددد ي لو ألوددددد لولبدددددن فل يقددددد دلو نفددددد  ل لاددددد ولولدأدددددال ل-

ل.لخطلاقنلولاخ 
لل.( ذنول  ل كيفنل57)وا  دأ الوات ن أ فل يق دل أاملولدط ل ل ييل لو ت لل-

مللي ددل لادديلوآلخددنلفدد لوام قدد اوملفل  ذدد ل مددهلوأ نددالألدد لم ددسللIPH ألدد لةددنو لاللدد لول انلدد لولدوددني لاددحت ل
 ا لف   ومللكند ل دد لو  د  للشللذد لةد لقد ا للألد لو ا وتلولصدالحلللسصد ي لفلIDHو    ومللول لوأ نالأللذ ل

ولايألدد لللنا الدد فلاطدد لأدد لجت الددهلقطددل لو نيدد ملل حقدديقلو م دد  لولدد ل أددال أدداول لة يدد لو  لدد للددا ل ادد  ملقطدد ي ل
 لصددددل ة لولقدددددنو ومللول قددددنفل لدددد ولادددددحت لف  ددددنلول قددددنلولدودددددنهلاليأددددا ل  ليبددددي ل  دددددلل للامدددد و ل لددددلسل اوللفذنددددد ل

ل.2 ول يصل مللول ل  ل 

                                                           
ل.79صو نتنلول    فلش نوال لفنوالولاأن فلل:1
 . 78فلو نتنلول    فلصأل شل لأ   :ل2
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 Indicateur sexospécifique du développementمؤشةر التنميةة البشةرية المةرتبم بةالجنس  :الفةرع الثالةث

humain (ISDH) 

 أددددددالقطددددددل لو  دددددد  ولل دددددد لو ا دددددد لشحددددددا لولنكدددددد يىلو    ددددددل للل انلدددددد لولدوددددددني لو  دددددد اوف فل شحددددددا ل ادددددد ل
ل5991ولاقدددددد ي لولدددددد لوأدددددددرتمللاللدددددد لول انلددددددد لولدوددددددني فل ل ددددددداو تلادددددد ولولدددددداق للقدددددددا ل قنيددددددنلول انلددددددد لولدوددددددني للأددددددد  ل

ا ددددددد ل ل ددددددد ملول انلددددددد للدددددددلأبسلول  ددددددد  مللو  صددددددد ل ددددددد لو (لISDH)ف  دددددددنلول انلددددددد لولدودددددددني لو دددددددن دطل ددددددد  اسل
واتدددد  لولدددد هلمتلنقلقددددهلفدددد لحلددددملو  أدددد الو    ددددل لولدددد ليقل ددددذ لف  ددددنلول انلدددد لولدوددددني فلفددددنللولدوددددني فل يقددددلس ل

ل:ل1و خ ل أ لواأ د  لأا لو    ولل لوات  ل  لولنت ل و ن للكن ليل 
 حل لل ييل ل صال لفق   ل  لأننلو  يقنلأاالولياالللل ا  ؛ل 
 ول ألددددددل ل و أنادددددد لفق  دددددد ل أدددددداملفأنادددددد لولقددددددنو لل ولب   دددددد ل دددددد لولددددددد ل  ل م ددددددد لولقلددددددالو ردددددد  ل لول ألددددددل ل

 وا  اوي لوليف ميهل ولأ  لفأ ؛ل
 ولددددد هلعصددددد لأللدددددهلكددددد ل(ل  لدددددا ا لح دددددمل أددددد املولقددددديللولودددددنويل )ف ددددد ي لفألوددددد لايددددد لفق  ددددد ل  لددددداخ ل

 .للو ا  
يليأخددددددددددد ل أددددددددددد لواأ دددددددددددد  لول  ددددددددددد  ملل ددددددددددد لو ا ددددددددددد فلألددددددددددد لحندددددددددددلIDHحددددددددددد  مل بللددددددددددد للISDH هل  ل

   اأ ندددددد الألدددددد لم ددددددسلف  دددددد ومللادددددد ولو خدددددد فل ادددددد ولفدددددد لتألددددددهلحمدددددد للددددددا سلوام قدددددد اومللولدددددد ل تذدددددديل   ددددددنل
ول انلددددد لولدودددددني فلاطددددد لألددددد ل  لفاطلقددددد مللو  ددددد  ولل ددددد لو ا دددددل لولددددد لو  بدددددىلأللذددددد لاددددد ولو   دددددنلف ددددد ناللفددددد ل

ل.أ اوملل ثق ا مللولا ملول ن ل 

  Indicateur de participation de la femme( IPF)مؤشر تمكين المرأة : الفرع الرابع
 لم دددددددددسلوليقددددددددديلولددددددددد هلمتلالدددددددددهلصدددددددددل ة لل5991 ذددددددددنلاددددددددد ولو   دددددددددنل ل قنيدددددددددنلول انلددددددددد لولدودددددددددني للأدددددددد  للل

ISDHفل ينكددددىلادددد ولو   ددددنلألدددد لول ددددنصلو   حدددد ل فدددد  لو ددددن لل  ددددنو لقددددا و  ل ل دددد امللأددددالفل   ددددطلذلددددال ا تدددد ل
ل:لو    ولل  لولنت ل و ن لفل ذلال  لرتكلىلأل لث ث لف   وملل أبسلفا لفو  ك لو ن لل ا 

 للو و  ك ل لو  ذلولقنو ومللول ل  ل فلفأ ولأاذ ل ا د لو ق أالول   مل ؛ 
 و و  ك ل لو  ذلولقنو ومللواق ص اي فل يق دل ا د لولنت مل ولا د  ل لو ا صدمل الأد لو  د ي ل  لو ا صدمل

 و ذال ل ول قال ؛ل
 فأدد املولقدديللولوددنويل ل  لددا ا ل)ول ددلط لألدد لو دديو الواق صدد اي لفأدد ولأاذدد ل  لدداخ لو قددا للبدد لفدد لو ا دد ل

 (.لو فنيب 

فلخ صدددد لفاذدددد لو  ألقدددد ل   ددددنومللقلدددد دلISDH قددددال أددددن لادددد ولو   ددددنللددددا سلوام قدددد اومللولدددد ل تذدددديللدددددل
لللل.ول نيبلوات ن أ ول ف   ولل ل ي ينلولاخ ل  لو ا  ل و   ناللف لولانيذحل

                                                           
لللل.28و نتنلول    فلصأيفن ءل مل  فل:ل1
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 الصحة ركيزة أساسية للتنمية البشرية المستدامة  :المبحث الثادي
ذكنمددددد ل لو دادددددملول ددددد   ل  لولصدددددا لاددددد ل حدددددال اددددد لولأا صدددددنل ولنكددددد يىلولددددد ل قدددددي لأللذددددد لول انلددددد لولدودددددني ل
و  ددددد اوف فلشذلل  ددددد ل أدددددالفطلدددددد للدددددلسلل  ددددد لأننيددددد لا  ل خدددددن فل شمنددددد لاددددد لفطلدددددملأددددد  ل نلدددددنلو ادددددنوافل اددددديلفددددد ل

 داددددددمل دددددداقي ل ددددددحت نو لو ب مدددددد لتألذدددددد ل ب  دددددد ل  لدددددد لف ا فلدددددد لتددددددن لاويددددددنللومودددددد  امللولددددددن هلولأدددددد   فل  لادددددد ولو
  ل انلدددددد لولدوددددددني فلل أ ق ذدددددد ولدددددد لن لذدددددد لولصددددددا للتددددددن لولأنللدددددد لول انييدددددد فلفدددددد لخدددددد ملنايددددددالف ذددددددي لولصددددددا ل

لل.ل ل ل لو ن دط ل  لصا لو من يل ااواللو  ك ول

 مفهمض الصحة : المطلب األول
 تعريف الصحة  :الفرع األول

ولدددددد  لفدددددد لكدددددد لألددددددمل  يددددددمفلاذدددددديلصددددددالحل هل ددددددلل لفدددددد لولألدددددديبلولصددددددا لفدددددد لولا حلدددددد لولل ييدددددد ل أددددددول
فل قددددالك مدددديل أددددوللددددا لولأ فدددد لخلدددديلو  دددد لفدددد لولأ ددددىل ولطددددأ ل  لةلدددد بلو ددددن لوللدددد انفلخ صدددد ل1 و فددددنو 

حمصدددددي لل لأددددد حلو دددددن لاقدددددطفل   ل ددددد  لاددددد   حبلااددددد لاددددديلش ددددد ملو يومدددددملل- ددددد  ق –   لألدددددي لولطدددددملك مددددديل
ل.لو خن لول ل امللشرلو ن 

 ألددددد لولأنددددددي ل بددددد لولقدددددديمل مددددددهلفددددد لولصددددددأي  ل بدددددد  ل أنيددددد لولصددددددا ل وددددددب لاقلددددد ل ث  دددددديفلا لصددددددا لل 
لح لددددد ل خدددددن فلابددددد رلح لددددد لم ددددددل لال بددددد لنايددددداا لنايددددداولفطلقددددد فل و فدددددنلخي لددددد لفددددد ل دددددس لآلخدددددنفل فددددد ل

ل ددددددس لفصدددددد بل يأبدددددد ليالددددددنلشرلو ددددددن ل   ل دددددد  لشرلولصددددددا لفدددددد لفالددددددي ل  ددددددأي ل  ل دددددد فلاندددددديف لقدددددداليأ دددددد  ل
صددددال ل  ل دددد لم  ددددهلفنيطدددد فل يقأددددالأدددد لولأندددد فل لاندددد لذلددددالخي لدددد للددددا ل ددددس ل خددددنفلشذلقددددالييوصدددد لأنلددددهلل

  .لك  أ  ال  لنة لف لشص   ه
أدددددددددد  للأددددددددد لح لددددددددد لول ددددددددديو  لولا ددددددددد للي ددددددددد ي ل"أ ددددددددد لولصدددددددددا ل لNewmenلمليفددددددددد  ل قدددددددددالأدددددددددناللولأددددددددد مل

لMental ولقدددددددددددديللولأقللدددددددددددد للPhysicalولقدددددددددددديللو  ددددددددددددنل ل"ل أ ددددددددددد للMarshallفلكندددددددددددد لأناذدددددددددددد لف   دددددددددددد مل2"و  ددددددددددد 
نادددددديلولصددددددا ل يطدددددد ل أ دددددد لألدددددد ل ادددددد لوليق يدددددد لفدددددد لو ددددددن فل لأدددددد ل  ددددددن لول أني دددددد مللولدددددديو الل دددددد ولفلكندددددد لأُل3"لل ددددددنا

ل5923 ددددا للAlma Ataولدددد هلمتل دالددددهلخدددد ملشأدددد  ل  دددد ل ثدددد للWHOولوددددأ ل أنيدددد لو الندددد لولأ  لدددد لللصددددا ل
 لح لددددد لك فلددددد لفددددد لول ددددد ف"فل ولددددد هلمددددد لألددددد ل  لولصدددددا لاددددد ل7000حددددديمل ددددديا لولصدددددا للل نلدددددنل لددددديملأددددد  ل

  .4"ولدامل ل ولأقلل ل وات ن أل فل للسل نالةل بلو ن ل وليا 

                                                           
فدددددد كنللفبنلدددددد للالدددددد ل ددددددذ الللف  دراسةةةةةةة ميداديةةةةةةة فةةةةةةي مدينةةةةةةة بسةةةةةةكرةدور الخةةةةةةدمات الصةةةةةةحية فةةةةةةي تنميةةةةةةة المسةةةةةةتم  الصةةةةةةحي للمةةةةةةماطن ددددددألالل دددددد فلل:1

 .11فلص ململلياون، 7008/7001 مصنلولاي لت  نفلكلل لوآلاوبل ولألي لوات ن أل فلت فأ لحمنالخلطنفل  بنلف:لو  ت   فلش نوال
لل.ل58ص ،7001 فلاو لولل    اهلللاونل ول ي ينفلأن  فلو  ا ف  الصحة والسالمة العامةأدالوفلالولو أنل  خن  :ل2
فددددد كنلللدراسةةةةةة حالةةةةةة المؤسسةةةةةة العممميةةةةةة االستشةةةةةفائية لماليةةةةةة سةةةةةعيدة : جةةةةةمدة الخةةةةةدمات الصةةةةةحية فةةةةةي المؤسسةةةةةات العممميةةةةةة الجزائريةةةةةةأ يودددد لأ لددددد فل:ل3

فلفصددددددط  لتادددددد دفلكللدددددد لولألددددددي لواق صدددددد اي ل ألددددددي لول  ددددددل ل ولألددددددي لول    يدددددد لفلت فأدددددد ل  دددددديل بددددددنل لق يددددددافل لن دددددد  :للفبنلدددددد للالدددددد ل ددددددذ اللو  ت دددددد  فلش ددددددنوال
ل.81صفل ململلياون، 7055/7057 و ىوينف

 .25ص، 7000فلاو لولل    اهلولألنل لللاونل ول ى ينفلولطدأ لو  رفلأن  فلو  ا فلعلم االجتماع الطبيأدالوفلالولو أنفليي  ل  يلولنبفل  اهلقط شفل:ل4
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ح دددددمل أنيددددد لفالنددددد لولصدددددا لولأ  لددددد لادددددحت لو دددددن ل حددددداهللدددددلسلولددددداوملألددددد لأدددددا لولصدددددا فل شمنددددد لجيدددددمل ل
  ليبدددددي لااددددد تل ب فددددد ل ددددد لو يومدددددملو  دددددنل فلولأقللددددد ل وات ن ألددددد ل لو م ددددد  فل   ليلذدددددنلاددددد ولول ب فددددد ل ل

 و هلوات ن ألدددددد ل    ي ددددددهل لو لدددددد للألدددددد ل كندددددد ل تددددددهفلكندددددد ل  لو  أفدددددد للدددددد ولول أنيدددددد ليددددددن ل مددددددهل او لول ددددددنال ا
 ددددد لنة لفددددد لظيلل دددددهل س لددددد لو يومدددددملو  ألقددددد ل وسصدددددل لو م ددددد  لشال مدددددهليأدددددّ لأددددد لفيفددددد ل ألددددد لياد ددددد ل  ليبدددددي ل

و    ددددددل ل ادددددداا للفنفدددددد لكدددددد ل موددددددط لول انلدددددد لولصددددددال فل هلولالددددددنلشرلولصددددددا ل  أ د  ادددددد ل حددددددالحقدددددديقلو م دددددد  
وت ن ألددددد لأددددد   لولاطددددد قفلكنددددد ل  لاددددد ولول أنيددددد لال بددددد لشخطددددد أهلللقلددددد دلو يتددددديأ فللددددد لال بددددد لوا ددددد أ م ل

ل و فدددددددنو   أنيددددددد ل تدددددددل لمط قددددددد ليدددددددن ل دددددددأ لولصدددددددا لاددددددد لوخن ددددددد  ل لفأددددددداامللولياددددددد للل-ل ةدددددددنو لولألنلددددددد –
 ل.لصا لو ا ت ولأ ىل  دملفن ل  لوتطنوبل ب لوك و اهفل و    سل لو   ي لو

 درجات الصحة  : الفرع الثادي
 شمنددددددد لاددددددد لح لددددددد لم ددددددددل للفولصدددددددا للل ددددددديل  لوددددددد  لوليف  ددددددديلولددددددد هل بددددددد ل  ليددددددديانلفدددددددنلل وحدددددددالللل نلدددددددن

    ددددد بل ددددد ل دددددن لفدددددا حلقلددددد دلولصدددددا فل نادددددهلو  مل يفددددد لولصدددددا لو يف للددددد فل لانددددد لولطدددددناللوليفددددد ءل يفددددد لومأددددداو ل
لل:(01) ق لولصا لل  لو يملفل   لولطنا لا ت مللف      لف لولصا فل ذلال ا لف لييتاهلولوب ل

 درجات الصحة(: 01)الشكل  
ل
ل

 

 

 

لل1:  ا  لأل لذلال بي لا ت مللولصا لكن ليل 
ادد لا تدد لول ب فدد ل و يف للدد ل نلددنلو يومددملولداملدد ل ولا  ددل ل وات ن ألدد فل هلو  لدد لولدد ليبددي ل:لالصةةحة المثاليةةة -

الذدد لول ددنالخ للدد لفدد ل هل فددنو ل   الدد ل  ل  انيدد فل ف ن أدد ل ب ادد لو يومددملولصددال فل  أ دد لادد هلولا تدد لادداا ل  دد ل
  ا مل الي اق لشالم ا و؛لن  ملو اليف مللولصال ل لولأ ملل  ل ص لشللهفل ش لك  لصأملو

 الذدددد ل  دددديانل  قدددد لشجي  لدددد لمبدددد لول ددددنال  لوف نددددنلفدددد لفيوتذدددد لو ودددد ك ل و دددد ثنومللولداملدددد ل:لالصةةةةحة اإليجابيةةةةة -
 نو لفنتل ؛لأ ولا  ل ل وات ن أل لا  ل ذي ل ي ل 

احتمددددهلأاددددالول أددددن لل الذدددد لال  دددديانل  قدددد لشجي  لدددد لفدددد لولصددددا فللدددد لا(:لول دددد ف لو  ي ددددط )لمتمسةةةةم السةةةةالمة -
  هلف ثنومللت  للي قطلول نال  لوف ننلاني  لللنن ؛لل

                                                           
ل.28صأدالوفلالولو أنفليي  ل  يلولنبفل  اهلقط شفلو نتنلول    فل:ل1

الصحة 
 المثالية

الصحة 
 اإليجابية

متوسط 
 السالمة

المرض غير 
 الظاهر

المرض 
 الظاهر

 االحتضار يحتضر

 .79فصو نتنلول    فل  ل  لأصن ء:لالمصدر
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 هل تيالقصي لة ل  انفل  لا هلو  لد لاليودبيلول دنالفد ل أدنو ل وتدا فل لبد لأادال: المرض غير الظاهر -
 فن فل لباهلة ل  انل طال ؛لللأ أ ملل  لول ايص ملليب و ل  لاا تولقل  ل  ل الل ملل و  

 ااددددد ليودددددبيلو دددددني لفددددد ل أدددددنو لعدددددسل ددددد ل  لفددددد لأ فددددد مللفنتدددددل ل ددددد انللأللدددددهفل يودددددأنلل:رض الظةةةةةاهرالمةةةةة -
 ول نالف لتنويذ ل   ملل ولقل لولل اني ؛ل

 لادددددد ولو  دددددد ي ل  ددددددي لو  لدددددد لولصددددددال لأاددددددالو ددددددني لشرلحددددددال ألدددددداليصددددددأملفأددددددهل  لل:مسةةةةةةتم  االحت ةةةةةةار -
لل.ي  ألالصا ه
 أساليب تحيية الصحة: الفرع الثالث

لللصدددددا ل دددددد لذكدددددنهل دددددأ لولصدددددا لاددددد لألددددد ل اددددد لوليق يددددد لفددددد لو دددددن فل   ل ددددد  لادددددحت ل لقدددددالتددددد  ل ل أنيددددد ة
  دددددد للملنقلدددددد لولصددددددا ل أبددددددسل  دددددد للملوليق يدددددد لفدددددد لو ددددددن ل فطدددددد أ   هفلادددددد هلو  دددددد للمل بدددددد ل ا  لدددددد لفدددددد ل

لل:1خ ملو    لول  لل لكن ليل 

 وتيميتها  الصحة لترقية العامة المقاية ىجراءات: المحمر األول
ل:ل  ون  فأ   ن  واا ن   ا   أ ف   ص   ولصا     ذااللا هلو تنو وملل قيي 

 و تد  ل ول ذييد لو لدال فيفد  صدال  أا صدن الده   ديوان صدا  ف دب   ديا  فد  ولأ فد  ولدل لد  ولصدال  و داف مل  
 ل صني لول ط مل؛لل ولصال   و   للم ل   أن مف ولص     و ل ه ولصال 

 أ ف ؛لل  ص   و      قيي  ل فنو  و    فا أ   قيي     ذاال ول  ولصال  ول   ي  خاف مل 
 خ ص ؛لل  ص   و ا ل   ولرت ل  أ ف   ص   ولصال   ولرت ل  ول يأل  خاف مل 
 ل ولط يل ؛ ل فيف  و  ص  ولنأ ي  خاف ملل 

 نقلد لول د ف لشر  داال ولد  ولود فل   و داف مل و تدنو ومل  نيأد    و دي  اد و تند      أنيف ل ب 
ل.للا  مللخ ص     فألا    ل  واا ن   ا   ولأ ف   وات ن أل   ولأقلل   ولا  ل  ولدامل   ولب  ي 

 النمعية  أو المتخصصة المقاية :الثادي المحمر
  فدنو ل دي     و أايد  و فدنو   ا دلن  حا ثده قدد  فأد  فدن  فد  وليق يد  شر   نيف ل لو تدنو ومللول ااد 

   لولداا  ي  و دا ه تدا كد ل طأل لل فألاد   فدنو  تدا ول طألند مل فيف  و اال وليق يل  و تنو ومل   ول   ي فل   نيف 
 فيفد ل صدني  ولايألد  و  ددد مل حندي شتدنو وملل ق يلد   بدي  قدا ولب د  فلكند  فدن  تدا    ولدايب    لول دأ م

     ل قاأد  فذالد  شصد   مل تدا  وقلد  و د ساو لف  دس    ول  ويلد  ولأد اومل   ا د   بدي  قدا ول طد ملفل  
ل.فألا  و  دد ل فنو   و   اقأ مل ول ت  ا  فيف  شتنو وملل ل ل  شر وليق يل  و   للم ا ه  يته  قا ولصا أ ف

 

                                                           
 . 81-87صو نتنلول    فلصل لي لأيفن  لولصايق فلول لال فط  فل:ل1
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 المرضية للحاالت المبكر االكتشاف:الثالث المحمر
أددا ل فددن و  ر يو ادد      و نتددل  و دد امل اك ودد ال   سدد  ولدد  وليق يلدد  و تددنو ومل   نيفدد ل 

لواك ودد اللو دبددن    الدده ا ددا  ملدد   دد ف للنصدد     ذيلدد   بددي  قددا  ولدد  و نتددل ف و أددنو   ذددي 
لألدد ل  ددنسفل ي دد أا اأ للدد   ذ     ددذ   ي ددن يبدي  هل  لولأدد حل ول ددي ه ولأدد ح ألدد  ي دد أا ل فدنو 

ل:لو دبن واك و ال  نق  ف  للنني ف فط أ  مل حا ث فان
  أدنو لفنتدل   دأه ول دنا شح د د  ا   ولأ فد  و  دنل  للا لد  و  د نن  ول اد  ولدا  ه لبود ا     

 ا ؛ل  حا ث
  ولو فل ؛ل ولطدل  ول ا لل 
  ؛   و قطأل  ولو فل  و س ل   و  أ  أن 

لح لد ل ذي اد ل    و فدنو  أد ح    ل د   و نتدل  للاد امل و دبدن ولبود      د أا و تدنو ومل اد ه
ليقدي  جيدمل   ول د  فل لد لا ولود    شفب ملد     ل د   فطد أ  مل حدا ث جتادم ألد  ي د أا ملد  لد ف و  ر و  ديو 
ي دذ لأ تدهفل م حدبل مدهلل ملد ل هلفدن  و دبدن واك ود ال شر لليصديم  و  يوصد  و  د نن ول اد   دحتتنو  ول دنا
لل.ل ك و اللو دبنلل فنو لشتنو وملل كيفن اا ت يك م كلن   وف نأ مل ولا م  قافي كلن 

 الظاهر  المرض من المرضى عالا :الرابع المحمر
 وف ندنلفد  كن لي د ذاالل ق يد  فط أ   هل و  بن ملولو   ف ف   وليق ي  و ن  أ ح ي  ذااللا ولو ي 

لل.فأاي  فنت  ك   شذو  ا لن  وم و  لو ن 

 يلية هالتأ اإلجراءات :الخامس المحمر
 ولي ل لد للل  د فل هل ول ودنعل  و د امل  ثدديمل و نتدل  و د امل أد ح  أدا   سد  ولد  و تدنو ومل   ودن 

 م  دهل ل صدني  ألد  ول أالد لولا  د ل وات ند أ للل دنالولد هل صدلمل أ اد ل  ل أ دىلحدلليد نب لفد لواأ ند ا
 ولطد  ملبد فل  ددا لأنللد لول أالد ل د ل ا  و د   م  اطد  و  دقلد   شفب م  ده قا و ده  قصد     د   م حل  ده  د   
 .لللللح ملح ل لو ني  ول  ف  ولطدل  و   للم نايا و ص   لع    ولأ ى ا ت  ل اايا ولو ف 

 بالتنمية عالقة الصحة  :المطلب الثادي
ولددددددد حيف ل و  بددددددني فل دددددديو ل ل أ دددددد لولصددددددا لفدددددد ل ادددددد لولقطدددددد ي لو دددددداينلل  اا ندددددد  ل ولا و دددددد لفدددددد لقددددددد ل

اددددددددد   بن  لواق صددددددددد ايي ليدددددددددن  ل  لللصدددددددددا لا  ول ددددددددد   ول لخلددددددددد لول انلددددددددد للفوفددددددددد ملواق صددددددددد اهل  لوات نددددددددد أ 
اأدددددددد مل لشحدددددددداوثلول انلدددددددد لوات ن ألدددددددد فلةدددددددد ل  للواق صدددددددد اي فل ألندددددددد  لوات ندددددددد سليددددددددن  ل  لولصددددددددا للدددددددد لا  

اقددددددال تدددددا لفدددددد لو  دددددل ل ددددددهل"ل انلدددددد لولوددددد فل ل صدددددد  لأ فددددد فلو قلقددددد ل بندددددد ل ل  لللصدددددا لا  ول دددددد   ول لخلددددد لو
و دددددددد ا اولشرلولأايددددددددالفدددددددد لولا و دددددددد ملل ول قدددددددد  ينل  لول ن قدددددددد ملل لو   ددددددددنومللولصددددددددال ل دددددددد لولددددددددا مل وفنيأدددددددد ملل
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فل1"و س ل دددددددد لاوخدددددددد لولا لدددددددد لوليوحدددددددداللفدددددددد لادددددددد لشالومأب  دددددددد ملللل ن قدددددددد ملل لول انلدددددددد لواق صدددددددد اي ل وات ن ألدددددددد 
ل.  نومللفقل   ل سنت مللول انل لولو فل  أللهلوأ  مللا هلو 

اددددد لأاصدددددنللفلا ل انلددددد لولصدددددال  صدددددا هلولأ فددددد و  د  ددددد ل ثلقددددد لو  قددددد  لو م ددددد  ل  طدددددي هل لو لددددد للل يدددددن دطل
    ددددددد للل انلددددددد لوات ن ألددددددد ل واق صددددددد اي فل و صدددددددا  لاددددددد لو كيفدددددددنلقدددددددا للألددددددد لو م ددددددد حل ل دددددددللو لددددددد اي فل  ل

ول انلدددد ل"و دددداينللولأ فدددد لللنالندددد لولأ  لدددد لللصددددا ل  لل Margaret chen ودددد  لنيدددديادددد ولو  دددد  ل كددددامللف  ة
فلكندددددد ل كددددددالكدددددد لفدددددد لولداددددددالولأدددددد   ل2"ولصددددددال للل ددددددنال دددددد اهلشرل انلدددددد لوق صدددددد اي ل وت ن ألدددددد ل ثق الدددددد ل  ل  ددددددل 

 صددددددداا قلولاقدددددددالولدددددددا  لألددددددد لولدددددددا  لو دددددددي هلل  ددددددد يفن  ل ل  دلو ددددددد ملولدودددددددنهلأددددددد ل نيددددددد لولصدددددددا ل ول ألدددددددل لل
فلا لصدددددا ل ىيدددددالفددددد لقدددددا ومللو م ددددد  لو نباددددد ل ل دددددلل3" ملل    دددددل لل اقلددددد ل انلددددد لف يو مددددد ل ف ددددد اوف كن طلدددددد

و لدددددد اي فل ادددددد ولفذدددددد للأنللدددددد لول انلدددددد فلا ا دددددد لصددددددا لو   دددددد مليدددددد اهلشرل ددددددب  ل كيفددددددنلصددددددا ل لو  دددددد قد فلل
ولأندددد لليقددددديلكندددد ل  لولصددددا لو لددددالل أطدددد لول ددددنالو قددددا للألدددد ل دددد مل ذدددديال كدددد لخدددد ملم ددددسل حدددداللولددددىف فل ل

فل شذولفددددد ل تنياددددد لفق  مددددد ل  دددددلط ل ددددد لولدددددا ملولا فلددددد ل( هل يددددد اللو م  تلددددد )ل  ددددديمفل   ل ددددد  لحلددددد للشم  تلددددد ل  ددددديم
 و  قافددددد لاحتماددددد لمدددددن ل نايددددد ل لو  تددددد سلولصدددددال ل كيفدددددنلولاددددد دل لولأايدددددالفددددد لا ملولأددددد مللوليف لدددددمفلو فدددددنلولددددد هل

 لو  لدددد لولصددددال ل وخن دددد  لو  دددد ي لولصددددا لفددددنل ددددي لومأبددددسل ددددلد لألدددد لو  دددد  لول اندددديهللدددد هلولددددا مفلاطددددأ
ول   يددددددد ل ددددددد ف ننفل كددددددد ولوم وددددددد  لو فددددددددنو ل ددددددد لو ادددددددنوال أ ددددددد لفددددددد ل ادددددددد لولقلددددددديالولددددددد ل ألددددددد لولأنللددددددد لول انييدددددددد ل

ل ل.و   اوف 

 ولأ قددددددد ل ددددددد لولصدددددددا ل ول انلددددددد لولدودددددددني لو  ددددددد اوف لأ قددددددد ل نايددددددد ل فنكدددددددد فلشذل  لنقددددددد لاددددددد هلو خددددددد لل
ن دددددد لو  تدددددد سلولصددددددال ل لحدددددد ل  لولصددددددا لو اطدددددد ل أددددددى لول انلدددددد لولودددددد فل ل   دددددد ا ل لوا دددددد قنو ليدددددد اهلشرل

لواق صدددددد اهل و ن يدددددد لولدل لدددددد فل فدددددد لم حلدددددد ل خددددددن لاحتمددددددهلال بدددددد لنقلدددددد لول انلدددددد لفددددددنل  ودددددد لو فددددددنو لو ذلبدددددد ف
اق صددددددد اي فلكندددددد لي أددددددد  لو  ددددددد ظلألددددددد لصدددددددا لولاددددددد دلا  ل تددددددديال انلددددددد لف ددددددد اوف ل ددددددد فل لل س لددددددد لولاددددددديوح لو

 الندددددد لولصددددددا لولأ  لدددددد لشرل(ل7005ل-5992) قددددددال  دددددد  ل نمدددددد ف لولأندددددد لول   ددددددنل"وات ن ألدددددد فلوليفق الدددددد فل ولدل لدددددد فل
  لولصدددددا لتدددددى لالي  دددددى لفددددد لول انلددددد لواق صددددد اي ل وات ن ألددددد فل لددددد  لك مددددديلولصدددددا لة يددددد ل    دددددل لفددددد لة يددددد ملل

ل.4" اول انل لاحت لولقا للأل لول انل لم  ذ ل  يق لأل لولص

شرلو دددددددددالولددددددددد هلال بددددددددد لاصدددددددددلذن لأددددددددد لل   ل ددددددددد  لا ا  دددددددددد ال ددددددددد لولصدددددددددا ل ول انلددددددددد ل ثلددددددددد لولصدددددددددل لل
 أطدددددددذن لولددددددددأ ل  ل صدددددددي ل حدددددددا  لا  لوآلخدددددددنفل كأ نددددددد ل تذددددددد  للأنلددددددد ل وحدددددددال؛لادلانددددددد ل أدددددددالولصدددددددا لفددددددد ل

                                                           
فل787ص فhttp://www.sjph.net.sd/files/vol2i4p232-235.pdf :لألدددددددددد لو يقددددددددددن، 7002 ولصددددددددددا ل ول انلدددددددددد ل ول قددددددددددنفحمنددددددددددالأيفندددددددددد  لأدددددددددددالو  لددددددددددافل :1

 .58/55/7057 :وا  س   ي ل
 لواق صد اي ل ول    يد ل ألدي لول  دل فلت فأد ليلفل لد لولد حدمفلولأداالول د  نفلكللد لولألدمن أجل تنميةة حةحية مسةتدامة فةي الجزائةرأن  لأن  هفل يفأنواللشلل دفل:ل2

ل.73صفل7009/7050ق صاهلفن   فل  قل فل
 .79صو نتنلم  هفل :3

 .787ص و نتنلول    فلحمنالأيفن  لأدالو  لاف : 4

http://www.sjph.net.sd/files/vol2i4p232-235.pdf
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  لولصدددددا للولقط أددددد مللولددددد ل  ددددد ذااذ لول انلددددد لاذددددد لفددددد لت مدددددمل خدددددنل أدددددالفددددد ل اددددد ل كددددد يىلول انلددددد ل اأ ينذددددد ف
 لددددد لالاددددد ل انلددددد للففن دطددددد ل    تددددد لولوسصدددددل للام ددددد  لولددددد هلاددددديلفاطلددددد لول انلددددد ل ة ي ذددددد ل-  لا تددددد لو  ر–

ل. ل  لةل بلصا لو م   

– ا  لددددددديلفلحلدددددددمل ملدددددددنولا  د  ذددددددد لوليثلددددددد ل  ل انلددددددد لاقدددددددال  رلوف ندددددددنلولدددددددا  ل  لددددددد ل  ل ددددددد لللصدددددددا 
وليفن ملددددددددد ل و ا دددددددددا لواق صددددددددد اهلولأددددددددد   ل فالنددددددددد لول أددددددددد   لوت ن أددددددددد ملل لدددددددددسلو فددددددددد ل  نيأددددددددد لل-   ملفدددددددددنل

فلكندددددد لحللدددددديلولصددددددا ل ب مدددددد ل دددددد   لل ل1واق صددددد اهل ول انلدددددد لصددددددنوح لولقطدددددد ي لولصددددددال ل يصدددددد ذ لقطدددددد ي لشمن يلدددددد 
فلولددددددد هل5997و ددددددد منوملل ولقنددددددد لو اأقدددددددالفلفددددددد لفددددددد منلقنددددددد لو   ل ل يددددددديلاهلتددددددد م  ل  ل و يددددددد ل دددددددا ل  لددددددد ل

فل مددددد لو ددددددا لو  ملفادددددهلألددددد ل"  يددددد ل  نقلددددد لولصدددددا " يتددددديسلولصدددددا لنددددديلأاددددديو لخصددددد لول صددددد لول ددددد ادل
  لولأاصددددددددنلولدوددددددددنهلادددددددديلحمددددددددي لول انلدددددددد لو  دددددددد اوف ل   لل اددددددددنوالو دددددددد ل لحلدددددددد للصددددددددال ل فا  دددددددد ل ل يدددددددد  لفددددددددنل

فل يددددددددد لمتلول أكلدددددددددالألددددددددد ل  لول انلددددددددد لواق صددددددددد اي ل7007ولطدلأددددددددد فلشرلقنددددددددد لتيا م ددددددددددي  لجباددددددددديبلشانيقلددددددددد ل دددددددددا ل
ل.2ات ن أل ل ولدل ل لأل لو ا لولطيي ل بي لف  الل ل ا  ل انوالي ن أي ل   ي لصا لفقديم و

 ولاددددددد   لولقددددددديف لولبلددددددد فل ذلدددددددالفددددددد للو م  تلددددددد  ا ددددددد لو  ددددددد ي لولصدددددددا لل ادددددددنواليىيدددددددالفددددددد ل   ل ددددددد  لا
و    دددددددل لولددددددد ل  ددددددد ا ل ل ددددددديملولأندددددددنللولأيوفددددددد أ ددددددد لفددددددد ل ل خددددددد ملوا  قددددددد  لجبدددددددياللو ددددددداف مللولصدددددددال فلولددددددد

فدددددد ليدددددد  ل دددددديا هلفدددددد لولنأ يدددددد لولصددددددال لولب الدددددد ل و لددددددالفل ولدددددد لنددددددالفدددددد لو صدددددد   للأدددددد ل نيدددددد لف   ددددددل لوليالدددددد مل
 ددددد  فنو ل   ددددد أالألددددد لفأ  ددددد لولطدددددأ ل ولددددديا فل  ددددد اهلشرل يددددد اللفقدددددا للو ادددددنوالألددددد ل أايددددد ل أنددددد ل ل ودددددب ل

م  تلدددددد ل   ل دددددد  لو  دددددد   ل لولاندددددديلواق صدددددد اهفلاطدددددد لأدددددد لم ددددددنلو اددددددنوال اطدددددد لملدددددد لي دددددد ا لشجي  لدددددد ل ل يدددددد اللو 
 لددددددد لل اطددددددد فل هل مدددددددهل بددددددد لولالدددددددنلشرلول قدددددددا لو دددددددن ل لول بايليتلددددددد مللولطدلددددددد ل وك وددددددد اللو طددددددد اومللو لييددددددد ل

ل  أ د  ادددددد لأيوفدددددد لاواأدددددد (ل هلول ا ددددددلا ملل لتددددددياللو افدددددد لولصددددددال )  يدددددد الل دددددد مللول طأددددددل فل  طددددددي لولأدددددد حل
ل.لل اقل لخطيومللكد لل ل  ملول انل لواق ص اي ل ولدوني لأل لحال يو 

 اددددددد  لألددددددد لفددددددد ل دددددددد لاقدددددددالأنلددددددديلحبيفددددددد مللولدددددددا مل لولأددددددد مللألددددددد لواا نددددددد  ل  لصدددددددا لفددددددد لخددددددد مل
ول بدددديي لو  دددد ننلفددددد ل تدددد ل ددددني ل  دددددد  لف سصصدددد ل ل  لدددد ل ددددد امللولطددددمفل شم دددد قلفدددددد ل لكددددد للفدددد ل تددددد ل

ل ملفل  ى يددددددددالو اددددددد   لولني لددددددد ل ولا يلدددددددد ل يحددددددداومللللأددددددد حفل  دددددددديا لو ا يددددددد ل ة اددددددد لفدددددددد ل اددددددد  ل جتذلدددددددىلو   وددددددد 
ف طلددددددد مللولصددددددا فل ذلددددددالفدددددد ل تدددددد لفب اادددددد لو فددددددنو ل ول قللدددددد لفدددددد لحددددددا  فل ول س ددددددل ل يطدددددد لفدددددد لفأددددددامل
وليالدددددددد مللخ صدددددددد ل  لا ددددددددد لل   دددددددد مل و فذدددددددد مللو يوفدددددددد فل ذلددددددددال  اأ ندددددددد الألدددددددد ل ددددددددنوف لول يألدددددددد لولصددددددددال فل

ويدددددنللوا ددددد   اللفددددد لول طألنددددد ملفل  قدددددا ل  لددددد لو ددددداف مللولصدددددال ل ددددديو ل ك مددددديلأ تلددددد ل  ل ق يلددددد فلل  ي دددددلنلا
فلةددددد ل7000كنددددد ل دددددنأيلفالنددددد لولصدددددا لولأ  لددددد لفددددددا لولصدددددا للل نلدددددنل ولددددد هلفددددد لو  دددددن  ل  لي اقددددد لأددددد  ل

                                                           
 .787، صو نتنلول    حمنالأيفن  لأدالو  لافل: 1
2
ولألي لواق ص اي لكلل للفش نوال ل نو ل ل:فلش نوالولاك ي وهف كنللفبنل للال ل ذ الللدراسة مياردة : المنظممات الصحية المغاربيةمي لولاي لأل   فل:

 .1 ململلياونفلص، 7050 /7009 فو ىوينفلت فأ لفا ي هفلق اطلا فل ألي لول  ل 
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ادددددداواذ لوليفن ملددددددد ل  لو ل لدددددد لو ايدددددداللحلددددددديلا  لنقدددددد لادددددد ولولددددددداالفللدددددد ول ا  لددددددديلولقندددددد لولأ  لدددددد لل ل لددددددد ل ل 
ت مدددددملولصدددددا لولددددد هلوح ددددد لفب مددددد ل ددددد   ولتدددددن لاددددد هلو اددددداوالفل اددددد ولفددددد ل دددددا ا  لهلل7051و سططددددد لحدددددللأددددد  ل

ل. لو طلملو يو 

 أهداف التنمية البشرية المرتبطة بالصحة : المطلب الثالث
 نيأددددد لو اددددداواللولددددد لمصددددديلأللذددددد لقنددددد لل(و اددددداواللو من يلددددد لل ل لددددد )أاددددداواللول انلددددد لولدودددددني ليقصدددددال 

فلادددددددد هلو ادددددددداوالل  دددددددد سا لكحت دددددددد  لفوددددددددرتتلل يتلددددددددهلول ل  دددددددد ملل7000و ل لدددددددد لو اأقددددددددالل الييددددددددي تل ل ددددددددد ن ل
ا لدددددد لل539 ولدددددد وف لول انييدددددد ل  قلددددددل لفددددددا لاأ لل ذدددددد فلاقددددددال ا تلولألندددددد  لفودددددد ك لول انلدددددد لولدوددددددني فل  ألدددددد لمليفلدددددديل

 قل ل لددددد لتايدددددالل  دددددأ ل ددددد لو فددددد لو  اددددداللشرلنقلددددد ل اددددداوالل    دددددل لأددددد لومطددددد(لفددددد ل لاذددددد لو ىويدددددن)فوددددد  ك ل
للدودددددددددني ل لولقددددددددددن لوليوحددددددددددال ولأوددددددددددني فلظلددددددددديلو   صدددددددددد ملول قددددددددددنل  أىيددددددددددىلولبنوفددددددددد لولدوددددددددددني فلنقلدددددددددد لول دددددددددد  ل

كأ دددددددد دللقلدددددددد دلول قددددددددا لحندددددددديل لددددددددي لو ادددددددداوالللل5990 ولا قنو لدددددددد ل وا دددددددد اوف لولدل لدددددددد فل قددددددددالمتلنايددددددددال ددددددددا ل
ل:لف ل ت ل ليةذ فل ومديف لأ لو أ  لة مل ل ااوالل    ل لميفليل ل7051ن لمتلنايالولأ  لو من يل فلال

لولقط  لأل لول قنلو اقنل و يسلشرلولاص ؛لل-
لنقل ل أنل لول ألل لوا  اوي ؛ل-
ل أىيىلو    ولل  لو ا  ل مب لو ن ل؛ل-
لخ  لفأااملل ال مللو    ملا  ل  لو  ف  لشرلوليفليف ؛لل-
ل؛لن  لصا لو فذ ملل-
لفب اا لا  دلمق لو ا أ لولدوني لو ب  مفل و   ي ل  فنو ل خن ؛ل-
لتن  لوا  اوف لولدل ل ؛لل-
ل.لشق ف ل نوك لأ  ل لف ل ت لول انل ل-

فلادددددددد هلول  يدددددددد ل  ألدددددددد ل طددددددددن  ل7002 قددددددددالمدددددددديلشتدددددددد ا لة يدددددددد ل خددددددددن لل ادددددددداواللو من يلدددددددد ل ذلددددددددالأدددددددد  ل
ول ودددددد ل لولودددددد ف ل  ي ددددددلنلاددددددنصلو صدددددديملألدددددد لأندددددد لايدددددد ل فادددددد  لللا دددددد  لكندددددد لولوددددددد بفل قددددددالمتلوأ ن اادددددد ل

ل:لل1ا هلول  ي لي  لقل  ذ ل أ  أ لف  نومللا ل.7003ت م  ل 51 اوي لف ل
 ولأ فل ؛لم د لمنيلشم  تل لوللال -
 م د لولأن ملشرلول ب  ؛ل -
 حص لو  س صلولأ فل لول ي ليألوي لنيلخطلول قن؛ل -
ل.حص لولأ فل ل     لو  صل ولأ فل ل ل  نا لة لو أتي ي  -
ل

                                                           
1
: Bureau international du travail, guide sur les nouveaux indicateurs d’emploi des objectifs du millénaire pour 

le développement , 5ère édition, 2009, P12.   
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ولددداالل)ش لو  حدددبل اددداواللول انلددد لو من يلددد ليدددن ل  لت مدددملولصدددا لقدددالوح ددد لفب مددد ل ددد   ول يف ثددد ل اددداوالل
فدد لتددن لة ملدد ل اداوالفل ادد ولفدد ليأبددسل  لدد لولصددا ل لول انلدد لولدوددني ل(لو دد فسفلولددااللول دد ادولنو دنفلولدداالل

ل:لن ليل  ولرتو طلوليثل ل لاذن فل قالميفليلو ااواللو من يل لل ل ل لو ن دط ل  لصا لال
 أوددددددنللف يدددددد ل  دددددد لكدددددد لأدددددد  فلتددددددنو ل فددددددنو ل  دددددديملل كيفددددددنلفدددددد : تفةةةةةةض معةةةةةةدالت وفيةةةةةةات األطفةةةةةةال

فلل5990 االلأددددد  لل5000ح لددددد ل اددددد للفددددد ل ددددد لل505     ددددد ل بددددد لجتادذددددد فلا ددددد لولدددددا ملولا فلددددد لمتلشحصددددد  ل
 تددددد لذلدددددالينفددددد لولدددددااللو منددددد ي ل االلحلددددد ل لشانيقلددددد فلل5000ح لددددد ل اددددد لللبددددد لل521كنددددد لمتلشحصددددد  ل

 ل ددددد لو  ف ددددد ل قددددداو لوليفليفددددد لخددددد ملو دددددا لولدددددىفولولنو دددددنلشرل  دددددل لم دددددد لو   ددددد ملولددددد ي ل ي دددددي لقدددددد
فل ذلددددددددالفدددددددد لخدددددددد مل دددددددديا لولنأ يدددددددد لولصددددددددال لو لدددددددداللل   دددددددد مل ولدددددددد ليأددددددددالول لقددددددددلحل حددددددددال5990-7051

ولدددددددد هليأدددددددال حددددددددالولأيوفدددددددد لو    دددددددل لل اقلدددددددد لولدددددددداالل–فن بىو ددددددد فلخ صدددددددد لول لقددددددددلحلتدددددددالاو لو صددددددددد ل
ولنو ددددددنلل ل لدددددد للولدددددداال ةدددددد لول قددددددا لو  صدددددد ل ل لددددددي لفل  ودددددد لو نألدددددد لولأ فدددددد لللصددددددا لشرل مددددددهل-و مندددددد ي 

فددددد لحلدددددمل  دددددل ل الددددد مللو   ددددد ملادددددحت لول قدددددا لقدددددال ددددد لث   ددددد لالنددددد لي ألددددد ل  س دددددل لفأددددداملوليالددددد ملل ل
 .1ول رتللو لط ل  لياالل فأامل ال مللو    ملحاييف لولياال

 أبددددددسلكدددددد لفدددددد لاأ للدددددد لفدددددد ل كيفددددددنلف  ددددددنومللول انلدددددد ل أقلدددددداوفلاذدددددد لل  أ دددددد لفأددددددااملل الدددددد مللو   دددددد م
 ل.ولال  لولصا ل  أث لولأيوف لوات ن أل فلواق ص اي فلوليفق ال لأل لحل للولط  

 دددددياهل الددددد مللو فيفددددد لكددددد لأددددد  ل لددددد للحددددديو لمصددددد لفللدددددي لوفدددددن لفلم الدددددال:لتحسةةةةةين حةةةةةحة األمهةةةةةات 
 لأدددددد لف يددددددد لولا ددددددد  لول يددددددد ليأددددددد م لفطددددددد أ  مللفنتدددددددل لقدددددددد فل ثاددددددد  ل  أدددددددالو نددددددد فللددددددد لالاقدددددددال دددددددب

فأدددددامل  دددددل للاددددد ولو نفددددد لي ددددد ذاال فذددددد مللحمدددددي لخددددد فسلو اددددداواللو من يلددددد لل ل لددددد فلصدددددا لون ددددد ل
 ا ددددددد لث ثددددد ل   دددددد سلل- االلحلددددد ل500000أدددددداال الددددد مللو فذددددد ملللبدددددد للهالل أمددددد و أددددددنّل- الددددد مللو فذددددد مل

فل   تدددددددد ا لشرلش  حدددددددد لخدددددددداف مللولصددددددددا لو ت  لدددددددد ل لدددددددديملأدددددددد  ل(  -1 ول  يدددددددد ) 7051ول5990 دددددددد لأدددددددد ف ل
حلددددددددمللف5990ل قددددددددالوخن طدددددددديل الدددددددد مللو فذدددددددد مللشرلولاصدددددددد ل قنيددددددددد لفادددددددد لأدددددددد  فل(ب-1 ول  يدددددددد ) 7051
  ا دددددد ل  اددددديلفددددد ليأدددددولوخن  تددددد، 2010 ح لددددد ل اددددد لل لرلدددددنل حنددددد  لولأددددد ملل لأددددد   732000 حددددديو  قأددددديل

5990 فق  مددددد ل أددددد   12%
2

  ددددد  مللو نألددددد لولأ فددددد لللصدددددا لشرل  لول قدددددا لولددددد هلنقددددد لقدددددالفدددددنلذلدددددالا ل، 
حنددددديل لدددددي لاددددد ولولدددددااللملليبددددد لك الددددد ل الف  ددددد  ي فل حددددداثيل يددددد الل لفأدددددامل الددددد مللو فذددددد ملل لأددددداال

 .ف لولدلاو 

                                                           
وفثةةةةةةار األ مةةةةةةات االقتصةةةةةةادية العالميةةةةةةة علةةةةةةى  1121 األهةةةةةةداف التنمميةةةةةةة لأللفيةةةةةةةالتيريةةةةةةر العربةةةةةةي الثالةةةةةةث حةةةةةةمل فل و فدددددد لو  اددددددالفلت فأدددددد لولددددددا ملولأن لددددددل:1

 ل.ل17-12صلصلتحيييها 
فل ددد  ي لhttp://www.un.org/ar/millenniumgoals/maternal.shtmlل:ن ددد لولصدددا لولا   دددل فلألددد لو يقدددن:لو اددداواللو من يلددد لل ل لددد فلولدددااللو ددد فسل:2

 .78/55/7057:لوا  س
 ل

http://www.un.org/ar/millenniumgoals/maternal.shtml
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  فللددي ل ددس لل17عصدد لولأدد مللوللددي ل:لمكافحةةة فيةةرول ديةةا المناعةةة البشةةرية والمالريةةا وأمةةراض أتةةر
فللددي ل لولددا ملولا فلدد فل  دديمللكدد لأدد  لحدديو لفللددي ل ددس لتددنو لل89 أدد فلفدداذ لفصدد بل  دد  دلمقدد لو ا

ث ملددد فل ال دددىوملولأايدددالفددد لل11او لو   يددد لفألنذددد لفددد لو   ددد مفلحلدددملي  دددالاددد ولو دددن ل لددد لل  ددد لكددد ل
 ملشأد  لو فنو لولق  ل ل ياهل ل للولبيف ي ل لولا ملولا فل ل و ق لمنيوفل تد لذلدالول ىفديلولدا ملفد لخد

فددد لتذددد لل7051 أبدددسلوجتدد هلوم وددد  لاددد  دلمقدد لو ا أددد لولدودددني لشرلة يدد لل قندد لو ل لددد ل  لأنددد لألدد ل قددد
 .للف لتذ ل خن ل7051 ول اب ل لفن لو   ي ل  فنو ل خن ل أبسلوجت هلوم و  ا لشرلة ي ل

  المستدامةدور جمدة الخدمة الصحية في تجسيد أبعاد التنمية البشرية : المبحث الثالث
اذنددددد ل ددددديف  لتاددددد ح ل ددددد ينلول انلددددد فل فددددد لا  نددددد لليأ ددددد لول ألدددددل ل ولصدددددا ل اددددد ل  أددددد الول انلددددد لولدودددددني فلل

ادددددد ل بدددددد ل هل فدددددد ل  لجتدددددداللدددددد لفب مدددددد ل دددددد ل  لدددددد ل فدددددد لولأدددددد ملفل لدددددد لي دددددد طلنل دددددد ينلول انلدددددد ل  لعلدددددد لأ للدددددد فل
  دددددد لو تلدددددد ملول حقدددددد لاحتمددددددهلفدددددد لولطددددددن  هل لبدددددد ل بددددددي لول انلدددددد لف دددددد اوف ل فاصدددددد  ل دددددد ل  ادددددد  لو لدددددد لو دددددد  ل

و  الددددد لألددددد لولدل ددددد لولطدلألددددد ل أدددددا ل ددددداف ا فل شيددددد  لو ىيدددددالفددددد لواا نددددد  للل  مدددددملولدل ددددد فل فددددد لو  دددددل ل دددددهل  ل
لدددددد لال دددددداا ق لفدددددد للفولنأ يدددددد لولصددددددال لو لددددددالل أ دددددد لفدددددد ل ادددددد لو ذدددددديالولدوددددددني ل جيدددددد المنددددددطل اطدددددد ل لو لدددددد ل

 لأدددددددهلتددددددياللخدددددداف مللولنأ يدددددد لولصددددددال ل لنقلدددددد لول انلدددددد لولدوددددددني لو  دددددد اوف للخدددددد ملادددددد ولو داددددددملولددددددا  لولدددددد ه
ل.ف لخ ملا  ا ل لث ث ل  أ الل هلو خ ل؛لولدأالول أللن فلولدأالولصا فل ولدأالولدل  

  التعليمي للتنمية البشرية المستدامة البعددور جمدة الخدمة الصحية في  :المطلب األول
لل انلددددد لولدودددددني لو أدددددن ل للولددددد هل لأددددددهلو ددددداف مللولصدددددال لو لدددددالل لو  مدددددملول أللنددددد  دددددا طنقلشرلولدددددا  ل

و  ددددد اوف لفددددد لخددددد مل ثناددددد ل ل يددددد اللول اصدددددل لولا و ددددد ل ولألنددددد للطددددد بلو ددددداو دفل  ثناددددد ل لن ددددد لقددددددا وملل
ولداددددديثلأىيدددددىلا  اددددد ل ل  ول ألدددددل لولطددددد فل كددددد وللول بددددديي  فذددددد  ومللولبددددديوا لولدودددددني لولطدلددددد لفل ذلدددددالأددددد ل نيددددد ل

لل.ولطدل 

 دور الخدمات الصحية في  يادة مستم  التحصيل الدراسي : الفرع األول
ش لولصددددددددا ل ول ألددددددددل ل ن طذندددددددد لأ قدددددددد ل ثلقدددددددد ل ف اوخلدددددددد لمندددددددديول  ل نوتأدددددددد فلاددددددددحتذولك مدددددددديلف  ددددددددنومللولصددددددددا ل
فقديلدددددددد ل ُفنتددددددددل لاددددددددحت لف  ددددددددنومللول ألددددددددل ل دددددددد بي لكدددددددد لال  لولأقدددددددد لول ددددددددلل ل لو  دددددددد لول ددددددددلل ؛لادددددددد هلادددددددد ل

 قددددددد  لل ذ للذ ا لصدددددددا لو لددددددداللللطلدددددددد للددددددد ل دددددددأث لكدددددددد لألددددددد لنصدددددددلل دددددددايذل مللولأ قددددددد ل ددددددد لولصدددددددا ل ول ألدددددددل فل
و  ألقدددددددد ل  لصددددددددا لتددددددددن  هلل دددددددد ف ذ للو أليفدددددددد ملل ولأدددددددد اوملللدددددددد أل فلكندددددددد ل  لول ألددددددددل لولدددددددد هليب ددددددددملولطلددددددددد ل

للل.ولدامل ل لولا  ل ل وات ن أل 
 و  فأددددد ملل لرلدددددنلولأصدددددي لحددددداييف ل قدددددا  لفددددد ل اددددد لو    ددددد مللول أ لددددد ل ولددددد ل لأدددددملل قدددددالك مددددديلو ددددداو د

ق صددددددد اهل ك  ي دددددددهلو م  تلددددددد فل يدددددددىاوال ثناددددددد لكلنددددددد لو اامددددددد لأا يددددددد ل  لاو  ددددددد لا  ولا فددددددد ل لنقلددددددد لكلددددددد  لو فددددددد لوا
فلخصيصدددددد لفدددددد لولا حلدددددد لولصددددددال فلا لصددددددا لو لدددددداللللطلددددددد للدددددد ل ددددددأث لكددددددد لألدددددد لنصددددددللذ ل(ول  فلدددددد ل ولطلددددددد )
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ولا و ددددد ل قددددددا   لألدددددد لولدددددد أّل فلكندددددد لمّبدددددد لولطدددددد بلفدددددد لولدددددد ا بلشرلو ا  دددددد ل  م لدددددد  فل قددددددال ثد دددددديلو  دددددد ثل
ّ لتدددددأ لوليتدددددنلولصدددددا لللطلدددددد لفددددد ل ددددد لو  دددددد بلو  ايددددد لشرلو ايددددد الول  لدددددملأددددد لو ا  ددددد ل ول  دددددنبلو دبدددددنل 

 تدددددأ لو او ل لولصددددد فلكنددددد ل مدددددهل  دددددطلولأيوفددددد لةددددد لولصدددددال لولددددد لندددددلطل   ددددداو دل و  فأددددد مللادددددحت لولأنللددددد ل
 لول اصدددددل ل   أددددداملولطدلأددددد للول أللنلددددد لقدددددال  دددددأثنلشرلحدددددالكدددددد فل  لول لنلددددد لو صددددد بللددددد لي ددددد طلنلوا ددددد ننو 

لللل.فيف ل قنومهلف لول  فل لو صا  فل    قالو ف لولبيف لف لو  يفن  و  لولدوني ل االف ل انل ذ 
  ددددددددد ا لاددددددددد لل ددددددددد لنا  للشتددددددددد ا لشرلواا نددددددددد  ل صدددددددددا لو  نا  ددددددددد لادددددددددحت لو ددددددددداف مللولصدددددددددال لو قافددددددددد ل

و خدددددن ل ل يددددد اللول اصدددددل لولا و ددددد لللطلدددددد فللددددد لالادددددحت لولنأ يددددد لولصدددددال لو لدددددالل ولأا يددددد ل دددددأحيوملو  نا  ددددد ل
ل:لل  لف لولا حل لوليق يل ل ولأ تل ل فنل لة ي لو  ل للىي اللول اصل لولا و  فل ذلالف لخ م و ا  ل

 كيفدددنلأنتددد ل للنددداو دلوا  اويلددد ل يددد ليبدددي لو   ددد ملفب ااددد لو فدددنو لول ددد  ي ل و أايددد فلخ صددد ل  لا دددد ل
  هلو فنو فل  كيفنلأنت لللايواث؛لل لاص   ل

 ن  لميأل لولبو لولط ل ولقل  ل  ل ا لولصا لولا  هلللطلد ؛للل 
 و  أ ا مللو  لل ؛للل 
 ن  لولدل  لولا و ل ؛ل 
 و    ال ول يفقل لولصا ل. 

   والتعليم الطبي التكميندور جمدة الخدمة الصحية في : الفرع الثاديلل
يطنددددددددنلولأدددددددد فلي ل لوفدددددددد ملولصددددددددا لشرلف   أدددددددد لول طددددددددي ومللو اييفدددددددد ل ل دددددددد ملأنلذدددددددد فل دددددددد ليىيددددددددالفدددددددد ل"

ف دددددددد يوا لو ذددددددددول ل او لو دددددددداف مللولصددددددددال ل يدددددددد الذ ل لذومللوليقدددددددديلل ددددددددنصلولرتقدددددددد ل و صدددددددديملألدددددددد لفىويدددددددد ل
ولصدددددددال ل ب ددددددد  لل اأ للددددددد لي طلدددددددمل يددددددد اللولقدددددددا لللو    ددددددد كنددددددد ل  لنقلددددددد ل اددددددداواللللف1"ف ايددددددد ل فأاييددددددد ل اطددددددد 

فدددددددد ل  لدددددددد لو ذدددددددد لولطدلدددددددد ل ول ننيطددددددددل ل ولطدلدددددددد لو  دددددددد مالفلخ صدددددددد ل ل دددددددد للولألنلدددددددد ل ولأنللدددددددد للب ادددددددد لولأدددددددد فل 
ل.ول طي ومللول بايليتل ل ولألنل لول نيأ ل لوف ملولصا 

 ل طددددددددديينلفذددددددددد  وملل خددددددددد ومللك اددددددددد لولأددددددددد فل لل ي ددددددددد ا لول دددددددددأ لحنددددددددديل قدددددددددا لخافددددددددد لصدددددددددال لتلدددددددددالل
لول دددددددددا يمفلولطددددددددد لو  ددددددددد ننلو  سصصددددددددد ل ل  لددددددددد ل ددددددددد امللو ذددددددددد لولطدلددددددددد ل ولصدددددددددال لفددددددددد لخددددددددد ملول ألدددددددددل 

 ددددد لش ددددد  لالفددددد لولي ددددد ي لول فددددد لولددددد ليأ نددددداا لولالددددد  لولصدددددا لل  يددددد مللول انلددددد ل ول طددددديينفلولددددد ل أ ددددد لفل بددددديي  و
 رل و    ددددددل ل ادددددد ل قددددددا ل اطدددددد ل أ يدددددد لصددددددال لللننتدددددد ل و ددددددنوتأ فلولصددددددال ل ي ل  ذدددددد لو لو    دددددد ملقلدددددد  ل

ادددددحت لذلدددددالي ددددد لى لقل فذددددد ل قدددددا لفددددد ل مودددددط لول دددددا يمل ول ألدددددل للنادددددنلك ددددد  للولأا صدددددنلولدودددددني لولأ فلددددد ل شك ددددد   ل
   ل دددددد  لخلدددددد لك دددددد  وملل وددددددني لف نلددددددىلفلاصددددددالحل  لوليوقددددددنلولأنلدددددد لي لددددددالفذدددددد  وملل فأدددددد  اللتايددددددالل ف طددددددي لفل

و  دددددد  ومللولصددددددال لخدددددد ومللأايددددددالفللبدددددد لولددددددا  ومللول ا يدلدددددد ل  ددددددلحللدددددد ل طدددددديينلف دددددد النذ ل  انلدددددد ل لشك دددددد بل

                                                           
   .372صفلحمنال لالت الولنبفلو نتنلول     :1
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فأليفدددددددد   لولطدلدددددددد فلكندددددددد ل  لول سصصدددددددد ملل لو   ودددددددد ل مللو  الدددددددد ل  طلددددددددمل ددددددددا يد لف بددددددددن ولل   قدددددددد  ل  دددددددد ي ل
ل.لو خص يل لف لو  د  

ول ألدددددددل لولددددددد هلي طدددددددن لموددددددد   ملل"  أدددددددناللفالنددددددد لولصدددددددا لولأ  لددددددد لول ألدددددددل لولطددددددد لو  ددددددد ننلألددددددد ل مدددددددهل
 أللنلدددددددد ل  دددددددد ذااللصددددددددل م لو أليفدددددددد ملل و ذدددددددد  وملل و او لو ذددددددددول ولأ قدددددددد مللولدددددددد لي دددددددد سافذ لولطدلددددددددملل قددددددددا ل

ولددددد ليأ ددددد لولددددداالل–فل   ل ددددد  لادددددا  ومللول ألدددددل لولطددددد لو  ددددد ننل1"و ددددداف مللولطدلددددد لللننتددددد ل للن  ندددددنل للنذاددددد 
و  دددددددد ال لل شك دددددددد ب لأددددددددملا  ولحلييدددددددد ل ل يدددددددد اللو أدددددددد  اللولطدلدددددددد فلل-و    دددددددد للدددددددد لن دددددددد لولنأ يدددددددد لولصددددددددال 

فل   تددددددد ا لشرلول بدددددديي لولددددددد هليأ ددددددد لق أددددددداللللطدلدددددددملولدددددد هليودددددددب لحمدددددددي لولالدددددد  لولصدددددددا لولأ تلدددددد لو ايدددددددال
فدددددد لولقدددددد مي لل527  طدلقدددددد ل حبدددددد  لو دددددد الل"    ددددددل ل م دددددد حلف دددددد ساف لولصددددددا ل  يدددددد اللفأدددددد  اذ فلا دددددد لو ىويددددددنل

ي أددددددد لألددددددد لو   وددددددد  لتدددددددن  ل لددددددد لول بددددددديي ل ول ا ددددددد ل ولن دددددددبل لفددددددد لل5923  ثلل01ي ل  ددددددد  لل57-23 قددددددد ل
ل.2" ت لول طيينلو   ننل  ا مللو   ساف فل ا ولم  ل لفنلف طلد مللول قا 

 اطددددددد لأددددددد لول ألدددددددل لولطددددددد ل ول بددددددديي لادددددددحت لولددددددد وف لول ا يدلددددددد ل لأدددددددملاددددددد لو خدددددددن لا  ولاأددددددد ال ل يددددددد الل
 دددددددا يملو  دددددددد  ل و ننتددددددد ل ك اددددددد ل"ل  ودددددددن لولددددددد وف لول ا يدلددددددد ف ل      ددددددد لولصدددددددال فلو ذددددددد  ومللولأنللددددددد لللأددددددد 

وددددددددددددن ل ددددددددددددا يمل  ألددددددددددددل ل لددددددددددددد لولا و دددددددددددد مللولأللدددددددددددد ل لشاو لل و ذالدددددددددددد لولأدددددددددددد فل ل لوفدددددددددددد ملولصددددددددددددا فلكندددددددددددد ل
ل.ل3"و   و ل ملو   و ل ملفل شك    لو  ومللولألنل لو طلي  ل لو او للقد لمل    ذ لولأنلل ل او لل

 يأ ددددد لو   وددددد  لو بددددد  لو م دددددمل و فيفددددد للل دددددا يملولأنلددددد للب اددددد لو ذالددددد لولصدددددال ل ددددد ليُ ددددديا نللدددددهلفددددد ل
شفب ملدددددد مللاالددددددد ل  ودددددددني ل  تذدددددددىلل فأددددددداوملل فأ فددددددد لال  ددددددديانلل ددددددد هلفددددددد لو    ددددددد مللولصدددددددال فل لبيمدددددددهلو بددددددد  ل

أددددد لفادددددهلو بددددد  لوليحلدددددال ولددددد هلال ددددداي لأادددددهلولددددد هليددددد  لالدددددهلو ددددد قد مل أددددد حل  لددددد لو ددددد امللو نتدددددل فلملددددد لجي
كنددددد ل مدددددهل يفددددد ل"ل ول الددددد ل و خصددددد يل فل  طدلددددد لفددددد ل ألنددددديهلفددددد لفأددددد  الل ك ا لددددد فل و ننتددددد لل دددددا يملو  دددددد  ل

فنكددددددىولف نلددددددىولل انلدددددد لفأليفدددددد   لأدددددد لو فددددددنو لو س ل دددددد ل  ددددددنقلأ تذدددددد فل ولأقدددددد ق لو ا  ددددددد للدددددد فل ي دددددد ا ل يطدددددد ل
 لولطدلدددددددد ل ولل دددددددد مللو  دددددددد أالل   ذدددددددد  ومللول  فدددددددد للل   أدددددددد لولا  دددددددد ل وات ندددددددد أ لفدددددددددنل ل ى يددددددددال أطدددددددد  لولل دددددددد

ل.ل4"و نت فل ف لعل  ذل لفذ فذ ل ل وسل لو و ك لولصال لول ناي ل أ تذ 
 خي لدددددد لح دددددد لمودددددد الول ددددددا يمل ول ألددددددل لولدددددد هل قددددددي ل ددددددهلو   ودددددد ل مللفدددددد لف  ودددددد  لشرل خددددددنلح ددددددمل

  ودددددددد ل مللكددددددددد للو  دددددددد ل قددددددددي ل اودددددددد ال أللندددددددد ل  ددددددددا ي ل كدددددددد لفدددددددد لح دددددددد لو   ودددددددد  ل ميأددددددددهفلاا ددددددددال  لو 
و ن دطددددددددد ل بللددددددددد مللولطدددددددددمل قدددددددددي ل اوددددددددد ال(لول أللنلددددددددد )و   وددددددددد ل مللولصددددددددد  لفلكنددددددددد ل  لو   وددددددددد ل مللو  فألددددددددد ل

 أللندددد ل  ددددا ي ل كدددد لفدددد لو   ودددد ل مللةدددد لول أللنلدددد فل فددددنلذلددددالاددددحت لادددد ولولاودددد اليأ دددد لفدددد لولي دددد ي لول فدددد ل

                                                           
 . 751فلو نتنلول    فلصمنظمر شامل: ىدارة المستشفيات والمراكز الصحية الحديثةص  لحمنيالذي بفل: 1

 .ل711حيول ل حلن فلو نتنلول    فلصل:2

 .553ص ف7003لاو لو   لفلولطدأ لو  رفلأن  فلو  ا فل ىدارة منظمات الرعاية الصحيةلفانيال يال لمص ومل :3
  .9أدالولأىيىل لننفلحمنالولطأ فا فلو نتنلول    فلص :4
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ولصدددددددال فل ولددددددد هل يفددددددد ل لم دددددددسلوليقددددددديل ددددددددد ل م ل ددددددد للل ا دددددددلا ملل للو    ددددددد مل ل دددددددهللولددددددد لجيدددددددمل  ل قددددددديل
لل.و اف مللولصال لو قاف 

 دور جمدة الخدمة الصحية في تعزيز البحمث الطبية  : الفرع الثالث
ش لول قددددددا لو دددددد ا ل لألددددددي ل  بايليتلدددددد لولطددددددمل ولألددددددي لولصددددددال لو خددددددن لل وددددددسل لو ودددددد ك لولصددددددال ل

 ي دددد ا لولأنددددد لألددددد لفلخددددد ل دددد االألددددد ل  لددددد لولدادددديثل لاددددد ولوفددددد مل-ولددددد هلمدددددنوهل ل ي فادددد لاددددد ه ل- أ تذدددد ل
ن ددددددد لخددددددداف ملل أ يددددددد ل أددددددد حلو نتددددددد ل وف ندددددددنل صددددددد  لأ فددددددد لف ددددددد   لكدددددددد لل ل أىيدددددددىلولداددددددديثل ل ددددددد املل

 ف   أ ذددددد لل ذلدددددالفددددد لخددددد ملوك وددددد اللو ددددد امللو نتدددددل ولألدددددي لولطدلددددد ل ولألدددددي لو خدددددن لذومللولأ قددددد ل  لصدددددا فل
ل:لحلم ولأن لأل لشجي ال  طيينلولأ حلو ا  مفل

 كددددددديوا ل ودددددددني لف سصصددددددد لفذالددددددد ل لشتدددددددنو لولداددددددديثلولطدلددددددد لو  ألقددددددد ل س لددددددد لل ي ددددددد أال تددددددديالال ددددددد ل دلددددددد -
 ددددددد امللول ودددددددسل ل ولأددددددد حفل  ل لو  دددددددنواللأللذددددددد ل نايدددددددالول  يددددددداللو  يقأددددددد لفاذددددددد فل اددددددد ولفددددددد ليددددددد اهلشرل

 .  ن  ل و     ل لو  اوسل ول طيين و لنل   لوا  ب  ل ول
ولداددددددديثلول طدلقلدددددددد فلس لدددددددد لي دددددددلحل تددددددديالو س دددددددد وملل ول  ذلدددددددىومللولطدلدددددددد لول نصددددددد ل فددددددد  لولددددددددد حيف لللقلددددددد  ل  -

ل  قلدددددددددل لا أللددددددددد لولأقددددددددد ق لو س ل ددددددددد فل  لوك وددددددددد الل  ددددددددد ي لتايددددددددداللل ودددددددددسل ل أددددددددد لو فدددددددددنو ل  ل طددددددددديين
 .ولي  ي لو يتيال

 فالنددددد لألددددد ل ددددديا لفنكدددددىل  ل ادددددالللنأليفددددد مللولا يةنوالددددد ل لولطدلددددد فللي ددددد أال تددددديال ددددد  ملل دلددددد ل  فددددد " -
 ادددددددد هلو أليفدددددددد مللمّبدددددددد لولددددددددد حيف لفدددددددد لو  ددددددددد  ل ةدددددددد ا ل ل دددددددد ملولألددددددددي لولطدلدددددددد لفدددددددد لولقلدددددددد  ل دددددددد لدايثل
 ولا و دددددد مللو  ألقدددددد ل   أللدددددد ل  دددددد للملول وددددددسل لو  دأدددددد ل  لوخ ددددددد  لا أللدددددد لأقدددددد ق لفألادددددد ل  ل يدددددد لشتددددددنو وملل

ملددددد لو أليفددددد مللولطدلددددد ل  اددددديسلحددددد امللو نتددددد ل  دددددنقلولأددددد حل بددددد لفددددد لخددددد مل"فلكنددددد ل مدددددهل1" دلددددد لف سددددد ل
نايدددددددددالفأددددددددداامللحدددددددددا ثل وم وددددددددد  لو فدددددددددنو لو س ل ددددددددد فل  لنايدددددددددالولأ قددددددددد ل ددددددددد لو   ددددددددد ومللوات ن ألددددددددد ل

 .2" واق ص اي ل و فنو لو س ل  

 ة البشرية المستدامةالصحي للتنمي البعددور جمدة الخدمة الصحية في : المطلب الثادي
و  مددددددملولصددددددا ليبددددددي لل ش لقلدددددد دل ددددددأث لو دددددداف مللولصددددددال لولدددددد ل قددددددافذ لفالندددددد مللولنأ يدددددد لولصددددددال ل

خ صدددددد ل)لفدددددد لخدددددد مل نيأدددددد لفدددددد لو   ددددددنومل؛ل  ذدددددد لف  ددددددنل فدددددد لو لدددددد للأاددددددالولددددددياالفلفأددددددامل الدددددد مللو   دددددد م
و اددددداوالل"ول ددددد  ي ل و أايددددد فلشذل  لو فذددددد ملفل فدددددا لوم وددددد  لو فدددددنو لفلفأدددددامل الددددد ملل(و قددددد لفددددد ل دددددا لفددددداذ 

فل   ددددددل ل( هلخ دددددد لفأدددددداملوليالدددددد مل)ولنيل ددددددل لل قددددددا لو دددددداف مللولصددددددال ل  نيفدددددد ل ل  ددددددل لاقدددددداو لو لدددددد لل
 .ل لا ولو طلم ا ولف ل ا طنقلشللهلللف3"و فنو ل و الفاذ فل و     ل لن  لتياللو ل ل

                                                           
 .10ص  و نتنلول    ح   لحمنالحن   ءفل:ل1

 .50و نتنلم  هفلص:ل2

3: Santé et éducation sanitaire, sur le site d’internet :www.nrc.no/arch/_img/9381172.pdf, date de visite: 11/09/2012.  

http://www.nrc.no/arch/_img/9381172.pdf
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 معدل المفيات   دور جمدة الخدمات الصحية في تفض :الفرع األول
 أ دددددد لا و ددددددد لوليالددددددد مللذوملل  لدددددد لكدددددددد لل هل  ندددددددنفلاذدددددد ل أبدددددددسلو  ددددددد ي لولصددددددا لول ددددددد يافلابلنددددددد ل

 وف لولددددددموددددددط ل ل و   ددددددنلو  دددددد ي لولصددددددا لوخن دددددد لف دددددد ي لوليادددددد لفلكندددددد ليأ دددددد لفأدددددداملوليالدددددد مللف  ددددددنولا فدددددد لل
و ددددددداف مللولصدددددددال لو لددددددداللألددددددد لفلشذل  ددددددد ا ل( ددددددديو لك مددددددديل دددددددنوف ل ق يلددددددد ل  لأ تلددددددد ) ل صددددددد  لأ فددددددد للولصدددددددا

ةدددددنو ل دددددنوف لول   يددددد لو لدددددالل  دددددن اللو  دددددب لو ا  دددددد ل لخ ددددد لفأددددداملوليالددددد مللولأددددد  فل قدددددالذكنمددددد ل لول صددددد ل
فدددد للFlorance Nightingaleطدددديلول ا ددددلا مللولدددد لق فدددديل دددد لو ننتدددد لالددددي ومسلم ي ا لدددد لول دددد   لكلدددد لخ ّل

ل.لأ بني لخ ملحنبلولقن أاالوليال ملل  لو ايالو نح ل لو   و ل مللول
  لاددددد ولولأاصدددددنل دددددياللمنكدددددىلألددددد لفدددددا لف ددددد   لو ددددداف مللولصدددددال لو لدددددالل لخ ددددد لفأددددداملوليالددددد ملل

لولنو ددددددنل و دددددد فسلفدددددد لو ادددددداواللو من يلدددددد لل ل لدددددد فل  دددددد لْ ل دددددد ل ددددددنع  لادددددد ف  ل لوف نددددددنفلو دددددد ذااذن لو ددددددنفلد ل
ل:ل1  د بلفاذ لأالل ا  لو فذ ملفل ذلال(ل  اخ ص لفاذ لحاييف لولياالل و ق لف ل)ا  لو    مل

فل ادددددديلفدددددد لي دددددد لى ل قددددددا ل(%20حدددددديو ل)وددددددب لا دددددد لو   دددددد مل و فذدددددد مللم ددددددد لا فدددددد لفدددددد ل ندددددديسلول ددددددب  ل ُلل-
ل نم ف لصا لف  ق فلم ل  ل أنتذ ل وب مللصال ل  ل  لخ ص ل  ؛ل

 أ دددد لا دددد لو   ددددد مل و فذدددد مللفدددد لول  ددددد مللو    دددد لولدددد ل  دددددأثنلصددددا ذ ل أيوفدددد لولدل ددددد ل     دددد ي لواق صددددد اهلل-
ل وات ن أ لللا ل ؛ل

 دددنلو   ددد مل و فذددد ملل   ددد ومللا دددليليتل لقدددال  اددديمل ل أددد لو حلددد  لشرل خطددد  لصدددال فلملددد لي ددد لى لش دددنوا لل-
فنو لو أايدد ل  فددنو ل ددي لول   يدد ل لادد هلو نحلدد لو نتدد لفدد لفنوحدد لف دد ننوفلاندديف لي أددن لو   دد مللاصدد   ل دد  

 .لمنيا فلكن لقال  أن لو فذ مللشرلو ص   ل   ن لو ن ل  لولاىي لقد ل  ل أالولياال

فلفلفددددنلقدددد اللفدددد لو بيفدددد ملل7050  لدددد لو فدددد لولأدددد  لل فدددد لو  اددددالل دددد  لكدددد لفددددي لأدددد  للفدددد ل تدددد لذلددددا
 اد ل ل دل لخطديومللو  رتو ل ل لولأ  ل للصا لو ن لل ولط  فلننلو اءل قط سلو أن مفل و     ملل فالن مللوف 

فللدددي لحلددد لل لددديملأددد  لل52  دددلط لل ا ددد لصدددا لولا ددد  ل و   ددد مفل  نيفددد ل ل ددداو  ل بددد فلشذولمُ ددد ملفل  ل ُاقددد ل
ل.7051

   دور جمدة الخدمة الصحية في تفض معدل وفيات األمهات -أ
حمددددددي ل تدددددديالو  ددددددنلل من يذدددددد ل أدددددد ف لف دددددد   ل ل اودددددد  لتلدددددد ل وسل   نددددددنلصددددددا لت دددددداوللو فذدددددد مل أددددددال

ل ليادددددد   ل ثدددددد  لصددددددال ل وت ن ألدددددد لخطدددددد لل فددددددافنللألدددددد ل  ددددددنا فلشذل  لواا ندددددد  ل صددددددا لو  ليأبددددددسل ابددددددنوف
و  ددددددد ي لولصدددددددا ل و ألوددددددد ل و تددددددد يبل لولا لددددددد فللددددددد لالاقدددددددالو  ددددددددطلولدددددددااللو ددددددد فسلفددددددد ل اددددددداواللول انلددددددد ل

 ددددددد لأددددددد ف لل(8/1)ل االلحلددددددد ل ا دددددددد لث ثددددددد ل   ددددددد سل500000 لددددددد ل  س دددددددل لفأدددددددامل الددددددد مللو فذددددددد ملللبددددددد لل ل
ل .7051ول5990

                                                           
   .81ص و نتنلول    فلفأدالوفلالولو أنل  خن  : 1
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 يدددددن دطلو   ددددد سلفأدددددااملل الددددد مللو فذددددد مللو  د  ددددد ل ثلقددددد ل ايألددددد لولنأ يددددد للدددددا لولدددددياالفل شفب ملددددد لوليصددددديمل
اطدددددد لأدددددد لشفب ملدددددد للوليصدددددديمللشرلفدددددي   لصددددددال لفدددددد ال فل  تدددددديال أ يدددددد ل يللددددددالاأ لدددددد ل لحدددددد امللولطدددددديو  ف

شرلخددددداف ملل الدددددل لو  دددددنلل خددددداف مللولصدددددا لو ا دددددل ل و ت  لددددد فللددددد لالا دددددالفددددد لنقلددددد لو مصددددد الل لش  حددددد ل
ولنأ يددددددد لولصدددددددال لللا ددددددد  ل لادددددددرتللو نددددددد ل ولدددددددياالفل و ددددددد ننو ي ل تدددددددياللو ددددددداف مللولصدددددددال لو قافددددددد للددددددد فلاددددددد هل

فددددد لخددددد ملواا نددددد  ل صددددددا لو  ل ثاددددد  لادددددرتللو نددددد فل ثادددددد  للو خددددد لل  ددددد ا ل لنقلددددد لولدددددااللو مندددددد ي لو ددددد فس
ل:  أالوليتنفلكن ليأا

ولددددددااللفدددددد لادددددد هلولنأ يدددددد لادددددديلتددددددن  لو دددددد ننو لو ندددددد لا  ل هل:لالرعايةةةةةةة الصةةةةةةحية أثنةةةةةةاء فتةةةةةةرة الحمةةةةةةل -أوال
فطدددددد أ  ملل دددددد ثنلألدددددد لحلدددددد للو  ل  لو ادددددد لفددددددنل قددددددا لو   دددددد اومللولصددددددال لوليوتددددددد للطددددددن  لذلددددددافل  اددددددنل هل

ا لنأ يددددددد لولصدددددددال ل ثاددددددد  لادددددددرتللو نددددددد ل  دددددددنحل  اايدددددددالوح ل تددددددد مللو دددددددن للو  فددددددد لللأددددددد حل"فل خدددددددن ل أ  ملفطددددددد
لل:  نحلولنأ ي لولصال لو لالل ددلشذفل1" للنق   لولطدل ل  لشرل أ ي لخ ص ل لا هلول رتلل  ل لارتللولياال

و دددددددديوالول   لالدددددددد لخ صدددددددد لذومللو صدددددددد لكأ لدددددددد ل يدددددددد الل ادددددددد  مل) قددددددددا لش  دددددددد اوملل  ألدددددددد ل الدددددددد  ل   يدددددددد لو ددددددددن للل- 
فل كدددددد ول(كنلدددددد مللفأ دددددد للفدددددد لو طددددددنل ول يوكددددددهل فدددددداوالو  دددددد ل  ل ل  فلادددددد ملل و فدددددد  لو أاملدددددد لو لدددددديوءفل  ادددددد  م

أددددددددا لو  دددددددداو لو   ددددددددسلولطددددددددلق ل و ح يدددددددد لذومللولبأددددددددمل)ش  دددددددد اومللأدددددددد لكل لدددددددد لولأا يدددددددد ل  لصددددددددا لولوسصددددددددل ل
ل؛للل2(ولأ  

 مللأددددددد ل اددددددد لو أدددددددنو لولددددددد ل يوتذذددددددد فلخ صددددددد لو أدددددددنو لولددددددد ل ددددددداملألددددددد ل  لشأطددددددد  لو دددددددن للو  فددددددد لفأليفددددددد -
 و ن لة ل دلأ فل مصاذ ل طن  للوا  و  للولطدل لول ي ي ل لح ل لحا ثلا هلو أنو ؛ل

 شأط  لو ن لل لو  ذنلو خ للللان لش   اومللأ ل أنو لوليتنل كل ل لولأا ي ل  لط  ؛لل -
اللل اددددددد لولدددددددا  هلفدددددددنللكددددددد ل دددددددذنلخددددددد ملول ددددددد  ل  دددددددذنلو  رفل فدددددددنللكددددددد لحدددددددملو دددددددن للألددددددد لتدددددددن  للولدددددددرتال-

  دددددديأ لخدددددد ملولودددددذني لول دددددد  نل وليفددددد ف فل فددددددنللكددددد ل  ددددددديسلخددددد ملولوددددددذنلو خددددد فل  لأاددددددالولودددددأي ل أيدددددد ل
ل.للل3 أنو ل  لارتومللول ا لولا  ه

ي طددددد لاويندددددد ل  ل ددددد  لأنللدددددد لولدددددياالل لو   ودددددد  لحدددددلليدددددد  لو دددددد ذل:  الرعايةةةةةةة الصةةةةةةحية أثنةةةةةاء المضةةةةةةع -ثاديةةةةةا
و تددددددنو ومللو ا  ددددددد فل ول دددددداخ مللولأ تلدددددد لشذولاأدددددديلولطددددددن  لللدددددد لافلحلددددددمل  ددددددنحلو افدددددد لولصددددددال لو لددددددالل

 :للو قاف لللنن لل لا هلو نحل ل دد
و  دد أنل لحددللال بددي لفصددا ول  ل بددي لو  ددنللولدد ليدد  لالذدد لوليتددنلملل دد فل   ليدد  ل أقددل لرلددنلو ا ومللل-

للل ليث؛لل
                                                           

1
: Nouara Kaid Tlilane, Jean Paul Grangaud, Soins de maternité durant la periode du P.A.S en Algérie: résulta d'une 

enquête auprès des ménages de la wilaya de Bejaia, revue des sciences économiques et de gestion №05, université Ferhat 

Abbas, sétif, Algérie, 2007, p25   
 .89-83 نتنلول    فلصلصأدالوفلالولو أنل  خن  فلو:ل2
 .89و نتنلم  هفلص:ل3
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فل  لو  ددد أاللولددد ليددد  ل(ولق  لددد )  ليددد  لوليتدددنلنددديلش دددنوالل ددد فل هلفددد ل دددناللواخ ص صددد ل لول يللدددالل-
ل ا يدذ ل شأاواا لل ولول ن ؛ل

ولقل  ل  ا ل  ف لللنن لللل أكالف لأدا ل تديال هلتدن ل  ل لد ل لو م د  لقداليد اهلشرلحدا ثلمىيد لل-
للللل.الحل للو  يذا

 يددددد ليددددد  لااددددد ل ف   أددددد لو  لحدددددلل  يددددد لادددددرتللولا ددددد دفل فنوقدددددد لا تددددد ل: الرعايةةةةةة الصةةةةةحية بعةةةةةد المضةةةةةع -ثالثةةةةةا
حنو  ددددددد لخ صددددددد ل لو  دددددددديسلو  مل أدددددددالولدددددددياالفل  لو   ددددددد سلا تددددددد لو دددددددنو لليأدددددددولو صددددددد   ل نددددددد لولا ددددددد دلولددددددد ل

فدددددد ل الددددددد مللو فذددددددد ملل بددددددي لم ل ددددددد لو نددددددد ل% 51.5فلا دددددد لو ىويدددددددنلفددددددديف ل1 ددددددياهل لددددددد للولبيفدددددد لفددددددد لو فذددددددد مل
 لللل.فلشت ا لشرلشأط  لو ن للو    اومللول  ف لأ ل  ل لول   ي لو لال2ولا   ل 

  دور جمدة الخدمة الصحية في تفض معدل وفيات األطفال -ب
فللددددددددي ل  دددددددد لا  ل دددددددد لو  ف دددددددد لفدددددددد لولأنددددددددنل لرلددددددددنلل57.1شرل ادددددددد للل5990  دددددددد  مللول قدددددددداينومللأدددددددد  ل

 لدددددد لفأددددددامل الدددددد مللل7050  ل ددددددا ل"فللددددددي ل  دددددد فلل2.9شرلل7055 حندددددد  لولأدددددد ملفل قددددددالوخن دددددد لادددددد ولولأدددددداالأدددددد  ل
 االلحلددددددد فلةددددددد ل  لاددددددد ولو أددددددداملي  ددددددد  مللل5000ح لددددددد ل اددددددد لللبددددددد لل11و   ددددددد ملا  ل ددددددد لو  ف ددددددد ل لولأددددددد ملل

 االلحلددددددد ل لولدلددددددداو لل5000حددددددد املل اددددددد لللبددددددد لل550 ددددددد ل نيأددددددد مللاللددددددد لول انلددددددد لولدودددددددني فلشذليدددددددرتو  ل ددددددد ل
ح لددددددددد ل اددددددددد لل لل53وح لددددددددد ل اددددددددد لل لولدلددددددددداو لذومللول انلددددددددد لولدودددددددددني لو  ي دددددددددط فلل17وذومللول انلددددددددد لو اس طددددددددد فل

أدددددددى ل يُلفل3"حددددددد املل لولدلددددددداو لذومللول انلددددددد لولدودددددددني لو ن  أددددددد لتددددددداول2  أددددددد فل ولدلددددددداو لذومللول انلددددددد لولدودددددددني لو نل
شرلمقدددددد ل  ددددددي لول   يدددددد لولدددددد هل يفدددددد ل حددددددالل   دددددد  مللفأددددددال ل دددددد لولددددددا ملو س ل دددددد لول دددددددمل ل الدددددد مللو   دددددد م

خ صدددددد ل دددددد لول  دددددد مللفاس طدددددد للولأيوفدددددد لولاالادددددد لولدددددد ل  ددددددذ ل ل قدددددديسل كيفددددددنلفدددددد لثلددددددمل ندددددديسل الدددددد مللو   دددددد م
فل   تددددددددد ا لشرلو صددددددددد   ل ددددددددد امللفنتدددددددددل ل بددددددددد ل يقلذددددددددد ل  لأ تذددددددددد ل حت  حددددددددد لادددددددددنصل لول دددددددددب  ولددددددددداخ لفددددددددد

شذل   ددددددددددمل ل كيفدددددددددنلفددددددددد لمصددددددددد ل نددددددددديسل الددددددددد ملل)وا ددددددددد   اللفددددددددد ل ددددددددداخ ملل  دددددددددلط ل فل دددددددددي للول بددددددددد لل ل
فللدددددد لالاددددددحت ل دددددديا لولنأ يدددددد لولصددددددال لولب الدددددد ل و ا  ددددددد لفدددددد ل ددددددأمهلخ دددددد لفأددددددامل الدددددد مللو   دددددد مفل(و   دددددد م

لل: م ذلالف لخ

 للكددددددد لللن دددددد لشفب ملدددددد لو صدددددديملألدددددد لخدددددداف مللول اصدددددد ل ول طأددددددل فل ذلددددددال دددددد للدددددد هلو خدددددد للفدددددد ل  لدددددد ل-
لن ددددد لو  ددددد ي لولصدددددا لل   ددددد مفل ولقطددددد  لألددددد ل أددددد لو فدددددنو لو  ي اددددد ل و فدددددنو لو  دددددالا بددددد ل     ددددد م

أدددددا  لو صدددددد لفددددديف فل ي دددددلحلا لقدددددلحل  ددددد لفددددد ل دددددأمهل  ليدطدددددرلفددددد لوم قددددد مل)ك  صدددددد فلولبدددددىو ل  دددددل لو   ددددد مل
 ول دددددأ لشرل ادددددنلم دددددد لو   ددددد ملولددددد ي لعصدددددلي لألددددد ل  لددددد لول طألنددددد ملل وليصددددديمل ددددد للف( ادددددنولخ  تلددددد لشجي  لددددد 

                                                           
 .10فلصأدالوفلالولو أنل  خن  فلو نتنلول    :ل1
  .521صو نتنلول    فلأل شل لأ   فل:ل2
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 ددددددد لو ىويدددددددنلفددددددديف لفّبددددددد لافل1" يددددددد  ل دددددددايي لشمقددددددد ذلحلددددددد للفللددددددديءل  ددددددد ل  طددددددد لوللق حددددددد مللو قافددددددد " .%500شرل
شرلل5990 ادددددد لل ددددددا ل 1152 الددددد مللو   دددددد ملفددددد لل بيفلددددد لو ذدددددديال ل ددددد ملصددددددا لو   ددددد ملفدددددد ل  دددددل لفأددددددام

فل ذلدددددددال  طدلددددددد لولأايدددددددالفددددددد لولددددددد وف فلفاذددددددد لول مددددددد ف لولدددددددي ول7003 االلحلددددددد ل دددددددا لل5000 اددددددد لللبددددددد لل7953
%30و ي ددددددنللل لقددددددلحفلشذلا قدددددديلم ددددددد لول اصدددددد لتددددددال فددددددنو لولط يلدددددد لو    ددددددل ل

2
م ددددددد لل7050  ل دددددديل ددددددا لل؛

لددددد لالاحتمدددددهلفددددد لو  لددددد ل بددددد  لفل ل3  لا دددددد للل لقدددددلحلتدددددالو صدددددد ل%91للساددددد قل ولبدددددىو فل م دددددد ل  لا دددددد لل99%
فيوصددددددل لو ذدددددديالو د  لدددددد ل أددددددا لولرتوخدددددد لالذدددددد فل دددددد ل فطدددددد أ  ذ لفدددددد ل تدددددد لوليصدددددديملشرل  طلدددددد ل لقلالدددددد ل ا ددددددد ل

 اددددديلفدددددن ل بددددد لوليق يددددد لفادددددهل) ل ددددديلم دددددد لولا ددددد  ل لولقطددددد  لألددددد ل دددددل لو   ددددد ملكنددددد لفلل4 لو ىويدددددنل500%
مبادددددددديلا ملولأدددددددد مللفدددددددد لنقلدددددددد لول  يدددددددد لو من يلدددددددد للل قددددددددالف5ل%99ل ل حندددددددد  لولأدددددددد مللشرل كيفددددددددنلفدددددددد (ل  للق حدددددددد مل

ل-ولددددد هل بددددد لوليق يددددد لفادددددهل  دددددذيل لأددددد ل نيددددد لول لقدددددلح–و  ألقددددد ل  س دددددل ل الددددد مللو   ددددد ملم ل ددددد لاو لو صدددددد ل
فدددددنل" ددددد فل فللدددددي لل820شرلولاصددددد لخددددد مل ددددديل دددددايومللاقدددددطفل ذلدددددالم ل ددددد ل ددددديا للقددددد  لو صدددددد ل كيفدددددنلفددددد ل

لل.6"   ل ايي ل300000ف لل كيفنا ولو ن ليياهل ل للولأل ل  ل
اندد ليقددنبلفدد لثليفدد لحدد امللوليالدد ملل ولدد ل ددياهل لدد   فللول ددا  لولأ تدد لل فددنو لو أايدد لولدد ل صددلملو   دد مل-

ك مددديل  ددددملو فدددنو لو أايددد لفيفددد لوال ذددد بلولنيددديهل و   يددد للل7055 ددد لو   ددد ملا  لو  ف ددد لفددد لولأندددنل لأددد  ل
لل. ا  دلمق لو ا أ ل و صد (لولبىو ) ول ذ بلول ا ي ل ول ل  ميدل

تددددددددن  لفأفيملدددددددد لولددددددددياالل  دددددددديا لخدددددددداف مللولنأ يدددددددد لول أ لدددددددد لل   دددددددد ملحدددددددداييف لولددددددددياالفل و   حدددددددد لولودددددددد فل لل-
 لياالفلفددددد لخددددد مل ددددديا لخددددداف مللوليق يددددد فلول يألددددد ل ولأددددد حلذوملللل ددددداخ مللأ للددددد لو دددددنا ال لول دددددرتللو لطددددد ل ددددد

فدددددد ل الدددددد مللو   دددددد ملا  ل دددددد لو  ف دددددد لألدددددد لصددددددألالولأدددددد مللندددددداثل ل %82شذليقددددددا ل  ل؛ل7ول  طلدددددد لوليو ددددددأ 
فلا دددددد لو ىويددددددنلفدددددديف لاددددددحت ل ألدددددد لفأددددددااملل الدددددد ملل8ولوددددددذنلو  ملفدددددد لأنددددددنا ل فألنذدددددد ل لو  ددددددديسلو  ملفادددددده

ل80000فلحلددددددمل حصدددددديلو ىويددددددنل9 دددددد لا دددددد لو   دددددد ملولدددددد ي ل قدددددد ل أندددددد  ا لأدددددد ل دددددد  ل يدددددد  و   دددددد ملو  دددددد ل ل
ل.7002شرل ا لل7000ح ل ل ا للخ ملول رتللولىفال لو ن اللف ل ا ل

                                                           
1: Nouara Kaid Tlilane, Jean Paul Grangaud, la situation vaccinale des enfants en période du P.A.S en Algerie: resultas d’une 

enquête auprès des ménages de la wilaya de Bejaia, revue des sciences économiques et de gestion №05, université Ferhat 

Abbas, sétif, Algérie, 2005, p02.  
  .174أل شل لأ   فلو نتنلول    فل:ل2
ل.523ص  تيدض بشري في عالم متنمع: ده ة الجنمب :7058 تيرير التنمية البشرية لعاض نم ف لو ف لو  االللل انل فل:ل3

4: Nouara Kaid Tlilane, Jean Paul Grangaud, la situation vaccinale des enfants en période du P.A.S en Algerie: resultas 

d’une enquête auprès des ménages de la wilaya de Bejaia,  OPCIT, p02. 
 .07/57/7057:ل   ي لو   س www.who.int :أل لو يقنلدحم استجابة أكثر فعالية : األمراض الساريةولصا لولأ  ل فللفالن :ل5

6: Nouara Kaid Tlilane, Jean Paul Grangaud, la situation vaccinale des enfants en période du P.A.S en Algerie: resultas 

d’une enquête auprès des ménages de la wilaya de Bejaia,  OPCIT, p03. 
العمةةةةةل علةةةةةى تخفةةةةةيض معةةةةةدل المفيةةةةةات فةةةةةي الفتةةةةةرة المحيطةةةةةة بةةةةةالمالدة ومعةةةةةدل وفيةةةةةات  :رألددددد لولصدددددا لولأ  لددددد لولنو أددددد ل ول ددددد ي فالنددددد لولصدددددا لولأ  لددددد فل:ل7

 .7ص، 7002 ف هلفاألطفال حديثي المالدة

  .50صفل7009 فاإلحصاءات الصحية العالميةفالن لولصا لولأ  ل فل: 8
9
: Conseil national économique et social ,Rapport national sur le développement humain, Algérie, 2007, p20.  

http://www.who.int/
http://www.who.int/
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 يددد اللأددداالفنوكدددىلو فيفددد ل ولط يلددد فل  ددديا لو فصددد مل وللق حددد ملل ددد هلو نوكدددىفلل قدددا ل  مددد لل   ددد مفلفددد ل تددد لل-
 للو ط لل و أاي ؛ل  ي ذ لف لو فنو 

فلو م ددددددد  فل واأددددددد  امللك   دددددددذ موليق يددددددد لفددددددد ل كيفدددددددنلو ودددددددب ملل دددددددليأ للدددددددا لو   ددددددد ملحددددددداييف لولدددددددياالللل-
فلشذل  ل فدددددنو لو  دددددذ ملال دددددىوملفا ودددددنلل ودددددب لكدددددد ل ددددد لو   ددددد ملا  ل ددددد لو  ف ددددد فلكنددددد ل ودددددب لول ا  دددددل 

ل؛للو    مل و يوللا فنو لو ذ  لول ا   لو  اللول دملولنيل  ل ل ال ملل
 قدددددا لو   ددددد اومللولصدددددال للددددد  لأددددد لكل لددددد لولانددددديلو  دددددن ل ولأقلددددد لللط ددددد فل أددددد لخطدددددنلو فدددددنو لو أايددددد لل-

لول لي أن لل لولط  ل  أنو لا هلو فنو ل كل ل لوليق ي لفاذ ؛ل
و   ددددددددد ملولددددددددد ي لشذل  ل"و دددددددددملألددددددددد لول دبددددددددد ل  لنتددددددددد أ لولطدلألددددددددد ل واق صددددددددد  لأللذددددددددد ل ول يألددددددددد ل  يويددددددددداا فلل-

 ددددديو ل كددددد  لو يلددددديال ل  ةاددددداول  ل لومبلدددددرتول  ل لولصددددد للينتدددددأي ل تددددد أ ل دلألددددد لعصدددددلي لألددددد ل اطددددد ل   يددددد 
 واق صدددددد  لأللذدددددد لخي طدددددد  ل صددددددي للكددددددد للفأدددددداملوليالدددددد ملل لول ددددددرتلل لنتدددددد أ لولطدلألدددددد ل ل دب ل ادددددد"فل1"  ل لكادددددداو

لل.2"االول رتللو لط ل  لياالل فأامل ال مللو    ملحاييف لوليل

 جتدددددددا لو  ددددددد  للشرل مدددددددهلأددددددد اللفددددددد لجُتندددددددنلو ددددددديو الو سصصددددددد للصدددددددا لو  لفدددددددنل لدددددددالو سصصددددددد للصدددددددا لل
ل.ولط  لنيلف لي ن ل أ ي لو فيف ل ولط يل 

 دور جمدة الخدمات الصحية في تفض معدل اإلحابة باألمراض    :الفرع الثادي
ألدددددددد لولددددددددنة لفدددددددد لول طددددددددي لولدددددددد هليوددددددددذاهلولأدددددددد ملل ل دددددددد امللولطددددددددملو س ل دددددددد لشال  لولأددددددددا  لف  ولدددددددديل

و فددددددنو لو أايدددددد لولدددددد ل بدددددد لوليق يدددددد لفاذدددددد ل" وددددددب لخطددددددنولكددددددد ولييوتددددددهلولدوددددددني فلشذل ودددددد لو حصدددددد يل مللشرل  ل
 لفدددددن ل بددددد لوليق يددددد لفللدددددي ل  ددددد ل ل لددددداو لولأددددد مللولا فلددددد فلا    يددددد ل ادددددل55   ددددددملكددددد لأددددد  ل لفددددديمللحددددديو ل

فل ادددددديلفددددددن ل بدددددد لفأ   ددددددهل(ولددددددا  )ث ملدددددد ل لفبدددددد  لفدددددد لفدددددد لولأدددددد ملفل فددددددن لول دددددد لل11فاددددددهل ق دددددد ل  دددددد لكدددددد ل
 ولوددددد   لفادددددهلي  ددددددمل ل اددددد لل كيفدددددنلفددددد لفللدددددي ل دددددس ل دددددايي فل اليدددددىومل  ددددد  لمقددددد لو ا أددددد لو ب  دددددد لخ  تددددد ل

فل فدددددنلذلدددددالادددددحت لولا و ددددد ملل دددددامل3"أددددد لمطددددد قلول دددددلطنلل لفألددددد لولدددددا مفللخ صددددد لولدلددددداو لفاس طددددد لولددددداخ 
 وليالددددددد ملل بددددددد لفاأذددددددد ل  ددددددددولأددددددد اومللصدددددددال ل دددددددللن فل  قدددددددا لخددددددداف ملللو فدددددددنو ألددددددد ل  لم دددددددد لكدددددددد للفددددددد ل

صددددددال لذومللتدددددددياللأ للددددددد فل  قللددددددد ل أدددددددن لو ادددددددنوالل خطددددددد  لو ذدددددددااللللصدددددددا فلحلدددددددملي دددددددنحل تددددددديال نمددددددد ف ل
نصدددددد لاأدددددد ملذ لك دددددد  للأ للدددددد ليدددددديانلوللق حدددددد مللو س ل دددددد لل فددددددنو لو وددددددنيل ل  ل اصدددددد ل كدددددد ول ا لدددددد ل دددددد ملل

ك  صددددددددد فلول ددددددددأ مل)فدددددددد لولقطدددددددد  لألدددددددد لو فددددددددنو لو أايدددددددد لولدددددددد ل صددددددددلملو   دددددددد مللول اصدددددددد للطلددددددددد لو دددددددداو د
 و   صددددد ل فلكنددددد ل  ل دددددياللول دددددا يملولأ للددددد لفقرتمددددد  ل  ددددديا لفأددددداوملل(لولدددددايب فلولددددداا  ي فل دددددل لو   ددددد مل ة اددددد 

                                                           
 .07/57/7057:ل   ي لو   س www.who.int :أل لو يقن  دحم استجابة أكثر فعالية: األمراض الساريةفالن لولصا لولأ  ل فل:ل1

 .7صرأل لولصا لولأ  ل لولنو أ ل ول  ي فلو نتنلول    فللفالن لولصا لولأ  ل ف :2
 .5فلصالتنمية الصحية  استراتيجية البنك الدوليولداالولا  للامو  ل ول أن فل:ل3

http://www.who.int/
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أايددددددد لفددددددد لو س ددددددد ومللول  فددددددد للداددددددد  لولقدددددددا وملل ثدددددددنولكدددددددد ول لفب ااددددددد لو فدددددددنو لو  ي اددددددد ل ول صددددددداهلل فدددددددنو لو 
خدددددد ملكودددددد ل  صددددددالادددددد هلو فددددددنو ل ولأيوفدددددد لولدددددد ل دددددد ثنلألدددددد لوم ودددددد  ا فل ول وددددددسل لو دبددددددنللدددددد فل كدددددد ولأددددددىمل
و ددددد امللو ب وددددد  فلاطددددد لأددددد لولدددددا  لولددددد هلي ددددد ا ل دددددهلول يفقلددددد لولصدددددا ل ولددددد وف لول يأييددددد لو يتذددددد للل أنيددددد ل

لل.ولصا لول لل ل  هلو فنو ل كل ل لوليق ي لفاذ ل حملو انوالأل لوال ىو ل  ل ليت

أل لتدي لفد ل دد لي دد للاد لولدا  لولد  لولد هل لأددهلكد لفد لو داف مللولصدال لولأ تلد ل وليق يلد ل لو  مدمل
فلحلدمليق صدنل( هل ل  دل لفأداملوليالد ملل و دالفد لوم ود  لو فدنو لو س ل د )ولصا للل انل لولدوني لو   اوف ل

أ  د لو فدنو لقدد لو د  ا ل فل لاند ل لأدملو داف مللولصدال لوليق يلد لولأ تل لة لد لأل ل وسل ل ف ا  لو اف مل
ا  ولاأ الف لخ ملول وف لو يتذ لحنيلخاف لوف ننل  نقل لولصا لولأ فد فل فدنلذلدالادنة لاد ولولدا  لولبدد لولد هل

ولصددا لللندديو  لي يقدد ل لأدددهلو دداف مللولصددال لو لددالل لن دد لو  لدد لولصددال لل اددنوالشال  لوا  قدد  ل    دد ي ل
 يط لأل لأيوف لف أااللفد لخد  حلولقطد سلولصدا فلابد لفاليفد لصدال ل يتدال ل   أد لاويد لفدنل  لد لوفد املل
ول ل  ل فلواق ص اي فلوات ن أل ل ولدل ل فلشذلال ب لشة  ملولا  لول هليلأدهلو   د سلف د ي لو ألود ل  ي يدنلولداخ ل

ول   يددد ل ول ألدددل فلاطددد لأددد ل دددن اللول دددب لو لدددالل لن ددد ل نددد لو   دددنوملل ودددب ل كيفدددنلشمصددد ا فل كددد ولن ددد ل
للللل.ولصال 

 البيئي للتنمية البشرية المستدامة البعددور جمدة الخدمة الصحية في  :الثالث المطلب
ول انلددددد لولدودددددني لو  ددددد اوف فل ولددددد ل ىويدددددالواا نددددد  ل ددددد لل  أددددد القدددددال دددددد ل   لذكنمددددد ل  لولدل ددددد لاددددد ل حدددددال اددددد ل

ألدددد لشثددددنل  دددد ق لفوددددبل لول ددددااي لولدل دددد لولادددد ت لأدددد لفوددددبل لوا دددد اىواللو دددد ينلللندددديو الولطدلألدددد لو   دددداالل ةدددد ل
و   ددددداالفل فودددددبل لول لددددديثلولدل ددددد لولددددد ل صددددددايلفددددد ل كيفدددددنلو وددددد ك لش  حددددد لألددددد لو  ددددد يي مللو للددددد ل ولأ  لددددد فل

يتددددددديسلولا و ددددددد لفدددددددن دطل  لقطددددددد سللولصدددددددا لادددددددحت لن ددددددد لتدددددددياللو ددددددداف مللولصدددددددال ليق طددددددد ل  لطددددددددن  لل   لف
 قدددددا لولنأ يددددد لولصدددددال لو اطددددد لولددددد ل ىيدددددالفددددد لقدددددا ومللو ادددددنوال ن ددددد لحددددد ل ذ لولصدددددال لا  لو تدددددنو ل  لدل ددددد ل  ل

 ولصدددددددا لولأ فددددددد ل قدددددددنلألددددددد لأددددددد   لو   وددددددد ل ملل فاودددددددةمللولنأ يددددددد لولصدددددددال لو  ددددددد  لل لأددددددد لولدل ددددددد ل" ليييفذددددددد فلشذل
فل   ل اايددددددالالندددددد لي ألدددددد ل  لا  يدددددد مللولدددددد ليا  ي دددددد فلكندددددد ل قددددددنلألدددددد لأدددددد  قذ ل" دددددديخ لو دددددد  "لو دددددد ا اولشرلفدددددددا ل

ف دددددددد  لل لأددددددددا ل تدددددددديال ددددددددأث وملل ددددددددلدل لألدددددددد لولصددددددددا ل  لولدل دددددددد لم ل دددددددد لول دددددددداو مل  لو أ  دددددددد ل  لولدددددددد سل لفدددددددد ل
  يددددددد لولدل ددددددد لفددددددد لخددددددد ملو دددددددالفددددددد لول لددددددديثللفللا  افددددددد لولصدددددددال لو لدددددددالل بددددددد للددددددد ل  ل  ددددددد ا ل 1"ولا  يددددددد مل

شذلاليب ددددددد ل  لمددددددد ّف لللندددددددني للولاددددددد ت لأددددددد لموددددددد   مللو النددددددد مللولصدددددددال ل ولددددددد هل  دددددددددهلولا  يددددددد مللولطدلددددددد ف
ولأدددددد حل ولددددددا و لاقددددددطفل دددددد لفدددددد لوليوتددددددمل  ي ددددددهل فأددددددهلو  دددددد  ومللولطدلدددددد ل ك ادددددد لولأدددددد فل ل لو الندددددد لولصددددددال فل

ولا  يدددددد مللولطدلدددددد لولدددددد ل أ دددددد لفدددددد ل كيفددددددنلو خطدددددد  لولدددددد ل دددددداالولدل دددددد لل وف نددددددنل ولدل دددددد ل صدددددد  لأ فدددددد لفدددددد ل خطدددددد  

                                                           
لتةةةةدبير دفايةةةةات أدشةةةةطة الرعايةةةةة الصةةةةحية : المعلةةةةم دليةةةةلفالندددد لولصددددا لولأ  لدددد فلو ب ددددملو قللندددد للوددددنقلو  ي ددددطفلو نكددددىلو قللندددد ل موددددط لصددددا لولدل دددد فل: 1

  .7ص، 7008 فأن  فلو  ا 
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 ولصدددددددا لولأ فددددددد ل لحددددددد مل دددددددي لشاو  ددددددد فل اددددددد ولفددددددد لي ددددددد يتملشاو ل ل فاددددددد  للددددددد هلولا  يددددددد مللفددددددد لمودددددددأ  لشرلة يددددددد ل
لل.ول سل لولاذ ي لفاذ فلشت ا لشرلتن  للوال ىو ل  ل ونيأ مللولدل ل لو لل ل ولا لل 

 ولو طلدددددملكل لددددد لول أ فددددد لفدددددنلولا  يددددد مللولطدلددددد لفددددد ل تددددد لو دددددالفددددد للول لددددديثلولدل ددددد للددددد لال ددددداأ  ل لاددددد
فل ذلدددددددال أددددددالول أدددددددناللألددددددد لف ذددددددي لولا  يددددددد مللولطدلددددددد فلفصدددددد ا ا فل و خطددددددد  لولدل لددددددد ل ددددددي لشاو  ددددددد لولادددددد ت لأددددددد 

للل. ولصال لول ل ب ل  ل  ددذ 

  ماهية النفايات الطبية :الفرع األول
 تعريف النفايات الطبية  -أ

ولا  يددددد مللو  يلددددداللفددددد لو نواددددد لولصدددددال لم ل ددددد لو ددددداف مللولطدلددددد لفيفددددد ل" أدددددناللولا  يددددد مللولطدلددددد لألددددد ل  ددددد ل
م  يددددددددد مللو   وددددددددد ل ملفلولألددددددددد اومللولطدلددددددددد ل و نوحلددددددددد فل دددددددددملو  دددددددددا  فلفأ فددددددددد لول ا للددددددددد لو نتدددددددددل فل  ددددددددد وملل

ل.ل1"ولدايثفلفنوكىل   ف لولا ل  ل هل ف ك ل خن 

لولدددددد لو اوددددددةمللفدددددد ل ادددددد  لولدددددد لولا  يدددددد مل" أددددددناللفالندددددد لولصددددددا لولأ  لدددددد لولا  يدددددد مللولطدلدددددد لألدددددد ل  دددددد ل لل
ل فنوكددددددىل وللق حددددد مللولا ويلدددددد ل و   اطدددددنومللو ا يدددددد لشم ددددد حل و س دددددد وملل فنوكدددددىلو س ل ددددد فلولصددددددال لولنأ يددددد ل قدددددا 
ل.2"و ا  م    ول نني  ولأ ح  ف   و     مللولدايفل  ولدلطنه ولأ ح

 يددددددد ل ل ددددددد ملل اددددددد  لأددددددد ل"ولدل ددددددد ل لوليايددددددد مللو  اددددددداللو فنيبلددددددد لألددددددد ل  ددددددد ل  يددددددد لأناذددددددد ل ك لددددددد ل كنددددددد ل
ف   ددددددد لفأ  ددددددد ل دلددددددد فل يودددددددن لذلدددددددالو   وددددددد ل ملفلو س ددددددد ومللولطدلددددددد ل ولألددددددد اومللولصدددددددال فل فنوكدددددددىلشتدددددددنو ل

ل.ل3"ول    بلأل لو ليوم ملل  ل حاو  

و الند مللو قا فد لللنأ يد لولصدال ل ولا جتد لمود ال   ل   لا لا  ي مللولطدل لا لأد  للأد لو سل د مللولا جتد لأد ل
ل.لللأ لأنلل مللو أ   ل وليق ي ل ول وسل فل  لولدامل ل فنو لو م   ل  لو ليو 

 أدماع النفايات الطبية  -ب
ميفددددددد لحددددددديو لل دددددددن ل يل دددددددل ؛لم  يددددددد مللخطدددددددنل صدددددددا لولا  يددددددد مللو  يلددددددداللأددددددد لو اودددددددةمللولصدددددددال لشرلق

فل ذلددددددددالو دددددددد ا اولشرل قنيددددددددنل%30فدددددددد لشردددددددد  لم  يدددددددد مللولنأ يدددددددد لولصددددددددال فل م  يدددددددد مللةدددددددد لخطددددددددنلل ا ددددددددد لل70%
    :4فلكن ليل 7001ص ا لأ للفالن لولصا لولأ  ل لأ  ل

                                                           
واجت ا مللو اييف ل لشاو لل)و  منلولأنيبلوليف لمللااو للولدل ل لل النفايات الصلبة بمستشفيات مدينة بنغا يش نوال لأدالو نلالول يي فل  يل بنلأدالولن وقلوفني  فل :1

 .725ص، 7001 ميان  71-78 فل ن لولول فلرذي ي لفصنلولأن ل فل ي  (و سل  مللو ليث لللدل  
فل(واجت ا مللو اييف ل لشاو للو سل  مللو ليث لللدل  )لااو للولدل ل لفلو  منلولأنيبلوليف لملاإلدارة المستدامة للنفايات الطبيةلفولىانوءفلا يالل  يلو اوي  لحمنال  لأل :2

 .703ص ،7001 ميان  71-78  ن لولول فلرذي ي لفصنلولأن ل فل ي  

   .9ص، 7008 فأذالولصا لولأ ف ل وف نأل فلت فأ ل  ل ييفلال ط فلدراسة في المضع اليائم : ىدارة النفايات الطبية في فلسطينفلأص  ل  الو طلم :3
 :   ي لوا  س، http://www.msc.gov.jo/pdf/5.pdf  :أل لو يقن، 558-557و ذي ي لولأن ل لول ي ي فلصلففلافو ىدارة النفايات الطبية    ال  يل يا :4

57/57/7057 .    

http://www.msc.gov.jo/pdf/5.pdf
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  ل ولبلن  يد     و أايد    لأيوفد   ليثذد  حم ند     فليثد  فصد ا  فد   اد   ول  ولا  ي مل ا ل:النفايات الخطرة -أوال
  :يل  كن  ا  مل  دن   ولق   شذل وب لخطنولأل لول نال وف ننل ولدل  فل يصا لا وو وأ فل
 حليومد مللول  د  بفلل تيفدم و ل د   و تاد  و  د    م د   ولدودني  و أطد     نيفد ل  :الباثملمجيةة النفايةات

 .فأاي   أفنو  و نت لو ص    ف   ولا  و      يوي 
 د      خدى و   ددم     بد  ولد  و  ال و  ل    ا ل:)الجارحة(الحادة  النفايات اف د هفل شذو و لدا   تنح 

 ل. ة ا لو ب ي  ولىت ح و و  اف فو ق  ش ن فيف 
 لو   اطدنومل نطد للشم  حلأ ل  لولأ تل ل  لوليق يل لو موط لأ لو  دقل لولا  ي مللا ل:الدوائية النفايات

 .ولص حل لفا ذل ل ح  ي مللو ا ي ل و ا ي ل و فص ملوللق ح ملل ولأق ق فلفيف لولصلاامل 
 ل  لدب  يددد فل ليثذدد لملنتدد لم ل دد لأيوفددد ألدد للن دديهل  لو نبدد لفدد لولددد لولا  يدد ملل ادد : المعديةةة النفايةةات

 و صدد    و نتدد لأددىمل حدداومللأدد لولا جتدد و ددن  فلولا  يدد مللل ول طنيدد ملفلكطددن اومللول    دد ملفلولط لللدد مل
 .   ي   أفنو 

 ة  يد فلل     د يل     صدلد  ك مدي  ديو  كلنل يلد  فديوا ألد  ن ديه ولد  ولا  يد مل  اد  :الكيميائيةة النفايةات
 .  لول أقل  ول طذ   شتنو ومل ول الل    و   ساف     و س  ي  ولأ تل ف ف لو موط لول وسلصل ف  ولا جت 
 م ل دد لوا دد أن امل ول  ل دد     ول   ةدد  ول دد  ومل   ددطيوم مل ادد  :الم ةةغمطة الغةةا ات حاويةةات 

 . ولدس خ ملل ة ا  ول أقل   أديومل  و ك    ول ساين ك   ومل ولطدل 
 أ تذد ل و   و   ودسل      د أن  فيوالفودأ فلك لدالولد  ن يه ول  ولا  ي مل  ا ل:المشعة النفايات 

 .لو   ث شتنو    ل  ن 
لكلنل يلدددددددد ل  ل  لفأدددددددداي لخطددددددددنولع ندددددددد ل  لنندددددددد لالولا  يدددددددد مللولدددددددد ل ادددددددد ل:الخطةةةةةةةةرة غيةةةةةةةةر النفايةةةةةةةةات -ثاديةةةةةةةةا

 لشردددد  لم  يددددد مللفل يودددددب لادددد ولولاددددديسلو ددددى لو كدددد لفددددد(فاىللدددد ) لأ ايددددلم  يددددد مللومذ لألدددد لشللذددددد ل يالددددنلش ددددأ أل ف
 :يل  كن  ا    شر ولق   ا و  يصا لولنأ ي لولصال ف

 و طددد    و  أندد  نطدد  أدد  يادد   ولا  يدد مل فدد  ولادديس ادد ول:والمطبخيةةة المنزليةةة النفايةةات 
 ولاديس اد و  ي يلدا و  ل د ف و  أند    ل د مل شرلولىادي     تد ا  و نتد ف ةدنال   ولىويدال  و  أند 

 .  ل وينيذ   م  ذ  و نت     ولطدل  و اوأل   ولأ فل  قد  ف 
 و أند م أد  ولاد    ولأد اه ولدي ق فيفد  و ب  دم   و  يلدال ولا  يد مل    طدن  :المكتبيةة النفايةات 

 .ول  لل  و   أن ل  و قي   ولي ق و او ي 

 مصادر النفايات الطبية   -جة
 لفصدددددد ا ل  ل دددددد فل ألدددددد ل   ددددددذ لو   ودددددد ل ملل و نوكددددددىلولصددددددال فلأدددددد ادددددد  لولا  يدددددد مللولطدلدددددد ل وددددددب لأدددددد  ل

لل:(08) ق ل   ت ا لشرلفص ا ل خن لانأل فل شر ال ب ل يتلحلا هلو ص ا ل لو ا مل
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 مصادر النفايات الطبية(: 03)الجدول رقم  

 المصادر الفرعية المصادر الرئيسية
و نوكدددىل ولصدددال ف وفنأددد مل و   وددد ل ملف
فصدددددا ملللو   يصددددد  ملفلولألددددد اوملفلولصدددددال ف
  و  ص ف ولطدل لولأ ف  ول ا لل     ومل و ييو ف

 فأ فد  ولدا ف ولبلد فلفصد  ال خداف مل فنوكدى 
ل.ولاقلق  ل حل   ولدايث

 ولأ ددىلفلفصددا ملل     ددا  واا ندد   فنوكددى
و افدد  فل فأ  دد  فنوكددى ولأقللدد ف و فددنو 
ألدد اوملل ولصدد  لف ولطدد  ولبودد  ألدد اومل

ل.و اى  ولأ ح ولص  لف  ا  و 

ل.725صلو نتنلول    ففلش نوال لأدالو نلالول يي فل  يل بنلأدالولن وقلوفني  ل:المصدر

  المخاطر الصحية والبيئية للنفايات الطبية -د
شاو للولا  يددد مللولطدلددد لفددد ل اددد لو يوتدددلنلو لاددد لملدددنول ددد ليدددا  لأددد ل دددي لشاو  ددد لفددد ل ددد  نلصدددال ل  ل لددد للش 

ل:ل اأبسل وب لفد  نلأل لولأنلل لول انيي لا هلو س  نل  نيف ل 
  لدددددد لو تددددددنو لولصددددددال لللا  يدددددد مللولطدلدددددد ل دددددد خ  الل ميوأذدددددد فل: المخةةةةةةاطر الصةةةةةةحية للنفايةةةةةةات الطبيةةةةةةة -أوال

ل مللو أايددددد ل و ددددد اللن ددددديهلألددددد لولأايدددددالفددددد لفلبن  ددددد مللو دددددن لولددددد ل ا قددددد لأددددد ل نيددددد لول نددددد دل  ل خدددددىا  سل ددددد
و لدددددددال ددددددديوالحددددددد اللفليثددددددد فل ولددددددد لقدددددددال ددددددد اهلشرلشفب ملددددددد لولأدددددددا  ل دددددددأفنو لخطددددددد للك  يدددددددا ل ول ذددددددد بلولبددددددددال

ح اثدددددد ل خددددددىلش ددددددنللولي دددددد ي فلحلددددددمل ودددددد لفصدددددد ا لفالندددددد لولصددددددا لولأ  لدددددد لشرل  لوح ندددددد ملوم قدددددد ملولأددددددا  ل أددددددال
ل:ل1فليث ل بي لك ل   

للايا لل0.8%
للBال ذ بلولبدالولي  ي لول8%
لللCال ذ بلولبدالولي  ي لول1% -8

كندددددددددد ل  لو سل دددددددددد مللولبلن  يدددددددددد ل ولصددددددددددلاامل ل كدددددددددد ولو سل دددددددددد مللو وددددددددددأ ل أ دددددددددد لفدددددددددديوال دددددددددد ف ل حماثدددددددددد ل
يدددددد ثنل لو ندددددد لولاددددددي هلللس يدددددد فل يأددددددن للل ددددددن  م ملل ولط ددددددنوملل   للدددددد لولدوددددددني ل و حلدددددد  لول يدددددد فلانألنذدددددد ل

ل.(وام    )فل   ت ا لشرل تيالفيوالكلنل يل ل خن لح  ق ل  نيأ لوا  أ ملصا لو انوالللسطن
ش ل دددددي لشاو للولا  يددددد مللولطدلددددد ل ولددددد سل لفاذددددد ل طنيقددددد لةددددد لفا   ددددد للدددددهل ثددددد  لخطددددد لل: المخةةةةةاطر البيئيةةةةةة -ثاديةةةةةا

ن دددددديهلو سل دددددد مللولطدلدددددد لولا جتدددددد لأدددددد ل شذ  لدددددديثل ل دددددد ل  ددددددااي لللناددددددلطفألدددددد لولالدددددد  لولدل دددددد ل دددددد ل  ددددددددهلفدددددد ل
فالنددددد مللولنأ يددددد لولصدددددال لألددددد لكنلددددد مللكدددددد للفددددد لو ددددديوالو طدددددنللولددددد ل ددددد اهلشرلشحددددداوثل تدددددنو ل أا صدددددنلولدل ددددد ل

فلحلدددددددمليددددددد اهلصدددددددنالل ق يددددددد لو سل ددددددد مللولبلن  يددددددد ل ل ددددددددب لوفددددددد  هلولأ فددددددد ل(و ددددددد  فلولددددددديو فلولرت ددددددد )ولطدلألددددددد ل
و لدددددد هفل ي  دددددددمل ل لدددددديثلفصدددددد ا لو لددددددد هللتددددددياللألدددددد ل دددددداياللو طددددددي لل ل لدددددد لشرل ددددددأث ومل(لاللولصددددددا ولصددددددنل)

                                                           
1

 .750حمنال  لأل لولىانوءفلا يالل  يلو اوي فلو نتنلول    فلص: 
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كنددددددد ل  ل أددددددد لو سل ددددددد مللولصدددددددلاامل لفددددددد ل"لول دددددددطال ل و يالددددددد لو  ددددددد ساف ل لولودددددددنبل  لو ةدددددددنو لو اىللددددددد ف
 ددددددد لو حلددددددد  لولاقلقددددددد لو طددددددد اومللو لييددددددد ل و ا يددددددد لو  ددددددد ساف للأددددددد حلو فدددددددنو لول دددددددن  مل للددددددد لو قدددددددا للألددددددد لق

و يتددددديالل ولطددددددن  ي لل دددددديو  لولددددددال لولدل لددددد لولطدلألدددددد فلاطدددددد لأدددددد لشفب ملددددد لحددددددا ثل  ددددددنوملل  ودددددديا مللللب يادددددد ملل
و لدددددد لو لطدددددد فل  يدددددد الل نكلددددددىل أدددددد لو دددددديوالوليفقللدددددد لكدددددد لىيد ل فنكددددددد مللول لادددددديمل فودددددد ق  هلول دددددد ف ل لولرت دددددد لم ل دددددد ل

ل.ل1"ي  ا ل ل أىأ لا هلولال لولدل ل ولطننلة لولصا لللا  ي مللو طنلفل ايلف ل
لشتددددد ا لشرلذلدددددالادددددحت لو دددددنقلةددددد لو ا  دددددمللددددددأ لو ددددديوالولطدلددددد ليددددد اهلشرلومدأددددد ثلفليثددددد مللة  يددددد ل ددددد ف 

ولددددددد ليأ ددددددد ل تيااددددددد ل لو ددددددديلخطدددددددنولتددددددداولألددددددد لولدل ددددددد فلاطددددددد لأددددددد للDioxinsكنددددددد اللولاييك ددددددد لولبلنل يلددددددد ل
ل.و فنو لو دليف لول ل  ددذ 

 الطرق الصحية إلدارة النفايات الطبية  : الفرع الثادي
فددددد لحدددددد ل يلددددداا لشرلحددددد لولدددددد سل للولطدلددددد  ُأدددددولشاو للولا  يددددد مللولطدلددددد ل بل لدددددد لول صدددددناللفدددددنلولا  يدددددد ملل

 ل دددددل لفددددد لولاوددددد   مللو س ل ددددد لولددددد لجيدددددمل  ل ددددددولألددددد لفأددددد ي ل دددددللن لننددددد لكددددد لفددددد ل"ولاذددددد ي لفاذددددد فل اددددد ل
فللدددددد لال ل  ددددد اهلو خطدددددد  لولدل لدددددد ل ولصدددددال لولدددددد ل ددددددد ل2"و دددددني فلولأ فدددددد ل لو النددددد لولصددددددال فلوف نددددددنل ولدل ددددد 

شذولفددددددد ل دقددددددديل صددددددددحلو ناددددددد لولصدددددددا لفصدددددددا ولللوددددددد   فل لدددددددلسلذكناددددددد لاحتمدددددددهلييتدددددددالأددددددداالفددددددد لو طددددددديومللولددددددد ل
لل:فصا ولللأا  ل  لخطنولأل لولدل  فلا هلو طيوملل ب لأنتذ لالن ليل 

 فر  النفايات الطبية  -أ
ش لأنللددد لادددن لم  يددد مللفنواددد لولنأ يددد لولصدددال ل فدددنل لة يددد لو  لددد للأنللددد لشاو للاددد هلولا  يددد ملل  قللددد لكنلددد ل

ن د حلشرلفأ  د لف سصصد فل شرلت مدملذلدالادحت لأنللد لول دن ل قلد لفد لم قد مللول أ فد لفدنلولا  يد مللولا  ي مللول ل
كندد لماددنل لييددملولا  يدد مللةددد لو أايدد ل  لا  يدد مللو أايدد فل أدد اللفدد ليُأنددالشرلو ددد ساو لل فأ   ذدد ل ولدد سل لفاذدد ف

لييتدحلملدد  لول صدال لوللديءلللا  يد مللولطدلدد ل(01) قد ل كلد دلمللدىللو لديو للبدد لمديسلفد لولا  يد مللولطدلدد فل و دا مل
ل.ول هل  صيل هلفالن لولصا لولأ  ل لكانيذحللال  لولرتفلىلو لي 

ل

ل

ل

ل

                                                           
و ل قد لولدا  للل انلد لو  د اوف ل ولب د  للوا د ساوفل ل:لىشةارة ىلةى حالةة الجزائةر: ىدارة المخلفةات الطبيةة وفثارهةا البيئيةةحمنال نوقفلفنيىقلأاف  فل:ل1

، 7003او لولددا فلأدد لفلللدد فلو ىويددنفل، 7003 انيدد ل 3-2 واق صدد اي ل ألددي لول  ددل فلت فأدد لانحدد مللأددد دفل ددطل فل يدد  للندديو الو   حدد فلكللدد لولألددي ل
  .870ص

  .555 ال  يل يافلو نتنلول    فلص :2
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 للنفايات الطبية حسب منظمة الصحة العالمية دظاض التصنيف اللمدي(: 12)الجدول رقم 
 دمع العبمة لم  العبمة والعالمة دمع النفايات
 صددددددد نلفدددددددنلأ فددددددد ل ددددددداياللم  ي ملل اياللولأا  

لولأا  
 كلدددددد دل   دددددد لبل لف لادددددد لف مأدددددد ل
للل  نبل  لأديلل  ان لول أقل 

م  ي مللفأايد ل خدن ل ولا  يد ملل
لولد ثيليتل ل ول ونعل 

ل كل دل  لأديوملل    لبل ل ص ن

 صدددددددد نلفددددددددنلأ فدددددددد ل ا وملللولاص لل ا ومللح ا
ل"ح اللولاص "

لأديومللتالوليفقم

ل كل دل  لأديوملل    لبل ل ّولل ولصلاامل ولا  ي مللولبلن  ي ل
صدددددددا اي ل صددددددد صلفدددددددا  لأللذددددددد للدددددددددلولا  ي مللو وأ 

ل ل م مللفنل فىلو  أ س
ل كل دل    لبل ل  يالم  ي مللولنأ ي لولصال لولأ ف 

األحيائيةةة  -الطبيةةةمبةةادف فنيةةة بشةةأ  اإلدارة السةةليمة بيئيةةا للنفايةةات  نمدد ف لو فدد لو  ادداللللدل دد فلل:المصةةدر  
ل  .15صفل7007اي ن لل58-9تال فلل (Y3 Y1;)والرعاية الصحية 

 فددددد لياد ددددد لول ادلدددددهلشللدددددهلاددددديلأدددددا ل دددددنتل هلمددددديسلفددددد لولا  يددددد مللو طدددددنلل لةدددددناللو نتددددد فل  ال دددددرتتل دددددي ل
  .ول  مللو سصص للل سل لف لولا  ي مللو اىلل لاقط

 مناولة النفايات الطبية  -ب
ل.لاذ ل  لول سل لفاذ يىل أل لرنلولا  ي ملل لل و ن لا هلو طيل

يأددددددالفدددددد لو  لدددددد ل بدددددد  ل  ل طددددددنلشاو للو الندددددد لولصددددددال لتددددددا الث   دددددد ل نددددددنلولا  يدددددد مللولطدلدددددد لل:الجمةةةةةةع -أوال
فدددددد لو ق دددددد  ل أددددددا ل باي ددددددذ فلفددددددنلفنوأدددددد للو دددددد ساو لأن دددددد ل  ل دددددد للبدددددد لمدددددديسفلألدددددد ل  ليدددددد  لو نددددددنل أ ددددددليبل

هلولا  يددددد ملفل   ليبدددددي لول أ فددددد لوللدددددا هلفدددددنلولا  يددددد مللحمدددددا اول قصددددد لا تددددد فلعنددددد لولأددددد فل لفددددد لول أدددددن للددددد 
 ذلددددددالل  اددددددملول ندددددد دلو د  ددددددنلل  ددددددس صلو  دددددد  ل لأدددددد لو نددددددنلفددددددنلادددددد هلولا  يدددددد ملفلكندددددد ل مددددددهلأاددددددالردددددددنل

حمبندددددد لو ةدددددد قل   للادددددد هلو كلدددددد دل  لو   يدددددد ملل كلدددددد دل ح  يدددددد مللولا  يدددددد مللولطدلدددددد لجيددددددملفنوأدددددد لل  ل بددددددي 
ألددددد ل  لجتندددددنلولا  يددددد مللفدددددن  ل لوللدددددي لألددددد لو قددددد ل لو   وددددد ل ملفل"نلفددددد لث ثددددد ل   ددددد سل دددددأ ذ فلال أددددددأل دددددأكيف

 فددددد ل  لا دددددد ل نوكدددددىلولنأ يددددد لولصدددددال لو  للددددد لاحتمدددددهلجيدددددمل  لال ىيدددددالول دددددرتللولىفالددددد ل ددددد لأنللددددد مللو ندددددنل كيفدددددنلفددددد ل
فلكندددددد لجيددددددمل  ل  ادددددداال فدددددد ك ل يتددددددنلو   يدددددد ملل فيوقددددددنلو نددددددنلألدددددد ل1" دددددد أ ل لا تدددددد مللو ددددددنو للولأ ايدددددد ل71

ل:ل   دلولا  ي مللوفنأ فل أل لا ولو   دلتا

                                                           
 . 3فلو نتنلول    فلصحمنال  لأل لولىانوءفلا يالل  يلو اوي : 1
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 ول أنيد فل مقد ا  ط قد مل  تدن الذد  يد   ولد   و فد ك  و ننتد مل ةدنال    طدن ل:ولأندي  ألد  و لدي ل و فد ك ل-
لل.ولطدل  و اوةمل   و نكىه ول سىي   فب       ف    ق   لب  و نحلل  ول  نلن

ل.و اىلل  ولا  ي مل رن ح  ي مل الذ   يتن ول  و ف ك   ا ل:ولأني  قد  ف  و طن ق  و ف ك ل-

ش لو نددنلول ددلل ل وآلفدد لللا  يدد مللولطدلدد لاليب دد ل حدداهفلشذلجيددمل  لي دأددهلمقدد رل ددلل ل  فدد رل يطدد فلينوأ دد ل 
فا  دد للاقد لولا  يد مللشرلفاطقد لل  لأن د مللتن  لل يا ل د حا مللالهلجتامل  نبلولا  ي ملل  لوم ب   فلشت ا لشر

ل.للل  لفأ   ذ ل  لول سل لفاذ   لول سىي ل
 ادديلأنللدد لو  دد ظلألدد لولا  يدد مللولطدلدد ل وددب لي ا  ددملفددنل  ددليبلفأ   ذدد لالندد ل أددال  لوددب لل:التخةةزين -ثاديةةا

ش د أدددهلأاددداللجيدددمولصدددالحلفددد لحلدددملنايدددالو فددد ك لو ا  دددد ل  دددنقلول سدددىي لولصدددالا فل  بددد ل لسدددل ل  دددن لفددد ل
ل:ل1ول سىي لالن ليأا

 فدددددددد ك لو أددددددددالللدددددددد لاقددددددددطفل   لالي ددددددددنحل ددددددددىي لولا  يدددددددد مللولطدلدددددددد ل طنيقدددددددد لال دددددددداالولصددددددددا لولأ فدددددددد فل هل  ل-
ل اخيل لشالف لقد لو سيل لاقط؛ل

ولا  يدد ملل لح  يدد مللذومللو دد لأ  ل لأ للدد فلألدد ل  ل بددي لحمبندد لو ةدد قلكدد لوليقدديل   دد يفا  ل  قدد ملللكدد لل تددنل-
لول أد  ل  لول  ني ؛لل

تأ ل  تل لو س   ل ذل لول الل فلفنلل يوانلفص ا لللنل هل ةنو لول الل فلكن لياد  ل  ل بدي لفداوخ لاداهلل-
لو س   لف ا  د لفنلح  ل   ي لولاق لو   ساف ؛ل

 ى يدددددددالو سددددددد   ل حتمددددددد  للتلدددددددالل  ييددددددد لف ينددددددد فل   يددددددد لفا  دددددددد لفددددددد لحدددددددنو لل  دددددددأ لولودددددددنسل ادددددددنلنلددددددد لو ددددددديوالل-
للل يل ؛ولأطيي ل ولبلن

أددددددا لشمودددددد  لو سدددددد   ل لفيوقددددددنلقنيددددددد لفدددددد لفيوقددددددنلول   يدددددد لك  طدددددد   فل  دددددد   لولطأدددددد  فلكندددددد لياد دددددد ل صددددددنلنذ لل-
للل. لملال  نب لو ونوملل ولقيو  لول ل أالم قل للل نوثل لف لولاخيملشللذ 

 معالجة النفايات الطبية -جة
 يددددددد ل نيقددددددد ل  ل  دددددددلل ل  لأنللددددددد ل  ل قالددددددد ليددددددد  ل صدددددددنلنذ ل"لألددددددد ل  ددددددد للولا  يددددددد مللولطدلددددددد لأدددددددناللفأ  ددددددد  ُل

ل  لدددددد لو دددددديوصلو لييدددددد ل  ل نكلددددددد ل هلمدددددديسلفدددددد ل مدددددديوسلولا  يدددددد مللولطدلدددددد ل  ل ددددددب لفدددددد ل  ددددددب ل فلللدددددد سل لفدددددد ل
  دددددد لال.ل2"قددددددا   لألدددددد لشيقدددددد سلو ذ ل  لو ددددددن ل  لشحدددددداوثلول لدددددديثلولدل دددددد ل  لش دددددد قلو سدددددد  نلل  لصددددددا لولأ فدددددد 

 طنيقددددددد لفألاددددددد لقدددددددد ل خددددددد ا لشرلفبددددددد  لولددددددد سل لولطدلددددددد لملولا  يددددددد مللأدددددددا لل  ل ُل ددددددد  لاددددددد لولأنللددددددد لولددددددد ل ُلل ددددددد ا  أ 
ل.لللولاذ ي لفاذ 

                                                           
  .801 أالأل لولأاىهفلو نتنلول    فلص:ل1
 .801و نتنلم  هفلص:ل2
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 ألددددد لوأ دددددد  ل  لولا  يددددد مللولطدلددددد ل  ادددددُ  ل أصدددددا الل  ل ددددد لاحتمدددددهلال يتدددددال نيقددددد ل وحددددداللفيف للددددد ل أ  ددددد لكددددد ل
ولا  يدددد مللولطدلددددد فلحلدددددمل يتدددددالولأايدددددالفددددد لولدددددداوي للأنللددددد لو أ  ددددد فلكددددد لفاذددددد للدددددهلمللىو دددددهل ولددددد لياد ددددد ل  ل دددددا دل

ل:لقد لواخ ل  فلا ولواخ ل  لي أثنل أاالف لولأيوف لفاذ 
 ولصال فل ولقديملوات ن أ للل قال لو س   ل؛للللن    م لولدل ل لو لل ل ول ل   لولأ ف لولقيو 
 و يو الو  لل ل ولدوني ل ول قال ل و أليف  ل لو   ح ؛لل 
 كنل ل ميأل لولا  ي مللولطدل لو ا   ؛لل 

للل: لو طنلل ا لولطنقلو   ساف ل لفأ   لولا  ي مللولطدل   نيف ل لل
س ىملد يأدددددددنالل يطددددددد ل  لرتفلدددددددافل اددددددديلأنللددددددد ل ك ددددددداللت اددددددد لنددددددديلحدددددددنو للأ للددددددد ل دددددددل:Incinerationالحةةةةةةةرق  -

  ددددد اهلشرل قللددددد لكدددددد للولا  يددددد مللولأطددددديي ل ولق  لددددد لل حدددددرتوقلشرلفددددديوالةددددد لأطددددديي ل فددددديوالةددددد لق  لددددد لل حدددددرتوقف
ا  يدددددددد مللولدددددددد لال بدددددددد لشأدددددددد اللفل يدددددددد  لوخ لدددددددد  لادددددددد هلولأنللدددددددد لأدددددددد الل أ  دددددددد لولولطدلدددددددد ل لح دددددددد ل    لولا  يدددددددد مل
ل.ل ا ينا ل  لشأ اللو  ساوفذ 

ةدددددددد  وملل وددددددددن لخبدددددددد  لو دددددددد  ل ثدددددددد ءل ك ددددددددلالولبن ددددددددي لل-ة لددددددددد – يادددددددد  لأدددددددد لوحددددددددرتوقلو نكددددددددد مللولأطدددددددديي ل
  ك  ددددددلالولالرت تدددددد ل  أدددددد لو دددددديوالول دددددد ف فل   تدددددد ا لشرلف دقلدددددد مللصددددددلد لألدددددد ل ددددددب ل فدددددد افل  لحدددددد ملأددددددا ل

 لفا  دددددددملا دددددددياللياددددددد  ل  مل ك ددددددددلالولبن دددددددي لول ددددددد  فلكنددددددد ل  لولنفدددددددد الولددددددد اب ل ل دددددددن اللواحدددددددرتوقل وددددددددب
 و لدددد هلولأ افددددد لولا جتدددد لأددددد لولأنللدددد لن ددددديهلألدددد لفنكدددددد ملل دددد ف ل  ددددد لى لفأ   ذدددد فللددددد لالجيددددمل وددددد ل لو نفددددداوملل

ف ييددددددد فل  لا تددددددد مللل°900و صدددددددنن لخصلصددددددد ل أ  ددددددد لم  يددددددد مللولنأ يددددددد لولصدددددددال لألددددددد لا تددددددد مللحدددددددنو لل  ددددددديقل
 ل  اللددددد لول دددد  ومللولأ افددددد لعدددددالفدددد ل لددددديثلولددددديو لو دددديهل فددددد لولدددددن ويحلولا جتدددد لأددددد لأنللددددد لولرتفلدددددافلو ددددنو للولأ للددددد

اطددددددد لأددددددد لتدددددددن  للولددددددد سل لفددددددد ل ق يددددددد لولنفددددددد الولصدددددددلد ل لفيوقدددددددنلولطندددددددنلو صدددددددنن لخصلصددددددد لللنددددددديوالحم نلددددددد ل
لللل.1و طي ل

ل ادنوا يقدي ل د  ول ود ل ف    بل د    قد  للدل د   فاد   نيقد  اد ل: Autoclavingالتطهيةر الحةراري بةالمبخرة  -
للد لفيوصد  مل فق لد  خ صد  اوخد ل حديو  أد   تد ط ندي ف وددن خبد   شر ولطدلد لولا  يد مل   أدنّل حلم ف الي ف
 ألد ول طذد لتذد  ل حدنو ل ا تد    أ ندا و سل د ملف كد    لا د ذل وخدرتوق للدسد   ي دنح  لدم أللذد ف ف  د لأ  لد 
لل.2للدس   فق  ف ذ   فا  و لبن   مل  ميأل   أقلنذ  و نوا للنيواو ر  لل ولي  لو   

ل   دددددد سا لادددددد هلولطنيقدددددد لأدددددد الل أ  دددددد لولا  يدددددد ملل دددددداياللولأددددددا  لاقددددددطفلشذل أ دددددد لةدددددد لصدددددد   لللا  يدددددد مل
ل.ولدوني  ولطدل  للنسل  مل  يط   ة لص     ولبلنل يل ف ولصلاامل  ك لا  ي مل ولدس   خيرتقذ  ا ول 

                                                           
 فلأندد  فلو  ا فاإلدارة اآلمنةةة لنفايةةات أدشةةطة الرعايةةة الصةةحيةفالندد لولصددا لولأ  لدد فلو ب ددملو قللندد للوددنقلو  ي ددطفلو نكددىلو قللندد ل موددط لصددا لولدل دد فل :1

  .38-25 ص ص، 7002
2

 .15و نتنلول    فلصلف(Y3 Y1;)األحيائية والرعاية الصحية  -بيئيا للنفايات الطبيةمبادف فنية بشأ  اإلدارة السليمة  نم ف لو ف لو  االلللدل  فل: 
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 فد  ول قللد   تد  فد  أنلد  وخ دد   ادي ولبلنلد ي  ول طذد :ل Chemical disinfectingالتطهيةر الكيميةائي  -
  بدي  قدا ولبلنلد ي  ول طذد   بد لل  ولد ثيليتلد فل لبد  ولطدلد   ولا  يد مل و د ال و ديوا   و  ديول ولأيوفد لو ننتد 

ولا  يد ملفل فد  حمداال  مديوس  أ  د  ولبلنل يلد  و ديوا فد  فألاد   مديوس أدال ي يتدملو د ساو  كند  م ددل  ف فن  أد 
1 فا  شتنو ومل و  ذ فأذ  ول أ ف  ي طلم فيوالخطنل  يط   ا   و طذنومل

لل.

ادد ل قالد لحاييفدد ليأدديملأللذدد ل لنييد لولا  يدد مللولصددلد لشرلفدديوال:لThermal treatementالمعالجةة الحراريةةة  -
لل.2ة لولط  لفل  لجيألذ لح فل لللدل  لف ل تنو لولا  ي مللولطدل ة  ي لفنل ق  ل أ لولدق ي لولصلد ل

فدددددددد لخدددددددد ملولأددددددددن لول دددددددد   ل س لدددددددد لول قالدددددددد مللو  دددددددد ساف ل لفأ  دددددددد لولا  يدددددددد مللولطدلدددددددد لم حددددددددبل  ل
فل فددددنلذلددددالاددددحت ل(فدددديف لو أ  دددد لو نو يدددد ل قدددد لتددددن ولفدددد لو ددددنق)ل أطددددذ ل قدددد ل ددددأث ولألدددد لولدل دددد لفدددد لولدددددأ لوآلخددددن

لولا  يددددددد ملكددددددد ل ولا و ددددددد مللو لاوملددددددد ل كددددددداملل أمدددددددهلال يتدددددددالش دددددددرتو ل ل لصدددددددايق لللدل ددددددد ل أددددددد  لللفألددددددد لولداددددددديث
  .   سل لفاذ ل وب لفيف  لولطدل 

  التخلا من النفايات الطبية -د
لو م د   صدا   أدن  ا  طنيقد  ولطدلد  ولا  يد مل فد  ولد سل  ياد د  و أ  د  أنللد  فد  وام ذد    أدا

  لولأدددددد اللاددددددحت لفدددددد لي دقدددددد لفدددددد لولا  يدددددد مللولطدلدددددد ل أددددددالفأ   ذدددددد ليدددددد  للشتدددددد ال فل خطدددددد  ل يدددددد لشرل  ل دددددد ف لولدل دددددد 
لل:3ول سل لفاهل طنقلث ثلا 

 ف لولنف الو  دق ل أف ك ل صص لل ولول دن فل اد لميفد لفبدد مللولا  يد مللولصدال فل أدال  لييفدديلااصدذ ل أمدهل 
ة لخطنل دق ل يوص  مللو ملن لولدل ل فلل شذولف ل تال دأ لاد ولولنفد الخطدنلالد  لولد سل لفادهل نفلدهل لفبدد ملل

 ولا  ي مللو طنل؛ل
 فأ ال ذ ل  صدحلفقديل ل ملن لول لط مللو لل ل لوف  هلولصال ؛ل ف لول يوي لول لخي  ل نكلىا ل  ل   ل 
  ل.اا ل  ننلو تىو لول ونعل لول لمللي  لحنقذ ل ل ف ك ل صص ل  ألاللأ لو ا   لولأننومل

فددددد لخددددد ملولأدددددن لول ددددد   لي دددددد للاددددد لولدددددا  لولددددد  ل و  ددددد   لو جي  لددددد لللسددددداف مللولصدددددال لو لدددددالل لاأددددد ل
فلو  مددددددددملولصددددددددا فل و  مددددددددمل و أددددددددن وليف ثدددددددد ؛لو  مددددددددملول أللندددددددد لل  أدددددددد الول انلدددددددد لولدوددددددددني لو  دددددددد اوف  جت ددددددددلال
 لل يطددددد لفلةددددد ل مدددددهل    تددددد ا لشرلو يومدددددملوليف ثددددد ل ددددد  ق لولددددد كنللادددددحت لو ددددداف مللولصدددددال لو لدددددالل  ددددد ا ولدل ددددد 

 ألددددددد ل تدددددددهلول س لددددددد لفددددددد لول قدددددددنلولددددددد هل يفددددددد ل اددددددد لول اددددددداي مللولددددددد ل يوتدددددددهلف ددددددد للول انلددددددد لولدودددددددني ل لولأددددددد ملل
كندددد ل مددددهليأ دددد ل كيفددددنلحلقددددد مللول انلدددد لصددددل ل  لصددددا فلاقددددال ثد دددديلولا و دددد ملل ول قددددد  ينلفللو صدددديصلولددددا ملولا فلدددد 

  لل)كدددددالول قدددددنلكن ددددددملف دددددد أال و حصددددد يل ملل تددددديالأ قددددد ل د اللددددد لقييددددد ل ددددد لولصددددددا ل ول قدددددنفلانددددد لتذددددد ل أ

                                                           
 .553و نتنلول    فلصلف ال  يل يال:1

  .802 أالأل لولأاىهفلو نتنلول    فلص :2

  .809و نتنلم  هفلص :3



 ......................................الدور التنموي للخدمات الصحية في مجال التنمية البشرية المستدامة  :الثانيالفصل  

 
95 

 مدددددهلال بددددداذ لننددددد للاأددددد  ملولصدددددا فلاددددد ل قنو ل نتدددددي ل كيفدددددنل   دددددال  ي دددددي ل  بدددددنلفددددد لو ةالددددد  ف(لكنا دددددى
 فددددد لتذددددد ل خدددددن لادددددحت للفل1 بدددد لل لو ا يددددد ل  بددددد لل لولأددددد حل ولددددد ل أددددال فدددددنولتدددددن  ي ل يوتذددددد ل  لددددد لو فددددنو 

فدددددد لقددددددا للولوددددددس لألدددددد لولأندددددد ل ألدددددد لو م  تلدددددد فل  قلدددددد للنددددددا(ل دددددديو لو  دددددداي ل  لولا  ددددددل )ولصددددددا لو أ لدددددد ل
ولب ددددددمفلكندددددد ل  لولأايددددددالفدددددد لو  ددددددنلول قدددددد لل ل ددددددألشرلشم دددددد قلفدددددداخنو  ل  ل لددددددنلمل لب  دددددد لحددددددلل دددددد نب لفدددددد ل
  طلددددددد ل بددددددد لل لولنأ يددددددد لولطدلددددددد فل ة لدددددددد لفددددددد ليا ذددددددد ل ددددددد لو طددددددد اللم ل ددددددد للددددددد لالشرلوامدددددددىاقلشرلفددددددد ا  لخدددددددطل

ل.ول قن
اددددد ولول دددددأث لو  ددددددد امل ددددد لولصددددددا ل ول قدددددنل قيلددددددهللWinslowل ددددددي لول يطددددد ءل م ددددددليل قدددددال  تدددددحلول  الل

 لولدددددددد الول قددددددد لل دددددددن لولنتددددددد مل ولا ددددددد  ل  ددددددد لاقدددددددنو لفأدددددددافي فل يىيدددددددالاقدددددددنا لأاددددددداف ليصددددددد  ي ل ددددددد  فنو ل"
 يوددددددددد الو دددددددددن لألدددددددددلذ ل  ددددددددد لاقدددددددددنو لفأدددددددددافي فل ابددددددددد ول  ودددددددددب لو لقددددددددد لو  نةددددددددد ل ي ددددددددد ننلا  و لو  ددددددددد ك ل

ل.2" ايق لالذ و 
 ملددددددددنول  لولصددددددددا لول ددددددددل  لادددددددد ل حددددددددالو  ددددددددد بلولنيل ددددددددل للل قددددددددنفلاددددددددحت ل يوصدددددددد لوا دددددددد يفن  ومللولدددددددد ل"

فلكندددددد ل  ل3"  دددددد ذااللن دددددد لو حدددددديوملولصددددددال للل قددددددنو ل ي ددددددأذ ل  ل دددددديانل  ددددددلل للل س لدددددد لفدددددد لحدددددداللول قددددددن
 ددددددداأل ل ملنددددددد لولنأ يددددددد لولصدددددددال لفددددددد ل دددددددأمهل أىيدددددددىلولانددددددديلواق صددددددد اهل و دددددددالفددددددد لول قدددددددنلولاددددددد ت لأددددددد لو صددددددد   ل

ول  فدددددد ل و لددددددالللل  دددددد مللولودددددد لفدددددد لوف نددددددنفل  أ ندددددد اللولصددددددال لو دددددداف مل دددددد  فنو فل ذلددددددالفدددددد لخدددددد مل دددددديا ل
ل:4رل لف لو تنو ومللو  ب فل فلو  نيفل ل 

 لوا لولصال للل قنو ل ص  لخ ص فلف لخ مول ي نل ل يا لو نلل: 
و ددددددد أن مل  ددددددد للملتايددددددداللفددددددد لوتددددددد لشيصددددددد ملو دددددددداف مللولصدددددددال للل دددددددب  فلكددددددد  نويطلولددددددد لنددددددداال ي يددددددددنلل-

لول ب  ل و نوا لولصال ؛ل
و دددددد أن ملأقدددددديالو دددددداف ملفلولدددددد ليل ددددددى لفدددددد لخ لدددددد لمل   دددددديلو افدددددد لولصددددددال ل قطدددددد  لأدددددداالفدددددد لول ددددددايوملل لل-

لولقط سلولأ  ؛ل
 يدددددددد اللو فدددددددداواومللولصددددددددال لفدددددددد لو ا يدددددددد ل أ ددددددددأ  لفأقيلدددددددد ل  ل  فدددددددد  لشذول ألدددددددد لو فددددددددنل   ا يدددددددد لو    ددددددددل لل-

ل ن  ل ي يأذ ل لو ا   لو  الاقنو؛لل
ل تنلحال اىنلللساف مللولصال لول ل  ط لولنأ ي لولصال لو  لل ل ول ب  ل  لا   لو يوف ل و    م؛للل-
ل   ؛ل يا لول أف لولصا لو  ل-
ل ي لنلولدال لو    ل ل ولل ك لولق أاي لولصال ؛للل-

                                                           
1: Jean-Claude Berthélemy, Les relation entre santé, développement et  réduction de la pauvreté, Communication au Mini-

Forum sur la santé dans les pays en développement, l’Académie des Sciences Paris, 19 et 20 novembre 2007, p05. 

 .11فلص ألالل  فلو نتنلول    : 2

 : دددددد  ي لوا دددددد س، /www.iefpedia.com/arab:ألدددددد لو يقددددددنلوالبددددددرت ءفل2فلصالصةةةةةةحة والتنميةةةةةةة االقتصةةةةةةادية-العملمةةةةةةة واألتةةةةةةالقصددددددقنل  ددددددالصددددددقنفل :3
78/55/7057.   

 .25-20صصلأل شل لأ   فلو نتنلول    فل:ل4

http://iefpedia.com/arab/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%88%D9%84%D9%85%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D9%80%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7-4955
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   لف لخ م:لن لسل  يأل لول ب: 
لمونلوليأ ل  لول ب  لحيملقط ي لولصا ل  بيفل لو ذياللاونلو أليف مللأ لولصا لولأ ف ؛لل-
ل ا يملأ فل لصال ل لولدل  لو لل ؛لل-
ل و لنلأنلل مللول اص لتالو فنو ل  ي اللفأاامللول طأل ؛للل-
لاأ لول وف لو  ص ل ب اا لو فنو لو أاي ؛لل-
موددددددنلولدددددديأ لحدددددديملو فددددددنو لو  اقلدددددد لأدددددد ل نيدددددد لو ن   دددددد مللو ا ددددددل لفدددددد لخدددددد ملولدددددد وف لول أللنلدددددد فل  يدددددد اللل-

ل  مللول يأل لولأ ف لأ ل نقلوليق ي لف لا هلو فنو ؛لل
ل.لي اللشفب مل لو صيملأل لو أليف ملل خاف مللولصا لو ت  ل ل ول ا  لل  لل-

 للالف لخ مذ نقل لميأل لو اف مللولصال فل ي اق ل: 
ل الل ل نوف ل ا يدل ل ن    لولصا ؛للل-
لا حلوف مل ف  لو يوصل ن  لشاو للو   و ل مللولأنيفل ؛لل-
ل انلول ل لولي ل  ل ن    لولصا ل  طيينل لل مللل قلل ل اويذ ؛لل-
ل. طدل لول فنكىي ل لو اف مللولصال ل-
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 تالحة الفصل  
ولأقدددددالو خددددد لفددددد لولقدددددن لو  تددددد ل  اددددد ف لولددددديأ ل قلنددددد لو م ددددد  لاددددداا ل   دددددلل ل لفاليفددددد لول انلددددد لو  ددددد ل

  ىويددددددالواا ندددددد  ل دددددددهل  أ ددددددد  هلو ددددددي لولنيل ددددددد ل لولأنللدددددد لول انييدددددد فلادددددد ولواا نددددددد  لجتلدددددد لفدددددد لخددددددد مللولودددددد فل ف
ل ولددددد  نمددددد ف لو فددددد لو  ادددددالللل انلددددد لولددددد هل  لددددد ل ليددددد لتايدددددالللل انلددددد لنددددديلأاددددديو لول انلددددد لولدودددددني لو  ددددد اوف فل

ساوفذ ل لن ددددددد لحلددددددد لل و ددددددد (لفددددددد لخددددددد ملولصدددددددا ل ول ألدددددددل ) قدددددددي لألددددددد ل  ددددددد دل ودددددددبل لولقدددددددا ومللولدودددددددني ل
فل  دددددد لالاقددددددالمتلولرتكلددددددىلألدددددد لل(واا ندددددد  ل  لدل دددددد )ولدوددددددنلا  ل دددددداف ل  دلو دددددد ملولدددددد   ل ن يدددددد لو تلدددددد ملو قدلدددددد ل

لل. و ب لولنو الولدل  لفول ألل فلولصا ل  ذ   أ الأالل

 تددددددددنو وملل بدددددددد لنقلقذدددددددد لفدددددددد لخدددددددد مل نيأدددددددد لفدددددددد لولولنيل ددددددددل للل انلدددددددد لولدوددددددددني لو  دددددددد اوف لو  أدددددددد الش 
و  ب فلدددددددد لالندددددددد ل لاذدددددددد فل ولدددددددد ل وددددددددن ل    دددددددد لول ددددددددب فلول   يدددددددد فل ددددددددنوف لولدل دددددددد فلول ودددددددد ل فل خدددددددداف مللولنأ يدددددددد ل

ولدأددددددالول أللنددددد للل انلدددددد لاأددددد ل بددددد للددددد ل  ل  دددددد ا ل لل- ولددددد لادددددد لفيتددددديسلولا و دددددد –اددددد هلو خدددددد للل.ولصدددددال 
 ددددد ل ذلدددددال  ا ددددد لولدل ددددد لولا و دددددل لولدودددددني لو  ددددد اوف لفددددد لخددددد مل يددددد اللف ددددد ي لول اصدددددل لولا و ددددد لللن نا ل

 ن دددددد لميألدددددد لولبودددددد لولطدددددد ل كدددددد ولو   دددددد ال ول يفقلدددددد لولصددددددا فلاطدددددد لأدددددد ل أىيددددددىلول ألددددددل لولطدددددد ل ولدادددددديثل
ولطدلدددددد ل  لا ددددددد لللأدددددد فل ل لو الندددددد مللولصددددددال فل ذلددددددال  دددددديا لو أدددددداوملل ول  ذلددددددىومللول  فدددددد لل انلدددددد لفأليفدددددد   ل

لل.ايلف لي اهلشرل ي اللقا و  لولألنل ل فذ  و  لولأنلل فل لأ لو فنو لو س ل  ل  نقلأ تذ 

 فددددددددد لأددددددددد لا  لو ددددددددداف مللولصدددددددددال لو لدددددددددالل لو  مدددددددددملولصدددددددددا لال  لددددددددد ل    ددددددددد ل لخ ددددددددد لفأددددددددداملل
فل خ ددددد لفأددددداملو صددددد   ل ددددد  فنو لو س ل ددددد فل ذلدددددالفددددد ل(خ صددددد ل  لا دددددد لل  ددددد لو   ددددد مل و فذددددد مل)وليالددددد ملل

مللول طأدددددل ل ول يفقلددددد لولصدددددا فلاطددددد لأددددد لو   ددددد اومللو قافددددد لل ادددددنوالخددددد مل  لددددد لولددددد وف لوليق يلددددد لكانددددد 
  لولددددددد وف لولأ تلددددددد لولددددددد ل  ددددددد اأ لو ذددددددد  لل و ددددددد لللدددددددا لفقددددددداف لو افددددددد لولصدددددددال ل فدددددددا ل ددددددديانلو فب ملددددددد ملل

ل. و أاومللو أ ناللأل لول بايليتل لولطدل 
فددددد لخددددد مللالددددد   النددددد لخيددددد لا  لتدددددياللولنأ يددددد لولصدددددال ل لو  مدددددملولدل ددددد للل انلددددد لولدودددددني لو  ددددد اوف لل

و دددددالفددددد لول لددددديثلولدل ددددد فل ذلدددددالأددددد ل نيددددد لو او للوآلفاددددد للا  يددددد مللولنأ يددددد لولصدددددال فل ولددددد ل بدددددي للو  ددددد   ل 
لطدلددددد لفددددد لحدددد ل يلددددداا لشرلة يددددد لفدددد لخددددد مل ل ددددل لفددددد لو تدددددنو ومللولدددد ل ُأدددددول بل لددددد لول أ فدددد لفدددددنلو سل دددد مللو

ل.لللول سل لولاذ ي لفاذ 
 
 



 
 :الفصل الثالث

  

 دور اخلدمات الصحية ابملؤسسة

الاستشفائية محمد الصديق بن حيي  

 يف التمنية البرشية املس تدامة
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 تمهيد 
 وثيقحا ارتباطحا املسحرر والبشحرةة ومسامهتها يف دعم برامج التنمية الصححية  الصحية املنظومة تقييم عملية ترتبط

 ذلك واليت ةتم تقدمي خمتلف اخلدمات الصحية على مستواها،  ،املشكلة هلذه املنظومة الصحية املؤسسات أداء بتقييم
 علحى أي اجللئح،، املسحتو  لحىع تحتم الحيت التقيحيم عمليحات عح  املنظومحة هحذه تقيحيم عمليحة عحل  املمكح  غحر مح  ألنح 

 .األفراد العاملني هبا مستو  على أو الصحية املؤسسات مستو 

ودورهححححححححا يف التنميححححححححة البشححححححححرةة املسححححححححتدامة يف ال صححححححححلني لححححححححذلك وبعححححححححد منا شححححححححتنا جلححححححححود  اخلدمححححححححة الصحححححححححية 
سحححححححنقو  يف هحححححححذا ال صححححححح  بدسحححححححقاح اجلانحححححححال النظحححححححري للدراسحححححححة علحححححححى   حححححححد  املؤسسحححححححات ا ستشححححححح ائية  ؛السحححححححابقني
ا ستشحححححح ائية صمححححححد الصححححححدة، بحححححح  الحححححح، بو ةححححححة  ي حححححح ، وذلححححححك محححححح   حححححح    العموميححححححة وهحححححح، املؤسسححححححة ،اجللائرةححححححة

 :ق فيها  ىل ما ةل،تقسيم ال ص   ىل أربعة مبا ث نترر 

محححححححح   حححححححح   دراسححححححححة  بشححححححححك  عححححححححا  يف املبحححححححححث األو  سححححححححنعرص علححححححححى املنظومححححححححة الصحححححححححية العموميححححححححة يف اجللائححححححححر -
التعححححححر  علححححححى محححححح   حححححح   بو ةححححححة  ي حححححح  علححححححى اخلححححححدمات الصحححححححية ، و ترورهححححححا، وهيكلححححححة اخلححححححدمات الصحححححححية هبححححححا

اهلياكحححححح  الصحححححححية املو ححححححود  بالو ةححححححة وعححححححدد املهنيححححححني الصحححححححيني هبححححححا، وكححححححذا بعحححححح  املؤ ححححححرات الححححححيت تعكحححححح  ا الححححححة 
 . الصحية بالو ةة

 صمحححححححد الصحححححححدة، بححححححح   الححححححح، صححححححح  الدراسحححححححةا ستشححححححح ائية  العموميحححححححة تقحححححححدمي املؤسسحححححححةبيف املبححححححححث الوحححححححا  سحححححححنقو   -
  .يدانيةعرض اإل راءات املنه ية للدراسة املوكذا 

يف املبحححححححححححث الوالححححححححححث سححححححححححنقو  بتقيححححححححححيم أداء املؤسسححححححححححة ا ستشحححححححححح ائية صحححححححححح  الدراسححححححححححة وذلححححححححححك با عتمححححححححححاد علححححححححححى  -
 .اإل صائيات املقدمة م  بع  املدةرةات باملؤسسة

يف املبحححححححث الرابححححححي سححححححنقو  بتقيححححححيم  ححححححود  اخلدمححححححة الصحححححححية ودورهححححححا يف التنميححححححة البشححححححرةة املسححححححتدامة محححححح   حححححح    -
عينحححححححححة الدراسحححححححححة واملتمولحححححححححة يف الرحححححححححا مني الرححححححححح   أفحححححححححراد نتحححححححححائج ا سحححححححححتبيا  املحححححححححو   علحححححححححىعحححححححححرض وريليححححححححح  وت سحححححححححر 

  .والتمرةض،
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 الخدمات الصحية العمومية في الجزائر عامة وفي والية جيجل خاصة: المبحث األول
 يف الدراسحححححة امليدانيححححححة للةحححححدمات الصحححححححية باملؤسسحححححة ا ستشحححححح ائية صمحححححد الصححححححدة، بححححح  الحححححح،  بححححح  الشححححححرو   

 الححححححححوطيعلححححححححى املسححححححححتو   العموميححححححححة سححححححححنتناو  محححححححح   حححححححح   هححححححححذا املبحححححححححث مححححححححد   عامححححححححا  ىل اخلححححححححدمات الصحححححححححية
 (.و ةة  ي  ) احملل،وعلى املستو  ( اجللائر)

 المنظومة الصحية العمومية في الجزائر  إلىمدخل عام : األول المطلب
تعتححححححة الصحححححححة  ىل  انححححححال كواححححححا  قححححححا عامليححححححا أساسححححححيا مححححححوردا بححححححال  األمهيححححححة لتحقيحححححح، التنميححححححة ا  تماعيححححححة    

فر  ا يحححححححات السحححححححكا  يف  حححححححا  ، ويف هحححححححذا اإلطحححححححار  اولحححححححت اجللائحححححححر منحححححححذ ا سحححححححتق   تحححححححو والبشحححححححرةةوا  تصحححححححادةة 
خمتلحححححححف املؤسسحححححححات  مححححححح   ححححححح   صاولحححححححة تسحححححححةر صيحححححححي الوسحححححححائ  الك يلحححححححة  ماةحححححححة الصححححححححة وتر يتهحححححححا يف ،الصححححححححة

الححححححححذي ةعححححححححد اإلطححححححححار  املشححححححححكلة للمنظومححححححححة الصحححححححححية الوطنيححححححححة، هححححححححذه األ ححححححححر  تتميححححححححل بسححححححححيرر  القرححححححححا  العمححححححححوم،
األساسحححححححح، الححححححححذي ةتك حححححححح  بتقححححححححدمي الرعاةححححححححة الصحححححححححية ل ححححححححرض رفححححححححي املسححححححححتو  الصححححححححح، للمححححححححواطنني، لححححححححذلك فقححححححححد 

  .العموميةاملنظومة الوطنية للصحة ملعرفة ترور وهيكلة  املرلال صصنا هذا 

 تطور المنظومة الصحية العمومية في الجزائر : األول الفرع
غححححححدا  ا سححححححتق   ورثححححححت اجللائححححححر  الححححححة قحححححححية متدةححححححة  ححححححدا نتي ححححححة الظححححححرو  ا  تصححححححادةة وا  تماعيححححححة 
السحححححائد ،  يحححححث كحححححا  الشحححححعال اجللائحححححري ةعحححححا  ال قحححححر وا رمحححححا  وسحححححوء الت ذةحححححة، وهحححححو محححححا أد   ىل انتشحححححار العدةحححححد 

فقححححححد كححححححا  معححححححد  )، وارت ححححححا  معححححححد ت الوفيححححححات امل رةححححححا، الكححححححولرا، التي وئيححححححد علححححححى غححححححرارض املعدةححححححة محححححح  األمححححححرا
، و حححححد كحححححا  النظحححححا  الصحححححح، املو حححححود متمركحححححلا بشحححححك  أساسححححح، يف  )وفيحححححات األط حححححا  مححححح  أعلحححححى النسحححححال يف العحححححام
رمسحححححححت اجللائحححححححر صححححححححاور كحححححححة  للسياسححححححححة  ظحححححححح  هحححححححذه الظححححححححرو  ويف. كةةحححححححات املحححححححد  كححححححححاجللائر، وهحححححححرا ،  سحححححححنرينة

، و ححححححد مححححححرت املنظومححححححة الصحححححححية اجللائرةححححححة بعححححححد  ي اخللحححححح  الححححححيت عرفهححححححا النظححححححا  الصححححححح،الصحححححححية ب يححححححة تعححححححدة  موا حححححح
 :ريو ت كانت نتي ة لقرارات سياسية أو أ مات ا تصادةة وذلك  سال املرا   التالية

  2691 إلى 2691 من: المرحلة األولى
   السياسححححححححة الصحححححححححية يف هححححححححذه املر لحححححححححة صححححححححدود  يف  يارا ححححححححا نتي ححححححححة  حححححححححعف الوسححححححححائ  املتححححححححوفر  للدولحححححححححة 

طبيبحححححا  لائرةحححححا فقحححححط،  حححححا  581محححححنهم  ،اطبيبححححح 5156م تكححححح  اجللائحححححر تتحححححوفر    علحححححى  5691فقبححححح  سحححححنة "اجللائرةحححححة، 
نسححححححححمة، أمححححححححا أطبححححححححاء  15151قححححححححيدليا  عححححححححد  قححححححححيد  لكحححححححح   592ومححححححححواط ،  8965ةعححححححححاد  طبيبححححححححا وا ححححححححدا لكحححححححح  

، كمحححححا ايحححححلت املؤ حححححرات 1"نسحححححمة 89988طبيبحححححا،  عحححححد  طبيحححححال أسحححححنا  وا حححححد لكححححح   515األسحححححنا  فكحححححانوا  حححححوا  
 ذ ، ارت حححححا  معحححححد  الوفحححححا و سحححححنة  19اخن حححححاض معحححححد  العمحححححر املتو حححححي للحيحححححا   ىل أ ححححح  مححححح  بالصححححححية يف هحححححذه املر لحححححة 

                                                           
 .511-515ص ص، 5998 ، دار كتامة للنشر والتو ةي،  سنرينة، الربعة األوىل، اجللائر،إدارة المستشفيات العمومية الجزائريةنور الدة   اروش، : 1
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، ، فضححححححح  عححححححح  انتشحححححححار األمحححححححراض املعدةحححححححة 1" يحححححححةو د   5999وفحححححححا  لكححححححح   589جتحححححححاو  معحححححححد  وفيحححححححات األط حححححححا  
  .و عف اهلياك  القاعدةة ونقص الت رية الصحية

وملوا هححححححة هححححححذه الو ححححححعية ويف ظحححححح  املححححححوارد احملححححححدود  ركححححححلت و ار  الصحححححححة والسححححححكا  الححححححيت    نشححححححا ها سححححححنة 
 :2على هدفني أساسيني مها( بعد أ  كانت مند ة  م  و ارت أ ر ) 5691
مححححح  أ ححححح  تسحححححهي  ا صحححححو  علحححححى ( العمحححححوم، واخلحححححاص)  يف  حححححا  تو ةحححححي الرحححححا م الرححححح  خت حححححي  ال مسحححححاوا -
 الع ص؛
 .مكافحة األمراض  اقة املتنقلة منها والتقلي  م  الوفا  -

فقحححححد و حححححعت الدولحححححة العدةحححححد مححححح  بحححححرامج الصححححححة املو هحححححة  ماةحححححة طبقحححححة  ينياملسحححححع ة ومححححح  أ ححححح  دعحححححم هحححححذ
السحححححكا  احملحححححرومني، و حححححما  الو اةحححححة مححححح  األمحححححراض املستعصحححححية،  يحححححث   التك ححححح  بالرحححححال ا حححححا  ل ط حححححا  سحححححواء 

املححححححؤر   69-96يف  طححححححار مراكححححححل واةححححححة األمومححححححة والر ولححححححة أو يف  طححححححار الرححححححال املدرسحححححح،، كمححححححا قححححححدر املرسححححححو  ر ححححححم 
والقا ححححححح، بدللاميحححححححة التلقيححححححححات و انيتهحححححححا، وهحححححححذه تعتحححححححة  رحححححححو    ابيحححححححة ترمححححححح،  ىل القضحححححححاء  5696وةليحححححححة   96يف 

محححححح   ،علححححححى األمححححححراض املعدةححححححة، كمححححححا   التك حححححح  الشححححححام   كافحححححححة بعحححححح  ا فححححححات ا  تماعيححححححة موحححححح  مححححححرض السحححححح 
ل  وسحححححححوء ، ون ححححححح  الشححححححح،ء ملحححححححرض الشحححححححا ححححححح    نشحححححححاء املراكحححححححل اخلاقحححححححة  كافححححححححة السححححححح  ليصحححححححب  ع  ححححححح   انيححححححح

، وكحححححذا (5689-5696)بداةحححححة ا مححححح ت الوطنيحححححة للتلقحححححي   حححححد ا صحححححبة هحححححو الت ذةحححححة، ومحححححا ميحححححل هحححححذه املر لحححححة أةضحححححا 
باملنحححححححاط، الوبائيحححححححة، وذلحححححححك توا ةحححححححا محححححححي الحححححححةامج  5691التلقحححححححي   حححححححد الشحححححححل  ومكافححححححححة امل رةحححححححا بداةحححححححة مححححححح  سحححححححنة 

ا ماةحححححة مححححح   حححححوادا العمححححح ، وو حححححي جلحححححا  املسحححححرر  مححححح  طحححححر  املنظمحححححة العامليحححححة للصححححححة، باإل حححححافة  ىل برنحححححامج 
 . 3النظافة والو اةة

 : و د كا  النظا  الصح، يف هذه املر لة ممو  بحح
  املستش يات العمومية اليت تضم  الع ص وا ستش اء، واليت تسر م  طر  و ار  الصحة؛ 
   املراكحححححححل الصححححححححية الحححححححيت تقحححححححد  املسحححححححاعدات الربيحححححححة ا انيحححححححة يف املحححححححد  والبلحححححححدةات، و حححححححد كانحححححححت تحححححححدار مححححححح

 ؛ 5698و 5698طر  البلدةات مث أُ قت باملستش يات بني عام، 
  ُم  طر  و ار  التبية والتعليم؛ سَر مراكل الرال املدرس، اليت ت   
  اقة ميتلكها األفرادالقرا  اخلاص الذي ةتوىل تقدمي الع ص يف مصحات . 

     2696إلى  2691 من :المرحلة الثانية
 :ايلت هذه املر لة على مستو  السياسة الصحية بو ثة أمور ه،

                                                           
1: Abdelhak Saihi, Le système de santé publique en Algérie: analyse et perspective, revue Gestions hospitalières, n° 455, 

Avril, 2006, p 241. 

. 598عدما  مرةلق، املر ي الساب،، ص :
2  

 .519صنور الدة   اروش، املر ي الساب،،  :3
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5682تقرةححححححر  انيححححححة العحححححح ص يف اهلياكحححححح  الصحححححححية العموميححححححة انر  ححححححا محححححح   ححححححان ،  -
، محححححح  أ حححححح  جتسححححححيد  ححححححعار 1

 الصحة لل ميي مهما كا  د لهم وو عيتهم ا  تماعية؛ 
 قححححح ع التعلحححححيم الرححححح  يف خمتلحححححف التةصصحححححات، وذلحححححك ب يحححححة ريسحححححني  حححححود  التعلحححححيم الرححححح  وتحححححدعيم التححححح طر  -

 الر ، وهو ما مس  بو ود عدد كبر م  املمارسني الربيني يف ك  التةصصات؛ 
وصاولحححححححة ترححححححححوةره ، تحححححححة   حححححححر اللاوةححححححححة لتنظحححححححيم املنظومحححححححة الوطنيحححححححة للصححححححححةالحححححححذي ةع  نشحححححححاء القرحححححححا  الصحححححححح، -

املستشححححح يات،   اقحححححة منهحححححامحححح   ححححح    نشحححححاء العدةحححححد مححححح  املرافحححح، الصححححححية  ،لتوسححححيي نرحححححاق الت ريحححححة الصححححححية
 . العيادات متعدد  ا  تصاقات واملراكل الصحية

، وهحححححححح، املراكححححححححل ا ستشحححححححح ائية 5689بدنشححححححححاء هياكحححححححح  قحححححححححية  دةححححححححد  سححححححححنة أةضححححححححا ايححححححححلت هححححححححذه املر لححححححححة و 
  .مركلا     هذه ال ت  51اجلامعية املكل ة بالع ص، التكوة  والبحث، و د بل  عددها 

سحنة  15سحنة بعحد أ  كحا   91 ىل  5688 عحا  ا على قعيد املؤ رات الصحية فقد ارت ي العمر املتو ي للحيحا أم  
مني عحر  النظحا  الصحح، ترحورا كبحرا يف أعحداد املسحتةد   ، كمحا اخن ح  معحد  وفيحات األط حا ، و حد5691وذلك عحا  
، وذلحححححك نتي حححححة 5688عامححححح  سحححححنة  552858 ىل  5681عامححححح  سحححححنة  18885 يحححححث ارت حححححي عحححححددهم مححححح   ،الصححححححيني

  .2اإلق  ات اليت ات يف  ا  العلو  الربية

 1112-2661: المرحلة الثالثة
ايحححححححلت هحححححححذه املر لحححححححة بحححححححتاكم املشحححححححاك  الحححححححيت ترحححححححورت منحححححححذ ااةحححححححة الومانينحححححححات، بسحححححححبال اخن حححححححاض عوائحححححححد  

الححححن ط وانكمححححاش املححححوارد املاليححححة املمنو ححححة محححح  طححححر  الدولححححة محححح   هححححة، ومححححرور اجللائححححر بالعشححححرةة السححححوداء محححح   هححححة 
 حححححح،، وتححححححدهورا يف و ححححححعية أ ححححححر ،  يححححححث  ححححححهد نظححححححا  الرعاةححححححة الصحححححححية اايححححححارا ونقصححححححا يف ا ححححححالني التقححححححي والع 

اهلياكححححححح  ا ستشححححححح ائية ونوعيحححححححة اخلحححححححدمات املقدمحححححححة هبحححححححا، باإل حححححححافة  ىل تحححححححذمر العدةحححححححد مححححححح  األطبحححححححاء بسحححححححبال سحححححححوء 
الو حححححححححعية املهنيحححححححححة وا  تماعيحححححححححة، وظهحححححححححور العيحححححححححادات اخلاقحححححححححة املنافسحححححححححة، و ضحححححححححي النظحححححححححا  الصحححححححححح،  ىل التعحححححححححدة  

  :3تُر م م      التعدة ، هذا 5662اهليكل، منذ 
 مشححححححححرو  اجلهوةححححححححة الومانينححححححححات، كدطححححححححار للوسححححححححاطة والتحكححححححححيم لت سححححححححيد  سححححححححنوات ر  فيحححححححح  يفوالححححححححذي ُ حححححححح

 .القراعية، ال مركلةة، وريقي، تنمية ا تماعية وقحية متوا نة
  ،،اولت يفو د  نشاء وسائ  الدعم لنشاح و ار  الصحة والسكا  وو عها  يل التربي : 

                                                           
املتعل، بت سي    5682 ةتضم   انو  املالية لسنة ،م5681 دةسمة 58 لح املواف، حه5161 ذو ا  ة 91في، الصادر  91-81 األمر ر م ،592 اجلرةد  الرمسية عدد :1

 .الرال ا ا 
 .511نور الدة   اروش، املر ي الساب،، ص: 2

 .15نبيلة كحيلة، املر ي الساب،، ص :3

 : وةليححححححة 52لححححححح املوافحححححح،  هــــــ 5258 ربيححححححي األو  6 املححححححؤر  يف 595-68ةقضحححححح، مشححححححرو  اجلهوةححححححة بدنشححححححاء املنححححححاط، الصحححححححية اجلهوةححححححة، وذلححححححك  و ححححححال املرسححححححو  ر ححححححم  
قحححححية، تتكححححو  محححح  عححححد  و ةححححات، تسححححر محححح  طححححر  ا لحححح  اجلهححححوي للصحححححة الححححذي ةتك حححح  بضححححما  وواةححححة وتر يححححة قحححححة -وهحححح، عبححححار  عحححح  و ححححدات   ححححرا، 5668

،  املنرقحححححححة "ال حححححححر "حية ،  املنرقحححححححة الصححححححح"الشحححححححرق"، املنرقحححححححة الصححححححححية "الوسحححححححط"املححححححواطنني، و حححححححد أُنشحححححححات  ححححححح  منحححححححاط،  قححححححححية  هوةحححححححة وهححححححح، املنرقحححححححة الصححححححححية 
     ".اجلنو  ال ريب"، املنرقة الصحية "اجلنو  الشر ،"الصحية 
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 .مكلف باملرا بة القبلية لك  دواء  ب   د ال   ىل السوق: د نيةاملةة الوطي ملرا بة املنت ات الصي -
مكل حححححححححة بضححححححححما  اححححححححوة  اهلياكححححححححح  الصحححححححححية العموميححححححححة باملنت حححححححححات : الصححححححححيدلية املركلةححححححححة للمستشحححححححح يات -

 (. 5662) الصيد نية
 (.5661)مكل ة بو ي السياسة الوطنية للد  : الوكالة الوطنية للد  -
 .مكل ة بتروةر التوثي، واملعلومة وا تصا : الصح،الوكالة الوطنية للتوثي،  -
لحححححف  را بحححححة ا ثحححححار املتتبحححححة عححححح  اسحححححته   األدوةحححححة ك: املركحححححل الحححححوطي لليقظحححححة الصحححححيد نية وةقظحححححة العتحححححاد -

 .واستعما  املعدات الربية

   إلى يومنا هذا 1111من : المرحلة الرابعة 
و ار  الصححححححححة والسحححححححكا   تسحححححححميةت يحححححححر  يف  حححححححا  الصححححححححة يف اجللائحححححححر 5995ل لسحححححححنة املمي ححححححح ا حححححححداةعتحححححححة 

 ىل و ار  الصحححححححححة والسححححححححكا  و قحححححححح ع املستشحححححححح يات، وةنححححححححدرص هححححححححذا الت يححححححححر  ححححححححم   ركيححححححححة اإلقحححححححح  ات الححححححححيت 
، ومححححححح  التسحححححححمية اجلدةحححححححد  للحححححححو ار  ةتضححححححح  أ  اإلقححححححح ع تشحححححححهدها اجللائحححححححر، والحححححححيت مسحححححححت العدةحححححححد مححححححح  القراعحححححححات

ر التمهيحححححححححدي للم لححححححححح  الحححححححححوطي إلقححححححححح ع املستشححححححححح يات أورد التقرةححححححححح و حححححححححدستشححححححححح يات، مححححححححح  بالدر حححححححححة األوىل امل
 1:وتتمو  أساسا يف.  موعة م  األهدا ، واليت ةسعى مشرو  اإلق ع  ىل ريقيقها

  صحححححححاء عححححححححروض العححححححح ص وا ستشحححححححح اء وتكيي هحححححححا مححححححححي ا ا حححححححات الصحححححححححية للمحححححححواط  با عتمححححححححاد علحححححححى نظححححححححا   -
 ؛ ع م، فعا 

  ؛املالية ال  مة للسر ا س  للمؤسسات الصحية ما  املوارد  -
 ؛الت كيد على  قوق ووا بات املستةدمني وواةة املر ى على و   اخلصوص -
 ؛ عاد  الت كيد على ا لتلامات التعا دةة لك  املتد لني يف قحة املواط  -
 صحححححححد ا سحححححححت ابة بححححححح كور تحححححححوفر اإلمكانيحححححححات الضحححححححرورةة حملحححححححتيف الصححححححححة، مهمحححححححا كانحححححححت مسحححححححؤوليا م، وذلحححححححك  -

 .فعالية للحا ات الصحية وا  تماعية 
 راعححححححا عححححححة كافححححححة الححححححتا  الححححححوطي  581كانححححححت القراعححححححات الصحححححححية والححححححيت بلحححححح  عححححححددها   ؛5998سححححححنة  ويف

،  يححححححث   تشححححححكي  بنححححححاء  دةححححححد للةارطححححححة الصحححححححية اجللائرةححححححة، 5998صحححححح  مرا عححححححة و ل ححححححاء تححححححا  ابتححححححداء محححححح  سححححححنة 
هحححححححذا البنحححححححاء ةرتكحححححححل علحححححححى نحححححححوعني مححححححح  املؤسسحححححححات؛ املؤسسحححححححات ا ستشححححححح ائية العموميحححححححة، واملؤسسحححححححات العموميحححححححة 

، 5258صححححححححاد  األوىل  95املححححححححؤر  يف  98/529للصحححححححححة اجلوارةححححححححة، وذلححححححححك بعححححححححد قححححححححدور املرسححححححححو  التن يححححححححذي ر ححححححححم 
 نشححححححاء املؤسسححححححات العموميححححححة ا ستشحححححح ائية واملؤسسححححححات العموميححححححة للصحححححححة  واملتضححححححم  ،5998مححححححاي  56املوافحححححح، لحححححححح 

  فصحححححححح  ا ستشحححححححح اء عحححححححح  ال حححححححححص والعحححححححح ص، وذلححححححححك هبححححححححد  تسححححححححهي    يححححححححث ،اجلوارةححححححححة وتنظيمهححححححححا وتسححححححححيرها

                                                           
األولويرررات : التقريرررر التمهيررردل للمجلرررإل الررروسني يصررر   المستشرررفيات ،ا لححح  الحححوطي إلقححح ع املستشححح يات، و ار  الصححححة والسحححكا  و قححح ع املستشححح يات: 1

 .5991  ان ، 58، اجللائر، واألنشطة المستعجلة



 املس تدامةيف التمنية البرشية  دور اخلدمات الصحية ابملؤسسة الاستشفائية محمد الصديق بن حيي: الفصل الثالث 

 
104 

ومححححححا ميححححححل هححححححذه املر لححححححة أةضححححححا هححححححو بداةححححححة جتسححححححيد ، الوقححححححو   ىل العحححححح ص وتقرةححححححال املؤسسححححححة الصحححححححية محححححح  املححححححواط 
  .5996يتم تربيق  بص ة اائية سنة لا دي للع ص يف املستش يات، وذلك عة مرا   تدر ية، النظا  التع

 في الجزائرهيكلة المنظومة الصحية العمومية : الثاني الفرع  
ورفحي املسحتو   الصححية الرعاةحة تقحدمي عح  األو  املسحؤو  والسحكا  و قح ع املستشح يات الصححة و ار  تعتحة

مث املؤسسحات  املستشح يات اجلامعيحة، الحدواء، تليهحا  وكحذا تحوفر الربيحة، مشحاكلهم علحى والقضحاء للمحواطنني، الصحح،
العموميححة ةو حح  سححلمية نظححا  اخلححدمات الصحححية ( 99)ر ححم  والشححك  ،ةالقاعدةحح والو ححدات العموميححة ا ستشحح ائية

 . باجللائر
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :ةتض  أ  تنظيم اخلدمات الصحية العمومية يف اجللائر ةشم  املستوةات التالية( 99)م  الشك  ر م 

  سلمية الخدمات الصحية العمومية في الجزائر :(19) الشكل رقم

 

 مدةرةة الصحة والسكا  :  المصدر

 

  و ار 

 

و ق ع املستش يات 
  

 
  املركل ا ستش ائ، اجلامع،

 

 املؤسسات العمومية ا ستش ائية 

 

  للصحة اجلوارةة املؤسسات العمومية

 
و اعات الع ص عيادات متعدد  اخلدمات  

 

 الصحة والسكا  

 

 المستوى على
  البلدل

 

على المستوى 
 المركزل  

 

  الوالية مستوى على

 

 مستوى على
  الدائرة

   وا ستع ا ت ا ستش اء 
 

 الرعاةة الصحية األولية
 

   الصحية م  الدر ة الوالوة تقدمي الرعاةة

 

   الوانيةم  الدر ة  الصحية الرعاةة تقدمي

 

 مدةرةة الصحة والسكا 
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ةتموححححححح  املسحححححححتو  املركحححححححلي يف و ار  الصححححححححة والسحححححححكا  و قححححححح ع املستشححححححح يات، الحححححححيت :  المسرررررررتوى المركرررررررزل -
 :  1تتكو  م 

 ا  يف  راع  أعما  لتنمية  ستاتي ية بو ي والسكا  و ق ع املستش يات الصحة و ةر ةقو  :الوزير : 
 ورعاةتها؛ السكا  قحة و اةة -
 العائل،؛ والتةريط الدميوغرايف النمو يف التحكم -
 الصحية؛ واخلرةرة الصح، التنظيم -
 الصحية؛ اهلياك  يف الر  الع ص -
 ربيني؛ال و ب  الربيني املمارسني تكوة  أمناح ريدةد -
 املستو ؛ وريسني التكوة  ميدا  يف املؤهلة البشرةة املوارد تنمية على العم  -
 ؛واملعدةة الوبائية األمراض ومكافحة بالو اةة ع  ة هلا اليت األعما  دعم -
 وتو ةعها؛ الربية واملعدات باألدوةة التلوةد -
 . والعمل، والعائل، التبوي الوسط يف الصحية ا ماةة -

 سحبعة وملحقحو  بالحدةوا  وعحددهم بالدراسحة مكل حو  ةسحاعده الحذي الحدةوا  محدةر ةكلحف: ديروا  الروزير 
 ا كومحة أعمحا  يف مشحاركة الحو ةر وريضحر با تصاقحا م، املرتبرحة واأل حاا الدراسات أ  ا  جبميي أربعة، وعددهم

 .اخلارص مي ع  ت  ويف

 محدةري الدراسحات اثنا  م  ةساعده عا  مدةر  دار ا على ةشر  اليت العامة األمانة تكلف : العامة األمانة 
 . وتقييمها وتو يهها هلا التابعة واملصاحل املركلةة اهلياك  بني التنسي،ب وا تصا  الةةد مكتال هبما وةلح،

 التالية باملها  ةقومو  م تشني ستة عليها ةشر  : العامة المفتشية :  
 الصحية؛ املصاحل وتسير التقصر أنوا  ك  م  الو اةة -
 التنظيمية؛ واأل كا  القوانني ملراعا  و ر ادهم املسرة  تو ي  -
 واملوارد؛ للوسائ  احملكم ا ستعما  على العم  -
 .العم  تنظيم يف الصرامة مرلال  ما  -

 مدةرةحة الو اةحة، وتشحم  مدةرةحة ،معحني ا تصحاص منهحا لكح  محدةرةات مثحا  تضحم : المركزيرة المرديريات 
 التقنحني مدةرةحة مدةرةحة التةرحيط، التكحوة ، مدةرةحة السحكا ، مدةرةحة والحدواء، الصحيدلية مدةرةحة الصححية، املصحاحل

 .واملنا عات

 

                                                           
 .511-515عائشة عتي،، املر ي الساب،، ص ص :1
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  على المستوى الوالئي -
  علحىوالسحكا   الصحة و ةر اوي  أمهها مها  بعد  والسكا  الصحة مدةر ةكلف: مديرية الصحة والسكا 
بحني  منسح ما ومتوا نحا تو ةعحا الصححية الوسحائ  تو ةحي علحى والعمح  والسحكا ، بالصححة ةتعلح، بكح  محا الو ةحة مسحتو 

 األدوةحة وتو ةحي مرا بحة  ىل باإل حافة وتن يحذها، يلانيحاتاملريضحر  خمتلحف املؤسسحات ا ستشح ائية يف الو ةحة، ومتابعحة
 واألدوةحة والعح ص الو اةحة  حا  يف الو ةحة يف ا  تيا حات الصححية وريدةحدنهحا، ةل ختظحرو   دوت ُقح الصحيد نية واملحواد

 العامحة، والو اةحة العموميحة بالنظافحة اخلحاص التنظحيم وتربيح، ،والتكحوة  والت هيحل األساسحية واملنشحتت واملحوارد البشحرةة
 . الربية وا  تماعية للمساعدات املعو ة  املعو ني واأل ةاص باألط ا  باإل افة  ىل التك  

 الحدميوغرايف و حبر  باسحتمرار، ودراسحة املنا عحات  حدو  النمحو مدةرةحة الصححة والسحكا  بدعحداد كمحا  حتم
 ملمارسح، القحانو  األساسح، تربيح، ةسحه  أ   ح ن  مح  أي   حراء الصححة وتربيح، تسحير ممارسح، عح  أعمحا  املتتبحة
 .الو ةة يف الصحة

 داري تتمتحي طحابي ذات   عموميحة منشح ا ستشح ائ، اجلحامع، املركحل ةعتحة: المراكرز االستشرفائية الجامعيرة  
 املكلحف بحني الحو ةر مشحت  علحى ا حتاع بنحاءا مرسحو   و حال ها   نشحا وةحتم املحا ، وا سحتق   املعنوةحة بالشةصحية
 علحى اإلدارةحة الوقحاةة املكلحف بالصححة ميحار  الحو ةر  يحث ،العلمح، والبححث العحا  بحالتعليم املكلحف والحو ةر بالصحة
  لح  ا ستشح ائ، املركل ةدةر الوقاةة البيداغو ية، بالتعليم العا  املكلف الو ةر وميار  اجلامع،، ا ستش ائ، املركل
 . 1ا ل  العلم، ةسمى استشاري جبها  دوةلو   عا  مدةر وةسره  دار ،

د  ختححاستشحح ائيا  امعيححا ةرتكححل دورهححا علححى النححوا ، التعليميححة والتدرةبيححة والع  يححة و مركححلا  51وةو ححد بححاجللائر  
 ميحادة  علحى ثح ا أاحا تشحر  تك ح  بتح مني الرعاةحة الصححية للمحواطنني،  عحىتطلبة اجلامعات لكليات الرال، كمحا 

 : ه، أساسية
 الصح،؛ امليدا  -
 التكوةي؛  امليدا  -
  . والبحث الدراسة ميدا  -

 يف املؤسسحات والبلدةحة الحدائر  مسحتو  علحى الصححية اخلحدمات تحنظم(: الدائرة والبلديرة)على المستوى المحلي  -
 *ا ستشحح ائية املتةصصححة املؤسسححات ،Établissements Publics Hospitaliers (EPH) العموميححة ا ستشحح ائية

                                                           
:  مححذكر  مكملحة لنيحح   حهاد  املا سححتر،   ححرا  ،دراسرة حالررة المستشررفى الجررامعي بباتنرةمسراهمة تطبيررل التسررويل علرى قطرراع الخرردمات الصررحية، الريحال صعححة، : 1

 .69، ص ث م ةنشر، 5955/5955 باتنة، اجللائر،عمار  ةتو ، كلية العلو  ا  تصادةة وعلو  التسير،  امعة ا اص خلضر، 
معينححة موحح  ا ستشحح ائية املتةصصححة هحح، منشحح   عموميححة ذات طححابي  داري تتمتححي بالشةصححية املعنوةححة وا سححتق   املححا ، تتك حح   ححرض معححني أو ب  ححة عمرةححة  املؤسسححة  :*

 .مستش ى األمراض العقلية، مستش ى أمراض السرطا ، أمراض األط ا 
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Etablissements Hospitaliers Spécialisésالحةامج تن يحذ  بح  السحكا  ريدةحد ا تيا حات املنشحتت هحذه ، تتحوىل 
 .املادةة والبشرةة للموارد األمو  با ستعما  وهذا واحمللية، الوطنية الصحية

 لسحححححلمية وتربيقحححححا ا ستشححححح ائيةواملؤسسحححححات  املراكحححححل علحححححى الضححححح ط مححححح   حححححدمححححح  أ ححححح  او   حححححافة  ىل ذلحححححك 
 القاعدةححححة الصحححححية فرعيححححة هحححح، الو ححححدات قحححححية  راعححححات    نشححححاء  Hiérarchisation des soinsالعحححح ص 

 حنحو املستشح ى، منهحا اخلرحر وتو يح  كشح ها بعحد املر حية انتقحاء ا حا ت مهمحة هلحا أوكلحت أو األوليحة،  يحث
يف  تتموححح  هحححذه الو حححداتمنرقحححة معينحححة،  لسحححكا  والترعحححيم الو ائيحححة ا مححح ت يف  سحححهامها  انححال  ىل

، Etablissements publics de santé de proximité (EPSP)اجلوارةحححة  للصححححة املؤسسحححات العموميحححة
تتك حححححح  بصححححححور  أساسححححححية بتشححححححةيص األمححححححراض، الو اةححححححة والعحححححح ص القاعححححححدي، األنشححححححرة املرتبرححححححة بالصحححححححة اإل ابيححححححة 

   حح  املرتبرححة ا ححا ت يف البي ححة وواةححة تر يححة يف باملسححامهة اخلصححوص علححى والتةرححيط العححائل،، وتكلححف
 :، وتضماملدرسية وكذا التك   بةامج الصحة ،ا  تماعية وا فات األ رارومكافحة  الصحة

 والترعحيم والع  حات والر ولحة األمومحة وواةحة الصححية، مهمحة الو اةحة هلحا وتوكح : العيحادات متعحدد  اخلحدمات -
 .العامة وال حوقات

 .ساك  5999تتوىل تقدمي الع  ات البسيرة يف املناط، اليت تضم أ   م  :  اعات الع ص -

  مدخل عام إلى الخدمات الصحية بوالية جيجل: المطلب الثاني
 الصحية بوالية جيجل  الهياكل: الفرع األول

 5668مقارنححححة بسححححنة  %9، و ححححد ا داد بنسححححبة 5955نسححححمة سححححنة  982611بلحححح  تعححححداد سححححكا  و ةححححة  ي حححح  
فقحححد   تو ةحححي اهلياكححح  الصححححية  املحححواطنني، ومححح  أ ححح  ت ريحححة ا  تيا حححات الصححححية هلحححذا العحححدد مححح  (نسحححمة 921628)

 :بالو ةة كما ةل،
ريتححح  املؤسسحححات : Etablissements Publics Hospitaliers (EPH)المؤسسرررات االستشرررفائية العموميرررة  -

التتيح  للمؤسسحات الصححية بالو ةحة، وتتميحل بقلحة عحددها وتركلهحا يف املنحاط، ا ضحرةة ا ستش ائية العموميحة  محة اهلحر  
سحرةر،  699بسحعة سحرةرةة  صاليحة  حدرها  مؤسسحات ثح ا 5955عحددها سحنة   ذات الكوافة السكانية املرت عة، و د بلح

  :هذه املستش يات ه،
 تتححوفر علححى ( وهحح، املؤسسححة صحح  الدراسححة) - ي حح –صمححد الصححدة، بحح  الحح،  ا ستشحح ائية العموميححة املؤسسححة

 سرةر؛  215
 سرةر؛  558تتوفر على  -الراهر– دو  السعيد  ا ستش ائية العمومية املؤسسة 
  سرةر 589تتوفر على  -امليلية–بشر منتوري  ا ستش ائية العمومية املؤسسة  . 
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علححى الححرغم : Etablissements Hospitaliers spécialisésالمؤسسررات العموميررة االستشررفائية المتخصصررة  -
محححح  أمهيححححة هححححذه املؤسسححححات    أ  الو ةححححة   تتححححوفر    علححححى مؤسسححححة وا ححححد  وهحححح، املؤسسححححة العموميححححة ا ستشحححح ائية 

 .املتةصصة يف  عاد  الت هي  الوظي ، بدائر  تاكسنة
: Etablissements publics de santé de proximité (EPSP)المؤسسرات العموميرة للصرحة الجواريرة  -

عموميحة للصححة اجلوارةحة تتك ح  بتشحةيص األمحراض وتحوفر العح ص القاعحدي  مؤسسحات (99) تتوفر الو ةة على سحت
 اعة للع ص، وذلك كمحا ةبينح  اجلحدو   (599) وم ة عياد  متعدد  اخلدمات 59لسكا  الو ةة، هذه املؤسسات تضم 

 (: 91)ر م 

 1121الوحدات الصحية القاعدية بوالية جيجل سنة (: 10)لجدول رقم ا

 البيا 
عدد سكا  
 املنرقة املةدومة

عدد العيادات 
 متعدد  اخلدمات

عدد  اعات 
 الع ص

 96 92 581555 - ي  –ومية للصحة اجلوارةة ماملؤسسة الع

 98 95 29685 - ةامة منصورةة-ومية للصحة اجلوارةة ماملؤسسة الع

 96 95 15196 - يملة–ومية للصحة اجلوارةة ماملؤسسة الع

 59 92 512689 -الراهر–ومية للصحة اجلوارةة ماملؤسسة الع

 58 91 599199 بوسيف أو د عسكر–ومية للصحة اجلوارةة ماملؤسسة الع

 25 96 568669 -سيدي معرو –ومية للصحة اجلوارةة ماملؤسسة الع

 لو ةة  ي  مدةرةة الصحة والسكا  : المصدر  

 : يف القرا  اخلاص فد  الو ةة تتوفر على ث ا عيادات  را ية  اقة وه،ما ةتعل، باهلياك  ا ستش ائية أما 
 سرةرا 15تضم : العياد  الربية اجلرا ية اخلاقة امليلية 
 سرةرا 59تضم : العياد  الربية اجلرا ية اخلاقة الراهر 
  والححححححيت تعححححححل  هبححححححا القرححححححا  الصححححححح، بالو ةححححححة : (مصحححححححة الشحححححح اء) الرححححححاهرالعيححححححاد  الربيححححححة اجلرا يححححححة اخلاقححححححة

 .سرةرا 19، وتضم 5955سنة 
 والية جيجلبالقطاع الصحي ل ملةالعاالموارد البشرية : الفرع الثاني

بلححححح  عحححححدد املمارسحححححني الربيحححححني اسحححححتنادا  ىل البيانحححححات الحححححيت تحححححوفرت لنحححححا مححححح  مدةرةحححححة الصححححححة والسحححححكا  فقحححححد 
فحححححححردا محححححححو عني بححححححححني  5659، فيمحححححححا بلححححححح  عححححححححدد املمارسحححححححني  حححححححب  الربيحححححححني 5955فحححححححردا سحححححححنة  5585بو ةحححححححة  ي ححححححح  

 (.99)القراعني اخلاص والعموم، وفقا ملا ةبين  اجلدو  ر م 
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 .1121عدد الممارسين الطبيين وشبه الطبيين بوالية جيجل لسنة (: 19)الجدول رقم 

 المعدل الوسني التغطيةمعدل  المجموع القطاع الخاص القطاع العمومي البيا 
 5529/5 5611/5 558 559 558 األطباء األ صائيو 

 5898/5 5215/5 289 62 198 األطباء العامو 

 1929/5 5818/5 529 552 555  را و األسنا 

 1168/5 5856/5 518 556 56 الصيادلة

 989/5 196/5 5585 128 911  مو  املمارسني الربيني

 198/5 115/5 5659 21 5898 نياملمارسو   ب  الربي

 مدةرةة الصحة والسكا  لو ةة  ي  : المصدر

واسححححححتنادا  ىل معححححححد ت الت ريححححححة الصحححححححية علححححححى املسححححححتو  الححححححوطي فححححححد  و ةححححححة  أعحححححح هاجلححححححدو   محححححح   حححححح  
 ي ححححح  تتحححححوفر علحححححى عحححححدد كحححححا  مححححح  املمارسحححححني الربيحححححني و حححححب  الربيحححححني، وهحححححو مؤ حححححر   حححححايب علحححححى محححححد  ك اةحححححة 

الصححححححية علحححححى مسحححححتو  الو ةحححححة، غحححححر أ  هحححححذه األ حححححر  تعحححححا  مححححح  ع حححححل يف عحححححدد األطبحححححاء األ صحححححائيني اخلحححححدمات 
محححححواط ، وهحححححو أ ححححح  مححححح  معحححححد  الت ريحححححة الحححححوطي املقحححححدر بححححححححربيال  5611لكححححح   وا حححححد  ذ بلححححح  معحححححد  الت ريحححححة طبيحححححال

 .صائينيمواط ، وهذا ما ةقتض،  رور  تدعيم القرا  م       ةاد  عدد األطباء األ  5529لك  
طبيبححححححححا  59 حححححححححبح 5955 ححححححح   سحححححححنة  محححححححا جتحححححححدر اإل حححححححار   ليححححححح  أ  القرحححححححا  الصحححححححح، بالو ةححححححححة  حححححححد تحححححححدعمو  

 : أ صائيا يف التةصصات التالية
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 1121سنة  الجددعدد األسباء األخصائيين (: 19)الجدول رقم 
 مكا  التعيين العدد التخصص
 ا ستش ائية  ي  املؤسسة العمومية  95 اجلرا ة العامة

 املؤسسة العمومية ا ستش ائية الراهر 95
 املؤسسة العمومية ا ستش ائية الراهر 95 طال األط ا 
 املؤسسة العمومية ا ستش ائية  ي   95 األ عة

 املؤسسة العمومية ا ستش ائية  ي   95  عاد  الت هي  الوظي ،
 ا ستش ائية  ي  املؤسسة العمومية  95 التةدةر واإلنعاش
 املؤسسة العمومية ا ستش ائية  ي   95 األمراض الصدرةة
 املؤسسة العمومية ا ستش ائية  ي   95 األمراض اجللدةة
 املؤسسة العمومية ا ستش ائية  ي   95 علم الر يليات
 املؤسسة العمومية ا ستش ائية  ي   95 الرال الشرع،
 ا ستش ائية  ي   املؤسسة العمومية 95 طال العم 
 املؤسسة العمومية ا ستش ائية  ي   95 أمراض الكلى
 املؤسسة العمومية ا ستش ائية  ي   95 أمراض القلال
 حححححححح 59 ا مو 

 مدةرةة الصحة والسكا  لو ةة  ي  : المصدر              

 : (98)يف اجلدو  ر م  املو حة ب  ط   سال التةصصات  اممارس 599كما تدعم القرا  بححح  
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 1121سنة  الجدد الممارسين شبه الطبيينعدد (: 19)الجدول رقم 
 عدد المناصب التخصص

 11 مساعدو التمرة 

 99  هاد  دولة ى  علو املدلكو  الربيو  ا اقل

 98 ممر و  يف رعاةة املواليد

 58 املةةةو  ا اقلو  على  هاد  دولة

 51 القاب ت

 11 املمر و  ا اقلو  على  هاد  دولة

 51 مش لو أ هل  التةدةر واإلنعاش

 51 األعوا  الربيو  يف التةدةر واإلنعاش

 55 بيولو يو  يف الصحية العمومية

 291 المجموع

 مدةرةة الصحة والسكا  لو ةة  ي  : المصدر                              

 بعض المؤشرات الصحية بوالية جيجل : الثالثالفرع 
املعريحححححححات الحححححححيت تحححححححوفرت لنحححححححا مححححححح  مدةرةحححححححة الصححححححححة والسحححححححكا  لو ةحححححححة  ي ححححححح  فدننحححححححا سنسحححححححتعرض   سحححححححال

الوفيححححححات يف الو ةححححححة، وذلححححححك  حححححح   الت ريححححححة التلقيحيححححححة ومعححححححد ت بعحححححح  املؤ ححححححرات الصحححححححية املرتبرححححححة  عححححححد ت 
 .على التوا ( 59)ور م  (96)ر م   اجلدو ، ووفقا ملا ةو ح  5955 ىل  5959ال ت  املمتد  م  

 ( 1121-1121)بوالية جيجل خ ل الفترة  التغطية التلقيحيةمعدالت (: 16)الجدول رقم 

 معدل التغطية                               
 اللقا     

1121 

(%) 

1122 

(%) 

1121 

(%) 

 69 68 66 اللقا  ضد السل

 86 62 68 (2ب )اللقا  ضد التهاب الكبد الفيروسي 

 91 86 62 اللقا  ضد الخناق والكزاز 

 19 88 86 اللقا  ضد الحصبة

 مدةرةة الصحة والسكا  لو ةة  ي  : لمصدرا          
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 ( 1121-1121)معدالت الوفيات بوالية جيجل خ ل الفترة (: 21)الجدول رقم 

 السنوات                               
 المعدالت    

1121 

(‰) 

1122 

(‰) 

1121 

(‰) 

 2.99 2.15 2.28 معدل الوفيات العام 

 8.81 8.15 9.88 (أيام 9-1)معدل وفيات األسفال حديثي الوالدة 

 9.95 5.18 9.11 (يوم 19-9) معدل وفيات األسفال حديثي الوالدة

 6.19 8.89 8.15 (يوم 19-1)حديثي الوالدة معدل وفيات األسفال 

 52.51 51.88 58.96 معدل وفيات األسفال 

 51.98 51 19.8 (والدة حية 211111)معدل وفيات األمهات 

 مدةرةة الصحة والسكا  لو ةة  ي  : المصدر         

اللقا ححححححححات علححححححححى أ  هنححححححححا  ترا عححححححححا يف معححححححححد ت الت ريححححححححة  ةتلححححححححف ( 96)ر ححححححححم  ن  حححححححح  محححححححح  اجلححححححححدو  
هنحححححححا  تذبحححححححذبا يف معحححححححد  الوفيحححححححات العحححححححا  بالو ةحححححححة، أ  ( 59)كمحححححححا ن  ححححححح  مححححححح  اجلحححححححدو  ر حححححححم  ،مسحححححححتو  الو ةحححححححة

فيمححححححححا ن  حححححححح  أ  هنححححححححا  اخن ا ححححححححا  ،‰2.99 ىل  5955لرت ححححححححي  سححححححححنة  ‰2.15 ىل  5955 يححححححححث اخن حححححححح  سححححححححنة 
يف و ، 5955سححححححححححنة  ‰52.51 ىل  5959سححححححححححنة  ‰58.96محححححححححح  مسححححححححححتمرا وملحوظححححححححححا يف معححححححححححد  وفيححححححححححات األط ححححححححححا  

 51 ىل  5959و د   يححححححححة سححححححححنة  599999 الححححححححة وفححححححححا  لكحححححححح   19بصحححححححح ة  اقححححححححة محححححححح   معححححححححد  وفيححححححححات األمهححححححححات
، ، وهحححححو محححححا ةعكححححح   حححححود  وك اةحححححة اخلحححححدمات الصححححححية املقدمحححححة يف  حححححا  رعاةحححححة األمومحححححة والر ولحححححة5955 الحححححة سحححححنة 

مححححححح  أ ححححححح  بلحححححححو  اهلحححححححدفني الرابحححححححي واخلحححححححام  مححححححح  أهحححححححدا  التنميحححححححة البشحححححححرةة  يف الو ةحححححححة وةعكححححححح  التقحححححححد  اإل حححححححايب
  .ل ل ية

 منهجية البحث الميداني : لمبحث الثانيا
مححححححح   بعححححححح  التسحححححححا  ت وبالتحححححححا   موعحححححححة مححححححح  ال ر حححححححيات  ةنرلححححححح، مو حححححححو  الدراسحححححححةعلحححححححى اعتبحححححححار أ  

تقحححححححححدمي وكحححححححححذا  ، يحححححححححدا  الدراسحححححححححةالتعرةحححححححححف ا تضحححححححححت الضحححححححححرور  املنه يحححححححححة  ؛ملو حححححححححوعة مسحححححححححبقا يف املقدمحححححححححة العامحححححححححةا
وهحححححذا هبححححححد  و ححححححي بعحححححح  امل حححححاتي  األساسححححححية للدراسححححححة امليدانيححححححة مو ححححححي  ،اإل حححححراءات املنه يححححححة للدراسححححححة امليدانيححححححة

   .وريليلها وت سرهاامليدانية ومعاجلة بيانات الدراسة  عرضالصور  الوا حة،  ىت ةتسى لنا فيما بعد 

 التعريف بميدا  الدراسة  :األولالمطلب 
يف املؤسسحححححححة ا ستشححححححح ائية صمحححححححد  ةصححححححح  الدراسحححححححة واملتمولحححححححاملؤسسحححححححة سحححححححنتناو  يف هحححححححذا املرلحححححححال التعرةحححححححف ب

الصحححححدة، بححححح  الححححح، بو ةحححححة  ي ححححح  مححححح   ححححح    بحححححرا  نشححححح  ا والترحححححورات الحححححيت محححححرت هبحححححا، دراسحححححة هيكلهحححححا التنظيمححححح، 
  .وتركيبة املوارد البشرةة هبا
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  االستشفائية محمد الصديل بن يحيالعمومية المؤسسة تقديم  :الفرع األول
هححححححححم املرافحححححححح، ا يوةححححححححة بو ةححححححححة ا ستشحححححححح ائية صمححححححححد الصححححححححدة، بحححححححح  الحححححححح،  محححححححح  أالعموميححححححححة تعتححححححححة املؤسسححححححححة   
، Frants Fanonفححححححران  فححححححانو  " ريححححححت تسححححححمية  5611و ححححححد    نشححححححاء أو  مستشحححححح ى بالو ةححححححة سححححححنة   ي ححححح ،

غححححححححر مبنيححححححححة، وبسححححححححعة  ²م1599و، %25.19مبنيححححححححة أي بنسححححححححبة  ²م1699، منهححححححححا ²م6599علححححححححى مسححححححححا ة تقححححححححدر بححححححححححح 
والححححححذي ان صححححححلت  و بحححححح  و ةححححححة  ي حححححح   5682سححححححرةر، وعلححححححى  ثححححححر التقسححححححيم اإلداري لسححححححنة  599سححححححرةرةة تقححححححدر بحححححححح 

عحححححح  و ةححححححة  سححححححنرينة    نشححححححاء مستشحححححح ى   دةححححححد المحححححح  اسححححححم صمححححححد الصححححححدة، بحححححح  الحححححح، أل  مستشحححححح ى فححححححران  
نححححححوفمة  98فححححححانو  م ةعححححححد ةلحححححح  الرلبححححححات املتلاةححححححد  للسححححححكا  يف ا ححححححا  الصححححححح،،   تد ححححححني هححححححذا املستشحححححح ى ةححححححو  

 .  525/85القرار الو اري ر م ه ري،  و ال  5921صر   91، املواف، لححح 5681
ريولحححت تسحححمية مستشححح ى صمحححد الصحححدة، بححح  الححح، مححح  القرحححا  الصحححح،  ىل املؤسسحححة العموميحححة  5998يف سحححنة 

، 5998مححاي  56، املوافحح، لححححح 5258صححاد  األوىل  95املححؤر  يف  98/529ا ستشحح ائية بنححاء علححى املرسححو  التن يححذي ر ححم 
 . ية ا ستش ائية واملؤسسات العمومية للصحة اجلوارةة وتنظيمها وتسيرهاوالذي ةتضم   نشاء املؤسسات العموم

مؤسسحححححححة عموميحححححححة ذات طحححححححابي  داري تتمتحححححححي بالشةصحححححححية "وتعحححححححر  املؤسسحححححححة العموميحححححححة ا ستشححححححح ائية ب احححححححا 
املعنوةحححححححححة، وا سحححححححححتق   املحححححححححا ، وتو حححححححححي ريحححححححححت وقحححححححححاةة الحححححححححوا ، وتتكحححححححححو  املؤسسحححححححححة ا ستشححححححححح ائية مححححححححح  هيكححححححححح  

   .1"ص وا ستش اء و عاد  الت هي  الر ، وت ر، سكا  بلدةة وا د  أو  موعة بلدةاتالتشةيص والع 
تتسححححححي  وتقححححححي املؤسسححححححة ا ستشحححححح ائية العموميححححححة صمححححححد الصححححححدة، بحححححح  الحححححح، يف اجلهححححححة الشححححححر ية ملدةنححححححة  ي حححححح ،

 .سرةر 215 اليا لحح 
 : تتمو  مها  املؤسسة العمومية ا ستش ائية صمد الصدة، ب  ال، فيما ةل، 

 ؛  تنظيم وتو ةي اإلسعافات وبر تها -
 تربي، النشاطات املتعلقة بالصحة التناسلية والتنظيم العائل،؛ -
 تربي، النشاطات املتعلقة بالو اةة والتشةيص و عاد  التكييف الر  وا ستش اء؛  -
 جتسيد الةامج الوطنية واجلهوةة واحمللية للصحة والسكا ؛  -
  .املسامهة يف  عاد  ت هي  مستةدم، املصاحل الصحية وريسني مستواهم -

   محمد الصديل بن يحي الهيكل التنظيمي للمؤسسة االستشفائية: الفرع الثاني
   محمد الصديل بن يحي الهيكل التنظيمي ايدارل للمؤسسة االستشفائية -أ

   السحححححر ا سححححح  ألي مؤسسحححححة ةترلحححححال و حححححود هيكححححح  تنظيمححححح، مناسحححححال، مححححح  أ ححححح  ريقيححححح، التحححححوا   بحححححني 
، فهححو للمؤسسححةالبنححاء أو اإلطححار الححذي الححدد التكيححال الححدا ل،  اهليكحح  التنظيمحح، شححك الصحح  يات واملسححؤوليات، وة

                                                           
ةتضحم   نشحاء ، 5998 محاي سحنة 56 املوافح، لحح 5258 عا  صاد  األوىل 95 مؤر  يف 529-98 مرسو  تن يذي ر م، 11 لل مهورةة اجللائرةة، العدد  اجلرةد   الرمسية :1

 .59املؤسسات العمومية اإلستش ائية واملؤسسات العمومية للصحة اجلوارةة وتنظيمها وسرها، ص
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ةبححححني التقسححححيمات التنظيميححححة والو ححححدات ال رعيححححة الححححيت تقححححو   ةتلححححف األعمححححا  واألنشححححرة الححححيت ةترلبهححححا ريقيحححح، هححححد  
  .وةو   نو  الع  ات بني أ سامها و روح السلرة و بكات ا تصا  فيها ،املؤسسة

، وتربيقححححححا وطبقححححححا للقححححححرار الححححححو اري املشححححححت  املتضححححححم  التنظححححححيم الححححححدا ل، للمؤسسححححححات العموميححححححة ا ستشحححححح ائية
 5998مححححححاي  56صححححححاد  األوىل املوافحححححح، لحححححححح  95املححححححؤر  يف  529-98محححححح  املرسححححححو  التن يححححححذي ر ححححححم  55أل كححححححا  املححححححاد  

ا ستشححححح ائية صمححححححد الصحححححدة، بححححح  الحححححح، وفححححح، مححححححا ةو حححححح  الشححححححك  العموميححححححة ةتححححححدد التنظحححححيم الححححححدا ل، للمؤسسحححححة 
    :(98)ر م 
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 : كما ةل،  املو   يف الشك  الساب،وميك  التعرض ألهم الوظائف وفقا للهيك  التنظيم، 
 :هو املسؤو  األو  واأل ر ع  تسير املؤسسة  يث: المدير -أوال

 ؛ميو  املؤسسة أما  العدالة يف صيي أعما  ا يا  املدنية -
 ؛هو ا مر بالصر  فيما خيص ن قات املؤسسة -
 ؛التنظيم، والنظا  الدا ل، للمؤسسةةضي مشرو  اهليك   -
 ؛د  سا  املؤسسةع  الضر مشارةي امليلانية التقدةرةة وةُ  -
 ؛ةقو  بتن يذ مداو ت  ل  اإلدار  -
 ؛ةضي التقرةر السنوي للنشاح وةرسل   ىل السلرة الوقية بعد موافقة  ل  اإلدار  -
 ؛عمو  ب ةقو  بدبرا  صيي العقود والص قات وا ت ا يات يف التنظيم امل -
باسححتوناء املسححتةدمني الححذة  ا ستشحح ائية ميححار  التعيححني والتسححير علححى  مححو  مسححتةدم، املؤسسححة العموميححة  -

 . صص هلم  ك  آ ر م  أ كا  التعيني
 :تتمحور مهام  فيما ةل، :مكتب االتصال -ثانيا

 ؛تربي،  رارات املدةر -
 ؛للنشاطاتاستقبا  ا ل  اإلداري وت سي  امليلانية السنوةة  -
 ؛معاجلة  كاوي املواطنني -
 .مكلف ب مانة ا ل  الر  واإلداري -
ةقحححححو   تابعحححححة الةةحححححد الحححححوارد والصحححححادر مححححح  خمتلحححححف املصحححححاحل الربيحححححة واإلدارةحححححة وكحححححذا  :مكترررررب التنظررررريم العرررررام -ثالثرررررا

 .املؤسسات العمومية اخلار ية واخلاقة

تسحححححهر علحححححى تسحححححير ا يحححححا  املهنيحححححة للعمحححححا  وكافحححححة املحححححوظ ني وعلحححححى  :المديريرررررة الفرعيرررررة للماليرررررة والوسرررررائل -رابعرررررا
 سححححح  التك ححححح  هبحححححم مححححح   ححححح   ا هتمحححححا  بو حححححعيتهم املاليحححححة وتسحححححير  حححححؤوام اإلدارةحححححة، و سححححح  التك ححححح  باملل حححححات 

 كححححح  سحححححنة، و عحححححدادااةحححححة  اخلاقحححححة هبحححححم وترتيبهحححححا وا  حححححاى عليهحححححا، كمحححححا تسحححححهر علحححححى  عحححححداد  حححححداو  الت يحححححة للعمحححححا  
 هحححححذه املدةرةحححححة أةضحححححا تقحححححو و ، رات اإلدارةحححححة املتعلقحححححة بتعييحححححنهم وتوبيحححححتهم وتحححححر يتهم و  حححححالتهم علحححححى التقاعحححححدكححححح  القحححححرا

بدعحححححداد القحححححرارات املتعلقحححححة بحححححد راء ا متحانحححححات وا  تبحححححارات املهنيحححححة واملسحححححابقات علحححححى أسحححححا  الشحححححهادات، وتتحححححوىل 
 عحححححداد األ حححححور واملحححححن  اخلاقحححححة بالعمحححححا  وكحححححذا دفحححححي مسحححححتحقا م املتححححح  ر  بسحححححبال عحححححد  تحححححوفر ا عتمحححححادات املاليحححححة يف 

 .  الو ت احملدد
      : وتتكو  م  ث ثة مكاتال ه،

عقحححححد الصححححح قات محححححي املؤسسحححححات العموميحححححة واخلاقحححححة  ةتلحححححف أنواعهحححححا  ةتحححححوىل :لصححححح قات العموميحححححةمكتحححححال ا -
مححححح  أ ححححح  اححححححوة  املؤسسحححححة بحححححاملواد والعتححححححاد الضحححححروري، كمحححححا ةتك حححححح  بضحححححما  احححححوة  املؤسسححححححة  ةتلحححححف اللححححححوا   

 . تل ةاملكتبية واأل هل  الربية واألدوةة وك  املستللمات الضرورةة املتعلقة بكافة النشاطات املة
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 .ةسهر على تن يذ بنود امليلانية وتس ي  ا عتمادات املالية املعتمد  واملمنو ة: مكتال امليلانية واحملاسبة -
 .مكتال الوسائ  العامة واهلياك  -

 : تتكو  م  مكتبني :المديرية الفرعية للموارد البشرية -خامسا
التكوةنيححححححة الححححححيت تقححححححدمها املؤسسححححححة للعححححححاملني  ةتححححححوىل خمتلححححححف العمليححححححات املرتبرححححححة بالححححححدورات :مكتححححححال التكححححححوة  -

   .هبا،  اقة منهم الكوادر الربية واملمر ني
ةتك ححح  بكافحححة القضحححاةا املتعلقحححة باخل فحححات الحححيت تحححن م بحححني  :مكتحححال تسحححير املحححوارد البشحححرةة والتعحححداد واملنا عحححات -

 .واطنني و ىت األفراد العاملني هبااألفراد أو تكو  اإلدار  طرفا فيها، واخل فات اخلار ية بني اإلدار  وامل

وتتكححححو  محححح  مكتححححال قححححيانة  :المديريررررة الفرعيررررة لصرررريانة التجهيررررزات الطبيررررة والتجهيررررزات المرافقررررة-سادسررررا
  .الت هيلات الربية ومكتال قيانة الت هيلات املرافقة

  :تضم أربعة مكاتال كما ةل، :المديرية الفرعية للمصالح الصحية -سابعا
ةقحححححححو  با تصحححححححا  املبا حححححححر بحححححححاملواطنني واسححححححتقبا  املر حححححححى الوافحححححححدة  الحححححححذة  تسحححححححتلل   حححححححالتهم  :مكتححححححال القبحححححححو  -

لإل امححححححححة باملستشحححححححح ى، وكححححححححذا التصححححححححرة    بححححححححوهلم اتالصحححححححححية املكححححححححوا باملستشحححححححح ى، وتسحححححححح يلهم و عححححححححداد مل حححححححح
صححححححاحل بالوفيححححححات واملواليححححححد لضححححححباح ا الححححححة املدنيححححححة، و ححححححما  املرا بححححححة املسححححححتمر   ركححححححة املر ححححححى دا حححححح  خمتلححححححف امل

ا ستشححححححح ائية، ولحححححححذلك ةعتحححححححة املحححححححرآ  العاكسحححححححة للمسحححححححتو  الحححححححذي  ققتححححححح  املؤسسحححححححة ا ستشححححححح ائية مححححححح  الترحححححححور 
 .الع  ات الدا لية واخلار ية خمتلفيف والتنظيم 

 .ةقو   سا   مو  التكاليف اخلاقة باملر ى :مكتال التعا د و سا  التكاليف -
 .وتقييمهامكتال تنظيم ومتابعة النشاطات الصحية  -

   الهيكل التنظيمي لمصالح المؤسسة االستشفائية العمومية محمد الصديل بن يحي -ب
تتكححو  املؤسسححة العموميححة ا ستشحح ائية صمححد الصححدة، بحح  الحح، محح   موعححة محح  املححوارد املادةححة، املاليححة والبشححرةة 

محي اإل حار   ىل عحد  و حود بعح  املصحاحل ، األ حر عدد م  املصاحل ا ستشح ائية واملصحاحل التقنيحة والربيحة على  املو عة
( 98)ر حححم الشحححك  والتةصصحححات باملؤسسحححة كمصحححلحة أمحححراض و را حححة القلحححال، ومصحححلحة أمحححراض اجلهحححا  اهلضحححم،، و 

 .ةو   خمتلف املصاحل املو ود  باملؤسسة ص  الدراسة
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 بالمؤسسة االستشفائية محمد الصديل بن يحي   والمالية الموارد البشرية  :الفرع الثالث
 الموارد البشرية  -أ

، مححو عني 5955 سححال آ ححر تعححداد لسححنة  عححام  865بلحح  عححدد العححاملني باملؤسسححة ا ستشحح ائية صحح  الدراسححة 
    :أدناه سال املستو  الوظي ، وف، ما ةو ح  اجلدو  

 1121توزيع الموارد البشرية للمؤسسة االستشفائية لسنة (: 22)الجدول رقم      
 النسبة  العدد الربريرررررا   

 
 

 الطاقم الطررربي

  16  أ صائ،طبيال 
 29 طبيال عا  يف الصحة العمومية

 55 طبيال عا  رئيس، يف الصحة العمومية 

 92  راع أسنا  رئيس، يف الصحة العمومية

 91 الصحة العمومية الصيادلة العامو  يف

 %29.16 216  المجموع الجزئي

 
 
 
 
 
 

 الطاقم شبه الطبي

  91 ممرض متةصص يف الصحة العمومية
 511 ممرض للصحة العمومية

 65 ممرض مؤه  

 55 مساعد يف التمرة  للصحة العمومية

 18 مساعد يف التمرة  رئيس، للصحة العمومية

 59 خمةي مؤه 

 25 للصحة العموميةخمةي 

 51 95بيولو ، للصحة العمومية الدر ة 

 95 ن سانيني عيادةني للصحة العمومية

 51 مش   أ هل  التصوةر الر 

 5 خمتص يف الت ذةة

 19  اب ت

 12 أعوا  طبيني يف التةدةر واإلنعاش 

 92 مساعدات ا تماعيات

 95 خمتص يف الع ص الربيع، وال يلةائ، للصحة العمومية 

 

                                                                                          ............/ 
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  95 صضر يف الصيدلة للصحة العمومية 

 95 مداوي بالعم  للصحة العمومية

 %09.11 101  المجموع الجزئي

 
السلك ايدارل 

والعاملو   والتقني
 المهنيو 

  11  داري 
 521 عام  مهي

 92 ني يف الصيانة تقنيني سامي  

 92 ني يف اإلع   ا   تقنيني سامي  

 95 مهندسني يف اإلع   ا  

 %19.02 121  المجموع الجزئي

 %211 961  المجمررروع العرررررررررام
  املدةرةة ال رعية للموارد البشرةة: المصدر     

 الموارد المالية -ب
فقحد   رقحد مبلح  محا   5955لسحنة  صمحد الصحدة، بح  الح، العمليات املة ة للمؤسسة ا ستشح ائية يف  طار 

 (.12)على خمتلف الن قات كما ةو ح  اجلدو  ر م  تو ةع ،    دص 1680793000 دره 
 1121توزيع الموارد المالية للمؤسسة االستشفائية لسنة (: 21)الجدول رقم 

 البيا 
  االعتمادات

 (ألف دج)
النسبة من إجمالي 

 (%) الميزانية
 81.58 000 398 1 ن قات املوظ ني

 9.5 700 1 ن قات التكوة 

 5.66 500 33 الت ذةة

 9.51 275 103 األدوةة واملواد األ ر  ذات ا ستعما  الر 

 9.28 818 7 أعما  الو اةة النوعيةن قات 

 5.88 000 30 العتاد واألدوات الربية

 5.82 000 46 قيانة اهلياك  الصحية

 5.68 000 50 ن قات أ ر  للتسير

 9.95 500 10 اخلدمات ا  تماعية

 99 09 ن قات البحث الر 

 599   793 680 1 ا مو  العا 

 واحملاسبةمكتال امليلانية : المصدر         
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أ  اجلحححححححلء األكححححححة مححححححح  ميلانيححححححة املؤسسحححححححة ا ستشحححححح ائية خمصحححححححص  (55)ر ححححححم ن  حححححح  مححححححح   حححححح   اجلحححححححدو  
علحححححححححى بححححححححححا ، ( %59.85)، فيمحححححححححا ُو عححححححححححت النسحححححححححبة املتبقيححححححححححة %81.58 حححححححححا نسححححححححححبت  ( األ ححححححححححور)لن قحححححححححات املحححححححححوظ ني 

الن قححححححات، كمححححححا ن  حححححح  أةضححححححا أ  املؤسسححححححة   ختصححححححص أي مبلحححححح  مححححححا  ألنشححححححرة البحححححححث الرحححححح  علححححححى اعتبححححححار أ  
وهححححح، أ ححححح  نسحححححبة مححححح   %9.5دورهحححححا مقتصحححححر علحححححى ا ستشححححح اء والعححححح ص، فيمحححححا بل حححححت النسحححححبة املةصصحححححة للتكحححححوة  

 . مو  امليلانية

     ايجراءات المنهجية للدراسة :الثانيالمطلب 
الححححححيت تو حححححح  البا ححححححث يف  وحححححح ، وبالتححححححا  فححححححد  واألدوات تعححححححي منه يححححححة البحححححححث  موعححححححة املنححححححاهج والرححححححرق 

علومححححححات وترتيبهححححححا و ياسححححححها وريليلهححححححا محححححح  أ حححححح  اسححححححتة ص املالعمحححححح  علححححححى تصححححححنيف  هححححححواملنه يححححححة  ال ححححححرض محححححح 
 . النتائج والو و  على ثوابت الظاهر  املدروسة

 المنهج  :الفرع األول
واألهححححدا  الححححيت ةسححححعى  ىل ريقيقهححححا، وهحححح، التعححححر  علححححى مححححد  مسححححامهة  مو ححححو  الدراسححححةانر  ححححا محححح  طبيعححححة 

اخلححدمات الصحححية املقدمححة باملؤسسححة ا ستشحح ائية صمححد الصححدة، بحح  الححن بو ةححة  ي حح  يف التنميححة البشححرةة املسححتدامة، 
ة، والحذي ةقحو  علحى صحي البيانحات وا قحائ، محح  فقحد اسحتةدمنا املحنهج الوقح ، التحليلح، باعتمحاد أسحلو  دراسححة ا الح

منشح   أو و حد  وا حد ، وريليلهحا ريلحي  د يقحا، عح  طرةحح، ريليح  الع  حات بحني مت حرات الظحاهر ، مث ت سحرها للوقححو  
 . ىل نتائج وتعميمات تساعد يف فهم الوا ي وتروةره

 مصادر جمع المادة العلمية  :الفرع الثاني
  :على املاد  العلمية النظرةة وامليدانية ومصادرمها ما ة يت هذه دراستنالقد اعتمدنا يف 

   مصادر جمع المادة العلمية النظرية -أ
مححححححي املححححححاد  العلميححححححة اخلاقححححححة بححححححاجللء النظححححححري محححححح  البحححححححث عحححححح  طرةحححححح، مسحححححح  اإلنتححححححاص العلمحححححح،  ححححححو   منححححححا جب

املو حححححححححوعات ذات الصحححححححححلة  و حححححححححو  الدراسحححححححححة، وذلحححححححححك بحححححححححا ط   والر حححححححححو   ىل مصحححححححححادر البيانحححححححححات واملعلومحححححححححات 
ادر اولحححححت ال  محححححة لتكحححححوة   ل يحححححة علميحححححة متكاملحححححة  حححححو  املو حححححو  سحححححواء بالل حححححة العربيحححححة أو األ نبيحححححة، هحححححذه املصححححح

 التقحححححححارةر، امللتقيحححححححات،املوسحححححححوعات، العلميحححححححة املتةصصحححححححة،  اجلامعيحححححححة، ا ححححححح توالرسحححححححائ  يف الكتحححححححال، األطرو حححححححات 
  .، وذلك هبد  تقدمي ت رية وافية ل دبيات املتعلقة  و و  البحثا نتنيتموا ي 

    مصادر جمع المادة العلمية الميدانية -ب 
 :دانية با عتماد على األدوات التالية منا جبمي املاد  العلمية املي

يف  طححححححححار مشححححححححكلة البحححححححححث وفر ححححححححيات   منححححححححا باسححححححححتةدا  ا سححححححححتبيا  كحححححححح دا  جلمححححححححي البيانححححححححات : االسررررررررتبيا  -أوال
ا، وهحححححو عبحححححار  عححححح  و حححححيوع   ال  محححححة للدراسحححححة امليدانيحححححة، وةعتحححححة ا سحححححتبيا  مححححح  أكوحححححر وسحححححائ  صحححححي البيانحححححات فعاليحححححة  

بعضححححححها الححححححبع  بشححححححك  القحححححح، اهلححححححد  أو األهححححححدا  الححححححيت ةسححححححعى  ليهححححححا ب موعححححححة محححححح  األسحححححح لة املتنوعححححححة واملرتبرححححححة 
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لححححححذلك فقححححححد  منححححححا بتصححححححميم اسححححححتبيا   ةتناسححححححال مححححححي .  وحححححح  ةعاجلهححححححاالبا ححححححث علححححححى  ححححححوء مو ححححححوع  واملشححححححكلة الححححححيت 
صححححححية ودورهحححححا يف التنميحححححة البشحححححرةة املسحححححتدامة وفقحححححا للمححححححاور الكحححححة  جلحححححود  اخلدمحححححة الو طبيعحححححة مو حححححو  الدراسحححححة، 

  .اليت   التعر  عليها يف القسم النظري
   :يف ث ثة صاور رئيسية كما ةل،عبار ،  منا بتبوةبها  29م   الدراسة ةت لف استبيا  

   البيانات الشخصية: المحور األول
: هححححح،و مت حححححرات ( 92)أربعحححححة ةتضحححححم  احملحححححور األو  البيانحححححات الشةصحححححية ألفحححححراد عينحححححة الدراسحححححة، و حححححد  ححححح  

   .اجلن ، الس ، األ دمية املهنية، والرا م الصح، الذي ةنتم،  لي  املبحوا

  محمد الصديل بن يحيواقع جودة الخدمة الصحية بالمؤسسة االستشفائية : المحور الثاني
الوححححححححا  محححححححح  ا سححححححححتبيا  وا ححححححححي  ححححححححود  اخلدمححححححححة الصحححححححححية يف املؤسسححححححححة ا ستشحححححححح ائية صحححححححح  ةعكحححححححح  احملححححححححور  

  :، م      صاور فرعية  لت(الربيال واملمرض)   اخلدمة الصحيةالدراسة، م  و هة نظر مقد  
، (99)، (91)، (92)، (91)، (95)، (95) العبححححححححححاراتهححححححححححذا احملححححححححححور ضححححححححححم ة: ة ال رةحححححححححح، الصححححححححححح،ةحححححححححح ححححححححححود  وك ا -
(98.) 
 (.  55)، (59)، (96)، (98)العبارات هذا احملور ضم ة :الربية ووفر  التةصصاتاملستللمات  ود   -
 (.  51)، (55)تني العبار  هذا احملور ضمة: نظا    راءات العم   ود  -
 (.51)، (52) ةضم هذا احملور العبارتني: نظا  الس  ت الربية واملعلومات  ود  -
، (56)، (58)، (58)، (59) لعبححححححححححححاراتةضححححححححححححم هححححححححححححذا احملححححححححححححور ا: التسححححححححححححهي ت واإلمكانيححححححححححححات األ ححححححححححححر  ححححححححححححود   -
(59.) 

فررررري  محمرررررد الصرررررديل برررررن يحررررريدور جرررررودة الخدمرررررة الصرررررحية بالمؤسسرررررة االستشرررررفائية : المحرررررور الثالرررررث
  .التنمية البشرية المستدامة

اخلححححححدمات الحححححذي تلعبحححححح  دور الححححححالحححححيت ةشححححححتم  عليهحححححا  ة هححححححذا احملحححححور محححححح   ححححح   احملححححححاور ال رعيحححححة الو ثححححححةبحححححني  
الصحححححححححية املقدمححححححححة باملؤسسححححححححة ا ستشحححححححح ائية صمححححححححد الصححححححححدة، بحححححححح  الحححححححح، يف التنميححححححححة البشححححححححرةة املسححححححححتدامة ب بعادهححححححححا 

عبحححححححار   55 وذلحححححححك محححححح  و هححححححة نظحححححححر عينححححححة الدراسححححححة املةتححححححار ، هحححححححذا احملححححححور تضححححححم  التعليميححححححة، الصحححححححية، والبي يححححححة، 
 :  لذكر كما ة يتمو عة على احملاور سابقة ا

 (. 58)، (59)، (51)، (52)، (51)، (55)، (55)ةضم العبارات : دور  ود  اخلدمة الصحية يف اجلانال التعليم، -
  ، (12)، (11)، (15)، (15)، (19)، (56)، (58)ةضحم العبحارات : دور  ود  اخلدمة الصححية يف اجلانحال الصحح، -
(11) ،(19) ،(18) ،(18) ،(16). 
 (.25)، (25)، (29)ةضم العبارات :   اخلدمة الصحية يف اجلانال البي ،دور  ود -
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 عبحارات هلحا طحرع علحى ةقحو  الحذي امل تحوع، امل لح، الشحك  علحى ا سحتبيا   عحداد يف اعتمحدنا و حد
 التححوي أ  ا سححتبيا  أي ،أ ححر  ا تا ححات أو آراء أي إل ححافة للمبحححوا ا رةححة تححر  مححي   ابححات صححدد 

وذلححك  حححىت نسحححت يد محح  بعححح  املعلومحححات الححيت ميكححح  أ  نكحححو   حححد  م لحح، وا  حححر م تحححوع،  حححقني أ حححدمها علححى
   :ذلك التا  ةو   أغ لناها يف عبارات ا ستبيا ، واملوا 

 ميتلك املستش ى أ هل  طبية ومعدات تقنية  دةوة 
 مواف،  دا -
 مواف،  -
 مواف، نوعا ما -
 غر مواف، -
   مرلقاغر مواف،  -
  ................................................................  افات أو ا تا ات أ ر  تودو  ذكرهاأي 

 Likertعبححححححارات احملححححححورة  الوححححححا  والوالححححححث محححححح  ا سححححححتبيا  باسححححححتةدا  مقيححححححا  ليكححححححرت  و ححححححد  منححححححا بعححححححرض
ا  موعحححححة مححححح  الحححححدر ات املرتبحححححة  اخلماسححححح، املتحححححدرص مححححح  غحححححر موافححححح، مرلقحححححا  ىل موافححححح،  حححححدا، هحححححذه العبحححححارات تقابلهححححح

  :املوا كما ةو ح  اجلدو  

 الخماسي Likertوفقا لمقياس ليكرت ل ستبيا  توزيع عبارات المحورين الثاني والثالث (: 21)الجدول رقم 
 موافل جدا موافل موافل نوعا ما غير موافل غير موافل مطلقا

5 5 1 2 1 

  عداد الرالبة  :المصدر      

  الت كحححححححد مححححححح  قحححححححدق ا سحححححححتبيا  مححححححح   يحححححححث و حححححححوع عباراتححححححح  واويححححححح  فقراتححححححح  ملت حححححححرات : صررررررردق االسرررررررتبيا  
ا سححححححتبيا  يف البداةححححححة علححححححى األسححححححتاذ املشححححححر ،  عر ححححححنامححححححني،  يححححححث الدراسححححححة باسححححححتةدا  أسححححححلو  قححححححدق احملك  

يحححححححة العلحححححححو  مححححححح  كل أربعحححححححة  مححححححح  األسحححححححاتذ هحححححححذه األ حححححححر  علحححححححى  عر حححححححنا  األوىل، مث وذلحححححححك للوقحححححححو   ىل املسحححححححود  
وعلحححححححى  حححححححوء ا  تصحححححححادةة والت ارةحححححححة وعلحححححححو  التسحححححححير وكليحححححححة العلحححححححو  ا  تماعيحححححححة واإلنسحححححححانية جبامعحححححححة  ي ححححححح ، 

 عححححححاد  قححححححياغة بعحححححح  العبححححححارات  ححححححىت تكححححححو  م هومححححححة ووا حححححححة، لنصحححححح  تعححححححدة  و آرائهححححححم وم  ظححححححا م  منححححححا ب
 (. 95) ىل الشك  النهائ، ل ستبيا  املو   يف امللح، ر م 

  ةقصححد بوبححات ا سححتبيا  أ  ةعرحح، ن حح  النتي ححة لححو   تو ةعحح  أكوححر محح  مححر  ريححت ن حح  الشححروح : ثبررات االسررتبيا
هحا بشحك  كبحر فيمحا لحو    عحاد   والظرو ، بعبار  أ ر  فحد  ثبحات ا سحتبيا  ةعحي ا سحتقرار يف النتحائج وعحد  ت ر 

مح  ثبحات ا سحتبيا  املو ح  للدراسحة مح   ريققنحاو حد  ل حة،خمتتو ةع  على أفراد العينحة عحد  محرات  ح   فحتات  منيحة 
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لكح  مح    منحا  سحاب  الحذي Cronbach’s Alpha coefficientألفرا كرونبرا   ا تسحاق الحدا ل،معامح    ح  
 :  كما ةبين  اجلدو  املوا  احملور الوا  والوالث م  ا ستبيا 

 محاور الدراسة معام ت ألفا كرونبا  لقياس ثبات(: 21)الجدول رقم 

 قيمة معامل الثبات عدد العبارات  المحور 
 0.862 59 وا ي  ود  اخلدمة الصحية 

 9.899 55 دور  ود  اخلدمة الصحية يف التنمية البشرةة املستدامة

 1.622 11 معدل الثبات العام

 .SPSS عداد الرالبة با عتماد على خمر ات : المصدر         

أ  معحححححححام ت أل حححححححا كرونبحححححححا  لقيحححححححا  الوبحححححححات مرت عحححححححة  حححححححدا،  يحححححححث بل حححححححت ( 52)ةو ححححححح  اجلحححححححدو  ر حححححححم 
، وهححححححو مححححححا ةححححححد  علححححححى أ  ا سححححححتبيا  ةتمتححححححي بدر ححححححة عاليححححححة  ححححححدا محححححح  الوبححححححات، 9.655 يمححححححة معامحححححح  الوبححححححات العححححححا  

  .وميك  الوثوق بالنتائج اليت ستتوق   ليها الدراسة

محححح  مصححححادرها با عتمححححاد علححححى تبححححاد  ا ححححدةث بححححني  املقابلححححة هحححح،   ححححد  وسححححائ  صححححي البيانححححات: المقابلررررة -ثانيررررا
البا ححححححث واملبحححححححوا،  ححححححد   ىل التعححححححر  علححححححى الظححححححاهر  أو املو ححححححو  محححححح   حححححح   ا لتقححححححاء املبا ححححححر بححححححني الرححححححرفني، 

أسحححححح لة  ححححححد   ىل استيضححححححاع ا قححححححائ، وتشححححححةيص املعلومححححححات، وتنقسححححححم  ىل مقابلححححححة مقننححححححة ةححححححتم فيهححححححا  اُترححححححرع فيهحححححح
د، و حححححد اعتمحححححدنا يف قي حححححقابلحححححة، ومقابلحححححة غحححححر مقننحححححة ةحححححت  فيهحححححا ا حححححدةث م تو حححححا و  ةُ ريدةحححححد أسححححح لة كححححح  صحححححور يف امل

 حححححححححو  نشحححححححححاح املؤسسحححححححححة ال  محححححححححة  ونححححححححا علحححححححححى كححححححححح  النحححححححححوعني مححححححححح  املقابلحححححححححة ب حححححححححرض ا صححححححححو  علحححححححححى املعلومحححححححححات 
ا ستشححححح ائية صححححح  الدراسحححححة والحححححيت   ميكححححح  معرفتهحححححا عححححح  طرةححححح، ا سحححححتبيا ، ومححححح  أ ححححح  ريقيححححح، هحححححذا ال حححححرض  منحححححا 

 .األوب ة والرال الو ائ،  قابلة مي رئي  املدةرةة ال رعية للموارد البشرةة، و قابلة مي رئي  مصلحة

 حح   اللةححارات ا سححتر عية مليححدا   امل  ظححة نااسححتةدموهحح،   ححد  أدوات صححي البيانححات، و ححد  :الم حظررة -ثالثررا
 .الدراسة، وعند تو ةي ا ستبيا 

علححححححى اإل صححححححائيات الرمسيححححححة  ححححححو   ريصححححححلنامحححححح   حححححح   هححححححذه األدا  : ايحصرررررراءات والتقررررررارير الرسررررررمية -رابعررررررا
نسحححححال وفيحححححات األط حححححا  واألمهحححححات، وكحححححذا علحححححى و ححححح  اخلصحححححوص نسحححححال الوفيحححححات باملؤسسحححححة صححححح  الدراسحححححة ومنهحححححا 
، باإل حححححححححححححافة  ىل املؤسسححححححححححححة ا ستشحححححححححححح ائية صحححححححححححح  الدراسححححححححححححة بححححححححححححح داءبعحححححححححححح  اإل صححححححححححححائيات واملؤ ححححححححححححرات املرتبرححححححححححححة 

   .اإل صائيات اخلاقة  عد ت الوفيات وبع  البيانات اليت تعك  الو عية الصحية بالو ةة كك 

  بعرض القرررواعد والقرياسات ايحرصائرية :الفرع الثالث
صعهححححا محححح   حححح   ا سححححتبيانات  ريقيقححححا ألهححححدا  البحححححث فقححححد اححححت املعاجلححححة اإل صححححائية للبيانححححات الححححيت  

 Statistical Package forباستةدا  برنامج التحلي  اإل صائ، املعرو  باسم ا لمة اإل صائية للعلو  ا  تماعيحة 
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Social Science (SPSS)التحححوي هحححذا  ،، الحححذي ةسحححتةد  بكوحححر  يف   حححراء التحلحححي ت اإل صحححائية بكافحححة أ حححكاهلا
رات اإل صحححائية الحححيت تنحححدرص  حححم  اإل صحححاء الوقححح ، موححح  التكحححرارات واملتوسحححرات الةنحححامج علحححى العدةحححد مححح  ا  تبحححا

األسححاليال  اسحتةدمناو حد  ،وا حنرافحات املعيارةحة، و حم  اإل صححاء ا سحتد   موح  معامحح  ا رتبحاح والتبحاة  األ ححادي
  :التالية يف املعاجلة اإل صائية للبيانات

 املسححتةد  اخلماسحح، Likertليكححرت  مقيححا    ةححا طححو  ريدةححد املححد  محح  أ حح  اسححتةدمنا لقححد: المرردى -
 يمحححححححة لحححححححدر ات  وأقححححححح ر أكحححححححة بحححححححنياملحححححححد   سحححححححا  منحححححححا   ا سحححححححتبيا ،  يحححححححث مححححححح  والوالحححححححث الوحححححححا  يف احملحححححححورة 
وذلححححححك للحصححححححو  ( 9.8=2/1) اقحححححح  النتي ححححححة علححححححى عححححححدد در ححححححات املقيححححححا    سححححححمنا، بعححححححدها (2=5-1)املقيححححححا  

ه القيمححححححة  ىل أ حححححح   يمححححححة يف املقيححححححا  للحصححححححو  علححححححى ا ححححححد األعلححححححى علححححححى طححححححو  اخلليححححححة الصحححححححي ، مث أ حححححح نا هححححححذ
 : ، وهكذا ةصب  طو  اخل ةا أو ال  ات كا يت(5.8=9.8+5)للةلية األوىل 

 ؛  مرلقاغر مواف،   يث تشر القيم املنتمية  ىل هذه اخللية  ىل اخليار [5.89 ،5.99] :لية األوىلاخل
 غر مواف، ؛    يث تشر القيم املنتمية  ىل هذه اخللية  ىل اخليار [5.99 ، 5.85]: اخللية الوانية
 ؛  نوعا مامواف،   يث تشر القيم املنتمية  ىل هذه اخللية  ىل اخليار [1.29 ، 5.95]: اخللية الوالوة

 ؛  مواف،  يث تشر القيم املنتمية  ىل هذه اخللية  ىل اخليار [2.59 ، 1.25]: الرابعةاخللية 
 ؛   دامواف،   يث تشر القيم املنتمية  ىل هذه اخللية  ىل اخليار [1.99 ، 2.55]: اخلامسةاخللية 

الشةصحححححية عحححححرض البيانحححححات مححححح  أ ححححح  التكحححححرارات والنسحححححال امل وةحححححة اسحححححتةدمنا : التكررررررارات والنسرررررب الم ويرررررة -
 . على عبارات صاور ا ستبيا  معينة الدراسة، وكذا للتعر  على   ابا فراد العامة أل

صحححححاور عبحححححارات اسحححححتةدمنا هحححححذا املقيحححححا  للتعحححححر  علحححححى متوسحححححط   ابحححححات األفحححححراد علحححححى  :المتوسرررررس الحسرررررابي -
   .الدراسة

اسححححححتةدمنا هححححححذا املقيححححححا  ملعرفححححححة در ححححححة تشححححححتت   ابححححححات أفححححححراد العينححححححة عحححححح  متوسححححححرها  :االنحررررررراي المعيررررررارل -
 .    ا سايب، وكلما كانت  يمت  أ ر   ىل الص ر    التشتت و اد تركل القيم  و  املتوسط ا سايب

 اسححححتةدمنا هحححححذا املقيحححححا  ملعرفحححححة اجتحححححاه ودر حححححة  ححححو  أو  حححححعف الع  حححححة الحححححيت تحححححربط بحححححني: معامرررررل ارتبرررررا  بيرسرررررو  -
   .بع  صاور  ود  اخلدمة الصحية وبع  صاور التنمية البشرةة املستدامة

 مجتمع وعينة الدراسة  :الفرع الرابع 
مقحححححححد  اخلدمحححححححة )ذكرنحححححححا يف القسحححححححم النظحححححححري بححححححح    حححححححود  اخلدمحححححححة الصححححححححية تقحححححححا  مححححححح  و هحححححححة نظحححححححر دا ليحححححححة 

ةعتحححححححححححة املقحححححححححححو  األساسححححححححححح، ، وعلحححححححححححى اعتبحححححححححححار أ  الرحححححححححححا م الرححححححححححح  (املحححححححححححرة )وو هحححححححححححة نظحححححححححححر  ار يحححححححححححة ( الصححححححححححححية
فهمححححححححا ميححححححححو   الركيححححححححل  األساسححححححححية والوسححححححححيلة )للمستشحححححححح يات، كمححححححححا أ  الرححححححححا م التمرةضحححححححح، ميوحححححححح  سححححححححاعده األميحححححححح  

 حححححد  الحححححدور الحححححذي ( مححححح  املر حححححى)، باإل حححححافة  ىل أاحححححم األكوحححححر دراةحححححة ومعرفحححححة (الضحححححرورةة لتقحححححدمي اخلدمحححححة الصححححححية
محححححة للرعاةحححححة   ححححح   تمحححححي الدراسحححححة صيحححححي الكحححححوادرتؤدةححححح  اخلحححححدمات الصححححححية يف التنميحححححة البشحححححرةة؛ فقحححححد  الصححححححية املقد 

الرححححححح  والتمرةضححححححح،، والبحححححححال   نيمححححححح  أعضحححححححاء الرحححححححا م صمحححححححد الصحححححححدة، بححححححح  الححححححح،الصححححححححية باملؤسسحححححححة ا ستشححححححح ائية 
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ونظحححححرا لصحححححعوبة الوقحححححو   ىل صيحححححي أفحححححراد ا تمحححححي   غحححححر أنححححح  ، 5955فحححححردا  سحححححال آ حححححر تعحححححداد لسحححححنة  296عحححححددهم 
لصحححححححية باملؤسسححححححة صحححححح  الدراسححححححة نتي ححححححة  لنظححححححا  العمحححححح  باملناوبححححححة الليليححححححة، فقححححححد   اسححححححتبعاد محححححح  مقححححححدم، اخلدمححححححة ا

أطبحححححاء ةعملحححححو   صحححححلحة ا سحححححتع ا ت فقحححححط،  (91) ث ثحححححة فحححححردا محححححنهم 81األفحححححراد املنحححححاوبني لحححححي  والبحححححال  عحححححددهم 
مححححححنهم  فححححححردا 169البححححححا و  فهححححححم محححححح  السححححححلك التمرةضحححححح،، ليححححححتقلص بححححححذلك   ححححححم ا تمححححححي  ىل  (89) أمححححححا السححححححبعو 

  .%98بنسبة  ممر ا 589و، %15بنسبة  طبيبا 559

ونظححححرا   ساسححححية اخلدمححححة الححححيت ةقححححو  هبححححا أفححححراد عينححححة الدراسححححة  ذ تححححرتبط بحححح غلى مححححا ميلكحححح  ال ححححرد البشححححري، وهححححو 
 عححححح   ححححح ط العمححححح  يف  دمحححححة املر حححححى، فضححححح  املةتحححححار  العينحححححة قححححححت ، ممحححححا ةسحححححتدع، ختصحححححيص  ححححح  و حححححت أفحححححراد

كمصحححححلحة اإلنعحححححاش )نحححححي فيهحححححا د حححححو  عامحححححة النحححححا  باإل حححححافة  ىل و حححححود بعححححح  املصحححححاحل الحححححيت ميُ  ،وكوحححححر  انشححححح ا  م
بنححححححاء علححححححى هححححححذه –  صححححححرناا يف ا سححححححبا  الو ححححححت املةصححححححص إل ححححححراء الدراسححححححة فقححححححد  ، وأ ححححححذ  (و اعححححححات العمليححححححات

محححححح    ححححححم ا تمححححححي األقححححححل، للدراسححححححة، وهحححححح، نسححححححبة  %59أفححححححراد، أي بنسححححححبة  105عينححححححة الدراسححححححة يف  -ا عتبححححححارات
 (.  اقة يف  الة و ود  تمي دراسة كبر)مقبولة   م العينة يف الدراسات الوق ية 

، غحر أنح  وبعحد تو ةحي ا سحتبيانات   البسحيرةو د اعتمدنا يف ا تيحار عينحة الدراسحة علحى طرةقحة العينحة العشحوائية 
اسحححتبيانات لعحححد   91مححح   محححو  ا سحححتمارات املو عحححة، كمحححا    ل حححاء  %65.21ت  اسحححتبيانا فقحححط،  حححا نسحححب 69اسحححت ا  

 .م رد  69بد  م  فقط م رد   61اكتما  البيانات املعب   هبا، وعلي  فقد   التعام  مي 

 تقييم أداء المؤسسة االستشفائية العمومية محمد الصديل بن يحي: المبحث الثالث
لتعححححححححححر  علححححححححححى اجلوانححححححححححال أمهيححححححححححة كبححححححححححر ،  ذ تسححححححححححتهد  ا املؤسسححححححححححاتتكتسحححححححححح، عمليححححححححححة تقيححححححححححيم األداء يف 

اإل ابيححححححة محححححح  أ حححححح  تعلةلهححححححا واحملافظححححححة عليهححححححا، والتعححححححر  علححححححى اجلوانححححححال الححححححيت ريتححححححاص  ىل معاجلححححححة  وترححححححوةر   ختححححححاذ 
الصحححححححية تنبححححححي محححححح  أمهيححححححة وطبيعححححححة اخلححححححدمات  املؤسسححححححاتأمهيححححححة تقيححححححيم أداء اإل ححححححراءات املناسححححححبة بشحححححح اا، غححححححر أ  

لححححححذلك فقححححححد ها، ومحححححح  الححححححدور الححححححذي تلعبحححححح  الرعاةححححححة الصحححححححية اجليححححححد  يف التنميححححححة البشححححححرةة للم تمعححححححات، الححححححيت تقححححححدم
محححححححح  اجلانححححححححال تقيححححححححيم أداء املؤسسححححححححة العموميححححححححة ا ستشحححححححح ائية صمححححححححد الصححححححححدة، بحححححححح  الحححححححح،  صصححححححححنا هححححححححذا املبحححححححححث ل

املحححححوارد البشحححححرةة،  اخلاقحححححة بححححح داءالحححححيت تحححححوفرت لنحححححا و املعحححححاةر  عحححححدد مححححح  وذلحححححك با عتمحححححاد علحححححىالتنمحححححوي دو  املحححححا ، 
معححححححححاةر األداء اخلاقححححححححة بتشحححححححح ي  املؤسسححححححححة ا ستشحححححححح ائية، ومعححححححححاةر األداء اخلاقححححححححة بنتححححححححائج تشحححححححح ي  املؤسسححححححححة صحححححححح  

، هبحححححد  القيحححححا  بعمليحححححة املقارنحححححة ومعرفحححححة 5955 سحححححنة  ىل 5998 سحححححنة الدراسحححححة  ححححح   اخلمححححح  سحححححنوات املمتحححححد  مححححح 
ملعحححححاةر الحححححيت  حححححدد ا منظمحححححة الصححححححة العامليحححححة، باإل حححححافة الترحححححور ا اقححححح   ححححح   هحححححذه السحححححنوات، وكحححححذا مقارنتهحححححا با

كمسحححححامهة منهحححححا للمحافظحححححة علحححححى   ىل تقيحححححيم عمليحححححة تسحححححير الن اةحححححات الربيحححححة باملؤسسحححححة ا ستشححححح ائية صححححح  الدراسحححححة
 .البي ة الدا لية واخلار ية للمؤسسة
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 الصديل بن يحيتقييم أداء الموارد البشرية بالمؤسسة االستشفائية محمد : المطلب األول
 بحححححح  الترححححححرق  ىل املؤ ححححححرات املعتمححححححد  لقيححححححا  أداء املححححححوارد البشححححححرةة نسححححححتعرض أو  الترححححححور العححححححددي ألفححححححراد   

 5998الرححححححا م الرحححححح  والتمرةضحححححح، باملؤسسححححححة ا ستشحححححح ائية صحححححح  الدراسححححححة، وذلححححححك  حححححح   ال ححححححت  املمتححححححد  محححححح  سححححححنة 

 :املوا ، وفقا ملا ةو ح  اجلدو  5955 ىل سنة 

 (1121 -1119)الطبي والتمريضي خ ل الفترة  ينعدد أعضاء الطاقم(: 20)رقم الجدول 

 السنوات                
 1121 1122 1121 1116 1119 البيا      

 95 16 18 26 21  األسباء العامو  

 16 16 16 19 21 األخصائيو األسباء 

 91 92 92 92 91 الصيادلة

 92 92 92 92 92 جراحو األسنا 

 129 115 158 155 588 الممرضو 

 املدةرةة ال رعية للموارد البشرةة  :المصدر            
عحححححدد أفحححححراد السحححححلك الرححححح ،  يحححححث ارت حححححي ن  ححححح  أ  هنحححححا  ارت اعحححححا ملحوظحححححا يف ( 51)مححححح  اجلحححححدو  ر حححححم 

،   %11.1، بنسححححححبة  ةححححححاد  مقححححححدر  بحححححححح 5955طبيبححححححا سححححححنة  95 ىل  5998طبيبححححححا سححححححنة  21األطبححححححاء العححححححامني محححححح  عححححححدد 
، 5959طبيبحححححححححا سحححححححححنة  16 ىل  5998طبيبحححححححححا سحححححححححنة  21مححححححححح   %15بنسحححححححححبة  األ صحححححححححائينيكمحححححححححا ا داد عحححححححححدد األطبحححححححححاء 

  فقححححححد ،(5/1) قححححححدار الولوححححححني  ارت ححححححيعححححححدد الصححححححيادلة هححححححو ا  ححححححر . 5955 سححححححنة ليسححححححتقر عنححححححد هححححححذا العححححححدد  ىل غاةححححححة
، لينتقحححححححح  عححححححححددهم  ىل  سححححححححة قححححححححيادلة 5998فقححححححححط سححححححححنة  (91) كانححححححححت املؤسسححححححححة تتححححححححوفر علححححححححى ث ثححححححححة قححححححححيادلة

  .(92) أطباءب ربعة فيما بق، عدد  را ، األسنا  ثابتا على طو  فت  الدراسة  ،5955سنة (91)
 588وذلححححححك محححححح  ممر ححححححا  حححححح   ال ححححححت  املدروسححححححة،  58ارت ححححححي بححححححح أفححححححراد السححححححلك التمرةضحححححح، فقححححححد عححححححدد  أمحححححا
  .%58.29 درها بنسبة  ةاد  ، أي 5955ممر ا سنة  129 ىل  5998ممر ا سنة 

حححححح فدننححححححا ( 5955-5998) حححححح   ال ححححححت    باملؤسسححححححة ا ستشحححححح ائية صحححححح  الدراسححححححة ر  وبالنسححححححبة لترححححححور عححححححدد األس 
 (.59)سنو ح   م      اجلدو  ر م 

 (1121 -1119)تطور عدد األسرة خ ل الفترة (: 29)الجدول رقم 
 السنوات         

 1121 1122 1121 1116 1119 البيا    

 215 215 215 161 189 عدد األسرة

  للمصاحل الصحيةاملدةرةة ال رعية  :المصدر       
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ح (59)ر حم مح  اجلحدو  ن      186مح   الدراسحة  باملؤسسحة ا ستشح ائية  حد ارت حي  ح   فحت  ر  أ  عحدد األس 
  .5955سرةرا  ىل غاةة  215سرةرا، ليستقر عند  25 لةاد   درهابحح 5959 سرةر سنة 215 ىل  5998سرةر سنة 

محححححح  أ حححححح  تقيححححححيم أداء املححححححوارد البشححححححرةة  باملؤسسححححححة ا ستشحححححح ائية صمححححححد الصححححححدة، بحححححح  الحححححح، اعتمححححححدنا علححححححى و 
محححححح   اإلطححححححارات الصحححححححية العاملححححححة باملؤسسححححححةواملرتبرححححححة ب بعحححححح  املعححححححاةر الححححححيت تححححححوفرت لنححححححا املعلومححححححات  وهلححححححا،مقارنححححححة 

املقت حححححححة مححححححح  طحححححححر  املنظمحححححححة العامليحححححححة للصححححححححة، وذلحححححححك كمحححححححا محححححححي املعحححححححاةر  أعضحححححححاء الرحححححححا مني الرححححححح  والتمرةضححححححح،
   :املوا ةو ح  اجلدو  

 (1121 -1119)معايير األداء الخاصة بايسارات الصحية خ ل الفترة (: 29)الجدول رقم 
 السنوات              

 المعيار  
1119 1116 1121 1122 1121 

المعيار المقبول 
 عالميا

 2 1.28 1.11 1.16 1.61 2.52 سبيب/عدد األسرة

 5 5.58 5.19 5.15 5.59 5.19 ممرض/عدد األسرة

 599 89.59 598.81 598.81 595.81 559.98 صيدلي/األسرة عدد 

 . املدةرةة ال رعية للمصاحل الصحية واملدةرةة ال رعية للموارد البشرةة: المصدر     

يف اخن ححححححاض مسححححححتمر،  يححححححث  سبيررررررب/األسرررررررةعرررررردد أ  معيححححححار ( 58) ر ححححححمن  حححححح  محححححح   حححححح   اجلححححححدو  
، وهحححححححو يف صيحححححححي السحححححححنوات 1.28 ىل  5955، ليصححححححح  سحححححححنة 5959سحححححححنة  1.16 ىل  5998سحححححححنة  2.52اخن ححححححح  مححححححح  

الححححححيت ةكححححححاد  5998ماعححححححدا سححححححنة ( أسححححححر  لكحححححح  طبيححححححال 2)أ حححححح  محححححح  املعيححححححار الححححححذي  ددتحححححح  منظمححححححة الصحححححححة العامليححححححة 
  .ةكو  فيها مساوةا للمعيار العامل،

دو  ا تسححححححححححححا  ) املسححححححححححححتمر يف املؤ ححححححححححححر السححححححححححححاب، ةعححححححححححححود  ىل اللةححححححححححححاد  يف عححححححححححححدد األطبححححححححححححاء   ا خن ححححححححححححاض 
، أي 5955سحححححححنة  اطبيبححححححح 552 ىل  5998سحححححححنة  اطبيبححححححح 62 ححححححح   ال حححححححت  املدروسحححححححة،  يحححححححث ارت حححححححي مححححححح   (الصحححححححيادلة

صحححححححح  الدراسححححححححة  علححححححححى ارت حححححححا  أداء املؤسسححححححححة ا ستشححححححح ائية، وهحححححححذا مححححححححا ةحححححححد  %15بنسحححححححبة  ةححححححححاد  مقحححححححدر  بحححححححححححوا  
والسحححححهر علحححححى متابعحححححة صيحححححي  بك حححححاء  املحححححتددة  علحححححى املؤسسحححححة وسحححححعيها لتحححححوفر عحححححدد األطبحححححاء الححححح    خلدمحححححة املر حححححى

علحححححححى  حححححححد السحححححححواء،  األ صحححححححائينيو املر حححححححى املو حححححححودة  باملستشححححححح ى، و حححححححد  لحححححححت هحححححححذه اللةحححححححاد  األطبحححححححاء العحححححححامني 
 األطبحححححاء األ صحححححائينيطبيبحححححا، كمحححححا ا داد عحححححدد  59 ني  ححححح   سحححححنوات الدراسحححححة بححححححح يحححححث ا داد عحححححدد األطبحححححاء العحححححام  

 .5955طبيبا  ىل غاةة  16ليعر  بعد ذلك استقرارا عند  5959 ىل سنة  5998طبيبا م  سنة  52بحح 
   أ  املؤسسحححححة تعحححححا   األ صحححححائينيومحححححا جتحححححدر اإل حححححار   ليححححح  هحححححو أنححححح  رغحححححم هحححححذه اللةحححححاد  يف عحححححدد األطبحححححاء 

علححححححححى غححححححححرار مصححححححححلحة  را ححححححححة العظححححححححا  بعحححححححح  التةصصححححححححات واملصححححححححاحل، محححححححح  ع ححححححححل يف عححححححححدد هححححححححؤ ء األطبححححححححاء يف 
والحححححيت تضحححححرر يف بعححححح  وا حححححد ،  أ صحححححائيةتتحححححوفر علحححححى طبيبحححححة  ، هحححححذه األ حححححر مصحححححلحة التوليحححححدوالرحححححال الحححححدا ل، و 

   .التوليد أ صائ، ىل ا ستعانة باألطباء اجلرا ني يف املستش ى للقيا   ها   ا ا ت
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أ حححححح  محححححح  املعيححححححار الححححححذي  ددتحححححح   ممرررررررض/ عرررررردد األسرررررررة معيححححححارأ   ن سحححححح  كمححححححا ن  حححححح  محححححح  اجلححححححدو 
ك  صحححححى نسحححححبة وقححححح   ليهحححححا سحححححنة   5.19منظمحححححة الصححححححة العامليحححححة  ححححح   صيحححححي السحححححنوات،  ذ أنححححح  م ةت حححححاو   يمحححححة 

وهحححححححو مؤ حححححححر   حححححححايب علحححححححى أداء املؤسسحححححححة ا ستشححححححح ائية وتوفرهحححححححا ملحححححححورد بشحححححححري   تقححححححح  أمهيتححححححح  عححححححح  أمهيحححححححة  ،5998
 ومححححح   ححححح   الدراسحححححة ا سحححححتر عية تبحححححني لنحححححا و حححححود أنححححح    األطبحححححاء، وذلحححححك مححححح   أ ححححح   دمحححححة أفضححححح  للمر حححححى، 

كبحححححر مححححح  املمر حححححني    ملمر حححححني بحححححني املصحححححاحل املةتل حححححة، ف يمحححححا تتحححححوفر بعححححح  املصحححححاحل علحححححى عحححححدداتو ةحححححي  يف ت حححححاوت
مححححححي األ ححححححذ بعححححححني ا عتبححححححار )مصححححححلحة ا سححححححتع ا ت، مصححححححلحة اإلنعححححححاش والتةححححححدةر  كمصححححححلحة طححححححال األط ححححححا ،

 حححححد أ  هنحححححا  بعححححح  املصحححححاحل الحححححيت تعحححححا  مححححح   ( ا تهحححححا  ىل عحححححدد أكحححححة مححححح  املمر حححححنيو املصحححححاحل  صوقحححححية هحححححذه 
العظححححححا ، وهححححححو مححححححا ةقلحححححح  محححححح  نقححححححص فححححححادع يف عححححححدد املمر ححححححني كمصححححححلحة األمححححححراض الصححححححدرةة، ومصححححححلحة  را ححححححة 

  .د لة هذا املؤ ر يف تقييم أداء املستش ى
هحححححححو ا  حححححححر يف  صررررررريدلي/ عررررررردد األسررررررررة معيحححححححاردائمحححححححا  حححححححد أ   (58)ر حححححححم ومححححححح  م  ظتنحححححححا لل حححححححدو  

أ حححححححح  محححححححح   ليصححححححححب ، 5955سححححححححنة  89.59 ىل  5998سححححححححنة  559.98محححححححح   اخن ححححححححاض مسححححححححتمر وملحححححححححوى،  ذ اخن حححححححح 
، فبعححححد أكححححة محححح  هححححذا األ ححححر 5955املعيححححار احملححححدد محححح   بحححح  منظمححححة الصحححححة العامليححححة بعححححد أ  كححححا  و ىل غاةححححة سححححنة 

ارت ححححححي عححححححددهم  ىل  سححححححة قححححححيادلة  5998ث ثححححححة قححححححيادلة سححححححنة تشحححححح   أ  كانححححححت قححححححيدلية املؤسسححححححة ا ستشحححححح ائية 
يف الو ححححححت املناسححححححال ص للمر ححححححى ، وذلححححححك محححححح  أ حححححح  العمحححححح  علححححححى تححححححوفر األدوةححححححة ومسححححححتللمات العحححححح 5955سححححححنة 

  .ا ستش ائية ، وهذا مؤ ر   ايب على أداء املوارد البشرةة باملؤسسةودو  ت  ر

  تشغيل المؤسسة االستشفائية محمد الصديل بن يحيمعايير : المطلب الثاني
الحححححححححيت تعكححححححححح  اعتمحححححححححدنا علحححححححححى بعححححححححح  املعحححححححححاةر  وبحححححححححالنظر  ىل املعلومحححححححححات املتحححححححححوفر  فقحححححححححد يف هحححححححححذا املرلحححححححححال

 (.58)املو حة يف اجلدو  ر م و لمؤسسة ا ستش ائية صمد الصدة، ب  ال، القدرات التش يلية ل

 (1121-1119)خ ل الفترة  االستشفائية المؤسسةمعايير األداء الخاصة بتشغيل (: 29)الجدول رقم 

 السنوات                
 المعيار

1119 1116 1121 1122 1121 
 المعيار

 المقبول عالميا
 8 1.29 1.95 2.55 2.59 1.65 متوسس فترة ايقامة

 %89 %26.19 %28.52 %19.81 %16.51 %16.15 معدل إشغال السرير

  91 15.99 28.99 26.99 52.61 55.29 معدل دورا  السرير

 %2 %51.19 %51.55 %51.98 %55.55 %1.1 معدل العمليات القيصرية

 . املدةرةة ال رعية للمصاحل الصحية ومصلحة األوب ة والرال الو ائ، :المصدر    
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ن  ححححح  أ  متوسحححححط فحححححت  اإل امحححححة ملر حححححى املؤسسحححححة ا ستشححححح ائية أ ححححح  مححححح  املعيحححححار ( 58)مححححح  اجلحححححدو  ر حححححم 
 األنشححححححرةهححححححو مححححححا ةححححححد  علححححححى ك ححححححاء  و أةححححححا ،  98العححححححامل، احملححححححدد محححححح  طححححححر  منظمححححححة الصحححححححة العامليححححححة، واحملححححححدد بحححححححح 

 . الع  ية والربية باملؤسسة ا ستش ائية
كمحححححا ن  ححححح  أ  معحححححد    ححححح ا  السحححححرةر هحححححو ا  حححححر أ ححححح  مححححح  املعحححححد  العحححححامل، احملحححححدد مححححح  طحححححر  منظمحححححة 

، ممحححححا 5998ك  صحححححى  يمحححححة لححححح  سحححححنة   16.15الصححححححة العامليحححححة، يف صيحححححي سحححححنوات الدراسحححححة املةتحححححار ، و حححححد بلححححح   يمحححححة 
أ   يمححححححة هححححححذا أةضححححححا ن  حححححح  و مشحححححح و  للمححححححرة   صححححححر  نسححححححبيا،  ةححححححد  علححححححى أ  املححححححد  الححححححيت ةبقححححححى فيهححححححا السححححححرةر

املعحححححد  يف اخن حححححاض مسحححححتمر، وهحححححذا محححححا ةعكححححح   حححححود  اخلحححححدمات الصححححححية املقدمحححححة مححححح  طحححححر  اإلطحححححارات الصححححححية 
 .  باملؤسسة ص  الدراسة

وفيمححححححا خيححححححص العمليححححححات القيصححححححرةة فححححححد  هححححححذا املعححححححد  ةشححححححهد ارت اعححححححا ملحوظححححححا ومتلاةححححححدا  حححححح   سححححححنوات 
 ححححح    %1.1وهحححححو أكحححححة مححححح  ا حححححد األدا احملحححححدد مححححح  طحححححر  منظمحححححة الصححححححة العامليحححححة،  يحححححث بلححححح   يمحححححة الدراسحححححة، 

 .%51.1 ىل  يمة  5955ك دا  يمة ل ،  فيما وق  سنة   5998سنة 

 . معايير األداء الخاصة بنتائج تشغيل المؤسسة االستشفائية محمد الصديل بن يحي: المطلب الثالث
با عتمححححححححاد علححححححححى املعححححححححاةر اخلاقححححححححة بنتححححححححائج  ا ستشحححححححح ائيةاملؤسسححححححححة يف هحححححححذا املرلححححححححال سححححححححنقو  بتقيححححححححيم أداء 

وفيحححححات األ ححححح  مححححح  سحححححنة، ونسحححححبة وفيحححححات األط حححححا   نسحححححبةلوفيحححححات، ل ةالعامححححح النسحححححبةالتشححححح ي ، واملتمولحححححة أساسحححححا يف 
لححححححى مححححححد  التقححححححد  احملححححححر  باجتححححححاه أهححححححم املؤ ححححححرات الدالححححححة عو   ةعتححححححةا  محححححح  أبححححححر  ا  األ ححححححر ا  املعيححححححار ااألمهححححححات، هححححححذ

والدالحححححححة علححححححححى محححححححد  مسحححححححامهة املؤسسححححححححة  د  فهمحححححححا محححححححح  األدلحححححححة املهمحححححححةول ححححححح ريقيححححححح، األهحححححححدا  اإلمنائيحححححححة ل ل يححححححححة،
 .النسالهذه  ترورةو   ( 56)ر م ا ستش ائية يف التنمية البشرةة املستدامة، واجلدو  

 (5955-5998)خ ل الفترة  المؤسسة االستشفائيةمعايير األداء الخاصة بنتائج تشغيل (: 26)الجدول رقم 

 السنوات              
 المعيار   

2008 

(%) 

2009 

(%) 

2010 

(%) 

2011 

(%) 

1121 

(%) 

المقبول  المعيار
 (%) عالميا

  1 5.11 5.11 5.58 5.99 5.88 لوفيات ل ةالعام نسبةال

قل من األ وفيات األسفال نسبة
 سنة

5.569 9.952  5.511 5.918 9.699 5 

 9.51 99 9.95 9.99 9.95 9.95 وفيات األمهات نسبة

 1999/5 99 99 99 99 99 التخديرنسبة الوفيات نتيجة 

 .  املدةرةة ال رعية للمصاحل الصحية ومصلحة األوب ة والرال الو ائ،: المصدر   
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أ ح  محح  املعحد  العحامل، املقبححو  لوفيحات يف املستشح ى ل ةالعامحح النسحبةن  ح  أ   (56)ر ححم مح   ح   اجلحدو  
سححنة  %5.99بححني  تاحملححدد محح  طححر  منظمححة الصحححة العامليححة واملقححدر بححححو ا  ححا ت لكحح  م ححة مححرة ،  يححث تراو حح

  .5955سنة   يمةك  صى   %5.11و ك دا  يمة لسنوات الدراسة املةتار   5996
يف صيححي سححنوات الدراسححة أ حح  محح   األ حح  محح  سححنة وفيححات األط ححا  نسححبةأ   ن سحح  كمححا ةتضحح  محح  اجلححدو 

هحا تك  صحى نسحبة بل   %5.569و  5996سحنة  %9.952بحني  تاملعيحار احملحدد مح  املنظمحة العامليحة للصححة،  يحث تراو ح
، وةعكحح  بشححك    ححايب اخلححدمات الصحححية املقدمححة يف مؤ ححر  يححد علححى أداء املؤسسححة ا ستشحح ائية ذا، وهحح5998سححنة 

  .  ا  رعاةة األط ا 
 تأ حح  محح  املعيححار املقبححو  عامليححا،  ذ بل حح األ ححر  هحح،وفيححات األمهححات  نسححبةون  حح  محح  اجلححدو  أةضححا أ  

يف بحححا ،  ت، بينمحححا اسحححتقر 5955يف  حححني م ةحححتم تسححح ي  أةحححة  الحححة وفحححا  سحححنة  ،5959سحححنة  %9.99 اأ صحححى  يمحححة هلححح
 ، ة يف  حا  الرعاةحة الصححية ل مهحات، وهو ما ةعك  األداء اجليد للمؤسسحة ا ستشح ائي%9.95سنوات الدراسة عند 

فقححط فححد  هححذه  5996و 5998و سححال البيانححات املقدمححة محح  طححر  مدةرةححة الصحححة والسححكا  للو ةححة واخلاقححة بسححنيت 
أنظححر ) 5998سححنة  %9.962 بل ححت يتالنسححبة أ حح  محح  النسححبة املتوسححرة لوفيححات األمهححات يف الوسححط ا ستشحح ائ، والحح

، وةر ي ذلك  ىل اخن اض عحدد الوفيحات باملؤسسحة صح  الدراسحة (91أنظر امللح، ) 5996سنة  %9.921و( 92امللح، 
لرححاهر با  ححدو  السححعيد  ححا ت وفححا  يف املؤسسححة ا ستشحح ائية( 91)در  الححة وفححا  وا ححد  مقارنححة بححو ا والححذي  ُحح

و الححة وفححا  وا ححد  جلميححي املؤسسححات  ،5998امليليححة سححنة بشححر منتححوري بيف املؤسسححة ا ستشحح ائية ( 95)و ححاليت وفححا  
 .5996ا ستش ائية سنة 

 فححححححد  املؤسسححححححةواملتعلحححححح، بنسححححححبة الوفيححححححات نتي ححححححة التةححححححدةر وفيمححححححا خيححححححص املؤ ححححححر األ ححححححر لنتححححححائج التشحححححح ي  
م تسحححححح   أي  الححححححة وفححححححا  نتي ححححححة  لحححححح  يف   حححححراءات التةححححححدةر طححححححوا  فححححححت  الدراسححححححة املةتححححححار ، وهححححححذا  ستشححححح ائيةا 

 .  يد للمؤسسةما ةعك  األداء اجل

  حححححححححا   ححححححححح،ف الرعاةحححححححححة الصححححححححححية األوليحححححححححة واألنشحححححححححرة الو ائيحححححححححة باملؤسسحححححححححة ا ستشححححححححح ائية ألنشحححححححححرةبالنسحححححححححبة 
، وذلححححححك بتقححححححدمي اجلرعححححححات األوىل مبا ححححححر  الححححححو د  عنححححححدالتلقيحححححححات فححححححد  املؤسسححححححة تتك حححححح  فقححححححط بتلقححححححي  األط ححححححا  

، Hépatite Viral B(  )ال روسححححح،  ، التهحححححا  الكبحححححدPoliomyélite اخلحححححاص بشحححححل  األط حححححا مححححح  اللقحححححاع 
أمحححححححا بححححححححا ، ، ، و حححححححد    حححححححح   سحححححححنوات الدراسححححححححة تلقحححححححي  صيحححححححي األط ححححححححا   حححححححدةو، الححححححححو د Tuberculose والسححححححح 

كلقححححححححاع ا صححححححححبة الححححححححذي ةعرححححححححى ل ط ححححححححا  يف عمححححححححر التسححححححححعة -واللقا ححححححححات األ ححححححححر  ( الوانيححححححححة والوالوححححححححة)اجلرعححححححححات 
أو يف العيحححححححححادات  العموميحححححححححة للصححححححححححة اجلوارةحححححححححةفيتحصححححححححح  عليهحححححححححا األط حححححححححا  علحححححححححى مسحححححححححتو  املؤسسحححححححححات  -أ حححححححححهر

 سحححححنة عحححححدد األط حححححا  امللقححححححني باملؤسسحححححة  ححححح   ال حححححت  املمتحححححد  مححححح ( 59)اجلحححححدو  ر حححححم ةبحححححني و ، متعحححححدد  اخلحححححدمات
فيمحححححححا ةتعلححححححح، بلقحححححححاع  5955بسحححححححنة اقحححححححة  تتحححححححوفر لنحححححححا البيانحححححححات اخل  م، محححححححي اإل حححححححار   ىل أنححححححح5955 سحححححححنة  ىل 5996
   .5998بسنة وكذا البيانات اخلاقة الس  
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 (1121-1119)عدد األسفال الملقحين بالمؤسسة االستشفائية خ ل الفترة (: 11)الجدول رقم 
 السنوات            
 نوع التطعيم

 

1119 

 

1116 

 

 

1121 

 

 

1122 

 

1121 

 

 1581 2652 2981 2191 - شلل األسفال

 1581 2652 2981 2191 - االلتهاب الكبدل

-  2652 2981 2191 - السل

  .  مصلحة األوب ة والرال الو ائ، :لمصدرا 

أو امللمنحححححة فحححححد  املؤسسحححححة منهحححححا أمحححححا فيمحححححا خيحححححص ا مححححح ت التحسيسحححححية  ةتلحححححف األمحححححراض سحححححواء املعدةحححححة  
متواقحححححلة بالتنسحححححي، محححححي مدةرةحححححة الصححححححة والسحححححكا  بالو ةحححححة، وطبقحححححا ملحححححا ةصحححححدر  توعيحححححةصححححح  الدراسحححححة تقحححححو   مححححح ت 

عححححححح  و ار  الصححححححححة والسحححححححكا  و قححححححح ع املستشححححححح يات، وذلحححححححك مححححححح  أ ححححححح  نشحححححححر الحححححححوع، الصحححححححح، بحححححححني املحححححححواطنني 
 هححححححذه ا محححححح ت تكححححححو  منظمححححححة بصحححححح ة أساسححححححية يف األةححححححا  العامليححححححة أو الوطنيححححححة ،وتعححححححرة هم برححححححرق الو اةححححححة والعحححححح ص

  سحححححنة، فمحححححو  تحححححنظم املؤسسحححححة ا ستشححححح ائية كححححح  يف كحححححراض، كمحححححا أاحححححا تكحححححو  بصححححح ة دورةحححححة و بحححححبع  األمحححححاملرتبرحححححة 
 51ولحححححة ريسيسحححححية  حححححو  محححححرض السححححح  وكي يحححححة الو اةحححححة منححححح ، وذلحححححك يف اليحححححو  العحححححامل، للسححححح  الحححححذي ةصحححححاد   سحححححنة

الحححححوع، بوبحححححاء ويف ال حححححات  مححححح  دةسحححححمة تحححححنظم املؤسسحححححة كححححح  عحححححا  ولحححححة ريسيسحححححية إلذكحححححاء محححححار  مححححح  كححححح  سحححححنة، 
 سححححححنوةاكمححححححا تححححححنظم الححححححداء وتعححححححرة هم برححححححرق انتشححححححاره،   هححححححذا اإلةححححححد  والعححححححدو  ب روسحححححح ، ولتوعيححححححة املححححححواطنني  ةححححححاطر

 58 ىل  55مححححح   يف ال حححححت  املمتحححححد  أسحححححبوعا للتوعيحححححة  حححححو  أمهيحححححة اللقا حححححات يف القضحححححاء علحححححى العدةحححححد مححححح  األمحححححراض
   . ناسبة األسبو  اإلفرةق، للتلقي  أفرة 

واملتمولحة أساسحا يف الصححية  املؤسسحاتوالبحويحة يف  العلميحة النشحاطات أداءبتقيحيم  ةاملرتبرح اتملؤ حر أمحا عح  ا
ملستشح يات اجلامعيحة املرتبرحة ابصح ة أكحة  ختحص اتمؤ ر  ،فهمؤ ر عدد البحوا الربية ونسبة   ا  الندوات الربية 

أمحححححا املؤسسحححححة بحححححا وني وكبحححححار األطبحححححاء املتةصصحححححني لقيحححححاد  بحححححرامج األ حححححاا، السحححححاتذ  األبكليحححححات الرحححححال، أةححححح   حححححد 
 ة املؤ حر  هحذة  لحذلك فقحد كانحت  يمحةيف ا ستش اء والع ص، تتمو  األساسية  ص  الدراسة فد  مهامها ا ستش ائية

نححت هحح، األ ححر  كاالرحح    يف املؤسسححة صحح  الدراسححة مسححاوةة للصحح ر، كمححا أ  ا عتمححادات املاليححة املةصصححة للبحححث 
   .مساوةة للص ر

 تقييم إدارة النفايات الطبية في المؤسسة االستشفائية محمد الصديل بن يحي  :المطلب الرابع
    دار  الن اةحححححححات الربيحححححححة  حححححححلء   ةت حححححححلأ مححححححح  نشحححححححاح أي مؤسسحححححححة قححححححححية، لحححححححذلك سحححححححنحاو  يف هحححححححذا 
املرلححححححال  عرححححححاء تصححححححور ومعلومححححححات وا حححححححة عحححححح  الوا ححححححي ا ححححححا  إلدار  الن اةححححححات الربيححححححة يف املؤسسححححححة ا ستشحححححح ائية 

وكميحححححححة  صمحححححححد الصحححححححدة، بححححححح  الححححححح،،  حححححححىت ةتسحححححححى لنحححححححا القيحححححححا  بعمليحححححححة التقيحححححححيم، و بححححححح  ذلحححححححك نعحححححححرص علحححححححى تصحححححححنيف
 .   الن اةات املتولد  ع  نشاح املؤسسة ص  الدراسة
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 تصنيف النفايات الطبية في المؤسسة االستشفائية محمد الصديل بن يحي و كمية   :الفرع األول
 كمية النفايات الطبية الخطرة في المؤسسة االستشفائية محمد الصديل بن يحي -أ

ةوميحا يف املؤسسحة ا ستشح ائية صمحد الصحدة، بح  الح، بحا ت    ختتلف كمية الن اةات الربيحة اخلرحر  املتولحد 
 Poste)كيلوغرامححححححات يف  اعححححححة مححححححا بعححححححد العمليححححححات   91املنت ححححححة هلححححححا،  ذ تححححححتاوع بححححححني  والربيححححححة املصححححححاحل ا ستشحححححح ائية

Opératoire )ةو حححح  الكميححححة اليوميححححة املتوسححححرة  (55)ر ححححم كيلوغرامححححا يف مركححححل تصحححح ية الححححد  والكلححححى، واجلححححدو    69و
  .ص  الدراسةا ستش ائية  املؤسسة صاحلمن اةات اخلرر  الناجتة ع  خمتلف لل

 الكمية اليومية المتوسطة للنفايات الطبية (: 12)الجدول رقم 
 الخطرة حسب مصالح المؤسسة االستشفائية

 (يوم/كلغ)الكمية  المصلحة (يوم/كلغ)الكمية  المصلحة
 99 طال األط ا  92 الصدرةة األمراض

 92 املسالك البولية 92 األمراض املعدةة

 69   مركل تص ية الد  والكلى 98 طال دا ل، ر ا 

 19  اعة الو د  98 طال دا ل، نساء

 55 خمة الو د  92  را ة عامة ر ا 

 59  اعة العمليات بالو د  92  را ة عامة نساء

العمليات  اعة ما بعد  96  را ة العظا 
 بالو د 

92 

 98 أمراض النساء والتوليد 55  اعة العمليات

 91 مصلحة األط ا  الر ي 91  اعة ما بعد العمليات

 98     اجلوث 91 الر ابة الربية

 92 طال العيو  51 املةة

 98 مركل  ق  الد   59 ا ستع ا ت

   98 اإلنعاش

 161 الكمية ايجمالية

 مصلحة األوب ة والرال الو ائ،: المصدر       

 فايات الطبية بالمؤسسة االستشفائية محمد الصديل بن يحي نتصنيف ال -ب
تصححححححححححنف الن اةححححححححححات املتولححححححححححد  عحححححححححح  خمتلححححححححححف املصححححححححححاحل اإلدارةححححححححححة وا ستشحححححححححح ائية للمؤسسححححححححححة ا ستشحححححححححح ائية 

 : العمومية ص  الدراسة  ىل ث ثة أقنا  رئيسية وه،
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وتشحم  أساسحا الن اةحات الناجتحة عح  تنظيحف ال حر ، : Ordures ménagères  (نلليةامل)الن اةات العامة غر اخلرر   -
 . بقاةا و بات الرعا  واألوراق اإلدارةة وغرها ال ذائية واأل نعة وأغرية الرأ ،أغل ة األدوةة واملواد 

وتضححم : Déchets d’activités des soins à risques infectieux الربيححة املسححببة للعححدو  األنشححرة ن اةححات -
الضمادات والكمادات املتسةة، ا ق ، األكيا  ال ارغة مح  و حدات نقح  الحد  ونقح  السحوائ ، كح  الن اةحات املعدةحة 

 .الناجتة ع  غرفة العل ، وغرها
وتضحم  ح رات املشحارح، اإلبحر غحر احملميحة،  بححر : Déchets piquants et tranchants الن اةحات ا حاد  واجلار حة -

  . ياطة اجلراع، ا ق  غر القابلة للت كيك وخمتلف األدوات ا اد  امللوثة

 إدارة النفايات الطبية بالمؤسسة االستشفائية محمد الصديل بن يحي :الفرع الثاني
   املؤسسححححححة ا ستشحححححح ائية صمححححححد الصححححححدة، بحححححح  الحححححح،   تتححححححوفر علححححححى مصححححححلحة  اقححححححة أو  دار  متةصصححححححة 

مححححححح  نشحححححححاطا ا،  ذ تقحححححححو  مصحححححححلحة األوب حححححححة والرحححححححال الو حححححححائ، بالسحححححححهر علحححححححى تن يحححححححذ  يف تسحححححححير الن اةحححححححات املتولحححححححد 
القحححححححوانني والتشحححححححرةعات الصحححححححادر  عححححححح  و ار  الصححححححححة والسحححححححكا  و قححححححح ع املستشححححححح يات، وتو ةحححححححي التعليمحححححححة اخلاقحححححححة 
بعمليحححححححة فحححححححر  الن اةحححححححات الربيحححححححة ونشحححححححرها يف كححححححح  مصحححححححاحل املؤسسحححححححة، باإل حححححححافة  ىل تكليحححححححف رئحححححححي  كححححححح  مصحححححححلحة 

لححححححى تن يححححححذ ذلححححححك، و ححححححد لححححححو   أ  هنححححححا  التححححححلا  محححححح  طححححححر  ر سححححححاء املصححححححاحل بتن يححححححذ صتححححححو  التعليمححححححة، بالسححححححهر ع
 يحححححث  حححححا  بعضحححححهم بت صحححححي  أكوحححححر حملتحححححو  هحححححذه األ حححححر  مححححح   ححححح   عحححححرض كححححح   نحححححو  مححححح   أنحححححوا  الن اةحححححات ومحححححا 

عمليححححححة ةنحححححدرص  حححححمن  يف قحححححح حة  اقحححححة بحححححح ، وذلحححححك لتو ححححححي  عمليحححححة ال حححححر  أكوححححححر، باإل حححححافة  ىل  يححححححامهم  را بحححححة 
ةسححححه   مححححاأر ححححية هححححذا املو ححححي ملسححححاء و  ال ححححر  الححححيت تححححتم يف مو ححححي ةتوسححححط كحححح  األمححححاك  يف املصححححلحة،  يححححث  ححححدرا 

   .سائ  لترهر األةدي عملية تنظي ها م   ب  عما  النظافة، كما ةتوفر أةضا على مصدر للماء وقابو   
للعححححححححححاملني الصححححححححححيني وعلححححححححححى   حححححححححافة  ىل ذلحححححححححك تقححححححححححو  املؤسسحححححححححة ا ستشحححححححححح ائية بتنظحححححححححيم دورات تدرةبيحححححححححة 
  .رأسهم املمر ني وعما  النظافة  و  كي ية التعام  مي الن اةات م   يث ال ر  واجلمي

 فرز النفايات الطبية  -أ
، (ن اةححححححات الربيححححححةأي منشحححححح  ال)تححححححتم عمليححححححة فححححححر  الن اةححححححات الربيححححححة يف املؤسسححححححة صحححححح  الدراسححححححة عنححححححد املنبححححححي 

، بررةقححححة تسححححم  بعححححد  ا ححححت ح الن اةحححححات الربيححححة اخلرححححر  مححححي الن اةححححات العادةححححة غححححر اخلرحححححر ، محححح  طححححر  املمر ححححني
وفحححح، مححححا ةو ححححح  وذلححححك محححح   حححح   اسححححتةدا  نححححوعني محححح  األكيححححا ، خيتلححححف لواححححا  سححححال نححححو  الن اةححححات املنت ححححة 

 : كما ةل،(91)امللح، ر م 
أكيححححححا  ب سححححححتيكية قحححححح راء ريمحححححح   تو ححححححي هححححححذه الن اةححححححات يف :النفايررررررات الطبيررررررة الخطرررررررة المسررررررببة للعرررررردوى -

 . الرمل الدو  للماد  املعدةة، ويف  الة ن اد هذه األكيا  ةتم استبداهلا ب كيا  وراء أو  ضراء
تنحححححححتج عححححححح  املصحححححححاحل ا ستشححححححح ائية واملصحححححححاحل اإلدارةحححححححة والتقنيحححححححة، وتو حححححححي  يف  :النفايرررررررات المنزليرررررررة أو العاديرررررررة -

  .أكيا  ب ستيكية سوداء
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 تو ححي يف  اوةححات ب سححتيكية قحح راء ريمحح  الرمححل الححدو  للمححاد  املعدةححة، مكتححو  :النفايررات الحررادة والجارحررة  -
خمصصحة هلحذا  ال حرض، وتكحو  مرا بحة  مح  طحر  " Déchets piquants et tranchantsن اةحات وا حل  و حاد  "عليهحا 

فحححد  ذلحححك ( كاملحححة دو  نحححل  اإلبحححر    ا قنحححةمحححو)رئحححي  املصحححلحة، ألنححح  يف  حححا  و حححي ن اةحححات غحححر  حححاد  يف ا اوةحححة 
سحححيؤدي  ىل امت ئهحححا بسحححرعة، و حححد ةضحححرر ذلحححك املمر حححني  ىل رمححح، املةل حححات ا حححاد  يف األكيحححا  الصححح راء وبررةقحححة 

 .   عشوائية، مما  د ةتسبال يف أ رار  سيمة  اقة بالنسبة لعما  النظافة الذة  ةقومو  جبمي ونق  الن اةات

 ال ارغححححححة محححححح  قححححححاروراتالخمصصححححححة لتو ححححححيال  (Carton) تو ححححححد علبححححححة محححححح  الححححححورق املقححححححو باإل ححححححافة  ىل هححححححذا 
 .  املصنوعة م  الل اصو األدوةة 

مححححححح  العحححححححرض السحححححححاب، ةتضححححححح  لنحححححححا أ  عمليحححححححة فحححححححر  الن اةحححححححات يف املؤسسحححححححة ا ستشححححححح ائية صححححححح  الدراسحححححححة تحححححححتم 
بتعرةححححححف ف ححححححات الن اةححححححات وتو ةعهححححححا علححححححى أكيححححححا  ب سححححححتيكية خمتل ححححححة اللححححححو  أو  اوةححححححات  سححححححال نححححححو  الن اةححححححات 

 . بررةقة  يد  املنت ة، ووف، التعليمة املنصوص عليها م  طر  مصلحة الو اةة، أي أ  عملية ال ر  تتم

  نقل وتخزين النفايات الطبية -ب
بعحححححححد عمليحححححححة فحححححححر  الن اةحححححححات يف خمتلحححححححف مصحححححححاحل املؤسسحححححححة ةقحححححححو  عمحححححححا  النظافحححححححة ةوميحححححححا ب لححححححح، األكيحححححححا  
الصحححححح راء والسححححححوداء، وكححححححذا  غحححححح ق ا اوةححححححات املةصصححححححة جلمححححححي الن اةححححححات ا ححححححاد  واجلار ححححححة، وذلححححححك عنححححححد امت ئهححححححا 

الصحححححنف الحححححذي تنتمححححح،  ليححححح ، فاألكيحححححا  السحححححوداء اخلاقحححححة سحححححعتها، مث نقلهحححححا  ىل الو هحححححة احملحححححدد  هلحححححا  سحححححال  1/2بححححححح
اوحححححح  مكححححححا  التةححححححلة   ا دةدةححححححة الكححححححة ، والححححححيت ةبالن اةححححححات العادةححححححة غححححححر اخلرححححححر  تنقحححححح  لتو ححححححي مبا ححححححر  يف ا اوةحححححح

، أمحححححا "مركحححححل الحححححرد  التقحححححي بحححححي أوحححححد"بلدةحححححة انتظحححححار الشحححححا نة البلدةحححححة الحححححيت تقحححححو  بنقلهحححححا  ىل امل رغحححححة ال النهحححححائ،، يف
فتنقحححححح   والقححححححارورات الل ا يحححححة األكيحححححا  الصححححح راء اخلاقححححححة بالن اةحححححات املعدةححححححة و اوةحححححات الن اةحححححات ا ححححححاد  واجلار حححححة

ريححححححححت سحححححححح م البناةححححححححة الححححححححيت تضححححححححم املصححححححححاحل   هححححححححا  التميححححححححداملو ححححححححود بححححححححالقر  محححححححح   الوسححححححححيط ىل مكححححححححا  التةححححححححلة  
ي بعيححححححدا عحححححح  املرححححححابأ وخمححححححا   ال ححححححذاء غححححححر أنحححححح    تتححححححوفر بحححححح  أدا  ححححححروح النظافححححححة،  ا ستشححححح ائية، هححححححذا املةححححححل  ةقحححححح

كمححححا أنحححح  غحححححر مححححرتبط  صحححححدر للميححححاه، ومعحححححرض بشححححك  مبا حححححر أل ححححعة الشحححححم ، باإل ححححافة  ىل عحححححد  و ححححود بححححح ح 
 . على اجلدرا  واألر ية وهو ما ةصعال عملية التنظيف اليت ا تصرت على الكن  فقط

عمليححححححححة اجلمححححححححي تححححححححتم مححححححححر  أو مححححححححرتني يف اليححححححححو  وذلححححححححك  سححححححححال   ححححححححم الن اةححححححححات  وجتححححححححدر اإل ححححححححار   ىل أ 
 ىل ( 98:99)صححححححي الن اةححححححات ةوميححححححا محححححح  السححححححاعة الوامنححححححة   ذ ةححححححتم ،املصححححححاحلعمحححححح  و سححححححال طبيعححححححة  اليوميححححححة املتولححححححد 
بالنسححححححبة جلميحححححي مصحححححاحل املؤسسححححححة ا ستشححححح ائية، فيمححححححا تحححححتم عمليحححححة اجلمححححححي الوانيحححححة والححححححيت ( 59:99)السحححححاعة العا حححححر  
بالنسححححححححبة للمصححححححححاحل الححححححححيت تتولححححححححد هبححححححححا كميححححححححات كبححححححححر  محححححححح  الن اةححححححححات أو ( 51:19 ىل  51:99محححححححح  )تكححححححححو  مسححححححححاء 

م وهحححححح، أساسححححححا مركححححححل تصحححححح ية الححححححد  والكلححححححى، مصححححححلحة اإلنعححححححاش، مصححححححلحة الححححححو د ،  سحححححح)املصححححححاحل عاليححححححة اخلرححححححور  
كمحححححا أ  عمليحححححة النقححححح  تحححححتم ةحححححدوةا، بينمحححححا امل حححححروض أ  تكحححححو  دا ححححح  املستشححححح ى بواسحححححرة عربحححححات ،  (ا سحححححتع ا ت

  اوةحححححة  رححححرا علححححى عمححححا  النظافحححححة الححححذة  ةتولححححو  القيححححا  هبححححذه املهمححححة، باإل ححححافة  ىل أ   اقححححة، وهححححذا مححححا ةشححححك 
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ممحححححا  عححححح  ا تمحححححا  سحححححقوح الن اةحححححات  يف بعححححح   وانبهحححححا، ومتتكلحححححة مهتئحححححة ، حححححا نة النقححححح  اخلاقحححححة بالبلدةحححححة  دميحححححة
 .منها واردا، وبالتا   دةد س مة املواطنني  ارص املستش ى

مححححح  العحححححرض السحححححاب، ةتضححححح  أ  عمليحححححيت نقححححح  وختحححححلة  الن اةحححححات الربيحححححة خمال حححححة ملحححححا هحححححو منصحححححوص عليححححح  و  
 . تتم بالشك  الصحي 

 معالجة النفايات الطبية  -جر
اخلرحححر  يف املؤسسحححة صححح  الدراسحححة باسحححتةدا  تقنيحححة وا حححد  وهححح، التميحححد، وذلحححك تحححتم معاجلحححة الن اةحححات الربيحححة 

 ، °5999، ةعمححح  ريحححت در حححة  حححرار  تقحححدر بححححححح 5681،   ا تنحححا ه سحححنة Incinérateur (مرمحححد)باسحححتةدا   هحححا  ترميحححد 
   ني  العحاملةلحو   أ  هحذةحدةر املرمحد عحام   بالتنحاو ، أ حدمها يف ال حت  الصحبا ية وا  حر يف ال حت  املسحائية، و حد 

 . ( ذاء،  نا ، ست )  تتوفر لدةهما امل ب  الو ائية ال  مة للقيا  بعملهما ب ما  يف املرمد
 هححححححا  التميححححححد املسححححححتةد  باملؤسسححححححة   التححححححوي علححححححى مصحححححح ا  تعمحححححح  علححححححى تقليحححححح  ال ححححححا ات الناصححححححة عحححححح  

العمليححححححة كميححححححات كبححححححر  محححححح  األ ححححححر  السححححححوداء عمليححححححة التميححححححد  بحححححح  قححححححرفها يف اهلححححححواء اجلححححححوي،  ذ تنححححححتج عحححححح  هححححححذه 
فضححححح  عححححح  الحححححروائ  اخلانقحححححة الناجتحححححة عححححح  ذلحححححك، والحححححيت تحححححؤثر علحححححى ، Dioxins وال حححححا ات السحححححامة كمحححححاد  الدةوكسحححححني

قححححححة املر حححححى والعحححححاملني باملؤسسحححححة بصححححح ة  اقحححححة واملحححححواطنني بصححححح ة عامحححححة، وعلحححححى البي حححححة الربيعيحححححة  حححححا تسحححححبب  مححححح  
مححححححر معار ححححححة  ححححححدةد  محححححح   بحححححح  السححححححكا  ا ححححححاورة ، واسححححححتياء كبححححححرا محححححح  طححححححر  هححححححذا األلقحححححح، و ححححححد تلححححححوا  ححححححوي، 

، كمححححححححا أعححححححححر  Incinérateur، ولححححححححي  باملرمححححححححد Bruleurالعححححححححاملني يف املؤسسححححححححة الححححححححذة  ةصحححححححح و  اجلهححححححححا  باحملر ححححححححة 
 .  األطباء واملمر و  يف املصاحل ا ستش ائية ع  استيائهم الشدةد أل  هذه املصاحل تقي  حاذا  املرمد

أ ححححححح  معاجلحححححححة الو حححححححي فقحححححححد  امحححححححت املؤسسحححححححة با تنحححححححاء مرمحححححححد  دةحححححححد ةعمححححححح  علحححححححى تر حححححححي  ال حححححححا ات  ومححححححح 
، غحححححححر أنححححححح  تعحححححححرض للعرحححححححال وتعرححححححح ،  وم تحححححححتم عمليحححححححة قحححححححيانت   ىل الو حححححححت 5996السحححححححامة واأل حححححححر ، وذلحححححححك سحححححححنة 

 .   بقيت عملية املعاجلة تتم بواسرة املرمد القدميفقد ذلك لا ا ، و 
اخلرححححححححر  الصححححححححلبة، أمححححححححا الن اةححححححححات السححححححححائلة الناصححححححححة عحححححححح  أنشححححححححرة املؤسسححححححححة هححححححححذا يف مححححححححا خيححححححححص الن اةححححححححات 

و اقححححة منهححححا أنشحححححرة املةححححة فيحححححتم  ر هححححا هحححح، األ حححححر ، كمححححا ترحححححرع يف كوححححر محححح  األ يحححححا  يف ا ححححاري املائيحححححة دو  
 . وبالتا  اإل رار بالبي ة وباملياه اجلوفية أةة معاجلة أو خت يف لتكيلها

ويف مححححححا خيححححححص األدوةححححححة منتهيححححححة الصحححححح  ية والححححححيت تعححححححد محححححح  أكوححححححر الن اةححححححات الربيححححححة  رححححححور  علححححححى البي ححححححة 
وذلحححححك بعحححححد تكحححححوة  جلنحححححة تضحححححم ممولحححححني عححححح   ،عححححح  طرةححححح، التميحححححدأةضحححححا والصححححححة العامحححححة فدنححححح  ةحححححتم الحححححتةلص منهحححححا 

دائر ، مموححححح  عحححح  الو ةحححححة، املؤسسححححة ا ستشححححح ائية، مموحححح  عححححح  مدةرةححححة البي حححححة، مموحححح  عححححح  ا ماةححححة املدنيحححححة، مموحححح  عححححح  الحححح
 . مصلحة األوب ة والرال الو ائ، ع  ممو  ع  مدةرةة الصحة، وممو 

علحححححى  تقتصحححححربنحححححاء علحححححى محححححا سحححححب، فحححححد  عمليحححححة معاجلحححححة الن اةحححححات الربيحححححة الصحححححلبة باملؤسسحححححة صححححح  الدراسحححححة 
 ،محححححححنيالحححححححذي ةحححححححتم بررةقحححححححة غحححححححر قححححححححية، وهحححححححو محححححححا ةحححححححؤثر سحححححححلبا علحححححححى قححححححححة املر حححححححى املقي Incinération التميحححححححد
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العحححححاملني دا ححححح  املستشححححح ى، السحححححكا  ا حححححاورة  الحححححذة  كوحححححر تحححححذمرهم و حححححكاوةهم دو  أ   حححححدوا هلحححححا آذانحححححا قحححححاغية، 
 .  وعلى البي ة الربيعية نتي ة الد ا  املتصاعد واملياه العادمة غر املعاجلة

 ا دةدةححححححححة الكححححححححة وجتححححححححدر اإل ححححححححار   ىل أ  بقاةححححححححا الرمححححححححاد النححححححححا م عحححححححح  عمليححححححححة ا ححححححححرق خُتححححححححل  يف ا اوةححححححححة 
، ليححححتم نقلهححححا مححححي ن اةححححات الرعاةححححة الربيححححة غححححر اخلرححححر  محححح  طححححر  مصححححاحل بلدةححححة  ي حححح   ىل امل رغححححة التابعححححة للبلدةححححة

العموميححححححة ببلدةححححححة بححححححي  أوححححححد، أةحححححح  ةححححححتم الححححححتةلص منهححححححا عحححححح  طرةحححححح، الححححححرد  الححححححذي ةكححححححو  بررةقححححححة قحححححححية وآمنححححححة 
تححححححححنص عليحححححححح  الشححححححححرةعة  كمححححححححامحححححححح  لتححححححححدف  بححححححححاملقة   ، أمححححححححا األعضححححححححاء البشححححححححرةة املبتححححححححور  فداححححححححا ري(الرمححححححححر الصححححححححح،)

 .   اإلس مية

الو يحححححد  الحححححيت تحححححتم وفقحححححا ملحححححا  املر لحححححةفحححححر  الن اةحححححات الربيحححححة هححححح،  مر لحححححةمححححح   ححححح   العحححححرض السحححححاب، فحححححد  
تحححححنص عليححححح  التعليمحححححات يف املؤسسحححححة ا ستشححححح ائية صححححح  الدراسحححححة، أمحححححا بحححححا ، املرا ححححح  واملتمولحححححة يف النقححححح ، التةحححححلة ، 

 .واملعاجلة على و   اخلصوص فه، خمال ة لذلك، وتؤدي  ىل اإل رار بالصحة العامة والبي ة الربيعية

  عرض وتحليل نتائج االستبيا  :  الرابعالمبحث 
   أي صاولحححححححة للوقحححححححو   ىل  يحححححححا  أداء املستشححححححح يات عححححححح  طرةححححححح، التكيحححححححل علحححححححى املقيحححححححا  الكمححححححح، فقححححححححط 
تعتحححححة نا صحححححة  ذا م تحححححرا  فيهحححححا العوامححححح  األ حححححر  غحححححر امللموسحححححة وغحححححر القابلحححححة للقيحححححا ، لحححححذلك  بحححححد مححححح  تضحححححمني 

 . رها يف دعم برامج التنمية البشرةة املسرر اجلوانال النوعية يف تقييم  ود  اخلدمة الصحية ودو 
 حححححود  اخلدمحححححة الصححححححية باملؤسسحححححة ا ستشحححححح ائية وا حححححي بنحححححاء علحححححى ذلحححححك سحححححنتعر  يف هحححححذا املبححححححث علحححححى 

أفحححححححراد عينحححححححة يف التنميحححححححة البشحححححححرةة املسحححححححتدامة مححححححح   ححححححح   سحححححححة  راء  ودورهحححححححا العموميحححححححة صمحححححححد الصحححححححدة، بححححححح  الححححححح،
وعححححححرض   والرححححححا م التمرةضحححححح،،رحححححح محححححح  أعضححححححاء الرححححححا م ال، الرعاةححححححة الصحححححححية مقححححححد  لححححححني  الدراسححححححة املةتححححححار ، واملمو  

  .وريلي    ابا م  و  العبارات اليت تضمنتها احملاور الو ثة ل ستبيا 

 الشخصيةعرض وتحليل إجابات أفراد عينة الدراسة حول محور البيانات : المطلب األول
الوظي ية العامحة ألفحراد عينحة الدراسحة واملتمولحة يف نحو  الشةصية و  البياناتسنتعر  يف هذا املرلال على بع  

  :كما ةل،وذلك  اجلن ، الس ، األ دمية املهنية، والرا م الصح، الذي ةنتم،  لي  املبحوا، 
 نوع الجنإل -

  :ةتو   أفراد عينة الدراسة  سال مت ر اجلن  وف، ما ةو ح  اجلدو  والشك  املواليني
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 أفراد العينة حسب الجنإل توزيع(: 22) رقمجدول ال
 (%) النسبة التكرار نوع الجنإل

 56 27 ذكر 

 85 99 أنثى

 599 61 المجموع

 م   عداد الرالبة : المصدر                        

 توزيع أفراد العينة حسب نوع الجنإل(: 16) الشكل رقم

 
  SPSS با عتماد على   ابات أفراد عينة الدراسة وخمر اتم   عداد الرالبة : المصدر                               

 مححححححح  أفحححححححراد العينحححححححة  نحححححححاا وهحححححححم ميولحححححححو  األغلبيحححححححة بنسحححححححبة 99 ةتضححححححح  مححححححح  اجلحححححححدو  والشحححححححك  السحححححححابق ني أ 
وةر حححححححي السحححححححبال يف ارت حححححححا  نسحححححححبة اإلنحححححححاا  ىل كحححححححوا  أكوحححححححر ، %56 بنسحححححححبة 58 فيمحححححححا بلححححححح  عحححححححدد الحححححححذكور، 85%

   .وااملمر و  هم األكور عددا يف  تمي وعينة الدراسة، امتهانا للتمرة  م  الذكور

   السن -
  (.10)ر م  والشك ( 23)ر م ةتو   أفراد عينة الدراسة  سال سنهم كما هو مو   يف اجلدو  
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 توزيع أفراد العينة حسب متغير السن(: 23) رقمجدول ال
 (%) النسبة التكرار السن

 15.5 56 عاما 11-16

 عاما 11-16
15 12.2 

 51.9 55 عاما 11-16

 59.8 59 سنة فأكثر 01

 599 61 المجموع

 SPSSم   عداد الرالبة با عتماد على   ابات أفراد عينة الدراسة وخمر ات : المصدر                                

 توزيع أفراد العينة حسب متغير السن(: 21)الشكل رقم 

 
 SPSSم   عداد الرالبة با عتماد على   ابات أفراد عينة الدراسة وخمر ات : المصدر                              

سححححححنة، يف  ححححححني  19فححححححردا محححححح  عينححححححة الدراسححححححة أعمححححححارهم تقحححححح  عحححححح   56أ   (23)ر ححححححم ةتضحححححح  محححححح  اجلححححححدو  
فحححححححردا،  حححححححا نسحححححححبت   15سحححححححنة  16سحححححححنة  ىل  19بلححححححح  عحححححححدد األفحححححححراد الحححححححذة  ةنتمحححححححو   ىل ال  حححححححة العمرةحححححححة املمتحححححححد  مححححححح  

   .%12.2فردا بنسبة  15 أةضا عاما فقد بل  29، أما عدد األفراد الذة  تت او  أعمارهم 12.2%

 األقدمية المهنية   -
   (.11)ر م  والشك ( 24)ر م اجلدو   ةتو   أفراد عينة الدراسة  سال األ دمية املهنية كما هو مو   يف
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 توزيع أفراد العينة حسب األقدمية المهنية (: 24)جدول رقم ال
 (%) النسبة التكرار األقدمية المهنية

 28.1 22 سنوات 10أقل من 

 55.6 55 سنوات 16- 10من 

 5.5 5 سنة  21-21من 

 51.9 52 سنة 26-20من 

 55.9 55 سنة فأكثر 11

 599 61 المجموع

 SPSSم   عداد الرالبة با عتماد على   ابات أفراد عينة الدراسة وخمر ات : المصدر                           

  توزيع أفراد العينة حسب األقدمية المهنية(: 22)الشكل رقم 

 
 SPSS م   عداد الرالبة با عتماد على   ابات أفراد عينة الدراسة وخمر ات: المصدر                      

سحححححنوات، أي  1فحححححردا مححححح  أفحححححراد العينحححححة تقححححح   حححححة م عححححح   22مححححح  اجلحححححدو  والشحححححك  السحححححابقني ن  ححححح  أ  
 59و 1مححححح  ا  حححححم اإلصحححححا  للعينحححححة، فيمحححححا بلححححح  عحححححدد األفحححححراد الحححححذة  ميلكحححححو   حححححة  مهنيحححححة بحححححني  %28.1محححححا نسحححححبت  
فبلححححح   سحححححنة 51ة م عححححح  مححححح  أفحححححراد العينحححححة، أمحححححا عحححححدد األفحححححراد الحححححذة  تلةحححححد  ححححح %55.6فحححححردا  حححححا نسحححححبت   55سحححححنوات 

فححححححردا محححححح  ذوي اخلححححححة  الروةلححححححة  55محححححح  ا  ححححححم اإلصححححححا  للعينححححححة، مححححححنهم  %18.9فححححححردا وهححححححم ميولححححححو  مححححححا نسححححححبت   11
 سحححححنوات سححححنة، ومححححح   حححح   هححححذا العحححححرض ن  حححح  أ  هنححححا  تباةنحححححا وا حححححا بححححني األفحححححراد محححح   يححححث 59الححححيت ت ححححوق 

اخلححححة  املهنيححححة،  ذ أ  أكححححة نسححححبتني مهححححا لححححذوي اخلححححة  الححححيت   تلةححححد عحححح   حححح  سححححنوات وذوي اخلححححة  الححححيت تلةححححد عحححح  
سحححححححنة، ممحححححححا  عححححححح  املؤسسحححححححة ا ستشححححححح ائية توا ححححححح  ريحححححححدةا كبحححححححرا   ةتعلححححححح، بحححححححالنقص العحححححححددي والكمححححححح، ل طبحححححححاء  51
لحححححح، بححححححالنقص النححححححوع، ألفححححححراد أك ححححححاء للممر ححححححني واملمكحححححح  ت ريتحححححح  محححححح   حححححح   توظيححححححف أفححححححراد آ ححححححرة ، و منححححححا ةتعو 
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أفححححراد  نتي حححة   الحححة القححححدامى محححنهم علححححى التقاعحححد يف السححححنوات القليلحححة املقبلححححة، وهحححذا ا نشحححح ا  طر ححح  العدةحححد محححح 
  .العينة  اقة م  ف ة املمر ني

 الطاقم الصحي  -
اجلححححححدو  ةتححححححو   أفححححححراد عينححححححة الدراسححححححة  سححححححال الرححححححا م الصححححححح، الححححححذة  ةنتمححححححو   ليحححححح  كمححححححا هححححححو مو حححححح  يف 

    :والشك  املواليني
  العينة حسب الطاقم الصحي أفرادتوزيع (: 25) رقمجدول ال        

 (%) النسبة التكرار الطاقم الصحي
 51.8 52  الطبيالطاقم 

 82.5 96 شبه الطبيالطاقم 

 599 61 المجموع

 SPSS م   عداد الرالبة با عتماد على   ابات أفراد عينة الدراسة وخمر ات :المصدر                                  

 توزيع أفراد العينة حسب الطاقم الصحي(: 21) الشكل رقم

 
 SPSS م   عداد الرالبة با عتماد على   ابات أفراد عينة الدراسة وخمر ات :المصدر                                     

مححححححححح  أفحححححححححراد عينحححححححححة الدراسحححححححححة هحححححححححم مححححححححح  الرحححححححححا م  %82.5 ن  ححححححححح  أ  السحححححححححابقني  مححححححححح  اجلحححححححححدو  والشحححححححححك  
وةر حححححححححي السحححححححححبال يف ارت حححححححححا  نسحححححححححبة ، %51.8 التمرةضححححححححح، وهحححححححححم ميولحححححححححو  األغلبيحححححححححة، فيمحححححححححا بل حححححححححت نسحححححححححبة األطبحححححححححاء

مححححححح  ا تمحححححححي يف  %98نسحححححححبت  املمر حححححححني  ىل كحححححححو  هحححححححؤ ء هحححححححم األكوحححححححر عحححححححددا يف  تمحححححححي الدراسحححححححة،  ذ ميولحححححححو  محححححححا 
إل حححححافة  ىل عحححححد  القحححححدر  علحححححى مقابلحححححة األطبحححححاء يف كوحححححر مححححح  األ يحححححا  يف مكحححححاتبهم، اب، مححححح  األطبحححححاء %15مقابححححح  

 .نتي ة انش ا  م  عاجلة املر ى أو تنقلهم بني املصاحل املةتل ة
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الصرحية بالمؤسسرة  الخدمرة حول محور واقرع جرودة عينة الدراسةعرض وتحليل إجابات أفراد : المطلب الثاني
   .االستشفائية محمد الصديل بن يحي

مححححح  و هحححححة  املؤسسحححححة ا ستشححححح ائية صمحححححد الصحححححدة، بححححح  الححححح،بللتعحححححر  علحححححى وا حححححي  حححححود  اخلدمحححححة الصححححححية 
 منححححححا  سححححححا  التكححححححرارات والنسححححححال امل وةححححححة وكححححححذا املتوسححححححرات ا سححححححابية وا حنرافححححححات  نظححححححر مقححححححد  الرعاةححححححة الصحححححححية

 .ال رعية املكو نة للمحور الوا  م  ا ستبيا فراد العينة على عبارات احملاور املعيارةة إل ابات أ
 جودة وكفاية الفريل الصحي محور عرض وتحليل إجابات أفراد العينة حول : الفرع األول

 عرض وتحليل إجابات أفراد العينة حول جودة الفريل الصحي -أ
عبححارات،   حح علححى  اعتمححدناصحح  الدراسححة  ا ستشحح ائية للتعححر  علححى وا ححي  ححود  ال رةحح، الصححح، باملؤسسححة

اخلدمححة الصحححية والعححاملني باملستشحح ى وذلححك محح   حح   العبححارتني  ملقححدم، القححدرات ال نيححةهححذه العبححارات  لححت أساسححا 
،  (98)، و(99)، (91) ود  الع  ة الشةصية بني املر ى والعحاملني يف املؤسسحة مح   ح   العبحارات و ، (92)و( 95)

 (.26)ر م ات اإل ابة على هذه العبارات م  طر  أفراد عينة الدراسة وف، ما ةو ح  اجلدو  

 إجابات أفراد عينة الدراسة حول محور جودة الفريل الصحي(: 26)الجدول رقم 
 
رقم 
 العبارة

 
 العبررررررررارة

  درجة الموافقة   التكرار
المتوسس 
 الحسابي

 
االنحراي 
 المعيارل

 النسبة
% 

غير موافل 
 مطلقا

غير 
 موافل

موافل 
 نوعا ما

 موافل موافل
 جدا

اإلطححححححححارات الصحححححححححية يف  01
املستشحححححح ى ك ححححححؤ  وذات 

 .مهار  عالية

  91 55 28 58 91  

 

5.65 

 

 

9.88 

 

% 1.2 55.9 19.1 58.1 1.5 

ميتححححححححححححححححححا  العححححححححححححححححححاملو  يف  04
املستشحححححححححححححححح ى باملعرفححححححححححححححححة 

 .واملهار  املرلوبتا 

  99 51 92 52 95  

 

1.91 

 

 

9.95 % 99 52 98.8 51.5 5.5 

 ححححححححححتم  دار  املستشححححححححححح ى  05
 .با تيا ات املر ى

  55 19 19 51 95  

 

5.19 

 

 

9.62 % 55.8 18.8 15.1 59.5 5.5 

ةراعحححححححححححححححححححح، العححححححححححححححححححححاملو  يف  06
 .املستش ى ظرو  املر ى

  92 55 18 55 98  

1.96 

 

9.66 
% 2.1 51.8 16.8 51.9 8.9 

ةتسحححححم العحححححاملو  بحححححالروع  07
املر ححححححححححححححة والصححححححححححححححدا ة يف 

 .تعاملهم مي املر ى

  55 56 19 56 98  

 

5.62 

 

 

5.55 % 55.8 59.2 18.8 59.2 8.9 

 1.91 1.62 الكلي لواقع جودة الفريل الصحي المعيارل الكلي واالنحراي الحسابي المتوسس

  SPSSأفراد عينة الدراسة وخمر اتم   عداد الرالبة با عتماد على   ابات : المصدر
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والعححححححححححاملني باملؤسسححححححححححة ا ستشحححححححححح ائية الصححححححححححية ةتضحححححححححح  أ  اإلطححححححححححارات  (59)ر حححححححححم مححححححححح   حححححححححح   اجلححححححححححدو  
لتقحححححدمي  دمحححححة قححححححية ذات  حححححود  عاليحححححة،  يحححححث بلححححح   تحححححنيةتمتعحححححو   سحححححتو   متوسحححححط مححححح  الك حححححاء  واملهحححححار  ال  م

علححححححححححى التححححححححححوا ، وباحنرافححححححححححات  1.91و 5.65( 92)و( 95)املتوسححححححححححط ا سححححححححححايب إل ابححححححححححات األفححححححححححراد علححححححححححى العبححححححححححارتني 
ال  حححححححة الوالوحححححححة مححححححح  ف حححححححات   حححححححم التحححححححوا ، هحححححححذا  املتوسحححححححرا  ةقعحححححححا   ىعلححححححح( 9.95)و( 9.88)معيارةحححححححة  حححححححدرت بحححححححح 

، وهحححححح، ال  ححححححة الححححححيت تشححححححر  ىل اخليححححححار موافحححححح، نوعححححححا مححححححا، والححححححذي (1.29 ىل  5.95محححححح  )مقيححححححا  ليكححححححرت اخلماسحححححح، 
فحححححرص بتحححححد  ، وميكححححح  ت سحححححر ذلحححححك والعحححححاملني املهنيحححححة ملقحححححد  اخلدمحححححة الصححححححية للمهحححححار ةعحححححة عححححح  املسحححححتو  املتوسحححححط 

  .ا ستش ائيةاملؤسسة  اليت توفرهاالتكوة  املستمر والتدرةال وكذا التبصات 

اهتمحححححا  اإلدار  بتلبيحححححة ا تيا حححححات املر حححححى وفيمحححححا ةتعلححححح، باملتوسحححححط ا سحححححايب إل ابحححححات أفحححححراد العينحححححة  حححححو  
وهحححححو متوسحححححط ةقحححححي  حححححم  ال  حححححة الوانيحححححة مححححح  ف حححححات مقيحححححا  ليكحححححرت اخلماسححححح، والحححححيت تشحححححر ، 5.19فقحححححد بلححححح   يمحححححة 

 (.91)م  أفراد عينة الدراسة غر موافقني على العبار  ر م  %19 ىل اخليار غر مواف،، ف كور م  
بلححححححح  املتوسحححححححط ا سحححححححايب فقحححححححد   حححححححىبحححححححني العحححححححاملني باملستشححححححح ى واملر الشةصحححححححية  حححححححود  الع  حححححححة أمحححححححا عححححححح  

 حححححححم   ا قعحححححححة  متوسحححححححرا اعلحححححححى التتيحححححححال، ومهححححححح 5.62، و1.96 ( 98)و( 99)فحححححححراد  حححححححو  العبحححححححارتني إل ابحححححححات األ
ال  ححححة الوالوححححة ملقيحححححا  ليكححححرت، واملمولححححة للةيحححححار موافحححح، نوعحححححا مححححا، وهححححو محححححا ةعكحححح  املعاملححححة ا سحححححنة ملقححححدم، اخلدمحححححة 

أ  رأي املر حححححححححى واملحححححححححرا عني الت كيحححححححححد علحححححححححى الصححححححححححية، والحححححححححيت أكحححححححححد عليهحححححححححا أغلحححححححححال أفحححححححححراد عينحححححححححة الدراسحححححححححة، محححححححححي 
هحححححو الحححححرأي ا اسحححححم يف ذلحححححك، ف ححححح، معظحححححم و للةحححححدمات الصححححححية ةعتحححححة مهمحححححا  حححححدا يف ريدةحححححد نوعيحححححة هحححححذه الع  حححححة 

دواء فقحححححط، و منحححححا  ىل  املعاملحححححة ا سحححححنة الحححححيت تلحححححني الع  حححححة بينححححح  وبحححححني عححححح ص و األ حححححوا  فحححححد  املحححححرة    التحححححاص  ىل 
 . مقد  اخلدمة الصحية

عينحححححة الدراسحححححة ةحححححرو  أ  ال رةححححح، الصحححححح، مححححح  أطبحححححاء، ممر حححححني، وعحححححاملني باملستشححححح ى  وعمومحححححا فحححححد  أفحححححراد
إل ابحححححات األفحححححراد  حححححو  احملحححححور  الكلححححح، ،  يحححححث بلححححح  املتوسحححححط ا سحححححايبواملهحححححار علحححححى مسحححححتو  متوسحححححط مححححح  اجلحححححود  

، وهحححححو متوسحححححط ةقحححححي  حححححم  ال  حححححة الوالوحححححة ملقيحححححا  ليكحححححرت اخلماسححححح،، والحححححيت 5.65 جلحححححود  ال رةححححح، الصحححححح، ال رعححححح،
، ممحححححا ةحححححد  علحححححى اتسحححححاق   ابحححححات أفحححححراد 9.91 الكلححححح، اوححححح  اخليحححححار موافححححح، نوعحححححا محححححا، كمحححححا بلححححح  ا حنحححححرا  املعيحححححاري

 . عينة الدراسة  و  هذا احملور

 كفاية الفريل الصحيمحور   عرض وتحليل إجابات أفراد العينة حول  -ب
  ابحححححححات أفحححححححراد العينحححححححة فقحححححححد اعتمحححححححدنا علحححححححى الك اةحححححححة الكميحححححححة ألعحححححححداد األطبحححححححاء واملمر حححححححني ملعرفحححححححة محححححححد  

 (.27)، كما ةبين  اجلدو  ر م (91)و( 95)ر م العبارتني   و 
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 الفريل الصحي كفايةإجابات أفراد عينة الدراسة حول محور  (: 27)الجدول رقم 
 
رقم 
 العبارة

 
 العبررررررررارة

  درجة الموافقة   التكرار
المتوسس 
 الحسابي

 
االنحراي 
 المعيارل

 النسبة
% 

موافل  غير
 مطلقا

غير 
 موافل

موافل 
 نوعا ما

 موافل موافل
 جدا

ةسححححححححححححححتةد  املستشحححححححححححححح ى  02
عحححددا كافيحححا مححح  األطبحححاء 
ةتناسحححححححححححححال محححححححححححححي عحححححححححححححدد 

 .     املر ى

  51 19 52 59 98  

 

5.98 

 

 

 

5.51 

 

%  

59.5 

 

18.8 

 

 

51.5 

 

 

55.5 

 

 

8.9 

 

ةسححححححححححححححتةد  املستشحححححححححححححح ى  03
عددا كافيا مح  املمر حني 
ةتناسحححححححححححححال محححححححححححححي عحححححححححححححدد 

 .     املر ى

  18 11 59 95 99  

 

5.81 

 

 

 

9.89 

 

% 16.8 18.9 55.1 5.5 99 

 1.91 1.29 المتوسس الكلي واالنحراي الكلي لمحور كفاية الفريل الصحي

  SPSSالدراسة وخمر اتم   عداد الرالبة با عتماد على   ابات أفراد عينة : المصدر

 ححححححو  العبححححححار   األفححححححراد املتوسححححححط ا سححححححايب إل ابححححححاتةتضحححححح  لنححححححا أ   يمححححححة ( 27)محححححح   حححححح   اجلححححححدو  ر ححححححم 
، وهحححححححذا املتوسحححححححط ةحححححححد    حححححححم  ال  حححححححة الوالوحححححححة 5.51، وبحححححححاحنرا  معيحححححححاري ةقحححححححدر بححححححححح 5.98 حححححححد بل حححححححت ( 95)ر حححححححم 

 نوعححححا مححححا أ  عححححدد األطبححححاء كححححا وبالتححححا  فحححح فراد العينححححة ةححححرو   ملقيححححا  ليكححححرت، والححححيت اوحححح  اخليححححار موافحححح، نوعححححا مححححا،
محححححح  أ حححححح   دمححححححة املر ححححححى، و ذا مححححححا  ارنححححححا هححححححذه النتي ححححححة مححححححي معححححححاةر األداء املقدمححححححة محححححح  طححححححر  املدةرةححححححة ال رعيححححححة 

فدننحححححححححا  ححححححححححد أاححححححححححا متوافقححححححححححة،  ذ أ  معيححححححححححار عححححححححححدد  -والححححححححححيت   عر ححححححححححها يف املبحححححححححححث السححححححححححاب،-للمصحححححححححاحل الصحححححححححححية
حححححح ، غححححححر أنحححححح  جتححححححدر كححححححا  أ حححححح  محححححح  ا ححححححد األدا الححححححذي  ددتحححححح  منظمححححححة الصحححححححة العامليححححححة  5955ة طبيححححححال لسححححححن/ ر  األس 

  مححححح  األطبحححححاء كحححححا   طبحححححاء  سحححححال املصحححححاحل، ف يمحححححا ةتحححححوفر بعضحححححها علحححححى عحححححدد  اإل حححححار   ىل و حححححود تبحححححاة  يف عحححححدد األ
علحححححى غحححححرار مصحححححلحة أمحححححراض النسحححححاء د الحححححبع  ا  حححححر  ححححح كمصحححححلحة طحححححال األط حححححا  ومركحححححل تصححححح ية الحححححد  والكلحححححى

، 5.51، وهححححححذا مححححححا تححححححد  عليحححححح   يمححححححة ا حنححححححرا  املعيححححححاري الححححححيت بل ححححححت هححححححؤ ء أعححححححدادةعححححححا  محححححح  ع ححححححل يف والتوليححححححد 
، وبالتححححححا  فهححححححح، تححححححد  علحححححححى عححححححد  اتسحححححححاق يف   ابححححححات أفحححححححراد العينححححححة  حححححححو  هحححححححذه (95) وهحححححح، أكحححححححة محححححح  الوا حححححححد

  .العبار 

ا سحححححححححايب إل ابحححححححححات األفحححححححححراد  حححححححححو  الك اةحححححححححة الكميحححححححححة وعلحححححححححى العكححححححححح  مححححححححح  ذلحححححححححك  حححححححححد أ  املتوسحححححححححط 
، ممحححححححا 5.81ةقحححححححي  حححححححم  ال  حححححححة الوانيحححححححة ملقيحححححححا  ليكحححححححرت اخلماسححححححح، بقيمحححححححة ( 91)للممر حححححححني واملموححححححح  بالعبحححححححار  ر حححححححم 

فححححححردا،  ححححححا  85ةححححححد  علححححححى أ  أغلححححححال أفححححححراد عينححححححة الدراسححححححة غححححححر مححححححوافقني علححححححى هححححححذه العبححححححار ،  يححححححث بلحححححح  عححححححددهم 
 تسححححح ي    ابحححححة وا حححححد   ، و  ابحححححا م  وافححححح، نوعحححححا محححححاعينحححححة الدراسحححححة فقحححححد كانحححححت  ، أمحححححا بقيحححححة أفحححححراد %88.2نسحححححبت  
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ححححح فقحححححط   ممحححححرض الحححححذي    سحححححاب  سحححححابقا ةحححححد  علحححححى و حححححود عحححححدد/ ر   وافححححح،، علحححححى الحححححرغم مححححح  أ  مؤ حححححر عحححححدد األس 
بالت حححححححححاوت يف تو ةححححححححي املمر حححححححححني علحححححححححى خمتلححححححححف املصحححححححححاحل الربيحححححححححة  وميكححححححححح  ت سحححححححححر ذلححححححححك. ا   مححححححححح  املمر ححححححححنيكحححححححح

أ  أفححححححححححراد عينححححححححححة الدراسححححححححححة ةقصححححححححححدو  يف   ابححححححححححا م املمر ححححححححححني ذوي الك ححححححححححاء  واخلححححححححححة   باإل ححححححححححافة  ىل ،باملؤسسححححححححححة
الروةلحححححة يف كي يحححححة التعامححححح  محححححي خمتلحححححف ا حححححا ت املر حححححية، وهحححححو األمحححححر الحححححذي اسحححححتنت ناه مححححح   ححححح   ا سحححححتمارات 

 .      اليت كانت تتم باملقابلة

 الطبية ووفرة التخصصات   المستلزماتل جودة تحليل إجابات أفراد العينة حو عرض و : الفرع الثاني
الربيححححححة املسححححححتةدمة يف املؤسسححححححة ا ستشحححححح ائية صحححححح  الدراسححححححة،  املسححححححتللماتمحححححح  أ حححححح  معرفححححححة وا ححححححي  ححححححود    

فقحححححد    سحححححا  املتوسحححححط ا سحححححايب وا حنحححححرا  املعيحححححاري الضحححححرورةة باإل حححححافة  ىل محححححد  تحححححوفر التةصصحححححات الربيحححححة 
   .اجلدو  أدناهألربي عبارات، وذلك كما ةو ح  

 الطبية ووفرة التخصصات المستلزماتإجابات أفراد العينة حول جودة (: 28)الجدول رقم 
رقم 
 العبارة

 
 العبررررررررارة

المتوسس  درجة الموافقة التكرار
 الحسابي

االنحراي 
 النسبة المعيارل

% 
غير موافل 
 مطلقا

غير 
 موافل

موافل 
 نوعا ما

 موافل موافل
 جدا

 

 

19 

 

تتححححححححححححححوفر باملستشحححححححححححححح ى 
األدوةحححححة الحححححيت التا هحححححا 

 .        املر ى

  55 59 25 52 95  

5.99 

 

 

9.65 

 % 55.8 58.9 22.5 51.9 5.5 

 

16 

 

ميتلحححححححححححححححك املستشححححححححححححححح ى 
أ هحححل  طبيححححة ومعححححدات 

 تقنية  دةوة

  99 11 29 52 99  

5.98 

 

 

9.85 

 % 9.1 11.1 21.9 51.9 99 
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 ميتلك املستش ى العتاد
الرححححح  الكححححححايف خلدمححححححة 

 .املر ى بشك   يد

  8 28 58 59 5  

5.21 

 

 

9.82 

 % 8.9 

 

19.1 

 

56.9 59.8 5.5 

 

22 

 

تو حححححححححححححد باملستشححححححححححححح ى 
أغلححححححححال التةصصححححححححات 

   .الربية الضرورةة

  51 58 12 51 91  

5.89 

 

 

5.96 

 % 59.5 56.2 19.9 52.8 1.5 

 1.09 1.91 المستلزمات الطبية ووفرة التخصصاتالمتوسس الكلي واالنحراي الكلي لواقع جودة 

  SPSSم   عداد الرالبة با عتماد على   ابات أفراد عينة الدراسة وخمر ات: المصدر
 ححححححو  العبححححححار  عينححححححة الدراسححححححة  أفححححححراد املتوسححححححط ا سححححححايب إل ابححححححات ن  حححححح  أ محححححح   حححححح   اجلححححححدو  أعحححححح ه 

، 5.98 تححححح  يم تبل ححححح  حححححد ومعحححححدات تقنيحححححة  دةوحححححة باملستشححححح ىأ هحححححل  طبيحححححة  والحححححيت تشحححححر  ىل محححححد  تحححححوفر( 96)ر حححححم 
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مقيحححححا  ليكحححححرت اخلماسححححح،، وهححححح، ال  حححححة الحححححيت تشحححححر  ىل اخليحححححار ف حححححات وهحححححو متوسحححححط ةقحححححي  حححححم  ال  حححححة الوالوحححححة مححححح  
 محححححا نسحححححبت  مححححح  املبححححححوثني موافقحححححو  علحححححى هحححححذه العبحححححار ، يف مقابححححح  %18 نسحححححبة كمحححححا ن  ححححح  أ موافححححح، نوعحححححا محححححا،  

  يف ال ححححححت  األ ححححححر  بالعدةححححححد محححححح  ومححححححا ةؤةححححححد هححححححذه اإل ابححححححة أ  املستشحححححح ى ت عححححححل  محححححح  األفححححححراد غححححححر املححححححوافقني،  25%
، فضححححح  عححححح  صححححح ية الحححححد  والكلحححححىتصحححححلحة   ت ت ال سحححححي  الكلحححححويكححححح،  األ هحححححل  الربيحححححة ا دةوحححححة يف بعححححح  املصحححححاحل

الححححححد  والكلححححححى ب سححححححر  طبيححححححة تلوةححححححد العدةححححححد محححححح  املصححححححاحل علححححححى غححححححرار مصححححححلحة  را ححححححة العظححححححا  ومصححححححلحة تصحححححح ية 
دو  جتدةححححححححد   األمححححححححراض الصححححححححدرةة واألمححححححححراض املعدةححححححححة، فيمححححححححا بقيححححححححت بعحححححححح  املصححححححححاحل األ ححححححححر  كمصححححححححلحة  دةوححححححححة

  .لعتادها الر 

 أمحححححا عححححح  محححححد  ك اةحححححة هحححححذه املعحححححدات واأل هحححححل  خلدمحححححة املر حححححى واملحححححرا عني للمؤسسحححححة ا ستشححححح ائية فحححححد  
بلحححححححح  املتوسححححححححط ا سححححححححايب  و ححححححححد، %16.5 ححححححححا نسححححححححبت   أفححححححححراد عينححححححححة الدراسححححححححة غححححححححر مححححححححوافقني علححححححححى ك اةتهححححححححا أغلححححححححال

ال  ححححححة الوانيححححححة محححححح  ف ححححححات مقيححححححا  ليكححححححرت   ححححححم ، وهححححححو متوسححححححط ةقححححححي 5.21( 59)إل ابححححححا م  ححححححو  العبححححححار  ر ححححححم 
، وهحححححححح، ال  ححححححححة الححححححححيت تشححححححححر  ىل اخليححححححححار غححححححححر موافحححححححح،،  يححححححححث أ ححححححححار العدةححححححححد محححححححح  األطبححححححححاء (5.99 ىل  5.85محححححححح  )

واملمر حححححني  ىل عحححححد  ك اةحححححة األ هحححححل  املو حححححود  يف املؤسسحححححة ا ستشححححح ائية يف  حححححا  وفحححححود عحححححدد كبحححححر مححححح  املر حححححى، 
يحححححححة باإل حححححححافة  ىل تعرححححححح  بعححححححح  األ هحححححححل  رغحححححححم  حححححححداثتها وعحححححححد  اسحححححححتدرا  األمحححححححر مححححححح  طحححححححر  اإلدار  والقيحححححححا  بعمل

 ىل تعرححححح  بعححححح  األ هحححححل  الحححححيت تعحححححد  حححححرورةة  ححححححدا أةضحححححا  حححححد أ حححححار العدةحححححد مححححح  أفحححححراد عينحححححة الدراسحححححة و الصحححححيانة، 
فحححححت  ت حححححوق أربعحححححة أ حححححهر، ممحححححا ةضحححححرر منحححححذ معرححححح     ةحححححلا منهحححححا  هحححححا  السحححححكانر الحححححذي لتقحححححدمي اخلدمحححححة الصححححححية، 

 ىل تعرحححححح   حححححح اء املححححححرة  أو  ىل  ذلححححححك ةححححححؤدي ححححححد و  املر ححححححى  ىل القيححححححا  بعمليححححححة ال حححححححص يف املصحححححححات اخلاقححححححة،
   . ةاد  تعقد مر   وتدهور  الت  الصحية

املتعلقححححححة  حححححد  وفحححححر  األدوةحححححة باملؤسسحححححة صحححححح  الدراسحححححة فقحححححد بل حححححت  يمححححححة ( 98)وفيمحححححا خيحححححص العبحححححار  ر حححححم 
، وهحححححححو متوسحححححححط ةقحححححححي يف ال  حححححححة 9.65، وبحححححححاحنرا  معيحححححححاري مقحححححححدر بححححححححح5.99 املتوسحححححححط ا سحححححححايب إل ابحححححححات املبححححححححوثني

الوالوحححححة محححححح  ف حححححات مقيححححححا  ليكحححححرت اخلماسحححححح،، ممحححححا ةححححححد  علحححححى أ  أغلححححححال أفحححححراد عينححححححة الدراسحححححة موافقححححححو  نوعحححححا مححححححا 
، ةلحححححيهم الكلححححح، للعينحححححة ا  حححححم مححححح  %22.5علححححى تحححححوفر األدوةحححححة ال  محححححة لعححححح ص املر حححححى،  يحححححث  ححححدرت نسحححححبتهم بححححححح 

وميكحححححح   ر حححححححا  ، علححححححى هححححححذه العبححححححار غححححححر محححححححوافقني مرلقححححححا  %55.8مححححححنهم  ،%16.8األفححححححراد غححححححر املححححححوافقني بنسححححححبة 
 ىل تذبححححححححذ  سححححححححوق األدوةححححححححة يف   سححححححححال رئححححححححي  املدةرةححححححححة ال رعيححححححححة للمححححححححوارد البشححححححححرةة تححححححححنياأل ر  تنيالنسححححححححب اتنيهحححححححح

باإل حححححححححافة  ىل الع حححححححححل املححححححححححا  الحححححححححذي عرفتحححححححححح  الصحححححححححيدلية املركلةححححححححححة  وتذبحححححححححذ  عمليححححححححححات تو ةحححححححححي األدوةححححححححححة، اجللائحححححححححر،
  . اجللائرةة للمؤسسات ا ستش ائيةللمستش يات اليت تعد املمو  الرئيس، 

  

 نظام إجراءات العمل    جودةإجابات أفراد العينة حول  عرض وتحليل: الفرع الثالث
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، (55)  ححححححراءات العمحححححح  محححححح   حححححح   العبححححححارتني   ححححححود كانححححححت   ابححححححات أفححححححراد عينححححححة الدراسححححححة  ححححححو  وا ححححححي 
  (.29)ر م وف، ما ةو ح  اجلدو  ( 51)

 نظام إجراءات العمل جودةإجابات أفراد العينة حول (: 29)الجدول رقم 
رقم 
 العبارة

 
 العبررررررررررارة

المتوسس  درجة الموافقة التكرار
 الحسابي
 

االنحراي 
 المعيارل
 

 النسبة
 % 

غير موافل 
 مطلقا

غير 
 موافل

موافل 
 نوعا ما

 موافل موافل
 جدا
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تسححححححححححححححححححه   دار  املستشحححححححححححححححححح ى 
  راءات العم   در اإلمكا  
لضحححححححححما  السحححححححححرعة يف تقحححححححححدمي 

 .اخلدمة الصحية

  51 58 16 55 95  

 

 

5.18 

 

 

 

9.65 

 

 

 
% 
 

 

 

52.9 

 

 

 

19.5 

 

 

25.6 

 

 

55.6 

 

 

 

5.5 
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تضي  دار  املستشح ى لو حات 
 ر ححححادةة تسححححه  الوقححححو   ىل 

 .األ سا  واملصاحل املةتل ة

  99 98 59 25 51  

 

1.89 

 

 

 

 

9.86 

 

% 
 

 

99 

 

8.9 

 

55.9 

 

21.5 

 

52.8 

 9.98 1.55 إجراءات العمل جودة نظامالمتوسس الكلي واالنحراي الكلي لواقع 

  SPSSم   عداد الرالبة با عتماد على   ابات أفراد عينة الدراسة وخمر ات : المصدر
ن  حححححح  أ  أغلححححححال أفححححححراد عينححححححة الدراسححححححة موافقححححححو  علححححححى و ححححححود لو ححححححات  (29)ر ححححححم  محححححح   حححححح   اجلححححححدو   

 يححححححث بلحححححح  املتوسححححححط ا سححححححايب إل ابححححححات األفححححححراد  ححححححو  العبححححححار   ، ر ححححححادةة تسححححححه  الوقححححححو   ىل املصححححححاحل املةتل ححححححة
، وهحححححححو متوسحححححححط ةقحححححححي يف ال  حححححححة الرابعحححححححة مححححححح  مقيحححححححا  ليكحححححححرت اخلماسححححححح، والحححححححيت تشحححححححر  ىل اخليحححححححار 1.89( 51)ر حححححححم 

موافقححححححو  نوعححححححا مححححححا علححححححى تبسححححححيط  دار  املستشحححححح ى إل ححححححراءات العمحححححح  محححححح  أ حححححح   ححححححما   أغلححححححبهم موافحححححح،، كمححححححا أ 
، السححححححححرعة يف تقححححححححدمي اخلدمححححححححة الصحححححححححية،  اقححححححححة يف ا ححححححححا ت الححححححححيت تكححححححححو  فيهححححححححا  الححححححححة املححححححححرة  سححححححححي ة وتسححححححححتدع

 .م   مو  أفراد العينة %25.6وذلك  ا نسبت  التد  ت السرةعة، 
موافقحححححححو  علحححححححى  حححححححود  نظحححححححا    حححححححراءات العمححححححح  يف املؤسسحححححححة ا ستشححححححح ائية،  املبححححححححوثنيوبالتحححححححا  فمعظحححححححم 

والححححححيت تشححححححر  ىل اخليححححححار  1.55وهححححححذا مححححححا تعكسحححححح   يمححححححة الوسححححححط ا سححححححايب الكلحححححح، هلححححححذا احملححححححور ال رعحححححح، واملقححححححدر  بحححححححح 
، وهححححح، أ ححححح  مححححح  الوا حححححد 9.98، كمحححححا بل حححححت  يمحححححة ا حنحححححرا  املعيحححححاري الكلححححح، موافححححح، يف مقيحححححا  ليكحححححرت اخلماسححححح،

 .وهو ما ةد  على ا تساق يف   ابات األفراد املبحوثني( 95)
  عرض وتحليل إجابات أفراد العينة حول جودة السج ت الطبية والمعلومات: الفرع الرابع

سحححححا     منحححححااملؤسسحححححة ا ستشححححح ائية فقحححححد بمححححح  أ ححححح  معرفحححححة وا حححححي  حححححود  السححححح  ت الربيحححححة واملعلومحححححات 
 .(30)ر م ، وذلك كما ةو ح  اجلدو  (51)و( 52)املتوسط ا سايب وا حنرا  املعياري للعبارتني 
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 إجابات أفراد العينة حول جودة السج ت الطبية والمعلومات(: 30)الجدول رقم 
رقم 
 العبارة

 
 العبررررررررررررارة

المتوسس  درجة الموافقة التكرار
 الحسابي

االنحراي 
 النسبة المعيارل

% 
غير موافل 
 مطلقا

غير 
 موافل

موافل 
 نوعا ما

 موافل موافل
 جدا

 

 

52 

 

ريت    دار  املستش ى 
بسححححححححححححححح  ت د يقحححححححححححححححة 

 وموثقة ع  املر ى

  95 91 58 26 55  

 

1.96 

 

 

9.85 %  

5.5 

 

1.5 

 

19.5 

 

15.8 

 

55.8 

 

51 

 

رياف   دار  املستش ى 
علحححى سحححرةة املعلومحححات 

 اخلاقة باملر ى

  59 91 51 25 52  

 

1.28 

 

 

5.51 %  

59.8 

 

1.2 

 

52.8 

 

22.5 

 

51.5 

 9.81 1.18 المتوسس الكلي واالنحراي الكلي لواقع جودة السج ت الطبية والمعلومات

  SPSSم   عداد الرالبة با عتماد على   ابات أفراد عينة الدراسة وخمر ات : المصدر

أ  معظححححححححم أفححححححححراد عينححححححححة الدراسححححححححة موافقححححححححو  علححححححححى ك ححححححححاء  السححححححححح  ت  (30)ر ححححححححم  ةتضحححححححح  محححححححح  اجلححححححححدو 
، وهححححححو متوسححححححط 1.18واملعلومححححححات الربيححححححة باملؤسسححححححة ا ستشحححححح ائية،  ذ بلحححححح  املتوسححححححط ا سححححححايب الكلحححححح، هلححححححذا احملححححححور 

، والححححححيت تشححححححر  ىل اخليححححححار (2.59 ىل  1.25محححححح  )مقيححححححا  ليكححححححرت اخلماسحححححح،  ف ححححححات ال  ححححححة الرابعححححححة محححححح ةقححححححي  ححححححم  
، وهححححححذا مححححححا ةححححححد  علححححححى  ححححححود  نظححححححا  السحححححح  ت الربيححححححة واملعلومححححححات 9.81موافحححححح،، وبححححححاحنرا  معيححححححاري مقححححححدر بحححححححح 

   .باملؤسسة

 التسهي ت وايمكانيات األخرى  جودةمحور تحليل إجابات أفراد العينة حول عرض و : الفرع الخامإل
 محححححح  أ حححححح  معرفححححححة وا ححححححي  ححححححود  بعحححححح  التسححححححهي ت واإلمكانيححححححات يف املؤسسححححححة ا ستشحححححح ائية صحححححح  الدراسححححححة

املتوسحححححط ا سحححححايب وا حنحححححرا  املعيحححححاري خلمححححح  عبحححححارات خمتل حححححة، وذلحححححك وفححححح، محححححا ةو حححححح  اجلحححححدو    منحححححا  سحححححا 
    (.31)ر م 
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 التسهي ت وايمكانيات األخرى جودةمحور إجابات أفراد العينة حول (: 31)الجدول رقم 
رقم 
 العبارة

 
 العبررررررررررررررررررررررررررارة

المتوسس  درجة الموافقة التكرار
 الحسابي

االنحراي 
 النسبة المعيارل

% 

غير موافل 
 مطلقا

غير 
 موافل

موافل 
 نوعا ما

 موافل موافل
 جدا

م ئحم وةسحه   مو ي املستشح ى 59
 .الوقو   لي 

  99 99 58 29 58  

1.98 

 

 

5.91 

 % 9.2 9.2 56.2 26.1 58.1 

ةتحححوفر املستشححح ى علحححى  اعحححات  58
 .انتظار مرالة ومناسبة

  59 12 55 55 99  

5.56 

 

 

9.68 

 % 58.9 19.9 51.9 55.8 99 

الحححرص املستشحححح ى علححححى نظافححححة  58
 .اهلياك  واملعدات الربية

  55 51 19 59 91  

5.88 

 

 

5.92 

 % 55.8 59.6 18.8 58.5 1.2 

تتحححححححححوفر باملستشححححححححح ى  حححححححححدمات  56
 . مرافقة

  51 51 56 51 91  

5.89 

 

 

5.98 

 % 52 59.6 15.5 52.8 1.5 

هياكححح  املستشححح ى ذات  حححود   59
 .عالية

  52 29 59 96 99  

5.51 

 

9.65 

 % 51.8 21.9 55.1 6.8 99 

 9.96 5.85 التسهي ت وايمكانيات األخرى لواقع جودةالمتوسس الكلي واالنحراي الكلي 

  SPSS م   عداد الرالبة با عتماد على   ابات أفراد عينة الدراسة وخمر ات: المصدر
  حححححححود انر  حححححححا مححححححح  اجلحححححححدو  أعححححححح ه ن  ححححححح  أ  أغلحححححححال أفحححححححراد عينحححححححة الدراسحححححححة موافقحححححححو  نوعحححححححا محححححححا علحححححححى 

إل ابحححححححات  الكلححححححح، التسحححححححهي ت واإلمكانيحححححححات األ حححححححر  باملؤسسحححححححة ا ستشححححححح ائية،  يحححححححث بلححححححح  املتوسحححححححط ا سحححححححايب
حححححح5.85األفححححححراد علححححححى هححححححذا احملححححححور    إل ابححححححات ، وهححححححو متوسححححححط ةشححححححر  ىل اخليححححححار موافحححححح، نوعححححححا مححححححا، غححححححر أ  امل   

  : يث أ  ، ابا معلى  د  ةر  أ  هنا  تباةنا يف   وا د    األفراد على عبارات هذا احملور ك   
أغلحححححححال أفحححححححراد عينحححححححة الدراسحححححححة غحححححححر محححححححوافقني علحححححححى  حححححححود  اهلياكححححححح  باملؤسسحححححححة،  يحححححححث بلححححححح  املتوسحححححححط ا سحححححححايب   -

مقيححححححححا  ليكححححححححرت ف ححححححححات ، وهحححححححح،  يمححححححححة تنتمحححححححح،  ىل ال  ححححححححة الوانيححححححححة محححححححح  5.51( 59)إل ابححححححححا م علححححححححى العبححححححححار  ر ححححححححم 
مصححححححاحل املؤسسححححححة  بعحححححح اخلماسحححححح، والححححححيت تشححححححر  ىل اخليححححححار غححححححر موافحححححح،، ومحححححح   حححححح   دراسححححححتنا ا سححححححتر عية فححححححد  

، عدةةمُ حعلحححححى غحححححرار مصحححححلحة األمحححححراض الصحححححدرةة ومصحححححلحة األمحححححراض الحححححا ستشححححح ائية ذات هياكححححح   دميحححححة ومهتئحححححة، 
 ححححححححرعت املؤسسححححححححة يف عمليححححححححة جتدةححححححححد  وتححححححححرميم  لححححححححبع  املصححححححححاحل ا ستشحححححححح ائية  فيمححححححححا، ومصححححححححلحة الرححححححححال الححححححححدا ل،

باإل ححححححافة  ىل  عححححححاد   ي ححححححة اجلنححححححاع التقححححححي وبعحححححح   ،كمصححححححلحة  را ححححححة العظححححححا  ومصححححححلحة اجلرا ححححححة العامححححححةاأل ححححححر   
، ومركححححححل تصحححححح ية الححححححد  مصححححححلحة األط ححححححا   ححححححدةو، الححححححو د  املصححححححاحل األ ححححححر  كمصححححححلحة أمححححححراض النسححححححاء والتوليححححححد،

 .والكلى
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أغلحححال أفحححراد عينحححة الدراسحححة غحححر محححوافقني علحححى و حححود  اعحححات انتظحححار مرالحححة ومناسحححبة،  يحححث بلححح  املتوسحححط ا سحححايب  -
، وه،  يمة تنتم،  ىل ال  حة الوانيحة مح  مقيحا  ليكحرت اخلماسح، والحيت تشحر  ىل 5.56( 58)إل ابا م على العبار  ر م 

 .إل ابات األفراد على العبار  السابقةاخليار غر مواف،، وهذا املتوسط هو نتي ة  تمية 
كو حححححححود )   نوعحححححححا محححححححا علحححححححى تحححححححوفر بعححححححح  اخلحححححححدمات املرافقحححححححة يف املؤسسحححححححةو أغلحححححححال أفحححححححراد عينحححححححة الدراسحححححححة موافقححححححح -

وهحححححو محححححا أد  بالعدةحححححد مححححح  العحححححاملني  ىل  و   كحححححا  هحححححذا املو حححححف غحححححر كحححححا ،، مو حححححفي للسحححححيارات  حححححاص بالعحححححاملني
 يحححححث بلححححح   نظافحححححة اهلياكححححح  واملعحححححدات الربيحححححةوعلحححححى  ،(تشححححح ائية والتقنيحححححةركححححح  سحححححيارا م أمحححححا  خمتلحححححف املصحححححاحل ا س

 اومهححححححححح ،علحححححححححى التتيحححححححححال 5.88و 5.89 تحححححححححنيقيمال( 58)و (56)ر حححححححححم  تنيإل ابحححححححححا م علحححححححححى العبحححححححححار  املتوسحححححححححط ا سحححححححححايب
 . ىل اخليار مواف، نوعا ما ا تشر  تا  يم
وسحححححححهولة الوقحححححححو   ليححححححح ،  يحححححححث بلححححححح    علحححححححى م ءمحححححححة مو حححححححي املستشححححححح ى و أغلحححححححال أفحححححححراد عينحححححححة الدراسحححححححة موافقححححححح -

 . 5.91وباحنرا  معياري  يمت   1.98( 59)املتوسط ا سايب إل ابا م على العبار  ر م 

بعحححححد التعحححححر  علحححححى   ابحححححات أفحححححراد عينحححححة الدراسحححححة  حححححو  احملحححححاور ال رعيحححححة املشحححححكلة جلحححححود  اخلدمحححححة الصححححححية؛   
سححححححا  املتوسححححححط   ا ستشحححححح ائية وذلححححححك باملؤسسححححححة هححححححذه األ ححححححر وا ححححححي ( 32)نسححححححتعرض محححححح   حححححح   اجلححححححدو  ر ححححححم 

    .للمحور الوا  م  ا ستبيا ا سايب الكل، وا حنرا  املعياري الكل، 

 .واقع جودة الخدمة الصحية بالمؤسسة االستشفائية إجابات أفراد العينة حول(: 32)الجدول رقم 

المتوسس  ا ررررررررررالبي
 الحسابي

االنحراي 
 المعيارل

 9.11 5.89 ال رة، الصح، وك اةة ود ال رع، جل احملور

 9.18 5.92 احملور ال رع، جلود  املستللمات الربية ووفر  التةصصات

 9.98 1.55 احملور ال رع، جلود  نظا    راءات العم 

 9.81 1.18 احملور ال رع، جلود  الس  ت الربية واملعلومات

 9.96 5.85 واإلمكانيات األ ر احملور ال رع، جلود  التسهي ت 

 1.01 1.91 محور واقع جودة الخدمة الصحية بالمؤسسة االستشفائية

 SPSS م   عداد الرالبة با عتماد على   ابات أفراد عينة الدراسة وخمر ات: المصدر            

ن  ححححححح  أ  اخلحححححححدمات الصححححححححية املقدمحححححححة باملؤسسحححححححة ا ستشححححححح ائية صمحححححححد ( 32)مححححححح   ححححححح   اجلحححححححدو  ر حححححححم 
الصححححدة، بحححح  الحححح، علححححى مسححححتو  متوسححححط محححح  اجلححححود ، وذلححححك محححح  و هححححة نظححححر أعضححححاء الرححححا م الرحححح  والتمرةضحححح،، 

ال رعححححح، لوا حححححي  حححححود  اخلدمحححححة  يحححححث بلححححح  املتوسحححححط ا سحححححايب الكلححححح، إل ابحححححات أفحححححراد العينحححححة  حححححو  عبحححححارات احملحححححور 
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وهححححو متوسححححط ةقححححي  ححححم  ال  ححححة الوالوححححة محححح  ف ححححات مقيححححا  ليكححححرت   ،5.81ة صحححح  الدراسححححة  يمححححة الصحححححية باملؤسسحححح
  .9.19اخلماس، واليت تشر  ىل اخليار مواف، نوعا ما، وباحنرا  معياري مقدر بحح 

الخرررررردمات  جررررررودة عرررررررض وتحليررررررل إجابررررررات أفررررررراد عينررررررة الدراسررررررة حررررررول محررررررور دور: المطلررررررب الثالررررررث
   .االستشفائية محمد الصديل بن يحي في التنمية البشرية المستدامةالصحية بالمؤسسة 

بعحححححد التعحححححر  علحححححى وا حححححي  حححححود  اخلحححححدمات الصححححححية باملؤسسحححححة ا ستشححححح ائية صححححح  الدراسحححححة ننتقححححح  يف هحححححذا 
املرلححححححال  ىل التعححححححر  علححححححى مححححححد  مسححححححامهة اخلححححححدمات الصحححححححية املقدمححححححة هبححححححذه املؤسسححححححة يف ريقيحححححح، التنميححححححة البشححححححرةة 

 .التعليمية، الصحية، والبي ية؛ عادها الو ثةاملستدامة ب ب

 الصحية بالمؤسسة االستشفائية في البعد التعليمي للتنمية البشرية المستدامة اتدور الخدم: الفرع األول
،  يحححححححث املسحححححححتدامة املعحححححححريف للتنميحححححححة البشحححححححرةةو  التعليمححححححح، تلعحححححححال اخلحححححححدمات الصححححححححية دورا مهمحححححححا يف البعحححححححد

الدراسحححححح، لرلبححححححة املححححححدار ، كمححححححا تلةححححححد محححححح  القححححححدرات العلميححححححة والعمليححححححة لإلطححححححارات تلةححححححد محححححح  مسححححححتوةات التحصححححححي  
الصححححححية العاملحححححة باملنظمحححححات الصححححححية مححححح   ححححح   عمليحححححيت التكحححححوة  والتحححححدرةال، فضححححح  عححححح  تعلةحححححل البححححححوا الربيحححححة 

 .يف خمتلف  ا ت العلو  الربية
الصححححححححححححية سحححححححححححابقا وعلحححححححححححى اعتبحححححححححححار أ  بحححححححححححرامج الصححححححححححححة املدرسحححححححححححية الحححححححححححيت كانحححححححححححت تك لهحححححححححححا القراعحححححححححححات  

، (EPSP) أقحححححححبحت تابعحححححححة يف الو حححححححت ا حححححححا  للمؤسسحححححححات العموميحححححححة للصححححححححة اجلوارةحححححححة( املستشححححححح يات العموميحححححححة)
تكححححححو  مرتبرححححححة  باملستشحححححح يات اجلامعيححححححة؛  الربيححححححة،   ححححححافة  ىل أ  البحححححححوا 5998 ححححححان ،  95وذلححححححك ابتححححححداء محححححح  

عموميححححححة ا ستشحححححح ائية صمححححححد الصححححححدة، بحححححح  فدننححححححا سنقتصححححححر يف دراسححححححة دور اخلححححححدمات الصحححححححية املقدمححححححة باملؤسسححححححة ال
للتنميحححححححة البشحححححححرةة علحححححححى مححححححد  مسحححححححامهتها يف  ةحححححححاد  القحححححححدرات العلميحححححححة والعمليحححححححة للكحححححححوادر  التعليمححححححح،الحححححح، يف البعحححححححد 

 . الصحية العاملة هبا م      التكوة  والتدرةال وتقييم األداء

 فرص التكوين والتدريب وتقييم األداء توفر إجابات أفراد عينة الدراسة حول  عرض وتحليل -أ
يف هححححححححذا العنصححححححححر سنسححححححححتعرض   ابححححححححات أفححححححححراد عينححححححححة الدراسححححححححة  ححححححححو  ا سححححححححت اد  محححححححح  فححححححححرص التكححححححححوة  
باملؤسسحححححة ا ستشححححح ائية صححححح  الدراسحححححة، وعمليحححححة التحححححدرةال ومحححححد   يحححححا  املؤسسحححححة بعمليحححححة التقيحححححيم الحححححدوري ألدائهحححححم، 

 (.33)ر م ، ووف، ما ةو ح  اجلدو  (58)، (52)، (51)، (55)وذلك م      العبارات 
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 إجابات أفراد عينة الدراسة حول محور التكوين والتدريب وتقييم األداء(: 11)الجدول رقم 
رقم 
 العبارة

 
 العبررررررررررررررررررررررررررارة

المتوسس  درجة الموافقة التكرار
 الحسابي

االنحراي 
 النسبة المعيارل

% 

غير موافل 
 مطلقا

غير 
 موافل

موافل 
 نوعا ما

 موافل موافل
 جدا

 

55 

 

ةهحححححححتم املستشححححححح ى بتكحححححححوة  
  اخلدمحححححححححة الصحححححححححححية مقحححححححححد  

 .    مساره الوظي ،

  99 51 51 29 58 ك

5.12 

 

 

 

9.62 

 

 

%  

58.1 

 

21.9 

 

 

52.8 

 

 

52.9 

 

99 

 

 

51 

 

تكحححححححححححو  ا سحححححححححححت اد  مححححححححححح  
التكححححححححححححححوة  يف املستشحححححححححححححح ى 

 .بصور  عادلة

  95 55 58 21 55 ك

5.55 

 

 

9.68 

 % 55.9 29.5 58.1 55.8 5.5 

 

 

52 

 

ةححححححوفر املستشحححححح ى التححححححدرةال 
الحححح    لتشحححح ي  الت هيححححلات 

 . الربية اجلدةد 

  95 56 51 56 56 ك

 

5.19 

 

 

5.98 

 

% 59.2 15.5 59.6 59.2 5.5 

 

58 

 

ةقحححي م املستشححح ى أداء مقحححد  
 .اخلدمة الصحية دورةا

  00 98 59 16 59 ك

5.55 

 

9.65 
% 58.9 25.6 55.1 8.9 99 

 1.99 1.29 المتوسس الكلي واالنحراي الكلي لمحور التكوين والتدريب وتقييم األداء

  SPSSم   عداد الرالبة با عتماد على   ابات أفراد عينة الدراسة وخمر ات : المصدر

يف   ابححححححححات وآراء أفححححححححراد عينححححححححة الدراسححححححححة علححححححححى  جلححححححححدو  أعحححححححح ه ن  حححححححح  أ  هنححححححححا  اتسححححححححاقمحححححححح   حححححححح   ا
قحححححدم، اخلدمحححححة ملكحححححوة  وفر التا هتمحححححا  الحححححذي توليححححح  املؤسسحححححة ا ستشححححح ائية بتححححح محححححد  والحححححيت تبحححححني( 55)العبحححححار  ر حححححم 

، وأغلحححححال هحححححؤ ء غحححححر محححححوافقني علحححححى هحححححذه العبحححححار ،  يحححححث 9.62الصححححححية،  يحححححث بل حححححت  يمحححححة ا حنحححححرا  املعيحححححاري 
، وهححححححححو متوسححححححححط ةقححححححححي يف ال  ححححححححة الوانيححححححححة محححححححح  ف ححححححححات مقيححححححححا  ليكححححححححرت 5.12بححححححححا م بلحححححححح  املتوسححححححححط ا سححححححححايب إل ا

 .اخلماس،، واليت تشر  ىل اخليار غر مواف،
وميكححححححح  ت سحححححححر هحححححححذه النتي حححححححة بكحححححححو  التبصحححححححات التدرةبيحححححححة والحححححححدورات التكوةنيحححححححة الحححححححيت انحهحححححححا املؤسسحححححححة 
ألفحححححراد الرحححححا م الرححححح  والتمرةضححححح، تعتمحححححد علحححححى   حححححم ا عتمحححححادات املاليحححححة املمنو حححححة هلحححححا مححححح  طحححححر  و ار  الصححححححة 

ص هلحححححححححا نسحححححححححبة  ححححححححح يلة  حححححححححدا مححححححححح   صحححححححححا  ا عتمحححححححححادات املمنو حححححححححة خُتص ححححححححح  ذوالسحححححححححكا  و قححححححححح ع املستشححححححححح يات، 
 ححححح   ال حححححت   5996سحححححنة ك  صحححححى نسحححححبة بل تهحححححا   مححححح   صحححححا  امليلانيحححححة  %9.19م تت حححححاو   أاحححححاللمؤسسحححححة،  يحححححث 

صحححححححا  امليلانيحححححححة  ححححححح    نسحححححححبة ن قحححححححات التكحححححححوة   ىل ةو ححححححح   (12)ر حححححححم ، واجلحححححححدو  5955  ىل 5998املمتحححححححد  مححححححح  
 .هذه ال ت 
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 (5955-5998)بالمؤسسة االستشفائية خ ل الفترة  (ألف دج) نفقات التكوين(: 11)الجدول رقم 

 السنوات          
 البيا    

2008 2009 2010 2011 2012 

 1680793 983505 859779.999 823230 810550 إجمالي الميزانية

 1700 1655 1000 3000 1050 نفقات التكوين

 %9.59 %9.58 %9.55 %9.19 %9.51 الميزانيةالنسبة إلى مجموع 

     مكتال امليلانية واحملاسبة: المصدر    

املوا ححححححيي الححححححيت ةححححححتم ا تا هححححححا محححححح  طححححححر  أةضححححححا علححححححى لتبصححححححات التدرةبيححححححة والححححححدروات التكوةنيححححححة ا وتعتمححححححد
أو محححححح  طححححححر  مدةرةححححححة التكححححححوة  علححححححى  ، ليححححححة التكححححححوة  دا حححححح  املؤسسححححححة بعححححححد ا تماعهححححححا مححححححي األطبححححححاء واملمر ححححححني

مسحححححححتو  الحححححححو ار  الوقحححححححية، باإل حححححححافة  ىل  بحححححححو  اجلهحححححححة الحححححححيت سحححححححيكو  علحححححححى مسحححححححتواها التكحححححححوة  للمحححححححتبص الحححححححذي 
، (والححححذي ةكححححو  دائمححححا ب رنسحححححا)ةشححححتح فيحححح  أ دميححححة  مهنيححححة    تقحححح  عحححح  ثحححح ا سحححححنوات  ذا كححححا  التكححححوة  باخلححححارص 

، كمححححححححا أ  عححححححححدد األ صححححححححائينيُاححححححححن  فيحححححححح  األولوةححححححححة ل طبححححححححاء ( التكححححححححوة  باخلححححححححارص)فضحححححححح  علححححححححى أ  هححححححححذا األ ححححححححر 
فحسححححححال رئححححححي  املدةرةححححححة ال رعيححححححة للمححححححوارد ، بربيعححححححة ا ححححححا  املناقححححححال يف هححححححذا النححححححو  محححححح  التكححححححوة  ةكححححححو  صححححححدودا

 5998يف سححححححنة و مناقححححححال ك  صححححححى  يمححححححة مقارنححححححة بالسححححححنوات املا ححححححية، ( 99)سححححححتة  5955بلحححححح  سححححححنة  البشححححححرةة فقححححححد
 ىل  5955مناقححححححححال، وسححححححححنة  (92)  ىل أربعححححححححة 5959و 5996، مث ارت ححححححححي سححححححححنيت (91) كححححححححا  عححححححححدد املناقححححححححال ث ثححححححححة

 حححححح   صيححححححي السححححححنوات األطبححححححاء األ صححححححائيو  فقححححححط،  هححححححذه املناقححححححال و ححححححد اسححححححت اد محححححح مناقححححححال، ( 91) سححححححة 
واملمر حححححني يف ا صححححححو  علحححححى هحححححذا التكححححححوة   -علححححححى و ححححح  اخلصحححححوص– محححححا  عححححح   ظححححححوى األطبحححححاء العحححححامني ذاوهححححح

 .ا ليلة  د

تكوةنيححححححة تنظمهححححححا املؤسسححححححة ريححححححت  أو دوراتدراسححححححية أمححححححا التكححححححوة  دا حححححح  الححححححوط  فيكححححححو  يف  ححححححك  أةححححححا  
املؤسسحححححححة أو مححححححح   ار هحححححححا، وةكحححححححو  مو  هحححححححا جلميحححححححي اإلطحححححححارات العاملحححححححة باملستشححححححح ى دا ححححححح    حححححححرا  أطبحححححححاء مححححححح  

الوقحححححية ، وهحححححو ا  حححححر ةعتمحححححد علحححححى   حححححم ا عتمحححححادات املمنو حححححة مححححح  طحححححر  الحححححو ار   حححححب  طبيحححححنيسحححححواء أطبحححححاء أو 
علحححححححى املوا حححححححيي املقت حححححححة مححححححح  طحححححححر   ليحححححححة  كمحححححححا ةعتمحححححححدوالحححححححيت تكحححححححو  دائمحححححححا أ ححححححح  ممحححححححا ميحححححححن  للتكحححححححوة  باخلحححححححارص،  

ححححح أةضحححححا أ  األطبحححححاء للبيانحححححات املقدمحححححة مححححح  طحححححر  املدةرةحححححة ال رعيحححححة للمحححححوارد البشحححححرةة  حححححد   التكحححححوة ، غحححححر أ  امل   
ف ححححح،  فقحححححط، 5955و 5955ت اخلاقححححة بسحححححنيت البيانحححححا لحححححدةنا، و حححححد تححححوفرت هححححم األكوحححححر  صحححححو  علححححى هحححححذا التكحححححوة 

موا ححححححيي للتكححححححوة ، وكححححححا  عححححححدد األطبححححححاء الححححححذة  ريصححححححلوا علححححححى دور  تكوةنيححححححة أو  (98) مثانيححححححة   ا ححححححتاع 5955سححححححنة 
 فحححححححردا 19فقحححححححد كحححححححا   األفحححححححراد  حححححححب  الربيحححححححو ، أمحححححححا عحححححححدد محححححححنهم األطبحححححححاء األ صحححححححائيو  والعحححححححام و  طبيبحححححححا 561أكوحححححححر 
فقحححححد كحححححا  عحححححدد املوا حححححيي  5955أمحححححا سحححححنة  ،(99أنظحححححر امللحححححح، ر حححححم )هحححححم مححححح  القحححححاب ت كلو  فقحححححط %51.11بنسحححححبة 
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يف  %81 حححححا نسححححححبت  طبيبحححححا  569مححححح  التكحححححوة  يف هحححححذه السحححححنة  مو حححححوعا، و حححححد اسحححححت اد( 55)أ حححححد عشحححححر  املقت حححححة
 (.98أنظر امللح، ر م ) %51بنسبة  فردا م  الرا م  ب  الر  89مقاب  

واملتعلقحححححة ( 51)فقحححححد كانحححححت أغلحححححال   ابحححححات أفحححححراد العينحححححة  حححححو  العبحححححار  ر حححححم وبنحححححاءا علحححححى التحليححححح  السحححححاب، 
علححححححححى  %29.5و %55.9بالعدالححححححححة يف مححححححححن  فححححححححرص التكححححححححوة  ب ححححححححر موافحححححححح، مرلقححححححححا وغححححححححر موافحححححححح،، وذلححححححححك بنسححححححححبيت 

، وهحححححو متوسحححححط ةقحححححي يف ال  حححححة 5.55املتوسحححححط ا سحححححايب  ت  يمحححححةالتحححححوا  مححححح   محححححو  أفحححححراد عينحححححة الدراسحححححة، و حححححد بل ححححح
الوانيححححححة محححححح  ف ححححححات مقيححححححا  ليكححححححرت اخلماسحححححح،، والححححححيت تشححححححر  ىل اخليححححححار غححححححر موافحححححح،، كمححححححا بل ححححححت  يمححححححة ا حنححححححرا  

  .9.68املعياري 

أمحححححححا عححححححح  تقيحححححححيم املؤسسحححححححة ألداء مقحححححححد  اخلدمحححححححة الصححححححححية بشحححححححك  دوري فحححححححد  أغلحححححححال أفحححححححراد العينحححححححة غحححححححر 
، وهحححححو متوسحححححط ةقحححححي 5.55 يحححححث بلححححح  املتوسحححححط ا سحححححايب إل ابحححححا م محححححوافقني علحححححى  يحححححا  املؤسسحححححة بتقيحححححيم أدائهحححححم، 

، والحححححححيت تشححححححر  ىل اخليحححححححار غحححححححر (5.99 ىل  5.85 مححححححح )مقيححححححا  ليكحححححححرت اخلماسحححححح، ف حححححححات ال  حححححححة الوانيححححححة مححححححح    ححححححم 
، و ححححححد أ ححححححار رئححححححي  مصححححححلحة املححححححوارد البشححححححرةة  ىل عححححححد  و ححححححود تقيححححححيم ألداء األطبححححححاء واملمر ححححححني باملؤسسححححححة موافحححححح،

األطبححححححححاء األ صححححححححائيني الححححححححذة  أو  دور  تكوةنيححححححححة الححححححححذة  ريصححححححححلوا علححححححححى واملمر ححححححححني  ححححححححىت ل طبححححححححاءا ستشحححححححح ائية، 
  .باخلارصعلى تربص ريصلوا 

إجابرات أفرراد عينرة الدراسرة حرول مسراهمة التكروين والتردريب فري زيرادة القردرات العلميرة  عررض وتحليرل -ب
 .  العملية لمقدم الخدمة الصحيةالمهارات و 

املؤسسحححححة صححححح  الدراسحححححة يف  ةحححححاد   الحححححيت توفرهحححححاالتكحححححوة  والتحححححدرةال فحححححرص مححححح  أ ححححح  معرفحححححة محححححد  مسحححححامهة 
( 51)  اخلدمحححححة الصححححححية فقحححححد اعتمحححححدنا أساسحححححا علحححححى العبحححححار  ر حححححم وتنميحححححة القحححححدرات العلميحححححة واملهحححححارات العمليحححححة ملقحححححد  

 (.11)م ر ، و د كانت   ابات أفراد العينة كما ةو ح  اجلدو  (59)و العبار  ر م 
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 إجابات أفراد عينة الدراسة حول مساهمة التكوين والتدريب(: 10)الجدول رقم 
 العملية لمقدم الخدمة الصحيةالمهارات في زيادة القدرات العلمية و 

رقم 
 العبارة

 
 العبررررررررررررررررررررررررررارة

المتوسس  درجة الموافقة التكرار
 الحسابي

االنحراي 
غير موافل  % النسبة المعيارل

 مطلقا
غير 
 موافل

موافل 
 نوعا ما

 موافل موافل
 جدا

 

10 

 

ةسحححاهم التكحححوة  املقحححد  
باملستشححححححححح ى يف  ةحححححححححاد  
القحححدرات العلميحححة ملقحححد  

  .اخلدمة الصحية

  99 56 15 59 59 ك

 

5.88 

 

 

5.51 

 

% 

 

58.5 

 

55.1 

 

12.2 

 

59.2 

 

9.1 

 

19 

 

ةسححاهم التححدرةال املقححد  
باملستشححححححححح ى يف  ةحححححححححاد  

العمليحححة ملقحححد   املهحححارات
 .اخلدمة الصحية

  91 58 58 52 58 ك

 

5.99 

 

 

 

5.59 

 

 

 

% 

 

 

 

 

56.2 

 

 

51.8 

 

 

19.5 

 

 

 

 

56.2 

 

 

 

 

1.2 

 

 

المتوسس الكلي واالنحراي الكلي لمساهمة التكوين والتدريب في زيادة القدرات 
 العملية لمقدم الخدمة الصحيةالمهارات العلمية و 

 

1.91 

 

2.10 

  SPSSم   عداد الرالبة با عتماد على   ابات أفراد عينة الدراسة وخمر ات: المصدر 

ن  حححححح  محححححح   اجلححححححدو  أعحححححح ه أ   يمححححححة املتوسححححححط ا سححححححايب الكلحححححح، إل ابححححححات أفححححححراد عينححححححة الدراسححححححة  ححححححو    
ملقححححححد   املهححححححارات العمليححححححةميححححححة و لا ستشحححححح ائية يف  ةححححححاد  القححححححدرات العاملؤسسححححححة بمسححححححامهة التححححححدرةال والتكححححححوة  املقححححححد  

مقيحححححا  ليكحححححرت اخلماسحححححح،  ف حححححات ، وهححححححو متوسحححححط ةنتمححححح،  ىل ال  حححححة الوالوحححححة محححححح 5.85 اخلدمحححححة الصححححححية  حححححد بل حححححت
حححح والححححيت تشححححر  ىل اخليححححار موافحححح، نوعححححا مححححا، غححححر أ      للنسححححال امل وةححححة والتكححححرارات ةححححر  أ  هنححححا  عححححدُ  اتسححححاق  امل   

وهحححححح، أكححححححة محححححح  الوا ححححححد  5.91 يححححححث بل ححححححت  يمححححححة اإلحنححححححرا  املعيححححححاري يف   ابححححححات األفححححححراد  ححححححو  عبححححححاريت احملححححححور، 
، علحححححححى التحححححححوا  هحححححححذا احملحححححححورعبحححححححاريت  غحححححححر محححححححوافقني علحححححححى أفحححححححراد العينحححححححة مححححححح   %18.8و %21.5 ما نسحححححححبت ح، فححححححح(95)

 حححححدرا م وهحححححم ميولحححححو  علحححححى األر ححححح  األفحححححراد الحححححذة  م الصحححححلوا علحححححى التكحححححوة  أو التحححححدرةال، وبالتحححححا  فهحححححم ةحححححرو  أ  
قحححححححححط مححححححححح  ف% 59.6و  %52.8 يتنسحححححححححب أ مهحححححححححارا م العلميحححححححححة والعمليحححححححححة م تتحسححححححححح  ب عححححححححح  ذلحححححححححك، فيمحححححححححا  حححححححححد و 

ريصحححححلوا علحححححى فرقحححححة يف التكحححححوة   ، وهحححححم  محححححا األفحححححراد الحححححذة علحححححى التتيحححححال   علحححححى عبحححححاريت احملحححححورو املبححححححوثني موافقححححح
أو التححححدرةال، وةححححرو  أ   حححححدرا م  ححححد ريسححححنت تبعحححححا لححححذلك، و مححححا أاحححححم بعحححح  األفححححراد الحححححذة  م الصححححلوا علححححى فحححححرص 

    .للتكوة  والتدرةال وةرو  أ  م  كانت هلم ال رقة يف ذلك  د ريسنت  درا م العلمية والعملية

تكحححححوة  والتحححححدرةال، أي  حححححرص التحححححوفر املؤسسحححححة لو ومححححح  أ ححححح  معرفحححححة اجتحححححاه و حححححو  الع  حححححة بحححححني تقيحححححيم األداء 
مسححححححامهة   طارا ححححححا الصحححححححية، وبححححححنيا رتقححححححاء جبححححححود   ححححححدما ا الصحححححححية محححححح   حححححح   مححححححد  سححححححعيها لتحسححححححني  ححححححود  
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انحححححال املعحححححريف والتعليمححححح، للتنميحححححة العمليحححححة ألفحححححراد العينحححححة، والحححححيت اوححححح  اجلاملهحححححارات  ةحححححاد  القحححححدرات العلميحححححة و  ذلحححححك يف
البشحححححرةة املسحححححتدامة يف املؤسسحححححة ا ستشححححح ائية صححححح  الدراسحححححة بالنسحححححبة  ملقحححححد  اخلدمحححححة الصححححححية، فقحححححد  منحححححا  سحححححا  

    :كما ةو ح  اجلدو  التا   Pearson correlation ل رتباح معام  برسو 

 التدريب و التكوين  توفيرو  تقييم األداءمعام ت االرتبا  بين  :(19) الجدول رقم
 البعد المعرفي للتنمية البشرية المستدامة بين و 

 قيمة معامل االرتبا  البيا 

 9.258 والبعد املعريف للتنمية البشرةة املستدامة الع  ة بني توفر فرص التكوة 

والبعححد املعححريف للتنميححة البشححرةة  التححدرةال امل ئححم فححرص الع  ححة بححني تححوفر
 املستدامة

 

9.119 

 9.518 والبعد املعريف للتنمية البشرةة املستدامة الع  ة بني تقييم األداء

 1.111  معامل بيرسو  للمحور الكلي 

 SPSS م   عداد الرالبة با عتماد على   ابات أفراد عينة الدراسة وخمر ات: المصدر             

بححححني تححححوفر املؤسسححححة ل ححححرص التكححححوة  محححح   حححح   اجلححححدو  أعحححح ه ن  حححح  أنحححح  تو ححححد ع  ححححة ارتبححححاح طردةححححة 
والتححححححححدرةال وتقيححححححححيم األداء وبححححححححني البعححححححححد املعححححححححريف للتنميححححححححة البشححححححححرةة املسححححححححتدامة،  يححححححححث أ    ححححححححار  معامحححححححح  برسححححححححو  
ل رتبححححححاح مو بححححححة، وهححححححو مححححححا ةححححححد  علححححححى الع  ححححححة اإل ابيححححححة بححححححني املت ححححححرة ، فكلمححححححا  ادت املؤسسححححححة يف مححححححن  فححححححرص 

يم أداء  طارا حححححححححا الصححححححححححية كلمحححححححححا  ادت مهحححححححححارات و حححححححححدرات هحححححححححؤ ء، التكحححححححححوة  والقيحححححححححا  بعمليحححححححححات التحححححححححدرةال وتقيححححححححح
  .والعك  قحي 

وهححححححو مححححححا ةححححححد  علححححححى  ححححححعف الع  ححححححة بححححححني  ،9.292غححححححر أ   يمححححححة معامحححححح  ا رتبححححححاح قحححححح ر ،  ذ تقححححححدر بححححححح 
املت ححححححرة ، فمححححححا وفرتحححححح  املؤسسححححححة محححححح  تكححححححوة  وتححححححدرةال أد   ىل مسححححححامهة  ححححححعي ة يف  ةححححححاد  وتنميححححححة  ححححححدرات األفححححححراد 

 ححححححححدرا م العلميححححححححة تعححححححححود   تهححححححححادا م الشةصححححححححية عحححححححح   يف م، و ححححححححد أدىل بعحححححححح  املبحححححححححوثني أ  أي  ةححححححححاد ومهححححححححارا 
طرةححححح، ا طححححح   علحححححى محححححا ةنشحححححر مححححح  طحححححر  منظمحححححة الصححححححة العامليحححححة أو األ حححححاا املنشحححححور  علحححححى موا حححححي ا نتنيحححححت، 

وتعححححححدد  ححححححا ت املر ححححححى،  وأ  اللةححححححاد  يف املهححححححارات العمليححححححة  منححححححا هحححححح، نتححححححاص اخلححححححة  املتاكمححححححة طححححححوا  فححححححت  عملهححححححم
 . م  تكوة  أو تدرةال املؤسسة ولي  ب ع  ما تقدم 

ون  ححححححح  مححححححح  اجلحححححححدو  أةضحححححححا أ  معحححححححام ت ا رتبحححححححاح ال رعيحححححححة للمححححححححور هححححححح، األ حححححححر  يف ع  حححححححة طردةحححححححة 
 :  عي ة مي البعد املعريف للتنمية البشرةة املستدامة،  يث
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 املؤسسحححححة والبعحححححد املعحححححريف للتنميحححححة البشحححححرةة املسحححححتدامة بل حححححت  يمحححححة معامححححح  ا رتبحححححاح بحححححني تحححححوفر فحححححرص التكحححححوة  يف -
 ، مما ةد  على  عف الع  ة بني املت رة ؛ 9.258

بل حححححححت  يمحححححححة معامححححححح  ا رتبحححححححاح بحححححححني تحححححححوفر التحححححححدرةال يف املؤسسحححححححة والبعحححححححد املعحححححححريف للتنميحححححححة البشحححححححرةة املسحححححححتدامة  -
 ، مما ةد  على  عف الع  ة بني املت رة ؛ 9.119

بل ححححححت  يمححححححة معامحححححح  ا رتبححححححاح بححححححني تقيححححححيم أداء العححححححاملني يف املؤسسححححححة والبعححححححد املعححححححريف للتنميححححححة البشححححححرةة املسححححححتدامة  -
 .     ، مما ةد  على  عف الع  ة بني املت رة 9.518

بنححححححاء علححححححى التحليحححححح  السححححححاب، ميكحححححح  القححححححو  أ  مححححححا تححححححوفره املؤسسححححححة ا ستشحححححح ائية صمححححححد الصححححححدة، بحححححح  الحححححح، 
أد   ىل  -يف  طححححححححححار ريسححححححححححني  ححححححححححود   ححححححححححدما ا-التححححححححححدرةال باإل ححححححححححافة  ىل تقيححححححححححيم األداء محححححححححح  فححححححححححرص للتكححححححححححوة  و 

، الصحححححححححية مححححححححة للرعاةححححححححةمسححححححححامهة   ابيححححححححة ولكنهححححححححا  ححححححححعي ة يف  ةححححححححاد   ححححححححدرات ومهححححححححارات اإلطححححححححارات الصحححححححححية املقد  
المقدمررررررررة بالمؤسسررررررررة تسرررررررراهم الخرررررررردمات الصررررررررحية  "  ححححححححية األوىل للدراسححححححححة والححححححححيت م ادهححححححححاال ر د  وبالتحححححححا  فحححححححح

موبتحححححة ولكححححح   "فررررري زيرررررادة القررررردرات العلميرررررة ل سرررررارات الصرررررحية االستشرررررفائية محمرررررد الصرررررديل برررررن يحررررري 
  .بدر ة  عي ة

 دور جودة الخدمة الصحية بالمؤسسة االستشفائية في البعد الصحي للتنمية البشرية المستدامة: الفرع الثاني
سححححححنحاو  التعححححححر  علححححححى دور اخلححححححدمات الصحححححححية باملؤسسححححححة ا ستشحححححح ائية صمححححححد  ال ححححححر محححححح   حححححح   هححححححذا 

الصحححححدة، بححححح  الححححح، يف اجلانحححححال الصحححححح، للتنميحححححة البشحححححرةة املسحححححتدامة، وذلحححححك مححححح   ححححح   معرفحححححة الحححححدور الحححححذي تلعبححححح  
يف أربعححححححححة صححححححححاور أساسححححححححية  لححححححححت   حححححححح  معححححححححد  وفيححححححححات األط ححححححححا  األ حححححححح  محححححححح  سححححححححنة،   حححححححح  معححححححححد  وفيححححححححات 

 .     معد  اإلقابة باألمراضو وفيات العا ، األمهات،     معد  ال
دور الخدمررة الصررحية بالمؤسسررة االستشررفائية محمررد الصررديل بررن يحرري فرري خفررض معرردل وفيررات األسفررال  -أ

 .األقل من سنة
آراء أفراد عينة الدراسة يف مد  مسامهة اخلدمات الصحية يف     معد  وفيات  (18)ر م ةو   اجلدو   

  .األ   م  سنة األط ا 
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 إجابات أفراد عينة الدراسة حول مساهمة الخدمة(: 19)الجدول رقم 
 .الصحية في خفض معدل وفيات األسفال األقل من سنة

رقم 
 العبارة

 
 العبررررررررررررررررررررررررررارة

المتوسس  درجة الموافقة التكرار
 الحسابي

االنحراي 
 النسبة المعيارل

% 
غير موافل 
 مطلقا

غير 
 موافل

موافل 
 نوعا ما

 موافل موافل
 جدا

 

 

11 
تسحححححححححححاهم اخلحححححححححححدمات الصححححححححححححية 
باملستشححححححح ى يف   ححححححح  معحححححححد  
 .وفيات األط ا  األ   م  سنة

  99 55 29 58 98  
 

1.55 

 
 

9.66 
 

% 
 

9.1 
 

55.8 
 

21.9 

 

 

 

19.5 

 

 

 

8.9 

  SPSSوخمر اتم   عداد الرالبة با عتماد على   ابات أفراد عينة الدراسة : المصدر

فححححححردا محححححح  أفححححححراد عينححححححة الدراسححححححة موافقححححححو  علححححححى مسححححححامهة  89ن  حححححح  أ   (18)ر ححححححم محححححح   حححححح   اجلححححححدو    
مححححححححح   صحححححححححا   %85.8اخلحححححححححدمات الصححححححححححية يف   ححححححححح  معحححححححححد  وفيحححححححححات األط حححححححححا  األ ححححححححح  مححححححححح  سحححححححححنة  حححححححححا نسحححححححححبت  

، وهحححححو متوسححححط ةقحححححي يف ال  ححححة الوالوحححححة مححححح  1.55العينححححة  كحححح  أفحححححرادات  املبحححححوثني، و حححححد بلحححح  املتوسحححححط ا سححححايب إل ابححححح
ف حححححات مقيحححححا  ليكحححححرت والحححححيت تشحححححر  ىل اخليحححححار موافححححح، نوعحححححا محححححا، وهححححح، نتي حححححة موافقحححححة اامحححححا ملحححححا ورد يف تقيحححححيم نتحححححائج 

 ‰55.69تشححححح ي  املستشححححح ى،  يحححححث أ  معححححححد  وفيحححححات األط حححححا  اخن ححححح   حححححح   سحححححنوات الدراسحححححة املةتحححححار  محححححح  
ا  فاملؤسسححححححححة تسححححححححاهم مسححححححححامهة   ابيححححححححة يف   حححححححح  معححححححححد  وفيححححححححات ، وبالتحححححححح5955سححححححححنة  ‰6.99 ىل  5998سححححححححنة 

  .األط ا   اقة منهم األ   م  سنة

ومححححح  أ ححححح  معرفحححححة محححححد  مسحححححامهة  حححححود  اخلدمحححححة الصححححححية املقدمحححححة يف   ححححح  هحححححذا املعحححححد  فقحححححد اعتمحححححدنا 
ملحححححا هلحححححا مححححح   حححححد  تحححححوفر اللقا حححححات يف املؤسسحححححة، وذلحححححك  والحححححيت تتعلححححح، (19)ر حححححم العبحححححار   عبحححححارتني أساسحححححيتني؛ علحححححى

تعلقحححححححة جبحححححححود  اخلدمحححححححة امل( 15)ر حححححححم والعبحححححححار   أمهيحححححححة يف القضحححححححاء علحححححححى بعححححححح  األمحححححححراض األكوحححححححر فتكحححححححا باألط حححححححا ،
، باعتبححححححار األط ححححححا   ححححححدةو، األ صححححححائينياملقدمححححححة ل ط ححححححا   ححححححدةو، الححححححو د  محححححح   يححححححث تححححححوافر األ هححححححل  واألطبححححححاء 

بة يف وفيححححححات األط ححححححا ، لححححححذلك سنسححححححتعرض الشححححححرالة األكوححححححر عر ححححححة   تمححححححا  الوفححححححا ، واألكوححححححر نسحححححح هححححححم الححححححو د 
  .هاتني العبارتني   ابات أفراد عينة الدراسة  و ( 18)أو  وكما ةو ح  اجلدو  ر م 
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 إجابات أفراد عينة الدراسة حول توفر اللقاحات(: 19) الجدول رقم
 بالمؤسسة ومدى االهتمام باألسفال حديثي الوالدة

رقم 
 العبارة

 
 العبررررررررررررررررررررررررررارة

المتوسس  درجة الموافقة التكرار
 الحسابي

االنحراي 
 النسررررربة المعيارل

% 
غير موافل 
 مطلقا

غير 
 موافل

موافل 
 نوعا ما

 موافل موافل
 جدا

تتححححححححححححححححححححححححوفر باملؤسسححححححححححححححححححححححححة  19
اللقا ححححححححححححححححححات ال  مححححححححححححححححححة 
ل محححححححححححححححححراض املشحححححححححححححححححمولة 

  .بالتحصني

  95 59 15 19 51 ك

5.11 

 

 

9.66 
% 59.5 15.1 11.1 58.5 5.5 

 

15 

 

تحححححو  املؤسسحححححة ا هتمحححححا  
الكححايف باألط ححا   ححدةو، 

 الو د 

  96 11 11 98 96 ك

1.58 

 

5.98 
% 6.8 8.1 18.9 11.1 6.8 

  SPSS م   عداد الرالبة با عتماد على   ابات أفراد عينة الدراسة وخمر ات: المصدر

ةتضححححح  أ  معظححححححم أفحححححراد عينححححححة الدراسحححححة غححححححر محححححوافقني علححححححى تحححححوفر اللقا ححححححات أعحححححح ه  مححححح   حححححح   اجلحححححدو  
وهححححححو متوسححححححط  5.11الضححححححرورةة ل مححححححراض املشححححححمولة بالتحصححححححني،  يححححححث بلحححححح  املتوسححححححط ا سححححححايب إل ابححححححات األفححححححراد 

ةقححححي  ححححم  ال  ححححة الوانيححححة محححح  ف ححححات مقيححححا  ليكححححرت اخلماسحححح، والححححيت تشححححر  ىل اخليححححار غححححر موافحححح،، ممححححا ةححححد  علححححى 
نقصححححححححا يف األمصححححححححا  واللقا ححححححححات، ويف بعحححححححح   -علححححححححى غححححححححرار بححححححححا ، املستشحححححححح يات اجللائرةححححححححة -سححححححححة تعححححححححا أ  املؤس

بنحححححححاء علحححححححى املقابلحححححححة الحححححححيت أ رةناهحححححححا محححححححي رئحححححححي  املدةرةحححححححة ال رعيحححححححة للمحححححححوارد -األدوةحححححححة بصححححححح ة عامحححححححة، وذلحححححححك را حححححححي 
التذبححححححذ  يف عمليححححححات   ىل الع ححححححل املححححححا  الححححححذي تعانيحححححح  الصححححححيدلية املركلةححححححة للمستشحححححح يات، باإل ححححححافة  ىل -البشححححححرةة

  .تو ةي األدوةة اليت ا  قيدليات الوط 

أمحححححححا عححححححح  ا هتمحححححححا  الحححححححذي تبدةححححححح  املؤسسحححححححة بشحححححححرالة األط حححححححا   حححححححدةو، الحححححححو د  فحححححححد  أغلحححححححال أفحححححححراد عينحححححححة 
( 15) ،  يحححححث بلححححح  املتوسحححححط ا سححححححايب إل ابحححححا م علحححححى العبحححححار  ر ححححححم%85.8الدراسحححححة موافقحححححو  علحححححى ذلحححححك بنسححححححبة 

أ  املصحححححلحة اخلاقحححححة هبحححححذه الشحححححرالة    ظنحححححاو حححححد  .شحححححر  ىل اخليحححححار موافححححح، نوعحححححا محححححاة، وهحححححو متوسحححححط 1.58 يمحححححة 
، كمحححححا أاحححححا مححححح  بحححححني املصحححححاحل الحححححيت   ترميمهحححححا وجتهيلهحححححا بتقنيحححححات  دةوحححححة، وتتحححححوفر علحححححى  دةوحححححةتتحححححوفر علحححححى أ هحححححل  

   .عدد كا  م  األطباء األ صائيني

نقححححححو   سححححححا  معامحححححح  ( 15)، و(19) بعححححححد التعححححححر  علححححححى   ابححححححات أفححححححراد عينححححححة الدراسححححححة علححححححى العبححححححارتني
ملعرفحححححة طبيعحححححة واجتحححححاه الع  حححححة بحححححني وفحححححر  اللقا حححححات واهتمحححححا  املؤسسحححححة باألط حححححا   حححححدةو، وذلحححححك برسحححححو  ل رتبحححححاح 

 .األ   م  سنة الو د  وبني مسامهة ذلك يف     معد  وفيات األط ا 
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 باألسفال معام ت االرتبا  بين توفر اللقاحات،االهتمام(: 16)الجدول رقم 
 .األقل من سنة ض معدل وفيات األسفالاخفانحديثي الوالدة و 

 قيمة معامل االرتبا  البيا 
واخن حاض معحد  وفيحات األط حا  األ حح  تحوفر اللقا حات الع  حة بحني 

 م  سنة
9.128 

واخن ححححاض اهتمحححا  املؤسسححححة باألط ححححا   حححدةو، الححححو د  الع  حححة بححححني 
 معد  وفيات األط ا  األ   م  سنة

9.989 

 9.925 معامل بيرسو  الكلي

  SPSS م   عداد الرالبة با عتماد على   ابات أفراد عينة الدراسة وخمر ات: المصدر               

مححححح   ححححح   اجلحححححدو  أعححححح ه ةتضححححح  أ  هنحححححا  ع  حححححة طردةحححححة و وةحححححة بحححححني ريسحححححني  حححححود  اخلحححححدمات املقدمحححححة 
( محححححح   حححححح   تححححححوفر اللقا ححححححات وا هتمححححححا  ب  ححححححة األط ححححححا   ححححححدةو، الححححححو د )ل  ححححححة األط ححححححا  باملؤسسححححححة ا ستشحححححح ائية 

أ   ةحححححاد  اهتمحححححا  ، ممحححححا ةحححححد  علحححححى 9.925واخن حححححاض معحححححد  وفيحححححا م،  يحححححث بل حححححت  يمحححححة معامححححح  برسحححححو  ل رتبحححححاح 
املؤسسحححححححة بتحححححححوفر األمصحححححححا  واللقا حححححححات الضحححححححرورةة وكحححححححذا اهتمامهحححححححا برعاةحححححححة األط حححححححا   حححححححدةو، الحححححححو د  ةحححححححؤدي  ىل 

  .التقلي  م  ا تما  الوفا  يف ف ة األط ا  بشك  كبر
ححححح    ملعحححححام ت ا رتبحححححاح اجللئيحححححة ةحححححر  أ  هنحححححا  ع  حححححة ارتبحححححاح  وةحححححة بحححححني اهتمحححححا  املؤسسحححححة غحححححر أ  امل   

باألط حححححححا   حححححححدةو، الحححححححو د  واخن حححححححاض معحححححححد  وفيحححححححات األط حححححححا ،  يحححححححث بل حححححححت  يمحححححححة معامححححححح  برسحححححححو  ل رتبحححححححاح 
، وميكححححح  ت سحححححر ذلحححححك بكحححححو  أكحححححة أعحححححداد وفيحححححات األط حححححا  تكحححححو   حححححم  ف حححححة األط حححححا  األ ححححح  مححححح   حححححهر 9.989

مححححح   %69، وهحححححذا محححححا تبينححححح  اإل صحححححائيات املقدمحححححة مححححح  طحححححر  مصحححححلحة الو اةحححححة،  يحححححث جتحححححاو ت (، الحححححو د  حححححدةو)
 ، وبالتحححححححا  فحححححححد   ةحححححح ء هحححححححذه الشحححححححرالة الرعاةحححححححة الكافيحححححححة سحححححححيؤدي  ىل   ححححححح   5955 صححححححا  وفيحححححححات األط حححححححا  سحححححححنة 

ة  حححححعي ة بحححححني كبحححححر يف معحححححد  الوفيحححححات هبحححححا بصححححح ة  اقحححححة وف حححححة األط حححححا  بصححححح ة عامحححححة، يف  حححححني أ  هنحححححا  ع  ححححح
مححححح  سحححححنة،  يحححححث بل حححححت  يمحححححة معامححححح  ارتبحححححاح برسحححححو   تحححححوفر اللقا حححححات و  ححححح  معحححححد  وفيحححححات األط حححححا  األ ححححح 

  .معام  برسو  الكل،  يمة ، وه، اليت أثرت با خن اض يف9.128

 دور الخدمة الصحية بالمؤسسة االستشفائية في خفض معدل وفيات األمهات  -ب
آراء أفحححححححراد عينحححححححة الدراسحححححححة يف محححححححد  مسحححححححامهة اخلحححححححدمات الصححححححححية يف   ححححححح   (29)ر حححححححم ةو ححححححح  اجلحححححححدو  

 . معد  وفيات األمهات
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 إجابات أفراد عينة الدراسة حول مساهمة الخدمات(: 11)الجدول رقم 
 .الصحية في خفض معدل وفيات األمهات

رقم 
 العبارة

 
 العبررررررررررررررررررررررررررارة

 المتوسس درجة الموافقة التكرار
 الحسابي

االنحراي 
النسبة  المعيارل

% 
غير موافل 
 مطلقا

غير 
 موافل

موافل 
 نوعا ما

 موافل موافل
 جدا

 

18 
تساهم اخلدمات الصححية 
باملستشححححححححححح ى يف   ححححححححححح  

 .وفيات األمهاتمعد  

  95 51 11 52 55 ك

5.89 

 

 

5.95 
% 55.8 51.8 11.1 52.8 5.5 

  SPSSعلى   ابات أفراد عينة الدراسة وخمر ات م   عداد الرالبة با عتماد: المصدر

محححححح   حححححح   اجلححححححدو  أعحححححح ه ن  حححححح  أ  أغلححححححال أفححححححراد عينححححححة الدراسححححححة موافقححححححو  علححححححى مسححححححامهة اخلححححححدمات 
و حححححححد بلححححححح  املتوسحححححححط ا سحححححححايب إل ابحححححححا م  ،ات األمهحححححححات باملؤسسحححححححة ا ستشححححححح ائيةالصححححححححية يف   ححححححح  معحححححححد  وفيححححححح

 . شر  ىل اخليار مواف، نوعا ماة، وهو متوسط 5.89
املقدمحححة يف   ححح  معحححد  وفيحححات األمهحححات فدننحححا  ات الصححححيةومححح  أ ححح  معرفحححة محححد  مسحححامهة  حححود  اخلحححدم

 حد  اهتمحا  املؤسسحة بصححة األمهحات أثنحاء فحت   والحيت تتعلح، (12)اعتمدنا علحى ثح ا عبحارات أساسحية؛ العبحار  ر حم 
لرعاةحة الضحرورةة عنحد الحو د ، يف  حني تحرتبط العبحار  ر حم ل حد  تلقح، املحرأ  ا امح  تتعلح، ف( 11)العبار  ر م أما ا م ، 

  ابحححات أفحححراد عينحححة الدراسحححة  حححو  هحححذه ةو ححح  ( 25)ر حححم  واجلحححدو باملتابعحححة الصححححية ل مهحححات بعحححد الحححو د ، ( 19)
 .العبارات

 اهتمامإجابات أفراد عينة الدراسة حول (: 12)الجدول رقم 
 أثناء الحمل، عند وبعد الوالدة  بصحة األمهات المؤسسة 

رقم 
 العبارة

 
 العبررررررررررررررررررررررررررارة

المتوسس  درجة الموافقة التكرار
 الحسابي

االنحراي 
 النسررررربة المعيارل

% 
غير موافل 
 مطلقا

غير 
 موافل

موافل 
 نوعا ما

 موافل موافل
 جدا

 

 

12 

 

 

ةححو  املستشحح ى ا هتمححا  
بصححححة األمهحححات الكحححايف 

 .أثناء فت  ا م 

  59 19 58 56 92 5.19 5.51 

% 58.5 18.8 56.2 59.2 2.1 

تتلقححى املحححرأ  ا امحح  الرعاةحححة  11
 .الضرورةة عند الو د 

  51 18 51 51 95 5.28 5.95 

% 59.5 29.6 52.8 59.5 5.5 

ةقحححو  املستشححح ى باملتابعححححة  19
الصححححححية ل مهحححححات بعحححححد 

 .الو د 

 51 11 58 51 95  

 

5.58 

 

 

5.98 

 

 

 59.6 18.9 56.2 52.9 5.5 

  SPSS م   عداد الرالبة با عتماد على   ابات أفراد عينة الدراسة وخمر ات: المصدر
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ن  حححححححح  أ  أغلححححححححال أفححححححححراد عينححححححححة الدراسححححححححة غححححححححر مححححححححوافقني علححححححححى اهتمححححححححا  ( 25)محححححححح   حححححححح   اجلححححححححدو  ر ححححححححم 
ا محححححححح  و ىل مححححححححا بعححححححححد الححححححححو د ،  يححححححححث بل ححححححححت املتوسححححححححرات ا سححححححححابية املؤسسححححححححة بصحححححححححة األمهححححححححات محححححححح  مر لححححححححة 
، وكلهحححححححححا متوسحححححححححرات 5.58، و5.28، 5.19القحححححححححيم ( 19)، و(11)، (12)إل ابحححححححححات أفحححححححححراد العينحححححححححة علحححححححححى العبحححححححححارات 

 .  تنتم،  ىل ال  ة الوانية واليت تشر  ىل اخليار غر مواف، يف مقيا  ليكرت

معامححححححح  ا رتبحححححححاح بحححححححني ذلحححححححك يف   ححححححح  معحححححححد  وفيحححححححات األمهحححححححات سحححححححنقو   سحححححححا   أثحححححححر وللتعحححححححر  علحححححححى
املتعلقحححححة  سحححححامهة املؤسسحححححة يف   ححححح  معحححححد  وفيحححححات األمهحححححات، وبحححححني العبحححححارات سحححححال ة الحححححذكر، ( 18)العبحححححار  ر حححححم 

 (.25)ر م وف، ما ةو ح  اجلدو  و 

 معام ت االرتبا  بين االهتمام بصحة األمهات(: 11)الجدول رقم 
 خفض معدل وفيات األمهاتبين لحمل، عند وبعد الوالدة و أثناء ا

 قيمة معامل االرتبا  البيا 
اهتما  املؤسسحة بصححة األمهحات أثنحاء فحت  الع  ة بني 

 واخن اض معد  وفيات األمهات ا م 
 

9.225 
 

 تلقححححححح، الرعاةحححححححة الضحححححححرورةة عنحححححححد الحححححححو د الع  حححححححة بحححححححني 
 واخن اض معد  وفيات األمهات

9.216 

 املتابعحححححة الصححححححية ل مهحححححات بعحححححد الحححححو د الع  حححححة بحححححني 
 واخن اض معد  وفيات األمهات

9.918 

 9.955 معامل بيرسو  الكلي

  SPSS م   عداد الرالبة با عتماد على   ابات أفراد عينة الدراسة وخمر ات: المصدر                          

ن  حححححح  أ  هنححححححا  ع  ححححححة طردةححححححة و وةححححححة بححححححني اهتمححححححا  املؤسسححححححة ا ستشحححححح ائية  أعحححححح همحححححح   حححححح   اجلححححححدو  
بصحححححة املححححرأ  محححح  بداةححححة ا محححح  و ححححىت  ىل مححححا بعححححد الححححو د  وبححححني اخن ححححاض معححححد  وفيححححات األمهححححات،  يححححث بل ححححت 

، فكلمحححححححا  اد اهتمحححححححا  املؤسسحححححححة بصححححححححة األمهحححححححات ا وامححححححح  كلمحححححححا 9.955 يمحححححححة معامححححححح  برسحححححححو  الكلححححححح، ل رتبحححححححاح 
 ىل التقليحححححح  بشححححححك  كبححححححر محححححح  ا تمححححححا  الوفححححححا ، غححححححر أ  امل  حححححح  ملعححححححام ت ا رتبححححححاح اجللئيححححححة ةححححححر  أ  أد  ذلححححححك 

 ححححححعي ة بححححححني ا هتمححححححا  بصحححححححة األمهححححححات أثنححححححاء فححححححت  ا محححححح  وبححححححني   حححححح  معححححححد  لكنهححححححا هنححححححا  ع  ححححححة طردةححححححة و 
يححححححححات ، و ححححححححد ةر ححححححححي ذلححححححححك  ىل أ  ا تمححححححححا  وف9.225وفيححححححححا  ،  يححححححححث بل ححححححححت  يمححححححححة معامحححححححح  برسححححححححو  ل رتبححححححححاح 

األمهحححححات يف هحححححذه املر لحححححة أ ححححح  نسحححححبيا باملقارنحححححة محححححي وفيحححححا   أثنحححححاء وبعحححححد الحححححو د ،   حححححافة  ىل أ  أغلحححححال األمهحححححات 
وهحححححو محححححا ةقلححححح  مححححح  دور املؤسسحححححة يف تقحححححدمي الرعاةحححححة للمحححححرأ  ا امححححح  يف هحححححذه  ،ةتحححححابع  ولهححححح  عنحححححد األطبحححححاء اخلحححححواص

ؤسسحححححححة يف هحححححححذه املر لحححححححة يف اخن حححححححاض معحححححححد  وةقلححححححح  تبعحححححححا لحححححححذلك مححححححح  مسحححححححامهة اخلحححححححدمات الصححححححححية باملاملر لحححححححة، 
بحححححححني  وةححححححة بححححححني املتابعححححححة الصححححححححية ل مهححححححات بعححححححد الححححححو د  و  طردةححححححة هنححححححا  ع  حححححححة أ يف  ححححححني ، توفيححححححات األمهححححححا
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، وميكححححححح   ر حححححححا  ذلحححححححك  ىل أ  9.918،  يحححححححث بل حححححححت  يمحححححححة معامححححححح  برسحححححححو  ل رتبحححححححاح وفيحححححححا  ض معحححححححد  ا حححححححاخن
نتي حححححة  حححححدوا نلةحححححف أو نتي حححححة ا محححححى الن اسحححححية، وبالتحححححا  أغلحححححال  حححححا ت وفيحححححات األمهحححححات تكحححححو  بعحححححد الحححححو د  

  . يؤدي  ىل     معد  الوفا  بشك  كبرسفتقدمي الرعاةة الربية اجليد  يف هذه املر لة 

 دور الخدمة الصحية بالمؤسسة االستشفائية في خفض معدل الوفيات العام  -جر
مسحححححححامهة اخلحححححححدمات الصححححححححية يف   ححححححح  آراء أفحححححححراد عينحححححححة الدراسحححححححة يف محححححححد  ( 21)ةو ححححححح  اجلحححححححدو  ر حححححححم 

 .معد  الوفيات العا 

 إجابات أفراد عينة الدراسة حول مساهمة الخدمات(: 11)الجدول رقم 
 .معدل الوفيات العام خفضالصحية في 

رقم 
 العبارة

 
 العبررررررررررررررررررررررررررارة

المتوسس  درجة الموافقة التكرار
 الحسابي

االنحراي 
 النسبة المعيارل

% 
غير موافل 
 مطلقا

غير 
 موافل

موافل 
 نوعا ما

 موافل موافل
 جدا

 
15 

تسححححححححححححححححاهم اخلححححححححححححححححدمات 
الصححححية باملستشححح ى يف 
 .    معد  الوفيات

  1 19 56 51 55 ك

1.91 

 

 

5.96 
% 55.6 52.9 15.5 18.8 1.5 

  SPSSوخمر اتم   عداد الرالبة با عتماد على   ابات أفراد عينة الدراسة : المصدر

محححححح   حححححح   اجلححححححدو  أعحححححح ه ن  حححححح  أ  أغلححححححال أفححححححراد عينححححححة الدراسححححححة موافقححححححو  علححححححى مسححححححامهة اخلححححححدمات 
مححححح   محححححو   %81.5الصححححححية يف   ححححح  معحححححد  الوفيحححححات العحححححا  باملؤسسحححححة ا ستشححححح ائية صححححح  الدراسحححححة،  حححححا نسحححححبت  

، وهححححححو متوسححححححط ةقححححححي 1.91 م وافقني، فيمححححححا بلحححححح  املتوسححححححط ا سححححححايب إل ابححححححامححححححغححححححر  %59.6أفححححححراد العينححححححة، مقابحححححح  
عينحححححة أغلحححححال أفحححححراد كمحححححا أ  ،  يف ال  حححححة الوالوحححححة مححححح  ف حححححات مقيحححححا  ليكحححححرت والحححححيت تشحححححر  ىل اخليحححححار موافححححح، نوعحححححا محححححا

الصححححححححية  اخلحححححححدماتالدراسحححححححة ةحححححححرو  أ  اخن حححححححاض معحححححححد  الوفيحححححححات يف ا تمحححححححي بصححححححح ة عامحححححححة ةعحححححححود  ىل التحسححححححح  يف 
وذلحححححك كمحححححا وأ  الرعاةحححححة الصححححححية اجليحححححد  لو حححححدها ك يلحححححة برفحححححي املسحححححتو  الصحححححح، ل فحححححراد وا رتقحححححاء بححححح ، املقدمحححححة، 

  .(22)ةو ح  اجلدو  ر م 
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 التحسن في إجابات أفراد عينة الدراسة حول مساهمة (: 11)الجدول رقم 
 .تنمية المستوى الصحيالصحية في الرعاية 

رقم 
 العبارة

 
 العبررررررررررررررررررررررررررارة

المتوسس  درجة الموافقة التكرار
 الحسابي

االنحراي 
 النسبة المعيارل

% 
غير موافل 
 مطلقا

غير 
 موافل

موافل 
 نوعا ما

 موافل موافل
 جدا

 
18 

ةعحححححححححود اخن حححححححححاض معحححححححححد  
الوفيححححححححات يف ا تمححححححححي  ىل 
التحسحححححححححححححححح  يف الرعاةححححححححححححححححة 

 .الصحية املقدمة

  91 58 52 16 98  

 

1.59 

 

 

 

5.91 

 

 

 

% 

 
 

 

1.2 

 

 

 

56.2 

 

51.8 

 

25.6 

 

 

 

 

8.1 

 

 

 

16 
الرعاةححححححة الصحححححححية اجليححححححد   
ك يلححححححححححة لو ححححححححححدها برفححححححححححي 
 املستو  الصح، ل فراد

  99 59 51 15 58  

 

1.29 

 

 

 

 

5.59 

 

 

 

% 

 
 

 

9.1 

 

58.5 

 

52.8 

 

11.1 

 

58.1 

  SPSSعينة الدراسة وخمر اتم   عداد الرالبة با عتماد على   ابات أفراد : المصدر

وهححححح،  يمحححححة تحححححد  علحححححى أ   1.59 يمحححححة ( 18)بلححححح  املتوسحححححط ا سحححححايب إل ابحححححات األفحححححراد علحححححى العبحححححار  ر حححححم 
هم موافقحححححو  أةضحححححا علحححححى العدةحححححد محححححن أ  كمحححححا، %81.5أغلحححححال أفحححححراد العينحححححة موافقحححححو  علحححححى هحححححذه العبحححححار   حححححا نسحححححبت  

، وهححححححو متوسححححححط ةشححححححر  ىل اخليححححححار موافحححححح،، و ححححححد 1.29بححححححا م ا، و ححححححد بلحححححح  املتوسححححححط ا سححححححايب إل (16)العبححححححار  ر ححححححم 
  حححححح  معحححححححد   يف اجليححححححد  ؤدةحححححح  اخلححححححدمات الصححححححححيةتعلحححححححى الححححححدور اهلححححححا  وال عحححححححا  الححححححذي  ال املبحححححححوثنيلححححححأكححححححد أغ
ا رتقححححححححاء باملسححححححححتو  الصححححححححح، للمححححححححواطنني وريسححححححححني نوعيححححححححة ا يححححححححا ، دو  أ  ةهملححححححححوا دور بعحححححححح  العوامحححححححح  و  الوفححححححححا 

محححححح   يححححححث الك اةحححححححة )وغحححححححر املبا ححححححر  بالصحححححححة كمسحححححححتو  املعيشححححححة ونظححححححا  الت ذةحححححححة صححححححلة املبا ححححححر  األ ححححححر  ذات ال
 .وغرها النظي ة وكذا ظرو  السك  والبي ة( والنوعية

 دور الخدمة الصحية بالمؤسسة االستشفائية في خفض معدل ايصابة باألمراض -د
آراء أفحححححححراد عينحححححححة الدراسحححححححة يف محححححححد  مسحححححححامهة اخلحححححححدمات الصححححححححية يف   ححححححح   (21)ر حححححححم ةو ححححححح  اجلحححححححدو  
  .معد  اإلقابة باألمراض
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 إجابات أفراد عينة الدراسة حول مساهمة الخدمات(: 10)الجدول رقم 
 الصحية في خفض معدل ايصابة باألمراض

رقررررررررررم 
 العبارة

 
 العبررررررررررررررررررررررررررارة

المتوسس  الموافقةدرجة  التكرار
 الحسابي

االنحراي 
 النسبة المعيارل

% 
غير موافل 
 مطلقا

غير 
 موافل

موافل 
 نوعا ما

 موافل موافل
 جدا

 
56 

تسححححححححححححححححاهم اخلححححححححححححححححدمات 
الصححححية باملستشححح ى يف 
  ححح  معحححد  اإلقحححابة 

 باألمراض

  59 58 19 51 55 ك

 

1.52 

 

 

 

 

 

5.51 

 

 

 

% 

 

 

 

55.6 

 

 

 

52.9 

 

15.1 

 

 

19.5  

 

 

 

59.8 

 

 

  SPSSم   عداد الرالبة با عتماد على   ابات أفراد عينة الدراسة وخمر ات: المصدر

محححححح   حححححح   اجلححححححدو  أعحححححح ه ن  حححححح  أ  أغلححححححال أفححححححراد عينححححححة الدراسححححححة موافقححححححو  علححححححى مسححححححامهة اخلححححححدمات 
مححححححح   محححححححو  أفحححححححراد  %81.5الصححححححححية باملؤسسحححححححة ا ستشححححححح ائية يف   ححححححح  معحححححححد  اإلقحححححححابة بحححححححاألمراض،  حححححححا نسحححححححبت  

، وهحححححححو متوسحححححححط ةقحححححححي يف 1.52غحححححححر املحححححححوافقني، فيمحححححححا بلححححححح  املتوسحححححححط ا سحححححححايب إل ابحححححححا م  %59.8العينحححححححة، مقابححححححح  
  .ال  ة الوالوة م  ف ات مقيا  ليكرت واليت تشر  ىل اخليار مواف، نوعا ما

بعححححححححة الرئيسحححححححححية بعححححححححد الترححححححححرق  ىل مسححححححححامهة اخلححححححححدمات الصححححححححححية يف املؤسسححححححححة ا ستشحححححححح ائية يف احملححححححححاور األر 
  ححححححححح  معحححححححححد  وفيحححححححححات األط حححححححححا ،   ححححححححح  معحححححححححد  وفيحححححححححات )لل انحححححححححال الصحححححححححح، للتنميحححححححححة البشحححححححححرةة املسحححححححححتدامة 

، سحححححححححندر  ا   أثحححححححححر هحححححححححذه (األمهحححححححححات،   ححححححححح  معحححححححححد  الوفيحححححححححات العحححححححححا ،   ححححححححح  معحححححححححد  اإلقحححححححححابة بحححححححححاألمراض
ور األربعححححححة، اخلححححححدمات باإل ححححححافة  ىل  ححححححود  الكححححححوادر الصحححححححية و ححححححود  األ هححححححل  واملعححححححدات الربيححححححة علححححححى هححححححذه احملححححححا

 .(29) ا ةعك  لنا دور  ود  اخلدمة الصحية يف البعد الصح، كك ، وذلك كما ةو ح  اجلدو  ر م 
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 معام ت ارتبا  بيرسو  بين جودة الخدمة الصحية (:19) الجدول رقم
 والبعد الصحي للتنمية البشرية المستدامة

 قيمة معامل االرتبا  ا ررررررررررالبي
والبعحححد الصحححح، للتنميحححة  ةالصححححي اإلطحححاراتالع  حححة بحححني  حححود  
 البشرةة املستدامة

9.528 

والبعححححد الصححححح، الع  ححححة بححححني  ححححود  األ هححححل  واملعححححدات الربيححححة 
 للتنمية البشرةة املستدامة

9.565 

والبعحححد  الع  حححة بحححني اهتمحححا  املؤسسحححة باألط حححا   حححدةو، الحححو د 
 الصح، للتنمية البشرةة املستدامة

9.198 

والبعحححد الصحححح، الع  حححة بحححني اهتمحححا  املؤسسحححة بصححححة األمهحححات 
 للتنمية البشرةة املستدامة

9.955 

والبعححححد الصححححح، للتنميححححة  وفححححر  األدوةححححة واللقا ححححاتالع  ححححة بححححني 
 البشرةة املستدامة

9.258 

والبعححد   ححو  األمححراض املعدةححة القيححا   محح ت توعيححةالع  ححة بححني 
 الصح، للتنمية البشرةة املستدامة

9.119 

 1.911 الكلي الرتبا امعامل 

  SPSS م   عداد الرالبة با عتماد على   ابات أفراد عينة الدراسة وخمر ات: المصدر                

يف مسححححححامهة العناقححححححر املشححححححكلة جلححححححود  اخلدمححححححة  ان  حححححح  أ  هنححححححا  ت اوتحححححح( 29)ر ححححححم محححححح   حححححح   اجلححححححدو  
الصحححححححححية باملؤسسححححححححة ا ستشحححححححح ائية يف ريقيحححححححح، البعححححححححد الصححححححححح، للتنميححححححححة البشححححححححرةة املسححححححححتدامة، وذلححححححححك محححححححح   حححححححح   

 : م  ظة  يم معام ت برسو  اجللئية  يث
 الصححححححححح، باملؤسسححححححححة والبعححححححححد الصححححححححح، للتنميححححححححة البشححححححححرةة ال رةحححححححح،بل ححححححححت  يمححححححححة معامحححححححح  ا رتبححححححححاح بححححححححني  ححححححححود    -

  ذلحححححححك  ىل املسحححححححتو  املتوسحححححححط ا ر حححححححميكححححححح   ، و ، ممحححححححا ةحححححححد  علحححححححى  حححححححعف الع  حححححححة بحححححححني املت حححححححرة 9.528املسحححححححتدامة 
ملهححححححححار  وك ححححححححاء  اإلطححححححححارات الصحححححححححية العاملححححححححة باملؤسسححححححححة نتي ححححححححة تححححححححد  فححححححححرص التكححححححححوة  والتعلححححححححيم الرحححححححح  املسححححححححتمر 

 ؛املؤسسة اليت توفرهاوالتدرةال 
الربيحححححة باملؤسسحححححة والبعحححححد الصحححححح، للتنميحححححة البشحححححرةة  واملعحححححدات األ هحححححل بل حححححت  يمحححححة معامححححح  ا رتبحححححاح بحححححني  حححححود   -

 ، مما ةد  على  عف الع  ة بني املت رة ؛9.565املستدامة 
بل حححححححت  يمححححححححة معامحححححححح  ا رتبحححححححاح بححححححححني وفححححححححر  األدوةحححححححة واللقا ححححححححات باملؤسسححححححححة والبعحححححححد الصححححححححح، للتنميححححححححة البشححححححححرةة  -

 ملت رة ؛، مما ةد  على  عف الع  ة بني ا9.258املستدامة 
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بل ححححححت  يمححححححة معامحححححح  ا رتبححححححاح بححححححني ا هتمححححححا  الححححححذي توليحححححح  املؤسسححححححة بصحححححححة األط ححححححا   ححححححدةو، الححححححو د  والبعححححححد  -
 ، مما ةد  على  و  الع  ة بني املت رة ؛9.198الصح، للتنمية البشرةة املستدامة 

بل حت  يمححة معامحح  ا رتبحاح بححني ا هتمححا  الححذي توليح  املؤسسححة باألمهححات والبعححد الصحح، للتنميححة البشححرةة املسححتدامة  -
 ، مما ةد  على  و  الع  ة بني املت رة ؛ 9.955

بل حححت  يمحححة معامححح  ا رتبحححاح بحححني ا مححح ت التحسيسحححية والتوعوةحححة الحححيت تقحححو  هبحححا املؤسسحححة  والبعحححد الصحححح، للتنميحححة  -
 ، مما ةد  على  و  الع  ة بني املت رة ؛9.119البشرةة املستدامة 

وبشحححححك  عحححححا  فدننحححححا ن  ححححح  أ  هنحححححا  ارتباطحححححا   ابيحححححا و وةحححححا بحححححني محححححا تقدمححححح  املؤسسحححححة ا ستشححححح ائية صححححح  
الدراسحححححة محححححح   ححححححدمات ع  يححححححة وو ائيححححححة وبححححححني اخن حححححاض معححححححد ت الوفيححححححات ومعححححححد ت اإلقححححححابة بححححححاألمراض، وهححححححو 
مححححححا ةعكححححححح  البعححححححد الصحححححححح، للتنميححححححة البشحححححححرةة املسحححححححتدامة،  يححححححث بل حححححححت  يمححححححة معامححححححح  برسححححححو  الكلححححححح، ل رتبحححححححاح 

مهت بشححححححك   وهحححححح،  يمححححححة مرت عححححححة للمعامحححححح  تححححححد  علححححححى أ  اإل ححححححراءات الححححححيت  امححححححت هبححححححا املؤسسححححححة  ححححححد سححححححا 9.929
 . كبر يف ريسني ورفي املستو  الصح، ل فراد

ميكححححح  القحححححو  يف املبححححححث السحححححاب، انر  حححححا مححححح  التحليححححح  السحححححاب، ومححححح  نتحححححائج تقيحححححيم األداء املتوقححححح   ليهحححححا 
أ  اخلحححححححدمات الصححححححححية املقدمحححححححة يف املؤسسحححححححة ا ستشححححححح ائية  حححححححد سحححححححامهت بشحححححححك    حححححححايب كبحححححححر يف البعحححححححد الصحححححححح، 

تسرررررراهم الخرررررردمات "مة، وهححححححذا مححححححا ةوقححححححلنا  ىل القححححححو  أ  ال ر ححححححية الوانيححححححة والححححححيت م ادهححححححا للتنميححححححة البشححححححرةة املسححححححتدا
البعرررررد الصرررررحي بالمؤسسررررة االستشرررررفائية محمررررد الصرررررديل بررررن يحررررري بشرررركل إيجرررررابي فرررري  المقدمرررررة الصررررحية

 .موبتة بدر ة كبر  "لتنمية البشرية المستدامةل

   في البعد البي ي للتنمية البشرية المستدامة دور الخدمة الصحية بالمؤسسة االستشفائية: الفرع الثالث
لقححححححد  صصححححححنا اجلححححححلء األ ححححححر محححححح  ا سححححححتبيا  ملعرفححححححة آراء أفححححححراد عينححححححة الدراسححححححة يف مححححححد  مسححححححامهة املؤسسححححححة   

ا ستشححححح ائية يف احملافظحححححة علحححححى البي حححححة، وكحححححذا األثحححححر الحححححذي ةتكححححح  تقحححححدمي اخلدمحححححة الصححححححية علحححححى بي حححححة املؤسسحححححة سحححححواء 
أو لبي حححححة الربيعيحححححة الكليحححححة، وذلحححححك مححححح   ححححح   ثححححح ا عبحححححارات، هحححححذه العبحححححارات تعتحححححة كت كيحححححد البي حححححة الدا ليحححححة أو ا

ا ستشحححححح ائية  دار  الن اةححححححات الربيححححححة باملؤسسححححححة  تقيحححححيم نا فيحححححح ملححححححا   ذكححححححره يف املبحححححححث السحححححاب، الححححححذي استعر ححححححن ححححح، 
   .ص  الدراسة

 . كيفية التعامل مع المخلفات الطبيةعن  إجابات األفراد حول وجود تعليمات رسمية  وتحليل عرض -أ
أفححححححراد عينححححححة الدراسححححححة  ححححححو  و ححححححود تعليمححححححات رمسيححححححة تضححححححبط التعامحححححح     ابححححححات( 28)ر ححححححم ةو حححححح  اجلححححححدو  

 .مي الن اةات الربية املتولد  ع  أنشرة الرعاةة باملؤسسة

 

 



 املس تدامةيف التمنية البرشية  دور اخلدمات الصحية ابملؤسسة الاستشفائية محمد الصديق بن حيي: الفصل الثالث 

 
168 

 المخلفات الطبيةإجابات أفراد العينة حول وجود تعليمات رسمية حول كيفية التعامل مع (: 19) الجدول رقم

رقم 
 العبارة

 

 العبررررررررررررررررررررررررررارة

المتوسس  درجة الموافقة التكرار
 الحسابي

االنحراي 
 النسبة المعيارل

% 
غير موافل 
 مطلقا

غير 
 موافل

موافل 
 نوعا ما

 موافل موافل
 جدا

 

29 
تو حححححححد تعليمحححححححات رمسيحححححححة 
مكتوبححححة ومو حححححة  ححححو  
كي يححححححححححححة التعامحححححححححححح  مححححححححححححي 

  .الربية الن اةات

  18 56 52 98 91 ك

1.61 

 

 

5.59 
% 1.2 8.1 51.5 15.5 29.6 

  SPSS م   عداد الرالبة با عتماد على   ابات أفراد عينة الدراسة وخمر ات: المصدر

محححححححح  اجلححححححححدو  أعحححححححح ه ةتضحححححححح  أ  أغلححححححححال أفححححححححراد عينححححححححة الدراسححححححححة موافقححححححححو  علححححححححى و ححححححححود تعليمححححححححات رمسيححححححححة 
مححححح   محححححو  أفحححححراد العينحححححة،  %88.5 حححححا نسحححححبت  مو ححححححة  حححححو  كي يحححححة التعامححححح  محححححي الن اةحححححات الربيحححححة دا ححححح  املصحححححاحل، 

، وهححححححححو 1.61بلحححححححح  املتوسححححححححط ا سححححححححايب إل ابححححححححا م ، و ححححححححد (29)موافقححححححححو   ححححححححدا علححححححححى العبححححححححار  ر ححححححححم  %29.6مححححححححنهم 
متوسحححححط ةنتمححححح،  ىل ال  حححححة الرابعحححححة مححححح  مقيحححححا  ليكحححححرت اخلماسححححح، والحححححيت تشحححححر  ىل اخليحححححار موافححححح،، و حححححد أكحححححد العدةحححححد 
محححححححح  املبحححححححححوثني علححححححححى أ  الن اةححححححححات املتولححححححححد  يف املصححححححححاحل الححححححححيت ةعملححححححححو  هبححححححححا ةححححححححتم فر هححححححححا وفقححححححححا ملححححححححا تححححححححنص عليحححححححح  

 .املةصصة ل  التعليمات، وأ  ك  نو  م  الن اةات ةو ي يف الكي  أو ا اوةة

  إجابات أفراد العينة حول دور المؤسسة في المحافظة على البي ة -ب
للتعحححححححر  علحححححححى آراء األفحححححححراد املبححححححححوثني  حححححححو  دور املؤسسحححححححة ا ستشححححححح ائية يف احملافظحححححححة علحححححححى البي حححححححة فقحححححححد   

 .ةو     ابات األفراد على هاتني العبارتني (28)ر م ، واجلدو  (25)و( 25)اعتمدنا على العبارتني 

 

 

 

 

 

 



 املس تدامةيف التمنية البرشية  دور اخلدمات الصحية ابملؤسسة الاستشفائية محمد الصديق بن حيي: الفصل الثالث 

 
169 

 إجابات أفراد العينة حول دور المؤسسة في المحافظة على البي ة(: 19) الجدول رقم

رقم 
 العبارة

 
 العبررررررررررررررررررررررررررارة

المتوسس  درجة الموافقة التكرار
 الحسابي

االنحراي 
 النسبة المعيارل

% 
غير موافل 
 مطلقا

غير 
 موافل

موافل 
 نوعا ما

 موافل موافل
 جدا

 

 

25 

 

 

تضحححي املؤسسحححة ملصحححقات 
 ع نيحححححححة  حححححححو  احملافظحححححححة 

  .على البي ة

  59 19 55 51 55 ك

1.58 

 

 

5.58 
% 55.1 52.9 51.8 15.1 58.5 

 

25 

 

 

تسححححححححححححححححححتةد  املؤسسححححححححححححححححححة 
تقنيححات قححدةقة للبي ححة يف 

 . الربية معاجلة الن اةات

  92 91 59 58 18 ك

5.81 

 

 

5.55 

 % 95.1 58.1 59.8 1.2 2.1 

 9.81 5.81 المتوسس الكلي واالنحراي الكلي لدور المؤسسة في المحافظة على البي ة

  SPSS م   عداد الرالبة با عتماد على   ابات أفراد عينة الدراسة وخمر ات: المصدر

علحححححى  يحححححا  املؤسسحححححة بحححححدور نوعحححححا محححححا   و مححححح  اجلحححححدو  أعححححح ه ةتضححححح  أ  معظحححححم أفحححححراد عينحححححة الدراسحححححة موافقححححح
، وهححححححو متوسححححححط ةقححححححي يف 5.81  ححححححايب يف احملافظححححححة علححححححى البي ححححححة الربيعيححححححة،  يححححححث بلحححححح  املتوسححححححط ا سححححححايب إل ابححححححا م 

غححححر أ  ريليحححح  عبححححاريت . نوعححححا مححححا ، والححححيت تشححححر  ىل اخليححححار موافحححح،اخلماسحححح، مقيححححا  ليكححححرت ف ححححات محححح  الوالوححححةال  ححححة 
أ  أفححححححراد العينححححححة موافقححححححو  علححححححى اهتمححححححا  املؤسسححححححة باجلانححححححال البي حححححح، للتنميححححححة علححححححى  ححححححد  ةبححححححني  منهمححححححا احملححححححور كحححححح 

البشححححرةة محححح   حححح   و ححححي ملصححححقات  ع نيححححة  ححححو  احملافظححححة علححححى البي ححححة،  يححححث بلحححح  املتوسححححط ا سححححايب إل ابححححا م 
، وهححححححو متوسححححححط ةقححححححي يف ال  ححححححة الوالوححححححة محححححح  ف ححححححات مقيححححححا  ليكححححححرت اخلماسحححححح، والححححححيت تشححححححر  ىل اخليححححححار موافحححححح، 1.58
هحححححح، الحححححيت أثححححححرت با خن حححححاض يف  يمححححححة املتوسححححححط ( 25)ا مححححححا، غحححححر أ    ابححححححات أفحححححراد العينححححححة علحححححى العبححححححار  ر حححححم نوعححححح

، وهحححححح،  يمححححححة تنتمحححححح،  ىل ال  ححححححة 5.81( 25)ر ححححححم للعبححححححار   ا سححححححايب الكلحححححح،،  يححححححث بل ححححححت  يمححححححة املتوسححححححط ا سححححححايب
املبحححححححوثني محححححح   %86.9األوىل محححححح  مقيححححححا  ليكححححححرت اخلماسحححححح، والححححححيت تشححححححر  ىل اخليححححححار غححححححر موافحححححح، مرلقححححححا،  ذ أ  

 ن اةحححححححات أنشحححححححرة الرعاةححححححححةعلحححححححى اسحححححححتةدا  املؤسسحححححححة لتقنيحححححححات نظي ححححححححة وقحححححححدةقة للبي حححححححة يف معاجلحححححححة غحححححححر محححححححوافقني 
، كمحححححححا أبحححححححدوا اسحححححححتياءهم الشحححححححدةد مححححححح  التقنيحححححححة (غحححححححر محححححححوافقني مرلقحححححححا %95.1غحححححححر محححححححوافقني و %58.1)، الصححححححححية

وأكححححححدوا أاححححححا   تححححححؤدي  ىل اإل ححححححرار بالبي ححححححة فقححححححط و منححححححا  ىل اإل ححححححرار  ،واملتمولححححححة يف التميححححححداملسححححححتةدمة يف املعاجلححححححة 
    .املر ى املقيمني باملستش ى على و   اخلصوصكذا العاملني و بالصحة العامة للمواطنني و 

ا ستشححححححححح ائية انر  حححححححححا مححححححححح  التحليححححححححح  السحححححححححاب، واسحححححححححتنادا  ىل تقيحححححححححيم  دار  الن اةحححححححححات الربيحححححححححة يف املؤسسحححححححححة 
والحححححذي سحححححب، ذكحححححره يف املبححححححث الوالحححححث فحححححد  مر لحححححة ال حححححر  هححححح، املر لحححححة الو يحححححد  مححححح  مرا ححححح   دار  الن اةحححححات الحححححيت 

صحححححاحل وأمحححححا  البي ححححة الدا ليحححححة مل تححححتم وفححححح، التشححححرةعات والنصحححححوص املعمحححححو  هبححححا، ممحححححا ةسححححاهم يف احملافظحححححة علحححححى نظافححححة
النقحححححححح ، التةححححححححلة ، واملعاجلححححححححة علححححححححى و حححححححح  اخلصححححححححوص فداححححححححا خمال ححححححححة اامححححححححا للتشححححححححرةعات  اتستشحححححححح ى، أمححححححححا عمليححححححححامل
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 ني والعحححححححاملنياملنصححححححوص عليهححححححا، وتحححححححؤدي  ىل اإل ححححححرار بالصحححححححة العامحححححححة للمححححححواطنني،  اقححححححة محححححححنهم املر ححححححى املقيمحححححح
عححححح  التلحححححوا النحححححا م عححححح  عمليحححححة املعاجلحححححة، ومحححححا ةسحححححبب  ذلحححححك  ، فضححححح (وعلحححححى رأسحححححهم عمحححححا  النظافحححححة)باملستشححححح ى 

محححححح  أ ححححححرار كبححححححر  للبي ححححححة الربيعيححححححة، ممححححححا ةبححححححني أ  مسححححححامهة املؤسسححححححة ا ستشحححححح ائية يف البعححححححد البي حححححح، للتنميححححححة البشححححححرةة 
تسررررررراهم "  حححححححدا، وهحححححححذا محححححححا ةقودنحححححححا  ىل القحححححححو  بححححححح   ال ر حححححححية الوالوحححححححة للدراسحححححححة والحححححححيت م ادهحححححححا  املسحححححححتدامة  حححححححعي ةي 

االستشررررفائية محمررررد الصررررديل بررررن يحرررري بشرررركل إيجررررابي  العموميررررة بالمؤسسررررة المقدمررررة ت الصررررحيةالخرررردما
 .موبتة ولك  بدر ة  عي ة  دا "في البعد البي ي للتنمية البشرية المستدامة
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 خ صة الفصل  

بو ةحححححححة  الححححححح،مححححححح   ححححححح   الدراسحححححححة امليدانيحححححححة الحححححححيت أ رةناهحححححححا باملؤسسحححححححة ا ستشححححححح ائية صمحححححححد الصحححححححدة، بححححححح  
توقحححححلنا  ىل أ  اخلحححححدمات الصحححححححية باملؤسسحححححة علحححححى مسححححححتو  متوسحححححط مححححح  اجلحححححود  سححححححواء محححححا تعلححححح، جبححححححود    ي ححححح 

مححححححة للرعاةححححححة الصحححححححية أو مححححححا ارتححححححبط جبححححححود  التقنيححححححة الربيححححححة املسححححححتةدمة، فضحححححح  عحححححح   ححححححود  الكححححححوادر الصحححححححية املقد  
ة الصحححححححية وذلححححححك  سححححححال سححححححة ا راء بححححححني املر ححححححى ومقححححححدم، اخلدمحححححح   حححححراءات العمحححححح  وطبيعححححححة الع  ححححححة الشةصححححححية

 . الذي أ رةناه مي املمر ني واألطباء

محححححة باملؤسسحححححة يف دعحححححم البعحححححد كمحححححا توقحححححلنا  ىل أ  هنحححححا  مسحححححامهة   ابيحححححة كبحححححر  للةحححححدمات الصححححححية املقدَ 
الصححححححح، للتنميححححححة البشححححححرةة املسححححححتدامة، الححححححذي ةعتححححححة اهلححححححد  األساسحححححح، الححححححذي و ححححححدت محححححح  أ لحححححح  املؤسسححححححة، هححححححذه 

معحححححححد  وفيحححححححات األمهحححححححات نتي حححححححة ا هتمحححححححا  الحححححححذي توليححححححح  املؤسسحححححححة  يف اخن حححححححاض جتلحححححححت بشحححححححك  وا ححححححح  املسحححححححامهة
باألمهححححححات أثنححححححاء الو ححححححي وبعححححححد الححححححو د ، واخن ححححححاض  معححححححد  وفيححححححات األط ححححححا  األ حححححح  محححححح  سححححححنة نتي ححححححة ا هتمححححححا  

 .برعاةة األط ا   دةو، الو د  على و   اخلصوص

قحححححححححدم، اخلدمحححححححححة الصححححححححححية، وتحححححححححد  فحححححححححرص التكحححححححححوة  توقحححححححححلنا أةضحححححححححا  ىل عحححححححححد  و حححححححححود أي تقيحححححححححيم ألداء م
ر ححححححني علححححححى و حححححح  اخلصححححححوص، وهححححححو مححححححا انعكحححححح  سححححححلبا مللمإلطارا ححححححا الصحححححححية و والتححححححدرةال الححححححيت توفرهححححححا املؤسسححححححة 

 . على املسامهة يف  ةاد   درا م العلمية ومهارا م العملية

أمححححححا مححححححا ارتححححححبط بالبعححححححد البي حححححح، للتنميححححححة البشححححححرةة املسححححححتدامة فقححححححد توقححححححلنا  ىل أ  عمليححححححة ال ححححححر  هحححححح، العمليححححححة 
ملححححا هححححو منصححححوص عليحححح  يف املؤسسححححة، أمححححا بححححا ، املرا حححح  املرتبرححححة بححححاإلدار  ال اعلححححة للن اةححححات وفقححححا الو يححححد  الححححيت تححححتم 

عاجلحححححة الحححححيت تحححححتم بتقنيحححححة و يحححححد   حححححار  بالصححححححة و اقحححححة محححححا ارتحححححبط بامل ،الربيحححححة فداحححححا خمال حححححة ملحححححا هحححححو منصحححححوص عليححححح 
، ممحححححححا ةحححححححد  علحححححححى املسحححححححامهة الضحححححححعي ة للةحححححححدمات الصححححححححية يف دعحححححححم البعحححححححد البي ححححححح، وهححححححح، التميحححححححد والبي حححححححة الربيعيحححححححة

  .ية البشرةة املستدامةمللتن
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تعتربربربربربمات ربربربربربة مناتهمربربربربربات ا ربربربربربيا اربربربربربعات ربربربربربة مناتل تومريتربربربربرب اتهربربربربرب ا  ربربربربرب اري ربربربربرب اريربربربربربمت اتهربربربربربة  ات   اربربربربربماه  ربربربربرب ت  ا
نظربربربربربرب تاا ربربربربربربموتةماحلاا ربربربربربرببا ربربربربربرب  شات تربربربربربربمش ا ل تهم ةربربربربربربماالربربربربربرب اعا ربربربربربرب  احلا تربربربربربربمشات  ربربربربربرب ت ا اربربربربربرب اتهمربربربربربربا  ا  ربربربربربرب اريربربربربربربياا

 ياتؤ  ربربربربربرباات ربربربربربربة مناريمجل ربربربربربربما ربربربربربربياهربربربربربرب  ا  تةربربربربربربت مااربربربربربرب  اتهربربربربربربة  اتهربربربربربربك هنربربربربربربما كتربربربربربربتشا ةمةربربربربربربت اه ت وتربربربربربرب اتهه ربربربربربرب    ا ه ربربربربربربةا
 اتههعربربربربربربربربةا تاعربربربربربربربرب حلاتههعربربربربربربربربةاتهتع توربربربربربربربرب اتهمربربربربربربربربات اتجلتربربربربربربربربةشاحلال ربربربربربربربربتةاي يربربربربربربربرب ا العربربربربربربربربم اه ت وتربربربربربربربرب اتهه ربربربربربربربرب   اتا ربربربربربربربربتةت  ا اربربربربربربربرب 

 ذهربربربربربربربربياالربربربربربربربربمهتؤهت اري ربربربربربربربرب اا ربربربربربربربربةياتاؤة ربربربربربربربربمناتلةت ربربربربربربربرب م ت اتجلتت   ربربربربربربربرب ا اربربربربربربربرب اتاؤة ربربربربربربربرب ااتهمربربربربربربربربا  ا تههعربربربربربربربربةاتههت ربربربربربربربرب  
ا.ال ل  ا تجلاتلةت  م ت احموةاتهمة  االياحي تهعو  ت ا
تإل ربربربربربربم اته ظربربربربربرب ياه جربربربربربرب  شاحلات ربربربربربربوياته مربربربربربربلات   ااهربربربربربرب  اي يربربربربربرب ا مربربربربربرب  ا م ه ربربربربربربما  دربربربربربرب  اتهة تةربربربربربرب ا ربربربربربربيتا

تهمربربربربربربربربربات  اهمم مربربربربربربربربربةما  ةربربربربربربربربرب اا قؤربربربربربربربربربم ات ربربربربربربربربربة مناتهمربربربربربربربربربات  ا ذهربربربربربربربربربيا ربربربربربربربربربياهربربربربربربربربرب  اتهتؤربربربربربربربربرب  اا ا  ةربربربربربربربربرب  ات ة ربربربربربربربربرب
 ربربربربربربةتهلا  ؤ ربربربربربرب تناقتمةربربربربربربةم ا  ربربربربربربماته مربربربربربربلاا ت ربربربربربربة ةم اراتهتعربربربربربرب جاري ربربربربربرب ا  ةربربربربربرب  ا ربربربربربرب  شات ة ربربربربربرب اتهمربربربربربربات  ا العم اربربربربربربم

تهثربربربربربربربمصا  ربربربربربربربةاهممربربربربربربرب م اا مق ربربربربربربرب اتهربربربربربربربة  اتهربربربربربربرب ياتؤ  ربربربربربربرباا ربربربربربربرب  شات ة ربربربربربربرب اتهمربربربربربربربات احلال ربربربربربربربتةا العربربربربربربربم اتهت وتربربربربربربرب اتهه ربربربربربربرب   ا
تا ربربربربربتةت   ا ذهربربربربربياالعربربربربربةات ربربربربربة اتإل ربربربربربم اتا ربربربربربماتو الربربربربرب  ات هربربربربرب شا االربربربربرب ت اتا منربربربربرب اتهربربربربرب اات ةربربربربربماتهمربربربربربا اري ربربربربرب اه  ؤربربربربرب ا

ثاه ة تةربربربربربربرب اتاتةتنتربربربربربربرب ا  ربربربربربربربياقو ربربربربربربربماالت تربربربربربربربتعا  ت اتاؤة ربربربربربربرب اتلةت ربربربربربربرب م ت احمربربربربربربربلاتهت وتربربربربربربرب  ا توربربربربربربربماهممربربربربربربرب ماته مربربربربربربربلاتهثمهربربربربربربرب
ري ربربربربربرب ا ري ربربربربربربم اتهؤربربربربربربمقوباتهؤربربربربربرب ا تهتو   ربربربربربرب اا ربربربربربربم كوربربربربربربماقو ربربربربربربماالعربربربربربرب با ا تربربربربربربلانتربربربربربربم  اتلةربربربربربربتهتم اتهربربربربربرب يا  ريااتهة تةربربربربربرب  
ا.إل  ت تناتا ةجت اه ة تة ها ري بٍااال ل  ا تجلا ظ   اتهمات اا اتريمٍ اا ةهل ذهياالعةا
التهربربربربربربرب ااقو ربربربربربربربماه ة تةربربربربربربرب ا  ربربربربربربربةاته  ت ربربربربربربرب ؤ ام ربربربربربربربتمالربربربربربربرب اريربربربربربربربيات ةربربربربربربرب   اته  ريتربربربربربربرب اتا هث ربربربربربربرب ا ربربربربربربربياته  ربربربربربربربيا  ربربربربربربربلاتإل ا
ري ربربربربرب ا  ات ربربربربربة مناانمربربربربربراته  دربربربربربت ات     تربربربربربثامتاايهمهتربربربربربمامتعربربربربربما ربربربربربياهربربربربرب  اته مربربربربربلاتهثمهربربربربربث ا  دربربربربربتمن ايربربربربرب  

تهمربربربربربربربربربات االماؤة ربربربربربربربربرب اتلةت ربربربربربربربربرب م ت احموربربربربربربربربربةاتهمربربربربربربربربربة  االربربربربربربربربربياحيربربربربربربربربرب ات ربربربربربربربربربماعاحلا  ربربربربربربربربربم شاته ربربربربربربربربربة تناتهع وتربربربربربربربربرب اهإل ربربربربربربربربربم تنا
ت ربربربربربربة منااتهمربربربربربربات  ا قربربربربربربةامتاايهربربربربربربمنااربربربربربرب  اته  دربربربربربربت اال ربربربربربرب لادربربربربربربعت  ا  ربربربربربربمااته  دربربربربربربت اتهثمنتربربربربربرب ا تهربربربربربرب اتربربربربربرب  اري ربربربربربرب ا  

احلاتههعربربربربربربربةاتهمربربربربربربربا اه ت وتربربربربربربرب اتهمربربربربربربربات االماؤة ربربربربربربرب اتلةت ربربربربربربرب م ت احموربربربربربربربةاتهمربربربربربربربة  االربربربربربربربياحيربربربربربربرب ات ربربربربربربربماعاال ربربربربربربرب لاا ربربربربربربربمي
ت ربربربربربربربربة مناتهه ربربربربربربرب   اتا ربربربربربربربربتةت  ا  ربربربربربربربةامتاايهمهتربربربربربربربربماالة  ربربربربربربرب اكهربربربربربربربرب ش ا توربربربربربربربمامتاايهربربربربربربربربمناته  دربربربربربربربت اتهثمهثربربربربربربربرب اتهربربربربربربرب ا  م اربربربربربربربربما  ا

تهمربربربربربات االماؤة ربربربربرب اتلةت ربربربربرب م ت احموربربربربربةاتهمربربربربربة  االربربربربربياحيربربربربرب ات ربربربربربماعاال ربربربربرب لاا ربربربربربمياحلاتههعربربربربربةاتههت ربربربربرب اه ت وتربربربربرب اتهه ربربربربرب   ا
اا. ه ياالة   ادعت  ا ةتاتا تةت  
ا.ةات ص  ماا اجمو ري ا ياته تم  اته اكمنرا ةمةماه د اجمو ري ا ياتلقرتت من ق

 النتائج -أ
   اهمصربربربرب االمجلمنربربربرب اتهة تةربربربرب اا اجموربربربرب ريتب ات ربربربربياهربربربرب  ااربربربرب  ااهتةربربربربماا مت  ربربربربتعاته تربربربربم  اتهربربربرب ات صربربربرب ا  ربربربربيا
ااا:ا تهثمنت اهمص االمجلمن اتهتؤهت   ا ذهياكوما   ته ظ ي ا

 النتائج النظرية   -والأ
ت   عات ربة مناتهمربات اا اهربة مناري  ترب ات ربة اه تم ترب ا ربيا ربةشاتارب باالعربةا ة يرباا  ةرب  ا ري تدربااري رب ا -

حلا يانظربربم اصربربا اا ت ربربةتاربرب    ا هربربة منا قم تربرب ات ربربتةةجاتت ربربم اتاربرب با ت ت  هربرب ا   ا ة يربربا ااربرب  ات ربربة منا
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  ربت ياته ريم رب اتهمربات ات  هترب  ا  ربت ياته ريم رب اتهمربات اتاتمممرب  ا  ربت ياته ريم رب ا:ادويا  الع ا  ت  مناارب 
 .اتهمات ا تؤ  شاتهتمممت  ا   ت ياته ريم  اتهمات اتهت ات ت 

 ربربةياتهت ربرب  اتهربرب يا  ربربة  ا  ربربة ات ة ربرب اتهمربربات ا  ة كربربااتا ربربت تةا  ةربربم ا ذهربربيااحلتتوثربربلا ربرب  شات ة ربرب اتهمربربات ا -
  ت ربرب اتؤهتربرب ا   ربربياتاعربربم جا تهع ربرب  ا تهت   ه  تربربماتهؤهتربرب  ا تجلمنربرب اتإلن ربربمصاتهربرب يا تريربربمشاتجلمنربرب اتهت ربرب اتهربرب يامب

 ا تت ربرب اهت ربربولاأ ربرب ا العربربم ا ع ربرب اتاعم  ربرب ات  ربرب  ا تهع قربرب اتإل مالتربرب االربرببا  ربربة ات ة ربرب اتهمربربات ا تا ربربت تةا  ةربربم
 .تلةتجمال  اتلريتوم    اتهتعم   ات  م  ا تا و ةت :ا ا 

   اري رب ا ةربمساتهتربتت اتا ظورب اتهمربات امبجو ريرب اتة  اتهمات ا يا  ة انظ  ا  ة انظ ا ته ت ات مسا   شات  -
 ا   ةربرب انظربرب اهم  تربرب ا تع  ربربةما  ربربم ت اتجلربرب  شاتاة تربرب ا ربربياتا ربربم ت اتهربرب اصلربربووراري ربرب ا ةمةربربةمات ة ربرب اتهمربربات 

 .ات ة  اتاة ك ا يا  جاتا   اتا ت تةا يات ة  تعمارييا   شا
   اتا تةت  اا ااةرتتتتجت ات و   ا م   اتهة ا ت تة االمه ربمس ات رب  اري رب ا ةربمساا ربباتإلن ربم ا ال ربم اتهت وت اتهه  -

 ا اربرب ااتربربةاهت ربربولا العربربم تاريربربةشا ال  اربربماتهتع ربربتع اتهمربربا  ات  ربربعاتهؤهتعتربرب قة تتربرباا ت ةربربت اهتم تتربرباا   اااربربةت اه هت ربرب ا
 .اته ت ة ا تههت  

ري قربربرب اتهم هتربربرب ا    ربربرب ا  كهربربرب ا ق  ربربرب االربربربباتهمربربربا ا تهت وتربربرب اتهه ربربرب    ا  توربربربماتعربربربةاتهمربربربا ا ربربربياته ؤمريربربربمناتهربربرب اات  ربربربة -
ت تةة ةماتهت وت اتهه    ا ة ا يا من اآه اا ةياته كم تات ةمةت ال  ات ه ش ا كوربما نرباا تعرب  ات  ربمىاري رب ا

تمربربم   ا تل تومريتربرب ا تههت تربرب ا ونربرباالا  ربرب  اصربربا اته ربربمسا   ا  ربرب  ات وتربرب ا  ربربتةت  ا  ربربم   اامت ربرب اته ربرب ت  اتلق
 .غتمباصا اتإلن م ا لهت وت احلا

تاعربربربربربرب حلاه ت وتربربربربربرب اتهه ربربربربربرب   اتا ربربربربربربتةت  ا ربربربربربربياهربربربربربرب  ات يربربربربربرب اتهتع توربربربربربرب ا ات ربربربربربربماعات ربربربربربربة مناتهمربربربربربربات اتجلتربربربربربربةشاحلاتههعربربربربربربةا -
دربربربربربربم  االمإلاتلاتوربربربربربربم اعربربربربربربعا تهع م ربربربربربرب االربربربربربرب   تلع تهربربربربربرب يااةيربربربربربربااحلا  ربربربربربربم شاتهتامربربربربربربتلاتهة تةربربربربربرب اه وتوة ةربربربربربرببانتتجربربربربربرب ا

ا اتعت ربربربربربربربربتاتههاربربربربربربربرب  اتهؤهتربربربربربربربرب ا تهع ربربربربربربربرب  ات هربربربربربربربرب ياذتناتهمربربربربربربربرب  االمهمربربربربربربربربا  ا  ربربربربربربربرب اريربربربربربربربربيات وتربربربربربربربرب اته ربربربربربربربربة تناتهع وتربربربربربربربرب ا
 .اتهتة   تهت   يا اه عم  بامبمت  اتاةياتهؤهت ارييا    اتهتع تعاتهؤ اتا تو ا ا

ته  تربربربمناخت ربربربت ان ربربرب ااتهه ربربرب   اتا ربربربتةت  ا ربربربياهربربرب  ات ربربربماعات ربربربة مناتهمربربربات احلا ريربربربعاتههعربربربةاتهمربربربا اه ت وتربربرب  -
 . خت ت ان  اتإلصمال االم   تبا ت ةا ياتنت م ام

عة ا  تمنات  ةمنا ته يا عتما  ةات اةتجاتإلمنم ت اه ه ترب ا ربياهرب  ات ماعات ة مناتهمات احلاه  ا  -
تلاتوم االما ات  ةمناحلاي  ا  ت لا ةمةت  ا ي م ا ربرتشات وربلا ربياهرب  ات ربة اتإل  ربم تناتهمربات اته   رب ا

ا  همربم تبه وم اتةتو ت ات ولا   ا  مري مناهتة ا تمشات   اري ةاتهرب ل شا ربياهرب  اترب   ا رب   با ربؤا با
 .ه   ك م  ا العةاته ل شارييا    اته ا صمنا تاتمالع اتهمات ا

ا ته يا عتما  ربةات اربةتجاتإلمنم ترب اه ه ترب ا ربياهرب  ات   م ت ماعات ة مناتهمات احلاه  ا عة ا  تمنا -
  ربربرب تباتهربربرب اتمربربربت ات   ربربربم  ا  ربربرب اريربربربياها ربربربباا  منتربربرب ات مربربرب  اري ربربرب اهربربربة مناتهتؤعربربربتع ا تهتربربربةال اتهع  ربربرب ا
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تهربرب  يا  ربرب    اته  ربربه ات كربربما ربربيا  تربربمناادربربوم ا    نتربرب اتهربرب ل شا تربرب   اته ريم ربرب اتهمربربات اه   ربربم ا ربربة ث اتهربرب ل ش
 اا.ت   م 

ت ربربربماعات ربربربة مناتهمربربربات احلا ريربربربعاتههعربربربةاتههت ربربرب اه ت وتربربرب اتهه ربربرب   اتا ربربربتةت  ا ربربربياهربربرب  اتإل ت شاته مري ربربرب اه   م ربربربمنااا -
ه اتعةا يا كث اته  م مناد  تاالمهما اتهعم  ا تههت  اري رب ا ربةاةرب ت  ا تربثاتربؤ ياريو ترب اته رب  اتهمربات اتهؤهت ات

 ريو تربربمناتجلوربرب  اتهتمربربت ي ا ته  ربربلاتمح  ربرب اا اةم ربرب اتههت ربرب اتهةته تربرب اه وؤة ربرب اتهمربربات  ا توربربماتربربؤ ياريو تربرب ا عمجلربرب ا
 .اتهؤهتعت االم  اريم  تهةته ت ا اتههت  اته  م منا تهتم  ا  ةماالمةتمةت ات  تمناصة   اه هت  احلاةم  ا

ته ريم  اتهمات ا  ةاماغ اكم ت اه  ة باالما ت ياتهما ا ا ت اتهت وت اتهمربات  ا امنربما عتوربةاذهربيا   ربماري رب ا -
ريربربربةشاري ت ربربربلا هربربرب ياذتنات تهربربربمما هم ربربرب ا غربربرب ا هم ربربرب االمه ؤربربربم اتهمربربربا اكمهتب  ربربرب  ا ربربرب  جاته ربربرب ي ا ري ت ربربربلاتههت ربربرب ا

 .اتحملتؤ االمإلن م 

 النتائج التطبيقية -ثانيا
تجلربرب  ش اةرب ت ا ربيا تربربثاري رب ا   ربرب ا ت ةربؤ ا ربياحموربةاتهمربة  االربربياحيرب ات ربة مناتهمربات االماؤة رب اتلةت ربرب م ت اا-

 تربثاال بربراقتورب اتات ةربسات  ربمياإل مالربمنات  رب ت ا رب  اتحملرب  اته  ريرب اجلرب  شاا اه مة رب    شاتهؤمقعاتهمربا اتا ربة ا
ال براقتورب اتات ةربسات  ربمياإل مالربمنااتهؤهت اتا تمة   ااذ ا  ا يا تثا   شاتهت  ت ا2.07ته    اتهما ا ك م  ا

 قةاال بربراقتورب اتات ةربسات  ربميا، 2..2    شاتهتممممنات   ت ا   اتحمل  اته  ري اجل  شات  ةتشا تاعةتناتهؤهت ا
شات ة رب اتهمربات االماؤة رب اتلةت رب م ت اتهرب يا ع رب ا تقرب ا رب  اإل مالمنات   ت اري  اريهم تناتحمل  اتهثربمصاه ةربتهتم 

ااا.2..2احملاتهة تة 
همصربربربربرب ا ربربربربرب ةعات  هربربربربربم اا ة ربربربربرب اتا دربربربربرب اتاوم ةربربربربربباتهؤهتربربربربرببتتربربربربرب   اتاؤة ربربربربرب اتلةت ربربربربرب م ت اري ربربربربرب اريربربربربربة اكربربربربربمجا ربربربربربياا-

ريربربربربربربربة ات  هربربربربربربربم اريربربربربربربربة ا ربربربربربربربياتامربربربربربربربم اتلةت ربربربربربربرب م ت اتهربربربربربربرب اتعربربربربربربربمصا ربربربربربربربياريجربربربربربربربتاحلا اغربربربربربربرب ا  اا ربربربربربربربم اتهعربربربربربربربم   ا تهمربربربربربربربتم ه 
غربربربربربرب ت ا مربربربربربرب ا ا  ت ربربربربربرب اتهعظربربربربربربم  ا مربربربربربرب ا اتهؤربربربربربرب اتهربربربربربربةته   ا ري ربربربربربرب ا  ربربربربربرباات مربربربربربرب  ا مربربربربربرب ا ات همربربربربربربم تباري ربربربربربرب ا

ا....2 قةاال غاتات ةسات  مياإل مالمنا   ت اريت  اتهة تة ا   ا ةياك م  ات  هم اا ته ل ش
  ااالممربربربربرب ب ا/تتربربربربرب   اتاؤة ربربربربرب اري ربربربربرب اريربربربربربة اكربربربربربمجا ربربربربربياتاو دربربربربربب ا ذهربربربربربياالملريتوربربربربربم اري ربربربربرب ا ؤ ربربربربرب اريربربربربربة ات ةربربربربرب شاا-

 ا قربربربربربةاال ربربربربربغاتات ةربربربربربسات  ربربربربربمياإل مالربربربربربمنات  ربربربربرب ت ا ربربربربرب  ا ربربربربربةيااا ربربربربربم ات ربربربربربم ناحلات   ربربربربرب ااربربربربربؤل االربربربربربباتامربربربربربم اتامت  ربربربربرب 
اا.2..3ك م  ا ريةت اتاو دباقتو ا

تهعةتهربربربربربرب احلاتلةربربربربربربربت م شا ربربربربربربيا ربربربربربرب  اتهت ربربربربربربرب  يا تهتربربربربربربة   االماؤة ربربربربربرب اتلةت ربربربربربربرب م ت  ا تربربربربربربثااربربربربربرب  اتهربربربربربربربة  تنااتنعربربربربربربةت ا-
همربربربربربربربم تب ا توربربربربربربربمااربربربربربربرب  اتهربربربربربربربة  تناتهت    تربربربربربربرب اه  هربربربربربربربم االة  ربربربربربربرب ا كربربربربربربربما ربربربربربربربياتهتة  هتربربربربربربرب اال ربربربربربربرب لا مربربربربربربرب ياه  هربربربربربربربم ات 

ا.تاو دب
ا.ارية ا    ات تتعا  ت ات  هم ا تاو دباالماؤة  اتلةت  م ت ا-
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 ا%7.3تربربربربربربربربةصان ربربربربربربربربه اتلريتوربربربربربربربربم تناتامهتربربربربربربربرب اتامممربربربربربربربرب اه ت ربربربربربربربرب  يا تهتربربربربربربربربة   اا اامربربربربربربربربم اتاتتتنتربربربربربربربرب اا ا قربربربربربربربربلا ربربربربربربربربياا-
 غربربربربربرب تباتههاربربربربربربثاتهؤربربربربربرب  اري ربربربربربرب اا اتاؤة ربربربربربرب اتلةت ربربربربربرب م ت قتوربربربربربرب ا مهتربربربربربرب ا ربربربربربربيا تتتنتربربربربربرباريربربربربربربة اختمربربربربربربت ا ياالمإلدربربربربربربم  اا 

اا.تريتهم ا  اتاةم ات ةمةت اتا    اعماا اتلةت  م ا تهع ج
ا ربربربربربم اتم ربربربربربمبا  ربربربربربتو احلاريربربربربربة ا  تربربربربربمنات   ربربربربربم ات قربربربربربلا ربربربربربياةربربربربرب  االماؤة ربربربربرب  ا اربربربربرب تا ت ربربربربرب ا  ربربربربرب ا  ربربربربرب ت اريت ربربربربرب اا-

ث اتهربربربربربربرب ل شاالمربربربربربربرب  اهمصربربربربربربرب  ا تربربربربربربربثاال بربربربربربربربراقتوربربربربربربرب ا عم ربربربربربربربلاال ةربربربربربربرب  اتهة تةربربربربربربرب اا اتلاتوربربربربربربربم اال ريم ربربربربربربرب ات   ربربربربربربربم ا ربربربربربربربة 
ا.ا7...7 عة ا  تمنات   م اه  تهمماالباتلاتوم اال ريم  ات   م ا ة ث اته ل شا الباتم مبا

 ربربربربرب ا اربربربربرب ا قربربربربلا ربربربربربياتاعتربربربربربم اتحملربربربربربة ا ربربربربربيا ربربربربرب جا  ظوربربربربرب اتهمربربربربربا اؤةا ربربربربم اتم ربربربربربمباحلا عربربربربربة ا  تربربربربربمنات  ةربربربربربمناالماا-
الة  ربربربربرب ا كربربربربربما ربربربربربياا  ربربربربرب ت اريت ربربربربرب اتهة تةربربربربرب اا اته ريم ربربربربرب اتهربربربربرب اتت  ماربربربربربماتاربربربربرب  شاالعربربربربربةاتهربربربربرب ل شتهعماتربربربربرب  ا    ربربربربرب اذهربربربربربيا  ربربربربرب ا

 تربربربربثاال بربربربربراقتوربربربرب ا عم ربربربربلاال ةربربربرب  اه  تهربربربربمماالربربربربباتلاتوربربربربم اا  ري ربربربربةاتهربربربرب ل شاته ريم ربربربرب اتهربربربرب اتت  ماربربربربما ي ربربربربم ا ربربربربرتشات وربربربربل
بربربربربربربراقتوربربربربربرب ا عم ربربربربربربلا االت وربربربربربربماال 7.222ال ريم ربربربربرب ات  ةربربربربربربمنا ي ربربربربربربم ا ربربربربربربرتشات وربربربربربربلا الربربربربربربباتم ربربربربربربمبا عربربربربربربة ا  تربربربربربربمنات  ةربربربربربربمنا

 ا توربربربربربربربما7.224تل تهربربربربربربمماالربربربربربربربباتلاتوربربربربربربربم اال ريم ربربربربربربرب ات  ةربربربربربربربمناري ربربربربربربربةاتهربربربربربرب ل شا الربربربربربربربباتم ربربربربربربربمبا عربربربربربربربة ا  تربربربربربربربمنات  ةربربربربربربربمنا
ا.ا20..7ته ل شا الباتم مبا عة ا  تمنات  ةمنااالعةال براقتوتااالباتلاتوم اال ريم  ات  ةمنا

 ا ذهربربربربربياالمةربربربربربربتمةت انظربربربربربم اتهتمربربربربربرب ت اته ربربربربربرب صا ربربربربربربيا ربربربربرب جاتاو دربربربربربرببا تربربربربربتعاريو تربربربربربرب ا ربربربربرب  اته  م ربربربربربربمناتهؤهتربربربربرب االماؤة ربربربربربربا-
ه كتربربربربربربربربمس ا تربربربربربربربربثات دربربربربربربربرب اته  م ربربربربربربربربمنات ؤربربربربربربربرب شاحلا كتربربربربربربربربمساصربربربربربربربرب  ت  االت وربربربربربربربربمات دربربربربربربربرب اته  م ربربربربربربربربمناتهعم  ربربربربربربربرب احلا كتربربربربربربربربمسا

 اوربربربربربربلاته  ربربربربربربتاتهربربربربربربة  اه وربربربربربربم شاتاعة ربربربربربرب اةربربربربربرب  ت  ا توربربربربربربمات دربربربربربرب اته  م ربربربربربربمنات ربربربربربربم شا تجلم  ربربربربربرب احلا م  ربربربربربربمناال ةربربربربربربتت ت ا
ت ربربربربربلاا ت شاته  م ربربربربربمناتهربربربربرب اتربربربربربتعا   ربربربربربمااربربربربربماتربربربربرب  اري تربربربربربااتهت ربربربربرب  عمنا تهربربربربربلا اربربربربرب  اتا   ربربربربرب ااربربربربرب اتا   ربربربربرب اته  تربربربربربةشا ربربربربربيا  ا

ا.تاؤة  
تربربربربربربتعاريو تربربربربربرب ان ربربربربربربلاته  م ربربربربربربمناتهؤهتربربربربربرب االماؤة ربربربربربرب اال ربربربربربرب لا ربربربربربربة ي ا اربربربربربرب ا ربربربربربربما عربربربربربرب باةربربربربربرب   ا صربربربربربربا اريوربربربربربربم اته ظم ربربربربربرب ا-

تهربربربربربربرب  يا ت هربربربربربربرب  اته تربربربربربربربم اعربربربربربربرب  اتهعو تربربربربربربرب اه مؤربربربربربربرب  اكوربربربربربربربما  ا  ربربربربربربربم اتهتمربربربربربربربت ياته ةربربربربربربربتساه   م ربربربربربربربمناتهؤهتربربربربربربرب ات ؤربربربربربربرب شاغربربربربربربربما
ا.ا غ ا ؤمال اا تص مناتهما ا ته    ا  مة 

ت  تربربربربربرب ا ت ربربربربربربةشااربربربربربرب اتهرت تربربربربربربة ا ذهربربربربربربياالمةربربربربربربتمةت ا ةربربربربربربم ات  تربربربربربربةالاالتربربربربربربتعاريو تربربربربربرب ا عمجلربربربربربرب اته  م ربربربربربربمناتهؤهتربربربربربرب ات ؤربربربربربرب شاا-
حيتربربربربرب ياري ربربربربرب ا مربربربربرب مشاهرت ربربربربربت ات إربربربربرب ش ات  ربربربربرب اتهربربربربرب يا ربربربربربؤ ياا اتنهعربربربربربم اكوتربربربربربمناكهربربربربرب شا ربربربربربياتهبربربربربربم تناته ربربربربربم   اممربربربربربما

اا.ا  اريياتلةتتم اته ة ةاه عم  با تهلاتاؤة  ا ته  م اتجملم   يالم ت ه احلات   اتل ت اتجل ي ا 

 االقتراحات  -ب
دربربربربربرب   شاتربربربربربرب   اتهعربربربربربربة اته ربربربربربربمحلا ربربربربربربيات  هربربربربربربم ات همربربربربربربم تباحلاتهتمممربربربربربربمناتهربربربربربرب اتعربربربربربربمصا ربربربربربربيان ربربربربربرب  ا ري ربربربربربرب ا  ربربربربربربااا-

اا.ته اتت   اري  ا هته ا همم ت ا ت ةشا  ست م  ا م ا اتهت هتةا
 ري ربرب ا  ةربربةما مربرب ا ااتلةت ربرب م ت احلاالعربرب ااربرب  اتامربربم اتاو دربرببتهعوربربلاري ربرب اتربربةت  اتهربرب   اتا  ربرب  احلا ريربربةت اا-

ا.  ت  اتهعظم ا  م ا ات   تباتهمة   
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 ربربربيا ربربرب جاات ة ربربرب اتهمربربربات  اتم ربربرب اا ت   ربربربم ا ربربربة ث اتهربربرب ل ش اات  ةربربربمنااريؤربربربم اتلاتوربربربم اته ربربربمحلا ت  ه  ربربرب اه ريم ربربرب ا-
 . همم ت اتهت هتةاتاة ش

تإلص حاتهعم لاه ريؤم ات مص  احلات  ةتشا تاعةتناتهؤهت  ا  اتةربتهةتلماالرب  ةتشا ة ربةش ا رب اتربة   اتهعربم  باا-
ا.اري  اكت ت اتةتمةت ةم

 ا   اتاتوم ا كماالت   ياتهؤربمقعاتهتو   رب  اتهرب يالا  ربلا وترب اريربياا  ت   يتلريتوم تناتامهت اتاممم اه  م شاا-
ا .تهؤمقعاتهؤ ا  ثلاةمرية ات  ي

تلاتوم ا تلريت م االمهعم  باهرب  ا  ربم اعاتهرب  ت   اهمصرب ا ربيانم ترب ات  رب  ا تهعرب  تنا تارب  اتهرب اتعتربما رب ت تاا-
 .اتاتاع     م   اتت ةا يا   شا  ت اتهعم  ب ا   ااغ م ات  ت 

 ا ذهربربيااع  رب ان ربربمماته ربرب شا ربيا  ربربلاتعت تاربربما  رب ت ياته ربربع اه عوربربلاته تربم االعو تربرب ات تربربتعا   يا  ت ات  رب ت اتهعربربم  ب-
ا.ري  ال هةما لم  ام

دربربرب   شاتهت كتربربربةاري ربربرب اريو تربربرب اته مربربربلاته عمهربربرب اه   م ربربربمناتات هربربربةشاحلاتاؤة ربربرب  ا ذهربربربياا ربربرب ات   ربربربثاته  م ربربربمناتهعم  ربربرب اا-
ا.ؤهت  ا ا ا ما  و االتم ت اكوت اته  م مناته ااتمجاا ا عمجل اا ات ةات  ىنالمه  م مناته

ا  ا صربربربربة   اه هت ربربربرب ت  تربربربربمنااتهت  ربربربرب احل دربربربرب   شاتهؤهتربربربرب ا ربربربربتم  ا ربربربربياته  م ربربربربمناتا ربربربربتمة  اهت  تربربربرب اتهاريربربربربم شاته ظربربربرب احلا-
ا الااا ته ممرب اريربياريو ترب ات رب  ته ربم شا اتةتهةت ا ةم اتهرت تربةاهةربم اآهرب ا ترب   اري رب ا مرب مشاهرت ربت اتهبربم تنا ت إرب شا

تبتربربربرب ا  ربربربربم اتا  ربربربربةاا ا  ؤ ربربربرب اغربربربرب ا  ا هربربربرب االمه ربربربرب م  ا ذهربربربربياهت ربربربربم ياتإلدربربربرب ت االمربربربربا اتا دربربربرب ا ته ربربربرب م اتجملربربربربم   يا
  .ه وؤة  اري  ات قل

قربربةات ربربههةماال ربربه  اتجملربربم ياتهعم ربرب ات م  ربربماه دربرب ت اتهربرب ااا ربرب ت اتاعمجلربرب ات  هتربرب اهربربهع اتام  ربربمناته ربربم   اقهربربلاتمربرب   ةما-
ا. ه وتم اتجل  ت ه هت  ا

تهتعمقربةا رب ا ؤة ربمناهمصرب ا ربيا  ربلاتةربرت م اته ربم   تناتهت م ترب اته م غرب ا ربيات    رب  االربةلا ربياتهربتم  ا  ةربما -
ا.رييا    اتهرت تة

 
اا



 
 
 
 
 

املراجع قامئــة  
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 المراجع باللغة العربية 
  الكتب: أوال

خطاازم  اعلمييطل عمر طر تاعيام طل  اعفالطل ا ت    الجودة  الاواةلة  ول المفتاو،يا  إبراهيم بن مصطفى  اجاط،    -1
 . 9002 جدة  امليمكل اعلربيل اعسلاد ل 

  داز املر،هج عمر ر تاعيام طل  اعفالطل ا ت   بين النظرية والداقع( اإلنفانية)التنمية البارية إبراهيم مراد اعدعيل   -2
 .9002، عي،   ا زد 

مؤسسططل اططا،ا اة،ملططل  دت   الططل   المفتاوو،يا  والدوويتليا  : إةار  األعموواا اليبيووة أمحططد ديططد املصططر   -3
 .9002 االسكردز ل  مصر 

 . 9002 عي،   ا زد   داز اةر،دز ل عمر ر تاعيام ل  اعفالل ا ت   علم االجتماع اليبل أمس،ء ص،حل   -4
 عمفا،عطل اعقط،هرة مكيال  الااةلة الجدة  إةار  ةتخل: والعمليا  اإلنتاج إةار  حا،م   اعىياح أبا  ،هر مج،ل -5

 . 9009 اعق،هرة  ا ت   اعفالل تاعيصا ر 
  .9002   داز تائل عمر ر  اعفالل اعث،نيل  ا زد  تفديق الختةا ه،ين ح،مد اعضياز   -6
 :االقتدوواة المعر وول وانعكا وواتا علووة التنميووة الباووريةهططدز مت ططر امططم اعططدعي   عططدن،  داتد ديططد اعلطط از    -7

 .9000 داز جر ر عمر ر تاعيام ل  اعفالل ا ت   عّي،   ا زد    نظرية وتحليل  ل ةوا عربية ةختار  
  ملهطططططد ا دازة اعل،مطططططل عماةطططططا   اعفالطططططل ا ت   امليمكطططططل اعلربيطططططل إةار  المفتاووووو،يا حسططططط،  ديطططططد حرسطططططي،ين   -8

 .0220اعسلاد ل  

داز تائطل عمر طر  اعفالطل ا ت     المعوايير المعتموت   ول إقاةوة وإةار  المفتاو،يا  حسني ذنا  عمط  اعايط،    -9
 . 9002 عي،   ا زد  

داز اعيط،متزد  اعلمييطل  نظم إةار  الجدة   ول المنظموا  اإلنتاجيوة والختةيوة  اسم حايم اعف،ئ  تآخطرت    -11
 .9002 عمر ر تاعيام ل  عي،   ا زد  

ترمجطل عاطد انسطن بطن صط،حل  األ واليب الكميوة  ول إةار  الرعايوة الدوحية  ت نيوا  وتيبي وا    ،ز أتمجط،    -11
 . 9002، احليدز  اعر ،ض  امليمكل اعلربيل اعسلاد ل

   داز اعرا طططل عمر طططر تاعيام طططل  اعفالطططل ا ت   عيططط،   ا زد  9111إةار  الجووودة  الاووواةلة إي و علمططط  بطططا يي    -12
9000. 

اعفالطططل ا ت      داز تائطططل عمر طططر نظريوووا  و يا وووا  وةد ووودعا  :التنميوووة االقتدووواةيةمطططدحل اعقر  ططط    -13
 .9002 عّي،   ا زد  

ةرا ووووة تحليليووووة للد ووووع الوووورا ن ور   :الحالووووة الدووووحية والخووووتةا  الدووووحية  وووول ةدوووورمهطططط  اعيةيططططا    -14
 . 9002 مصر برن،مج اعسي،س،ت تاعرظم اعصةيل  مجليل اعيرييل اعصةيل تاعايئل  ةفت بلية 
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داز جر طر عمر طر تاعيام طل  اعفالطل  اإلنتواجل والخوتةل إةار  الجدة  الااةلة  ول ال يواعين مهد  اعسط،مرائ    -15
 . 9002، ا ت   عي،   ا زد 

 .9002   داز اعي،متز  اعلمييل عمر ر تاعيام ل  عي،  إةار  الجدة  الااةلةديد عاد اعاه،ا اعلزات    -16
اعفالل ا ت   داز تائل عمر ر تاعيام طل  عيط،    ة،ا يم وتيبي ا  : إةار  الجدة  الااةلةدىاظ أمحد جادة   -17

 . 9002ا زد   

  داز اخلمططيج  صططر،  التنميووة الباوورية المفووتتاةة والوونظم التعليميووةاملليصططم بطط،جل ااةازانططل  د ططل ديططد تصططا    -18
 .9002 اعيغيري  دت   الل  عّي،   ا زد  

داز  ي،مططططططططل عمر ططططططططر تاعيام ططططططططل  اعفالططططططططل  الج ائريووووووووة إةار  المفتاوووووووو،يا  العمدةيووووووووة نططططططططاز اعططططططططد ن حطططططططط،زت    -19
 .9002اةزائر   قسرفيرل  ا ت  

مكياطل اتييطل اعلطرل عمر طر تاعيام طل   علم االجتماع اليبل ساسن جازج مساز  قدز  عم   م،ز  ما د حداد   -21
 . 9000 اعفالل ا ت   عي،    ا زد  

اعفالططل  تيبي ووا   وول الدووناعة والتعلوويم  :الجوودة  الاوواةلةإةار  ساسططن اطط، ر  يططد  ديططد عططااد اعز طط،دات   -21
 . 9002 ا ت   داز صى،ء عمر ر تاعيام ل  عي،  

   مفالطل اعل طرز  دت  مكط،  ن طر االتجا وا  الحتيةوة  ول إةار  المنظموا  الدوحية  سيد ديد ج،د اعرا -22

9002.   
  داز امللرفطل  الدحية ةن المنظدر االجتمواعلالدحة العاةة والرعاية سماز عثي،  اعصد ق   اعسيد زمض،    -23

 . 9002 مصر 
  داز اع رتق عمر طر تاعيام طل  اعفالطل ا ت   عيط،   إةار  المفتا،يا  والمراك  الدحيةسميم بفرس جمدة   -24

 .  9002ا زد   
 . 9002 ا زد    داز اعي،متز  اعلمييل عمر ر تاعيام ل  دت   الل  عي،   اإلةار  الدحيةسلد عم  اعلرز    -25

 .9002   داز اعي،متزد  عمر ر تاعيام ل  عي،   ا زد  الدحة والفالةة العاةةعاد اتيد اع ،عر تآخرت    -26

داز اعيططط،متزد  اعلمييطططل عمر طططر  علوووم االجتمووواع اليبووول عاطططد اتيطططد اع ططط،عر   اسطططم أبطططا اعطططرا  زاطططد  قفططط،    -27
 .9000، تاعيام ل  اعفالل ا ت   عي،   ا زد 

  داز املسطططرية عمر طططر تاعيام طططل  اعفالطططل ا ت   عيططط،   تيبي وووا   ووول إةار  الجووودة  الاووواةلة  اعسطططي،ز اعلمططط عاطططد  -28
  .9002 ا زد  

  مؤسسطططل اعطططازاق عمر طططر ةووونتط تيبي ووول: ةرا وووا   ووول تفوووديق الخوووتةا  المتخددوووةعاططد اعلز طططز أبطططا نالطططل    -29
 . 9002 تاعيام ل  اعفالل ا ت   عي،   ا زد  

  (الم،ووا يم والتيبي ووا : )االتجا ووا  الحتيةووة  وول إةار  المفتاوو،يا عاططد اعلز ططز اييططر  ديططد اعفل،مرططل   -31
  . 9002 مر ازات املرظيل اعلربيل عميرييل ا داز ل  اعق،هرة  مصر 
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-9009   اعطداز اة،مليطل  االسطكردز ل  مصطر اتجا وا  دتيةوة  ول التنميوةديطد عاطد اعقط،دز عفيطل   عاد اعق،دز -31

9002.  
 . 9002   داز اعىكر  اعفالل ا ت   عي،   ا زد  إةار  الجدة  الااةلةعاا م إبراهيم احلداد   -32
  داز املرطططط،هج عمر ططططر تاعيام ططططل  اعفالططططل ا ت   عيطططط،   التفووووديق الدووووحل واالجتموووواعل  عثيطططط،   اسططططم زد رططططل -33

 .9002 ا زد  
 .0222 عمر ر تاعيام ل  مصر   إ رتاك تفديق الختةا  الدحيةفام  الا،  مد از   -34
  .9002داز املسرية  اعفالل ا ت   عي،   ا زد    إةار  ةنظما  الرعاية الدحية   فر د تافيق نصريات -35
   .9002   إثراء عمر ر تاعيام ل  اعفالل ا ت   عي،   ا زد  إةار  المفتا،يا نصريات   فر د تافيق -36
  داز اعىكطططر  اعفالطططل ةنظووودر لووواةل: والمراكووو  الدوووحية الحتيةوووةإةار  المفتاووو،يا  صطططحمح ديطططاد ذ ططط،ا   -37

 . 9002ا ت   عي،   ا زد   
داز اع ططرتق عمر ططر  ة،ووا يم وعمليووا  وتيبي ووا  : إةار  الجوودة   وول الخووتةا ق،سططم نطط، م عمططاا  انيطط،ت    -38

 . 9002 تاعيام ل  عي،  
 9002 داز اعي،متز  اعلمييل عمر ر تاعيام ل  عي،   إةار  المفتا،يا  ث،مر  ،سر اعاكر    -39
  داز احل،مطد عمر طر إةار  وصناعة الجدة   ة،ا يم إةاريوة وت نيوة وتجاريوة  ول الجودة   خضر مصا،ح اعفيف   -41

 .   9000 تاعيام ل  اعفالل ا ت   عي،   ا زد  
 . 0222  داز مهرا  عمر ر  عي،   ا زد   ختةا  اإليداء  ل المفتا،يا فرح،  أبا م يا    غ،م  -41

   األطرودا  والمذكرا  : ثانيا
 األطرودا  -
: عريطل اطه،دة اعطد يازاإ  إاطرا مط  رة مكيمطل   ةرا ة ة ارنة: المنظدةا  الدحية المغاربيةناز اعد ن عي،ا    -1

 . 9000 /9002إبراهيم برامهيل   ميل اعلما  االقيص،د ل تعما  اعيسيري  ج،ملل مرياز   قسرفيرل  اةزائر  
واقووع جوودة  الخووتةا   وول المص فووا  الدووحية العمدةيووة  ةرا ووة دالووة المص فووا  الدووحية عططدم،  مر ططزق   -2

قطد  عاطد اتيطد   ميطل اعلمطا  االقيصط،د ل تعمطا  : اعد يازاإ  إاطرا    م  رة مكيمل عريل اه،دةبالج ائر العاصمة
 .    حبث مل  ر ر9002/9002اعيسيري  ج،ملل اةزائر  

ةرا وووة تحليليوووة لمداقوووو األطبووواء والمر وووة  ووول المفتاووو،ة : تيبيوووق إةار  الجووودة  الاووواةلةزحييطططل حااعطططم   -3
عاطططد : إاطططرا  مكيمطططل عريطططل اطططه،دة اعطططد يازاإ مططط  رة   الجووواةعل بتلمفووواخ با وووتختال نظريوووة الفووولد  المخيووو 

اعطططرماق بطططن حايطططل   ميطططل اعلمطططا  االقيصططط،د ل تاعلمطططا  اعيا،ز طططل تعمطططا  اعيسطططيري  ج،ملطططل أل بكطططر بمق، طططد  تميسططط،   
 .  حبث مل  ر ر9002/9000
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 المذكرا  -
الجووواةعل ةرا وووة دالوووة المفتاووو،ة ةفوووا مة تيبيوووق التفوووديق علوووة قيووواع الخوووتةا  الدوووحية   اعفيططل مجلطططل  -1

عي،ز م ياين   ميل اعلمطا  االقيصط،د ل تعمطا  اعيسطيري  ج،ملطل :  م  رة مكيمل عريل اه،دة امل،جسيري  إارا   بباتنة
  .حبث مل  ر ر، 9000/9009 احل،ج خلضر  ب،ترل  اةزائر 

وجتووة نظوور عالقووة الجوودة  الاوواةلة بوواألةاء الوودقي،ل  وول ال يوواع الدووحل ةوون   ةديططد بططن عاططد اعلز ططز اعليططري   -2
مط  رة  العاةلين  ول ةركو  األةيور  ولياخ لمعالجوة أةوراح وجرادوة ال لوب لل ودا  المفولحة بمتينوة الريواح 

مكيمطططل  عريطططل اطططه،دة امل،جسطططيري  إاطططرا  عاطططد اجل ماسططط  اخلمطططم   ميطططل اعدزاسططط،ت اعلميططط،  أ ،د يطططل نططط، م اعلربيطططل 
  .حبث مل  ر ر، 9002، عملما  ا مريل  اعر ،ض  امليمكل اعلربيل اعسلاد ل

تيبيووووق إةار  الجوووودة  الاوووواةلة  وووول المص فووووا  الدووووحية  ةرا ووووة دالووووة المص فووووة العمدةيووووة   نايمططططل  ةيمططططل -3
عاطد اعىيط،ح  :  مط  رة مكيمطل عريطل اطه،دة امل،جسطيري  إاطرا  -جيجول–اال تاو،ائية ةحموت الدوتيق بون يحول 

 .حبث مل  ر ر، 9002/9002، قسرفيرل  اةزائرمرياز   ج،ملل    ميل اعلما  االقيص،د ل تعما  اعيسيريبامخخم   
ةت  تدا ر ة دةوا  تيبيوق  وتة  ويجما  ول المفتاو،يا  الحكدةيوة  ول قيوع  و   مسر خميل إبراهيم جاادة   -4

مططط  رة مكيمطططل عريطططل اطططه،دة  وةور وووا  ووول تحفوووين جووودة  الخوووتةا  الدوووحية ةووون وجتوووة نظووور اإلةار  العليوووا 
 .حبث مل  ر ر، 9000، فمسفني  غزة  اة،ملل ا سحمميل  اعيا،زة   ميل اسم حسن ع،ااز:امل،جسيري  إارا 

ةور الخوووتةا  الدوووحية  ووول تنميوووة المفوووتد  الدوووحل للموووداطن  ةرا وووة ةيتانيوووة  ووول ةتينوووة سطططليدة اطططني   -5
نصطططر اعطططد ن جططط،بر   ميطططل ا داا تاعلمطططا  االجيي،عيطططل  : مططط  رة مكيمطططل عريطططل اطططه،دة امل،جسطططيري  إاطططرا  بفوووكر  

 .   حبث مل  ر ر9002/9002 ج،ملل ديد خيضر  بسكرة 
ةرا وة (: المر وة)ةور التفديق  ل قياع الختةا  الدحية ةن وجتة نظر المفوت،يت ةنتوا   سىي،  عصي،ين -6

 ميطل بطن  لقطاا اعفط،هر    :مط  رة مكيمطل عريطل اطه،دة امل،جسطيري  إاطرا   ييودالة ةدحة الدوندبر بمتينوة  و
  .حبث مل  ر ر، 9002ديد باضي،   املسيمل  اةزائر  اعيا،ز ل  ج،ملل اعلما  اعلما  االقيص،د ل تعما  اعيسيري ت 

المص فوة العمدةيوة ةرا وة دالوة : جدة  الخوتةا  الدوحية  ول المص فوا  العمدةيوة الج ائريوةع،ئ ل عييق   -7
 ميططططل اعلمططططا    مصططططفى  جرطططط،س :  إاططططرا  مطططط  رة مكيمططططل عريططططل اططططه،دة امل،جسططططيري  اال تاوووو،ائية لداليووووة  ووووعيت  
حبطططث مل ، 9000/9009، اةزائطططر  أبطططا بكطططر بمق، طططد  تميسططط، اعيا،ز طططل   ج،ملطططل اعلمطططا  االقيصططط،د ل تعمطططا  اعيسطططيري ت 

 .     ر ر
تاف اإلنمائيوة للل،يوة  ول الج ائور  ةرا وة ت ييميوة لحوتوة واأل  تتاةة يا ا  التنمية المفعي،  بمل، ل   -8

   ميطل اعلمطا  سط،عد بطن فرحط،ت :  إاطرا م  رة مكيمل عريل اطه،دة امل،جسطيري  االلت اةا  وطبيعة اإلنجازا  
 .حبث مل  ر ر، 9000/9000، اةزائرسفيم    فرح،ت عا،ساالقيص،د ل تاعيا،ز ل تعما  اعيسيري  ج،ملل 
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 ةحاولوة ال يواو والتحليول با وتعماا نمودنج االنحوتار المتعوتة : التنمية البارية  ول الج ائورعثي،ين أنيسل   -9
بطططن فرحططط،ت سططط،عد   ميطططل اعلمطططا  االقيصططط،د ل تاعيا،ز طططل تعمطططا  : عريطططل اطططه،دة امل،جسطططيري  إاطططرا مططط  رة مكيمطططل 

 .  حبث مل  ر ر9002/9002،اعيسيري  ج،ملل فرح،ت عا،س  سفيم  اةزائر
 

 المد دعا  والمجال  العلمية : ثالةا

ة ارنة جدة  الختةة الدحية للمر ة  ل  رف التنديم  ل المفتا،يا  العاةوة والخاصوة آد  غ،م  اعليييب   -1
 مل اعلما  االقيص،د ل تا داز ل  اتّمد اعث،من ع طر  اعلطدد اعثط،ين   ميطل اعلمطا  ا داز طل  ج،ملطل   ل ةولة الكديت 
 . 9009د سيرب ، اعكا ل  اعكا ل

: إةكانيووة إقاةووة أبعوواة جوودة  الخووتةا  الدووحيةأ ططر  أمحططد اعفا ططل  آالء حسططيل اةميمطط   ز طط،ض مجيططل تّهطط،ا   -2
 مططل تكر ططل عملمططا  االقيصطط،د ل تا داز ططل   ا   وول ةحا ظووة نينوود  ةرا ووة  وول ةجمدعووة ةختووار  ةوون المفتاوو،ي

  .9000، اتمد اعس،دس  اعلدد اعي،سل ع ر   ميل ا دازة تاالقيص،د  ج،ملل تكر ل  اعلراق
 يور  ةور بياقة األةاء المتدازنة  ل ت وديم اةاء المفتاو،يا  الحكدةيوةبثيرل زااد اعكليب  ق،سم عم  عيرا    -2

 مطططل ا دازة تاالقيصططط،د  اعلطططدد  ةرا وووة تيبي يوووة  ووول ةفتاووو،ة الوووتكتدر كمووواا الفووواةرائل : التاة وووة إلوووة الووورب 
 .9000اعس،بل تاعثي،نا   

ت ييم ك،اء  ا تختال المدارة الباورية الدوحية  ول المفتاو،يا  العمدةيوة  ةرا وة تيبي يوة علوة   احل،ج عرابطل -4
اعلططدد اعل،اططر   ميططل اعلمططا  االقيصطط،د ل تاعيا،ز ططل تعمططا  اعيسططيري  ج،ملططل    مططل اعا،حططث  عينووة ةوون المفتاوو،يا 

 .9009  ق،صد  مرب،ح  تزقمل  اةزائر
  اتمطد ا تل  اعطداز اعلربيطل عملمطا   اعفالطل ا ت   المد دعة العربية ةن أجول التنميوة المفوتتاةة مال    مصفى -5

  .9002 بريتت  عار،  
أثوووور تدقعووووا  ال بوووودخ علووووة أبعوووواة الختةووووة الدووووحية  ةرا ووووة تيبي يووووة  وووول جنططططم اعلططططزات   فططططراس أبططططا قطططط،عاد   -6

  .9000،   اعلدد اعث،عث تاعل رت مل  ميل بغداد عملما  االقيص،د ل  المفتا،يا  األرةنية 
   مططططل اعلمططططا  بعووووم المالدظووووا  علووووة التنميووووة الباوووورية  وووول الج ائوووور و ووووبل النتوووودح بتوووواعيطططط،ز عيطططط،ز    -2

 اعلطططططدد اعسططططط،بل   ميطططططل اعلمطططططا  االقيصططططط،د ل تعمطططططا  اعيسطططططيري  ج،ملطططططل فرحططططط،ت عاططططط،س االقيصططططط،د ل تعمطططططا  اعيسطططططيري  
  .9002  سفيم

 مطل اعا،حطث  اعلطدد اعسط،بل   ميطل  ةن أجل تنمية صحية ةفتتاةة  ول الج ائور   عي،ز عي،ز   باملرا  إعيط،س -8
 . 9000/ 9002 ملل ق،صد  مرب،ح  تزقمل ،اعيسيري  ج  االقيص،د ل تاعيا،ز ل تعما  ا اعلم

ملهطططططد اعصطططططةل  ةرا وووووة  ووووول الد وووووع ال وووووائم : إةار  الن،ايوووووا  اليبيوووووة  ووووول  لفووووويين  عصططططط،  أمحطططططد اخلفيطططططل -9
 . 9002 اعل،مل تاتييليل  ج،ملل بري م ل  فمسفني 
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قيووووواو أبعووووواة جووووودة  الخوووووتةا  اليبيوووووة الم تةوووووة  ووووول المفتاووووو،يا  الحكدةيوووووة صطططططحمح ديطططططاد ذ ططططط،ا   -11
 مططططططل اة،ملططططططل ا سططططططحمميل عمدزاسطططططط،ت االقيصطططططط،د ل تا داز ططططططل  األرةنيووووووة ةوووووون ةنظوووووودر المر ووووووة والموووووودق،ين  

اتمّطططططططططد اعل طططططططططر ن  اعلطططططططططدد ا ّتل   ميطططططططططل اعلمطططططططططا  االقيصططططططططط،د ل تا داز طططططططططل  ج،ملطططططططططل اعلمطططططططططا  اعيفايقيطططططططططل  عّيططططططططط،   
 . 9009 ج،نى ا زد   

 النتوا  والملت يا  العلمية  : رابعا
املطؤرر الن،ايوا  الدولبة بمفتاو،يا  ةتينوة بنغواز     إبراهيم عاطد احلييطد اعغا طل  أبطا بكطر عاطد اعطرماق اتر سط  -1

  اطططر  اع طططير  مجهاز طططل مصطططر (االجت،هططط،ت احلد ثطططل ة إدازة املخمىططط،ت املماثطططل عمايئطططل)اعلطططرل اعث،عطططث عطططيدازة اعايئيطططل 
  .9002 نافيرب 92-92اعلربيل  أ ،  

ا  اعرطدتة اعىكر طل اعطم نظييهط، ا م،نطل حبطالتنمية البارية  ةراجعة ن تية للم،تودل والممومدخ  جازج اعقصيى    -2
مليةطدة ا اط،ئ   تبرنط،مج ا مطم ا( االسكاا)اعل،مل ة،ملل اعدتل اعلربيل تاعمارل االقيص،د ل تاالجيي،عيل عغرل آسي، 

 . 0222   بريتت  عار،  مر ز دزاس،ت اعاحدة اعلربيل
املميقطط   ةووتخل ا ووتراتيجل إلةةوواج الج ائوور  وول اقتدوواة  المعر ووة : التنميووة اإلنفووانية المفووتتاةةمجطط،ل سطط،مل    -3

اعطططدتل عميرييطططل املسطططيدامل تاعكىططط،ءة االسطططيخداميل عميطططاازد املي،حطططل   ميطططل اعلمطططا  االقيصططط،د ل تعمطططا  اعيسطططيري  ج،ملطططل 
 . 9002أفر ل  02/02 أ ، فرح،ت عا،س  سفيم  اةزائر  

املميقططط  اعطططدتل عميرييطططل  التنميوووة المفوووتتاةة  إل وووتراتيجيةالبعوووت البي ووول  متعيخططل سراسططط   هططط،جر بام ططط،  اعرمحططط،ين  -4
  ج،ملططل فرحطط،ت عاطط،س  تعمططا  اعيسططيري املسططيدامل تاعكىطط،ءة االسططيخداميل عميططاازد املي،حططل   ميططل اعلمططا  االقيصطط،د ل

 .9002أفر ل  8-7أ ،  سفيم  
ةار  اإلةار  المفوتتاةة للن،ايوا  اليبيوة  الموصتمر العربول الةالو  لوإ  اعزهراين  ف، دة أبا اةطدا ل  ديد بن عم -5

-92 اطر  اع طير  مجهاز طل مصطر اعلربيطل  أ ط،   (االتجا ا  الحتيةة  ول إةار  المخل،وا  الملدثوة للبي وة)البي ية 

 .9002 نافيرب 92
املميقطططط    إلووووار  إلووووة دالووووة الج ائوووور: إةار  المخل،ووووا  اليبيووووة ولثار ووووا البي يووووةديططططد بططططراق  مر ططططزق عططططدم،    -6

اعططططططدتل عميرييططططططل املسططططططيدامل تاعكىطططططط،ءة االسططططططيخداميل عميططططططاازد املي،حططططططل   ميططططططل اعلمططططططا  االقيصطططططط،د ل تعمططططططا  اعيسططططططيري  
 .9002 أفر ل 8-7 أ ،  اةزائر ج،ملل فرح،ت عا،س  سفيم  

املطططططؤرر  الباووووورية وة دةوووووا  تح يوووووق التنميوووووة المفوووووتتاةة  ووووول الووووودطن العربووووول  التنميوووووةديطططططد عاطططططد اعطططططرحيم   -7
اعلطططططرل اعسططططط،دس عطططططيدازة اعايئيطططططل بلرطططططاا  اعيرييطططططل اعا طططططر ل تأثرهططططط، عمططططط  اعيرييطططططل املسطططططيدامل  اطططططر  اع طططططير  مصطططططر  

 .9002  م، 
املططططؤرر اعلططططرل عحمجت،هطططط،ت احلد ثططططل ة إدازة  ةصلوووورا  قيوووواو األةاء  وووول المفتاوووو،يا  عاططططد انسططططن نلسطططط،ين    -8

 .9009م،زس  09/02/02   اعق،هرة  مجهاز ل مصر اعلربيل  أ ، املسي ىي،ت اخل،صل تاحلكاميل ة اعا ن اعلرل
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املميقطط  اعططدتل عميرييطططل   ةفووا مة التنميووة الباوورية  ووول تح يووق التنميووة المفووتتاةةز ططل خما ططل  سططمي  قفطط،    -9
  ج،ملططل فرحطط،ت عاطط،س  تعمططا  اعيسططيري تاعكىطط،ءة االسططيخداميل عميططاازد املي،حططل   ميططل اعلمططا  االقيصطط،د لاملسططيدامل 
 .9002 ،اةزائر عني مميمل  داز اجدز ، 9002 أفر ل 2-2 أ ، سفيم  

 الت ارير : خاةفا
ولثوووار  2111 للل،يوووةالت ريووور العربووول الةالووو  دووودا األ وووتاف التنمديوووة   لا مطططم امليةطططدة  ج،ملطططل اعطططدتل اعلربيططط -1

  . األزةا  االقتداةية العالمية علة تح ي تا
   .التنمية الدحية  ا تراتيجية البنك التوللاعارك اعدتل عين ،ء تاعيليري   -2
األديائيوووة والرعايوووة  -ةبووواةن  نيوووة باووو خ اإلةار  الفوووليمة بي يوووا للن،ايوووا  اليبيوووةبرنططط،مج ا مطططم امليةطططدة عمايئطططل   -3

 .9009د سيرب   02-2جريم    (Y1 ;Y3)الدحية 
. اإلنجوازا  والتيلعوا  9002نحد : األ تاف التنمدية للل،ية  ل التوا العربيةبرن،مج ا مم امليةدة عميرييل   -4

9002. 
  .0222، ت رير التنمية البارية  ل اليمنبرن،مج ا مم امليةدة عميرييل   -5

ةفوووت بل أ مووول : اال وووتتاةة واإلندووواف) 9000 الباووورية لعوووالالتنميوووة تقر طططر    برنططط،مج ا مطططم امليةطططدة عميرييطططل  -6
 .(للجميع

  .ت تل بار   ل عالم ةتندع: نتمة الجندب :9002 ت رير التنمية البارية لعالبرن،مج ا مم امليةدة عميرييل   -7

 .9002  اإلدداءا  الدحية العالميةمرظيل اعصةل اعل،مليل   -8
العموول علووة تخ،وويم ةعووتا الد يووا   وول ال،توور    اعل،مليططل اعرابلططل تاعسططيا مجليططل اعصططةل مرظيططل اعصططةل اعل،مليططل   -9

  .9002 م،   المحيية بالدالة  وةعتا و يا  األط،اا دتيةل الدالة 
 .عاةا بعت للما لثا 92:الرعاية الدحية األوليةمرظيل اعصةل اعل،مليل  اعمارل ا قميييل عم رق ا تسط   -11
اإلةار  اآلةنووة   ا قمييطط  ع ططرق املياسططط  املر ططز ا قمييطط   ن ططفل صططةل اعايئططلمرظيططل اعصططةل اعل،مليططل  املكيططل  -11

 .9002 عي،   ا زد   لن،ايا  أناية الرعاية الدحية 

: ةليوول المعلووممرظيططل اعصططةل اعل،مليططل  املكيططل ا قمييطط  ع ططرق املياسططط  املر ططز ا قمييطط   ن ططفل صططةل اعايئططل   -12
 .9002 عي،   ا زد    تتبير ن،ايا  أناية الرعاية الدحية

  الت ريووووور التمتيوووووت  اتمطططططط اعطططططا ت  صطططططحمح املسي طططططىي،ت  تمازة اعصطططططةل تاعسطططططك،  تإصطططططحمح املسي طططططىي،ت -13
 .9002 ج،نى  02  اةزائر  األولديا  واألناية المفتعجلة: للمجلس الدطنل إلصالح المفتا،يا 

 ال دانين والتاريعا :  اة ا
   0222ديسيير   92 عططط هططط املاافططق0222 ذت احلاططل 02فيي   اعصطط،دز  22-22 زقططم  ا مططر 002 اةر ططدة اعرمسيططل عططدد -1

 .امليلمق بيأسيط اعفل ات،ين م0222 عسرل امل،عيل ق،نا   يضين



 ............................................................................................................................................ ق ائمة المراجع 

 
186 

مجطط،دز ا ت  عططط،   09مطططؤز  ة  020-02  مرسطططا  ترىيطط   زقططم 22 اةر ططدة  اعرمسيططل  عمايهاز طططل اةزائر ططل  اعلططدد -2
تاملؤسسطططط،ت اعلياميططططل  االسي ططططى،ئيل   يضططططين إن طططط،ء املؤسسطططط،ت اعلياميططططل 9002مطططط،  سططططرل  02املاافططططق عططططط  0292

 .عمصةل اةااز ل تترظييه، تسريه،
اعىصططل   9009 أفر ططل 00 امليضطط  ة 02-09دسططياز اةيهاز ططل اةزائر ططل اعد قرا يططل اع ططلايل امللططدل ب،عقطط،نا  زقططم  -3

 .احلر ،ت تاحلقاق: اعرابل
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pauvreté, Communication au Mini-Forum sur la santé dans les pays en développement, 
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 العاش
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 صـالملخ

سةةاد ا ا لمةةى رلةة  تلمةةد ا ا ريةةاع بارارةةا   لةةاية ا افميةةا فسةة وقا   ي ةة  ا د ةة  إن األمهيةةا ازاياةةة    
تدوري اخل مات ا الزما  افمياه، فرل   أسقا اخل مات ا صةييا ا ةت تلة  مةم أسةك ا ااةااي األساسةيا  لافميةا ا ريةاةا 
ازسةةا اما، ياةةاا زسةةامهاقا   لصيةةة ا صةةيايا ا ريةةاةا  لمةةدا ا ا يسةةاييا ازااتةةا فازاد لةةا   ا امةةة، فمسةةامهاقا   

، وضةال رةم ا اراةةا ا صةييا  طةا فازقفية  ا لةامل     فازقا ات ا لمليةا  لوةداا  ا صةيياتفميا ا ص  ات ا للميا 
 . ا صييا  لمؤسساتاف سا   محاةا ا ريئا ا  اخليا فاخلا  يا 

إ ااء ا اسةةا مي اييةةةا بةة  مفةةا فرلةة  ارارةةا  أن ازسايةة يات عمةةى ا لمةةةدا ا  صةةاع  وةةى ياةةا  لةةي   وصةةة  
جبيجى،  لالاف رل  م ى مسامها اخل مات ا صييا ازص ما هبا    حمم  ا ص ةة بم حي بازؤسسا االساي اايا 

ف ةة  بيفةةة  ياةةةااة ا   اسةةا أن اخلةةة مات ا صةةةييا رلةة  مسةةةادى ازؤسسةةةا  بلةةةاا ا افميةةا ا ريةةةاةا ازسةةةا اما،جتسةةي  أ
ا مسةامها إجيابيةا فةلي ا تساسك بيوى إجيايب ارري   ارك ا رل  ا صي   لافميا ا رياةا ازسا اما، ويمةا ااية   ة

 .   ارك ا رل  ازلا  فا الليم ، فمسامها إجيابيا فلي ا   ا   ارك ا رل  ا ريئ   ذ  األخري 
ا صةةةةييا،  ةةةةدا  اخلةةةة مات ا صةةةةييا، ا افميةةةةا ا ريةةةةةاةا  ازؤسسةةةةاتاخلةةةة مات ا صةةةةييا، : الكلمــــلم الميةل  ــــ 

 .ازسا اما، ازؤسسا ا لمدميا االساي اايا
Résumé  

Facteur et objectif du développement à la fois, la ressource humaine jouit d’une importance 

croissante qui exige l’assurance des services nécessaires pour son développement en particulier les 

services sanitaires qui sont comptés parmi les bases les plus fondamentales du développement 

humain durable en permettant à l’homme l’entretien des ressources humaines disponibles et 

potentielles dans la société et en participant également au développement des capacités scientifiques 

et des compétences pratiques des cadres de la santé et du personnel exerçant dans le secteur 

sanitaire. En plus, ils jouent un rôle dans la protection de l’environnement interne et externe des 

établissements sanitaires.    

Comme les hôpitaux représentent la colonne vertébrale de chaque système de santé; nous 

avons mené une étude de terrain dans l'Établissement Public Hospitalier de Jijel pour connaître 

l'ampleur de la contribution des services de santé fournis par l'Établissement à l’atteinte des 

dimensions du développement humain durable. Les résultats de l'étude ont révélé que la 

contribution des services de santé offerts par l'Établissement au renforcement de la dimension 

sanitaire du développement humain durable était positive et significative, alors qu’elle était positive, 

mais modeste en ce qui concerne le renforcement des dimensions cognitive et éducative. Quant à la 

dimension environnementale, leur contribution était positive, mais très modeste. 

Mots-clés : Services sanitaires, Organismes de santé, Qualité des services sanitaires,  

Développement humain durable, Établissement public hospitalier. 


