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 ر ــــــــــر وتقديـــــــــــــــشك

 
 املتواضع العمل هذا لإجناز وفقين اذلي هلل امحلد

 

ل ودوما أ ول الشكر يطيب ل  أ حاطين أ ن مقامه وعلو بعظمته يليق محدا العزيز املوىل أ محد أ ن اإ

 .العمل هذا لجناز ووفقين أ مري يل فيرس هذا بعونه

ىل والامتنان رـــالتقدي وعظمي رــالشك خبالص أ تقدم اذ ـــال ست رــاملس مت تعلمي درـــومص قدويت اإ

 يبخل مل واليت املذكرة هذه والإرشاف عىل املتابعة بقبوهل "غضبان حسام ادلين" املرشف ادلكتور

 .يل العون يد وتقدمي القمية ابلتوجهيات والنصاحئ عيل

ل يسعين ول ىل والتقدير الشكر خبالص أ تقدم أ ن اإ  هذه مناقشة بقبوهلم املناقشة جلنة أ عضاء اإ

 .علهيا واحلمك الرساةل

ىل العرفان عبارات أ سديكام   .5102-5102 دفعة حامكية املؤسسات طلبة ادلراسة يف زماليئ اإ

 

ىل الشكر جبزيل أ تقدم كام متام يف ساعدين من لك اإ  .بعيد من أ و قريب من البحث هذا اإ



 

 داءـــــــــــإه

 
 اخملتار محمد س يدان عىل والسالم الصالة مث والهنار الليل وجاعل،الأنوار القخ هلل امحلد

 وسمل عليه هللا صىل

ىل العمل هذا أأهدي   :والفالح النجاح رس ا 

 الكرميني الوادلين

 .معرهام يف هللا أأمد  

ىل خويت ، بيهنم غصين ومنا معهم ترعرعت من ا   .وأأخوايت ا 

ىل  .وبعيد قريب من والأقارب الأهل لك ا 

ىل  .الكرام أأساتذيت ، املعرفة من بس يط بقدر ولو العمل حتصيل سبيل يف الطريق يل أأانر من ا 

ىل خوة، مبثابة اكنوا اذلين ادلرب رفقاء ا   .الأعزاء وأأصدقايئ زماليئ ا 

ىل  . العمل هذا أأهدي الوفاء معاين وبأأمسى هؤالء لك ا 



 

 :ملخص  

سني جـــــــــــودة ي حتـــــــــف لتشاركيــــــــــةا األطرافه ــالذي تلعبدور ال الضوء على  إلقاء إىل دراسةــــــذه الـــــه لقد سعينا يف        

ي ــــــــن املشاكل التــــــــــــالتخفيض م يف األطراف،وكيفيــة مسامهـــــــة هــــــذه باملؤسسات اإلستشفائية العموميةاخلدمـــــــة الصحيـــــــة 

ذا ـــــــق هـــــــوقد توصلنا إىل أن السبيل إىل حتقي. ة العمومية خاصة املرتبطة منها باجلودةـــــــستشفائيات اإلــــــــــا املؤسســـــــــتواجهه

 . ارج اجملال اإلقتصادية املؤسسات خــة حوكمــــــــــــــــــور آليـــــــــــــــــتط نتيجــــــــــــــــــــــةنيكية ياإلكل ةــــــــــــــــــق احلوكمـــــــو تطبيـــــــــدف هـــــــــاهل

املؤسسة الصحية العمومية، جودة اخلدمة الصحية ة ،يشاركتال األطراف،االكلينيكيةوكمة احل :الكلمات المفتاحية

 .العمومية

  
 

Résumé : 

        Nous avons cherché dans cette étude pour faire la lumière sur le rôle joué par les 

partis participatifs dans l'amélioration de la qualité des institutions de services de 

santé, les hôpitaux publics, et comment la contribution de ces parties à la réduction 

des problèmes rencontrés par les institutions privées dans les hôpitaux publics liés à 

la qualité d'entre eux. Nous avons trouvé que la façon d'atteindre cet objectif est 

l'application de la gouvernance clinique en raison de l'évolution du mécanisme de 

gouvernance d'entreprise en dehors de la sphère économique. 

Mots clés: gouvernance clinique, des parties participatives, établissements de santé 

publique, la qualité des services de santé publique. 
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ة ــــــــــــسلسل كتشتفإن خالل ــــــــــذا مــــــــة وهــــــة االسيويـــــــزماأل نفجتراذ ــــة كبرية منــــــــأمهي سؤسست حوكمة امل كتسبتا         
ختفتء إو  رةـــــــــــــــــــــذه األخيـــــــه هنيترإت ــــــــج عنهــــــتت نـــــــــــممرى ،ـــــــــــــــالكب املسؤسست ة لبعض ـــــــم املتليـقوائالت  يف ـــــــن التالعبــــــم
ه ـــــــــــــن هتتــــــــــــر مـــــتر الكثيـــــهنية إلــــــــــــتب الرئيسيـــــــــــسبألاقد أرجع املختصون و .ةــــــــــــــــاملتلي األسواقمعتمال  ي ــــة فـالثق
 يــــــــتب عتملــــــــــــــــــــــــغي إىل ةفبتإلضتة ،ــــــت الصحيح للمبتدئ احملتسبيـــــــــــــدم تطبيقهــــــو عــــــــــــهة ـــــقتصتديوحدا  اإلـــــــــــــال

تء  ـــــــد جـــــــن هنت فقـوم،دا ــــــــة للوحــــــــــــــاملتلي ن حقيقة االوضتعـــــــــعــــــر البيتنت  اليت تعب إظهتر يـــــــفة ــــــالشفتفيو  حت ــــاإلفص
ت  ــــــراف العمليـــــــطأن ــــــــــترض املصتحل بيـــــــــــتعتأزم و ل ـــــي ضـــــــــــــة فــــــــــــ،ختصمسؤسست د للـــــمرشكأسلوب إداري و ة  ـــــــــاحلوكم
 .       تـــــــــــن هلـــــــــــــريديو املأ، املسؤسست ي ــن فــو مت بني العتمليأتل،ـس املأر  أصحتبو ن املستثمرين ــــتنوا مــــواء كــــــة ســــــــــــــقتصتدياإل

ه ـــــــمهيتأ ــــــــةالتشتركي رافــــاألط نتل مصطلح دـــــــ،فق "املقتربة التشتركية حلوكمة املسؤسست " يطلق على هذه املقتربة          
ذا  العالقة  األطرافن ــــــد مــــــــــة العديـــــة كبرية على مستمهــــــز بدرجـــــــنجتح يرتكالن أ املسؤسست مدراء  أدركن أبعد 

رارا  ـتل والقــــفعر بتألـــــــر وتتأثـاملسؤسست  اليت تسؤث وأاجلمتعت   وأاألفراد  جمموعة من األطرافهتته  حيث متثل،بتملسؤسسة 
ع ـــــــق نفـــــــى حتقيـــــــــى إلـــــــت  تسعــــــــــــذه اجلمتعـــــــــــــه نــة مـــــنب آخر ميكن القول بأن كل فئومن جتاليت تتخذهت املسؤسسة،

 .املسؤسسة ت من ـــــأو مكتسب م

 ثــــــــــت ،حيــاملستوي عـمجي وعلى ةر ـــكبي  بدرجة األخرية اآلونة قطتع الصحة يف من جتنب آخر زاد االهتمتم بدراسة        
 مــــــــــــــتقديإىل  ةــــــــــــستشفتئياإل ت ـــــــــــاملسؤسس نــــم تــــــمتزايد،سعي هتمتمإ حمل " الصحية اخلدمة ودةــــــج" وعــــــــــموض حــــــأصب

هتمتم د  اىل زيتدة اإلأاليت  األسبتبمن بني ف. للمريض ممكن رضت أقصى لتحقيق عتلية ودةــــــــــجب ةـــــالصحي خدمتهتت
 ر ــــانتش نـزم يف الصحية اخلدمت  مسؤسست  كل على مسبوقة غري ورةـــــبص وطـــــــــالضغ دـــــــــتزاي ةـــــة الصحيـــــــودة اخلدمـــــجب
 وطـــــــالضغ ،فتضتعفت آخر إىل مكتن من السريع وانتقتهلم النتس ةيحرك نتيجة تسترع ةــــوالوبتئي املزمنة العصر أمراض فيه

 مضطردة زيتدة نـــــــــــم األخرية السنوا  شهدته مت إىل بتإلضتفة ،هذااالستشفتئية املسؤسست  هذه على أصال املتزايدة
 .املستشفيت  على املرتددين أعداد يف متنتميت وإقبتال
دمي ـــن تقــــع واملسئول، أحد املكونت  األستسية للمنظومة الصحية ختصة يف الدول النتميةيعترب  املستشفى أنومبت         

أطبتء، مرضى، ) يف املستشفى  األطرافمجيع  تعتونو  بتتفتقمرتبطة  جودة خدمتته اخلدمت  الطبية املبتشرة للمرضى فإن
أو متيطلق عليهت " حوكمة املستشفيت " اإلستشفتئية أو تطبيق احلوكمة  إىلتجة احل ممت يستوجب ،...(عمتل ،إدارة
ن ــــــــل بيــــــلضمتن صلة أفضلزيتدة حتسني أداء املستشفيت  و   كمصطلح جديد وحديث النشأة" بتحلوكمة االكلينيكية"

  .املعنية األطرافمن وغريهم  واملمرضني واألطبتءى ــــــاملرض
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 الرئيسية شكاليةاإل: وال أ

األطراف املعنيــــــة بتطبيـــــق حوكمـــــــــة ـذا املوضوع ملعرفـــــــة الدور الذي تلعبه ــترنت هلـــــــــختيإمت من خالل التقدمي الستبق         
ذه ــــــــهـه ــــــــملــــــــــــــــت تعتين من يرجعذا ـــــــوهالعمومية،ت  الصحيـــــــــــة داخــــــل املستشفيت  ـــــــــودة اخلدمــــحتسني جاملستشفيت  يف 

ن مــ األوىل ةـكذا مت يعتين منه املواطن بتلدرجو  األخرية اآلونةيف ...( إدارية، تنظيمية، متلية)  ة ــح كترثيـــــمن فضتئ األخرية
 . خدمــــــــــــــــت  رديئـــــــــــة 

الل ـــــــن خـــــة مـــــــــــــة الرئيسيـــــــــشكتليدد اإلــــــــــــن حنأوع البحث ـــــــــــــــذي يلخص موضــدخل الشتمل الميكن بعد هذا امل        
ة بالمستشفيات ــــــالعمومي ةـــــة الصحيــــــــجودة الخدم تحسينفي  ةيشاركتطراف الاألماهو دور : السسؤال التتيل 

 ة ؟ــــــالجزائري

 : الفرعية التتلية التستؤال الرئيسية  اإلشكتليةويندرج ضمن هذه 

 سئلة الفرعية األ: ثانيا 

 ؟ة ــــــــــــــــــــالعمومية ــــــــة الصحيــــــــودة اخلدمــــــــيف حتسني ج الدولةهو دور ت ـــــــــم -

 ؟العمومية  دمة الصحية يف حتسني جودة اخل طوعيةتاجلمعيت  الو دور ـــــه تــم -

 ة ؟ـــــة العموميـــــــة الصحيـــــــودة اخلدمــــــــــــــي حتسني جـــــــــــف األطبتءو دور ـــــه تــــــــــــم-

 ة؟ـــــــــــة العموميـــــــــــة الصحيــــــــــــــودة اخلدمـــــــــن جــــــــي حتسيــــــــهو دور العمــتل ف مت -

 فرضيات الدراسة : ثالثا

 : لإلجتبة عن هذه التستؤال  الفرعية نضع الفرضيت  التتلية

 :الفرضية الرئيسية 

  يف حتسني جودة اخلدمة الصحية العمومية بتملستشفيت  اجلزائرية ةيشتركالت لألطرافال يوجد دور. 

 :الفرضيت  الفرعية 

  الصحية العمومية  جودة اخلدمةحتسني يف  لــــدولةال يوجد دور. 
 جودة اخلدمة الصحية العمومية  حتسنييف طوعية تللجمعيت  اليوجد دور  ال. 
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  ال يوجد دور لألطبتء يف حتسني جودة اخلدمة الصحية العمومية. 
 ال يوجد دور للعمتل يف حتسني جودة اخلدمة الصحية العمومية. 

 هداف الدراسة أ: رابعا 

 : لبحث اليت نسعى إىل حتقيقهت نذكرن أهداف اــــــــــــم       

 .اجلوانب املتعلقة هبتو  املسؤسست وكمة املفتهيمي حل اإلطترالتعرف على  -

 .اهلدف منهت جودة اخلدمة الصحية و  أمهيةو وم التعرف على مفه -

 .املستشفيت يف حوكمة مفهوم  التعرف على -

ن ــــــــي حتسيــــــذه االخرية فـــكيف تستهم هو  ، املستشفيتتطبيق حوكمة  املسسؤولة عن املعنية األطرافالتعرف على  -
 .الصحيةجودة اخلدمة 

 همية الدراسةأ: خامسا 

ة اخلدمة الصحية العمومية،وذلك ودورهت يف حتسني جود التشتركيةطراف براز مفهوم األإمهية الدراسة يف أتكمن         
ودة ـــــــىل جإة ،مث يــشتركلتطراف امفهوم األ نطالقت من إبرازإية طتر املفتهيمي للحوكمة التشتركىل اإلإن خالل التطرق ــم

ى ـــــــــــــث تسعـــــــــن املتغريين ،حيـــــــــال مــــــــبعتد كأن خالل حتديد ــــــــظهتر العالقة بينهمت مإة العمومية ومن مث ـــــــــة الصحيــــاخلدم
لكسب ثقة املرضى  ى تبييض صورهتت من خالل حتسني جودة خدمتهتت الصحيةـلإستشفتئية اإلة ــــــت  العموميــــــــاملسؤسس

ي ـــــــــــــة فـــــــيشتركـتطــراف أدة تتدخل عــــــــ للوصول إىل هذا املبتغىتعتمل معهت،و ملاع ــــــــاجملتم أفراددى ــــــــجيدة ل مسعة هحتاللإو 
معتملة  ومعتملتهم،والتعتطف مع املرضى ة ملتطلبت  املستشفىــــــــستجتبة لتنظيم واإلـئيستشفتة اإلـت  العمومياملسؤسس
       .حسنة

 نموذج الدراسة  : سادسا

راف ـــــــــطاألتهم ــــــــــــف تســــــــــرح لبيتن كيــــــــــالفرضيت  املقدمة تطلب بنتء منوذج مشويل مقتيف ضوء إشكتلية الدراسة و        
 : ن من املتغريا  مهتـــــــح أدنته على نوعيـــالشكل املوضشتمل إحيث ،العموميةجودة اخلدمة الصحية  حتسنييف التشتركية 
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 :هم  أبعتد ةــــأربع اللــــــن خــــدرس مو األطراف التشاركية لحوكمة المستشفيات، :المتغير المستقل  -
 ولةالـــــــــــــــــــد: ول البعد األ. 
  طوعية تاجلمعيت  ال: البعد الثاني. 
  طبتء ألا: البعد الثالث. 
  العــمــــتل : البعد الرابع. 

 . جودة اخلدمة الصحية العمومية: المتغير التابع  -
 

 ةـــــــــــوذج الدراســــــــــمن :(1)الشكل 

 جودة اخلدمة الصحية : المتغير التابع                                     التشتركيةطراف األ: المتغير المستقل 

  

  

 

 

 

 

 

 . عــــــــــداد الطتلبــــــةإمـــــــــــن : المصـــــــــــدر 

 

 

 

 



 

 .الـــــــدولـــــــة-
 .طوعيةتالجمعيات ال-
 .طبـــــــاءألا-
 العمـــــال-



  



 

 ستجابـــــــــةاإل -
 عتماديـــةاإل -
 ضمــــانــــال -
 الملمــــوسة -
 التعـــاطــــف -
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 ختيار الموضوع إمبررات : سابعا 

 :ة ـــــتط التتليـــــــي النقـــــــن تلخيصهت فــــكثرية دفعتنت للبحث يف هذا املوضوع واليت ميكسبتب ودوافع  أهنتك عدة        

  .رتبتط املوضوع مبجتل التخصص حوكمة املسؤسست إ -

 .امليل الشخصي والرغبة الذاتية-

 .النشأة حديثة،وتزويد املكتبة مبواضيع ثراء الرصيد املعريفإ-

ى ــــــــستشفاملتل ــــــــح ةدــــــمشته:تــــــمنه األخرية اآلونةة يف ـــــــــختصة ـــــــــــــاجلزائريت  ــــــــي املستشفيــــــــــــــة فــــــــــالفضتئح الكترثي-
 .م الوالدا  ـــــــة بقســــــــــقسنطيني بــــــــاجلتمع

 .ستشفتئية اجلزائرية الذي تعتين املسؤسست  العمومية اإل واإلداريالفستد املتيل -

 . املرضى  إالال يراهت  صحتءرؤوس األ علىتتج الصحة  عتبترإباالنستن حتالل املوضوع مكتنة هتمة جدا يف حيتة إ-

 منهج الدراسة :ثامنا 

ت ــــــــــمأيف اجلزء النظري على املنهج الوصفي وذلك لوصف موضوع البحث، اعتمدنتالبحث مشكلة يف ضوء طبيعة        
ر ـــــــن نتصــــــــــــر بــــــــــــــــستشفتئية بشيتلة املسؤسسة العمومية اإلعلى منهج دراسة ح االعتمتدي اجلزء امليداين من البحث مت ــــف
أمت خبصوص أدوا  مجع املعلومت  . ج العمليةـــحصتئية والنتتئاملنهج التحليلي لتفسري النتتئج اإل إىل بتإلضتفة، -بسكرة–

 ". املقتبلة" و " االستمترة" فقد مت االستعتنة بأدايت 

 دود الدراسة ح:تاسعا 

 :ي ـــــــيل تــــــة فيمــــــدراســـــــدود الـــــــــمتثلت ح    

 ة ـــــــــــودة اخلدمـــــــــــــن جــــي حتسيــــــفة ـــــــيشتركلتراف اـــــطى دور األـــــــذه الدراسة علــــاقتصر  ه :الموضوعية الحدود
 .يت  اجلزائرية بتملستشفة العمومية ـــــــــالصحي

  بسكرة-ستشفتئية بشري بن نتصراإل املسؤسسة العمومية تتمثل الدراسة امليدانية على مستوى:الحدود المكانية- 
  5102/5102اجلتمعية  السنة خالل البحث إجنتز مت :الحدود الزمنية. 
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 الدراسات السابقة : شرااع

وع حديث ـــــــــــائرية موضة بتملستشفيت  اجلز ـــــــــــة الصحية العموميــــــمجودة اخلدحتسني يف التشتركية طراف األن دور إ        
منت  إو ليه قليلة إأن الدراست  اليت تطرقت ــــــــول بـــــــــــــن القــــــــلكن ال ميكت مقترنة ببعض املواضيع االخرى و علميالنشأة نظريت و 
ى بعض املواضيع يف حدود اإلمكتنيت  ــــــــــــطالع  علب اإلـــــــــوحس ز عليهت،ـــــــكيالزوايت اليت مت الرت  ختالفإبكتنت خمتلفة 

 : ي تنتولت هذا املوضوع مت يليـــــت  التــــــــإن أهم الدراســـــــــف

  الدراسات باللغة العربية: 

، مذكرة  "المستشفياتي ـــة فـمجودة الخدمات الصحية كمدخل لتحسين الحوك: "دراسة تلي فريدة ، بعنوان -0
 -جتمعــــــــة حممد خيضرري،يوم التسعلــــــ،كلية العلوم االقتصتدية والتجترية و متلية وحوكمة املسؤسست : التخصص، ماستر 
 . 5102، ، اجلزائررةــــبسك

ذلك ــــــكو ة، ـــــــالصحي ت ـماخلد وتأثريهت على جودة املستشفيت  يف احلوكمة دور برازإىل إهتدف هذه املذكرة         
 النقتط م ـــــــــــهأبراز إم ـــــــثاملستشفيت  ، يف احلوكمةو  الصحية اخلدمت  جودة تقييم املتداخلة بني العالقة حتليل ى ـــــــــإل
 . هتسينحت جلأ من النظر فيهت  عتدةإ يف املستشفيت  تستعد واليت رضتءهإ جلأ من املريض ي هتم ـــــــــالت
 : يلي  ـــت متحيـــــث توصلت الــــــى جمموعــــــــــــــــــــــة مـــــــــــــــــــن النتتئج نذكــــــــــــــــر منهـــــــــــــــــ 

 .عتمتديةاإل وبعد احلوكمة بني وطردية قوية عالقة هنتك نأ-
 .تبةستجاإل وبعد احلوكمة بني وطردية قوية عالقة نه هنتكأ-
 .الضمتن وبعد كمةاحلو  بني وطردية قوية عالقة نه هنتكأ-
 .املمموسية وبعد احلوكمة بني وطردية  قوية عالقة نه هنتكأ-
 . الدراسة  حمل الصحية اخلدمة وجودة احلوكمة تداخليه بنيو  قوية عالقة نه هنتكأعلى  يدل ممت
المصالح المعيارية و  سسمــة الصحــة العالميــة بيـــن األحوك":بعنوان ،بوحــــــريص حممــــد الصديــــق دراسة-5

  . 5102،بتتنة -،جتمعة احلتج خلضركلية احلقوق  دارة الدولية ،اإل: التخصص ، ري،مذكرة املتجست"التجارية
لصحة  حوكمة املية ملعتاملصتحل التجتر سس املعيترية و حتديد كل من األ مدى براز متإىل إهتدف هذه املذكرة         
 :يلي  ىل جمموعة من النتتئج نذكر منهت متإتوصلت ،حيث العتملية 
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يصعب حصرهت ،ينضتف  دوليةوغري  دوليةتدخل فواعل عتملية يتميز بتحلوكمة الكبرية و ن جمتل حوكمة الصحة الإ-0
تنب ىل جإتع اخلتص،فواعل القطت  الثالثة الدولية احلكومية ،و متنوع من الشركت  بني القطتعليهت تأسيس عدد كبري و إ

 .قطتع منظمت  اجملتمع املدين 
بتلرغم من املنظمت  الدولية ، ختصتصت  العديدإالتداخل يف  ميدان الصحة بتلتعقيد الكبري و يتميز التنظيم الدويل يف-5
 .نظمت  يف التعتمل مع االنستنية خربا  العديد من املستفتدة من جهود و نه يستهم يف اإلأ من
اجلهود الرامية للتعتمل مع مشكال  الكربى نسبة هتمة من املوارد و  رهداإىل إحيتن ي يف كثري من األنه يسؤدأكمت -2

 .يدز برز مثتل على ذلك هو مكتفحة اإلإتنسيق الكتيف بني هذه الوكتال  واملنظمت  و نتيجة لغيتب ال
دورا كبريا يف ة ،ــــة اخلترجيــــدة التنمويــــي املستعــــــة فـــــاملتخصصت ـــكتلتهـــن طريق و ة عـــــــــب الدول الكربى املتحنــــــــــــتلع-2

 .توجيه السيتست  الصحية العتملية 
 جنبية دراسة باللغة األ: 

3- Wadji Ben radjab(2003),Gouvernance et performance dans les 
établissements de soins en Tunis, spécialisation : Management, faculté 
science de gestion, l’université de Tunisie, Tunisie . 

ن ـــى البحث عــــــــي هتدف الأ ،رافق الصحيةاملداء أىل تبيتن دور احلوكمة املسؤسسية يف حتسني إهتدف هذه الدراسة         
 :حيث توصل البتحث اىل النتتئج التتلية . قيق هذا اهلدفحلتمنوذج مقرتح 

 .أصحتب املصلحة   أخالقو الدخل كمة نستطيع السيطرة على القرار و الل احلو من خ -

 .مة تعزز أخالق العتمل وكاحل -

 .على النتتئج  األخالقو الدخل ت أثر إجيتيب من خالل املكونت  و هلو داء احلوكمة املعرتف هبت تعزز األ -
  من حيث المستشفيات العمومية : 

 .داءاألكمة و هنتك عالقة عشوائية وغتمضة بني احلو  -

 .احلوكمة املعيترية حتسن أداء العتمل  -
 ما بالنسبة للعيادات الخاصة أ : 

 .داء العتملأاحلوكمة تعزز  -

ي ـــــــــلرى مثل مثــــــــختب املصتحل األــــــصحأراك ـــــــــن اشأيضت اىل أت توصل ـــــــكمداء العتمل ،أاحلوكمة املعيترية حتسن  -
 .احلوكمة اجليدة داء و شورة لتحليل ظروف األاملرضى هلم املجتمتعي و ومنظمت  الضمتن اإلة ــــــــــالدول
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  :دراسة الهيكل :حادي عشر ال

ــــــــــى لإث ـــــــم البحــــــــت  مت تقسيـــــــــــختبتر الفرضيتستؤال  الدراسة وإل ةـوملعتجل،املتوختة مــــــن البحث لألهدافتبعت        
ي ـــــــــتر التشتركـــــــطاإلول ل األـــــــة فصــــــــــول،فصليــــــــــن للجـــــــــــزء النظـــــــــري وفصـــــــل للجـــــــزء التطبيقي،حيث يتضمن الفصثــــــثال

 سؤسست حوكمــــــــــة املة ـــــــول متهيـتول املبحث األـــــــث تنـــــــىل ثالثة مبـــــــتحث،حيــــــإوالذي بـدوره قسم  املسؤسست ـــــة ــــــحلوكمــ
طـــــــتر ـتول اإلــــــتنــــ خيـــــــــرــث األـــــن املبحــــــــــي حيـف،سؤسست ة املــــــــــة حلوكمـــــــمـــــــــت املبحث الثتين فتنتول اجلوانب الفكريأ،

 .لتشتركيـــــــــةالعملــــــــي للحوكمــــــة ا

ة ـــــــــــــــي حتسني جودة اخلدمــة فيشتركلتراف اــــــــــطة األــــــــــت عنـــــــــوان عالقـــــــــــل الثتين فجـــــــــتء حتــــــــــــــت الفصــــــــــــــمأ       
دمت  ــــــــــــــى اخلـــلإل ــــــمدخول الثة مبتحث،حيث تضمن املبحث األىل ثإة،وذلك من خالل تقسيمه ـــــــــة العموميـــــــــالصحي
مت املبحث الثتلث أ،ة العموميةـــــالصحي ةــــــودة اخلدمري جلــتر النظـــــــطاإلتول ــمت املبحث الثتين فتنأ،ةـــة العموميـــــــــــــالصحي

 . ةــــــة العموميــــــــة الصحيـــــــــودة اخلدمـــــن جـــــــداة لتحسيأــــــك  كلينيكيةوكمة اإل احلفجتء حتت عنوان 

ن ـــــــــــــر بــــــة بشيـــــــــــستشفتئية اإلـــــــــــــــــة العموميــــــــــــىل دراسة حتلة املسؤسسإفلقد مت ختصيصه الثتلث  الفصلت ـــــــــمأ       
ن ـــــــــــول تقدمي املسؤسسة حمل الدراسة ،فحيستسيني ،حيث تنتول املبحث األأىل مبحثني إحيث قسم ، -بسكرة–ر ـــــــــــــــنتص
هم النتتئج العملية أ،وعرض spss20وذلك بتالعتمتد على  ستبيتنعداد وحتليل اإلإمراحل تول املبحث الثتين ـــــــــــــــتن

 .املتوصل اليهت 
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  : تمهيد 

دف ــكهروة  ـــــق الثــــــلخدف هب ةـــــة الداخليـــــوالبيئ اخلارجية  البيئة ضغوطاتحتت  نشاطها قتصاديةاإل املؤسسة متارس       
ا ــــــات فيهـــــنظام حكم يضبط تسريهــــا وحيكم تعدد العالق إىلحتتاج بشكل عادل ولكي توزع املؤسسة هذه الثروة أساسي،

 .تحقيقه ل ؤسساتحوكمة املليه إ،وهــــذا ما تصبوا التشاركية األطراف كافة دمخت ريقةبط
 ةــــقتصاديهنيارات اإليف العديد من الدول املتقدمة خاصة عقب اإل ؤسساتملمفهوم حوكمة ا إىلظهرت احلاجة  فلقد     

 رفــــــــط نـــــم تسيريها لسوء نتيجةاملعروفة  ات العاملهنيار كربى شركإواليت خلفت وراءها ،فيهاواألزمات املالية اليت حدثت 
 تسيري بــــــأساليو  رقـــــــط على ثـــــالبح ضرورة إىل أدى ما ذاـــــواء،هــــــس دـح على واملوظفني اإلدارة جمالس وأعضاء املديرين
 اتــــــه املؤسســـــات اليت تواجهـــــتحديلرا لـــــة نظــــــــه بطريقة صحيحــــــد جيب تطبيقــجدي إداري أسلوبفاحلوكمة ،وفعال جيدة
  .قتصاديةاإل

ن ـــــــل مـــــبتااول ك ؤسساتة املـــــالتشاركي حلوكم اإلطاروضوع قماا يف هذا الفصل الذي حيمل عاوا  املأكثر ب لإلملامو      
 : املباحث التالية 

 . املؤسساتحوكمة مـــــاهية :  المبحث االول  

 .ؤسساتحلوكمة امل ةالفكري وانباجل  :المبحث الثاني  

 اإلطار العملي للحوكمة التشاركية  :المبحث الثالث   
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  . مؤسساتحوكمة الماهية  :ول المبحث األ

رض ـــــع اللــــــن خـــــمذلك و ،ؤسساتحوكمة املماهية على رف ــــــالتعىل إاملبحث ذا ـــــــــــهن خالل ــساتطرق م        
 أمهيةىل إالتطرق مث ،وخصائصها ؤسساتحوكمة املليها تعريف مث تهتمام هبا،ىل زيادة اإلإواألسباب اليت أدت  أهتاـــــــنش
 .ؤسساتعرض الاظريات املفسرة حلوكمة امل أخرياو ،ؤسساتحوكمة امل دافـــــأهو 

 .مؤسساتالهتما  ححوكمة االأسباب و   نشأة: ول المطلب األ

 .مؤسساتنشـــأة حوكمة ال: الفرع 

ة ـــــادة السفياــــــي قيــمهاراته فو  غريقيةاإلعن قدرة ربا  السفياة  تعرب،قدميةغريقية إىل كلمة إ احلوكمةود لفظ ـــــيع        
ى ـــــــــاظ علــــة يف احلفـــــــة شريفــــــات نزيهـكيسلو ن قيم وأخالق نبيلة،و ــــه مــــما ميتلكو  العواصفو  واج واألعاصريــــــــــــموسط األ

عه عاها ضد القراصاة ه وإيصاهلا ودفاــالبضاعة اليت يف عهدتلألمانات و محايته كذلك رعايته و و وممتلكات الركاب،رواح أ
ه ــن مهمتــار مــحباء اإلــىل مياإم عاد ــثول ،ى ميااء الوصــــلإل هبا ــــما وص فــــإذا اإلحبــــاراء اليت تتعرض هلا أثاـ خطاروضد األ

 .1"دجيال المتحوكم  القبطان " خرباء البحار ـار و ه التجـق عليــطأا ـسامل

ام ـــــــــــع" Adim Smith"" ةــــــــــة إىل أطروحــكممارس  ؤسساتحوكمة املوىل ملوضوع تعود اإلضاءات األو         
للمديرين على أموال  الالمباالةمهال و حيث تطرق للمشاكل احملتملة واملتمثلة يف اإل ،""مثورة األم""يف كتابه9771
ؤسسة الشخصية على حساب أهداف املخلدمة مصاحلهم هذا و ،حرص املالكني أنفسهم نفس  عدم حرصهمو  نياملالك

 .2مالكـــــــــــــهاو 

ــن الباحثيــال مــك  رفمــن طـ 9199ة ـــــــسا"" Agency Theory""ة ــــــة الوكالـــــور نظريــــــأدى ظه مث            نـــــــــ
 "Berl and Means"   احل ــــــارض املصـــــــــة تعـــــــأ نتيجـــــي تاشـــــلقاء الضوء على املشاكل التإهبا من  ارتبطما و
ن ــــــة مـــــــود جمموعــي ضرورة وجــــــــكري ففالتى زيادة االهتمام و ـــــــــوبني املسامهيـــــن،إل ؤسساتدارة املإن أعضـــاء جمالس ـــــــبي

ه ــــــذي قد يقوم بــــــال مهيــــــــن واحلد مــــــــن التالعب املايل واإلدارياللوائح اليت تعمل على محاية مصاحل املسان و ـــــــالقواني
 .3ؤسسة داخل امل األمورعتبارهم اجلهة اليت متسك بزمام إذلك بو ،هم اخلاصة ظيم مصاحلعدارة هبدف تأعضاء جمالس اإل

 

 

                                                           

 . 07:، ص 5002سكادرية ، مصر ، إل ، جمموعة الايل العربية ،ا حوكمة الشركاتحمسن أمحد اخلضريي ،   1 
رد  ، دار اليازوري ، عما  ، األ ادارة التمكين واقتصـــاديات الثقة في منظمات أعمال االلفيات الثالثةلك الدوري ، أمحد علي الصاحل ، زكريا مط  2
 . 947: ، ص 5001،

 . 92:،ص 5001درية،مصر،ر اجلامعية ، االسكادا، الطبعة الثانية،دارياإلشركات في معالجة الفساد المالي و دور حوكمة الحممد مصطفى سليما  ،   3



المؤسساتالتشاركي لحوكمة  اإلطار: ول الفصل األ  

 

 

7 

  ؤسساتحوكمـــــة املوم ــــــام مبفهــــــهتمباإل"Jensen and Meckling"ن ـــــــال مــــــــقام ك 9171ام ــــــــــــــي عـــــــــفو        
ا ــــــممة الوكالة،ـــــــــــــا نظريــــــاليت مثلته قد تاشأ يف الفصل بني امللكيـــــة واإلدارة اليت مهيته يف احلد أو التقليل من املشاكلأ وإبراز

 دارـــــــبإص نــــاملشرعية و ـــــالعمليام اهليئات ــعن طريق قي ؤسساتة املــحوكمهتمام مبفهوم صاحب العديد من دول العامل باإل
ذا ـــــام هبـــــهتماإل زادادئ،و ـــــــق تلك املبـــــبتطبي ؤسساتملم التزاإة ـــــمهيأالتقارير اليت تؤكد على و جمموعة من اللوائح والقوانني 

 ؤسساتة املـــــــــــــــــحوكمف ــــــــــكية بتعريمريبصورة واضحة عاد قيام صادوق املعاشات العامة يف الواليات املتحدة األوم ـــاملفه
 .ا يف محاية حقوق املسامهني ـــدورهمهيتها و أوء على اء الضــوإلق

 SEC ـ ــــــــــــــة لـــــــالتابعة و ــــاملالي مــداد القوائـعإي ـــــات فـحنرافقامت اللجاة الوطاية اخلاصة باإل 9197ام ع ويف       
ة ــن التوصيات اخلاصـــــــــــة مـــــــــن جمموعـــــــــذي تضمــــــــالو  " Treadway Commission"ى ـــــــا املسمــــــــتقريره بإصدار

ن ــــــــــذلك عة و ـــــــــداد القوائم املاليــــــعإب يف ــالتالعدوث الغش و ـن ماع حـما يرتبط هبا مو ،ؤسسات تطبيق قواعد حوكمة املب
 .ة ـــــــة اخلارجيـــــــاملراجع ةــــــمهاام الرقابة الداخلية و ــــــام باظـــــهتماإلطريق 

ل ـــــــــن أجـم ؤسساتحوكمــــــة املة ــــي يؤكد على أمهيــلك"   Cadbury Report"صدر تقرير 9115يف عام و        
ر ـــــغي رـــــذا التقريــــــــــــي تبااها هــــات التـــ  التوصيأن ــــــبالرغم مو  ،مراجعة القوائم املاليةعداد و إيف عملية  ثقة املستثمرينزيادة 

وي ــــــــــا الساـرهــــــي تقريــــــــ   حتدد فأعلى  ؤسسات  البورصة ترغم املأ إال،مسها يف بورصة لاد إاملسجلة  مؤسساتملزمة لل
 .لتزامها بتلك التوصيات إدى ـــــــم

 Natiarel"و"   Newyork Stack Exchange"ن ــال مــــــــــــــــــــــــــــــدر كــاص 9111ام ـــــــــــــي عـوف       
Assocititon Securities Dealers  "م ــروف باســــــــــــــريرمها املعـــــــــــتق"Blue Ribbon Report  "

 .ؤسساتحوكمة امللتزام مببادئ أ  اإلـــــــات بشـــــ  تقوم به جلا  املراجعة بالشركأم بفعالية الدور الذي ميكن ـــــهتإذي ــــالو 

-Sarbanes"و  ــــــــانــدار قـصإة مت ـــــــمريكيات األــــــرى لشركـة الكبــارات املاليـهنيعقب اإل 5005ام ـــــــــعي ـــــــــوف       
Oxley  " ن ـــــــه العديد مـــــذي يواجهــــال داريواإلي ــــــاد املالــيف القضاء على الفس حوكمة الشركاتعلى دور  الذي ركزو
 .دارة الشركات إالس ـي جمـــف غري التافيذينيعضاء الدور الذي يلعبه األ تفعيلمن خالل ،الشركات

ة ــــــحوكـــمه ــلعب  تأن ـــــــذي ميكـــــدور الــــــام بالـــــهتمأ  اإلـــــالواليات املتحدة االمريكية بش علىمر مل يقتصر األهذا و         
دا ـــــــل من كاـــي كـــــــــر فـــــــن التقاريــــــد مـــــــــرت العديــــــــــــث ظهــــــحي، واإلداريةاملالية  حنرافاتاإلاحلد من و أيف املاع  ؤسساتامل

ة ــــــــالبورصات املالية و ـــــاهليئات العلمي اريرــــــــتق ن طريقـــــق أسيا عر ــــــن الدول الالتياية وشـــــــالعديد ما وأملانيا وايطاليا و ــــــوفرنس
 .1 الااشطة فيها

 

 
                                                           

 . 92-99:ص ،ص 5001، مصر، سكادريةاإل، الدار اجلامعية ، داريي و اإلــــمعالجــــة الفســــاد المالحوكمــــة الشركـــــــات و حممد مصطفى سليما  ،  1
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 مؤسساتأسباب زيادة االهتما  ححوكمة ال :الثاني الفرع 

 : ايلي نذكر ماها م ؤسساتة املـــــهتمام مبفهوم حوكمزيادة اإلأدت إىل  ابـــــسبأدة ـــــــاك عـــــــــها       

 ةــــــــــــــواألزم.ؤسساتامل حوكمة إىل جديدة نظرة ياظر العامل األسيوية،أخذ املالية األزمة نفجارإ  ومع 9117 عام ماذ -9
 اطـــــــنش مـــــتاظ اليت اتــــــوالتشريع اتــاملؤسس يف ثقة أزمة كانت بأهنا وصفها ميكن (9117أزمة ساة ) إليها املشار املالية
ــاملقدم إىل برزت اليت العديدة املشاكل كانت دـــــــوق ة،ــــــــــــواحلكوم الـــــــــــاألعم مؤسسات نــــــبي فيما والعالقات عمالاأل  ةـــــ
 الــــــاألعم اتــــــــــــمؤسس بني اءـــــــواألصدق اربــــــــواألق الداخليني املوظفني ومعامالت عمليات تتضمن األزمة اءـــــــــــــــــأثا
 هـــــــفي رصتــــــح ذيـــــال وقتــال نفس يف األجل قصرية الديو  من هائلة مبالغ على املؤسسات وحصول،ةــــــــــــــــاحلكوم نـــــــــوبي
 داثــــــــــاألح أ  اـــــــــكم،رةــــــمبتك حماسبية ونظم طرق خالل من الديو  هذه وإخفاء األمور هبذه املسامهني معرفة دمـع على

 يف املؤسسات تالعب كتشافاتإ  سلسلة من لكذ إىل وما ENRONإنرو  شركة فضيحة من اءبتدإ  األخرية
 قريبة" اليةها املأسواق عتبارهاإ املعتاد من كا  اليت الدول يف حىتؤسسات امل حوكمة أمهية بوضوح ظهرأاملالية، اــــقوائمه
 ."الكمال من
 حيث،ةــــــــــالعومل اقتصاديات يـــــــــف اجلاسية املتعددة املؤسسات ممارساتؤسسات امل حوكمة ىلإ الدعوة حدة من زادت -5
 .1العاملية األسواق على السيطرة أجل من املؤسسات بني ندماجواإل ستحواذباإل ومـقت
 .داء والرقابة على األ واإلدارةالفصل بني امللكية -9
دارة إس ــــلا جمـىل كال الطرفني ومهإحبيث تتحول مسؤولية الرقابة  ،ؤسساتداء املأل املقيمةلقوانني يف اوالتعديل  املراجعة-4

 .مؤسسة  يف اجلمعية العمومية للنيواملسامهو  ممثل املؤسسة
 .ت أعضائهدارة ومسئولياومهام جملس اإل التافيذينيعدم اخللط بني املهام واملسئوليات اخلاصة باملديرين -2
 .واألجانبمن احلصول على متويل من جانب عدد أكرب من املستثمرين احملليني  ؤسساتمتكني امل-1
 .2للمؤسسات على املستوى الدويل  قتصاديةن الكفاءة اإلحتس-7
 

 

 

 

 

 

                                                           

 .  509:ص، 5099األرد ، عما ، والتوزيع، للاشر ريبالع اجملتمع مكتبة ،الشركات  وحوكمة العالمية قتصاديةاإل المالية األزمات كايف، يوسف مصطفى 1 
 . 1-2:، ص ص 5001القاهرة ،مصر، ، اإلدارية،املاظمة العربية للتامية لجان المراجعة كأحد دعائم حوكمة الشركات،  عوض سالمة الرحيلي 2
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 خصـــــائصهاو  مؤسساتحوكمة التعريف :  لثانيالمطلب ا

  .مؤسساتحوكمة الف ــــــتعري :الفرع األول 

 :وي ـــــــف اللغـــــتعريال -الأو 

 وــــــــــفه،ةـــــــــاللغ يـــــــف الاحت هـــــعلي يطلق ما وـــــــــــــوه ةـــــــالعربي ةـــــاللغ قاموس يــــــف دثاــــــمستح ةـــــــاحلوكم لفظ رـــــــيعتب "       
 ."ن معاينــــــــــــم ةـــــــــــــــالكلم ذهــــــــــــــه يــــــــــــــــتعا ل ماــــــــم بكـــواحلك طرةوالسي االنضباط يعين ما وهو ،التحكم من مستمد لفظ
 :  ماه اجلوانب من العديد يتضمن "احلوكمة" لفظ فا  وعليه
 .ما تقتضيه من التوجيه و اإلرشاد: الحكمة-
 .السلوك يف تتحكم اليت القيودو  الضوابط بوضع،األمور على السيطرة من يقتضيه وما :الحكم -
 اللـــــخ نــــــم اـــــــــعليه ولــــاحلص مث راتــــــخب ىلإو  وثقافية، أخالقية مرجعيات ىـإل وعـــــــــــالرج نـــــم هـــــــيقتضي وما :االحتكا -

 .سابقة جتارب
 1.املسامهني صاحلمب وتالعبها السلطة حنرافإ من خاصة للعدالة طلبا :التحاكم

 :  يـــــف االصطالحــــــــتعريال -ثانيا
 ومــــــن ملفهـــــــــاحملللين و ــــن والقانونيـــــقتصاديية اإلـــــبني كاف،تفق عليهريف موحد مــــــــيوجد تع نه الأىل إشارة جتدر اإل       

ة ـــــــــجتماعياإلـة و ــــــة واملاليـــــــــقتصادية واإلـــالتاظيميور ــــــمن األـــــــمي العديد ــــــىل تداخله فإويرجع ذلك ،ؤسساتحـــوكمة امل
ن طرف ـــــة مـــت املقدمدمي بعض التعريفاـساحاول تقحيث ،قتصاد ككلاإلمر الذي يؤثر على اجملتمع و و األهمؤسسة و لل

 : م ـــــال ماهـــــــــك  اـــــــــتبااهذي ـــــــــال رـــــــــة الاظــــالل وجهـــــــن خـــــم ذلكهليئات و ابعض الباحثني واملاظمات العاملية واللجا  و 
  عرفتها مؤسسة التمويل الدوليةIFC : ي ـــــــالتحكم فو  ؤسساتدارة املإذي يتم من خالله الاظام ال"  بأهنا

 .2" أعماهلا
  االقتصادي و التنميةعرفتها منظمة التعاون و OECD  :تــربط  التـــــي اتالعالقـــــ مــــــن جمموعــــــــة"  بأهنا

 .3"احلـــــاملص ابــــــــأصح نــــــوغريهم م األسهم ةـــومحل اإلدارة وجملس ؤسسةامل إدارة على القائمني بني،ةــــاملؤسس

 

 

                                                           

يف  الداخلي التدقيق حول األول العريب املؤمتر مبااسبة قدمت مداخلة ،الشركات حوكمة منظومة إطار في و أطرافه الحساحات تدقيق،  خمائيل حاا أشرف 1 
 04: ، ص 5002سبتمرب 51-54مصر، القاهرة، الشركات، حوكمة إطار

 . 991: ، ص  5001عما  ، االرد  ،  ، دار املسري، أخالقيات العمله ، نبالل خلف السكار  2
 :متاح على املوقع التايل ، أبوظيب ، ممفاهيمصطلحات و : سيات الحوكمة أسامركز أبوظيب للحوكمة ،   3

12729.pd-2013-7-30-www.adccg.ae/Publications/Doc ،99.52:،الساعة 91/95/5092يوم  مت االطالع عليه.  

http://www.adccg.ae/Publications/Doc-30-7-2013-12729.pd
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  عرفها معهد المدققين الداخلينIIA  : جراءات املستخدمة من خالل اإلهي العمليات اليت تتم " بأهنا
كفاءة   د علىـالتأكيا و ــــمراقبتهر و ــــــدارة املخاطإشراف على حل من أجل توفري اإلاصحاب املصأمن ممثلي 
 .1" ؤسسةاحملافظة على قيم املهداف و جناز األالضوابط إل

  إلدارة  واإلداريةالسياسية ممارسات السلطة االقتصادية و " بأهنا : عرفها حرنامج االمم المتحدة االنمائي
 . 2"شؤو  اجملتمع على كافة املستويات 

 وصف تقرير Cadbury   هــــــــبواسطتـ ام الــــــذيــهــي الاظ :"بأهنـــــــا :  مؤسساتال حوكمة 2991عا 
 . 3" ؤسسةمراقبة املدارة و إم ــــــيت

 يلي اــــكم رفــع ات،حيثساملؤس ةــحلوكم كمرادف "لراشدا احلكم" مصطلح استعمل فقد الجزائر في أما: 
 ةـــــوتاافسي دامةستا لضما  دــــــواح آ  يف الكفيلة العملية التدابري وجمموعة تسيريية، فلسفة عن عبارة هو"

الحيات ـــــــــــــــ املؤسسة ،وتقاسم الصطـــــــــراف الفاعلـــــة يفتعريف حقوق وواجبات األ: املؤسسة بواسطة
 . 4" املسؤوليات املرتتبة على ذلكو 
 بـــــأسالي ودـــوج حول ومؤشرات ،اجليد اإلدارة ألداء مقاييس يتضمن شامل نظام هو"  اـــــــحأنه عرفت كمــــــا 

 ةــــــــــسلبي ةـــــــــــبصف التأثري نــــــــم اــــــــــــوخارجي داخليا املاشأة يف العالقة ذات األطراف من طرف أي متاع رقابية
 رافــــــــاألط عــــــــمجي مصاحل دمـــــــخي مبا املتاحة للموارد األمثل ستخداماإل ضما  وبالتايل املاشأة، ةــــــــأنشط ىـــــــعل

 5"ككل وللمجتمع مالكها لصاحل للماشأة اإلجيايب الدور حتقق عادلة بطريقة
  ة ــدارة املؤسســـــة من ناحيإني ب ةــــي حتدد العالقــــــر التــاملعاييعد و القواهي جمموعة من القوانني و : " تعريف اخر 

، لالعماة السادات ،ـــــمحل:ة مثلــــة باملؤسســـــــراف املرتبطـــــطاملصاحل أو األ سهم ، وأصحــــــابومحلــــــــة األ
 6"املواطاني الدائاني ،

 

 

                                                           
رد  وىل،دار الصفاء،عما ،األ،الطبعة األستراتيجي للمصارفداء المالي اإلؤسسية واألالحوكمة الماميا  شيحا  املشهداين،،عالء فرحا  طالب  1
 . 54:،ص5099،

املراجعة يف بيئة االعمال ول للمحاسبة و املؤمتر الدويل األمداخلة ضمن ، طار حوكمة الشركاتإدور التدقيق الداخلي في بن تومي سارة ، فوضيلي مسية ،  2
 . 95:، ص 5095ديسمرب  02-04، ، اجلزائرعلوم التسيري، جامعة مسيلةقتصادية و ولية ، كلية العلوم االالد

3
 cadbury(1992), « The Financail Aspects Of Corporate Governance« ,Report Of The Committee on, 

www.ecgi.org/codes/documents/cadbury.pdf ,p:14. 

 . 91: ص ،  2009اجلزائر، ،الجزائر في للمؤسسة الراشد الحكم ميثاق التقليدية، والصااعات واملتوسطة الصغرية املؤسسات وزارة 4 
 . 21:، ص 5007 دو  بلد الاشر،حتاد املصارف العربية ،إ، دارة دور مجلس اإلحوكمة الشركات و عدنا  بن حيدر بن درويش ،   5
 . 92:،ص5009سكادرية ، مصر،دار اجلامعية ، اإلال،  المديرين التنفيذيندارة و دور أعضاء مجلس اإلحوكمة الشركات و حممد مصطفى سليما  ،   6

http://www.ecgi.org/codes/documents/cadbury.pdf
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 اط ـــــنضبن اإلــــــم كل تضمن والقرارات اليت والاظم والقوانني اإلجراءاتو  ياتاآلل جمموعة هي : "خر أ تعريف
Discipline  والشفافيةTransparency  والعدالةFairness، ودةـــــــــــــاجل حتقيق إىل دفـــــــــــوبالتايل هت 

 ةــــــــــــقتصادياإل املوارد ستغاللإب علقيت فيما قتصاديةالوحدة اإل إدارة تصرفات تفعيل طريق عن األداء يف والتميز
 .1"لــــــــــــــــــــــكك للمجتمعو  ةــــــــــاملصلح ذوي رافــــــــــــــطاأل ةـــــــــــــــــــلكاف ةــــــــــممكا عـأفضل مااف حيقق مبا،لديها املتاحة

  ي ـــــــهو ،ةــــــــــي يف السلطــــــــعلى العمل اجلماع السيطرة"بأهنا عرف احلوكمة : تعريف اخر لجون لويس دينيس
 2"العمل العام تساق القرارات و إت من أجل زيادة عطاء شكل الشبكاإىل إتسعى 

 : وـــــــهو ؤسسات شامل حلوكمــــــــــة امل يفتعر ف نستاتج ـيـــــــارــــــــــــــــذه التعـــــــــــــــــالل هــــــــــــــــــن خـــــــــــــــــه موعليــــــــــــ
تاظم و ،ةـــــــمن جه ؤسسةل املــــــــــالقوانني اليت تاظم وتراقب عمجراءات و ة من اإلـــــــــي جمموعـــــــــــــــــه ؤسساتملحوكمة ا"      
ورة ـــــــــص عطــــــاءإلة ـــــــــــــــة والعدالـــــــاط والشفافيـــنضباإل ادئـــمن خالل تبين مب،من جهة أخرى ات بني أطراف املصاحلـالعالق
  . "ؤسسةة على املــــــحسا

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 . 92: ، ص  5001سكادرية ، مصر ، ،اإل اجلامعية الدار ،الشركات وحوكمة الحساحات مراجعة ،شحاتة السيد شحاتة علي، نصر الوهاب عبد 1 
2
 joel A.Barker(2006), « la gouvernance- d’un établissement de sante et de services sociaux », Document 

d’orientation pour les conseils d’administration, Québec, Canada,p:13 
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  مؤسساتحوكمة ال خصائص: الفرع الثاني

 وراء مــــــــن الغرض حققيت حتـــــى األسلوب اإلداريهذه  يف تتوافر أ  جيب اليت اخلصائص مـــــــن ةجمموعــــــ هاــــــــــــاك         
 :أمهها يف توفرتتمثل و  ،ؤسساتتطبيق مفهوم حوكمة امل

 .والصحيح  املااسب األخالقي السلوك إتباع :اإلنضباط -1
 .حيدث  ما لكل حقيقية صورة تقدمي :الشفافية -2
 .ضغوط نتيجة الزمة غري تأثريات توجد ال :اإلستقاللية -3
 .التافيذية واإلدارة اإلدارة لسجم أعمال وتقدير تقييم إمكا  :المساءلة -4
 .املاشأة  يف املصلحة ذوي األطراف مجيع أمام املسؤولية :المسؤولية -5
 .املاشأة يف املصلحة أصحاب خمتلف جمموعات حقوق إحرتام جيب :العدالة -6
 1.جيد كمواطن ؤسسة امل إىل الاظر :جتماعيةاإل المسؤولية -7

  : ؤسساتفيمايلي الشكل يبني خصائص حوكمة املو 

 ؤسساتخصائص حوكمة امل:  (02)الشكل رقم

    

 

 

 

 

 

 

 .عتماد على املعلومات السابقة باإلعداد الطالبة إمن : المصدر        

                                                           
، الطبعة الثانية ، الدار ( المصارفقطاع عا  والخاص و  شركات)،المتطلباتالمفاهيم، المبادئ ، التجارب ، -حوكمة الشركاتطارق عبد العال محاد،   1

 . 04: ، ص 5007سكادرية ، مصر، اجلامعية ، اإل

 خصائص حوكمة
 مؤسساتال

نضباطإلا  
 

الشفافية 
  

ستقاللية إلا
   

ملسؤوليةا املساءلة     

 العدالة  

املسؤولية 
جتماعيةاإل  
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 مؤسساتهمية وأهداف حوكمة الأ: المطلب الثالث 

 . مؤسساتأهمية حوكمة ال: لو الفرع األ

ــة ـــــد نزاهـــــوتأكيـ ؤسساتر عمل املــــــــــحلسن سية ـــــــــــالالزمة ـــــــمن أهم العمليات الضروري ؤسساتتعد حوكمة امل        
 : يف الاقاط التالية ؤسسات حيث يتم توضيح أمهية حوكمة املا ،ـــــــــدارة فيهاإل

 وعدم السماح بوجوده أو باستمراره بل القضاء عليه،وعـــدم السمـــــاحؤسساتحماربة الفساد الداخلي يف امل، 
 .بعودته مرة أخرى

 ،دارة واملديرين ، بــــــــــدءا مـــــن جملس اإلؤسساتستقامة لكافــــــــة العاملني فـــــــــي املة واإليدااحليحتقيق وضما  الازاهة
 .ىل أدىن عامل فيهاإالتافيذيني 

 ستمـــــرار هذا إماع و غري متعمد،و أ حنراف متعمدإأخطاء عمدية،أو  حتقيق السالمة والصحة وعدم وجود أي
 .متامه العام صاحلاإاخلطأ أو القصور بل جعل كل شئ يف 

 أستمرارها،خاصة تلك اليت يشكل وجودهـــــا هتديــــــدا للمصالـــــــح،أي إحنرافات وعدم السماح بحماربة اإل  
 .صالحي عاجلإىل تدخل إهنا حتتاج أستمرارها يصعب حتقيق نتائج جيدة لألعمال كما إب
 ستخدام الاظـــــام احلمائــــــي الوقائـــــــي الذي مياــــــع حــــــدوث هــــــــذه إو ن،ـــــــــممك درـــــــــــــدىن قأىل إاء ـــــــــــــــــخطل األــــــــــتقلي

 .تكاليف وأعباء هذا احلدوث ؤسساتوبالتايل جياب املخطاء،األ
 لية من نظم احملاسبــة والرقابـــــــة الداخليـــــــة،خاصــــــة فيما يتصل بعمليـــــات الضبط ستفادة القصوى والفعحتقيق اإل

 .نفاقالداخلي وحتقيق فاعلية اإل
  دم ــــــــــستقاللية،وعـة مـن اإلـــــــــــــة أهنم علـــى درجـة مااسبـــي احلسابات،خاصقــدر للفعاليـــــــــــة مـن مــراجعـحتقيـق أعلى

 1و من جانب املديرين التافيذيني العاملني فيهاأ،ؤسسةدارة املإخضوعهم ألي ضغط من جانب جملس 

 

 

 

 

                                                           
، املاظمة العربية لتامية  طار حوكمة الشركات من منظور طبيعة خدمات المراجعة الداخليةإالمراجعة الداخلية في مصطفى حسني بسيوين السعدىن،  1
 . 184،992: ،ص ص  5001دارية ،القاهرة ، مصر ،اإل
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 : من بياها ؤسساتاخرى حلوكمة امل اتمهيأاك ــــذلك هاـــــــــك
 نـــــــــــــــم وذلك لةكام حلقوقهم ممارساهتم وضمـــــا  املسامهيــن مصاحل محاية على تساعد اليت اهلامة األمور من تعترب 

 يف اــــــــــــوتوفريه املعلومات فـــــي الشفافيــــــة،اإلدارة  جملس أعضــــاء نتخابإ حــــق اإلجراءات،مثل من جمموعة خالل
 .امللكية لتسجيل مضمو  وأسلوب للمسامهيـــــن واضـــــح بسجــــــــل ؤسسةامل حتفاظإاملااسب،و  الوقت

 العالقات وياظــــــم الشركــــة، مع بالتعامل املهتمة األطراف كل مصاحل محاية على اجليد احلوكمة نظام يساعد كما 
 ؤسسةامل خماطر ختفيض إىل يؤدى مما فيها، املراجعة وجلاة إدارهتا وجملس التافيذيةؤسسة امل إدارة بني القائمة

 ؤسسةامل يف القيادة وكفاءة نوعيـــــــة مــــــــن حيسن اجليد ــــةاحلوكمـ نظام أ  كما السوق، يف أسهمها قيمة عــــــورف
 والعمل أصوهلا ستخدامإ يفــــــ ؤسسةامل كفاءة حتسني علــــــى يساعد أنه إىل إنتاجها،باإلضافة جودة نـــم وحيسن
 .املال رأس تكلفة ضــــختفي على

 األداء ودعـــــم ستثمـــــــاراتاإل جــــــذب على كل عــــــامبش قتصادواإل ؤسساتامل تساعد اجليدة احلوكمة أ  كما 
 معــــــــامالت فــــــــي على الشفافية تأكيدها خـالل مــــــــن الطويل، املدى يف املاافسة والقدرة على قتصادياإل
 اعدةــــمس خـــــــالل مـــــن ؤسسةامل إدارة حتسني يف أيضا تسهم كما املالية، املراجعة واحملاسبة إجراءات ويفؤسسة امل

أسس  على القرارات ختـــــــاذإ ،وضمــــــــــا مؤسسةلل سليمـــة تطوير إسرتاتيجية علىؤسسة امل إدارة وجملس مديري
 يف بالشفافية تتســـــم معاييــــر تباـــــي مؤسسةتتيح لل أهنا إىل باإلضافة سليم، بشكل املكافآت يد وحتد سليمة،
 األزمات حدوث ماــــــع على أيضــــــــــا للحوكمـــــــة اجليد الاظام يساعد املستثمرين واملقرضني،كما مع التعامل
 . 1عام وتطلعاته بشكل اجملتمع رغبات وحتقيق املصرفية

 

 

 

 

 

 

                                                           

،اجمللة (دوية المصريةدراسة تطبيقية على شركة األ)المالية دور لجان المراجعة كأحد دعائم الحوكمة في تحسين جودة التقاريرسامح حممد رياض أمحد، 1 
 .47: ، ص  5099 ،  09، العدد  07اجمللد  ، جامعة األرد ، عما ، األرد ،عمال األدارة إردنية يف األ
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 مؤسساتحوكمة الهداف أ: الفرع الثاني

نظرا  هــــدت على ضرورة تطبيقـــأك أين،املاظماتاهليئات و من  العديد هتمامإ جذبؤسسات حوكمة امل  نظام إ        
 : ا حيققه من أهداف نذكر ماها مايلي ـــــــــــمل

 .ة ؤسسامل إلدارةالعدالة وماح حق املساءلة حتقيق الشفافية و (9

 .مسامهيها و  ؤسسةيف مصلحة امل هداف اليت تكو لتحقيق األدارة،املااسبة جمللس اإلالسليمة و  توفري احلوافز(5

 .العمال ق مجيعا مع مراعاة مصاحل العمل و محلة الوثائحتقيق احلماية للمسامهني و (9

 . 1ستغالل السلطة يف غري املصلحة العامةإاحلد من (4

ن ــــؤسســـــة واملسامهيرعيـــــــة تضــــر باملر شــــــــب غيـــــــستغالهلا لتحقيق مكاسإملاع ،نــــــــمراقبة السلطة املخولة للمسرييضبط و (2
 .أصحاب املصاحلو 

 .حلد من التالعبات يف البيانات املاليةاملشاكل احملاسبية واملالية، وا جتاب(1

 .داءالرقابة على األالفصل بني امللكية واإلدارة و (7

 .2متابعتهاهداف و ووسائل حتقيق تلك األ ؤسسةاملتتحدد من خالله أهداف جياد اهليكل الذي ا(9

 اءةـــــكف عـــــرف إىل يؤدي سرتاتيجية سليمة،مباإ تبين على اإلدارة وجملس املديرين ومساعدة املؤسسة، إدارة وتطوير سنيحت(1
 .األداء
 إىل اتـــــــاملؤسس رضــــحال تع يف املصلحة،خاصة طراف ذاتاأل والعاملني،وخمتلف للمسامهني العادلة املعاملة ضما (90

 .اإلفالس

 .والدويل واإلقليمي احمللي املستوى على املؤسسات بني التجاري التعاو  توىمس رفع(99

 .3ممكن حد أدىن إىل املخاطر تقليل إىل يؤدي مما واإلدارة، املصاحل أصحاب بني الثقة وتوليد إنشاء(95

 

 

 
                                                           

 . 977: ، ص  5007سكادرية ، مصر،، اجلزء الثالث، الدار اجلامعية ، اإل دور اليات المراجعة في تفعيل حوكمة الشركاتعبد الوهاب نصر علي ،   1
 . 59:، ص مرجع ساحق ذكرهعدنا  بن حيدر بن درويش ،   2
 . 97:،ص  2008مصر، اإلسكادرية، ، حلريةا مكتبة ،المؤسسية الحوكمة العشماوي، الفتاح عبد حممد خليل، وارد اهلل عطا 3 
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 .مؤسسات لحوكمة الالنظريات المفسرة : المطلب الراحع 

 ةـــــــة تكلفـــــة،نظريـــــــة الوكالـــــنظري:ساسية هيأات ـــــيالث نظر ـــــــثيف  ؤسساتمة املحلوكتتمثل الاظريات املفسرة         
 .نظرية حقوق امللكية الصفقات،

 نظرية الوكالة  :الفرع األول

  أإال ،اضيـــاملر  ــــن القــــ بداية السبعياات ميفشكلها الرمسي قتصادي رية الوكالة يف الفكر اإلنظحتلت إلقد         
ل الفصل بني ــــــه ملشكـــــــــد مااقشتـــــعا" دم مسيثأ" ادي املعروف ــقتصىل اإلإتعود  ليها هاته الاظريةإاملفاهيم اليت تستاد 

امهني املسي تربط ــــــــــــة التـالعالق أمهية إىل "دم مسيثأ" تطرقحيث  9771،يف كتابه ثروة االمم يف عام  السيطرةامللكية و 
هتمامهم إة وأمواهلا بقدر ــــــــوا بالشركـــــيعتا   الأل ـــــن احملتمـــــال أنه مــــــــقو ،ةــــــالتافيذي دارة واإلدارةس اإلـــــــأو املالك مبجل

 . 1أمواهلم اخلاصةبشركاهتم و 

  مفهو  نظرية الوكالة 

ن خالل ــــــأة يتحقق مـــــود املاشـــــــوج التعاقديـــــة، وأ ن العالقات ـــــة مـــــموعا جمــــالوكالة املاشأة بأهننظرية تصف         
 .2االتفاقيةكثر من العقود و أأواحد 

 )الوكيل( رـــــــــآخ شخصا)لــــــــاألصي( رـــــــــــأكث أو شخص فــــــــيكل اهـــــــــــمبقتض دــــــــــــعق:" اــــأهن على عامة بصفة الوكالة تعرف
 "3.الوكيل هلذا القرار ختاذإ سلطة من بعض تفويض تتضمن )حلسابه( عاه نيابة )عمل( خبدمة بالقيام

طار فكري استخدم كأداة لتفسري ظاهرة إ: "بأهنا  Meckling et Jensenتعرف نظرية الوكالة حسب 
ن ـــــشخص معي(يوكل)عالقة الوكالة عادما يفوض تاشأو ،سايننالفكر اإلاليت عرفت يف ميدا  العمل و  قديةالعالقات التعا

ام ــــــــــالقي" الوكيل" ى ــــــــــــــــــــــشخاص يسمشخص اخر أو جمموعة من األ " األصيل" شخاص يسمىاألمن و جمموعة أ
 .4"و مهمة حمددة نيابة عاهأة ـــــــأداء خدمــــب

 
                                                           

علوم التسيري قتصادية والتجارية و سسات ، كلية العلوم اإل، لطلبة الساة ثانية ماسرت حاكمية املؤ  ، محاضرات في مقياس حاكمية المؤسساتجودي سامية   1
 ( غري ماشورة). 5091/ 5092: بسكرة ، اجلزائر ، الساة اجلامعية -، جامعة حممد خيضر

 
2
 . 11 : ،ص ذكره قحسا مرجع ، محاد العال عبد طارق 
 . 20: ، ص  5009سكادرية ، مصر ، ، الدار اجلامعية ، اإل حوكمة شركات المساهمةاملعتصم باهلل الغرياين ،   3
، جامعة علوم التسيريقتصادية والتجارية و ؤسسات كلية العلوم اإل، لطلبة ساة أوىل ماسرت حاكمية املمحاضرات في مقياس نظرية المؤسسة غريب وهيبة ،   4

 (غري ماشورة) . 5094/5092:كرة ، اجلزائر ، الساة اجلامعية بس-حممد خيضر
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 فرضيات نظرية الوكالة.  
 الذاتية مافعته تعظيم إىل ويسعى قتصادي،اإل بالرشد والوكيل األصيل من كل يتميز. 
 ممكن درــــــــق رــــــأكب على ولــــــللحص األول ىـــــيسع اــفبيام والوكيل، األصيل من كل أفضلياتو  أهداف ختالفإ 

 اللــــخ نـــــــــــم هـــــمافعت تعظيم إىل ىـــــيسع لــــــــــالوكي معقول،فإ  رـــــــــــــــــأج مقابل الوكيل وتصرفات وعمل جهد من
 .أقل جهد بذل مع واملزايا واحلوافز املكافآت من قدر أكرب على احلصول

 ويرجع ذلك اىل  والوكيل األصيل من كل يتحملها اليت املخاطرة ختالفإ: 
 بصورة مباشرة تصرفات الوكيل ى متابعة مالحظة أداء وقرارات و عدم قدرة االصيل عل. 
 لــــــــالوكيل و ــــــــصين األـــــــــل مـــــــــة لكــــــــة واخلصائص الشخصيـــــــــة التدريبيـــــــختالف اخللفيإ. 
 1لــــــــــالوكيل و ـــــــصين األـــــــــــل مــــــات وفهمها لكـــــــــــل اىل املعلومـــــــــمكانية التوصإ ختالفإ. 

 تكاليف نظرية الوكالة  
 رـــــاملسي ىــــــــــــيسع عــــــــــالواق يف هـــــــــــأن إال ،)املالك( املوكل لفائدة والتسيري عمليات بإدارة املسري يلتزم أ  يفرتض             

 : أليتكا تصايفها ميكن اليت الوكالة تكاليف ظهور إىل يؤدي ما وهذا اخلاصة، ثروته تعظيم إىل
 الوقت يـف هــــــــــقيام عــــــــــم هــــــــلوكيل جذابة حوافز يضع أ  أوال عليه يتعني الذي األصيل، به يتحمل  :األول النوع 
 "« Monitoring cost  » الرّقابة بتكلفة التكلفة هذه وتسمى الوكيل مبراقبة نفسه
 اءــــــــالوف على قادر هـــــــــــــــب وثوقــــــــــم شخص هـــــــأن لألصيل كدليؤ ،جهده يبذل الذي الوكيل به يتحمل :الثاني النوع 
 .Bonding cost " "رتباط اإل بتكلفة تسمى التكلفة هذه بوعوده
 ا ـــــــــك يــــــــــــــالت راراتـــــــــــوالق لـــــــــــــــــــــــالوكي يتخذها اليت القرارات بني ،داـــعم أو عفوا التباين حمض هو:الثالث النوع 
 . Residaol Loss " 2"اخلسارة بفائض التكلفة تسمى هذه األصيل)ثراء(لرفاهة تعظيما اختاذها عليه يتعني

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

  1 طارق عبد العال محاد ، مرجع ساحق ذكره ، ص ص : 11،70 .

 . 29: ، ص  مرجع ساحق ذكره ،املعتصم باهلل الغرياين   2
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  مشاكل نظرية الوكالة 
 ابـــــألسبــ( وكيلال)ىل الطرف االخر إ اتهو كل صالحيأجزء من صالحياته ( يلصاأل)نتيجة لتفويض املالك تاشأ         
ه ـــــــــــــلـــــــى تعظيــــم مصاحلإدف ـحيث أ  كال ماهمـا يه ،الوكيلبني كال من األصيل و  يف املصاحل تاتج عاها تضاربمتعددة 
 : ساتعرف على هذه املشاكل من خالل املخطط التايلو  .اآلخرعلى حساب  اخلاصة

 مشاكل نظرية الوكالة: (03)الشكل رقم
 

 ختول سلطة اختاذ القرارات  

  ختول سلطة اختاذ القرارات                                       

 

 

 

 

 

 

  

 

 تؤثر يف  

   

 

بداع والتغيري اإل"امللتقى الدويلورقة حبثية من ،حوكمة الشركات و دورها في تخفيض من مشاكل نظرية الوكالة، بتول نوري،علي خلف سليما : المصدر 
 . 99،ص 5090ماي  99-95البليدة ، اجلزائر، يومي   جامعة ،"يمي يف املاظمات احلديثةالتاظ

 

Principal صيلاأل  Agentالوكيل  

 

 

 

 تولد مشاكل الوكالة 

مشكلة تضارب 
 المصالح

ختيار مشكلة اإل
 المعاكس

مشكلة عد  تماثل 
 المعلومات 

مشكلة تحمل 
 المخاطرة

 حماية حقوق أصحاب المصالح 
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  مشكلة تضارب المصالح : 
ذي تفرضه نظرية ــــــد الــــــرف الرشيــــرض التصـــــــواعتمادا على ف ،تعترب من أهم املشاكل اليت يربزها عقد الوكالةو    

ه ــــــم مافعتــــــل على تعظيـــــم يعمـــــال ماهــــــك، أي أ   رف الرشيـــــــــد ـكال من الوكيل واألصيل يتميز بالتص   إالوكالة ف
ق ــــــــحتقيم و ــــــــجل تعظيم ثروهتأوف يعملو  من س( صليو األ)تصرفات كال ماهما،فاملالكو  هذا ذ يفسرإاملتوقعة 

ما أ،بواسطة مدراء ؤسسةيف امل ستثماراهتمإن ـ سيتولدع الذي ــــــل مافرد بالعائد املايل املتوقــــمصاحلهم الذاتية بشك
د ــــــذل اجلهــــــــدم بــــــــــذلك بعــــــــــــــفسوف يعملو  على حتقيق مصاحلهم الذاتية بتعظيم عائدهم ك( الوكالء)املدراء

راء ــــــدراء بشـــــــرو  املــــــو  يؤجـــفاملالك.لى حساب مصلحة املالكنيو ما يسمى بوقت الراحة ولو كا  ذلك عأ
دراء ـــــــاملو  رأس ماهلم للخطر و ـــــــــرض املالكــــــــــــيعا ــــــنتاج ووقت الراحة،كمبني اإلاملدراء يقسمو  وقتهم وقتهم،و 

  .ا سيولد تضارب يف املصاحل بياهمااملزايا الشخصية ممستثمارات املاتجه و يوزعونه بني اإل
  مشكلة عد  تماثل المعلومات : 

ا ــــــة عمــــــــخرية خمالفذه األــــــــــو  هـــــــدارة فيمكن أ  تكفرتاض أ  املالك غري قادر على مراقبة مجيع أعمال اإلإب         
ذا ــــــــهخداع املالكني و تهرب من العمل و يل حياول البسبب أ  الوكختالف اإليف هذا السبب حيدث و  ،ه املديرينـــيقدم

ستعمال معلومات ملصلحته الشخصية حىت ولو تعارضت مع إىل إبالوكيل عليه بعدم متاثل املعلومات،مما يؤدي  ا يطلقــــــم
 .مصلحة األصيل

 مشكلة تحمل المخاطرة : 
لكي ال يؤدي و جزءا ماها ،أيل يتحمل كل املخاطرة   يقوم جبعل الوكأصيل نه يتطلب من األأنعين ذلك و          

 .هذا مايسمى باملشاركة باملخاطرةو فقط صيل ذلك بإضرار ملصاحل األ
 ( :ختيار االفضلياتإمشكلة )ختيار المعاكس مشكلة اإل 

ل ـــــــمد عـــــــــــىل احلصول على أكرب جهإصيل الوكيل فبياما يسعى األصيل و يث يظهر هذا املشكل بني األح   
د ـــــــــاحلوافز مع بذل جهو  املكافآتىل احلصول على أكرب قدر من إمقابل أجر معقول ، يسعى الوكيل  من الوكيل

  . 1"وكيل عدمي الضمري" خري أقل حيث يسمى هذا األ

 

 

                                                           
 .، مرجع ساحق ذكرهجودي سامية   1
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 نظرية تكاليف الصفقات :  الفرع الثاني

ق ـــــــــن طريـــــــة عـــــــاليت تتحملها املؤسس واإلنتاجاظيم   تكاليف املعامالت هي تكاليف التإف R.Coaseحسب         
راد ـــــــــــــفن األــــــــق بيــــــوم بالتاسيــــــ،لكن املؤسسة بدورها تقبآلية السعرفراد عرب السوق حيث يتم التاسيق بني األـــــــة السوق،الي

ي ـــــــــــل فـــــــي تتمثــــــــوالت" تكاليف املعامالت"ى ــــــــة تكاليف تسمـــــؤسسل املــــــــىل السوق تتحمإوحياما يتم اللجوء 
ن ــــــــــــــــر مـــــــــواملؤسسة تتطور وتامو مادامت تكاليف املعامالت أكب،.....،تكاليف البحث عن معلومة اليف التفاوضــــــــتك

     .تكاليف التاظيم الداخلي

ف ـــــــم تكاليــــــن اجلدد،فقســـــــاملؤسساتيس تيـــــــــار ه أســــحيث بااءا على أعمال coaseأعمال  williamsonأكمل -
 : ى ـــــــــلإاملعامالت 

  برام العقودإتتمثل يف تكاليف : تكاليف قبلية. 
 دارة العقود إتتمثل يف تكاليف : تكاليف بعدية. 
  مصادر تكاليف الصفقات: 
 ختيار حل مرضي وليس أمثلإأي  :احملدودةقالنية الع. 
  كتمال العقودإماه عدم و  :املعلوماتعدم تااظر. 
 ىل الضرر املعاوي نتيجة لغياب الثقةإيؤدي : السلوك االنتهازي. 
  ذا إطار صفقة معياة و إال يف إ يكو  ويقصد بأ  يكو  االصل خاصا أو مميزا عادما ال: خصوصية األصول

 .1خرى فسيكو  ذا تكاليف أكثرأقة استخدم يف صف

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .59،51: ،ص ص  5092رد  ، األ، عما  مد ، ، دار احلا محاضرات في نظرية الحوكمةغضبا  حسام الدين ،   1
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 تكاليف حقوق الملكية نظرية : الفرع الثالث

 رازــــــإىل إب هتدف وهي1973 ساة  Demetz et Alchainمن  كل ىلإ امللكية حقوق نظرية ترجع        
 .ة امللكي حقوق مفهوم من نطالقاإ التاظيمات ملختلف الداخلي تسيري العمل ةـــــــــــكيفي

 الـــــستعمإ ارـــــــــختيإ ةــــــــــمشروعي هــــــــــل يـــجتماعإ حق"أنه على امللكية حق يعرف :الملكية حقوق تعريف 
 يــــــــ،فادلــــــــــالتب طريق عن رفـــــــــــللتص لـــــــــــقابو  هـــبذات لفرد مضمو  احلق هذا أي، معياة قتصاديةإ ةــــــــمافع
 1."أخرى ماافع على مماثل قــــــــح لـــــــــمقاب
 يف تتمثل عااصر امللكية حلقوق :الملكية حقوق عناصر : 

 .ستعمال املوارد إتعين حق و  :ستعمالاإلحق -

 .ستغالل املوارد إمرتبطة حبق  :ستغاللاإلحق -

 .تعين حق بيع املوارد : فراط حق اإل -

 : نــــــــــواع التاليـــــــــــة ىل األإملكية املؤسســــــــات :  furubotn et pejovichو صـــــاف كال من 

 .يف يد شخص واحد  واإلفراط ستغاللاإل ستعمال وحقيكو  كال من حق اإل :المؤسسة الرأسمالية -أ

حلق يف بيع ج ،مثال له استغالل املاتو إحق فراط و حيث يكو  للمالك حق اإل :المؤسسة التي يسيطر فيها المسير -ب
 .العمومي للمؤسسة  تسيريالبستعمال لقيامه اما املسري يكو  له حق اإل،أسهمه

يكو   ــــــراطاإلفو الل ــــــستغما اإلأوعة من العمال ، ستعمال مجاعي من طرف جمميكو  حق اإل :المؤسسة العمومية -ج
  .ملك الدولة أو السلطة العمومية

ذلك ـــــك،رييمييز غياب الرقابة الفعالة للتس مما ،كية يكو  مجاعي ال يوجد مالك حقيقيو حــق املل :المؤسسة التعاونية-د
  .  2عدم جناعة يف هيكل رأس املال هااك العمال فقد تكو ستغالل يكو  مجاعي للمسريين و اإلمبا أ  حق 

 

                                                           
 . 02: ، ص  5004، مطبوعات ماتوري ، قستطياة ، اجلزائر ،  نظريات المنظمةعبد احلميد بن الشيخ احلسني ،   1
ص ص   ذكر ساة الاشر،بدو اجلزائر،،جامعة معسكر ،02، جملة التاظيم والعمل،العدد قتصاديةاليات الحوكمة في المؤسسات اإلبلربكاين أم خليفة ،   2
:05،09 . 
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 .  مؤسساتالجوانب الفكرية لحوكمة ال:الثانيالمبحث 

ة ـــــــــــا حوكمـــــوم عليهــــــــــي تقـــــة التــــــــوانب الفكريـــــــى اجلــــــــــــوف نتعرف علــــــــــــسث ـــــــــذا املبحـــــــــــــل هالـــــــن خــــــم        
ة ــــــــــراف املعايــــــــــــطأل،مث اؤسساتة املـــــــددات حوكمــحـ،مث مؤسساتحوكمة املمبادئ ىل عرض إ،حيث ساتطرق ؤسساتامل

 .بتطبيقها

 OECDالتنمية االقتصادية منظمة التعاون و مبادئ : المطلب االول 

 الـــــواألعمال ـــــم املـا فـــــــي عالــــــــير را جذـــــــتغي أحدثتة ـمببادئ معيا ذاهتا طوعا وإجبارا ؤسساتحوكمـــة املفرضت          
رى ــــــــخاحل األــــــــــــــاملص املؤسسة واملسامهني فيهــــــا،وأصحــــــاب مسرييتوازنا بني مصاحل اية و مح حيقق تطبيقها لكو 
ة ـــــــقتصادية اإلـــــــــيالتاماو  و ــــــــــــــــــــة التعـا ماظمــــــــوضعتهاحلوكمـــــــــــة د ــــــة لرتسيخ قواعـــــــوهااك ستة مبادئ أساسي.ة هباـــــــــــاملرتبط

O.E.C.D  و املوضحة يف الشكل التايل 5004ساة : 

  (OECD)قتصاديةمبادئ ماظمة التعاو  والتامية اإل (:04)الشكل رقم

 

 

  

 

   

 

   

   

 

 .عتماد على املعلومات السابقة عداد الطالبة باإلإمن  :المصدر 

 

 

 

 ادئ ــــــمب

OECD 

مجلس  مسؤوليات
 دارةاإل

 فصاح والشفافية اإل

صحاب أدور 
المصالح في حوكمة 

   الشركات

ضمان و جود أساس 
 طار فعال لحوكمةال

 الشركات  

  

المعاملة المتكافئة  حقوق المساهمين   
 للمساهمين  
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  1حيث ياص املبدأ على مايلي :  اتمؤسسفعال لحوكمة ال إلطارساس أضمان وجود : 

 القانو  حكم مع متوافقا يكو  وأ  األسواق، وكفاءة شفافية على ؤسساتامل حوكمة إطار يشجع أ  يابغي"         
 ".والتافيذية والتاظيمية شرافيةاجلهات اإل خمتلف بني املسؤوليات توزيع بوضوح حيدد وأ 

ة ـــــــــــونزاهالشامل، قتصادياإل األداء على تأثري ذا يكو  أ  هبدف ؤسساتامل ةـــــحوكم إطار وضع يتم أ  يابغي . أ
 .الفعالية بالشفافية و  تتميز أسواق قيام السوق،وتشجيع يف للمشاركني خيلقها اليت واحلوافز األسواق

 اصــــــــختصإاق ـــــــــــــــنط يف ؤسساتامل حوكمة اتـممارس يف تؤثر اليت والتاظيمية القانونية املتطلبات تكو  أ  يابغي . ب
 .للتافيذ وقابلة،شفافية وذات،القانو  حكم مع ما،متوافقة تشريعي

 حــــبشكل واض ما،حمددا تشريعي ختصاصإ نطاق يف اجلهات خمتلف بني املسؤوليات توزيع يكو  أ  يابغي . ت
 .العامة املصلحة خدمة ضما  عـــــــــم
 ةــــــــبطريق اـــــــبواجباهت امـــــــــــللقي واملورد السلطة،والازاهة والتافيذية والتاظيمية يةشرافاإل اجلهات لدى تكو  أ  يابغي . ث

 رـــــــتوفي عــــــــــم وشفافة املااسب الوقت يف تكو  أ  يابغي اليت وقراراهتا أحكامها عن فضال .وموضوعية متخصصة
 .هلا التام الشرح

 2بدأ على مايليحيث ياص امل : حقوق المساهمين :   

 :محاية حقوق املسامهني  ؤسساتطار حوكمة املإ  يكفل أيابغي 

 :ساسية للمسامهني على مايلي تشمل احلقوق األ-9

 .املالكيةتأمني أساليب تسجيل  - أ
 .سهمنقل أو حتويل ملكية األ - ب
 .بصفة ماتظمةيف الوقت املااسب و  ملؤسسةاصة بااحلصول على املعلومات اخل - ت
 .جتماعات العامة للمسامهنيلتصويت يف اإلااملشاركة و  - ث
 .انتخاب أعضاء جملس االدارة  - ج
 .ؤسسةاحلصول على حصص من أرباح امل - ح

ؤسسة ة يف املــــــــساسيرات األـللمسامهني احلق يف املشاركة ويف احلصول على معلومات كافية عن القرارات املتصلة بالتغي-5
 :ومن بياها 

 . لمؤسسـة ة لـــــــــــساسين الوثائق األــــــــــــــــــا مــــــــــــــــأو يف غريه ؤسسةواد تأسيس املــــــــــــي أو يف مـسساالتعديالت يف الاظام األ-أ

 .ضافية إسهم أطرح -ب

                                                           
1
 OECD(2004), « principles of corporate governance » , Paris , France ,p 71.:  

 . 44-45:، ص ص مرجع ساحق ذكرهطارق عبد العال محاد ،   2
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 . ؤسسةأية تعامالت مالية غري عادية قد تسفر عن بيع امل-ج

 حاطتهمإي ــــا يابغــــــــكم  للمسامهنيجتماعات العامة التصويت يف اإلالفعالة و يابغي أ  تتاح للمسامهني فرصة املشاركة -9
 :من بياها قواعد التصويت جتماعات املسامهني و إاليت حتكم  علما بالقواعد

ات ــــــجتماعال اإلــــــــــداول أعمـــــــــــجالتوقيت املااسب،بشأ  تواريخ وأماكن و يتعني تزويد املسامهني باملعلومات الكافية يف -أ
الل ــــــــختاذ قرارات بشأهنا خإىل توفري املعلومات الكافية يف التوقيت املالئم بشأ  املسائل اليت يستهدف إظافة باإلالعامة ،

 .جتماعات اإل

ات ـــماعجتال اإلــــــــداول أعمـــــىل جإإلضافة موضوعات دارة و ىل جملس اإلإلتوجيه أسئلة تاحة فرصة للمسامهني إجيب -ب
 .العامة على أ  توضع حدود معقولة لذلك

وات ـــــــــوز  لألصـــــى نفس الــــــا جيب أ  يعطـــــن التصويت بصفة شخصية أو باإلنابة،كمــــيابغي أ  يتمكن املسامهو  م-ج
 . سواء كانت حضورية أو باإلنابة املختلفة ،

ن الرقابة ال ــــة مــــــة درجـــــــــــن املسامهني ممارســـــــم،الية اليت متكن أعداد معياةالرتتيبات الرأمسفصاح عن اهلياكل و يابغي اإل -4
 .تتااسب مع حقوق امللكية اليت حيزوهنا

 .يتسم بالشفافيةبالعمل على حنو فعال و  ؤسساتى املالرقابة عل ألسواقيابغي السماح -2

ي ـــف مؤسساتاليت حتكم حيازة حقوق الرقابة على  اإلجراءاتو عد عن القوا واإلفصاحجيب ضما  الصياغة الواضحة -1
 .س املال أسواق ر أ

 .دارة التافيذية ضد املساءلةلتحصني اإل ستحواذلالاملضادة  لياتاآلجيب أ  ال تستخدم -7

م ــــــة مبمارستهــــــــــع املقرتنــــــــــــــــــفاملااف و ــــاملؤسسيو  يف احلسبا  التكالين بياهم املستثمرو  ــــــــميابغي أ  يأخذ املسامهو  و -9
 .حلقوقهم يف التصويت 

  1:ياص املبدأ عل مايلي: المعاملة المتكافئة للمساهمين  

ار ــــــــــن بياهم صغــــــــامهني،مة جلميع املســـــــــــاملعاملة املتكافئؤسسات طار حوكمة املإجيب أ  يكفل "             
كما يابغي أ  تتاح لكافة املسامهني فرصا للحصول على تعويض فعلي يف حالة .ن األجانبـــــــــاملسامهين و ـــــــــــملسامهيا
 "نتهاك حقوقهم إ

 .ىل نفس الفئة معاملة متكافئة إجيب أ  يعامل املسامهو  املاتمو  -9

                                                           

  941:ص ،  2004مصر، القاهرة، ،الشركات حوكمة في مجال والتنمية قتصادياإل التعاون منظمة مبادئمركز املشروعات الدولية اخلاصة ،  1 
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ول ـــــــن احلصـــــــافة املسامهو  جيب أ  يتمكاوا مفك.نفس حقوق التصويت -داخل كل فئة-يابغي أ  يكو  للمسامهني-5
ب ـــــا جيــــــــــسهم كماأل ذلك قبل قيامهم بشراءملماوحة لكل من فئات املسامهني و على املعلومات املتصلة حبقوق التصويت ا

 .أ  تكو  أية تغريات مقرتحة يف حقوق التصويت موضعا لعملية تصويت من جانب املسامهني

 .سهم ب أ  يتم التصويت بواسطة األمااء املفوضني بطريقة متفق عليها مع أصحاب األجي-9

كما -جتماعات العامة للمسامهني املعاملة املتكافئة لكافة املسامهنياملتصلة باإل اإلجراءاتو يابغي أ  تكفل العمليات -4
 .التصويت رتفاع يف تكلفة عمليةإعن صعوبة أو عن  ؤسسةجراءات املإ  ال تفسر أجيب 

 .أو الشفافية باإلفصاحسهم بصورة ال تتسم جيب ماع تداول األ-2

د تتصل ــة هبم قـــــــفصاح عن وجود أية مصاحل خاصدارة أو املديرين التافيذيني اإليابغي أ  يطلب من أعضاء جملس اإل-1
 . املؤسسةبعمليات أو مبسائل متس 

 1مايلي لىياص املبدأ عحيث :  مؤسساتدور أصحاب المصالح في حوكمة ال : 

أ ــــــو تاشو ،أـــــــا القانـــــــاب املصاحل اليت ياشئهـــــــــأ  يعرتف حبقوق أصح ؤسساتطار حوكمة املإيابغي يف "          
فرص أصحاب املصاحل يف خلق الثروة،و و  ؤسسةبني املأ  يعمل على تشجيع التعاو  الاشط تفاقات متبادلة،و ة إلــــــــنتيج
 " .ستدامة املاشأت السليمة مالياإ،و العمل

 .تفاقات متبادلةياشئها القانو  أو تكو  نتيجة إل حرتام حقوق أصحاب املصاحل اليتإجيب -9

ل ـــــــال مقابــــــــــول على تعويض فعـاملصلحة فرصة احلص ألصحابيابغي أ  تكو  ما يكفل القانو  محاية املصلحة ،عاد-5
 .مانتهاك حقوقه

 .يابغي السماح بوضع اليات لتعزيز من أجل مشاركة العاملني-9

علومات ذات يابغي السماح هلم باحلصول على املؤسسات عادما يشارك أصحاب املصاحل يف عملية حوكمة امل-4
 .على أساس ماتظمعتماد عليها يف الوقت املااسب و واليت ميكن اإل الصلة،وبالقدر الكافئ

                                                           
1
 OECD(2015), « G20/OCED principles of corporate governance », OECD Report to G20 Finance Ministers and 

Central Bank Governors,Ankara, turkey,p: 37. 
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س ــــــــال مبجلــــــتصن اإلــــــــــــــــ  يتمكاوا مأفراد العاملني وهيئات متثيلهم،و ة مبا يف ذلك األلحيابغي ألصحاب املص -2
ــاص أو الغض مــــنتقيابغي عدم اإلخالقية ، و القانونية أو غري األ هتمامهم بشأ  املمارسات غريإعن  لإلعراب دارةاإل ن ـــــــــــ

 .ذا مافعلوا ذلك إحقوقهم 

 1ياص املبدأ اخلامس على االيت: الشفافية فصاح و إلا :         

ب ــــت املااســــــــــالصحيح يف الوقم و ـــــــاح السليـــــــــباإلفصام ـــــــــأ  يضمن القي ؤسساتطار حوكمة املإيابغي على "         
 " ؤسسةحوكمة امل ذلك املركز املايل واألداء وحقوق امللكية و مبا يف ؤسسةاملتعلقة بامل،ة املوضوعات اهلامةـــــــــن كافــــــع

 .ؤسسةنتائج عمليات املالاتائج املالية و -9

 .ؤسسةأهداف امل-5

 .امللكيات الكربى لألسهم وحقوق التصويت-9

ــا فـــــــــدارة مبس اإلن أعضاء جملـــــــــات عــــــــــــلوماملعن و ــــــــــــــالرئيسي نــــــــــــالتافيذييدارة و اء جملس اإلـــــــــــــاسة مكافأة أعضسي-4 ي ــــــــ
 .عتبارهم مستقلنيإليهم بإذا كا  يتم الاظر إما واملديرين االخرين يف الشركة و  ختيارعملية اإلذلك مؤهالهتم،و 

 .العمليات املتعلقة بأطراف من الشركة أو أقارهبم-2

 .عوامل املخاطرة املتوقعة-1

 .أصحاب املصاحل االخريناملوضوعات اخلاصة بالعاملني و -7

ات اليت يتم ـــالعمليو  ؤسساتنظام أو سياسة حلوكمة امل سياسات احلوكمة بصفة خاصة،ما حيتويه أيهياكل و -9
 .ا مبوجبهاــــــــتافيذه

  2:وياص املبدأ على مــــايلي : مسؤوليات مجلس االدارة 

 اإلدارة جملس ةـــــــــــوحماسب،ةـللمؤسس االسرتاتيجي واإلرشاد توجيه يضمن أ  ملؤسساتا حوكمة إطار يف يابغي"     
 ".واملسامهني املؤسسة أمام مسؤولياته نـــــــــع

 ةــــــالعااي الاية،مع وحبسن الكاملة املعلومات من أساس على يعملوا أ  اإلدارة جملس أعضاء على جيب( 9
 .واملسامهني للمؤسسة مصلحة أفضل حيقق اــــــــــة،ومبــــــــــالواجب

 نـاملسامهي مجيع اجمللس معاملة على الضروري من فإنه املسامهني، يف خمتلف تأثري ذات اإلدارة جملس قرارات كانت إذا( 5
 .عادلة معاملة

                                                           
 . 24،  29: ، ص ص مرجع سابق ذكره ، دارياإلي و ــــلحوكمــــة الشركـــــــات و معالجــــة الفســــاد الماحممد مصطفى سليما  ،   1
 . 99،94:،ص ص 5009سوريا، دمشق، قتصاد،اإل كلية دمشق، جامعة ماشورات ، الداخلي التدقيق وآخرو ، القاضي يوسف حسني 2 
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 احلـــــاملص ابــــــــأصح مصاحل ارـــــــــاالعتب يف يأخذ أ  جيب وعليهعالية، أخالقية معايري بتطبيق يلتزم أ  جملس على جيب( 9
 .واهتماماهتم اآلخرين

 :يلي ما املثال سبيل على تتضمن بوظائف القيام اإلدارة جملس على جيب( 4

 لـــــــــالعم وخطط ة،ـــــــــــــواملوازنات التقديري املخاطر، ،وسياسةوعمل خطط رئيسية وتوجيهها املؤسسة اسرتاتيجية استعراض-
 اتـــــــــوعملي ة،ـالرئيس الرأمسالية املصاريف االشراف  على مع املؤسسة وأداء التافيذ، األداء،ومراقبة أهداف ووضع وية،السا

 .واالستثمار االستحواذ

 . الضرورة حال يف التغريات وإجراء،ؤسساتامل حوكمة ممارسات فعالية على شرافاإل ضرورة-

 ىــــــــــعل رافـــــــــــشاإل عـــــــــالضرورة،م حال يف وتغيريهم عليهم ورواتبهم،واإلشراف ينيالتافيذ املوظفني كبار مكافآت حتديد-
 .املااصب تداول ختطيط

 ؤسسةامل ومصاحل اإلدارة جملس وأعضاء التافيذيني املوظفني كبار مكافآت بني والتااسب العدالة مراعاة ضرورة-
 .الطويل األجل يف نـواملسامهي

 .رمسي بشكل تتم أ  يابغي واليت انتخابهو  اإلدارة جملس ترشيح عملية يف الشفافية ضما  -

 الــــــــاجمل ذاـــــــه املؤسسة ويف شؤو  على املستقل املوضوعي احلكم ممارسة على يكو  قادرا أ  اإلدارة جملس على جيب( 2
 :كالتايل اإلرشاد هذا خبصوص التوجيهات من العديد املبادئ ذكرت

 مـاحلك ممارسة على القدرة ذوي من املؤسسة يف العاملني غري األعضاء من عدد تكليف يف اإلدارة جملس ياظر أ  جيب -
 .هبا املصاحل يف تعارض وجود حيتمل اليت باملهام للقيام املستقل

 ــــــــاوحقوقهوعددهـــــــا  اــــــــصالحيته نـــــع،دقيق بشكل حيدد أ  عليه الواجب فمن له جلا  بتشكيل اإلدارة جملس قام إذا -
 .عملها إجراءاتو  وواجباهتا

 .فعالة بطريقة مبسؤولياهتم أنفسهم لزامإ على القدرة اإلدارة جملس أعضاء لدى تكو  أ  جيب -
 ايستطيعو  ىــــــــحت املااسب الوقت ويف والصحيحة الالزمة املعلومات مجيع اإلدارة جملس ألعضاء تتاح أ  يابغي(1
 .وجه أكمل على مبسؤولياهتم امــــــــــــــالقي
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 . المؤسساتحوكمة ساسية لاأل محدداتال: المطلب الثاني 

من عدمه يتوقف على مدى توافر مستوى جودة جمموعتني  ؤسساتتفاق على أ  التطبيق اجليد حلوكمة املإهااك         
 :اليت تتمثل يف لداخلية و ت اخلارجية واحملددات ااحملددا: ن احملدداتـــــم

  المحددات الخارجية : 

القوانيـــــن املاظمـــــة للاشاط : ستثمار يف الدولة ،والذي يشمل على سبيل املثـــــال وتشري إىل املااخ العام لإل          
كفــــــــاءة القطاع ،(فالسحتكارية واإلمثل قوانني سوق املال والشركات وتاظيم املاافسة وماع املمارسات اإل) قتصادي اإل

يف توفيــــر التمويـــــــل الالزم للمشروعــــــــات،ودرجــــــة تاافسيـــــــة أسواق السلـــــع وعااصر  (الباوك وسوق املال ) املايل
،وذلك ؤسساتى املـــــة علــــي إحكـــــام الرقابفـــ (هيئـــــــة ســــــوق املـــــال والبورصــــــة) اإلنتاج،وكفاءة األجهزة واهليئات الرقابيـة 

وماها على سبيل املثال اجلمعيات املهاية ) فضال عن بعض املؤسسات ذاتية التاظيم اليت تضمن عمل األسواق بكفاءة 
ي ــــــة فــــالعامل ؤسساتـــــــــــن واحملاميــــــــن واملن واحملاسبيـــــــــــــــــــل املراجعيـــــــوق،مثـــــــــــي الســــــاليت تضع ميثاق شرف للعاملني ف

، باإلضافة إىل املؤسسات اخلاصة للمهن احلرة مثل مكاتب احملاماة واملراجعة والتصايف (ا ــــــــة وغريهــــــــــــوق األوراق املاليــــــس
ددات اخلارجية إلـــــــى أ  وجودها يضمن تافيذ القوانني وترجع أمهية احمل.ستثماريةستشارات املالية واإلاالئتماين واإل

 .1جتماعي والعائد اخلاص،واليت تقلل من التعارض بني العائد اإلؤسسةوالقواعـــــــد التـــــــــــي تضمن حسـن إدارة امل

 ةالمحددات الداخلي: 

 ةـــــــاجلمعي بني،ةــــــــــؤسسامل لــــــــــداخ اتـــــــــالسلط عـــوزيوت القرارات اختاذ كيفية حتدد اليت واألسس القواعد إىل وتشري         
 بني التعارض تقليل إىل أخرى ناحية من وتطبيقها ناحية من توافرها يؤدي اليتو ،التافيذيني واملديرين اإلدارة وجملس ةـــــالعام
 .2الثالثة طرافاأل هذه احلـمص

 :املؤسساتت األساسية حلوكمة لشكل التايل يوضح احملددااو     

 

 

 

                                                           
 . 01:،ص5007مصر،القاهرة،لقومي ،االستثمار ا باك،مع االشارة خاصة لنمط تطبيقها في مصر -محددات الحوكمة و معاييرهاحممد حسن يوسف،  1
مقارنة ، دراسة تطبيقية حتليلية  -الحلول الممكنة –العقبات  –المشاكل " مدى تطبيق الحوكمة على الشركة السعودية للكهرحاء حممود ناصر احلازمي،   2
/.../electricity-the-in-governancewww.abahe.co.uk/files-مقال متوفر على الاطاق االلكرتوين ، كادميية الربيطانية األ

.pdcompany ،95.59،5099: ، الساعة  99/95/5092: يوم  مت االطالع عليه . 

http://www.abahe.co.uk/files/.../governance-in-the-electricity-company.pd
http://www.abahe.co.uk/files/.../governance-in-the-electricity-company.pd
http://www.abahe.co.uk/files/.../governance-in-the-electricity-company.pd
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 ؤسساتساسية حلوكمة املاحملددات األ(:05)الشكل رقم

    احملددات الداخلية    احملددات اخلارجية

  تنظيمية
  

      خاصة
  

  

    
    

  
  

  

          
  

  

      
  

      

  

    
  

    يعين ويراقب        يرفع تقرير إلى   

  
  

  
  

      

  

        
  

  

    تقو           

          
  

  

              

              

وتلك الجهات التي تقلل من عـد  . الخاصة تشير إلى عناصر القطاع الخاص، وكيانات االدارة الذاتية، ووسائل االعال ، والمجتمع المدنيالمؤسسات * 
  .توافر المعلومات، وترفع من درجة مراقبة الشركات، وتلقي الضوء على السلوك االنتهازي لإلدارة

 ،5007مصر،القاهرة،ستثمار القومي،باك اإل،شارة خاصة لنمط تطبيقها في مصرمعاييرها مع اإلمحددات الحوكمة و ن يوسف،حممد حس:المصدر 
 . 07:ص

 

 

 

 

 

 

 

 المساهمون

 أصحاب المصالح

 

 *:مؤسسات خاصة
 محاسبون ومراجعون 
 محامون 
 تصنيف ائتماني 
 حنوك استثمار 
 استشارات 
 يتحليل مال 
 اإلعال  المالي 

 :معايير
 المحاسبة 
 المراجعة 
 أخرى 
 القوانين والقواعد 

 :القطاع المالي
 قروض 
 مساهمة في رأس 

 المال

 :األسواق

 تنافسية األسواق 
  استثمار أجنبي

 مباشر
   الرقاحة على

 الشركات

 مجلس اإلدارة

 اإلدارة

 الوظائف الرئيسية
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  .مؤسساتحوكمة الطراف المعنية حتطبيق األ:  الثالثالمطلب 

 :، ميكن ذكرها و هي ؤسساتحوكمة امل يــــــف رــــــثتؤ و  رــــــتتأث رئيسية رافــــأط ةـــــأربع اكـــــها       

 المساهمين:shareholdere  
ذلك مقابل احلصول على األرباح عن طريق ملكيتهم لألسهم و  للمؤسسةوهم من يقومو  بتقدمي رأس املال    

ختيار أعضاء إي ـــــــق فــــــن هلم احلــــــل،وهم مـعلى املدى الطوي ؤسسةتعظيم قيمة امل وأيضاستثماراهتم،املااسبة إل
      .دارة املااسبني حلماية حقوقهمجملس اإل

 اإلدارة مجلس:Board of Directors  
ختيار إدارة بخرى مثل أصحاب املصاحل،حيث يقوم جملس اإلطراف األأيضا األو وهم من ميثلو  املسامهو      

ىل الرقابة على أدائهم،كما إة ،باالظافة الشرك ألعمالدارة اليومية ليهم سلطة اإلإالذين يوكل و  التافيذينياملديرين 
           .1كيفية احملافظة على حقوق املسامهنية و مؤسسة برسم السياسات العامة للدار يقوم جملس اإل

 اإلدارةManagement  
 عن ةمسؤول دارة ،واإلدارةلإلاإلدارة و  جمللس التقارير وتقدمي املؤسسة يف للعمل اليومية اإلدارة عن مسؤولة وهي  

 .املسامهني لصاحل األسهم وقيمة املؤسسة أرباح تعظيم
 المصالح أصحاب:Stackholders  

وتتمثل .ؤسسةا املـرارات اليت تتخذهـــال والقــهم جمموعة األفراد واجلماعات واملؤسسات اليت تؤثر وتتأثر باألفعو           
الء ــــــــــــوالعم نـــس اإلدارة واملديرين واملوظفني والعاملني واملورديمثل أعضاء جمل ؤسسةبامل يف مجيع األطراف من ذوى العالقة

ة ــــــة وخمتلفــــتعارضيكو  لديهم مصاحل قد تكو  م وجيب مالحظة أ  هؤالء األطراف، ؤسسةومراقيب حسابات امل  الباوكو 
 :  طرافاأل ـــــــــهيل يوضح هاتالشكل التا، و ؤسسةامليتأثرو  بقرارات كما أهنم يؤثرو  و ،2يف بعض األحيا 

 

 

 

 

                                                           
 . 91: ، مرجع سابق ذكره ، ص  التنفيذيندارة و المديرين حوكمة الشركات ودور أعضاء مجلس اإلحممد مصطفى سليما  ،   1
2
 . 111: ، ص  5002سكادرية ، مصر ، ، اإل ، الدار الجامعيةسمال رأالمراجعة الدولية وعولمة أسواق أمني السيد أمحد لطفي ،   
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 ؤسساتحوكمة املطراف املعاية بتطبيق األ(: 06)الشكل رقم

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 .50:،ص5001،مصر ،اإلسكادرية ،اجلامعية الدار ،الشركات وحوكمة الحساحات مراجعة ،شحاتة السيد شحاتة علي، نصر الوهاب عبد :المصدر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مؤسساتطراف المعنية حتطبيق حوكمة الاأل

دارة مجلس اإل المساهمون صحاب المصالحأ دارةاإل   
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 .طار العملي للحوكمة التشاركيةاإل :لث المبحث الثا

ن ـــــــــال ميك أساسيتني نـــمقاربتياك ـــــها  أإال يف الوقت احلايل، ؤسساتحوكمة امل مقارباتو تعددت مناذج         
يف هذا البحث  لاا ةوبالاسب،(ةــــــاملؤسساتي واملقاربة التاظيمية ةــاملقارب) ي عاهما يف أي دراسة حول احلوكمةـــــــــالتخل
حيث ،املؤسسة يف الطراف التشاركيةا لاماذج واضحة صورة تعطي لكوهنا التاظيمية املقاربة  على أكثر  وءـــــــــط الضـــساسل

 التشاركية باألطرافهتمام سباب اإلأعلى ،مث التعرف  ساتملؤساىل مناذج حوكمة إساتطرق من خالل هذا املبحث 
 .ى املقاربات املختلفة لاظرية التشاركيةـــــرف علــــالتع وأخريا،

  1لمؤسساتانماذج حوكمة : المطلب األول  

  النموذج المساهماتيshareholder: 

ه ـــــــــــوهو الاموذج الذي تدعمه نظرية الوكالة والذي يعترب أ  املؤسسة مسئولة فقط أمام املسامهني فاهلدف حسب           
الف ـــــــــــــــختو اإلـــرأ هـ  يطأواملشكل الذي ميكن .هو تعظيم قيمة السهم جهود املسريين حيث أ  كل هو تعظيم قيمتهم،

 .األسهم  وأصحابجياد عااصر توافق بني املسريين إبني امللكية والسلطة مما يتطلب العمل على كيفية 

ى ـــحيث تعط،وما يعرف بالرؤية املسامهاتيةريين أفقط بني املسامهني واملس لعالقةا رحيصالاموذج املسامهايت نظام            
ن ــــــــــــرؤوس أمواهلم مـــــــنتهاكية لإي حماولة أالسلطة للمسامهني كحماية شرعية وقانونية من أجل احلفاظ على حقوقهم ضد 

 .املساهم ولوية أمريكية اليت يشرتط قانوهنا طرف املسريين،ويطبق هذا الاموذج يف الواليات املتحدة األ

  النموذج التشاركيstakholder : 

ــــــــات السلبيـــــــة حسب هـــــــذا الامـــــــوذج فالسلطـــــــــة مقسمـــــــــــــة علــــــــى جممــــوع املسامهيـــــــن ملواجهــــــة السلوك           
وازاة  ـــــــــر لتأمني مسامهات املالكني،ولكـــــــــــن باملتظهر هاا ليس فقط كعاص ؤسسات، فحوكمة املالكبارللمسامهني 

وبصــــــورة ......( مسريين ،زبائن ،موردين)خـــــــــرى طراف األوخمتلف األ ؤسسةن لكافة الصفقــــات املربمــــة بيـــــــن املــــــــــــــكتأمي
اليت تاشأ بيـــن  هر املؤسسة كحلقة وكآلية نتيجة التعاقداتففي ظل هذه الرؤية تظل احمليط اجملتمعي ،ــــــعامة ك

 .طرافحتاد أو التحالف من أجل خلق قيمة جلميع األوع من اإلـــذا نإي ــــــــاجلميع،فه

ختاذ القرار حىت يف الظروف اليت تكو  غري إتظهر يف هذا الاموذج أمهية امللكية من ناحية أهنا تعطي حق           
 –مسري )كمجرد عالقة تعاقدية بسيطة ؤسسة  ساسي،وقد تتعارض الفكرة مع تصور املة يف العقد األـــــــــموضح
تتعارض مع احلوكمة التعاقدية اليت حتصر العالقة فقط مع املسامهني أصحاب رؤوس  التشاركيةوكمة احلولذلك ف،(مساهم

 .موال األ

 
                                                           

 . 79،74: ، ص ص  مرجع ساحق ذكرهغضبا  حسام الدين ،    1
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  .ةــــــيـــشاركتهتما  حاألطراف الاإلسباب أ: طلب الثانيالم

ي ــــــا فــــــــــــاملاتظر ماهوزيادة الــــدور  البيئيةجتماعية،قتصادية،اإلاإل: ملؤسسةبعد التحوالت املختلفة اليت عرفها حميط ا       
ربطهم هبا عالقات ي تــــــراف التــــــع األطـــعتبار مجيأصبح لزاما عليها توسيع نظرهتا واألخذ بعني اإل،حتقيق التامية املستدامة

ن ــــــــــة للمسامهيــــــــــق القيمــــــى خلــــفبذلك أصبحت املؤسسات اليوم ال هتدف فقط إل ،....من موردين، زبائن، جمتمع مدين
ة ـــــــراف املختلفة ذات العالقـــــــع األطـــــــن جلميـــــــــه، ولكـــــــــرا حملدوديتــــــنظ( املردودية املالية) فقط عتماد على مؤشر واحدواإل

ن ـــــــــــن بيـــــــفم،1يــــــــــــــاألخالقة كاألداء االجتماعي، البيئي،ـرى للقيمــــــــــستخدام مؤشرات أخإالل ـــــــــن خــــــباملؤسسة وهذا م
  :مايليالتشاركيـــــــة  األطراف مبصطلح هتمامباإل أدت اليت األسباب

 ممكن قدر كربأ حتقيق إىل طموحها من ويزيد املاظمة مع التعامل عــيوس أ  هـــــنأش نمـــــشاركية تال طرافاأل زيادة إ -9
 .همأهداف نـــم
 تمعاتاجمل و ــــــكل ،املاظمات على ــــــروتأثي ةــــــــــدق رــــــــــــأكث اتـــــوتوجه وأفكار أفضل بغد يوحي األجيال يف ختالفاإل-5

 .السابقة واخلربات التجارب من ستفادةاإل من يزيد ما الزمن مع تتجدد
 نـــــم لــــــــنتقإ ذيـــــــــال املستهلك رـــــــاحلص ال املثال سبيل وعلى ،معتاد غري ماحى وسلوكها طرافاأل بعض تطور -9
 .جودتهو  ونوعيته املاتج شكل حول مشورة صاحب إىل للسلع اعــــــــــمبت

 قـــحتقي نــميك طرف أي حول حرجة حالة يف يضعها وخارجها املاظمة داخل من طراف التشاركيةاأل ـتعدد إ  4-
 .األولوية أو األمهية حسب ترتيبهم ٕواعادة قراراهتا يف الاظر إعادة عليها حيتم وهذا ،أول هـــــــمطالب
 .اءاتــــــــــــوالكف راتـــــــــــــــــواخلب اراتــــــــــــــامله كتسابإل  املاظمة إليها جئتل اليت املوارد أهم كأحد لتشاركيةأطراف ا يعترب 5-
 ذهـــــــه أ  على املديرو  نــــتيق ،فقد للمؤسسة تاافسية ميزة حتقيق يف طراف التشاركيةاأل أصحاب عالقات هماتس 6-
 . وخارجها املاظمة يف الفاعلة فاالطرا خمتلف مع اجليد بالعالقة إال حتدث ال امليزة
 قــــــــــــحتقي على اــــــمقدرهت ىــــعل دليل ةـــــــاملختلف املصاحل وأطرافها ذوي املاظمة بني املتبادلة العالقة جناح  أب اجلزم ميكن 7-

 .أخرى جهة من املرجوة أهدافها جهة من متطلباهتم
  .2اـــــــــــحتقيقه وـــــــــــــــــاملرج أو اــــــــــإليه املوكلة عمالاأل بكل الوفاء على قدرهتا مبعد املؤسسة كاهل يثقل لتزاماتاإل تعدد 8-

 

 

 
                                                           

1
 رسالة، قتصاديةدراسة حالة مجموعة من المؤسسات اإل-قتصادية الجزائريةحوكمة المؤسسات اإلقتراح نموذج لإمساهمة في غضبا  حسام الدين ،   

علوم التسري ،جامعة التسري،كلية العلوم االقتصادية والتجارية و ختصص تسري املاظمات ،قسم علوم : ه الطور الثالث يف علوم التسريامقدمة لايل شهادة الدكتور 
 .79:،ص5094بسكرة، اجلزائر ،–حممد خيضر 

2
، جملة جامعة املوصل ، جملد  واإلدارية، جملة العلوم االقتصادية  قياس رضا حعض أصحاب المصالحمحد حسن اجلبوري ، علي سامل شهاب أمحد ،أعالء   

 .540، 591:، ص ص العراق، 5095، 901، العدد  94
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 المقارحات المختلفة لنظرية التشاركية: المطلب الثالث

اا فيما ل عليـــوحتديدها وإبراز خصائصها ليسه التشاركيةطراف األ تطورتعرف على ال إىلهذا العاصر  يفساتطرق         
طـــــار الاظــــــري ات التــــــــي شكلــــــت اإلومــــن أهـــــــــم املقارب.ةيحة اخلدمة الصيف حتسني جود د حتديد مسامهة كل طرفــــبع

 :1هي التشاركيةطــــــراف لاظريــــــة األ

 مقارحة T.Donaldson et L.Preston : 

ـرف ــــــــة مـــــــن طـــــــــــــدم يف البدايذة قخراف األـطفا  مصطلح األ 9112ها ساة آثني اليت بدوفقا ألعمال الباح             
ح ــــــدو  ذكـــــــره  ملصطلـــ 9199ــة ـــــــــالصــــــــادر ساــــــ" الدولـــــــــة اجلديدة" يف كتابــــــه Mary Porer Follerالباحــــــــــــــث 

ــر ـــــعتبـــــإا ـــــــــكم  .راقـختستخدمـــــــــه الباحث كاظــــــــــــام فرعي لاظام أمشل هو نظام اإلإو  ،" Stakeholder" لتشاركيــــــــــة ا
ود ــودهم وجهـج جهـو العمل على دمـــتسيري املؤسسة ميكن متثيله كاظام ترابط يكو  فيه دور املسريين هأ  هيكل و 

 .خذة هبدف حتقيق املافعة املتبادلةاف األطر األ

رف ــــــــسرتاتيجية ألول مرة من طدارة اإلستخدم يف جمال اإلأفقد " Stakeholder"أما خبصوص مصطلح              
R.E.Freeman ن ــــــــال مـــــــــــــــــــــــــار كـــــــأشحيث  ، 9194ةــــــــــــساT.Donaldson et L.Preston ي ـــــــــف

ي  ـــــــوهخذة طراف األنظرية األطراف االخذة ،األخذة، نموذج األ طرافاأل: ةـــــم التاليـــــــــــى املفاهيــــــلإ هذا السياق
ه الباحثا  ـــــــــــهم ما قدمأ  إو .تتعلق بتوجهاهتم الفكريــــة  ألسبابختلف الباحثو  يف حتديده إا واحدا ــا متثل مفهومـــكله
التحليل : ة هـــــيـــــــــمستويات حتليلي 09على  قرتاحهما لاظرية ترتكـــــــــــــزإ الخذة هوا يتعلق باألطراف اــــــــــــفيم

 .ساسي ل األـــالتحليالتحليل املعيــــاري ،و الوصفي،

  مقارحةA.Wicks et T.Jones : 
راف ــــــــــــة األطــــــل تطبيق نظريــــــحتديد حق 9111ساة  A.Wicks et T.Jonesحاول كال من الباحثني    

 :  هي ربعة عااصرأاح حتليل يرتكز على قرت إاألخذة من خالل 
 مـــــــــــــــــذة يتأثرو  ويؤثرو  بقراراهتـــــراف أخــــــــدة أطــــــــــــع عــــــــالقات مـــــــــللمؤسسة ع. 
 هذه العالقات من خالل الاتائج اليت تفرزها على املؤسسة وأطرافها تعاجل الاظرية. 
 ى ــــــــــخذة عبارة عن جمموعة من القيم اجلوهرية ال ميكن ألي قيمة فيها أ  هتيمن علاملصاحل املشروعة لألطراف األ

 .قيمة أخرى
 دارية ختاذ القرارات اإلإالاظرية هتتم ب. 

 
 

                                                           
 مرجع، قتصاديةدراسة حالة مجموعة من المؤسسات اإل-تصادية الجزائريةققتراح نموذج لحوكمة المؤسسات اإلإمساهمة في  ،غضبا  حسام الدين  1
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  مقارحة النفوذ لـــــــFrooman 1 : 

ذة أكثـــــــر ــة باألطـــــــراف االخــــــــــــــــة املؤسســـــــــــــلعالق 9111ساة .Frooman. .Jكانت الاظرة اليت طرحها     
ق ــــــــــــفراف و ـىل العالقات بني االطإياظر فهو مل  9194ساة  Freemanاتساعا من ذلك اليت قدمها و   مشوال

ع ـــــــــــواء مـــــــــــــــن العالقات سـماهج متعدد االجتاه جيعل م وإمناتكو  مستقلة عن بعضها البعض، منوذج أحادي اين
ق ـــــــــىل حتقيإا ـــــــــــــــن خالهلــــــــــــــــو  معث يسـحيأو مع املؤسسة ذات طابع مرتابط ،طراف االخذة بعضها البعض األ

 .بسط نفوذهميق فرض و ر محايتها عن طمصاحلهم و 
 مقـــــارحة  I.M. Jawahar et G.Mclaughlin 

وذج ـــــــــــــز الامــــــث يتميـــــــــقدم الباحثا  نظريتهما املتعلقة باألطراف األخذة وفق نظرية دورة احلياة التاظيمية،حي    
 :املقرتح بــــــــ

  ار ــــــــــــــى معيـــــذة علــــــــــخطراف األالتاظيمية تصاف جمموعات األىل أنه يف أي مرحلة من مراحل دورة احلياة إيشري
 .مهية،وذلك على حسب قدرهتا على تلبية احلاجات التاظيميةاأل
 ن ــــــــنتقاهلا مإة و ــحتديد أصحاب املصاحل الذين من املرجح أ  يصبحوا أكثر أو أقل أمهية باملوازاة مع تطور املؤسس

 .أخرى ىلإمرحلة 
  داـــــــــــــى حــــــــــرف علــــــــسرتاتيجية املؤسسة مع أطرافها االخذة على حسب أمهية كل عالقة بياها وبني كل طإتبىن. 
  مقارحةPESQUEUX 

طــــــــــراف األ ن مــــــنــود نوعيـالــــــى وجـ 5005ـزة ساة فقد تطرق فــــي دراستـــــه املاجـــــ PESQUEUXأما              
 :خذة مها األ

 ة ــــــــــــــــــــود رمسيـــــــــــة عقـــــوهم األعوا  الذين لديهم عالقة مباشرة باملؤسسة بواسط: صحاب المصلحة التعاقدية أ :
 .كاملسامهني ، املوردين ، العمال ، الزبائن 

 دو  املساس ار عليهــميكاهم التأثيو ،ةــ  باملؤسسطراف الذين حييطو وهم ميثلو  األ:المنتشرة المصلحة أصحاب 
 ...ج التعاقدي كاجلماعات احمللية ، اجملتمع املدين ـــــبالاه

 

  

 

                                                           
1
 . 71، 72:ص  ،ص نفس المرجع الساحق  
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 :خالصة الفصل 

ن أبرز ــــم دـالشركات تع ةـحوكم  أنستخلص ات ــــــالتشاركي حلوكمة الشرك باإلطاربعد دراستاا هلذا الفصل اخلاص        
ن ــــــــد مــــــــــــي العديــــوع فــــــــذا املوضــــــــام هبـهتمم اإلـــــوقد تعاظ،يف املؤسسات واملاظمات اإلقليمية والدولية  وأهم املوضوعات

 ت يفــــــة اليت حدثــــــن األزمات املالية املختلفــــقتصاديات الااشئة واملتقدمة خالل الساوات املاضية وخاصة بعد سلسلة ماإل
ا ـــــــــي فجرهــــــــي والتـــــن القر  املاضــــــيف دول شرق آسيا وأمريكا الالتياية وروسيا يف عقد التسعياات م،العديد من الشركات 

ي ة الذـــــوم احلوكمــفتقارها للرقابة واخلربة باإلضافة إىل نقص الشفافية ،مما أدى إىل خروج مفهإالفساد املايل وسوء اإلدارة و 
ع ـــــــجلمية ـــــــرفات غري السليمــــــن التصــــــــيتلخص بوضع الضوابط والوسائل الرقابية اليت تضمن حسن إدارة املاظمات وحتد م

 .،والشفافية ضفاء الثقة إ،وهذا ملا هلا من أمهية خاصة ملا حتققه من  الشركة يف التشاركيـــــةطراف األ

طار جمموعة من احملددات إىل جمموعة من املبادئ حتت إات ـــــة الشركــــد تطبيق حوكمــــــيستاه ــــــــنأىل إا ـــــــتوصلاا ـــــكم        
ات ـــــلزامية حلوكمة الشركاملبادئ غري اإل 9111صدرت ماظمة التعاو  االقتصادي والتامية ساة أ، فقد الداخلية واخلارجية

 .ة ــــــــــد احلوكمــــــــم لقواعـــــــــــق اجليد والسليــــــــــي التطبيـــــسرتشاد هبا فعملي للشركات لإل كدليل  5004واليت مت تعديلها ساة 

د ــــــــتع،لـــــــع ككــمجاعات حملية،واجملتم...وظفني،زبائن،موردين،واملتثل يف املة يشاركلتا لألطراف  أىل إا توصلاا ـــــــكم       
ات ــــــــــالشرك هـدركتأذا ما ـوهخلق ميزة تاافسية،طراف املشاركة يف حيث تساهم العالقات بني األ،لشركةما وحيويا وردا مهـم
ة لتحقيق ــــــــــمهية األــــي غايــمرا فأيعد الزبائن،املوردين،املسامهني ،حيث   مسعتها على تطوير عالقات معقولة مع املوظفني،أ

ىل إسيؤدي مما ،قيمة العالمة التجارية للشركةحيث تعزز من  العالقات جوهرية ومصدر السمعة اجليدةبداع،فتعترب هذه اإل
 .حل ورفع املستوى التجاري لشركةصحاب املصاأحتقيق ثقة بني 

 

 



 

 :ي الفصل الثانــ

عالقة االطراف التشاركية في تحسين جودة 
 الخدمة الصحية العمومية 
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 :د ــــــــــــتمهي

ن ـــــــــر عـــــــام أكبــــــهتمإحظيت بث ـــــــــحي أكثر املواضيع دراسة يف اآلونة األخرية، من الصحية د جودة اخلدمةــــــتع       
ودة ـــــــــــام جبـــــهتمذا اإلــــــد تبلور هـــــــوق.تعترب أغلى ما ميلك يت ال األمر بصحة وحياة اإلنسانلتعلق  غريها من اخلدمات نظرا

رات لقياس ـــــــــة مؤشــــــد مبثابــــتعحيث ،ودة اخلدمة الصحية جلاخلدمة الصحية بقيام املهتمني هبذا اجملال بتحديد أبعاد 
فمن البديهي أن ى ــــــستففامل من خدماتن ــــــة واملستفيديـــطراف املعنين األـــــــونظرا للعدد الكبري م. هتاوى جودـــــــــمست
 األطرافريض مصاحل ــــــــــــي تعـــــــــدهم فــــأال يتسبب حتقيق مصلحة أح مع وجوبر من املصاحل املتعارضة، ـــــــــالكثيد ـــتوج
ات ـــخدمرة حتقق ــــــــــزدهــــــــات مـــــلق مؤسســـــــخ إىلسيؤدي تطبيق حوكمة املستففيات  من هنا و  ضرر،لل رىاألخة ـــــاملعني

 .صحية ذات جودة عالية مما يكسب املستففى مكانة يف اجملتمع 
فــــــي حتسيـــــن ة يفاركلتطراف ااألوان عالقة ـــــل حتت عنــــذا الفصــــــوضع ه رتأيناإر باملوضوع ــــــــــــــكثأ ولإلملام       
 :  تقسيم الفصل كمايلي مت  حيث العمومية ة الصحيـــةودة اخلدمـــــــــــــــــــــج

 . ىل اخلدمات الصحية العموميةإمدخل : ول المبحث األ

  . طار النظري جلودة اخلدمة الصحية العموميةاإل: المبحث الثاني 

 .كأداة لتحسني جودة اخلدمة الصحية العمومية   احلوكمة اإلكلينيكية :المبحث الثالث
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 لى الخدمات الصحية العمومية إمدخل : ول ث األالمبح

ة ــــــــــــاخلدم لىـــــــــــرف عـــــــــــى التعـــــــلإ، مث نتطرق اخلدمة وخصائصهاوال على أذا املبحث سوف نتعرف ــــن خالل هـــــم       
 واعــــــــرض أنــــــر سيتم عـــــــخيي األــــــ،وفاــــــصائ  املميزة هاخلة و ـــــــــة الصحيـــــــاخلدمى ــــــــلإة ،مث ـأنواع اخلدمة العموميالعمومية و 
 . ة العمومية ـــــــي املؤسسات الصحيـــــة فـــــــة املقدمـــــــــاخلدمات الصحي ومكونات

  خصائصهاتعريف الخدمة و : المطلب االول 

  تعريف الخدمة:  الفرع األول

  :يلي ماا ـــــــمنه رـــــنذك الباحثني أراء ختالفإب فــــــالتعاري ذهــــــه ختلفتإ حيث ،للخدمة تعاريف عدة وردتد فلق       

 هذـه وأن،دـــــــــللمستفي اــــمستوى الرض ززـــــتع واليت املصممة واألنفطة الفعاليات من سلسلة متثل: "  تعرف بأنها 
 .1"... دـــــــللمستفي الرضا وىــــــــمست تعزز واليت زـــــــــاجمله لــــــــقب نـــم تقدم اخلدمات

 ـــــــــانت واء كـــــــــس،هــــــــــــق أهدافـــــــى املستهلك حتقيـــل علـــــــن تسهأا ـن شأهنـــــدة مــــــأي مساع: "  كذلك تعرف بأنها
 ".أو نتائج هااملساعدة كأنفطة،

 عية التسويق األمريكية تعريف جم(A.M.A :) ي ـــــــــــع التــــــــــــــــاملنافة و ــــــــــــنفطاأل"ا ـــــــــــــــعرف اخلدمات على أهنت
 " .اهـــــــــا حيقق رضــــمبع البضاعة املباعــة و ة مــــــــــــشياء املقدمة لـه أو املرتبطن خالل األــــــم، املفريىلإحيققها البائع 

انت ـــــــــواء كـــة ســـــاملفري للحصول على خدمتفاعل بني البائع و لشارة واضحة لإىل إحيث جاء يف هذا التعريف 
 .2ى املفريــــــــلإة ــــــاملنفعة الرضا و ــــــة أن حتقق تلك اخلدمــــــــريطش ،ةـع بضاعـــم منفردة أو مرتبطة

  ره ــــــون جوهـــــويكر ــــــــــاألخىل الطرف إا ــــــــــــه طرف مــــــــــن حيققأن ـــــــــــــل أو أداء ميكــــــــــــأي فع:" اــــــــعرفت على أنهو
  ".قد ال يكون وأادي م بإنتاجا ـقد يكون مرتبط إنتاجهأن ينتج عنه أي متلك و  الوس، و ر ملمـــــــــغي

ن طرف ــــــــــب مـــــل وطلـــــــإال بوجود فعتتم  ث الــيد اجلانب غري امللموس يف اخلدمة حيىل تأكإهذا التعريف يفري 
 . 3مادي بإنتاجليس بالضرورة أن ترتبط و  خرأ

 
 
 

                                                           
 . 02:،ص  0202ردن،، دار املسرية ،عمان ، األ تسويق الخدماتحممود جاسم الصميدعي ، وردينة عثمان يوسف ،   1
 . 02:ردن ، دون ذكر سنة النفر ، ص ليازوري، عمان ، األ، دار ا تسويق الخدمات الصحيةثامر ياسر البكري ،   2
 . 25: ،ص  0222ردن ،، دار اليازوري ، عمان ، األ دارة المستشفياتإثامر ياسر البكري،   3
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 اــــــــه ماديـــــــمتالكإن ـــل وأداء ال ميكـعلى عم املنتوج غري املادي الذي حيتوي يف مضمونه"  اـــــــوعرفت أيضا بأنه" 
  أي ا ــــــمفريه لـــــن قبـهي كوهنا ال متتلك ماديا مضافة خاصية جديدة للخدمة و إيف هو املميز يف هذا التعر  الفيءو     
 .1دى املفري ــــل ــااهنا حتقق الرض إالة ــغري ملموس اخلدمة أساسا،متالكهاإنتفاع هبا دون مكانية اإلإيعين 
 رفـــــــــط ىـــــــــــــــــــــإل رفـــــــــــط نــــــــم دمــــــتق أداء ةــــــــأنفط أو اتــــــــــــتصرف ":اــــــــــأنه على ضاأي ةــــــــــالخدم عرفت وقد 

 دــــــــــــــــــق ةــــــــــــــاخلدم تقدمي أن كما شيء، أي ملكية نقل عنها يرتب وال ملموسة األنفطة غري ذهــــــــــوه،رــــــــآخ
 ."2ملموس مادي مبنتج مرتبط غري أو يكون مرتبطا

 كما يرى (Stanton) ةــــــــــــــــــــمنفع ققحت يـــــــــــــــــــــــــــــــــوالت ةــــــــــامللموس رــــــــغي اتـــــــــالنفاط " هي الخدمة بأن 
 ةـــــــخدم مـــــــــتقدي أو إنتاج أن أي ،أخرى خدمة أو سلعة ببيع مرتبطة بالضرورة يستل واليت يل،ــــــالعم أو زبونــــــــلـل

 ." مادية سلعة ستخدامإ ال يتطلب معينة
 ويعرفها (Gronroos) ات أوـــــــــشرك اــتقدمه ،للتبادل وقابله باحلواس مدركة أشياء" عن عبارة هي اخلدمة أن 

 ."3خدمية مؤسسة نفسها تعترب أو اخلدمات بتقدمي عام لبفك خمتصة معينة مؤسسات
 ال،غري ملموس نفاط هياخلدمة  إن" :  ةلخدمتعريف شامل ل ستنتاجإالل التعاريف املقدمة ميكن خن وعليه م        
 ."ة من خالل احلواســــــ،وميكن إدراك منفعة هذه اخلدمب نقل امللكيةــــيتطل

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 . 25:، مرجع سابق ذكره، ص  دارة المستشفياتإثامر ياسر البكري،   1
، (سالمية بغزةفي الجامعة اإل MBAحالة برنامج)دمات التعليمية في الدراسات العليا، قياس جودة الخيوسف حسني عاشور، طالل عثمان العبادلة 2 

 . 020: ، ص  0222، فلسطني ،   02، العدد 00جملة جامعة االقصى ، اجمللد 
،  0202،البصرة ،(-رةالبص-دراسة تطبيقية في مستشفى الفيحاء العام)تقييم جودة الخدمات الصحيةقياس و خرون ، أصفاء حممد هادي اجلزائري و   3

 .02.02: ،الساعة (02/00/0202) مت االطالع عليه يوم، www.iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=48931: متاح على املوقع التايل

http://www.iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=48931
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 خدمة خصائص ال:  الفرع الثاني
 :ي ـيل ي تتمثل فيماـــــــــالتائ  ن اخلصـــــــــة مـــــــــة مبجموعـــــــــــــز اخلدمـــــــــــــتتمي       
  الالملموسية : 

ا ـــــــة شرائها،وخصوصـــــــــم عمليــــــل أن تتـــــــقب.مسعه ا،ـملسه مفاهدهتا، ارها،ــــــــختبإن ــــــــــن غري املمكـــــــوتعين بأنه م   
ا ــــــــرد عمـــــــــــاه املراكم لدى الفــجتن الرأي أو اإلإوعليه ف.لذلك الفخ  الذي ال ميتلك جتربة يف اخلدمة املقصودة

املتولد  اعاإلشب بالتايلو ،ه من عدمهـن اخلدمة نفسها حيدد مستوى ملموسيتها لــنتفاع مإستخدام أو إسبق له من 
 .منها
 الزم الت : 

ن ــــــــــــــع والتخزيـــــالتصني لــمير مبراحن أن ـــــــــــذ أن املنتج ميكإ،ستهالك املباشر ها ة اإلــترتبط اخلدمة عموما بعملي        
       atاـــــــــــت انتاجهـع وقـــــــــــــــة مـــــــالك مرتبطــــــستهإ ةل حالـــة متثـــبينما اخلدم .خريةستهالكه يف املرحلة األإليتم  البيعو 

 the same time ي ـــــــــال فــــــــو احلـــوه.هــــــي الوقت ذاتــــــــــنتفاع منها فاإلستهالك أو تبـــــــــــاع لإلي أهنا تنتـــج و أ
ا ـــــــــات الميكن أن متنح شخصيـــــاخلدم ن القول بأنـــــــه ميكــــــوعلي ،و العالج الصحيأاخلدمات الفخصية املقدمة 

 .1همتالزمة مع ألهناىل غري منتجها إأو ختول 
  التباين: 
 لـــــــــك أو لـــــعمي لــــك هــــيطلب مبا رتباطهاإل ومتنوعة متغرية دائما ،فهي اخلدمية املؤسسة خمرجات تنميط يتعذر            

 نــــــــم دــــــــواح وىــمست ىـــــعل حنافظ أن األحيان بعض يف الصعب من يكون نهأ ذلك ،ويعين العمالء من جمموعة
 .2اج اخلدمةـــــإنت التـــمدخ يف املؤثرة العوامل إىل ذلك ودــــــــويع للفرد، املقدمة اخلدمة لذات املخرجات يــالنمطية ف

 الخدمة فناء: 
 هـــــــــــإدارت لــــــــوجيع يـاإلنتاج النظام على ينعكس وهذا للتخزين قابلة غري فهي ملموسة، غري اخلدمات أن مبا      
 ةـــاخلدم جـــمنت أن يــتعن ةــــاخلدم هالك أو اءــفن خاصية أخر مبعىن .الطلب حجم تذبذب مع خاصة تعقيدا أكثر
 .3ةـــــالحق فرة يف للبيع هــإنتاج ترحيل ةــــــــفرص لديه تتوفر ال احلالية الفرة إنتاجه يف كل يبيع أن يستطيع ال الذي

 
 

                                                           
 22: ص  ، نفس المرجع السابقثامر ياسر البكري ،  1
 . 02: ، ص  0220سكندرية ، مصر ، ،الدار اجلامعية ، اإل -ستراتيجياتالمفاهيم و اإل–نشطة الخدمية دارة و تسويق األإمد املصري ، سعيد حم  2
  ،تسيريال: تسيري موارد بفرية ،شعبة : ، مذكرة مكملة لنيل شهادة املاجستري، ختص   دارة الجودة الشاملة في المؤسسات الصحيةإتطبيق كحيلة نبيلة ،   3

 72: ،ص  0222قسنطينة،اجلزائر ، ،قتصادية وعلوم التسيري ، جامعة منتوريكلية العلوم اإل
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  الملكية: 
 احلق هــل ةــــاخلدم نــــم املستفيد ألن وذلك ،السلع عن اخلدمات متيز واضحة صفة متثل امللكية انتقال عدم إن    
رة ــــــــالطائ يـــــــــف دــــــــمقع أو دقــــفن يف غرفة من املستفيد يدفع فحني ميتلكها، أن دون معينة لفرة اخلدمة ستعمالإب

 .1متالكهاإ وليس فقط الغرفة ستئجارإ أو املقعد ستعمالإ هبدف ونــــــيك فالدفع
 :ة ـــــــــــــــــائ  اخلدمــــــــــي يوضح خصـــــــــــــل التالــــــالفكو 

 خصائ  اخلدمة  (:07)الشكل رقم
 
 

   
  
 
 

 

 

 

 

 

  .عتماد على املعلومات السابقة باإل عداد الطالبةإن م :المصدر 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 . 02:، ص  0225ردن ، ، دار وائل، عمان ، األ ، تسويق الخدماتهاين حامد الضمور   1

خصائص الخدمة 
    

 التالزم 

 الالملموسية

فناء 
 الخدمة 

 الملكية   

 التباين    
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 . أنواعهاو تعريف الخدمة العمومية : الثانيالمطلب 

 تعريف الخدمة العمومية :  الفرع األول

 : لــــــــــــــي هنـــــــاك عـــــــدة تعـــــــاريف للخدمـــــــــة العموميــــــــــــة نذكــــــــــر منهـــــــا ماي       

ة ـــــــع بيـــــــن اإلدارة العامــــــــــة اليت جتمــــــة املدنية بتلك الرابطــــــــــــة أو اخلدمـــــــــــة العامــــــــــي مصطلح اخلدمـــــــــيوح ":تعرف بأنهــــا-
ة ـــــــــات اإلداريـــــــــــــن طرف اجلهــــــــــراد،مــــــــــــة لألفـــــــــــات املختلفــاجوإشباع احل على مستوى تلبية الرغبات،واملواطنني احلكوميـــــــة
  .1"ات العامةواملنظمـــــــــ

ق ـــــــــــــن طريــــــــة عـــل الدولـــــــــكاهـــع على  ــــــــة عامــــــة تقــــــق منفعـــــــــــــــىل حتقيإدف ـــــاط يهــــــــــــــأي نف: "  اــتعرف بأنـــــهكذلك -
  .2 " ...عالميةإقتصادية أو إمؤسســــات سواء 

 رــــأم الوظيفة ذهه تأديـــة احلاكمني،ألن قبل مـن ومراقبا ومضبوطا مضمونا أداؤها يكون وظيفة كل هي: "  تعريف اخر-
 ."نـــــــــاحلاكمي قوة تدخل بفضل إال ةـــــكامل تتحقق جتعلهـــا ال طبيعـــــة نم وهي،جتماعياإل الرابط وتنمية لتحقيق ضروري
 : التاليــــة النقـــاط ستنتـــــاجإ ميكـــــن التعريف هــــذا ومـــــن
 عــــــــــــــــفمنــا جـــــــتنت اليت هي اإلدارة أن معناه وهذا،للتدخل كوسيلة العمومية األسواق كاملة بصفة الدولة تستعمل 

 امـــــــــــــــالع حلاـالص لتفضيــــل تسعــــــر عندمـــــا فهــــي ولذلك ،العمومية اخلدمات طرف من ممثلة وأهنا العامة للمصلحة
 . العمومية املصلحة خدمات سري حسن لضمان مدعوة فهي
 ـةهج نمــ يفه ثنائي ارــــــــمبعي عـــــــــــتتمت ةـــــــــــــــاخلدمـ ذهـــــــــــــــه أن اهــــــــــــــــــــــمعن فذلك عمومية خدمة اخلدمة تصبح لكي 
 .الدولة طرف  من مراقبة أخرى جهة ومن "إدارية" أو (جتارية أو صناعية)قتصاديةإ
 ةـــــــــواملصلح ةــــــة العموميدــــــــالفائ إىليؤدي  ال نفاط فأي ،اهدف مفهوم هو العمومية املصلحة يف أساسي هو ما 

 .3عمومية مصلحة من صادر غري بالضرورة هو العامة
 

 

                                                           
 . 222: ،ص  0220، مصر ، اإلسكندرية،، الدار اجلامعيةدارة العامةالمدخل الحديث في اإلدريس، إثابت عبد الرمحان   1
 02/20/0205طالع عليه يوممت اإل، http://www.tassilialgerie.com/vb/showthread.php?t=17209:التايل وقعتاح على املماخلدمة العمومية،2 

 . 07:02: ، الساعة 
ستشفائية دراسة حالة المؤسسة العمومية اإل)ستشفائيةنظام المعلومات كأداة لتحسين جودة الخدمة الصحية بالمؤسسة العمومية اإلدالل السويسي،   3

ارية والتج قتصاديةمراقبة التسيري ، كلية العلوم اإلنظام املعلومات و : ختص  ،مذكرة مقدمة لنيل شهادة املاجيستري يف علوم التسيري  ،(بوضياف ورقلة محمد
 . 14،14: ، ص ص  0200ورقلة ، اجلزائر ، ،وعلوم التسيري، جامعة قاصدي مرباح

http://www.tassilialgerie.com/vb/showthread.php?t=17209
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 نواع الخدمات العمومية أ:  الفرع الثاني

ا ــحصرهميكــن  ،ن طرف الدولةللخدمات اجلماعيـة املنظمة مـ وغري متجانسةرة ــــة كبيـــــاخلدمة العمومية جمموع تضم       
 1: ات التاليةيف جمموعة اخلدم

 ......،ال خدمات احلالة املدنية بالبلديةــــــــمث :اإلداريةالخـــــدمـــات (1

 .......اخلدمات الصحية،  درس ،ـــمثال خدمة التم: الثقافية جتماعية و الخدمات اإل(2

 .......لغازوامؤسسات الكهرباء  املياه، خدمةة مؤسسات ــــــمثال خدم :والتجاريةالخدمات الصناعية (3

 :كذلك ميكن التمييز بني ثالثة أنواع من اخلدمات العمومية وفق التصنيف التايل -

 .خدمة مجاعية جند صنفان خدمة فردية و : من حيث طبيعة الخدمة المقدمة (1

الك ـــــستهإة ذات ــــــــــــخدمــــــــــــاري ،و جبـإستهـــــــــــــــالك إة ذات ــــــــــدمـــــخ انـــد صنفـــــجن: ستهالك الخدمةإمن حيث طبيعة (2
 .ختياري إ

 :جند يف هذه احلالة ثالثة أصناف مـــن اخلدمات وهي : من حيث طريقة تكلفة الخدمة(3

: ل ـــــــــــــة مثـــــــــلة للدو ـــــمية العمو ـــــــا اخلزينـــــل تكلفتها كليـــــل تتحمـــــــــي اخلدمات اليت تقدم دون مقابـــــوه: خــــدمة مجانية -أ
 .ةـــــــالعمومي واإلنارةمن العمومي ، محالت التلقيح،األ

اه ـــــــــــــــاء يف املنزل،ميــاهاتف العمومي،الكهرب:ستفيد منها مثليتحمل تكلفتها كليا وبفكل مباشر امل:خدمــة بالمقــابل-ب
 ...الفرب

،السكن،السلع  احلكومي لـل النقـي ها مثي دعم حكومـــا والباقد منهـئيـــــا املستفيا جز تكلفتهــل ميتح:دمة مدعمة خـ-ج
 .اخل....ساسية كمادة احلليب واخلبزستهالكية األاإل

 : خــــــــر وفق املعيـــــار التسويقــــــــــــي أهناك تصنيف -

ا ــــــــول عليهـــــــــواحلص،ةجلميع من قبل اجلهات العموميـفروضة على اوهي اخلدمات املقدمة وامل: الخدمـــات الغير مسوقة(1
ة ـــــــــمن احلصيلة اجلبائي)ةـــــــــة للدولـــــــــــرادات العامـــــــــــــــــين اإلــــة مغذاة مــــــــــــأموال عمومي بواسطةي وإنتاجها ميول ــــــــــــون جمانـــــــيك

 .اخل....نارة العمومية، من،الدفاع ، خدمات البلدية،اإلاأل:مثــــــــل(اخصوص

                                                           

 ومــــــــــــــــــــه يـــــــــــــــــالع عليـــــــــــــــطمت اإل، http://www.tassilialgerie.com/vb/showthread.php?t=17209التايل وقعتاح على املماخلدمة العمومية ، 1 
 .02:72: ، الساعة  02/20/0205

http://www.tassilialgerie.com/vb/showthread.php?t=17209
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ة ـــــــاخلدم تكلفة مجايلإي ــا مبقابل يغطـــة احلصول عليهـــختياري وطريقإة بفكل ـــــــي املقدمـــــهو  :الخـــدمــــــــات المسوقة (0
رة ـــــالنقل العمومي،سلع وخدمات،تذك: يا من اخلزينة العمومية مثل أو تكون مدعمة جزئ الغاز،واملاءالكهرباء،:املقدمة مثل

 .الدخول للمتحف أو املالعب

.الخصائص المميزة لها تعريف الخدمة الصحية و : الثالثالمطلب   

تعريف الخدمة الصحية  : ولألاالفرع   

ن جملموعـة ما ـــعطائنإ ن خاللـم "ةــــصحوم الــمفه"ىل تعريف اخلدمة الصحية سوف نتعرف أوال على إقبل التطرق        
  :يلي  التعاريف فيما 

 اربــــع االقـــــــة املوجودة مـــجسده من العالقالعالقة املوجودة بني الفخ  و " بأهنا تعين:  عرفها توماس بنس"... 
  حسب منظمة الصحة العالميةO.M.S) :)"ة،والعقلية ـــــنية اجلسماـة هي تلك احلالة الكاملة من الراحـالصح

ل ـــــــول عليها تفكــــاحلصة جيدة و ـــــة صحيـــــمتالك حالإو . "ةـــــــــــــجتماعية، وال يعين فقط غياب املرض أو العاهاإلو 
 .1"نساينإحدى احلقوق لكل كــــائن إ
  عرفهاtwaddle  أداء رد على التمتــع و ول قــــدرات الفـــــــــــــة وصـــــــــــــــــــحال: " هنا أجتماعية على إمن وجهة نظر

 .الدور اىل أقصاها
 راتـــــــوباملتغي مـــوالتعلي بالدخل انـيرتبط ةـــالصح نـــــحتسي على درةــوالق الصحة من الــك أن الدولي البنك يقر كما 

 ارــــــــــــنتفإ دىـــــــــــوم الصحــــــي للنظام اوكفاءهت ,النفقات مقدار وكذلك ،الفرد سلوك يف والتعليم الثروة حتدثها اليت
 .2كبري دــــــــــح إىل ةــــــــوالبيئ ةــــــــــــاجلغرافي لــــــــــوالعوام املناخ حيددها واليت احلالية، مراضاأل

ا ــــــــــــــف تعريفهـــــــــي اختلــــالتو  "ةــللخدمة الصحي "التعاريف بعض بإعطاءالصحة نقوم د التعرف على كال من اخلدمة و ـــــوبع
 :ي ـــــــــــــــا مايلــــــــــــــــــر منهــــــــــــــن نذكــــــــــــــــــن الباحثيـــــــــــــــــــــبي

 فــــــــــــــــــوخمتلواملستففيـــــــــات، زــــــــــــــكواملرا  اداتــــــــــالعي تقدمها يـــالت اتـــــــــــاملنتج: " تعرف الخدمات الصحية بأنها 
 .3"ةـــــــوالعقلي ةــــــــاجلسمي اإلنسان ةــــــسالم على احملافظة إىل تسعى اليت اجلهات

 موجهة ةــــعالجي واء كانتـــــــــــس ةـــــالصحي املؤسسات تقدمها اليت اخلدمات مجيع :"بأنها الصحية الخدمة تعرف 
ة  ـــــــجهزة الطبياألة و ـــــــــاملستحضرات الطبية و دويـــــــنتاج األإنتاجية مثــــل إو البيئة أوقائية موجهة للمجتمع و  أو للفرد
 ".ة ـــتلبية الرغبات املرتبطة هبذه اخلدمرفع املستوى الصحي لألفراد و  هبدف ،وغريها

 

                                                           
 . 20،20: ، ص ص  0200ردن ،وىل ، دار الثقافة ،عمان ، األ،الطبعة األ (وفق نظام الجودة الشاملة) دارة الصحية اإلنور الدين حاروش ،   1
 . 02:، ص 0225، الطبعة الثانية ، مكتبة القدس ، مصر ، الخدمة الصحية  قتصادياتإبراهيم  ،إطلعت الدمرداش   2
 . 75: ،ص  0222ردن ،، دار املناهج ، عمان ، األ طبيقاتهتتسويق الخدمات و املساعد زكي خليل ،   3
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  لموسة ة املــــن العناصر املاديــــــل مــــــــمتكام حـــــــمزي: "هنا أعلى "   المنتج الصحي" كذلك تعرف باستعمال لفظ
 . 1"شباع للمستفيد حتقق مستوى من اإليتلخرى غري امللموسة  وااألو 
  قـــــم بتحقيـــــتسه يـــــالت ةـــــــاملرابط رـــــــالعناص نــــــم جمموعة : "على أهنا العالمية الصحة منظمة أدبيات في فتعر 

 ةــــــــــالبيئ يــــــــــف والتجمعـــــــــــات، وكــــــذلك ةــــــالعام التـــــــواملؤسسات التعليمية وأماكن العمل واحمل البيوت يف الصحة
 ".ه ب املرتبطة والقطاعات ةــــالصح وقطاع واالجتماعية العمرانية والنفسية

 ةيــــــــــرئيس اتــــــــــانت مؤسسـك سواءالوقاية للمواطنني و ؤسسات اليت تقدم العالج مجيع امل" :عرفت أيضا بأنها 
 . 2"ةــــــــــأهلي وأ ةــــــمستففيات حكومي وأمسائية  عيادات شعبية أو صحية و مراكزأ فرعية أو
 أو  رشاداإان تفخيصا أو ـــــــــواء كــــــــــــــــرضى ســــملقدم للمالعالج ا: "  كذلك تعرف الخدمة في المستشفى بأنها

 ".نتفاع من قبل املرضى إخال طبيا ينتج عنه رضا أو قبول و تدا

 :ي هـــــــــة يف املستففى و دمة املقدماد للخــــــــــة أبعــــــــــــى ثالثــــــــلإــــــــــر ذا يفيـــــــــهو           

 دة ــــــــــن عـــــــــمون ــــــــــكتاليت تو  ،ذاهتا ر اخلدمة الصحية املقدمــــــةرتبط أساسا جبوهحيث ت:  الصفة المميزة للخدمة
 .عالجية جراءات خمتلفة تفخيصية و إ
  ة ــــــــــــقابلى ملـــــــــللمستفف نـــــــــــجعيااملر ن ــــــــــره مــــــــوهي اليت حيصل عيها املريض أو غي:المنافع المرجوة من الخدمة
 .الصحية  حتياجاهتمإ
  ة ــــــة الصحيـــــى جوهر اخلدمــــــلإا املستففى ـــــــة اليت يقدمهــــــــي كافة العناصر املضافـــــــتتمثل فو :الخدمات السائدة

 3....تصاالت التلفونيةخدمات اإل ،نظام حجز املواعيد :املقدمة للمرضى مثل
  لخدمة الصحية هـــــي ل تعريف شاملستنتاج إتعاريف السابقة املقدمة ميكن وعليه من خالل ال: 
ة ــــــالصحيــــ اتـــــاملؤسسو أة ـــــة العموميــــــــات الصحيـــي املؤسســـــــدم فـــــــن اخلدمات اليت تقـــــــــة مــــــــــــــجمموعهـــــــــــــــــي " 

 يـــــــــــفهة ،ــــــــــــــاملختلف األمراض نــــم ووقايتهم وتأهيلهم ى ومعاجلتهمــــــحاالت املرض خي تف هتدف إىلاخلاصة ، 
 ".وحتسينها والعقلية ةـــــــاجلسمي اإلنسان سالمة وصحة على احملافظة إىل تسعى

 

 

 
                                                           

، 00، جملة الباحث ، العدد (اف ورقلةستشفائية محمد بوضيإحالة مؤسسة )دورتحسين المستمر في تفعيل جودة الخدمات الصحيةدبون عبد القادر،   1
 . 005:، ص 0200ورقلة ، اجلزائر ، 

، العراق ، دون ذكر سنة  22داب الكوفة ، العدد أ، جملة  واقع التوزيع الجغرافي للخدمات الصحية في مدينة السماوة و كفاءتهاماهر ناصر عبد اهلل ،  2
 . 20: النفر، ص 

 .052: ، مرجع سابق ذكره ، ص  مات الصحيةتسويق الخدثامر ياسر البكري ،   3



 العمومية الصحية ة في تحسين جودة الخدمةــــــــيشاركتطراف العالقة األ:الفصل الثاني

 

 

47 

.المميزة للخدمة الصحية خصائص :  الفرع الثاني  

 :يــــــــــــــل فـــــــــــــــعة من اخلصائ  تتمثمبجمو  ز اخلدمة الصحيةتتمي        

ات ـــــــملختلف اجلهلــــــــى حتقيق منفعــــــــة عـــامـة و إدميها ن تقـــــــى مـــــــتسعو ت املستففى بكوهنا عامة للجمهور،تتميز خدما(1
 .خرىأفراد أو منظمات أو هيئات أانوا املستفيدة منها سواء ك واألطراف

 .ه ـــــــشفائاة االنســــــــان و ـــــــــــــــــــــة حبيــــــــــــا مرتبطــــــــــــــألهن ،ةودـــــن اجلــــخلدمات الطبية املقدمة تتميز بكوهنا على درجة عالية ما(0

فيما يتعلـــــق بتحديد  ذلك، خاصةلصحية عامة واملستففيات احلكومية على عمل املؤسسات ا تؤثر القوانني واألنظمة(7
 .الكيفية اليت يتم هبا ذلك منهج عملها واخلدمات الطبية اليت تقدمها و 

ا ــــة للمواطنني يتم حتويلهــــــــــدمقخباصة ذات العالقة باخلدمة الصحية املدارات املستففيات و إليت تنفق من معظم املبالغ ا(2
اوي ــــــــــــــه املريض ال يســــــي فان ما يدفعـــــــــبالتالو ......(.  ، املؤسسات اخلريية كات التأمنيالدولة ، شر )رف ثالث ــــــن طــــــم

 .حقيقة املنافع الطبية اليت حصل عليها

ا ـــــــتقدميه نــــــــــة ال ميكــــحيث أن اخلدمة الصحيى واملستفيد من اخلدمــــــة الصحية ،تصال املباشر بني املستففجوب اإلو (2
وانب تنعكس ـــذه اجلــــــــــهو  ،اخل...الج وإجراء التحاليلـــــــــوالتفخي  والع ه للفح ــــــــور املريض نفســـــــــــال حبضإيف الغالب 
 .ختاذها للحصول على اخلدمة الصحية إدارية اليت يستوجب جراءات اإلعلى طبيعة اإل

دارات إى ـــــان علــــــــــــحين األـــــــــن الصعوبة يف كثري مـــــــه يكون مــــــــــنإو أغلى شئ فــــهو  باإلنسانا لكون اخلدمة مرتبطة نظر (5
 .ات أخرى على عملهاــــــــــــــــاليت تطبق يف خدمن تعتمد املعايري نفسها أففيات املست

ى ـــــــقصأى ـــــــــــلإة ــــــــــــستجابهبدف اإلسبوع أو املوسم و ألم أو انظرا لتذبذب الطلب على اخلدمة الصحية يف ساعات اليو (2
الطبية دارية و ــــــــد كل الطاقات اإلر حلفــــــــستعداد املبكو اإلـــه،مراعاته يستوجبمر الذي ن األإحد من اخلدمات املطلوبة ف

ي ـــــــــن ذلك يعنب ألــــــــة للطلـــــــــــــستجابن اإلــــــــــــعتذار عخر أو اإلحيث ال ميكن التأ،تقدمي اخلدمة الصحية لطالبيهاو  إلنتاج
 .1نسانية وواجباهتاخفاقا يف مهمتها اإلإ

 .اــــــــــــــــــأدائه يـــــف رعةـــــــــــــــــوالس باإلحلاح بـــــــــــــــالغال يف تتميز ألهنا وذلك والزماين املكاين نتفاراإل الصحية اخلدمة تتطلب(2

 .اخلدمة جودة وقياس وتقييم حتديد صعوبة(2

 2.البعض بعضها يكمل عناصر من الصحية اخلدمة تتكون(02

 

                                                           
 22،52:، مرجع سابق ذكره ،ص ص  دارة المستشفياتإثامر ياسر البكري ،   1
  .705: ، ص  0222ردن ، ، دار كنوز للمعرفة العلمية ، عمان ، األ، تسويق الخدمات فريد كورتل   2



 العمومية الصحية ة في تحسين جودة الخدمةــــــــيشاركتطراف العالقة األ:الفصل الثاني

 

 

48 

 الخدمات الصحية مكونات و نواع أ: الرابعالمطلب 

 أنواع الخدمات الصحية :  الفرع االول

ت  ــــــث صنفــة حيــات الصحيـــــــة يف املؤسســـــــــة املقدمــــــالصحي واع اخلدماتــنأراء الباحثني حول تصنيف آاختلفت        
 :كما يلي 

  1ةــــــــــــــخدمات الصحة العامة و ـــــــــــــالخدمات الصحية الشخصي : 

 :ي ــــــــــل فــــــــي تتمثــــــــــالتو         

 ردــــــــــــــــللف دمــــــــتق يـالت ةـالتأهيلي أو ةــــــالعالجي ةـــــــــــــــالوقائي اتــــــــــــــــــاخلدم اــــــــــــهب دـــــــــــــــويقص:الخدمات الصحية الشخصية -أ
 ة،ــــــــــــــــلتغذيا،ةـــاألشعاملخترب، يـــكأخصائ ةـــالفخصي ةــــوالرعاي الجــوالع، للتفخي  ؤهلنيـــــامل لــــقب نــم أو الطبيب لــبق من

 ورــــــــــص نــــــــــــم مها الجــــــــالع بقصد يــــــالج الطبيعـــــــــــــالع ألخصائي أو للطبيب املريض فزيارة ،...والتمريض الطبيعي العالج
 :يلي فيما نوجزها اخلدمات نـــــــــم ةــــــــــخمتلف اـــــأنواع الفخصية ةـــــــــالصحي اخلدمات وتتضمن الفخصية، الصحية اخلدمات

 ذاـــــــــه ويقدم.نــــللمستفيدي ةــــإيوائي ةــــرعاي ىـــــعل لـــــتفم ال يـــالت ةــــالصحي اتــــاخلدم يـــــوه :الخارجية الرعاية خدمات-
 امللحق الطوارئ قسم يف أو للمستففى ةـــاخلارجي للعيادات التابعة أو اخلاصة األطباء عيادات يف عادة اخلدمات من النوع
 .الطيب  العالج زــمراك يف كذلكو  ،الصحية األولية الرعاية مراكز يف أو به،
 يـــــــــــــــالت ةــــــــــــــأو اإلستففائي ةـــاإليوائي الصحية الرعاية خدمات هبا ويقصد :المستشفيات في الداخلية الرعاية خدمات-
والعالج  التفخي  بقصد ةـالتخصصي أو ةــاملستففيات العام يف اإلقامة الصحية حالتهم تقتضي الذين ،للمرضى دمــــــــــتق

 .يوما ثالثني تتجاوز لفرات ال
 واءــــاإلي دةـــــــــم وتتجاوزالذكر، السالفة الرعاية منطي بني جتمع ةــصحي اتــــخدم يــــوه :األجل الطويلة الرعاية خدمات-
 ةـــــــــــــــــاإلعاق من الـــــأشك من ونـــيعان نـــالذي هم األشخاص اخلدمات هذه نـــم املستفيدين يوما،وأغلب الثالثني الغالب يف

 ةـــــــــــــلفاملا ةـــــــاإليوائي ةــــــــــمراكز الرعاي، النقاهة دور النفسية، الصحة اخلدمات مستففيات هذه أمثلة ومن املزمنة واألمراض
 ةــــــــــــــالتمريضي ةـــــــــــــــــــالرعاي وـــــــأخصائي يقدمها اليت تلك اخلدمات عن فضال ،...التمريض ودور واملسنني نــــــباملعوقي ةـــــاخلاص
 مـــــبقائه يـــــــتقتض ال ةـــــــالصحي حالتهم نــــــــــلك املسنني، سيما وال نـــاآلخري عناية إىل حباجة هم الذين لألشخاص ةــــــــاملنزلي
 .املستففى يـــــــــف
 
 
 

                                                           
 . 02،05:، ص ص  0222وث ، الرياض ، السعودية ،، مركز البحدارة الرعايا الصحيةإطالل بن عايد االمحدي ،   1



 العمومية الصحية ة في تحسين جودة الخدمةــــــــيشاركتطراف العالقة األ:الفصل الثاني

 

 

49 

 
 وىلـــــتتاليت و ، اــــــــــهب اءــــــــواإلرتق املواطنني ةــــصح محاية تستهدف اليت الصحية اخلدمات وهي :العامة الصحة خدمات-ب
 :على االنفطة التالية  األول املقام يف فتملت اليت اخلدمات هذه تقدمي مسؤوليات عادة الدولة
 منها ةاملتوطن وخاصة املعدية مراضاأل مكافحة. 
 وارضـاحلفرات والق املالئم،مكافحة ذاءـــواء،الغــــــــــاه المةــــــــــة،كســــــــــــالبيئي ةـــــــــــــــــــصحال يف ةــــــــــــــــاملهم اجلوانب مراقبة 

 ...الصحي الصرف مياه ومعاجلة النفايات من ،التخل الضارة
 نــــــــالتحصي جـــــــعلى برام الركيز على خاصة ةـــــــــبصف الركيز مع ةـــــــوالطفول ةـــــــاألموم رعاية على املباشر شرافاإل. 
 العامة الصحة مبيدان الصلة ذات املخربية بالفحوص القيام. 
 املتاحة ةـــالصحي ن اخلدماتــــم املثلى االستفادة وبأوجه،السائدة الصحية باملفكالت ريهموتبص املواطنني توعية. 
 نــــــــــاملواطني ةـــــــــــــــصح على ل احلفاظـــــتكف اليت واخلطط والسياسات والضوابط التنظيمية واللوائح التفريعات وضع 

  .ورفاهيتهم
  1ةالتالي رياملعايهناك تصنيف اخر اعتمد على و : 
 ةـــــــــــــامللموس عـــــــالسل ىــــــــــعل عتمادهاإ ىــــــــإل ستناداإ ةــــــــــالصحي اتـــــــــاخلدم تتنوع ثـــــــــــــــحي :االعتمادية حيث من 

 الجــــــــــــــــــكالع ريـــــــالبف رــــــــــــــلعنصا ىــعل دـــــــــــتعتم أخرى اتـــــــخدم اجلراحة،وهناكو  األشعة أو كالتحاليل املخربية
 .املرض تفخي  أو النفسي

 دمـــــــــال بــــــــاجلراحية وسح العمليات مثل :ومقدمها الصحية الخدمة من المستفيد من كل حضور حيث من. 
 ب أوــــــــالطبي ادةــــــعي يـــــــف يـالفخص الفح  لـــــــمث ةــــــــــــفردي حاجة اخلدمات تفبع فقد :الحاجة نوع حيث من 

 يفـــــــــــــــن ـــــــــــــــجلميع الراقدي والعناية اإلطعام خدمات تقدم حيث ،املستففى يف الرقود مثل منافع حزمة إىل احلاجة
 .املستففى

 ةــــــــــــالرحبي مــأهدافه يف ةــــــــــــــالصحي اخلدمات مقدموا خيتلف حيث:الصحية الخدمات مقدمي أهداف حيث من 
 ....الالرحبية أو

  : 2طبيعتها وهي ثالثة أنواع تتمثل يف معيار كذلك هناك تصنيف اخر للخدمات الصحية حسب
 األطفال طب العام، الطب مثل وعالجية وقائية كانت ءسوا :الباطنية الخدمات.... 
 العيون جراحة مثل : الجراحي  الطب الجراحية أو الخدمات... 
 التمريضية اخلدمات مثل  :المساعدة الطبية الخدمات.... 
 
 

                                                           
 . 022، 22: ، ص ص  0222ردن ،، دار املناهج ، عمان ، األ جتماعياإلالتسويق الصحي و ردينة عثمان يوسف ،  1
 0222ردن ،،عمان، األدار احلامد ، (مفاهيم و نظريات و أساسيات في االدارة الصحية)المؤسسات الصحية دارة الخدمات و إعبد املهدي بواغنة ،   2

 . 20،20: ،ص ص 
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 1:اـــــــــــــــى نوعني مهـــــــــلإا ـــــــــقسمهر ـــــــــخأتصنيف اك ـــــــــوهن
 رضـــــــــــــن املـــه مــــــــــــــوقايتان و ـــــــــــــة االنســـــاظ على صحـــــــــدم للحفــــــي تقــــــات التـــــــي اخلدمــــــــــهو :  الخدمات الوقائية. 
 ــــــــــــــــالل فحــــــــن خــــــه وذلك مــــــــاملرض بعد حدوثن ـــــــــــــم تقدم للتخل وهي اخلدمات اليت :الخدمات العالجية  

 ، فضالن حلالتهـــذاء املالئميــالغم الدواء و ـــة وتقديـــــــــــجيبإحدى املؤسسات العال ، وإحلاقهاملريض وتفخي  مرضه
 .  استعادة صحته ملساعدته علىعن حسن معاملته 

كن احلصول عليه دون مي را بني املريض واملعاجل،وهذا الــــاونا مثمـــــــات تعـــــــــــدمن اخلـــــــويتطلب النجاح  يف هذين النوعني م 
 .ىــــــــــاملستففوقناعة  لدى  املريض جتاه الطبيب و  توافر محاس

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
، (نموذج لقياس رضا المرضى)تقييم جودة الخدمات الرعاية الصحية في مستشفيات التعليم العالي  في سورية من وجهة نظر المرضىسامة  الفراج ،أ  1
 . 22 :، ص  0222، سوريا،20:، العدد 02:اجمللد  ، القانونية قتصادية و جامعة  دمفق للعلوم اإلجملة 
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 مكونات الخدمة الصحية :  الفرع الثاني
 : 1ي كالتايلـــــــــــــــهية مكونة لنظام اخلدمات الصحية و اصر أساسهناك مخسة عن 

ع أن يستخدموا ـــــــــــــــــــــــني بالربنامج الصحي أو الذين يتوقاجلماعات املنتفعفراد و األويفمل كافة : العنصر الشخصي (1
حتياجات احلالية رته على سد اإلقدلضمان فعالية وجناح الربنامج الصحي و ، و هذه اخلدمات عند حاجتهم لـــها 

العدد الكلي  :ربنامج مثلعني بالائ  املنتفــــــــخبدماته البد من التعرف على خصاجلماعات املفمولني و  املستقبلية لألفرادو 
حدوث  معدالتواجلنس و  اخلصائ  الدميوغرافية املميزة هم من حيث التوزيع العمريللسكان وأماكن تواجدهم و 

نوع )ستخدام اإلـــــــــــم ومعدل دخل الفرد أو األسرة وأمناط العمالة و مستويات التعليو  والوفيات ومعدالت النمو ،األمراض
 حيث ترتبط مجيع هذه،مدى توفر البيئة املنزلية الصحيةو ( زدحام اإل,املسكن)سكان منط اإلو , ( الت البطالةمعداملهن و 

 .تؤثر عليه بفكل مباشرالعوامل باملستوى الصحي الفردي واجملتمعي و 
ي ذلك املهن الصحية ــــــــــة مبا فـــــــــميثل كــــافة املهنيني الصحيني الذين يقدمون اخلدمة الصحيو  :العنصر المهني (2

ملية تنظيمية تقوم ع ملريض بل أصبحتقة ثنائية مباشرة بني الطبيب وافلم تعد اخلدمة الصحية تقوم على عال .املساندة 
: مثـــــل ن معرفية خمتلفة ـــــــــــــختصاصات ومن ميادية جمموعة متعددة اإلـــأنفطعلى جمهودات و 

لفنيني واملهنيني الصحيني اجتماعية و اخلدمـــــــــــات اإلة، و ــــــــيي التغذيأخصائ،املدراء الصحيني،األطباء،املمرضات،الصيادلة
 .ة ــــــة الطبيــــــــق الرعايـــــــرف بفريــــــــيع هو ماو .اخل.......واإلداريني

نتاج إواخلاصة والتــــــــــي تقوم على ة املؤسسات الصحية العامة منها يفمل كافو  :و المؤسسي أجتماعي العنصر اإل(3
 :ى قسمني تقسيم هذه املؤسسات الصحية الـن ميكـو تقدمي خدمات الرعاية الطبية و 

  امة واملتخصصة وبيوت التمريض تفمل املستففيات العو : مؤسسات خدمات المرضى الداخليين
 .أية مؤسسات صحية تقدم خدماهتا للمرضى الداخلنيومراكز التأهيل و 

 غرف ـــــــات و عيادات املستففيوتفمل عيادات الطب العام و  :ؤسسات خدمات المرضى الخارجين م
والعالج الطبيعي، وكذلك خدمات  واألشعةوارئ كما تفمل خدمات املختربات وبنوك الدم الط
 .غريها من اخلدمات اليت تقدم على أساس خارجيسنان و األ

ة ـــــــة لفريق الرعايـــــــنفطة املختلفق األــــتنسية لتنظيم و ـــــاءات والرتيبات املطلوبويفمل جمموعة االجر  :العنصر التنظيمي (4
اع هبا من نتفاإلــــــــــــــان الوصول ها و ضمة الصحيــــــــة بالكم والكيف الصحيح و هبدف ضـــمان تواجد خدمات الرعاي ،الطبية

 :يتطلب ذلك اجته ها و ح حسبو  الزمان الصحيحقبل الفرد يف املكان و 
  تنسيق أنفطتهاحتديد مستويات الرعاية الطبية وتوضيح العالقة بينها و. 
  فعاليتهاستمرارية الرعاية و إنظام حتويل فعال بني مستويات الرعاية املختلفة لضمان. 
  حسب املكان والزمان الصحيح و  ستخدام اخلدمة يفإنظام جيد للتسجيل الصحي لتنظيم عملية

 .ة احلاج

                                                           
 .20-22: ، ص ص  0222ردن ،، دار املسرية ، عمان ، األ دارة منظمات الرعاية الصحيةإفريد توفيق نصريات،   1
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 وارد بني ــــــاملمكانات و ي لضمان عدالة توزيع اإلتنظيم خدمات الرعاية الطبية على أساس اقليم
 .ستثمار فيها زدواجية اإلإملنع اطق املختلفة ولضمان التكامل والتنسيق بينها و ــــــــــاملن

ل ذلك ــــــيفمه و ــــــــفاركة فيه واملتعاونة معيد لتعدد العناصر املما يتصف به من تعقن مركب الرعاية الطبية و إ: االدارة (5
ىل إة املاسة ـــواملزودين معا واحلاج التنظيمي أو املؤسسي الذي جيمع املستهلكني واإلطار،فراد املستهلكني للخدمةاأل

دارية إري أطر يتطلب توف فإنه ،هذه اخلدمات نفطة املتعددة اليت تقوم على مدخل الفريق يف تقدميتنسيق هذه األتنظيم و 
 .ةــــرقابتقومي و ق و ــم وتنسيـن ختطيط وتنظيم،دارية املعروفةة للقيام بالوظائف اإلاءالكفعلى درجة عالية من الفعالية و ،ةـمؤهل
ة ـــــــــماج اخلدـــــــة إلنتـــــــر املكونــــــالعناصتلخي  و ا إلبراز عتمادمهإتـم يمنوذجني  هناككما جتب اإلشارة إىل أن         
 : ، مهاةــــــالصحي

 :1مة الصحية حسب نموذج مثلث الخدمةنتاج مكونات الخدإ(1
نتيجة  وليست هنا عمليةأرؤيته للخدمة على  من إنطالقا ،"اخلدمات مثلث "بإسم منوذجا Gadrey قرح إ        

 عــــم عالقة له موضوع اخلدمة خبصوص قدمم طرف من احملققة املختلفة العمليات من جمموعة" هنا أعرفها  حيث لعملية ،
 : هذا النموذج يوضح التايل ، والفكل" الزبون

 نتاج اخلدمة حسب مثلث اخلدماتإ( : 08)الشكل رقم
 

 

 

 

 

 

، ( ستشفائية بشير بن ناصردراسة حالة المؤسسة اإل)جودة الخدمات الصحية كمدخل لتحسين الحوكمة في المستشفيات تلي فريدة ، :  المصدر
علوم التسري ، جامعة حممد خيضر قتصادية والتجارية و ادية ، كلية العلوم اإلعلوم االقتص: حاكمية ،قسم مالية و : شهادة املاسر ، ختص   مذكرة مقدمة لنيل
 20:ص،  0202بسكرة ، اجلزائر ، 

 

 

                                                           
، مذكرة مقدمة (ستشفائية بشير بن ناصر دراسة حالة المؤسسة اإل)جودة الخدمات الصحية كمدخل لتحسين الحوكمة في المستشفيات تلي فريدة ،   1
جامعة حممد خيضر بسكرة ، اجلزائر ة وعلوم التسري ،التجاريقتصادية و ادية ، كلية العلوم اإلقتصعلوم اإل: حاكمية ،قسم مالية و : ، ختص  شهادة املاسر  لنيل
 20:، ص 0202،

 ب          أ            عالقات اخلدمـــات                            

 

 اخلدمة   مستقبل اخلدمة                                              مقــدم                 

 

 

 ج                                                                                      

 موضوع اخلدمة                                                                                                        
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املثلث  رؤوس إنــــــــف املستففى على أسقطناه إذاف ، عام بفكل خدمةلل املكونة العناصر جمموع الفكل ميثل هذا         
 :  متثل لنا يف

 .املريض وهو املستففى خدمات من املستفيد يف يتمثل  : (أ) الخدمة مستقبل-

 (.......مسريين ، ممرضني ، أطباء( الطيب الطاقم يف يتمثل ( : ب) الخدمة مقدم-

 (  .عمليات جراحية، استقبال  ، عالج( تفيداملس لصاحل حتقيقه املرجو يتمثل يف اهدفو (: ج) الخدمة موضوع-

 اـحتدده املتبادلة التفاعالت من جمموعة وجود إىل ،باإلضافة الثالثة العناصر على تتوفر أن جيب الصحية اخلدمة إنتاج إن
 .الالزمة الطبية والتقنيات املوارد تسخري على يعمل جيد قايبور  إداري أسلوب طريق عن املستففى

 Langeard et Eiglier:1ة الصحية حسب نموذج انتاج الخدم(2

  أطلق عليها تسمية أو اخلدمة إنتاج عن يعرب منوذج بتقدمي 0222 سنة Langeard et Eiglierمن  كل قام       
 "Modèle de servuction " "التايل الفكل يف موضح وهو" إنتاج الخدمة : 

 اخلدمة إلنتاج Langeard et Eiglierمنوذج  ( :09)الشكل رقم 
 

 

 

 

 

 

 

 

ستشفائية بشير بن دراسة حالة المؤسسة اإل)جودة الخدمات الصحية كمدخل لتحسين الحوكمة في المستشفيات تلي فريدة ،  :المصدر              
علوم التسري ، جامعة حممد قتصادية والتجارية و م اإلادية ، كلية العلو علوم االقتص: حاكمية ،قسم مالية و : شهادة املاسر ، ختص   ، مذكرة مقدمة لنيل(ناصر 

  .27: ص ،  0202خيضر بسكرة ، اجلزائر ، 

 

 

  

                                                           
 27:، ص  نفس المرجع السابق   1

 الزبــــائن      

 مفهــــوم اخلدمة

مقدموا الخدمة 

 المباشرون

ات الماديةالتجهـــيز   

 التنظييم   

 الداخـــلي  

غير ظاهرة لزبون   ظــــاهرة لزبون
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  1:ن ـون من عناصر اخلدمة تتكإاملستففى فوعليه بإسقاط هذا النموذج على 

 دورـــــال يف دـــجسيت الزبون أن روفــــاملع نــــــمو ، الصحية للخدمة اإلنتاجي نظاملل األساسي العنصر يعترب : الزبون 
 روريــــض زبونــــــــــــود الـــــــــوج  متاما األمر خمتلف الصحية اخلدمة إنتاج يف لكن، اإلنتاج حميط اخراق هميكن ال الذي املفري

 .األخرية إلنتاج هذه
 حيث يقع  ..(املمرضني ، األطباء( الزبون مع مباشرة وهم العاملون الذين لديهم عالقة : األمامية الجهة عاملوا
 بــــــجيو ،ةــــــة خاصـــطبيع ة هاــــــذه اجلهـــــــاخلاص هب ريــالبف العنصر وإدارة،الصحية للخدمة رـــــعاتقهم أداء اجلزء الظاه علــــى
 . أعني الزبائن يــــف املستففى ميثل األمامية اجلبهة يف العامل البفري العنصر أن االعتبار بعني االخذ
 لزبون لغري ظاهرة الالبفرية  العناصر يف مثلون تي : الخلفية  الجهة عاملو. 
  اجلهة اخللفيةو  االماميةاجلهة  عاملي  بني الداخلية  للعالقات  احملدد اإلطار يف تتمثل :االجراءات. 
 نــــــــــــنوعي ىـــــــــــال وتنقسم ة،ـــــيالصح ةــــــــاخلدم إلنتاج امللموسة املادية العناصر جمموع يف تتمثل : المادية الوسائل :
 . اخلدمة يف تنتج  املادية البيئةو ،اخلدمة إلنتاج الضرورية واألجهزة اآلالت
 اساسي  لـــــــبفك ةـــــللعمل،واملتمثل ةــــاخلدم ملقدم دفعت واليت، بالزبون جاءت اليت الفكرة أي : الخدمة موضوع

 .يف العالج 
 ةـــــــسلسلة خطي يــــــهاليت  سلسلة اإلنتاج نظام وفق تقدميه هو العادية اإلنتاج مناذج وبني النموذج هذا بني لفرقا إن      

 الــــــــــــــاجمل يـــــــــــف هــــــــتطبيق نـميك الذا ــــهو .  رةـــــــمباش األوىل يـــــــتل ةـــــــالثاني حيثمراحلها  تتابع  (تتابع سلسلة خطية مبعىن (
 ألي ونـيك أن ميكن بينها ،وال فيما مرتبطة وتكون ة اخلدم ألداء واحد وقت يف ضرورية كثرية عناصر تكون فقداخلدمي،
 رةـــــــــــمباش ةــــــهم عالق الذي األشخاص يف نياملتمثل لزبائن لجزء ظاهر  وجود إىل باإلضافة اآلخر، وجود دون أمهية عنصر
 ،اخللفية  القاعدة عاملي( جزء غري ظاهر و ،العمليايت التسيري وأحيانا املادية الوسائل كذلك،و اخلدمية تأدية أثناء بونالز  مع

 ......(نظام املعلومات
 رـــــالتسيي،لتكنولوجيا ( الدعم قسم ساسعلى أ اخللفية  اجلهة و  األمامية اجلزئني اجلهة بني Gronroos فرق وقد     

 (.املعلومات  ،أنظمة بالزبون املهنيون الذين يتصلون ( تفاعلي وقسم (الوظيفيو  العمليايت
 

 
 
 
 

 
 

                                                           
 27:، ص  مرجع سابق ذكرهتلي فريدة ،  1
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   العمومية جودة الخدمة الصحيةطار النظري لاإل: المبحث الثاني 
ى ـــــــلإ،مث نتطرق ةـــــــــجودة اخلدمة الصحيوم ـــاملختلفة ملفهريف اتعالقوم بعرض نوف ـــذا املبحث ســـــــالل هـــــــن خـــــــم   

    .اـــــــقياسهرق ــــــــاخلدمة الصحية وط مث نتعرف على أبعاد جودة،هاوأهداف تهامهيــــــــــأ
 .الصحيةجودة الخدمة  تعريف :ولاألالمطلب 

ة ــــــــــر اخلدمــــعتباره جوهإب "الجودة  " مصطلح التعرف على أوال جيب،الصحية اخلدمة جودة مفهوم إىل تطرقنا قبل       
 : ي ــهي كالتالو بذلك سنقوم بعرض بعض التعاريف اليت تتناسب مع الرعاية الصحية و الصحية 
 (املريض/ مفري اخلدمة )هــــــــــمتطلباتل و ـــــــــات العميــــــاوب املستمر مع حــاجاجلودة هـــي التج":  ولف األيتعر ال". 
 ة ــــــــــــــــــوى الرعايـــــــــــــستق مبـــــــــــــــت تتعلــــــــــــــواء كانــــــــــــــــة ســــــــــــجيابين النتائج اإلـقصى ماألحتقيق احلد " :تعريف الثانيال

 ."ةـــــــــــــــــــــات املقدمـــــــــــــــن اخلدمـــــــــــــع املستفيدينا ــــــــــــن رضــــــــــــــأم بتحقيق درجة عالية ماملقدمة، (كلينكيةاإل )ةــالسريري
 االت ـــــــــــــــــة احلـــــــــــــــــــــــات رعايـــــــــــــــضمـــان حتقيق درجة عالية من جودة الرعاية يف كل من خدمـ: "  تعريف الثالثال

 . 1"رةــــــــــخدمات الرعاية املستمادة ،و ــــــــــــــــــــاحل
ف  ــــــــــــــــــــبعض التعاري اءـــــــــــــــبإعطــوم ـــــــــــعليه سنقو صطلح،لتعقد امل ة الخدمة الصحيةتعريف جودختلف الباحثون يف إلقد و 

 : ي ــــــــــــــكمايل
 رــــــــاإللتزام باملعايي ةـــــــدرج:" أهنا علىالصحية  الرعاية منظمات عتمادإل المشتركة األمريكية الهيئة عرفتها 

 تفخي  أو راءــإج ة أوــــخلدم ةــــاملتوقع النتائج ةـــــــــــــومعرف ةـــــاملمارس من جيد مستوى لتحديد عليها املتعارف
 . 2"معينة  طبية مفكلة معاجلة أو
  تعريف( Palmar) الزوايا التالية من إليها ينظر إذ الصحية اخلدمة جلودة: 
 رامــــــــــــــحتواإل بالعطف تتسم معاجلة من املستففى يوفره ما أهنا على" :المريض". 
 املريض خدمة يف الطبية واملهارات تقدما األكثر والعلوم املعارف وضع" :الطبيب". 
 للزبائن اخلدمة لتقدمي التسهيالت وأفضل العاملني أحسن على احلصول" :المالكين". 
 اخلدمة تقدمي يف الكفاءة قيقحت" :المستشفى إدارة". 

 ةـــــــــــــــــالعلمي وراتــــــــــــالتط دثــأح وفق اتــــــاخلدم لـــأفض تقدمي يـــــــــــالطب يـــــــــاملهن املنظور نـــــــم الطبية باجلودة ويقصد       
 املريض عـــــــم املثايل التعاملو املقدمة، الصحية واخلدمة ونوعيتها راتـــــــالصحية،واخلب املمارسة أخالقيات وحيكمها ة،ـــــــــواملهني

 .3واخلربة واملمارسة والتأهيل.الصحية املهن حتكم اليت واألخالقيات باملعايري لتزامواإل واإلداري،
 

                                                           
معهد ، محدي طالل بن عايد األ: ، ترمجة (لتزام بهاستمرار اإلإضمان الشاملة في الرعاية الصحية و ودة دارة الجإتطبيق )ادارة الجودة الشاملةهيكوش،  1
 . 02،02:، ص ص 0220دارة العامة للنفر، الرياض ، السعودية ، اإل
ذكرة للحصول على شهادة م،(ستشفائية لعين طايةدراسة حالة المؤسسة اإل)أهمية جودة الخدمة الصحية في تحقيق رضا الزبونواله عائفة ،   2

 . 52:،ص 0200 اجلزائر،، 27، جامعة اجلزائرم التجارية وعلوم التسيريعلو ارية ، كلية العلوم االقتصادية و العلوم التج: تسويق ، قسم : املاجسر،ختص  
جملة اجلامعة ،  الموظفيننظور المرضى و ردنية من مومية األقياس أبعاد جودة الخدمات الطبية المقدمة في المستشفيات الحكصالح حممد ذياب ،  3
 . 20: ،ص  0200، ،عمان ،األردن  20، العدد  02، اجمللدلدراسات اإلقتصادية واإلدارية  سالميةاإل



 العمومية الصحية ة في تحسين جودة الخدمةــــــــيشاركتطراف العالقة األ:الفصل الثاني

 

 

56 

 جودة نــم عالية مستويات ضمان حتقيق على والقدرة / من للتأكد املوضوعةاإلجراءات  جمموعة"  :رفت أيضا قد عو -
 تستخدمها يــالت رقــــــــــالط الــــــأشك نــــم شكل لـــمتث أهنا املؤسسات الصحية،كما إىل املرتادين إىل املقدمة الصحية اخلدمة
 ورةــص نــــــــــتكوي قــــــــــــطري نـــــــــع،اطـــــــــالنف يــــــف ها واملفاهبة األخرى الصحية املؤسسات نفسها عن لتميز الصحية املؤسسة
 .1"املستويات مجيع على املؤسسة شخصية خالها من املؤسسة تتحدد عن
 مراضذه األــــــــــالج هــراض أو عــن األمــــة مــــالوقاي حنو ةـــاملوجه األنفطة مجيع " اـــبأهن : الخدمة الصحية جودةعرفت و -

دم للمريض ـي تقـة التـي الرعايــأو ه،ضار املر ــثأستكمال التخل  من إاليت قد يتطلبها نفطة التأهيلية مث األ ،بعد حدوثها
د ــــــــذاء اجليــــــالغه و ــــــــــتقدمي الدواء الالزم لعالجبإحدى املؤسسات الصحية و  إحلاقهواليت تتضمن فحصه وتفخي  مرضه و 

 . "هـــستعداد صحتإملساعدته على  الفريق العالجي لــهمعاملة ،مع حسن املالئم حلالته
مث  ،جـــــــب املعالــــا الطبيــــد يسببهــــــي قـــــــجتنب املضاعفات التل مريض و ــــــة لكــــــحتقيق أفضل نتيج: "  كما عرفت أيضا-
ورة ـــــــــــــــر ى ضـــــــــلإ،ةــــــــــــــــضافإن فوائد ـه مــــــا حصل عليــــمه املريض و ــــا أنفقـــالتوازن بني مــذويه بصورة حتقق هتمام باملريض و اإل
 . 2العالجيةثيق املفعول للعملية التفخيصية و التو 
  : كمايلـــــــي  لجودة الخدمة الصحية تعريف شاملسنقدم ة ــــــــالل التعاريف املقدمــــــن خــــــــه مــــــوعلي
املفاركة اليت ها عالقة باملستففى لتحقيق أفضل نتيجة طراف اليت يقدمها كل األ القيمة نفطةجمموعة من األهي "       
  ". دــــــا بعــــــه فيمــــــــــــــــتتبع حالت املستففى إىل غاية خروجه منه و ، تفمل مجيع مراحل العناية منذ دخول املريض إىلللمرضى

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                           
كريت ،جملة ت (دراسة في مجموعة مختارة من المستشفيات في محافظة نينوى)بعاد جودة الخدمات الصحيةأقامة إمكانية إ، آخرونو أكرم أمحد طويل   1

 . 07:،ص 0202، العراق ،02، العدد  20، اجمللد 
 . 002: ، ص  مرجع سابق ذكرهدبون عبد القادر ،   2
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 ف جودة الخدمة الصحيةادهأأهمية و : المطلب الثاني 
 1همية جودة الخدمة الصحية أ:ولألاالفرع 
 :يلي ما ةــــــــــالصحي اتــــــــــــاخلدم يف ودةـــــــــــــاجل ةــــــــــأمهي ىـــعل داللــستاإل خالها نــــم نـــــميك يــــالت املؤشرات رزــــــأب نــم       
 .اجلودة مستوى لتأشري والتأثري القياس يف كأساس عتمادهاإ يتم رئيسية أبعاد للجودة أصبح-
 نــــــم ةـاملقدم ةــــــاخلدم نــــــع املريض دىـــــــل املتحقق الرضى وىـــــــمست قياس يـــف مهم مؤشر الصحية اخلدمة يف اجلودة تعد-
 .ةـــــاخلدم تلك نـــــــم املريض هـــــــعيتوق انـــــــك ملا ستجابةاإل مستوى تؤشر صحية،كما مؤسسة أية قبل
 ةـــــــــــللمؤسس يـــــــــــــالتنظيم لـــــــــــــــــــاهيك نــــــــــــــــــضم ةـــــمتخصص إدارة عرب املستمر للتحسني ختضع الصحية اخلدمة يف اجلودة-

 :حيث األداء، يف والتكاملية الفمولية حتقيق إىل هادفة ة،ــــــــالصحي
 هم ةـاملقدم ةــــــة والسريريـــــــالطبي اخلدمة من املريض يتوقعها اليت اخلدمات جودة مستوى يف التوسع تعين :الفمولية 

  .الطرق وبكافة
 رــــــــــاآلخ ى البعضــــعل اـــــــــبعضه دــــــــــيعتم ةــــــفرعي أنظمة من مكون نظام الصحية املؤسسة كون يف هي :التكاملية 

 ةــــــــالطبي ةـــــــــــاهيئ فإن املثال سبيل وعلى رىـــــاألخ جــــــالربام عـــــم لــــــــــيتكام أنه إال، اخلاصة براجمه فرعي نظام ولكل
 اتــــــــــــاخلدم أو ةــــــــالتمريضي ةـــــــــهيئا عـــــــم لـــــــالتكام ودــــــــــوج دون نــــــم ،السريرية الطبية وظائفها ممارسة تستطيع ال
 .واألشعة كاملخترب األخرى دةئــــــــــــالسا

 أهداف جودة الخدمة الصحية  :الثانيالفرع 
  :2فيما يليتتمثـــــــــــل أهـــــــــداف جــــــــودة اخلدمـــــــــة الصحيـــــــــــة        
 .للمستفيدين والنفسية نيةالبد الصحة ضمان(0
 ةــــــــللمنظم ادة والؤهـــــــــــوزي (املريض) دـــاملستفي رضى قــــــــحتقي هناأش نـــــم زةـــــــــممي ودةـــــــج ذات ةـــــــــصحي خدمة تقدمي( 0

 . املنظمة الصحية لتلك فاعلة إعالمية وسيلة بعد فيما سيصبح والذي ،ةــــــــــالصحي
 يـــــــف ةـــــمهم ةــــــــــوسيل الصحية اتــــــــــــاخلدم عن رضاهم مستوى وقياس (املرضى)املستفيدين نطباعاتإو  أراء معرفة تعد( 7
 . هبا املتعلقة السياسات ووضع الصحية للرعاية والتخطيط اإلدارية البحوث الـــــــــجم
 .ومقدميها الصحية اخلدمة من املستفيدين نـــــــــبي تصالاإل قنوات وحتسني تطوير( 2
 .وفاعلية بكفاءة مهامها تأدية من الصحية املنظمات متكني( 2
ن ـــــــــاملستفيدي إىل ةـــــــــــاملقدم ةــالرعاية الصحي من املطلوب املستوى إىل الوصول يعد إذ أفضل، إنتاجية مستويات حتقيق( 5
 . اجلودة تطبيق من األساس اهدف(املرضى )

                                                           
-دراسة حالة المؤسسة العمومية لصحة الجوارية بسكرة)نتضار في تحسين جودة الخدمات الصحيةستخدام نماذج صفوف اإلإدور ، دريدي أحالم 1

علوم التسيري،جامعة حممد لتسيري،كلية العلوم االقتصادية والتجارية و ساليب الكمية يف ااأل: ستري يف علوم التسيري،ختص  ،مذكرة لنيل شهادة املاجي(يونس رزيق
 9،،00:،ص ص 0202بسكرة ، اجلزائر، خيضر

 . 02:، ص مرجع سابق ذكره،آخرونو أكرم أمحد طويل   2
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 لــــــتعم ةــــــــصحي ةــمنظم أي يف توفرها من البد اجلودة إلدارة أساسية هناك قيم أن إذ (املريض) املستفيد رضى كسب( 2
  .دــــــــــــــاملستفي ىـــــــــرض سبك ةــــــــــــــــــوبالنهاي لـــــــــالعم أداء رــــــــــتطوي وبالتايل،ودة  ــــــــــــاجل نظم لتطبيق عىوتس اجلودة حتسني على
 مـــــــــــــوجعله اــــــــــــلديه نـــــالعاملي دىــــــــــل الثقة تعزيز ها نـــــميك اليتهي  الصحية املنظمة أن إذ العاملني معنويات نــــــحتسي (2
 . جــــــــــــالنتائ لـــــــأفض ىــــــــــعل احلصول ايلـــــوبالت معنوياهتم نـــــــــسيحت إىل يؤدي اـــمم، بالفاعلية يتمتعون أعضاء بأهنم رونـــــــيفع

 .وطرق قياسهاأبعاد جودة الخدمة الصحية : الثالث  المطلب
 .أبعاد جودة الخدمة الصحية: الفرع االول 
 : ة فيما يلي تتمثل أبعاد جودة اخلدمة الصحيـ   
  :عتمادية اإل(0
 دــــــالبع هذا وميثل دقيق وبفكل مسبقا حتديده ما مت أجناز يف األداء على القدرة تعين الصحية اخلدمة عتمادية يفاإل       

 يـــف دةــاملعتم التــــــالسج ةــــــدق:دـــالبع هذا تقييم معايري من وأن، األخرى باألبعاد قياسا اجلودة يف نسبية كأمهية % 32 
 دونـــــــــوب اتـــــوثب ةــــــــــودق ةـــــــــــــــــومبوثوقي احملدد الوقت يف اخلدمة تقدميية،الطب اإلجراءات يف الدقيقة ملواعيد،ا املستففى إدارة
 .1هامبقدمي وثقة حساسإ يهيعط مما املريض ملفكالت احللول عليها،ووضع عتماداإل وميكن أخطاء

 : ستجابة اإل(2
ة ــــــــــــــــون كرامــــا يف ذلك صـمب الستجابة تقوم على أمرين أساسني،يتمثل اوهما يف احرام االشخاصن القدرة على اإ       
ى ــــــــــــي توجيه املرضي فــــــويكمن الثاناذ القرارات اليت تتعلق بصحتهم،يف اخت مراعاة حريتهمفراد واألسر وحفظ أسرارهم و األ

ات ــــــودة اخلدمـــــــان جــــــــــــــــوضما ــــتاحتهإة و ــــــــــــــــــر الرعايـــــــــــــــــدى توفيـــــــل يـــجتماعم اإلات الدعـــــــفبكبر ــــــــــهتمام أكبإ وإبداء
 . 2واردــــــــــــر املــــــة توفــــــى امكانيـــــا علـــــاســـــسأدرة ـــــوم القـــــوتق.ختيار مقدمي اخلدمات الصحيةإو ،ةـــــــاألساسي

 : الضمـــان (3
ة ـــــــــــسري ىعل ةـــــــــواحملافظ دةـــــــــجي ةــــــــــــخدم على باحلصول والفعور اخلدمة مبكان الكايف احمليط ناألما هـــــــــــــــــــب دـيقص       

 أحدـــــــــــك ه فان الضمانـــــعليو .اخلدمة طاليب وممتلكات أرواح على مئناناالط وكذلك،اخلدمة من املستفيدين وخصوصيات
 لنيهاملؤ  بالعاملني ذلك وتدعيم الصحية اجلودة على الصحية املنظمة دارةإتأكيد  به يقصد الصحية اخلدمة جودة أبعاد
 صحية خدمات تقدمي اىل مما يؤدي الصحي اجملال يف احلديثة املادية املستلزمات توفري عن فضال (همأطباء،ممرضني،وغري )

 . 3مطابقة جبودة
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 :التعاطف (4
لنظر اهتمام هبم بفكل فردي أو شخصي و اإلو الفخصية ومعاملتهم بلطف ،( ملرضىا)اجات الزبائن فهم ح        
 .1م كأهنم أصدقاء مقربونــــــــليهإ

 :الملموسية (5
 لوميثــ اليت يستفيد منها املريض،تصال معدات اإلو  واألفراداملادية والتجهيزات ت وتتمثـــــل بالقدرات والتسهيال        
 . 2مقارنة باألبعاد األخرى كأمهية نسبية  %05ذا البعد ـــــه
 :ة بعاد جـودة اخلدمة الصحيأ يلخ اجلـدول التايل و 

 .اخلدمة الصحية ودةأبعاد ج(: 11)الجدول رقم 
 مثـــــلةاأل معايير التقييم البعــــــد

 .دارة املستففىإدقة السجالت املعتمدة يف - عتمادية اإل
 .صحة القوائم املالية-
 .جراءاتاملواعيد الدقيقة يف اإل-

الية لدى املريض بأن حساباته املالية ثقة ع-
 .صحيحة عند مغادرته املستففى

 له ثقة بأن حياته بني أيدي أمينة-
 .يةتقدمي خدمات عالجية فور - ستجابة اإل

 .ستجابة لندءات الطوارئ اخلارجيةإ-
 .العمل على مدار ساعات اليوم 

سعاف خالل دقائق وصول سيارات اإل-
 .معدومة 
 .لكل احلاالتصالة العمليات جاهزة كليا و -

 .مكانة املستففى عاليةمسعة و - الضمان 
 .املهارة املتميزة لألطباء و املالك التمريضياملعرفة و -
 .للعاملنيالصفات الفخصية -

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

 .هتمام شخصي باملريضإ- التعاطف
 .صغاء الكامل لفكوى املريضاإل-
 .اللطفبية حاجات الزبون بروح من الود و تل-

 .للمريضاملمرضة مبثابة األم احلنون  -
 .النظر للمريض أنه دائما على حق-

 .العالجاألدوات املستخدمة يف التفخي  و - لملموسية ا
 .املظهر اخلارجي ملقدمي اخلدمة-
 . االستقبال املناسبةأمـــاكن االنتظار و -

نظافة عيادة الطبيب كوهنا ذات مظهر -
 .ختصصي
 .نوعية الطعام املقدم للراقدين يف املستففى -

 .007: ص  دون ذكر سنة النفر، عمان، األردن ، ، اليازوري دار ، الصحية الخدمات تسويقالبكري، ياسر ثامر :المصدر
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 قياس جودة الخدمة الصحية  طرق: الفرع الثاني

 :ة فيمايليوتتمثــــــــــــل طــــــرق قيـــــــاس جـــــــودة اخلدمــــــة الصحيــــــــ       

 1الصحية الخدمات جودة لقياس التقليدية الطريقة : 

 :)البنية مقاييس ( الهيكلية يسالمقاي(1

 مــــــــــــتنظ يـــــــــــالت والطريقة اخلدمة دـــــوتزوي دميــــــــتق يف املقدمة والتسهيالت مرتبطة باألفراد الصحية الرعاية مقاييس إن       
 .ةـــــالصحي ةـــــاملؤسس يــــف ةـــــاملتاح توالتسهيال واألفراد التنظيم تفمل اهيكلية املقاييس أبعاد فإن لذا ،اـــــــــــــهب

 :)العمليات مقاييس)االجراءات  مقاييس(2

 يــــــــــــــــــــــف تتسبب يـــــــــالت يــوه ،ةـالصحي ةــــاخلدم وصول أو لتقدمي العمل خطوات تتابع على العمليات مفهوم ويدل       
 ةــــــــــــــــمقبول رـــــــمعايي دارـــــــإص على جراءاتاإل بتقومي ةــــــــــــــاملتصل لــاملداخ لــك ،وتعتمد)املخرجات( نتائجال ىــــــــــــإل ولــــــــــالوص
 ةــــــــــــــــتصفي راءاتـــجإ ذلك ىـــــــلع الـــــوكمثرض،ــــــــــامل نـــــــم حاالت ىــــــــعل املعايري ذهــــــه تطبيقات ةــــــــدراسو  دةــــــــــاجلي للرعاية
 .ىــــــــــاملرض نتظارإ مدة أو ىــــــاملرض ىـــــــــكل

 :النواتج مقاييس(3

 كــي ذلــــف اـــستخدامهإ يتم املؤشرات اليت ومن ،الصحية كناتج للرعاية الصحية احلالة يف وتعكس التغريات الصافية       
 :يلي ما

 نــــــويكم كمقياس مراضاأل أحد أو الوفيات كمعدالت املقاييس من مبجموعة عنها تعرب واليت :العامة الصحية الحالة-
 .رضــــــامل تأثري مالمح ستخدامإ يف ذلك

 ةـــــــــــــــــــأعراض معروف وجود أو ةــمعين ألمراض الوفيات معدالت من يفمله ما وذلك :محددة النواتج ألمراض مؤشرات-
 .ةــــــــــــــمعين بأمراض ةــمرتبط ةــسلوكي معوقات أو باملرض ةــمصحوب
 نــــم اتــاملعلوم عــوتوزي لــوحتلي مجعى ـــد علــيعتم ةــالصحي باملؤسسات معلومات نظام وجود ضرورة إىل اإلشارة جيب كما
 .املناسب الوقت ويف املناسبة القرارات اختاذ أجل
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 1لحديثة لقياس جـــــودة الخدمــــة الصحيــــةالطـــــرق ا  : 

 لــــــــــــــاهيك أو اتـــــــوالعملي للمخرجات حمددة مالمح يف ورقابتها اجلودة على الركيز فقط يوجه ال الطريقة هذه وفق       
 :اللـــــخ نـــم ةــــالصحي ةـــاخلدم جودة قياس ميكن كما الصحية، املؤسسة كل يف ولكن فقط
 .ةــــــــالصحي اخلدمات من املستفيدين املرضى توقعات وحتديد دراسة-
 ةــــــــــــرئيسي كأداة كـــــوذل ،ةـــــــالصحي ةــــــاملؤسس مستويات نـــــم مستوى كل على ومدروسة ومعلنة حمددة مواصفات وضع-

 .الصحية املؤسسة على واملرددين املرضى توقعات مع تتماشى اليت اخلدمات لتصميم
 .ةــــــــالصحي ةــــاخلدم طاليب وتوقعات اتــــــلتطلع ةـــــــاخلدم ةـــــــــــمقابل مدى على رفـــــــللتع بأول أوال يـــــــــــالفعل األداء مــــــــــتقيي-

 ستقصاءإ مقوائـــ هـــــــــتوجيــ اللـــــــــــــــــــخ ــنــــــمـــ ونـــــــــــــــــــللقياس، يك ةــــــــــــالقابلــ غيـــــر اجلوانب فـــــي اخلدمـــــة قيــــاس وميكـــــــن       
 ـــــــــاـــــــــهــــــــــــــحتليل نميكــــــ حيــــــــث اخلدمـــــــــة وعـــمبوض ةــــالصل ةــووثيق ددةـــــــــــــوحم ةــــوبسيط ةـــسهل اــــــــأسئلته تكون حبيث للمرضى
 ــةـــــــبالنسبـــــ اجلـــــودة ضمـــــــان مـــــــن صعوبـــــــة أكثـــــر اخلدمـــة ودةــــــج انــــــــضم أو ةـــــــــاخلدم جودة تكون وقد ا،ــــــــمالئم الـــــــحتلي

 .اــــــــــــــــــــــــــــــــسابق ةــــــــــــــــــاملوضح اتــــــــــــــــاخلدم  ــــــــــــــخلصائراجع  وذلك للسلع،
 رــــــــوعنصـــــــ وضروري هام رــــأم ةـــــــالصحي اخلدمات الــــــجم يف ةــــــــــــــعالي جودة قــــــــــحتقي أن القول ميكن رـــاألخي يـــــــــــوف       
 ــــاتــــدمــــــــاخل ـــالــجمـــ فــــــي اــــــــــعليه ــةــــــــوالرقابـــ ودةــــــاجل قيـــــــــاس ـيــفــ ةــصعوب اكــهن أن إال ةـــصحي ةــــــمؤسس أي يــف ريــهو ــج

 .اـــــــــــــــــــــــيــــمــك اـــــاسهــــــقي بـــــــيصع يــــــــــالت ةــــــــــالصحي ةـــــــــدماخل  ــــــــــائــــــــــخلص ةــــــــــخاص عــــــــــــجار  كـــوذل ،ةـــالصحي
  2طرق قياس مباشرة وغير مباشرة لقياس جودة الخدمة الصحية: 

 ـةــــــــــــــــــاعيـجتماإل راتـــــــودة بالتغيــــاجل تقاس نـــــــــــــالقياس املباشر،ولك ةـــبطريق ةـــدمـــــاخل ودةــــج اســقي لـــــالسه نـم ليس       
 :التايل التصور ووفق الصحي، املستوى رتفاعإ ومدى للمجتمع قتصاديةواإل

 .ةــــــــــــــــــــللخدم الفعلي الناتج قياس يتم ذإ :المباشر طريقة القياس-

 :أخرى مثـــــــــــل نتائج مع املقارنة طريق عن اخلدمة ودةج قياس يتم ذإ :مباشر غير القياس طريقة-

 ةــــــــــاملفرف ةــــــالتنفيذي زةـــــــــــاألجه اـــــــــــوضعته أنظمة بواسطة موضوعة قياسية معدالت مع أي :مقننة أنماط 
 .اخلطة وضع أثناء الصحية املؤسسات ىــــــــــــعل
 ةـــمماثل ةـــصحي سساتمؤ  عـــم أي :حملية مقارنة. 
 ةــــــــــــــــــــــــــقــابـــالس وامـــــاألع عـــم أي :تارخيية مقارنة. 
 يــــــــــــالقوم الصعيد على أداء معدالت عـــم أي :قومية مقارنة. 

                                                           
 002: ، ص  نفس المرجع السابق  1
دوية والمستلزمات عالقته بجودة الخدمة الصحية في القطاع الحكومي دراسة في الشركة العامة لتسويق األبتكار التسويقي و إلا، وآخرونرائد سليمان   2

 . 077:ص بغداد، العراق، ، ، اجلامعة املستنصرية 0222، 25قتصاد،العدددارة واإلجملة اإل، الطبية
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 . كأداة لتحسين جودة الخدمة الصحية العموميةكلينيكية  اإل حوكمة ال :الثالثالمبحث 
أن  إال،ةــــــواق املاليــــــــواألس ؤسســــــــــاتباملا ـــــــــــثيقا و ــرتباطإيرتبط  املؤسسات الرغم من حقيقة أن مفهوم حوكمة على       
اح ـــــــــــفصادئ اإلـــــــمبو  اتــــــاملؤسس ةـــــــحوكمن تطبيق إمن مث فو رة،ــة كبيـــــه قيمـــة لـــــة الصحيــــــاع الرعايــــــــق املفهوم يف قطـتطبي
ي ــــــــــبالتالو ة، ــر شفافيــــأكثل و ـــى حنو أفضـــــــــة علـــــح مهيكلــتصبى أن ـــعلرى ـــخة أــــل أي مؤسســات مثـــد املستففيــــسيساع
ن خالل ـــذلك مو ة ـــاإلكلينيكيحوكمة للاملفاهيمي طار ث على اإلـــاملبح يف هذارف ـسنتعه ـعليو  ،ةـــــــستدامإا و ــــــأكثر جناح
راف طة األـرفــك معـــــــا وكذلـــــــــهتامث مكون،اـــة حتقيقهـــكلينيكيليها احلوكمة اإل إاليت تسعى  ف،مث أهدافـــض التعاريـــعرض لبع
ة ــــــــــة الصحـال خدمـة يف جمـــات الدولــصالحإرض ـب الثاين مت ع،ويف املطلكلينيكيةاإل وكمة ـاحلق ــــة بتطبيــــاملعنيو التفاركيـــــــــة 
 .ة ـة الصحيـودة اخلدمـوج ةستففائيـة اإلات العموميـاملؤسسي ــف ةالتفاركيـراف ـــاألطبني ة ـــــــالعالقى ــلإرق ـة،مث التطـالعمومي

 كلينيكيةاإل حوكمة لل طار المفاهيمياإل: األولالمطلب 
 كلينيكيةاإل حوكمة التعريف  :ألولاالفرع 
حسب تطلعاتنا للموضوع احلوكمة يف القطاع شارة جتدر بنا اإلىل تعريف احلوكمة االكلينيكية،إق قبل التطر         

للتعبري عن حوكمة ،تداوالنتفارا و إاألكثر جديد نسبيا صطلح مهي  يكيةاإلكلينارتأينا ان احلوكمة العمومي الصحي 
وسنقدم له بعض  يف هذا املبحث،وعليه عتماد على مصطلح احلوكمة االكلينيكيةاإل سوف يتمــــــذا وه اتـاملستففي

 : التعريفات فيمايلي
ن ــــــن التحسيــــة عـــة العامـــالصح اتــــــــات خدمـــــــــة مؤسســـــــه مساءلــــاليت تتم من خالل اإلطار يه" بأهنا :تعريف األول -

ز ـــــــــار التميــــزدهإة بــــــة عن طريق خلق بيئة كفيلـــــعالية ـــــــــخدمات ـــــــق مستويــــــــان حتقيــــــوضم ،اـــــــة خدماهتــــــــر لنوعيــــــــــــاملستم
 1"ة االكلينيكيةــــــــــــالرعاي
ة ــــــــــــن الرعايــــــة مـــــــات عاليـــــــتويزم شامل لضمان مســــــــــــميكانيوة جديدة و ــــــــهي ق ةــــــاالكلينكية ـــاحلوكم: " نيالثاتعريف  -
 ".رـــــــــــــــــــل مستمــــــــــــــــة بفكـــــــودة  اخلدمــــــــــــــحتسني جة و ـــــــــــالطبي
 2" املمارسات الطبيةنظام لتحسني ي ه": عرفت بأهنا :  الثالثالتعريف  -
ة ـــــــــــــون مسؤولـــــات تكـــــــــــــــاملؤسس هـــــــــار من خاللـــــــطإ" ا ــــــــهنأى  ــــــــعل (Scally.G et Donaldson )عرفها  -
ة ــــــــــــم من خالله خلق بيئــة الذي يتــــــال من  الرعايـــــوى عــــــــــــاظ على مستـــــاحلفا، و ـــــــة خدماهتـــــــــسيــــــن مستمر لنوعين حتــــــع
 3. "زدهارهاإو ي الرعاية الطبية ــــــن التميز فــــــم

                                                           
 ،0202،مصر ،اخلاصة  ، دليل مركز املفروعات الدولية(حوكمة قطاع الصحة)المستشفياتقواعد الحوكمة في مبادئ و رندة الزعيب، مصطفى حنر ،  1
 . 70: ص 

2
 Nigel.S, « What is Clinical Governance »,centre for primary care, University of Derby, www.medicine.ox.ac.uk /.../ 

whatis/WhatisClinGov.pdf, , p: 02.   
 
3
 David.Kane et al(2005), « Clinical Gouvernance » ,A Guide Form Primary Health Organisation,bpac nz better 

medicine, p: 02. 
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ي ـــالت دـلوضع القواع واملهام ذات الصلة القيادة جمموعة واسعة من فري إىلت يف القطاع الصحي احلوكمة" :أيضاتعرف   -
ة ـــــــالتغطي ي تؤدي إىلـــــــالت، و ةــــة الصحيـــــالسياس ةـــاألهداف الوطني لتحقيق يف سعيها القرارات صناع / احلكومات تقوم هبا

 :لـوهي تفم .املطالب املتنافسةالتأثريات و  املوازنة بني تنطوي على السياسية اليت عمليةال يه احلوكمةف ".الصحية الفاملة
 وتنفيذها لوضع السياسات يالتوجه االسراتيج احلفاظ على. 
 غري مرغوبةالتفوهات الاالجتاهات و  كفف وتصحيح. 
 التنمية الوطنية يف يف جمال الصحة احلالة توضيح. 
 وإنفاء ة؛ـــــــــة الصحيــــالرعاي يــــــملقدم ،ة الصحيةــــالرعاي ممولني نــم  اجلهات الفاعلة واسعة من سلوك طائفة تنظم 

  .1" فافة وفعالةش آليات للمساءلة
ل ـــــى كــني عليا مجيع املهنـــــرط فيهـــــراد حيث ينخـــــــفع األــــــــكفأن خي  مجي ةـــــــاالكلينيكية ــــم احلوكمــــتفه:" خرآتعريف -

 : كلينيكية اجليدة كمايلي تفاق للحوكمة اإل ، حيث يلتزم املستففى باجلوانب موضع اإلمستوياهتم 
 الففافية نفتاح و ستففى على حنو يتسم باإلحيث يدار امل: ية  الففاف. 
  طراف املعنية جتاه كل األإ: املسؤولية. 
 ع ــــاجملتمة و ـن املؤسسـام كل مــم أمـقابلني للمساءلة عن أعماهو  مسئولني واإلدارةث يكون العاملون حي:املساءلة. 
 ة ــــــــم القانونيـــــــم مبسئولياهتــــــــضطالعهإي لدى ـــــــخالقسلوك األدارة بالاإلحيث جيب أن يلتزم العاملون و : األخالق
 .الطبية و 
  ودة ــــــــــــــستبدال هنج التوبيخ بطريقة ممنهجة لتحسني اجلإ:منصفة ثقافة نقدية منفتحة و. 
 2 "ةــة الصحيــــرعايـــب تقدمي الــــاناجملتمع احمللي يف كل جو شراك املرضى والعمالء و إ:املريض  الرعاية املتمركزة على.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 02/00/0202 طالع عليه يوممت اإل، /http://www.who.int/healthsystems/topics/stewardship/en: التايل وقعمتاح على املنظام الصحة ،  1 
 . 05:22:، الساعة 

  . 70،77: ،ص صمرجع سابق ذكرهرندة الزعيب، مصطفى حنر،  2
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  االكلينيكيةحوكمة ال أهداف:  الفرع الثاني
و ــــــــهى و ــــة يف املستففـــــــــة املتقدمـــــــــالرعاي يتمثل  اهدف الرئيسي  حلوكمة املستففيات  يف التحسني املستمر جلودة       
 : الفرعية التالية  باألهدافي للوفاء ا يتحقق من خالل السعـــم
 .رةـــــة مبكــالتعامل معها يف مرحلو  السيئ األداءكتفاف مفكالت إمن خالل حتسني اجلودة، ستمرار عملياتإضمان (0
 .ةـــــارات مناسبــا مهـــل لديهـــوة عمــق ودـن وجــا يضمــــــة للعاملني مبـــــر املطلوبــالتطويم و ـــــــالتعلي اتـــــــأولويب ـــــترتيد و ــــــحتدي(0
 .بــــــــــن الطـــــة مــــــات املستخلصـــــــــالتوجيه دارـــــإصو  ةــــــــــــاألدلى ــــة علـــــــة املبنيـــــــارســـم املمــــــــلدعة ــــــــم الالزمـــــــالنظ الــــإدخ(7
ة ــــــــــز ثقافــــزيــل تعـــــجأن ـــك مــام،وذلــــــل األقســـك يــــة فـــــــادة  مطبقــــــالقية و ــــــــة واملساءلـــــــوكمضمان أن تكون ترتيبات احل(2

 .منفتحةتعلم نزيهة و 
 .(ةــــــــــالطبي)ة ــــــــــــــــتساعد يف متابعة الرعاية اإلكلينيكيتوفري بيانات عالية اجلودة ( 2
 ،ةــــــــــــر مرغوبــــــــــق يف احلوادث الغيـــــــــحقيالتتسمح باكتفاف و و  اإلنصافو  نفتاحتتميز باإل ،تفجيع ثقافة من عدم اللوم(5
 .تعميمهاومن مث تعلم الدروس املستفادة و .اليت يتم الكفف عنها األخطاءو 
ا داخل ـــرهــــــنفو ،اــعرب التحليل املنهجي ه ةواملطالبة ــات والدعاوي القضائيـــــواملعلوماوي ـــــــــن  الفكــــــــان التعلم مـــــــــــضم(2

 .املنفأة الصحية  
 .1دةـــــــــــــــــــــبتكارات اجلياإلو  األفكارضمان النفر املنتظم للممارسات و (2
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 يكيةكليناإل المكونات الرئيسية للحوكمة :  الفرع الثالث
 :ايل ـــــــــــــــــــي املخطط التـــــــــــــــف كلينيكيـــــــــــــــــــــةة اإل ـــــــــــــــــــحوكملة ليــــــــــــــــات الرئيســــــــــــــــح املكونــــــــــــــــتوض       

 .كلينيكيةاإل لحوكمة لاملكونات الرئيسية  (:10)الشكل رقم
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ج ـــــــــــذ نتائــــــتنفير و ـــــك نفـــــــرة وكذلـــــــودة املستمـــــمبادرات حتسني اجلن ــزأ مــــــو جزء ال يتجــــهو  :التطوير البحث و (1

  .ةــــــــــــــــــــايـــــــــة الرعــــــــــــــن نوعيـــــــــحتسي وة ــــــــتعديل املمارسات القائممن أجل  ،البحوث
ات  ــــــارســم املمـــــــى تقييــــــــــل علــــــــــتفمة و ـــــــــــة االكلينكيــــــة للحوكمــــــاألساسي ادئـــــوهي احدى املب:المراجعة االكلينكية (0

م ــــــيت هي عمليةو  ،راض املمارسات وفقا ملعايري األداء ومعايري اجلودة الطبيةاستعإىل  االكلينكيةتفري املراجعة و  .االكلينكية
 .1ةـــــة الرعايــــإعادة ممارستهم الطبية لتحسني نوعيمبوجبها استجواب املهنيني، وتعديل و 
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الحوكمــــة 
 اإلكلينيـــكيــــة 

 التدريب والتنمية المهنية

 كلينيكيةالمراجعة اإل  دارة المخاطرإ

لتطوير  العلمي  و البحث ا  

 كلينيكيةالفعالية  اإل  يةفالشفا
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ى ـتباع املستففإا يعين ــــــو مــــهو  اءــلألطبة ـــالفردي ةـــكييكليناخلربة اإل بة ـــكييكلينة اإل ـــــاليــط الفعــــترتب:كية يكلينالفعالية اإل (7
 .جودة عاليةذات  ىل معلوماتإول عن طريق الوص،كيةيكليناملعايري اإل  ألحدث
 واإلجراءات،اــــحداث ضارة وتأثرياهتأقييم احتمالية وقوع ت لياتآوهي تفمل : كية يكلينإدارة المخاطر اإل (2
 : ر ــــــــــاملخاط إلدارةمن مث تراعي املكونات التالية و ، نعهاذة ملــــــــــــــاملتخ
  ض ـــا املريـخطار اليت يتعرض هالتحقق الدوري للنظم املتبعة ميكن أن يقلل من األاملراجعة و ف: خماطر على املرضى

ر ـــــــــــــــاييــــرض املعـــر فــــــك يعتبــكذل  ، اوىــالفكن ــم مــالتعلداث اخلطرية و ــحة األـــــال عرب مراجعمث ،قصى حدأى ــال
 .ة ـــــــــــــزدهار للمؤسسإليف حتقيق سالمة املرضى وا خالقية الطبية عامال أساسيااأل

 أول ــــــوال بأق ـــــــــالتحقمنة و أالعمل يف بيئة مراض املعدية ، و ملعاجلني من األضمان حتصني ا: ى املمارسني ـخماطر عل
 .عناصر اجلودة املهمة  من

  رض ــر اليت يتعــــاملخاطىل تقليل إ افةباإلضفخنفاض اجلودة هتديدا ألي مؤسسة كانت إميثل : خماطر على املؤسسة
ة ــــل عاليـان ممارسات تفغياملمارسون ،تضطلع املؤسسة أيضا باملخاطر اليت تتعرض ها عن طريق ضمها املرضى و 

 .ات مصممة بعناية لتحقيق املفاركة العامةسياساجلودة وبيئة امنة و 
ى العمل ــعلى املستففو  ةاملؤسسوعليه يعترب حتقيق التوازن السليم بني مكونات املخاطرة تلك أساسا حامسا لنجاح        
 . 1ه ـــــــــــــعلى حتقيق

د ــــــــــــة نظرا لتزايد التعقيــات الطبيــــــــــلعمليان ممارسة التدريب املهين قضية رئيسية يف حتسني ا: التنمية المهنية تدريب و ال(2
اظ ــــروري للحفـــر ضــــــــــــــحيث أن التعليم املستمالتكنولوجيا يف جمال الصحة،بية و التغريات السريعة يف جمال االبتكارات الطو 

 .نوعية التدخالت املهنية على مؤهالت وتطوير اخلربات و 
زء ــــــــي جــــــــــهو  ،نـــــــــة املرضى واملهنييــــــــــحرام سريإع ــــــعاليتها مضمان فمبادرات حتسني اجلودة وزرعها و وهي  :الشفافية (5
 . 2ي من ضمان جودة اخلدمات املقدمةــــــساسأ
 :  االكلينيكيةوكمة العنصرين مع املكونات الرئيسية حلهناك من أضاف هذين و 

داف ــجناز أهإلنحو الصحيح مكونا مهما يف دعم و ستخدام املعلومات على اإو  وإدارةتعترب مجع : مات دارة المعلو إ(7
 . االكلينيكيةاحلوكمة  

ات ـــحتياجتها إلتلبيعلى ن تربهن أو ،جيب على كل مؤسسة أن تقدم رعاية عالية اجلودة :الجمهور و  ىشراك المرضإ(2
 . 3رتقاء جبودة الرعاية اليت تسعى لإل  كلينيكيةاإل اصر احلوكمة هو ما تعززه عنو  ،السكان الذين ختدمهم
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 كلينيكيةاإل حوكمة الالمعنية بتطبيق  التشاركية طرافاأل: الفرع الرابع
ة ــــــــــــودة اخلدمـــــــــي حتسني جـــت فاــــــــة املستففيــــــــة حوكمـــــــكيفية مسامهول  ــــــــــــر حـــــــــــات أكثــــــــــول على معلومـــــللحص       

ستخدام هنج إ، وذلك باإلكلينيكيةوكمة احلطراف املعنية الرئيسة بتطبيق لــــى معرفة األإجيب علينا تطرق  ة، كانــــــــالصحي
 :  طراف املعنية من خالل الفكل التايل ي تفاعلي حيث توضح األـــــــــــــــــــتفارك

 كلينيكيةاإل وكمة احلاملعنية بتطبيق التفاركية طراف األ(: 11)قمالشكل ر 
 
 

  
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 

، دليل (حوكمة قطاع الصحة)قواعد الحوكمة في المستشفياتمبادئ و رندة الزعيب، مصطفى حنر ،: عتماد على مرجع عداد الطالبة باإلإمن : المصدر 
 . 02:، ص0202،مصر ،اخلاصة  مركز املفروعات الدولية

 
 رازـــــــة إلبـــــــاد الدراســــــــاليت أخذت يف أبع التفاركية طرافاألبعض ىل تعريف إ تطرقالسيتم ث ــــــــحي       
 كـــــــذلو ، الــــــالعمطباء،الدولة،اجلمعيات الطوعية،األ:هيو يف حتسني جودة اخلدمة الصحية  اهــــــــدى مسامهتـــــوما،ــــــــــــدوره
 :يــــــايلــــــكم
 
 
 
 
 
 
 

المعنية بتطبيق التشاركية طراف األ
 االكلينيكيةحوكمة 

 جتماعيالضمان اإل
 ة ــــــــــــــالدول

 الجــــمعيات الطوعية

 طبـــــــاءاأل

 العمــــال

 الممرضين 

 البنوك  الصيادلة 
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 : الـــــدولة (1
 ا،ـــــــهة ــــــــة التابعــدارية أو الوحدات اإلـــوتتمثل يف اجلهات الرمسية اليت ترتبط هبا املستففى سواء كانت وزارة الصح        
   :ي ـــــــــــات فـــــــــتتمثل املعلومات اليت تتعلق هبا هذه اجلهو 
 .اــــــــــــــــيف حتقيق التعليمات واألهداف احملددة ه إسهامهار الدورية ملدى لتقاريا-
 .اـــــــــــراءات فيهـــــــــجاإل امـــــــــــنتظإو ى ــــــــي املستففـــــــــــــل فــــــــــرار العمـــــــــــستقإة ـــــدرج-
 .هـــــــــــــداري الذي يستوجب تالقيالنق  أو العجز يف الكادر الطيب والفين واإل-
 .ة ــــــــــاز اخلطـــــجنإة بــــــــــــال املتعلقــــــــــــعمل األـــــــــــة لتمويـــــــــــات املاليــــــــــــــاجــــــــحتياإل-
 .ىـــــــــي املستففـــــــــــن فـــــــــــللعاملي وراألجو صات املالية املتعلقة بالرواتب التخصي-
 .ةــــــجناز اخلدمة الصحيإات ـــة وفعاليـــة بأنفطـــــــاملتعلق ةاإلحصائيات ــــــانـــــــالبي-
 .اــــــــــــــــــــــــــخارجهى و ـــــــــل املستففــــــــــــــة داخــــــــالتنقالت الوظيفي-
 .ىــــــــــــي املستففـــــــن فـــــــــــــى العامليــــــــة علــــــــــــــالعقوبات املفروض-
 .ىـــــــــــة املستففـــــــــي أنفطـــــــــر فـــــز املؤشـة التميــــــــــبداع وحالاإل-
 . 1اخل....خرى املتعلقة هبااحلاالت األعدد الوالدات والوفيات و -
  :طوعيةتالجمعيـــــات ال(2

ة ـــــــعتباريإأشخاص  معينة تتألف من أشخاص طبيعيني أو كل مجاعة ذات تنظيم مستمر ملدة معينة أو غري"يــــــــوه       
ح ــــــغري احلصول على رب لتحقيق أهدافرة وذلك ــــــع األحوال عن عفــــي مجيـــــف مـــــــل عددهــــــال يق ،اـــــــــمع منهما أو
 ."اديـم

 يلي  اليت تتمثـــــل فـــــيمابراز بعض اخلصائ  للجمعيات و إميكــــــــن :  اتخصائص الجمعي: 
 .جتماعية للمواطننياإل الرفاهية وحتقيق حتياجات اجملتمعا مات مباشرة أو غري مباشرة إلشباعاجلمعيات تقوم بتقدمي خد(أ
ار ــــــــا يف إطــوإدارهت اــون تنظيمهـــيتول،ةـة العامـباخلدم التطوعية جلماعة من األفراد املهتمني ات على اجلهودـــتقوم اجلمعي (ب

 .جتماعي التطوعياإل النظام العام أو القوانني والتفريعات اليت تنظم العمل
م ـة ثــــة كأعلى سلطــة العموميــة يف اجلمعيـــــة ممثلـــيبدأ من القم اهيكل التنظيمي للجمعيات واملؤسسات األهلية (ت
 .اإلداري والفين القائم على أداء اخلدمات ، واجلهازواللجان املنبثقة عنه س اإلدارةـــــــجمل
 اتـراكـــشتإن ــه مـــــــل عليــــــا حتصـــى مـــوعلا جتمعه من تربعات وهبات ووصايا،على م تعتمد اجلمعيات يف متويلها (ث

 .ةــــاهيئات احلكومية أو من هيئات دولي وقد حتصل على دعم منا،ـــــــإىل عوائد اخلدمات اليت تقوم هب ، باإلضافةاألعضاء
 ة منـــــات اخلاصــاء أو ذوى االحتياجـــــــن األسويـــــأعضائها من الدرجة األوىل سواء م تنصب خدمات اجلمعيات على (ج

 .2و األيتامأ أو من املسنني أو األطفال املفردينأو مكفوفني أو من الصم والبكم ، معاقني

                                                           
 . 052، 055، مرجع سابق ذكره ، ص ص  دارة المستشفياتإثامر ياسر البكري ،  1
 

2
يوم  مت االطالع عليه، http://www.turess.com/alhiwar/9549 :متاح على املوقع التايل ،االهلية في الجزائر الجمعيات والمؤسساتعزو ناجي،  
 .00:72، الساعة  05/20/0205

http://www.turess.com/alhiwar/9549
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 نواع الجمعيات الموجودة في الجزائر المهتمة بالمرضىأ : 
ت ــــلــــــى بعض اجلمعيــــــات املتكفلــــــة باألمراض املزمنـة والتــــــــــــي متثلإســــوف نتطـــــرق مـــــن خـــــــالل هــــــذا العنصــــر           
 :   فيما يلي
ل ـــــــــمن أج 0222سست عام أ,ة ــــخريي ةــــــــــجتماعيإة صحية ـــمجعيوهي : زي الكلىـــــاعدي عاججمعية الحياة لمس(0

ض ـــباملري جتماعياإل لــــــتصفية الدم، زرع الكلى التكف: حتسني ظروف العالج التكفل باملرضى املصابني بالقصور الكلوى
ز للغسيل الكلوي ـمرك إلنفاء وها مفروع مستقبلي وقفى 0220ئت عام متويلها من مؤسسة وقفية لنقل الصحة أنف يتم

 .حيتاج لدعم اخلريين 

ة ــمن طرف عمال وإطارات املركز الوطين ملكافح 0222تأسست سنة : جمعية األمل لمرض السرطان في الجزائر (0
 نـــــــــــــــن مــــــــــــان القادميــــــــــــــــــــداء السرطــــــــى املصابني بـــــــل املرضــــــــــــــدة كــــــــــــــــدف مساعـــــــــــــــــــوري هبــــــــــــــــبيار وماري كالبالسرطان 
ى ـــــــــة علـاجلمعية لتسهيل املهم كما تسعى. ة أن هذا املركز يعد الوحيد على املستوى الوطينـــــــــخاص،رىاألخ اتــــــــــالوالي

ث ـــــــــــــحي.مجيع األدوية الضرورية هم وضمان النقل واإلقامة للعديد منهم ا عن طريق توفريـــــــــــــــــجتماعيإاملرضى غري املؤمنني 
ر ــــــــرب أكثـــــمن املهام لتق ان وللتكفل باملصابني بكل الطرق املمكنة حيث تقوم مبجموعةـــــى السرطـــــــــضملساعدة مر  تسعى

 : ام ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالج من بني هذه املهــــــى العـــمساعدهتم علمن مرضى و 

م دروس ــل تقديــبأساتذة يتكفلون بالتنقل إىل املستففيات من أج ن الدراسة عن طريق االتصالـــصيصها لساعات مخت -
وبالتايل  ،املصابني بداء السرطان التابعني للجمعية والسيما من يستغرق عالجهم فرة طويلة من الزمن لألطفال املرضى

 . 1نقطاع املتكرر عن مدارسهماإل

 

 

 

 

 

 

                                                           
 :متاح على املوقع التايل،السرطان تسعى للتكفل بالمصابين بكل الطرق الممكنة مرضى لمساعدة''األمل''جمعية،رمية عليوة  1

http://www.djazairess.com/elhiwar/36545  ،00:25الساعة ، 05/20/0205طالع عليها يوم مت اإل. 
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http://www.djazairess.com/author/%D8%B1%D9%8A%D9%85%D8%A9+%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%88%D8%A9
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ى اجلامعي ـــبقسم اإلنعاش للمستفف 0227ة ـــــــا سنــــي عملهــة فـــــت اجلمعيـــــانطلق :جمعية أمل لمرضى السرطان (3
 .ةــــــــــويـــراض الدمـــــــم األمــــج بقســـالـــــدم ويعــــان الــــــــو مريض بسرطــــــوه "محادي حممد"د ـــــــوكان رئيس اجلمعية السي -باتنة-

 نشاطات الجمعية: 

قتنائها وهي حتت إعن  ت املتربعني تتمكن اجلمعية من توفري األدوية لألشخاص العاجزينبفضل إعانا: الصيدلة-
 .(اجلديد قسم العالج الكيميائي مبركز السرطان)تصرف صيدلية 

  .ددــــــذا الصـي هـــذة فــــــــــراءات املتخـــــــي من اإلجــــد بالتالــة وال يستفيـــاالجتماعية ـــللعنايد ــــالكثري من املرضى يفتق :النقل-
ة ــــــــــــــــــر الواليـــــــــــــــــــدوائ نــــون مـــــان اآلتــــى السرطـــاح يأوي مرضــــمع مديرية النفاط االجتماعي مت فتح جن بالتنسيق:يواءاإل-

  .افقيهم من العائلةهؤالء املرضى ومر  لألمل تأوي فيها اومن خارجها، وتأمل اجلمعية أن تبين دار 
الثدي نظرا  ا على سرطانــــــــز نفاطهــــــة حيث تركـــــــة وحتسيسيـــــة كل سنة أياما إعالميـــــتنظم اجلمعي:التحسيس واإلعالم-
ه ـــــــــــة بـــــــــــــــابــــــــدة مصـــــرأة جديــــــــام 7000 ةــــــــل سنــــــــــي كـــــأوساط النساء خاصة، حيث حنص خيف يفنتفاره السريع واملإل

  .حالة وفاة سنويا من جراءه 7222ونسجل 
 .زيارة املرضى باملستففى ومؤازرهتم-
 .     مزيارة املرضى يف بيوهتم اخلاصة وتقدمي املعونات للمعوزين منه-

 هداف الجمعيةأ: 
 .مساعدة املرضى للحصول على العالج بإعالمهم وتوجيههم-
  (غري مؤمنني)جتماعي أي إمساعدة املرضى املعوزين وبدون ضمان -
  .اإلعالم والتحسيس حول الوقاية من مرض السرطان-
  .الدفاع عن حق املرضى يف الفح  والعالج اجليدين-
 .لالعمل مع سلطات الصحة بصفتها مجعية ممثلة للمرضى من أجل حتسني التكف-

ات ـــــــي الضغوطــــــــى ختطــــاعدهتم علــــــــى ومسضـــــــــــاء بتواجدنا مع املر ـــــاخلري والعط ية لعملستغالل الطاقات الفبابإ-       
  .جتماعية والطبية خالل مرحلة املرضاإل

 عـــــــم ةـــــــدراسي وأيامة مسببات السرطان وعقد مؤمترات علدعم وتفجيع البحوث العلمية للوقف والتعرف على -
 .ضد مرض السرطان تنظيم محالت حتسيسية

 .انـــــــــــــى السرطــــــــــــــــي ملرضــــــــــــــم الرئيســـــــــــــي الداعــــــــــــــــة هــــختفيف أثر مرض السرطان على اجملتمع وأن تكون اجلمعي-
 .1انـــــــــــة السرطــــــــــن نسبـــــــــــــامج الغذائية اليت حتد منفر التوعية عن أمراض السرطان، وطرق الوقاية منه وتدعم الرب -
 
 

                                                           

 
1
 ،الساعة 05/20/0205طالع عليه يوم ، مت اإل batna.com-amel-http://www.asso :،متاح على املوقع التايل مل لمرضى السرطانأجمعية  

22.22. 

http://www.asso-amel-batna.com/
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 :األطباء(3

ن أوجاع ـــف مــى التخفيـعل نــــــــيعلى تفخي  األمراض وعالجها بإذن اهلل تعاىل، القادر  ونالقادر  األشخاص مهو        
ه ــــــــــــــــبا تسبــــــــــس ملار مهم للنــذا األمـــــــوال شك بأن هاسب له،د املرض ووضع العالج املنعلى حتدي ماس وآالمهم بقدرهتالن

ام بأعماهم وواجبات حياهتم إىل جانب عدم قدرهتم على القيئة،وآالم جتعلهم يف حالة نفسي ة سي األمراض هم من معاناة
 لـــــــــث حيمـــــحي.شؤون حياهتم ويعرقل مسريها لرة الصحيحة بسبب آثار املرض على صحة اإلنسان وبدنه، مما يعطو بالص
 ة الطبــوهم بأدائهم رسالسامية، م أصحاب رسالةء على أهنا، فكثري من الناس ينظرون إىل األطبةجتماعيإرسالة  األطباء

يداوي الناس  فمنس،وإزالة اخلالفات والفحناء بينهم،امثل اإلصالح بني الن قادرون على تأدية رساالت أخرى يف اجملتمع
ع ـــل ووضــــــــا استطاع أن يداوي اجملتمع من أسقامه ومفاكله بعني بصرية قادرة عل تفخي  املفاكمن علل أجسادهم رمب

 . 1احللول ها
ا ـــــــــر بعضهـــطباء جمموعة من الواجبات،حنو اجملتمع وحنو املرضى بصفة خاصة واليت ميكن ذكحيث يقع على عاتق األ     
 : يلي  يماف

 واجبات الطبيب نحو المجتمع : 

ه ـــــذي يعيش فيــــــــــاهلل وخدمة اجملتمع ال ملرضاة في أو اخلاص بأن يكون عمله خالصايلتزم الطبيب يف موقع عمله الوظي( 0
 .واحلرب ويف مجيع األحوال بكل إمكانياته وطاقاته يف ظروف السلم

ول ــــــــي احلصـــــــــحقوق املواطنني ف ىأمينا عل اجملتمع بالتزام باملبادئ واملثل العليا،على الطبيب أن يكون قدوة حسنة يف ( 0
 .ستغالل جبميع صوره ملرضاه أو زمالئه أو تالميذهعن اإل علي الرعاية الصحية الواجبة ،منزها

ر ـــــــــــــــم وتطويـي دعـــــــنقابة فدور ال على الطبيب أن يسهم يف دراسة سبل حل املفكالت الصحية للمجتمع وأن يدعم (7
ة ـــــــــــــن بيانات الزمـــــــــــب مـمع أجهزة الدولة املعنية فيما يطل يكون متعاونا وأن ،السياسة الصحية واالرتقاء هبا للصاحل العام

 .السياسات واخلطط الصحية لوضع

ة ـــــشتباه يف مرض وبائي حىت تتخذ اإلجراءات الوقائية حلماياإلعلى الطبيب أن يبلغ السلطات الصحية املختصة عند ( 2
 .اجملتمع

ه وكرامة املهنة ـكرامتــــــى  القومي وأن حيافظ عل وأن يلتزم السلوك،الطبيب أن يراعي األمانة والدقة يف مجيع تصرفاته  ىعل (2
 .2األطباء ويف الالئحة مما يفينها وفقا ملا ورد يف قسم

 

                                                           

 . 02:02الساعة ، 05/20/0205طالع عليه يوم مت اإل،  http://mawdoo3.com: التايل وقعمتاح على امل، همية الطبيب في المجتمعأ 1 
 
الساعة ، 05/20/0205طالع عليه يوم مت اإل، http://www.kfsdoctors.com/?p=5678: التايلوقع متاح على امل،داب واخلقيات مهنة الطبأ 2 

02.72. 

http://mawdoo3.com/
http://www.kfsdoctors.com/?p=5678
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 بيب نحو المرضى واجبات الط : 
اوي ــوأن حيسن معاملتهم وأن يس،ختفيف آالمهم ىعلى الطبيب أن يبذل كل ما يف وسعه لعالج مرضاه وأن يعمل عل(0

 .بينهم يف الرعاية دون متييز
انية باب إنسوجيوز للطبيب ألس.ومفهومة على الطبيب أن يوفر ملريضه املعلومات املتعلقة حبالته املرضية بطريقة مبسطة( 0

 ةـــــــة الئقــــــــــــة إنسانيــــــــــــل املريض بطريقـأه اخلطرية،ويف هذه احلالة عليه أن ينهي إىل عواقب املرض ىعدم إطالع املريض عل
معينني  اــــــدد أشخاصــــــــه أو حـــــــــــحالت ىعل إال إذا أبدي املريض رغبته يف عدم إطالع أحدخطورة املرض وعواقبه اخلطرية ،

 .حوله من ىإلطالعهم عليها ومل تكن هناك خطورة عل
ه ــــــيف مناظرة وعالج مريض،علي الطبيب أن يلتزم حبدود مهارته املهنية وأن يستعني خبربة من هم أكفأ منه من األطباء ( 7

 .عند اللزوم
ة ــكان ذلك بناء علي قرار قضائي أو يف حال إذاال جيوز للطبيب إففاء أسرار مريضه اليت اطلع عليها حبكم مهنته إال  (2

 .1الغري أو يف احلاالت األخرى اليت حيددها القانون إمكان وقوع ضرر جسيم ومتيقن يصيب
ه وأن ـــــث وأن ال يقاطعــــــــــللحدي ةـــــــي املريض فرصــــــــــــى الطبيب أن يعطـــــــــــــجيب عل: ستماع إىل مرضاه بأذن صاغيةاإل (2

 .ينصت إليه
مريض  الج أيـــــال جيوز للطبيب أن ميتنع عن ع: إال مبربر شرعي أو علمي مقبول متناع عن عالج أي مريضعدم اإل( 5

عطي يع أن ــــــه،وأن ميتنـــــــــــه بفائدتـــــــــــعلى ظن إال مبربر شرعي أو علمي مقبول ، وال جيوز له أن يصف له دواء إال إذا غلب
  .اــــرة شرعــــــــــــــــرورة معتبــــــــــــــــورة إال لضــــــــــــــحملظات اــــــــــــــن املمارســـــــــوغريه م كاإلجهاض  مرضاه العالجات احملرمة شرعا

 –وجوههم لقوله  فينبغي على الطبيب أن ينفس على مرضاه وأن يبتسم يف : باحلسىن التنفيس عن املريض ومعاملته( 2
 :صوته عند خماطبة املريض لقوله تعاىل ،وأن خيفض" تبسمك يف وجه أخيك صدقة : " صلى اهلل عليه وسلم 

 . 2أدبا مع املرضى والناس{ واغضض من صوتك }  
 : العمــــــــــــــال (5

ا للزبون، وقد ـــــــــــــــة وتقدميهـــــي أداء اخلدمـفـ يفركوناألفراد العاملني يف املؤسسة الذين و  األطراف املفاركة هم من        
ن فصله عنها،  ــــــــــــــــــــــيكون الزبون أحد هذه األطراف لتدخله يف حتديد شكل وخصـائ  اخلدمة وفقـا حلاجته الذي ال ميك

ة ــــــة املدركات احلسيـــــن نوعيـــــر مـــــكبي لــــــع أو ختفض بفـكـــــــــفتد تر ـــــــة تأهيلهم قــــــــــن ودرجـــــــــكما أن األطباء واملمرضي
و اإلقرار  ـــة هــات اخلدميــــالسـر الكامن وراء جناح املؤسس:"عندما أكد على أن (Dowidson) للمرضى وهذا ما ذهب إليه

وخيتلـف ،"ةـــــة اخلدميـي املؤسسـاس فــر الناجلزء الذي يفكل عنص الفخصي املباشر بالعمالء هم االتصالكلنا بأن ذوي 
  نـــــــدون والفنيـــــــبة وهم الطبيب،املساعمقـدم اخلدمـة بـ إختالف طبيعـة وخصائ  وشروط اخلدمة املطلو 

                                                           

،الساعة 05/20/0205طالع عليه يوم ،مت اإل http://www.kfsdoctors.com/?p=5678:،متاح على املوقع التايلخلقيات مهنة الطبأداب و أ 1 
02.72. 

،الساعة  05/20/0205طالع عليه يوم ،مت اإل https://saaid.net/tabeeb/33.htm: التايل،متاح على املوقع داب ممارسة مهنة الطبأسعود الزمانان،2 
02.22. 

http://www.kfsdoctors.com/?p=5678
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 ندارة والممرضيصد بعنصر العمال ،عمال اإلنق فإنناطباء فيما سبق ولكن مبا أنه مت ذكرنا لعنصر األ 1.موظفي اإلدارة
  .االستشفائية العمومية المؤسسةفي 

 .إصالحات الدولة في مجال الخدمة الصحية العمومية : المطلب  الثاني 
 : 2:ن أبرزهاــــــمو الصحة  العمومية قامت الدولـة اجلزائريـة مبجموعـة من  اإلصالحات يف جمال        

 غير معديةإصالحات الدولة في مجال األمراض المعدية وال:  ولالفرع األ
ج ــتنفيذ برامـــة و ة الصحيــــــة وحتسني  التغطيــــخنفاض حاد نتيجة التنمية  الوطنيإاليت هي يف : بالنسبة لألمراض المعدية (أ

ى ــــي طور التخل  منها فانه مل يتبقــــــــــانت فـــــع ذلك فانه إذا مت القضاء على بعض األمراض أو إذا كــــوم.وقائية وطنية 
ة ـــــــــــراض املعديــــكما أن التهديد الذي تفكله األم  .إال األمراض املتصلة بالصحة البيئية اليت تظهر يف شكل أوبئة مستوطنة
 .ةــــــالناشئة أو األخذة يف الربوز يفرض مزجيا  من املراقبة واليقظة الصحي

راض ــــــــــاألمو ان ــــالسرطاالت ـــــــــــدد حــــــــــكما يتضح من عوهـي متزايدة بفكل واضح  : بالنسبة لألمراض الغير معدية (ب
ة اليت ـــــة العامـــــل الصحيــــــــــــــذه إحدى املفاكـــــــــه،االيضية والقلب واألوعية الدموية والكلى واألمراض العصبية املتزايدة عاما

 .متكاملة ومكملة مناسبة  و  ب استجاباتتفغل اهتمام  السلطة الصحية وتتطل
 : ة ــــــــــــــــــــاور  التاليـــــــــــــــــى  احملـــــــــــــــــــــــة املقررة  علــــــــــــــــــى اإلسراتيجيـــــــــــــــز علــــــــــــدولة بالركيـــــــــــــث قامت الــــــــحي       
    :حة األمراض  المعدية عن طريق ستمرار في  مكافاإل(0

 لـــــــــــــــــوالطفاألم  ة بصحــــــــــــــةــــــــــــــاملتعلقوتلك  راض املعديـــــــــــــةــــــــــاألمة ــــــــــــج مكافحـــــــــــــــم برنامــــــــــدع. 
  ألمراض الناشئة واألخذة يف الربوز من جديداملرتبطة بالتهديدات اخلاصة  باتطوير املراقبة الصحية. 
 رىـــــــــــة أخــــــــعدوى املستففيات من جهاملتصلة بالصحة البيئية من جهة و مكافحة االمراض  تعزيز. 

د ــــــالسيطرة عليها من خالل الفروع يف اختاذ إجراءات هتدف اىل احلو  ت مكافحة االمراض الغير معديةإجراءا تنفيذ(0
السلوك املالئم ـــة و اة الصحيــــــاط  احليــــــن خالل  تعزيز امنـــماملفركـــــة لألمـــــراض الغري معدية وذلك  العوامل اخلطرةن ـم

 .متكاملواجب تطبيقها يف سياق هنج شامل و الللصحة و 
 :  الل ــن خــل الصحي المحدد مـالعمر ـــتطوي( 7

 ون ــــاية يف بيئات معينة كالتلغيم ،العمل،السجج الوقـــــــز برامــــــــتعزي. 
 انـــــــــــــــــات اإلدمـــــــــن سلوكيـــــــــــة مـــــــــالوقاية و ــــة النفسيـــــز الصحــــــتعزي . 
 :في اطار التكفل بمرضى السلطان (2
ة ــــــــــــحال 72222الرقم اإلمجايل املقدر بــ فوفقا لبيانات سجالت أمراض السرطان فان التقديرات وصلت إىل        
دة ـــــــجدية ـــــــحال 002رجل و 022222ل حالة لك  022.2دة كل سنة مع معدل حاالت إصابة  يقدر بــــــجدي
 .امرأة  022222ل  ــــــلك

                                                           
 . 02: ، ص  مرجع سابق ذكرهواله عائفة ،   1
 ،  0200ئر،، اجلزا(الوطنية زنقطة االرتكا/من قبل النظراء اإلفريقية اآللية)مة اكبرامج العمل الوطني في مجال الح تنفيذلتقرير املرحلي الثاين  2
 .052،022:ص ص
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ية واجلراحة والعالج بالطعلم األورام : عديد من التخصصات ال تطلب التكفل مبرضى السلطان تدخلأنه ي حيث 
 من احلاالت املسجلة للعالج  اإلشعاعي  %22كما يتطلب  حوايل  .اإلشعاعي
  هياكل 25كذلك يبلغ  عدد هياكل مكافحة السلطان: 
 ( .CPMC)مركز بيار ماري كوري ملكافحة السلطان -0
 (.CAC)مكافحة السلطان بالبليدة مركز  -0
 .مركز مسرغني  بوهران  -7
 .افحة السلطان مصلحتني  ملك قلةوبور  -2
 .وباملستففى اجلامعي بقسنطينة   -2
 باتنة  سطيف،عنابة،:ن الواليات التاليةــــــــل مـــــــي كــــــــــــــل  فاــــــــمثت أيضا مخسة هياكل يف  طور  االجناز أو االستقب

 . تلمسان وسيدي بلعباس وهيكل يف  طور اإلطالق يف تيزي وزو
  ارــــــــــة ، بفـــــأدرار ، شلف،االغواط ،جباي: خلدمات  العالج اإلشعاعي يف كال من هناك سبعة مفاريع أخرى ،

 .تيارت ،الوادي 
  جهاز لتسريع العالج باألشعة 22كما مت وضع برنامج طوارئ القتناء. 
 ان ــــــــاص بالسرطـــــــــدوق اخلـــــــــونظرا للكميات املالية الواجب جتنيدها من أجل تدارك التأخري املسجل مت إنفاء صن

 . صادق عليه الربملان  
 1إصالحات الدولة في إطار نسب اإلشراف:  الفرع الثاني
دان ــــ،يكفف امليةعلى الرغم من النسب الوطنية اليت تضعها فوق معايري اإلشراف اليت أعدهتا منظمة الصحة العاملي       

روع ــــــيف جمال الرعاية الصحية ومجيع التخصصات والف، واملساعدين الطبينياء املتخصصنيعن ثبوت عدم كفاية عدد األطب
 .باختالف أنواعها 

 .بالنسبة لتغطية شبه طبية فاهنا تتطلب تدعيم القدرات البيداغوجية وتوسيع نطاق التخصصات التعليمية -
  فيما خي  االشراف الفبه الطيب جتدر االشارة اىل مايلي : 
 07705 أجنيب هم طور التكوين يف مؤسسات القطاع العام  027ن بينهم متدربا م. 
 0722  من املتدربني يف املؤسسات اخلاصة. 
 ة اىل جوانب التقدم ــكما جتدر االشارة اىل االعمال املتعهد هبا من خالل خمتلف برامج تطوير قطاع الصحة اظاف

 :ا ـــــــة  السيمـــــــرات الصحـــفيما خي  جممل مؤش املسجلة يف القطاعات االخرى اليت تسمح بتحقيق نتائج ممتازة
  في مجال التغطية الصحية: 
 . 0200النصف االول من عام و  0202حتتية صحية جديدة بني عام بنية  022ستالم -

                                                           
1
ص  مرجع سابق ذكره ، ص، (الوطنية زنقطة االرتكا/من قبل النظراء اإلفريقية اآللية)مة اكبرامج العمل الوطني في مجال الح تنفيذلتقرير املرحلي الثاين   
:020 ،020 
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ا ومركزان لعالج ــــــمستففى عام 02ا ــــــن بينهـــــــــــــم 0200 من اهياكل الصحية اجلديدة خالل عام 022نتظار توفري -
 .املخدراتز عالج ملدمين ـــــــــــــــمرك 00جممعا طبيا شامال ،و  22و وحدات طوارئ طبية جراحية ، 2السلطان ،و

  0202سريرا عام  52520الــى  0222سرير عام  22,022ارتفع عدد االسرة من . 
 .ة الخدمة الصحية جودالمستشفى و في  التشاركية األطرافبين عالقة ال: المطلب الثالث 

ن ــــــــن مـــــــــــع بعديــــــــــباعتباره من أبعاد االطراف املفاركة م "الدولة"رتباط بني بعد ميثل الفكل التايل كيفية اإل(0
 :  الصحية ودة الخدمةــــــــــــــج

 عالقة  الدولة يف حتسني جودة اخلدمة الصحية (:12)الشكل رقم 
  

 
  

 
 
 
 
 
 

  عداد الطالبةإمن : المصدر 
فريها  لألجهزة واآلالت الطبيـــــــــــــة كذلك تو و الوقت املناسب،يف التزام الدولة بتوفري ميزانية خمصصة  نإ       
 فعاليةسيزيد من كفاءة الطبية املنظومة العمومية الحىت ال تغادر  وضع الطبيب وحتسني ظروفه املاديةكذلك دعم و ،املتطورة
حتسني ظروف  ستجابة الطبيب يف خدمة هذا األخري، باإلضافة إىلإمن مث سرعة و  ة الصحية  للمريضـــــــــدمي اخلدمتق

 .ستجابة اإلوبالتايل حتقيق كال من بعدي الضمان  و  املستففياتيف  العمل
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الدولـــة

 الضمــــــــان ستجابةاال
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ن ــع بعديــة مـــاألطراف املفاركباعتباره من أبعاد " طوعيةتال الجمعيات"بني بعد  رتباطاالوميثل الفكل التايل كيفية (0
 :  جودة الخدمة الصحيةن ــم

 عالقة  اجلمعيات الطوعية يف حتسني جودة اخلدمة الصحية (:13)الشكل رقم 
 

  
 

 
 

       . من اعداد الطالبة: المصدر 

غ ـــــــــــمبالة ومالبس و ــــــــــــن أدويـــريض مه املــــا حيتاجـــــدمي متقو  للمستففياتحيث تقوم هذه اجلمعيات بزيارات دورية        
    .ةــــــــــــــــاالستجاباطف و ــــــــــــــــدي التعــــذا سيحقق بعــــوه ارجـــــــــــكفل بعضها بنقل جمموعة من املرض للعالج باخلتتو  ،ن املالــم
ة ـــــــــباعتباره من أبعاد األطراف املفاركة مع بعدين من جودة اخلدم" األطباء"الفكل التايل ميثل كيفية االرتباط بني بعد (3

 :الصحية 
 .عالقة  االطباء يف حتسني جودة اخلدمة الصحية (:14)الشكل رقم 

 
 

  
 
 
 

 
 

 . عداد الطالبةإمن : المصدر 

ة ـستجابمن بعدي اإلحتقيق كال  ة يؤدي اىلسرعة تقدمي هم اخلدمالوقت وعدم التأخر على املرضى و لتزام األطباء بإن إ-
 .االعتمادية و 

ن ــــــــــــــد مــــــــــا سيزيـــممهم  يؤدي اىل حتقيق بعد التعاطف عدم الصراخ عليطباء حبسن املعاملة مع املرضى و لتزام األإكذلك -
 . جودة اخلدمة الصحية

 الجمعيات

 التعاطف االستجابة 

 األطبـــــــاء

 االعتمادية  

 االستجابـــــة  لموسيةالم

 التعـــــــاطف
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ب ــــــــــا الطبيــــــــــــــخدمهتــــــــــــي يساملرافق التــــــــــا على نظافة املكان و وحرصهم دائمـستخدام األطباء لألدوات النظيفة إكذلك -
 .حتقيق بعد امللموسية ىل إي تقدميه لوصفة طبية مفهومة للمريض سيؤدو 
ودة ـــــــن جــــــــــــة مع بعدين معتباره من أبعاد األطراف املفاركإب" العاملين"والفكل األخري ميثل كيفية االرتباط بني بعد ( 2

 :   اخلدمة الصحية 
 .عالقة العمال يف حتسني جودة اخلدمة الصحية (:15)الشكل رقم 

 
  

 

 
 
  
 
 
  

 . عداد الطالبةإمن : المصدر 

ية سيحقق اإلدار السجالت أخطاء يف  رتكاباعدم للمرضى و يم املواعيد الدقيقة تنظلتزام العمال بتسجيل و إن إ-
 .عتماديةاإلستجابة و دي اإلـــــــبع
د من ـــــا سيزيـــــــوهنعتبار الفكاوي اليت يقدمبعني اإل واألخذاملرضى وتعامل معهم بلطف والسماع اليهم ستقبال إكذلك -

 .الضمانسيؤدي اىل حتقيق بعدي التعاطف و  بالتايلدرجة ثقة املرضى و 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 العمــــــــــــال

 الضمــان

االستجـابة 
  

االعتمادية 
   

 التعاطف  
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 : خالصة الفصل 
ة ــــة املقدمــــجيالعالة ـــــنفطن األــــة مـــــتعترب اخلدمات الصحية العمومية جمموعتناوله يف هذا الفصل ناءا على ما مت ب      
ة ـــــات عالجيـــــــــــخدم وأن املرض،ــنسان ووقايته محيث تكون هذه اخلدمات وقائية تقدم للحفاظ على صحة اإل،للمرضى
ة ـــــــــــــــــــق منفعـــــــــــىل حتقيإبعد حدوثه،وتتميز هذه اخلدمات بكوهنا عامة للجمهور وهتدف  تخل  من املرضلتقدم ل
 .ةـــــــــعام
ة متطورة ـــــوذلك بتوفري وسائل طبي تتمثل يف تقدمي أفضل اخلدماتن جودة اخلدمات الصحية أىل إكما مت التوصل        
ة ـــــــــــــــــادة والءه للمؤسســــــــــــــــــــــض وزيــــــاملري اية واخلربات والتعامل املثايل مع املريض،مما حيقق رضخالقيات املهنة الطبأممارسة و 
 ـةيــــــــــعتماداإليف   لـــاد تتمثـــــــــــــبعن األــــــــــــــــــة مــــــــــــوتقوم جودة اخلدمات الصحية العمومية على جمموع.ــة العموميةستففائياإل

ة ـــــــــــــــــا دراســــــــــــــــــن بينهـــدوات مان ،التعاطف ،امللموسية،كما ميكن قياسها من خالل جمموعة من األــــــة ،الضمــــــــ،االستجاب
   .اتــــــــــــــن اخلدمــــــــــــــــم واملستفيدينرضى ـــــــــــــــات املـــــــــــــــــد توقعــــــــوحتدي

ات ـــــــــــــدمـــــــزدهرة حتقق خـــــــــــات مـــــــق مؤسســـــــيف املستففيات ختل اإلكلينيكيةوكمة احلتطبيق  أن إىلكما مت التوصل        
ث ـــــــــــ،حياليت تواجه املستففياتى املفاكل مما تساعد يف التغلب علعتماد عليها،ت طويل ميكن اإلذات جودة عالية لوق

ة ـــــــــــــة الصحيـــــــــــودة اخلدمـــــــــــن جـــــــــي يف حتسيـــــساسأم بفكل ــــــــــــــة اليت تساهــات الرئيسيــــــــن املكونـــــــــــون من جمموعة مــــــتتك
ات ــــــــــودة اخلدمــــــــــن جــــــــي حتسيـــــــــــفوبنهج تفاركي تساهم  كلينيكيةاإل وكمة احليق املعنية بتطب األطراف أنا ــــــكم.العمومية
ذه ــــــــــكأحد أبرز ه،حيث بادرت الدولة  ستففائيةؤسسات اإلت تعاين منها املل اليت كانــن املفاكـــموالتخفيض ة ـــــــــــالصحي
ن ــــــــــة لتحسيــستففائيإعمومية هياكل عديدة  وإنفاءراض ــــــــمة األــــج ملكافحــــــــوالربام اإلصالحاتن ـــــــــد مــديالعباألطراف 

ل ــــــــصي الفــــــــــه فـــــثباتإسيتم  هذا مارى ،ــــــــــخأة ــــــراف مفاركـــــدوار ألطأدة ــــه يوجد عـــنأا ــــــكم ،رضىــاخلدمات املقدمة للم
 . -بسكرة–بفري بن ناصر  ةـــــستففائية اإلـــــة العموميـــــالثالث لدراسة امليدانية مبؤسس

 

 

 



 

 

 :الثالثالفصل 

دراسة ميدانية للمؤسسة العمومية االستشفائيـة بشيـر      
 -بسكرة-بـن ناصـر
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 :  دــــــــيتمهـ

بدراسة تطبيقية  ندعمها أن ارتأينا واقعية دراستنا تكون وحىت، ةــــــــالدراس من ى الفصلني النظرينيـــــــإلرق ــــــــالتط دـــــــبع       
 اءـــــــــــج ملا اطــإسق ةـــــــــامليداني ةــــــالدراس تعترب حيث ،(دراسة حالة) العملي  حناول فيها إسقاط اجلانب النظري على امليدان

 يــــــــــالت واتـــــاخلط دــــــــبتحدي تسمح منهجية راءاتــــــــاج إتباع دون الدارسة هبذه القيام ميكن وال للبحث النظري اجلانب يف
 نـــــــــم للبحث داينـــــاملي ارــــــــاإلط إىل التطرق الفصل هذا يف وسنحاول ,عليها احلصول جيب اليت واملعلومات هبا املرور جيب
 نــــــــم وذلك -رةـــــــــــبسك–ستشفائية بشري بن ناصر العمومية اإل– للمؤسسة امليدانيةالدراسة  نتائج وحتليل رضــــــــع اللــــــخ

 :مبحثني إىل الفصل ذاـــــه تقسيم خالل
 .ة ــــــــــل الدراســـــة حمـــــــتقدمي املؤسس: ولالمبحث األ                 

 . انــــستبيحتليل اإلعداد و إ مراحل :المبحث الثاني                
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 التعريف بالمؤسسة محل الدراسة : ول المبحث األ

ىل إمـــــن خـــــالل التطـــــــرق  وذلكة ،ــــــــــــــا الدراســــفيه أجريت اليت املؤسسة على التعرف سيتم املبحث هذا خالل من       
ن ــن واملوظفيــــىل عــــدد العامليإر التطرق ــــــــــــخيويف األة ،ـــستشفائيللمؤسسة العمومية اإل نشأهتا، عرض اهليكل التنظيمي

 . -بسكرة-داخــــل املؤسسة االستشفائية بشري بن ناصر
- بسكرة-ستشفائية بشير بن ناصرالمؤسسة العمومية اال نشأت :األول المطلب 

ؤرخ ـــــــــامل 10 – 041م ــــــوم رقـــــــــــتأسست املؤسسة العموميـــــة اإلستشفائيـــــــة بشري بـــــــــــن ناصر بسكـرة مبوجب مـــرس       
ة واملؤسســــات العموميــــة  ــــــة اإلستشفائيــــــــات العموميـــــر املؤسســــــــــتسييم و ــوتنظي ،اءـــــاملتضمن إنش 7110ماي  01ي ـــــــــفـــ

 .ة اجلواريةـــــــــــللصح

ة ـن الشمــــال املؤسســة اجلنوبيـــــة وحيدها مـــتقع املؤسسة العمومية اإلستشفائيــة بشيـــــر بــــــن ناصر بسكـرة حبــــــي العاليـــ       
ة ـــــــة حممــــد خيضر وغربا حديقــــــــجراحة األطفال،جنوبا وشرقا جامعــــأمراض النساء وطب و يف التوليد، العمومية املتخصصة

 .  7م  44544تبلغ مساحتها اإلمجالية .بشري بن ناصر

- بسكرة-العمومية االستشفائية بشير بن ناصرالهيكل التنظيمي للمؤسسة : المطلب الثاني 
ارس ــــــــم 01ي ــــــــؤرخ فــامل 81املتمم بالقرار رقم املعدل و  7114جانفي  71ملؤرخ يف ا 7845ر رقم مبقتضى القرا       

على مستوى املؤسسة العمومية اإلستشفائية  ،مصلحة 08عددها الوحدات املكونة هلااملتضمن إنشاء املصاحل و و  7104
 .(مصاحل 18)،واملصاحل التقنية(مصاحل 11) االستشفائية املصاحل:حيث تتكون من مصلحتني مهابشري بن ناصر بسكـرة 
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  ستشفائية والتقنيةاملصاحل اإل(: 02)جدول رقم

 المصالح التقنية  ستشفائية المصالح اإل
 اإلنعاش والتخذير 
 :اجلراحة العامة  

 اجلراحة العامة 
 جراحة املسالك البولية 
 السينولوجيا و جراحة الثدى. 

 الطب الشرعي 
 ب أمراض الكلى و تصفية الدمط 
 جراحة األعصاب  
 جراحة العظام والرضوض  
 جراحة األطفال 
 جراحة األنف األذن واحلنجرة  
 .ستعجاالت الطبية اجلراحية جناح اإل 

 

 قسم العمليات اجلراحية 
 املخرب املركزي 
 مركز حقن الدم  
 )وحدة السكانري ووحدة األشعة )  األشعة املركزية 
  
 الصيدلية 
 األوبئةعلم  
 .وحدة التكثيف العضوي 

 

 عتماد على مصادر من املؤسسة عداد الطالبة باإلإمن  :المصدر
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 .-بسكــــرة -العمومية اإلستشفائية بشري بن ناصر اهليكل التنظيمي للمؤسسة ( :16)الشكل رقم 
 

   

   

  

    

 

 

    

 

       

    

   

    

 

 

 .عتماد على وثائق من املؤسسة عداد الطالبة باإلإمن  :المصدر

 

 

 

 

االداري المجــــلس المجــــلس الطبــــــي  

 المــــــــــــــــــدير

 مكتب التنظيم العام مكتب االتصاالت

  نيابة مديرية  المصالح الصحية

 

نيابة مديرية للصيانة و التجهيزات 
 الطبية و التجهيزات المرافقة  

 

 نيابة مديرية  الموارد البشرية 

 

 نيابة مديرية  المالية و الوسائل

 

 التجهيزات الطبية  مكتب

 
 مكتب التجهيزات المرافقة 

 

 مكتب الدخول 

 
 مكتب التعاقد و حساب التكاليف

مكتب التنظيم ، المتابعة و تقديم 
اطات الصحةنش  

 

 تسيير الموارد البشرية و المنازعات 

 

 مكتب التكوين

 مكتب الميزانية والمحاسبة

 مكتب الصفقات

الوسائب العامة  مكتب
 والمنشات
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 :من -بسكرة-ناصر بن بشري ستشفائيةملؤسسة العمومية اإل اهليكل التنظيمي ّونـــــــــــيتك

 ةـــــــــــــمصلح لـــــــــك ىــــــــــعل اــــــــوتوزيعه امـــــــامله حتديد خالل نـــــــم ةـــــــــــاملؤسس ذهــــــــــر هـــــتسيي على املدير يشرف :رـــــــــــالمدي-
 .األهداف لتحقيق احلسن السري ضمان مع اختصاصها حبسب

 نـــــــبي تصاالتاإل عــــــــــمجي ىلع رافـــــــواإلش،ةـــــــلمؤسسة لــــــــتلفاملخ األقسام بني التنسيق يف هدور  لـيتمث :االتصال مكتب-
 .لياالع واإلدارة التنظيمية الوحدات

 دافـــــــاأله عـــــــــم هـــــــتناسب دىـــم تطبيقه ،وتقييم على ،ويسر العام النظام سري مبراقبة ومتابعة يقوم :العام التنظيم مكتب-
 .منه املرجوة

 ةـــــــــــالطبي لــــــــــالوسائ رـــــــــــتوفي على ةــــــــاملصلح ذهـتشرف ه يثح :تصالاإل ووسائل الطبية المعدات صيانة قسم رئيس-
 رـــــــتوف عـــــــم ةــــــسهول لـــــــــبك اخلدمات تقدمي يتسىن ىـــــحت،االتصال عمليات وتسهيل وتوفري املهام إلجناز والضرورية الالزمة
 :منيقس إىل املصلحة وتنقسم هذه اآلليات
 ةــــــــالطبي داتــــــــــاملع بتوفري يتم :التجهيزات الطبية مكتب. 
 الــــــتصاإل لـــــــــــوسائ رـــــــبتوفي يتم :تصالاإل وسائل مكتب. 

 ةــــــفعالي دىــــــم ةـــــــــــــــمراقب والوظائف املهام وتوزيع املقّدمة واخلدمات األنشطة بتحديد ويهتم :الصحية المصالح مكتب-
 :إىل املصلحة وتنقسم هذه املقّدمة اخلدمات
 مــــهل اتـــــاخلدم وتقدمي محتياجاهتإ تناسب اليت املصاحل إىل وتوجيههم املرضى باستقبال ويقوم :الدخول مكتب. 
 داتواملع زاتــوالتجهي اخلدمات بتقدمي املتعمقة التكاليف بتحديد ويهتم :التكاليف حساب ستحداثإ مكتب 

 .ملمرضى اخلدمة بتقدمي اليت تعىن
 ة ـــــــوحماول ةـــــــاملقدم اتــــاخلدم فعالية مدى مبتابعة األخري وتعىن هذا :الصحة فعالية وتقييم ومتابعة تنظيم مكتب

 .األخطاء أو عوائق وجود عند املناسبة احللول إجياد
 ةـــــــة األنشطــــــــــلتأدي ةــــــــالبشري واردــــــــــامل توفري عـم واخلربات ءةالكفا ذوي العمال بتوظيف ويهتم :البشرية الموارد مكتب -
 : ينقسم اىل قسمني مهاو 

 ذه ــــه ةـــــــتأدي ىــــــعل نــــــالقادري اراتـامله ذوي االفراد بتوظيف ويهتم :والمنازعات البشرية الموارد تسيير مكتب
 .القرارات بعض اختاذ ارائهم عند  أخذ مع وجدت إن العاملني بني النزاعات حل مع الوظائف

 اءـــــــــواألطب نــــــــــــــــواملمرضي الــــــــــــالعم نــــــــــــوتكوي اتــــــــــصالرتبراء ــــــــــــــيهتم بإج: التكوين مكتب. 
 ورـأج حتديد عــــــــم ّداتـــــــاملع توفري على تساعد اليت املادية اإلمكانيات بتوفري وخيتص :المادية والوسائل المالية مكتب-

 :أقسام ثالثة إىل وينقسم املالية باحلسابات يتعمق ما وكل العاملني
 املؤسسة ختص اليت احملاسبية األعمال إجناز املوازنات بإعداد وتقوم :والمحاسبة المالية مكتب. 
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 ةــــــــاملؤسس ؤونـــــــوش ةــــــالعام لـــــــالوسائ دــــــحتدي يــــــــف صــــوختت :العامة واألسس الوسائل مكتب. 
 اـــهتنفيذ ةـــــــــــومتابع املستشفى يقوم اليت الصفقات كل سجيلوت باإلشراف املكتب هذايهتم  :الصفقات مكتب 

 .لدولة التابعة العمومية املؤسسات مع
 -بسكرة-والموظفين في المؤسسة العمومية االستشفائية بشير بن ناصر تعداد العاملين: المطلب الثالث 

 :ة  كالتايل ــــــــــــة العموميــــــــــة االستشفائيـــــــــــــــي املؤسســــــــــن فـــــــــــــحيث ميثل اجلدول التايل عدد املوظفني والعاملي       

- بسكرة-يف مستشفى بشري بن ناصر واملوظفنيالعاملني  عدد(: 30)جدول رقم 

 المجموع وعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالن ة ـــــــــــــــــــالرتب
 
 
 
 
 
 

 طباء االخصائيوناأل

 30 اإلنعاشأطباء خمتصني يف التخذير و 
 30 أطباء خمتصني يف اجلراحة العامة
 30 أطباء خمتصني يف جراحة األطفال

 30 يب خمتص يف جراحة املسالك البوليةطب
 30 طبيب خمتص يف جراحة األعصاب

 30 الرضوضو  جراحة العظام أطباء خمتصني يف 
 30 أطباء خمتصني يف جراحة الفك والوجه
 30 أطباء خمتصني يف األنف األذن واحلنجرة
 30 طبيب خمتص يف الطب الشرعي
 30 طبيب خمتص يف الطب الكلى

 30 اء خمتصني يف األشعةأطب
 30 طبيب خمتص يف التكثيف العضوى

 40 طباء العـــاموناأل طباء العاموناأل
 30 سنانجراحي األ 

 30 صيدليني
 043 شبه الطبيني

 043 دارينيعاملون اإل دارييناإل
 .سةعتماد على وثائق املؤسالبة باإلعداد الطإمن  :المصدر
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 االستبيانتحليل اد و إعدمراحل :المبحث الثاني 

ه ــــــرض نتائجــــــــوعان،ــستبيررنا هبا عند إعدادنا لإلخمتلف املراحل اليت مسنحاول من خالل هذا املبحث التطرق إىل        
 .  هـــــــــــــــــــــحتليلو 

 تصميم االستبيان   :المطلب  األول 

 :  تاليةستبيان جيد مررنا بالمراحل  الإجل  تصميم أمن    

 ستبيانمرحلة إعداد اإل:  لو الفرع اال

 : ستبانـة على النحو التالــي مت إعــداد اإل   

 .ية ستبانة أولإإعداد -

 .ملتطلبات الدراسة   مطابقتهاستبانة على املشرف لتحقق من  مدى عرض اإل-

 .املشرف  مالحظاتستبانة حسب  القيام  بتعديل اإلمث-

  (أمساء احملكمني يف ملحق).بدورهم قاموا بإعطائنا بعض املالحظاتوعة من احملكمني ،والذين على جممستبانة عرض اإل-

    (10)ستبانة انظر امللحقهائي لإلبانة مرة أخرى حسب مالحظات احملكمني واخلروج بالشكل النتسالقيام  بتعديل اإل-

 .ة ــــــــــــــــالالزم ع البياناتـــــــــــــــستبانة على أفراد العينة جلمتوزيع اإل-

 تحديد الحجم األصلي  للعينة  : الفرع الثاني

ع ــــــــث مت توزيــــــــحي-بسكرة-رــــــــــناصن ـــــــر بـة  بشيــــــستشفائيسسة العمومية اإلالدراسة  على مستوى  املؤ متت  هذه        
ة ــــة بطريقـكما مت اختيار عينة الدراسة من جمتمع الدراس،اإلدارة  وعمالواملمرضني  ،على األطباء انيستبنسخة من اإل55

ة ـــــأي بنسبا ــــــــة عنهــــــمتت اإلجاب ةــــــصاحل استبانة 55وجدنا  ستبيان وفحصهاوبعد اسرتجاع  اإلالعينة العشوائية الطبقية ،
 .فرد 55حجم  العينة عليه كان ، و  011%
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 ديد أقسام ومحاور االستبيانتح:   الفرع الثالث

  :اـــــــــــــــمهن ــــــــقسمني أساسي االستبيان إىلمت تقسيم        

السن، سنوات اجلنس،:حولفقرات  5ويتضمن  العينة الشخصية ألفرادول املعلومات ح أسئلةيتكون من  :األولالقسم 
 .اخلربة ، املستوى التعليمي ،املنصب 

 :حمــاور االستبانة حيث قسم إىل حمورين كالتايل  يتناول:القسم الثاني 

رات ـــــن فقـــيتضم دـــــــــــبعل ـــــــــــــوك ادــــــــــأبع 4ن ـويتكون م،تناول جمموعة من األسئلة حول األطراف املشاركة: المحور األول
 .فقرة 77ث يشمل احملور بأكملهـــــحي

ل بعد يتضمن  ـــــــاد وكـــــــــــابع 5،وتضمن األسئلة حول جودة اخلدمة الصحية العمومية  يتناول جمموعة من :المحور الثاني 
 .فقرة 75من احملور ككل يتكون فقرات حيث 

اسي ــــــــارت اخلمــــــى سلم ليكـــــــــــــــاد علــــــــــــأي االعتم ،اتــدرج 5ة االجابة على كل فقرة مكونة من ــــــــد كانت درجـــــــوق    
(likert ,scale) وذلك حسب التصنيفات املوضحة يف اجلدول التايل ،لقياس االستبيان: 

  .مقياس ليكارت اخلماسي (:30)جدول رقم

 المتوسط المرجح االجابة الدرجة
 0.01ــــى ـــــالـــــ 0ن ــــــم غري موافق  بشدة 0
 7.51ى ـــــــــال 0.41ن ـــــم غري موافق 0
 0.01الـــــــى  7.81مـــــن  حمايد 0
 4.01الــــــى  0.41ـن ـــــــمـــ موافق 0
 5ــى ــــــــــالــــ 4.71ـن ـــــــمـــ موافق بشدة 4

 .عداد الطالبةإمن :  المصدر
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 .تحليل نتائج االستبيان : المطلب الثاني 

رق ــــــــوف نتطـــــــــسذا املطلب ــــه ومن خالل  spss20على برنامج  عتماديان  مت  اإلستبجل حتليل نتائج اإلأن ــــــــــم       
 .ىل أهم النتائج املتوصل اليهاإ

 .تحليل المعلومات الشخصية :األول الفرع 

مور ح بعض األــــلتوضيدف يف جمملها ـــــــة هتـــــأسئل( 15)الدراسة مت متثيلها يف  لعينةالشخصية  املعلومات ن وصفإ       
  :يوضح بتفصيل هذه اخلصائص اجلدول التايل اعد يف حتليل النتائج فيما بعد و اليت تس

 املعلومات الشخصية لعينة الدراسة(: 34)جدول رقم 

 %النسبة   Fiالتكرارات الفئـــــات التعيــــــن
 41.8 23 ذكـــــر الجنس

 58.2 32 أنثـــــى
 

 الســــــن
 32.7 18 سنة 01من اقل 
 47.3 26 سنة 01اىل  01من 
 71 11 سنة فما فوق 41

 
 

 سنـــــوات الخبرة

 04.5 19 سنوات 5اقل من 
 40.4 23 سنوات 01اىل  5من 
 12.7 07 سنة 05الــى  00من 
 5.5 10 سنة 71الـــى 08من 

 5.5 10 سنة 71أكثر من 
 

 المستوى التعليمي
 72.7 40 جـــامعي
 12.7 07 غري جامعي

 14.5 08 شهادة تقين سامي يف الصحة
 

 المنصــــــب
 43.6 24 طبيب 
 18.2 01 ممرض
 38.2 21 اداري

 spss20عداد الطالبة باالعتماد على نتائج إمن : المصدر        
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 :نالحظ مايلي ( 15)مــــن خالل اجلدول رقم

راد ـــــــــفأمــــن (  %58.2 (ةــــــي بنسبأفـــــرد  32م ــــــــددهــــــغ عــث بلــــــــناث حيي نسبة اإلــــن النسبة العالية لألفراد هإ       
ي فئة االناث ــن الفئة أكثر سيطرة هأي أمن أفراد العينة (  %40.4)فرد أي بنسبة 23يف حني بلغ عدد الذكور العينة ،

ى ــهذا ميكن أن يرجع حسب حتليلنا إلو ، ناث اكثر منهم ذكورإستشفائية اإلة مما يدل على معظم املوظفني داخل املؤسس
  .رأةـــــــة للمــــــــص األنثويــــــي اخلصائــــــــي تراعـــــــة التــــــذه املهنــــــــطبيعة املهنة يف حد ذاهتا اليت تعرف اقباال من اإلناث ملميزات ه

كثر حيث بلغ عددهم سنة هم األ 01اىل  01 من أعمارهم يرتاوح اليت العينة أفراد نأول يوضح مـــن خالل اجلد       
 فــــــــــرد 04ا ــــــــــــــــــــغ عددهــــــــــــــــــــسنة والذي بل 01 ي أقــــل مــنـــــــــة التــــــــــراد العينـــــــــا أفــ،مث يليه( %40.0)فرد أي بنسبة  78
ة ــــــــبنسب ردـــــــــف 00ددهم ــــــــــغ عـــــــــــــــــة والذي بلـــــــسن 41ا فوق ـــــــ،يف املقابل كانت اقل نسبة لألفراد فم( %07.0) ةــــنسبب
 .سنة  41دون  شبابمـــــــن املستخدمني (  %01)ن أاجلدول على ،مما يدل حسب ( 71%)

ددهم ــــــغ عــــبلوات ـــــسن 01سنوات اىل  5ن ــــدة عملهم مـــــــن مـــــــراد الذيـــــفاألة ــفراد عينة الدراسأغلبية أ أننالحظ        
ة ـــــرد بنسبــــــــف 01ددهم ــــغ عـــــث بلـــــــحيسنوات 5ن ـــقل مأفراد الذين مدة عملهم األ تليها ،مث( %40.4)بنسبةفرد  70
،مث ( %07.0)ة بـبنس ردـــــف 10ددهم ــغ عــسنة حيث بل 05اىل  00ن ـدة عملهم مــن مـــــراد الذيــــــــفألامث  ،(04.5%)
ن ــــفراد الذيخري األويف األ،(%5.5)فراد بنسبةأ 10سنة حيث بلغ عددهم  05الـــى  08فراد الذين مدة عملهم مــن األ

 .،مما يدل على وجود استقرار(%5.5)افراد بنسبة 10سنة حيث بلغ عددهم 71مدة عملهم أكثر من 

ادات ـــــــن ناصر حبوزهتم شهــــــر بــــة بشيـــــة يف املؤسسة االستشفائيـراد العينــــــــة أفــــــــغلبيأن أد ــــــــر جنــــــــخأانب ـــــــــــــمـــن ج       
راد ــــــفأا ـــمث تليه،فراد العينة أمن  ( %07.0)فرد بنسبة  41وبلغ عددهم الفئة هذه وىل حتلت املرتبة األإحيث ،ةــــــــجامعي

ة ــــــراد العينــفأخري ،ويف األفراد العينةأمن ( %04.5)أفراد بنسبة  14الذين حبوزهتم شهادة تقين سامي حيث بلغ عددهم 
ورة املستشفى ـور صــــــجيايب على تطإهذا مؤشر و ،ينةفراد العأمن (  % 07.0)افراد بنسبة  10الغري جامعيني بلغ عددهم 

  .تفاؤل بتحسني جودة خدماتهو 

رد ــــــف 74حيث بلغ عددهم  لألطباءة ــــــــر نسبــكبأحتلت افراد العينة حسب املنصب ،أخرى فان توزيع أومن جهة        
ة ـــــــن أفراد العينــــــم(  % 04.7)فرد بنسبة 70ي بلغ عددهم ذـــــــالداريني و اد العينة،تليها فئة اإلفر أمن ( % 40.8)بنسبة
ة ــــــــي العينـــــــــــة فـــــــــر نسبـــــــــــــــكثأي ــاء هـــــطبن فئة األأي أ،(%04.7)افراد بنسبة  01 بلغ عددهمداريني فئة اإل خريويف األ
 . ة ـــــــــاملستهدف
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 بارات االستبيان تحليل ع:  الفرع الثاني

ولكن قبل   الدراسة ختص اليت النتائج أهم ستنتاجإ أجل من ستبيانعبارات اإل يف هذه املرحلة حتليل  حناول سوف       
 .وال معامل ثبات أدء يف حتليل عبارات جيب حساب ـالب

 : معامل ثبات وصدق االستبيان -0

د ــــــحأر ـــــــذي يعتبــــــــوال" كرونباخ ألفا"ل ــــدام معامـستخإستبانة مت اإل عباراتبني الداخلي  تساقمـــن أجل قياس اإل       
 :  ستخداما يف مثل هذه الدراسات حيث أعطت نتائج التحليل اجلدول التايل إكثر شيوعا و ختبارات األاإل

  .ختبار معامل ثبات لكل عبارات القياسإ(: 30)جدول رقم

 Alphaالثبات معامل عدد الفقرات البيان
cronbach 

 معامل الصدق

 1.107 1.400 77 تشاركيةحمور االطراف ال
 1.174 1.480 75 حمور جودة اخلدمة الصحية

 1.141 1.110 40 ستبيانجمموع حماور اإل
 .spss20عتماد على نتائج عداد الطالبة باإلإمن :  المصدر

 . %03اي  3.03=القيمة المرجعية لمعامل الفاكرونباخ *

 الثبات لمعامل التربيعي الجذر =معامل الصدق*

دق ـــــالصات و ــــن الثبــة ميتاز بدرجة كبرية مالدراس ألداةتساق الداخلي ن معامل اإلأنالحظ ( 18)من اجلدول رقم        
ي ـــــــلتوا(  %11.0)ة ــــــات نسبـــــــل ثبـخذ معامأحيث عتمادها كوسيلة حتليل ميدانية إل،وعليه فهو حيقق الشروط املطلوبة
اور ــن حمـــــتساق الداخلي بني العبارات املختارة لقياس كل حمور موتعكس درجة التجانس واإلتعترب نسبة جيدة يف املقياس،

 .داـــــــوهي نسبة جيدة ج( %14.1)ن معامل الصدق بلغ نسبة أستبيان،كما اإل
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 بيان نتائج تحليل عبارات االست: الفرع الثالث 

 . تشـاركيــة طراف الاأل: ول المحور األ 

 "الدولة  ": األول اجلزء لفقرات املبحوثني راءأحتليل  ( :30)الجدول رقم 

 
رقم 
 العبارة

 
 

 "الدولة" بعدارات ـــــــــــــــعب

 املتوسط درجات املوافقة
 احلسايب

 حنرافاإل
 املعياري

جتاه العام إ
 إلجابات

 فراد العينةأ
غري 
وافق م

 بشدة 

غري 
 موافق

موافق  موافق حمايد
 بشدة

تلتزم الدولة بضخ امليزانية يف الوقت  01
 املناسب

 حمايد 0.717 7.47 14 01 15 00 01 العدد
% 04.7 01.1 1.0 04.5 0.0 

 حمايد 0.704 7.50 01 01 03 00 05 العدد توفر الدولة املعدات الطبية الضرورية   02
% 70.0 01.1. 5.5 04.5 0.4 

ختصص الدولة توزيع مالئم و كاف  03
 للموارد املالية

 حمايد 0.744 7.44 10 70 18 04 00 العدد
% 71 75 01.1 04.7 5.5 

...( األجور،املنح) األمور املالية  04
 منظمة يف املستشفى

 غري موافق 0.005 7.47 17 08 10 08 04 العدد
% 07.0 71.0 5.5 71.0 0.8 

تسخر الدولة مجيع األدوية وخاصة  05
 .الضرورية لألمراض املزمنة 

 حمايد 0.005 7.40 10 75 10 01 04 العدد
% 75.5 04.7 5.5 45.5 5.5 

 حمايد  1.411 7.81 المتــــــــــــــــــــــــــــوسط الحسابــــــــــــــــــــــــــــــــــي 
 spss20الطالبة باالعتماد على نتائج  من اعداد :المصدر 

ــــــة د الدولــــــارات بعــــــابات على عبـــــــــــــلإلج مجايلاإل ط احلسايبـــن املتوسأنالحظ   (10)دول رقم ــــــالل اجلــــــن خــــم       
ع العبارات راد العينـــــــــة جلميـــــــــفأ اباتــــــــــإلجام ـــــــــــجتاه العن اإلأكما ،(1.411)باحنراف معياري( 7.81)ام بلغ ــبشكل ع

انت ـــــــــاليت ك" منظمة يف املستشفى...( األجور،املنح) األمور املالية " باستثناء العبارة اليت نصت " حمايد"ع ــــــاكتسبت طاب
ة ــــــــالدراس ةراد عينـــــــفأم ـــــن معظأدل ـمما ي (0.005)باحنراف معياري( 7.47)وافق حيث بلغ املتوسط احلسايب هلاــــر مـغي

ة ــــــــراد العينـــــــــــــــــفأابات ـــــــــــــــــجإات ــــــــــــــن متوسطأا ـــــ،كم ددــــــدة ويف الوقت احملـــــــــــجي رواتبدم تقاضيهم ــــــن عـــــــون مـــــــــيشتك
 (.0.005- 0.704)حنرافات املعيارية تراوحت بني ن اإلأكما   (7.40- 7.47)ن ـــــــــت بيـــــــتراوحالبحث 
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 "الجمعيات الطوعية ": الثاين اجلزء لفقرات املبحوثني راءأحتليل  ( :30)الجدول رقم 

 
رقم 
 العبارة

 
 

 "اجلمعيات الطوعية" بعدعبـــارات 

 املتوسط  درجات املوافقة
 احلسايب

 حنرافاإل
 املعياري

جتاه العام إ
 إلجابات

 فراد العينةأ
غري 
موافق 
 بشدة 

غري 
 موافق

موافق  موافق حمايد
 بشدة

وجود تنسيق بني اجلمعيات  01
 واملستشفى

 غري موافق  0.104 7.04 00 09 08 77 08 العدد
% 71.0 41 04.5 08.4 00 

توفر اجلمعيات اخلريية سيارات  02
 لنقل املرضى جماناسعاف إ

 غري موافق  0.070 7.00 02 11 07 74 00 العدد
% 70.8 40.8 07.0 08.4 0.8 

تساهم اجلمعيات الطوعية بالتكفل  03
 باحلاالت املستعصية

 غري موافق  0.141 7.47 02 07 13 70 01 العدد
% 04.7 40.4 70.8 07.0 0.8 

 تقوم اجلمعيات بزيارة املرضى من 04
 حني ألخر

 غري موافق  1.118 7.44 00 11 00 74 11 العدد
% 08.4 40.8 71 71 00 

تقدم اجلمعيات الدعم النفسي  05
 للمرضى

 غري موافق  1.157 7.70 11 14 01 78 00 العدد
% 71 40.0 04.7 04.5 11 

 غري موافق 1.441 7.07 ــــــــــــيالمتــــــــــــــــــــــــــــوسط الحسابــــــــــــــــــــــ 
 spss20من اعداد الطالبة باالعتماد على نتائج  :المصدر 

د اجلمعيات ــــــارات بعــــــــلإلجابات على عب مجايلاإل ايبـــــــن املتوسط احلسأظ ــــنالح( 14)الل اجلدول رقمــــــــن خــــــــم       
د ــــــفراد العينة حول بعأن اجتاه العام إلجابات إ،ووفقا ملعيار الدراسة ف( 1.441)حنراف معياريإب (7.07)ة بلغــــــــــــالطوعي
راد ــــــــاملتوسطات احلسابية إلجابات افىل مستوى غري موافق ،كما يتضح من خالل اجلدول أن إتشري ات الطوعية ــــــاجلمعي

ة ـــــــحنرافات املعياريكما تراوحت اإل(  7.44- 7.04)ة تراوحت مابني عينة الدراسة حول عبارات بعد اجلمعيات الطوعي
 (.0.070-1.157)مابني

ن أي أ( 1.118)اري ــــــــــــــــراف معيــــــــــــباحن( 7.44)ايب ـــــــخذت أكرب متوسط حسأكما بلغ املتوسط احلسايب للعبارة اليت 
ة ـــــــــن اجلمعيات الطوعيأا ـــــــــمن حني ألخر يف املؤسسة العمومية االستشفائية،كم اجلمعيات الطوعية ال تقوم بزيارة املرضى

ط ـــــــغ املتوســـــــحيث بل -بسكرة–ة االستشفائية بشري بن ناصر ـيضا بتكفل باحلاالت  املستعصية يف املؤسسأليس هلا دور 
 .(0.141)باحنراف معياري ( 7.47)احلسايب هلاته العبارة 
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 "طباءاأل ": الثالث اجلزء لفقرات املبحوثني راءأحتليل  ( :30)الجدول رقم 

 
رقم 
 العبارة

 
 

 "طباءألا" بعدعبـــارات 

 املتوسط  درجات املوافقة
 احلسايب

 حنرافاإل
 املعياري

جتاه العام إ
جابات إل
 فراد العينةأ

غري 
موافق 
 بشدة 

غري 
 موافق

موافق  موافق حمايد
 بشدة

وجود رضا على مؤهالت األطباء يف  01
 املستشفى

 حمايد 0.045 7.81 14 00 06 04 04 العدد
% 75.5 75.5 01.1 01.1 0.0 

يشعر األطباء بالتحفيز يف أداء  02
 عملهم

 حمايد 0.078 7.87 18 01 09 00 00 العدد
% 70.8 01.1 08.4 08.7 01.1 

 حمايد 0.047 7.81 18 00 09 00 08 لعددا يتمتع االطباء برواتب حمفزة   03
% 71.0 70.8 08.4 71 01.8 

يوجد عجز يف األطباء يف بعض  04
 التخصصات  

 حمايد 0.001 0.71 14 70 10 10 01 العدد
% 04.7 07.0 5.5 41.0 04.5 

 موافق غري 0.014 7.08 10 00 15 00 70 العدد طباء بوقت العمل و املناوبةالتزام األ 05
% 04.7 01.1 1.0 71 0.4 

تتم استشارة اجمللس الطيب دائما  18
 بشأن تنظيم النشاطات الصحية

 حمايد 0.741 7.10 11 01 14 14 00 العدد
% 70.8 04.5 0.0 54.5 11 

يعامل املرضى معاملة حسنة من  10
 األطباء

 موافق  0.001 0.87 14 07 10 17 18 العدد
% 01.1 0.8 07.0 54.7 04.5 

 حمايد  1.018 7.44 المتــــــــــــــــــــــــــــوسط الحسابــــــــــــــــــــــــــــــــــي 
 spss20من اعداد الطالبة باالعتماد على نتائج : المصدر 

غ ـــــــاء بلـــــــــــــــطبعلى عبارات بعد األلإلجابات االمجايل  نالحظ ان املتوسط احلسايب( 11)ن خالل اجلدول رقم ــــــــمـ       
ر ــــــتشيطبـــــاء د األـفراد العينة حول بعأووفقا ملعيار الدراسة فان اجتاه العام إلجابات ( 1.018)حنراف معياريإب( 7.44)
ط ـــــــوافق مبتوســـــــر مـانت غيــــــــي كــــــــالت " ةــــــــاملناوبل و ــــــــوقت العمــــــاء بـــــــــطبالتزام األ"  ارةـــــــــاء العبــــــــستثنإبايد،ـــــىل مستوى حمإ

طباء يف مستشفى بشري بن ناصر ليسوا ملتزمني بوقت ن األأي ـــــــــا يعنــــــــــمم( 0.014)راف معياري ــواحن( 7.08)ايبـــــــحس
كـــــــــــــانت مــــــــــــــوافق مبتوســــــــــــــــــط   "اء ــــــــــــاألطبن ــــــــة مــــــــــة حسنــــــــــى معاملـــــــــــل املرضـــــــــــــــيعام"ارة ــــــــذلك عبــــة،كـــــــالعمل واملناوب

زون ــــــــر يتميـــــــن ناصـــــــــر بـبشي ستشفائيةطباء مؤسسة العمومية اإلأن أمما يدل  (0.001)حنراف معياريإب(0.87)حسايب
 ولـح البحث ةــــــــعين رادــــــــــــأف إجاباتن متوسطات أالل اجلدول ــــــــــــن خـــــــــــا يتضح مــــــــكماهم،ـباللباقة وحسن معاملة مرض

 .(0.047-0.014)ن ـــــــــــــــــــــة ما بيـــــــــــــــــــــات معياريــــــــــحنرافإب( 7.08-0.87) نــــــــراوحت بيـــــت دــالبع ذاـــــــــه اراتـــــــــــــــــــــعب
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 "العمال ": الرابع اجلزء لفقرات املبحوثني راءأحتليل  ( :03)الجدول رقم 

 
رقم 
 العبارة

 
 

 "العمال " بعدعبـــارات 

 املتوسط درجات املوافقة
 احلسايب

 حنرافاإل
 املعياري

جتاه العام إ
جابات إل
 فراد العينةأ

غري 
موافق 
 بشدة 

غري 
 موافق

موافق  موافق حمايد
 بشدة

 موافق 0.181 0.41 18 71 01 18 14 العدد هناك تفاهم بني األطباء والعاملني 01
% 0.0 01.1 04.7 57.0 01.1 

 ع العاملون يف املستشفى بالليونةيتمت 02
 عامليف الت

 موافق 0.010 0.40 18 71 01 15 15 العدد
% 1.0 1.0 04.7 57.0 01.1 

يستجيب العاملون بسرعة للمرضى و  03
 السماع هلم عند احلاجة  

 موافق 0.145 0.44 10 75 00 11 10 العدد
% 5.5 08.4 71 45.5 07.0 

يلتزم العاملون بقواعد النظافة  04
 االستشفائية

 موافق 1.478 0.41 10 08 10 14 10 العدد
% 0.4 0.0 07.0 85.5 07.0 

هناك احرتام ملواعيد املرضى بشكل  05
 جيد

 حمايد 0.010 0.15 14 77 14 05 18 العدد
% 01.1 70.0 04.5 41 0.0 

 موافق 1.840 0.45 المتــــــــــــــــــــــــــــوسط الحسابــــــــــــــــــــــــــــــــــي 
 spss20عتماد على نتائج عداد الطالبة باإلإمن : المصدر 

 (1.840)حنراف معياريإب( 0.45)بلغ نالحظ أن املتوسط احلسايب لبعد العمال  (01)ن خالل اجلدول رقم ــــم       
ن أى ــــــدل علـــــــوى موافق، مما يـمستن اجتاه العام إلجابات افراد العينة حول بعد العمـــــال  تشري اىل إووفقا ملعيار الدراسة ف

ذا ـــيلتزمون بقواعد النظافة االستشفائية للمستشفى وه -بسكرة–عمال يف املؤسسة العمومية االستشفائية بشري بن ناصر 
ال ـــــــــــــــذلك العمــــــــــك،  (1.478)اري ـــــــــــــراف معيـــــحنبإ(0.41)وىل مبتوسط حسايبحتلت املرتبة األإما جاء يف العبارة اليت 

 أفراد اباتـــإجن متوسطات أطباء ويتميزون بالليونة يف التعامل مع املرضى،كما يتضح من خالل اجلدول متافهمني مع األ
 (.0.010-1.478)نـــــــــــة مابيــــــــــات معياريــــــحنرافإب( 0.15-0.41)تراوحت بني البعد هذا حول عبارات البحث عينة
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 .جودة الخدمة الصحية العمومية : المحور الثاني 

 "عتماديةاإل " األول اجلزء لفقرات املبحوثني راءأحتليل  ( :00)الجدول رقم 

 
رقم 
 العبارة

 
 

 "عتمادية اإل" بعدعبـــارات 

 املتوسط  درجات املوافقة
 احلسايب

 حنرافاإل
 املعياري    

جتاه العام إ
جابات إل
 لعينةفراد اأ

غري 
موافق 
 بشدة 

غري 
 موافق

موافق  موافق حمايد
 بشدة

 اخلدمات بتقدمي املستشفى يلتزم 01
 احملددة املواعيد يف الصحية

 حمايد 0.718 7.10 14 04 11 00 10 العدد
% 07.0 01.1 08.4 07.0 0.0 

 تقدمي على املستشفى حيرص 02
 بدون أخطاء الصحية اخلدمات

 حمايد 0.441 0.04 10 01 01 05 14 العدد
% 0.0 70.0 04.7 40.5 07.0 

يف املستشفى ختصصات عديدة  03
 جتذب املرضى

 موافق 0.175 0.84 14 01 11 15 10 العدد
% 5.5 1.0 08.4 54.5 04.5 

 الصحية اخلدمة املستشفى تقدم 04
 الدقة من عالية بدرجة

 ايدحم 0.051 0.11 15 71 11 00 14 العدد
% 0.0 01.1 08.4 08.4 1.0 

 من املستفيدين بثقة املستشفى حيظى 05
 الصحية خدماهتا

 موافق 0.140 0.47 10 74 07 11 10 العدد
% 5.4 08.4 70.4 40.8 07.0 

 حمايد 1.080 0.74 المتــــــــــــــــــــــــــــوسط الحسابــــــــــــــــــــــــــــــــــي 
 spss20عتماد على نتائج عداد الطالبة باإلإمن  :المصدر 

غ ــــــة بلــــعتماديلإلجابات على عبارات بعد اإل مجايلاإل ن املتوسط احلسايبأنالحظ ( 00)مـــــن خالل اجلدول رقم        
ة  ـــــــــعتماديد اإلــــــــــــــول بعــنة حفراد العيأن اجتاه العام إلجابات إووفقا ملعيار الدراسة ف( 1.080)حنراف معياريإب( 0.74)

انت ـــــــــي كـــــــــالت " يف املستشفى ختصصات عديدة جتذب املرضى" ارةـــــعب: ات التاليةىل مستوى حمايد،باستثناء العبار إتشري 
دة ـــــه عــــــــفي -سكرةب–مما يدل ان مستشفى بشري بن ناصر ( 0.175)واحنراف معياري ( 0.84)موافق مبتوسط حسايب

ارة ــــــــــــــــذلك عبـــــــــــــرة،كــــــــــــة بسكـــــــــــــــــــــي مدينــــــرى فــــــــفيه مقارنة مبستشفيات عمومية اخ للمعاجلةختصصات جتذب املرضى 
راف ــــــــــــــباحن(0.47)يـــــــــط حسابـــــــــت موافق مبتوســــــكاني  ــــــوالت " ةــالصحي خدماهتا من املستفيدين بثقة املستشفى حيظى" 

ر ـــــستشفائية بشري بن ناصن املرضى لديهم ثقة يف اخلدمات اليت تقدمها املؤسسة العمومية اإلأمما يدل ( 0.140)معياري
اء ـــــــطبرف األـــــن طــــــة  مـقدمي اخلدموهذا نتيجة لوجود ختصصات عدة جتذهبم كذلك حسن معاملة العملني وت -بسكرة–

 ةــــعين أفراد إجاباتن متوسطات أيف الوقت املناسب لزيادة حتسني جودة اخلدمة الصحية ،كما يتضح من خالل اجلدول 
 (.0.175-0.441)ن ـــــــــــة ما بيـــــــــــرافات معياريـــــــباحن( 7.10-0.84) نــــــــتراوحت بي البعد هذا حول عبارات البحث
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 "ستجابةاإل: "الثاين اجلزء لفقرات املبحوثني راءأحتليل  ( :00)الجدول رقم 

 
رقم 
 العبارة

 
 

 "ستجابةاإل" بعدعبـــارات 

 املتوسط  درجات املوافقة
 احلسايب

 حنرافاإل
 املعياري   

جتاه العام إ
جابات إل
 فراد العينةأ

غري 
موافق 
 بشدة 

غري 
 موافق

موافق  موافق ايدحم
 بشدة

 احتياجات فورية لتلبية استجابة هناك 01
 املرضى

 حمايد 0.058 7.40 10 00 07 08 10 العدد
% 07.0 71.0 70.4 01.1 5.5 

 العمل إجراءات املستشفى تبسط 02
 السرعة لضمان قدر اإلمكان

 الصحية اخلدمة تقدمي يف والسهولة

 حمايد 0.001 0.17 17 70 01 04 18 العدد
% 01.1 75.5 04.7 40.4 0.8 

 معها التعامل يتم احلرجة احلاالت 03
 استثنائية بصورة

 موافق 1.117 0.08 14 04 18 18 10 العدد
% 0.4 01.1 01.1 80.4 04.5 

املرضى  حلالة مستمرة متابعة هناك 04
 بشكل جدي

 حمايد 0.781 0.10 14 74 14 01 11 العدد
% 08.4 04.7 04.5 40.8 0.0 

 مبوعد املرضى بإبالغ املستشفى تقوم 05
 بدقة اخلدمة تقدمي

 غري موافق  0.008 7.45 11 05 14 01 00 العدد
% 70.8 04.5 04.5 70.0 11 

 حمايد 1.808 0.10 المتــــــــــــــــــــــــــــوسط الحسابــــــــــــــــــــــــــــــــــي 
 spss20من اعداد الطالبة باالعتماد على نتائج : در المص

ستجابة بلغ د اإلـــــلإلجابات على عبارات بع مجايلاإل ن املتوسط احلسايبأنالحظ ( 07)ن خالل اجلدول رقم ــــــــــمـ       
ة  ـــــــــــــــد االستجابـــــــــــول بعفراد العينة حأاه العام إلجابات ن اجتإووفقا ملعيار الدراسة ف( 1.808)حنراف معياريإب( 0.10)

ي  ــــالت " استثنائية بصورة معها التعامل يتم احلرجة احلاالت" عبارة :ة ــــــات التالياء عبار ــــــــــــستثنإوى حمايد،بــــــى مستــلإر ـــــــتشي
ن ـــاء مستشفى بشري بـــــــــطبأن أدل على ـــــــــا يــــــــــــــمم( 1.117)واحنراف معياري ( 0.08)وافق مبتوسط حسايبــــــــت مـــــــــكان

ارة ــــــــــــــــــذلك عبــــــــــــــــرى ،كـــــــــيتعاملون مع احلاالت احلرجة للمرضى بشكل استثنائي مقارنة باحلاالت االخ -بسكرة–ناصر 
راف ــــــــــــحنإب(7.45)واليت كانت غري موافق مبتوسط حسايب " بدقة اخلدمة تقدمي وعدمب املرضى الغـــــبإب املستشفى ومــــــتق" 

ة ــــــبإبالغ مرضاها مبوعد اخلدمة اليت تقدمها بدقستشفائية  ال تقوم ذا يعين ان املؤسسة العمومية اإلــــــه( 0.008)معياري
د ـــستفسار عن موعىل املستشفى واإلإيف املستشفى مما يضطر املريض التنقل ف على العاملني ــــــــع لضغط الكثيـــــذا راجــــوه

 دــــــــــــــــالبع ذاـه اراتــــــــول عبـــــــــــــــح البحث عينة أفراد إجاباتن خالل اجلدول ان متوسطات ــــــكما يتضح مخدمته لوحده،
        (.0.058-1.117)ن ـــــــــــــة ما بيـــــــــــــــت معياريحنرافاإب( 7.45-0.08) نـــــــــــــــــتراوحت بي
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 "الضمان: "الثالث اجلزء لفقرات املبحوثني راءأحتليل  ( :00)الجدول رقم 

 
رقم 
 العبارة

 
 

 "الضمان" بعدعبـــارات 

 املتوسط  درجات املوافقة
 احلسايب

 االحنراف
 املعياري

اجتاه العام 
 إلجابات

 راد العينةاف
غري 
موافق 
 بشدة 

غري 
 موافق

موافق  موافق حمايد
 بشدة

 املرضى بسجالت املستشفى حتتفظ 01
 .سريتها على وحتافظ

 موافق 0.008 0.81 01 07 14 14 15 العدد
% 1.0 0.0 0.0 54.7 04.7 

 االطارات املرضى بكفاءة يثق 02
 املستشفى يف (طباءاأل)الصحية

 موافق 0.148 0.50 10 01 18 11 10 العدد
% 5.5 08.4 01.1 54.5 07.0 

يضمن املستشفى متابعة حالة املريض  03
 بعد خروجه

 غري موافق 0.044 7.40 11 00 18 04 04 العدد
% 75.5 07.0 01.1 01.1 11 

 التعامل عند باألمان املرضى يشعر 04
 املستشفى موظفي مع

 حمايد 0.710 0.00 15 70 07 01 10 العدد
% 07.0 04.7 70.4 04.7 1.0 

 جيدة ومكانة بسمعة املستشفى متتاز 05
 اجملتمع أفراد لدى

 موافق 0.004 0.44 15 00 10 10 15 العدد
% 1.0 07.0 07.0 58.4 1.0 

 حمايد 1.070 0.75 المتــــــــــــــــــــــــــــوسط الحسابــــــــــــــــــــــــــــــــــي 
    spss20من اعداد الطالبة باالعتماد على نتائج : المصدر 

غ ــــــد الضمان بلــــــارات بعـــى عبــــــلإلجابات عل مجايلاإل ن املتوسط احلسايبأنالحظ ( 00)مـــــن خالل اجلدول رقم        
  انـــــــــالضمد ـــــــــــــــول بعــــــفراد العينة حأالعام إلجابات ن اجتاه إووفقا ملعيار الدراسة ف،( 1.070)حنراف معياريإب( 0.75)

 "اــــــسريته ىـعل افظــــوحت املرضى بسجالت املستشفى حتتفظ" عبارة: ة ـــــات التاليستثناء عبار إوى حمايد،بــــــى مستـــــــــلإر ـــتشي
رار ـــــــــالت وأســــــــــل سجـــــــن كأي ــــوهذا يعن( 0.008)باحنراف معياري (0.81)ايبـــــــــــــحسوافق مبتوسط ـــــــــــت مـي كانــــــــــــالت

 (اءـــــطباأل)الصحية االطارات املرضى بكفاءة يثق" داخل املستشفى ،كذلك عبارة  واألطباءا العاملون ـــــى حيتفظ هبــــــــاملرض
ن ـــــــر مـــــــن املستشفى لديه كثيأمبا ( 0.148)حنراف معياريإب(0.50)موافق مبتوسط حسايبي كانت ـوالت " املستشفى يف

اءة ــــــــة املرضى بكفـــــطباء والعمال يتميزون باللباقة يف معاملة فهذا سيزيد من ثقذب املرضى وكذلك األـــــــــات جتـــــــــالتخصص
ر ـــــــانت غيــــــــــــــــك  " هـيضمن املستشفى متابعة حالة املريض بعد خروج "كذلك عبارة ،ي املستشفىـــــــــــــفة ـــــــــاء واملعاجلـــــــطباأل

ن ـــــــــــد خروجهم مـــــــت مرضاهم بعال يتابعون حاال -بسكرة-اء يف مستشفى بشري بن ناصرــــــــطبأن  أموافق مما يدل على 
ي ـــــــــــواليت كانت موافق يعن " اجملتمع أفراد لدى جيدة ومكانة بسمعة املستشفى ازـــــــــــــمتت "ارة ـــــــــــذلك عبـــــــــــك،ىــــــــــــــــاملستشف

د ــــــكثر مما يزيأطباء واخلدمات اليت يقدمها العاملون لتحسني جودة اخلدمة الصحية ي األـنتيجة الثقة اليت يضعها املرضى ف
 ةــــــــــــــعين رادـــــــــــــــأف إجاباتات ــــن متوسطأكما يتضح من خالل اجلدول دى افراد اجملتمع،  ـــــمن مكانة املستشفى وصمعته ل

                (.0.710-0.148)باحنرافات معيارية ما بني ( 7.40-0.81) ت بنيــــــتراوح دــالبع ذاـــــــه حول عبارات البحث
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  "التعاطف: "الرابع اجلزء لفقرات املبحوثني راءأحتليل  ( :00)الجدول رقم 

 
رقم 
 العبارة

 
 

 "التعاطف" بعدعبـــارات 

 املتوسط  درجات املوافقة
 احلسايب

 حنرافاإل
 املعياري  

جتاه العام إ
 إلجابات

 فراد العينةأ
غري 
موافق 
 بشدة 

غري 
 موافق

موافق  موافق حمايد
 بشدة

 للمرضى املستشفى يف العاملون يوضح 01
 بطريقة منها يعانون اليت الصحية املشاكل
 املريض يفهمها

 حمايد 0.077 0.14 10 75 00 00 10 العدد

% 07.0 71 71 45.5 0.4 
 موافق 1.110 0.40 15 71 01 11 17 العدد فردي وانتباه اهتماما للمريض الطبيب يويل 02

% 0.8 08.4 04.7 57.0 1.0 
 حمايد 0.181 7.10 11 74 14 04 15 العدد كافة املرضى الطبية املعاينة أوقات تناسب  03

% 1.0 07.0 04.5 40.8 11 
 املعرفة املستشفى يف العاملون ميتلك 04

 املرضى ورغبات باحتياجات والدراية
 حمايد 0.185 7.81 11 08 11 77 14 العدد
% 04.5 41 08.4 71.0 11 

 بالروح املستشفى يف العاملون يتصف 05
 املرضى مع التعامل يف والصداقة املرحة

 موافق  0.100 0.54 18 07 14 18 10 العدد

% 5.5 01.1 04.5 54.7 01.8 
 حمايد 1.580 0.07 المتــــــــــــــــــــــــــــوسط الحسابــــــــــــــــــــــــــــــــــي 

 spss20من اعداد الطالبة باالعتماد على نتائج  : المصدر

د التعاطف ــــــــــــــارات بعــــــــــــــــى عبـــــلإلجابات عل مجايلاإل ن املتوسط احلسايبأنالحظ ( 04)مـــــن خالل اجلدول رقم        
اطف ــفراد العينة حول بعد التعأالعام إلجابات ن اجتاه إ،ووفقا ملعيار الدراسة ف( 1.580)باحنراف معياري( 0.07)غــــــــــبل

 لـــــــالتعام يــف والصداقة املرحة بالروح املستشفى يف العاملون يتصف" وىل األىل مستوى حمايد ،حيث جاء يف عبارة إتشري 
ن ناصر ـملون يف مستشفى بشري بان العأمما يدل على ( 0.100)واحنراف معياري( 0.54)مبتوسط حسايب " املرضى مع

ن ـــــــــــــــــــم املستفيدينة ـــــــــــــــن ثقــــيتميزون بالروح املرحة والصداقة يف التعامل مع املرضى وهذا شئ جيد للمستشفى مما يزيد م
ط ـــــــــــــــــغ املتوســـــــــــــــبل " فردي وانتباه اهتماما ريضــلمل الطبيب يــــــــيول "ةـــــــــــــارة الثانيــــــــــــي العبـــــــــــــــــيف التعامل معها،وفخدماهتا 
ل ــــــــــــــردي لكـــــطباء يف مستشفى بشري بن ناصر يولون انتباه فن األأمما يدل (1.110)راف معياريــــــــــباحن(0.40)احلسايب

 ثــــــحـــالب ةـــــــعين رادــــــــــأف إجاباتات ن متوسطأجلدول كما يتضح من خالل امريض على حدى دون التميز بني املرضى ،
 .( 0.185-1.110)حنرافات معياريةإب( 7.81-0.54) تراوحت بني البعد هذا حول عبارات
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 "الملموسية: "اخلامس اجلزء لفقرات املبحوثني راءأحتليل  ( :04)الجدول رقم 

 
رقم 
 العبارة

 
 

 "ةالملموسي" بعدعبـــارات 

 املتوسط  درجات املوافقة
 احلسايب

 حنرافاإل
 املعياري   

جتاه العام إ
 إلجابات

 فراد العينةأ
غري 
موافق 
 بشدة 

غري 
 موافق

موافق  موافق حمايد
 بشدة

يقدم املستشفى خدمات صحية  01
 مرضية   

 موافق 0.111 0.81 10 00 18 14 15 العدد
% 1.0 0.0 01.1 81 07.0 

لك املستشفى جتهيزات وأجهزة متت 02
 ومعدات تقنية حديثة

 حمايد 0.781 7.00 10 04 18 00 00 العدد
% 71 01.1 01.1 07.0 5.5 

تضع املستشفى لوحات إرشادية  03
تسهل الوصول إىل األقسام والفروع 

 .املختلفة

 موافق 1.174 0.10 07 00 15 10 17 العدد
% 0.8 5.5 1.0 81 70.4 

 عائالهتم و املرضى انتظار أماكن 04
 مناسبة

 موافق 0.711 0.41 11 70 18 14 15 العدد
% 1.0 04.5 01.1 41.0 08.4 

 للرتفيه عن املرضى أماكن وجود 05
 ...(حدائق(

 غري موافق 0.747 7.71 14 10 10 71 00 العدد
% 01.1 08.4 07.0 07.0 0.0 

 حمايد 1.005 0.71 ـــــوسط الحسابــــــــــــــــــــــــــــــــــيالمتـــــــــــــــــــــــ 
 spss20من اعداد الطالبة باالعتماد على نتائج :  المصدر

 ةـــــــــــــامللموسيد ـــــــارات بعــــــــلإلجابات على عب مجالــــــــــياإل ن املتوسط احلسايبأ( 05)خالل اجلدول رقم  نالحظ من       
د امللموسية ــــــــول بعـــفراد العينة حأن اجتاه العام إلجابات إ،ووفقا ملعيار الدراسة ف( 1.005)باحنراف معياري( 0.71)بلغ

ام ــــــــى األقســــــول إلـــتضع املستشفى لوحات إرشادية تسهل الوص"وىل عبارةحتلت املرتبة األإىل مستوى حمايد،حيث إتشري 
ستشفائية بشري ن املؤسسة العمومية اإلأهذا يدل ( 1.174) واحنراف معياري( 0.10)مبتوسط حسايب "لفةوالفروع املخت
ي ـــــفو ة،ـــــروع املختلفـــــقسام والفأىل إرشادية تسهل على املريض والعمال الوصول إحتتوي على لوحات  -بسكرة–بن ناصر 

ن أدل ـــــــا يـــــــــمم( 0.111)اريـواحنراف معي( 0.81)وسط حسايبمبت "قدم املستشفى خدمات صحية مرضيةي" عبارةثاين 
ة ــــــى وكسب ثقــــــة يف املستشفـــــات الصحيـــــــــودة اخلدمــــــــر جـكثأيقدمون خدمات مرضية لتحسني  واألطباءالعاملون مجيعا 

اري ــــــــراف معيـــــــحنإب( 0.41)بلغ املتوسط احلسايب  " مناسبة عائالهتم و املرضى انتظار أماكن" ويف العبارة الثالثة املرضى،
راف ـــــحنإب(7.71)بلغ املتوسط احلسايب  "...(حدائق( للرتفيه عن املرضى أماكن وجود" ، كما جاء يف عبارة ( 0.711)

الل ـكما يتضح من خ، رضى يف مستشفى بشري بن ناصرماكن لرتفيه عن املأمما يدل على عدم وجود  (0.747)معياري
ات ـــــــــــــحنرافإب( 7.71-0.10) نـــــــــتراوحت بي دـــالبع هذا حول عبارات البحث عينة أفراد إجاباتن متوسطات أاجلدول 
 .( 1.174-0.781)ةـــــــــــــــمعياري
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 ختبار فرضيات الدراسة إ: المطلب الثالث 

 ةــــــــصح ارـــــختبإب ومـــــسنق فإننا ةــــــالدراس منوذج أبعاد نـــــــبي رتباطاإل عالقات نـــــــم هـــــــإلي صلالتو  مت ما اللــــــــخ نـــــم       
 لـــــــــلك بريسون رتباطاإل لــــــــــــمعام توضيح مــسيت ثـــــــــحي متغريات الدراسة بني العالقة لطبيعة التطرق سيتم،و  اتـــــــــــالفرضي
 :يلي كما النتائج وكانت الدراسة منوذج متغريات

 .ملتغريات الدراسة  بريسون رتباطإ معامل : (00)جدول رقم 

Corrélations 

 الملموسية التعاطف الضمان ستجابةاإل عتماديةاإل  
جودة الخدمة 

 الصحية

 *343, **348, 252, **366, *271, 093, رتباطمعامل اإل الدولة

 010, 009, 063, 006, 046, 497, داللةمستوى ال

N 55 55 55 55 55 55 

الجمعيات 
 الطوعية

 212, 262, 015,- **362, 254, 071,- رتباطمعامل اإل

 121, 053, 913, 007, 062, 608, مستوى الداللة

N 55 55 55 55 55 55 

 **569, **555, *281, **512, **531, *295, رتباطمعامل اإل طباءاأل

 000, 000, 038, 000, 000, 029, مستوى الداللة

N 55 55 55 55 55 55 

 **470, *293, **475, **521, **444, 133, رتباطمعامل اإل العمال

 000, 030, 000, 000, 001, 332, مستوى الداللة

N 55 55 55 55 55 55 

طراف األ
 التشاركية

 **582, **546, *343, **630, **546, 180, رتباطمعامل اإل

 000, 000, 010, 000, 000, 190, مستوى الداللة

N 55 55 55 55 55 55 

 ( 1.15)الداللة مستوى عند إحصائية داللة ذات *

 ( 1.10(الداللة مستوى عند إحصائية داللة ذات **
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 ختبار الفرضية الرئيسية إ : ولالفرع األ

  ةــــــــــات الجزائريــدة الخدمة الصحية العمومية بالمستشفيفي تحسين جو  تشاركيةلألطراف الال يوجد دور. 

راف ــــــطل األـــــر املستقـــــــــبني املتغي(  1.547)رتباط مقبول قدر بـــإنه هناك أنالحظ ( 04)من خالل اجلدول رقم         
ة ـــــــــــوى املعنويـــــــن مستـــــــل مــــــقأ T=1.11داللة ن مستوى أواملتغري التابع جودة اخلدمة الصحية العمومية ، ومبا  التشاركية
ي ــــف تشاركيـــــــةال رافـــــــد دور لألطــــــيوج"وبالتايل نرفض الفرضية الصفرية، ونقبل الفرضية البديلة اليت تقول بأنه  1.10
 "-بسكرة–ناصر  بنبشير عمومية ستشفائية البالمؤسسة اإل العموميةن جودة الخدمة الصحية ـــــتحسي

 .ختبار الفرضيات الفرعيةإ: الفرع الثاني 

  "ال يوجد دور لــــدولة في تحسين جودة الخدمة الصحية العمومية: "ولى ختبار الفرضية األإ-0

( 1.040)غ ــــــــبل ةــــــــة الصحيـــــرتباط قوي بني بعد الدولة وجودة اخلدمإهناك نالحظ ( 04)من خالل اجلدول رقم       
ة ــــــنقبل الفرضيوبالتايل نرفض الفرضية الصفرية و  1.15قل من مستوى املعنوية أوهو  T=1.101مستوى داللة  د ـــعن

 ."يوجد دور لــــدولة في تحسين جودة الخدمة الصحية العمومية"ة  اليت تقول بأنه ـــــالبديل

 . "ر للجمعيات الطوعية في تحسين جودة الخدمة الصحية العموميةال يوجد دو : "ختبار الفرضية الثانية إ-0

ة ــــــة الصحيـــــة وجودة اخلدمــــات الطوعيـــــرتباط متوسط بني بعد اجلمعيإهناك  نالحظ( 04)من خالل اجلدول رقم        
ة يـــــــــــالفرض لـــــــــنقبوبالتايل  1.15ةـــــــنويوى املعــــــن مستــــــــم كربأ T=1.070مستوى داللة  عند (1.707)العمومية بلغ 

 ".يوجد دور لـلجمعيات الطوعية في تحسين جودة الخدمة الصحية العمومية ال "ه ـــــــــة بأنـــالصفري

 ."ال يوجد دور لألطباء في تحسين جودة الخدمة الصحية العمومية : "ختبار الفرضية الثالثة إ-0

  (1.581)بـــطباء وجــــــــودة اخلدمــــــــــة الصحيـــــــــة قــــــــــــــدر قوي بني بعد األط ارتبإن هناك أمن خالل اجلدول  نالحظ        
ي ـــــــة التــــــــة البديلـــــــل الفرضيـنقبوبالتايل نرفض الفرضية الصفرية و  1.10اقل من مستوى املعنوية T=1.11وى داللة ـمست
 ".طباء في تحسين جودة الخدمة الصحية العموميةيوجد دور لأل"ول بأنه ــــــــتق

 ." ال يوجد دور للعمال في تحسين جودة الخدمة الصحية العمومية: "اختبار الفرضية الرابعة -0
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وى ــــــــمستد ـــــعن( 1.401)در بــــــــــــة قـرتباط قوي بني بعد العمال وجودة اخلدمة الصحية العموميإهناك  نأنالحظ        
ه ــــــــول بأنـــــي تقــنقبل الفرضية البديلة التوبالتايل نرفض الفرضية الصفرية و  1.10قل من مستوى املعنويةأ T=1.11داللة 

 "في تحسين جودة الخدمة الصحية العمومية للعماليوجد دور "

 . التحليل العملي :الفرع الثالث

ى ـادا علـــعتمإوكذلك فراد العينة،أت املقدمة من خالل اجلانب امليداين لدراسة عند حتليلنا ألجوبة يف ضوء التحليال       

ر ـــــن ناصـــــر بـــــــة بشيــــــستشفائياإل ـالل زيارتنا للمؤسسة العموميةـــــــاليت طرحت على بعض املسؤلني خ واألسئلةاملالحظات 

ى ــــــــلإل ـــــــمت التوصة  ــيف حتسني جودة اخلدمة الصحي التشاركيةطراف الدور الذي تلعبه األ ورغم حماولتنا لتقيم  -بسكرة–

 :النتائج التالية 

،وذلك مــن خــــــــــالل مسامهتهـــــــا اإلستشفائية العمومية ةيوجد دور إجيايب لدولة يف حتسني جودة اخلدمة الصحية باملؤسس-

اإلستشفائية العمومية حمل الدراسة ،كما تقوم بتوفري التخصيص املالية املتعلقــة باألجـــــــور العامليـــــن  بضخ ميزانية للمؤسسة 

واألطباء يف املستشفى،وتنفيذ برامج وقائية للقضاء على بعض األمراض،كذلك تساهم الدولة بتسخري األدويــــــة الضروريــــــة 

 .ملرضى األمراض املزمنة

ر ـــــة بشيــــــــر بـــــــــن ناصــــــحتسني جودة اخلدمة الصحية باملؤسسة العمومية اإلستشفائيدور للجمعيات الطوعية يف  ال يوجد-

حيث أن أغلبية املستجوبني مقتنعني أنه اليوجد تنسيق بني اجلمعيات الطوعيــة واملؤسســـــــة اإلستشفائيـــــة حمـــــل ،-بسكرة–

ك ال تقوم أي مجعيات طوعية بزيارة املستشفى من حني ألخر أو تقدمي الدعم النفسي للمرضى املتواجديــن الدراسة ،كذل

 .يف املؤسسة حمل الدراسة 

ساهم حيـــــث ي،حمــــــــل الدراســـــــــــــــة ةــــــة اإلستشفائيـــــالعمومي ةـــدمة الصحية باملؤسسألطباء يف حتسني جودة اخللوجد دور ي-

ة ذوي ـــــــــرضى خاصـــــردي للمـــــــــــــنتباه فإ، كما يولون ومعاملتهم معاملة حسنةاألطباء باإلستجابة لتلبية إحتياجات املرضى 
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يعطــــــــــــي باألمان وزيادة الثقة يف أطباء مستشفى بشري بــــن ناصر بسكـــــــــــرة ،حيـــــــــــث احلاالت املستعصية،مما يشعر املرضى 

 .للمستشفى مكانة وصورة جيدة لزيادة التعامل معه 

ة ــــــــــالل مسامهــــــــــن خــــــــيوجد دور للعمال يف حتسني جودة اخلدمة الصحية باملؤسسة اإلستشفائية حمل الدراسة ،وذلك م-

ــا يشعــــــــــر املــــــــــــــــريض باألمـــــــــــان وهــــــــذا حيقق بعــــــــد حتفا  بسجالت املرضى وكذلك سرية مرضهم ممـــــــعمال اإلدارة يف اإل

كما ميتلك العاملني يف املستشفى الدراية واملعرفة بإحتياجات ورغبات املرضى حيث يستجبــــــــون إلـــى تقــــــــــــــــــــدمي ،  الضمـــــان

مع حرص عمال النظافــــــــــة  الوحدات الطبية داخل املستشفى،توجيه املرضى والزائرين إىلو اخلدمة للمرضى يف أسرع وقت ،

ذا مايكسب ثقــــــــــــة املريض لتعامـــــــــــل مـــــــــع ـــــــعلى القيــــــام يوميا بتنظيـــــف املؤسسة اإلستشفائية من أجل سالمة املرضى وهـــ

 .  ـــــة مرة أخرى املؤسسة اإلستشفائيـ
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 :خالصة الفصل 

 -رةـــبسك –ستشفائيــــــة بشيــــــــر بـــــــــن ناصـــــر قمنا فـــــي هــذا الفصل بإجراء دراسة ميدانية على املؤسسة العموميــة اإل       
ة ـــاملؤسسة العمومي ةالدراسة اىل نشأ ول الذي جاء حتت عنوان تقدمي املؤسسة حملىل من خالل املبحث األإحيث تطرقنا 

ة ــــــن يف املؤسسـىل اهليكل التنظيمي للمؤسسة ،مث عرض لعدد العمال واملوظفيإ، مث -بسكرة–ستشفائية بشري بن ناصر اإل
ا ـــــــث قمنــحي،ةـــــــــدف الدراســـــلعبارات اليت ختدم هستبيان يتكون من جمموعة من اإستشفائية ، مث قمنا بإعداد العمومية اإل

راف ــطه األــــــــــــجل معرفة دور الذي تقوم بأ، وذلك من  spss20بتحليل هذه النتائج باالعتماد على الربنامج االحصائي 
 :النتائج التالية توصلنا اىل و  يف حتسني جودة اخلدمة الصحية العمومية باملستشفيات العمومية اجلزائرية تشاركيةال

قة  بني األطراف التشاركية وجودة اخلدمة الصحية ،حيث أنه ال يوجد دور لبعد اجلمعيات الطوعيـــة بإعتبــــــــاره توجد عال-
ة حمـــــــــل ــــــــــستشفائية اإلـــــــــال املؤسســـــــاع عمـقتنإطراف التشاركية يف حتسني جودة اخلدمة الصحية وذلك لعدم طرف من األ
،كذلك مــــــــن خالل ال يوجد دور جلمعيات الطوعية يف حتسني جودة اخلدمة الصحية باملستشفى حمل الدراسة الدراسة أنه

التحليل نستنتج أنه يوجد دور لكل من بعد الدولة ،وبعد األطباء ، وبعد العمال يف حتسني جودة اخلدمــة الصحيـــــــــة فـــــــي 
ذلك إلقتناع أفراد عينة حمل الدراسة بوجود دور لكل هذه األبعاد فـــــي حتسني جــــــــودة املؤسسة اإلستشفائية حمل الدراسة و 

  .اخلدمة الصحية باملؤسسة اإلستشفائية بشري بن ناصر بسكرة
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 ةــــــالصحي ةــــالسالم قـــــاإلنسان،فتحقي حبياة مباشرة عالقة له ملا اإلطالق على القطاعات أهم الصحة قطاع يعترب       
 ذلك قيقحت ىـــــــإل ولـــــــة،والوصــــــــالصحي ةـــــــــــللمنظوم األساسية األهداف بني من تعترب (والنفسية ،لعقليةااجلسدية،) العامة

 رــــــــــالتسيي يــــــــــف اءةــــــــــوالكف ارةـــــــــــامله ذات ةــــــــالبشري ةــــــالتوليف من يتكون ومبا به املعمول الصحي النظام وقوة قدرة يعكس
ري ـي اجلزائـد النظام الصحــشه ياقيف هذا الس.فعال بشكل وأعماله واجباته أداء على الفرد يساعد ممــــــــاد،ــــــالرشي والتنظيم

 ةــــــــواملزمن اــمنه املتنقلة األمراض معظم ما حققه يف سبيل القضاء علىالسيادة الوطنية ،و  اعسرتجإذ ــمنر ــتطورا ملفت للنظ
 دةـــــــــع دــــــــيشه فهو بالعكس لـــــــــــأهدافه،ب كل حقق يـــــالصح امـــــالنظ أن يعين ال ذاــه ،ولكنالتفاؤل ىـــــــــإل يدعوا بشكل
 املؤسسات ذهـــــــــــهل العام رـــــــالسي على سلبا أّثر مما أنواعها، بكل الصحية اتــــــــواملؤسس لـــــــــــاهلياك ختص ةـــــــــــتنظيمي مشاكل
 . للسكان ةـــــــــالصحي اتـــــــــــاخلدم دميـــتق يــــــــــف دهاــــــجت اليت ةـــــوالصعوب

ة ـــــستشفائية اإلــــىل نظام صحي عصري مرن ومتطور ،هذا لكون جل مؤسساهتا العموميإمل تصل اجلزائر  ناآلوحلد        
ل ــــن داخـستخدمين املـــــــط بيــــي تربــــــــة التـــنه من الصعوبة فهم العالقأكثر منها خدماتية ،حيث أقراطية هي مؤسسات بريو 

 وادرـــــــــب ورــــــــــظه ىـــــــــإل أدى ما ة،وذلكـــــــــرمسي غريال أو رمسيةات العالقتعلق األمر بال  سواءستشفائية العمومية ة اإلــــــاملؤسس
ة ـــــــة العموميـــــــستشفائياإل سساتاملؤ  داخل السلطة إشكالية طرح ما بارزة،وهذا فئوية صراعات يف ولـــــــالدخو  رارــــالالإستق

ى ــــــــــــــه الـــــــــــا هاتـي دراستنــف حاولناطراف يف حتسني جودة اخلدمة الصحية العمومية فلقد تساهــــــم هاته األف ـكي  وضح،ولت
ة ـأن الدراسجودة اخلدمات الصحية خاصة و  قيقحتكآلية للقضاء على هذه املشاكل و   ة املستشفياتــــــــــرق إىل حوكمــــــــالتط

ة ـــــــــدم خدمات صحيـــــــــــــــا أنه يقـــــــــ، كم( مستشفى بشري بن ناصر) د أكرب مستشفيات والية بسكرة ــة كانت بأحـــــامليداني
ة، ــــــــة والتطبيقيــــــــــا النظريـــــــــــــــــــــن النتائج منهــــــــــــــــجمموعة م إىلتوصلنا  يف األخريو  .ه العالجيةــــــــــدة تتنوع بتنوع أقسامـــعدي

 : نربزها فيما يلي
 نتائج الدراسة : وال أ

 : ىل النتائج التاليةإالل الدراسة النظرية مت التوصل ـــــــن خـــــم: النتائج النظرية  
م ـــــــة اليت حتكــــــــــــــــة والصرحيـــــــــــــــــيات والقواعد والعقود الضمنينظام حوكمة املؤسسات يتشكل من جمموعة من  اآلل -

 .العالقات بني األطراف التشاركية
 .اجملال االقتصاديال يزال يكسب التأييد خارج احلوكمة نظام  -
 .لتقوية القــــــــــدرات اجلماعيــــــــــة املقاربات التشاركية حلوكمة املؤسسات أداة لتحليل الواقع والتغيري اإلجتماعيتعترب  -
 .اجملاالت األخرىوكمة اإلقتصادية على امليادين و احلوكمة اإلكلينيكية ظهرت نتيجة تطبيق احل -
 .األطراف التشاركيةمصاحل حنو خدمة  املختلفة توجه املؤسسات بأشكاهلاإلزامية  -
 . بصحة اإلنسان الرتباطهادمات األخرى، من اخل لالنتقاداتجذبا اخلدمات الصحية أكثر حساسية و  -
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ع ـــــذات أمهية كبرية بالنسبة للمؤسسة حيث تساهم يف خلق ميزة تنافسية ورف التشاركية األطرافبني  تعترب العالقة -
 .بسرعة ؤسسةقيمة امل

ي حتسني ـــــــف تساهممراض واألوبئة املنتشرة فراد ملختلف األمسامهة اجلمعيات الطوعية يف نشر التوعية بني األ -
 . ىـــــــة للمرضــــــودة اخلدمات الصحيــــــــج

ع املرضى ـــة مــــضاه واملعاملة احلسنمر  ألسراراملهنية كعدم نشره  باألمانةن التزام الطبيب بعمله الوظيفي وكذا متيزه إ -
ن ـــــــن حتسيــــــــــــد مــــــــذا ما يزيوه آمنةيدي أيف  أنهوضمان  ،مع الطبيب أخرىيكسب املريض ثقته يف التعامل مرة 

 .ستشفائيةجودة اخلدمة الصحية يف املؤسسات العمومية اإل
تلعب األطراف التشاركية املعنية بتطبيق احلوكمة يف املستشفيات دور مهم يف حتسني جودة اخلدمة الصحية باملؤسسات -

 .اإلستشفائية 
       :يلي  ظهرت الدراسة التطبيقية اليت قمنا هبا جمموعة من النتائج ميكن اجنازها فيماأ: نتائج تطبيقية  

يدل هذا على  .جودة اخلدمة الصحية العمومية يف حتسني األبعاد األخرىمقارنة مع قوي جدا لبعد الدولة  ارتباط -
الصحــــــــــي خاصــــــــة فـــــــــــي الـــــــــدول الناميــــــــة، من تعترب اللبنة األوىل لتطوير القطـــــــاع (الدولة)أن السلطات العمومية 

 ....خالل وضع الربامج وإنشاء اهلياكل اإلستشفائية ،وتوفري العالج الكايف للسكان
ائية مما يدل قوي لبعدي األطباء والعاملني جبودة اخلدمة الصحية العمومية يف املؤسســــة العموميــــــة اإلستشف ارتباط -

 . مسؤوليتهما الكبرية يف زيادة جودة اخلدمات املقدمة و االجيايب اعلى دورمه
ي ـــــــــن ذلك تعانــــــــــن بالرغم مــــــــــــحتياجات املالية ملؤسسة العمومية االستشفائية بشري بن ناصر ولكتوفر الدولة اإل -

ة ــــــة عمليات جراحيـــقاع ديثة ومتطورة ،عدم توفرها حىت علىاملؤسسة من قصور لعدم توفرها على آالت طبية ح
 .متطورة مما يقدم خدمات سريعة للمرضى يف الوقت املناسبحديثة منظمة وآالت 

 إال  رةـــــــــــر بسكــــــــن ناصــــــــــــــاجلمعيات الطوعية مبؤسسة االستشفائية العمومية بشري ب متارسهرغم الدور املهم الذي  -
ود ذلك ــــــويع ،اليت تقوم هبا اجلمعيات واألعمالن الكثري من املستخدمون داخل املستشفى جيهلون اخلدمات أ
 .ل غري صحيحـــــــــن املعلومات تنتقل بشكأ وإماوالعمال ، واألطباءدارة تصال بني اإلما لغياب اإلإ

م ـــــــــهنأ إال -بسكرة-رـــــــالعمومية االستشفائية بشري بن ناص يوميا  يف املؤسسة  األطباءرغم اجملهودات اليت يبذهلا  -
 ..(السكن)، كذلك معانتهم من مشاكل اجتماعية (خاصة من ناحية األجور)غري راضون على وضعهم املايل 

ىل إينجر عنه اهلجرة  مماوعدم حتفيزهم ،ة العمل الذي يقدمه هؤالء داخل املستشفى ـــــــــــى قيمـــــــواليت تؤثر سلبا عل
 .ستشفائية والعمل يف القطاع اخلاصة العمومية اإلــرك املؤسســـــــــــــــارج أو تـــــــــــاخل

 . يضاأ ةــطباء يف بعض التخصصات وهذا يعيش املستشفى من حالة مزرييضا يف األأمعاناة املستشفى من عجز  -
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الشخصي املباشر بني العمـال واملرضى لنجاحهــــــــــا وكسب ثقـــــــــة تصال حتتاج املؤسسات العمومية الصحية إىل اإل -
 .املريض للتعامل مع املستشفى مرة أخرى 

 قتراحات اإل:ثانيا 

 :ة ـــــــــالتالي االقرتاحاتميكن طرح  ج املتوصل اليهاــــــــــالل النتائـــــــــــن خــــــــــم       

 .اخلاصةالعامة و  ستشفائيةاإل اليت تقدمها املؤسساتدمات اخل جودة قابة صارمة علىر ال بد للدولة من فرض  -
دريب ــــــــــرص التـــاء فــــــطبومنح األ ،ستشفائيةطباء يف التخصصات اليت تعاين من عجز  داخل املؤسسة اإلأتوفري   -

 .مهارهتم و داءهم أباخلارج لزيادة 
 .يف املؤسسة العمومية اإلستشفائية العمل ضمن إجراءات واضحة ومعروفة -
 .مراقبة شاملة وفعالة لعمل املستشفى -
ة ــــــــــــــة العموميــــــــــــــــي املؤسســـــــــــــــة فــــــــعداد برامج تثقيفية وتدريبية لزيادة نشر ثقافة حتسني اجلودة لدى العاملني كافإ -

 .ستشفائيةاإل
 .ة ــــــــــــــــجلة للمعاــــــــــــــــدة طويلـــــــــــــــــــــــون ملـــــــــــن يبقــــــــى خاصة الذيــــــــــى املرضــــــــــــعلرتفيه لخاصة ل أماكنتوفري  -
 .عمال لتحفيزهم على العمل وتقدمي خدمات صحية جيدة الو  لألطباءشهرية الرواتب موعد ضخ ال حرتامإ -
 (بني اإلداريني ،األطباء ،اجلمعيات الطوعية ،الدولة)خمتلف األطراف التشاركية يف املستشفى تقوية العالقات بني  -

 : فاق البحث آ:ثالثا

 :ة ـــــــكون دراسات مستقبليترح بعض املواضيع لـــــــــــــــن طــــــــــة ميكـــــــــــذه الدراســــــــــام هـــــــي ختــــــــــــــــف       

 .خلق القيمة للمؤسسة الصحيةمسامهة احلوكمة االكلينيكية يف  -
 . حوكمة املستشفيات كآلية لتحسني األداء االجتماعي للمؤسسات الصحية اجلزائرية -
 املستشفياتدور أخالقيات العمل اإلسالمي يف تطبيق حوكمة  -
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I.  المــــراجع باللغة العربية : 

 الكتب  :أوال 

 . 5002، االسكندرية ،مصر الدار اجلامعية ،،اسمال ر  المراجعة الدولية وعولمة أسواقأمني السيد أمحد لطفي ، (1

 .5002، الدار اجلامعية ، االسكندرية ، مصر ،  شركات المساهمة حوكمةاملعتصم باهلل الغرياين ،  (5

 .5002، دار املناهج ، عمان ، االردن ، تطبيقاتهتسويق الخدمات و املساعد زكي خليل ، ( 3

 . 5002.5002، الطبعة االوىل ، دار املسري،عمان ، االردن ،  أخالقيات العملبالل خلف السكارته ،  (4

 .، دار اليازوري، عمان ، االردن ، دون ذكر سنة النشر  تسويق الخدمات الصحيةياسر البكري ،  ثامر( 2

 .. 5002، دار اليازوري ، عمان ، االردن ، ادارة المستشفياتثامر ياسر البكري، ( 2

 .5001،، دون بلد النشر، الدار اجلامعية المدخل الحديث في االدارة العامةثابت عبد الرمحان ادريس، ( 7

 دمشق، االقتصاد، كلية دمشق، جامعة منشورات ، الداخلي التدقيق وآخرون، القاضي يوسف حسني( 2
 . 5002سوريا،

 .5002، دار املناهج ،عمان ،االردن ، التسويق الصحي و االجتماعيردينة عثمان يوسف ،( 02

اقتصـــاديات الثقة في منظمات أعمال االلفيات ادارة التمكين و زكريا مطلك الدوري ،أمحد علي الصاحل،( 10
 .5002، دار اليازوري، عمان، االردن ، الثالثة

،الدار اجلامعية ،  -المفاهيم و االستراتيجيات–ادارة و تسويق االنشطة الخدمية سعيد حممد املصري ،  (11
 .5005االسكندرية ، مصر،

شركات قطاع عام و )المبادئ ، التجارب ، المتطلبات، المفاهيم، -حوكمة الشركاتطارق عبد العال ،  (15
 .5007، الطبعة الثانية ، الدار اجلامعية ، االسكندرية ، مصر، ( الخاص و المصارف

 .5002، الطبعة الثانية ، مكتبة القدس ، مصر، اقتصاديات الخدمة الصحية طلعت الدمرداش ابراهيم،( 13
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 .5004، مركز البحوث،الرياض،السعودية ،عايا الصحيةادارة الر طالل بن عايد االمحدي ، ( 14

     عوض سالمة الرحيلي، جلان املراجعة كأحد دعائم حوكمة الشركات،املنظمة العربية للتنمية االدارية،( 12
 . 5002القاهرة،مصر،

،الطبعة المالي االستراتيجي للمصارف الحوكمة المؤسسية واالداءعالء فرحان طالب، اميان شيحان املشهداين، (12
 . 5011االوىل،دار الصفاء،عمان،االردن ،

 .5007، احتاد املصارف العربية ، حوكمة الشركات  ودور مجلس االدارة عدنان بن حيدر بن درويش ، ( 17

،االسكندرية  اجلامعية الدار ،الشركات حوكمةو  الحسابات مراجعة،شحاتة السيد شحاتة،علي نصر الوهاب عبد( 21
 .5002، مصر ، 

، اجلزء الثالث، الدار اجلامعية ،  دور اليات المراجعة في تفعيل حوكمة الشركاتعبد الوهاب نصر علي ، ( 12
 .5007االسكندرية ، مصر،

 مصر، اإلسكندرية، ، احلرية مكتبة ،المؤسسية الحوكمة العشماوي، الفتاح عبد حممد خليل، وارد اهلل عطا( 05
2008. 

 .5004، مطبوعات منتوري ، قستطينة ، اجلزائر ،  نظريات المنظمةعبد احلميد بن الشيخ احلسني ، ( 51

مفاهيم و نظريات و أساسيات في االدارة )ادارة الخدمات و المؤسسات الصحية عبد املهدي بواغنة ، ( 55
 . 5004،عمان ، االردن ، 01دار احلامد ،الطبعة ،(الصحية

 .5012، الطبعة االوىل ، دار احلامد ، عمان االردن ،  محاضرات في نظرية الحوكمةغضبان حسام الدين ، ( 53

 .5002، دار كنوز للمعرفة العلمية ، عمان ، االردن، ، تسويق الخدمات فريد كورتل  (54

 .5007، عمان ، االردن ، ، الطبعة االوىل ، دار املسرية ادارة منظمات الرعاية الصحيةفريد توفيق نصريات، ( 52

 .5002، الطبعة االوىل،جمموعة النيل العربية،االسكندرية ،مصر،  حوكمة الشركاتحمسن أمحد اخلضريي ، ( 52

، الطبعة الثانية،دار دور حوكمة الشركات في معالجة الفساد المالي واالداريحممد مصطفى سليمان ، (57
 .5002اجلامعية،االسكندرية ، مصر ، 
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، الطبعة االوىل،دار ي واالداريــــحوكمــــة الشركـــــــات ومعالجــــة الفســــاد المالحممد مصطفى سليمان ، ( 52
 . 5002اجلامعية،اسكندرية ، مصر،

 اجملتمع مكتبة األوىل، الطبعة ، الشركات  وحوكمة العالمية االقتصادية المالية األزمات كايف، يوسف مصطفى( 52
 . 5013األردن، عمان، والتوزيع، للنشر العريب

، دار اجلامعية  حوكمة الشركات و دور أعضاء مجلس االدارة و المديرين التنفيذينحممد مصطفى سليمان ، ( 30
 . 5002، االسكندرية ، مصر ،

المراجعة الداخلية في اطار حوكمة الشركات من منظور طبيعة خدمات مصطفى حسني بسيوين السعدىن،( 31
 .5002، املنظمة العربية لتنمية االدارية ،القاهرة ، مصر ، الداخليةالمراجعة 

 .5010، دار املسرية ،عمان ، االردن، تسويق الخدماتحممود جاسم الصميدعي، وردينة عثمان يوسف ،  (35

دار الثقافة ،عمان ، االردن  ،الطبعة االوىل ، (وفق نظام الجودة الشاملة) االدارة الصحية نور الدين حاروش ،  (33
،5015. 

 .5002، دار وائل، عمان ، االردن ،  ، تسويق الخدماتهاين حامد الضمور ( 34

تطبيق ادارة الجودة الشاملة في الرعاية الصحية و ضمان استمرار االلتزام )ادارة الجودة الشاملةهيكوش،( 32
 .5005معهد االدارة العامة للنشر، الرياض ، السعودية ، ، طالل بن عايد االمحدي : ، ترمجة (بها

 : رسائل الجامعيةال :ثانيا 

دراسة حالة المؤسسة )جودة الخدمات الصحية كمدخل لتحسين الحوكمة في المستشفيات تلي فريدة ،  (1
علوم االقتصادية : ،قسم  مالية وحاكمية: ، مذكرة مقدمة لنيل شهادة املاسرت ، ختصص (االستشفائية بشير بن ناصر 

 .5014، كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسري،جامعة حممد خيضر بسكرة ،اجلزائر،

دراسة )نظام المعلومات كأداة لتحسين جودة الخدمة الصحية بالمؤسسة العمومية االستشفائيةدالل السويسي،  (5
مذكرة مقدمة لنيل شهادة املاجيستري يف علوم التسيري  ،(رقلةبوضياف و  حالة المؤسسة العمومية االستشفائية محمد

نظام املعلومات و مراقبة التسيري ، كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري، جامعة قاصدي مرباح ورقلة : ختصص 
     .5015، اجلزائر ،
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دراسة حالة )دمات الصحيةدور استخدام نماذج صفوف االنتضار في تحسين جودة الخ، دريدي أحالم( 3
،مذكرة لنيل شهادة املاجستري يف علوم (يونس رزيق-المؤسسة العمومية لصحة الجوارية بسكرة

-االساليب الكمية يف التسيري،كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري،جامعة حممد خيضر:التسيري،ختصص
 .    5014، اجلزائر، -بسكرة

دراسة حالة -مساهمة في اقتراح نموذج لحوكمة المؤسسات االقتصادية الجزائرية، غضبان حسام الدين  (4
ختصص تسري : ، رسالة مقدمة لنيل شهادة الدكتوره الطور الثالث يف علوم التسريمجموعة من المؤسسات االقتصادية

بسكرة، –حممد خيضر املنظمات ،قسم علوم التسري،كلية العلوم االقتصادية و التجارية و علوم التسري ،جامعة 
 . 5014اجلزائر،

، مذكرة مكملة لنيل شهادة املاجستري،  تطبيق ادارة الجودة الشاملة في المؤسسات الصحيةكحيلة نبيلة ، (2
التسيري كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيري ، جامعة منتوري قسنطينة،اجلزائر : تسيري موارد بشرية ،شعبة : ختصص 

،5002 . 

دراسة حالة المؤسسة االستشفائية لعين )أهمية جودة الخدمة الصحية في تحقيق رضا الزبونواله عائشة ، ( 2
العلوم التجارية ، كلية العلوم االقتصادية و علوم : تسويق ، قسم : مذكرة للحصول على شهادة املاجسرت،ختصص ،(طاية

 .    5011، جامعة اجلزائر ،  03التجارية و علوم التسيرياجلزائر

 الملتقيات :ثالثا

 املؤمتر مبناسبة قدمت مداخلة ،الشركات حوكمة منظومة إطار في و أطرافه الحسابات تدقيقخمائيل،  حنا أشرف(1
 .5002سبتمرب 52-54مصر، القاهرة، الشركات، حوكمة يف إطار الداخلي التدقيق حول األول العريب

ورقة حبثية من ،الشركات و دورها في تخفيض من مشاكل نظرية الوكالة حوكمة، بتول نوري،علي خلف سليمان (5
 .5010ماي  13-15البليدة ، اجلزائر، يومي   جامعة،"االبداع والتغيري التنظيمي يف املنظمات احلديثة"امللتقى الدويل

مداخلة ضمن املؤمتر الدويل  ، دور التدقيق الداخلي في اطار حوكمة الشركاتبن تومي سارة ، فوضيلي مسية ،  (3
-04،يومي و علوم التسيري، جامعة مسيلة  االول للمحاسبة و املراجعة يف بيئة االعمال الدولية ، كلية العلوم االقتصادية

 . 5015ديسمرب  02
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 : التقاريـــــــــــر  -رابعا

نقطة /االلية االفريقية من قبل النظراء)تنفيذ برامج العمل الوطني في مجال الحاكمة تقرير املرحلي الثاين ، (1
 5015، اجلزائر،(االرتكاو الوطنية

، دليل مركز (حوكمة قطاع الصحة)مبادئ و قواعد الحوكمة في المستشفياترندة الزعيب، مصطفى حنرت ، (5
 5014املشروعات الدولية،مصر ،

بنك االستثمار ، مع االشارة خاصة لنمط تطبيقها في مصر -محددات الحوكمة و معاييرهاحممد حسن يوسف ، (3
 . 5007القومي ، مصر ،

 ،الشركات حوكمة في مجال والتنمية االقتصادي التعاون منظمة مبادئمركز املشروعات الدولية اخلاصة ،  (4
 .2004 مصر، القاهرة،

 اجلزائر، ،الجزائر في للمؤسسة الراشد الحكم ميثاق التقليدية، والصناعات واملتوسطة الصغرية املؤسسات وزارة (2
2009 . 

 .وثائق مؤسسة حمل الدراسة ( 2

 : التــــــــــــالمج-خامسا

تقييم جودة الخدمات الرعاية الصحية في مستشفيات التعليم العالي  في سورية من وجهة نظر ،اسامة  الفراج (1
 05:العدد،52:قتصادية والقانونية،اجمللد، جملة جامعة  دمشق للعلوم اال(المرضىنموذج لقياس رضا )المرضى

،5002 . 

دراسة في مجموعة مختارة من )امكانية اقامة ابعاد جودة الخدمات الصحيةأكرم أمحد طويل و اخرون ،( 5
 .12،5010،العدد  05،جملة تكريت ،العراق ،اجمللد  (المستشفيات في محافظة نينوى

، جامعة  02، جملة التنظيم و العمل ، العدد اليات الحوكمة في المؤسسات االقتصاديةكاين أم خليفة ، بلرب ( 3
 .، بدون ذكر سنة النشرمعسكر ، اجلزائر
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، جملة (دراسة حالة مؤسسة اتصالت الجزائر بمدينة العلمة)اثر جودة الخدمة على رضا الزبون بوزيان حسان ، ( 4
 5014، اجلزائر،02 رؤى االقتصادية ، العدد

حالة مؤسسة استشفائية محمد )تحسين المستمر في تفعيل جودة الخدمات الصحية دوردبون عبد القادر، ( 2
      .5015،  11، جملة الباحث ، ورقلة ، اجلزائر ، العدد (بوضياف ورقلة

االبتكار التسويقي و عالقته بجودة الخدمة الصحية في القطاع الحكومي دراسة في رائد سليمان واخرون ،( 2
 .5002، 72، جملة االدارة واالقتصاد،العددالشركة العامة لتسويق االدوية والمستلزمات الطبية

ة دراس)دور لجان المراجعة كأحد دعائم الحوكمة في تحسين جودة التقارير الماليةسامح حممد رياض أمحد،( 7
   .5011،  01، العدد  07،اجمللة االردنية يف ادارة االعمال ، اجمللد (تطبيقية على شركة االدوية المصرية

قياس أبعاد جودة الخدمات الطبية المقدمة في المستشفيات الحكومية االردنية من صالح حممد ذياب ، ( 2
 .5015،  01، العدد  50، جملة اجلامعة االسالمية ، اجمللد منظور المرضى و الموظفين

،جملة العلوم االنسانية،جامعة حممد  دراسة وصفية تحليلية الداء النظام الصحي في الجزائرعدمان مريزق ، ( 2
     . 52،5015،اجلزائر، العدد  -بسكرة-خيضر

جملة العلوم  ، قياس رضا بعض أصحاب المصالحعالء امحد حسن اجلبوري ، علي سامل شهاب أمحد ،( 10
 . 5015، العراق ،102، العدد  34االقتصادية واالدارية ، جملة جامعة املوصل ، جملد 

، جملة اداب  واقع التوزيع الجغرافي للخدمات الصحية في مدينة السماوة و كفاءتهاماهر ناصر عبد اهلل ،( 11
     .، دون ذكر سنة النشر 02الكوفة ، السماواة ، العراق ، العدد 

حالة )، قياس جودة الخدمات التعليمية في الدراسات العليايوسف حسني عاشور، طالل عثمان العبادلة (15
 . 5007، فلسطني،10،العدد11، جملة جامعة االقصى ، اجمللد (في الجامعة االسالمية بغزة MBAبرنامج
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 :محاضراتال -سادسا

لطلبة السنة ثانية ماسرت حاكمية املؤسسات ، كلية  ، ، محاضرات في مقياس حاكمية المؤسساتجودي سامية (1
 . 5012/ 5012: السنة اجلامعية بسكرة ، اجلزائر ،-معة حممد خيضرالعلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري ، جا

، لطلبة سنة أوىل ماسرت حاكمية املؤسسات كلية العلوم محاضرات في مقياس نظرية المؤسسة هيبة ، غريب و ( 5
  5014/5012:زائر،السنة اجلامعية بسكرة ، اجل-، جامعة حممد خيضرقتصادية والتجارية وعلوم التسيرياال

 : االلكترونية  مقاالت -اسابعا

تاح ،ملمساعدة مرضى السرطان تسعى للتكفل بالمصابين بكل الطرق الممكنة ''األمل''جمعية ،  رمية عليوة(1
 http://www.djazairess.com/elhiwar/3655:  التايلوقع على امل

        https://saaid.net/tabeeb/33.htm :متاح على املوقع التايل ،  اداب ممارسة مهنة الطبسعود الزمانان ، (5

دراسة تطبيقية في مستشفى الفيحاء )تقييم جودة الخدمات الصحيةقياس و اخرون ، صفاء حممد هادي اجلزائري و (3
  www.iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=48931: متاح على املوقع التايل ،  (-البصرة-العام

  http://www.turess.com/alhiwar/9549 الجمعيات والمؤسسات االهلية في الجزائر،عزو ناجي ، (4

الحلول  –العقبات  –المشاكل  "مدى تطبيق الحوكمة على الشركة السعودية للكهرباء حممود ناصر احلازمي، (2
  /.../pdcompany-electricity-the-in-governancewww.abahe.co.uk/files. دراسة تطبيقية حتليلية مقارنة ،  -الممكنة

www.adccg.ae/Publications/Doc- ، أبوظيب ، مفاهيممصطلحات و : أساسيات الحوكمة مركز أبوظيب للحوكمة ،  (6

12729.pd-2013-7-30. 

  https://docs.google.com/file/d/.../edit  متاح على املوقع التايل،محاسبة الجمعيات التعاونية،وليد ناجي احليايل( 7

  http://www.tassilialgerie.com/vb/showthread.php?t=17209: تاح على املوقع التايلم الخدمة العمومية،(2

 .http://mawdoo3.com  :متاح على املوقع التايل  ،  اهمية الطبيب في المجتمع(2

 http://www.kfsdoctors.com/?p=5678:  متاح على املوقع التايل ، اداب واخلقيات مهنة الطب(10

 batna.com-amel-http://www.asso: تاح على املوقع التايل، م جمعية امل لمرضى السرطان (11

http://www.djazairess.com/author/%D8%B1%D9%8A%D9%85%D8%A9+%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%88%D8%A9
http://www.djazairess.com/elhiwar/3655
https://saaid.net/tabeeb/33.htm
http://www.turess.com/alhiwar/9549
http://www.abahe.co.uk/files/.../governance-in-the-electricity-company.pd
http://www.abahe.co.uk/files/.../governance-in-the-electricity-company.pd
http://www.adccg.ae/Publications/Doc-30-7-2013-12729.pd
http://www.adccg.ae/Publications/Doc-30-7-2013-12729.pd
http://www.adccg.ae/Publications/Doc-30-7-2013-12729.pd
https://docs.google.com/file/d/.../edit
http://www.tassilialgerie.com/vb/showthread.php?t=17209
http://mawdoo3.com/
http://www.kfsdoctors.com/?p=5678
http://www.asso-amel-batna.com/
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  /http://www.who.int/healthsystems/topics/stewardship/en :تاح على املوقع التايلمنظام الصحة ، (15
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 وزارة  التعليم العالي و البحث العلمي 

 علوم التسيري    :قسم           جامعة محمد خيضر بسكرة

 سنة ثانية ماسرت :  المستوى                                                والتجاريةكلية  العلوم  االقتصادية 

 سسات حاكمية املؤ  :تخصص               علوم التسييرو           

 

 

 استمارة بحث                                            

  ورمحة اهلل تعاىل و بركاته السالم عليكم

 :حتية طيبة و بعد 

الخدمة  ودةـــــــــــن جــــتحسي يــــــفتشاركيــــة راف الــــــدور األط" ـــــةـــــــــبدراســــــة ارة  خاصـــــم استمــــــــــــــــن أيدكـــــــبيع ــــأض      
 -رةـــــبسك-رــــــن ناصـــــــر بــــــبشية ـــة االستشفائيــــــالمؤسسة العموميـة ــــة حالــــدراس-العمومية بالمستشفيات الصحية

 .  5102-5102لسنة  اجلامعية املاسرت  ادةـــل شهـــــن متطلبات نيـــــــــزء  مــــــــــة  كجــاستكمال الدراسة  النظري إطاري ـف "

ى ــــــــــــيبقث ـــــــــبان البحر ــــالتذكيع ـــــــــة عنهـــــا مبوضوعيـــــة،مــــــــة واإلجابـــــبدقــــ اراتــــراءة العبــــــــــبقم التكــــرم جو منكر ــــــــلذا ن     
م ـــــــــــــــــن وبياناهتـــــــــات املستجوبيــــــــــــرحيصتو  ،ة ـــــــاملؤسســـ ـــــــة بياناتصيــفظ  فيــــــــه خصو ة حبتة حتــــــــــــة أكادمييـــــــــــــــألغراض علمي

  . ل كامل ــــــــــالشخصية بشك

.تفهمكم  وتعاونكم والتقدير علىاالحرتام  ولكم منا فائق  

 

 

 

 

 ربي نجيبة ـــــــالطالبة مغ            
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 .شخصية المعلومات  األولالقسم 

 .فــــي االجابــــة الصحيحـــــة ( x)ـــع العالمــــــة مـــن فضلك ض    

  ذكــر                                                    انثـــى   :        الجنس-1

 

  فما فوق  01               03-01                        سنة  01اقل من       :    السن -2

 

 02-00من سنوات  01-2من                   سنوات  2اقل من   :سنوات الخبرة -3

 

   51أكثر من          سنة  02-51    

 

   غري جامعي                                                      جامعي  :  المستوى التعليمي-4

 شهادة تقين سامي يف الصحة

 

                      إداري                 ممرض  طبيب:       المنصب  -5
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 محاور االستبانة : القسم الثاني 

 ةــــــــــــــــتشاركيال األطراف:  األولالمحور 

  .يف املربع املناسب الختيارك( x)واملرجو منك حتديد درجة موافقتك،او عدم موافقتك منها،وذلك بوضع االشارة 

غري موافق   العبارة  الرقم 
 بشدة

غري 
 موافق

موافق  موافق ايدحم
 بشدة

 الــــدولـة 
       بضخ امليزانية يف الوقت املناسبالدولة  تلتزم 10
       الضرورية  عدات الطبيةاملتوفر الدولة  15
      ختصص الدولة توزيع مالئم و كاف للموارد املالية  10
       منظمة يف املستشفى...( األجور،املنح) األمور املالية  10
 لألمراضضرورية و خاصة الدوية مجيع األخر الدولة ست 12

  .املزمنة 
     

 الطوعية الجمعيــــات
      وجود تنسيق بني اجلمعيات و املستشفى 06
اجلمعيات اخلريية سيارات اسعاف لنقل املرضى  توفر 07

  جمانا
     

      باحلاالت املستعصيةبالتكفل الطوعية اجلمعيات  تساهم 08
      تقوم اجلمعيات بزيارة املرضى من حني ألخر  09
      للمرضى  النفسي الدعماجلمعيات م تقد 10

 ـاء ـــــــــــــاألطبــــ
       وجود رضا على مؤهالت األطباء يف املستشفى 00
      يشعر األطباء بالتحفيز يف أداء عملهم 05
       يتمتع االطباء برواتب حمفزة  00
        عجز يف األطباء يف بعض التخصصات يوجد 00
      و املناوبةاالطباء بوقت العمل التزام  02
     تتم استشارة اجمللس الطيب دائما بشأن تنظيم النشاطات  02
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 الصحية

      يعامل املرضى معاملة حسنة من األطباء 01

 العمــــــــــال
      نيالعاملاك تفاهم بني األطباء و هن 08
       يتمتع العاملون يف املستشفى بالليونة يف التعامل 03
و السماع هلم عند عة للمرضى بسر  يستجيب العاملون 51

  احلاجة 
     

      يلتزم العاملون بقواعد النظافة االستشفائية 50
       جيدواعيد املرضى بشكل هناك احرتام مل 55
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 يف اخلانة اليت تالئم إجابتك ( (xضع عالمة  ودة الخدمة الصحة العمومية ج: المحور الثاني 

غري موافق   العبارة  الرقم 
 بشدة

غري 
 موافق

موافق  موافق حمايد
 بشدة

 ة ـــــــاالعتمــادي
 املواعيد يف الصحية اخلدمات بتقدمي املستشفى يلتزم 50

 احملددة
     

بدون  الصحية تاخلدما تقدمي على املستشفى حيرص 50
 أخطاء

     

      يف املستشفى ختصصات عديدة جتذب املرضى 52
      الدقة من عالية بدرجة الصحية اخلدمة املستشفى تقدم 52
      الصحية خدماهتا من املستفيدين بثقة املستشفى حيظى 51

 ـة ــــــــــاالستجابـ
      املرضى احتياجات فورية لتلبية استجابة هناك 58
 لضمان اإلمكان قدر العمل إجراءات املستشفى تبسط 53

 .الصحية اخلدمة تقدمي يف والسهولة السرعة
     

      استثنائية بصورة معها التعامل يتم احلرجة احلاالت 01
      بشكل جدي املرضى حلالة مستمرة متابعة هناك 00
      بدقة ةاخلدم تقدمي مبوعد املرضى بإبالغ املستشفى تقوم 05

 انـــــــــالضمـ
 وحتافظ املرضى بسجالت املستشفى حتتفظ 00

 .سريتها على
     

 الصحية االطارات بكفاءة املرضى يثق 00
 املستشفى يف (االطباء(

     

      يضمن املستشفى متابعة حالة املريض بعد خروجه 02
 موظفي مع التعامل عند باألمان املرضى يشعر 02

 ىاملستشف
     

      اجملتمع أفراد لدى جيدة ومكانة بسمعة املستشفى متتاز 01
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 اطف ــــــــــالتعـ
 الصحية املشاكل للمرضى املستشفى يف العاملون يوضح 08

 املريض يفهمها بطريقة منها يعانون اليت
     

      فردي وانتباه اهتماما للمريض الطبيب يويل 03
      املرضى كافة الطبية ةاملعاين أوقات  تناسب 01
 باحتياجات والدراية املعرفة املستشفى يف العاملون ميتلك 00

 املرضى ورغبات
     

 والصداقة املرحة بالروح املستشفى يف العاملون يتصف 05
 املرضى مع التعامل يف

     

 ة ـــــــالملموسيـ
       صحية مرضية  يقدم املستشفى خدمات  00
      حديثة  تقنية ملستشفى جتهيزات وأجهزة ومعداتمتتلك ا 00
تسهل الوصول إىل  تضع املستشفى لوحات إرشادية 02

 . األقسام والفروع املختلفة
     

       مناسبة عائالهتم و املرضى انتظار أماكن 02
       ...(حدائق( عن املرضى لرتفيهل أماكن وجود 01

 

 : اته االستمارةاالساتذة احملكمني هل: مالحظة 

 .دريدي احالم/ أ -

 عبد المنعم بن فرحات / أ -
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 :أهم مصطلحات البحث 

ة أو ــــــــــن احلوكمـــــــــي البحث بيــــــــرق فــــــال نف :((La gouvernance des entrepriseحوكمة المؤسسات-
 ه يتمــــلنظام الذي مبوجبفتعرف احلوكمة على أهنا ااحلاكمية أو حكمانية لكوننا تبنينا الرتمجة اليت أوردها جممع اللغة العربية 

  .توجيه املؤسسة والرقابة عليها

 ةــــالرعاي نــــــــم عالية مستويات لضمان حديثة آلية :  la gouvernance clinique)) حوكمة اإلكلينيكيةال-
ات أو ــــــــة املستشفيــــــــــة أو حوكمـكما يطلق عليها احلوكمة السريري  مستمر كلشب الصحية  ةـــــــــاخلدم ودةــــــج وحتسني الطبية

 .احلوكمة الصحية 

ة ـــــــــل باملؤسســـــــــة عمــوهم األطراف الذين تربطهم عالق: ( les parties participatives)األطراف التشاركية-
 .صحاب املصلحة أو إسم األطراف األخذة أ،كما يطلق عليها إسم ويتأثرون ويأثرون على قرارات املؤسسة

ع ــــــا مجيــــــوتعين أن القيمة املنتجة جيب أن يستفيد منه :( l’approche partenariale)المقاربة التشاركية -
 .األطراف 

تقدمي وهي  :(la qualité des services de santé publique)جودة الخدمة الصحية العمومية -
 ىــشفباملست ةـــــــعالق اهل اليتة من قبل كل األطراف املشاركة وفق أحدث التطورات العلمية واملهنيالعمومية أفضل اخلدمات 

 .للمرضى نتيجة أفضل قــــــلتحقي
ة ـــــــــــتابع ةــــــة خدماتيــــي مؤسســــــــه: ((établissements de santé publique الصحة العمومية سةالمؤس-

 .ة والعالج األساسي ــمي اخلدمات الصحية وضمان تطبيق برامج الوقايمهمتها الرئيسية هي تقد،ة يف تسريهاـــمستقل للدولة

 

  


