تطبيق إدارة اجلودة الشاملة يف حتسني اخلدمات الصحية يف املستشفيات التعليمية
دراسة حالة (مستشفى اجلامعة احملمدية التعليمي يف مدينة ماالنج -إندونيسيا)
حبث لنيل درجة املاجستري يف قسم اإلدارة اإلسالمية
إعداد الطالب :عادل حممد امحد أبوبكر
رقم االتسجيل14710038:

مجهورية إندونيسيا
وزارة الشؤون الدينية
كلية الدراسات العليا -قسم الدراسات اإلسالمية
جامعة موالان مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية
العام اجلامعي
2015م – 1436ه

أ

موافقة المشرفين

بعد االطالع على الرسالة املاجستري اليت أعدها الطالب:
االسم :عادل حممد امحد أبوبكر حتث رقم لتسجيل14710038:
موضوع الدارسة :تطبيق إدارة اجلودة الشاملة يف حتسني اخلدمات الصحية يف املستشفيات
التعليمية دراسة حالة (مستشفيي اجلامعة احملمدية التعليمي يف مدينة ماالنج -إندونيسيا)
قام أبجراء وإمتام التعديالت املطلوبة منه من طرف جلنة املناقشة.
وتتكون جلنة املناقشة من السادة األساتذة- :
الدكتور :عبد املالك  19730201199031007رئيسا اللجنة ومناقشا

التوقيع.................. :

الدكتور :حممد جماب 1966112120021001مناقشا

التوقيع.................. :

الدكتور :منري العابدين  19720420200211003مشرفا ومناقشا

التوقيع.................. :

الدكتور :نور اإلسانوي  197606862005011005مشرفا ومناقشا

التوقيع.................. :

االعتماد
عميد كليات الدراسات العليا

الدكتور :حبر الدين 195612311983031032
التوقيع.................... :

 2015م – 1436ه

ج

إقرار طالب

أان املوقع أدانه ،وبياانيت كااليت:
االسم :عادل حممد امحد أبوبكر
رقم االتسجيل14710038:

أقر أبن هذه الرسالة اليت حضرهتا لتوفري شرط درجة املاجستري يف اإلدارة اإلسالمية
 كلية الدراسات العليا جبامعة موالان مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ،حتت عنوان:تطبيق إدارة اجلودة الشاملة يف حتسني اخلدمات الصحية يف املستشفيات التعليمية
دراسة حالة (مستشفى اجلامعة احملمدية التعليمي يف مدينة ماالنج -إندونيسيا) ،دراسة
وصفية حتليلية.
زورهتا من ابداع غريي أو أتليف اآلخر وإذا أدعي
قد حضَّرهتا وكتبتها بنفسي وما ّ

أحد مستقبالً أهنا من أتليفه وتبني أهنا فعالً ليست من حبثي ،فأان أحتمل املسؤولية على
ذلك ،ولن تكون املسؤولية على املشرف أو على كلية الدراسات العليا جبامعة موالان
مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية.
بناء على رغبيت اخلاصة وال جيربين أحد على ذلك.
هذا وحررت هذا االقرار ً

ماالنج – إندونيسيا 2016

توقيع صاحب اإلقرار

...........................................
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ه

اإلهداء
أهدي هذا العمل المتواضع إلى:
حبيبي وشفيعي يوم القيامة
إلى سيدي محمد رسول هللا صلي هللا عليه وسلم
أبي الذي لم يبخل على يوما ً بشيء
وإلى أمي التي ودتني بالحنان والمحبة
أقول لهم :أنتم وهبتموني الحياة واألمل والنشأة على شغف االطالع
والمعرفة
وإلى إخوتي وأسرتي جميعا ً
ثم إلى كل من علمني حرفا ً أصبح سنا برقه يضيء الطريق أمامي
أهدي هذا البحث المتواضع راجيا ً من المولى عز وجل أن يجد القبول
والنجاح.........

الباحث

و

شكر وعرفان

ما المرء حيث يجعل

فكن طالب العلم اعلى المراتب

وقفة شكر وعرفان بالجميل إلى كل من:
األساتذة الذين قيل فيهم "من علمني حرفا صرت له عبدا" إلى األساتذة
المشرفين الدكتور المشرف األول :منير العابدين والمشرف الثاني
الدكتور :نور اإلسانوي .الذي كان لهم الفضل الكبير في إنجاز هذا العمل.
إلى كل الزمالء الذين ساعدوني بأنهاء هذا العمل.
كما أتوجه بالشكر لكل العاملين بمستشفى الجامعة المحمدية التعليمي
في مدينة ماالنق -إندونيسيا.
والى إندونيسيا أرضا ً وشعباً ،كل المحبة والوفاء ،التـي احتضنتني أما ً
رؤوم لم أشعر يوما ً فيها بوحشة االغتـراب ،فهـي الطيبة أهالً ،الكريمة
منبتا ً والعريقة أصالً ،والـى بلـدي الغـالي ليبيا ،البعيدة مسافةً القريبة
حبا ً ووفاء ،كل الـوالء واالنتماء .واشكر كل من وضع بصمتة في هذا
العمل سواء من قريب أو من بعيد.
وأرجو من هللا التوفيق عساء يسمع دعائي ويلبي ندائي انه سميع
العليم ،والحمد هللا رب العالمين.
الباحث

ز

مستخلص الدراسة
عادل محمد أحمد أبوبكر عنوان الرسالة :تطبيق إدارة الجودة الشاملة في تحسين الخدمات الصحية في

المستشفيات التعليمية (مستشفى الجامعة المحمدية التعليمي ماالنج -إندونيسيا) دراسة تحليلية.
جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية الحكومية ماالنج كلية الدراسات العليا -قسم اإلدارة اإلسالمية.
الدكاترة المشرفون /الدكتور منير العابدين -المشرف األول الدكتور نور االسانوي -المشرف الثاني
مشكلة الدراسة :انحصرت مشكلة الدراسة في التعرف كيفية تطبيق إدارة الجودة الشاملة داخل مستشفى

الجامعة المحمدية التعليمي وكيف إدارة الجودة الشاملة تؤثر علي تحسين الخدمات الصحية في مستشفى

الجامعة المحمدية وما المعوقات التي تواجه تطبيق إدارة الجودة الشاملة في تحسين الخدمات الصحية في
مستشفى الجامعة المحمدية وأخي ار ما االستراتيجية الالزمة التطبيق إدارة الجودة الشاملة في تحسين الخدمات

الصحية في مستشفى الجامعة المحمدية التعليمي.

مجتمع وعينة الدراسة :عينة مختارة من اإلداريين ورؤساء األقسام في مستشفى الجامعة المحمدية في مدينة
ماالنج – إندونيسيا.

منهجية البحث :كانت باتباع أسلوب المنهج الوصفي وفي نوعه الوصفي الكيفي ،وأدوات جمع البيانات هي
المقابلة واالطالع على الوثائق ،وفي تحليل البيانات اعتمد الباحث على أسلوب المنهج الوصفي التحليلي
بخطوات محددة.
وخرجت الدراسة بعدد من النتائج من أهمها:
أ.

المستشفى المبحوث يتولى أهمية لتطبيق مبادئ إدارة الجودة الشاملة داخل مستشفى

الجامعة المحمدية.

ب .لتركز على التحسين المستمر للخدمات من خالل مساهمة الموظفين والعاملين في خطط وأنشطة
التحسين المستمر.

ج .تؤثر إدارة الجودة الشاملة علي تحسين الخدمات الصحية في تشجيع اإلدارة العاملين على تقديم
اقترحتهم بشكل أفضل في تحسين الخدمات الصحية داخل المستشفى وتنظيم برامج تدريبية داخل

المستشفى.
د.

المعوقات هي قصور ثقافة إدارة الجودة الشاملة لدي الرؤساء والمرؤوسين وضعف تنفيذ البرامج
التدريبية والدورات التوعوية داخل مستشفيي المحمدية.

ه .االستراتيجية الالزمة هي العمل الجاد على نشر ثقافة تطبيق إدارة الجودة الشاملة والتوعية بمزاءيها
بين جميع العاملين.

وأوصت الدراسة :ضرورة إيمان اإلدارة العليا للمستشفى بأهمية تطبيق إدارة الجودة الشاملة ،ونشر ثقافة الجودة
على العاملين .واالستعانة بخبرات وكفاءات في إدارة الجودة الشاملة التحسين الخدمات داخل المؤسسة

الصحية .اعتماد وعقد دورات تدريبة العاملين داخل المؤسسة وتأهليهم في مجال إدارة الجودة الشاملة ،وتوفير
بعثات لهم لي الخارج وهذا من اجل رفع الكفاءة.

ح

STUDY ABSTRACT
Adel Mohammed Ahmed Abubakeer 2016 Study Title: THE APPLICATION OF
TQM TO IMPROVING HEALTH SERVICES IN EDUCATION HOSPITALS
(MUHAMMADIYAH UNIVERSITY TEACHING HOSPITAL IN THE CITY OF
MALANG -ANDONISAA) (Study Descriptive Analysis).
Department of Islamic management, Graduate School of State Islamic University of
Maulana Malik Ibrahim Malang. Supervisor: Dr Mounir El Abidine. Supervisor II: Dr.
H. Dr. Noor Alasanoa.
Research problem: The research problem is how the total quality management
implement in the Hospital of Muhammadiyah educational University and how TQM
affect to improving the health services at the Hospital of Muhammadiyah University and
the difficulties’ which facing the implementation of TQM in the improving health
services at the Hospital of Muhammadiyah University and Finally, which the necessary
strategy can apply TQM to improvement the improving the health services at the
Hospital of Muhammadiyah University.
Study population and sample: a selected sample of administrators and heads of
departments at Hospital Of Muhammadiyah University in the city of Malang - Indonesia.
Research Methodology: The following method descriptive approach and in the kind of
descriptive qualitative, and data collection tools are the interview and access to
documents, and data analysis researcher adopted the descriptive analytical method
specific steps style.
Main Results:
a. The importance of the hospital respondent to apply the principles of total quality
management in the hospital of Muhammadiyah University.
B. To focus on continuous improvement of services through the contribution of staff and
workers in the plans and activities of continuous improvement.
C. Overall quality management affect the improvement of health services to encourage
the administration to provide workers proposed by the best in the improvement of health
services within the hospital and organize training programs within the hospital.
D. Obstacles are lack of TQM culture among superiors and subordinates and weak
implementation of training programs and courses awareness in Muhammadiyah hospitals.
e. Strategy is necessary to work hard to inform the culture of the application of TQM
awareness among all employees Hospital of Muhammadiyah University.
Main Recommendation:
Allowing TQM in Hospital of Muhammadiyah University to improve the health services,
quality and dissemination of the culture of workers. In addition, the expertise and
competencies in the overall improvement of quality of services within the health
Enterprise Manager. Adoption and contract workers training courses within the institution
and rehabilitation properly in the field of TQM, and to provide them with me missions
abroad, and this in order to raise efficiency
Moreover, evaluating human resources and saving technical resources selecting TQM
programs accommodate with health services and supportive services characters.
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الفصل األول
اإلطار العام لدراسة
أ .خلفية الدراسة:

لقد غدى موضوع تطبيق إدارة اجلودة الشاملة من املوضوعات اليت تلقى اهتماماا
واسعا يف منظمات األعمال على اختالف أنواعها وأحجامها ويف قطاع املستشفيات على
وجه التحديد نظرا لنوعية اخلدمات اليت تقدمها لألفراد ،ألهنا تؤدي إىل جناح املنظمـات
بـشكل عام .حيث استحوذ هذا املفهوم على اهتمام خمتلف املستوايت اإلدارية فـي
املنظمـات ألمهية اجلودة بوصفها من األسلحة التنافسية اليت تضمن املنظمة مـن خالهلـا
الرؤيـة النظرية والتطبيقية العمليتني فيها .إذ بدأ تطبيقه يف القطاع الصناعي يف الياابن ،ومن
ثـم يف الوالايت املتحدة األمريكية منذ الثمانينات من القرن املاضي هبـدف حتـسني جـودة
اإلنتاج ،إالّ أن هذا املفهوم سرعان ما انسحب على اخلدمات بصورة عامـة واخلـدمات
الصحية بصورة خاصة ،ويبدو أن خصائص ومزااي اخلدمات قـد أسـهمت فـي التـردد
والتأخري يف استخدام فلسفة إدارة اجلودة الشاملة يف أغلب املنظمات اخلدمية على حنـ ٍو
عام واملنظمات الصحية بشكل خاص.

[]1

وكون فلسفة إدارة اجلودة الشاملة ترتكز على الزابئن طاليب اخلدمات وكيفية تلبية
احتياجاته ورغباته املتنامية واملتزايدة ،فضال عن أهنا تركز على تكامل األنشطة والوظائف
- 1أكرم ,محمد( 2010م).إمكانيـة تطبيـق إدارة الجودة الشاملة في المنظمات الصحية :دراسة استطالعية آلراء
المدراء في عينة مـن مستـشفيات محافظة نينوى" ,كلية اإلدارة واالقتصاد جامعة الموصل ,غير منشورة.٢ ,
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داخل املنظمة ،كما ترتكز فلسفة هذا املفهوم على العمل على الرتكيز على التحسني
املستمر يف كل جوانب املنظمة ،والتأكيد على توعية العاملني يف املنظمة كافة وتدريبهم
وأتهيلهم ،كأساس للتفوق والتميز.

[]2

هناك عالقة مباشرة بني إدارة اجلودة الشاملة وحتسني اخلدمات املقدمة للعمالء ،الن
اهلدف الرئيسي من تطبيق إدارة اجلودة الشاملة هو حتسني اخلدمات املقدمة يف
املستشفيات ،فضال عن زايدة اإلنتاجية والرحبية ،من خالل العمل أبساليب وطرق جديدة
وهتيئة بيئة عمل مناسبة اإلجناز واألبداع يف ظل العالقات اإلنسانية اليت حتفز العاملني لبذل
قصارى جهودهم وإجناز األعمال حبرية من خالل السلطات املمنوحة للعاملني يف كافة
املستوايت اإلدارية.
أن اهلدف من إدارة اجلودة الشاملة هو حتسني جهود الرعاية الطبية واخلدمات
األخرى اليت يوفرها املستشفى ،وكذلك االستخدام السليم للموارد املالية واالستفادة من
النظم احلديثة يف اجملال الطيب ،وتقليص نفقات الرعاية الصحية ،والرتكيز على اجلودة
اإلنتاجية بدل من كمية اإلنتاج للوصول إىل املستوي األمثل املتوافق مع أهدف املستشفى
ومعايريها من خالل التقومي واملتابعة املنهجية للجودة ،ومدي مالئمة الرعاية املقدمة
والبحث الدائم عن الفرص اليت ميكن من خالهلا حتسني مستوي اخلدمات املقدمة]3[ .
 -2عمار ،بن عيشي ( " )2012تشخيص واقع تطبيق مبادئ إدارة الجودة الشاملة على المستشفيات الجزائرية-
دراسة ميدانية علي مستشفي بشير بن ناصر بوالية بسكرة – الجزائر عدد()11ص,ص .300-280
 - 3بن سعيد،خالد بن سعد بن عبدالعزيز (2012م) ادإرة الجودة الشاملة(.ط ،)2الرياض :مطابع الحميضي.
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وانطالقا من األدراك لدور إدارة اجلودة الشاملة ،فقد قامت الكثري من املنظمات يف
معظم دول العامل بتطبيق أداره اجلودة الشاملة مند بداية الثمانينات من القرن العشرين،
حيت يتضمن مفهوم اجلودة الشاملة جوانب إجيابية كثرية من أبرزها جودة املنتج ،والرتكيز
على مشاركة العاملني ،وتشجيعهم علي التعاون فيما بينهم ،ابإلضافة إىل حرص اإلدارة
على إشباع احتياجات العمالء ورغباهتم وجدهبم إىل املنظمة]4[ .
حيث أن القطاع الصحي هو أحد أهم قطاعات البنية التحتية االجتماعية يف أي
دولة الن الوصول إىل أفضل مستوي صحي لكل مواطن يعد من األهداف الرئيسية اليت
تسعي حكومات الدول املختلفة إىل حتقيقه ،فالصحة" هي حالة من اكتمال السالمة
البدنية والنفسية واالجتماعية واالقتصادية وليس جمرد اخللو من املرض "أي حالة تسمح
للفرد ابلعيش حياة منتجة اجتماعيا واقتصاداي]5[ .
ومبا أن املستشفيات التعليمية يتم فيه تدريب طلبة كليات الطب ومعاهد التمريض
إلكسـاهبم اخلبـرات واملهارات امليدانية ،ويكون ذلك أثناء فرتة دراستهم ،وكذلك ميضي طلبة
الطب سنة كاملة مـن التدريب يف املستشفيات بعد التخرج من اجلامعات وقبل تسلمهم
أعماهلم يف املستشـفيات فيمـا يعرف بسنة االمتياز ،واليت تعترب متطلبا أكادمييا أخريا لكي
حيصل الطالب على صفه طبيب .وهناك نوع من التعليم يسمى التعليم الطيب املستمر
 -4جودة,محفوظ احمد(2012م).ادارة الجودة الشاملة :مفاهيم وتطبيقات(.ط.)6عمان .دار وائل النشر.
 - 5خالد ادبيس ) ، (. 2001ادارة السجالت الطبية  ،مجلة االداري  ،ع  ، 78ص  ، .153ص .64
3

والذي تعرفـه منظمـة الصـحة العاملية "التعليم أو التدريب الذي يتلقاه الطبيـب بعـد انتهـاء
دراسـته الطبيـة األساسـية أو التخصصية" ويعترب التعليم الطيب املستمر عبارة عن صيانة
العقل البشـري يـتم مـن خـالل املستشفيات  ،وهذا بوصفها منظمات إدارية تؤدي دورا
مهما يف دعم وتطوير اجملتمع صحيا وثقافيا ،فهي حمور النظام الصحي ونقطة ارتكازه ،
ذلك ما جيعلها حباجة إىل اسرتاتيجية لإلدارة اجلودة لكي ترتقي هبا إىل القيام ابلدور الذي
جيب أن تتطلع به يف اجملتمع فالتوجهات االسرتاتيجية والسلوكية واملعرفية احلديثة والتوجه
العاملي يف اإلدارة طالت القطاع الصحي عموما املستشفيات التعليمية

خصوصا

فاالستخدام األمثل للتدريب و التأهيل الرتبوي يف املستشفيات يرفع من كفاءة األداء
[]6

لألفراد وابلتايل حتسني جودة اخلدمات وحتقيق أهداف املستشفيات .

هناك العديد من الدارسات اليت حتمل نفس الطبع وهو معرفة مدي تطبيق إدارة
اجلودة الشاملة يف عدة منظمات كانت دراسة الكثريي حتمل عنوان "مدي إمكانية
تطبيق إدارة اجلودة الشاملة يف املنظمات الصحية ابملديرية العامة اجلوازات" هدفت
الدراسة إىل التعرف على مدي املام العاملني يف املنظمات الصحية ابملديرية العامة اجلوزات
مبفهوم إدارة اجلودة الشاملة واجتاه العاملني يف تطبيق إدارة اجلودة الشاملة ومتطلبات
ومعوقات تطبيقاهتا وأساليب التغلب على املعوقات اليت حتول دون التطبيق .استخدام
 - 6فريد نضيره )  (. 1984المستشفى العام ومفهوم الرعاية الصحية  ،المجلة العربية لإلدارة  ،المجلد  ، 8ع
 ، 2ص .64
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الدراسة املنهج الوصفي عن طريق املدخل املسحي الذي اعتمد على االستبانة كأداة
للدراسة .وهناك دراسة لألستاذ بن عيشي عمار "تشخيص واقع تطبيق إدارة اجلودة
الشاملة يف املستشفيات اجلزائرية ،متت هذه الدراسة على تشخيص واقع تطبيق إدارة
اجلودة الشاملة يف مستشفيي بشري بن انصر بوالية بسكرة وقد اختار الباحث عينة
عشوائية الدراسة عدادها ( ،)203هدفت إىل التعرف تشخيص واقع تطبيق إدارة اجلودة
الشاملة يف مستشفى بشري بن انصر بوالية بسكرة ،مت استخدام املنهج الوصفي عن
طريق املدخل املسحي الذي اعتمد على االستبانة أيضا.
وبسبب احلاجة امللحة لتعزيز مستوى حتسني اخلدمات الصحية و العالجية اليت
يتلقاها األفراد من املؤسسات العالجية املختلفة ،واليت تسعى كل دولة من دول العامل إىل
حتقيق هذا اهلدف ،ورفع كفاءة اخلدمات الطبية والعالجية اليت جيب أن تفي ابحتياجات
املرضى وتوقعاته ،أتيت هذه الدراسة لتتلمس بشيء من التحليل يف تطبيق إدارة اجلودة
الشاملة والكشف عن املعوقات اليت توجها و حلها يف حتسني اخلدمات الصحية على
عينة خمتارة من اإلداريني و األطباء يف مستشفى اجلامعة احملمدية يف مدينة ماالنج –
إندونيسيا مستخدم املنهج الوصفي التحليلي يف حتليل البياانت .
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ب .أسباب اختيار الموضوع:

ترجع أسباب اختيار الباحث ملوضوع التطبيق إدارة اجلودة الشاملة يف حتسني
اخلدمات الصحية املستشفيات التعليمية إىل مجلة مربرات ذاتية وموضوعية تدفع به
للبحث والتقصي والكشف عن بعض احلقائق؛ وهذه األسباب كما يلي:
املربرات الذاتية:

-1

ميول الباحث ملثل هذه املواضيع ،ورغبة منه أيضا دراسة موضوع إدارة اجلودة
الشاملة .واملستشفيات التعليمية يتم فيه تدريب طلبة كليات الطب ومعاهد التمريض
إلكسـاهبم اخلبـرات واملهارات امليدانية ،ويكون ذلك أثناء فرتة دراستهم ،وكذلك ميضي
طلبة الطب سنة كاملة مـن التدريب يف املستشفيات بعد التخرج من اجلامعات وقبل
تسلمهم أعماهلم يف املستشـفيات فيمـا يعرف بسنة االمتياز ،واليت تعترب متطلبا أكادمييا
أخريا لكي حيصل الطالب على صفه طبيب .وهناك نوع من التعليم يسمى التعليم الطيب
املستمر والذي تعرفـه منظمـة الصـحة العاملية "التعليم أو التدريب الذي يتلقاه الطبيـب
بعـد انتهـاء دراسـته الطبيـة األساسـية أو التخصصية" ويعترب التعليم الطيب املستمر عبارة
عن صيانة العقل البشـري يـتم مـن خـالل املستشفيات.
-2

املربرات املوضوعية :واملتمثلة يف:

 طبيعة ختصصنا يف جمال التعليمية واإلدارية الذي يقتضي التعامل مع هذا النوعمن الدراسات.

6

 املسامهة يف معرفة بعض مواطن الضعف يف تطبيق إدارة اجلودة الشاملة يفاملؤسسات االستشفائية التعليمية ووضع حلول علمية انطالقا من جمال
ختصصنا.
 األمهية العلمية للموضوع وحماول إثراءه من أجل إبراز دور تطبيق إدارة اجلودةالشاملة وما ختلفه من فوائد على املستشفيات التعليمية اإلندونيسية.
 إمكانية إجياد حلول مناسبة ملعوقات تطبيق إدارة اجلودة الشاملة يف حتسنياخلدمات داخل املستشفى.
-3

املربرات يف امليدان واملتمثلة يف:

 مستشفى اجلامعة احملمدية من أفضل املستشفيات املوجودة داخل مدينة مااللنقويعترب مؤسسة يتبع اجلامعة احملمدية كمستشفى تعليمي.
 موقع املستشفى مناسب يف وسط املدينة حيث يقوم بتقدمي اخلدمات الطبيةابجلودة املناسبة ويف الوقت املناسب

.

ج .مشكلة الدراسة:

تعد إدارة اجلودة الشاملة مدخل مهم وواسع التنظيم يهدف إىل التحسني املستمر
ملخرجاته يف مجيع أطوار العمليات اليت يقوم هبا هذا النش ـ ــاط .وقد حققت إدارة اجلودة
الشــاملة يف جمال اخلدمات الصــحية جناحا بعد تطبيقها هلا يف الدول املتقدمة والرائدة يف
هذا اجملال؛ حيث اسـ ــتطاعت أن حترز تقدم ملحوظ يف تسـ ــيري املسـ ــتشـ ــفيات و جبودة
عالية بتقدميها أحســن اخلدمات الصــحية و حتســني مســتوى رضــا الناس ،لذلك إن تدين
مسـ ـ ـ ـ ــتوى اخلدمات الصحية وما يتعلق من مظاهر عدم الرضى واإلمهـ ـ ـ ـ ــال وقلة اخلربة هو
7

نتيجة إلمهال العملية التدريبية داخل املسـ ـ ـ ـ ـ ــتشـ ـ ـ ـ ـ ــفى ،و لغياب مفهوم تطبيق إدارة اجلودة
الشاملة يف حتسني جودة العملية التدريبية وحتسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــني اخلدمات الصحية واالرتقاء ابلرعاية
الطبية.
ومما تقدم ميكن بلورة إشكالية الدراسة اليت تعاجل تطبيق نظام إدارة اجلودة
الشاملة يف حتسني اخلدمات الصحية ابملستشفى التعليمي.
وجات هذه الدراسة ألجل اإلجابة على األسئلة التالية.
د .أسئلة الدراسة:

.1

كيفية تطبيق إدارة اجلودة الشاملة داخل مستشفى اجلامعة احملمدية التعليمي
يف مدينة ماالنج -إندونيسيا؟

.2

كيف إدارة اجلودة الشاملة تؤثر علي حتسني اخلدمات الصحية يف مستشفى
اجلامعة احملمدية التعليمي يف مدينة ماالنج -إندونيسيا؟

.3

ما املعوقات اليت تواجه تطبيق إدارة اجلودة الشاملة يف حتسني اخلدمات
الصحية يف مستشفى اجلامعة احملمدية التعليمي يف مدينة ماالنج-إندونيسيا؟

.4

ما االسرتاتيجية الالزمة التطبيق إدارة اجلودة الشاملة يف حتسني اخلدمات
الصحية يف مستشفى اجلامعة احملمدية التعليمي يف مدينة ماالنج –
إندونيسيا؟

ه .أهداف الدراسة:

.1

رصد كيفية تطبيق إدارة اجلودة الشاملة مبستشفى اجلامعة احملمدية التعليمي
يف مدينة ماالنج -إندونيسيا.
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.2

التعرف على أتثري تطبيق إدارة اجلودة الشاملة يف حتسني اخلدمات الصحية
مبستشفى اجلامعة احملمدية التعليمي يف مدينة ماالنج -إندونيسيا.

.3

الكشف عن أسباب فشل تطبيق إدارة اجلودة الشاملة يف حتسني اخلدمات
الصحية مبستشفى اجلامعة احملمدية التعليمي يف مدينة ماالنج -إندونيسيا.

.4

التعرف على احللول األزمة التطبيق إدارة اجلودة الشاملة يف حتسني اخلدمات
الصحية مبستشفى احملمدية التعليمي يف مدينة ماالنج -إندونيسيا.

و .أهمية الدراسة:

 .1األمهية النظرية للدراسة:
 تربز أمهية الدراسة من أهنا ستثري املعرفة مبفهوم إدارة اجلودة الشاملة ودورها يفاملستشفيات التعليمية.
 حتاول سد بعض النقص يف أدبيات اإلدارة اجلودة الشاملة وتساهم يف إيضاحمفهوم ومتطلبات تطبيق اإلدارة اجلودة الشاملة والتحدايت اليت توجهها والتوصل
إىل حلول وتوصيات حلد منها وبيان أمهيتها لإلدارة املعاصرة.
 ميكن أن تشكل هذه الدراسة إضافة جديدة إىل حقل املعرفة وخصوصا املكتبةالعربية واإلندونيسية.
 ميكن أن تكون هذه الدراسة نواة لدراسات أخرى ،قد تفيد صانعي القراروالسياسيات التعليمية يف وزارة الصحة واملؤسسات الطبية وكذلك صانعي القرار
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يف مستشفى اجلامعة احملمدية مااللنق لتعرف على واقع وحتدايت تطبيق اإلدارة
اجلودة الشاملة لتفاديه أو احلد منها والتعرف على احللول والتوصيات املقرتحة يف
هذا الشأن.
 .2األمهية التطبيقية للدراسة:
 تكمن أمهيتها يف جناح إدارة اجلودة الشاملة يف حتسني املتغريات الطبية والتقنية اليتتتسم بسرعة التطور إىل وجود حاجة ماسـة ملهارات وقدرات جديدة يف الكوادر
البشرية العاملة يف املستشفيات ،لذلك تعتبـر املستشـفيات مراكز تعليمية تتوافر
فيها اإلمكانيات التدريبية والتعليمية الالزمة إلكساب اجليـل اجلديـد مـن الطواقم
الطبية ابملعلومات واملهارات امليدانية إلكساهبم القدرة على تسلم مراكزهم
املسـتقبلية بكل كفاءة وإتقان.
 التأكيد على إدارات املستشفيات التعليمية على أمهية تطبيق إدارة اجلودة الشاملة،كما أن هذه الدراسة تنظر إىل إسهام اإلدارة اجلودة الشاملة يف حالة تطبيقها يف
مستشفى اجلامعة احملمدية من حيث سرعة ودقة وحتسني األداء ودورها يف تعليق
إجراءات العمل التقليدية املتبعة يف هذه املؤسسة اليت ستسهم مسامهة فعالة يف
الرقي ابملستشفى والتخلص من العديد من املشاكل والصعوابت وتعترب لبنه يف
سبيل حتقيق إدارة اجلودة الشاملة واليت بدوره ستنعكس إجيابيا على اخلدمات
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املقدمة من املستشفى يف البحث عن إلىات لتطوير إدارة املستشفيات التعليمية
من أجل حتسني جودة اخلدمات الصحية املقدمة للمجتمع .
ز .حدود الدراسة:

حتدد الدراسة ابحلدود التالية:
 .1احلدود املوضوعية:
تتناول الدراسة دور تطبيق إدارة اجلودة الشاملة يف املستشفيات التعليمية دراسة
حالة املستشفى اجلامعة احملمدية التعليمي يف مدينة ماالنج -إندونيسيا.
 .2احلدود البشرية:
اقتصرت الدراسة على عينة خمتارة من اإلداريني واألطباء والفنيني يف مستشفى
اجلامعة احملمدية يف مدينة ماالنج -إندونيسيا.
 .3احلدود املكانية:
 -1اقتصرت الدراسة على اإلدارات واألقسام املختلفة يف مستشفى اجلامعة احملمدية
يف مدينة ماالنج – إندونيسيا .مدير اإلداري العام املستشفى ،مكتب اخلدمات
الطبية ،قسم الشؤون الطبية ،قسم شؤون املوظفني ،قسم املخترب الطيب
 .4احلدود الزمنية:
حتدده هذه الدراسة يف العام  2016ميالدي.
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ح .مصطلحات الدراسة:

 تَطْبِيق [ط ب ق]( .مصدر طَبَّق) حاو َل تَطْبِيق ال َق ِاع َدةَِْ :جت ِريبَـ َها ،نـَ ْقلَ َها إىل َجمَ ِال
َ
َ ََ
التَّـْن ِف ِ
يذ.

[]7

 إدارة اجلودة الشاملة: هي جودة كل شيء ،أي يعين جودة يف كل عناصر ومكوانت املؤسسة ،ومنهذا املنطلق أتخذ طابع الشمولية ،وذلك األن كل ما حتويه املنظمة يشرتك يف
حتديد ما يقدم املستهلك ،وابلتايل حتقق رضاه أو عدم رضاه ،وعرفت إدارة
اجلودة الشاملة علي النحو االيت:
 اإلدارة :عرفة أبهنا" :النشاط املوجه حنو التعاون املثمر والتنسيق الفعال بنياجلهود البشرية املختلفة العاملة من أجل حتقيق هدف معني بدرجة عالية من
الكفاءة.

[]8

 اجلودة تعرف يف االصطالح " :هي التجاوب املستمر مع حاجات العميلومتطلباته (مشرتي اخلدمة-املريض)"(االمحدي 2002,م ،ص.)18

 -7عبد الغني أبو العزم ،معجم الغني.
 -8النمر ،سعود محمد،خاشقجي  ،هانى يوسف (  2006م) اإلدارة العامة  :االسس والوظائف (ط )6
الشقري(ص. )5
الرياض :مكتبة
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 وهي“ :ضمان حتقيق درجة عالية من اجلودة الرعاية يف كل من خدمات رعايةاحلاالت احلادة وخدمات الرعاية املستمرة"(االمحدي 2002,م,ص .)19
 عرفها القاموس أكسفورد األمريكي اجلودة على أهنا درجة أو مستوى من التميز.[]9

 عرفها معهد اجلودة الفيدرايل األمريكي على أهنا" أداء العمل الصحيح،وابلشكل الصحيح من املرة األوىل ،مع االعتماد على تقييم املستفيد يف معرفة
مدى حتسن األداء.

[]10

 الشاملة :وتعين أن تشمل اجلودة كل جانب من جوانب العمل أو النشاط.[]11

 وتعين اصطالحا ":تتطلب مشاركة واندماج كافة موظفي املنظمة وابلتايل ينبغيأجراء التنسيق الفعال بني املوظفني حلل مشاكل اجلودة وإلجراء التحسينات
املستمرة".

[]12

 املستشفى التعليمي" :وهو املستشفى الذي يرتبط مبؤسسة تعليمية طبية،وهدفه األساسي التعليم الطيب ،ويقوم يف ذات الوقت تقدمي خدماته الطبية
- 9راتب جليل الصويص,غالب جليل الصويص,وأخرون ",إدارة الجودة المعاصرة " األردن,دار اليازوري
.الطبعة االولي ,ص.31
- 10مهدي صالح السامرئي  ",ادارة الجودة الشاملة"،االردن:دار جرير،الطبعة األولى،ص .28
 -11موسى إدريس جعفر عبد هللا ،إبراهيم أحمد أحمد عثمان ،عبد الرحمن بن عبد هللا األختر ،إمكانية تطبيق إدارة
الجودة الشاملة على خدمات التعليم العالي من  ،أجل التحسين المستمر وضمان جودة المخرجات و الحصول على
االعتمادية :دراسة حالة جامعة الطائف بالخرمة ،مجلة أماراباك .العد ، 3العدد.2012. 7ص.40
 -12جودة,محفوظ احمد (2012م).ادارة الجودة الشاملة :مفاهيم وتطبيقات(.ط,)6عمان :داروائل النشر.
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لفئات اجملتمع املختلفة ،واملستشفى احلكومي يكون مملواكا للدولة قد تديره
مباشرة أو عن طريق شركة متخصصة".

[]13

ط .الدراسات السابقة

قام الباحث حبصر بعض من الدراسات ذات الصلة مبوضوع الدراسة احلالية ،وفيما يلي
عرض ألهم تلك الدراسات:
 -1دراسات العربية
أ .دراسة األويل  (:العمر )2002, ،دراسة هدفت إىل تعرف مبادئ إدارة اجلودة
الشاملة املطبقة يف مستشفيات مدينة الرايض ،وحتديد مدى تطبيقها ،وكذلك
التعرف إىل املبادئ املؤثرة يف مدى تطبيقها ،وقد توصلت إىل نتائج عدة أمهها:
أن املستشفيات املدروسة تطبق أربعة مبادئ فقط تتمثل يف :مبدأ التحسني
املستمر ،مبدأ املعلومات واختاذ القرارات ،مبدأ دعم اإلدارة العليا ،مبدأ الرتكيز
على العميل ،وأن مدى تطبيق إدارة اجلودة الشاملة مرتبط بشكل جوهري يف
املقام األول بتطبيق مبدأ التحسني املستمر ،مث مبدأ اختاذ القرارا بناء على

 - 13أفنان محمد أحمد حمدان ،)2008-6-19(،واقع المستشفيات في مدينة نابلس ما بين التطوير والتخطيط،
جامعة النجاح الوطنية ،فلسطين.
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احلقائق ،فمبدأ الرتكيز على العميالن تطبيق املبادئ األربعة املذكورة سابقا مل بناء
يصل إىل املستوى املطلوب.

[]14

ب .دراسة الثانية( :احلوري )2007 ،جاءت هذه الدراسة بعنوان" :تشخيص واقع
تطبيق إدارة اجلودة الشاملة يف املستشفيات االردنية (دراسة ميدنية على عينة من
املستشفيات اخلاصة" دراسة على جمموعة خمتارة من املستشفيات اخلاصة .
هدفت الدراسة إىل تشخيص مدي أدرك العاملني يف املستشفيات األردنية
اخلاصة إىل أمهية تطبيق مبادي إدارة اجلودة الشاملة ،وتوصلت الدراسة إىل النتائج
األتية:

[]15

أظهرت الدراسة إىل أن العاملني يف املستشفيات األردنية اخلاصة يدركون مدي
أمهية تطبيق إدارة اجلودة الشاملة ،حيث أظهرت النتائج مستوايت عالية من
األدراك اجلميع مبادي إدارة اجلودة الشاملة.
بينت الدراسة وجود فروقات معنوية يف أدرك العاملني يف املستشفيات األردنية
اخلاصة أمهية تطبيق إدارة اجلودة الشاملة تعزي البعض املتغريات الدميغرافية
(اخلربة ،املستوي التعليمي).
 -14العمر ،بدران ( ) 2002مدى تطبيق مبادئ إدارة الجودة الشاملة في مستشفيات مدينة الرياض من وجهة نظر
ممارسي مهنة التمريض ،بحث منشور ،جملة اإلدارة العامة ،العدد ( ، )42العدد ( )2اإلدارة العامة ،الرياض ،ص
.307 - 350
 -15فالح عبد القادر الحوري (" )2007تشخيص واقع تطبيق ادارة الجودة الشاملة في المستشفيات االردنية
(دراسة ميدنية علي عينة من المستشفيات الخاصة)"البصائر ،مجلة علمية محكمة –المجلد -12العدد .1
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توصلت الدراسة عدم وجود فروقات ذات دالل إحصائية يف أدراك العاملني يف
املستشفيات األردنية اخلاصة أمهية تطبيق إدارة اجلودة الشاملة تعزي البعض
املتغريات الدميوغرافية (املستوي الوظيفي ،احلجم).
توصلت الدراسة إىل وجود فروقات ذات دالل إحصائية بني العوامل الشخصية
بداللة أبعادها (اخلربة ،املستوي التعليمي ،املستوي الوظيفي ،احلجم) وإدراك
أمهية تطبيق إدارة اجلودة الشاملة وقد قم البحث بعدة توصيات منها ضرورة
استمرار دعم اإلدارة العليا والتزامها يف تطبيق إدارة اجلودة الشاملة ،ابإلضافة إىل
تفعيل عنصر املشاركة وفرق العمل لدي العاملني ،وترسيخها يف ثفافة املنظمة.
ج .الدراسة الثالثة :دراسة (الكثريي 2009 ,م) بعنوان "مدي إمكانية تطبيق إدارة
اجلودة الشاملة يف املنظمات الصحية ابملديرية العامة اجلوازات"
متت هذه الدراسة يف السعودية مدينة الرايض وقد بلغت عينة الدراسة()173
من الضباط واألفراد واملدنيني العاملني يف املنظمات الصحية ابملديرية للجوزات
بواقع ( )15ضابطا و()104فراد و()54موظفا مدنيا.
هدفت الدراسة إىل التعرف على مدي املام العاملني يف املنظمات الصحية
ابملديرية العامة اجلوزات مبفهوم إدارة اجلودة الشاملة واجتاه العاملني يف تطبيق
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إدارة اجلودة الشاملة ومتطلبات ومعوقات تطبيقها وأساليب التغلب على
املعوقات اليت حتول دون التطبيق.
استخدام الدراسة املنهج الوصفي عن طريق املدخل املسحي الذي اعتمد على
االستبانة كأداة للدراسة.
د .الدراسة الرابعة( :العنزي2011 ,م) بعنوان "متطلبات ومعوقات تطبيق إدارة
اجلودة الشاملة يف اإلدارة الشؤون الطبية ابملديرية العامة احلرس احلدود" متت هذه
الدراسة على منسويب إدارة الشؤون الطبية خبرس احلدود وعددهم ( )206وقد
بلغت عينة الدراسة(.)165
هدفت الدراسة إىل التعرف على متطلبات ومعوقات تطبيق إدارة اجلودة الشاملة
يف إدارة الشؤون الطبية حبرس احلدود .التعرف على( :مستوي املعرفة مبفاهيم
إدارة اجلودة الشاملة لدي العاملني يف إدارة الشؤون الطبية يف حرس احلدود-
اجتاهات العاملني يف تطبيق إدارة اجلودة الشاملة-متطلبات تطبيقها ومعوقات-
الفروق اإلحصائية يف أراء املبحوتني حول حماور الدراسة.
استخدام الدراسة املنهج الوصفي عن طريق املدخل املسحي الذي اعتمد على
االستبانة كأداة للدراسة.
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ه .الدراسة اخلامسة  :دراسة إستاد بن عيشي عمار(" )2012تشخيص واقع
تطبيق إدارة اجلودة الشاملة يف املستشفيات اجلزائرية (دراسة ميدانية على
مستشفى بشري بن انصر بوالية بسكرة -اجلزائر) ،متت هذه الدراسة على
تشخيص واقع تطبيق إدارة اجلودة الشاملة يف مستشفى بشري بن انصر بوالية
بسكرة وقد اختار الباحث عينة عشوائية الدراسة عدادها ( ،)203هدفت
الدراسة إىل التعرف تشخيص واقع تطبيق إدارة اجلودة الشاملة يف مستشفى بشري
بن انصر بوالية بسكرة وقد مشلت الدراسة  21فقرة موزعه على أربعة حماور،
استخدام الدراسة املنهج الوصفي عن طريق املدخل املسحي الذي اعتمد على
االستبانة كأداة للدراسة مستخدم الربانمج اإلحصائي .ssps

[]16

و .الدراسة السادسة  :من إعداد الباحث حيي برويقات عبد الكرمي ،كلية العلوم
االقتصادية والتسيري والتجارة ،جامعة تلمسان ،2003 ،تطبيق إدارة اجلودة
الشاملة يف املؤسسة الصناعية :دراسة حالة املؤسسة الوطنية للصناعات
اإللكرتونية" ، "ENIEرسالة ماجستري يف اقتصاد اإلنتاج.
دراسة حيث ركزت هذه الدراسة على إمكانية تطبيق إدارة اجلودة الشاملة على
املؤسسة الوطنية للصناعات اإللكرتونية . "ENIE".

 -16عمار ،بن عيشي ( " ) 2012تشخيص واقع تطبيق مبادئ إدارة الجودة الشاملة على المستشفيات الجزائرية-
دراسة ميدانية علي مستشفي بشير بن ناصر بوالية بسكرة – الجزائر.
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وقد توصل الباحث من خالهلا إىل افتقار هذه املؤسسة إىل متطلبات تطبيق إدارة
تسري وفق الظروف القدمية أايم االحتكار والسوق
اجلودة الشاملة ،وأهنا مازالت ّ
املغلق اخلايل من املنافسة.
 -2دراسات األجنبية
ز .دراسة السابعة )2004, Thomas and Lawrence( :أجريت هذه
الدراسة حتت عنوان" تقييم أمنوذج دمينج يف خدمات اجلودة الشاملة يف
املستشفيات.
-

هدفت الدراسة اليت أجريت يف ميدان اخلدمات يف الوالايت املتحدة

إىل بيان أمهية أمنوذج دمينج يف حتديد درجة مطابقة السلعة أو اخلدمة
للمواصفات احملددة ،واستخدمت املستشفيات كوحدة حتليل .وتوصلت
الدراسة إىل أمهية تبين الفلسفة اجلديدة للجودة واملتمثلة إبدارة اجلودة الشاملة
واليت تركز على التحسني املستمر يف العمل ،فضالا عن ضرورة االهتمام بتدريب
العاملني لتحسني أدائهم يف العمل.
-

أمهية الدراسة احلالية

 إن تطبيق إدارة اجلودة الشاملة ،يساعد املؤسسات على استغالل إمكانياتالبشرية و املادية املتاحة ،وأيضا استغالل الوقت ،وتعطى للعاملني الفرصة يف
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مشاركة القرارات وهذا بغية حتفيزهم على العمل بشكل أفضل ،حسب الدراسات
السابقة ال يوجد دراسة توضح دور استخدم إدارة اجلودة الشاملة يف املؤسسات
الصحية التعليمية ابستخدام املنهج الكيفي ،وأتسيسا على ما تقدم أتيت
الدراسة الراهنة لتحاول الوقوف بشيء من التحليل على دور إدارة اجلودة الشاملة
والكشف عن املعوقات اليت توجها املستشفيات التعليمية على عينة خمتارة من
اإلداريني واألطباء و الفنيني يف مستشفى اجلامعة احملمدية يف مدينة ماالنج –
إندونيسيا مستخدما املنهج الوصفي التحليلي يف حتليل البياانت.
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الفصل الثاني
اإلطار النظري

املبحث األول :اإلطار املفاهيمي إلدارة اجلودة الشاملة
Total Quality Managementيعد مصطلح إدارة اجلودة الشاملة
عبارة عن فلسفة إدارية حديثة ترتكز على عدد من املفاهيم والفلسفات احلديثة و اليت
تستند على املزج بني الوسائل اإلدارية األساسية و اجلهود االبتكارية و املهارات الفنية
املتخصصة من أجل االرتقاء مبستوى األداء و التحسني املستمر .ولقد أوجدت
التحوالت العاملية واملتغريات االجتماعية واالقتصادية والتقنية والسياسية و الثقافية أوضاعا
جديدة جتعل من اجلودة أمرا حتميا يف كل ما تقوم به املنظمات من أعمال و ما تقدمه
من منتجات و خدمات .يف القطاعات الصناعية و اخلدامات جناحا كبريا من خالل
حتسني ) (T.Q.Mلقد أظهر تطبيق اجلودة الشاملة معدل الرحبية و اخنفاض
التكاليف ،وتقليل العيوب بدرجة كبرية ،وحتسني اجلودة ،وحتسني األداء ،وحتسني
عالقات العاملني ،وكذا ارتفاع مستوى الرضا الوظيفي ،فقد دفعت هذه النجاحات
املؤسسات اليت تقدم اخلدمات يف العديد من الدول املتقدمة مثل الوالايت املتحدة
األمريكية و الياابن و إجنلرتا إىل تطبيق إدارة اجلودة الشاملة يف املؤسسات الصحية و
قد حققت جناحا كبريا ،مما دفع العديد من الدول النامية إىل تطبيقها ملواجهة التغريات
الدولية املتمثلة يف املنافسة بني الشركات العاملة يف األسواق الدولية و حىت املنافسة على
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املستوى الداخلي .من خالل ما تقدم ميكن القول إن تطبيق إدارة اجلودة الشاملة يف
املستشفيات يتطلب إحاطة كاملة جبوانب هذا املوضوع خاصة املفاهيمي منه ،لذلك
سوف نتطرق يف هذا الفصل املفاهيمي إىل أهم العناصر اليت ختدمنا يف هذه الدراسة؛
حيث نتناول يف هذا الفصل التعريف إبدارة اجلودة الشاملة وتطبيقها يف املؤسسات
الصحية وحتسني اخلدمات الصحية كمبحث أول نتعرض فيه ألهم التعاريف املتعلقة
ابملوضوع ومتطلبات تطبيق إدارة اجلودة الشاملة ،دور تطبيق اجلودة الشاملة كمبحث
اثين .أما املبحث الثالث فنتناول فيه الصعوابت اليت توجه تطبيق اجلودة الشاملة يف
حتسني اخلدمات الصحية داخل املستشفيات .واملبحث الرابع واألخري حيتوي على احللول
واالسرتاتيجيات اليت تساعد على حتسني اخلدمات الصحية دخل املؤسسات الصحية.
املطلب األول :تعريف إدارة اجلودة الشاملة:
عرف جابلونسكي )(Jablanskiإدارة اجلودة الشاملة أبهنا" :شكل تعاوين
ألداء األعمال بتحريك املواهب و القدرات لكل من العاملني و اإلدارة لتحسني
اإلنتاجية و اجلودة بشكل مستمر مستخدمة فرق عمل من خالل املقومات األساسية
الثالثة لنجاحها يف املؤسسة وهي :االشرتاك يف اإلدارة  ،التحسني املسرت للعمليات،
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استخدام فرق العمل" ]17[.يركز هذا التعريف على تفعيل القدرات بني العاملني
واإلدارة يف حتسني اجلودة دون إشراك الزبون الذي تنتهي إليه اخلدمة.
وتعرف إدارة اجلودة الشاملة على أنه ":فلسفة إدارية حديثة ،أتخذ شكل هنج أو
نظام إداري شامل قائم على أساس إحداث تغيريات إجيابية جذرية لكل شيء يف
مكوانهتا للوصول إىل أعلى جودة يف
املنظمة ،وذلك من أجل حتسني وتطوير كل ّ
خمرجاهتا سلع ا أو خدمات وأبقل تكلفة هبدف حتقيق أعلى درجة من الرضا لدى
عمالئها من خالل إشباع حاجاهتم ورغباهتم وفق ما يتوقعونه"]18[ .
كما يعرفها معهد اجلودة الفدرإىل األمريكي أبهنا " :أداة العمل الصحيح بشكل
صحيح من املرة األوىل مع االعتماد على تقييم املستفيد يف معرفة مدى حتسن األداء "
يؤكد التعريف على أن إدارة اجلودة الشاملة فلسفة إدارية ومبادئ تقود إىل التطوير
املستمر و أن كافة العمليات تسعى لتحقيق حاجيات املستهلكني احلالية و املستقبلية.
وتعرفها اجلمعية الربيطانية للجودة " :الفلسفة اإلدارية للمؤسسة اليت تدرك من
خالهلا حتقيق كل احتياجات املستهلكني ،وكذا حتقيق أهداف املشروع معا" حسب
هذا التعريف فإن إدارة اجلودة الشاملة تعتمد على كفاءة وفعالية املنظمة إذ حيميها

17 Jablonski,J, Implementing Total Quality Management : An Overview, San
Diego: Pfeiffer & Company, 1991.
18 .عمر وصفي عقيلي ،مدخل إلى المنهجية المتكاملة إلدارة الجودة الشاملة" ،دار وائل للنشر  ،. 2000ص
23

ويقودها إىل التميز من خالل تلبية احتياجات املستهلك الذي يتحقق من خالله أهداف
املنظمة]19[ .
وعرفها جون اوكالند ) (Johan Oaklandإدارة اجلودة الشاملة " :أهنا
الوسيلة اليت تدار هبا املنظم لتطوير فعليتها ومرونتها ووضعها التنافسي على نطاق العمل.
"هذا التعريف يعد انقص حيث أن إدارة اجلودة الشاملة ال تعد وسيلة فقط بل هي
نظام وثقافة تسود املنظمة ومتتد حىت خارجها.
املطلب الثاين :نشأة وتطوير إدارة اجلودة الشاملة
أن إدارة اجلودة الشاملة تعبريا أنتشر يف أدبيات اإلدارة املعاصرة ويعرب عن توجه
عام يسيطر على فكر وتصرفات ممارسي اإلدارة يف أغلب املؤسسات ،السيما يف الياابن
والدول الغربية ،حيث أصبح من معـايري تقييم اإلدارة ،يف تلك املؤسسات واحلكم على
فعاليتها وكفاءهتا .لقد أظهر تطبيق اجلودة الشاملة معدل الرحبية و اخنفاض التكاليف،
وتقليل العيوب بدرجة كبرية ،وحتسني اجلودة ،وحتسني األداء ،وحتسني عالقات
العاملني ،وكذا ارتفاع مستوى الرضا الوظيفي ،فقد دفعت هذه النجاحات املؤسسات
اليت تقدم اخلدمات يف العديد من الدول املتقدمة مثل الوالايت املتحدة األمريكية و
الياابن و إجنلرتا إىل تطبيق إدارة اجلودة الشاملة يف املؤسسات الصحية و قد حققت

-19فرانسيس ماهوني ،كارل جي ثور ،ترجمة عبد الحكيم أحمد الخزامى ،ثالثية الجودة الشاملة،مصر :دار
الفجر للنشر و التوزيع  ،. 1999ص.251
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جناحا كبريا ،مما دفع العديد من الدول النامية إىل تطبيقها ملواجهة التغريات الدولية
املتمثلة يف املنافسة بني الشركات العاملة يف األسواق الدولية و حىت املنافسة على املستوى
الداخلي .من خالل ما تقدم ميكن القول أن تطبيق إدارة اجلودة الشاملة يف املستشفيات
يتطلب إحاطة كاملة جبوانب هذا املوضوع خاصة املفاهيمي منه.
املطلب الثالث :إدارة اجلودة الشاملة يف املؤسسات الصحية:
يعترب مفهوم إدارة اجلودة الشاملة حديثا نسبيا يف املؤسسات الصحية ،ويستند إىل
املبـادئ اليت وضعها رواد اجلودة ،أمثال دميينغ و جوران)، (Deming et Juran
واليت بدأ تطبيقها فـي القطاع الصناعي مث امتدت تدرجييا إىل القطاعات األخرى مبا فيها
اخلدمات الصحية .
أوال :تعريف إدارة اجلودة الشاملة يف املؤسسات الصحية:
تعرف إدارة اجلودة الشاملة يف املؤسسات الصحية أبهنا" :إطار تلتزم من خالله
املنظمات الصحية والعاملون فيها مبراقبة وتقومي مجيع جوانب نشاط املنظمات (املدخالت
والعمليات إىل جانب املخرجات) لتحسينها بشكل مستمر]20[".
يتضح من التعريف السابق أبن إدارة اجلودة الشاملة يف املؤسسات الصحية هـي
أسـلوب لتحسني فاعلية العمل بشكل عام ،وأهنا طريقة للتنظيم تشمل املؤسسة أبكملها،
ويف ذلـك مجيـع األنشطة والعاملني على كل املستوايت .
 -20حنان عبد الرحيم األحمدي ،مرجع سبق ذكره ،ص413. :
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كما تعرف إدارة اجلودة الشاملة يف املؤسسات الصحية أبهنا "االسرتاتيجية الشـاملة
التـي هتدف من ورائها املؤسسة الصحية إىل حتقيق التغريات يف اخلصائص والصـفات التـي
متكـن األفراد مجيعهم (املهنيون وهم األطباء وكوادر التمريض والفنيون واملرضى على حد
سواء) من التعلم على استخدام طرق وأساليب اجلودة ،ابلشكل الذي حيقق الوفرة
ابلكلف ،ابإلضافة إىل تلبيـة متطلبات املرضى والعمالء اآلخرين الذين يطلبون الرعاية
[]21

الصحية".

يتضح من التعريف أعاله أن إدارة اجلودة الشاملة تساهم يف بناء

اسرتاتيجيات الرتكيز على املريض وتطبيق برامج التخطيط الفعالة ،ابإلضافة إىل تنفيذ
الربامج التدريبية الضرورية لكافـة األفراد العاملني يف أنظمة الرعاية الصحية.وتعرف إدارة
اجلودة الشاملة يف املؤسسات الصحية أبهنا "فلسفة واسعة وعريضة يف كيفية جعل
جماميع خمتلفة من األفراد جتتمع معا إلجناز غرض عام ،وتسمح هلم فهم طبيعة وأمهية ما
يقدمونه من خدمات ،وأن يضعوا طاقاهتم وإمكانياهتم يف حتقيق التحسني املستمر".

[]22

وهلذا يطلق على إدارة اجلودة الشاملة املعرفة املعمقة أو معرفة التحسني.
وقد وضع الدكتور دوانلد بريويك ) (Donald Berwickمن أجل تطبيـق إدارة
اجلـودة الشاملة املفاهيم واملبادئ التالية:

[]23

 -21عبد الستار العلي ،تطبيقات في إدارة الجودة الشاملة ،الطبعة األولى ،دار المسيرة للنشر والتوزيع ،عمان،
" 2008،ص.301-300
 -22سعد علي العنزي ،مرجع سبق ذكره ،ص.238 :
 -23وفيق حلمي اآلغا ،مرجع سبق ذآره ،ص.16، 17 :
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 ضرورة استعمال وسائل حتسني اجلودة يف اجملاالت الصحية ،ألن استخدام هذهالوسـائل يؤدي إىل الرتكيز على مشكلة معينة يف النظام الصحي وليس على النظام
أبكمله.
 أمهية تشكيل الفرق املشرتكة يف مجيع املستوايت والوظائف املتداخلة لتحسني جودةاخلدمة مما يساعد على فهم العالقات املتداخلة واملرتابطة بني العمليات.
 ضرورة استخدام البياانت املتوفرة يف املؤسسات الصحية لتحسني جودة الرقابـةالصـحية وهذه البياانت ميكن حتليلها بطرق جديدة ،واالستفادة منها يف عملية
التحسني.
 استعمال الطرق اجلديدة للتحسني ،اليت تتبع مفاهيم جديدة هي :العمل اجلمـاعي،التجـارب العلمية ،التحليالت العلمية واالحتماالت ،بدال من املفاهيم القدمية
كالتفتيش ،املراقبـة ،اللـوم واحلوافز.
 أن تدين مستوى اجلودة عملية مكلفة يف جمال الصحة (تكلفة اهلـدر ،اإلعـادة،اخلـدمات الكثرية التعقيد يف اإلجراءات وكثرة األوامر) كما يف جمال الصناعة.
 إن دور األطباء يف جمال التحسني مهم جدا ،ابلرغم من كثرة انشغاالهتم ،ألنابسـتطاعتهم تعطيل جهود حتسني اجلودة.

27

 التدريب على األمور اهلامة اليت جيب االنتباه إليها أثناء عملية التحسني ،وهذايشمل مجيـع العاملني يف القطاع الصحي مبا يف ذلك املديرين.
 االهتمام املبكر بتحسني اإلجراءات اإلدارية واخلدمات املساعدة علـى تـدعيماخلـدمات السريرية ،واليت تعطي نتائج سريعة وواضحة وتشجع على االستمرار وحل
املشاكل السريرية املعقدة.
 املؤسسات الصحية حباجة إىل تعريف أوسع وأمشل للجودة. مصري برامج حتسني اجلودة يف املؤسسات الصحية يقع على كاهل اإلدارة العليا،كما هـو احلال يف املؤسسات األخرى غري الصحية وانطالقا مما سبق ،فإن إدارة
اجلودة الشاملة هي فلسفة إدارية تعتمـد علـى التـزام اإلدارة العليا ،واليت تقوم بدور
قيادي لتنسيق وتوحيد جهود التحسني املستمر للجودة ضـمن اسرتاتيجية واسعة
تغطي كل املؤسسات اليت تقدم اخلدمات الصحية ،وهتدف إىل تعظيم رضا املريض.
املطلب الرابع :متطلبات تطبيق إدارة اجلودة الشاملة يف املؤسسات الصحية:
إن تطبيق إدارة اجلودة الشاملة يف املؤسسة الصحية يستلزم بعض املتطلبات اليت
تسبق البدء بتطبيق هذا الربانمج حىت ميكن إعداد الكوادر البشرية مـن األطبـاء
واالختصاصيني والطـاقم التمريضي وكذلك الفنيني والعاملني يف املختربات وغريهم على
قبول الفكرة ومن مث السعي حنـو حتقيقها بفعالية ،وحصر نتائجها املرغوبة.

28

ميكن حتديد اإلطار الذي من خالله يتم تطبيق إدارة اجلودة الشاملة يف املؤسسات
الصحية ،فيما يلي:

[]24

أ .اإلعداد والتهيئة لربانمج اجلودة الشاملة :يبدأ اإلجناز الناجح إلدارة اجلودة
الشـاملة من اإلعداد والتهيئة لتطبيقها ،ويف هذه املرحلة اليت تسبق بنـاء النظـام
تشـرتك اإلدارة العليا للمستشفى ورؤساء األقسام الطبية واإلدارية هبا ابلتعاون
مع مستشارين أو حمرتفني فـي جمـال تصميم نظام اجلودة الشاملة ابإلضافة إىل
كبار املوظفني يف خمتلف التخصصات ،يف مناقشة كافة جوانب العمل
ابملستشفى وحصر مشكالهتا واستنباط األفكار واحللول املثلى هلا ،ورغـم أنـه ال
توجد إلىة حمددة لكيفية إجناز هذه املرحلة فإن هدفها األساسي يتلخص يف
توفري كافـة البيانـات واملعلومات واألفكار واالقرتاحات اليت حتدد املالمح
األساسية واألبعاد الرئيسية واملرتكزات اليت تتمحور حوهلا السياسات العامة
للمستشفى واخلطط التشغيلية والبـرامج التنفيذيـة واملشـروعات اخلاصة بتحقيق
ما تصبو إلىه من طموحات وما تسعى إىل حتقيقه من غاايت .
ب.

نشر ثقافة اجلودة الشـاملة :ملفهوم إدارة اجلودة الشاملة يف جمال اخلدمات

الصحية مبادئ ومهارات وطرق وأدوات خمتلفة ،لذلك ينبغي أن تشتمل

 -24عبد العزيز مخيمر ،محمد الطعامنة ،مرجع سبق ذكره ،ص ص200-211.:
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األنشطة األولية املتعلقة بـاجلودة على تنظيم سلسلة من احللقات الدراسية حول
املوضوع لتوجيه أصحاب القرار واملديرين بشـأن مفهوم وأمهية إدارة اجلودة
الشاملة يف الرعاية الصحية ،وينبغي أن تعقب هذه احللقات الدراسـية مناقشات
فكرية حول تطبيقات هذا املفهوم يف بلد معني ،مع مراعاة املـوارد املتاحـة،
الثقافـة السائدة ،الوضع الصحي الراهن واهلياكل القائمة ،وينبغي كذلك تنظيم
أنشطة مماثلة لتعريف سائر العاملني مبفهوم إدارة اجلودة الشاملة للحصول على
دعمهم هلذا املفهوم وتوسـيع نطـاق نشـره وميكن االستعانة ابملعلومات األولية
والتغذية العكسية يف توسيع نطاق برامج إدارة اجلودة الشاملة وحتسينها ،كما
تنبغي االستفادة من الدور الذي ميكن أن تقوم به وسائل اإلعالم يف هـذا
الصـدد وإسهامها يف التوعية أبمهية اجلودة وحفز الطلب على الرعاية الصحية
[]25

اجليدة .
ج.

تكوين فريق عمل اجلودة :ختتلف املسميات اليت تطلق على الفريق الذي
يقود مشروع اجلودة ،فقد مسي فريق اجلودة أو جملس اجلودة أو إدارة اجلودة،

وغري ذلك من املسميات وتسند إىل هذا الفريق املهام التالية:

 -25اللجنة اإلقليمية للشرق األوسط ،ضمان الجودة وتحسينها في النظم الصحية والسيما في الرعاية الصحية
األولية مسؤولية مشتركة http://www.emro.who.int/rc47/anpa 11bo5.htm
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 -1وضع سياسة مكتوبة وواضحة للجودة بكافة جماالت العمل ابملستشفى
واختاذ اإلجراءات الالزمة لتعريف مجيع فئات العاملني هبا مع التأكيد يف هذه
السياسة على االعتبارات التالية:
 أداء العمل ابلطريقة السليمة من املرة األوىل دون السماح أبي أخطاء. مشاركة مجيع فئات العاملني يف حل مشاكل العمل والقضاء على األخطاء. الرتكيز على ضرورة تفهم احتياجات املرضى الظاهرة واخلفية والعمل على تلبيتهاأبقصى كفاءة ممكنة .
الرتكيز على نظم وإجراءات وأساليب العمل والنتائج املتحققة يف آن واحد تطويرفكرة الوالء واالنتماء للمستشفى وأهدافها .
 األخذ مبفهوم العميل الداخلي واخلارجي ،وتعميق فكرة أن العميل هو الذييدير املستشفى ويوجه كافة أنشطتها.
-2تكوين حلقات أو مجاعات اجلودة يف خمتلف جماالت العمل ابملستشفى ،وتعترب
هذه احللقات من أكثر أساليب نشر ثقافة اجلودة واملساعدة يف تطبيق أساليبها .
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-3التخطيط ألنشطة اجلودة عن طريق حتديد األهداف املطلوب حتقيقها وصياغة
السياسات أو اخلطوط العريضة اليت يسرتشد هبا يف اختاذ القرارات اخلاصة أبنشطة
اجلودة ،ابإلضافة إىل حتديد اإلجراءات وأساليب أداء األعمال الالزمة لذلك.
-4البدء يف تطبيق خطة اجلودة ومتابعتها ،ومن أهم متطلبات التطبيق السليم
إلدارة اجلودة الشاملة ابملستشفيات ما يلي:
حتليل هيكل العمالة املوجودة ابملستشفى كما ونوعا واختاذ اإلجراءات الالزمة
إلعادة توزيعها وفقا ملقتضيات العمل مبختلف األقسام الفنية واإلدارية ،تعديل
اهلياكل التنظيمية الرئيسية والتفصيلية للمستشفى لدعم أنشطة اجلودة وتوفري املناخ
التنظيمي املناسب لدعم العمل اجلماعي وخلق اجتاهات إجيابية لدى خمتلف فئات
العاملني .استكمال بطاقات الوصف الوظيفي ملختلف الوظائف الطبية والفنية
واإلدارية وأيضا أدلة إجراءات ونظم العمل والصالحيات واملسؤوليات واستمرار
مراجعتها للتأكد من وفائها ابحتياجات العمل يف خمتلف اجملاالت.
 تلقي وحتليل ومعاجلة شكاوى املرضى والعاملني والزائرين. تشجيع مجيع فئات العاملني ابملستشفى واملتعاملني معها على التقدم آبرائهمواقرتاحاهتم بشأن حتسني جودة األداء يف مجيع اجملاالت.
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 إعداد إلية جلوائز التميز يف األداء وجودة اخلدمات املقدمة على مستوى األقسامواألفراد.
 هتيئة الظروف املناسبة ألداء العمل ورعاية العاملني. تلقي وحتليل شكاوى املوردين واملقاولني ومعاجلتها. تصميم وتوفري اليات مرنة لالتصاالت يف خمتلف االجتاهات. تصميم وتنفيذ جمموعة من الدورات التدريبية واحللقات النقاشية بناء على دراسةعلمية لالحتياجات التدريبية ابملستشفى.
 صياغة إليه مناسبة لقياس درجة رضا عمالء املستشفى من املرضى والعاملنيوالزائرين واملتعاملني معها عن مستوى ما تقدمه من خدمات وجماالت التحسني
والتطوير املطلوبة بشأهنا.
 تصميم وتوفري نظام متكامل للمعلومات مع دعمه ابإلمكانيات التقنية والبشريةالالزمة لتوفري وحتليل البياانت وإعداد التقارير املطلوبة منها ورفعها لألفراد
والوحدات اليت حتتاج إليها لدعم األنشطة اليت تقوم هبا أو القدرات اليت تتخذها.
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 تصميم وتنفيذ خطة ملتابعة التنفيذ وأداء العمل مبختلف أقسام املستشفى معاالستعانة ابملعايري املوضوعية لتقييم األداء واألساليب اإلحصائية املناسبة يف إمتام
عملية الرقابة واملتابعة.
املبحث الثاين :دور تطبيق إدارة اجلودة الشاملة يف املؤسسات الصحية:
إن من أهم األسباب الداعية لتطبيق إدارة اجلودة الشاملة يف املؤسسات
الصحية قدرهتا على ختفيض التكلفة ،وتقليل األخطاء وحتسني اخلدمات ،إضافة
إىل تعظيم رضا املرضى ،كمـا أهنـا تساعد املؤسسات الصحية على الوقوف أمام
املنافسة القوية ،ومتكنها من احلصول علـى بعـض الشهادات الدولية يف هذا
اجملال]26[ .
وحتقق املؤسسات الصحية بعض الفوائد نتيجة تطبيقها ملبادئ إدارة اجلودة
الشاملة ،واليت ميكن أن نعرضها فيما يلي:
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أ .تبسيط اإلجراءات :يساعد تطبيق منوذج إدارة اجلودة الشاملة على تبسيط
إجراءات العمل من خالل اختصارها أو حتسينها ،وقد متكن مستشفى جامعة
"ميتشجن" ابلوالايت املتحدة األمريكية من ختفيض مدة وتكلفة اإلقامة وأجور

 -26بدران عبد الرحمن العمر ،مرجع سبق ذكره ،ص314 :
 -27حنان عبد الرحيم األحمدي ،مرجع سبق ذكره ،ص ص.418-420 . 2 :
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العاملني مبا قيمته  500.000دوالر أمريكي سنواي نتيجة لتبسيط إجراءات
الدخول وختفيض فرتة انتظار املريض قبل أن يتم حتويله إىل الغرفة اليت ختصه.
ب .حتسني اإلجراءات :يهدف تطبيق إدارة اجلودة الشاملة ،إىل السعي
لتقصي فرص التحسني واغتنامها .وقد متكن مستشفى "وست ابسن فريي"
من تقليص معدل العمليات القيصرية البالغ( )٪22من املعدل السنوي للمواليد
ابملستشفى إىل أقل من ( )٪10ابستخدام أسلوب املعايرة حيث مت اختيار
مستشفيات الدامنارك اليت تبلغ فيها نسبة الوالدات القيصرية ( )٪5لتكون
معيارا لعملية التحسني ،ومن مث جرى العمل على حتديد أوجه القصور يف طرق
العمل وحتسينها لتحقيق املستوى املطلوب من األداء ،كذلك متكن مستشفى
جامعة "ميتشجن" من رفع معدل تشغيل غرف العمليات بنسبة( )٪30نتيجة
لتحسني جدولة استخدامها .
ج .كفاءة التشغيل :تعترب كفاءة التشغيل من أهم الفوائد اليت حيققها تطبيق
إدارة اجلودة الشاملة وذلك نتيجة للقضاء على اهلدر يف أداء العمليات وارتفاع
مستوى مهارة العاملني .وقد متكن مستشفى "سنرتال دوبيج" يف والية "إلىنوى"
األمريكية من توفري  73000دوالر أمريكي سنواي بتخفيض استهالك اإلبر
الوريدية يف وحدة الطوارئ نتيجة لتدريب العاملني على استخدامها بشكل
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أفضل ،ويف برانمج زراعة خناع العظام مبستشفى " لوثرن جنزال" يف والية
"إلىنوى" مث ختفيض اهلدر يف استهالك أحد األدوية الباهظة الثمن والناتج عن
التأخر يف إعطائه للمريض مما يفقده صالحيته لالستخدام ،وقد كان يكلف
املستشفى حوإىل  120.000دوالر أمريكي سنواي .
د.

القضاء على اختالفات املمارسة اإلكلينيكية(العيادية) :من أهم

املشكالت اليت تواجه املؤسسات الصحية اختالف الطرق اليت يؤدي هبا
األطباء عملهم ،وماله من انعكاسات على مستوى اجلودة والكفاءة ،ويسهم
تطبيق مفهوم إدارة اجلودة الشاملة يف القضاء على اختالفات املمارسة
ا إلكلينيكية ،واختيار أفضل الطرق ألداء العمل وفقا لألدلة واحلقائق العلمية،
ويف أربعة مستشفيات اتبعة ملركز "إنرتماوننت" وجدت االختالفات التالية بني
جمموعة متماثلة من املرضى الذين أجريت هلم عملية جراحية معينة من قبل ستة
عشر جراحا اتبعني للمركز تراوحت مدة العملية بني( )20إىل ( )90دقيقة،
وتراوح وزن األنسجة املستأصلة يف العملية بني( )13إىل( ) 45غراما،
وتراوحت مدة بقاء املريض يف املستشفى بني( )2.7إىل( )4.9يوميا ،مما
يعكس تفاوات غري مربر يف األسلوب اإلكلينيكي املتبع .وقد متكن فريق
التحسني املكون من جمموعة من اجلراحني املعنيني من دراسة هذه االختالفات،
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ومن مت حتديد األسلوب األفضل إلجراء هذه العملية اجلراحية ،وابلتإىل القضاء
على هذه االختالفات .
ه .احلد من تكرار العمليات :يساعد تطبيق هذا املفهوم على حتديد الطرق
األفضل ألداء العمل ومن مت احلد من التكرار ،وما له من أتثري سليب على
مستوى اجلودة والكفاءة واإلنتاجية ورضا املرضى .ويف دراسة أجريت يف
مستشفى "هنري فورد" بوالية ميتشجن األمريكية وجد أن ) ٪(25من
مسحات عنق الرحم تتم إعادهتا ألن حجم العينة ليس مناسبا إلجراء التحليل،
وكان ذلك يسبب إزعاجا للمريضات ويؤدي إىل زايدة غري مربرة يف تكاليف
العالج ،وقد مت القضاء على املـشكلة بعد أن تبني لفريق التحسني أن األطباء
يتبعون طرقا خمتلفة إلجراء مسحة عنق الرحم حتقق بعضها نتائج أفضل من
غريها.
املطلب األول  :أهداف إدارة اجلودة الشاملة
هتدف املنظمات اليت تطبق إدارة اجلودة الشاملة إىل مايلي:

[]28

28-Hoffur , Samuel K,(1990)., TQM and organizational change , international of
organizational analysis .VOL .7 issue 2
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 رفع مستوي األداء املنظمات ،الن من مهام إدارة اجلودة الشاملة تفادي السلبياتمتاما حبيث ال تكون هناك إيه نسبة الحتمال وقوع اخلطأ عند تنفيذ األعمال،
وينبغي القيام ابألعمال بصورة صحيحة من أول مرة.
 حتسني نوعية اخلدمات املقدمة والسلع املنتجة ،مما يساهم ذلك يف تعزيز املركزالتنافسي للمنظمات اليت تطبق إدارة اجلودة الشاملة.
 تساهم إدارة اجلودة الشاملة يف رفع كفاءة عملية اختاذ القرارات ،من خالل االهتمامبنوعية وكمية املعلومات ذات العالقة مبوضوع القرار ,فضال عن اميان اإلدارة
ابملشاركة والتشاور يف عملية اختاذ القرار ،خاصة وان اجلودة هي املسؤولية اجلميع
وتبدا من اجملهر وحيت املستهلك .
 زايدة والء وانتماء األفراد العاملني يف املنظمة اليت تطبق إدارة اجلودة الشاملة ،لسيادةثقافة التعاون والعمل اجلماعي بروح الفريق الواحد ،إضافة إىل اعتماد اإلدارة على
أساليب متنوعة من وسائل التحفيز.
 املنظمات اليت تطبق إدارة اجلودة الشاملة تزداد قدراهتا يف االستجابة للتغريات البيئيةوالتكييف معها ،وتزداد قدرهتا على استثمار الفرص وجتنب املخاطر ،مما يساعدها
على البقاء واالستمرار والنمو املتواصل.
 -ختفيض متطلبات الزبون والرتكيز على إرضاءه أبعلى درجة ممكنة.
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 أمداد العاملني ابلنظم واإلجراءات والتوجيهات اليت تضمني هلم حسن سري العمل. ترشيد األنفاق العام ابملنظمة بشكل جيعل عنصر التكاليف حمورا" لكل عمل املنظمة.املطلب الثاين :فوائد إدارة اجلودة الشاملة
أن تطبيق مفهوم تطبيق إدارة اجلودة الشاملة يودي إىل حتقيق الفوائد التإلىة.
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-

حتسني نوعية اخلدمات والسلع املنتجة.

-

رفع مستوي األداء ،وتطوير النظام اإلداري ابملنظمة نتيجة وضوح األدوار

وحتديد املسئوليات بدقة.
-

ختفيض تكاليف التشغيل.

-

زايدة قدرة املنظمات على البقاء واالستمرار ومواجهة املنافسة احلادة

ابألسواق.
-

تقليل األخطاء والوقاية منها وأداء العمل الصحيح من أول مرة.

-

إعطاء العاملني الوقت والفرصة الستخدام خرباهتم وقدرهتم.

-

تنمية مهارهتم من خالل املشاركة يف تطوير أساليب وإجراءات العمل.

-

توفري التدريب الالزم.

-

إعطاؤهم احلوافز املالئمة للجهود اليت يبدلوها للقيام أبعماهلم.

 -29جميل نشوان (".) 2004تطوير كفايات المشرفين االكاديميين في التعليم الجامعي في ضوء مفهوم ادارة
الجودة الشاملة في فلسطين ",مجلة البحوت والدراسات التربوية الفلسطينة ,العدد السابع.
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املبحث الثالث :معوقات تطبيق إدارة اجلودة الشاملة يف املنظمات

الصحية] 30[ .

هناك العديد من املعوقات اليت حتول دون تطبيق إدارة اجلودة الشاملة يف املنظمات
الصحية ،مما يرتتب علية عدم القدرة على االستغالل األمثل هلده املنظمات يف تقدمي
خدمات رعاية صحية متميزة .وتنقسم املعوقات اليت حتول دون تطبيق إدارة اجلودة
الشاملة يف املنظمات الصحية إىل معوقات إدارية ،معوقات فنية ،ومعوقات بشرية،
ومعوقات مالية بدرجات متباينة يف إعاقة تطبيق إدارة اجلودة الشاملة.
املطلب األول :املعوقات اإلدارية:
من اشد املعوقات اإلدارية اليت حتول دون تطبيق إدارة اجلودة الشاملة يف
املنظمات الصحية.
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 -1زايدة وقت القيام ابألعمال.
 -2زايدة عدد مرات التنسيق.
 -3الزايدة املفرطة يف االجتماعات وتشكيل اللجان.
 -4شيوع روح االنتقاد واللوم.
 -5سوء إدارة األعمال الصغرية.
 -30خالد بن جميل مصطفى زقزوق"،تطبيق مبادئ إدارة الجودة الشاملة لتحسين أداء كلية خدمة المجتمع و التعليم
المستمر بجامعة ام القرى" شهادة ماجستير،غير منشورة،مملكة العربية السعودية،جامعة ام القوى،وكلية
التربية،سنة ، 2008ص ص.48- 47
 - 31محمود ,محمد فتحي (.) 2007نمادج ادارة الجودة الشاملة والمعوقات التي تتحول دون تطبيقها في االجهزة
االمنية العربية  .الرياض :جامعة نايف العربية العلوم االمنية.
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 -6تعجل توقع نتائج سريعة للتطبيق.
 -7تقليد جتارب املنظمات األخرى.
 -8البدء يف تطبيق إدارة اجلودة الشاملة قبل هتيئة املناخ املالئم للتطبيق.
 -9االعتقاد ابن التدريب هو كل املطلوب لتطبيق إدارة اجلودة الشاملة.
 -10الفشل يف توفري معلومات عن اإلجنازات احملققة الن إعالهنا يزيد من
االلتزام من االلتزام ويدفع إىل مزيد من اإلجناز.
 -11حماولة حل أكثر من مشكلة إدارية يف وقت واحد.
ويضيف عبداحملسن املعوقات التالية:
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 -12انعدام التساوي يف اهلدف والغرض :فقد تقسم األهداف إىل شهرية،
وربع سنوية ،أو سنوية غريها ،دون العمل املستمر من اجل حتسني اجلودة والوفاء
ابحتياجات املستهلك ورغباته.
 -13عدم استقرار اإلدارة وتغريها الدائم ،حيث يصرف كاملسؤولني عن مفهوم
إدارة جودة املنتجات واخلدمات ،وال ينظرون إليها فهم مشتغلون يف قضااي اخري
يروهنا ،من وجهة نظرهم اكثر أمهية ومن مث ال يفلحون يف تطوير منتج ذات

 -32توفيق محمد عبدالمحسن () 2006م .اتجاهات حديثة في التخطيط والرقابة غلي الجودة:الجودة الشاملة وستة
سيجما .القاهرة :دار الفكر العربي ص ص.125-124
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جودة عالية يفي ابحتياجات املستهلك ورغباته كما فعلت كثري من الشركات
العاملية يف هذا اجملال.
 -14الرتكيز على تقييم األداء وليس على القيادة الواعية اليت تساعد األفراد
يف حتقيق جودة اعلى ،وابلتايل تتحول اإلدارة إىل إدارة ابألرقام أو ابلتخويف،
وأتثري ذلك يف حتول معدالت أداء العاملني إىل معدالت قصرية األجل.
 -15قصور ثقافة إدارة اجلودة الشاملة لدي الرؤساء واملرؤوسني :إذا حيتاج
انتشار وجناح إدارة اجلودة الشاملة يف أية منظمة أو مؤسسة سواء كانت خدمية
أو إنتاجية إىل توافر العديد من الشروط لعل من أمهها مهام الرؤساء واملرؤوسني
أبسس وعناصر إدارة اجلودة الشاملة ومراحل تطبيقها ومؤشرات قياسها وكذا
االستفادة من جتارب األخرين ،فالنجاح احلقيقي هلده الفلسفة اإلدارية يتحقق
من خالل اإلصرار واملثابرة يف التطبيق وفقا لظروف كل مؤسسة ،حيث ان
متطلبات ومقاييس النجاح اهلذه الفلسفة ختتلف من مؤسسة إىل أخري لذلك
يصعب حتقيق النجاح دون تفهم كامل ملعين اجلودة الشاملة وأهدافها ومسؤولياهتا
لكل من يعمل يف املؤسسة ويشارك يف حتقيق أهدافها.
 -16فقدان الثقة ابملدير واالتصاالت غري الطبية بينها وبني املرؤوسني :توكد
األحباث و الدراسات التقليدية واحلديثة على أمهية القيادة واثرها يف تفعيل
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العميلة اإلدارية ،فهي حجر األساس يف صرح اجلودة ،فا اجلودة من املنظور
اإلداري هي إىل األفضل دائما ,وذلك يتطلب قيادة خالقة حمفزة تومن أمياان
راسخا ابملفهوم الواسع والعميق إلدارة اجلودة ,وتعمل على حتقيقها من خالل
هتيئة مناخ العمل وأعداد املرؤوسني على خمتلف مستوايهتم نفسيا لفهم وقبول
االقتناع مبفاهيم وممارسات اجلودة الشاملة وفتح قنوات االتصال بني القيادة
واملرؤوسني وعلى العكس من ذلك فمركزية اإلدارة فتكون االتصاالت يف اجتاه
واحد من اعلى إىل اسفل يف صورة أوامر بدون االهتمام ابألثر العكسي هلده
األوامر مما يودي إىل فقدان الثقة بني الرئيس واملرؤوسني .
 -17تعجل النتائج دون التخطيط السليم لتحقيق اجلودة الشاملة  :يتطلب
مدخل إدارة اجلودة الشاملة بعضا من الوقت حيت تظهر نتائج ملموسة منه يف
التطبيق العلمي  ,ويف بعض األحيان يكون هلا مردود سريع من وقت بداية
تطبيقها  ,أال أن ذلك ليس هو القاعدة  ,ويدلل ذلك ابن املعوقات األساسية
واملبادي الرئيسة أن تقوم القيادة مبساندة روح التطوير لتشجيع العاملني ابملنظمة
يف حتقيق التميز والتنافس من خالل خطة مدروسة وهذه املعوقات واملبادي ال
ميكن غرسها وتغري ثقافة لتتفاعل معها يف وقت قصري ،وعلية فادا توقعت املنظمة
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نتائج سريعة وتتعجل يف تطبيق هذا املدخل ،فأهنا ألتقدم كافة صور الداعم
املطلوبة ،وتكتفي مبساندة انقصة ألهنا تريد الفخر بنتائج سريعة ملموسة .
 -18عدم توافر معلومات عن اإلجنازات احملققة :إذا تعد عملية القياس من
األمور احليوية يف عملية التحسني املستمر لألداء ،فمن خالهلا ميكن حتديد
مستوي األداء املايل  ,ومن مث التفكري يف التحسني  ,ومن انحيه أخري فان توفري
معلومات عن حجم اإلجنازات احملققة ووصفها أمام كافة العاملني واألعالم عنها
يساعد على حتقيق جناحات وإجنازات يف املستقبل وحتقيق املزيد من االلتزام
ابخلطة وهذا بدوره يودي إىل اعتزاز العاملني مبا حيقق األهداف ويشعرهم ابلفخر
ألنه من صنع أيديهم وعقوهلم مما يودي إىل املزيد من احلماس ويدفعهم إىل
التحسني يف العمل .
 -19األمل يف أن الشعارات قد تودي إىل حتسني اجلودة .
 -20التدريس غري الواعي لطرق حل املشكالت واألساليب اإلحصائية األمر
الذي يودي إىل االستخدام غري السليم هلا يف حتليل البياانت ،وابلتايل الوصول
إىل نتائج خاطئة ومضللة ،كما أن انتشار وتعدد الربامج الربامج اإلحصائية
اجلاهزة  ,وسهولة استخدامها يف حتليل البياانت دون وعي كاف ابملفاهيم والطرق
اإلحصائية غالبا ما يودي إىل نتائج غري سليمة .
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ويضيف هيوكوش املعوقات التالية :

[]33

 -21عدم التزام اإلدارة العليا يف املنظمات الصحية أبسلوب إدارة اجلودة
الشاملة ،وقصور رويتها حول اإلحاطة به.
 -22ضعف موازرة ودعم اإلدارة ملبادرات اجلودة الشاملة.
 -23التطبيق غري الفعال إلدارة اجلودة الشاملة يف املستشفيات ،وتبين مفاهيم
إدارة اجلودة الشاملة على مستوي فكري فقط.
 -24ضعف إدراك مفاهيم اجلودة الشاملة ومبادئها ممارساهتا من مديري
وممارسي املهن الطبية ،وتطبيق برامج ال توافق مع متطلبات إدارة اجلودة الشاملة.
 -25عدم وجود وتنظيم يتوىل ختطيط وتنظيم أنشطة إدارة اجلودة الشاملة يف
منشئات الرعاية الصحية.
 -26عدم مشاركة اجلهاز الطيب يف اإلدارة .ويضيف جودة املعوقات اإلدارية
التالية:

[]34

 -27االعتقاد اخلاطئ لدي بعض العاملني وخاصة القدامى منهم ،بعدم
حاجتهم إىل التدريب.

 -33هيوكوش(2002م).ادارة الجودة الشاملة :تطبيق ادارة الجودة الشاملة في الرعاية الصحية وضمان استمرر
االلتزام بها(ترجمة طالل بن عايد االحمدي ) .الرياض  :معهد اإلدارة العامة .ص .84-82
 -34جودة,محفوظ احمد (2012م).ادارة الجودة الشاملة :مفاهيم وتطبيقات(.ط,)6عمان :داروائل النشر ص ص
.238
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 -28اتباع األسلوب الديكتاتوري أو االتوقراطي يف اإلدارة وتشدد املديرين يف
تفويض صالحياهتم.
 -29عدم وجود نظام فعال لالتصاالت والتغذية العكسية.
 -30غياب االنسجام والتناغم بني أعضاء فريق العمل ،أو بني فرق العمل
بعضها ببعض.
 -31التأخر يف إيصال املعلومات عن اإلجنازات اليت حيققها العاملون والفرق
يف الوقت املناسب.
املطلب الثاين :املعوقات الفنية
من اشد املعوقات الفنية اليت حتول دون تطبيق إدارة اجلودة الشاملة يف املنظمات
[]35

الصحية(حممود):

 -1االعتقاد ابن التقنية اهم من البشر.
 -2الفشل يف االتصاالت بني العاملني واملستفيدين.
 -3انتشار وتعدد الربامج اإلحصائية اجلاهزة وسهولة استخدامها يف حتليل
البياانت دون وعي كاف ابملفاهيم والطرق اإلحصائية.

 - -35محمود ,محمد فتحي (.)2007نما دج ادارة الجودة الشاملة والمعوقات التي تتحول دون تطبيقها في االجهزة
االمنية العربية  .الرياض :جامعة نايف العربية العلوم االمنية ،ص ص .38-37
46

 -4االعتقاد ابن أجهزة احلاسب اإلىل هي اليت تودي إىل حتسني اجلودة.
ويضيف عبد احملسن (2006م,ص :)127

[]36

 -5الشعور لدي الكثريين ابن اآلالت اجلديدة والصيانة املستمرة ستودي
إىل حتسني اجلودة.
 -6اخنفاض املستوي التعليمي ابملدارس واجلامعات ،حيت أصحبت ألتعلم
املهارات الالزمة للعمل يف الشركات اجليدة.
 -7ختصيص قسم مسؤول عن الرقابة على اجلودة يف املنشاة ،يسلب املسئولية
احلقيقة من العاملني هبده املنشاة ،الن اجلودة تعد مسؤولية مجيع العاملني وليست
مقصورة على قسم معني.
 -8االتصال مع االستشاري لتقدمي وصفة جاهزة التحسني اجلودة بدال من
ابتكار وصفة تتفق واحتياجات املنشاة من العاملني فيها.
 -9صعوبة نقل واستخدام التقنية يف اجملال الطيب ,حيث وجدات القيادات
اإلدارية نفسها يف سباق غري متكافئ مع التطور التقين ,وانه من املستحيل نقل
تلك التقنيات أو اللحاق بتطوراهتا ،بل وانه من الصعب عليها تطوير قدراهتا
على استخدام التقنية اجلديدة العتقادهم أهنا تتطلب تدريبا شاقا ومستمر  ,يف

 -36عبدالمحسن ,توفيق محمد ( 2006م).اتجاهات حديثة في التخطيط والرقابة علي الجودة:الجودة الشاملة وستة
سيجما .القاهرة:دار الفكر العربي .
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ظل عدم توفر الوقت ،أو صعوبة العمل على هذه التقنيات (القحطاين
2007,م,ص .)287

[]37

 -10عدم اإلملام ابألساليب اإلحصائية لضبط اجلودة(جودة2012,م،
ص.)238
املطلب الثالث :املعوقات البشرية:
من اشد املعوقات اإلدارية اليت حتول دون تطبيق إدارة اجلودة الشاملة يف
املنظمات الصحية (القحطاين ):
 -1القيم واالنتماءات االجتماعية :ترتكز العالقات يف املنظمات حول
العادات والتقاليد اليت تنشا يف جمتمعاهتا ،وعلى ما يوجد يف ذلك اجملتمع من
ممارسات تربط بني الشخص وصالته ،لذلك فكثريا منا تفرض العادات والتقاليد
واالنتماءات االجتماعية بعض التصرفات اليت قد ال تتفق مع متطلبات العصر
احلاضر كالوساطة واحملسوبية.
 -2عدم كفاءة بعض منسويب املنظمات الصحية :تتعدد اسباب عدم
منسويب املنظمات الصحية ومن امهها:

 -37القحطاني ,سالم بن سعيد ( 2007م) .القيادة االدارية :التحول نحو نمودج القيادي العالمي (.ط)2الرياض
.مرامرللطباعة والتغليف ص ص .286-284
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ا-ضعف التأهيل العلمي لبعض منسويب املنظمات الصحية ،فالكثري من األفراد
ال حيظون ابملستوي التعليم املناسب ،حيت ال يوجد اي برانمج ميكن االعتماد
علية لتنمية املهارات منسويب املنظمات الصحية.
ب-ضعف مستوي التدريب :فحيت اذا توفر التدريب املنسويب املنظمات
الصحية ،فمن املوكد عدم كفايته ،الن أعمال ومهام املنظمات الصحية ال تعتمد
على التعليم فحسب ،بل يشكل التدريب رافد مهما يف تكوين شخصيات
منسوبيه.
ج-ضعف مستوي اخلربة :مل يتم االستفادة من األفراد الدين ابتعثوا لرفع مستوي
خربهتم العملية ابخلارج يف ظل مجود املنظمات.
 -3عدم التقدير الكايف األمهية املورد البشرية  :يغاىل البعض يف أمهية
التكنولوجيا" األجهزة واملعدات احلديثة "إىل احلد الذي يغلبها على أمهية املوارد
البشرية ,مستند بذلك ابهنا حققت وحتقق مزااي غري حمدودة ومطلقة للمنظمة
اليت سارت يف طريق حتديث التكنلوجيا ,ابلرغم من اعرتافنا وتقديران للدور الذي
تلعبه التكنولوجيا يف حتقيق مزااي تضيف فالتقنية متوافرة وميك احلصول عليها
ولكن العربة ابلقدرة على استيعاهبا وهذا لن يتأتى أال من خالل تنمية وتطوير
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املوارد البشرية القادرة على حسن استخدمها وتسخريها لتحقيق أهداف
استخدمها .
ويضيف جودة (2012م  ,ص )238-237املعوقات البشرية التإلىة :
 -4عدم توافر الكفاءات البشرية املؤهلة يف جمال إدارة اجلودة الشاملة يف
اجملاالت الرعاية الصحية.
 -5مقاومة التغري لدي بعض العاملني بسبب طبيعتهم املقاومة للتغري أو
بسبب اخلوف من أتثري التغري عليهم أو الغري ذلك من األسباب .ويضيف بن
[]38

سعيد:

 -6حمدودية فهم بعض مديري الرعاية الصحية أساليب اجلودة وكيفية
ارتباطها بفعالية املنشاة وكفاءهتا.
 -7عدم الدقة يف حتديد االحتياجات التدريبية الفعلية الكوادر لبشرية العاملة
يف جمال الرعاية الصحية.
 -8تزويد الكوادر البشرية يف املنشاة الصحية ابلتدريب يف إدارة اجلودة
الشاملة قبل ظهور الرغبة أو الشعور ابحلاجة إىل وجود إدارة اجلودة الشاملة.
 -9عدم توظيف اخلربات كجزء من العملية التحسني املستمر.

 -38بن سعيد,خالد بن سعد بن عبدالعزيز(2012م).ادارة الجودة الشاملة (.ط,)2الرياض :مطابع الحميضي.
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املطلب الرابع :املعوقات املادية:
من اشد املعوقات املادية اليت حتول دون تطبيق إدارة اجلودة الشاملة يف املنظمات
الصحية:

[]39

 -1قيود امليزانية :قد ال يسمح االلتزام ابملوازانت السنوية اليت تضعها األجهزة
املركزية البة منظمة ابن تفكر بوضع برامج وأنشطة مستقبلية لرفع مهارات
منسوبيها يف مواجهة أعباء العمل ومشكالته.
 -2عدم وجود اعتمادات مالية لتطوير املناهج التدريبية النظرية والتطبيقية
ملنسويب املنظمات الصحية .ويضيف عبداحملسن (2006م ،ص.)128-126
 -3ارتفاع تكلفة العالج الطيب.
 -4ارتفاع تكلفة الصيانة وجتهيزات مكان العمل يف املستشفيات.
 -5ارتفاع تكلفة وصيانة األجهزة واملعدات الطبية.
ويضيف ابن سعيد(2012م,ص :)130-129
 -6نقص املوارد املالية الالزمة إلجياد حلول سريعة ملشكالت رضي العميل
عن املنشاة الصحية.

 -39الكبيسي  ,عامر ( 2004م).ادارة المعرفة وتطوير المنظمات  .االسكندرية  :المكتب الجامعي الحديث.
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 -7تطبيق إدارة اجلودة الشاملة للحصول على الشهادات اجلودة وحتقيق
منافع اقتصادية حبتة يف مواجهة املنظمات املنافسة.
 -8ختصص مبالغ غري كافية لتطبيق إدارة اجلودة الشاملة
(جودة2012,م,ص.)237
يتضح مما سبق وجود العديد من املعوقات اإلدارية والفنية والبشرية واملادية اليت
حتول دون تطبيق إدارة اجلودة الشاملة يف املنظمات الصحية  ,مما ينعكس سلبا
على قدرة العاملني يف املنظمات الصحية على تزويد العمالء مبا حتتاجون إلية من
خدمات الرعاية الصحية والعالجية مبستوي جودة نوعي متميز ,ومن ال ميكن
احلصول على نتائج توازي ما يبذل من جهود وما ينفق من أموال ،بل قد يتعدى
األمر ذلك إىل عدم القدرة على الوفاء مبتطلبات إدارات وأقسام وفروع املنظمات
الصحية ,مما يرتتب علية تعثر تطبيق إدارة اجلودة الشاملة يف املنظمات الصحية,
وما يرتتب على ذلك من تدين يف مستوي خدمات الرعاية الصحية.
املبحث الرابع :حتسني اخلدمات الصحية يف املؤسسات الصحية
أن مفهوم اخلدمات الصحية ينبع من املفهوم العام اخلدمات ،وتنفرد
خبصائص متيزها عن السلع ،حيت أهنا تتميز بنها منتج غري ملموس ويلي
متطلبات املستفيد ،وهناك خدمات أساسية.
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املطلب األول :املستشفيات
املستشفى منظمة صحية ابلغة التعقيد  ،فهي تتضمن جزءا فني ا يضم األجهزة
واملعدات الطبية وغري الطبية ،كما يضم قوى عاملة عالية املهارة والثقافة وقوى عاملة فنيـة
متوسـطة وأخرى إدارية ،إىل جانب قوى عاملة بال مهارة مثل املستخدمني يف قطاع
النظافة واالتصاالت واملراسالت ،وهؤالء مجيعا يؤدون أدوار خمتلفة ولكنها متداخلة
هتدف يف النهاية إىل حتقيـق أهداف املستشفى املتمثلة يف تقدمي خدمات العالج والوقاية
والوصول إىل الغاايت اليت أنشـأت هلا واملتمثلة يف توفري اخلدمات الصحية بشكل مالئم
الحتياجات السكان الصحية]40[.
املطلب الثاين :تعريف املستشفيات وأهدافها
هو مبىن أو جزء من مبىن يستخدم للرعاية الطبية أو النفسـية أو للتوليـد أو
إلجـراء العمليات اجلراحية ويستمر العمل فيه طيلة  24ساعة لعدد من املرضى الداخلني
ال يقـل عـن أربعة.
حيث أنه مل يعد دور املستشفى يف عصران احلايل يقتصر على جمرد تقـدمي
اخلدمـة العالجية ،ومل يعد يعرف أبنه مكان إليواء املرضى واملصابني كما كان يف املاضي،
حيث كان أقدم وأبسط تعريف للمستشفى هو أنه مكان إليواء املرضى واملصابني حيث
يتم شفاؤهم ،ولكن املستشفى احلديث يعد تنظيما طبيا متكامالا يستهدف تقدمي اخلدمة
 -40مبادئ إدارة المستشفيات ،الفصل الثاني ص.10
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الصحية مبفهومهـا الشـامل ،وقاية وعالجا وتعليما طبيا إضافة إىل إجراء البحوث الصحية
[]41

يف خمتلف فروعها.

ويتميز املستشفى عن غريه من املؤسسات الصحية كاملستوصفات والعيادات يف
كونـه حيتوي على أسرة للنوم.
وتعرف منظمة الصحة العاملية املستشفى أبنه :جزء أساسي من تنظيم طيب
واجتماعي ،وظيفته تقدمي رعاية صحية كاملة للسكان عالج ا ووقاية ،ومتتد خدمات
عياداته اخلارجيـة إىل األسرة يف بيئتها املنزلية ،واملستشفى هو أيض ا مركز لتدريب العاملني
الصحيني وللقيام ببحوث اجتماعية وبيولوجية ]42[ .ورأت جلنة خرباء إدارة املستشفيات
مبنظمة الصحة العاملية يف عام 1967م أن مـن الضروري تعريف املستشفى بصورة عملية
حبيث يكون التعريف بسيطا وشامالا كـي ينطبـق على شىت املستشفيات مهما كان نوعها
ويف أي مكان تكون ،ولذلك فقد عرفـت هـذه اللجنـة املستشفى أبنه "مؤسسة تكفل
للمريض الداخلي مأوى يتلقى فيه الرعاية الطبيـة والتمـريض" ،ولكن اللجنة استدركت أنه
ميكن التوسع يف التعريف حىت يشمل املستشفيات اليت تؤدي أعمـاالا أخرى مثل التعليم
والتدريب والبحوث الطبية والوابئية واالجتماعية والتنظيمي]43[".

 -41مبادئ إدارة المستشفيات ،الفصل الثاني ،ص  ،8ماهية المستشفي
 -42مبادئ إدارة المستشفيات ،الفصل الثاني ،ص  ،8ماهية المستشفى.
 -43مبادئ إدارة المستشفيات ،الفصل الثاني ،ص  ،9.8,ماهية المستشفى
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إن اهلدف األساسي للمستشفى هو تقدمي أنواع العالج املختلفة للمرضى ،وهي
الوظيفـة األساسية والتقليدية (العالج واخلدمات والرعاية الطبية) كما أن للمستشفى
وظائف أخرى مثـل تعليم وتدريب األطباء يف خمتلف التخصصات ،وإجراء البحوث
العلمية والطبية ،ومن الصـعب الفصل بني األهداف الثالثة السابقة للمستشفى ،بل من
الواجب أن تتكامل مجيعهـا فـي عمليـة التخطيط ألي مستشفى".

[]44

املطلب الثالث :تصنيف املستشفيات
تتعدد أساليب تصنيف املستشفيات وفقا ملعايري التصنيف املستخدمة وأهم هذه
املعـايري امللكية ،احلجم ،التخصصية ،نوع خدمة املستشفى ،مدة اإلقامـة ،السـعة
السـريرية ،تـوافر مقومات التعليم ،االعرتاف املهين ،وميكن توضيح هذه التصنيفات كما
يلي:
أ .حسب التخصصات الطبية ،وتقسم املستشفيات إىل:
-1املستشفى العام:
وهو املستشفى الذي يضم معظم التخصصات مثل( :الطوارئ ،األمـراض
الباطنيـة ،اجلراحة العامة ،أمراض النساء والوالدة ،أمراض القلب ،األمراض
اجللدية والتناسلية ،األنـف واألذن واحلنجرة ،العظام).

 -44المستشفيات والمراكز الصحية واالجتماعية ،ص 7تأليف المهندس االستشاري محمد ماجد خلوصي دار قابس
للطباعة والنشر .
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وعادة ال يقدم هذا املستشفى خدمة لعالج األمراض املعدية ،وإن كان هناك
مستشـفيات تضم أقسام لعالج هذه األمراض.

[]45

-2املستشفى التخصصي:
وهو املستشفى املتخصص يف عالج نوع معني من األمراض ،كـأمراض العظـام أو
أمراض األورام (السـرطان) أو األمـراض النفسـية أو األمـراض املعديـة ،أو املستشـفى
املتخصص يف عالج فئة معينة يف اجملتمع مثل النسـاء واألطفـال أو أن يكـون
املستشـفى التخصصي متخصص يف عالج أمراض جزء معني مـن جسـم اإلنسـان،
مثـل املستشـفى التخصصي ألمراض العظام .ويف ظل التزايد الكبري والسـريع
لتكاليف اخلـدمات الصـحية واختالل التوازن بني تكاليف اخلدمات الصحية
ومواردها ،أصبح االجتاه السائد فـي التخطـيط إلقامة املستشفيات إىل إنشاء
[]46

املستشفيات العامة ذات التخصصات الطبية املتعددة".
ب .تبعاً للملكية وتشمل:
-1املستشفى احلكومي:

 -45مبادئ إدارة المستشفيات ،الفصل الثاني ،ص.11
 -46مبادئ إدارة المستشفيات ،الفصل الثاني ،ص11
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وهو املستشفى الذي يدار بواسطة جهة حكومية ،قد تكـون وزارة الصـحة أو وزارة
الدفاع أو وزارة الداخلية أو اجلامعات ،أو غريه .وهذا النوع من املستشفيات يطبـق
األنظمـة احلكومية يف تنظيماهتا ولوائحها املالية واإلدارية واإلجرائية ،وأن كان
تشـغيل بعـض هـذه املستشفيات يتم عن طريق شركات خاصة ،ويدار هذا النوع
من املستشفيات وفق مفاهيم اإلدارة العامة ،وال يستهدف حتقيق الربح.
-2املستشفى التعليمي:
وهو املستشفى الذي يرتبط مبؤسسة تعليمية طبية ،وهدفه األساسي التعليم الطيب،
ويقوم يف ذات الوقت تقدمي خدماته الطبية لفئات اجملتمع املختلفة ،واملستشفى
احلكومي يكون مملوكا للدولة قد تديره مباشرة أو عن طريق شركة متخصصة.
-3املستشفى اخلاص :وهو املستشفى اململوك لشخص أو جمموعة أشخاص أو
شركة أهلية ويستهدف حتقيق الربح.
املستشفى اخلريي :وهو املستشفى الذي متلكه أحدى املؤسسات اخلريية وال
يستهدف الربح ،ويقدم خدمات صحية للمحتاجني وفق معايري حتددها إدارة
املستشفى أو مالكيه ،وقد يكون املالـك مؤسسـة أو مجعية خريية أو دينية أو
أحد املستثمرين.
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املطلب الرابع :وظائف املستشفيات
أصبحت وظائف املستشفى يف عصران احلديث تتجاوز حمدودية اخلدمات
العالجية ومتتـد إىل تقدمي اخلدمات الوقائية والتعليمية والبحثية ،ولذلك فإن
وظائف املستشفى احلـديث تشـمل التايل:
أ .تقدمي اخلدمات العالجية:
وأييت تقدمي اخلدمات الطبية العالجية يف مقدمة أهداف املستشفى حيـث يقـدم
املستشـفى خدماته للمرضى من خالل كوادر بشرية متخصصة من أطباء وفنيني
وممرضني وإداريني.
ب .التعليم والتدريب:
لقد اقتضت املتغريات الطبية والتقنية اليت تتسم بسرعة التطور إىل وجود حاجة
ماسـة ملهارات وقدرات جديدة يف الكوادر البشرية العاملة يف املستشفيات ،لذلك
تعتبـر املستشـفيات مراكز تعليمية تتوافر فيها اإلمكانيات التدريبية والتعليمية الالزمة
إلكساب اجليـل اجلديـد مـن الطواقم الطبية ابملعلومات واملهارات امليدانية إلكساهبم
القدرة على تسلم مراكزهم املسـتقبلية بكل كفاءة وإتقان.
ويتم تدريب طلبة كليات الطب ومعاهد التمريض يف املستشفيات إلكسـاهبم
اخلبـرات واملهارات امليدانية ،ويكون ذلك أثناء فرتة دراستهم ،وكذلك ميضي طلبة
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الطب سنة كاملة مـن التدريب يف املستشفيات بعد التخرج من اجلامعات وقبل
تسلمهم أعماهلم يف املستشـفيات فيمـا يعرف بسنة االمتياز ،واليت تعترب متطلبا
أكادمييا أخريا لكي حيصل الطالب على صفه طبيب .وهناك نوع من التعليم يسمى
التعليم الطيب املستمر والذي تعرفـه منظمـة الصـحة العاملية "التعليم أو التدريب الذي
يتلقاه الطبيـب بعـد انتهـاء دراسـته الطبيـة األساسـية أو التخصصية" ويعترب التعليم
الطيب املستمر عبارة عن صيانة العقل البشـري يـتم مـن خـالل املستشفيات.
املطلب اخلامس :مفهوم اخلدمات الصيحة وأسسها
تعريف اخلدمات الصحية ينبع من املفهوم العام اخلدمات ،وهلذا سوف نتطرق
اجملموعة من التعاريف:
 اخلدمات عبارة عن نشاط أو منفعة ،ميكن ألي طرف من تقدميها لطرفأخر ،وتكون يف األساس غري ملموسة ،وال ينتج عنها ملكية أي شيء.

[]47

 ولقد عرفها كوتلر وارمسرتونغ  ":على أهنا عبارة عن منفعة مدركة ابخوسوقائمة حبد ذاهتا ،أو متصلة بشيء مادي ،وال تكون قابلة لتبادل  ،وال يرتتب
[]48

عنها ملكية  ،ويف أغالب األحيان تكون ملموسة.

47
-Kotler ،Philip ،Keller ,Kevinl(2006)"،marketing management",édition12
،prentice،hall،Newerseg،p42.
 -48محمود محمد مصطفي  "،التسويق الستراتيجي الخدمات"،الردن  :دار المناهج النشر وتوزيع ،الطبعة
االوالي،ص.51
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 اخلدمة اليت هيا نشاط أو سلسة من األنشطة ،تكون إىل حد ما ذات طبيعةغري ملموسة.

[]49

 اخلدمات عباره عن منتجات غري ملموسة ،وهتدف إىل إشباع احلاجاتورغبات املستهلك وحتقق له منفعة.

[]50

 واخلدمات الصحية هيا عبارة عن أنشطة أو منافع صحية ،تقدمه املتشفياتإىل املرضي مقابل مبلغ معني ،وتستخدم سلع مساعدة لتقدمي اخلدمة ،وال
حتول ملكية السلع إىل املستفيد من اخلدمة.
 يف األخري نستطيع القول أن اخلدمات الصحية هي عبارة عن أنشطة ومنافعتقدمها املستشفيات إىل الزبون ،مقابل مبلع رمزي وتليب حاجاته ورغباته.
املطلب السادس :السميات األساسية التحسني اخلدمات الصحية

[]51

هناك عدة عوامل حتدد لنا مسات اخلدمات الصحية وهي كا االيت:
أ .الكفاية الكمية تعين توفري خدمات صحية الزبون ،حبجم وعدد ينسب عدد
السكان وهذا يشمل :

 -49محمد توفيق ما ضي  "،تطبيقات ادارة الجودة الشاملة في المنظماتالخدمية في مجال الصحة والتعليم " مصر :
المنظمة العالمية للتنمية البشرية سنة ،2002ص .13
 -50زكي خليل المساعد"،التسويق الخدمات وتسويقتها"" ،االردن :دار المناهج النشر والتوزيع ،طباعة االولي
سنة 2006ص .35
 -51عصما ني يوسف  "،دور التسويق في الخدمات الصحية وجهة نظر المستدين منها (المرضي) دراسة خالة
مصحة الصنوبر بمصحة بسطيف" رسالة ماجستير"(الجزائر ،جامعة محمد بوضياف المسلية،كلية العلوم والقتصاد
والتيسير وعلوم تجارية)،2006/2005ص.4
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 .1توفري املوارد البشرية الطبية كافية :أطباء ،ممرضني ،أطباء مساعدين.......اخل،
الن الطبيب ال يستطيع القيام جبميع أعمال اخلدمات الطبية (،خمتربية  ،طبية
متريضه ).
 .2توفري عدد كايف من األطباء ومستشفيات ويشرتط أن تكون هناك عدالة
ومساواة يف التوزيع بني خمتلف املناطق.
 .3توقري اخلدمات يف مجيع األوقات :اي ان توفر اخلدمات على مدار  24ساعة
الفريق العمل .
 .4توفري أساليب ووسائل التثقفية الصحية بني أفراد اجملتمع التعريفهم ابخلدمات
الصحية.
 .5وضع نظام املالية واإلدارية الكفيلة بتوفري اخلدمات اليت تكفل للفرد احلصول
عليها والسعي التامني الطيب الشامل جلميع املواطنني.
ب .الكفاية النوعية تعين الكفاية النوعية غري كافية ،بل جيب أيضا توفري الظروف
رفيعة املستوي العمل الطيب وهذا يشمل كل من:

[]52

 .1تقوم جلنة عليا ذوي اختصاص وهلم معرفة يف اخلدمات الصحية املختلفة،
يوضع معاير وأسس التحديد املستوي الواجب توفريه يف اخلدمة الطبية.
 -52عصماني يوسف  " ،دور التسويق في الخدمات الصحية وجهة نظر المستدين منها (المرضي) دراسة خالة
مصحة الصنوبر بمصحة بسطيف" رسالة ماجستير"(الجزائر ،جامعة محمد بوضياف المسلية،كلية العلوم والقتصاد
والتيسير وعلوم تجارية)،2006/2005ص. 40-39
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 .2وضع برانمج تثقيفي عملي األطباء واملوظفني من اجل رفع كفاءهتم وتدريبهم
سواء طبيب عام أو اختصاصيا.
 .3تقدمي مساعدات وتسهيالت املادية وإلدارية والفنية لكل العاملني يف اجملاالت
الطبية.
 .4دمج اخلدمات العالجية والوقائية الن هلا كيان واحد متكامل ،والغرض منها
هو اكتمال سالمة الفرد.
املطلب السابع :تصنيف اخلدمات الصحية وخصائصها
أوال :تصنيف اخلدمات الصحية
القد صنف  gouffreابعتماد بصفة عامة إىل عدة مؤشرات ،وهذا التصنيف
ينطبق على اخلدمات الصحية :
-1

من حيت االعتمادية :هناك [ ]53خدمات تعتمد على السلع مثل:
التحليل واألشعة....اخل .وهناك خدمات تعتمد على العنصر البشري مثل
 :العنصر البشري.

-2

من حيت احلضور  :من الضروري حضور مستفيد من اخلدمات الصحية
ومقدم اخلدمة الصحية .مثال  :العمليات اجلراحية ،سحب الدم.

 -53ردينة عثمان يوسف  "،التسويق الصحي واال جتماعي " ،االردن  :دار المناهج النشر والتوزيع ،الطبعة االولي
,2008،ص .99
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-3

من حيث نوع احلاجة :هناك خدمات تشبع حاجة واحدة مثل الفحص
الشخصي يف عيادة الطبيب وهناك خدمات تشبع حزمة من املنافع مثل
الرقود يف املستشفى وتقدمي املبيت والطعام والفحص ومرقبة الدائمة
املريض....اخل.

-4

من حيث أهداف مقدمي اخلدمة :هناك من أهداف رحبية مثل
املستشفيات اخلاصة واألهداف غري الرحبية ابلنسبة املؤسسات العمومية
حيث األهداف اخلاصة عن املستشفيات احلكومية من حيث الربانمج
تسويقي .اخل.
اثنيا :خصائص اخلدمات الصحية

أن اخلدمة الصحية تنفرد بثالثة خصائص أساسية حسب :Beatrice

[]54

وهي عدم امللموسية ،وعدم االنفصالية ،وعدم التجانس ،وان خصائص عدم القابلية
اخلدمة لتخزين  ،ومشاركة العميل يف إنتاج اخلدمة وإنتاج واستهالك اخلدمة يف الوقت
واحد فهذه اخلصائص تندرج ضمن هذه اخلصائص الرئيسة الثالثة:
أ.

اخلاصية األويل :الالملموسية

54 -Béatrice Bréchignac, Roubaud ,"marketing sévices du prolation plan
marketing" ،5 tirage، edition d’organisation ،paris 2001 ،pp 71،71.
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ان اخلدمة الصحية ليست ابألشياء املادية ،وهلذا ال نستطيع مشها او ملسها أو رؤيتها ،
[]55

وهلذا يصعب علينا تقييم اخلدمة.
ومن اأثر هذا اخلاصية:

[]56

 جند صعوبة يف تقييم اخلدمة املتنافسة هبدف التمييز بينها ،قبل احلصول عليها. االرتباط احلصول عليها واستعماهلا بعنصر املخاطرة ،وعدم الرضا عنها بعدجتربتها.
 سعر يصبح معيار جودة ،عند رغبة يف احلصول عليها.وأيضا ميكننا من أن نقول أن هناك صعوبة قانونية يف محاية اخلدمات عن طريق
براءة االخرتاع.
ب.

اخلاصية الثانية :عدم االنفصالية.

[]57

وهنا نقصد هبا انتاج واستهالك اخلدمة يكوانن متالزمان  ،جيب حضور الزبون ومقدم
اخلدمة يف آن واحد  ،حبيت حضور املريض ضروري اثناء العالج وهو يعترب العنصر
الرئيسي يف اداء اخلدمة .
55 - Denislindon، joulien lén,، est autre, "markotor"،7eme édition، DOLLOZ، paris،
pp994-998.
 بوبكر عباسي  "،دور التسويق الداخلي في تطوير جودة الخدمات الفندقية  ،دراسة حالة ميدنية من المؤسساتالفندقية بوالية ورقلة" رسالة ماجستير غير منشورة ( الجزائر ،جامعة قاصدي مرباح ورقلة  ،كلية علوم
56االقتصادية والتسيير و التجارة) ،سنة ،2009ص.6
 - 43بوبكر عباسي  "،دور التسويق الداخلي في تطوير جودة الخدمات الفندقية  ،دراسة حالة ميدنية من المؤسسات
الفندقية بوالية ورقلة" رسالة ماجستير غير منشورة ( الجزائر ،جامعة قاصدي مرباح ورقلة  ،كلية علوم
االقتصادية والتسيير و التجارة) ،سنة ،2009ص57 6
64

عدم التجانس

[]58

كلما كانت اخلدمة ترتبط وثيقا بشخص ،فانة من الصعب على مقدم اخلدمة ان يقدم
خدمة بنفس اجلودة .
مثال :الطبيب يصعب علىه تقدمي خدمات متماثلة على الدوام حبيق انة كلما حصل
مقدم على بياانت جديدة من العميل يقوم بتقدمي اخلدمة بطريقة اليت يصل هبا إىل
[]59

الرضا العميل ،وهلذا جيب على املنظمات اخلدمات الصحية أن تعمل:
 القيام مبجهودات لتقدمي خدمات تتسم ابلثبات واجلودة. أنشاء برانمج دقيق الختيار ورفع كفاءة مقدمي اخلدمة. -رفع من إلية يف أداء اخلدمة قدر اإلمكان.

 وضع وأنشاء نظام لقياس نظام القياس درجة رضا العميل على اخلدماتاملقدمة إلية" ومن اهم الوسائل املستعملة هيا نظم الشكاوي واالقرتاحات.
املطلب الثامن :أنوع اخلدمات الصحية
هناك أربعة أنواع من اخلدمات الصحية حبيث تنقسم إىل:

 -58محمود محمد مصطفي  "،التسويق الستراتيجي الخدمات"،الردن  :دار المناهج النشر وتوزيع ،الطبعة
االوالي،ص.88
 -59فريدكورتل  "،تسويق الخدمات " االردن  :دار الكنوز المعرفيةالعلمية لنشر والتوزيع  ،والتوزيع  ،طبعة
االولي ،2008 ،ص .315
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-1

خدمات طبية مرتبطة بصحة الفرد

[]60

أن هذا النوع من اخلدمات الصحية مرتبط مباشرة بصحة الفرد حبيث تتعلق
بتشخيص والعالج حيث ان هناك عدة أقسام يف املستشفى خاصة هبذا:
 قسم األمراض الداخلية قسام األمراض اجلراحية قسم األطفال قسم التوليد وأمراض النساء قسم أمراض الراس و األشعة وقسم املخترب قسم العالج الطبيعي و التخدير واإلنعاش -2قسم خدمات طبية مساعدة
وهي خدمات تساعد اخلدمة األساسية ،وهي كل ما يتعلق ابلرعاية السريرية
داخل املستشفى وتدخل ضمن :خدمات التمريض وخدمات الصيدلة.
 -3الرعاية الصحية
هتدف إىل تشجيع وتعزيز املستوي الصحي لدي األفراد ،مبختلف اجلوانب
نفسية واجلسدية والدهنية والعقلية واالجتماعية  ،حيث أن الرعاية الصحية
 -60فريدكورتل  "،تسويق الخدمات " االردن  :دار الكنوز المعرفيةالعلمية لنشر والتوزيع ()319-318
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تعمل على حدوث املرض بعدة وسائل ،واذا حدث تعمل على معاجلته ،
حيث أن الرعاية الصحية فعالة مع املعاجلة  ،وعمل ال يتوقف لتأهيل املريض
بعد أجراء عمل جراحي والعالج .
 -4اخلدمات الصحية البيئية]61[ :
أن هذا القسم ال ميكننا إمهاله على األطالق ،ألنه يرتبط ابحلماية من األوبئة،
واألمراض املعدية ،أن اخلدمات الصحية وقائية تقية من األمراض كاللقاحات
وخدمات الوقاية الصحية على متاجر الغداء ،وخدمات مكافحة احلشرات،
وخدمات األعالم ونشر الوعي الصحي.

 -61فريدكورتل  "،تسويق الخدمات " االردن  :دار الكنوز المعرفيةالعلمية لنشر والتوزيع (.)319
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الفصل الثالث
منهجي ــة الدراسة
يف هذا الباب سوف نتعرف على نوع املنهج املستخدم ومصادر البياانت وطريقة
مجعها وطريقة حتليلها ومنهجية الدراسة.
أ .مدخل البحث ومنهجه:
لقد اختيار املنهج املناسب الذي يتناسب مع هذا البحث جلمع املعلومات وحتليلها
وذلك للوصول إىل النتائج اليت سوف جتيب على أسئلة البحث وحل املشكالت لذلك
فقد اختار الباحث املنهج الوصفي املدخل الكيفي .الذي يقوم بتحليل ووصف ما هو
كائن وهو يهتم بتحديد الظروف والعالقات اليت توجد بني الوقائع كما يهتم أيضا
بتحديد املمارسات الشائعة والسائدة والتعرف على املعتقدات واالجتاهات عند األفراد
واجلماعات وطرائقها يف النمو والتطور وال يقف البحث الوصفي عند حدود وصف
الظاهرة و أمنا يذهب إىل ابعد من ذلك فيحلل ويفسر ويقارن بقصد الوصول التقييمات
ذات معىن بقصد التبصر بتلك الظاهرة.

[]62

 -62جابر عبد الحميد جابر واحمد خيري كاظم  ،مناهج البحث  ،القاهرة  ،دار النهضة العربية 1976م ص136
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ولذلك فأن املنهج املتبع سيكون املنهج الوصفي الكيفي واختار الباحث هذا املنهج
ألنه يتناسب مع طبيعة الدراسة وعلى ضوء هذا املنهج سوف يقوم الباحث بوصف
وحتليل وتقومي موضوع.
ب .مصادر مجع البياانت:
 .1مصادر أولية:
تكونت العينة التحكمية (القصدية) ابختيار مفردات العينة التحكمية على أساس
االعتقاد أبهنا ابلفعل متثل جمتمع الدراسة أو ألهنا ختدم أغراض الدراسة وعادة ما يتم
اختيار هذا النوع من العينات عندما يكون حجم العينة صغريا حيت أهنا تكون أكثر
مصداقية من العينات االحتمالية.

[]63

تتكون املصادر األولية من مدير اإلداري مبستشفيي اجلامعة احملمدية وبعض
اإلداريني وبعض األقسام األكادميية والطبية وذألك للحصول على البياانت املطلوبة
ملوضوع البحث ابعتبارهم هم املسؤولني املسؤولية املباشرة على التسيري اإلداري واخلدمي
مبستشفيي اجلامعة احملمدية وملمني جبميع جوانبها وهلم خربة وهم من يضعون سياسة
العمل والتدريب داخل مستشفى اجلامعة احملمدية وجادين يف تطبيقه وهم كااليت:

 -63العجيلي (2002)،المرجع السابق  ،ص. 475
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 -2مدير اإلداري العام املستشفى
 -3مدير اخلدمات الطبية
 -4مدير الشؤون الطبية
 -5رئيس قسم شؤون املوظفني
 -6رئيس قسم املخترب الطيب
 .2مصادر اثنوية :دراسة الواثئق
وهي طريقة الباحث لطلب احلقائق والبياانت من الواثئق والكتب والدراسات
السابقة واجملالت العلمية واملذكرات وغريها من املواد املكتوبة حىت يكون الباحث على
اطالع اتم على موضوع البحث.
ت.

-1

طريقة مجع

البياانت]64[ :

املقابلة :أي أن الباحث قد حيتاج إىل احلصول على معلوماته بشكل مباشر
من احلاالت املبحوثة واملدروسة وذلك مبقابلة الشخص أو األشخاص الذين
ميثلون وحدة احلالة وجها لوجه وتوجيه االستفسارات هلم واحلصول على

 -64قنديلجي  ,عامر إبراهيم ,2008ص .140-139
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اإلجاابت واملعلومات التفصيلية املطلوبة وكذلك تسجيل االنطباعات
الضرورية اليت قد يطلبها البحث.
-2

املالحظة املتعمقة :حيث حيتاج الباحث إىل تواجده وبقاؤه مع احلالة املعنية
ابلبحث ألوقات كافية ،وحسب ما تقضيه ضرورة البحث ومن مث تسجيل
مالحظاته بشكل منظم أوال أبول.

-3

الواثئق والسجالت املكتوبة :سواء كانت سجالت رمسية أو واثئق شخصية
وإحصائية تفيد الباحث وتعينه يف تسليط األضواء على احلالة املبحوثة ،وقد
تكتل مثل هذه الواثئق املعلومات اليت حيصل عليها الباحث من مقابالته.

ث.طريقة حتليل البياانت
ال يقتصر األسلوب الوصفي على مجع املعلومات والبياانت عن ظاهرة معينة بل ال بد
من تصنيف هذه املعلومات وتنظيمها ،هبدف فهم واقع الظاهرة كما هو ومن مث الوصول
إىل استنتاجات وتعميمات لتطوير موضوع هذه الظاهرة وسوف يعتمد الباحث على
أسلوب املنهج الوصفي التحليلي واملناقشة اليت ستكون بطريقة منطقية ،أي حتليل
البياانت اليت سوف يتم التحصيل عليها عن طريق املقابلة الشخصية واملالحظة و الواثئق،
وإن مراحل حتليل البياانت هي- :
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 -1مرحلة مجع البياانت ابستخدام املالحظة واملقابلة والواثئق أي من ميدان الدراسة
وهو املستشفى اجلامعة احملمدية ماالنج-إندونيسيا.
 -2مرحلة تنظيم وتصنيف البياانت احملصلة من املستشفى اجلامعة احملمدية ماالنج-
إندونيسيا.
 -3مرحلة عرض البياانت لغرض البدء يف حتليلها ويتم عرضها حسب تناسبها مع
أسئلة البحث وأهدافه احملددة.
 -4مرحلة حتليل البياانت ومناقشتها ويف هذه املرحلة يتم استخدام املنهج التحليلي
ابلربط بني النظرايت املوضوعة يف جمال الدراسة مع ما وجده والذي يصفه الباحث
من جمتمع الدراسة وهو املستشفى اجلامعة احملمدية ماالنج-إندونيسيا.
 -5استخالص النتائج وعرضها والتأكد من تطبيقها ،وهي املرحلة األخرية وفيها ميكن
القول إن الباحث استطاع تكوين النتائج عن ميدان الدراسة الوصفية.
ج .هيكل البحث:

يتكون هيكل البحث من مخس فصول وهي مرتبة كااليت:
الفصل األول :اإلطار العام للدراسة .ويشمل كال من:
املقدمة -أسئلة الدراسة -أهداف الدراسة -أمهية الدراسة
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حدود الدراسة -مصطلحات الدراسة -الدارسات السابقة.
الفصل الثاين :اإلطار النظري .ويشمل هذا الفصل كال من االيت:
املبحث األول :اإلطار املفاهيم إلدارة اجلودة الشاملة يف املؤسسات الصحية.
املبحث الثاين :دور تطبيق إدارة اجلودة الشاملة يف حتسني اخلدمات ابملؤسسات
الصحية.
املبحث الثالث :معوقات تطبيق إدارة اجلودة الشاملة يف املؤسسات الصحية.
املبحث الرابع :حتسني اخلدمات الصحية يف املؤسسات الصحية.
الفصل الثالث :منهجية الدراسة
الفصل الرابع :عرض وحتليل البياانت.
املبحث التمهيدي :فكرة عن مستشفى اجلامعة احملمدية التعليمي (ميدان البحث)
املبحث األول :تطبيق إدارة اجلودة الشاملة داخل مستشفى اجلامعة احملمدية التعليمي
يف مدينة ماالنج – إندونيسيا؟
املبحث الثاين :كيف إدارة اجلودة الشاملة تؤثر علي حتسني اخلدمات الصحية يف
مستشفى اجلامعة احملمدية التعليمي يف مدينة ماالنج -إندونيسيا؟
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املبحث الثالث :املعوقات اليت تواجه تطبيق إدارة اجلودة الشاملة يف حتسني اخلدمات
الصحية يف مستشفى اجلامعة احملمدية التعليمي يف مدينة ماالنج -إندونيسيا؟
املبحث الرابع :االسرتاتيجية الالزمة التطبيق أدارة اجلودة الشاملة يف حتسني اخلدمات
الصحية يف مستشفى اجلامعة احملمدية التعليمي يف مدينة ماالنج -إندونيسيا؟
الفصل اخلامس :مناقشة نتائج الدراسة.
الفصل السادس :اخلالصة والتوصيات واملقرتحات.
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الفصل الرابع
عرض وتحليل البيانات
املبحث التمهيدي :فكرة عن املستشفى اجلامعة احملمدية مبااللنق-إندونيسيا
حتقيقا ألهداف الدراسة يف معرفة إمكانية تطبيق إدارة اجلودة الشاملة
مبستشفى اجلامعة احملمدية التعليمي ومعرفة معوقات اليت حتول دون حتسني
اخلدمات داخل املؤسسة ،ألمهية حماور الدراسة اخلاصة بتطبيق إدارة اجلودة
الشاملة .ويتناول هذا الفصل تقدمي املستشفى اجلامعة احملمدية التعليمي من خالل
التعريف هبا ودراسة هيكلها التنظيمي وتقييم أدائها ،كما يتناول اإلطار املنهجي
العام للدراسة ،حيث يركز على حتليل عينة الدراسة وأهم خصائص أفرادها ،مث
يستعرض بناء أداة الدراسة واإلجراءات اليت مت استخدامها للتأكد من صدقها
وثباهتا ،وأخريا يتم عرض النتائج اليت توصلت إليها الدراسة وحتليلها ومناقشتها ،مث
اخلروج ابالقرتاحات اليت تعزز وتدعم تطبيق إدارة اجلودة الشاملة يف حتسني
اخلدمات داخل ملستشفى اجلامعة احملمدية التعليمي مبدينة ماالنق -إندونيسيا.
أوال :تعريف ابملستشفى اجلامعة احملمدية التعليمي (ميدان البحث)
هو مستشفى تعليمي مرتبط مبؤسسة تعليمية طبية ،ومت بناء مستشفى جامعة
حممدية ماالنج (مستشفى  )UMMيف عام  .2009ويف  17أغسطس
 2013مت افتتاح املستشفى ليتزامن مع يوم االستقالل جلمهورية إندونيسيا .68
املوقع املستشفى ليست بعيدة عن حرم جامعة احملمدية ماالنج ،ومبىن املستشفى
متعدد الطوابق الرئيسي مع  6طوابق ،وبناء  5طوابق وبناء الدعم للمرضى
الداخليني  RD3درجة عالية مثل  3طوابق وكذلك مسجد يف اجلبهة مع اهلندسة
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املعمارية الصينية النموذجية اليت جتعل من مستشفى اجلامعة احملمدية ماالنج التعرف
عليها بسهولة]65[.
اثنيا :أهداف املستشفى اجلامعة احملمدية مبااللنق-إندونيسيا.
يهدف املستشفى إىل تقدمي أحسن وأجود اخلدمات الطبية كما يعمل على وضع
خطط تطويرية شاملة التحسني األداء العام املستشفى .ويعترب هذا املستشفى حملي
ولديها يف الرعاية الصحية الشاملة ،ذات جودة عالية وآمنة ،وفعالة ويقوم هذا
املراكز:
 تنظم إدارة وحتسني نوعية املوارد البشرية. تنظيم اخلدمات الصحية ككل ،ومتكاملة ،واجلودة. التمكن من العلوم والتكنولوجيا وتطوير خدمات عالية اجلودة.ويضم األقسام التالية (:قسم اجلراحة العامة ،العظام ،العيون ،األنف واألذن
واحلنجرة ،املسالك ،العناية الفائقة ،العمليات ،الباطنية ،املعدية ،الكلي
الصناعية ،النساء والتوليد ،األطفال ،واحلواضن ،احلودات والعيادات اخلارجية)
واألقسام التشخيصية (األشعة أبنواعها ،املخترب و الصيدلة).
اثلثأ :اهليكل التنظيمي للمستشفى اجلامعة احملمدية
هيكل التنظيمي حيدد تقسيم األعمال بني العاملني وقنوات التنسيق ،املسئول
يتبعه عاملني من إدارات خمتلفة وكل منهم له رئيس آخر يف أدارته ،وابلتإىل فإن
اهليكل التنظيمي ملستشفى يتكون من املنظمة يف راس اهلرام بعد ذلك أيتئ املدير
مباشر ولكن هناك ربط غري مباشر بني املنظمة واملدير يوضح وجود الرقابة االشرافية
 -65من موقع المستشفى الجامعة المحمدية التعليمي مالنق -إندونيسيا علي االنترنت تاريخ الدخول علي المواقع
2016-12-23
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بعد ذلك يندرج حتتها ثالث إدارات رئيسة هي وحدة التحقيقات واإلجراءات
الداخلية و جلان تضم اجلنة التهاابت والوقاية و التحكم والتأمني الصحي واللجنة
الطبية وجلنة التمريض واجلنة سالمة املريض و بعد ذلك أتيت ثالث مكتب رئيسة
تتبع املدير هي انئب مدير املرافق والبنية التحتية وانئب املدير العام والشوان املالية
وانئب مدير اخلدمات وكل إدارة تضم العديد من املكتب التابعة اهلا]66[.
الصورة رقم ( )1الوجهة األمامية املستشفى اجلامعة احملمدية مااللنق –إندونيسيا

 -66من موقع المستشفى الجامعة المحمدية التعليمي مالنق -إندونيسيا علي االنترنت تاريخ الدخول علي المواقع
2016-12-23
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رابعا :بطاقة تعريف ابملستشفى اجلامعة احملمدية مااللنق-إندونيسيا

[]67

جدول رقم ( )1بطاقة تعريف خمتصرة ابملستشفى
ت

البياانت

البند

1

االسم الرمسي

مستشفى جامعة ماالنج احملمدية

2

اتريخ األنشاء

2009م

3

اتريخ االفتتاح

 17أغسطس 2013

4

عنوان املستشفى

Jl Raya Tlogomas No. 45
Malang
sebelah
timur
terminalLandungsari Malang

5

جمال النشاط

يقدم مستشفى جامعة ماالنج احملمدية
اخلدمات الصحية للجمهور ،وهو وسيلة لدعم
التعليم وهي واحدة من مراكز الربح من جامعة

6

مساحة املبين

حممدية ماالنج
مساحة  9هكتارات ،وهلا املبىن الرئيسي طويل
القامة مثل  6طوابق والعديد من املباين امللحقة تصل
إىل  5طوابق

املبحث األول :تطبيق إدارة اجلودة الشاملة داخل مستشفى اجلامعة احملمدية
التعليمي يف مدينة ماالنج – إندونيسيا.
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كان البحث ولكشف عن تطبيق إدارة اجلودة الشاملة داخل مستشفى اجلامعة
احملمدية التعليمي يف مدينة ماالنج هو اهلدف األول من هذه الدارسة ولذلك
استخدم الباحث وسيلة املقابلة مع األشخاص أصحاب العالقة وذلك بقصد
احلصول على البياانت املطلوبة قام الباحث بطرح األسئلة عليهم ،وحتصل
الباحث على البياانت األتية:
تطبيق إدارة اجلودة الشاملة داخل مستشفى اجلامعة احملمدية التعليمي يف مدينة
ماالنج ينطبق على النقاط األتية:
 )1أن تطبيق إدارة اجلودة الشاملة داخل مستشفى اجلامعة احملمدية التعليمي يف
جمال اخلدمات الطبية يتوىل أمهية لتطبيق مبادئ إدارة اجلودة الشاملة داخل
مستشفى يف حتسني اخلدمات.
يري الباحث من خالل الزايرات املستمرة داخل املستشفى اجلامعة احملمدية أن
تطبيق إدارة اجلودة داخل املستشفى ال يتم بشكل كامل وذلك من خالل ما
الحظها أن املستشفى ال يزال حديث ،كما أوضح مدير العام املستشفى حيث
أن تطبيق إدارة اجلودة الشاملة داخل مستشفى اجلامعة احملمدية يتم األن بشكل
غري مكتمل عن طريق املنظومات والربامج املعدة يف اإلعداد والتهيئة لربانمج
إدارة اجلودة الشاملة ،يقتصر تطبيقها حاليا داخل مستشفى اجلامعة احملمدية على
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]

منظومات خلدمات األدرية واخلدمات الصحية نظر األن املستشفى ال يزال جديد68[.

من هذا القول ميكن حتليل ابن إدارة اجلودة الشاملة حتتاج إيل وقت الكي يتم تطبيقها
بشكل اتم داخل املستشفى يف مجيع األقسام .كما قال مدير اخلدمات الطبية للمستشفى

أن تطبيق إدارة اجلودة الشاملة داخل مستشفى اجلامعة احملمدية يتم بصورة شبة
كاملة ويشتغل عدة موظفني على موضع هذه اإلدارة التقييم ولتحسني املستمر
داخل املستشفى اجلامعة احملمدية ]69[.حيث أشار مدير الشؤون الطبية إىل
أنه يوجد ابلكلية مكتب خاص ابإلدارة اجلودة الشاملة و توجد لذى إدارة
الكلية رؤية مستقبلة وخطط لتنفيذ اإلدارة اجلودة الشاملة بشكل كامل يف
املستقبل .ولقد بني أن املستشفى يقوم بتطبيق إدارة اجلودة الشاملة يف االرتقاء
ورفع مستوي اخلدمات الصحية داخل مستشفى اجلامعة احملمدية.

[]70

وقال

رئيس قسم شؤون املوظفني للمستشفى هناك تطبيق جزئي غري مكتمل لإلدارة
اجلودة الشاملة داخل مستشفى اجلامعة احملمدية ،وجيب استكمال متطلبات
تطبيق اإلدارة اجلودة الشاملة لكي ال يفشل التطبيق يف االرتقاء ورفع مستوي
]

اخلدمات الصحية71[ .

 -68المقابلة مع ديجوان ديجاندي ) .)Prof.Dr.dr: Djoni Djunaediالمدير اإلداري العام للمستشفى الجامعة
المحمدية ،بتاريخ 2016/02/10م.
 -69المقابلة مع تنتاوي دجيوهاري )Dr: Thontowi Djauhri) ،مدير الخدمات الطبية للمستشفى الجامعة المحمدية،
بتاريخ 2016/02/17م.
 -70المقابلة مع ايكو اردينتوا ) ) Dr: Eko Ardicnto m . kesمدير الشؤون الطبية للمستشفى الجامعة المحمدية
 ،بتاريخ 2016/02/18م.
 -71المقابلة مع جميلة شمسة )Jamilatus Syamsiah s.ps) ،رئيس قسم شؤون الموظفين للمستشفى الجامعة
المحمدية ،بتاريخ 2016/02/11م.
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 )2يتطلب جناح تطبيق إدارة اجلودة الشاملة أن يكون هناك رؤية مستقبلية اإلدارات
العليا لوزارة الصحة يف حتسني اخلدمات الصحية وتكون واضحة ومعلنه للجميع
يف مستشفى اجلامعة احملمدية.
يري الباحث من خالل املقابالت اليت أجراها داخل املستشفى اجلامعة احملمدية
مع األشخاص دوي االختصاص أن تطبيق إدارة اجلودة الشاملة داخل
املستشفى جيب أن يكون هناك رؤية مستقبلية لتحسني اخلدمات الصحية يف تطبيق

إدارة اجلودة الشاملة .كما أوضح مدير العام املستشفى أن جناح تطبيق إدارة
اجلودة الشاملة داخل مستشفى اجلامعة احملمدية يف حتسني اخلدمات حيتاج إيل
رؤية مستقبلة و وقفة جادة من اإلدارة والعاملني علي اجتياز الصعوابت اليت
تقف أمام تطبيق هذا النظام يف مواكبة التطور االرتقاء مبستوي اخلدمات
الصحية ]72[.وأيضا أضاف مدير اخلدمات الطبية للمستشفى اجلامعة أن تطبيق
إدارة اجلودة الشاملة داخل مستشفى اجلامعة احملمدية يتم األن حسب خطة
معدة سابقا يف حتسني اخلدمات والتطوير املستمر حيث يتم األن أجراء العديد
من احملاضرات والندوات التوضيح مفهوم إدارة اجلودة الشاملة وأمهيته داخل

 -72المقابلة مع ديجوان ديجاندي ) Prof.Dr.dr: Djoni Djunaedi) ،المدير اإلداري العام للمستشفى الجامعة
المحمدية ،بتاريخ 2016/02/10م.
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املؤسسة الصحية ]73[.وأضاف رئيس قسم شؤون املوظفني أن الوصول إىل توفري
متطلبات إدارة اجلودة الشاملة ال ميكن أن يتحقق إال من خالل برانمج اسرتاتيجي
متكامل وشامل يف حتسني وتطوير عمليات وأعمال املستشفى ]74[.ويري الباحث
أيضا أن تطبيق إدارة اجلودة الشاملة يف حتسني عمل املستشفى يتطلب رؤية
مستقبلة وخطط لتنفيذ بشكل كامل يف االرتقاء ابملؤسسة.

 )3الرتكز على التحسني املستمر اخلدمات من خالل مسامهة املوظفني والعاملني يف
خطط وأنشطة التحسني املستمر.
يري الباحث من خالل الزايرات اليت أجراها داخل املستشفى اجلامعة احملمدية
مع معظم العاملني داخل املستشفى يعملوا بروح الفريق يف تقدمي اخلدمات
الصحية اجلمهور وكذلك الرفع من مستوي اخلدمي واإلداري يف املستشفى.
وأوضح مدير العام للمستشفى أن جناح تطبيق إدارة اجلودة الشاملة داخل
مستشفى اجلامعة احملمدية تتمثل يف مشاركة اإلفراد العاملني يف عمليات اختاذ
القرارات داخل املستشفى ،فاألفراد العاملني هلم أتثري كبري على سري العملية
تطبيق إدارة اجلودة الشاملة يف حتسني اخلدمات الطبية داخل مستشفى،
تشكيل فرق العمل ،حيث يعترب تشكيل فرق العمل داخل التنظيمات اإلدارية
 -73المقابلة مع تنتاوي دجيوهاري )Dr: Thontowi Djauhri) ،مدير الخدمات الطبية للمستشفى الجامعة
المحمدية ،بتاريخ 2016/02/17م.
 -74المقابلة مع جميلة شمسة )Jamilatus Syamsiah s.ps) ،رئيس قسم شؤون الموظفين للمستشفى الجامعة
المحمدية ،بتاريخ 2016/02/11م.
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احلديثة أحد متطلبات تطبيق إدارة اجلودة الرامية إىل حل املشكالت وإجياد
احللول و ذلك ابستخدام ما يعرف بفريق العمل ]75[.ولقد بني رئيس قسم
املخترب الطيب أن املستشفى يقوم بتطبيق إدارة اجلودة الشاملة يف االرتقاء ورفع
مستوي اخلدمات الصحية داخل مستشفى اجلامعة احملمدية .وكذلك املخترب
الطيب داخل املستشفى احملمدية يعمل بشكل جيد ولكن هناك بعض
الصعوابت .وقد أوضح أيضا أن تطبيق إدارة اجلودة الشاملة يساعد على
احلصول حلول سريعة يف حتسني اخلدمات وكذلك الصعوابت اليت مير هبا
املستشفى ]76[ .ويري رئيس قسم شؤون املوظفني للمستشفى أن تطبيق إدارة
اجلودة الشاملة داخل مستشفيي احملمدية يعين حتقيق مستوايت عالية من اجلودة
يف الرعاية الطبية اليت يوفرها واالستخدام األمثل ملواردها املادية والبشرية وترشيد
النفقات واالستخدام وتقومي جودة اإلنتاجية املتمثلة يف اخلدمات الصحية
والعمل الدائم واملستمر على حتسني جودة اخلدمات الصحية فيه]77[ .

 -75المقابلة مع ديجوان ديجاندي )Prof.Dr.dr: Djoni Djunaedi) ،المدير اإلداري العام للمستشفى الجامعة
المحمدية ،بتاريخ 2016/02/10م.
 -76المقابلة مع سلسيتو ميلوا )Dr : dr.Sulistyo Mulyo Agustini( ،رئيس قسم المختبر الطبي للمستشفى
الجامعة المحمدية  ،بتاريخ 2016/02/27م.
 -77المقابلة مع جميلة شمسة )Jamilatus Syamsiah s.ps) ،رئيس قسم شؤون الموظفين للمستشفى الجامعة
المحمدية ،بتاريخ 2016/02/11م.
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املبحث الثاين :كيف إدارة اجلودة الشاملة تؤثر علي حتسني اخلدمات الصحية يف
مستشفى اجلامعة احملمدية التعليمي يف مدينة ماالنج -إندونيسيا؟
كان البحث ولكشف عن كيف أن إدارة اجلودة الشاملة تؤثر علي حتسني
اخلدمات داخل مستشفى اجلامعة احملمدية التعليمي يف مدينة ماالنج –
إندونيسيا ،هو اهلدف الثاين من هذه الدارسة ولذلك استخدم الباحث وسيلة
املقابلة مع األشخاص أصحاب العالقة وذلك بقصد احلصول على البياانت
املطلوبة قام الباحث بطرح األسئلة عليهم ،وحتصل الباحث على البياانت
األتية:
كيف إدارة اجلودة الشاملة تؤثر يف حتسني اخلدمات الصحية داخل مستشفى
اجلامعة احملمدية التعليمي يف مدينة ماالنج ينطبق على النقاط األتية:
)1

تشجيع اإلدارة العاملني على تقدمي اقرتحتهم بشكل أفضل يف حتسني
اخلدمات داخل املستشفى.
يري الباحث من خالل القابالت اليت أجراها داخل املستشفى اجلامعة
احملمدية مع معظم العاملني داخل املستشفى يعملوا بروح الفريق يف تقدمي
اخلدمات الصحية اجلمهور وكذلك الرفع من مستوي اخلدمي واإلداري يف
املستشفى .ويري مدير العام للمستشفى أن التفاعل الكامل وإشراك مجيع
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أفراد املستشفى اجلامعة احملمدية ،مشاركة فعالة يف جهود حتسني اخلدمات
الصحية أي أن كل أفراد املؤسسة ووحداهتا معنيون ابلعمل اجلماعي لتحسني
اخلدمات الصحية ]78[ .وكما أوضح رئيس قسم املخترب الطيب للمستشفى
اجلامعة احملمدية أن حتفيز مقدمي اخلدمة لتحسني األداء داخل املستشفى
ابستمرار يساعد يف عملية تطبيق إدارة اجلودة الشاملة ]79[ .واضف رئيس
قسم شؤون املوظفني للمستشفى اجلامعة احملمدية أن اإلدارة املستشفى تقوم
بتشجيع العاملني على تقدمي اقرتحتهم بشكل أفضل االرتقاء بتحسني
اخلدمات الصحية و مساعدهم على رفع احلالة املعنوية للعاملني من خالل
التعليم والتدريب والتوجيه وتطوير القدرات الشخصية هلم مبا ينعكس إجيااب
على تقدمي اخلدمة ]80[.

 -78المقابلة مع ديجوان ديجاندي )Prof.Dr.dr: Djoni Djunaedi) ،المدير اإلداري العام للمستشفى الجامعة
المحمدية ،بتاريخ 2016/02/10م.
 -79المقابلة مع سلسيتو ميلوا )Dr : dr.Sulistyo Mulyo Agustini( ،رئيس قسم المختبر الطبي للمستشفى
الجامعة المحمدية  ،بتاريخ 2016/02/27م.
 -80المقابلة مع جميلة شمسة )Jamilatus Syamsiah s.ps) ،رئيس قسم شؤون الموظفين للمستشفى الجامعة
المحمدية ،بتاريخ 2016/02/11م.
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الصورة رقم ( :)2الفريق الطيب املستشفى ابجلامعة احملمدية مااللنق-إندونيسيا

)2

تنظيم برامج تدريبية داخل املستشفى لتعلم أساليب وطرق حل املشكالت
يف حتسني اخلدمات الصحية واإلدارية.
يري الباحث من خالل الزايرات اليت أجراها داخل املستشفى اجلامعة احملمدية
مع معظم العاملني داخل املستشفى يعملوا بروح الفريق يف تقدمي اخلدمات
الصحية وكذلك عمل دورات تدريبية الطلبة اخلرجني من اجلامعة احملمدية.
وأوضح مدير العام للمستشفى أن دور تطبيق إدارة اجلودة الشاملة يف حتسني
اخلدمات الطبية داخل مستشفى اجلامعة احملمدية تتمثل يف التدريب املستمر
العاملني ابملستشفى لالنتقال من اإلدارة التقليدية أيل أداره اجلودة الشاملة،

86

و قال كذلك أن املستشفى يسعي يف تنظيم العديد من الندوات والدورات
األمهيتها يف املستشفى اجلامعة ]81[ .وأيضا مدير اخلدمات الطبية
للمستشفى اجلامعة احملمدية أوضح أن حسن اختيار املوظفني والعاملني
وتدريبهم على التقنيات احلديثة واملهارة اليت تساعدهم على تقدمي خدمة
متميزة للعمالء املستشفى اجلامعة ،وعدم استقصاء آراء العمالء والعاملني
بشأن مستوى اخلدمة ووسائل حتسينها ]82[.من هنا يري الباحث أن تنظيم
برامج تدريبية داخل املستشفى لتعلم أساليب وطرق حل املشكالت يف
حتسني اخلدمات الصحية واإلدارية يعد مهم يف االرتقاء ابخلدمات الصحية
داخل املستشفى اجلامعة احملمدية.
)3

اهتمام اإلدارة ابقرتاحات وإبداعات العاملني يف تطبيق إدارة اجلودة الشاملة
التحسني املستمر.
يري الباحث من خالل املقابالت اليت أجراها داخل املستشفى اجلامعة
احملمدية مع معظم العاملني داخل املستشفى مجعيهم يسعوا إيل األبداع يف
العمل ،كما أوضح مدير العام للمستشفى أن تطبيق إدارة اجلودة الشاملة

 -81المقابلة مع ديجوان ديجاندي )Prof.Dr.dr: Djoni Djunaedi) ،المدير اإلداري العام للمستشفى الجامعة
المحمدية ،بتاريخ 2016/02/10م.
 -82المقابلة مع تنتاوي دجيوهاري )Dr: Thontowi Djauhri) ،مدير الخدمات الطبية للمستشفى الجامعة
المحمدية ،بتاريخ 2016/02/17م.
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داخل مستشفى اجلامعة احملمدية يؤثر إجيابيا علي سري عمل املؤسسة يف
حتسني اخلدمات الصحية املقدمة وأيضا يري إن اجلودة الشاملة هي فلسفة
مشرتكة ومرتابطة هتدف لتلبية احتياجات العمالء املتغرية وتوقعاهتم بشكل
مستمر واتم وبنجاح أكرب من املنافسني وذلك من خالل التحسني املستمر
فعالة من اجلميع من أجل منفعة املؤسسة والتطوير الذايت
للمؤسسة ومبشاركة َّ
ملوظفيها ]83[.ولقد بني مدير الشؤون الطبية أن املستشفى يقوم بتطبيق
إدارة اجلودة الشاملة يف االرتقاء ورفع مستوي اخلدمات الصحية]84[.
املبحث الثالث :املعوقات اليت تواجه تطبيق إدارة اجلودة الشاملة يف حتسني اخلدمات
الصحية يف مستشفى اجلامعة احملمدية التعليمي يف مدينة ماالنج -
إندونيسيا؟
كان البحث ولكشف عن املعوقات اليت تواجه تطبيق إدارة اجلودة الشاملة يف
حتسني اخلدمات الصحية يف مستشفى اجلامعة احملمدية التعليمي يف مدينة
ماالنج -إندونيسيا ،هو اهلدف الثالث من هذه الدارسة ولذلك استخدم
الباحث وسيلة املقابلة مع األشخاص أصحاب العالقة وذلك بقصد احلصول

 -83المقابلة مع ديجوان ديجاندي ) Prof.Dr.dr: Djoni Djunaedi) ،المدير اإلداري العام للمستشفى الجامعة
المحمدية ،بتاريخ 2016/02/10م.
 -84المقابلة مع ايكو اردينتوا ) ) Dr: Eko Ardicnto m . kesمدير الشؤون الطبية للمستشفى الجامعة المحمدية
 ،بتاريخ 2016/02/18م.
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على البياانت املطلوبة قام الباحث بطرح األسئلة عليهم ،وحتصل الباحث على
البياانت األتية:
املعوقات اليت تواجه تطبيق إدارة اجلودة الشاملة يف حتسني اخلدمات الصحية
يف مستشفى اجلامعة احملمدية التعليمي يف مدينة ماالنج ينطبق على النقاط
األتية:
 )1ضعف اخلربات ولكفاءات على ملي الفراغ لالرتقاء ابخلدمات الصحية
والعملية التدريبية داخل مستشفى اجلامعة احملمدية التعليمي يف مدينة ماالنق.
يري الباحث من خالل املقابالت اليت أجراها داخل املستشفى اجلامعة احملمدية
مع معظم العاملني داخل املستشفى أن هناك نقص يف الكوادر الطبية والطبية
املساعدة مما يعيق بعض األقسام يف تقدمي خدمة اجلمهور .وأوضح مدير العام
للمستشفى أن املعوقات اليت تواجه تطبيق إدارة اجلودة الشاملة يف حتسني
اخلدمات الصحية يف مستشفى اجلامعة احملمدية التعليمي يف مدينة ماالنج تتمثل
يف إن الفصول املوجودة داخل املؤسسة صغرية وال تسمح بتدريس وتدريب
أعداد كبرية من الطلبة والفنيني ،وأيضا عدم وجود برامج تدريبية يف جمال اإلدارة
اجلودة الشاملة ،و ضعف حتفيز العاملني ابملستشفى التحسني أدائهم ،عدم
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االستعانة خبرباء متخصصني يف أداره اجلودة الشاملة يف املستشفى]85[.
وأوضح مدير الشؤون الطبية للمستشفى اجلامعة احملمدية أن هناك ضعف يف
جانب التدريب حيث ال تقام دورات بشكل متواصل ،وتوجد العديد من
املعوقات املتمثلة يف نقص الدعم املادي وضعف اجلانب التقين و قلة اخلرباء
املتخصصني يف جمال اإلدارة اجلودة الشاملة]86[.
 )2املستشفى ال يزال جديدة وليس لديها موارد بشرية ومالية كافية لتدعيم اهلدف
لتطبيق إدارة اجلودة الشاملة يف حتسني اخلدمات.
يري الباحث من خالل الزايرات اليت أجراها داخل املستشفى اجلامعة احملمدية
أن املستشفى مؤسسة حديثة وأيضا تعمل على توفري كافة املتطلبات التحسني
سري عمل املستشفى .وأوضح مدير العام للمستشفى أن املعوقات تتمثل يف
إن املؤسسة ال تزال جديدة وليس لديها خربات وكفاءات تعمل على ملي
الفراغ داخل املستشفى وهذا يتمثل يف املعوق اإلداري ]87[ .وأضاف مدير
اخلدمات الطبية للمستشفى اجلامعة احملمدية ان إن املؤسسة ال تزال جديدة

 -85المقابلة مع ديجوان ديجاندي )Prof.Dr.dr: Djoni Djunaedi) ،المدير اإلداري العام للمستشفى الجامعة
المحمدية ،بتاريخ 2016/02/10م.
 -86المقابلة مع ايكو اردينتوا ) ) Dr: Eko Ardicnto m . kesمدير الشؤون الطبية للمستشفى الجامعة
المحمدية  ،بتاريخ 2016/02/18م.
 -87المقابلة مع ديجوان ديجاندي )Prof.Dr.dr: Djoni Djunaedi) ،المدير اإلداري العام للمستشفى الجامعة
المحمدية ،بتاريخ 2016/02/10م.
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وصعوبة وضع معايري جلودة اخلدمات الصحية املقدمة من قبل املؤسسات
الصحية يف املستشفى اجلامعة احملمدية]88[.
 )3قصور ثقافة إدارة اجلودة الشاملة لدي الرؤساء واملرؤوسني ضعف امليزانية
املخصصة من اإلدارة العليا املستشفى لدعم مشروع إدارة اجلودة الشاملة.

يري الباحث من خالل املقابالت اليت أجراها داخل املستشفى اجلامعة احملمدية
مع معظم العاملني داخل املستشفى أهنا هناك قصور يف أمهية إدارة اجلودة
الشاملة لدي بعض العاملني داخل مستشفى اجلامعة احملمدية .وأوضح مدير
العام للمستشفى أن قصور ثقافة إدارة اجلودة الشاملة لدي الرؤساء واملرؤوسني
يعد من املعوقات وكذلك نقص األجهزة املستخدمة يف اإلدارة اجلودة الشاملة
وضعف جودهتا ،عدم ادارك العاملني مبفهوم أدارة اجلودة الشاملة داخل
املستشفى ،و عدم وضوح مفهوم العمل اجلماعي وغياب روح الفريق ،عدم
وجود برامج تدريبية يف جمال اإلدارة اجلودة الشاملة ،ضعف حتفيز العاملني
ابملستشفى التحسني أدائهم ،و عدم االستعانة خبرباء متخصصني يف أدارة اجلودة
الشاملة يف املستشفى ،وكذلك عدم ادراك ممارسي خدمة التمريض واخلدمات
الصحيحة داخل املستشفى األمهية حماور تطبيق أدارة اجلودة الشاملة]89[.
 -88المقابلة مع تنتاوي دجيوهاري )Dr: Thontowi Djauhri) ،مدير الخدمات الطبية للمستشفى الجامعة
المحمدية ،بتاريخ 2016/02/17م.
 -89المقابلة مع ديجوان ديجاندي )Prof.Dr.dr: Djoni Djunaedi) ،المدير اإلداري العام للمستشفى الجامعة
المحمدية ،بتاريخ 2016/02/10م.
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وأوضح أيضا رئيس قسم شؤون املوظفني للمستشفى اجلامعة احملمدية ان عدم
ادارك العاملني مبفهوم أدارة اجلودة الشاملة داخل املستشفى ،وكذلك عدم وجود
حماضرات وندوات توضح أمهية أدارة اجلودة الشاملة يف حتسني اخلدمات الطبية
املقدمة داخل املستشفى ،و انقص يف العناصر البشرية داخل املؤسسة الصحية
يعد من املعوقات اليت توجه املستشفى يف حتسني اخلدمات]90[.
املبحث الرابع :االسرتاتيجية الالزمة التطبيق إدارة اجلودة الشاملة يف حتسني اخلدمات
الصحية يف مستشفى اجلامعة احملمدية التعليمي يف مدينة ماالنج -
إندونيسيا؟
كان البحث ولكشف حول االسرتاتيجية الالزمة التطبيق إدارة اجلودة الشاملة
يف حتسني اخلدمات الصحية يف مستشفى اجلامعة احملمدية التعليمي يف مدينة
ماالنج -إندونيسيا ،هو اهلدف الرابع من هذه الدارسة ولذلك استخدم
الباحث وسيلة املقابلة مع األشخاص أصحاب العالقة وذلك بقصد احلصول
على البياانت املطلوبة قام الباحث بطرح األسئلة عليهم ،وحتصل الباحث على
البياانت األتية:

 -90المقابلة مع جميلة شمسة )Jamilatus Syamsiah s.ps) ،رئيس قسم شؤون الموظفين للمستشفى الجامعة
المحمدية ،بتاريخ 2016/02/11م.
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االسرتاتيجية الالزمة التطبيق إدارة اجلودة الشاملة يف حتسني اخلدمات الصحية
يف مستشفى اجلامعة احملمدية التعليمية يف مدينة ماالنج ينطبق على النقاط
األتية:
 )1نشر ثقافة استخدام إدارة اجلودة الشاملة والتوعية مبزاءيها يساعد يف حتسني
اخلدمات الصحية يف مستشفى اجلامعة احملمدية التعليمي يف مدينة ماالنج.
يري الباحث من خالل املقابالت أهنا جيب عمل دورات للعاملني توضح هلم
أمهية تطبيق إدارة اجلودة الشاملة يف حتسني اخلدمات الصحية داخل املستشفى
اجلامعة احملمدية .وكما أوضح مدير العام للمستشفى أن االسرتاتيجية يف إجناح
تطبيق إدارة اجلودة الشاملة داخل مستشفى اجلامعة احملمدية تتمثل يف انه ميكن
مواجهة التحدايت أبن تكون هناك رؤية مستقبلية وخطط مدروسة من قبل
اإلدارات العليا للمستشفى ،و تغلب املصلحة الشخصية على املصلحة العامة،
لالبتكار واإلبداع لالرتقاء مبستوى اخلدمات والسلع املقدمة للجمهور و هذا
ينعكس بشكل إجيايب ويدعم إمكانية تطبيق إدارة اجلودة الشاملة ،توفري
اإلمكانيات التدريبية والتعليمية الالزمة إلكساب اجليـل اجلديـد مـن الطواقم الطبية
ابملعلومات واملهارات امليدانية إلكساهبم القدرة على تسلم مراكزهم املسـتقبلية
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بكل كفاءة وإتقان ]91[.و حيث أوضح أيضا مدير اخلدمات الطبية للمستشفى
اجلامعة احملمدية انه ميكن مواجهة التحدايت أبن تكون وقفة جادة على نشر
ثقافة تطبيق أدارة اجلودة الشاملة داخل املستشفى ،وتزويد ابخلربات والكفاءات
الالزمة يف النهوض ابملستشفى احملمدية يف مدينة مااللنق]92[.
 )2الرتكز على تدريب العاملني وكذلك عمل حماضرات وورش عمل على
أمهية تطبيق إدارة اجلودة الشاملة يف حتسني اخلدمات الصحية داخل
مستشفى احملمدية.
يري الباحث من خالل األسئلة اليت أجراها داخل املستشفى اجلامعة احملمدية
مع املسؤولني أن عمل دورات وندوات يساهم يف إجناح تطبيق إدارة اجلودة
الشاملة يف حتسني اخلدمات الصحية.
كما أوضح مدير العام للمستشفى أن االسرتاتيجية يف إجناح تطبيق إدارة اجلودة
الشاملة داخل مستشفى اجلامعة احملمدية يف مواجهة التحدايت جيب توافر جو
التعاون و التفاهم و إنشاء العالقات اإلنسانية السليمة بني اجلميع لعمل بروح
الفريق ،وكذلك ضبط النظام اإلداري و تطويره؛ وضوح األدوار و حتديد

 -91المقابلة مع ديجوان ديجاندي )Prof.Dr.dr: Djoni Djunaedi) ،المدير اإلداري العام للمستشفى الجامعة
المحمدية ،بتاريخ 2016/02/10م.
 -92المقابلة مع تنتاوي دجيوهاري )Dr: Thontowi Djauhri) ،مدير الخدمات الطبية للمستشفى الجامعة
المحمدية ،بتاريخ 2016/02/17م.
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املسؤوليات ،توفري دورات وندوات الكي يكتسب العاملني يف املستشفى ابملهارات
و القدرات الالزمة لتطبيقها داخل املستشفى ،تعريف املوظفني والعاملني أبمهية
إدارة اجلودة الشاملة ]93[.وأكدا مدير الشؤون الطبية للمستشفى اجلامعة
احملمدية أن إن االبتكار واإلبداع يعتربان من املتطلبات األساسية لالرتقاء مبستوى
اخلدمات والسلع املقدمة للجمهور و هذا ينعكس بشكل إجيايب ويدعم إمكانية
تطبيق إدارة اجلودة الشاملة ،حيث أوضح انه ميكن حل مجيع الصعوابت اليت توجه
املستشفى يف ختصيص ميزانية كافية لتطبيق إدارة اجلودة الشاملة يف التحسني
اخلدمات ،عمل انسجام وأتلف بني أعضاء فريق العمل  ،أو بني فرق العمل يف
بعضهم ]94[.وكما أوضحت رئيسة قسم شؤون املوظفني للمستشفى اجلامعة
احملمدية أن االسرتاتيجية يف إجناح تطبيق إدارة اجلودة الشاملة داخل مستشفى
اجلامعة احملمدية يف انه ميكن مواجهة التحدايت أبن توافر جو التعاون و التفاهم
و إنشاء العالقات اإلنسانية السليمة بني اجلميع لعمل بروح الفريق ،وكذلك ضبط
النظام اإلداري و تطويره؛ وضوح األدوار و حتديد املسؤوليات ،توفري دورات

 -93المقابلة مع ديجوان ديجاندي )Prof.Dr.dr: Djoni Djunaedi) ،المدير اإلداري العام للمستشفى الجامعة
المحمدية ،بتاريخ 2016/02/10م.
 -94المقابلة مع ايكو اردينتوا ) ) Dr: Eko Ardicnto m . kesمدير الشؤون الطبية للمستشفى الجامعة
المحمدية  ،بتاريخ 2016/02/18م.
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وندوات الكي يكتسب العاملني يف املستشفى ابملهارات و القدرات الالزمة
لتطبيقها داخل املستشفى]95[.
 )3عمل شبكة من توصل بني األقسام التحسني اخلدمات الطبية يف مستشفى
اجلامعة احملمدية التعليمي يف مدينة ماالنج مبا يتوافق مع متطلبات تطبيق إدارة
اجلودة الشاملة.
يري الباحث من خالل املقابلة اليت أجراها داخل املستشفى اجلامعة احملمدية مع
رئيسة قسم املختربات أهنا جيب تطوير منظومة األنرتنت وعمل شبكة بني مجيع
األقسام التسهيل االتصال بني العاملني يف املخترب الطيب وقسم األشعة واألقسام
العامة بشكل مباشر .وأوضح مدير العام للمستشفى يف هذا املوضوع أهنا يعمل
املستشفى علي توفري مجيع الوسائل املتاحة اليت تساعد علي إجناح تطبيق إدارة
اجلودة الشاملة يف حتسني اخلدمات الصحة يف داخل املستشفى اجلامعة
احلمدية ]96[.وكما أوضحت رئيس قسم املخترب الطبية للمستشفى اجلامعة
احملمدية أهنا جيب عمل شبكة متواصلة بني مجيع األقسام حبيث يتم حتسني
توصيل اخلدمات التمريض واخلدمات العيادات اخلارجية وخدمات الطوارئ

 -95المقابلة مع جميلة شمسة )Jamilatus Syamsiah s.ps) ،رئيس قسم شؤون الموظفين للمستشفى
الجامعة المحمدية ،بتاريخ 2016/02/11م.
 -96المقابلة مع ديجوان ديجاندي )Prof.Dr.dr: Djoni Djunaedi) ،المدير اإلداري العام للمستشفى الجامعة
المحمدية ،بتاريخ 2016/02/10م.
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والعالج الطيب واخلدمات االجتماعية واملختربات وخدمات التخدير ووحدة
العناية املركزة و خدمات الصيدلة واألشعة والسجالت الطبية وخدمات
التغذية]97[.
نتائج الدراسة
من عرض البياانت وحتليلها يف السابق نستنتج االيت:
أوال-النتائج املتعلقة مبوضوع تطبيق إدارة اجلودة الشاملة يف حتسني اخلدمات
الطبية داخل مستشفى اجلامعة احملمدية التعليمي يف مدينة ماالنج –
إندونيسيا.
 -1املستشفى املبحوث يتوىل أمهية لتطبيق مبادئ إدارة اجلودة الشاملة داخل
مستشفى اجلامعة احملمدية التعليمي يف مدينة ماالنج ،وجيب استكمال
متطلبات تطبيق اإلدارة اجلودة الشاملة لكي ال يفشل التطبيق ويستمر
بنجاح.

 -97المقابلة مع سلسيتو ميلوا )Dr : dr.Sulistyo Mulyo Agustini( ،رئيس قسم المختبر الطبي للمستشفى
الجامعة المحمدية  ،بتاريخ 2016/02/27م.
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 -2جناح تطبيق نظام إدارة اجلودة الشاملة يتطلب أن يكون هناك رؤية مستقبلية
لذا اإلدارات العليا لوزارة الصحة يف حتسني اخلدمات الصحية وتكون
واضحة ومعلنه للجميع هذه املؤسسات.
 -3الرتكز على التحسني املستمر اخلدمات من خالل مسامهة املوظفني والعاملني يف
خطط وأنشطة التحسني املستمر.
اثنيا :النتائج حول كيف إدارة اجلودة الشاملة تؤثر يف حتسني اخلدمات الطبية
يف مستشفى اجلامعة احملمدية التعليمي يف مدينة ماالنج – إندونيسيا.
 -1تشجيع اإلدارة العاملني على تقدمي اقرتحتهم بشكل أفضل يف حتسني اخلدمات داخل
املستشفى.
 -2تنظيم برامج تدريبية داخل املستشفى لتعلم أساليب وطرق حل املشكالت يف حتسني
اخلدمات الصحية واإلدارية.
 -3اهتمام اإلدارة ابقرتاحات وإبداعات العاملني يف تطبيق إدارة اجلودة الشاملة التحسني
املستمر.
 -4الرتكيز على رفع مستوي األداء داخل مستشفى احملمدية ،الن من مهام دور
إدارة اجلودة الشاملة هي تفادي السلبيات متاما حبيث ال تكون هناك أي
نسبة االحتمال اخلطأ.
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اثلثا :النتائج املتعلق مبوضوع املعوقات اليت تواجه تطبيق إدارة اجلودة الشاملة
يف حتسني اخلدمات الطبية يف مستشفى اجلامعة احملمدية التعليمي يف مدينة
ماالنج –إندونيسيا.
 -1ضعف اخلربات والكفاءات على ملي الفراغ لالرتقاء ابخلدمات
الصحية يشكل عائق لتطبيق إدارة اجلودة الشاملة داخل مستشفى
اجلامعة احملمدية التعليمي يف مدينة ماالنق.
 -2املستشفى ال يزال جديدة وليس لديها موارد بشرية ومالية كافيه
لتدعيم اهلدف لتطبيق إدارة اجلودة الشاملة يف حتسني اخلدمات.
 -3قصور ثقافة إدارة اجلودة الشاملة لدي الرؤساء واملرؤوسني وضعف
تنفيد الربامج التدريبية والدورات التوعوية داخل مستشفيي احملمدية
يشكل عائق لتطبيق إدارة اجلودة الشاملة.
 -4ضعف امليزانية املخصصة من اإلدارة العليا املستشفى لدعم مشروع
إدارة اجلودة الشاملة يف مستشفى اجلامعة احملمدية التعليمي يعد عائق
لتطبيق إدارة اجلودة الشاملة.
رابعا :النتائج املتعلقة مبوضوع االسرتاتيجية الالزمة التحسني اخلدمات الطبية
يف مستشفى اجلامعة احملمدية التعليمي يف مدينة ماالنج – إندونيسيا.
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 -1الرتكز على نشر ثقافة استخدام إدارة اجلودة الشاملة والتوعية مبزاءيها يساعد
يف حتسني اخلدمات الصحية يف مستشفى اجلامعة احملمدية التعليمي يف مدينة
ماالنج.
 -2ضرورة وجود رؤية مستقبلية ملؤسسات الصحية واضحة وخطط موحدة وشاملة
من قبل اإلدارة العليا املستشفى ووزارة الصحة تساعد مستشفى اجلامعة
احملمدية التعليمي يف التغلب على الصعوابت اليت تعوقها يف تطبيق إدارة
اجلودة الشاملة يف خدماهتا اإلدارية والصحية.
 -3الرتكز على تدريب العاملني وكذلك عمل حماضرات وورش عمل على أمهية
تطبيق إدارة اجلودة الشاملة يساعد على حتسني اخلدمات الصحية داخل
مستشفى احملمدية.
 -4عمل شبكة من توصل بني األقسام التحسني اخلدمات الطبية يف مستشفى
اجلامعة احملمدية التعليمي يف مدينة ماالنج مبا يتوافق مع متطلبات تطبيق
إدارة اجلودة الشاملة.
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الفصل الخامس
مناقشة النتائج الدارسة

بعد أن قام الباحث بعرض البياانت ومث حتليلها واالستنتاجات يف الفصل
السابق توصل الباحث إىل النتائج التالية:
أوال :مناقشة نتائج السؤال األول لدراسة واملتعلقة مبوضوع كيف يتم تطبيق
إدارة اجلودة الشاملة داخل مستشفى اجلامعة احملمدية التعليمي يف
مدينة ماالنج – إندونيسيا.
من خالل ما مت عرضه وحتليلها يف املبحث السابق واملتعلق بعرض البياانت من
مصادر البحث األولية اخلاصة مبوضوع تطبيق إدارة اجلودة الشاملة داخل
مستشفى اجلامعة احملمدية التعليمي يف مدينة ماالنج واليت ميكن تلخيصها يف
االيت:
 )1املستشفى املبحوث يتوىل أمهية لتطبيق مبادئ إدارة اجلودة الشاملة داخل
مستشفى اجلامعة احملمدية التعليمي يف مدينة ماالنج ،وجيب استكمال
متطلبات تطبيق اإلدارة اجلودة الشاملة لكي ال يفشل التطبيق ويستمر
بنجاح.
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حسب راي الباحث أن القصور يف التطبيق الكامل يرجع أيل أن هناك
متطلبات أداريه و تقنية ومالية غري متوفرة لإلدارة املستشفى لتطبيق اإلدارة
اجلودة الشاملة بشكل كامل.
وعند مقارنة هذه البياانت واليت متثل الطريقة اليت يتم هبا تطبيق إدارة اجلودة
الشاملة داخل مستشفى اجلامعة احملمدية التعليمي يف مدينة ماالنج مع
الطريق املثلي واليت جيب أن تطبق هبا إدارة اجلودة الشاملة لتحقيق أهداف
املؤسسة ،حيث اتضح للباحث من خالل ملخص إجاابت مصادر
البحث أن إدارة اجلودة الشاملة تطبق بشكل جزئي وهذا يعترب به قصور
يف صحة تطبيق إدارة اجلودة الشاملة والذي يؤدي يف النهاية إىل فشل
تطبيق إدارة اجلودة الشاملة ويرجع هذا الفشل إىل عدم تطبيق إدارة اجلودة
الشاملة يف املستشفى بشكل كامل.
كما اتضح للباحث من خالل استعراض البياانت املتعلقة أبجابة مصادر
البحث ان هناك حماولة جادة من إدارة املستشفى لتطبيق اإلدارة اجلودة
الشاملة يف العديد من اجلوانب اإلدارية واخلدمية حيث وصلت جهودهم
لتنفيذ وتوفري جزى كبري من العناصر الواجب توفرها لتنفيذ اإلدارة اجلودة
الشاملة إال انه اليزال هناك نقص يف هذه العناصر ومل تكتمل بشكل كامل
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وهذا سيؤثر سلبا على تنفيد اإلدارة اجلودة الشاملة واليت ال تعترب منظومة
متكاملة ادمل يتوفر كامل عناصرها كما دكر السقاف إن اسرتاتيجية تطوير
وإدخال برانمج إدارة اجلودة الشاملة إىل حيز التطبيق مير بعدة خطوات أو
مراحل بدء من اإلعداد هلذا الربانمج حىت حتقيق النتائج وتقييمها []98
-1

اإلعداد :هي مرحلة تبادل املعرفة ونشر اخلربات وحتديد مدى
احلاجة للتحسن إبجراء مراجعة شاملة لنتائج تطبيق هذا املفهوم
يف املؤسسات األخرى  .ويتم يف هذه املرحلة وضع األهداف
املرغوبة

-2

التخطيط :ويتم فيها وضع خطة وكيفية التطبيق وحتديد املوارد
الالزمة خلطة التطبيق.

-3

التقييم :وذلك ابستخدام الطرق اإلحصائية للتطوير املستمر وقياس
مستوى األداء وحتسينها.

 )2أن جناح تطبيق نظام إدارة اجلودة الشاملة يتطلب أن يكون هناك رؤية
مستقبلية لذا اإلدارات العليا لوزارة الصحة يف حتسني اخلدمات الصحية
وتكون واضحة ومعلنه للجميع هذه املؤسسات.
 -98حامد عبدهللا السقاف ،كتاب المدخل الشامل لإلدارة الجودة الشاملة.
 / https://sqarra.wordpress.com/mangتاريخ االقتباس .2016/03/30
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يري عبد احملسن تعجل النتائج دون التخطيط السليم لتحقيق اجلودة
الشاملة يتطلب مدخل إدارة اجلودة الشاملة بعضا من الوقت حيت تظهر
نتائج ملموسة منه يف التطبيق العلمي  ,ويف بعض األحيان يكون هلا مردود
سريع من وقت بداية تطبيقها  ,أال أن ذلك ليس هو القاعدة  ,ويدلل
ذلك ابن املعوقات األساسية واملبادي الرئيسة أن تقوم القيادة مبساندة روح
التطوير لتشجيع العاملني ابملنظمة يف حتقيق التميز والتنافس من خالل
خطة مدروسة وهذه املعوقات واملبادي ال ميكن غرسها وتغري ثقافة لتتفاعل
معها يف وقت قصري ,وعلية فادا توقعت املنظمة نتائج سريعة وتتعجل يف
تطبيق هذا املدخل ,فأهنا ألتقدم كافة صور الداعم املطلوبة ,وتكتفي
مبساندة انقصة ألهنا تريد الفخر بنتائج سريعة ملموسة ]99[.
 )3الرتكز على التحسني املستمر اخلدمات من خالل مسامهة املوظفني
والعاملني يف خطط وأنشطة التحسني املستمر.
يري العبيدي أن فلسفة التحسني ينصب على جعل كل مظهر من مظاهر
العمليات ضمن نطاق الواجبات اليومية لألفراد ،واملسؤولني عنها ،أي
معرفة التغيريات اليت حتدث أثناء العمل وماهي العمليات أو املشاريع اليت

 -99توفيق محمد عبد المحسن ()2006م .اتجاهات حديثة في التخطيط والرقابة غلي الجودة  :الجودة الشاملة
وستة سيجما .القاهرة :دار الفكر العربي ص ص.125-124
104

حتتاج إىل حتسني فضال عن تطوير جودة السلع واخلدمات املقدمة للزبون
وان أهم مكوانت التحسني املستمر هي]100[:
-1

تنميط وتوثيق اإلجراءات.

-2

تعني فرق لتحديد العمليات اليت حتتاج إىل حتسني .

-3

استخدام طرق التحليل وأدوات حل املشكالت.

-4

استخدام حلقة خطط –اعمل وافحص-نفذ (PDCA).

-5

توثيق إجراءات التحسني .

ويشري الباحث أيل أن التحسني املستمر من أساسيات اإلدارة اجلودة
الشاملة ،حيث يصفه ) (Evansأبنه "أسلوب للحياة ميكن أن ختضع
إليه مجيع األنشطة املتعلقة فـي املنظمـة ،كالكلفـة واجلـودة والتـسليم
واملهارات املتعلقة ابإلفراد العاملني ،فضالا عن عالقات العمل التـي تعـزز
جـودة املنظمة  ]101[.أما فيما يتعلق ابلتحسني املستمر يف اجملال
الـصحي فقد أشار العنزي ،إىل أن تعزيز ودعم التحـسني املـستمر مبثابـة
التحدي ،وأن هذا التحدي هو احملافظة على الطاقات والـتعلم والبقـاء

-100العبيدي ،حنان جميل عبد اللطيف ،)2004( ،اتجاهات تطبيق فلسفة ادارة الجودة الشاملة في مستشفى بغداد
التعليمي ،بحث دبلوم عالي ادارة مستشفيات غير منشور ،كلية االدارة واالقتصاد ،جامعة بغداد ،ص  ،26سنه
2004م.
101 -Evans, James R. 1997, Production/ Operation Management, quality
performance and value, 5 th .ed , West puplishing Co.New York.
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واسـتمرارية النشاط يف تقدمي اخلدمة الصحية للزبون (املريض
املراجـع)[ .]102ويـشري (نـصريات) ،إىل أن التحسني املستمر هو أحد
أبعاد إدارة اجلودة الشاملة ،ويتطلب ذلك البعد حتسس واكتشاف
املشاكل بشكل مستمر وحتديد وحتليل أسـبابه احلقيقيـة ومعاجلتها ،مما
يؤدي إىل حتقيق حتسني تدرجيي يف كل العمليات واخلدمات املقدمة
للزبون (املريض)]103[.
اثنيا :مناقشة نتائج السؤال الثاين لدراسة واملتعلقة مبوضوع كيف إدارة اجلودة
الشاملة تؤثر يف حتسني اخلدمات الطبية يف مستشفى اجلامعة احملمدية
التعليمي يف مدينة ماالنج – إندونيسيا.
من خالل مأمت عرضه يف املبحث السابق واملتعلق بعرض البياانت من
مصادر البحث األولية اخلاصة مبوضوع كيف تطبيق إدارة اجلودة الشاملة تؤثر
يف حتسني اخلدمات الطبية داخل مستشفى اجلامعة احملمدية التعليمي يف مدينة
ماالنج واليت ميكن تلخيصها يف االيت:

-102العنزي ,سعد ، 2002 ،رضا الزبون باستخدام استراتيجيات التحسين المستمر في منظمـات الرعاية الصحية،
مجلد بحوث مستقبلية ،العدد .٥ص .217
-103نصيرات ,فريد توفيق ,2008 ,إدارة المستشفيات ,الطبعة األولى ,دار إثراء للنشر والتوزيع ,عمان,
األردن.ص .405
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 )1تشجيع اإلدارة العاملني على تقدمي اقرتحتهم بشكل أفضل يف حتسني
اخلدمات داخل املستشفى.
تبنت اغلب املؤسسات الصحية منهج إدارة اجلودة الشاملة الذي يعد
مدخال واسع التنظيم يهدف إىل حتقيق التحسني املستمر للنوعية يف كل
العمليات احلاصلة ابخلدمة الصحية اليت يقوم هبا املستشفى ،لذا فان هذا
النظام جيب أن يغطي اجملاالت اآلتية ]104[:اهليئة الطبية  ،خدمات
التمريض وخدمات العيادات اخلارجية واإلدارة اهلندسية وخدمات الطوارئ
والعالج الطيب واخلدمات االجتماعية واملختربات وخدمات التخدير ووحدة
العناية املركزة وإدارة خدمات الصيدلة واخلدمات الساندة (النظافة ،التعقيم
املركزي) واألشعة والسجالت الطبية وخدمات التغذية .ويتطلب من مجيع
األقسام واإلدارات أن تعقد اجتماعات دورية ملراجعة احلاالت على وفق
املعايري احملددة لتقومي جودة اخلدمة الصحية املقدمة]105[ .
 )2تنظيم برامج تدريبية داخل املستشفى لتعلم أساليب وطرق حل املشكالت
يف حتسني اخلدمات الصحية واإلدارية.
 -104المالكي ،ساهي عبعبوب (  )2007جودة الخدمة الصحية على وفق فلسفة إدارة الجودة الشاملة ،دراسة
تطبيقية في عينة من مستشفيات دائرة صحة بغداد -الرصافة ،بحث دبلوم عالي في إدارة المستشفيات غير منشور،
كلية اإلدارة واالقتصاد ،جامعة بغداد .ص .41
 -105الحيدري ،عصام محمد علي خضير ،تقدم جودة الخدمات الصحية من وجهة نظر المرضى -دراسة
استطالعية في مستشفى الكندي التعليمي في بغداد ،بحث دبلوم عالي إدارة مستشفيات غير منشور ،كلية اإلدارة
واالقتصاد ،جامعة بغداد ،ص  ،30سنة .2001
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يشري (الطويل والكـوراين) إىل أن إدارة اجلودة الشاملة هي مدخل فكري
وثقايف وإداري وتنظيمي جديد تعتمد عليه اإلدارة لتحقيق التكامل
والتنسيق بني جهود مجيع العاملني يف أقسام املنظمة املختلفة ومـشاركتهم
فـي عمليـة التحسني املستمر للمخرجات اليت تقدمها املنظمة لتلبية
حاجات ورغبات الزابئن وكـسب رضاهم ,للوصول إىل األهداف اليت تصبو
إليها إدارة املنظمة يف البقاء والنمو يف البيئـة اخلارجية احمليطة هبا ,وتغطي
عملياهتا مجيع األقسام العلمية واإلدارية والفنية واإلنتاجية يف املنظمة ,فضالا
عن األهداف االسرتاتيجية للمنظمة وشعارها اجلودة مسؤولية
اجلميع]106[.
بناء على ما تقدم يرى الباحث أبن إدارة اجلودة الشاملة  TQMهي
أسلوب قيادي ينـشئ فلسفة تنظيمية تساعد على حتقيق أعلى درجة ممكنة
جلودة السلع واخلدمات ،وتسعى إىل حتقيق االستخدام األفضل للموارد
البشرية واملادية ،وذلك من خـالل مـشاركة النظـام اإلداري والتنظيمي بكافة
عناصره يف حتقيق الكفاءة هلذه املوارد والسعي إىل اسـتخدام أساليب

 -106الطويل ,أكرم و الكوراني ,فارس ،2006 ،إمكانية تطبيق إ دارة الجودة الشاملة في جامعـة الموصل،
دراسة على مجموعة مختارة من كليات الجامعة ،مجلة تنميـة الرافـدين ،ص.66
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التحسني املستمر للسلع واخلدمات والعمليات ،وذلك لتلبية حاجات
ورغبات الزابئن والسعي إلرضائهم ومن مث إسعادهم.
 )3اهتمام اإلدارة ابقرتاحات وإبداعات العاملني والعمل كا فريق واحد يف
تطبيق إدارة اجلودة الشاملة يف التحسني املستمر اخلدمات الصحية
مبستشفى اجلامعة احملمدية.
يري (الطويل ،العبيدي) مجيع العاملني يف املستشفى يعملون كفريق عمل
واحد وابملقابل فإن مستشفاهم متـنح للعـاملني لديها حرية تقدمي اآلراء
واملقرتحات املتعلقة بتحسني جودة اخلدمات الصحية .إدارة املستشفى تعمل
على تـوفري املعلومـات اخلاصـة أبنشطتها ابستمرار ،وذلك من خالل إقامة
نظام املعلومات جلودة اخلدمات الصحية مبا خيدم اختاذ القرارات ،وأن
مستشفاهم أتخذ احتياجات الزابئن بنظر االعتبار عند اختاذ القرارات املتعلقة
جبودة اخلدمات الصحية ]107[ .وكذلك يري الباحث أن مشاركة العاملني
يف صنع القرار من تعطي دافع العاملني على الفهم على حتسني اخلدمات
الصحية وترسيخ التقه بينهما من مت تطبق إدارة اجلودة الشاملة داخل مستشفى
اجلامعة احملمدية التعليمي يف مدينة ماالنج.
 -107أكرم أحمد الطويل ,محمد ثائر العبيدي( )2010إمكانية تطبيق إدارة الجودة الشاملة في المنظمات
الصحية دراسة استطالعية آلراء المدراء في مستشفى ابن األثير التعليمي في *الموصل لسنة ص
ص()253-231
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وختتلف املسميات اليت تطلق على الفريق الذي يقود مشروع اجلودة ،واليت
أوكلت ليهم العديد من املهام منها]108[ :
-1وضع سياسة مكتوبة وواضحة للجودة بكافة جماالت العمل ابملستشفى
واختاذ اإلجراءات الالزمة لتعريف مجيع فئات العاملني هبا مع التأكيد يف
هذه السياسة على االعتبارات التالية:
 أداء العمل ابلطريقة السليمة من املرة األوىل دون السماح أبي أخطاء. مشاركة مجيع فئات العاملني يف حل مشاكل العمل والقضاء علىاألخطاء.
 الرتكيز على ضرورة تفهم احتياجات املرضى الظاهرة واخلفية والعمل علىتلبيتها أبقصى كفاءة ممكنة .
الرتكيز على نظم وإجراءات وأساليب العمل والنتائج املتحققة يف آن واحدتطوير فكرة الوالء واالنتماء للمستشفى وأهدافها .
 األخذ مبفهوم العميل الداخلي واخلارجي ،وتعميق فكرة أن العميل هوالذي يدير املستشفى ويوجه كافة أنشطتها.

 -108عبد العزيز مخيمر ،محمد الطعامنة ،مرجع سبق ذكره ،ص ص200-211.:
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-2تكوين حلقات أو مجاعات اجلودة يف خمتلف جماالت العمل ابملستشفى،
وتعترب هذه احللقات من أكثر أساليب نشر ثقافة اجلودة واملساعدة يف تطبيق
أساليبها .
 التخطيط ألنشطة اجلودة عن طريق حتديد األهداف املطلوب حتقيقهاوصياغة السياسات أو اخلطوط العريضة اليت يسرتشد هبا يف اختاذ القرارات
اخلاصة أبنشطة اجلودة ،ابإلضافة إىل حتديد اإلجراءات وأساليب أداء
األعمال الالزمة لذلك.
اثلثا :مناقشة نتائج السؤال الثالث لدراسة واملتعلقة مبوضوع املعوقات اليت
تواجه تطبيق إدارة اجلودة الشاملة يف حتسني اخلدمات الطبية يف مستشفى
اجلامعة احملمدية التعليمي يف مدينة ماالنج –إندونيسيا.
 )1ضعف اخلربات والكفاءات على ملي الفراغ لالرتقاء ابخلدمات
الصحية يشكل عائق لتطبيق إدارة اجلودة الشاملة داخل مستشفى
اجلامعة احملمدية التعليمي يف مدينة ماالنق.
يري القحطان عدم كفاءة بعض منسويب املنظمات الصحية و ضعف
التاهيل العلمي لبعض منسويب املنظمات الصحية ،فالكثري من األفراد
ال حيظون ابملستوي التعليم املناسب ,حيت ال يوجد أي برانمج ميكن
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االعتماد علية لتنمية املهارات منسويب املنظمات الصحية ،وكذلك
ضعف مستوي التدريب فحيت اذا توفر التدريب املنسوبني املنظمات
الصحية ,فمن املوكد عدم كفايته ،الن أعمال ومهام املنظمات الصحية
ال تعتمد على التعليم فحسب ,بل يشكل التدريب رافد مهما يف
تكوين شخصيات منسوبيه ،وضعف مستوي اخلربة مل يتم االستفادة
من األفراد الدين ابتعثوا لرفع مستوي خربهتم العملية ابخلارج يف ظل
مجود املنظمات]109[.
يري الباحث إن شعار إدارة اجلودة الـشاملة هو تطوير كفاءة مجيع
منسويب املنظمات الصحية و التأهيل العلمي داخل املستشفى واالرتقاء
مبستوي اخلدمات الصحية.
 )2املستشفى ال يزال جديدة وليس لديها موارد بشرية ومالية كافيه
لتدعيم اهلدف لتطبيق إدارة اجلودة الشاملة يف حتسني اخلدمات.
يرى البحث أن ضعف الكفاءة وقلت املصادر البشرية املتمرسة
تشكل حتداي معيق لتطبيق إدارة اجلودة الشاملة يف حتسني اخلدمات
الطبية داخل مستشفى اجلامعة احملمدية وذلك حسب ما أشار إليه

 -109القحطاني ,سالم بن سعيد ( 2007م) .القيادة اإلدارية :التحول نحو نموذج القيادي العالمي (.ط)2الرياض
.مرام للطباعة والتغليف
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دمينغ أنه لنجاح إدارة اجلودة الشاملة جيب استئصال عدة أمراض
منها الفشل يف توفري موارد بشرية ومالية مناسبة لتدعيم اهلدف من
حتسني اجلودة ]110[ .وقد أظهرت عدة دراسات بعض املشاكل
اليت تواجهها املنظمات الصحية من سوء اإلدارة وضعف الرقابة اجلادة
من قبل إدارة ،وعدم استخدام األساليب احلديثة لتدعيم اإلجراءات
اإلدارية من نظم معلومات وإجراء اإلحصائيات ،وضعف أنظمة
التحفيز ،وقلة اإلنفاق على القطاع الصحي والتعارض مع سياسات
احلكومة األخرى مثل اخلدمة املدنية و املالية]111[.
و ري القحطان أن عدم التقدير الكايف األمهية املورد البشرية يغايل
البعض يف أمهية التكنولوجيا" األجهزة واملعدات احلديثة "إيل احلد
الذي يغلبها على أمهية املوارد البشرية ,مستند بذلك ابهنا حققت
وحتقق مزااي غري حمدودة ومطلقة للمنظمة اليت سارت يف طريق حتديث
التكنلوجيا ,ابلرغم من اعرتافنا وتقديران للدور الذي تلعبه التكنولوجيا
يف حتقيق مزااي تضيف فالتقنية متوافرة وميك احلصول عليها ولكن
 -110ريتشارد ويليامز,اساسيات إدارة الجودة الشاملة,مكتبة جرير,مصر.ط.1999 .1ص(-11
.)12
 -111الشوكاني نبيل محمد يحيى ( )2010العالقة التكاملية بين إدارة الجودة الشاملة وتحسين األداء
( دراسة تطبيقية في مستشفى جامعة العلوم والتكنولوجيا ) ،كلية العلوم اإلدارية ،قسم اإلدارة الصحية،
الجامعة سانت كلمنت.
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العربة ابلقدرة على استيعاهبا وهذا لن يتأتى أال من خالل تنمية وتطوير
املوارد البشرية القادرة على حسن استخدمها وتسخريها لتحقيق
أهداف استخدمها.
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 )3قصور ثقافة إدارة اجلودة الشاملة لدي الرؤساء واملرؤوسني وضعف
تنفيذ الربامج التدريبية والدورات التوعوية داخل مستشفيي احملمدية
يشكل عائق لتطبيق إدارة اجلودة الشاملة.
يري الباحث أن تنفيذ الربامج التدريبية والدورات التوعوية داخل
مستشفى احملمدية يزيد من تطبيق إدارة اجلودة الشاملة يف حتسني
اخلدمات الصحية املقدمة.
لذلك اقتضت املتغريات الطبية والتقنية اليت تتسم بسرعة التطور إىل
وجود حاجة ماسـة ملهارات وقدرات جديدة يف الكوادر البشرية
العاملة يف املستشفيات ،لذلك تعتبـر املستشـفيات مراكز تعليمية
تتوافر فيها اإلمكانيات التدريبية والتعليمية الالزمة إلكساب اجليـل
اجلديـد مـن الطواقم الطبية ابملعلومات واملهارات امليدانية إلكساهبم
القدرة على تسلم مراكزهم املسـتقبلية بكل كفاءة وإتقان.
 -112القحطاني مصدر سابق ص ص 286-284
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ويتم تدريب طلبة كليات الطب ومعاهد التمريض يف املستشفيات
إلكسـاهبم اخلبـرات واملهارات امليدانية ،ويكون ذلك أثناء فرتة
دراستهم ،وكذلك ميضي طلبة الطب سنة كاملة مـن التدريب يف
املستشفيات بعد التخرج من اجلامعات وقبل تسلمهم أعماهلم يف
املستشـفيات فيمـا يعرف بسنة االمتياز ،واليت تعترب متطلبا أكادمييا
أخريا لكي حيصل الطالب على صفه طبيب .وهناك نوع من التعلىم
يسمى التعلىم الطيب املستمر والذي تعرفـه منظمـة الصـحة العاملية
"التعلىم أو التدريب الذي يتلقاه الطبيـب بعـد انتهـاء دراسـته الطبيـة
األساسـية أو التخصصية" ويعترب التعليم الطيب املستمر عبارة عن
صيانة العقل البشـري يـتم مـن خـالل

املستشفيات]113[ .

ويري كل من حممد عوض الرتتورى وأغادير عرفات جوحيان من
بني األسباب الشائعة للفشل يف تطبيق برامج إدارة اجلودة الشاملة
ما يلي]114[:

 -113مبادئ إدارة المستشفيات ،الفصل الثاني ،ص  ،8ماهية المستشفي
 -114محمد عوض الترتورى وأغادير عرفات جويحان إدارة الجودة الشاملة في مؤسسات التعليم العالي
والمكتبات ومراكز المعلومات.عمان،دار المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة2006،م.
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 عدم التزام اإلدارة العليا بتطبيق برانمج إدارة اجلودة الشاملة. الرتكيز على أساليب معينة يف إدارة اجلودة وليس على النظام ككل. عدم احلصول على مشاركة املوظفني يف الربامج. توقع نتائج فورية وليس على املدى البعيد. تبىن الطرق واألساليب غري املتوافقة مع املؤسسة. مقاومة التغيري من اإلدارة ومن العاملني. )4ضعف امليزانية املخصصة من اإلدارة العليا املستشفى لدعم مشروع
إدارة اجلودة الشاملة يف مستشفى اجلامعة احملمدية التعليمي يعد عائق
لتطبيق إدارة اجلودة الشاملة.
على حسب ما أورد جودة ختصيص مبالغ غري كافيه لتطبيق إدارة
اجلودة الشاملة يتضح مما سبق وجود العديد من املعوقات اإلدارية
والفنية والبشرية واملادية اليت حتول دون تطبيق إدارة اجلودة الشاملة يف
املنظمات الصحية  ,مما ينعكس سلبا على قدرة العاملني يف املنظمات
الصحية على تزويد العمالء مبا حتتاجون إلية من خدمات الرعاية
الصحية والعالجية مبستوي جودة نوعي متميز ,ومن ال ميكن احلصول
على نتائج توازي ما يبذل من جهود وما ينفق من أموال  ,بل قد
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يتعدى األمر ذلك إيل عدم القدرة على الوفاء مبتطلبات إدارات و
أقسام وفروع املنظمات الصحية ,مما يرتتب علية تعثر تطبيق إدارة
اجلودة الشاملة يف املنظمات الصحية ,وما يرتتب على ذلك من تدين
يف مستوي خدمات الرعاية

الصحية]115[.

وحسب راي الباحث أن القصور يف ضعف امليزانية املخصصة من
اإلدارة العليا املستشفى يعد عائق لتطبيق إدارة اجلودة الشاملة
لتحسني اخلدمات الصحية.
حسب بعض الدراسات التحليلية على املعوقات اليت حتول دون
تطبيق إدارة اجلودة الشاملة على مستشفيات القطاع احلكومي،
وخصوصا املستشفيات التعليمية واجلامعية .العمل على إعطاء
املستشفيات العامة احلكومية الكبرية االستقاللية اإلدارية واملالية
لضمان كفاءة التشغيل وحتسني األداء .التوجه اجلاد لوزارة الصحة
العتماد اجلودة وإدارة اجلودة الشاملة يف املستشفيات.
يتضح مما سبق وجود العديد من املعوقات اإلدارية والفنية والبشرية
واملادية اليت حتول دون تطبيق إدارة اجلودة الشاملة يف داخل املستشفى
 -115جودة,محفوظ احمد(2012م).إدارة الجودة الشاملة :مفاهيم وتطبيقات(.ط.)6عمان .دار
وائل النشر.
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اجلامعة احملمدية يف مدينة مالنق ،مما ينعكس سلبا على قدرة العاملني
داخل املستشفى على تزويد العمالء مبا حتتاجون إلية من خدمات
الرعاية الصحية والعالجية مبستوي جودة نوعي متميز ,ومن ال ميكن
احلصول على نتائج توازي ما يبذل من جهود وما ينفق من أموال ,
بل قد يتعدى األمر ذلك إيل عدم القدرة على الوفاء مبتطلبات أدارت
و أقسام وفروع املستشفى  ,مما يرتتب علية تعثر تطبيق إدارة اجلودة
الشاملة يف املنظمات الصحية ,وما يرتتب على ذلك من تدين يف
مستوي خدمات الرعاية الصحية.
رابعا :مناقشة نتائج السؤال الرابع لدراسة واملتعلقة مبوضوع االسرتاتيجية
الالزمة التحسني اخلدمات الطبية يف مستشفى اجلامعة احملمدية التعليمي
يف مدينة ماالنج – إندونيسيا.
من خالل مأمت عرضه يف املبحث السابق واملتعلق بعرض البياانت
من مصادر البحث األولية اخلاصة مبوضوع االسرتاتيجية الالزمة التطبيق
إدارة اجلودة الشاملة يف حتسني اخلدمات الصحية يف مستشفى اجلامعة
احملمدية التعليمي يف مدينة ماالنج توصل الباحث لتحليالت التالية.
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 )1الرتكز على نشر ثقافة استخدام إدارة اجلودة الشاملة والتوعية مبزاءيها
يساعد يف حتسني اخلدمات الصحية يف مستشفى اجلامعة احملمدية التعليمي
يف مدينة ماالنج.
حيث نشر الشوكاين بعض النتائج اليت توصي هبا إن نشر ثقافة
اجلودة هي من مسئولية اإلدارة العليا .إن تكوين حلقات اجلودة هي
من أساسيات حتسني دائرة األداء .اعتبار املوظف هو اللبنة الرئيسية
لتطبيق إدارة اجلودة الشاملة من خالل تكوين فرق العمل والعمل
بروح اجلماعة .لتعزيز تطبيق إدارة اجلودة الشاملة جيب االعتماد
على خطط التدريب املناسبة ،التحفيز املناسب ،تقييم العمل
اجلماعي ،والتخصص الوظيفي .تفويض الصالحيات يعزز الثقة
بني اإلدارة واملوظفني ،يعين وضع مؤشرات للجودة تقاس عليها ما
مت تنفيذه من أعمال من قبل املوظفني يف كل قسم على حده
وللمستشفى بشكل عام ،والعمل على إجراء تقييم دوري ،ومنح
اجلوائز وشهادات التقدير ألفضل األقسام املتقدمة يف جمال اجلودة.
زايدة االهتمام ابلعميل الداخلي املتمثل ابملوظف ،وإاتحة الفرصة
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هلم واملشاركة يف صنع القرار وتفعيل طرق التحفيز املادية واملعنوية
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كوسائل من وسائل حتسني األداء .

وحسب راي الباحث أن نشر ثقافة مفهوم تطبيق إدارة اجلودة
الشاملة يف مستشفى احملمدية يساعد املستشفى على حتسن
اخلدمات الصحية وكذلك هو من املبادي اليت تكامل فيه تطبيقها.
يف جمال اخلدمات الصحية مبادئ ومهارات وطرق وأدوات خمتلفة،
لذلك ينبغي أن تشتمل األنشطة األولية املتعلقة بـاجلودة على تنظيم
سلسلة من احللقات الدراسية حول املوضوع لتوجيه أصحاب القرار
واملديرين بشـأن مفهوم وأمهية إدارة اجلودة الشاملة يف الرعاية
الصحية ،وينبغي أن تعقب هذه احللقات الدراسـية مناقشات فكرية
حول تطبيقات هذا املفهوم يف بلد معني ،مع مراعاة املـوارد املتاحـة،
الثقافـة السائدة ،الوضع الصحي الراهن واهلياكل القائمة ،وينبغي
كذلك تنظيم أنشطة مماثلة لتعريف سائر العاملني مبفهوم إدارة اجلودة
الشاملة للحصول على دعمهم هلذا املفهوم وتوسـيع نطـاق نشـره
وميكن االستعانة ابملعلومات األولية والتغذية العكسية يف توسيع

 -116الشوكاني نبيل محمد يحيى ( ) 2010العالقة التكاملية بين إدارة الجودة الشاملة وتحسين األداء ( دراسة
تطبيقية في مستشفى جامعة العلوم والتكنولوجيا ) ،كلية العلوم اإلدارية ،قسم اإلدارة الصحية ،الجامعة سانت كلمنت.
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نطاق برامج إدارة اجلودة الشاملة وحتسينها ،كما تنبغي االستفادة
من الدور الذي ميكن أن تقوم به وسائل اإلعالم يف هـذا الصـدد
وإسهامها يف التوعية أبمهية اجلودة وحفز الطلب على الرعاية الصحية
[]117

اجليدة.

 )2ضرورة وجود رؤية مستقبلية ملؤسسات الصحية واضحة وخطط موحدة
وشاملة من قبل اإلدارة العليا املستشفى ووزارة الصحة تساعد مستشفى
اجلامعة احملمدية التعليمي يف التغلب على الصعوابت اليت تعوقها يف
تطبيق إدارة اجلودة الشاملة يف خدماهتا اإلدارية والصحية.
وجود رؤية مستقبلية واضحة وخطط موحدة وشاملة أتيت من أمهية
القيادة يف املنظمات ملواجهة التحدايت واملعوقات والتغيريات التـي جتري
يف البيئة اخلارجية ،وكذلك حىت تستطيع أن تتوىل إدارة البيئة الداخلية
بكفـاءة وفاعلية من خالل التأثري على سلوك األفراد العاملني ابجتاه
أهـداف املنظمـة ,وأن جناح املنظمة يتوقف إىل ٍ
حد كبري على كفاءة
القيادة وفاعليتها ،فالقيادة مـن الناحيـة العملية تكون مالزمة
للمجموعة ،إذ ال ميكن ألي جمموعة أن حتقق أهدافها مـن دون وجود
 -117اللجنة اإلقليمية للشرق األوسط ،ضمان الجودة وتحسينها في النظم الصحية والسيما في الرعاية
الصحية األولية مسؤولية مشتركة http://www.emro.who.int/rc47/anpa 11bo5.htm
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قائد إداري يقودها حنو حتقيق أهدافها ،كما ال ميكن ألي قائد إداري
أن يـؤدي دوره بفاعلية من دون وجود اجملموعة.
ويـرى (جـودة) أن القيـادة اإلدارية هي "عملية اجتماعية يسعى القائد
من خالهلا إىل التـأثري علـى تـصرفات األفراد ليجعلهم ينفذون األعمال
املرغوبة ويتجنبون األعمال غري املرغوبة برغبـة وطوعية ،وذلك للوصول
إىل حتقيق أهداف املنظمة"]118[.
وتواصالا مع أمهية القيــادة اإلدارية ودورهـا فـي نـجاح املنظمة يؤكد
(كـوش) أن تطبيـق أسلوب إدارة اجلودة الشاملة يف قطاع مضطرب،
مثل قطاع الرعاية الصحية يتطلب قيادة شديدة ،وتوجيها قوايا من
قمة التنظيم لتبنيه ،فـضالا عـن وضـع اسرتاتيجية متماسكة ،وخطة
عملية لتطبيقه على النحو الصحيح]119[.
ويؤكد (البكـري) أن الكثري من املنظمات الصحية تتماثل إىل ٍ
حد
كبري يف اخلدمات اليت تقدمها ،إالّ أن متيز هذه املستشفى عن غريها
يكمن يف حقيقة جودة اخلدمة املقدمـة ,ولعل هذه اجلودة تتحقق من
خالل تظافر طرفني مها :الطبيب ،واإلداري ،إذ أن كـل واحد منهما
 -118جودة ,محفوظ احمد ,2004 ,إدارة الجودة الشاملة :مفاهيم وتطبيقات ,الطبعة األولـى ,دار وائل للنشر
والتوزيع ,عمان ,األردن .ص.93
 -119كوش ,هيو ،2002 ،ترجمة األحمدي ،طالل بن عايد ،إدارة الجودة الشاملة ،معهـد اإلدارة العامة،
الرياض ،المملكة العربية السعودية.ص.53
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يكمل عمل اآلخر ،إذ من دون نظام إداري دقيق وأساليب منتظمـة
فـي العمل اإلداري داخل املستشفى ,ال يتمكن الطبيب من تقدمي
خدمتـه الطبيـة ابلـشكل الصحيح ملن حيتاجها ,وعلى العكس ال
تستطيع إدارة املستشفى تقدمي اخلدمة الطبيـة اجليدة من دون وجود
الطبيب املختص واملتفاعل بشكل حقيقي مع إدارة املستشفى]120[.
 )3الرتكز على تدريب العاملني وكذلك عمل حماضرات و ورش عمل على
أمهية تطبيق إدارة اجلودة الشاملة يساعد على حتسني اخلدمات الصحية
داخل مستشفى احملمدية.
يري (الطويل والكوراين) أن يف منظمات اجلودة كـل شخص جيب أن يتطور
ابستمرار ،واإلدارة تشجع أفرادها وترفع مهـاراهتم التقنيـة وتزيد من خرباهتم
التخصصية ابستمرار ،ونتيجة لذلك فـاألفراد يتفوقـون فـي أداء
وظائفهم]121[.

 -120البكري ,ثامر باسم ، 2005 ،إدارة المستشفىات ،الطبعة األولى ،دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع،
عمان ،األردن.ص.61
 -121الطويل ,أكرم و الكوراني ,فارس ، 2006 ،إمكانية تطبيق إدارة الجودة الشاملة في جامعـة الموصل،
دراسة على مجموعة مختارة من كليات الجامعة ،مجلة تنميـة الرافـدين ،ص.27
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ويؤكد كل من ) (Hug and Martinأن التدريب والتعليم لعدد من
العاملني على قواعد وأساسيات وأدوات إدارة اجلودة الشاملة يعد عامالا
مهما يف جناح تطبيق إدارة اجلودة الشاملة يف املنظمة]122[ .
وأيضا يري (العنزي) أبن العاملني يف مجيع املستوايت التنظيمية للمنظمة
الصحية لديهم فرص التدريب والتعليم لتطوير املهارات اجلديدة اليت هلا
عالقة ابخلدمة املمتازة للزبـون (املـريض) وأن التعليم الذايت والتدريب السليم
مها الطريقان املفضالن لبناء املهارات للعاملني ،كما حيتـاج املدراء أيض ا أن
يطـوروا مهـارات إدارة اخلـدمـة يف املسـتشفـى بـصـورة خاصة ،ألن حتسني
اخلدمـات هو عمل غري عـادي ألغلـب املــدراء]123[ .
ويـشري (كوش) إىل أن اجلودة الضئيلة أو اجلودة احلسنة يف تقـدمي الرعايـة
الصحية متثل انعكاسا ملقدرة املنظمة الصحية على تدريب العـاملني
وتثقـيفهم فـي حتسني اجلودة ،والتدريب يؤثر يف تقدمي اخلدمة ،ومن مث فهو
حيدث أثره فـي رضـا املريض.ومقارنة مع النتائج املتحصل عليها يري البحث
أن التدريب والتعليم العاملني على قواعد وأساسيات وأدوات إدارة اجلودة

122 -Hug , Z and Martin . T., 2000 , Workforce Cultural Factors in TOM / CQI
Implemention in Hospital, Health Care Management Review, Vol. 23,
WWW.blackwell .com 103.
 -123العنزي ,سعد ، 2002 ،رضا الزبون باستخدام استراتيجيات التحسين المستمر في منظمـات الرعاية
الصحية ،مجلد بحوث مستقبلية ،العدد .٥ص .215
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الشاملة يعد عامالا النجاح التطبيق إدارة اجلودة الشاملة يف مستشفى
اجلامعة احملمدية التعليمي يف مدينة ماالنج]124[.

 -124كوش ,هيو ،2002 ،ترجمة األحمدي ،طالل بن عايد ،إدارة الجودة الشاملة ،معهـد اإلدارة العامة،
الرياض ،المملكة العربية السعودية.ص.481
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الفصل السادس
اخلالصة والتوصيات واملقرتحات
أوال :اخلالصة:
من خالل معرفة تطبيق إدارة اجلودة الشاملة يف حتسني اخلدمات الصحية يف
املستشفيات التعليمية يف مستشفى اجلامعة احملمدية التعليمي يف مدينة ماالنج ،مت التوصل
إىل جمموعة من االستنتاجات تتعلق مبوضوع الدارسة واقرتاح التوصيات املناسبة اإلدارة
املستشفى اجلامعة احملمدية مبا يساعدها على هتيئة املناخ اجليد التطبيق إدارة اجلودة الشاملة
يف حتسني اخلدمات الصحية ،وميكن تناوهلا على النقاط االيت.
 -1يتم تطبيق إدارة اجلودة الشاملة داخل مستشفى اجلامعة احملمدية التعليمي يف
مدينة ماالنج -إندونيسيا وذلك حسب النقاط اآلتية:
و .املستشفى املبحوث يتوىل أمهية لتطبيق مبادئ إدارة اجلودة الشاملة داخل
مستشفى اجلامعة احملمدية التعليمي يف مدينة ماالنج.
ز .جناح تطبيق نظام إدارة اجلودة الشاملة يتطلب أن يكون هناك رؤية مستقبلية
لذا اإلدارات العليا لوزارة الصحة يف حتسني اخلدمات الصحية وتكون
واضحة ومعلنه للجميع هذه املؤسسات.
ح .لرتكز على التحسني املستمر اخلدمات من خالل مسامهة املوظفني والعاملني يف
خطط وأنشطة التحسني املستمر.
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 -2تؤثر إدارة اجلودة الشاملة علي حتسني اخلدمات الصحية يف مستشفى اجلامعة
احملمدية التعليمي يف مدينة ماالنج -إندونيسيا بناء علي عدة نقاط منها:
أ .تشجيع اإلدارة العاملني على تقدمي اقرتحتهم بشكل أفضل يف حتسني
اخلدمات الصحية داخل املستشفى.
ب .تنظيم برامج تدريبية داخل املستشفى لتعلم أساليب وطرق حل املشكالت يف
حتسني اخلدمات الصحية واإلدارية.
ج .تقدمي اخلدمة الصحية ابلطريقة الصحيحة ومن املرة األويل.
د .الرتكيز على رفع مستوي األداء داخل مستشفى احملمدية ،الن من مهام
دور إدارة اجلودة الشاملة هي تفادي السلبيات متاما حبيث ال تكون
هناك أي نسبة االحتمال اخلطأ.
 -3املعوقات اليت تواجه تطبيق إدارة اجلودة الشاملة يف حتسني اخلدمات الصحية
يف مستشفى اجلامعة احملمدية التعليمي يف مدينة ماالنج تعد اقرتاحات مهمة
جدا ،نذكرها:
أ .قصور ثقافة إدارة اجلودة الشاملة لدي الرؤساء واملرؤوسني وضعف
تنفيذ الربامج التدريبية والدورات التوعوية داخل مستشفيي احملمدية.
ب .ضعف حتفيز العاملني ابملستشفى التحسني أدائهم.
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ج .ضعف امليزانية املخصصة من اإلدارة العليا املستشفى لدعم مشروع
إدارة اجلودة الشاملة يف مستشفى اجلامعة احملمدية التعليمي.
د .ضعف اخلربات والكفاءات على ملي الفراغ لالرتقاء ابخلدمات
الصحية.
 -4االسرتاتيجية الالزمة التطبيق إدارة اجلودة الشاملة يف حتسني اخلدمات الصحية
يف مستشفى اجلامعة احملمدية التعليمي يف مدينة ماالنج تعد حلول مهمة:
أ .العمل اجلاد على نشر ثقافة تطبيق إدارة اجلودة الشاملة والتوعية مبزاءيها
بني مجيع العاملني.
ب .ضرورة وجود رؤية مستقبلية ملؤسسات الصحية واضحة وخطط موحدة
وشاملة من قبل اإلدارة العليا املستشفى.
ج .االستعانة خبرباء التدريب العاملني وكذلك عمل حماضرات وورش عمل
على أمهية تطبيق إدارة اجلودة.
د .االهتمام بتشكيل فرق العمل املتجانسة داخل املستشفى تشجيعا العمل
اجلماعي.
اثنيا :التوصيات:
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 -1ضرورة إميان اإلدارة العليا للمستشفى أبمهية تطبيق إدارة اجلودة الشاملة ،ونشر
ثقافة اجلودة على العاملني.
 -2االستعانة خبربات وكفاءات يف إدارة اجلودة الشاملة التحسني اخلدمات داخل
املؤسسة الصحية.
 -3اعتماد وعقد دورات تدريبة العاملني داخل املؤسسة وأتهليهم يف جمال إدارة
اجلودة الشاملة ،وتوفري بعثات هلم يل اخلارج وهذا من اجل رفع الكفاءة.
 -4إشراك مجيع العاملني يف اختاذ القرارات حبيث تكون القرارات تشاركية حىت
يلتزم اجلميع هبا.
اثنيا :املقرتحات:
على املستشفى اجلامعة احملمدية التعليمي يف مدينة ماالنج تقدمي مشروع
متكامل اإلدارة املستشفى يتضمن هذا املشروع االيت- :
 -1تعميق الوعي الصحي لدى العاملني يف املستشفيات قيد البحث حول مفهوم
وأهداف حتسني اخلدمات الصحية داخل مستشفى اجلامعة احملمدية
التعليمي يف مدينة ماالنج.
 -2زايدة االهتمام ابلعناصر البشرية داخل مستشفى اجلامعة احملمدية التعليمي
وإيالء عملية تدريبهم على اإلبداع على نشر ثقافة تطبيق إدارة اجلودة
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الشاملة ،لكوهنا تتعلق حبياة اإلنسان ،ويعد اإلنسان قيمة عليا األمر الذي
يتطلب من املستشفى بذل أقصى جهد من أجل تقدمي اخلدمات الصحية
له جبودة مميزة.
 -3أجراء املزيد من الدراسات والبحوث امليدانية يف منظمات القطاع الصحي
التعليمي يف مااللنق حول مفهوم إدارة اجلودة الشاملة.
 -4توسيع العالقة بني إدارات املستشفى احملمدية قيد البحث وأساتذة اجلامعات
واملعاهد داخل مدينة مااللنق من خالل االستمرار إبقامة الدورات التدريبية
والندوات واملؤمترات يف جمال تطبيق إدارة اجلودة الشاملة.
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