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  تقييم مستوى الفعالية التنظيمية للمستشفيات يف اجلزائر
  دراسة تطبيقية على املستشفيات العمومية

 *سنوسي علي/ أ
  اجلزائر-جامعة املسيلة

 
Resume 

Le sujet de l’efficacité organisationnelle est un thème 
important de la pensée moderne, l’organisation est continue de 
bénéficier du complément d’étude et de recherche en tant que 
contribution pour évaluer la performance des différentes 
organisations, mais il n’y a pas une seule entrée pour mesurer 
l’efficacité organisationnelle qui s’adapte aux organisations de toutes 
sortes, parce que la nature spécifique de chaque organisation est 
différente. .Il peut être une organisation ce qui n’est pas efficace, 
même si elle repend à certains critères, ou elle peut être efficace en 
dépit de la non –conformes à ces normes. Cela démontre la nécessité 
d’examiner l’efficacité organisationnelle au sein des organisations en  
général, et dans les organisations fournissant des services de santé en 
question en particulier .et que le fonctionnement efficace des 
organisations de santé a un impact direct sur le niveau de bien –être 
de la communauté , comme toutes les organisations prennent souvent 
la contribution de la  communauté, et de les ramener à lui sous forme 
de produits ou de services. 

D’ailleurs, il est demandé aux organisations de santé 
notamment pour être dans le haut niveau de l’efficacité, afin de 
fournir des meilleures prestations de services de santé au niveau de la 
société, pour atteindre le plus haut niveau de progrès et de prospérité. 

     

 : مقدمة 
د من الضغوط والتحديات الداخلية  اخلارجية املؤثرة على تواجه املنظمات احلالية العدي     

حيث يتميز النظام العاملي اآلن حبركته السريعة اليت ا على االستمرار بقائها ومنوها و قدر

 .تغيري يف مواطن كثرية من العاملتتالحق فيها التغريات والتحوالت وتتصاعد قوى ال
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نظمات اختاذ الترتيبات وتتبدل األوضاع بسرعة متناهية وهو ماحيتاج من احلكومات وإدارة امل

تعديل ثقافة هذه سينات على خمتلف الربامج والعمليات، بل وإدخال املزيد من التحالالزمة و

جهة هذه التحديات، ومن مث تدعيم قدراا على البقاء املنظمات بكاملها حىت تستطيع موا

  .والنمو

إن احلاجة إىل البقاء والنمو والقدرة على التكيف مع املتغريات العاملية هي املعايري      

األساسية لنجاح هذه املنظمات كمؤشرات يتحدد طبقا هلا مستوى الفعالية التنظيمية مبعناها 

ه باعتباره املطلب األساسي للمنظمات العصرية، سواء كانت الواسع وهي ما ميكن النظر إلي

تنتج سلعة أو تقدم خدمة، وميكن النظر إىل الفعالية التنظيمية باعتبارها احملرك األساسي لطاقة 

 .  التطوير والتحديث والتحسني املستمر لألداء  يف خمتلف املنظمات املعاصرة 
ملتنوعة للمجتمع و غريها من املنظمات غري ولقد احتلت املنظمات اليت تقدم اخلدمات ا

الصناعية أمهية كبرية يف الوقت احلاضر، باعتبارها نظم تضيف الكثري إىل الناتج القومي 

  .للمجتمعات

ويعترب املستشفى أحد أشكال املنظمات اليت دف إىل إنتاج اخلدمات الصحية ألفراد      

تجة، حيث تقدم ما ميكن أن يطلق عليه يف لغة ننظر إليها على أا منظمة من ا، كماتمع

  .إدارة اإلنتاج، بالصيانة البشرية للموارد اإلنسانية املتاحة واملتوقعة يف اتمع

بصفة مستمرة يؤثر و  الشك أن احملافظة على أكرب مستوى من الفعالية التنظيمية دائما و    

 .اجيابيا على أداء املنظمة

االهتمام املتزايد بقطاع اخلدمات الصحية ، إال أن القطاع مازال رغم  : إطار مشكلة البحث

يواجه العديد من املشاكل واملعوقات  اليت تؤدي إىل عدم رضا املواطنني عن مستوى 

 اخلدمات اليت حيصلون عليها ؟

   : أمهية البحث

لء الفجوة تنبع أمهية البحث من الناحية العلمية باعتباره حياول م :  األمهية العلمية للبحث

احلالية يف األدبيات العربية من خالل التوصل إىل إطار فكري متكامل لتقومي الفعالية التنظيمية 

من كفاءة و فاعلية األداء يف هذه  زيديف املستشفيات احلكومية اجلزائرية بالشكل الذي ي

 .املنظمات و كيف ميكن التغلب على املشاكل اليت حتد من فعالية األداء
التوصل إىل منوذج تطبيقي ميكن من خالله تقييم مستوى الفعالية التنظيمية يف  يف السعي إن

نقطة حتول ألجراء عمليات التطور والتغيري يف املنظمات الصحية  يعترباملستشفيات اجلزائرية، 
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مبا ميكنها من تعديل األداء ا وحتقيق أهدافها وأداء رسالتها حنو توفري اخلدمة الصحية 

  .لى أكمل وجه و مبستوى يتسم بالكفاءة والفعاليةللمواطن ع

تتمثل أهداف هذا  البحث يف جمموعة من النقاط الرئيسية اليت ميكن  : أهداف البحث

تحسني والتطوير لالتعرف على العوامل اليت ميكن أن تؤدي  -بلورا على النحو التايل 

  .ية بصفة خاصة املستمر لكفاءة أداء املنظمات بصفة عامة واملنظمات الصح

وصف وتقييم بيئة املستشفيات العمومية حمل الدراسة امليدانية بغرض التعرف على العوامل  -

 .املؤثرة يف أداء املستشفيات وقدراا على التكييف معها
التعرف على املمارسات اليت تؤدي إىل ارتفاع مستوى الفعالية التنظيمية وتلك اليت تؤدي  -

  .إىل اخنفاضها
توصل إىل بعض االقتراحات اليت ميكن أن تساهم يف تنمية وتطوير األداء، وتدعيم قدرا ال -

أو عالية اجلودة تتفق مع أهداف وتوقعات املرضى على تقدمي خدمات صحية متميزة 

 .احتياجام الصحيةو
مستوى الفعالية  للمستشفيات وزيادةالتنظيمي ة التوصل إىل منوذج عملي للتطوير حماول -

  .اجلزائريةلتنظيمية للمستشفيات ا

  حىت ميكن إجراء حتليل تشخيصي لإلشكالية املطروحة والتوصل : فرضيات البحث
  :                                         الفرضيات التالية ارتأينا طرحإىل احللول املناسبة، 

كنتيجة لعدم تطبيق اخنفاض مستوى الفعالية التنظيمية للمستشفيات العمومية يف اجلزائر  .1

االستراتيجيات واخلطط والسياسات والترتيبات التنظيمية وأساليب اإلدارة اليت تناسب 

  .التحوالت البيئية واملتغريات املؤثرة يف أداء املستشفيات

ات الصحية على رغم توجد اختالفات معنوية بني درجة رضا املستفيدين من اخلدم ال .2

                .             ية من عدة جوانباملستشفيات احلكوم التباين بني
  : تتمثل حدود البحث يف جمموعة من النقاط التالية : حدود البحث

مستشفى ( عمومية تابعة لوالية البويرة ستشفيات م ثالثة تقتصر الدراسة امليدانية  على -

تيار هذه وقد قمنا باخ،)  مستشفى األخظرية، مستشفى عني بساموضياف البويرة،حممد ب

يف إطار عدد من املواصفات يف اختبار فرضيات البحث من ناحية، واملستشفيات رغبة منا 

  .اليت متيز هذه املستشفيات يف تقدميها للخدمات الصحية من ناحية أخرى 

 ااقتصرنا على املستشفيات العمومية لوالية البويرة نظرا لتماثل الظروف البيئية فيما بينه -

 .رغم تنوعها 
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ك غريهم مبا يف ذلدين ويمبفهوم التنوع للمستف نتقتصر الدراسة على حتليل رضا املستفيدي -

 . واملوردين والقطاعات املختلفة املتعاملة مع املستشفى والعاملني ا وغريهماملرضى وأقارم 

  اخلصائص املميزة للمستشفيات املعاصرة - احملور األول

 American Hospital"يأة األمريكية للمستشفيات عرفت اهل : مفهوم املستشفى  -أوال

Association " املستشفى مؤسسة حتتوي على جهاز طيب منظم، " املستشفى كما يلي

يتمتع بتسهيالت طبية دائمة تستمل على أسرة للتنومي وخدمات طبية تتضمن خدمات األطباء 

  1"  ج الالزمنيو خدمات التمريض املستمرة و ذلك إلعطاء املرضى التشخيص و العال

املستشفى " فقد عرفته  "  World Health Organisation" أما منظمة الصحة العاملية  

هو اجلزء املتكامل من التنظيم االجتماعي الصحي وظيفته هي توفري العناية الصحية الكاملة 

ائلة جلميع السكان ، الوقائية والعالجية وإن خدمات العيادات اخلارجية فيه تصل إىل كل ع

يف منطقة سكنها، كما أنه مركز لتدريب العاملني يف حقل الصحة والقيام باألحباث 

  " .  االجتماعية و احليوية

أنه قبل إعطاء تعريف متكامل للمستشفى البد من   2أما الدكتور حممد أمني فريى     

 يها ؟ ماهي املستشفى و مضموا و األهداف اليت تسعى إل: اإلجابة عن السؤال التايل
نظام رئيسي ( املستشفى منظمة اجتماعية فنية معقدة : " و جييب على هذا السؤال كالتايل 

املنظمة (، حتتوي على أسرة للتنومي وتتألف من جمموعة من النشاطات اجلزئية ) مركب 

نشاط اخلدمات التمريض ،نشاط التشخيص ، نشاط العالج ، نشاط : ، أمهها ) اجلزئية 

دة ، نشاط اخلدمات العامة، نشاط خدمات شؤون املرضى، نشاط الوحدات الطبية املساع

 اإلدارية، ونشاط الوحدات االستشارية اليت يؤثر بعضها على بعض ويتأثر بعضها ببعض 

حيث يوضح هذا التعريف أن  3يعمل بعضها مع بعض لتحقيق أهداف تقدمي الرعاية الصحيةو

وعة من األنظمة الفرعية لكل منها طبيعة مميزة و املستشفى نظام رئيسي مركب تتألف من جمم

  .خصائص خمتلفة 

                                    :وظائف وخصائص املستشفيات املعاصرة -ثانيا

ختتلف وظائف املستشفيات بعضها عن بعض بسبب  :الوظائف األساسية للمستشفى -1  

ئف أساسية تشترك فيها معظم اختالف األهداف من وراء إنشائها، إال أن هناك وظا

  :4املستشفيات احلديثة، و هي

  .حتقيق مستوى عال من جودة الرعاية الطبية -
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 .تعليم و تدريب العاملني يف ااالت الطبية و التمريضية  -
 .                                تعزيز البحوث يف جماالت العلوم الطبية والعلوم األخرى ذات العالقة بالصحة  -
        .توفري خدمات الرعاية الصحية األولية الالزمة للنهوض بصحة اتمع  -

للمستشفى طبيعة وخصائص مميزة عن سائر املنظمات : اخلصائص املميزة للمستشفى -2

  :األخرى، وميكن تلخيص هذه اخلصائص فيما يلي 
ل املستشفى نظام مفتوح حيوي أنظمة جزئية كثرية تتفاع:املستشفى نظام مفتوح �

  .مع بعضها البعض

حيث يشتمل على عدد كبري من األفراد عالوة : يعترب املستشفى تنظيما معقدا �

على التخصص الدقيق يف أقسامه املختلفة، وأساليب التكنولوجيا املستخدمة يف الوقاية و 

 .  العالج
ألا تعمل من أجل اإلنسان املريض أو  املستشفى نظام إنساين من الدرجة األوىل �

 .  تفيد من خدماااملس
 .ألهدافاملستشفى نظام متعدد ا �
 .املستشفى نظاما تزدوج فيه خطوط السلطة �

  الفعالية التنظيمية-احملور الثاين

يعترب مفهوم الفعالية التنظيمية من املفاهيم اليت يصعب : مفهوم الفعالية التنظيمية -أوال

 "  اوعدم االتفاق على طبيعة مقاييسه حتديدها بدقة نظرا لعدم االتفاق على ماهية الفعالية ي،
هذا وميكن النظر إىل الفعالية التنظيمية على أساس أا احملصلة النهائية ألداء املنظمة ومدى ". 5

ارتباطها باإلدارة العليا وتعكس كذلك مستوى التفاعل بني أجزاء املنظمة ومدى قدرا على 

  . 6التكيف مع البيئة اخلارجية

 ): Etzioni  )1964 أهم التعريفات اليت تناولت الفعالية التنظيمية تعريف ولعل من      

حيث يعرف الفعالية على أا قدرة املنظمة على حتقيق أهدافها، كما فرق بني الكفاءة 

إىل أن الكفاءة تقاس من خالل كمية املوارد املستخدمة إلنتاج وحدة واحدة  والفعالية وأشار

  .  7من املخرجات

ال يوجد هناك منوذج واحد بالئم كل الظروف وكل :  مناذج دراسة الفعالية التنظيمية-ثانيا

أنواع املنظمات، ولكن ختتلف النماذج حسب وجهة نظر الدارسني هلا وحسب 

  :  وبالرغم من تعدد مناذج قياس الفعالية التنظيمية إال اننا حنصرها فيما يلي.ختصصام
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إن قياس فعالية املنظمة حسب ذا   Etzioniنموذج باسم يرتبط هذا ال: منوذج األهداف -1

النموذج  جيب أن يكون يف ضوء مدى حتقيق هذه املنظمة لألهداف اليت وجدت من أجلها، 

  :  8يعترضه العديد من املشكالت لعل من أمهها ما يلي األهدافإال أن التعرف على تلك 

  ع األهداف العملية أي الواقعية ؟أي املعلن عنها أم م الرمسية،هل نتعامل مع األهداف  •

أم ) أي اهلدف السائد( هل يتم قياس فعالية املنظمة على أساس حتقيق أهم األهداف  •

  ؟ ) أي تعدد األهداف ( على أساس حتقيق أكثر من هدف 

مؤداها أن املنظمة  أساسيةيعتمد منوذج موارد النظام على فكرة  :منوذج موارد النظام  - 2

املنافسة مع البيئة اليت ووبالتايل فان هلذا النظام العديد من عالقات التبادل  توحمبثابة نظام مف

يوجد ا ومن مث تزداد فعالية املنظمة كلما تعاظمت قدرا التفاوضية يف احلصول على املوارد 

 " "النادرة من بيئتها
ن استخدامه يف كل ويرى أنصار هذا النموذج أنه ال يوجد معيار عام للفعالية التنظيمية ميك 

             ":9" املنظمات وبالتايل فان هذا املدخل حيدد أبعاد فعالية املنظمة على أساس ما يلي

  .كذا القدرة على استغالهلا الدقيق للفرص املتاحة والقدرة على التحديد  -

ناسبة الستغالل الفرص املتاحة، االحتياجات املقدرة على احلصول على املوارد وال -

 .من خالل القدرة التفاوضية للمنظمةذلك و

قياس فعالية املنظمة على العمليات التنظيمية  النموذج يفيعتمد هذا  :منوذج العمليات -3

 اجلماعات،سلوك  االتصال، القيادة،مثل  اإلنسانيةالعمليات و واليت يقصد ا الداخلية،

ظمة بالفعالية يف ظل هذا ومستوى الصراع وغريها ، وليس العمليات املادية ، وتتسم املن

  " : 10 " املدخل من خالل توفر اخلصائص التالية
  .حتقيق التكامل بني التنظيمية  •

 .الداخلي الذي يسهل أداء الوظائف ويشجع منو األفراد واملنظمة ختوفري املنا •
ويؤخذ على هذا املدخل اعتماده على العمليات الداخلية االنسانية  واليت يصعب يف كثري من 

    . حيان اخضاعها للقياس الدقيق األ

 يقوم هذا النموذج على أساس ما تقدمه :ألهداف الفردية والنموذج الوظيفيا- 4

لألطراف املختلفة ذات وجزء منه ، اضافة ملا حتققه لنفسها الذي تعترب املنظمات للمجتمع و

عليه التحليل  ي يطلقالعالقة ا، ويعترب حتليل بارسونز من أشهر التحاليل هلذا املدخل  والذ

الوظيفي،حيث يرى بارسونز أن كل منظمة جيب أن حتقق أربعة متطلبات أساسية اذا ما 

  : 11  أرادت لنفسها البقاء واالستمرار وأن تكون فعالة ، وهذه املتطلبات أو الوظائف هي



 سنوسي علي /أ                                 تنظيمية يف املستشفيات اجلزائريةتقييم مستوى الفعالية ال

 السابع العدد -جملة اقتصاديات مشال إفريقيا      295

  )  املواءمة مع البيئة ( التكيف  –أ  

  حتقيق األهداف  –ب 

  التكامل    –ج 

 افظة على النمط و احتواء التوترات  احمل –د 
مدخل مجهور املستفيدين ، وتقاس أيضا  هيطلق عليو :مدخل األطراف ذات املصلحة -5  

وحاجات  هلذا النموذج على أساس مدى قدرا على اشباع رغبات  افقفعالية املنظمة و

أفراد اتمع ملوردين،توقعات األطراف ذات املصلحة أو اجلمهور املتعاملني مع املنظمة مثل او

  .غريها و
  ": 12" يؤخذ على هذا املدخل مايليو

رغبات كل طرف نظرا لتعارض حاجات و املنظمةتقييم معني لفعالية  إىليصعب الوصول  -

  .املصلحةمن األطراف ذات 

مدى تأثريه كل طرف من األطراف ذات املصلحة وال يأخذ يف اعتباره األمهية النسبية ل -

  .نظمةاملعلى أداء 

كذا تغري خر ويصعب تقييم فعالية املنظمة نظرا لتغري األطراف ذات املصلحة من وقت آل -

  .حاجام ورغبام 

 دراسة تطبيقية-الثالثاحملور 

مقاييس قمنا باستخدام  :مقاييس الفعالية التنظيمية يف املستشفيات العمومية عناصر -أوال

 -2مقياس الرسالة واألهداف، - 1 : س هياليت حصرا يف احدى عشر مقياللفعالية و

مقياس  - 4مقياس خصائص البيئة التنظيمية ، -3العليا يف  املستشفيات،  اإلدارةمقياس دور 

مقياس برامج وخطط - 6التخطيط االستراتيجي ،  -5السائد باملستشفيات،  اإلدارةمنط 

س التكيف مع البيئة مقيا -8مقياس مستوى التعامل مع الضغوط،  -7التطوير التنظيمي ،

 -11مقياس نقل التكنولوجيا،  -10مقياس سياسات تنمية املوارد البشرية ،  - 9اخلارجية ،

  .مقياس تطوير السياسات

لبناء منوذج لقياس  : متغريات عناصر قياس مستوى الفعالية التنظيمية يف املستشفيات:ثانيا 

متغري، كونت يف  58حث مت استخدام الفعالية التنظيمية يف املستشفيات العمومية حمل الب

س الفعالية التنظيمية للمستشفيات ، واليت  ميكن عن طريقها قيادى عشر مقياساجمملها اح

 : اليت سنبينها يف اجلدول التايلو
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  ميثل عناصر مقاييس الفعالية التنظيمية و املتغريات التابعة:  1اجلدول رقم 

  عة املتغريات التاب  عناصر مقاييس الفعالية 
األهداف احلقيقية اليت يقوم عليها نظام الرعاية  املسئولنييتفهم *   الرسالة واألهداف : اوال 

  .الصحية
  .اهلداف واضحة لكل املستويات االدارية *
تعتمد صياغة األهداف العامة للمستشفى على الرسالة األساسية *

  .للمستشفى كمنظمة صحية 
  .وعة بكل دقة حتقق اخلطط احلالية األهداف املوض* 

دور االدارة العليا : ثانيا 
  يف املستشفيات 

  .االختصاصات احملددة لس االدارة كافية لتحقيق األهداف * 
التشكيل احلايل لس االدارة هو أنسب تشكيل لتحقيق * 

  .األهداف 
خصائص البيئة : ثالثا 

  التنظيمية للمستشفيات 
  
  

  .م ممارستها توجد كثري من االختصاصات و ال يت* 
  .تنفرد الدارة العليا باختاذ القرارات اليومية * 

  هناك درجة كبرية من املركزية يف اختاذ القرارات املختلفة 
  تتم عملية اختاذ القرارات اليت يتم اختاذها * 

منط االدارة السائد : رابعا 
  يف املستشفيات 

وصول يتم اختاذ القرارات على مراحل أو خطوات مبا يضمن ال* 
  .اىل أنسب القرارات 

  ختالف يف الرأي أمام املرؤوسني اتاحة االدارة فرصة احلوار و اال* 
التخطيط  -خامسا

  االستراتيجي 
التخطيط يف املستشفى جزء من سياسة عالجية شاملة على * 

  .مستوى الدولة 
يتم التخطيط باملستشفى على كافة املستويات و فق نظم و * 

  .اخلدمات اليت يقدمها املستشفى  برامج شاملة جلميع
ثابتة و حمددة لتقدمي اخلدمات الصحية  مبعايرييرتبط التخطيط * 

  .على مستوى الدولة 
يساعد نظام املعلومات املتاح على رسم اخلطط و الربامج * 

  .بدرجة عالية من الكفاءة 
برامج وخطط  -سادسا

  التطوير التنظيمي 
للظروف السائدة ويساعد على اجناز  يعترب التنظيم احلايل مناسبا* 

  االعمال مبستوى مرتفع و بروح معنوية عالية 
هناك باستمرار طلب متزايد على خدمات املستشفى وال توجد * 

  .كافية ملواجهتها  إمكانيات
التنظيم واللوائح والسياسات احلالية تتيح الفرصة لتنمية املوارد * 

  .البشرية بطريقة فعالة 
ى التعامل مع مستو-سابعا 

  الضغوط 
  
  
  
  
   
  
  
  
  
  
  
   

 يساعد التنظيم احلايل على املشاركة*
  .املستوياتوالتفاعل بني مجيع األفراد وعلى مجيع  
  .الشعور بروح الفريق والتعاون بني مجيع االدارات و األقسام * 
العدد احلايل للمستويات االشرافية مناسب لطبيعة العمل و * 

  .مجيع املستويات يساعد على التفاعل بني 
مستوى االعمال اليت تؤدى أقل من طاقة العمل املتاحة ، حيث * 

  .توجد موارد  غري مستغلة 
تعترب الوحدات التنظيمية احلالية مناسبة الجناز مجيع االعمال و *

  .حتقيق األهداف 
  .تعترب نظم االتصاالت احلالية بسيطة و فعالة * 
لزمهم من بيانات عند اختاذ ميكن لس االدارة أن حيصل ماي* 

  .القرارات 
كثري من القرارات املتعلقة باألعمال اليومية جيب اختاذها مركزيا * 

  .و عند املستويات العليا
التكيف مع البيئة : ثامنا 

  اخلارجية 
تنطلق خطط و برامج املستشفى من نتائج حبوث ميدانية توضح *

  .احمللياحلاجات احلقيقية للمجتمع 
تنسيق بني املستشفى و مراكز البحوث العلمية على هناك * 

  .املستوى االقليمي
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توجد لدى املستشفى خطة و أهداف واضحة خلدمة اتمع *
  .احمللي 

  .يف االنقاذ باملستشفى  ئالطوارتوجد خطط و برامج ألعمال * 
للعالج تتناسب مع مجيع الفئات  نظم خمتلفةيوجد باملستشفى * 

  .ماعيةاالجتو  االقتصادية
  .موقع املستشفى يسمح بالوصول اليه بسهولة و جلميع الفئات * 
توجد خطة للمحافظة على البيئة و التخلص من مجيع النفايات * 
.  

سياسات تنمية  :تاسعا
  املوارد البشرية 

نظام االختيار و التعيني يضمن وجود الشخص املناسب يف كل * 
  .وظيفة 

اخلدمة الصحية باملستوى  ألداءة العناصر البشرية املتاحة كافي* 
  .املطلوب 

جيري اعداد القوى العاملة من مجيع الفئات وفق خطة شاملة * 
  .تتوافر هلا االمكانيات و تنمي مهارام بفعالية 

هناك تكافؤ يف الفرص املتاحة لشغل الوظائف حسب القدرات * 
  .و املهارات 

  .دوريةيتم تقييم أداء العاملني وفق سياسة حمددة و بصفة *
  نقل التكنولوجيا : عاشر ا 

  
  
  

   

  .يوجد لدى املستشفى برناجما متكامال لتحديث التكنولوجيا*
تنظيم املستشفى احلايل يسمح لألطباء و املتخصصني باالحتكاك * 

  .و االنفتاح على اخلربات و التجارب العاملية احلديثة 
  .م عملية حتديث األجهزة و املعدات الطبية بصفة مستمرةتت* 
  .توجد خطة لتحديد جماالت التحديث الفين و التكنولوجي * 
هناك باستمرار تعاون مع منظمات و هيئات البحوث احمللية و *

  .العاملية 
تطوير  :عشرحادي 
  السياسات 

توجد خطة واضحة لعملية االحالل و االستبدال لألجهزة و *
  .دمات اخل
تتوافر يف املستشفى االمكانيات الالزمة لتطبيق أساليب جديدة *

  .يف ااالت الطبية و غريها 
تعتمد ادارة املستشفى على البحوث و الدراسات يف حل * 

  .املشاكل اليت تواجه املستشفى 
تتيح االدارة املشاركة الداخلية و اخلارجية يف التخطيط و رسم * 

  .السياسات 

 من اعداد الباحث: املصدر 

  : حتليل البيانات واختبار صحة الفرضيات مت  على النحو التايل  إن: حتليل البيانات -  1
اعتمدنا يف مجع البيانات على عملية االستقصاء ، وذلك من : أسلوب مجع البيانات  -2

 نياملمرضخالل املقابالت الشخصية، وذلك من خالل املقابالت الشخصية لكل من األطباء و

  .واالداريني واملدريني واملستفيدين من خدمات العالج 

 ينا عليهابيانا بعدد قوائم االستقصاء املسلمة و اليت أجر 2حيث يوضح اجلدول رقم        

    .منهاالتحليل ومعدالت االستجابة لكل 
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جرى عليها البحث و معدل عدد قوائم االستقصاء املسلمة و الصحيحة و اليت أ:  2جدول رقم 

                                        االستجابة

  االمجايل  املستفيدين  عن ادارة املستشفى املسئولني  

  680  384  296  املرسلة معدد القوائ

  500  278  222  القوائم الصحيحةعدد

  180  106  74  غري الصحيحةعدد القوائم 

  %73.55  %72.4 %75  نسبة االستجابة

  من اعداد الباحث: ملصدر ا

مت معاجلة البيانات اخلاصة بالدراسة امليدانية و ذلك من خالل استخدام كال من األساليب 

  : االحصائية التالية 

  .املعياريمثل املتوسط احلسايب و االحنراف  :املئويةالتوزيعات التكرارية و النسب * 

 .حتليل التباين من الدرجة األوىل * 

التعرف على مستوى  إن: ستوى الفعالية التنظيمية للمستشفيات العمومية قياس م -ثالثا

من خالل قائمتني لالستقصاء، األوىل لقياس  متالفعالية التنظيمية للمستشفيات العمومية 

متغري كونت يف جمملها احدى  58اجتاهات مسئويل االدارة باستخدام مقياس يتكون من  

فرعية للفعالية التنظيمية  والقائمة  الثانية لقياس مستوى عشر عنصرا وهي عناصر املقاييس ال

متغري ، كونت يف جمملها مخس عناصر لقياس رضا  20رضا املستفيدين ، واليت احتوت على 

 .املستفيدين 

يستهدف هذا اجلزء حتليل بيانات : توصيف الفعالية التنظيمية للمستشفيات العمومية  - 1

الباحث بإجراء قياس ملستوى الفعالية التنظيمية باملستشفيات قوائم االستقصاء، وسوف يقوم 

                                  حمل الدراسة 
  عناصر املقاييس واملتغريات التابعة الفروض وواجلدول التايل يوضح العالقة بني كل من 
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  التابعةعناصر املقاييس و املتغريات  الفروض والعالقة بني كل من  :3اجلدول رقم 

  املفهوم  املتغريات  املقاييس  الفرض
عدم وضوح الرسالة  -1

واألهداف اخلاصة 
باملستشفيات جيعل دور االدارة 

العليا يف املستشفيات غري 
  .واضح  أو حمدد 

الرسالة و  -
  األهداف 

دور االدارة  -
 العليا يف

  املستشفيات 

1-5 .  
6-8  

حتديد مدى وضوح وتفهم االدارة العليا 
لة و االهداف و ستشفيات للرسايف امل

لدور املستشفى يف الفلسفة احلقيقية 
حتقيق الرعاية الصحية املتكاملة ، و منع 
حدوث املرض و مدى تأثر اتمع و 

  .االقتصاد بتحقيق ذلك 
يؤدي عدم فهم اخلصائص  -2

املميزة للمستشفيات من الناحية 
التنظيمية اىل سيادة النمط 

ظيم و البريوقراطي يف التن
  .االدارة ذه املستشفيات 

خصائص  -
البيئة التنظيمية 
  .للمستشفيات 

منط االدارة  -
السائد 

  .باملستشفيات 

9-14.  
15-
16.  

هل هي ونوعية الترتيبات التنظيمية حتديد
متيل اىل البريوقراطية واجلمود والروتني 

التكامل و،أم اىل العضوية واالنفتاح 
  .االبتكار وواملرونة 

ؤدي سيادة النمط ي -3
البريوقراطي يف ادارة 

املستشفيات اجلزائرية اىل عدم 
االهتمام بالتخطيط 

االستراتيجي و غياب نظم 
فعالة للتخطيط و برجمة 

  .األنشطة 

التخطيط  -
  االستراتيجي 

  
  

      

17-
20  

حتديد مدى ارتباط خطط و برامج 
العالج و الوقاية باملستشفيات بسياسة 

الشاملة على كل من  العالج و الوقاية
املستويات االقليمية و القومية ، و مدى 
توفر نظام معلومات وطين و حملي لرسم 

  .اخلطط االستراتيجية للعالج و الوقاية 

يترتب عن قيام الفكر  -4
االستراتيجي و سيادة النمط 

البريوقراطي يف االدارة عدم و 
جود خطط و برامج خاصة 
يات بالتطوير التنظيمي باملستشف

  اجلزائرية 

برامج و خطط 
  التطوير التنظيمي 

  
   

21-
26   

حتديد مدى توافر اخلطط و الربامج 
اخلاصة بتحديث التنظيم ملواكبة التغريات 

و التطورات املستمرة لعملية العالج و 
  .الوقاية

مل حتدث زيادة يف  -5
الطاقات املادية و البشرية 

املتاحة للمستشفيات رغم زيادة 
  .خدماا  الطلب على

مستوى التعامل 
  مع الضغوطات 

27-
36   

حتديد مدى قدرة ادارة املستشفيات على 
التعامل مع الضغوطات املفروضة عليها و 
اعادة توزيع املوارد املتاحة ملواجهة هذه 

  .الضغوطات 
نظرا لسيادة النمط  -6

البريوقراطي فان ادارة 
املستشفيات تتجاهل ما حيدث 

ات و يف بيئتها من تطور
تغريات ، مما جيعلها منعزلة عن 

  . البيئة اخلارجية 

التكيف مع البيئة  
  اخلارجية 

37-
43  

ل التنظيم مع الظواهر حتديد مدى تفاع
و حلضارية يف اتمع من االجتماعية

االهداف و ( خالل عناصر بيئة التنظيم 
التكنولوجيا  –اهليكل التنظيمي  –القيم 

العمل تحقيقو عناصر البيئة احمليطة ل)
  .اجلماعي الفعال 

عدم وجود برامج شاملة و  -7
متكاملة لتنمية قدرات املرد 

  البشري 

سياسات تنمية 
  املوارد البشرية 

44-
48  

حتديد مدى تأثر  التنظيم وتفاعله 
البنية اخلارجية من تغريات خبصائص 

  اخل ...ثقافية و عادات و تقاليد 
يف رغم التقدم السريع  -8

 و العالج إالالطب  اتكنولوجي
قادرة على  املستشفيات غريأن 

نقل و استيعاب هذه 
  التكنولوجيا 

-49  نقل التكنولوجيا 
53   

حتديد مدى تأثر التنظيم و تفاعله 
خبصائص البيئة اخلارجية من تغريات يف 

  .الدخل  و االنفاق احلكومي 

رغم تغري الظروف  -9
أن  إالاالجتماعية و االقتصادية 

يات مل تغري من املستشف
سياسات العالج و النظم املالية 
املعمول ا و اليت تتمشى مع 

  .الظروفهذه 

  تطوير السياسات 
   

54- 
58   

حتديد مدى قدرة املستشفيات على 
اعادة النظر يف الربامج و السياسات 

املعمول ا يف خمتلف ااالت لتتمشى 
مع التغريات االقتصادية و االجتماعية 

  .السائدة 
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ضا املستفيدين رواجلدول التايل يبني لنا قياس مستوى : قياس مستوى رضا املستفيدين  -  2

  .من اخلدمة العالجية اليت تقدمها املستشفيات العمومية
  من اخلدمة العالجية اليت تقدمها املستشفيات العمومية عناصر عوامل الرضا للمستفيدين:  4اجلدول  

  االتا  املتغريات  عوامل الرضا
الرضا عن الوقت 

  اخلاص بأداء اخلدمة 
  مدة العالج  الفحص،مدة  الدخول،وقت   1-3

، معاملة املمرضني، التغذية، التحاليل  األشعة، األطباءالعالج،معاملة   11-4  الرضا عن املعاملة 
  الشكاوي  إىلنظام الزيارات، االستجابة  اإلقامة النظافة، الدواء

-12  الرضا عن جودة اخلدمة 
14   

  منخفضة  متوسطة، عالية،

الرضا عن مستوى 
  االمكانيات املتاحة 

15-
17  

  جتهيزات املباين  الطبية،التجهيزات 

الرضا عن أسعار أداء 
  اخلدمات  

18-
20  

  سعر قليل ، سعر مناسب ، سعر عايل 

 من اعداد الباحث: املصدر 

العمومية حنو  تقدمها املستشفياتحتليل بعض اجتاهات املستفيدين من اخلدمات اليت  -رابعا
املستفيدين على  من حتليل استجابات عينةتناولنا يف هذا اجلزء    : املستفيدينعنصر رضا 

واثبات عالقة االرتباط  قائمة االستقصاء، وذلك لقياس مستوى الرضا العام هلؤالء املستفيدين

 التنظيمية بني مستوى الرضا ومستوى الفعالية 
ا بقياس مستوى الرضا العام لعينة املستفيدين من خالل قياس األبعاد الرئيسية ولقد قمن      

  : للرضا العام اليت حددها الباحث وهي

الرضا عن جودة  -3 ،الرضا عن املعاملة  -2،الرضا عن الوقت اخلاص بأداء اخلدمة  -1

  حةالرضا عن مستوى االمكانيات املتا-5الرضا عن أسعار اخلدمات ،  -4، اخلدمة

مبناقشة مفصلة لبعض هذه األبعاد لتحديد درجة مسامهته يف مستوى نقوم وسوف        

  .الرضا العام للمستفيدين

مما  1.22نتائج حتليل البيانات، يتضح اخنفاض املتوسط العام للرضا اىل  إىلوبالنظر        

وى االشباع يدل على وجود فجوة كبرية بني مستوى االشباع الفعلي حلاجام وبني مست

هذا أيضا مؤشرا عام لعدم جناح املستشفيات العمومية يف حتقيق مستويات الرضا واملطلوب 

  .املتوقعة جلمهور املستفيدين 

وفيما يلي سنقوم بتحليل ومناقشة بعض عناصر الرضا، للوقوف على األسباب احلقيقية        

  .العموميةتشفيات لعدم شعور املستفيدين بالرضا عن اخلدمات املقدمة باملس

  : الرضا عن الوقت اخلاص بأداء اخلدمة -1
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  )287حجم العينة ( متوسط الرضا عن الوقت اخلاص بأداء اخلدمة :  7اجلدول  رقم 

  م
  العبارة 

راض بدرجة 

  عالية

راض بدرجة 

  حمدودة

  املتوسط  غري  راض

    %  عدد  %  عدد %  عدد  

1  
مل تستغرق اجراءات دخويل اىل املستشفى 

  1.2  85  236  9  26  6  16  رة طويلة فت

2  
لقد حصلت على اخلدمات العالجية يف 

  1.4  71  198  18  50  11  30  وقت مناسب 

3  
لقد جرى التعامل مع حاليت املرضية يف 

  1.3  71  198  22  60  7  20  فترة حمدودة 

  834جمموع التكرارات 
66  8  136  16  632  76  1.3  

  من اعداد الباحث: املصدر 

 3، م عني بسام =  2مستشفى البويرة ، م=  1م( املستشفى  إىلز م يف اجلدول يرمز الرم  

  )األخظريةمستشفى = 

ذلك ويتضح من النتائج الواردة ذا اجلدول اخنفاض وتدين املتوسط العام اخلاص ذا املقياس 

ألسباب أن الرضا عن وقت أداء اخلدمة ال يتواءم وحتقيق الفعالية التنظيمية وأهم ا إىليشري 

  : اليت أدت اىل ذلك نذكر منها 
طول االجراءات اليت تتبع عند دخول املريض  املستشفى وهو ما يؤكده متوسط * 

  .  1.2االستجابات حنو العنصر األول اذ بلغ هذا املتوسط 
البطء الشديد يف تقدمي اخلدمات العالجية وهو ما يؤكده متوسط االستجابات حنو العنصر * 

  .1.4غ هذا املتوسط الثاين اذ بل
طول فترة التعامل مع احلالة املرضية وهو ما يؤكده متوسط االستجابات حنو العنصر الثالث * 

  .                                                               1.3اذ بلغ هذا  املتوسط 
فيما ، واليت نوجزها حيق لنا أن نتساءل عن األسباب ،سلبيةكانت كل النتائج السابقة  وإذا
  : ييل
االنتهاء منها بطريقة  ،املستفيدين مبوعد تقدمي اخلدمة الصحية بإخطارعدم قيام املستشفى * 

  .دقيقة 
املكان  إىل، مما يؤدي اىل صعوبة وصول املستفيدين  اإلرشاديةعدم توافر اللوحات * 

  .املناسب
ب طول قائمة انتظار املستفيدين و طول االجراءات السابقة على العمليات اجلراحية بسب* 

  .                                    ذلك للعدد الكبري للمرضى و قلة عدد األطباء اجلراحني 
  :الرضا عن جودة اخلدمة -  2
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  .اخلدمةحتليل اجتاهات و أراء املستفيدين حول الرضا عن جودة أداء : 8اجلدول رقم 

راض بدرجة   العبارة   م
  عالية 

بدرجة  راض
  حمدودة 

    غري راض 

     %  عدد  %  عدد %  عدد    

املستشفى لرقابة ومتابعة جودة  بإدارةيوجد نظام فعال   1
  اخلدمات

7  3  31  11  240  86  1.1  

تقوم ادارة املستشفى دائما بقياس اجتاهات املريض حنو   2
ما تقدمه له من خدمات لتحديد نسبة رضائه عن هذه 

  اخلدمات 

8  3  30  11  240  86  1.1  

تقوم ادارة املستشفى بشكل مستمر بتحسني اجلودة   3
  ملقابلة احتياجات املرضى 

19  7  30  11  229  82  1.24  

  1.15  85  709  11  91  4  34  834جمموع التكرارات  

  الباحث إعدادمن  :املصدر 

ملقياس  يتضح من النتائج املبينة يف اجلدول أعاله اخنفاض وتدين املتوسط العام اخلاص ذا ا     
وذلك يشري اىل أن الرضا عن جودة أداء اخلدمة يف املستشفيات العمومية  ال يتواءم وحتقيق 

  :                                     الفعالية التنظيمية ، وأهم األسباب اليت أدت  اىل هذه النتيجة هي 
يؤكده  ات وهو مااملستشفى لرقابة ومتابعة جودة اخلدم بإدارةعدم وجود نظام فعال * 

  . 1.1متوسط االستجابة حنو العنصر األول اذ بلغ هذا املتوسط 
عدم قيام ادارة املستشفى بشكل مستمر بتحسني اجلودة ملقابلة احتياجات املرضى وهذا ما * 

  . 1.24يؤكده متوسط االستجابات حنو العنصر الثالث اذ بلغ املتوسط 
ياس، فان الباحث يرى أنه ميكن حتديد جمموعة من كانت كل النتائج سلبية هلذا املق واذا

األبعاد لو التزمت ا املستشفيات، فان ذلك ميكن أن حيقق اجلودة يف أداء اخلدمات املقدمة 
  : يف املنظمات الصحية  وهي 

جعل املريض هو املركز الذي تدور حوله أنشطة املستشفى، ويسعى يف مجيع أعماله اىل * 
  .ارضائه 

بل جيب أن تبىن يف كل  الصحية،اجلودة على املخرجات النهائية للخدمات  ال تقتصر* 
  .املنشودخطوة من خطوات تقدميها وذلك ليتسىن الوصول للهدف 

مشاركة مجيع العاملني يف تطوير خطط العمل وحتسني مستوى اخلدمات الصحية بشكل * 
      .مستمر

ؤكد على تدين مستوى الفعالية التنظيمية خالل عرض نتائج البحث، اليت ت من          اخلامتة
حىت ميكن تعظيم االستفادة من نتائج هذا البحث، الية البويرة، ويف املستشفيات العمومية بو

املستشفيات األخذ ا ،  ملسؤويل يستلزم طرح جمموعة من التوصيات اليت ميكن  األمرفان 
  . حتقيق رضا املستفيدينعمال على اجراء تطوير حقيقي يف مستوى اخلدمة و بالتايل
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          : ويعرض الباحث هذه التوصيات على النحو التايل 
 : عامةتوصيات 

املستشفيات، اختاذ خطوات جادة وحمددة ألحداث  وإصالحعلى مسئويل وزارة الصحة  �
  .املستشفياتتطوير تنظيمي حقيقي ذه 

توى األداء ، من خالل دفع مديري املستشفيات للعمل املستمر على تطوير وحتسني مس �
 اعطائهم احلرية لالستعانة باخلربات االستشارية املتخصصة يف جمال االدارة ونظم املعلومات

تعمل الوزارة على حل  إنوالرقابة واجلودة، مع ربط جهود التطوير بنظم فعالة لتقيم األداء 
ف املؤسسات الصحية املشكلة اخلاصة جبمود اللوائح والقوانني والتشريعات املطبقة يف خمتل

كما تقف حائال أمام تلك املنظمات حنو  القرارات،واليت حتد من حرية املديرين يف اختاذ 
  .املنشود اإلصالحالتطوير والتجديد وحتقيق 

عمال على دفع جهود التطوير املرغوبة ذه املستشفيات على الوزارة املعنية ، أن تسارع  �
  .الصالح الصحي ليساعد على نقل املفاهيم احلديثة بتطبيق برنامج االصالح الصحي، مبا 

  :توصيات خاصة مبجتمع البحث   
، ما يضمن ارتفاع اإلدارةالوسائل التنظيمية اليت تسمح بزيادة فرص املشاركة يف  إجياد �

  .املستشفىمستوى أداء وجودة التخطيط ورسم السياسات وحتقيق رقابة ذاتية على مستوى 
معايري قياسية لألداء لتوجيه العمل باملستشفى، مع توفري هذه  ضرورة العمل على اجياد �

على أن تأخذ هذه مقارنة األداء باملستشفيات ككل  املعايري جلميع املستشفيات حىت يتسىن
  : املعايري عدة صور كالتايل 

   .       قسم طيب معايري كمية تتعلق باخلدمات واملواد وساعات العمل يف كل  -              
   .معايري نوعية تتعلق بنوعية األداء الطيب املطلوب -             
 .معايري تكلفة مالية لقياس تكلفة كل خدمة طبية -             
أن يراعى يف اختيار مديري املستشفيات توافر القدرات االدارية والتنظيمية ، مبا ينعكس  �

                                                    اجيا على أداء املستشفى                           
.                                              سني جودة اخلدمات الصحيةاجلودة الشاملة يف املستشفيات دف حت إدارةتطبيق  �
 ومتطلبام عن جودة جيب أن تعتمد ادارة املستشفى على استراتيجية توقعات العمالء  �

  : النحو التايل الصحية املقدمة هلم، وذلك علىاخلدمات 
  اعتماد حبوث التسويق للتعرف على وحتليل توقعات املستفيدين ومتطلبام املستقبلية  -
  .حتسني استراتيجية االتصال مع املرضى  -
 التعليم، السن اجلنس،التعرف على جوانب ومالمح أفراد اجلمهور املنتفعني من حيث  -
  .تقدميهاعام ملراعاا عند تصميم اخلدمة الصحية وعالقاا بتوقو
 لالرتفاعالطبية احلديثة، والعمل باستمرار على حتديثها  باألجهزةاملستشفيات  إمداد �

 .باملستشفياتفضال عن تأثريها يف عمليات التسويق واجلودة  األداء،مبستوى 
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