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 الشكركلمة

  

قبل كل شيء ، أحمد هللا عّز وجل الذي أنعمني بنعمة العلم و وفقني إلى بلوغ هذه  

اللّهم لك الحمد حتى ترضى ، ولك الحمد إذا رضيت ، ولك الحمد بعد " :الدرجة و أقول 

 " .الرضى 

و باألخص إلى األستاذ نجاز هذا العمل أتقدم بالشكر الجزيل إلى كل من ساعدني في إ 

على توجيهاته القيمة و اإلرشادات الصائبة التي لم " جناس مصطفى "المشرف الدكتور 

 .يبخل بها عليا 

على تفضلهم  أعضاء لجنة المناقشةكما أتقدم بجزيل الشكر والتقدير إلى السادة األساتذة 

 .تقييمهالمتواضع و بقبول االشتراك في مناقشة هذا البحث

أسال هللا أن يجزيهم , و نصح لي قوال , وإلى كل من بذل معي جهدا ووفر لي وقتا 

 .عني خير الجزاء
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 الملـخص

محل  " جودة الخدمة الصحية"شهد القطاع الصحي في اآلونة االخيرة اهتماما كبيرا وعلى جميع المستويات ،حيث أصبح موضوع 

إهتمام عالمي متزايد،سعيا من المؤسسات االستشفائية بتقديم خدماتها الصحية بجودة عالية لتحقيق أقصى رضا ممكن 

ة الخدمات الصحية في المؤسسة العمومية االسنشفائية لوالية سعيدة ومدى تأثيرها ويهدف هذا البحث إلى دراسة واقع جود.للمريض

على رضا المريض ،باإلعتماد على أبعاد جودة الخدمات الصحية،وقد تمكنت هذه الدراسة من التوصل إلى أن المريض راضي على 

غير راض على بعد الملموسية ، مما يستوجب تطوير ، إال أنه ( االعتمادية ، االستجابة، الضمان ، التعاطف) األبعاد األربعة 

.الخدمات الصحية بما يتناسب مع احتياجات المرضى، وذلك بمواكبة التطور التكنولوجي عن طريق تحسين جانب البعد المادي   

رضا المريض أبعاد جودة الخدمات الصحية ، تسويق الخدمات الصحية ، الجودة ، جودة الخدمة الصحية ، : الكلمات المفتاحية . 

Résumé  

    L’apport principal de cette recherche est qu’elle traite  un sujet d’une portée considérable au niveau 

mondial à savoir « la qualité du service sanitaire »,  un secteur qui  suscite  beaucoup d’intérêt sur 

tous les niveaux, dans l’ordre de satisfaire ses patients,  les établissements hospitaliers tentent de  

présenter  des services de haute qualité, le but de la présente recherche  est d’examiner suivant 

les dimensions de la qualité des services de santé la réalité de la qualité du service sanitaire présenté  

par l’établissement de santé  de la wilaya de Saida et de son impact sur  la satisfaction des patients , 

un examen qui a révélé une certaine satisfaction concernant quatre dimensions à savoir la fiabilité , la 

sécurité , la compassion et la  conformité , ceci dit il a aussi révélé que le patient n’est pas satisfait en 

ce qui concerne la tangibilité ,ce qui requiert le développement des services de santé présenté par 

l’établissement  pour être en rapport avec les besoins des patients, et ainsi d’améliorer la dimension 

physique. 

Les mots clés : marketing des services sanitaires , la qualité , la qualité du service sanitaire , 

Dimensions de la qualité des services de santé, la satisfaction. 

Abstract 

the health sector  became recently a great interest and at all levels, where the subject of 

quality of health services became of an international increasing interest, so the hospital institutions 

tray to provide health services with a high quality to achieve the maximum possible satisfaction for 

the patient, this research aims at studying the fact of health services quality in public hospital 

institutions for the town of saida and it impact on patient satisfaction, basing on the dimensions of 

quality of health services, the research has proved that the patient is satisfied with the four 

dimensions (reliability, responsiveness, guarantee, empathy), but it is not satisfied at a distance of 

Tangibility, which requires the development of health services commensurate with the needs of 

patients, by technological development and physical dimension side improvement. 

keywords : Marketing of health services, Quality, Quality of health services, Dimensions of quality of 

health services, Patient satisfaction. 

  

 



6 
 

 

 

 

 

 

 املقدمة العامة
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 
 

 

 مقدمة عامة

 هذا يف يتحكم أن باالقتصاد مهتم كل على لزاما أصبح االقتصادية النشاطات أهم من التسويق يعترب
 رجال ركز قد األوىل البدايات يف أنه حظنا ال ،وقد التسويقي املزيج عناصر يف التحكم طريق عن النشاط
 مثل يلقى مل الذي اخلدمات قطاع وأمهلوا ومربح منتج قطاع باعتباره املادية املنتوجات قطاع على التسويق

 . قبلهم من االهتمام هذا

 والصحة السياحة قطاع مثل مرحبة خدمية قطاعات عدة ظهور و للتسويق األخري االجتاه ومع ولكن
 التطور هذا ومثل والتنمية للتجديد الفرص أهم ويعرض حيوي قطاع ميثل كونه خاصة أمهية القطاع هذا لقي

 مركزة عمل فلسفة تبين تريد اليت الصحية اخلدمية املؤسسات كحالة اخلدمات لتسويق أكرب االهتمام جلب
 مع تتوافق املستوى رفيعة الصحية اخلدمة عرض تكييف مشكلة على ينصب اليوم االهتمام ألن الزبون على

 باملستشفيات التسويقي بالنشاط االهتمام تعظيم حنو دفعت اليت العوامل ولعل واملستفيدين العمالء رغبات
 : هي عامة بصفة

 على واألجنبية العربية األموال لرؤوس وتشجيعها االقتصادي االنفتاح لسياسة العربية الدول انتهاج 
 أدى مما الصحية واملراكز املستشفيات من الكثري إنشاء من صاحبه وما ، الصحي اجملال يف االستثمار

 الفنية املهارة الطبية التكنولوجيا بتقدم االعتراف ومع ، واملنافسة الصحية اخلدمة مقدم ازدياد
 . الصحية الرعاية يف السوق تولد إىل ذلك أدى فقد ، املستشفيات يف للعمالة والتخصصية

 الصحية للخدمات املؤدية املختلفة املستشفيات بني لالختيار املطلقة املريض حركة . 

 املستشفى اختيار حنو قراراته يف تتحكم العناصر هذه ، املفضل وطبيبه املريض وحالة التكلفة عنصر 
 أو املنظمات هده على لزاما كان مث ومن املستشفيات يف التسويق أمهية تظهر ولذا ، املفضل

 االنتباه وجذب لديهم الرغبة إيثار أو حاجاهتم وإلشباع للمرضى الصحية الرعاية حتسني املستشفيات
 . تعرضه الذي املزيج ملكونات
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ومبا أن املنظمات الصحية من مستشفيات ومصحات ومراكز صحية اخلاصة تعترب واسطة العقد 
وبالتايل فهي مالذ املرضى الذين ينشدون العافية واألصحاء  والطيبةومركز الدائرة يف تقدمي اخلدمات الصحية 

الذين يطلبون الوقاية، ومع تزايد الضغوط بصورة غري مسبوقة على كل مؤسسات اخلدمات الصحية يف زمن 
انتشرت فيه أمراض العصر املزمنة والوبائية واليت ساعدت حركة الناس املتزايدة وانتقاهلم السريع من مكان إىل 

 انتشارها واتساع دائرة نطاقها، فتضاعفت الضغوط املتزايدة أصال على هذه املؤسسات الصحية آخر يف
والطبية، هذا باإلضافة إىل ما شهدته السنوات األخرية من زيادة مضطردة وإقباال متناميا يف أعداد املترددين 

ق خاصة فيما يتعلق باملطالبة على املستشفيات، ولقد اتسمت هذه الزيادة خبصائص مل تكن متوفرة يف الساب
على االستجابة السريعة ملتطلبات املواطنني واحتياجاهتم مع الزيادة يف حتسني جودة اخلدمات الصحية والطبية 
املقدمة هلم ، كل ذلك حتم على القائمني على إدارة اخلدمات الصحية والطبية إجياد الوسائل والسبل ملقابلة 

الشيء الذي أدى إىل تبين وتطبيق املفاهيم التسويقية يف هذه املنظمات الصحية،  هذه الطلبات واالستجابة هلا،
ودخل التسويق بذلك غمار حقبة جديدة يف هذا النوع من اخلدمات، وقد زادت أمهيته بسبب العوملة السيما 

إلدارية الفعالة بعد التوسع العاملي يف االجتار يف اخلدمات الصحية، وأصبح بذلك التسويق كأحد أهم املداخل ا
اليت ميكن هلا أن تقوي الدور القيادي والتوجيهي للمنظمات الصحية وهذا من خالل االنطالق من حاجيات 

االستغالل الكفء  عن طريقاملريض والعمل على تقدمي خدمة صحية وطبية ذات جودة متميزة من البداية 
 .واألمثل للموارد املتاحة لدى املنظمات الصحية

عنصر  بأغلىقطاع الصحة يف اجملتمع ،كونه يهتم  أمهيةمن  أمهيتهيستمد هذا البحث  طاراإلويف هدا 
نه يتزامن مع جهود الدولة اجلزائرية يف تطوير جودة باإلضافة إلىأ، اإلنسانواملتمثلة يف  اإلنتاجمن عناصر 

 .النظام الصحي بكل ما يتضمن من ملفات إصالحاخلدمات املقدمة ،واملتمثلة يف 
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 :إشكالية البحث. 1

شهد قطاع اخلدمات الصحية والرعاية الطبية باجلزائر بعض التطورات كبرية خالل العقدين األخريين 
من القرن املاضي، تزامن مع التغريات والتطورات االقتصادية واالجتماعية اليت شهدها اجملتمع اجلزائري بشكل 

وعلى الرغم من ضخامة .طاع احلساسعام، ولعل أبرزها هو فتح قطاع االستثمار الوطين واألجنيب يف هذا الق
ما تنفقه اجلزائر على الرعاية الصحية، وما تبذله الدولة من جهود يف سبيل رفع مستوى اخلدمات الصحية اليت 
تقدمها القطاعات العامة أو اخلاصة، إال أن االستفادة من ذلك مازالت دون املستوى املطلوب، وبقي القطاع 

ل اليت كان هلا األثر السليب على تطور اخلدمات الصحية ومستوى جودة الصحي عرضة العديد من املشاك
الرعاية الطبية املقدمة للمواطن ولعل من أهم العوامل اليت تسهم يف حدوث هذه املشكالت ، تتمثل أساسا يف 

اسات سوء التخطيط والرصد والتقييم، ونقاط الضعف التنظيمية وعدم وضوح األدوار وبالتايل عدم فعالية السي
 : وبناء على ما سبق ويف إطار الواقع املشار إليه ميكن طرح اإلشكالية التالية .املوضوعة

 .؟يف املؤسسات العمومية اجلزائرية وما مدى تأثريها على رضا املريضما واقع جودة اخلدمات الصحية 

 :وتندرج حتت هذه اإلشكالية التساؤالت التالية

 ؟للخدمات الصحية املزيج التسويقي طبيعة  وما هي ما مفهوم اخلدمات الصحية؟ 
 القطاع الصحي ؟خدمات  إىل أي مدى يتم تطبيق اجلودة وحتسني 
 ماهي أبعاد جودة اخلدمة الصحية؟ 
 ما املقصود برضا املريض؟ 
 وما هي العوامل املؤثرة فيه؟ كمستهلك للخدمة الصحية ماهو سلوك املريض 
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 :   فرضيات الدراسة. 2
باالعتماد على األبعاد اخلمسة جلودة اخلدمات  اإلشكالية املقدمة ،ولكي نتمكن من مناقشتهاانطالقا من 

 :، نضع الفرضيات التالية  الصحية
  تؤثر جودة اخلدمات الصحية املقدمة من طرف املؤسسة العمومية االستشفائية لوالية سعيدة ،تأثريا

 .اجيابيا على رضا املريض، من ناحية بعد االعتمادية
  تؤثر جودة اخلدمات الصحية املقدمة من طرف املؤسسة العمومية االستشفائية لوالية سعيدة ،تأثريا

 .اجيابيا على رضا املريض، من ناحية بعد االستجابة
  تؤثر جودة اخلدمات الصحية املقدمة من طرف املؤسسة العمومية االستشفائية لوالية سعيدة ،تأثريا

 .احية بعد الضماناجيابيا على رضا املريض، من ن
  تؤثر جودة اخلدمات الصحية املقدمة من طرف املؤسسة العمومية االستشفائية لوالية سعيدة ،تأثريا

 .اجيابيا على رضا املريض، من ناحية بعد امللموسية
  تؤثر جودة اخلدمات الصحية املقدمة من طرف املؤسسة العمومية االستشفائية لوالية سعيدة ،تأثريا

 . اجيابيا على رضا املريض، من ناحية بعد التعاطف

 :أمهية الدراسة. 3
 الختيار إمكانية شاملة دراسات وجود ولعدم املطروحة اإلشكالية أمهية من الدراسة أمهية هده  تتجلى

 اليت حتتلها هذه األمهية من الرغم على للربح، هتدف ال اليت املنظمات يف احلديثة التسويقية املفاهيم تطبيق
تعترب هده الدراسة  لذلك .واألمنية والثقافية، التعليمية، وكذلك الصحية كاخلدمات اجملتمع أفراد بني املنظمات

 تأثري بسبب مشولية باجلماهري، ارتباطا نظماتامل أكثر من تعترب اليت الصحية املنظمات تتناول لكوهنا هامة
 وبناء الصحة االحنراف يف من احلذر توخي إىل هتدف حيث بآخر، أو بشكل اجملتمع أفراد كافة على خدماهتا
 .االقتصاد الوطين على ذلك انعكاس إىل إضافة واالجتماعية والعقلية اجلسمية الصحة مكتمل إنسان

مواجهتها ملشاكل  من الرغم على الصحية واملنظمات املستشفيات باهتمام التسويق حيظ مل ذلك عدا
، نشاطاهتا ألداء عائقا األحيان من الكثري يف تصبح واليت منها وباملستفيدين خبدماهتا تتعلق متعددة تسويقية

يف  شأهنا أدائها، وحيسن املنظمات، مشاكل هده يعاجل أن شأنه من للتسويق احلديثة باملفاهيم فاألخذ وعليه
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وقد  .مشاكلها حل يف التسويقية واألساليب املفاهيم استخدمت اليت املتقدمة الدول يف املستشفيات شأن ذلك
 .زبائنها نظرة وتغري خدماهتا كفاءة مستوى رفع إىل ذلك أدى

 :أسباب اختيار املوضوع. 4
 :يرجع اختيارنا هلذا املوضوع إىل

  التسويقية يف هذا امليدان حبكم التخصصالرغبة يف تنمية و إثراء معلوماتنا. 
  أمهية املؤسسات الصحية بالنسبة للمجتمع ، ملا هلا من تأثري على العنصر البشري ، والذي يعترب

 .أساس التنمية االقتصادية واحملرك األساسي لعملية اإلنتاج
  مل يلق قطاع بالرغم من اجلهود البحثية التسويقية اليت امتدت إىل قطاعات عديدة و متنوعة

 .اخلدمات عموما و قطاع اخلدمات الصحية خصوصا باهتمام كبري يف جمال التسويق بالنسبة للجزائر

 :أسباب اختيار املوضوع. 4
 :يرجع اختيارنا هلذا املوضوع إىل

 الرغبة يف تنمية و إثراء معلوماتنا التسويقية يف هذا امليدان حبكم التخصص. 
 بة للمجتمع ، ملا هلا من تأثري على العنصر البشري ، والذي يعترب أمهية املؤسسات الصحية بالنس   

 .أساس التنمية االقتصادية واحملرك األساسي لعملية اإلنتاج
  بالرغم من اجلهود البحثية التسويقية اليت امتدت إىل قطاعات عديدة و متنوعة مل يلق قطاع

 .كبري يف جمال التسويق بالنسبة للجزائراخلدمات عموما و قطاع اخلدمات الصحية خصوصا باهتمام 

 :املنهج املستخدم . 5

 على الوصف جوهره يستند يف منهج على االعتماد مت فقد اخلدمات الصحية  لدراسة موضوع جودة
 ستعمالايعتمد على املالحظة الشخصية واملراجع بالغة العربية واألجنبية، كما سيتم  وسط منهج وهو والتحليل

 بغرض استيعاب البحث ظاهرة وتشخيص وصف طريق عن ، وذلك يوزع على املرضى الذي س ستبياناال
 .النظري اإلطار
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 : هيكل الدراسة . 6
 :خمصصة للجانب النظري واألخر خاص باجلانب التطبيقي  ثنانافصول ،  3لقد قمنا بتقسيم الدراسة إىل 

مباحث ،  3الصحية وقد قسم بدوره إىل  سنتناول يف هدا الفصل تسويق اخلدمات:الفصل األول 
أما املبحث .املبحث األول خصص ملفاهيم حول اخلدمة وخصائصها وأمهيتها إضافة إىل عناصر النظام اخلدمايت

افة إىل لخدمات الصحية فنتطرق من خالله إىل مفهوم الصحة العامة واخلدمات الصحية إضل فقد خصص اينالث
أما املبحث الثالث فقد خصص لتسويق .وبعدها اقتصاديات اخلدمات الصحية النوعية يف اخلدمات الصحية 

 .اخلدمات الصحية و املزيج التسويقي للخدمات الصحية إضافة إىل أمهية التسويق يف اخلدمات الصحية
وهو أيضا يتجزأ و رضا املريض ،يبحث يف هدا الفصل على جودة اخلدمات الصحية :  الفصل الثاين

خطوات حتقيق اجلودة يف تقدمي و،ض التعاريف جلودة اخلدمةيتناول املبحث األول على بع:ث إىل ثالث مباح
أما املبحث الثاين فيتعلق جبودة اخلدمات .اخلدمة ،دون أن ننسى قياس جودة اخلدمة و مراقبة جودة اخلدمة 

بحث الثالث فقد أما امل.حية إضافة إىل إدارة اجلودة الشاملة للخدمات الص،بعادها إضافة إىل أمهيتهاأالصحية و
خصص لرضا الزبون وعالقاته ،مث رضا املريض إضافة إىل قياس مستواه وبعدها سلوك املريض والعوامل املؤثرة 

 .فيه
حث ،فاملبحث األول يدرس نظرة شاملة لواقع امب 3 وقد مت تقسيم هذا الفصل إىل :الفصل الثالث 

الصحية العمومية،حىت نأخذ فكرة عن املنظومة الصحية يف  الصحة باجلزائر من خالل التعريف باخلدمات
اجلزائر وتنظيم النظام الصحي يف اجلزائر إضافة إىل إصالح النظام الصحي وأوجه قصوره يف اجلزائر وطرق 

املؤسسة لقطاع الصحي يف مدينة سعيدة ،وبالتركيز على ل إىل املبحث الثاين الذي خصصلنتنقل .معاجلتها
من خالل التعريف بنشأهتا مع توضيح مجيع املصاحل املوجودة فيها إضافة "امحد مدغري "لعمومية  االستشفائية ا

إىل جمموع إيرادات ونفقات املؤسسة العمومية االستشفائية وأخريا إحصائيات املرضى خالل ثالث سنوات 
يل وتفسري نتائجها ،من خالل الذي جاء شامل خلطوات إجراء الدراسة امليدانية وحتل لث،أما املبحث الثااألخرية

استعراض منهجية البحث امليداين ،مث املعاجلة اإلحصائية للمعلومات ،ليتم بعدها حتليل وتفسري النتائج املتحصل 
 .عليها 
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 الفصل األول 

 تسويق اخلدمات الصحية
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 :متهيد 

 يف واملتميزة احلقيقية مكانتها وفرضت متزايد، و كبري بشكل األخرية السنوات يف اخلدمات تنامت
 فان األمر حقيقة ويف .والعشرين الواحد القرن إلنسان اليومية احلياة يف مكانتها عزز مما الدول، اقتصاديات

 واالختالف التمايز هذا عن وينجر هامة، و جوهرية نقاط عدة يف املادية السلع عن وختتلف تتميز اخلدمات
 يسمى ما جند اخلدمات جمال يف التقسيمات تلك بني ومن .للخدمات ومتعددة متنوعة تقسيمات وجود

من أهم اخلدمات االجتماعية اليت تقدمها الدولة ومع ذلك يعاين هذا القطاع كغريه و اليت  اخلدمات الصحية ب
الداخلية من القطاعات يف بالدنا من نقص يف مستوى جودة اخلدمات املقدمة ومن ضعفه أمام التحديات 

مما أدى إىل تبين وتطبيق املفاهيم التسويقية يف هذه املنظمات الصحية ،ودخل التسويق بذلك  .واخلارجية للدولة
غمار حقبة جديدة يف هذا النوع من اخلدمات ،وقد زادت أمهيته بسبب العوملة والسيما بعد التوسع العاملي يف 

 .االجتار يف اخلدمات الصحية
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 مفاهيم عامة حول اخلدمة :بحث األول امل

 اخلدمة .1

اختلفت وجهات نظر الباحثني حول إجياد تعريف دقيق للخدمة بسبب وجود خدمات ترتبط         
بشكل كامل أو جزئي مع السلع املادية ،بينما متثل خدمات أخرى أجزاء مكملة لعملية تسويق السلع 

ات اخلدم: مباشرة دون اشتراط ارتباطها بسلعة ما مثل  املباعة ،وهناك أنواع أخرى من اخلدمات تقدم
 1...الصحية ، اخلدمات املالية 

  :مفهوم اخلدمة    1.1
ف اليت جاءت هبا أدبيات تسويق اخلدمات  فاجلمعية األمريكية للتسويق عرفت اخلدمة يمن أهم التعار

 ."الرتباطها بسلعة معينةالنشاطات أو املنافع اليت تعرض للبيع أو اليت تعرض :"بأهنا 

ستانتون : وهناك تعريف يل . إال إن هذا التعريف ال مييز بصورة كافية بني السلعة واخلدمة 
Stanton 1997) ) النشاطات غري حمسوسة واليت حتقق منفعة للزبون أو  املستفيد ، :" يقول أن اخلدمة هي

ي أن إنتاج خدمة معينة أو تقدميها ال يتطلب أ.واليت ليست بالضرورة مرتبطة ببيع سلعة أو خدمة أخرى 
 2".استخدام سلعة مادية 

هي أي نشاط أو سلسلة من : " كما يلي  0222عام  فعرفها  GRONOOSأما الباحث 
األنشطة ذات طبيعة غري ملموسة يف العادة ولكن ليس ضروريا أن حيدث عن طريق التفاعل ليس املستهلك 

 3".وموظفي اخلدمة أو املوارد املادية أو السلع أو األنظمة واليت يتم تقدميها كحلول ملشاكل العميل

أي نشاط أو اجناز أو منفعة يقدمها » يرى أن اخلدمة عبارة عن  KOTLERوبالنسبة إىل الباحث 
طرف ما لطرف آخر وتكون أساسا غري ملموسة وال ينتج منها أية ملكية وأن إنتاجها وتقدميها قد يكوم 

 1.«مرتبط مبنتج مادي أو ال يكون مرتبطا به 

                                                           
1 G.Tocquer ,M. Langlois ," le marketing des services. le défi relationnel", éd dunod, paris,1992,p21. 

 2002الطبعة  ،دار النشر اليازوري العلمية للنشر والتوزيع عمان األردن."األسس العلمية للتسويق احلديث ". إيهاب علي القرم .بشري العالق  ، م.محيد الطائي ، حممود الصميدعي ، د2
 .196ص

 11ص.  2005.، دار وائل للنشر عمان األردن ، الطبعة الثانية "تسويق اخلدمات "،هاين حامد الضمور  3
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صرفات اليت تتم يف زمن ترف أو جمموعة من الت: "على أهنا  Christiane Dumoulinكما عرفها 
حمدود ومكان معني من خالل وسائل مادية وبشرية ملنفعة معني أو جمموعة من األفراد باالعتماد على 

 .2"اإلجراءات و سلوكيات منظمة 

ذلك النشاط الذي يشكل قيمة اقتصادية باالستجابة : " اخلدمة أهنا    Jean  Lapeyreعرف 
 3".يتطلب دلك اإلنتاج شيء مادي   ملموس حلاجات و رغبات الزبون ، دون أن 

بني اخلدمة واجلوهر والعناصر ( (shostack 1977و يف مسعى لتعريف اخلدمة ،ميزت شوستاك 
فاجلوهر يف عرض اخلدمة هو . احمليطة هبا حيث تقول أن هدا التمييز هو أساس ميكن اعتماده لتعريف اخلدمة 

دمة واليت تستهدف تقدمي منافع غري حمسوسة يتطلع إليها املخرجات الضرورية ملؤسسة اخل" عبارة عن 
 ".املستفيدون 

                                                       فادا كانت اجلوانب                                                                                                            .وتكمن أمهية تعريف شوستاك للخدمة أهنا تقارهنا مع السلعة املادية 
غري احملسوسة هي الغالية أو السائدة يف العرض  ، فان ذلك يعين أهنا خدمة أكثر مما هي سلعة ، والعكس 

 4 .صحيح 

 :ومن التعريفات السابقة للخدمة ، تتضح املضامني التالية 

  حمسوسة تكون اخلدمة يف الغالب غري ملموسة أو غري. 
  قد ترتبط اخلدمة مبتج ملموس أو مادي أو قد ال ترتبط بذلك. 
  ال ميكن متلك اخلدمة أو مقدمها ، وإمنا ميكن االستفادة من عرضها 
  اخلدمة تدرك باحلواس من خالل املنفعة اليت تقدمها للمستفيد. 
  تتألف اخلدمة من جوهر تدعمه خدمات تكميلية. 

 

 
                                                                                                                                                                                     
1 P. kotler , K.keller, D.manceau, B.dubois," marketing management",12eme édition, édition spéciale, publié par 
Pearson  éducation ,paris ,2006,p462. 
2 C. Dumoulin , et jean -Paul, "entreprise de services", les éditions d'organisation , paris,2eme tirage , 1998, p20  
3 Jean  Lapeyre , "garantirde service " , les éditions d'organisation, paris , 1998 ,p08 

 .191ص.مرجع سابق  .األسس العلمية للتسويق . إيهاب علي القرم .بشري العالق  ، م دعي ،حممود الصمي محيد الطائي ، 4
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 :خصائص اخلدمات .  2
دراسة تسويق اخلدمة هتدف يف األساس إىل معرفة خصائص اخلدمة وتصنيفها وطبيعتها ، وان كان من     

الصعوبة مبا كان فهم طبيعة اخلدمة إذا كانت مبعزل عن دراسة املنتجات املادية وحتليل العالقة بينهما  ، وذلك 
 أن إدراك تلك اإلبعاد واستيعاهبا مهم جدا بسبب الترابط الوثيق بينهما ، وال سيما عند مراحل التسليم ، إال

لكي يتم اختبار املزيج التسويقي املناسب من ناحية ، ويتم يف نفس الوقت تطوير إستراتيجية تسويقية تتالءم 
وطبيعة اخلدمة وظروف تقدميها ، فقد تتطلب بعض اخلدمات أحيانا من املنظمة أن تتبع استراتيجيات متعددة 

 1.ت ويف أسواق خمتلفة لتنفيذ تلك اخلدما

ظهرت عدم ملموسية اخلدمات كفرق رئيسي موجود بني السلعة و اخلدمة ، و   :اخلدمة غري ملموسة 1.2
أن مفهوم عدم ملموسية اخلدمة يعين الالمادية أي اخلدمة "   BATESON" و "  BERRY" كما ذكر  

و عليه فإن اخلدمات مثل الفحص الطيب أو العرض  2  .ال ميكن رؤيتها ، تذوقها ، مشها ، ملسها ، مسعها
السينمائي يصعب تقييمها مثلما يقوم املستهلك بتقييم سيارة جديدة قبل الشراء حيث ميكن فحصها  و قيادهتا 

 3.و جتربتها و تكوين رأي عنها 

موضحة أو تدل على ( des signes)لدا جند املستهلك أثناء العملية الشرائية للخدمات ،يعتمد على إشارات 
 4.هنا هو مساعدة املستهلك من خالل تطوير ملموسية اخلدمات ( اخلدمات)نوعية اخلدمات ،فمهمة املؤسسة 

إمكانية تقسيم مفهوم الالملموسية إىل ابعد من دلك اجلدول رقم ( (Wilson,1972حيث يقترح 
ات التامني ،وخدمات أخرى حيث برى أن هناك بعض اخلدمات تعطي قيمة للشيء امللموس كخدم( 20)

غري ملموسة متاما كخدمات األمن و احلماية و املتاحف ،وخدمات أخرى تعمل على إعطاء شيء مادي 
 .ملموس كاخلدمات املادية 

 

                                                           
 .21، ص2001، دار إثراء للنشر والتوزيع ، عمان ، األردن،الطبعة األوىل،"تسويق اخلدمات املالية  "امحد الرحومي ،ثامر البكري ،  1

2 D.pettigrews,N.turgeon, ‘’marketing’’,2éme édition,MC GRAWS-HILL ,canada,1990,p390. 
 . 261، ص 1992مكتبة عني الشمس للنشر ، القاهرة ،، " االستراجتيات  املفاهيم و: التسويق " عمر و خري الدين ،  3

4 P. kotler , K.keller, D.manceau, B.dubois," marketing management",.op-cit,p466. 
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 تصنيف درجة امللموسية(:1.1)جدول رقم 

 خدمات املستهلك خدمات املنتج درجة امللموسية

اخلدمات اليت تتصف بعدم 
 .كامل وأساسيامللموسية بشكل 

ألمن واحلماية،أنظمة االتصاالت ا
،التمويل اندماج   املؤسسات 

 .واالكتساب

املتحف ، وكالء التوظيف ،أماكن الترفيه، 
التعليم وخدمات النقل والسفر ،املزادات 

 .العلنية

اخلدمات اليت تعطي قيمة مضافة 
 .للسلع امللموسة

التامني،عقود الصيانة،االستشارات 
واإلعالنات ، وتصميم اهلندسية 

 .العبوات واألغلفة

خدمات التنظيف ، التصليح،التامني،العناية 
 .الشخصية

اخلدمات اليت توفر منتجات مادية 
 .ملموسة

متاجر اجلملة ، وكالء النقل 
 .،املستودعات ،البنوك

متجر التجزئة، البيع االيل ،اخلدمات الربيدية، 
 .العقارات، التربعات اخلريية

 .25تسويق اخلدمات ، مرجع سابق ،ص: هاين حامد الضمور  :املصدر

أي خدمات ال ميكن ختزينها أو إكساهبا منفعة زمنية فإن مل تكن مشتراة   :اخلدمات غري قابلة للتخزين 2.2
يف الوقت اليت عرضت فيه فإن اخلدمة ختتفي متاما ، فاملقاعد اليت ال ميكن حجزها على طائرة جمدولة زمنيا ال 

 1 :ميكن حتويلها أو ختزينها إىل رحلة أخرى يترتب على هذه اخلاصية ما يلي 

فائقة بإدارة الطلب على اخلدمة مبعىن جدول التقلبات يف الطلب على اخلدمة حبيث يتحقق ضرورة العناية ال
وذلك بتحويل فائض الطلب لفترات الشدة باجتاه . التوازن بني االرتفاعات واالخنفاضات وتنظيم دالة الطلب 

 .فترات الفراغ وهذا خبلق استعماالت جديدة أو منح أسعار جد مشجعة يف الفترات 

ذا فاخلدمات تستمد قيمتها من الوقت الذي تؤدي فيه فقط حيث انه ال ميكن ختزينها لتستخدم يف وقت فهك
 2.الحق

                                                           
 .125الدار اجلامعية ، اإلسكندرية ، ص  2001/2002، املفاهيم واالستراتيجيات ، طبعة " إدارة وتسويق األنشطة اخلدمية"سعيد حممد املصري  ،  1
 .220،ص2002دار الثقافة للنشر والتوزيع ،عمان األردن،" أسس التسويق احلديث "عبد اجلبار منديل ، 2
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وتعين درجة االرتباط بني اخلدمة ذاهتا و الشخص الذي يتوىل تقدميها ،   ( :عدم االنفصال)التالزمية  3.2
أي من الصعب فصل اخلدمات عن مقدمها ، املر الذي يترتب عليه ضرورة حضور طالب اخلدمة إىل أماكن 
 تقدميها ، لذلك فان أداء خدمة معينة قد حيدث جزئيا أو كليا يف حلظة وقت استهالكها ، فالسلع تنتج وتباع

وتستهلك  ، أما اخلدمات فهي تباع ومن مث تنتج وتستهلك وعدم القدرة على فصلها يؤدي إىل تزامن اإلنتاج 
والتقدمي واالستفادة وهدا خبالف ما عليه يف املنتجات امللموسة ، والشكل املوايل يبني العالقة بني اإلنتاج 

 1 .واالستهالك للسلع واخلدمات

 عالقة بني اإلنتاج واالستهالك للسلع واخلدمات ال: يوضح (   1.1)الشكل رقم 

 

 

 

 

 

 

 .50ص.2003الطبعة األوىل .عمان األردن.دار املناهج.زكي خليل املساعد تسويق اخلدمات وتطبيقه : املصدر 
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 1: ويترتب على خاصية التالزمية ما يلي 

  يكون تقدمي اخلدمة يف الوقت الذي تطلب فيه. 
  التوزيع املباشر هو األسلوب اجليد الذي الذي ميكن استخدامه يف توصيل هذا النوع من اخلدمات إىل

 ، اليت تعين أن منتج أو zero.level chamelسياسة الالوسيط : طاليتيها ويسمى هدا األسلوب 
 .مقدم اخلدمة هو الذي  يتوىل القيام بأعمال التوزيع وأنشطته 

  تكون العالقة بني مقدم اخلدمة واملستفيد منها قوية ووطيدة. 
  ومن النتائج التالزمية يف أداء اخلدمات زيادة درجة الوالء إىل حد كبري ، أي أن املستهلك يصر على

نة الذين تعود احلصول على تلك اخلدمة طلب اخلدمة من شخص معني أو من جمموعة أشخاص معي
منهم ، ولذلك فان مقدمي اخلدمات يعملون جاهدين يف الوقت احلاضر لكي خيلقوا خلدماهتم درجة 
عالية من املكانة وقدرا كبريا  من التميز لدى املستهلكني ما جيعل مهمة املنافسة يف اختراق والءاهتم 

 .مهمة صعبة بل عسرة 
  ات األمهية كبرية هلا دور فاعل يف الترويج للخدمات اليت تتطلب حضور ذالعالقات الشخصية

املستفيد أماكن تقدمي اخلدمات ، أما دور اإلعالن يف هدا اجملال يكون حمدودا يف اغلب احلاالت 
ويعود السبب يف كل ذلك إىل القناعة والثقة الكبريتني يف الكلمة اليت يسمعها طالب اخلدمة من 

ه مقارنة باملعلومات اليت ينشرها مقدمو اخلدمات عن طريق وسائل اإلعالن املختلفة ، أصدقائه ومعارف
أي إن االتصال الشخصي أصبح له أمهية كبرية يف ترويج اخلدمات وتأكيدا لذلك فقد الحظ كثريون 
من مقدمي اخلدمات إن عددا كبريا من زبائنهم اجلدد قد جاؤوا بناءا على توصية احد األشخاص 

الذي دفع هبم إىل وضع كتابات والفتات عديدة تؤكد أمهية هدا األسلوب يف ترويج اخلدمات ،  األمر
إن أرضيناك فتحدث عنا ، وان الحظت قصورا فتحدث : حيث كتب احد البنوك ويف مكان بارز 

 .لنا 
 :وبذات املعىن كتب احد أطباء األسنان يف مكان بارز من عيادته 
Satisfied customers are our best customer. 

If you are happy with us , tell your friends. 

                                                           
 .223ص. 2002الطبعة األوىل . دار الثقافة عمان األردن .مبادئ التسويق .حممد صاحل املؤذن  1
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  ، ومن النتائج التالزمية أصبحت األجواء البيئية املادية مثل املكان ، نظافته ، سعته،تنظيمه ، األثاث
 وحياهتم وغريها واليت ختلق الصورة الذهنية اليت تتولد لدى الزبون ذات أمهية. املعدات ، والعاملني 

 .كبرية يف حث املستهلكني على طلب تلك اخلدمات 
  ومن النتائج األخرى اليت تترتب عن ضرورة حضور املستفيد إىل أماكن تقدمي اخلدمات ، اليت هي

باألساس خدمات يؤدي فيها العنصر البشري دورا كبريا بل أساسيا إن كانت نسبة اخلطر مرتفعة كما 
 .واآلالت املسرية ذاتيا مات اليت يتم تقدميها وبواسطة بتلك اخلدهو احلال يف اخلدمات الطبية مقارنة 

فلما كانت اخلدمة ترتبط ارتباطا وثيقا بشخص مقدم اخلدمة فإهنا  :اخلدمات غري متجانسة ومتنوعة  4.2
تتنوع تنوعا كبريا اعتمادا على من يقدم اخلدمة ، وعلى حالة مقدم اخلدمة وخاصة حالته اجلسمانية والنفسية 

مما يزيد من درجة التعقد والتنوع يف اخلدمات اضطرار مقدم اخلدمة باستمرار لتغري . وقت تقدمي اخلدمة
شكل اخلدمة على بيانات جديدة من العميل يقوم بترجيح جمموعة من االحتماالت يصل منها إىل عدة 

تطلب معاجلة خمتلفة حىت حتظى استنتاجات يقوم بناء عليها باختاذ القرار ، وباإلضافة إىل ذلك فان كل حالة ت
 .كل خدمة برضا العميل

 1 :ومن هنا فان على منظمات اخلدمات أن تعمل على 
  بذل جمهود كبري لتقدمي خدمات تتسم بالثبات الكبري يف اجلودة قدر اإلمكان. 
  وضع برنامج دقيق الختيار ورفع كفاءة مقدمي اخلدمة. 
  اإلمكان زيادة درجة اآللية يف أداء اخلدمة قدر. 
  وضع نظام لرصد وقياس درجة رضا العميل عن اخلدمة املقدمة أليه،ولعل من أهم الوسائل

 .هنا نظم الشكاوي واملقترحات واملسوح الدورية ملستهلكي اخلدمة 
مع التطبيق على اخلدمات  مدى التفاوت والتعقيد الذي تتسم به اخلدمات 23رقم  ويوضح الشكل 

 .الصحية
 
 
 
 

                                                           
 .66،ص2001، األردن ،دار املناهج عمان" التسويق االستراتيجي للخدمات" محد حممود مصطفى، 1
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 التفاوت والتعقيد يف اخلدمات الصحية(:2.1)رقم  الشكل

 درجة عالية من التعقيد                                                                

 خدمات املستشفيات 
 التشخيص والعالج:املمارس العام 

 .العالج فقط:املتخصص
 اخلدمات التشخيصية فقط 

 خمتربات الطب الشرعي

 درجة عالية من التفاوت                درجة منخفضة من التفاوت                  

 العيادات اإلكلينيكية اخلارجية -            .      أخصائي تقومي اعوجاج األعضاء 
                            جرب كسور                      :العالج احملدود مثل          معامل أشعة اكس 

 العظام واحلروق السطحية                                                                 

 درجة منخفضة من التعقيد                                                              

 

 .62،ص2001حممد حممود مصطفى،التسويق االستراتيجي للخدمات،دار املناهج عمان ،: املصدر
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ختتلف جودة اخلدمات املقدمة إىل املستهلك من شخص إىل أخر ، الن  :اختالف جودة اخلدمات  5.2
قدرة األفراد على األداء متفاوتة ، كما أهنم يتأثرون بعوامل نفسية وأخرى بيئية ترتبط بظروف العمل الذي 

أن غالبية املنشات اخلدمية حتاول تقدمي يقومون به ، لدا تعد عملية تنميط جودة اخلدمة معقدة للغاية ، مع 
 .اخلدمة بأفضل جودة لكل زبائنها 

 هناك خطوات تستطيع منشات اخلدمات اعتمادها لتخفيف اختالف اجلودة يف خدماهتا وابرز هده اخلطوات 
 1: هي     

 تدريب مقدمي اخلدمة تدريبا جيدا واختيار أفضلهم خلدمة زبائن املنشاة. 
  قابلية الزبائن للخدمة ومستوى رضاهم عنها عرب حبوث صغرية جتريها املنشاة و الوقوف على مدى

 .معرفة اقتراحات املستهلكني لتطوير اخلدمة 
  وجوب استخدام اآلالت لتنميط جودة اخلدمة ، علما إن بعض منشات اخلدمات تستطيع استخدام

 .دمة نفسها اآلالت والبعض األخر يصعب عليه استخدامها ألمر يتعلق بإنتاج اخل
  قدرة منشاة اخلدمات على حتديد معايري و أمناط حمددة إلنتاج اخلدمة مع وجود رقابة فاعلة لاللتزام

  .هبده ملعايري و األمناط املوضوعة 

 :  تصنيف اخلدمات  . 3

هناك تصنيفات خمتلفة للخدمات و قبل البدء  يف عرض تصنيف اخلدمات نشري إىل أن أمهية تصنيف 
 2: اخلدمات تكمن يف املنافع التالية 

  يعطي نظام التصنيف فهما أفضل للخدمة املعنية ، من خالله يتم توضيح أوجه الشبه و االختالف بني
 . اخلدمة املصنفة و اخلدمات األخرى 

 يف اخلدمات على صياغة إستراتيجية التسويق و اخلطط التكتيكية ، فاخلدمات ذات  القطاع يساعد تصن
الواحد تواجه تقريبا نفس التحديات و لكن باختالفات بسيطة و هكذا احلال بالنسبة لألنشطة التسويقية 

 .األخرى كالترويج و التسعري و التوزيع 
 

                                                           
 .14ص  .2002اجلامعية للدراسات والنشر والتوزيع لبنان بريوت ،الطبعة األوىل املؤسسة ، "تسويق السياسة واخلدمات". مصطفى عبد القادر 1

2 .255، ص  2003.األردن، دار حامد للنشر عمان " أساسيات التسويق " شفيق حداد ، نظام السويداين ،    
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 : حيث ميكن تصنيفها إىل  و ميكن تصنيف اخلدمات من وجهات نظر خمتلفة ،

 : ميكن تصنيفها إىل  و: وق سحسب نوع ال . 1

 فهناك خدمات املستهلكني الرعاية الصحية و تأمني احلياة على سبيل املثال : ي استهالك . 
 مثل تدقيق احلسابات و التركيب و غريها : ي صناع . 
 1: و ميكن تصنيفها إىل : ات حسب الغرض من شراء اخلدم. 2

  خدمات مقدمة إىل املستهلك النهائي مثل خدمات احلالقة و السياحة . 
  خدمات مقدمة إىل املؤسسات مثل خدمات االستشارة اإلدارية احملاسبية . 
 :  و ميكن تصنيفها إىل : د حسب أمهية حضور املستفي. 3

  ضرورة حضور املستفيد من اخلدمة مثل العالج الطيب ، خدمات احلالقة . 
  الضروري حضور املستفيد من اخلدمة مثل خدمات غسل و تنظيف املالبس و خدمات تصليح ليس من

 . السيارات 
 2: و ميكن تصنيفها إىل : ة حسب درجة كثافة العمال . 4

  مثل خدمات التعليم ، و خدمات اإلصالح و تعتمد على العامل البشري بصفة : خدمات كثيفة العمالة
 . أساسية 

  تعتمد على املعدات بصفة أساسيةمثل االتصاالت و النقل العام و املراكز الصحية  :تاملعداخدمات كثيفة.  
 :  و ميكن تصنيفها إىل :  ونحسب درجة االتصال بالزب . 5

  مثل اخلدمات الصحية و اخلدمات الفندقية و املطاعم حتتاج إىل اتصال : خدمات حتتاج إىل اتصال عايل
 . عايل من الزبون و غالبا ما تكون هذه اخلدمات موجهة حنو األفراد 

  توجه هذه و  مثل خدمات اإلصالح و التغليف و اخلدمات الربيديـة: خدمات حتتاج إىل اتصال منخفض
 . اخلدمات يف الغالب حنو األشياء و ال يتطلب األمر إىل وجود عنصر بشري لتأدية اخلدمة 

 

                                                           
 .119، ص 1994،عمان، األردن،دار زهران للنشر و التوزيع ، " مدخل متكامل  : مبادئ التسويق " عمر وصفي عقيلي و آخرون ، 1
 .  223، ص  مرجع سابق،" املفاهيم و االستراجتيات  : التسويق " عمر و خري الدين ،  2
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 : و يتم تصنيفها كما يلي : ة حسب مهارة مقدم اخلدم . 6

خدمات تتطلب االحتراف مثل اخلدمات القانونية و اخلدمات الصحية و متيل هذه اخلدمات إىل كثري من 
 . يق القواعد القانونية التعقد و تنظم عن طر

 خدمات ال تتطلب االحتراف مثل النقل العام و اخلدمات املنزلية . 
 : و يتم تصنيفها كما يلي : ة حسب دوافع مقدم اخلدم. 2

 خدمات تقدم بدافع الربح مثل املؤسسات اخلاصة كاملستشفيات و املدارس و اجلامعات اخلاصة . 
 و ال " ة كالتعليم و العالج الطـيب ، اخلدمات املقدمة من طرف الدولثل خدمات ال تقدم بدافع الربح م

تعبِّر هذه املؤسسات عن أهدافها يف صورة مالية مثل العائد على االستثمارات ،   و عادة ما يكون هلا نوعني 
 ". من اجلماهري مها زبائنها و املتربعني هلا 

 1: ما يلي و يتم تصنيفها ك: ة حسب وجهة النظر التسويقي.  1 

  خدمات سهلة املنال مثل اخلدمات اليت حيصل عليها املستهلك بشكل سهل كالنقل و احلالقة. 
 خدمات خاصة مثل خدمات استئجار بعض األشخاص حلماية بعض الشخصيات املهمة و الثرية. 
 :خدمة و سلعة  حسب العالقة . 9 

 : لتقييم املنتجات يستعمل املستهلكني ثالثة أشكال من اجلودة

  كالشكل و اللون  ج اليت ميكن حتديدها قبل الشراءهي صفات املنت: اجلودة تعتمد على البحث عن املعلومة
 . و السعر ، و أغلبية السلع هلا هذه اخلصائص ألهنا ملموسة 

  هي الصفات و اخلصائص اليت ال ميكن تقييمها إالَّ بعد الشراء أو االستهالك : اجلودة تعتمد فقط بالتجربة
كالذوق و الصالبة ، فهناك بعض املنتجات من الصعب تقييمها قبل الشراء كاحللوى، و الكثري من اخلدمات 

ييم توجه سياحي جديد قبل الذهاب ، ، و يف الواقع من املستحيل تق( قصة شعر مثال ) تتصف هبذه اجلودة 
 . نقوم بتجربة اجلو ، الفنادق ، املطاعم ، النقل ، املواقع التارخيية 

  هي الصفات و اخلصائص اليت ميكن تقييمها بصعوبة حىت بعد الشراء و : اجلودة تعتمد على االعتقاد فقط
رية هلا هذه اجلودة ، و على العموم االستهالك مثل عملية جراحية ، إصالح السيارات ، و توجد خدمات كث

                                                           
 .224مرجع سابق ،،" املفاهيم و االستراجتيات  : التسويق " عمر و خري الدين ،  1
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قليل من املستهلكني القادرين على التقييم إذا ما كانت اخلدمة ضروريـة   و اإلنفاق صحيح من طرف 
 . اخل ... جراح ، حمامي 

 1: أما تصنيف اخلدمات عند بعض املؤلفني و الباحثني يف ميدان التسويق ميكن تلخيصها يف اجلدول التايل

 "بعض األمثلــة لتصنيف اخلدمــات : "  (2.1)جدول رقم 

 تصنيف اخلدمـــات املعايـري و املؤلفيــن
 انطالقا من اإلنتاج 

  V.R-FUCHS 
 ( كالنقل ، االتصال ) اخلدمات التوزيعية  -
 (كالبنوك ،و شركات التأمني)منتجو اخلدمات  -
 كالصحة،التعليم، اخلدمات العمومية و اخلدمات ) اخلدمات االجتماعية-

 ( . ذات الطابع غري الرحبي    
 (  كالفنادق ، املطاعم ، اإلصالح )اخلدمات الشخصية  -

انطالقا من أمهية و مكانة 
 اخلدمـة 

A .BARCET  & 
J.BANAMY  (1990) 

 . اخلدمات املصاحبة للسلع و املكملة للسلع و عمليا تنتج بنفس الطريقة  -
 . اخلدمات الناجتة عن تصميم و إعداد ملنتج غري مادي  -
" ، اإلنتاج املشترك ( استهالك هنائي ) اخلدمات احململة مباشرة للشخص  -

Coproduction  " يتدخل يف هذا املستوى  . 
 جية انطالقا من مفهوم اإلنتا
J – GADREY        

(1986 )   

منعزلة و متماثلة و مطبقة على "  Para productifs" خدمات شبه إنتاجية  -
 ( .كالنقل ، اإلصالح ، الفنادق )  السلع املادية 

ال مادية ، مطبقة على معارف إنتاجية "  Péri- productifs" خدمات  -
 ( . كاهلندسة ، خدمات مالية ) منظمة 

كالصحة ، ) مطبقة على معارف و قدرات األفراد يف االستهالك النهائي      خدمة -
 ( . التكوين 

 .   خدمات تنظيم و تسيري الوحدات االقتصادية  -
 .  Source  : LILIANE,BENSAHEL,"introduction à l'économie du service", presse universitaire de Gronoble  , 

Paris,1997,p38.-Richard-Norman , « le management des services :théorie du moment de vérité dans les services », 
inter édition, paris, 1994,p29. 

 

                                                           
1  Lilane – Bensahel , «  Introduction à l’économie du services » , op-cit , P 29 . 
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  :طبيعة واختالف اخلدمة 1.3

إن تفهم طبيعة اخلدمات يكون بتحليل العالقة القائمة بينها وبني املنتجات املادية بسبب الترابط 
والتالزم الوثيق بينهما وخصوصا يف مراحل التسليم وعليه فإن اخلدمات يف  طبيعتها قد تأيت مستقلة عن السلع 

 1:وذلك على النحو التايلهبا املادية أو مصاحبة أو مصحوبة 

 القطب األساسي واألوحد متثل الفئة النادرة من اخلدمات  التشكيل متثل اخلدمة يف هذا : تقلةخدمات مس
وتدور أغلبها حول األفكار والقضايا السياسية واالجتماعية والثقافية، ويضيف البعض إىل هذه الفئة اخلدمات 

ذلك حيث أن مثل هذه  يف حني يعارضهم آخرون يف ،البنكية وخدمات االستشارات القانونية واإلدارية
اخلدمات يصاحبها عادة سلع مادية تتمثل يف تقارير نتائج االستشارة كما ترتبط خدمات البنوك بتقدمي نقود 

 .وأوراق مالية أو عقود ضمانات وغريها من العناصر املادية
 رة جمردة أمر ومتثل احلاالت اليت فيها اخلدمة هي أصل التعاقد، إال أن أدائها بصو: خدمات تصاحبها سلع

مييل إىل االستحالة وحيتم ضرورة إحلاق بعض السلع املادية إليها، ومن أمثلة هذه اخلدمات خدمات النقل، 
فإذا كانت خدمة النقل مثال هي جوهر نشاط شركة النقل اجلوي فإنه من الضروري أن يستفيد ...العالج

 ...اباملسافر من بعض السلع املادية املصاحبة هلا كالطعام والشر
 اليت تكون فيها السلع املادية أصل التعاقد هبدف كسب  ومتثل احلاالت :خدمات مصحوبة بسلع مادية

الثقة العمالء وزيادة رضاهم، تلجأ املؤسسات إلحلاق بعض اخلدمات لبيع سلعها املادية، ومن أمثلة هذه 
بعد البيع كخدمات الصيانة السلع املعدات اليت تقدم معها خدمات قبل البيع مثل خدمات التركيب أو 

كخالصة ملا سبق ذكره ولتوضيح أكثر لطبيعة اخلدمات ميكن تلخيص الفروقات األساسية بني  .والضمان
 :اخلدمات والسلعة يف اجلدول التايل

 

 

 
 

                                                           
 . 321ص  2004.الطبعة األوىل  .الدار اجلامعية اإلسكندرية" مدخل استراتيجي تطبيقي يف إدارة التسويق يف املنشأة املعاصرة "مصطفى حممود أبو بكر   1
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 الفرق بني السلعة واخلدمة  يوضح:(3.1)اجلدول رقم 
 اخلدمــــة السلعـــة
 .اخلدمة ال توجد م قبل ، بل ختلق أثناء تقدميها السوقن يتم وضعها يف السلعة تصنع قبل 

 .املنتج و املستهلك مسئولون عن اجلودة والنجاعة  .املنتج يتحكم يف النجاعة واجلودة
ال ميكن حقيقة التحكم يف النتيجة فاملنتج ال يستطيع  .يتحكم املنتج يف النتيجة وهو املسؤول عنها

 .التعهد غلى النتيجة
 .القيمة االستعمالية هي العنصر األكثر أمهية  .التبادلية هي احملددةالقيمة 

تتبادل السلع يف السوق الذي يلعب دور 
 .احلكم

السوق ليس مكان لتجديد السعر و الكمية، فالتفاوض 
 .و املعلومة هي احملددات الرئيسية

 .اخلدمة غري ملموسة .السلعة ملموسة 
 .ناذرا ما يكون حتويل امللكية  .الشراء يضمن حتويل امللكية

 .اخلدمة ال ميكن إعادة بيعها  .السلعة ميكن إعادة بيعها 
فاخلدمة غري .يف الواقع ال ميكن إثبات األشياء النظرية  .السلعة ميكن إثباهتا 

 .موجودة قبل الشراء
 .اخلدمة ال ميكن ختزينها .السلعة ميكن ختزينها

 .يتم اإلنتاج والبيع واالستهالك يف آن واحد .تفرق يف املكاناإلنتاج و البيع واالستهالك م
 (.املنتجون هم الذين ينتقلون )اخلدمة ال تنقل  .السلعة يتم نقلها 

 .املشتري أو الزبون يشارك مباشرة يف اإلنتاج .البائع هو الذي يقوم باإلنتاج
والزبون وهدا االتصال  اتصال مباشر بني املنتج اتصال غري مباشر بني املؤسسة والزبون

 .ضروري 
 .يتزامن اإلنتاج واالستهالك  .االستهالك يتبع اإلنتاج

 
Source : Liliane – Bensahel , «  Introduction à l’économie du services » , op-cit , P 21. 

 

 :أمهية اخلدمات .  4
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االقتصاديات العاملية بعد أن كان االهتمام أصبح االهتمام بقطاع اخلدمات من الظواهر احلديثة يف 
ينصب طيلة الفترة املاضية على القطاعات السلعية الزراعية و الصناعية واليت كان ينظر إليها سواء على 
مستوى الدول أو املنظمات بأهنا القطاعات اجلديرة باالهتمام واليت ميكن هلا أن تشكل األساس السليم 

إىل مؤسسات اخلدمات عادة  أهنا منظمات هامشية لذلك مل حتظ باالهتمام للتطور ، كما كانت النظرة 
أما ويف ظل اقتصاد املعرفة وعصر العوملة فقد تعاظم دور صناعة اخلدمات يف التنمية االقتصادية وهذا . الكايف 

وخلق من خالل خلق فرص العمل ، زيادة الدخل القومي ، املسامهة يف إعادة توزيع الثروة وكذلك بناء 
 1.قطاعات اقتصادية متعددة 

 :ومن أهم األسباب اليت أدت إىل زيادة أمهية اخلدمات يف اآلونة األخرية تتمثل يف  

باإلضافة إىل زيادة نسبة عدد العاملني يف قطاع اخلدمات ، حيث أشارت التقرير إىل أن هذا القطاع  
، وارتفعت النسبة 0792عامل وذلك عام من جمموع القوى العاملة يف ال  %02كان يستحوذ على حوايل 

 20يف الدول املتقدمة كانت النسبة يف الفترتني (. 0770-0797) يف الفترة املمتدة % 32إىل ما يقارب 
على التوايل ، وكانت نسبة كبرية من هذه الزيادة بني النساء األمر الذي ترتب عليه قلة الوقت  %79و %

نزلية أي أن ربات البيوت مل يكن لديهن متسع من الوقت للقيام بأعمال الذي توفره ربة البيت لألعمال امل
ومهام املنزل من طبخ وغسل وتنظيف ، وقد أدى ذلك إىل زيادة الطلب على الكثري من اخلدمات مثل الكي 

 .والتنظيف والطبخ 

لسلع مثل فا.الزيادة يف إعداد السلع اليت حتتاج إىل خدمات وكذلك الزيادة يف درجة تعقيدها    
الكمبيوتر و االنترنت وأنظمة األمان فهي إال أمثلة لسلع تتطلب خدمات متخصصة سواء كان ذلك قبل 

 robots)  كذلك استخدام املصانع لإلنسان اآليل. استعماهلا أم إثناءه ، مثل التركيب و الصيانة والتدريب 
 . وأنظمة الفحص واخلزن الذاتية وخطوط اإلنتاج األوتوماتيكية كلها أمور زادت من احلاجة إىل اخلدمات( 

زيادة أوقات الفراغ واخللو من العمل وذلك بسبب زيادة استخدام ظاهرة التشغيل اآليل لكثري من       
ليوم الواحد ، وهي اآلن يف تناقص املصانع األمر الذي قلل من أيام العمل األسبوعية وساعات العمل يف ا

 .مستمر عما كان عليه احلال يف السابق 

                                                           
 . 161ص.مرجع سابق ." إدارة و تسويق األنشطة اخلدمية"سعيد حممد املصري ، 1
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التغريات يف بيئة منشات األعمال وكذلك املستهلك األخري زادت من أمهية اخلدمات يف الوقت     
 فالبيئة التسويقية أصبحت أكثر تعقيدا من السابق وخاصة وما يتعلق. احلاضر عما كان عليه األمر يف السابق 

بالتشريعات والقوانني ، وتعومي أسعار الفائدة بني األقطار األمر الذي نتج عنه حاجة اكرب من ذي قبل 
خلدمات مثل املشورة اإلدارية والضريبية والنصيحة القانونية واالستشارات الفنية وخاصة تلك املتعلقة بتقنيات 

  .نظم املعلومات واالتصاالت

كثري من دول العامل حيث جعلت هده الدخول اإلضافية اإلنفاق على كثري من ارتفاع مستويات الدخول يف      
 1.اخلدمات امرأ ممكنا وميسورا

التغريات التكنولوجية اليت حدثت يف منظمات األعمال فالتسويق االلكتروين واستخدام التكنولوجيا أدى إىل      
 .زيادة احلاجة إىل اخلدمات املدعمة هلده األنشطة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .251ص.2001.الطبعة األوىل .عمان .دار امليسرة للنشر والتوزيع " .مبادئ التسويق احلديث بني النظرية والتطبيق."زكريا عزام،عبد الباسط حسونة، مصطفى الشيخ 1
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 :عناصر النظام أخلدمايت .  5
 1 :يشمل النظام أخلدمايت على العناصر التالية 

  الزبون 
  احلامل  املادي 
 املستخدمون املباشرون 
  اخلدمة 
 نظام التنظيم الداخلي 

هو العنصر األساسي للنظام ، الن حضوره ضروري وبدونه فاخلدمة غري موجودة ، ومثال :الزبون  .1
املوجودة يف الفندق واليت مل حتجز طوال ليلة ما ، فعدم حضور العميل أدى إىل عدم ذلك هو تلك الغرفة 

 .تواجد اخلدمة بالرغم من وجود القدرات و اإلمكانيات املتوفرة للخدمة 
ويعين احلامل الضروري إلنتاج اخلدمة الذي يستعمله سواء املستخدمون الدين هم : احلامل املادي  .2

 :قسمني  إىلن ، أو الزبون نفسه ، هدا احلامل املادي ميكن تقسيمه يف اتصال مباشر مع الزبو
الوسائل الضرورية للخدمة وتتمثل يف األثاث ، واآلالت وغريها واملوضوعة حتت تصرف : أوال 

 .املستخدمني والزبائن واستعماهلا ينتج اخلدمة 
 .اخل...مثل املباين ،احملالت  ، الديكور .احمليط املادي للخدمة ويتكون من كل ما حييط بالوسائل  :ثانيا 

يشمل كل األشخاص واملوظفني من طرف املؤسسة اخلدمية ومهمتهم االتصال :املستخدمون املباشرون .3
 .الطرياناملباشر مع الزبائن ، ومثال ذلك موظف االستقبال يف الفندق ، أو مضيفة 

متثل هدف ونتيجة النظام اخلدمي ، ومنه فاخلدمة هي حمصلة التفاعل بني العناصر الثالث  : اخلدمة . 4
هده احملصلة تشمل الفائدة اليت . الزبون ، احلامل املادي ، املستخدمون املباشرون : األساسية ، واليت هي 

 .ستمرار يف التواجد تشبع رغبات الزبون ، و حتقق أهداف املنظمة اخلدمية باال

التنظيم الداخلي له تأثريا مباشرا على احلامل املادي واملستخدمني املباشرين ، : نظام التنظيم الداخلي  . 5
أي مبعىن أخر التسيري ، وهو مجيع الوظائف الكالسيكية للمؤسسة من تسويق ، مالية ، موارد بشرية ، إدارية 

                                                           
1 Jean-Michel Tardien, et autre. "Marketing et gestion des services" , Chiron, paris , 2004  ,page 22. 
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واليت هي ضرورية لتحقيق اخلدمة مثل الصيانة ، العتاد ، التنظيف  اخل وكذلك بعض الوظائف املختصة ،....
 1. يف الفندق

 اخلدمايت للنظام األساسية العناصر(  1. 3 ) رقم الشكل 

 

 

 

 
 144 ص ، الذكر سابق مرجع:  الضمور حامد هاين. د:  املصدر

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

                                                           
1 Jean-Michel Tardien, et autre. Marketing et gestion des services, op.cit,page 22. 

 الزبون

 

 اخلدمة

 

املستخدمون 
 املباشرون

 احلامل املادي

 نظام التنظيم الداخلي  
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  اخلدمات الصحية  :املبحث الثاين  

احلديث عن الصحة شائق لكنه شائك خصوصا إذا كان مطوال على مدى نصف قرن ، واسعا يشمل 
نسهل أجزاء عديدة من العامل ، معقدا إذا تطرق إىل األمور املالية الصرفة ، لكنا إذا حددنا اهلدف منه فسوف 

 1.املهمة 

ويتمثل اهلدف أن تكون اخلدمات الصحية متوفرة و أن يكون الوصول إليها ممكنا كي تصبح صحة الناس  
 : 0799جيدة و هو ما أوضحته  منظمة  الصحة العاملية يف إعالن املاآتا  عام 

  العجز ، و  أوإن الصحة هي حالة من اكتمال السالمة بدنيا و عقليا و اجتماعيا ال جمرد انعدام املرض
 .هي حق أساسي من حقوق اإلنسان

  م األهداف االجتماعية على الصعيد العلمي ، و أن غ ارفع مستوى صحي ممكن هدف من اهو أن بلو
ن القطاعات االجتماعية و االقتصادية حتقيق هذا اهلدف يتطلب بذل جهود من جانب العديد م

 .األخرى باإلضافة إىل القطاع الصحي 
  و أن للشعوب حقا و عليها واجبا يف املسامهة أفرادا و مجاعات يف ختطيط و تنفيذ للرعاية الصحية

 .اخلاصة هبا 
  تصاديا و و ينبغي أن تبلغ مجيع الشعوب مستوى من الصحة ميكنها أن حتيي حياة منتجة اجتماعيا و اق

أن يشكل ذلك هدفا رئيسيا للحكومات و املنظمات الدولية ، و الرعاية الصحية األولية هي املدخل 
 .إىل حتقيق هذا اهلدف  باعتباره جزءا من التنمية بروح من العدالة االجتماعية

  صاحلة  إن الرعاية الصحية األولية هي الرعاية  الصحية األساسية اليت تعتمد على وسائل و تقنيات
عمليا و سليمة علميا و مقبولة اجتماعيا و ميسرة لكافة األفراد و األسر يف اجملتمع من خالل مشاركتهم 
التامة و بتكاليف ميكن للمجتمع و للبلد توفريها ، و هي املستوى األول التصال األفراد و األسرة و اجملتمع 

إلمكان إىل حيث يعيش الناس و يعملون و بالنظام الصحي الوطين و هي تقرب الرعاية الصحية بقدر ا
 :تشمل على األقل 

  

                                                           
للشرق األوسط ،املؤمتر العريب السادس يف األساليب احلديثة إلدارة املستشفيات اململكة العربية السعودية ،منظمة الصحة العاملية املكتب اإلقليمي –شركة املواساة للخدمات الطبية الدمام  1
 .03ص.2002املنعقد يف القاهرة ، نوفمرب ، "متويل اخلدمات الصحية والطبية يف املستشفيات العربية "
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 التثقيف بشان املشاكل الصحية السائدة و طرق الوقاية منها و السيطرة عليها. 
  توفري الغذاء السليم و تعزيز التغذية الصحية. 
  اإلمداد الكايف باملياه النقية و اإلصحاح البيئي. 
 م األسرة رعاية األم و الطفل مبا يف ذلك تنظي. 
  ( .التطعيم)التحصني ضد األمراض املعدية األساسية 
  الوقاية من األمراض املتوطنة حمليا و مكافحتها. 
  العالج املالئم لألمراض و اإلصابات الشائعة. 
  توفري العقاقري األساسية. 

 : مفهوم الصحة العامة.  1 

يصعب تعريف الصحة كما أن قياسها أصعب ، إذ أن التمتع حبالة الصحة اجليدة ال يعين جمرد احلياة ، 
بل يعين القدرة على التمتع باحلياة إىل أقصاها ، فقد أورد مارشال يف الفصل اخلامس من اجلزء الرابع يف 

 : لدراسة اثر الصحة على السكان والثروة االقتصاد حتت عنوان . 1" مبادئ االقتصاد "كتابه 
 "  The health and strengh of the population" بأهنا القوة اجلسمية :" ،وعرف  الصحة

 physical  والقوة العقلية ،mental،  ويرتبط املستوى الصحي للفرد حباجة املسكن ، ".للفرد
تنوعه ، ومستوى نظافة البيئة ، واخلدمات الصحية املتاحة ، ومدى ومستوى التعليم ومستوى الغذاء و

إمكانية احلصول عليها ، فادا كان املرض أو االنتقاص من حالة السالمة الصحية للفرد من املرض ، ومتكينه 
 .من العودة إىل حالة السالمة الصحية 

 خال قد اإلنسان جسم أن فطاملا ،"والعلل العجز من اإلنسان وخلو الظاهر املرضغياب  " تعين الصحة
 أمر تولوا الذين يقنع مل املفهوم هذا ولكن .صحيح اجلسم هذا أن معناه فذلك من الداء وبرأ العلة من

 عالج أنه جملرد سليب دورها وجيعل الصحة ملعىن إهدار هو املفهوم هذا أن واعتربوا العاملية للصحة املنظمة
 2.للداء

                                                           
1 Alfred Marshall ,"principles of economics" , eighth ed . ( London : the Macmillan  press LTD , 1977) , p,161 , cited 
by. 

 17 .،ص 2003 اجلامعية،األزاريطة،مصر، املعرفة والثقايف،دار االجتماعي البعدين بني العامة الصحة"صاحل،  حسن حممود احملي عبد 2
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بأهنا حالة السالمة البدنية والعقلية الكاملة وليس جمرد :"العاملية الصحة اجليدة وتعرف منظمة الصحة 
 1".غياب املرض أو عدم التوازن 

كما يعرف البنك الدويل أن كال من الصحة والقدرة على حتسني الصحة يرتبطان بالدخل والتعليم 
قدار النفقات وكفاءهتا يف النظام الصحي وباملتغريات اليت حتدثها الثروة والتعليم يف سلوك الفرد ،وكذلك م

 2.، ومدى انتشار األمراض احلالية واليت حيددها املناخ والعوامل اجلغرافية والبيئية إىل حد كبري 

 وفن علم هي العامة الصحة" :أهنا على العامة الصحة عرف فقد  Winslow 1920 ونسلو العامل أما
 البيئة صحة أجل من للمجتمع منظمة مبجهودات وذلك والكفاية الصحة وترقية العمر، وإطالة املرض، من الوقاية

 التشخيص على للعمل والتمريض الطب خدمات وتنظيم الشخصية الصحة الفرد وتعليم املعدية األمراض ومكافحة
 حقه على احلصول من مواطن كل ليتمكن واملعيشية االجتماعية احلياة وتطوير لألمراض الوقائي العالج و املبكر

 3."واحلياة الصحة يف املشروع
ولو نظرنا إىل املعاجم لوجدنا أهنا تفسر وتعرف الصحة على أهنا حالة حسنة أو سوية جسميا وعقليا أو 

 4.ذهنيا ولكن أيضا بعيدا من النشوة واألمل واملرض

 : مفهوم اخلدمة الصحية  . 2
اجملال على تعريف واحد فقد يرى البعض  من املالحظ انه ليس هناك اتفاق مجاعي بني العاملني يف هدا

وعموما . انه البد من اعتبار نوع معني من اخلدمات كجزء من الرعاية الطبية بينما يرى البعض نقيض ذلك 
 :ميكن تعريف اخلدمة الصحية أو الرعاية الطبية على أهنا 

االستشفائية أو التشخيصية اليت يقدمها الرعاية الطبية تعين اخلدمة أو اخلدمات العالجية أو :التعريف االول 
احد أعضاء الفريق الطيب إىل فرد واجد أو أكثر من أفراد اجملتمع ، مثل معاجلة الطبيب لشخص مريض سواء 
كان ذلك يف عيادته اخلاصة أو يف العيادات اخلارجية للمستشفى احلكومي ، أو العناية التمريضية أو احلكمية 

ريض ، أو التحاليل التشخيصية اليت يقدمها يف املخترب لشخص ما أو  لعدة أشخاص اليت تقدمها املمرضة للم
غري أن الرعاية الطبية قد تقدم رعاية صحية وقائية ، حيث أن الطبيب الذي يعاجل شخصا ما ميكن أن يقدم له 

                                                           
 . 12، ص 2006الطبعة الثانية .مصر–، مكتبة القدس الزقازيق " اقتصاديات اخلدمات الصحية"طلعت الدمرداش إبراهيم ،  1
 .11،ص2009.،دار الكتاب احلديث،اجلزائر "التحليل االقتصادي واالستثمار يف اجملاالت الطبية" إبراهيم طلعت ، 2
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. تقبل توضيحات ومعلومات حول مرض ما  وطرق انتشاره وطرق الوقاية منه لتجنب الوقوع فيه يف املس
 1.وبذلك يقوم الطبيب بدور الرعاية الصحية إىل جانب الرعاية الطبية  

النشاط الذي يقدم للمنتفعني ،واليت هتدف إىل إشباع "وميكن تعريف اخلدمة الصحية على أهنا :التعرف الثاين 
 2".حاجات ورغبات املستهلك النهائي حيث ال ترتبط ببيع سلعة أو خدمة أخرى 

وسة واليت حتقق اخلدمة الصحية ماهي إال مزيج متكامل من العناصر امللموسة وغري امللم:ث التعريف الثال
 3 .إشباعها ورضا معينا للمستفيد 

هذا يعين أن هناك أسباب و دوافع  عديدة تقف وراء االهتمام املتزايد واملضطر بدراسة اخلدمات 
 :ت الصحية ، وذلك لعدة أسباب أمهها الصحية ودورها وبالتحديد إدارة نظم تقدمي وتوصيل اخلدما

  حرمان نظم توصيل اخلدمات الصحية من تطبيقات نظريات اإلدارة والتنظيم ومن بناء نظم إدارية
متخصصة فيها ،أما حتت مفهوم أن هده النظم ماهي إال نظم طبية متخصصة وحل مشكالهتا ال يأيت إال من 

ة على املؤسسات الصحية مما حيتاج إىل نظام إداري متخصص طبيب أو انه ميكن تطبيق مبادئ اإلدارة العام
إلدارة املؤسسة،حيث أهنا وبإتباع هذا املنطق سوف حترم من اإلدارة املتخصصة واليت حتقق الكفاءة والفعالية 

 .يف اجناز األعمال وحتقيق األهداف 
 ليب إدارة تلك املوارد نذره املوارد واإلمكانيات وتزايد الطلب عليها حيتاج إىل التعرف على أسا

النادرة وضرورة توفريها لتحقيق األهداف ، وبالتايل تقدمي اخلدمات الطبية املتوقعة واملطلوبة حسب 
 .خصائصها
  االهتمام احلايل قائم على تقدمي خدمات ذات نوعية جيدة،والتخطيط للمرضى احلاليني واملرتقبني

 .ى توفري األجهزة واملعدات وليس فقط لتحقيق الربح ، واالهتمام املنحصر عل
  تغيري املشكلة يف املؤسسات الصحية حيث كانت تبدو كأهنا مسالة نقص توفري املوارد املادية

والبشرية ، لكن اتضح أن إدارة وكيفية إدارة هده املوارد بشكل فعال هو املشكلة ، فالعنصر البشري هو 
الصحية ، وذلك لسعيها لالستخدام األفضل للموارد األساس ، واإلدارة الفاعلة هي أساس جناح املؤسسات 

  .سواء كانت مادية أو بشرية

                                                           
 .11،ص2000ردن،الرعاية الصحية األولية ، دار اليازوري ، الطبعة األوىل ، عمان األ. عبد اجمليد الشاعر، وآخرون  1
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  تغري املفهوم القدمي لتقدمي اخلدمات الصحية وتطوره ، فاملفهوم القدمي يعين خدمات صحية ، توصيل
، أما املفهوم اجلديد فيعين مرضى حالني ومرتقبني . خدمات صحية ،زيادة معدالت اخلدمة لتحقيق اهلدف 

نظام متكامل لتقدمي اخلدمات الصحية ، حتقيق األهداف عن طريق إرضاء حاجات املرضى إي أن اإلدارة 
مسؤولة لتحديد حجم ونوع املرضى احلالني واملرتقبني يف كل نوع من أنواع اخلدمات الصحية كنقطة 

تلك احلاجات انطالق يف إدارة نظم توصيل اخلدمات الصحية وذلك من خالل ختطيط مواردها لتفي ب
فإذا .ج الوقاية وتقليل التكلفة واكتشاف األمراض اجلديدة واألدوية اجلديدة ، حيث تتمكن من تكييف برام

خذت اإلدارة هبذا املفهوم ،فان النظام الصحي يكون أكثر فعالية يف توصيل اخلدمات،حيث يتم حتديد أ
ملؤسسة الصحية واجملتمع والبيئة بشكل عام وهنا املشكلة وبالتايل وصف احلل هلا ،أيضا زيادة التفاعل بني ا

 .  يأيت دور اإلدارة الفاعلية والقادرة على تعزيز هدا التفاعل بصورة اجيابية 
 1:وعليه ميكن تقييم املنافع احملققة من اخلدمات الصحية وخاصة العامة هبا 

  ميكن توفريها مستقبال منافع مباشرة ملموسة ميكن قياسها وحساهبا ،وتتمثل يف التكاليف اليت
 .نتيجة إلنتاج خدمات صحية معينة

  منافع مباشرة غري ملموسة يصعب قياسها وتتمثل يف احلد من اآلالم اليت يعانيها املريض نتيجة
 .للخدمات الصحية اليت حصل عليها 

 صحية منافع غري مباشرة ملموسة ميكن حساهبا ،وتتمثل يف زيادة اإلنتاج كنتيجة خلدمات الرعاية ال
 . اليت حيصل عليها أفراد القوى العاملة

 2:ومن أهم األسباب اليت أدت يف السنوات األخرية إىل زيادة االهتمام بالنظام الصحي 
  إن الصحة اجليدة متثل الظرف املثايل لتمتع الناس حبياهتم. 
  إن الصحة يعترب املوضوع الوحيد الذي يهتم به كل الناس. 
  عقد الصناعات حاليا بسببأكرب وأإن اخلدمات الصحية من: 

 .رتفاع تكاليفهاإ -
 .زدياد رحبيتهاإ -
 .كثرة إعداد العاملني يف القطاع الصحي  -
 .تنوع املهن والوظائف العامة يف القطاع الصحي -

                                                           
1

 .69املؤسسات الصحية ،مرجع سابق، ص عبد املهدي بوعانة ،إدارة اخلدمات و  
 .32ص.2009الطبعة األوىل ..عمان األردن.دار الفكر للنشر.إدارة املستشفيات واملراكز الصحية احلديثة.ديابصالح حممود 2
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 .كثرة احملتاجني للخدمات الصحية-
 

  الدولةإن موضوع الصحة يستهلك نسبة كبرية من املوارد والطاقات املتوفرة لدى. 
 احتياج اخلدمات الطبية ألرقى وامثن واعقد أنواع التكنولوجيا. 

 :اخلدمات الصحية أسس 1.2
 كاحلاجات العامة الصحية اخلدمات ومسات أسس حتدد اليت العديدة العوامل من جمموعة هناك        

 تقدير ضوء يتم يف اخلدمات هذه ختطيط أصبح وقد ملرضاه، بالنسبة أفضل هو عما الطبيب وانطباع للسكان،
 الصحية، املعلومات الطبية،ونظم الرعاية يف اجلارية والدراسات بالبحوث كبري ارتباطا وله امللحة للحاجات

 تقدمي أجل من وهذا متعددة اخلدمات والعيادات الصحية واملراكز كاملستشفيات الطبية املؤسسات وتنظيم
 .1النوعية والكفاية الكمية فيها الكفاية تتوفر أن جيب أنه أي عايل ومستوى كاف بشكل الطبية اخلدمات
 :الكمية الكفاية -أوال
 :يشمل وهذا السكان عدد مع يتناسب كاف وعدد حبجم الطبية اخلدمات توفري تعين وهي
  املساعدين، من وغريهم خمتربات، فنيني ممرضني، أطباء، :الطبية البشرية املوارد من كاف عدد توفري 

 .وإدارية متريضية وخمربية من الطبية اخلدمات أعمال جبميع القيام يستطيع ال لوحده الطبيب أن حيث
 صحية، وحدات)الطبية  اخلدمات تقدم اليت الطبية واملؤسسات واملراكز األطباء من كاف عدد توفري 

 بني يف توزيعها ومساواة عدالة هناك تكون أن ويشترط (اخل ...صيدليات خمتربات، مستشفيات،
 البالد يف ما منطقة يف الفريق الطيب أعضاء عدد زيادة أو ختصيص أبدا جيوز ال إذ البالد، مناطق خمتلف

 .األخرى املناطق حساب على
  ساعة، 24مدة  الطيب الفريق أعضاء عمل ضرورة يعين وهذا األوقات، مجيع يف الطبية اخلدمات توفري 

 .الرمسي الدوام أوقات مثل فيه يقع حمددا وقتا يعرف ال فاملرض
 وتواجدها، الطبية، الرعاية بوسائل لتعريفهم اجملتمع أفراد بني الصحي التثقيف ووسائل أساليب توفري 

 وعدم الفرد باملرض، إحساس مبجرد مبكرا، منها االستفادة وطرق وأمهيتها تقدمها اليت واخلدمات
 .الطبيب على نفسه ليعرض خطريا ويصبح املرض يتطور حىت االنتظار

                                                           
 79 .،ص 2000مزاهرة،وآخرون،الصحة والسالمة العامة ،دار الشروق للنشر ،الطبعة األوىل ،عمان األردن  أمين 1
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 والسعي عليها احلصول للفرد تكفل اليت اخلدمات بتوفري الكفيلة واإلدارية املالية النظم وضع جيب، 
  .املواطنني لكافة الشامل الطيب للتأمني

 :النوعية الكفاية -ثانيا
    فحسب، واملستشفيات الصحية والوحدات الطبية الفرق أعضاء عدد زيادة الطبية الرعاية لتوفري يكفي ال   
 1 :يشمل وهذا الطيب للعمل املستوى رفيعة ظروف توفري أيضا جيب بل

 الطيب الفريق أعضاء من كل يف توفريه والواجب املطلوب املستوى حتدد وأسس معايري وضع 
 من ذوي عليا جلنة املعايري هذه تضع أن وجيب .والعالج التشخيص ووسائل واألجهزة، ،واملعدات

 طبيبا كان كان سواء ألي يسمح وال املختلفة، الطبية الرعاية جماالت يف والدراية واخلربة االختصاص
 .املعايري هذه فيها إذا توافرت إال الطبية اخلدمات تقدمي مهنة متارس أن طبية مؤسسة أو ممرضا أو

 أو اختصاصيا أو عاما طبيبا كان سواء الطيب، الفريق أعضاء تدريب وحسن كفاءة رفع على العمل 
 على العلمي واإلطالع مستواهم لرفع علمية ثقافية برامج وضع خالل من وهذا صيدالنيا، أو ممرضا

 والعلمية، النظرية جتديد معلوماهتم اجل من التأهيلية الربامج إىل باإلضافة الطبية، االكتشافات أحدث
 .املهنة باستمرارية مزاولة مرتبطة إجبارية تكون أن الدورات هذه يف ويشترط

 سواء الطبية، اخلدمات قطاع يف العاملني جلميع والفنية واإلدارية املالية واملساعدات التسهيالت تقدمي 
 الطبية الالزمة واملعدات واألجهزة األدوات وامتالك احلصول اجل من مؤسسات أو أفرادا كانوا

 .عال على مستوى طبيةال اخلدمات تقدمي ليستطيعوا واجلهود، املالية التكاليف بأقل الطبية واملرافق
 وغرض متكامل واحد كيان هلا اخلدمات هذه ألن وذلك العالجية والوقائية الصحية اخلدمات دمج، 

 األمراض على مكافحة عالوة والعقلية اجلسمية النواحي من الفرد سالمة اكتمال على العمل هو شامل
 يف زيادة من ذلك يتبع ما علىإضافة  التكامل من الغرض ينفي  اخلدمات هذه تقسيم ألن وعالجها،

 .النهائية على أسعارها تؤثر وبالتايل اخلدمات هلذه واإلدارية الفعلية النفقات

 :الطلب على اخلدمة الصحية  2.2    
إن الطلب على اخلدمات الصحية مشتق من الطلب على الصحة، إذ أن اخلدمات الصحية ميكن            

اعتبارها مدخالت إلنتاج الصحة ، أي أن اخلدمات الصحية ال تطلب لذاهتا ولكن بدافع رغبة الفرد يف 
ونظرا ألن الطلب على اخلدمات .االحتفاظ مبستوى صحي جيد أو رغبته يف حتسني مستوى صحته 
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حية يعتمد على الطلب على الصحة وعلى إدراك العالقة بني اخلدمات الصحية و الصحة ،تتمثل إحدى الص
الصعوبات عند حماولة التنبؤ هبذا الطلب يف أن األفراد يقيمون احلاالت الصحية املتساوية بطرق خمتلفة 

اندها القوة الشرائية ويعرف االقتصاديون الطلب على اخلدمة الصحية يف شراء سلعة أو خدمة واليت تس.
الالزمة ،ففي علم االقتصاد جند أن الطلب ال يعين احلاجة أو االحتياج فالفقراء و احملرومون لديهم حاجات 
عديدة ولكن ليس لديهم قوة شرائية وبالتايل ال يستطيعون طلب السلعة اليت حيتاجوهنا  ،ولكن الصحة 

لعرض الطيب يف الوقت ما يعرف تناقص فالطلب على ليست سلعة اقتصادية كغريها من السلع إذا كان ا
بصفة عامة يتم حتليل سلوك املستهلكني يف النظرية االقتصادية اجلزئية .الرعاية الصحية ال يتماشى والعرض 

يف إطار جمموعة من االفتراضات متكن من تبسيط منوذج التحليل وخيضع حتليل سلوك مستهلكي اخلدمات 
يف جمال اخلدمات الصحية جند خدمات عديدة متكاملة بطبيعتها إذ أن زيادة . الصحية لنفس االفتراضات

عدد العمليات اجلراحية سريتبط بزيادة الطلب على أسرة املستشفيات وخدمات اإلقامة املرتبطة هبا ، 
 1.اخل...األدوية ،هيئة التمريض و املوارد املستهلكة كمواد التعقيم والقفازات 

 Basedت تسعينات القرن العشرين دعوة قوية إىل الطلب القائم على األدلة والرباهني وقد شهد            
Médicine Evidence  استجابة للموارد االقتصادية الناذرة اليت تستخدم لتسهيل اخلدمات الصحية

وذلك من خالل استبعاد املمارسات الغري فعالة وإعادة توجيه األموال سواء كانت عامة أو خاصة إىل 
ومع تغري حجم أو هيكل السكان سيحدث انتقال مقابل لذالك يف منحنيات الطلب .عالجات أكثر فعالية 

فمثال .على العديد من السلع واخلدمات ومنها اخلدمات الصحية وبالتايل اهتمامات التخطيط الصحي 
تزيد أعمارهم عن  الزيادة يف املواليد تؤدي إىل زيادة خدمات التوليد واألطفال ،والزيادة يف السكان

وعندما تقدم اخلدمات الصحية جمانا ال يصبح لسعر . سنة مبعىن زيادة الطلب على أسرة الشيخوخة 72
اخلدمة الصحية أو الدخل أو أسعار السلع األخرى وال حىت توقعات الدخل أو األسعار أي دور يذكر يف 

الكمية املطلوبة بعوامل أخرى كتكلفة بعض  تأثري على طلب تلك اخلدمة الصحية اجملانية ، وميكن أن تتأثر
املستلزمات الطبية اليت ال تدخل ضمن اخلدمة الصحية اجملانية ،تكلفة الفرصة البديلة لوقت الفرد وجود 

لقد بدأت صياغة مناذج من خالل االرتكاز على سلوك .قوائم انتظار طويلة للحصول على اخلدمة الصحية 

                                                           
 .93ص.مرجع سابق " . اقتصاديات اخلدمات الصحية ."إبراهيم طلعت الدمرداش  1
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باالهتمام باملنفعة  0799يف    j.p.newhouseم املنفعة حيث قام املستهلكني للخدمة وذلك بتعظي
 1.الصحية قبل الطلب على الصحة

 :املستشفيات وخصائصها 3.2
مل يعد دور املستشفى يف عصرنا احلايل مقتصر على جمرد تقدمي خدمة عالجية،ومل يعد يعرف بأنه        

مكان إليواء املرضى واملصابني كما كان يف املاضي،حيث كان ابسط وأقدم تعريف للمستشفى هو انه مكان 
ما طبيا متكامال يستهدف تقدمي ولكن املستشفى احلديث يعد تنظي.اإليواء املرضى واملصابني حىت يتم شفاؤهم

وقاية وعالجا وتعليما طبيا ، إضافة إىل إجراء البحوث الصحية يف خمتلف ... اخلدمة الصحية مبفهومها الشامل
 .فهي تعترب أهم املؤسسات اخلدمية اليت تقدم اخلدمة الصحية املتكاملة.فروعها 
ساسي من تنظيم طيب واجتماعي وظيفته تقدمي جزء أ:"تعرف منظمة الصحة العاملية املستشفى بأنه       

رعاية صحية كاملة للسكان عالجا ووقاية،ومتتد عيادته اخلارجية إىل األسرة يف بيئتها املنزلية ،واملستشفى هو 
 ".أيضا مركب لتدريب العاملني الصحيني والقيام ببحوث اجتماعية وبيولوجية

مؤسسة :فتعرف املتشفى بأنه American Hôpital Associaty أما اجلمعية األمريكية للمستشفيات       
حتتوي على جهاز طيب منظم يتمتع بتسهيالت طبية دائمة تشمل أسرة للتنومي وخدمات طبية تتضمن خدمات 

 2.األطباء وخدمات التمريض املستمرة لتقدمي والتشخيص والعالج الالزمني للمرضى
رأت من الضروري تعريف املستشفى  0779الصحة العاملية عام جلنة خرباء إدارة املستشفيات مبنظمة        

املؤسسة تكفل للمريض الداخلي مأوى يتلقى فيه الرعاية "بصورة علمية كي ينطبق على شىت املستشفيات 
، مث استدراك هذا التعريف فيما بعد ليشمل أعمال أخرى مثل التعليم والتدريب " الطبية والتمريض 

 ".اية واالجتماعية والتنظيمية والبحوث الطبية والوق
 :ويقسم بعض علماء إدارة املستشفيات إىل نوعني

هو التعريف القانوين الذي ينظر إىل املستشفى كمؤسسة تقدم الرعاية الصحية : التعريف التنظيمي -
 .للمنومني وهبذا التعريف يسهل التمييز بني املستشفى واملؤسسات الصحية األخرى

ويركز هذا التعريف على الغرض من املستشفى وليس من أجزائه وميثل الغرض العام  :التعريف الوظيفي -
 .للمستشفى يف رعاية صحة األفراد يف اجملتمع ، وبذلك تلبية احلاجات الصحية للمجتمع

                                                           
 .41ص.2010-2009جامعة تلمسان "تطبيق إدارة اجلودة الشاملة دراسة حتليلية ملواقف األطباء واملرضى يف املستشفى اجلامعي بتلمسان "أطروحة  دكتوراه.حوالف رحيمة  1
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 .32، ص 1992دار الفكر العريب، الطبعة األوىل، "  مبادئ إدارة املستشفبات" عبد اإلله ساعايت،  
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تنظيم اجتماعي صحي هدفه تقدمي رعاية طبية للمجتمع عالجا ووقاية حتت تفاعل " املستشفى وفقا ملا سبق
 . ية مثل النظام الطيب والنظام التمريضي والنظام اإلداري واالجتماعي والنظام االقتصاديأنظمة فرع

 :النوعية يف اخلدمات الصحية . 3

إن النوعية يف اخلدمات الصحية تعد عملية يف غاية التعقيد ،الن العديد من أوجه اخلدمة الصحية تبدو        
ر وبالتايل فان حماولة تعريف النوعية ستعكس وجهة نظ. املعنية هبا دائما غري واضحة املعامل لبعض األطراف 

 1:ويبدو األمر واضحا يف تعريف النوعية يف اخلدمة الصحية إذ ينظر .ف الشخص أو الطرف القائم بالتعري

 .على أهنا ما يوفره املستشفى من معاجلة تتسم بالعطف واالحترام: املريض

 .كثر تقدما واملهارات الطبية يف خدمة املريضوضع املعارف والعلوم األ:الطبيب 

 .احلصول على أحسن العاملني وأفضل التسهيالت لتقدمي اخلدمة للزبائن:املالكني 

 .حتقيق الكفاءة يف تقدمي اخلدمة:  إدارة املستشفى

إذ كاهلما .ويتضح منة ما سبق واىل حد التوافق بني مصطلح النوعية ومفهوم تسويق اخلدمات الصحية 
يتمثل األول بطبيعة الصفقة املعقودة لتقدمي اخلدمة ، واليت تعين درجة اجلودة . يعتمدان على متغريين أساسيني 

منتج اخلدمة الصحية و )والثاين هو طبيعة العالقة القائمة بني الطرفني .اليت تتضمنها اخلدمة الصحية املقدمة 
ستوى النوعية اليت تقدم هبا ،وهي بالتايل متاثل ما هو لذلك فان تسويق اخلدمات الصحية تتكامل مع م( املريض

 .عليه يف تسويق السلع املادية 

وعموما هناك عدة تعاريف متعددة للنوعية يف اخلدمات الصحية حناول استعراض البعض منها والتعليق 
التطابق مع "  حيث تعرف ابتدءا على أهنا. واملناقشة يف مضموهنا مبا يوضح ذلك البعد املرجو من التعريف 

وهدا التعريف يتسم بعموميته ومرونته يف التعبري حيث ميكن أن يتوافق . أو املالئمة مع الغرض " املواصفات 
 .مع أي نوع من اخلدمات املقدمة ومن وجهة نظر منتجها أو مقدمها واملستفيد منها 

لوحدة الصحية كمنتج تعبري عن مسؤولية ا"ويف تعريف ذا منظور اجتماعي ميكن القول على أهنا 
وهدا التعريف يف مضمونه يشري إىل املسؤولية االجتماعية اليت تضطلع هبا الوحدة " للخدمة جتاه حقوق املرضى 
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الصحية واليت أيا كان شكلها ومهامها وكمنتج للخدمة الصحية املقدمة للمجتمع ومبا يفي يف حتقيق التزامها 
 .تهم الصحية جتاه املرضى ورعايتهم واحلفاظ على سالم

متثل مستوى اإلدراك املتحقق من نتائج األداء عن اخلدمة الصحية " ويف تعريف أخر يشار إىل أهنا 
ويف هذا التعريف إشارة واضحة إىل أن النوعية ترتبط بعامل التطور ".قياسا مبا كان عليه يف مرحلة سابقة 

وان يكون ذلك .زمنية معينة قياسا مبا هو سابق والتقدم ملا هو أفضل بالنسبة للخدمة الصحية املقدمة بفترة
 . األداء متوافق مع مستوى إدراك املريض لتلك النوعية يف اخلدمة 

 1:فان أي تعريف للنوعية يف اخلدمة الصحية ال بد أن يتوافق مع األبعاد اآلتية 

 ها توازي لو تزيد حيث أن املريض يتوقع أن تكون اخلدمة الصحية اليت يشتري: املطابقة مع املواصفات
أي جيب أن يتحقق على اقل تقدير مستوى . يف مستوى األداء عما مت اإلعالن عنه من قبل منتجها 

التطابق بني املواصفات املقررة مسبقا للخدمة الصحية وما هو متحقق فعال عند التقدمي ،وذلك لكون 
 .اخلدمة الصحية أساسا هي غري ملموسة

  املريض عن سعر يعرب عنه بنقود مقابل احلصول على اخلدمة الصحية اليت هي مقدار ما يدفعه :القيمة
وحيدد املريض مستوى السعر وقبوله ولذلك على أساس ما يتوقعه من أداء أو نتائج للخدمة . يرغبها

 .الصحية قبل شرائها 
  دمة الصحية ويقصد بذلك التوافق أو االنسجام ما بني األداء املتحقق من اخل :املواءمة مع االستخدام

وهذا التوافق يتمثل باملظهر ، النمطية ،املهارة،والقدرة اليت يتميز هبا . والغرض الذي صمم هلا أصال 
 .منتج اخلدمة الصحية

  ملستوى النوعية املقدمة يف ( املستشفى) وهو مقدار االهتمام الذي نوليه املنظمة الصحية  :الدعم
مع حماولتها للحفاظ على ذلك املستوى .رأي أو تصوراخلدمة الصحية للمرضى وما يعقب ذلك من 

 .من النوعية إن مل تكن تسعى لالرتقاء به ملا هو أفضل
 الكثري من املرضى يتم تقييمهم للخدمة الصحية على أساس التأثري  (:النفسي)التأثري السايكوجلي

وجبة املرسومة يف ذهن الصورة امل: النفسي الذي ميكن أن ختلقه فيهم ومعرب عنه بأشكال عدة ومنها 
املريض عن اخلدمة الصحية ،األفق املستقبلي الذي تتجه إليه اخلدمة يف مستوى نوعيتها ،رد الفعل 
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املتحقق من قبل منتج أو مقدم اخلدمة الصحية لتقدمي ما هو  أفضل ، اللطف و األدب يف تقدمي اخلدمة 
  .اخل...الصحية 

 :الصحية اخلدمات اقتصاديات.  4
 واستراتيجيات خطط أية وضع قبل ودراستها اعتبارها من البد اقتصادية خصائص للصحة إن       
 ممكن أفضل استخدام بشأن االختيارات حتديد طريقة بدراسة االقتصاد علم يهتم لذلك الصحي، للتسويق
 تواجه اليت األساسية املشكلة وتتمثل احملدودة، وغري املتنوعة اإلنسانية احلاجات إلشباع النادرة للموارد

 عرض فان غري احملدودة، اإلنسانية احلاجات تكون بينما أنه يف الصحية اخلدمات ومقدمي مستهلكي
 هبا يقوم اختيارات هناك أن تكون جيب أنه يعين وهذا حمدودا، يكون احلاجات هذه إلشباع املتاحة املوارد

 هبا يقوم اختيارات وهناك دخوهلم احملدودة، من سيشتروهنا اليت اخلدمات بشأن ميثلهم من أو املستهلكون
 يف تأخذ مل إذا صعبة املعضلة وتصبح .مبواردهم احملدودة سيعرضوهنا اليت واخلدمات السلع بشأن املنتجون
 تلبية كيفية ختطيط إىل املنتجني وحاجة املستقبل، احملتملة يف حاجاهتم لتخطيط املستهلكني حاجة االعتبار

 1 .تظهر عندما احلاجات هذه

 املتعلقة للتساؤالت التالية إجابات تقدمي اجملتمع حياول عندما االقتصادية اخليارات مشكلة تربز هنا ومن
 2:يف تتمثل واليت االقتصادية باملشكلة

 كميات؟ وبأي إنتاجها، جيب اليت الصحية اخلدمات هي ما. 
 الصحية؟ اخلدمات هذه إنتاج يتم كيف. 
 أساس؟ أي وعلى الصحية، اخلدمات تلك على حيصل أن جيب الذي من. 

    طريقة لتخصيص أفضل هي ما :هامة قضية يثري األساسية االقتصادية التساؤالت من تساؤل كل إن
 أو من املرضى، عدد أكرب معاجلة هدف لتحقيق استخدام أفضل حتقيق كيفية قضية فإن وكذلك املوارد؟
 يتصف ال آن وإذا أردنا للموارد، األكفأ االستخدام حول أيضا تدور ممكنة، صحية مكاسب أقصى حتقيق
 وتقدمي لتنظيم واضح على نظام يعتمد أن جيب فإنه الكفاءة وعدم بالعشوائية الصحية اخلدمات موارد توزيع

 .اخلدمات
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 :الصحية اخلدمات سوق  4.1

  اخلدمات الصحية، أسواق ومكونات هيكل بتحليل أوال نبدأ أن الصحية اخلدمات أسواق دراسة تطلب
 منتج يف النهاية لتنتج األسواق تلك بني واخللفية األمامية التفاعل عالقات وحتليل دراسة من نتمكن حىت  

 إىل تنقسم جند أهنا الصحية اخلدمات أسواق هيكل توصيف خالل ومن الصحية، اخلدمات وهو أال هنائي
 إنتاج  اخلدمات يف املستخدمة املوارد وسوق هنائي، كمنتج الصحية اخلدمات سوق :مها سوقني

 1 :يلي الصحية،كما
 هنائي كمنتج الصحية اخلدمات سوق -أوال

 :يلي كما ومها رأسي، تسلسل متثل قد أساسني مستويني من الصحية اخلدمات سوق وتتكون
 · :اخلاصة الطبية العيادات خدمات سوق -

 قد لديه،والذي والعالج الفحوص متابعة اعتاد الذي اخلاص طبيبه إىل املريض يذهب السوق هذه يف
 الصحية األطر املؤسسية أحد إىل مريضه حيول قد أو اخلاصة، عيادته خالل من املرض هذا عالج يستكمل

 .العالج الستكمال
 : املستشفيات خدمات سوق -

 واملستشفيات التخصصية، العامة املستشفيات مثل الصحية، اخلدمات تقدم مؤسسية أطر عدة على وتشمل
 .اإلسعاف وغريها ووحدات املخربية، بالتحاليل التشخيص ووحدات باألشعة، التشخيص ووحدات

 الصحية املوارد سوق  -اثاني
 2:وهي فرعية أسواق ثالثة على الصحية اخلدمات إنتاج يف املستخدمة املوارد سوق تشمل
 :الصحية اخلدمات إنتاج يف تعمل اليت العمل مورد فئات مجيع على وتشمل :الصحية العمالة سوق -

 سوق وترتبط .وغريها والعالج، التشخيص ألجهزة الفنية والعمالة التمريض، وهيئات األطباء، من
 الطيب التعليم تشمل مؤسسات واليت الصحية املهن تعلم سوق وهي خلفية، بسوق الصحية العمالة

 .الصحية العمالة أسواق يف جانب العرض التعليمية املؤسسات هذه من اخلرجيني ميثل حيث والصحي،
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 املختلفة، · الدوائية الصناعات على السوق هذه يف العرض جانب ويشمل :الدوائية املنتجات سوق -
أو التجزئة  اجلملة جتارة على اشتملت سواء الصيدالنية اخلدمات تقدم اليت الوحدات وكذلك

 .الدوائية للمنتجات
 املعدات صناعة على السوق هذه يف العرض جانب ويشتم :الطبية واألدوات املعدات سوق -

 .الطبية واألدوات واألجهزة للمعدات التجزئة وجتارة اجلملة جتارة وكذلك الطبية، واألدوات
  من األسواق لعدد هنائي منتج ككل الصحية اخلدمات سوق ناتج متثل اليت الصحية اخلدمات تعترب  

وأسواق خدمات  املسجالت املمرضات أسواق األسواق هذه وتشمل البعض، ببعضها املرتبطة
 :يوضح ذلك املوايل والشكل .الصحية املهن تعليم سوق وحىت األطباء خدمات وأسواق املستشفيات
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 الصحية اخلدمات أسواق مكونات( :1. 4)الشكل رقم  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 76 .سابق،ص مرجع،" اقتصاديات اخلدمات الصحية"إبراهيم،  الدمرداش طلعت: املصدر

 يف إطار أو الصحي، التأمني إطار يف أو حكومي، إطار يف املستشفيات خدمات تكون أن وميكن
 .اخلاص القطاع

 
 
 
 

 

 األطباء خدمات سوق

 الصحية اخلدمات أسواق

 املستشفيات خدمات سوق

 حكومي

 صحي تأمني

 
 خاص

 غري مؤسسات
 للربح هادفة

 الصحية املوارد أسواق

الطبية واألدوات املعدات  سوق الدوائية املنتجات سوق الصحية العمالة سوق  
 

 املهن تعليم سوق
 الصحية
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 :الصحية اخلدمات أسواق بني املتبادلة العالقات 2.4

 اخلدمات الصحية ومكونات الفرعية األسواق عالقة لنا يصف الصحية، اخلدمات قطاع منوذج إن       
 مت كما األسواق الفرعية من أنواع ثالثة توجد حيث الصحية، اخلدمات قطاع تكون اليت البعض، ببعضها

 واعتبارا إطار حمددات، يف بعضها مع تتفاعل الثالث الفرعية األسواق هذه وأن. (1. 4)  الشكل يف توضيحه
 بالذهاب (معينة لفئة تشخيصية بالنسبة)الطيب العالج على العميل طلب عن يعرب حيث بينها، فيما وتتأثر تؤثر
 الطبيب اختيار ويعتمد وغري اقتصادية، اقتصادية اعتبارات على عالجه لكيفية حتديده يعتمد الذي الطبيب إىل

 النسبية األسعار على (طبيب عيادة دار رعاية، خارجية، عيادة مستشفى،)املختلفة املؤسسية األوضاع ألحد
 اخلدمات يف الطلب ويعتمد .العالج يف للطبيب، وكفاءهتا بالنسبة النسبية والتكاليف األماكن هذه من لكل

 يف العالج وكفاءة النسبية واألسعار الطبيب، املريض، واعتبارات طلب حمددات على املؤسسية الصحية
 1 .البعض لبعضها بديلة أو مكملة تكون املؤسسات قد وهذه املختلفة، املؤسسية األوضاع

 يف عمر السكان، يف التغري عن ينتج والذي املختلفة، املؤسسية املواقع على الطلب يف التغري وينعكس
 جيب اليت األسواق الثانية من اجملموعة متثل وهذه األخرى، واملدخالت العمالة سوق على املؤسسات هذه طلب

 العمالة أسواق من جانب الطلب األخرى واملدخالت العمل على املؤسسية الطلبات هذه ومتثل حتليلها،
 سبق اليت السوق يف عليهم على الطلب التعليم على املتوقعني الصحيني املهنيني طلب كذلك ويعتمد .الصحية
  .وصفها
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   الصحية تسويق اخلدمات: املبحث الثالث
إن تسويق اخلدمات جاء متأخرا عن تسويق السلع املادية ،حيث يعود االهتمام الضعيف ملؤسسات         

اخلدمات بالتسويق إىل كونه اغلبها صغرية وأحيانا فردية وليس هلم تكوين يف التسيري ، والبعض األخر 
والبعض يعاين من زيادة الطلب  كاألطباء واحملاميني ليس هلم حق يف تطبيق التسويق بسبب فواتري اإلشهار ،

 1.كاملدارس و املستشفيات 

 :أسباب زيادة االهتمام بتسويق اخلدمات

 :ميكن تفسري االهتمام بإدماج التسويق يف اخلدمات لسببني هامني مها

 االهتمام املتزايد باخلدمات يف اقتصاديات الدول املتطورة حيث يعرف سوق اخلدمات منوا متزايدا مقارنة: أوال
 .بسوق السلع، مما جعل هذه الدول هتتم بتطبيق املفاهيم التسويقية يف قطاع اخلدمات

  2.للخدمات مميزات خاصة هبا، جتعل إدراكها من طرف الزبون وإقناعه هبا ختتلف عن السلع املادية: ثانيا

فهم باخلدمات املقدمة وبالتايل تظهر ضرورة ملحة لتطبيق املفاهيم التسويقية من أجل االتصال بالزبائن وتعري
 .وإقناعهم بشرائها

 :مفهوم تسويق اخلدمات . 1

قبل أن يعرف تسويق اخلدمات تطوره وانتشاره ، كان يعتقد بان املفاهيم واالستراجتيات التسويقية 
كافية وقابلية للتطبيق يف كل املنتجات ويف كل احلاالت ، الشيء الذي أدى باملفكرين إىل انتقاد هذه الفرضية 

(Parasuraman  و Berry  إىل كل من  0773سنةBitner  وBrown وFisk   يف نفس السنة )
من خالل إشكالية اختالف تسويق اخلدمات عن تسويق السلع املادية ، حيث كان هلؤالء املفكرين الفضل يف 

  3. ظهور تسويق اخلدمات 

                                                           
1P.Kotler , B.Dubois. "marketing management",publi-union,10eme edition , Paris . 2000,p461 .  
2 J.L’endrevie et D.Lindon. " Mercator, Théories et pratique du marketing", (Dalloz. Paris, 6eme  édition  2000).p668. 
3 Fisk ,Grove, John  ,"Interactive Services Marketing", Boston New York, 2000,p09. 
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عرفت توسعا كبريا يف السنوات  وتسويق اخلدمات هو واحد من بني االجتاهات املهمة احلديثة اليت
األخرية ، حيث يرجع ذلك لألمهية املتزايدة اليت عرفها قطاع اخلدمات ، إذ عرف توسعا كبريا يف الدول 

حيث أصبح قطاع ...... املتطورة نتيجة لتطور التكنولوجيا يف كل اجملاالت كاالتصاالت واملعلومات 
 .الفعال يف االقتصاد العاملي  جوهري يف اقتصاد الدول ، واحملرك األساسي و

 جتاري عرض األسواق بدون حاجات تليب اليت النشاطات مجيع ميثل " :هبأن اخلدمات تسويق فيعرف
 تلىب خالهلا من اليت األنشطة مجيع يشمل اخلدمات تسويق بان التعريف هذا من يفهم ."1مادية منتجات يتحمل

 وعليه .امللموسة غري املنتجات يشمل انه أي ملموسة، مادية منتجات عرض بدون وهذا األسواق، حاجات
 :اخلدمات بتسويق املتعلقة احملددات من جمموعة نذكر أن ميكننا

 البيع بعد ما خدمات امللحقة، اخلدمات الديكور، حيث من باخلدمة املتعلقة احمليط مكونات حتسني 
 ،اخل... الزبائن استقبال

 التوزيع قنوات من ممكن عدد اكرب استعمال ، 
 املعلوماتية االتصاالت تطوير، 
 الوفاء إستراتيجية تطبيق مع الزبائن تثقيف ترقية فكرة، 
 الزبائن مع التجارية العالقات مبتابعة السماح. 

 :اخلدمات تسويق خصائص 2.1
 :التمييز -أ

أدائها  سرعة وزيادة املعروضة، تدمااخل على جتديدات تدخل كأن اإلبداع، طريق عن التمييز يكون
 .مالئمة جتارية عالمة اختيار أو
 :اجلودة -ب

 :جيب وهلذا اخلدمات قطاع يف املهمة التنافسية االستراتيجيات إحدى تعترب
 زبون مثال (شكل أي ويف أين، و مىت يريد، ماذا) اجلودة ناحية من الزبائن وتوقعات رغبات معرفة  -أوال

 .الشباك أمام دقائق 5 من أكثر االنتظار يف يرغب ال البنك
 

                                                           
1 Yves Le Golvan , Marketing Bancaire & Planification, Edition Banque, Paris, 1985, P 122.  
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 .الزبون جتاه والفعال اجليد االنتقال  -ثانيا
 .وقت أسرع يف اخلدمة على احلصول  -ثالثا
 :اخلدمة إنتاج -ج

 يف كل املوظفني كفاءة تقوية إىل خيضع اإلنتاجية فتحسني واملؤسسة الزبون بني التداخل يظهر مفهوم
 جلميع والتنسيق واإلنتاج، للتنظيم نظام وهو اخلدمات، إنتاج نظام على باالعتماد وهذا الوظيفية املستويات

 جتارية خصائص على حتوي خدمة تقدمي وضرورة مؤسسه – زبون للتداخل نظرا والبشرية، املادية العناصر
 1 .مسبقا حمددة جودة ومستويات

 :الصحية  اخلدمات تسويق. 2  
 لرفع املداخل التقليدية أن باعتبار السبعينيات بداية منذ العامة الصحة جمال يف بالتسويق االهتمام بدأ     

 عن البحث فانصب ، األهداف املرجوة وحتقيق املختلفة التحديات مواجهة يف تنجح مل العامة الصحة مستوى
 وفعالية انتشار زيادة وهو أال العامة جمال الصحة يف العاملني هدف لتحقيق مستحدثة وطرق ووسائل مناهج
 تطويع حنو االجتاه فبدأ . املستهدف اجلمهور من القاعدة العريضة إىل الرسالة وتوصيل عامةال الصحة برامج

 التسويق بذلك وكان الصحي الوعي نشر أجل من العامة محالت الصحة يف الستخدامها التسويق أساليب
 يف املتخصصني من الكثري تصرف أن غري السابقة، الربامج عنه ما عجزت حتقيق اجل من البديل االجتماعي

 ظهور إىل أدى مما الغرض نفس ويؤدي االجتماعي للتسويق مرادف االجتماعي أن اإلعالن على العامة الصحة
احلملة  أهداف حتقيق مسؤولية اإلعالن وحتميل اإلعالن عنصر يف االجتماعية احلمالت حصر قوي حنو اجتاه

 ألن التسويق التسويقية، العملية لطبيعة جتاهال يعترب مما املشاكل، من الكثري ظهور إىل أدى االجتماعية
 بردود التسويق االجتماعي مفهوم استقبل فقد وعليه االجتماعي االتصال أو اإلعالن من أمشل فكرة االجتماعي

 من الكثري بروز إىل اإلعالم وأدى ووسائل العامة الصحة جمال يف العاملني كل جانب من متضاربة فعل
 العامة الصحة جمال يف االجتماعي طبيعة التسويق تفهم عدم عن أساسا النابعة العامة الصحة جمال يف املشاكل

 واجلمهور الصحة وزارة العامة الصحة عن بني املسئولني اهلوة فكانت مسبقني، وختطيط إعداد من يتطلبه وما
 2 .املستهدف

                                                           
1 Yves Le Golvan , "Marketing Bancaire & Planification", Edition Banque, Paris, 1985, P 122.  

2Steven G.H & Eric.N.Berkowitz,  Health care market strategy from planning to action, Jones and Bartlett, 3rd 
Edition, London, UK, 2004, P242. 
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 أن يتخطى على قادر التسويقية واالستراتيجيات األدوات تطويع خالل من االجتماعي التسويق أن غري
 حبيث العامة محالت الصحة من املستهدف واجلمهور املسئولني بني القائمة االتصال فجوة ويعرب العقبة هذه

 والوسائل اإلمكانات الصحة يقدم ملسئويل وبالتايل االجتماعي التسويق محلة طبيعة حول لبس أي على يقضي
 تقدمه اليت العامة الصحة ومشروع مستهدف كجمهور اجملتمع بني القائمة لفجوات ا عبور على تساعدهم اليت

 1: )يلي ما الفجوات تلك أبرز ومن الصحة، وزارة
 جانب من املستهدف اجملتمع لدى السائدة واالجتماعية والثقافية احلضارية القيم بني الفجوات 

 ال تتالءم إعالمية رسائل تصميم إىل يؤدي قد مما أخر جانب من العامة الصحة جمال يف واملتخصصني
 .املستهدف اجملتمع طبيعة مع

 لدى السائدة واملفاهيم األفكار وبني أساسها على احلملة تصمم اليت التعليمية األسس بني الفجوات 
 .اجلمهور

 اجملتمع يف فعال حيدث الذي وبني العامة الصحة حلمالت التعليمي احملتوى بني الفجوات.  
 الدين ورجال واألطباء ين كالسياسي املسئولة الشخصيات من الصادرة املتنافرة الرسائل بني الفجوات 

 يف املتعارضة واملتناقضة اإلعالمية الرسائل من جارف بسيل املستهدف اجملتمع يواجه حبيث واملفكرين
 .اجملتمع املستهدف من املختلفة القطاعات لدى متباينة فعل ردود حتدث وبالتايل الوقت ذات

 االنتفاع على واحملتاجني املعوزين إقبال عدم مشكلة وبني الصحية للرعاية احلايل النظام بني الفجوات 
 .جمانا املقدمة باخلدمات

 املنتجة الشركات أو املستشفيات سواء العالجية اخلدمات من كل بني القائم التنافس بني الفجوات    
  .حدوثها مسببات ومنع األمراض من الوقاية إىل املتزايدة احلاجة وبني لألدوية    

 جهود فعالية زادت كلما سلعة تسويق حلملة مشاهبة االجتماعية احلملة ظروف كانت كلما أنه والواقع
 التسويق محالت جتارب بعض أوضحت وقد . االجتماعية احلملة جناح احتماالت وزادت االجتماعي التسويق

 :وهي  عوامل مخس على تتوقف للحمالت النسبية الفعالية أن االجتماعي
  .الرسالة مؤثر وبعد الرسالة قبل من ملوقفه كمحصلة اهلدف جتاه الفرد دافعية قوة :القوة

  .دافعتيه إلشباع يذهب أين إىل أو يتصرف كيف أو الفرد يفعل ماذا معرفة :االجتاه
 .تصرف إىل دافعتيه ترمجة من الفرد متكن مسئولة هيئة وجود :امليكانيكية

                                                           
 393 .ص ، 1996 اإلسكندرية، اجلامعية للنشر، الدار التسويق، إدارة يف الصحن ،قراءات فريد حممد  1
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  .املهمة تلك أداء يف اهليئة وكفاءة قدرة :والقدرة الكفاءة
  .املتوقع بالعائد باملقارنة الدافع إلشباع املطلوبني والتكلفة للجهد اجلمهور تقدير :املسافة

 املستوى والتسويق على ( املنظمات مستوى على أي) اجلزئي املستوى على بالتسويق اخلاص املفهوم إن
 وزارة تقوم كلي حينما مستوى على يتم أن ميكن التسويق أن يربز إمنا ( القومي املستوى على أي)الكلي

 ككل العامة للمجتمع الصحة على للمحافظة اجملتمع ألفراد (االجتماعي التسويق) بالتسويق الصحة
 و السلبية والتقاليد واملعتقدات العادات من التخلص خالل من األحسن حنو الصحي سلوكه وتغيري كما 

 املستوى على أما .هذا العنصر يف آنفا إليه التطرق مت كما للمجتمع، املقدمة الصحية اخلدمات جودة حتسني
 نظام املستشفى يعترب :أمهها لعدة اعتبارات تبعا الصحي املركز أو املستشفى مستوى على يتم أن فيمكن اجلزئي

 باإلضافة املستشفى، إلدارة حتديا ميثل ذاته يف حد وهذا ميزة م طبيعة منها لكل فرعية أنظمة عدة من مركبا ا
 للمنتفعني املتزايدة والطلبات واالقتصادية السياسية عن الضغوط فضال الطبية التكنولوجيا يف السريع التقدم إىل

 الصحية، الرعاية يف تنافسية سوق تولد إىل أدى مما املشاكل املستشفى وصعوبة أعمال وتعقد ازدياد إىل أدت
 خالل من إال يتأتى لن وهذا السوقية احلصة لزيادة وذلك املستشفى إدارة املريض هدف رضا أصبح حيث

 اختالف على املستشفيات حاجة مدى يتنب وغريه كله هذا ومن الطبية، جلودة الرعاية املستمر التحسني
 كالزيادات متعددة وعوامل ومعقدة متشابكة بتغريات تتسم اخلارجية البيئة وأن التسويق، خاصة إىل طبيعتها

 1.وغريها الطبية والتكنولوجيا واملنافسة احلكومية والتشريعات وتغري القرارات السكانية

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 .394التسويق ، مرجع سابق ،ص إدارة يف الصحن ،قراءات فريد حممد 1
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 :املزيج التسويقي للخدمات الصحية . 3  

اخلدمات لقد تعرض املزيج التسويقي إىل انتقادات شديدة من قبل الباحثني واملمارسني يف جمال تسويق 
، حيث جيمع هؤالء على أن هذا املزيج الرباعي املوروث عن أيام ما بعد الثورة الصناعية ، ال يصلح لقطاعات 
اخلدمات ، هلذا السبب جاء هؤالء الباحثون مبزيج تسويقي مؤلف من سبعة عناصر ، هي عبارة عن عناصر 

 1 :املزيج التسويقي الرباعي  املتمثل يف 
  منتج اخلدمة(service ) producet، 
  السعرPrice))، 
  املكانplace))، 
  الترويج(promotion) 

يتطلب تسويق اخلدمات إضافة عناصر جديدة ، بسبب اخلصائص اليت متيز اخلدمات مقارنة مع 
أن   Mary Jo   Binter  و    Booms، وضح كل من   0790املنتجات السلعية ، ففي سنة 

املؤسسات اخلدمية حباجة إىل تطبيق ثالثة عناصر جديدة إىل جانب عناصر املزيج التسويقي التقليدية وتتمثل يف 
:2 

  األفراد (people.)، 
  البيئة املادية أو الدليل املاديphysical environment))، 
  عملية تقدمي اخلدمة process . 

 

 

 

 
                                                           

 200لتسويق احلديث، مرجع سابق ، صاألسس العلمية ل. إيهاب علي القرم .بشري العالق  ، م.د حممود الصميدعي ، د.محيد الطائي ،ا 1
3James H .Donnelly and William R , George , “in marketing of services”, eds , Chicago : American marketing 
Association, 1981,p47. 



55 
 

 

 املتعدد اخلدماتاملزيج التسويقي ( : 1. 5)الشكل رقم 
 
 
 
 
 
 
 

 .120،ص2001.ردينة عثمان يوسف ، التسويق الصحي واالجتماعي ، دار املناهج للنشر والتوزيع عمان األردن  : املصدر 

 ميثل املنتج الصحي العنصر األول من عناصر املزيج التسويقي الصحي واليت متثل أنواع(:اخلدمة)املنَتج  1.3
مادية أو )إن املنتجات الصحية حاهلا حال املنتجات األخرى .اخلدمات الصحية املقدمة من املنظمات الصحية

حتتاج إىل التخطيط الصحيح هلا والذي يعترب أمرا أساسيا وضروريا هبدف تقدميها بالشكل املناسب ( خدمية 
ام بتطويرها يف كافة اجملاالت وال سيما أن وعليه فان من الضروري االهتم.والوقت املالئم والنوعية املطلوبة 

فرض اإلبداع أكثر وضوحا يف اخلدمات بشكل عام واخلدمات الصحية بشكل خاص ملا له من انعكاس مهم 
 1.على بناء جمتمع صحي وثقايف 

 للمنتوج تعريفات عدة فهناك وعليه .تلك السلع و اخلدمات اليت تقدمها املستشفى لسوقها أيضا وميثل 
 إشباع إىل أساسا هتدف واليت للمنتج تقدم اليت امللموس غري النشاط أوجه هي اخلدمة"  منها نذكر الصحي
 . 2" ورغباته حاجاته

 إشباع حتقق واليت امللموسة غري واألخرى امللموسة املادية العناصر من متكامل مزيج إال هو ما الصحي املنتج" 
 .3" للمستفيد معينا وإرضاء

                                                           
 .91،ص2006األردن ،التسويق الصحي واالجتماعي ،دار املناهج للنشر والتوزيع ،عمان .ردينة عثمان يوسف  1
 . 331تسويق اخلدمات وتطبيقاته ، مرجع سابق، ص : زكي خليل املساعد  2
 191تسويق اخلدمات الصحية ، مرجع سابق، ص : فوزي مدكور  3

 التسعري     املنتوج

 الترويج    التوزيع   

       املنتوج       الدليل املادي   

                                       

العنصر البشري                    التوزيع  

 العمليات                         التسعير

الترويج                                   
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 1: يلي ما نذكر الصحي والتأمني والعيادات املستشفيات تقدمها اليت الصحية اخلدمات أمثلة ومن

 الوقائية اخلدمات  

 والتشخيص الفحص خدمات 

 اجلراحة خدمات 

 العالج خدمات 

 التضميد خدمات  

 واالستجمام النقاهة ودور الفندقة خدمات  

 اإلدارية اخلدمات  

 :  الصحية املنتجات حياة دورة

 املنتجات وان. املنتج حياة بدورة عليه يطلق ما ،وهدا عديدة مبراحل أنواعها اختالف على املنتجات متر
 املنتج تصميم مرحلة بداية من تتحدد الذي الزمين اإلطار املنتج حياة دورة ومتثل املراحل هذه بنفس متر الصحية
 املنتجات ضمنها ومن املنتجات هبا متر اليت حلاملرا حتديد عملية وتعترب. استبعاده حني إىل السوق إىل وتقدميه

 يف الصحية املنتجات وتسويق إنتاج جمال يف العاملون عليها يستند أساسية وقاعدة مهما الصحية،مؤشرا
 2:حتديد

 اإلنتاجية اإلستراتيجية. 

 التوزيعية اإلستراتيجية. 

 التروجيية اإلستراتيجية. 

 السعرية  اإلستراتيجية. 

 املخزون كمية . 

                                                           
 .199، مرجع سابق، ص "تسويق اخلدمات الصحية "، فوزي مدكور  1
 .103،مرجع سابق ،ص "التسويق الصحي واالجتماعي".ردينة عثمان يوسف  2
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 السوقية احلصة. 

 اخلدمة هذه على املستفيدين إقبال مدى. 

 املبيعات كمية. 

 املنافسة ضغوط. 

 1:وبشكل عام فان هنالك اتفاقا بان دورة حياة املنتج متر باملراحل التالية 

إن هده املرحلة تتضمن مجع املعلومات : ) (product development stage مرحلة تطوير املنتج .0
وتكوين األفكار وتقييمها وغربلتها وحتديد احلاجة هلدا املنتج وخصائصه واختيار البديل املناسب من بني البدائل 

 .املمكنة أو االعتماد على إستراتيجية التطوير والتعديل واالبتكار 
املرحلة اكتشافا للسوق وتربز فيها مدى قدرة تعترب هذه :  (introduction stage )  التقدمي مرحلة .0

لردود أفعال املستفيدين  ادااستنالتحسينات املناسبة على املنتج املنتج الصحي على االستمرار وحتديد املعوقات و
 .من اخلدمة الصحية

دور لنجاح االستراتيجيات اإلنتاجية والتروجيية و التوزيعية و السعرية :  (growth stage)مرحلة النمو .3
مهم يف زيادة كمية املبيعات من املنتجات الصحية وان زيادة املبيعات تعترب مؤشرا مهما على انتقال املنتج من 

 .مرحلة التقدمي إىل مرحلة النمو فقد استطاع املنتج أن يلي حاجات املستفيدين منه 
احملافظة على الوضع  تسعى املنظمات الصحية إىل تبين إستراتيجية:(maturity stage) مرحلة النضوج  .2

القائم ألهنا ستدرك بان فشلها يف احملافظة على االستمرار يف هده املرحلة سوف يقود املنتج الصحي إىل مرحلة 
 .التدهور 

   تتصف هده املرحلة بتراجع كمية املبيعات وذلك : ( decline stage) (التدهور) مرحلة االحندار  .5
حية على الرغم من اجلهود التسويقية املبذولة ويكون هذا التراجع نتيجة لتراجع كمية الطلب على املنتجات الص

: 
 لعدم إمكانية املنتج الصحي من تلبية حاجات املستهلكني وحتقيق الشفاء. 
  الن هذا املنتج أصبح خمتلفا عن الواقع نتيجة حلصول تطور تكنولوجي ومعريف يف البيئة احمليطة

  .ملستفيدين وتطور األمراض ومقاومتها لألدوية السابقةأدت إىل تطور حاجات املستهلكني وا

                                                           
 .104، مرجع سابق ،ص"التسويق الصحي واالجتماعي ".ردينة عثمان يوسف  1
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                                          1    االنطالق        التقدمي          النمو       النضج           االحندار          الزمن               
                 

  

  

  

  اخلسارة

  املبيعات

  األرباح

 وجود منافسة قوية. 
 ظهور منتجات جديدة. 
 عدم إمكانية املنظمة من االستمرار يف إيصال رسالتها إىل اجلمهور املستهدف هبا. 

 
 "دورة حيــاة اخلدمــة (: " 6.1) الشكل رقم

 

 

 

 

                                                                                                     2                            

 التقدمي        االنطالق   التدهور       النضج           النمو                       الزمن       

  229، ص  2000، دار زهران للنشر والتوزيع ، عمان األردن ،" مداخل التسويق املتقدم " ، حممود جاسم الصميدعي : املصدر 

ويتعلق بتحديد أسعار اخلدمات الصحية ، وما يرتبط هبا من خصومات وطرق الدفع والبيع  :السعر 2.3
للمنافع اليت ( مقياس للقيمة)،إضافة إىل أهنا  مقدار ما يدفعه املريض من نقد و ميثل مدى تقوميه  1باالئتمان

وينظر إليه من قبل املنظمات الصحية وفقًا لصيغ الكلفة وأسعار اخلدمات . حيصل عليها من تلك اخلدمة
األجور واألمانات وتكييف  املنافسة و األهداف اليت يسعى املستشفى إىل حتقيقها، فضاًل عن أساليب دفع

والفرق يف التسعري بني املنظمات اهلادفة وغري . هذه األساليب وجعلها مالئمة خلدمات معينة مثل الطوارئ
اهلادفة للربح كاملستشفيات هو أن األوىل تسعر لتعظيم األرباح، بينما الثانية تسعر مبستوى معني معتمدة 

 .لدفعأساسًا على حاجات الزبائن وقابليتهم ل

 

 
                                                           

 .224،ص 2006األوىل ، املكتبة العصرية لنشر والتوزيع ، مصر ، الطبعة  "دارة املستشفيات رؤية معاصرة"إ.امحد حممد غنيم  1

  املبيعات

  األرباح
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 :وهناك ثالث طرق أساسية للتسعري ميكن توضيحها فيما يلي 

 يتم ذلك بإضافة نسبة إىل مثن تكلفة اخلدمة الصحية : التسعري على أساس نسبة اإلضافة املعتادة
 .تكون هده النسبة كافية لتغطية كل النفقات اإلدارية اليت حتقق قدرا من األرباح

  ويتم ذلك من خالل دراسة ظروف السوق دراسة تفصيلية :التسعري على أساس قدرات املرضى
 .وحتديد السعر الذي يراه املرضى مالئما لشراء املنتج املعني

  وطبقا لذلك فانه يتم حتديد السعر بناء على أسعار اخلدمات الصحية :التسعري على أساس املنافسة
حبرية املنافسة،وذلك مىت كانت العوامل اخلاصة بكل من اجلودة  املنافسة يف األسواق اليت تتميز

واحلجم واحدة ،حيث ال ينبغي أن يتم بيع اخلدمة بسعر اكرب من أسعار املنافسني وإال سوف يرفضها 
 .املرضى

إن طريقة توفري اخلدمات للزبائن خاصية مهمة يف تقدمي اخلدمة ،وبدون إستراتيجية  (:التوزيع)املكان  3.3
 : وفيما يلي بعض التعاريف لعملية التوزيع. عل اخلدمة سهلة املنال للزبائن تصبح اخلدمة بال قيمة جل

يتضمن القرارات والنشاطات املتعلق بتحويل املنتجات من املنتج :" ،التوزيع بأنه porter   (0777 ) عرف
 .1"إىل املستهلك 

تدفق السلع واخلدمات من مراكز إنتاجها إىل مواقع :"،التوزيع على انه    Mc carthy  (1989)عرف 
 . استهالكها من خالل ما يعرف بقنوات التوزيع أو مناطق التوزيع 

املوقع اجلغرايف والطريقة اليت تقدم فيها خدمات املستشفى  أما يف حمال اخلدمات الصحية فهو يقوم بوصف 
الشركات تصنيع األدوية إىل جتار اجلملة،املستودعات ،إىل جتار التجزئة ويتضمن منافذ مثل املنتجني أو .

                                                           
 .251، مرجع سابق ،ص"األسس العلمية للتسويق احلديث." إيهاب علي القرم .مبشري العالق  ، .حممود الصميدعي ، د محيد الطائي ، 1
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،الصيدليات اخلاصة واحلكومية باملستشفيات ،وصوال إىل املستهلك وجتدر اإلشارة هنا إىل عنصر التوزيع 
 1 .وبسبب منافذه التسويقية تزيد من األسعار اخلاصة باألدوية اليت حيتاجها املرضى

 : أمهية التوزيع 

 2:إن إدراك املنظمات ألمهية التوزيع يعترب مفتاح جناحها الن التوزيع يساعد على 

  حتقيق االتصال املستمر بني املنتج واملستهلك للسلع الصحية وبني املنتج واملستفيد من اخلدمة وميثل
 .العنصر البشري أساس عملية التوزيع واالتصال املباشر مع املستفيد

  الذي يضمن استمرار وجود السلعة أو اخلدمة املعروضة يف السوق سوف يولد الثقة إن التوزيع الفعال
 .واالستقرار النفسي لدى املستهلكني 

 اكتساب شهرة للمنظمة. 
 حتقيق اإلشباع والرضا للمستفيد. 
 حتسني املكانة الذهنية للمنظمة الصحية. 
 العمل على زيادهتااحملافظة على احلصة السوقية للمنظمة والصمود بوجه املنافسة و. 
  حصول املنظمة على املعلومات اليت تتعلق بردود أفعال املستهلكني واملستفيدين من السلع واخلدمات

 .الصحية هبدف القيام باملعاجلات والتغريات املناسبة اليت تلي حاجتهم
 تقليل التكاليف التسويقية. 

نظمة الصحية لتزويد الزبائن باملعلومات عن مزايا ميثل جمموعة جهود االتصال اليت تقوم هبا امل :الترويج 4.3
كما أن للترويج الفعال دورا .وخصائص املنتج الصحي وإثارة اهتمامهم وإقناعهم على اختاذ قرار الشراء

أساسيا ومهما يف حث األفراد على التعامل مع املنظمات الصحية عرب مراحل خمتلفة واليت يطلق عليها اهلرم 
  3:ل التعامل كما يف الشكل التايل التروجيي أو مراح

 

 
                                                           

 .244،مرجع سابق ، ص"مداخل التسويق املتقدم "حممود جاسم الصميدعي ، 1
 .114ص.مرجع سابق ."التسويق الصحي واالجتماعي".ردينة عثمان يوسف  2
 .132ص.مرجع سابق ."التسويق الصحي واالجتماعي".ردينة عثمان يوسف  3
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 .اهلرم التروجيي للخدمات الصحية: يوضح (   7.1)الشكل رقم 

 

 التعامل الفعلي                    

 مع املنظمة الصحية                  

 اإلقناع والرغبة يف التعامل             

 مع املنظمة         

 تفضيل اخلدمة الصحية             

 امليل إىل اخلدمة الصحية         

 العلم بوجود اخلدمة الصحية             

 اجلهل التام بوجود اخلدمة صحية           

 134ص .مرجع سابق .التسويق الصحي واالجتماعي.ردينة عثمان يوسف : املصدر 

 

 1 : شرح خمتصر للمراحل التالية  اللمن خ للخدمات الصحية يتوضح اهلرم التروجيي

 ومتثل هده املرحلة قاعدة اهلرم ومتثل نقطة االنطالق ملراحل أخرى  :اجلهل التام بوجود اخلدمة صحية
حيث أن األفراد ليس لديهم معلومات عن اخلدمة وجيهلون وجودها يف السوق لذا ال يقومون بطلبها 

 .أو شرائها 
  تقوم املنظمات الصحية باستخدام اإلعالنات االستخبارية والتعليمية : العلم بوجود اخلدمة الصحية

واإلرشادية هبدف تزويد األفراد باملعلومات  الكافية عن اخلدمة كذلك تقوم املنظمة باالتصال املباشر 
مع األفراد ملمارسة األنشطة التروجيية عليهم هبدف إعالمهم بوجود اخلدمة وكذلك بالنسبة للمنتجات 

 .ية واملستلزمات الصحية الدوائ

                                                           
 134ص .مرجع سابق ."التسويق الصحي واالجتماعي".ردينة عثمان يوسف  1
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  إىل املنظمات الصحية تعمل على خلق امليول لدى  األفراد جتاه اخلدمات  :امليل إىل اخلدمة الصحية
 .الصحية وان هدا يتطلب التأثري على ما يعتقده الفرد

  إن التأثري على األفراد من خالل األنشطة التسويقية وتكوين مواقف مالئمة :تفضيل اخلدمة الصحية 
جتاه هده اخلدمة وإشعار األفراد بتميز هده اخلدمة عن اخلدمات الصحية األخرى وبأهنا حتقق  اإلشباع 
ومتثل طموحه وما يتوقعه بالشكل الذي جيعله يفضل هده اخلدمة الصحية من بني اخلدمات املنافسة 

 .هلا
  ة الصحية اليت تقدمها املنظمة إن اقتناع األفراد بتميز اخلدم :اإلقناع يف التعامل مع املنظمة الصحية

الصحية وتفضيل خدماهتا على خدمات منظمات أخرى والسعي إىل إقناعها سوف يدفع األفراد إىل 
 .التعامل مع املنظمة الصحية هبدف احلصول على خدماهتا

  يف حالة متكن املنظمة من إقناع األفراد من خالل األنشطة  :التعامل الفعلي مع املنظمة الصحية
ية اخلدمة وقدراهتا على إشباع حاجاته وتكوين موقف اجيا ي جتاه هده اخلدمة فان ذلك يتجسد بأمه

 .امل الفعلي من املنظمة وطلب اخلدمات اليت تقدمهاعلى شكل سلوك فعلي مالحظ للتع

 التسويقي املزيج خالل من للزبون وتسلم حتدث خدمة ألي يالرئيس العنصر هي تاالعملي :العمليات  5.3
 ،هوعلي .هانفس اخلدمة من جزء وه اخلدمة تسليم أن ما حد إىل مسهبأنف سيدركون والذين الزبون خلدمات

 بكافة العمليات وتتمثل.  اخلدمة ويقتس احجن لتحقيق يةأمه راألكث القرار وه  العمليات إدارة قرار فان
 1 .ومستقبلها مهامقد بين التفاعل وإدارة الصحية اخلدمة ديمتق اءوأثن لقب ؤدىت  اليت والفعاليات األنشطة

 ولالقب هلدي سيولد إذ قبالاالست قاعة ويف املستشفى إىل املريض دخول حلظة منذ العملية إدارة وتبدأ
 :خالل من وذلك مهعد من املقدمة للخدمة املبكر

 ،االستقبال يف املعتمدة املواعيد دقة -
 ،الصحية اخلدمة على للحصول الطلب إىل االستجابة يف السرعة -
 ،املرضى مع التحادث وصيغ املخاطبة يف الكيفية -
 ،الصحية املريض حلالة تقديرا الروتينية األعمال على التجاوز على القدرة -
 .اخل...الطب نةمه  دهاجتس اليت اإلنسانية اللمسة -
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 على للعاملين اءاتالكف وتطوير تدريب اكهن يكون أن بدون تتم ال ارهوغي اإلجراءات ذهه بأن شك وال
 على دليل السليم لهابشك الصحية اخلدمة إنتاج يف الفاعلية بأن ولالق نيمك هوعلي للخدمة، والتقديم االستقبال

 أنشطة مجيع أن ثحي. األخرى املستشفيات من  رهابغي اقياس الصحية للخدمة املستشفى تقديم يف التمايز
 والروتين األنشطة وميكانيزمات الربامج ووضع اإلجراءات العمليات وتتضمن عمليات، الواقع يف يه األعمال

 باخلدمة الزبون ارتباط توثيق خبصوص القرارات سياسة تتضمن وكذلك للزبون، تسلم منتجات أو أشطة ألي
 1 .للعاملين التصرف وحرية

 مهنبأ للخدمة التسويقي املزيج من العنصر ذاهب ويقصد (:مقدمي اخلدمة يف املستشفى)األفراد  6.3
 هلموقب على التأثيرية القوة  هلمو ،نهام للمستفيد الصحية اخلدمة تقديم يف املشاركون األشخاص من جمموعة

 تعتمد الصحية واملراكز االستشفائية املؤسسات مهاتقد اليت الصحية اخلدمات أن باعتبار ذلك ، اخلدمة لتلك
 حهايمن اليت الثقة سأسا على تبىن اعتمادية عالقة يه واملرضى الءن هؤبي فالعالقة. أساسا  البشرية املوارد على

 ون اخلدمة قبول من املتحقق االرض ، املقدمة اخلدمة ولقب يف  هلم املرضى

 وذلك مهب تمامهاال من امللزم كان هلذاو الطرفين بين القائمة للعالقة املستقبلي االستمرار إىل باإلضافة ،جهاتائ
 كل بذل وكذا ، ممهوتقيي تهمومراقب زهموحتفي مبهوتدري باملنص ذاه يشغلون الذين األفراد اختيار خالل من
 .ئهموال على واحلصول مئهإلرضا الالزمة ودهاجل

2 

تقدمي برهان ودليل مادي  تسعى املستشفيات اليت تقدم اخلدمات الصحية للمرضى إىل :اإلظهار املادي 2.3
أساس أهنا غالبا ما تكون يف طبيعتها غري ملموسة يؤكد ارتفاع مستوى جودة هده اخلدمات ودلك على 

وكمثال لذلك ما تقدمه بعض املستشفيات من مظاهر جذابة يف مبانيها وتسهيالهتا مما خيلق الثقة لدى املرضى .
 .يف ارتفاع مستوى كفاءة ما تقدمه هده املستشفيات من  اخلدمات الصحية 

 3:تتمثل أمهية اإلظهار املادي فيما يلي 

 يف إضافة القيمة خلدمة الزبون يفيد. 
  يسهل عملية اخلدمة،بتقدمي املعلومات للزبون ،من خالل الرموز ، الالفتات. 

                                                           
 .132،مرجع سابق،ص"تسويق اخلدمات الصحية ".ثامر ياسر البكري   1
 13 .،ص2001 والتوزيع ، عمان األردن، للنشر املستقبل ،دار" السياحية اخلدمات تسويق "مسارة، رشيد فؤاد  2
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  لتكوين تقييم يقلل من مستوى خماطرة قرار  إدراكهبناء التصور الذهين املطلوب لدى الزبون بتأثري يف
الشراء لدى الزبائن احملتملني غري القادرين احلكم عليها قبل استهالكها ومستويات منفعة متفاوتة بعد 

 الشراء ألنه عنصر مهم يف تصميم اخلدمة والعناصر التروحيية 
 يض من جهة أخرى عن طريـق  حيقق التعاون بني مقدمي اخلدمة فيما بينهم من جهة وبينهم وبني املر

 . املعلومات والتقنيات الطبية املستخدمة

 :أمهية التسويق يف املنظمات الصحية  .4

ميثل التسويق أمهية كبرية ألي مستشفى يريد أن يبقى ويزدهر، فاملستشفيات اليوم حباجة إىل مـداخل         
ملستشفيات حتقق أهدافها بصورة أكثر كفـاءة  فاعلة يف إدارهتا، و التسويق هو أحد هذه األدوات اليت جتعل ا

وفاعلية وبأقل كلفة ممكنة و مشكالت حمتملة، فالتطبيق السليم ملبادئ التسويق ميكن أن يساهم مسامهة كبرية 
يف استخدام موارد املستشفى االستخدام األمثل، فضال عن أن التسويق جيهز إدارة املستشفى بأسلوب علمي 

كما أن التسويق يعرف املستشفى علـى أسـواقها    جاذبيهات الصحية املقدمة أكثر من شأنه أن جيعل اخلدم
والتغريات اليت تطرأ فيها، فتستطيع بذلك تقدير حجم الطلب على خدماهتا وجعلها يف موقـف أفضـل يف   
اكتشاف الفرص التسويقية املمكن استغالهلا، وحيسن إمكاناهتا يف إشباع حاجات ورغبات زبائنها، ويعـزز  

وبالتايل حتقيق أهدافها العامة يف البقاء واالستمرار والتطـور   جملتمعااهتمامات قدرهتا يف االستجابة ملتطلبات و
 1. والنمو واملسؤولية االجتماعية

  :وتربز أمهية التسويق يف املستشفيات من خالل املزايا والفوائد املتحققة يف استخدامه وميكن حصرها باآليت    

 .حتسني الرضا يف السوق املستهدف :أوال

عن افتقارها للمهارات التسويقية الالزمـة   يف بيئة تنافسية معقدة، هذا فضالدد كبري من املستشفيات يعمل ع
 . لتطوير وحتسني الرضا عن اخلدمات املقدمة إىل أسواقها ومرضاها

وهذا ما ينتج عنه نسبة قليلة يف عملية تكرار البيع واالستخدام للخدمات الصحية من قبل املرضـى، كمـا أن   
القـدرة علـى   )من العرض  أكثرن املستشفيات تعمل يف بيئة يكون فيها الطلب على اخلدمة الصحية بعض م
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، وان مثل هذه املستشفيات تفقد الدافعية إلرضاء أسواقها ورمبا تقوم بتقدمي خـدمات غـري   (التجهيز للخدمة
 .مرضية، قد يتقبلها املرضى إذا ما اعتقدوا بعدم وجود البديل

املرضـى،   يق ويف كل األحوال يشدد على أمهية قياس رضا الزبون، وتلبية حاجات ورغباتيف حني أن التسو
 1 .يف خدمة الزبائن ورضاهممر مست ويتجه حنو تقدمي حتسني

 .سني كفاءة األنشطة التسويقيةحت :ثانيا

، والتنسيق مـن اجـــل   (Rational Management)يف منط اإلدارة العقالنية  يركز التسويق كثريا
أن كثريًا من املستشفيات غري املتجهة بالتسويق تضع قراراهتـا   التسعري واالتصاالت والتوزيع، إذج وتطوير املنت

ف أو أثر ضعيف خلدمة ذات كلفـة معينـة، وبسـبب أن    يلاكتمبعرفة غري كافية مما ينتج عنه أما زيادة يف ال
ة املرتبطة باخلدمة الصحية، فان التسويق جيهـز  خمرجات املستشفيات تتأثر بكل األنشطة املباشرة وغري املباشر
عن التنسـيق  علية يف األنشطة التسويقية فضال اإلدارة مبدخل علمي جيعلها تنفذ احلد األعلى من الكفاءة والفا

 .املستمر فيما بينها

 .  حتسني جذب واستغالل املوارد التسويقية :ثالثا
كمفهوم وعملية إدارية، فأهنا ستجاهد يف حماولـة إرضـاء   املنظمات الصحية ومن خالل استخدامها للتسويق 

، املستخدمني، كاألطباء، املمرضني)ختلفة زبائنها واألسواق الصحية اليت تتعامل معها، لغرض جذب املوارد امل
 (.اخل..املعلومات، األموال، دعم اجملتمع

باجلمهور، إذ أن عملية  ل ارتباطهااجملتمع الصحية، من خالحلاجات جعل املنظمة الصحية أكثر حتسسا  :رابعا
لعمليـة   ياستقصاء أراء املرضى وقياس درجة رضاهم هي من صلب عمل وظيفة التسويق، فهي العنصر الرئيس

يكـون   نأرضى واملنظمات الصحية وهذا ما ميكن املستشفى من بني امل Feed backتسيري التغذية العكسية 
إىل حالة املنافسة يف السوق، مما يساعده على تطوير خدماته مبا يواكب التغـيريات والتطـورات    أكثر حتسسا

 .احلاصلة يف البيئة

حتسني صورة املستشفى وجعلها يف وضع متميز والئق يف السوق الصحي، فبإدخال مفهوم التسـويق   :خامسا
بوضع الئق ومتميز يف مما جيعلها . يع األفرادبأفكارها حنو مج ستشفيات فان ذلك جيعلها  تتجه كليايف عمل امل
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عن سعيها للبحث عن تلك امليزات التنافسية اليت تتمكن من خالهلا تقدمي أفضـل اخلـدمات    السوق، فضال
 .للمحتاجني إليها

، ومن للمرضى واألطباء واملمرضني واملستخدمني عمومامتكني املستشفيات من أن تكون مرضية أكثر  :سادسا
 .  والئهم للمستشفىمث زيادة 

رية املناسبة للخدمات الطبية والصحية لسعاملستشفيات من أن تضع السياسة اإجياد نظام تسويقي ميكن  :سابعا
 .اليت تقدمها

ت، وإيصاهلا إىل املسـتفيدين  متكني إدارة املستشفى من خلق أنظمة أكثر فاعلية يف توزيع وتقدمي اخلدما :ثامنا
 1 .منها
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 :خالصة الفصل
من خالل دراستنا للخدمات واخلصائص التسويقية املميزة هلا عن السلع املادية واألنواع والتقسيمات 

من اخلدمات الضرورية اليت تعين واليت تعترب اخلدمات الصحية  لتلك اخلدمات ،جند من بني تلك التقسيمات ، 
صحية واملؤشرات التنموية تقر بان املستوى الصحي بصحة الفرد واجملتمع ،فاالرتباط القوى بني املؤشرات ال

 إىليساير املستوى التنموي للدول ،وتكمن أمهيتها كأحد القطاعات االجتماعية املهمة اليت تسعى الدولة 
هذا ما أوجب االهتمام هبده اخلدمات بكيفية حتسينها لتلبية احتياجات مستهلكيها،ومبا أن العنصر . تطويرها

 .ريض،كان من الالزم استخدام التسويق كوسيلة إلرضائهاملستهدف هو امل
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 الفصل الثاني  

جودة اخلدمات الصحية ورضا 

 املريض
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 :متهيد 

تسعى املنظمات احلديثة إىل حتقيق جودة خدماهتا وعملياهتا وتضعها كهدف أساسي يف ظل عامل 
يف تقدمي اخلدمات والسلع بصورة أفضل، ويف ظل املنافسة العاملية الشديدة  سريع التغري يسوده التنافس الشديد

هو سّيد املوقف ( املستفيد)للمنظمات على اختالف أنواعها لكسب حصة أكرب من األسواق، أصبح الزبون 
ائها يف زيادة احلصة السوقية هلذه املنظمات ضمانا لبق ع إلرضائه وحتقيق متطلباته، طمعاوالذي يسعى اجلمي

 .وإستمراريتها

شهد القطاع الصحي يف اآلونة األخرية اهتماما كبريا وعلى مجيع املستويات ،من اجل تطبيق معايري 
وإجراءات نظم اجلودة ، للوصول إىل التغيري والتحسني املستمر ، ملواكبة التقدم حباجات اجملتمع يف اجملال 

للحفاظ على سالمة ( مام األمان ص) االقتصادي واالجتماعي والسياسي والثقايف ، حيث يعترب القطاع الصحي
كل مستخدمي اخلدمات الصحية األمر الذي يستلزم تطبيق نظم اجلودة باعتبارها وسيلة مهمة يف كسب ثقة 
املستفيدين من اخلدمات الصحية وهي  احد أسس اإلدارة احلديثة اليت تساهم يف االرتقاء بالعمل يف ظل 

 . التحديات واملستجدات املتالحقة 
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  اخلدمة جودة : األول املبحث
 جودة اخلدمة  .1

 :مفهوم جودة اخلدمة  1.1
 عن البحث عند العمالء وتوقعات حاجات الختالف وذلك اخلدمة جلودة بالنسبة التعريفات تتعدد

 السن لكبار بالنسبة اخلدمة فجودة اخلدمة، جودة على احلكم يف االختالف وكذلك املطلوبة، اخلدمة جودة
 إعطاء ميكن ومنه العاديني للعمالء بالنسبة عنها األعمال لرجال بالنسبة وختتلف للشباب بالنسبة عنها ختتلف

 : التالية التعاريف
 1التوافق مع الرغبة 
 " ذات اخلدمة تقدمي يف مهمة كأبعاد الشخصي والبعد اإلجرائي البعد على تشتمل اليت اجلودة تلك 

 أما اخلدمة لتقدمي احملددة واإلجراءات النظم من اإلجرائي اجلانب يتكون حيث ، العالية اجلودة
 مع(اللفظية وممارساهتم وسلوكاهتم مبواقفهم  العاملون يتفاعل كيف فهو للخدمة الشخصي اجلانب
 .2" (العمالء

 " يدركوهنا أو العمالء يتوقعها اليت أي املدركة أو املتوقعة كانت سواء املقدمة اخلدمات جودة هي 
 من نفسه الوقت يف يعترب حيث رضاه عدم أو العميل لرضا الرئيسي احملدد وهي الفعلي، الواقع يف

 .3" خدماهتا يف اجلودة مستوى تعزيز تريد اليت الرئيسية األولويات
 " بعد هبا حيس اليت واجلودة اخلدمة، عن العميل يفصل الذي الفرق ذلك أهنا على اجلودة تعرف 

 .4" له تقدميها بعد أو للخدمة، استعماله
 " إذن . جودة اخلدمة تعترب مقياس للدرجة اليت يرقى إليها مستوى اخلدمة ،لتقابل توقعات العمالء

 5."هي مدى تطابق توقعات الزبائن مع اخلدمة املقدمة فعال من قبل مقدم اخلدمة
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 :كما ميكن القول أن أعم وأمشل مفهوم للجودة جنده يف

"الذي أتقن كل شيء صنع هللا : "اآلية الكريمة .2
1
 .،سورة النمل88اآلية .

 .رواه مسلم والبخاري" .إن هللا يحب إذا  عمل أحدكم عمال أن يتقنه : "قوله صلى هللا عليه وسلم .2
حقا إن اإلتقان هو أكرب مفهوم للجودة وأدق تعريف هلا،فاإلتقان هو أداء العمل على أمت وجه واجنازه 

وقبل  د اخلام، واحلرص على اجناز العمل وإمتامه يف أقل وقت وبأعلى قيمةعلى أفضل صورة واحلفاظ على املوا
 .كل ذلك دقة ومهارات الصانع

 حيث اخلدمة ومقدم العميل بني التفاعل بذلك تتعلق اخلدمة جودة أن نستنتج السابقة التعاريف خالل من
 2.للخدمة الفعلي واألداء يتوقعه ما بني مقارنته خالل من اخلدمة جودة العميل يرى

 :دورة حياة جودة اخلدمة  2.1
 مربع اجلودة( : 2. 1)الشكل رقم 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Source :Laurent Harmel,"Qualité et engagements de service",Afnor,2003,p12 

 
 3:انطالقا من الشكل السابق ميكننا حتديد أربعة مراحل لدورة حياة جودة اخلدمة، وهي

                                                           
 .125، ص2005، دار الوفاء،الطبعة الثانية، اجلزء الثاين، "عمدة التفسري عن احلافظ بن كثري" أنور الباز،: ارجع إىل : 1
 .437 ص ، ،مرجع سابق "اخلدمات تسويق "، الضمور حامد هاين 2

3:Laurent Harmel,"Qualité et engagements de service",Afnor,2003,p12 

 العميل املؤسسة

اجلودة املرغوبة.2   

اجلودة املدركة.4 اجلودة احملققة.3   

اجلودة املتوقعة.1  

قياس رضا 
 العميل

قياس جودة 
 اخلدمة



72 
 

تسعى املؤسسة خالل هده املرحلة إىل معرفة توقعات عمالئها و أسباب عدم رضاهم وذلك : املرحلة األوىل
 .حبوث تسويقية من خالل إجراء 

 .تقوم املؤسسة بدراسات ملنافسيها ،وملواردها املتاحة حىت تتمكن من حتديد اجلودة املرغوبة :  املرحلة الثانية
بعد حتديد اجلودة املرغوبة هتتم املؤسسة بتحديد املعايري اليت تتبعها و اليت تساعدها على حتقيق  :املرحلة الثالثة 

 .جودة اخلدمة
هتتم املؤسسة باجلودة املدركة من قبل العميل ،حىت تتمكن من قياس مستوى الرضا لديه :الرابعة املرحلة 

انطالقا من مقارنتها للجودة املتوقعة قبل تقدم اخلدمة ،وتعترب هده الدراسة مصدر ملعرفة التوقعات اجلديدة 
 .للعمالء

 : اخلدمة تقدمي يف اجلودة حتقيق خطوات. 2 
  1: التالية اخلطوات إتباع جيب اخلدمات تقدمي يف اجلودة لتحقيق

 : بالعمالء االهتمام وإثارة االنتباه جدب 1.2 
 ، اخلدمة مقدم يبديها اليت اإلجيابية املواقف خالل من هبم االهتمام وإظهار العمالء انتباه جدب إن

 بالنفس والثقة الفعال اإلجيا ي والسلوك واالبتسامة املظهر، وحسن العمالء ملالقاة والذهين النفسي فاالستعداد
 يريدها اليت اخلدمة على احلصول أجل من العمالء لدى الرغبة إيقاظ إىل يؤدي سبب مبثابة كلها تعترب اخل...
 عليها احلصول وتكرار اخلدمة على احلصول أجل من للعمالء الدائم الوالء تعزز فإهنا ذلك جانب إىل

 : التالية اإلجيابية املواقف خالل من ذلك حتقيق وميكن باستمرار،

 هلم اخلدمة تقدمي يف والرغبة هبم واالهتمام العمالء ملقابلة والذهين النفسي االستعداد. 
 املظهر حسن. 
 يف مساعدهتم واحملبة الود روح وإظهار العمالء مع التعامل يف والدفء والرقة االبتسامة 
 املبالغة إىل اللجوء دون اخلدمة عن املواصفات إعطاء يف التامة الدقة. 
 املؤسسات تأكيدا  أفضل متثل هبا يعمل اليت املؤسسة وأن اخلدمة تقدمي يف بالسعادة العمالء إشعار

 .بتقدميها واالهتمام للجودة
 التعامل يف السلبية الصور من والتخلص واحلديث املقابلة يف التصنيع عدم . 
 اخلدمة توفري يف به وتنتهي بالعميل تبدأ املؤسسة أن على التركيز. 
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 : حاجاهتم وحتديد العمالء لدى الرغبة خلق 2.2
 ومن اخلدمة ملقدم والتسويقية البيعية املهارات على تعتمد العمالء احتياجات وحتديد الرغبة خلق إن

 1: مايلي لذلك األساسية املتطلبات
 ووفرهتا خصائصها على بالتركيز املقدمة اخلدمة ملزايا السليم العرض . 
 يف إقناع باملوضوعية اإللتزام مع العميل عليها يعتمد اليت اخلدمات يف القصور نواحي على التركيز 

 . القصور لتفادي أخرى خدمة يف بالتعامل العميل
 اخل... والتذوق والشم والنظر واللمس السمع حاسة على للتأثري كوسيلة البيعية املعدات كافة اعتماد  

 . اإلستماع عن تغين اللمس أو فالرؤية
 مقدم اخلدمة يكون وأن يستوضحها أن جيب اليت األمور كافة عن يستفسر لكي للعميل الفرصة ترك 

 الستكمال إجراءات مستعدا العميل جيعل مما ودقة مبوضوعية االستفسارات تلك على للرد مستعدا
 . اخلدمة إقتناء

 توفري بأمهية والشعور واالبتسامة كالترحيب التعامل يف اإلنسانية اجلوانب على التركيز 
 . للعمالء واملستقبلية احلالية احلاجات         

 : لديه االعتراضات ومعاجلة العميل إقناع 3.2
 من العديد اخلدمة مقدم من تتطلب وإمنا السهل باألمر ليست اخلدمة تلك باقتناء العميل إقناع عملية إن      
 اليت االعتراضات معاجلة وكذلك اخلدمات تقدمي عند العمالء لدى القناعة خلق على القادرة السلوكية اجلهود
 بعض يف املعقول والسعر اخلدمة جبودة اقتناعه رغم ذلك إمتام أمام العراقيل يضع أو الشراء عند العميل يبدهلا

 على الرد فطريقة لذلك العميل قبل من اعتراض وجود دون تتم لن البيع عملية أن البعض فريى ، األحيان
 على الرد يف عليها االعتماد ميكن اليت القواعد من جمموعة فهناك لذلك آلخر موقف من ختتلف االعتراض
 : كما يلي توضيحها وميكن العمالء اعتراضات

 حبيث ) حق على دائما العميل أن ( وهي العمالء مع التعامل فن يف الذهنية بالقاعدة اخلدمة مقدم يلتزم أن 
 العميل نظر وجهة خطأ تأكيد على يعمل وال العميل على الرد يف دبلوماسيا اخلدمة مقدم يكون أن جيب

 : وهي اجملال هذا يف املبادئ من جمموعة على يعتمد أن جيب ولكن مباشرة
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 من مفر منها يكون ال اليت احلاالت يف عليه االعتماد مع املباشر النفي على االعتماد من اإلقالل 
 . إليه اللجوء

 بإظهار مثال السعر ناحية من اخلدمة على العميل اعتراض تعويض على وتقوم : التعويض طريقة 
  جودهتا

 ميزة إىل اإلعراض قلب على الطريقة هذه وتقوم العكس طريقة . 
 على األسئلة بعض توجيه إىل اخلدمة مقدم يلجأ أن على الطريقة هذه وتقوم ، االستجواب طريقة 

 . العتراضه تقييد عليها اإلجابة يف يكون حبيث العميل
 اآلراء تدوين مع واليقظة االهتمام يظهر وأن للعميل جيدا مستمعا يكون أن اخلدمة مقدم يكون أن جيب 

 . كربياءه إرضاء يتم حىت العميل يبديها اليت واملالحظات
 خدمة اقتناء يف راغبا العميل يكون فقد ، هبا مسلم قضية العميل اعتراضات يأخذ ال أن اخلدمة مقدم على جيب 

 ما وإذا لذلك اخلدمة يقظا مقدم يكون أن فيجب لذلك املقابلة إهناء أجل من فقط االعتراض يثري لكنه معينة
 . لبق بشكل املقابلة إهناء جيب معه التعامل استحالة من تأكد

  قد الشعور ألن هذا عليه انتصر قد وأنه املناقشة يف باهنزامه يشعر العميل جيعل ال أن اخلدمة مقدم على جيب 
 . بنجاح تنتهي كادت أن بعدما البيع عملية فشل إىل يؤدي

  : املؤسسة مع بالتعامل العمالء إستمرارية من التأكد  4.2
 اخلدمات بعض خالل من يأيت العمالء لدى الوالء وخلق املؤسسة مع التعامل إستمرارية من التأكد عملية إن

 : ومنها للمنظمة العمالء لوالء ضمانا تشكل اليت والتسويقية البيعية
 من درجة عالية على يكونوا أن اخلدمات مقدمي على جيب حبيث ، ومالحظاهتم العمالء بشكاوي االهتمام 

 1: خالل من ذلك معاجلة ميكنها اليت اإلجراءات واختاذ العمالء شكاوي استيعاب يف الصرب
 . هلم املقدمة الشكوى بأمهية وإشعارهم هلم االعتذار -
 . ذلك عن النامجة اخلسارة عن تعويضهم -
 . اخلدمات يف املستخدمة السلع استبدال -
 . دائمة بصورة اجليدة اخلدمات وتوفري املؤسسة دعم يف دورهم وتعظيم للعمالء الشكر تقدمي -
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 قطع تقدمي باستمرار يتابعوا أن اخلدمات مقدمي فعلى والتعاقد البيع عملية إمتام بعد البيع بعد خدمات توفري 
 استمرار وبالتايل املؤسسة مع التعامل يف العمالء استمرار على يساعد عالية بكفاءة اخلدمات هذه فتقدمي الغيار

 1. واستقرارها وجودها

 :مراقبة جودة اخلدمة . 3
حصرها بثالثة  هناك العديد من التقنيات اليت ميكن استخدامها يف مراقبة جودة اخلدمة ، وهده التقنيات ميكن

 2:أنواع 
 Internal performance Analysisحتليل األداء الداخلي  -0
 costomer satisfaction Analysisحتليل إشباع الزبون  -0

   specialist Mark Researchحبوث السوق اخلاصة  -3

 : Internal performance Analysis حتليل األداء الداخلي 1.3
إن حتليل األداء الداخلي جيب إن يشمل مجيع العاملني باملنظمة من اجل قياس جناح التخطيط املعد من         

إن جودة اخلدمة جيب أن . قبل املنظمة اخلدمية ، ولكن ليس من الضروري أن يرتبط ذلك باجلودة فقط
إن هذه اخلطوة .املنجزة على الواقع ( يةاملعيار) تستخدم حتليل األداء الداخلي من اجل قياس اجلودة القياسية 

  .وبسرعة لرد الفعل اجتاه جودة اخلدمة املقدمة تأخذ  جيب أن
مؤشرات املبيعات وبيانات التقارير الداخلية واليت ال تكون ختص مباشرة أساس اجلودة،بل جيب أن توضح 

 .مدى مراقبة جودة اخلدمة املقدمة
إن الزبون حيتفظ مبعايري أو مستويات متثل مفتاح احلكم على جودة األداء ، إن مجيع العاملني يف  

خمتلف املستويات داخل املنظمة اخلدمية جيب أن يشملوا يف مجيع إجراءات املراقبة على جودة اخلدمة، وهذا ما 
ث السوق الداخلية جيب أن تستمر باإلضافة إىل أن حبو. يساعد على حتديد وحل كافة مشاكل اجلودة للخدمة

لكي تضمن عدم حدوث فجوات يف جودة اخلدمة مستقبال،لذلك فان مجيع العاملني جيب أن يعملوا معا من 
اجل تعظيم جودة اخلدمة من خالل األداء األفضل جلميع العاملني كال حسب موقعه واختصاصه يف املنظمة 

 3. اخلدمية
 :Customer satisfaction Analysis حتليل إشباع الزبون  2.3
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إن اإلشباع ميثل احلالة اليت حيصل فيها املستهلك على ما يريد من منافع أو فوائد لدى شرائه سلع أو        
( املنافع)خدمة، وهذا يتم من خالل احلكم على هذه السلع آو اخلدمة بأهنا تقدم مستوى مرضى من العائد 

 (perceptios)دراكات االخالل إدراكه وتوقعاته ، ولذلك فان مصطلح  اليت ينتظرها هذا املستهلك من
،والسبب الن التوقعات غري ثابتة غري ثابتة  ) (Expecatationsيعترب مالزما أو مرتبطا ملصطلح التوقعات 

بنفس الوقت فان التقييم خيتلف من وقت ألخر ومن شخص ألخر ومن (   (Dynamicبل هي متحركة 
و ترضي الزبائن اليوم قد تكون خمتلفة يف  تشبع أخرى حيث الذي يعترب أن اخلدمة ذات جودة أوثقافة لثقافة 

املستقبل وال حتقق له اإلشباع املطلوب ،إن اجلودة واإلشباع والرضا تستند على مدى  ادراكات الزبائن 
عه وترضيه، وهذا مرتبط إن الزبون يستلم اخلدمات وبالواقع فان يستلم جودة اخلدمة اليت كيف تشب. للخدمة

  .بالتجارب واخلربة لدى هؤالء الزبائن
إن مستوى إدراك وجتربة خربة الزبائن تعترب . (اإلشباع و الرضا)بائن يتجهون بالنهاية إىل اجلودة إن الز 

مفصل مهم وأداة ملسالة تقييم جودة اخلدمة ،لذلك فان اخلدمة إذا مل حتقق توقعات الزبون فان اخلدمة ليست 
تلك ،  للجودة أو عدم جودة هذه اخلدمة أوذات جودة عالية مثل ما كان يتوقع، وان األساس يف التقييم 

اجلودة املدركة واجلودة املتوقعة ، فإذا الفرق لصاحل اجلودة املدركة فان هذه اخلدمة ترضي يستند إىل الفرق بني 
ودة عالية هذه اخلدمة ، بعبارة أخرى فان هذه اخلدمة تتمتع جب لتايل حتقق له ما كان يتأمل به منالزبون وبا

 .حسب هذا الزبون 
عدم اإلشباع ومث عدم الرضا ، وهذا يعين أن احلكم  إذا كانت النتيجة لصاحل اجلودة املتوقع فإهنا تعكسأما 

هذا الزبون على هذه اخلدمة بأهنا ذات جودة منخفضة ليس كما كان يتوقع لتوضيح ذلك فنفترض أن احد 
األفراد كان يشكو من امل معني وأراد الذهاب إىل احد األطباء ذو االختصاص وكان يتوقع منه التشخيص 

ولكن ما حدث إن هذا الطبيب مل يستطيع تشخيص مرضه بشكل دقيق وبالتايل  الصحيح ومث العالج الناجح
العالج الذي أعطاه هذا الطبيب مل يكن ذا فعالية يف الشفاء التام ، لذلك أن هذا الفرد سوف ينظر إىل مقدم 

وعليه  وما قدمه من فحص وعالج ليس كما كان يتوقع بل هو اقل بكثري مما كان يتوقع( الطبيب)هذه اخلدمة 
فان إدراكه للجودة املقدمة فعال كانت اقل من توقعاته ، األمر الذي حيقق له اإلشباع والرضا املطلوبني ، 
بالنتيجة فان احلكم على هذه اخلدمة وفقا لتجربة هذا الفرد أهنا ذات جودة منخفضة أي أن اخلدمة  ليست 

  1.باجلودة اليت كان يتأمل هبا أو يطمح احلصول عليها
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االعتمادية ،االستجابة ،األشياء امللموسة،الضمان ، العناية  ، فان : جودة عدة أبعاد أو مسات ومن أمهها ولل
احد الطرق لقياس ادراكات الزبون للجودة ورضاه أو إشباعه ميكن أن يتم من خالل تلك السمات اخلمسة ، 

وليس ( احملصلة النهائية ) هلذه السمات  وهذا يعين أن تقييم الزبون ملدى جودة اخلدمة من خالل نظرة تكاملية
باالعتماد فقط على بعد واحد أو بعدين للحكم  والتقييم ، هبذا الصدد قدم كل من منوذجا بسيطا يربط بني 

 :ادراكات الزبون للجودة وإشباع ورضا هذا الزبون ، وكما موضح يف الشكل التايل 
 وإشباع أو رضا الزبونادراكات الزبون للجودة ( :2. 2)الشكل رقم 
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 :  specialist Mark Researchحبوث السوق اخلاصة  3.3      
هدا النوع من البحوث يتضمن العديد من التقنيات ، ولكن األكثر شيوعا هو طريقة أو تقنية ما 

إن هذه الطريقة تفيد يف حبوث السوق ، وفقا ( . (Mystery shopperتسمى املتسوق السري أو املخفي 
هلذه الطريقة فان القائم بالبحث يقوم بزيادة فروع مقدم اخلدمة باعتباره زبون اعتيادي ، بذلك فانه يستطيع 
أن يرى مجيع العاملني يف املوقع الذي يتواجد فيه وكذلك الزبائن ، وكيف يقوم هؤالء العاملني بأعماهلم و 

 االعتمادية

 االستجابة

 الضمان

 التعاطف

الملموسة االشياء  

 جودة

 الخدمة

 جودة

 المنتج

 السعر

 عوامل

 شخصية

 أو إشباع

الزبون رضا  

 عوامل

ةيعوموض  
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خدماهتم للزبائن و أسلوب التقدمي ، مستوى التفاعل مع الزبائن ، طريقة االتصال ، االهتمام كيف يقدمون 
اخل ...بالزبون ما يريد والعناية به ،كيف يتم احلوار بينهما ، قدرة مقدم اخلدمة على االستجابة لطلبات الزبائن 

هذه الطريقة تستخدم بكثرة يف القطاع إن .، من املعايري اليت من خالهلا قياس مستوى جودة اخلدمة املقدمة 
 .املصريف واملؤسسات الصحية الكبرية ، املطاعم الكربى ذات الفروع املتعددة

وهي ( (observation techniquesأما الطريقة األخرى فهي تقنية املالحظة أو املشاهدة 
وهذا يتم من خالل مالحظة سلوك ، ( املعياري)تستخدم ملعرفة مدى تطبيق العاملني ملعايري اجلودة القياسية 

القائمني على تقدمي اخلدمة من ناحية تطبيق املعايري املوضوعية جبودة اخلدمة أم ال ، وتستخدم كثريا يف قطاع 
إن مالحظة سلوك الزائرين و العاملني يساعد كثريا على التغلب على املشاكل ... الفندقة ، القطاع الصحي 
إن املقترحات اليت تقدم بعد انتهاء املالحظة تضع احللول للمشاكل اليت تواجه عدم .اليت تواجه اخلدمة وجودهتا 
 1 .تطبيق معايري اجلودة املعيارية

 :قياس جودة اخلدمات . 4
تعددت البحوث والدراسات لقياس جودة اخلدمة ،ومن ابرز احملاوالت اليت متت يف هدا اجملال ما قام 

،وما تزال مستمرة حىت أالن ، حيث توصلوا  0773وزمالئه من خالل دراستهم اليت بدأت عام   Berryبه 
من خالل هده الدراسة إىل أن جودة اخلدمة قابلة للقياس رغم البعد املادي هلا ما جيعل عملية قياسها أمرا 

اخلدمة وتعميمها على مجيع  صعبا مقارنة مع السلع املادية ، إال انه ال ميكن وضع معايري ثابتة لقياس جودة
املؤسسات اخلدمية نظرا للظروف اخلاصة بكل مؤسسة ، كما أن هذا ال مينع من وجود مقاييس جودة خدمة 

 2 .مشتركة بني املؤسسات اخلدمية املتشاهبة الوظيفة
 

 قياس جودة اخلدمة من منظور الزبائن  1.4
 :من الطرق الشائعة لقياس جودة اخلدمات جند 

  عدد الشكاوي مقياس:  complaints 
مثل الشكاوي اليت يتقدم هبا الزبائن خالل فترة زمنية معينة مقياسا هاما يعرب على أن اخلدمات املقدمة 
دون مستوى أو ما يقدم هلم من خدمات ال يتناسب  مع إدراكهم هلا و املستوى الذي يريدون احلصول 

                                                           
 .100،ص "سلوك املستهلك"ردينة عثمان يوسف ، .حممود جاسم الصميدعي  1
 .401، ص2002يسري السيد يوسف ،مبادئ ادارة اجلودة الشاملة ، جملة البحوث التجارية ، العدد األول ، القاهرة ، 2
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اختاذ اإلجراءات املناسبة لتجنب حدوث مشاكل وحتسني  فعليه ،وميكن هذا املقياس املؤسسات اخلدمية من
 .مستوى جودة ما تقدمه من خدمات لزبائنها

 مستوى جودة اخلدمات( :3.2)الشكل رقم  
 

 
 

 املستوى املطلوب

                                       
 

 مستوى مقبول

 مستوى منخفض

 نوع اخلدمات
 

 .61،مرجع سابق،ص2006زكي خليل املساعد ، تسويق اخلدمات وتطبيقاته ،: املصدر

 
  مقياس الفجوة:  Servqual Measure 

 كل هبا قام اليت الدراسات خالل من الثمانينات خالل ظهر  Servqualب  الفجوة منوذج يسمى
 مصادر وحتليل حتديد يف استخدامه بغية وذلك ( parasuraman, Zeilhmal et berry) من 

 . حتسينها كيفية يف واملساعدة مشاكل اجلودة
 وإدراكهم  اخلدمة ملستوى العمالء توقعات بني الفجوة حتديد يعين الفجوة منوذج حسب اجلودة تقييم إن
  ) .هلا الفعلي لألداء)
 
 
 

  مستوى عالـي
                   
              

 املستويات املنتظرة  املستوى املسموح 

منطقة 
 السماح
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 اهعن التعبري وميكن املدركة واخلدمة املتوقعة اخلدمة بني التطابق مدى وحتديد معرفة أي

 1 : بالعالقة التالية 
       

  
 تقييم يف األساسي احملور أن إىل الدراسات خالل من 1985 سنة وزمالءه Berryتوصل  وقد

 للخدمة الفعلي األداء ملستوى العميل إدراك بني الفجوة يف يتمثل النموذج هذا وفق اخلدمة جودة
 .وتقدميها وتسويقها اخلدمة بتصميم املرتبطة الفجوات طبيعة على تعتمد الفجوة هذه وأن وتوقعاته بشأهنا

جودة  وختطيط حتليل عند باالعتبار أخذها جيب اليت اخلطوات حتديد على النموذج هذا بناء ويعتمد
يف  وتتمثل املطلوبة اجلودة تقدمي يف النجاح عدم تسبب اليت الفجوات الفجوة، منوذج حدد وقد اخلدمة،

 :التايل الشكل خالل من توضيحها ميكن فجوات مخس
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 ، 1998 جوان ، 02 عدد ، 25 اجمللد اإلدارية العلوم جملة ، املصرفية اخلدمات جودة قياس ، معال ناجي 1

 جودة (Servqual) = التوقع – اإلدراك

 الخدمة
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 servqual )     )الفجوة  منوذج (4.2) رقم الشكل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الخبرة

 السابقة

 

 الحاجات

 الشخصية

 خارجية اتصاالت

 للعميل
 

 الخدمة جودة إدراك

 التقييم مؤشرات المتوقعة الخدمة

 . الملموسية 1-

 . االعتمادية 2-

 . االستجابة 3-

 . األمان 4-

 التعاطف 5-

(5)رقم الفجوة  

 المدركة الخدمة

 مع اتصاالت

 العمالء

 خدمة(

 )مروجة

4) الفجوة رقم  )  الخدمة أداء 

 )مقدمة خدمة (
)الفجوة رقم  1   ) 

رقم الفجوة   (3) 

 )مصممة خدمة ( العمالء لتوقعات وفقا الخدمة خصائص تحديد

(1)الفجوة رقم   

 العمالء لتوقعات اإلدارة إدراكات

Source : Lambin .J-J , « Marketing stratégique et opérationnel » , dunad , paris 
2002,p345 P345 

 



82 
 

وهي الفجوة بني ما يرغبه العمالء وبني ما تعتقده اإلدارة عن ما يرغبه هؤالء العمالء وتنتج (: 1)الفجوة رقم 
ك النوعية وتزداد هذه احلالة يف تل.هذه الفجوة من نقص يف الفهم ،أو سوء تفسري حاجات و رغبات العمالء 

من الشركات اليت ال تقوم باستكشاف رضا العمالء ،أو تلك اليت ال تقوم مبثل هذه األحباث إال يف حاالت 
ولذلك فان أهم خطوة لسد هذه الفجوة إمنا جندها تتمثل يف البقاء عن قرب من العمالء .قليلة أو نادرة 

 1.رضاهم عن اخلدمات اليت مت تقييدها ،والقيام بالبحوث املتعلقة بالتعرف على حاجاهتم وقياس مدى

 لتوقعات اإلدارة ادراكات مع باخلدمة اخلاصة املواصفات تطابق وجود عدم إىل وتشري(: 2)الفجوة رقم 
 إىل ذلك ترمجة على قادرة غري أهنا إال العميل لتوقعات اخلدمية املؤسسة إدارة إدراك أنه رغم أي العميل

 . املقدمة اخلدمة يف مواصفات حمددة
 املؤسسة متكنت فإذا ، هلا الفعلي واألداء املوضوعة اخلدمة مواصفات بني فجوة وهي( :3)رقم  الفجوة
معقدة  مواصفات وجود بسبب اخلدمة هذه أداء ميكنها فال ، اخلدمة يف املطلوبة املواصفات من وضع اخلدمية

 احلافز عدم وجود أو ، املطلوبة باملواصفات اقتناعهم عدم أو أداءها على العاملني تدريب وعدم ، مرنة وغري
 . اخلدمة هذه ألداء الكايف

 خالل من املعطاة الوعود أن أي ، املقدمة واخلدمة املروجة اخلدمة من فجوة يف وتتمثل(: 4)رقم  الفجوة
والتسويق  العمليات بني التنسيق يف ضعف لوجود وذلك للخدمة الفعلي األداء مع تتطابق ال األنشطة التروجيية

 . اخلدمية للمؤسسة اخلارجي
 تتطابق ال املتوقعة اخلدمة أن يعين وهذا ، املؤداة واخلدمة املتوقعة اخلدمة بني بالفجوة وتتعلق(: 5)رقم  الفجوة

املؤسسة  أداء جودة على احلكم أساسها على يتم حبيث الفجوات جلميع حمصلة وتكون املدركة مع اخلدمة
 . اخلدمية

 
 

 
 
 

 
                                                           

 .114،ص2001، اإلسكندرية،الدار اجلامعية، "التسويق املتقدم " النجا ، أبوحممد عبد العظيم  1
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  مقياس الرضا:Satisfaction Mesure 

وهو أكثر املقاييس استخداما لقياس اجتاهات الزبائن حنو جودة اخلدمات املقدمة وخاصة بعد حصوهلم 
على هذه اخلدمات عن طريق توجيه األسئلة اليت تكشف للمؤسسات اخلدمية طبيعة شعور الزبائن حنو اخلدمة 

ا ، كما ميكن هذه املؤسسات من تبين إستراتيجية  للجودة تتالءم مع املقدمة هلم وجوانب القوة والضعف هب
 .احتياجات الزبائن وحتقق هلم الرضا حنو ما يقدمه هلم من خدمات

 األداء الفعلي  مقياس: Servperf  Measure 
Servperf : وتعين أداء اخلدمة وهي كلمة مكونة من العبارتنيservice  اخلدمة وperformance 

 .األداء
 كل  هبا قام اليت للدراسات نتيجة 1992 خالل ظهر( Servperf)باسم  النموذج هذا ويعرف

Taylor et Cronin)  )العميل لألداء بإدراك يرتبط اجتاهيا مفهوما النموذج هذا إطار يف اجلودة ونعرف 
 باخلدمة األبعاد املرتبطة من جمموعة أساس على األداء تقييم" " : أنه على االجتاه ويعرف املقدمة للخدمة الفعلي
 1 " املقدمة

األداء  تقييم على ويركز ، اخلدمة جودة تقييم يف الفجوة فكرة رفض أساس على منوذج يقوم هدا 
 يتم التعبري اخلدمة جودة أن ذلك فقط بالعميل اخلاصة االدراكات جانب على التركيز أي ، للخدمة الفعلي
 ومستوى ، التعامل املؤسسة وجتارب وخربات السابقة العمالء الدراكات دالة وهي االجتاهات من كنوع عنها

 . للخدمة احلايل األداء عن الرضا
 هلا احلايل واألداء للخدمة السابقة اإلدراكات بني وسيطا عامال يعترب النموذج هذا حسب فالرضا

 . العميل طرف من اخلدمة جودة تقييم عملية تتم اإلطار هذا ،وضمن
 ) املؤسسة مع األوىل لتجربته تقييم أي) اخلدمة حنو األوىل أن الباحثني أحد يرى الصدد هذا ويف     
 ما وإذا السابقة خربته أساس على اخلدمة يقيم فالعميل ، آخر وبتعبري.   اخلدمة حول املسبقة لتوقعاته دالة يعترب

 املستقبلية توقعاته وأن ، الشراء قبل ما مرحلة خالل توقعاته على أساسي يعتمد بشكل فإنه اخلربة هذه انعدمت
 يتكيف اخلدمة من العميل موقف أو االجتاه) : أن مبعىن ، احلايل لألداء تقييميه دالة لعملية هي اخلدمة حول
 ) .املؤسسة مع تعامله خالل حققه قد يكون الذي ملستوى الرضا طبقا

                                                           
 362 ص ، سابق مرجع ."املصرفية اخلدمات جودة قياس "، معال ناجي 1
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    1 : التالية االفتراضات النموذج هذا وفق اجلودة تقييم عملية وتتضمن 
 ملستوى بصورة أولية حتدد اخلدمة حول توقعاته فإن املؤسسة مع التعامل يف السابقة العميل خربة غياب يف 1-

 . جلودهتا تقييمه
 عن مستوى رضاه عدم فإن ، الشركة مع التعامل لتكرار كنتيجة املتراكمة السابقة العميل خربة على بناء 2-

 . للجودة األوىل املستوى مراجعة إىل يقوده املقدمة اخلدمة
 تقييم وبالتايل فإن ، اجلودة ملستوى أخرى إدراكية مراجعات إىل ستقود املؤسسة مع املتعاقبة اخلربات إن 3-

 جبودة فيما يتعلق العميل هبا يقوم اليت اإلدراكي التعديل عمليات لكل حمصلة يكون اخلدمة ملستوى العميل
 إدراكات يف تشكيل مساعد أثر له ، للخدمة الفعلي األداء مستوى عن العميل رضا فإن وهكذا ، اخلدمة
 . التقييم يف عملية الرئيسية املدخالت أحد يصبح الرضا فإن الشراء تكرار وعند ، للجودة العميل
 : التالية األفكار يتضمن اخلدمة جودة لتقييم كأسلوب االجتاه أن إىل خنلص وعليه
 .املؤسسة اخلدمية من فعليا املقدمة اخلدمة جلودة العميل تقييم كبري بشكل حيدد للخدمة احلايل األداء أن 1-
 عملية أن التقييم أي املؤسسة مع التعامل يف السابقة اخلربة أساسه اخلدمة جلودة العميل بتقييم الرضا ارتباط 2-

 . نسبيا األجل طويلة تراكمية
 ، األمان ، التعاطف ، االستجابة ، االعتمادية ) اجلودة ملستوى احملددة املؤشرات تعترب 3-

 SERVPERF .منوذج  وفق اخلدمة مستوى لتقييم أساسية ركيزة (وامللموسية
  مقياس القيمة:   Value Measure 

يرتكز هذا املقياس على العالقة بني املنفعة والسعر الذي حيدد القيمة ،فكلما ازدادت مستويات املنفعة 
،اخنفض سعر احلصول غليها ، وبالتايل تزداد القيمة املقدمة للعمالء ومن مث يزيد إقباهلم على للخدمات املدركة 

فتوفر هذا املقياس يف املؤسسة اخلدمية يدفعها إىل تركيز جهودها لتقدمي . طلب اخلدمات ،والعكس صحيح
 .ميزة لعمالئها بأقل تكلفة ممكنة خدمة مت

 

 

 

                                                           
 .363 ص ، سابق مرجع ."املصرفية اخلدمات جودة قياس "، معال ناجي 1
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 :قياس اجلودة املهنية  2.4
الكثري من الباحثني أن تقييم جودة اخلدمة من منظور الزبون ميثل جزءا من برنامج اجلودة ،وعلى يرى 

ذلك مقاييس اجلودة املهنية تتناول قدرة منظمات اخلدمة على الوفاء خبدماهتا املتنوعة من خالل االستخدام 
 1 .األمثل ملواردها املتاحة

 قياس اجلودة بداللة العمالء: 
جتهيزات ومعدات وعاملني :املدخل أن توفر املؤسسة على البيئة املادية املالئمة من  يرى أصحاب هذا

أكفاء ،وقوانني ولوائح ومعدات وأدوات ،ونظم مساعدة ،وأهداف حمددة وأساليب عمل وإجراءات مسطرة 
 .يؤدي حتما إىل حتقيق خدمة مميزة....

 انه مل ينتشر مقارنة مع األساليب األخرى وذلك فبالرغم من منطقية هدا األسلوب لقياس جودة اخلدمة ،إال
 :يرجع إىل 

 ،اختالف وجهات النظر حول األبعاد والعناصر اخلاصة جبودة اخلدمة 
 ، عدم التمكن من حتديد مقياس كمي لقياس األبعاد والعناصر املتعلقة باجلودة 
 االهتمام باجلانب النظري فقط وإمهال اجلانب التطبيقي العملي. 
 ودة بداللة العمليات قياس اجل: 

يهتم هذا املقياس جبودة العمليات أو مبراحل تقدمي اخلدمة ،كما حيتوي على املؤشرات ومعايري توضح 
 .النسب املقبولة لكافة عناصر أنشطة اخلدمات املقدمة ،كي يتم تصنيف اخلدمات كخدمات جيدة

القياس إال انه ال يعترب دقيقا يف تصميم فبالرغم من توفر بعض اجلوانب املنطقية هلدا األسلوب يف 
وقياس وتقييم جودة اخلدمة مقارنة مع األساليب األخرى ، كونه يرتكز على عمليات اخلدمة بدال من 

 .أبعادها الكمية
  قياس اخلدمة بداللة املخرجات: 

 :يتم قياس جودة املخرجات من خالل جمموعة من الطرق اآلتية 
 راء مقارنات كمية بني األداء املستهدف واألداء الفعلي بغرض اكتشاف القياس املقارن أين يتم إج

 جوانب الضعف وحماولة جتنبها مستقبال،
 ،استقصاء رضا العمالء خبصوص اخلدمة املقدمة 

                                                           
 .105، ص2006، دار الشروق للنشر والتوزيع ،عمان األردن  "إدارة اجلودة يف اخلدمات"قاسم نايف علوان احملياوي ، 1
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 استقصاء العملني يف املؤسسة لتحديد مشاكل ومعوقات حتقيق أداء اخلدمة. 

 قياس اجلودة من املنظور الشامل 3.4
املدخل معاجلة شاملة لقياس جودة اخلدمة وتقوميها من وجهة نظر الزبون ،و من وجهة نظر يتم خالل هذا 

 1: مقدم اخلدمة أو املؤسسة ،وهذا ما يوضحه الشكل املوايل
 منوذج لتقييم جودة اخلدمة( :5.2) الشكل رقم 

 
 إجراءات لمعالجة المشاكل                                          إجراءات للتحسين المستمر              

 

 

 

 

 

    

 معلومات                                                                           معلومات                        

 راجعة                                                                            راجعة                         

 

 .218احملياوي ،إدارة اجلودة يف اخلدمات ، مرجع سابق ، صقاسم نايف علوان  :املصدر 

 

 

 

 

                                                           
 .102،مرجع سابق ،ص  "إدارة اجلودة يف اخلدمات" قاسم نايف علوان احملياوي ،.د 1

معايير تقييم 

 الخدمة

 تقييم جودة الخدمة

 

 

 جودة عالية                       جودة منخفضة

نلت                                                          

 رضا الزبون مقدمي الخدمة

 نتائج القياس
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 جودة اخلدمات الصحية :املبحث الثاين 

تشهد املؤسسات الصحية مجلة من التغريات من أبرزها تكلفة الرعاية الصحية ،واالعتماد املتزايد على 
اخلارجية اليت متارسها جهات التمويل التقنية الطبية املتطورة واملتغرية بشكل سريع ،إضافة إىل الضغوط 

والترخيص واالعتماد هبدف ختصيص التكلفة وحتسني اجلودة كما تشهد هذه املؤسسات تغري ملحوظا يف 
سلوك املستفيدين من اخلدمات الصحية ويف ظل كل التغريات تزايد االهتمام بسبل رفع كفاءة املؤسسات 

 1.الصحية وحتسني جودة اخلدمات اليت تقدمها

 جودة اخلدمة الصحية .1

تلعب جودة اخلدمات الطبية دورا مهما يف تصميم منتج اخلدمة و تسويقه، حيث أهنا ذات أمهية لكل 
من مقدمي اخلدمات و املستفيدين، و قد ازداد إدراك منظمات اخلدمة ألمهية و دور تطبيق مفهوم اجلودة 

أكثر إدراكا اهتماما باجلودة و ظهرت مؤسسات تعين و هتتم الشاملة يف حتقيق امليزة التنافسية، و أصبح العمالء 
والتسويق دور هام يف تطوير جودة اخلدمة، فحاجات و توقعات . مبراقبة جودة اخلدمات من مجيع النواحي

و بالنسبة للمستشفيات فان جودة . العمالء تعد عوامل مهمة يف تقدمي جودة اخلدمات و احلكم عليها
دمة ملراجعيها تعترب من أهم العوامل املؤثرة على كفاية األداء الكلي هلذه املنظمات، و رغم اخلدمات الطبية املق

، فان حتقيقها بشكل مستمر و الرقابة عليها يضمن جناح املنظمة الصحية (حتقيق اجلودة)ارتفاع تكلفة اجلودة 
أكثر، تكاليف اكرب، مهارات  و إذا كان البعض يرى إن اجلودة العالية حتتاج إىل وقت. على املدى الطويل

بشرية متنوعة،مستلزمات طبية أفضل، إدارة فعالة، إال أن اجلودة العالية ميكن أن تؤدي يف النهاية إىل ختفيض 
      2.التكاليف فهذا ميكن حسابه إذا ما شرحنا اخلسائر اليت تتحملها املستشفيات من جراء أداء اقل جودة

 

 

                                                           
،  "النظم الصحية واجلودة" ة مسؤولية مشتركة ،اللجنة اإلقليمية لشرق املتوسط ، جدول األعمال  املبدئي، ضمان اجلودة وحتسينها يف النظم الصحية وال سيما يف الرعاية الصحية األولي 1

                                                                   .http://208.48.48.190/rc47/anpa11bo1.htm. 2000اكنوبر 4-1القاهرة ،مجهورية مصر العربية ،
 .362، مرجع سابق،ص "تسويق اخلدمات"فريد  كورتل ،2



88 
 

 

  :الصحيةمفهوم جودة اخلدمة   1.1 

إن إعطاء تعريف حمدد جلودة اخلدمة الصحية ليس سهال لكوهنا خدمة غري ملموسة شأهنا يف ذلك  
شأن بقية اخلدمات األخرى ولعدم وجود معايري منطية للحكم على جودة اخلدمة كما هو احلال يف السلع، لذا 

لطبيب واملريض وإدارة املستشفى أصبح حتديد مفهوم جودة اخلدمة الصحية خيضع ألراء خمتلفة منها رأي ا
فجودة .فلكل من هؤالء رأيه اخلاص مبفهوم جودة اخلدمة الصحية وهي آراء النعكس بالضرورة اجتاها متماثال

اخلدمة الصحية من املنظور املهين والطيب هي تقدمي أفضل اخلدمات وفق أحدث التطورات العلمية واملهنية 
، إما من املنظور اإلداري فيعين كيفية استخدام املوارد املتاحة .هنةويتحكم يف ذلك أخالقيات ممارسة امل

واملتوفرة والقدرة على جذب املزيد من املوارد لتغطية االحتياجات الالزمة لتقدمي خدمة متميزة إما من وجهة 
يها نظر املريض أو املستفيد من اخلدمة الصحية وهو األهم فتعين جودة اخلدمة الصحية طريقة احلصول عل

 1. ونتيجتها النهائية

تطبيق وتوفري مجبع :"Lee et jones  0733اول تعريف جلودة الرعاية الصحية لكل من يل جون 
 .2"اخلدمات الصحية الضرورية مبا يتوافق مع العلوم والتقنيات الطبية احلديثة لتلبية مجيع حاجات السكان 

 اخلدمة يف املريض يراها  اليت الدرجة تلك" أهنا على اجلودة Sulek et al ( 1995)عرف  فقد
 ."3 متوقع مبا هو قياسا عنها يفيض أن يمكن وما يهإل املقدمة الصحية

فعرفتها على (  JCAHO )أما اهليئة املشتركة العتماد املنظمات الصحية و املعروفة بامسها املختصر 
العموم للممارسة اجليدة ومعرفة النتائج املتوقعة إهنا درجة االلتزام باملعايري املعاصرة املعترف هبا على وجه "

أما املنظمة العاملية للصحة فقد عرفت اجلودة على أهنا  4" .خلدمة أو إجراء أو تشخيص أو أي مشكلة طبية

                                                           
مداخلة مقدمة من املؤمتر الدويل حول اإلبداع والتغيري التنظيمي يف  ،"التغيري التنظيمي وعالقته بإدارة اجلودة الشاملة يف املنظمات الصحية "بن عبد العزيز فطيمة،.معزوز نشيده،د 1

 .16ص . جامعة سعد دحلب البليدة.كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيري . 2011ماي  19و 11دراسة وحتليلي جتارب وطنية دولية يومي .املنظمات احلديثة 
2 A.Jacquerye ,la qualité des soins infirmiers,Lmplantation ,Evaluation,Accreditation Editions Maloine,1999,p247. 

 .199،مرجع سابق ص "تسويق اخلدمات الصحية"تامر ياسر البكري ، 3
،جملس النشر العلمي،جامعة 1994،نوفمرب1،العدد2،اجمللد،اجمللة العربية للعلوم اإلدارية "مدى فعالية برامج اجلودة النوعية مبستشفيات وزارة الصحة السعودية:"خالد بن السعيد  4

 .12الكويت،دولة الكويت،ص
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التماشي مع املعايري واألداء الصحيح ،بطريقة أمنة مقبولة من اجملتمع ،وبتكلفة مقبولة ،حبيث تؤدي إىل إحداث "
 1".أثري على نسبة احلاالت املرضية ونسبة الوفيات واإلعاقة وسوء التغذيةتغيري وت

كما عرفت على أهنا تقدمي خدمات صحية أكثر أمانا وأسهل مناال وأكثر إقناعا ملقدميها وأكثر 
 2. ارضاءا للمستفيدين منها حبيث تتولد يف اجملتمع نظرة اجيابية إىل الرعاية الصحية املقدمة

مستوى تقدمي الرعاية من طرف املؤسسات :"االمريكي يعرف اجلودة على اهنا املعهد الطيب 
 3:االستشفائية من اجل 

 الرفع من النتائج احملتملة املنتظرة من طرف الفرد واجملتمع. 

 موائمة هذه النتائج مع االمكانات واملعرفة احلديثة. 

الصحية حتتل وجهة نظر املريض أو ومن وجهات النظر األخرى املتعددة حول مفهوم جودة اخلدمة 
املستفيد من اخلدمة أمهية بالغة حيث إن مستوى تلك اجلودة يعتمد إىل حد كبري على إدراك املريض وتقييمه 
هلا وبالتايل ستكون اخلدمة الصحية ذات جودة اعلي لو جاءت متالئمة مع توقعات املرضى ولبت احتياجاهتم 

تلك الدرجة اليت يراها املريض يف اخلدمة الصحية املقدمة ) الصحية بأهنا  ويف هذا املعىن عرفت جودة اخلدمة
 4( .إليه وما ميكن أن يفيض عنها قياسا مبا هو متوقع 

الصحية من الناحية اإلدارية تعىن بالدرجة األساسية بكيفية استخدام املوارد اخلدمات  جودة كما أن 
تغطية االحتياجات الالزمة لتقدمي خدمة متميزة، وهذا يشمل املتوفرة والقدرة على جذب مزيد من املوارد ل

ضمنًا أمهية تقدمي اخلدمة املناسبة يف الوقت الالزم وبالتكاليف املقبولة، وبقدر االهتمام بالتكاليف وترشيد 
املوارد جيب احلرص على أن ال يكون ذلك على حساب اجلودة يف األداء ويتطلب ذلك كفاءة إدارية على 

التخطيطي وعلى املستوى التنفيذي، ويتطلب كفاءة على املستوى الفين وكفاءة على املستوى  املستوى
الشخصي، ويتطلب تنظيمًا إداريًا داخليًا جيدًا وكذا تنظيمًا إداريًا واضحًا يف التعامل مع األطراف ذات العالقة 

تؤثر على كمية املوارد املتوفرة، فإن خارج النظام، فعندما يرتبط النظام على سبيل املثال جبهات مالية أخرى 

                                                           
 .90،منشورات جامعة الريموك   ،اربد ،األردن ،ص1،العدد12،جملة أحباث الريموك ،اجمللد " إدارة اجلودة الشاملة يف القطاع احلكومي ،حالة وزارة الصحة"، حممد الطعامنة  1
 .2، مرجع سابق ص"إمكانية إقامة أبعاد جودة اخلدمات الصحية" أكرم أمحد الطويل ، .آالء حسيب اجلليلي د 2

3 Cloude Vilcot et Hervé Lecelet , ‘indicateurs qualité en santé ,2éme Edition,AFNOR ,2006,p14. 
 .200،مرجع سابق ص "تسويق اخلدمات الصحية"تامر ياسر البكري ، 4
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إدارة النظام الصحي تصبح مسؤولة عن تطوير املربرات واحليثيات املهنية واملوضوعية واالجتماعية اليت تتيح هلا 
املطالبة مبزيد من املوارد، وبشكل أدق يتطلب البحث عن املوارد الالزمة تطوير العالقات العامة للمؤسسة 

يف ذلك العالقات الشخصية للقيادة الصحية للبحث عن مزيد من املوارد وللتعامل  والقطاع الصحي، مبا
واإلقناع للجهات املعنية بتوفري تلك املوارد، وتربز احلاجة إىل العالقات االجتماعية والشخصية بشكل أكرب يف 

   ظام الصحي بصفة عامة نظاماجملتمعات ذات التنظيمات اإلدارية والبريوقراطية والسياسية املعقدة والغامضة، والن
 . معقد يتطلب الكثري من اجلهد يف االرتقاء باجلودة اإلدارية

السياسية أو وجهة نظر  ة، أال وهي وجهة النظراخلدمات الصحية ودةويبقى هناك وجهة نظر أخرى جل        
واطن واملقيم عن أداء قيادته يف دعم القيادة واإلدارة العليا بالدولة، وغالبًا ما ينطلق القياس هنا من مدى رضا امل

وتطوير اخلدمة الصحية والنظام الصحي، وحني تضع القيادة العليا ثقتها يف القيادة الصحية أو التنفيذية فإهنا 
تضع هلا هدفًا ال خيرج يف الغالب عن إطار حتقيق الرضا للمواطن بتقدمي أفضل اخلدمات الصحية املمكنة له، 

ملنظور القيادي أو السياسي يبحث عن كفاءة النظام الصحي من ناحية توازن مصاريفه ويف نفس الوقت فإن ا
مع ما يقدمه من خدمة ومدى قدرته على رسم استراتيجيات مستقبلية تضمن االستقرار والتطور الطبيعي 

ماعية والبيئية للنظام الصحي ضمن منظومة العمل اإلداري للدولة بشكل عام، جبوانبه االقتصادية والتقنية واالجت
 1 .اخل.. والسياسية

ويف ضوء ما تقدم ميكن القول بأن برامج جودة اخلدمة الصحية جيب أن تتميز بتوفري أليه للتأكد من 
أن مستوى جودة اخلدمة الصحية اليت تقدم للمرضى يطابق ما سبق حتديده من معايري وأن تلك الربامج قد 

وعليه فإن جودة اخلدمة الصحية . الرعاية اليت توفرها املنظمة الصحية صممت حلماية املرضى وحتسني مستوى 
متثل جمموعة من السياسات واإلجراءات املصممة اليت هتدف إىل تقدمي خدمات الرعاية الصحية للمستفيدين 

على حنو نظامي وموضوعي ، يسهم يف تقدمي الفرص لتحسني رعاية املرضى وحل ( املرضى وغريهم)منها 
ت العارضة بطرق علمية وذلك عن طريق العاملني يف املنظمات الصحية والذين يستخدمون مهاراهتم املشكال

وخرباهتم وتقنيات الرعاية الصحية املتاحة هلم ومبا يضمن حتقيق أفضل النتائج يف الوقت املناسب واملكان 

                                                           
 .202،مرجع سابق ص "تسويق اخلدمات الصحية"تامر ياسر البكري ، 1
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راسة عمليات تقدمي خدمات املناسب وبأقل كلفة ممكنة ، وهذا يعين أن جودة اخلدمة الصحية هو أسلوب لد
 1.الرعاية الصحية وحتسينها باستمرار مبا يليب احتياجات املرضى وغريهم 

 : أبعاد جودة اخلدمات الصحية .  2

فكيف األمر إذا . من الصعوبات الكبرية اليت تواجهها املرضى هو تقييمهم للخدمة لكوهنا غري ملموسة
مع ذلك فان .بينما األمر يف السلع املادية يكون أكثر سهولة.أو مساعها مل يتمكنوا من رؤيتها أو الشعور هبا ،

اخلدمات ومنها الصحية متتلك بدال من ذلك مواصفات نوعية جتريبية أو موثوقية تعتمد على التجربة واخلربة 
ة وهي صفات ميكن تقسيمها فقط ومن خالل الشراء أو االستهالك للخدم.كالرضا ،السعادة ،السرور، احلزن

 .اخل...الصحية ،كما يف تداوي وتضميد اجلروح ، قلع األسنان ، جتبري كسور العظام

واألمر يتسع ملا هو ابعد من ذلك يف اخلدمات الصحية عندما ترتبط أو تعتمد املواصفات النوعية على 
ثال يف الثقة واملصداقية،فهي مواصفات قد ال يستطيع املريض تقييمها حىت بعد احلصول عليها كما هو م

وعلى الرغم من كل ذلك فان . التشخيص الطيب باالعتماد على األجهزة املتقدمة واملستندة على الكمبيوتر
املرضى يعتمدون يف تقييمهم للخدمة الصحية على مستوى أو درجة جودهتا ،معتمدين يف ذلك على مخسة 

 2:أبعاد 

مقدم اخلدمة يف صفة الطبيب على اجناز أو تشري االعتمادية إىل قدرة : Reliability)) االعتمادية 1.2
ة بشكل دقيق يعتمد عليه ،ولتفهم االعتمادية فان الذي جيب التركيز عليه هو جمموعة من وعودأداء اخلدمة امل

خصائص اخلدمة تتصل بكيفية أداءه لوظيفته خالل االستعمال ،فهي عبارة عن مقياس منتج أو اخلدمة على 
ه بنجاح يف ظروف االستعمال العادية وملدة حمددة ،ويف هذا التعريف أربعة عناصر هامة ء الوظيفة املطلوبة مناأد

عملها "املدة الزمنية حمددة والتعبري عن القياس باالحتمال وتشمل املعولية 3األداء،ظروف االستعمال ،: هي 
أيضا بتوفري اخلدمات وهي احد مكونات اخلدمة األكثر أمهية للعمالء ،كما تتسم " صحيحة من املرة األوىل

اخلدمات  لك فان امليل إىل،لذ كما مت الوعد هبا ويف الوقت احملدد ،واالحتفاظ بسجالت خالية من األخطاء
قيادة العمالء إىل توقعات غري واقعية ال تتسبب إال يف نفاذ صرب هؤالء وفقدان ثقتهم املبالغ يف وعودها و

                                                           
  .        .2دراسة يف جمموعة خمتارة من املستشفيات يف حمافظة نينوى،ص" إمكانية إقامة أبعاد جودة اخلدمات الصحية" أكرم أمحد الطويل ،. آالء حسيب اجلليلي د  1

http://www.eco.asu.edu.jo   
2 P.Kotler , B.Dubois,  " marketing management ",op,cit, p.478. 

 .59ص.2000.مكتبة اإلشعاع ، اإلسكندرية. " 10011و9000اقتصاديات جودة املنتج بني إدارة اجلودة الشاملة وااليزو ."مسري حممد عبد العزيز  3 

http://www.eco.asu.edu.jo/ecofaculty/wp-content/uploads/2011/04/24.doc


92 
 

ذي يتطلع إىل ذالك من خالل الوقت واالجناز والوفاء بااللتزامات فاملستفيد من اخلدمة الصحية أي املريض ال.

 1.كأمهية نسبية %30وميثل هذا البعد .

االستجابة تعين قدرة مقدم اخلدمة وسرعة استجابته بالرد  : ( Responsiveness)االستجابة   2.2 
. ة تعكس الرغبة أو الرضا مبساعدة الزبون وتقدمي اخلدمة السريع فهي. على طلبات املستفيدين واستفساراهتم 

االستجابة يف جمال اخلدمات الصحية تعين مدى قدرة ورغبة واستعداد مقدم اخلدمة بشكل دائم يف  كما أن
إىل أن مجيع املرضى بغض النظر عن أصلهم ،  أيضا تشري و. تفيدين عند احتياجهم هلا تقدمي اخلدمة للمس

املستشفى مع حسن املعاملة والتعاون ، ووقت  تإطارام ، وخلفيتهم ، يتلقون الرعاية السريعة من قبل وحالته
 .انتظار مالئم أو مناسب وغري مزعج 

السرعة يف تقدمي اخلدمة الصحية املطلوبة ، : االستجابة يف جمال اخلدمة الصحية تشمل املتغريات اآلتية ف 
املريض مهما كانت درجة االنشغال ، االستعداد الدائم للعاملني للتعاون مع االستجابة الفورية الحتياجات 

 اخل...كاوي املريض ، الرد الفوري على االستفسارات والش

وميثل هذا ( . املريض)تعين املساعدة احلقيقية يف تقدمي اخلدمة إىل املستفيد على أهنا االستجابة 2البكري  عرف
ألبعاد األخرى ، ويف ضوء ما تقدم ميكن القول بأن بعد جلودة قياسًا لكأمهية نسبية يف ا%( 00)البعد 

االستجابة يف جمال جودة اخلدمات الصحية يشري إىل أن العاملني يف املنظمة الصحية قادرين على االستجابة 
لتقدمي عن املبادرة السريعة  ، فضال السريعة ويف مجيع األوقات للحاالت املرضية واإلصابات اليت ترد إليها

من خدمات املنظمة الصحية واإلجابة السريعة على مجيع استفساراهتم ( املرضى)املساعدة للمستفيدين 
 .والشكاوي املقدمة من قبلهم وكذلك سرعة اجناز وتقدمي اخلدمات الصحية هلم عند احتياجهم هلا 

فقد أطلق عليه تسمية التأكيد ويقصد هبا السمات اليت يتسم   :(Assurance) (التأكيد) الضمان 3.2
 اساكأمهية نسبية يف اجلودة قي%( 19)هبا العاملون من معرفة وقدرة وثقة يف تقدمي اخلدمة وميثل هذا البعد 

                                                           
الرياض .دار املريخ للنشر .سرور علي إبراهيم سرور .م.د:ترمجة "ادارة اجلودة الشاملة يف الضيافة والسياحة ووقت الفراغ "، بيفري يل سباركس –كوين موك –جاي ككندا مبويل  1
 .99ص.2002.اململكة العربية السعودية .
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مسعة ومكانة املستشفى : ومن معايري تقييم جودة اخلدمة الصحية مبوجب هذا البعد اآليت . باألبعاد األخرى 
 .عالية ، املعرفة واملهارة املتميزة لألطباء واملالك التمريضي ، الصفات الشخصية للعاملني

مع ما تقدم ميكن القول بأن الضمان كأحد أبعاد جودة اخلدمة الصحية يقصد به تأكيد أدارة املنظمة الصحية 
فضاًل عن توفري املستلزمات (  أطباء ، ممرضني ، وغريهم)على اجلودة الصحية وتدعيم ذلك بالعاملني املؤهلني 

 1. املادية احلديثة يف اجملال الصحي مما يؤدي إىل تقدمي خدمات صحية جبودة مطابقة 

والبشرية ومواد  امللموسية تشري إىل مظهر التسهيالت واملعدات املادية ( :Tangibles) امللموسية 4.2
ة املعلومات واالتصاالت ينين وتقإىل أن اجلوانب املتعلقة مبلموسية اخلدمة هي املبا  ومعدات االتصال ،إضافة

والتجهيزات الالزمة لتقدمي اخلدمة ، واملظهر اخلارجي للعاملني ،  يه ، والتسهيالت الداخليةاملستخدمة ف
 وأوضح البكري2.ذلك  د من اخلدمة ، وغرياالنتظار للمستفيلداخلية للمنظمة الصحية ، ومواقع والترتيبات ا

عدات االتصال ، وميثل هذا البعد بأن امللموسية تتمثل بالقدرات والتسهيالت املادية والتجهيزات واألفراد وم
األدوات املستخدمة يف : كأمهية نسبية قياسًا باألبعاد األخرى ، ومن معايري التقييم هلذا البعد األيت %( 00

تشري إىل كما أهنا  .ظار واالستقبال املناسبة ملقدمي اخلدمة ، أماكن االنتالتشخيص والعالج ، املظهر اخلارجي 
األخذ باالعتبار النظافة يف التسهيالت الصحية ، واستعمال األدوات النظيفة واإلجراءات القياسية يف 

 .التسهيالت وأخريًا الوصفة الطبية اليت ينبغي أن تكون سهلة الفهم من قبل املرضى 

تقدم نرى بأن بعد امللموسية يشري إىل التسهيالت املادية واليت تزيد من إقبال املستفيدين  على ماتأسيسا 
وعودهتم لنفس مقدم اخلدمة الصحية وتشمل الشكل اخلارجي للمبىن ووسائل ( املرضى واملراجعني للمستشفى)

التعليمية والكتب ، وكذلك الراحة والترفيه مثل الربامج الطبية التثقيفية باستخدام أجهزة العرض والوسائل 
الصحية  املستخدم وحداثة املعدات واألجهزة واألدوات ق الصحية ونظافتها ، واإلتقاناملظهر الفيزيائي للمراف

ونظافة العاملني وهندامهم الالئق ومظهر األثاث والديكور ( ربية واألشعة والتمريضية وغريهاالطبية واملخ)
 .ظيم الداخلي هلا والتصميم والتن وجاذبية املستشفى

 

 
                                                           

     .10،صمرجع سابق ، " إمكانية إقامة أبعاد جودة اخلدمات الصحية" أكرم أمحد الطويل ،. آالء حسيب اجلليلي د 1
 .212،مرجع سابق ص  "تسويق اخلدمات الصحية"ثامر ياسر البكري ، 2
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التعاطف يشري إىل درجة العناية باملستفيد ورعايته بشكل خاص ( : Empathy) (الفورية) التعاطف 5.2
: ، ويشمل هذا البعد على خصائص مثل والعمل على إجياد حلول هلا بطرق إنسانية راقية، واالهتمام مبشاكله 

 .واالتصاالت ، ودرجة فهم مورد اخلدمة للمستفيد مدى توفري اخلدمة من حيث الزمان واملكان ، 

بأن التعاطف يعين درجة الرعاية واالهتمام الشخصي باملستفيد ، وميثل هذا البعد  كما يرى البكري
اهتمام شخصي : ومن معايري التقييم هلذا البعد األيت . بعاد األخرى باأل كأمهية نسبية يف اجلودة قياسا%( 16)

 1 .الكامل لشكوى املريض ، تلبية حاجات املريض بروح من الود واللطف  باملريض ، اإلصغاء

ويف ضوء ما تقدم ميكن القول أن بعد التعاطف يشري إىل العالقة والتفاعل بني مراجعي املنظمة الصحية 
 طفالحترام واللباقة واللويقصد به وجود الثقة وا. وأعضاء الفريق الصحي والفين واإلداري واحملاسيب فيها 

، إذ تسهم العالقة ( املرضى)والسرية والتفهم واإلصغاء والتواصل بني مقدمي اخلدمة الصحية واملستفيدين منها 
عن أن التعاطف  املرضى للتعليمات الصحية ، فضال اجليدة بني الطرفني إىل إجناح اخلدمة الصحية واستجابة

 املنظمة الصحية واإلصغاء لشكوى املريض يضع مصلحة املرضى يف مقدمة اهتمامات اإلدارة والعاملني يف
 .وتلبية احتياجاته بروح من الود واللطف 

و يظهر اجلدول التايل توضيحا هلذه األبعاد و ما يقابلها من معايري لتقدمي كل بعد و األمثلة اليت ميكن أن تقابل  
 .ذلك البعد يف التطبيق لتقدمي اخلدمة الصحية 
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 قارنة لهأمهية النسبية ألبعاد نوعية اخلدمة الصحيةيوضح امل:  (1.2) رقم جدول

األمهية النسبية حسب  البعد ت
 kotlerمقياس 

األمهية النسبية لدى 
 األطباء االختصاص

األمهية النسبية لدى 
 األطباء املقيمني

 00 02 30 االعتمادية 0
 07 07 00 االستجابة 0
 00 00 07 الضمان 3
 07 02 00 امللموسية 2
 02 07 07 التعاطف 5

 

 .214،مرجع سابق ،ص"تسويق اخلدمات الصحية"تامر ياسر البكري ،: املصدر 

 

ويتضح من الشكل التايل بأنه هناك تقارب شديد يف األمهية النسبية اليت أشريت لدى األطباء املقيمني 
 .بني األطباء واملرضىواالختصاص وان الفروق بسيطة إىل حد كبري ، مما يدل على تقارب االتصال 

  kotlerوتتماثل األمهية النسبية لألطباء االختصاص واملقيمني مع املقياس املعياري املعتمد واملتمثل مبقياس 
 1.باستثناء واضح لبعد االعتمادية واىل حد ما بعد امللموسية
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 أبعاد اجلودة للخدمات الصحية جدول( :2.2)جدول رقم 
 

 ــعــدالبـ
 

 

 األمثلـــــة التقديـــــم معايري

 االعتمادية

 .دقة السجالت املعتمدة يف إدارة املستشفى -
 .صحة القوائم املالية -
 .املواعيد الدقيقة يف اإلجراءات الطبية -

ثقة عالية لدى املريض بان حساباته املالية  -
 .صحيحة عند مغادرته املستشفى

 .له ثقة الن حياته بني أيدي أمينة  -

 

 االستجابة

 .تقدمي خدمات عالجية فورية  -
 .استجابة لنداءات الطوارئ اخلارجية -
  .العمل على مدار ساعات اليوم -

وصول سيارات اإلسعاف خالل دقائق  -
 .معدودة 

 .صالة العمليات جاهزة كليا و لكل احلاالت  -

 

 الضمان
 

 .مسعة و مكانة املستشفى عالية  -
 املعرفة واملهارة املتميزة  -

 .لهأطباء و الفريق الطيب 
 .الصفات الشخصية للعاملني  -

 .املعاملة الطيبة من قبل األطباء  -
 .تدريب و مهارة عالية يف األداء  -

 امللموسية
األدوات املستخدمة يف التشخيص و العالج  -
 .املظهر اخلارجي ملقدمي اخلدمة  -. 
 .االستقبال املناسبة و  أماكن االنتظار -

نظافة عيادة الطبيب وكوهنا ذات مظهر  -
 .ختصصي 

 .جودة الطعام املقدم للراقدين يف املستشفى  -

 

 التعاطف
 

 

 . اهتمام شخصي باملريض -
 اإلصغاء الكامل لشكوى املريض  -
تلبية حاجات الزبون بروح من الود و  -

 . اللطف

 . املمرضة مبثابة أالم احلنون للمريض -
 .النظر للمريض بأنه دائما على حق  -

 .213،مرجع سابق ، ص " تسويق اخلدمات الصحية"تامر ياسر البكري ،: املصدر 
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 1:وتتمثل يف: أهداف جودة اخلدمة الصحية .  3 

 .ضمان الصحة البدنية والنفسية للمستفيدين  .0
وزيادة والؤه للمنظمة ( املريض)تقدمي خدمة صحية ذات جودة مميزة من شاهنا حتقيق رضي املستفيد  .0

 .الصحية والذي سيصبح فيما بعد وسيلة إعالمية فاعلة لتلك املنظمة الصحية 

وقياس مستوى رضاهم عن اخلدمات الصحية وسيلة ( املرضى)تعد معرفة أراء وانطباعات املستفيدين  .3
 .املتعلقة هبا مهمة يف جمال البحوث اإلدارية والتخطيط للرعاية الصحية ووضع السياسات 

 .تطوير وحتسني قنوات االتصال بني املستفيدين من اخلدمة الصحية ومقدميها  .2
 .متكني املنظمات الصحية من تأدية مهامها بكفاءة وفاعلية  .5
حتقيق مستويات إنتاجية أفضل ، إذ يعد الوصول إىل املستوى املطلوب من الرعاية الصحية املقدمة إىل  .7

 .دف األساس من تطبيق اجلودة اهل( املرضى)املستفيدين 
إذ أن  هناك قيم أساسية إلدارة اجلودة البد من توفرها يف أي منظمة ( املريض)كسب رضي املستفيد  .9

صحية تعمل على حتسني اجلودة  وتسعى لتطبيق نظم اجلودة وبالتايل تطوير أداء العمل وبالنهاية كسب رضي 
 .املستفيد 

املنظمة الصحية اخلاصة هي اليت ميكن هلا تعزيز الثقة لدى العاملني لديها حتسني معنويات العاملني ، إذ أن  .9
وجعلهم يشعرون بأهنم أعضاء يتمتعون بالفاعلية مما يؤدي إىل حتسني معنوياهتم وبالتايل احلصول على أفضل 

 .النتائج 
نوع أخر يف زيادة الطلب على خمتلف أنواع اخلدمات الصحية احلديثة ورافق هذه الزيادة زيادة من  .7

 2.االهتمام بتلبية حاجات وتوقعات العمالء
 .زيادة قوس التنافس بني املنشات الصحية املشاهبة .02
 

 
 

                                                           
 8،صمرجع سابق ،"إمكانية إقامة أبعاد جودة اخلدمات الصحية" أكرم أمحد الطويل ،. آالء حسيب اجلليلي د 1

 
2
 A.Jacquerye ,"la qualité des soins infirmiers " ,op.cit,p17. 
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 :إدارة اجلودة الشاملة غي املؤسسات الصحية  .4  
يعترب مفهوم إدارة اجلودة الشاملة حديثا نسبيا يف القطاعات الصحية ويستند إىل املبادئ اليت وضـعها  

وكروز ي، واليت بدأ تطبيقها يف القطاع الصناعي يف اليابـان يف أعقـاب     وجوران  أمثال دميينغخرباء اجلودة 
 .احلرب العاملية الثانية مث امتدت تدرجييا إىل القطاعات األخرى مبا فيها القطاع الصحي

وى وتعرف إدارة اجلودة الشاملة بأهنا عملية ترتكز على منع وقوع األخطاء أو االختالفات يف مست
وتعرف أيضا على أهنا إطار .وأسلوب تقدمي اخلدمة بالقضاء على مسببات هذه األخطاء والختالفات مسبقا

تنظيمي تلتزم من خالله املنظمات الصحية والعاملون فيها مبراقبة وتقومي مجيع جوانب نشاط هذه املنظمات 
 1.لتحسينها بشكل مستمر( املدخالت والعمليات واملخرجات)

إدارة اجلودة الشاملة ،واليت تستعمل مفهوم التحسني املستمر "حنان عبد الرحيم األمحدي "وتعرف 
إطار تلتزم من خالله املنظمات الصحية والعاملون فيها مبراقبة )وتعتربه مرادفا إلدارة اجلودة الشاملة ،بأهنا 
لتحسينها بشكل  -رجاتاملدخالت والعمليات إىل جانب املخ-وتقومي مجيع جوانب نشاط هده املنظمات 

 2(.مستمر
جمموعة خصائص املنتوج أو اخلدمة اهلادفة :"تعرف اجلودة كالتايل ISO (9220 )وتعرف منظمة 

 :وجتدر اإلشارة إىل أن املنتوج أو اخلدمة يف الرعاية الطبية تتمثل يف ".إىل تلبية احلاجات والرغبات 
عملية جراحية ، عالج ، أشعة،حتاليل )يض الفحوصات املباشرة والغري املباشرة املقدمة للمر -

 (.اخل...،تغذية،تدليك
 (اخل...املطعم ،النظافة،التطهري،النقل الداخلي،اإلعالم اآليل)اخلدمات الداعمة -
 3 (.اخل...الدخول،الفاتورة،املواعيداالستقبال،)اخلدمات اإلدارية  -

خلق وتطوير قاعدة من القيم "كما تعرف إدارة اجلودة الشاملة يف جمال اخلدمات الصحية بأهنا 
واملعتقدات اليت جتع كل موظف يعلم أن اجلودة يف خدمة املستفيد هي اهلدف األساسي للوحدة الصحية ،وان 

 4".طريق العمل اجلماعي وفرق العمل هي األسلوب األمثل ألحداث التغيري املطلوب يف املستشفى 

                                                           
 .19،مرجع سابق،ص"التغيري التنظيمي وعالقته بإدارة اجلودة الشاملة يف املنظمات الصحية "بن عبد العزيز فطيمة،.معزوز نشيده،د.ا 1
وحمكمة يصدرها كل ثالثة اشهر معهد  ،جملة اإلدارة العامة ،دورية علمية متخصصة"املفهوم وكيفية التطبيق يف املنظمات الصحية  التحسني املستمر للجودة"حنان عبد الرحيم األمحدي ، 2

 .412،ص2000اململكة العربية السعودية ، اجمللد األربعون ،العدد الثالث ، أكتوبر –اإلدارة العامة ، الرياض 
3
 A.Jacquerye ,la qualité des soins infirmiers,op.cit,p241. 

 .193،ص2003،املنظمة العربية للتنمية اإلدارية ، القاهرة،مجهورية مصر العربية،" (املفاهيم و التطبيقات)االجتاهات احلديثة يف إدارة املستشفيات  "عبد العزيز خميمر ،حممد الطعامنة ، 4
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لشاملة يستند على مفهومني مها الشمولية يتضح من خالل التعريفني إن مصطلح إدارة اجلودة ا
 .والتكاملية

فالشمولية تعين التوسع يف مستوى نوعية اخلدمات اليت يتوقعها املستفيدون من الرعاية إىل كافة 
أما التكاملية فيقصد هبا أن كل مؤسسة كنظام مكونة من نظم .اجلوانب اخلاصة خبدمات املؤسسات الصحية 

عض ،ولكل نظام فرعي براجمه اخلاصة ،حيث أن تلك النظم والربامج الفرعية مكملة فرعية يعتمد بعضها على ب
 وعلى سبيل .لبعضها البعض ،وال تستطيع القيام بوظائفها دون اللجوء لطلب املساعدة من النظم األخرى 

املثال ال يستطيع الطاقم الطيب ممارسة وظائفه دون وجود تكامل مع الطاقم شبه الطيب واخلدمات 
 .املساعدة كالصيدلية واملخابر ومصاحل األشعة

وبالتايل فإدارة اجلودة الشاملة هي فلسفة إدارية تعتمد على التزام القيادات العليا ،واليت تعطى الطاقة 
واملصداقية لتطبيق عملية التحسني املستمر للجودة ضمن إستراتيجية واسعة تغطي كل املؤسسات اليت تقدم 

 .اخلدمات الصحية 

 :تطبيق إدارة اجلودة الشاملة يف املؤسسات الصحية  1.4
 :يتم تطبيق إدارة اجلودة الشاملة يف املؤسسات الصحية ، فيما يلي  ميكن حتديد اإلطار الذي من خالله    

  يبدأ االجناز الناجح إلدارة اجلودة الشاملة من اإلعداد والتهيئة : اإلعداد والتهيئة لربنامج اجلودة الشاملة
ويف هد املرحلة اليت تسبق بناء النظام تشترك اإلدارة العليا للمستشفى ورؤساء األقسام الطبية .لتطبيقها 

واإلدارية هبا بالتعاون مع مستشارين أو حمترفني يف جمال تصميم نظام اجلودة الشاملة باإلضافة إىل كبار 
ستشفى وحصر مشكالهتا واستنباط املوظفني يف خمتلف التخصصات ،يف مناقشة كافة جوانب العمل بامل

ورغم انه ال توجد آلية حمددة لكيفية اجناز هذه املرحلة فان هدفها األساسي .األفكار واحللول املثلى هلا 
يتلخص يف توفري كافة البيانات و املعلومات واألفكار واملقترحات اليت حتدد املالمح األساسية واألبعاد 

حوهلا السياسات العامة للمستشفى واخلطط التشغيلية والربامج التنفيذية  الرئيسية واملرتكزات اليت تتمحور
 1.واملشروعات اخلاصة بتحقيق ما تصبو إليه من طموحات وما تسعى إىل حتقيقه من غايات

 .يتبني مما سبق إن هذه املرحلة هي مرحلة هتيئة تنظيمية ، وتتطلب مشاركة القيادات الطبية والفنية
  ملفهوم إدارة اجلودة الشاملة يف جمال اخلدمات الصحية مبادئ ،ومهارات : نشر ثقافة اجلودة الشاملة

وطرائف ،وأدوات خمتلفة ،لذلك ينبغي لألنشطة األولية املتعلقة باجلودة أن تشمل على تنظيم سلسلة من 
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ومنافع إدارة اجلودة الشاملة  احللقات الدراسية حول املوضوع لتوجيه أصحاب القرار واملديرين بشان مفهوم
وينبغي أن تعقب هذه احللقات الدراسية مناقشات فكرية حول تطبيقات هذا املفهوم يف .يف الرعاية الصحية 

وينبغي .بلد  معني ، مع مراعاة املوارد املتاحة ، والثقافة السائدة ،والوضع الصحي الراهن ،واهلياكل القائمة 
ريف سائر العاملني مبفهوم إدارة اجلودة الشاملة للحصول على دعمهم هلذا كذلك تنظيم أنشطة مماثلة لتع

 .املفهوم وتوسيع نطاق نشره
يف توسيع نطاق برامج وميكن االستعانة مبا يتجمع خالل هذه األنشطة من املعلومات األولية واالرجتاعية    

الدور الذي ميكن أن تقوم به رسائل  وتنبغي االستفادة على أفضل وجه من.إدارة اجلودة الشاملة وحتسينها 
 1.اإلعالم يف هذا الصدد ،وإسهامها يف التوعية بأمهية جودة الرعاية وحفز الطلب على الرعاية اجليدة 

  ختتلف املسميات، فقد مسي فريق اجلودة أو جملس اجلودة أو إدارة اجلودة ،وغري :تكوين فريق عمل اجلودة
 :الفريق املهام التالية ذلك من التسميات وتستند إىل هذا 

وضع سياسة مكتوبة وواضحة للجودة بكافة جماالت العمل باملستشفى واختاذ اإلجراءات الالزمة  -أ
 :لتعريف مجيع فئات العاملني هبا مع التأكيد يف هذه السياسة على االعتبارات التالية 

 ء أداء العمل بالطريقة السليمة من املرة األوىل دون السماح بأي أخطا. 
  مشاركة مجيع فئات العاملني يف حل مشكالت العمل والقضاء على األخطاء. 
  التركيز على ضرورة تفهم احتياجات املرضى الظاهرة واخلفية والعمل على تلبيتها بأقصى كفاءة ممكنة

. 
 التركيز على نظم وإجراءات وأساليب العمل والنتائج املتحققة يف آن واحد. 
 نتماء للمستشفى وأهدافهاتطوير فكرة الوالء واال. 
  األخد مبفهوم العميل الداخلي واخلارجي ،وتعميق فكرة أن العميل هو الذي يدير املستشفى ويوجه

 ."كافة أنشطتها 
وتعترب هذه احللقات من .تكوين حلقات أو مجاعات اجلودة يف خمتلف جماالت العمل باملستشفى  -ب

 .يف تطبيق أساليبهاأكثر أساليب نشر ثقافة اجلودة واملساعدة 

                                                           
،إضفاء الطابع املؤسسايت " ضمان اجلودة وحتسينها يف النظم الصحية وال سيما يف الرعاية الصحية األولية مسؤولية مشتركة" اللجنة اإلقليمية لشرق املتوسط ، جدول األعمال  املبدئي، 1

 . 2000اكنوبر 4-1مصر العربية ،على ضمان اجلودة وحتسينها يف الرعاية الصحية األولية مسؤولية مشتركة ، القاهرة ،مجهورية 
http://www.emro.who.int/rc47/anpa11bo5.htm    .  

http://www.emro.who.int/rc47/anpa11bo5.htm
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التخطيط ألنشطة اجلودة عن طريق حتديد األهداف املطلوب حتقيقها وصياغة السياسات أو اخلطوط  -ج
العريضة اليت يسترشد هبا يف اختاذ القرارات اخلاصة بأنشطة اجلودة ، باإلضافة إىل حتديد اإلجراءات 

 .وأساليب أداء األعمال الالزمة لذلك
ومن أهم متطلبات التطبيق السليم إلدارة اجلودة الشاملة .خطة اجلودة ومتابعتها البدء يف تطبيق  -هـ

 1 :باملستشفيات ما يلي 
  حتليل هيكل العمالة املوجودة باملستشفى كما ونوعا واختاذ اإلجراءات الالزمة إلعادة توزيعها وفقا

 .ملقتضيات العمل مبختلف األقسام الفنية واإلدارية
 نظيمية الرئيسية والتفصيلية للمستشفى لدعم أنشطة اجلودة من ناحية وتوفري املناخ تعديل اهلياكل الت

 .التنظيمي املناسب لدعم العمل اجلماعي وخلق اجتاهات اجيابية لدى خمتلف فئة العاملني 
  استكمال بطاقات الوصف الوظيفي ملختلف الوظائف الطبية والفنية واإلدارية ،وأيضا أدلة إجراءات

مل والصالحيات واملسؤوليات واستمرار مراجعتها للتأكد من وفائها باحتياجات العمل يف ونظم الع
 .خمتلف اجملاالت 

  تصميم وتنفيذ جمموعة من النظم واآلليات والالزمة لتغطية اجلوانب التالية: 
 .تلقي وحتليل ومعاجلة شكاوي املرضى والعاملني والزائرين -
ى واملتعاملني معها على التقدم بآرائهم ومقترحاهتم بشان تشجيع مجيع فئات العاملني باملستشف -

 .حتسني جودة األداء يف مجيع اجملاالت 
 .إعداد آلية جلوائز التميز يف األداء وجودة اخلدمات املقدمة على مستوى األقسام واألفراد -
 .هتيئة الظروف املناسبة ألداء العمل ورعاية العاملني  -
 .املقاولني ومعاجلتهاتلقي وحتليل شكاوي املوردين و -
 

  توفري وتصميم آليات مرنة لالتصاالت يف خمتلف االجتاهات. 
  تصميم وتنفيذ جمموعة من الدورات التدريبية واحللقات النقاشية بناء على دراسة علمية لالحتياجات

 .التدريبة باملستشفى
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  والزائرين واملتعاملني معها صياغة آلية مناسبة لقياس درجة رضا عمالء املستشفى من املرضى والعاملني
 .على مستوى ما تقدمه من خدمات وجماالت التحسني والتطوير املطلوبة بشأهنا

  تصميم وتوفري نظام متكامل للمعلومات مع دعمه باإلمكانيات التقنية والبشرية الالزمة لتوفري وحتليل
يت حتتاج إليها لدعم األنشطة اليت البيانات وإعداد التقارير املطلوبة منها ورفعها لألفراد والوحدات ال

 .تقوم هبا أو القدرات اليت تتخذها 
  تصميم وتنفيذ خطة ملتابعة التنفيذ وأداء العمل مبختلف أقسام املستشفى مع االستعانة باملعايري

 .املوضوعية لتقدمي األداء واألساليب اإلحصائية املناسبة يف إمتام عملية الرقابة واملتابعة 
ل مراحل تطبيق إدارة اجلودة الشاملة يف املؤسسات الصحية انه البد من توافر جمموعة من يتبني من خال

 :املرتكزات ميكن عرضها باختصار كما يلي 
 ،(الداخلي واخلارجي )التركيز على العميل  -
 مساندة وتدعيم اإلدارة العليا، -
 العمل اجلماعي املشترك بني التخصصات املتعددة ، -
 تدريب العمال ،  -

 املكافئة ،   -                 -
 1 (.اختاذ القرار بناءا على احلقائق )استخدام احلقائق والبيانات كأساس الختاذ القرار  -

 :عوامل جناح تطبيق إدارة اجلودة الشاملة يف املؤسسات الصحية  2.4
العوامل ، يلخصها إجناح تطبيق نظام إدارة اجلودة الشاملة يف املؤسسات الصحية البد من توافر جمموعة من 

 2:حممد جاد الرب ، كما يلي 
 ، جيب أن تقتنع اإلدارة العليا يف املنظمات الصحية بأمهية ومزايا تطبيق نظام اجلودة الشاملة 
 ، جيب أن تقنع اإلدارة العليا مجيع العاملني يف املنظمة بفوائد ومزايا هذا النظام 
 املعوقات ومقاومة بعض األفراد لتطبيق هذا النظام ، جيب إن تتوقع اإلدارة يف املنظمة بعض القيود و        

 وكلما تفهم اجلميع أمهية النظام كلما اخنفضت حده وحجم املقاومة ،
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  ترتفع تكاليف تطبيق النظام يف أول األمر مث  تأخذ يف االخنفاض التدرجيي حىت تستقر عند حجم           
 من مزايا وفوائد ، معني ، وعندها يبدأ النظام يف الكشف عما

  يتطلب النظام يف كثري من جوانبه تغيري يف السياسات واملفاهيم واالستراتيجيات واهلياكل التنظيمية يف
 املنظمات الصحية ،

  إن نظام اجلودة الشاملة ليس نظاما بديال للنظم السائدة ، ولكنه أداة رئيسة وأساسية للبحث عن األداء
 .تشغيل حىت هناية ومع وجود أخطاء أو احلد منها إىل أقصى حد العايل املتميز مند بداية ال

  لنجاح تطبيق النظام حتتاج املنظمة إىل نظم فعالة ومساندة أمهها: 
 .الترويج هلذا النظام وتسويقه لدى العاملني يف جمال اخلدمات الصحية داخل املنظمة أو املتعاملني معها -
تعميق الوالء التنظيمي وحيقق ويعمق مفهوم أن اجلودة العالية    نظام فعال للعالقات اإلنسانية يهدف إىل  -

 .هي مسؤولية كل فرد يف الوحدة الصحية 
فهم واضح ألساليب وطرق الرقابة اإلحصائية ونظام فعال لتشغيل البيانات ونظام كفء للمعلومات يدعم  -

 .هذا النظام وعملية اختاذ القرارات 
 .لتكامل بني خمتلف اإلدارات والوحدات الفرعية نظم فعالة لالتصاالت والتنسيق وا -
 .نظام واضح وحمدد ومعلن للثواب والعقاب فيما يتعلق بتطبيق هذا النظام -
ميكن للوحدة أو املنظمة الطبية البدء يف تطبيق نظام اجلودة الشاملة يف احد أنشطتها الفرعية مث تتدرج بعد  -

 .ذلك منها إىل باقي األنشطة 
يدة لتطبيق هذا النظام بسرعة يف املنظمات الصحية اخلاصة ،حيث اإلمكانيات العالية تظهر املالمح اجل -

 .والعناصر البشرية الفعالة واملناخ التنظيمي املالئم 
حيتاج النظام قبل تنظيمه إىل دورات تدريبية مكثفة ، وأيضا إىل االستفادة من جتارب املنظمات اليت  -

 1.جنحت يف هذا اجملال 
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 رضا املريض والعوامل املؤثرة على سلوكه:الثالث  املبحث
من خالل انتقاء الزبون للمنتج أو العالمة فهو يسعى إىل تلبية جمموعة من احلاجات والرغبات يرى أهنا        

حتقق له مستوى من الرضا وتضمن يف نفس الوقت رحبية املؤسسة، ويف املقابل ميكن أن تتحمل هذه األخرية 
نتيجة عدم رضا الزبون، ومنه فالنزول على سلم الرضا لدى الزبون يعين بالضرورة النزول على خسارة كبرية 

 .سلم رحبية املؤسسة

 :الزبون وعالقاته  رضا. 1 
مقياس يدل على درجة رضا العامل عن  بصورة الرضا الوظيفي وهو ظهر مفهوم الرضا يف علم اإلدارة

عمله وما حييط به من عوامل وظروف ، وقد استخدم هدا املفهوم للداللة على مستوى والء العامل ملؤسسته 
يف البحث عن ( وال سيما املهتمني بإدارة املوارد البشرية) وقد اجتهد املديرون وعلماء اإلدارة . اليت يعمل فيها

درجة رضا العميل ، ملا لذلك من تأثري اجيا ي يف زيادة اإلنتاج كما ونوعا، ومن مث حتقيق  احملفزات اليت تزيد من
مث انتقل هدا املفهوم إىل املؤسسات اخلدمية بصورة رضا . اخلطط الطموحة وزيادة األرباح والقدرة التنافسية 

تاجر وشركات الطريان والفنادق العمالء عن اخلدمات املقدمة هلم ، كالعمالء التجاريني وزبائن املصارف وامل
وتتفاوت درجة االهتمام مبفهوم الرضا يف هده املؤسسات اخلدمية حسب أمهية .،فضال عن رواد املستشفيات 
 1.نوع اخلدمة اليت ختص العميل

 مفهوم رضا الزبون  1.1
يف فقد أعطيت عدة تعار يف ومفاهيم خاصة بالرضا ، وتباينت حسب أراء املفكرين والباحثني 

امليدان التسويقي خاصة ما يتعلق منها باملنظمات اخلدمية ، ذلك أن عناصر تقييم اخلدمة لدى الزبون تعد اكتر 
 .صعوبة من تقييم املنتجات السلعية 

 :وميكن أن نوجز أهم التعارف اخلاصة بالرضا فيما يلي 
ملقارنة بني توقعات سابقة وجتربة يعرف الرضا يف التسويق على انه شعور باملتعة أو االنزعاج الناتج عن ا

 2.االستهالك

                                                           
للعلوم  دمشق جامعة جملة".  املرضى رضالقياس  منوذج: املرضى نظر وجهة من  سورية في  العايل التعليم مستشفياتفي  الصحية الرعاية اخلدمات جودة تقييم"، الفراج  أسامة  1

 .55ص.  2009-العدد الثاني -25المجلد  –االقتصادية والقانونية
2 J.Lendervie,J.Lévy,D.Lindon.”Mercator”,7édition,Dalloz,paris,2003,p911. 
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يعرف الرضا بأنه مستوى إحساس الفرد الناجم عن املقارنة بني أداء املنتج املدرك وبني توقعات هذا 
 1.الفرد

إحساس اجيا ي أو سليب يشعر به العميل اجتاه جتربة شراء أو استهالك "الرضا بأنه   kotlerف ويعر
 2.معينة ، والناجتة عن مقارنة بني توقعاته وأداء املنتج 

هو االنطباع باملكافاة او عدم املكافاة لقاء التضحيات اليت يتحملها " Fheth و  Howardيعرف 
 3".العميل عند الشراء 

نستخلص أن  .،  هبذا التعريف4."احلالة النفسية الناجتة عن عمليات تقييم خمتلفة" بأنه  R. Ladwin يعرفه
الزبون يقوم بعملية تقييم أداء املنتج أو القيمة املدركة ومقارنتها بالقيمة املتوقعة واليت مت على أساسها اختيار 

 لى نتيجة التقييم هذه األخرية تولد لدى املنتج أو العالمة من بني البدائل، فيصدر حكما باإلجياب أو السلب ع

 :الزبون شعور معني سواء بالرضا أو االستياء كما هو موضح يف الشكل املوايل

 البعد املوضوعي والنفسي للرضا (:6.2)الشكل رقم 

 

 

 

 

 

         Source: P. Kotle, B.dubois, op-cit, p68. 

 :ومن خالل التعاريف السابقة فيمكن أن نستنتج خاصيتني أساسيتني ملفهوم الرضا ومها     

                                                           
 21، ص 2003،الدار اجلامعية اإلسكندرية مصر ، "قراءات يف إدارة التسويق"حممد فريد صحن ، 1

2P. Kotler,B. Dubois ," marketing management",op,cit,p172. 
3 Daniel Ray , " Mesurer et développer la satisfaction des clients ",2éme tirage édition d’organisation 
,paris,2001.p22. 
4  Richard Ladwin, "Le comportement de consommateur et de l'acheteur", édition economica, Paris, 2 ème édition, 
2003, p 377. 

تقييمــي  حكــم  

ايجابية  نتيجة  

بالرضا شعور  

سلبية نتيجة  

 وعدم باالستياء شعور
 الرضا
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  يعرب الرضا عن شعور معني حاصل عن جتربة معينة لدى الزبون ، من خالل املقارنة بني التوقعات
 .ادراكات أداء العملية أو التجربة ، فهو ميثل مقارنة بني اخلدمة املنتظرة واخلدمة املدركة  و
  يعرب الرضا عن أبعاد شعورية وإدراكية تتبع عملية أو جتربة معينة ، كما يتأثر بعوامل خاصة بالزبون

   .اليت ختتلف من زبون إىل أخر

 :أمهية رضا الزبون 2.1

 1: من املزايا للزبون واملؤسسة يف نفس الوقت منهاحتقق حالة الرضا مجلة 

  حالة الرضا تعترب مزية يف حد ذاهتا للزبون كوهنا تعّبر عن حالة من االستقرار النفسي جتاه
 موضوع معني؛

  رضا الزبون حيقق ميزة تنافس للمؤسسة ألنه يسمح باستقرار برامج وخطط العمل خالل فترة
 وتكاليف املؤسسة؛زمنية وبالتايل ختفيض أعباء 

  تدفع مستويات الرضا العالية الزبون إىل تكرار عملية الشراء مما يعين تكرار املعامالت اليت تربط
 املؤسسة بالزبون وبالتايل ميكن أن تنشا عالقة واتصال دائم  بينهما؛  

 الرضا خيلق حافز لدى الزبون ليكون وفّيا للمؤسسة أو العالمة. 

  عالقات الرضا. 2

و إستراتيجياته  أو  عدة عناصر مرتبطة بنشاط املؤسسة تنشأ من حالة الرضا جمموعة من عالقات مع 
 . بسلوك الزبون

العالقة بني رضا الزبون واحلصة السوقية  أن Fornel أوضح : عالقة الرضا باحلصة السوقية 1.2
للمؤسسة ميكن أن تكون موجبة عندما تكون أذواق و تفضيالت املستهلكني متجانسة و املنتجات املقدمة 
للسوق متجانسة، كما ميكن أن تكون هذه العالقة سلبية إذا كانت أذواق املستهلكني متباينة و املنتجات 

 2. متجانسة

                                                           
 .56ص 2005 -2004جامعة سعد دحلب، البليدة  ،اجستريامل مذكرة لنيل شهادة ،"استراتيجيات رضا العميل"كشيدة حبيبة،  1

 .  52سابق ، صكشيدة حبيبة، مرجع  -2
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أن هذه العالقة قد تكون عكسية يف املدى القصري، فمؤسسة حبصة سوقية  Alet Andersonأوضح 
صغرية ختدم السوق بشكل فعال و جيد و بالتايل تتوقع مستويات رضا مرتفعة، يف حني مؤسسة ختدم كل 
السوق مما يعين قطاعات متمايزة و يف الغالب تقدم هلا منتجات متجانسة فتكون غري قادرة على إرضاء 

 .شكل جيد، لكن ميكن أن تصبح هذه العالقة طرديه يف املدى الطويلزبائنها ب

 .يبني اجلدول املوايل أوجه املقارنة بني إستراجتية احلصة السوقية و إستراجتية الرضا

 .مقارنة بني إستراجتية احلصة السوقية و إستراجتية الرضا يوضح(:3.2)اجلدول رقم 

 إستراجتية رضا الزبون إستراجتية احلصة السوقية وجه املقارنة

 أسواق منخفضة النمو أو مشبعة أسواق منخفضة النمو أو مشبعة حالة السوق

 إستراتيجية دفاعية إستراتيجية هجومية نوع اإلستراجتية

 الزبائن املنافسة نقطة االرتكاز

 زيادة االحتفاظ بالزبائن زيادة احلصة باملقارنة مع املنافس معيار النجاح

 والء الزبون جديد زبون اهلدف

 .  55كشيدة حبيبة، مرجع سابق ، ص: مصدر
 

 1 :من مالحظة اجلدول نستخلص جمموعة من االستنتاجات هي

 تعتمد كال اإلستراتيجيتني من طرف املؤسسة يف أسواق تتميز بنمو ضعيف أو أسواق مشبعة؛ -

لالستحواذ على القطاعات السوقية تعتمد املؤسسة يف إستراتيجية احلصة السوقية على مبدأ اهلجوم  -
غري املغطاة أو سعيا حنو حصص املنافسني، أما يف إستراتيجية رضا الزبون فهي تسعى للدفاع عن 

 رصيدها احلايل من الزبائن باحلفاظ على مستويات رضا تكون عالية؛

                                                           
 .  53كشيدة حبيبة، مرجع سابق ، ص -1
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سسة كل ترتكز إستراتيجية احلصة السوقية على مواجهة املنافس كعدو للمؤسسة، تستغرق املؤ -
طاقاهتا يف هذه املواجهة، يف حني إستراجتية الرضا ترتكز على الزبون الذي تعتربه املؤسسة صديق ليس 

 من الصعب بناء عالقة معه و استمالته؛

معيار جناح إستراجتية احلصة السوقية مرتبط بنصيب املؤسسة من قطاعات السوق املستهدفة مقارنة  -
 يف حني أن معيار جناح إستراجتية الرضا يتعلق مبعدل االحتفاظ بالزبائن؛ باملنافسني يف نفس جمال العمل،

اهلدف من إستراتيجية احلصة السوقية هو جذب زبائن جدد أما إستراتيجية الرضا فهي وسيلة لضمان  -
 .والء الزبون

جناح  مدى االرتباط بني رضا الزبون و  (:الربح - سلسلة الرضا)عالقة الرضا برحبية املؤسسة  2.2
املؤسسة ظل و لوقت طويل جمرد اعتقاد، أكدته اليوم جمموعة من احلجج، ففي كثري من املؤسسات أصبح 

 .باإلمكان و من السهل ربط العائد برضا الزبون ورضا الزبون برضا املوظفني

دون فرض العمال و تبنيهم لثقافة التوجه بالزبون يسمح بتقدمي قيمة أكرب هلذا األخري، مما يؤدي من 
شك إىل رفع مستويات الرضا لديه، و ما يتولد عنه من سلوك اجيا ي كوالء الزبون جيعل منه أصل دائم و 

 : الرحبية يف الشكل املوايل-، كما هو موضح سلسلة الرضا1بتايل قيمة إضافية لصاحل املؤسسة تدعم رحبيتها

 "الرحبية-الرضا"سلسلة (: 7.2)الشكل رقم 

 

 

Source : Oliver Netter, Nigel Hill, "Satisfaction client", édition ESKA, Paris,2000,p 43. 

 

نتيجة جمموعة من يتضح أن املؤسسة حتقق عائد كبري من الزبون الراضي ( 7.2)من خالل الشكل رقم 
 :االعتقادات و السلوكات اليت يبديها هذا األخري، و هي

                                                           
1 Oliver Netter, Nigel Hill, "Satisfaction client", édition ESKA, Paris,2000, p 43. 

 قيمة تقديم
للزبون أكبر  

  رضا
 العامل

  رضا
 الزبون

 ارتباط
 الزبون

لزبونا والء  ربحية 
 المؤسسة
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الزبون الراضي يبدي استعداد لبذل جهد و دفع سعر اكرب مقابل القيمة اليت حيصل عليها من اقتناء  -
 املنتج؛

 الزبون الراضي ومن خالل اتصاله االجيا ي ، ميكن أن جيذب زبائن جدد للمؤسسة و الذين ميثلون -
 مصدر ربح جديد؛

الرضا املتزايد يسمح للمؤسسة باالحتفاظ بالزبون ألطول مدة، و هذا بدوره يؤدي إىل تقليل  -
 .التكاليف املتعلقة بإعالمه و تكفله بناء عالقة جديدة

املؤسسة باعتبار اجلودة املدركة أحد العناصر األساسية املكونة للقيمة اليت تقدها   :عالقة الرضا باجلودة 3.2
للزبون وبالتايل فأثر اجلودة املدركة على رضا الزبون ميثل جزء من اثر القيمة الكلية، و ما جتدر اإلشارة إليه أن 

هي عالقة خاطئة و املعادلة الصحيحة هي أّن اجلودة تؤدي إىل الرضا، هذا يعين " اجلودة تساوي الرضا"العالقة 
من بينها اجلودة و التوقعات، فليس دائما اجلودة املدركة تعترب مربرا أّن الرضا دالة يف جمموعة من املتغريات 

حلالة الرضا فهناك الكثري من حاالت الرضا رغم اخنفاض مستوى اجلودة، و يف اجلهة املقابلة و بالرغم من 
ى مستوى اجلودة العالية يكون الزبون غري راضي، ومثال ذلك وجود مسافرين يف حمطة تقدم خدمة يف املستو

لكن يف نفس الوقت يوجد أشخاص يسبون إزعاج هلذا املسافر، و هذا ما يولد لديه حالة من االستياء تقود 
 .رمبا إىل مقاطعة هذه احملطة

تأكيد هذه العالقة بني مؤيد و معارض، لكن ما يتفق عليه أن اجلودة العالية تعترب من مقدمات الرضا يف 
، هذه األمهية  رضا إال يف حالة وجود عناصر تشويش مثل املثال السابقأغلب الوضعيات، تقود بالضرورة إىل ال

 1.تدفع املؤسسة للتركيز على جودة منتجاهتا من اجل حتسني الرضا

 :املريض   رضا. 3
 أن السلع،باعتبار تسويق يف  عليه هو عما كثريا اخلدمات تسويق يف رضا العميل حتقيق عملية ختتلف      

 اخلصائص اختالف خالل  من وذلك امللموسة السلع يف املدركة اجلودة غري هي اخلدمة يف املدركة اجلودة
 يف األخرى القطاعات باقي عن الصحية اخلدمات قطاع يف خصوصية أكثر األمر ويزداد بينها، فيما التسويقية

 فان وعليه .الصحية حلالتهم تبعا األخر عن الواحد خيتلفون الذين املرضى خصوصية إىل ذلك اخلدمات ويعود

                                                           
1 Oliver Netter, Nigel Hill, "Satisfaction client",op,cit,p44. 



111 
 

 يتوجب واليت هلم، املقدمة اخلدمة الصحية من املرضى ومتطلبات احتياجات مقابلة يف يتمثل اجلودة جوهر
 .املريض يريده الذي املسبق االستخدام مع توافقها

رضا  من يعقبها وما الصحية اخلدمة من يتحسسها اليت القيمة مع كبري حد إىل ويرتبط هذا التوافق

 .التوقع - اإلدراك    ≥ الرضا  :ـب العالقة هذه عن التعبري وميكن
وبالتايل فان املريض يقارن بني اخلدمة املدركة ، أي اليت حصل عليها فعال ، واخلدمة كما كان 
يتوقعها ،فإذا كانت األوىل اقل من الثانية كان شعوره باالستياء وعدم الرضا ، أما إذا كانت متساويتني كان 

 1.بالرضا وازداد والءه للمنظمة الصحية ،ومتسك هبا شعوره 
 :وينبغي مالحظة أن املريض يبين توقعاته على نتيجة لتفاعل أربع قوى وهي 

 .احتياجات املريض:  أوال
 .اخلربة السابقة للمريض :ثانيا
 .من األصدقاء والزمالء  Word –of-mouthالكلمة املتداولة : ثالثا
التسويقية اليت تقدمها املنظمات الصحية لعمالئها ،إلعالمهم مبستوى جودة اخلدمة                االتصاالت :رابعا

 .الصحية املعلن عنها وذلك من خالل أنشطة اإلعالن والترويج 
واجلدير بالذكر أن توقعات املرضى تلعب دورا حيويا يف احلكم على جودة اخلدمة اليت تقدمها املنظمات 

 .الصحية 
النظر إىل الرضا على انه حجر نفيس كرمي عديد اإلضالع ،كل ضلع فيه ميثل بعد من أبعاد الرضا ،ومع  وميكن

ذلك فان مساحات اإلضالع املختلفة أو أوزان األبعاد املختلفة ليست بالضرورة متشاهبة ، وفيما يلي التشكيلة 
 :املبسطة عديدة األبعاد لرضا املريض 

عايةالنزعة اإلنسانية أو فن الر. 
 القدرة على اإلعالم. 
  (.مبا فيها العالقات بني األشخاص)اجلودة اإلمجالية 
 كفاءة مقدم اخلدمة. 
  البريوقراطية داخل النظام الصحي. 
 سهولة احلصول على اخلدمة. 

                                                           
 .131،ص 2006-2005جامعة حممد  بوضياف  مسيلة ، ماجستري،مذكرة (املرضى)دور التسويق يف قطاع اخلدمات الصحية من نظر املستفيدين منها " ، عصماين سفيان 1
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 التكلفة. 
 البيئة اخلارجية والداخلية. 
 احلصيلة الصحية مبا فيها خمرجات الصحة كنتيجة للرعاية. 
 االهتمام باملشاكل النفسية واالجتماعية.  

ومن املفيد اإلشارة إىل إن الرضا لدى املستهلك هي حالة نسبية وختلف من فرد ألخر وعلى ضوء 
فالرضا ميكن أن ميثل على وفق هذه احلالة مبثابة .املضامني اليت حتتويها اخلدمة من وجهة نظر املستفيد منها 

وعلى ووفق خربته الشرائية السابقة من ذات املنتوج .اخلدمات اليت حيصل عليها تقسيم املستهلك للمنتجات أو 
أما من وجهة نظر املستشفى اليت ترغب يف النجاح واالستمرار فان جوهر اجلودة ال . أو اخلدمة أو ما مياثله 

بل .ا بأقل تكلفة ينحصر يف حدود مطابقة اخلدمة املقدمة مع املواصفات القياسية احملددة مسبقا ، أو تقدميه
 .امتدت إىل ما حيتاجه املريض وما يتوقع أن حيصل عليه ومدى اختالف ذلك عن املستشفيات األخرى  

  وبالتايل أصبحت جودة اخلدمة الصحية املقدمة هي مبثابة ميزة نسبية على املستشفى أن توظفها لتعزيز 
  1 .مكانتها 

املريض يعترب هدف وأداة تسويقية يف نفس الوقت انطالقا مما سبق ميكن القول أن حتقيق رضا 
فاهلدف الرئيسي لنشاط التسويق هو جعل العميل راضي وسعيد خبدمات املنظمة الصحية ولذلك جيب أن .

  (.املريض)تكون مجيع أنشطة املنظمة الصحية موجهة حنو حتقيق رضا العميل 

 املريض رضا مستوى قياس. 1 
 إدارة جناح مدى عن يعِبر  ألنه منظمة، ألي بالنسبة مهما عتربي العمالء رضا مستوى قياس إن

 من الراضي العميل أن الدراسات أثبتت وقد . وخدماته منتجاهتا تسويق ويف عمالئها مع التعامل يف املنظمة

 عن يتحدث فهو الراضي غري العميل وأما معارفه من أشخاص ثالثة إىل رضاه عن يتحدث اخلدمة أو املنتج

 العميل رضا تأثري مدى على يدل وهذا . شخص عشرين من أكثر إىل اخلدمة أو املنتج عن رضاه عدم

 املنظمة ويساعد املنظمة أصول من أصل العميل رضا يعترب لذلك .التسويق عملية يف رضاه عدم أو الواحد

 نقل على يعمل أنه إىل باإلضافة أخرى، مرات الشراء إىل يعود الراضي العميل أن حيث هبا، االحتفاظ على

                                                           
 .216، مرجع سابق ، ص  "تسويق اخلدمات الصحية"تامر ياسر البكري  ، 1
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 إىل باإلضافة هلا والئه إىل يؤدي مما معارفه إىل ذاهتا حد يف املنظمة وعن اخلدمة أو املنتج عن اجليدة الصورة

 1 .جدد عمالء استقطاب
 خدمة يف الصحية املنظمة جناح أن حيث املراجعني، أو املرضى رضا لقياس املتاحة الوسائل من العديد هناك

 هذه ضمن ومن . رضاهم وحتقيق عمالئها خدمة على قدرهتا مدى على كبرية بدرجة يعتمد أسواقها

:يلي ما الوسائل
2 

 واملقترحات الشكاوي أنظمة 4.1

 لتطوير جماالت أي عن مبقترحاهتم التقدم على العمالء الصحية املنظمة تشجع النظام هذا ظل يف      

 الشكاوي نظام خالل ومن رضاهم، حيقق مبا الصحي التسويقي املزيج عناصر وحىت اخلدمة وحتسني

 واىل للمنظمة والء لديهم أشخاص إىل املنظمة عن الراضيني غري األشخاص حنول أن ميكن واملقترحات

 جيدر ومما .املنظمة جانب من اهتمام موضع أنه على العميل لدى إحساس خيلق النظام هذا ألن خدماهتا،

 من أبعد إىل تذهب بل عمالئها، شكاوي مع بشدة تتجاوب بالعميل توجه لديها اليت املنظمات أن بالذكر

 من عايل مستوى وجود بالضرورة يعين ال شكاوي وجود فعدم الشكاوي، عن البحث حتاول أهنا إذ ذلك،

 كما .ا كايف يكون ال قد اخلدمة عن رضاهم تثبيت فرص إلعطاء املتبع النظام هذا أن وذلك العمالء، رضا

 لتقدمي استعداد على ليسوا والذين العمالء من الصامتة باألغلبية يسمى ما هناك أن االعتبار بعني األخذ ينبغي

 .الظروف كانت مهما شكوى أي
 العميل رضا قياس حبوث 4.1

 يف ورغبته خدماهتا عن العميل رضا لقياس حبوث بإجراء ألخرى فترة من الصحية املنظمة تقوم أن وهو    
 يف ذلك ويكون لالستقصاء قائمة تصميم خالل من وهذا عدمه، من مستقبال معها التعامل يف االستمرار

 رائع من تتدرج، مستويات مخس العادة يف يأخذ اخلدمة، جودة مستويات ميثل مدرج مقياس شكل

Outstanding جدا جيد مث   Very Good ، مرضي مث Satisfactory ، فمقبول Fair  ، 
 3: وصفه مت الذي املدرج للمقياس حقيقيا وصفا ميثل التايل والشكل.  Poor  رديئة جودة وأخريا

 

                                                           
 80 ص ، 2001األوىل،عمان،األردن ، الطبعة والتوزيع، للنشر وائل دار ،"وتطبيقات إدارة اجلودة الشاملة، مفاهيم"جودة، أمحد حمفوظ1
 ..183،ص 2002بدون ذكر دار النشر، الطبعة األوىل ،مصر القاهرة،.الفشل، وخماطر النجاح فرص بني الشاملة اجلودة إدارة تطبيق:الدين زين فريد 2

3 فريد  .115،ص مرجع سابقالفشل، وخماطر النجاح فرص بني الشاملة اجلودة إدارة تطبيق:الدين زين   
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 املدرج املقياس( :8.2) الشكل رقم
 

5                 4                  3                  2                 1    
 رائع          جدا جيد            مرضي                  مقبول             رديء

 جدا راضي أو       راضي أو          أو( معقول)                  غري أو            غري أو
 حمايد                    راضي           راضي

 
الطبعة األوىل ،مصر بدون ذكر دار النشر، .الفشل، وخماطر النجاح فرص بني الشاملة اجلودة إدارة تطبيق:الدين زين فريد.د:املصدر  

 . 115،ص 2002القاهرة،
 

 الرديئة فاجلودة تزيد املعطاة الدرجة فإن الكمال حنو اجلودة وصف ارتفع كلما أنه نالحظ مث ومن

 مقياس استخدام وميكن (.5) مقر وتعطى الرائعة اجلودة إىل تصل أن إىل الزيادة يف وتستمر (1)الرقم تعطى

 وضع جيب النتائج إىل الوصول يتم وعندما . قباكالس نقاط مخس من بدال نقطة عشر إحدى أو ثالثة من

 أن يعين فهذا ليمني ل كثريا مييل البياين املخطط كان فإذا جمموعة، كل يف املرضى نسبة يوضح بياين خمطط

 غري معقولة أعداد على حتوي أهنا يعين فهذا جرس، شكل يف كان إذا أما مشكلة، يف واقعة الصحية املنظمة

 درجة حققت قد الصحية املنظمة أن يعين فهذا لليسار كثريا منحرفا كان لو أما . وراضني وحمايدين راضية

 خدمة تطوير الصحية املنظمة على فإن ثنائيا التوزيع كان فإذا وأخريا .مرضاها لغالبية الرضي من عالية

1.الراضية اجملموعات إلشباع احلالية اخلدمة على اإلبقاء مع السوق يف املشبعة غري احلاجات إلشباع جديدة
 

The Kano Model of Customer Satisfaction : منوذج  4.1  كانو لرضا العمالء 

 تأثريها حيث من اخلدمة متطلبات (  22) الشكل يف واملوضح العمالء لرضا "كانو "منوذج يقسم

 2:  أنواع ثالثة إىل العمالء رضا يف

                                                           
 .115،مرجع سابق ،ص" الفشل وخماطر النجاح فرص بني الشاملة اجلودة إدارة تطبيق"، الدين زين فريد 1
 82 .ص سابق، مرجع :جودة أمحدحمفوظ  2
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 املتطلبات هذه تكون أن يتوقع (  :Basic or must-be requirements )األساسية املتطلبات

 يكون لن العميل فإن املتطلبات هذه تلبية يتم مل إذا .عنها التعبري إىل حاجة ال وبالتايل اخلدمة، يف موجودة

 من يزيد لن ذلك فإن  )موجودة تكون أن به املسلم من( موجودة املتطلبات هذه كانت إذا وباملقابل راضيا،

 .العميل رضا مستوى

 : العمالء لرضا كانو منوذج( 9.2)  رقم الشكل
       

 
 .8 ص ،سابق ،مرجع4002، وتطبيقات مفاهيم الشاملة اجلودة ،ادارةجودة أمحد حمفوظ  :املصدر
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   )Performance requirements (    األداء متطلبات    

 هذه تلبية درجة مع طرديا يتناسب العميل رضا مستوى فإن واحد باجتاه هي واليت األداء ملتطلبات وفقا

 بالعكس، والعكس عايل الرضا مستوى كان كلما عالية املتطلبات هذه تلبية درجة كانت املتطلبات،فكلما

 .صراحة العميل يطلبها املتطلبات وهذه
)Attractive or Delight Requirements(  اجلاذبة املتطلبات   

 املتطلبات هذه طبيعة وحسب العميل، رضا درجة على التأثري من درجة أكرب حتتل املتطلبات هذه إن

 املتطلبات هبذه الوفاء إن . العميل قبل من متوقعة غري فهي وكذلك العميل، قبل من عنها معرب غري فإهنا

 العميل فإن املتطلبات هبذه الوفاء يتم مل إذا أما . الوظيفي الرضا من أكرب درجة العميل يعطي معينة بدرجة

 .الرضا بعدم يشعر لن

 أن أمهها، نواحي عدة من الشكل هبذا اخلدمة ملتطلبات "كانو "منوذج تصنيف من املنظمة إدارة وتستفيد

 اإلدارة توجه قد حيث اخلدمة، بتطوير يتعلق فيما أولوياهتا ترتيب على اإلدارة يساعد التصنيف ذلك

 إذا األساسية املتطلبات تطوير حنو توجيهها من بدال اجلاذبة واملتطلبات األداء متطلبات لتطوير جهودها

 العديد فهناك العميل عن املعلومات مجع حيث من أما . للعميل مرضية بدرجة موجودة األخرية هذه كانت

 .واالستيبانة واملالحظة املقابلة مثل منها

 فيهم املؤثرة والعوامل املرضى سلوك.5
التصرف الذي يصدر من املستفيد هبدف احلصول على اخلدمات الصحية عند احلاجة إليها السلوك هو 

،واملستفيد من تلك اخلدمات الشخص الذي يشتري اخلدمة الصحية لالستفادة منها ،أو استفادة أفراد 
 1.أسرته أو استفادة املقيمني معه يف نفس السكن أو تقدميها ألحد األقارب أو األصدقاء

 :املستهلك سلوك لحتلي 1.5
الذي  احلديث للمفهوم التسويقي طبقا باستمرار وتوجهه اإلنتاج تسبق اليت البداية نقطة املستهلك يعد

املنظمة  تسعى الذي الرئيسي اهلدف ذلك هو يكون حبيث ورغباته، املستهلك احتياجات حتقيق إىل يهدف

                                                           
 .222،ص2006األوىل ،دار املناهج للنشر والتوزيع ،عمان األردن ، الطبعة "تسويق اخلدمات وتطبيقاته" زكي خليل املساعد ، 1
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 املدخل الناجح يعترب املستهلك سلوك خططها فتحليل إعداد عند احلسبان يف تأخذه أن ينبغي والذي لتحقيقه
 حاجات باختصار هو البحث عن التسويق مفهوم أن باعتبار املشبعة، غري احتياجاته يحتد يف التسويق لعملية

 1.وإشباعها املستهلك
على  االقتصادي التحليل استند إذ االقتصادية، النظرية يف جذوره املستهلك سلوك حتليل وقد جيد

 ويجب أن حلاجاته، سلمي ترتيب إجراء باملستهلك حينئذ ويفترض املستهلك سلوك باعتبارها أساس العقالنية
 التحليل النفسي نظريات عرب املستهلك سلوك دراسات أن غير .احلاجات إشباع يف التدرج سلوكه هدا يتبع
 املدفونة إىل الدوافع اإلنساين السلوك تعيد وهي .اإلنساين السلوك وتفسري حتليل تطوير قي أيضا سامهت قد

 كل حتديد الفرد حتليل سلوك يتطلب لذا الوقت، نفس يف سلوكه على مؤثرة ال يدركه ولكنها دوافع أول لديه
 أمثال التسويق يف وقد اعتمدت الدوافع، ودراسات نظريات برزت ومن هدا املدركة وغري املدركة الدوافع من

 .وهارزبارغ ماسلو نظرية
 واسعة من استعماالت هلا كان اليت األعمال أبرز من التعلم ونظرية الشخصية نظرية إسهامات وتعترب

 منط راجع إىل السلوك منط أن على الشخصية نظريات أكدت إذ .املستهلك يف فهم سلوك التسويق رجال قبل
 وأفعاله طريقة إدراكه خالل من غريه عن متيزه واليت الفرد من واملتوقعة املستقرة االستجابات أو الفعل رد

 الفرد حيرك داخلي أو( إعالن) خارجي عامل أن هناك على فتركز التعلم نظرية أما.به احمليطة البيئة مع وتفاعله 
 من معني صنف أو لعالمة والء املستهلك بناء يف النظرية استعملت هده وقد .معني( استجابة)سلوك اختاذ حنو

 2.املنتجات 
 ويتجلى .املستهلك خلدمة أصال وجدت اليت املنظمات تلك يف خصوصية أكثر املستهلك سلوك ويربز

 الصحية اجلوانب كل خلدمته من أصال وجدت اليت املستشفيات يف وحتديدا الصحية املنظمات يف واضحا ذلك
 باالستجابة حيال القيام والكامنة، املعلنة طاقاهتا كل املستشفيات جندت فقد لذلك .إليه حباجة يكون اليت

 تقرأ أن من  املألوف أصبح حىت .وقائية أو عالجية أو تشخيصية خدمة ألية احلاجة عند املرضى لطلبات
 ."حق على دائما املرضى هم "بان املستشفيات إدارات قبل من املرفوعة اإلشارات

نقطة  فان لذلك .به املنظمة تفكر عما أو غريه عن خمتلفة بطريقة ورغباته حاجاته يضع قد فاملستهلك
الطرف  هو املريض  أن حيث ومستقبال، حاليا القائمة املؤثرات حتديد يف املستهلك هو سلوك لفهم البدء

 السلوك الشرائي عن هو تعبري التعامل لقرار اختاذه وأن املقدمة، اخلدمة مع مباشر بتماس يكون الذي النهائي
                                                           

 .150 ، ص 1912دار النهضة العربية ،  القاهرة  ،" التسويق إدارة "،ةبازرع صادق حممود  1
 7 2،ص  2006 اجلامعية  إلسكندرية ، الدار ،   "املستهلك سلوك يف قراءات "عمر، علي أيمن 2
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 والضوضاء، باملوقع،األصوات يتأثر الذي للمستشفى املادي احمليط مثل املوقفية العوامل من بعدد واملرهون
 املكان من هدا الصحية اخلدمة املريض يف شراء قرار على تؤثر اليت البيئية املتغريات من وغريها الضوء، الرائحة،

 .غريه دون
شراء  على املستهلكين وتشجيع شأهنا تسهيل من خاصة بيئة توفر أن جاهدة حتاول فاملستشفى لذلك

 احمليط االجتماعي إىل باإلضافة تقدميها؛ يف واضحة ملموسية من هو متحقق  مبا عليها واإلقدام الصحية اخلدمة
 شراء على حلظة اإلقدام يف الطيب الفريق األقارب األصدقاء، يبديها اليت اخلصائص والتفاعالت متثلها من وما

 على كبري تأثري للبعد الزمين أن كما .املتحقق الشرائي السلوك على إجيابا أو سلبا يؤثر قد مما الصحية اخلدمة
 يف مهم عامل للمرضى الصحية املقدمة اخلدمة أو املنتج ى عل للتعرف املتاح الوقت مقدار أن إذ الشراء، قرار

 خالل من أو مساء، أو صباحا تقدمي اخلدمة توقيت فان ذلك فضال عن .اخلدمة تلك عن الكافية املعرفة حتقيق
 .اخلدمة  املريض لشراء قرار يف بالغ هلا أثر... األسبوع أيام أحد
 :للمستهلك الشرائي السلوك يف املؤثرة العوامل 2.5
كانت  سواء الفرد على تؤثر اليت والضغوط العوامل مبجمل يتأثر إنسانيا سلوكا املستهلك سلوك يعد       
 املسائل البالغة من املستهلك بسلوك التنبؤ عملية وتعترب .نفسية أو اجتماعية اقتصادية، والضغوط العوامل هده 

 .بينها فيما العوامل وتشابك هده تداخل بسبب التعقيد
  العوامل بذات أيضا يتأثرون فإهنم واملستشفى، الصحية املنظمات مع باملرضى األمر تعلق وبقدر

 قبل من جتاوزها املطلوب الصحية احلالة لطبيعة تبعا سيكون حتما االختالف أن إال .التقليدي الشراء يف املؤثرة
 تقود اليت السلوكية اجلوانب خبصوصية يتعلق احلديث هنا ولكن .حياته  على خطورهتا ودرجة املريض،
 1.والطب الصحة جمال يف العاملة املنظمات تقدمها اليت الصحية اخلدمات مع للتعامل املرضى
 :الشكل عرب هدا العوامل توضيح هده وميكن

 
 
 
 
 

                                                           
 .21، مرجع سابق ،ص  "املستهلك سلوك يف قراءات "عمر، علي أيمن  1
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 (املريض)املستهلك  سلوك يف املؤثرة العوامل(: 10.2) رقم  شكل
 
 
 
 
 
 

 

 

Source: Kotler (p), Dubois (B) « marketing management »,op,cit, p173. 

  :الثقافية  العوامل -أ
 مع اتساقا اليومية مع املفردات التعامل يف أسلوبه عن الفرد خالهلا من يعرب اليت العوامل جمموع وهي

 اليت العامة الثقافة أيضا وهي . تعميق فكري حتققه من وما جتاربه اإلنسانية عرب لديه املتحقق املعريف التراكم
 اليت البيئة مع للتعامل اجملتمع يستخدمها ومفاهيم  ملقاصد وقيمي معريف تراكم " أنه على خمتصر بشكل تعريفها
 1.القادمة لألجيال مناقلتها وتتم فيها  يعيش

 للفرد العامة الثقافات من أصبحت املثال سبيل وعلى اآٍلخرين، مع للتعامل شخصيا معيارا بالتايل وأصبحت
 الثقافة أما .الصحية سالمته من للتأكد السنوي نصف أو السنوي الدوري الفحص بعمليات قيامها األور ي
 ضمن األخرى من اجملاميع غريها عن متيزها ميكن خاصة سلوكية وصفات مسات متتلك اليت فهي الثقافة الفرعية
 جتاوزت اليت العمرية املدينة وللمستويات جمتمع أفراد من العديد لدى واضح اجتاه مثال فنجد العامة، الثقافة
 من اخلالية األطعمة تلك أو ،ةاألطعمة النباتي تناول حنو توجههم يف يتفقون ما، حد إىل الشباب مرحلة

 كثيرة أمراض عن ويبعدهم صحتهم على سالمة حيافظ دلك بأن متهومعرف تقديرهم إىل يرجع وهذا.الدهون
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 يف الكولسترول نسبة زيادة عن فضال القلبية، أو اجللطة الصدرية، الذحبة وأخطرها واللحوم الدهون تسببها
 .الشرايني تقلب أو وضيق القلب، عمل كفاءة على أثرها تنحصر يف كثرية صحية خماطر إىل يقود الذي الدم

هذا  يعتمد كأن عديدة، جوانب يف املختلفة االجتماعية الشرحية الثقافية العوامل ضمن تدخل كما
مابني  التمايز يف كأساس اخل...املهنة اإلقامة، مكان التعلم، الدخل، مستوى على التفاوت أو االختالف

 يف أو األجزاء لألقسام النسيب التجانس "  أهنا على الثقافية اجلوانب تعريف ميكن وعليه .اجملتمع يف الشرائح
 املنظمات وتستطيع" وسلوك متشاهبة  مشتركة واهتمامات بقيم أعضاءها يشترك بشكل هرمي واملرتبة اجملتمع

 .املختلفة الشرائح وفق على األفراد السلوكي مع التوجه للتعامل أو التصرف حتديد التصنيف من هذا الصحية
 أنه على اجملتمع مع التعامل ميكن ال إذ ، جتزئة السوق موضوع مع كبري حد إىل مشابه األمر يكون وهنا

 ذات االجتماعية الشرحية خماطبة فمثال .بني أجزائها قائمة اختالفات تكون هناك أن البد بل متجانس،
 كيفية يف ذلك ويعتمد املتحضر، اجملتمع يف عليه عما هو خيتلف متاما واجتماعيا، ثقافيا حتضرا اخلصائص األقل

 1.اخل...الطبية املراجعة األمراض وطريقة التعامل مع أو الطيب، اإلرشاد مع التعامل
  :االجتماعية العوامل - ب

 آخرين بأفراد تربطها اليت العالقات جموعة مبجملها متثل اليت االجتماعية العوامل من بالعديد الفرد يتأثر
 املرجعية اجلماعات يف العوامل وتتمثل هذه الوقت، بذات ويتأثر هبم باستمرار معهم ويتفاعل يتعايش

 على مباشر وغري مباشر تأثري متتلك واليت .النقابات واجلمعيات اجلريان، العمل، مجاعات ، األصدقاء كمجموع
 هبا عند ويتأثر ويؤثر الفرد هبا يتصل اليت األوىل اجملموعة للعائلة باعتبارها باإلضافة وسلوكهم، األفراد اجتاهات

 سبيل على اآلخرين، على التأثري يف مهم دور االجتماعية املكانة تلعب كما .يتعلق بصحتهم معني قرار اختاذه
 .اآلخرين بني ملكانته تبعا التربع يف غريه قبل ويسارع سيقدم الفرد فإن بالدم التربع القيام حبمالت عند املثال

  :الشخصية العوامل -ج
 كلما حيث للخدمة الصحية، الشرائي السلوك يف كبري حد إىل يؤثر الذي العمر يف خاصة وتتمثل

 الطبية والقوانني األنظمة بل أن الصحية، للخدمة الشراء قرار اختاذ يف الذات على االعتماد زاد العمر ازداد
 ويكون ، سنة(09 )القانوين  دون السن كان ملن اجلراحية العمليات إجراء على العائلة رب موافقة تشترط

  .والكهولة الشيخوخة مرحلة يف هم ملن  معكوسة حبالة األمر

                                                           
1P .Kotler,B. Dubois  ", marketing management ",op,cit, op.cit., p.173. 



121 
 

 املختلفة اليت واألنشطة به، احمليط اجملتمع يف الفرد معيشة إىل إرجاعه ميكن اليت احلياة لنمط باإلضافة
 الصحيةاخلدمات  بني القائمة العالقة يف يبحثوا أن عليهم املسوقون فان وعليه وآراءه، هبا واهتماماته  يقوم

 تصيب ألمراض كثرية سبب السمنة أن وجد فمثال اجلمهور، من املستهدفة للمجاميع احلياة وأمناط املقدمة،
 ولكن صحي، كونه جانب من أكثر للموضوع ينظرون النساء من جمموعة أن هناك اوجدو ولكن ، اإلنسان

 أحد أهم  تعد أن الشخصية كما .تلك أو الصحية اخلدمة مع هذه التعامل يف هلن اجلمايل للجانب ميتد
 وما للفرد  املميزة تتأثر بالسمات عدمه،وهي من التصرف حسن ومدى الفرد، سلوك تقييم يف املؤشرات
 للخدمة الشرائي بالسلوك األمر وبقدر تعلق به، احمليطة اخلارجية املؤثرات حياته و خالل خربة من اكتسبه 
 أو للطبيب اختيار حسن من متكنه املميزة والواضحة الشخصية بتلكاملريض  أو الفرد متتع بان يتضح الصحية

 1 .خمتلفة صحية أطراف من املتشاهبة املقدمة اخلدمات ما بين التمييز ويستطيع ، املستشفى
 :النفسية  العوامل -د
 خارجي شيء" على أنه  يعرف الذي كالتحفيز النفسية العوامل من بعدد كبري حد إىل املريض يتأثر 

 ومتنيات احتياجات أو عن رغبات تعبري بذلك وهو  "املقصودة األهداف بلوغ باجتاه الفرد سلوك على يؤثر
 للحاجات، ماسلو منوذج للتفسري هو أن يعتمد ميكن منوذج وخري إشباعها، على العمل الفرد حياول حمققة غري

 من حاجته يشبع أن بعد الفرد أن وحيث .السلم احلاجات يف من الثانية املرحلة ميثل الصحي اجلانب أن حيث
 يف اجلانب من هذا األعظم اجلزء ويتمثل األمن واالستقرار، لتحقيق حباجة والسكن،فهو وامللبس املأكل 
 السلم قمة إىل صعودا أيضا متتد لكنها أساسية مسألة هي الصحية للخدمة احلاجة أن إذ2  .الصحية السالمة
 لعامل أن كما .اخل...الطبيعي العالج خدمات البحث أو للمنتجعات السياحية، السفر يف الفرد يرغب عندما

 ، وهذا ( سلوك)إىل استجابات  عملية استقبال األفراد مليزات متهيدا لترمجتها" أنه  على يعرف الذي اإلدراك
رد لشيء أو يعين أن اإلدراك هو عملية فهم البيئة احمليطة باإلنسان وإعطائها معىن ، أي هو مالحظة الف

 .عالقة أو حدث معني من خالل حواسه اخلمس
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 تراكم  اخلربات عن النامجة الفرد سلوك يف احلاصلة املتغريات جمموعة يمثل الذي للتعلم باإلضافة
 القدرة يف التعلم، الرغبة الفرد، لدى النضج درجة منها العوامل من عدد على يتوقف أنه كما لديه، السابقة

 األطباء مع خالل تفاعلهم من التعلم يستطيعون أيضا فاملرضى .اخل...الذهين االستعداد للتعلم، والدافعية
 استشارة ميكن وكيف ومىت وماهو مفيد، بالصحة مضر  ماهو حتديد يف الطبية اخلربة وذوي واملمرضني

 .تناوهلا املسموح األدوية وماهي الطبيب،
التنظيم الديناميكي داخل الفرد لتلك األجهزة النفسية باإلضافة إىل الشخصية فهي عبارة عن 

 1.واجلسمية اليت حتدد طبعه اخلاص يف توافقه لبيئته 
 .العمر واجلنس : أما العوامل الدميغرافية اليت تؤثر على سلوك املريض تتمثل يف 
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 :الفصل  خالصة

إن موضوع اجلودة أصبح أمر حيوي يف قطاع اخلدمات عموما ويف جمال الصحة بشكل خاص ،لذلك 
فان برامج اجلودة جيب أن تكون معدة إعدادا خاصا حسب املتطلبات و اإلمكانيات املتاحة وتنظيم كل فئة يف 

حماولة رفع الكفاءة حتت نظام منظمة الرعاية الصحية ،وعليه جيب أن تقوم برامج اجلودة بتقييم الواقع املوجود و
واضح وصريح وسهل التنفيذ حسب اإلمكانيات املوجودة يف منظمة الرعاية الصحية ،ولضمان مستوى 
مناسب للخدمات الصحية فان ذلك يتطلب مهارات تقنية رفيعة واليت ميثل التسويق حمورها األساسي 

صائص ، حيث أن مقدمي اخلدمات الصحية  واجلوهري ،ونظرا ملا تتمتع به منظمة الرعاية الصحية من خ
يتفاعلون بشكل منتظم ، لذلك فان واحد من األبعاد الرئيسية لقياس جودة اخلدمة ( املرضى )واملستفيدين منها 

الصحية هو البحث يف كيفية تفكري املنتفعني منها وتقدمي مدى إدراكهم هلا ،ومن مث فان عالقة التفاعل هذه 
لبدل اجلهد املمكن للوفاء باحتياجات مرضاها ومعرفة رأيهم عن جودة اخلدمات  تلزم املنظمات الصحية

الصحية املقدمة هلم ومدى استجابة تلك اخلدمات حلاجتهم وقياس رضاهم عنها ومعرفة العوامل املؤثرة على 
ما ميثل لتوقعاهتم ومن مث تعزيز تطابق ما هو متوقع مع ما هو موجود مما يساهم يف تضييق الفجوات وهذا 

 . التوجيه التسويقي احلديث 
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 الفصل الثالث

ميدانية  في المؤسسة العمومية االستشفائية   دراسة

 لوالية سعيدة
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 :متهيد

شهدت اجلزائر مند بداية الثمانينات تقدما ملحوظا ومستمرا يف االرتقاء باحلالة الصحية للمواطن ، 
املؤشرات الصحية بشكل سريع منذ بداية التسعينات من القرن املاضي ، حيث تراجع معدل وقد حتسنت بعض 

 .العمر املأمول عند الوالدة   الوفيات بصفة عامة ،وارتفع متوسط

، أي قبل 0220وبالرغم من التحسن يف بعض املؤشرات إال أن األساليب اليت كانت قبل سنة 
ت وإنفاق املوارد املادية املتاحة لقطاع الصحة مل حتقق العائد مشروع اإلصالح ،لتقدمي وتوزيع اخلدما

املستهدف منها ، ولذا كان البد من إعادة النظر يف السياسة الصحية ،بتبين مشروع جديد مسي مبشروع 
إصالح املستشفيات ،كان اهلدف منه إرساء مبدأ العدالة عند تقدمي اخلدمات الصحية وكفاءة اإلنفاق الصحي 

 .د اء جبودة اخلدمات وضمان االستمرارية على املدى البعيواالرتق

هتدف دراسة جودة اخلدمات الصحية إىل تقدمي صورة حتليلية لواقع تقدمي هده اخلدمة ومدى جودهتا 
بأوجه متعددة باالعتماد على بعض األساليب الكمية واإلحصائية ،وقد مت تقسيم هذا الفصل إىل مبحثني 

نظرة شاملة لواقع الصحة باجلزائر من خالل التعريف باخلدمات الصحية العمومية،حىت ،فاملبحث األول يدرس 
نأخذ فكرة عن املنظومة الصحية يف اجلزائر وتنظيم النظام الصحي يف اجلزائر إضافة إىل إصالح النظام الصحي 

،وبالتركيز على ة لنتنقل إىل حالة القطاع الصحي يف مدينة سعيد.وأوجه قصوره يف اجلزائر وطرق معاجلتها
لكي يواصل . وهو ميدان الدراسة باعتباره أهم قطاع حيوي يف حياة املواطن ملؤسسة العمومية االستشفائية ، ا

املؤسسة العمومية االستشفائية هذا املبحث طرح اإلشكالية حول واقع جودة اخلدمات الصحية املقدمة يف 
خالل اختيار الفرضية امليدانية حول تبين املفاهيم التسويقية سعيدة ،وكيف ميكن حتسني أداء خدمتها من لوالية 

يف املستشفى من اجل حتسني جودة اخلدمات املقدمة فيه،وذلك من خالل املبحث الثاين الذي جاء شامل 
خلطوات إجراء الدراسة امليدانية وحتليل وتفسري نتائجها ،من خالل استعراض منهجية البحث امليداين ،مث 

 .حصائية للمعلومات ،ليتم بعدها حتليل وتفسري النتائج املتحصل عليها املعاجلة اإل
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 تقدمي النظام الصحي يف اجلزائر : املبحث األول 

تعترب الصحة إىل جانب كوهنا حق عاملي أساسي ،موردا بالغ األمهية لتحقيق التنمية االجتماعية 
االستقالل توفري حاجيات السكان يف جمال  واالقتصادية والشخصية ،ويف هذا اإلطار حاولت اجلزائر منذ

الصحة توفريا كامال ومنسجما وموحدا يف إطار امليثاق الصحي ،الذي يشكل التصميم التوجيهي للمنظومة 
 .من خالل حماولة تسخري مجيع الوسائل الكفيلة حبماية الصحة وترقيتها يف ظل قيود حمددة .الوطنية للصحة 

 .تقدمي النظام الصحي يف اجلزائر هبدف فهم خصائصه الرئيسية وسنحاول من خالل هذا املبحث

 النظام الصحي يف اجلزائر. 1

 :تاريخ املنظومة الصحية يف اجلزائر  1.1

لقد عرف قطاع الصحة يف اجلزائر حقبات تارخيية متباينة امتدت عرب سنوات طويلة تعترب منعرجات 
القطاع الصحي اهنيار يف عدد العاملني حيث اخنفض عدد حامسة يف تاريخ قطاع الصحة باجلزائر ، وقد عرف 

 022.222طبيب ، أي مبعدل طبيب واحد لكل  722جزائري إىل  095طبيب منهم  0522األطباء من 
أين األغلبية  0392ساكن  متمركزين يف املناطق الكربى باإلضافة إىل طاقم صحي من املمرضني ال يتعدى 

 1 .وكذا انعدام التجربة للطاقم اإلداري املسري غري مؤهلة و ليست لديها شهادات

واتسمت املؤشرات الصحية يف ذلك الوقت بارتفاع معدالت الوفيات واإلصابات بسبب انتشار 
، على نطاق مل يسبق هلا مثيل مما دفع الدولة باالنشغال ،ونظرا حملدودية املوارد  األمراض املعدية واملتنقلة

مكافحة األمراض املعدية وحتسني : وضعت وزارة الصحة اثنني من األهداف الرئيسية ملعاجلة هذا الوضع 
التطعيم ) مع احلصول على الرعاية ،ومتيز العمل على ارض الواقع بتنفيذ برنامج الصحة حلماية الناس واجملت

ومن هنا أصبح لزاما ( .القضاء على املال ريا والسل ) والوقاية من األمراض املنتشرة (اإلجباري جلميع األطفال 
انتهاج سياسة واضحة بتطبيق املشروع االشتراكي الذي يدعو إىل أن النظام الصحي خدمة عمومية والعيادات 

ملسئويل الصحة هو إبراز اجلهود املبذولة لبناء املستشفيات اخلاصة تساهم يف هذه اخلدمة ،واملهم بالنسبة 
،واإلصرار على الزيادة يف تكوين عدد األطباء واالستقالل الذايت النسيب الذي يتمتع به املمارسني يف جمال 

                                                           
  -2009 تلمسان   جامعة أبو بكر بالقايد ، أطروحة دكتوراه، (" دراسة حتليلية ملواقف األطباء واملرضى يف املستشفى اجلامعي بتلمسان)تطبيق إدارة اجلودة الشاملة "حوالف رحيمة ،  1

 .133ص 2010
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الرعاية الصحية ،الن العديد من احلكومات ال تريد تشغيل مستشفياهتا على أساس جتاري ألهنا جزء من مرياثها 
 . القومي 

 :وقد متيز النظام الصحي يف العقد الثاين بعد االستقالل بثالث ميزات رئيسية وهي 

و الذي 0793،تطبيقا للمرسوم التنفيذي يف ديسمرب  0792تقدمي الرعاية اجملانية وإقرارها رمسيا من يناير  .0
السكان يف احلصول على  يتضمن مشروع كل الوثائق  التارخيية للثورة اجلزائرية وهدا ما عزز من وضعية

 .رعاية صحية 

 .إصالح التعليم الطيب يف خمتلف التخصصات .0

إنشاء قطاع الصحة وحماولة تطويره بتوسيع نطاق التغطية الصحية باجناز العديد من املرافق الصحية  .3
ثة ،وخصوصا املستشفيات واهلياكل اخلفيفة الوزن كالعيادات الشاملة واملراكز الصحية وذالك لتحقيق ثال

 .لبحثواأساسية وهي الرعاية ، التدريب  مهام

وخالل عقدين الثمانينات والتسعينات وبسبب اخنفاض عائدات النفط من جهة و مرور بالدنا 
،بعد أن شهد نظام 0772بالعشرية السوداء من جهة أخرى ، اضطر النظام للرضوخ إىل التعديل اهليكلي منذ 

 0779-0797وخالل الفترة ما بني .من نقص يف اجملالني التقين والعالجي الرعاية الصحية اهنيارا جعله يعاين 
شهد اجملال الطيب انتكاسات قوية احلجم تسببت يف العديد من املمارسات متثلت يف تدهور وضعية خمتلف 

عية اهلياكل االستشفائية وتدهور اخلدمات املقدمة هبا ،باإلضافة إىل تذمر العديد من األطباء بسبب سوء الوض
 1 .املهنية واالجتماعية ،وظهور العيادات اخلاصة املنافسة 

 2 :إىل ثالث مراحل وتتمثل يف فقد مت تقسيمه:التطور التارخيي للنظام الصحي يف اجلزائر . 2

 (:1965-1962)املرحلة األوىل  1.2

حالة صحية متردية ومتدهورة حيث كان النظام الصحي املوجود متمركزا أساسا  0770ورثت اجلزائر سنة 
ويتمثل خاصة يف الطب العمومي الذي يتم داخل .يف املدن الكربى كاجلزائر ،وهران ،قسنطينة

                                                           
 -2009،جامعة أبو بكر بالقايد تلمسان  أطروحة دكتوراه،(" دراسة حتليلية ملواقف األطباء واملرضى يف املستشفى اجلامعي بتلمسان)تطبيق إدارة اجلودة الشاملة "حوالف رحيمة ،  1

 .133ص 2010
 .132،ص2009اجلزائر،الطبعة األوىل  ،دار الكتامة للنشر والتوزيع"إدارة املستشفيات العمومية اجلزائرية"نور الدين حاروش،  2
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املدرسي النفسي  ومراكز الطب.املستشفيات،وعيادات تشرف عليها البلديات وتقدم املساعدات الطبية اجملانية
 ومن .تشرف عليها وزارة التربية والتعليم

طبيبا ويعملون يف عيادات خاصة جلهم كانوا  722جهة أخرى هناك الطب اخلاص الذي يسهر عليه حوايل 
 .من األجانب

لقد عرف قطاع الصحة خالل احلقبة املمتدة من االستقالل إىل غاية منتصف السبعينات وما 
من خالل املستخدمني واهلياكل القاعدية لكن مبستوى متيز بالبطء مقارنة مع التطور  بعدها،تطورات كبرية

 .وكذا جبملة من النصوص والقوانني لتوحيد النظام املوروث عن املستعمر.السكاين الذي عرفته البالد

جزائريا فقط ،وهو ما يعادل 095طبيبا منهم  0307مل تكن البالد تتوفر إال على  0775قبل سنة 
أما أطباء األسنان .نسمة50303صيدليا،أي صيديل واحد لكل 072مواطن،و9270طبيب واحد لكل 

 .92799طبيبا ،أي طبيب أسنان واحد لكل  050فكانوا حوايل 

سريرا  37222قرابة  0779أما من حيث اهلياكل القاعدية فقد كان هناك عجز دائم حيث كان قبل سنة 
 .0770هو الزيادة النسبية لقاعات العالج مقارنة بنسبة  باملستشفيات ،وما ميز هذه املرحلة

وكان . إن السياسة الصحية خالل هذه الفترة حمدودة يف خياراهتا جراء ضعف الوسائل املتوفرة هلا
ينبغي يف أول األمر إعادة إنعاش البنايات واهلياكل اليت خلفا االستعمار ،قبل توفري أدىن قسط من اخلدمات 

، ومن جانب آخر كانت الدولة عازمة على تنمية سياسية على شكل إعانة تتمثل يف الصحية للسكان 
 .احلمالت التلقيحية لبعض األمراض الفتاكة واملعدية 

هده املرحلة امتازت من جهة بطلب الدولة من خالل املؤسسات االستشفائية اليت تضمن العالج واالستشفاء ، 
يف املدن  AMGراكز الصحية اليت تضمن املساعدة الطبية اجملانية واليت  تسري من طرف وزارة الصحة ،وامل

ومن .وأخريا مراكز النظافة املدرسية واليت تسري من طرف وزارة التعليم.والبلديات ،واليت تسري من البلديات
جهة أخرى،هناك قطاع صحي خاص يقدم عالج ذو طابع لربايل يف العيادات اخلاصة،ولكن بإمكان األطباء 

ص استعمال املؤسسات العمومية التابعة للدولة وذلك يف إطار تعاقد ،وهذا اخلليط من األنظمة يتم اخلوا
 .التنسيق له من طرف مديرية دائرة الصحة
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 (: 1929-1965)املرحلة الثانية  2.2

،وهذا حماولة إعطاء 0797اىل 0777ميز هذه املرحلة مضاعفة قاعات العالج يف الفترة ما بني 
ويل أولوية وذلك عن طريق توفري قاعات العالج واملراكز الصحية على مستوى كل بلدية أو على العالج األ

 1 .مستوى كل حي

واهلدف من هذه اهلياكل القاعدية هو قبل كل شيء الوقاية نظرا خلصوصية اجملتمع اجلزائري الشاب ،وكذلك 
 .0792إلنشاء العيادات املتعددة اخلدمات بداية من سنة 

ة التغطية الصحية مل يكن هناك إنصاف وعدل بني املناطق احلضرية والريفية،فنجد متركز من ناحي
املوارد البشرية الطبية والشبه الطبية واهلياكل القاعدية يف املدن الكبرية وغياهبا تقريبا يف املناطق الريفية والشبه 

 الذين مل يتلقوا حىت التكوين األساسي الريفية،هذه األخرية اليت حتتوي إال على بعض األعوان الشبه الطبيني
 .للتمريض

،كخطوة أوىل يف طريق إعطاء فعالية 2ولقد كان قرار جمانية الطب املتعلق بإنشاء قانون الطب اجملاين 
أكثر للقطاع الصحي وتوحيد نظامه ككل،ووضع برامج صحية هلا ارتباط وثيق باملشكالت االجتماعية 

تسخري كافة الوسائل واإلجراءات حلماية الصحة وترقيتها يف البلد ،وتعميم صيغة واالقتصادية لألفراد ،وذلك ب
وانطالقا من دلك أصبحت العالجات مهمة وطنية يستوجب اختاذ إجراءات هامة .جمانية النظام الصحي الوطين

ة مع التطبيق وحامسة من اجل تدعيمها ، خاصة يف جمال التعليم والتكوين ، والزيادة يف عدد اهلياكل القاعدي
 . الصارم للتوازن اجلهوي يف ذلك 

أما بشان تطور املوارد املادية ففي هذه املرحلة متيزت بنوع من االستقرار من حيث اهلياكل القاعدية 
حيث أن هده اهلياكل اليت هي مبثابة .،ومع هذا نسجل ارتفاعا حمسوسا يف عدد العيادات املتعددة اخلدمات 

 .الصحية وقاعات العالج من جهة،واملستشفيات والقطاعات الصحية من جهة أخرى مهزة وصل بني املراكز

                                                           
 .135،مرجع سابق ،ص"إدارة املستشفيات العمومية اجلزائرية"نور الدين حاروش، 1
 .2،ص1924جانفي 1املتعلق بإنشاء الطب اجملاين يف القطاعات الصحية،الصادرة بالتاريخ 21/12/1923املؤرخ يف 65-23،االمررقم1اجلريدة الرمسية ،العدد 2
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،شرع فريق عمل متعدد االختصاصات يف إعداد  0795أما بشان الربنامج الصحي يف هده املرحلة ،ومنذ 
برنامج صحي لتطبيقه يف املخطط الرباعي الثاين ،وهكذا فقد مت حتديد املشكالت الصحية ذات األولوية 

 :رتباط مع حتديد املشكالت االقتصادية واالجتماعية ،وهي كما يلي اال

 اخل...كمكافحة األمراض املتنقلة ،مثل املال ريا ،السل ،الرمد ،األمراض املعدية :املشكالت الصحية  .0

 اخل...كأمراض القلب ،األمراض العقلية :مكافحة األمراض غري متنقلة2. 

 .احمليط واألمن يف العملاملشكالت املتعلقة بنظافة 3. 

املصاحل املتعلقة بالقطاعات الصحية للوطن وحتسني وظيفتها ،يف جمال اهلياكل الصحية وحتديد املعايري 4. 
 .اليت تقود إىل التطور

من  %32من جمموع النفقات ،و  %72أما من حيث متويل هذه اخلدمات فقد قدرت نسبة الدولة ب    
من طرف السكان أو األسر ، حبث كانت هيئات الضمان  %02باقية طرف الضمان االجتماعي ، وال

االجتماعي تغطي نفقات العالج للمنتسبني إليها ،وتضطلع الدولة بالسكان املعوزين عن طريق اإلعانة الطبية 
 . AMGاجملانية 

،وانعدام أهداف واضحة وما يقدم كانتقاد هلذه املرحلة التارخيية هو عدم ترتيب األولويات حسب أمهيتها      
ويف النهاية نشري .موضوعة هلذا النظام  أن لنا تسميته بنظام ،حبيث كان اهلدف هو تلبية الطلب قدر اإلمكان 

إىل املقترحات اهلامة اخلاصة بوضع نظام وطين للصحة يف اجلزائر من خالل مقترحات اللجنة املركزية حلزب 
 1 .باملرحلة القادمة اليت نتناوهلا يف دراسة خاصة هبا جبهة التحرير الوطين،علما بأهنا مرتبطة

 (:2002-1929)املرحلة الثالثة  3.2
اعتربت اللجنة املركزية جلبهة التحرير الوطين جيب أن يدمج ضمن املخطط الوطين للتنمية االقتصادية 

 :واالجتماعية ،وحىت يتحقق هدا اهلدف جيب التركيز على ما يلي 
  القوانني والنظم الصحية لضمان التناسق بني التنظيم القانوين واألهداف األساسية توحيد وحتديث

إلزامية التكامل بني القطاعات وحتديد الوظائف واألدوار ليست فقط .0797اليت أعلنها امليثاق الوطين 

                                                           
 .136،مرجع سابق ،ص"إدارة املستشفيات العمومية اجلزائرية"الدين حاروش،نور .1
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مشكل  وزارة الصحة،وإمنا القطاعات والتنظيمات الوطنية اليت هلا عالقة بالصحة بطريقة مباشرة ،الن
 .الصحة ليس مشكل وزارة الصحة فقط

   تكامل مجيع اهلياكل الصحية مهما كانت طبيعتها القانونية يف تطبيق الربامج الوطنية واجلهوية
 .للصحة

  كوسيلة فعالة يف توجيه وحتديد وتأكيد التنمية الصحية 1البطاقة الصحية،. 
  ذي ميكن تقدميه عن طريق اهلياكل الصحية التسلسل يف العالج وإعطاء األولوية للعالج القاعدي ال

 .القاعدية
  جناعة درية وجعل املؤسسات الصحية أكثر مردو. 
   باإلضافة إىل إعادة النظر يف مجلة املشكالت املتعلقة باجلانب االجتماعي للموظفني من أجور ونقل

 .وتكوين وغريها
وذلك يف مرحليت الثمانينات وبداية  ونواصل دراسة تطور النظام الصحي يف ظل الطب اجملاين ألمهيته

وهي املراكز  0797املرحلة هو إنشاء هياكل صحية جديدة سنة   التسعينات ،وما نسجله يف هذه
واملتعلق مبسامهة املرضى يف تسديد نفقات اإليواء  0775االستشفائية اجلامعية ،وكذا املنشور الوزاري سنة 

انه بداية من هده السنة  0773إىل اإلشارة يف قانون املالية لسنةباإلضافة .واإلطعام يف الوسط االستشفائي 
تتوىل الدولة التكفل بالوقاية والبحث باملعوزين أما باقي العالجات فتكون وفق نظام تعاقدي بني املؤسسات 

الذي يشرع يف عملية " النظام أو النهج التعاقدي"االستشفائية وهيئات الضمان  االجتماعي ،وهذا األخري 
، من خالل املراسيم التنفيذية اخلاصة باملؤسسات االستشفائية املتخصصة 0779التجريب بداية من سنة 

يعاد تنظيم القطات الصحية لتصبح  0229والقطاعات الصحية واملراكز االستشفائية اجلامعية ،ويف سنة 
الستشفاء عن العالج املؤسسات العمومية االستشفائية واملؤسسات العمومية للصحة اجلوارية أي فصل ا

ى أو املؤسسة والفحص وهي نوع من الالمركزية هدفها تسهيل الوصول إىل العالج وتقريب املستشف
  .الصحية من املواطن 

 .كما عرفت هذه املرحلة تطور عدد اهلياكل القاعدية وكدا عدد املستخدمني
على ذلك تقرير املنظمة  ،فقد عرفت بعض التحسن دليل0225أما املؤشرات الصحية اخلاصة بسنة  

العاملية للصحة بشان اجلزائر حيث اعتربت املنظمة انه بالرغم من املبالغ املالية العمومية املرصودة للقطاع 

                                                           
1 Ministre de la santé et de la population, les fondements de  la carte saniraire nationale ,novembre1981,p2. 
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من امليزانية العامة ،إال أن اخلدمات الصحية السيما ما يتعلق بوفيات  %7.0الصحي يف اجلزائر واملقدرة ب
لك عدم وجود سياسة إستراتيجية ناجعة ،وسوء توزيع األطباء و األطفال دون املستوى ، والسبب يف ذ

 1. كما أن األموال وحدها ال حتقق األهداف والنتائج ...التفاوت فيما خيص الرعاية الصحية 
ويف األخري نقول أن موضوع الصحة والسكان كان دوما ذو أولوية وذلك منذ استقالل البالد ،فإذا كان 

أن مجيع املواطنني هلم احلق يف الصحة وتضمن الدولة هدا احلق من "79 مادته الدستور اجلزائري ينص يف
،ولقد منحت األولوية يف السنوات اليت تلت استقالل "خالل الوقاية ومكافحة األمراض الوبائية واملستوطنة

 : ما يلي  0792 الوطن إىل غاية سنة
 إعادة بناء الوطن الذي دمرته احلرب. 
 طين بتنصيب شبكة صناعية واستجابة احلاجيات االجتماعية والثقافية للسكان تشييد االقتصاد الو

 .،كالتعليم والشغل والصحة 
  حتسني الظروف االجتماعية االقتصادية للسكان لتحقيق اهلدف ،وهو التحكم يف النمو الدميغرايف وتنظيم

 .النسل يف السبعينات
على الربنامج الوطين للتحكم يف النمو  0793 ةلكن االنطالقة الفاعلية جاءت من خالل املصادقة سن

السكاين ،حيث يرتكز هدا الربنامج على مبادئ حتريضية واختباريه لالنضمام اإلرادي لألزواج إىل التخطيط 
وكانت للربامج الوقائية واألعمال الصحية املطبقة انعكاسا طيبا .العائلي واحترام القيم االجتماعية والدينية 

ن ،ويبدو ذلك واضحا من خالل مؤشرات الوفيات بصفة عامة ،ووفيات األطفال بصفة على صحة السكا
خاصة ، والبد من القول أن حتسني الظروف العامة ملعيشة السكان النامجة عن التقدم والتطور يف جمال 

 التزويد باملاء الصاحل للشرب )ظروف السكن 
ة قد أدت إىل اختفاء أمراض النظافة ،وطريقة التغذي،وحتسني شروط (اخل...والكهرباء،وقنوات صرف املياه 

وخالصة القول ،هذه بعض املعطيات العلمية وامليدانية املتعلقة .،وتراجعهم لبعض األمراض األخرىةمتنقل
بالسياسات الصحية منذ االستقالل إىل يومنا هذا ،إن ما نسجله بشأهنا أن هناك تغريات جذرية مرتبطة 

ىت يكون حق للجزائر انعكس على القطاع الصحي ،والذي حيتاج إىل تغيري جذري ح  بالتوجه اإليديولوجي 
  .الصحة لكل املواطنني

  :النظام الصحي يف اجلزائر هيكلة . 3
                                                           

  1 .131صنور الدين حاروش،إدارة املستشفيات العمومية اجلزائرية،مرجع سابق ،.
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 املستوى ورفع دواءال وتوفير الصحية الرعاية ديمتق عن األول ولاملسئ والسكان الصحة وزارة تعترب
 ويةهواجل اجلامعية املستشفيات  يهاتل الطبية، مكلهمشا على والقضاء واألجانب اجلزائريين للمواطنين الصحي

 1 . هلذا التابعة القاعدية والوحدات الصحية القطاعات مث
 :ويشمل ثالثة مستويات أساسية وتتمثل يف 

 :املستوى املركزي   1.3

 :من وتتكون املستشفيات وإصالح والسكان الصحة وزارة يف املركزي املستوى يتمثل
 2:جمال يف عهقطا أعمال لتنمية إستراتيجية بوضع والسكان الصحة وزير يقوم :الوزير -أ

 ته،ورعاي السكان صحة وقاية   -
 ،العائلي والتخطيط الديمغرايف النمو يف التحكم  -
 ،الصحية واخلريطة الصحي التنظيم  -
 ،الصحية ياكلهلا يف الطيب العالج  -
 ،طبيينبه والش الطبيين املمارسين تكوين أمناط حتديد  -
 ،املعلومات وحتديد املستوى وحتسين التكوين ميدان يف لةؤهامل البشرية املوارد تنمية على العمل  -
 التابعة األعمال هلا ختضع اليت والتشريعية ةيالتنظيم التدابير طريق عن اهب اصاخل التنظيم ويعد نهامل ينظم -

 قها،تطبي على رسهوال صهاختصا مليدان
 ،واملستديمة الوبائية األمراض ومكافحة بالوقاية عالقة هلا اليت األعمال دعم  -
 عها،وتوزي الطبية واملعدات باألدوية التزويد  -
 ،والعملي والعائلي التربوي الوسط يف الصحية احلماية  -

 :اآلتية املصاحل على املستشفيات وإصالح والسكان الصحة لوزارة املركزية اإلدارة وتشمل
 ونقوملح  ( 07 )سبعة دهموعد بالدراسة مكلفون يساعده ذيلا الديوان مدير يكلف :الوزير ديوان -ب

 مشاركةريهم وحتض مهتباختصاصا املرتبطة اث واألحب اتسالدرا أشغال جبميع ،( 04 )أربعة مدهوعد بالديوان
 .اخلارج معته عالق ويف احلكومة أعمال يف الوزير

                                                           
1Ministre de la santé et de la population, développement du système national de santé : stratégie perspective 

de santé .htm  http://www.Ands.DZ./systéme,mai2001                                   
 .1990فريل أ 30املؤرخ يف ( 124-( 90 رقم التنفيذي املرسوم مبوجب  2

http://www.ands.dz./systéme


133 
 

 مديري من ( 02 ) ننااث يساعده عام مديرهتا إدار على يشرف اليت العامة األمانة فلتك :العامة األمانة -  ج
مها وتقيي هلا التابعة واملصاحل املركزية اكلهليا نيبسيق والتن لصاواالت الربيد مكتب ماهب ويلحق الدراسات

 .يههاوتوج
 1: التالية مهابامل يقومون مفتشين ( 06 ) ستة يهاعل يشرف :العامة املفتشية -د

 ،الصحية املصاحل وتسيير التقصير أنواع كل من الوقاية - 
 ،التنظيمية واألحكام القوانين ملراعاة مدهوإرشا املسيرين يهتوج - 
 ،واملوارد للوسائل احملكم االستعمال على العمل - 
 .العمل تنظيم يف الصرامة مطلب ضمان - 

 :يوه معين اختصاص نهام لكل مديريات مثانية وتشمل :املركزية املديريات -ھ
 مديرية التكوين، مديرية السكان، مديرية دواء،لوا الصيدلية مديرية الصحية، املصاحل مديرية ،يةالوقا ة مديری

 .واملنازعات التقنين مديرية التخطيط،
 : الوالئي املستوى على 2.3

 بكل الوالية وىستم على والسكان الصحة ريوز متثيل أمهها مهام بعدة والسكان الصحة مدير يكلف
 حتضير ومتابعة ومتوازنا منسجما  عاتوزي الصحية ائلسالو توزيع على والعمل والسكان، بالصحة يتعلق ما

 ظروف وتفقد دالنيةصيال ادووامل ةاألدوي عوتوزي بةمراق إىل باإلضافة ،ذهاوتنفي الصحية القطاعات ميزانيات
 واملوارد واألدوية والعالج الوقاية الجم يف الوالية يف الصحية االحتياجات لتحديد التالخيص إعداد و هناخز

 كما العامة، والوقاية العمومية بالنظافة اخلاص التنظيم وتطبيق والتكوين زجهيوالت األساسية آتشواملن البشرية
 تسيير بأعمال املترتبة املنازعات ودراسة باستمرار اطهوضب (ديمغرايفلا النمو) املواطنين جدول بإعداد تمهت هناأ

 برامج دادإع و الصحة موظفي إىل االحتياجات حتديد يف املعنيةصاحل بامل االتصال إىل باإلضافة الصحة، ممارسي
 ةيالطب للمساعدات املعوزين واألشخاص وقينعامل باألطفال والتكفل التكوين، دانيمب اخلاص العمل

 طاراتلإل االجتماعية دماتاخل السجم رهاوتسيئها تنش اليت ةيالطب باملراكز هنا هتتمأ ماك واالجتماعية،
 أي تطبيق يف اونتهت ال هناأ كما .مهتوعائال العمالنها م ليستفيد االجتماعية (CMS) العموميةشركات وال

 .الوالية يف الصحة ملمارسي األساسيقانون ال تطبيق سهلي أن نهأش  من جراءإ
 اجلامعية االستشفائية املراكز -ب

                                                           
 . 1990جوان 23املؤرخ يف ( 111-( 90 رقم التنفيذي املرسوم مبوجب 1
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 ويجه استشفائي مركز الحتاد جتان وهي ،11974  جوان 13 يف  يةاجلامع املستشفيات أنشأت  
 ةشامن االستشفائي املركز يعترب .املتميزة اتهشخصي ادهيفق أن دون طيب، دعهوم (سرير 700 إىل 772)

 على بناءا ومسمر مبوجب ئهاإنشا ويتم املايل، واالستقالل املعنوية بالشخصية تتمتع إداري طابع ذات عمومية
 ارسمي حبيث2   . العلمي والبحث العايل بالتعليم املكلف والوزير بالصحة املكلف الوزير بين مشترك اقتراح
 بالتعليم املكلف الوزير ويمارس اجلامعي، فائيشأالست املركز ىلع اإلدارية الوصاية بالصحة املكلف الوزير
 من النوع ذلك هناأ على اجلامعي االستشفائي املركز يوصف أن يمكن عامة وبصفة .البيداغوجية الوصاية العايل

 الفنية اخلدمات من جمموعة ديمقت يتوىل والذي رية،ضح ةقمبنط ويقع ريكب يكون ما عادة الذي املستشفى
 السواء على والرعاية البحث جمال يف ةيفن ئةهي بتدريب تميهو العريضة، السكان قاعدة بين من مرضاه ويستقبل

 :يه أساسية ميادين ثالث على يشرف نهأ مبعىن
 الصحي امليدان، 

 التكويين امليدان، 
 والبحث الدراسة ميدان. 
 .العلمي اجمللس يسمى استشاري ازهجب ويزود عام مدير ويسيره إدارة، جملس االستشفائي املركز يدير

 ( :والبلدية الدائرة)احمللي املستوى على 3.3 
 ةيالعموم املؤسسات) صحية قطاعات شكل يف ةيوالبلد الدائرة مستوى على الصحية دماتخلا تنظم
 حتديد املنشآت ذهه وىلتت .،(قاعدية صحية ووحدات3ة متخصص استشفائية داتحو االستشفائية،

املادية  واردملل األمثل باالستعمال ذاوه  ة،يواحملل الوطنية الصحية الربامج ذيتنف قبل السكان احتياجات
 ( hiérarchisation العالج لسلمية وتطبيقا االستشفائية املراكز على الضغط من وللحد .والبشرية 

des soins )فرعية صحية قطاعات اءشإن مت (sous secteurs sanitaire)   أولية  أو قاعدية املسماة
 حنونها م خلطيريه اوتوج فهاكش بعد املرضية احلاالت انتقاءهلا مهمة  أوكلت حيث اجملتمع، يف تهانسب لتتسع

 منطقة لسكان يمعوالتط الوقائية تمالاحل يف مهااسهإ جانب ىلإ ا،يذات  نهام البسيطة والرعاية املستشفى
 : من الترتيب على تتكون يوه .معينة

                                                           
 . 1924جوان  13الصادرة يف  )100- ( 74 رقم قانون مبوجب1

  1997/12/12. املؤرخ يف ) 462-92 (رقم التنفيذي املرسوم 2
 ذات جمموعة أو معين عضوي جهاز أصاب أومرض معين مبرض تتكفل املايل، واالستقالل املعنوية بالشخصية تتمتع إداري طابع ذات عمومية منشأة هي :املتخصصة االستشفائية املنشأة   3

 ...األطفال أمراض السرطان، أمراض مستشفى العقلية، األمراض مستشفى مثل .معين عمر
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 مهمتها (Polyclinique) :اخلدمات متعددة عيادة -أ
 املتخصصة؛ العامة والفحوصات واالستعجالية الصحية اخلدمات خمتلف تقديم 
 البلدية؛ الصحية املراكز على واإلداري الفين اإلشراف 
 واملستشفى الصحي املركز بين الوساطة بدور تقوم. 

 ةممه له لكوتو سكاين، جتمع كل أو قرية لك عند أشين  (Centre de santé) :يالصحز املرك -ب
 .العامة والفحوصات والعالجات والتطعيم والطفولة األمومة ومحاية الصحية، الوقاية

 0222-0222وهي اليت تتوىل تقدمي العالجات البسيطة لكل (salle de soin):قاعات العالج  -ج
 .ساكن
  :إىل الصحية القطاعات تقسيم تغيير تضمن 1 2007 لسنة التنفيذي املرسوم قرار ولكن

  établissement Publics Hospitalier(EPH):املؤسسات العمومية االستشفائية - 
 Etablissements publics de santé de proximité :املؤسسات العمومية للصحة اجلوارية -

(EPSP)  
 Etablissements Hospitaliers spécialisé (EHS) :املؤسسات االستشفائية املتخصصة  -
 

 اخلدمات   متعددة اداتيع إىل ارهدوب لتتحول  (Centres de santé)الصحية  املراكز تيألغ وقد
(Polycliniques)  ،للعالج  قاعات إىل أو(salles de soin)  املادية اتهوضعي حالة حسب.  

 يةعموم مؤسسة يهالسابق ذكره  ذي يالتنف املرسوم حسب (EPH) االستشفائية العمومية املؤسسة إن
 من تتكون يه و الوايل، وصاية حتت وتوضع ايلامل واالستقالل املعنوية بالشخصية تتمتع إداري طابع ذات

 .بلديات جمموعة أو واحدة بلدية سكان تغطي الطيب، يلأهالت وإعادة واالستشفاء والعالج للتشخيص يكله
 .بالصحة املكلف الوزير من بقرار االستشفائية العمومية للمؤسسة املادية املشتمالت حتدد
 ةلمتكام فةصب التكفل يف املرسوم ذاه من 4 املادة حسب االستشفائية ةيالعموم املؤسسة اممه  تتمثل

 :التالية مهاامل اخلصوص على تتوىل اإلطار ذاه ويف ، للسكان الصحية باحلاجات ومتسلسلة
 واالستشفاء الطيب يلأهالت وإعادة والتشخيص العالج توزيع وبرجمة تنظيم ضمان. 
 للصحة الوطنية الربامج تطبيق. 

                                                           
 .2002املوافق مايو سنة  1421مجادى األوىل عام  2املؤرخ يف ( 140-( 07 رقم التنفيذي املرسوم قرار  1
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 االجتماعية واآلفات األضرار ومكافحة والنقاوة الصحة حفظ ضمان. 
 مفهمعار وجتديد الصحة مصاحل مستخدمي مستوى حتسين ضمان. 

 التسيير يف وينكوالت الطيببه وش الطيب للتكوين ميدانا االستشفائية العمومية املؤسسة استخدام يمكن كما
 .التكوين مؤسسات مع تربم اتفاقيات أساس على االستشفائي

 العمومية اجلوارية للصحة العمومية املؤسسة ماأ (EPSP) املؤسسة تعريف نفسهلا  املرسوم نفس حسب
 املادية املشتمالت ددحت .العالج وقاعات اخلدمات متعددة عيادات جمموعة من تتكون هناأ إال االستشفائية،

 1 .بالصحة املكلف الوزير من بقرارهلا   اجلغرايف واحليز
 :يلي مبا ومتسلسلة متكاملة بصفة التكفل يفه املرسوم اهذ من 8 املادة حسبمهامه  أما
 القاعدي والعالج الوقاية، 
 املرض تشخيص، 
 اجلواري العالج، 
 القاعدي املتخصص والطب العام بالطب اخلاصة الفحوص، 
 العائلي والتخطيط اإلجنابية بالصحة املرتبطة األنشطة، 
 والسكان للصحة الوطنية الربامج تنفيذ. 

 ومكافحة والنقاوة الصحة حبفظ املرتبطة االتاجمل يف البيئة ةيومحا ترقية يف ةامهباملس اخلصوص على وتكلف
 .املدرسية والصحة االجتماعية واآلفات األضرار

 :يف اجلزائر دمة االستشفائية عرض اخل. 4
النظام الصحي يف اجلزائر إىل وزارة الصحة و السكان و إصالح املستشفيات ، اليت تسري العنايات  إسنادمت 

و تسري التغطية   اإلستشفائية و الصحة يف الوسط العمومي و تراقب شروط املمارسة يف القطاع اخلاص
ي، و هي الصندوق من قبل ثالث صناديق وطنية حتت وصاية وزارة العمل و الضمان االجتماع االجتماعية

للعمال الغري  االجتماعي، الصندوق الوطين للضمان CNASللعمال األجراء االجتماعيالوطين للضمان 
الضمانات  االجتماعيةو يغطي نظام احلماية .  CNRو الصندوق الوطين للتقاعد CASNOSأجراء
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 ،و حوادث العمل و األمراض املهنية  ،و التقاعد  ،...(رض، األمومة، العطب، الوفاةامل) االجتماعية
 1.و التقاعد املسبق ،بطالةو التأمني على ال االجتماعية،واخلدمات 

 ياكلهلا يف السابقة   العشرية  خالل% 70 حبوايل تهنسب قدرت منوا الطيب لكسال سجلحيث 
سنة   (أخصائيون منهم4000) 21000 من املمارسين اءباألط ددع  يف ارتفاع بتسجيل ، العمومية
 ذلك مرافقة متت قد و ، 2007 سنة يف (أخصائيون 13000 منهم) ممارس طبيب 35000 إىل ، 0777
 يف العاملين األخصائيين األطباء عدد فإن يهوعل .بالبالد الداخلية املدن يف أخصائيين أطباء حضور بتدعيم

 سنة يف 0092 إىل 1999 سنة يف 307 من ارتفع قد العليا، ضابهلا اتيوال عرب العمومية الصحة ياكله
 سنة يف 92 يتجاوز يكن مل الذي األخصائيين األطباء عدد ارتفع اجلنوب، لواليات بالنسبة أما.  0229
 0229.2 سنة يف 0222 إىل ، 0777
 من طرف لالستثمار مةها ودهجب العمومية الصحة سياسة مرافقة متت املواطنين، طلبات تلبية دفهبو
 تغطية أجل حتقيق من و باملريض،  أفضل تكفل أجل من الصحية املنشآت شبكة تدعيم و توسيع بغية الدولة،

 244 من القطاع الصحي استفاد فقط، 2008 إىل 2005 من املمتدة للفترة فبالنسبة وعليه، .أفضل طبية
مت استكماهلا ،  050نها م جمموعة من املنشات الصحية  إجناز أجل من العمومية االستثمارات من دج مليار

 .منشاة يف طور االجناز  222وحوايل 
 3:قد قدرت اإلحصائيات اإلمجالية املتعلقة باهلياكل االستشفائية بـ  0227أما بالنسبة لسنة 

 :القطاع العام 
 079  ببطاقة ( مركز استشفائي جامعي 03مركز استشفائي متخصص،  30)مستشفى منها،

 .ير سر 52222استقبال مقدرة بـ
  522 مركز طيب ومستوصف 5379عيادة متعددة اخلدمات ،و. 
 505 وحدة طبية للكشف ومتابعة الصحة املدرسية  0000مركز طيب اجتماعي ،و. 
 92 مركز لنقل الدم 002وحدة طبية وقائية يف الوسط اجلامعي إضافة إىل. 

                                                           
  http://www.andi.dz   الوكالة الوطنية اجلزائرية لتطوير االستثمار     1

 .2002 سبتمرب 15 املستشفيات، وإصالح والسكان الصحة وزارة 2
   http://www.andi.dz   الوكالة الوطنية اجلزائرية لتطوير االستثمار  3 
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  عيادات  23مستشفيات جهوية ،27مستشفى مركزي ،و :اهليئات التابعة للقطاع العسكري منها
 . متعددة اخلدمات ،عيادتني للتوليد 

 :القطاع اخلاص 
 000  عون  0022طبيب عام ،و  022اختصاصي ،و  522عيادة عاملة ،تستخدم ما يقرب من

 .سرير3222شبه طيب ،ببطاقة استقبال مقدرة بـ
 :البشرية  املوارد 

 
 :تطور مؤشرات التغطية الطبية يف اجلزائر يوضح : (1.3)رقم   من خالل اجلدول  

 شبه طبيني صيادلة طب أسنان طب خاص طب عام السنوات
 0/0797 0/20779 0/90929 من عدد السكان 05723من  0 0770
0777 0/0952 0/3572 0/3950 0/7032 0/372 
0227 0/0259 0/0250 0/3020 0/2270 0/392 

Source :Communication de Monsieur le Ministre de la Santé, de la Population et de la 
Réforme Hospitalière Septembre 2009 p16. 

         
أن عدد األطباء العامني واخلاصني ،ارتفع عددهم بشكل ملحوظ وهذا تناسبا  يتضح من اجلدول أعاله       

مما يدل أن سياسة اليت انتهجتها  0227بعد االستقالل إىل غاية  0770عدد السكان من سنة مع ارتفاع 
الدولة لتحسني اخلدمات الصحية كان هلا اثر واضح ،أما بالنسبة ألطباء األسنان  و الصيادلة فلم يكن هناك 

و  0770ا بني سنة ،بينما سجل ارتفاعا يف عدد الشبه الطبيني م 0227و 0777ارتفاع كبري ما بني سنة 
 .0227ليعاود االخنفاض يف عددهم خالل سنة  0777

 :إصالح النظام الصحي يف اجلزائر .  5

،يف جمال الصحة يف اجلزائر ،تغيري اسم وزارة الصحة والسكان إىل  0220يعترب العنصر املميز لسنة 
اإلصالحات اليت تشهدها  وزارة الصحة والسكان وإصالح املستشفيات ،ويندرج هذا التغيري ضمن حركية

 .اجلزائر ، واليت مست العديد من القطاعات 
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 :أهداف مشروع اإلصالح وملفاته  1.5

لقد أورد التقرير التمهيدي للمجلس الوطين إلصالح املستشفيات جمموعة من األهداف ،واليت يسعى اإلصالح 
 1:إىل حتقيقها ، وتتمثل يف األيت 

ي وتكييفها  مع احلاجات الصحية للمواطن باالعتماد على نظام إعالمإحصاء عروض العالج واالستشفاء  .0
  .فعال

 .ضمان املوارد املالية الالزمة للسري احلسن للمؤسسات الصحية  .0
 .التأكيد على حقوق وواجبات املستعملني ومحاية املرضى على وجه اخلصوص .3
 .واطنإعادة التأكيد على االلتزامات التعاقدية لكل املتدخلني يف صحة امل .2
توفري اإلمكانيات الضرورية حملتريف الصحة ، مهما كانت مسؤولياهتم ، وذلك قصد االستجابة بأكثر فعالية  .5

 .للحاجات الصحية واالجتماعية
 .حتسني فعالية النفقات اليت ختصصها اجلماعة يف أي شكل كان للمؤسسات الصحية  .7

وحتسني جودة  ةحكم يف نظام املعلومات الصحيالت:ويتضح من هذه األهداف أن هناك هدفني أساسيني مها 
 .اخلدمات املقدمة

 2:أما فيما خيص ملفات اإلصالح ،فقد ركز اجمللس يف تصوره على ستة ملفات ،نعرضها فيما يلي   

  ملف احلاجيات الصحية وطلب العالج: 

ستشفائية الفرعية ، متحور هذا امللف حول دراسة كيفيات التنسيق بني النظام الوطين للصحة ومنظومته اال
 .وذلك بتفادي عزل إصالح املؤسسات االستشفائية عن اإلطار االجتماعي ،الوبائي، املايل و التنظيمي

ومت التعرض إىل كيفيات التنسيق بني اهلياكل اجلوارية ومستشفى القطاع من جهة ،وتلك املوجودة بني 
 .طنية من جهة أخرى مستشفيات القطاع و املستشفيات املرجعية اجلهوية أو الو

  ملف اهلياكل االستشفائية: 

                                                           
األولويات واألنشطة املستعجلة ، اجلزائر يف :املستشفيات،تقرير متهيدي للمجلس الوطين إلصالح املستشفيات وزارة الصحة والسكان وإصالح املستشفيات،اجمللس الوطين إلصالح  1

 .2003جانفي 12
2 Les 6 dossiers de la reforme hospitalière. 

   http://www.santemaghreb.com/actualites/0703/0703-27.htm 
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 :متحور هدا امللف حول إصالح اهلياكل الصحية ،ودلك بإدراج مجلة من األهداف نعرضها فيما يلي  

 تعزيز رقابة الدولة على مؤسسات العالج العمومية واخلاصة . 
  املسامهة الفعالة للمريض وجلمعيات املرضى من خالل اإلدالء بآرائهم حول توزيع شبكة العالج

 . ،وجودة أدائها
  استعجال وضع دعامة إعالمية اليت تعد الركيزة األساسية لنجاح أي عمل إصالحي. 
  ملف املوارد البشرية: 

مني ، وذلك من خالل السهر على مراجعة اهتم هدا امللف بعصر أساسي  يف النظام الصحي وهو املستخد    
أحواهلم الشخصية ،شروط وظروف عملهم ،عالواهتم وأجورهم ، ترقيتهم يف املسار املهين وتكوينهم 
،حيث أن التكوين يعد ضرورة ملحة بالنسبة لكل فئات املستخدمني الطبيني ، شبه الطبيني ،املسريين 

 .كالتعليم العايل و التكوين املهين على وجه اخلصوص والتقنيني ،وهذا باالشتراك مع قطاعات أخرى 
  ملف املوارد املادية: 

ارتكز هذا امللف على ضرورة إدماج الوسائل املادية الضرورية لتنظيم العالج ، الذي يستدعي توازنا بني     
وسائل الوسائل ومستوى النشاط وبني تسلسل العالج وتقييس الوسائل ،واهلدف من ذلك هو إعطاء كل ال

وتشكل اجلوانب املرتبطة بالصيانة واملعايري التقنية .الضرورية لشبكة العالج شرط أن تكون موزعة بعقالنية 
 .واخلاصة باألمن والنوعية وتكوين عناصر مكملة هلدا امللف 

  ملف التمويل: 
 التنظيم من ناحية اهتم هذا امللف بدراسة طرق توسيع موارد متويل املستشفيات ،وضرورة إعادة النظر يف    

التسيري املايل ،باإلضافة إىل السهر على تكييف القوانني األساسية اليت تسري املؤسسات الصحية حاليا مع 
التعديالت اجلارية خاصة يف جمال التمويل القائم على التعاقد يف النشاطات ،وحول الشروط الواجبة 

 .ساواة يف احلصول على العالج بالنسبة لكل املرضىلتخصيص امليزانيات والفوترة بطريقة تسعى لتحقيق امل
1

 

  ملف اشتراك القطاعات: 
نظرا الرتباط نشاطات وزارة الصحة والسكان وإصالح املستشفيات إىل حد بعيد بنشاطات العديد من     

القطاعات األخرى كقطاع املالية ،العمل واحلماية االجتماعية ،الضمان االجتماعي،التضامن،التعليم العايل 
                                                           

1 Les 6 dossiers de la reforme hospitalière, op –Cit.  
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جيب ضمان االنسجام بني الصحة ،التكوين املهين،اجلماعات احمللية والبيئية ،الصناعة والفالحة ،فانه 
والسياسات  العمومية األخرى من خالل إدراج كل األنشطة القطاعية ذات الصلة بالصحة ضمن 

  .اإلستراتيجية العامة للوزارة
واجلدير باإلشارة أن تنظيم العالج مبنطقة اجلنوب واالستعجاالت على املستويني اجلهوي والوطين       

إليها يف هذا املشروع ،ولقد متت اإلشارة عدة مرات إىل وجوب تنظيم العالج  موضوعني مل يتم التطرق
مبنطقة اجلنوب ،بغض النظر عن العراقيل املرتبطة بالبعد والظروف املناخية ،الصيانة والظروف اخلاصة بتعيني 

لالستعجاالت  املستخدمني الطبيني املتخصصني الذين ميكنهم تلبية جمموع االحتياجات الصحية ،أما بالنسبة
فتستدعي حبثا معمقا على نتائج التحقيق اجلاري حاليا ،والذي يتكلف به املعهد الوطين للصحة العمومية 

  .بطلب من الوزارة

 :مكانة اجلودة يف ظل اإلصالحات اجلديدة6.    
املؤسسات من ناحية التنظيم وتسيري هذه  022-29تظهر مكانة اجلودة يف القانون التنفيذي رقم      

فيسري كل مؤسسة كل مؤسسة عمومية استشفائية ومؤسسة عمومية للصحة اجلوارية جملس إدارة حتت .
 0229فمنذ املرسوم التنفيذي لسنة .إشراف مدير املؤسسة ،وتزودان هبيئة استشارية تدعى اجمللس الطيب 

ت املقدمة، من خالل حتديد أعطى أولوية لتحسني جودة اخلدما 0229والذي دخل حيز التنفيذ منذ بداية 
التنظيم الداخلي للعالقات الوظيفية للمؤسسات العمومية االستشفائية واملؤسسات العمومية للصحة 

 1 .اجلوارية
وقد أعطت سياسة اإلصالح اجلديدة مكانة للقطاع اخلاص حيث بلغ عدد األسرة يف القطاع اخلاص إىل ما     

 .سرير  70222العام إىل أكثر من  سرير ،ووصل يف القطاع 3222يزيد على 
أما خبصوص االستثمارات يف هذا اجملال فقد فتحت اجلزائر الباب أمام املستثمرين األجانب مثل بعض      

الشركات األجنبية يف إصالح العتاد وصيانته ،ومنهم مهندسني جزائريني إضافة إىل بعض األجانب يف حرية 
وقد مت إنشاء مؤسسات كوبية متخصصة .دف إصالح العتاد وصيانته االنتقال عرب مجيع التراب الوطين هب

وخاصة يف طب العيون يف بعض الواليات الوطن الشيء الذي يفتح وحيث املؤسسات اجلزائرية على 
 . االهتمام أكثر باجلودة يف تقدمي اخلدمات وبلوغ اجلودة العاملية

 :تها أوجه قصور النظام الصحي يف اجلزائر وطرق معاجل. 7  
                                                           

 .2،ملحق رقم 11،ص30،العدد2002ماي  30اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية ، 1
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مل يدع التقرير الذي أعده اجمللس الوطين إلصالح املستشفيات ،انه وضع قائمة كاملة للمشاكل اليت  
يعاين منها النظام الصحي يف اجلزائر ،وخصوصا املستشفى ،وإمنا قدم حوصلة عن العقبات واملشاكل األكثر 

 .بروزا ،ومتس جوانب جد مهمة 
 :يعاين منها النظام الصحي يف اجلزائر والتدابري املتخذة ملعاجلتها وفيما يلي عرض لالختالالت اليت     

 :االختالالت املرتبطة بالتمويل وطرق معاجلتها . 1.7
يعاين قطاع الصحة العمومي من عدة اختالالت تتمثل يف نقص الوسائل املالية الضرورية ملواجهة طلبات 

  :ذلك إىل ما يلي العالج املتزايدة بالدرجة األوىل ، وميكن إرجاع 
  ختصيص وتوزيع غري مالئم وغري كاف للموارد املالية. 
 ميزانيات مستشفيات مل يتم التفاوض بشأهنا. 
 مديونية ثقيلة. 
 غياب التحكم يف التكلفة والنفقات الصحية. 

 التمويلوعلى ضوء ما سبق ،تقرر عن اجمللس الوطين إلصالح املستشفيات عدة طرق ميكن إدراجها ملعاجلة      
 1 :على مستوى القطاع العمومي ، نعرضها فيما يلي الصحي

  البحث عن مصادر جديدة للتمويل من خالل استراد جزء من الضرائب احمللية عن التلوث والتبغ ، باإلضافة
 .إىل إدراج مسامهة التأمينات االقتصادية

 تسعريإعطاء بعد واقعي للتعاقد من خالل تعيني مدونة األعمال الطبية وال. 
  قيام الوزارة املكلفة بالتضامن بإعادة حتديد وضبط فئات األشخاص املعوزين ،حيث حتدد وزارة الصحة

والسكان وإصالح املستشفيات التكفل املايل هبده الفئات واليت ستكون على عاتق الوزارة املكلفة 
 .بالتضامن

 يدة طبقا للتنظيم السارياحلرص على أن ختضع كل املؤسسات الصحية للمراقبة البعدية الوح. 
  حترير املبادرات اليت تعتمد على مصادر خاصة يف إطار املهام املنوطة باملستشفى ،كإخراج املصاحل

 .االقتصادية والعامة عن املستشفى
 وضع خمطط حسابات املستشفيات. 

                                                           
1 Centre for administrative innovation in the Euro- Méditerranéen Région ,Assistance sociale dans la région 
Méditerranéenne ,  Algérie . 

http://www.unpanl.un.org/intraddoc/groups/public/document/CAIMED/unpan018927.pdf 
 

http://www.unpanl.un.org/intraddoc/groups/public/document/CAIMED/unpan018927.pdf
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 ترخيص املستشفيات بإبرام عقود وعروض خدمات مع املؤسسات الوطنية والدولية والشركات. 
 إعادة تفصيل آليات نقل امليزانيات املخصصة للتعليم والبحث الطيب حنو املستشفيات. 
 إعطاء املؤسسات الصحية العمومية من الضرائب اجلمركية املفروضة على التجهيزات. 
 االنتقال من منظومة ميزهتا متويل اهلياكل إىل منظومة تستهدف متويل النشاطات. 
  تستفيد من ختصيصات امليزانية ( االستعجاالت ،التعليم،البحث و الوقاية)للمستشفىتظل املهام االجتماعية

 .اإلمجالية
 جعل الوسائل املادية والبشرية أكثر مردودية. 
 تدعيم اإلجراءات املوجودة حلساب التكلفة. 
 وضع ميزانية ملحقة مستقلة عن ميزانية املستشفى. 
 مواصلة مسار رفع الديون عن املستشفيات . 

وجتدر اإلشارة إىل أن القطاع اخلاص يستثين الفئات املعوزة من العالج ،باإلضافة إىل عشوائية حتديد 
أتعاب األعمال وتكاليفها ،وعلى هدا األساس توجد حماوالت التفكري مع املؤسسات املعنية بالتامني على 

ة حصول كل املواطنني على املرض يف طريقة لتمويل هذا القطاع بشكل يسمح باحلفاظ على مبدأ  إمكاني
اخلدمات الصحية بدون أن يقع على عاتقهم دفع جمموع التكاليف املترتبة عن العالج ،باإلضافة إىل اعتماد 

 1 .ة خبصوص أتعاب األعمال وتكاليفهاالشفافي
 :االختالالت املرتبطة بكل من التنظيم ،اإلعالم،تكوين املستخدمني وطرق معاجلتها1.7.

التكلم عن متويل أي نظام صحي يف غياب تنظيم حمكم للوسائل املادية واملوارد ال ميكن 
البشرية،وكذلك يف غياب نظام إعالمي موثوق فيه وتكوين فعال للمستخدمني ،وعلى هذا األساس ارتأينا 

 .إلقاء نظرة على ما اقره مشروع اإلصالح يف كل جانب على حدى
 :املادية والبشرية وتدابري معاجلتها العراقيل املرتبطة بتنظيم الوسائل -أ

لقد انبثقت عن أشغال جملس إصالح املستشفيات عدة مالحظات ترمجت إىل نقاط أساسية تظهر هشاشة 
  :التنظيم على مستوى القطاع العمومي ،سنربزها يف األيت 

 .تعدد أجهزة التدخل على مستويات خمتلفة مما جيعل الوصاية شديدة الثقل وغري فعالة

                                                           
1 Centre for administrative innovation in the Euro- Méditerranéen Région ,Assistance sociale dans la région 
Méditerranéenne ,  Algérie,op_cit . 
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 ثبيط املستخدمني بسبب قوانني أساسية وظروف ممارسة غري مالئمة وأجور منخفضةت. 
 تباين توزيع الوسائل املادية واملوارد البشرية بني املناطق وداخلها. 
 نقص يف صيانة العتاد الطيب. 
  نفاذ املوارد الصيدالنية بسبب ضغوطات مالية وتنظيمية تزيد من وطئتها االختالالت يف تسيري

 .املستشفيات واألدوية
  تقييم غري كاف للنشاطات الطبية. 

وبالطبع مل تترك هده النقاط بدون معاجلة ،بل حاول ذات اجمللس وضع بعض احللول واالقتراحات بشكل 
  :موازي لالختالالت السابقة كما يلي 

  املمركزةاحلد من تدخل الوصاية بإعادة مركزة مهم اإلدارة املركزية وهياكلها غري. 
  مراجعة القوانني األساسية السارية املفعول للمستخدمني قصد حتسني شروط املمارسة والتقدم يف املسار

 .املهين وإدراج نظام تعويض حمفز
 لقد توحيد الوسائل املادية و املوارد البشرية. 
 انة العتاد إنشاء مديرية مستقلة على مستوى وزارة الصحة والسكان وإصالح املستشفيات تكلف بصي

 .الطيب
 جعل صيدلية املستشفيات هيكال مستقال وحتديد مهامها بدقة وإلزامها مبسؤولياهتا. 
 تزويد املستشفيات باهلياكل واآلليات والوسائل واألدوات الالزمة للتقييم الداخلي. 

 .يم أنشطته الطبيةأما فيما خيص القطاع اخلاص ،فتم إغفال جانبه التنظيمي حبجة غياب املعايري املرتبطة بتنظ
 :العراقيل املتربطة باإلعالم وأوجه معاجلتها  -ب

، (العمومي،اخلاص)ة تكوين املستخدمني يف قطاع الصح أوىل اجمللس الوطين إلصالح املستشفيات أمهية جلانب
  :وذلك لعد اعتبارات ميكن عرضها فيما يلي 

  نظام التعليم والتكوين بدقة احلاجيات اليت يعرب عنها قطاع الصحة يأخذال. 
  التكوين األكادميي مل يعد قادرا على االستجابة للمؤهالت اليت تتطلبها ممارسة املهنة ومتطلبات تعدد

 .اخلدمات يف امليدان ،وهدا ما يترتب عنه نقص حمسوس يف بعض االختصاصات الطبية والشبه طبية
 ين شبه الطيب ال تستجيب كلية إىل طلبات التكوين املتواصل لكل املستخدمني مدارس التكو. 
  تكوين املسريين على مستوى مؤسسات التعليم العايل ال تستجيب إىل مواصفات التسيري يف املستشفيات. 
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،واليت كما خص ذات اجمللس أمهية اكرب للتدابري اليت يفترض أن حترص وزارة الصحة والسكان على العمل هبا 
 1 :سنهتم بإبرازها يف النقاط اآلتية 

إعادة النظر يف تزايد عدد الفئات الطبية وإعادة حتديد مواصفات التكوين وحمتويات التعليم املقدم وذلك   -
 .مع قطاع التعليم العايل  بالعمل 

دمني وتسيري املهن وضع قنوات املرور عرب التكوين األكادميي أو املؤهالت املكتسبة لتمكني حترك املستخ -
 .واالعتراف بالكفاءات اليت مل تتوج بالطريقة املتعارف عليها

أما فيما خيص املتمدرسني الطببني األخصائيني ،جيب التفكري مع القطاعات املعنية يف طريقة للحصول على  -
 .شهادة ثانية دون االضطرار إىل املرور بكامل األطوار األكادميية

  مدارس التكوين شبه الطيب على مستوى املؤسسات الصحية حسب احلاجة يف إطارإعادة فتح ملحقات  -
 .إعادة تأهيل املستخدمني وحتسني مستواهم أثناء ممارسة عملهم

  جعل الترخيص ملمارسة شبه الطبيني يف القطاع اخلاص مشروطا بالقيام بتكوين مؤهل ملدة ثالث سنوات  - 
 .يف املؤسسات العمومية للصحة

ع خمطط إعادة إدماج حمتريف الصحة املكونني أو املمارسني باخلارج مع التعاون مع وزارة التعليم العايل وض -
 .واملؤسسات املكلفة بالتعاون الدويل

مراجعة مواصفات التكوين وحمتوى التعليم حسب حاجيات اليت يعرب عنها قطاع الصحة باإلضافة إىل أن  -
يف "جامعة لعلوم الصحة"يف املهن الصحية يثري التفكري حول فكرة إنشاء االهتمام بالبحث عن أقصى انسجام 

 .املستقبل القريب
واستنادا على ما سبق ميكن استخالص أن هذه التدابري املقترحة يف شىت اجلوانب ليست جامعة 

اجلوانب  مانعة،ولكي يتم جتسيدها يف الواقع امليداين جيب إثراء التفكري حول إصالح املستشفيات يف خمتلف
 .املذكورة سابقا قصد بناء هيكل قانوين ،إداري،مايل واجتماعي متني على املدى املتوسط والبعيد

أحد  تشكل وهي التنموي، والتخطيط بالتنمية ترتبط ألهنا البشرية للتنمية مؤشرا الصحية اخلدمات متثل   
أفراد  جلميع وتوفريها اخلدمي منتجها جودة وحتقيق لتطويرها دولة كل تسعى اليت املهمة ااِلجتماعية القطاعات

1 . اجملتمع
 

                                                           
1 Centre for administrative innovation in the Euro- Méditerranéen Région ,Assistance sociale dans la région 
Méditerranéenne ,  Algérie,op_cit . 
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املؤسسة  يف وأثرها على رضا املريض الصحية اخلدمات جودة واقع توضيح إىل البحث هذا ويهدف 
 والتباينات الفروقات أهم عن للكشف األساسية اتكونامل من حيث، العمومية االستشفائية لوالية سعيدة

 كفاءة وضمان جمالية توازنات حتقيق يف اليت تساهم الضرورية واإلجراءات التدابري ِاختاذ أجل من املوجودة
  .الصحية املكونات وكفاية

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                                     
1 Centre for administrative innovation in the Euro- Méditerranéen Région, Assistance sociale dans la région 
Méditerranéenne,  Algérie ,op.cit. . 
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 سعيدة  مدينة يف العمومية الصحية املنظومة حول عام مدخل :املبحث الثاين 
 سعيدة  ملدينة الصحية املنظومة حول عامة نظرة . 1

 املؤسسة االستشفائية العمومية لوالية سعيدة  نشأة 1.1
 .الوالية يف احليوية املرافق مأه لوالية سعيدة من "امحد مدغري  " العمومية االستشفائية املؤسسة  تعترب

جوان  03مث يف  ،يكلهلا تدشين تاريخ 0797يف ماي   كانت أمهها مراحل نشأهتا عدة دتشه ولقد
 مؤسسة ووه هكتارات تقريبا ، 5تقدر ب مساحة على املستشفى يتربع مت الشروع يف العمل ، 0799
 الوصائية للرقابة ضعخت عمليا بقائها مع املايل واالستقالل املعنوية بالشخصية تتمتع إداري طابع ذات عمومية
 الوزير بين مشترك اقتراح على بناءا تنفيذي مرسوم إنشاءها مبوجب مت .الصحة وزارة طرف من املمارسة
 وزيرلا ارسمي .العلمي والبحث العايل بالتعليم املكلف والوزير املستشفيات وإصالح والسكان بالصحة املكلف
 العايل بالتعليم املكلف الوزير ويمارس ،املؤسسة العمومية االستشفائية على ةياإلدار ايةصالو بالصحة املكلف
 والثاين متخصصة أقسام اءشإن يف األول يكمن رئيسيين وزاريين دفينه بناء ألجل كلوذ .البيداغوجية الوصاية

  .االستشفائية العالجات ميدان يف خمتصين أطباء تكوين يف
لوالية سعيدة، خمتلف احلاالت املرضية من "  امحد مدغري"تستقطب املؤسسة العمومية االستشفائية 

 .إال أن املؤسسة تعاين من مشاكل عديدةختصصا يف اجملال الطيب،   17متفرقة من الوالية، حبكم تواجد أحناء
تتمتع املؤسسة االستشفائية املذكورة بالشخصية املعنوية واالستقالل املايل وفق املرسوم التنفيذي رقم 

، والذي مبوجبه يتم ضمان احلاجات الصحية للسكان عن طريق 02291 جوان  22 املؤرخ يف 29/930
جانب تطبيق الربامج الوطنية للصحة وغريها  إىلالتأهيل الطيب  دةوإعابرجمة توزيع العالج وتشخيص األمراض 

من املهام اليت أنيطت باملؤسسات العمومية االستشفائية عرب التراب الوطين، غري أن مستشفى والية سعيدة من 
 .الضروري تكييفه وفق اإلمكانيات املادية والتجهيزات املوجودة به

 :يوضح ذلك (0.3)جدول رقم  :االستشفائية لوالية سعيدةمصاحل املؤسسة العمومية .2
 
 

                                                           
1 Le Ministre de la santé, et de la population et de la réforme hospitalière, arrete n° 2530  du portant création des 
services et de leurs unîtes constitutives au sein de l’établissement public hospitalier Saida. 
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 :االستشفائية لوالية سعيدة  العمومية مصاحل املؤسسةيوضح ( 2.3)جدول رقم 
  (( serviceاحل املص (Lits organizes )  األسرة (Unités  )  الوحدات

 علم أمراض النساء -
 أمراض املعدة -

 1 علم التشريح املرضي 

 التخدير  -
 30 اإلنعاش و العناية القصوى  -

 2 اإلنعاشي التخدير

 اجلراحة العامة  -
 جراحة األعصاب  -

62 
 3 اجلراحة العامة

 معلومات صحية  -
 نظافة املستشفيات -

 
 4 علم األوبئة

 (x)الفحص باألشعة   -
 الفحص باألشعة  -

 5 الفحص باألشعة املركزي 

 علم اجلراثيم  -
 الكيمياء احليوية  -

 
 6 املخترب املركزي

 استشفاء الرجال  -
 استشفاء النساء  -

40 
 2 املعدية األمراض

                                 الطب الداخلي  -
 علم األعصاب  - 

 قلب                                  أمراض ال  -
 مراض الغددأ  -
 أمراض املعدة  -

90 

 1 الطب الداخلي

 تقرير الطب الشرعي  -
 الطب اإلصالحي  -

06 
 9 الطب الشرعي

 أمراض الكلي  -
 تصفية الدم  -

20 
 10 أمراض الكلي

 االستشفاء  -
 الفحص و املتابعة  -

20 
 11 طب العيون

 االستشفاء  -
 الفحوصات  -

20 
 12 أمراض العظام

 االستشفاء  -
 20 الفحص و املتابعة  -

 13 احلنجرة أمراض األذن األنف و

 تسيري املواد الصيدلية  -
 توزيع املواد الصيدلية  -

 
 14 الصيدلية

 استشفاء الرجال  -
 استشفاء النساء  -

40 
 15 أمراض التنفس و الصدر

 استشفاء الرجال  -
 استشفاء النساء  -

 16 العقلية األمراض 20

 االستقبال  -
 االستشفاء  -

11 
 12 االستعجاالت اجلراحية

source : Le Ministre de la santé, et de la population et de la réforme hospitalière, arrete n° 2530  du portant 
création des services et de leurs unîtes constitutives au sein de l’établissement public hospitalier Saida. 
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مصلحة خمتلفة  09مومية االستشفائية بسعيدة تتوفر على ؤسسة العامل أن أعاله اجلدول نم يتضح
املذكور أعاله ، إال أن هناك بعض املصاحل   غري  0229التخصصات وهذا حسب املرسوم التنفيذي لسنة 

 . متواجدة،وهدا ما يستدعي بعض املرضى لتنقل إىل الواليات اجملاورة لتلقي العالج
من طبيب خاص  27عام و طبيب20على تأطريه  فيشر" امحد مدغري"لإلشارة، فإن مستشفى 

 كما يتوفر املستشفى على صيادلة، 2أطباء أسنان و 2إضافة إىل ،  chinois))اطباء أجانب 2بينهم 
 .،وسيارة واحدة لالستشفاء املنزيل2x2وسيارة رباعية الدفع  ،وشاحنتني  إسعافسيارات 8

 القطاع العام واخلاصيوضح عدد األطباء املمارسني يف : (3.3)جدول رقم

 األطباء املمارسني يف القطاع العام األطباء املمارسني يف القطاع اخلاص املصاحل

 - 01 الطب الشرعي

 - ( أجانب  02)  09 اجلراحة العامة

 01 03 أمراض التنفس والصدر

Hémobiologie 01 01 

 - 01 الكيمياء احليوية

 - 02 أمراض الدم

 06 01 الطب الداخلي

 01 03 األمراض املعدية

 01 05 طب العيون

 - 01 الفحص باألشعة  املركزي

 01 01 علم األعصاب

 01 02 أمراض الغدد

 - - أمراض األذن واألنف واحلنجرة

 -   (أجنيب ) 01  أمراض الرأس

 - 01 علم التشريح املرضي

 - (أجنيب) 02 اإلنعاش الطيب

 - 01 طب املفاصل
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 - 01 طب األطفال

 01 02 الطب النفسي

 - 01 جراحة األعصاب

 04 04 طب األسنان

 - 03 أمراض املسالك البولية

 06 01 أمراض الكلى

 21 - االستعجاالت اجلراحية

 04 - الصيدلية

 01 - علم األوبئة والوقاية

 01 - مكتب القبول

 50 (أجانب05)  46 اجملموع

 

 البشرية الموارد مديرية :المصدر

 090القطاع الشبه الطيب الذي يشرف على املؤسسة العمومية االستشفائية لوالية سعيدة فهو يضم حوايل  أما 
 :و اجلدول التايل يوضح ذلك ممرض

 يوضح عدد العاملني يف القطاع الشبه طيب(:4.3)جدول رقم

EPH  ممرض حاصل على
 (I.D.E)شهادة دولة 

 نفسانينيممرضني  ((A.T.Sممرض مساعد ((I.B ممرض مؤهل

املؤسسة العمومية االستشفائية 
 سعيدة" امحد مدغري"

146 95 28 03 

 البشرية الموارد مديرية :المصدر

 

 

 079أما موظفني  اإلدارة الذين يشتغلون يف املؤسسة العمومية االستشافية لوالية سعيدة ،قد بلغ عددهم 
 :موظف موزعني كالتايل 
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 اإلداريني يوضح عدد العاملني(:5.3)جدول رقم  

EPH عمال اخلدمات العمال التقنيني العمال اإلداريني 

املؤسسة العمومية االستشفائية 
 سعيدة" امحد مدغري"

26 11 131 

 البشرية الموارد مديرية :المصدر

 :إيرادات املؤسسة االستشفائية واملؤسسات العمومية للصحة اجلوارية لوالية سعيدة  و توزيع نفقات. 3
إستراتيجية تسيري املوارد البشرية للمؤسسة االستشفائية لسعيدة باعتبارها العمود الفقري يف إطار 

هذه املؤسسة الصحية جتدر اإلشارة إىل ضرورة االنطالق يف عرضنا من عملية اجلرد هلذه املوارد ،يف التسيري
هات األساسية اليت االجتا افائض الوظائف األساسية، و كذ إبراز ميزاهتا و خصوصياهتا من نقائص أو

أخذها تطورها بالنسبة للماضي و اليت يتوقع أن يأخذها يف املستقبل، حىت يتسىن لنا وضع املخطط تسيري 
للمدى املتوسط و البعيد ميكننا من معاجلة النقائص و اختاذ حلول لكل ما يتعلق بوفرة املوارد من حيث 

و مهارهتا و بالتايل حتقق أهداف املؤسسة املنحصرة  الكم و النوع و توزيعها و تثمينها و تطوير كفاءهتا
املنتظرة و لكن أيضا بالتوافق مع تسيري فعال للوسائل ، أساسا يف توفري العالج بالكمية ، النوعية املطلوبة 

و يف . الزمان و املكان لضمان استمرارية نشاط املرفق و حتسيني متواصل خلدماته الصحية املقدمة للمواطن
ل ، اه يبقى املورد البشري الضمان األساسي و االستثمار الفعال هلذه االستمرارية وبدونه تستحيهذا االجت

فحسب القرار الوزاري املشترك .  سعيدةللمؤسسة االستشفائية ل اإلرادات والنفقات قد ارتأينا لتوضيح 
 22222027يعدل القرار الوزاري املشترك رقم  0200أكتوبر  02املؤرخ يف  2229905رقم 

املتضمن توزيع إيرادات ونفقات املؤسسات العمومية االستشفائية  0200أفريل  09املؤرخ يف 
،املؤسسات العمومية للصحة اجلوارية واملؤسسات االستشفائية املتخصصة لكل والية واملراكز االستشفائية 

 .اجلامعية
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 : 2011ميزانية التسيري املقدرة للمؤسسة االستشفائية 

 :0200اإليرادات والنفقات  العامة للمؤسسة العمومية االستشفائية لوالية سعيدة لسنة 
 :2011النفقات العامة لسنة 

 النفقات العنوان

 (دج)املبلغ بـ  صنف النفقات
 610000000.00 نفقات املوظفني 1
 1125000.00 نفقات التكوين 2
 21500000.00 نفقات التغذية 3
 113000000.00 واملواد األخرىنفقات األدوية  4
 10000000.00 نفقات األعمال الوقائية 5
 20000000.00 العتاد واألدوات الطبية 6
 25000000.00 صيانة اهلياكل الصحية 2
 45000000.00 نفقات أخرى للتسيري 1
 6200000.00 اخلدمات االجتماعية 9

 - نفقات البحث الطيب 10
 929325000.00 جمموع النفقات

 
 والمراقبة المالية مديرية :المصدر 

 

 :2011اإليرادات العامة لسنة 
 اإليرادات العنوان

 (دج)املبلغ بـ صنف اإليرادات 
 295025000.00 مسامهة الدولة 1
 120000000.00 اهليئات األخرى 2
 2000000.00 إيرادات واردة من الصندوق الوطين للتأمينات 3
 12300000.00 أخرىموارد  4

 929325000.00 جمموع اإليرادات

 
 والمراقبة المالية مديرية :المصدر
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 2011لسنة  اهليكل التنظيمي للمؤسسة العمومية االستشفائية لوالية سعيدة: (2.3)الشكل رقم
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 المديرية العامة

 مكتب االتصال

 مكتب التوجيه العام

 للمؤسسة العمومية االستشفائية لوالية سعيدةالتنظيم الداخلي 

مديرية صيانة 

التجهيزات الطبية 

 والتجهيزات الملحقة

مديرية الخدمات 

 الصحية

مديرية الموارد 

 البشرية

 المادية مديرية الوسائل

مكتب الميزانية 

 والمحاسبة

مكتب الصفقات 

 العمومية

مكتب الوسائل العامة 

 والبنى التحتية

 

مكتب التعاقدية  مكتب التكوين

 وحساب المصاريف

مكتب تسيير الموارد  مكتب المداخيل

 البشرية والنزاعات

نظيم ومتابعة مكتب ت

وتقييم النشاطات 

 صحيةال

مكتب صيانة التجهيزات 

 الطبية

مكتب صيانة التجهيزات 

 الملحقة

 -ةاملادي الوسائل مديرية - سسة العمومية االستشفائية لوالية سعيدةاملؤ :املصدر
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 خطوات إجراء الدراسة امليدانية وحتليل وتفسري النتائج: املبحث الثالث 

 ةامليداني منهجية الدراسة1. 
بتحديد حدود الدراسة ،أدوات  سيكون اهتمامنا منصبا على إبراز املنهجية املتبعة يف دراسة احلالة وذلك

 .الدراسة،جمتمع وعينة الدراسة ،مع إبراز ظروف إعداد االستبيان
 :لقد متت هده الدراسة يف إطار حدود زمنية ومكانية وبشرية معينة كما يلي  :حدود الدراسة 1.1.

  .2012جانفي  ىلإ 2011ءا من جانفي القد مت حتديد الفترة الزمنية للقيام بالدراسة ابتد:احلدود الزمنية  – أ  
ؤسسات العمومية اجلزائرية هبدف التعرف على واقع جودة اخلدمات الصحية يف امل:احلدود املكانية  –ب 

 .،اخترنا لتحقيق هذه الدراسة املؤسسة العمومية االستشفائية لوالية سعيدة
 .عمومية االستشفائية مشلت دراستنا على جمموعة من املرضى املتواجدين باملؤسسة ال :احلدود البشرية  –ج 

 :أدوات مجع املعلومات  2.1
حبكم طبيعة وخصوصية موضوع البحث املتعلق بواقع جودة اخلدمات الصحية ،استوجب علينا 

من خالل حتليل البيانات اإلحصائية وتفسري العالقات بني خمتلف  التحليلي االعتماد على املنهج الوصفي
 versionالربنامج اإلحصائي املعروف باسم احلزم اإلحصائية للعلوم االجتماعية    املتغريات باستخدام 

18(spss )          Statistical  Package For Social Science  ، الذي يستعمل بكثرة يف إجراء
للكشف عن مستوى جودة اخلدمات الصحية وكذلك املنهج السلوكي  صائية بكافة أشكاهلا،التحليالت اإلح

 .الذي يساهم يف توضيح سلوكات تنقل املرضى للحصول على اخلدمات الصحية 

 :مرحلتين على امليدانية بالدراسة اخلاصة والبيانات املعلومات على احلصول فقد مت

 حول الوطنية البيانات بعض على للحصول ةيبالوال الصحة ملديرية استطالعية ةسدرا كانت األوىل املرحلة 
 سير على للتعرف الدراسة حملؤسسة العمومية االستشفائية امل على اإلطالع مت كما الصحية، املنظومة

منه،  خروجه إىل للمستشفى دخوله املريض منذهبا  يمر اليت املراحل كل على التعرف مث ، املستشفى عمل
 .هإل تنتمي اليت األقسام خمتلف جانب إىل ،هكتقديم املستشفى عن البيانات بعض إىل باإلضافة

 حلصاامل فلخمت على بيانستاال توزيع خالل من األولية البيانات جلمع ميدانية دراسة يه الثانية املرحلة 
 :من كل على الباحثة اعتمدت وقد ،لهوحتلي البحث فرضيات الختبار
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تعد املقابلة من الوسائل اهلامة جلمع  البيانات واملعطيات يف دراسة األفراد والسلوك اإلنساين ،   : املقابلة
حوار أو حمادثة أو مناقشة موجهة ، تكون بني الباحث عادة وبني جهة أخرى متثل شخص أو "وتعرف بأهنا 

حيتاج الباحث للتوصل جمموعة أشخاص ، وذلك بغرض التوصل إىل معلومات تعكس حقائق أو مواقف حمددة 
 1".إليها يف ضوء أهداف معينة

 وبالنظر إىل موضوع حبثنا املتعلق جبودة اخلدمات الصحية ، فقد انصبت مقابلتنا يف استجواب جمموعة من 
 من جمموعة انمقابالت وتضمنت ، واملرضيين اءباألط وبعض واملراقبة، واملالية املادية الوسائل مديرية مسؤويل
 ذهه تأدية جهتوا يتال والعراقيل الصعوبات مواه ، املستشفى ونشاطات مصاحل خمتلف حول دارت األسئلة

 املقدمة اخلدمات حول مئهآرا معرفة قصد املرضى بعض مبقابلة قمنا كما .صورة أحسن يفهتا لنشاطا احلصامل
 جههمتوا اليت املشاكل مأه إىل فةضاباإل الدراسة، وعضمو ختص اليت املراحل مأه اجلزء ذاه يعترب حيث هلم

 يف ونشير .اخلدمات ذهه حتسين يف املشاركة يف متهرغب ومدى ، نهاع ماهرض دىمو اخلدمة، على للحصول
 .واملتابعة الصرب تستدعي املرضى مقابلة ألن املعلومات كل على ولصاحل صعوبة إىل الصدد اهد

 املنطلق الفرضيات من التأكد فهبد البحث، يف كأسلوب املالحظة استخدمنا املقابلة إىل باإلضافة :املالحظة
 .صحيح استبيان إلنشاء وكوسيلة ،نهام

عبارة عن استمارة حتتوي على "يعترب االستبيان من أكثر وسائل مجع البيانات فعالية وشيوعا ،وهي : االستبيان
  2".ا بنفسهجمموعة من الفقرات املصاغة صياغة استقصائية ، جييب كل مشارك يف العينة عنه

كما يسهل االستبيان .وقد اعتمدنا عليها يف البحث للتقصي العلمي والكشف عن جوانب املوضوع  
باإلضافة . من عملية جتميع املعطيات وتصنيفها وبالتايل تفسريها والوصول إىل االستنتاجات املطلوبة واملناسبة

وهو ما يبعد اخلوف من .إلجابات اآلخرين لكون االستبيان يتصف بالسرية وهدا لعدم معرفة كل فرد 
ومت توزيعه على أفراد .البحوث لإلجابة مبصداقية تامة ،وقد حاولنا يف هذا االستبيان التقليد مبوضوع البحث

 .العينة يف شكله النهائي من اجل معرفة مدى استجابة املبحوثني له
 :جمتمع وعينة الدراسة  3.1

ولصعوبة .رضى املقيمني يف املؤسسة العمومية االستشفائية للواليةيتمتع جمتمع هده الدراسة على امل
حتديد فترة الدراسة ولعدم استقرار عدد املرضى يف املستشفى مت االعتماد على املرضى املقيمني باملستشفى 

                                                           
  154.1،ص2001،دار امليسرة للنشر،عمان األردن،"البحث العلمي واستخدام مصادر املعلومات التقليدية وااللكترونية "عامر قنديلجي، 

  55.2،ص1991،دار الفكر للطباعة والنشر ، عمان األردن ،" منهجية البحث العلمي"مهدي حسن زويلف ، 
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مريض،وقد مت توزيع االستبيان الذي قد صمم  0002والذي قدر عددهم ب 0200خالل شهر نوفمرب 
دراسة عرب مصاحل املستشفى على عينة عشوائية طبقية غري نسبية من مرضى املستشفى،وقد ألغراض هده ال

استبيان على املرضى 000وتلبية ألغراض الدراسة فقد مت توزيع .استثنيت بعض املصاحل نظرا حلالتهم الصحية 
بة على هذه حيث طلب من املرضى اإلجا.0200من املرضى املقيمني خالل شهر نوفمرب %  10أي ما يعادل

األسئلة بكل حرية وصدق بعدما مت شرح أسئلة االستبيان ،ويف اغلب األحيان مت استجواب املرضى بطريقة 
،اجلدول التايل يوضح عدد املرضى خالل شهر  مباشرة الن معظم املرضى ليس هلم مستوى دراسي تقريبا

 .0200نوفمرب 
 2011هر نوفمرب يوضح عدد املرضى املقيمني خالل ش( : 9.3)جدول رقم 

عدد املرضى املقيمني خالل شهر  املصاحل
 2011نوفمرب 

عدد أيام 
 االستشفاء

 مرافق املريض عدد املنقولني  عدد املتوفيني 
Gardes 
malade 

 0 3 0 705 057 اجلراحة العامة
 3 50 2 300 072 مصلحة االستعجاالت

 00 2 2 332 002 طب العيون
 9 2 2 200 23 أمراض التنفس والصدر

 2 0 5 73  02 اإلنعاش الطيب
 7 2 2 020 03 األمراض املعدية

 02 2 2 003 002 أمراض الدم
 09 2 2 057 037 علم األعصاب
 0 2 2 072 59 أمراض املعدة

 03 2 0 352 79 الطب الداخلي
 2 0 2 2 59 علم النفس

 2 2 2 2 2 ن واحلنجرةواألذ األنف
 3 2 2 095 09 املسالك البولية
 2 2 2 2 2 أمراض العظام
 2 2 2 2 2 أمراض الكلى
 2 2 2 2 2 الغدد الصماء
 2 2 2 2 2 أمراض القلب

 99 57 00 3032 00002 اجملموع
 البشرية الموارد مديرية :المصدر
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 :فرضيات الدراسة   4.1 
باالعتماد على األبعاد اخلمسة  انطالقا من اإلشكالية املقدمة ،ولكي نتمكن من جلها ومناقشتها

 :، نضع الفرضيات التالية  جلودة اخلدمات الصحية
  تؤثر جودة اخلدمات الصحية املقدمة من طرف املؤسسة العمومية االستشفائية لوالية سعيدة ،تأثريا اجيابيا

 .على رضا املريض، من ناحية بعد االعتمادية
 ملؤسسة العمومية االستشفائية لوالية سعيدة ،تأثريا اجيابيا تؤثر جودة اخلدمات الصحية املقدمة من طرف ا

 .على رضا املريض، من ناحية بعد االستجابة
  تؤثر جودة اخلدمات الصحية املقدمة من طرف املؤسسة العمومية االستشفائية لوالية سعيدة ،تأثريا اجيابيا

 .على رضا املريض، من ناحية بعد الضمان
 املقدمة من طرف املؤسسة العمومية االستشفائية لوالية سعيدة ،تأثريا اجيابيا  تؤثر جودة اخلدمات الصحية

 .على رضا املريض، من ناحية بعد امللموسية
  تؤثر جودة اخلدمات الصحية املقدمة من طرف املؤسسة العمومية االستشفائية لوالية سعيدة ،تأثريا اجيابيا

 .على رضا املريض، من ناحية بعد التعاطف
االستبيان إىل قسمني ، القسم األول خيص البيانات الدميغرافية للعينة كاجلنس والسن  تقسيم مت    

والوظيفة واملستوى التعليمي مدة اإلقامة ، والقسم الثاين يقوم على حتديد ادراكات أفراد عينة الدراسة 
عاد جودة مسة ألبة اخليعبارة تعكس املؤشرات الرئيس 30ألبعاد جودة اخلدمة الصحية وذلك من خالل 

 .اخلدمات الصحية 
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ال اتفق "إىل  " ال أعرف "ليكرت السداسي املتدرج من  (likert) وقد عرضت مجيعها باستخدام مقياس 
 :، والذي يتكون من األوزان التالية " بشدة

 الوزن الرأي
 0 ال أعرف

 1 ال أتفق بشدة
 2 ال أتفق
 3 حمايد
 4 أتفق
 5 جداأتفق 

 
كما قمنا بتقسيم السلم إىل ثالث جماالت لتحديد درجة رضا املرضى عن جودة اخلدمات الصحية املقدمة من 

 1:طرف املؤسسة العمومية االستشفائية لوالية سعيدة
 .تؤثر جودة اخلدمات الصحية على رضا املريض تأثريا سلبيا[ : 2.49-0] اجملال 
 .تؤثر جودة اخلدمات الصحية على رضا املريض تأثريا متوسطا [:3.49-2.50]اجملال 
 .تؤثر جودة اخلدمات الصحية على رضا املريض تأثريا اجيابيا  [:5-3.50]اجملال 

 :ثبات االستبيان  5.1
يقصد بثبات االستبيان أن يعطي نفس النتيجة لو مت توزيعه أكثر من مرة حتت نفس الظروف والشروط ،أو 

أن ثبات االستبيان يعين االستقرار يف النتائج وعدم تغريها بشكل كبري فيما لو مت إعادة توزيعها بعبارة أخرى 
وقد مت حتقيق من ثبات االستبيان املوجه للدراسة من .على أفراد العينة عدة مرات خالل فترات زمنية معينة

بلغت قيمته الذي ( Cronbach’s Alpha Coefficient)خالل طريقة معامل الفاكرونباخ  
وبذلك نكون قد تأكدنا من صدق وثبات االستبيان املوجه للدراسة ،مما جيعلنا على ثقة تامة بصحة .2.993

 .االستبيان وصالحيته لتحليل النتائج واإلجابة على أسئلة الدراسة واختبار الفرضيات
 

                                                           
 .2011-2010،مذكرة ماجستري ختصص تسويق دويل،جامعة أبو بكر بالقايد تلمسان،"تأثري جودة اخلدمة على رضا العميل"جباري فادية، 1



159 
 

 :سابقة الدراسات ال 6.1
 جمال جودة اخلدمة الصحيةتعترب هده الدراسات من أهم الدراسات العاملية يف 

 إدارةاحلصول على درجة دكتوراه الفلسفة يف  إطاروكانت يف ،" جمدي عبد الفتاح عبد الرمحان"دراسة 
 إدارةاجلودة الكلية يف زيادة فعالية  إدارةدور "جبامعة القاهرة كلية جتارة ، واملعنونة بـ 0220،سنة  األعمال

 ".املستشفيات إدارةعلى العمليات يف صناعة اخلدمات بالتطبيق 
العمليات باملستشفى حمل الدراسة قبل وبعد استخدام وسائل  إدارةسعت الدراسة للوقوف على مستوى فعالية 

اجلودة الكلية ،والذي ميكن من زيادة فعالية  اإلدارةمنهج حمدد  إىلاجلودة الكلية ،حىت ميكن الوصول  إدارة
 أهناوما يعاب على هذه الدراسة .القصور فيها  أوجهالعمليات باملستشفيات ،وبالتايل التغلب على  إدارة

يف االتصال والتعامل بني  أساساركزت كثريا على اجلانب الفين للجودة ،دون اجلوانب السلوكية،واملتمثلة 
 .تقدمي اخلدمات ومتلقيها أطراف
وتطبيق مديري املستشفيات العامة املصرية لطرق  إدراكمدى "واليت محلت عنوان ،" فوزي مذكور "دراسة 

،واليت نشرت يف اجمللة العلمية لالقتصاد والتجارة  ، جملة ربع سنوية تصدرها كلية "جودة رعاية املريض  إدارة
كيف تواجه :حيث انطلقت هذه الدراسة من التساؤل التايل .0779التجارة ،جامعة عني الشمس ،

رية املختلفة املوجات املتالحقة من الطلبات العاملية واحمللية حنو حتسني جودة الرعاية الطبية؟  املستشفيات املص
اختالف وجهات نظر املديرين يف مفاهيمهم جلودة خدمات املستشفى وجودة  إثبات إىلوتوصلت الدراسة 

ريض ،وهي وجهة نظر وبالتايل اقتصرت الدراسة على منظور واحد ملفهوم جودة رعاية امل. رعاية املريض
 . املديرين

اليت ركزت على قياس جودة اخلدمات (    camilleri & o’callaghan ,1998)دراسة كل من
وتوصلت هذه الدراسة إىل نتيجة مفادها أن عنصري . الصحية بني بعض املستشفيات العامة واخلاصة يف مالطا 

املهنية يف الرعاية الصحية ،ودرجة االهتمام الشخصي اليت يوليها جهاز املستشفى للمريض يعدان أهم مؤشرين 
ومن املثري جدا يف هذه الدراسة إن .املستشفيات العامة واخلاصة على حد سواء جلودة اخلدمات الصحية يف 

احلصول على اخلدمة الصحية إذ جاء يف املرتبة " السعر "يعطى املرضى يف املستشفيات العامة أمهية اكرب ملتغري 
األخرية من بني العناصر  الثالثة مقارنة بنظائرهم يف املستشفيات اخلاصة الذين اعتربوا هذا املتغري يف املرحلة

كما بينت الدراسة أن بعض املرضى يف املستشفيات العامة يشتكون من ارتفاع أسعار . احملددة جلودة اخلدمة 
اخلدمات الصحية يف املستشفيات اخلاصة ،يف حني يرى البعض األخر أهنم قد دفعوا ضرائب للحكومة ومن 
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املستشفيات العامة وجبودة مرضية تكفيهم من عناء التوجه حقهم التمتع خبدمة الرعاية الصحية جمانا يف 
 .للحصول على هذه اخلدمة يف املستشفيات اخلاصة

تعترب هذه الدراسة األكثر قبوال :(  (Berry et al.1985 &Prasuroman et al 1911 دراسة   
اسية وهي اليت حتدد حول حتديد أبعاد جودة اخلدمة حيث توصل هؤالء الباحثون إىل تطوير عشرة أبعاد أس

وهذه األبعاد تشمل اجلوانب املادية امللموسة ،االعتمادية ،درجة .جودة اخلدمة وفقا إلدراك املستهلك
االستجابة ، االتصاالت الفعالة مع العمالء ، املصداقية ، كفاءة وقدرة موظف اخلدمة ، اللياقة واالحترام يف 

سية ،االعتمادية ، امللمو :تخفيض األبعاد السابقة إىل مخسة وهي التعامل ، األمانة ، فهم ومعرفة الباحثون ب
يف ضوء الدراسات السابقة يستخلص الباحث بان دراسته تتميز عن غريها من . ، التعاطف ستجابة،اال الضمان

 :الدراسات باألمور التالية 
خمتلف حيث وضعت أبعاد متطورة أهنا دراسة مشلت حتليال للعالقة بني رضا الزبون وجودة اخلدمة من منظور 

للجودة وقامت بتحليل مفهوم اجلودة من خالل هذه األبعاد فالربعم من االهتمام الكبري الذي ناله هذا 
 .املوضوع يف السنوات املاضية إال انه ما زال حماطا بالكثري من الغموض وعدم التأكد

هل :  سوق الرعاية الصحيةحتت عنوان  1910سنة  gold Smithدراسة قام هبا  قولد مسيث 
تستطيع املستشفيات االستمرار والبقاء ؟ حيث انه نتيجة للتغريات احلاصلة يف التشريعات احلكومية فيما خيص 
سوق الرعاية الصحية ، وزيادة املنافسة بني املستشفيات ، باتت املستشفيات مهددة يف بقائها ، حيث أوضح 

سويق ببقاء املستشفيات ، حيث الحظ أن املستشفيات اليت قامت قولد مسيث يف دراسته عالقة تطبيق الت
باستعارة تقنيات من قطاع األعمال ممثلة يف التسويق ، كانت أكثر جناعة وفعالية من تلك اليت مل تتبىن ظروف 

 .التغري وعدم تطبيقها للتسويق 
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 يوضح متثيل حمتويات االستبيان(: 2.3)الشكل رقم 

 

 

 

 

 

 

 

 الفرضية اخلامسة           الفرضية األوىل                الفرضية الثانية                    الفرضية الثالثة                     الفرضية الرابعة           

 

 

 من إعداد الباحثة يف إطار اجناز املذكرة: املصدر

 
 
 
 

 
 

 

اخلدمات الصحية ومدى تأثريها على رضا املريضواقع جودة   

 حمتوى االستبيان

جودة اخلدمة الصحية أبعاد  

 رضا املريض

تعاطفال الضمان  االعتمادية االستجابة امللموسية 
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 املعاجلة اإلحصائية 2 .
 وصف خصائص عينة الدراسة 

  توزيع أفراد العينة حسب متغري اجلنس 
 :يبني اجلدول التايل توزيع أفراد العينة حسب متغري اجلنس 

 توزيع أفراد العينة حسب اجلنسيوضح : (11.3)اجلدول رقم 
 النسب املؤوية التكرارات اجلنس
 55% 61 أنثى 
 45% 50 ذكر

 %100 111 اجملموع
 

فرد أي  70،إن النسبة العالية لألفراد هي نسبة اإلناث ، حيث بلغ عددهم  (11.3)يوضح اجلدول رقم 
 .من أفراد العينة 45%فرد أي بنسبة  52من أفراد العينة ، يف حني بلغ عدد الذكور  55%بنسبة 

 يوضح توزيع أفراد العينة حسب اجلنس(: 3.3)الشكل رقم

 
 

 
 

 

55% 
45% 

 أنثى 

 ذكر
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 ارهممتغري فئات أعم توزيع أفراد العينة حسب 
 :يبني اجلدول التايل توزيع أفراد عينة الدراسة حسب فئات أعمارهم    

 أفراد العينة حسب السنتوزيع يوضح : (12.3)اجلدول رقم 
 النسبة املئوية التكرارات  السن

 %05 09 سنة 32قل من أ
 %00 02 سنة 22ىل إ 30من 
 %09 30 سنة 52إىل  20من 
 %09 02 سنة 72ىل إ 50من 

 %09 07 سنة 72أكثر من 
 %022 000 اجملموع

هم  سنة 52إىل  20من إن أفراد العينة اليت  يتراوح أعمارهم من   (00.3) يوضح اجلدول رقم 
وهذا أمر طبيعي ، يليهم أفراد العينة اليت يتراوح   %09فرد أي بنسبة  30األكثر حيث بلغ عددهم 

من أفراد العينة ،يف حني  % 00فرد أي بنسبة  02سنة والذي بلغ عددهم  22إىل  30أعمارهم من 
سنة ، والذي بلغ  72و األكثر من  سنة 72ىل إ 50من تقاربت أفراد العينات اليت تراوحت أعمارهم من 

على التوايل من أفراد العينة، ويف املقابل كانت اقل نسبة  % 09و % 09فرد أي بنسبة  07و  02عددهم 
 .من أفراد العينة %05فرد أي بنسبة  09سنة والذي بلغ عددهم  32لألفراد الذي تقل أعمارهم عن 

 يوضح توزيع أفراد العينة حسب السن: (4.3)الشكل رقم
 

 

15% 

 
 
 

22% 

28% 

18% 

 سنة30أقل من  17%

 سنة40إلى 31من 

 سنة 50إلى  41من 

 سنة60إلى 51من 
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  توزيع أفراد العينة حسب متغري املستوى التعليمي 
 توزيع أفراد العينة حسب متغري املستوى التعليمي يبني اجلدول التايل     

 توزيع أفراد العينة حسب متغري املستوى التعليمييوضح :(13.3)جدول رقم 
 النسبة املؤوية رارات كالت املستوى التعليمي

 %33 32 دون مستوى
 % .13 14 ابتدائي
 %23 26 متوسط
 %20 22 ثانوي
 %11 12 جامعي
 %100 111 اجملموع

فرد أي  39أن اغلب أفراد العينة دون مستوى حيث بلغ عددهم  (03.3) يوضح اجلدول رقم 
من أفراد العينة،أما النسبة  %22،ومن ذوي التعليم االبتدائي واملتوسط فقد بلغت نسبتهم  %33بنسبة 

تتوزع بني املستوى الثانوي واجلامعي ، وميكن أن يدل ذلك على أن  %32املتبقية واليت تقدر بنسبة 
 .املستوى التعليمي له جانب كبري من األمهية على املستوى الصحي نتيجة اإلملام باجلانب الوقائي

 يوضح توزيع أفراد العينة حسب متغري املستوى التعليمي(:5.3)الشكل رقم 

 
 

 

11% 

20% 

23% 13% 

33% 
 جامعي

 ثانوي

 متوسط

 ابتدائي

 دون مستوى 
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  إقامتهمتوزيع أفراد العينة حسب مدة 
 :يبني اجلدول التايل توزيع أفراد عينة الدراسة حسب مدة إقامتهم    

 العينة حسب مدة إقامتهم أفرادتوزيع يوضح : (14.3)اجلدول رقم 
 النسبة املئوية التكرارات  مدة اإلقامة

 42% 27 أيام 02ىل يوم إمن 
 34% 39 يوم 02إىل  يوم00من 
 18% 02 يوم 32ىل يوم إ 00من

  6 %  9 يوم 32أكثر من 
 %022 000 اجملموع

أيام هم األكثر  02ىل يوم إمن إن أفراد العينة اليت بلغت فترة إقامتهم  (02.3)يوضح اجلدول رقم 
 02إىل  يوم00من ، يليهم أفراد العينة اليت بلغت فترة إقامتهم  %20فرد أي بنسبة  27حيث بلغ عددهم 

 18%من أفراد العينة ،يف حني بلغت نسبة  إقامة املرضى  % 32فرد أي بنسبة  39يوم والذي بلغ عددهم 
 %يوم ، أما املرضى اليت طالت فترة إقامتهم أكثر من شهر قدرت نسبتهم  32ىل يوم إ 00خالل الفترة من 

 .من أفراد العينة 6
 مدة اإلقامةحسب يوضح توزيع أفراد العينة : (6.3)الشكل رقم

 
 
 

42% 

34% 

18% 

6% 

 أيام 10من يوم إلى 

 يوم 20يوم إلى 11من 

 يوم 30يوم إلى  21من

 يوم 30أكثر من 
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 التحليل الوصفي إلجابات أفراد العينة واختبار الفرضيات3 . 

 الفرضية األوىل 

تؤثر جودة اخلدمات الصحية املقدمة من طرف املؤسسة العمومية االستشفائية لوالية سعيدة ،تأثريا اجيابيا "
 ".على رضا املريض، من ناحية بعد االعتمادية

االعتمادية من خالل األسئلة اخلمسة األوىل من القسم الثاين لالستبيان ،سنقوم ومبا إننا طرحنا بعد  
بعرض وحتليل األشكال النسبية اخلاصة بكل جوانب على حدا ،مث نقوم حبساب املتوسط احلسا ي واالحنراف 

من املعياري لكل عبارة ،وحىت نتمكن من احلصول على متوسط حسا ي عام واحنراف معياري عام ،نستطيع 
 .خالهلما اختبار الفرضية األوىل

 عرض وحتليل األشكال النسبية اخلاصة ببعد االعتمادية
 .يلتزم املستشفى بتقدمي اخلدمات الصحية يف املواعيد احملددة: السؤال األول 

يف توزيع عدد أفراد العينة حسب تقييمهم مدى التزام املستشفى بتقدمي اخلدمات الصحية  يوضح(:15.3)جدول رقم 
 .املواعيد احملددة

 اجملموع ال أعرف غري موافق متاما غري موافق حمايد موافق موافق جدا 

 111 0 11 16 7 56 21 التكرارات

 100 0% 9.9% 14.5% 6.3% 50.5% 18.9%  النسبة

 100% 0% 9.9% 24.3% 30.6% 81.1% 100% وية تراكميائالنسبة امل

 لتزام املستشفى بتقدمي اخلدمات الصحية يف املواعيد احملددةلتوزيع عدد أفراد العينة حسب تقييمهم (:2.3)الشكل رقم

 

%18,9 

%50,5 

%6,3 

%14,5 
%9,9 

%0 
0 

10 

20 

30 

40 

50 

60 

 ال أعرف غير موافق تماما غير موافق محايد موافق موافق جدا

ية
ئو

لم
 ا
بة

ني
ال

 

 العبارات



167 
 

موافقون  %09.7موافقون ،و %52.5( %77.2من خالل أجوبة هذا السؤال ، تبني أن نسبة 
مواعيدها احملددة ،يف حني بلغت من املرضى، امجعوا على التزام املستشفى بتقدمي اخلدمات الصحية يف  (جدا

،كما قدرت  ( غري موافقون متاما %7.7غري موافقون،و%02.5)  %02.2نسبة املرضى الغري راضني 
 .من عينة الدراسة  %7.3نسبة الفئة احملايدة 

عدم وجود )رص املستشفى على تقدمي اخلدمات الصحية بطريق صحيحة من أول مرة حي:  الثاينالسؤال 
 )أخطاء

ات الصحية حلرص املستشفى على تقدمي اخلدم توزيع عدد أفراد العينة حسب تقييمهم يوضح (:16.3)ل رقم جدو
 .بطريقة صحيحة من أول مرة

 اجملموع ال أعرف غري موافق متاما غري موافق حمايد موافق موافق جدا 

 111 3 6 15 3 43 41 التكرارات

 %100 2.7% 5.4% 13.5% 2.7% 38.7% 36.9%  النسبة

 %100 2.7% 8.1% 21.6% 24.3% 63.1% %100 وية تراكميائالنسبة امل

 
ات الصحية بطريق حلرص املستشفى على تقدمي اخلدم توزيع عدد أفراد العينة حسب تقييمهم : (1.3) الشكل رقم        

.                                      صحيحة من أول مرة 
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النتائج املتحصل عليها أعاله ،فقد كانت أغلبية إجابات املرضى مؤيدين حلرص املستشفى من خالل        
  %39.9) %95.7على تقدمي اخلدمات الصحية بطريق صحيحة من أول مرة حيث قدرت نسبتهم 

  % 03.5)من املرضى املعارضون  % 09.7، على خالف نسبة  ( موافقون جدا% 39.7موافقون ، و
،واعتربوا انه ال ميكن للمستشفى أن يقدم اخلدمات الصحية ( غري موافقون متاما % 5.2غري موافقون ،و

،يف حني نسبة املرضى احملايدين والذين ال يعرفون  (إمكانية وجود أخطاء) بطريقة صحيحة من أول مرة 
                                              . من أفراد العينة  % 0.9اإلجابة متساوية وقد بلغت 

 يستجيب  املستشفى بسرعة ملشاكل واستفسارات املرضى :السؤال الثالث 

 هماملستشفى بسرعة ملشاكلالستجابة حسب تقييمهم توزيع عدد أفراد العينة يوضح (: 12.3)جدول رقم 
 مواستفساراهت

 اجملموع ال أعرف غري موافق متاما غري موافق حمايد موافق موافق جدا 

 111 2 7 12 15 51 24 التكرارات

 %100 1.8% 6.3% 10.8% 13.5% 45.9% 21.6%  النسبة

 %100 1.8% 8.1% 18.9% 32.4% 78.4% 100% وية تراكميائالنسبة امل

  مواستفساراهت هماملستشفى بسرعة ملشاكلالستجابة حسب تقييمهم توزيع عدد أفراد العينة يوضح  (:9.3)الشكل رقم
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يبدو واضحا من إجابات املرضى املوافقني على أن املستشفى تستجيب بسرعة ملشاكلهم واستفساراهتم  
،على خالف املرضى الذين (موافقون جدا%00.7موافقون،و%25.7)%79.5حيث قدرت هذه النسبة 

،يف حني بلغت %07.9كانت إجابتهم بالرفض على عدم استجابة املستشفى ملشاكلهم وقدرت نسبتهم 
 .من املرضى ال يعرفون اإلجابة %0.9،كما أن نسبة %03.5سبة املرضى الغري متأكدين من إجاباهتم ن

 ةحيظى املستشفى بثقة  املستفيدين من خدماهتا الصحي : رابعالسؤال ال

م بأن املستشفى حيظى بثقة املستفيدين من اخلدمة توزيع عدد أفراد العينة حسب تقييمهيوضح (: 11.3)جدول رقم 
 الصحية

 اجملموع ال أعرف غري موافق متاما غري موافق حمايد موافق موافق جدا 

 111 0 5 11 1 40 42 التكرارات

 %100 %0 %4.5 %9.9 %2.2 %36 %42.3  النسبة

 %100 %0 %4.5 %14.4 %21.6 %52.2 %100 وية تراكميائالنسبة امل

 
م بأن املستشفى حيظى بثقة املستفيدين من اخلدمة تقييمه توزيع عدد أفراد العينة حسبيوضح : (10.3) الشكل رقم

 الصحية
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نالحظ أن أغلبية املرضى امجعوا على أن املستشفى حيظى بثقة املستفيدين من اخلدمة الصحية وقدرت   
من املرضى غري  %02.5،يف حني نسبة ( موافقون%37موافقون جدا،و%20.3) %99.3نسبتهم 
من  %9.0،أما املرضى احملايدين فكانت نسبتهم ( موافقني جدا%2.5غري موافقني،و %7.7)راضني 

 .أفراد العينة

 تقدم املستشفى اخلدمة الصحية بدرجة عالية من الدقة : امسالسؤال اخل

املستشفى اخلدمة الصحية بدرجة عالية من  م لتقدميتوزيع عدد أفراد العينة حسب تقييمه يوضح (:19.3)جدول رقم 
 .الدقة

 اجملموع ال أعرف غري موافق متاما غري موافق حمايد موافق موافق جدا 

 111 2 9 12 12 55 16 التكرارات

 %100 %1.1 %1.1 %15.3 %10.1 %49.5 %14.4 النسبة

 %100 %1.1 %9.9 %25.2 %36 %35.6 %100 وية تراكمياالنسبة املئ

 
املستشفى اخلدمة الصحية بدرجة عالية من  م لتقدميتوزيع عدد أفراد العينة حسب تقييمه يوضح:) 11 .3(الشكل رقم

 .الدقة
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من املرضى قد ( موافقون متاما %02.2موافقون،و %27.5)  % 73.7يتبني مما سبق أن نسبة 
ابدوا رائيهم باملوافقة واملوافقة متاما ، على أن املستشفى يقدم اخلدمات الصحية بدرجة عالية من الدقة ،يف 

موافقون  غري% 9.0و،غري موافقون%05.3)%03.2بلغت نسبتهماملعارضني حني أن املرضى املستجوبون 
،إال أن نسبة قليلة من املرضى وقدرت نسبتهم %02ياد بلغت نسبتهم بينما املرضى الذين التزموا باحل (متاما
   . الذين ال يعرفون اإلجابة% 0.9

 :ختبار الفرضية األوىل ا

 بعد االعتمادية من خاللرضا املرضى  جودة اخلدمة الصحية وتأثريها على يعرب اجلدول املوايل عن تقييم

تقييم جودة اخلدمة الصحية وتأثريها على رضا املريض من خالل بعد  يوضح:(20.3)اجلدول رقم  
 .االعتمادية

 التأثري على رضا املريض االحنراف املعياري املتوسط احلسايب بعد جانب االعتمادية

 ايجابي 1.234 3.54 1العبارة رقم 

 ايجابي 1.354 3.10 2العبارة رقم 

 ايجابي 1.223 3.60 3العبارة رقم 

 ايجابي 1.144 4.02 4العبارة رقم

 متوسط 1.242 3.41 5ة رقم االعبار

 ايجابي 1.240 3.624 املتوسط احلسايب العام واالحنراف املعياري العام

 

 SPSSمن إعداد الطالبة باالعتماد على خمرجات :املصدر 
 

وقعت ضمن اجملال من خالل النتائج املتحصل عليها يف اجلدول أعاله اتضح أن العبارات األربعة 
،على التوايل باحنراف معياري يقدر  3.72،  3.92، 3.52:االجيا ي ،فقد بلغت املتوسطات احلسابية 

،على الترتيب ، ما يدل على أن جودة اخلدمات الصحية املقدمة من طرف 0.003، 0.352، 0.032ب
رضا املريض ،حيث اتضح أن االعتمادية  املؤسسة العمومية االستشفائية لوالية سعيدة  تؤثر تأثريا اجيابيا على

يف جمال اخلدمة الصحية تعين مالحظة أو مشاهدة املستفيد للخدمة وفقا لتوقعاته وتلقي املعاجلة املطلوبة ،كون  
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املستشفى يلتزم بتقدمي اخلدمات الصحية يف مواعيدها احملددة وبطريقة صحيحة من أول مرة ،إضافة إىل 
كاوي املرضى مع وجود الثقة يف التعامل،يف حني وقعت إجابات املرضى على االستجابة الستفسارات وش

،باالحنراف معياري يقدر 3.20السؤال اخلامس ضمن اجملال املتوسط،حيث بلغت قيمة املتوسط احلسا ي 
 .،ما جيعلنا نستنتج أن رضا املريض على تقدمي اخلدمات الصحية بدرجة عالية من الدقة متوسط  0.02بـ

لنسبة للمتوسط احلسا ي العام لكافة العبارات ،والذي ميثل مستوى رضا املريض عن جودة اخلدمات أما با
الصحية املقدمة من طرف املستشفى من ناحية بعد االعتمادية ،فقد وقع ضمن اجملال االجيا ي ،حيث بلغت 

 . 0.02باالحنراف معياري 3.79قيمة املتوسط احلسا ي 

  الفرضية الثانية 

جودة اخلدمات الصحية املقدمة من طرف املؤسسة العمومية االستشفائية لوالية سعيدة ،تأثريا اجيابيا تؤثر "
 ".على رضا املريض، من ناحية بعد االستجابة 

ومبا أننا طرحنا بعد االستجابة من خالل السؤال السادس ،والسابع ،والثامن ،والتاسع ، من القسم الثاين 
ليل األشكال النسبية اخلاصة بكل جوانب على حدا ،مث نقوم حبساب املتوسط لالستبيان ،سنقوم بعرض وحت

احلسا ي واالحنراف املعياري لكل عبارة ،وحىت نتمكن من احلصول على متوسط حسا ي عام واحنراف 
 .معياري عام ،نستطيع من خالهلما اختبار الفرضية الثانية

 بةعرض وحتليل األشكال النسبية اخلاصة ببعد االستجا
 .تقوم املستشفى بإبالغ املرضى مبوعد تقدمي اخلدمة بدقة : السادسالسؤال 

بالتزام املستشفى بإبالغ املرضى مبوعد تقدمي اخلدمة توزيع عدد أفراد العينة حسب تقييمهم (: 21.3)جدول رقم 
 .بدقة

 اجملموع ال أعرف غري موافق متاما غري موافق حمايد موافق موافق جدا 

 111 0 5 13 2 52 29 التكرارات

 %100 %0 %4.5 %11.2 %6.3 %51.4 %26.1 النسبة

 %100 %0 %4.5 %16.2 %22.5 %23.9 %100 وية تراكميائالنسبة امل
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بالتزام املستشفى بإبالغ املرضى مبوعد تقدمي اخلدمة توزيع عدد أفراد العينة حسب تقييمهم : ) 12.3 (الشكل رقم
*بدقة 

 
من (موافقون جدا% 07.0موافقون ،%50.2)% 99.5من خالل اجلدول التايل جند أن نسبة 

املرضى صرحوا مبوافقتهم على التزام املستشفى بإبالغهم مبوعد تقدمي اخلدمة بدقة ،عكس الفئة الغري موافقة 
من أفراد  %7.3رضى الغري متأكدون من إجاباهتم بلغت نسبتهم امل ،أما %07.0اليت بلغت نسبتها 

 .العينة
 يرغب العاملني يف املستشفى االستعداد الدائم للتعاون مع املرضى : السابعالسؤال 

الستعداد الدائم لالعاملني يف املستشفى لرغبة  توزيع عدد أفراد العينة حسب تقييمهم  يوضح(: 22.3)جدول رقم 
 للتعاون مع املرضى

 اجملموع ال أعرف موافق متاماغري  غري موافق حمايد موافق موافق جدا 

 111 0 4 10 12 56 24 التكرارات

 100% %0 %3.6 %9 %15.3 %50.5 %21.6 النسبة

 100% %0 %3.6 %12.6 %22.9 %21.4 %100 وية تراكميائالنسبة امل
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الستعداد الدائم لالعاملني يف املستشفى لرغبة  توزيع عدد أفراد العينة حسب تقييمهم  يوضح:) 13 .3(الشكل رقم
 للتعاون مع املرضى

 
حسب إجابات املرضى فقد امجعوا على أن العاملني يف املستشفى لديهم الرغبة لالستعداد الدائم 

،عكس املرضى (موافقون جدا %00.7موافقون،و %52.5)%90.0للتعاون معاهم وقد بلغت نسبتهم 
غري موافقون متاما ،يف حني  %3.7 ، وغري موافقني %7الغري موافقون فقد كانت نسبتهم قليلة وقدرت 

 . %05.3نسبة الفئة احملايدة فكانت نسبتها 

تبسط املستشفى إجراءات العمل قدر اإلمكان لضمان السرعة والسهولة يف تقدمي اخلدمة  : منالسؤال الثا
 الصحية

املستشفى إجراءات العمل قدر اإلمكان تبسط توزيع عدد أفراد العينة حسب تقييمهم ل يوضح(: 23.3)جدول رقم 
 .لضمان السرعة والسهولة يف تقدمي اخلدمة الصحية

 اجملموع ال أعرف غري موافق متاما غري موافق حمايد موافق موافق جدا 

 111 0 1 5 9 32 52 التكرارات

 %100 %0 %2.2 %4.5 %1.1 %33.3 %46.1 النسبة

 %100 %0 %2.2 %11.2 %19.1 %53.2 %100 وية تراكميائالنسبة امل
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تبسط املستشفى إجراءات العمل قدر اإلمكان توزيع عدد أفراد العينة حسب تقييمهم ل يوضح:) 14 .3(الشكل رقم
 .لضمان السرعة والسهولة يف تقدمي اخلدمة الصحية

 
يبسط إجراءات من خالل اإلجابة على السؤال ، اتضح لنا أن غالبية أفراد العينة يرون أن املستشفى 

موافقني جدا، %27) %92.0العمل لضمان سرعة وسهولة اخلدمة الصحية، حيث بلغت نسبتهم  
من عينة ( موافقني%2.5غري موافقني متاما،%9.0)%00.9،على خالف ( موافقون %    33.3و

من العينة  %9.0الدراسة عارضوا هذه الفكرة ورأوا أن املستشفى يصعب عليهم هذه اإلجراءات ،يف حني 
 .التزموا باحلياد

 .ينشغل العاملون يف املستشفى بتلبية  طلبات املرضى فورا :تاسعالسؤال ال

العاملون يف املستشفى بتلبية  طلبات يوضح توزيع عدد أفراد العينة حسب تقييمهم النشغال (: 24.3)جدول رقم 
 املرضى فورا

 اجملموع ال أعرف متاماغري موافق  غري موافق حمايد موافق موافق جدا 

 111 0 9 11 12 65 14 التكرارات

 %100 %0 %1.1 %9.9 %10.1 %51.6 %12.6 النسبة

 %100 %0 %1.1 %11 %21.1 %12.4 %100 وية تراكميائالنسبة امل
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طلبات العاملون يف املستشفى بتلبية  توزيع عدد أفراد العينة حسب تقييمهم النشغال  يوضح:) 15 .3(الشكل رقم
 .املرضى فورا

 
نالحظ من اجلدول أعاله أن أعلى نسبة للعينة كانت لفئة املتفقني مع فكرة أن العاملون يف املستشفى       

 % 90.0ينشغلون بتلبية طلباهتم فورا الن األمر حساس ويتمثل يف صحة اإلنسان ،وبلغت نسبتهم 
غري  % 7.7غري موافقني متاما، % 9.0) %09،بينما نسبة ( موافقني جدا %00.7موافقني، 59.7%)

من العينة مل  %02.9من املرضى عربوا على عدم اهتمام عاملني املستشفى هبم،يف حني أن ( موافقني 
 .يكونوا متأكدين من إجاباهتم
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 الثانيةاختبار الفرضية 

 من خالل بعد االستجابةرضا املرضى  جودة اخلدمة الصحية وتأثريها على يعرب اجلدول املوايل عن تقييم

 االستجابةتقييم جودة اخلدمة الصحية وتأثريها على رضا املريض من خالل بعد يوضح  (:25.3)اجلدول رقم 

 التأثري على رضا املريض االحنراف املعياري املتوسط احلسايب بعد جانب االستجابة

 ايجابي 1,086 3,83 6العبارة رقم 

 ايجابي 1,006 3,77 2العبارة رقم 

 ايجابي 1,177 4,08 1العبارة رقم 

 ايجابي 1,092 3,58 9العبارة رقم 

 ايجابي 1.090    3.11 املتوسط احلسايب العام واالحنراف املعياري العام

        SPSSمن إعداد الطالبة باالعتماد على خمرجات :املصدر 
وقعت ضمن اجملال االجيا ي ،إذ بلغت قيم من خالل اجلدول رقم  ،اتضح أن العبارات كلها          

 ف معياري يقدر بـعلى التوايل ،باحنرا% 3.59،%2.29،%3.99،%3.93متوسطاهتا احلسابية 
على الترتيب إذ أن اكرب قيمة للمتوسط احلسا ي 0.270%،% 0.099،% 0.227،% 0.297

مكان لضمان السرعة والسهولة يف ط املستشفى إجراءات العمل قدر اإليتبسب خصت العبارة الثامنة املتعلقة
اما بالنسبة للمتوسط احلسا ي العام للعبارات األربعة ، والذي ميثل رضا املرضى عن .تقدمي اخلدمة الصحية

جودة اخلدمات الصحية املقدمة من طرف املؤسسة العمومية االستشفائية لوالية سعيدة من ناحية بعد 
و باحنراف معياري  3.90 ،حيث بلغت قيمت املتوسط احلسا ي االستجابة ،فقد وقع ضمن اجملال االجيا ي

 .0.27قدر بـ
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  الفرضية الثالثة: 

تؤثر جودة اخلدمات الصحية املقدمة من طرف املؤسسة العمومية االستشفائية لوالية سعيدة ،تأثريا اجيابيا "
 ".على رضا املريض، من ناحية بعد الضمان 

من القسم الثاين  02،00،00،03،02،05،07أما األسئلة املتعلقة ببعد الضمان واملتمثلة يف السؤال 
 .لالستبيان ،سنقوم بنفس العملية اليت قمنا هبا يف الفرضية األوىل والثانية من اجل اختبار الفرضية الثالثة

 .عرض وحتليل األشكال النسبية اخلاصة ببعد الضمان 
الطيب ، التمريضي ، وغريهم " يثق املرضى خبربات ومهارات ومؤهالت اإلطارات الصحية   :عاشرالسؤال ال

 .يف املستشفى" 

املرضى خبربات ومهارات ومؤهالت يوضح توزيع عدد أفراد العينة حسب تقييمهم لثقة (: 26.3)جدول رقم 
 يف املستشفى" الطيب ، التمريضي ، وغريهم " اإلطارات الصحية  

 اجملموع ال أعرف غري موافق متاما غري موافق حمايد موافق موافق جدا 

 111 1 5 6 19 46 34 التكرارات

 %100 %0.9 %4.5 %5.4 %12.1 %41.4 %30.6 النسبة

 %100 %0.9 %5.4 %10.1 %22.9 %69.4 %100 وية تراكميائالنسبة امل

املرضى خبربات ومهارات ومؤهالت مهم لثقة توزيع عدد أفراد العينة حسب تقيييوضح :) 16.3 (الشكل رقم
 يف املستشفى" الطيب ، التمريضي ، وغريهم " اإلطارات الصحية  
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استنادا إىل النتائج املتحصل عليها ، تبني أن نسبة كبرية من املرضى أيدوا الفكرة املطروحة وهي ثقتهم 
،يف (موافقني متاما%32.7موافقني،%20.2)% 90خبربات ومؤهالت اإلطارات الصحية وبلغت نسبتهم 

حني أقلية املرضى عارضوا الفكرة واعتربوا أن اإلطارات الصحية للمستشقى غري مؤهلني لتقدمي خدمات 
غري موافقني %2.5غري موافقني،%5.2)%7.7تليب حاجاهتم باملستوى املطلوب ،وبلغت نسبتهم 

ى الذين ال يعرفون اإلجابة فكانت نسبتهم على التوايل ،أما املرضى الغري متأكدين من اجيابياهتم واملرض(متاما
 .من أفراد العينة 2.7%،5.2%

 يشعر املرضى باألمان عند التعامل مع موظفي املستشفى :احلادي عشرالسؤال 

                   باألمان عند التعامل مع موظفي لشعور املرضى  يوضح توزيع عدد أفراد العينة حسب تقييمهم (: 22.3)جدول رقم     
 .املستشفى

 اجملموع ال أعرف غري موافق متاما غري موافق حمايد موافق موافق جدا 

 111 0 3 2 12 50 39 التكرارات

 %100 %0 %2.2 %6.3 %10.1 %45 %35.1 النسبة

 %100 %0 %2.2 %9 %19.1 %64.9 %100 وية تراكميائالنسبة امل

باألمان عند التعامل مع لشعور املرضى  توزيع عدد أفراد العينة حسب تقييمهم  يوضح:) 12.3 (الشكل رقم 
 موظفي املستشفى
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من املرضى (موافقني متاما%35.0موافقني،%25)%92.0من خالل اجلدول أعاله نالحظ أن نسبة 
للمستشفى، يف امجعوا على وجود عنصر األمان عند التعامل مع موظفي املستشفى ، وهذا ضروري بالنسبة 

،كما أن نسبة (غري موافقني متاما0.9غري موافقني،%7.3)%7حني بلغت نسبة املرضى الغري راضني 
 .من املرضى كانوا حياديني02.9%

 يتسم سلوك العاملني يف املستشفى باألدب وحسن املعاملة مع املرضى :ين عشرالسؤال الثا

العاملني يف املستشفى باألدب وحسن سلوك حسب تقييمهم ليوضح توزيع عدد أفراد العينة (: 21.3)جدول رقم 
 املعاملة مع املرضى

 اجملموع ال أعرف غري موافق متاما غري موافق حمايد موافق موافق جدا 

 111 0 5 1 11 52 30 التكرارات

 %100 %0 %4.5 %2.2 %9.9 %51.4 %22 النسبة

 %100 %0 %4.5 %11.2 %21.6 %23 %100 وية تراكميائالنسبة امل

 
العاملني يف املستشفى باألدب وحسن سلوك توزيع عدد أفراد العينة حسب تقييمهم ل يوضح:) 18.3 ( الشكل رقم

 املعاملة مع املرضى

 
 %50.2) %99.2يتنب لنا من اجلدول اإلجابات اليت وردت خبصوص هذه العبارة أن نسبة 

يوافقون على أن عمال املستشفى يتسمون باألدب من املرضى املستجوبني ( موافقني متاما%09موافقني،و
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من املرضى ( غري موافقني متاما%2.5غري موافقني،%9.0)%00.9وحسن املعاملة معهم ، يف حني نسبة 
 .من املرضى غري متأكدين من اجيابياهتم  %7.7يرون عكس ذلك ،كما أن نسبة 

 .عن املرضىحتتفظ املستشفى بسجالت دقيقة وموثقة  :ثالث عشرالسؤال ال  

املستشفى بسجالت دقيقة وموثقة عن توزيع عدد أفراد العينة حسب تقييمهم الحتفاظ  يوضح(: 29.3)جدول رقم 
 املرضى
 

 
 اجملموع ال أعرف غري موافق متاما غري موافق حمايد موافق اموافق جد

 111 1 5 11 12 55 22 التكرارات

 %100 %0.9 %4.5 %9.9 %10.1 %49.5 %24.3 النسبة

 %100 %0.9 %5.4 %15.3 %26.1 %25.2 %100 وية تراكميائالنسبة امل

 
املستشفى بسجالت دقيقة وموثقة عن توزيع عدد أفراد العينة حسب تقييمهم الحتفاظ  يوضح:) 19.3 (الشكل رقم

 املرضى

 
موافقني جدا  % 02.3موافقني ، %27.5) %93.9من البيانات املوضحة أعاله نالحظ أن نسبة 

مؤيدين على أن املستشفى حيتفظ على سجالهتم بشكل دقيق ، مما يسهل على العاملني يف املستشفى تسهيل ( 
غري % 7.7) % 02.2خدماهتم يف حالة رجوعهم،يف حني بلغت نسبة املرضى املعترضني على هذه الفكرة 
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 %7.7ن مل جييبوا على السؤال بلغت نسبتهم ،أما املرضى احملايدين و الذي(غري موافقني متاما %2.5موافقني،
 .على التوايل %2.7و

 حتافظ املستشفى على سرية املعلومات اخلاصة باملرضى :الرابع عشرالسؤال 

الحتفاظ املستشفى على سرية املعلومات اخلاصة  توزيع عدد أفراد العينة حسب تقييمهم  يوضح :(30.3)جدول رقم  
 باملريض

 

 اجملموع ال أعرف غري موافق متاما غري موافق حمايد موافق موافق جدا 

 111 10 3 4 11 22 49 التكرارات

 %100 %9 %2.2 %3.6 %16.2 %24.3 %44.1 النسبة

 %100 %9 %11.2 %15.3 %31.5 %55.9 %100 وية تراكميائالنسبة امل

 
املستشفى على سرية املعلومات الحتفاظ  توزيع عدد أفراد العينة حسب تقييمهم  يوضح:)  20.3 (الشكل رقم

 اخلاصة باملريض

 
(  موافقني جدا %02.3موافقني جدا،%22)%79.2من البيانات املوضحة أعاله نالحظ أن نسبة 

من املرضى امجعوا بأهنم جيدون السرية من خالل تعاملهم مع املستشفى ،وهذا يعود باإلجياب على 
،ويعترب عامل السرية مهم جدا بالنسبة لرضا %7.3وقدرت  املستشفى ،يف حني نسبة قليلة ترى العكس 

 .ال يعرفون اإلجابة%7من املرضى مل يكونوا متأكدين من إجاباهتم ،و%07.0املريض ،بينما 
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 يتمتع العاملون يف مستشفانا باملعرفة واملهارة واخلربة الصحية املناسبة :امس عشرالسؤال اخل

العاملون يف مستشفانا باملعرفة واملهارة تمتع توزيع عدد أفراد العينة حسب تقييمهم ل يوضح :(31.3)جدول رقم 
 واخلربة الصحية املناسبة

 اجملموع ال أعرف غري موافق متاما غري موافق حمايد موافق موافق جدا 

 111 1 10 9 9 63 19 التكرارات

 %100 %0.9 %9 %1.1 %1.1 %56.1 %12.1 النسبة

 %100 %0.9 %9.9 %11 %26.1 %12.9 %100 وية تراكميائالنسبة امل

 
العاملون يف مستشفانا باملعرفة واملهارة تمتع توزيع عدد أفراد العينة حسب تقييمهم ل يوضح:) 21.3 (الشكل رقم

  واخلربة الصحية املناسبة

 
العاملني يف املستشفى نتائج اجلدول تشري إىل أن معظم املستفيدين من اخلدمة الصحية راضني على أن  

)  %93.7يتمتعون باملعرفة واملهارة واخلربة الصحية املناسبة من خالل تلقيهم للعالج ،حيث بلغت نسبتهم  
،على عكس املرضى الغري راضني على هذا السؤال حيث بلغت (موافقني جدا %09.0موافقني،و 57.9%

يف حني بلغت نسبة املستفيدين من اخلدمة ،(غري موافقني%9.0غري موافقني متاما،و%7)% 09.0نسبتهم 
وهي نسبة %2.7،أما املرضى الذين ال يعرفون اإلجابة فقدرت نسبتهم %9.0الغري متأكدين من إجاباهتم 

 .ضئيلة جدا
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 متتاز املستشفى بسمعة ومكانة جيدة لدى أفراد اجملتمع :سادس عشرالسؤال ال

املستشفى بسمعة ومكانة جيدة لدى أفراد  المتيازتوزيع عدد أفراد العينة حسب تقييمهم  يوضح :(32.3)جدول رقم 
 اجملتمع

 

 اجملموع ال أعرف غري موافق متاما غري موافق حمايد موافق موافق جدا 

 111 1 16 26 13 42 13 التكرارات

 %100 %0.9 %14.4 %23.4 %11.2 %32.1 %11.2 النسبة

 %100 %0.9 %15.3 %31.2 %50.5 %11.3 %100 تراكمياوية ئالنسبة امل

املستشفى بسمعة ومكانة جيدة لدى أفراد  المتيازتوزيع عدد أفراد العينة حسب تقييمهم  يوضح:) 22.3 (الشكل رقم
 اجملتمع

 
حسب نتائج املتحصل عليها من اجلدول تبني أن نصف أفراد العينة امجعوا على أن املستشفى يتمتع 

، ( موافقني جدا%00.9موافقني،و %39.9)%27.5ومكانة جيدة لدى أفراد اجملتمع وهذا بنسبة بسمعة 
غري %02.2غري موافقة،و%03.2)%39.9أما عينة األفراد الغري راضية على هذه امليزة فقدرت نسبتها  

 .على التوايل%2.7،%00.9،يف حني بلغت نسبة العينة احملايدة والعينة اليت ال تعرف اإلجابة  (موافقة متاما
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 :الثالثةاختبار الفرضية 

 .من خالل بعد الضمانرضا املرضى  جودة اخلدمة الصحية وتأثريها على يعرب اجلدول املوايل عن تقييم

 ضا املريض من خالل بعد الضمانتقييم جودة اخلدمة الصحية وتأثريها على ريوضح : ( 33.3)اجلدول رقم 

احلسايباملتوسط  بعد جانب الضمان  التأثري على رضا املريض االحنراف املعياري 

 ايجابي 1,111 3,86 10العبارة رقم 

 ايجابي 0,981 4,04 11العبارة رقم 

 ايجابي 1,030 3,89 12العبارة رقم 

 ايجابي 1,120 3,77 13العبارة رقم 

 ايجابي 1,549 3,77 14العبارة رقم 

 ايجابي 1,184 3,62 15العبارة رقم 

 متوسط 1,323 3,06 16العبارة رقم 

 ايجابي 1.115 3.21 املتوسط احلسايب العام واالحنراف املعياري العام

  SPSSمن إعداد الطالبة باالعتماد على خمرجات :املصدر 
،وقعت ضمن اجملال االجيا ي حيث بلغت 10،11،12،13،14،15يوضح اجلدول رقم ،أن العبارات رقم 

على التوايل، واحنرافات  3.06، 62. 3، 3.77، 3.77، 3.89، 4.04 ،3.86متوسطاهتا احلسابية 
على الترتيب ،يف حني وقعت العبارة  1.184 ،1.549 ،1.120، 1.030 ،0.981 ،1.111معيارية 

،ما يدل  1.323باحنراف معياري يقدر ب 3.06ضمن اجملال املتوسط حيث بلغ متوسطها احلسا ي07رقم 
ي يشمل الشعور باألمان يف التعامل، ومتتع األطباء باملهارات الالزمة واألدب وحسن على أن بعد الضمان الذ

اخللق لدى العاملني ،متوفر مما يدل على أن تأثري جودة اخلدمات الصحية على رضا املريض من ناحية  بعد 
 .0.095باحنراف معياري يقدر ب  3.90الضمان يقع يف اجملال االجيا ي ،حيث بلغ متوسطه احلسا ي 
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 الفرضية الرابعة : 
تؤثر جودة اخلدمات الصحية املقدمة من طرف املؤسسة العمومية االستشفائية لوالية سعيدة ،تأثريا اجيابيا "

 ".على رضا املريض، من ناحية بعد امللموسية 
الثاين من القسم ،09،09،07،02،00،00،03،02،05األسئلة املتعلقة ببعد امللموسية واملتمثلة يف السؤال  

 .لالستبيان ،سنقوم بنفس العملية اليت قمنا هبا سابقا من اجل اختبار الفرضية الرابعة
 .عرض وحتليل األشكال النسبية اخلاصة ببعد امللموسية 

 .يتمتع املستشفى مبوقع مالئم ويسهل الوصول إليه:عشر السابع السؤال

 .سهولة الوصول إليهاملالئم للمستشفى وتوزيع عدد أفراد العينة حسب تقييمهم للتموقع  يوضح(: 34.3)جدول رقم 
 اجملموع ال أعرف غري موافق متاما غري موافق حمايد موافق موافق جدا 

 111 0 6 15 3 33 54 التكرارات

 %100 %0 %5.4 %13.5 %2.2 %29.2 %41.6 النسبة

 %100 %0 %5.4 %11.9 %21.6 %51.4 %100 وية تراكميائالنسبة امل

 
سهولة الوصول املالئم للمستشفى وتوزيع عدد أفراد العينة حسب تقييمهم للتموقع  يوضح:) 24.3 (الشكل رقم

 إليه
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من خالل اجلدول يعترب موقع املستشفى مناسب ألغلبية املرضى املستجوبني حيث بلغت نسبتهم          
باعتباره متواجد وسط املدينة ما جيعل الوصل ( موافقني %07.9موافقني جدا،و29.9%)     99.3%

غري %5.2غري موافقني متاما،و%03.5)%09.7اليه بسهولة،يف حني بلغت نسبة املرضى الغري موافقني
وهذا ألسباب ترجع إىل بعد إقامتهم عن الوالية ،أما املرضى الغري متأكدين من إجاباهتم ( موافقني متاما

 .%0.9فكانت نسبتهم

 تتوفر يف املستشفى كل األدوية اليت حيتاجها املريض :الثامن عشرالسؤال 

 كل األدوية اليت حيتاجها املريضاملستشفى  ريتوفل توزيع عدد أفراد العينة حسب تقييمهم  يوضح(: 35.3)جدول رقم 
 اجملموع ال أعرف غري موافق متاما غري موافق حمايد موافق موافق جدا 

 111 1 35 40 14 12 4 التكرارات

 %100 %0.9 %31.5 %36 %12.6 %15.3 %3.6 النسبة

 %100 %0.9 %32.4 %61.5 %11.1 %96.4 %100 وية تراكميائالنسبة امل

 
كل األدوية اليت حيتاجها املستشفى  ريتوفل توزيع عدد أفراد العينة حسب تقييمهم  يوضح:) 25.3 (الشكل رقم

 املريض

 
معظم املرضى غري راضني وهذا لعدم توفر مجيع األدوية  اليت حياجوهنا يف يوضح اجلدول أعاله أن 

غري %37 ) %79.5املستشفى مما جيربهم من شراء أدويتهم من الصيدليات اخلاصة حيث بلغت نسبتهم 
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على عكس املرضى املوافقني على توفر مجيع أدويتهم اليت  ،(غري موافقني متاما %30.5،و موافقني
،أما املرضى الغري (موافقني جدا%3.7موافقني،و %05.3) % 09.7نسبتهم بلغت حيتاجوهنا وقد

هذا السؤال ،يف حني املرضى الذين مل جييبوا على %00.7متأكدين من اجيابياهتم فقد بلغت نسبتهم 
 .%7.فكانت نسبتهم

 متتلك املستشفى جتهيزات وأجهزة طبية ومعدات تقنية حديثة :تاسع عشرالسؤال ال

متالك املستشفى جتهيزات وأجهزة طبية يوضح توزيع عدد أفراد العينة حسب تقييمهم ال(: 3.63) جدول رقم
 .ومعدات تقنية حديثة

 اجملموع ال أعرف غري موافق متاما غري موافق حمايد موافق موافق جدا 

  5 32 29 15 20 5 التكرارات

 %100 %4.5 %33.3 %26.1 %13.5 %11 %4.5 النسبة

 %100 %4.5 %32.1 %64 %22.5 %95.5 %100 وية تراكميائالنسبة امل

 
املستشفى جتهيزات وأجهزة طبية  متالكتوزيع عدد أفراد العينة حسب تقييمهم ال يوضح:) 26.3 (الشكل رقم    

 .ومعدات تقنية حديثة

 

تشري نتائج اجلدول إىل أن عدم الرضا مشل نسبة كبرية من املرضى وهذا لعدم امتالك املستشفى 
جتهيزات وأجهزة الطبية واملعدات تقنية احلديثة خاصة بالنسبة ألمراض تصفية الدم مما يؤثر سلبا عليهم 

على  ،لدى جيب ( غري موافقني متاما %33.3،و غري موافقني%07.0) % 57.2وقدرت نسبتهم 
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،يف حني بلغت  املستشفى العمل والسعي لزيادة وتطوير وحتديث جتهيزاهتا متاشيا مع احتياجات املرضى
،أما املرضى احملايدين واملرضى (موافقني جدا%2.5موافقني ،و%09)% 00.5نسبة املرضى الراضني

 .على التوايل %2.5و%03.5الذين ال يعرفون اإلجابة فقد كانت نسبتهم 

 ...(موقف سيارات،صيدلية )توفر يف املستشفى خدمات مرافقة ت :العشرون السؤال

 .خدمات مرافقة املستشفىيوضح توزيع عدد أفراد العينة حسب تقييمهم المتالك (: 3.37)جدول رقم 
 اجملموع ال أعرف غري موافق متاما غري موافق حمايد موافق موافق جدا 

 111 6 26 34 14 23 1 التكرارات

 %100 %5.4 %23.4 %30.6 %12.6 %20.2 %2.2 النسبة

 %100 %5.4 %21.1 %59.5 %22.1 %92.1 %100 وية تراكميائالنسبة امل

 .خدمات مرافقة  فىاملستش أفراد العينة حسب تقييمهم المتالكتوزيع عدد  يوضح:) 27.3 (الشكل رقم 

 
من املستفيدين من ( غري موافقني  %32.2غري موافقني متاما،  %03.2) %52نالحظ أن نسبة 

تابعة للمستشفى مما يؤثر ...( موقف سيارات ، صيدلية )اخلدمة الصحية متفقني لعدم وجود خدمات مرافقة 
من املرضى امجعوا (موافقني متاما%9.0موافقني،و%02.9)%09.7سلبا على املستشفى،يف حني أن نسبة 

،ونسبة  %00.7ة املرضى الغري متأكدين من اجيابياهتم بلغت على امتالك املستشفى خدمات مرافقة ،أما نسب
 .من أفراد العينة %5.2املرضى الذين ال يعرفون اإلجابة على السؤال 
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 على درجة عالية من النظافة وحسن املظهرحيرص العاملون يف املستشفى :والعشرون الواحدالسؤال 

حلرص العاملون يف املستشفى على درجة عالية  يوضح توزيع عدد أفراد العينة حسب تقييمهم (: 3.38)جدول رقم 
 .من النظافة وحسن املظهر

 اجملموع ال أعرف غري موافق متاما غري موافق حمايد موافق موافق جدا 

 111 0 12 25 12 49 1 التكرارات

 %100 %0 %15.3 %22.5 %10.1 %44.1 %2.2 النسبة

 %100 %0 %15.3 %32.1 %41.6 %92.1 %100 وية تراكميائالنسبة امل

حلرص العاملون يف املستشفى على درجة عالية  توزيع عدد أفراد العينة حسب تقييمهم  يوضح:) 28.3 (الشكل رقم
 .من النظافة وحسن املظهر

 
    من املرضى راضني على نظافة ( موافقني جدا %9.0موافقني،و%22.0) % 50.3نالحظ أن نسبة

املستشفى وحسن مظهر العاملني وهذا ما يعود باإلجياب على املرضى وحيقق هلم الراحة ،أما املرضى 
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وهذا يعود لنقص ( غري موافقني متاما %05.3غري موافقني،و%00.5) %39.9املعارضني بلغت نسبتهم 
 .%02.9بلغت نسبة املستجوبني الغري متأكدين من اجيابياهتم  اليد العاملة يف جمال النظافة،يف حني

 

 توفر املستشفى صاالت انتظار هبا كل املرافق :الثاين والعشرونالسؤال 

يوضح توزيع عدد أفراد العينة حسب تقييمهم لتمتع املستشفى بتوفري صاالت انتظار هبا كل (: 3.39)جدول رقم 
 .املرافق

 اجملموع ال أعرف غري موافق متاما غري موافق حمايد موافق موافق جدا 

 111 1 34 29 5 26 16 التكرارت

 %100 %0.9 %30.6 %26.1 %4.5 %23.4 %14.4 النسبة

 %100 %0.9 %31.5 %52.2 %62.2 %15.6 %100 وية تراكميائالنسبة امل

 
بتوفري صاالت انتظار هبا كل  ع عدد أفراد العينة حسب تقييمهم لتمتع املستشفىتوزي يوضح:) 29.3 (الشكل رقم

 .املرافق

 
املرضى من ( غري موافقني  % 07.0غري موافقني متاما، % 32.7) %57.9أن نسبة  نالحظ

وهذا ما يؤثر سلبا على املستشفى املستجوبني امجعوا على عدم موافقتهم بتوفري صاالت انتظار هبا كل املرافق 
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موافقني %02.2موافقني،%03.2)% 39.9بصفة عامة وعلى املريض بصفة خاصة،يف حني أن نسبة 
من املرضى صرحوا بتوفر صاالت انتظار هبا كل املرافق وهذا بسبب إعادة ترميم بعض األقسام يف ( جدا

على  %2.7و%2.5على السؤال فقد بلغت نسبتهم  املستشفى،أما املرضى احملايدين واملرضى الذين مل جييبوا
 .التوايل 

 متتلك املستشفى دورات مياه صحية نظيفة ومبا حيقق راحة املرضى :لثالث والعشرون السؤال ا

دورات مياه صحية نظيفة يوضح توزيع عدد أفراد العينة حسب تقييمهم المتالك املستشفى (: 3.40)جدول رقم 
 .ومبا حيقق راحة املرضى

 اجملموع ال أعرف غري موافق متاما غري موافق حمايد موافق موافق جدا 

 111 1 23 21 2 46 6 التكرارات

 %100 %0.9 %20.2 %25.2 %6.3 %41.4 %5.4 النسبة

 %100 %0.9 %21.6 %46.1 %53.2 %94.6 %100 وية تراكميائالنسبة امل

 
دورات مياه صحية نظيفة ومبا ملستشفى المتالك اتوزيع عدد أفراد العينة حسب تقييمهم  يوضح:) 30.3 (الشكل رقم

 .حيقق راحة املرضى

 
 %20.2)%27.9يني لنا اجلدول من خالل اإلجابات اليت وردت خبصوص هذه العبارة بان نسبة 

من املرضى يوافقون على امتالك املستشفى دورات مياه صحية نظيفة مما ( موافقني جدا % 5.2موافقني،و
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من املرضى يرون (  % 02.9غري موافقني ، % 05.0) %25.7حيقق هلم راحتهم،يف حني أن نسبة 
،ونسبة املرضى الذين مل جييبوا % 7.3عكس ذلك ،أما املرضى الغري متأكدين من اجيابياهتم بلغت نسبتهم 

 .من أفراد العينة %2.7لى هذه العبارة ع

 

 تضع املستشفى لوحات وعالمات إرشادية تسهل الوصول إىل األقسام والفروع :الرابع والعشرون السؤال   
املختلفة   

أفراد العينة حسب تقييمهم لوضع املستشفى لوحات وعالمات إرشادية توزيع عدد  يوضح (:3.41)جدول رقم 
 .األقسام والفروع املختلفةتسهل الوصول إىل 

 اجملموع ال أعرف غري موافق متاما غري موافق حمايد موافق موافق جدا 

 111 1 15 2 5 31 45 التكرارات

 %100 %0.9 %13.5 %6.3 %4.5 %34.2 %40.5 النسبة

 %100 %0.9 %14.4 %20.2 %25.2 %59.5 %100 وية تراكميائالنسبة امل

 
أفراد العينة حسب تقييمهم لوضع املستشفى لوحات وعالمات إرشادية توزيع عدد  يوضح:) 31.3 (الشكل رقم

 .تسهل الوصول إىل األقسام والفروع املختلفة
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من املرضى  (موافقني%32.0موافقني ،%22.5)%92.9من خالل اجلدول أعاله نالحظ نسبة 
صرحوا برضاهم خبصوص وضع املستشفى لوحات وعالمات إرشادية تسهل الوصول إىل األقسام والفروع 

من (غري موافقني%7.3غري موافقني متاما ، %03.5)%07.9املختلفة، على خالف ذلك نالحظ أن نسبة 
ى الذين مل جييبوا على ، أما املرض% 2.5املرضى غري مؤيدين،يف حني بلغت نسبة املرضى الغري متأكدين 

 .من أفراد العينة %2.7هذه العبارة فكانت نسبتهم 

 املمرات يف املستشفى واسعة ومرحية ومبا يضمن تنقل املرضى دون صعوبة :والعشرون اخلامسالسؤال 

ملمرات املستشفى بأهنا نظيفة ومرحية مما  يوضح توزيع عدد أفراد العينة حسب تقييمهم (: 3.42)جدول رقم 
 .تضمن تنقل املرضى دون صعوبة

 اجملموع ال أعرف غري موافق متاما غري موافق حمايد موافق موافق جدا 

 111 0 5 2 5 56 43 التكرارات

 %100 %0 %4.5 %1.1 %4.5 %50.5 %31.2 النسبة

 %100 %0 %4.5 %6.3 %10.1 %61.3 %100 وية تراكميائالنسبة امل

 
ملمرات املستشفى بأهنا نظيفة ومرحية مما  توزيع عدد أفراد العينة حسب تقييمهم  يوضح:) 32.3 (الشكل رقم

 .تضمن تنقل املرضى دون صعوبة
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من خالل أجوبة هذا السؤال ،تبني أن غالبية أفراد العينة ابدوا موافقتهم للفكرة،وأكدوا أن ممرات 
 % 97.0املستشفى نظيفة ومرحية مما تضمن تنقل املرضى دون صعوبة وبلغت نسبتهم 

،يف حني بلغت نسبة الفئة املعارضة للفكرة (موافقني جدا % 39.9موافقني ،و52.5%)
من  %2.5،أما الفئة احملايدة بلغت نسبتها (غري موافقني % 0.9فقني متاما،وغري موا2.5%)7.3%

 .أفراد العينة

 

 :الرابعةاختبار الفرضية 

 من خالل بعد امللموسيةرضا املرضى  جودة اخلدمة الصحية وتأثريها على يعرب اجلدول املوايل عن تقييم

 ضا املريض من خالل بعد امللموسيةتقييم جودة اخلدمة الصحية وتأثريها على ر يوضح:(43.3)اجلدول رقم  

 التأثري على رضا املريض االحنراف املعياري املتوسط احلسايب بعد جانب امللموسية

 ايجابي 1,247 4,03 17العبارة رقم 

 سلبي 1,176 2,21 18العبارة رقم 

 سلبي 1,323 2,22 19العبارة رقم 

 سلبي 1,384 2,42 20العبارة رقم 

 متوسط 1,257 3,05 21العبارة رقم 

 متوسط 1,502 2,62 22العبارة رقم 

 متوسط 1,334 2,83 23العبارة رقم 

 ايجابي 1,428 3,79 24العبارة رقم 

 ايجابي 0,943 4,17 25العبارة رقم 

املتوسط احلسايب العام واالحنراف املعياري العام   متوسط   1,288  3,05  

          SPSSمن إعداد الطالبة باالعتماد على خمرجات :املصدر 



196 
 

عت وق 05، 02، 09ارات رقم العب أن،اتضح  أعالهمن خالل النتائج املتحصل عليها يف اجلدول   
 تقدر ةمعياري اتباحنراف 17. 4 ،3.79، 2.23سابية احل اهتاتوسطت مضمن اجملال االجيا ي ،فقد بلغ

إضافة إىل  مبوقع مالئم يسهل الوصول إليهيتمتع املستشفى  أن ما يدل 0.943 ،428. 1، 0.029ـب
اتساع املمرات فيه ووجود اللوحات والعالمات اإلرشادية اليت تسهل الوصول إىل خمتلف األقسام ،يف حني 

 2.42 ،2.22 ،2.21وسطاهتا احلسابيةتضمن اجملال السليب ،فقد بلغت م07،02،00وقعت العبارات رقم 
على الترتيب،ما يدل على أن تأثري جودة  1.384 ،1.323 ،1.176على التوايل باحنراف معياري قدر ب

 اخلدمات الصحية على 

 

رضا املريض هي سلبية ،وهذا من ناحية عدم توفر كل األدوية اليت حيتاجوهنا إضافة إىل قلة التجهيزات الطبية و 
ماشى مع التطور التكنولوجي ،كما أن اخلدمات املرافقة للمستشفى غري املعدات التقنية احلديثة اليت تت

فقد وقعت ضمن اجملال املتوسط ،إذ  03، 00 ،00،أما العبارات رقم ...(صيدليات،موقف سيارات )متوفرة
 ،1.502 ،1.257على التوايل ،باحنراف معياري يقدر ب2.83 ،2.62، 3.05بلغت متوسطاهتا احلسابية 

الترتيب ،ما جيعلنا نستنتج أن رضا املريض على النظافة متوسط،وبالتايل نستنتج جودة اخلدمات على 1.334
تأثر تأثريا  من ناحية بعد امللموسية الصحية املقدمة من طرف املؤسسة العمومية االستشفائية لوالية سعيدة

 .متوسطا على رضا املرضى 

  اخلامسةالفرضية: 
قدمة من طرف املؤسسة العمومية االستشفائية لوالية سعيدة ،تأثريا اجيابيا تؤثر جودة اخلدمات الصحية امل"

 ".على رضا املريض، من ناحية بعد التعاطف 
من القسم الثاين لالستبيان ،32،30، 07،09،09،07األسئلة املتعلقة ببعد امللموسية واملتمثلة يف السؤال  

 .ختبار الفرضية الرابعة،سنقوم بنفس العملية اليت قمنا هبا سابقا من اجل ا
 .عرض وحتليل األشكال النسبية اخلاصة ببعد التعاطف 
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 .فرديا اهتماما وانتباهايويل الطبيب للمريض  :السادس العشرونالسؤال 

يوضح توزيع عدد أفراد العينة حسب تقييمهم لوالء الطبيب للمريض ومنحه االهتمام واالنتباه (: 3.44)جدول رقم 
 .الفردي

 اجملموع ال أعرف غري موافق متاما غري موافق حمايد موافق موافق جدا 

 111 0 10 12 4 43 42 التكرارات

 %100 %0 %9 %10.1 %3.6 %31.2 %32.1 النسبة

 %100 %0 %9 %19.1 %23.4 %62.2 %100 وية تراكميائالنسبة امل

  
ع عدد أفراد العينة حسب تقييمهم لوالء الطبيب للمريض ومنحه االهتمام واالنتباه توزي يوضح:) 32.3 (الشكل رقم

 الفردي 



198 
 

 
انطالقا من نتائج اجلدول ،تبني أن جمموعة كبرية من املرضى موافقني على والء الطبيب هلم ومنحه 

( موافقني%39.9موافقني جدا،%39.9)%97.5هلم االهتمام واالنتباه الفردي ،فقد بلغت نسبتهم 
من املرضى يعانون من مشكل (غري موافقني متاما%7غري موافقني،و%02.9)%07.9،على خالف نسبة 

أكدين من إجابتهم على من العينة مل يكونوا مت%3.7التمييز يف التعامل واالهتمام هبم ، يف حني أن نسبة 
 .هذا السؤال

 

 أوقات املعاينة الطبية كافة املرضى"تالئم"تناسب  :لسابع والعشرون السؤال ا

 ملالئمة أوقات املعاينة الطبية كافة املرضىتوزيع عدد أفراد العينة حسب تقييمهم  وضحي(: 3.45)جدول رقم 
 اجملموع ال أعرف غري موافق متاما غري موافق حمايد موافق موافق جدا 

 111 1 3 9 1 45 45 التكرارات

 %100 %0.9 %2.2 %1.1 %2.2 %40.5 %40.5 النسبة

 %100 %0.9 %3.6 %11.2 %11.9 %59.5 %100 وية تراكميائالنسبة امل

 
 ملالئمة أوقات املعاينة الطبية كافة املرضىتوزيع عدد أفراد العينة حسب تقييمهم  يوضح:) 33.3 (الشكل رقم
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غالبية املرضى تناسبهم أوقات املعاينة تبني من خالل نتائج املتحصل عليها من الشكل السابق ، أن 
 9.0)%02.9،خبالف نسبة (موافقني جدا %22.5موافقني،و%22.5)%90وقدرت نسبتهم  ، الطبية

من املرضى عارضوا الفكرة املطروحة،يف حني قدرت نسبة ( غري موافقني متاما % 0.9غري موافقني ،و %
 .على الترتيب %2.7و%0.9املرضى احملايدين واملرضى الذين مل جييبوا على هذا السؤال 

 

 

 

 ميتلك العاملون يف املستشفى املعرفة والدراية باحتياجات ورغبات املرضى :لثامن والعشرون االسؤال 

العاملون يف املستشفى املعرفة والدراية يوضح توزيع عدد أفراد العينة حسب تقييمهم المتالك (: 3.46)جدول رقم 
 .باحتياجات ورغبات املرضى

 اجملموع ال أعرف غري موافق متاما غري موافق حمايد موافق موافق جدا 

 111 3 5 22 21 39 9 التكرارات

 100% 2.2 4.5 24.3 25.2 35.1 1.1 النسبة

 100% 2.2 2.2 31.5 56.1 91.9 100 وية تراكميائالنسبة امل
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العاملون يف املستشفى املعرفة والدراية ك المتالتوزيع عدد أفراد العينة حسب تقييمهم  يوضح:) 34.3 (الشكل رقم
 باحتياجات ورغبات املرضى

 
( موافقني جدا%9.0موافقني،%35.0)%23.0من خالل النتائج املتحصل عليها ، نالحظ أن نسبة 

من املرضى عربوا عن امتالك العاملني يف املستشفى املعرفة والدراية باحتياجاهتم ورغباهتم ،خبالف نسبة 
من املرضى عارضوا الفكرة ،يف حني نسبة ( غري موافقني متاما %2.5غري موافقني ،و 02.3%) 09.9%
 .%7.0ؤال بلغت نسبتهمكانوا حمايدين،أما املرضى الذين مل جييبوا على هذا الس 05.0%

 يتصف العاملون يف املستشفى بالروح املرحة والصداقة يف التعامل مع املرضى :التاسع والعشرون السؤال

يوضح توزيع عدد أفراد العينة حسب تقييمهم بتمتع العاملون يف املستشفى بالروح املرحة (: 3.47)جدول رقم 
 .والصداقة املرحة يف التعامل مع املرضى

 اجملموع ال أعرف غري موافق متاما غري موافق حمايد موافق موافق جدا 

 111 1 2 15 12 52 29 التكرارات

 %100 %0.9 %1.1 %13.5 %10.1 %46.1 %26.1 النسبة

 %100 %0.9 %2.2 %16.2 %22 %23.9 %100 وية تراكميائالنسبة امل
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تقييمهم بتمتع العاملون يف املستشفى بالروح املرحة أفراد العينة حسب توزيع عدد  يوضح:) 35.3 (الشكل رقم
 والصداقة املرحة يف التعامل مع املرضى

 
يوضح اجلدول أعاله ،أن معظم املرضى املستجوبني  يعربون على أن العاملني يف املستشفى 

 90.7يتمتعون بالروح املرحة والصداقة يف التعامل معهم مما يشعرهم بأمهيتهم،حيث قدرت نسبتهم 
،عكس املرضى الغري راضني على تعامل العاملني يف (موافقني جدا%07.0و موافقني،27.9%)%

،يف حني بلغت (غري موافقني متاما% 0.9غري موافقني،03.5)%05.3ى معهم وبلغت نسبتهم املستشف
أما املرضى الذين مل جييبوا على السؤال بلغت  ،%02.9نسبة عينة األفراد الغري متأكدين من إجاباهتم 

 .%2.7نسبتهم 
 اجملتمعتراعي املستشفى العادات والتقاليد واألعراف السائدة يف  :الثالثون السؤال 

املستشفى العادات والتقاليد واألعراف  ملراعاةيوضح توزيع عدد أفراد العينة حسب تقييمهم (: 3.48)جدول رقم     
 السائدة يف اجملتمع

 اجملموع ال أعرف غري موافق متاما غري موافق حمايد موافق موافق جدا 

 111 0 4 12 2 41 42 التكرارات

 %100 %0 %3.6 %15.3 %6.3 %36.9 %32.1 النسبة

 %100 %0 %3.6 %11.9 %25.2 %62.2 %100 وية تراكميائالنسبة امل
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املستشفى العادات والتقاليد واألعراف  ملراعاةتوزيع عدد أفراد العينة حسب تقييمهم  يوضح:) 36.3 (الشكل رقم   
 .السائدة يف اجملتمع

 
من خالل النتائج املتحصل عليها ، نالحظ أن أغلبية املرضى عربوا على مراعاة املستشفى العادات 

 %37.7موافقني جدا ،و %39.9)% 92.9والتقاليد واألعراف السائدة يف اجملتمع وبلغت نسبتهم 
 من املرضى املستجوبني(  غري موافقني متاما %3.7غري موافقني ،و% 05.3)09.7،عكس ( موافقني

 .%7.3الغري موافقني على هذه الفكرة،يف حني بلغت نسبة املرضى الغري متأكدين من اجيابياهتم 

 

يوضح العاملون يف املستشفى  للمرضى املشاكل الصحية اليت يعانون منها بطريقة  :الواحد والثالثونالسؤال 
 .يفهمها املريض

العاملون يف املستشفى  للمرضى يوضح توزيع عدد أفراد العينة حسب تقييمهم لتوضيحات (: 3.49)جدول رقم 
 .املشاكل الصحية اليت يعانون منها بطريقة يفهمها املريض

 اجملموع ال أعرف غري موافق متاما غري موافق حمايد موافق موافق جدا 

 111 0 2 1 6 45 50 التكرارات

 %100 %0 %1.1 %2.2 %5.4 %40.5 %45 النسبة

 %100 %0 %1.1 %9 %14.4 %55 %100 وية تراكميائالنسبة امل
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العاملون يف املستشفى  للمرضى ع عدد أفراد العينة حسب تقييمهم لتوضيحات توزي يوضح:) 37.3 (الشكل رقم
 املشاكل الصحية اليت يعانون منها بطريقة يفهمها املريض

 
أغلبية املرضى يرون أن العاملني يف املستشفى يوضحون هلم مشاكلهم من خالل نتائج اجلدول تبني أن 

،يف حني بلغت (موافقني22.5موافقني جدا،و%25)%95.5الصحية بطريق يفهموهنا وبلغت نسبتهم 
،أما املرضى (غري موافقني متاما%0.9غري موافقني ،%9.0)%7نسبة املرضى املعارضون على هذه الفكرة 

 .%5.2م احملايدين فكانت نسبته
 

 

 :اخلامسة اختبار الفرضية

 من خالل بعد التعاطفرضا املرضى  جودة اخلدمة الصحية وتأثريها على يعرب اجلدول املوايل عن تقييم

 يوضح تقييم جودة اخلدمة الصحية وتأثريها على رضا املريض من خالل بعد التعاطف: ( 50.3) اجلدول رقم

 التأثري على رضا املريض االحنراف املعياري املتوسط احلسايب بعد جانب التعاطف

 ايجابي 1,285 3,86 26العبارة رقم 

 ايجابي 1,094 4,05 27العبارة رقم 

 متوسط 1,160 3,10 28العبارة رقم 
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 ايجابي 1,094 3,79 29العبارة رقم 

 ايجابي 1,175 3,90 30العبارة رقم 

 ايجابي 0,961 4,20 31العبارة رقم 

احلسايب العام واالحنراف املعياري العاماملتوسط   ايجابي  1.126    3.11 

 SPSSمن إعداد الطالبة باالعتماد على خمرجات :املصدر 
املتعلقة ببعد التعاطف  30، 32، 07، 09، 07من خالل اجلدول رقم  اتضح أن العبارات رقم          

على   4.20، 3.90، 3.79 ،3.86،4.05 وقعت ضمن اجملال االجيا ي إذ بلغت متوسطاهتا حلسابية 
على الترتيب ،إال أن  9612.، 1.175، 1.094، 1.094، 1.285،باحنرافات معيارية قدرت بـ التوايل

عاملوا  املستشفى املشاكل الصحية اليت  بتوضيحاكرب قيمة للمتوسط احلسا ي خصت العبارة األخرية املتعلقة 
العاملون يف املستشفى امتالك واليت خصت  ،09العبارة رقم  أمايعانون منها املرضى بالطريقة اليت  يفهموها ،

 3.02،فقد وقعت ضمن اجملال املتوسط إذ بلغ متوسطها احلسا ي  املعرفة والدراية باحتياجات ورغبات املرضى
وباحنراف معياري عام  3.90أما املتوسط احلسا ي العام ، الذي قدر بـ. 0.072باحنراف معياري 

 .فقد وقع ضمن اجملال االجيا ي   2.770بلغ

 

 

 :األحادي العينة Tاالختبار 
    Teste-t pour échantillon األحادي العينة  Tثبات صحة الفرضيات قمنا بإجراء االختبار من أجل 

unique واجلدول التايل يوضح ذلك: 
 األحادي العينة Tاالختبار  يوضح نتائج (:51.3) جدول رقم 

 القيمة االحتمالية درجة احلرية اجلدولية Tقيمة  احملسوبة Tقيمة  أبعاد اجلودة
Sig)) 

p.value.sig 

 0,000 110 1666 7,714 بعد االعتمادية
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 0,000 110 1666 10.075 بعد االستجابة

الضمانبعد   9. 158 1666 110 0,000 

 0,609 110 1666 0.512 بعد امللموسية

 0,000 110 1666 11.448 بعد التعاطف
 SPSSمن إعداد الطالبة باالعتماد على خمرجات :املصدر 

 
  بلغت قيمة t 0677وهي أعلى من قيمتها اجلدولية البالغة    7,714  لبعد االعتمادية  احملسوبة 

وهو   Sig=2.22و ما يؤكد هذا القرار  أن مستوى الداللة احملسوب هو .قبول الفرضية ،وبالتايل يتم 
 :ومنه نستنتج .وهو املستوى املعتمد هلذه الدراسة 2.25أقل من 

تؤثر جودة اخلدمات الصحية املقدمة من طرف املؤسسة العمومية االستشفائية لوالية سعيدة ،تأثريا اجيابيا "
 .فرضية مقبولة،"احية بعد االعتماديةعلى رضا املريض، من ن

  بلغت قيمة t 0677وهي أعلى من قيمتها اجلدولية البالغة  10,075  لبعد االستجابة  احملسوبة   
وهو   Sig=2.22وما يؤكد هذا القرار  أن مستوى الداللة احملسوب هو .،وبالتايل يتم قبول الفرضية 

 :ومنه نستنتج .اسةوهو املستوى املعتمد هلذه الدر 2.25أقل من 
تؤثر جودة اخلدمات الصحية املقدمة من طرف املؤسسة العمومية االستشفائية لوالية سعيدة ،تأثريا اجيابيا "

 .فرضية مقبولة،"على رضا املريض، من ناحية بعد االستجابة
  بلغت قيمة t وبالتايل   0677وهي أعلى من قيمتها اجلدولية البالغة  9,158  احملسوبة لبعد الضمان،

وهو أقل من   Sig=2.22وما يؤكد هذا القرار  أن مستوى الداللة احملسوب هو . يتم قبول الفرضية 
 :ومنه نستنتج .وهو املستوى املعتمد هلذه الدراسة 2.25

تؤثر جودة اخلدمات الصحية املقدمة من طرف املؤسسة العمومية االستشفائية لوالية سعيدة ،تأثريا اجيابيا "
 .فرضية مقبولة،"ا املريض، من ناحية بعد الضمانعلى رض

 بلغت قيمةt  وبالتايل يتم 0677وهي أقل من قيمتها اجلدولية البالغة  5122, لبعد امللموسية احملسوبة،
وهو أكرب من   Sig=6092,وما يؤكد هذا القرار  أن مستوى الداللة احملسوب هو .رفض الفرضية 

 :ومنه نستنتج  .وهو املستوى املعتمد هلذه الدراسة 2.25
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تؤثر جودة اخلدمات الصحية املقدمة من طرف العمومية االستشفائية لوالية سعيدة ،تأثريا اجيابيا على "
 .فرضية مرفوضة،"رضا املريض، من ناحية بعد امللموسية

جيب على املؤسسة العمومية االستشفائية لوالية سعيدة ان تطور وحتسن من خدماهتا الصحية من  لدا       
عن طريق  التطور مبواكبة وذلك ،من اخلدمة الصحية نيديملستفا اجاتياحت مع تناسبي مبا خالل بعد امللموسية

 توفري
التوعية الصحية املستمرة ، إضافة إىل توفري خمتلف األدوية الضرورية و ،األجهزة واملعدات التقنية الطبية املتقدمة 

ولية ؤمس هاباعتبار املستوى العام للنظافة اجليدة للمرضى والزوار واألطباء ومجيع الفئات العاملة باحلفاظ على
 .املرضى رضا من ديزي مما.ولية فرد بذاتهؤاجلميع وليست مس

  بلغت قيمة t وبالتايل  0677وهي أعلى من قيمتها اجلدولية البالغة لبعد التعاطف 11,448  احملسوبة،
وهو أقل من   Sig=2.22وما يؤكد هذا القرار  أن مستوى الداللة احملسوب هو . يتم قبول الفرضية 

 :ومنه نستنتج .وهو املستوى املعتمد هلذه الدراسة 2.25
عمومية االستشفائية لوالية سعيدة ،تأثريا اجيابيا تؤثر جودة اخلدمات الصحية املقدمة من طرف املؤسسة ال"

 .فرضية مقبولة،"على رضا املريض، من ناحية بعد التعاطف
 
 
 
 
 

 :الفصل  خالصة
فكرة عن املنظومة الصحية يف اجلزائر إضافة إىل إصالح النظام الصحي وأوجه من خالل هذا الفصل أخدنا 

،من خالل اختبار فرضيات الدراسة " امحد مدغري"االستشفائية   العمومية املؤسسةب ،مث التعريفقصوره 
مبدى تأثري جودة اخلدمات الصحية املقدمة على رضا املريض،اعتمادا على أبعاد جودة اخلدمة الصحية ،وقد 
توصلنا من خالل املعاجلة اإلحصائية للبيانات واليت متت عن طريق الربنامج اإلحصائي املعروف باسم احلزم 

 :إىل النتائج التالية ( spss)صائية للعلوم االجتماعية اإلح



217 
 

  قبول الفرضية األوىل، والثانية، والثالثة، واخلامسة،ذلك تبعا ألراء أفراد عينة الدراسة ،الذين وقع
تقييمهم على وجود جودة اخلدمة الصحية من خالل بعد االعتمادية 

 .جودة اخلدمة الصحية املقدمة ،واالستجابة،والضمان،والتعاطف،ما يدل على رضاهم عن 
  رفض الفرضية الرابعة،ما يدل على التأثري املتوسط جلودة اخلدمات الصحية املقدمة من طرف

املؤسسة العمومية االستشفائية على رضا املريض من ناحية بعد امللموسية ،ما يؤكد أن اجلانب 
توفر خمتلف األدوية إضافة إىل عدم  السليب هلذه الفرضية يكمن يف النقص يف التجهيزات الطبية وعدم

 .وجود خدمات أخرى مرافقة
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 اةيمفردات احل من ريبالكث ارتبط لكونه اخلدمات، عامل وم هويال فيه شينع الذي عاملنا بأن واضح بات 
 ما هذا سبق، عما إليها احلاجة ازدادت اليت اخلدمات أبرز من واحدة ةيالصح اخلدمة ولعل للمواطن، ةيوميال

 النشاط لعبي أن البد كان ولذلك ةيالصح املنظمات قبل من ديومتزا واضح اهتمام كون هناكي أن أوجب
في اآلونة ف .ةياإلنسان احلاجات لتلك والواضحة قةيالدق االستجابة تلك يف وييواحل املهم الدور قييالتسو

األخرية شهد القطاع الصحي اهتماما كبريا وعلى مجيع املستويات بتطبيق معايري وإجراءات نظم اجلودة فهي 
حيث ينظر إىل اجلودة من منظور طيب على أساس تقدمي أفضل  ،ختتلف باختالف موقع الفرد من النظام الصحي

منظور املستفيد، فتركز على طريقة احلصول اخلدمة أما اجلودة من . اخلدمات وفق أحدث التطورات العلمية
يف حني تعين اجلودة من الناحية اإلدارية كيفية استخدام املوارد املتوفرة والقدرة على جذب . ونتيجتها النهائية

، كما يعد تطوير اخلدمات الصحية احد مزيد من املوارد لتغطية االحتياجات الالزمة لتقدمي خدمة متميزة
حيث عرضنا يف آخر فصل برنامج .لرئيسية للتنمية البشرية اليت أولتها العديد من الدول اهتماما كبريااجملاالت ا

اإلصالح الذي تبنته اجلزائر والذي يواجه عدة قيود حتد من فعاليته وأدائه، يف ظل التحوالت االقتصادية 
إشكال يدور حول واقع وجودة حاولنا من خالل هذا البحث اإلجابة عن  املنطلق من هذاو .واالجتماعية

 وضعت كماباالعتماد على أبعاد جودة اخلدمة الصحية ،اخلدمات الصحية وتأثريها على رضا املريض،
 .البحث ذاه مسار على ارهاختبا مت فرضيات

بعد التعاطف ،فيما رفضت  إىل إضافةتأكيد الفرضيات املتعلقة ببعد االعتمادية واالستجابة والضمان  مت فقد
 من جمموعة أساس كانت اليت النتائج من جمموعة على رييف األخ وحتصلنا.الفرضية املتعلقة ببعد امللموسية 

 ةيرؤ إىل الوصول من متكنا املنطلق خالل هذا  ومن .القطاع هذا عاين منهاي النقائص اليت من للحد االقتراحات
حلالة املؤسسة العمومية االستشفائية لوالية  دراستنا خالل من ذاوه اجلزائر يف ةيالصح جودة اخلدمات حول

 .سعيدة
 
 

 
 
 

 :النتائج واالقتراحات
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 :النتائج 
 :النتائج التالية إىللقد توصلت الدراسة 

  فمن املؤشرات املهمة واخلاصة باملريض أن العوامل مثل العمر، واجلنس واملستوى االجتماعي وكذلك
ملريض للمريض وغريها تعترب عوامل تؤثر على نسبة رضائه عن اخلدمات الصحية، فاالوضع الصحي 

من الصغري يف العمر، وذلك ألنه قد عاصر تطور اخلدمات الصحية،  الكبري يف السن أكثر رضاء
ويعرف الفرق بني نوعية اخلدمات الصحية يف املاضي واحلاضر، وكذلك إذا كانت احلالة الصحية 

 . جيدةحالته الصحية  منها إذا كانت رضاءة فهو أقل للمريض غري جيد
  االعتمادية يف جمال اخلدمة الصحية وقع ضمن اجملال االجيا ي ونقصد هبا مالحظة أو مبا أن بعد

مشاهدة املستفيد للخدمة وفقا لتوقعاته وتلقي املعاجلة املطلوبة ،مما يؤكد التزام املستشفى  بتقدمي 
ها احملددة وبطريقة صحيحة من أول مرة،إضافة إىل ضرورة املصداقية اخلدمات الصحية يف مواعيد

والثقة أثناء تقدمي اخلدمة الصحية لكسب رضا املريض وتتجسد على أداء اخلدمات املوعود هبا يف 
 .وفتها احملدد

  يقوم املستشفى بتسهيل إجراءات العمل قدر اإلمكان وهذا لضمان وسرعة وسهولة تقدمي اخلدمة
الصحية،إضافة إىل رغبة العاملني يف املستشفى لالستعداد الدائم للتعاون مع املرضى وسرعة 
استجابتهم لطلباهتم، وهو ما يؤكد رضا املرضى عن جودة اخلدمات الصحية املقدمة من ناحية بعد 

 .االستجابة
 هارات الالزمة ، شعور املرضى باألمان يف التعامل مع العاملني يف املستشفى ، ومتتع األطباء بامل

واألدب وحسن اخللق الذي يتميز به العاملني ،يدل على أن بعد الضمان يتوفر يف املؤسسة العمومية 
 .االستشفائية لوالية سعيدة

  اتضح لنا أن معظم املرضى غري راضني عن اخلدمات املقدمة من ناحية بعد امللموسية،ويعزز ذلك
وفر األجهزة الطبية واملعدات التقنية احلديثة ،إضافة إىل عدم النقص الواضح يف عامل النظافة ، وعدم ت

استفادة املرضى من مجيع األدوية اليت ختص عالجهم ما جيعلهم يشتروهنا من صيدليات خاصة ،وهذا 
 .يؤثر سلبا على رضاهم اوم
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 التعاطف هو بعد و ومن أهم العوامل املؤثرة على رضا املريض أيضا البعد اجلوهري يف جودة اخلدمة

 ، سنة 22يف هذه الدراسة ، كون أغلبية املرضى من الفئة اليت تفوق أعمارهم  االذي كان اجيابي
فإشعار املريض باالهتمام والعناية الذاتية به تولد لديه قدرا كبريا من الرضا والوالء واالنتماء 

 .للمستشفى الذي يعاجل فيه

  االقتراحات
 :ميكن تقدمي االقتراحات التالية ،السابقة  االستنتاجاتبناءا على 
  إعادة النظر يف أولويات اإلنفاق على قطاع الصحة وفقا للموارد املتاحة حاليا لتحقيق االرتقاء    

 .بالصحة العامة للمواطنني، وحتقيق العدالة يف توزيع اخلدمات الصحية
  أساسية من اخلدمات، وضع نظام تأمني صحي يشمل مجيع فئات اجملتمع، ويضمن احلصول على حزمة

باإلضافة إىل محاية املواطن من عبء اإلنفاق الكلي على عالج األمراض  ذات التكلفة الباهضة، مع 
ضرورة إجراء دراسات شاملة القتصاديات التأمني الصحي لتفادي العجز احلايل يف ميزانية التأمني 

 .الصحي
  املنشآت الصحية اعتمادا على بيانات فعلية وضع أسس ومعايري علمية واضحة لترشيد التوسع يف

وحديثة ونظم معلومات جغرافية، لتحديد مجيع أنواع اخلدمات املتاحة وتوزيعها حسب احتياجات  
 .اجملتمع وتعداد السكان وتوزيعهم وفقا للفئات العمرية

 وإمنا أصبح  إن وجود إدارة اجلودة الشاملة يف املنظمات الصحية مل يعد جمرد نظرية إدارية جديدة
 . ضرورة ملحة وذلك لضمان حتسني وتطوير األداء بصورة مستمرة ،وتقدمي خدمات صحية متميزة

 نيجيب أن يكون هناك نظام رقا ي داخل كل مؤسسة صحية، مكون من اإلداريني واألطباء واملمرض 
دارة التغذية وأخصائيني التغذية، للرقابة على كل مراحل النظام الغذائي، مبا يضمن رفع كفاءة إ

  .وفاعليتها
  التوعية الصحية املستمرة للمرضى والزوار واألطباء ومجيع الفئات العاملة باحلفاظ على املستوى العام

توعية العاملني  إضافة إىل.للنظافة اجليدة، وباعتبار أهنا مسئولية اجلميع وليست مسئولية فرد بذاته
 .ترتب على نظافة األماكن واملعدات واملكاتبباآلثار النفسية والصحية واالقتصادية اليت ت
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 ةريواملتغ املتجددة اجاتياالحت مع تناسبي مبا نهايوحتس ةيالصح اخلدمات ريبتطو تمامهاال ضرورة 
جمال األجهزة واملعدات التقنية  يف خاصة عيالسر التكنولوجي التطور مبواكبة وذلك ن،يديللمستف

 .املرضى رضا من ديزي مماتوفري خمتلف األدوية الضرورية و ،الطبية املتقدمة 
 واملصاحل األقسام خمتلف نيب( االنترانت) املؤسسة يف ةيداخل اتصال شبكة إنشاء. 
 حتسيسة ام يواأل اتيوامللتق ةيالعلم املؤمترات إقامة قيطر عن اجملتمع أوساط يف ةيالصح الثقافة نشر

 ومن العالج من ريخ ةيالوقا أجل من بشكل متواصل اإلعالم وسائل خمتلف يف واملعارض، والندوات
 .املستشفى خدمات على الطلب ضيختف مث

   مراجعة اخلطة االستثمارية للتوسع يف املنشآت الصحية ووقف بناء أي وحدات أو مستشفيات جديدة
وتوفري  ، مع زيادة كفاءة املنشآت الصحية املتاحة حاليا وتطويرهاشاملةإال بعد إجراء دراسات 

سيارات إسعاف جمهزة بوحدات اتصال سريعة يف مراكز تقدمي الرعاية األساسية لتسهيل نقل املرضى  
 .واملصابني

 تربصات تكوينية على األساس يف تتركز ةيقاعد نشاطات على باعتماد للعامل ةيهنامل اةياحل ةيتنم 
 .الكفاءات ريتطول
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 قائمة املراجع
 املراجع بالغة العربية

 .0227.احلديث،اجلزائر ،دار الكتاب"التحليل االقتصادي واالستثمار يف اجملاالت الطبية "إبراهيم طلعت ،  .1

، دار إثراء للنشر والتوزيع ، عمان ، األردن،الطبعة "تسويق اخلدمات املالية "محد الرحومي ،ثامر البكري ، أ  .2
 .0229األوىل،

األوىل مصر ، الطبعة  ، املكتبة العصرية لنشر والتوزيع ،"إدارة املستشفيات رؤية معاصرة "،محد حممد غنيم أ  .3
0227. 

 .0225بعة الثانية، اجلزء الثاين، ، دار الوفاء،الط"عمدة التفسري عن احلافظ بن كثري"أنور الباز،  .4

 .2006 اجلامعية  إلسكندرية ، الدار ،   "املستهلك سلوك يف قراءات "عمر، علي أيمن  .5

 0222 ،الطبعة األوىل ، األردنعمان ،،دار الشروق للنشر  "الصحة والسالمة العامة"مزاهرة،وآخرون، أمين  .6
. 

   .0222احلامد ، عمان األردن ،، دار ومكتبة  "التسويق املصريف"تيسير العجارمة ،  .2

ادارة اجلودة الشاملة يف الضيافة والسياحة ووقت "،بيفري يل سباركس  -كوين موك  -جاي ككندا مبويل   .1
 .0220،اململكة العربية السعودية .الرياض .دار املريخ للنشر .سرور  إبراهيمسرور علي .م.د:ترمجة "الفراغ 

دار النشر اليازوري ،"تسويق اخلدمات مدخل استراتيجي ، وظيفي تطبيقي "،حامد  الطائي ،د بشري العالق   .9
 .0227الطبعة  ،عمان األردن،العلمية للنشر والتوزيع 

 الطبعة ،األردن،، عمان والطباعة والتوزيع للنشر املسرية إدارة ،"اجلودة إدارة "، حممود كاظم حضري  .10
  2002 األوىل ،

األسس العلمية للتسويق ". إيهاب علي القرم .بشري العالق  ، م.د حممود الصميدعي ، د.محيد الطائي ،ا  .11
 .0229الطبعة  ،عمان األردن،لتوزيع ،دار النشر اليازوري العلمية للنشر وا "احلديث
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عمان األردن ،والتوزيع ، دار املناهج للنشر "التسويق الصحي واالجتماعي "ردينة عثمان يوسف ،   .12
،0229. 

دار ،"مبادئ التسويق احلديث بني النظرية والتطبيق "،زكريا عزام،عبد الباسط حسونة، مصطفى الشيخ  .13
 .0229الطبعة األوىل ، األردن عمان،امليسرة للنشر والتوزيع 

 .  0223، القاهرة ، للنشر والتوزيعاملناهج ، دار "تسويق اخلدمات وتطبيقاته  "،كي خليل املساعد ز  .14

، طبعة "إدارة وتسويق األنشطة اخلدمية ، املفاهيم واالستراتيجيات  "،سعيد حممد املصري   .15
 .الدار اجلامعية ، اإلسكندرية  0220/0220

،دار "الصحة العامة والرعاية الصحية من املنظور االجتماعي"سلوى عثمان الصديقي ،السيد رمضان،  .16
 .0222املعرفة اجلامعيةاالسكندرية،مصر،

 "02200و7222تصاديات جودة املنتج بني إدارة اجلودة الشاملة وااليزو اق."مسري حممد عبد العزيز   .12
 .0222.مكتبة اإلشعاع ، اإلسكندرية.

إدارة املنظمات الصحية والطبية منهج متكامل يف إطار املفاهيم اإلدارية " ، بسيد حممد جاد الر  .11
 .0779،دار النهضة العربية،مصر القاهرة،"احلديثة

 .0223،األردنعمان  ،، دار حامد للنشر" أساسيات التسويق " السويداين ، شفيق حداد ، نظام   .19

الطبعة ،عمان األردن،دار الفكر للنشر،"إدارة املستشفيات واملراكز الصحية احلديثة"،صالح حممود دياب  .20
 .0227األوىل 

 . 0227، مكتبة القدس مصر ،  "حيةاقتصاديات اخلدمات الص"طلعت الدمرداش إبراهيم ،   .21

،دار امليسرة "البحث العلمي واستخدام مصادر املعلومات التقليدية وااللكترونية "عامر قنديلجي،  .22
 .0229للنشر،عمان األردن،

 .0779،دار الفكر العر ي للنشر،الطبعة األوىل،"مبادئ إدارة املستشفيات "عبد اإلله ساعايت،  .23

 (املفاهيم و التطبيقات )إدارة املستشفيات  االجتاهات احلديثة يف"عبد العزيز خميمر ،حممد الطعامنة ،   .24
 .0223قاهرة،مجهورية مصر العربية،،املنظمة العربية للتنمية اإلدارية ، ال"
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طبعة األوىل ، عمان ، دار اليازوري ، ال"الرعاية الصحية األولية "،عبد اجمليد الشاعر، وآخرون   .25
 .0222األردن،

،دار املعرفة "الصحة العامة بني البعدين االجتماعي والثقايف"عبد احملي حممود حسن صاحل ،  .26
 .0223اجلامعية،االزاريطة ،مصر ،

مفاهيم نظريات وأساسيات يف اإلدارة ،إدارة اخلدمات واملؤسسات الصحية "،عبد املهدي بوعانة  .22
 .0222ة األوىل الطبع ،عمان. األردن ، دار حامد للنشر والتوزيع،" الصحية

 .0779مكتبة عني الشمش للنشر،القاهرة ،، "االستراجتيات املفاهيم و: التسويق" عمر و خري الدين ،  .21

، دار زهران للنشر و التوزيع ،عمان، " مبادئ التسويق مدخل متكامل" عمر وصفي عقيلي و آخرون ،  .29
 .0772األردن،

،بدون ذكر دار "الفشل وخماطر النجاح فرص بني الشاملة اجلودة إدارة تطبيق"،الدين زين فريد  .30
 .0220النشر،الطبعة األوىل ،مصر القاهرة،

 .0227 األوىللطبعة ،اعمان األردن ، ،دار كنوز املعرفة للنشر"تسوي اخلدمات"فريد كورتل ،  .31

 .2001 والتوزيع ، عمان األردن، للنشر املستقبل ،دار "السياحية اخلدمات تسويق "مسارة، رشيد فؤاد  .32

 . 0779مصر ،،، ايتراك للنشر والتوزيع  "تسويق اخلدمات الصحية "فوزي شعبان مذكور ،  .33

 .0225،دار الثقافة ، ليبيا ، "يزوإدارة اجلودة الشاملة ومتطلبات اال"قاسم نايف علوان ،  .34

األردن لنشر والتوزيع ،عمان ، دار الشروق ل "إدارة اجلودة يف اخلدمات "قاسم نايف علوان احملياوي ،  .35
0227. 

 ، األوىل الطبعة ، والتوزيع للنشر صفاء دار ، "الشاملة اجلودة إدارة" ، وآخرون الدراركة مأمون  .36
  2001.عمان

عمان ، والتوزيع للنشر صفاء ،دار "الشاملة وخدمة العمالء  اجلودة إدارة"،  الدراركة سليمان مأمون  .32
 .  0227 ، األوىل الطبعة ، األردن

 الطبعة والتوزيع، للنشر وائل دار ،"وتطبيقات إدارة اجلودة الشاملة، مفاهيم"جودة، أمحد حمفوظ  .31
 .0229 األردن، األوىل،عمان
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ن األردن، الطبعة ، دار وائل للنشر ،عما"سلوك املستهلك "،مجيل مسري دبابنه ،حممد إبراهيم عبيدات   .39
 .0227األوىل 

 .0220الطبعة األوىل  ،دار الثقافة عمان األردن ،"مبادئ التسويق "،حممد صاحل املؤذن   .40

 .0229 ،اإلسكندرية،الدار اجلامعية، "التسويق املتقدم "النجا ، أبوحممد عبد العظيم   .41

 . 1996 اإلسكندرية، اجلامعية للنشر، الدار ،"التسويق إدارة يف قراءات"الصحن ، فريد حممد  .42

 . 0223جلامعية اإلسكندرية مصر ،،الدار ا "قراءات يف إدارة التسويق"حممد فريد صحن ،  .43

 .0229،دار املناهج عمان ،"التسويق االستراتيجي للخدمات"حممد حممود مصطفى،  .44

،دار املناهج ،عمان "سلوك املستهلك " ردينة عثمان يوسف ،.حممود جاسم الصميدعي   .45
 .0220األردن،

وزيع ، عمان األردن زهران للنشر والت، دار " مداخل التسويق املتقدم " حممود جاسم الصميدعي ،   .46
،0222  

 . 0799دار النهضة العربية ،  القاهرة ،"التسويق  إدارة "،ةبازرع صادق حممود  .42

املؤسسة اجلامعية للدراسات والنشر والتوزيع ، "تسويق السياسة واخلدمات "،مصطفى عبد القادر .41
 .0220لبنان بريوت ،الطبعة األوىل ،

الدار ،" مدخل استراتيجي تطبيقي يف إدارة التسويق يف املنشأة املعاصرة "،مصطفى حممود أبو بكر   .49
 . 0222 الطبعة األوىل ،اجلامعية اإلسكندرية

 0779،دار الفكر للطباعة والنشر ، عمان األردن ،" منهجية البحث العلمي"مهدي حسن زويلف ،  .50
،دار الكتامة للنشر والتوزيع اجلزائر،الطبعة "العمومية اجلزائريةإدارة املستشفيات "نور الدين حاروش،  .51

 .0227األوىل 
 . 0225.األردن ، الطبعة الثانية، دار وائل للنشر عمان "تسويق اخلدمات  "،هاين حامد الضمور   .52

 اجملالت 
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 من  سورية في  العايل التعليم مستشفياتفي  الصحية الرعاية اخلدمات جودة تقييم"، الفراج  أسامة  .2
 -05 اجمللد القانونيةوللعلوم االقتصادية  دمشق جامعة جملة،" املرضى رضالقياس  منوذج ،املرضى نظر وجهة

   .0227-العدد الثاني

،جملة اقتصاديات " جودة اخلدمات املصرفية كمدخل لزيادة القدرة التنافسية للبنوك."بريش عبد القادر  .2
 .اجلزائر، 3العدد،مشال إفريقيا 

،جملة "التحسني املستمر للجودة املفهوم وكيفية التطبيق يف املنظمات الصحية "حنان عبد الرحيم األمحدي ،  .3
–اإلدارة العامة ،دورية علمية متخصصة وحمكمة يصدرها كل ثالثة اشهر معهد اإلدارة العامة ، الرياض 

 .0222 اململكة العربية السعودية ، اجمللد األربعون ،العدد الثالث ، أكتوبر
،اجمللة العربية "مدى فعالية برامج اجلودة النوعية مبستشفيات وزارة الصحة السعودية":خالد بن السعيد   .4

 .ت،جملس النشر العلمي،جامعة الكويت،دولة الكوي0772،نوفمرب0،العدد 0 للعلوم اإلدارية ،اجمللد
،منظمة الصحة العاملية املكتب اإلقليمي اململكة العربية السعودية –شركة املواساة للخدمات الطبية الدمام   .5

متويل اخلدمات الصحية "للشرق األوسط ،املؤمتر العر ي السادس يف األساليب احلديثة إلدارة املستشفيات 
 .0229املنعقد يف القاهرة ، نوفمرب ، "والطبية يف املستشفيات العربية 

،جملة أحباث الريموك "احلكومي ،حالة وزارة الصحة إدارة اجلودة الشاملة يف القطاع "حممد الطعامنة  ،  .6
 .،منشورات جامعة الريموك   ،اربد ،األردن0،العدد09،اجمللد 

 .1998 جوان ، 02 عدد ، 25 اجمللد اإلدارية العلوم جملة ، املصرفية اخلدمات جودة قياس ، معال ناجي  .2
اجلودة الشاملة ، جملة البحوث التجارية ، العدد األول ، القاهرة  إدارةيسري السيد يوسف ،مبادئ   .1
،0220. 
 

 املذكرات 
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 تلمسان  - ايد ـــــــــــكر بلقـب أبوامعة ـج

 كلية العلوم االقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيير

 ستبيان الموجهة للمرضىاستمارة اال

 أختي المريضة/أخي المريض 

 تحية طيبة 

اجلزائرية دراسة حالة  العموميةجودة اخلدمات الصحية باملؤسسات" يف إطار حتضري رسالة ماجستري حتت عنوان 
فلكم جزيل الشكر مسبقا على مسامهتكم القيمة وعلى .  "لوالية سعيدة سة العمومية االستشفائيةاملؤس

على أسئلة هذا االستبيان ، مع العلم أن إجابتكم ستعامل  بأجوبتكمراء هذا املوضوع مشاركتكم الفعالة يف إث
 .بسرية تامة ولن يتم استخدامها إال ألغراض البحث العلمي 

 

 .في الخانة المناسبة x))الرجاء وضع عالمة .عند اإلجابة على أسئلة االستبيان 

 :معلومات شخصية :  أوال

 أُنثى ذكر الجنس

 السن

 سنة40إلى  31من  سنة 30أقل من 

 (متقاعد)سنة 05أكثر من      سنة 05إلى  04من         سنة05إلى  14من 

المستوى 

 التعليمي
 جامعي ثانوي متوسط ابتدائي دون مستوى

 يوم……………………………… مدة اإلقامة

 

 : أبعاد جودة الخدمة :  ثانيا
أو هي املعايري أو . اخلدمة املقدمة من قبل املستفيد من اخلدمة هي املعايري اليت يعتمد عليها يف تقييم جودة 

املقاييس اليت يتم من خالهلا حتديد الفجوة أو التطابق بني توقعات الزبون ملستوى اخلدمة وإدراكه ملستوى 
 .اخلدمة املقدمة بالفعل 
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 لخدمة المطلوبةدرجة االعتماد على مقدم الخدمة ودقة انجازه ل:  Reliabilityاالعتمادية أوال

 
موافق   

 جدا
 محايد موافق

غير 

 موافق

غير 

 موافق

 تماما

ال 

 أعرف

4 
يلتزم المستشفى بتقديم الخدمات الصحية في المواعيد 

 المحددة 
      

4 
يحرص المستشفى على تقديم الخدمات الصحية بطريقة 

 (عدم وجود أخطاء)صحيحة من أول مرة 
      

       لمشاكل واستفسارات المرضى يستجيب  المستشفى بسرعة 4

       يحظى المستشفى بثقة  المستفيدين من خدماتها الصحية 1

       تقدم المستشفى الخدمة الصحية بدرجة عالية من الدقة 5

 سرعة االنجاز ومستوى المساعدة المقدمة للمستفيد من قبل مقدم الخدمة:  Responsivenessاالستجابة  ثانيا

 
 موافق  

 جدا
 محايد موافق

غير 

 موافق

غير 

موافق 

 تماما

ال 

 أعرف

       تقوم المستشفى بإبالغ المرضى بموعد تقديم الخدمة بدقة 6

7 
يرغب العاملين في المستشفى االستعداد الدائم للتعاون مع 

 المرضى
      

2 
تبسط المستشفى إجراءات العمل قدر اإلمكان لضمان 

 الخدمة الصحيةالسرعة والسهولة في تقديم 
      

       ينشغل العاملون في المستشفى بتلبية  طلبات المرضى فورا 9

 ثالثا
معلومات القائمين على تقديم الخدمة  ، وقدرتهم :  Assurance" الجدارة  ، المصداقية ، واألمان " الضمان  

 على استلهام الثقة واالئتمان

 
موافق   

 جدا
 محايد موافق

غير 

 موافق 

غير 

 موافق

 تماما

ال 

 أعرف

40 
يثق المرضى بخبرات ومهارات ومؤهالت اإلطارات 

 في المستشفى" الطبي ، التمريضي ، وغيرهم " الصحية  
      



243 
 

       يشعر المرضى باألمان عند التعامل مع موظفي المستشفى 44

44 
يتسم سلوك العاملين في المستشفى باألدب وحسن المعاملة 

 مع المرضى
      

       تحتفظ المستشفى بسجالت دقيقة وموثقة عن المرضى 44

       تحافظ المستشفى على سرية المعلومات الخاصة بالمرضى 41

45 
يتمتع العاملون في مستشفانا بالمعرفة والمهارة والخبرة 

 الصحية المناسبة
      

       تمتاز المستشفى بسمعة ومكانة جيدة لدى أفراد المجتمع 46

 رابعا
المباني ، األجهزة والمعدات ، " وهي تشتمل على العناصر المادية للخدمة :  Tangiblesاألشياء الملموسة

 "الخ ..... والمرافق الصحية ومظهر العاملين 

 
موافق   

 جدا
 محايد موافق

غير 

 موافق 

غير 

موافق 

 تماما

ال 

 أعرف

47 
إليها يتمتع المستشفى بموقع مالئم ويسهل الوصول 

 بسرعة
      

       تتوفر في المستشفى كل األدوية التي يحتاجها المريض 42

49 
متلك المستشفى تجهيزات وأجهزة طبية ومعدات تقنية ت

 حديثة
      

40 
صيدلية ، موقف )تتوفر في المستشفى خدمات مرافقة 

 ...(سيارات
      

44 
يحرص العاملون في المستشفى على درجة عالية من 

 النظافة وحسن المظهر
      

       توفر المستشفى صاالت انتظار بها كل المرافق 44

44 
تمتلك المستشفى دورات مياه صحية نظيفة وبما يحقق 

 راحة المرضى
      

41 
تضع المستشفى لوحات وعالمات إرشادية تسهل الوصول 

 إلى األقسام والفروع المختلفة
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45 
واسعة ومريحة وبما يضمن تنقل  الممرات في المستشفى

 المرضى دون صعوبة
      

خام

 سا

المستفيد ورعايته بشكل درجة العناية ب:  Empathy" الفورية ، االتصاالت ، وتفهم احتياجات الزبون " التعاطف 

 بمشاكله والعمل على إيجاد حلول لها بطرق إنسانية راقية  هتمامواالخاص ، 

 
موافق   

 جدا
 محايد موافق

غير 

 موافق

غير 

 موافق 

 تماما

ال 

 أعرف

       يولي الطبيب للمريض اهتماماً وانتباهاً فرديا 46

       معاينة الطبية كافة المرضىأوقات ال" تالئم " تناسب  47

42 
يمتلك العاملون في المستشفى المعرفة والدراية باحتياجات 

 ورغبات المرضى
      

49 
المستشفى بالروح المرحة والصداقة يتصف العاملون في 

 في التعامل مع المرضى
      

40 
تراعي المستشفى العادات والتقاليد واألعراف السائدة في 

 المجتمع
      

44 
للمرضى المشاكل الصحية  يوضح العاملون في المستشفى 

 يعانون منها بطريقة يفهمها المريض التي
      

 

 


