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0200-0202اإلدارة في الوسط الصحي  د. نضال عيس ى  

 

 الصحية جودة الخدمات: الثامنةاملحاضرة 

 مفهوم جودة الخدمة الصحية:

يمثل مفهوم الجودة بشكل عام القدرة على االستجابة لتوقعات الزبائن وذلك فيما يتعلق بخصائص السلعة أو 

بقوله ))إنها اإلرضاء املتواصل ملتطلبات وتوقعات الزبائن(( إال أن إعطاء تعريف  Coyleالخدمة وهي كما عرضها 

محدد لجودة الخدمة الصحية ليس سهال لكونها خدمة غير ملموسة شأنها في ذلك شأن بقية الخدمات األخرى 

ة وم جودديد مفهولعدم وجود معايير نمطية للحكم على جودة الخدمة كما هو الحال في السلع، لذا أصبح تح

مختلفة منها رأي الطبيب واملريض وإدارة املستشفى فلكل من هؤالء رأيه الخاص  ءالخدمة الصحية يخضع ألرا

فجودة الخدمة الصحية من املنظور  تعكس بالضرورة اتجاها متماثال. بمفهوم جودة الخدمة الصحية وهي آراء ال

التطورات العلمية واملهنية ويتحكم في ذلك أخالقيات املنهي والطبي هي تقديم أفضل الخدمات وفق احدث 

ممارسة املهنة.، إما من املنظور اإلداري فيعني كيفية استخدام املوارد املتاحة واملتوفرة والقدرة على جذب املزيد 

 ةمن املوارد لتغطية االحتياجات الالزمة لتقديم خدمة متميزة أما من وجهة نظر املريض أو املستفيد من الخدم

 الصحية وهو األهم فتعني جودة الخدمة الصحية طريقة الحصول عليها ونتيجتها النهائية.

ومن وجهات النظر األخرى املتعددة حول مفهوم جودة الخدمة الصحية تحتل وجهة نظر املريض أو املستفيد 

بالتالي وتقييمه لها و  من الخدمة أهمية بالغة حيث إن مستوى تلك الجودة يعتمد إلى حد كبير على إدراك املريض

ستكون الخدمة الصحية ذات جودة أعلى لو جاءت متالئمة مع توقعات املرض ى ولبت احتياجاتهم وفي هذا املعنى 

عرفت جودة الخدمة الصحية بأنها )) تلك الدرجة التي يراها املريض في الخدمة الصحية املقدمة إليه وما يمكن 

)واستنادا لذلك حرصت املؤسسات الصحية على تلبية توقعات املرض ى أن يفيض عنها قياسا بما هو متوقع (( 

بشأن خدماتها وذلك من خالل التعرف على املعايير التي يستند إليها العمالء من املرض ى في الحكم على جودة 

 خدماتها . 
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0200-0202اإلدارة في الوسط الصحي  د. نضال عيس ى  

 أبعاد جودة الخدمات الصحية

التي تستخدم من قبل املستفيدين من الخدمة بصورة عامة  األبعادمن  مجموعةوقد قدم عدد من الباحثين 

 والصحية بصورة خاصة للحكم على جودتها وهي: 

تقوم املؤسسات الصحية على أدائها بشكل يمكن االعتماد عليها التي  وتشير إلى الخدمة   االعتمادية: .1

 وبدرجة عالية من الدقة؛

بمدى قدرة مقدم الخدمة على اإلجابة على  ويتحدد ذلك مدى إمكانية وتوفر الحصول على الخدمة: .2

 األسئلة التالية:

 هل الخدمة تتوفر في الوقت الذي يريده الزبون؟ 

 هل الخدمة متوفرة في املكان الذي يرغبه الزبون؟ 

 كم من الوقت يحتاج الزبون النتظار الحصول على الخدمة؟ 

 هل من السهولة الوصول إلى مكان تلقي الخدمة؟ 

 كمؤشر يعبر عن درجة الشعور باألمان والثقة في الخدمة املقدمة؛  : وتستخدماآلمان .3

 وهي درجة الثقة بمقدم الخدمة وبما يقوله؛ املصداقية: .4

 تقدير مقدم الخدمة لحاجات الزبون ومدى تفهمه ملشاعره وتعاطفه مع مشكلته؛ التعاطف: .5

 وتعني قدرة ورغبة واستعداد مقدم الخدمة في أن يكون دائما في خدمة الزبائن. االستجابة: .6

  :وهي الصحية الخدمات لجودة أنواع ثالثة يوجد العاملية األدبيات وحسب

 .معينة صحية مشكلة لحل والتكنولوجيا العلم تطبيق في تمثلت يتوال ةالفنيالجودة  .1

 يالذ واملريض الخدمة مقدم بين واالجتماعي النفس ي التفاعل عن عبارة يوه ةالفني غير الجودة .2

 .الصحية الخدمة على يحصل

 .الصحية الخدمة فيه تقدم الذي املكان وهي املادية اإلمكانيات .3
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 قياس جودة الخدمة الصحية: 

 تقاس جودة الخدمة الصحية بتوافر األبعاد الخمسة التي توصل إليها؛ وهذه األبعاد هي:   

   وتشمل املتغيرات اآلتية:  . الجوانب امللموسة،2 

 جاذبية املباني والتسهيالت املادية؛ 

 التصميم والتنظيم الداخلي للمباني؛ 

 حداثة املعدات واألجهزة الطبية؛ 

  .ومظهر األطباء والعاملين 

    ، وتشمل املتغيرات اآلتية: . االعتمادية0

  املواعيد املحددة؛الوفاء بتقديم الخدمة الصحية في  

 الدقة وعدم الخطأ في الفحص أو التشخيص أو العالج؛  

 توافر التخصصات املختلفة؛  

 الثقة في األطباء واألخصائيين؛  

 الحرص على حل مشكالت املريض؛  

   .واالحتفاظ بسجالت وملفات دقيقة  

  ، وتشمل املتغيرات اآلتية: . االستجابة3

  الصحية املطلوبة؛السرعة في تقديم الخدمة  

 االستجابة الفورية الحتياجات املريض مهما كانت درجة االنشغال؛  

 االستعداد الدائم للعاملين للتعاون مع املريض؛  

 الرد الفوري على االستفسارات والشكاوى؛  

  .وإخبار املريض بالضبط عن ميعاد تقديم الخدمة واالنتهاء منها  

  ة: ، ويشمل املتغيرات اآلتي.األمان4
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 الشعور باألمان في التعامل؛  

 املعرفة واملهارة املتخصصة لألطباء؛  

 األدب وحسن الخلق لدى العاملين؛  

 استمرارية متابعة حالة املريض؛  

 سرية املعلومات الخاصة باملريض؛  

  .ودعم وتأييد اإلدارة للعاملين ألداء وظائفهم بكفاءة  

  ، ويشمل املتغيرات اآلتية: . التعاطف5

 تفهم احتياجات املريض؛ 

 وضع مصالح املريض في مقدمة اهتمامات اإلدارة والعاملين؛ 

 مالئمة ساعات العمل والوقت املخصص للخدمة املقدمة؛ 

 العناية الشخصية بكل مريض؛ 

 تقدير ظروف املريض والتعاطف معه؛ 

   .والروح املرحة والصداقة في التعامل مع املريض 

 :الصحية الرعايةالعوامل املؤثرة على جوده 

 الرعايةفي جوده  املؤثرة الطبية الخدمةملزودي  املهنية الكفاءة .1

 بالكم والكيف املطلوب الرعايةمدى توفر خدمات  .2

 الطبية للرعاية الضروريةمدى توفر االجهزة واملعدات واملستلزمات  .3

 الطبية للرعايةمدى التركيز على الجانب السلوكي  .4
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 املنظمات الصحية:إدارة الجودة الشاملة في 

يعتبر مفهوم إدارة الجودة الشاملة حديثا نسبيا في القطاعات الصحية ويستند إلى املبادئ التي وضعها خبراء 

الجودة أمثال ديمينغ وجوران وكروزبي، والتي بدأ تطبيقها في القطاع الصناعي في اليابان في أعقاب الحرب العاملية 

 القطاعات األخرى بما فيها القطاع الصحي.الثانية ثم امتدت تدريجيا إلى 

وتعرف إدارة الجودة الشاملة بأنها عملية ترتكز على منع وقوع األخطاء أو االختالفات في مستوى وأسلوب تقديم 

وتعرف أيضا على أنها إطار تنظيمي تلتزم من  الخدمة بالقضاء على مسببات هذه األخطاء والختالفات مسبقا.

حية والعاملون فيها بمراقبة وتقويم جميع جوانب نشاط هذه املنظمات )املدخالت خالله املنظمات الص

 والعمليات واملخرجات( لتحسينها بشكل مستمر.

ال يوجد إطار موحد لتطبيق مفهوم إدارة الجودة الشاملة إال أن هناك شبه إجماع بين الباحثين واملفكرين في 

 التالية: هذا املجال على أن ذلك يتضمن توفير العناصر

حيث تقع مسؤولية الجودة بالدرجة األولى على عاتق اإلدارة العليا وهي  مساندة ودعم اإلدارة العليا: .1

تمثل اإلدارة و  مسؤولة عن توفير املصادر التي تهدف إلى تعليم وتدريب العاملين وتقديم التسهيالت لهم،

ال بد أن يكون لها اإلصرار على استمرار القدوة واملثل األعلى لاللتزام بمبادئ وأهداف التحسين، إذ 

 عملية التحسين، والقضاء على مقاومة العاملين للتغيير.

وذلك بهدف إرضاء املستفيد من الخدمة الصحية على اعتبار أنه محور إدارة  االهتمام باملستفيدين: .2

 الجودة الشاملة وضرورة االتصال معه في مراحل التخطيط والتنفيذ والتقويم.

: وتعني ضرورة مشاركة كافة العاملين في جهود تحسين الجودة وإدارتها وتفويض العاملين مشاركة .3

 اتخاذ القرارات والسلطات واملسؤوليات لهم، وتشجيع الثقة واإلبداع واملجازفة لدى كافة املوظفين.

 الجماعي إن كافة جهود إدارة الجودة الشاملة ال يمكن تحقيقها إال من خالل العمل بناء فرق العمل: .4

 وتكوين فرق العمل املؤقتة والدائمة في التنظيم.
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إن حاالت اإلبداع والتميز في العمل تعتمد على القوى البشرية املؤهلة، ومن هنا فإن  تدريب العاملين: .5

تدريب تلك القوى بصورة مستمرة إلكسابهم املهارات واملعارف الالزمة لالرتقاء في األداء أمر على جانب 

 كبير من األهمية.

هم املين بغض النظر عن مستواوتعني وجود اتصال واحترام متبادل بين الع احترام وتقدير العاملين: .6

الوظيفي، وضرورة تقييم أداء العاملين بصورة موضوعية لترسيخ مبدأ مكافأة التمييز واإلبداع حيث 

 يتطلب مفهوم إدارة الجودة الشاملة تغيير الثقافة السائدة في املؤسسة.

 شروط نجاح تطبيق إدارة الجودة الشاملة في املنظمات الصحية:

 الشروط التالية لنجاح أي برنامج لجودة الرعاية الصحية:يجب توفير 

 ضرورة تحقيق إنجازات وتحسينات في النتائج الصحية؛ .1

 التحسينات الصحية عملية مستمرة، تحقق تطوير في الفعالية الصحية وكفاءة الرعاية الصحية؛ .2

 ية؛تؤثر تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت على أساليب منظومة جودة الرعاية الصح .3

يجب التركيز على النتائج غير املقبولة في املنظومة الصحية حيث تمثل األولوية األولى في الرقابة على  .4

 الجودة الصحية؛ 

اية الدور األساس ي في منظومة جودة الرعاملعلومات ويجب أن يلعب التعليم الطبي املستمر وتكنولوجيا  .5

 الصحية. 

 كفاءة الخدمات الصحية

  الكفاءة:مفهوم 

( في الفكر االقتصادي الرأسمالي باملشكلة االقتصادية األساسية واملتمثلة في efficiencyمفهوم الكفاءة ) ارتبط

كيفية تخصيص املوارد املحدودة واملتاحة للمجتمع، من أجل تلبية حاجيات ورغبات األفراد املتجددة واملتكررة. 

( الذي طور صياغة هذا  1223 - 1141ي "فلفريدو باريتو" ) ويعود مفهوم الكفاءة تاريخيا، إلى االقتصادي اإليطال
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املفهوم وأصبح يعرف ِبـــــ : " أمثلية باريتو". وحسب باريتو فإن أي تخصيص ممكن للموارد فهو إما تخصيص 

 (.inefficiencyكفاءة ) كفء أو غير كفء، وأي تخصيص غير كفء فهو يعبر عن الال

( الكفاءة على أنها :  SHONEأنها : "الكيفية املثلى في استخدام املوارد و ُيعِرف )وتعرف الكفاءة اصطالحا  على 

 "الطريقة املثلى الستعمال املوارد إلنتاج ش يء ما " 

والكفاءة هي : " إنجاز الكثير بأقل ما يمكن، أي العمل على تقليل املوارد املستخدمة، سواء أكانت بشرية أم مادية 

تقليل الهدر والعطل في الطاقة اإلنتاجية " وهي : " القدرة على تحقيق أقص ى املخرجات  مالية، والعمل على أم

 من مدخالت محددة، أو القدرة على تحقيق الحجم نفسه باستخدام أدنى قدر من املدخالت" 

 رويطلق على العملية اإلنتاجية أنها غير كفوءة إذا كانت تستخدم كمية أكبر من عناصر اإلنتاج أو من عنص

واحد على األقل ولكن ليس أقل من بقية العناصر إلنتاج نفس الكمية من املخرجات التي تنتجها عملية إنتاجية 

 أخرى أو مجموعة من العمليات.

كفاءة تعني أن املؤسسات تنتج أقل من املستوى املمكن من املخرجات باستخدام موارد معينة، أو أنها  والال

وتتحقق الكفاءة التامة . املوارد إلنتاج مجموعة معينة من املنتجات أو الخدماتمجموعة مكلفة من  تستخدم

عندما يكون الهدر يساوي صفرا، حيث تتساوى املدخالت مع املخرجات، أي أن الطاقة املحققة تساوي الطاقة 

لمقارنة قياس لويمكن النظر للكفاءة من مدخلين أو جانبين: جانب املخرجات حيث تعبر الكفاءة عن م املتاحة. 

بين املخرجات الفعلية واملخرجات القصوى املمكن تحقيقها من مدخالت محددة. جانب املدخالت حيث تعبر 

الكفاءة عن مقياس للمقارنة بين املدخالت الفعلية و املدخالت الدنيا التي يمكنها إنتاج مستوى معين من 

 ؤسسة أو الصناعة أو االقتصاد ككل.املخرجات. كما تمثل الكفاءة مقياسا أو مؤشرا ألداء امل

 أنواع الكفاءة

تختلف وتتعدد مقاييس الكفاءة حسب غرض ومستويات التحليل االقتصادي واملتمثلة في املؤسسة والصناعة 

 Productiveأو القطاع واالقتصاد ككل. ونذكر هنا نوعين من مقاييس الكفاءة وهما الكفاءة اإلنتاجية )

Efficiencyللمؤسسة وا ) (لكفاءة الهيكليةEfficiency Structural .للصناعة ) 
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تتضمن العملية اإلنتاجية جانبين : الجانب األول تقني يتمثل في عملية التوليف بين عناصر  الكفاءة اإلنتاجية :

 (Technical Efficiencyاملدخالت إلنتاج كمية من املخرجات، ويعبر عن هذا الجانب بمقياس الكفاءة التقنية ) 

التي تعرف بأنها : " إنتاج أقص ى كمية ممكنة من املخرجات نتيجة استخدام كمية معينة من املدخالت، أي 

تحقيق أقص ى إنتاج ممكن من عوامل اإلنتاج املتاحة أما الجانب الثاني فهو تكاليفي يتعلق بأسعار املدخالت، 

(( التي تعرف بأنها: " Cost Efficiencyلتكلفة (أو كفاءة اPrice Efficiencyويعبر عنه بمقياس الكفاءة السعرية )

إنتاج كمية معينة من املخرجات بأقل تكلفة ممكنة ملدخالت اإلنتاج".  وعليه فالكفاءة اإلنتاجية هي محصلة 

 الكفاءة التقنية والكفاءة السعرية أي حاصل ضرب مؤشر الكفاءة التقنية ومؤشر الكفاءة السعرية

( عن الكفاءة التقنية لصناعة ما أو  Efficiency Structuralفهوم الكفاءة الهيكلية) : يعبر م الكفاءة الهيكلية

قطاع ما، ويهدف هذا النوع من الكفاءة إلى قياس مدى استمرار تطور الصناعة وتحسن أدائها باالعتماد على 

 أفضل مؤسساتها.

( املعدل املرجح أو املعدل average weightedبحساب )  Farrellوتقاس الكفاءة الهيكلية لصناعة ما حسب 

املوزون للكفاءة التقنية للمؤسسات التي تشكل الصناعة؛ ويكون الترجيح بمعامل الكمية لكل مؤسسة داخل 

الصناعة، والذي يمثل الكمية املنتجة للمؤسسة إلى الكمية املنتجة للصناعة. وعليه تكون الكفاءة الهيكلية 

للمؤسسات مضروبة في معامالتها الكمية على عدد املؤسسات. بينما يرى  للصناعة هي محصلة الكفاءة التقنية

Hjalmarsson  وForsund  أن حساب الكفاءة الهيكلية للصناعة يتم بأخذ املتوسط الحسابي للمدخالت

واملخرجات بدال من املعدل املرجح، الذي قد يكون كفء من الناحية التقنية ولكنه ليس كفء من الناحية 

ية، وذلك اعتمادا على فرضية عدم تجانس دوال اإلنتاج للمؤسسات داخل الصناعة. وقد أثمرت االقتصاد

 على نوعين أو مقياسين للكفاءة الهيكلية للصناعة هما : 1291دراستهما سنة 

 ( Structural Technical Efficiencyالكفاءة الهيكلية التقنية )

 ( Structural Scale Efficiencyوالكفاءة الهيكلية للحجم )

في املدخالت، وتقيس الثانية مستوى الزيادة في اإلنتاج وذلك بالنسبة  خارداال حيث تقيس األولى مستوى 

 للمؤسسة أو للصناعة.
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0200-0202اإلدارة في الوسط الصحي  د. نضال عيس ى  

 كفاءة أداء املستشفيات للخدمات الصحية

إذا كانت الكفاءة معيارا مهما في الحكم على جودة أداء أي منظمة، فهي تحتل أهمية خاصة بالنسبة 

للمستشفيات، على اعتبار أنها مطالبة بتقديم خدمات صحية ذات جودة عالية في الوقت واملكان املناسبين، 

وارد لعالية، هذا مع محدودية املللحفاظ على صحة أفراد املجتمع، حيث تمتاز الخدمات الصحية فيها بالتكلفة ا

 -23املوجهة لها، ويلخص املؤتمر الوطني املنعقد بماديسن والية ويسكانسن)الواليات املتحدة األمريكية( في 

و الذي يحمل عنوان: " كفاءة الرعاية الصحية: ماذا تعني؟ كيف تقاس؟ كيف يمكن استخدامها  24/5/2006

 ة للقيمة " في اقتناء الرعاية الصحية املستند

 لخص هذا املؤتمر كفاءة الرعاية الصحية في شكل من ثالثة أجزاء يمكن توضيحها على النحو التالي :

يمثل الجزء األول العالقة بين متعاملي الرعاية الصحية وهم مقدمي الرعاية الصحية واملستفيدين منها وخطط 

يمثلون الزبائن الحاليين والكامنين ملؤسسات  الدولة الصحية وعالقة هذه املؤسسات بأفراد املجتمع الذين

( يبرز العالقة الحتمية بين أفراد perspectiveالرعاية الصحية أي أن الجزء األول من الشكل واملعنون باملنظور )

 املجتمع والدولة ومؤسسات الرعاية الصحية.

كانت في شكل خدمات صحية ( سواء outputsأما الجزء الثاني من الشكل، فيبين مخرجات النظام الصحي )

يقدمها للزبائن مثل املناوبات الصحية، عدد املرض ى الخارجين و املرض ى الداخليين، و يقدم أيضا أمثلة عن 

بعض املؤشرات التي تعكس أداء ومخرجات النظام الصحي مثل معدل الوفيات بعد العمليات الصحية، معدل 

 وفيات الرضع ومعدل متوسط األعمار...الخ. 

( املتمثلة في الكفاءة type of efficiencyالجزء الثالث من الشكل فيبين أنواع كفاءة الرعاية الصحية ) أما

التقنية، الكفاءة اإلنتاجية والكفاءة االجتماعية حيث تعبر األولى عن التوليفة املثلى ملدخالت النظام والغرض 

ظار كفاءة الكامنة مثل اإلفراط في طول االنت ت الالمن قياسها املتمثل في تقليل الهدر في املوارد، وتجنب حاال 

وانتهاء صالحية األدوية وغيرها من الحاالت. بينما تعبر الكفاءة اإلنتاجية عن التكلفة الدنيا للمخرجات والغرض 

من قياسها املتمثل في تقليل التكلفة  وعدم اإلفراط في التكاليف. أما الكفاءة االجتماعية تعبر عن ما يعرف 

 أمثلية باريتو  في استغالل موارد املجتمع والغرض من قياسها هو تعظيم القيمة االجتماعية.ب
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