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 كلمة شكر وعرفان
هلل الدد ز ن ددو  لدديا هولأاوددو لدداقياو اليفددار  وبدده  هبددراو هذ اوددو شددرالما ل  دد  المدد ار  وهلدد    الحمدد 

 ليا الخاوفأو اليَجل واإلشفار  فال  علم اإلقسان في هز ال واو و كتد  و  فدي هزا الفدر هأو  سدار  فد ن 
ا  بأ قا ضاوو. وصل  اهلل عل  بامح ف فضلو  وإن عا   ف ع ِلو  و  اعتراض عل   وذ أ ندا وشدفأعنا محمد م

ع   اهلل ووبيلو  وصفأو مو خلهو وذ أ و  خدامم هق أاودو  وبدأ  هصدفأاوو  المخبديم لالمهدا  المحمدي   فدي 
 الأي  المشهي   ال ز ُجمع فأو األق أاء محت لياوو.

  الددد ز ون ندددا العلددم وا وا ا  ووفهندددا إلممدددا  ىددد ا واقتهددداءم التدد اءم  جدددل جاللدددو هللالشددكر 
 .العمل

 عاوهمدا لنددا فددي  و  عمهمددا   واجتها ىمدا لتعلأمنددا  و وج  دل الشددكر ليالدد ز الكدر مأو  علدد  مرلأتهمددا
 فج اكما اهلل عني جنة الفر وس. كل و ت وذأو.

شرفة دددداذا المدددددتددددلددد  األبإان ددددددرفددددلددفدأدددم مددو التددهدد  دددر وا ذتددددرا   همددهدددد   لددخددالددددو الشددكددددر والددعد
مضدددميقا   بدددأرالتلتدددو مدددو جهددد  م ددداو  فدددي التيجأدددو والتبدددحأح و  علددد  مدددا ل {مددد  يقي جمألدددة الددد كتيوا}

 ومنهجأة.
بددتاذا األاألبددتاذ لل ددراىأم جمددا  و  األبددام ا هعضدداء لجنددة المنا شددة   همهدد   لالشددكر الخددالو إلدد 

 عمني لدالمراجع المهمدة "فاوس" ال ز  خاصة السأ عما  المكت ة المرك  ة  لاإلضافة إل  .(للعلأاء خ  جة
   في هو ات ع   ا.

كمددا همدد فش لتشددكرامي الك أددرا إلدد   السددأ  بددلأماقي محمدد  مدد  ر المشبسددة العميمأددة ا بتشددفاوأة 
الكثأدر. كمدا   هقسد  جمأدع   ذأد  مدا  مدر  دي  إ  ومعلمدت مندو وذرصدواألختان لاج لالشلف  علد   عمدو 

   ميظفي ى ه المشبسة.
خاصدة هبددام ا السدنة األولدد   علمندي ذرفددا  هبدام ا ومعلمدأو ومشددا    الشدكر ميصدي  إلدد  كدل مددو

عمأددد   – الددد كتيو لدددو قافلدددة  ددد وو أوالفاضدددل  ووالثاقأدددة مخبدددو مسدددي ش الخددد مات  كمدددا   هقسددد  األبدددتاذ
 محم . رفالوال كتيو  -الكلأة 

 وهخددأدددرا  شددكددددرا لدددددكددددددل مددددددو بدددددداعدددددد قددددددددي.
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 مــــدخـــــل:
غري ي ، تز صن صع  لتر ي كبرية خالل  لعقدين  ألخريينتدو  لقد شههههههعد خلدما  ادصمي  ل هههههه               

  اجم  عدة يف زذ  ومتث شهههههههههههعدزم  يتمع   ز م،    ههههههههههه   عم ،  و الجتممع    ليت و لتدور ي  الخلت هههههههههههم ي 
يف  ي لإل م   ل ههههههه ز مك  صههههههه    وأعم ة تبز    لبع  صإلعم،  مىل هههههههمن  أأ صهههههههدور خلو    و   م      

 ملتميل ، و   لد م،ة يف تقدمي  ادصمي  ل ههههه  تعترب ص،كز  لعموص    السهههههت ههههه مم   مبم  ن  ملؤسههههه هههههمي و    ز م،،
 . لذين يدلبون  لوخلمي  ألص مء نعي صالذ  مل، ى  لذين يإل دون  لعمن   و 

، ض  لع ،  ت ،ي ن ه  صصع تز يد  لضغوط   ورة غري ص بوخل  على ك  زذه  ملؤس مي يف  صن  و 
تدلب  ألص،  ههه،ورة  ملتميل ي، و  مل هههت ههه  ميتز يدة  صهههال على  لضهههغوط  مل  ذلك  لو مم   نتضهههمع   ملزصإل  و 

 هههههه  جو ة  ادصمي  لوخلمم   و هت   لدب   و ن مم خيص  حت مجم  مل ههههههت  دين السههههههتلم    ل هههههه،يع  ملتدلبمي 
 .وص و مي  ملؤس مي  لعموص    الست  مم    مل تويميمن  كعلى        عم   ل    

 لذ  يعترب حلق   لوصههههههههه      مل هههههههههت  دين صن ص، هههههههههى ولع    ،  زذه  مل و مي ص تب  لدخول 
 و ملتميل زو  لعإل هههههه،  ألسههههههمن يف ت وين  ال دبما  ألول وص، نق  و   خمتلف ص ههههههما ووحد ي  ملؤسهههههه هههههه 

ت  ههههههه  ل و ألخري لديع ، زذ   ألص، يتدلب صن  لقممم  على  مل هههههههت ههههههه  مي  مالزتمم   كث،  ذ   مل تب
ي ههههمز   خلد  ،  ملم  و  هههه،يم وتإل  م م وتقإل مهت ئته أ  ريم  و لعم  على ىلج، ء ي لتقدمي خدصمته   هههه   ج د 

    يف     جو ة  ادصمي  ل    . ةوص تم،  ةكبري       ه  
 : مشكلة الدراسة

على  ل،غ  صن أ ر ك  ل ههلدمي   ز م،ي  لب ثعم  ملتو صهه  عن  هه،ورة وحتم   تدب     م    و ة يف 
ذ  عتمم  أصههالا  مل ههت هه  مي  ل، صي أأ أحد   تغ ري على عدة إل ملؤسهه ههمي  لعموص   لل هه  ، أال   ه وص

  لذ  خري، زذ   ألدخولجممل    ء  مل تب  ألصمصي  لذ  ي هههههههدلع عل ه عمل م مب تب  لص هههههههتويمي وصإلعم 
   هههه   صبمشهههه، على   دبما ص،ت قي  ل هههه    لعموص   و لذ  يعد    مه  حد و ألخرية  ملؤث،ةيعد  للبإل   ألوأ 

 مل   عم    الشههه،ا  مول زذه  لدر سههه  ص. ويف  هههوء صم    ث،ة على جو ة  ادصمي  ل ههه   ؤ  ز   لعو ص   مل
في تحســـــــ ا خودا اللدماة اللـــــــح ة  ال  ســـــــســـــــة  دخولأداء مكتب ال مســـــــا  ة ما مدى لتمل  : 

 ؟األختان  اج  الشلف الع وم ة االستشفائ ة
 ويإلدرج    زذ   ل ؤ ل  ل،م  ي،  ألسئل   ل ،ع    لتمل  :

جو ة  ادص     عم  ز   ،ص  ملؤسهههه هههه   لعموص    السههههت هههه مم    ألختمن  مج  مل ههههلف على تدب   -
  ل     على ص توى ص تب  لدخول؟
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ز  زإلمك  ختالف    تق     مل هههههههههههههت  دين و ملوة    و ة  ادص   ل ههههههههههههه     دالل    عم زم على  -
 ص توى ص تب  لدخول؟

 وجو ة  ادصمي  ل    ؟  لدخول لعالخل     ص تب  زي صم -
ب  ل هههههههه     ملقدص  نعال على ص ههههههههتوى ص تخيتلف تق     مل ههههههههت  دين أل عم  جو ة  ادصمي ز   -

 ؟ لدخول  مختالف   إلس،  لعم، و مل توى  لتعل مي هل 
 صم زو و خلع    ء ص تب  لدخول  مملؤس    لعموص    الست  مم    ألختمن  مج  مل لف؟ -

 ن وذج الدراسة:
لدخول ب  عد  صن  ملتغري ي، ح ث  عد  لبمحث    ء ص تمت  إلمء منوذج  لدر سهههههههه   مالعتمم  على 

صتغري ص هههههههتق  وجو ة  ادصمي  ل ههههههه    صتغري تم ع، و لب م مي  ل هههههههك ههههههه   كمتغري ي وسههههههه د  ، كمم زو 
 صو ع يف  ل     لتميل:

 ن وذج الدراسة االفتراضي
 المتغير التابع                                               ير المستقل      المتغ 

   
                            

 
 

 المتغيرات الوسيطة                                                                   
 
 
 
 
 

 : فرض اةال
  لتمل  :ت عى زذه  لدر س  أأ  ختبمر  ل ،  مي 

 :الفرض اة النظرية .1
مل  يف  ل ع  ج  ص هههههههههم ته لدخول صن  و امرج   مل تب و أل  هههههههههد   لد خل  تدنع ك  صن  لعو ص   -

 .    جو ة  ادصمي  ل     مب ت  ى  ألختمن  مج
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 المستوى التعليمي
الحالة )مريض، 

 مرافق، موظف(
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ف ، سهههههههههههههو يف ة   أل عم   ام هههههههههههههه  لللو ة تدب   ص مز    مل تب  ألصمصي على ص تب  لدخول -
     جو ة  ادصمي  ل     مب ت  ى  ألختمن  مج.  نض  يفي مز       

 :الفرض اة اإلحلائ ة .2
ال يوجد تبثري   ل أح ههههههههمم م مل ههههههههم      ء ص تب  لدخول يف   هههههههه  جو ة  ادص   ل هههههههه    يف  -

 .(α≤0,1) ملؤس    لعموص    الست  مم    ألختمن  مج  مل لف عإلد ص توى  لدالل  
أح هههههههههمم   مل هههههههههم      ء ص تب  لدخول يف   ههههههههه  جو ة  ادصمي ال توجد ن،وخلمي ذ ي  الل   -

 ل ه    تعزى أأ )  إلس،  لعم،،  امل  مص هت  دين، صوة  م،  مل هتوى  لتعل مي(. عإلد ص هتوى 
 .(α≤0,1 لدالل  )
 أ   ة الدراسة:

ل عد   أن  لدور  السرت ت لي  لذ  حيتله ص تب  لقبول يف جممل     ت  ههههههههههههري  أل  ههههههههههههد   ل    
 ص،   ملغ  أل   ، و لذ  جيب  ن ي ،ن على ص ههههتوى خمتلف  هل مك   ل هههه   ، ذلك ألن شههههب    لعالخلمي 
 لد خل   و  امرج   وشههب    ملعلوصمت   و  السههتقبمل و لتوج ه و ملد خ    ململ    ليت  ت  ص م   زمص  يف صعم  

 يف  لتق     لدخل   لإل ههههههههم مي  لعالج -دأذ  صم مت    معم   هههههههه   ج –زذ   مل تب ت ههههههههمز    هههههههه   كبري 
و السهههههههت ههههههه مء صن جع  وكذ  يف   ههههههه     دبمعمي ج دة لدى ص هههههههتعملي  مل،ن   ل ههههههه ي.  كمم  ن زذ  

ق   لوصههه  حل وزو- ألصمصي مل تب -عل ه  كم مي م ب  و لذ  يدل  مل تب يعد  لو جع   ألوأ للمؤسههه ههه  
  ههههي  لذ  يون، ويقد   ملعلوصمي ملن حيتمجعم، و ملتميل نعو  حملد   ل،م و ملؤسهههه هههه  وزو   ص ههههتعملي  مل،ن  

 .     دينيتولد عإلد  مل ت و ألخري  لذ لال دبما  ألول 
 :الدراسةأ داف 
يف   هههههههههه  جو ة  ادصمي   لدخولصدى ص ههههههههههم      ء ص تب صع،ن  زذه  لدر سهههههههههه  أأ  هتدف 

 زد ف  لتمل  :وعل ه مي إلإلم  ديد  أل . مل لف  ل      مملؤس    لعموص    الست  مم    ألختمن  مج
 ختمن  مج؛مملؤس    لعموص    الست  مم    أل  دخولوصف و ل      ء ص تب  ل -
 وصعمم حديثم صدخالع،ض وصإلمخل ههه   مل مز    مل،تبد   م و ة يف  ملؤسههه هههمي  ل ههه   ،  لذ  يعترب  -

 يف  ملؤس مي  لعموص   لل   ؛
 ههههههمي  لعموص    ملؤسهههههه مج ع  خل ههههههم  ص ههههههما   و ة يف أل عم     د تدب   ل  ،    امج   ل برية أأ  -

 ؛ الست  مم  
 .صمصي على ص تب  لدخول مب ت  ى  ألختمن  مجأص م    تدب   ص مز    مل تب  أل  ر س  -
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  خت مر زذ   ملو وا لألسبمب  لتمل  : ي،جعأسباب اخت ار ال وضوع: 
 :ال برراة ال وضوع ة -أ

يف   هههههههه  جو ة  ادصمي  ل هههههههه    يف  ملؤسهههههههه ههههههههمي  لعموص    دخوليعترب صدخ   ور ص تب  ل -
لعملي    مل ههههههههتوى خمصههههههههم يف  لعقد  ملم ههههههههي على  زتممصم مل تلقى ملد خ   ليت  كث، لل هههههههه   صن 

 و ألكم  .
على  ر سهه  ص تب  لدخول صن   م ب  لوصهه ي نقذ، لذلك جمءي  خلت ههمر ت،ك ز  غلب    لبمحث   -

دخول على ص تب  لتعزيز ثقمن    و ة يف زذه  لدر سههههههه  كم مول  للم هههههههم   يف  لب و  يف جممل 
 ؛ الست  مم   ملؤس مي  لعموص   ص توى 

حمدو ي  عد   لدر سههههههههههههههمي )على حد عل   لبمحث(  ليت تت د  عن  لدور  لذ  مي ن  ن يلعبه  -
 يف     جو ة  ادص  يف  مل ت   مي   ز م،ي ؛دخول ص تب  ل

مي ن  ن ت  د زذه  لدر س   ل لدمي  مل ،ن  على خلدما  ل     م ز م، يف  لوخلوف على  حد  ز   -
 لعو ص   ملؤث،ة على جو ة  ادص   ل ههههههههههههه   ، وأص م    تدب    ع   ملقرتحمي لت ع      ء ص تب 

 على تدب   ج د لإل م  جو ة  ادص   ل    ؛ مل     لذ  ي معد  دخول ل
 ال برراة الشلل ة: -ب

ع   مل توى  ل ك ي وكذ  لب على-ن ي ون زذ   ملو وا نم   لدر سمي وحبو  ص د      خ،ى   -
صن  ون شههك سههتث،  وتتعم  يف خمتلف جو  ب  ههممن جو ة  ادصمي  ل هه    يف   ليت- ملعتم 

  مل ت   مي   ز م،ي .   
 لعم    و خلع  ادصمي  ل هههههههه   ، و لذ  ي ههههههههتوجب عل إلم تإلوي، و السههههههههعم  يف تقدمي ص،جع أ ر كإلم  -

دصمي  مل     لذ  ي معد على تقدمي خ دخولي رتشد  ه يف نع  سريورة وت ع      ء ص تب  ل
 ص    ذ ي جو ة عمل  ؛

 حدود الدراسة: 
 متثل  حدو   لدر س  ن مم يلي: 

مت وري  لدر س  حول ص م      ء ص تب  لدخول يف     جو ة  ادص  : الحدود ال وضوع ة العل  ة
  ل     صن وجع    ،  مل ت  دين و ملوة    مملؤس    لعموص    الست  مم    ألختمن  مج  مل لف.

 :  ج،ي   لدر س  على  ملؤس    لعموص    الست  مم    ألختمن  مج  مل لف.الحدود ال كان ة
، كمم  د ي نرتة 2018-20017صتدي  ر سههههههههه   ملو هههههههههوا خالل  ل هههههههههإل    مصع   :  الحدود الزمان ة

 .2018صمرن  21أأ  01 لرت ص وتو يع  الستب من صن 



 مـــقـــدمــــة
 

 
6 

 ال نهج ال ستلدم في الدراسة:
ت وين  ىل مر  لإل ،  للب ث مت  العتمم  على صإلعج ي ههههههههههتإلد يف جوز،ه على  لوصههههههههههف و لت ل   وزو  .1

مللغ     ملتعلق  مبو ههههههههوا  لب ث صن  مل ههههههههم ر  لثم وي   ملتمثل  يف  مل، جع  يعتمد على جتم ع  ملم ة  لعلم 
 لع،  هه  و ألجإلب هه ،  لههدوريههمي،  ل،سهههههههههههههههممهه  و أل ،وحههمي   ههمصع هه  و ملعإل هه ،  مللتق ههمي و لإلههدو ي و للو مع 

  لتإل  م   وغريزم.
 خالل: لق م   ملدر س   مل د    ، وذلك لتونري  لب م مي صن  مل م ر  ألول   صن  .2

 ملالح    ل ك    و ملقم الي صع  أل بمء و لدمخل  شبه  لديب و لدمخل   ىل  ر ، ويف  ع   ألح من  -
  مل، ى  لو ندين أأ ص تب  لدخول  مملؤس  .

ت هههم    وع  صن  السهههتب من، و حد صوجه للم، هههى، و لثمم صوجه للموة   )  بمء، شهههبه  ب  ،  -
 وأ  ري (.

لوصههه ي  لت ل لي يف  لدر سههه ،  مىل هههمن  لبع   ألسهههمل ب  ىلح هههمم   لت ل    سهههتكد   لدملب  ملإلعج   .3
   م مي  لدر س   مل د    .

 الدراساة السا قة:  
يف حدو  صم حبث ن ه  لبمحث نإن عد  خلل   صن  لدر سهههههمي  ليت تإلمول  زذ   ملو هههههوا خمصههههه  يف 

إلموهلمم   ز م،ي ، ح ث يوجد ص،جع  تشههههههههههقه  ألول و  ملتعل  مب تب  لدخول يف  مل ههههههههههت هههههههههه  مي  لعموص   
 وثال  ص، جع  خ،ى على ص هههههتوى  ملدرسههههه   لو إل   لل ههههه    لعموص  ،  محثمن يف  ملدرسههههه   لو إل   ل،  رة،

 ملتعل  و  صم يف  ل ههههههههههه   لثمم يف   مصعمي   ز م،ي .  -يف حدو  عل   لبمحث–وغ مب صث  زذه  لدر سههههههههههه  
ة  ادص  تلك  مل،تبد   در س    عم  جو  لبمحث  ست ف صإلعم  ة ادصمي  ل     نعإلمك ص، جع كثري  جبو ة

  ل     صن وجع    ،  مل ت  دين. 
 ث يف  لب: تإل    ص تب  لدخول خ هههههوصهههههم صع تبع   م   لتعمخلد  عإلو ن إســــ اع لصــــ   دراســــة  .1

ح ث تدور  2004/2005م   لدر سههههههههههههي  ألصهههههههههههه  صذك،ة امي   لرت ص  مملدرسهههههههههههه   لو إل   ل،  رة للع
 و  ،   لتدور ي، و ز    هههم مته شههه مل ته حول  لتإل     اميل مل تب  لدخول خلب  تبع  لإلعج  لتعمخلد  

 ليت عمشهههتعم  ملؤسههه هههمي  لعموص   لل ههه   وصم  ملق هههو   ملتعمخلد وك ف سههه ؤث، على  إل   وصعم  ص تب 
 . تب ل تممشى صع  لت والي  لدمرم  لدخول صع أ ر ج  ع   ملقرتحمي لتدوي، زذ   مل

صذك،ة امي   لدر س   مملدرس   لو إل   ، le bureau des entrée د  عنوانطا وش مولو دراسة  .2
، وتدور  شهههههههههههه مل ته حول صم زو  لتإل     اميل مل تب 2004/2005ل،  رة خالل  لعم   لدر سههههههههههههي 

مول ن عم وصهههههههف ، ح ث تإلزي  لتغ ري ي  لو جب  ملو كب  تدب   صإلعج  لتعمخلد ي هههههههري وصم لدخول وك ف 
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عم  مل تب  لدخول وع،ج على مجل  صن  لإل ههههههوص  ل ههههههم رة تدب    لإلعج  لتعمخلد  يف  مل ههههههت هههههه  مي 
  لعموص  . 

 ،ر  ع فاط ة الز راء  عنوان الع قاة اإلنسان ة   كتب الدخول حالة القطاع اللحي أوالد خ ل .3
ة خت،ج لإل   شهههههعم ة صم  عد  لتدرج  ملتك هههههص  مملدرسههههه   لو إل   لل ههههه    لعموص   للعم   لدر سهههههي صذك، 

، ح ههث  ههدثهه   لبههمحثهه  يف  ملب ههث  ألول صإلعههم عن ص عو  ص تههب  لههدخول  ههملتد،  2002/2003
أأ تإل  مه  لد خلي وصعمصه و   ههههههههههههدته ب ذ ك، ويف  ملب ث  لثمم تإلمول  ص عو   لعالخلمي  ىل  ههههههههههههم    
 ممل تب، ويف  ملب ث  لثملث تد،خل  أأ  لدر سههههههههههههه   مل د      ملتعلق   ملعالخلمي  ىل  هههههههههههههم      خ  زذ  
 مل تب  إلمء على  تممج  السههههههتب من ح ث توصههههههل   لبمحث  أأ   ه زإلمك تق ههههههري كبري وعد   زتمم  صن 

لتعمص    ،ف صوة ي  لقدما  ل ههههه ي وصن  هههههمإلع  صوة ي ص تب  لدخول  ملعالخلمي  ىل  هههههم    يف 
صع  مل، هههى. وعلى  لعمو  زي  ر سههه  تقت ههه، على   م ب  لإل ،  نقذ صع  لعل   ام مل تق   ملت  ههه   

  لدخل   ملعم  زذ   مل تب.
صذك،ة  ،األطرش خ ال  عنوان مكتب الدخول وتحدياة التغ  ر في ظل إصـــــ   ال ســـــتشـــــف اة .4

ل ههههههههههه    لعموص   للعم   لدر سههههههههههي خت،ج لإل   شهههههههههههعم ة صم  عد  لتدرج  ملتك هههههههههههص  مملدرسههههههههههه   لو إل   ل
، ح ث تد،   لبمحث صقدص  حول ص تب  لدخول و ديمي  لتغ ري  ليت خل ههههههههههههههد  م 2002/2003

وذلك   يف  ملؤسهههه ههههمي  لعموص   لل هههه    la contractualisation هههه،ورة تبع  لإلعج  لتعمخلد  
تممعي  دف ن  الجصن  ج   لت    يف ت ههههه ري  لعالخلمي  لوة         مل هههههت ههههه  مي وز ئمي  لضهههههمم

ت هههههههههع    ا هههههههههول على  ل،عمي   ل ههههههههه    للم، هههههههههى صن جع  وصن جع   خ،ى   ههههههههه   أي،   ي هلذه 
 مل ههههت هههه  مي مي ن  ن ت ههههتغلعم يف   هههه  خدصمهتم. كمم تإلمول  ملت  هههه    ملؤشهههه، ي  ىلح ههههمم    ليت 

 ت تعملعم يف تق       دتعم  ل    .
ر ة دراســـــــــة حالة ت –في إرســـــــــاء النهج التعاقد   مكتب الدخول ودوره  عنوان عز الديا حرا ي .5

صذك،ة خت،ج لإل   شههعم ة صم  عد  لتدرج  ملتك ههص  مملدرسهه   لو إل   لل هه    القطاع اللــحي  ال غ ر،
، ح ث ع،ج على تدور متوي  خلدما  ل ههههه   صإلذ  السهههههتقالل أأ غمي  2006 لعموص   للعم   لدر سهههههي 

    مل،تبد   ملإلعج  لتعمخلد ، ل تد،  أأ  ور ص تب  لدخولسهههإل   لدر سههه ، ل تإلمول  مل مز    ألسهههمسههه 
يف أرسمء  لإلعج  لتعمخلد   ين تإلمول  لتع،يف  ذ   مل تب و  أل  د   ليت يقو   م وز  له  لتإل  مي، ل 
حمول أ ر ج  ع   مل مز    اديث   ليت صن شههههبام  ن ت ههههمعد زذ   مل تب صن ع هههه، ته وذلك  ضهههه،ورة 

  مي  ىلعال  و الت مل يف ت  ري خمتلف    دته. ويف  لدر س   مل د     هلذه  ملذك،ة تإلمولحممكمة ت إلولوج
 لبمحث تقدمي  ملؤس   حم   لدر س  وصإلعل    لعم   ملإلعج  لتعمخلد  حب    ن زذه  ملؤس   زي  حد 
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صن  ز  و  ملؤسهههههههه ههههههههمي  ليت  ختمرهتم و  رة  ل هههههههه   ب ذ ك للبدء يف  لت ضههههههههري لتدب    لإلعج  لتعمخلد . 
 لإلتممج  ليت   رجعم  لبمحث زي  لتعم ش  لدوي   لذ   مل زذ   مل تب و خلت ههههههههههههههمره نقذ على مج ع 
وت،ت ب وختزين و رسهههههههمل  ملعلوصمي  ملتعلق   ممل، هههههههى أال  ن حتم    ل ،وف  الخلت هههههههم ي    ديدة للبال  

ن ؤس    ل     ص جربي خلدما  ل    على أج، ء أصالحمي على زذ   مل تب صن  ج   لإلعوض  ممل
 مح    لت ههه ري و لتموي  حب   زو  ملكول عن ت ههه ري  مللف  لديب و ىل  ر  للم،ي  و ليت على  سهههمسهههعم 

 يت  متوي   ملؤس    ل    .
وختتلف  ر سههتإلم عن  لدر سههمي  ل ههم ق  صن ح ث  ختالف  ادو   مل م    و لزصم    للدر سهه ، وكذ  

 ل ههههههههههههه    وحممول  أجيم  عالخل    إلعم و      ء ص تب  لدخول صن خالل  لتد،  أأ ص مز   جو ة  ادص  
 أل عم   ادص  لللو ة وزو  ألص،  لذ  غمب على مج ع  لدر سههههههمي  ل ههههههم ق ،  مز ك عن  لوصههههههف  لدخل   
و ملإلعلي أل  ء ص تب  لدخول وكذ  حد ث   ملعلوصمي  ملتعلق   ه ألن  غلب  لدر سههههههمي كم   خلب  صههههههدور 

 .2006إل م  لعم  زذ   مل تب صم عد   ر سهههههههههههههه   لبمحث عز  لدين ح،    ليت كم   سهههههههههههههإل   لتعل م   مل
 مىل هههههمن  أأ ذلك تتم ز زذه  لدر سههههه  كوام  مول ل    ال تبمه أأ  ههههه،ورة  الزتمم  ص تب  لدخول ألن 

 .   ص ،وا لتدب    و     جو ة  ادصمي  ل     أال وجيب  ن يإلدل  ويإلتعي صن ص تب  لدخول
   كل الدراسة:

 ل ذ تتإلق    لدر س  أأ ن ل   ثإل ،  تإلمول يف  ل     ألول أش مل   جو ة  ادص   ل    ،  
 لضوء على ص عو   ادص   ل     وخ مم عم،  مىل من  أأ ع،ض ص عو  جو ة  ادص   ل     و  عم زم 

عو  يف  مل ههههههههههت هههههههههه  مي، صن خالل ص و لعو ص   ملؤث،ة عل ه و ،  خل مسههههههههههعم، ل  لتد،  أأ ص تب  لدخول 
 مل تب  ألصمصي يف  ملؤسههه هههمي  ادص   و لتدور  لتمرخيي مل تب  لدخول، ل  ال تقمل أأ  ألسهههمل ب  ل م   

 و لإلوع   ملتم ع     مه.
ن مم يإلمخلش  ل  هههههههه   لثمم  لدر سهههههههه   مل د    ، وذلك صن خالل  لوصههههههههف  لدخل   ملمز    ملؤسهههههههه هههههههه   

حم   لدر سهه ، وو خلع ص تب  لدخول ن عم  د ي  صن  ل ههإلد  لقم وم له وخمتلف وةمم ه   لعموص    السههت هه مم  
 ىل  ري  و ململ   و ىلح ههههمم   و ىل  ههههم   ، ل كتت  زذ   ل  هههه  مبعم   صدى ص ههههم      ء ص تب  لدخول يف 

 ستب من.      جو ة  ادص   ل     لدى ع إل  صن  مل ت  دين و ملوة  ،  مالعتمم  على  تممج  ال
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 تـمـهــــيــد
ت مسحه  اخلصويحة    حت املامح  لنظام اجلودة يف جمال اخلدمات الصحية  صصويحة  ريةح ةأ م مسح   حا

 م مسححمدةدام مححم مسححه   أ سححاس اححوان ريححا وا مخلححدما اخلدمحح  الصححية   ومصححهت  احح ري   م صصححا  مححا اإ
حومات يف إ احححححان اواـححححد اخلدمحح  رمى،ححرأ مححىاجلخلهأ اجل  ححو بأ لححهلد دححد ت اللداححد مححم ا نظ ححححات ما  حححح
ااححح  الصحححية أ اىريحححل جلة حححا يف ا خلحححام ا مل ـصحححر ا حححىا  إ،حححاجل  إجل اجلوا حححي الدنةححح   أصايحححح  دحححنظ  لحححودة الـى

اا  الصية .   ماإدا ا  مالم نولولة  يف جمال اخلدمي صدمات الـى
  ا  محي م ظحىا  يةحم ا  س ا سمشدةات اض   اسام ممحدات ـداحدة محم دةن حا م محي الحدصولأ 

ا ماما يف ا ؤاسات اخلدمة  مالهي الرب ـنت يف ا سمشدةات   مي الدصولأ حةث المرب ذم  ية  دالغ  
  ححححت اشحححح   حصخلحححح  الويحححح  دححححه ا ححححىا  معمصححححهت مصححححاا ا سمشححححدر ممسححححو ا لةححححا  ا مل ما صحححح  ا ححححدد 

صر مسها ا ااس اوف انااش مسها الدص  ا ةيثه  ال طةاـات ا سمدةدام حول لودة اخلدم  الصية . ـم
 المالةه:
 جودة الخدمة الصحية؛ -1
 مكتب الدخول في المستشفيات. -2
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 جودة الخدمة الصحية -1-1
صححي  قححةا مقححاقدأ قححةا   ححت الإس ا ححداث ـححم مو،ححو  لححودة اخلدمحح  الصححية  يف ا ؤاسححات 

ا ـصر ا سحمدةدام ما ل ااا  ادمح دادا ماالا مم الةيث النظىي يف مضامه اجلودة م دلادمسا مطىق اةاا ا
لححت زةلااححت ماةااححاات مختلةححات  مصححهت إجل حححد ريةحح  مححا اجلا ححي أ مقححاقد  س اطححا  الصححي  مححم مسححه  اخلدمحح 

اححنيامل يف مسححها ا ةيححث  س  ميححدو ـححم مد ححوم اخلدمحح  الصححية   مهلححها. النظححىي يف اطةةححا لححودة اخلدمحح 
مد حححوم لحححودة اخلدمححح  الصحححية  م دلادمسحححا  منحححامل  مصصاقصححح ا ا ملحححددة الحححن بةلمسحححا ـحححم دحححااا اخلحححدماتأ م

 ماللوام  ا ؤثىة ـصة ا. ا ومصد 
 مفهوم الخدمة الصحية وخصائصها  -1-1-1

مصصاقصح ا  اة  الةدن يف حتداد مد وم اخلدم  الصية  جيي  س  منامل دش   ـحام الىاحهت اخلدمح 
 م  لىج ـصر الىاهت اخلدم  الصية  مزةلا ا.

 ي  شحا   م ااحاأ  م مندلح  »ـصحر  احا:  اخلدمح  PHILIP KOTLERريحواصى جلصةحي   ـىجلحت
س ا مال ا ماخلحده ا احد  اخلدم ا طىف ما لطىف ختصى ما وس  اااا غ  مص وا  مال انمج ـن ا  ا  مص ة  م 

 .1«ا وس مىاةط  نمج مادي  م ال ا وس مىاةطا دت
مسحححا  ي  شحححا   م اصسحححص  محححم »دأاحححا:  2000ـححام  جللىجل حححا GRONOOS مححا غىم حححوس 

ا سحم صد  محا المداـح ا  شط  ذات طةةل  غ  مص وا  يف اللادة مل م لةس ،ىم اا  س حيدو ـحم طىاحا 
 .2«مموظدا اخلدم   م ا وا د ا ادا   م السصا  م ا  ظ   مالن ام  اخلده ا رييصول  شاري  الل ة 

 اخلدمحح  اجلححومسى ماللنايححى دححه SHOSTACKميف مسححلر لملىاححهت اخلدمحح أ مةححلت قواححما  
اـم اد  لملىاهت اخلدمح أ جلحاجلومسى يف ـحىخل اخلدمح  الم ةةل مسو  ااس ه م  إس مسهاا ةط  هباأ حةث اخلول 

ا وىلات الضحىم ا   ؤاسح  اخلدمح  مالحن اسحم دف اخلحدمي منحاجلا غح  طسواح  امطصحا إلة حا »مسو ـةا ة ـم 
  «ا سمدةدمس

ا اداححح أ جلحححنذا ريا ححح   لصودمححح   احححا اخلا احححا محححا السحححصاSHOSTACK ما  حححم  يةححح  الىاحححهت
غحح  ا سواحح  مسححا الغالةحح   م السححاقدة يف اللححىخلأ جلححنس ذلححد الحح   اححا صدمحح   ريثححى زححا مسححا اححصل   اجلوا ححي

 3مالل س ييةح.

                                                 
1 P. Kotler, K. Keller, D. manceau, B. Dubois, « marketing management », 12eme édition, édition 

spéciale, publié par Pearson éducation, paris, 2006, P462. 

 .18أ ص2005مساين حامد الض و أ اسواا اخلدماتأ الطةل  الثا ة أ دا  ماق  لصنشى مالموأااأ ـ اسأ ا  دسأ  2 
 .191ا  الةاأم ي اللص ة  لصنشى مالموأااأ ـ اسأ ا  دسأ صأ د2007محةد الطاقا مختصىمسأ ا اس اللص ة  لصمسواا ا داثأ طةل   3
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مجةا النشاطات مالل صةات الن حتخلا الى،ا مالخلةول لحد  ا سحم صد مخلادح  »ماد ـىجل  ـصر  اا: 
 «.مثم مدمس  س امض م اخلده ا  ي صطأ

دى،حر ا شح ي جيحي  س  اإقحا ة إجل ريحوس اخلدمح  ل حا حتظحر الملىاحهت مسحوا  ةحل يف مسحها  مالشان 
أ ممسحها اخلدم دمس صطأأ مللح  مسحها ا محى احربأ داخلدمح  الصحية   ريثحى محم  ي جمحال ختصحى اخلحدم دحت اخلحدمات

إدا ي ممسحححو ذحححد ذااحححت هثححح  ااححح ااةعة  ممخلدمححح  يف الل ححح  ا أالححح  اأريةحححد مسحححأل  اجلحححودة يف اخلحححدمي اخلدمححح 
  4لص ؤاس  الصية  ـند اخلده ا لصودمات الصية  لص واطنه.

 ممم  مس  صصاقص اخلدمات الن بةلمسا ـم السصا مسا:
: المححححرب مسححححه  اخلايححححة  ا ريثححححى بةححححلا مالححححن بثحححح  الدححححىق ا اااححححا ماجلححححومسىي دححححه السححححصا لالملموســــيةا -

هباأ  م  اـ ا اة  قىاق ا لهلد جلنس  مدالمايل ال ه م  ؤا  اخلدم   م اهما ا  م اإحساس .ماخلدمات
  5م    مخلدم اخلدم  مسا للص ا مص وا  دطىاخل   م دأصى .

ملصمغصي ـصر مسه  الصلود  محتوا  حال  ـدم ا ص واحة  إجل مص واحة أ اصعحأ مسحواو اخلدمح  إجل        
 م اخلححدمي  قححةان  داحح إ،ححدان  قححةان  م  مححوأ مص واحح  لصملةحح  ـححم لححودة اخلدمحح أ مثحح  االمسم ححام دالةة حح  ا ا

 6دلداقن    م ـ  ق  .رقوريوالا أ  أمسا ...ب ممسه  الرب ـم مد  امسم ام الخلاق ه ـصر اخلدمي اخلدم  
: دسححةي  س لحححودة اخلدمحح  الم حححد ـصححر محححم اخلححدم اأ ممحححتأ م اححمأ م حححمأ جلاخلحححدمات 7عــدم التنـــا   -

أ لحححها اولححححد اةحححاام رـححححدم  مصحححهت اصم جلحححا ريةحححح اأ حةحححث  س ا مال ححححا مااحححم  ري ا اححححم  يف ماححح  ماحححححد
 المعا سب يف  دان اخلدم .

ــــة دو عــــدم ا  فصــــال - : يف حححححه  س السححححصا اححححم  ا مال ححححا  مالأ م اححححم   لان ححححاأ م صحححح ا اةححححا  التالزمي
حةححث اولححد اللداححد مححم اخلححدمات ماسححم صدأ جلححنس اخلححدمات اةححا   مال م انححمج ماسححم صد دشحح   ختين. 

 8مدادة من اأ ريمخلدمي االامشا ةأ ا  ا أ ا عل يف الدنادق.جيي  س ا وس الل ة  مولودا جللصةا ل ا
 م  لان ححاأ  م  ه ححم حصححىمسا : دسححةي الطةةلحح  غحح  ا ص واحح  لصوححدماتأ جلن ححت ال9غيــق باةلــة للتخــ    -

إـحادة ااحمل اهلا. ماملححىخل مجةحا   حوا  اخلححدمات لصدنحان  عحىد اال م ححان محم اخلحده اأ ممسححها محا جيلح  مححم 
  مش ص  رية ة. صة االطصي ا مهدهب ـ

                                                 
 . 57-56أ دا  الةاأم ي اللص ة  لصنشى مالموأااأ ـ اسأ ا  دسأ ص2005ثامى اااى الة ىيأ إدا ة ا سمشدةاتأ طةل   4
 .78أ ص2008 محد الىحوماأ اسواا اخلدمات ا الة أ دا  إثىان لصنشى مالموأااأ ـ اسأ ا  دسأ مى الة ىي م اث 5
 .40أ ص2009محةد الطاقا مدش  الل قأ اسواا اخلدماتأ الطةل  اللىدة أ دا  الةاأم ي اللص ة  لصنشى مالموأااأ ـ اسأ ا  دسأ  6
 .43 دس ا ىلاأ ص 7
 .41 دس ا ىلاأ ص 8
 .21أ ص2005 دسأ مساين حامد الض و أ اسواا اخلدماتأ الطةل  الثالث أ دا  ماق  لصنشى مالموأااأ ـ اسأ ا  9
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 :تعق ف الخدمة الصحية -1-1-1-1
النظححححام الصححححيا دأري صححححت  إجل اطىانححححاا ححححداث ـححححم الصححححي   مححححى يف غااحححح  ا يةحححح أ صصويححححا إذا  

ةحح  مري أأ ممسححو ممنححو  دححه اللححام ماخلححاصمالخلطاـححات ا مدصصحح  جلةححت  يححا انخلسحح  إجل  لححلان حسححي د لحح  م ـو
اصحنةدات ا حوا د الةشحىا  اللامصح  جلةحت  محم  احةح ملخلحد محى  اخلدمات الصحية  ا خلدمح أ ميف  دحس الواح  مسحو 

ماإم ا ةات ا الة  الن حيمال اأ ل م إذا حدد ا اهلدف مم ري  مسها جلسوف اس   ا    . مام ث  اهلدف 
 س ا ححوس اخلححدمات الصححية  ممححوجلىة م س ا ححوس الويححول إلة ححا ز نححا ريححا اصححةح يححي  النححاس لةححدة. حةححث 

خلصةحا مالم اـةحا »الصي  دأاا:  ـىجل  منظ   الصي  اللا ة  الصي  مسا حال  مم اريم ال الس م  دد ةا ـم
 10«م اللعلأ ممسا حا  اااا مم حخلوق اال ساس ال جمىد ا لدام ا ىخل 

ـةححا ة ـححم مجةححا اخلححدماتأ الححن اخلححدم ا الخلطححا  الصححيا ـصححر مسححمو  »الححىف اخلدمحح  الصححية  دأاححا:  -
أ  م إ مالةحح  مثحح  ا مححاج مالةة حح مااقةحح  مول حح  لص عم ححا  الدملحح  اححوان ريا حح  ـ لةحح  مول حح  لصدححىدأ  م

ا دماححح  ما سميضحححىات الطةةححح  ما ل حححلة الملواضحححة  مغ مسحححاأ هبحححدف  جلحححا ا سحححمو  الصحححيا لص حححواطنه 
 11«ـم ل   ممااام   مم ا مىاخل ا لدا 

لة طةةححح  حححححمحححم  ل   حححححواحح حححصحححات ا ححححححعححمحح نححاخلحححدمات الل لةححح  مالوااقةححح  مالمسحححها الملىاحححهت اشححح  إجل 
 .حتسه ا سمو  الصيا لص واطنه مالةة   هبدفا ول   لصدىد ماجملم ا مغ مساأ 

ا مغحح  ا ص واحح  مالححن حتخلححا إقححةاـ مححلاج مم امحح  مححم اللنايححى ا ص واحح : »إال مسححامححا اخلدمحح  الصححية   -
 12«م ،ا ملةنا لص سمدةد

مل صححيا دححدل اخلدمحح  الصححية أ مالححىف ا اليف حححه ادضحح  ز جلححوأي مححهريو  ز ااححمل ال لدحح  ا نححمج  -
ا ص واحح أ مالححن حتخلححا إقححةاـا م ،ححان   ما صححى  غحح مم امحح  مححم اللنايححى ا اداحح  ا ص واحح   مححلاج»دأ ححت: 

 13«مله لص سمدةد
 م ا قادا  م ادص  طةةاأ انحمج ـنحت  الل ج ا خلدم لص ى،ر اوان  رياس اشوةصا»اخلدم  الصية  مسا:  -

حا . 14«ا ى،ر م حا احؤمل  س ا حوس ذالح  يحية   جلضح   ،ا ما مدا  مم اة  ممسحها الملىاحهت اىقحد ا  ـو

                                                 
ـمةححا ـاقشحح أ مححهريىة  ححىج لنةحح  قحح ادة ا السححم  دلنححواسز لححودة اخلححدمات الصححية  يف ا ؤاسححات الل ومةحح  اجللاقححححىا ز  ححصححححص اسححححواا 10

صوم المسة  ماللصوم المعا ا أ لامل   دو د ى دصخلااد دمص ساسأ ان    .33أ ص 2012دميلأ ريصة  اللصوم االامصادا  ـم
أ ص 2009-2008ةةصحح  ز اطةةححا إدا ة اجلححودة الشححامص  يف ا ؤاسححات الصححية زأ مححهريىة مالسححم أ لاملحح  منمححو ي دخلسححنطةن أ رييةصحح     11
37. 

 198أ ص1998مهريو  جلوأي قلةاسأ اسواا اخلدمات الصية أ الطةل  ا مجلأ إا ا  لصنشى مالموأااأ الخلامسىةأ مصىأ  12
 .39أ ص2008-2007لامل  اجللاقىأ  أاسات الصية  الل ومة زأ  طىمح  دريمو ا ـدماس مىالقأ زمااا لودة اخلدمات يف ا ؤ  13
 .168أ ص2005ثامى اااى الة ىيأ اسواا اخلدمات الصية أ دا  الةاأم ي اللص ة  لصنشى مالموأااأ ـ اسأ ا  دسأ  14
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محححا إجل  س اخلدمححح  الصحححية  امضححح م صدمححح  لحححومسى ممسحححا احححدص  الطةةحححي مدلححح  اخلحححدمات الم  ةصةححح  
 ا ىلوة. ل  حتخلةا ا ندل  ا ساـدة مم 

امصخلامسححا ـنححد حصححولت ـصححر  م جم ححو  ا نححاجلا الححن اخلححدم لص سححمدةد الححن  ا ندلحح »مسححا: اخلدمحح  الصححية   -
مالحن حتخلحا لحت حالح  م م صح  محم السح م  اجلسح ا ة  ماللخلصةح  مااللم اـةح أ ملحةس جلخلحط ـح ج  أاخلدم 

ح  مىريةح  محم اخلحدمات  .15«ا مىاخل ماللص  امةه مم مسها الملىاهت   ت المرب اخلدمح  الصحية  مسحا جم ـو
الامشححا ة الندسححة  ـنححد اصخلححا اللحح ج مريححها مدالمححايل انححد ج ،حح ن ا صححدمات االححن حتخلححا مندلحح  مم امصحح  

 صدمات المغها  مالدندا  داص  ا ؤاس  الصية .
اا  الطةة  ال  اخلدم  » أس: ممسنا  مم اى  د - م اخلدمات الل لة   م االامشداقة   م المشوةصة   الـى

الطةةحي لشحوص  الن اخلدم ا  حد  ـضان الدىاا الطيب إجل جلىد  م  ريثحى محم  جلحىاد اجملم حاأ مثح  ملاجلح 
مححىا  اححوان ريححاس ذلححد يف ـةاداححت اخلايحح   م يف اللةححادات اخلا لةحح  لص سمشححدر ا  ححوماأ  م اللنااحح  
الم ىاضححة   م ا   ةحح  الححن اخلححدم ا ا  ى،حح  لص ححىا أ  م الميالةحح  المشوةصححة  الححن اخلححدم ا يف ا ومححرب 

ااح  يحي لشوص ما  م للدة  قواصأ غ   ااح  الطةةح  احد اخلحدم ـ  س الطةةحي  ة  مااقةح أ حةحث س الـى
س اخلحدم لحت او،حةيات مملصومحات ححول محىخل محا مطحىق ا مشحا   مطحىق  الهي الحا  قوصحا محا ه حم 
اا  الوااا  منت لمعني الواو  جلةت  اا  الصية  إجل لا ي الـى يف ا سمخلة  مدهلد اخلوم الطةةي ددم  الـى

 .16«الطةة 
مإم ا ةح    ـحم ا د حوم الل صحا لصودمح  الصحية  ت لان دأريثى ادصحة  ا  ح  ـصر مسها الملىاهتأ 
ا  ى،ح  جلخلحط يف اخلحده   لصودمح  الصحية    ريحل ـصحر الطةةحي م  أ غ    حتاخلده ا يف الخلطاـه اللام ماخلاص

  س مسنا  صدمات المصواى دا قل  مالن الد للن  م  ا يف ملاج اخلدم  الصية .أ ت  سا د ري ا 
 إس اخلدمح نا ا موا،ححل  لحدا يف إدا ة ا سمححشحححدةات  سححمطةا الحححخلول مذ   مطاللمنا الةسةط أ مصححربا

الن اث م غ  مص وا أ ا داالاملا   ـصر ـنايى مص وا  م اصد ا  شط  ا م امص  جلة ا دةن »الصية  مسا: 
 مااقةحح  أ مححم صحح ل اححداد محتسححةن ا ااححملاد اـاجلةحح  النححاس الةد ةحح  مالندسححة  مااللم اـةحح  ما اجلظحح  ـصة ححا م 

مححح  ممؤاسححات ـامحححؤمسصه دة ححم  أ اخلحححدم ا  جلححىاد م   جلححىاد اجملم حححااأمسةصةححح  اطةححا ـصحححر ماشوةصححة  ـم لةحح  م 
 « ص اامصاي  يف إطا  اداـ  إ ساين م 

 ماامنمالا مم الملا اهت السادخل   سمطةا اصنةهت اخلدمات الصية  إجل ما اصا:

                                                 
   ،ا اللدحاقم ـن حاأ د ااح  مةدا ةح  يف ا ؤاسحات اهلام حيةامي م لةصر دوحدادأ م ا  ذثة  دلنواس ز اخلةة  لودة اخلدمات الصية  ممسمو  15

 .319أ ص14/2014االامشداقة  اخلاي  دةاان زأ جمص  الةاحث اللدد

اا  الصية  ا ملة أ الطةل  االمجلأ دا  الةاأم ي لصنشى مالموأااأ ـ اسأ ا  دسأ  16  .11أ ص2000ـةد اجملةد الشاـى مختصىمسأ الـى
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خلححان ا مححىاخل ما ححوادوأ مال شححهت ـححم اا»ممسححا اصححد الل صةححات ا وطححط هلححا هبححدف : خــدمات وبائيــة -
ا ى،ة  يف الوا  ا نااي  نا حدمو ا ىخلأ ما ةصول  دمس اداا  ا ىخل لد  حدمثت اداداا ا ـىاخل 

ري ا لان يف ا شىم  الم  ةدي لخلا وس الصي  اجلداحد م . 17«لآلثا  ا لمن  محتخلةخلا إـادة ا ةةهت اصة 
ـ ححال الىامةحح  إجل المخلصححةص مححم  ثححى طححددات رياجلحح  ا »مسححا: س الواااحح  الصححية    يف الدصحح  الثححاين منححت

 .18«ا مىاخل مادادي حدمو  مىاخل  م مشحاري  يحية  مريحها إاخلحاف ا مشحا مسا م/  م ا حد محم ختثا مسحا
ةححح   جلحححىاد  ماحححدص  يف ظححح  مسحححه  ا ـ حححال ريححح  ا  شحححط  المثخلةدةححح  مالحححربامج الصحححية  الحححن  حححدف إجل اـو

 اجملم ا.
الغححىخل من ححا طاملحح  اشححوةص ا ححىخل  أاخلححدمات الححن اخلححدم ا ا طةححانام ثحح  يف : خــدمات تشخيصــية -

 س صححدمات  المصححواى الطححيب.م  ا ورباحح  اجل  إجل صححدمات الميالةحح داإ،ححمالملححىف الححداةا ـصححر  ـىا،ححت 
الميالةحح  مريححها صححدمات ا قححل  الححد للقححا م  ححا اشححوةص ا ححاالت ا ى،ححة  ماسححاـد دشحح   ريةحح  يف 

  ا ىخل. طةةل حتداد 
 ـ حححححال ة أ حححححححةات لىاححححححححة أ ـ صحححححححممسحححححا مجةحححححا ا  شحححححط  الطةةححححح  رميحححححدات ـ لعالجيـــــة   خـــــدمات -

ا ؤاسححات الصححية  الححن اخلححدم ـصححر مسححمو   رالمضحح ةدأ ا خلححم ...ب الطةةحح  ما  شححط  قححةتة ...بأ حطةحح
 .حت اصد ا  مدة إجل مناأل ا ى،ر  م ـصر اصم جل ا

 : خصائص الخدمة الصحية -1-1-1-2
ا لخلححد يف ا وانححت  اال سححاسمىاةطحح  دصححي    اححام دححااا اخلححدمات ا صححى  ام ةححل اخلدمحح  الصححية  ـحح

الحن اشح   مل حا خلصاقص بةلمسا ـم دااا اخلحدمات م جم ـو  مم ا اظ ىلهلد ما وصوق يف  حسم اخلوميأ 
دم الخلادصة  لصمولام أـدم المعا سأ رال مص واة  يف صصاقص أ ـدم الم صد ماهدهب الطصي الم أمة  ـم

صةت ـصة اب  :منةل ده ث و صصاقص ري ا اصاأ ـم
  :خصائص عامة -د

ام ةل اخلدمات الصية   ع ـو  مم اخلصحاقص ا حهريو ة احادخلا ل ن حا  أـصر غىا  ملظ  اخلدمات
 الن بةلمسا ـ  اخلدمات ريواا مىاةط  دصي  اال ساس:امدىد  ع ـو  مم اخلصاقص 

مدغححح  النظحححى ـحححم  ج  م لصواااححح   م لصمشحححوةصاخلحححدمات الصحححية  اطصة حححا ريححح   جلحححىاد اجملم حححا إمحححا لصلححح  -
 االصم ف يف مسمواا   ماوالدمس  مام ا ةا  .

                                                 
ا مضححح م محااححح  الصحححي  ماىاةم حححا ا لحححدل ما حححم  أ اجلىاحححدة الى ةححح   19985جلةدحححىي  16ا حححؤ   يف  05-85محححم الخلحححا وس  اححح   27ا حححادة  17

 .5أ ص08لصع  و ا  اجللاقىا   ا  
 .11أ ص2015ا شىم  الم  ةدي لخلا وس الصي  اجلداد لصع  و ا  اجللاقىا أ  18



 اإلطار النظري لجودة الخدمات الصحية ومكتب الدخول في المستشفيات -1
 

 
8 

ملد  اخلدمات الصية  ا سمدةد الهي اطصة اأ جل حا  حم   اضحا دالةة ح  الحن الحةش جلة حا مريحها احوجل  لحت ا -
ة  الصية مااق  المثخلةهت   .مالمـو

ة  جل ححا طححددالىاادحح  يف اخلححدمي اخلححدمات الصححية  ـالةحح  لححدا  مسححمو  - ممضححةوط   ةمححم الناحةحح  ا و،ححـو
  لصخلطا  اللام  م اخلاص.  ماشىالات اواندخلوا ه 

مالححدد  ا مسححا اخلدمحح  الصححية  د لحح  ـالةحح  مححم الملخلةححد ريواححا مىاةطحح  دملححدد مخلححدمة ا جل ححن   ا طةححان -
ممسحها  .لل ح ممسو ما اطصا ـصةحت د ثاجلح  ااحمودام ـنصحى ا اإدا اهمقةت طةةه مالمخلنةه م  اصمصايا  

ممةاانح  لحدا محم مؤاسح   صحى  ممحم منطخلح   صحى  دح  ححت داصح   لحودة ما جيلص ا اخلدم  سحمواات
ممسها ما هةل اخلدم  الصية  ـم دااا اخلدماتأ ريواا مةنة   ا ؤاس  ذا ا  مصهت مم مصصي   صى .

اتب  س اخلححححدموا ـصحححر مةحححد  ا سحححاماة جلة خلمضحححا  ادححح خل محححم مخلحححدما اخلدمححح  الصحححية  ر جلحححىادا ممؤاسححح
 صدما    م اطصة ا. 

أ ري ححا امطصححي ا ضححو   ححم اطصة ححا مال حتم حح  المألةحح  مالسححـى  يف  داق ححا ام ةححل اخلدمحح  الصححية  دا  ةحح  -
  .الشوصا لص سمدةد

ـححدم نححا س اخلححدمات الصححية : اولححت اخلححدمات الصححية  إجل ـححدد مححم ا جلححىادأ  مصدححوس يف طةةلححم    -
  .أ جلاخلدم  الصحية  امنحو  محم جلحىد إجل ختصحى مححت دالنسحة  لصدحىد الواححدمىا،   مصصاقص   الندسة  م 

 ري ا  س الدد االصمصايات ماصم ف ا  شط  الصية  ادص  ، م صاية  ـدم المعا س.
لصودمحح  الصححية :  لححال   ححت ال دححد مححم ا ةةححهت اخلدمحح  الصححية  م طةط ححا ماخلححده ا  الشوصححة الطةةلحح   -

ممححم م  أخلدمحح  الصححية  ال ه ححم إصضححاـ ا  د ححوم اال مححاج ال ةحح . جلاحححد مجلخلححا  الحح  ريحح  جلححىد ـصححر 
دةل ححا ري ححا مسححو ا ححال يف السححصا. إس الطةةلحح  الشوصححة  مالدىداحح  لصودمحح  الصححية  نلحح  الل حح  الةححوما 

  19لص ؤاس  الصية  عمصهت مممشلي مدالمايل غ  صا،ا إال لصخلصة  مم المن ةط مالخلةاس.
ـصححر  لصححية  الححملص  دسححـى   م دم صدحح  اصةصحح  حححول اخلدمحح  الححن اصخلامسححاال ه ححم لص سححمدةد مححم اخلدمحح  ا  -

  صى .ـ س اخلدمات يف الخلطاـات ا 
صحر ملحت  - اؤثى الخلوا ه ما  ظ   ا  ومة  ـصر ـ   ا ؤاسات الصية  ـام  ما سمشحدةات اايح أ ـم

 ج ـ ص حا ماخلحدمات الميداد إذا ريا   اادل  لصدمل   م لصخلطا  اخلاصأ مذلد جلة حا املصحا دميداحد محن
 20ال ةدة  الن ام  هبا ذلد.اخلدم ا م  الطةة  الن

 
                                                 

 .31أ ص 2008لصنشى مالموأااأ ـ اسأ ا  دسأ  جلىاد اوجلةا  ص اتأ إدا ة ا سمشدةاتأ الطةل  ا مجلأ دا  إثىان 19
 .59ثامى اااى الة ىيأ إدا ة ا سمشدةاتأ مىلا ااداأ ص  20
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 مام ث  يف ا يت: 21الطلب على الخدمات الصحية المتعلقة ةنا بالخصائص  -ب
اا اخلدم منحاجلا  الن اى  اجملم ا اخلدمات الصية  الد اصلا مجاـة : جلالسصا اجل اـة  مسا اصد السصا  -

س  احد الهي اسم ص  اأ ممسها محا انطةحا ـصحر اخلحدمات الصحية أ إذ ل    جلىاد أ ملةس جلخلط لصدىد الو 
حتسم يي  الدىد ال ادةد مسها الدىد جلخلطأ مل نت ادةد  اىاتأ  يدااقت مري  قوص حيةط دحتأ ممسحو محا 

دآثححا  اال مشححا  اخلا لةحح  ا ولةحح  لصوححدمات الصححية أ ماححد ا ححوس مححم ا دةححد اامصححاداا اخلححدمي اطصححا ـصةححت 
الملصحححة  مححححم المحححرب اخلحححدمات الصحححية  م  م ححححت اخلحححده ا جما حححاأ جل لظححح  الحححدمل  دـححح  هلحححه  اخلحححدماتأ

اخلدم ا جما اأ مال ا وس الةحدا  الوحةحد  س امحوجل الدملح  إ محاج اخلدمات االلم اـة أ ممم م جلنس الدمل  
مسححه  اخلححدمات دندسحح اأ إذ ه ن ححا  س اسحح ح لصخلطححا  اخلححاص دححهلدأ ـصححر  س اخلححوم ددـ ححت ماإقححىاف 

 نظة ت.ـصةت ما
الطصي ـصر اخلدمات الصية  الد طصةا مشمخلا: اطصا ـصر ايط ح الطصي ا شحما ـحادة ـصحر السحصا  -

الححن ال اطصححي ل اححم    ا ةاقححىأ مل ن ححا اسححمودم يف يححناـ  منمعححات  صححى  مححم  لحح  االاححم    
اـد ـصحر ماخلدمات الن اسحالن اقاأ مريها جلنس الطصي ـصر مسه  السصا الم د ـصر الطصي ـصر السصا 

إ مال ححاأ جلحححنذا ريا ححح  ريححح  اخلحححدمات الصحححية  طصةحححا مشحححمخلا محححم الطصحححي ـصحححر الصحححي  ري ححح أ حةحححث  س 
اللاحا ات ا نمظ ح  لطةةحي ا اححناس احم  محم  لحح  ا صحول ـصحر  احناس اححصة   يف ا سحمخلة أ مهبحها ا لححال 

اا   انا ت يف ا ا،ى مم  ل  ا صول ـصر  اناس اصة   يف ا   سمخلة .جلنس ا ىا  اسم ى يف ـ 
اخلدمات الصية  الد إ دااحا ااحم  ريةا: المحرب السحصا االاحم  رية  اصحد السحصا الحن اشح ا ا ا سحم صد  -

أ  م يف يحو ة احدجلا صحدماتأ ممسحها محا ـادة مم  ل  ا ندلح  راالقحةا ب الحن اخلحدم ا إمحا دصحد  مةاقحىة
الطحا إقحةاـا مةاقحىاأ دةن حا  قحىان ا سحم صد لودماح  مااحم  ري ا  لحالانطةا ـصر اخلدمات الصية أ 

قححىان ل ححاأ لخلةححاس السحح ى  م ل ححاأ لخلةححاس الضححغط الشوصححا اخلححدم صححدمات ـصححر مححد  جلحح ة أمنةحح  
 زمدة.

اخلدمات الصية  بث  قىان ،غط دالنسة  لص سم صد: الد اصخلا اخلدم  الصية  مم طىف ا سم صد  -
،ةح مسه  اخلاية  مم صح ل المطحىق  مىا ،ىم اا لموصةصت مم ختالم مىخل مله ـند ا ال أ مه م او 

اخل لحححد  حححححةححخلححي اال حححححةححسحح  ماحححححيححىاححى مححححححةححوس غححححح ححناس احححد احححححإجل ا ثحححاله ا حححواله: إس أاحححا ة طةةحححي ا ا
الحةل أ مل ن حا بثح  قحىان  ،حىم اا لصحموصص مححم ختالم ا احناس. ري حا  س دصحول ا حىا  غىجلح  الل صةححات 

  غ  مسميي مل نت ،ىم ي لموصةصت مم ختالمت مااملادة ييمت. إلىان لىاح  اد ا وس  مىا
 

                                                 
 .41ـدماس مىالقأ مىلا اةا ذريى أ ص21
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 جلة  م إد ال ا يف ا يت: 22:نا ب العقضة المقتبطةالخصائص  -ت
ا  ظ ح  الخلوا ه م  ضا  اواق اخلدمات الصية  إجل لا ي رية  مم المدص  مالمنظة  ا  وما: اؤثى  -

املصا ا مى دميداحد محن ج   صاي أ م ا  ومة  ـصر ـ   ا ؤاسات الصية  ـام  ما سمشدةات دصد
الخلواـد ا  نة  يف جمال اخلدمي اخلدمات الصية . ري ا امسا مسها المدص أ لمخلوم داإ ماج ا ةاقى ـ ص ا م 

 هله  اخلدمات مم ص ل مص ةم ا  غصي محدات إ ماج اخلدمات الصية .
ات الصححية  داخندححاخل مداخندححاخل مىم حح  ـححىخل اخلححدمات الصححية  يف ا لحح  الخلصحح : امسحح  ـححىخل اخلحح -

ا  نةحه اأ داإ،اجل  إجل احد اي ا طةحان م يف ا ل  الخلص أ مذلد  س دنان ا سمشدةات من ةلمس ىم  ا 
ص ت إ محاج اخلحدمات الصحية  يف حيماج إجل احنوات ـداحدةأ ممحم م جلحنس اللحىخل غح  ا حىس لحةل  محد

   .  الخلص ليف ا  ل  الخلص أ جيل  مسه  اخلدمات ري نمج ااقا غ  مىس ريهلدا 
 ريثاجلحح  ااححمودام ـنصححى الل حح : مححم اخلصححاقص اهلامحح  الححن بةححل اخلدمحح  الصححية  ريثاجلحح  ـنصححى الل حح  يف -

  اإدا ي.يناـم اأ حةث الم د ـصر ـخل  م ادي الطةةي ا لا  ما  ى،  مالد  م 
 جودة الخدمة الصحية  مفهوم -1-1-2

ايلأ جل حححا مسحححأل  م  ححح  يف جمحححال المناجلسحححة  محححم ا دحححامسة  الىاقعححح  لحححدا يف ـصحححى ا ا ححح الحححد اجلحححودة
. مامنححاجلس ا نظ ححات ا ومصدحح  اححوان ريا حح  ح ومةحح   م م ددةححات ا  ا اححات اإدا احح  ما سححؤملة  االلم اـةحح 

ج  وايدات حتخلا ا لاا  ا طصودح  مصاي  يف اة   االةي ماطةةخلات اجلودة ا ومصد أ ذلد لصويول إجل من
  23ل ة .لصعودةأ م ا حيخلا  ،ا ال

صةححت اححنمنامل يف مسححها اجلححلن الىاححهت لححودة اخلدمحح أ م  لححىج ـصححر مد ححوم لححححححودة اخلدمحح  الصححية   ـم
ماطو مساأ م دلادمسا مصصاقص ا ا ومصدح  الحن امححححح ةل هبحا. ماةح   س  ححححةد  يف الىاححححهت لحودة اخلدمح أ احنمطىق 

 إجل دل  الملىادات لصعودة.
 : جودة الخدمةتعق ف  -1-1-1-1

أ الححن الحح  طةةلحح  الشححوص  م Qualitaإجل ال ص حح  ال اةنةحح   Qualitéلححا مد ححوم اجلححودة اى 
   24طةةل  الشان مد ل  ي دمتأ مادها رياس اش  مصطصح اجلودة إجل الدا  ماالاخلاس.

 25«ا  ق   ل امودام»دأاا:  Juranلو اس  ـىجل ا -
                                                 

 .42ـدماس مىالقأ مىلا اةا ذريى أ ص22
اإدا اح  ماالامصحادا أ اجملصحد الثحاممأ اللحدد  الش ىي ـةد اللظة أ اجلودة يف ا صا ف المعا ا  زا د وم مالمطةةخلاتزأ جمص  الخلاداحة  لصلصحوم 23

 .142أ ص2006الىاداأ 
24  Mosadeghrad A .M, Heath service quality towards A broad defintion, international journal of care 

quality assurance, Vol 26, N° 3, année 2013, p203.  



 اإلطار النظري لجودة الخدمات الصحية ومكتب الدخول في المستشفيات -1
 

 
11 

 ريحد جلةحت  س  1986احن    Deming William Edward ميف الىاحهت دهةنحإ إدما د ماصةحام -
اواححا احمةالححات اللدححوس ا الةحح  ما سححمخلةصة  ماىمجحح  مسححه  االحمةالححات إجل اححصل   م صدمحح  »اجلححودة الحح  

 .26«أ ممسها ما هث  اة   لدادة لصلدوس ما  داح دالنسة  لص نظ  دأا  الى ز م
لحن اؤمسص حا لمصةةح  جم حو  زةحلات مصصحاقص مححدة ا»: ـصحر  احا جلةلىجل ا Daniel Duret ما دم ي  -

 27«حالات ملصن   م غ  ملصن 
الدصسحححد  الحححن امضححح م الل صةحححات ما دمات لصمطةةحححا الل صحححا » س اجلحححودة مسحححا:  Marshماحححى  محححا    -

الححهي ا ححدف إجل حتخلةححا ثخلاجلحح  الميسححه ا سححم ى الححن اسححامس  جلة ححا ريحح  اللححامصه داصحح  ا نظ حح  هبححدف 
 28«إقةا  حالات الل  ن
احدـو لصميسحه ماجلحودة ماإاخلحاس حةحث  أإاخلحاس الل ح  لة  الحدام اإاح ما مسحا ما اجلودة مجلا الحا

َماَححَى  اجلِبةَحاَل أ مثح  اولحت احةيا ت مالحاجل   الثحواب م حسحم ملل   م حيسحم الل ح   طةحي اجلحلانيف الل   
َحا اَحِدَلصُحوسَ ُيحِنَا الصاحتب الاحهبي  َاِحخَلحَم   ،حَتَِسةُحَ ا َلامبَدة  َممسبَا َبُحى  َمحىا الساحَيابب  أ ماولحت 29{رُيح ا َقحِان   إب احُت َصةبحَ   ب

ـََ ح   اةيا ت    حةُا َ ِلحَى َمحِم َ ِحَسحَم  َاتب إب احا اَل ُ ضب ـَ بُصوا الصاحا ب محم ا حاداحث أ  محا 30{إبسا الاهباَم ختَمُنوا َم
 :صر اهلل ـصةت ماص خلولت يد  هريى أ ريثى مم  س حتصرمسا  تمااخلا  الشىاد  الن حتث ـصر نواد الل  

ـََ    َ ِس اُحِمخلبَنُت    ـَ بَ  َ َحدرُُيِ    31{إبّس الصاَت حيُبّي إبَذا 
جلخلحححد الحححددت دحححاصم ف حالحححات ماوالحححات  ماجلحححودة يف ا د حححوم اإدا ي  م مجلحححا زإدا ة ا ـ حححالز 

دنم ا ةحح   مالححددت  اضححا دححاصم ف  ؤاحح  الةححاحثه حححول ا صححطصحأ جل نححا  مححم اخلححول أما سححمدةدامالل حح ن 
ة  اخلدمح  الصحية   اامودام مصطصح اجلودة اخلدم  الصية أ مالةل  ا صى انادي داامل ال مصطصح  ـو

ااحمودم    »حةحث اخلحول ثحامى اااحى الة حىي يف ريمادحت اسحواا اخلحدمات الصحية ممسها ا ص  ما ذمسي إلةت 
ةحح  ري مجحح  ل ص حح    ا يف جمححال إدا ة الل صةححات دححدال مححم اجلححودة الححن قححا  ااححمودام qualityمصححطصح النـو

ةح  امواجلحا محا جمحال إدا ة  ماإ ماج مل واا اىاةط دخلةااات مادا  مملحددة االنامسحاتأ يف ححه مصحطصح النـو
المسواا ل و ت اىاةط ما اال ساس يف إد اريت ممشاـى  م ،ا أ مدالمايل جلن ت اصلي إصضحاـ ا لحهات ا لحاا  
                                                                                                                                                         

 .23أ اإا ند ا أ مصىأ ص2006 مجلأ مؤاس  حو س الدملة  لصنشى مالموأااأ ط د الص يفأ اجلودة الشامص أ الطةل  ا 25
د حسم الصىفأ ـو   لودة اخلدم  ا صىجلة أ الطةل  ا مجلأ دا  المواي  اللىيبأ ـ اسأ ا  دسأ  26  .40أ ص2007ـ 

27 Daniel Duret, Mauriee Pillet, qualité en production, éditions d’organisation, Paris, 1998, P19 
سأ  محححححد إدححححىامسة   محححححدأ اجلححححودة الشححححامص  يف اإدا ة الملصة ةحححح  ما د اححححة أ الطةلحححح  ا مجلأ دا  الوجلححححان لححححد ةا الطةاـحححح  مالنشححححىأ ـ ححححاسأ ا  د 28

 .18أ ص2003
 مم او ة الن  . 88ا ا   29
 مم او ة ال  هت. 30ا ا   30
 .334د الىاداأ ص ما  الةة خلا يف قلي االهاسأ اجملصحداث قىاهتأ  31



 اإلطار النظري لجودة الخدمات الصحية ومكتب الدخول في المستشفيات -1
 

 
12 

 غح  ذلحد جلحنس مسحها ا صحطصح ال املحا خل محا إم ا ةح  ااحمودامت يف الخلةااة  ا لم دة يف مصطصح اجلودةأ م 
   .32«ا م ا امدا ما ا ض وس الهي مت اإقا ة إلةت ححواححال المسححددة يف جمححلححمححا مححمواا

اصححد اجلححودة الححن اشحح   ـصححر الةلححد اإلىاقححا مالةلححد الشوصححا ريأدلححاد م  حح  يف »لححودة اخلدمحح  مسححا:  -
ة اللالة أ حةث ام وس اجلا ي اإلىاقحا محم الحنظ  ماإلحىانات ا حددة لمخلحدمي اخلدمي اخلدم  ذات اجلود

اخلدمححح   محححا اجلا حححي الشوصحححا لصودمححح  جل حححو ريةحححهت امداـححح  اللحححامصوس  حححوااد   ماحححصوريةا   مزا احححا   
  33«الصدظة  ما الل  ن

الل ح نأ إذا مسحا  لودة اخلدم  المرب مخلةحاس لصد لح  الحن اىاحر إلة حا مسحمو  اخلدمح أ لمخلادح  اوالحات» -
 34«مد  اطادا اوالات اللداقم ما اخلدم  ا خلدم  جلل  مم اة  مخلدم اخلدم 

الدححا ق دححه اخلدمحح  ا ميصحح  ـصة ححا مدححه اخلدمحح  ا مواححا ا ميصحح  ـصة ححا مححم اةحح  »لححودة اخلدمحح  مسححا:  -
 35«ا سمدةد مم اخلدم 

 : تعق ف جودة الخدمة الصحية -1-1-1-2
اجلححودة اىريححل ـصححر حتسححه النمةعحح أ مريححاس مسححها ال ريةححل مححم السحح ات  ريا حح   1910-1850يف اححنوات  -

 د   1910ميف اححن   .مغ مسححا Florance Nightingaleالةححا أة للصححى زجلصححو ا س  اامنغةحح ز 
ا ةحح  ـصححر د ااحح  قححامص  لص صةححات الطةةحح  يف الوالاححات ا ميححدة « Flexnerاخلىاححى ز  دىامسححام جلص ةسححنى 

 36 أ طو ت ال صة  ا مىا ة  1915صملصة  الطيب يف الة د. ميف ـام مريندا إجل إـادة انظة  له ي ل
اخلةة  ا دان ال أم لصل ة أ مالهي اخلوم دنقةا  ماصةة   غةاات مجلا احلى »الىف لودة اخلدم  ـصر  اا:  -

 37«ا االةي ا نااة يف الوا  ا نااي ممجلا الطىق م اناجلساأ م 
اطةةحا مجةحا »لحودة اخلدمح  الطةةح  ـصحر  احا:  1933يف احن   Lee et Jonesـحىف لةحا ملحو س  -

  38«  وا  اخلدمات الطةة  ا داث أ لمصةة  احمةالات الناس

                                                 
 .197ثامى اااى الة ىيأ اسواا اخلدمات الصية أ دا  الةاأم ي اللص ة  لصنشى مالموأااأ ـ اسأ ا  دسأ ص 32
 .18أ ص2006مأموس اصة اس الد ا ري أ اجلودة الشامص  مصدم  الل  نأ الطةل  ا مجلأ دا  يدان لصنشى مالموأااأ ـ اسأ ا  دسأ  33
 .125أ ص2005ا ة اجلودة الشامص  مممطصةات ا المأ دا  الثخلاجل أ لةةةاأ ااا   ااهت ـصواسأ إد 34

35 Stéphane Maisonnas et Jan Claude Dufour, marketing et service, chenliére education, Canada, 2006, 

P11.   
 .38ـدماس مىالقأ مىلا اةا ذريى أ ص36

37 Jocou Pierre et Lucas Frédérice, Au cœur du changement : une autre démarche de management, la 

qualité totale, édition DUNOD, 3eme édition, Paris, 1995, P22.   
ى دودا  دش أ  ثى اة  ماطةةا مةادئ إدا ة اجلودة الشحامص  ـصحر لحودة اخلدمح  الصحية  ا خلدمح   سمشحدر احىايب دومجلح  دةشحا أ جمصح  الةشحاق 38

 .171أ ص2017أ لواس 02جملصد الثالثأ اللدد االامصادا أ ا
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ااح   جلخلد« Palmer , Donabedian et Povar ز ما دا ى مدم ادةدااس مدوجلا  - ـىجلوا لودة الـى
ولولةححا  مححاقج حتسححه الصححي  ماصةةحح  حالحح  السحح اس يف حححدمد الم ن»ـصححر  اححا:  1978الصححية  اححن  

    39«ا موجلىةأ ما وا دأ مظىمف ا سم صد
د لحح  اللاححادة ا م صححح  »محسححي الصعنحح  الطةةحح  يف ا ل ححد ا مىا حححا لصطححي جلححنس اجلححودة الصحححيا مسححا:  -

اندححا مححا ا لىجلحح  ا  نةحح  لصنمححاقج الصححية  ا ىلححوة مححم اخلححدمات الصححية  ا خلدمحح  لوجلححىاد مالسحح اسأ مالححن 
 40«ا الة 

الةح  ـححم مسحؤملة  الوحححدة »ـصحر  اححا: لححودة اخلدمح  الصححية  و  الم ححاـا ـىجلح  منظح ميف الىاحهت ذم -
 41«الصية  ري نمج لصودم  نا  حخلوق ا ى،ر

ىجل ا ريحواصى مريح     - مسحمو  اإد ا  ا ميخلحا محم  محاقج ا دان ـحم »دأاحا:  Kotler et Clarkeـم
 42«اخلدم  الصية  اةااا  ا رياس ـصةت يف مىحص  اادخل 

ايلز دأس لودة اخلدم  الصية  ال  اخلدمي صدمات يحية   ريثحى  ما حا  م اح   منحاال  م ريثحى ماةه زاللس -
ااح  الصحية  إإاناـا   خلدمة ا م ريثى إ ،ان  لص سحمدةدام من حا ذةحث امولحد يف اجملم حا  ظحىة إجيادةح   جل الـى

 43ا خلدم .
ات الطةةححح  لميخلةححا  اصحححر م ريححد ردم ححا دةحححدااسب دححأس لحححودة اخلدمحح  الصحححية  مسححا اطةةححا اللصحححوم مالمخلنةحح -

صحححر مسححها ا اححاس جلحححنس د لحح  اجلححودة حتحححدد  ااححمدادة لصصححي  اللامحح أ دمس أاحححادة الملححىخل لص وححاطىأ ـم
 44دأجلض  مواأ   ده ا واطى مالدواقد.

الد لح  الحن اىامسحا ا حىا  يف اخلدمح  الصحية  ا خلدمح   اصحد» اا: ـىجل ا ـصر  جلخلد Sulek  ما االةد -
 45«ـن ا اةااا  ا اوااإلةت مما ه م  س ادة  

                                                 
 .171أ صدودا  دش أ مىلا اةا ذريى  39
 .171أ ص دس ا ىلا 40
 199ثامى اااى الة ىيأ اسواا اخلدمات الصية أ مىلا ااداأ ص41

 .199 دس ا ىلاأ ص42
ما ة مم ا سمشحدةات يف طاجلظح   ةنحو أ جمصح   ريىم  محد الطوا  مختصىمسأ إم ا ة  إاام   دلاد لودة اخلدمات الصية أ د اا  يف جم ـو  ع43

 .6أ اللىاقأ ص2010أ 19أ اللدد 6ا ىا  لصلصوم اإدا ا  ماالامصادا أ اجملصد 
 .6 دس ا ىلاأ ص 44
 .199 دس ا ىلاأ ص45
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ميف الحىف ختصحى  م د  صةح ي الصححي  اللا ةح  زمةصمحوس  مم مريحا لوس مو مواححاز  س لحودة اخلدمح  الصححية   -
مسا  ،ا ا ىا  ـ ا ادم لت مم صدمات يية  مالهي امواهت ـصر مد  المطادا ده مسحمو  »مسا: 

 46«مسه  اخلدمات مم  احة  ماوالات ماحمةالات ا ىا  مم  احة   صى 
مشححس اللححىب »دلنححواس « أاغىاححد مسو  ححت»ممححم صحح ل الةيححثأ ميف اححىانة ل مححاب ا سمشححىا  ا  ا ةحح  

ريا   مسمشحدةات الدملح  اإاح مة  يف اةح   لحهت احن    احر اخلحدمات الصحية أ ممسحا   «اسطا ـصر الغىب
مااحط رياس يف مدان  اىطة  محدمسا مخسوس مسمشحدر  »اصهت حال ا سمشدةات يف اىطة  مدغداد دالخلول: 

الخلىس اللاقىأ مريا   مسمشدةات دغداد ام ما  واا امواجلى جلةت ري  قىم  الصي  ماجل الأ مالمد  ان لا  
لصي امححات مححد  هلححا مححم اححى دلصحح أ ماححواجلىت يف مسمشححدةات اخلصدححان مالسحح طه ريحح   اححةاب الىجلامسةحح  الححن  

مح  دواهبحححا لصدخلحححىان مل ححح   دنحححان ريا ححح  امحححواجلى يف اصحححو مس أ محححم  احححىة مثححح ة  اـ ححح  إجل محامحححاتأ مريا ححح  ادححح
الشحححلي دححححدمس بةةحححلأ ماححححام اللححححىب  اضحححا دن شححححان ا سمويحححدات ا منخلصحححح  ا  ولحححح  دحححه الخلححححى  م إجل لا ة ححححا 
مسمويدات صاي  دالسعوسأ جلخلد صصصوا لهلد  موال ريث ة لةنان مسه  ا سمشدةات مريا وا الحاجلوس جلة حا 

الل ج الطحيب   ا حم لحة صد   د يحا ماححداأ مريحا وا حيصحصوس جما حا ا غنةان مالدخلىانأ مريا وا الاجلوس جما حاأ جلح
 اضحححا ـصحححر ا حححأم  مالغحححهان م اللخلحححاا  ما لةسححح  داإ،حححاجل  إجل الحححوا  محححايل لشححح ى ريامححح  امخلا،حححو ت ـنحححدما 

 47«ام اثصوس لصشدان م انصىجلوس إجل دةو  
ى إلة حححا محححم مل ححح   ظحححى حححححظححىاهت انححححححلححححج  س ريححح  احححححمححنحححمحححسحح   حححححخلححححهت السادححححححا اححححلححالم وا يحححححححمدميصةححح  ل

  صوص ا ري ا اصا: أملةن 
د لحح  االقححةا  محالحح  الى،ححا الححن اصحح  إلة ححا  مةعحح  اصخلةححت اخلدمحح  مححم مل حح   ظححى ا سححمدةد را ححىا ب:  -

 الصية ؛
 ،ا  مم  ل  ريسي مسمو  اخلدمات الصية  الن اخلدم ا مجلا اإم ا ةات ا ماح ا ؤاس  الصية :  -

 ؛ا سمدةدام
مجلخلحا لص خلحااةس اللا ةح  يف جمحال الصحي  اجل   ا  ومةح : مسحمو  اخلحدمات الصحية  ا خلدمح  لص حواطنه  -

 الل ومة ؛

                                                 
لاملححح  مشحححدةاتزأ دحححم  اجلصححح  احححدم  ممل احححا ـاقحححو أ م اححح  ذثةححح  دلنحححواس ز إدا ة اجلحححودة الشحححامص  لضححح اس لحححودة اخلحححدمات الصحححية  يف ا س 46

 .13صا سةص أ 

اق حححححة  مدا  ا جلحححححن أ دا  اجلحححححامحححح  الثححححححلححطةححىبأ الحححححغححا ـصحححر الحححححطححأاغىاحححد مسو  حححتأ اىمجححح  جلحححا مق دةحححوخل مري حححال داحححوااأ مشحححس اللحححىب اس 47
  .228-227أ ص1993ةأ د متأ لةناسأ اجلداد
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د حح  ريدححانة م ما حح  ممىم حح  اخلححدمي صححدمات يححية  مخلححدما اخلدمحح  الصححية  ر طةححانأ زى،ححهأ إدا اححهب:  -
   مم طىف اجملم ا ري  .إجيادة ظىة مالن انمج ـن ا من ا  إانا  ا سمدةدام

 :جودة الخدمة الصحية دةعاد -1-1-2-3
  ا ححم مسنححا  اادححاق  ثحةحح أاملحح   دلححاد لححودة اخلححدمات دشحح  ان الححن ا ىالححااولححد اللداححد مححم 

مسححه  ا دلححاد مسححا اإطححا  الححهي اسححاـد مخلححدما اخلدمحح  الصححية  ـصححر حتداححد  ريحح ل ححم   أحححول ـححدد ا دلححاد
حسحي محا  ا دان محا ا لحاا  ا مدحا ـصة حاأ مه حم ـحىخل مسحه  ا دلحاد محتصةح  ا شحاري  ماةحاس محد  اطحادا

 ري ا اصا:  انامهلا الةاحثوس
  مم  اى  ريSwan et Comb  ُ48لداس يا:دأس جلودة اخلدم  د  
 اجلودة ا ادا  ا ص وا أ مام ث  جلة ا حيص  ـصةت اللدوسأ ا لرب ـنت دالى،ا؛ -
ث  دالل صةات ا نعلة داص  مصحا ج ا ؤاسح  اخلدمةح  اصحد إ محاج أ مام ث  يف ا دان ا  اجلودة المداـصة  -

  .ماخلدمي اخلدم 
مختصحىمس دلحدا ثالثحا ممسحو لحودة ا نظ ح أ مالحن املصحا دصحو ة ا نظ ح  الحن اى  ححا  Lehtinenماضحةهت 

  الل ة  يف ذمسنت.
    ريحح  مححم ملخلححد م،ححاGronroos مZeithaml and Berry   حح  مححم ا لححاا  الححن جم ـو

  49دالق  مملاا  لصعودة ممسا: اسمودم
د هبا دش   ه م مم االـم اد ـصة ا  - االـم ادا : اش  إجل اد ة مخلدم اخلدم  ـصر  دان اخلدم  الن ـم

م اضححا دد لحح  ـالةحح  مححم الصححي  مالداحح أ جلالل ةحح  امواححا  س اخلححدم لححت صدمحح  داةخلحح  مححم حةححث االلمححلام 
د .  دالوا  ما دان باما مثص ا مت ـم

اخلدمحح  مإم ا ةحح  ا صححول ـصة ححا: املصححا  ححد  اححد ة مطاملحح  ا نظ حح  اإلادحح  ـصححر ا احح ص   مححد  اححواجلى -
 :ما سم دجلهمملىجل  مد   يةم ا مم مل    ظى ا ى،ر ا سمدةدام  أا اة 

 ؟مس  اخلدم  امواجلى يف الوا  الهي اىاد  الل ة 
 ؟مس  اخلدم  ممواجلىة يف ا  اس الهي اىغي جلةت الل ة 

 الل ة  ـصر اخلدم  مت طصة ا؟ مس  اةيص 

                                                 
أ 2011أ 7قصأ ا دلحححاد ما ؤقحححىاتزأ جمصححح  االامصحححاد ماجملم حححاأ اللحححدددداسحححا جل ة ححح  مأماحححو  دححح لأ لحححودة اخلدمححح  الصحححية  زاخلصحححا 48
 .146ص
مسحححاين حامحححد الضححح و  ملنحححاة دواعحححاينأ  ثحححى لحححودة اخلدمححح  الصحححية  يف د لححح  مالن ا ى،حححر يف مسمشحححدر اجلاملححح  ا  د ةححح أ اصسحححص  اللصحححوم  49

  .79أ ص2012اإ سا ة  مااللم اـة أ اللدد الثالثأ 
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 ري  مم الوا  حيماج الل ة  ال مظا  ا صول ـصر اخلدم ؟
 مس  مم الس   الويول إجل م اس اصخلا اخلدم ؟

ا مححاس: اسححمودم ري ؤقححى الححرب ـححم د لحح  الشححلو  دا مححاس مالثخلحح  يف اخلدمحح  ا خلدمحح  ممححم اخلححدم اأ  ي  -
   مم مسه  ا نظ    م مم مخلدم ا  م يف ريصة  ا.املصا  د  ا واطى ا د ري  لنماقج اصخلا اخلدم

ا صحدااة : محامسا د لح  الثخلح   خلحدم اخلدمح أ مسح  مسححو مو،حا ثخلح أ محا مسحا مصحدااة  مخلحدم اخلدمح ؟ مسحح   -
ححود  م ححا  د ا  جلمشحح  إجل مححد  اححد ة مخلححدم اخلدمحح  ـصححر حتداححد ماد حح   مححا ا لىجلحح  ماإ اخلححول؟اصمححلم دـو

اا   ماللناا .  احمةالات ا ى،ر مالمادمس  دالـى
االاحححمعاد : املصحححا  حححد  احححد ة م غةححح  مااحححملداد مخلحححدما اخلدمححح  يف  س ا و حححوا دشححح   داقححح  يف صدمححح   -

دان اخلدم  هل  ـند احمةال   هلا. جل ح  اشحلى مخلحدم اخلدمح  دالسحلادة ما  حاس الل  ن ماد    ـصر  
 ند طصة ا؟يف صدم  الل ة ؟ مس  امواجلى لد  مخلدم اخلدم  اجلامسلا  لمخلدمي اخلدم  ـ

ال دااححح  ماجلحححدا ة: املصحححا د ةدةححح  ملحححدا ة الخلحححاق ه ـصحححر اخلحححدمي اخلدمححح  محححم حةحححث ا  حححا ات مالخلحححد ات  -
الملامح  محا دحأدما مس  دالشح   ا مثح أ ميف حالح  ما لىجل  الن ب ن   مم الخلةحام  أالميصةصة  ماالامنمالة 

ريالشحح ادات اللص ةحح  ممصححاد مسا لححاا   مخلححدم اخلدمحح   مل مححىةأ جلححنس الل ةحح  ـححادة اصعححأ إجل مثحح  مسححه  ا 
اصخلححا صححدما   مححم  قححواص ذمي مسحححمواات  ماخلححربات اللص ةحح  ممواال ححاأ جلخلححد ادضحح  دلححح  ا ى،ححر

 الصة ة  ـالة  ممم مصاد  ملم دة م  ة .
اجلوا ي ا ص وا : ماشح  إجل مظ حى المسح ة ت ا اداح  ا ماحح  لحد  ا نظ ح  اخلدمةح  ما لحدات ممظ حى  -

ملححامصه محا الل حح ن م دمات مماحاق  االاصححال مل ح  ريالم نولولةححا ا سحمودم  يف اخلححدمي اخلدمحح   جلحىاد ا 
 ما ظ ى الداصصا ماص ة  ا   مدا و   إ،اجل  إجل ا ظ ى الشوصا لصلامصه.

االاصححاالت: املصححا دخلححد ة مخلححدم اخلدمحح  ـصححر قححىح صصححاقص اخلدمحح  لصل ةحح  مالححدم  الححهي جيححي ـصححر  -
 صيصول ـصر اخلدم  ا طصود .الل ة   س اصلةت ل

ماشحح  الد ااححات مالةيححوو الححن  لىاحح  يف جمححال اخلححدمات إجل  س الثخلحح  ماالـم اداحح  اصلححي الححدم  
الححىقةس ما مل يف ا  حح  ـصححر لححودة اخلدمحح  م اصة ححا ريحح  مححم اجلوا ححي ا ص واحح  ماالاححمعاد  دال اةححي مححم 

  50حةث د ل  ا ية .
الحححن :  س ا لحححاا  الوحةحححدة Berryم Ziethamlم Parasuramanاحححى  ريححح  محححم يف ححححه 

الم د ـصة ا يف اخلدمي لحودة اخلدمح  مسحا اصحد الحن حيحددمسا ا سحمدةد محم اخلحدمأ حةحث احام مسحؤالن الةحاحثوس 
اصعححأ إلة ححا ا سححمدةد لصي حح  ـصححر لححودة اخلدمحح  ا خلدمحح  إلةححتأ جلححاخل س ملححاا  ا مجل دميداححد اسححل  ملححاا  

                                                 
 .512أ ص 2008سواا اخلدمات الصية أ دا  ماق  لصنشى مالموأااأ ـ اسأ ا  دسأ مساين  محد الض و أ ا 50
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 اقة  الن جينة حا ا سحمدةد محم اخلدمح أ  محا ا لحاا  ا مةخلةح  جل حا اشح  إجل لحودة ـ صةح  املصا جبودة ا ناجلا الن
  دس اأ مام ث  مسه  ا لاا  جلة ا اصا:اخلدمي اخلدم  

ححودة دشحح   : Reliabilityاالـم اداحح   - اشحح  إجل اححد ة مخلححدم اخلدمحح  ـصححر إاححاأ  م  دان اخلدمحح  ا ـو
 داةا الم د ـصةت.

 منةي ـصر ا ا ص  الث ث  المالة :: Accessمم حةث ا  اس ماللماسمد  اوجلى اخلدم   -
 مس   س اخلدم  مموجلىة يف ا  اس ماللماس الهام اىاديا ا سمدةد؟

 مس   س ا سمدةد حيص  ـصر اخلدم  ا طصود  دمس ا مظا مسا؟
 مس   س الويول إجل حةث زمصنا اخلدم ز  مى اس   م يف غاا  الصلود ؟

 : مس   س اخلدم  صالة  مم اخلطو ة ما واطى مالشد؟Securityا ماس  -
: مححامسا مصححدااة  مححو د اخلدمحح ؟ مسحح  مسححو  مسحح  لصثخلحح ؟ مسحح  اصمححلم مححو د اخلدمحح  Credibilityا صححدااة  -

ود ؟  دـو
ري  مم الوا  ماجل د :  Understanding the customerد ل  جل   مو د اخلدم  لص سمدةد  -

د؟ مس  اد   مو د اخلدم  ا مطصةات اخلاي  لص سمدةد؟ مس  الىف حيماج مو د اخلدم  ل ا اد   ا سمدة
 مو د اخلدم  مشاـى ا سمدةدأ ممس  اخلد  مسه  ا شاـى؟

: محححا مسحححو محححد  ااحححملداد م غةححح  محححو د اخلدمححح  ـصحححر اخلحححدمي اخلدمحححح  Responsivenessاالاحححمعاد  -
 ؟لص سمدةدأ  م ح  مشاريصت ا ددة

ة الحهي ام محا دحت الخلحاق وس ـصحر اخلدمح أ محم حةحث : ما مسو مسمو  اجلدا  Competenceاجلدا ة  -
 ا  ا ات مالخلد ات الميصةصة  ماالامنمالة أ ما لا ف الن ب ن   مم  دان م ام   دش    مث ؟  

: غالةححا مححا اححم  اخلةححة  لححودة اخلدمحح  مححم اةحح  ا سححمدةد يف ،ححو  مظ ححى Tangiblesا قححةان ا ص واحح   -
 .ا ل لةأ ما جلىاد ممااق  االاصالبالمادل   و د اخلدم المس ة ت ا ادا   رمث : ا لدات م 

: مسححح   س محححو د اخلدمححح  احححاد  ـصحححر انحححواى ا سحححمدةد ححححول طةةلححح  Communicationsاالاصحححاالت -
اخلدم  ا خلدمح أ مالحدم  الحهي انةغحا ـصحر ا سحمدةد  س اصلةحت لصيصحول ـصحر اخلدمح  ا طصودح  مدالميداحد 

 الن اد حتص  يف  ظام اخلدمي اخلدم ؟ـطال  م اللىااة  مث : مس  ام  إد غ ا سمدةد دا 
اصححوص مو،ححو   دلححاد اجلححودة يف ا ؤاسححات الصححية أ دةنحح   Kotlerميف د ااحح   لىامسححا ريححواصى 

النماقج دأس ا ى،ر ـادة ما الم دمس يف اخلةة    جلودة اخلدم  ـصر مخس   دلاد جلخلطأ ماد اـمربمسا  اااحة  
   51 أ مام ث  يف:إال  اا امدامت يف ا ية

                                                 
 .147دداسا جل ة   مأماو  د لأ مىلا اةا ذريى أ ص 51
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 ريأية   سةة ؛  %32االـم ادا : مه  مسها الةلد  -
 ريأية   سةة ؛  % 22 الةلد مهث  مسها :االامعاد  -
 ريأية   سةة ؛  %19ا ماس: مهث  مسها الةلد  -
اا : مهث  مسها الةلد  -  ريأية   سةة ؛  %16اللناا  مالـى
 ريأية   سةة .  %11ا ص واة : مهث  مسها الةلد  -

 .مايل او،ح اصمصا  ا دلاد اللشىة لصعودة إجل  دلاد مخس مالش   ال
   اختصار األةعاد العشقة في خمسة دةعاد للنودة(Ⅰ-1الشكل ربم )

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 م خلدم جلة ا اصا قىحا مدص  هله  ا دلاد اخل س  جلودة اخلدم  الصية  ري ا اصا:

 : Reliability ا عتماد ةةعد  -أ
ودةأ دش   إ ادا  إجل اد ة مخلدم اخلدم  يف يد  الطةةي ـصر اش  االـم ااأ  م  دان اخلدم  ا ـو

ح  محم صصحاقص اخلدمح  امصح   داةا الم د ـصةتأ ملمد   االـم ادا  جلنس الهي جيي ال ريةل ـصةحت مسحو جم ـو
ظةدح  ا طصودح  أ جل حا ـةحا ة ـحم مخلةحاس منحمج  م اخلدمح  ـصحر  دان الو د ةدة   داقت لوظةدمت ص ل االامل ال

الجوانب المادية 
 الملموسة

 االعتمادية

 االستجابة

 الوصول إلى الخدمة
 فهم العميل

 األمان
 المصداقية
 الكياسة
 الكفاءة

 الملموسية

 االعتمادية

 االستجابة

 التعاطف

 األمان )الضمان(

 Kotlerودراسة    Zeithaml et autresلى دراسة باالعتماد ع طالبالمصدر: من إعداد ال

د جودة الخدمة العشرةأبعا  أبعاد جودة الخدمة الخمسة 
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 محا االـم اداح  يف مظةدح  م محي الحدصول جلم ثح   52.منت دنعاح يف ظىمف االامل ال اللادا  م دة طحدمدة
دمخلححدمي اخلححدمات اإدا احح  لص ى،ححر ممححىاجلخلة   م سححمل صا حسححي   انححا ريدححانة مم ححا ة مححوظدا مسححها ا  مححي 

 نوح  هل  مالحن جيحي  س ا حوس صالةح  محم دش   داةا مم ص ل الوثاقا ا ا ؤاس  الل ومة  االامشداقة  
 ميف الوا  ا نااي.ا صطان 

 : Responsivenessا ستناةةةعد  -ب
ااح  السحىال  محم  اشح  إجل  س مجةحا ا ى،حر دغح  النظحى ـحم  يحص   مححالم   مصصدةحم   امصخلحوس الـى

قح   م ا نااححي مغحح  اةح  ال ححاد  اللامح  دا ؤاسحح  الصححية  محا حسححم ا لامصحح  مالملحامسأ مماحح  ا مظححا  ا  
جأ   53ماش   االامعاد  يف جمال لودة اخلدم  الصية  اللنايى المالة :مـل

 السـى  يف اخلدمي اخلدمات الصية  ا طصود ؛ 
 االامعاد  الدو ا  الحمةالات ا ىا  م  ا ريا   د ل  اال شغال؛ 
 االاملداد الداق  لصلامصه لصملامس ما ا ىا ؛ 
 ا ات مالشحح ام  مإصةححا  ا ححىا  دالضححةط ـححم مةلححاد اخلححدم اخلدمحح  ماال م ححان الححىد الدححو ي ـصححر االامدسحح

 من ا؛
 : Assurance( األمان) الضمانةعد  -ت

ا حىا  دالىاحح  ماالط  نحاس ـنحد الملامح  محا ا ؤاسح  الصحية  مريواد مسحا الطةةح  ا ومصدح   ممسو قلو  
الل لةحح  لص ى،ححر مإدححدان االاححملداد  ري ححا اشحح   دـحح  ماأاةححد اإدا ة اللصةححا  ثنححان اةححام   دمخلححدمي اخلححدمات

صةححت ه ححم الخلححول: دححأس الضحح اس ريأحححد  دلححاد 54لمخلححداى ا وااححهت ماخلححداى اجل ححد ا ةححهمل يف الل حح  لححودة . ـم
اخلدم  الصية  اخلصد دت اأريةد إدا ة ا نظ   الصية  ـصر اجلودة الصية  مادـة  ذلد داللحامصه ا حؤمسصه 

ـححم اححوجل  ا سححمصلمات ا اداحح  ا داثحح  يف اجملححال الصححيا زححا اححؤدي إجل  ر طةححانأ زى،ححهأ إدا اححه ...ب جلضحح 
   55.مطادخل اخلدمي صدمات يية  جبودة 

 
                                                 

ـمةا ـاقش أ زلودة اخلدمات الصية  يف ا ؤاسات الل ومة  االامشحداقة زأ محهريىة مالسحم أ لاملح   دحو د حى دصخلااحد دمص سحاسأ السحن   52
 .91أ ص2012-211اجلاملة  

د اححدي  ححح مأ ز دم  ااححمودام منححاذج مصححدوجل  اال مظححا  يف حتسححه لححودة اخلححدمات الصححية زأ مححهريىة مالسححم أ لاملحح  ط ححد صةضححى  53
 .26أ ص2014-2013دةس ىةأ السن  اجلاملة  

مالموأاححاأ ـ ححاسأ ا  دسأ  إاححاد ـةححد الدمححاح النسححو أ  اححس اسححواا اخلححدمات السححةاحة  الل لةحح  زمححدص  مدححامسة ازأ دا  الصححدان لصنشححى 54
 .66أ ص2008

 .93ـمةا ـاقش أ مىلا ااداأ ص 55
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 : Empathy)النوا ب الوجدا ية(  التعاطف والتفا يةعد  -ث
اا  مم لا ي ا سمشدر هل أ محسم  مالرب مسها اللنصى ـم مد  إحساس الل  ن دالملاطهت مالـى

ام الشوصحححا ل ححح  محححن  أ مال حححس مسحححها اللنصحححى ريحححهلد محححد   غةححح  الل ةححح  يف ااحححمخلةاهل  ممحححد  االمسم ححح
ا صول ـصر ملامص  صاي  مصدم  مم ةلة مم مخلدما اخلدم أ ري ا ال س مسها الةلد  ثحى الثخلاجلح  المنظة ةح  

ماحى  ختصحىمس  56 سمشدر يف ا وام قلو  لد  اللامصه دا سمشدر دأية  لودة اخلدم   م ا سمدةد من ا.
اامت دش   صاصأ ماالمسم ام  شاريصت مالل   ـصحر إجيحاد دأس الم لاطهت اش  إجل د ل  اللناا  دا سمدةد مـ 

أ ماش   مسها الةلد ـصر صصاقص مث : محد  احوجل  اخلدمح  محم حصول هلا دطىق إ سا ة   ااة  مد   زنو ة 
ة اال مةحححا  را حححه  أ االاصحححاالتأ مد لححح  جل ححح  محححو د اخلدمححح  لص سحححمدةدأ مريحححهلد إثحححا  ما  حححاسحةحححث اللمحححاس 

م قا  ختصىمس دأس المخل ص اللاطدا ام ث  ما ىصب ماللناا  الشوصة  ا خلدم  مم اة  ا نظ   إجل اللداقمأ 
  يف إددان  مح الصداا  ما ىص ـصر ا سمدةد مإقلا   دأيةمت مالىغة  يف اخلدمي اخلدم  حسي حالاات.

اللححا ا نظ حح  ى  إجل الل احح  مالمداـح  دححه م س دلححد الملحاطهت اشحح  :ميف ،حون مححا اخلححدم ه حم الخلححول
الصححية  م ـضححان الدىاححا الصححيا مالدحح  ماإدا ي ما ااححيب جلة ححاأ ماخلصححد دححت ملححود الثخلحح  ماالححح ام مالصةااحح  
مالصطحححهت مال ةااححح  مالسحححىا  مالحححمد   ماإيحححغان مالموايححح  دحححه مخلحححدما اخلدمححح  الصحححية  ما سحححمدةدام من حححا 

اجلةحححدة دححه الطححىجله إجل إاححاح اخلدمححح  الصححية  مااححمعاد  ا ى،ححر لصملصة حححات  زا ى،ححرزأ إذ اسحح   الل احح 
 57اضا مصصي  ا ىا  ماصةة  احمةالاات دىمح مم الود مالصطهت.الملاطهت   س الصية أ جلض  ـم

   Tangibles ةعد الملموسية -ج
اد الححححىف ا ص واححححة  دويححححد ا مظ ححححىا صا لةححححا لصمسحححح ة ت ا اداحححح  ما سححححمصلمات ما قححححواص ممححححو 

أ ال ىااحححاأ ا لححححداتأ ا  ححححاقم را خلاـححححدأ ا ،ححححوان االاصحححالأ ممسححححا اشحححح   ـصحححر اللنايححححى ا اداحححح  لصودمححح 
مسحها  س  ري حا 58.ا التأ ا ةاينأ م دحس اللحامصهب مرياجلح  ـنايحى الةة ح  ا اداح أ ممسحا اصحواى اخلدمح  ماداحام 

ات ماالاصححاالت ا سححمودم  ححححا لصوم ا  خلحححححححمسححا ا ةححاين مام  اشحح  إجل اجلوا ححي ا ملصخلحح   ص واححة  اخلدمحح  الةلححد
أ مال اةةحات جلةتأ مالمس ة ت الداصصة  لودنة  مالمع ةلات ال أم  لمخلدمي اخلدم أ ما ظ ى اخلحا لا لصلحامصه

مهثححح  اجلحححدمل المحححايل    لص سحححمدةد محححم اخلدمححح أ مغححح  ذلحححد. الداصصةححح  لص نظ ححح  الصحححية أ مموااحححا اال مظحححا
 اخل س  مما اخلادص ا مم ملاا  لصي   ـصة ا:او،ةيا هله  ا دلاد 

                                                 
 .56ـدماس مىالقأ مىلا اةا ذريى أ ص56

 .دمصىف.18 ريىم  محد الطوا  مختصىمسأ مىلا اةا ذريى أ ص57
أ الةصحىةأ اللحىاقأ يدان ط د مسادي اجللاقىي مختصىمسأ اةاس ماخلةة  لودة اخلدمات الصحية أ د ااح  اطةةخلةح  يف مسمشحدر الدةيحان اللحام 58
 .21ص
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 (  دةعاد النودة للخدمات الصحيةⅠ-1جدول ربم )
 ا مثص  ملاا  المخلدمي الةلد

 االـم ادا 

دا  السع ت ا لم دة يف إدا ة  -
 .ا سمشدر

 .يي  الخلواق  ا الة  -
 .ا واـةد الداةخل  يف اإلىانات الطةة  -

ات ثخل  ـالة  لد  ا ىا  دأس حسادا -
ا الة  ييةي  ـند مغاد ات 

 ا سمشدر.
 لت ثخل   س حةاات ده  ادي ختمن . -

 االامعاد 

 اخلدمي صدمات ـ لة  جلو ا . -
 اامعاد  لندانات الطوا ئ اخلا لة . -
 الل   ـصر مدا  ااـات الةوم. -

ميول اةا ات اإالاف ص ل  -
 دااقا ملدمدة.

يال  الل صةات لامسلة ريصةا مل    -
 ا االت.

 الض اس

  ل  مم ا   ا سمشدر ـالة . -
لوطةان مالدىاا  ا لىجل  ما  ا ة ا م ةلة -

 الطيب.
 الصدات الشوصة  لصلامصه. -

 ا لامص  الطةة  مم اة  ا طةان. -
 اد اي مم ا ة ـالة  يف ا دان. -

 ا ص واة 

ا دمات ا سمودم  يف المشوةص  -
 مالل ج.

 ا ظ ى اخلا لا  خلدما اخلدم . -
   ماالامخلةال ا نااة . ماريم اال مظا -

 ظاجل  ـةادة الطةةي مريواا ذات  -
 مظ ى  صصا.

لودة الطلام ا خلدم لصىاادام يف  -
 ا سمشدر.

 الملاطهت

 امسم ام قوصا دا ىا . -
 اإيغان ال ام  لش و  ا ىا . -
اصةة  حالات اللدوس دىمح مم الود  -

 مالصطهت.

 ا  ى،   ثاد  ا م ا نوس لص ىا . -
 ت داق ا ـصر حا.النظى لص ىا  دأ  -

 .213المصدر   اسق ثامق البكقي، تسو ق الخدمات الصحية، مقجع ساةق، ص
 العوامل المؤثقة على جودة الخدمة الصحية -1-1-3

سححححمطةا اإس ـ صةحححح  اخلححححدمي صححححدمات يححححية  جبححححودة ـالةحححح  ممواححححهت ـصححححر ـوامحححح  ـداححححدةأ من ححححا مححححا 
ةا  حت ام  م محم اخلحدمي صدمح  يحية  ممن ا ما جيي ـصة ا  س اأصه  دله االـم أالمي   جلةت ا سمشدر

ذلد  س اةاام إد ا  ا ى،ر م ا سحمدةدام الحهام احةخلوا  س الحامصوا مل حا احد الحظحوا  قح ال ذات لودةأ 
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ـدم االامعاد  دسـى   م ملحود دلح  ا صطحان  :مث  عمصد  مم المةاام يف مسمو  اخلدم  الصية  ا خلدم 
صةت مم الصلي  س اوان الطةة  من ا  م يف مثاقا مصهت ا  إجل اخلدمي صدم  يحية   ا سمشدرص  اىا أ ـم

 اصا:  اريأ  ظىا لملدد ا مغ ات الةة ة  الداصصة  ماخلا لة  ا ةط  هباأ  لةدة ـصر مدا  اللمم
  العوامل الداخلية المؤثقة على جودة الخدمة الصحية   -1-1-3-1

 الصية .لودة اخلدمات  محتدادمام ث  يف ـنصىام  قةسه يا  دان اللامصه 
 : Employee Peformanceالعاملي   دداء -د

يف اندةححهمسا مححم اةحح   دا ة ملححاا  اجلححودة لصودمحح  الصححية  ا خلدمحح أ ماميخلححا االلمححلاماإـنححدما اضححا 
أ جلناحححا يف ا خلادححح  جيحححي  س ال ححح  ـصحححر إجيحححاد الطحححىق ا نااحححة  الحححن اضححح م محححم ص هلحححا ا دان ال حححاد  الطحححيب

محم ا  ح   س امواحا إدا ة ا سمشحدر اخلةحة  ا ى،حر جلحودة اخلدمح  الصحية  ا خلدمح  هلحاأ م س  ا ناايأ ما حوس
حودا ال اسحمطةا الوجلحان  ا وس مسه  الموالات ـخل  ة  مه م حتخلةخل اأ ا وس مم الضىم ي  ال اخلحدم اإدا ة ـم

 59هبا  ي اةي رياس.
 : تحد د جودة الخدمات الصحية -ب

جيححي  س اضححا المويححةهت ا نااححي لص سححاـدة يف ،حح اس حتخلةححا د حح  حالححات ا ى،ححر جلن ححت اـنححدما 
أدان دحا حوس مىاةطحا  ـحادة محاذلد ا سمو  ا طصوب مم اجلودة يف اخلدم  الصية  ا خلدم . ممسحها المويحةهت 

ري حححا  س المحححلام اإدا ة   60اللححامصه ممسحححمو  مريدحححانة ا ل ححلة ما لحححدات ا سحححمودم  يف إاحححاأ اخلدمحح  الطةةححح .
أ مال قحد جلحنس مثح  مسحها االلمحلام احةيدل ري دف جيلص حا  منوذلحا ل ح  اللحامصه ا داجلودة  م ومصهت مسمواا

اللامصه م ومصهت الموصصات ما  م ـصر االلمحلام  وايحدات اخلدمح  ا خلدمح  لص ى،حر اللاقحىام  م الىااحدام 
   61يف غىف ا سمشدر.

 
 
 
 

                                                 
طحححا ق ا احححديأ ز احححأث   دلحححاد ا نحححا  المنظة حححا يف لحححودة اخلحححدمات الصحححية أ د ااححح  مةدا ةححح  ـصحححر دلححح  ا سمشحححدةات اخلايححح   ياجلظححح  59

 .64أ ص 2015دمشازأ مهريىة مالسم أ ريصة  االامصادأ لامل  دمشاأ السن  الد ااة  
الطةةحح  ا خلدمحح  يف ا سمشححدةات ا  ومةحح  ا  د ةحح أ جمصحح  اجلاملحح  اإاحح مة  لصد ااححات  يحح ح طححود ذاححابأ اةححاس  دلححاد لححودة اخلححدمات 60

لأ لححا دا االامصحادا  ماإدا احح أ ريصةحح  االامصحاد ماللصححوم اإدا احح أ لاملحح  اللصحوم المطةةخلةحح  اخلايحح أ ـ ححاسأ ا  دسأ اجملصحد اللشححىامأ اللححدد ا م 
 .73ص2012

 .36طا ق ا اديأ مىلا اةا ذريى أ ص 61
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   يةالعوامل الخارجية المؤثقة على جودة الخدمة الصح -1-1-3-2
  مإدا ة اوالات اخلدم  الصية .حتصة  اوالات ا ى،رأ  قةسةه يا: مام ث  يف ـنصىام 

 : تحليل توبعات المقضى -د
ذةحث ا حوس  أم  الصحية دانامسات ا ى،ر ـند اص ة    لصوجل    الصية  إجلحتماج ا ؤاسات 

 ححن   مححم حتخلةححا لححودة ـالةحح  يف الطىاخلحح  الوحةححدة الححن ب ا احح أـصححر اوالححات ا ححىا  مموادححا مسححها المصحح ة 
 س حيخلخلحححوا اد اريحححا   لصودمححح  ا خلدمححح  محححم صححح ل الم ةةحححل دحححه ـحححدد محححم   ى،حححره حححم لصاخلدمححح  ا خلدمححح . م 

 :62ا سمواات ا ومصد  لصعودة ممسا
: ممسحا اصحد الد لح  محم اجلحودة الحن احى  ا حىا   م  the expected quality اجلحودة ا موالح  -

  ودمسا.ا سم صد من ا ملوب مل
: ممسا اصد اجلودة يف اخلدمح  الصحية  ا خلدمح  محم اةح   the perceived qualityاجلودة ا د ري  -

 ا سمشدر مالن اىامسا منااة  لصيال  الصية أ مالن اـمادت ا سمشدر  س اخلدم هبا صدما ا لص ى،ر.
خلدمح  اخلدمح  ا : مسو ذلد ا سحمو   م الد لح  يف لحودة  the standard qualityاجلودة الخلةااة  -

 ا سمشدر.مالن بث  دهات الوا  إد اريات إدا ة  مالن امطادا ما ا وايدات ا ددة  اااا لصودم 
ممسححا اصححد الد لحح  مححم اجلححودة الححن اـمححاد :  the performance qualityاجلححودة الدلصةحح  -

 ا سمشدر اخلده ا لص ى،ر.
 management of serviceإدارة توبعـــــات الخدمـــــة الصـــــحية   -ب

expertations   
أ ة  صا لةحاحواخلححها االاصحاالت المسحمريحدر حححـم طىاحا اـم حاد   ظ ح  االاصحاالت الداصصةح  يف ا سمش

مححم  لحح  الملححىف ا ة ححى لموالححات ا ى،ححر حححول لححودة اخلدمحح  الصححية  ا خلدمحح  مححم طححىف ا سمشححدرأ ممسنححا 
ححودا ال اسححمطةا حتخلةخل ححا  س مسححها احح  الجيححي ـصححر ا سمشححدر  ةنل س ـصححر ـححدم  ،ححا ا ى،ححر ـححم اخلححدم ـم
  63اخلدم  ا مواا حصوهلا.

 
 
 

                                                 
قةوطا ح ة  مصصةدح   حح مأ اخلةحة  مسحمو  لحودة اخلحدمات الصحية  يف ا سمشحدةاتأ محم طحىف ممصخلحا اللح ج يف دلح  مسمشحدةات  62

 .75أ ص2017أ لواس 12اللدد لامل  داان أ مالا  ا دا أ جمص  االامصاد الصناـاأ 
 .64طا ق ا اديأ مىلا اةا ذريى أ ص  63
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    بياس جودة الخدمة الصحية -1-1-4
ه  يةح اةاس لودة اخلدم  الصية  ،ىم ة مصي أ مل م ـند اصمةا  الخلةااات جيي اس اأصه دلح

   حححوا  ا مغححح ات الحححن احححوف  خلةسححح اأ ماةححح  المطحححىق لخلةحححاس لحححودة اخلدمححح االـمةحححا  الغحححىخل محححم الخلةااحححات م 
  64يا:اخلاس هب ا لودة اخلدم  الصية  م  الصية  جيي اإقا ة إال  س مسنا  ـنصىام  اااةه

المخلنةحححات الطةةححح  مغ مسحححا محححم اللصحححوم يف ملاجلححح  ةحححا ا لحححا فأ ا لصومحححات م : ماملصحححا دمطةالعنصـــق التقنـــي -
م ا نحاجلا ا ش  ت الصية أ ماخلاس د ل  اجلودة يف مسها اللنصى  د  الخلد ة ـصر اوجل   اصر حد م

 الصية  لص ىا  دمس  س اؤدي ذلد إجل أاادة ا واطى الن املىخل هلا.
مالندسحا دحه مخلحدما اخلدمح  الصحية  ما ى،حر  يف إدا ة المداـ  االلم اـا: مام ث  العنصق اإل سا ي -

مجلا الخلة  مالخلواـحد االلم اـةح  الحن حت ح  المداـح  دحه ا جلحىاد دشح   ـحام ميف موااحهت ا ى،حر دشح   
  مخلحدما اخلدمح  الصحية  لموالحات ماحمةالحات صاصأ ماخلاس د ل  اجلحودة يف مسحها اللنصحى  حد  اصةةح

 اضا مم  احة  مسمصلمات الىاحح  ا ملصخلح  يف اإاامح  مثح  احواجلى غحىف اال مظحا  ا ىحيح أ  ظاجلح  ا ى،رأ م 
مسحححا م  صححح  لصعوا حححي ا   محححاريم اإاامححح أ الغحححهان اجلةحححدأ احححواجلى صحححدمات االاصحححال مال جلةحححتأ مغ مسحححا داـمة

   الندسة . االلم اـة  م 
الثا ةحح  أاححا اخلصةداحح  م جلمنخلسحح  إجل طححىاخلمهأ ا مجل ميححد  د  مححا طححىق اةححاس لححودة اخلدمحح  الصححية 

  حداث  ري ا اصا: 
 :65مسامم ا خلااةس ماش   ث ث    وا   :الطق قة التقليد ة -1-1-4-1
ااححح    حححدص تأ ماحححدل ـصحححر  ساسححح ر  خلةحححاس ا: المقـــا ي  الهيكليـــة )بياســـات البنيـــة( - مخلحححااةس الـى

الطىاخل  الحن احنظ  هبحا ملحها جلحنس خلدم  يف اخلدمي مالماد اخلدمات م الصية  مىاةط دا جلىاد مالمس ة ت ا 
اجلى جلححححنذا مححححا اححححو  ا جلححححىاد مالمسحححح ة ت ا ماححححح  يف ا سمشححححدر.المنظححححة  م  دلححححاد ا خلححححااةس اهلة صةحححح  اشحححح   
صوس ذمم ا  ححا اتأ مالخلححوا هأ ما دمات مالححنظ  ال اجلةحح أ ما مسححداف لص سمشححدر الةنححان ا نااححيأ ماللححام

 جلنس اخلدم  ام وس زةلة. أا ددة
اسحح ر ريححهلد مخلححااةس الل صةححات ماححدل مد ححوم الل صةححات ـصححر امححادا صطححوات مقــا ي  اإلجــقاءات   -

ماىريحل  تب.مسحا الحن امسحةي يف الويحول إجل النمحاقج را وىلحالمخلدمي  م ميحول اخلدمح  الصحية  م  الل  

                                                 
احححأث   ظحححام ا لصومحححات ـصحححر لحححودة صحححدمات – لصومحححات ـصحححر لحححودة صحححدمات ا ؤاسحححات الصحححية  حنحححاس حيحححا الشحححىاهتأ احححأث   ظحححام ا 64

ل  ط حححد صةضحححى حححححسة أ لامحححححا ؤاسحححات الصحححية  رد ااححح  حالححح  مسمشحححدر دشححح  دحححم  ايحححىبأ محححهريىة مالسحححم أ ريصةححح  اللصحححوم االامصحححادا  مالم
   .5أ ص2008-2007دس ىةأ اجللاقىأ 

 .216أ ص2012أ 1اللدد  لامل  م اص أ ه ا سم ى يف ادلة  لودة اخلدمات الصية أ جمص  الةاحثأددوس ـةد الخلاد أ دم  الميس 65
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مسححها ا خلةححاس ـصححر لححودة الل صةححات  م ا ىاححح  ا ومصدحح  لمخلححدمي اخلدمحح  ا طصودحح أ مامضحح م مسححها ا خلةححاس 
جم ـو  مم ا ؤقىات  م ا لاا  الن او،ح النسي ا خلةول  ل اجل  ـنايى   شط  اخلدمات ا خلدم  مالن 

 ت ريودمات لةدة.جيي  س اسموجلة ا رياجل  مسه  اللنايى ل ا ام  اصنةهت مسه  اخلدما
ىخل ححا  دالتححرملث : ححم الصية   حححدمححححىلات اخلححوححمبث  م اس ر  خلةاس ا وىلاتمقا ي  النواتج   -

مسحها ال حس و ـدد  احام الملطح  ـحم الل ح بأمالوجلةاتأ ـدم  ا مىاخل ممضاـدااتأ النخلامس  مالشدانأ 
ااحححح  الصحححية  ممححححم ا ؤقحححىات الححححن اححححم  المغححح ات الصححححاجلة  يف ا الححح  الصححححية  رينحححااج ا خلةحححاس  اضححححا  الـى

 اامودام ا يف ذلد ما اصا:
   حح  مححم ا خلححااةس مثححال ملححدالت الوجلةححات  م  حححد الحالــة الصــحية العامــة مالححن الححرب ـن ححا  ع ـو

 ا مىاخل ري خلةاس مه م ذلد يف اامودام م مح اأث  ا ىخل.
   ت الوجلةححات  مححىاخل ملةنحح   م مذلححد  ححا اشحح صت مححم ملححدالمؤشــقات النــواتج ألمــقاض ةالتحد ــد

 ملود  ـىاخل ملىمجل  مصيود  دا ىخلأ  م ملواات اصورية  مىاةط  دأمىاخل ملةن .
 1988ـحام  Lohrب الحهي م،حلمت لحو  5Ds of Outcome Measuresمالحد منحوذج ر

مخلةااححا جلححودة اخلدمحح  الصححية  دنحححان ـصححر النمححاقج الن اقةحح أ مذلححد مجلخلحححا خل سحح  ملححاا أ من ححا مححد  حت ححح  
 :66ا نظ   الصية  دنماقج الل   غ  ا ىغوب جلة ا. ماس   اصد ا لاا  ـصر الش   المايل

 : مهث  مد   ااد  ا نظ ات الصية  ـصر ملدالت الوجلاة لدا ا.Deathمعيار الوفاة  -
 : هث  مد  الىااد  ـصر ملدالت اإياد  دا ىخل ماللدم . Disease معيار المقض -
: هث  مد  الىااد  ـصر حدمو اإـااح  لحدا  أ  م الخلحد ة ـصحر اأمسةح  Disabilityمعيار اإلعابة  -

 إـادة االخنىا  يف اجملم ا. نا ى 
 : هث  مد  الىااد  ـصر ـوام  ـدم  اح  ا ى،ر.Discomfortمعيار عدم القاحة  -
: هث  مد  الىااد  ـصر اخلةة  ا ىا  لصودمات الصحية  Dissatisfaction معيار عدم القضى -

 دا   ممد   ،ا  ـن ا.ل
 
 
 
 

                                                 
 .85أ ص مىلا اةا ذريى طا ق ا اديأ  66



 اإلطار النظري لجودة الخدمات الصحية ومكتب الدخول في المستشفيات -1
 

 
26 

ممخلةححاس  دان اخلدمحح أ ميف مىالححا  صححى   منححوذج الدعححوات اخلصححد هبححا: الطق قــة الحد  ــة -1-1-4-2
 احصوب إدا ة اجلحودة الشحامص أ ل حم احنىريل يف اخلصد دا اصوب ا حداث لخلةحاس لحودة اخلدمح  الصحية  مسحو 

 :مسه  الد اا  ـصر الن وذله المالةه
  :67SERVQUAL الفنوات موذج األسلوب األول   -د

الححححن اححححام هبححححا الةححححاحثوس ا مىا ةححححوس أ 1985اححححن   68الشحححح  ة مسححححها ا اححححصوب إجل الد ااحححح الححححود 
(Parasuraman, Zeithaml, Berry)جلضح  لطةةلح  لحودة اخلدمح   أ مسحدف الد ااح  ريحاس جل  حا 

ااحح ااةعةات حتداححد  اححةاب مشححاري  اجلححودة مااحح اح  مححم مل حح   ظححى ريحح  مححم اإدا ة ما سححم صدأ  مححم  لحح 
د ان اندةححهاهأ مريا حح  ا احح ص  مدموححح : مححا مسححا حمححا محح  ححححخلحح ححادص  ملححححى مخلححححشححل  ـححححدأ دحةححث اححاموا   ص ححا.

ري ححا  اححي   اجلححودة حسححي اللدححوس؟ مححا مسححا اخلطححوات ا مةلحح  لميسححه اجلححودة؟ مححا مسححا مشححاري   جلححا اجلححودة؟
حح  ممعا سحح  مححم حةححث الل ححى ماجلححنسأ ث ثحح  مححم ريحح  اطححا  رالةنححو أ دطااححات  الةححاحثوس اثحح  ـشححى جم ـو

ـامح  دمس اسح ة  مؤاسححات  مخت اق حح  دصحد الس سحىة مالمصحصةحب حةححث  حااش ا شحا ريوس نحا هب  االقم حاسأ 
ححاتملةنحح أ مدنححان ـصححر  مححاقج مسححه  ا خلححاد ت  منوذلححا مدامسة ةححا الححىف لححودة  اححاموا دنـححدادالنخلححا   مجم ـو

اللدححوس محححم مؤاسححات الخلطحححا  دحححه ا دان الححهي اموالحححت اخلدمحح  ـصحححر  اححاس مخحححس جلعححواتأ  ي حححا الدعححوة 
  69.ا دان الدلصا لص ؤاس  ا د ما ـ وما م 

  70جلة ا اصا SERVQUALمامصوص الدعوات اخل س  حسي منوذج 
: مانحمج ـحم االصحم ف التوبعـاتلهـه   وإدراك اإلدارةةي  توبعـات المـق   الفقق الفنوة األولى   -

م  مده إد ا  إدا ة ا سمشدر لموالحات ا ى،حرأ  ي ـعحل اإدا ة ـحم ده اوالات ا ى،ر  سمو  اخلد
ملىجل  احمةالات م غةات ا ى،ر ا موال أ إذ   ا اد ى إدا ة ا سمشحدر دحأس ا حىا  اىغحي يف ا صحول 
ـصححر طلححام  جلضحح . مل ححم اححد ا ححوس ا مححى دشحح   ختصححى إذ  س ا ى،ححر اىغةححوس يف ا صححول ـصححر ـنااحح  

  جلض  مم ا  ى،ات.

                                                 
ثاد  ـةد الىمحم إد اسأ اةاس لحودة اخلدمح  دااحمودام مخلةحاس الدعحوة دحه اإد اريحات مالموالحاتأ د ااح  من عةح  دحالمطةةا ـصحر اخلدمح  67

 13أ ص1996  ال وا أ اجملص  اللىدة  لصلصوم اإدا ا أ ال وا أ جمصس النشى اللص اأ اجملصد الىاداأ اللدد ا ملأ  وجل رب الصية  ددمل

68 Berry L, Zeithaml V .A, Parasuraman A, conceptual model of service quality and its implications 

for future research. Journal of marketing. Vol 49, 41-50. 
ةحححد اهلل يحححااأ منحححاذج مطحححىق اةحححاس لحححودة اخلدمححح أ د ااححح  اطةةخلةححح  ـصحححر صحححدمات مؤاسححح  دىاحححد اجللاقحححىأ  طىمحححح  دريمحححو ا  يف اللصحححوم  69 دـو

 .54أ ص2013/2014أ السن  اجلاملة  1االامصادا أ لامل  اطةهت 
 .22يدان ط د مسادي اجللاقىي مختصىمسأ مىلا اةا ذريى أ ص 70
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: مانححمج ةــي  إدراتــات اإلدارة لتوبعــات المقضــى ومواةــفات جــودة الخدمــةالفــقق الفنــوة ال ا يــة   -
ـم االصم ف ده ا وايدات اخلاي  داخلدم  ا خلدمح  دالدلح  مدحه إد اريحات اإدا ة لموالحات ا ى،حر. 

اىمجم حا إجل موايحدات  ت لو ريا   حالات ا ى،ر ا موال  م غةا   ملىمجل  لإلدا ةأ جلن ت لم ام    لال 
طددة يف اخلدم  ا خلدم  دسةي اةود املصا دا وا د ا الة   م ـدم اد ة اإدا ة ـصحر اةح  جلصسحد  اجلحودة. 
  ا اد   إدا ة ا سمشدر مدصو ة ييةي   غةات ا ىا  مل ن ا ال حتدد ملاا   دان ما،ي  ري ا مسحو 

ا ححححاذ اإلححححىان السححححىاا يف اخلححححدمي اخلدمحححح  الصححححية   الم ىاضححححا دضححححىم ة الطححححاا يف اةححححام اإدا ة دنصةححححا  
 لص ى،رأ إال  اا ال اضا مخلااةس ملةا ا  لهلد اإلىان. 

: اظ حى دسحةي ريحوس موايحدات تسـليم الخدمـةةي  مواةفات جودة الخدمة و الفقق الفنوة ال ال ة   -
اححد اىلححا ذلححد إجل اخلدمحح  ا خلدمحح  دالدلحح  ال امطححادا مححا مححا اد ريححت اإدا ة اصححوص مسححه  ا وايححدات. م 

 مالىغةحح  لحححد اححدين مسححمو  م ححا ة الخلححاق ه ـصححر  دان اخلدمحح . مالححهي اىلححا دححدم   إجل ،ححلهت الخلححد ة 
د ده دصححو ة يححيةي أ  م غحح  حمسححؤالن اللححامصه. اححد ا ححوس ا جلححىاد الخلححاق ه ـصححر صدمحح  ا ححىا  غحح  محح

ددة. ري ححا مسححو مححث  يف ،ححىم ة اإيححغان اححاد ام  م غحح   اغةححه يف ا دان  ححا اححواأي ا خلححااةس ا لةا احح  ا حح
 لص ىا  دش   رياف ممم م إااأ اخلدم  دسـى .

 :ةـي  تسـليم الخدمـة وا تصـا ت الخارجيـة للمقضـى حـول تسـليم الخدمـة الفقق: الفنوة القاةعة -
ود الن اخلدم ا ا نظ   حول مسمو  اخلدمح   مانمج ـم اخلص  يف مصدااة  منظ   اخلدم أ  لال  س الـو

ص ل االاصال دا ى،ر  مصهت مم مسمو  اخلدم  ا خلدم  مموايدا ا دالدل . مام ث  دحاالصم ف  مم
حرب االاصحاالت  مالمةاام ما ده اخلدم  الصحية  ا سحمص   محم اةح  ا ى،حر ممحا مت االادحاق ـصةحت مسحةخلا ـم

يف  ا ة ا سمشححدرمإد. ري ححا مسححو حايحح  يف االادححاق دححه ا ححىا  ما ى،ححرالححن بحح  دححه إدا ة ا سمشححدر 
ميحولت  دـنح مل حميف ،ون االاصال ا اي  ده الطحىجله.  م  ةخل  م اىة مىحي حصولت ـصر غىجل   ظةد  

 لص سمشدر جيد الل س مم ذلدأ  م دمس االاداق ا سةا ده الطىجله.
 :ةي  توبعات المق   )الخدمة المتوبعة( والخدمة المدرتة )الفعلية( الفقق :الفنوة الخامسة -

لحححودة اخلدمححح  مسحححا إححححد  اللوامححح  الحححن الحححادل  م ادحححوق اوالحححات ا حححىا أ جلحححالمخلومي الشوصحححا س إ
جلودة اخلدم  ـصر  اا ـالة   م منودض  الم حد ـصحر ريةدةح  إد ا  ا حىا  لحودان الدلصحا لصودمح  يف احةاق 

ة ا موال  ري ا ـندما ال حيص  ا ىا  ـصر اخلدم  الصية  داجلودما ه م  س اموالو . ممسه  الدعوة حتص  
مسحو يف طاملحح  الطةةححي يف ا دحاز ـصححر أاححا ة ا حىا  دااححم ىا  ريعححلن محم مالةححتأ مل ححم ا حىا  ادسححى ذلححد 

س الدعحوة اخلامسح  مسحا الدعحوة الوحةحدة الحن امص سح ا ا حىا  ـصحر إدأس مسنا  قان ما يف حالمحت الصحية . 
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  ميةاغ  اجلحودة لصودمح  الصحية   ااس ريوس الدعوات ا صى  حتدو داص  ا سمشدر مريعلن مم اص ة
  اا مجةلا اس   يف إظ ا  الدعوة اخلامس .ا خلدم . إال 

 مححا ـححم  ممححم دححه الدعححوات اخل ححس  الحح  الدعححوة اخلامسحح  النصححةي ا ريححرب مححم امسم ححام الةححاحثهأ
حححات النخلحححا  صححح ل ممحححمالطىاخلححح  الل صةححح  لصخلةحححاس يف مسحححها منحححوذج  ت شى طحححدداحححححوس دلحححححثحاححصحححىج الة جم ـو

لصعودةأ اش   ري  ـنايى اجلودة يف اطاـات صدم  ا سم صد حسي   ا   مإس اصمصد   ية  ري  طدد 
    اشىح الدعوات اخل س ا هريو ة ممب امأثى يف ا واا.مالش   المايل  71مم اطا   صى.

 SERVQUAL    موذج الفنوات(Ⅰ-2الشكل ربم )                          

 
 
 

 
 
 

                                                 

ةد اهلل  71   .58يااأ مىلا اةا ذريى أ صدـو

ت"، مهتقة المصدر  ةليحة رباد، تقييم جودة الخدمة م  وجهة  ظق ال ةون "دارسة حالة مؤسسة البق د والمواةال
. ةا عتماد على 48، ص2007/2008لنيل شهادة الماجستيق في العلوم التنار ة، جامعة ةاتنة، السنة النامعية   

Kotler et Dubois, op. cit, P 452 
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 (SERVPERF(: دداء الخدمةمقياس ا ي  األسلوب ال  -ب
72

he service performance ModelT 
مسحها ا احصوب ملحدال ـحم ا اححصوب ا ملأ ماسحمند إجل المخلةحة  ا ةاقحى لواحالةي مالل صةححات  المحرب

 ال حححححححم  قحححححححمةا مسا قحححح   محححححححأ داـا صححححاحة   دان اخلدمحححح أ  لححححال ا ححححت الم ححححد ـصححححر اةححححاس لححححودة اخلدمحححح 
خلا ممسححححا: حححححححادححنامسا احححححح ا   احححححح  ريحححححححسحح ححاخل لادحححححححث  دا دححححححم ححح ححمالودة حححححححعححصا لصحححححححلحححو ا دان الدححححححيححححامسات  حححححححاالن
 . مالملاطهتماس واة أ االـم ادا أ االامعاد أ ا ا ص 

حححه  دححىأ مححم ا مخلححد ا ححاذ الموالححات ملةححا ا لخلةححاس اجلححودةأ مخل   حةححث ريححاس ريحح  مححم ريححىم ه ماححااصو 
اجلحححودة  صد دحححاجلودة مسنحححاحححححودة = ا دانب ماخلححححححايل راجلحححححلادل  المححححححا ا ححححححمجل  ل ا دانححححححم صحححححودة مححححححاس اجلححححححةححححا

ا د ريحححح أ ماخلصححححد دححححا دان ا دان الدلصححححا الححححهي اد ريححححت اللدححححوسأ ممسححححو  دسححححت ا د ححححوم الححححهي اخلةسححححت مخلةححححاس 
SERVQUAL  منوذج ما الموالاتأ ل مSERVPERF  الم حد ـصحر الموالحات يف حسحاب ال

 73.الن اخلةس الموالاتلشىام الثنه م اال ما االامغنان ـصر الةنوداجلودة ا د ري أ 
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 في المستشفياتمكتب الدخول  -1-2
مسامححا ماسحح ا  ن  ...ب لححل   مثحح  رالدنححادقأ ا سمشححدةاتةححالمححرب ا  ااححي ا مامةحح  يف ا نظ ححات اخلدم

ا  ااي ا مامة  هل  ااصال مةاقى  جل وظدو أملام  مل ا ا سمدةداالن  ى ا اسامم ريثحةوااأ   ت مسو  مل 
ا سححمدةد مححم ا اسححام ا صححى . حةححث اححنمنامل يف مسححها اجلححلن ا دححامسة  النظىاحح  لص  مححي مححا  ريثححى مالامحح  

ا  ح  يف هلها ا  محي ـصر المطو  الما  ا   سصط الضون ا ماما مطامل  ااخلاط ا ـصر م مي الدصولأ م
ةحح   مادلحح   داقححت م صحح ا  لححىج ـصححر دلحح  ا مطصةححات  أا سمشححدةاتأ مدلححدمسا  لححىخل ا اححالةي ال  ةحح  مالنـو

 ا داث  الن جيي  س اد ج يف م مي الدصول.
  في المؤسسة الخدمية المكتب األمامي مفهوم -1-2-1

ا مم جلىم    داا  اإ مالة  يف ا نظ   إجل ا ساي  يف ال اإدا ة دف ا  ااي ا مامة  داـمةا مسا جلـى
أ لهلد جلححخلد م دت ـدة الا اهت هلا  غصة ا يف ا نظ ات الدنداة أ ممم  مسح  مسحه   احح ا إلةححمححنحاخلدمة  الن ا

 الملا اهت ما اصا:
ا  ااحي الحن اخلحوم دااحمخلةال ماحأمه اإاامح  مإدامح  االاصحال دالضحةوف مذلحد »ا  ااي ا مامة  مسا:  -

 .74«دمودال   دش   لةد طالة ص ل إاامم   دا نظ   مالدندق ممسا ا  لموجل  الىجلامسة 
  ا مل  مل ااصححححال لصضححححةوف دالدنححححدق لصخلححححادمه مححححن   ماخلححححا لهأ ماال طةححححا »ا  مححححي ا مححححاما مسححححو  -

 .75«ما ص  لصضةهت يف الدندق
مات إجل  لصو حمسحححو انحححاة االاصحححال الحححن دوااحححطم ا احححم  ا سحححةاب الححح»ري حححا الحححىف ا  محححي ا محححاما دأ حححت:  -

صا حححححححصال الداصحححححححة  االاحححححححصحح حححلحححححا نظ ححححح أ مصىمل حححححا من حححححاأ مدم ااحححححا حوهلحححححاأ ماخلحححححوم ا  محححححي ا محححححاما د
ا اسحام ا ومصدح  يف ا نظ ح أ ريحهلد مسحو الوححدة المنظة ةح  الحن ماخلا لاأ ري حا اخلحوم دمنسحةا  شحاطات 

 76«.ا نظ   ا ومصد  ام  جلة ا إـداد ماالحمداز دالسع ت ما صدات اخلاي  دنشاطات
ـححدة م ححام  م  ااي ا مامةحح حححح  ححاليف وجلى ححححمج   ححت جيححي  س امححححنحح   سمححححخلححا ف السادححححلحح ل المححححمححم ص

 أ ممسا:مظاقهت
 االامخلةال؛ -
 اأمه اإاام أ  م ا عل؛ -

                                                 
 .56صأ 2010ا مجلأ دا   اام  لصنشى مالموأااأ ا  دسأ  ـةد ال ىمي حاجل أ اإدا ة الدنداة  مالسةاحة أ الطةل  74
 .71أ ص2008ـصام حسم السلةديأ إدا ة ا نظ ات الدنداة أ الطةل  ا مجلأ دا  الىاا  لصنشى مالموأااأ ا  دسأ  75

 .28أ ص2008سأ مصطدر اةي قاماشأ إدا ة ا  ااي ما ـ ال ا  مةة أ الطةل  الثا ة أ دا  ماق  لصنشىأ ـ اسأ ا  د 76
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محححم   سمدةدامححححح مةعححح  الل اححح  االاصحححالة  دحححه محححوظدا ا  محححي ا محححاما مالاحححأيت أ المولةحححت ماالاحححمل م -
 اخلدم ؛

  ما   الصندمقأ ممسو ا  اس الهي ام  جلةت حتصة  مسميخلات الضةاجل ؛ -
 االحمداز دالوثاقا ما  قد ؛ -

يف ا  ااححي ا مامةحح  دححه مخلححدما  الححن حتححدوممححم  لحح  حتخلةححا  مححاقج إجيادةحح  يف الل صةحح  االاصححالة  
مجلخلا لصمويحةهت  دا مسه  ا  اايأ جلن ت مم الضىم ي  س اموجلى ـدة قىم  م    يف موظاخلدم  ما سمدةدام

 مام ث  مسه  الشىم  جلة ا اصا: حتخلةخل ا. إجل أ  م جيي ـصر ا نظ    س اسلرالوظةدا هلا
اخلصحححد دمصححح ة  ا  محححي اةةحححاس موالحححت محتداحححد  محححاريم ا حححوظده ما ثحححاو ما الت : تصـــميم المكتـــب -د

مذلحد مص ة  ا  محي  يةح  دالغح  مل 77ا  مةة  داصصت ما مىاـاة اوجلى الظىمف ا نااة  يف طةط الل  .
يةط ححححححم محححححلمحححأث   ـصحححر اححح  الل ححح أ ماالاحححمدادة الخلصحححو  محححم مسحححاحمتأ م احححح  ا حححوظده م ،حححامس  ـ

 78الل  أ مريهلد إـطان اللاقىام جل ىة حسن  ـم ا  مي  دست.
إس ـ صة  انظة  ا  محي ا محاما اةحد  دنـحداد  :تحد د األعمال اإلدار ة في المكتب ووةفها -ب
د  حححححةحح  مظححححح ا  ريحححححمصد أ مريحححهلد ـححححح وححمحيحححدد الوظحححاقهت اإدا اححح  الهلة ححح  المنظة حححا لحححتأ مالحححهي اةحححه ا

 ةاس الوالةات الىقةسة  ل   مظةد .دغ مساأ ماة
ا ححح  يف السححنوات ا صحح ة  س مسنححا  انامسححا ريةحح ا إجل : تقســيم العمــل علــى دســاس التخصــص -ت

اق مااحاأ ـنحد حتداحد االصمصايحات الحن ا صحهت الخلةحام اطةةا مةد  الموصص ماخلسة  الل   ـصر  طح
اححم  اخلسححة  الل حح  إجل  لححلان هبححا جلححىد مححم ا جلححىادأ  م محححدة مححم الوحححدات اإدا احح  يف ا  مححي. ملححهلد 

يغ ة ا ص  ا دان احم   عحىد ا ىا مسحاأ مال حد يف الواح   دسحت إجل ريح  موظحهت إاحاأ للقةح  ماححدة  م 
  إجل موظهت ختصى لةخلحوم دالل صةح  المالةح  ممس حها...حت احم  إاحاأ الل ح  ـدد اصة  من اأ م انمخل  الل 

 جم ـو  مم ا وظده اخلوم ري  من   دأدان للن يغ  منت. ىم   ـصر 
  :مواةفات ومهارات موظفي المكتب األمامي -ث

ححح  محححم  إ حححت محححم ا يةححح    حححاس  س اميصحححر ا حححوظده ا ومحححا ام لصل ححح  يف ا  ااحححي ا مامةححح   ع ـو
 ما وايدات  هريى من ا: ا ات ا 

                                                 
 .55مصطدر اةي قاماشأ مىلا اةا ذريى أ ص 77

78 C .L.Littlefield, Frank, M.Rachel, and Donald L. Caruth. Office and administrative Management 

(Prentice Hall : New Jersy, 1970, P355. 
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م صصا مسادئ م أام الطةا ماحىاا الةدا ح أ محيسحم المصحىف يف ا وااحهت ا ىلح  مددصومااحةا ذ س ا وس  -
  79يف ملامصمت مااصالت دا جلىاد داصصةا مصا لا.

 ملىجل  ـادات م ـىاف ا نطخل  الن اخلا جلة ا ا نظ  ؛ -
 ـصر ا ا  دالصغ  ا لنةة أ مملىجل  لةدة دالص عات ا صة ؛ مخلةول ام دالصغ  اللىدة  اجلةدةأ ممسمو  اإ -
 80 س ا وس حسم ا ظ ى ممسادئ اخلصا مذم اةاجل  ماىاةي لةد؛ -
 ن اخلوم هبا ا  مي؛لمام  د   اخلدمات االلىجل  ا  -
 ـندما املام  ما طاليب اخلدم ؛ دالصرب ماهلدمن مالملاطهت جيي  س اميصر -
 .الولت ممص ا دخلواـد اجملامص  ما  طد اىاا ا  حظ  مدشو   س ا وس  -

سمشحدر مالدنحدقأ صايح  م  حت اخلحال احنلىخل  ملحت الشحةت ماالصحم ف دحه ا ممم ص ل محا احةاأ 
لد لح  المشحادت ال ةح   Hôtelالح  ا سمشحدرأ مشحمخل  محم  يح  ريص ح  جلنحدق  مالحن Hôpital إس ريص ح 

 مسها يف اجلدمل المايل: دةن  اأ صاي  جلة ا الصا داخلدمات الم  ةصة أ مامو،ح
 دوجه الشبه وا ختالف ةي  المستشفى والفندق(  Ⅰ-2جدول ربم )

دوجه الشبه 
 وا ختالف

 Hôtel الفندق Hôpital المستشفى

ااححححححح  الصححححححححية   اخلدم  اجلومسى رالواااحححححححح أ المشححححححححوةصأ اللحححححححح جأ إـححححححححادة الـى
 بأ ا ةة  ماإطلامالمأمسة أ الميالة  الطةة أ ا قل 

  ةة  ماإطلامبرا الضةاجل 

اخلدمات الم  ةصة 
 

ىمج ححححححححول ماخلححححححححححىانات الدصححححححححصخل  دنلحححححححملححححح ححا لصومحححححات المثححححح   ا لصومات
وا أ مريححححها م و ححححات مصححححهت ا ححححىا أ ريص ححححا اححححم  ـصححححر ححححححمالمي

 مسمو  م مي الدصول.

ىمجأ ححححول ماخلحححححىانات الدصحححصخل  دنلححملححححح ححا لصومات ال
 مححححححي ا ريص ححححححا اححححححم  ـصححححححر مسححححححمو    مثححححححاقا النلاحححححح م 

 .ا ماما
اةححححححول ا ححححححىا  ل امشححححححدان يف ا سمشححححححدر. اححححححم  يف م مححححححي  اام م الطصةةات

 الدصول.
ااححححححححمخلىا    ي النلاحححححححح  لإلاامحححححححح  يف الدنححححححححدق اححححححححم  يف 

 ا  مي ا ماما.
محااحححححح  زمص ححححححات 

 الل ة 
أ  محححححاريم  حححححلام احححححوجل  موااححححهت مأمو ححححح  لحححححىريم السححححةا اتمثحححح  
  .دس محالات ا ىا  ما ىاجلا يف الغىفم 

 مححححاريم  مثحححح  اححححوجل  موااححححهت مأمو حححح  لححححىريم السححححةا ات
 الغىف.يف  النلا  لام م دس محالات 

ل الوحةحد إـحداد مإيحدا  الدحواا أ م مي الدصول مسو ا وو  إيدا  الدواا 
 دالىغ  مم جما ة  الل ج.

اححم  إيحححدا  الدحححواا  ـصحححر مسحححمو  ا  محححي ا محححاما 
 لصدندق.

اخلححوم م مححي الححدصول دمخلححدمي االامشححا ة دنححان ـصححر ريثحح ا مححا  اخلدمي االامشا ة
طصححي ا سححمدةدامأ مذلححد دححالواوف ـصححر احمةالححا   هبححدف 

 مله  م اولةت.م،ا ح   م اا اح 

اس ى ا  مي ا ماما ـصحر اخلحدمي االامشحا ة لنحلالن 
 مري  مم اطصة ا.

 يةححححح  دالغححححح  يف الدنحححححدقأ ماةحححححد  محححححم بثححححح  الضحححححةاجل  ضححةوف يف ا سمشححدرأ ماظ ححى يف ـمححرب ا ى،ححر ما ححىاجلخله ريي الضةاجل 

                                                 
 .74ـصام حسم السلةديأ مىلا اةا ذريى أ ص 79
 .75ا ذريى أ صـصام حسم السلةديأ مىلا اة80
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 س ،حةاجل  ا حىا  اةحد   أ داإ،اجل  إجلجلةتماإاام  االامشدان 
  مانم ا مم م مي الدصول.

مىحصحح  االاححمخلةال دا  مححي ا مححاماأ إجل غااحح  مححدة 
  إاام  النلا .

حةححث اسحح ى م مححي الححدصول اظ ححى مححث  يف حتواحح  ا ى،ححرأ  االامثنانات
 ـصر الخلةام د   اإلىانات اإدا ا   لاجل  مسها االامثنان. 

 اد اظ ى صا ج  طاق اخلدمات االـمةادا  لصدندق.

اححم  دجلححا ا ححالةهت االامشححدان ماللحح ج يف م مححي الصححندمق  الدجلا
 ـصر مسمو  م مي الدصول.

ا اححي ـصححر إـحححداد الدححااو ة إلححىان الحححدجلا الححهي احححم  
 مو  ا  مي ا ماما. ـصر مس

 المصدر  م  إعداد الطالب ةا عتماد على  موذج زهقة الخدمة
   التطور التار خي لمكتب الدخول -1-2-2

دناخلا  ا دامسة  النظىا  لص  مي ا ماما ـصحر م محي الحدصول يف ا سمشحدةات الل ومةح   سحمطةا 
ما ما دم  ا سمشدرأ مل م اد   الخلول دأس مد وم اسة  ا ى،ر مد وم مااا ميلي الميدادأ اىاةط دم 

جم و  النشاطات اإدا ا  المادل   اااا  صصي  الخلةول الن اس ح ددصول »ـادة مم مد وم اسة  ا ى،ر 
 81«مصىمج ا ى،ر مم ا سمشدرأ إجل لا ي م،ا مصدات إدا ا  صاي  هب 

صةتأ انمنامل يف مسها اجللن الىاهت م مي الدصولأ م  لىخل ا ىاحح  الما   ةح  الحن محى هبحا محواأاة ـم
 ما اطو  النظام الصيا اجللاقىي.

 :تعق ف مكتب الدخول -1-2-2-1
محم الدى سحة  إجل اللىدةح  حةحث مسنحا   «bureau des entrée» غ  المةاام يف اىمج  مصحطصح 

محححم ا مجحححت إجل زم محححي الخلةحححولز مالحححةل  ا صحححى إجل م محححي الحححدصولأ ل حححم  غححح  الحححدد المسححح ةات إجل  س 
 :82ماحدة ميف ري  ا سمشدةات مام ث  ـ وما يف م  مت

 ن ةا ا لصومات ال أم  لم وام ا صهت اإدا ي لص ىا ؛ -
 الس ى ـصر  س ا وس دصول مصىمج ا ىا  يف  حسم حال؛ -
 ؛ا وام مصهت إدا ي ريام  ل   مىا  -
 صىملت؛  ممادل  حىري  ا ىا  منه دصولت إجل غاا -
  ال  ا د ة أ مل اأ اللدال .، اس ـ ا  مسم ىة ممنمظ   ما ل اأ ا -
 االـ م اجلةد لصلاق ت ماللما  ماايدي ا ؤاس  االامشداقة ؛ -

ا صحاا اإدا اح  الصحية  الحن  مصحهت حع  حا دحاصم ف  إحد : »  تالىف م مي الدصول ـصر 
طةةلححح  م يةححح  ا ؤاسححح  االامشحححداقة أ اسححح ى  اااحححا ـصحححر اسحححعة  م،حححةط حىريححح  الحححدصول ماخلحححىمجأ مالحححد 

                                                 
أ ص 1994-1993دواواهت ـصام الدام أمس أ  ظام اسح  ا سمشحدةات يف اجللاقحىأ محهريىة مالسحم أ لاملح  اجللاقحىأ السحن  اجلاملةح   81
95. 

 .95 دس ا ىلاأ ص  82
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حح  مححم الوظححاقهت   ا صححصي  اإدا احح  الوحةححدة الححن هلححا ـ احح  مةاقححىة مححا ا ححىا  مذماححت. حةححث امضحح م جم ـو
ريخلةححول ا ى،ححرأ ممادلحح  حىريحح  الححححح ى،رأ الدححححواىةأ ا  قححةهتأ الصححندمقأ ا الحح  ا د ةحح أ االاححمخلةال مالمولةححت 

   83.«مغ مسا مم ا  ام ماند ج حت  ري  مظةد   ـ   م ام م  شط  مملددة
 اظ ى  ية  م مي الدصول يف ا سمشدةات الل ومة  ري ا اصا:

إس الححدم  االاحح ااةعا الححهي حيمصححت م مححي الخلةححول يف جمححال حتسححه اسةحححح  ا  شححححط  الصححية  لةلححد  مححىا  -
الصية أ ذلد  س قة   الل اات الداصصة   ا ؤاساتدالإ ا ية أ ممسو م ىس ـصر مسمو  عمصهت 

 لصومااةح  ماالاححمخلةال مالمولةححت ما حداصة  ا الةحح  الحن حتمحح  م ا حح  مسامح  يف م ححام مسححها ماخلا لةح  مقححة   ا
يف المخلةححة  الححداةا لنشححاطات -إذا مححا مت اال ضححةا  هبححا ماجلداحح  يف  داق ححا–ا  مححي اسححامس  دشحح   ريةحح  

 الل ج ماالامشدان.
ممسو حصخل  -ا  مي ا ماما-ب الد الوال   ا مجل لص ؤاس  االامشداقة  مالهي اطصا ـصةت  ريادهةا  -

الويحح  دححه مسححمل صا ا ىجلححا ما ؤاسحح  ممسححو الححهي اححوجلى ماخلححدم ا لصومححات  ححم حيمال ححاأ مدالمححايل جل ححو 
 . ا سمدةداما دد الىقةسا ل  طةا  ا مل ما ص  الهي امولد ـند 

 الدهوم  يف اسة  الشؤمس اإدا ا  لص ى،ر. -م مي الدصول–اض م مسها ا  مي   -
لت  ية  دالغ  يف الةلد ا ايل ما اايب لص ؤاس  االامشداقة أ حةث الد  مس  اللنايحى ا  و ح  إاىادا حا  -

  84مم ص ل حتصة  مسميخلات الديص مالل ج ماالامشدان.
اظ حححححى  يةمحححححت ريحححححهلد يف ـ صةححححح  اخلةحححححة  ا  شحححححط  الصحححححية أ جل حححححو اخلحححححوم دااحححححمغ ل مجةحححححا ا لصومحححححات  -

ى،حححرأ ماخلححححدم ا إجل إدا ة ا ؤاسحححح  اصحححد الححححمي   يف اولةححححت ا مسححححداف ماالحصحححاقةات حححححول حىريحححح  ا 
 ا سطىة لصسةاا  الصية  دنان  ـصر اصد ا لطةات الن ـاجل ا م،ةط ا م مي الدصول. 

  ححححت اضحححح م  مل مختصححححى ااصححححال مححححا  أمال حححح   ي منظ حححح -م مححححي الححححدصول –المححححرب ا  مححححي ا مححححاما -
داثحححح  ممن ححححا ا سمشححححدةات اصححححىف  مححححواال ريثحححح ة ـصححححر ا سححححمدةدام لححححهلد  ححححى   س  غصححححي ا نظ ححححات ا 

ـصحححر م حححا ات دا حححو ات م ثحححاو ا  محححي ا محححاما مريحححهلد ـصحححر ـ صةححح  اصمةحححا  ماحححد اي اللحححامصه جلةحححت 
 ما ا سمدةدام. المواي 

 
 

                                                 
ىج لنةح  قح ادة محا دلحد ـل الدام ححىايبأ م محي الحدصول مدم   يف إ احان الحن ج الملااحدي د ااح  نىدح  الخلطحا  الصحيا دحا غ أ محهريىة  ح 83

 .15أ ص2006المد ج ا موصص يف ا الة  ما ااة أ ا د ا  الوطنة  لصصي  الل ومة أ ا ىارأ اجللاقىأ لواس 
 .15ـل الدام حىايبأ مىلا ااداأ ص84
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 :مكتب الدخول لتطور المقاحل التار خية -1-2-2-2
 مىاح :  دل   سمطةا اصوةص ا يف لصخلوا ه المنظة ة    مي الدصول  الخلىانة الما  ة  مم ص ل

  85: 1974م  ا ستقالل إلى سنة : المقحلة األولى -د
الدملحح  اجللاقىاحح  مؤاسححا ا ممححم دةن ححا ا سمشححدةاتأ حةححث ـححىف  تمنححه ااححمخل ل اجللاقححىأ ااححملاد

دححاس الدحح ة إم محي الححدصول ريأححد  مسحح  مسةاريحح  ا ؤاسح  الصححية  مااحمنةط انظة ححتأ مححم المنظحة  ا ل ححول دحت 
 امل ا ا أ  ا جلة ا مم انظة  ااق  ـصر النظام ا اايب لصم صد  الصية .اال

حةث رياس م مي الدصول اضح م لح  ا حوا د الم واصةح  لص ؤاسح  الصحية  محم صح ل  ظحام الحدجلا 
الححهي حيححدد يف ددااحح  السححن  يف م  أاححلى الم صدحح  لصةححوم االامشححداقا لم صدحح  ا اححام االامشححداقة  ـصححر  اححاس

ؤمنه الم اـةححاأ مريححهلد ححححاي  دا حححححى اخلححححةححوااحدا  الدح  السححنويأ مدنححان ـصححر مسححها السححلى اححم  اامصححاححا وس ا الةحح
جلححححواا  ا ى،حححححر ا لححححوأام مالحححححهام ام دحححح  هبححححح  الدملحححح  ـحححححم طىاححححا اهلة حححححات االلم اـةحححح  ماجل اـحححححات ا صةححححح  

 86لص نطخل .
ات الصحوس ا صضحى مالحن ب ذL’A.M.G ظهت إجل ذلد ظ و  ما اسح ر دةطااح  اللح ج اجملحاين ر 

الححن الحح  محححى م ب ذات الصححوس ا L’A.M.Sأ مدطااحح  اللحح ج اجملححاين ر%100الحح  جما ةحح  اللحح ج دنسححة  
 لم اـةح االة لص لح  محم طحىف مصحاا ا الح  جما ة  الل ج دنسي ممداما  حسي ا الح  االلم اـةح  ا خلحد  

الحدجلا اللح ج اجملحاين جلةوضحلوس لصحدجلا م  ال حي صوس دطاا  لصةصدا .  ما دالنسة  لص ى،ر غ  ا ؤمنهأ مالهام
 ا سةاأ لمغطة  مصا اهت الل ج مجلا الدواا  ا خلدم  إلة   ـند اخلىمج لمسوا  ا ساب.

صةت امةه لنا   ت اة  ان    الةش حىرية   شةط  بةلت ب: رياس م مي الدصول  1974ـم
 الم د  المام هلها ا  مي دا صهت الطيب لص ىا ؛ -
 اسعة  م لام ري  ا لصومات الطةة  ماإدا ا   ةاة ا ىا  داص  ا صاا االامشداقة ؛ -
 مسو ا سؤمل ـصر االاىادات ا الة  لص ؤاس  االامشداقة ؛  -
 ملاجل  رياجل  ا لصومات الطةة  ما ااةة  ما الة  اخلاي  دا ى،ر. -
 
 

                                                 
صأ ا د احح  الوطنةحح  لححو ين  ححو  الححدامأ دم  م مححي الححدصول يف ظحح  النظححام الملااححديأ مححهريىة  ححىج لنةحح  قحح ادة مححا دلححد المححد ج ا موصحح 85

 . 3أ ص2005لصصي  الل ومة أ لواس 

حسححححم الححححوايف مالطححححامسى حسححححهأ م مححححي الححححدصول يف ا سمشححححدر الل ححححوماأ مححححهريىة  ححححىج مححححم ا د احححح  الوطنةحححح  لححححإلدا ةأ السححححن  الد ااححححة  86
 .38-36أ ص ص1994/1995
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 : 198787إلى  1973المقحلة ال ا ية  م  سنة  -ب
ا حؤ    65-73ىحص  مم دداا  اطةةحا الخلحىا  المحا  ا جملا ةح  اللح ج الحهي ريىاحت ا محى مسه  ا  اةد 

أ ما مضححح م الطحححي اجملحححاين يف ا ؤاسحححات الصحححية . مدالمحححايل حتحححول الم واححح  ا حححايل 1973داسححح رب  28يف 
 حححات لص سمشحححدةات إجل مةلا ةححح  احححنوا  حتحححددمسا الحححوأا ة الويحححة  محححا دلححح  ا سحححايات الخلصةصححح  محححم طحححىف مسة

سحاب الم حالةهت دصص  ا ؤاسات الل ومة  الصية  منط لداد يف المسحة   يح  ح الض اس االلم اـاأ م 
حصححاقةات النشحححاطات الصحححية  ماامصحححى م مححي الحححدصول ـصححر حسحححاب ا االامشححداقة الصححية  مالل لةححح  م 

صر مسايات للاجلة  ماىاي ـم مسها ريصتأ ااةا  منظو  ا س  الهي  يةح امصخلر الم وا  ا ايل دنان ـجلخلط. 
أ ري ححححا  د  ذلححححد إجل ااةححححا  منظححححو  حسححححاب الم صدحححح  الل لةحححح  اؤمن ححححا لححححت الدملحححح  زثصحححح  يف مأا ة الصححححي 

ة  ـصحححححححر ا  شحححححححط  ححححححححححححالححححح حححاد  الححححححححححححححىاحححوحةدة لصحححححححححححداقة  يف م محححححححي الحححححححدصول ما،ححححححح يص  ا داة الماالامشححححححح
 ساب مم  ل  ا ساب جلخلط. االامشداقة أ م يةح  دان م مي الدصول مسو ا 

   وا  ا مسحححداف الصحححيةححححححم احححححححةحححث  يحححةح مسحححها اول حححا لداحححدا يف بواححح  ا ؤاسحححات الصحححية  م
الخلطاـحات الصحية  دموصحةص مةلا ةح  احنوا  انةغحا ـصحر ا سح  ااحم  ري ا ا سطىةأ إجل بواح  ا ؤاسحات م 

 شححط  ا خلدمحح  دالخلة حح  ا الةحح  الححن  ايف اغطةحح  اخلححدمات الصححية  لص ححواطنه دمس ملححود  ظححام حيححدد ماححىدط 
   88م،ل  لمخلدمي مسه  اخلدمات.

  2000:89إلى غا ة  1987المقحلة ال ال ة  ةدا ة م   -ت
أ الححححدصول مححححا 1987يف إطححححا  اةااحححح  الطححححي اجملححححاين مدلححححد اهلححححلات االامصححححادا  ر أمحححح  الةحححح مل 

مددااححح  االيحححح حات محححم  لححح  االاححححمدا   مجلحححىخل قحححىمط ا ـصححححر اجللاقحححىب  FMIمدام،حححات محححا منظ حححح  
 1988الداصصةحح  لص ؤاسححات الخلاـداحح  االامصححادا  مااللم اـةحح أ حةححث ـ دحح  مأا ة الصححي  منححه ددااحح  

 اصا: جلة اـدة اي حات بثص  ـ وما 
 إـادة النظى يف الخلوا ه م ظ  اسة  ا ؤاسات الصية ؛ -
 اشعةا الم وام ا مواي  لإلطا ات ا س ة؛ -
 لل ج دصد  اد جية  مدخلة   ملا  ما محاا  الد ات ا ىمم ؛مساي  ا ىا  يف ا الةهت ا -
صحححصي   اااحححة  يف إدا ة ا ؤاسحححات الصحححية أ محححم صححح ل إلةحححا  ري ول  صإـحححادة االـمةحححا    محححي الحححد -

 FICHE NAVETTEا ؤاسحححات الل ومةححح  الصحححية  االمسم حححام دالةطااححح  ا منخلصححح  لص حححىا  

                                                 
 .3أ صمىلا اةا ذريى لو ين  و  الدامأ 87
 .17 أ صةا ذريى ـل الدام حىايبأ مىلا ا 88
 .3أ صمىلا اةا ذريى لو ين  و  الدامأ 89
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أ مححم  لحح  قححةت الطةةحح ص د اجلحح  ا ـ ححال الطةةحح  م ماخلححا 1987مااححمل اهلا مجلححا ال مةححل الصححاد  اححن  
أ إجل إـطححان اة حح   سححاب ا صدحح  الميضحح   ىحصحح  الميححول مححم اةااحح  ـححدم ا ااححة  محسححاب الم صدحح 

  شط  االامشداقة  ملو  ظىاا؛ا 
اححححوان داصحححح  اإسححححاي  ا ححححىا  يف  دخلححححات اإطلححححام م يححححدا   صححححوص اشححححىالة  اححححنص  ولة ححححا ـصححححر مإ -

    90شا ري  يف ا صد  الديويات اخلا لة .ا سمشدةاتأ ما 
اإدا ي لص ححىا  إجل م مححي الححدصول مذلححد مجلخلححا لصملصة حح  ا شحح ري  اححناد م  حح  اسححة  ا صححهت الطححيب م إ -

 .08/04/1997ا ؤ ص  يف 
 1997داسحح رب  02ا ؤ صحح  يف  97/464م 97/465م 97/466إيححدا  ا ىااححة  المندةهاحح    اححام  -

ما ىاريحححل  شحححان الخلطاـحححات الصحححية  ما ىاريحححل االامشحححداقة  ا موصصححح  إ اـحححدالمحححوايلأ او مالحححن حتحححدد ـصحححر 
اجلاملة  مريةدةح  انظة  حا ماح مسا. حةحث اظ حى م محي الحدصول ري  محي إدا ي لحت م ا محت  االامشداقة 

 ، م اهلة   المنظة ا ل   مؤاس .
 حا  أ مالهي حامل إدصال  جل91ق دت مسه  ا ىحص  ريهلد ظ و  ما اس ر رريىاس اإي حاتب

،ىم ة حساب الم صد  الصية أ لىد ا ولمسأ الىجلا لدادة يف اسة  ا ؤاسات الصية أ حةث  ريل ـصر 
لمسحعة  ريح  ا صحا اهت اا و ةح  مم مىدمدا  الواحاق  ماللمحاد ا محاح لحد  مسحه  ا ؤاسحاتأ  سحد احع ت 

 ل صةحححات ال أمححح  لص مادلححح  ريححح  الهةةحححام أ مدةحححاس ا وىلحححات لص حححواد الطةةححح  مالصحححةدال ة  الحححن مت ااحححم  ري ا
 .ما ىااة  ا سم ىة ما نمظ   ل   اصد ا  شط 

ـحدة د ااحات  1991إجل غااح   1989دداا  مم احن    ظ   مأا ة الصي ، ما ىاسا هلها المولت
مدححححححىامج ا وانةحححححح  محتسةسححححححة   سحححححح ي اإدا ة الصححححححية  اصححححححد ا ححححححث ـصححححححر المد حححححح  يف ااححححححمخل لة  ا الةحححححح  

إـحححادة النظححححى يف النظحححام الصححححيا ـم امحححت دالضحححح اس االلم حححاـا ـححححم طىاحححا إ اححححان  أ ممن ححححالص سمشحححدةات
ا حؤ    25-91مسحها يف الخلحا وس  اح   ظ حى. م ـ اات الاادا  ا حوس م محي الحدصول رييصخلح  ميح  دةن  حا

 92 .1991 /61/12يف 
 :إلى  ومنا هها 2000المقحلة القاةعة  ةدا ة م  سنة  -ث

ا ملصخلحح  دمنظحححة   2000داسحح رب اححن   07ا ؤ صحح  يف  03احح  الملصة حح    قحح دت مسححه  ا ىحصحح  يححدم  
يف جمححال حتسححه  مسححها ا  مححيالححدم  االاحح ااةعا الححهي حيمصححت حةححث حاملحح  إدححىاأ  ماحح  م مححي الححدصول.

                                                 
 . 07/01/1995أ ا مض م ريةدة  اطةةا  ح ام ا خلى  الوأا ي ا ش   ا ؤ   يف 08/04/1995ا ؤ   يف  01ا نشو  الوأا ي  ا   90
 .18ـل الدام حىايبأ مىلا ااداأ ص  91
 .1992الة  لسن  أ ا مض م اا وس ا 1991/ 16/12ا ؤ   يف  25-91الخلا وس  ا   92
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 ة ححححححححومححح حححسات اللححححححححؤاححححا هت حححححححمصححححححمو  عححححححححىس ـصححححر مسححححححححي  س ا ححححححمالححححهي جي أالصححححية ط  حححححح  ا  شححححححاسة
ممسححو الححهي اححوجلى  أممسححو حصخلحح  الويحح  دححه مسححمل صا ا ىجلححا ما ؤاسحح هلححاأ  الوال حح  ا مجلداـمةححا    ألصححية ا

مقحححححة   ا لصومااةححححح   أقحححححة   الل اححححات الداصصةححححح  ماخلا لةحححح  مححححم صححححح ل أماخلححححدم ا لصومحححححات  ححححم حيمال حححححا
اسحامس  دشح   ريةح   أا  محيمسحها  مظحاقهتالحن حتمح  م ا ح  مسامح  يف  ما داصة  ا الةح  أماالامخلةال مالمولةت

لحان يف مسحه   دالمدصحة  محا المطةةخلحاماحنمنامل يف الدصح   يف المخلةة  الداةا لنشاطات اللح ج ماالامشحدان.
  الملصة  .

 مكتب الدخولالنوعية لقياس دداء و  األساليب الكمية -1-2-3
  هلححا ـصححر  اححا الل صةحح  الححن اححم انظححى performance évaluationإس ـ صةحح  اخلةححة  ا دان 
الوظةدةححح  يف ،حححون اإاحححاأ الدلصحححا لص سحححمودم الوالةحححات ص  حححام م لطةخلحححا  أ ولة حححا اةحححاس  دان ا سحححمودمه

أ م ححا اسححاـد  ـصححر ملىجلحح  لوا ححي ماححصوريت م داقححت ممححد  ااححملداد  لميسححه ماطححواى اإاححاأ الححهي اخلدمححت
الضلهت ماخلص  مادـة   لغىخل ملاجل  لوا ي أالضلهت مالخلوة يف طىاخل   داقت ممسمو  اإااأ الهي اخلدمت

 93ماللال لوا ي الخلوة.
دان يف رياجلح  ا مسأل  مسام  يف ا سمشدةاتأ جلولحود  احالةي منظ ح   مادلح   الد ـ صة  اةاس ا دان
س  حححححد ا  ححححام إذ  اححححؤدي إجل احم ححححال ريةحححح  لميخلةححححا النمححححاقج ا ىلححححوة.  الصححححية جمححححاالت الل حححح  دا ؤاسحححح  

محم صح ل المخلحا اى ماللاحا ات  أالصحيةي ل ـصحر ا لصومحات ال اجلةح  م ا صحو  ا اااة  إدا ة ا سمشحدر مسحا
 لىجلحح  مححا إذا ريا حح   أمالصخلححانات ماالاصححاالت الشوصححة  مححا اللححامصه جلةححت أ واححا م مححي الححدصولا ةدا ةحح  

م،ححح م السةااحححات مااللحححىانات  أاخلحححدم  سحححمواات مخلةولححح  محححم اجلحححودةاخلحححدمات اإدا اححح  ا ملصخلححح  دحححا ىا  
أ ممسها اس ح إدا ة ا سمشدر دالملىف ـصر حع  ا  شط  ا خلدم  ا مجلا اجلدامل اللمنة  ا ددةا ل ول هب

 شط  الن حتمحاج إجل امسم حام م اضا الملىف ـصر اجملاالت ما  أمريةهت ال   ري  جلىد جلةت أيف م مي الدصول
 مإي ح  م اطواى. 

   األساليب النوعية لمتاةعة دداء مكتب الدخول -1-2-3-1
اامودام  اصوب  م  ريثى مم  االةي المالة  يف ممادل  ا دان  خلمضا طةةل  الل   يف ا سمشدةاتا

   :94يف عمصهت إدا ا ا م اسام ا مالملىف ـصر إااأا ا ا ىحصة 
 
 

                                                 
 .369أ ص1998ياا الةد ـودةأ إدا ة ا جلىادأ منشو ات اجلامل  ا دموح أ طىادصسأ لةناسأ  93

 .25ـةد الللال مجة  عة ى مط د ط ود الطلامن أ االنامسات ا داث  يف إدا ة ا سمشدةات زا دامسة  مالمطةةخلاتزأ ص  94
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 : ال  ارات الميدا ية لموابع العمل -د
داححد مححا إذا ريححاس مححم  ريثححى الطححىق ااححموداما يف ممادلحح  ا دان دا سمشححدةات م حظحح  مححا حيححدو محت
خلا لة  ماللةادات ام ق ا  م ال. مطةخلا هلها ا اصوب اخلوم مداى ا سمشدر دالهمساب إجل ا اسام الل لة  

ا طحححادا ما غااححح  مغ مسحححا محححم مىاريحححل الل ححح  دا سمشحححدر لصيصحححول ـصحححر ملصومحححات ما ومحححربات  م ا لامححح  م 
ةا دمس اإـحح س  دشحح   ـشححواقا اومةححامسححه  اللاححا ات  حخلةخلةحح  ـ ححا اححدم  دححداصص ا. مجيححي  س اححم   م  اححةـو

اللححامصهأ مإـطححان الدىيحح  لصلححامصه ماامدسححا ات املصححا د حح  مححم الل حح  م  س امضحح م اولةححت  احح ص  ـن ححاأ م 
   دشأاا. لشىح ما اخلوموس دت مم ـ   م اذاأ مما اوال و ت مم مش  ت ممخل حات

 : ا تصال ةالمقضى وال ائق   -ب
اخلةححة    جلححودة اخلححدمات الطةةحح  مالطةةحح  ا سححاـدة ر ماللاقححىام مالملححىف ـصححر المححرب االاصححال دا ى،حح

مصحححد ا مسامحححا محححم مصحححاد   أقححح اما   مل ححح أ محتصةححح مصحححدمات اإ لحححا  ا خلدمححح  هلححح  م احححالةي الملامححح  
مصايححح  يف ا اسحححام الل لةححح أ ممحححا انةغحححا المأريةحححد ـصةحححت يف مسحححها اجملحححال  س  أا لصومحححات ـحححم مسحححمو  ا دان

حيححامل ا ححداى مجححا ملصومححات مححن   دشحح    م الدا ى،ححر ماللاقححىام جيححي  س ا ححوس يححىحيا ممةاقححىاأ  االاصححال
  اىي  س ذلد اؤدي مددمس قد إجل ا لدام الثخل  دةنت مده اللامصه ملت.

االا احححات ا ولححود ـصححر للاقححىام مححم صحح ل اححع  ا  حظححات م دا ى،ححر ماـ صةحح  االاصححال ظ حى ما
    95داإ،اجل  إجل دل  االامثنانات اصوص ااموىاج ق ادة اإاوان دا سمشدر. أمسمو  م مي الدصول

 : المتاةعة المقحلية لإل نازات -ت
مالمححرب مسححها ا اححصوب مححم ا اححالةي قححاقل  االاححمودام يف ممادلحح   دان ا جلححىاد ممحححدات الل حح  يف 

جلخلححا لصعححدامل اللمنةحح  ا مدححا ـصة ححا . ماححم  مسححه  ا مادلحح  يف جلحح ات أمنةحح  طححددة م إاححاأ ا ـ ححال ا وططحح  هلحح 
 إااأ الل  . ماأصه ا مادل  ا ىحصة  لإلااأات ا خلخل  ث ث   ق ال مسا:

 : المنابشات الفقد ة -
ماححم  مححم صحح ل ا خلادصحح  مل ححا لولححت مححا ا سححؤمل ـححم  دان الل حح   م مححم صحح ل االاصححال اهلححاادا 

الخلحىا ات ال أمح  دشحأاا ا اإااأ مد اام ا ما حاذ ةت الن ال خلا    ما مت إااأ  ما ا مواا ممنااش  ا ش  
ماحم  مسحه  ا نااشح  الدىداح  يف م محي الحدصول غالةحا دحه ا حداى   م إـادة اىاةي ا ملواات حسي الضحىم ة.
ا لص صاا الصية  مموظدا ا  مي   اوان مساادةا  م يف لخلان مغصا اصوص ما مت إااأ  مم م ام.الدـى

 

                                                 

  ا ا  الل صة .دنان ـصر ا  لصطاليأ االلم اد الشوصا مم 95 
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 :ات النماعيةالمنابش -
حححات ـ ححح أ ماسحححمودم يف حالححح  ا شحححا ري   مغالةحححا محححا اأصحححه مسحححه  ا نااشحححات قححح   جلحححاس  م جم ـو
ححح  لميخلةحححا  اجل اـةححح  يف إاحححاأ الل ححح  ا طصحححوب. م غححح   يةححح  مسحححه  ا نااشحححات يف طحححىح خت ان ماويحححةات ممنـو

محم ل ح   م  ريثحى محم مسحؤمل ا ىلوة إال   ت جيحي اصحىمسا ـصحر ا  شحط  ما  حام ا شح ري  دحه  ريثحى  النماقج
  لضةا  الوا  ماحم االت اةادل اال امات  م الم ىب مم ا س ولة .ننةا 

ـححدد محححم دححه  ـصححر مسححمو  م محححي الححدصول يف اااحح  ريحح  قححح ىأ ماححم  مسححها النححو  محححم ا نااشححات
حححا لص  محححي مالطحححاا  قحححةت الطحححيب  ؤاحححان ا صحححاا االامشحححداقة  مسحححها ا  محححوظدا صحححاا مذضحححو  ا حححداى الدـى
 96.ده ا صاا ما  ميأ مم  ل  مخلا    اإحصاقةات ا ملصخل  ذىري  ا ى،ر الصية 

 : التقار ق والمهتقات المكتوةة -
 ماأصحه مسححه  المخلححا اى ما ححهريىات قحح   منححاذج ملححدة مسححةخلا  مادلحح  احح  الل حح  ماإاححاأات ا خلخلحح  يف

الحححن حتخلخلححح  مخلا  ححح  دالنمحححاقج  ت النمحححاقجصوحححص مسحححه  المخلحححا اى ما حححهريىادلححح  مىاريحححل الل ححح  دا سمشحححدر. ما
ا حهريىات ا  مودح  دأاحا امواحا ححدمث ا. مبمحاأ المخلحا اى م ا وطط أ ما ادصة  لص شاري  الن حدث   م الن 

 اوجلى اع ت م مود  ـم اإااأات ا خلخل  مه م الىلو  إلة ا مسمخلة   م ـند ا ال .
اصححححال ا  مححححوبأ ذلححححد  س اإدا ة الم ححححد ـصححححر ري ححححا الححححد المخلححححا اى ماححححةص  م  حححح  مححححم ماححححاق  اال

ا لصومحححات مالةةا حححات الحححن امضححح ن ا مسحححه  المخلحححا اى يف ملىجلححح  حخلةخلححح  محححا جيحححىي داصححح  ا سمشحححدرأ ميف ا حححاذ 
ري حححا اسححح ح مسحححه  المخلحححا اى .  ما لصومحححاتالخلحححىا ات ا   ححح  الحححن جيحححي  س اخلحححوم ـصحححر  ريحححرب احححد  محححم الةةا حححات 

اخلطححط ماصمةححا   اححصوب الل حح  ا نااححيأ مالملححىف  ريثححى ـححم مسححمو  لص سححؤمله دىاحح  السةااححات مم،ححا 
 ا دان حول عمصهت ا  شط  الن با س يف ا صاا ما اسام.

حةححث اخلححوم م مححي الححدصول دنـححداد اخلححا اى قحح ىا  مث ثحح  مادااححة أ حححول عمصححهت اإحصححاقةات 
جل م مححي انظححة  النشححاطات الصححية   ى،ححر ردصححولأ صححىمجأ حتواحح أ مجلححاة...إ ب ما اححاهلا إا ملصخلحح  ذىريحح  ا

 97مممادلم ا ماخلة  اأ هبدف إـداد ا ؤقىات الصية  الن اسمودم يف اخلةة   دان ا سمشدر.
 : التدبيق -

هبحدف المأريحد  أمادل  طىق م االةي الل ح  مإلىانااحت ملحةس ـصحر  ماقعحتم ـصراىريل مسها ا اصوب 
د ا نظ حح  لصل حح  دا سمشححدر. ممححم  مسحح  اجملححاالت الححن مححم احح مم ا ماواجلخل ححا مححا الخلححوا ه مالصححواقح مالخلواـحح
ماد اخلوم مداى  –مظةد  الصندمق   مي الدصول  – ضا لصمداةا السع ت ا الة  مإلىانات الميصة  

                                                 
 مم االلم اد الشوصا لصطاليأ دنان ـصر ا  ا ا  الل صة .96
 مم االلم اد الشوصا لصطاليأ دنان ـصر ا  ا ا  الل صة .97
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ا ؤاس  هبه  ا     مندىدا  م  لام   دل  موظدا ا سمشدرأ ماد اموجل  صةص مححدة انظة ةح  اادلح  لحت 
 ا ا ايل ماإدا ي مإـداد اخلا اى دم ا  دشأاا.لصخلةام دأـ ال المداة

ادـححححححر اا و ةحححا دحححححورية  اإاحححىادات  مححححححةحححةحححث امحححوجل م  ححح  الصحححندمق   محححي الحححدصول موظحححهت مل
مريةح  اإاحىادات – ملم حد محم طحىف ا ااحي الل ومةح  لص ؤاسح أ مهحا س م امحتالثا ويأ مجيي  س ا حوس 

ححا لص –الثححا وي   الةحح  مالواححاق  الححهي المححرب ريوريةحح  إاححىادات  قةسححا مالححهي  ضححا حتحح  اححصط  ا ححداى الدـى
 98لندس االـم اد.

  :اعتماد دسلوب اإلدارة ةاألهداف -
ا  اإدا ي مسححا  اححا  ححم  دشحح    قةسححا دأمسححداف النشححم  ام ةححل اإدا ة دا مسححداف دظححامسىة مندححىدةأ

إس  99 صة  اإدا ا   م دلنايحى اإدا ة.الغااات ا ىلو حتخلةخل اأ ددال مم امسم ام ا دالوظاقهت الىقةسة  يف اللم 
 صة  يف يحححححةاغ  ححححححح ري  اللاححححححح شححدافأ  س الحححححححمسحححححه  الطىاخلححححح  لمخلةحححححة  ا دانأ المحححححرب مسحححححا لحححححومسى اإدا ة دا مس

االاداق ـصر ا لاا   م ا خلااةس الن ام  االـم اد ـصة ا سؤملة أ محتداد طىق الل   م اخلاا  ا ا مسدافأ م 
اخلةحححة  المخلحححدم الحححهي مت إحححىاأ  لصويحححول  حححو اهلحححدفأ مسحححا الطىاخلحح  الحححن اسحححاـد ـصحححر محححد  م  لمخلةححة  ا دانأ

ا م    100دن صاف.النماقج ـصر  ااس مو،ـو
 ما اصا: اصوب اإدا ة دا مسداف اة   ميخلا ممـم وما ا

 االاصاالت ده اإدا ة ماللامصه م شى ا لصومات يف عمصهت ا سمواات؛ اخلوا  -
 ؛للامصه م مح   ا لنوا أ مريها اريمشاف ا وامسياساـد ـصر  جلا د ل   ،ر ا -
  دهت الىماه محيخلا ا ىم   الن امطصة ا الل  أ ما شهت ا خلصىام. -
   األساليب الكمية لمتاةعة دداء مكتب الدخول -1-2-3-2

 دان م محي الحدصول محم  جل ح   ريثحىمم  ل  إلخلان ا لاد مم الضحون م  مسا ا االةي الن اسمودم
ظ ىت ا الح  الاحمودام ا احالةي ال  ةح  يف م  اإدا ة يف ا اذ الخلىا  دنان ـصر ـدة  ماقج. ل  مساـدة 

اإدا ة  مةعحح  لضححوام  ا ؤاسححات ا داثحح أ حةححث  يححةي  ا شححاري  اإدا احح  جلة ححا ـصححر د لحح  ـالةحح  مححم 
 موه الخلححىا  غحح  حالملخلةححد م يححةي  ا اححالةي المخلصةداحح  الححن الم ححد ـصححر المعىدحح  ماخلطححأ ماخلححربة الهااةحح  لحح

                                                 
 مم االلم اد الشوصا لصطاليأ دنان ـصر ا  ا ا  الل صة .98
 ةأ اجملصححد اخلححامسأ اللححدداس ا مل مالثححاين راو ةححوأ حىاححلاسب أ اجملصحح  اللىدةحح  لححإلداأ اإدا ة دا مسححداف:  اححصوب المطححواى اإدا ي ذححا ا سححم 99

 .4أ ص1981
 .332أ ص1987أ 1ـ ا  دوحو أ اإدا ة دا مسداف مالنماقجأ د اا  منشو ة يف حولةات لامل  اجللاقىأ اللدد  100
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جللال أ ري ا  س  ماقج الخلىا ات إس   ا م طسود  ممخلد ة اخلحداىا يحيةيا احد ا احي ـصة حا صسحاقى ال ه حم 
  101الواض ا.

امضح م إححداو  1990داسح رب  22محؤ   يف  415-90ري ا  س يدم  ا ىاوم المندةحهي  اح  
طحا  الصحي . حةحث  ظ حى م محح منحط الوا  إاخلاس اخلدمات محتسةن ا لصاا ـ ال ا ؤاسات المادلح  لخل

اسحط  ا مسحداف ماخلةحة  النمحاقج  ـصحر -محم الناحةح  النظىاح   -لداد يف اسحة  ا ؤاسحات الصحية  الم حد 
ا ؤ    12م اجلأة ا سمودمه حسي مىدمدامامس . م ريمطةةا هلها ا ىاوم لان الخلىا  الوأا ي ا ش    ا  م 
 م سحححي محححنح اللححح مةأ م جلحححىق يف مسحححها الصحححدد دحححه ملااحححح  ا حححدد لشحححىم  م ملحححاا  1991محححا س  25يف 

المخلةححة  الدحححىدي م ا حملحصحححخل  دطحىاحححخل  اخلحححدمي اخلححدمات داال ضححةا  ما واظةحح أ م ملححاا  المخلةححة  اجل ححاـاأ الححهي 
ل  إيار اخلةة  الدىد  للل ـم الدىا  م الد ـنصىا مسميدثا دالنظى إجل طىق المخلةة  ال  اة ة  الن اىريل ـص

 ح م  س اخلدمت الشوص داص  اجل اـ أ   ت م دطةةل  الل ا  ا  نة أ ال ال    دىد  ري ا   ت اد حري  ما ا
ا حوس جلحاـ  داصحح  جلىاح  محا مغحح  جلاـح  يف  صحى أ م لححهلد ادطحم ا شحى  إجل اجلا ححي اجل حاـا لمخلواحح   مح 

 102 اـة .الدىاا  ا انعى ـن ا مم ا ل ااات إجيادة  يف حتسه ا ىدمدا  اجل
ي ا حححاذ حالةححححح أ  احححححث  ذحححوو الل صةاحححححماسحححمودم ـحححدة الةححح ات لإلقحححا ة إجل ا احححالةي ال  ةححح  م

الخلىا أ ـص  اإدا ةأ ...مغ مسا. ممسا دش   ـام اخلوم ـصحر ا لاجلح  ال  ةح  لد ااح  مشحاري  ا حاذ الخلحىا  يف 
لةححات مالل اححات الداصصحح  يف ا دان جمححال اإدا ةأ جلالخلةححاس امطصححي ،ححىم ة الملةحح  ال  ححا ـححم اللنايححى ما 

ميف مسحها اجلحلن احنميدو ـحم ا احالةي  103طةخلا لص ةد  زماال ه م اةاات ال ه م إدا ات مالسةطىة ـصةتز.
 االحصاقة  ا سمودم  يف م مي الدصول مام ث  جلة ا اصا:

   والبقامج اإللكتقو يةاإلحصائية السنالت  -أ
ادلم ا دسح ول  محم صح ل السحع ت احوان الةدماح  من حا  م مسنا  دل  جماالت ا دان الن ه م مم

الوا  اجملدمل لمندةه دل  م  اجمل لة ـم طىاا ا ااي ا يل. مغالةا ما ا وس مسه  اجملاالت مىاةط  دالم صد 
دشححححأس الىمااححححي  أمإحصححححانات دصححححول مصححححىمج ا ى،ححححر ما لصومححححات ا سححححادة  ما ااححححةة  ا صححححى  ا  شححححط 

ا سميخلات مالىاحوم ا صحص  مغ مسحا محم الةةا حات الحن حيمحاج إلة حا محداى ا سمشحدر ات م ما  اجلآت ما صىمجل
  104يف ا اذ اللداد مم الخلىا ات.

                                                 
 .1أ ص.1995 إدىامسة   محد عصوفأ الميصة  ال  ا يف اإدا ةأ الطةل  ا مجلأ لامل  ا صد الودأ السلودا أ101
قحىاا ـح لأ  ظحام المسحة  دا مسحداف  ماطةةخلحت ـصحر ا ؤاسح  الصحية أ محهريىة  حىج لد ااحات محا دلحد المحد ج يف إدا ة  ـ حال منظ ححات 102

 .24أ ص1998/1999الصي أ ا د ا  الوطنة  لصصي  الل ومة أ السن  الد ااة  

 .24أ ص.2002أ دا  غىايأ الخلامسىةأ مصىأ -ا لىجل  مناذج ماخلنةات اإدا ة يف ـصى –ـصا السص اأ إدا ة الم ةل 103
 . 25ـةد الللال مجة  عة ى مط د ط ود الطلامن أ مىلا اةا ذريى أ ص  104 
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اسمودم مجةلا يف مجحا  إل  م ة ماولد يف م مي الدصول ـدة اع ت ممناذج إحصاقة  مدىامج 
ودم يف حساب مؤقىات يية  ـدادة م لام ماىاةي ماصنةهت الةةا ات ما لطةات ا ملصخل  دا ى،رأ لمسم

ت مةنةح  ـصحر  احس اس ح إدا ة ا ؤاس  صصويا م يياب السصط  يف اطا  الصي  ـ وما دا حاذ احىا ا
 إحصاقة . ـص ة  م 

حح  مححم ا ؤقححىات اإحصححاقة  الححن امولححي ـصححر مجةححا ا ؤاسححات ميف مسححها الصححددأ  مت اـم ححاد جم ـو
يف حتضحح  ا ةلا ةحح  مالموطححةط الصححيا ا ة الويححة  ل ـم ححاد ـصة ححا ما اححاهلا إجل الححوأ  أالصححية  حسححاهبا دم اححا

دااةا مانوااأ ممسا الرب ـم ح ىاا مث ثةا ماحىات قحه  ا ؤقحاب مسحسحول ذحـ وماأ حةث اخلوم م مي الدص
ب مؤقىات  اااحة  م  ح  4 داقت مم حةث ـ صة  ممادل  حتىريات ا ى،رأ مانلىج يف مسها اجللن ـصر   دا ر

 ممسا:
 ؛durée moyenne de séjourدة ا مواط  لص  وو ا  -
 ؛taux d’occupation des lits سة  اامغ ل ا اىة  -
 ؛taux de rotation des lits سة  دم اس ا اىة  -
     .population moyenne  لص ى،ر ا مواطا ىري   -

   taux d’occupation des lits سبة استغالل األسقة  -
ااححمغ ل ا اححىة يف عمصححهت ا صححاا االامشححداقة  مالمححرب إحححد  ا ؤقححىات ادلحح  اةححه لنححا مسححها ا ؤقححى مم

ا وا د ا اااة  لصموطةط الصيا حةث امواهت ـصر  ماقعت جلمح  م غصا  صصات  صى   م إـادة اوأاا 
ىريحح  . مه ننحا مسحها ا ؤقحى  اضحا مححم ممادلح  ـ صةح  المسحعة  الدحو ي ما مادلح  ا سحم ىة  الةشحىا  ـصحر ا صحاا

مه م حسحاب مسحها ا ؤقحى محم  دصول مصىمج ا ى،ر م،ىم ة مىم  مثاقخل   اإدا ا  ـصر م مي الدصول.
 ص ل ا لادل  المالة :

      
 100×                                            =    سة  اامغ ل ا اىة

 
 ة المخلنةحح  لواححىة حححت  ححم  م مححم لواححىة دالنسححة  لصخلححدما شححهت مسححها ا مغحح  ـححم الخلححد ة ا سححمل ص   

م الأ ماحم  مخلا  ح  ذلحد  ؤقحىات  ملىجل  محا إذا ريا ح  ا صحصي  اسحمل   احد ا ا محم ا احىة دصحد  ـخل  ةح  
 :105لصدالل  مام ث  ري ا اصا لةا ا مطنة  م

  غ  رياف                              %60اشغة   ا  مم 
                                                 

 .25شرقي عالل، مرجع سبق ذكره، ص 105 

 عدد األيام االستشفائية

 

عدد × عدد األيام المعنية 

 األسرة
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  ممواط                              % 70اشغة   ا  مم 
  لةد                    %80م  % 70اشغة  ما ده 
  لةد لدا                              %80اشغة   ريثى مم 
  Durée moyenne de séjour  المدة المتوسطة للمكوث -

للح ج ا ا صحصي أ مه ننحا محم ملىجلح   حو  ا دة ا مواط  الحن اضحامسا ا حىا  داصح  اةه مسها ا ؤقى
ممححد  جللالةحح  ا صححاا المخلنةحح  لص ؤاسحح  ريا قححل  معححرب الميالةحح  مااـحح  الل صةححاتأ   ححت ريص ححا ريا حح  ا ححدة 
اصحح ة ريص ححا ريا حح  الل لححات ا خلدمحح  ذات جللالةحح أ ممسححها ال انطةححا ـصححر مجةححا ا ى،ححر جل ححث  ا قححواص 

م محي الحدصول محا ـحم دم   دان .  ا صاده دا مىاخل ا لمن  امطصي م حوث   محدة  طحول محم دحااا ا ى،حر
يف حسححاب مسححها ا ؤقححى اسححمطةا إدا ة ا ؤاسحح  مححم إلححىان د ااحح  مخلا  حح  دححه ا صححاا االامشححداقة  يف  دححس 

حسححاب مسححها ا ؤقححى . مه ححم مححم  صصححات عمصدحح ا ؤاسحح  الصححية  اححوان ريا حح  مححم  دححس الموصححص  م 
 مجلا ا لادل  ا اة 

 =  ا دة ا مواط  لص  وو 
                                             

  taux de rotation des lits سبة دوران األسقة -
ه ننححا حسححاب مسححها ا ؤقححى مححم ملىجلحح  ـححدد ا ى،ححر الححهام مت اامشححداق   ـصححر  دححس السححىاى لدحح ة 

سحنوا  أ مهلحها ا ؤقحى  يةح  دالغح  ريو حت اسحامس  دشح   ريةح  يف اخلحة  الم صدح  الملةن  اد ا حوس قح ى  م  ريثحى
. ملحم ا حوس ذلححد إال جل ص حا ريا ح   سححة  الحدم اس  ريحرب ريص ححا ريا ح  الم صدح   احح  ألصسحىاى ـصحر محدا  السححن 

دحححا ىص ال ةححح  الحححهي جيحححي  س اميصحححر دحححت موظدحححو م محححي الحححدصول ماالقحححىاف ا سحححم ى ما مادلححح  الةومةححح  
  لادل  المالة :ا ين لص ى،ر الداصصه ماخلا له. مام  حساب مسها ا ؤقى مجلا ا مالمسعة  

  

 
  population moyenneلحقتة المتوسطة للمقضى ا -

أ ممسحححها ام ثحح  ا ىريحح  ا مواحححط  لص ى،ححر يف ملحححدل ا ى،ححر الححهام مت اامشحححداق   صحح ل جلححح ة ملةنحح 
ممصصي   عمصهت ا صااا ولدام يف م مي الدصول م  لد  ا سعصه ا ؤقى ه ننا مم مخلا    ـدد ا ى،ر

 م محححا اسححح ر  ملواحخل  حححا اسححح   ـصةنحححا ملىجلححح  حالةحححات ريححح  مصحححصي  محححم ا جلىقححح  ما غطةححح ا طحححةاأ ري حححا 
ريححاس مسنححا  اطححادا دححه مححا مسححو مسححع  ـصححر مسححمو  م مححي الححدصول حسححي   أ جلححنذازداخلححدمات الدنداةحح ز

 عدد األيام االستشفائية

 

ةعدد المرضى خالل الفتر  

رةعدد المرضى خالل الفت = سبة دوران األسقة   

 

 عدد األسرة خالل الفترة
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جل ححها الححرب ـححم ا دان اجلةححد   مححي الححدصول ممححد  اد اححت ـصححر ممادلحح  حتىريححات  ا صححصي  محسححي اجلححنس
  ري ا اصا:  مام  حساب مسه  ا ىري  س مسها طةلا ـصر دااا مصاا الدـ  را طةا مالةةا، بأا ى،ر مانل 

 
 =                                             الحقجة المتوسطة للمكوث

 
انحمج ـنحت اح ول   ا  و    صهت ا حىا  وثاقاالم  أإس اسعة  ا لطةات ما لصومات يف ـدة اع ت

أ لححهلد جيححد    مححي الحححدصول اـم ححاد اححع ت طةخلحححا د ا الححح أ م اضححا لمدححادي المصحححهتة ححا ـنححالويححول إل
أ  س مسححه  ا صدححات اظحح  داق ححا طحح  ذححث مااححمط   مححم طححىف ا ححىا   م اإدا احح  مالخلا و ةحح لص وايححدات 

صدحات ،د  ي مىخلأ مدالمايل اد اضطى اإدا ة إجل إـادة جلمح مسحه  ا ـاقصمت م اضا ـند الخلةام ذ ص  مااقة  
  اصد المخلصا مالميخلةا.

نححد  االقححا ةأ إجل  س مسححها المنظححة  لححان لمخلةححة  ا ـ ححال مالنشححاطات اجل اـةحح أ ري ححا   اححر ـنايححى       
مملاا  ـصر اةة  الدالل   اضا مم  ل  اخلةة  ا جلىاد ماخلداى اصوريةا    ثنان اأدا  ا  حام ا نوطح  هبح  مريحها 

 106مسه  اللنايى:مم ده أ م حع  مىدمدامامس  الدىدا 
ة  محع  الل   ا خلدم؛ -   ـو
 السصو  داص  ا صصي  رما ا ى،رأ ما اللم ن...ب؛ -
 المغةةةة  رـط  مى،ة أ غةاداتأ اأصىاتب؛ -
 اال ضةا . -

مسححه  ا ؤقححىات اسحح ح داالاححمل ال مححم  لحح  اخلةححة   دان مسةاريحح  الصححي  لححةس جلخلححط اصححنةهت مسححه  
أاححا االاحححىادات حسحححي النشححا أ ريحححهلد السحححصطات اهلةاريحح  حسحححي  داق ححاأ مل حححم صايححح  ،حح اس إـحححادة او 

 107الل ومة  الن اض م اامل ال الوااق  ا لطاةأ الن اسمل ص ا ري ىلا ل:
  طةط الوااق  ما وا د؛ -
 حتداد االحمةالات. -

   ةفوف ا  تظار -ب
يف ذحوو الل صةحات الحن الحا  ظحامسىة اال مظحا   المرب مناذج يدوف اال مظا   ححد الن حاذج الىاا،حة 

 .مصاي  يف ا ؤاسات الل ومة  لصصي  لن  ش دمسا يف حةاانا الةومة ا
                                                 

 .27ـ ل قىااأ مىلا اةا ذريى أ ص 106
 .2012لص نامجن  مإدا ة الصي أ اجللاقىأ ـةد ا ا ااحياأ طا،ىات يف منامجن  المنظة ات الل ومة أ ا د ا  الوطنة   107

ا اام االامشداقة  ص ل الد ةعدد    
 ـدد  اام  دس الد ة
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ب ERLANGر لنححإ إـنححدما اححام اللححا  الححدامنا ريا  1909إجل اححن   ماىلححا  يحح  مسححه  النظىاحح 
دنلىان نا دت ـصر مش ص  االأدحام يف اصخلا ا  ا ات اهلاادة أ مملد  س طاليب ا  ا ات اهلاادةح  املى،حوس 

  108  للدم اد ة ـام ت الةدال  ـصر موال   الطصةات دالسـى  الن حتدو جلة ا.لشان مم المأص
حةث الاين ا ؤاسات الصية  ريغ مسا مم ا ؤاسات اخلدمة  مم ظامسىة اال مظا أ إال  س اال مظا  

أ مإس ريحححاس اخلصةححح  أمحححم لص حححىا  الصحححية  لصيالححح  مجلخلحححايف ا ؤاسحححات الصحححية  ا حححوس ا صدمحححت ـالةححح  لحححدا 
م   جلودة اخلدم  جل و  مس  مؤقىات لودة اخلدم  الصية أ ممسها ما جيل  ا ؤاس  الصية  اصعأ اال مظا  

 109.لن اذج يدوف اال مظا 
اححد ا ححوس  –م مححي الححدصول  –جليححاالت ميححول ا سححمدةدام رمى،ححرأ مححىاجلخلهب إجل مىريححل اخلدمحح  

ات  م  جل حةحث ححالم    دة مثح : محمحححوا ي ـداححححوهل  محم لحححم ميححححةحححةل دحححححةحح ححححا المحححمىاد حححححـصر ق   جم ـو
  ....إ الصةاحة   م ا ساقة  يف الد اتالصية أ اواة  ميوهل  

صةحححتأ  ـصحححر مسححححمو  م مححححي الحححدصول دااححححمودام ذححححوو اال مظححححا  حتصةحححح  منحححاذج يححححدوف  ـ صةحححح ـم
ا ملصخل   ل  ا االةيالل صةاتأ اسامس  يف حتسه لودة اخلدم  الصية  ا خلدم  لص ى،رأ مذلد داا اح د

دل صةححح  اخلحححدمي اخلدمححح   م دحححا وا د الةشحححىا  رمخلحححدما اخلدمححح ب لمخلصحححةص ماححح  اال مظحححا أ ريلاحححادة ـحححدد مخلحححدما 
ص أمحححم حححححصةححخلححححد ـصحححر احححححححها محححا اساـححححححظا  ممسححححححححمححححوف اال ححححححدحححححححاخلدمححح  ححححت اصحححةح مسنحححا  أاحححادة يف ـحححدد ي

محح  دأـححداد ممسححاما  يف ريحح  يححهتأ مملىجلحح   اححةاب الخلصححو  مالمححأص  يف مريححهلد اوأاححا طححاليب اخلد أاال مظححا 
 110. دان اخلدم 

   مكتب الدخول ومتطلبات العصق ة -1-2-4
أ جلى،حح  ـصححر م مححي الححدصول 2000داسحح رب اححن   07يف ا ؤ صحح   03س يححدم  الملصة حح   احح  إ

ا يف مسمو  انظة ت م ممطصةات  اااة  حت اضطصا   ا اااة  ما اصا: ا   ممم  مس  اللنايىدا مخلال  ـو
   :جد د موحد لتسييق مكتب الدخول معلوماتي ةلورة  ظام -د

ىا ات اإدا احححح  ححححححد يف ا ححححاذ الخلححححححاساـدأ ححححححايت موحححححححومححلصححام مححححححو ة  ظحححححح  يف دصححححححيحح  مأا ة الصححححححدححـ 
محم صح ل شحداقة  االاما صحاا اصصا دحه عمصحهت اإدا ات م المصحيةح الحدمإم ا ة  إلىان ا خلا    م أ مالطةة 

 جلة حاالمخلصة  مم حال  ـدم المأريد مالمصهتأ ممسو ما ا صح  اوحةد ا لصومات من ةل ا ماةصةغ ا لص سمدةدام م 
                                                 

  يححححدوف اال مظححححا أ اجملصحححح  اللىااةحححح  لصلصححححوم ححححححألححح  مسححححححححححدححححاس  محححححد محححح اس ميسحححح  ملححححم ط ححححد ثادحححح أ ااححححمودام اخلوا أمةحححح  اجلةنةحححح  يف ح 108
 . 54أ ص2011أ ان  19اإحصاقة أ اللىاقأ اللدد 

يف حتسحححه لحححودة اخلحححدمات الصحححية  زد ااححح  حالححح  ا ؤاسححح  الل ومةححح  لصصحححي   د احححدي  حححح مأ دم  ااحححمودام منحححاذج يحححدوف اال مظحححا  109
 .81أ ص 2013/2014اجلوا ا  دس ىةزأ مهريىة مالسم  يف ـصوم المسة أ لامل  ط د صةضى دةس ىةأ السن  اجلاملة  

 .87أ ص دس ا ىلا110
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مجلا المصنةهت اإحصاقا الدميل لومحىاخل ماصمصحا    logiciel patient ا وحد لص ىا  دلد دالرب امج
إطا  قة   داصصةح  دةنحت مدحه مجةحا ا صحاا يف دنظام إـ م ختيل  حةث دـ  مسها ا  مي، CIM ا اللا 

غح   س  ماسحامس  يف اخلصحةص محدة اال مظحا  الاحموىاج الوثحاقا. ماح  ميف  احى لمدامل ا لصوم  دشح   داةحا 
ال حيخلحححا  محححاقج يف االاحححمغ ل ا مثححح  لص لصومحححات ا ملصخلححح  دحححا ىا    حححت اخلمصحححى جلخلحححط ـصحححر  مسحححها الرب حححامج

ه م مم ا مخلال  ا اااة  ما ـ ال الطةة  مقةت الطةة  جلخلطأ ري ا   ت الاسعة  م لام ماىاةي ا لصومات 
مسححه  ا لصومححات إل  م ةححا إذا مححا اولححي ـصححر ا ححىا  الححهمساب  سمشححدر ختصححى لمصخلححا اللحح جأ م اضححا المححرب 

صةت مصدمات  لصمطو ات اهلاقص  يف الربجمةات  ظىام  أإـادة دصول  دس ا ىا  لصل ج م  ت مىا  لداد. ـم
حيخلحححا  المحححرب ريسحححع  يحححيا إل ححح مين دى حححامج إل ححح مين لص حححىا   يحححةح محححم الضحححىم ي اـم حححاد     ححح أا

 ا مسداف المالة :
 صخلحح  دححا ىا  مطةةلحح  مى،ححت  م ا مححىاخل الححن ـححا  مالححاين من ححالجلةححت مجةححا ا لصومححات ا م م ححلس اسححع  -

لىاحةحححححح  إس  ت مموصصحححححح أ  ـ ححححححالرملصومححححححات  اااححححححة أ حتالةحححححح  طةةحححححح أ اصححححححواى ا قححححححل أ جليويححححححا
 ملدت...إ ب؛

حيمححوي ـصححر صايححة  االحمدححاز جب ةححا ا لصومححات السححادخل أ مإم ا ةحح  ااحح لاـ ا  عححىد اسححعة  دصححول  -
 ا ىا  مىة  صى ؛

 اس ح دا مخلال مجةا مسه  ا لصومات ده عمصهت الوحدات ما صاا الطةة  مالل لة  ماالامشداقة ؛ -
ا ؤاسححات الصححية  الحن الححا  جلة ححا ا حىا  مجلححا صايححة  اسح ح دا مخلححال مجةححا مسحه  ا لصومححات دححه ريح   -

    ما     ؛اا    
 طةاـ  مجةا ا لصومات مجلا اىاةة ا حسي ا صاا ا لاجل ؛ ُه م مم -
 نم ا ة   دط قة ا دةنت مده دطاا  الشدان.د هماأ الرب امج اإل  مين لص ىا  -
اى الةيححث اللص حححاأ ري حححا اخلححوم دملماحححد المخلحححا اى حيمححوي ـصحححر اللداححد محححم ا لصومحححات الححن اسحححامس  يف اطحححو  -

ااح    حت ري حا   ماإحصاقةات الطةة  ماإدا ا  الن  دم   شحط  ا سمشحدر. اسحاـد ـصحر حتسحه لحودة الـى
 111 الصية  لص ىا  ـم طىاا اوجل  ا لصومات ال أم  يف الوا  ا نااي.

                                                 
 CIM : est une classification médicale codifiée classifiant les maladies et une très vaste variété de 

signes, symptômes, lésions traumatiques, empoisonnements, circonstances sociales et causes externes 

de blessures ou de maladies. Elle est publiée par l'Organisation mondiale de la santé (OMS) et est 

mondialement utilisée pour l'enregistrement des causes de morbidité et de mortalité touchant le 

domaine de la médecine3. https://fr.wikipedia.org/wiki/Classification_internationale_des_maladies. 
د ااح  حالح  ا ؤاسح  الل ومةح   –ؤاس  الل ومة  االامشداقة  دالل السواساأ  ظام ا لصومات ريأداة لميسه لودة اخلدم  الصية  دا  111

االامشححححححداقة  ط ححححححد دو،ححححححةاف م اصحححححح أ مححححححهريىة مالسححححححم أ  صححححححص  ظححححححام ا لصومححححححات ممىااةحححححح  المسححححححة أ لاملحححححح  م اصحححححح أ السححححححن  اجلاملةحححححح  
 .62أ ص2011/2012

https://fr.wikipedia.org/wiki/Classification_internationale_des_maladies
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لصحية  الهريةح  ممسحا ـةححا ة : محم  مسح  المطحو ات يف جمحال الصحي أ الةطااحات البطابـة الصـحية الهتيـةا -
ىم ة  ممنامسةحح  يف ححححي  إل مححححىاححص ا قحححح  دداصححححةححلادا  ممثححححاس الحححح ححاا  االقمحححححةطريا عحح   ـححم دطااحح  يححغ ة 

الصحححغىأ ممحححلمدة دوححححدة ذاريحححىة يحححغ ة لموحححلام ا لصومحححاتأ مال ححح  جلخلحححط ـنحححدما احححم  إدصاهلحححا يف مححححدة 
ند د صول الةطاا  اصةح مسها ا ااي مالربامج ا  ص  ـصةت يف صاي  اس ر اا ئ الةطااات الهرية أ ـم

حالحح   شححط أ جلمسححمخلة  ا لصومححات م لاححا ماسحح لل ا مالححدهلاأ ميف حالحح  ااححمودام ا ـصححر  طححاق مااححا 
ااح  الصحححصححوححوم ممحححح  اخلححح  ثححححا جلا غحححه م  ي قوص قىاؤمس ية  دمي ةح  اا  حت الطحيب ريحام  ححححصو الـى

نححد  اا  ححت دصولححت  ي مسمشححدر هبححا اححا ئ الةطااححات الهريةحح  املححىف ا طةححان ـصححر الدححو  ـصححر ـصة ححاأ ـم
الصحححيا ريحححام أ زحححا اسحححاـد ـصحححر داححح  ماحححـى  المشحححوةص ماللححح ج ماخلصححح  ا صطحححان الطةةححح  م دححح  

  112الم الةهت.
م لاحا  ا لصومحاتمي   ت مىريل ملاجل  لص لصوماتأ اسمخلة  ححح س النظىة اللص ة  اجلدادة  د وم ا  م 

م اس لل ا ـند ا ال  إلة اأ مالدل جلة اأ مادجم ا ما ملصومات  صى  الحخل أ م اوـأ حا دصحو ة منظ ح  
لححهي اححؤمم ملاجلحح  مسححه  ا لصومححات الححهي اخلححوم ـصححر اإـحح م ا يل مسححو اما  مححي ا ححداث  داةخلحح  ماححىال .

ماخلححححدم ا دشحححح   ماىاةححححي يححححيةيهأ ميف الواحححح  ا نااححححيأ لم  ححححه يححححا لا الخلححححىا  مححححم إيححححدا  الخلححححىا  
 113.الصيةح

 :114ممم  مس  ا لااا الن انمج ـم اامل ال اإـ م ا يل ما اصا
 م اق  مذلححححد  س ا حححححالةهت الل حححح  جلة حححححا اححححنود  محححححم :feasibilityالححححوجلى ماالامصححححاد يف الندخلحححححات -

 ااأ الل   ا طصوب.ماع ت مطادلات مختالت  ساأ ما السـى  يف إ
جللنحححدما اصعحححأ ا نظ حححات إجل م ننححح  م ااة حححا دغحححىخل  : Modernizationدادحححححعححالميحححداث مالم -

  ق ا ححححححححا ا إجل ـحححححححدمي صدمحححححححخلحححا  ةحححححح ححسححححإجل ا اا  ححححححححتححححداث محتسححححه الل ححححح  جلة ححححاأ زححححا احححححؤدي يف الن
 ل هب .ا ومصدهأ مريهلد ا ول  االاصا

: إس ا نظ ححححات الحححن ال اسححححمودم ا ل حححلة اإل  م ةحححح  ا داثحححح  يف  Statusمىريحححل ا نظ حححح  ميحححو  ا -
أ إس يححو ة منظ حح  اسححمل   ختالت ريااةحح  ادماحح أ مريححهلد ختالت م ااة ححاأ اةححدما مريأاححا منظ ححات ادهحح 

حااححة   الت ريااةحح  إل  م ةحح  مريححهلد ختالتختحااححة  غحح  ممطححو ةأ  مصححهت ـححم يححو ة منظ حح  اسححمل   
                                                 

 ثىمسححا ـصححر الخلحححىا ات اإدا احح  مالطةةحح أ مححهريىة مالسححم أ  صحححص إدا ة مصححةاح ـةححد اهلححادي حسححم الححدمادأ  ظححح  ا لصومححات الصححية  م  112
 .79أ ص2010 ـ الأ اجلامل  اإا مة  غلةأ 

 .16أ ص1985ـةد الللال جل  ا مسة   ملو ج مدددأ المطو  اإل  مين لص  ميأ دا  الىااي اجلاملة أ د متأ لةناسأ  113
 .69مصطدر اةي قاماشأ مىلا اةا ذريى أ ص114
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يف  ـحححه الل حححح ن  ا نظ ححح  ال ا ححححوس انحححا ماال طةححححا  أ إس مسحححه  الصحححو ة حداثححح   م اسحححمل   ا ااححححوب
 اللامصوس  اضا.ماجل  و  جليسيأ مإمنا اشلى هبا 

إس م ننحح  ا  مححي اححؤدي إجل أاححادة اإ مالةحح أ إذ  س  :Productivity أاححادة اإ مالةحح  يف ا  مححي -
صةحت جلحنس ا وىلحات صح ل الل   ا حوس  احى  دااحمودام ا ال ت اإل  م ةح  محم  داقحت دحدمس ختالت. ـم

 .جل ة أمنة  ملةن  الداد
الح   ريحرب ااحمل ال ز حم  –محم حةحث ا  ننح   -مال دااح  : Efficiency حتخلةحا ال دااح  يف ا دان -

 ال ا الت يف حححححححلحححدا  اامححححححخلحححلول ححححلة ما لححححدات ا  مةةحححح أ ملححححهلد جلححححنس ريدااحححح  ا  ننحححح  الم ححححد ـصححححر م
  ميأ لها جلنس ا ال  اإ،اجلة  الامل ال ا الت ادـ  دالمأريةد اىا  ا  نن .ا 

: قححح د مةحححداس ا ـ حححال يف السحححنوات ا صححح ة حتحححوال  حححو الموصحححص  Specializationالموصحححص  -
الححوظةداأ ـصححر  اححاس  س الموصححص اححؤدي إجل ااخلححاس الل حح  الححهي اححم  اأدامححتأ ملححهلد جلححنس اإاححاأات 

لن ه م  داؤمسا دوااط  ا ااوب امطصي إـداد  جلحىاد مموصصحه ه حن   الخلةحام هبحه  ا  مةة  ا داث  ا
 ا ـ ال. 

 :وضع دس  با و ية واضحة ومالئمة -ب
 اخلا لةح  الحن ام محا هبحا م محي الحدصولأ جلحنس مجصح  محم النصحوصذ   قة   الل اات الداصصة  م 
ا الحح  ا د ةحح  ري  أصححى اهلة ححات ا ها ا  مححي م احح  دححه مسحححت حح  الل الخلا و ةحح  يححد ت لصمندةححه لحح دط ماوثححا م 

ثص  يف ا ااححححي ححححححالة  زحححححححاا ا حححححححصححمم أااللم ححححاـاممصححححاا الضحححح اس  أممريةحححح  اجل  و احححح  مالححححداقىة مالوالاحححح 
ما ىاحوم المندةحهي   1993.115محاي  05ا حؤ   يف  93/108أ ـصر غىا  ا ىاوم المندةهي  ا  الل ومة 
  2016.116جلربااى ان   24   يف ا ؤ  80-16ا ىاوم المندةهي  ا   ا  
 ا ست مار في المورد البشقي   -ت

ـصحححر ا ؤاسحححات  يحححةح للامحححا محححم صححح ل المغةححح ات الحححن ححححدث  ـصحححر مسحححمو  م محححي الحححدصول 
ـصحححر ملحححت م  أم محححي الحححدصول محححوظدا ه مصايححح ،حححىم ة االمسم حححام دحححالم وام ا موايححح  لص حححوظد أالصحححية 

الحن احم   ا  شحط   ااخلحاس لغح  ا ااحوب ل حوس ريح  أ حةث  يةح للاما ـصة الميداد يف جمال اإـ م ا يل
ـصحح   ا ححوان   يف جمححاالت ـصحح  الححندس م ختيلأ داإ،ححاجل  إجلـصححر مسححموا  حتضححى ماححنظ  ماسححع  مجلححا دى ححامج 

                                                 
الحححهي حيحححدد ريةدةحححات إححححداو مريحححاالت االاحححىادات مالندخلحححات مانظة  حححا  1993محححاي  05ا حححؤ   يف  93/108ىاحححوم المندةحححهي  اححح  ا  115

 8أ ص30ما مساأ اجلىادة الى ة  لصع  و ا  اجللاقىا أ اللدد 
اة. اجلىاحدة الى ةحح  لصع  و احح  الحهي حيححدد منحوذج الشحح ادة الطةةح  لصوجلحح 2016جلربااحى اححن   24ا ححؤ   يف  80-16ا ىاحوم المندةححهي  اح   116

 .14أ ص12اجللاقىا أ اللدد 
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م   ملحو الندس االلم اـا  ا  اوف املامصوس ما مى،ر ممىاجلخله ذال  ماا  إجل مم  دهت ـن   ختال
حححاالت الوجلححاة مريححهلد المححأاص  مححا ريحح  الححوا دام لص  مححي مححم عمصححهت د ص حح  طةةحح  مالامحح   اق صايحح  يف 

هت إجل ذلد ا سااة  ال ة ة يف الملام  محا ا حاالت االلم اـةح  اخلايح  رذمي ،المول ات مالهمسنةاتأ 
ة أ  مححىاخل ا مححىاخل ا لمنحح أ  حححوادو ا ححىم  ماالصمنححاق مالغححىق ...إ ب الححهام اححم  ملاجلحح  الححوالدة غحح  الشححـى

  .ا   ـصر مسمو  مسها ا  ميمصد
الحححداد االحمةالحححات ا سحححمخلةصة  محححم ا حححوظده يف م محححي الحححدصول  جلن حححت ال ا دحححا أمسحححها السحححةاق يف

سححااى المطححو ات ا ايححص  حححت اححم  م مسححها ادححالموظةهت ا ةاقححى  م دال اةحح  مإمنححا جيححي إـححداد دححىامج ا ححوام 
   117ا وظهت مم زا ا   ـ الت طوال اوالد  يف ا سمشدر.

 اف الححهايت ماالهححاس ا طصححا دا الحح  محححت اميخلححا اأمسةحح  ا ححوا د الةشححىا  امطصححي مححن   ددااحح  االـحح
 :118لصم وام مالمد ايأ م س مسها المأمسة  مالمغة  جيي  س اغطا ث و لوا ي  اااة  مسا

المغة  يف االنامسات:  لال ،ىم ة اطواى مالدا  االنامسات ما شاـى  حو ـ ح  الدحىد ممسحمو  ريداناحت  -
 .ـم امت ما ا صىام يف جمال ـ صت مم  ؤاان ممىؤماه

المغة  يف ا لا ف: مامض م ذلحد نداحد ا لصومحات ماخلحربات الحن حيمحاج إلة حا ل حا ا حوس  ريثحى جللالةح   -
 يف ـ صتأ م ريثى اواجلخلا ما المطو ات اللا ة  يف جمال  صصت.

المغةحح  يف ا  ححا ات: ماشحح   ذلححد اطححواى ا  ححا ات الد ىاحح  ما  ححا ات ا  نةحح   م الموصصححة أ مم ححا ات  -
ماد ات الملام  ما الغ  مم  ؤاان ممىؤماه مأم ن ممى،ر مأاقىام مري  ا مدصصه يف جمال االاصال 
 الصي . 

   إعطاء اعتبار للنا ب الهيكلي والنوا ب الملموسة للمكتب -ث
اخلححا  أا سححمدةدام مصايحح  ا ى،ححراححةط إجيححايب دححه ا ؤاسحح  الصححية  م  ظححىا   ا مححت الححن حيمص ححا ريو 

ا ؤاسحححات الصحححية  الل ومةححح  يف الوال ححح  الىقةسحححة  هلحححاأ حةحححث الحححد مسحححو  مل  م محححي الحححدصول يف ريثححح  محححم
ممم ا مو  الن جيي مىاـا ا يف اجلوا ي ا صوا    مي مختصى طط  اغاد مساأ مصصي  اخلهت ـندمسا ا ىا  

 :119الدصول ما اصا

                                                 
اواهت حعوأ اإدا ة دا مسداف ريأداة لصمغة  يف إدا ة ا سمشدةاتأ مهريىة لنة  إلحاأة ا د اح  الوطنةح  لص نامجنح  مإدا ة الصحي أ السحن  117

 .36أ ص2011/2012الد ااة  
  دلنواس ز اجلوا ي السصورية  يف إدا ة ا سمشدةاتز ، م مصمخلر االنامسحات ا داثح  يف ـةد الللال مجة  مط د ط ود الطلامن أ م ا  ذثة 118

 .12-11أ ص. ص 2005إدا ة ا سمشدةاتأ السلودا أ 

 .31مصطفى نجيب شاويش، مرجع سبق ذكره، ص 119
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 واححا ا  محي  يةحح  ريةحح ة لص ؤاسحح  محم حةححث اخلححدمي صحدما اأ مدالنسححة  لص ححوظده مححم   احا ا  مححيمو  -
 ـصة   مالمهاهب  لصل   دتأ مريهلد ا ال دالنسة  لص سمدةدام ملصع  و  دش   ـام.حةث ا صول 

  الححن عمصححهت ا  شححط إذ جيححي مىاـححاة مسححاح  منااححة  هلة حح  ا  مححي  ححا امواجلححا مححام ق حح  ا سححاح :  -
  اشىف ـصة ا.

ات لإل قاد مالمولةت رإل  م ةا م اةاب ااـ  ل امخلةال مؤثث  ر،ىم ة اوجلى  ـص -  .اموجلى مطةـو
 مثح  المس ة ت يف ا ةحال: اخلصحد دالمسح ة ت يف ا ةحال ا لحدات مالواحاق  الحن اسحاـد ـصحر ااحمودام  -

دمع ةلا ححححا   سححححاح  ا ةححححالأ ماشحححح   مسححححه  المسحححح ة ت الخلححححىب مححححم ا صححححاـد ال  ىداقةحححح أ ااـحححح  ا مظححححا 
 إ .أ اإ،انة اجلةدة مالم وا ...ا ومصد 
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  ــةــــالةــــخــ

إس اال اخلان  سمو  لودة اخلدمات الصية  المرب مسحدجلا اسحلر إلةحت مجةحا ا سمشحدةاتأ محم صح ل 
أ مللح  م محي الحدصول مسحو ماإدا اح الطةةح  من حا  ا صحااطاملح  اطةةحا مدحامسة  اجلحودة ـصحر مجةحا ا اسحام م 

مس  يف حتسحه لحودة اخلدمح  حدات اإدا ا  الن جيحي  س اىريحل ـصةحت ا ؤاسح  الصحية  ل ودمسحا لةسحا دىأ الو 
الصححية  مححم صحح ل مظححاقهت ـداححدة  ي ححا االاححمخلةال مالمولةححت مملاجلحح  ا لصومححات الطةةحح  ماإدا احح  اخلايحح  

 .دا سمدةدام رمى،ر ممىاجلخلهب

ريو حت لحةس جلخلحط م ا حا هحا س جلةحت اسح    أملود م مي دصول اؤدي ـ صت د دانة ملدا ة س  ري ا  
  حححححا هبححصهت مشحومحححححححة   حححححيححات الصحححححيب اخلدمحححححالححمإمنحححا م حححاس ل لمخلحححان محححا ط ا صحححهت الطحححيب ماإدا ي لص ى،حححر

 حتخلةححا  مسححداف أ ممسحها مححا حيحم  ـصةححت حتخلةححا ممطصةحات لداححدة للصحى    ـ الححت مدالمحايلمواا   محححاال  حححممس
 .ا ؤاس  الصية 
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 تـمـهــــيــد
إن املستشفيات العمومية هي مؤسسات ذات أمهية بالغة يف اجملتمع، ملا تقدمه من خدمات تساهم 

درت ةاألساسةةةية  ةةةوص ةةةةةةن ال ةلة مةةةةةةةةةمةةرها مةةةجن تةةةةةيةةيةةيف الرعايةةةة الةةةةفية ل مةةةرا ت مةةةن أتةةة  ت  يم ةةةا  تس
يف الواقةع إن ااح ةا يف إرةار إ ة     هلةات   الةةفية اإل اريةةللت فيذ، حيث حد ت بشك  كبري األنشةةة 

 التج يةةتات الةبيةةة  ،  كةةذا عةةةرنت ا بوسةةاال  اإلعةة   ا يهلةةان يةةرتبب بالتسةةيري الةةةار  أاملستشةةفيات  ةة  
أن كفاءة ممارسي ا تتةل  اهتما   رعاية أكثر، ذلك ألن املوار  البشةرية متث  الع ةر األساس  كما احلديثة،

 يف العملية التغيريية للمؤسسات العمومية االستشفاالية اليت تسعى إلي ا الد لة اجلتاالريةت 
ة الةةفية ليعةد يف جمال حتسني تسيةةري األنشةةة دخولالذي حيتله مكت  ال احملوريالد ر   من ه ا، يأيت

، ذلةةةك ألن ةةةةبكة املؤسسةةةات الةةةةفيةأمةةةرا بةةةالة األمهيةةةة،  الةةةذي  ةةة  أن يكةةةرس علةةةى مسةةةتو   تلةةة  
 املةةداخي  املاليةةة الةةيت حتتةة  مكانةةة  ، االسةةتقبال  التوتيةةه ، ةةةبكة املعلوماتيةةة ،الع قةةات الداخليةةة  ايارتيةةة

يف التقييم الدقيق -باط هبا  اجلدية يف أ اال اإذا ما مت االنض–هامة يف م ا  هذا املكت  تساهم بشك  كبري 
 ت  بالتاي املسامهة يف حتسني تو ة ايدمات الةفية ل شارات الع ج  االستشفاء

 ؛تقديم المؤسسة العمومية االستشفائية األختان باج بالشلف  -1
 الدراسة الميدانية. -2
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 بالشلفتقديم المؤسسة العمومية االستشفائية األختان باج   -2-1
 المؤسسة مفهوم -2-1-1

ةةةةت التغةةريات احلا ةةلة مةةةي احملةيةةةب علةةةى امل ةة ةةةةةومة العمةةةةومية للةةةةةفة بةةاجلتاالر، اللجةةوء  ىل إلقةةد مـر
 140-07اليت تةاءت  مةق املرسةو  الت فيةذي رقةم  –بدال من القةاعات الةفية -خريةة  فية تديدة

االستشةفاالية  املؤسسةات العموميةة للةةفة يتضةمن إنشةاء املؤسسةات العموميةة  2007مةاي  19مؤرخ يف 
، حيةةث سةةعى هةةذا املرسةةو  إىل الفةةة  بةةني تسةةيري املستشةةفيات  اهلياكةة  خةةارج 1اجلواريةةة  ت  يم ةةا  سةةريها

 االستشفااليةت 
 اإلطار القانوني للمؤسسة -2-1-1-1

العموميةة املؤسسةة »أعة   علةى أن   140-07الت فيةذي رقةم ت ص املا ة الثانية مةن نفةا املرسةو  
ةةع  ،االستشةةفاالية هةةي مؤسسةةة عموميةةة ذات رةةابع إ اري تتمتةةع بالش ةةةية املع ويةةة  االسةةتق ل املةةاي  تـو

 ت2«حتت   اية الواي
املؤسسة العمومية االستشفاالية األختةان بةاج هةي مؤسسةة عموميةة ذات رةابع إ اري تتمتةع  عليه، م

ةةةوعة حتةةةت سةةةلةة  اي  اليةةةة الشةةةل ت بالش ةةةية املع ويةةةة  االسةةةتق ل املةةةاي أنشةةةأت بوتةةة  املرسةةةو   مـو
 07/140، املعدل  املتمم للمرسةو  الت فيةذي رقةم 2011أكتوبر  17املؤرخ يف  11/357الت فيذي رقم 

لةةةفة  إنشةةاء املؤسسةات العموميةةة االستشةةفاالية  املؤسسةات العموميةةة املتضةمن 2007مةةاي19املةؤرخ يف 
 تاجلوارية  ت  يم ا  سريها

، حتمةة  اسةةم تقةةع يف  سةةب مدي ةةة الشةةل  ،سةةرير 240بسةةعة  ،تعتةةه هةةذ  املؤسسةةة حديثةةة ال شةةأة
تتكفةة  بتةةومري تغةيةةة استشةةفاالية  ع تيةةة لسةةكان بلديةةة الشةةل   كةة  بلةةديات الواليةةة ن ةةرا ، بةةاج األختةةان

 ت ةة  ةفية لةبع    كذا التج يتات الةبية اليت تتمتةع هبةات كمةا أتةا تعتةه ،للت ةةات اليت حتتوي علي ا
 تراحة الفك  ،خا ة يف اختةا ات ر  األ را  ،الواليات اجملا رة مث  غليتان  تسمسيلت  عني الدملى

                                                                                                                                                   
                                                 

يتضةةةمن إنشةةةاء املؤسسةةةات العموميةةةة االستشةةةفاالية  املؤسسةةةات العموميةةةة  2007مةةةاي  19مةةةؤرخ يف  140-07املرسةةةو  الت فيةةةذي رقةةةم  1
 ت2007ماي  20مؤرخ يف  33اجلريدة الرمسية العد  الةا ر يف للةفة اجلوارية  ت  يم ا  سريهات 

 ت10، ص140-07من املرسو  الت فيذي رقم  2املا ة  2
ش التفريةةةر ةةةةةوف تيةةةةةةني يف  فةةةةتةةـرةةمةةةانتا مةةةةةني كةةةةةمهةةةا ةةة يدتني مبةةةاج مسةةةعو ة امللقبةةةة بةةرل،  بةةةاج مارمةةةة امللقبةةة العاليةةةا  اللتاج األختةةان بةةة

  ت1960 مارمة س ة  1958الورين،  استش دتا على التواي س يت ممرل س ة 
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تراحةةةةة العيةةةةون، باإلـةةةةامة إىل األةةةةةعة    ، عيةةةةة  الشةةةةراينيتراحةةةةة األ   ، تراحةةةةة املسةةةةالك البوليةةةةة ، الوتةةةةه
 تIRM التةوير املغ اريسي  scanner املت ةةة مث  السكانري

بلديةةة بةةاج يف  سةةب  األختةةانتموقةةع املؤسسةةة العموميةةة االستشةةفاالية ت: الحــد ا الرافاةيــة للمؤسســة -
 ها،  مع ةةةا إىل تغةيةةةة كةةة  مةةةن البلةةةديات اجملةةةا رة هلةةةا  الةةةيت حتةةةد04 علةةةى الةريةةةق الةةةورين رقةةةم  الشةةةل 
  كما يليتغراميا  

   الشةيةتبلدية    الشقة، حيمن ناحية الشمال 
   بلدية س جاستمن ناحية اجل وب 
  من ناحية الشرق  بلدية أ  الدر ع، أ ال  عباس،  ا  الفضةت 
  ،بوقا يرت  من ناحية الغرب  بلدية  ا  سلي 

 املسامة بني املؤسسة  البلديات اجملا رة هلا  ميما يلي 
 كلم  7ت5الشقةتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت حي 
 كلم  2ت12الشةيةتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت بلدية 
 كلم  1ت17بلدية س جاستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت 
 كلم  5ت10بلدية أ  الدر عتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت 
 كلم  6ت18بلدية أ ال  عباستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت 
 كلم  1ت23تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتبلدية  ا  الفضةتتتتتتتتتتتتت 
 كلم  3ت13بلدية  ا  سليتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت 
 كلم  2ت20بلدية بوقا يرتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت 

مةةةةرت مربةةةةع، ةةةةةيدت علةةةةى مسةةةةاحة تقةةةةدر ب  11382ترتبةةةةع املؤسسةةةةة علةةةةى مسةةةةاحة كليةةةةة تقةةةةدر ب  -
  01مرقم  امللفق أن ر ،بقمرت مربع،  حتتوي على ث ث روا 38702

 للمؤسسةالتنظيم الداخلي  -2-1-1-2
مجيةةع املؤسسةةات العموميةةة ةةةك  اهلةةر ،  هةةو موحةةد بال سةةبة إىل  للمؤسسةةة يأخةةذ اهليكةة  الت  يمةةي

الةةيت تضةةةلع    ٭«جملةةا اإل ارة»يف اجلتاالةةر، حيةةث يوتةةد يف القمةةة هيةةةة مت وعةةة الرتكيبةةة تةةدعى االستشفةةةاالية 

                                                                                                                                                   
                                                 

 ت11، ص140-07من املرسو  الت فيذي رقم  11أن ر املا ة  ٭
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ب ا  التسيري  قراراهتةا تكةون عةن رريةق املدا لةة  بأغلبيةة األعضةاء احلاـةرين يف االتتمةاع،  مةن أهةم األمةور 
الةةيت يتةةدا هلا هةةذا اجمللةةا،  ةةةب ت ميةةة املؤسسةةة علةةى املةةديني القةةةري  املتوسةةب،  هةةذا يبةةني ل ةةا بةةأن رسةةم 

ةةةع االسةةرتاتيجيات  حتديةةةد األهةةداف العامةةةة هةةي مةةةن اختةةة اص اإل ارة املركتيةةةة أ  السةةةلةة السياسةةات  ـ 
مسةةامهة إ ارة املؤسسةةة يف حتديةةد األهةةداف اجلتاليةةة  -مةةن املفةةر   -السياسةةية عمومةةا، إال أن هةةذا ال يعةةين 

 اليت بتفقيق ا يتم بلوغ األهداف الكليةت 
  ةةدر ب ةةا التةةذكري، بةةأن هةةذ  املةةدا الت لضةةع ملةةةا قة السةةلةة الو ةةية   الةةواي  ممةةا  عةة  األمةةر 

ةدا هلا املةةةجلا، ثيةةث ال حيةةق ةةةةي يتةةةارات التةمةةةثةك االستةةى ذلةةةلةةةي  عة ،  الدلةةةةـةةة لعةةد  القبةةول أ  الرمةةةعر 
 للمؤسسة أن تستثمر بك  حرية، م ي مقيدة بعر  املشر ع على هذ  السلةة للقبول أ  الرم ت

ن الةةةةواير املكلةةةة  ةرار مةةةةةةةةةقةةةن بةيةةةةةيع دير الةةةذيةةةةةةمةةا  الةةةةة ةةن مةةةةةةيذ م ةةةةي مةةةةةفةة ةةةال اإل ارة  التةةةةةةةأمةةةا أعم
 ةيانة    ،وار  البشرية، املةا ح الةةفيةبالةفة،  يساعد  يف ذلك أربعة نواب يكلفون باملالية  الوساال ، امل

 التج يتات الةبية  التج يتات املرامقة،  الذين يتم تعيي  م بقرار من الواير نفسهت
تةةدعى اجمللةةا الةةةي، الةةذي يتكفةة  بدراسةةة كةة  املسةةاال  كمةةا تتمتةةع إ ارة املؤسسةةة هبيةةةة استشةةارية 

، مثةة  ت  ةةيم الع قةةات الوظيفيةةة الةبيةةة،  اقةةرتا  االتةةراءات الةةيت تسةةاهم يف حتسةةني ت  ةةيم الوظيفيةةةالةبيةةة   
 االستشفاء  الوقايةت ،املؤسسة  سريها ال سيما مةا ح الع ج

، بةأن املةدير ال 140-07الت فيةذي مةن املرسةو   21 ما يست تج ه ا حس  نص املشرع يف املا ة 
 ميلك احلرية يف اختيار مساعديه، األمر الذي قد ي تج ع ه سوء تفاهم كبريت

ةةة  ممثةةة   ،ر بالةةةةرفةةةةة هةةةو ا م ية علةةةى املوظةفةةةةةني اياـعةةةةةني لسةةلةةةةةةته،لمميةةةارس املةةةدير السةةةلةة الس 
مةةن  20ا  أخةةر  دةةد ة بالتفةةةي  يف املةةا ة  م ةة للمؤسةةةسة أمةةةا  العةةةدالة  يف تةةةميع أعةةةمال احليةةةاة امل  يةةة،

ألنةةه يسةة ر علةةى ت فيةةذ مةةدا الت مؤسسةةة كمةةا يعتةةه اهليةةةة الت فيذيةةة لل  ،1403-07املرسةةو  الت فيةةذي رقةةم 
 تاإل ارةجملا 
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  ميما يلي اهليك  الت  يمي للمؤسسة

 بالشلف : الهيكل التنظيمي للمؤسسة العمومية االستشفائية األختان باج(II -01الشكل )

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 ، باالعتماا على القفار الوزاري المشتفك المؤرخ ةيطالبالمصدر: من إعداا ال
20/12/2009.4 

   الهيكل الوظيفي للمؤسسة - أ
تتكفة  مةن خ هلةا  ،تتمتةع املؤسسةة هبياكة  استشةفاالية  تق يةة  ع تيةة ،على غرار اهلياكة  اإل اريةة

مةن  5  4 ا تني حسة  نةص املة بةفة متكاملة  متسلسلة، باحلاتات الةفية للسةكان،  يف هةذا اإلرةار
 ، تتوىل على ايةوص امل ا  التالية 140-07املرسو  الت فيذي رقم 

 

                                                                                                                                                   
                                                 

 15، حيةةد  الت  ةةيم الةةداخلي للمؤسسةةات العموميةةة االستشةةفااليةت اجلريةةدة الرمسيةةة العةةد  2009 يسةةمه  20قةةرار  ااري مشةةرتر مةةؤرخ يف 4
 ت20ت ص 2010مارس  07مؤرخ يف 

المديرية الفرعية 
 للمصالح الصحية

المديرية الفرعية 
 للموارد البشرية

المديرية الفرعية 
 للمالية والوسائل

المديرية الفرعية 
لصيانة التجهيزات 
الطبية والتجهيزات 

 المرافقة

مكتب التنظيم 
 العام واالتصال

مكتب صيانة 
التجهيزات 

 المرافقة

مكتب التعاقد 

 التكاليف حسابو

مكتب صيانة 

 التجهيزات الطبية

الدخولمكتب   

 مكتب التكوين

مكتب تسيير 
الموارد البشرية 

 والمنازعات
مكتب الصفقات 

 العمومية

مكتب الميزانية 
 والمحاسبة

 مدير المؤسسة

مكتب تنظيم 
الصحية  النشاطات

 تقييمهاومتابعتها و

مكتب الوسائل 

 العامة والهياكل

 مجلس اإلدارة
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  التش يص  إعا ة التأهي  الةي  االستشفاء؛ـمان ت  يم  برجمة توايع الع ج الشفاالي  
 تةبيق الهامج الور ية للةفة؛ 
 ـمان حفظ الةفة  ال قا ة  مكامفة األـرار  ا مات االتتماعية؛ 
 ـمان حتسني مستو  مست دمي مةا ح الةفة،  جتديد معارم م؛ 
  االستشةفاالي علةةى ميكةن أن تسةت د  كميةدان للتكةوين الةةي  ةةبه الةةي  التكةوين يف التسةيري

 أساس اتفاقيات ته  مع مؤسسات التكوينت
كمةا هةو مبةني حتتوي على املةا ح  الوحةدات  مجتا هذ  امل ا  املذكورة سابقا،  املؤسسة  حىت تؤ ي
 تيف اجلد ل التاي

 : الهيكل الوظيفي للمؤسسة العمومية االستشفائية األختان باج بالشلف(II -01) رد لال

 الوحدات المصالح
عدا 
 مزا لة النشاط األسفة

تراحة 
 املسالك البولية

 استشفاء رتال -
 26/11/2012 32 استشفاء نساء -

 استشفاء رتال - أمرا  القل 
 15/07/2013 32 استشفاء نساء -

 استشفاء رتال - تراحة العيون
 07/11/2013 16 استشفاء نساء -

تراحة األن  
 األذن  احل جرة

 تراحة األن  األذن  احل جرة -
 07/11/2013 16 تراحة الفك  الوته -

 الع ج اليومي رتال - ر  األ را 
 26/01/2014 32 الع ج اليومي نساء -

 استشفاء رتال - الة  الداخلي
 استشفاء نساء -
  حدة تةفية الكلى -
  حدة االستشفاء امل تي -

32 

22/07/2014 
 

22/04/2014 
15/03/2016 
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 استشفاء رتال - اجلراحة العامة

 استشفاء نساء -
  عية  الشراينياألتراحة  -
 قاعات تراحية 05 -

32 02/12/2015 

الت دير 
  اإلنعاش

 اإلنعاش الةي -
 02/12/2015 20 ع ج مكث  ما بعد اجلراحة -

استعجاالت 
 ربية

 استقبال  مرا -
ع حتت امل ح ة -  07/04/2016 10 ـ 

 تراحة الع ا  - تراحة الع ا 
 مل تفتح بعد 32 تراحة األعةاب -

 التأهي 
 الوظيفي

  حدة الرتال -
  حدة ال ساء -
  حدة األرفال -

 16/06/2013 

الوقاية  علم 
 األ بةة

 املعلومات الةفية -
 ال  امة االستشفاالية -

 12/09/2013 

 علم األحياء الدقيقة - امل ه املركتي
 البكرتيولوتي  الكيمياء احليوية  -
 أمرا  الد  -
 ب ك الد علم امل اعة امل اعية +  -

 15/07/2013 

  IRMالتةةةةةةةةةةةوير بةةةةةةةةةةالرنني املغ اريسةةةةةةةةةةي  - التةوير الةي
 SCANNERالتةوير املقةعي   

 échographieاملوتات موق الةوتية  -
  التةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةوير الشةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةعاعي للثةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةدي 

mammographie 
 األةعة العا ية -

 16/06/2013 
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 تسيري األ  ية  امل تجات الةيدالنية - الةيدلية

 توايع األ  ية  امل تجات الةيدالنية -
 12/09/2013 

 علم التشريح - الة  الشرعي
 خهة الة  الشرعي -

 07/03/2015 

التشريح  ه 
ي  املـر

  ر  ال ساء -
 أمرا  املعدة  األمعاء -

 15/07/2013 

 سفيف 240  حدة 43 مصلحة 17
       

 
    المصالح الداعمة بالمؤسسة -

املؤسسةةةة علةةةى مةةةةا ح تق يةةةة ملفقةةةة باإلـةةةامة إىل اهلياكةةة  اإل اريةةةة  املةةةةا ح االستشةةةفاالية، حتتةةةوي 
 ميما يلي تساعدها يف تأ ية م ام ا بشك  تيد،  تتمث  

 :بعدات  جت يتات ذات تو ة عالية، باإلـامة إىل  تن للموا  الغذااليةة مةع تةومر  علةى  مؤثث المطبخ
 أت تة للتهيد؛

 ؛تتوىل م مة غس  األمرةة  األغةية  مق برنامج   ري لك  املةا ح  البياضة 
 ن ملوا  الت  ي ،   تن لل ر  اتت   تتمث  يف  تن ل   ات املكتبية،   ت المخازن العامة 
 ك ربةةااليني باإلـةةامة إىل عاكسةني  ،   تتمثةة  يف ثة ث مولةةدات ك ربااليةةالترهيـزات الملحقــةdeux 

onduleursت 
 مات ةةةةةة اء املةةةةةةق  أثةةةةةةةةةلت ل ما ةةةةةةةة دمةةةتةسةةةن تةةةةةةةةتيةةةةيةةعةةةفةةن نةةةةةةيةةة  متتلةةةةك املؤسسةةةةة سيارتحضــــيفة الســــيارات 

ىتعلى   كذلكاإل ارية،   ث ثة سيارات إسعاف ربية تستعمل م أث اء إت ء املـر
   الموارا البشفية بالمؤسسة -

 تةةةةة م أسةةة ر ربيةةةة ةةةةةرية، ت ةةةةةبشةموار  الةةةةةن الةةةةةوعة مةةةةةحتتةةةوي املؤسسةةةة علةةةى تشةةةكيلة  اسةةةعة  مت 
، باإلـةامة إىل بعة  األسة ر ايا ةة  امل  يةني ربية،  كذا أسة ر اإل اريةني  التق يةني عامة،  أس ر ةبه 

 نعـر ا يف اجلد ل التايت مث  ال فسانيني  املساعدين االتتماعيني  مةففي التعبري اللغوي  البيولوتينيت

المتعلق بإنشاء المصالح  الوحدات 22/08/2012ةي المؤرخالمؤرخ ةي  73رقم  المصدر: القفار الوزاري
 المعدل  المتممالمكونة لها على مستوى المؤسسة العمومية االستشفائية األختان باج بالشلف 
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 (: الموارا البشفية بالمؤسسة العمومية االستشفائية األختان باج بالشلفII -02الرد ل )

 مالحظات العدا أصناف الموظفين
كل م م توج تكوين مت ةص  ممدير املؤسسة   01 راليا متةريف مةا ح الةفة

 للمديرت أربعة م  م نواب 05 املتةرمني الراليسيني ملةا ح الةفة يف إ ارة املستشفيات العموميةت
 58, 1% 06 المرموع األ ل
  07 األخةااليني يف الت دير  اإلنعاش
  07 األخةااليني يف اجلراحة العامة
  03 األخةااليني يف الة  الداخلي
  02 األخةااليني يف األمرا  املعدية
  05 األخةااليني يف أمرا  الكلى

  05 األخةااليني يف التأهي  الوظيفي
  01 يف أمرا  الد  األخةااليني

  01 األخةااليني يف أمرا  األعةاب
  05 األخةااليني يف تراحة العيون

  02 األخةااليني يف تراحة الفك  الوته
  05 األخةااليني يف ر  األ را 

  02 األخةااليني يف تراحة األ عية  الشرايني
  03 األخةااليني يف أمرا  القل 
  03 األخةااليني يف التةوير الةي

  02 األخةااليني يف تراحة املسالك البولية
  02 األخةااليني يف الغد  الةماء

  01 األخةااليني يف تراحة األن  األذن  احل جرة
  02 األخةااليني يف الة  الشرعي
  02 األخةااليني يف الكيمياء احليوية
  01 األخةااليني يف علم اجلراثيم
  01 األخةااليني يف بيولوتيا الد 

 67, 16% 63 المرموع الثاني
  32 األرباء العامون

  01 ربي  عا  يف تراحة األس ان
  04 الةيا لة العامون للةفة العمومية
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 79, 9% 37 المرموع الثالث
  04 ال فسانيني العيا يني للةفة العمومية
  02 ال فسانيني يف تةفيح التعبري اللغوي 

  16 البيولوتيني للةفة العمومية
  01 املساعدين االتتماعيني للةفة العمومية
  04 األعوان الةبيني يف الت دير  اإلنعاش

 15, 7% 27 المرموع الفابع
  01 دضرين يف الةيدلية

ني مت ةةني للةفة العمومية   22 ممـر
ني للةفة العمومية   49 ممـر

ني حا لني على ة ا ة   لة   03 ممـر
  02 ربيني للةفة العمومية مساعدين

  12 امل هيني يف الةفة العمومية
  12 امل تةني يف الع ج الةبيعي  الفيتياالي

  14 مشغلي أت تة التةوير الةي
  76 مساعدي التمري  للةفة العمومية
  01 دضر يف الةيدلية للةفة العمومية
 04, 46% 174 المرموع الخامس

  06 املتةرمني اإل اريني
  02 م  دسي   لة يف اإلع   ا ي

  13 ملفقي اإل ارة
  01 مساعدي متةرف
  03 مساعدي م  دس

  03 التق يني يف اإلع   ا ي
  01  ثاالقي أمني دفوظات

  02 داسبني يف اإل ارة
  08 أعوان اإل ارة
  05 أعوان املكت 
  04 كات  مديرية

  04 أعوان حفظ البيانات
 17, 11% 44 المرموع السااس
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 للموارا البشفيةالوثائق الداخلية للمديفية الففعية على  المصدر: من إعداا الباحث، باالعتماا
 

  اقع مكتب الدخول بالمؤسسة  -2-1-2
ةةى يضةةمن مكتةة  الةةدخول ةةيح  تلةة   ،الدميومةةة يف تسةةيري الشةةؤ ن اإل اريةةة للمـر  مةةن أتةة  تـو

حةةد ت حيةةث  بالتفةةةي  كةة  هةةذ  األنشةةةة  مةةق تسلسةة  عملةةي  علمةةيت اجلةةتء ظاالفةةه سةة عر  يف هةةذا 
بت  ةةةيم  سةةةري مكتةةة  الةةةدخول علةةةى مسةةةتو  املتعلقةةةة  2000 يسةةةمه  07املؤرخةةةة يف  03التعليمةةةة رقةةةم 

األ ىل تتعلةةق بةةجتراءات   ، علةةى نقةتةةني اث تةةني مهةةا5 02مان ةةر امللفةةق رقةةم  املؤسسةةات العموميةةة للةةةفة
 عن ت  يم مكت  الدخولت  الثانية-آنذار–د  القةري ةةةمةةتت ذ على ال

   القانوني لمكتب الدخول اإلطار -2-1-2-1
علةى أعة    03الةيت تةاءت هبةا التعليمةة رقةم تتل ص هةذ  اإلتةراءات   الهيكل التنظيمي للمكتب - أ

ع العم  بالفاتورة حيت الت فيذ،   العمو  التدعيم ال وعي  الكمي للموار    يف حتضري  تل  الفاعلني لـو
إعا ة تأهي  مجيع  ظاال  مكتة    البشرية  املا ية لتمكني هذا املكت  بأ اء م امه على أحسن  ته، 

 bulletin)لذي    أن ي عكا بايةوص على اإلعدا  امل  جي  ا ي لوثيقة الدخول الدخول  ا
d’admission)،   كذا الشك  اجليد مل تل  السج ت من حيث نوعية هذ  السج ت   االلتتا 

ةةةوعية  موثوقيةةةة  احلفةةةةاط علي ةةةا،  كةةةذا مؤةةةةرات ال شةةةةارات  بالبيانةةةات الةةةوار ة مي ةةةا  ملة ةةةةا بكةةة  مـو
ةةةةةةةى ايارتمالففو ةةةةةةةات ايارت ا  ةةةةةةةةةألية، اةةةةةةةةةةةيةة ةةقةةةة  التةةةةةةةةةيةةةةةةبةةةال الةةةةةةةةةةةعمن، األةةةةةةةةةييةةيةةةةةةةة، ع تةةةةةةةات املـر

دل   ران االسةةةرة، معةةةدل ةةةةةةوث، معةةةةةةة للمكةةةةةةةةةةتوسةةةةمةةدة الةةةةةةةمةةجت األسةةةرة، الةةةةةدل حةةةةةاالستشةةةفاالية، مع

                                                                                                                                                   
                                                 

املتعلقةة بت  ةيم  سةري مكتة   2000 يسةمه  07املؤرخةة يف  الةا رة عن  اارة الةفة  السةكان  إ ة   املستشةفيات 03التعليمة رقم  5
 تالدخول على مستو  املؤسسات العمومية للةفة

  14 العمال امل  يني
  03 أعوان ايدمة

  06 ساالقي السيارات
  04 احلراس

  17 يف إرار عقو  ما قب  التشغي 
 15, 7% 27 المرموع السابع

  100% 378 المرموع الكلي
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ةةى تتتا  ،  ةةى، أتةة ي   حفةةظ   الوميةات، عةةد   معةةدل حتةةوي ت املـر رةةةي  امللفةةات اإل اريةةة للمـر
التكفةة  باجلانةة  املةةاي مةةن  باإلـةةامة إىل،   fiche navetteاسةةتغ ل البةاقةةة املت قلةةة للمةةري    

نشةةةةة الع تيةةةة باإلـةةةامة إىل تسةةةيري   كالةةةة اإليةةةرا ات  كةةذا تقيةةةيا األخةة ل حسةةةاب الفةةةاتورة  تسةةةيري
 يتشك  مكت  الدخول من اهليك  الت  يمي التاي    امل ااعاتت

 : الهيكل التنظيمي لمكتب الدخول(II -02الشكل )

المتعلقة بتنظيم  سيف مكتب الدخول على  2000ايسمبف  07المؤرخة ةي  03المصدر: التعليمة رقم 
 .مستوى المؤسسات العمومية للصحة
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 :السرالت  الوثائق المستعملة ةي مكتب الدخول - ب
، مجتةةا أ تبةةت علةةى املؤسسةةات العموميةةة 2000 يسةةمه  07املؤرخةةة يف  03  مقةةا للتعليمةةة رقةةم

 للةفة استعمال السج ت  الوثاالق التالية  
 أ ال: الســرـــالت

  يسةةةج  مةةةةيه اسةةةةم registre du mouvement des maladesسـرل حفةـة المفضـى -
ذ  احلالةةة ةةةةةي هةةةةةةة الثةةال لل ةةر ج  ملةةةةةق  املةةري ، الةةرقم، السةةن املةةةلفة،  ميةةه ةةةقني األ ل للةةدخول   

ا رأي ةةةةةةةةةكةةةة ، عةةةةةةةةةةويةةةةفةةةاة، تةةةةةةةةةة مم احلةةةةاالتذ  ةةةةةةةةةةةةةةةة  هةةةةةةةةةةسةةةةةةةر ج حةةةةةةةةةةة ةةةةة  الةةةةةةةةةةبةةةةةةةر سةةةةةةةةةةةةةة ةةةة  ذك
 ت ، خر ج عا يévasion  ، هر بةبيةةالة

املةةلفة املع يةة  ،ع وانةه ،يسةج  ميةه اسةم  لقة  املةري    registre journalم السرـــل اليومـــي -
   يكون التسجي  ميه يوميات bulletin d’admission  كذا رقم بيان الدخول

  يسةةج  ميةةه قاالمةةة Registre répertoire (par alphabétiqueم األبرــديالســرل  -
ى     الوال ات حس  الرتتي  األجبدي السم العااللةتاملـر

ةى باالعتمةا   يسةج : Registre de matriculeالسـرل التسلسـلي  - ميةه تسلسةليا مجيةع املـر
حيتةةوي علةةى رقةةم بيةةان الةةدخول، اسةةم  ، حيةةثbulletin d’admission الةةدخولعلةى رقةةم بيةةان 

، خانةةة خا ةةة بالوميةةات، خ ميةةه خانةةات ي ، تةةاريا املةةي  ، تةةاريا الةةدخول، تةةاريا ايةةر ج لقةة  املةةر 
لةةى أربعةةة مةةةول مأربةةع ث ثيةةات  حيةةث تسةةج  مي ةةا عةةد  األيةةا  عحتتةةوي علةةى أةةة ر السةة ة مقسةةمة 

 االستشفاالية لك  مري ت
يسةج  ميةه كة  التفةوي ت  registre d’évacuations de malade :سـرل التحـويالت -

ةةةى مسةةةتعي ا ببةاقةةةة التفويةة  املمضةةة أ  املةةةدير  ،علي ةةةا مةةةن رةةرف املراقةةة  الةةةةي  املةةةدير ىايا ةةة باملـر
 .احملول إلي ا املؤسسة   ،امل ا ب

يسةج  : register de rdéception de malades évacuesسـرل اسـتقبال المفضـى  -
ى املستقبلنيت  ميه ك  املـر

 الــوثــائـــقثانيا: 
هةي  ثيقةة حتةرر مةن رةرف الةبية  الةذي : demande d’hospitalisationب االستشـفاء لط -

 تةةةاريا  مكةةةان  ،املةةةري  يف مةةةةلفة معي ةةةة، حيةةةث يسةةةج  مي ةةةا اسةةةم  لقةةة  املةةةري  يةةةأمر باستشةةةفاء
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 ع وانةةه الش ةةةي،  كةةذلك املةةةلفة الةةيت  تةةه إلي ةةا،  تكةةون ممضةةاة   تةةو  علي ةةا مةةن رةةرف  ،اا يةةا  
  تنفسه الةبي 

هذ  الوثيقة علةى   حتتويحترر هذ  الوثيقة إلكرت نيا،    :bulletin d’admissionاستمارة القبول  -
خ معلومةةةةةات  ،كةةةةة  املعلومةةةةةات الضةةةةةر رية املتعلقةةةةةة بةةةةةاملري ، خ املعلومةةةةةات املتعلقةةةةةة بةةةةةاملؤمن اتتماعيةةةةةا

خ خانةةةةة خا ةةةةة  ،الةبيةةةة  املعةةةةال  سةةةةب  الةةةةدخول تتت   استشةةةةفااله ماملةةةةةلفة  الغرمةةةةة  رقةةةةم السةةةةرير 
  باحلوا ث مأي يف حالة ما إذا كان هذا املري  تعر  حلا ث كان السب  يف  خوله إىل املستشفى ت

مان ةر امللفةق  للمةري  البيانةات التاليةة    تتضةمن البةاقةة املت قلةةfiche navetteالبطاقة المتنقلة  -
  03رقم 

  كذا املةلفة االستشفاالية املستقبلة؛       املؤم ة   ايا ة باملري   اجل ة الةففة األ ىل  تتضمن البيانات 
 األةعة اليت يقو  هبا املري  ريلة نات ايا ة بالتفالي  امل هية   البيا االثانية  الثالثة  تتضم  اتالةفف

 مدة استشفااله؛                
  االستشفاالية؛                                                                                الةففة الرابعة  تتضمن ك  األعمال اليت يقو  هبا األرباء للمري  ريلة األيا 
  ريلة األيا  االستشفاالية؛                                                                         الةففة ايامسة  تتضمن األعمال اليت يقو  هبا الشبه ربيون للمري 
 قاالمة األ  ية  املستلتمات الةبية املقدمة للمري  خ ل تواتد   االسا سة  السابعة  تتضم  اتففالة

 باملستشفى؛                    
 تتء متعلق باإل ارة؛        ،تتء متعلق باملري ،  تتضمن تتأين ،ة الثام ة  تتعلق خبر ج املري الةفف 
ةةةى Fiche navette hosp/jour البطاقـــة المتنقلـــة ليـــوم  احـــد -   حتةةةرر هةةةذ  الوثيقةةةة للمـر

وعني حتت امل ح ة لساعات معد  ة مقب  عا ة مةا تسةتعم  يف مةةلفة االسةتعجاالت أ  يف  ،املـو
   مةلفة ر  األ را ت

هةي  ثيقةة يشة د مةن خ هلةا مةدير : Certificat de séjour شـهااة اإلقامـة ةـي المستشـفى -
  بةةةأن دخولفرعةةةي للمةةةةا ح الةةةةفية أ  رالةةةيا مكتةةة  الةةةالدير باإلمضةةةاء ماملةةةاملؤسسةةةة أ  املفةةةو  لةةةه 

خةرج يف التةاريا     ،قد  خة  يف التةاريا كةذا matriculeاحلام  للرقم  املري  ماالسم اللق   السن 
 كذا مع ذكر سب  اير ج  املةلفة اليت مكث مي ات

هلةةا مةةدير املؤسسةةة أ  هةةي  ثيقةةة يشةة د مةةن خ : certificat de présenceشــهااة الحضــور  -
  بةةأن املةةري  ماالسةةم الةةدخولاملفةةو  لةةه باإلمضةةاء ممةةدير مرعةةي للمةةةا ح الةةةفية أ  رالةةيا مكتةة  
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هو موتو  يف املؤسسة، مع ذكر سةب  الةدخول  املةةلفة  matriculeاحلام  للرقم  اللق   السن 
 اليت ميكث مي ات

تسةت د   Support N°03   يةلق علي ةا ب fiche d'évacuationبطاقة تحويل المفضى  -
ى إىل مستشفيات أخر ، حيث حتتةوي علةى معلومةات املؤسسةة احملول ا ةةةاريةة، تةةةأث اء إتراء حتوي  املـر

املةةري  بي  الةةذي أمةةر بالتفويةة ،  معلومةةات لةةص ةةةةولة، الةةفةةةةوي ، املةةةلفة املةةةة ق التفةةةةة انةةةةة ساع
 مكان االا يا ، الع وان بالضبب، رقم الضمان االتتمةاعي،  معلومةات امسه  لقبه  اسم الت ج  تاريا م

ء كة  مةن الةبية   املةدير عيا ية لص املري ، سةب  التفوية ، معلومةات املؤسسةة املسةتقبلة، خ امضةا
 ت املراق  الةيأ  من ي وب ع ه   

   يةلةةةق علي ةةةا ب fiche de réception de maladeبطاقـــة اســـتقبال المفضـــى  -
supportN°04  ةةةةى مةةةةن مستشةةةةفيات أخةةةةر ، حيةةةةث حتتةةةةوي علةةةةى تسةةةةت د  أث ةةةةاء اسةةةةتقبال املـر

معلومات املؤسسة املستقبلة، تاريا  ساعة استقبال املري ، املةلفة املسةتقبلة، الةبية  الةذي يسةتقب  
 وان ةةةةة ، العا  مكةةةان االا يةةةاةةةةةةاريةةةت ج  تةةةةةةةم الةةةةةبه  اسةةةةةةةه  لقةةةةةمةةاساملةةةري  ماملةةةري ،  معلومةةةات لةةةص 

بالضبب، رقم الضمان االتتماعي،  معلومات حول حالة املري ، سةب  التفوية ، معلومةات املؤسسةة 
 ت املدير أ  من ي وب ع ه  املراق  الةيحملولة، خ امضاء ك  من الةبي    ا

ملةةن رلب ةةا متةة ح هةةذ  الوثيقةةة   permis de retrait de mineurرخصــة إخــفاج القاصــف  -
 املتواتدين يف حالة استشفاء يف أحد مةا ح املؤسسةتخبةوص القةر 

   هي  ثيقة حتتوي على املعلومات األساسية déclaration de naissanceم لتصفيح بالميالاا -
 الوال ةتللمولو  مع ذكر تاريا  يو   ساعة 

  هي  ثيقة حتتوي على املعلومةات األساسةية للمةري  déclaration de décèsالتصفيح بالوةاة  -
 املدير أ  من ي وب ع هت متضى من ررف الةبي     ،املتويف مع ذكر تاريا  يو   ساعة  سب  الوماة

  هةي Etat journalier des effectifs par service الحالـة اليوميـة للتعـداا بالمصـالح -
ةى  مةةرامقي م املقيمةني حسةة  كةة  مةةلفة،  يسةةت رج م  ةةا  بةاقةة يسةةج  مي ةا التعةةدا  احلقيقةةي للمـر

ى    ترس  إىل املةبا من أت  إعدا  الوتبات الغذاالية هلمت  ،القاالمة العد ية هلؤالء املـر
هةةي  ثيقةةة موحةةدة بال سةةبة   Résume standard de sortieالملخــا الموحــد للخــف ج  -

ةةى الةةذين مت استشةةفا مةةةا ح املؤسسةةة، حيةةث تتضةةمن املعلومةةات الش ةةةية  إحةةد هم يف ؤ جلميةةع املـر
  ىل آخر مةلفة مت االستشفاء مي ا  سب  ذلكتباإلـامة إللمري  
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  تعد هذ  الوثيقة م مة تدا ألتا Résume clinique de sortiالملخا العيااي للخف ج  -
 رقم ملفةه  ، رقم  خوله ،من معلوماته األساسية ابدء   ،الع تية للمري بية   تل ص ك  املعلومات الة

لل ةةر ج أخةةر ، التشةة يص الراليسةةي  األةةةعة، حتاليةة الةةةي  سةةب  االستشةةفاء، بيةةان التفاليةة ، بيةةان 
الع تةةات املقدمةةة لةةه بشةةك  الةبيةةة الةةيت حتةة  علي ةةا املةةري    عمةةال  التش يةةات املرتبةةةة بةةه، خ األ

 للمري ت هالةبي  املعالت  مت ح نس ة م ضى من ررف راليا املةلفة    مت ،مل ص
   بمستشفى األختان باج مكتب الدخول  صف -2-1-2-2

يقع مكت  الدخول يف املدخ  الراليا للمؤسسة العمومية االستشةفاالية االختةان بةاج، حيةث يتةومر 
حيةث يسة ر عليةه على جمموعة من املكات   هبو كبري ل ستقبال  التوتيه مت   بشاةة توتي يةة إلكرت نيةة، 

ة ا بالتفةةي  بعةد هةذا ، كل ةا تةؤ ي الوظةاال  احملةد ة لةه قانونةا  الةيت املوار  البشةريةتركيبة مت وعة من  س عـر
 اجلتءت

 نعـر ا يف ال قاط التالية   الروانب الملموسة لمكتب الدخول -
  تةةةؤ ي  تلةةة   ظاالفةةةه، م  ةةةا  مؤثثةةةة بجموعةةةة مةةةن األ  ات املكتبيةةةة، مكاتةةة  05مخسةةةة يتكةةةون مةةةن

 آخر للةبي ؛مكت   احد  ةص لراليا مكت  الدخول   مكت  
  ةةةةةة للهنةةةامج اإللكةةةرت ل للمةةةري ،  آخةةةر 03ث ثةةةة م أت ةةةتة إعةةة   آي، م  ةةةا 06حيتةةةوي علةةةى   

، حيةةةث يتواتةةةد يف كةةة  لةبيةةة  املكتةةة ، متةةةةلة بشةةةبكة االنرتنةةةت  كةةةذا الشةةةبكة الداخليةةةة باملؤسسةةةة
مةةةلفة استشةةةفاالية ت ةةةاا إعةةة   آي م ةةةة  ميةةةه برنةةامج املةةةري  االلكةةةرت ل مربورةةةة كل ةةةا مةةةع ت ةةةاا 

 رابعات؛ 04، باإلـامة إىل مكت  الدخول
 ؛اءة تيدة،  مت   جب اا التكيي   التهيدحيتوي على هبو ذ  مساحة كبرية،  هتوية  إـ 
  دام ا على ةكله اجلديد؛بقي املكت  با ان املؤسسة حديثة ال شأة مجن 
 يقع املكت  يف مدخ  املؤسسة،  مدعم بكت  ملفق على مستو  مةلفة االستعجاالت؛ 
   حيتوي على قارئ البةاقات اإللكرت نية  بةاقة الشفاء ؛مدعم بشبكة اتةاالت  اخلية، املكت  
م هةةذا املكتةة  تشةةكيلة  اسةةعة  مت وعةةة الرتكيبةةة مةةن املةةوظفني ضةةي  المــوارا البشــفية بمكتــب الــدخول -

دار األسةةةبوع   ن ةةةةةلى مةةةةةة  عةةةةةمةا  عةةةةة ةةق نةةةةةيدين  مةةةةةتفةةةسةات للمةةةةة  ايدمةةةةةضةةيسةةة ر ن علةةةى تقةةةدل أم
 ذا املكت  تشكيلة املوظفني هبانقةاع،  ميما يلي 
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 بمكتب الدخول(: الموارا البشفية II -03الرد ل )

 الفتبة
 الوظيفة ااخل
 مالحظات نظام العمل مكتب الدخول

متةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةرف راليسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةي 
 مسؤ ل مكت  الدخول للمةا ح الةفية

 عةلة األسبوع ايوميا ما عد

 بةةةةةةقةةةةرار  مةةةةةعةةةةيةةةةةةن
من  ايةةةةةر 
 الةةةفةةةةةة

 مكل  باحلالة املدنية متةرف إ اري
  االحةااليات

مةةةةعةةيةة يةةةةةةةةن 
 بةةةةةةقةةةةرار 
مةةن مةةةةةدير 
 املةةةؤسسة

 بالسج تمكل   ملفق راليا لإل ارة 

مسةةةةةةةةةةةاعد م  ةةةةةةةةةةةدس يف 
 اإلع   ا ي 

 مكل  بتسيري
 الشبكة الداخلية

 مكل  باألرةي   ثاالقي أمني  ت نات

مكلفني باالستقبال  ملفق إ ارة 02
  التوتيه

 مكلفة بالة د ق عون مكت 

يعملون يف ملفق  عون إ ارة راليسي 02
 االستعجاالت

سا يومني  12عم  ت ا يب 
 بيومني

 العم  الليلي عون إ ارة 02
 أ اء ك   ظاال 

 املكت 

 العم  الليلي الت ا يب
 عون حفظ بيانات 02 ك  يو   احد م

 المصدر: الوثائق الداخلية للمديفية الففعية للموارا البشفية.
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  ظائف مكتب الدخول -2-1-3
، مجنةةه مكتةة  الةةدخول يضةةةلع 2000 يسةةمه سةة ة  07املؤرخةةة يف  03مةةن خةة ل التعليمةةة رقةةم 

هبةدف املتابعةة اليوميةة  املسةتمرة لكامةة  ، كة  هةذاإنسةانيةكةذا ب ا  عديدة م  ةا إ اريةة  ماليةة،  إحةةاالية،   
ى  اخ  املستشفىت  األنشةة املتعلقة ثركة املـر

 : الوظائف اإلاارية  المالية -2-1-3-1
    Accueil et orientation ظيفة االستقبال   التوجيه - أ

 ةةة  أن تضةةةةلع هةةةذ  امل مةةةة بع ا ةةةر بشةةةرية هلةةةا كفةةةاءة م  يةةةة  مةةةت  ين بعلومةةةات كاميةةةة تةةةؤهل م 
 هةةي الةةيت  ،لإلتابةةة  التوتيةةه علةةى أي نةةوع مةةن االستفسةةارات أ  أي رلةة  مسةةاعدة، كمةةا أتةةا يف الوات ةةة

سةةةتقبال االايةةةدمات الةةةيت تومرهةةةا مةةةن حسةةةن  ماعليةةةةتعكةةةا الةةةةورة احلقيقيةةةة للمؤسسةةةة ككةةة  مةةةن حيةةةث 
ن لةةه األثةةر حةةول ايةةدمات الةةيت تقةةدم ا، ذلةةك أل تيةةدا االسةةتقبال اجليةةد يعةةةي انةباعةةاأن حيةةث  ،توتيةهال  

ةا  ،املؤسسة املستفيدين من خدماتالقوي يف نفوس   بالتاي هةذ  الوظيفةة تسةاهم يف تشةكي  نةوع مةن الـر
 6أ  عدمه مستقب ت

حيد  الرتتيبات املفيةدة ، الذي 20167 يسمه  01املؤرخ يف  02 هذا ما حث عليه امل شور رقم 
   املتعلقة با يلي  على ايدمات الةفية املقدمة التدابري الضر رية اليت من ةأتا إ خال حتسي ات 

  حيةث  ة  علةى كة  هيكة  أ  مةةلفة أ   حةدة تسةتقب  اجلم ةور هتيةةة استقبال المواطن  توجيهه -
 مضاء يسمح  توبا ب 

 خول اجلم ور بشك  مباةر؛  
 س سة السري، احرتا  قواعد حفظ الةفة  ال قا ة  األمن؛ 
 املةةذكور أن يتةةومر علةةى كةة  التسةة ي ت لتمكةةني املسةةتفيدين مةةن  عةة  ة علةةى ذلةةك،  ةة  علةةى الفضةةاء

 االتراءات  املساعي اإل ارية يف ظر ف م المة للراحة؛ تأ ية
 ع لوحة ،     أن يف مدخ  الب اية بد ن أي  عوبة أ  حاتت توتي ية تس ي  توتيه اجلم ور عه ـ 

وع  تل  اهلياك  أ  املةةا ح أ  الوحةدات األساسةية  العمليةة  تتضمن اللوحة ك  البيانات املتعلقة بـو

                                                                                                                                                   
                                                 

 اتت ا  ة ةي للةال ت 6
 ، المتعلق بشروط استقبال المرتفق وتوجيهه و إعالمه.2016ديسمبر  01الصادر عن وزير الصحة والمؤرخ في  02المنشور رقم   7
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ا  الةةيت تقةةو  ةةةةلم ةفة  اةةةةفيةة ا الةةةةةيتةةةمةةةذكر تسةةةةةبة تةةةةاسةةةات م ةةةةة ا المتةةةةةةي ةةةةعةةةةي تةةةةةةةور  التةةةةة ةةالةةيت هتةةم اجلم
 المتات أخر  تبني  تل  املداخ ت، باإلـامة إىل هبا
  تعيةةني موظةة  يكةةون علةةى ارةة ع  االةةم بشةةك  كةةاف بالقواعةةد  االتةةراءات املتعلقةةة بايةةدمات املقدمةةة

   يكون درتما على  فاته امل  ية  البشرية من أت 
  فد  ة؛ةةمةاحلركة التوتيه اجلم ور ع د الضر رة  إعانة ع د االقتضاء األة اص املعوقني أ  ذ ي 
 رمق؛ةةمةةة رل  ال تقدل ك  املعلومات  املةبوعات املةلوبة، ذات  لة ب شارات املؤسسة 
  ا ؛ةةةةالع  االنضباطالس ر على السري احلسن لل ياك   املةا ح  الوحدات اليت تستقب  اجلم ور 
 عه يف مت ا ل ك  ة ص يةلبه؛  مسك سج  الشكا   الت  يمي  ـ 
 بشةةةك  تلةةةي    ةةةرةةةةر   االةةةم مةةةع اجلم ةةةور أن يرتةةةدي ةةةةارة ت ةةة  علةةةى كةةة  مسةةةت د  يف اتةةةةال مبا

 ؛ مقر ء  بد ن  عوبة هويته   ظيفته
 رتفةةق  ةة  علةةى كةة  موظةة  يف اهلياكةة  أ  املةةةا ح أ  الوحةةدات م مةةا كانةةت رتبتةةه أن يتفلةةى جتةةا  امل

 بسلور سليم  أ ب  حضور  االم،  أن يرتدي ه داما الالقا؛
   ع ن ا  يسمح باالسةت  ف الفةوري  يف كة   قةت أ  مةلفة    على ك  مسؤ ل هيك معي ة ـ 

 للموظ  الغاال  املعني للعم  املباةر مع اجلم ور؛
ةع كة  تةدبري ي ةدف إىل حتسةني إعة   اجلم ةور،  يف هةذا   اعالم الرمهور -    علةى كة  مسةؤ ل ـ 

توحة لةةةةدخول ةةةةةةفةةمةةمة  الةةةةةةاإلرةةةةار، يشةةةةرع يف االعةةةة   امل ةةةةت م،  اخةةةة  الب ايةةةةة،  يف كةةةة  األمةةةةاكن امل ال
اجلم ةور، ببةاقةةات تتضةةمن معلومةةات مةةوتتة أ  كاملةةة عةةن الوثةةاالق  املسةةت دات املكونةةة مللفةةات الةلةة  

 من ك  نوع  املرتبةة باختةاص اهليك  أ  املةلفة املع يةت
إمنةا االتابةة عةن التسةاؤالت بةريقةة د به اإلتابة عن التساؤالت مقب،   االستقبال ال نقةكما أن 

 لغةة تسةد معةهة  تذابةةت أمةا التوتيةه م ةو  ، ه ةدا  ن ية   مرتة    ته بشةوش مبتسةم ، ك   الالقلبقة 
مرت نشةري ه ةا ذ جتعله يعرف مقةد  بسرعة    ن تة ،الدقيقة اليت ت ور الساال   إعةاء املعلومات الةفيفة 

 سجلني مها ميسك موظ  االستقبال  التوتيه  نأ
يةدرج ميةةه اسةةم  مة  م  مةةق تسلسةة  تتةابعي لعةةد  الةةت ار    يعةةد بشةك  مرتةة سـرل خــاا باالســتقبال  -

وع التيارةت لق  املعين  املةلفة املوته إلي ا     مـو
حةول بتقةدل امل ح ةات  االقرتاحةات   يسةمح ملسةتعملي املرمةق االقتفاحـاتسرل المالحظات    - ب

ةةع ةةع،  ه ةةا ن بةةه إىل نقةةةة م مةةة أن ةةةةالةةيت مةةن ةةةة  ا أن تية العامةةة للمؤسسةةة الـو ساهم يف حتسةةني الـو
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هذا السج  ال    أن يرتر م م   متاحا لكة  ةة ص، مفةي كثةري مةن األحيةان جتةد عبةارات  كة   
  خارج اإلرارت 

    ظيفة الحالة المدنية - ت
 ةة  أن    ت كةةذا الوميةةات علةةى مسةةتو  املؤسسةةة تقةةو  هةةذ  الوظيفةةة علةةى تسةةجي   تلةة  املواليةةد

، ألتةم سةيتعاملون مةع نةوعني  حسةن التةةرف باليق ةةحت ى هذ  الوظيفة بشك  خةاص بةوظفني يتمتعةون 
 ي نعي  ماة أحد األقةاربةا ا خر هةةمةةةولو ، بي ةةمةةاج لتلقي الةة ةةةتةةاملتضاربة، أحدمها الفرحة  االب عرمن املشا

،  عليةةه ي بغةةي أن يكةةون املوظةة  املكلةة  هبةةذ  امل مةةة مةةن الةةذين يتفكمةةون يف مشةةاعرهم  لةةه أ  املعةةارف
 8عدة سج ت هي   تتم هذ  الوظيفة باعتما  على التفاع  اجليد يف كلتا احلالتنيتالقدرة على 

أن املؤسسةة العموميةة االستشةفاالية األختةان بةاج بالشةل  ال حتتةوي علةى  بةالرغم مةن  سرل الـوالاات -
 يةةتم تسةجي  كةة  الةةوال اتسةة قو  بعةةر  هةذا اجلةةتء لكة  غايةةة مفيةةدةت حيةث إال أن ةا ةةلفة املواليةةد، م

  ةةةةةةآخةةر بأمةةه  ك ة مسةةج  مي ةةا رقةةم خةةاص بةةاملولو    ب ةةاء علةةى بيةةان الةةوال ة املرسةة  مةةن مةةةلفة الةةوال
الوثاالق املتعلقة بالتسجي  يف السج  الةبيبة،  خبةوص ديد  القابلة   ةةةباملةةولو  الةةةجات ايا ةةةة ةةةاملعةةةلوم

يكون ب اء على بيان الدخول ايةةةةةاص بةاأل  علةى مسةتو  قسةم الةوال ةت خ يرسة  التةةريح بةالوال ة إىل 
مرحلةةة ايةةتم علةةى مسةةتو    يف األخةةري تـةةابب احلالةةة املدنيةةة بالبلديةةة مرمةةوق بالةةدمرت العةةااللي للةةت تني

ن رةةرف العةةون املكلةة  بوظيفةةة احلالةةة املدنيةةة علةةى مسةةتو  مكتةة  البلديةةة ب ةةاء علةةى الوثةةاالق املقدمةةة مةة
 .الدخول

  مرقم  ممضي من ررف مدير املؤسسةة، ثيةث يةتم نقة  املعلومةات ايا ةة بةاملتو  مةن سرل الوةيات -
لوماة ااملكل  بجعدا  بيان  وظ يقو  املمبيان الدخول أ  الدمرت العااللي، أما إتراءات اإلع ن بالوماة، 

دير امل ا بةة يف مةرتة امل ا بةةة مةن رةرف الةبية  امل ةتص  كةذا املةةدير يف أ قةات العمة  العا يةة  مة متضةةى  
 تأ قات تاية األسبوع  

علةى مسةتو   -  ن سةوا – يتم حترير نس ة  احدة من الش ا ة الةبية للوماة من ررف الةبي   
دق ةةةةة  كاملةةة،  يةةةةة ا ة بةةةفة  قيقالوميةةات العا يةةة ، كمةةا  ةة  عليةةه أن ميةة  هةةذ  الشةةحالةةة املةةةلفة يف 
ضاء  ايةةتم الش ةةةي، حيةةث حتتةةوي هةةذ  الشةة ا ة علةةى تةةتء علةةوي  ةةةص لضةةابب احلالةةة ةةةةعلي ةةا باإلم

                                                                                                                                                   
                                                 

 عتما  على سج ت مكت  الدخولتاتت ا  ة ةي للةال ، باال 8
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 كةذا  80،9-16 هذا  مقا للمرسو  الت فيذي رقم  املدنية بالبلدية  تتالا سفليا  ةص للمةا ح الةفيةت
 10ت2017أمري   16القرار الوااري املشرتر املؤرخ يف 

قةد  إىل مكتة  احلالةة املدنيةة ي ،يقةو  الةبية  بجعةدا  إعة ن بومةاة  غري العا يةة الوماة حلالة بال سبة
 certificat médical de constat de الةبي  بجعدا حيث يقو   ،على مستو  مكت  الدخول

décès مةةن اجلثةةة م بالتةةاي دضةةةر حت ةةيب  ، ترسةة  إىل البلديةةة مةةع اإلعةة ن بومةةاة السةةت راج ةةة ا ة الومةةاة
  كي  اجلم ورية تمن بالدمن مالشررة   ترخيص 

    ظيفة متابعة حفةة المفضى - ث
السةةةج ت التاليةةةة خةةة ل   هةةةذا مةةةناالستشةةةفاالية للمةةةري   متابعةةةة احلركةةةةيقةةةو  هةةةذا ال شةةةاط علةةةى 

ةةةى، السةةةج  اليةةةومي الةةةيت  التفةةةوي ت ، السةةةج  األجبةةةدي، السةةةج  التسلسةةةلي، سةةةج  مسةةةج  حركةةةة املـر
ى نبي  ا كما يليتسمح بتابعة     حاالت قبول  خر ج املـر

 حـــاالت قـــبـــــول المــــــفضىأ ال: 
ةةي يقتضةةي إمةةا املةةر ر علةةى مكتةة  االسةةتقبال  التوتيةةه يف احلالةةة العا يةةة للمةةري  خ  إن  خةةول املـر

خ ي قة  مباةةرة  ،مةلفة االستعجاالت إذا كانةت حالتةه مسةتعجلة عن رريقيوته إىل املةلفة املع ية، أ  
 هةةذا ب ةةاء  ،إىل املةةلفة املع يةةة،  بالتةاي يقتضةةي أحيانةا مكوثةةه بجحةد  املةةةا ح االستشةفاالية لتلقةةي العة ج

حيةرر   ع ةدهادة ام يةة ل ستشةفاء، ةلت  بقةاؤ  مةةتةةسةة  تةةةريةةمةعلى تش يص الةبية ، الةذي يةر  أن حالةة ال
خ يقةو  مرامةق املةري  بأخةذ ،  يوقةع علي ةا demande d’hospitalisationثيقةة رلة  استشةفاء   

املكلةة  علةةى مسةةتوا  بتفريةةر بيةةان أ  كشةة   املوظةة ، ليقةةو  بعةةد ذلةةك دخولهةةذا الةلةة  إىل مكتةة  الةة
، مةةةع تسةةةجيله يف السةةةج  اليةةةومي،  يكةةةون حتريةةةر بيةةةان الةةةدخول bulletin d’admissionالةةةدخول
 ية أ  رخةةةةة ةةةةةري  الورةةةةةة التعةةةةةةاقةةي، بةةةةةةلةةاالةةةعةةةر الةةةةةةتةةةةةدمةةبت هويةةةة املةةةري  م الةةةةةثةةةق تةةةةةةاالةةةةا  علةةةى  ثمةةةةةةباالعت

 السياقة  ، حيث يقو  املوظ  بجعدا  نس تني من هةذا البيةان  احةدة ترسة  إىل املةةلفة االستشةفاالية الةيت

                                                                                                                                                   
                                                 

 12جلريةةدة الرمسيةةة عةةد  ، الةةةا ر يف اد  منةةوذج الشةة ا ة الةبيةةة للومةةاةاحملةة 2016ميفةةري  22املةةؤرخ يف  80-16املرسةةو  الت فيةةذي رقةةم  9
 ت14، الةففة 2016مهاير  28مؤرخة يف 

 2016ميفري  22املؤرخ يف  80-16بتةبيق املرسو  الت فيذي رقم لق بكيفيات عاملت 2017أمري   16القرار الوااري املشرتر املؤرخ يف 10
 احملد  منوذج الش ا ة الةبية للوماةت
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يتم التأكد كذلك ما إذا كان هةذا املةري  مةؤمن    ،دخولنس ة تبقى على مستو  مكةةةت  الهبا املري    
  ت IDAASأ  غري مؤمن عن رريق برنامج م

 résumé standard de sortie et résume cliniqueبجعةدا   وظة كمةا يقةو  امل
de sortie     بةاقة أخر  خا ة باملري   تسمى البةاقة املت قلة fiche navette   حيث تعته هذ

 ثيقة تش يص حلالة املري  من خ ل املتابعة الةبية له من ررف الةبي ، كما أتا تشري إىل مجيع البةاقة 
بيني أ  ةةةةةبه الةةةةةةرف الشةةةةةة،  األ  يةةةة الةةةيت ت ةةةةةا هلا، سةةةواء مةةةن رات أ  الع تةةةات الةةةيت اسةةةتفا  م  ةةةاال شةةةار

تةةةةاريا الةةةةدخول إىل املةةةةةلفة األربةةةةاء، مةةةةع قيامةةةةه بتةةةةد ين مجيةةةةع املعلومةةةةات ايا ةةةةة بةةةةاملري ، ابتةةةةداء مةةةةن 
الةبية  يف هةذ  الوثيقةة إىل تشة يص حالةة املةري   كة  مةا يشةري أن    ة االستشفاالية إىل غاية خر تةه، 

ن هةةذ  الوثيقةةة تتضةةمن تشةة يص لل ةةر ج موقةةع مةةن رةةرف أيتعلةةق بال شةةاط   املتابعةةة الةبيةةة لةةه، كمةةا اةةد 
ري  الةةذي انت ةةت مةةدة استشةةفااله  يف ن ةةا  الةبيةة  علةةى مسةةتو  املةةةلفة االستشةةفاالية، مةةع تسةةجي  املةة

اإلعة   ا ي حتةت الةرقم الةةذي مة ح لةه يف بيةان الةةدخول، أمةا إذا كانةت حالةة املةةري  عا يةة   مكةث مي ةةا 
 تFiche navette hosp/jourساعة حيرر له 24أق  من 

    les différentes procédures d’admission القبولمختلف إجفاءات  -
ةةةىةةةةةالاالت ةةةةةةيع حةةةةةةمةةق علةةةى تةةةةةةبةفا تةةةةةرناها آنةةةةةول الةةةيت ذكةةةةةراءات الدخةةةةةا اتةةةةةفةةةن  دخول ممـر

ى السج اء، القةر، ذ ي حوا ث املر ر، ال س ى املوتو ين غري املتت تاتوام  ةاء احلةعا يني، املـر ، املـر
  احلةةذر يفأخةةذ احليةةةة  بفةةة  يف بعةة  م  ةةا ن ةةرا ألمهيت ةةا   تةةو نأن   ةة يف الةرقةةات تتت  غةةري أنةةه 

 التعام  مع ا سواء إ اريا أ  ربيات 
 نفا االتراءات املذكورة أع  تاخول المفضى العاايين   
  املر ر، املةعةونني، الةذين سةقةوا نتيجةة  محوا ثهبم نتيجة حوا ث عديدة    يقةدالحوااثمفضى

تتا   يف مجيع احلاالت يكون الدخول مباةةرة  مةق االتةراءات اإل اريةة عم  ما، إر ق نار علي م ت
للمري  ، يف هذ  احلالة سوف تتابع ميما بعد من   البةاقة املت قلةمرل  االستشفاء  بيان الدخول، 

                                                                                                                                                   
                                                 

 برنامج IDAAS ةى هو برنةامج إلكةرت ل يعمة  ب  ةا  االنرتنةت بةني مكةيت بالةدخول   مةةا ح الضةمان االتتمةاعي، يسةج  ميةه كة  املـر
لضمان االتتماعي من خة ل أيقونةات  تعرية  املةري  بواسةةة بةاقةة الشةفاء،  بواسةةة املؤم ني اتتماعيا، حىت يس   متابعت م يف مةا ح ا

ى املؤم ني اتتماعيا، حىت يس   متةابعت م يف مةةا ح الضةما ن رقم التأمني،  التعري  باالسم   اللق    تاريا االا يا ، يسج  ميه ك  املـر
ةةى غةةري املةةؤم  نيت  حيتةةوي أيضةةا علةةى معلومةةات املستشةةفى  معلومةةات املسةةت د ت  كةة  أيقونةةة االتتمةةاعيت باإلـةةامة إىل أيقونةةة خا ةةة باملـر

 ت درج ـم  ا جمموعة من األيقونات الفرعيةت
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خةر  أاجل ات امل تةة مالقضاالية أ  هيةات األمن أ  الدرر الورين ، حيث    تسجي  معلومات 
 يا  ساعة  مكان  قوع احلا ثتـر رية  هي تار 

 عةا ة  ،ه ةا إىل ـةر رة احلفةاط علةى سةرية املعلومةات االنتبةا    ة  النساء الحوامل غيف المتز جات
 االحتفاط بلف ا يف مكتبه اياصتب دخوليقو  راليا مكت  ال ما
 ا ح احلمايةة ةةةرف مةةةةن رةةةةم مةةة ةة الةةةق إتةةةةريةةن رةةةوهلم عةةةبةةةم قةةة  يتالمفضى الموجواين ةي الطفقـات

ن خيضةةع القبةةول إىل تسةة رية مةةن اجل ةةات أاملدنيةةة،  مةةن املفةةر   يف حالةةة عةةد  ثبةةوت هويتةةه  ةة  
 امل تةةت

  ةع حتةت امل ح ةة لسةاعات عديةدة يف     إذاالمسـرونينالمفضى كةان املةري  السةجني  ة  أن يـو
تةدهور حالتةه الةةفية يف السةجن  املستشفى م ذا يكون  مق اتراءات الةدخول العا يةة، أمةا يف حالةة

ةدر  كي  اجلم ورية  ثيقة تثبت ذلك ب اء على باملستشفى لعدة أيا  ه ا ي   حي ى باإلقامة  ت  أن 
 ارة السةةجون هلةةذا املةةري ت كمةةا أنةةه إتقريةةر رةةي مفةةة ت مفةةي هةةذ  احلالةةة تسةةتوت  مرامقةةة عةةون مةةن 
ةةى السةةج أمةةن دةةد ة حراسةةة    اء  مةةق معةةايري  ةة  علةةى كةة  مؤسسةةة  ةةفية تةةومر مكةةان إلقامةةة املـر

 هةذا حسة  مةا تة ص عليةه االتفاقيةة املهمةة قانونا تضم ان مكوثه يف املستشفى   ن حد ث رةارئت 
 11بني  ااريت الةفة  العدلت

 )ةة  أن يةةةاح  املةةري  مةةن قبةة  أحةةد الوالةةدينت  ع ةةدما يتعلةةق األمةةر   المفضــى القصــف)األطفال 
 بضر رة إتراء عملية تراحية، مةلوب إذن الوالدينت 

 يتم قبوهلم ب فا الكيفية املةبقة على املوار ني اجلتاالرينيت  الفعايا األجانب 
 ماعةةدا احلةاالت االسةةتعجالية، مةجن أمةةرا  اجلةةيش   المفضـى التــابعين لســلي الرـين الــوطني الشــعبي

الةةورين الشةةعي يةةتم قبةةوهلم يف املستشةةفيات العسةةكرية  الةةيت تغةةةي كةة  م ةةارق الةةورنت  يف حالةةة قبةةول 
 استعجاي ألحد أمرا  اجليش، مجن مدير املؤسسة يقو  بجب غ الدرر الورين أ  السلةات العسكريةت

 حاالت خف ج المفضى ثانيا: 
ةةى مةةن املستشةةفى بعةةدة حةةاالت، إمةةا خةةر ج عةةا ي بعةةد تلقةةي العةة ج أ  حالةةة    يكةةون خةةر ج املـر

حالةةة  مةةاة، أ  بسةةب  هةةر ب أ  خةةارج رأي   إمةةا يفحتويلةةه إىل مؤسسةةة استشةةفاالية أخةةر  ألسةةباب معي ةةة، 

                                                                                                                                                   
                                                 

ةةى يف 1977مةةاي  13القةةرار الةةوااري املشةةرتر املةةؤرخ يف  11 ، احملةةد  ل تفاقيةةة اإلرةةار ميةةا خيةةص قبةةول املةةاكثني يف مراكةةت إعةةا ة الرتبيةةة كمـر
 املؤسسات العمومية للةفةت
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ح أسباب ،حد الةبي ،  ميما سيأيت س بني ك  حالة على    ذلك  االتراءات الوات  الاذها لك  نـو
 حالة   

  إن  خول املري  إىل إحد  املةا ح االستشةفاالية يتوتة  علةى املةةلفة املع يةة حالة الخف ج العااية -
انقضةةةاء هةةذ  املةةةدة حيةةةني  قةةةت خةةةر ج هةةةذا املةةةري  مةةةن  بعةةةد تقةةدل العةةة ج الةةة ا  لةةةه أ  االستشةةةفاء، 

 املستشفىت لذلك ي بغي عد  الغفلة على األمور التالية 
  مرامقةةي املةةري  التقةةد  إىل مكتةة  الةةة د ق حةةاملني البةاقةةة علةةى االستشةةفاالي   ةة  االلتةةتا  املةةاي

 ج لك   100من أت   مع تكالي  االستشفاء  املقدرة ب Fiche navette) املت قلة للمري  م
يقو  بجخراج املري ت غري  ،  بعدهادمع الذي سيدمعه للمةلفة املع ية يتفة  على     ال 12تليلة
ه ةةةار حةةةاالت ال يةةةتم  مةةةع مسةةةتفقات االستشةةةفاء  هةةةي  الةةةيت سةةة تكلم علي ةةةا الحقةةةا يف  ظيفةةةة  أن

 الة د ق على مستو  مكت  الدخولت
   عيةةا ي  مل ةةص تقةةدل املةةةلفة املع يةةة أن حير ةةوا مجيعةةا علةةى  الةةدخوليتعةةني علةةى مةةوظفي مكتةة

 اليت تعته من حقوق ،   إىل املري  أ  أحد أقاربهRésume clinique de sortieلل ر ج م
  تاملري 

ةةى،لةةاذ قةةرار حتويةة  يكةةون ا  تحويــل )إجــالء( المفضــى مــن مؤسســة إلــى أخــفىحــاالت  - ع ةةدما  املـر
تةةراء غيةةاب اختةا ةةي مةةث  أ  انعةةدا  أ  نقةةص التج يةةتات  ،يتعةةذر تقةةدل الع تةةات الةبيةةة ال امةةة

مإت ء   حةىت يةتم حتوية الةبية أ  أي عار  آخر حيول بني إبقاء املري    ن حتسةن حالتةه الةةفية، 
ى إىل مؤسسات استشفاالية أخر  سواء كانت  اخ  الوالية أ  خارت ا عمومية أ   ،  سواء  كانتاملـر

 07 مقةةةا للتعليمةةةة رقةةةم   القيةةةا  بكةةة  الرتتيبةةةات القانونيةةةةاجلوانةةة    تةبيةةةق بعةةة خا ةةةة  ةةة  مراعةةةاة 
 ،  اليت نذكرها كما يلي  200613سبتمه س ة  03املؤرخة يف 

 
 
 

                                                                                                                                                   
                                                 

رار الةوااري املشةرتر ، املتعلقة بكيفيات تةبيةق دتةو  القة1995أمري   5يف   السكان  املؤرخةالةا رة عن  اير الةفة  01التعليمة رقم  12
 احملد  لةبيعة  مبالة املوار  املتأتية من انشةة املؤسسات العمومية للةفةت 1995تانفي  07املؤرخ يف 

 الةةيت حتةةد  ةةةر ط إتةة ء  03/09/2006الةةةا رة عةةن  ايةةر الةةةفة  السةةكان  إ ةة   املستشةةفيات، املؤرخةةة يف  007 التعليمةةة رقةةم 13
ىت  املـر
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 على مستوى المؤسسة االستشفائية الُمَحوِّلة  
 له يف سةةةةةةةج  ةيةةةةةةةةةجةةةة  تسةةةةةةةةةةةةةةةةةةري ،  ةةو ات ال امةةةةةةةة للمةةةةةةةةةفةةةدل الفةةةةةةةةةقةة  بعةةةةةةةد تبالنســـــــبة للطبيـــــــين

   التأكد أ ال من املوامقة    تال يكون التفوي  إال بعد تومر الشر ط الضر رية لذلكاالستعجاالت،   
احلجةةةت يف املؤسسةةةة ملسةةتقةةةةةبلة، كمةةةا  ةةة  أن تةلةةة   تعةةةةي كةةة   سةةةاال  االتةةةةال   الةةةةةبية للمؤسسةةةة ا

 املستقبلة؛
 ثيقة إت ءمحتوية   املةري  حترر   خ ل ساعات العم  بالنسبة لإلاارة fiche d’évacuation 

باالسةةتعانة باملراقةة  الةةةي علةةى مسةةتو  املةةةلفة املع يةةة  الةبيةة  الةةذي  دخولعلةةى مسةةتو  مكتةة  الةة
ع ةةه ماملفةةو  لةةه اإلمضةةاء   الةبيةة  أمةةر بتفويةة  املةةري ؛ خ متضةةى باالةةةرتار بةةني املةةدير أ  مةةا ي ةةوب 

 ficheوثيقةةةة إت ءمحتويةةة   املةةةري  مخةةةارج سةةةاعات العمةةة  يف حالةةةة  أمةةةا الةةةةيتاملراقةةة  املعةةةال   
d’évacuation املراقةة  ر بالتفويةة    حتةةرر باالةةةرتار بةةني مةةدير امل ا بةةة  الةبيةة  امل ةةا ب الةةذي أمةة

  ة  أن تكةون  سةاال  التفوية  مؤم ةة  مضةةمونة مسةيارة اإلسةعاف، مرامةق رةي  ةةبه رةةي  ؛ ت الةةي
ملستقبلة أ  من ي وب ع ه ماملفو  لةه اإلمضةاء  ـةر رية  الامةة؛ كمةا أنةه  ة   موامقة مدير املؤسسة ا

 مكتملة من ررف املرامقني للمري  أن تكون إتراءات القبول
 تكون الرتتيبات كا يت  على مستوى المؤسسة االستشفائية المستقبلة    
   حتريةر  ثيقةة اسةتقبال املةري  خ ل ساعات العمة fiche de réception  تكةون باالةةرتار بةني

  مدير املؤسسة املستقبلة أ  من ي وب ع ه؛  املراق  الةيالةبي  
  ثيقة استقبال املةري  تعةد باالةةرتار بةني املةدير امل ةا ب، الةبية  امل ةا ب  /أ  خارج ساعات العم   

 املراق  الةي للمؤسسة املستقبلةت   
 حتتوي  ثيقةة إتة ء املةري    ثيقة إجالء المفيض fiche d’évacuation   علةى البيانةات التاليةة

 ف   سةةةةةةةمؤسةةة عةةةةةةةةةة وان الاسةةةم 
  ةةةةةيةةةةبةةةة ، الةةةةةةةةويةةةةةةةلفة التفةةةةةةةةةةوي ، مةةةةةةةفةةةةالت ةةةةةةةةةةةةا  ساعةةةةةةةةوِّلة، تاريةةةةةامل

ةةةوِّل، معلومةةةةةات علةةةى املةةةري   االسةةةم  اللقةةةةة ، اسةةةم الةةةةقرين، تاريةة  ف 
ا  مةةةةةكان االا يةةةةةا ، الع ةةةوان ةةةةةامل

باإلـةةةةامة إىل اجلانةةةة  ايةةةةاص   معلومةةةةات أخةةةةر الكامةةةة ، رقةةةةم التةةسةجةةةةةي  يف الضةةةةةمان االتتمةةةةاعي، 
   باإلمضاءات؛

 حتتةةوي  ثيقةةة اسةةتقبال املةةري     ثيقــة اســتقبال المــفيضfiche de réception  علةةى البيانةةات
ول املةةةري  ةةةةةاعة   ةةةةةةا  سةةةةةةةاريةةةةةواتا، تةةةةةة ةةةلة  عبالتاليةةةة  االسةةةم الكامةةة  للمؤسسةةةة االستشةةةفاالية املسةةةتق

ة ةةةةةةيقةةو ة يف  ثةةةةةةوتةةي مةةةةةةةا هةةةةةةةري  كمةةةةةةةمةةاحملةةةةول، املةةةةةلفة املسةةةةتقبلة، الةبيةةةة  املسةةةةتقب ، معلومةةةةات ال
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 ف وِّلةة، املةرامقني للمةري   إمضةاءاهتم، اجلانة  ايةاص اإلت ء، حالة املري  ع ةد الو ةول، امل
ؤسسةة امل

 بجمضاء املدير أ  املدير امل ا ب، الةبي  أ  الةبي  امل ا ب، املساعد الةي؛ 
  ةةةةى ةةةةةةةرتيةةةالةةةرقم الت  ةةة  أن يسةةةج  املةةةري  احملةةةول يف سةةةج  التفةةةةوي ت الةةةذي حيتةةةوي علةةةى ي للمـر

التفويةة ، املؤسسةةة  سةةب  االنةةةراف،سةةاعة  اجلةة ا، ع ةةوان املةةري ،،  لقةة  املةةري احملةةولني، اسةةم 
  تدت؛   امل ح ات إن patient conditionnéاملستقبلة بعةةد موامةةقةةت ا، حالة املري ، 

  ةى احملولةون ى ةةةعلةى  الةرقم الرتتيةي للم  الةذي حيتةوي   أن يسج  املري  يف سج  استقبال املـر ـر
بول، سةب  التفويةة ، املؤسسةةة ةةةةمري ، سةةاعة القةةةوان الةةةة ةة، عاةةةةج ةة ال  ةةةقةةلةةم  الةةةةلون، االسةةةقبةةةستةةمةال

 ف وِّلة، حالة املري  ع د   وله، 
 تconduite à tenirامل

  حـــاالت الـــوةـــاة -
  ةىيف حالة  قوع  ماة   األ لىالحالة  مقةيم الةذين يكونةون يف حالةة االستشةفاء أ  العة ج  ألحد املـر

املةةةا ح االستشةةفاالية، يةةتم تبليةةة مكتةة  الةةدخول بالومةةاة مةةع حتديةةد املةةةلفة االستشةةفاالية الةةيت  بأحةةد
من رةرف الةبية   الوماة املعدالوماة يف سج  الوميات ب اء على بيان  حيث تسج  قعت مي ا الوماة، 

شةةةةةةةفى، املةةةةةلفة املعةةةةين حيةةةةد  مي ةةةةا اسةةةةم الةبيةةةة ، اسةةةةم املةةةةري  الةةةةذي تةةةةويف، تاريةةةةةةةا  خةةةةةةوله للمسةةةت
يةةتم تسةةجي  الومةةاة يف  .، سةةب  الومةةاة سةةاعة الومةةاةاالستشةةفاالية الةةيت  قعةةت مي ةةا الومةةاة، حتديةةد تةةاريا 

اسةةم   سةةاعة الومةاة،يسةج  ميةةه تةاريا  ، حيةثالسةج  ايةاص بالوميةةات علةى مسةةتو  مكتة  الةةدخول
يةةتم اإلمضةةاء عليةةه مةةن   ، السةةن، األب  األ ، سةةب  الومةةاة، رقةةم الةةدمرت العةةااللي، الع ةةوان، املتةةو   لقةة 

حيةةلون علةى رخةةة ررف الةبية  الةذي  ةر  بالومةاةت مية ح بيةان الومةاة ألهة  امليةت  الةذين بةد رهم 
ةع يف مةةلفة حفةظ اجلثةبعدها    أن ت الدمن من البلدية ث يبقى املتويف سةاعتني يف املةةلفة خ يـو

 اليت    أن حتتوي على معايري تق ية  معايري حفظ م المة إكراما للميت  خالية من الر االحت
 ةةى اجمل ولةةون الةةذين مت العثةةور علةةي م خةةارج املستشةةفىيف حالةةة   الحالــة الثانيــة  يةةتم تلةةب م مةةن  ،املـر

من أ  احلماية املدنية  بجر   خوهلم إىل املستشفى  امت م امل ية، مفي هذ  احلالة يةتم  ،ررف مةا ح األأ
االتةةةال بةةني مةةةا ح األمةةن   كيةة  اجلم وريةةة حيةةث حيةةرر هةةذا األخةةري عةةن رريةةق تسةة رية مةةن أتةة  أن 

 ه ا يقو  الةبي  بتففص اجلثة  يقو  بالتةريح بالوماة  حتديد سب   ،حتفظ يف مةلفة حفظ اجلثث
 الوماة إن  تدت

  :يف بعة  األحيةان يتةةرف  ي املةري  أ  املةري  نفسةه بشةك  غةري مقبةول حالة خارج رأي الطبيـب
يقةو  املعةين بجمضةاء  ثيقةة   بةني الةبية   تةتر بي ةهمةد   ه ةا بعةد ، هةو رمضةه عةد  البقةاء يف املستشةفى
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حاالت إ رار متث  حيث أنه  يبني مي ا أنه هو الذي يتفم  املسؤ لية الكاملة من تراء إخراج مريضهت
املةةةري  علةةةى مغةةةا رة املستشةةةفى،  هةةةو يف حالةةةة  ةةةفية ال تسةةةمح لةةةه بةةةذلك، إحةةةد  القضةةةايا الةبيةةةة 
 اإلنسانية  االتتماعية الشاالكة  اليت حتمة  يف رياهتةا  ةارر  ةفية علةى سة مة املةري  نفسةه،  علةى 

مةةن  -مكةةن احلةةال أا إذ -سةة مة  راحةةة أمةةرا  اجملتمةةع الةةذين سةةيعيش املةةري  بيةة  م، كمةةا أتةةا تتةلةة  
  مةةد  أمةةان مغا رتةةه ،الةةد امع الةةيت اـةةةرته إىل مغا رتةةهاملستشةةفى إتةةراء مراتعةةة حلالةةة املةةري  ملعرمةةة 

  التفقيقات اليتمن خ ل استجواب ا  العملية م توثيق رغبة املري   مق القانونت  تذكر املةا ر الةبية 
شفى ـد املشورة الةبية بالبقاء مي ا يةرتبب بتيةد اتري اها مع بع  األرباء  أن خر ج املري  من املست

مةن امل ةةارر علةى املةةري  يف ارتفةاع احتمةةاالت اـةةرار  إىل العةةو ة للةدخول إىل املستشةةفى السةةتكمال 
تلقةةي الع تةةات الةبيةةة الةةيت مل ي كمةة  تلقي ةةا بعةةد، كمةةا أنةةه يةةرتبب مةةع ارتفةةاع خةةةورة الوميةةات  خةةةورة 

ية لديه  خ  يعيش ميهت   احمليب الذيةورة ذلك على عااللته تفاقم احلالة املـر
 :ى الةةةذين يريةةةد ن ايةةةر ج مةةةن املستشةةةفى مي ةةةةةتار ن ةةةةةهةةةذ  احلالةةةة خا ةةةة بةةةبع  ال حالـــة الهـــف ب مـر

  كبريةت اهلر ب، إال أن هذ  احلالة هلا انعكاسات سلبية  

  :فةــوتــــفـــالة ـــفـــيـــــ ظ - ج
 لت تقة  fiche navetteيكون خر ج املةري  مةن املةةلفة االستشةفاالية مرمةوق بالبةاقةة املت قلةة 

  هي  ىل مكت  الدخول الذي يقو  بعدة عملياتإ
املكلة  علةى مسةتو  مكتة  الفةوترة  وظ ثيث يقو  امل  patientانة قا من برنامج اإلع   ا ي  -

ةع رقةةم للمةةري    ن اإلة ع تةةاريا  خولةةه ل ستشةةفاء، تةةاريا ةةةةةية مةةع ـ ةةةةعلوماته الش ةةةةارة إىل مةةةةبـو
خر تةةةه، حسةةةاب مةةةدة االستشةةةفاء، اإلةةةةارة إىل أهةةةم الففو ةةةات الةبيةةةة الةةةيت تلقاهةةةا  األ  يةةةة الةةةيت مت 

ية خبةةوص تكلفةة هةذا االستشةفاء،  بعةد هةذ  العمليةات ةةة االةورة ال ةةةاتةة هذا بغية إعةدا  الف ،است  ك ا
بعةةد االنت ةةاء مةةن عمليةةة إعةةدا  الفةةوترة يقةةو  مسةةؤ ل مكتةة  الفةةوترة بجرسةةاهلا  تاإلمجةةاييةةتم ـةةبب املبلةةة 

ى  .ث ثة أة ر إىل   د ق الضمان االتتماعيك  تاية     يكون ذلك  مق التة ي  التاي للمـر
  م االتتمةاعياملؤم ني أ  املؤمن هلةم اتتماعيةا لةد  الةة د ق الةورين للضةمانCNASم هةذ  ضة   ت

املوظفني  عمال املؤسسات اليت تدمع قسب مسامهات الضمان االتتمةاعي،  الفةةات الةيت تتكفة  الفةة 
، مث  األة اص الةذين يعةانون مةن األمةرا  املتم ةة أ  الةذين الد لة بدمع مسامهة لد  نفا الة د ق

 هلم إعاقة  االمة تتتإ ت
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 املةةةةؤم ني لةةةةد  الةةةةة د ق الةةةةورين لتةةةةأمني غةةةةري األتةةةةراء مCASNOSم هةةةةذ  الفةةةةةة التجةةةةار ضةةةة ،  ت
  احلرميني  األة اص الذين يسامهون يف  مع االةرتاكات لد  هذا الة د قت

 املعواين  الفةة احملر مة،  هم الذين تكفلت هبم الد لة عن رريةق مديريةة ال شةاط االتتمةاعي مDAS  
ملة   لةدي م  14ت2001تةانفي سة ة  21املةؤرخ يف  12-01 الذين حيد هم املرسةو  الت فيةذي رقةم 

 يثبت  فة العوات
بعةةد عمليةةة التةةة ي ، يقةةو  املوظةة  هبةةذ  امل مةةة بعمليةةة حتويةة  األعمةةال الةبيةةة  ةةةبه الةبيةةة  األ  يةةة  -

 B. K. R إىل قةيم نقديةة عةه مفةاتيح الرتميةت م fiche navette امل تجات الةيدالنية املدرتة يف 
 يضةاف إىل هةذا كلةه  15ت1987 تويليةة 04 ذلك  مقا للتسةعرية احملةد ة يف القةرار الةوااري املةؤرخ يف 

مةةن ت خ يةةتم اسةةت راج الفةةاتورة تكلفةةة االيةةواء  اإلرعةةا  الةةيت يةةتم اسةةت بار ا مةةن خةة ل حسةةاب التكلفةةة
  مق ةكلني  يكون ذلك  patientالهنامج االلكرت ل 

  وارن ماملةاسةت راج مةاتورة مسةامهةpréparation de la facteur, participation de 
citoyen  

  است راج الفاتورة التقديرية حس  التسعرية املتوسةة لليو  االستشةفاالي م أpréparation de la 
facteur, simulation P.M.J.H   

 ظيفة الفوترة   هي سج ت رمتية مقب الغةر  م  ةا إحةةاالي، نتيجةة الةةابع اجملةال    ثاالق سج ت -
 يف املستشفيات العموميةت  هي  الستشفاءيف  مع تكالي  ا

 سج  الفوترة للمؤم نيمCNAS, CASNOS ؛  
 سج  الفوترة للمعواينمDAS؛  
  سةةج  الفةةوترة للقةةةاع   يسةةج  ميةةه كةة  الفةةواتري الةةيت يثبةةت أن أ ةةفاهبا غةةري مةةؤم ني  لةةيا هلةةم  ةةفة

 سد ةتاملاملعوا،  يعته هذا السج   كسج  م ااعات  للفواتري غري 
 الفواتري؛ 

                                                                                                                                                   
                                                 

، حيةةةد  كيفيةةات احلةةةةول علةةى العةةة ج لفاالةةدة احملةةةر مني غةةري املةةةؤمن هلةةةم 2001تةةانفي  21املةةةؤرخ يف  12-01قةةم املرسةةو  الت فيةةةذي ر  14
 ت4، ص 2001ي اير  21مؤرخة يف  6اتتماعيا، اجلريدة الرمسية عد  

مفاتيح الرتميت مB. K. R ،  يعه احلرفR  على أعمةال مةةلفة األةةعة، أمةا حةرفK  مةدل علةى اعمةال مةةلفة امل ةه املركةتي،  حةرف
B ميعه عن باقي األنشةة الةبية  ةبه الةبية يف املؤسسات الةفية العموميةت 
األسةةة ان  وبةةةاء  اجلراحةةةون  تراحةةة، الةةةذي حيةةةد  القةةةيم ال قديةةةة ل عمةةةال امل  يةةةة ل ر 1987تةةةانفي 04القةةةرار الةةةوااري املشةةةرتر املةةةؤرخ يف 15

 تلةبينيعوان ا األ الةيا لة 
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  للتكف  باملري ، املؤةرة من ررف اهليةة املؤمن لدي ا أ  هيةة ال شاط االتتماعي؛ة ا ة تةريح 
 املؤمن  ليا له احلةق يف لتتا  بالدمع، متضى من ررف املري  ع د  خوله  لص املري  غري ة ا ة اال

بةاقة معوات لكن تبقى هذ  الوثاالق حبيسة األ راج  ال يتم التعام  هبا يف مكتة  الةدخول نتيجةة ملبةدأ 
 جمانية الع جت

  :د قــــنـة الصــيفـــــ ظ - ح
ةةى ملةةبالة   مالةةةية اهيةدةتقو  هذ  الوظةةيفة أساسةةا علةةى حتةيةة  اإليةرا ات ال اتةجةةة عةن تسةديةةد املـر

تةةةدا ال تعةةةه إر قةةةا عةةةن حجةةةم  نوعيةةةة األعمةةةال الةبيةةةة املقدمةةةة مقابةةة  حةةةةوهلم علةةةى خةةةدمات العةةة ج 
حيةةةث  16ت ةةةةةةت  تلةةة  التفاليةةة  الةبيةةةة  التةةةةوير باألةةةةعة  الففو ةةةات امل  التشةةة يص  االستشةةةفاء

 :ماةةةةةتعتمد يف ذلك على سجلني ه
ةى وع مةن رةرفةةةيل ا خة ل أسبةمت حتةة يسج  ميه مجيع اإليةرا ات الةيت  سرل  صوالت الدةع -  املـر

بةدمع ا إىل  ٭« كية  اإليةرا ات»يقةو   حيث فاء  الع ج  التفالي   األةعة  الففو اتتشنتيجة االست
  .الدمع أمني ايتي ة مقاب      يثبت عملية

العةةة ج ة يف مةةةةاري  االستشةةةفاء      ةةةةص لفةةةةات معفيةةةة مةةةن املسةةةامهســـرل الوصـــوالت المرـــاني -
أا ات م م   أب اال   فة ةاع الةةي قةةوق مموظفةقةم ذ ي احلة ة االستشارة  الففوص التكميلية،  نقةد ب

اجمل ةدين عسةكريا أ ةفاب ايدمةة الور يةة  ،حةاملي بةاقةة املعةوا ،ذ ي االحتياتات ايا ة ، الدي م  
أب ةةةاء الشةةة داء الشةةة داء    أ ةةةول  أرامةةة ، األمةةةرا  املتم ةةةة سةةة وات، ذ ي 05القةةةةر أقةةة  مةةةن  ،مقةةةب

 القةةةةةر  أب ةةةاء  أرامل ةةةم  أب ةةةاال ماجملاهةةةدين  أا ات ةةةم  ب ةةةاهتم اللةةةوايت مةةةا الةةةن حتةةةت الكفالةةةة  ،املعةةةوقني
 اجملاهدين املعوقنيت

ــــفـيـ ظ - خ ــــيـة األرشـ  ألرةةةةيفات التابعةةةة للقةةةةاع العمةةةوميخيضةةةع األرةةةةي  االستشةةةفاالي كبةةةاقي ا  فـ
 ن ةرا لكةون أرةةي   17باألرةةي  الةورينت املتعلةق 1988ي ةاير  26ممضةي يف  09-88رقم قانون لل

                                                                                                                                                   
                                                 

 ، مرتع سبق ذكر ت1995أمري   5املؤرخة يف  01التعليمة رقم  16
 خيضع العتمةا  احملاسة  العمةومي  –مدير املؤسسة  –موظ  تابع ملكت  الدخول، يعني من ررف ا مر بالةرف » كي  اإليرا ات هو    ٭

الةةذي حيةةد  كيفيةةات إحةةداث  كةةاالت االيةةةرا ات ، 1993مةةاي  05املةةؤرخ يف  108-93ت  هةةذا  مقةةا للمرسةةو  الت فيةةذي رقةةم«للمؤسسةةة
 ت9،ص30 ال فقات  ت  يم ا  سريها، اجلريدة الرمسية، العد  

، 1988ي ةةاير  27،مؤرخةةة يف  4املتعلةةق باألرةةةي  الةةورين، اجلريةةدة الرمسيةةة، عةةد   1988ي ةةاير  26ممضةةي يف  09-88للقةةانون رقةةم  17
 ت139ص 



 ختان باج بالشلفالمؤسسة العمومية االستشفائية األمكتب الدخول بتسيير واقع  -2
 

 
 
 
 
 

83 

املستشفيات يضم  ثاالق  تل  مةاحل ا أث اء أ اال ا ل شاراهتا يعته أرةيفا عموميا م ما كانت ربيعةة 
هذ  الوثاالق مربية،  يدالنية، إ ارية، اتتماعية، ماليةة تتتإ    حتفةظ لغةر  تلبيةة احتياتةات التسةيري 

 18  إثبات حقوق األمرا    استغ هلا كمرتع للبفث التارخيي  العلميت
تتميةةت  ثةةاالق األرةةةي  االستشةةفاالي بفتواهةةا املتعلةةق   19يــة  خصوصــية األرشــيف االستشــفائينوع -

ماأل ىل  مهةةا  ،  ت قسةةم هةةذ  الوثةةاالق إىل نةةوعنيباملسةةار الع تةةي للمةةري  م ةةذ  خولةةه إىل غايةةة خر تةةه
بةةةاملري  ، حيةةةث يتعةةةني علةةةى  و األرةةةةي  الةةةةي املتعلةةةق،  ال ةةةوع الثةةةال  هةةةتتعلةةةق باألرةةةةي  اإل اري

 ن ةرا يةو ةية ت كون على  راية تيدة بالتمييت بني الوثاالق الةبية  الع تية  السةج تت املؤسسة أن
هةذ  الوثةاالق مةجن تةتء  م  ةا يةتم تسةيري  مةن رةرف موظة  علةى مسةتو  مكتة  الةدخول،  اجلةتء الثةال 

  يبقى يف املةلفة املع ية
 لةق عهو موظ  ذ   رتة إ ارية معي ةة يسة ر علةى تسةيري امللة  اإل اري املتاألرةيفي   مــهـام األرشيفي

 للمةري ، املل ةص العيةا ي لل ةر ج  fiche navetteمةن البةاقةة املت قلةة يتكون هذا امللة  ،باملري 
résumé clinique de sortieاملل ص املوحد لل ةر ج ، résumé standard de sortie  رخةةة 

ت حيث يقو  يف تاية ك  ةة ر بفةتح الدخول  نس ة من  ثيقة رل  االستشفاءمرامق املري ،   ثيقة 
ةةى تلةةك املةةةلفة تبعةةا لتةةاريا خةةر ت مت امللفةةات اإلحام ةةة لكةة  مةةةلفة يضةةع مي ةةا  حيةةث  اريةةة ملـر

 نقل ا إىل األرةي  املركتي للمؤسسةت س وات خ يتم 5مكت  الدخول ملدة  تبقى يف
 تسةة ر كةة  مةةةلفة علةةى مسةةك نسةةا مةةن كةة    المعالرــة مهمــة األرشــيف علــى مســتوى المصــلحة

علقة ةةةةةةةالوثةةةةةاالق الةبيةةةةةة  الع تيةةةةةة  التش يةةةةةةية  الةةةةةيت تتمثةةةةة  يف م ثةةةةةاالق خا ةةةةةة باألةةةةةةعة، الوثةةةةةاالق املت
ةةع كةة  ، ة بالتفاليةة  امل هيةةةقةةلعبةةاألمرا ، الوثةةاالق املت الوثةةاالق ايا ةةة بالع ايةةة الةبيةةةتتتإ ت حيةةث تـو

سة وات يف املةةلفة خ ت قة   5مري   مق الرتتي  التسلسلي  تبقى ملدة هذ  امللفات يف حام ة لك  
  األرةي  املركتي باملؤسسةتإىل 

 ة  ان حيةرص كة  مةن األرةةيفي  كةذا مةوظفي املةةا ح   متطلبات مهمة لتسييف أرشيف المستشفى -
 ان ال تبلةةة أي معلومةةة  ار ة يف أ  إخةةراج أي سةةر للمةةري ،  ذلةةك بعةةد  حةةذف ا  اتةة ف  باألمانةةة

                                                                                                                                                   
                                                 

إتةةةراءات تسةةةيري  حفةةةظ أرةةةةي  املستشةةةفيات،  ةةةا ر مةةةن مركةةةت األرةةةةي  الةةةورين، اجلتاالةةةر  مالةةةك تةةةوهرة   ةةةاري مارمةةةة التهةةةراء،  ليةةة  18
 ت4، ص2013

 ت9نفا املرتع، ص  19
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ت  باإلـةامة إىل تةومري احلام ةات  مةق قواعةد تسةيري األرةةي  رلب ةااملل  إال للضةر رة القانونيةة أ  ع ةد 
   ت  يم ا بشك  مرت   متسلس  حىت يس   مراتعت ا ع د احلاتة إلي ات

   20ة الطبيب على مستوى مكتب القبولــفــيــ ظ - ا
  م ةةه تةبيةةق ال  ةةا  دخول باملؤسسةةة االستشةةفاالية الغةةر الةةإن تعيةةني ربيةة  علةةى مسةةتو  مكتةة  

ر ةةةةةةةةديةةمةةةاةرة لةةةةةةؤ لية املبةةةةةةع حتةةةةت املسةةةةةةـوةةث يةةةةةةةماعي، حيةةةةةة هيةةةةةات الضةةةةمان االتت ةةةةا  بةةةةني التعاقةةةةدي بي 
 يقةةو  بةةد ر أساسةةي يف  قةةة  نوعيةةة املعلومةةات خا ةةة الةبيةةة م  ةةا  كةةذا املتعلقةةة بكةةوث املةةري ت  ،املؤسسةةة

  تكمن م امه يف  
 ـمان الت سيق بني املةا ح االستشفاالية  مكت  الدخول؛ -
 يعته احملا ر األساسي مع األرباء املستشارين لد  هيةات الضمان االتتماعي؛ -
التأكةد مةن ال شةارات الةبيةة    fiche navette ا مةن البةاقةة املت قلةةاملتابعةة الةبيةة للمةري  انة قة -

اليت اسةتفا  م  ةا املةري   األ  يةة املو ةومة الةيت ت ا هلةا،  كةذا املراقبةة اإل اريةة  الةبيةة ل ربةاء خبةةوص 
 م  البةاقة املت قلة بالشك  السليم  احلرص على إ راج مجيع املعلومات بشك   قيقت

  ؛Résume standard de sortieلل ر ج ميلتت  ة ةيا ب  املل ص املوحد  -
ةةةى بةةةني املةةةةا ح، خا ةةةة احةةةرتا  الت  ةةةيم املعمةةةول بةةةه يف  - السةةة ر علةةةى االتةةةراءات املت ةةةذة لتفويةةة  املـر

 ساعة؛ 48مةلفة االستعجاالت حيث ال ميكن للمري  أن يبقى مي ا أكثر من 
لفاالةةةدة مةةةوظفي املؤسسةةةة خبةةةةوص االتةةةراءات املتعلقةةةة    تكوي يةةةة أيةةةااملبةةةا رة إلقامةةةة   رات  نةةةد ات  -

 ب امهت
 :اإلحصائية الوظيفة -2-1-3-2

 تعتةةه اإلحةةةااليات ذات أمهيةةة بالغةةة يف املؤسسةةات الةةةفية ذلةةك ألتةةا تسةةمح هلةةا بتقيةةيم عمل ةةا
بب حركةة ، نشةة احملققة مع امليتانية املقدمة معرمة مد  مةابقة هذ  األ  تكمن هذ  الوظيفة يف تقةي ـ 

ى املقيمني باملستشفى بداية مةن تةاريا  خةوهلم  حيةث يسة ر   تة قل م بةني املةةا ح إىل غايةة خةر ت م،املـر
ةةة ريا لةةد  مكتةة  ت  ةةيم ال شةةارات   اميتقةةديةةتم علةةى إعةةدا  مجلةةة مةةن اإلحةةةااليات    مكتةة  الةةدخول

 تمؤةرات الةفةبجعدا  هذا األخري  ليقو  تقييم ا، الةفية  متابعت ا 

                                                                                                                                                   
                                                 

، 2010 يسةةةةمه  15الةةةةا رة عةةةةن األمةةةني العةةةةا  لةةةواارة الةةةةةفة  السةةةكان  إ ةةةة   املستشةةةفيات  املؤرخةةةةة يف  1326االرسةةةالية رقةةةةم  20
 املتضم ة م ا    اتبات الةبي  العا  على مستو  مكت  الدخول باملؤسسات العمومية للةفةت 
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ةةةى مرتةةةال، نسةةةاء، أرفةةةال  لكةةة  مةةةةلفة علةةةى  حفةـــة المفضـــى: -  هةةةو تةةةد ل يسةةةج  ميةةةه عةةةد  املـر
 التاي  اجلد لحد ، كما هو مبني يف 

 جد ل حفةة المفضى(: II -03الرد ل )

 ، باالعتماا على الوثائق الداخلية لمكتب الدخولطالبالمصدر: من إعداا ال
 

ةى البةاقني مةن الشة ر املاـةي خ عةد    جتدر ب ا اإلةارة ه ا إىل أن خانة املوتو  ن تعةين عةد  املـر
ى الذين  خلوا  خرتوا ريلة الش ر،  ى الباقني للش ر ال حق  املـر خ يةتم حسةاب عةد  األيةا   تعد  املـر

ةةى الشةة ر املاـةةي  ةة  أن حتسةة   تةةدرج أيةةام م االست ،االستشةةفاالية شةةفاالية يف الشةة ر  ن بةةه ه ةةا بةةأن مـر
 احلاي بداية من األ ل من الش ر احلاي إىل غاية خر ت مت

ى الوامةدين مةن اجلد ل أ نا  بالرتتي  التسلسلي   يسج  يف حفةة المفضى المستقبلين - استقبال املـر
  تاملستشفيات األخر   اخ  أ  خارج الوالية

 المستقبلين (: جد ل حفةة المفضىII -04الرد ل )

 المصدر: من إعداا الباحث، باالعتماا على الوثائق الداخلية لمكتب الدخول

رقم 
التكفل 

 الطبي
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ةةى املؤسسةةات األخةةر  املتكفةة  هبةةم نتيجةةة أسةةباب ربيةةة  يسةةت تج مةةن هةةذا اجلةةد ل معرمةةة عةةد  مـر
متعةةةد ة،  هةةةذا يسةةةمح بتابعةةةة  تقيةةةيم مةةةد  التكامةةة  بةةةني املؤسسةةةات  معرمةةةة املقةةةةرين مممةةةث  إذا كانةةةت 
مؤسسةةة   أ   حتتةةوي علةةى مةةةلفة الةةة  الةةداخلي  تقةةو  بجرسةةال مةةري  إىل مؤسسةةة  ب  ع ةةدها نفةةا 

ةلفة م ذا يدل على المباالة موظفي مةلفة املؤسسة أ  عد  كفاءهتمت كما متك  ا من معرمة املةةلفة امل
ى  بالتاي املقارنة بني املةا حت  األكثر استقباال للمـر

ةى احملةولني  امل قةولني إىل مستشةفيات حفةة المفضى المحـولين االمنقـولينا  - ةح بيةان حركةة املـر   يـو
ةةى الوامةةدين إىل املؤسسةةة مةةع أخةةر   اخةة  أ  خةةارج ال واليةةة  بالرتتيةة  التسلسةةلي للقاالمةةة االمسيةةة للمـر

يح  قيق للسب  الةي هلذ  التفوي تت  ،أسباب هذ  التفوي ت  املؤسسات اليت تستقبل م  مع تـو
 (: جد ل حفةة المفضى المحولينII -05الرد ل )

 باالعتماا على الوثائق الداخلية لمكتب الدخول، طالبالمصدر: من إعداا ال

نستةيع من خ ل هذا اجلد ل معرمة كفاءة ك  مةلفة على حد  خا ة إذا تومرت علةى أربةاء 
اخةةةااليني  جت يةةتات  أ  ات ـةةر رية  تسةةج  عةةد  معتةةه مةةن التفةةوي ت مفةةي هةةذ  احلالةةة ميكةةن مسةةااللة 

 ف وِّل ةة الةيت الةبي  راليا هذ  املةلفة، كما أنه ميك  ا من م
ةى املؤسسةة امل عرمة املؤسسات اليت تستقب  مـر

حيةةةةث قةةةةا   تتسةةةةتوت  تفعيةةةة  الع قةةةةات مع ةةةةا  الةةةةذهاب إىل مةةةةا يسةةةةمى ب مالتوأمةةةةة بةةةةني املستشةةةةفيات 
بالتوأمةة مةع املركةت االستشةفاالي اجلةامعي خبةةوص مةةلفيت رة   208مستشفى األختان باج خ ل سة ة 

 األ را   تراحة العيونت
 

 

                                                                                                                                                   
                                                 

 السكان  إ    املستشفيات من ات  تعتيت التعةا ن بةني مؤسسةات    هي مبا رة تديدة أرلقت ا  اارة الةفةالتوأمة بين المستشفيات 
الشمال اليت حتتوي على اختةا ات  خهات عديدة مع مستشفيات اجل وب  اهلضاب العليا اليت تقة  مي ةا الت ةةةات  تكةا  ت عةد  مي ةا 

 ايهة الةبية خا ة ميما يتعلق بالعمليات اجلراحية ال وعيةت 

رقم التكفل 

 الطبي
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  يةةةتم تسةةةجي  مجيةةةع الوميةةةات بأمسةةةاال م  ع ا ي  ةةةا  ت سةةة م  عمةةةرهم  املةةةةا ح حالـــة ابيـــانا الوةيـــات -
 تاالستشفاالية  مدة مكوث م مي ا  أسباب الوماة لك   احد م  م

 (: جد ل حالة الوةياتII -06الرد ل )

 لمكتب الدخول، باالعتماا على الوثائق الداخلية طالبالمصدر: من إعداا ال

ترس  إىل مكت  ت  يم ال شارات الةةفية  متابعت ةا   يتم إعدا  هذا البيان يف حالة  احدة ة ريا 
 cause de»  تقييةةةةم ا  مةلةةةةفة علةةم األ بةةةة  الةةة  الوقةةةةااليت  تةةعتةةةةه ايةةةةانة األخةةيةةةةرة سةةب  الومةةاة

décès» سةببة للوميةات بكثةرة،  بالتةاي البفةث الوبةاالي األمةرا  امل م  ذات  الالة   الةيت تعةه عةن نةوعاأله
 ن تفشي ات  معن تفا ي ا  البفث الوقاالي 

 : l’humanisation الوظيفة اإلنسانية -2-1-3-3
عةن نوعيةة الع قةة بي  ةا  بةني األةة اص  امل تفعةني  االستشةفااليةعه مف و  أنس ة املؤسسات ي  

ةةةى  يف إرةةةار الت  ةةةيم اإل اري احملكةةةم  تبسةةةيب اإلتةةةراءات اإل اريةةةة الةبيةةةة  االتتماعيةةةة بال سةةةبة للمـر
  املوظفني على حد سواء حىت يقوموا بد رهم على أحسن  ته يف التكف  باملري ت 

يت سةةةةرت يف إرةةةار ت فيةةةذ تةةةدابري عاتلةةةة  تعةةةد أنسةةة ة املستشةةةفيات مةةةن األهةةةداف الراليسةةةية الةةة
 معةة  تعتةةه راحةةة املةةري   سةة مته  كةةذا نوعيةةة العةة ج املقةةد  لةةه يف  ةةل   21إل ةة   املستشةةفياتت

حيةةث أن اهلةةدف مةةن األنسةة ة يتضةةمن حتسةةني  ،ستشةةفياتاملالتغةةريات املتوخةةاة يف جمةةال ت  ةةيم   سةةري 
 ايةدمات املقدمةة  ، كذا توتيه  إعة   املةرتفقني بكيفيةات سةري املستشةفى ،ةر ط االستقبال  اإلقامة
  االستث اءات اليت حتدثت

                                                                                                                                                   
                                                 

 املتعلق باملسامهة يف أنس ة املستشفياتت 2003-08-07 اارة الةفة   السكان   إ    املستشفيات، املؤرخ يف  04امل شور رقم  21

مصلحة 

 الاستشفاء
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 حتديةد هةدف أساسةي هةو تغيةري سةلوكه عةن   Kكذلك تتةل  األنس ة قبول املري  كما هو
رريق االتةال قب  حتسني خدمات االستشفاء،  عليه مجن األنسة ة هةي قبة  كة  ةةيء اتةةال مباةةر 

 22ري  هبدف مع امل
 إ ا  قبول من ررف املري  بال سبة لإلتراءات اإل ارية اليت متك ه من ايدمات الةفية؛ 
 معرمة من املتكف  باملري  ليتفم  التكالي ؛ 
 تومري تو م اس  للمري  حىت يتمكن من أن يت ةى العقبات البسيكولوتية؛ 
 الةفية؛سيا املري   إع مه ثقوقه   اتباته كم تفع من ايدمة حت 
 ى، مرامقني، ا ار ؛  التفسني املستمر ل ر ف االستقبال   التوتيه للمستفيدين ممـر
  العم  على أن ال يشعر املري  ع د  خوله للمستشفى أنه يف دةيب مغةاير عةن ديةةه العةااللي

ه ال يوتةد مقةب يف املستشةفى نةأ العا ي،  إمنا    أن يعةى انةباعةا  إحساسةا هةو  عااللتةه 
  لكن يوتد أيضا تو م الم، حترت  ميه كرامته  خةو يتهت        ،ع ج

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                   
                                                 

األررش مجال، مكت  الدخول  حتديات التغيري، مذكرة ل ي  ة ا ة ما بعد التدرج املت ةص، املدرسة الور يةة للةةفة العموميةة، السة ة   22
 ت43، ص2002/2003اجلامعية 
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  الدراسة الميدانية   -2-2
لتقيةيم تةو ة ايدمةةة الةةفية الةةيت يتلقاهةا املسةتفيدين مةةن خةدمات املؤسسةةة العموميةة االستشةةفاالية 

  الدخول  مسامهته األختان باج بالشل ، كان ال بد من  راسة ميدانية تسلب الضوء على  اقع أ اء مكت
  ت04 ذلك باالعتما  على أ اة االستبيان مان ر امللفق رقم حتسني هذ  اجلو ةت يف
 منهرية الدراسة الميدانية -2-2-1

بتفديةةد جمتمةةع  ااعتمةةدنا يف الدراسةةة امليدانيةةة علةةى اإلتةةراءات امل  جيةةة الةةيت تتعلةةق بالبفةةث، بةةدء  
 عي ةةة الدراسةةة  اختيةةار األ  ات امل اسةةبة جلمةةع البيانةةات  األ اة اإلحةةةاالية لتفليل ةةا،   ةةوال إىل اسةةت دا  

   من خ تفسري ال تاالجت SPSS الهنامج اإلحةاالي
 تحديد مرتمع  عينة الدراسة: -2-2-1-1
 مرتمع الدراسة: - أ

يتمثةةة  جمتمةةةع الدراسةةةة يف املسةةةتفيدين مةةةن خةةةدمات املؤسسةةةة العموميةةةة االستشةةةفاالية األختةةةان بةةةاج 
ةةى  املةةرامقني، هةةذا باإلـةةامة إىل مجيةةع مةةوظفي هةةذ  املؤسسةةة  بالشةةل ،  نقةةةد باملسةةتفيدين كةة  مةةن املـر

 موظفا من  تل  األس ر الةبية  ةبه الةبية   اإل ارية  التق يةت  378 البالة عد هم 
   عينة الدراسة - ب

  كما يلي   متثلت عي ة الدراسة من جمموعتني
ةى  مةرامقني، حيةث مت توايةع  120حجم العي ة األ ىل بلة  -   مت اسةرتتاعاسةتبيان  120مفةر ة مةن مـر

يف الفرتة املمتدة  من الذين قةد ا املستشفى م  ا مقب،  كان اختيار هذ  العي ة بةريقة عشواالية 116
ةى 2018مةارس  21إىل  01مةن    املةرامقني الةةذينت مةع األخةذ بعةني االعتبةةار أنةه مت الرتكيةت علةى املـر

 يف نفا الفرتةت تواتد ا مع  على مستو  مكت  الدخول
رتبةة  5إرةار إ اري مة  م  14،  إرةار ةةبه رةي 13ربيبةا   13مفر ة م 40العي ة الثانية  حجم  بلة -

 لةةون مجيةةع رؤسةةاء املةةةا ح االستشةةفااليةثالةةذين مي راليسةةي ملفةةق إ ارة  3  متةةةرمني 6ا  متةةةرف رالةةي
، كةةون هةةذ  العي ةةة ربقيةةة  هلةةا  رتةةة تةةأثري كبةةرية يف تةةو ة نةةواب املةةدير  البقيةةة رؤسةةاء مكاتةة  4 كةةذا 

،  هي متث  نسةبة ايدمات الةفية  تتعام  مباةرة  يوميا بشك  مستمر  متوا   مع مكت  الدخول
 جملتمع اإلحةاالي يف مةة املوظفنيتمن حجم ا %59ت10
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  التحليل اإلحصائي تأسلوب جمع البيانات  أا ا -2-2-1-2
 األسةالي  اإلحةةاالية الةيت اسةت دمت  س ت ا ل يف هذا اجلتء األسلوب املست د  يف مجع البيانات

 يف التفلي  باإلـامة إىل مد   دق أ اة الدراسة  ثباهتات
  جمع البيانات أسلوب - أ

باعتبار االستبيان من أكثر األسالي  اسةتعماال يف مجةع البيانةات، مت تةةميم اسةتمارة ثةث موت ةة 
ةةى  مةةرامقي م  املةةوظفني الةةذين يتفةةاعلون مةةع مكتةة  الةةدخول، قةةةد التعةةرف علةةى مسةةتو  تةةو ة  إىل املـر

مكتة  الةدخول مقةب،  يتكةون ايةدمات الةةفية املقدمةة هلةم مةن خة ل األبعةا  ايمسةة للجةو ة يف إرةار 
 االستبيان من تتأين مها 

الش ةةية لعي ةة الدراسةة  الةيت متثلةت يف اجلة ا، السةن، احلالةة     حيتةوي علةى املعلومةات الرزء األ ل -
 مري ، مرامق، موظ  ،  املستو  التعليميت

ــــاني - سة للجةةةةو ة  املتمثلةةةةة يف  ةةةةةةةا  ايمةةةةةةة  حيتةةةةوي علةةةةى  احةةةةد  ث ثةةةةون عبةةةةارة تعكةةةةا األبعالرــــزء الث
ت تقةو  هةذ  العبةارات بتفديةد ا راكةات أمةرا  عي ةة  التعار امللموسية، االعتما ية، االستجابة، األمان 

ةةى، مةةرامقني، مةةوظفني  ملسةةتو  مسةةامهة أ اء مكتةة  الةةدخول يف حتسةةني تةةو ة ايةةدمات  الدراسةةة ممـر
 ، حيث  اعت هذ  العبارات كالتاي الةفية

  تشري إىل بعد امللموسية؛ 6إىل  1العبارة من 
  تشري إىل بعد االعتما ية؛ 13إىل  7العبارة من 
  تشري إىل بعد االستجابة؛ 18إىل  14العبارة من 
  تشري إىل بعد األمان؛ 25إىل  19العبارة من 
  تشري إىل بعد التعار ت 31إىل  26العبارة من 

ون مةةن مخةةا  رتةةات تكةةيلتقيةةيم متغةةريات اجلةةتء الثةةال،  الةةذي  مت االعتمةةا  علةةى سةةلم ليكةةرت قةةد 
إىل  3درتة ةةةةةقة،  الةةةةةامو إىل امل 2إىل املوامقةةةة بشةةةدة،  الدرتةةةة  1، حيةةةث تشةةةري الدرتةةةة 5  1تةةةرتا   بةةةني 

 إىل عد  املوامقة املةلقةت 5إىل غري موامق،  الدرتة  4دايد،  الدرتة 
 معاجلة البيانات علةى برنةامج احلتمةة اإلحةةاالية للعلةو  مت االعتما  يف  التحليل اإلحصائي أا ات - ب

   مت توظي  األسالي  اإلحةاالية التالية ،  SPSS, version24االتتماعية م

                                                                                                                                                   
                                                 


 SPSS : Statistical Package for the Social Sciences 
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  من  ت ة ن ر أمرا  العي ة؛ املتغرياتالوسب احلسايب لقياس أمهية 
 االحنراف املعياري لقياس مد  تركت اإلتابات حول  سة ا؛ 

  أااة الدراسة  ثباتها صدق - ب
 هةةو يةةرتا   مةةن  بةةاخنكر    αمةةن أتةة  التأكةةد مةةن  ةةفة األ اة  ثباهتةةا قم ةةا ثسةةاب معامةة  الثبةةات 

 كلمةا ارتفعةت قيمةة هةذا املعامة   0،60الةفر إىل الواحد،  احلد األ ىن املتفق عليه لقيمة معامة  ألفةا هةو 
  ل ذلك على ثبات أكه أل اة القياست

الثبةةات ة معامةة  ةةةةةةةمةةةيةةةةغت قةةةةةلةةةب SPSSالةةتةةةةةي قمةةةة ا بةةةةةة ا باالعتةةمةةةةةا  عةةةةةلى بةةةةرنامةةةةةج ت ا ةةةةةي  راسةةةة م
 ميكةةن االعتمةةا  علةةى  يف االسةةتبيان يةةدل علةةى  رتةةة اتسةةاق كبةةرية تةةدا  هةةذا مةةا،  α =0،94م

  تنتاالجه
 بيانات االستبيانتحليل  -2-2-2

يف تتالةةةه األ ل لكةةة  العي تةةةني، خ نفةةةة  يف يف هةةةذا اجلةةةتء بتفليةةة  بيانةةةات االسةةةتبيان   سةةة قو 
  حتلي  القسم الثال من االستبيان لك  عي ة على حد ت

  تحليل الرزء األ ل من االستبيان -2-2-2-1
يتعلق اجلتء األ ل باملعلومةات الش ةةية لعي ةة الدراسةة،  مةن أتة  التعةرف علةى خةاالةة ا كانةت 

 التالية   األةكال ال تاالج املتفة  علي ا كما هو مبني يف اجلدا ل

 : تحليل البيانات الشخصية لعينة الدراسة المتعلقة بالرنس(II -07رقم )الرد ل 
 جنس الموظفين جنس المستفيدين )مفضى  مفاةقين( 

 النسبة التكفارات النسبة التكفارات الرنس
 %5ت42 17 %8ت57 67 ذةف
 %5ت57 23 %2ت42 49 أنثى

 %100 40 %100 116 المرموع
 SPSSالمصدر: من إعداا الطالب باالعتماا على نتائج بفنامج 

ةى  مةرامقني أن ال سبة األكثر من أمرا    II 07-من حظ من اجلد ل رقم   عي ة املستفيدين ممـر
أمةرا  العي ةة مةن  يف حني بلة عد   ،%8ت57م نسبة مقدارها  67هم من مةة الذكور، حيث بلة عد هم 

  %5ت42مب سةبة  موظفةا 17كما أن عد  الذكور من عي ة املوظفني بلةة  ت%2ت42 مب سبة 49الذكور 
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 هةةةذا مةةةا يفسةةةر أن   ت%5ت57م موظفةةةة ب سةةةبة 23 –مةةةن املةةةوظفني  –يف حةةةني بلةةةة عةةةد  اإلنةةةاث مةةة  م 
 أكثر امتةا ا للع ةر ال سوي مل المته لةبيعة العم  ميهتالقةاع الةفي 

  ي  ر هذا يف الشك  التايت 
 متايف الرنس أةفاا عينة المستفيدين  الموظفين حسب توزيع  (:II -03)الشكل رقم: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 Excel بفنامج  SPSSالمصدر: من إعداا الطالب باالعتماا على نتائج بفنامج 
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 عمفالمتعلقة بالية لعينة الدراسة (: تحليل البيانات الشخصII -08رقم )الرد ل 

 استبيان الموظفين استبيان المستفيدين العمف
 النسبة العدا النسبة العدا

 %35 14 %7ت20 24 29إلى  18من 
 %47.5 19 %9ت31 37 39إلى  30من 
 %10 4 %7ت26 31 49إلى  40من 
 7.5% 3 %7ت20 24 فما فوق 50من 

 % 100 40 % 100 116 المرموع

 SPSSالمصدر: من إعداا الطالب باالعتماا على نتائج بفنامج 
  العمفمتايف عينة المستفيدين  الموظفين حسب  أةفاا توزيع (:II -04)الشكل رقم: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 Excel بفنامج  SPSSالمصدر: من إعداا الطالب باالعتماا على نتائج بفنامج 
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تةرتا   بةني يتضح ل ا أن غالبيةة أمةرا  عي ةة املسةتفيدين أعمةارهم   II -08مرقم من خ ل اجلد ل 
خ تلي ةةا الفةةةة العمريةةة بةةني   %9ت31مبةةني مةةري   مرامةةق ب سةةبة  37سةة ة حيةةث بلةةة عةةد هم  39  30
مةةن جممةةوع املسةةتفيدين،  هةةذا مةةا يفسةةر بةةأن    %7ت26 ممةةري   مرامةةق  ب سةةبة 31بجمةةوع  49  40
ى يستةيعون التعام  مع مكت  الةدخول  أن حةالت م يف الغالة  ال تكةون خةةرية تةدا  هذ  الفةة من املـر

ةةةى سةةيتم استشةةفاال م يف تلةةةك الفةةرتة  الةةذين يتعةةةذر املةة  أن مةة  م أ  مقعةةدة يف أسةةرة االستشةةةفاء رامقني ملـر
ايةر ج علةى مسةتو   بالتةاي يتكفة  مةرامقي م بالقيةا  بةجتراءات الةدخول أ   ،علي م قةد مكت  الةدخول

موظةةة   19حيةةث يسةةةا ي هةةةو األكثةةةر  39  30ة بةةني عمةةر املةةةوظفني يف الفةةةة ن حةةةظ أنت كمةةةا كتةة امل
كةةوا ر ربيةةة  ةةةبه ربيةةة ةةةابة بعةة  أن األربةةاء   تضةةم هةةذا يفسةةر أيضةةا بةةأن املؤسسةةة    %5ت47 مب سةةبة

الكةوا ر ةةبه الةبيةة املعي ةني كرؤسةاء ايدمة املدنيةة، باإلـةامة إىل رؤساء املةا ح هم خر ني تد  يف إرار 
 للمةا ح االستشفااليةت

 ية لعينة الدراسة المتعلقة بالمستوى التعليمي(: تحليل البيانات الشخصII -09رقم )الرد ل 
المستوى 
 التعليمي

 استبيان الموظفين استبيان المستفيدين
 النسبة العدا النسبة العدا

 %00 00 %6ت33 39 ابتدائي
 % 5ت22 9 %6ت46 54 ثانوي
 % 5ت77 31 %8ت19 23 جامعي

 % 100 40 % 100 116 المجموع
 SPSSالمصدر: من إعداا الطالب باالعتماا على نتائج بفنامج 

ى  مةرامقني  مةن   II -09ميتضح من اجلد ل رقم  أن أعلى نسبة من أمرا  عي ة املستفيدين ممـر
مةر  أل ةفاب  23   %6ت46 م بمةر  ب سةبة تقةدر  54حيث بلةة عةد هم  ،مةة ذ ي املستو  الثانوي
من جممةوع   %4ت66ممجذا قم ا جبمع القيمتني نست تج أن ما نسبته  ، %8ت19ماملستو  اجلامعي ب سبة 

ةى  املةرامقني هلةةم مسةتو  علمةي مقبةول،  مسةةامهة أ اء إتابةات هةةذ  الفةةة حةول  ن هةةذا مةا يعةين أعي ةة املـر
يف حتسةةةةني تةةةةو ة ايةةةةدمات الةةةةةفية تكةةةةون هلةةةةا قيمةةةةة ثكةةةةم مسةةةةتواهم التعليمةةةةي الةةةةذي مكتةةةة  الةةةةدخول 

وعية  بف ةم عميةق مجنةه بلةة ألسةةلة االسةتبيانت أمةا بال سةبة لعي ةة املةوظفني  سيمك  م من اإلتابة بك  مـو
مةع    % 5ت22 مأمةرا  ب سةبة 9يف حني سجلت مةة الثانويني   % 5ت77 ممر  ب سبة 31عد  اجلامعني 

عدا  مةة ذ ي أ ةفاب املسةتو  االبتةداالي،  نسةتةيع أن نفسةر هةذ  ال تةاالج علةى ال فةو التةاي  كةون كة  ان
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 حيملون مستو  ثةانوي ثكةم مةدارس ممناالية هم أرباء أخةااليني  أن ةبه الةبيني رؤساء املةا ح االستشف
كمةةا أن مةةةة اإل اريةةني الةةيت مت   تالةةةي تشةةرتط املسةةتو  الثةةانوي لقبةةول الرتةةةح يف هةةذا اجملةةالةةةبه  التكةةوين يف

أربعةة نةواب مةدير  رؤسةاء املكاتة ،  تضةم  الةيتاختيارها هةم أ ةفاب امل ا ة  العليةا يف اهليكة  الت  يمةي 
 ثيث يتةل  ةغ  هذ  امل ا   العليا ذ ي تأهي  علمي ليسانا مما موقت

 ف المستوى التعليميتوزيع أةفاا عينة المستفيدين  الموظفين حسب متاي (:II -04)الشكل رقم: 
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  الموجه للمستفيدين من االستبيان تحليل الرزء الثاني -2-2-2-2
ةةى  كمةةا أةةةرنا سةةابقا، سةة قو  بتفليةة  اجلةةتء الثةةال مةةن االسةةتبيان املوتةةه للمسةةتفيدين مةةن مـر
  اياص باألبعا  ايمسة للجو ةت مرامقني 

 بعد الملموسية: - أ
لكة  العبةارات املكونةة   االحنةراف املعيةاريس عر  مةن خة ل اجلةد ل أ نةا  املتوسةب احلسةايب 

 .لبعد امللموسية
 )للمستفيدين(العبارات الخاصة ببعد الملموسية(: تحليل II -10الرد ل رقم )

 العبارات

 التكرارات

الوسط 

 الحسابي

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري
درجة 
 الموافقة

موافق 

 بشدة
 محايد موافق

غير 

 موافق

غير 

موافق 

 إطالقا

مكتب الدخول في  موعي   يوجد

مناسييب هسييلو للومييول ميي  

 طرف المريض أه المرافقي .
50 53 9 4 0 

2 .00 
 عالية 0.755 1.72

يتمتيي  مييومك  مكتييب الييدخول 

 بمظلر أنيق همرتب.
38 51 9 12 6 

2 .00 
 عالية 1.133 2.11

يقييييوت مكتييييب الييييدخول  ليييي  

تصييميه كيكليي  ميينظه هي ييلو 

 االتصال م  مومكيه.
39 46 16 13 2 

2 .00 
 عالية 1.040 2.08

يتيييوفر مكتيييب اليييدخول  لييي  

مكيا  القييق لظنتظيياتو هيتييوفر 

 ليييييي  التلوييييييي  ها  ييييييا   

 هالتدفئ  هالبرهد .

33 43 11 23 06 

2 .00 

 عالية 1.233 2.36

يتيييوفر المكتيييب  لييي  أجلييي   

مكتبيييييي  هآ يييييظت  لييييي  تكييييي  

 بالغرض.
32 70 11 2 1 

2 .00 
 عالية 0.712 1.88

يظلر مكتب الدخول ف  شيكو 

 نظيف همنظه.
47 51 3 14 1 

2 .00 
 عالية 0.999 1.89

  0.97 2.17 00. 2 المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري العام

 SPSSالمصدر: من إعداا الطالب باالعتماا على نتائج بفنامج 
  أن 6إىل1أظ ةةةر التفليةةة  اإلحةةةةاالي للعبةةةارات الةةةيت مثلةةةت بعةةةد امللموسةةةية  هةةةي العبةةةارات مةةةن م

 هذا يبني  تو  احتمالية كبرية بأن   97ت0ماملعياري كان   أن االحنراف  00ت2مالوسب احلسايب هلا كان 
احلسةةايب جلميةةع  كةةون املتوسةةباملؤسسةةة العموميةةة االستشةةفاالية األختةةان بةةاج بالشةةل  تةبةةق بعةةد امللموسةةية  

يتةومر مكتة  الةدخول علةى مكةان الالةق ل نت ةار،  يتةومر    4،  أن العبةارة رقةم  17ت2 مالعبارات يسةا ي
       احلسةةةايب متوسةةةة احيةةةث كةةةان   هةةةي األكثةةةر تةةةأثريا يف هةةةذا البعةةةد علةةةى الت ويةةةة  اإلـةةةاءة  التدمةةةةة  الةةةه  ة

لموسةية مي ةا  بالتاي اجلوان  املمكت  الدخول  املؤسسة كك  حديثة ال شأة  هذا ما يفسر بأن   36ت2م
 مقبولة إىل حد كبريت
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 بعد االعتمااية:  - ب
س عر  من خ ل اجلد ل أ نا  املتوسب احلسايب   االحنراف املعياري لك  العبارات املكونة لبعد 

 تاالعتما ية
 )للمستفيدين(االعتماايةالعبارات الخاصة ببعد (: تحليل II -11الرد ل رقم )

 العبارات

 التكرارات

الوسط 

 الحسابي

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري
درجة 
 الموافقة

موافق 

 بشدة
 محايد موافق

غير 

 موافق

غير 

موافق 

 إطالقا

لدددم مددوافي المكتددة معرفددة 
 ومهارات جيدة حول عملهم.

 عالية 0.962 2.15 2.00 2 11 18 56 29

المكتددددددددة يقدددددددددم مددددددددوافي 
االرشدددددددددددددادات الالزمددددددددددددددة 
ويحرصدددون علدددى تو ددديحها 
للمر ددى بشددكل جيددد لعمليددة 

 تسجيل دخولهم وخروجهم.

 عالية 0.886 2.08 2.00 00 12 12 65 27

يقدددوم موافدددو المكتدددة بتقدددديم 
 الخدمات في الوقت المناسة.

 عالية 0.995 2.09 2.00 2 13 12 56 33

إجدددرا ات التسدددجيل  دخدددول، 
 خدددددددرول، تحويدددددددل  سدددددددهلة
بالمقارنددددددة مدددددد  مستشددددددفيات 

 عمومية أخرم

 عالية 1.046 2.14 2.00 3 13 15 51 34

يحرص موافي المكتدة علدى 
تقددددددددديم الخدددددددددمات لجميدددددددد  

 المر ى دون تمييز بينهم.
 عالية 1.250 2.25 2.00 7 16 18 33 42

توجدددد أخطدددا  فدددي الخددددمات 
 التي يقدمها مكتة الدخول.

 متوسطة 1.141 3.05 3.00 13 28 38 26 11

يدتم تسدجيل البياندات إلكترونيدا 
 وفي السجالت الورقية.

 عالية 0.909 1.99 2.00 2 6 17 55 36

  1.027 2.25 2.14 المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري العام

 SPSSالمصدر: من إعداا الطالب باالعتماا على نتائج بفنامج 
ةةح  علةةى  تلةة  عبةةارات هةةذا  أن املبفةةوثني أبةةد ا  رتةةة موامقةةة عاليةةة  II -11اجلةةد ل رقةةم ميـو

  االحنةراف املعيةاري الةذي قةدر ب  25ت2 م املعيار  هذا ما يدل عليه املتوسب احلسايب املرتح العا  البةالة
توتةةةد أخةةةةاء يف ايةةةدمات الةةةيت يقةةةدم ا مكتةةة   العبةةةارة السا سةةةة   ،  بدرتةةةة عاليةةةة مةةةا عةةةدا 027ت1 م

 هةةذا مةةا يةةدل علةةى  تةةو  أخةةةاء يف ايةةدمات الةةيت يقةةدم ا مكتةة    الةةيت أخةةذت  رتةةة متوسةةةة الةةدخول
  عليةةه،  05ت3ماملتوسةةب احلسةةايب هلةةذ  العبةةارة الةةذي بلةةة  تبي ةةه قيمةةة هةةذا مةةا  الةةدخول يف بعةة  األحيةةان

تقدل  تفا ي األخةاء يفي بغي على موظفي مكت  الدخول أن حير وا مستقب   أن يعملوا تاهدين على 
 ايدماتت
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 بعد االسترابة:  - ت
س عر  من خ ل اجلد ل أ نا  املتوسب احلسايب   االحنراف املعياري لكة  العبةارات املكونةة لبعةد 

 االستجابةت
 )للمستفيدين(العبارات الخاصة ببعد االسترابة(: تحليل II -12الرد ل رقم )

 العبارات

 التكرارات

الوسط 

 الحسابي

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري
درجة 
 الموافقة

موافق 

 بشدة
 محايد موافق

غير 

 موافق

غير 

موافق 

 إطالقا

يتواجدددددددد موافدددددددو المكتدددددددة 
 باستمرار في أماكن عملهم.

 عالية 1.182 2.27 2.00 8 13 13 50 32

يقددوم مددوافي المكتددة بتقددديم 
الخدمات فدي المكدان والزمدان 

 المناسبين وبسرعة مقبولة.
 عالية 1.311 2.39 2.00 5 11 22 54 23

يحرص موافي المكتدة علدى 
معالجة مشاكل المدري  دون 

 تأخير أو مماطلة.
 عالية 1.137 2.44 2.00 4 22 21 43 26

عملية تحويل المري  خدارل 
المستشددددفى تددددتم فددددي الوقددددت 

 المناسة ومدة محدودة.
 عالية 1.068 2.37 2.00 2 18 29 39 28

تتواجددددد المكلفددددة بالصددددندوق 
 على مدار الساعة.

 عالية 1.073 2.42 2.00 3 15 38 32 28

  1.15 2.37 2.00 المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري العام

 SPSSالمصدر: من إعداا الطالب باالعتماا على نتائج بفنامج 
ةح  اجتاهةات املسةتفيدين حةول مةد  مسةامهة أ اء مكتة  الةدخول يف   II -12اجلةد ل رقةم ميـو

حتسني تو ة ايدمات الةفية مةن ناحيةة معيةار االسةتجابة، حيةث ن حةظ مةن خ لةه، أن اجتاهةات أمةرا  
هةةو سةةايب متوسةةب ح أعلةةى ،  كةةانماأل ىل، الثانيةةة، الثالثةةة، الرابعةةة  كانةةت ـةةمن موامقةةةالعي ةةة حنةةو الفقةةرات 

عملية حتوي  املري   يف حني سج  أخف  احنراف معياري للعبارة   44ت2م  الذي قدر ب   للفقرة الثالثة
أما الفقةرة األخةرية كانةت ـةمن  ت 1,086م   البالة خارج املستشفى تتم يف الوقت امل اس   مدة دد  ة

تواتةد املكلة  بالةة د ق  احليةا  عةن التعبةري عةنحيةث تبةني   073ت1م  بةاحنراف معيةاري التقييم املتوسب
مقبولة إىل  مما يعكا  رتة موامقة 37ت2مقدر ب بال سبة للمتوسب احلسايب العا  أما  على مدار الساعةت

   مسامهة أ اء مكت  الدخول يف حتسني تو ة ايدمات الةفية من ناحية بعد االستجابةتعلى  حد بعيد
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 بعد األمان: - ث
من خ ل اجلد ل أ نا  املتوسب احلسايب   االحنراف املعياري لكة  العبةارات املكونةة لبعةد  س عر 

 تاألمان
 )للمستفيدين(العبارات الخاصة ببعد األمان(: تحليل II -13الرد ل رقم )

 العبارات

 التكرارات

الوسط 

 الحسابي

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري
درجة 
 الموافقة

موافق 

 بشدة
 محايد موافق

غير 

 موافق

غير 

موافق 

 إطالقا

أشددعر باامددان عندددما اتعامددل 
 م  موافي مكتة الدخول.

 عالية 1.134 2.34 2.00 6 12 28 39 31

يتعدداون معددي مددوافي مكتددة 
 الدخول وهم يؤدون عملهم.

29 47 31 6 3 2.00 2.20 0.962 
 عالية

المكتة بدالرو   يتمت  موافي
 المرحة والصدق في التعامل.

36 43 22 11 4 2.00 2.17 1.082 
 عالية

يددددددتم االهتمددددددام بانشدددددد االت 
المدددري  مدددن قبدددل مدددوافي 

 المكتة.
35 43 22 12 4 2.00 2.20 1.089 

 عالية

يتحدددم مددوافي المكتددة مددد  
المري  بالل دة واللهجدة التدي 

 يفهمها.
28 60 16 9 3 2.00 2.13 0.956 

 عالية

يدددددددتم التأكدددددددد مدددددددن جميددددددد  
المعلومدددددددات المقدمدددددددة مدددددددن 

 المري . 
36 51 17 12 00 2.00 2.04 0.936 

 عالية

يراعي مدوافي المكتدة تقاليدد 
وأعدددرال كدددل مدددري  مثدددل 

 اللهجة واللباس.
29 46 25 11 5 2.00 2.28 1.078 

 عالية

  1.037 2.19 2.00 المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري العام

 SPSSالمصدر: من إعداا الطالب باالعتماا على نتائج بفنامج 
ةةح  ةةى حةةول تةةو ة ايدمةةة الةةةفية املقدمةةة هلةةم علةةى   II -13اجلةةد ل رقةةم ميـو اجتاهةةات املـر

ةى مستو  مكت  الدخول من ناحية معيار  حنةو مجيةع األمان، حيث ن حظ مةن خ لةه، أن اجتاهةات املـر
  34ت2م،  بلةة أكةه متوسةب حسةايب أ دايةد موامةقال أغلب ا تقع ـمن جمالعبارات املتعلقة ببعد األمان، 

، يف حةني بلةة أ ىن متوسةب مع مةوظفي مكتة  الةدخول يتعاملونباألمان ع دما  بشعور املستفيدين  املتعلق
يف حةةةني بتأكةةةد مةةةوظفي مكتةةة  الةةةدخول جبميةةةع املعلومةةةات الةةةيت لةةةص املةةةري ،  املتعلةةةق  04ت2محسةةةايب 
، كمةا مت تسةجي   28ت2   13ت2  بني 7، 5، 4، 3، 2املتوسةات احلسابية لباقي العبارات ماحنةرت 

 الةذي قةدر ب   يع املعلومات املقدمةة مةن املةري يتم التأكد من مج أ ىن احنراف معياري للعبارة السا سة  
   ت 936ت0م
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ممةا يعكةا   037ت1م   احنةراف معيةاري   19ت2م ببال سبة للمتوسةب احلسةايب العةا  مقةد قةدر 
حتسةةني تةةو ة ايةةدمات الةةةفية مةةن  علةةى مسةةتو  مسةةامهة أ اء مكتةة  الةةدخول يف متوسةةةة رتةةة موامقةةة 

ممةةا يةةدل علةةى أنةةه ال بةةد علةةى مكتةة  الةةدخول البفةةث عةةن رةةرق  أسةةالي   إتةةراءات  تناحيةةة بعةةد األمةةان
عاليةةة تةةدا، ألن  مسةةتو  خدماتةةه حةةىت يسةةتةيع كسةة  ثقةةة املسةةتفيدين بدرتةةةيةةتمكن مةةن خ هلةةا تةةةوير 

ةةى  املةةرامقني  كسةة  ثقةةت م يف  معيةةار األمةةان يعةةه عةةن معرمةةة العةةاملني يف املؤسسةةة كيفيةةة التعامةة  مةةع املـر
خةو ةةا  أن القةةةةاع الةةةةفي ال يقبةة  ايةةةةأ يف تقةةةدل  مسةةتو  ايةةةدمات لةةةيت تقةةدم ا يف مجيةةةع األقسةةةا ت

 خدماتهت
 بعد التعاطف: - ج

احلسايب   االحنراف املعياري لكة  العبةارات املكونةة لبعةد س عر  من خ ل اجلد ل أ نا  املتوسب 
 امللموسيةت

 )للمستفيدين(التعاطفالعبارات الخاصة ببعد (: تحليل II -14الرد ل رقم )

 العبارات

 التكرارات

الوسط 

 الحسابي

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري
درجة 
 الموافقة

موافق 

 بشدة
 محايد موافق

غير 

 موافق

غير 

موافق 

 إطالقا

 يتسددم سددلوظ مددوافي المكتددة
بالمجاملددة واللطددل وااخددالق 

 العالية.
 عالية 1.104 2.22 2.00 7 6 26 44 33

يددولي مددوافي المكتددة اهتمددام 
شخصددددديا وانتباهدددددا وتعاطفدددددا 

 فرديا لكل مري .
34 41 23 11 7 2.00 2.28 1.162 

 عالية

يلتددزم مددوافي المكتددة بتأديددة 
مهامهم التدي بدين أيدديهم حتدى 

 لو انتهى وقت الدوام.
27 45 25 9 10 2.00 2.40 1.179 

 عالية

يو ددددددي مددددددوافي المكتددددددة 
بطريقددة لبقددة كددل المعلومددات 

 الالزمة للمر ى.
35 42 25 8 6 2.00 2.21 1.107 

 عالية

يصدددددد ي موافددددددو المكتددددددة 
للمر ددددددددى بشددددددددكل جيدددددددددد 

 آالمهم.ويتعاطفون م  
33 37 24 13 9 2.00 2.38 1.228 

 عالية

يتمتدد  موافددو المكتددة بسددمعة 
 طيبة وأخالق عالية.

45 36 27 2 6 2.00 2.03 1.079 
 عالية

  1.14 2.25 2.00 المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري العام

 SPSSالمصدر: من إعداا الطالب باالعتماا على نتائج بفنامج 
لةةةةةةت هةةةةةةذا البعةةةةةةد أن الوسةةةةةةب احلسةةةةةةايب هلةةةةةةا كةةةةةةان ثأظ ةةةةةةر التفليةةةةةة  اإلحةةةةةةةاالي للعبةةةةةةارات الةةةةةةيت م

مةن قبة    هذا يعين  تو  احتمالية متوسةة بتةبيق بعةد التعةار   14ت1م االحنراف املعياري بلة 25ت2م
  5ت2م تعةدكةون املتوسةب احلسةايب جلميةع العبةارات مل يموظفي مكت  الةدخول يف مستشةفى األختةان بةاج  
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 هةذا نسةت تج م ةه  ،40ت2 هةي األكثةر تةأثريا يف هةذا البعةد حيةث كةان متوسةة ا احلسةايب الثالثةة أن العبارة 
أنه ال ي بغي ألي موظ  على مستو  مكت  الدخول أن يت لى على أي عم  يقةو  بةه   ن االنت ةاء م ةه 

   امهت  بعدلو   
  لموظفينالموجه ل من االستبيان تحليل الرزء الثاني -2-2-2-3

 مةن للعي ة ايا ةة بةاملوظفنياملوته   ، س قو  بتفلي  اجلتء الثال من االستبيان ذكرنا آنفاكما 
 خ ل األبعا  ايمسة جلو ة ايدمة الةفيةت

 بعد الملموسية: - أ
س عر  من خ ل اجلد ل أ نا  املتوسب احلسايب   االحنراف املعياري لكة  العبةارات املكونةة لبعةد 

 امللموسيةت
 )للموظفين( العبارات الخاصة ببعد الملموسية(: تحليل II -15الرد ل رقم )

 العبارات

 التكرارات

الوسط 

 الحسابي

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري
درجة 
 الموافقة

موافق 

 بشدة
 محايد موافق

غير 

 موافق

غير 

موافق 

 إطالقا

مكتيييب اليييدخول فييي   يوجيييد

موعييييييي  مناسيييييييب هسيييييييلو 

للوميييييييول مييييييي  طيييييييرف 

 المريض أه المرافقي .

31 9 00 00 00 
1.00 

 
1.23 0.423 

 عالية

 جدا

يتمتييييييي  ميييييييومك  مكتيييييييب 

اليييييييدخول بمظلييييييير أنييييييييق 

 همرتب.

 عالية 1.316 2.25 2.00 3 5 7 9 16

يقيييوت مكتيييب اليييدخول  لييي  

تصميه كيكل  منظه هي يلو 

 االتصال م  مومكيه.

 عالية 0.992 2.20 2.00 1 4 6 20 9

يتييوفر مكتييب الييدخول  ليي  

مكييييييا  القييييييق لظنتظيييييياتو 

هيتيييييييوفر  لييييييي  التلويييييييي  

 .التبريدها  ا   هالتدفئ  ه

 متوسطة 1.338 2.58 2.00 2 12 5 9 12

يتييوفر المكتييب  ليي  أجليي   

مكتبييييي  هآ ييييظت  ليييي  تكيييي  

 بالغرض.

 عالية 0.679 2.00 2.00 00 1 6 25 8

فييي  يظلييير مكتيييب اليييدخول 

 شكو نظيف همنظه.
 عالية 1.023 1.93 2.00 00 5 4 14 17

  0.96 2.03 1.83 المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري العام

 SPSSالمصدر: من إعداا الطالب باالعتماا على نتائج بفنامج 
ةةح   II -15اجلةةد ل رقةةم م اجتاهةةات املةةوظفني حةةول تةةو ة ايةةدمات املقدمةةة علةةى مسةةتو  يـو

أن اجتاهةات أمةرا  عي ةة الدراسةة حنةو مكت  الدخول من ناحية معيار امللموسية، حيث ن حظ مةن خ لةه، 
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  كانت ـةمن املوامقةة العاليةة،  كةان أعلةى متوسةب حسةايب للفقةرة الرابعةة  هةي 6، 5، 3، 2، 1 مالفقرات
الذي بلة أت تة التكيي    وية  اإلـاءة   ى مكان الالق ل نت ار،  يتومر على التمكت  الدخول عل تومر 
بتوسةب   تع مةوظفي مكتة  الةدخول ب  ةر أنيةق  مرتة مت    اليت تتمث  يفخ تلي ا الفقرة الثانية   58ت2م

مكتة   متوقةع ، يف حني سةج  أخفة  احنةراف معيةاري للفقةرة األ ىل املتمثلةة يف  25ت2محسايب قدر ب 
 ت 421ت0م الذي قدر ب  الدخول يف موقع م اس   س   للو ول من ررف املري  أ  املرامقني

ممةا يعكةا  رتةة موامقةة عاليةة نوعةا مةا   03ت2م بأما بال سبة للمتوسب احلسايب العةا  مقةد قةدر 
 تعلى تو ة ايدمات اليت يقدم ا مكت  الدخول من ناحية معيار امللموسية

 بعد االعتمااية - ب
س عر  من خ ل اجلةد ل أ نةا  املتوسةب احلسةايب  االحنةراف املعيةاري لكة  العبةارات املكونةة لبعةد 

 تاالعتما ية
 العبارات الخاصة ببعد االعتمااية)للموظفين((: تحليل II -16الرد ل رقم )

 العبارات

 التكرارات
الوسط 

 الحسابي

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

درجة 

الموافق

 ة
موافق 

 بشدة
غير  محايد موافق

 موافق

غير 

موافق 

 إطالقا

لدددددم مددددوافي المكتددددة معرفددددة 
 ومهارات جيدة حول عملهم.

14 3 6 3 00 2.00 2.68 1.118 
 عالية

 جدا

يقددم مدوافي المكتدة االرشددادات 
الالزمدددددددة ويحرصدددددددون علدددددددى 
تو دديحها للمر ددى بشددكل جيددد 
لعمليددددددددددة تسددددددددددجيل دخددددددددددولهم 

 وخروجهم.

16 5 5 00 00 2.00 2.38 0.807 
 عالية

 جدا

يقدددددوم موافدددددو المكتدددددة بتقدددددديم 
 الخدمات في الوقت المناسة.

 عالية 0.862 2.23 2.00 00 5 4 16 1

إجدرا ات التسدجيل  دخدول، خددرول، 
تحويدددددددل  سدددددددهلة بالمقارندددددددة مددددددد  

 مستشفيات عمومية أخرم
 عالية 1.911 2.30 2.00 1 4 6 12 3

المكتدددة علدددى  يحدددرص مدددوافي
تقددديم الخدددمات لجميدد  المر ددى 

 دون تمييز بينهم.

 عالية 0.800 2.23 2.00 0 2 11 9 4

توجددد أخطددا  فددي الخدددمات التددي 
 يقدمها مكتة الدخول.

6 13 6 1 00 3.00 3.83 0.984 
 عالية

 جدا

يدددتم تسدددجيل البياندددات إلكترونيدددا 
 وفي السجالت الورقية.

 عالية 0.747 2.18 2.00 00 4 2 18 2

  0.88 2.40 2.14 المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري العام

 SPSSالمصدر: من إعداا الطالب باالعتماا على نتائج بفنامج 
ةةح اجلةةد ل اجتاهةةات املةةوظفني حةةول تةةو ة ايةةدمات املقدمةةة علةةى مسةةتو    II -16رقةةم م يـو

من ناحية معيار االعتما ية، حيث ن حظ من خ له، أن اجتاهات أمرا  عي ة الدراسة حنةو   مكت  الدخول
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 هةي الةيت تعةه عةن ك  الفقرات كانت ـةمن املوامقةة العاليةة،  كةان أعلةى متوسةب حسةايب للفقةرة السا سةة 
  0.984م  احنةراف معيةاري  3.83مالذي بلة   ايدمات اليت يقدم ا مكت  الدخولأخةاء يف   تو  

 هذا ما يعكا مع   تو  أخةاء يف بع  األعمال اليت يقو  هبا مكت  الدخول خا ة ما تعلق بالوثةاالق 
ى  ى ألن هذ  العي ة املبفوثة هي اليت تشرف أيضا على تسجي  ك  املعلومات املتعلقة باملـر اإل ارية للمـر

  0.747مراف معيةةاري يسةةا ي  احنةة 2.18مت أمةةا أ ىن متوسةةب حسةةايب مقةةدر ب الوامةةدين إىل مةةةاحل م
، يف حةةني يتقةةارب  بتسةةجي  البيانةات إلكرت نيةةا  يف السةةج ت الورقيةةة  هةو املتعلةةق بةةالفقرة األخةةرية ايا ةةة 

علةى   30ت2م    23ت2م    38ت2مالثانية، الثالثةة، الرابعةة   الةذي قةدر ب املتوسب احلسايب للفقرات م
 على التوايت  911ت1م    862ت0م    807ت0م احنراف معياري لك  م  م التواي 

ممةا  ، 88ت0م  احنةراف معيةاري عةا  بلةة 40ت2م بأما بال سبة للمتوسب احلسايب العا  مقد قةدر 
يعكا  رتة املوامقة املقبولة إىل حد ما على تو ة ايدمات املقدمة من رةرف مكتة  الةدخول مةن ناحيةة 

  معيار االعتما يةت
 بعد االسترابة: - ت

من خ ل اجلد ل أ نا  املتوسب احلسايب   االحنراف املعياري لك  العبارات املكونة لبعد  س عر 
 .االستجابة

 العبارات الخاصة ببعد االسترابة)للموظفين((: تحليل II -17الرد ل رقم )

 العبارات

 التكرارات

الوسط 

 الحسابي

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

درجة 

الموافق

 ة

موافق 

 بشدة
 محايد موافق

غير 

 موافق

غير 

موافق 

 إطالقا

يتواجدددددددد موافدددددددو المكتدددددددة 
 باستمرار في أماكن عملهم.

 عالية 1.192 2.69 2.00 2 6 5 22 5

يقددوم مددوافي المكتددة بتقددديم 
الخدمات فدي المكدان والزمدان 

 المناسبين وبسرعة مقبولة.
 عالية 1.002 2.73 2.00 1 6 8 24 1

المكتدة علدى  يحرص موافي
معالجة مشاكل المدري  دون 

 تأخير أو مماطلة.
3 12 7 18 0 3.00 3.27 0.962 

متوسط

 ة

عملية تحويل المري  خدارل 
المستشددددفى تددددتم فددددي الوقددددت 

 المناسة ومدة محدودة.

3 10 19 7 1 3.00 3.00 0.894 
متوسط

 ة

تتواجددددد المكلفددددة بالصددددندوق 
 على مدار الساعة.

5 8 18 7 2 3.00 3.08 0.935 
متوسط

 ة

  0.99 2.954 2.6 المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري العام

 SPSSالمصدر: من إعداا الطالب باالعتماا على نتائج بفنامج 
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أن املبفةةةوثني مةةةن عي ةةةة املةةةوظفني أبةةةد ا  رتةةةة موامقةةةة   II -17اجلةةةد ل رقةةةم ميتضةةةح مةةةن خةةة ل 
هلةةذا البعةةد   رتةةة موامقةةة ـةةعيفة للعبةةارة الثالثةةة يف حةةني سةةجلت العبةةارة متوسةةةة علةةى العبةةارتني األخريتةةني 

  954ت2ماأل ىل  الثانية  رتة موامقة عالية من ررف املوظفني املستجوبني، إذ بلة املتوسب احلسايب العةا  
 هذا يدل على أن معيار االستجابة غري متومر بشك  تيد على مستو  مكت    99ت0م احنراف معياري 

ةةىقخول  بالتةةاي يةةؤثر بشةةك  أ  بةةجخر علةةى تةةو ة ايةةدمات الةةةفية املالةةد ت كمةةا كةةان أعلةةى دمةةة للمـر
موظفي املكت  على معاجلة مشاك  املةري    ن تةأخري  متوسب حسايب للفقرة الثالثة اليت تدل على حرص

 أ  ممارلةت
 :بعد األمان - ث

من خ ل اجلد ل أ نا  املتوسب احلسايب   االحنراف املعياري لكة  العبةارات املكونةة لبعةد  س عر 
 تاألمان

 )للموظفين(العبارات الخاصة ببعد األمان(: تحليل II -18الرد ل رقم )

 العبارات

 التكرارات

الوسط 

 الحسابي

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

درجة 

 الموافقة
موافق 

 بشدة
 محايد موافق

غير 

 موافق

غير 

موافق 

 إطالقا

أشددعر باامددان عندددما اتعامددل 
 م  موافي مكتة الدخول.

4 6 19 9 2 3.00 2.98 1.000 
متوسط

 ة

يتعدداون معددي مددوافي مكتددة 
 الدخول وهم يؤدون عملهم.

 عالية 0.784 2.50 3.00 00 02 21 12 5

يتمت  موافي المكتة بدالرو  
 المرحة والصدق في التعامل.

 عالية 0.975 2.65 2.00 2 6 10 20 2

يددددددتم االهتمددددددام بانشدددددد االت 
المدددري  مدددن قبدددل مدددوافي 

 المكتة.

 عالية 0.966 2.30 2.00 00 6 8 18 8

يتحدددم مددوافي المكتددة مددد  
المري  بالل دة واللهجدة التدي 

 يفهمها.
 عالية 0.871 2.40 2.00 00 6 3 15 2

يدددددددتم التأكدددددددد مدددددددن جميددددددد  
المعلومدددددددات المقدمدددددددة مدددددددن 

 المري . 
 عالية 0.846 2.05 2.00 00 4 3 24 9

يراعي مدوافي المكتدة تقاليدد 
وأعدددرال كدددل مدددري  مثدددل 

 اللهجة واللباس.

 عالية 0.932 2.45 2.00 1 5 9 21 4

  0.91 2.47 2.28 المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري العام

 SPSSالمصدر: من إعداا الطالب باالعتماا على نتائج بفنامج 
ةةةح اجلةةةد ل  اجتاهةةةات املةةةوظفني حةةةول تةةةو ة ايةةةدمات املقدمةةةة علةةةى مسةةةتو    II -18رقةةةم ميـو

األغلبيةة الكةه  مةن مكت  الدخول من ناحية معيار األمةان، حيةث ن حةظ مةن خ لةه، أن اجتاهةاهتم حنةو 
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العبةةارة األ ىل الةةيت سةةجلت موامقةةة متوسةةةة،  كةةان أعلةةى  العاليةةة مةةا عةةدا العبةةارات تقةةع ـةةمن جمةةال املوامقةةة
، يف  مةع مةوظفي مكتة  الةةدخول يةتم التعامة باألمةان ع ةةدما  بالشةعور  املتعلةق   98ت2محسةايب متوسةب 
التأكةةد مةةن مجيةةع  ثةةرص مةةوظفي مكتةة  الةةدخول علةةى  املتعلةةق   05ت2مأ ىن متوسةةب حسةةايب حةةني بلةةة 
، كمةةا مت تسةةجي  يف هةةذا البعةةد أخفةة  احنةةراف معيةةاري  هةةو املتعلةةق بالعبةةارة   بةةاملري املتعلقةةة املعلومةةات 

 الةةةةذي بلةةةةة    هةةةةم يةةةةؤ  ن عمل ةةةةم مةةةةع املسةةةةتفيدين مةةةةوظفي مكتةةةة  الةةةةدخول تعةةةةا ن" الثانيةةةةة املعةةةةهة عةةةةن
   ت 784ت0م

يعكةا  رتةة موامقةة مقبولةة علةةى  ، ممةا 47ت2م أمةا بال سةبة للمتوسةب احلسةايب العةا  مقةد قةدر ب
  تو ة ايدمات املقدمة من ررف مكت  الدخول من ناحية بعد األمانت

 بعد التعاطف: - ج
لكة  العبةارات املكونةة لبعةد   االحنةراف املعيةاريس عر  من خ ل اجلةد ل أ نةا  املتوسةب احلسةايب 

 التعار ت
 )للموظفين(العبارات الخاصة ببعد التعاطف(: تحليل II -19الرد ل رقم )

 العبارات

 التكرارات

الوسط 

 الحسابي

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

درجة 

الموافق

 ة

موافق 

 بشدة
 محايد موافق

غير 

 موافق

غير 

موافق 

 إطالقا

 يتسددم سددلوظ مددوافي المكتددة
بالمجاملددة واللطددل وااخددالق 

 العالية.
3 20 11 3 3 

 

 

2.00 

 عالية 1.010 2.58

يددولي مددوافي المكتددة اهتمددام 
شخصددددديا وانتباهدددددا وتعاطفدددددا 

 فرديا لكل مري .

 عالية 0.931 2.58 2.00 0 1 6 19 3

يلتددزم مددوافي المكتددة بتأديددة 
مهامهم التدي بدين أيدديهم حتدى 

 لو انتهى وقت الدوام.
 عالية 1.944 2.68 2.00 00 3 4 10 23

المكتددددددة  يو ددددددي مددددددوافي
بطريقددة لبقددة كددل المعلومددات 

 الالزمة للمر ى.

1 10 23 5 1 3.00 2.88 0.757 
متوسط

 ة

يصدددددد ي موافددددددو المكتددددددة 
للمر ددددددددى بشددددددددكل جيدددددددددد 

 ويتعاطفون م  آالمهم.
3 12 17 8 00 3.00 2.75 0.870 

متوسط
 ة

يتمتدد  موافددو المكتددة بسددمعة 
 طيبة وأخالق عالية.

 عالية 0.802 2.35 2.00 00 2 16 16 6

  1.052 2.63 2.33 المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري العام

 SPSSالمصدر: من إعداا الطالب باالعتماا على نتائج بفنامج 
، اجتاهات العي ة ايا ةة بفةةة املةوظفني حةول تةو ة ايةدمات املقدمةة  II -19اجلد ل رقم ميبني 

اجتاهةات أمةرا  عي ةة أن على مستو  مكت  الةدخول مةن ناحيةة بعةد التعةار ، حيةث ن حةظ مةن خ لةه، 
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ـةةمن املوامقةةة العاليةةة  سةةجلت العبةةارتني حنةةو الفقةةرات ماأل ىل، الثانيةةة، الثالثةةة،  السا سةةة  كانةةت الدراسةةة 
مةوظفي  بقيةا "  عةة  املتعلقةةللفقةرة الراب الرابعة  ايامسةة  رتةة موامقةة متوسةةةت  كةان أعلةى متوسةب حسةايب

ةةةيحب املكتةةة  ةةةى  تـو  احنةةةراف معيةةةاري   88ت2م  الةةةذي بلةةةة  بةريقةةةة لبقةةةةكةةة  املعلومةةةات ال امةةةة للمـر
   ت 757ت0م

يعكةةا  رتةة موامقةة مقبولةة تةةدا  ، ممةا 63ت2مأمةا بال سةبة للمتوسةب احلسةايب العةةا  مقةد قةدر ب 
 على تو ة ايدمات املقدمة على مستو  مكت  الدخول من ناحية معيار التعار ت

 نتائج اختبار الففضيات -2-2-3
يات قم ا ثساب  باإلـةامة إىل    االحنراف املعيةاري العةا ، املتوسب احلسايبمن أت  اختبار الفـر

 ت اختبار مت   التباين مستو  الداللة
  األ لى اإلحصائيةاختبار الففضية  -2-2-3-1

فسني تةةو ة ايدمةةة الةةةفية يف ةسامهة أ اء مكتةة  الةةدخول يف تةةةمةةةال يوتةةد تةةأثري  ال إحةةةااليا ل
  α≤0,1املؤسسة العمومية االستشفاالية األختان باج بالشل  ع د مستو  الداللة م

المعياري ألبعاا جواة الخدمة يبين المتوسط الحسابي  االنحفاف (: II -20الرد ل رقم )
 الصحية على مستوى مكتب الدخول

 االحنراف املعياري املتوسب احلسايب األبعا 
 0.98 2.01 امللموسية
 0.99 2.28 االعتما ية
 1.12 2.47 االستجابة
 1.01 2.26 األمان

 1.11 2.33 التعار 
 1.04 2.27 اجملموع

 SPSSالمصدر: من إعداا الطالب باالعتماا على نتائج بفنامج 
ية األ ىل tيبني نتاالج اختبار  الذي  II -21م ميما يلي اجلد ل رقم   تللفـر
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 للففضية األ لى tيبين نتائج اختبار (: II -21الرد ل رقم )
مستو  املع وية  األبعا 

Sig 
  رتة احلرية

df 
 قيمة
 t 

 ال تيجة

 يوتد تأثري -0,70 50,34 09ت0 امللموسية
 يوتد تأثري -2,52 60,67 0,05 االعتما ية
 يوتد تأثري -2,93 55,56 0,04 االستجابة
 يوتد تأثري -2,67 53,00 0,08 األمان

 يوتد تأثري -2,94 61,74 0,09 التعار 
 يوتد تأثري -2,35 56,26 0,07 اجملموع

 SPSSالمصدر: من إعداا الطالب باالعتماا على نتائج بفنامج 
ية األ ىل، إن توقعات عي ةة   II -20رقم ميتبني من التفلي  اإلحةاالي يف اجلد ل  الختبار الفـر

الدراسةةةةة ملةةةةةد  مسةةةةةامهة أ اء مكتةةةةة  الةةةةةدخول يف حتسةةةةني تةةةةةو ة ايدمةةةةةة الةةةةةةفية يف املؤسسةةةةةة العموميةةةةةة 
االستشةةفاالية األختةةان بةةاج بالشةةل  ميمةةا يتعلةةق ببعةةد امللموسةةية كةةان إ ابيةةا مأي يوتةةد تةةأثري  ال إحةةةااليا 

حيةث بلةة املتوسةب  ،و ة ايدمة الةفية  املرتبب ببعد امللموسية ملسامهة أ اء مكت  الدخول يف حتسني ت
   مما 0,98   باحنراف معياري مقدار  م2.01  م6إىل 1من  احلسايب لعبارات هذا البعد  هي مالعبارات 

حيةةث أن قيمةةةة   II -21)يتيةةد مةةن احتماليةةة هةةذ  ال تيجةةة اختبةةةار مت  حسةة  مةةا  ر  يف اجلةةد ل رقةةم 
   هي أق  من 09ت0)    هذ  القيمة أق  من القيمة اجلد لية  كذلك مستو  املع وية -0,70) مت  هي

 ت  هةةةذ  ال تيجةةةة ت ةبةةةق أيضةةةا علةةةى مجيةةةع األبعةةةا ، حيةةةث بلةةةة املتوسةةةب احلسةةةايب لبعةةةد االعتما يةةةة %10م
 ت 13 إىل 7 مةن   للعبارات اليت مثلت هذا البعةد  هةي مالعبةارات0.99  باحنراف معياري قدر  م2.28م

   بةاحنراف 18إىل  14مةن  مللعبةارات 2.47 بلة املتوسب احلسايب للعبارات اليت مثلت بعد االسةتجابة م
   بةةةةاحنراف معيةةةاري قةةةةدر  2.26 ، يف حةةةةني بلةةةة املتوسةةةب احلسةةةةايب لبعةةةد األمةةةان م1.12معيةةةاري قةةةدر  م

   بةةاحنراف 2.33 ، كمةةا سةةج  املتوسةة  احلسةةايب لبعةةد التعةةار  م25إىل  19مةةن   للعبةةارات م1.01م
 عليه مجنه يوتد تةأثري  ال   ت31إىل  26منذا للعبارات اليت ةكلت هذا البعد مه    1.11معياري بلة م

إحةااليا ملسامهة أ اء مكت  الدخول يف حتسني تو ة ايدمة الةفية جلميع األبعا  ايمسة  ممةا يتيةد مةن 
  -2,93   ل سةتجابة م-2,52ل عتما يةةماحتمالية هذ  ال تيجة قيمة مت  لكة  األبعةا  حيةث بلغةت 

أقةةةة  مةةةةن القيمةةةةة اجلد ليةةةةة  بالتةةةةاي مةةةةجن احتماليةةةةة  كل ةةةةا قةةةةيم    -2,94   للتعةةةةار  م-2,67 ل مةةةةان م
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ع ةةد مسةةتو  املع ويةةة لكةة  األبعةةا  كمةةا يلةةي   - يوتةةد تةةأثري  ال إحةةةااليا -احلةةةول علةةى نفةةا ال تيجةةة 
  ت0,1   هي أق  من م0,09   التعار م0,08ان م   األم0,04    االستجابة م0,05االعتما يةم

ل بعا  مجيع ا جمتمعة كوحدة  احدة   II -20م كذلك أظ ر التفلي  اإلحةاالي يف اجلد ل رقم 
أن مسامهة أ اء مكت  الدخول يف حتسني تو ة ايدمة الةفية من  ت ة ن ر العي ة املدر سة كان إ ابيا 

   هةذا املتوسةب أكةه مةن 2.27املتوسةب احلسةايب جلميةع العبةارات مميوتد تأثري  ال إحةةااليا  حيةث بلةة 
   مما يتيد من احتمالية هذ  ال تيجة اختبةار مت  حسة  مةا  ر  يف 1.04   باحنراف معياري مقدار  م2م

   هةةذ  القيمةةة أقةة  مةةن القيمةةة اجلد ليةةة  كةةذلك -2,35حيةةث أن قيمتةةه هةةي م  II -21م اجلةةد ل رقةةم
  ت% 1م   هي أ غر من 0,07مستو  املع وية م

  اختبار الففضية اإلحصائية الثانية -2-2-3-2
ملسامهة أ اء مكتة  الةدخول يف  تقييم املستفيدين  املوظفنيل ال توتد مر قات ذات  اللة إحةاالية

حتسةةةةني تةةةةةو ة ايةةةةدمات الةةةةةةفية تعةةةةت  إىل ماجلةةةةة ا، العمةةةةر، احلالةةةةةة  مسةةةةتفيدين، مةةةةةوظفني ، املسةةةةةتو  
 ت α≤0,1التعليمي ت ع د مستو  الداللة م

( ANOVAنتائج اختبار الففضية اإلحصائية الثانية )تحليل التباين األحااي (: II -22الرد ل رقم )
 عوامل )الرنس، العمف،  المستوى التعليمي(لبيان أثف 

اسم  الفقم
 العامل

التباين 
 المفسف

التباين غيف 
 المفسف

مرموع 
 التباين

ارجة 
 الحفية

متوسط 
 المفبعات

مستوى  Fقيمة 
 المعنوية

 0.049 3.066 0.244 155 38.769 37.27 1.494 الرنس 1
 0.10 4.740 1.011 155 164.327 154.739 9.588 العمف 2
المستوى  3

 التعليمي
25.286 66.272 91.558 155 0.433 29.188 0.000 

  12.33 ( لكل العواملFالمتوسط العام لقيمة )
 SPSSالمصدر: من إعداا الطالب باالعتماا على نتائج بفنامج 

ةية حيةث يتبةني   II -22ميبني اجلةد ل رقةم  اسةت دا  حتلية  التبةاين األحةا ي الختبةار هةذ  الفـر
 بالتاي مجن تقييمةات املسةتفيدين  10  أكه من القيمة Fمن خ ل هذا اجلد ل أن القيمة املةلقة لقيمة م

ت  عليةةه مجن ةةا  II -22م املةةوظفني لتلةة  بةةاخت ف أي مةةن العوامةة  الث ثةةة املشةةار إلي ةةا يف اجلةةد ر رقةةم 
ية البديلةت نرم ية الةفرية  نقب  الفـر    الفـر
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  خالصة الفصل
مسةةةةامهة أ اء مكتةةةة  الةةةةدخول يف حتسةةةةني تةةةةو ة ايةةةةدمات حا ل ةةةةا يف هةةةةذا الفةةةةة  التعةةةةرف علةةةةى  

حيةث تةرق ةا إىل تقةدل عةا  للمؤسسةة مةن األختةان بةاج بالشةل ،  االستشفااليةالةفية باملؤسسة العمومية 
 مةةن أتةة  إسةةقاط اجلانةة  ال  ةةري علةةى هةةذ  املؤسسةةة قم ةةا بتةةةميم  ،خةة ل هيكل ةةا الت  يمةةي  الةةوظيفي

ستبيان من خة ل مجلةة مةن العبةارات، حيةث قم ةا بتقسةيمه إىل قسةمني، معاجل ةا يف اجلةتء األ ل البيانةات اال
امللموسةةية، االعتما يةةة، االسةةتجابة، األمةةان   املتمثلةةة يفاألبعةةا  ايمسةةة للجةةو ة الثةةال   يف اجلةةتءالش ةةةية 
 كما خلةت الدراسة إىل مجلة من ال تاالج نوتتها يف ال قاط التالية ،   التعار 

مسةةامهة أ اء مكتةة  الةةدخول باملؤسسةةة يف حتسةةني تةةو ة ايةةدمات الةةةفية تةةاء مقبةةول مةةن مسةةتو   -
 ت 02,3م ت ة ن ر أمرا  العي ة حيث بلة املتوسب احلسايب

بيةق أبعةا  تةو ة ايدمةة علةى مسةتو  مكتة  تةتبةين املؤسسةة يف أكدت نتاالج التفلية  اإلحةةاالي أن  -
       د كمةةةا يلةةةي  مامللموسةةةيةةةةةةعةةةة  بةةةةةةايب لكةةةةةةسةةةةتوسب احلةةةةةةمةةيةةةث بلةةةة ال، حالةةةدخول خيتلةةة  مةةةن بعةةةد  خةةةر

 ت  2.35 ، التعار  2.28  ، األمان  2.48   ، االستجابة 2.36  االعتما ية ، 2.03  
املستفيدين   تل  املةا ح االستشفاالية نتيجة للم ا  احملورية يشك  مكت  الدخول حلقة الو   بني  -

 اليت يقو  هبات
هةذا  يفسةريف تقيةيم أ اء مكتة  الةدخول بةني عي ةة املةوظفني  عي ةة املسةتفيدين،  قةد يوتد ه ار مةر ق  -

 هةةذا مةةا يبي ةةه املتوسةةب احلسةةايب  تبكتةة  الةةدخولاملةةوظفني علةةى احتكةةار  االةةم  معرمةةة كبةةرية أن ثكةةم 
    ت02,24   م02,49ك  من املوظفني  املستفيدين على التواي مل
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 ومتتتتا فة تتتتصث ي تتتت   وهتتتتلت ا ة   تتتت ن، ف تتتتن ا أكتتتت  لف  تتتتا     تتتت  تتتتتتإذا كانتتتتص ا التتتتر  ث   تتتت      
عوامت   ظيي يت  وإدا  ت  وليةقيت  نةيج   ا الري  جودة اخل مات نيحتس  ةباطء يف ةضاعف، إذا ما قو نص 

اخلت مات ا تت  تدداد اةاجت  إ يهتا  ارتة  ا ، هتلا متا ومبتا لف اخل مت  ا التري   أت  لبت  ل ت    .ع   ةومهظي  
 تتاو وا تت  متتن قبتت  ا أرستتات ا التتري  ع تتس مستتةوط ييتت  لقستتامها ا  بيتت   ستتةوجأ لف   تتوف هظتتا  اهة

ستتةو ات لاو تت  ف تتا انونتت  ا يتت ة قتته  ا   تتات ا التترا اهة تتاو كبتت ا وع تتس ييتت  ا ومالتتاةها اادا  تت ، 
ومتن لهتم هتلت ا ةغت ات  أد تد لداء م ةتأ  ع  ت ة، وإجت اءات غي  ا و   ا  ائم من يتة    بيتم مأتا   

ساهم يف حتسني جتودة  بىت  واة ص ع س   بي ها ا ةظيي ي  إص ا  ي   من ا ظالوص ا  انوني  و ا  يو  
 اخل مات ا الري .

 تتتني ا ستتتة ي  ن  ا   تتتس وا تتت اف ني  و تتتني  ة تتتف  ومبتتتا لف م ةتتتأ ا تتت يو   أةتتتد وارتتت   ا أ تتت  
  التتو ة  تتت  مستتبوق  ع تتتس ا أرستتات ا أ وميتتت  اثرة تتت ائي   تتت ف هم، ومتتت   دا تت  ا قستتاو ا  بيتتت  واادا  تت 

بةم ع تس ا  تائ ني ع تس هتلت ا أرستات إ تاد ، ك  ذ ك ا  ةأ هلا  ع س ارة  ا  ةضاع ص ا ضغوط ف
   .ا ة ف ات واثرةجا   ا س  أ   ة  بات ا سة ي  ن  ا    هلت  وا ورائ  ا ةئ  ا سب  

وا أوامت   ، ل أادهاجودة اخل م  ا الري ا ة  ق إىل  ا  ال  ا و  من هلت ا   ار  بيث ق ظا يف 
 ا أرست  ا أ وميت   ا ة التي  واقت  م ةتأ ا ت يو   فةظاو ظتا. لمتا ا  الت  ا ة بي تا وط ق قيارتهاا أث ة فيها 
 ا تل  ابةتوط ع تساثرتةبياف يف ،  اا تاف  إىل ا   ارت  ا ي انيت  ا ة   ت  ا يةاف  اج  ا  ت فاثرة  ائي  

ا هتتتلت تتتتتال تفج  توع تتتس هتتتلا ا رتتتا  ومتتتن يتتتة  مأا تتت ا أبتتتا ات اةتتت دة   أتتتاد جتتتودة اخل متتت  ا التتتري .
 ا   ار ، مت ا ةوص  إىل ا ظةائج ا ةا ي :

 ا ظةائج ا ةا ي :مت ا ةوص  إىل  ان ةقا من ا   ار  ا ظي    وا ة بي ي  :النتائج -1
 :النظريةنتائجالدراسة -أ
، ويتتد ظا ا ةوا تتأ  ج ا يف إدا ة ا سةتت تت يات نستتة ي  يف م اج  هلت ا   ار   م م ا أةظا ا بسي  حب -

ع تتس عظاصتت  م  ورتت   عة تتاد اث  تتك ا ن تت   ا ة ام تت  في تتا  يظهتتا »ا تتتت و  إف اخل متت  ا التتري  هتتا: 
و تتتت  م  ورتتتت ، ا تتتتت  تتتت  ن عافيتتتت  ا ظتتتتا  ا ب نيتتتت  وا ظ ستتتتي  واثجة اعيتتتت  واةافيتتتت  ع يهتتتتا وارتتتتةأاد ا 

   تتتتتت اد اجملةتتتتتتت س لفتتتتتتم عتتتتتتتتت بتتتي   تتتتتتي تتتت  و أهتتتتتتتتتيتتتوحتستتتيظها، متتتتن يتتتتة   تتتت ا   وقائيتتتت  و   يالتتتتي  وعةج
 .«ومأرسات عام  وياص  يف إطا    اع  إنساين وليةقا و ي ةهم،    مها لف اد مأه ني

، رتو  يف ظ  ا  أتاد اخل ست    جتودة   بيم م اهيم ا  ةأ ا ماما ع س م ةأ ا  يو إف لاو    -
 لن ت   اثرتة با يف ا سة  يات، ذ تك  ف حتسني جودة اخل مات ا الري   لفض  يف ساهم      
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و اعةبا ت قظاة ا الا  فأا    ني طا يب  واثهة او  ا  ف ا  يب      ضاخل مات ا  ظ ق  جدء من مني أو 
يف مستا     مو   ت و  لك ها   اخل م   ا سة ي  ن  وم  ما اخل م  ا الر   اجلها  ا  يب و ا ة   ضا ،
متا  أكت  صتر  ا    تي  هتو و  ا ت  ض دايت  ا سة ت يات و أت  كظيتاو ف عتا متن نيتاو اجلتودة ا التري .

  ا  اني .
ت ا التتر  ا تتل   أةتتد ق تتات بيتتو  يف حت يتتم ا ةظ يتت  اثجة اعيتت     تتا  اثرتتتا يجي  تتا   م متتن ا  يتت   -

واثقةالاد      و  ،  ومبا لف ا أرس  ا أ وميت  اثرة ت ائي  إبت ط م ونتات هتلا ا   تات إث لف هظتا  
ا   تت  متتن ا  تت ةت ا تتت  أتتتن ا ستت  اةستتن  تتا، ا  تتاء ا تتل  انأ تت  رتت با ع تتس نوعيتت  وجتتودة 

ا    ا   م ، وذ ك  أت و وجتود مظتان  ظيي تا ل تد  ست     أتام ني  ا  تا ك  اخل مات ا الري  و ااد
يف اختاذ ا   ا ات، وع و فأا ي  اث الاثت ا  اي ي   ا كا اجملا    غ ون وااقاعات،   ادة إىل انأ او 

ا تا  دافأي  ا وظ ني حنو ا أ   وحتسني مسةوط لدائهم ذا يا، وهو ما  أك ت انة ا  ظاه ة ا ةسيأ وا
 ا ظا ج عن اخن ان ا   ا ا وظي ا يف ليط ا أ  .

 كافيت    تا  ا  أ ،   ت   اقت ت ا ست  ات ا أظيت   إصتةبات هامت  يف ق تات ا التر    ظهتا  ب تس  ت  -
ا   ات ا الرا ع وما  ع س ا   ي  من قب  ا  ائ ني اثهة او، و يه  هلا من ية   س   و  ة   ي  
ع س يي  ا سةو ات  وصا  ، ر  ات  يالوصا اثرة  ائي  ا يةاف  اج  ا   ف وا أرس  ا أ ومي 

وذ ك  غياب نياو  ضبط اجلودة ع س كاف  هلت ا سةو ات  ا     ا أ  تا ا تل  إدا    وطبي   ل ي ، 
ع تتتس ف تتتط واقةالتتتا ها  ،ودة يف هتتتلا ا ظتتتوت متتتن ا أرستتتات ستتت    تتتا  ةظ يتتتل ومةا أتتت  و  يتتتيم  تتت امج اجلتتت

 من ا ظالوص ا  انوني  وا ةظيي ي  ا ت  ةضا ب لو ث   يب واقأها يف ك   من اةاثت. جم وع 
 و تتات اثقةالتتاد   واثجة اعيتت  متتن لجتت  ا ة يتتف متت  ا ستتةج ات ا أاصتت ة و   بتتات اةتتيط ياصتت  ا -

ا أ وميتت  اثرة تت ائي   أرس تتتت تتتت س ا تتتتتوعوما تتتتتتتت تت  عتتتتيتتتتتتتتتتا   افيت   بةدنتتا،  ةرتةم ع تتس مأرستتا ظا ا الرو 
 ت تتتت ق  تستييتتتت ها. هتتتلا ا ةغيتتت   أة تتت   وحتو تتت  عت يتتتتميالوصتتتا، لف  أ تتت  ع تتتس إبتتت ا   غيتتت  قتتتام  

رو   متة  تتتته تتتتتتت ا   جتتت  ا وىل ع تتتتس ا أظالتتتت  ا ب تتت  ،  نتتتته  أةتتتتد لهتتتم عظالتتتت  ولهتتتتم متتتو د بيتتتتو  وم
 مستاع ة، فاانستافو وجيات فهتا عوامت  ا أرس ، لما ا وا د ا ي ط من لموا  ومأ ات وآثت و  ظ

 تت    وا  أا يتت  ا تتتوارتتة  امه  تتلت ا تتوا د ك تتم ا   تتاءة ومهظيةتته وليةقتته  تت   ت  ة  ي تته وبستتن 
 إ يها إدا ة ا أرس  ا أ ومي  اثرة  ائي .  

ةها اادا  تتتت  تتتتتتتو  ا يف لن  تتتتتتترتتتتأ دو ا متتتتتتتأتت تت، و يف ا سة تتتت يات م انتتتت  هامتتتت  م ةتتتتأ ا تتتت يو كةتتتت   -
م تتف ا تت  ض   ا تت  متتتن و وجتته إىل ا أرستت  إىل  ا تتت  وا  بيتت ، فهتتلا ا  ةتتأ هتتتو ا ستتأو  عتتن  ستتتي  
 تتته وكتتتلا  ةا ستتت   وا ةظيي يتتت اةتتت دة يف ا  تتتوائ  ا  انونيتتت  ي وجتتته مظهتتتا متتتن يتتتة  جم وعتتت  متتتن ا هتتتاو 
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أتتت  اةتتت د  نتتته لك تتتا   ةتتتأ،   تتتأ لف  ةر تتتس فتتتا موظ تتتو هتتتلا ا واانستتتاني  ا تتتتا  ا رتتات ا يةقيتتت  
 .اثن بات ا و  وا ي      من   ال  ا سة  س ة  ي   ا  ئيسا

 :النتائجالتطبيقية -ب
ا ستتتةوط ا أتتتاو  ستتتا   لداء م ةتتتأ ا تتت يو  يف حتستتتني جتتتودة اخلتتت مات ا التتتري   ا أرستتت  ا أ وميتتت   -

 اثرة  ائي  م بو  إىل ب   أي .
ا ة   تتت  يف نوعيتتت  وعتتت د ا تتتوظ ني واجتتت اءات ا  يتتتاو مب ة تتتف  ا  اي يتتت    ةتتتأ ا تتت يو  وا أوامتتت   إف -

لن تتت ةه اادا  تتتت  وا ا يتتتت  واابالتتتتائي  وكتتتلا اجلوانتتتتأ ا   ورتتتت  ونباهتتتت  وارتتتةجا   و أتتتتاوف موظ يتتتته متتتت  
إىل ا أظاصتت  اخلا جيتت  ا ة   تت  يف ا أةقتتات ا وظي يتت  ا تتت     تته  تتبأض ا ي تتات    اا تتاف  ،ا ستتة ي  ن

اعا واجل اعات اة ي  و اجلها  ا  ضائا، ك ها عوام    ف   ا  أت  هتلا ا  ةتأ إىل كا ض اف اثجة 
  و ة  أأ ا ت و  ا بتا   و اةتو      ستا   ا  أا يت  ا تت رتةظأ   ا ا تا ع تس جتودة اخل مت  ا التر  

 ما  أك  صر  ا    ي  ا وىل.هو و  ع وما.
ن يتتة  يف متتا  تتل  ا ظةتتائج اخلاصتت  ا ةأ  تت   ة بيتتم ل أتتاد اجلتتودة ع تتس مستتةوط م ةتتأ ا تت يو  ومتت -

ك     بي تا، وك تن لف  أتدط ذ تك يف اثرةجا   ا ا أبا ات ا سة  م  يف هلت ا   ار  ف   كاف  أ  
وقتص ا ظارتأ      جيت  ويف ا ف ا أام ني يف هلا ا  ةأ  ا با ما   وموف  أ  هم ل ل  ا  ا أ إىل 

بستأ نيت   –أت  ا   ورتي  ، يف بتني  أةتد  م   أ  ي  ديو  لو حتو   ا   سياص  إذا ما  أ م ا 
، و مبتا  أتود ذ تك إىل ا أرس  ك   ب     ا ظ أةف ا  ةأ و ل ا   م من ا ق    بي ا  –عيظ  ا   ار  

  .   يتتأ ا  ةتتأك يهتت هم وع  يتت   ظيتتيم و   ق تت  اهة تتاو متتوظ ا هتتلا ا  ةتتأ  تتبأض اجلوانتتأ ا   ورتت  
 .ك ا مت ارةظةاج لف   ي  ا  أاد  اثعة اد  ، ا ماف و ا ةأاطف    بم     با  ظ   ا ظسب 

وهتلا  أت   اد ا  عيظ  ا   ار    أاد جودة اخل م  ا الري  ع س مسةوط م ةأ ا  يو  كانص ا ا ي  -
ياصتت  لف ا أرست    بيتتم ل أتاد اجلتتودة  الت   م بو تت ، و  تم لف هتتلا اثد ا  كتاف ا ا يتتا إث لنته مةتت ين 

 اهيم ع  يتتتت  تتتتتتودة ك تتتتتتتا تتتتوظ ني   أتتتتاد اجلوهتتتتلا  أ تتتت  مأ فتتتت  ا ستتتتة ي  ن و  ، تتتت ط عيظتتتت  ا تتتتوظ ني
ا تتت  ستت  وفتتم  ثرة تت ائي ، ويف  ل  ا  ا تتأ  أتتدط هتتلا ل ضتتا إىل طبيأتت  ا أرستت  ا أ وميتت  الكادكيتت 

هتلا يف   يهت  ا ل     ن ع يهتا اث ةتداو مب ا  ت  كت  لن ت ةها مت  ا  توائ  ا ةظيي يت ، و  دا  ا  انوف اا
ك ت  متن ا أبتا ات ا  ونت    أتاد اجلتودة م تت  مهتا ة ا توظ ني ا تت حتةتاج إىل   تو ن مستة  ، واجلوانتتأ 

ء هلا  ظأ   ع س لدامو  لا دوات وميه  ا  ةأ، ك ها ا   وري  ا ت  ة  أ  غي   أض ا أ ات و 
  ا  ةأ.
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ا تتتتوظ ني  ستتتتا   لداء م ةتتتتأ ا تتتت يو  يف حتستتتتني جتتتتودة اخل متتتت  فتتتت ق يف   يتتتتيم ا ستتتتة ي  ن و  وجتتتتود -
  ل  ا  ا تتأ لف ، ختة تتف  تتايةة  عوامتت   اجلتتظ ، ا أ تت ، اةا تت ، ا ستتةوط ا ةأ ي تتا ، ويفا التتري 

وهتتلا متتا  ظ تتا صتتر   ذ تتك لمتت   تت  ها  ف طبيأتت  ا ب تت  ختة تتف عظتت    يتتي هم  .قتتياء لو ا يتتواه .
  .ا    ي  اابالائي  ا  اني 

لظهتت  ا ةر يتت  اابالتتائا  . أتتاد ييأهتتا جمة أتت  كوبتت ة وابتت ة لف مستتا   لداء م ةتتأ ا تت يو  يف  -
 وجتت   تتأث  دا  مبأتتأ لنتته حتستتني جتتودة اخل متت  ا التتري  متتن وجهتت  نيتت  ا أيظتت  ا   ورتت  كتتاف إ ا يتتا 

 وهلا ما  ظ ا صر  ا    ي  اابالائي  ا وىل. ، α≤0,1  عظ  مسةوط ا  ث   إبالائيا
كاف    يأ ل أاد جودة اخل م  ا الري  من وجه  نيت  ا ستة ي  ن  م  تس ومت اف ني  بستأ متا  ت وف  -

 ، ايف ن ت  ا   بت  اثعة اد ت و  كا ةتا:: اثرتةجا  ، ا ا ةأتاطفلف م ةأ ا  يو    بم هلت ا  أاد  
يتت ا ا   ورتتي .  يظ تتا كتتاف    يتتأ ل أتتاد جتتودة اخل متت  ا التتري  متتن وجهتت  نيتت  ا أتتام ني يف لا متتاف، و 

اف، ا تاثرتتتتتتةجا  ، ا ا ةأتتتتتتاطف، ا ا متتتتتتيةتتتتتتاف  تتتتتتاج كا ةتتتتتتا:: ا أرستتتتتت  ا أ وميتتتتتت  اثرة تتتتتت ائي  ا 
ةفا  ستتتي ا تتتتتتا  ايةتتتتتف هظلج  تتتتتومتتتن يتتتة  م ا نتت  نةتتتائج كتت  مظه تتتا ن اثعة اد تت ، وليتتت ا ا   ورتتي .

وظ ني لع تتتتتتس مظتتتتتته تتتتتتتتا    تتتتتتتتيظه تتتتتتا، وك تتتتتتن لف  أتتتتتتدط بستتتتتتأ  ل  ا  ا تتتتتتأ إىل لف ا ستتتتتتةوط ا أ   
إ تاف  إىل دو  اخلتدة دايت  ا سة ت س  و ت  مد ت ا متن  ،، و ا ةا: ايةة  يف ا  ؤ ا  يظه ا   سة ي  ن

  لك   مظه   ط ا سة ي  ن. ا أ ف    ط ا أام ني
وا هظيتت   وميتت  اثرة تت ائي ، م  ب تت  مب تتاك  ا ةظيتتيم وا ةستتي  ا و تتأي  ا التتأب  ا تتت متتت  فتتا ا أرستت  ا أ -

يتود ا ظالتوص ا  انونيت   وا ة   ت  يفاادا    وقواعت  ا  تانوفا با غ  يف   بيم ا ظ ط ا ب وق اطتا  نةيج 
ا تتظ ل يف  و تتي هتتلت ا أرستتات، لصتتبرص لب امتتا  تت  مةئ تت    تت   جيتت   واقتت   وا ةظيي يتت  ا تتت
، فهلت ا وا د وا    ات مةاب  و و      م بتو  نستبيا،   ظهتا مستة  م  وا اد    وا ا ي  ا وا د ا ب   

اثرتتتةجا   ا ةامتتت  ةاجتتتات ع تتتس  وعتتت و قتتت   اارتتتة  اما رتتتي ا. ا  تتتاء ا تتتل  انأ تتت  رتتت با ع يهتتتا، 
 ا سة ي  ن.

ا ةأ  ت   ةظيتيم م ةتأ ا ت يو  وا تت رت  ص ا ضتوء  2000رتظ   03ص و  ا ةأ ي    قم  ا   م من  -
ع س   و ة ا أ   ع س   بيتم ي ت  متن ااجت اءات  أاجلت  اثيتةة  يف لداء م ةتأ ا ت يو  وحتستني 

حت يتتم  ومتتا ا   تت  قتتاد  ع تتس ،ف هتتلا اةتت  ق   قتتس إىل ا ستتةوط ا   تتوب   تت   عتتاولي ما تته، إث 
ود    جت  لرارتي  إىل عت و وجتود اهة تاو ودعتم ب ي تا  تلا أتا ه ا  ا ل  لن أ من لج ه، وذ تك  

 وهلا ما  أك ت نوعي  ا وظ ني ا ل ن  ةم  أيظهم لو حتو  هم إىل هلا ا  ةأ.   ،ا  ةأ
-  
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 :التوصيات -2

 :نه ك ن    مي ا ةوصيات ا ةا ي من ية  ا   ار  فإ

 تتتت ط ا   تتتتس  ا أ تتتت  ع تتتتس ا ةرستتتتني ا ستتتتة      تتتت مات ا التتتتري   د تتتتادة مستتتتةوط ا   تتتت  وا   أنيظتتتت  -
 وكلا ا ةأاطف مأهم يف م ةأ ا  يو  ويف يي  ا الاحل اثرة  ائي .وا  اف ني، 

، مبتتتا  تتتدامج   و ظيتتت  و    بيتتت   ارتتتة  ا  وايضتتتاعهموا ة   ضتتتا واادا   وا ة تتت   تتتوف  ا  تتتاد  ا  تتتيب  -
  س    م مما ر  مهامهم      جي .

، ياصت  متن بيتث  ستهي  وا ت اف ني وظ ا م ةأ ا ت يو  بتو  ا ةأامت  مت  ا   تس      أ مسة   -
    ظ يل إج اءات ديو  وي وج ا   س. واار ات يف  ةأام ا
 ك ن من   ييم اجلودة وحتسيظها  ارة  ا . فهو ا م  ا وبي  ا ل   و ة   ط ا  ا أ  ا داء  -
يو  و ة ف ا الاحل بىت  ة  ن ا   ض من اةالو  ع س   و ة  ف  مسةوط ا ةظسيم  ني م ةأ ا   -

وفتتم ا ةستتجي  انين ة كةتته دايتت  ا أرستت  ا أ وميتت   ا أتتةج وا ةظ تت   يظهتتا إذا  تتدو ا متت   ستتهو   و ستت 
 اثرة  ائي .

، ياصتت  يف م ةتتأ ا تت يو   ة تت مي ي ما تته    ستتة ي  ن وا تتوظ ني يف ا وقتتص اةتت د دوف مماط تت  ا ةتتداو -
  أض اةاثت ا ت  ة  أ ارةجا   آني .

دا ة ا أرست  ا أ وميت  اثرة ت ائي  ا يةتاف  تاج إىل ع  يت  ا ةظستيم إاع اء مد   من اثهة او من قبت   -
 ي  و ا  بي . ني م ةأ ا  يو  و ة ف ا الاحل اثرة  ائ

  ادة اثهة او  ا سجةت ا  بي ، و ف  مسةوط ارة  او   ظو وجيات ااعةو ا : واث التا  ياصت   -
ا أ ومتتتات ا ةأ  تتت  ع تتتس مستتتةوط هتتتلا ا  ةتتتأ، وذ تتتك متتتن لجتتت  ا أاجلتتت  ا  قي تتت  و ا ستتت  أ    بيظتتتات و 

 .وختد ظها  أماف  ا   س وكلا اة اظ ع يها
 .  هم ييأا موب ا   ن  او اجلي  و ا   أ وببلا  و ع س موظ ا م ةأ ا  يو  اث ةداو  ا ظ -
و ا ةأيتتني يف هتتلا ا  ةتتأ، م تت  لإدا ة ا أرستت  وا وصتتا   ع ومتتا لف  ضتت  قتت وط عظتت  ا ةوظيتتف ع تتس  -

 وبسن ا ةأام . ا ظ او اجلي ، ا  باق  يف ا  ةو، ا ة  ن من ا  غ  ا أ  ي  وا  غ  ا جظبي 
 ظييم راعات ا أ  ، وذ ك  ةأد د لوقات ا ل وة م   ا  تات ا البابي  ل ن        فم ا   تس  إعادة -

 و ا  اف ني ع س م ةأ ا  يو .
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 ، ارتتة  او   جميتتات تت و ة إقامتت  دو ات     بيتت    أتتام ني يف هتتلا ا  ةتتأ يف جمتتا  اثرتتة با  وا ةوجيتته -
ع تتس ل ن  ع تتس حت يتتم ل أتتاد دودة اخل متت  ا التتري  داء اجليتت  وا أ تت ااعتتةو ان:،  ةأ يتتم م هتتوو ا 

 ا واق   أفض  د ج .
و اخلتتت مات ا التتتري  ع ومتتتا  ،ا أ تتت  ع تتتس ا ةرستتتني ا ستتتة      تتت مات ا   متتت  يف م ةتتتأ ا تتت يو  -

ا ةظستتيم ا ستتة    تتني ا أتتام ني يف ا   أنيظتت  متتن قتتب هم، وكتتلا ا ةواصتت  و      تتس  د تتادة مستتةوط ا   تت  و 
ود ارت    تا كي   ةرستني  ،ا ة   ضا   ةأ   ع تس م تبتا ما  يب و دا   و قم ااا  ام ةأ ا  يو  و 

 اخل مات من ية   ظاء نياو    أ ومات يف ا سة  يات   عم ا ةرسني ا سة     جودة.
داة ا تتت ك تتن عتتن ط   هتتا و   تته  تتا داء وا  دود تت  فهتتا ا اثهة تتاو  ة أيتت  نيتتاو ا أقتت ات ا التتري   -

  ظ يةها  ا أرسات ا الري .اجلودة و   ييم 
 إج اءات حت يد    .ف اد ا أام ني يف م ةأ ا  يو ، ياص  ا ل ن  أدوف ع  هم      جي .  -
إج اء مد   من ا   ارات بو  ا أوام  ا أث ة يف ل أتاد جتودة اخلت مات ا التري  يف مسة ت س ا يةتاف  -

د جتتات ا ةبتتتا ن يف مستتةوط هتتتلت اخلتت مات  تتتني ،  ةر  تتت  ع ومتتا  أرستتات ا التتتري ايف ييتتت  و  ، تتاج
لقساو ووب ات هلا ا أرس  من نابي ، ومن نابي  لي ط م ا ن  مسةو ات اخل م  ا الري  ا   م  يف 

 يف مسة  يات  ة   .قسم مأني 
  اخل مات ا الري .إن اء هي   وطظي  ثعة اد اجلودة وو   ا أا   اخلاص   -

آفاقالدراسة:

  ني ا أرسات ا الري  ا أ ومي  وا أرسات ا الري  اخلاص .  داء م ةأ ا  يو م ا ن  د ار   -
   ييم جودة اخل مات ا الري  يف ا أرسات ا الري  ا أ ومي  من وجه  ني  ا سة ي  ن. -
 ف ص ومأوقات   بيم نياو اجلودة يف ا أرسات ا أ ومي  اثرة  ائي . -
 ا  يو  يف ا أرسات ا الري  ا أ ومي .   ومي لداء م ةأ -
 دو    ظو وجيات ااعةو و اث الا  يف   أي  لداء م ةأ ا  يو   ا أرسات ا الري  ا أ ومي . -
 لث  ا أةقات اخلا جي    ةأ ا  يو  يف  سو م صو ة ا أرس  ا أ ومي  اثرة  ائي . -
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 .2008للنرر،  مان، األردن، 
 .2005طبعة الثا ية، دار واال للنرر والتوزيع،  مان، األردن، هاين حامد الضمور، وسويد اتدماا، ال -23
 .2008هاين أمحد الضمور، وسويد اتدماا ال حية، دار واال للنرر والتوزيع،  مان، األردن،  -24

III. :المجالت 
أكــرة أمحــد الطويــل ون ــرون، إمكا يــة إقامــة أبعــاد جــودة اتــدماا ال ــحية، دراســة يف  مو ــة  تــارة مــن  -1

ــــيف حما وـــة  ينـــو ،  لـــة وكريـــت للعلاىلسترـــ ياا  ــــوة اإلداريـــة واالقت ـــــ ــــادية، اجملـــــ العـــدد  ،العـــراس، 6لد ـــ
19 ،2010.  

بــان أمحــد مــساي ونســة معــن حممــد ثابــت، اســتخداة اتوارزميــة امينيــة يف حــل مســألة صــ وف اال توــار،  -2
 . 2011، سنة 19اجمللة العراقية للعلوة اإلح ااية، العراس، العدد 
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 اد ــــــبديســي  هيمــة وزويــو  بــخس، جــودة اتدمــة ال ــحية يات ــااا، األبعــاد واىل شــرااي،  لــة االقت -3
 .2011، 7واجملتمع، العدد

بوديــة برــي، أثــر وبــ  ووطبيــد مبــادة إدارة امــودة الرــاملة  لـــ جــودة اتدمــة ال ــحية اىلقدمــة  سترــ ـ  -4
 .2017، جوان 02د الثال ، العدد ورايب بوةعة ببرار،  لة البراار االقت ادية، اجملل

ـــــاي جـــــودة اتدمـــــة باست -5 ـــــت، قي ـــــرمحن إدري ـــــد ال ـــــت  ب ــــــخـــــــثاب ــــــقـــــداة مـــ ــــــياي ال طـــــ ـــــر اإلدراكـــ ــــــوة ب اا ـــ
ــــالتطبيد  لـــــ اتدمــــة ال ح ــــة ب ـــــوالتوقعــــاا، دراســــة منهطي ــــة الكـــــــ ـــــية بدول ـــــويت، اجمللــــة العـــــ ربية للعلــــوة ـــــ

 .1996س،  و مرب اإلدارية، الكويت،  لت النرر العلمي، اجمللد الرابع، العدد األو 
ــــــدبـــــون  ب -6 ــــــسيــــد القـــــادر، دور التحـــ ـــــــــــــــــن اىلســــ ــــــعـــــ ــــتمر يف وـ ــــــيل جـــــ ــــــــــــــودة اتـــــدماا ال حــــــ ــــــــية،  ــ لة ــــــ

 .2012، 1الباح ، العدد 
حبـي ا سـن، اإلدارة باألهـدافس أسـلوط التطـوير اإلدارب، اجمللـة العربيـة لـجملدارة، اجمللـد اتـامت، العـددان ر  -7

 .1981األوس والثاين )يو يو، حري ان( 
تيــاط، قيــاي أبعــاد جــودة اتــدماا الطبيــة اىلقدمــة يف اىلسترــ ياا ا كوميــة األرد يــة،  لــة  صــخو حمــود -8

ــــامامعـــة اإلســـخمية للدراســـاا االقت ـــادية واإلداريـــة، كليـــة االق ــــت اد والعلــــــــــــ ــــوة اإلداريـــة، جامــ عة العلـــوة ـــــ
 .2012التطبيقية اتاصة،  مان، األردن، اجمللد العررين، العدد األوس، جا  ي 

حكيم و لي ة أحخة، وقييم مستو  جودة اتدماا ال ـحية يف اىلسترـ ياا، مـن قـرف متلقـي  شبوقي -9
  .2017، جوان 12العخ  يف بعض مستر ياا والية اىلدية،  لة االقت اد ال نا ي، العدد 

 .1987، 1 مار بوحو ، اإلدارة باألهداف والنتااج، دراسة منرورة يف حولياا جامعة ام اار، العدد  -10
ين حامــــد الضــــمور وجنــــاة بوقطــــاين، أثــــر جــــودة اتدمــــة ال ــــحية يف درجــــة وال  اىلر ـــــ يف مسترــــ ـ هــــا -11

 . 2012امامعة األرد ية، سلسلة العلوة اإل سا ية واالجتما ية، العدد الثال ، 
IV. :الرسائل الجامعية 

ـــاي جـــودة اتدمـــة، دراســـة و -1 ـــد اا صـــاحل، منـــات  وقـــرس قي ــــقيـــــطبيـــبو ب ــــة  لــــ  ـــدماا مـــــ   سسة بريـــدـــــ
 .2013/2014، السنة امامعية 1ام اار، أقروحة دكتوراه يف العلوة االقت ادية، جامعة سطيف 

بويوسـف   ـاة الـدين زهـي،  وـاة وسـي اىلسترـ ياا يف ام ااـر، مـركرة ماجسـتي، جامعـة ام ااـر، الســنة  -2
 .1994-1993امامعية 

 ور الدين، دور مكتب الـد وس يف لـل النوـاة التعاقـدب، مـركرة نـر  لنيـل شـهادة مـا بعـد التـدر   جورين -3
 . 2005اىلتخ ا، اىلدرسة الوقنية لل حة العمومية، جوان 

حســن الــوايف والطــاهر حســر، مكتــب الــد وس يف اىلسترــ ـ العمــومي، مــركرة نــر  مــن اىلدرســة الوقنيــة  -4
 .1994/1995لجملدارة، السنة الدراسية 
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ــــأثي  وــــاة –نــــان لــــي الرــــريف، وــــأثي  وــــاة اىلعلومــــاا  لـــــ جــــودة  ــــدماا اىل سســــاا ال ــــحية ح -5 و
اىلعلومـــاا  لــــ جـــودة  ـــدماا اىل سســـاا ال ـــحية )دراســـة حالـــة مسترـــ ـ برـــي بـــن  اصـــر(، مـــركرة 

 .  2008-2007ماجستي، كلية العلوة االقت ادية والتــسيي، جامــعة حممد  يضر بسكرة، ام اار، 
دريــدب أحــخة، دور اســتخداة منــات  صــ وف اال توــار يف مســر جــودة اتــدماا ال ــحية يدراســة حالــة  -6

ـــاىل سســة العموميــة لل ــحة امواريــة بســكرةي، مــركرة ماجســتي يف  لــوة التس ـــيي، جامـــ عة حممــد  يضــر ـــــــــــ
 .2013/2014ببسكرة، السنة امامعية 

 –ة اتدمة ال حية باىل سسة العموميـة االسترـ ااية دالس السويسي،  واة اىلعلوماا كأداة لتحسر جود -7
دراســــة حالــــة اىل سســــة العموميــــة االسترــــ ااية حممــــد بو ــــياف ورقلــــة، مــــركرة ماجســــتي، ن ــــا  وــــاة 

 .2011/2012اىلعلوماا ومراقبة التسيي، جامعة ورقلة، السنة امامعية 
ال ـــحية، دراســة ميدا يـــة  لــــ بعـــض  قــارس األســـدب، ي وـــأثي أبعــاد اىلنـــاج التنويمـــي يف جــودة اتـــدماا -8

اىلسترـ ياا اتاصــة  حا وــة دمرــدي، مــركرة ماجســتي، كليـة االقت ــاد، جامعــة دمرــد، الســنة الدراســية 
2015. 

 لــــ اىل سســة ال ــحية، مـــركرة نــر  لدراســـاا مــا بعـــد  باألهـــداف ووطبيقــ،رقي  ــخس،  وـــاة التســيي شــ -9
التــــــــدر  يف إدارة أ مــــــــاس منومــــــــاا ال ــــــــحة، اىلدرســــــــة الوقنيــــــــة لل ــــــــحة العموميــــــــة، الســــــــنة الدراســــــــية 

1998/1999. 
 تيد  اارة، مركرة نر  لنيل شهادة اىلاجستي بعنواني جودة اتـدماا ال ـحية يف اىل سسـاا العموميـة  -10

وســويد دويل، كلية العلوة االقت ادية و لـوة التسـيي والعلـوة التطاريـة، جامعـة أبـو بكـر ام ااــريةي نــ ــا 
 .2012بلقايد بتلمسان، سنة 

ـــتــوراه جأقروحــة دكحية العموميــةي، ــــــــدماا يف اىل سســاا ال ـــــــــــودة اتــــــــــــــيواقــع ج ــدمان مريــ س،  -11 امعة ـــــــ
 .2008-2007ام اار، 

ـــــــة جتــــــــــلــــنهج التعاقــــدب دراس ــــ  الــــدين حــــرايب، مكتــــب الــــد وس ودوره يف إرســــا  ا -12 اع ال ــــحي ــــــــربة القطــــ
بــاىلغي، مــركرة نــر  لنيــل شــهادة مــا بعــد التــدر  اىلتخ ــا يف اىلاليــة واةاســبة، اىلدرســة الوقنيــة لل ــحة 

 .2006العمومية، اىلرسـ، ام اار، جوان 
منتـــورب  كحيلـــة  بيلـــة ي وطبيـــد إدارة امـــودة الرـــاملة يف اىل سســـاا ال ـــحيةي، مـــركرة ماجســـتي، جامعـــة -13

 .2009-2008بقسنطينة، 
صليحة رقاد، وقييم جودة اتدمة من وجهة  ور ال بون يدارسـة حالـة م سسـة الربيـد واىلواصـخاي، مـركرة  -14

 . 2007/2008لنيل شهادة اىلاجستي يف العلوة التطارية، جامعة باونة، السنة امامعية 
رهـا  لــ القـراراا اإلداريـة والطبيـة، مـركرة م باو  بد اهلادب حسن الدويك،  وم اىلعلوماا ال حية وأث -15

 .2010ماجستي، ن ا إدارة أ ماس، امامعة اإلسخمية غ ة، 
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يوســف حطــو، اإلدارة باألهــداف كــأداة للتغيــي يف إدارة اىلسترــ ياا، مــركرة لنيــل إجــازة اىلدرســة الوقنيــة  -16
 .2011/2012للمناةنت وإدارة ال حة، السنة الدراسية 

مكتب الـد وس ومـدياا التغيـي، مـركرة لنيـل شـهادة مـا بعـد التـدر  اىلتخ ـا، اىلدرسـة  األقر  ةاس، -17
 .2002/2003الوقنية لل حة العمومية، السنة امامعية 

V. لملتقيات:ا 
و  ر ـا ال بـاان ــــــــــــاهلاة لياوب و ليلـ بوحديد، ورقـة حبثيـة بعنـوان ي وقيـيم جـودة اتـدماا ال ـحية ومست -1

 .14/2014اىل سساا االستر ااية اتاصة بباونةي،  لة الباح  العدد نها، دراسة ميدا ية يف 
بن  ا لة قدور وم ريد  اشـور، ورقـة حبثيـة بعنـوان ي إدارة امـودة الرـاملة لضـمان جـودة اتـدماا ال ـحية  -2

 يف اىلستر يااي.
مسترـ ـ ص ا  حممد هادب ام اارب ون رون، قياي ووقييم جودة اتـدماا ال ـحية، دراسـة وطبيقيـة يف  -3

 ال يحا  العاة، الب رة، العراس.
ــــد الع يــــ  ةيــــل  يمــــر وحممــــد حممــــود الطعامنــــة، االجتاهــــاا ا ديثــــة يف إدارة اىل -4 سترــــ ياا ياىل ــــاهيم  ب

 .والتطبيقااي
 بـــد الع يـــ  ةيـــل وحممـــد حممـــود الطعامنـــة، ورقـــة حبثيـــة بعنـــوان ي اموا ـــب الســـلوكية يف إدارة اىلسترـــ يااي  -5

 .2005اا ا ديثة يف إدارة اىلستر ياا، السعودية،  من ملتقـ االجتاه
VI. النصوص القانونية والتنظيمية: 

اىلتضـــمن محايـــة ال ـــحة وورقيتهـــا اىلعـــدس واىلـــتمم،  19985 ي ـــرب  16اىلـــ رج يف  05-85القـــا ون رقـــم  -1
 .08امريدة الرمسية للطمهورية ام اارية رقم 

 .1992اىلتضمن قا ون اىلالية لسنة ، 1991/ 16/12اىل رج يف  25-91القا ون رقم  -2
، 4اىلتعلــد باألرشــيف الــوق ، امريــدة الرمسيــة،  ــدد  1988ينــاير  26ممضــي يف  09-88القــا ون رقــم  -3

 .1988يناير  27يف  م ر ة
ـــــرب رقـــــم ا -4 ـــــة  2007مـــــاب  19مـــــ رج يف  140-07ىلرســـــوة التن ي يتضـــــمن إ رـــــا  اىل سســـــاا العمومي

مـ رج يف  33ل ـحة امواريـة وونويمهـا وسـيها. امريـدة الرمسيـة العـدد االسترـ ااية واىل سسـاا العموميـة ل
 .2007ماب  20

 اةدد منوت  الرهادة الطبية للو اة.  2016 ي رب  22اىل رج يف  80-16اىلرسوة التن يرب رقم  -5
، لـــدد كي يـــاا ا  ـــوس  لــــ العـــخ  2001جـــا  ي  21اىلـــ رج يف  12-01اىلرســـوة التن يـــرب رقـــم  -6

 .2001يناير  21م ر ة يف  6رومر غي اىل من هلم اجتما يا، امريدة الرمسية  دد ل اادة اة
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، الـــرب لـــدد كي يـــاا إحـــدا  وكـــاالا 1993مـــاب  05اىلـــ رج يف  108-93رســـوة التن يـــرب رقـــمىلا -7
 .30االيراداا والن قاا وونويمها وسيها، امريدة الرمسية، العدد 

الـــرب ي ســـت التوأمـــة بـــر اىل سســـاا  2016جويليـــة  04اىلـــ رج يف  197-16اىلرســـوة التن يـــرب رقـــم  -8
 .2016يوليو  13م ر ة يف  42العمومية لل حة ولدد كي ياا ون يرها، امريدة الرمسية  دد 

الــــرب لــــدد كي يــــاا إحــــدا  وكــــاالا  1993مــــاب  05اىلــــ رج يف  93/108اىلرســــوة التن يــــرب رقــــم  -9
  .30امريدة الرمسية للطمهورية ام اارية، العدد االيراداا والن قاا وونويمها وسيها، 

ـــة  2016 ربايـــر ســـنة  24اىلـــ رج يف  80-16اىلرســـوة التن يـــرب رقـــم  -10 الـــرب لـــدد منـــوت  الرـــهادة الطبي
 .12للو اة. امريدة الرمسية للطمهورية ام اارية، العدد 

 .2015اىلرروع التمهيدب لقا ون ال حة امديد للطمهورية ام اارية،  -11
ب اىلرـسك ، اىلتضمن كي ية وطبيد أحكاة اىلقرر الـوزار 08/04/1995اىل رج يف  01اىلنرور الوزارب رقم  -12

 .07/01/1995اىل رج يف 
ــــــة 2009ديســــــمرب  20قــــــرار وزارب مرــــــسك مــــــ رج يف  -13 ، لــــــدد التنوــــــيم الــــــدا لي للم سســــــاا العمومي

 .2010ماري  07م رج يف  15االستر ااية. امريدة الرمسية العدد 
اىلتعلـد بن رـا  اىل ـاحل والوحـداا اىلكو ـة هلـا 22/08/2012اىلـ رج يف  اىلـ رج يف 73القرار الوزارب رقـم  -14

  لـ مستو  اىل سسة العمومية االستر ااية األ تان با  بالرلف اىلعدس واىلتمم
-16رقــم اىلتلــد بكي يــاا بتطبيــد اىلرســوة التن يــرب  2017أ ريــل  16القــرار الــوزارب اىلرــسك اىلــ رج يف  -15

 اةدد منوت  الرهادة الطبية للو اة. 2016 ي رب  22اىل رج يف  80
، الــرب لــدد القــيم النقديــة له مــاس اىلهنيــة لهقبــا   1987جــا  ي 04القــرار الــوزارب اىلرــسك اىلــ رج يف  -16

 وامراحون وجراحي األسنان وال يادلة واأل وان الطبير.
اةــــدد لنمــــوت  او اقيــــة التوأمــــة مــــا بــــر اىل سســــاا وقاامــــة  2016أوا  28اىلــــ رج يف  55القــــرار رقــــم  -17

 اىل سساا العمومية لل حة اىلعنية بالتوأمة.
ديســــمرب  07ال ــــادرة  ـــن وزارة ال ــــحة والســـكان وإصـــخو اىلسترــــ ياا اىل ر ـــة يف  03التعليمـــة رقـــم  -18

 اىلتعلقة بتنويم وسي مكتب الد وس  لـ مستو  اىل سساا العمومية لل حة. 2000
، اىلتعلقــة بكي يــاا 1995أ ريــل  5ال ــادرة  ــن وزيــر ال ــحة و الســكان واىل ر ــة يف  01التعليمــة رقــم  -19

اةـدد لطبيعـة ومبـالمل اىلـوارد اىلتأويـة مـن  1995جـا  ي  07وطبيد حمتو  القرار الوزارب اىلرسك اىلـ رج يف 
 ا رطة اىل سساا العمومية لل حة.

ل ـــــــــحة والســــــــكان وإصـــــــــخو اىلسترـــــــــ ياا، اىل ر ـــــــــة يف ال ـــــــــادرة  ــــــــن وزيـــــــــر ا 007التعليمــــــــة رقـــــــــم  -20
 واليت مدد شروط إجخ  اىلر ـ. 03/09/2006
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، اىلتعلـــد برـــروط اســـتقباس 2016ديســـمرب  01ال ـــادر  ـــن وزيـــر ال ـــحة واىلـــ رج يف  02اىلنرـــور رقـــم   -21
 اىلرو د وووجيه، و إ خم،.

اىلتعلــد  2003-08-07رج يف وزارة ال ــحة و الســكان و إصــخو اىلسترــ ياا، اىلــ   04اىلنرــور رقــم  -22
 باىلسانة يف أ سنة اىلستر ياا.

ال ادرة  ن األمر العاة لوزارة ال حة والسكان وإصخو اىلسترـ ياا واىل ر ـة يف  1326االرسالية رقم  -23
، اىلتضـمنة مهـاة وواجبـاا الطبيـب العـاة  لــ مسـتو  مكتـب الـد وس باىل سسـاا 2010ديسمرب  15

  .العمومية لل حة
وهرة وصارب  اقمة ال هرا ، دليـل إجـرا اا وسـيي وح ـق أرشـيف اىلسترـ ياا، صـادر مـن مركـ  مالك ج -24

 .2013األرشيف الوق ، ام اار 
VII. لمحاضرات:ا 

ـــ بــد ا ــد ســالي، حما ــراا يف مناةنــت التنويمــاا العم -1 ـــومية، اىلــــــــ ـــدرسة الوقنــــــــــ ـــية للمناةـــ نت وإدارة ـــ
 .2012ال حة، ام اار، 
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