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  ملخصال

طة الصحية هتدف هذه الدراسة إىل حتليل أثر التغيري التنظيمي على حتسني جودة اخلدمات باملؤسسات الصحية اجلزائرية حمل الدراسة بعد تطبيق اخلار           
بيان وتوزيعه على عينة اجلديدة. ولتحقيق هذا اهلدف، مت تشخيص واقع التغيري التنظيمي وجودة اخلدمات باملؤسسات الصحية حمل الدراسة، مث قمنا بتصميم است

الدراسة،  من العاملني يف املؤسسات الصحية العمومية على مستوى والية ورقلة، وباإلضافة إىل ذلك أجرينا مقابالت مع إطارات املؤسسات الصحية حمل
≥∝وتوصلت الدراسة إىل عدم وجود أثر ذي داللة إحصائية عند مستوى داللة ) املستقل )التغيري التنظيمي( جمتمعة وأبعاد املتغري  ( بني أبعاد املتغري0.05

 التابع )جودة اخلدمات الصحية(.
 : التغيري، التغيري التنظيمي، اخلدمات الصحية، جودة اخلدمات الصحية، املؤسسات الصحية العمومية.المفتاحية الكلمات

 JEL : L15, I18تصنيف 
Abstract : 

           The aim of this study  is to analyze the impact of organizational change to improve the 

quality of services in the Algerian health institutions under study after the application of the new 

health map. To achieve this objective, a diagnosis of the reality of organizational change and 

quality of services and health institutions under study has been done, then we have designed and 

distributed a questionnaire to a sample of workers in public health institutions at Ouargla State, in 

addition, a series of interviews have been  conducted with executives from health institutions 

under study. The study found no statistically significant impact at (∝≤0.05) between the 

dimensions of the independent variable (organizational change) unitedly , and the dimensions of 

the dependent variable (the quality of the health services). 

Keywords: change, organizational change, health services, quality of health services, public health 

institutions.   

JEL classification : L15, I18 
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I-  مقدمة : 
تعود ملواضيع عدالة توزيع خدمات الرعاية الصحية  وصعبة رئيسية وقضايا مشاكل من ويواجه واجه وما باجلزائر الصحية اخلدمات لقطاع املتتبع إن        

 وجودهتا وكفاءهتا يرى حتمية إدخال مجلة من التغيريات التنظيمية عليه. 
الصحية  وهو ما دفع بالسلطات املعنية بوزارة الصحة إىل العمل على البحث عن احلل املناسب كبديل لتنظيم القطاع الصحي والذي يتمثل يف اخلارطة       

ية اإلستشفائية املتعلق بإنشاء وتنظيم وتسري املؤسسات العموم 2770ماي  11املؤرخ يف  147-70رقم اجلديدة اليت جاءت وفقا للمرسوم التنفيذي 
 من، والذي يسعى إىل إعطاء االستقاللية لكل منهما وبالتايل الفصل بني تسيري املستشفيات واهلياكل خارج اإلستشفائية، واملؤسسات العمومية للصحة اجلوارية

تقريب اخلدمة الصحية من املواطن العالج و  قدميت يف االجتماعية الصحية والعدالة والعناية اخلدمات جودة من الرفع أمهها األهداف، من جمموعة حتقيق أجل
 وحتقيق أفضل تغطية للهياكل اإلستشفائية مبختلف مناطق الوطن.

 : مشكلة الدراسة
وجودة اخلدمات  التنظيمي بني التغيري جدلية بالبحث يف عالقة تتمثل أساسيا مشكلة مضمون من تنطلق الدراسة هذه فإن سالفا، جاء ما على تأسيسا         
 من وذلك اجلزائرية،العمومية اخلدمات باملؤسسات الصحية  جودة التغيري التنظيمي يف حتسني إمكانية مسامهة حول مدى علمية تصورات إىل للوصول الصحية،

هذا  حول إمكانية اجتاهاهتم هبدف معرفة اجلزائرية العمومية الصحي يف املؤسسات الصحية البشري املورد سيتم اختباره ميدانيا بواسطة نظري منوذج خالل
 اجلزائرية. العمومية اخلدمات باملؤسسات الصحية  جودة حتسني النموذج املختار يف

 :التايل التساؤل على لإلجابة الدراسة تسعى هذه فإن حتديدا أكثر وبصورة         
من وجهة نظر األفراد العاملين )أطباء، شبه طبيين، إداريين( بالمؤسسات  حيةالص "ما مدى تأثير التغيير التنظيمي على تحسين جودة الخدمات         

 الصحية العمومية الجزائرية ؟ "
   :اآلتية الفرعية األسئلة طرح ميكن اإلشكالية خالل هذه ومن

 ما مستوى إدراك األفراد العاملني باملؤسسات الصحية العمومية اجلزائرية للتغيري التنظيمي بأبعاده ؟ 
  وأبعادها ؟ ية ملفهوم جودة اخلدمات الصحية ما مستوى إدراك األفراد العاملني باملؤسسات الصحية العمومية اجلزائر 
 باملؤسسات الصحية العمومية اجلزائرية ؟ الصحية على حتسني جودة اخلدمات بأبعاده ما هي انعكاسات التغيري التنظيمي 
 اجلنس، السن، املستوى التعليمي، عدد سنوات ) الدميغرافية للمتغريات غيري التنظيمي تعزىالت ملستوى إحصائية داللة ذات فروق هناك هل

 (.اخلربة باملؤسسة الصحية، طبيعة األسالك الوظيفية
 عدد  اجلنس، السن، املستوى التعليمي،)  الدميغرافية للمتغريات تعزى الصحية اخلدمات جودة ملستوى إحصائية داللة ذات فروق هناك هل

 (.سنوات اخلربة باملؤسسة الصحية، طبيعة األسالك الوظيفية
 فرضيات الدراسة :

ميدانيا  حتقيقها يف آمال اختبار صحتها، دفبهالفرضيات اآلتية   صياغة وسليم، ميكن واضح منهج وفق دراستها يف والتعمق اإلشكالية على لإلجابة         
 على النحو اآليت : 
 .يوجد إدراك لدى األفراد العاملني باملؤسسات الصحية العمومية اجلزائرية للتغيري التنظيمي بأبعاده 
 ال يوجد إدراك لدى األفراد العاملني باملؤسسات الصحية العمومية اجلزائرية ملفهوم جودة اخلدمات الصحية وأبعادها. 
  أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة إحصائيةيوجد ال (∝≤  على جودة اخلدمات الصحية بأبعادها. ( للتغيري التنظيمي بأبعاده0.05
  أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة إحصائية يوجد ال(∝≤ تعزى للمتغريات الدميغرافية  التنظيمي بأبعاده ملستوى التغيري( 0.05

 (.طبيعة األسالك الوظيفية اجلنس، السن، املستوى التعليمي، عدد سنوات اخلربة باملؤسسة الصحية،)
  أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة إحصائية يوجد ال(∝≤ تعزى للمتغريات  بأبعاده ملستوى جودة اخلدمات الصحية( 0.05

 (.اجلنس، السن، املستوى التعليمي، عدد سنوات اخلربة باملؤسسة الصحية، طبيعة األسالك الوظيفيةالدميغرافية )
 أهمية الدراسة :

 اآلتية: الرئيسية االتلمجا على يركز كونه من البحث هلذا العملية واألمهية القيمة تأيت         
 األمهية البالغة لتبين التغيري من طرف املؤسسات الصحية ودوره الفعال يف رفع مستوى جودة اخلدمات الصحية هبا؛ 
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 حساس وفعال يف إحداث التنمية االقتصادية واالجتماعية؛ الدور الذي تلعبه املؤسسات الصحية كقطاع خدمي 
 .أمهية املوضوع باعتباره أحد التحديات الكربى اليت تواجهها الدولة واليت تسعى من خالله إىل إصالح املنظومة الصحية اجلزائرية 

 أهداف الدراسة :
 اخلارطة الصحية اجلديدة وحتديد وحتليل أثر سياسة اإلصالح على  حماولة الوقوف على واقع املؤسسات الصحية العمومية اجلزائرية بعد تطبيق

 حتسني مستوى جودة اخلدمات الصحية هبا ؛
  حماولة الوقوف على أهم نقائص املؤسسات الصحية اجلزائرية، قصد التمكن من تقدمي توصيات واقرتاحات تساعد يف حتسني جودة اخلدمة

 الصحية من خالل مدخل التغيري؛
  املرجوة ؛ النتائج إىل الوصول حالت دون واملعوقات اليت األسباب ومعرفة تطبيق اخلارطة الصحية اجلديدة، فشل أو جناح مدى ازحماولة إبر 
 املسامهة يف ربط اجلامعة مبحيطها اخلارجي ؛ 
 .تقدمي التوصيات ألصحاب القرار بناء على نتائج الدراسة املتوصل إليها 

  حدود الدراسة:
 :يلي فيما أساسا للدراسة متثلت وأبعاد حدود بوضع قمنا الدراسة، حمل اإلشكالية ومعاجلة املوضوع يف التحكم هبدف         

  ورقلة. والناشطة بنطاق والية اجلزائرية املؤسسات الصحية العمومية من جمموعة على الدراسة تطبيق مت المكانية: الحدود .1
 وإداريني( باملؤسسات الصحية طبيني وشبه )أطباء األفراد العاملني عينة من على اإلستبيان قوائم قمنا بتوزيع :باألفراد بالجوانب الخاصة متعلقة حدود .2

قية وثقة حمل الدراسة.إضافة إىل إجراء مقابالت مع املدراء واملدراء الفرعيني املؤسسات الصحية حمل الدراسة هبدف احلصول على معلومات ذات مصدا
 عالية.

وذلك خالل الفرتة  .تدرس هذه الدراسة أثر التغيري التنظيمي على حتسني جودة اخلدمات الصحية باملؤسسات الصحية حمل الدراسة نية:الزما الحدود .3
 .2710إىل غاية سنة  2772املمتدة بني سنة 

 نموذج الدراسة: 

 ( النموذج اإلفتراضي للدراسة11الشكل )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : من إعداد الباحثانالمصدر

 المتغير التابع  المتغير المستقل 

 جودة الخدمات الصحية التغيير التنظيمي

 مستوى جودة الخدمات الصحية من ناحية بعد االعتمادية

 مستوى جودة الخدمات الصحية من ناحية بعد االستجابة

 مستوى جودة الخدمات الصحية من ناحية بعد الملموسية

 مستوى جودة الخدمات الصحية من ناحية بعد المالئمة

 مستوى جودة الخدمات الصحية من ناحية بعد األمان

 دوافع وأسباب التغيير التنظيمي

 اإلجراءات المصاحبة للتغيير التنظيمي 
 مشاكل وسلبيات التغيير التنظيمي 

 مزايا ومكاسب التغيير التنظيمي 

 

المتغيرات الوسيطية: الجنس، السن، المستوى التعليمي، عدد 
.سنوات الخبرة،، طبيبة االسالك الوظيفية  
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 : المنهج المستخدم في الدراسة 
 الوصفي املنهج على ولذلك فقد اعتمدت هذه الدارسة .ذاته حد يف املوضوع لتنوع نظرا متنوعا علميا   منهجا   الباحثان يتبىن سوف البحث هبذا للقيام         
يف مجع املعلومات الثانوية املكتبية املتوفرة يف  الوصف استخدم إذ. مث استخالص النتائج ومن بتحليلها واقرتان وصف احلالة مشولية بنظرة ميتاز الذي التحليلي

شخيص املشكلة ووصفها وصفا موضوعيا من املسح بالعينة لت أما التحليل ألغراض حتديد النتائج من الدراسة امليدانية فكان بواسطة استخدام الدراسة النظرية،
وأثره على حتسني جودة  خالل القياس الكمي ألراء واجتاهات األفراد العاملني )أطباء، شبه طبيني، إداريني( يف املؤسسات الصحية حمل الدراسة للتغيري التنظيمي

تساؤل الدراسة واختبار  فراد، دخدم أهداف البحث ومتكن من اإلجابة علىحيث يوفر هذا املنهج دراسة آراء واجتاهات أعداد كبرية من األ اخلدمات الصحية.
 امليدانية. املعلومات أساسيتني جلمع كأداتني الشخصية اإلستبيان واملقابالت اإلطار أسلويب هذا يف فرضياهتا، وقد اعتمدنا
 الدراسات السابقة :

 دراسة حالة مستشفى  -تأثير إدارة التغيير على جودة الخدمات بالمؤسسة الصحية( حتت عنوان "2772: دراسة نادية خريف )الدراسة األولى
بسكرة، والذي عاجلت فيه مدى تأثري إدارة  –، حبث مقدم لنيل شهادة املاجستري يف العلوم االقتصادية جامعة حممد خيضربشير بن ناصر ببسكرة"

لعاملني واملرضى، وقد توصلت الباحثة إىل أن غياب ثقافة التغيري يعد أكرب عائق يف التغيري على جودة اخلدمات باملؤسسات الصحية من وجهة نظر ا
 الوصول إىل تقدمي خدمات ذات جودة عالية، إضافة إىل صعوبة تسويق هذا املفهوم بني العاملني باملؤسسات الصحية.

  المؤسسة حالة دراسة -الجزائرية العمومية المؤسسات في الصحية الخدمات جودة" عنوان (، حتت2712) عتيق عائشة : دراسةالثانيةالدراسة 
 جودة واقع دراسة هدفت إىل التسيري، وقد علوم يف املاجيستري شهادة على احلصول إطار يف كانت واليت "- سعيدة لوالية االستشفائية العمومية
 الصحية، وقد اخلدمات جودة أبعاد على باالعتماد املريض، رضا علىتأثريها  ومدى سعيدة لوالية العمومية االستشفائية املؤسسة يف الصحية اخلدمات

 بعد على راض غري أنه إال التعاطف(، الضمان، االستجابة، االعتمادية، (األربعة على األبعاد راضي املريض أن إىل التوصل من الدراسة هذه متكنت
 البعد جانب حتسني طريق عن التكنولوجي التطور مبواكبة وذلك املرضى، احتياجات مع يتناسب مبا الصحية تطوير اخلدمات يستوجب مما امللموسية،

 املادي.
  :سونلغاز"" شركة حالة دراسة الموارد البشرية أداء على التنظيمي التغيير أثر( حتت عنوان "2712دراسة عالوي عبد الفتاح )الدراسة الثالثة 

 على التنظيمي التغيري تأثري مدى على التعرف هذه الدراسة إىل األعمال،  حيث هدفت إدارة يف الدكتوراه درجة لنيل اطروحة مقدمةاألغواط"  وحدة
أن  االحنرافات، وتوصلت الدراسة إىل وتصحيح عليها التغلب أجل من التنظيمي التغيري تواجه اليت املعوقات أهم البشرية، باإلضافة إىل معرفة املوارد أداء

على  مقاومتهم له. كما أن التزام القيادة العليا بالتغيري التنظيمي ٕوادخاله من ويقلل جناحه إيل التنظيمي يؤدي التخطيط للتغيري يف مشاركة العاملني
 األداء اإلداري. إجيابية لتحسني خطة ميثل التنظيمي أداء العاملني، باإلضافة إىل أن التغيري على تؤثر اجيابيا مراحل

  الخدمات جودة تحسين في االنتظار صفوف نماذج استخدام "دور عنوان (، حتت2714) دريدي أحالم عائشة سة: دراالرابعةالدراسة 
هدفت  التسيري، وقد علوميف  املاجيستريشهادة  على احلصول إطار يف كانت واليت" -بسكرة اجلوارية للصحة املؤسسة العمومية حالة دراسة-الصحية

 .الصحية اخلدمات جودة يف حتسني علمية بطريقة تساعد واليت االنتظار، صفوف مناذج وهو العمليات حبوث مناذج أحد استخدام دور معرفة إىل
 حتسني يف هذا البديل ساهم حيث بسكرة، اجلوارية للصحة العمومية املؤسسة يف املوجود الوضع احلايل لتحسني بديل تقدمي إىل الدراسة وتوصلت

 من أنه الدراسة أثبتت هذه فإن د، وعليه 2.1د إىل  22.1من  اخلدمة على يف النهار للحصول املريض انتظار وقت اخنفض مؤشرات األداء، فقد
  اخلدمات الصحية. جودة حتسني يف االنتظار صفوف مناذج استخدام املمكن

  حيث هدفت هذه  ،"واقع الخدمات الصحية من خالل اإلصالحات" عنوان (، حتت2714)سعيدان رشيد، بوهنة علي  : دراسةالخامسةالدراسة
ستشفائية الدراسة حتديد اهم التغيريات اليت طرأت على تسيري املؤسسات الصحية من خالل تطبيق اصالحات املنظومة الصحية يف املؤسسة العمومية اإل

 حيث املستفيدين جلمهور كبرية نسبة لطموحات ورغبات املطلوب املستوى اىل يرقى مل مازال الصحية اخلدمات ببشار، وتوصلت الدراسة  إىل أن واقع
 واالعتمادية املستخدمني. أما مستوى بعدي االستجابة وسلوك مبهارة يتعلقان األمان اللذان التعاطف بعدي خاصة على مستوى 50% النسب فاقت

 .وعدم توفر التخصصات  والتنظيم التسيري سوء إىل األساس يف ترجع اليت التنظيمية واألمور الرتباطهما باإلمكانيات املادية املتوسط فكانا دون
 باإلضافة إىل ضرورة إصالح اجلانب االجتماعي ونشر ثقافة اجلودة من أجل الرفع من مستوى جودة اخلدمات الصحية.

  :الخدمية  بالمؤسسات اإلداري األداء تحسين على نظيميالت أثر التغيير( حتت عنوان "2712دراسة مناهل أمحد يوسف أمحد )الدراسة السادسة
األعمال، حيث  إدارة فلسفة يف الدكتوراه لنيل درجة اطروحة مقدمة )الرئاسة(" الخرطوم بوالية لتوزيع الكهرباء السودانية على الشركة بالتطبيق
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 يف اىل أن مشاركة العاملني هذه الدراسة وتوصلت باملؤسسات اخلدمية اإلداري األداء حتسني علي التنظيمي أثر التغيري تناول هذه الدراسة إىل هدفت
 تؤثر مراحل على له. كما أن التزام القيادة العليا بعملية التغيري التنظيمي ٕوادخاله مقاومة العاملني من جناحه ويقلل إيل يؤدي التنظيمي للتغيري التخطيط

 اإلداري. األداء لتحسني إجيابية خطة ميثل التنظيمي إىل أن التغيريبالشركة، باإلضافة  األفضل حنو أداء العاملني على
  :في في التغيير التنظيمي التدريب عملية دور( حتت عنوان "2712دراسة ميساء مصطفى بين سالمة ورقيا قاسم البدارين )الدراسة السابعة 

 شركات يف التنظيمي التغيري يف العاملني عملية تدريب دور على التعرف اىل حيث هدفتإربد"،  في محافظة العاملة االتصاالت األردنية شركات
≥∝مستوى ) عند إحصائية داللة ذو وجود أثر األردنية، وخلصت الدراسة إىل االتصاالت  التغيري يف بأبعادها العاملني تدريب ( ألبعاد عملية0.05

 .للشركات املبحوثة التنظيمي
  :حالة دراسة اإلتصال اإلداري ودوره في التمكين من إحداث التغيير التنظيمي( حتت عنوان "2710معموري )دراسة صورية الدراسة الثامنة 

اإلداري يف  االتصال دور على التعرف إىل الدراسة هذه علوم التسيري، حيث هدفت يف الدكتوراه درجة لنيل اطروحة مقدمةسونلغاز "الشلف" " شركة
بالشلف، وتوصلت الدراسة إىل وجود تأثري دال احصائيا ألبعاد االتصال اإلداري جمتمعة على –يمي مبديرية التوزيعالتمكني من إحداث التغيري التنظ

يف مجيع مراحل  احداث التغيري التنظيمي. كما أوصت الدراسة بتفعيل اتصاالت التغيري، واالهتمام باالتصاالت غري الرمسية، وبفعالية الوسيلة االتصالية
  التنظيمي.إحداث التغيري

 ما يميز الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة :

وثانيهما أن إدارة اجلودة  أوالمها أن التغيري التنظيمي يعد أمرا حتميا ومسة دائمة يف حياة املؤسسات، :إن معظم الدراسات السابقة ركزت على توجهني           
 للعمليات املستمر التحسني الشاملة تعترب وسيلة هامة لتحقيق عوامل النجاح داخل املؤسسات  باختالف نشاطها، ومل تركز على عنصر التغيري التنظيمي لتحقيق

 .خاصة بصفة الصحية واملؤسسات بصفة عامة املؤسسات أهداف وحتقيق ،الصحيةاجلودة  حتقيق أجل من

 يقدم وباعتباره حيوية ونشاطا من أهم القطاعات يعد والذي هياكلها باختالف املؤسسات الصحية يف ممثال الصحة قطاع أما الدراسة احلالية فرتكز على         
 تسليط ضرورة حنو حافزا كان الذي األمر وخارجه داخل الوطن من أنظار املسئولني واملواطنني حمطمبثابة   هو القطاع هذا أن اعتبار وعلى حساسة، خدمات

-70بعد تطبيق اخلارطة الصحية اجلديدة اليت جاءت وفقا للمرسوم التنفيذي رقم  وجه التحديد على يف املؤسسات الصحية واقع التغيري التنظيمي على الضوء
أثر التغيري التنظيمي على  بالتحليل احلالية الدراسة كما ستتناول اجلزائرية، البيئة يف حتديدا السابقة الدراسات أغفلته ما وهو،  2770ماي  11املؤرخ يف  147

من وجهة نظر العاملني واملرضى من خالل اختبار العالقة بني أبعاد التغيري التنظيمي وأبعاد جودة  الفردحتسني جودة اخلدمات باملؤسسات الصحية اجلزائرية 
 .لسابقةا الدراسات يف تناوله يتم مل ما اخلدمات الصحية وهذا

 ماهية التغيير التنظيمي :  .1
: التغيري باملعىن العام هو ظاهرة من الوقت تنطوي على عنصرين أساسيني: اهلوية وعملية التحول اليت تسمح لذلك الشيء باالنتقال إىل التغيير  .1.1

 .2املستهدفةالتحول من نقطة التوازن احلالية إىل نقطة التوازن  وتعين .1حالة أخرى غري اليت هو عليها اآلن
التغيري التنظيمي يف املنظور اإلداري له عدد من التعاريف اليت تزخر هبا األدبيات اإلدارية وهذا إن دل على شيء فإمنا يدل   التغيير التنظيمي : .2.1

باحثني والكتاب الدين تعرضوا حملاولة على أمهيته يف احلقل اإلداري، وصعوبة إجياد تعريف جامع مانع له. إذ شكل التغيري التنظيمي مادة دمسة للكثري من ال
جهد ونشاط طويل املدى يستهدف حتسني قدرة على أنه: "  هذا األخري "French and Bellفرنش وبل " تعريفه كل حسب فلسفته، حيث يعرف

 .3"اصا للعمل اجلماعي الشاملاملؤسسة على حل مشكالهتا وجتديد ذاهتا من خالل إدارة مشرتكة وتعاونية وفعالة ملناخ التنظيم تعطي تأكيدا خ
" وزمالءه أن التغيري التنظيمي عبارة عن ظاهرة ال مفر منها يف حياة املؤسسات، حتمل معها استحداث أوضاع تنظيمية Olivierويرى أولفري "         

. أي أن التغيري حسب هذا التعريف 4وتأثري ذلك على أعضاء املؤسسة سواء كانوا مديرين أو موظفني" )اهليكل التنظيمي( وأساليب إدارية )الثقافة التنظيمية(
 يشمل ثالثة عناصر أساسية هي: اهليكل التنظيمي، الثقافة التنظيمية واملوارد البشرية.

ا مراحل التغيري التنظيمي، حيث بني أن أي تغيري " من أشهر من تناولو Kurt.Lewin" ليفنييعترب كريت .  مراحل تطبيق التغيير التنظيمي : 3.1
(، Changement( للنظام القائم )احلايل(، بعد ذلك املرور إىل مرحلة التغيري )Dégel: فيبدأ مبرحلة إذابة اجلليد )5البد وأن مير عرب ثالث مراحل أساسية

 ( للنظام اجلديد. Regelوانتهاء  مبرحلة التجميد )
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 دة الخدمات في المؤسسات الصحية اإلطار المفاهيمي لجو  .2
 منبأهنا جمموعة  وقد عرفت. تعترب اخلدمات الصحية شكال من أشكال اخلدمات، وأحد مدخالت إنتاج الصحة:  مفهوم الخدمات الصحية. 1.2
 لتحسني الفرص تقدمي يف يسهم وموضوعي نظامي حنو على ))املرضى منه للمستفيدين الصحية الرعاية خدمات إىل هتدف اليت املصممة واإلجراءات السياسات

 الرعاية تقنيات و وخرباهتم مهاراهتم يستخدمون والذين الصحية املؤسسات يف العاملني طريق عن وذلك علمية بطرق املعارضة املشكالت وحل املرضى رعاية
 .6املتاحة هلم الصحية

 أفراد من أكثر أو واحد فرد إىل الطيب الفريق أعضاء احد يقدمها اليت التشخيصية أو االستشفائية أو العالجية اخلدمات أو اخلدمة بأهنا تعرف كما       
  .7اجملتمع

 إنتاجية أو    واجملتمع للبيئة موجهة وقائية أو للفرد موجهة عالجية كانت سواء الصحية املؤسسات تقدمها اليت اخلدمات مجيع بأهنا كذلك وتعرف           
 .8هباته اخلدمة املرتبطة الرغبات وتلبية لألفراد الصحي املستوى رفع هبدف غريها الطبية واألجهزة الطبية واملستحضرات األدوية إنتاج مثل

االلتزام  درجة "بأهنا اجلودة( JCAHالصحية ) الخدمات مؤسسات العتماد المشتركة األمريكية الهيئة تعرف مفهوم جودة الخدمات الصحية : .2.2
 . 9معينة" طبية مشكلة معاجلة أو   تشخيص أوعلى وجه العموم للممارسة اجليدة النتائج املتوقعة خلدمة أو إجراء  هبا املعاصرة املعرتف باملعايري

 احلصول من متكنه تعين لدى املريض فاجلودة الصحي، النظام الفرد من موقع باختالف خيتلف اجلودة مفهوم " أنDonabedianويرى دونابيديان "          
 أما املتاحة، العلم والتقنية واستخدام املهنية، املمارسة ومعايري وااللتزام بأسس املرغوبة، النتائج حتقق مدى تعين هي للطبيب بينما إليها، احتاج مىت الرعاية على

  .10ممكنة" تكلفة وبأقل رضاء املستفيدين حتقيق تعين فاجلودة للمؤسسة الصحية بالنسبة

 اخلدمة وأنشطةراءات إج ستواجهها اليت واخلسائر املكاسب كل االعتبار بعني األخذ مع املريض رضا تعظيم"كما يرى أن مفهم اجلودة يعين:           
 .11ة"الصحي

 من عليه كان مبا الصحية قياسا اخلدمة عن األداء نتائج من املتحقق اإلدراك مستوى "أهنا على الصحية اخلدمات جودة عرف فقد kotler  "أما          
     .12السابق"

 يعترب للمريض، ومبا أن رضا املريض والنفسية اجلسدية الصحة ضمان هو الصحية للخدمات النهائي اهلدف إن :  . أبعاد جودة الخدمات الصحية1.2.2
ال يعد البعد  هذا ذلك فإن الصحية، ورغم اخلدمة جلودة األساسيةاألبعاد  الرضا يكون أحد معدالت أعلى حتقيق النفسية فإن الصحة عناصر من مهما عنصرا  

 عامة بأن بصفة القول ميكن فعالية اخلدمات اليت تقدمها املؤسسات الصحية، ومن مث قياس عند احلسبان يف أخذها جيب أخرى أبعادا   هناك حيث إنالوحيد، 
 :اخلدمات الصحية تشتمل األبعاد الرئيسية اآلتية  جودة

 وبصفة واملرغوبة املتناهية ومساعديهم بالدقة الصحية اخلدمة ملقدم الفعلي األداء والقدرات ومستوى املهارات ويعين:  الفني )الملموسية( التمكن 
  .13واملراجعني واملصابني املرضى رغبات يشبع مبا مستمرة

 )كأمهية نسبية يف اجلودة   %11العاملون معرفة وقدرة وثقة يف تقدمي اخلدمة وميثل هذا البعد  ويقصد هبا السمات اليت يتسم هبا: األمان )الضمان
 .14قياسا باألبعاد األخرى

 الصحية وحالته املريض احتياجات مع ومدى توافقها تقدميها ومكان وإجراءات أسلوب حيث من املنشود، للغرض اخلدمة توافق وتعىن:  المالئمة 
  .15والذهنية اجلسمانية وقدراته

 16اآلتية األسئلة اإلجابة على على  اخلدمة مقدم قدرة مبدى ذلك ويتحدد:  الخدمة )االستجابة( على الحصول وتوفر إمكانية مدى  : 
 الزبون ؟ يرغبه الذي الذي يريده واملكان الوقت يف تتوفر اخلدمة هل 
 اخلدمة ؟ على احلصول النتظار الزبون حيتاج الوقت من كم 
 اخلدمة ؟ تلقي مكان إىل الوصول السهولة من هل 



أثر التغيير التنظيمي على تحسين جودة الخدمات الصحية بالمستشفيات الجزائرية، )ص ص: 1 - 02( 

______________________________________________________________________________________________________________ 

7 

 يتوقعها، ويعكس اليت الصحية اخلدمات احلصول على عليها يف اعتماده ومدى املؤسسة الصحية يف املستهلك ثقة درجة عن تعرب وهي:  االعتمادية 
 ومدى والكفاءة، من الدقة عالية وبدرجة للمرضى، احملددة املواعيد يف الطبية بتقدمي اخلدمات الوفاء على املؤسسة الصحية  قدرة مدى العنصر هذا

 : 17اآلتية اخلمسة العناصر يف اجملموعة اخلدمات. وتتخلص هذه تلك احلصول على وسرعة إجراءات سهولة
 احملدد ؛ املوعد يف اخلدمة تقدمي يف الوفاء  
 املستهلك )املريض( ؛ مشكالت حل على املخلص احلرص 
 التشخيص ؛ يف أخطاء وبدون بدقة اخلدمة أداء  
 وشهرهتم وكفاءهتم والفنيني األطباء يف الثقةو التخصصات  وتوافر اخلدمة تكامل. 

وتباين  اهتمت العديد من البحوث والدراسات العلمية املتخصصة يف اجملال الصحي بتحديد مفهوم املؤسسة الصحية،:  . مفهوم المؤسسات الصحية2.3
عرفها البكري هذا املفهوم بالنسبة لألطراف اليت تتعامل معها املؤسسة الصحية، كل حسب نظرته اخلاصة وحسب العالقة بني هده األطراف واملؤسسة، حيث 

 : 18مبا يأيت
  الرعاية الطبية هلم ؛و : بأهنا اجلهة املسؤولة عن تقدمي العالج، االستشفاء المرضى من جهة نظر 
  اجملتمع، للنهوض بالواقع الصحي حنو األحسن؛ حيتاج إليهاملسؤولة عن تقدمي كل ما و : إحدى مؤسساهتا اخلدمية الحكومةمن وجهة نظر 

  املكان الذي ميارسون فيه أعماهلم ومهامهم اإلنسانية ؛اإلطار الطبيمن وجهة نظر : 
  ة منفتحة على البيئة احمليطة هبا، ومتفاعلة مع متغرياهتا املختلفة، يف ضوء ما حدد هلا من أهداف وواجبات : مؤسسإدارة المؤسسةمن وجهة نظر

 وفعال؛ كفءمسؤولة عن تنفيذها بشكل  
  سوق واسع يستوجب إمداده مبا حيتاجه من أدوية ومستلزمات.  شركات األدوية وباقي المؤسسات المعنية من وجهة نظر : 

عات وعليه فاملؤسسة الصحية احلديثة هي عبارة عن: "نظام يضم موارد وإمكانيات متعددة تتضمن إدارة واعية ذات كفاءة وجهاز طيب متخصص وجممو          
علومات واالتصاالت ألداء من اخلدمات املساندة مثل التمريض واألشعة والتحاليل وغريها، إىل جانب مكان جمهز بكافة التقنيات الطبية احلديثة وتقنيات امل

ة، التوعية، الوقاية، خمتلف وظائفه مع إقامة املرضى خالل فرتة عالجهم وتأهيلهم، وتقدم املؤسسة الصحية لألفراد واجملتمع ككل خدمات الرعاية الصحية األولي
سسة الصحية احلديثة يف العمل على تنمية إمكانياته وحسن التشخيص والعالج الطيب والتأهيلي وغري ذلك من اخلدمات الطبية، ويتمحور اهلدف األساسي للمؤ 

 استخدامها لتقدمي خدمات طبية وصحية لألفراد واجملتمع جبدة عالية وأمان كبري".     

 دور التغيير التنظيمي في  تحسين جودة الخدمات الصحية .3
ملؤسسات الصحية، نتيجة للضغوط اليت قد تتعرض هلا وهبدف حتسني جودة ميكن أن يقتصر التغيري التنظيمي على جمال معني أو عدة جماالت يف ا         

 خدماهتا، ومن بني هذه اجملاالت ما يلي : 

فهو حيدد التغيريات الداخلية يف التنظيم، من حيث إعادة تنظيم األقسام اإلدارية، مواقع ادخاذ القرارات، إعادة حتديد التغيير على مستوى الهياكل :  (1
 .19ولية وإعادة تعديل العالقات بني اإلدارات واألفراد وغريهاالسلطة واملسؤ 

 : 20ويشمل عدة جوانب أمهها التغيير في جانب الموارد المادية : (2
 تطوير نظم االتصاالت الداخلية باستخدام أجهزة حديثة لتسريع وتسهيل تقدمي اخلدمات ؛ 
  تطوير أعمال الصيانة للمحافظة على األجهزة واملعدات الطبية وباقي التجهيزات إلمكانية توفري العالج املناسب ويف ظروف جيدة

 للحصول على رضا املريض ؛
   .إجراء بعض التغيريات لالستغالل األمثل ملبىن املؤسسة الصحية مبا يالئم راحة املرضى والزوار 

: يعترب العنصر البشري أساس جناح أي مؤسسة، فباستقامته تستقيم األوضاع وباعوجاجه تتعقد املشاكل. البشري  التغيير على مستوى العنصر (3
يها يف تغيري وهلذا ميكن القول أن تطور اهلياكل وتغريها ال يأيت إال بتغري وتطور املوظفني الذين يتحكمون يف اهلياكل. وأول نقطة ميكن الرتكيز عل

 . 21كيفية التأثري يف تصرفات املوظفني وإدخال عوامل جديدة تدفعهم إىل تقدمي مسامهات أكثرالعنصر البشري هي  
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: عن طريق القيام ببناء معلومات متطورة، والعمل على تطويرها باستمرار، لتقدمي معلومات صحيحة ودورية من خالل التغيير في جانب المعلومات  (4
 :  22نات وجماالهتا واالستفادة منها بشكل سليم مثلتوفري الكفاءات الالزمة وحتديد نوعية البيا

 جهتها، معرفة نظام معلومات منطقة خدمة املؤسسة الصحية، للتعرف على البيانات السكانية، واالجتماعية، واالحتياجات الصحية واملوارد املتوافرة ملوا
 أسعار اخلدمات الصحية، والتخصصات التعليمية املتوافرة...إخل؛

 ؛لفات الطبية وحتديد املواعيد، والتخطيط إلجراءات املرضى، ومتابعة إدخاهلم وإخراجهم، لتسهيل اإلجراءاتنظام فتح امل  
 نظام امللفات الطبية احملوسب وترميز اإلجراءات العالج، وعمل الفهارس اليت متكن من الرجوع إىل بيانات امللفات الطبية ؛ 
 تها، ويف أي نوع يكمن النقص، وما هي بدائل األدوية املمكنة ...إخل ؛نظام معلومات الصيدلة، ملعرفة مواعيد صالحي 
  ياااة نظااام حماساايب إلجناااز حسااابات املرضاااى واملااراجعني وإعااداد الفااواتري وغريهاااا، واالسااتفادة منهااا يف حساااب تكااااليف املؤسسااة، ووضااع تكاااليف معيار

 .تتناسب مع معايري جودة اخلدمة املقدمة
II -  : الطريقة واألدوات المستخدمة  

املؤسسات الصحية العمومية لوالية ورقلة، اليت أنشأت يف إطار  مجيع من يتألف الدراسة فمجتمع هذه لدراستنا بالنسبة مجتمع وعينة الدراسة : .1
ملتعلق بإنشاء وتنظيم وتسري املؤسسات ا 2770ماي  11ملؤرخ يف ا 147-70اخلارطة الصحية اجلديدة اليت جاءت وفقا للمرسوم التنفيذي رقم تطبيق 

 عددها : (، والبالغ2710لسنة ) املستشفيات وإصالح والسكان الصحة وزارة لدى واملسجلة العمومية اإلستشفائية، واملؤسسات العمومية للصحة اجلوارية.
ا أن عملية تطبيق اخلارطة الصحية اجلديدة كانت (. ومبEPSPمؤسسات عمومية للصحة اجلوارية )( 72) (،EPHمؤسسات عمومية إستشفائية )( 74)

عملية املسح عن طريق أكثر وضوحا يف املؤسسات الصحية املتواجدة يف أكرب مدينتني يف الوالية ومها : ورقلة وتقرت، ارتأينا تركيز دراستنا عليها، باستخدام 
 العينة.   
لوظيفي، فإننا اخرتنا عينة طبقية عشوائية تناسبية، وقمنا بتقسيم اجملتمع إىل ثالث طبقات، ليتم ونظرا لعدم جتانس جمتمع الدراسة من حيث التخصص ا         

  :كاأليت( 71كما هو موضح يف اجلدول رقم )اختيار عينة من كل طبقة على حدا  

 توزيع أفراد مجتمع الدراسة حسب الفئات المهنية( : 11الجدول رقم )

 اسم المؤسسة الصحية الرقم

 الموظفينعدد 
المستخدمين 

الطبيين في الصحة 
 العمومية

المستخدمين 
الشبه الطبيين في 
 الصحة العمومية

المستخدمين 
 اإلداريين

 20 420 121 املؤسسة العمومية اإلستشفائية ورقلة 71
 21 212 121 املؤسسة العمومية للصحة اجلوارية ورقلة 72
 22 224 02 املؤسسة العمومية اإلستشفائية تقرت 72
 22 221 112 املؤسسة العمومية للصحة اجلوارية تقرت 74

 114 122 211 اجملماااااااااااااااااااوع الفرعي

 1402 اجملماااااااااااااااااااوع الكااااالي

 الدراسة.للمؤسسات الصحية حمل  2710من إعداد الباحثان باالعتماد على مدونة املناصب املالية احلقيقية لسنة المصدر: 
   يلي:مفردة، تقسم إىل ثالث طبقات كما  104( يوضح حجم العينة املمثل جملتمع الدراسة وهو 72كما أن اجلدول رقم )           
  مفردة.  211طبقة املستخدمني الطبيني يف الصحة العمومية: تضم 

                                                           
  ( مستخدما من الدراسة، وهذا 201فئة  املستخدمني املهنيني والبالغ عددهم )العدد املعتمد يف اجلدول خيص فئة املستخدمني اإلداريني يف املؤسسات الصحية حمل الدراسة، حيث مت استثناء

 نظرا  لصعوبة فهمهم لألسئلة من جهة، وألن مستواهم التعليمي  والثقايف ضعيف من جهة أخرى.
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  مفردة.  122طبقة املستخدمني الشبه الطبيني يف الصحة العمومية: تضم 
 مفردة.  114املستخدمني اإلداريني: تضم  طبقة 

 التوزيع التكراري للعينة ( : 12الجدول رقم )

 العدد المسحوب لتشكيل العينة العدد الفئة المهنية
 38 211 طبقة املستخدمني الطبيني يف الصحة العمومية

 113 122 طبقة املستخدمني الشبه الطبيني يف الصحة العمومية
 23 114 املستخدمني اإلداريني طبقة

 174 1402 اجملمااااااااااااااااااااااااااااااااوع                                   
 (71: من إعداد الباحثان اعتمادا على اجلدول رقم ) المصدر

إن استخدام منهج معني يف أي حبث يتطلب من الباحث االستعانة بأدوات ووسائل مساعدة ومناسبة، متكنه من الوصول إىل  أداة الدراسة : .2
 املعلومات الالزمة، واليت يستطيع بواسطتها معرفة واقع وميدان الدراسة. ويف دراستنا هذه استعنا باألدوات املنهجية اآلتية:

  : مع مدراء املؤسسات الصحية حمل الدراسة،  مبقابالت جلأنا إىل االستعانة  هبا، مصداقية وموثوق ذات اتمعلوم على احلصول هبدفالمقابلة
ة إضافة إىل املدراء الفرعيني لنفس املؤسسات، حيث قمنا باالستفسار منهم حول مدى إدراكهم وإملامهم بالتغيري التنظيمي الذي مس املنظوم

حية اجلديدة( وأبعاده، وحول مفهومهم جلودة اخلدمات الصحية وكيف يسامهون يف حتسينها وتقييمها، وما هي الصحية العمومية )تطبيق اخلارطة الص
ت انعكاسات التغيري التنظيمي على حتسني جودة اخلدمات الصحية، وما هي اقرتاحاهتم للوزارة الوصية من أجل التغلب على الصعوبات اليت حال

 ألهدافها، مث قمنا بتلخيصها يف شكل أسئلة  وأجوبة.  دون حتقيق اخلارطة الصحية اجلديدة
  : وقد مت اختيار هذه األداة باعتبارها األكثر مالئمة لتحقيق أهداف هذه الدراسة، وذلك لعدم توافر املعلومات األساسية املرتبطة مبوضوعاإلستبيان 

التعليمية، فإنه مت دخصيص استمارة موحدة لكل الفئات يف كل عينة، وهذا الدراسة كبيانات منشورة، ونظرا لتعدد فئات كل عينة وتباين مستوياهتا 
غيري نظرا لصعوبة دخصيص استمارة لكل فئة على حدى. حيث قمنا بتصميم استمارة )استبيان( خاصة ذات عالقة بتحديد أبعاد املتغري املستقل )الت

 نت االستمارة من األقسام اآلتية :التنظيمي( وأبعاد املتغري التابع )جودة اخلدمات الصحية(. وتكو 
  : ويشمل البيانات الشخصية واملعلومات الوظيفية ألفراد العينة ممثلة يف: اجلنس، السن، املستوى التعليمي، عدد سنوات اخلربة القسم األول

 باملؤسسة الصحية، طبيعة األسالك الوظيفية.
 : ( حماور 74تقل )التغيري التنظيمي(، ويشمل أربع )يركز على املقاييس اخلاصة باملتغري املس القسم الثاني 
 : ( حماور.72) مخسة يركز على املقاييس اخلاصة باملتغري التابع )جودة اخلدمات الصحية(، ويشمل القسم الثالث 

 ا فكانت القيمة املتحصل عليها هي( فرد104على إجابات أفراد العينة البالغ عددهم ) املصداقية إجراء اختبار مت وقد: ثبات اإلستبيان :
  هذه اإلجابات يف حتقيق أهداف الدراسة وحتليل نتائجها. على أن الدراسة تتمتع بثبات جيد، مما ميكننا  من االعتماد يعين وهذا (7.022)
  كر، مت االستعانة حبزمة الربامج التطبيقية : لتوظيف وحتليل البيانات اليت مت مجعها عن طريق اإلستبيان السابق الذ األساليب اإلحصائية المستخدمة

 (،(SPSS Win Version 24 Statistical Package for Social Scienceاإلحصائية يف جمال العلوم االجتماعية واملعروفة باسم

 وهو أحدث إصدار حىت تاريخ إعداد التحليل اإلحصائي للدراسة امليدانية.
III-  ومناقشتها :  النتائج 

 أوال : عرض وتحليل نتائج اإلستبيان :  
اليت تتميز هبا عينة الدراسة، حيث مت توزيع  ن السعي حنو اإلملام جبوانب موضوع الدراسة يتطلب منا عرضا تفصيليا ألهم اخلصائص الدميوغرافيةإ         

يف منت هذه الدراسة  وقد استخلصت مجيعها الستكمال بياناهتا، ومن مث فإن النتائج املدونة ( استمارة على العاملني باملؤسسات الصحية حمل الدراسة،104)
 .( من إمجايل االستمارات املوزعة على مفردات العينة%177تستند إىل ما نسبته )

 عدد ،السن، املستوى التعليمي اجلنس،: حيث من وذلك الدراسة حمل املؤسسات الصحية يف املبحوثني أفراد خلصائص وصفا( 72) رقم اجلدول يوضح         
 وطبيعة األسالك الوظيفية. اخلربة سنوات
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. %22يف حني كانت نسبة الذكور %22عينة الدراسة تتشكل يف أغلبها من اإلناث بنسبة بلغت  حيث أظهرت النتائج فيما يتعلق مبتغري اجلنس أن        
حمل الدراسة. األمر الذي يؤكد صحة التقارير اإلحصائية الصادرة عن وزارة الصحة  املؤسسات الصحية يف وهو ما يعكس التواجد القوي للعنصر النسوي

 والسكان وإصالح املستشفيات واليت تشري إىل أن أغلب العاملني باملؤسسات الصحية اجلزائرية هم من فئة النساء.

سنة( بنسبة  47-27) سنة(، تليها الفئة العمرية 27-41من أفراد العينة ترتاوح أعمارهم بني ) %24يالحظ أن نسبة أما بالنسبة ملتغري السن          
. واملالحظة األساسية من %12سنة( واليت بلغت  27-21، بينما كانت أقل نسبة للفئة العمرية )%21سنة( بنسبة  27، تليها الفئة العمرية )أقل من 21%

هي أن نصفهم من الشباب، الذين مازال أمامهم مستقبل وظيفي طويل، والنصف املتبقي هو من كبار السن الذين يتميزون خالل استقراء أعمار مفردات العينة 
 .بالنضج الفكري واخلربة اليت جيب نقلها للشباب من أجل تطوير قدراهتم املعرفية واالرتقاء مبستوى أدائهم

 منهم هلم مستوى ثانوي %24و جامعي مستوى هلم مفردات العينة  من من  %42التعليمي أن  كما أن النتائج أظهرت بالنسبة ملتغري املستوى         
أما أفراد العينة  الدراسة، جملتمع العلمية األهلية إىل يشري . مما%72هلم مستوى بكالوريا، فيما بلغت نسبة الذين هلم مستوى أعلى من املستوى اجلامعي  %12و

 .%14الذين هلم مستوى متوسط فلم تتعدى نسبتهم 

سنوات يف جمال  72( هلم خربة تزيد عن %02أن غالبية املستقصى منهم من مفردات العينة )وخبصوص متغري عدد سنوات اخلربة فقد أظهرت النتائج          
معظمها عملية التغيري التنظيمي )تطبيق اخلارطة الصحية اجلديدة( اليت طرأت على  يف ة عايشتعملهم، وهذا يعين أن القوى العاملة الصحية من مفردات العين

 املنظومة الصحية العمومية اجلزائرية واليت تعد حمور دراستنا.  
الصحة العمومية وهو ما  يف ك شبه الطبينيمفردات العينة هم من سل ثلثي حوايل أنأما فيما يتعلق مبتغري طبيعة األسالك الوظيفية فقد أظهرت النتائج           

 حني أن كل من سلك املمارسني الطبيني يف الصحة العمومية  واألسالك املشرتكة ميثلون ما يف من العاملني باملؤسسات الصحية حمل الدراسة، %22ميثل نسبة 
توزيعا نسبيا بني األسالك الوظيفية مبا يتناسب ويعكس الوزن النسيب لكل مفردات العينة يتوزعون  أن على التوايل. وجتدر اإلشارة هنا إىل %12و %22نسبته 

 يف جمتمع الدراسة. منهم

فقرات املتعلقة فيما يلي عرض لنتائج أسئلة الدراسة اليت جاءت يف اإلستبيان، باستخدام النسب املئوية واملتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية للو          
 من أسئلة الدراسة. بإجابة كل سؤال 

اجتاهات أفراد العينة حنو فقرات احملور األول تشري إىل املوافقة، مما يشري إىل انه هناك حتمية  تبني النتائج أن: )دوافع وأسباب التغيير التنظيمي(: المحور األول
 للتغيري التنظيمي. 

يتبني لنا من النتائج أن معظم اجتاهات أفراد العينة حنو فقرات احملور الثاين تشري إىل املوافقة، وهذا : اءات المصاحبة للتغيير التنظيمي(: )اإلجر المحور الثاني
 يدل على أنه مل يتم إشراك العاملني يف املؤسسات الصحية يف التخطيط والتنظيم  لعملية التغيري التنظيمي. 

من النتائج أن اجتاهات أفراد العينة حنو فقرات احملور الثالث تشري إىل املوافقة، مما يشري إىل  يتبني لنا: مشاكل وسلبيات التغيير التنظيمي(: )المحور الثالث
 عملية التغيري التنظيمي صاحبتها عدة مشاكل وسلبيات.

بع )مزايا ومكاسب التغيري التنظيمي( تشري يتبني لنا من النتائج أن اجتاهات أفراد العينة حنو فقرات احملور الرا :)مزايا ومكاسب التغيير التنظيمي(: المحور الرابع
 مما يشري إىل أنه نتج عن عملية التغيري التنظيمي عديد املزايا واملكاسب.إىل املوافقة، 

 اخلامسيتبني لنا من النتائج أن اجتاهات أفراد العينة حنو فقرات احملور : الصحية من ناحية بعد االعتمادية(: )مستوى جودة الخدمات الخامسالمحور 
ما معظم أفراد العينة تباينت مابني احلياد وعدم املوافقة، وهذا يشري إىل أن معظم أفراد العينة يعتقدون أن مؤسستهم ال حتض بثقة املستفيدين من خدماهتا، ك

 يعتقدون أن اخلدمات الصحية املقدمة ال دخلو من األخطاء.

يتبني لنا من النتائج أن ة بعد مدى إمكانية وتوفر الحصول على الخدمة )االستجابة(: : )مستوى جودة الخدمات الصحية من ناحيالسادسالمحور 
تباينت ما بني احلياد وعدم املوافقة، مما يشري إىل أن معظم أفراد العينة يعتقدون أن مؤسستهم الصحية ال تقوم  السادساجتاهات أفراد العينة حنو فقرات احملور 

 اخلدمة بدقة.بإبالغ املرضى مبواعيد تقدمي 
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يتبني لنا من النتائج أن اجتاهات أفراد العينة حنو فقرات احملور : ية بعد التمكن الفني )الملموسية(: )مستوى جودة الخدمات الصحية من ناحالسابعالمحور 
 .ءم مع نوع اخلدمة املقدمةاملظهر اخلارجي للمؤسسة الصحية يتال تشري إىل املوافقة، وهذا يدل على أن أفراد العينة يعتقدون أن السابع

تباينت ما  الثامنيتبني لنا من النتائج أن اجتاهات أفراد العينة حنو فقرات احملور : ت الصحية من ناحية بعد المالئمة(: )مستوى جودة الخدماالثامنالمحور 
ة  يقدرون ظروف املريض ويتعاطفون معه، وميتلكون املعرفة والدراية التامة العاملني باملؤسسة الصحيبني احلياد واملوافقة، وهذا يدل على أن أفراد العينة يعتقدون أن 

 .باحتياجات ورغبات املرضى

يتبني لنا من النتائج أن اجتاهات أفراد العينة حنو كل فقرات احملور  : مستوى جودة الخدمات الصحية من ناحية بعد األمان )الضمان( : التاسعالمحور 
 ت عالية.تباينت ما بني احلياد وعدم املوافقة، مما يشري إىل أن أفراد العينة يعتقدون أن مؤسستهم ال تتوافر على موارد بشرية ذات خربات ومؤهال التاسع

 ثانيا : عرض وتحليل نتائج المقابلة 
اعتمادا على األسئلة املطروحة واإلجابات الصحية حمل الدراسة، املؤسسات  مع مدراء ونواب مدراءفيما يلي عرض وحتليل نتائج املقابلة اليت أجريت          

  املقدمة يف احملاور الثالثة اآلتية.
I.  : من خالل إجابات إطارات املؤسسات الصحية حمل الدراسة يتبني لنا مدى إدراكهم المحور األول : مدى اإلدراك واإللمام بالتغيير التنظيمي وأبعاده

دوافعه وأهدافه، إضافة إىل إملامهم مبختلف اإلجراءات التنظيمية، البشرية واملالية اليت صاحبت عملية التغيري التنظيمي، كما يتضح ملفهوم التغيري التنظيمي، 
جودة  وضعية لنا أيضا أنه من خالل مدة إشرافهم على تطبيق اخلارطة الصحية اجلديدة مبؤسساهتم ملسوا مجلة من املزايا واملكاسب اليت سامهت يف حتسني
 اخلدمات الصحية هبا، لكن الصعوبات واملشاكل اليت واجهتهم أثناء تطبيقهم للخارطة الصحية اجلديدة حالت دون حتقيقهم لألهداف املرجوة.

II.  : لنا  من خالل إجابات مدراء ونواب مدراء املؤسسات الصحية حمل الدراسة يتضح المحور الثاني : مدى اإلدراك واإللمام جودة الخدمات الصحية
م يف مدى إملامهم مبفهوم جودة اخلدمات الصحية من جهة واعتقادهم بأن تبىن املؤسسات الصحية ألسلوب اجلودة الشاملة الصحية من شأنه أن يساه

سسات حتسني مستوى جودة اخلدمات املقدمة من طرفها بشكل ملحوظ من جهة أخرى، ورغم ذلك فإن هذا األسلوب مل جيد بعد طريقه للتطبيق باملؤ 
عوا عن الصحية حىت اآلن بسبب غياب إرادة تطبيقه من طرف اجلهات الوصية.  أما خبصوص تقييمهم جلودة اخلدمات الصحية يف الوقت احلايل، فقد أمج

 عدم رضاهم عن مستوى اجلودة احلايل وأنه حيتاج إىل حتسني أكرب، وحسب رأيهم فإن حتسني اجلودة مسؤولية اجلميع.
III. : في المؤسسات الصحية تحسين جودة الخدمات بأبعادها انعكاسات التغيير التنظيمي )تطبيق الخارطة الصحية الجديدة( على  المحور الثالث

أما خبصوص أثر التغيري التنظيمي على حتسني جودة اخلدمات الصحية مبختلف أبعادها، فيتضح لنا من خالل إجابات إطارات العمومية محل الدراسة : 
حمل الدراسة أن هذا األثر إجيايب إىل حد ما على حتسني جودة اخلدمات الصحية من ناحية بعدي التمكن الفين )امللموسية( واملالئمة يف  املؤسسات الصحية

بة(، الستجاحني أن هذا األثر كان سلبيا بدرجات متفاوتة على حتسني جودة اخلدمات الصحية من ناحية أبعاد مدى إمكانية وتوفر احلصول على اخلدمة )ا
مات الصحية من اإلعتمادية واألمان )الضمان(. وبصفة عامة فإن عملية تطبيق اخلارطة الصحية اجلديدة مل يكن هلا أثر إجيايب كبري على حتسني جودة اخلد

 هداف املرجوة منها.وجهة نظرهم، وبالتايل فهي حتتاج إىل عملية إعادة نظر واسعة من أجل تدارك النقائص والسلبيات اليت حالت دون حتقيقها لأل
  ثالثا : اختبار فرضيات الدراسة  

دراسة حالة عينة من  –تضمنت هذه الدراسة اليت كانت بعنوان "التغيري التنظيمي وأثره على حتسني جودة اخلدمات باملؤسسات الصحية اجلزائرية          
 فرضيات أساسية متثلت يف: مخسةاملستشفيات العمومية لوالية ورقلة" 

 .يوجد إدراك لدى األفراد العاملني باملؤسسات الصحية العمومية اجلزائرية للتغيري التنظيمي بأبعاده 
 ؟ال يوجد إدراك لدى األفراد العاملني باملؤسسات الصحية العمومية اجلزائرية ملفهوم جودة اخلدمات الصحية وأبعادها 
  أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة إحصائيةيوجد ال (∝≤  على جودة اخلدمات الصحية بأبعادها. ( للتغيري التنظيمي بأبعاده0.05
  أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة إحصائية يوجد ال(∝≤ اجلنس، تعزى للمتغريات الدميغرافية ) التنظيمي بأبعاده ملستوى التغيري( 0.05

 (.يعة األسالك الوظيفيةالسن، املستوى التعليمي، عدد سنوات اخلربة باملؤسسة الصحية، طب
  أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة إحصائية يوجد ال(∝≤ تعزى للمتغريات الدميغرافية  بأبعاده ملستوى جودة اخلدمات الصحية( 0.05

 (.اجلنس، السن، املستوى التعليمي، عدد سنوات اخلربة باملؤسسة الصحية، طبيعة األسالك الوظيفية)
 وسيتم حماولة اختبار الفرضيات، بناءا على نتائج اإلجابات اليت مت التوصل إليها، وذلك كما يلي:
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 نتائج اختبار فرضية الدراسة األولى. .1
 " يوجد إدراك لدى العاملين بالمؤسسات الصحية العمومية للتغيير التنظيمي بأبعاده"         

أن املتوسطات احلسابية لقياس التغيري التنظيمي وهو املتغري الرئيسي املستقل وأبعاده اليت مثلت املتغريات املستقلة الفرعية  (74يتبني لنا من اجلدول رقم )         
راف ( واحن2.21) قد جاءت فوق املتوسط، حيث جاء املتغري املستقل الفرعي مشاكل وسلبيات التغيري التنظيمي يف املرتبة األوىل حامال متوسطا حسابيا قدره

يث (، ما يشري إىل موافقة مفردات العينة على املشاكل والسلبيات اليت اقرتنت بعملية التغيري التنظيمي باعتبارهم مدركني هلا، تاله من ح1.71معياري قدره )
(، وتفسر هذه النتيجة أن األفراد 1.22( واحنراف معياري قدره )2.22األمهية املتغري الفرعي املستقل دوافع وأسباب التغيري التنظيمي مبتوسط حسايب قدره )

ملتغري الفرعي املستقل العاملني باملؤسسات الصحية حمل الدراسة قد أبدو موافقتهم على الدوافع واألسباب اليت أدت إىل عملية التغيري التنظيمي، وأتى ثالثا ا
( مما دل على موافقة مفردات العينة على 1.12واحنراف معياري قدره )( 2.22اإلجراءات املصاحبة للتغيري التنظيمي الذي حصل على متوسط حسايب قدره )

التنظيمي حبصوله على  اإلجراءات اليت صاحبت عملية التغيري التنظيمي وبالتايل فهم يدركوهنا، ويف األخري جاء املتغري الفرعي املستقل مزايا ومكاسب التغيري
 ( مما يدل على موافقة مفردات العينة على املزايا واملكاسب املرتتبة عن عملية التغيري التنظيمي.     1.24( واحنراف معياري قدره )2.22متوسط حسايب قدره )

([ تدل على أن مفردات العينة يف املؤسسات الصحية حمل الدراسة يدركون التغيري التنظيمي 2.22وبشكل عام فإن النتيجة ] متوسط حسايب قدره )         
املؤسسات الصحية حمل الدراسة جاءت متوافقة مع هذه  مع مدراء ونواب مدراءنتائج املقابلة اليت أجريت ية اجلديدة( بأبعاده.كما أن )تطبيق اخلارطة الصح

 النتيجة، وبالتايل نقبل الفرضية بصيغتها.
  نتائج اختبار فرضية الدراسة الثانية.  .2

 "ال يوجد إدراك لدى العاملين بالمؤسسات الصحية العمومية لمفهوم جودة الخدمات الصحية وأبعادها".         

( أن املتوسطات احلسابية لقياس جودة اخلدمات الصحية وهو املتغري الرئيسي التابع وأبعاده اليت مثلت املتغريات 72بينت لنا  نتائج اجلدول رقم )          
 يف املرتبة األوىل لفرعية قد جاءت متوسطة، حيث جاء املتغري الفرعي التابع مستوى جودة اخلدمات الصحية من ناحية بعد التمكن الفين )امللموسية(املستقلة ا

د أبدو موافقتهم على (، وتفسر هذه النتيجة أن األفراد العاملني باملؤسسات الصحية حمل الدراسة ق1.27( واحنراف معياري قدره )2.22مبتوسط حسايب قدره )
جودة اخلدمات الصحية من املتغري الفرعي التابع مستوى  وتاله من حيث األمهيةمستوى جودة اخلدمات الصحية من ناحية بعد التمكن الفين )امللموسية(، 

فردات العينة ال يرون أن هناك حتسن يف ( مما يدل على أن م1.24( واحنراف معياري قدره )2.27الذي حصل على متوسط حسايب قدره ) ناحية بعد املالئمة
جودة اخلدمات الصحية من ناحية بعد مدى إمكانية وتوفر احلصول على مستوى ، أما املتغري الفرعي التابع املالئمةجودة اخلدمات الصحية من ناحية بعد 

 أن مفردات العينة ال يرون أن هناك حتسن ( مما يشري إىل1.20واحنراف معياري قدره ) (2.12حلصده متوسط حسايب قدره ) ثالثااخلدمة )االستجابة( فجاء 
مستوى جودة اخلدمات ودة اخلدمات الصحية من ناحية بعد مدى إمكانية وتوفر احلصول على اخلدمة )االستجابة(، يف حني أن املتغري الفرعي التابع يف ج

أن مفردات العينة ال  ( مما يشري إىل1.42( واحنراف معياري قدره )2.17متوسط حسايب قدره )حلصده  بعاراالصحية من ناحية بعد األمان )الضمان( حل 
مستوى جودة اخلدمات الصحية من ويف األخري جاء املتغري الفرعي التابع  حتسن يف جودة اخلدمات الصحية من ناحية بعد األمان )الضمان(،  يرون أن هناك

( مما دل على أن مفردات العينة ال يرون أن هناك حتسن يف 1.20( واحنراف معياري قدره )2.24وله على متوسط حسايب قدره )حبصناحية بعد االعتمادية 
 جودة اخلدمات الصحية من ناحية بعد االعتمادية. 

ية حمل الدراسة كان إدراكهم متوسطا ([ تدل على أن مفردات العينة يف املؤسسات الصح2.11وبشكل عام فإن النتيجة ] متوسط حسايب قدره )         
أظهرت أن هناك دراية نوعا ما ملفهوم جودة اخلدمات الصحية وأبعادها من طرف املدراء نتائج املقابلة أيضا ملفهوم جودة اخلدمات الصحية وأبعادها، كما أن 

ية البديلة أي يوجد إدراك متوسط نسبيا لدى األفراد العاملني باملؤسسات ونواهبم باملؤسسات الصحية حمل الدراسة. وبالتايل نرفض الفرضية الصفرية ونقبل الفرض
 الصحية العمومية ملفهوم جودة اخلدمات الصحية وأبعادها.

 .الثالثةنتائج اختبار فرضية الدراسة   .3
≥∝) أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة إحصائيةيوجد ال "          𝟎.  "على جودة الخدمات الصحية بأبعادها بأبعاده( للتغيير التنظيمي 𝟎𝟓

  "Pearson".معامل بريسون  ولإلجابة على هذه الفرضية نستخدم
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بني أبعاد التغيري التنظيمي )دوافع  العالقة قوة وملعرفة بني متغريين حمددين، العالقة قوة معرفة يف الثنائي االرتباط معرفة من األساسي اهلدف يتمثل           
جمتمعة وأبعاد جودة وأسباب التغيري التنظيمي، اإلجراءات املصاحبة للتغيري التنظيمي، مشاكل وسلبيات التغيري التنظيمي ومزايا ومكاسب التغيري التنظيمي( 

جودة اخلدمات الصحية من ناحية بعد ، مستوى عد االعتماديةجودة اخلدمات الصحية من ناحية ب، مستوى واقع جودة اخلدمات الصحيةاخلدمات الصحية )
مستوى جودة اخلدمات  مستوى جودة اخلدمات الصحية من ناحية بعد التمكن الفين )امللموسية(، مدى إمكانية وتوفر احلصول على اخلدمة )االستجابة(،

وقد أظهرت خمرجات  "Pearson".األمان( استخدمنا معامل بريسون مستوى جودة اخلدمات الصحية من ناحية بعد و  الصحية من ناحية بعد املالئمة
SPSS ( النتائج اآلتية :72يف اجلدول ) املوضحة 

 ( ارتباط ضعيف جدا بني التغيري التنظيمي ومستوى جودة اخلدمات الصحية من ناحية بعد االعتمادية بلغR=0.011). 
 ضعيف جدا بني التغيري التنظيمي ومستوى جودة اخلدمات الصحية من ناحية بعد مدى إمكانية وتوفر احلصول على اخلدمة  ارتباط

 .(R=0.073)االستجابة( بلغ )
 ( ارتباط ضعيف جدا بني التغيري التنظيمي ومستوى جودة اخلدمات الصحية من ناحية بعد املالئمة بلغR=0.006). 
  امللموسية( بلغ )ارتباط ضعيف جدا بني( التغيري التنظيمي ومستوى جودة اخلدمات الصحية من ناحية بعد التمكن الفينR=0.092). 
 ( حيث بلغ )الضمان( ارتباط ضعيف جدا بني التغيري التنظيمي ومستوى جودة اخلدمات الصحية من ناحية بعد األمانR=0.069). 

≥∝ملتغري التابع )جودة اخلدمات الصحية( أكرب من مستوى الداللة املعتمد )وحيث أن مستوى الداللة عند مجيع أبعاد ا          (، فإننا نستنتج عدم 0.05
≥∝وجود أثر ذي داللة إحصائية عند مستوى ) من وجهة نظر جمتمعة على أبعاد جودة اخلدمات الصحية  ( ألبعاد املتغري املستقل التغيري التنظيمي0.05

 . األوىلوبالتايل نستدل بذلك على صحة الفرضية  مفردات العينة،

املؤسسات الصحية حمل الدراسة جاءت متوافقة مع هذه النتيجة، وبالتايل نقبل الفرضية  مع مدراء ونواب مدراءنتائج املقابلة اليت أجريت كما أن           
 بصيغتها.

  .الرابعةنتائج اختبار فرضية الدراسة   .4
≥∝)أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة إحصائية يوجد "ال  𝟎. تعزى للمتغيرات الديمغرافية  التنظيمي بأبعاده لمستوى التغيير( 𝟎𝟓

 (".الجنس، السن، المستوى التعليمي، عدد سنوات الخبرة بالمؤسسة الصحية، طبيعة األسالك الوظيفية)

تعزى للمتغريات ملستوى التغيري التنظيمي بأبعاده  إحصائية داللة ذات فروق وجود عدم (70نتائج اجلدول رقم )من خالل  يتضح لنا          
احملسوبة هلذه  F(". حيث بلغت قيمة اجلنس، السن، املستوى التعليمي، عدد سنوات اخلربة باملؤسسة الصحية، طبيعة األسالك الوظيفيةالدميغرافية )
( على التوايل، وهي اكرب 7.202،7.722، 7.707، 7.702التوايل، بقيم احتمالية )( على  1.112،7.224،2.720، 1.222املتغريات )

=∝)من مستوى داللة   الدميغرافية للمتغريات تعزىملستوى التغيري التنظيمي  إحصائية داللة ذات فروق وجود، وتشري النتائج كذلك إىل (0.05
=∝)(، وهي أقل من مستوى داللة 7.742بقيمة احتمالية )  (2.122احملسوبة له )  Fاملستوى التعليمي( حيث بلغت قيمة ) 0.05)، 

 .الخامسةنتائج اختبار فرضية الدراسة  .5
≥∝)أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة إحصائية يوجد "ال  𝟎. ا تعزى للمتغيرات بأبعاده لمستوى جودة الخدمات الصحية( 𝟎𝟓

 (".عدد سنوات الخبرة بالمؤسسة الصحية، طبيعة األسالك الوظيفية الجنس، السن، المستوى التعليمي،الديمغرافية )

تعزى للمتغريات ملستوى جودة اخلدمات الصحية بأبعادها  إحصائية داللة ذات فروق وجود ( عدم72نتائج اجلدول رقم )من خالل  يتضح لنا          
احملسوبة هلذه املتغريات  F(". حيث بلغت قيمة عدد سنوات اخلربة باملؤسسة الصحية، طبيعة األسالك الوظيفية اجلنس، السن، املستوى التعليمي،الدميغرافية )

( على التوايل، وهي اكرب 7.202، 7.242،7.117، 7.412، 7.222( على التوايل، بقيم احتمالية )1.222، 1.112،7.022،1.022، 1.102)
=∝)من مستوى داللة  0.05)،  
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  IV-  : الخالصة 

، ولعل قطاع يعترب التغيري التنظيمي املفتاح األساسي لنجاح املؤسسات يف كافة القطاعات ومتيزها تنافسيا يف ظل الظروف احلركية اليت يشهدها العامل         
مشاريع اإلصالح للمنظومة الصحية  الصحة يعترب من أهم القطاعات اليت شهدت تغريات كبرية  خالل العقدين األخريين، جتسدت يف شكل العديد من

وفقا للمرسوم خالل مشروع تطبيق اخلارطة الصحية اجلديدة اليت جاءت من  العمومية اجلزائرية، كان آخرها التغيري التنظيمي الذي عرفته القطاعات الصحية 
واملؤسسات العمومية للصحة اجلوارية، ، مومية اإلستشفائيةاملتعلق بإنشاء وتنظيم وتسري املؤسسات الع 2770ماي  11املؤرخ  يف  147-70التنفيذي رقم 

 إثبات من اليت مكنتنا وامليدانية الدراسة النظرية ضوء وعلىوالذي كان من أهم أهدافه تقريب اخلدمة الصحية من املواطن وصوال إىل حتسني مستوى جودهتا. 
التوصيات وآفاق  بعض إبداء مع إليها، املتوصل النتائج أهم على الوقوف اخلامتة هذه يف حناول املطروحة، اإلشكالية على اإلجابة سياق يف احملددة الفرضيات

 لدراسات وأحباث مستقبلية.
 نتائج الدراسة :

  سيتم تلخيصها يف النقاط اآلتية : اليت خصت اجلانب النظري وامليداين هلذه الدراسة، النتائج من العديد إىل التوصل مت لقد       
 وقيادته جهة، له من ودعمه وتقبله خالل تأييده من البشري، العنصر هو التنظيمي التغيري جناح مفاتيح أهم أحد أن إىل هذه الدراسة خالل من توصلنا 

 أخرى؛ جهة لتحقيقه من والقدرات املهارات من تطلبهي ما مع للتغيري
 اجلودة من حتقيق األوىل أساسية: نقاط ثالث تشمل حبيث ممكنة، تكلفة بأقل املريض حتقيق متطلبات حنو املستمر السعي هي الصحية اخلدمات جودة 

 من اجلودة على حتقيق والثالثة ترتكز املريض، نظر من وجهة اجلودة يققحت والثانية الطرق، أحدث وفق اخلدمات أفضل تقدمي وهي املهنية النظر وجهة
  ة؛متميز  خدمة لتقدمي املوارد املتوفرة استخدام األساسية بالدرجة تعين وهي اإلداريني نظر وجهة

 زائر ؛حتسني جودة اخلدمات الصحية هدف اسرتاجتي تسعى السلطات العمومية إىل حتقيقه من خالل مشاريع  إصالح املنظومة الصحية العمومية يف اجل 
 ة يف توزيع املوارد املالية والبشرية واملادية على املستوى اجلهوي التغيري التنظيمي يف املنظومة الصحية باجلزائر مل يصل إىل حتقيق هدف تطبيق العدال

 والوطين؛
 ة عدم إشراك العاملني يف املؤسسات الصحية اجلزائرية يف التخطيط لعملية تطبيق اخلارطة الصحية اجلديدة حال دون حتقيقها هلدف حتسني جود

 اخلدمات الصحية؛
 ملؤسسات الصحية اجلزائرية بأن تبين أسلوب إدارة اجلودة الشاملة الصحية سوف حيسن من مستوى جودة وجود قناعة عالية لدى األفراد العاملني با

 اخلدمات الصحية؛
 خارج اإلستشفائية من جهة، وتقريب اخلدمة الصحية اجلوارية من املواطن و  تطبيق اخلارطة الصحية اجلديدة ساهم يف الفصل بني اهلياكل اإلستشفائية

 من جهة أخرى ؛
 كدت نتائج الدراسة على وجود إدراك لدى األفراد العاملني باملؤسسات الصحية العمومية اجلزائرية للتغيري التنظيمي بأبعاده؛أ 
 أكدت نتائج على وجود إدراك متوسط نسبيا لدى األفراد العاملني باملؤسسات الصحية ملفهوم جودة اخلدمات الصحية وأبعادها؛ 
  عند مستوى ) أثر ذي داللة إحصائيةتؤكد الدراسة على عدم وجود∝≤ من وجهة  جمتمعة على أبعاد املتغري التابع  (،ألبعاد املتغري املستقل0.05

 نظر مفردات العينة.
 التوصيــات :

 إىل حتسني جودة اخلدمات باملؤسسات الصحية اجلزائرية وبناءا على ما مت التوصل إليه من نتائج فإن الدراسة توصي مبا يلي:  سعيا         
  ،املسطرة حتقيق األهداف  من أجلإشراك مجيع الفاعلني يف قطاع الصحية يف عملية التخطيط ملشاريع اإلصالح املستقبلية للمنظومة الصحية العمومية

 ودة ؛املنشو 
  خارج اإلستشفائية، وهذا يف إطار تسيري عصري وحديث ؛و ترشيد نفقات العالج الصحي وضمان حتقيق توازن مايل أحسن للهياكل اإلستشفائية 
 العالقة  تنظيم العالقة اليت تربط بني املؤسسات العمومية اإلستشفائية واملؤسسات العمومية للصحة اجلوارية يف شكل مراسيم وقواعد تنظيمية حتكم

 بينهما حىت ال يكون املريض ضحية لغموض هذه العالقة ؛
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 التنسيق بني سياسة تكوين املوارد البشرية الصحية وسياسة بناء اهلياكل الصحية مبا يساهم يف إحداث التوازن بينهما؛ 
  اجلوارية للتحكم أكثر يف زمام األمور وحتقيق على وزارة الصحة والسكان وإصالح املستشفيات إعادة النظر يف توزيع املؤسسات العمومية للصحة

 التسيري الفعال هلا، وتدارك األخطاء يف أسرع وقت ممكن؛
 ( تفعيل دور املدرسة الوطنية للمنامجنت وإدارة  الصحةENMAS)  كقاطرة تعىن بقيادة مجيع عمليات إصالح املنظومة الصحية العمومية اجلزائرية

  لتخدم أهداف عملية اإلصالح بشكل مباشر؛ تكوينها مستقبال، مع ضرورة تكييف برامج 
 .عدم التفكري يف تطبيق خارطة صحية مستقبلية دون التقييم الدقيق والشامل للخارطة الصحية احلالية 

 

  ملحق الجداول:

 الدميغرافية املتغريات حسب الدراسة عينة أفراد توزيع:(13الجدول رقم )

 النسبة المئوية  الفئة  المتغير 

 الجنس
 %22  ذكر 
 %22  أنثى

 السن

 %21  سنة  27أقل من 
 %21  سنة  47إىل  27من 
 %24  سنة  27إىل  41من 
 %12  سنة  27إىل  21من 

 المستوى التعليمي

 %20  ثانوي
 %22  بكالوريا
 %41  جامعي

 %72  دراسات عليا

 عدد سنوات الخبرة

 %22  سنوات 72أقل من 
 %27  سنوات 17 إىل 72من 

 %22  سنة 27إىل  11من 
 %20  سنة 27إىل  27من 

 %72  سنة  27أكثر من 

 طبيعة األسالك الوظيفية
 %12  )اإلدارة(األسالك املشرتكة 

 %22  الصحة العمومية يف شبه الطبيني
 %22  املمارسني الطبيني يف الصحة العمومية

 SPSSمن إعداد الباحثان باالعتماد على االستمارات املوزعة وخمرجات  المصدر:
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 : نتائج التحليل اإلحصائي الوصفي ألبعاد التغيري التنظيمي من وجهة نظر مفردات العينة( 14الجدول رقم )

 محتوى الفقرة رقم الفقرة
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 اإلتجاه الترتيب

 موافق 2 1.22 2.22 وأسباب التغيري التنظيمي  دوافع 1-4

 موافق 2 1.12 2.22 اإلجراءات املصاحبة للتغيري التنظيمي 2-2

 موافق 1 1.71 2.21 مشاكل وسلبيات التغيري التنظيمي 1-12

 موافق 4 1.24 2.22 مزايا ومكاسب التغيري التنظيمي 12-12

 موافق - 1.12 2.22 الكاالاااااااااااي  املتوساااااااااااط 1-12

 SPSSمن إعداد الباحثان باالعتماد على االستمارات املوزعة وخمرجات  المصدر:

 الصحية من وجهة نظر مفردات العينة اخلدمات: نتائج التحليل اإلحصائي الوصفي ألبعاد جودة  (15الجدول رقم )

 محتوى الفقرة رقم الفقرة
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 اإلتجاه الترتيب المعياري

 غري موافق 2 1.20 2.24 مستوى جودة اخلدمات الصحية من ناحية بعد االعتمادية  10-27

21-24 
مستوى جودة اخلدمات الصحية من ناحية بعد مدى إمكانية وتوفر 

 احلصول على اخلدمة )االستجابة(
 حمايد 4 1.20 2.12

 موافق 2 1.27 2.22 الصحية من ناحية بعد التمكن الفين )امللموسية(مستوى جودة اخلدمات  22-22
 حمايد 2 1.24 2.27 مستوى جودة اخلدمات الصحية من ناحية بعد املالئمة 21-22
 حمايد 2 1.42 2.17 مستوى جودة اخلدمات الصحية من ناحية بعد األمان )الضمان( 22-22

 حمايد - 1.22 2.11 الكاالاااااااااااي  املتوساااااااااط 10-22

 SPSSمن إعداد الباحثان باالعتماد على االستمارات املوزعة وخمرجات  المصدر:

 )جودة اخلدمات الصحية(. مصفوفة االرتباط بني أبعاد املتغري املستقل )التغيري التنظيمي( جمتمعة وأبعاد املتغري التابع( : 10جدول رقم )

تحسن جودة  المصدر  المتغيرات
الخدمات الصحية  

من ناحية بعد 
 االعتمادية

تحسن جودة 
الخدمات الصحية  

من ناحية بعد 
 االستجابة

تحسن جودة 
الخدمات الصحية  

من ناحية بعد 
 الملموسية

تحسن جودة 
الخدمات الصحية  

من ناحية بعد 
 المالئمة

تحسن جودة 
الخدمات الصحية  

من ناحية بعد  
 األمــــــان

التغيير 
 التنظيمي

معامل 
 (Rاالرتباط)

7.711 7.702 7.712 7.772 7.721 

 7.222 7.120 7.222 7.221 7.222 مستوى داللة  
 .فأقل 7.72 مستوى عند دالة فروق*

 SPSSمن إعداد الباحثان باالعتماد على االستمارات املوزعة وخمرجات  المصدر:
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للفروق يف مستوى التغيري التنظيمي وفقا للمتغريات الدميغرافية )اجلنس، السن، ANOVA)  (One Wayنتائج حتليل التباين األحادي  :(10جدول رقم )
 املستوى التعليمي، عدد سنوات اخلربة، وطبيعة األسالك الوظيفية(

 مصدر التباين المحور
مجموع 
 Fقيمة  متوسط المربعات درجات الحرية المربعات

مستوى 
 الداللة

 الجنس

 7.422 1 2.022 بني اجملموعات
1.222 

 
 

7.702 
 
 

 1 داخل اجملموعات
7.224 

40 .349 
 

 22 14.211 اجملموع

 السن
 1.112 7.077 1 2.637 بني اجملموعات

 
 

7.707 
 
 

 7.202 40 51.971 داخل اجملموعات
 22 54.609 اجملموع 

 المستوى التعليمي
 2.122 7.221 1 2.487 اجملموعاتبني 

 
 

*0.046 
 

 7.427 40 39.833 داخل اجملموعات
 22 41.320 اجملموع 

 عدد سنوات الخبرة
 0.864 1.704 1 15.262 بني اجملموعات

 
 

0.576 
 
 

 1.979 40 95.425 داخل اجملموعات
 22 110.595 اجملموع 

 طبيعة األسالك الوظيفية
 2.027 0.645 1 5.899 اجملموعاتبني 

 
 

0.052 
 
 

 0.333 40 15.512 داخل اجملموعات
 22 21.401 اجملموع 

 .فأقل 7.72 مستوى عند دالة فروق*
 SPSSمن إعداد الباحثان باالعتماد على االستمارات املوزعة وخمرجات  المصدر:

 

وفقا للمتغريات الدميغرافية  جودة اخلدمات الصحيةيف مستوى للفروق ANOVA)  (One Wayنتائج حتليل التباين األحادي : ( 10جدول رقم )
 )اجلنس، السن، املستوى التعليمي، عدد سنوات اخلربة، وطبيعة األسالك الوظيفية(

 مصدر التباين المحور
مجموع 
 Fقيمة  متوسط المربعات درجات الحرية المربعات

مستوى 
 الداللة

 الجنس

 1.102 7.211 1 2.207 بني اجملموعات
 
 

7.222 
 
 

 7.221 40 11.212 داخل اجملموعات
 22 14.422 اجملموع 

 السن
 1.112 7.111 1 2.637 بني اجملموعات

 
 

7.412 
 
 

 7.211 40 12.427 داخل اجملموعات
 22 14.021 اجملموع 
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 المستوى التعليمي
 7.022 7.210 1 2.221 بني اجملموعات

 
 

7.242 
 7.222 40 10.211 داخل اجملموعات 

 22 27.202 اجملموع 

 عدد سنوات الخبرة
 1.022 2.122 1 22.122 بني اجملموعات

 
 

7.117 
 
 

 1.042 40 22.242 داخل اجملموعات
 22 110.595 اجملموع 

 طبيعة األسالك الوظيفية
 1.222 7.422 1 4.122 بني اجملموعات

 
 

7.202 
 
 

 7.241 40 12.422 داخل اجملموعات
 22 21.201 اجملموع 

 .فأقل 7.72 مستوى عند دالة فروق*
 SPSSمن إعداد الباحثان باالعتماد على االستمارات املوزعة وخمرجات  المصدر:

 قائمة المرجع:
  الكتب:

 .22دار صفاء للنشر والتوزيع، عمان، ص.  (، إدارة التغيري، الطبعة األوىل،2712رحبي مصطفى عليان ) .1
 .21.(، قيادة التغيري يف املنظمات، الطبعة األوىل، مؤسسة الوراق للنشر والتوزيع، عمان، األردن، ص2712سعيد محيد الدليمي ) .2
 .27ص.  عمان، والتوزيع، للنشر أسامة األوىل، دار الطبعة والطبية، الصحية والرعاية املستشفيات إدارة (،2711صاحل ) يوسف وليد .2
 .242(، السلوك التنظيمي موضوعات وتراجم وحبوث إدارية متقدمة، مطبعة العشري، مجهورية مصر العربية، ص.2772سيد حممد جاد الرب) .4

 مقال في مجلة: 
 القادسية جملة للمرضى، املقدمة الصحية اخلدمات جودة يف املؤثرة العوامل أىم حتديد يف العاملي التحليل دور ،(2714) كاظم حسن العباس عبد .1

 .242ص.   ، 4 العدد واالقتصادية، الكوفة، اإلدارية للعلوم
 نظر وجهة من الالذقية حمافظة يف الصحية املراكز يف املقدمة الصحية اخلدمات جودة مستوى قياس (،2714سعد ) أنور باسل حممود، حبيب .2

 .271ص.  ،2العدد  العلمية،عمان، والدراسات للبحوث جامعة تشرين جملة منها، املستفيدين
 .212 ص. ، 11 العدد ورقلة، الباحث، جملة الصحية، اخلدمات جودة تفعيل يف املستمر التحسني دور (،2712القادر ) عبد دبون .2
 حمافظة يف األهلية املستشفيات من جمموعة يف تطبيقية )دراسة املستفيدين نظر وجهة من الصحية اخلدمات جودة أبعاد ،(2712) سلطان علي وفاء .4

 .84  .، بغداد، ص17 اخلامس، العدد اجمللد واالقتصاد، اإلدارة كلية عن تصدر نصف سنوية دورية جملة البصرة(،
 تكريت، جامعة واالقتصادية، اإلدارية للعلوم تكريت جملة ،الصحية الخدمات جودة أبعاد إقامة إمكانية (،2717وآخرون ) الطويل أمحد أكرم .2

 .12، ص.  19 ، العدد2اجمللد العراق،
، جملة القادسية للعلوم اإلدارية واالقتصادية، تقييم جودة الخدمات الصحية في مستشفى الديوانية التعليمي(، 2771علي سكر عبود وأخرون ) .2

 .22، بغداد، ص.2، العدد11اجمللد 
 .140، الرياض، ص.72، العدد 47جملة اإلدارة العامة، اجمللد  ،التحسين المستمر للجودة(، 2777حنان عبد الرحيم األمحدي ) .0

 مقال في ملتقى:
 الدويل (، التغيري التنظيمي يف املؤسسات الصحية املؤسسة العمومية للصحة اجلوارية باجلزائر منوذجا، امللتقى2711مريزق عدمان، حممد عدمان ) .1

 .72البليدة، اجلزائر، ص. دحلب، سعد جامعة احلديثة، يف املؤسسات التنظيمي والتغيري اإلبداع حول
 
 



أثر التغيير التنظيمي على تحسين جودة الخدمات الصحية بالمستشفيات الجزائرية، )ص ص: 1 - 02( 

______________________________________________________________________________________________________________ 

19 

 المذكرات واألطروحات: 
    (، تقييم جودة أداء املؤسسات الصحية احلكومية حسب معايري منظمة الصحة العاملية، مذكرة ماجيستري 2712ميساء فتحي عيد ابو حصرية ) .1

 .20-22يف إدارة األعمال، اجلامعة اإلسالمية بغزة، ص.ص. 
(، نظم املعلومات الصحية وأثرها على ضمان جودة الرعاية الطبية يف األردن، أطروحة  مقدمة إىل املعهد القومي 1111اهلل احملمود )فاروق عبد  .2

 .114لإلدارة العليا، أكادميية السادات للعلوم اإلدارية للحصول على درجة "الزمالة" يف إدارة املستشفيات واخلدمات الصحية، مصر، ص.
التسيري،  وعلوم االقتصادية العلوم كلية غري منشورة، دكتوراه أطروحة العمومية، الصحية املؤسسات يف اخلدمات جودة واقع (،2772(مريزق عدمان .2

 .122اجلزائر، ص. جامعة
 الكتب باللغة االجنبية: 

1. Morgan, Glenn and Sturdy, Andrew, Beyond (2000), "Organizational Change: Structure, 

Discourse and Power inUK Financial Services", Great Britain, Macmillan Press Ltd, 2000, p.04. 

2. Meier, Olivier et al , Gestion du Changement , Paris, Dunod , 2007, p.p.1-2.  

3. Gérard Roth et Michal Kurtyka(2007), Profession Dirigeant de la Conception du Changement à 

l’Action, Dunod, Paris, p.245. 

4. Donabedian A (1996), Evaluating the quality of medical care, Milbank Memorial Fund 

Quarterly, vol.44, n°3 , P. 167.  

5. Abdusattar Mohammad Al-Ali, Developing a total quality management framework for 

healthcare organizations, an intervention at Proceeding of the 2014 international conference on 

industrial engineering and operations management, Bali, January 7-9, P .889. 

1. Franco, Lynne Miller et autres (2002), Pérenniser la Qualité des Soins de Santé: 

L’Institutionnalisation de l’Assurance de Qualité, www.directedcreativity.com/pages/ 

ComplexityWP.htm (Consulté le12/03/2018) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



أثر التغيير التنظيمي على تحسين جودة الخدمات الصحية بالمستشفيات الجزائرية، )ص ص: 1 - 02( 

______________________________________________________________________________________________________________ 

20 

:الهوامش  -

 

                                                           
1 Morgan, Glenn and Sturdy, Andrew, Beyond Organizational Change: Structure, Discourse and Power in 

UK Financial Services, Great Britain, Macmillan Press Ltd, 2000, p.04. 

 .22، ص. 2712، عمان، ع، إدارة التغيري، الطبعة األوىل، دار صفاء للنشر والتوزيرحبي مصطفى عليان 2 
 .21.، ص2712، والتوزيع، عمان، األردنسعيد محيد الدليمي، قيادة التغيري يف املنظمات، الطبعة األوىل، مؤسسة الوراق للنشر   3

4 Meier, Olivier et al , Gestion du Changement , Paris, Dunod , 2007, p.p.1-2.  

5 Gérard Roth et Michal Kurtyka, Profession Dirigeant de la Conception du Changement à l’Action, Dunod, 

Paris, 2007, p : 245. 

:مستوى املعيشة، الغذاء ومستوى  يقصد به استخدام موارد اقتصادية حمددة للوصول إىل حالة الصحة اجليدة، ومن أهم العناصر الداخلة يف إنتاج الصحة هي: السكن، التعليم، إنتاج الصحة
 اخلدمات الصحية. 

 ،  4العدد واالقتصادية، الكوفة، اإلدارية للعلوم القادسية جملة للمرضى، املقدمة الصحية دماتاخل جودة يف املؤثرة العوامل أىم حتديد يف العاملي التحليل دور كاظم، حسن العباس عبد 6 
 .242ص.   ، 2014

 والدراسات للبحوث تشرينجامعة  جملة منها، املستفيدين نظر وجهة من الالذقية حمافظة يف الصحية املراكز يف املقدمة الصحية اخلدمات جودة مستوى قياس سعد، أنور باسل حممود، حبيب 7 
 .271ص.  ، 2014 ، 5 العدد العلمية،

 .212 ص. ،  2012،  11العدد ورقلة، الباحث، جملة الصحية، اخلدمات جودة تفعيل يف املستمر التحسني دور القادر، عبد دبون 8 
 .27ص.  ، 2011عمان، والتوزيع، للنشر أسامة األوىل، دار الطبعة والطبية، الصحية والرعاية املستشفيات إدارة صاحل، يوسف وليد 9 

10 Donabedian A, Evaluating the quality of medical care, Milbank Memorial Fund Quarterly, vol.44, n°3,1996, 

P. 167.  

11Adbulsattar Mohammad Al-Ali, 2014, Developing a total quality management framework for healthcare 

organizations, an intervention at Proceeding of the 2014 international conference on industrial engineering 

and operations management, Bali, January 7-9, P .889. 
 كلية عن تصدر سنوية نصف دورية جملة ،(البصرة حمافظة يف األهلية املستشفيات من جمموعة يف تطبيقية دراسة) املستفيدين نظر وجهة من الصحية اخلدمات جودة أبعاد سلطان، علي وفاء 12

 .84  .ص،  2712ر، بغداد، العاش العدد اخلامس، اجمللد واالقتصاد، اإلدارة
أطروحة  مقدمة إىل املعهد القومي لإلدارة العليا، أكادميية السادات للعلوم اإلدارية  فاروق عبد اهلل احملمود، نظم املعلومات الصحية وأثرها على ضمان جودة الرعاية الطبية يف األردن، 13 

 .114، ص.1111للحصول على درجة "الزمالة" يف إدارة املستشفيات واخلدمات الصحية، مصر، 
 .12 ، ص.2717، 2اجمللد  ،  19العدد العراق، تكريت، جامعة واالقتصادية، اإلدارية للعلوم تكريت جملة الصحية، اخلدمات جودة أبعاد إقامة إمكانية وآخرون، الطويل أمحد أكرم 14 

15Franco, Lynne Miller et autres (2002), Pérenniser la Qualité des Soins de Santé: L’Institutionnalisation de 

l’Assurance de Qualité, www.directedcreativity.com/pages/ ComplexityWP.htm (Consulté le12/03/2018) 
 

 .22، ص.2771، بغداد،  2، العدد 11د علي سكر عبود وأخرون، تقييم جودة اخلدمات الصحية يف مستشفى الديوانية التعليمي، جملة القادسية للعلوم اإلدارية واالقتصادية، اجملل 16 
 .122.ص.2772-2770اجلزائر،  التسيري، جامعة وعلوم االقتصادية العلوم كلية غري منشورة، دكتوراه أطروحة العمومية، ةالصحي املؤسسات يف اخلدمات جودة واقع مريزق عدمان، 17 
الطيب"، مذكرة ماجيستري دة مبجمع الشفاء ميساء فتحي أبو العيد حصرية، تقييم جودة أداء املؤسسات الصحية احلكومية حسب معايري منظمة الصحة العاملية" دراسة حالة مستشفى الوال 18 

 .20-22 .ص.، ص2712يف إدارة األاعمال ، كلية التجارة ، اجلامعة اإلسالمية بغزة، 
 .242، ص.2772سيد حممد جاد الرب، السلوك التنظيمي موضوعات وتراجم وحبوث إدارية متقدمة، مطبعة العشري، مجهورية مصر العربية،  19 
، 2777وبر  املستمر للجودة "املفهوم وكيفية التطبيق يف املنظمات الصحية"، جملة اإلدارة العامة، اجمللد األربعون، العدد الثالث، الرياض، أكتحنان عبد الرحيم األمحدي، التحسني 20 

 .140ص.
  التنظيمي والتغيري اإلبداع حول الدويل امللتقى باجلزائر منوذجا،ورقة حبث مقدمة إىل مريزق عدمان، حممد عدمان، التغيري التنظيمي يف املؤسسات الصحية املؤسسة العمومية للصحة اجلوارية 21 

 .72، ص.2711البليدة، اجلزائر،  دحلب بالبليدة، سعد جامعة البليدة، احلديثة، يف املؤسسات
 .142-142حنان األمحدي، مرجع سبق ذكره، ص.ص. 22 


