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 اإلهداء
 

  تشجيعيوإلى الوالدين الكريمين اللذان لم يبخال يوما عن مؤازرتي 

 ،زكرياء،سفيان أسيةإلى اإلخوة األعزاء أحمد،محمد،نعيمة،
إلى كل األصدقاء الذين قدموا لي يد المساعدة و أخص بالذكر       

 نور الدين، عبد الجبار، بوجمعة، مصطفى
 .لينا بتوجيهاتهم القيمة لناإلى كل األساتذة الكرام الذين لم يبخلوا ع

  .إلى كل هؤالء أهدي هذا العمل المتواضع
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 شكر و تقدير
 

  .أحمد اهللا على توفيقه لي،وبفضله أتممت هذه الدراسة المتواضعة
  :ثم أتقدم بعد ذلك بالشكر الجزيل إلى

األستاذ الدكتور حاروش نور الدين الذي أشرف على هذه 
لم يبخل علينا بنصائحه و توجيهاته القيمة،فبدونه لم  المذكرة،حيث

  .نكن لنصل إلى إتمام هذه الدراسة
ثم إلى كل العاملين بالمؤسسة العمومية اإلستشفائية اإلخوة خليف 
  .بالشلف على صبرهم و مساعدتهم لنا في إجراء هذه الدراسة
ين ثم أتقدم بالشكر الخالص إلى كل أفراد العائلة و األصدقاء الذ

  .قدموا لنا يد المساعدة من قريب أو من بعيد
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  قدمــةم
  

ستقرارها، إستمرارها وإصحة األفراد هي أمسى هدف حتاول الدولة بلوغه ، و ذلك من أجل 
القطاعية أوفكل السياسات سواء الشاملة منها  ،حبيث يعترب األفراد األصحاء عصب كل سياسة تنموية

فها مرتبط بقدرة ترتكز أساسا على الفرد، فهو احملرك األساسي هلا، فنجاحها أو فشلها يف حتقيق أهدا
  .الفرد على العمل أو النشاط املنتج 

  
لرئيسي، و يف نفس الوقت اهلدف الرئيسي ألي سياسة تعتمدها اعموما يعترب الفرد احملرك 

هتمت كل الدول بصحة أفرادها ولكن بأساليب و أنظمة خمتلفة وفقا ملا تتوفر عليه من إالدولة، فلقد 
هتمام بصحة وسالمة اإلهتمت كل إاجلزائر إحدى هذه الدول اليت إمكانيات مادية وبشرية وتقنية، و

أفرادها وذلك مباشرة بعد إسترجاع السيادة الوطنية بعد قرابة قرن و نصف القرن من مهجية 
  .ختذ كل األساليب يف سبيل جتويع و متريض الشعب اجلزائريإستدمار الفرنسي الذي اإل

         
قتصادي اإلشتراكي لنظامها السياسي واإلالدولة اجلزائرية النهج ختذت إستقالل اإلغداة         

ستبدال إستدماري الفرنسي ، و على أساس ذلك كان من الضرورة اإلكقطيعة مع النظام الليربايل 
خر خيتلف عنه يف عناصره و أهدافه، يف هذه املرحلة أستعماري املوروث بشكل اإلالشكل الصحي 

من أجل القضاء على األمراض واألوبئة  ةستعجاليإختاذ إجراءات إزائرية بالذات كان على الدولة اجل
املتنقلة اليت كانت سائدة يف اتمع اجلزائري بشكل رهيب، هذه الوضعية الصحية املرتبطة باحلالة 

  .البيئية و املعيشية كانت السبب الرئيسي للوفيات و اإلعاقات خاصة منها وفيات األطفال
  

يف عهد حكومة أمحد بن  صحةللوزارة  أول ذلك عمدت الدولة اجلزائرية إىل إنشاءو ألجل         
،مث وزارة الشؤون اإلجتماعية يف )الوزير حممد الصغري النقاش(1962سبتمرب28بلة و اليت شكلت يوم

مث ،)الوزير حممد الصغري النقاش(1963سبتمرب18عهد حكومة أمحد بن بلة الثانية و اليت شكلت يوم
يف عهد حكومة أمحد بن بلة الثالثة و اليت شكلت  الصحة وااهدين و الشؤون اإلجتماعيةوزارة 
مث وزارة الصحة العامة يف عهد حكومة اهلواري بومدين و اليت شكلت ،1964ديسمرب02يوم
إعادة توزيع املؤسسات  :لتحقيق هدفني رئيسيني مها ،)الوزير التيجيين هدام(1965 جويلية10يوم

ستفادة من اإلاملمرضني على مجيع جهات الوطن حبيث يسمح للمواطنني وا فيها األطباء الصحية مب
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األوبئة املتنقلة مثل مرض السل وخر هو حماربة األمراض واهلدف األ ،العالج بشكل متساوي
عتمدت يف هذا الشأن عدة برامج كانت موجهة إىل إحيث . اخل...والتيفيويد و التهاب السحايا 

رومة ، يف هذه املرحلة مت تأسيس التلقيح اإلجباري لألطفال و بعد ذلك مت تأسيس الطب الفئات احمل
 إعتمداااين أو ما يسمى بالصحة العمومية، وهذا املفهوم هو لب جل السياسات الصحية اليت 

 كتعبري للقرار السياسي الذي يبنيو ،اجلزائر يف سبيل تأمني السالمة الصحية لكل األفراد من جهة
   .قتصادي الذي تبناه النظام السياسي اجلزائرياإلالنهج السياسي و 

  
 منذ اإلستقالل وعليه فقد مرت سياسة إصالح املنظومة الصحية يف اجلزائر بعدة مراحل خمتلفة

إىل يومنا هذا، كانعكاس للظروف اليت سادت يف كل مرحلة على حدى، سواء الظروف السياسية 
اعية و البيئية، ولكل سياسة عناصرها و أهدافها،إال أن اهلدف الرئيسي جتماإلحىت وقتصادية اإلو
  .محاية صحة األفراد بشكل عام، فأهم عنصر فيها هو الفرد و أمسى هدف فيها هو صحة الفردهو

  
و بإعتبار أن املنظومة الصحية هي جمموعة من اهلياكل و املؤسسات اإلدارية واخلدماتية،يقوم 

وي مهارات وختصصات خمتلفة،و يعتربون احملرك الرئيسي هلا،أصبحت هذه على تسيريها أفراد ذ
املنظومة تواجه مشاكل و صعوبات يف حتقيق األهداف الرامية إىل حتسني اخلدمات الصحية اليت 
يستفيد منها املواطن اجلزائري،و هذه الصعوبات ختص التنظيم اإلداري والبريوقراطي من ناحية، 

يز معظم املنظمات الصحية يف اجلزائر،و صعوبة اإلتصال بني خمتلف الشرائح والتسيب الذي أصبح مي
الذي يعترب الزبون ( املكونة هلذه املؤسسات و احمليط اخلارجي هلا،و هذا ما وسع يف اهلوة بني املواطن

  . و املؤسسات الصحية بكل أشكاهلا املكونة للمنظومة الصحية) باملفهوم اإلقتصادي
  

رور السنوات أن املنظومة الصحية يف اجلزائر،ال تستطيع حتسني و تطوير ولقد إتضح مع م
نوعية اخلدمات الصحية املقدمة للمواطن رغم اهودات املبذولة يف سبيل ذلك من طرف السلطات 
العمومية،والسبب يف ذلك هو أن األفراد أو املوظفني يف هذه املؤسسات مل يعودوا مهتمني بتقدمي 

من جمهودات يف أداء مهنتهم،بدعوى أن الظروف اإلجتماعية واإلقتصادية وحىت أقصى ما لديهم 
الظروف املهنية اليت متيز حيام املهنية بصفة عامة مل تعد تشجعهم على ذلك،األمر الذي أدى إىل 

  .تدهور قطاع الصحة بصفة عامة
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يف قطاع الصحة املطروحة حبدة،ليس  املشاكلومن هذا املنطلق سنحاول التعرض إىل هذه 
فحسب بل يف كل القطاعات،و هذا ما يدل على أن سياسة إصالح املنظومة الصحية هي جزء من 
اإلصالحات العامة و الشاملة اليت باشرا احلكومة على أكثر من مستوى،وسنقوم بتحليل هذه 

اخلدمات الصحية يف السياسة،مع اإلهتمام أكثر باإلشكالية املطروحة سابقًا،وإجياد العالقة بني تدهور 
املنظومة الصحية الوطنية،و تدهور األوضاع املهنية و اإلجتماعية للمستخدمني األجراء يف هذا القطاع 

  .الذي يعترب احللقة الرئيسية يف نظرنا يف سبيل حتقيق التنمية املستدامة
  

 ة احملددة منوذلك يف الفترة الزمني وعليه سنتناول سياسة إصالح املنظومة الصحية يف اجلزائر

دون إمهال اجلانب القانوين و اإلجتماعي  من جانب التحليل السياسي 2009إىل 1999
،وكشف الرهانات السلطوية هلذه السياسة،وإبراز مدى اإلهتمام الذي توليه السلطات للدراسة

 العمومية لقطاع حساس كقطاع الصحة،واهودات املبذولة يف سبيل حتقيق األهداف الرامية إىل
إصالح املنظومة الصحية و جعلها تتماشى  من خاللحتسني الرعاية الصحية للسكان،و ذلك 

  .التغريات اليت طرأت على اتمع اجلزائري يف كل ااالت السياسية و اإلقتصادية واإلجتماعية و
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  :مربرات الدراسة  -1        
ختيار املوضوع حمل الدراسة بناء على مربرين أساسيني إ يأيت،وة مربرااإن لكل حبث أو دراس  

  :مها 
  :املربرات الذاتية *  

تناول املوضوع حمل الدراسة نأن  ناحاول،املتخصصة يف جمال السياسات العامة  تناحبكم دارس
  .باعتباره سياسة قطاعية تدخل يف جمال التخصص املذكور أنفا

صحة فهو من باب رغبيت اجلاحمة يف التعرف على خبايا هذا القطاع ختياري ملوضوع الإأما 
،اليست الصحة تاج فوق رؤوس األصحاء ال يراها إال الذي أعتربه عصب التنمية يف مجيع ااالت

  .املرضى
  
   :املربرات املوضوعية*

االت نعكاساا على خمتلف اإتأيت هذه الدراسة كمحاولة إلبراز أمهية الصحة و أبعادها و
  .جتماعية والسياسية قتصادية و اإلاإل

  .عتبارا للمربرات التاليةإوعليه سنتناول دراستنا هذه 
الصحية املنتهجة خالل الفترة  ة إصالح املنظومةحماولة إبراز مدى جناح أو فشل سياس -

  .املدروسة، ومعرفة األسباب و املعوقات اليت حالت دون الوصول إىل النتائج املرجوة 
و مدى تأثريها على صحة األفراد  ،إلقاء الضوء على ظروف العمل اليت متيز هذا القطاع -

  .من ناحية أخرى و املهنيني الذين يطلبون العالج من ناحية و السلك الطيب و الشبه الطيب و اإلداريني
 تسيري و التنظيم الذي مييز النظام الصحي يف اجلزائر من خالل بعض الزيارات اليتالسوء  -

نعدام النظافة و التهاون املسجل من طرف إو  املؤسسات اإلستشفائية العمومية،قادتنا إىل بعض 
حترام أوقات العمل، وحىت اجلهوية يف تقدمي العالج ، كل ذلك إ، عدم  مستخدمي قطاع الصحة

  .دفعنا إىل إجراء هذه الدراسة 
فاع مثنها يف بعض األحيان أثر رتإو  ،نعدام األدوية لدى بعض املستشفيات و الصيدلياتإ -

  .بشكل سليب على املواطن خاصة الذي ال ميلك التأمني الالزم لذلك
اإلضرابات والتوقفات عن العمل اليت حتدث هنا و هناك من طرف األطباء واملمرضني  -
جلاد و اليت يرون أا ال تسمح  بالعمل ا ،كرد فعل على الظروف املعيشية اليت ميرون ا واإلداريني

  .املثمرو
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جتماعي من تعقد العالقة بني املواطن و النظام الصحي من جهة و املواطن و الضمان اإل -
  .و البريوقراطية السلبية يف تقدمي التعويض عن األضرار  ،جهة أخرى
املسامهة و لو بالشيء القليل يف إثراء أدبيات حتليل السياسات القطاعية من خالل قطاع  -

  .رالصحة يف اجلزائ
    
  :أمهية املوضوع  - 2        

األمهية واألمهية العلمية : إن املوضوع حمل الدراسة يكتسي أمهية كبرية من جانبني رئيسيني   
  .العملية و سنتطرق إىل كل جانب على حدى

    
  :األمهية العلمية  *  
امة اليت مت تظهر األمهية العلمية ال السياسات العامة الصحية يف كونه أحد املوضوعات اهل  

و أخص بالذكر  ،إحاطتها بالرعاية و البحث من قبل الباحثني واملتخصصني يف جمال السياسة العامة 
الدول املتطورة يف أوربا و أسيا والقارة األمريكية، مع أن السياسات العامة هو ختصص حديث إال أنه 

خاصة السياسات العامة  إلجتماعية،السياسية و اإلقتصادية و احقق قفزة علمية يف مجيع مناحي احلياة 
  .املناهج املالئمةوستعمال الوسائل العلمية اليت تقوم على توظيف املداخل إالصحية ، مع 

  
قتصادية ، أثارت إجتماعية و حىت إة و ينعكاسات سياسإفصحة األفراد كظاهرة و ماهلا من 

حلكومية و املؤسسات التعليمية    هتمام العديد من اهليئات الوطنية و الدولية واحلكومية وغري اإ
قتصاد الذين قاموا بإجراء دراسات اإلو رجاالت السياسة و ) اجلامعات و املعاهد العلمية املتخصصة (

و بشأن  ،نعكاساا على خمتلف ااالت احلياتيةإو إصدار أحباث و نشرات ختتص مبختلف أبعادها و
و ماهلا من  ،ية حول أمهية صحة األفراد بشكل عامذلك عقدت عدة لقاءات و مؤمترات وطنية و دول

  .عالقة جبميع مناحي احلياة األخرى و تأثري ذلك على صحة األفراد بشكل خاص
  
  :األمهية العملية  *

جناح أو فشل السياسات العامة الصحية يكون من خالل مقارنة نتائجها باألهداف اليت مت 
نا تكمن أمهيتها العملية، فالقضاء على املشاكل الصحية اليت برجمتها أثناء عملية صنع هذه السياسة و ه

ال يكون عن طريق سلوكات أو أعمال فردية غري ممنهجة وغري قائمة  ،يتخبط فيها املواطن اجلزائري
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و لكن عن طريق وضع سياسة صحية قائمة  ،على أسس علمية أو ما يسمى باإلصالحات الترقيعية
 ،نفاق واملوارد الصحية والتنظيم اإلداري والصحي يف الدولةعلى مؤشرات و مقاييس تتصل باإل

نوعية اخلدمات الصحية حتسني وهو  ،إدراك مشكالا األساسية مما يسمح بتحقيق أفضل النتائجو
  .للسكان املقدمة

أدت إىل املزيد من املشاكل اليت  السلطة الوصيةفكل اإلصالحات الترقيعية اليت قامت ا 
عدم و ،اخل...ها اتمع اجلزائري من سوء يف تسيري املنشآت الصحية كاملستشفياتمازال يتخبط في

خاصة اجلانب  ،هتمام الالزم باملشاكل اليت يعاين منها األطباء واملمرضون واإلداريونإلوجود ا
حيث يسري يف متاهات مظلمة، من جهة " مد وجزر" و يبقى املواطن اجلزائري بني،جتماعي منها إلا

كإنسان  به جتماعية القاسية من فقر ومرض، وعند ذهابه إىل الطبيب ال جيد العناية الالئقةإلا الظروف
إصالح املنظومة الصحية يف اجلزائر البد و أن  له احلق يف احلياة و العيش الكرمي،و زبدة القول أن

 يف سبيلاليت تقف حاجزا  ،أسس علمية و أخالقية كفيلة بتخطي هذه العقبات  تكون قائمة على
تطوير قطاع الصحة يف اجلزائر،و هو اهلدف الذي نسعى من وراءه من خالل هذه الدراسة،حبيث 
حناول الوقوف على حالة قطاع الصحة يف اجلزائر و التعرف على أسباب فشلها وتقدمي احللول 

  .ياسةالبدائل املمكنة،وذا ميكن تعميم النتائج،و تصحيح املسار الذي وضعت من أجله هذه السو
  
  :أهداف الدراسة  -3

 سياسة(يف اجلزائر  ةاهلدف من هذه الدراسة هو التشخيص الدقيق و املوضوعي لقطاع الصح
و ذلك من خالل دراسة حتليلية  2009إىل  1999يف الفترة املمتدة من ) الصحية  إصالح املنظومة

   :داف هذه الدراسة يف النقاط التالية، و عليه ميكن إبراز أهم أهلعملية اإلصالح املنتهجة يف هذه الفترة
املستوى السياسي ( إبراز مدى أمهية قطاع الصحة يف اجلزائر على مجيع املستويات -

  ).جتماعي قتصادي و اإلإلوا
خالل الفترة موضوع البحث و الدراسة الصحية  إصالح املنظومة حماولة حتليل سياسة -

،و التركيز على اإلجيابيات وحماولة تصحيح لضعفاملذكورة و ذلك بتحديد نقاط القوة و نقاط ا
  .األخطاء وإجياد البدائل املمكنة

  .حماولة فهم وحتليل العالقة اليت تربط املواطن مع النظام الصحي القائم  -
جتماعية سياسية و اإلاللة األخرى مإبراز أمهية اال الصحي يف عالقته بااالت املك -

  .قتصادية واإل
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و اإلداري  و الشبه الطيب ك الطيبلقتصادية للسجتماعية و اإلني الظروف اإلضرورة حتس -
القائم على تسيري هذا القطاع و ذلك من أجل القضاء على التهاون و الالمهنية اليت أصبح واملهين 

  .يتميز ا النظام الصحي اجلزائري 
    
  :أدبيات الدراسة  -4        
وضوع بالدراسة و البحث من طرف الباحثني األكادمييني سواء لقد مت التطرق إىل هذا امل        

بعض الدراسات منشورة يف  :ال احلصر الذكرباللغتني العربية أو الفرنسية و نذكر يف ذلك على سبيل 
إصالح املنظومة الصحية يف " براحو فافة سهيلة  ةشكل مقاالت نذكر على سبيل املثال مقال لألستاذ

اليت تصدر   2009 انفيج"دراسات إستراتيجية"، نشرت على صفحات جملة  "اقاجلزائر ، واقع و أف
،وتناولت يف هذا املقال تأثري جتماعياإلوقتصادي و هي عبارة عن دراسة من جانبيها اإل ،باجلزائر 

السياسة الصحية "صحة الفرد على النمو اإلقتصادي ككل،ومقال لألستاذ الدكتور نورالدين حاروش
،حيث إرتكز يف 2009جوان ،نشرت على صفحات نفس الة"ني الرهانات والواقعيف اجلزائر ب

حتليله هلذا املوضوع على منطلقات أساسية،و نعين ا املبادئ األساسية للسياسة الصحية يف 
اجلزائر،وربطها بالنهج السياسي األيديولوجي للسلطة السياسية يف اجلزائر،مث تناول فيها املراحل 

يت مرت ا هذه السياسة،وربطها بالظروف الصحية للسكان واألحداث اهلامة احلاصلة يف األساسية ال
الساحة السياسية يف اجلزائر،ويف األخري توصل إىل أن صحة السكان حتسنت مبرور املراحل حسب 
التقسيم الزمين الذي أسس عليه حتليله،من خالل القضاء على بعض األمراض اليت فتكت بشرحية 

إخل،ومع ذلك وجب العمل على ...السكان خاصة األطفال منها مثل مرض احلصبة والشلل واسعة من
  .إحداث تغيري جذري يف قطاع الصحة حىت يتجسد حق الصحة لكل املواطنني 

و الذي تطرق " إدارة املستشفيات العمومية يف اجلزائر " نور الدين حاروش" كتاب للدكتور    
و املشاكل التنظيمية اليت )املستشفى اجلامعي ( العمومي باجلزائر فيه إىل أسلوب تسيري املستشفى 

أصبحت تعاين منها املؤسسات الصحية بشىت أنواعها،وغموض العالقات الرمسية داخل هذه 
وكتاب باللغة املؤسسات مما أدى إىل ظهور ما يسمى بإشكالية السلطة داخل املؤسسات الصحية،

والذي كان عبارة عن دراسة  " L'histoire de la santé en Algérie "الفرنسية ألمري حممد بعنوان 
  .وصفية تارخيية للنظام الصحي يف اجلزائر

" دراسات جامعية أكادميية غري منشورة، نذكر منها رسالة ماجستري للطالب حسن عداد  و هناك     
ند إطارات تسيري هذه اجلو التنظيمي السائد باملؤسسات الصحية العمومية وعالقته بالضغط املهين ع
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،واليت تطرق فيها إىل العالقات جبامعة اجلزائر ،كلية علم النفسختصص علم النفس العمل" املؤسسات
اليت تربط العمال داخل املؤسسات الصحية،ونعين به اإلتصال الرمسي واإلتصال غري الرمسي،و أثر 

أن العملية  نتيجة مفادها ذلك على نفسية و سلوك العمال إما باإلجياب أوبالسلب،ووصل إىل
اإلتصالية داخل املؤسسات الصحية هلا دور كبري يف حتديد سلوك العمال إما يف جانبها اإلجيايب 

  .السليب،و هذا ما يسمى بالضغط املهينأو
ختصص علوم " ختطيط ومتويل الصحة يف اجلزائر" وهناك رسالة ماجستري للطالب أمري جياليل       
تطرق فيها إىل طرق متويل املنظومة الصحية يف اجلزائر،من خالل تبيني املراحل اليت مر  ،و اليتقتصاديةإ

ا النظام الصحي يف جمال التمويل،ومصادر هذا التمويل،وبني يف األخري أن عملية متويل املنظومة 
ايل الصحية يف اجلزائر يسودها غموض كبري و نتائجها مل تكن حسب توقعات القائمني عليها،وبالت

وجب العمل على إعادة ترتيب عناصر هذه العملية و حتديد معاملها و أهدافها بكل وضوح،و ذلك 
دف التحكم يف حجم النفقات العمومية اليت ال تتماشى و النمو احلاصل بالنسبة لإلقتصاد الوطين،  

لقطاع العام ختيار املريض ألسلوب العالج يف اإ" رسالة ماجستري للطالبة بوعزيز كرمية وهناك 
،حيث قامت الباحثة بتبيني جبامعة اجلزائر ،كلية علم اإلجتماعختصص دميغرافيا "والقطاع اخلاص

الدوافع اليت جتعل املواطن خيتار بني القطاع العام والقطاع اخلاص من حيث أسلوب العالج،وهل يعود 
تكلفة العالج غري  ذلك إىل نوعية اخلدمات املقدمة من طرف هذه املؤسسات، أويعود ذلك إىل

املتكافئة بني القطاعني،ووصلت إىل نتيجة مفادها أن نوعية اخلدمات الصحية املقدمة من طرف 
املؤسسات الصحية هلا أكرب تأثري على إختيار املريض ألسلوب العالج،ولكن مبراعاة تكلفة العالج يف 

اجلودة "ري للطالبة مرمي زانوهناك رسالة ماجست.بعض األحيان وذلك حسب القدرة الشرائية للمريض
ختصص إدارة املوارد البشرية،من جامعة اجلزائر،حيث "الشاملة و تطبيقاا يف إدارة املستشفيات

ركزت يف هذه الدراسة على تبيني مفهومى اجلودة و اجلودة الشاملة و تطبيقاا يف املوسسات 
لوب إداري يف تسيري املؤسسات الصحية،و وصلت يف اية الدراسة إىل أن اجلودة الشاملة كأس

الصحية ضروري من أجل تطوير النظام الصحي يف اجلزائر،حبيث يعترب أسلوب إلشراك العاملني يف 
  .إجياد سبل لتحسني جودة اخلدمات الصحية املقدمة للمريض
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  :إشكالية الدراسة-5
ستجابة عبريا عن اإلمن خالل السياسة الصحية املنتهجة ت ةتعترب اإلصالحات يف قطاع الصح   

، و بالنظر إىل واقع املنظومة الصحية يف اجلزائر نلمح بوضوح ملعطيات سواء كانت داخلية أو خارجية
الصعوبات و املشاكل اليت أصبحت حتيط بقطاع الصحة بصفة عامة،لذلك أصبح من الضروري 

جل إختاذ القرارات تصحيح الرؤية الشاملة حول القطاع من جهة، و البحث عن مكامن اخللل من أ
  .املناسبة و إختيار أفضل احللول املمكنة من أجل تطوير قطاع الصحة يف اجلزائرمن ناحية أخرى

و قبل بداية أي إصالح البد من تشريح الواقع بكل ما حيتويه من إجيابيات وسلبيات، وحماولة       
  .التركيز على السلبيات ألجل تصحيحها

  :التايل و عليه ميكن طرح اإلشكال   
و هل حققت األهداف  ،املنتهجة يف اجلزائر  إصالح املنظومة الصحية ما مضمون سياسة

  املرجوة منها ؟
  : الفرعيةو على ضوء هذه اإلشكالية الرئيسية ميكن وضع بعض التساؤالت 

تبعتها إالصحية املنتهجة ضمن اإلصالحات الشاملة اليت  إصالح املنظومة ما هو موقع سياسة-
  ة يف سبيل الوصول إىل التنمية املستدامة ؟الدول

  يف حتقيق أهداف السياسة الصحية املنتهجة؟ يما هو دور النظام الصحي اجلزائر-
هل املوارد املادية و البشرية اليت وفرا الدولة كافية لتحقيق و حتسني السالمة الصحية  -

  ألفراد اتمع ؟
باعتباره احملرك الرئيسي هلا من جهة وباعتباره أين تكمن مكانة الفرد ضمن هذه السياسة  -

  اهلدف الرئيسي من جهة أخرى ؟
   ما طبيعة العالقة اليت تربط بني خمتلف العناصر املكونة للمؤسسة الصحية العمومية؟ -         
  :حدود إشكالية الدراسة        
الوصفية امليدانية،وهي احلدود  املتداولة يف كل الدراسات الدراسة إىل حدود إشكاليةنتعرض س        

  .      اجلغرافية،واحلدود الزمنية
  :ةاجلغرافي حلدودا - أ         
بالشلف،و اليت ) الشرفة(يف املؤسسة اإلستشفائية العمومية اإلخوة خليف يتمثل ميدان الدراسة        

ون بالقرب منها،أو الذين تقع وسط املدينة ،و اليت تغطي نسبة كثافة سكانية معتربة سواء الذين يقطن
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يأتون من أمكنة أخرى بعيدة نتيجة لتوفر هذه املؤسسة على عدة ختصصات قد ال تتوفر عليها 
  .مستشفيات أخرى يف الوالية

          
  :احلدود الزمنية -بـ         
،حيث تزامنت هذه 2009إىل سنة  1999الفترة الزمنية للدراسة من سنة لقد مت حتديد          

الدراسة مع دخول اجلزائر فترة جديدة من اإلصالحات اليت مست جممل القطاعات احليوية احملركة 
لإلقتصاد الوطين،و قطاع الصحة أحد هذه القطاعات اليت أعتربها احملرك الرئيسي لعجلة التنمية يف 

  .اجلزائر
  

  :الفرضيات العلميـة-6        
بعض الفرضيات العلمية  صياغةقمنا ب فرعيةسئلة اللإلجابة على التساؤل الرئيسي و كذلك األ  

  :اليت سنحاول اإلجابة عليها يف هذه الدراسة وهي على الشكل التايل
حتقيق األهداف املرجوة من أي سياسة صحية هو ضرورة وجود نظام صحي عصري      -

  .مرن و
ئمة بني األفراد        و احلد قدر اإلمكان من الفوارق القا ،حتسني اجلودة يف تقدمي اخلدمات -

و اجلماعات يف تيسري حصوهلم على الرعاية الصحية ، يرتكز أساسا على مدى جودة النظام الصحي 
  .القائم 

ادي و التقين على حساب حتسني ظروف عمال إصالح املنظومة الصحية يف جانبها امل -
  .حية اسة الصيالقطاع ال تؤدي إىل حتقيق األهداف اليت وضعت من أجلها الس

ستقرار يعد األفراد ركيزة أي إصالح تقوم به أي دولة يف سبيل الوصول إىل حتقيق اإل -
  .والتنمية املستدامة
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   :منهج الدراسة -7          
املنهج يعين جمموعة من القواعد العامة اليت يتم وضعها بقصد الوصول إىل احلقيقة يف          
فإستخدام املناهج و طرق .1"ليت يتم وضعها بقصد الوصول إىل احلقيقة يف العلمإنه الطريقة ا."العلم

البحث العلمية ختتلف حسب طبيعة املوضوع حمل الدراسة،و ميكن إستعمال جمموعة من املناهج يف 
دراسة خمتلف الظواهر و هذا يف إطار التكامل املنهجي املتعارف عليه و املعمول به من طرف الباحثني 

  .دمييني يف خمتلف العلوم اإلنسانية و اإلجتماعية على اخلصوصاألكا
و تكتسي طبيعة البحوث الكمية و اإلستطالعية خصائص معينة،حتتم علينا إستخدام جمموعة           

من املناهج،و بالنظر إىل كون موضوع حبثنا هذا يدخل ضمن هذا اإلطار،قمنا بإستعمال املناهج 
  :التالية

  :نهج الوصفيامل          
الذي يعترب من بني املناهج األكثر شيوعاً و إستخداماً يف الدراسات الكمية واإلستطالعية،           

أوما يسمى بالدراسات املسحية الشاملة،و هذا بغية الوصول إىل معرفة كل حيثيات و جوانب 
العلمية املنظمة اليت يعتمدها  بأنه تلك الطريقة" الظاهرة حمل الدراسة و التحليل،فاملنهج الوصفي يعرف

الباحث يف دراسته لظاهرة إجتماعية أو سياسية معينة وفق خطوات حبث معينة يتم بواسطتها جتميع 
اهرة و تنظيمها و حتليلها من أجل الوصول إىل أسباا ظالبيانات و املعلومات الضرورية بشأن ال

  .2"الص نتائج ميكن تعميمها مستقبالً ومسبباا و العوامل اليت تتحكم فيها وبالتايل إستخ
         

و قياساً على ذلك ،وجدنا أن هذا املنهج يكتسي أمهية كبرية يف دراستنا هذه،ملا له من دور          
فعال يف وصف و جتميع املعلومات والبيانات حول موضوع الدراسة املتمثل يف عملية إصالح املنظومة 

  .الصحية يف اجلزائر
  :ملنهج التارخييا       
يعترب هذا املنهج احللقة الرئيسية يف معظم البحوث العلمية و األكادميية ملا له من أمهية بالغة يف        

تقصي احلقائق التارخيية عن الظاهرة حمل الدراسة،و حماولة اإلستفادة من جتارب املاضي،و صدق من 
  .ن التنبؤ باملستقبل قال بأن فهم احلاضر يكون بدراسة املاضي و من مث ميك

          

                                                 
  29،ص2002وفم للنشر،م:،اجلزائردليل الباحث يف املنهجية و كتابة الرسائل اجلامعيةعمار بوحوش، -  1
  201-200،ص ص2005ديوان املطبوعات اجلامعية،:،اجلزائر تقنيات و مناهج البحث يف العلوم السياسية و اإلجتماعية، عبد الناصر جنديل - 2
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و لقد قمنا بإستعمال املنهج التارخيي يف هذه الدراسة املتواضعة،من خالل التطرق إىل         
اخللفيات التارخيية للمنظومة الصحية يف اجلزائر باإلستعانة ببعض الوثائق و الكتابات التارخيية، وجممل 

ية و املكانية للظروف الصحية اليت ميزت اجلزائر منذ التطورات احلاصلة عرب خمتلف الفترات الزمن
  .الفترة العثمانية إىل يومنا هذا

          
   :ج دراسة احلالةمنه        
لقد كان إلستعمال هذا املنهج الفائدة الكبرية يف الفهم الدقيق والعميق ملوضوع البحث املاثل         

من جهة، وإستحالة دراسة كل اهلياكل و املؤسسات أمامنا،فلكون الدراسة متس قطاع هام و معقد 
املكونة لقطاع الصحة من ناحية أخرى،إرتأينا إختيارحالة معينة ممثلة يف املؤسسة اإلستشفائية العمومية 
اإلخوة خليف من أجل إجراء هذه الدراسة،و حماولة التحكم أكثر يف املوضوع،و إعطاء صبغة علمية 

من أجل تسهيل عملية مجع املعلومات و البيانات و ذلك من أجل  أكثر دقة هلذا البحث،و كذلك
التعرف على حالة واحدة معينة و بطريقة علمية تفصيلية دقيقة مراعاة لربح الوقت،ومن أجل تعميم 

  . النتائج على القطاع ككل
          
  :املنهج اإلحصائي        
أضفت الصبغة العلمية على األحباث السياسيـة  يعد هذا املنهج من بني املناهج العلمية اليت        

واإلجتماعية و اليت تم بدراسة و حتليل الظاهرة اإلجتماعية من الناحية الكمية،وتطبيقاً لذلك قمنا 
باإلستعانة مبجموعة من اإلحصائيات و األرقام ،وحماولة تبويبها ووضعها يف شكل جداول مث القيام 

  .  نتائج معينة بأكثر دقة ممكنةبتفسريها وشرحها،مث الوصول إىل
           

  :األدوات املنهجية املستخدمة*        
  :املالحظة        
تعترب املالحظة أحد أهم األدوات املنهجية يف مجع املعلومات و البيانات حول موضوع          

هذه األداة خالل الدراسة،فهي تساهم يف فهم السلوك البشري فهماً دقيقاً،و لقد قمنا بإستخدام 
املراحل التمهيدية للبحث،و ذلك من أجل تكوين صورة أولية عن البيانات اليت سوف حنصل 
عليها،ومت إستخدامها كذلك يف املراحل املتقدمة من البحث من خالل تغيري بعض املعطيات واألرقام 

  .حول البحث بغية الوصول إىل الدقة و ضبط النتائج
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  :ةاملقابل        
مكانة متميزة يف البحوث السياسية،ألا قد تسمح بالوصول إىل معلومات وبيانات  للمقابلة        

هامة تلعب دوراً أساسياً يف البحث السياسي،خصوصاً و أا قد توجه إىل مجاعة الصفوة من خالل ما 
ار مشاعر فرد معني يسمى مقابلة الصفوة أو املقابلة املتعمقة اليت متكن الباحث من أن يصرب أغو

أوجمموعة حمدودة من األفراد جتاه قضايا أو ظواهر معينة و أن يتعرف على إجتاهام أوخربام 
  1.ومواقفهم
           

و لقد قمنا بإجراء مقابالت مع بعض إطارات املؤسسة اإلستشفائية العمومية اليت قمنا فيها        
ي أعطى لنا املوافقة بإجراء اجلانب التطبيقي من البحث، ذه الدراسة،ممثلة يف مدير املؤسسة الذ

واملقابلة اليت أجريت على التوايل مع املراقب العام و مدير املوارد البشرية باملؤسسة املذكورة،حيث 
متكنا من مجع أكرب قدر ممكن من املعلومات حول املؤسسة بشكل خاص، والظروف اليت متيز قطاع 

  .امالصحة يف اجلزائر بشكل ع
  

  :اإلستبيان        
أهم األدوات اليت قمنا بإستعماهلا،ملا له من خصوصيات إجيابية،سواء من حيث ربح  هو أحد        

الوقت وتقليص التكاليف املادية من ناحية،و إستجواب أكرب عدد ممكن من املبحوثني من ناحية 
اسة سواء يف شكلها املغلق أخرى،حيث قمنا بطرح جمموعة من األسئلة املتعلقة مبوضوع الدر

أواملفتوح،وتقسيمها يف شكل حماور،كل حمور حيوي جمموعة من األسئلة اليت ختص فرضية معينة من 
  . الفرضيات اليت مت طرحها أنفاً

  
       

  
  
  
  

                                                 
  126،ص2006كلية اإلقتصاد و العلوم السياسية، :،القاهرة 2،طمناهج البحث يف علم السياسةعبد الغفار رشاد القصييب، -  1
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  :حتديد املصطلحات -8        
  :مفهوم الصحة  -   
ر األساسي للصحة يف حتقيق منظمة الصحة العاملية حتديد للدو ميثاقلقد ورد يف ديباجة  

  .ستقرار و ذلك ضمن إطار حيوي مبدأين أساسيني إلاألمن و السلم و ا
بغض النظر عن  ،مبدأ التمتع بأعلى مستوى صحي ممكن كحق أساسي من حقوق اإلنسان -   

  .قتصاديةجتماعية و اإلنتماء السياسي أو الظروف اإلاجلنس أو الدين أو اإل
  .حموري لتحقيق األمن والسلم حمليا و دوليا  إن صحة الشعوب هي أمر-

حتقيق حالة السالمة العامة البدنية :" و مبوجب ذلك ينصب مفهوم الصحة يف معناه األساسي إىل 
و لقد جرت حماوالت منذ القدمي للتفريق بني الصحة و املرض،حيث   ،"العقلية و النفسية للفردو

حالة حسنة "،و الصحة لغة هي1لتوازن التام أو الكامليعتقد أطباء اليونان بأن الصحة هي حالة ا
   "أوسوية جسمياً و عقلياً،أو ذهنياً و لكن أيضاً بعيدة عن األمل و املرض

  
باتفاق اتمع الدويل  1978حتاد السوفيايت يف عام الشهري يف اإل اتاأملآو قد حدد إعالن مؤمتر 

هن فحسب ، بل إا حالة متكاملة للسالمة البدنية ال تعين غياب املرض و الو" تعريفا للصحة بأا 
  ".الذهنية و اجلسمية و

التوازن أو اإلنسجام لكل اإلمكانيات " وهناك تعريف أخر حيدد تعريف الصحة على أا ذلك
،حيث هذا التوازن يلزم من جهة إشباع احلاجيات )احليوية،والنفسية،واإلجتماعية(للكائن البشري

كاحلاجيات العاطفية،الغذائية،والصحية (ليت هي قريبا نفسها عند مجيع البشراألساسية لإلنسان ا
  " من جهة،و من جهة أخرى تأقلم و بدون توقف لإلنسان مع بيئة دائمة التغري)والتربوية واإلجتماعية

  
القدرة على حتقيق الصحة يف داخل :" لصحة بأا ا )World Bank(و عرف البنك الدويل

ك األفراد ، ومقدار النفقات زدياد الدخل و التعليم يف سلوإك احلالة املرتبطة مبا حيدثه أا تلواتمع 
 نتشار األمراض يف داخل اتمع متالزماًإستخدامها يف النظام الصحي للدولة مع النظر ملدى إكفاءة و

  ".مع ظروف املناخ و البيئة
يف احلصول عليها،و يعود هذا  إن الصحة ليست يف جوهرها كباقي السلع اليت يرغب الناس  

جسم اإلنسان حيتل مكانة خاصة ال حيتلها غريه "جوناتان ميلرالفارق إىل علم األديان،حيث يقول 

                                                 
  27-26،ص2004،دار حامد:،عمانإدارة اخلدمات و املؤسسات الصحيةعبد املهدي بوعوانة، -  1
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من األشياء يف العامل ألن اإلنسان ليس سيد جسمه فحسب بل أن اجلسم ميلك صاحبه،و يعد جزءاً ال 
ي األشياء اليت منلكها،فقد يفقد املرء أمواله يتجزأ منه،و خيتلف جسم اإلنسان إختالفاً تاماً عن باق

وكل ما حبوزته من كتب و بيوت دون أن تتغري شخصيته،إالّ أن من الصعب أن تتصور إنساناً دون 
بدن،و يقال أن اجلسم مسكن اإلنسان و لكنه مسكن من نوع خاص،فحيث يوجد اجلسم يوجد 

  1".اإلنسان
ما لقابلة للتصرف،و هي يف هذا الصدد تشبه إىل حدفالصحة إذن من مقومات الثروة غري ا     

األشكال األخرى من الرأس املال البشري،كالتعليم و املعارف املهنية و املهارات الرياضية،إالّ أن هناك 
أوجه إختالف رئيسية فيما بينها،فالصحة معرضة ألخطار جسيمة ال ميكن توقعها و ال يرتبط بعضها 

  .ال ميكن إكتساا كإكتساب املعارف و املهارات ببعض يف أغلب األحيان،كما
      

  :مفهوم النظام الصحي  -         
على أن  UNDPتفقت تقارير التنمية البشرية اليت يشرف عليها برنامج األمم املتحدة اإلمنائيإ  

  :الوضعية الصحية يف أي بلد من العامل نتيجة لعوامل ثالثة أساسية هي
  .خل الدولة األوضاع العامة يف دا -
  .األوضاع البيئية  -
  .فاعلية النظام الصحي و سياساته العامة القائمة يف داخل الدولة  -

مجلة املنظمات واملؤسسات التنفيذية واملوارد املكرسة لتحقيق " فاملقصود بالنظام الصحي هو
  ".حتسني السالمة الصحية و

الغرض الرئيسي و ،ة يف داخل اتمعفهو إذن من العوامل األساسية يف حتديد السالمة الصحي
  :للنظام الصحي ينقسم إىل شقني مها 

  .حتقيق اجلودة يف تقدمي اخلدمات -
  .إتاحة العدالة و اإلنصاف يف تيسري احلصول على الرعاية الصحية جلميع األفراد -

النظم الصحية عبارة عن جمموع األشخاص العاملني يف إطارها و اإلجراءات اليت       
تخذوا،دف حتسني مستوى الصحة أساسا،و ميكن دمج هذه النظم و إدارا مركزيا إال أن ذلك ي

أمر كثرياً ما يكون متعذراً،فبعد أن كانت النظم تشكل طوال قرون كيانات صغرية خاصة أوخريية 
ديدة تعوزها الفعالية يف أغلب األحيان،فإا تطورت تطوراً سريعاً مع إكتساب و تطبيق معارف ج

                                                 
  4،ص2000 ،التقرير اخلاص بالصحة يف العامل،سنةحتسني أداء النظم الصحية،منظمة الصحة العاملية - 1
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خالل هذا القرن،و قد سامهت مسامهة هائلة يف حتسني مستوى الصحة،و يعزى الفشل يف حتقيق هذه 
اإلمكانيات إىل ضعف النظم أكثر منه إىل قصور الوسائل التقنية،و عليه البد من تقييم أداء النظم 

  1.الصحية احلايل بأسرع وقت و إجياد طريقة تسمح هلا بتفجري طاقاا
  

  :مفهوم السياسة الصحية  -         
جمموعة من : جتماعية إىل أن السياسات الصحية هي يشري تعريف املوسوعة الدولية للعلوم اإل  

تصاحبها جمموعة من األفعال املتجسدة يف  ،األهداف أو الربامج األساسية املعلنة يف جمال الصحة
حتدد كيفية صنع األهداف العامة  قرارات تشريعية و تنفيذية و برامج العمل املقترحة للحكومات ،

خنراط احلكومة و تأثريها يف إالصحية مصحوبة بكيفية التنفيذ و اإلدارة للخدمات الصحية مع 
بغية حتقيق األهداف العامة بكفاءة  ،نشاطات كل من القطاعني اخلاص و العام يف اال الصحي

     .فاعلية و
  :اإلصالح مفهوم -      
يف عملية اإلصالح ،تكمن يف قراءة الواقع اإلقتصادي و اإلجتماعي و الثقايف إن أول خطوة       

والتربوي و حىت السياسي،و القراءة هنا نعين ا وصف الواقع حبقائقه،ال أن نعكس تصوراتنا 
عليه،فذكر حقائق الواقع بشكل واضح بنية اإلصالح و التنمية ال بنية اهلدم و التجريح،هي اخلطوة 

 تبني لنا مكامن اخللل و اإلعوجاج الذي يراد هلا اإلصالح،قال تعاىل على لسان نبيه األوىل اليت
،ومن جهة سورة هود  من 88اآلية ستطعت و ما توفيقي إالّ باهللا﴾ٱإن أريد إالّ اإلصالح ما ﴿شعيب 

أخرى فإن اإلصالح قد يتحقق إذا إجتمعت شروط أساسية ال غىن عنها،و نقصد هنا إستشارة كل 
ركاء داخل اتمع،و هو ما ميكن تسميته الشورى باملفهوم اإلسالمي،فال غىن لويل األمر عن الش

اآلية ستغفر هلم وشاورهم يف األمر﴾ٱ﴿فاعف عنهم و:،فإن اهللا تعاىل أمر ا نبيه فقال2املشاورة
  .    من سورة آل عمران159

من فئات اتمع،إن ما يسميه البعض إن اإلصالح مفهوم فلسفي ميتلك داللته اخلاصة لكل فئة       
إصالح هو عند البعض األخرتقهقر،و هو عند البعض األخر ثورة و إنقالب على مفاهيمها،كل ذلك 
يعتمد على الرؤية الفلسفية لكل شرحية إجتماعية،ونعين بالرؤية الفلسفية هنا جمموعة القيم و التقاليد 

  .شرائح اليت من خالهلا تتعامل مع ذاا و مع اتمع و العادات و األفكار اليت لدى األفراد و ال

                                                 
  2صالذكر، اآلنفاملرجع  نفس -  1
  .183،ص1994،موفم للنشر:،اجلزائر2،طعيةالسياسة الشرعية يف إصالح الراعي و الرأمحد بن تيمية، -  2
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اإلصالح يف اللغة عكس أو ضد الفساد،و إصطالحاً هو اإلرادة الباحثة عن اخلري و تقومي       

اإلعوجاج،و ميكن تعريفه أيضاً على أنه تغيري قواعد عمل النظام اتمعي،و معاجلة القصور 
مية و النهوض باتمع من مجيع مناحيه اإلقتصادية و اإلجتماعية واإلختالالت اليت تعيق التن

      .والسياسية
       

إن هذا التعريف يعين أن اإلصالح ليس عمالً سياسياً و حسب بل عمل حضاري شامل يتناول        
انب احلياة املفاهيم و القيم و األفكار و العادات و التقاليد و املؤسسات و األفراد،إذ أنه ميس كافة جو

املادية و الفكرية و الروحية و األخالقية للمجتمع،هذا باإلضافة إىل أن اإلصالح هوعملية مستمرة 
بإستمرار الزمن،ذلك أن معاجلة معوقات النهوض،و بالذات يف اإلطار اإلجتماعي ال ميكن أن حيددها 

جتماعي،لكن املهم يف كل سقف زمين حمدد،و ذلك لكوا متس القيم و األفكار و طرق التفاعل اإل
مرحلة التشخيص العلمي للواقع و تبيان املشاكل واإلشكاالت اليت تعرب يف بعض األحيان عن حالة 
األزمة ،و اليت تتطلب فعالً إصالحاً جذرياً وسريعاً،و خصوصاً عندما تكون املشكلة القائمة دد 

  .تقراروحدة و سالمة اتمع،و ميكن أن جتره إىل الفوضى والالإس
كبري من مفهوم التغيري،و رمبا  و لإلصالح أمناط متعددة،فقد يكون شامالً،و يقترب إىل حد     

يقتصر على حقل واحد أو أكثر من حقول النشاط اإلجتماعي،فيصح عندها القول بإصالح إقتصادي 
  .و أخر إداري و ثالث سياسي و رابع ديين أو قضائي أو ثقايف

استنا ضمن منط اإلصالح القطاعي الذي ميس حقل واحد أو قطاع واحد ويندرج موضوع در     
من حقول النشاط اإلجتماعي،ونعين به إصالح قطاع الصحة،و إن كان ضمن اإلصالح الشامل 

  .الذي إختذته السلطات العمومية يف اجلزائر
  

  ):مبعىن اإلصالح(مقاومة التغيري -      
حتفظ أو معارضة من جانب األفراد ) مبعىن التغيري(إلصالحمن احملتمل أن ينشأ عن عملية ا      

املتأثرين حبدوث التغيري،أو الذين يعتقدون إحتمال تأثرهم ذا التغيري،و من أهم أسباب مقاومة التغيري 
  :ما يلي
تعارض اإلصالح مع املصاحل الشخصية لألفراد،فاألفراد يقاومون التغيري إلعتقادهم أن التغيري  -     
  يفقدهم مركزهم أو نفوذهم؛ سوف
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  سوء الفهم فيما يتعلق باألسباب و الدوافع احلقيقية وراء التغيري و التطوير؛ -     
  1وجود خماوف لدى العاملني من أن التغيري لن يكون يف صاحلهم؛ -     
 إطار فلسفة مقاومة التغيري ميكن تصنيفها إىل نوعني،يقوم إحدامها على التحليل املتعقل للتغيري يف     

حمددة،بينما يبىن النوع الثاين على العاطفة و اإلنفعال و الرغبة يف احلفاظ على املزايا الشخصية،و رغم 
أنه ينظر بنوع من اإلرتياح إىل النوع األول،فإنه ينظر بسلبية إىل النوع الثاين القائم على العاطفة ،إالّ 

و توضح هذه املزايا ...صول إليها إذا حاولنا تفهمها أنه ينبغي أن نشري إىل أن هناك مزايا ميكن الو
مدى احلاجة إىل اإلستماع للطرف األخر و الشفافية و احلاجة إىل اإلتصال الفعال،و املشاركة لضمان 

  .أدىن درجة من مقاومة التغيري
      
  2.و من أسباب مقاومة التغيري هناك أسباب شخصية،و أخرى إقتصادية و إجتماعية     

،و هذا إما بسبب )مبعىن التغيري و التطوير(إذن فمقاومة التغيري تأيت كرد فعل على عملية اإلصالح     
، أوألسباب )املمثلة لقطاع ما( عدم فهم حمتوى عملية اإلصالح،أو لعدم إشراك تلك اموعات

تقبلهم شخصية يرى أصحاا أن عملية اإلصالح ليست يف صاحلهم،و بالتايل تؤثر سلبا على مس
  .   املهين

وعموما فإن صياغة السياسات العامة من أجل إجياد حل للمشاكل القائمة،تتم على مستوى أطر      
وقنوات ضيقة داخل الوزارات و األجهزة التنفيذية،وبعيدا عن املشاركة احلقيقية من قبل املواطنني 

مبا يف ذلك القوى و الفئات املعنية ،3أومن قبل القوى اإلقتصادية واإلجتماعية األساسية يف اتمع
مباشرة بتلك السياسات ،ولذلك فإن بعض السياسات مبجرد اإلعالن عنها تصبح مصادر للخالفات 

و بعض قوى فئات اتمع بإعتبار أن السياسات املعنية تلحق الضرر  سلطة السياسيةو التوترات بني ال
  .  مشكالت القائمةجوهرية لل مبصاحل هذه الفئات،أو ال تقدم حلوال

  
ومن أجل اإلملام حبيثيات هذه الدراسة املتواضعة،قمنا بتقسيم خطة العمل إىل ثالث فصول،قبل        

ذلك تعرضنا يف املقدمة إىل اإلطار املنهجي بكل ما حيتويه من عناصر وخطوات أساسية للتقرب من 
د مت التطرق فيهما إىل اجلانب املوضوع حمل الدراسة،أما يف الفصل األول و الفصل الثاين فق

                                                 
  249-247،ص ص 2003،دار الشروق للنشر و التوزيع:،عمانسلوك املنظمة،سلوك الفرد و اجلماعة،ماجدة العطية -  1
زائر، ،الصادرة باجلجملة املدرسة الوطنية لإلدارة، التغيري يف البيئة الداخلية لتفادي معوقات التغيري،حممود العريف،سعد الصاوي -  2

  220- 219، ص ص25،2003،العدد13الد
  302-301،ص2002مركز دراسات الوحدة العربية،:،بريوتالنظم السياسية العربية،اإلجتاهات احلديثة يف دراستها،نيتوفيق إبراهيم حسن -  3
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للمنظومة الصحية يف اجلزائر،و الظروف )التارخيي(النظري،من خالل التعرض إىل التطور الكرونولوجي
الصحية اليت ميزت اجلزائر عرب ثالث مراحل أساسية،قبل اإلستعمار ومرحلة اإلستعمار ومرحلة 

الثاين يتعلق مبراحل عملية إصالح املنظومة  إسترجاع السيادة الوطنية هذا يف الفصل األول،أما الفصل
الصحية يف اجلزائر يف الفترة الزمنية املتعلقة بالدراسة،أما الفصل الثالث فقد مت ختصيصه إىل اجلانب 

  .التطبيقي من الدراسة
  

  :صعوبات البحث -9       

      
ر ميدان الدراسة،حيث ككل البحوث امليدانية واجهتنا عدة صعوبات،خاصة فيما يتعلق بإختيا     

أننا يف بادئ األمر قمنا بصياغة إستمارة اإلستبيان حبيث يتم توزيعها على مستخدمي املؤسسة 
اإلستشفائية العمومية اإلخوة خطيب،و لكن عند تقربنا من إدارة املؤسسة فوجئنا بالرفض غري املربر 

انا،حيث كانت إجابة املدير هي أن من طرف مدير املستشفى،فرغم إحلاحنا املتواصل مل نصل إىل مبتغ
املؤسسة غري جاهزة ملثل هذه الدراسات،رغم تأكيدنا بأن هذه الدراسة تدخل يف إطار البحث 

  .األكادميي ال غري؛و كان نتيجة ذلك تضييع وقت كثري
       
فأضطررنا إىل تغيري ميدان الدراسة إىل املؤسسة اإلستشفائية العمومية اإلخوة خليف       
املوافقة على طلبنا دون أي مشاكل،وللعلم فإن مدير املؤسسة األوىل إداري،و مدير  تلشلف،فتمبا

  .املؤسسة ميدان الدراسة طبيب عام
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  :الفصل األول                      

  التطور التارخيي للنظام الصحي يف اجلزائر  
  

  .الوضع الصحي يف اجلزائر قبل اإلحتالل الفرنسي -1
 
 .ظام الصحي أثناء اإلحتالل الفرنسيالن -2

  1850-1830:املرحلة األوىل -1.2                   
  1945-1850: املرحلة الثانية -2.2                   
  1962-1945:املرحلة الثالثة -3.2                   

  

  .النظام الصحي اجلزائري بعد اإلستقالل    -3
  1974-1962:لة األوىلاملرح -1.3                  

  1989-1974: املرحلة الثانية -2.3                    
  1999-1989:املرحلة الثالثة -3.3                    
  2009-1999:املرحلة الرابعة -4.3                    

  

  خالصة وإستنتاجات 
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  الفصل األول

  التطور التارخيي للنظام الصحي يف اجلزائر
  

الوضع الصحي للشعب اجلزائري من فترة تارخيية إىل أخرى،فقد مر بعدة مراحل ختلف إ
متباينة فيما بينها،وهو ما يالحظ من خالل كل الوثائق التارخيية والكتابات املترمجة لذلك الوضع 

نتقلنا إومع ذلك ظهر التحسن يف الوضع الصحي كلما  ،السائد يف خمتلف الفترات مبختلف عناصرها
ين به حتسن اخلدمات الصحية اليت نعإىل أخرى،كنتيجة للتطور احلاصل يف اال الطيب،و  من مرحلة

  .يقدمها النظام الصحي القائم يف كل مرحلة من املراحل املختلفة
  

ستعمال مفهوم الصحة العمومية على إما ميكن اإلشارة إليه يف تقدمي هذا الفصل هو أن 
إال مع بداية القرن التاسع عشر،و هو يعين تنظيم مصاحل الصحة  يظهر إىل الوجوداملستوى الدويل مل 

 .املوجهة إىل شرحية كبرية من السكان،و هو ما يسمى اليوم بنظام الصحة
  

و سنتناول يف هذا الفصل ثالث مراحل أساسية مر ا النظام الصحي يف اجلزائر، املرحلة 
حتالل الفرنسي،أما يف املرحلة الثانية اإلاألوىل سنتطرق فيها إىل الوضع الصحي يف اجلزائر قبل 

حتالل الفرنسي للجزائر،و أخريا نتطرق إىل النظام الصحي يف اإلسنتناول فيها النظام الصحي أثناء 
  .السيادة الوطنيةسترجاع إاجلزائر بعد 
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  الوضع الصحي يف اجلزائر قبل اإلحتالل الفرنسي -1

  
ستشراف املستقبل يكون ال حمال بدراسة إأن فهم احلاضر و  وه, ما ميكن قوله يف البداية

  .املاضي
حتالل الفرنسي، خاصة يف ظل احلكم العثماين بتباين اإل متيز الوضع الصحي يف اجلزائر قبل

  .واضح للحالة الصحية للسكان
  

كانت البالد عرضة لألوبئة الفتاكة و الكوارث الطبيعية خاصة يف أوائل القرن التاسع 
عتمادا على تقارير بعض الرحالة و األطباء األوروبيني الذين تعرفوا يف تلك الفترة على أحوال إفعشر،

البالد،نستنتج أن اجلزائر تعترب بيئة صحية خالية من األوبئة و األمراض املعدية،و أن تلك األمراض 
ان و جنوب املغرب املهلكة كانت تتسبب فيها عالقة اجلزائر بأقطار املشرق العريب و بالد السود
  . 1األقصى و بعض املناطق بأوروبا خاصة عن طريق السفن اليت كانت تنقل احلجاج

  
ومما زاد يف حدة هذه األمراض،جهل أغلبية السكان بأبسط قواعد الصحة،وبالتايل مل يهتموا 

صلي نتشار محى املستنقعات و باخلصوص يف فإمبحاربة األوساخ ،رغم أا كانت تتسبب يف زيادة 
  .الربيع و اخلريف

  
كانت تكاد ختلو من  دباإلضافة إىل قلة األدوية اليت زادت احلالة الصحية سوًءا، فالبال

 مل تكن توجد بالبالد سوى صيدلية واحدة مبدينة اجلزائر، مل ثصيدليات أو حوانيت بيع األدوية، حي
  .2يكن هلا أثر يذكر يف احلد من هذه اآلفات

  
هذا امليدان كان  ن التاريخ اجلزائري،هو أن اإلميان بالقضاء و القدر يفما ميز تلك الفترة م

ختاذ إمسيطرا على العقول بصفة كبرية،ولكن بعض الناس كانوا يؤمنون بالعالج و التداوي و 
  .األسباب للمحافظة على الصحة

                                                 
  .54-53،ص1985كتاب، املؤسسة الوطنية لل: ،اجلزائر 2،طالنظام املايل يف أواخر العهد العثماين، ناصر الدين سعيد وين -1

  . 54، ص نفس املرجع -2
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يف سبيل  ختاذ األسبابإما يعين ذلك أن القلة من الشعب اجلزائري كانوا يبحثون عن العالج و
خلق اهللا من داء إال وجعل له دواء عرفه من عرفه  ام ˝جاء يف األثر ثاحملافظة على الصحة، حي

  .˝وجهله من جهله إال السام،و السام هو املوت
  

فالطب و التداوي كان أضعف حل يفكر فيه عامة الناس الذين مل يفهموا حقيقة ما جاء من 
صديق حسن " ى الصحة و دوامها،وما يدعم قولنا هذا ما قالهتعاليم الدين اإلسالمي يف احملافظة عل

املعدنية، وو حقيقة الطب التمسك بطبائع األدوية احليوانية و النباتية "يف الروضة الندية" خان
ال فساد يف والتصرف يف األخالط نقصا وزيادة،و القواعد امللية تصححه،إذ ليس فيه شائبة شرك و

  .1"بري و مجع لشمل الناسالدين والدنيا،بل فيه نفع ك
  

" علم علما بعد احلالل واحلرام أنبل من الطبأال "قال الشافعي عن حممد بن حيي بن حسان
،فاإلستشهاد بأقوال العلماء و األطباء برهان 2"إن أهل الكتاب قد غلبونا على الطب:"كان يقولو

إن الفرق كبري بني "دي اخلياطندعم به حتليلنا هلذا الوضع،و يف هذا الصدد يقول الدكتور أمحد مح
الوقاية من األمراض و معاجلتها عند اإلصابة ا،فاملرض و إن زال من اجلسم قد يترك بعض األثر، 
وإن أثار األمراض اليت تصيب اإلنسان ،و عالماا تظهر عاجالً أوآجالً،و ما يقال يف الفرد ميكن قوله 

ها عدم السالمة أو يرتل يف ساحتها وباء أو تستوطن فيها يف الشعب و األمة،فاألمة اليت يكثر يف أفراد
،إذاً فهذا اخلسران ال يرتبط فقط بعدم "األمراض تكون عرضة خلسران مادي و إقتصادي عظيم

اإلستفادة من إخنفاض الدخل ألفراد اتمع،بل يرتبط كذلك بالتكلفة املادية الكبرية يف تقدمي العناية 
  3.ألفرادوالرعاية الطبية هلؤالء ا

  
نتشار اخلرافات كزيارة األولياء إهذه حقيقة مرة يف تلك احلقبة من تاريخ اجلزائر،حيث ساد        

 .األضرحةو
  

                                                 
   .46، ص 2004دار النجاح للكتاب،:اجلزائر،الرقية بني االنضباط الشرعي و التسيب يف املمارسات،أبو مالك حسن سي العريب - 1
  .نفس املرجع ونفس الصفحة - 2
  29،ص2009صماء،دار الع:،دمشق1ط،الصحة و املريض بني الطب و الشريعةقع،ياسني املو معتز -  3
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كما شهد يف هذه الفترة تناقص عدد سكان املدن كثريا،حيث تناقص عدد سكان مدينة 
مة من أهاليها، نس 16821م حبوايل 1787وباء عام  قضىاجلزائر إىل مخسني ألف نسمة بعد أن 

الذي ظهر على إثر قدوم سفينة عثمانية حاملة للحجاج من اإلسكندرية و دام  1817وباء سنة و
شخصا يف  13330ثالث سنوات و عم مجيع أحناء البالد،أما يف مدينة اجلزائر فقد هلك ما يناهز 

سكان املناطق  ،وهي الفترة اليت بلغ املرض أشده،وحىت1818سبتمرب  6جوان إىل  21الفترة من 
   1اجلبلية مل تسلم من هذه األوبئة مثل منطقة جرجرة

  
  

و لكن هذا ال يعين أنه مل يكن أطباء يف اجلزائر يف تلك الفترة،بل كانوا هناك أطباء سامهوا 
  .هتمام بالطب،حيث كان التداوي باألعشاب و النباتاتاإلبشكل أو بأخر يف 

  لكن هل ينطبق ذلك على احلكام؟ وبشكل عام،  هذا ما كان مييز عامة الناس أو السكان
  

هتم احلكام كثريا بصحتهم و صحة حاشيتهم مع أم مل يؤسسوا جامعات متخصصة إلقد 
مسيحيني من األسرى من أجل العالج و الرعاية  نتدبوا أطباء أوروبينيإيف الطب و لكنهم 

سريا،كما كان للباشا حسني الصحية،حيث روي أنه كان للباشا بابا علي طبيب جراح قد وقع أ
،كما قام صاحل باي بشراء طبيب إيطايل يدعى باسكال Baudouine نطبيب إجنليزي يدعى بود وي

  .قاميزو، وكذلك الباي حسني بو كمية باي قسنطينة كان له طبيب هولندي يدعى سانسون
  

بقيمة الطب و البايات جيلبون األطباء ألنفسهم،يؤمنون  تويظهر أنه بينما كان الباشاوا
  .2ال يهتمون بصحة السكان عموما تاركني العامة للطب التقليدي اكانو) األورويب(

  
من ناحية النظام الصحي فقد كان يف اجلزائر عدة مالجئ و مصحات من بينها ملجأ يف ناحية 

العقلية،و ملجأ أخر يأوي بعض العجزة من األتراك و اجليش  ضباب عزون خاص باألمرا
كما كانت هناك مستشفيات خصصت لألسرى املسيحيني حيث مت إنشاء أول  اإلنكشاري،

                                                 
  . 55ص رجع السابق ،املناصر الدين سعيدوين، - 1
  . 95،ص 2008للكتاب، ةدار كتام: ،اجلزائر 1ط،إدارة املستشفيات العمومية اجلزائريةنور الدين حاروش، -  2
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 15751و مستشفى أخر يف عام   Sébastienم من طرف الراهب سيبستيان 1551مستشفى عام 
  .،و كانت هذه املستشفيات تسري من طرف املنظمات الدينية املسيحية

  
 2لية واحدة كانت مبدينة اجلزائرما ميكن مالحظته هو أن الصيدليات شبه منعدمة ما عدا صيد
و الذي كان " باش جراح" ،كما جاء ذكرها سابقا،و كانت قرب قصر الداي و يشرف عليها

صيديل و جراح وطبيب يف نفس الوقت،و لكن ما مييز هذه الصيدلية هو أا حتتوي على بعض القناين 
خصصة لبيع األعشاب و النباتات و الكؤوس احملتوية على العقاقري و التوابل،و بعض الدكاكني امل

 .3الطبية كاحللبة و القرنفل
  
  

املولود يف " (شوإبن محاد" شتهروا يف تلك الفترة،جند الطبيبإومن بني األطباء الذين 
الذي ألف ) م1802 - 1785مابني -م1695ل املوافق  ه1200و1197واملتوىف يف  – ه1107

يث خصصه لشرح املصطلحات الطبية وتعريفها، ح" اجلوهر املكنون من حبر القانون"كتاب أمساه
  .4دواء مرتبة ترتيبا أجبديا معتمدا يف ذلك على كتاب القانون البن سينا 90تدوين حوايل و

  
هذا ما يبني عكس ما كان يقوله بعض الغربيني من األوروبيني الذين وفدوا إىل اجلزائر مع 

هنة الطب وبالتايل جيهلون وجود علماء كبار يف حتالل الفرنسي،بأن اجلزائريني ال يعرفون ماإلمطلع 
  .بن سينا و الرازيإالطب مثل 
  

من طرف السكان وبدرجة كبرية من طرف احلكام ساهم يف تفشي  ةفاإلمهال و الالمباال
باإلضافة إىل مرض الطاعون أمراض أخرى منها اجلدري ومحى املستنقعات و محى التيفوس،ومما زاد 

 ةنتشار ااعات،حيث تعرضت اجلزائر للمجاعإقع،و دة للسكان هو الفقر امليف سوء األحوال الصحي
م مما أثر كثريا على قدرة السكان يف حتمل املرض 1809و  1804و  1800و  1794خالل سنوات 

                                                 
  . 96 ،صنفس املرجع اآلنف الذكر - 1
  . 54ص، املرجع السابقناصر الدين سعيدوين، - 2
  . 97صملرجع السابق ،انور الدين حاروش، - 3
  . 98ص، املرجع نفس- 4
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جتماعية و حىت على النمو الدميغرايف الذي اإلقتصادية و اإلنعكس سلبا على احلالة إومقاومته،مما 
  .ا أثر يف نقص عدد السكانتدهور كثريا مم

  
ختاذ بعض اإلجراءات لعدم تنقل إما كان حيسب لصاحل احلكام العثمانيني،هو أم قاموا ب

تية إىل اجلزائر و ضرورة حيازا على األالعدوى من اخلارج إىل البالد،كتفتيش السفن التجارية 
ثبوت وجود املرض يتم منعها من  ،و يف حالة)الطاعون(شهادة تثبت عدم إصابة طاقم السفينة باملرض

ستعمال أسلوب احلجر الصحي لعزل املرضى يف حالة دخول املرض و ذلك ملنع إدخول امليناء و
  .خرينأنتقال العدوى إىل أشخاص إ

  
ستنتاجه من خالل ما مت ذكره،هو أن الوضع الصحي يف اجلزائر قبل اإلحتالل إما ميكن         

نالحظ أن السكان كان يسيطر عليهم فكر منغلق حبيث أن أكثرهم ال  الفرنسي كان متباينا،من جهة
منهم ويؤمنون بالعالج عن طريق الطب،فمنهم من كان يتخذ من السحر و الشعوذة وسيلة للعالج، 

من كان ال جيرؤ على دفع املرض و هذا حلكم و قدر اهللا حسب زعمهم،و لكن هذا ال يعين أنه مل 
ذ األسباب عن طريق التداوي خاصة باألعشاب والنباتات،ووجود يكن من السكان من كان يتخ

،أما ما ميكن قوله على "شبن محاد وإ"األطباء ألكرب دليل على ذلك، من أمثال الطبيب و الصيديل 
احلكام يف هذه الفترة،هو أم كانوا يهتمون بصحتهم و صحة حاشيتهم من خالل جلب األطباء من 

  .م و عالجهم من األمراضاألسرى األوروبيني لوقايته
  

نتقال األوبئة إىل اجلزائر كان عن طريق إفاجلزائر مل تكن بلد يتوطن فيه املرض و الوباء و لكن 
فريقية و عربية،و اليت تعترب املوطن إالعالقات اخلارجية اليت تربطها بدول العامل ،خاصة منها دول 

خالية من الوباء،خاصة وباء الطاعون الذي الرئيسي لتلك األمراض،مما يدل على أن اجلزائر كانت 
  .أهلك عدد كبري من السكان 

  
قتصادية اإلجتماعية وحىت اإلنتشار األمراض و األوبئة يف اجلزائر أثّر كثريا على الوضعية إ

نعكس سلبا على النمو الدميغرايف ،فهذه املرحلة غري املستقرة اليت مر ا اتمع اجلزائري إللسكان مما 
حتالل الفرنسي للجزائر ،هذا األخري أدخل معه اإلو الدولة العثمانية عامة،ساعدت كثريا على خاصة 

  .نظام صحي جديد يف حمتواه و أهدافه
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  النظام الصحي أثناء اإلحتالل الفرنسي-2
  

ستعماري،حيث يصاحب اإلحتالل اجلزائر ظهور مؤسسة صحية ختدم مصاحل املنطق إصاحب 
  .تثبيت وجوده وتوطيدهحتالل منطق ضروري لإكل 

تركيبة وحتالل و أثرها على بنية اإلوإذا كان لنا أن نعرف أهم التغريات اليت صاحبت هذا 
عتباره وسيلة من وسائل التغيري،و ذلك من خالل إاتمع اجلزائري،سنتطرق إىل النظام الصحي ب

  :تقسيم هذه الفترة إىل ثالث مراحل أساسية
  

  1850-1830:املرحلة األوىل-1.2       
  

و أشكال تتماشى  تعرف قطاع الصحة باعتباره عنصرا مهما يف حتقيق اهليمنة،عدة إجراءا
  .حتالل واألهداف اليت يصبوا إىل حتقيقهالإلمع التطور العام 

حتالل يتكونون أساسا من العسكريني و ما يرافقهم من فريق اإلكان املستوطنون يف فجر
  .و متثل دورهم يف املساندة و تقدمي الرعاية الدائمة للجيش) ممرضني و أطباء عسكريني(طيب

  
إمنا وحتالل الفرنسي بتطوير النظم الصحية اليت كانت موجودة قبل غزوه للجزائر اإلمل يهتم 

كان هدفه األساسي يف هذه املرحلة املبكرة هو العمل على بسط قوته و نفوذه على كامل التراب 
ستيطان،فقد مت تقدمي اإلييد السكان و بالتايل تسهيل اهليمنة و اجلزائري،و دف جذب و كسب تأ

 رفضوا و نفروا نيالعالج هلم عن طريق املمرضني و املسعفني، و لكن بصفة عامة فإن األهايل املدني
  .1عتربوا أعداء دائماأستفادة من العالج و اإلسعاف الذي يقدمه العسكريون، الذين اإلمن 

  
و يف ) بونة سابقا(مستشفى يف كل من اجلزائر،  وهران، عنابة م إقامة1832مت يف عام 

خر يف أم 1837،و يف عام 1835خر يف الدويرة ويف مستغامن يف عام أم مستشفى يف جباية و 1834
م سجلت قائمة املصحات املتنقلة و املستشفيات 1843م ويف عام 1839قاملة ،ويف البليدة عام 

                                                 
1- Ministère de la Santé,L´organisation de la distribution des soins durant la piriode 
colonial,séminaire sur le développement d´un système national de santé:l´expérience algérienne,Exposé 
n˚1,Alger les 07 et 08 avril,1983,p 24.  
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م كانت اجلزائر 1845،ويف العام)مدينة بوغار،تنس،ثنية احلد(ينياملفتوحة للمدنيني وكذا العسكر
  .1مستشفى 38برمتها تعد 
  

لكن مجيعها كانت ختصص  وإن وجود هذه املستشفيات من مستلزمات احلرب بالفعل، 
  .املوالني للنظام اإلستعماري ملحقات ا للمدنيني

 
  ،حتضريي ومتديين من جهةأن الطب عمل "أحد األطباء الفرنسيني  Bousinيقول بوزين

ستقطاب العرب إلينا،املسامهة يف توسيع إخر يشكل مؤسسة سياسية بإمكاا من خالل أمن جانب و
 .2"نفوذنا و تأثرينا السلمي على قبائل املناطق الداخلية

 
حتالل دور املساندة و الدعم لتثبيت اإللقد لعب قطاع الصحة يف املرحلة األوىل من مراحل 

م بلغ عدد األطباء 1835ستعماري حيث جند مثال أنه سنة اإلتلني يف اجلزائر و خدمة اجليش قدم احمل
طبيبا معظمهم يقطن مبراكز إقامة املستوطنني الفرنسيني و األوروبيني و ذلك خلدمتهم و احلفاظ  80

  .3على صحتهم
  

لفترة كان توزيع تعترب هذه الفترة عسكرية ما عدا مناطق اجلنوب اليت مل حتتل بعد،يف هذه ا
العالج يتم من طرف مصلحة الصحة العسكرية أي بواسطة العسكريني،حيث مت وضع عيادات 

  .4بالعسكريني و هذا خلدمتهم اآلهلةسيارات إسعاف ثابتة، و هذه اهلياكل كانت توضع يف املناطق و
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
  .17،ص2007دار القصبة،: اجلزائر)حممد عبد الكرمي أوزغلة:ترمجة( املواجهات الثقافية يف اجلزائر املستعمرةإفون تريان، - 1

  .34نفس املرجع،ص -2
ع،ختصص معهد علم االجتما،رسالة ماجستري."إختيار املريض ألسلوب العالج يف القطاع العام و القطاع اخلاص"كرمية بوعزيز، -3

  . 27،ص 2002سنة جامعة اجلزائر،دميغرافيا،
  .113،ص رجع سابق منور الدين حاروش، -  4
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  1945- 1850:املرحلة الثانية-2.2
  

صرية جدا و مل تعرف تطور كبري من ناحية الرعاية عكس املرحلة األوىل اليت تبقى فترة ق
الصحية للسكان،فإن هذه املرحلة عرفت تطورا كبريا،حيث شهدت ميالد مؤسسة صحية حقيقية 

  .حتالل الفرنسي باجلزائراإلختدم مصاحل 
  

ما ميز هذه املرحلة هو املقاومة الكبرية للشعب اجلزائري يف شكل ثورات ومقاومات شعبية 
يف  ةختاذ سياسة أخرى أكثر عدوانية و لكن إنسانيإحتالل الفرنسي إىل اإل،مما دفع بحتالللإل

ظاهرها،و هي إنشاء نظام صحي يهتم بصحة اجليش الفرنسي و السكان املدنيني من األوروبيني 
  .اجلزائريني و

  
ة هتمت اإلدارة الفرنسية يف هذه املرحلة بتطوير النظام الصحي املدين  وذلك باختاذ عدإ

            :  1إجراءات كان أمهها
  
  .على اهلجرة إىل اجلزائر و العمل يف العيادات الطبية الغربيني طباءاألتشجيع  -
 .إنشاء دوائر طبية -
 .إنشاء مستشفيات مدنية مفتوحة خاصة لألوروبيني -
 .تدعيم و جعل املستشفيات املوجودة مفتوحة خاصة لألوروبيني -
 .خمتلطةتدعيم و جعل املستشفيات العسكرية  -
 .علمية و مؤسسات طبية جديدة هيئاتإنشاء  -
معهد ومساندة،و يتعلق األمر بإنشاء كلية الطب جبامعة اجلزائر  هيئاتإنشاء مؤسسات و  -
  .و املخزن العام للمصاحل املدنية للصحة ،باستور

 
  

 1907وإنشاء عيادات لألهايل عام  1904كما مت تكوين املساعدين الطبيني من األهايل عام 
  .1926و املمرضات الزائرات عام 

                                                 
  .28،ص املرجع السابق كرمية بوعزيز، -  1



 30

  
  :وكانت املؤسسة الصحية مؤلفة من أربعة أشكال للتنظيم و هي

  .تنظيم صحي عسكري كوسيلة منطقية و ضرورية للمستوطنني - 1
تنظيم صحي مشابه لذلك املوجود باملتربول،مت إدخال عن طريقه ألول مرة ما يعرف  - 2

  .1بالطب الليربايل
    
الربيد :كانا موجهني لألوروبيني و اجلزائريني العاملني يف القطاعات التالية هذين التنظيمني  

املواصالت، السكك احلديدية،عمال املناجم،النقل الورشات الصناعية،و كان يقدم خدمات صحية و
الطب أو médecine de l’occupantَمرضية بصفة عامة،و هذا ما يسمى بطب املستعمر

  .2االستعماري
    

 عقائم على املساعدة الطبية اانية، موجه للسكان األصليني احملرومني، وبالطبتنظيم  - 3
  .ستعماريةاإلللعمال يف قطاع الفالحة الذين ميثلون قوة العمل يف املزارع 

لكنه كان مهددا باستمرار من  وشكل من الطب التقليدي احملصور يف األرياف و اجلبال،  - 4
  .لتنظيمات الصحيةقبل األشكال الثالثة األوىل ل

  
ستجابة ملطالب لإلإن التطورات اليت حدثت يف النظام الصحي يف اجلزائر املستعمرة،جاءت 

املستوطنني الفرنسيني و األوروبيني من جهة،و من جهة أخرى فإن التطورات و اإلجراءات اليت 
دارة الفرنسية أدخلت على النظام الصحي املدين وكذا العسكري،كانت جمرد وسيلة إستراتيجية لإل

حتالل،ألن املستشفيات و مراكز العالج اليت مسح اإلكمحاولة لكسب تأييد اجلزائريني ملشروع 
ستفادة من خدماا،كانت تالقي حذرا و ختوفا كبريا من قبل املرضى اجلزائريني،و مل اإللألهايل 

فضال عن هذا فإن العالج يكونوا يعاجلون فيها إال إذا تفاقم املرض و مل تتمكن األسرة من عالجه،
  .3عند الفرنسيني يعترب تدنيسا لشرف األسرة وكرامتها

  

                                                 
1- Ministère de la santé  ، op.cit،pp24-25. 

  . 113،صرجع سابق منور الدين حاروش، - 2
3- Mohamed Amir٫l َhistoire de la santé en Algérie , Alger:o.p.u٫ p219. 
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نستنتج أن تطور النظام الصحي يف اجلزائر يف هذه الفترة مل يكن بريئا وال إنسانيا لصاحل 
ستعمارية جديدة دف من خالهلا فرنسا إىل توطيد عالقتها إالسكان و األهايل،بقدر ما كان سياسة 

ن األهايل و ذلك للقضاء على الثورات الشعبية من جهة،واحلركة الوطنية من جهة مع السكا
م بإشعال فتيل الثورة التحريرية،و اليت جاء على إثرها 1954أخرى،هذه األخرية قامت يف سنة 

  .السيادة الوطنيةسترجاع  إ
  

   1962 -1945: املرحلة الثالثة-3.2
  

املتدهور الذي مس الشعب اجلزائري كنتيجة للسياسة  قتصادياإلجتماعي و اإلإن الوضع        
باستثناء البعض من اجلزائريني الذين (ستدمارية العنصرية اليت أخذت يف تطبيقها فرنسا يف اجلزائر اإل

،ساهم وبشكل كبري يف تدهور الوضع )لدى األوروبيني كانوا حمظوظني ملعاملتهم بنفس املعاملة
األمراض و األوبئة و الفقر وااعة،و هذا ما أدى إىل ظهور حركة نتشار إالصحي لألهايل جراء 

قتصادية،وكان ذلك نتيجة اإلجتماعية واإلوطنية تدافع على حقوق اجلزائريني السياسية منها و 
  .حتالل و هيمنتهاإلنبعاث و بروز الوعي الوطين لدى الشعب اجلزائري الذي عرف حقيقة إل

  
حتالل الفرنسي أدخل بعض التحسينات على النظام الصحي القائم اإلأن  ما ميز هذه املرحلة هو     

ستعماري اإلو إمنا لصاحل أفراد اجليش  ،،و بطبيعة احلال ليس لصاحل الغالبية من الشعب اجلزائري
  .املستوطنني األوروبيني وكذا اخلدم من اجلزائرينيو

  
،مجعية 1926جنم مشال إفريقيا يف سنة (ملختلفة،إن ظهور احلركة الوطنية بتنظيماا و تشكيالا ا     

جعل الشعب اجلزائري 1937،حزب الشعب اجلزائري يف سنة 1931العلماء املسلمني يف سنة 
ستفادة كل إاملساواة يف والعدالة  ،يطالب حبقوقه بطريقة قانونية منظمة،ومن بني ما كانت تنادي به

  .جتماعياإلمتيازات الضمان وإمن خدمات الصحة اجلزائريني دون متييز عرقي أو ديين أو طبقي 
        
ستعماري، اإلمل يكن هلذه األحزاب و اجلمعيات تأثري فعال و واضح على التنظيم الصحي      
ستجابة ملصاحل املستوطنني األوروبيني، و ساعد احلظ القلة من اإلالذي واصل تدعيمه للعمل على و

ستعمارية و العمال يف اإلنتخابية  يف اإلدارة اإلضاء يف االس اجلزائريني املثقفني ممن كانوا أع
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من مصاحل الصحة  ةستفاداإلو  ،جتماعياإلمتيازات الضمان إستفادة من اإلالقطاعات الصناعية، من 
  .املخصصة لألوروبيني

  
من حتالل الفرنسي يف حق نشطاء احلركة الوطنية اإلسانية من طرف اإلن غري أدت املمارسات     
ستقالل اإلسجن و تعذيب و نفي إىل تغيري هذه األخرية من مطالبها،حيث أضحت تنادي بوقتل 

ندالع الثورة التحريرية يف أول نوفمرب من إندماج،و هو ما أدى ا إىل إعالن اإلبعدما كانت تنادي ب
بل النظام ندالع الثورة التحريرية سوف يكون له تأثري حقيقي على مستقإم ،وعليه فإن 1954سنة 

  .السيادة الوطنيةسترجاع إحتالل و بعد اإلالصحي للجزائر أثناء 
  

  :FLN 1954نشأة النظام الصحي جلبهة التحرير الوطين   
    
  :إن النظام الطيب للثورة اجلزائرية كان ميتاز بصفتني أساسيتني و مها  

ويف العالج،أما الصفة الثانية الثورية و الشعبية،فهو نظام ثوري يف تكوين اإلطارات و إحضار األدوية،
عناصر جبهة واليت هي الشعبية ،فتظهر يف كون طب الثورة مل يكن خاصا بوحدات جيش التحرير 

،بل كان شامال لكافة أبناء الشعب و كان جمانا،و هذا إلضفاء الطابع الشعيب طفق الوطينالتحرير
  .1للثورة باملفهوم الواسع هلا

    
  :التحريرية بفترتني متباينتني متيز النظام الصحي للثورة  

و متيزت بالعشوائية و عدم التنظيم،حيث كان النظام  1956إىل  1954الفترة األوىل متتد من 
الصحي قائما على العالج األويل أو اإلسعافات األولية،و كان يف جممله غري مؤطر وغري جمهز مبا فيه 

  .الكفاية
أوت  20،حيث متيزت بانعقاد مؤمتر الصومام يف 1962إىل  1956و الفترة الثانية متتد من       

تقسيمه والذي نظم الثورة،مبا فيه تنظيم قطاع الصحة و منحه طابع املؤسسة،حيث مت تنظيمه  1956
الوالية،حيث يعترب القطاع أساس هذا النظام يف -املنطقة-الناحية- القطاع-القسمة:إىل مخسة مستويات

  . القطاعاتحني أن الناحية تضمن التنسيق بني
    

                                                 
 .116،صرجع سابق منور الدين حاروش، -  1
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و خمابئ مهيأة  الطنيأو بيوت من  كوخ متثلت املؤسسات الصحية غالبا من بنايات على شكل  
كانت التجهيزات و الوسائل املستعملة بسيطة جدا تأيت أغلبيتها من  اعلى شكل مستشفى، كم

ستعمارية بواسطة أطباء و ممرضني جزائريني يعملون باملستشفيات اإلاملؤسسات الصحية 
األوروبية،ولكنهم ينتمون إىل جبهة التحرير الوطنية و يعملون لصاحلها،أما فيما خيص األشخاص 

اإلضراب التارخيي للطلبة  نتيجةستجابة الفعالة للطلبة و الثانويني اإلاملؤطرين،فإنه جيدر اإلشارة إىل 
لتحرير الوطين،مبا مما مسح بدخول العديد من الطلبة يف صفوف جيش ا 1956ماي  19اجلزائريني يف 

نظموا إىل صفوف اجلهاد و عملوا إيف ذلك طلبة كلية الطب و ممرضني وأطباء جراحني و صيادلة 
  .1على تدعيم وتطوير نظام الصحة للثورة

    
أما فيما خيص النظام الصحي جلبهة التحرير الوطين فقد تركز على ضمان اخلدمات   

  .ات املادية والبشريةوذلك رغم نقص اإلمكاني:تيةاألالنشاطات أو
نشاطات خاصة بتقدمي العالج والفحوصات للمجاهدين واجلنود،والكشف على حالتهم  - 1  

ا ما تكون صعبةالصحية والقيام بعمليات جراحية غالب.  
  .نشاطات خاصة بالوقاية،خاصة من األمراض املعدية - 2  
  .تطلبات الفترةحتياجات ومإلنشاطات خاصة بتكوين املساعدين الطبيني خاضع  - 3  
متدت هذه النشاطات فيما بعد واليت كانت موجهة يف أول األمر إىل جنود وجماهدي جيش إ  

  .التحرير الوطين إىل السكان املدنيني بالدواوير واجلبال
    
جتماعية مبا فيها اخلدمات الصحية جلبهة التحرير الوطين تأسست يف أول األمر اإلإن اخلدمات   
عالج لصاحل جيش التحرير الوطين،يف بداية األمر كان منتجي الصحة من أطباء حتياجات الإلتلبية 

قليل جدا ال يكفي لتغطية كل التراب الوطين و تقدمي العالج املناسب،فكان دور األطباء غري كايف 
ممرض لتقدمي أووحمدود،فكان كل قطاع يعتمد على مصادره اخلاصة،حبيث يكون هناك طبيب واحد 

،ونعين 2ولية للمصابني من اجلنود يف احلرب وكذلك تقدمي العالج للمجتمع املديناإلسعافات األ
  .ستثناءإبذلك عامة الشعب دون 

                                                 
1-A.Bouchrit٫Dj.Auild abbas٫M.Toumi٫Le système de santé durant la gurre de l′libération 
national‚Ministère de la santé‚Alger‚1983‚p42.  
2- F.Benatia‚les actions humanitaires pendant la lutte de libération(1954-1962),Alger,Imprimerie 
Dahlab,1999,pp73-74. 
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بدأت تتحسن وضعية النظام الصحي جليش التحرير الوطين،  1957لكن ومع بداية سنة   
ني الذين زداد عدد األطباء ومت تكوين عدد كبري من املمرضني وهذا بفضل الطلبة اجلزائريإ ثحي

كانوا يدرسون يف كليات الطب الفرنسية باجلزائر و فرنسا،مما جعل جيش التحرير مدرسة لتكوين 
ختاذ إجراءات شديدة ملراقبة دخول إستعمارية إىل اإلاملمرضني،و هو السبب الذي دفع باإلدارة 

  .1املنتجات الصيدالنية
    
  :ما كما يليبشأن التنظيم الداخلي للنظام الصحي للثورة فكان منظ  

الذين يقومون به خيضعون إىل النظم  ليلحق النظام الصحي رأسا إىل النظام العسكري، وك -
جتماعيات فإنه كان يتبع إىل امليدان اإلنظام املرشدات  االعسكرية اليت خيضع هلا جيش التحرير، عد

  .السياسي
عليهم أن  عص، ومينمينع على القائمني على املستشفى أن يتجولوا أو يتصلوا بأي شخ -  

  .مينع أن يتصل م أي شخص أو يعرف مكانه اخيربوا مبكان املستشفى، كم
تصال بإدارة القسم والناحية اإلباملستشفى فرقة خاصة باحلراسة،و جبلب التموين و  -  

  .واملسؤول العسكري بصفة خاصة
  . األكل واللباسيزود املستشفى بالتموين ملدة أطول ما ميكن، مع أسبقية املستشفى يف -  
مينع على املمرضني املتجولني أن يظهروا أنفسهم بأن مهنتهم هي التمريض أو الطب إالّ  -  

  .عند احلاجة
  .أن ال حيمل املمرض من الدواء إالّ أقل كمية،أما الباقي فهو خمزن حتت األرض -  
اصة ال يعلم كل ما خيص املستشفى من متوين و أدوات و دواء جيب أن خيزن يف أماكن خ -  
  .ثنان أو ثالثةإا إال 

  .2هناك ساعي الربيد خارج املستشفى يقوم بتبليغ األوامر -  
    
لتفاف حوهلا،مما عقّد من مهمة اإلنظرا لقوة الثورة ومشوليتها دفع بالشعب اجلزائري إىل   
قتصادية اإلستعمارية،لذلك عمدت هذه األخرية إىل إدخال بعض اإلصالحات السياسية واإلاإلدارة 

                                                 
1- Ibid,p75    

 .120- 119ص ،رجع سابق م،نور الدين حاروش -2
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حتالل من لإلوهذا لصاحل الغالبية الكربى من الشعب اجلزائري،هذا يف ظاهرها ولكن النية احلقيقية
وراء هذه اإلصالحات هو عزل الثورة عن الشعب مما يسهل عملية القضاء عليها،ومن بني هذه 

نسي مليون فرنك فر182,3والذي خصص مبلغ  1958اإلصالحات ما جاء يف خمطط قسنطينة سنة 
مليون  330,6نتقل املبلغ إىل إ،و 1959كغالف مايل لقطاع الصحة والربامج الصحية،وذلك سنة 

  .19621فرنك فرنسي سنة 
 

لتحاق وبأعداد اإلبقيت هذه اإلصالحات حرب على ورق ما عدا السماح للطلبة اجلزائريني 
باقي الشعب اجلزائري يف  مهمة بكلية الطب جبامعة اجلزائر ومدارس تكوين املساعدين الطبيني،أما

  .حتالل الفرنسياإلاحملتشدات والقرى املعزولة بقي يعاين حقد وبطش 
ذكر له بأنه يستطيع أن "اجلنرال باوالين" كتب أحد مراسلي جريدة النيويورك تاميس يقول بأن  

،هذه املقتبسات ليست يف حاجة إىل 2قتضى األمرإألف إذا  100ألف،وحىت  40ألف،  30يقتل 
  .ليق أو تعقيبتع

    
ستعمارية كان عبارة عن سياسة اإلفالوضع الصحي احلرج للشعب اجلزائري الذي ميز الفترة       

حتالل الفرنسي الذي جرب كل الطرق والوسائل يف سبيل القضاء على اإلمدروسة من طرف 
اص منومة من أجل الوجود اجلزائري ،وما اإلصالحات اليت قام ا يف فترات متباينة ما هي إالّ أقر

حتالل،فاإلصالحات اليت مست النظام الصحي واليت اإلالقضاء على املقاومة اليت تعرض هلا منذ بداية 
باشرا اإلدارة اإلستدمارية يف اجلزائر،كانت يف الواقع لصاحل الفرنسيني واألوروبيني ومل يستفد منها 

ستدمارية،ومن جانب أخر ظهور نظام صحي الشعب اجلزائري إالّ القليل ممن كان موايل لإلدارة اإل
مؤسس وإنساين يف طبيعته وثوري يف أهدافه،أال وهو النظام الصحي جلبهة التحرير الوطين والذي 
كان موجه ألفراد جيش التحرير الوطين من جهة وموجه كذلك لتقدمي العالج للسكان من جهة 

بذرة األوىل لربوز النظام الصحي للجزائر أخرى،حيث يعترب النظام الصحي جلبهة التحرير الوطين ال
  .املستقلة يف عناصره وأهدافه

    
  

                                                 
  .34،ص رجع سابق مكرمية بوعزيز، - 1
  .20دار العودة،بدون سنة،ص: بريوت.قصة الثورة اجلزائرية من االحتالل إىل االستقاللأمحد الشقريي، - 2
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  النظام الصحي اجلزائري بعد اإلستقالل - 3
  

حتالل الفرنسي متيزت بعدم التوازن اجلهوي اإلكما جاء ذكره يف املبحث السابق فإن فترة   
بالصحة العسكرية عتناء لإلالالمساواة فيما خيص صحة السكان،حبيث وجهت كامل اجلهود و

صفة خاصة،فالوضعية الصحية بواألفراد املستوطنني،وتركزت املراكز الصحية يف املدن الكربى 
والسل والكولريا  اللسكان اجلزائريني كانت صعبة جدا ومتيزت بانتشار األمراض واألوبئة،كاملال ري

  .اخل...والتيفود واإلسهال
    

 ا مستشفيات وأطباء،كان الريف اجلزائري يعتمد يف حني كانت املدن الكربى يف اجلزائر
 300على الطب التقليدي واألعشاب الطبية،بسبب عدم وجود مراكز صحية ا،حيث نسجل قرابة 

  .1ماليني نسمة 10ل طبيب فقط 
    

غداة االستقالل كان وجوبا على احلكومة الفتية أن تعمل على تغيري هذا الوضع،فكان عليها 
عن طريق وضع سياسة وطنية صحية دف من  ،عرفة التحديات والرهاناتحتديد األولويات وم

ومكافحة ظاهرة وفيات األطفال اليت كانت بنسبة عالية  ،خالهلا إىل القضاء على األمراض واألوبئة
  .جدا،وكذا بناء اهلياكل وتكوين اإلطارات الطبية والشبه الطبية واإلدارية

  
ربع مراحل أساسية،نبني من خالهلا مدى حرص احلكومة وعليه ميكن تقسيم هذه الفترة إىل أ

حتياجات السكان إىل الرعاية الصحية،وهذا من إاجلزائرية على تطوير النظام الصحي وجعله يتماشى و
خالل وضع سياسات وطنية مبجموعة من الربامج،واألهداف القصرية املدى واملتوسطة والطويلة 

ختذت إاملتاحة يف تلك الفترة،إذا علمنا أن هذه السياسات املدى،مع توفري اإلمكانيات والوسائل 
  .طبعاالسيادة الوطنية سترجاع إمباشرة بعد 

  
  
  

                                                 
، 07،عدد اجلزائرالصادرة ب،جملة دراسات إستراتيجية،حاروش،السياسة الصحية يف اجلزائر بني الرهانات و الواقع نور الدين -  1

  43،ص2009
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  بروز ونشأة النظام الصحي اجلزائري 1974 - 1962:املرحلة األوىل -1.3

  
جتماعي اإلالصحة ليست حق أساسي فقط وإمنا هي كذلك مصدر أساسي للتطور 

ساس هذا املبدأ العام عمدت اجلزائر يف كل الدساتري اليت سنتها إىل أ ىقتصادي والفردي، وعلاإلو
  .الميكن نكرانه أو جتاهله 1جعل مبدأ حق املواطنني يف محاية الصحة أساسي

  
م حلالة صحية 1962حتالل الفرنسي وذلك يف سنة اإلكما جاء ذكره فإن اجلزائر ورثت عن 
كان متمركزا يف املدن  كنذاأنظام الصحي املوجود أقل ما يقال عنها أا متدهورة ويرثى هلا،فال

الكربى باجلزائر العاصمة،وهران وقسنطينة،ويتمثل النظام الصحي خاصة يف الطب العمومي الذي يتم 
داخل املستشفيات،وعيادات تشرف عليها البلديات وتقدم املساعدات الطبية اانية،ومراكز الطب 

  .2لتربية والتعليماملدرسي النفسي تشرف عليها وزارة ا
  
قتصادي، إشتراكي كنظام إلالنهج ا سترجاع السيادة على أراضيهاإختذت اجلزائر بعد إ
ستبدال الشكل الصحي إستعماري، وكان لزاما على احلكومة اإلمع النظام الليربايل  ةوكقطيع

  .ستعماري املوروث بشكل أخر خيتلف عنه يف عناصره وأهدافهاإل
  

َ تعد حوايل ستقالل ،كاناإلغداة  وذلك لتغطية )جزائريني %50(طبيب  500ت اجلزائر
مليون نسمة،أما الوضعية الصحية يف هذه  10,5نذاك حبوايل أحتياجات السكان الذين قدر عددهم إ

الفترة فقد كانت تتميز بوفيات األطفال خاصة الرضع،واليت كانت بنسبة مرتفعة جتاوز معدهلا 
نتشار األمراض املعدية املرتبطة باحلالة البيئية إسنة،وكان  50،و أمل حياة مل يصل إىل  180‰

  .واملعيشية السبب الرئيسي للوفيات
  
  
  

                                                 
1- République Algérienne Démocratique et Populaire, Ministère de la santé et de la population, 
Développement du système national de santé. Stratégie  et perspectives, Alger, 2001, p4.  

 .132،صإدارة املستشفيات العمومية اجلزائريةنور الدين حاروش، - 2
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  :وأمام هذه الوضعية وحمدودية املوارد املتوفرة،سطرت وزارة الصحة هدفني رئيسيني ومها

وكذا األطباء على خمتلف جهات الوطن ) عامة وخاصة(إعادة توزيع املؤسسات الصحية -
إجبارية العمل بنصف الوقت يف القطاع (ستفادة من العالج بشكل متساوإلسماح لكل السكان الل

  ).فرق طبية متنقلة لالعمومي بالنسبة للممارسني الطبيني يف القطاع اخلاص، وتشكي
  .مكافحة الوفيات والقضاء على األمراض واألوبئة املتنقلة -
 

فقد  كموجهة حلماية الفئات احملرومة، وبذل كما متيزت هذه املرحلة بوضع عدة برامج صحية
  .1مت تأسيس التلقيح اإلجباري لألطفال

  
أما احملاور الكربى اليت ركزت عليها احلكومة يف وضعها للسياسة الصحية الوطنية فتمثلت 

  :2يف
  
إن أفضل طرق العالج هو جتنب املرض والعمل على عدم وقوعه،وذلك من خالل :الوقاية-

 .نتشاره عن طريق التلقيحإ حية وإجراءات النظافة وحماصرة املرض قبلاحلمالت التلقي
حيث يتلقى املريض بعد تعرضه للمرض أو حلوادث العمل العالجات :عالج األمراض-
  .ستعصاء العالجإمن املراكز الصحية القاعدية،مث املستشفيات يف حالة  ءبتداإالضرورية 
ألهداف املرسومة يف اخلريطة الصحية،أي حتقيق وذلك حتقيقا ل:التوزيع العقالين لألطباء-

  .تغطية صحية كاملة للتراب الوطين من حيث املوارد البشرية واهلياكل واملعدات الضرورية
  

طبيب إىل  2500تقلص عددهم من  ثمتيزت هذه الفترة بذهاب األطباء الفرنسيني، حبي
اخلاصة بالصحة العمومية هي  نقص فادح يف اهلياكل الصحية،أما عن املؤشرات عطبيب، م 630
  :3يتألكا

  .‰180نسبة وفيات األطفال  -

                                                 
1- M.S.P, op.cit, p.5. 

 .131،صسابق الرجع املنور الدين حاروش، - 2
 2009،سنة  06جلزائر ،عدد االصادرة ب،جملة دراسات إستراتيجية،واقع و أفاق.إصالح املنظومة الصحية براحو فافة سهيلة، - 3

  .113،ص
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  .سنة50أمل احلياة  -
  .ساكن 10.000 لكل 1,6إىل 1,2عدد األطباء  -
  .ساكن 100.000لكل  2إىل  1 أطباء األسنان من -
  .ساكن 100.000لكل  3الصيادلة  -
  

سترياد وتوزيع إاليت تم بإنتاج ومت خالل هذه الفترة تأسيس الصيدلية املركزية اجلزائرية و
  .1التوزيع بالتجزئة فكان موزع على القطاع العام واخلاص ااألدوية باجلملة، أم

  
 163م، 1966بلغ سنة  ثأما من حيث اهلياكل القاعدية فقد كان هناك عجز دائم، حي

شبه طيب  20.000طبيب و 364 دمركز صحي، وبعد 256 وسرير،  39418مستشفى بسعة 
م زيادة يف عدد السكان حيث وصل إىل 1974سنة  تمستخدم إداري، وشهد 19000ايل وحو

 558عدد املراكز الصحية  غسرير، وبل 41728يف عدد األسرة بلغ  ةمليون نسمة، وزياد 15.6

ما يسمى بالقطاع الصحي حيث بلغ العدد  ءطبيب، وإنشا 1425يف عدد األطباء بلغ  ةمركز، وزياد
  .م1962ه املرحلة هو الزيادة النسبية لقاعات العالج مقارنة بسنة ميز هذ ا، وم1432

  
تسمى هذه الفترة بطب الدولة،من خالل املؤسسات اإلستشفائية اليت تضمن العالج 

ستشفاء ،وكانت تسري من طرف وزارة الصحة اليت مت إنشائها كوزارة قائمة بذاا يف سنة اإلو
أخرى،وجند املراكز الصحية اليت تضمن املساعدة الطبية  ،وقبل ذلك كانت مندجمة يف وزارات1965

اانية يف املدن والبلديات، واليت كانت تسري من طرف البلديات،ومراكز النظافة املدرسية اليت كانت 
تسري من طرف وزارة التربية والتعليم هذا من جهة،ومن جهة أخرى كان هناك قطاع خاص يقدم 

ستعمال إادات اخلاصة،ولكن بإمكان األطباء العاملني يف القطاع اخلاص عالج ذو طابع لربايل يف العي
  املؤسسات العمومية التابعة للدولة وذلك يف إطار تعاقد

  
صحة العمومية الذي أنشأ يف للمع بداية املخطط الوطين من جهة وبداية نشاط املعهد الوطين 

م من جهة ثانية،أخذت 1966 سنة ،وبصدور األمر املنظم ملهنة األطباء والصيادلة يف1964سنة 

                                                 
1- R.A.D.P, Ministère de la santé et de la population, Développement du système national de santé, 
stratégie et perspectives, Alger, Mai 2003, p.3.  
2- Ecole National de Santé Publique,le système de santé publique en Algérie,analyse et 
perspectives,Alger,avril 2008,p.5.  
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،وكذلك صدور 1األمور تتحسن وذلك من خالل حتسني دفع عجلة التكوين الطيب والشبه الطيب
،واملتعلق بإجبارية التلقيح وجمانيته،الذي ساهم بشكل  1969/ 7/ 9املؤرخ يف  96- 69 مرسوم رقم

كافحة املالريا بداية من سنة كبري يف مكافحة األمراض املعدية من خالل التلقيح ضد الشلل وم
  .مبساعدة منظمة الصحة العاملية 1965

  
نستنتج من خالل هذه الفترة أن احلكومة اجلزائرية بذلت جمهودات كبرية يف سبيل حتقيق       

حتياجات إأهدافها املتمثلة أساسا يف إنشاء نظام صحي فعال،حبيث يستطيع إىل حد كبري تلبية 
قاية والعالج رغم حمدودية اإلمكانيات املادية والبشرية والتقنية،خاصة إذا علمنا املواطنني من حيث الو

أا مرحلة بداية تشكيل املؤسسات السياسية والدستورية للدولة اجلزائرية،ومع ذلك نسجل عدم 
وجود إنصاف يف توزيع الرعاية الصحية بني املناطق احلضرية والريفية من جهة،وعدم وجود توزيع 

تمركز املوارد البشرية الطبية والشبه الطبية تادل بني الشمال واجلنوب من جهة أخرى،حيث جهوي ع
  .واهلياكل القاعدية يف املدن الرئيسية

 اهتمام الدولة به، وحرصهإأما فيما خيص القطاع اخلاص كان تقريبا على اهلامش وهذا لعدم 
  .حي يف اجلزائرعلى أن يبقى القطاع العام هو احملرك األساسي للنظام الص

                                                                                                            
  1989-1974:املرحلة الثانية - 2.3

  
من جهة،وعودة األمراض واألوبئة من ) زيادة عدد السكان(بسبب الضغط االجتماعي الكبري

حتياجات العالج إعدم قدرة النظام الصحي القائم بإمكانياته املتواضعة من تلبية كل ( جهة أخرى 
ختذته السلطة السياسية يف سبيل التكفل إ،وهو أهم قرار 2،جاء قرار تأسيس الطب ااين)للسكان

شتراكي إلقتصادي اإلوهو قرار سياسي يتوافق والنظام السياسي وابالطبقات الفقرية من السكان،
الذي سارت على جه السلطة السياسية يف اجلزائر،حبيث ال ميكن عزل أو فصل قرار جمانية العالج 

  .ختذا السلطة يف تلك الفترةإقتصادية أخرى إ وجتماعية أإعن أي سياسة 
  

                                                 
  .135،صرجع سابق منور الدين حاروش، -  1
،العدد اجلريدة الرمسيةم املتعلق بإنشاء الطب ااين يف القطاعات الصحية،28/12/1973املؤرخ يف 65-73 ش،األمر رقم.د.ج.ج -  2

  .2م،ص1974جانفي1،الصادرة بتاريخ 01
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رتفاع سعر إختاذ قرار جمانية العالج هو إلى ما ساعد السلطة السياسية يف هذه الفترة ع
البترول، وميكن القول أن قرار جمانية العالج هو منعرج حقيقي ونقطة بداية لوضع سياسة صحية 

  .شتراكية املنهجإوطنية 
نستطيع القول أن من مميزات اخلطاب السياسي يف هذه الفترة ،هو عزفه على وتر املصطلحات 

ستفادة من العالج والوقاية والرعاية إلاملساواة بني مجيع املواطنني يف االكارزماتية مثل العدل و
أن التحوالت :"Thebeaud Annieجتماعية،ويف هذا الصدد تقول العاملة والباحثة يف علم االجتماعإلا

املرتبطة بتطبيق الطب ااين والتنظيم القائم على القطاعات وإصالح التكوين والدراسات الطبية نابع 
  .1"ستعمال نظام العالج بشكل واسعإإرادة سياسية ضرورية بالسماح للشعب اجلزائري  عن

  
  :لقد سجل يف هذه الفترة على مستوى السياسة الصحية ثالث قرارات أساسية

تأسيس الطب ااين كما جاء ذكره يف هياكل الصحة العمومية،بداية من شهر جانفي من  -
    .ة املواطنني من اخلدمات الصحيةستفادإمما يسمح بتعميم  1974سنة 

إصالح املنظومة التربوية وبالتحديد الدراسات الطبية من خالل حتسني نوعية التعليم  -
  .يسمح بزيادة عدد املمارسني الطبيني يف كل التخصصات الطبية اوالتكوين، مم

النظام الوطين للصحة وذلك بتوحيد كل  متأسيس ما يسمى بالقطاع الصحي، لتنظي -
  .2وحدات العالج األولية املسرية من طرف البلديات أو القطاع الشبه الطيب

  
إن تأسيس الطب ااين يف هياكل الصحة العمومية ،دعمه النص األساسي لألمة من خالل       

يف جمال الصحة فإن الدولة مكلفة بضمان الصحة :"حيث جاء فيه مايلي 1976امليثاق الوطين 
تعمل مصاحل "1976وكذلك من خالل قانون الصحة لسنة " كان وحتسينهاواحلفاظ على صحة الس

ستعمال لكل السكان ،مع ضمان أكرب قدر من السهولة والفعالية إلالصحة بشكل جيعلها سهلة ا
  ". حتياجات الصحيةإلستجابة للإلوذلك 

  
على قاعات من جهة أخرى مل تتخل الدولة ائيا عن الطب الليربايل الذي كان مقتصرا        

ختذت الدولة عدة إجراءات حنو القطاع اخلاص،منها إللفحص،وتسويق املواد الصيدالنية ،حيث 
ختيار بني الوقت اإلاليت تترك اال مفتوحا ملمارسة الطب احلر،و 1976القرارات املتخذة سنة 

                                                 
  .37-36ص ،جع سابق مركرمية بوعزيز، - 1

2- R.A.D.P, Ministère de la santé et de la population, op.cit, p.3. 
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،كذلك ختيار بني القطاع العام والقطاع اخلاصاإلونظام نصف الوقت،و plein tempsالكامل 
،وذلك بالسماح لألخصائيني  1977الناجتة عن حركات اإلضراب لسنة  1979قرارات سنة 

العاملني باملراكز اجلامعية اإلستشفائية االختيار بني القطاع العام أو القطاع اخلاص،كما تركت اللجنة 
لنسبة لألطباء الباب مفتوحا أمام املمارسة اخلاصة للطب،وذلك با 1980املركزية أثناء دورا سنة 

  .1ستجابوا للخدمة الوطنيةإالذين 
  

إن املشاكل اليت عرقلت عمل املنظومة الصحية يف اجلزائر كانت كبرية،حيث أن اإلستراتيجية 
الصحية املرتكزة حول املستشفى واخلدمات العالجية،أدت إىل ميش الرعاية األولية والوقاية،وكذلك 

ت بالقطاع العمومي،نقص وندرة األدوية وأهم املشاكل على زدحام داخل املستشفياإلكتظاظ واإلا
اإلطالق هو تدين األجور لدى األطباء و عمال القطاع ككل ،مما ساهم يف تدهور األوضاع على 
مستوى النظام الصحي العمومي ،وهذا ما أدى إىل هجرة األدمغة خاصة األطباء منهم سواء إىل 

اّ رتقاء خبدماته كمإلذا األخري وجد الفرصة ساحنة لنموه وااخلارج أو إىل القطاع اخلاص،حيث أن ه
ستفادة من العالج يف القطاع اخلاص بسبب التكلفة إلا ،لكن يبقى املواطن البسيط ال يستطيع اونوع

  ).طابع ليربايل(الكبرية،حيث يعمل بصيغة الدفع املباشر
  

املسؤولني يف أعلى هرم السلطة  ستدعىإهذه الوضعية أربكت السلطة السياسية يف اجلزائر،مما 
مللف الصحة  1980يف ديسمرب  FLNإىل ختصيص املؤمتر الرابع للجنة املركزية جلبهة التحرير الوطين 

  .ستثناءإفقط وهذا ك
  
تعترب مبثابة خطة لتطوير نظام الصحة  ينقطة، وه 159حتوت قرارات املؤمتر الرابع على إ

ة خطورة وضعية النظام الصحي العمومي واخلوف من منافسة نتيجة وعي السلطة بدرج االوطين، وهذ
ستراتيجي من جهة ،حبيث إتعترب هذه القرارات ذات طابع سياسي ،ونظام صحي ليربايل بدأ يف التطور

تعمل السلطة على احملافظة على النظام الصحي العمومي،ومن جهة أخرى تضييق اخلناق على القطاع 
  .الصحي اخلاص وتركه على اهلامش

نذكر من بني أهم القرارات اليت خرج ا املؤمتر الرابع للجنة املركزية جلبهة التحرير الوطين 
  :واخلاص بإصالح النظام الصحي اجلزائري

                                                 
1- L.Lamri,Le système de santé Algérien,Organisation,Fonctionnement et tendances , mémoire de 
magistère, Institut des sciences économique, Université d'Alger ,Novembre1986,p.182. 
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شتراكي أو نظام قائم على اخلدمة الوطنية للصحة،حيث مت إقرار إعادة إإنشاء نظام صحي - 1
 parapublicإلغاء قطاع الشبه العموميتنظيم القطاع بكامله حبيث يكون موحد ومتجانس،أي 

رتباط املؤسسات إ،وذلك بإدماج جمموع نشاطاته الصحية والوقائية ضمن نشاطات القطاع العام،أي 
جتماعية املوجودة ضمن احلدود اجلغرافية للقطاعات الصحية،ولقد طبقت هذه إلالصحية باحلماية ا

عيادات طب األسنان واملستشفيات (جودةبالنسبة للهياكل واملؤسسات املو 1984العملية سنة 
  ).ستشفائيةإلالصغرية املتخصصة وعيادات طب األطفال،عيادات الوالدة واملراكز الطبية ا

جتماعي،هذا يعين أنه لن إلقتصادي واإلالنظام الصحي جزء مدمج ومهم يف التطور ا - 2
صر التخطيط يف تسيري قتصادي دون تطور النظام الصحي،ولذلك وجب إدراج عنإيكون هناك تطور 

هذا القطاع احلساس من خالل ختطيط الوسائل املادية وتكوين املوارد البشرية حسب األهداف 
املسطرة،وكذا التخطيط للنشاطات والربامج الصحية كربنامج محاية األمومة والطفولة،برنامج تباعد 

  .الوالدات ونظافة احمليط،وطب العمل
ذي جيمع قطاعات معينة أو مهتمة وحىت السكان،أي دعوة نظام صحي متعدد املشاركة ال - 3

شتراك يف وضع سياسة صحية فعالة مثل قطاع الشباب والرياضة،قطاع إلكل القطاعات األخرى ل
  .البيئة واجلماعات احمللية

عرفت تطورا نسبيا من  دأما فيما خيص هياكل ومؤسسات النظام الصحي يف هذه الفترة، فق     
  :التايل يبني ذلك لواجلدوحيث العدد، 

  1989إىل 1979للفترة املمتدة من  هياكل ومؤسسات النظام الصحي يبني:01جدول رقم  
  عدد  السنوات

 السكان
  )مليون(

القطاع
  الصحي

عدد
  املستشفيات

العيادات املتعددة  عدد األسرة
  اخلدمات

املركز 
 الصحي

الشبه   األطباء
  الطيب

  اإلدارة

1979  18,3  16 162 44885 157 644 4561  ND ND  
1984  21  195 215 50210 285 914 9106  ND  ND  
1986  24,4  105 261 60040 370 1147 13395  ND  ND  
1989  25  178 261 65000 428 1500 25000  60000  39600  

  2008 املدرسة الوطنية للصحة العمومية:املصدر
  ND:رقم غري متوفر.  

دد معترب من اهلياكل الصحية وخاصة املستشفيات نستنتج أن هذه الفترة شهدت تشييد ع
،وذلك لتحقيق مبدأ املساواة )عيادات متعددة اخلدمات ومراكز الصحة(القاعدية واهلياكل العمومية

  .ستفادة من الرعاية الصحية وجمانية العالجإليف ا
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ية وتقدمي الرعا:ستشفائيا جامعياً مبهام ثالثة وهيإمركزاً  13 إنشاءمت خالل هذه الفترة   
  .19862وكان ذلك يف سنة  1العالج ،التكوين والبحث

برنامج (تراجع نسبة الوفيات خاصة وفيات األطفال، وهذا بفضل الربامج الوطنية للصحة  
،كما سجلت هذه املرحلة ...)ونقص التغذية،برنامج التلقيح اإلجباري وااين السلحماربة مرض 

سنة يف سنة 65م إىل 1962سنة يف  50نتقل من إاحلياة  تراجع ملحوظ لألمراض املتنقلة،وأمل
  .م1989
من الناحية القانونية والتشريعية فقد مت تنظيم مهنة الطب يف اجلزائر عن طريق القانون رقم   

واملتعلق حبماية الصحة  1985فيفري  16 لاملوافق  ه 1405مجادي األوىل  26املؤرخ يف  05- 85
  .وترقيتها

من % 1,6نتقلت من نسبة إنفقات الوطنية للصحة يف اجلزائر منوا مطردا،حيث لقد شهدت ال      
م 1985سنة %4,4م و1980سنة  %3,7م إىل نسبة 1973يف سنة  )PIB(الناتج الداخلي اخلام

من الناتج الداخلي اخلام يف سنة %5,4م وأخريا وصلت إىل نسبة 1988يف سنة %6,0ونسبة 
 )1987-1974(سنة 12خالل  %961قطاع الصحة بنسبة  ةم ،يف حني تطورت ميزاني1989

فقط خالل نفس املدة الزمنية،أما متويل ميزانية النظام  %5قتصاد الوطين منوا وصل إىل إلشهد او
  :الصحي نالحظها من خالل اجلدول التايل

  1989إىل 1980يف الفترة املمتدة من  النفقات الوطنية للصحة يف اجلزائر يبني:02جدول رقم 
  1989  1988  1985 1980  السنوات

  19,9  20,0  17,9 29,3  ميزانية الدولة

  60,2  60,3  57,2 39,9  الضمان االجتماعي

  18,7  18,6  24,0 26,0  السكان

  1,1  1,1 2,3 5,4  مسامهات أخرى

  %:النسبة    .البنك الدويل:املصدر
ى النظام الصحي العمومي،يف نالحظ من خالل اجلدول أن ميزانية الدولة بالنسبة للنفقات عل    

رتفاع،ويعود هذا التراجع إىل نقص املوارد املالية إجتماعي يف إلتراجع مستمر بينما مسامهة الضمان ا
  .الكافية لتغطية التكاليف املرتفعة

  

                                                 
1- Ministère de la santé et de la population, op.cit, p.3.  

املتضمن القانون األساسي النموذجي للمراكز  1982فيفري  11املؤرخ يف  25-86ش،املرسوم التنفيذي رقم .د.ج.ج -  2
 .115،ص1986فيفري 12 الصادر يف 06،عدداجلريدة الرمسيةاالستشفائية اجلامعية،
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  1999- 1989:املرحلة الثالثة- 3.3       
  

تسبب يف حالة أمنية قتصادية و سياسية كبرية مما إعرفت اجلزائر خالل هذه العشرية أزمة 
متدهورة و غري مسبوقة، و الالإستقرار يف كل ااالت ما نتج عنها ختريب جممل اهلياكل و البىن 

 فضال عن إستفحال،1التحتية التربوية و التجارية والصناعية و اهلياكل الصحية مما جعلها خارج اخلدمة
متكنت من مجع ثروات مالية ضخمة يصعب  ظاهرة البطالة و احملسوبية و بروز طبقة برجوازية طفيلية

  .2مجعها يف نظام حر إال مبرور أجيال
  

ومع ذلك فقد عرفت هذه الفترة إعادة تنظيم قطاع الصحة عن طريق إصدار مراسيم تنفيذية 
و اليت مسحت بإنشاء الوحدات الصحية الضرورية إلضفاء أكثر إنسانية على اهلياكل اإلستشفائية 

  .وإضفاء جناعة أكرب عليها الوطنية و عصرنتها
  

،نذكر منها املرسوم التنفيذي  1996و  1993فمعظم هذه املراسيم قد متت يف الفترة ما بني 
و املتعلق بإعادة تنظيم املعهد الوطين للصحة العمومية، و املرسوم  2/1/1993املؤرخ يف  93/05رقم 

اء املخرب الوطين لرقابة املواد و املتعلق بإنش 30/3/1994 املؤرخ يف 93/140التنفيذي رقم 
الوطين  ناملتعلق بإنشاء الديوا 9/2/1994املؤرخ يف  94/47الصيدالنية، واملرسوم التنفيذي رقم 

املتعلق بتحويل معهد باستور  30/3/1994املؤرخ يف  94/47للدواء، واملرسوم التنفيذي رقم 
املؤرخ  94/293رسوم التنفيذي رقم اجلزائري إىل مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي و جتاري ،امل

 95/108املتعلق بإنشاء الصيدلية املركزية للمستشفيات ، املرسوم التنفيذي رقم  25/9/1994يف 
 املؤرخ يف 96/68املتعلق بإنشاء الوكالة الوطنية للدم ، املرسوم التنفيذي رقم  9/4/1995املؤرخ يف 

 96/355السكان، املرسوم التنفيذي رقم وزارة الصحة املتعلق بإنشاء املفتشية العامة لو 27/1/1996
املتعلق بإنشاء شبكة املخابر للتجارب و التحليالت القيمة ، املرسوم  19/10/1996املؤرخ يف 

املتعلق بالنفقات لتجهيزات الدولة و من بينها  13/7/1998املؤرخ يف  98/227التنفيذي رقم 
  . التجهيزات الصحية و العمليات املركزية

    

                                                 
1- Organisation Mondiale de la santé, Bureau régional pour l'Afrique,Algérie Plan de travail 2004-
2005,novembre 2003,p.1.  

  349ص،2005دار النجاح للكتاب،:اجلزائر،1ط،مباحث يف القانون الدستوري و النظم السياسية،مولود ديدان -  2
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  :1جتماعي يف اجلزائر على كل املستوياتاإللقد طرأ حتول كبري على الصعيد   
الصحي فقد متثل التحول يف عودة بعض األمراض واألوبئة املتنقلة عن طريق  ىعلى املستو-

املياه،وظهور األمراض املزمنة كالسكري و أمراض القلب والتنفس، و يعود هذا الوضع إىل قلة 
و تدهور السكنات و توسع رقعة الفقر باإلضافة إىل نقص التغذية عند بعض النظافة العمومية 

  .جتماعية،و كذا التغريات املناخيةإلالطبقات ا
  
جتماعي فكان التحول راجعا إىل ضعف الدخل و حجم إلقتصادي و اإلعلى املستوى ا-

يار دوالر سنة مل 72,25إىل  1990مليار دوالر سنة  37,28املديونية الكبري حبيث تراوح من 
  .1998مليار دوالر سنة 47,30ليصل إىل  1993

  
رتفاع نسبة إجتماعي ،كنقص توفري العمل وبالتايل اإلهذه العوامل أدت إىل تدين املستوى 

  .البطالة بسبب تقليص الدولة من النفقات العمومية،مبا يف ذلك اإلنفاق على الصحة العمومية
      

ن أداء القطاع العام للصحة يف مواجهة الطلب على اخلدمات إن نقص املوارد املالية قلص م
قتناء األدوية إستشفائية ، خاصة مع تدهور قيمة العملة الوطنية، حيث بات موضوع اإلالصحية و 

األجهزة الطبية من أصعب أدوار قطاع الصحة يف اجلزائر،وعلى إثر ذلك جاء قرار سياسي عبارة و
تعلق مبسامهة املرضى يف تسديد نفقات اإليواء واإلطعام يف الوسط م و امل1995عن منشور وزاري يف 

أنه بداية من هذه السنة تتوىل الدولة التكفل بالوقاية  1993،وجاء يف قانون املالية لسنة 2اإلستشفائي
و البحث و باملعوزين، أما باقي العالجات فتكون وفق نظام تعاقدي بني املؤسسات اإلستشفائية 

  .3جتماعيإلا هيئات الضمانو
ستدالل على ذلك إلفيمكن ا 1998أما فيما يتعلق بالتغطية من حيث اهلياكل الصحية لسنة  

  :من خالل األرقام التالية
  
 

                                                 
 .114،صرجع سابق مبراحو فافة سهيلة، - 1
املتضمن مسامهة املرضى يف نفقات 1995أفريل 08املؤرخ يف 01ش،وزارة الصحة و السكان،املنشور الوزاري رقم .د.ج.ج - 2

  .2اإلطعام و اإليواء داخل املستشفى،ص
  .152،صمرجع سابقنور الدين حاروش، - 3
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  .نسمة 1000سرير لكل  02 -
 .نسمة 60731عيادة لكل  -
 .نسمة 25454مركز صحي لكل  -
 .1نسمة 6667قاعة عالج لكل  -
  

سرير غري  654ة بعيادات الوالدة جند أن سرير و اخلاص 4862ن من بني إو للتذكري ف
عيادات غري مشغلة،  06عيادة  482مشغلة، أما بالنسبة للعيادات املتعددة اخلدمات فنجد من بني 

من  %13قاعة غري مشغلة، أي نسبة  4390قاعة عالج من بني  610جند من جهة أخرى عدد و
ليت عرفتها البالد يف العشرية األخرية، إذ أن هذه اهلياكل ، ويعود هذا أساسا إىل األسباب األمنية ا
  .أغلب قاعات العالج موجودة يف املناطق الريفية النائية

  
  :ن املؤشرات الصحية هلذه الفترة فهي كما يليأأما بش

  .‰ 25,3نسبة الزيادات  -
  .‰ 6,04نسبة الوفيات العامة  -
  .‰44نسبة وفيات األطفال  -
  .2سنة 68متوسط أمل احلياة  -

  3:يف حني كان تطور عدد املستخدمني  كما يلي
  . 28274عدد األطباء اجلزائريني  -
 . 7966عدد أطباء األسنان  -
 .4022عدد الصيادلة  -
 .41657عدد التقنيون السامون  -
 .30048عدد التقنيون يف الصحة  -
 .14206عدد أعوان الصحة  -
  .نسمة 1123طبيب واحد لكل  -: أي ما يعادل        

                                                 
1- R.A.D.P, Ministère de la santé, Direction de la planification, statistique sanitaire, Alger, Août 1999, 
p.8.  
2- O.M.S, Rapport sur la santé dans le monde 1999, pour un réel changement, Genève, 1999, 
p.100.101. 

  .121،ص 2001،علوم اقتصادية،فرع ختطيط،جامعة اجلزائر،رسالة ماجستري.ختطيط ومتويل الصحة يف اجلزائرأمري جياليل،- 3
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  .نسمة 4033أسنان واحد لكل طبيب  -    
  .نسمة 7818صيديل واحد لكل  -    

  
  :1و ميكن إحصاء عدد اهلياكل املسجلة يف هذه الفترة على النحو التايل

 
  .223عدد املستشفيات  -
  .60000عدد األسرة  -
  .465عدد العيادات املتعددة اخلدمات  -
  .1144عدد املراكز الصحية  -
  .433عدد عيادات الوالدة  -
  .4222عدد قاعات العالج  -
  

فكانت تسجل ا أعطال كثرية حيث وصلت إىل ما يزيد عن : أما ما خيص التجهيزات الطبية
و مرد هذا إىل تقليص الغالف املايل للصيانة و التجهيز، هذا التدهور املايل و اهليكلي  20%
ملستوى الصحي للسكان التجهيزات رافقه إنتشار األمراض ،واليت هي مؤشر واضح عن تدين يف او
ظهور األمراض املسماة بأمراض الفقر وقد سجل  يف أواخر هذه الفترة احلاالت املرضية التالية وهذا و

  : 2م1999حسب الديوان الوطين لإلحصاء لسنة 
  
  .حالة 2427مرض التيفويد سجل  -
 .حالة 2892مرض اإلسهال سجل  -
 .حالة 3434احلمى سجلت  -
 .حالة منها حالة وفاة واحدة 1095التسمم الغذائي سجل  -
          

  

                                                 
  .119،ص نف الذكراملرجع اآلنفس - 1
  .120نفس املرجع،ص  - 2



 49

عملت وزارة الصحة على إنشاء هياكل الدعم ملؤسسات النظام الصحي وهذا من أجل          
             :1مراقبة حتسني األداء داخل املؤسسات الصحية العمومية وميكن حصر هذه اهلياكل كما يلي

،وهذا من أجل املراقبة 1993يف سنة )LNCPP(الصيدالنية املخرب الوطين ملراقبة املنتجاتإنشاء –
    .الدائمة لكل أنواع األدوية قبل طرحها يف السوق

متويل املؤسسات  ن،وهذا لضما1994يف سنة )PCH(إنشاء الصيدلية املركزية للمستشفيات-
  .الصحية باملنتجات الصيدالنية

    .سياسة الوطنية للدمال ق،وهذا لتطبيANS(1995(إنشاء الوكالة الوطنية للدم-
،واليت تتكفل بتطوير اإلعالم ANDS(1995(إنشاء الوكالة الوطنية لإلعالم الصحي-

  .تصال يف اال الصحيإلوا
  .CNPM(1998(إنشاء املركز الوطين ملراقبة الوسائل و املنتجات الصيدالنية-
كل ما خيص هذا للتكفل بدراسة وتقومي  و، CNT(1998(إنشاء املركز الوطين للتسمم-

  .أخطار التسمم
،وذلك للتكفل 1996يف)INPFP(إنشاء املعهد الوطين البيداغوجي للتكوين الشبه الطيب-

  .بالتعليم والتكوين والبحث يف اال الشبه الطيب
  

رغم اهودات املبذولة من طرف احلكومة يف سبيل تطوير قطاع الصحة،وحتسني اخلدمات يف 
إالّ أن ذلك مل يغري يف الوضع املزري الذي أصبح يعيشه  ،بة للمواطننيجمال الرعاية الصحية بالنس

قطاع الصحة يف اجلزائر،حيث أصبحت مديونية املستشفيات مرتفعة جدا مما يعيق عمل هذه 
ستعمال إلاألخرية،وهذا ناتج عن سوء التخطيط والتسيري املصاحب لعدم عقالنية اإلنفاق العام،وا

  .ودة،وغموض العالقة بني النظام الصحي وقطاع الضمان االجتماعيالعشوائي للموارد املرص
  
  
  
  
  

  

                                                 
1- Ministère de la santé et de la population, Direction de la planification,op.cit,p.8.   
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  2009- 1999:املرحلة الرابعة-4.3
  

ستقرار للجزائر بعد عشرية دامية إلسترجاع األمن واإتعترب هذه املرحلة ،مرحلة جتديد الثقة يف 
يا،وهو محاية املواطن أدت إىل إضعاف مؤسسات الدولة مما منعها من القيام بالدور املنوط هلا دستور

حد هذه ااالت اليت أحتياجات الالزمة ألفراد اتمع يف شىت ااالت،وقطاع الصحة إلوتوفري ا
  .هتمام الكبريإلأولتها الدولة ا

  
وضع خريطة صحية وطنية دف إىل تقليص الفوارق بني املناطق  يف بداية هذه الفترة متو لقد 

  .ختالل يف التنظيم والتنسيقإلامللحة لكل جهة ومعاجلة اومراعاة اخلصوصيات واحلاجات 
  

ويهدف الربنامج احلكومي يف هذا اال كذلك،إىل يئة املوارد البشرية من خالل التكوين 
جل ترقية القطاع والرفع من أداء املؤسسات الطبية وحتديثها أاألساسي والتكوين املستمر،ومن 

  .على اخلدمات املقدمة،مع تشجيع القطاع اخلاص ستعاب الطلب املتزايد للمواطننيإل
  

ولتحسني جودة اخلدمات الصحية املقدمة للمواطن،عملت احلكومة أيضا على تطبيق سياسة 
جديدة يف جمال توزيع األدوية،دف إىل تشجيع األدوية املماثلة وتقدمي الدعم لألدوية الضرورية 

جل ألى تقوية جتهيزات املستشفيات اجلهوية من اخلاصة باألمراض املزمنة واخلطرية،كما عملت ع
ستشفائية اجلامعية وفتح أقطاب طبية جديدة،وعلى تعزيز تدبري النظام إلختفيف الضغط على املراكز ا

  .ستشفائياإلالصحي يف جمال الوقاية والطب 
  

إىل إن تطبيق اخلريطة الصحية اجلديدة سامهت يف تعزيز اهلياكل الصحية جبميع أنواعها،وأدت 
تقريب الصحة من املواطن،كما ساهم القطاع اخلاص يف حتسني هذه الوضعية،حيث وصل عدد 

طبيب،أما عن  6205والطب العام  5095وعدد األخصائيني اخلواص  286العيادات إىل 
عتمادات املوجهة إىل القطاع الصحي لتحقيق أهداف األلفية احملددة من طرف منظمة األمم اإل

 2008يف مشروع قانون املالية لسنة %76,70تطورا مستمرا،حيث بلغت نسبة  املتحدة،فقد شهدت
  .م 1999خالل سنة  %58مقابل 
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الدولة،يف حني  ةتأيت من ميزاني%  42,08وبالنسبة لتوزيع نفقات الصحة العمومية،فان نسبة 
ة من جنازه خالل السنوات األخريإوما مت ،% 28,04جتماعي بنسبة إليساهم صندوق الضمان ا

سرير دون إدخال يف احلسبان  15500سنة،حيث بلغ  46 حيث عدد األسرة ميثل ربع ما أجنز خالل
  1.القطاع اخلاص

  
وتدل نتائج الدراسات اليت قام ا املركز الوطين للدراسات وحتليل السكان والتنمية 

CENEAP  ا خالل السنوات األخريإعلى أن معدالت الفقر يف اجلزائر سجلتعتمدت إة،وخنفاض
الفرد،أما عن نسب الفقر العالية /اليوم/دوالر2على عينات من عائالت يفوق دخلها هذه الدراسات 

  .فهي ختص املناطق الريفية
  

  :أما فيما خيص املؤشرات الصحية فلقد جاءت كما يلي
 سنة لدى 73سنة لدى الذكور و 71أمل احلياة بلغ حسب بيانات منظمة الصحة العاملية -        

مليون  34,4سنة مع تعداد سكاين فاق  75,1اإلناث،أما حسب اإلحصائيات الرمسية الوطنية فهي 
  .%1,78ومنو سكاين بنسبة  2008فريل أ نسمة يف

نتقال الوبائي الذي تشهده اجلزائر،حيث مت القضاء بصفة ائية على معظم األمراض إلا-
،أما عدد حاالت مرض السل فقد بلغ حسب )ديكياجلذام،احلصبة،الدفترييا،ومرض السعال ال(املتنقلة

حالة،وظهور األمراض املزمنة مثل أمراض  8439حوايل  2007إحصائيات منظمة الصحة العاملية يف 
من السكان مصابون  % 10,5رتفاع ضغط الدم والسرطان،حيث تبني أن نسبة إالقلب والسكري،و

وتليها أمراض السكري % 4,38 بنسبة  رتفاع ضغط الشراينيإذه األمراض يف مقدمتها أمراض 
  %. 2,10بنسبة 

  .‰37:طفال دون اخلامسة ألمعدل وفيات ا -
  .‰22:طفال حديث الوالدةألمعدل وفيات ا -
  .ناثإ ‰30ذكور و ‰35:طفال الرضعألمعدل وفيات ا -
  .ناثإ‰ 121ذكورو‰147:سنة 60و15معدل وفيات البالغني بني  -
  2 .100000كل ل 180:مومةألنسبة وفيات ا -

                                                 
  116- 115،ص رجع سابق مبراحو فافة سهيلة،- 1
  16ص،2009التقرير اخلاص بالصحة يف العامل منظمة الصحة العاملية،- 2
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  : 2008حسب إحصائيات فيفري  2007سنة  فقد بلغت اهلياكل الصحية العموميةأما عن 
  
  .سرير 35157بعدد  240:املستشفيات العمومية*
  .عيادة  511:املستشفيات اخلاصة باألمومة*
 :اهلياكل العمومية للصحة اجلوارية *
  1477:العيادات املتعددة اخلدمات -
  338:املراكز الصحية -
  .قاعة غري مشغلة 324قاعة و 5117:قاعات العالج-         

  .سرير740بعدد EHU:01املؤسسات اإلستشفائية اجلامعية* 
  .سرير 12697بعدد  CHU:13ستشفائية اجلامعيةإلاملراكز ا*
  .سرير 9785بعدد  EHS:54ستشفائية املتخصصةإلاملؤسسات ا*
  1.وكالة 1019:الوكاالت الصيدالنية*

  :الصحية للقطاع اخلاص اهلياكل 
  .5206:العيادات الطبية املتخصصة-
  .6179:العيادات الطبية العامة-
  .4381:عيادات طب األسنان-
  .6689:الصيدليات-
  .عيادة 164:العيادات الطبية اجلراحية-
  2.عيادة 13:عيادات تشخيص األمراض-
  

  :تطور عدد املستخدمني
  .ساكن 10000 طبيب لكل 11طبيب أي  35368:طباءألعدد ا-
  .ساكن 10000لكل  03طبيب أي  9553:سنانألطباء اأ-
  .ساكن 10000سرير لكل  17-
  .ساكن 10000لكل  22أي  69749:الشبه الطبيني-

                                                 
1 -République Algérienne Démocratique et Populaire٫Ministère de la Population et de la Réforme 
Hospitalière٫statistiques sanitaires année 2007٫Alger٫2008,p35 
2- Ibid;p36. 
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أما يف جمال التغطية باألدوية، فقد عملت الدولة على تشجيع اإلنتاج احمللي لألدوية من خالل 
ستراد األدوية اليت يسمح اإلنتاج احمللي إكذا بواسطة منع إلزام املوزعني األجانب باالستثمار حمليا و

  .ستعمال األدوية اجلنيسةإبتغطية الطلب الوطين عليها،وتشجيع 
  

أما عن نظم التأمينات يف اجلزائر،فهو حتت وصاية هيأة عمومية وحيدة وهي صندوق 
  .جراء أو مستخدمنيجتماعية،تغطي خدمات كافة املؤمنني سواء كانوا أجراء،غري أالتأمينات اإل

  : شتراكات كل من إجتماعي من طرف وميول صندوق الضمان اإل
  األجراء  -
  العاملني املستقلني -
  املتقاعدين -
  )الطلبة،املعوقني،أفراد األسر املؤمنني( اموعات اخلاصة -

  .من إمجايل السكان%87مليون فرد أي ما يعادل  28ويغطي نظام التأمينات 
  

القطاع اخلاص ،فقد شهد بعض التطور من خالل زيادة عدد قاعات العالج أما فيما خيص 
ستشفائية على حد سواء ،يف حني مل نتعرض إىل ،اليت أصبحت تقوم بالعمليات الطبية الوقائية و اإل

القطاع اخلاص بنوعٍ من التفصيل ألن دراستنا ستكون وبدرجة كبرية مرتكزة على اجلانب 
جتماعي تخدمني الطبيني يف النظام الصحي العمومي،وما آل إليه وضعهم اإلجتماعي واملهين للمساإل

بشكل دقيق لذلك سنقوم باإلجابة على بعض األسئلة الفرعية اهلامة اليت تندرج ضمن اإلشكالية 
جتماعية لألطباء وعناصر الشبه العامة للموضوع حمل الدراسة ،وهذه األسئلة املتعلقة بالوضعية اإل

يف النظام الصحي العمومي،إذا علمنا أن  خدمني اإلداريني و العمال التقنيني و املهنيني،واملستالطيب
جتماعية مرحية،لذلك سنعمد إىل بعض املقارنة بني يف القطاع اخلاص وضعيتهم اإلهؤالء املستخدمني 

  .القطاعني العام واخلاص اللذان يشكالن النظام الصحي يف اجلزائر
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  خالصة و إستنتاجات                            
  

تبني املراحل التارخيية اليت مت التطرق إليها يف هذا الفصل،أن املنظومة الصحية يف اجلزائر عرفت 
عدة تطورات و حتوالت،سواء تعلق األمر باهلياكل و املؤسسات الصحية،و طريقة تنظيمها 

  .ف إجتماعية وإقتصاديةوتسيريها،أو ما يتعلق بالظروف احمليطة ذه اهلياكل،من ظرو
  

أما فيما خيص الظروف الصحية للسكان قبل و أثناء وجود اإلحتالل الفرنسي يف 
اجلزائر،كانت جد متدهورة،من جهة كثرة األمراض و األوبئة نتيجة الظروف اإلجتماعية القاسية، 

ن جل السكان والظروف اإلقتصادية املتردية اليت كان الشعب اجلزائري يعيش يف كنفها،حيث جند أ
كانوا يعيشون حتت مستوى الفقر بسبب بطش اإلحتالل،مما أدى ذلك إىل ظهور عدة أمراض فتكت 
بنسبة كبرية من السكان،و نذكر على سبيل املثال مرض الطاعون الذي قتل عدد كبري من 
يل اجلزائريني،و من جهة أخرى جند أن النظام الصحي اإلستعماري،مل يكن يف صاحل السكان األها

وإمنا كان يف صاحل أفراد اجليش اإلستعماري الفرنسي،باإلضافة إىل املعمرين األوروبيني الذين وفدوا 
  .إىل اجلزائر مباشرة بعد اإلحتالل و بعض اجلزائريني الذين كانوا موالني لإلحتالل الفرنسي

  
نه يف يف هذه الفترة ظهر نظام صحي جديد خمتلف عن النظام الصحي اإلستعماري،خمتلف ع

أهدافه ،هذا النظام الذي مت تأسيسه من طرف جيش التحرير الوطين الذي قاد الثورة التحريرية،حيث 
  .يعترب اللبنة األوىل لظهور النظام الصحي اجلزائري بعد اإلستقالل

  
أما مرحلة اإلستقالل فقد عرفت هي األخرى ظهور بعض األمراض املتنقلة اليت سامهت 

إخل،وكان هذا مباشرة ...ألطفال مثل أمراض السل ،الدفترييا،محى املستنقعاتبشكل كبري يف وفيات ا
بعد اإلستقالل،لذلك عملت السلطة السياسية الفتية على العمل من أجل حماربة هذه األمراض من 

  .خالل تسطري برامج التلقيح اإلجباري لألطفال،و برامج الوقاية من األمراض املعدية
  

ومية على إعادة توزيع اهلياكل الصحية،ومستخدمي قطاع الصحة وقد عملت السلطات العم
من ممرضني و أطباء،عرب كامل التراب الوطين،حبيث يتيح لكل أفراد اتمع احلق يف الوصول إىل 
العالج ،وظهر ذلك من خالل القرار السياسي الذي إختذته الدولة،واملتمثل يف قرار تأسيس الطب 
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الركيزة األساسية للمنظومة الصحية يف اجلزائريف ظل النظام اإلشتراكي،ولكن ااين،هذا األخري يعترب 
مع التحول السياسي و اإلقتصادي الذي شهدته اجلزائر يف بداية التسعينيات،ظهرت قوانني جديدة 
تتيح حرية إنشاء مؤسسات صحية خاصة،قبل ذلك كانت السلطة السياسية ال تعطي أي إهتمام 

  .كان حتت سيطرة القطاع العامللقطاع اخلاص الذي 
  

إن القطاع اخلاص عرف منوا ملحوظا يف ظل تدهور املؤسسات الصحية العمومية،و يرجع 
ذلك إىل جمموعة من املعوقات و املشاكل اليت واجهها النظام الصحي العمومي،واليت دعت السلطات 

حات شاملة ختص قطاع الوصية إىل التدخل و العمل على تصحيح املسار،من خالل القيام بإصال
الصحة مبا فيه القطاع اخلاص، من خالل إعادة تنظيم هياكل و مؤسسات املنظومة الصحية،وجعلها 
تتماشى و الظروف اإلجتماعية و اإلقتصادية للسكان،حبيث مت إصدار بعض القوانني اليت تنظم مهنة 

  .ن حتتويها هذه املؤسساتالطب،وكيفية إنشاء املؤسسات الصحية اخلاصة،و التخصصات اليت جيب أ
  

فإصالح املنظومة الصحية يف اجلزائرأصبح أكثر من ضرورة،نظرا لتدهور اخلدمات الصحية 
املقدمة للسكان يف املؤسسات الصحية العمومية،وغالء تكلفة العالج يف القطاع اخلاص بالنسبة 

  . لشرحية كبرية من السكان،و هو ما سنتناوله يف الفصل املوايل
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 الفصل الثاين

 مراحل عملية إصالح املنظومة الصحية يف اجلزائر
  

إن الوضعية اليت آل إليها النظام الصحي يف اجلزائر تكشف عن جمموعة من التناقضات 
واإلختالالت اليت تعرقل الوصول إىل حتقيق الغاية األساسية للنظام الصحي و املتمثلة يف محاية صحة 

  .املواطن و ترقيتها
  

نوعا من الالتوازن و الالإستقرار،من  فهياكل ومؤسسات املنظومة الصحية يف اجلزائر تعرف
جهة عدم تالؤم القوانني األساسية للمؤسسات اإلستشفائية،هياكل تنظيمية غري مالئمة و غري 
موحدة،و من جهة أخرى مستخدمون مثبطون و غري مبالون بسبب قوانني أساسية غري مالئمة 

يد مستمر،و مرتفقني يطالبون وظروف عمل و نظام كفاءات متدهور،تكاليف و نفقات صحية يف تزا
جبودة و نوعية اخلدمات الصحية،كل هذه املشاكل و املعطيات اليت تتخبط فيها املنظومة 
الصحية،أدت بالسلطات العمومية إىل ضرورة العمل من أجل تغيري هذا الوضع،و ذلك من خالل 

اكل و مؤسسات من قيامها بإصالحات شاملة متس النظام الصحي اجلزائري بكل ما حيتويه من هي
  .أجل محاية صحة املواطن و وقايته من األمراض،وصوال إىل اإلستشفاء يف مراحله األخرية
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  حتمية إصالح املنظومة الصحية - 1
 

يعترب النظام الصحي احللقة الرئيسية يف عملية التنمية الشاملة،ملا له من دور فعال يف ربط كل 
جتماعية،حبيث ال ميكن أن تكون هناك تنمية يف قطاع ما دون إلدية منها و اقتصاإلالقطاعات احليوية،ا

ا ملا أصبح يعاين منه النظام الصحي يف اجلزائر من مشاكل حقيقية داخلية ًالقطاعات األخرى،و نظر
وخارجية،كانعكاس لتدهور الوضع اإلقتصادي والسياسي واإلجتماعي وحىت األمين للمجتمع 

  .ضروري مبكان القيام بتغيري الوضع و إعادة قطاع الصحة إىل سكته احلقيقيةاجلزائري،أصبح من ال
  

   :املعوقات الداخلية - 1.1
وتتمثل يف العراقيل و اإلختالالت اليت أصبح يتخبط فيها،تنظيمه جتاوزه الزمن و أصبح غري 

  1:قادر على ضمان فعالية اخلدمات اإلستشفائية وتتمثل هذه اإلختالالت فيما يلي
  

  :إختالالت متعلقة بالتنظيم - 1.1.1
إن املؤسسة اإلستشفائية مؤسسة ذات طابع إداري ختضع يف تسيريها إىل املنطق اإلداري الذي 
ال يعطي مرونة يف تسيري املرفق الصحي،أين العالقات اهليكلية واضحة،يف حني أن العالقات الوظيفية 

ستويات مما جعل الوصاية ثقيلة فهي تشكل غري حمددة بوضوح،فنجد تعدد أجهزة التدخل على عدة م
يف غالب األحيان إمتدادا عضويا لإلدارة املركزية،األمر الذي ترتب عنه عالقة خضوع عضوية 

  .مزدوجة
  .من خالل خضوع شبه التام لإلدارة املركزية الوصية فيما يتعلق بتخطيط أعماهلا:أوال
من قبل التشريع،و املتعلقة  ال املخولة هلخضوع تام فيما يتعلق مبنهجية تسيري الوسائ :ثانيا

  باملستخدمني و قواعد احملاسبة و هذا بالرغم من متتعها بإستقاللية قانونية تكفلها خمتلف النصوص
  .القانونية و التنظيمية اخلاصة ا من خالل متتعها بالشخصية املعنوية و اإلستقالل املايل

إىل ركود نشاطهم يف ظل غياب تكييف قانوم  التحفيز بالنسبة للموظفني مما أدى غياب*  
األساسي و سوء ظروف العمل و األجور مقارنة مع القطاع اخلاص،فتسيري مسارهم املهين منظم 

  .بقانون قائم على الفكر اإلداري املرتكز على منطق التنظيم اإلداري املرتبط بأسس بريوقراطية

                                                 
دارة الصحة، املدرسة تقرير التربص امليداين ،السنة الرابعة إ ".النظام التعاقدي:اإلصالحات اإلستشفائية يف اجلزائر"،محيدة بن حليمة- 1

  5،ص2006لإلدارة ،أفريل الوطنية
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ملادية بني جهات الوطن و حىت داخل كل جهة، عدم املساواة يف توزيع املوارد البشرية و ا*  
 1200طبيب لكل  1ساكن يقابله  800 طبيب لكل 1حيث نسجل فوارق كبرية إذ جند يف الشمال 

نسمة،يوجد  318طبيب لكل  1،فبينما يتمركز األطباء يف اجلزائر العاصمة مبعدل  1نسمة يف اجلنوب
ء موجودين يف منطقة الوسط يف حني ٪من األطبا50نسمة،أي  2103طبيب لكل  1يف أدرار 

  2.من املؤسسات العمومية للصحة ال تتوفر على طبيب خمتص 6/1أن
قلة التجهيزات و عدم صالحيتها يف أغلب األحيان و عدم جتانس حظريا و عجز يف *  

ة صيانتها بسبب قدمها أو عدم توفر قطع الغيار اخلاصة ا،إذ يف أغلب األحيان يتم إسترياد األجهز
  .من دول و شركات خمتلفة قد ال يكون هلا ممثلون على املستوى الوطين

نفاذ املواد الصيدالنية األساسية،حيث أن الصيدلية املركزية للمستشفيات اليت هلا إحتكار مل *  
  .حتياجاتإلتعد قادرة على سد كل ا

ممارسة طبية غياب مراجعة مدونة األعمال و النشاطات الطبية و غياب إمجاع على مقاييس *  
  .جيدة و معممة

  .على العالج )املرضى(صعوبة حصول املرتفقني*  
  .ستشفاء طويل املدى و بعد خروجه كذلكإلغياب املتابعة املؤسساتية للمريض يف حالة ا*  
نتظار للحصول إلطول ا(للمستعملني ةنقص النجاعة و النوعية يف اخلدمات العالجية املقدم*  

اإلقامة غري املشجعة و غري املقبولة من طرف املرضى، وطول اإلقامة ستشفاء و ظروف إلعلى موعد ا
  ).داخل املستشفى أحيانا بدون مربر

ضعف تقييم النشاطات الطبية بسبب عدم وجود الوسائل كاللجان املتخصصة يف هذا اال *  
  .و عدم تقبل فكرة التقييم من املمارسني

  
  
  
  
  

                                                 
  .6،صالذكر اآلنفاملرجع نفس  -1

2-mohamed khadir,une algérie à deux collèges,une médecine à deux vitesses,el watan, nº 
5890,13mars 2010, p19 

   
. 
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  :إختالالت متعلقة بالتمويل -2.1.1
    
إن املنظومة الصحية تعاين من قلة املوارد املالية األمر الذي زاد من تأزم وضعية اهلياكل الصحية        

ختالالت األخرى اليت إلملواجهة طلب هو يف تزايد مستمر على العالج،باإلضافة إىل العديد من ا
  :تدخل يف هذا اإلطار و املتمثلة يف

عدم تكييفها،فهيكلة النفقات و موارد امليزانية على  قلة املوارد املالية و سوء توزيعها و*  
  . الشكل احلايل جيمد فكر من ينفذ هذه امليزانية،فهو مقيد ذه األبواب لذلك فهو منفق و ليس مسري

غياب التحكم يف النفقات و عدم دقة املعطيات املتعلقة بتكاليف املصاحل و النشاطات،مما *  
  .ة،غري دقيقة و غري حقيقيةجعل من حماسبة املستشفى تقريبي

فوضعية املؤسسات العمومية للصحة يف ظل هذا النظام املعتمد للميزانية،تتميز بوضعية   
ستشفائية و فقدان إل،و هو ما يفسر الوضعية اليت تتميز بتراكم الديون على املؤسسة االالتسيري 

بة معتربة،إذ تتزايد مرة من امليزانية و هي نس٪25مصداقيتها و اليت تتجاوز يف بعض األحيان 
  1.وتنخفض مرة أخرى

  
  2:إختالالت متعلقة بوسائل التسيري - 3.1.1  
    
 إن اإلعالم الصحي كغريه من الوسائل األخرى خيضع لنتائج:املتعلقة بالنظام اإلعالمي*       

علومات ستغالل املإلالتطور التكنولوجي الذي تشهده كل القطاعات،حبيث إنتقلنا من النمط التقليدي 
و حتليلها إىل منط جديد يعتمد أساسا على التكنولوجيا اجلديدة اخلاصة باإلعالم،فالنظام اإلعالمي 
احلايل ال يعلمنا إال جبزء بسيط فقط من الواقع الواسع للطلب العالجي و نوعية اخلدمات الصحية 

  :ختالالت جند ما يليإلللسكان،و من أهم ا ةاملتوفر
نتج عنه إنعدام أي  ذ، إفني يف جمال الترميز و الترتيب الدويل لألمراضنعدام تكوين املوظإ -  

  .إستغالل هلذه الرموز

                                                 
السنة رابعة ختصص إدارة الصحة،املدرسة الوطنية  ،ألقيت على طلبةحماضرات يف تسيري املصاحل الصحيةعلي لوحايدية، -  1

  16 ص،2005لإلدارة،

  20 ص،نفس املرجع -  2
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 اعدم تكييف و مرونة بعض السجالت اإلدارية، مم وسوء تناول امللفات و التقارير الطبية،  -  
دف هذا ما يدل على غياب اهل ونتج عنه عدم إستفادة املريض من هذه السجالت بطريقة منتظمة، 

  .احلقيقي من إعداد هذا امللف
    

  1:علقة بالتكويناملت*
  
عتبار احلاجيات املطلوبة من طرف القطاع إلالنظام التكويين و التعليمي ال يأخذ بعني ا -

الصحي و بالتايل عدم توافق التكوين األكادميي مع املؤهالت املفروضة يف الواقع التطبيقي،باإلضافة 
ذاته يف العديد من احلاالت على حتديد حاجياته احلقيقية و الواقعية يف إىل عدم قدرة القطاع يف حد 

جمال التكوين من حيث الكمية و النوعية و هذا بسبب عدم الدراية الكافية و عدم دراسة الطلب 
  . احلقيقي للسكان على العالج

بسبب ضعف عدم التوافق األكادميي يف العديد من ااالت و املهارات الوظيفية املطلوبة  -
بعض التخصصات مثال ال جندها يف خمطط (التكوين أو إختالف طبيعة التكوين عن الوظيفة املشغولة

  .)ستشفائيةإلالطبيني و أعوان النظافة و الصيانة ا تسيري املوارد البشرية كالفيزيائيني
إنعدام ثقافة التكوين يف املستشفيات و ذلك ما يظهر جليا من خالل رفض املوظفني  -

حلصص و الربامج اخلاصة بالتكوين وإعتبارها كمصدر لإلزعاج ألا ال تعطي أية مردودية و غري ا
  .حمفزة و ال توجد هلا أي نتائج ملموسة كاحلصول مثال على عالوات أو شهادات خاصة ا

ضعف مردودية األساتذة املؤطرين فهم ينفرون منها ألا ال تعود عليهم بالربح و ال  -
ناحية حبثهم العلمي أو العملي و بالتايل فهذا يؤثر على نوعية املعلومات املقدمة  تفيدهم من
  .للموظفني
هتمام من طرف املوظفني ذه إلإرتفاع نسب التغيب يف احلصص التكوينية دليل على عدم ا-

  .احلصص و الربامج
  
  
  

  

                                                 
  8محيدة بن حليمة، مرجع سابق ،ص -  1
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  1:ختالالت املتعلقة بالقطاع اخلاص و شبه العموميإلا - 4.1.1
  

بني القطاع العمومي و القطاع اخلاص ينمو يف أذهان مستعملو قطاع الصحة  إن التعايش
بصفة عامة،فالقطاع اخلاص له مكانة مهمة ضمن مؤسسات النظام الصحي يف اجلزائر،إذ جند يف كل 

متتص  ستشفائية العمومية بل وإلالواليات العيادات اخلاصة تعمل بصفة منتظمة،تنافس اهلياكل ا
زدواجية خلقت إلو كفاءاا الطبية و تنافسها يف نوعية اخلدمات املقدمة،فهذه اقدراا البشرية 

مشكلة عدم توازن بني القطاعني بسبب عدم مراقبة ظروف و أساليب النشاطات اخلاصة بالقطاع 
اخلاص، و اليت دف يف معظم األحيان إىل أهداف جتارية حبتة و تستقطب فئة قادرة على دفع 

 .ملفروضةمستحقات العالج ا
  

ا على املستشفيات العمومية اليت من خالهلا أصبح املستشفى ًزدواجية شكلت خطرإلهذه ا
جتماعي ،و بالتايل جيب إعادة النظر يف مبدأ املساواة يف العالج،إذ جيب اإلشارة إليلعب دور املساعد ا

اجلراحة والتوليد و يف إىل أن العيادات اخلاصة تنشط و تتطور يف العالجات ذات املردودية و الرحبية ك
املناطق ذات الكثافة السكانية العالية،الشيئ الذي أدى إىل جذب إطارات القطاع العام مما جعلها 

ختالالت إلتنافس هذا األخري، فرغم التطور احلاصل يف القطاع اخلاص إال أنه يعاين من العديد من ا
  :ومنها

  .و شبه العموميةغياب قانون أساسي حيكم املؤسسات الطبية اخلاصة  -
 .عدم إحترام دفتر الشروط اخلاص ذه املؤسسات -
 .غياب املعايري التطبيقية يف القطاع اخلاص فيما خيص تنظيم النشاطات الطبية -
 .غياب إحترام مدونة النشاطات و األسعار الطبية رغم أا تبقى حمل نقاش  -
 .ي للصحةغياب التعاون و التكامل بني القطاع اخلاص و القطاع العموم -
ستفادة إلعدم التحكم يف حتديد مستحقات و تكاليف النشاطات،باإلضافة إىل مشكل ا -

 .من العالج بالنسبة للشرائح املعدومة
  .ستعجاالتإلغياب املشاركة يف نظام اإلعالم الصحي و النشاطات الوقائية و ا -
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تستلزم حتميا ختالالت اليت جتسدها هذه الوضعية للمنظومة الصحية باجلزائر إلكل هذه ا
إصالح جذري للمستشفيات بصفة خاصة و للمنظومة الصحية الوطنية بصفة عامة ألن جمرد نية 

 .التغيري ال متكننا من تدارك هذه املشاكل و املعوقات
  

  :الظروف اخلارجية - 2.1
  

سنتناول يف هذا اجلزء الظروف اليت أحاطت باملنظومة الصحية الوطنية من خالل التعرض إىل 
  .قتصاديةإلعية الصحية ،مث الوضعية الدميغرافية ،مث الوضعية االوض

           
  :الوضعية الصحية -1.2.1         
  

تعرف اجلزائر حتول وبائي كبري،حيث إنتقلنا من هيمنة األمراض املتنقلة اليت ميزت الوضع 
جتماعي وحتول إلحمليط االعام للصحة يف اجلزائر ،إىل ظهور و سيطرة األمراض املزمنة،و مرد ذلك إىل ا

منط املعيشة للسكان مبا فيها مشاكل الصحة العقلية،و اإلدمان و احلوادث املرورية أين ال ميكن غض 
  .1البصر على نتائجها اخلطرية على اتمع

        
  :األمراض املتنقلة-        

  
ل األكثر حيث تعترب أمراص التهاب الكبد،التيفويد، الليشمانيوز ،احلصبة و مرض الس

إنتشارا،و اليت سامهت بشكل كبري يف زيادة الوفيات لدى شرحية األطفال خاصة،إىل جانب ذلك 
الفقر و سوء التغذية،و نقص اإلمكانيات،خاصة النقص اهلائل يف عدد األطباء،و كثرة األخطاء الطبية 

التعاون اخلارجي، و رغم اليت أودت يف كثري من األحيان حبياة الكثري من املرضى،أين مت اللجوء إىل 
ذلك فبفضل الربنامج اخلاص بالتلقيح مت إىل حد كبري التحكم يف عدد املصابني ذه األمراض،هذا ال 
يعين القضاء عليها بشكل كلي ،مثل مرض السل الذي يعترب من األمراض األكثر شيوعا يف اجلزائر 

لعدد كبري من العائالت وذلك بسبب  والذي يهدد حياة العشرات من األطفال، نتيجة لسوء التغذية
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، و األرقام التالية 1يف إنتشار مرض السل ىالفقر، ومن جهة أخرى قلة النظافة،اليت تساهم هي األخر
  :توضح الوضعية الصحية للسكان،وهذا حسب اجلدول التايل

  
  :نسمة100000اجلزائر لكل  يبني نسبة األمراض املتنقلة يف :03رقم جدول  

 1999  السنوات
  

2006 2007  2009  

  نوع األمراض
  0,031  2.4 2.9 11.28  احلصبة

  0.005  0.007 0.02 0.06  الكزاز

  0.00  0.01 0.01 0.02  اخلانوق

  0.04  0.04 0.06 0.10  السعال الديكي

  0.00  0.00 0.00 0.00  شلل األطفال

  63,3  63,3 65,2 60,1  السل

  B  / 4.40 4,1  4,2التهاب الكبد 

  C  / 3.10 3,8  3,5لكبد التهاب ا

  1.9  1.02 1.90 7.16  التهاب السحايا
  0,29  0.10 0.47 3.38  ااملال ري

  0.14  0.14 0.13 0.11  زااليد

  1,80  2.40 2.91 9.84  التيفويد

الليشمانيوز 
  اجللدي

19.8 43.9 21.9  26,09  

  2010وزارة الصحة والسكان و إصالح املستشفيات:املصدر

ل اجلدول أن مرض شلل األطفال قد مت القضاء عليه ائيا ،و هذا راجع إن ما يالحظ من خال
إىل برامج التلقيح املكثفة من طرف وزارة الصحة،يف مقابل ذلك ظل مرض السل أحد األمراض 
املتنقلة اليت إستعصى القضاء عليها حيث بقيت النسبة مرتفعة طيلة عشرية كاملة دون التقليل من 

و إن دل ذلك على شيئ ) أمراض الفقر(ذه األمراض سببها األساسي هو الفقر حدا،وحنن نعلم أن ه
فإنه يدل على أن نسبة كبرية من السكان يعيشون يف ظل الفقر،مما يتسبب ذلك يف ظهور هذه 

                                                 
1  - R.A.D.P¸Ministère de la Santé de la Population et de la Réforme Hospitalière¸politique nationale de 
santé¸evaluation et perspectives(rapport global)¸02 octobre 2007¸p24. 
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مراض اليت سامهت بقدر كبري يف إرتفاع معدل الوفيات يف اجلزائر،و هنا ميكننا القول بأن اجلزائري ألا
  .مرة بسبب فقره،و مرة بسبب مرضهيعاين مرتني،

  :مراض املزمنةألا-         
  

حيث إنتقلنا من مرحلة سادت فيها (إن التحول الذي تعرفه اجلزائر من حيث نوع املرض
مراض املتنقلة ألمراض املزمنة،دون القضاء التام على بعض األمراض املتنقلة إىل مرحلة تسود فيها األا

حتم على احلكومة و يف مقدمتها وزارة الصحة على )قرمثل مرض السل الذي يسمى مرض الف
ضرورة العمل للتكيف مع هذا الوضع اجلديد،و يظهر ذلك جليا من خالل عدد املصابني ذه 

بالنسبة إىل  ٪8,4من عدد السكان، ٪10,5اىل  1998مراض ،حيث وصل حسب إحصائيات ألا
يف العامل الذي يعاين من نوعني من ناث،فاجلزائري هو الوحيد إلبالنسبة إىل ا ٪12,6الذكور،

  .األمراض،أمراض الفقراء و أمراض األغنياء
  

أكثر  2008 رقام الصحية، أن عدد السكان حسب أخر إحصاء لسنةأليف حني توضح بعض ا
٪من السكان،أما مرض 5مليون،أي 03مليون نسمة،أما عدد مرضى السكري فيقارب  34من 

مبعدل  2009ألف يف  130السكري،فقد بلغ عدد املصابني السرطان الذي ال يقل خطورة من داء 
٪ من 5٪للرجال،وميثل مرض إرتفاع الضغط 47٪للنساء و53ألف حالة كل سنة،بنسبة  35

ضافة إىل أمراض إل٪ با2أما أمراض الربو فتمثل حوايل ٪،2 السكان،أما أمراض املفاصل فتمثل حوايل
  ).جمتمع مريض(القلب و الشرايني بنفس النسبة

 1998وتعترب الصحة العقلية يف اجلزائر إشكالية بالنسبة للصحة العمومية،حيث وصل يف سنة 
  1.إناث 1ذكور لكل  2فرد، أي بنسبة  100000حالة لكل  460عدد اإلعاقات العقلية إىل 

  
مراض املزمنة يف اجلزائر ال تنبؤ خبري،كوا تؤثر مباشرة على النمو الطبيعي ألإن إرتفاع نسبة ا

د السكان يف اجلزائر،و من جهة أخرى تزيد من أتعاب الدولة يف نسبة النفقات العامة املوجهة إىل لعد
قطاع الصحة،مع أن إرتفاع النفقات العمومية على الصحة يف اجلزائر، متليها ظروف إقتصادية 

ف اخلاصة وإجتماعية، ملا للدولة يف ذلك من مسؤولية محاية السكان و التكفل جبزء كبري من املصاري
مراض، و هو حق دستوري لكل الشعب اجلزائري دون متييز، و لكن ماهي ألباحلماية و الوقاية من ا

                                                 
1- O.M.S,Bureau regional pour L΄Afrique ,Algérie:plan de travail 2004-2005,nevembre2003 , p2 
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مراض املزمنة ؟هل يعود ذلك إىل تغري النمط ألسباب الكامنة وراء إرتفاع عدد املصابني ذه األا
  يف اجلزائر؟املعيشي للسكان،أم إىل عدم وجود تكفل حقيقي من طرف القائمني على قطاع الصحة 

  

  :الوضعية الدميغرافية -2.2.1           
 58,3:بكشف عن معدل التمدن قدر  1998حصاء الوطين للسكان الذي أجري سنة إلإن ا
رياف،و يبقى أليقطنون يف ا 12.943.686من السكان يعيشون يف املدن، 18.090.326٪،فيوجد 

  1.موزعون على املناطق النائية 5689
  

للسكان يعود أساسا إىل اخلصوصيات اجلغرافية للوطن،حيث جند  توازنامل فهذا التوزيع غري
٪موزعون على مناطق التل  52,2٪من السكان يتواجدون على طول الشريط الساحلي، 37,8
مجالية للبالد املتموقعة يف إل٪ من املساحة ا83٪من السكان تتربع على  9,7ستبس،يف حني أن إلوا

  .2ومباشرا يف توزيع السكان واضحاًا يؤثر تأثريًا لداخلية متغرياجلنوب،ومتثل ظاهرة اهلجرة ا
  

عتبار متطلبات إلخذ بعني األداري لغرض العالج باإلفالالّتوازن طرح ضرورة إعادة التنظيم ا
عتبار اخلصوصيات اجلغرافية إلإقامة نظام صحي قائم على اخلريطة الصحية اليت تأخذ بعني ا

  . والدميغرافية لكل منطقة
  

داري إلان توزيع السكان على املساحة اجلغرافية للجزائر،طرح ضرورة إعادة التنظيم اإذا ك
مراض كانت حاصلة أللغرض العالج، هذا يعين أن الالمساواة يف احلصول على العالج و الوقاية من ا

وبشكل كبري مما دعى إىل ضرورة إصالح املنظومة الصحية، لكي تواكب هذا التطور الدميغرايف، 
ح جيب أن يعكس حقيقة التوزيع السكاين يف اجلزائر،أي ربط عملية إصالح املنظومة الصحية صالإلفا

مع التوزيع احلقيقي للسكان على املساحة اجلغرافية ،حىت يكون هناك توازن يف تقدمي اخلدمات 
  .الصحية
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  :2009إىل1999منالوضعية الدميغرافية يف اجلزائر  يبني  :04جدول رقم 
  2009  2008  2007 2006 1999    السنوات

  /  /  / / /  الوحدة  املؤشرات

جمموع 
  السكان 

  35,6  34,8  34,1 33,5 29,5 مليون

  24,07  23,62  22,98 22,07 19,82 ن1000  معدل املواليد

  4,51  4,42  4,38 4,30 4,72 ن1000 معدل الوفيات

معدل منو 
  السكان

  1,96  1,92  1,80 1,78 1,51 ن1000

سن الزواج 
  لرجالعند ا

  33  33  33,5 33,5 31,3  سنة

سن الزواج 
  عند النساء

  29,3  29,3  29,9 29,9 27,6  سنة

معدل وفيات 
  مومةاأل

  /  86,2  88,9 92,6 117,4 ن100.000

معدل وفيات 
  االطفال

  24,8  25,5  26,2 26,9 39,4 ن1000

  75,5  75,6  75,7 75,7 71,9  سنة  أمل احلياة

مؤشر 
  اخلصوبة

٪  2,66 2,27 2,27  /  /  

نسبة استعمال 
  حبوب احلمل

٪  55,1 61,4 62,5  /  /  

املعدل اخلام 
  للزواج

  09,68  9,58  9,55 8,82 5,44 ن1000

معدل الوالدة 
  يف املستشفى

٪  92,0 95,3 96,5  97,2  /  

معدل الوالدة 
  يف البيت

٪  8,0 4,7 3,5  2,8  /  

  2010ستشفياتمديرية السكان، وزارة الصحة و السكان و إصالح امل :املصدر
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إن أول مالحظة ميكن إستنتاجها من خالل األرقام املوضحة يف اجلدول هي أن نسبة التغطية 
الصحية يف اجلزائر مقبولة ، ولكن هل الوصول إىل العالج هو يف متناول اجلميع من دون 

اإلصالح؟ إستثناء،وهل يعين هذا أن املنظومة الصحية يف حالة جيدة؟إذا كان كذلك، فلماذا عملية 
إذًا فالوضعية الدميغرافية هي جزء من مجلة من األسباب و احلتميات اليت دفعت السلطات العمومية  

  .إىل القيام بعملية إصالح النظام الصحي يف اجلزائر
 

  :قتصاديةإلالوضعية ا -3.2.1
رت اجلزائر يف هذه الفترة حتسن ملحوظ للتوازنات العامة لإلقتصاد الوطين،حيث م لقد عرفت
كحد أدىن،أما فيما  2009٪يف سنة  3,5و  2007٪سنة  3,5 اىل 1998سنة ٪5 نسبة التضخم من

 مليار دوالر سنة 140إىل  1999مليار دوالر سنة  4,4خيص إحتياطات الصرف فقد مرت من 

ادات لألمالك ريستإلشهر من ا 40 حتياطاتإلا 2007،بينما كانت تشكل يف سنة  2008
  1. 1999شهر سنة أ 4,6واخلدمات مقابل 

  
جيايب الذي حيسب لصاحل السلطات العمومية هو ختفيض املديونية اخلارجية إلالشيئ ا

،كما جتدر 1999مليار دوالر يف سنة  29مليار دوالر،يف حني كانت تبلغ  5للبالد،لتبلغ أقل من 
،أما مؤشرات النمو، مليون دوالر 500شارة إىل أن املديونية العمومية اخلارجية احلالية تبلغ أقل من إلا

  .٪5فقد إستقرت وترية النمو املتوسط خارج احملروقات خالل العشر سنوات املاضية إىل نسبة حوايل 
  

قتصاد الوطين إىل سكته الطبيعية،فقد عمدت السلطات العمومية ممثلة يف إلو من أجل إعادة ا
نعاش إلمر بربنامج دعم األقتصاد،ويتعلق اإلرئيس اجلمهورية إىل إطالق برناجمني سنويني لدعم ا

مببلغ )2009-2005(مليار دوالر وكذلك برنامج تعزيز النمو7,5،مببلغ )2004-2001(قتصاديإلا
وإطالق برنامج تكميلي لدعم النمو ،وكذلك برنامج اجلنوب واهلضاب العليا يف   ر،والمليار د120

  2.روالمليار د200مبزانية قدرها  2009و2005الفترة املمتدة ما بني 
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قتصادية املرحية والبحبوحة املالية اليت أضحت تتوفر عليها اجلزائركانت مؤشر إلهذه الوضعية ا        
جتماعية للمواطنني إلهتمام بالناحية اإلقتصاد الوطين خارج قطاع احملروقات ،واإلو دافع قوي لتنمية ا

وظفي قطاع خاصة املوظفني الذين أصبحت قدرم الشرائية يف إخنفاض مستمر مبا فيهم م
  .الصحة،وهي من الرهانات اإلستراتيجية ملباشرة أي عملية إصالح 

  
فرغم هذه البحبوحة املالية إال أن ظروف العمال يف قطاع الصحة باجلزائر مل تتحسن كثريا         

طباء واملمرضني، ألضرابات العمالية يف املنظومة الصحية من طرف اإلوخري دليل على ذلك كثرة ا
اريني،كل ذلك جعل النظام الصحي يف اجلزائر يعاين من الالتوازن و تدهور اخلدمات دإلوحىت ا

  .الصحية،كنتيجة حتمية هلذه الوضعية اليت وجب تغيريها
  

إن املشكلة اليت يعاين منها النظام الصحي يف اجلزائر ليست شكلية تتعلق بالدفع املايل،بل هي 
تلف مكونات هذه املنظومة و البيئة اليت يعيش فيها،أي أعمق من ذلك ،وتتعلق بنوعية التنظيم بني خم
صالح جيب أن يشمل اجلوانب التنظيميةواإلجتماعية إلخمتلف العالقات بني مكونات احمليط العام ،فا

اليت تعطي أكثر فعالية لعناصر النظام الصحي ،لتتحسن مردودية اخلدمات املقدمة إعتمادا على اجلانب 
عتماد على بناء هياكل بريوقراطية جامدة ال ميكن التحكم فيها،أو ال إلن االتسيريي الرشيد أكثر م

  .تعمل بكامل قدراا
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  مبادئ و أهداف عملية إصالح املنظومة الصحية يف اجلزائر  - 2
  

إن لكل سياسة عامة مبادئ و أهداف معينة،و عملية إصالح املنظومة الصحية يف اجلزائر هي 
ة،إختذا السلطات العمومية يف سبيل حتسني و تطوير قطاع الصحة وتقريب سياسة عمومية وطني

هياكله ومؤسساته الصحية من املواطن اجلزائري،دف التكفل بالصحة العامة للسكان من خالل 
إختاذ مبدأ الوقاية خري من العالج،وهذا املبدأ إرتكزت عليه جل عمليات اإلصالح اليت قامت ا 

  .منذ إسترجاع السيادة الوطنية السلطات العمومية
  

بعد  كبري ٍإىل حد بإسترجاع األمن )2009-1999(ولقد متيزت العشرية األخرية يف اجلزائر
سنوات من الفوضى واألعمال التخريبية اليت طالت حىت الصيدليات واليت ميكن وصفها مبجموعة من 

لعمومية عملية إصالح شاملة مست ،وتبنت خالهلا السلطات ا1السلوك اليت دد توازن النظام ككل
مجيع القطاعات اإلقتصادية واإلجتماعية والسياسية،وذلك دف الوصول إىل التنمية الوطنية 

  .املستدامة،وتوفري وسط معيشي الئق للمواطن اجلزائري
  

من بني هذه اإلصالحات،إصالح النظام الصحي الذي بات من الضروري تصحيح مساره 
احلقيقية يف توفري خدمات صحية جيدة يتطلع هلا كل مواطن جزائري،و عليه الذي حاد عن أهدافه 

م بقصر األمم 1998ماي 28- 27-26فقد جاءت يف هذا اإلطار اجللسات الوطنية اليت إنعقدت أيام 
كإشارة إىل ضرورة تكييف املنظومة الصحية مع » ميثاق الصحة«باجلزائر العاصمة و اليت مت فيها وضع

تصادية واإلجتماعية العميقة اليت تعرفها البالد،ويهدف هذا امليثاق إىل حتديد املبادئ التحوالت اإلق
الرئيسية واألولويات اليت ينبغي أن متيز السياسة الوطنية للصحة مبا يف ذلك البعد التنظيمي والتمويلي 

  .لعملية اإلصالح
  
  
  
  
  

                                                 
  95 ص،2005،املكتبة اجلزائرية بودواو:،اجلزائر1ط،معجم مفاهيم العلوم السياسية و العالقات الدولية،عامر مصباح -  1
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  1:اسة الصحيةولقد إحتوى ميثاق الصحة على املبادئ األساسية التالية للسي
  
إن اإلستفادة من جمانية العالج والعدالة اإلجتماعية،واإلنصاف والتضامن الوطين اإلجتماعي *

  .يشكلون املبادئ األساسية للسياسة الوطنية يف جمال الصحة والسكان
  
إن محاية الصحة وترقيتها تسعى على وجه اخلصوص للحد من الالمساواة،وهذا يتطلب *

فيذ إستراتيجيات وسياسات مالئمة يف جمال السكن،والتشغيل وتطهري الوسط ومحاية مبدئيا إعداد وتن
احمليط وحتسني التغذية،وكذا نشاطات صحية تستهدف الفئات الضعيفة بالدرجة األوىل ،مبا فيها 
الفئات الوسطى،كما أكد هذا امليثاق على إعطاء األولوية للصحة يف برنامج عمل احلكومة،كما جيب 

من جديد على وحدوية املنظومة الصحية،وهذا بدمج كافة املتدخلني بصفة  التأكيد
منسجمة،كالقطاع العمومي والشبه العمومي والقطاع اخلاص،كما تتطلب جناعة املصاحل الصحية 
مراجعة اإلطار التنظيمي وإعداد وتنفيذ إستراتيجيات مالئمة وإعادة اإلعتبار للموارد البشرية واملادية 

وارق اجلهوية،وذلك من خالل املناطق الصحية اجلهوية اخلمسة،وتكريس التعددية وإزالة الف
القطاعية،علما بأن مشكل الصحة ليس مشكلة وزارة الصحة فقط،وترقية نظام ناجع لإلعالم وكذا 

  .التكوين املتواصل واإلتصال
  

واليات تسري هي وحدة جغرافية صحية تتكون من عدة : أما املنطقة اجلهوية كما جاء تعريفها
من طرف الس اجلهوي للصحة،ومهمة هذا الس تتمحور خصوصا،يف ضمان وبصورة عقالنية 

- قسنطينة-اجلزائر:وناجعة محاية وترقية صحة املواطنني،وهناك مخسة مناطق صحية جهوية وهي
  .بشار-ورقلة- وهران

  
،بومرداس،تيبازة،تيزي اجلزائر،البليدة:وتشمل الواليات التالية  "الوسط"املنطقة الصحية -

  .وزو،جباية،البويرة،املدية،اجللفة،برج بوعريريج،عني الدفلة
قسنطينة، قاملة، عنابة ،سكيكدة : وتشمل الواليات التالية"الشرق"املنطقة الصحية -

  .الطارف،تبسة، خنشلة، ميلة، سوق أهراس، أم البواقي، سطيف، جيجل، باتنة، املسيلة

                                                 
اجللسات الوطنية للصحة،قصر األمم :،اجلزائرميثاق الصحةاجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية،وزارة الصحة و السكان، -  1

                                                                                                                                                           .5 م، ص1998ماي 26،27،28
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وهران،غليزان،معسكر،عني تيموشنت :وتشمل الواليات التالية"الغرب"املنطقة الصحية -         
  .سيدي بلعباس،تلمسان،سعيدة،مستغامن،تيسمسيلت،تيارت،الشلف

ورقلة،غرداية،إليزي،متنراست :وتشمل الواليات التالية"اجلنوب الشرقي"املنطقة الصحية -
  .الوادي،األغواط

بشار،تندوف،أدرار،النعامة :ات التاليةوتشمل الوالي"اجلنوب الغريب"املنطقة الصحية -
  1.البيض

  
إن التعددية القطاعية تشكل حمورا إستراتيجيا،كما أن محاية الصحة وترقيتها ال ختص قطاع *

الصحة لوحده،إذ تستوجب شروطا وموارد ضرورية كاإلستفادة من املياه الصاحلة للشرب والتربية 
أن تكون هذه التعددية القطاعية يف كل املستويات والسكن والتشغيل ،ومحاية احمليط،كما جيب 

احمللية،واجلهوية والوطنية،كما جتدر اإلشارة إىل وضع نظام إعالمي خاص باملؤشرات الصحية وإعادة 
  .اإلعتبار للموارد البشرية عن طريق التكوين املتواصل وغريها

  
ري برنامج تعاون إىل أفاق ويف إطار التعاون بني اجلزائر و املنظمة العاملية للصحة،مت تسط

خيص التعاون يف جمال قطاع الصحة،واهلدف من هذا التعاون هو حماربة وفيات األمومة  2005
ووفيات األطفال،والتكفل بصحة السكان من خالل املساواة يف احلصول على العالج،خاصة ما يتعلق 

  2.بالعالج األويل يف املراكز الصحية
  

  :حول مايلي2005يف أفاق سنة  سية مليثاق الصحةاألهداف الرئييف حني متثلت 
  
  :اإللتزام املؤقت لصاحل الوقاية،ال سيما يف جمال -

  .صحة األم والطفل
  .صحة الشباب   

  .الصحة العقلية  
  .الصحة يف األوساط اخلاصة  

                                                 
يوليو 16 لاملوافق ه 1418ربيع األول11،الصادرة بتاريخ 47،العدداجلريدة الرمسيةاجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية، -  1

   14م،ص 1997
2- O.M.S ,Bireau regional pour L΄Afrique ,Algérie:plan de travail 2002-2003 ,nevembre2001 ,p1  
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  .األمراض املزمنة  
  1.احلوادث واإلعاقات  

كز الصحية وقاعات تطوير عالج الصحة القاعدية،مثل إعادة اإلعتبار للمرا -
العالج،وتزويدها بالوسائل واملعدات الطبية واملوارد البشرية،للتكفل بالعالج القاعدي واألويل وذلك 
للتخفيف من الضغوطات اليت تعرفها املراكز اإلستشفائية اجلامعية،واليت أصبحت تلعب دور املراكز 

هي احلالة اليت أصبح يتميز ا النظام الصحية وقاعات العالج،أي تقدمي العالج من الدرجة األوىل،و
  .الصحي اجلزائري ،فهذا اإلختالل يف التنظيم أدى إىل تدين اخلدمات الصحية املوجهة إىل السكان

حتسني مؤشرات صحة السكان،وتزويد السكان باملياه الصاحلة للشرب ومحاية احمليط -
  .ومعاجلة املياه القذرة،وغريها

  .بطة مبحيط غري مناسب،كالتلوث وحماربة اآلفات اإلجتماعيةالتخفيض من املخاطر املرت-
التحكم يف التكاليف وختفيض التبعية بفضل تدعيم وتطوير صناعة وطنية يف جمال التجهيزات -

  .واملواد الصيدالنية
  2.إعادة تأكيد مبدأ جمانية العالج يف إطار قانوين جمدد-
  

  :ةاملبادئ األساسية لتنظيم املنظومة الصحي - 1.2
  :فقد متحورت حسب امليثاق على ما يلي 
تكييف اإلطار التنظيمي مع التحوالت اإلقتصادية واإلجتماعية اليت تعرفها البالد،حيث أن  -

هذه التحوالت كانت تفرض على السلطات العمومية العمل على جتديد وترقية قطاع الصحة بصفة 
نية اليت حتكم املنظومة الصحية يف اجلزائر،حبيث عامة ،وإعادة تنظيم وحتيني األطر التنظيمية والقانو

جعلها تتماشى والتطورات والتحوالت اليت أصبحت متيز تنظيم العالقات اإلقتصادية واإلجتماعية 
  .والسياسية يف اتمع اجلزائري

 1973احملافظة على القطاع العمومي وحتسني مردوديته،وهذا تأكيدا ملا جاء به قانون -
ة العالج لكافة السكان دون متييز جهوي أو طبقي،ألن مردودية هياكل قطاع الصحة اخلاص مبجاني

العمومي أصبحت يف تدهور مستمر،لذلك وجب على السلطات العمومية العمل على احملافظة على 
  .هذه اهلياكل اليت تعترب املالذ األخري لشرحية كربى من اتمع اجلزائري

                                                 
  .165ص  رجع السابق ،نور الدين حاروش،م -  1
  .166،ص  املرجعنفس  -  2
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  .مة الصحية الوطنيةإدماج القطاع اخلاص يف املنظو -
  .إقامة جسور بني القطاع العمومي والشبه العمومي والقطاع اخلاص -
  .تكييف القوانني األساسية للمؤسسات العمومية للصحة مع خصوصيات مهامها -
  .تطوير وتدعيم السند القانوين للمنظمة الصحية -
  .شودةخلق وظائف التقييم ومراقبة النشاطات الصحية حسب األهداف املن -
  .تطوير النظام الوطين لإلعالم الصحي -
  .ترتيب وتوزيع العالجات واإلستعجالت الطبية اجلراحية يف إطار خريطة صحية -
  .تطوير صيغ بدائل لتمويل نفقات الصحة بإشراك اتمع -
تشجيع تطوير الصناعة الوطنية للتجهيزات واملواد الصيدالنية وضمان توفري املواد  -
  .الضرورية
  .تدعيم جهاز مراقبة املواد الصيدالنية،وأمن حقن الدم -
  .إعادة تقومي التجهيزات التقنية -
حتسني الظروف والوضعية اإلجتماعية واملهنية لكافة مستخدمي قطاع الصحة،ووضع تدابري  -

  .حتفيزية على وجه اخلصوص بالتنسيق مع اهليئات املعنية
  1.إنشاء جملس وطين للصحة -
  

  :2األهداف العامة -2.2     
اليت ترمي إليها السلطات العمومية من خالل إصالح املنظومة الصحية واملسطرة إىل أفاق  و    

  :وهي على الشكل التايل2009
  
  :حتسني قدرات املنظومة الصحية من خالل*
حتديث اخلريطة الصحية اهلادف إىل التوزيع العقالين والعادل للموارد،يف إطار توحيد  -
  .مة الصحية ،اليت تعمل على إدماج جمموع املتدخلني بشكل متماسك وال سيما القطاع اخلاص املنظو

ضمان احلصول على العالج عرب ربوع البالد كلها،عن طريق تعيني األطباء األخصائيني يف  -
املؤسسات الواقعة داخل البالد على سبيل األولوية،مدعوما مبراجعة اخلدمة املدنية مراجعة 

                                                 
  7،املرجع السابق ،صميثاق الصحةاجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية،وزارة الصحة و السكان، -  1
  67-65 ص ص.2004جويلية  ،6،الصادرة باجلزائر، العدد جملة الفكر الربملاينكومة أمام جملس األمة،جملس األمة،برنامج احل -  2
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وإعادة تأهيل وتعزيز منشآت الصحة اجلوارية،والفرق الطبية املتنقلة،وحتسني التجهيزات مالئمة،
  .وصيانتها
  .مواصلة إجراءات إصالح املستشفيات -
  :تطوير الصحة الوقائية من خالل*
تعزيز وسائل مصاحل وخدمات علم األوبئة،والوحدات الصحية األساسية من أجل إعادة  -

  .صحية وخدمات العالج األويل تأهيل شبكة املراقبة ال
  .مواصلة محالت التطعيم وحتسيس املواطنني،وبصورة خاصة يف الوسط املدرسي  -
  .حتسني الرعاية الصحية يف الوسط املدرسي -
  .برامج حتسيس وتربية تشمل خماطر األمراض املتنقلة -
  :حتسني العالج اإلستشفائي من خالل*
ح بتحقيق تغطية طبية وصحية أساسية أوختصصية ترتيب مستويات العالج،الذي سيسم -

حمسنة،ويف هذا اإلطار ستقدم ضروب العالج عالية املستوى ضمن مؤسسات الصحة على أساس 
توافقات عالجية تبادر ا جلان طبية،ويتم إعتمادها يف ندوات وطنية ،وسيتم اإللتزام كذلك بأعمال 

  .قصد حتسني التكفل بالعالج النوعي
  :ستشفيات من خاللإصالح امل*
  .حتسني ظروف إستقبال املرضى وإقامتهم،ودوام أعمال الرعاية الصحية اإلستشفائية  -
  .دعم ترتيب التكفل باإلستعجاالت الطبية اجلراحية -
حتسني التزويد بالوسائل املالئمة للخدمات الطبية املتخصصة،وال سيما اخلدمات املختصة  -

  .يل إىل اخلارجيف األمراض اليت تستوجب التحو
البحث عن بدائل لإلستشفاء،والسيما من خالل تطوير اإلستشفاء ارا،والعالج املتنقل  -

  .واملقدم يف املرتل
  .إدخال احملاسبة التحليلية يف تسيري املستشفيات  -
  .تعزيز قدرات تقييم النشاط واألداء -
  .من أجل التسيري اإلستشرايف " مشروع املؤسسة"تأسيس  -
  .راجعة اإلطار القانوين ملؤسسات الصحة م -
  :إصالح آليات التمويل للمنظومة الصحية من خالل*
  .إخضاع العالقات بني مؤسسات الصحة وهيئات الضمان اإلجتماعي إىل التعاقد -
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  .إعداد احلسابات السنوية اخلاصة بالصحة  -
  .حتديث مدونة تسعري األعمال الطبية  -

ي للمنظومة الصحية دون رسم سياسة عامة وطنية لألدوية وعليه لن يكون هناك إصالح حقيق
فقد مت مراجعة السياسة املتعلقة باألدوية ،من خالل مراجعة املدونة اليت ستخضع ملنطق الصحة 

  :العمومية ،بتشجيع األدوية األساسية واجلنيسة،ويف هذا اإلطار مت وضع األهداف العامة التالية
  .ة اجلوهريةحتسني احلصول على األدوي -
 ضمان نوعية املنتجات الدوائية ومراقبتها باخلصوص،عن طريق تعزيز عمليات التفتيش  -
ترشيد اإلنفاق بفضل ترويج إستخدام األدوية اجلنيسة،وجعل التعويض تبعا للخدمة الطبية  -
  .املقدمة

 .تطوير التكوين يف جمال تسيري املستشفيات،والصيدلة الصناعية -
  :وارد البشرية فقد سطرت األهداف التاليةأما فيما خيص امل*
  .تنفيذ سياسة املوائمة بني املقبلني على التكوين واإلحتياجات الضرورية -
  .تعميم التكوين املتواصل -
  .تنفيذ تدابري حمفزة جتلب احملترفني قصد حتسني األداءات -
  .  تنظيم وتطوير البحث يف جمال الصحة -
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  إصالح املنظومة الصحية مكونات عملية -3
  

بعد حتديد املشكلة اليت يعاين منها النظام الصحي يف اجلزائر،و التعرض إىل الوضعية اخلارجية 
احمليطة به،وكذلك حتديد األهداف املسطرة من طرف السلطات العمومية يف هذه املرحلة نأيت إىل 

ة اليت إحتوت عليها سياسة التطرق ملكونات عملية اإلصالح ،حيث سنتناول اجلوانب األساسي
إصالح النظام الصحي يف اجلزائر،من خالل التطرق إىل املخططات اليت رمستها وزارة الصحة 

وكذلك نظام ،)2009- 1999(والسكان و إصالح املستشفيات،و اليت مست الفترة الزمنية املدروسة
إلضفاء مرونة أكرب يف تنظيم  و األساليب اجلديدة املتخذة يف هذا امليدان ،و ذلك متويل قطاع الصحة

  .و تسيري املؤسسات الصحية من جهة،وحتسني الرعاية الصحية املقدمة للسكان
  

  :ختطيط عملية اإلصالح - 1.3
   2003– 2000من :خمططات قصرية املدى -1.1.3

لقد مت حتديد عدة نقاط من خالل هذه املرحلة،حيث تعترب هذه النقاط من احملاور األساسية 
  1:عدادها و تنفيذها يف الوقت نفسه، وميكن تعدادها على الشكل التايلالواجب إ
  .التشاور مع خمتلف الفاعلني يف قطاع الصحة بشأن مشروع اإلصالح -
إعداد و مباشرة العمل يف برامج اإلتصال اإلجتماعي،و اخلاصة بإشراك السكان يف  -

املشاركة من أجل التكفل حبل مشكل املباحثات و املناقشات حول السياسة الصحية،و دعم و توطيد 
  .الصحة يف اجلزائر

 .اخلاص حبماية و ترقية الصحة  05-85مراجعة قانون رقم  -
مراجعة اإلتفاقيات املربمة مع صناديق الضمان على املرض و حتيني مدونة العقود الطبية  -

  .والشبه الطبية
  .و إعداد احلسابات الوطنية للصحة دراسة -
خبصوص إصالح الدراسات ت مع وزير التعليم العايل و البحث العلمي ،القيام مبباحثا -

الطبية و الشبه الطبية ،و التحكم يف منهاج التكوين،و إعطاء األولوية يف التكوين إىل الطب املتخصص 
  .من أجل اإلستجابة إىل اإلحتياجات الوطنية

  .جلهوية إعداد البطاقة الصحية ،و دراسة املخططات الصحية الوطنية و ا -

                                                 
1- R.A.D.P, M.S.P, Dévloppement du système nationl de santé :stratégie et perspectives,op.cit,p40 
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  .التفاوض من أجل إلغاء ديون املؤسسات الصحية العمومية  -
إعداد دراسات موحدة حول القطاعات الصحية،بعد القيام بعملية تقييم درجة تغطية  -

  .اإلحتياجات الصحية ،و حتديد طبيعة و مستوى مصادر التعبئة ،و كذا تعيني املناطق ذات األولوية
للمستخدمني يف قطاع الصحة،حىت يتم جذب و إسترجاع  مراجعة القوانني األساسية -

املتخصصني املؤهلني يف القطاع العمومي ،و من ناحية أخرى تشجيع األطباء و شبه الطبيني على 
  .العمل يف املناطق املعزولة والنائية

إعادة يئة و تأهيل اهلياكل الصحية و جتهيزها ،و البداية تكون بالقطاعات الصحية من  -
رجة األوىل و املناطق األكثر حرمانا ،و ربط ذلك بعملية التنمية و تدعيم األنشطة ذات الصبغة الد

  .الطبية و الصحية ،كبناء هياكل إستشفائية جديدة
ميكانيزمات لتقييم األنشطة يف املؤسسات الصحية ،و تعميم نظام اإلعالم اآليل يف  وضع -
  .التسيري

أمراض السكري،أمراض الربو،أمراض القلب (مراض املزمنة إعداد برامج وطنية حملاربة األ -
  .و ذلك بتفعيل برامج الوقاية من األمراض) والشرايني،أمراض السرطان،و األمراض العقلية

  .تدعيم برامج النظافة يف الوسط اإلستشفائي -
إعداد و توزيع املخططات و الرسوم البيانية و تبسيطها ،و اليت تبني جمموع األمراض  -

  .املتفشية عرب الوطن
  

  :2005متوسطة املدى إىل غاية  خمططات - 2.1.3
ر أسلوب العمل و الوسائل الواجب توفريها من أجل حتقيق التوازن بني التغطية إختيا -

  .الصحية الشاملة و مستوى التمويل
وضع شبكة متعددة املراكز من أجل الكشف عن األمراض املزمنة ،و تنظيم طرق التكفل  -

 .رضى بامل
تطبيق القوانني األساسية اجلديدة للمؤسسات الصحية و اليت تكرس أكثر إستقاللية يف  -
  .التسيري

على األقل من اإلحتياجات الوطنية  ٪45تطبيق القواعد الضرورية للوصول إىل حتقيق  -
  .لألدوية الضرورية
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تأسيس (اآليل  وضع نظام وطين لإلعالم الصحي مع تعميم إستعمال تكنولوجيات اإلعالم -
  )بنك للمعلومات على مستوى كل والية

  .إعداد و تطبيق الربامج احمللية للمخططات الصحية -
  .حتديد ميكانيزمات املنح و املوارد -
ال مركزية امليزانيات اخلاصة بالتسيري على مستوى الوالية،و وضع جلنة تتكفل بتقييم  -

  .ريات الصحة عرب الوطنالنشاطات الطبية و التسيري على مستوى كل مدي
  1.تقييم هذه األعمال مع حتديد املعوقات و إقتراح التعديالت و البدائل -
  

  :2009خمططات طويلة املدى إىل غاية  -3.1.3
توفري الوسائل الضرورية لسري املراكز اجلهوية من أجل تقدمي خدمات صحية عالية  -
  ).اء ،األمراض العصبيةاألمراض السرطانية،أمراض القلب،نقل األعض(التخصص 
 .تكييف بعض املصاحل الصحية للوقاية،و التكفل باألمراض املرتبطة بشيخوخة السكان -
 .تقييم هذه األنشطة و حتديد املعوقات و وضع األولويات -
  2.إخل...SIDA اإليدز تدعيم خمططات احلماية و الوقاية من أمراض −
  
  :النظام الصحي النظام التعاقدي كأسلوب لتمويل -2.3         
بل التطرق إىل التعريف بالنظام التعاقدي كأساس لتمويل النظام الصحي يف اجلزائر ،سنحاول ق

التعرف على املراحل اليت مر ا نظام التمويل يف قطاع الصحة منذ اإلستقالل إىل يومنا هذا،والتعرف 
ترقية الصحة العموميةو التكفل على مصادر و طرق التمويل اليت إختذا السلطات العمومية يف سبيل 

  .بصحة السكان
  1973 إىل 1963 التمويل املختلط من:املرحلة األوىل -1.2.3        

  
كان النظام التمويلي يف هذه الفترة يتميز بضعف الوسائل،حيث كان على السلطات العمومية 

ل توفري احلد األدىن من إعادة تأهيل و تنظيم املؤسسات الصحية املوروثة عن اإلستدمار،وذلك من أج
  .اخلدمات الصحية للسكان

                                                 
1- R.A.D.P,M.S.P,Dévloppment du système nationl de santé :stratégie et perspectives,op.cit,p41 
 
2 -R.A.D.P,M.S.P,Bilan du système national de santé et programme d΄action 2005-2009 ,Alger, 
rnovembre 2004 ,p72. 
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،و لكن هذه من الناتج احمللي اخلام 1٪1,5بلغت نفقات الدولة على قطاع الصحة حواىل 
النسبة تعترب ضعيفة إذا نظرنا إىل حجم املشاكل اليت كان يعاين منها النظام الصحي،جراء إرتفاع 

  .إخل...املعاقنياملشاكل الصحية مثل األمراض املعدية ، عدد 
  

إعتمد القطاع العام يف هذه املرحلة على ثالثة مصادر متمايزة و لكن متكاملة يف متويل قطاع 
الصحة،و اليت تقابل ثالثة فئات من املرضى،الذين يستقطبهم املستشفى و ذلك عن طريق حتديد الفئة 

  :اإلجتماعية لكل شرحية،و تتمثل هذه املصادر فيما يلي
  
  :تالتسبيقا - أ

من موارد املستشفى و هي جتد مصادرها يف اخلزينة العمومية حلساب الدولة،  ٪60مثلت 
  .وكذا صندوق التضامن للمحافظات و البلديات حلساب اجلماعات اإلقليمية

و هذه التسبيقات متثل متويال للخدمات املؤداة لألشخاص التابعني لنظام اإلعانة الصحية 
على  ٪8:فتوزع كما يلي ٪15من نفقام،و النسبة الباقية أي ٪85سبة اانية،حيث تغطي اخلزينة ن

  .على حساب البلديات ٪7حساب احملافظات،و 
  

  :عائدات تسديد املصاريف - بـ
جتد مصدرها يف التأمينات اإلجتماعية مبختلف أنظمتها،لقاء اخلدمات الصحية املقدمة للمؤمن 

فاء،و يتم حساب هذه التسديدات على أساس هلم و ذوي حقوقهم الذين إستفادوا من اإلستش
تسعرية سند سعر اليوم يف املستشفى،احملدد سنويا من طرف السلطات العمومية الوصية،حيث كانت 

  .من نفقات الصحة ٪30تساهم التأمينات اإلجتماعية بنسبة 
  :العائدات اخلاصة -ج

ن عالجهم حبكم أم تأيت من دفوعات املرضى ذوي الدخل الكايف،و هم الذين يدفعون مث
يفتقدون للتغطية اإلجتماعية بأي نظام تأمني كان،حيث تشمل هذه الفئة ذوي املهن 

  .من دخل املستشفيات ٪10إخل،و ال متثل هذه العائدات سوى ...احلرة،التجار،احلرفيون،
  
  

                                                 
  .10ص ،1999املدرسة الوطنية لإلدارة،: ،اجلزائرنظام التعاقد يف قطاع الصحةو أخرون، عبد احلق ساحيي -  1
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  :هذا النظام التمويلي عرف مظاهر عجز ميكن حوصلتها كما يلي
فعون املقابل،ترسل الفاتورة لتحصيلها لدى العنوان املبني من بالنسبة للمرضى الذين يد-

طرف املعين،مما جعل التحصيل غري حمقق بسبب تغيري السكن بصفة متواصلة بعد اإلستقالل،هذا من 
  .جهة،و من جهة أخرى تصريح املرضى بعناوين خاطئة

األقل بتتبع أنواع هو نظام قائم على أساس التسعرية لليوم اإلستشفائي،و اليت تسمح على -
النفقات،و لكن يف نفس الوقت متثل مؤشرا سيئًا للنتائج،حيث تؤدي إىل مجع أكرب عدد من األيام 
اإلستشفائية املمكنة و ذلك من أجل التحصل على أكثر املبالغ املوازية هلا،سواء كان يف بداية 

  .ل من ذكر األعمال الطبيةاإلستشفاء أو بعده،و هي بذلك غري فعالة لكوا حتتوي على القلي
هذه احلالة الصحية غري املستقرة الناجتة عن عدم حتقيق الفعالية املمكنة للنظام التمويلي 
املختلط،دفعت بالسلطات الوصية إىل البحث عن نظام متويلي أخر أكثر فعالية و مبرونة أكرب وهذا ما 

  .سنبينه يف املرحلة الثانية
  

   1991إىل 1974التمويل العمومي و شبه العمومي من :نيةاملرحلة الثا - 2.2.3       
  

الذي تأسس مبوجبه مبدأ جمانية  65-73بداية هذه املرحلة كان بصدور األمر الوزاري رقم 
القاضي بتحويل اهلياكل الفالحية إىل هياكل  1974،مث القرار الوزاري املشترك يف جانفي  العالج

ة اإلجتماعية التابعة للضمان اإلجتماعي والتعاونيات حتت صحية،كما مت إخضاع كل املراكز الطبي
  .وصاية وزارة الصحة

فمع دخول مبدأ جمانية العالج حيز التطبيق،جلأت السلطات الوصية إىل إدخال نظام متويل 
جديد،حيث مت مبوجب ذلك إحداث ما يعرف بنظام الدفع اجلزايف،الذي محل بذور فشله مع بداية 

غيري نظام التسعري للخدمات الصحية على أساس اليوم اإلستشفائي بنظام التمويل تطبيقه،و بذلك مت ت
اجلزايف،أين أصبح النظام الصحي يزود مبيزانية شاملة حتدد سنويا مبوجب قانون املالية، وتعترب الدولة 
وكذا صندوق الضمان اإلجتماعي املمول األساسي و الوحيد هلذه امليزانية،فمن جهة ميول القطاع 
العام بواسطة إعتمادات و ختصيصات من امليزانية العامة للدولة،و من جهة أخرى عن طريق جزاف 

  .1يقتطع من املركز على حساب موارد الضمان اإلجتماعي
  

                                                 
  11، صآلنف الذكراملرجع ا نفس -  1
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و اليت كانت موجهة أساسا إىل النشاطات الوقائية،نشاطات التكوين :مسامهة الدولة - أ
األشخاص املعوزين،و تغطية اإلحتياجات الصحية  والبحث،تغطية نفقات العالج الذي يستفيد منه

  .للسكان بصفة عامة
و ما ميز مسامهة الدولة يف هذه املرحلة،هو أا كانت يف تناقص مستمر،حيث بلغت 

 1988مث يف سنة  ٪34تدحرجت إىل  1987و يف سنة ٪،71بنسبة تقدر  1974مسامهتها يف سنة 
  .٪30وصلت إىل 

  
وبعد  ،1979دامت مسامهة اجلماعات احمللية إىل غاية سنة :يةاحمللعات امسامهة اجلم - ب

هذه السنة توقفت على متويل قطاع الصحة، و ذلك نظرا للمشاكل اليت عرفتها بدورها أيضا وقدرت 
  .1975من اموع الكلي يف سنة  ٪6بمسامهتها يف متويل قطاع الصحة 

  
خرية كان عن طريق نظام الدفع مشاركة هذه األ:مسامهة صناديق الضمان اإلجتماعي -ج

اجلزايف ،و هي حمددة عن طريق تقديرات قطاع الصحة و مقارنة مع حجم مسامهة الدولة واملالحظ 
أن مسامهة الضمان اإلجتماعي عرفت منوا مستمرا،حيث كلما تناقصت مسامهة الدولة زادت مسامهة 

  . الضمان اإلجتماعي
  :هذه املسامهة كانت موجهة أساسا إىل 

  .متويل بعض اهلياكل الثقيلة النشاط مثل اهلياكل اخلاصة بأمراض القلب -
  .متويل املخطط العائلي-
  .متويل حتويل املرضى للعالج يف اخلارج-
  .مهمة متويل اإلستثمارات املنجزة يف قطاع الصحة 1984كما أضاف قانون املالية لسنة -

 سنة٪ 67 مث إىل،1978 سنة ٪64إىل  1974 سنة٪ 24هذا ما جعل نسبة املسامهة ترتفع من 
1988.  

  :مسامهة طب العمل -د
و هو مصدر أخر من مصادر متويل قطاع الصحة،حيث تقدم هذه املسامهة من طرف 

  .املؤسسات العمومية و اإلدارات
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يغطي هذا الدفع اجلزايف مصاريف التسيري و كذا املبالغ املوجهة لإلستثمارات،و قد عرف منوا 
كن هناك إجراءات واضحة تربط النشاط مبعايري تقييم النجاعة و ال حىت تة و أنه مل ملحوظا ،خاص

  .احملاسبة، سواء من طرف اإلدارة املركزية أو من طرف املصاحل الصحية أو حىت من طرف املرتفقني
  

و من سلبيات تطبيق النظام اجلزايف، هو جتريد املسريين من املسؤولية و كذا مسؤولية مصاحل 
م آمرين ضان اإلجتماعي،حيث أن الفئة األوىل و املتمثلة يف املسريين الصحيني،أصبحت تالضم

بالصرف باملعىن الضيق،بدون حوافز لربط املستوى الكمي و النوعي لنشاط مؤسسام باملوارد املالية 
قصاؤها من املوضوعة حتت تصرفهم،أما الفئة الثانية و املتمثلة يف مسؤويل الضمان اإلجتماعي فقد مت إ

تأدية دور إجيايب،حيث ال ميكنها مراقبة إستعمال أموال الضمان اإلجتماعي وال ميكنها ضمان إستفادة 
  .العمال املشتركني يف الصندوق

  
و يعترب اإلرتفاع املفرط يف نفقات الصحة من بني السلبيات كذلك ،فبالرغم من أن حتسني 

سا بنمو النفقات العمومية،ولكن هذا اإلرتفاع رافقه اخلدمات املقدمة للمرتفقني تبقى مرتبطة أسا
  .تسيري غري خمطط و غري منظم ،و بالتايل فعالية النظام الصحي بقيت مستقرة و مل تعرف تطورا كبريا 

  
سجلت يف هذه املرحلة أكرب نسبة زيادات يف النفقات العمومية للصحة فكانت متثل سنة  لقد

،مث 1988سنة  ٪5,5،و 1980سنة  ٪ 4,4،مث PIBلي اخلام للدولةمن الناتج احمل٪ 7,3نسبة  1973
  .1990 سنة 6٪

  

   20091إىل 1992التمويل املتعدد من :املرحلة الثالثة - 3.2.3
  :يف هذه املرحلة منيز بني ثالثة مصادر متويلية رئيسية و هي

  
دولة على و اليت يبقى دورها أساسي يف متويل قطاع الصحة،حيث تأخذ ال:مسامهة الدولة- أ

عاتقها التكفل بشرحية املعوزين غري املؤمنني إجتماعيا،الوقاية،نفقات التكوين، ونفقات البحث 
  .العلمي

  

                                                 
1 - ofriha fatima zohra ,un système de santé a la croisée des chemins,CREAD,2006,p136. 
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اليت بقيت تدفع بصفة جزافية إىل غاية السنة احلالية،رغم :مسامهة الضمان اإلجتماعي- ب
ملسامهة بدأت يف التوصيات و القرارات املتخذة بشأن دفعها على أسس تعاقدية،للعلم فإن هذه ا

التناقص،جراء العجز الذي شهده يف بداية التسعينيات،بسبب تسريح العمال و غلق بعض املؤسسات 
  1.و بالتايل تقلص عدد األجراء،هذا األخري يعترب املمول الرئيسي للضمان اإلجتماعي

  
 ،1995أفريل  8املؤرخ يف  1فبموجب املنشور الوزاري املشترك رقم :مسامهة العائالت-ج

الذي حيدد طبيعة و قيمة املوارد املتأتية من النشاطات اخلاصة باملؤسسات العمومية للصحة،أصبح 
املواطنون يسامهون يف متويل اخلدمات الصحية اليت يستفدون منها يف املؤسسات اإلستشفائية 

ألا متثل نسبة  العمومية، بإستثناء بعض الفئات اليت تتكفل ا الدولة،لكن هذه املسامهة تبقى رمزية
من امليزانية اإلمجالية للمؤسسات الصحية،مما أدى بوزارة الصحة والسكان مع مطلع عام  ٪2حوايل 
و الذي يبقى  2002فيفري 26إىل تعديل املنشور السابق بالقرار الوزاري املشترك املؤرخ يف  2002

  .غري ساري املفعول إىل يومنا هذا
  

ه املرحلة بدأت النفقات العمومية للصحة تتناقص ،حيث بلغت و جتدر اإلشارة إىل أنه يف هذ
 ، 1999 سنة٪ 1,81 مث،1993 سنة٪ 4,6،و نسبة  1990من الناتج احمللي اخلام سنة  ٪6نسبة 
، وصلت يف رتفاع مرة أخرىمث بدأت يف اإل،2005 سنة٪ 4,38 مث نسبة، 2000 سنة٪ 3,3 نسبةو

  2007.2يف سنة  ٪6,77٪ ،و نسبة 4,64إىل نسبة  2006سنة 

  
  
  
  
  

                                                 
 
1-Lamri Larbi ,situation économique,plan d΄ajustement structurel et santé,une comminication aux 
colloque:programme d΄ajustement structurel et ses effets sur les secteurs de l΄éducation et de la 
santé ,le 20-21 novembre 2000,p145-149  

رسالة ماجيستري، كلية علم اإلجتماع،فرع تنظيم ."التحفيز يف ظل اإلصالحات اجلديدة للمؤسسة العمومية للصحة"ذهبية صيفي، -  2
  97،ص2009العمل،جامعة اجلزائر،
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القيمة املالية املخصصة لقطاع الصحة حسب امليزانية العامة املدرجة يف يبني  :05رقم دولج
  :2009إىل1999من  قانون املالية

اإلعتماداملخصص للقطاع من ميزانية  السنة
 )ألف دج(التسيري

الرتبة حسب اإلعتماد املمنوح بني 
  بقية الدوائر الوزارية

1999  31.621.985.000           
      

6/27    

2000  33.900.742.000  6/27              
2001  45.747.615.000  6/32                
2002  491.171.107.000  5/32              
2003  55.430.565.000  5/32              
2004  63.770.452.000  5/31             
2005  62.460.953.000  5/32             
2006  70.315.276.000  5/33                
2007  93.552.966.000  6/32                
2008  129.201.251.000    4/31                 
2009  178.322.829.000  5/31                  

  2009الس الشعيب الوطين:املصدر

من خالل تعرضنا ملقارنة إعتمادات التسيري للقطاع، ويف ما بني الدوائر الوزارية األخرى 
،نالحظ مدى األمهية اليت حيظى ا هذا القطاع،ففي سنة 2009إىل 1999خالل السنوات من 

من  31.621.985.000 بـ)ألف دج(قدر اإلعتماد املخصص للقطاع من ميزانية التسيري  1999
   178.322.829.000بـ  2009إعتماد التسيري اإلمجايل الفرعي و الذي أصبح ميثل يف سنة 

من إعتماد التسيري اإلمجايل الفرعي ،وهي زيادة معتربة جتعلها حتتل املرتبة اخلامسة يف ترتيب 
  .اإلعتمادات حسب الدوائر الوزارية

 77مليار دج،منها  158بأكثر من  2008سنة يف حني قدر اإلستهالك لقطاع الصحة ل 
قرار  21/10/2008مليار دج منسوبة لتكلفة الدواء ،حيث أصدر رئيس احلكومة أمحد أوحيي يوم 

القاضي مبنع املواد الصيدالنية املنتجة حمليا من اإلستراد و ذلك لتفادي الضغوط اليت كانت متارسها 
   .1مافيا إسترياد الدواء

        
                                                 

  .11،ص2009،)2009-1999(سات قطاع الصحة عرب برامج احلكومة اجلزائريةسياالس الشعيب الوطين ، -  1
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من الواضح أن مسألة متويل نظام العالج يف اجلزائر معقد،أوال بسبب خصوصية جمال الدراسة          
و صعوبة فهم أدوار الذين هم يف امليدان،و ذلك ألن كل برنامج تغيري يولد حساسية نوعا ما يف 

  . الشرعية لدى الذين هم يف امليدان
        

ج يف اجلزائر بتنظيمه احلايل،و ترتيبات متويله الغايل لكن يبدو معقوال أن برنامج نظام العال        
الثمن، ال ميكن إستمراره،فاألمر مستعجل إلصالح عميق و مربر ،لكن ال يقصد به التسرع 

  ). اإلصالح العميق يلزمه التفكري الرشيد(
  

عمدت نظرا للمشاكل اليت تعرض هلا النظام الصحي اجلزائري ،من حيث التنظيم و التسيري         
السلطات العمومية إىل حتسني طرق متويل النظام الصحي من خالل إستبدال نظام التمويل القدمي، 
وهو ما يسمى بنظام التمويل اجلزايف  الذي يتميز بنفقات غري منسجمة،بنظام متويل جديد وهو ما 

ويل اخلدمات يسمى بنظام التعاقد الذي يربط املؤسسة اإلستشفائية و املمول، و يتم على أساسه مت
مجادي الثانية لعام 11املؤرخ يف  25-91الصحية يف اجلزائر ،و الذي تقرر مبوجب القانون رقم 

يطبق «:منه 175م املتضمن قانون املالية،و قد جاء يف املادة 1991ديسمرب لعام 18ل و املوافق  1412
الصحة، وحتدد كيفياته  هذا التمويل على أساس عالقات تعاقدية تربط الضمان اإلجتماعي و وزارة

  .»عن طريق التنظيم
نظم مسامهة مؤسسات الضمان اإلجتماعي مليزانية التسيري اخلاصة  1992إن قانون املالية لسنة

باملؤسسات العمومية للصحة،حيث جيب أن تكون على أساس تعاقدي،بينما تبقى نفقات الوقاية 
افة إىل متويل عالج املعوزين أو الذين ال ضإلوالتكوين و البحث الطيب على عاتق ميزانية الدولة،با

  1.ميلكون تأمني صحي
و هذا النهج يهدف إىل إعادة ترتيب كيفيات متويل و تسيري اهلياكل الصحية العمومية ،من 
أجل ترشيد التكلفة و حتسني خدمات العالج،وإقامة التوازن بني اإلرتفاع املفرط للنفقات الوطنية 

،و هو ما يعين إعادة النظر يف 2و احلاصل على مستوى اإلنتاج احمللي اخلامعلى الصحة من جهة والنم
  .أسلوب التمويل اجلزايف 

  : ب إعطاء بعض التعاريف ملصطلح التعاقدجيقبل التطرق إىل ذكر أهداف النظام التعاقدي،         

                                                 
1 - Djamila Bouyoucef-Barr ,L΄hopital public et la nécessité d΄une réforme en Algérie ,la 
revue des sciences commercial ,I.N.C,n˚08 ,juillet 2008 ,p253 
2 - Mostéfa khiati,Regard sur la Santé,Alger:Edition Dahlab,1995,p16 
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  :التعاقد حسب املنظمة العاملية للصحة -4.2.3     
ا بني متعاملني إقتصاديني أو أكثر،بواسطته يلتزمان بالتخلي هو تعهد أو عقد يشكل إتفاق

  .أوبالتملك،القيام أو عدم القيام ببعض األشياء ،فالتعاقد هنا هو إرتباط إرادي لشركاء مستقلني
  
  1:التعاقد مبفهوم النهج التعاقدي -

عويض مايل فهو يعين إبرام املؤسسة الصحية عقد مع مموليها بأداء خدمة،أو بذل عناية مقابل ت
  .يساوي يف جمموعه جمموع التكاليف املستعملة لتقدمي اخلدمة يف إطار األصول املتعارف عليها

  
  :ألداء اخلدمة الصحية يلتزم توافر األطراف التالية:أطراف العملية التعاقدية•
  
وهو الطرف املنتج للخدمة الصحية،و املتمثل يف املؤسسات العمومية :صاحب اخلدمة-1
  .ا فيها املراكز اإلستشفائية اجلامعية،املؤسسات اإلستشفائية العمومية و املتخصصةللصحة،مب
و هو الطرف الثاين يف العملية التعاقدية ،و يتمثل يف الدولة و صناديق الضمان :املمول- 2
  .اإلجتماعي

تكون الدولة طرفا حينما يتعلق األمر مبرضى عدميي الدخل و غري املؤمنني إجتماعيا،و أيضا 
  .فيما خيص نشاطات التكوين،الوقاية و البحث العلمي 

أما صناديق الضمان اإلجتماعي فتكون طرفا عندما يتعلق األمر باملرضى املؤمنني إجتماعيا 
وذوي احلقوق ،كما ميكن أن يكون املمول األفراد الذين ال ينتمون للفئة اليت تقوم الدولة بتمويل 

  .تماعي،أي الفئة اليت تكون متاحة الدخل و غري مؤمنة إجتماعياتكاليفها ،و ال صناديق الضمان اإلج
  

  .هم املرضى أو زبائن قطاع الصحة باملفهوم اإلقتصادي:املستهلك- 3
  

بني أطراف العقد ،و كذلك  التراضيو هي تتمثل يف عنصر 2:األسس القانونية للتعاقد•       
  .قدالذي يبني إلتزامات كل طرف ببنود الع حمل العقدعنصر 

                                                 
،املدرسة الوطنية للصحة  عدد خاص،جملة املسري ،النهج التعاقدي كنمط جديد يف جمال التسيريبلقاسم حلوان، -  1

  12،ص1998العمومية،جويلية 
ملطبوعات ديوان ا:،اجلزائرمصادر اإللتزام يف القانون املدين اجلزائري:النظرية العامة لإللتزامعلي علي سليمان، -  2

  27،ص1992اجلامعية،
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  :مما ال شك فيه أن صحة العقود مبختلف أنواعها ترتكز على ركنني هامني 
مبدأ الرضائية،هذا األخري ال ميكنه أن يكون جمرد من :مبدأ سلطان اإلرادة،و ثانيهما:أوهلما

حرية إختيار الطرف األخر،مبعىن أن العقود الصحيحة ال ميكن إبرامها إال يف جو تنافسي ميكن بفضله 
  .العقد اإلختيار ما بني خمتلف العروض املطروحةألطراف 

فيما يتعلق بالعالقة التعاقدية القائمة يف النظام الصحي،جند أصوهلا مستمدة من مبدأ هام من 
اليت متثل الدولة ركيزا األساسية،األمر " إمتيازات السلطة العمومية"مبادئ القانون اإلداري،و هو 
،أين تفرض فيه الدولة مجيع  contrat d'adhésionمام عقد إذعان الذي يؤدي بنا إىل القول أننا أ

  .شروطها مع ميش مبدأي التفاوض و اإلختيار
و الباعث الدافع الذي دفع املتعاقد إىل إبرام العقد ،و يشترط فيه  السببو العنصر األخري هو 

  .أن يكون مشروعا
أساس البيانات اليت تقدمها أما السبب الدافع بالنسبة للممول هو ضبط األموال على 

  .فعال من خدمات صحية مت تقدميهاملؤسسات الصحية،أي دفع التكاليف احلقيقية ملا 
أما بالنسبة للمؤسسات الصحية فيكمن الدافع يف حتديد املمول الذي جيب عليه دفع فاتورة 

  .العالج،و هذا قصد حتقيق أهداف تسيريية و إقتصادية يف الوقت نفسه
  
  :تعاقدأهداف ال•

يف متويل النظام الصحي ،حبيث حيقق جمموعة من األهداف اليت من  ًاجديد ايعترب التعاقد منط
  :شأا رفع فعالية هذا القطاع،وميكن حصر هذه األهداف يف النقاط التالية

أي حتقيق األهداف املسطرة بأقل تكلفة ممكنة،و يسمح هذا بالوصول :التحكم يف النفقات*
  :إىل ما يلي 

  .الدقة يف التمويل -  
  .إمكانية وضع نسب أو معدالت للنفقات -  
  .حرية املبادرة و املنافسة -  
  :فالنهج التعاقدي يتيح للنظام الصحي التحكم يف نفقاته عن طريق  

  .تشخيص التكاليف -
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عقالنية اإلنفاق،حيث أن املؤسسة الصحية مطالبة باإلنتقال من منطق البحث عن املوارد  -
 1.بحث عن النتائج،و النظام التعاقدي بني النظام الصحى ومموليه هو وسيلة لتحقيق ذلكإىل منطق ال
 .إستعمال املؤشرات الصحية -
  2.التسيري العقالين للموارد البشرية -
  :وذلك من خالل ما يلي :حتسني نوعية العالج*        

  .اإلهتمام بسلوكيات ااملة و حسن اإلستقبال و التوجيه -
د يف اإلتصال مع املرضى و شرح وضعيتهم من أجل إسهامهم يف املهمة النبيلة بذل جمهو -

  .اليت يقوم ا املستشفى 
التركيز على حتقيق أفضل نوعية بأقل تكاليف ممكنة،قصد احلفاظ على النجاعة،و ذلك  -

  .بالتركيز على اجلانب النوعي و ليس على اجلانب الكمي
  .اتمع من أجل اإلقناع و كسب ثقة الزبون إعادة ربط العالقات مع احمليط و -
وهذا عكس نظام الدفع اجلزايف :حتقيق الشفافية يف عالقة املؤسسات العمومية مع مموليها*

الذي يتميز بغموض هذه العالقة، و عدم وجود عالقات مباشرة بني مقدمي اخلدمات الصحية 
  .ومموليها

الصحي يقود بالضرورة إىل األخذ بعني  دة هيكلة النظامإعا:التحكم يف النظام الصحي*
اإلعتبار مكانة اهلياكل الصحية سواء كانت عمومية أو خاصة،وحتديد مهامها،فالتعاقد يسمح للدولة 
بتحديث النظام الصحي ،ويقضي على كل احلواجز اليت أقيمت منذ مدة بني القطاع العام و القطاع 

  .اص يف املنظومة الصحيةيف ميدان الصحة،وهذا بإدماج القطاع اخل اخلاص
من خالل عرض العالج و التخصص يف تقدمي العالج من :إحترام مبدأ تدرج العالج*

  3.الدرجة األوىل و الثانية و الدرجة الثالثة
يبدو أن النهج التعاقدي أكثر فعالية و مردودية نظريا،لكن يف الواقع شيئ أخر،فمنذ أن تقرر 

يف الواقع ،و يبقى النظام الصحي يتعامل بالنهج القدمي أي نظام الدفع  العمل ذا النظام مل يتم برجمته
اجلزايف الذي يتميز بالغموض يف طريقة تسيري موارده،سواء يف عالقة صناديق الضمان اإلجتماعي مع 
                                                 

مذكرة خترج لنيل شهادة ما بعد التدرج ".النهج التعاقدي كأسلوب متويلي جديد لقطاع الصحة اجلزائري"ذهبية صيفي، -  1
  46،ص2005املتخصص يف منامجنت املنظمات الصحية،املدرسة الوطنية للصحة العمومية،جوان

مذكرة تربص السنة ".كنمط جديد يف متويل املؤسسة العمومية للصحةالنهج التعاقدي "أبو بكر الصديق عيساوي، -  2
   32،ص 2005الثالثة،ختصص إدارة الصحة،املدرسة الوطنية لإلدارة ،

                                                                                        40،صاملرجع نفس  -  3
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املؤسسات الصحية،أو يف عالقة صناديق الضمان اإلجتماعي مع املؤمنني على املرض،و السبب يف 
  .دم الوصول إىل الصيغة النهائية و املتعلقة مبدونة األداءات و مدونة األسعارذلك يعود إىل ع

  
 تكانمومية يف تطبيق اإلصالحات،هذا إن فعملية التمويل تعترب أكرب عقبة أمام السلطات الع

هناك نية و إرادة سياسية للقيام بإصالح املنظومة الصحية،فكيف ميكن تطبيق نظام تعاقدي يف حني 
الضمان اإلجتماعي يسري بطرق غامضة و غري مفهومة،أما املؤسسات الصحية العمومية فهي أن قطاع 

تعاين من مشاكل جد معقدة يف جمال التسيري و التنظيم ،من حيث عدم وضوح السلطات بني خمتلف 
الفاعلني األساسيني للنظام الصحي ،مما طرح إشكالية السلطة داخل املنظمة الصحية ذاا،واملركزية 
العالية يف تسيري املؤسسات الصحية مما أدى إىل ظهور بريوقراطية أكثر سلبية ،ال تساهم يف حتسني 

  .ظروف العمل،وهي مطالبة بتنظيم نفسها قبل الدخول يف عالقات مباشرة مع أطراف خارجية
  

،للوصول بعد الدراسة  1997بداية من سنة  هريبجتإذن هذا النهج التعاقدي الذي شرع يف 
،و لكن الدراسة مل تتوصل إىل غايتها،و حنن  2000النتائج النهائية اليت سوف تطبق حبلول سنة إىل 
  .،و يعود ذلك إىل األسباب اليت سبق ذكرها آنفا2011سنة  يف

  

  :دور النقابات العمالية يف عملية إصالح املنظومة الصحية -4
لسلطات العمومية يف جمال قطاع قبل معرفة دور النقابات يف عملية اإلصالح اليت باشرا ا

الصحة،نشري إىل أن التعددية النقابية يف قطاع الصحة،ككل القطاعات األخرى واقع موجود،حيث مت 
ت كسر،وهي نقابات قطاعيةو فئوية 1991وبداية1990منظمة نقابية مع اية 28تأسيس حوايل 

اع الصحة من أكثر القطاعات اليت تكونت اإلحتكار النقايب لإلحتاد العام للعمال اجلزائريني،ويعترب قط
فيها النقابات املستقلة و اليت متثل خمتلف الفئات املهنية املكونة لقطاع الصحة،هذه األخرية كانت ممثلة 
بالفيدرالية الوطنية للصحة اليت كانت إحدى هياكل النقابة القدمية،و اإلحتاد الطيب الذي كان أحد 

  .حلزب جبهة التحرير الوطين يف ظل نظام حكم احلزب الواحداملنظمات اجلماهريية التابعة 
  
الذي ينظم 90/14شهدت فترة التسعينيات بروز عدة تنظيمات نقابية إعتمادا على قانون  لقد

وحتديدا يف املادة الثانية منه،اليت تنص 1991املؤرخ يف ديسمرب91/30احلق النقايب و املتمم بقانون 
و املستخدمني تكوين منظمات نقابية خاصة م،دف الدفاع عن على أنه حيق لكل العمال 
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مصاحلهم املادية و املعنوية،و هذه التنظيمات النقابية اليت متثل خمتلف الفئات املهنية املكونة للقطاع 
  :ميكن التعرف عليها من خالل هذا اجلدول ،وحسب الترتيب الزمين لنشأا

  
  :2004إىل1990 لعمومية مننقابات الصحة ا يبني :06رقم  جدول 

  رقم و تاريخ التسجيل  مكان النقابة التسمية                                         رقم
املؤرخ يف 14وصل تسجيل رقم  حسيبة بن بوعلي اجلزائر النقابة الوطنية لعمال الصحة  01

29/10/1990  
املؤرخ 32وصل تسجيل رقم  توس اجلزائرالكالي النقابة املستقلة ملسريي مؤسسات الصحة العمومية  02

  05/02/1991يف
املؤرخ 32وصل تسجيل رقم  شارع فيكتورهيجو اجلزائر النقابة الوطنية ملمارسي الصحة العمومية  03

  15/05/1991يف
املؤرخ 43وصل تسجيل رقم  القبة اجلزائر النقابة الوطنية ملسريي الصحة  04

  24/11/1991يف
املؤرخ 44وصل تسجيل رقم  مصطفى باشا اجلزائر ذة العلوم الطبيةالنقابة الوطنية ألسات  05

  24/11/1991يف
املؤرخ 46وصل تسجيل رقم  مصطفى باشا اجلزائر النقابة الوطنية لألساتذة املساعدين يف العلوم الطبية  06

  07/01/1992يف
املؤرخ 63ل تسجيل رقموص  القبة اجلزائر النقابة الوطنية للممارسني األخصائيني يف الصحة العمومية  08

  11/10/1992يف
املؤرخ 69وصل تسجيل رقم  حسني داي اجلزائر النقابة الوطنية ألساتذة التعليم يف الشبه الطيب  09

  24/06/1996يف
املؤرخ 77وصل تسجيل رقم  بئر مراد رايس اجلزائر نقابة مسريي الصحة  10

  04/10/2000يف
املؤرخ 79وصل تسجيل رقم  الرويبة اجلزائر صحة العموميةالنقابة الوطنية لألطباء العامون يف ال  11

  07/10/2001يف
املؤرخ 88وصل تسجيل رقم اجلزائر النقابة اجلزائرية للشبه الطيب  12

  04/09/2004يف
  ////////////////// اجلزائر النقابة الوطنية لألخصائيني النفسانيني  13

  2005املدرسة الوطنية للصحة العمومية: املصدر

لرغم من أننا الزلنا نعيش مرحلة خماض حبكم التغريات و اإلصالحات اليت جتري على أغلب با
إخل ،هذه األخرية و رغم إعتبارها موضوع الساعة إال أن ...القطاعات من التربية، العدالة،  الصحة

دارة الكثري من عمال قطاع الصحة جيهلون تلك اإلصالحات و يعود ذلك إما لغياب اإلتصال بني اإل
و العمال من خالل النقابات اليت متثلهم ،و إما أن املعلومات تنقل بشكل غري صحيح مما ينتج عنه 

  .عدم الفهم حملتوى هذا املوضوع 
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لقد شكلت اإلصالحات اليت أعلنت عنها وزارة الصحة والسكان حمور تنديد و إستياء من 
ة و حمكوم عليها ضالحات تبقى مرفوقبل عدد من الشركاء اإلجتماعيني،الذين أكدوا أن اإلص

بالفشل و يربرون ذلك حبكم أن الوصاية مل تستشر هذه الفئة اليت متثل عمال قطاع الصحة على 
أوضح الدكتور يوسفي  29/12/2004املستوى الوطين ،و يف تصريح جلريدة اخلرب ليوم األربعاء 
مومية ،أن قطاع الصحة أمام مستقبل رئيس النقابة الوطنية للممارسني األخصائيني يف الصحة الع

  .جمهول ينبئ بوقوع إنزالقات يصعب التحكم فيها
  

يف عهد الوزير أبركان ترمجتها  2002 يف سنةو يستدل يف ذلك أن األزمة اليت وقعت 
الدفع يف املستشفيات، ستتكرر بسبب الغموض الذي يكتنف هذا اإلحتجاجات نتيجة تطبيق سياسة 

سبب إقصاء الشركاء اإلجتماعيني يف صياغة قانون الصحة اجلديد واإلصالحات امللف متسائلني عن 
،لذا فإن أي إصالحات جيب أن تستويف شروط و هي غائبة يف الوقت  1اليت تباشرها احلكومة

احلايل،كما جيب إشراك املتعاملني اإلجتماعيني و املهنيني و احلركات اجلمعوية ومجعيات 
مع كل القطاعات اليت متس من قريب أو من بعيد قطاع الصحة ،كما  املرضى،زيادة على التنسيق

جيب حتسيس و إعالم املواطنني بقصد حتضريهم هلذه اإلصالحات ،غري أن كل هذه الشروط البسيطة 
  .غائبة و هذا يعين أن هذه اإلصالحات إن مل تكن فيها مراجعة سيكون مآهلا الفشل

  
بعض مواد قانون الصحة يف إطار اإلصالحات ،يعترب  كما أن مشروع اجلهة الوصية يف تطبيق

يف حد ذاته خرقا للقانون حبكم أن هذا األخري مل يتم مناقشته و ال املصادقة عليه يف الربملان 
إننا ال نعلم كيف ستطبق هذه اإلصالحات ،و أن نقابات "بغرفتيه،كما يضيف الدكتور بسباس قوله 
خبصوص اإلصالحات ،و إمنا طالبت بتجسيدها على أرض قطاع الصحة ليس لديها أي مركب نقص 

  . "الواقع
  

أين وضعت اللبنة األوىل له ،وهذا بدون إشراك  1998يعود مشروع قانون الصحة إىل سنة     
املتعاملني،و قد طالبت النقابات الصحية من اجلهة الوصية و هي وزارة الصحة والسكان وإصالح 

) بعدما كانت تسمى وزارة الصحة و السكان فقط،2002 سنة مت تغيري التسمية يف(املستشفيات
 ،بعد إنعقاد ملتقى ملختلف نقابات الصحة، 2003بتزويدها بنسخة من املشروع التمهيدي يف فيفري 

                                                 
  05،ص4280،عدد ه1425ذي القعدة 17املوافق لـ -2004/ 29/12،ليوم األربعاءجريدة اخلرب -  1
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للقانون اليت وزعت على كل النقابات ،غري أن التغيري الوزاري الذي حدث  مث طرح الصيغة النهائية
هذا املشروع الذي أقترح فيه العديد من النقاط،و يف عهد الوزير مراد أراد غري ذلك، و مت جتميد 

مل نشارك يف اللقاء الذي مجعه بعدد من النقابات بسبب دعوة "رجيمي ،يقول الدكتور بسباس 
الوزارة ملمثل واحد عن النقابة حلضور ملتقى من أربع ورشات،وقد رفضت الوزارة توزيع نسخ عن 

دقة عليه من طرف الربملان ،وهي طريقة خمالفة للقانون و غري معمول ا يف القانون إىل غاية املصا
  1."خمتلف الدول

  
رغم قلة املراجع اخلاصة ذا املوضوع فإن املقاالت املنشورة على صفحات اجلرائد اليومية 

لكشف احلقائق و إزالة اللبس عن مكنونات وخبايا قطاع حساس كقطاع  ًامساعد اتعترب مرجع
، وكشف الرهانات و الصراعات السياسية اليت تتم بطرق قانونية ويف بعض األحيان بطرق الصحة

غري قانونية، وقياس ذلك مبا مت حتقيقه يف الواقع ،وعليه ويف سؤال حول املالحظات املقدمة من طرف 
أا تتعلق "نقابات قطاع الصحة حول قانون الصحة يف عهد الوزير أبركان،يقول الدكتور بسباس

أساسا بإعادة النظر يف صيغة اهلياكل الصحية حبكم أن املؤسسات الصحية يف القانون اجلديد ال 
يعتربها مؤسسات ذات طابع خدمايت صحي ،أي أن القانون اجلديد أخرج هذه املؤسسات من قطاع 

  ."الوظيف العمومي إىل قطاع إقتصادي
الصحية ذات املردود الضعيف  ويف تصريح وزير الصحة أنذاك و الذي أكد فيه أن اهلياكل

سوف يتم غلقها وهي نية مسبقة لتسريح العمال،كما أن نظام التعاقد الوارد يف هذا القانون غري 
متجانس مع قانون الوظيف العمومي ،ألن قانون الصحة اجلديد يشري إىل أن القانون األساسي للعامل 

ى الصيغة األولية للمشروع يف عهد الوزير ميكن أن يكون دائما أو متعاقدا ،وهي حتفظات أولية عل
من السلطات  الوطنية للممارسني األخصائيني يف الصحة العمومية أبركان،و قد طالب رئيس النقابة

العمومية تنظيم ندوة وطنية حيضرها مجيع املتعاملني و كل املعنيني بقطاع الصحة ،و القطاعات 
    .2الطرق لتطبيقها يف أوضاع مناسبة األخرى لدراسة خمتلف اإلصالحات وإقتراح أفضل

     
  

                                                 
مذكرة خترج ما بعد التدرج املتخصص يف تسيري املوارد ".جتربة التعددية النقابية يف قطاع الصحة باجلزائر"عبد احلميد معيويف، -1

  46،ص2005البشرية،املدرسة الوطنية للصحة العمومية،جوان
  س املرجع و نفس الصفحةنف -  2
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  خالصة و إستنتاجات
  

إن املتمعن يف األهداف اليت جاء ا إصالح املنظومة الصحية يف اجلزائر،يالحظ أن هناك نوع 
من اإلختالل بني هذه األهداف ،وإمكانية حتقيقها يف ظل تغييب أهم عنصر وجب أن ميسه 

  .ي يعترب احللقة الغائبة  أو املغيبة يف عملية إصالح املنظومة الصحيةاإلصالح،و هو العنصر البشري الذ
  

فالتركيز على اجلانب اهليكلي و املؤسسايت ،و إمهال اجلانب البشري ال يؤدي إىل حتسني 
اخلدمات الصحية،بل بالعكس سيؤدي إىل تعفن الوضع،و هو ما يالحظ من خالل التدهور الكبري 

لصحية يف اجلزائر،سواء من حيث التكفل الفعلي باملرضى ،أو من حيث الذي تعرفه جل املؤسسات ا
  .العالقات الرمسية و غري الرمسية اليت تربط العمال داخل املؤسسة

  
سنة ،مل يعد حيقق التنمية املنتظرة يف القطاع،لذلك من الضرورة  25فالعمل بقانون عمره 

دستورية لشرحية واسعة من الشعب مبكان املطالبة بتغيريه،حبيث يبقي على املكتسبات ال
  .اجلزائري،ويتمثل ذلك يف جمانية العالج حىت و لو كانت بأمثان رمزية

  
إن التغري الذي طرأ على اتمع اجلزائري يف كل ااالت،حيتم على السلطات الوصية العمل 

منو عدد السكان، على مواكبة هذا التغري ،و حماربة اإلنعكاسات السلبية اليت تنجر عنه،حيث نالحظ 
و عودة األمراض املتنقلة ،و كذا زيادة النفقات على ) األمراض املزمنة(وظهور أمراض جديدة 

الصحة،كل هذا يدعوا إىل تغيري طرق و أساليب تسيري قطاع الصحة يف اجلزائر،و ذلك بضرورة سن 
ى الرأمسال البشري قوانني تتماشى و الوضع اإلجتماعي و اإلقتصادي للسكان عامة ،واحملافظة عل

  .العامل يف القطاع خاصة، و ذلك بتحسني الظروف اإلجتماعية و اإلقتصادية للعمال بدون إستثناء
    

فاإلهتمام ببناء هياكل صحية،و إمهال الظروف اإلجتماعية و اإلقتصادية للمستخدمني يف 
  .قطاع الصحة،ال يؤدي إىل حل مشكل الصحة يف اجلزائر
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جة للمؤسسات الصحية العمومية،كانت يف صاحل القطاع اخلاص الذي هذه الوضعية احلر
النمو املطرد لعدد املؤسسات الصحية اخلاصة،و كذا غالء  لإستفاد الكثري من هذه الوضعية،من خال

مثن التشخيص الطيب،أو حىت مثن إجراء العمليات اجلراحية،ما أثّر كثريا على شرحية كبرية من اتمع 
تنظم عمل  اليت قواننيالالطبقة الكادحة كما يسميها اإلقتصاديون،باإلضافة إىل عدم  اجلزائري ،خاصة

هذه املؤسسات،مما دفعها إىل إنتهاك حرمة العمل النبيل ملهنة الطب،من خالل التحايل على املرضى 
  .،هذا ما جعل القطاع اخلاص خارج جمال املراقبة من طرف السلطات الوصية

  
هذه اخلالصة، أن ما تتميز به النقابات املهنية يف قطاع الصحة خاصة،  و ما ميكن إضافته يف

والنقابات املهنية بصفة عامة، هو أا نشأت لدى الفئات الوسطى عموما و األجرية منها على وجه 
مما يطرح حبدة مسألة عالقة هذه الفئات باتمع و املؤسسات الرمسية و الدور ) املوظفني(اخلصوص
ي تقوم به،ليس من خالل وظائفها املهنية فقط،بل داخل اتمع ككل و على أكثر من الوسيط الذ

صعيد،و هو ما جيعلنا مقتنعني أن كل حتسن يف ظروف وحياة و معيشة هذه الفئات اليت تعرف 
تدهورا كبريا يف السنوات األخرية،ميكن أن يكون عامل مساهم يف حتسني أداء هذه القطاعات،مبا 

  .ابا على عالقة هذه القطاعات املهنية باملواطنني،و مبستوى أدائها العام كمؤسساتسينعكس إجي
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  :الفصـل الثالث

واقع املنظومة الصحية من خالل الدراسة امليدانية                    
  باملؤسسة العمومية اإلستشفائية اإلخوة خليف بالشلف

                         
    

  .تقدمي عام مليدان البحث -1      

  .عرض و حتليل نتائج الدراسـة -2               

  خالصـة و إستنتاجـات -3               

  .إقتراحـات و توصيـات - 4               
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  الفصل الثالث

ة                              واقع املنظومة الصحية من خالل الدراسة امليداني
  باملؤسسة العمومية اإلستشفائية اإلخوة خليف بالشلف

  
  .قبل التطرق إىل عرض و حتليل نتائج الدراسة البد من التعريف مبيدان الدراسة و العينة     
  :تقدمي عام مليدان البحث - 1   
  :بطاقة فنية للمستشفى -1.1    
ائية العمومية اإلخوة خليف الواقعة حبي الشرفة يف الناحية اجلنوبية الغربية ملدينة املؤسسة اإلستشف    

والباقي  ²م10500ب ،أما املساحة املبنية فتقدر ²م20000الشلف و اليت تتربع على مساحة تقارب 
  .مساحات خضراء

  
سكانية قدرها  تغطي املؤسسة اإلستشفائية العمومية اإلخوة خليف اإلحتياجات الصحية لكثافة    

نسمة،و اليت تشمل مدينة الشلف باإلضافة إىل السكان الوافدين إليها من بلديات أخرى 184,253
  .مثل بلديات سنجاس،أم الدروع،حرشون، الكرميية،وادي الفضة

  
خمتصة يف البناءات (من طرف شركة بلجيكية10/10/1982بدأت أشغال بناء املؤسسة يف     

تلبية إحتياجات الرعاية الصحية ملنكويب زلزال الشلف الذي ضرب الوالية يف  وهذا يف إطار) اجلاهزة
  .و دخلت حيز اإلستعمال يف نفس السنة1984 ،حيث إنتهت األشغال به يف جويلية10/10/1980
  

كانت املؤسسة حتت تسمية القطاع الصحي،وصنفت ضمن الصنف أ،و مع صدور املرسوم      
و الذي يتضمن إنشاء املؤسسات اإلستشفائية  2007ماي  19يف  املؤرخ 140- 07التنفيذي رقم 

العمومية و املؤسسات العموية للصحة اجلوارية و تنظيمها و سريها، أعيد هيكلة القطاع الصحي 
ليصبح فيما بعد حتت تسمية املؤسسة اإلستشفائية العمومية،و مت إىل جانب ذلك منح اإلستقاللية 

خلدمات و قاعات العالج اليت كانت تابعة هلا يف إطار التقسيم اجلديد،و اليت التامة للعيادات املتعددة ا
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أصبحت تسمى باملؤسسات العمومية للصحة اجلوارية بعدما مت دجمها مع بعضها البعض، وهذا ضمن 
  .اإلصالحات اجلديدة للمنظومة الصحية

  
ة العمومية اإلخوة خليف فهي أما فيما خيص عدد األسرة اليت حتتوي عليها املؤسسة اإلستشفائي    

  :،و فيما يلي عدد األسرة حسب كل مصلحة )العدد احلقيقي حسب نص اإلنشاء(سرير176
  سرير؛42مصلحة التوليد -    
  سرير؛26مصلحة أمراض النساء -    
  سرير؛32مصلحة طب األطفال -    
  سرير؛12مصلحة أمراض األنف و األذن و احلنجرة -    
  سرير؛12مصلحة طب العيون -    
  سرير؛10مصلحة اإلنعاش -    
  سرير؛06مصلحة اإلستعجاالت -    
  سرير؛32مصلحة الطب الداخلي-    
  ؛واحد خمرب مركزي-    
  صيدلية؛-    
  ؛)أجهزة05(مركز تصفية الدم-    

  :أما فيما خيص املوارد البشرية يف املستشفى فهي على النحو التايل
  )طبيب عام27خصائي،طبيب أ14(طبيب41:املستخدمني الطبيني* 
  .مبختلف األصناف173:املستخدمني شبه الطبيني* 
  .33:املستخدمني اإلداريني* 
  .29:املستخدمني و العمال املهنيني*

  :تنظيم املؤسسة اإلستشفائية العمومية اإلخوة خليف بالشلف -2.1
  :التعريف و املهام -1.2.1

مؤسسة عمومية ذات طابع إداري،تتمتع  اإلخوة خليف هياملؤسسة اإلستشفائية العمومية      
بالشخصية املعنوية و اإلستقالل املايل،و هي حتت وصاية وايل والية الشلف،و هي تتكون من هياكل 

  .للتشخيص و العالج و اإلستشفاء
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تتمثل مهامها يف التكفل بصفة كاملة و متسلسلة باإلحتياجات الصحية للسكان،و يف هذا 
  :اليةاإلطار تتوىل املهام الت

  ضمان تنظيم و برجمة توزيع العالج اإلستشفائي و التشخيص و إعادة التأهيل الطيب؛-
  تطبيق الربامج الوطنية للصحة؛-
  ضمان حفظ الصحة و النظافة و مكافحة األمراض و اآلفات اإلجتماعية؛-

  ضمان حتسني مستوى مستخدمي مصاحل الصحة و جتديد معارفهم؛-     
وين الطيب و الشبه الطيب،و التسيري اإلستشفائي على أساس إتفاقيات تربم تستخدم كميدان للتك-

  ؛1مع مؤسسات التكوين
  :التنظيم اإلداري-2.2.1

تسري املؤسسة اإلستشفائية بواسطة جملس إدارة يترأسه ممثل للوايل،و خيتلف أعضاؤه من حيث      
لية و ممثلني عن مؤسسات التكوين إنتمائهم،فهناك ممثلني عن القطاع اإلقتصادي و اجلماعات احمل

  :واتمع املدين،و ممثلي املستخدمني يف املؤسسة،و ميكن حصر أعضائه على النحو التايل
  .ممثل عن الوايل رئيسا -
 .ممثل عن إدارة املالية -
 .ممثل عن التأمينات اإلقتصادية -
 .ممثل عن هيئات الضمان اإلجتماعي -
 .ممثل عن الس الشعيب الوالئي -
 .عن الس الشعيب البلدي مقر املؤسسة ممثل -
 .ممثل عن املستخدمني الطبيني ينتخبه نظراؤه -
 .ممثل عن املستخدمني شبه الطبيني ينتخبه نظراؤه -
 .ممثل عن مجعيات مرتفقي الصحة -
 .ممثل عن العمال ينتخب يف مجعية عامة -
 .ممثل عن رئيس الس الطيب -

ية اإلستشفائية و مدير املؤسسة العمومية للصحة اجلوارية و حيضر كل من مدير املؤسسة العموم      
  .مداوالت جملس اإلدارة برأي إستشاري و يتوليان أمانتهما

                                                 
،يتصمن إنشاء املؤسسات العمومية 2007مايو سنة  19املوافق لـ  1428مجادي األوىل عام  02مؤرخ يف 140 -07مرسوم تنفيذي رقم ش،.د.ج.ج  -  1

مايو  20فق لـ املوا 1428مجادي األوىل  03،الصادر بتاريخ 33،العدد اجلريدة الرمسية.اإلستشفائية و املؤسسات العمومية للصحة اجلوارية و تنظيمها و سريها
2007  
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  :و يتداول الس فيما خيص     
  خمطط تنمية املؤسسة؛-     
  مشروع ميزانية املؤسسة،احلسابات التقديرية،و احلساب اإلداري؛-     
  مشاريع اإلستثمار؛-     

  مشاريع التنظيم الداخلي للمؤسسة؛-     
  الربامج السنوية حلفظ البيانات و التجهيزات و صيانتها؛-     
اإلتفاقيات املتعلقة بالتكوين،و عقود تقدمي العالج مع هيئات الضمان اإلجتماعي،و التأمينات -     

  والصفقات؛
  ؛مشروع جدول تعداد املستخدمني،و النظام الداخلي للمؤسسة-     
  إقتناء و حتويل املنقوالت و العقارات و قبول اهلبات و الوصايا أو رفضها؛-     
و هذه املؤسسة تدار من طرف مدير معني من وزير الصحة و السكان و إصالح املستشفيات،      

وهواملسؤول عن حسن سري املؤسسة،فهو املمثل هلا أمام العدالة،و هو اآلمر بالصرف و مكلف بإعداد 
يع امليزانيات و حسابات املؤسسة،و ينفذ مداوالت جملس اإلدارة،كما ميارس السلطة السلمية مشار

  .على املستخدمني و له سلطة التعيني
  :و يساعد املدير أربعة نواب مديرين مكلفون على التوايل     
  نائب املدير مكلف باملالية و الوسائل؛-     
  ية؛نائب املدير مكلف باملوارد البشر-     
  نائب املدير مكلف باملصاحل الصحية؛-     
  نائب املدير مكلف بصيانة التجهيزات الطبية و التجهيزات املرافقة هلا؛-     
      

  :الطيب اجمللس-       
هو هيئة إستشارية مكلف بدراسة كل املسائل اليت م املؤسسة و إبداء رأيه الطيب و التقين فيها،      

  :سائل يف مايليوميكن حصر هذه امل
  التنظيم و العالقات الوظيفية بني املصاحل الطبية؛-     
  مشاريع الربامج املتعلقة بالتجهيزات الطبية و بناء املصاحل و إعادة يئتها؛-     
  برامج الصحة و السكان؛-     
  برامج التظاهرات العلمية و التقنية؛-     
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  ؛إنشاء اهلياكل الطبية أو إلغائها-     
كما يقترح كل التدابري اليت من شأا حتسني تنظيم املؤسسة و سريها،السيما مصاحل العالج      

  .والوقاية،و هو يظم مسؤويل املصاحل الطبية،و الصيديل و جراح األسنان،وممثل عن سلك الشبه الطيب
       
  :التنظيم املايل 3.2.1-     
ية اإلستشفائية بقرار مشترك من وزير الصحة و السكان حتدد مدونة امليزانية للمؤسسة العموم     

  .رادات وباباً للنفقاتيوإصالح املستشفيات و وزير املالية،و هي تشمل باب اإل
يقوم مدير املؤسسة بإعداد مشروع امليزانية،و يعرضه على جملس اإلدارة للمداولة،و يرسل بعد      

،و متسك حماسبتها حسب قواعد احملاسبة العمومية، للموافقة عليه)الوايل(ذلك إىل السلطة الوصية
  .ويسند تداول األموال إىل عون حماسب يعينه أو يعتمده الوزير املكلف باملالية

  
  :جمتمع البحث -3.1     
مستخدم،موزعني على مجيع األسالك 276تضم املؤسسة اإلستشفائية العمومية اإلخوة خليف       

ظراً لعدم قدرتنا على إستجواب كل املستخدمني،جلأنا إىل إستعمال املهنية املكونة للمؤسسة،و ن
  .طريقة العينة،و اليت تشمل جزء ميثل اتمع الكلي

  
  :العينة و مواصفاا

تتكون عينة الدراسة من موظفي كل األسالك املهنية العاملة يف املؤسسة و هي على الشكل 
  مستخدمي السلك الطيب؛ - :     التايل

  دمي السلك الشبه الطيب؛مستخ -    
  مستخدمي السلك اإلداري؛ -    
  املستخدمني التقنيني و العماّل املهنيني؛ -    

  :طريقة إختيار العينة
نظراً لوجود إختالفات يف خصائص كل فئة من فئات جمتمع البحث،و كوا فئات غري 

مت إختيار ممثلني عن كل الفئات متجانسة،قمنا بإختيار طريقة العينة العشوائية النسبية الطبقية،حبيث 
  .املكونة للمجتمع الكلي،وهي عبارة عن عينات فرعية تشكل عينة الدراسة الرئيسية
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و عليه فقد مت إختيار عدداً من أفراد كل فئة على حدى بشكل يتناسب مع حجمها،لذلك مل 
الطريقة هو احلصول يتم توزيع أفراد العينة بالتساوي مع فئات اتمع،و الغرض من إستعمال هذه 

  .على بيانات دقيقة عن كل فئة من فئات جمتمع البحث
   يبني األسالك املهنية املكونة لعينة الدراسة :07رقم اجلدول

  العينة               العدد           األسالك
  20            41            مستخدمي السلك الطيب

  75            173            مستخدمي السلك الشبه الطيب

  18            33            مستخدمي السلك اإلداري

  15            29            املستخدمني التقنيني و العماّل املهنيني

  128            276            اجملموع

  
إستمارة،فأصبحت عينة 100بعد توزيع إستمارة البحث على املستجوبني مت إسترجاع 

  ؛ 12مستخدمي السلك الطيب  - : سة تتكون منالدرا
  ؛63مستخدمي السلك الشبه الطيب  -             
  ؛18مستخدمي السلك اإلداري  -             
  ؛07املستخدمني التقنيني و العماّل املهنيني  -             

  
  :الشكل التايل  مت تقسيم إستمارة الدراسة امليدانية إىل أربعة حماور أساسية و هي علىولقد 

  .10إىل1حمور خاص باملعلومات العامة من السؤال  -
  .20إىل11 من السؤال خيص الشعور باإلنتماء إىل املؤسسةحمور  -
  .29إىل21 من السؤال حمور خيص الرضا املهين -
  .41إىل30 من السؤال حمور خيص رأي املستجوبني حول عملية إصالح املنظومة الصحية-
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قبل الشروع يف عملية عرض و حتليل نتائج الدراسة،وجب علينا إستظهار عدد املستخدمني و    
لكافة األسالك املهنية العاملة يف املؤسسة العمومية اإلستشفائية اإلخوة خليف و تطورها خالل فترة 

  .)2009-1999(الدراسة،و كذا حصيلة النشاط لكل السنوات
دمني يف املؤسسة العمومية اإلستشفائية اإلخوة خليف يبني عدد املستخ :08رقم جدول*     

  :بالشلف
  السنــــوات                                     

األسالك 
  املهنية

1999  2000 2001 2002 2003 2004  2005  2006  2007  2008  2009  

األطباء 
 األخصائيون

03  07 10 11 10 07  07  06  07  14  14  

األطباء 
  العامون

10  19 19 13 08 06  06  08  10  28  27  

الشبه 
  الطيب

136 155 174 171 165 168 170 160 157 168 166 

عمال 
  اإلدارة

68  66 64 64 61 60  64  54  63  22  22  

العمال 
  املهنيون

/  / / / / /  /  /  /  75  75  

  .مكتب التنظيم و التخطيط،املؤسسة العمومية اإلستشفائية اإلخوة خطيب بالشلف:املصدر    
ثل جمموع مي 2007إىل1999جتدر اإلشارة إىل أن عدد املستخدمني اإلداريني للفترة املمتدة من       

،وهذا قبل التطبيق الفعلي للمرسوم )الشرفة +أوالد حممد  (اإلداريني يف القطاع الصحي بالشلف
  .140-07التنفيذي 

يف عدد املستخدمني  ما نالحظه من خالل اجلدول،هو اإلستقرار و الزيادة النوعية      
،و هذا نتيجة إستحداث ختصصات طبية جديدة مل تكن )األطباء العامون،األطباء األخصائيون(الطبيني

ما  2008موجودة من قبل،واجلدير بالذكر ميزانية املؤسسة اليت عرفت منوا ملحوظا،حيث بلغت سنة 
،وبلغت قيمتها دج334.180.000.00 ما قيمته 2009 وبلغت سنةدج،291.200.000.00 قيمته

  .وهي ختص ميزانية التسيري و التجهيزدج،336.210.000.00ما قيمته 2010يف السنة اجلارية أي 
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بالشلف لكل سنة )الشرفة(سنقوم بعرض حصيلة النشاطات اإلستشفائية ملستشفى اإلخوة خليف      
  :وهذا حسب اجلداول التالية،2009حىت  1999على حدى من 

  1999 يبني حصيلة النشاطات اإلستشفائية لسنة :09قمر جدول     
مراضاأل أمراض النساء  الوالدة 

  عديةامل
أمراض  الطب الداخلي  القلبأمراض

  األطفال
  العالج املكثف

  10  32 32  32 32 28 40  عدد األسرة

املرضى 
  الداخلني

5174 1560 721 /  1070  1906  1201  

عدد األيام 
  اإلستشفائية

11079 6271 4796 /  6723  10938  3339  

املدة املتوسطة 
  للمكوث

  أيام03  أيام06  أيام07  / أيام07 أيام04 أيام03

  %92  %94  %58  / %41 %62 %76  شغل األسرة
  -  - -  - - - 4878 عدد الوالدات
  /  263  151  / / 03 06  عدد الوفيات

  2000 يبني حصيلة النشاطات اإلستشفائية لسنة :10رقم جدول    
مراضاأل أمراض النساء  دةالوال 

  عديةامل
أمراض  الطب الداخلي  القلبأمراض

  األطفال
 العالج املكثف

  10  32  32 32 32 28  40  عدد األسرة

املرضى 
  الداخلني

5923  2017 613 170 1105 1767  1603  

عدد األيام 
  اإلستشفائية

18206 11458 3986 1310  7658 10115  4533  

املدة املتوسطة 
  للمكوث

 أيام06  يامأ03
  

  أيام03  أيام06  أيام07  أيام08 أيام07

 %113 %125  شغل األسرة
  

35% 12%  66%  87%  39%  

 -  5295 عدد الوالدات
  

- - -  -  -  

  03  248  140 22 20 02  09  عدد الوفيات
  

  .مكتب التنظيم و التخطيط،املؤسسة العمومية اإلستشفائية اإلخوة خطيب بالشلف:املصدر  
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  2001 يبني حصيلة النشاطات اإلستشفائية لسنة :11مرق جدول
مراضاأل أمراض النساء  الوالدة 

  عديةامل
أمراض  الطب الداخلي  القلبأمراض

  األطفال
 العالج املكثف

  10  32 32  32 32 28 40  عدد األسرة

املرضى 
  الداخلني

6444 1938 547 662  759  1863  1677  

عدد األيام 
  اإلستشفائية

15930 7428 5100 6554  4800  8818  4019  

املدة املتوسطة 
  للمكوث

 أيام04 أيام03
  

  أيام03  أيام05  أيام07  أيام10 أيام13

 %73 %110  شغل األسرة
  

44% 57%  41%  76%  111%  

 - 5874 عدد الوالدات
  

- -  - -  -  

  /  306 /  74 23 03 03  عدد الوفيات
  

  .ستشفائية اإلخوة خطيب بالشلفمكتب التنظيم و التخطيط،املؤسسة العمومية اإل:املصدر
  2002 يبني حصيلة النشاطات اإلستشفائية لسنة :12رقم جدول

مراضاأل أمراض النساء  الوالدة 
  عديةامل

أمراض  الطب الداخلي  القلبأمراض
  األطفال

 العالج املكثف

  10  32 32  32 32 28 40  عدد األسرة

املرضى 
  الداخلني

6613 1611 581 613  629  1656  1977  

عدد األيام 
  اإلستشفائية

23932 4803 3560 5517  3199  8042  5123  

املدة املتوسطة 
  للمكوث

 أيام03 أيام04
  

  أيام03  أيام05  أيام05  أيام09 أيام07

 %47 %164  شغل األسرة
  

31% 48%  28%  69%  141%  

 - 5908 عدد الوالدات
  

- -  - -  -  

  02  309 92  59 13 01 05  عدد الوفيات
  

  .ب التنظيم و التخطيط،املؤسسة العمومية اإلستشفائية اإلخوة خطيب بالشلفمكت:املصدر
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  2003 يبني حصيلة النشاطات اإلستشفائية لسنة :13رقم جدول
مراضاأل أمراض النساء  الوالدة 

  عديةامل
أمراض  الطب الداخلي  القلبأمراض

  األطفال
 العالج املكثف

  10  32 32  32 32 28 40  عدد األسرة

ضى املر
  الداخلني

7432 1537 1371 734  659  2168  1511  

عدد األيام 
  اإلستشفائية

24201 7945 6392 5383  3471  9666  3966  

املدة املتوسطة 
  للمكوث

 أيام06 أيام04
  

  أيام03  أيام05  أيام06  أيام08 أيام05

 %78 %158  شغل األسرة
  

55% 46%  30%  83%  109%  

 - 6613 عدد الوالدات
  

- -  - -  -  

  /  282  104  80 22 03 09  د الوفياتعد
  

  2004 يبني حصيلة النشاطات اإلستشفائية لسنة :14رقم جدول
مراضاأل أمراض النساء  الوالدة 

  عديةامل
أمراض  الطب الداخلي  القلبأمراض

  األطفال
 العالج املكثف

  10  32 32  32 32 26 42  عدد األسرة

املرضى 
  الداخلني

7664 2031 17 644  915  2247  1973  

عدد األيام 
  اإلستشفائية

23408 9374 146 4901  5849  11234  4002  

املدة املتوسطة 
  للمكوث

 أيام05 أيام03
  

  أيام02  أيام05  أيام07  أيام08 أيام09

 %99 %153  شغل األسرة
  

02% 42%  50%  97%  110%  

 - 7028 عدد الوالدات
  

- -  - -  -  

  05  311 87  65 01 / 03  عدد الوفيات
  

  .كتب التنظيم و التخطيط،املؤسسة العمومية اإلستشفائية اإلخوة خطيب بالشلفم:املصدر
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  2005 يبني حصيلة النشاطات اإلستشفائية لسنة :15رقم جدول
األنف أمراض  العيونمراضأ أمراض النساء  الوالدة 

واألذن 
  واحلنجرة

أمراض  الطب الداخلي
  األطفال

 العالج املكثف

  10  32 32  10 08 26 42  عدد األسرة

املرضى 
  الداخلني

7515 1892 182 86  1407  2030  1976  

عدد األيام 
  اإلستشفائية

15807 10850 445 740  9221  5897  5928  

املدة املتوسطة 
  للمكوث

 أيام06 أيام02
  

  أيام03  أيام03  أيام07  أيام09 أيام02

 %115 %104  شغل األسرة
  

15% 20%  79%  50%  162%  

 - 6694 عدد الوالدات
  

- -  - -  -  

  03  32 30  / / 01 04  عدد الوفيات
  

  

  2006 يبني حصيلة النشاطات اإلستشفائية لسنة :16رقم جدول
األنف أمراض  العيونمراضأ أمراض النساء  الوالدة 

واألذن 
  واحلنجرة

أمراض  الطب الداخلي
  األطفال

 العالج املكثف

  10  32 32  10 08 26 42  عدد األسرة

املرضى 
  الداخلني

7275 1725 134 /  1394  2242  1705  

عدد األيام 
  اإلستشفائية

16577 7306 361 /  8085  11396  4039  

املدة املتوسطة 
  للمكوث

 أيام05 أيام03
  

  أيام03  أيام05  أيام06  / أيام03

 %77 %109  شغل األسرة
  

13% /  70%  95%  111%  

 - 6581 عدد الوالدات
  

- -  - -  -  

  03  300  169  / / / 05  عدد الوفيات
  

  .مكتب التنظيم و التخطيط،املؤسسة العمومية اإلستشفائية اإلخوة خطيب بالشلف:املصدر
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  2007 يبني حصيلة النشاطات اإلستشفائية لسنة :17رقم جدول
األنف أمراض  العيونمراضأ أمراض النساء  الوالدة 

واألذن 
  واحلنجرة

أمراض  الطب الداخلي
  األطفال

 العالج املكثف

  10  32 32  10 08 26 42  عدد األسرة

املرضى 
  الداخلني

6542 1542 161 /  1432  1989  1666  

عدد األيام 
  اإلستشفائية

13885 6202 451 /  7838  10130  4051  

املدة املتوسطة 
  للمكوث

 أيام04 أيام03
  

  أيام03  أيام05  أيام06  / أيام03

 %66 %91  شغل األسرة
  

16% /  68%  87%  111%  

 - 5004 عدد الوالدات
  

- -  - -  -  

  02  25 15  / / 01 03  عدد الوفيات
  

  2008 يبني حصيلة النشاطات اإلستشفائية لسنة :18رقم جدول
أمراض   الوالدة 

  النساء
مراضأ

  العيون
أمراض
األنف 
واألذن 
  واحلنجرة

الطب
  الداخلي

أمراض 
  األطفال

العالج 
  املكثف

الطب 
  الشرعي

الطب 
  النفسي

  -  -  10  32  32 08 08 26  42  عدد األسرة
املرضى 
  الداخلني

7515  1892 300 245 1754  1782 219  -  -  

عدد األيام 
  اإلستشفائية

25769 10850 1189 689 7856  8073 1207  -  -  

املدة املتوسطة 
  للمكوث

 أيام06  أيام04
  

  -  -  أيام06 أيام05  أيام05 أيام03 أيام04

 %115 %168  شغل األسرة
  

41% 24% 68%  70% 33%  -  -  

عدد
ستشارات اإل

  اخلارجية

00  4440 
  

2194 
  

872 1486  3256 -  1530  1557  

عدد
  الوالدات

/  - - - -  -  -  -  -  

  /  /  /  / / / /  / عدد الوفيات
  

/  

  .بالشلف ليفمكتب التنظيم و التخطيط،املؤسسة العمومية اإلستشفائية اإلخوة خ:املصدر



 109

  2009 يبني حصيلة النشاطات اإلستشفائية لسنة :19رقم جدول
أمراض   الوالدة 

  النساء
مراضأ

  العيون
أمراض
األنف 
واألذن 
  واحلنجرة

الطب
  الداخلي

أمراض 
  األطفال

العالج 
  املكثف

الطب 
  الشرعي

الطب 
  النفسي

  -  -  10  32  32 08 08 26  42  عدد األسرة
املرضى 
  الداخلني

7300  2513 598 234 1600  2295 112  -  -  

عدد األيام 
  اإلستشفائية

21900 10052 1768 672 7376  7149 485  -  -  

املدة املتوسطة 
  للمكوث

  -  -  أيام05 أيام04  أيام05 أيام03 أيام03 أيام04  أيام03

  -  -  %14 %62  %64 %23 %61 %105 %142  شغل األسرة
عدد

اإلستشارات 
  اخلارجية

4922  2808 3773 
  

2496 882  4244 -  00  847  

عدد
  الداتالو

/  - - - -  -  -  -  
  

-  

  /  /  /  /  / / / /  / اتعدد الوفي

  .2010بالشلف ليفمكتب التنظيم و التخطيط،املؤسسة العمومية اإلستشفائية اإلخوة خ:املصدر
   

ما يكن إستخالصه من خالل عرض حصيلة النشاطات السنوية بالنسبة للمؤسسة العمومية    
وصلت إىل  واليت يقيةاحلق اإلستشفائية ميدان الدراسة،هو أن قسم الوالدة يعمل بطاقة تفوق قدرته

،و مل يعد يستوعب أكثر من ذلك، 2009يف سنة %142و 2008يف سنة  %168نسبة تفوق 
السبب يعود يف ذلك إىل نقص اهلياكل اإلستشفائية فيما يتعلق بقسم الوالدة على مستوى والية و

ألخصائيون ،و املالحظ كذلك هو النقص املوجود فيماخيص األطباء ا)األزمة( الشلف مما سبب هذه
داخل قسم أمراض النساء،حبيث وصلت إىل أدى إىل صعوبة يف التكفل باملرضى يف أمراض النساء مما 

طبيب خمتص يف طب النساء بوالية 02فوجود ،2009سنة %105و 2008سنة  %115ما نسبته 
  . صريح وجب أخذ القرار املناسب لذلك الشلف مع التعداد السكاين الكبري يعترب عجز

نالحظ كذلك من خالل اجلدول أن هناك ختصصات كانت موجودة باملؤسسة ولكن مل تعد  و     
موجودة وهو احلال بالنسبة لألمراض املعدية و أمراض القلب،وسبب ذلك هو هجرة األطباء 
األخصائيون من املؤسسة،و من جهة أخرى مت إدراج ختصصات جديدة مثل أمراض العيون،وأمراض 

  .جرة،مع زيادة نوعية يف عدد األطباء األخصائيون يف التخصص اآلنف الذكراألنف واألذن و احلن
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  عرض و حتليـل نتائـج الدراسـة -2
سنحاول التعرف على خصائص املبحوثني الذين مت معهم إجراء الدراسة امليدانية،و تتكون العينة من   

  :اّل التقنيني و املهنينياملستخدمني الطبيني،و الشبه الطبيني،و املستخدمني اإلداريني،و العم
  .يبني اخلصائص الفردية و املعلومات العامة ألفراد العينة:20جدول

  %النسبة  التكرار الفئات  اخلصائص
     28  28 سنة29-20  السن

       19  19  سنة30-39
     37  37  سنة40-49
  16  16  سنة50-60

  46  46 ذكر  اجلنس

  54  54 أنثى

  25  25  أعزب  احلالة العائلية

  66  66 )ة(متزوج

  07  07 )ة(مطلق

  02  02 )ة(أرمل

  04  04 دون مستوى  املستوى التعليمي

  08  08 إبتدائي

  18  18 متوسط

  29  29 ثانوي

  41  41 جامعي

  42  42  مالك  صفة املسكن

  23  23 مالك مشترك     

  26  26  مستأجر لدى القطاع العام    

  08  08 اصمستأجر لدى القطاع اخل    

  01  01 مسكن وظيفي    

  26  26  عمارة سكنية  نوع املسكن

  45  45 مرتل فردي    

  22  22 مرتل تقليدي    

  04  04 بناء قصديري    

  01  01 أخر    

  11  11  جيد  املستوى املعيشي

  71  71 مقبول    

  18  18 متدين    

  35  35  4-1  عدد أفراد األسرة 

   5-9 61  61  

  04  04 فأكثر10   
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من خالل النتائج املسجلة يف اجلدول ميكننا تبيني اخلصائص الفردية و املعلومات العامة عن أفراد      
  :عينة الدراسة

  :السن   
تشكل  سنة 49 إىل 40 يتبني من خالل األرقام املسجلة يف اجلدول أن الفئة العمرية احملددة من   

سنة بنسبة مئوية  29إىل  20،تليها الفئة العمرية احملددة من ٪37ث متثل نسبة أكرب نسبة مئوية،حبي
و يف املرتبة األخرية تأيت ٪،19سنة بنسبة مئوية متثل  39إىل  30الفئة احملددة من  و تأيت،٪28متثل 

  .٪16سنة بنسبة مئوية متثل  60إىل  50الفئة العمرية احملددة من 
من املستخدمني شباب دون  ٪47عليها من خالل اجلدول على أن  تدل النسب املئوية املتحصل   
  .سنة 40
  :اجلنس   
للبيانات املدونة يف اجلدول يتبني لنا أن نسبة اإلناث متثل أكرب نسبة مئوية،حيث من خالل قراءتنا    

و إن دل هذا على شيئ فإنه يدل على أن قطاع ،٪46يف حني متثل نسبة الذكور ٪،54تصل إىل 
،بسبب أن هذا النشاط يالئم فطرة النساء يف اإلعتناء باملريض جيذب املرأة أكثر من الرجل الصحة

  .إخل...وأعمال النظافة 
وإذا أخذنا بالنسب املتحصل عليها لكل فئة على حدى يتبني لنا أن أكرب نسبة مئوية لإلناث هي    

،وهذا عكس النسبة للذكورب٪42,85،يف حني متثل نسبة ٪57,14يف سلك الشبه الطيب،حيث متثل 
يف حني ٪58,33السلك الطيب أين جند أن نسبة الذكور هي أكرب من اإلناث،حيث متثل نسبة الذكور 

  ؛٪ 41,66متثل نسبة اإلناث 

ن نسبة الذكور هي أكرب من نسبة اإلناث،حيث متثل نسبة أحىت يف السلك اإلداري أين جند    
هذا ما يدل على أن الذكور ميالون بفطرم إىل ٪،27,77ثيف حني متثل نسبة اإلنا٪،72,22 الذكور

  .إمتالك السلطة و أمور التسيري
  :احلالة العائلية    
و تليها يف املرتبة ،٪66يتبني لنا من خالل اجلدول أن نسبة املتزوجني هي أكرب نسبة،حيث متثل     

  .فقط٪2ثل نسبة األرامل يف حني مت ٪7 و متثل نسبة املطلقون٪،25ـبالعازبني الثانية نسبة 
  :املستوى التعليمي    
يتبني لنا من خالل األرقام املوضحة يف اجلدول،أن نسبة املستخدمني ذوي املستوى     
من األطباء و احلاصلني على شهادة دولة يف الصحة و من اإلداريني، حتتل أكرب نسبة )اجلامعي(العايل
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مث فئة األفراد ذوي ٪،29 ثانية فئة الثانويني بنسبة متثلو تليها يف املرتبة ال،٪41بتمثيل يقدر بـ 
،وتأيت يف املراتب األخرية فئة األفراد ذوي املستوى اإلبتدائي ٪18 مستوى التعليم املتوسط بنسبة متثل

فقط،هذا ما يبني أن نسبة ٪2 ،واملستخدمني الذين ال ميلكون أي مستوى متثل نسبتهم٪8بنسبة متثل 
  .يف هذه املؤسسة األمية ضئيلة جدا

  :صفة املسكن    
من خالل قراءتنا للبيانات املدونة يف اجلدول،يتبني لنا أن األفراد الذين ميلكون مسكن خاص      

و تلي يف املرتبة الثانية األفراد املستأجرين للمساكن من القطاع العام بنسبة متثل ٪،42ميثلون نسبة 
بينما ميثل ،٪23بنسبة متثل  مساكن مشتركة مع أفراد أخرينمث تأيت فئة األفراد الذين ميلكون ،26٪

و يف األخري األفراد الذين يسكنون يف ٪،8األفراد املستأجرين للمساكن من القطاع اخلاص نسبة 
من املستخدمني ٪ 34 و إن دل هذا على شيئ فإنه يدل على أن نسبة٪،1 مساكن وظيفية ميثلون نسبة
  .جيار مثنا إلستأجار املسكناإلاملستجوبني يسددون فواتري 

  :نوع املسكن    
أما األفراد الذين يسكنون يف سكنات ،٪45ميثل األفراد الذين يسكنون يف منازل فردية نسبة     
 مث يلي األفراد الذين يسكنون يف منازل تقليدية بنسبة متثل٪،26 دة يف العمارات ميثلون نسبةجمتوا

،مث يلي يف املرتبة األخرية ٪4 مساكن قصديرية فيمثلون نسبةأما األفراد الذين يسكنون يف ٪،23
  .٪1بنسبة متثل)أخر(مل يبينوا نوع املسكناألفراد الذين 

   :املستوى املعيشي     
تبني اإلحصائيات املسجلة يف اجلدول،أن األفراد الذين هلم مستوى معيشي جيد ميثلون نسبة     
م مستوى مث يأيت األفراد الذين هل،٪71يمثلون نسبة ،أما الذين هلم مستوى معيشي مقبول ف11٪

  .٪18 معيشي متدين بتمثيل نسبته

  :عدد أفراد األسرة     
أفراد األسرة إىل ثالثة أصناف،فكانت النتائج كما يبينها اجلدول،حيث أن  عددلقد قمنا بتقسيم     

مث ،٪61اد املستجوبني تقدر بـ املتكفل م من طرف األفر أفراد9و5هم بني عددنسبة األفراد البالغ 
 عددهم،ويف األخري األفراد الذين يبلغ ٪35الذين ميثلون نسبة  أفراد4و1 هم بنيعدداألفراد البالغ 

  .٪4فيمثلون نسبة  أفراد10أكثر من 
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  الشعور باإلنتماء إىل املؤسسة:عرض و حتليل فرضيات احملور األول - 1.2  
  ؟املؤسسة هذه يف كأخرى قبل عمل عماالأ هل أديت:21دول رقم ج    

  اجملموع  ال             نعم            
  النسبة٪  التكرار  النسبة٪  التكرار النسبة٪  التكرار  األسالك

  100     12     41,67  05    58,3 07      مستخدمي السلك الطيب

  100     63     84,12  53    15,8 10      مستخدمي السلك الشبه الطيب

  100     18     72,22  13    27,7 05      خدمي السلك اإلداريمست

  100     07     71,43  05    28,5 02      املستخدمني التقنيني واملهنيني

  100    100    76  76    24 24      اجملموع

      

بل عملهم يف هذه تبني األرقام املدونة يف اجلدول أن نسبة األفراد الذين مل يقوموا بأي عمل ق      
،هذا ما ٪24بينما الذين قاموا بأعمال أخرى قبل عملهم يف هذه املؤسسة فتمثل ٪،76املؤسسة متثل 
هناك من األفراد املستخدمني من مارسوا أعمال أخرى قبل إلتحاقهم باملؤسسة ميدان  يدل على أن

مؤسسة عمومية،و إن مل  البحث،و البعض منهم من بقي ميارس هذه األعمال باملوازاة مع عمله يف
يذكروا ذلك أثناء اإلستجواب،رمبا خوفًا على مسارهم املهين،كون أن قوانني الوظيف العمومي ال 

  . تسمح باجلمع بني الوظيفتني،و من جهة أخرى حبا يف مضاعفة معدل الدخل الشهري

       
م بالعمل يف مكان أخر من يسمح هل)األطباء األخصائيني(مع العلم أن هناك من املستخدمني     

باملوازاة مع عملهم يف املؤسسة اإلستشفائية العمومية،و ذلك يف إطار النشاط التكميلي بالنسبة هلذه 
الفئة ولكن ملدة يومني يف األسبوع،يف حني هناك من إنتهز فرصة عدم املراقبة من طرف السلطة 

سلبا على أداء هؤالء األطباء يف  الوصية إلعتبارالنشاط التكميلي كعمل دائم و يومي مما أثّر
  .املؤسسات الصحية العمومية
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  ".بنعم"يبني ميدان العمل بالنسبة للمستجوبني الذين أجابوا :22دول رقم ج 
  اجملموع         قطاع خاص     قطاع عام      

  النسبة٪ التكرار  النسبة٪ التكرار النسبة٪ التكرار  األسالك
  100    07    28,57  02   71,43  05  السلك الطيبمستخدمي 

  100    10   50  05   50 05  مستخدمي السلك الشبه الطيب

  100    05   20  01   80 04  مستخدمي السلك اإلداري

  100    02   50  01   50 01  املستخدمني التقنيني و املهنيني

  100    24    37,50  09   62,50 15   اجملموع

      
نستنتج من خالل البيانات املسجلة يف اجلدول، أن نسبة الذين مارسوا أعماالً يف القطاع العام      

أي ميثلون األغلبية الكبرية،يف حني الذين مارسوا أعماالً يف القطاع اخلاص ميثلون ٪ 62,50تقدر بـ 
لسلك اإلداري حيث أن القطاع العام أخذ أكرب حصة من مستخدمي ا و تبني األرقام،٪37,50نسبة 

،مث يأيت مستخدمي ٪71,43 و يليهم مستخدمي السلك الطيب بنسبة متثل،٪80ميثلون أكرب نسبة بـ 
لكل  ٪50يث متثل حبالسلك الشبه الطيب و كذا املستخدمني التقنيني و العمال املهنيني بنفس النسبة 

،مث ٪28,57يف القطاع اخلاص  ،بينما متثل نسبة مستخدمي السلك الطيب الذين مارسوا أعماالمنهما
يأيت يف املرتبة الثانية كل من مستخدمي السلك الشبه الطيب و املستخدمني التقنيني و العمال املهنيني 

  .فقط ٪20يف حني متثل نسبة مستخدمي السلك اإلداري ٪،50بنسبة متثل 
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  تشعرون بإنتسابكم إىل املؤسسة؟:23دول رقم ج
  اجملموع          ال          نعم          

  النسبة٪  التكرار  النسبة٪  التكرار  النسبة٪ التكرار      األسالك
  100  12  33,33  04 66,67 08   مستخدمي السلك الطيب

  100  63  12,70  08 87,30   55   مستخدمي السلك الشبه الطيب

  100  18  27,78  05 72,22 13   مستخدمي السلك اإلداري

  100  07  42,86  03 57,14  04   املستخدمني التقنيني و املهنيني

  100  100  20  20 80 80   اجملموع

     
نستنتج من خالل األرقام املبينة يف اجلدول،أن نسبة األفراد املستجوبني الذين لديهم شعور     

لك الشبه الطيب أكرب نسبة حيث متثل النسبة املئوية ملستخدمي الس٪،80بإنتسام إىل املؤسسة متثل 
 و مستخدمي السلك الطيب٪،72,22بـ يليها مستخدمي السلك اإلداريمث ،٪87,30بـ

،يف ٪57,14 و يف املرتبة األخرية جند املستخدمني التقنيني و العمال املهنيني بنسبة متثل٪،66,67بـ
فيمثلون نسبة تقدر  ةحني أن األفراد املستجوبني الذين ليس لديهم شعور بإنتسام إىل املؤسس

،و يرجع هذا ٪42,86،حيث متثل نسبة املستخدمني التقنيني و العمال املهنيني أكرب نسبة بـ ٪20بـ
إىل كون هؤالء العمال يقومون بأعمال متعبة هذا من جهة،ومن جهة أخرى فأكثرهم يشتغلون يف 

 عقود وعني أساسيني و مها سياسةإطار الربامج السياسية للسلطة العمومية حملاربة البطالة من خالل ن
ما قبل التشغيل بالنسبة حلاملي الشهادات، و التشغيل يف إطار الشبكة اإلجتماعية بالنسبة للذين ال 

،مث تليها نسبة ميلكون شهادات مهنية،وهذا ما يدل على أن عملهم مرتبط مبدة زمنية حمدودة
الذين يعملون يف إطار عقود ماقبل  وهي نسبة متثل األطباء،٪33,33مستخدمي السلك الطيب بـ

مستخدمي السلك الشبه الطيب بنسبة ٪، و27,78 مث مستخدمي السلك اإلداري بنسبة متثل،التشغيل
  .٪12,70 متثل
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  تصادفون مشاكل مع إدارة املستشفى؟ هل:24 دول رقمج   
  اجملموع         ال          نعم           

  النسبة٪  التكرار  النسبة٪  تكرارال  النسبة٪  التكرار  األسالك
  100  12 16,67  02 83,33 10  مستخدمي السلك الطيب

  100  63 31,75  20 68,25 43  مستخدمي السلك الشبه الطيب

  100  18 38,89  07 61,11 11  مستخدمي السلك اإلداري

  100  07 57,14  04 42,86 03  املستخدمني التقنيني و املهنيني

  100  100  33  33 67 67  اجملموع

        
نالحظ من خالل اجلدول،أن نسبة الذين يصادفون مشاكل مع إدارة املستشفى متثل أكرب نسبة     
،هذا يعين أن عملية ٪33فيمثلون نسبة  أما الذين ال يصادفون مشاكل مع إدارة املستشفى،٪67بـ

ترب مستخدمي السلك اإلتصال داخل املؤسسة بني اإلدارة و املستخدمني تشوا صعوبات كبرية،و يع
،يف ٪83,33الطيب أكرب الذين يشتكون من وجود صعوبات يف عملية اإلتصال مع اإلدارة بنسبة متثل 

،مث يلي ذلك مستخدمي فقط أا ال توجد هناك صعوبات مع اإلدارة٪ 16,67حني تعترب نسبة 
ع إدارة املستشفى، من الذين يعتربون أن هناك صعوبات م٪ 68,25السلك الشبه الطيب بنسبة متثل 

بالنسبة ٪61,11 و بنسبة متثل،ترى أنه ال توجد هناك مشاكل مع اإلدارة٪ 31,75 نسبة متثلو
يرون أن عملية اإلتصال متر مبرحلة فتور خاصة إذا علمنا أن مدير  ملستخدمي السلك اإلداري

أنه ال ٪ 38,89نسبة املستشفى كان طبيبا قبل أن يصبح مسريا للمؤسسة اإلستشفائية،بينما تعترب 
،ويف األخري متثل النسبة املئوية للمستخدمني توجد صعوبات مهما كان نوعها مع إدارة املستشفى

من الذين يعتربون أن هناك عدة عراقيل تضعها اإلدارة،و اليت ٪ 42,86 التقنيني و العمال املهنيني
أنه ال توجد صعوبات البتة  ٪57,14،يف حني تعترب نسبة على أحسن وجه لتصعب من القيام باألعما

  .مع إدارة املستشفى
       
نستنتج أن العملية اإلتصالية بني إدارة املستشفى وباقي املستخدمني،خاصة السلك الطيب والسلك      

الشبه الطيب تعرف فتورا نسبيا،نظرا لصعوبة اإلتصال سواًء اإلتصال الرمسي أو غري الرمسي،حىت عمال 
ون نفس املشاكل،وهذا ما يؤدي إىل حدوث إنفالت تنظيمي يؤدي إىل اإلخالل مببادئ اإلدارة يصادف

النظام الداخلي للمستشفى،و من جهة أخرى تعرب هذه البيانات عن وجود سوء تفاهم حيدث من 
حني إىل أخر بني العناصر املكونة للمؤسسة اإلستشفائية العمومية،ويدل هذا على وجود صراعات 

خل املستشفى و اليت تؤدي بدورها إىل حدوث إختالالت يف التسيري و صعوبة يف على السلطة دا
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التنسيق بني خمتلف النشاطات اليت يقوم ا املستشفى،مما يؤثر ذلك على نوع اخلدمات الصحية 
املقدمة للمواطنني،الذين أصبحوا ال يثقون يف هياكل الصحة العمومية نظرا لتدهور اخلدمات و غياب 

من األحيان للمعاملة اإلنسانية اليت حيتاجها املريض،وعلى العموم فإن املستشفى يعاين من  يف كثري
  .    التنسيق،التعاون،اإلتصال بني مكونات تركيبته البشرية:الثالوث التايل
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  تشعرون باإلغتراب داخل املؤسسة ؟ :25دول رقم ج 
  اجملموع          ال          نعم           

  النسبة٪  التكرار  النسبة٪  التكرار  النسبة٪  التكرار  األسالك
  100  12 58,33  07 41,67 05 مستخدمي السلك الطيب

  100  63 57,14  36 42,86 27 مستخدمي السلك الشبه الطيب

  100  18 55,56  10 44,44 08 مستخدمي السلك اإلداري

  100  07 57,14  04 42,86 03 املستخدمني التقنيني و املهنيني

  100  100  57  57 43 43  اجملموع

     
نستنتج من خالل اجلدول أن نسبة األفراد املستجوبني الذين ال يشعرون باإلغتراب داخل      

،و إذا أخذنا النسب أم يشعرون باإلغتراب داخل املؤسسة٪ 43 يف حني يعترب،٪57املستشفى متثل 
ملستخدمي السلك الطيب ترى بأا ال  ٪58,33نسبة  حسب كل سلك مهين على حدى، جند أن

عكس ذلك،أما مستخدمي السلك الشبه الطيب الذين يرون  ٪ 41,67تشعر باإلغتراب،و ترى نسبة
أما الذين يشعرون بذلك ،٪57,14أم ال يشعرون باإلغتراب داخل املستشفى فيمثلون نسبة 

اإلداري الذين ال يشعرون باإلغتراب داخل ،أما فيما خيص مستخدمي السلك ٪42,86فيمثلون نسبة
من املستجوبني أم يشعرون باإلغتراب، ٪ 44,44 بينما يشعر٪،55,56املستشفى فيمثلون نسبة 

ينطبق األمر كذلك على املستخدمني التقنيني و العمال املهنيني،حيث جند أن الذين ال يشعرون و
  .٪42,86عكس ذلك فيمثلون نسبة ،أما الذين يشعرون ٪57,14 باإلغتراب ميثلون نسبة

          
ميلكون نوعا من احلرية الفردية و الشخصية يف القيام  ٪50تدل النسب على أن أكثر من      

بأعماهلم و نشاطام املهنية،و من جهة أخرى ميتلكون لنوع من اإلستقاللية الذاتية و الشعور بكوم 
  .موجودين داخل املؤسسة
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  تشعرون باألمن أثناء أداء عملكم؟ :26قم دول رج 
  اجملموع             ال            نعم              

  النسبة٪  التكرار  النسبة٪  التكرار  النسبة٪  التكرار  األسالك
  100  12 58,33  07 41,67 05  مستخدمي السلك الطيب

  100  63 47,62  30 52,38 33  مستخدمي السلك الشبه الطيب

  100  18 38,89  07 61,11 11  لك اإلداريمستخدمي الس

  100  07 14,29  01 85,71 06  املستخدمني التقنيني و املهنيني

  100  100  45  45 55 55  اجملموع

     
نستنتج من خالل النسب املئوية املبينة يف اجلدول أن نسبة األفراد املستجوبني الذين يرون أم     

أم ال يشعرون باألمن أثناء أداء ٪ 45 بينما يرى،٪55ثل يشعرون باألمن أثناء أداء أعماهلم مت
  .أعماهلم

      

 من املستخدمني التقنيني و العمال املهنيني أم يشعرون باألمن،يف حني يرى٪ 85,71 يرىو      

من مستخدمي السلك اإلداري أم يشعرون باألمن ٪ 61,11٪ منهم عكس ذلك،بينما يرى 14,29
أم ال يشعرون باألمن،و فيما خيص السلك الشبه الطيب فإن ٪38,89،يف حني يرى أثناء أداء أعماهلم

يرون عكس ذلك،و أخريا يرى نسبة ٪ 47,62منهم يرون أم يشعرون باألمن،و ٪ 52,38
أم  ٪41,67يرى من السلك الطيب أم ال يشعرون باألمن أثناء أداء أعماهم،بينما  58,33٪

  .يشعرون باألمن
     
لفت نظرنا و حنن نتجول داخل املستشفى يف إطارمجع املعلومات األولية قبل كتابة الصياغة      

النهائية إلستمارة اإلستبيان،أن هناك عدد كبري من املرضى يأتون يوميا إىل املستشفى،مما يتسبب يف 
فة حدوث اإلكتظاض،خاصة األيام املخصصة إلستقبال املرضى،هذا ما جيرب األطباء على مضاع

العمل،مما يتسبب يف اإلجهاد و التعب من جهة،ونفاذ صرب املرضى نتيجة طول مدة اإلنتظار،كل هذا 
يؤدي إىل ظهور نوع من املالسنات بني املرافقني للمرضى أنفسهم وبينهم و بني الطبيب، وهذا ما 

  .من األطباء ال يشعرون باألمن أثناء أداء عملهم ٪50يربر أن أكثر من 
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  لديكم اإلمكانيات اليت تسمح لكم باملشاركة يف إختاذ القرارات اخلاصة باملؤسسة؟:27ول رقم دج 
  اجملموع  ممتنع        ال        نعم         

 النسبة٪  التكرار النسبة٪  التكرار النسبة٪  التكرار النسبة٪  التكرار  األسالك
  100  12 08,33 01  75 09 16,67 02  مستخدمي السلك الطيب

  100  63 17,46 11 77,78 49 04,76 03  خدمي السلك الشبه الطيبمست

  100  18 27,78 05 55,55 10 16,67 03  مستخدمي السلك اإلداري

  100  07 42,86 03 42,86 03 14,28 01  املستخدمني التقنيني و املهنيني

  100  100  20 20  71 71 09 09  اجملموع

      
دونة يف اجلدول،أن نسبة األفراد املستجوبني الذين ال ميلكون يتبني لنا من خالل البيانات امل     

أما املستجوبني ،٪71إمكانيات،حبيث تسمح هلم باملشاركة يف إختاذ القرارات اخلاصة باملؤسسة متثل 
من املستجوبني عن ٪ 20 يف حني إمتنع٪،09الذين أجابوا بأن لديهم اإلمكانيات فيمثلون نسبة 

  .اإلجابة
ن خالل هذه النسب أن هناك مركزية كبرية يف تسيري هذه املؤسسة،مع وجود هامش نستنتج م     

قليل إلبداء الرأي اإلستشاري من طرف عدد معني من املستخدمني،وهذا ما يسمى بإحتكار 
،هذا داللة إما على عدم فهم ٪20السلطة،أما فيما خيص املستجوبني الذين إمتنعوا عن اإلجابة بنسبة 

لسؤال،أو لغموض يف تسيري املؤسسة،و حنن نرشح الفرضية الثانية و هذا لسببني إثنني املستجوبني ل
اجلهوية و احملسوبية و املعارف الشخصية دون إلغاء املصاحل الفردية للمشاركني يف إختاذ  - :ومها

  القرارات اليت تتسم بالغموض؛
  ى من طرف املستجوبني؛ الالمباالت و اإلمهال و عدم وجود إهتمام مبا حيدث يف املستشف -
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  هل تتغيب عن العمل؟:28دول رقم ج   
  اجملموع        ال            نعم           

 النسبة٪  التكرار  النسبة٪  التكرار  النسبة٪  التكرار  األسالك
  100  12 33,33  04 66,67 08  مستخدمي السلك الطيب

  100  63 20,63  13 79,37 50  مستخدمي السلك الشبه الطيب

  100  18 22,22  04 77,78 14  مستخدمي السلك اإلداري

  100  07  00  00 100 07  املستخدمني التقنيني و املهنيني

  100  100  21  21 79 79  اجملموع

  
،أما ٪79من خالل البيانات املسجلة يف اجلدول،أن نسبة التغيب كبرية حبيث متثل نسبة  يظهر    

  ٪؛21ة نسبة الذين ال يتغيبون فيمثلون نسب
    

،مث ٪100 حيث تسجل أكرب نسبة تغيب لدى املستخدمني التقنيني و العمال املهنيني بنسبة متثل     
 و مستخدمي السلك اإلداري بنسبة متثل٪،79,37متثل مستخدمي السلك الشبه الطيب بنسبة 

  ٪؛66,67،و يف األخري يأيت مستخدمي السلك الطيب بنسبة متثل 77,78٪

    
ا طرح هذا السؤال من أجل معرفة الظروف اليت متيز أوقات عمل املستجوبني،و أسباب تعمدن      

املستخدمني،و ملعرفة هذه الظروف و األسباب قمنا بطرح سؤال أخر عن أسباب  ىالتغيب لد
  .اجلدول املوايل يبني ذلكوالتغيب، 
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  .يبني أسباب التغيب من طرف املستجوبني:29دول رقم ج 
  اجملموع          أخرى        ظروف إجتماعية التعب     من العملنفورك  

  النسبة التكرار  النسبة التكرار النسبة٪ التكرار النسبة٪ التكرار النسبة التكرار  األسالك
  ٪100  08  25  02  37,50  03 37,50 03 00 00  مستخدمي السلك الطيب

  ٪100  50  02  01  56  28 26 13 16 08 مستخدمي السلك الشبه الطيب

  ٪100  14  00  00  78,57  11 14,29 02 07,14 01  مستخدمي السلك اإلداري

  ٪100  07 14,29  01  28,57  02 28,57 02 28,57 02  املستخدمني التقنيني واملهنيني

  ٪100  79 05,06  04  55,70  44 25,32 20 13,92 11 اجملموع

     
الل وضع أربع فرضيات،منها ما هو متعلق اجلدول أسباب التغيب لدى املستجوبني،من خيبني     

  :بظروف العمل ،ومنها ما هو متعلق باألسباب اإلجتماعية و الشخصية،فكانت اإلجابة كالتايل
      
تظهر النتائج أن نسبة الذين يتغيبون من املستجوبني ألسباب وظروف إجتماعية و شخصية متثل     

أما اموعة اليت كانت ٪،25,32ب التعب بنسبة متثل مث تأيت الفئة اليت كانت إجابتها بسب٪،55,70
بينما هناك فئة من املستجوبني مل تبني ٪،13,92تتغيب عن العمل بسبب نفورها من العمل فتمثل 

  ؛٪5,06سبب تغيبها عن العمل و متثل 

      
غري تدل هذه النتائج على أن أكثر من نصف املستجوبني يتغيبون بسبب الظروف اإلجتماعية      

إخل،و ظروف ...مثل مرض أحد أفراد األسرة شرحية كبرية من املستخدمني،و اليت تنطبق على املستقرة
شخصية مثل أداء بعض املصاحل أو ملشكل النقل مثالً،أما فيما خيص الظروف املرتبطة بالتعب فتعود 

الطيب،و إن دل هذا  إىل اجلهد الكبري املبذول،خاصة بالنسبة ملستخدمي السلك الطيب و السلك الشبه
على شيئ فإنه يدل على أن هناك عمل مضاعف يقوم به األطباء و املمرضني،و يبني النقص الكبري يف 

     .  عدد املستخدمني من كال الفئتني،مقارنة باملرضى الوافدين إىل املستشفى من كل نواحي الوالية
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  توافقون؟ إذا عرض عليكم العمل يف مؤسسة أخرى هل:30دول رقم ج 
  اجملموع            ال             نعم            

  النسبة٪  التكرار  النسبة٪  التكرار  النسبة٪  التكرار  األسالك
  100  12 33,33 04 66,67 08  مستخدمي السلك الطيب

  100  63 47,62 30 52,38 33  مستخدمي السلك الشبه الطيب

  100  18 44,44 08 55,56 10  مستخدمي السلك اإلداري

  100  07 42,86 03 57,14 04  املستخدمني التقنيني واملهنيني

  100  100  45 45 55 55  اجملموع

     
نستنتج أن نسبة األفراد املستجوبني الذين سيوافقون على عروض العمل إن طلب منهم ذلك متثل      
  ؛ بأم لن يوافقوا على هذه العروض٪ 45 يف حني أجاب،٪55نسبة 
       
بأم سيوافقون على عروض العمل يف ٪ 66,67يث رد مستخدمي السلك الطيب بنسبة ح     

،أما نسبة الذين أجابوا بأم ٪33,33مؤسسة أخرى إن عرض عليهم ذلك،بينما رد عكس ذلك 
،يف حني ٪52,38سيوافقون على هذه العروض من مستخدمي السلك الشبه الطيب فيمثلون نسبة 

،و متثل نسبة الذين سيوافقون على عروض العمل يف ٪47,62متثل  أجاب الباقي بالنفي بنسبة
بعدم  ٪44,44 و رد ما نسبته،٪55,56مؤسسات أخرى من طرف مستخدمي السلك اإلداري 

من املستخدمني التقنيني و العمال املهنيني باملوافقة  ٪57,14،و يف األخري أجاب قبول هذه العروض
  .بالنفي ٪42,86على هذه العروض،يف حني أجاب 

        

عن كل فئة مهنية ترغب يف التخلي عن العمل يف هذه ٪50كثر من أتدل النتائج على أن       
املؤسسة اإلستشفائية العمومية،و التحول للعمل يف مؤسسات أخرى أكثر رحبية من هذه األخرية، 

طيب و الشبه أقصد يف هذا الباب مؤسسات القطاع اخلاص خاصة ما يتعلق مبستخدمي السلك الو
  .الطيب،وهذا ما يربر إسترتاف الكفاءات املهنية لقطاع الصحة العمومي من طرف القطاع اخلاص
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  :اإلستنتاج اجلزئي األول    
     
يتبني لنا من خالل فرضيات احملور األول أن الشعور باإلنتماء إىل املؤسسة متباين جدا من طرف     

خالل النسب املئوية اليت مت إستنتاجها على ضوء األجوبة و األراء املستجوبني،و يظهر ذلك من 
  املنسوبة لألفراد الذين مت إستجوام يف املؤسسة ميدان البحث؛

     
من أفراد العينة يشعرون بإنتمائهم إىل املؤسسة اإلستشفائية العمومية، ٪50حيث أن أكثر من     

  بعموم األسئلة اليت مت طرحها يف احملور األول؛ ويتجلى من خالل األجوبة اإلجيابية املتعلقة
  

أما فيما يتعلق باألسئلة املتمحورة حول عنصر اإلغتراب و األمن و اإلنتساب،فإن أغلب أفراد     
العينة كانت إجابتهم إجيابية،كوم ال يشعرون باإلغتراب داخل املؤسسة،و يعتربون أنفسهم جزًءا 

ألمن داخل املؤسسة ألن نسبة املشاكل مع املرضى و عائالم منها،و كذلك هم يشعرون بوجود ا
  هي قليلة مع تواجد عناصر األمن داخل املؤسسة،سواء أمن املؤسسة أو رجال الشرطة؛

  
ولكن الشيئ السليب املالحظ هو كثرة املشاكل مع اإلدارة،و هذا ما يبني أن هناك صراعات     

من أفراد العينة يعانون من جراء سوء  ٪67ون أن نسبة داخل املؤسسة ال تساعد على إستقرارها،ك
التفاهم،و حب التفرد بالقرار داخل املؤسسة من طرف اإلدارة،و كان نتيجة ذلك كثرة التغيب من 
طرف املستخدمني ألسباب أو ألخرى،مما جعل أغلبية املستخدمني من أفراد العينة جييبون بأم 

  من أفراد العينة؛ ٪55ى إذا عرض عليهم ذلك و بنسبة سيوافقون على العمل يف مؤسسات أخر
  

و ميكن القول كذلك أن سوء التنظيم و التسيري و عدم وجود تنسيق بني األنشطة داخل املؤسسة    
هو من بني األسباب اليت أدت إىل تدهور األوضاع يف قطاع الصحة العمومي،و بالتايل تدهور 

  .اخلدمات الصحية املقدمة للمرضى
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  الرضا املهين:عرض و حتليل فرضيات احملور الثاين - 2.2
  يبني مدة األقدمية يف املهنة لدى األفراد املستجوبني:31دول رقم ج 

  ٪ـــــــــةبالنس  التكــــــــرار  الفئــــــة
  03              03              سنة1-من شهر

  32              32              سنوات 5   -   1

  11              11              سنوات10 -   6

  04              04              سنة 15   11

  14              14              سنة 20 -16

  14              14              سنة25 -21

  17              17              سنة30 -26

  04              04              سنة35 -31

      01              01             سنة 40 -36

  ٪100              100             وعــــجمـامل

  
سنوات و هي مدة األقدمية لألفراد  5نستنتج من خالل اجلدول،أن الفئة احملددة من سنة إىل       

مث الفئة ٪،17سنة بنسبة تقدر بـ 30سنة إىل 26و تليها الفئة احملددة من ٪،32املستجوبني متثل نسبة 
سنة على التوايل بنسبة تقدر بـ 25سنة إىل 21سنة،و الفئة احملددة من 20سنة إىل 16احملددة من 

سنة إىل 11أما الفئة احملددة من ٪،11سنوات فتمثل نسبة 10سنوات إىل 6بينما الفئة احملددة من ٪،14
بالنسبة  ٪3على التوايل،وبنسبة  ٪4در بنسبة تبلغ سنة فتق35سنة إىل 31سنة،و الفئة احملددة من 15

  .٪1سنة بـ40سنة إىل 36للفئة احملددة من شهر إىل سنة كاملة،وبأضعف نسبة متثيل للفئة احملددة من

       
يتبني لنا من خالل النتائج املتحصل عليها من خالل اجلدول،أن عملية التوظيف يف فترة العشر       

هي األحسن مقارنة بالسنوات األوىل بعد إسترجاع السيادة الوطنية،و يف فترة سنوات األخرية تعترب 
  ).فترة الالإستقرار اليت مرت ا اجلزائر( السبعينيات حىت فترة التسعينيات 

        
 ٪50و نستنتج كذلك أن املؤسسة متلك أفراد ذوي كفاءة مهنية مهمة جدا،حيث أن أكثر من       

سنة،و بالتايل ميكن إستغالل هذه الثروة يف 40سنوات و 10كبرية تتراوح بني ميلكون خربة مهنية 
  .عملية تكوين و تأطري املتربصني يف قطاع الصحة
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  .للمستجوبني يبني مستوى الدخل الشهري اإلمجايل:32دول رقم ج
  النسبــــــة٪         التكــــــرار         مستوى الدخل الشهري اإلمجــايل

  02 02 دج10000قل من  أ        

  11 11 دج10000أكثر من          

  64 64 دج20000أكثر من          

  23 23 دج30000أكثر من          

  00 00 دج40000أكثر من         

  00 00 دج50000أكثر من         

 ٪100 100 امـــــــوع     
  

وبني الذين يتحصلون على مستوى دخل شهري األفراد املستج أن،من خالل اجلدول نستنتج      
و هم ميثلون فئة السلك الشبه الطيب،مث الذين حيصلون على ٪،64ميثلون نسبة  دج20000يفوق 

،و هم ميثلون فئة السلك الطيب،أو مستخدمي السلك دج30000مستوى دخل شهري إمجايل يفوق 
املصاحل داخل املؤسسة بنسبة تقدر سنة خدمة،أو رؤساء 20الشبه الطيب ذوي األقدمية اليت تفوق 

دج،وهذه النسبة متثل 10000من العينة على مستوى دخل شهري يفوق ٪11بينما يتحصل٪،23بـ
 يف معظمها املستخدمني التقنيني و العمال املهنيني،و كذا املستخدمني يف إطار عقود ما قبل التشغيل،

 دج10000شهري إمجايل ألقل من و يف األخري املستجوبني الذين يتحصلون على مستوى دخل 
،ولألسف مل نتحصل على أي من املستجوبني الذين يتحصلون على مستوى دخل ٪2بنسبة متثل 

،مع العلم أن هناك من األطباء العامون واألطباء  دج50000و  دج40000شهري إمجايل يفوق 
،وهذا دج على التوايل50000دج و 40000األخصائيون من يتحصل على راتب شهري يفوق 

  .حسب األقدمية يف املهنة
   

دج،و هي نسبة ال 30000جور ال تفوق يتحصلون على أمن أفراد العينة  ٪75تبني النتائج أن       
  .،خاصة إذا قارنا ذلك بتدهور القدرة الشرائية للموظفنييستهان ا
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  العمل الذي تقومون به يرتبط مع ميولكم املهين؟:33دول رقم ج
  اجملموع               ال                نعم 

  ٪ةالنسب  التكرار  ٪ةالنسب  التكرار  ٪ةالنسب التكرار   األسالك

  100  12  00 00 100 12  مستخدمي السلك الطيب

  100  63  11,11 07 88,89 56  مستخدمي السلك الشبه الطيب

  100  18  27,78 05 72,22 13  مستخدمي السلك اإلداري

  100  07  28,57 02 71,43 05  هنينياملستخدمني التقنيني وامل

  100  100  14 14 86 86  اجملموع

  
من ٪14من أفراد العينة أن إختيار هذه املهنة مرتبط مبيوهلم املهين،بينما كانت إجابة  ٪86أجاب     

  .أفراد العينة بأن إختيار هذه املهنة مل يكن مرتبط مبيوهلم املهين
      
أن إختيار هذه املهنة كان مرتبط  يرون مستخدمي السلك الطيب من٪100 تبني النتائج أن نسبة    

من مستخدمي السلك الشبه الطيب بنفس اإلجابة،يف حني أجاب ٪88,89مبيوهلم املهين، وأجاب 
من أفراد العينة الذين ميثلون فئة مستخدمي ٪72,22بعدم إرتباط ذلك مبيوهلم املهين،أما ٪ 11,11

٪ 27,78بأن إختيار هذه املهنة مرتبط مبيوهلم املهين،يف حني أجاب السلك اإلداري فكانت إجابتهم 

من املستخدمني التقنيني و العمال املهنيني الذين ميثلون جزًءا من ٪71,43عكس ذلك،بينما أجاب
بأنه ال توجد أي رابطة ٪ 28,57أفراد العينة أن ميوهلم املهين فرض عليهم إختيار هذه املهنة،و أجاب 

  .ين يقومون به و ميوهلم املهينبني العمل الذ
       
من األفراد املستجوبني الذين أجابوا بعدم وجود عالقة بني إختيارهم ملهنتهم احلالية  ٪14تبني       

وميوهلم املهين،أن األسباب تعود إىل الظروف اإلجتماعية و اإلقتصادية اليت حتمت عليهم العمل يف 
ء املستجوبني من يعمل يف إطار عقود ما قبل التشغيل،أو يف هذه الوظائف،حيث جند أن من بني هؤال

دج 3000إطار الشبكة اإلجتماعية،خاصة و أن رواتب هؤالء ضعيفة جدا و تتراوح بني 
  .دج 10000و
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  تؤثرظاهرة اإلكتظاض داخل املستشفى على أداء عملكم؟:34دول رقم ج    
  اجملموع               ال                نعم 
  ٪ةالنسب  التكرار  ٪ةالنسب  التكرار  ٪ةالنسب التكرار   ألسالكا

  100  12  16,67 02 83,33 10  مستخدمي السلك الطيب

  100  63  04,76 03 95,24 60  مستخدمي السلك الشبه الطيب

  100  18  16,67 03 83,33 15  مستخدمي السلك اإلداري

  100  07  42,86 03 57,14 04  املستخدمني التقنيني واملهنيني

  100  100  11 11 89 89  اجملموع

  
  من أفراد العينة تؤثر عليهم ظاهرة اإلكتظاض داخل املستشفى ٪89نستنتج من خالل اجلدول،أن     

  أن ظاهرة اإلكتظاض ال تؤثر على نشاطهم داخل املستشفى ٪11وذلك أثناء قيامهم بعملهم،و أجاب
   
جوبني الذين ميثلون فئة مستخدمي السلك الشبه من األفراد املست٪ 95,24 تبني النتائج أن نسبة  

بأن ظاهرة  ٪04,76على عملهم،بينما أجاب  هلا تأثريا كبرياأن ظاهرة اإلكتظاض  يعتربون الطيب
من أفراد العينة الذين ميثلون ٪83,33اإلكتظاض ال تؤثر على عملهم داخل املستشفى،يف حني أجاب 

ظاض داخل املستشفى تؤثر على أداء واجبهم املهين،و فئة مستخدمي السلك الطيب أن ظاهرة اإلكت
منهم عكس ذلك،و بنفس النسبة املئوية لفئة مستخدمي السلك اإلداري،حيث أن  ٪16,67أجاب 
عكس ذلك،بينما ٪ 16,67يرون أن ظاهرة اإلكتظاض تؤثر على أداء عملهم،و يرى  ٪83,33نسبة 

ملهنيني أن ظاهرة اإلكتظاض داخل املستشفى من املستخدمني التقنيني و العمال ا٪ 57,14أجاب 
  منهم عكس ذلك؛٪42,86تؤثر على أداء عملهم،يف حني أجاب نسبة 

       
تدل النتائج على أن أفراد العينة جيدون صعوبة كبرية يف القيام بعملهم على أحسن وجه بسبب    

تعاين منه املؤسسة  اإلكتظاض داخل املؤسسة،وسبب ذلك هو النقص الكبري يف املستخدمني الذي
  .     خاصة السلك الطيب و السلك الشبه الطيب
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  تشعرون بالتحكم يف مهنتكم؟:35دول رقم ج    
  اجملموع         ال           نادراً           أحياناً نعم 

 نسبة٪ال التكرار النسبة٪ التكرار  النسبة٪  التكرار  النسبة٪  التكرار النسبة٪ التكرار   األسالك

  100  12 08,33  01  00  00 33,33 04 58,33 07  مستخدمي السلك الطيب

  100  63 12,70  08  07,93  05 44,44 28 34,92 22  مستخدمي السلك الشبه الطيب

  100  18 16,67  03  00  00 22,22 04 61,11 11  مستخدمي السلك اإلداري

  100  07 42,86  03  00  00 28,57 02 28,57 02  املستخدمني التقنيني واملهنيني

  100  100  15  15  05  05 38 38 42 42  اجملموع

  
من أفراد العينة يرون أم يتحكمون يف ٪42من خالل البيانات املسجلة يف اجلدول،أن  نستنتج    

أم ال ٪15من املستجوبني أم أحيانا ما يتحكمون يف مهنتهم،يف حني يرى ٪38عملهم،و أجاب 
  .أم نادرا ما يتحكمون يف مهنتهم ٪05يرى  يتحكمون يف مهنتهم،بينما

    
ال يتحكمون يف مهنتهم على أحسن وجه،و يعود ذلك إىل  ٪50تدل النتائج على أن أكثر من      

بعض العراقيل اليت تضعها اإلدارة من خالل برامج العمل غري املنتظمة اليت يشكوا منها معظم 
،والتأخر و التغيب عن العمل من طرف كل الفئات املستخدمني،و كذلك الالمباالة و اإلمهال 

املكونة لعينة الدراسة،كل هذه األسباب و احملددات سامهت و بشكل كبري يف تدهور ظروف إستقبال 
  . املرضى و التكفل م
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  تشعرون مبشاكل إجتماعية كالسكن مثالً؟:36دول رقم ج     
  اجملموع            ال  نعم 

  النسبة٪  التكرار  النسبة٪  التكرار  النسبة٪  التكرار   األسالك

  100  12  08,33  01 91,67 11  مستخدمي السلك الطيب

  100  63  30,16  19 69,84 44  مستخدمي السلك الشبه الطيب

  100  18  55,55  10 44,44 08  مستخدمي السلك اإلداري

  100  07   28,57  02 71,43 05  املستخدمني التقنيني واملهنيني

  100  100  32  32 68 68  اجملموع

         
من أفراد العينة يصادفون مشاكل إجتماعية،بينما ٪68تبني اإلحصائيات املدونة يف اجلدول،أن     

  .أم ال يعانون من مشاكل إجتماعية٪32أجاب 
  

و لقد تعمدت إعطاء نوع من هذه املشاكل ممثلة يف مشكل السكن الذي يؤرق الكثري من     
من السلك الطيب بأم يصادفون مشاكل إجتماعية،خاصة مشكل ٪91,67املواطنني،حيث أجاب 
من فئة ٪71,43بأم ال يعانون من هذه املشاكل،مث تلي نسبة  ٪08,33السكن،بينما أجاب 

املستخدمني التقنيني و العمال املهنيني الذين أجابوا بأم يعانون من مشكل السكن خاصة،و أجاب 
من أفراد العينة الذين ميثلون فئة السلك الشبه الطيب ٪69,84عكس ذلك،مث تأيت نسبة ٪ 28,57

والذين أجابوا بأم يصادفون مشاكل إجتماعية،و يعترب مشكل السكن اهلاجس األكرب،و أخريا نسبة 
من األفراد املستجوبني الذين ميثلون مستخدمي السلك اإلداري،يرون أم ال يعانون من ٪ 55,56

  .بأم يصادفون مشاكل إجتماعية ٪44,44شاكل إجتماعية خاصة مشكل السكن،يف حني أجاب م
  

معظم أفراد العينة يعانون من مشكل السكن إضافة إىل مشاكل إجتماعية  أن على تدل النتائج     
   . أخرى و اليت تؤثر سلبا على قيمة العمل الذي يقدمه هؤالء داخل املستشفى
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  تواجهون ضغوطات أسرية نظرا لضعف راتبكم ؟:37م دول رقج    
  اجملموع            ال  نعم 

  النسبة٪  التكرار  النسبة٪  التكرار  النسبة٪  التكرار   األسالك

  100  12  08,33  01 91,67 11  مستخدمي السلك الطيب

  100  63  17,46  11 82,54 52  مستخدمي السلك الشبه الطيب

  100  18  38,89  07 61,11 11  مستخدمي السلك اإلداري

  100  07   28,57  02 71,43 05  املستخدمني التقنيني واملهنيني

  100  100  21  21 79 79  اجملموع

  
من أفراد العينة أن ضعف الراتب الشهري هو السبب الرئيسي يف خلق ضغوط ٪79يعتربنسبةَ   

  ضعف الراتب الشهري؛ من أفراد العينة أم ال يواجهون ضغوط أسرية بسبب٪21أسرية،بينما يرى 
  

من مستخدمي السلك الطيب يعتربون ٪91,67نستنتج من خالل النتائج املسجلة يف اجلدول،أن      
أنه ال توجد ضغوط أسرية نظرا ٪08,33أن ضعف الراتب الشهري يسبب ضغوط أسرية،بينما يرى 

الضغوط  من مستخدمي السلك الشبه الطيب أن٪82,54لضعف الراتب الشهري،يف حني يرى 
يرى عكس ذلك،أما ما  ٪17,46األسرية هي نتيجة حتمية و مباشرة لضعف الراتب الشهري،لكن 

من األفراد املستجوبني من فئة املستخدمني التقنيني و العمال املهنيني يرون أن حدوث ٪71,43نسبته 
األسرية املشاكل و الضغوط األسرية راجع لكون الراتب الشهري ال يكفي لتلبية اإلحتياجات 

من مستخدمي السلك اإلداري ٪61,11يرون عكس ذلك،يف حني أجاب حنو  ٪28,57املتزايدة،أما 
يرون أنه ال توجد عالقة  ٪38,89أن سبب وجود ضغوط أسرية هو ضعف الراتب الشهري،لكن 

  .  بني الضغوط األسرية و ضعف الراتب الشهري
     
من مشاكل و ضغوط أسرية،حبيث يعترب ضعف الراتب  تدل النتائج أن معظم أفراد العينة يعانون    

  الشهري لدى املستخدمني يف قطاع الصحة السبب الرئيسي و املباشر لذلك،        
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  اليت تقدموا؟الشهري ال يتناسب مع اهودات  مرتبكمأن تعتقدون :38دول رقم ج     
  اجملموع            ال  نعم 

  النسبة٪  التكرار  النسبة٪  لتكرارا  النسبة٪  التكرار   األسالك

  100  12  00  00 100 12  مستخدمي السلك الطيب

  100  63  01,59  01 98,41 62  مستخدمي السلك الشبه الطيب

  100  18  16,67  03 83,33 15  مستخدمي السلك اإلداري

  100  07   42,86  03 57,14 04  املستخدمني التقنيني واملهنيني

  100  100  07  07 93 93  اجملموع

  
من أفراد العينة أن الراتب الشهري ال يتناسب مع اهودات املبذولة،يف حني يعتقد ٪93 يعتقد   
  فقط من أفراد العينة،أن الراتب الشهري يتناسب مع اهودات املبذولة؛07٪

    
 من أفراد العينة الذين ميثلون فئة السلك الطيب يعتقدون أن ٪100اإلحصائيات أن نسبة  تظهر    

راتبهم الشهري ال يتناسب مع اهودات املبذولة،و كذلك بالنسبة للسلك الشبه الطيب فإن نسبة 
يعتقدون غري ذلك،أما فيما خيص مستخدمي السلك ٪01,59يعتقدون نفس الشيئ،بينما ٪ 98,41

يعتقدون أن الراتب الشهري ال يتناسب مع اهودات املبذولة من  ٪83,33اإلداري فإن نسبة 
من أفراد العينة الذين ٪57,14منهم عكس ذلك،و أخريا فإن نسبة ٪16,67هم،بينما يعتقد طرف

ميثلون فئة املستخدمني النقنيني و العمال املهنيني يعتقدون أن راتبهم الشهري ال يتناسب مع العمل 
  .الذي يقومون به

        
ي،الذي يعتربونه متدين مقارنة غري راضني عن قيمة الراتب الشهر نيجوبتدل النتائج أن املست    

باهودات اليت يبذلوا يف عملهم،خاصة فيما يتعلق بالسلك الطيب و الشبه الطيب و مستخدمي 
   .السلك اإلداري
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  هل أنت راضي بعملك يف مؤسسة صحية عمومية؟:39دول رقم ج    
  اجملموع            ال  نعم 

  النسبة٪  التكرار  سبة٪الن  التكرار  النسبة٪  التكرار   األسالك

  100  12  41,67  05 58,33 07  مستخدمي السلك الطيب

  100  63  38,10  24 61,90 39  مستخدمي السلك الشبه الطيب

  100  18  11,11  02 88,89 16  مستخدمي السلك اإلداري

  100  07   42,86  03 57,14 04  املستخدمني التقنيني واملهنيني

  100  100  34  34 66 66  اجملموع

  
من أفراد العينة هم راضون بالعمل يف مؤسسة صحية ٪66لنا من خالل اجلدول،أن يتبني     

  غري راضون بالعمل يف مؤسسة صحية عمومية؛ ٪34عمومية،يف حني أن نسبة 
  

من مستخدمي السلك اإلداري بأم راضون بالعمل يف مؤسسة صحية  ٪88,89 يعرب ما نسبته    
من مستخدمي ٪61,90أم غري راضون بالعمل فيها،و أجاب ب ٪11,11عمومية،بينما أجاب 

منهم غري راضون ٪38,10السلك الشبه الطيب بأن العمل يف مؤسسة صحية عمومية يرضيهم،ولكن 
منهم أجابوا بأم راضون بالعمل يف ٪58,33بالعمل فيها،أما مستخدمي السلك الطيب فإن ما نسبته

من املستخدمني ٪57,14غري راضون بذلك،و تأيت نسبة  بأم ٪41,67مستشفى عمومي،بينما يرى 
التقنيني و العمال املهنيني الذين أجابوا بأم راضون بالعمل يف مؤسسة صحية عمومية،بينما أجاب 

   .عكس ذلك٪ 42,86
  

من املستخدمني ال يرغبون يف تغيري املؤسسة اليت يعملون فيها ٪50على أن أكثر من تدل النتائج     
من ٪38,66ة مطمئنة،ولكن حبساب بسيط نستنتج أن هناك نسبة ال يستهان ا متثل وهي نسب

جمموع أفراد العينة الذين ميثلون فئة مستخدمي السلك الطيب والسلك الشبه الطيب الذين يرغبون يف 
تغيري مكان عملهم،ويعترب القطاع اخلاص أحسن إختيار هلم حبيث يوفر هلم جمموعة من اإلمتيازات ال 

توفر عليها القطاع العام مثل الراتب الشهري املغري،وهذا ما يؤثرعلى هجرة الكفاءات املهنية سواء ي
  .  إىل خارج الوطن،أو إىل القطاع اخلاص الذي ال يعترب يف متناول مجيع السكان
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  :اإلستنتاج اجلزئي الثاين    
      
الرضا املهين،يتبني لنا أن األغلبية الساحقة خالل عرض و حتليل فرضيات احملور الثاين املتعلق ب من    

من أفرد العينة غري راضون على وضعهم املهين من خالل األجوبة اليت مت التعرض هلا يف شكل 
  جداول؛

  
بغض النظر عن كون أغلبية املستجوبني يرون أن هناك إرتباط بني العمل الذي يقومون به وميوهلم     

ضون عن الراتب الشهري الذي يأخذونه سواء األطباء أواملمرضني فإم غري را٪،86املهين بنسبة 
  ٪؛93واإلداريني وحىت التقنيني و املهنيني بنسبة 

  
إذن ميكن القول أن الراتب الشهري للمستخدمني يعترب من األسباب اليت أدت إىل عدم الرضا      

لراتب ال يليب اإلحتياجات لكون هذا ا٪،79املهين،خاصة و أنه تسبب يف وجود ضغوط أسرية بنسبة 
  األسرية،و يزيد من تدهور األوضاع اإلجتماعية و اإلقتصادية للعمال؛

  
من أفراد العينة هم راضون بالعمل يف مؤسسة صحية عمومية  ٪50و مع ذلك فإن أكثر من     

  منهم غري راضون بذلك؛٪34مقارنة بـ
  

األسباب و العوامل اليت سامهت يف تدين و بالتايل فعنصر الرضا املهين هو سبب من مجلة      
اخلدمات الصحية يف اهلياكل الصحية العمومية،و سبب من أسباب اإلمهال و الالمباالة من طرف 

   .املستخدمني أثناء القيام بعملهم داخل املستشفى
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 رأي املستجوبني حول عملية إصالح املنظومة    :عرض وحتليل فرضيات احملور الثالث -3.2
     .  الصحية

   
هل تظن أن إصالح املنظومة الصحية يرتكز أساسا على زيادة عدد اهلياكل :40دول رقم ج    

  الصحية؟
  اجملموع            ال  نعم 

  النسبة٪  التكرار  النسبة٪  التكرار  النسبة٪  التكرار   األسالك

  100  12  25  03 75 09  مستخدمي السلك الطيب

  100  63  58,73  37 41,27 26  مستخدمي السلك الشبه الطيب

  100  18  66,67  12 33,33 06  مستخدمي السلك اإلداري

  100  07   42,86  03 57,14 04  املستخدمني التقنيني واملهنيني

  100  100  55  55 45 45  اجملموع

      
من أفراد العينة ترى أن إصالح ٪55نستنتج من خالل النتائج املسجلة يف اجلدول،أن نسبة     
أن زيادة عدد  ٪45نظومة الصحية ال يرتكز أساساعلى زيادة عدد اهلياكل الصحة،بينما يرى امل

اهلياكل الصحية هو أساس عملية اإلصالح؛و هذا ما يدل على أن عملية اإلصالح احلقيقية ترتكز 
  .على جوانب أخرى،و ذلك باإلضافة إىل زيادة عدد اهلياكل الصحية

  
من أفراد العينة الذين ميثلون مستخدمي السلك الطيب ترى أن ٪75ة و تظهر النتائج أن نسب     

أن زيادة اهلياكل الصحية ال  ٪25اإلصالح يرتكز أساسا على زيادة اهلياكل الصحية،يف حني يرى 
من مستخدمي السلك ٪66,67يعترب مقياسا حقيقيا لنجاح عملية اإلصالح،و تبني النتائج كذلك أن 

 ٪33,33ح املنظومة الصحية ال يتوقف على زيادة اهلياكل الصحية،بينما يرى اإلداري يرون أن إصال
أن أساس اإلصالح هو رفع العدد احلقيقي للمؤسسات الصحية،و الشيئ نفسه ينطبق على أفراد العينة 

أن اإلصالح ال جيب أن يرتكز على ٪ 58,73الذين ميثلون مستخدمي السلك الشبه الطيب،حيث يرى 
من أفراد ٪57,14عكس ذلك،وبينما كانت إجابة  ٪41,27اكل الصحية،يف حني يرى رفع عدد اهلي

العينة الذين ميثلون املستخدمني التقنيني و العمال املهنيني بأن اإلصالح يقوم على زيادة اهلياكل 
أن إعادة املنظومة الصحية اجلزائرية إىل سكتها  ٪42,86الصحية،يرى البعض األخر و هو ما نسبته 

  .  يقية ال يتوقف متاما على زيادة يف اهلياكل الصحيةاحلق
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  هل مت إستشارةكم قبل أي عملية إصالح للنظام الصحي؟:41دول رقم ج    
  اجملموع            ال  نعم 

  النسبة٪  التكرار  النسبة٪  التكرار  النسبة٪  التكرار   األسالك

  100  12 100  12 00 00  مستخدمي السلك الطيب

  100  63  96,83  61 03,17 02  الشبه الطيب مستخدمي السلك

  100  18  88,89  16 11,11 02  مستخدمي السلك اإلداري

  100  07   85,71  06 14,29 01  املستخدمني التقنيني واملهنيني

  100  100  95  95 05 05  اجملموع

    
بل أي عملية من أفراد العينة مل يتم إستشارم ق ٪95تبني اإلحصائيات املبينة يف اجلدول،أن     

  فقط أنه مت إستشارم؛   ٪05إصالح للنظام الصحي اجلزائري ،بينما يرى 
  

ميكن لنا تعميم النتائج و القول أن السلطات العمومية اليت بادرت إىل إصالح املنظومة الصحية يف     
لك من أجل اجلزائر،مل تأخذ بعني اإلعتبار أراء املستخدمني يف قطاع الصحة،و مل يتم إستشارم وذ

  .تبيني اخلطوط العريضة لعملية اإلصالح،و النتائج البارزة يف اجلدول تبني ذلك
  

من مستخدمي السلك الطيب أجابوا بأم مل  ٪100أن نسبة  تبني لنا األرقام املدونة يف اجلدول     
لطيب يتم إستشارم من قبل السلطة الوصية،و ينطبق األمر كذلك على مستخدمي السلك الشبه ا

بأم مل يتم األخذ برأيهم يف عملية اإلصالح اليت كانت بشكل ٪ 96,83الذين أجابوا بنسبة 
أجابوا بأن الوزارة ٪ 88,89إنفرادي،و كذلك بالنسبة ملستخدمي السلك اإلداري،فإن نسبة 

ال بالنسبة للمستخدمني التقنيني و العم ٪85,71جتاهلتهم و مل تقم بإستشارم يف األمر،وبنسبة 
  .املهنيني أجابوا بعدم إستشارم قبل أي عملية إصالح للمنظومة الصحية
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هل تعتقد أن حتسني اخلدمات الصحية يكمن يف دمج القطاع العام مع القطاع :42دول رقم ج     
  اخلاص؟

  اجملموع            ال  نعم 
  ة٪النسب  التكرار  النسبة٪  التكرار  النسبة٪  التكرار   األسالك

  100  12  50  06 50 06  مستخدمي السلك الطيب

  100  63  55,56  35 44,44 28  مستخدمي السلك الشبه الطيب

  100  18  72,22  13 27,78 05  مستخدمي السلك اإلداري

  100  07   71,43  05 28,57 02  املستخدمني التقنيني واملهنيني

  100  100  59  59 41 41  اجملموع

  
من أفراد العينة ال يعتقدون أن حتسني اخلدمات الصحية يكمن يف دمج  ٪59تبني النتائج أن نسبة    

من أفراد العينة أن حتسني اخلدمات الصحية يكمن  ٪41القطاع العام مع القطاع اخلاص،بينما يعتقد 
  يف دمج القطاعني؛

  
من فئة ٪72,22و تبني النتائج الفرعية لكل فئة من فئات العينة حسب ترتيب النسب املئوية،أن     

مستخدمي السلك اإلداري ال يعتقدون بأن حتسني اخلدمات الصحية يكمن يف إدماج القطاع العام 
من فئة املستخدمني التقنيني ٪71,43عكس ذلك،و نسبة  ٪27,78والقطاع اخلاص،بينما يرى 

ني يرى والعمال املهنيني يعتقدون أن إدماج القطاعني هو احلل األمثل لتحسني اخلدمات الصحية،يف ح
عكس ذلك،و احلال نفسه بالنسبة لفئة مستخدمي السلك الشبه الطيب،حيث أن نسبة ٪ 28,57
ترى غري ذلك ٪ 44,44تعتقد يف ضرورة إدماج القطاعني لتحسني اخلدمات،ولكن نسبة 55,56٪

ترى بأنه  ٪50وهي نسبة ال يستهان ا،و األمر نفسه لفئة مستخدمي السلك الطيب،حيث أن نسبة 
  .تعتقد عكس ذلك ٪50لضروري إدماج القطاعني من أجل حتسني اخلدمات،ونسبة من ا
       
و برر الذين يعتقدون أن حتسني اخلدمات الصحية ال يكمن يف إدماج القطاع العام مع القطاع       

اخلاص،بأنه ليس يف صاحل شرحية كبرية من السكان،و كون القطاع اخلاص يهدف إىل الربح وبالتايل 
ستطيع املواطن متويل تكاليف العالج بسبب إرتفاع األسعار، عكس القطاع العام الذي ال يهدف ال ي

  . إىل الربح،باإلضافة إىل كون العالج يف املؤسسات الصحية العمومية حق دستوري
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  ما رأيك يف القوانني اليت تسري حقوقك و واجباتك؟:43دول رقم ج     
  اجملموع            و ناقصة حمدودة       واسعة و شاملة     

  النسبة٪  التكرار  النسبة٪  التكرار  النسبة٪  التكرار   األسالك

  100  12 100  12 00 00  مستخدمي السلك الطيب

  100  63  87,30  55 12,70 08  مستخدمي السلك الشبه الطيب

  100  18  88,89  16 11,11 02  مستخدمي السلك اإلداري

  100  07   85,71  06 14,29 01  املستخدمني التقنيني واملهنيني

  100  100  89  89 11 11  اجملموع

  
من أفراد العينة ترى أن القوانني اليت تسري حقوقهم وواجبام  ٪89تظهر البيانات أن نسبة     

  ترى أن هذه القوانني واسعة وشاملة؛ ٪11حمدودة و ناقصة،و نسبة 
  

أن القوانني اليت تتعلق بوظيفتهم غري ٪ 100و يعترب فئة مستخدمي السلك الطيب بنسبة متثل     
واضحة متاما و غري مفهومة لدى األطباء،إضافة إىل كوا غري كافية وفيها كثري من الثغرات مثل عدم 

من أفراد العينة الذين  ٪88,89وضوح كيفية حساب نسب املردودية وحساب التعويضات،ونسبة 
٪ 11,11ذه القوانني حمدودة و ناقصة،يف حني يرى ميثلون فئة مستخدمي السلك اإلداري ترى أن ه

من فئة املستخدمي السلك الشبه الطيب ترى أن هذه القوانني ٪87,30أا شاملة وواسعة،أما ما نسبته 
جمحفة يف حق عمال الشبه الطيب،و أا تركز على الواجبات أكثر من توفري حقوق أكرب هلم،بينما 

أن معظم املستخدمني من السلك الشبه الطيب ال يعرفون عكس ذلك،وبرروا ذلك ب٪12,70يرى 
ترى  ٪85,71متاما هذه القوانني،و احلال نفسه للمستخدمني التقنيني و العمال املهنيني،حبيث نسبة 

أن هذه القوانني غري كافية ووجب تعديلها أو تغيريها لتتماشى مع حقيقة اجلهد املبذول من طرف 
  .ترى أن هذه القوانني واسعة و شاملة ٪14,29العمال،و بنسبة متثل 

  
تدل النتائج على أن األغلبية الكبرية من أفراد العينة غري راضون بالقوانني احلالية اليت تسري       

حقوقهم وواجبام،و يطالبون بضرورة سن قوانني أخرى أكثر إنصافًا ملا يقدمونه من عمل كبري 
غية غلق كل أبواب التسرب للكفاءات املهنية من القطاع داخل املؤسسات اإلستشفائية العمومية،وب

  .العام إىل القطاع اخلاص،وهذا ما ينعكس إجيابا على نوع اخلدمات الصحية املقدمة للمرضى
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هل ترى أن اإلضرابات عن العمل هي احلل األمثل لتحسني الوضعية اإلجتماعية :44دول رقم ج     
  للمستخدمني يف قطاع الصحة؟

  اجملموع            ال  نعم 
  النسبة٪  التكرار  النسبة٪  التكرار  النسبة٪  التكرار   األسالك

  100  12  41,67  05 58,33 07  مستخدمي السلك الطيب

  100  63  28,57  18 71,43 45  مستخدمي السلك الشبه الطيب

  100  18  22,22  04 77,78 14  مستخدمي السلك اإلداري

  100  07   28,57  02 71,43 05  املستخدمني التقنيني واملهنيني

  100  100  29  29 71 71  اجملموع

  
من أفراد العينة يرون أن لإلضرابات دور فعال يف دفع السلطات  ٪71أن نسبة  تبني النتائج    

يرون أن  ٪29الوصية إىل حتسني الوضعية اإلجتماعية للمستخدمني يف قطاع الصحة،غري أن 
سبيل حتسني األوضاع اإلجتماعية و اإلقتصادية للمستخدمني يف اإلضرابات ال تؤثر بشكل فعال يف 

    قطاع الصحة؛
  

من أفراد العينة الذين ميثلون فئة مستخدمي السلك اإلداري عن رأيهم بأن ٪ 77,78ما نسبته  عرب    
وزارة الصحة و السكان و إصالح (لإلضرابات دور فعال يف التأثري على السلطة الوصية

لك لدفعها على اإلستجابة للمطالب القانونية و املتمثلة يف حتسني األوضاع و ذ)املستشفيات
عكس ذلك،ونسبة ٪22,22اإلجتماعية و اإلقتصادية للعمال يف القطاع،يف حني يرى 

بالنسبة ألفراد العينة الذين ميثلون السلك الشبه الطيب و املستخدمني التقنيني و العمال املهنيني 71,43٪
على التوايل أنه ال يوجد لإلضراب ٪28,57ن أن لإلضراب دور فعال،يف حني يرى على التوايل يرو

من فئة السلك الطيب أم مع اإلضراب ألنه يشكل دور حقيقي ٪58,33دور فعال،يف حني يعترب 
  .عكس ذلك٪ 41,67وفعال يف سبيل حتقيق املكاسب الدستورية للعمال يف القطاع،بينما يرى

  
ى إعتبار اإلضرابات أا احلل على أن نسبة مهمة من أفراد العينة ال يوافقون علتدل النتائج      

  .األمثل يف حتسني أوضاعهم اإلجتماعية و اإلقتصادية
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ويف سؤال عن سبب فشل اإلضرابات اليت قامت ا نقابات الصحة بكل أطيافها،و دون إستجابة     
فراد العينة جلها متقاربة،فهناك من يرى أن فشل للمطالب من طرف الوزارة الوصية،كانت إجابات أ

اإلضرابات يعود إىل تعدد النقابات،و عدم وجود تنسيق عملي بني خمتلف النقابات اليت متثل كل 
الفئات املستخدمة يف قطاع الصحة،وخاصة إنعدام التضامن بني نقابة مستخدمي السلك الطيب من 

ن جهة ثانية،وهناك من حيمل وزارة الصحة و السكان جهة و نقابة مستخدمي السلك الشبه الطيب م
و إصالح املستشفيات هذا الفشل،كون هذه األخرية تلجأ إىل التهديدات خبصم جزئي من أجور 

  املضربني باإلضافة إىل الالمباالة اإلرادية من قبل الوزارة مبطالب النقابات؛
     

باطية،كون اإلضراب مل يشمل كل واليات وهناك من يرجع فشل هذه اإلضرابات ألسباب إنض      
  الوطن،ومل يلقى إستجابة واسعة من طرف العمال وهذا بسبب اخلوف من اخلصم يف األجور؛

       
وهناك من يرجع هذا الفشل إىل أسباب إنسانية،كون اإلضراب ال ميس بأي حال من األحوال       

إلستعجاالت اليت تتكفل باحلاالت املرضية مصلحة حساسة ضمن اهلياكل اإلستشفائية وهي مصلحة ا
أي ضرورة القيام باحلد  ،اإلستعجالية،وبالتايل من غري األخالق التوقف عن العمل يف هذه املصلحة

األدىن من اخلدمات الصحية للمرضى،وهذا سبب من أسباب فشل اإلضراب حسب رأي البعض من 
  أفراد العينة؛

  
الفشل يعود إىل جلوء املرضى إىل مؤسسات القطاع اخلاص من  بينما يرى البعض األخر أن سبب     

ال يف القطاع العام،و يساهم يف فشله؛أجل تلقي العالج،وبالتايل يغطي ذلك على إضراب العم  
  
يف حني يرجع بعض أفراد العينة أسباب فشل اإلضراب إىل أسباب سياسية يقف وراءها أشخاص ال   

ذلك من خالل سياسة اهلروب من املسؤولية من طرف املسؤولني يريدون للقطاع العام التحسن،و 
املركزيني يف الوزارة املعنية،و القول بأن هذه اإلضرابات حتركها قوى خفية من أجل حتقيق مصاحل 
شخصية،و اللجوء إىل القضاء كون هذه اإلضرابات غري شرعية،مع العلم أن اإلضراب حق دستوري 

  نص عليه الدستور اجلزائري؛
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حل مشكل الصحة يف اجلزائر يتوقف أساسا على حتسني الوضعية  هل تظن أن:45دول رقم ج    
  ؟اإلجتماعية للمستخدمني يف قطاع الصحة

  اجملموع            ال  نعم 
  النسبة٪  التكرار  النسبة٪  التكرار  النسبة٪  التكرار   األسالك

  100  12  25  03 75 09  مستخدمي السلك الطيب

  100  63  20,63  13 79,37 50  ي السلك الشبه الطيبمستخدم

  100  18  05,56  01 94,44 17  مستخدمي السلك اإلداري

  100  07  00  00 100 07  املستخدمني التقنيني واملهنيني

  100  100  17  17 83 83  اجملموع

 
كل الصحة من أفراد العينة يرون أن حل مش٪83أن نسبة تبني اإلحصائيات املوضحة يف اجلدول،    

يف اجلزائر يتوقف أساسا على حتسني الوضعية اإلجتماعية و اإلقتصادية للمستخدمني يف قطاع 
أن حل مشكل الصحة يف اجلزائر ال يرتكز أساسا على حتسني األوضاع ٪ 17الصحة،بينما يرى 
  .اإلجتماعية للعامل

   
ثلون املستخدمني التقنيني و املهنيني من أفراد العينة الذين مي٪100خالل اجلدول نرى أن نسبة  من    

يرون أن، حل مشكل الصحة يف اجلزائر يكمن يف حتسني الظروف اإلجتماعية و اإلقتصادية 
من فئة مستخدمي السلك اإلداري أن ٪94,44للمستخدمني يف قطاع الصحة العمومي،و يرى نسبة 

عكس ذلك،و األمر ٪05,56رىاحلل كذلك يكمن يف حتسني األوضاع اليت يعيشها العمال،بينما ي
يرون يف حتسني الوضع ٪ 79,37كذلك يتعلق مبستخدمي السلك الشبه الطيب،حيث أن نسبة 

عكس ٪ 20,63اإلجتماعي للمستخدمني احلل الوحيد ملشكل الصحة يف اجلزائر،بينما يرى 
من فئة مستخدمي السلك الطيب يرون أن حتسني أوضاع املستخدمني هواحلل ٪75ذلك،ونسبة 

     .عكس ذلك٪ 25األفضل ملشكل الصحة يف اجلزائر،بينما يرى 
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ذلك قمنا بطرح سؤال يتعلق مبوقف أفراد العينة من النظام الصحي املعمول به حاليا و ما  بعد   
مدى تقبله لإلصالحات اجلديدة،فجاءت اإلجابة من طرف املستجوبني متقاربة جدا و أمجعت على 

ايل يف وضع يرثى له،فهناك من وصفه بالسيئ جدا،أو بالضعيف جدا،أو نظام أن النظام الصحي احل
صحي غري مقبول أو متدهور،وهناك من وصفه بأنه نظام فاشل و اإلصالحات ال تتماشى مع 

  الوضعية اإلجتماعية للعامل؛
      
و التطورات  و هناك من يرى من أفراد العينة أن النظام الصحي املعمول به حاليا ال يتماشى    

احلاصلة يف امليدان مقارنة بالقطاع اخلاص،حيث نالحظ على مستوى املستشفيات نقص كبري يف 
اإلمكانيات و العتاد الطيب باإلضافة إىل ميش تام للعامل يف قطاع الصحة،زيادة على ذلك هناك 

  و املمرضني؛ هياكل صحية شاغرة و غري مستغلة و هذا راجع إىل النقص الفادح يف عدد األطباء
  

و لكن هناك من أنصف نوعا ما النظام الصحي احلايل، و قال بأنه مقصر يف تقدمي اخلدمات     
الصحية للمرضى ولكنه قابل للتحسني و التطوير،و هو يف جممله قابل إلدخال إصالحات حقيقية 

  سواء؛ ولكن بشرط إستشارة الشركاء اإلجتماعيني من نقابات و عمال على حد
  
و أجاب البعض األخر بأن النظام الصحي املعمول به حاليا مقبول نوعا ما مع وجود بعض     

النقائص،و لكن مبقارنته مع القطاع اخلاص فهو نظام بطيئ احلركة،و بالتايل جيب عليه تقبل 
  . اإلصالحات اجلديدة
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  حسب رأيك هل هناك داعي هلذه اإلصالحات؟ :46دول رقم ج     
  اجملموع            ال  منع 

  النسبة٪  التكرار  النسبة٪  التكرار  النسبة٪  التكرار   األسالك

  100  12  33,33  04 66,67 08  مستخدمي السلك الطيب

  100  63  42,86  27 57,14 36  مستخدمي السلك الشبه الطيب

  100  18  55,56  10 44,44 08  مستخدمي السلك اإلداري

  100  07   85,71  06 14,29 01  املستخدمني التقنيني واملهنيني

  100  100  47  47 53 53  اجملموع

 
من أفراد العينة تدعوا إىل ضرورة ٪53نستنتج من خالل النتائج املبينة يف اجلدول، أن نسبة      

  من أفراد العينة أنه ال داعي إلجراء هذه اإلصالحات؛٪47إصالح املنظومة الصحية،بينما يرى 
  

من أفراد العينة الذين ميثلون السلك الطيب يرون أنه من الضروري إجراء ٪66,67ن تبني النتائج أ     
أنه ال داعي هلذه اإلصالحات،و يرى ٪ 33,33إصالحات شاملة للنظام الصحي اجلزائري،بينما يرى

أنه ٪ 42,86من مستخدمي السلك الشبه الطيب نفس رأي أغلبية السلك الطيب،بينما يرى 57,14٪
ي القيام بإصالح النظام الصحي،يف حني تبني النتائج أن مستخدمي السلك اإلداري من غري الضرور

٪ 55,56واملستخدمني التقنيني و العمال املهنيني ال يرون ضرورة للقيام ذه اإلصالحات بنسبة 
على التوايل أن إصالح املنظومة ٪ 14,29و نسبة ٪44,44على التوايل،بينما يرى ٪ 85,71وبنسبة 

  .   رورة ملحة لتحسني القطاعالصحية ض
 

من أفراد العينة الذين ميثلون السلك الطيب و السلك الشبه الطيب ٪50تدل النتائج أن أكثر من      
من أفراد العينة الذين ٪ 50يرون يف اإلصالح ضرورة لتحسني اخلدمات الصحية،بينما يرى أكثر من 

مال املهنيني،أنه ال داعي إلجراء هذه ميثلون السلك اإلداري و املستخدمني التقنيني والع
اإلصالحات،و اجلدول التايل يبني األسباب الكامنة وراء املوقف الداعي إىل عدم ضرورة إجراء 

  .إصالحات على املنظومة الصحية يف اجلزائر
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  .يبني أسباب و دوافع رفض هذه اإلصالحات من طرف املستجوبني:47دول رقم ج 
لإلحساس بأا  اجملموع

 على الورق فقط
إلحتمال التغيري يف

السلطات و 
 الواجبات

عدم الثقة يف
 القائمني عليها

  عدم إقتناعك ا

لتكرارا النسبة٪ النسبة٪ التكرار النسبة٪ التكرار النسبة٪  التكرار لنسبة٪ا  األسالك التكرار 
 مستخدمي السلك الطيب 00 00 03 75 00 00 01 25 04 100
 مستخدمي السلك الشبه الطيب 09 33,33 16 59,26 00 00 02 07,41 27 100
 مستخدمي السلك اإلداري 01 10 05 50 00 00 04 40 10 100
 املستخدمني التقنيني واملهنيني 03 50 01 16,67 01 16,67 01 16,66 05 100
 اجملموع 13 27,66 25 53,19 01 02,13 08 17,02 47 100

 
من أفراد العينة يرون أن السبب الرئيسي ٪53,19ملبينة يف اجلدول،أن نستنتج من خالل النتائج ا    

الذي دفعهم إىل رفضهم هذه اإلصالحات هو شعورهم بعدم الثقة يف القائمني على سياسة إصالح 
يرون أن سبب رفضهم هذه اإلصالحات هو عدم إقتناعهم ٪27,66املنظومة الصحية،بينما جند أن 

فضهم هلذه اإلصالحات هو إحساسهم بأن هذه اإلصالحات على أن سبب ر17,02٪ا،و أجاب 
فقط أن سبب رفضهم هلذه اإلصالحات هو إعتقادهم بإحتمال ٪02,13الورق فقط،يف حني يرى 

  التغيري يف السلطات و الواجبات؛
  

من املستجوبني الرافضني هلذه اإلصالحات،كانت إجابتهم على  ٪50تدل النتائج أن أكثر من     
رفض هو عدم وجود الثقة يف األفراد القائمني على عملية إصالح املنظومة الصحية،إذن هناك هذا ال

من ناحية )النقابات(أزمة ثقة متبادلة بني القائمني على تسيري قطاع الصحة من جهة و املستخدمني
  .أخرى
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من أجل إجناح عملية وكأخر سؤال يف هذا اإلستبيان،طلبنا من أفراد العينة تقدمي إقتراحام     
  إصالح املنظومة الصحية يف اجلزائر،فكانت اإلجابة متشاة أحيانا و متباينة أحيانا أخرى؛

  أوالً تقييم الوضع للوقوف على النقائص املوجودة يف النظام الصحي اجلزائري؛ -
 إستشارة املستخدمني العاملني يف القطاع قبل البدء يف عملية اإلصالح؛ -
 ر باجلوانب اإلجتماعية و اإلقتصادية للعمال يف القطاع؛اإلهتمام أكث -
 اإلهتمام بالعمال و حتسني ظروف العمل حىت يتسىن هلم تقدمي جمهود أفضل؛ -
توفري اهلياكل الصحية و الزيادة يف التخصصات و التأكيد على توفري اإلطارات و املستخدمني  -

 يف قطاع الصحة؛
ما يتعلق بالسلك الطيب و السلك الشبه الطيب،وذلك  زيادة عدد العاملني يف القطاع خاصة -

للنقص املسجل على مستوى املستشفى خاصة ما يتعلق باألطباء املتخصصني يف أمراض 
 إخل؛...و كذا طب العيون)طبيب متخصص يف كامل والية الشلف 02(النساء

رات تكوينية حتسني املستوى العلمي للمستخدمني و التركيز على التكوين عن طريق تنظيم دو -
 لفائدة العمال يف القطاع دون إستثناء؛

 تصنيف العامل حسب مستواه و اهود املبذول؛ -
احلوار اجلاد من طرف السلطات العمومية ممثلة يف وزارة الصحة و السكان و إصالح  -

 املستشفيات مع النقابات املمثلة للمستخدمني يف القطاع؛
 ساس الكفاءة و املهنية؛إعادة النظر يف تعيني املسؤولني على أ -
 توفري الوسائل املادية والتكنولوجية احلديثة من أجل تقدمي خدمات صحية عالية اجلودة؛ -
 ضرورة دعم الدراسات األكادميية يف التخصصات الطبية و ذلك من أجل رفع املستوى؛ -
 يتها؛توفري األدوية بالصيدليات املركزية على مستوى املستشفى نظرا للنقص الفادح يف كم -
 .إعادة النظر يف القانون األساسي لكل فئات مستخدمي قطاع الصحة -
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  :اإلستنتاج اجلزئي الثالث   
  

تبني النتائج املتوصل إليها من خالل عرض و حتليل فرضيات احملور الثالث املتعلق برأي أفراد    
حوال و هو عمل العينة حول عملية إصالح املنظومة الصحية،أن اإلصالح ضروري يف كل األ

متجدد،و ذلك من أجل تصحيح األخطاء و حماولة تفاديها عن طريق العمل اجلماعي و املنسق ال 
  العمل اإلرجتايل و األحادي اجلانب؛

  
  :نستنتج أن عملية إصالح املنظومة الصحية كسياسة عامة عليها أن تركز على جانبني إثنني مها    
املستخدمني و الوسائل التقنية الالزمة لذلك،مع اإلهتمام  زيادة عدد اهلياكل الصحية مبا فيها -

  بعنصر التكوين؛
 حتسني األوضاع اإلجتماعية و اإلقتصادية للمستخدمني يف القطاع؛ -
    

و تدل النتائج أن السلطات العمومية ممثلة يف وزارة الصحة و السكان و إصالح املستشفيات مل      
من أفراد العينة نفو وجود  ٪95مني الذين هم يف امليدان،حيث أن حتمل نفسها عناء إستشارة املستخد

أي إتصال مع الوزارة خيص عملية اإلصالح،هذا ما يعين أن كل القرارات السياسية اخلاصة بسياسة 
  اإلصالح كانت مركزية،و بعيدة كل البعد عن واقع القطاع؛

  
ئري فيه ما فيه من السلبيات،و لكن له و تدل النتائج من ناحية أخرى أن النظام الصحي اجلزا     

إجيابيات حسب اإلجابة املنسوبة لبعض أفراد العينة،ومن بني هذه اإلجيابيات أنه يف صاحل شرحية 
واسعة من السكان ،غري أن تلبية اإلحتياجات الصحية يبقى ناقص و لكن قابل للتحسني عندما تتوفر 

  اإلرادة السياسية يف التغيري و اإلصالح؛
والشيئ املالحظ كذلك هو أن جزء مهم من أفراد العينة أرجعوا أسباب فشل العمال يف حتسني      

ظروفهم اإلجتماعية و اإلقتصادية إىل ضعف العمل النقايب من خالل غياب التكوين النقايب لدى 
 العمال،و كذلك كثرة النقابات دون حتقيق أي شيئ من أهدافها منذ تأسيسها،و كذلك الصراعات
الشخصية داخل النقابات نفسها على بعض املصاحل و املكاسب السياسية،مما أفقدها توازا 
وحركيتها،أما سياسة اهلروب إىل األمام من طرف السلطات العمومية كانت من بني األسباب اليت 

  .أدت إىل غلق أبواب احلوار و بالتايل إنعدام حلول ناجعة ملشكل الصحة يف اجلزائر
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  إستنتاجات خالصة و - 3
      
تظهر الدراسة امليدانية املاثلة أمامنا أن املؤسسة اإلستشفائية العمومية كعينة من جمموع اهلياكل     

الصحية العمومية،أا امليدان احلقيقي الذي يعكس جناح أو فشل سياسة اإلصالح اليت باشرا السلطة 
من خالل احملاور اليت مت التطرق إليها يف إستمارة العمومية يف الفترة الزمنية احملددة هلذه الدراسة،و 

اإلستبيان،و األجوبة املتحصل عليها من طرف أفراد العينة،تبني لنا أن املنظومة الصحية يف اجلزائر 
تعاين من تدهور كبري على كل املستويات التنظيمية و اإلجتماعية و اإلقتصادية،و يعود ذلك إىل كون 

ا السلطة السياسية منذ عشرية كاملة مل تغري يف الوضع شيئًا؛بل أظهرت عملية اإلصالح اليت باشر
  عدة تناقضات تعكس الصعوبة اليت يصادفها القائمني على تسيري هذا القطاع احلساس؛

     
أما فيما خيص الفرضية األوىل،فإن اإلنتساب إىل املؤسسة هو شعور حيس به أغلبية أفراد العينة،     

ا أنه ال توجد مشاكل داخل املؤسسة، بل بالعكس هناك صعوبات يواجهها ولكن ال يعين هذ
املستخدمني حسب األجوبة اليت حتصلنا عليها،مما يدل على عدم وجود تفاهم و تنسيق كبريين بني 
جمموعة األنشطة داخل املؤسسة،و كان نتيجة ذلك وجود تكتالت و صراعات بني املستخدمني 

شبه الطيب من جهة و اإلدارة املسرية للمستشفى من جهة أخرى،هذا ما خاصة بني السلك الطيب و ال
أدى إىل ظهور بعض السلوكات أثرت سلبا على نوعية اخلدمات الصحية املقدمة للمرضى منها 

  .اإلمهال،الالمباالة،اجلهوية يف تقدمي العالج،عدم اإلهتمام باملريض،وتغيب العمال
  

ة،فإن عدم الرضا املهين لدى أغلبية أفراد العينة يطرح أكثر من أما فيما خيص الفرضية الثاني    
سؤال،خاصة إذا علمنا أن عدم الرضا لديهم مرتبط مباشرة بالراتب الشهري الذي يتحصل عليه 

سنوات على 10إىل 07املستخدمني،فاحلاصل على شهادة دكتوراه يف الطب مثالً و بعد مدة زمنية من
ن العمل يف إطار عقود ماقبل التشغيل و براتب شهري يقدر أقصى تقدير،يتخرج ويلج ميدا

دج،ولكن ملدة زمنية حمددة بسنتني مث جيد نفسه بطال؟ فمن أين يأيت الرضا املهين يف ظل 12000بـ
  .هذه الظروف

  
أما فيما خيص الفرضية الثالثة،فإن عملية إصالح املنظومة الصحية حسب رأي أغلبية أفراد العينة أا    
ة ضرورية لتغيري الوضع،و لكن البد من أخذ رأي املعنيني باإلصالح و هم املستخدمني يف عملي
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القطاع،و جيب أن يرتكز هذا اإلصالح على أسس علمية و عملية متينة،من خالل تقييم اخلريطة 
الصحية احلالية و ضبط مكامن اخللل،دون القفز فوق واقع املنظومة الصحية احلالية،و تفادي إختاذ 

رارات إرجتالية وفردية أو ما ميكن تسميتها بالسياسات الترقيعية الوقتية،وإشراك النقابات اليت تعترب ق
املمثل القانوين للعمال يف عملية اإلصالح،و ما ميكن إستنتاجه كذلك هو أن القانون األساسي الصادر 

إختالف أطيافها تدعوا إىل  يف أيام النظام اإلشتراكي مل يعد مرغوبا فيه،وأصبحت كل النقابات على
ضرورة تغيريه،و سن قوانني جديدة تتماشى و األوضاع اإلجتماعية و اإلقتصادية احلالية،ومن ناحية 
أخرى فبدالً من العمل على دمج القطاع العام مع القطاع اخلاص وجب فرض رقابة أكثر على 

قانون،من خالل السلوكات العيادات اخلاصة اليت أصبحت تنتهز الفرصة من أجل القفز فوق ال
املشبوهة املمارسة مثل إرتفاع تكاليف العالج يف حني هي غري ذلك يف النصوص القانونية،مع إجراء 
بعض العمليات اجلراحية غري املرخص هلا مما تتسبب يف هالك الكثري من املرضى،وتوفري اإلمكانيات 

  . الالزمة لتطوير القطاع العام
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  اتـات و توصيـإقتراح – 4
نظرا ألمهية هذا املوضوع على كل املستويات،وبإعتباره املرآة اليت تعكس منو و تطور صحة        

اتمع،إرتأينا أن نقدم بعض اإلقتراحات اليت نرى فيها أفضل احللول حلل مشكل الصحة يف اجلزائر 
  ؛بصفة عامة،و إصالح املنظومة الصحية بصفة خاصة

إعادة النظر يف اخلريطة الصحية،و ربطها بالتوزيع احلقيقي للسكان على مستوى كل التراب  -     
الوطين،و ذلك مبساعدة كل األطراف والشركاء اإلجتماعيني سواء املؤسسات السياسية املتمثلة يف 

  .الوزارة،و اجلمعيات والنقابات العمالية وحىت األحزاب السياسية والسكان
حتديد مظاهر العجز و القصور على مستوى مؤسسات املنظومة الصحية يف اجلزائر،و اليت  -        

املراكز اإلستشفائية (نعتقد أا تتعلق باجلوانب التنظيمية و اهليكلية ملختلف أنواع هذه املؤسسات
ويات ،و املتعلقة أساسا بتنظيم السلطات وحتديدها،وضع األول...)اجلامعية،املستشفيات العمومية،

  .وترتيب األنشطة و تنسيق األعمال داخل املنظمات الصحية
،خاصة ما )الرأمسال البشري(اإلهتمام أكثر بالتكوين نظرا للنقص الكبري يف العنصر البشري -        

   .،و هو األمر الذي وقفنا عنده من خالل الدراسة امليدانية يف املستشفىنييتعلق باألطباء األخصائي
ة جتهيز املستشفيات بأحدث األجهزة الطبية،وذلك من أجل ختفيف األعباء على ضرور -        

   .املرتفقني الذين يتنقلون يف بعض احلاالت إىل واليات أخرى إلجراء بعض الفحوصات الطبية
اإلهتمام أكثر باجلانب اإلجتماعي و اإلقتصادي لدى املستخدمني يف قطاع الصحة بشكل  -        

،و الشيء الذي يؤرق ...)توفري األمن،النقل،اإلطعام،السكن(ني ظروف العملعام،من خالل حتس
اجلميع دون إستثناء و يف كل القطاعات الراتب الشهري الذي أصبح يشكل العبئ األكرب لكل 

  .العمال،و الذي ساهم بشكل كبري يف تدين مستوى اخلدمات الصحية املقدمة للمرتفقني
ت النقابية و مجعيات املرضى يف أي سياسة مستقبلية تتعلق بقطاع ضرورة إشراك اموعا -        

الصحة عامة،وذلك من أجل توحيد اجلهود و رحبا للوقت،وبالتايل حتقيق رؤية شاملة ملا قد متسه 
عملية اإلصالح،و هذا لتحقيق الشفافية يف العمل و درئ الغموض الذي يسبب الفوضى،و هو ما 

اهنة من فوضى يف التسيري،و بريوقراطية مركزية تستبعد كل حماولة يعيشه القطاع يف الفترة الر
لإلصالح،حبجة نشر الفوضى من طرف العمال الذين إستعملوا حقهم الدستوري يف 
اإلضراب،والقول بأن هذه اإلضرابات حتركها جهات ال تريد اإلستقرار للبالد إىل غري ذلك من 

ن املسؤولية،وإتباع أسلوب اهلروب إىل األمام،دون احلجج اليت ميكن إدراجها يف خانة التهرب م
  .حلول تذكر يف الواقع
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  ـةـــــاخلامت
 

يعترب قطاع الصحة أهم القطاعات على اإلطالق ملا له عالقة مباشرة بنشاط اإلنسان،فتحقيق      
مة السالمة الصحية العامة و البدنية و العقلية و النفسية،هي من بني األهداف األساسية للمنظو

الصحية،و الوصول إىل حتقيق ذلك يؤكد قدرة و قوة النظام الصحي املعمول به و مبا يتكون من 
التوليفة البشرية ذات املهارة و الكفاءة يف التسيري و التنظيم الرشيد،و بذلك يساعد الفرد على أداء 

ئري،نطرح واجباته و أعماله بشكل فعال،و لكن بإسقاط ذلك على طبيعة النظام الصحي اجلزا
السؤال التايل، هل مت حتقيق ذلك؟ نقول أن هذا األخري شهد تطورا ملفت للنظر منذ إسترجاع 
السيادة الوطنية،و ما حققه يف سبيل القضاء على معظم األمراض املتنقلة منها و املزمنة لشيئ يدعوا 

  .إىل التفاؤل
  

بالعكس فهو يشهد عدة مشاكل و لكن هذا ال يعين أن النظام الصحي حقق كل أهدافه،بل     
تنظيمية ختص اهلياكل و املؤسسات الصحية بكل أنواعها، مما أثّر سلبا على السري العام هلذه 
املؤسسات و الصعوبة اليت جتدها يف تقدمي اخلدمات الصحية للسكان،و كان نتيجة ذلك توسع اهلوة 

على ذلك إرتفاع تكلفة احلفاظ على  بينها وبني املواطن الذي أكه ضعف القدرة الشرائية،و زاد
  .الصحة

  
فاإلصالح هو عملية دورية و متجددة،و ذلك من أجل درئ املساوئ و النقائص و دعم كل      

أشكال النجاح احملقق،و عليه فعملية إصالح املنظومة الصحية يف اجلزائر هي سياسة قطاعية مثل باقي 
فيه الكفاية إلصالح ما مت إفساده،و تشجيع ما مت السياسات األخرى،و لكن هي سياسة معقدة مبا 

  .حتقيقه
  

إذًا ميكننا القول أن سياسة إصالح املنظومة الصحية يف اجلزائر ككل السياسات املاضية،مل حتقق      
كل أهدافها الرامية إىل حتسني الرعاية الصحية املقدمة للمريض،سواء داخل املؤسسات الصحية 

ن كان هذه األخرية تقدم رعاية صحية أحسن لكوا متلك الوسائل البشرية العمومية أو اخلاصة،و إ
واملادية و التقنية الضرورية لذلك،و لكن ذلك ال يعفيها كوا جزء من املنظومة الصحية الوطنية من 
  جهة،و لصغر حجمها من جهة أخرى،األمر الذي ال يساعدها على تغطية نسبة سكانية كبرية،و هذا 
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إىل القول أن اجلزائر ما زالت تعاين من سوء توزيع املؤسسات الصحية عرب كامل التراب ما جيرنا 

الوطين،خاصة إذا علمنا أن معظم املؤسسات الصحية اخلاصة موجودة يف املدن الكربى و الشمالية 
زيع منها،مما يدعوا ذلك إىل ضرورة إعادة النظر يف السياسة الصحية املنتهجة،و جعلها تتماشى و التو

  .السكاين احلقيقي عرب التراب الوطين
  

فنجاح سياسة اإلصالح مرهون بوجود نظام صحي عصري و مرن،و هو ما مل تصل إليه اجلزائر      
بعد،كون املؤسسات الصحية يف اجلزائر هي مؤسسات بريوقراطية أكثر منها خدماتية،حيث أنه من 

اخل املؤسسة الصحية،سواء كانت عالقة رمسية الصعوبة فهم العالقة اليت تربط بني املستخدمني د
أوغري رمسية،و ذلك ما يؤدي إىل ظهور بوادر الالإستقرار و الدخول يف صراعات فئوية بارزة،وهذا 

  .ما يسمى بإشكالية السلطة داخل املؤسسات الصحية
  

اع لقد ركزنا يف دراستنا هذه على اجلانب اإلجتماعي و اإلقتصادي للمستخدمني يف قط     
الصحة،باإلضافة إىل اجلانب املهين لدى كافة الفئات العاملة يف املؤسسة الصحية العمومية،و عالقة 
ذلك بسياسة إصالح املنظومة الصحية،أو باألحرى إظهار مدى أمهية هذا اجلانب يف إجناح عملية 

ا على هذا اجلانب، اإلصالح،و تبني لنا أن عملية اإلصالح يف الفترة احملددة للدراسة مل تركز كثري
وإمهاهلا لعنصر أساسي و هو الفرد الذي يعترب احللقة الغائبة فيها،و النتائج املتوصل إليها تبني 
ذلك،حيث أن إجابة غالبية أفراد العينة أن عملية اإلصالح مل تلقى جناحا كبريا ألا أمهلت وضعية 

  .املستخدمني يف القطاع
  

العمومية بذلت كل اهودات يف سبيل توفري العالج الكايف  ال ينكر أحدا أن السلطات     
للسكان،من خالل إنشاء عدة هياكل صحية عمومية،و السماح للقطاع اخلاص بالنمو مما عزز من 
العدد اإلمجايل للهياكل الصحية املشكلة للمنظومة الصحية احلالية،ولكن ذلك ال يكفي لنقول بأن 

جحة،فالتركيز على جانب واحد و إمهال اجلوانب األخرى يؤدي حتما السياسة الصحية يف اجلزائر نا
  .إىل الفشل يف حتقيق كل األهداف املخطط هلا
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فإصالح املنظومة الصحية يف جانبها املادي و التقين و إمهال اجلانب اإلجتماعي و املهين للعمال ال    
و ذلك لنقص العنصر البشري املؤطر يعكس حقيقة اإلصالح،حىت أن تلك اهلياكل يبقى بعضها شاغر 

هلا ،و نقص املوارد البشرية املتخصصة يف إستعمال تلك الوسائل املتطورة مما أدى ذلك إىل إتالفها 
  .وتكبيد اخلزينة العمومية خسائر مادية كبرية

  
ا و الشيئ األخر الذي مت إستنتاجه من خالل هذه الدراسة املتواضعة،أن تعدد النقابات مع كثر    

أثّر سلبا على فعاليتها،كوا مل حتقق أهدافها يف حتسني الظروف اإلجتماعية و اإلقتصادية للعمال يف 
القطاع،و مل تساهم يف إثراء عملية اإلصالح،و رمبا يعود ذلك لتغييبها من طرف احملرك الرئيسي 

الداخلية اليت متيز  لعملية اإلصالح و أعين السلطات العمومية،أو لعدم اإلستقرار و الصراعات
  .النقابات

  
إن سياسة إصالح املنظومة الصحية جزء من اإلصالحات الشاملة اليت باشرا احلكومة يف مجيع     

القطاعات،و ذلك دف الوصول إىل التنمية الشاملة و املستدامة على كل املستويات،املستوى 
ية املالية السنوية املرصودة لقطاع الصحة فإنه السياسي و اإلجتماعي و اإلقتصادي،و بالنظر إىل امليزان

حيتل املراتب اخلمسة األوىل،هذا يعين أن احلكومة تويل أمهية كبرية إلصالح املنظومة الصحية،و لكن 
هذه األمهية مل تتجسد يف الواقع،ألن هذه السياسة قطعت فترة زمنية طويلة دون الوصول إىل حتسني 

ا عبارة عن برامج خالية من أهداف معينة،أو بأسلوب أخر هي اخلدمات الصحية،فهذا يعين أ
سياسات ليس هلا أهداف واضحة،وجممل القول أا سياسات ترقيعية من أجل ربح الوقت ال غري، 
ودليلنا يف ذلك واضح،و يتجلى ذلك من خالل سوء التسيري الذي تشهده جل املؤسسات الصحية 

اضح يضبط عمل مؤسسات القطاع اخلاص مما ترك هلا حيز العمومية،إضافة إىل عدم وجود قانون و
سواء،و اجلانب األخر املتعلق بإمهال دور النقابة  كبري يف التحايل على القانون و املواطن على حد

العمالية يف صياغة قرار سياسي يضمن حقوق املستخدمني يف القطاع،من خالل مناداة هذه األخرية 
األساسي لعمال القطاع،و جعله يتماشى و األوضاع السياسية بضرورة إعادة صياغة القانون 

  . واإلجتماعية و اإلقتصادية اليت متر ا اجلزائر
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 الصفحة    عنوان اجلدول   رقم اجلدول
  43  1989إىل1979يبني هياكل ومؤسسات النظام الصحي يف اجلزائر من   01
  44  1989إىل1980قات الوطنية للصحة يف اجلزائر يف الفترة املمتدة من يبني النف  02
  64  2009إىل1999يبني نسبة بعض األمراض املنقولة يف اجلزائر من   03
  67  2009إىل 1999يبني الوضعية الدميغرافية يف اجلزائر من   04
  85  2009إىل1999يبني امليزانية العامة لقطاع الصحة يف اجلزائر حسب قانون املاليةمن  05
  91  2004إىل1990يبني عدد نقابات الصحة العمومية يف اجلزائر من   06
  102  .يبني األسالك املهنية املكونة لعينة الدراسة  07
  103  2009إىل 1999يبني عدد املستخدمني يف املؤسسة ميدان البحث من   08
  104  1999يبني حصيلة النشاطات اإلستشفائية لسنة   09
  104  2000حصيلة النشاطات اإلستشفائية لسنة يبني  10
  105  2001يبني حصيلة النشاطات اإلستشفائية لسنة  11
  105  2002يبني حصيلة النشاطات اإلستشفائية لسنة  12
  106  2003يبني حصيلة النشاطات اإلستشفائية لسنة  13
  106  2004يبني حصيلة النشاطات اإلستشفائية لسنة  14
  107  2005اطات اإلستشفائية لسنةيبني حصيلة النش  15
  107  2006يبني حصيلة النشاطات اإلستشفائية لسنة  16
  108  2007يبني حصيلة النشاطات اإلستشفائية لسنة  17
  108  2008يبني حصيلة النشاطات اإلستشفائية لسنة  18
  109  2009يبني حصيلة النشاطات اإلستشفائية لسنة  19
  110  ت العامة ألفراد العينةاخلصائص الفردية و املعلوما  20
يتعلق بسؤال حول أداء املستجوبني ألعمال أخرى قبل عملهم يف املؤسسة اإلستشفائية   21

  العمومية

113  

  114  "بنعم"يبني ميدان العمل بالنسبة للمستجوبني الذين أجابوا   22
  115  يبني ما إذا كان هناك شعور من طرف املستجوبني بإنتسام إىل املؤسسة  23
  116  يبني ما إذا كان هناك مشاكل يصادفها املستجوبني مع إدارة املستشفى  24
  118  يبني ما إذا كان هناك شعور باإلغتراب داخل املؤسسة من طرف املستجوبني  25
  119  يبني ما إذا كان هناك شعور باألمن لدى املستجوبني أثناء أداء عملهم  26
لدى املستجوبني،حبيث تسمح هلم باملشاركة يف إختاذ  يبني ما إذا كان هناك إمكانيات  27

  القرارات اخلاصة باملؤسسة

120  

  121  يبني ما إذا كان هناك تغيب من طرف املستجوبني  28
  122  يبني أسباب التغيب من طرف املستجوبني  29
يبني موافقة أو عدم موافقة املستجوبني لعروض العمل يف مؤسسات أخرى إن طلب منهم   30

  كذل

123  
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  125  يبني مدة األقدمية يف املهنة  31
  126  يبني مستوى الدخل الشهري اإلمجايل  32
  127  يبني ما إذا كان هناك إرتباط بني العمل وامليول املهين لدى املستجوبني  33
  128  يبني ما إذاكان هناك تأثري لظاهرة اإلكتظاض داخل املستشفى على أداء املستجوبني  34
  129  ذا كان هناك حتكم يف مهنة العمل من طرف املستجوبنييبني ما إ  35
  130  يبني ما إذا كان هناك مشاكل إجتماعية كالسكن مثالً  36
  131  يبني ما إذا كا هناك ضغوط أسرية بسبب ضعف الراتب الشهري  37
طرف يبني ما إذا كان هناك إعتقد بأن الراتب الشهري ال يتناسب مع اجملهودات املبذولة من   38

  املستجوبني

132  

  133  يبني ما إذا كان هناك رضا من طرف املستجوبني بالعمل يف مؤسسة صحية عمومية  39
يبني ما إذا كان املستجوبني يرون أن إصالح املنظومة الصحية يرتكز أساسا على زيادة عدد   40

  اهلياكل الصحية

135  

  136  إصالح للنظام الصحييبني ما إذا مت إستشارة املستجوبني قبل أي عملية   41
يبني ما إذا كا املستجوبني يعتقدون أن حتسني اخلدمات الصحية يكمن يف دمج القطاع العام   42

  مع القطاع اخلاص

137  

  138  يبني رأي املستجوبني يف القوانني اليت تسري حقوقهم و واجبام  43
إلجتماعية للمستخدمني يف قطاع يبني ما إذا كان لإلضرابات دور فعال يف حتسني الوضعية ا  44

  الصحة

139  

يبني ما إذا كان حل مشكل الصحة يف اجلزائر يتوقف أساسا على حتسني الوضعية   45
  اإلجتماعيةللمستخدمني يف قطاع الصحة

141  

  143  يبني ما إذا كان هناك داعي إلصالح املنظومة الصحية حسب رأي أفراد العينة  46
  144  فض اإلصالحات من طرف أفراد العينةيبني أسباب و دوافع ر  47
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  منوذج عن إستمارة البحث):1(امللحق رقم
  

-3-الجزائرجامعة   
عالمإلآلية العلوم السياسية و ا  

 قسم العلوم السياسية و العالقات الدولية
 
 
 
 
 

:موضوع البحث  
 
 
 
 
 

)2009- 1999(ائر، للفترة إصالح المنظومة الصحية في الجز  
بالشلفالمؤسسة اإلستشفائية العمومية اإلخوة خليف :دراسة حالة  

مقدمة لنيل شهادة ماجستيرفي العلوم السياسية و العالقات الدولية مذآرة  
 تخصص رسم السياسات العامة

 
 
 
 

: إشراف الدآتور    :                                                              إعداد الطالب  
نور الدين حاروش                                                           خروبي بزارة عمر  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 السنة الجامعية
2009 -2010  
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 إستمارة البحث

 
 
 
 
 
 

)ة(المحترم)تي(سيدي  
 

)ة(جه إليكم بصفتكم مستخدمافي إطار القيام بدراسة حول إصالح المنظومة الصحية في الجزائر،نتو
  

 في مؤسسة صحية لتقدم لنا يد المساعدة،وتزويدنا بالمعلومات المناسبة حول هذا الموضوع؛
 

آاديميألو نتعهد لكم أن هذه المعلومات و البيانات ال يمكن بأي حال أن تحيد عن إطارها العلمي وا      

.و ال تستخدم إال ألغراض علمية  

  
أسئلة عن رأيك في عدد من القضايا التي تمس قطاع الصحة في الجزائر؛ ستمارة تتضمنإلهذه ا   
  

 
جابة المعبرة عن رأيك                                                       إلعلى ا) x( الرجاء وضع عالمة   

 
جابة واضحة و وافيةإلجابة عندما يتطلب األمر ذلك،و نرجو أن تكون اإلالرجاء آتابة ا   

 
 
 

.حترامإلتقبلوا مني فائق التقدير و ا    
 
 
 

 
 
 

خروبي بزارة عمر:الطالب  
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  ملء اإلستمارة                                                     
 
 
 
 

:معلومات عامة  
 

سنة:             السن - 1  

ذآر                    أنثى             :    الجنس - 2  

أعزب               متزوج             أرمل             مطلق:       الحالة العائلية - 3  
 

دون مستوى          إبتدائي            متوسط           ثانوي        جامعي:  المستوى التعليمي - 4  
 

:...............................................                           الشهادات المتحصل عليها- 5  
 

:   ..................................................المهنة الرئيسية - 6  
 

:                                مالك:                        صفة المسكن - 7  
:                         مالك مشترك                                               

:          مستأجر لدى القطاع العام                                               
:      مستأجر لدى القطاع الخاص                                               

:                        مسكن وظيفي                                               
 

:                  عمارة سكنية:                       نوع المسكن - 8  
:               منزل فردي                                              
:              منزل تقليدي                                              

:             بناء قصديري                                              
:                         أخر                                              

 
 

:                    سرةألعدد أفراد ا - 9  
 
 

متدني             جيد           مقبول  :                  المستوى المعيشي لألسرة -10  
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.نتماء إلى المؤسسةإلالشعور با: المحور األول  
 
 
 

نعم               ال:  هل أديت أعماال أخرى قبل عملك في هذه المؤسسة -11  
 

عام             خاص:   إذا نعم ،في أي ميدان-12  
 

  نعم             ال :  تشعرون بإنتسابكم إلى المؤسسة -13
 
 

نعم            ال :  تصادفون مشاآل مع إدارة المستشفى -14  
 

نعم          ال   :  غتراب داخل المستشفىإلتشعرون با -15  
 

نعم               ال:  تشعرون باألمن أثناء أداء عملكم -16  
 

نعم         ال  : لمؤسسةمكانيات التي تسمح لكم بالمشارآة في إتخاذ القرارات الخاصة باإللديكم ا -17  
 

أحيانا                    إطالقا:  هل تتغيب عن العمل-18  
 
 

نفورك من ظروف العمل - :    في حالة التغيب هل يعود ذلك الى -19  
التعب  -                                                      

ظروف إجتماعية أو شخصية -                                                      
                                                     

 
.....................................................................................................وضح    
 
 

عم          الإذا عرض عليكم العمل في مؤسسة أخرى   هل توافقون؟        ن-20  
 
 

الرضا المهني:المحور الثاني  
 
 

:            ........مدة أقدميتكم في هذه المهنة -21  
 

دج    20000دج          أآثر من 10000أآثر من :   جماليإلمستوى الدخل الشهري ا -22  
دج40000أآثر من    دج        30000أآثر من                                                     

دج                                                         50000أآثر من           
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نعم               ال: العمل الذي تقومون به يرتبط مع ميولكم المهني -23  
 
 

نعم               ال  :      آتظاض داخل المستشفى على أداء عملكمإلر ظاهرة اتؤث -24  
 

ا            ال نعم              أحيانا             نادر:     تشعرون بالتحكم في مهنتكم -25  
 

نعم             ال :   تشعرون بمشاآل إجتماعية،آالسكن مثال -26  
 

نعم                ال:   ت أسرية نظرا لضعف راتبكمتواجهون ضغوطا -27  
 

نعم          ال:  تعتقدون أن مرتبكم ال يتناسب مع المجهودات التي تقدمونها -28  
 

نعم            ال  : هل أنت راضي بعملك في مؤسسة صحية عمومية -29  
 
 
 

لصحيةرأي المستجوبين حول عملية إصالح المنظومة ا: المحور الثالث  
 
 

نعم                 :  هل تظن أن إصالح المنظومة الصحية يرتكز أساسا على زيادة عدد الهياآل الصحية -30
ال                                                                                                                                     

 
نعم          ال   :   إستشارتكم قبل أي عملية إصالح للنظام الصحيهل تم  -31  

 
نعم                  : هل تعتقد أن تحسين الخدمات الصحية يكمن في دمج القطاع العام مع القطاع الخاص -32

ال                                                                                                                    
.............................................................................جابة  ال ،لماذا؟إلإذا آانت ا-33  
     ................................................................................................................  

     ..................................................................................................................  
 

واسعة و شاملة: ما رأيك في القوانين التي تسير حقوقك و واجباتك،هل هي -34  
 محدودة و ناقصة                                  

.............................................................................................................وضح  
 

جتماعية للمستخدمين في قطاع إلهل ترى أن االضرابات عن العمل هي الحل األمثل لتحسين الوضعية ا -35
نعم :                      الصحة  

ال             
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رابات التي قامت بها نقابات الصحة تعرضت للفشل و دون إستجابة للمطالب من طرف ضإلإن آل ا -36
............................................................السلطات العمومية،فما هي أسباب هذا الفشل؟  

.............................................................................................................................  
............................................................................................................................. 

 
ستخدمين هل تظن أن حل مشكل الصحة في الجزائر يتوقف أساسا على تحسين الوضعية االجتماعية للم -37

نعم  :                     في قطاع الصحة  
ال                                                    

 
 

ما موقفك من النظام الصحي المعمول به حاليا،و ما مدى تقبله لإلصالحات الجديدة؟ -38  
    ....................................................................................................................  
    .....................................................................................................................  

 
نعم               ال   :   صالحاتإلحسب رأيك هل هناك داعي لهذه ا -39  

 
 
 

                                  
:عدم إقتناعك بها -:   جابة ال،هل يعود ذلك إلىإلإذا آانت ا -40  

:عدم الثقة في القائمين عليها -                                                         
:و الواجباتحتمال التغيير في السلطات إل -                                                         

:لإلحساس بأنها على الورق فقط -                                                           
:ألسباب أخرى -                                                           

 
 

......................:.......................................نجاح إصالح المنظومة الصحيةإلماذا تقترح  -41  
 

     .......................................................................................................................  
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  قائـمـة املراجـع
  :الكتب-1
  :باللغة العربية - أ
  .دار العودة،بدون سنة:،بريوتقصة الثورة اجلزائرية من اإلحتالل إىل اإلستقالل،)محدأ (الشقريي -1
  2003دار الشروق للنشر و التوزيع،:،عمانسلوك املنظمة،سلوك الفرد و اجلماعة،)ماجد(العطية -2
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