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احلمد هلل الذي بنعمته تتم الصاحلات والصالة والسالم على رسوله الكرمي ومن تبعه إبحسان 
 اىل يوم الدين أما بعد:

 نتقدم ابلشكر والتقدير عرفاان ابجلميل إىل:

يبخل   والذي بدوره مل  ،األستاذ املشرف عيسات العريب على تقبله اإلشراف على هذا العمل
جهد ووقت طوال إشرافه    وعلى كل ما خصصه لنا من  ونصائحه القيمة  ،علينا مبساعدته

 .على هذه املذكرة

خاصة مؤسسة كما نتقدم بتشكراتنا اخلالصة إىل موظفي املؤسسات االستشفائية اخلاصة  
عملية  برج بوعريريج الذين حرصوا على تقدمي الدعم وتيسري لنا  زراييب ومؤسسة أخروف ملدينة 
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 :ملخص

وأثرها يف حتسني اخلدمة الصحية ابعتبارها األسلوب  ،تناولت هذه الدراسة موضوع نظم املعلومات الصحية
واملنهج األمثل لالرتقاء مبستوى اخلدمات الصحية املقدمة هبدف تلبية متطلبات املرضى وكسب رضاهم، يف ظل   األجنع 

  .االستغالل األمثل للموارد املتاحة على أكمل وجه، ببذل أقل جهد وأبسرع وقت ممكن

تني اإلستشفائيتني توصلت الدارسة إىل تبيان مدى األمهية اليت تكتسبها نظم املعلومات الصحية يف املؤسس
اخلاصتني زيراييب وأخروف طاهر بربج بوعريريج كنماذج للدراسة من خالل التطبيقات احملوسبة وانعكاساهتا على طبيعة 
اخلدمات الصحية من حيث سرعة البياانت ودقة املعلومات، اليت هلا األثر البالغ يف التشخيص األجنع والعالج الفعال 

 ياانت الطبية واملعلومات الصحية.عرب املعاجلة السليمة للب

 نظام املعلومات الصحي.اخلدمة الصحية،  الكلمات املفتاحية: نظم املعلومات،  

Abstract  

This study dealt with the subject of health information systems and their impact 

on improvement of the health service ، as it is the most effective method ، and the 

optimal approach to improve the level of health services provided in order to meet 

the requirements of patients and obtain their satisfaction in light of the optimal use 

of the available resources to the maximum ، making the least effort and in the 

shortest possible time. 

 The study succeded in showing the extent of the importance of health 

information systems in the two private hospitals in ZERAIBI and AKHROUF Taher 

in Bordj Bou Arreridj as study models through computerized applications and their 

implications for the nature of health services in terms of data speed and accuracy 

information  ، which have a great impact in the most effective diagnosis and effective 

treatment through the proper management Medical data and health information. 

Keywords:  information system, health service, health information system.  
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 أ 
 

 مقدمة:

سلعة تباع وتشرتى، بل لقد أضحى العصر الذي نعايشه اآلن عصر املعلومات، والذي أصبحت املعلومات فيه  
دادا إىل جماالت وأنشطة جديدة، امتلية املرونة واليت تزداد تنوعا و صناعة تتضمن من األنشطة املتكاملة ذات طبيعة عا

من هنا أصبح نظام املعلومات يلعب دورا هاما وحساسا داخل املؤسسة بصفته منتجا للمعلومات فهو يعترب عنصرا و 
ات اليت ينتجها يتم اختاذ القرارات الفورية واإلسرتاتيجية وحصوهلا على ميزة تنافسية بني حيوي إذا على أساس املعلوم

نظرياهتا من املؤسسة األخرى. ويف هذا الصدد احتل نظام املعلومات مكانة هامة يف املؤسسات مهما كانت طبيعتها ما 
 العالية.  جعل أصحاب االهتمام واملصاحل يبحثون عن املؤسسات اخلدمية ذات اجلودة

ابلرفع من كفاءة وحتسني  االهتمامونظرا ملكانة قطاع اخلدمات الصحية والصلة املباشرة بصحة األفراد فقد تزايد  
العلمية   جودة اخلدمات الصحية اليت تقدمها هذه املؤسسات خاصة بعد التقدم يف العلوم واملعارف الطبية واإلكتشافات

وابلرغم من ذلك ال تزال تفتقر هذه املؤسسات إىل توفر قاعدة بياانت أساسية   ،  املتالحقة من تطور األجهزة والتقنيات
لنظام املعلومات اليت تساهم يف قياس مستوى جودة اخلدمة الصحية املقدمة ومدى توفرها وتطورها، مما يساعد املؤسسات 

من املواضيع احلساسة اليت البد منها   والذي يعترب  ،  وقات واملشاكل وإجياد احللول هلاالصحية على التعرف على أهم املع
عند التفكري والتخطيط لعمليات التطوير يف أي منظمة، واليت من خالهلا تتمكن اإلدارة العليا من تصميم وإعداد برامج 

تزايد عدد املرضى و املطالبة ابإلستجابة السريعة   تطويرية تتناسب مع ظروف املنظمة، واحتياجاهتا، وقدراهتا الفعلية، فمع 
ما حتتم على القائمني على إدارة اخلدمات الصحية إجياد الوسائل والسبل ملقابلة هذه الطلبات   ،  ملتطلباهتم و احتياجاهتم

يف هذه املؤسسات واإلستجابة هلا يف الوقت املناسب وابجلودة املطلوبة، األمر الذي أدى إىل تبين استعمال نظم معلومات  
كل هذا جعل القائمني يف   ، الصحية، هذا ما جعلها تلعب دورا هاما يف احلياة العملية للعاملني يف اجملال الصحي

امليدان الصحي يفكرون جداي يف تبين نظم معلومات تسمح  إبدارة املعلومات الصحية وختزينها ومعاجلها واستعادهتا 
لبياانت اليت تساهم بشكل كبري تسهيل عمل املؤسسات اإلستشفائية حتسني جودة وعلى أساسها يتم بناء قواعد من ا

 اخلدمات املقدمة للمجتمع وحىت على تبادل املعلومات بني أقسامها واملؤسسات األخرى بكل يسر ويف أقل مدة ممكنة.

اع اخلاص فقد برزت وابلنظر للحاجة امللحة لتلقي اخلدمات الصحية ويف ظل االنفتاح االقتصادي وتشجيع القط
 يف اآلونة األخرية مؤسسات استشفائية خاصة تنافس املؤسسات اإلستشفائية احلكومية يف تقدمي اخلدمات الصحية.
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 اإلشكالية:

أتسيسا على ما تقدم ومن خالل هذه الدراسة حناول تسليط الضوء على دور نظم املعلومات احلديثة يف حتسني 
جودة اخلدمات الصحية ابلتطبيق على بعض املؤسسات اإلستشفائية اخلاصة بوالية برج بوعريريج من خالل اإلشكالية 

 الرئيسية التالية: 

 ما مدى مسامهة نظم املعلومات احلديثة يف حتسني جودة اخلدمات الصحية ابملؤسسات اإلستشفائية اخلاصة؟-

 تتفرع منها مجلة من التساؤالت الفرعية التالية:   ،ولإلجابة على هذه اإلشكالية

 ما مدى تطبيق املؤسسات اإلستشقائية اخلاصة لنظم املعلومات احلديثة؟ -
 ودة يف املؤسسات اإلستشفائية اخلاصة؟كيف يتم تقييم اجل  -
 ما مدى مسامهة الربجميات يف حتسني جودة اخلدمة يف املؤسسات اإلستشفائية اخلاصة؟ -
 ما مدى مسامهة الشبكات يف حتسنب جودة اخلدمة يف املؤسسات اإلستشفائية اخلاصة؟ -

 اإلستشفائية اخلاصة؟  ما مدى مسامهة املوارد البشرية يف حتسني جودة اخلدمة يف املؤسسات -

 الفرضيات:

 وسعيا لإلجابة على هذه التساؤالت السابقة مت وضع الفرضيات التالية واليت نصوغها كالتايل:

لنظم املعلومات احلديثة دور كبري يف حتسني اخلدمة الصحية داخل املؤسسات اإلستشفائية اخلاصة لوالية برج  -
 ؛بوعريريج

 ؛جودة اخلدمة يف املؤسسات اإلستشفائية اخلاصةتساهم الربجميات يف حتسني     -
 ؛تساهم الشبكات املستخدمة يف حتسني جودة اخلدمة يف املؤسسات اإلستشفائية اخلاصة   -
 تساهم املوارد البشرية يف حتسني جودة اخلدمة يف املؤسسات اإلستشفائية اخلاصة.   -

 مربرات اختيار املوضوع:

 له عدة دوافع ومربرات موضوعية وذاتية نذكرها على التوايل :،  ابلذات دون غريهإن اختيار هذا املوضوع  
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ملا له من دور فعال خصوصا وأن الدراسات السابقة ارتكزت على دراسة وظائف   ،ضرورة دراسة جمال نظم املعلومات  -
ء البحوث يف جمال نظم املعلومات مالية. لذا حاولنا من خالل هذه الدراسة املسامهة يف إثرا  ،تسويق  ،املؤسسة من إنتاج

 الصحية إلبراز دور املورد املعلومايت يف حتسني اخلدمات املقدمة؛

-تزايد االهتمام بقطاع الصحة عموما خاصة يف اآلونة األخرية بعد األزمة العاملية اليت نشأت عن تفشي فريوس كوفيد  -
 ؛19

ل يف توفري خدمات ذات جودة لألفراد واجملتمع مقارنة ابملؤسسات تزايد االهتمام ابملؤسسات اخلاصة نظرا لدورها الفعا  -
 العمومية؛

مالحظة عدم رضى املرضى ابلرغم من التجهيزات املادية واملعلوماتية املتوفرة وحجم النفقات املخصصة وذلك لتدين  -
 اخلدمة الصحية املقدمة؛

فهذا يعترب اللبنة األساسية للنهوض بقطاع الصحة يف  ،املريضاألثر املباشر لتحسني اخلدمات الصحية على صحة  -
 واحملافظة على سالمة جمتمعنا.   ،بلدان

 أهداف الدراسة:

 إن التطرق هلذا املوضوع واختياره كان من أجل:    

والتكاليف املوجهة حماولة إبراز األسلوب األمثل للتعامل مع املعلومات والعمل على ختفيض كل من الوقت املستغرق    -
 لغرض زايدة جودة اخلدمات املقدمة؛

حماولة تقييم وحتليل واقع نظام املعلومات الصحي املتبىن من قبل املؤسسات اخلاصة بوالية برج بوعريريج ومدى  -
 استغالله لتحسني اخلدمات الصحية؛

 عزيز نظم املعلومات الصحية املتبناة.تقدمي توصيات واقرتاحات تساعد يف حتسني جودة اخلدمات الصحية من خالل ت  -

 أمهية املوضوع: 

والذي أصبح بدوره موردا اسرتاتيجيا تعتمد عليه املؤسسة ملواجهة خمتلف  ،أمهية املورد املعلومايت يف عصران هذا -
 التغريات اليت حتدث يف بيئتها اخلاصة؛

 االنتشار واالستخدام الواسع لتكنولوجيا املعلومات واالتصال؛  -
 أمهية حتسني اخلدمات الصحية ملا هلا أثر مباشر على صحة الفرد. -
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 حدود الدراسة:

فهم جوانبها املختلفة، البد من وضع حدود للدراسة لكي يكون التحليل من أجل اإلحاطة إبشكالية البحث و     
 دقيقا حيث مت حتديد البحث ابجلوانب التالية: 

إضافة   ، على كل ما خيص نظام املعلومات، من مفهوم هذا النظام و أمهيتهاقتصرت هذه الدراسة    احلدود املوضوعية:
وابعتبار مسألة تطوير اخلدمة من السمات البارزة يف عمل املؤسسة الصحية ملواكبة املتغريات  ، إىل وظائفه وأنواعه

داخل املؤسسة أنواعها وأهدافها  ، احلاصلة يف جمال الطب، حيث مت التطرق إىل كل من مفهومها وخصائصها
 ، كما تطرقنا اىل نظم املعلومات الصحية وذلك من حيث مفهومها ووظائفها  ، ابإلضافة أبعاد جودهتا ،اإلستشفائية

مكوانهتا وعالقة نظام املعلومات بتحسني اخلدمة الصحية وذلك ملا له من أثر مباشر على صحة  ، أهدافها وفوائدها
تشفائية هي البداية أو األساس يف تقدمي خمتلف اخلدمات الصحية األمر الذي املريض وابلتايل تعترب املؤسسات االس

 جيربها على تبين نظام معلومات فعال يزيد من التنسيق بني األقسام التحقيق خدمة ذات جودة.

ائية مت إسقاط اجلانب النظري هلذا البحث على الواقع من خالل دراسة حالة بعض املؤسسات اإلستشف  احلدود املكانية:
 .واملتمثلة يف كل من زيراييب و أخروف طاهر  اخلاصة لوالية برج بوعريريج

متت الدراسة التطبيقية يف املؤسسات اإلستشفائية برج بوعريريج يف الفرتة املمتدة من شهر ماي وجوان   احلدود الزمنية:
عرفة ما مدى استخدامها نظم اخرتان هذه املؤسسات كنموذج إلسقاط الدراسة النظرية عليها، وذلك مل 2021لعام 

 املعلومات احلديثة لتحسني خدماهتا الصحية.

 منهج الدراسة:

أتثريها على حتسني املعلومات يف املؤسسات الصحية و تبيان أمهية أنظمةأجل دراسة خمتلف عناصر املوضوع و من     
يم خمتلف املفاهوذلك بتحديد اإلطار النظري و لي التحليدراسة تعتمد على املنهج الوصفي و اخلدمات املقدمة ما فإن ال

تعمق يف خمتلف جوانب املوضوع منهج دراسة احلالة الذي ميكن من الاألساسية حول نظم املعلومات وماهية اخلدمات، و 
ليل خمتلف الواثئق دراسة وحتل الدراسة إضافة إىل املالحظة و کشف أبعاده من خالل الزايرات امليدانية للمؤسسات حمو 

 حتليل نتائج االستبيان.ملعطيات و وا
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 هيكل الدراسة:

لإلجابة على اإلشكالية املطروحة يف هذه الدراسة واإلملام بكل جوانب املوضوع مت إتباع منهجية تعتمد على تقسيم      
موضوع الدراسة إىل فصلني، فصل للجزء النظري وفصل للجزء التطبيقي، حيث الفصل األول قسمناه إىل ثالث 

واملبحث الثاين تطرقنا فيه إىل اإلطار النظري للخدمة   ،ث، املبحث األول تناولنا فيه اإلطار النظري لنظم املعلوماتمباح
 أما املبحث الثالث فقد تطرقنا فيه إىل نظم املعلومات يف املؤسسة اخلدمية الصحية.، الصحية

طبيقية لدور نظم املعلومات احلديثة يف حتسني اخلدمة أما فيما خيص الفصل التطبيقي فقد خصصناه للدراسة امليدانية والت
حيث مت استعمال األساليب اإلحصائية املناسبة هلذه ، الصحية يف بعض املؤسسات اإلستشفائية لوالية برج بوعريريج

 الدراسة.

 الدراسات السابقة:

ابعتبارها قريبة من موضوع الدراسة حمل مت من خالهلا االعتماد على بعض الدراسات السابقة وما توصلت إليه     
 الدراسة:

 الدراسة األوىل:  

رسالة ماجستري من إعداد الطالبة: دالل سويسي حتت عنوان نظام املعلومات كأداة لتحسني جودة اخلدمات الصحية   
ة الوقوف م، حيث متثل هدف الدراسة يف حماول2012-2011ابملؤسسة العمومية االستشفائية حممد بوضياف، ورقلة،  

على أهم نقائص املؤسسات الصحية اجلزائرية قصد التمكن من تقدمي توصيات واقرتاحات يف حتسني جودة اخلدمات 
الصحية من خالل تعزيز نظم املعلومات اإلستشفائية وكذا حماولة إبراز األسلوب األمثل للتعامل مع املعلومات والعمل 

الباحثة من خالل دراستها إىل النتائج التالية: ضعف االتصال بني على تدنية تكاليف املؤسسات الصحية وتوصلت 
الطاقم الطيب والطاقم اإلداري وصعوبة وصول املعلومة وغياب شبه اتم لدى املوظفني إلدراك قيمة املعلومة واعتبارها 

 قدمي اقرتاحاهتم .موردا اثنواي وكذا عدم اهتمام املستشفى أبمهية قياس رضا املرضى على اخلدمات املقدمة هلم وت
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 ة:نيالدراسة الثا

رسالة ماجستري من إعداد الطالب: عومار بوطبية حتت عنوان دراسة واقع نظم املعلومات مبديرية الشباب والرايضة   
حيث متثل هدف الدراسة يف اكتشاف أمهية نظام املعلومات مبديرايت الشباب  ،2012-2011لوالية قسنطينة 

والرايضة، وحتديد نوعية املعلومات الضرورية الختاذ القرارات واإلطالع على موارد النظم املتوفرة مبديرية الشباب والرايضة. 
 أهنا غري كافية إلقامة نظام جيد للمعلومات وتوصل الباحث إىل النتائج التالية: رغم توفر أجهزة احلواسيب ابملديرية إال

ألن موارد البياانت والربجميات والشبكات واألفراد واإلجراءات غري متوفرة ابملديرية، وكذلك النظام احلايل ال يقدم 
 معلومات ابجلودة الكافية.

 ة:لثالدراسة الثا

  مناذج صفوف االنتظار يف حتسني  أحالم حتت عنوان دور استخدام  دريدي:  رسالة ماجستري من إعداد الطالبة       

  -2014رزيق يونس،   العمومية اإلستشفائية للصحة اجلوارية بسكرة  جودة اخلدمات الصحية دراسة حالة املؤسسة

  الذي يؤدي إىل نقص يف جودة  الدراسة يف ختفيض زمن انتظار املرضى الطويل  م، حيث متثل هدف هذه2013

 دقيقة جلميع حمددات   حلل مجيع املشاكل املتشابه من خالل دراسة كمية  ات الصحية املقدمة له وكذا توفري منوذجاخلدم
  قراراهتا بشأن االنتظار. وتوصلت خالل دراستها  الظاهرة وذلك لتمكني إدارة املؤسسات الصحية من حتسني

تقدمي خدمات صحية متميزة لاألجنع واملنهج السليم  وبالتالية: أن اجلودة يف املؤسسات الصحية هو األسل إىل النتائج
 حاجيات املرضى وكسب رضاهم.  تليب

ختتلف الدراسة احلالية عن الدراسات السابقة يف بيئة الدراسة وقد قدمت يف األخري عدة نتائج وتوصيات يف شكل     
الدراسة مع الدراسات السابقة يف اهلدف حيث علمي وكمي من أجل حتسني جودة اخلدمات الصحة املقدمة واتفقت  

جل الدراسات حاولت تبيان أمهية استخدام نظام املعلومات وخمتلف الفوائد العائدة من تطبيقه يف املؤسسات الصحية، 
كما اتفقت الدراسة أيضا يف بعض النتائج املتوصل إليها كوجود معوقات قد تقف حاجزا أمام تطبيق نظام املعلومات 

 وصت الدراسات بضرورة تدريب العاملني على استخدام نظم املعلومات.كما أ
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 صعوابت الدراسة:

 صعوبة احلصول على املعلومات من املؤسسات اإلستشفائية حمل الدراسة بسبب عدم تنظيم األرشيف؛ -
 أمهية مواطن الضعف فيها؛حماولة املوظفني التأكيد على النقاط اإلجيابية ابملؤسسات حمل الدراسة والتقليل من   -
 ما صعب علينا التحرك خاصة داخل املؤسسات اإلستشفائية حمل الدراسة؛   19ارتفاع حاالت اإلصاابت بفريوس كوفيد  -
 وذلك لرفضها منح أي وثيقة والتحجج بسرية الواثئق اخلاصة هبا.  ،صعوبة احلصول على املعلومات اخلاصة ابملؤسسات -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الفصل األول
 اإلطار المفاهيمي والنظري 
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 مقدمة الفصل:

تتداخل فيما بينها، إذ أن تدفق تعترب حاجة املؤسسات للمعلومات ضرورة دائمة ملزاولة كل نشاطاهتا اليت 
املعلومات بني خمتلف األنشطة داخل املنظمة وخارجها نتيجة االتصال الذي يعترب أداة لتدفقها واملنظمة بوصفها نظام 
معقد تعترب مركزا الختاذ القرارات حىت تتمكن من بلوغ أهدافها، واحلفاظ على استقرارها، فاملعلومات تعترب سندا ودعامة 

يف هذه احلالة يتعني عليها أن تتوافر على نظام معلومات كفؤ يتميز إبنتاجه للمعلومة الدقيقة، والنافعة يف الوقت هلا، و 
 املناسب.

ومبا أن املؤسسات اإلستشفائية سواء العمومية أو اخلاصة هي املسؤولة عن تقدمي خمتلف اخلدمات الصحية 
وابلتايل تصبح مسألة تطوير اخلدمة من السمات  ،لبون الوقايةللمرضى الذين ينشدون العافية ولألصحاء الذين يط

البارزة يف عمل املؤسسات الصحية ملواكبة التغري العلمي والتكنولوجي يف جمال الطب، فاملؤسسات ومنها اإلستشفائية 
ملؤسسات ضروري يف حاجة ماسة للمعلومات اليت تعترب ضرورية ملزاولة كافة نشاطاهتا. فتبين نظم املعلومات يف هذه ا

كوسيلة أساسية للعمل اإلداري خصوصا يف جمال إدارة املعلومات الصحية وختزينها ومعاجلتها واستعادهتا. وبتطور نظم 
وتكنولوجيا املعلومات الصحية فقد عملت على تقريب املسافات بشكل مل يعرفه اإلنسان من قبل، ومكنت من ختزين 

ما وفرت إمكانية معاجلة هذه البياانت بسرعة عالية، مما يساعد على توفري معلومات البياانت الرقمية والنصية والصور، ك
 يف غاية األمهية ملتخذي القرار بغية حتقيق جودة اخلدمة الصحية.

ول وحىت نلقي الضوء على خمتلف هذه النقاط، قمنا بتقسيم هذا الفصل إىل ثالث مباحث رئيسية، املبحث األ
املعلومات، أما املبحث الثاين فقد خصص ملاهية اخلدمات الصحية، والذي سنتطرق فيه إىل كل من حول ماهية نظم 

مفهوم وخصائص اخلدمة، مفهوم وخصائص اخلدمات الصحية، أنواع وأهداف اخلدمات الصحية إضافة إىل جودة 
لصحي، والذي سنتطرق فيه إىل اخلدمات الصحية، بينما يتضمن املبحث الثالث نظم املعلومات يف املؤسسة اخلدمية ا

مفهوم ووظائف نظم املعلومات الصحية، أهداف وفوائد نظم املعلومات الصحية، إضافة إىل كل من مكوانته ودوره يف 
 حتسني اخلدمات الصحية.
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 ماهية نظم املعلومات.املبحث األول: 

حيث أصحبت املعلومات يف ظل هذا التطور تشكل   ،تشهد بيئة األعمال اليوم تطورا سريعا يف خمتلف اجملاالت
عنصرا مهما وموردا اسرتاتيجيا، وملواكبته جيب على املنظمة أن يتوافر لديها نظاما للمعلومات، إذ تشري العديد من 

ملتزايد للمنظمات العتماد نظم معلومات لالستفادة منها يف معاجلة الكم اهلائل من الدراسات واألحباث إىل االجتاه ا
 البياانت، وكذا حتسني جودة منتجاهتا، انطالقا مما توفره من معلومات مالئمة من حيث الدقة، التوقيت، واحلداثة.

 املطلب األول: مفهوم وأمهية نظم املعلومات. 

 .أهمية نظم المعلومات سنتطرق في هذا المطلب إلى مفهوم و 

 مفهوم نظم املعلومات: -أوال

 قبل التطرق إىل تعريف نظام املعلومات سنقوم بتعريف كل من النظام واملعلومات:

هو جمموعة من املوارد والعناصر املرتابطة واليت تتفاعل مع بعضها البعض، داخل إطار معني وتعمل   تعريف النظام:-1
 1كوحدة واحدة وحتقيق هدف أو جمموعة من األهداف ضمن بيئة معينة.

بياانت هي نتاج معاجلة البياانت حاسوبيا أو يدواي أو ابلوسيلتني معا، وينتج عن عملية معاجلة ال  تعريف املعلومات:-2
 2قيمة مضافة تتصف ابتساق املعىن والدقة وجودة املعطيات اليت تقود املستفيد إىل فهم الظاهرة أو املشكلة.

 واآلن سنتطرق إىل مفهوم نظام املعلومات، حيث توصل الباحثون إىل تعاريف متعددة لنظام املعلومات نذكر منها:

دفق املعلومات يف مجيع مستوايت املنظمة اليت من خالل مجع عرف على أنه اهليكل الشامل لقاعدة البياانت وت-3
 3املعلومات وتبادهلا وعرضها، يتم تلبية احتياجات املنظمة.

 
 .30، ص 2004إميان فاضل الشامراين، نظم املعلومات اإلدارية، دار صفا للنشر والتوزيع، عمان، األردن،   1
، 2005ن، األردن،  سعيد غالب ايسني، أساسيات نظم املعلومات اإلدارية وتكنولوجيا املعلومات، دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع، الطبعة األوىل، عما   2

 . 18ص 
3  MEHDI BABAEI  ،JAFAR BEIKZAD ، MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM ، CHALLENGE AND 

SOLUTIONS  ،EUROPEAN ONLINE JOURNAL OF NATURAL AND SICIAL SCIENCES ، 2013  ،P375 . 
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هو ذلك النظام الفرعي من النظام الكلي للمنظمة والذي خيتص بتحديد وجتميع، وتشغيل وحتليل وإرسال املعلومات -4
تياجات املديرين من حيث الشكل والشمول والنوعية املطلوبة ويف التوقيت إىل مراكز اختاذ القرارات حبيث تتفق مع اح

 1املناسب.

عبارة عن تكامل بني األفراد، اإلجراءات، الربجميات، وقواعد البياانت وأجهزة مصممة لتوليد املعلومات الالزمة -5
 2الختاذ القرارات اإلدارية واإلسرتاتيجية للمنظمة.

ميكن تعريف نظام املعلومات على أنه جمموعة من املكوانت املتناسقة واملتكاملة واملتمثلة يف ومن خالل ما سبق  
جمموعة من العناصر املادية واملعنوية هتدف إىل إنتاج معلومات مفيدة وذلك عن طريق وظيفة جتميع، وختزين، معاجلة 

ب لتسهيل عملية اختاذ القرارات الصائبة وحل وإيصال املعلومات إىل املستخدمني ابلشكل املناسب ويف الوقت املناس
 خمتلف املشاكل اإلدارية اليت قد تواجه املنظمة.

 :3لنظم املعلومات أمهية كبرية ابلنسبة للمنظمات ومن بينها أمهية نظم املعلومات:  -اثنيا

توفري احتياجات  التميز التشغيلي، حبيث تعمل الشركة على رفع كفاءة عملياهتا لتحصيل ربح أكرب، عن طريق-1
 العمالء بشكل مستمر؛

 ؛4تستخدم كآداة لتحديد ودراسة املشاكل مبختلف أنواعها والقدرة على إجياد أفضل احللول-2
 ابتكار خدمات ومنتجات ومناذج لألعمال بشكل مستمر ومتجدد؛-3
ط بشكل أكرب فيما خيص تساعد نظم املعلومات على اختاذ القرار، كما تعطي الفرصة ملدراء املنظمات للتخطي-4

 اإلسرتاتيجية؛
 متكن املنظمة من اكتساب ميزة تنافسية، وحتقيق النتائج أبقل وقت وجهد وتكلفة ممكنة؛-5
 ختفيض نسبة التكاليف، وخلق فرص جديدة يف السوق العمل؛-6
 سهولة التخطيط وحتليل خمتلف البياانت، والتحكم الكبري يف البياانت؛-7
الذي يضيع على األعمال الروتينية، كإدخال البياانت واإلجراءات البسيطة، مما يتيح إجناز املهام تقليص الوقت -8

 االسرتاتيجية املهمة، والسرعة يف توثيق واسرتجاع املعلومات؛

 
 . 367، ص1994شريف كامل شاهني، نظم املعلومات اإلدارية للمكتبات ومراكز املعلومات املفاهيم والتطبيقات، دار املريخ، الرايض، السعودية،   1
 .   20، ص 2000إبراهيم سلطان، نظم املعلومات اإلدارية، الدار اجلامعية للنشر، مصر،   2
 .44، ص2000دار اجلامعة للنشر والتوزيع، االسكندرية، مصر،  سلطان ابراهيم، نظم املعلومات االدارية،  3

4 MEHDI BABAEI  ،JAFAR BEIKZAD  ،op.cit ، P376. 
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تنفيذ خمتلف املهام اإلدارية بشكل سهل وصحيح، وجعل اإلدارة تستجيب بشكل أسرع وأكرب للفرص اجلديدة -9
 ها؛والتعامل مع

 حتقيق نتائج مثالية أبقل جهد ووقت وتكاليف وزايدة نسبة العائدات؛-10
 . 1الرفع من قدرهتا املعلوماتية لكي تليب احتياجاهتا من املعلومات هذه االحتياجات هي انجتة عن حالة عدم التأكد-11

 املطلب الثان: وظائف وأنواع نظم املعلومات. 

هذه الوظائف تتم خبطوات متثل دورة تشغيل البياانت واليت تقوم بتحويل البياانت من  املعلومات:وظائف نظم - أوال
 :2مصادرها املتعددة إىل معلومات للمستخدمني، فيما يلي شرح هلذه الوظائف

غيل من مجع البياانت: يقوم نظام املعلومات بتجميع البياانت من مصادرها املختلفة وإدخاهلا، مث إعدادها للتش-1
 خالل جمموعة من العمليات. وذلك يف ضوء احتياجات املستوايت اإلدارية يف املنظمة.

 معاجلة البياانت: ميكن تعريف معاجلة البياانت مبجموعات متباينة من العمليات يف ضوء االعتبارات التالية:-2

 عتبارات التالية:إعداد التعليمات اخلاصة بتشغيل البياانت: تتحدد هذه العمليات يف الضوء اال

 االستخدام: حيث حتدد طبيعة استخدام املعلومات ابملواصفات املطلوبة، ومن مث طريقة معاجلة البياانت؛

اخلربات املتخصصة: حيث يشارك املتخصصون يف استعمال املعلومة بوضع تعليمات، وبرامج التشغيل الالزمة إلعداد 
 التقارير املطلوبة؛

 املعلومات: حتدد التكنولوجيا املستخدمة واإلجراءات الفنية للتشغيل؛تكنولوجيا  

جتميع وحتليل وتبويب وتلخيص البياانت: تتضمن هذه الوظيفة تقسيم البياانت، التأكد من صحتها وتناسبها مع -3
م على بعض عمليات الغرض الذي ستستعمل فيه، ويتم تشغيل البياانت هبدف إعداد املعلومات اليت تتطلبها اإلدارة وتقو 

 املعاجلة وفقا إلجراءات معدة مسبقا.

 
 CHIALIمرمي مراد، أمهية نظم املعلومات اإلدارية كأداة للتحليل البيئي يف املؤسسات الصغرية واملتوسطة اجلزائرية دراسة حالة شركة  1

PROFIPLAST   126، ص 2010-ـ2009نيل شهادة ماجستري، جامعة فرحات عباس، سطيف، اجلزائر،  بسطيف، رسالة. 
، رسالة نيل TOP LAITالشيخ ولد حممد، استخدام نظم املعلومات يف اختاذ القرارات يف املؤسسة االقتصادية دراسة حالة املؤسسة املوريتانية لأللبان 2

 .) 2103،10، 100(ص، 2011-2010تلمسان، اجلزائر،شهادة ماجستري، جامعة أبو بكر القايد، 
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إدارة او ختزين البياانت: وقد تسمى بوظيفة تصنيف املعلومات يف ملفات حيث حتافظ على مجيع املعلومات اليت -4
يتم احلصول عليها سواء استخدمت لغرض معني أو مل تستخدم، ويتم حفظ وختزين املعلومات بطريقة يسهل الرجوع 

 ها عند احلاجة وتتوقف طريقة احلفظ على نوع التكنولوجيا املتاحة.إلي

إنتاج املعلومات هي الوظيفة النهائية اليت متثل إنتاج التقارير وتوصيلها إىل مستخدميها يف صورة مفهومة ومفيدة، -5
 حيث تستعمل وسائل هلذا الغرض.

 أنواع نظم املعلومات:  -اثنيا

 :1ىل نظامني واملتمثلة يف نظم يدوية ونظم آلية كاآليتهناك من يصنف نظم املعلومات ا

ليس من الضروري أن حتتوي نظم املعلومات على جهاز حاسوب فدخول هذا اجلهاز اىل تلك النظم جاء 
كمرحلة سبقته عدة مراحل اىل جانب نظام املعلومات املعتمدة على احلاسب اآليل أو النظام احملسوب هناك نظم أخرى 

 ليدوية والنظم اآللية.هي النظم ا

تعتمد النظم اليدوية على الورقة والقلم يف معاجلتها للبياانت وإجراء العمليات املختلفة عليها ويف ختزينها 
واسرتجاعها، ويتم أداء العمل فيها عن طريق اجلهد العقلي والعضلي، وغالبا ما تكون البياانت واملعلومات املشغلة يف 

  هذه النظم أبحجام صغرية.

أما النظم اآللية فهي تعتمد على اآلالت احلاسبة واآلالت الكاتبة ومسجالت النقود وغريها، وهذه األجهزة 
عادة ال تتصل ابحلاسب ومعظم املنظمات الصغرية تستخدم هذا النوع من أنظمة املعلومات كما أن هذه النظم تتيح 

النظم اليدوية ولكن كفاءهتا تقل كلما زاد حجم البياانت تشغيل أحجام بياانت ومعلومات أكرب نسبيا، وبدقة أكرب من  
 واملعلومات املراد معاجلتها وتشغيلها حيث البد من وجود عامل لتشغيل اآللة وفق هذه النظم.

 :2ويصنف نظام املعلومات بصفة عامة إىل نظاميني رئيسني كالتايل

وختتص بتزويد املعلومات لعملية صنع القرارات اإلدارية وتتحقق هذه النظم هذا اهلدف  نظم املعلومات اإلدارية:-1
 من خالل النظم الفرعية التالية املكونة هلا:

 
ااي احلكومية ماالنج، رسالة نيل شهادة ماجستري، جامعة موالان مالك ابراهيم صاحل أمحد مفتاح غميض، نظام املعلومات االدارية يف صنع القرار االسرتاتيجي دراسة حالة جامعة برواجي 1

 .35، 31، ص2017االسالمية احلكومية، غندونيسيا، 
 المرجع نفسه، نفس الصفحة. 2
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وختتص بتزويد اإلدارة العليا ابملعلومات اخلاصة هبا فهذه النظم موجهة لتلبية   نظم املعلومات منفذي اإلدارة العليا:-أ
من املعلومات اإلسرتاتيجية، وهناك عدة مصادر لتوفري هذه املعلومات كالرسائل واملذكرات حاجات اإلدارة العليا 

 والتقارير اليت تطلب من احلاسب اآليل.
أيضا توجد مصادر أخرى ملعلومات اإلدارة العليا كاملعلومات اليت من املقابالت واملكاملات اهلاتفية، والنشاطات 

معلومات اإلدارة العليا ال أتيت من احلاسب اآليل أو من نظام املعلومات اإلداري إذ االجتماعية، وهلذا فإن أغلب 
 يصعب على هذا النظام توفري مثل هذه املعلومات.

وتقوم هذه النظم بتوفري املعلومات لإلدارة العليا بشكل فوري وسهل لتحقيق األهداف االسرتاتيجية، وهلذا فإن هذه 
 واالستعمال وتستعمل الرسومات التوضيحية بشكل كبري.النظم سهلة التشغيل والفهم  

وهتتم هذه النظم بتوفري الدعم املباشر لصناعي القرار وذلك عن طريق توفريها لنماذج لصنع  نظم دعم القرارات:-ب
ئج القرار ولقواعد بياانت خاصة، وهي موجهة حنو القرارات غري مربجمة أو شبه املربجمة حيث توفر اجاابت حول النتا

 احملتملة لكل بديل قد خيتاره متخذ القرار أو ما يعرف أبسئلة "ماذا لو".

هتدف هذه النظم اىل تزويد املستفيد النهائي أو صانعي القرارات بتقارير حتتوي معلومات  نظم تقارير املعلومات:-ج
خلية للمنظمة بينما تكون البياانت تدعم عملية صنع القرارات اليومية، ومصادر البياانت هذه النظم تكون من البيئة الدا

اخلارجية من مصادر غري هذه النظم ومن املمكن أن تزود هذه النظم التقارير لصانعي القرار بشكل دوري جمدول أو 
 عند الطلب أو عند حدوث أمر غري متوقع.

 نظم معلومات التشغيل:-2
 من خالل نظمها الفرعية التالية:  وختتص بتشغيل بياانت العمليات اليت جتري يف املنظمة وتقوم بذلك

وختتص هذه النظم بدعم إنتاجية املكاتب واالتصاالت ولذلك فهي تعمل على مجع معاجلة  نظم آلية املكاتب: -أ
وختزين ونقل البياانت واملعلومات بصيغة إلكرتونية، ومن األمثلة على هذه النظم الربيد االلكرتوين، وعقد املؤمترات عن 

 بعد.
وختتص ابلقرارات التشغيلية اليت تتحكم ابلعمليات الطبيعية للمنظمة وهذه القرارات  تحكم ابلعمليات:نظم ال-ب

 تتصف ابلروتينية أو املربجمة وابلتايل فإنه ميكن للحاسب اآليل القيام هبا، ومن أمثلة ذلك نظم التحكم مبصايف البرتول.
ت عن نتائج عمليات التحويل داخل املنظمة وحتديث وختتص بتشغيل وتسجيل البياان ج_نظم عمليات التحويل:

 قواعد البياانت.
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وابإلضافة إىل التصنيف السابق لنظام املعلومات يوجد تصنيف آخر هلا حيث تتكون وفقه من النظم الفرعية   
 التالية: 

النظم كنتاج للعمل : وختتص بتقدمي النصائح واحللول للمشاكل اخلاصة، مبجال معني وقد جاءت هذه  النظم اخلبرية-1
يف جمال الذكاء االصطناعي الذي ميكن تعريفه أبنه السلوك الذي تؤديه االلة والذي يعترب من قبيل الذكاء إذا أداه 

 البشر. 
وختتص بتوفري الدعم املباشر للمستفيد يف املستوايت التشغيلية، واإلدارية لزايدة نظم احلوسبة للمستخدم النهائي: -2

ه النظم فإن املستفيد النهائي يقوم ابستخدام احلاسبات الشخصية وحمطات العمل ونظم الربامج اجلاهزة انتاجية ووفق هذ 
 وقواعد البياانت وذلك من أجل زايدة اإلنتاجية، واسرتجاع املعلومات.

 وهتدف إىل مساعدة يف حتقيق األهداف االسرتاتيجية على املدى الطويل.   نظم املعلومات االستاتيجية:-3
 وتقدم الدعم للوظائف املختلفة يف املنظمة كوظائف التسويق واإلنتاج واملالية.نظم املعلومات الوظيفية:  -4

 املطلب الثالث: متطلبات إدارة وتطبيق نظم املعلومات.
خمتلفة تعترب املتطلبات املكوانت الضرورية إلدارة وتشغيل نظام املعلومات تتكون أنظمة املعلومات من مكوانت 

 :1تعمل مًعا لتوفري قيمة ملنظمة ما، واملتمثلة يف

تعد أجهزة أنظمة املعلومات جزًءا من نظام املعلومات الذي ميكنك ملسه من املكوانت املادية واليت  األجهزة:-أوال
  iPadتعترب التكنولوجيا املستخدمة من قبل املنظمة. تعد أجهزة الكمبيوتر ولوحات املفاتيح وحمركات األقراص وأجهزة  

 ت.وحمركات األقراص احملمولة أمثلة على أجهزة أنظمة املعلوما

عبارة عن جمموعة من اإلرشادات اليت خترب األجهزة مبا جيب القيام به. عندما ينشئ املربجمون برامج،  الربجميات:-اثنيا
فإن ما يفعلونه حًقا هو ببساطة كتابة قوائم ابإلرشادات اليت خترب األجهزة مبا جيب القيام به. هناك عدة فئات من 

جميات نظام التشغيل، مما جيعل األجهزة قابلة لالستخدام، والربامج التطبيقية اليت تقوم الربامج، والفئتان الرئيسيتان مها بر 
 Googleعلى جهاز كمبيوتر شخصي و Microsoft Windowsبشيء مفيد. تتضمن أمثلة أنظمة التشغيل 

Android  على اهلاتف احملمول، من أمثلة الربامج التطبيقيةMicrosoft Excel . 

 
1 David T bourgeois ، Information system for business and beyon ، the saylor academy ، 2014 ، P6-
7. 
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ميكنك التفكري يف البياانت على أهنا جمموعة من احلقائق على سبيل املثال: عنوان الشارع اخلاص بك  البياانت:-اثلثا
واملدينة اليت تعيش فيها ورقم هاتفك كلها أجزاء من البياانت مثل الربامج البياانت أيًضا غري ملموسة، يف حد ذاهتا، ال 

جملمعة واملفهرسة واملنظمة مًعا يف قاعدة بياانت ميكن أن تصبح تكون أجزاء البياانت مفيدة جًدا حًقا. لكن البياانت ا
أداة قوية للشركات. حيث تقوم املنظمات جبمع مجيع أنواع البياانت واستخدامها الختاذ القرارات. ميكن بعد ذلك حتليل 

 هذه القرارات من حيث فعاليتها واليت إبمكاهنا حتسني أداء املنظمة.

يقرتح مكون آخر مكمل وهو االتصال حيث ال ميكن أن يوجد نظام معلومات بدون   إضافة إىل مكون البياانت
القدرة على االتصال، كانت أجهزة الكمبيوتر عبارة عن أجهزة قائمة بذاهتا ال ميكنها الوصول إىل اإلنرتنت، ومع ذلك، 

مبستندات جهاز آخر أو بشبكة. يف عامل اليوم شديد االتصال، يعد جهاز كمبيوتر اندرًا للغاية أن يكون غري متصل 
 من الناحية الفنية، يتكون مكون االتصال الشبكي من أجهزة وبرامج، ولكنها ميزة أساسية ألنظمة املعلومات احلالية.

املادية امللموسة واملتمثلة يف التكنولوجيا   عند التفكري يف أنظمة املعلومات من السهل الرتكيز على مكوانت  األفراد:-رابعا
أنه جيب علينا النظر إىل ما وراء هذه األدوات لفهم كيفية اندماجها يف املؤسسة بشكل كامل. اخلطوة التالية  وننسى

هي الرتكيز على األفراد املشاركني يف نظم املعلومات. من موظفي مكتب املساعدة يف اخلطوط األمامية، إىل حمللي 
علومات، تعد اجملموعة املعنية أبنظمة املعلومات عنصرًا أساسًيا ال جيب األنظمة، إىل املربجمني، وصواًل إىل كبري مسؤويل امل

 .1إغفاله، حيث أن األفراد هم من سيكونون مسؤولني عن كفاءة هذا النظام

عبارة عن سلسلة من اخلطوات املتخذة لتحقيق النتيجة أو اهلدف املنشود، أصبحت أنظمة  العمليات:-خامسا
العمليات التنظيمية، مما يوفر مزيًدا من اإلنتاجية والتحكم بشكل أفضل يف تلك العمليات،   املعلومات أكثر تكاماًل مع

لكن أمتتة األنشطة ببساطة ابستخدام التكنولوجيا ليست كافية، فاملنظمات اليت تتطلع إىل االستخدام الفعال لنظم 
إلدارة العمليات وحتسينها، سواء داخل املنظمة املعلومات تفعل املزيد حيث أن هدفها النهائي هو استخدام التكنولوجيا  

أو مع املوردين والعمالء. ترتبط التكنولوجيا مثل إعادة هندسة العمليات التجارية وإدارة عمليات األعمال وختطيط 
 موارد.

 

 

 
1 Alain ouellet ، demarche pour l’implantation d’un system d’information organisationnel dans une PMO  ، 

mémoire en gestion des PMO ، Quebec ، Canada ، 1988  ،P14 . 
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 املبحث الثان: ماهية اخلدمات الصحية.

أنواع  إىل مث  وأهم خصائصها الصحية اخلدمات مفهوم اخلدمة وخصائصها ومفهوم إىل املبحث هذا يف سنتطرق
 مفهومها والقيم اجلوهرية يف جودة اخلدمات الصحية، الصحية اخلدمات جودة إىل مث  الصحية ومن اخلدمات وأهداف
 أمهيتها جودة اخلدمات الصحية. وأخريا أبعادها

 املطلب األول: مفهوم وخصائص اخلدمة.

 حية، اخلدمات الفندقية، اإلداريةتشكيلة متنوعة من اخلدمات منها اخلدمات الص تقدم املؤسسة اإلستشفائية
 وأهم خصائصها.  التغذية، لذا البد أن نستعرض مفهوم اخلدمة

 مفهوم اخلدمة:   -أوال

اخلدمة على أهنا: " نشاط أو منفعة يقدمها طرف إىل طرف أخر، وتكون يف األساس غري  P .Kotlerيعرف -1
 1رتتب عليها أي ملكية، فتقدمي اخلدمة قد يكون مرتبطا مبنتوج مادي أو ال يكون.ملموسة وال ي

أبهنا: أنشطة غري ملموسة، واليت حتقق منفعة للعميل، واليت ليست ابلضرورة مرتبطة ببيع  Stantonكما عرفها   -2
   2 ة.سلعة أو خدمة أخرى، أي أن انتاج أو تقدمي خدمة معينة ال يتطلب استخدام سلعة مادي

( عرفها على أهنا: نشاط أو سلسلة األنشطة ذات الطبيعة غري امللموسة، واليت تنجر 2001) Gronroosأما -3
عادة ابلتفاعل بني الزبون وعون االتصال املقدم للخدمة واملستعملة أوال للموارد أو الدعم املادي، أو األساليب اليت 

 3تقدم كحلول ملشاكل الزبون.
األنشطة اليت خمرجاهتا ليست مبنتجات مادية بل هي بشكل أساسي غري ومما سبق فاخلدمات تتضمن كل 

ملموسة، وقابلة للتبادل بني مقدم اخلدمة والعميل، وبشكل عام تستهلك عند وقت إنتاجها، حتقق املنفعة للعميل )مثل 
 العمالء وترضيهم. الراحة، اختصار الوقت( وشرائها ال ينتج عنه ملكية بل احلصول على منافع وفوائد تليب توقعات  

 
  اجستري، كلية العلوم االقتصادية هادة املحبدادة جناة، حتدايت اإلمداد يف املؤسسة الصحية دراسة حالة املؤسسة العمومية اإلستشفائية املغنية، مذكرة لنيل ش 1

 .20، ص2012-2011علوم التسيري والعلوم التجارية، جامعة أيب بكر بلقايد، تلمسان، اجلزائر، سنة 
ل شهادة  عالء عادل درويش، دور ختطيط املوارد البشرية يف حتسني جودة اخلدمات الصحية دراسة ميدانية على املشايف يف الساحل السوري، مذكرة لني 2

 . 77، ص2013-2012املاجستري، كلية االقتصاد، جامعة تشرين، سوراي، سنة 
من املؤسسات قشي حبيبة، أثر أسلوب التوجيه ابملريض)الزبون( على حتسني جودة اخلدمات الصحية يف املؤسسات اإلستشفائية اجلزائرية دراسة حالة عينة  3

- 2019شهادة دكتوراه، كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري، جامعة حممد خيضر، بسكرة، اجلزائر، سنة اإلستشفائية اجلزائرية، أطروحة لنيل 
 .56، ص 2020
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 خصائص اخلدمة:-اثنيا

 :1اخلدمات واملتمثلة فيما يلي تتميز هبا اليت اخلصائص أبرز هنا نستعرض

 فاخلدمة وتوضيح مزاايها، شرحها يف مهارة مقدمها على األوىل اخلدمة ابلدرجة تقدمي  جناح يعتمد  الالملموسية:-1
 رؤيتها وال مشها ملسها وال ميكن  عليها فال احلصول قبل  ملموسة لكوهنا غرينظرا   شراءها بعد  إال عليها ميكن احلكم ال
 بعد  إال ملسها رؤيتها، اختبارها، ميكن ال فاخلدمة ضعيفة. وعليه مبعدالت وأحياان االستفادة منها بعد  إال مساعها وال

 شراءها؛
 وهلذا املادية ابقي املنتجات مثل بيعها مث  وختزينها إنتاجها ميكن واحد، فال آن  يف وتستهلك تنتج اخلدمة  التالزم:-2

 اخلدمة؛ على حلظة احلصول الزبون  وجود الضرورة تقتضي وألن  استهالكها. مع  اخلدمة يتالزم إنتاج إن  نقول

 مهارة وكفاءة على التجانس ألهنا تعتمد  أو عدم التباين خباصية اخلدمات تتميز عدم التجانس يف املخرجات:-3
 على ظروف معينة، وبذلك اعتمادا خمتلفة خدماته بطرق يقدم مقدم اخلدمة أن  تقدميها، كما وزمان ومكان  مقدمها
 املقدمة من قبل نفس الشخص أحياان مما جيعل من غري املمكن تنميط خدماته؛  اخلدمة تتباين

ال، وهذا  أم منه االستفادة سواء مت  وتنتهي  فإهنا تتالشى ملموس غري تصرف فعل أو متثل  اخلدمة أن  مبا الفناء:-4
حلني   هبا االحتفاظ آخر، أو مستفيد  شخص إىل مستفيد  شخص ملكيتها من نقل أو ختزينها نظرا لعدم إمكانية

 ما قورنت إذا ميزة تعترب ختزينها وهي فرصة اخنفضت الالملموسية للخدمة درجة زادت عليها، فكلما الطلب حصول
 إدارته اإلنتاجي مما جيعل النظام  سلبا على تؤثر  أهنا اخلاصية هذه يعاب على ولكن املادية، املنتجاتختزين  تكلفة مع 

 الطلب؛ حجم تذبذب خاصة مع  اً  تعقيد  أكثر
فقط.  اخلدمة بل له احلق يف شراء عملية يتملكها أن  للمشرتي ميكن ال ما خدمة تقدمي  عند  عدم ملكية اخلدمة:-5
 عليها؛ احلصول عند  امتالكها التمتع حبق ميكن وال هبا ميكن االنتفاع اخلدمة أن  به بقصد التملك   عدم أي
 مقدم والتفاعل بني االتصال من عالية بوجود درجة تتسم عديدة خدمات هناك  مشاركة املشتي يف اخلدمة:-6

 أحد  الوقت نفسه يف اخلدمة وهو تقدمي نظام   يف اهلامة املدخالت العميل أحد  يعترب املستفيد، حبيث اخلدمة والعميل
 منها.  واملستفيد  اخلدمة مقدم بني الفصل يصعب استفادته مبعىن ولكن بعد  الرئيسية  خمرجاته

 

 
منوذج   عيادي ليلى، أثر جودة اخلدمات الصحية على رضا املستهلك دراسة امربيقية على بعض املؤسسات الصحية اإلستشفائية بوالية أدرار ابستخدام1

(، كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري، أطروحة لنيل شهادة دكتوراه، كلية العلوم االقتصادية والتجارية 2016-  2015الت اهليكلية )للفرتة  املعاد
 .6، 5، ص2016-2015وعلوم التسيري، جامعة أبو بكر بلقايد، تلمسان، اجلزائر، سنة
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 املطلب الثان: مفهوم وخصائص اخلدمات الصحية 

العديد من تعددت التعاريف املقدمة من قبل الباحثني للخدمة الصحية، وجند أن اخلدمة الصحية تشرتك يف  
 اخلصائص مع اخلدمات العامة، لكن هلا عدة خصائص متيزها عن اخلدمات األخرى.

 مفهوم اخلدمات الصحية:-أوال

القطاع  يقدمها اليت اخلدمات أبهنا: مجيع  الصحية على املستوى الكلي "القطاع الصحي" اخلدمات تعرف-1
 األدوية إنتاج والبيئة، أو للمجتمع موجهة وقائية للفرد أو موجهة عالجية كانت الدولة سواء مستوى على الصحي

وعالجهم ووقايتهم من  للمواطنني املستوى الصحي رفع  هبدف التعويضية وغريها واألجهزة واملستحضرات الطبية
  1األمراض املعدية.

موجهة حيث تتمثل اخلدمات الصحية يف كل ما يوفره القطاع الصحي يف الدولة من خدمات سواء كانت  
 :  2للفرد أو اجملتمع أو البيئة، وعليه تصنف اخلدمات الصحية يف هذا املستوى إىل ثالث جمموعات أساسية وهي

 املصاحل التخصصات، سواء على مستوى خمتلف يف اخلدمات الطبية جبميع  وترتبط للفرد موجهة  خدمات عالجية:-أ
 األشعة، يف ة( ابإلضافة إىل اخلدمات املساعدة املتمثلةاليومي )العيادات اخلارجي الطب مصاحل االستشفائية، أو

 والنظافة واإلدارة وغريها؛ التغذية خدمات جانب والتحاليل إىل

 يف ويتمثل دورها هلا، مدعمة العالجية، فهي اخلدمات تسهيل أداء على اخلدمات هذه تعملخدمات وقائية: -ب
 الصحية على الواردات؛  الرقابة  ذلك على واألوبئة، ومثال املعدية من األمراض والبيئة جمتمع لا محاية

 العتاد، واألجهزة األدوية وأيضا إنتاج تتضمن كما واللقاحات، والدم األمصال إنتاج وتتضمنخدمات إنتاجية: -ج
  .األخرى الطبية

 
لتحسني اخلدمات الصحية دراسة حالة املراكز اإلستشفائية اجلامعية للشرق اجلزائري، أطروحة لنيل شهادة دكتوراه،  رمية أوشن، إدارة اجلودة الشاملة كآلية 1
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املنفعة أو جمموعة  :يف تتمثل اإلستشفائية فهي املؤسسات مستوى  على الصحية اخلدمات تعريف أما إذا نظران إىل-2
املنافع اليت تقدم للمستفيد واليت يتلقاها عند حصوله على اخلدمة واليت حتقق له حالة مكتملة من السالمة اجلسمانية، 

 1والتأهيلية، والعقالنية، واالجتماعية، وليس فقط عالج االمراض والعلل. 

لتأهيلية، االجتماعية والنفسية املتخصصة اليت تقدمها األقسام أهنا: اخلدمات الشخصية العالجية، ا على تعرف كما-3
العالجية واألقسام املساندة وما يرتبط هبذه اخلدمات من الفحوصات املعملية )املختربية( العادية واملتخصصة وخدمات 

 2االسعاف والطوارئ وخدمات التمريض واخلدمات الصيدالنية.

 خصائص اخلدمات الصحية:  -اثنيا  

 مبجموعة ولكنها تتميز األخرى، اخلدمية السلع  شأهنا شأن  ملموسة غري اقتصادية سلعة الصحية اخلدمة تعترب
   :3يف عليها واملتمثلة الطلب يف تؤثر اليت اخلصائص من

 الختالف األفراد، ونظرا يتواجد  تتجه حيث الصحية اخلدمة صناعةالصحية:  للخدمة والتوحيد التنميط قلة-1
 تنتج اليت للوحدات نفس الشيء ابلنسبة .آلخر فرد من تتنوع اخلدمة النفسية، فإن  وحاالهتم األفراد وأمراضهم طبيعة

 هي العالجية، مثل اخلدمات الصحية، فاخلدمات والتخصصات، وابلتايل األمراض ابختالف تتنوع اخلدمة فإهنا
 معينة؛ ختصص جماالت يف حدى فرد على لكل تقدم أهنا فردية مبعىن خدمات

 الشخصية طبقا حلاجاته آلخر فرد وتباينها من اخلدمة جتانس عدم يؤديالصحية:   اخلدمات على ابلطلب التنبؤ-2
اخلدمات املطلوبة، جيب  من حد  أقصى إىل من أجل االستجابة .اخلدمية املنظمات يف ابلطلب صعوبة التنبؤ إىل

 لطالبيها؛ الصحية وتقدمي اخلدمات الطاقات إلنتاج كل حلشد  املبكر االستعداد
اخلدمة )املنظمة  مقدم اتصال قوي وفعال بني وجود ضرورة يستوجب الذي األمراخلدمة الصحية غري ملموسة: -3

 هذه اخلدمات؛ من الكاملة تتحقق االستفادة حىت منها، الصحية( واملستفيد 

 مبرض غالبيتها السرعة يف تقدميها فاإلصابة يف الصحية اخلدمات تتطلب :للتأجيل قابلة غري الصحية اخلدمات-4
 ظهور األعراض؛ عند  عليه عالجه للقضاء سرعة يقتضي  املثال سبيل معني على

 
انعكاسات امناط تسيري املؤسسة العمومية للصحة ابجلزائر على نوعية اخلدمات الصحية دراسة حالة عينة من املؤسسات العمومية بن فرحات عبد املنعم،  1

، ص  2018-2017الصحية، أطروحة لنيل شهادة دكتوراه، كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري، جامعة حممد خيضر، بسكرة، اجلزائر، سنة 
39. 

 . 56ة أوشن، مرجع سابق، صرمي 2
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 فيه يرى الوقت الذي والطبيب ففي املريض جانب من منظورها خيتلف الصحية: اخلدمة على والطلب احلاجة-5
 احتمال وجود بسبب  العكس وذلك يرى  الطبيب فإن  صحته، التحسن يف بداية  يعد  العالج عن التوقف  أن  املريض
 جانبية تستوجب متابعة. وأعراض مضاعفات حدوث

 خصوصيتها   إىل تعود مزااي مبجموعة اخلدمات الصحية خنص أن  ميكننا اخلصائص هذه إىل إضافة

 :1ومن أبرزها جند

لجميع وتسعى من تقدميها إىل حتقيق منفعة عامة وملختلف اجلهات واألطراف تتميز اخلدمات الصحية بكوهنا عامة ل  -
 املستفيدة منها سواء كانوا أفراد أو مؤسسات؛

تتميز اخلدمات الصحية ابرتباطها حبياة اإلنسان وشفائه ولذلك فإن معيارية األداء للخدمات الصحية تكون عالية  -
 وختضع إىل رقابة إدارية وطبية واضحة؛

املؤسسات الصحية قوة اختاذ القرار موزعة إىل حد ما بني اإلدارة وجمموعة من األطباء والطاقم الطيب بينما يف  يف -
 املؤسسات األخرى عموما تكون قوة اختاذ القرار بيد شخص واحد أو جمموعة من أشخاص ميثلون قمة اإلدارة؛

واملفاهيم االقتصادية اليت تطبق يف خدمات أخرى يف املؤسسات الصحية يكون من الصعب تطبيق املعايري نفسها  -
 على عملها، ويعود ذلك الرتباط اخلدمة الصحية ابإلنسان؛

 تتطلب اخلدمة الصحية االنتشار الزماين واملكاين وذلك أهنا تتميز يف الغالب بزايدة الطلب والسرعة يف تقدمي اخلدمة؛  -

 الصحية؛صعوبة حتديد وتقييم وقياس جودة اخلدمات    -

 تتكون اخلدمة الصحية من عناصر يكمل بعضها البعض.  -

 املطلب الثالث: أنواع وأهداف اخلدمات الصحية

 أنواع اخلدمات الصحية:-أوال

 طبيعتها، أو حسب اخلدمات هذه تصنف أن  الصحية فإما املؤسسات داخل للخدمات أشكال عدة هناك
  .العامة أو الشخصية للصحة أهنا موجهة العاملية الصحية أغلب النظم تتبعه الذي التصنيف أساس على

 
اجستري،  أمحد خليفة، جودة اخلدمات الصحية املقدمة من مستشفى امللك املؤسس عبد هللا اجلامعي من وجهة نظر متلقي اخلدمة، مذكرة لنيل شهادة امل 1

 .13، ص2015-2014كلية املال واألعمال، جامعة أل البيت، االردن، السنة 
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  الصحية: طبيعة اخلدمات أساس على التصنيف-1
  :1إىل التصنيف هذا وفق  الصحية اخلدمات تصنف-أ

 والتفاعل بني طالب اخلدمة وعارضها؛  االلتقاء دافع  الصحية، فهي املؤسسة واجهة متثل  واالستشارات: الفحوصات  -
 الطبية، الطبية )التشخيصات ابلرعاية املعنيني عمل األشخاص مكان  للمرضى، اإلقامة تؤمن السريرية: اخلدمات -

النظافة( ويف مكان التفاعل مع  الصيانة، الطبية )عمال ابلرعاية املعنيني غري األشخاص التمريضية( وكذلك الرعاية
 العائالت؛ 

 والعالج؛  التشخيص ختص اليت التكنولوجيا الوسائل تضم التقنية: األرضية  -
 اخلدمة الرتميم، الصيانة والنقل وهذه مثل السابقة لألنشطة املدعمة اخلدمات مجيع  من تتكون  اإلمداد: خدمات -
 ؛)خدمات   )مقدم خارجي طرف توكل إىل أو املؤسسة داخل قسم هبا يقوم قد 
األقسام  الرقابة( تظم خمتلف التنظيم، )التخطيط، التوجيه، اإلدارية الوظائف خمتلف جتمعاخلدمات اإلدارية:  -

 املخزون. إدارة األفراد، واحملاسبية، إدارة املالية واإلدارات

 هي:  التصنيف هذا وفق عديدة أشكاال الصحية اخلدمات أتخذ  كما

 من والعديد  طب األعصاب، األطفال، طب واألخصائي، العام الطب: ) عالجية أو لباطنية )وقائيةا اخلدمات-
 األخرى؛ التخصصات

 والوالدة؛ النساء أمراض الباطنية، جراحة األمراض لكل جراحة جراحة عامة، اجلراحية: اخلدمات-

 والتحاليل؛   كاألشعة  املساعدة: اخلدمات-

 مؤشرات هي:  عدة على التصنيف هذا يعتمد  كما

 أو املختربية امللموسة كالتحاليل على السلع  اعتمادها إىل استنادا الصحية اخلدمات تتنوع  :االعتمادية حيث من -ب
 املرض؛ تشخيص أو النفسي البشري كالعالج العنصر على تعتمد  أخرى خدمات واجلراحة، وهناك األشعة

 اجلراحية وسحب الدم.  العمليات ا: مثلومقدمه الصحية اخلدمة من  املستفيد من كل حضور حيث من -ج

 
نس(،  أحالم، دور استخدام مناذج صفوف االنتظار يف حتسني جودة اخلدمات الصحية دراسة حالة املؤسسة العمومية للصحة اجلوارية بسكرة )رزيق يو  دريدي  1
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 إىل احلاجة الطبيب أو عيادة يف الفحص الشخصي مثل  فردية  حاجة اخلدمات تشبع  فقد  :احلاجة نوع  حيث من -د
 املستشفى؛ يف الرقود مثل منافع  حزمة

 أو أهدافهم الرحبية يف الصحية اخلدمات مقدمو خيتلف حيث :الصحية اخلدمات مقدمي أهداف حيث من -ه
 الالرحبية؛

 العامة؛ أو الصحية اخلاصة املؤسسات امللكية حيث ومن-و

 عامة، واألهداف املستشفيات يف املطبقة الربامج عن تلك خاص ملستشفى واألهداف التسويقية الربامج من حيث  -ي
  .لتحقيقها تسعى اليت

 العامة: أو الشخصية للصحة التوجه أساس على التصنيف-2
 :  1هذا التصنيف يصنف اخلدمات الصحية إىل نوعني

 الطبيب قبل للفرد من تقدم التأهيلية اليت أو العالجية الوقائية اخلدمات هبا ويقصد   :الشخصية الصحية اخلدمات-أ
 الطبيعي العالج التغذية، املخترب، األشعة، الشخصية كأخصائي والرعاية والعالج للتشخيص املؤهلني قبل من أو

الشخصية،  الصحية اخلدمات صور من مها العالج بقصد  العالج الطبيعي ألخصائي أو للطبيب املريض والتمريض، فزايرة
   :يلي فيما نوجزها اخلدمات من خمتلفة الصحية أنواعا اخلدمات وتتضمن

 خدمات الرعاية اخلارجية؛-
 الداخلية يف املستشفيات؛خدمات الرعاية  -
 خدمات الرعاية الطويلة األجل.-
 الدولة وتتوىل واالرتقاء هبا املواطنني صحة محاية تستهدف اليت الصحية اخلدمات وهي :العامة الصحة خدمات-ب

 تشتمل على األنشطة التالية: اليت اخلدمات هذه تقدمي  مسؤوليات عادة

 منها؛ املتوطن وخاصة املعدية األمراض مكافحة-
 مكافحة احلشرات...إخل؛ املالئم، الغذاء اهلواء،  كسالمة البيئية،  صحة يف املهمة اجلوانب مراقبة-
 التحصني؛ على برامج الرتكيز على بصفة خاصة الرتكيز مع  والطفولة األمومة رعاية على املباشر اإلشراف-
 العامة؛ الصحة مبيدان  الصلة ذات املخربية ابلفحوص القيام-
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 صحة على تكفل احلفاظ اليت واخلطط والسياسات واالسرتاتيجيات والضوابط التنظيمية واللوائح التشريعات وضع -
 .ورفاهيتهم املواطنني

 أهداف اخلدمات الصحية:-اثنيا

 يف: املتمثلة من األهداف جمموعة حتقيق أجل من الصحية اخلدمات تقدمي  إىل املسؤولني سعي من الرغم على

 اجتاه مسئولية  تتحمل الوقت نفس أهنا يف املستثمر إال املال رأس على وزايدة العائد  املقدمة الصحية اخلدمات تطوير-
 األمراض؛ معدالت خفض يف متطلباته املتمثلة لتحقيق اجملتمع 

 القومي؛ الناتج يف الصحية اخلدمات مسامهة زايدة-
 احلوافز؛  يف والزايدة األجور برفع  األداء حتسني من أجل العاملني فريق  إرضاء على اإلدارة تعمل كما-
 أهداف تعدد تصميمها ويرجع  وحتسني املختلفة الصحية اخلدمات احلصول على تكلفة تقليل طريق عن ارضاء املرضى-

 اخلدمة. اخلدمة وتنظيم ومقدمي العمالء "املرضى" من كل اختالف توقعات إىل الصحية اخلدمات
   :1يلي ملا طبقا اخلدمة الصحية أهداف تصنيف وميكن

  :املرضى لتوقعات طبقا اخلدمة تقدمي أهداف-1
 منهم؛  الصحية اخلدمات تقريب

 عالية؛ جودة ذات صحية خدمات على احلصول-
  .املعاجل الطبيب خيص فيما االختيار وحرية الشخصية احلرايت حفظ-
  :اخلدمات مقدمي توقعات أهداف-1
 النشاط؛   واختيار املهين االختيار حرية-
 العالج؛  وجودة املهين التفوق يف التحكم إمكانية-
 متابعتها؛ طرق ويف املرضية، احلاالت رقابة يف التحكم-
 .املهنية ابألمناط االحتفاظ-
  :التنظيم أهداف-1
 الصحية؛  اخلدمات تكلفة يف والتحكم الرقابة-
 اخلدمات؛  جودة رقابة-
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   .املتاحة والبشرية واملادية املالية الوسائل استخدام يف والرشادة الكفاءة-

 اخلدمات الصحية  ماهية جودة املطلب الرابع:

 األمور املهمة من أصبح خاص بشكل الصحي عام والقطاع بشكل ابملنظمات تطبيقها وتفعيل ابجلودة االهتمام     
 .اهلدر من الوقت واحلد  واختصار التكاليف وتقليل املخرجات حتسني فعال يف دور من هلا ملا وذلك احلديثة النظم يف

 اخلدمة.  من املستفيدين توقعات يفوق الصحية بشكل اخلدمات تقدمي  وضمان 

 أوال مفهوم جودة اخلدمات الصحية:

 لتحقيق والتقنيات الطبية العلوم تطبيق تعين: جودة اخلدمات الصحية(  Donabedianدوان بيداين )-1
أفضل  مبدى حتدد اجلودة درجة األساس فإن  هذا وعلى للمخاطر، العامة، دون زايدة التعرض استفادة للصحة أقصى
 1والفوائد. املخاطر بني موازنة

التشخيص  عمليات تناسق بضمان  يسمح الذي املسعى  على أهنا: جودة اخلدمات العاملية تعرف الصحة منظمة-2
 خماطر احلديثة أبقل تكلفة وأقل الطبية العلوم مع  متاشيا الصحية النتائج أفضل للوصول إىل مريض لكل والعالج

 2الصحية. املؤسسة داخل املريض رضا تكسب جيدة وعالقات

 املؤسساتطرف  من الرعاية تقدمي  مستوى على أهنا: الصحية جودة اخلدمات يعرف األمريكي: الطيب املعهد-3
اإلمكاانت  مع  النتائج ومواءمة هذه واجملتمع، الفرد طرف من املنتظرة احملتملة من النتائج الرفع  أجل اإلستشفائية من
 3واملعرفة احلديثة.

 الصحية: اخلدمة يف القيم اجلوهرية للجودة-اثنيا

 :4يلي  فيما جودة عالية بدرجة الصحية اخلدمة إجناز يف اجلوهرية  القيم  تتمثل

 
خلليل وبيت عبري علي حسن البالصي، تقييم جودة اخلدمات الصحية يف املراكز التابعة لوكالة الغوث من وجهة نظر املرضى ومقدمي اخلدمة يف حمافظيت ا 1

 .10، ص2015ة القدس، فلسطني، سنة حلم، مذكرة لنيل شهادة املاجستري، جامع 
 . 11أمحد خليفة، مرجع سابق، ص 2
يل شهادة املاجستري، عتيق عائشة، جودة اخلدمات الصحية يف املؤسسات العمومية اجلزائرية دراسة حالة املؤسسة العمومية اإلستشفائية لوالية سعيدة، مذكرة لن 3

 .89، ص2012، 2011تجارية، تلمسان، اجلزائر، سنةكلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيري والعلوم ال
 .52، 51عيادي ليلى، مرجع سابق، ص 4
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اخلصوصية   هذه إدراك على تعمل مرضاها وأن  خصوصية الصحية اخلدمات تعزز أن  ينبغي أوال: املريض خدمة-1
 ؛"أوالً  املريض خدمة" شعار حتت وجتسيدها

 ملقابلةالضرورية   الفردية والتمريض ابملهارات الطيب الطاقم حتلي ضرورة القيمة هذه تتطلب  :املستفيد توقعات حتقيق -2
 لديهم؛ الرضا لتحقيق هبا والعناية املستفيدين توقعات

 مع  الفردية، والتمكن ابملعاجلة والقيام الفشل أسباب عن البحث إن  :مرة أول من  صحيح بشكل اخلدمة أتدية-3
 جودة عن احلديث جوهرية عند  قيمة تعترب مرة أول من والصحيح املالئم  الصحية لشكلها اخلدمة أتدية  من الزمن

 الصحية؛ اخلدمة
مستوى  تقدمي  يف الصحية املؤسسة أداء  فشل تكاليف حتديد جودهتا: بتدن املتسمة األعمال تكاليف خفض-4

 املادية اجلهود خمتلف من قدر اإلمكان  واالستفادة ابستمرار لتجاوزها منها والتخطيط التقليل حماولة مث  اجلودة، من عال
 والبشرية؛   

 موظفيها يشعرون  جعل على قادرة تكون  اليت هي الناجحة الصحية املؤسسة إن للموظفني:  اجليد األداء دعم-5
   .املؤسسة داخل دور مهم لديهم أن  ابستمرار

 أبعاد جودة اخلدمات الصحية:  -اثلثا

 : 1تتمثل فيما يلي

األوىل.   ابلشكل الصحيح ومن املرة  حتديدها، وتقدميهاتعين القدرة على اجناز وبدقة اخلدمة مثل ما مت  االعتمادية:  -1
 ؛أي أن العمل على تقليص جمال اخلطأ

 وتشري إىل سرعة االستجابة يف تقدمي اخلدمة ملن يطلبها أو حيتاجها؛االستجابة:  -2
 تقدميها بشكل متميز؛وتعىن الكفاءات والقدرات اليت ميتلكها من يقدم اخلدمة واليت تضمن  كفاءة مقدمي اخلدمة:  -3
 ويشري هذا البعد إىل سهولة الوصول إىل مقدمي اخلدمة؛ القدرة على الوصول:  -4
وتعين تبادل املعلومات بني خمتلف األقسام واملصاحل املقدمة للخدمة وكذا بني االفراد العاملني هبا من االتصال: -5

 رى؛جهة، وبينهم وبني املرضى واملتعاملني اخلارجيني من جهة أخ
 وتتمثل يف حسن املعاملة؛اجملاملة: -6
 ؛وتعين توفر درجة عالية من الثقة يف مقدمي اخلدمةاملصداقية:  -7
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ويشري هذا البعد إىل إملام العاملني ابملؤسسة الصحية ابملهام والوظائف املوكلة هلم، وبشكل ميكنهم من األمان: -8
 تقدمي خدمة خالية من أي خماطر؛

اجلوانب املادية والبشرية امللموسة: ويتمثل هذا البعد  بتلك أي بذل كافة اجلهود إلشعار املرضىالعناية والرعاية: -9
 يف كفاءة وفعالية التجهيزات، املوارد، وسائل االتصال واألفراد العاملني ابملؤسسة الصحية؛

الصحية، بينت النتائج أبن املرضى عادة ما خبصوص موضوع أبعاد اجلودة يف املؤسسات  Kotlerيف دراسة أجراها 
 يعتمدون يف تقييمهم جلودة اخلدمة على مخسة أبعاد فقط، وقد اعتربها أساسية إال أهنا تتفاوت يف األمهية وتتمثل يف: 

 كأمهية نسبية؛  %32االعتمادية وميثل هذا البعد -
    كأمهية نسبية؛  %  22االستجابة، وميثل هذا البعد -
 كأمهية نسبية؛  %19ميثل هذا البعد األمان، و -
  كأمهية نسبية؛  %16العناية والرعاية، وميثل هذا البعد  -
  كأمهية نسبية.  %11امللموسية، وميثل هذا البعد -

 وهذه األبعاد هي اليت يتم اعتمادها يف الدراسة امليدانية.

 أمهية جودة اخلدمات الصحية:-رابعا

 :1تتمثل فيما يلي

 للمستفيدين؛ والنفسية البدنية الصحة ضمان -1
 والذي للمنظمة الصحية والؤه وزايدة املستفيد )املريض( رضي حتقيق شاهنا من مميزة جودة ذات صحية خدمة تقدمي -2

 الصحية؛ املنظمة لتلك فاعلة إعالمية وسيلة بعد  فيما سيصبح
 جمال يف وسيلة مهمة الصحية اخلدمات اهم عنرض مستوى وقياس املستفيدين )املرضى( وانطباعات أراء معرفة تعد -3

 هبا؛ املتعلقة السياسات ووضع  للرعاية الصحية والتخطيط اإلدارية البحوث
 ومقدميها؛  الصحية اخلدمة من املستفيدين بني االتصال قنوات وحتسني تطوير-4
 وفاعلية؛ بكفاءة مهامها أتدية من الصحية املنظمات متكني-5
 ؛)املستفيد )املريض رضا كسب-6
 العاملني؛ معنوايت حتسني-7
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 بتلبية يف االهتمام أخر نوع من زايدة الزايدة ورافق هذه احلديثة الصحية اخلدمات أنواع خمتلف على الطلب زايدة-8
 العمالء؛ وتوقعات حاجات

 .املشاهبة الصحية املنشئات زايدة املنافسة بني-9
 املعلومات يف املؤسسة اخلدمية الصحية.املبحث الثالث: نظم  

تنامت اخلدمات الصحية يف السنوات األخرية بشكل متزايد، وملحوظ حيث زاد عليها الطلب ابختالف 
مستوايهتا فمسألة الصحة من األمور األكثر أمهية يف جمال تنمية اجملتمعات كل هذا دفع بصانعي القرارات الصحية، 

 علومات الصحية ملا هلا من دور مهم لرسم سياساهتا بدقة.واإلدارية إىل االهتمام ابمل

 املطلب األول: مفهوم ووظائف نظم املعلومات الصحية. 

 مفهوم نظم املعلومات الصحية:-أوال

نظام املعلومات هو جمموعة من األنظمة احلاسوبية اليت تستخدم لتوفري املعلومات الطبية اخلاصة ابملرضى -1
موعة من الوظائف متكن من إدخال املعلومات وصيانتها واستعراضها، وإصدار إحصاءات وابملستشفيات بفضل جم

   1وتقارير تساعد على اختاذ القرارات الطبية العالجية واإلدارية.
عرفت منظمة الصحة العاملية نظام املعلومات الصحية أبنه" هو العلم الذي يقوم على اكتساب وحفظ واسرتجاع -2  

 2املعلومات الطبية احليوية بغية حتسني رعاية املرضى، والتثقيف والبحث واإلدارة".وتطبيق املعارف و 

كما عرف على أنه جمموعة من السياسات، واملوارد، والتنظيمات، والوظائف، واهلياكل اإلدارية، يؤدي تفاعلها معا -3
 3إىل تقدمي خدمات صحية للمجتمع.

املعلومات الصحي هو جمموعة من العناصر البشرية واآللية اليت تعمل معا على جتميع ومما سبق خنلص إىل أن نظام 
البياانت ومعاجلتها وحتليلها، وتبويبها طبعا لقواعد وإجراءات مقننة ألغراض حمددة وإاتحتها للباحثني، وصانعي القرارات 

 واملستفيدين اآلخرين على شكل معلومات مناسبة ومفيدة.

 
ؤسسة العمومية اإلستشفائية حممد دالل السويسي، نظام املعلومات كأداة لتحسني جودة اخلدمة الصحية ابملؤسسة العمومية اإلستشفائية دراسة حالة امل1

 .56، ص2011/2012بوضياف ورقلة، جامعة قاصدي مرابح، ورقلة، اجلزائر،
األورويب، رسالة مصباح عبد اهلادي حسن الدويك، نظم املعلومات الصحية احملوسبة وأثرها على القرارات اإلدارية والطبية دراسة تطبيقية على مستشفى غزة    2

 .53، ص2010اجلامعة اإلسالمية، غزة، فلسطني،  نيل شهادة ماجستري،
من جدول األعمال املناقشات  7، النظم الصحية وإداراهتا، الدورة الثانية واألربعون، البند -املكتب اإلقليمي لشرق البحر املتوسط-منظمة الصحة العاملية3

 . 1، ص1995التقنية، 
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 :1من أهم وظائفه املعلومات الصحية:  وظائف نظم-اثنيا

 جيمع نظام املعلومات الصحية البياانت من قطاع الصحة والقطاعات األخرى ذات الصلة؛ -
 حيلل البياانت ويضمن جودهتا الشاملة وأمهيتها وحسن توقيتها؛ -
 حيول البياانت إىل معلومات الختاذ القرارات املتعلقة ابلصحة؛  -
 أحيااًن يتم ربط نظام املعلومات الصحية ابلرصد والتقييم ولكن هذا منظور اختزايل للغاية؛ -
ى ابإلضافة إىل كونه ضروراًي للمراقبة والتقييم، فإن نظام املعلومات خيدم أيًضا غاايت أوسع، حيث يوفر القدرة عل -

 التنبيه واإلنذار املبكر؛ 
 دعم إدارة املريض واملرافق الصحية؛  -
 متكني التخطيط؛  -
 دعم وحتفيز البحث؛  -
 السماح بتحليل الوضع الصحي واالجتاهات، ودعم عاملي إعداد التقارير؛  -
 دعم التواصل بشأن التحدايت الصحية ملختلف املستخدمني.   -

 علومات الصحية.املطلب الثان: أهداف وفوائد نظم امل
 :2يسعى نظام املعلومات الصحية إىل حتقيق األهداف التالية  أهداف نظم املعلومات الصحية:-أوال
حتديد مقاييس أساسية للموارد واستخدامات مجيع املستشفيات والنتائج النهائية ألنشطتها ابالعتماد على حتليل أو -1

يد احلصول على تلك البياانت تسهيال لتحليلها أو تشغيلها هبدف تشغيل البياانت الصادرة منها، مع حتديد أو توح
 احلصول على مؤشرات أو مقاييس ذات مضامني موحدة جلميع املستشفيات؛

 توفري خمزون املعلومات عند الطلب على اخلدمات الصحية جغرافيا واجتماعيا؛-2
املنافسة واملكملة، مثال ذلك ختزين بياانت عن مستشفيات بياانت عن معدالت األداء لكل العاملني ابملستشفيات  -3

 الوالدة يساعد يف ختطيط اخلدمة الصحية ملستشفيات األطفال؛

 استخدام احلاسبات االلكرتونية يف حتليل البياانت وتشغيلها الستخراج املؤشرات والتنبؤ ابلنتائج؛-4

 
1  WORLD HEALTH ORGANISATION  ،health information systems. 
https://www.who.int/healthinfo/statistics/toolkit_hss/EN_pdf_Toolkit_HSS_InformationSystems.p
df  ،viewed on:10/05/2021. 

 .57دالل السويسي، مرجع سبق ذكره، ص  2

https://www.who.int/healthinfo/statistics/toolkit_hss/EN_pdf_Toolkit_HSS_InformationSystems.pdf
https://www.who.int/healthinfo/statistics/toolkit_hss/EN_pdf_Toolkit_HSS_InformationSystems.pdf


 مفاهيمي والنظري اإلطار ال ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الفصل األول

30 

 

صاصات النادرة ومدى توفرها يف بعض أو كل توفري البياانت واملعلومات عن األنشطة ملتخصصة واالخت-5
 املستشفيات.

 :1من بني أهم فؤائدهفوائد نظم املعلومات الصحية:  -اثنيا

هي الفوائد املالية اليت ميكن قياسها بوضوح واليت متكن من استخدام تكنولوجيا معنا، مثال استخدام   الفوائد الكمية:-1
 مل.تكنولوجيا طبية نوفر الوقت والتكلفة والع

فوائد تنسب بشكل مباشر أو غري مباشر للتكنولوجيا ولكن صعب تقديرها كميا وال تقاس هذه  الفوائد الكيفية:-2
الفوائد إال من حيث أثر التكنولوجيا على األداء وكفاءته، فدقة البياانت ونقلها بسرعة واتساع نطاق احلصول عليها 

 کميا.  والربط فيما بينها يعطي فوائد ال يسهل تقديرها

هي متثل فوائد كبرية متوقعة ملنظمات الرعاية الصحية، فبالرغم من أن مجع البياانت وحتليلها  الفوائد اإلستاتيجية:-3
يعود بفائدة فورية على املنظمة فإن هذه البياانت تشكل يف املدى الطويل أساسا للبحوث العلمية والتخطيط اإلسرتاتيجي 

 ية ال ختدم االحتياجات احلالية للرعاية الصحية بل أيضا على املدى الطويل.حيث السجالت الطبية اإللكرتون

يف كتاهبما نظم املعلومات الصحية أهم الفوائد اليت ميكن املنظمات الصحية حتقيقها  Degouletو Veldeوذكر 
 :2نتيجة استخدامها لنظم املعلومات الصحية 

 اإلنتاجية للطاقم الطيب واإلداري؛حتسني الكفاءة التنظيمية عن طريق زايدة  -
 حتديث اخلربات والقدرات املهنية يف دقة تشخيص املرضي؛-
 حتسني جودة الرعاية الصحية ختفيض النفقات يف القطاع الصحي؛-
 التخفيض يف عامل الوقت وتقدمي اخلدمة الطبية لعدد أكرب من املرضى؛-
 حتسني خربة املريض وبقية أفراد اجملتمع؛-
 ملف الكرتوين للمريض؛إنشاء -
 اعتماد أنظمة موحدة يف تشخيص األمراض؛-
 ضبط تقدمي اخلدمات الصحية؛-

 
ية اإلستشفائية سليمان عمريات، تقرت، رجم خالد، عوين بومجعة، حلول آسيا، أثر نظام املعلومات الصحي على القرارات الطبية دراسة حالة املؤسسة العموم  1

 .292، ص2017، 12ورقلة، جملة رؤى االقتصادية، جامعة محه خلضر، الوادي، اجلزائر، دون دار نشر، العدد
 .69مصباح عبد اهلادي حسن الدويك، مرجع سبق ذكره، ص 2
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 نشر املعلومات لقاعدة عريضة من املهتمني بسرعة وأكثر فعالية؛-
 اختاذ القرارات اإلدارية والطبية على حنو أكثر صحة ودقة.-

   املطلب الثالث: مكوانت نظم املعلومات الصحي.

نظام املعلومات الصحي شأنه شأن أي نظام أخر يتكون من مدخالت وتشغيل وخمرجات ويتكون من نظم إن     
 :  1فرعية متكاملة تتفاعل مع بعضها البعض يف بيئة مفتوحة وفيما يلي سنقوم بعرض أهم هذه النظم

 ، مثل )االسمومات املريض الشخصيةهو سجل رقمي حيتوي على معل نظام السجل اإللكتون للمريض:-أوال
اجلنس، اتريخ امليالد، املهنة، العنوان(، والتاريخ الطيب للمريض وتقرير كامل عن مجيع األحداث الطبية للمريض من 
تشخيص األمراض، سجل األدوية التحاليل الطبية، وصور األشعة كذلك يطلق عليه السجل الطيب، فهو ميثل نقطة 

 من املعلومات املرتبطة بتقدمي الرعاية الصحية للمريض؛  مركزية تصب فيها وتنشق عنها قنوات عديدة
يف الوقت احلاضر هذه النظم متثل حجر الزاوية للسجالت الصحية اإللكرتونية، إذ يعتمد نظم معلومات املخترب:  -اثنيا

حتديد  الطبيب كثريا على نتائج التحاليل املخربية الختاذ قرارات حامسة يف   التوصل إىل تشخيص املرض، ومن مث
والعالج املناسبني. فابتداء من تسجيل طلبات التحاليل للمرضى، مرورا بتنظيم هذه الطلبات ضمن جداول  الدواء

إلكرتونية، إىل توزيع التحاليل على أجهزة التحليل املناسبة، وانتظار صدور النتائج سواء كان حتصيلها آليا حبيث يقدمها 
 قبل الطبيب وانتهاء إبعطاء املريض نتائج التحليل؛  اجلهاز نفسه أو يدواي جيري إدخاله من

جمموعة من النظم احلاسوبية املعقدة وهذه النظم تعمل  هو نظام معلومات مكون مننظام معلومات الصيدلة: -اثلثا
 على حتسني فعالية هذه األقسام وسالمة املريض وختفيض التكاليف والتفاعل مع نظام معلومات املستشفى؛

 ظمة حاسوبية من قبل قسم األشعة( هو عبارة عن أنRISنظام املعلومات ابألشعة )نظام معلومات األشعة: -رابعا
ويقوم هذا النظام بتخزين الصور الطبية املختلفة ومعاجلتها وتوزيعها وعرضها على مزودي اخلدمة الصحية وذوي 

ملوجودة ويتكامل مع األنظمة األخرى ابملستشفى من االختصاص بشكل رقمي، ويرتبط هذا النظام ابألجهزة الطبية ا
 جهة أخرى. ويتكون هذا النظام بشكل عام من عملية متابعة املريض بنظام أرشفة الصور الطبية؛
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ميكن تعريف أبنه عبارة عن نظام آيل حموسب متكامل يتيح لألطباء نظام إدخال األوامر الطبية إلكتونيا: -خامسا
ية، التحليلية واألشعة إىل األقسام ذات الصلة كالصيدلية، املخرب واألشعة، وهذا النظام يشمل إرسال وصفاهتم الدوائ

 كل األوامر اليت يقوم الطبيب بتسجيلها يف السجل الطيب للمريض.

 املطلب الرابع: أثر نظم املعلومات الصحية يف دعم القرارات الطبية.

 : 1يف عملية دعم وتفعيل القرارات الطبية وفق النقاط التالية ميكن لنظام املعلومات الصحي أن يلعب دورا هاما

سيكون نظام املعلومات الصحي حجر األساس الذي يتم مبوجبه رسم خريطة صحية دقيقة للبالد كال من حيث   أوال:
معدالت انتشار األمراض وأسباهبا بدقة وسرعة وابلتايل لن حيتاج صانع القرار إىل عشرات أو مئات الدراسات املتفرقة 

 والبياانت املتضاربة لكي يقف على حدود انتشار مرض حمدد؛
ابستخدام نظام املعلومات الصحي ميكن ملتخذ القرار أن يتعرف على حالة املخزون من األدوية واملستلزمات  اثنيا:

 الطبية يف الوقت املناسب؛
يتيح فرصة مراقبة مستوى األداء يف مجيع املؤسسات الصحية ابلبالد لتفادي السلبيات واألخطاء الطبية الشائعة  اثلثا:

 احلدوث؛
ح النظام للمخططني الصحيني مبراقبة األداء املايل للمستشفيات بشكل حقيقي وحساب أي مغاالة يف يسم رابعا:

التكاليف بناء على النظم املعيارية يف وضع التكاليف العالج والدواء اليت تلتزم هبا املؤسسات العالجية يف العديد من 
 الدول العامل؛

ول نتائج العمليات اجلراحية وعددها ونسبة الوفيات ونوعية يسهل عملية استخالص إحصائيات دقيقة ح خامسا:
املرضى يف التخصصات املختلفة مث جتميع وحتليل هذه اإلحصاءات لكشف نقاط الضعف والعمل على تالشيها وهكذا 

 فإن إتباع املدخل املعلومايت يف عالج وتقوية عملية صنع القرار.
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 خالصة الفصل:

 وتداخلها الصحية املعلومات واخلدمات نظم املذكورة سابقا، من العناصر من كل أن  جند  الفصل هذا خالصة يف
 فقد  العامة، املصلحة يف خدمة األطراف مجيع  تصب حيث األخر يكمل الطرف فيها طرف كل بينها حبيث فيما

 كعنصر اخلدمات الصحية عرفنا احلديثة كما اإلدارة يف وأمهيتها لنظم املعلومات واألساسية العامة املفاهيم إىل تطرقنا
 ودورها الصحية وجودة اخلدمة املعلومات نظم  بني  العالقة  ابراز  األفراد وعافيتهم، مع  سالمة على للحفاظ وأساسي هام
 املؤسسات اإلستشفائية العمل على يستلزم وجه وعليه أحسن على األوىل ابلدرجة اإلنسانية اخلدمات وتوفري تقدمي  يف

 وأنظمة أجهزة من  متطورة حتتية  بنية  بتوفري إال ال أييت واملالئمة، وهذا املتبعة احلديثة  الوسائل والتقنيات عن  البحث على
 الصحية. اخلدمات لتحسني كأداة التكنولوجيا املعلومات وشبكات وتطبيقات
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 متهيد:

فصنع القرار أو بناء ، يعترب تدفق املعلومات عصب احلياة يف عمليات وفعاليات أي مؤسسة مهما كانت طبيعتها
   اسرتاتيجية يهدف اىل تقدمي خدماهتا بكفاءة وفعالية أكرب يعتمد على معلومات دقيقة وكاملة ومتوفرة يف الوقت املناسب

وهنا ، وهذا دائما أحد املشاكل األكثر تعقيدا اليت تواجه املؤسسات. وهذا ما ينطبق كذلك املؤسسات اإلستشفائية
من خالل حتقيق التفاهم والتعاون بني أفراد   ،الذي بدوره يعترب أحد عوامل جناحها  ام املعلوماتهر لنا مدى أمهية نظيظ

حيث أنه أي قصور يف  ،خططهاوحتقيق أهدافها وتوجهها و ، وعن طريقها تستطيع إحراز تقدم ملموس ،املؤسسات
 نظام معلوماهتا من شأنه أن يعطل أو يؤخر سري عملياهتا اإلدارية.

وكذا العالقة اليت تربط بينهما  ، التعرف يف اإلطار النظري على األبعاد األساسية ملتغريات البحثفبعد أن مت
خنصص هذا الفصل لدراسة حالة جمموعة من املؤسسات حبيث يواصل اإلجابة على اإلشكالية حول دور نظم املعلومات 

واختبار   ،وحىت تكتمل معاجلة املوضوع  ،خدماهتا  اخلاصة يف حتسني جودة  اإلستشفائيةاحلديثة املوجودة داخل املؤسسة  
 فإن هذا الفصل جاء ملما لنظم معلومات ميدان الدراسة ودوره يف حتسني اخلدمات الصحية.  ،الفرضيات

املبحث األول تناولنا   ،  وحىت نلقي الضوء على خمتلف هذه النقاط، قمنا بتقسيم هذا الفصل إىل مبحثني رئيسيني
تقدمي  والذي تناولنا فيه سسات اإلستشفائية  اخلاصة بربج بوعريريج والذي قسمناه اىل مطلب أولتقدمي بعض املؤ  فيه

تعداد موظفيها وهيكلها التنظيمي ، من حيث تعريف املؤسسة وأهدافها، اخلاصة زراييب اإلستشفائيةعام للمؤسسة 
 اإلستشفائيةتقدمي عام للمؤسسة  فقد جاء فيهأما ابلنسبة للمطلب الثاين  ، إضافة إىل نظم معلومات املعتمدة داخلها

أما ابلنسبة للمبحث الثاين   ،تعداد موظفيها  ،ويف هذا املطلب سنتطرق إىل تعريف املؤسسة وأهدافها  ،  اخلاصة أخروف
إضافة إىل   ،  األدوات املستخدمة يف الدراسة  ،املنهج  ،والذي يتضمن  طرق الدراسة  ،سنتناول فيه طرق وأدوات الدراسة

 استظهار النتائج ومناقشتها. 
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 املبحث األول: تقدمي املؤسسات االستشفائية اخلاصة حمل الدراسة.

 املطلب األول: تقدمي عام للمؤسسة اإلستشفائية اخلاصة زراييب. 

 التعريف ابملؤسسة وأهدافها:  -أوال

 التعريف ابملؤسسة:.1

تعترب مصحة زراييب مؤسسة خاصة ذات طابع صحي استشفائي وهو قطاع اتبع لوزارة الصحة والسكان حيث 
حيث يرتبع على  2013فتحت أبواهبا يف شهر الرابع من أفريل من عام  ،تتمتع ابلشخصية املعنوية واالستقالل املايل

هذه األخرية هي مصاحل يتم ،  وأخرى استشفائيةمرت مربع مقسمة إىل مصاحل إدارية    1214.0مساحة إمجالية قدرت بـ  
كما وقدرت السعة ،  ساعة  24/24فيها استشفاء مجيع املرضى وأهم ما مييز هذه املصاحل هي اخلدمة الدائمة واملستمرة  

 سرير مقسم حيث كثافة املرضى يف كل قسم.    50حبوايل   2021السريرية للمصحة وذلك لسنة 

الختصاصات واليت تسعى من خالهلا اىل تلبية كافة حاجيات املرضى دون كما حتوي املؤسسة العديد من ا
 اللجوء اىل مؤسسات أخرى ويف ذلك تسهيل للمرضى واختصارا للوقت واملتمثلة يف:

 طب العظام؛ -
 راحة عامة؛ -
 طب األنف واحلنجرة؛ -
 جراحة جتميلية؛ -
 طب األطفال؛ -
 طب املسالك البولية والكلى؛ -
 طب النساء والتوليد؛ -
 ام؛طب ع -
 الكشف األشعة؛ -
 الكشف حتاليل الدم. -
 من بني أهم أهداف املؤسسة:أهداف املؤسسة:  .2
 لتكفل ابحلاجيات الصحية للمرضى من ضمان نشاطات العالج والتشخيص واالستشفاء؛  -
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 السهر على تقدمي خدمة االستعجاالت الطبية؛  -
 والتشخيص؛ضمان تقدمي وبرجمة توزيع العالج الشفائي    -
 إعادة التأهيل الطيب واالستشفاء؛ -
 ضمان حفظ الصحة والنقاوة ومكافحة األضرار واآلفات االجتماعية؛  -
 ضمان حتسني مستوى مصاحل الصحة وجتديد معارفهم؛  -
 السهر على توفري التدريب والتكوين الطيب والشبه الطيب للمرتبصني املقبولني من طرف املؤسسة.  -

 املوظفني واهليكل التنظيمي للمؤسسة.تعداد    -اثنيا

. واليت 2021عامل وذلك لسنة    80بـ    زراييب  اإلستشفائية اخلاصةيقدر عدد العمال يف املؤسسة    تعداد املوظفني:.1
مؤقتة، مناصب شغل  10منصب شغل دائم إضافة إىل  20افتتحت بعدد عمال قدر سنة االفتتاح وبداية النشاط بـ 

 توضيح تقسيم املوارد البشرية حسب التخصصات يف اجلدول املوضح أدانه:  مت 
 .2021نة  تعداد املوارد البشرية يف مصحة زراييب لس  (:01)  اجلدول رقم

 العدد  التخصص  الصنف  

 
 األطباء 

 2 طب العظام 
 1 جراحة عامة  

 2 طب املسالك البولية والكلى  
 2 طب النساء والتوليد  

 1 طب األنف واألذن واحلنجرة  
 4 أطباء عامون  

 2 خمدرون  

 
 

 الشبه طبيون 

 4 خمربي  
 20 ممرض  

 7 مساعد ممرض  
 2 مؤهل حركي  

 4 قابلة  
 4 األشعة  

 20 /  املوظفون اإلدارييون 
 15 /  التقنيون واملهنيون 

 عامل   80  اجملموع  
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 املصدر: من إعداد الطالبتني ابالعتماد على واثئق املؤسسة.

بكفاءة ى حتقيق أهدافها يعترب اهليكل التنظيمي ألي مؤسسة وسيلة أو أداة هادفة ملساعدهتا علاهليكل التنظيمي: .2
حتديد أدوار األفراد و حتقيق االنسجام بني خمتلف خالل املساعدة يف تنفيذ اخلطط واختاذ القرارات و  فاعلية، منو 

الوحدات و األنشطة، و تفادي التداخل و االزدواجية و االختناقات و غريها، ومن انحية أخرى فإن للهيكل التنظيمي  
التخصص يتضمن إسناد مهام وواجبات حمددة ، فتقسيم العمل و  املؤسساتاجلماعات يفاألفراد و   أتثري كبري على سلوك

للفرد، وااللتزامات املرتتبة على الفرد و توقعاته نتيجة لذلك قد توفر له الشعور ابلرضا عن العمل، ويتمثل اهليكل 
 التنظيمي ملصحة زراييب. 

 اهليكل التنظيمي ملصحة زراييب.  (:01الشكل رقم)

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المصدر: وثائق المؤسسة. 

 اإلداريةقسم الشؤون 

 انئب املدير مساعد املدير 

األقسام الفنية 
 واملساعدة

قسم السجالت 

ءالطبية واإلحصا  
األقسام 
 اإلكلينيكية

لمدير ا  

 العظام ـ 
 ـ جراحة عامة 

ـ املسالك البولية 
 والكلى

 ـ النساء والتوليد
 ـ طب عام 

ـ األنف واألذن 
 واحلنجرة 
 ـ الطوارئ

 اجلراحة التجميليةـ 
 ـ األطفال

 

 ـ االشعة 
 ـ املخترب الطيب
 ـ الصيدلة 

 ـ التغذية واإلطعام 
 ـ اهليئة التمريضة 

قسم احملاسبة  قسم العالقات العامة
 والشؤون املالية 

 ـ شعبة متابعة الدوام 
 ـ شعبة السجل العام 

ـ شعبة ملفات 
 املوظفني

 شعبة البدالة  
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 نظم املعلومات ابملؤسسة اإلستشفائية اخلاصة زراييب:- اثلثا

عند دخول أي مريض للمصحة سوف يتم تشخيص حالته و أيمر الطبيب إما   السجل الصحي ) ملف املريض (:.1
وث املريض سوف يوجه إىل مبكوثه لفرتة معينة للعالج أو خروجه إذا رأى ذلك مناسبا حلالة املريض ففي حالة مك

القسم املناسب حلالته و سوف تتبع املريض ملف، حيتوي معلومات حول املريض مثل  االسم و اللقب، السن، الزمرة 
الدموية، اتريخ الدخول، ساعة الدخول، املصلحة، و عند انتقال املريض لقسم آخر سوف يتبعه نفس امللف، ويف كل 

أمر الطبيب خبروج املريض يسجل  ، يف هذا امللف التاريخ، املصلحة، العمليات قسم يعاجل فيه املريض سوف يسجل
هذا أيضا يف إطار خمصص للطبيب به، كما يوجد إطار خمصص به رقم الفاتورة، التاريخ، املبلغ النهائي للخدمة، حصة 
الضمان اإلجتماعي، رقم امللف، كل هذا يتم يدواي أي ال وجود لشبكة بني األقسام حتوي ملفات املرضى املتواجدين، 

و بذلك يتم   ، سم حسب األقسام يف كل قسم يسجل اسم املريض، اتريخ الدخول واخلروجحبيث يوجد سجل مق
احلفظ اليدوي مللف كل مريض، أي أنه يتم تسجيل آليا فقط عدد املرضى و األقسام الذين دخلوا أي إمكانية معرفة 

 قدرة استيعاب املصاحل للمرضى.

يتم مجع طلبات إجراء حتليل يدواي أي عند قدوم أي مريض حيث  آلية عمل نظام معلومات املخرب ابملصحة:.2
لى العينات من مث احلصول ع، و يقدم الورقة احملررة من طرف طبيبة اليت حتتوي اسم املريض وسنه، التحليل املراد إجراؤه

رمز التحليل اجملرى م و لومات اليت تسجل آليا حمصورة فقط يف االسم املريض، اسصدور النتائج. املعيليها إجراء حتاليل و 
 له دون اتصال ابألقسام األخرى للتبليغ أي نتائج التحليل.

يث يتم عمل نظام معلومات األشعة مبثل طريقة عمل نظام معلومات املخترب حب  آلية عمل نظام معلومات األشعة:.3
نيون القائمني على األشعة من مث إجرائها كل حسب حالته يف حال جتهيزه يقوم التقيتم مجع طلبات إجراء األشعة و 

 حبفظ اسم املريض، رمز األشعة، دون الربط مع نظم املعلومات األخرى بسبب عدم توفر شبكة بني األقسام.
 يهدف استخدام نظام معلومات الصيدلة إىل ما يلي:  نظام معلومات الصيدلة ابملصحة:.4
 صرف األودية؛  -
 ومراعاة اتريخ الصالحية لألودية؛  مراقبة املخرون -
 جتميع بياانت عن األدوية واملستلزمات الطبية مثل: السعر؛الكمية... -
 معرفة رصيد األدوية وإصدار أوامر الشراء. -
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يعاين نظام معلومات الصيدلة من عدم اتصاله بنظم املعلومات األخرى املتواجدة يف املصحة ولذلك فإن مهمته الرئيسية 
  توفري األدوية املطلوبة ذات الصالحية دون التسريع يف عملية احلصول عليها.تتمثل يف

على عكس أنظمة معلومات املستشفى األخرى فإن هذا النظام حيتاج كليا  نظام إدخال األوامر الطبية إلكتونيا:.5
ية سوف حيتاج الطبيب إىل استخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصال، ومبا أن املصحة تفتقر اىل وجود شبكة حمل

الستخدام أساليب يدوية لالتصال مع األقسام األخرى إلرسال وصفاهتم الدوائية، التحليلية، فعند حتديد الطبيب مثال 
هو بدوره يتصل ابألقسام يقوم بتسجيل ذلك يدواي للمريض و  األدوية واجلرعات، التحاليل والفحوصات الطبية سوف

 األخرى.
إن الرابط يف املصحة بني خمتلف مصاحلها يتم بواسطة استعمال  حل عن طريق شبكة داخلية:االتصال بني املصا. 6

شبكة هاتفية داخلية بني املصاحل اإلدارية واملصاحل الطبية مثل مكتب الدخول حبيث يكون االتصال لتوضيح عدد 
 املرضى الذين دخلوا أو حالتهم.

عن األرشيف والذي حيوي ملفات وسجالت املرضى وهذا من   حسب هذه املؤسسة ال ميكن االستغناء  األرشيف:.7
الواثئق أجل ضمان تقدمي املعلومات اليت يطلبها املريض أو املؤسسة وذلك للتقليل من هامش األخطاء أو ضياع بعض  

يف  فالتوثيق يساهم يف الرجوع إىل املعلومات عند احلاجة إليها لكن هذا العمل اليدوي له عدة سلبيات تتمثل لذلك
بذل اجلهد البدين وتضييع الوقت على عكس آلية النظم لكن غياب أجهزة احلواسيب يف عدة مكاتب يعرقل من سري 
املهام فقد يضطر العامل أحياان إىل التنقل إىل مصلحة أخرى. إن العمل ابألوراق راجع إىل التخوف من أجهزة احلاسوب 

ات املهمة وابلتايل األرشفة ابستعمال األوراق متكن من محاية املعلومات وإمكانية تعطل أحد الربامج أو تغيري بعض املعطي
 على حسب العاملني.

 اخلاصة أخروف طاهر.  االستشفائيةاملطلب الثان: تقدمي عام للمؤسسة  

 التعريف ابملؤسسة:- أوال

وأن بداية أنشطتها تعود إىل  1993هي مؤسسة استشفائية خاصة حتصلت على االعتماد يف سنة  مصحة أخروف  
 1995شهر جانفي سنة  

 ومتتلك املصحة:

 مخسة طوابق عاملة جمهزة بكافة املعدات الالزمة إلجراء خمتلف العمليات اجلراحية؛ -
 ستة أسرة جمهزة خبدمة اإلنعاش؛ -
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 طاوالت وغرفة إنعاش حلديثي الوالدة؛قاعة توليد حتتوي على ثالث  -
 خدمة ما قبل العملية حتتوي على تسعة أسرة جمهزة ومخسة حاضنات؛ -
سرير( مدعم مبصعد لنقل املرضى من قسم اإلنعاش   45قسم االستشفاء يف الطابق العلوي )حيوي سعة استشفائية   -

 أو التوليد إىل قسم استشفائي؛
 سح الضوئي، األشعة السينية، تصوير الثدي ابألشعة السينية(؛ قسم األشعة )الرنني املغناطيسي، امل -
 خدمة االجناب مبساعدة طبية. -

 يتكون الطاقم الطيب من:

 أخصائي التخدير؛

 طبيب اإلنعاش؛ -

 طبيب التوليد النسائي؛ -
 اجلراحون العامون واألخصائيون يف علم األحياء؛  -
 جراحة األطفال؛ -
 طبيب األنف واألذن واحلنجرة؛   -
 جراح املسالك البولية، -
 جراحي تقومي العظام؛ -
 متخصص التصوير ابألشعة؛ -
 طبيب العيون؛ -
 أخصائيون طبيون يف حاالت الطوارئ؛ -
 اجلراحة التجميلية للوجه والفك.-

 مما يسمح للمصحة مبمارسة التخصصات التالية:

 أمراض توليد النساء؛ -
 اجلراحة العامة واجلراحة التكوينية؛ -
 تقومي العظام؛ -
 طب العيون؛ -
 طب األنف واألذن واحلنجرة؛ -
 خدمات رعاية األطفال وجراحة األطفال؛ -
 اإلجناب مبساعدة طبية؛ -
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 جراحة املسالك البولية بطريقة تقليدية وابستعمال املنظار. -

 تعداد املوارد البشرية يف مصحة أخروف طاهر:- اثنيا

، حيث يبلغ عدد األطباء االختصاصيني   2021عامال وذلك لسنة1 05يقدر عدد العمال يف مصحة أخروف طاهر بـ  
 عامال.  34عامل، ويبلغ عدد العمال اإلداريني    35طبيبا، ويبلغ عدد العمال الشبه طبيني يف املصحة  36
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 .تعداد الموارد البشرية  في مصحة أخروف طاهر :(2)جدول رقم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المصدر: من إعداد الطلبة استنادا على وثائق المؤسسة. 

 العدد التخصص الصنف
 4 جراحة العامة 
 2 جراحة األعصاب 
 1 جراحة التجميل  
 16 طب النساء والتوليد 
 1 طب األطفال 

 5 طب العظام  األطباء
 1 طب األنف والنجرة واألذن 
 1 طب املسالك البولية والكلى  
 1 طب العيون  
 1 طبيب بيولوجي 
 3 خمدرون  
 5 شبه طيب خمربي 
 24 مساعد ممرض 

 2 القابلة شبه طيب
 1 األشعة  
 2 ممرض 
 1 صيديل 
 17 اإلداريون 
 3 األمن 
 9 عمال نظافة 
 3 سائق 
 2 اإلطعام 

 105 - اجملموع
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 أهداف املؤسسة:-اثلثا

 رعاية املواطن وتلبية احتياجاته الصحية؛  -
 حتسني مستوى الرعاية الصحية على املستويني احمللي والوطين؛ -
 تطبيق الربامج الوطنية واجلهوية واحمللية للصحة؛  -
  .مستخدمي مصاحل الصحة وحتسني مستواهماملسامهة يف إعادة أتهيل   -
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 الدراسة امليدانية.  املبحث الثان: طرق وأدوات

 هذا العنصر الطرق واألدوات اليت اعتمدان عليها يف مجع املعلومات املتعلقة هبذه الدراسة  نوضح يف

 .ملطلب األول: الطريقة املتبعةا

من أجل حتقيق أهداف دراستنا واليت يدور حمتواها حول دور نظم املعلومات احلديثة يف أوالـ حتديد منهج الدراسة: 
ما مدى مسامهة نظم املعلومات احلديثة يف "حتسني جودة اخلدمة الصحية وسعيا لإلجابة على اإلشكالية املطروحة 

 التحليلي."، مت اعتماد املنهج الوصفي  ت الصحية ابملؤسسات اإلستشفائية  حتسني جودة اخلدما

يتمثل جمتمع الدراسة يف مجيع اإلطارات السامية ابملؤسستني االستشفائيتني زراييب وأخروف جمتمع الدراسة:  -اثنيا
 إطار طيب وإداري )رؤساء املصاحل، رؤساء أقسام(. 30،  25والبالغ عددهم على التوايل 

إطار  20ات الطبية اإلدارية والذين يبلغ عددهم الدراسة على جمموعة من اإلطار  اقتصرت عينةعينة الدراسة:  -اثلثا
مت اختيارهم ابستخدام تقنية املعاينة القصدية  يف كلتا املؤسستني، موزعني على اإلدارة وكذلك رؤساء األقسام واملصاحل،

 )غري احتمالية(، أي الرتكيز على اإلطارات الذين لديهم دراية واسعة مبوضوع الدراسة. 

املتغري املستقل واملتمثل يف نظم املعلومات )الربجميات الشبكات   ،لقد حددان متغريين للدراسة  :متغريات الدراسة-رابعا
التعاطف   ،األمان  ،االستجابة ،املوارد البشرية( واملتغري التابع يتمثل يف أبعاد اجلودة للخدمة الصحية )االعتمادية

   وفيما يلي حتديد املتغري املستقل واملتغري التابع:  ،امللموسية(

 واملتمثلة يف مكوانته:  ،ويتمثل يف نظم املعلومات  املتغري املستقل: .1
 الربجميات؛ -
 الشبكات؛ -
 املوارد البشرية.     -
 وتتكون من مخسة متغريات فرعية هي:  ،يتمثل يف جودة اخلدمة الصحية  املتغري التابع: .2
 االعتمادية؛بعد   -
 بعد االستجابة؛ -
 بعد األمان؛ -
 بعد التعاطف؛ -
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 امللموسية. -

 املطلب الثان: أدوات وأساليب الدراسة.
من أجل حتليل البياانت اليت مت مجعها من خالل قوائم االستبيان، متت عملية تفريغ البياانت املعاجلة اإلحصائية:  -أوال

 Package for social sciencesمث استخدام أسلوب احلزم اإلحصائية للعلوم االجتماعية )  Excelيف برانمج  
statistical والذي يرمز هلا ابلرمز )spssساليب اإلحصائية وذلك على ، حيث مت االعتماد على جمموعة من األ
 النحو التايل:

 استخدام التكرارات والنسب املئوية لوصف اخلصائص الدميغرافية لعينة الدراسة. •
 استخدام املتوسطات احلسابية. •
 استخدام االحنرافات املعيارية. •
 .املعلومات وجودة اخلدمات الصحية  أساليب حتليل االحندار واالرتباط إلثبات وجود عالقة بني نظم •
 معامل الثبات معيار كرونباخ آلفا. •

• (One way ANOVA.اختبار حتليل التباين األحادي ) 

 األدوات املستخدمة يف مجع البياانت:-اثنيا

ميدان : حبيث مت االعتماد على املالحظة والذي كان هلا دور كبري يف فسح اجملال الستكشاف املالحظة العلمية.1
الدراسة والتعرف على الفروع واهلياكل واملصاحل، وذلك من خالل الزايرات والتنقل مبختلف األماكن مبيدان الدراسة 

 واليت مسحت ابلتعرف على طبيعة وظروف العمل ومالحظة سلوك وعالقات العمال.
 الدراسة وجدان أن األداة األكثر مالئمة بناءا على طبيعة البياانت اليت يراد مجعها وعلى املنهج املتبع يفاالستبيان: .2

وعليه فقد تصميمه اعتمادا على الدراسات اليت تناولت نظم املعلومات وجودة   ،لتحقيق أهداف الدراسة هي االستبيان 
وقد مت ذلك انطالقا من فرضيات   ،لذلك فإن أول ما قمنا به إلعداد هذا االستبيان هو حتديد حماوره  ،اخلدمات الصحية

 ولقد مر بناء االستبيان ابخلطوات التالية:  ،اسةالدر 
من أجل إعداد االستبيان مت االستعانة ابلدراسات السابقة املذكورة، إضافة إىل اجلزء النظري الذي مرحلة اإلعداد:   .أ

 ف.سؤال وذلك مبساعدة األستاذ املشر   50ولقد مت التوصل إىل اختيار أكثر من   ،مت التطرق فيه إىل متغريات الدراسة
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يف هذه املرحلة مت عرض نسخة أولية على جمموعة من األساتذة احملكمني من كلية العلوم  مرحلة التجريب:ب.
الذين قاموا بتقدمي   ،االقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيري جبامعة برج بوعريريج وذلك ابلتنسيق مع األستاذ املشرف

 جمموعة من املالحظات واليت تتمثل يف:
 إعادة صياغة بعض األسئلة مبا يتناسب مع حماور البحث؛ -
 ضرورة تصنيف األسئلة مبا يتناسب مع حماور البحث. -

 29بعد األخذ بعني االعتبار املالحظات املقدمة مت التوصل إىل الشكل النهائي لالستبيان بـ مرحلة التصميم: ج.
 (. والذي تكون من ثالث أجزاء هي:01م  والذي مت تصميمه وفق الشكل النهائي )أنظر امللحق رق  ،سؤال

اجلزء االول: ويتعلق ابملعلومات الشخصية لعينة الدراسة مثل :)اجلنس، العمر، املؤهل العلمي، عدد سنوات األقدمية  -
 الوظيفة )املنصب((.

 عبارة. 12اجلزء الثاين: يتعلق بنظم املعلمات احلديثة وحيتوي على   -

 عبارة.  17ت الصحية وحيتوي على اجلزء الثالث: يتعلق جودة اخلدما -
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 .النتائج وتفسريها  املطلب الثالث: حتليل

 أوال؛ وصف عينة الدراسة

 توزيع أفراد العينة حسب متغري املصحة  -03-اجلدول رقم

 النسبة املئوية  التكرار   
 0، 50 20 أخروف 
 0، 50 20 زراييب 
 0، 100 40 اجملموع

 ( 01)امللحق رقم  SPSS: خمرجات برانمج املصدر

من أفراد العينة ينتمون إىل مصحة "زراييب" وبنفس النسبة ابلنسبة لألفراد    %  50أبن   -03-نالحظ من اجلدول رقم  
 الذين يشتغلون مبصحة "أخروف".

 توزيع أفراد العينة حسب متغري اجلنس  -04-اجلدول رقم

 النسبة املئوية  التكرار   
 5، 22 9 ذكر  
 5، 72 29 أنثى 

 0، 5 2 القيم املفقودة 
 0، 100 40 اجملموع

 ( 01)امللحق رقم  SPSS: خمرجات برانمج املصدر
من أفراد العينة إانث وهي النسبة األعلى مقارنة بعدد الذكور اليت  % 72.5أبن  -04-نالحظ من اجلدول رقم 

 كقيم مفقودة.  %  05يف هذه الدراسة. كما مت تسجيل   %  22.5بلغت نسبتهم  
 توزيع أفراد العينة حسب متغري السن   -05-اجلدول رقم

 النسبة املئوية  التكرار   
 5، 67 27 سنة 30أقل من 

 0، 15 6 سنة 40إىل أقل من  30من 
 0، 10 4 سنة 50إىل أقل من  40من 

 5، 2 1 سنة فما فوق 50
 0، 5 2 القيم املفقودة

 0، 100 40 اجملموع 

 (01)امللحق رقم  SPSS: خمرجات برانمج املصدر
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سنة وهي النسبة األعلى؛ تليها فئة   30من أفراد العينة تقل أعمارهم عن    %  67.5أبن    -05-يتبني من اجلدول رقم  
. كما بلغت نسبة األفراد الذين ترتاوح أعمارهم بني % 15سنة بنسبة  40و 30األفراد الذين ترتاوح أعمارهم بني 

سنة بنسبة  50؛ أما النسبة األقل فكانت على مستوى فئة األفراد الذين جتاوزت أعمارهم % 10سنة  50و 40
 كقيم مفقودة.  %  05. كما مت تسجيل  %  2.5

 توزيع أفراد العينة حسب متغري املؤهل العلمي  -06-اجلدول رقم

 النسبة املئوية  التكرار   
 5، 12 5 اثنوي فأقل 

 5، 12 5 دبلوم تكوين مهين 
 5، 32 13 ليسانس 

 0، 35 14 دراسات عليا 
 5، 7 3 القيم املفقودة 

 0، 100 40 اجملموع
 ( 01)امللحق رقم  SPSS: خمرجات برانمج املصدر

من أفراد العينة احلاصلون على شهادات عليا وهي النسبة األعلى؛ تليها   %  35.5أبن  -06-يتبني من اجلدول رقم 
 12.5. كما بلغت نسبة األفراد احلاصلني على شهادة تكوين مهين  %  32.5فئة األفراد ذوي املستوى ليسانس بنسبة  

 كقيم مفقودة.  %  7.5وبنفس النسبة ابلنسبة للحاصلني على مستوى أقل من اثنوي. كما مت تسجيل   %

 توزيع أفراد العينة حسب متغري اخلربة  -07-اجلدول رقم

 النسبة املئوية  التكرار   
 0، 60 24 سنوات  05أقل من 

 5، 22 9 سنوات  10إىل أقل من   05من 
 5، 12 5 سنة فأكثر  15

 0، 5 2 القيم املفقودة 
 0، 100 40 اجملموع

 ( 01)امللحق رقم  SPSS: خمرجات برانمج املصدر
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سنوات وهي النسبة األعلى.   05من أفراد العينة تقل أقدميتهم ابملصحة عن    %  60أبن    -07-يتبني من اجلدول رقم  
. كما بلغت نسبة األفراد الذين جتاوزت %  22.5سنوات بنسبة    10و  05تليها فئة األفراد الذين ترتاوح أقدميتهم بني  

 كقيم مفقودة.  %  05وهي النسبة األقل. كما مت تسجيل    %  12.5سنة ابملصحة اليت ينتمون إليها    15أقدميتهم  

 توزيع أفراد العينة حسب متغري اخلربة  -08-اجلدول رقم

 النسبة املئوية  التكرار   
 5، 2 1 ختدير 

 0، 5 2 تقين تصوير طيب 
 0، 40 16 متريض 

 5، 2 1 جراحة عامة 
 0، 5 2 صيدلة 

 5، 7 3 طبيب عام 
 5، 2 1 طبيب عظام 
 0، 5 2 طبيبة نساء 
 5، 2 1 عون أمن 

 5، 2 1 إداري عون  
 5، 2 1 عون استقبال 

 0، 5 2 قابلة 
 5، 12 5 خمربيية 

 0، 5 2 القيم املفقودة 
 0، 100 40 اجملموع

 ( 01)امللحق رقم  SPSS: خمرجات برانمج املصدر

 15من أفراد العينة ممرضون وهي النسبة األعلى. تليها فئة األطباء بنسبة  % 40أبن  -08-يتبني من اجلدول رقم 
. أما ابقي النسب موزعة على خمتلف % 12.5)طب عام وطب نساء وطب عظام(. كما بلغت نسبة املخربيني  %

 كقيم مفقودة.  %  05الوظائف. كما مت تسجيل  
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 اثنيا؛ حتليل ثبات ومصداقية أدوات القياس:
عرب الثبات على مدى دقة أداة القياس ومدى اتساق مؤشراته. فهو يسمح بتحديد إىل أي مدى ميكن ي الثبات: .1

؛ ارتفاع معدل الثبات يضمن احلصول على نفس النتائج إذا مت تطبيق نفس األداة على أي أن الوثوق أبداة القياس. 
ابلعوامل والظروف اخلارجية، وهذا يعين قلة أتثري عوامل نفس العينة بعد مدة معينة. كما يعترب دليال على عدم أتثره 

 . -07-نتائج اختبار الثبات مبينة يف اجلدول رقم    الصدفة واملتغريات العشوائية على نتائج عملية القياس.

 اختبار ثبات أدوات القياس ابستخدام معامل ألفا كرونباخ  - 09-اجلدول رقم  
 الصحية جودة اخلدمات  نظم املعلومات احلديثة  

 التعاطف  امللموسية  األمان  االستجابة  االعتمادية  املوارد البشرية  الشبكات  الربجميات 
معامل  
 الثبات 

 ،766   ،779   ،858   ،875   ،599   ،630   ،760   ،586  

 (-02-  ابالعتماد على بياانت امللحق رقم)  SPSS: خمرجات برانمج املصدر

. ابستثناء  %60، حيث جتاوزت قيمة "ألفا كرونباخ"  ةجيد   الثبات  تمعامالأغلب    أبن   -09-يتضح من اجلدول رقم  
، إال أننا حنتفظ هبما وال يتم استبعادمها  % 60تقل عن املتغريين "االستجابة" و"التعاطف" أين مت تسجيل قيمة معامل ألفا 

 .تغريات هذه الدراسةعلى هذا األساس ميكن احلكم على ثبات مجيع أدوات قياس م  .ألمهيتهما يف هذا البحث
يعرب صدق املقياس على مدى قدرة املؤشرات على قياس املفهوم املراد قياسه، مت حتديده من خالل  الصدق: .2

حساب معامل ارتباط بريسون بني املؤشرات )العبارات( واملتوسط احلسايب للمتغري. نتائج اختبارات الصدق مبينة يف 
 .-10-اجلدول رقم  

 نظم املعلومات احلديثة  اختبار صدق أدوات القياس حملور  - 10-اجلدول رقم  
 

 العبارة
معامل 
 االرتباط

مستوى 
 الداللة

 البرمجيات

01العبارة    ،755  ،000 

02العبارة    ،753  ،000 

03العبارة    ،846  ،000 

04العبارة    ،795  ،000 

 الشبكات

05العبارة    ،754  ،000 

06العبارة    ،874  ،000 

07العبارة    ،769  ،000 

08العبارة    ،706  ،000 

 الموارد البشرية 

09العبارة    ،823  ،859 

10العبارة    ،000  ،000 

11العبارة    ،823  ،859 

12العبارة    ،000  ،000 

 (-03-  ابالعتماد على بياانت امللحق رقم)  SPSS: خمرجات برانمج املصدر
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 "نظم املعلومات احلديثةارتباط بريسون على مستوى متغريات حمور "ت  معامال  مجيع أبن    -10-يتضح من اجلدول رقم  
 ."نظم املعلومات احلديثةحمور "وعليه ميكن احلكم على صدق أدوات قياس متغريات .  0.05دالة معنواي عند مستوى  

 اختبار صدق أدوات القياس حملور جودة اخلدمات الصحية  - 11-اجلدول رقم  
 

 العبارة
معامل 
 االرتباط

مستوى 
 الداللة

 االعتمادية

01العبارة    ،759  ،000 

02العبارة    ،942  ،000 

03العبارة    ،812  ،000 

04العبارة    ،893  ،000 

 االستجابة 

05العبارة    ،783  ،000 

06العبارة    ،764  ،000 

07العبارة    ،688  ،000 

 األمان

09العبارة    ،821  ،000 

10العبارة    ،597  ،000 

11العبارة    ،838  ،000 

 الملموسية 

12العبارة    ،634  ،000 

13العبارة    ،930  ،000 

14العبارة    ،874  ،000 

 التعاطف 

15العبارة    ،692  ،000 

16العبارة    ،670  ،000 

17العبارة    ،860  ،000 

 (-03-  ابالعتماد على بياانت امللحق رقم)  SPSS: خمرجات برانمج املصدر

 "جودة اخلدمات الصحيةت ارتباط بريسون على مستوى متغريات حمور "معامال  مجيع أبن    -11-يتضح من اجلدول رقم  
 ."جودة اخلدمات الصحيةحمور "وعليه ميكن احلكم على صدق أدوات قياس متغريات  .  0.05دالة معنواي عند مستوى  

 

 

 

 

 

 

 



 الدراسة الميدانية  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الفصل الثاني

53 
 

 اثلثا؛ حتليل اجتاهات إجاابت عينة الدراسة:

 نظم املعلومات احلديثة حملور حتليل اجتاهات إجاابت عينة الدراسة  - 12-اجلدول رقم  

 املتغريات 
 اإلحصاءات العامة   موافق بشدة موافق حمايد غري موافق غري موافق متاما

املتوسط  النسبة املئوية التكرار النسبة املئوية التكرار النسبة املئوية التكرار النسبة املئوية التكرار النسبة املئوية التكرار
 احلسايب 

االحنراف 
 املعياري

املتوسط 
 احلسايب العام 

االحنراف 
 املعياري العام 

 االجتاه

 الربجميات

0 0 ،00 2 5 ،00 0 0 ،00 28 70 ،00 10 25 ،00 4 ،15  ،662 

3 ،92  ،7030 

 موافق
 موافق 648،  13، 4 50، 22 9 50، 72 29 00، 0 0 00، 5 2 00، 0 0
 موافق 013، 1 00، 4 50، 32 13 00، 50 20 00، 5 2 00، 10 4 50، 2 1
 موافق 217، 1 43، 3 00، 20 8 50، 37 15 50، 12 5 00، 25 10 00، 5 2

 الشبكات

1 2 ،50 3 7 ،50 3 7 ،50 24 60 ،00 9 22 ،50 3 ،93  ،917 

3 ،77  ،7355 

 موافق
 موافق 939،  70، 3 50، 12 5 50، 62 25 00، 10 4 50، 12 5 50، 2 1
 موافق 018، 1 80، 3 00، 25 10 00، 45 18 50، 17 7 00، 10 4 50، 2 1
 موافق 917،  68، 3 50، 12 5 50، 57 23 50، 17 7 00، 10 4 50، 2 1

املوارد 
 البشرية

2 5 ،00 5 12 ،50 6 15 ،00 16 40 ،00 11 27 ،50 3 ،73 1 ،154 

3 ،46  ،9329 

 موافق
 موافق 085، 1 45، 3 00، 15 6 50، 42 17 50، 17 7 50، 22 9 50، 2 1
 حمايد  159، 1 30، 3 50، 17 7 00، 30 12 00، 20 8 00، 30 12 50، 2 1
 حمايد  055، 1 38، 3 00، 15 6 00، 35 14 50، 22 9 50، 27 11 00، 0 0

 (-04-  ابالعتماد على بياانت امللحق رقم)  SPSS: خمرجات برانمج املصدر

وجود اجتاه كلي حنو املوافقة يف اجتاهات عينة الدراسة على مستوى متغري "الربجميات"  -12-يتبني من اجلدول رقم 
. كما نالحظ وجود اجتاه كلي حنو املوافقة على مستوى متغري 0.7030واحنراف معياري  3.92مبتوسط حسايب عام 

"املوارد البشرية" مت تسجيل . أما على مستوى متغري  0.7355واحنراف معياري    3.77"الشبكات" مبتوسط حسايب عام  
اجتاه جزئي حنو املوافقة أين مت تسجيل عبارتني تتجهان حنو املوافقة وعبارتني تتجهان حنو احلياد، كما بلغت قيمة 

 .0.9329واحنراف معياري   3.46املتوسط احلسايب  
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 ية جودة اخلدمات الصححملور حتليل اجتاهات إجاابت عينة الدراسة  - 13-اجلدول رقم  

 املتغريات
 اإلحصاءات العامة موافق بشدة موافق حمايد غري موافق غري موافق متاما

املتوسط  النسبة املئوية التكرار النسبة املئوية التكرار النسبة املئوية التكرار النسبة املئوية التكرار النسبة املئوية التكرار
 احلسايب 

االحنراف 
 املعياري

املتوسط 
 العام  احلسايب

االحنراف 
 املعياري العام 

 االجتاه

 االعتمادية

0 0 0 0 0 0 12 30 28 70 4 ،70  ،464 

4 ،71  ،4219 

 موافق بشدة 
 موافق بشدة  506،  73، 4 75 30 5، 22 9 5، 2 1 0 0 0 0
 موافق بشدة  464،  80، 4 5، 82 33 15 6 5، 2 1 0 0 0 0
 موافق بشدة  540،  63، 4 65 26 5، 32 13 5، 2 1 0 0 0 0

 االستجابة
0 0 0 0 1 2 ،5 15 37 ،5 24 60 4 ،58  ،549 

4 ،67 0 ،3774 
 موافق بشدة 

 موافق بشدة  474،  68، 4 5، 67 27 5، 32 13 0 0 0 0 0 0
 موافق بشدة  494،  75، 4 5، 77 31 20 8 5، 2 1 0 0 0 0

 األمان
0 0 0 0 1 2 ،5 12 30 27 67 ،5 4 ،65  ،533 

4 ،70 0 ،3980 
 موافق بشدة 

 موافق بشدة  385،  83، 4 5، 82 33 5، 17 7 0 0 0 0 0 0
 موافق بشدة  628،  63، 4 70 28 5، 22 9 5، 7 3 0 0 0 0

 امللموسية
0 0 0 0 1 2 ،5 7 17 ،5 32 80 4 ،78  ،480 

4 ،65 0 ،5493 
 موافق بشدة 

 موافق بشدة  740،  63، 4 75 30 15 6 5، 7 3 5، 2 1 0 0
 موافق بشدة  749،  55، 4 5، 67 27 5، 22 9 5، 7 3 5، 2 1 0 0

 التعاطف
0 0 1 2 ،5 0 0 6 15 33 82 ،5 4 ،78  ،577 

4 ،69 0 ،4427 
 موافق بشدة 

 موافق بشدة  423،  78، 4 5، 77 31 5، 22 9 0 0 0 0 0 0
 موافق بشدة  751،  53، 4 5، 67 27 5، 17 7 15 6 0 0 0 0
 (-05-  ابالعتماد على بياانت امللحق رقم)  SPSS: خمرجات برانمج املصدر

جودة "  مجيع متغرياتيف اجتاهات عينة الدراسة على مستوى    التامة  وجود اجتاه حنو املوافقة  -13-يتبني من اجلدول رقم  
 4.71مستوى متغري "االعتمادية" مبتوسط حسايب  . كما نالحظ تسجيل أعلى معدل موافقة على  "اخلدمات الصحية
. أما على مستوى 0.3980واحنراف معياري    4.70مبتوسط حسايب    . يليه متغري "األمان"0.4219واحنراف معياري  

كما .  0.4427واحنراف معياري  4.69مبتوسط حسايب  املوافقة التامة اجتاه حنو اجتاه " مت تسجيلالتعاطفمتغري "
أما على مستوى . 0.3774ابحنراف معياري  4.67بلغت قيمة املتوسط احلسايب على مستوى متغري "االستجابة" 

 .0.5493واحنراف معياري   4.65مبتوسط حسايب  املوافقة التامة كذلك" مت تسجيل اجتاه حنو  امللموسيةمتغري "
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 :ت احلديثة على جودة اخلدمات الصحية؛ حتليل االحندار اخلطي املتعدد ألثر نظم املعلومارابعا

" )املتغري حمور جودة اخلدمات الصحية" )املتغري املستقل( على " نظم املعلومات احلديثة بغرض اختبار عالقة األثر "
 ( مت اعتماد حتليل االحندار اخلطي املتعدد. متت عملية التحليل وفق املراحل التالية:-02-الشكل رقم  التابع( )
 مصفوفة االرتباط للتأكد من وجود ارتباطات بني املتغري التابع واملتغريات املستقلة.حساب  ▪
التأكد من عدم وجود ارتباط ذايت بني املتغريات املستقلة ابستخدام معامل ارتباط بريسون )جيب أن ان ال  ▪

 (.0.7تتجاوز قيمة معامل االرتباط 
 خالل استخراج مصفوفة التباين. اختبار معنوية العالقة اخلطية يف شكلها العام من ▪
 تقدير النموذج ابستخدام أسلوب املربعات الصغرى. ▪
 حساب معامل التحديد. ▪

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 اعداد الطلبةاملصدر: من  
 
 
 
 
 

 البرمجيات

 الشبكات

الموارد 

 البشرية

 االستجابة

 األمان

 الملموسية

 االعتمادية

 التعاطف

 -02-الشكل رقم 

 النموذج النظري للبحث
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 نظم املعلومات احلديثة على متغري االعتمادية:حمور  حتليل عالقة أثر  .1
كخطوة أوىل مت اختبار معنوية االرتباطات بني املتغري التابع واملتغريات املستقلة للتأكد من مصفوفة االرتباط:  -

 .-14-وجود عالقة خطية بينها. نتائج االختبار مبينة يف اجلدول رقم  
 نظم املعلومات احلديثة على متغري االعتماديةمصفوفة االرتباطات بني متغريات حمور  - 14-اجلدول رقم  

  

 االختبار 
 املوارد البشرية الشبكات  الربجميات  اإلحصائي  

 289،   184،   179،   االرتباط  االعتمادية 
 035،   128،   134،   مستوى الداللة

 (-06-  ابالعتماد على بياانت امللحق رقم)  SPSS: خمرجات برانمج املصدر

بني متغري "املوارد البشرية" ومتغرب  %5وجود ارتباط دال معنواي عند مستوى  -14-تشري بياانت اجلدول رقم 
 "الشبكات" بني متغريي "الربجميات" ومتغرب  %5"االعتمادية"؛ يف املقابل مت تسجيل ارتباط غري دال معنواي عند مستوى  

واملتغري التابع املتمثل يف "االعتمادية". على هذا األساس ميكن احلكم على إمكانية وجود عالقة أثر ملتغري "املوارد 
 البشرية" على متغري "االعتمادية".

النموذج. ( يف تقدير معامل  précédent: مت اعتماد طريقة التقدير ابستخدام الطريقة الراجعة )مصفوفة التباين  -
 .-15-نتائج االختبار مبينة يف اجلدول رقم  
 ANOVA  –مصفوفة التباين  - 15-اجلدول رقم  

 مستوى الداللة  احصائية فيشر مربع املتوسطات درجة احلرية جمموع املربعات  

 النموذج 
 070d،   475،  3 582،   1 582،   االحندار 
     167،   38 362،  6 البواقي
       39 944،  6 اجملموع 

 (-06-  ابالعتماد على بياانت امللحق رقم)  SPSS: خمرجات برانمج املصدر

. هذا ما 0.05أبن قيمة إحصائية فيشر لنموذج الدراسة غري دالة معنواي عند مستوى  -15-يتبني من اجلدول رقم 
 واملتغري املستقل "االعتمادية".يدل على عدم وجود عالقة أثر بني املتغري التابع املتمثل يف "املوارد البشرية"  
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 "نظم املعلومات احلديثة" على متغري "االستجابة":حمور  حتليل عالقة أثر  .2
كخطوة أوىل مت اختبار معنوية االرتباطات بني املتغري التابع واملتغريات املستقلة للتأكد من مصفوفة االرتباط:  -

 .-16-مبينة يف اجلدول رقم  وجود عالقة خطية بينها. نتائج االختبار 
 االستجابة نظم املعلومات احلديثة على متغري مصفوفة االرتباطات بني متغريات حمور  - 16-اجلدول رقم  

  

 االختبار 
 تنمية الكفاءات  تقييم الكفاءات  استقطاب الكفاءات  اإلحصائي  

 225،   239،   258،   االرتباط  االستجابة 
 082،   069،   054،   مستوى الداللة

 (-07-  ابالعتماد على بياانت امللحق رقم)  SPSS: خمرجات برانمج املصدر

بني متغريات حمور "نظم املعلومات   %5على عدم معنوية مجيع االرتباطات عند مستوى    -16-تشري بياانت اجلدول رقم  
املتعدد لعدم وجود عالقة ارتباط بني املتغري . على هذا األساس ال ميكن اجراء حتليل االحندار احلديثة" و"االستجابة"

 التابع واملتغريات املستقلة.
 "نظم املعلومات احلديثة" على متغري "األمان":حمور  حتليل عالقة أثر  .3

كخطوة أوىل مت اختبار معنوية االرتباطات بني املتغري التابع واملتغريات املستقلة للتأكد من مصفوفة االرتباط:  -
 .-17-خطية بينها. نتائج االختبار مبينة يف اجلدول رقم  وجود عالقة 

 األماننظم املعلومات احلديثة على متغري مصفوفة االرتباطات بني متغريات حمور  - 17-اجلدول رقم  

  

 االختبار 
 تنمية الكفاءات  تقييم الكفاءات  استقطاب الكفاءات  اإلحصائي  

 225،   239،   258،   االرتباط  األمان 
 082،   069،   054،   مستوى الداللة

 (-08-  ابالعتماد على بياانت امللحق رقم)  SPSS: خمرجات برانمج املصدر

بني متغريات حمور "نظم املعلومات   %5على عدم معنوية مجيع االرتباطات عند مستوى    -17-تشري بياانت اجلدول رقم  
. على هذا األساس ال ميكن اجراء حتليل االحندار املتعدد لعدم وجود عالقة ارتباط بني املتغري التابع احلديثة" و"األمان"
 واملتغريات املستقلة.

 "نظم املعلومات احلديثة" على متغري "امللموسية":حمور  حتليل عالقة أثر  .4
كخطوة أوىل مت اختبار معنوية االرتباطات بني املتغري التابع واملتغريات املستقلة للتأكد من مصفوفة االرتباط:  -

 .-18-وجود عالقة خطية بينها. نتائج االختبار مبينة يف اجلدول رقم  
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 لموسيةامل نظم املعلومات احلديثة على متغري مصفوفة االرتباطات بني متغريات حمور  - 18-اجلدول رقم  

  

 االختبار 
 اإلحصائي  

 تنمية الكفاءات  تقييم الكفاءات  استقطاب الكفاءات 

 191،   017،   262،   االرتباط  امللموسية 
 119،   459،   051،   مستوى الداللة

 (-09-  ابالعتماد على بياانت امللحق رقم)  SPSS: خمرجات برانمج املصدر

بني متغريات حمور "نظم املعلومات   %5معنوية مجيع االرتباطات عند مستوى  على عدم    -18-تشري بياانت اجلدول رقم  
. على هذا األساس ال ميكن اجراء حتليل االحندار املتعدد لعدم وجود عالقة ارتباط بني املتغري احلديثة" و"امللموسية"

 التابع واملتغريات املستقلة.
 احلديثة" على متغري "التعاطف":"نظم املعلومات  حمور  حتليل عالقة أثر  .5

كخطوة أوىل مت اختبار معنوية االرتباطات بني املتغري التابع واملتغريات املستقلة للتأكد من مصفوفة االرتباط:  -
 .-19-وجود عالقة خطية بينها. نتائج االختبار مبينة يف اجلدول رقم  

 التعاطفنظم املعلومات احلديثة على متغري مصفوفة االرتباطات بني متغريات حمور  - 19-اجلدول رقم  

  

 االختبار 
 اإلحصائي  

 تنمية الكفاءات  تقييم الكفاءات  استقطاب الكفاءات 

 292،   366،   576،   االرتباط  التعاطف 
 382،   524،   000،  1 مستوى الداللة

 (-10-  ابالعتماد على بياانت امللحق رقم)  SPSS: خمرجات برانمج املصدر

بني متغريات حمور "نظم املعلومات  %5على معنوية مجيع االرتباطات عند مستوى  -19-تشري بياانت اجلدول رقم 
ني املتغري التابع . على هذا األساس ميكن اجراء حتليل االحندار املتعدد لوجود عالقة ارتباط باحلديثة" ومتغري "التعاطف"

 واملتغريات املستقلة.
( يف تقدير معامل النموذج. نتائج précédent: مت اعتماد طريقة التقدير ابستخدام الطريقة الراجعة )مصفوفة التباين  -

 .-20-االختبار مبينة يف اجلدول رقم 
 ANOVA  –مصفوفة التباين  - 20-اجلدول رقم  

 مستوى الداللة  احصائية فيشر املتوسطاتمربع  درجة احلرية جمموع املربعات  

 النموذج 
 002،  167، 6 865،  3 594، 2 االحندار 

     140،  36 048، 5 البواقي

       39 642، 7 اجملموع 

 (-10-  ابالعتماد على بياانت امللحق رقم)  SPSS: خمرجات برانمج املصدر
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. هذا ما يدل على وجود عالقة 0.05دالة معنواي عند مستوى  أبن قيمة إحصائية فيشر    -20-يتبني من اجلدول رقم  
 " واملتغري املستقل "التعاطف".نظم املعلومات احلديثةأثر بني املتغري التابع املتمثل يف "

: بعد اختبار املعنوية العامة للنماذج، مت اختبار معنوية معامل النماذج املقرتحة. نتائج تقدير منوذج االحندار -
 .-21-ينة يف اجلدول رقم االختبار مب

 تقدير معامل النماذج - 21-اجلدول رقم  
حصائية  إ املقدرات   

 ستودنت 
مستوى  
 الداللة 

معامل  
 اخلطأ املعياري املعامل  التحديد 

 النموذج 

 000،  480، 8 374،  175، 3 الثابت 

 ،339 
 002،  294، 3 101،  331،  الربجميات 

 777،  285،  113،  032،  الشبكات 

 741،  334،  082،  027،  البشرية  املوارد

 (-10-  ابالعتماد على بياانت امللحق رقم)  SPSS: خمرجات برانمج املصدر

. كما تبني نتائج التحليل %5داللة معلميت "الربجميات" و"الثابت" عند مستوى  -21-تشري بياانت اجلدول رقم 
، أي أن متغري 0.339االحصائي للنموذج النهائي جودة مقبولة لنموذج التقدير حيث بلغت قيمة معامل التحديد 

 بناء على ما سبق ميكن كتابة معادلة االحندار ابلشكل التايل:من التغري يف "التعاطف".   %  33.9"الربجميات" يفسر 
 3.175الربجميات +   0.331التعاطف = 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 التعاطف الربجميات

 النموذج القياسي للدراسة -03-الشكل رقم 

R2= 0.339 

0.331 (0.002) 

 من إعداد الطلبةاملصدر: 
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 خالصة الفصل:

متمثلني عمال فرد    40ابستمارات مت توزيعها على   تطرقنا يف هذا الفصل إىل دراسة تطبيقية حيث متت االستعانة
ومصحة  وقد أقيمت هذه الدراسة يف بعض املؤسسات االستشفائية اخلاصة املتمثلة يف كل من مصحة زيراييب واداريني،
 أخروف.

حيث تناولنا يف املبحث األول تقدمي عام للمؤسسات االستشفائية اخلاصة حمل الدراسة ويف املبحث الثاين اإلطار 
ق االستبيان واملعاجلة اإلحصائية املستخدمة، وحتليل وعرض بياانت الدراسة، حيث املنهجي للدراسة، وبينا مدى صد 

تطرقنا إىل حتليل املتغريات الدميغرافية إلفراد العينة وحتليل وتفسري حماور الدراسة، ومن خالهلا مت استنتاج أن أي زايدة يف 
 الربجميات سيؤدي اىل الزايدة يف بعد التعاطف.
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 اخلامتة:

هياكل املؤسسات الصحية ومبثابة الدعامة االساسية لإلدارة تعترب أنظمة املعلومات قاعدة أساسية يف تسري خمتلف  
اجليدة للمعلومة، هبدف اختصار الوقت واجلهد، و ختفيض التكاليف، وكذا إلغاء اإلجراءات اإلدارية الروتينية اليت تصبح 

دمات الصحية اىل ، والتحكم يف خمتلف هذه اجلوانب ينتج عنه االرتقاء جبودة اخلبوجود أنظمة املعلومات غري ضرورية
املستوى املطلوب، كما أن قطاع اخلدمات الصحية والرعاية الطبية شهد تطورات عديدة خالل العقدين األخريين، تزامنا 
مع التغريات والتطورات االقتصادية، واالجتماعية اليت شهدها العامل عموما، واجملتمع اجلزائري بشكل خاص للجهود 

 يف سبيل حتسني جودة اخلدمات الصحية اليت تقدمها القطاعات اخلاصة.املبذولة يف السياسات الصحية  

رأينا من خالل دراستنا النظرية والتطبيقية هلذا املوضوع كيف أن نظم املعلومات احلديثة تلعب دورًا مهًما يف 
والية برج حتسني جودة اخلدمات الصحية، حيث متت دراستنا التطبيقية على بعض املؤسسات االستشفائية اخلاصة ب

بوعريريج، واملتمثلة يف كل من مصحة زيراييب ومصحة أخروف طاهر، وقد توصلنا إىل أن هاتني االخريتني حتوزان على 
نظام معلومات ميكن القول أنه فعال إىل حد مقبول جدا، وذلك من خالل مسامهته يف توفري املعلومات املالئمة اليت 

على أحسن وجه ومن مث التمكن من حتسني جودة اخلدمات الصحية   متكن من إجناز خمتلف الوظائف واألنشطة
املقدمة ويسهل عمل املؤسسات االستشفائية وميكنها من تقدمي اخلدمات الصحية بدرجة عالية من الدقة واجلودة ويف 

 املواعيد احملددة.

 تباطية توصلنا اىل النتائج التالية: وانطالقا من التساؤالت والفرضيات املرتبطة ابإلشكالية من الناحية الوصفية واالر 

 النتائج اخلاصة ابلفرضيات:
لنظم املعلومات احلديثة دور كبري يف حتسني جودة اخلدمات الصحية داخل املؤسسات اإلستشفائية   الفرضية الرئيسية:

 اخلاصة لوالية برج بوعريريج.

 أثبتت الدراسة انه لنظم املعلومات دور يف حتسني جودة اخلدمات الصحية وهذا ما أثبتته نتائج اإلستبيان.

 :الفرعية الفرضيات
 يف املؤسسات االستشفائية اخلاصة.  جودة اخلدمة : تساهم الربجميات يف حتسنيالفرضية الفرعية االوىل
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قيمة إحصائية حيث مت تسجيل  كبرية يف حتسني جودة اخلدمات الصحية.أثبتت الدراسة ان الربجميات هلا مسامهة  -
نظم املعلومات يف " أثر بني املتغري التابع املتمثل . هذا ما يدل على وجود عالقة0.05 فيشر دالة معنواي عند مستوى

 ودة مقبولة لنموذج التقدير االحصائي للنموذج النهائي ج  كما تبني نتائج التحليل،  املستقل "التعاطف"  " واملتغرياحلديثة
  من التغري يف "التعاطف".  %  33.9يفسر  ، أي أن متغري "الربجميات"  0.339حيث بلغت قيمة معامل التحديد 

 املؤسسات االستشفائية اخلاصة.   الشبكات يف حتسني جودة اخلدمة يف  تساهمالفرضية الفرعية الثانية:    

مت تسجيل ارتباط غري دال ، حيث هلا مسامهة يف حتسني جودة اخلدمات الصحيةليس  أثبتت الدراسة ان الشبكات   -
 .متغريي "الربجميات" ومتغرب "الشبكات" بني  %5معنواي عند مستوى 

 ة. املؤسسات االستشفائية اخلاص  يف حتسني جودة اخلدمة يف  تساهم املوارد البشريةالفرضية الفرعية الثالثة:  

 وجود ارتباط دال معنواي عند ، وذلك لأثبتت الدراسة ان املوارد البشرية هلا مسامهة يف حتسني جودة اخلدمات الصحية  -
 على هذا األساس ميكن احلكم على إمكانية وجود عالقة أثر" ومتغري "االعتمادية"، بني متغري "املوارد البشرية 5%

 ، وعليه فإن للموارد البشرية مسامهة يف حتسني جودة اخلدمات الصحية.متغري "االعتمادية"على البشرية"    ملتغري "املوارد
 ميكننا تقدمي بعض االقرتاحات اليت تساعد املؤسسة الصحية على تفعيل دور نظام املعلومات هبا:  

كمورد حيوي هام حيث تلعب عقد دورات علمية وحتسيسية وتوعوية ألمهية املعلومات والبياانت، واليت تستخدم  -
املعلومات دورا مهما يف العديد من املؤسسات ابعتبار هذا األخري كمصدر رئيسي ميكن اإلدارة من القيام بوظائفها 

 املختلفة بكفاءة وفعالية؛

 التخلص من امللف الصحي الورقي تدرجييا والبدء بتنفيذ نظام السجل الصحي اإللكرتوين؛  -

 وحدة مما يساعد على إلغاء ازدواجية ادخال البياانت بغض النظر عن موقع ختزين تلك البياانت؛ اعتماد نظم ترميز م  -

توفري أجهزة احلاسوب جلميع األقسام واملصاحل الصحية يف املؤسسة االستشفائية لتوفري وحتديث نظام املعلومات -
 الصحي؛ 

 ري، وحتديث نظام املعلومات الصحي؛ختصيص املوارد املالية والبشرية املطلوبة يف املؤسسة لتوف -
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العمل على بناء منظومة صحية الكرتونية متكاملة على املستوى الوطين عموما، واملستوى احمللي على وجه اخلصوص،   -
لتضمن التبادل اآلمن للمعلومات بني املؤسسات االستشفائية، وشىت املراكز الصحية الوطنية واجلمهورية عن طرق الرقم  

 الصحي.

 ق الدراسة: آفا

إن دراسة قطاع الصحة جماال واسعا ومليئا ابلعديد من املتغريات مما يفتح اجملال على بروز إشكاليات جديدة ميكن أن 
 تكون مكملة جلوانب أخرى من هذه الدراسة نذكر:

 ما مدى أتثري اختيار املسري على تطوير نظام املعلومات؟-

 املعلومايت؛  أتثري ثقافة العمال على استغالل املورد-

 أتثري استخدام تكنولوجيا معلومات واتصال حديثة على حتسني اخلدمة.-
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 01امللحق رقم:

 –برج بوعريريج    –جامعة حممد البشري اإلبراهيمي  

 كلية العلوم  االقتصادية , العلوم التجارية و علوم التسيري

 قسم علوم التسيري 

 ختصص: إدارة أعمال

 استبيــــــــــــــــــــــــ ان

 السيد )ة(: ...........................احملتم )ة(

  حتية طيبة وبعد: 

 التسيري، ختصص إدارة أعمال إىل دراسة موضوع:  نسعى من خالل هذه الدراسة، واليت تشكل جزءا من متطلبات نيل شهادة ماسرت يف علوم 

 دور نظم املعلومات احلديثة يف حتسني جودة اخلدمات الصحية

 - دراسة حالة بعض املؤسسات االستشفائية اخلاصة -

جهدكم هو األساس لنجاح هذه الدراسة،  يرجى التكرم ابإلجابة عن فقرات االستبيان املرفق، وتوخي الدقة، واختيار اإلجابة اليت تعكس الواقع فعليا وثقوا أّن  
 ونود أّن نوضح لسيادتكم أّن ما تقدموه من معلومات وآراء سيكون موضع السرية التاّمة، وستكون فقط لغاايت البحث العلمي. 

 شاكرين لكم حسن تعاونكم

 : املشرفاألستاذ                                                           من إعداد الطلبة:   

 ابميوت كنزة.                                                                  عيسات العريب

 لعقون رميساء أية الرمحان.

2020/2021السنة اجلامعية:    

 

 



 

 
 

 اجلزء األول: البياانت الشخصية

 

 ( يف املكان املناسبxالرجاء وضع عالمة )  ،يتعلق هذا جلزء ابلبياانت الشخصية اليت ختص أفراد عينة الدراسة
 الرقم  املتغريات 

 01 اجلنس  ذكر  
 أنثى  
سنة 30أقل من    02 العمر 
سنة 40إىل أقل من  30من    
سنة 50إىل أقل من  40من    
سنة فما فوق  50   
فأقل اثنوي    03 املؤهل العلمي 
 دبلوم تكوين مهين  
 تقين سامي 
 ليسانس 
 مهندس 
 دراسات عليا  
سنوات 05أقل من    04 عدد سنوات األقدمية 
سنوات 10إىل أقل من  05من    
سنة 15إىل أقل من  10من    
سنة فأكثر  15   

 05 الوظيفة )املنصب(  ..................................................
 

 



 

 
 

 

 اجلزء الثان: حماور االستبيان

 احملور األول: نظم املعلومات احلديثة

فالرجاء حتديد مدى موافقتك أو عدم موافقتك أو حيادك بوضع   نظم املعلومات احلديثةتتعلق عبارات هذا احملور ب 
 ( يف املكان املناسبxإشارة )

موافق  العبارة الرقم
 بشدة

غري  حمايد موافق
 موافق

غري موافق 
 بشدة

 الربجميات
      تتناسب الربجميات املستخدمة مع طبيعة العمل يف املؤسسة 01
      يتناسب وتطور العمل يف املؤسسةيتم حتديث الربجميات مبا  02
      تتوافق الربجميات املستخدمة مع األجهزة املتوفرة 03
      تغطي الربجميات املستخدمة كل نشاطات املؤسسة  04

 الشبكات 

      تتناسب الشبكات املتوفرة مع احتياجات العمل  05
      متتاز الشبكة املستخدمة بسرعة االتصال 06
      تتوفر الشبكة املستخدمة على تقنيات حديثة وذات كفاءة عالية 07
      توفر الشكة احلالية قدرات ربط كافية مبا حيقق األهداف املنشودة 08

 املوارد البشرية

      تتوفر املؤسسة على عدد كاف من العاملني املختصني يف جمال املعلومات 09
      العاملني يف املعلوماتهناك تنوع يف ختصصات  10
      خيضع العاملني يف نظام املعلومات للتقييم بصفة دورية 11
      هناك عالقات جيدة مع العاملني يف حقل املعلومات 12

 

 

 



 

 
 

 

جودة اخلدمات الصحيةاحملور الثان:   
موافقتك أو عدم موافقتك أو حيادك بوضع  فالرجاء حتديد مدى جودة اخلدمات الصحية  تتعلق عبارات هذا احملور  

 ( يف املكان املناسبxإشارة )
موافق  العبارة الرقم

 بشدة
غري  حمايد موافق

 موافق
غري موافق 

 بشدة
 االعتمادية 

      تلتزم العيادة بتقدمي اخلدمات الصحية يف املواعيد احملددة. 01
      حترص العيادة على تقدمي اخلدمات بطريقة مالئمة.  02
      تبدي العيادة اهتماما خاصا مبشاكل واستفسارات املرضى. 03
      تقدم العيادة اخلدمة الصحية بدرجة عالية من الدقة. 04

 االستجابة 
 سرعة وسهولة لضمان اإلمكانالعمل قدر  إجراءاتتبسط العيادة  05

 .تقدمي اخلدمة الصحية 
     

      فورا. حة بتلبية طلبات املرضىينشغل العاملون يف املص 06
  اإلطارات الصحيةت ات وخرب ايثق املرضى مبؤهالت ومهار  07

 .ابملؤسسة
     

 األمان 
      .يشعر املرضى ابألمان عند التعامل مع موظفي العيادة 09
      .املعلومات اخلاصة ابملرضىفظ العيادة على سرية احت 10
      ة.واخلرب  كفاءةيتمتع العاملون يف العيادة ابل 11

 امللموسية 
      بسرعة إليهدة مبوقع مالئم يسهل الوصول اتتمتع العي 12
      .ت واملعدات املناسبةامتتلك العيادة التجهيز  13
      املظهر. وحسنحيرص العاملون على مستوى عايل من النظافة  14

 التعاطف 
      .تالئم أوقات عمل املؤسسة كافة املرضى 15
      . التعامل مع املرضى يتصف العاملون ابلعيادة ابلروح املرحة والصداقة يف 16
      تراعى املصحة الظروف املادية لبعض املرضى  17



 

 
 

 


