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  المستخلص

وذلك  . المنظمات وفي مقدمتها المستشفيات    أداء تقويم كفاءة    إلىلقد كانت الحاجة ماسة     
وكانت على  ،  غلب الباحثين مع على ضرورتها أ   أجعن طريق تحديد مجموعة من المعايير التي        

ها أهـداف تكون قادرة علـى التعبيـر عـن         ل،  قائ تقديرية وضعت بطر   أنماط أوصورة معادالت   
النتـائج  (مـع   ) النتـائج المتحققـة   ( وصفي يعمل على مقارنة      أوالمطلوبة سواء بشكل كمي     

بحيـث تؤشـر   )  المتوقـع ءاألدا(مـع  )  الفعلي األداء( مقارنة   أخرى بعـبارة   أي ،)المستهدفة
 فشل في تقديم الخدمة     أويتم الحكم على ما تحقق من نجاح        والسلبيات وعلى ضوئه    االيجابيات  

 أهـم حـد  أ مستـشفى ازادي العـام   ويعد . ى في حياة الفرداألولورة الصحية التي تمثل الضر   
فـي  ،   اائهي انصبت الدراسة على تقويم أد     تالمؤسسات الصحية الحيوية في محافظة دهوك وال      

 ال تـستند    إدارية اتخاذ قرارات    إلىمما ادى   .  المستشفى أداء وجود سياسة ثابتة لتقويم      ضوء
 تطـوير   أومر الذي جعل من الواجب تأسـيس        األ،   المستشفى أداء قراءة واقعية لمستوى     إلى

تتخذ على ضـوء مخرجاتـه      ل المستشفى   أداءقاعدة عامة للمعلومات ووضع نظام فعال لتقويم        
  .ارات االداريةالقر
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Abstract 
The need for evaluating the organizations performance and hospitals are one of them. 

This can be done through determining set of agreeable criteria by many researchers. They 
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took forms of equations estimation, they are capable to express their required objectives 
either quantitative or qualitative models. They are used to compare calculated results with 
the results targeted. In other words, they are used to compare the actual performance with 
the expected performance and indicating positive and negative results. Consequently, the 
level of performance is determined in individual life. Azadi State Hospital is considered to 
be one of the most important health institutions in Duhok Governorate by which the current 
study has been applied. The results revealed that the performance level of the hospital was 
generally higher despite that fact that there were no clear programs of evaluation. 
Eventually, there has been administrative decisions which based not the actual 
understanding to the performance of hospital and, thus, no effective system applied for 
making administrative decisions. 
Key Words: Performance Appraisal, Hospital Performance. 

  
  المقدمة
حـسب مـا أقرتـه      بة هي حق شرعي لكل مـواطن        يالصحالرعاية أو العناية     إن

ومـن هـذا المنطلـق      ). ١٩٤٨ (سنةالمجموعة الدولية لإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان       
ة والتي يتم   ها الرئيس أهدافحدى  إأكبر، وتعد   أصبحت الحكومات تهتم بهذا الجانب بصورة       

 أداء ضرورة تقويم كفـاءة      إلىومن هنا ظهرت الحاجة     . من خاللها تحقيق التنمية القومية    
ذلك عن  و.  الصحية وفي مقدمتها المستشفيات    المنظمات التي تتولى مهمة توفير الخدمات     

وكانـت  ،  غلب الباحثين أطريق تحديد مجموعة من المعايير والتي اجمع على ضرورتها          
بحيث تكون قادرة على التعبيـر      ،  قائ تقديرية وضعت بطر   أنماط أوعلى صورة معادالت    

مع ) النتائج المتحققة (وصفي يعمل على مقارنة      أوها المطلوبة سواء بشكل كمي      أهداف نع
بحيـث  )  المتوقـع  األداءمع   الفعلي   األداء( مقارنة   أخرى بعبارة   أي ،)النتائج المستهدفة (

 فشل فـي    أو يتم الحكم على ما تحقق من نجاح         تؤشر اإليجابيات والسلبيات وعلى ضوئه    
  . ى في حياة الفرداألولتقديم الخدمة الصحية التي تمثل الضرورة 

 مفهومهـا    الخدمـة الـصحية    األولتضمن  ،  ربعة مباحث أ البحث على    اشتملوقد  
 إلـى  المبحث الثاني فتطرق أما،  وظائف المستشفيات وتصنيفاتهاأهموكذلك  ،  وخصائصها

 المبحـث الثالـث     تنـاول في حين   ،   الصحي األداءهم معايير تقويم كفاءة     أ و األداءتقويم  
هـم االسـتنتاجات    أ المبحث الرابع فقد خـصص للجانـب العملـي و          أما،  منهجية البحث 
 كـان عاليـاً علـى وجـه         ء المستشفى أدارز النتائج ان مستوى     بأوقد كانت   والتوصيات  

 اتخـاذ  إلـى  أدى ممـا  ، المستشفىأداء بالرغم من عدم وجود سياسة ثابته لتقويم     ،العموم
مر الذي جعل مـن     األ،   المستشفى أداء  قراءة واقعية لمستوى   إلى ال تستند    إداريةقرارات  

 المستشفى  أداءوضع نظام فعال لتقويم     عامة للمعلومات و   تطوير قاعدة    أوالواجب تأسيس   
  .اإلداريةتتخذ في ضوء مخرجاته القرارات 

  
  الخدمة الصحية

  هاوخصائص  مفهوم الخدمة الصحية- أوالً  
 كل منها يخـتص     أنغير  . لقد وردت العديد من التعاريف التي تحدد مفهوم الخدمة        

  .الحيانفي بعض ا هنفسن كانت تشترك في اعطاء المعنى إ و،بجانب محدد
 مجموع المنافع التي تقـدم      أوالمنفعة   "أنهافقد عرف البعض الخدمة الصحية على       

للمستفيد والتي يتلقاها عند حصوله على الخدمة والتي تحقق له حالة متكاملة من الـسالمة            
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، ١٩٩٨،  المـساعد " (وليس فقط عالج االمراض والعلل    , اإلجتماعيةالجسمانية والعقلية و  
٨٧(.  

 طـرف  إلى يحققه طرف ما أن يمكن أداء أو فعل  أي" أنها على   آخرون كما يعرفها 
 قد يكـون مرتبطـاً      إنتاجه تملك وان    أيوال ينتج عنه    ،   ويكون جوهره غير ملموس    آخر

  ).٥٦، ٢٠٠٥، البكري (" قد ال يكونأو مادي بإنتاج
 إلـى  يقدمه طرف معـين      أن يمكن   أداء فعل و  أي"بأنها  تعرف الخدمة بشكل عام     و

ن انتاجها  أ و ، ملكية اي شيء   إلىوال يؤدي تقديمه     أساساً والذي يكون غير ملموس      راآلخ
  .)Kotler and Keller, 2006,402("  بمنتوج مادياً ال يكون مرتبطأو يكون أنمن الممكن 

ملموس يقدمها طـرف     غير   أداء أون الخدمة الصحية هي عبارة عن فعل        وعليه فإ 
 أو وقد يكون مرتبطـاً      ،نواع الملكية أأي نوع من     إلى امتالكها وال يؤدي    آخر طرف   إلى

  .بمنتوج مادي ليحقق حالة متكاملة من السالمة الصحيةغير مرتبط 
-٢٢،  ١٩٩٩،  الطـائي (همهـا   أهناك العديد من الخصائص للخدمة الصحية ومن        

٢٣(:  
  .االتصال واالحتكاك المباشر مع المستفيد . ١
 .مساهمة المستفيد في عملية تقديم الخدمة . ٢
 .هالك الخدمة الصحية . ٣
 . يخدم فيه المستفيد اختيار المكان الذي . ٤
 :اآلتية الخصائص )٣٢-٣١، ٢٠٠٨، نصيرات(ويضيف تكثيف العمل والتخصص  . ٥
 .الطبيعة الفردية للخدمة الصحية . ٦
 . والتخصص في القطاع الصحيلمهنيةالدرجة العالية من ا . ٧
 .ادة التطور الحضاري الصحية والحاجة لها تزداد مع زي الخدمة الطلب علىإن . ٨
  .عدم خضوع الخدمة الصحية لقانون العرض والطلب . ٩
  

   وظائف المستشفيات -ثانياً
نظـراً  ،   المعنيين بالمستشفيات حول وظائف المستشفيات ومهامهـا       آراءلقد اختلفت   

 اسـطيفان وأخـرون،   ( المستشفيات تتمثل فـي      أهدافن  أ) Colin(فيرى  ،  لتعدد وظائفها 
٣٣-١٩٨٤،٣١(:  

  . المرضىإلى خدمات طبية مالئمة وعناية صحية تقديم . ١
 . الصحيةوالمدارستعليم طالب الكلية الطبية  . ٢
 . في المستشفى وفي مختلف حقول الصحةاألبحاثالمشاركة في برامج  . ٣
 .المحافظة على الصحة العامة والمساهمة في وضع البرنامج الوقائي للبلد . ٤

ن الوظائف  أنظمة الصحة العالمية ترى ب    ن اللجنة الفنية التابعة لم    إ ماتقدم ف   عن فضالً
  :)٤٤-٤٣، ٢٠٠٨ جاد الرب،(للمستشفيات وهي اً  ومهاماًأهداف تكون أن يمكن تيةاآل
    Restorative  Function  العالجيةأوجددة تالوظيفة الم. ١

  .)العناية أثناء الطوارئ، عادة تأهيلإ، معالجة المرضى، التشخيص(وتشمل 
   Preventive Function  الوظيفة الوقائية .٢

الـسيطرة علـى األمـراض      ،   والطفولة األمومةشراف على   إلا(ومن مهامها مثالً    
  .) الصحة المهنية، الثقافة الصحية، الوقاية من األمراض المزمنة، )نتقاليةاإل(المعدية 
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   Education Function  والتدريبيةالوظائف التعليمية . ٣

، الممرضـات والقـابالت   ،  الدراسات العليـا   طبية،طالب الكليات ال  (ويتعلق بتعليم   
  .)اآلخرين، العاملين اإلجتماعيةالعاملين في الصحة 

  
   Research Functionوظيفة األبحاث   .٤

   : والطبيةاإلدارية هناك نوعان رئيسيان من األبحاث،
ية مثل  تقسيمات فرعإلى البحوث الطبية قد تقسم إن:  Medical researchاألبحاث الطبية. أ

  .األبحاث السريرية والبحوث التأريخية
  . Administrative research األبحاث األدارية  .ب

 تشترك فيها معظم المستشفيات الحديثة فـي        أساسية هناك وظائف    نأ آخرونيرى  و
  :)٣١، ٢٠٠٧، جلدة(العالم وهي 

  .  من جودة الرعاية للمريض والمصابتحقيق مستوى عاٍل. ١
 .ب العاملين في المجاالت الطبية والتمريضية وفي العلوم الطبية المساعدةتعليم وتدري. ٢
  . ذات العالقة بالصحةاألخرىتعزيز البحوث في مجاالت العلوم الطبية وفي العلوم . ٣
 .ية الالزمة لتعزيز صحة المجتمعاألولتوفير خدمات الرعاية الصحية . ٤

غيـر أنهـا     مة لجميع المستشفيات،   عا أهدافالتي هي   والمهام السابقة    هدافن األ إ
 حجم أو موقع المستشفى وغيرها من العوامل التـي          الختالفتختلف بين المستشفيات تبعاً     

 لذلك يكون   ، فالمستشفيات الموجودة في المناطق الريفية هي صغيرة الحجم        ،لها عالقة بها  
كبيـرة تكـون   لمدن ال المستشفيات في اإن بالمرضى في حين   االعتناءهدفها األساسي هو    

 ،المجـددة  (المـذكورة آنفـاً   هـداف  األ واحدة منكبيرة الحجم وإن العناية بالمرضى تعد  
  ).األبحاث، التعليمية الوقائية،

  
  تصنيف المستشفيات -ثالثاً

ـ  أو تقـسيم  إيجادقد يكون من الصعب   وذلـك ألن   ،دد للمستـشفيات  تـصنيف مح
 اإلجتماعيـة  و إلقتـصادية احـسب الظـروف      ب آخـر  إلىالمستشفيات تختلف من نظام     

نـه يمكـن تـصنيف       فإ االخـتالف وعلى الرغم من هذا      .ة التي تسود البلد   ــوالسياسي
 مجاميع وفقاً لنماذج الملكية أو حجم المستشفى أو درجة التنظيم وغيرهـا             إلىالمستشفيات  

  . يبين أهم هذه األسس والتصنيفات١والجدول  .من التصنيفات أو األسس
                                      

  ١جدول ال
  تصنيف المستشفيات

  ت

أساس 
  التصنيف

  الخصائص  تصنيفات فرعية

  عمومية الخدمات .٢تدار وتمول من قبل الحكومة .١  مستشفيات حكومية.أ
  تدار وتمول من قبل مؤسسات خيرية  غير حكومية.ب

  
١  

  
  الملكية

  ةدارة متخصصإملك ألفراد،وتدار من قبل   الخاصة.ج
     وفروعها عدا بعض االمراض األمراض أنواعتعالج جميع   مستشفيات عامة.أ

٢  
  

   معينة خاصة من نوع واحد أو اثنيناًأمراضتعالج   مستشفيات متخصصة.ب  نوع الخدمة
     من شهر مثل األمراض الحادةأقلمدة المكوث   مستشفيات قصيرة االمد.أ

٣  
  

  المزمنةمدة المكوث اكثر من شهر وتعالج االمراض   مستشفيات طويلة االمد.ب  مدة المكوث
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  ت

أساس 
  التصنيف

  الخصائص  تصنيفات فرعية

  عمومية الخدمات .٢تخدم مناطق ذات كثافة سكانية قليلة .١  المستشفيات المحلية الصغيرة.أ
المستشفيات المركزية .ب

  المتوسطة
  ) ضواحي المدن(تخدم مناطق متوسطة الكثافة مثل .
   عمومية الخدمات.٢

  
٤  

  
الموقع وعدد 

  االسرة

مستشفيات المناطق العامة .ج
  الكبيرة

تـوفر  .٢تخدم منطقة صحية بأكملها ،مثل مراكز المـدن         .١
  .خدمات تخصصية ال تستطيع المستشفيات السابقة توفيرها

   سلطة في الحكومة أعلىتدار وتمول من قبل   )فدرالية(مستشفيات اتحادية .أ
  من قبل سلطة المقاطعة أو الواليةتدار وتمول   مستشفيات المقاطعة.ب
تدار وتمول من قبل سلطة المحافظة المحليـة وتوجـد فـي              مستشفيات المركزية.ج

  مراكز المدن 

  
٥  

  
  اإلدارةنماذج 

  تدار وتمول من قبل سلطة القضاء او المدينة   مستشفيات االقضية.د
  حسب الجنس بالخدمات   اناث.ذكور ب.أ  الجنس  ٦

 دون األخذ بنظر االعتبـار       من قدم خدماتها لجميع المرضى   ت  مستشفيات عامة.أ
  العمر 

  
٧  

عمر 
  المريض

  تراعى فيها أعمار المرضى   مستشفيات خاصة.ب

  
٨  

  
  نوع التعليم

طلبة الدراسات .أ
  )العليا،البكالوريوس(

   الصحيةاألطرذوي المهن أو .ب

  
  تقدم خدماتها في مجال البحث العلمي 

تهدف مستشفيات حكومية ال.أ
  الربح

  تقدم خدماتها للجميع وبأجور زهيدة 

مستشفيات خيرية التهدف .ب
  الربح

  تقدم خدماتها للجميع وبأجور زهيدة

  
٩  

  
     الربحية

   عالية أجورتقدم خدماتها مقابل   مستشفيات خاصة هدفها الربح.ج
) ٣٢-٢٠٠٥،٢٧ البكـري، ( )٣٨- ٣٦ ،١٩٨٤اسطيفان واخرون،   ( اعتماداً على    الباحثة إعداد من   :صدرالم

  .)١٢٥-١٢٢، ٢٠٠٨، نصيرات( )٤١-٤٠، ٢٠٠٧ جلدة،) (٤١-٣٠ ،٢٠٠٦، غنيم(
  

عين في تصنيف المستشفيات    نه ال يمكن اعتماد معيار م     إيمكن القول    ١من الجدول   
. فاختيار تصنيف معين يعتمد بالدرجة األساس على الهدف من التصنيف نفسه          . دون آخر 

 على أكثر من تصنيف معتمدة بذلك على المعيار الذي           قد تحتوي  ةن المستشفى الواحد  أأو  
  .يالئمها ويخدم عرضها

  
   الخدمة الصحيةأداءتقويم 

  تيهواهم األداء مفهوم تقويم - أوالً 
ن والمعنيين في مجـال      بالكثير من االهتمام لدى الباحثي     األداءحظي موضوع تقويم    
عت الحكومات والمنظمات جاهدة    لذلك س .  الصحية منها  السيماتطوير المنظمات الخدمية و   

يجابيـة  إ تـأثيرات لما لهذا الموضوع من     ،   قدر المستطاع  أدائها سواء لتحسين    وعلى حدٍ 
  .   وحتى السياسية منهااإلجتماعية أو اإلقتصادية الحياتية سواء نشطةاألعلى مجمل 

جزئية فـي   عملية  "نه  إ منها   األداءوقد برزت العديد من التعاريف حول مفهوم تقويم              
فاذا كانت الرقابة االدارية هي تلك العمليـة        ،   وأشمل هو الرقابة   أوسع إدارينطاق نشاط   

وتبـين متـى يحـدث      ،   بالفعل أنجزنجازه قد   إ ما كان يجب     أنالتي تستهدف التحقق من     
داة من ادوات الرقابـة االداريـة   أذن هو   إ األداء تقويمن  فإ،  االنحراف عن هذا المستهدف   

  .)١٩، ١٩٨٠ دوع،ج" (الشاملة
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عبارة عن فحص استنتاجي شـامل للهيكـل التنظيمـي          "نه  وهناك من يعرفه على أ    
 المنظمـة   أوق التشغيل واستخدام الموارد المادية والبشرية لمنشأة        ائ وطر أهدافولخطط و 

  .)١٩، ١٩٨٤، جاسم(" إدارة أو كقسم أخرى جهة أي أو المصلحة الحكومية أو
مرحلـة مـن مراحـل الرقابـة       " هـي    األداءتقويم   أن هناك من يرى     إنفي حين   

 هـداف األفهي مرحلة من مراحل الرقابة كونهـا تكـشف االنحـراف عـن             ،  والتخطيط
 ترشيد التخاذ القـرارات     أداة حلة من مراحل التخطيط كونها تعد      مر إنهاكما  ،  الموضوعة
  .)١٩١، ١٩٨٦ عبد الكريم وكداوي،" (التخطيطية

جميع العمليات والدراسات التي ترمي لتحديـد       "نه  على أ  األداء تقويم   إلىكما ينظر   
مستوى العالقة التي تربط بين الموارد المتاحة وكفـاءة اسـتخدامها مـن قبـل الوحـدة                 

وذلـك عـن    ،  مع دراسة تطور العالقة المذكورة خالل فترات زمنية محددة        ،  اإلقتصادية
قـاً لمقـاييس ومعـايير       وف هداف المقارنات بين المستهدف والمتحقق من األ      إجراءطريق  
  .)٣٩، ٢٠٠١ الكرخي،" (معينة

عملية منسقة يتم بواسطتها تحديد االستحقاقات      " عده   األداء لتقويم   آخروورد تعريف   
وبذلك تكون هذه المعلومـات قاعـدة       ،   عن طريق جمع المعلومات عنها     نشطةلبعض األ 

  .)٦٥، ٢٠٠٢ حسن والصفار،" (التخاذ القرارات
 اإلقتـصادية  الوحدات   أنشطة أداءقياس  "نه عبارة   أ األداءقويم  كما جاء في مفهوم ت    

 النتائج التي حققتها في نهاية الفترة المحاسبية التي عـادة مـا تكـون سـنة            إلىباالستناد  
واقتـراح الحلـول الالزمـة      ،   تلك النتائج  إلىدت  أومعرفة االسباب التي    ،  مية واحدة يتقو

ـ   ( " جيد في المـستقبل    أداء ىإلللتغلب على تلك االسباب بهدف الوصول         ،يالحـداد وعل
١٦١، ٢٠٠٥(.  

حلة من مراحل ادارة     هي مر  األداءن تقويم   إ بأنه يمكن القول     ةرى الباحث تمما سبق   
خذ بنظـر   مع األ ،  وفق برنامج زمني محدد الهدف    على   بوضع الخطة    أوالً المنظمات تبدأ 

وفي المحصلة  ،  ة على تنفيذ الخطة    ثم الرقاب  ،مثلأاالعتبار استخدام الموارد المتاحة بشكل      
  .األداءالنهائية تتم عملية تقويم 

ن هذا المفهوم ال يختلـف مـن حيـث          إ الخدمة الصحية ف   أداءما فيما يتعلق بتقويم     أ
 عدد من التعـاريف التـي   إلىويمكن االشارة ،  عام بشكٍلاألداءالجوهر عن مفهوم تقويم     

  :تيأ ي الخدمة الصحية وكماأداءتوضح مفهوم تقويم 
ذا كانت المنظمـة تحـصل علـى        إ المنظمة لتحديد ما     نشطةنه العملية الموجهة أل   إ" .١ 

  .)٤٨، ٢٠٠١ البياتي،( "هاأهدافالموارد الضرورية وتسخرها لتحقيق 
 في المنظمات الصحية ينصب نحو تحسين البرامج والخـدمات     األداءن مفهوم تقويم    إ ".٢ 

من موارد مختلفة ولتعبر عن حقيقة ما تقوم بـه          وبما هو متاح لها     ،  الصحية المقدمة 
  .)٢٠١، ٢٠٠٥ البكري،" (فضل من ذلكأعمال والسعي لبلوغ ماهو أمن 

 المستشفى لتأشير مدى فاعلية وكفاءة الجهود       نشطةنه عملية قياس منطقية موجهة أل     إ ".٣ 
م  معينة في ضوء المقارنـة بـين مـات         أهداف لتحقيق   نشطةطار هذه األ  إالمبذولة في   

  .)١٠٣، ٢٠٠٧ ،جلدة( "عايير الموضوعة مسبقاًمالانجازه فعالً وبين 
ـ  الخدأداءيمثل التعريف االنسب لتقويم     تعريف  الهذا   بأن   ةرى الباحث تو ، صحيةمة ال

  .    المستشفىأداء المعايير المناسبة لتقويم هوذلك لتحديد
، حياة االمم والشعوب   المستشفيات بحد ذاتها في      أهمية من   األداء تقويم   أهميةتنبع  و 
 التي تتسم بها هذه الخدمات والتي تنفرد مـن     األوصاف الخدمات التي تقدمها و    أهميةومن  
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ومن هنا ونظـراً  ، يتهامخاللها المستشفيات عن غيرها من المنظمات وتتمايز عليها في اه     
ت  لموضـوعا  أهمية المف األطرنه يمكن االستفادة من     إات وحدات اقتصادية ف   مستشفين ال أل

 إجمالهـا  المستشفيات والتي يمكن     أداء تقويم   أهمية عند تجسيد    اإلقتصاديةتقويم المشاريع   
  :)١١٠-١٠٩، ٢٠٠٥، البياتي( تيفي اآل

 وفعالياتهـا للفتـرة      التطور التاريخي للمستشفى وتحليل انـشطتها      األداء يعكس تقويم    .١
  .يجابياتهاالنحو الذي يسهل مهمة تجاوز اخفاقاتها وتعزيز االماضية على 

 توفر هذه العملية المعلومات الضرورية لمختلف الجهات المستفيدة وبخاصة الـصحية            .٢
 وفعاليات المستشفى   أنشطةمنها على النحو الذي تتيح صورة واضحة عن كيفية سير           

  .والتزامها بالتوجيهات الصادرة من قبلها
 التناغم بـين مختلـف       من خالل تعزيز   اإلقتصادية كما تسهل مهمة تحقيق الوفورات       .٣

قسام المستشفى وانشطتها وتفعيل حالة التكامل فيما بينها على النحو الذي يقلـل مـن             أ
  .الهدر والضياعات في الموارد

تكشف عن االنحرافات الحاصلة السلبية وااليجابية على نحو يسهل مهمة البحث عـن             . ٤
  .نحرافات والمعالجات الضرورية لهاسباب هذه االأ

و بـين التـشكيالت     أيجاد نوع من المنافسة بين المستشفيات المتماثلة        اللفرصة   توفر ا  .٥
و االفراد العاملين فيها باتجاه زيادة المنتج كماً وكيفـاً          أالمنظمة في المستشفى الواحدة     

  .)١٠٤ ،٢٠٠٧ جلدة،( وتحسين الجودة مع ترشيد التكاليف
ساسية فـي تـوفير المعلومـات       كيزة األ ر ال دن عملية التقييم بالنسبة للمستشفى تع     إ

دارة المستشفى في التخطيط لسياساتها واسـتراتيجياتها الـصحية وكـشف           الضرورية إل 
 إلـى  تحسين جودة خدمتها الصحية المقدمة       إلىمواطن الخلل وعالجها مما يؤدي بالنهاية       

  .المرضى
  

  األداء معايير تقويم - ثانياً
  معايير الفاعلية  .١

بز المؤشرات المعتمدة فـي قيـاس مـدى         أفي المنظمات من      يعد مفهوم الفاعلية    
و تكيفاً مع البيئة التي تعمـل بهـا مـن حيـث             أوانسجاماً  ،  هاهدافتحقيق تلك المنظمة أل   

حـسب تعريـف منظمـة الـصحة العالميـة          ب وهي بـذلك و    ،استغاللها للموارد المتاحة  
WHO""   ٢٠٠٥ ،لبكـري ا( هم معاييرها هي  أ الصحية ومن    هدافمقياس لمدى تحقيق األ ،
١٨٠-١٧٨(.  

   
  اإلقتصادية المعايير.   أ

 بالعـدد الكلـي   ١٩٧٣ في العـام   Alutto and Hrebinichوقد عبر عنها الباحثان 
ومعدل كلفـة اليـوم        ومعدل كلفة المريض الواحد،   ،  للمرضى الخارجين من القسم الطبي    

نتاجية بمعدل عـدد   على االGlisson and Yancey اعتمد كل من ١٩٨٠وفي عام  .الواحد
  . األولالخدمات المقدمة للزبائن خالل االسبوع 

   المعايير السلوكية.ب
 الحكومـة، ، المنافـسين ، المجهـزين ،  رضا الزبـائن  ( ويعني قياس الفاعلية من خالل       

ما يقدم مـن     و رد فعل تجاه   أساس في ذلك اعتماداً على ما ينتج من سلوك          أك )المنظمات
  .و خدمةأمنتج 
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   السلوكية-اإلقتصاديةمعايير ال .ج

ـ     بين   اًوهي تمثل مزيج   البكـري،  (ة المنظمـة  المعيارين السابقين في قيـاس فاعلي
  :ما كيفية قياس فاعلية الخدمات الصحية فيتم من خالل مجموعتينأ )١٧٨-١٧٧ ،٢٠٠٥

ويقـصد بـالموارد البـشرية      ) الموارد البشرية والمادية  (  والتي تشمل على   المدخالت. ١
  :يمايأت
  .)ذوي المهن الصحية  االسنان،أطباء ، صيادلة،أطباء( ذوي المهن الطبية .أ
من الممرضين ومـساعديين والعـاملين    الكوادر الوسيطة( ذوي المهن الصحية  . ب

  .)االخرين كاالداريين والفنيين وغيرهم
و أما المقصود بالموارد المادية فهي التي تحصل عليها من الميزانية العامة للدولة             أ

 التمويل الذاتي المختلفة او من مصادر اخرى كالتبرعات مـثالً او ايجارابنيـة              أنشطةمن  
 اسطيفان واخـرون،  (  مؤشراً على فاعلية المنظمة    ن زيادة هذه المدخالت يعد    أو. يرهاوغ

٤٤٤-٣٣٠، ١٩٨٤(.  
ويمكن قياس مخرجات المنظمة الصحية عامة في خدماتها المقدمة لتقـويم           المخرجات  . ٢

  :)١٨٣-١٨٢، ٢٠٠٥ البكري، (تيية الخدمة من خالل اآلفاعل
معـدل االصـابات     عدد المركز الوقائية،  (مؤشرات المهام الوقائية والتي تتضمن      . أ

ومعدل عدد الوفيـات االطفـال حـديثي        ،  والوفيات الناجمة عن االمراض المعدية    
  )وغيرها..الوالدة

شفيات العامة والتخصـصية،    عدد المست ( وتشمل على    ،مؤشرات المهام العالجية  . ب
ة والفرعية وعدد العيادات الطبية وعدد القائمين علـى         ئيسعدد المراكز الصحية الر   

و أ المـراجعين    إلى وكادر وسطي وفنيين ونسبتهم      أطباءنتاج الخدمة الصحية من     إ
  .)وغيرها...المرضى 

، س الطبيـة عدد الكليات والمعاهد والمدار(مؤشرات المهام التعليمية وهي تتضمن   . ج
جهـزة والمعـدات    األ عدد الدورات الطبية المتحققة لرفـع المـستوى التعليمـي،         

  ) .ة وغيرهاختبرات الطبية والتحليليموال المستخدمة في العمل ومدى حداثتها،
  
  معايير الكفاءة. ٢

 هـداف لتحقيق األ  كيفية استخدام المنظمة للموارد المتاحة    (ن المقصود بالكفاءة هي     إ
 وهي بذلك   ،)٣٦٤ ،١٩٨٤ خرون،آاسطيفان و ) (ماديةأم   هذه الموارد بشرية     كانتأسواء  
 .                      العقالنية في استعمال الموارد البشرية والمادية والماليةإلىتشير 

  . ة بعناصرها المجتمعة من خالل الموازنة بين ما تحقق فعالً اءويمكن قياس الكف 
  المخرجات الفعلية                                

  ــــــــــــــــ= الكفاءة              
  )المعيارية(لمخرجات المخططة                          ا

ن الضياع والهدر كان صـفراً    أيعني  ) ١(وكلما اقتربت النتيجة من الواحد الصحيح       
) المعيارية(مخططة  مساوية للطاقة ال  ) المخرجات(ن الطاقة الفعلية    أ و ،و قريباً من الصفر   أ
  .و تقترب منهاأ

  :)١٨٩-١٨٨ ،٢٠٠٥، البكري( تيةكذلك يمكن قياس الكفاءة بواسطة المعادالت اآل
                             

  



  ]٣١٥[سعيد
 

                                المخرجات الفعلية للخدمات الصحية
  ـــــــــــــــــــ  = كفاءة الموارد البشرية . ١

                    المخرجات المخططة من الموارد البشرية           

                               المخرجات الفعلية للخدمات الصحية
  ـــــــــــــــــــ= كفاءة الموارد المالية . ٢

                               المخرجات المخططة من الموارد المالية                           

                               المخرجات الفعلية للخدمات الصحية
  ـــــــــــــــــــ = ة الموارد المادية اءكف. ٣

                              المخرجات المخططة من الموارد المادية   
  
  معايير االنتاجية.٣

و قيمـة   أو قيمة االنتاج وبين حجـم       أة بين حجم    قالعال(ن المقصود باالنتاجية هي     إ
) ي هي النسبة بين المنتـوج وعناصـره       أ،  عوامل االنتاج المستخدمة في العملية االنتاجية     

نها مقيـاس السـتخدام المـوارد الخاصـة         إ ف ىخرأ عبارة وب ،)٤٤٦،  ١٩٩١،  الداهري(
  :)١٩٢-١٩١، ٢٠٠٥، البكري (تية كما في المعادلة اآل،ويلها المخرجاتحبالمنظمة لت

  المخرجات                                    
  ـــــــــ =                     االنتاجية 
   المدخالت                                                 

 ،وتتحقق زيادة االنتاجية الكلية من خالل العالقة النسبية بين المخرجات والمدخالت          
  :)٢٠٢ ،١٩٩٩ ،ئيالطا( ما عن طريقإ

  .كبر من الزيادة في المدخالتأعندما تزداد المخرجات بنسبة  . ١
 .المدخالت مع بقاء المخرجات ثابتةعندما تنخفض  . ٢
 .المخرجات مع بقاء المدخالت ثابتةعندما تزداد  . ٣
 .كبر من انخفاض المخرجاتأت بنسبة عندما تنخفض المدخال . ٤
  :يتم عن طريقن أنه يمكن إف، ما عن كيفية قياس االنتاجيةأ

  
             االنتاجية الكلية . أ

ـ أوالتي تمثل النسبة بين االنتاج الكلي والمدخالت الكلية التي           همت فـي تحقيـق     س
  :)٣٦٨، ٢٠٠٦، المحياوي( تية اآلكما في المعادلة. و خدمةأاالنتاج سواء كان سلعة 

   قيم المخرجات  إجمالي                                       
  ـــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــ=   االنتاجية الكلية 

   المدخالت الكلية المستقلة                   )اآلالت +يةاألولالمواد + المال رأس+ العمل                         (
                         

  االنتاجية الجزئية . ب
  :أيمفردة واحدة من المدخالت  المخرجات وإجماليوتتمثل في العالقة بين 

   المخرجاتإجمالي                                                
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ =االنتاجية الجزئية 

  )المكائن، يةاألول المال، المواد رأسالعمل، (                    عنصر واحد من المدخالت 
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  )١٩٣-١٩٢ ،٢٠٠٥، البكري(المتعددة االنتاجية للعوامل . ج

 من عنصر من عناصر المـدخالت  أكثر مجموع   إلى المخرجات   إجماليوهي نسبة   
  . عالقاتها مع المخرجاتأوالتي يطلب قياس تأثيرها 

  

   المخرجاتإجمالي                                   
  ــــــــــــــــــ  =االنتاجية للعوامل المتعددة 

    عناصر المدخالت                    عدد محدد من        
                                                                                               

   الصحي   األداءتقويم كفاءة   معايير-ثالثاً
ـ            أنوبعد   ايير  عرضنا معايير الكفاءة والفاعلية واالنتاجية بشكل عام يتم تنـاول مع
جـل  أفمـن   ،  كثر اعتماداً في هذا المجـال     ها المعايير األ  بوصف الصحي   األداءتقييم كفاءة   

. أدائهـا ايير يتم من خاللها تقويم   لدى المستشفيات البد من وجود مع      األداءمعرفة مستوى   
، البيـاتي ) (٥،  ٤،  ٣،  ٢( فـي الجـداول      إجمالها مجاميع يمكن    إلىوهذه المعايير تقسم    

-١١٥ ،٢٠٠٥البيـاتي،   (،  )٢٠٨ -٢٠٤ ،٢٠٠٥ البكري،(،  )١١٨،  ١١٧،  ٢٠٠١،٩٠
   )١٠٨-١٠٧، ٢٠٠٧، جلدة( ،)١١٨

  
  

  ٢جدول ال
   العاملين في المستشفىأداءمعايير تقويم 

المعايير الخاصة   ت
  طباءباأل

المعايير الخاصة   النسبة المقررة
  باالداريين والخدميين

النسبة 
  المقررة

المعايير الخاصة 
  الخدميينباالداريين و

النسبة 
  المقررة

موظف الخدمـة   /سرير  لم يحدد  طبيب/ممرضة  لم يحدد  طبيب جراح/عملية  ١
  اإلجتماعية

١:٧  

  ١:١  موظف/سرير  لم يحدد  مريض/ممرضة  ١:١٠  طبيب/مراجع  ٢

    طباءاجمالي األ/طبيب مقيم  ٣
  لم يحدد

مالك /ممرض جامعي
  التمريضي

ــا  ارتفاعه
يعنـــي  
ــضل  أفـ

  خدمة

  ١:٧٥  عالج طبيعي/سرير

اخصائي التحليل  /سرير  ١:٢  مالك تمريضي/سرير  لم يحدد  طبيب/اختصاصي  ٤
  المختبري

١:١٠٠  

    طباءعدد األ/عدد سرير  ٥
١:٤  
١:٥  

ــا   سيارة اسعاف/مسعف     ارتفاعه
ــي  يعنــ
ــاض  انخف
عبء العمل  
ــة  وخدمـ

  جيدة
ــادة    ٦ ــريض عيــ مــ

  طبيب/خارجية
  ١:١٠٠  صيدلي/سرير      ١:١٥

ــا ي  طبية/مهن صحية  ٧ ــي ارتفاعه عن
انخفاض الوقـت   
المخصص للعناية  

  بالمريض

        

البيـاتي،  ) (٢٠٨ -٢٠٤ ،٢٠٠٥ البكـري، ) (١١٨ – ١١٧،  ٩٠،  ٢٠٠١البيـاتي،   : ( الباحثة باالعتماد على   :المصدر
  ).١٠٨-١٠٧، ٢٠٠٧جلدة، ) (١١٨ -١١٥، ٢٠٠٥
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  ٣جدول ال
   تشغيل المستشفىأداءمعايير تقويم 

، ٢٠٠٥البيـاتي،   ) (٢٠٨ -٢٠٤ ، ٢٠٠٥البكـري، ) (١١٨ – ١١٧،  ٩٠،  ٢٠٠١البياتي،  : (الباحثة باالعتماد على  : المصدر
  ).١٠٨-١٠٧، ٢٠٠٧جلدة، ) (١١٨-١١٥

  
  ٤جدول ال

   جودة الخدمات الصحيةأداءيير تقويم معا

-١١٥،  ٢٠٠٥البياتي،  ) (٢٠٨ -٢٠٤ ، ٢٠٠٥البكري،) (١١٨،  ١١٧،  ٩٠،  ٢٠٠١البياتي،  : ( الباحثة باالعتماد على   :المصدر
  )١٠٨-١٠٧، ٢٠٠٧جلدة، ) (١١٨

  
  ت

 تشغيل أداءمعايير 
  النسبة المقررة  المعادلة  ىالمستشف

١  
ــغال   ــدل اش مع

  السرير

  مجموع ايام البقاء في المستشفى -٣٦٠*عدد االسرة في المستشفى
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  عدد المرضى الراقدين في المستشفى               

  
٨٠%  

٢  
  معدل الرقود

   معينة الرقود لمدةمجموع عدد ايام
  ـــــــــــــــــــــ

  ها لنفس للمدةمجموع عدد المرضى الرقود

 أداء ايام ٧ من أقل
  جيد

٣    
معـــدل كلفـــة 

  المريض 

  مجموع المصروفات لفترة معينة 
  ـــــــــــــــــــــ

  مجموع ايام المكوث للمرضى بنفس الفترة

  لم يحدد

٤  
ــزة  ــسبة االجه ن

  الطبية العاطلة

  عدد االجهزة العاطلة الطبية العاطلة 
  ــــــــــــــــــ

  العدد الكلي لالجهزة الطبية   

خفاضها يدل على نا
ة في تشغيل كفاء

  المستشفى

نسبة التلـف فـي       ٥
  قناني الدم

  عدد قناني الدم التالفة   
  ــــــــــــــــــ

  مجموع عدد قناني الدم المخزونة 

 ابخفاضها يدل على 
في تشغيل كفاءة 

  المستشفى
نــسبة مــصاريف   ٦

  الصيانة
  مصاريف الصيانة الفعلية 

  ـــــــــــــــ
  مج المبالغ المخصصة للصيانة

ابخفاضها يدل على 
كفأة في تشغيل 

  المستشفى

  
  ت

 جودة الخدمة أداءتقييم 
  الصحية

  المعادلة
النسبة 
  المقررة

  نسبة وفيات الراقدين  ١
  عدد الوفيات من المرضى الراقدين

  ـــــــــــــــــ
      عدد المرضى الراقدين

٣-٤%  

  نسبة وفيات االطفال  ٢
  ١٠٠*سنة)١٢-٠(عدد وفيات االطفال عمر 

  ــــــــــــــــــــــ
  ا للمدة نفسهامج عدد الوالدات الحية خالل 

٢%  

٣  
  

   األمهاتنسبة وفيات 
  ١٠٠*مج عدد وفيات االمهات في المستشفى نتيجة الوالدة والحمل 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

   للمدة نفسها      مج عدد حاالت الوالدة الحية والميتة خالل 
٠،٢٥%  

٤  
ــرا ــدد المـ جعين عـ

  للمستشفى
  عدد المر اجعين في السنة

  لم يحدد

  لم يحدد  عدد العمليات الجراحية في السنة  عدد العمليات الجراحية  ٥

٦  
ــشكاوى   ــسبة الـ نـ

  للمراجعين
   في المستشفى    عدد الشكاوى

  ـــــــــــــــــ
         عدد المراجعين

  لم يحدد

٧  
نسبة تنفيذ فحص ميـاه     

  الشرب
  حوصة مختبرياً لمياه الشربعدد النماذج المف

  ــــــــــــــــــــــــ
                 العدد المخطط

  لم يحدد
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  ٥جدول ال
  ات العلمية والبحثية النشاطأداءمعايير تقويم 

 النشاطات العلمية أداءمعايير تقويم 
  والبحثية

  المعادلة

  
  نسبة االنجازات للندوات الطبية

  عدد الندوات الطبية العلمية المنجزة 
  ــــــــــــــــــ

  عدد الندوات الطبية المخططة
  )٢١٠، ٢٠٠٥البكري، : (الباحثة باالعتماد على:   المصدر

   
  منهجية البحث

   مشكلة البحث-أوالً
دارة المستشفى هـو موضـوع      إدارات ومنها   ال يزال الموضوع الشاغل لجميع اإل     

جـل  أ المستشفى والمعايير التي يجب استخدامها في هذا المجال من           أداءتحديد مدى كفاءة    
لذا يمكن صياغة مشكلة البحث من خالل التساؤلين        ،   وتطويره األداءالتعرف على مستوى    

  :اآلتيين
   العام؟أزاديمستشفى في  الحالي لتقديم الخدمة الصحية األداءا مستوى م . ١
 الخدمة الصحية؟ أداءما المعايير المستخدمة في قياس كفاءة  . ٢
  

   فرضية البحث-ثانياً
 إلـى  المناسبة سـوف يـؤدي       التقويمية المستشفى بأستخدام المعايير     أداء تقويم إن

  .الصحيةالخدمة  أداءتطوير كفاءة 
  

   البحث أهمية -ثالثاً
 البحث من الدور الحيوي الذي تمارسه المؤسسات الصحية بـشكل عـام   أهميةتنبع  
 يمثل المؤسسة الصحية الحكومية الوحيـدة التـي         ، بوصفه  بشكل خاص  أزاديومستشفى  

 لتعلـق   ،األداءة لتقـويم    ييتطلب تطويرها والنهوض بمستوى ادائها على وفق نتائج حقيق        
  .دائهاأتشفى وحساسية الخدمة الصحية ومر بخدمة جمهور المساأل
  

 هدف البحث   -رابعاً
، زاديآ لمستـشفى    األداء استخدام نظام تقويم كفـاءة       أهمية بيان   إلىيهدف البحث   

 أدائهـا ودوره الرقـابي فـي تحـسين        ،  األداءوالمعايير التي يمكن استخدامها في تقويم       
 اتخاذ القرارات المناسبة لتطـوير   المستشفى فيإدارةوالخروج بنتائج ستساعد    ،  اوتطويره

  . المستشفىأداء
  

   جمع البيانات والمعلومات-خامساً
وذلك من خالل االعتمـاد علـى وصـف         ،   لقد اعتمد البحث المنهج الوصفي التحليلي      .أ

  .اأدائهوتحليل البيانات ذات العالقة بموضوع المستشفى وتقويم 
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 الحصول على البيانات والمعلومات     تم استخدام مجموعة من المصادر العربية لغرض      . ب

وتم اعتماد المقابالت والوثائق الرسمية لمستشفى ازادي في الحصول         ،  النظرية للبحث 
  .على المعلومات الالزمة للجانب التطبيقي

 المستشفيات لغرض تحليـل     أداءتم استخدام مجموعة من المعايير المعتمدة في تقويم         . ت
 :قي وهيالبيانات الخاصة بالجانب التطبي

   . العاملين في المستشفىأداءمعايير . ١
  .معايير تشغيل المستشفى. ٢
  .معايير تقويم جودة الخدمة الصحية . ٣
  . النشاطات العلميةأداءيير تقويم معا. ٤

  
  حدود البحث -سادساً

 مستشفى ازادي   بأقساملة  ث لقد كانت الحدود المكانية للبحث مم      :الحدود المكانية للبحث   . ١
  .تي تقوم بتقديم الخدمة الصحيةوشعبه ال

 أداءلقد كانت الحدود الزمانية للبيانات المستخدمة في تقـويم          : الحدود الزمانية للبحث   . ٢
 البحـث تمتـد مـن       إلجـراء  المدة الزمنيـة     إنكما  ،  ٢٠٠٧المستشفى متمثلة بعام    

 .٣١/٥/٢٠٠٨ ولغاية ٢/٢/٢٠٠٨
  

  الجانب العملي
هـذه   فـي  اآلتيـة  فقد تم اعتماد المعـايير        مستشفى ازادي العام   أداءلغرض تقويم   

  :عمليةال
   العاملين في المستشفىأداء معايير تقويم -أوالً

 النسب المقررة والنتائج الفعلية التي تم الحصول عليها باسـتخدام           ٦يوضح الجدول   
  :يأتيتلك المعايير ومنها يتضح ما 

 إلـى  العمل الصحي فبالنـسبة      أداء تظهر النتائج كفاءة في      :طباء المعايير الخاصة باأل   .١
وكذلك الحـال   ،  )١:١٩ (*ن النتائج متطابقة للمعايير المعتمدة    طبيب فإ /معيار مراجع   

 ،)١:٥٤(اخصائي تحليل مختبـري     /، وسرير )١:٢(طبيب  / معايير سرير  إلىبالنسبة  
 يتضح ارتفاع مستوى كفاءة  WHO وبمقارنة هذه النتائج مع المعايير المعتمدة من قبل

  . في تقديم الخدمة الصحيةءاألدا
 %)٦٤ (طبـاء اجمـالي األ  /ن مالحظة نسب طبيـب مقـيم        إ ما تقدم ف    عن فضالً
 مستوى مقبول من الكفـاءة بـالرغم مـن النـسبة            إلىتشير  %) ٣٦(طبيب  /اختصاصي

ما فيما يتعلق بنسبة االختصاص     أ،  طباء المقيمين مقارنة باجمالي األ    طباءالمرتفعة نسبياً لأل  
  .يضاًأ نسبة جيدة  فتعدطباءاألجمالي إ إلى

 طبيب فيتضح   إلى األخرىاما فيما يتعلق بنسب العاملين من المهن الصحية والمهن          
 نسبة  أيضاً وهي   ١:١ طبيب   إلى وممرضة   ١:١ طبيب كانت    إلىن نسبة المهن الصحية     بأ

  .تدل على الكفاءة في تقديم الخدمة الصحية
  
  

                                                 
* )WHO (    منظمة الصحة العالميةWorld Health organization  
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  :يأتي لقد كانت النتائج كما :طباء من غير األناآلخريالمعايير الخاصة بالعاملين . ٢

عالج /سرير (١:٤٩،  )مالك تمريضي /سرير (١:٢،  )مريض/ممرضة   (١:٢نسبة  
ـ  WHOوبمقارنتها مع معـايير   ،  )صيدلي/سرير (١:٣٨ ،)طبيعي  فـي  اً  يتـضح ارتفاع

  . في تقديم الخدمة الصحيةطباء من غير األاآلخرين العاملين أداءمستوى كفاءة 
 العـاملين مـن غيـر       أداء فقد الحظنا وجود انخفاض في مستوى        أخرىهة  من ج 

  : بالنسبة لما يأتيطباءاأل
  ١:٣٠موظف / سرير-
  ١:١٨ اإلجتماعيةموظف الخدمة / سرير-
  ١:١٨سيارة اسعاف / مسعف-
  %١٢مالك تمريضي / ممرض جامعي-

سـرة   عـدد اال   إلـى عاله يتأكد وجود تضخم في عدد الموظفين بالنسبة         أمما ورد   
 قلـة عـدد سـيارات    إلـى  تضخم ظاهري في عدد المسعفين يعزى       فضال عن المخدومة  
 نسبة الممرضين الجامعيين مقارنة بالمالك التمريـضي توضـح نـسبة    إنكما   ،االسعاف
  .منخفضة
  

   تشغيل المستشفى أداءمعايير تقويم  -ثانياً
 فقـد   ،المستشفىتشغيل   أداء مستوى عال من كفاءة    تؤكد النتائج المستخرجة وجود   

  بمقـدار    WHO من المعدل المعتمد مـن قبـل         أقلوهو  %٥٤ السرير   إشغالكان معدل   
 ٥ بمقـدار   يوم والذي يقل عن المعدل     ٢لمعدل الرقود البالغ     وكذلك الحال بالنسبة  ،  %٣٦
. وهي نسبة منخفـضة   % ١٢جهزة الطبية العاطلة     فقد كانت نسبة األ    آخر من جانب    ،امأي
 والسـيما  ، نسبة عاليةوالتي تعد% ٥٨ني الدم فقد كانت نسبة التلف في قنا   فيما يتعلق ب   أما
لمستشفى من جهود لعدم التفـريط       ا إدارة تقوم به    أن خزين الدم وما يجب      أهمية علمنا ب  إذا
  .به

سـبع   )٢٧٠٦٧(ن معدل كلفة المريض كـان       أكما تتضح من النتائج المستخرجة      
، جمالي المصاريف إمن  % ٦صيانة فقد بلغت    ما نسبة مصاريف ال   أ،  ديناروعشرون ألف   

  .يضاًأوهي نسبة مقبولة وتدل على الكفاءة 
  

  معايير تقويم جودة الخدمات الصحية -ثالثاً
 مـن   أقلوهي  % ٢ نسبة الوفيات من المرضى الراقدين كان        أنظهرت النتائج    ا لقد

وهو %) ٢(نت   االطفال فقد كا    فيما يخص نسبة وفيات    أما. WHOالنسبة المقررة من قبل     
وهـي   )٠,٠٣(ن نسبة وفيات االمهات بلغت أ كما   ،WHO للمقياس المقرر من قبل      مساو ٍ 
 من الجودة فـي تقـديم       اً وهذا يظهر مستوى جيد    ،)٠,٢٢( من النسبة المقررة بمقدار      أقل

  . الخدمة الصحية
وهـي  % ١٤ المقدمة من قبل المراجعين كانـت         فإن نسبة الشكاوى   آخرمن جانب   

 الخدمة المقدمة من قبل المستشفى تالقي القبـول لـدى           نأخفضة وهذا يدل على     نسبة من 
 أي  ،%١٠٠ فيما يخص نسبة تنفيذ فحص مياه الشرب فقد كانت           أما .المرضى المراجعين 

  .وجود تطابق تام بين النماذج المفحوصة وبين العدد المخطط له
عـدد العمليـات    ن  وإ،  فـي الـسنة   ) ١٠١٣١٠( بشأن عدد المراجعين فقد بلغ       أما

 في  اًطبيب/عملية )٧٨٩(أي بمعدل   ،  )٩٤٧٢( بلغ   ٢٠٠٧ خالل عام    أجريتالجراحية التي   
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 وهذا مؤشر يـدل     ،وبمعدل عمليتين في اليوم   ،   في الشهر  اًطبيب/عملية٥٧أي بمعدل   ،  السنة
  . العمليات الجراحية إجراءعلى كفاءة عالية في 

  

  ية النشاطات العلمأداء معايير تقويم -رابعاً
 وهي نـسبة متدنيـة      ،%٣٦ نسبة االنجازات للندوات الطبية بلغ       إن النتائج   أظهرت

ن العلمـي بـي   جل تحقيق التفاعـل     أنجازها من   إ الندوات العلمية التي يجب      أهميةمقارنةًً ب 
  . الكفاءات الطبية

  

 ٦ دولجال
   المستشفى ازادي العامأداءمعايير ونتائج تقويم 

  ت  معيارال  النسبة المقررة النتائج
  أ   العاملينأداءمعايير تقويم   

 ١  طبيب/مراجع  ٢٠ ١٩
 ٢  عدد طبيب/عدد سرير  ٥-٤سرير ٢
 ٣  مالك تمريضي/ سريرعدد   سرير٢ ٢
 ٤  اإلجتماعيةموظف الخدمة / سريرعدد ١:٧  ٢
 ٥  موظف/ سريرعدد ١:١ ٣٠
 ٦  عالج طبيعي/ سريرعدد ٧٥ ٤٩
 ٧  ختبرياخصائي التحليل الم/ سريرعدد ١:١٠٠ ٥٤
 ٨  سيارة اسعاف/مسعف  لم يحدد ١٨
 ٩  صيدلي/ سريرعدد ١:١٠٠ ٣٨
  ب   تشغيل المستشفىأداءمعايير   
 ١  معدل اشغال االسرة %٨٠ %٥٤
 ٢  معدل الرقود   ايام ٧  يوم  ٢

 ٣  معدل كلفة المريض  لم يحدد ٢٧٠٦٧
 في تشغيل  كفاءةخفاضها يدل علىان %١٢

  المستشفى
 ٤   العاطلةنسبة االجهزة الطبية

ة في تشغيل انخفاضها يدل على كفاء %٥٨
  المستشفى

  ٥  نسبة التلف في قناني الدم

٦%  
 

 في تشغيل  كفاءةخفاضها يدل علىا
  المستشفى

 ٦  نسبة مصاريف الصيانة

  ج   جودة الخدماتأداءمعايير تقويم   
 ١  نسبة وفيات الراقدين %٤-٣ %٢
 ٢  نسبة وفيات االطفال %٢ %٢

 ٣  نسبة وفيات االمهات %٠,٢٥ %٠,٠٣
 ٤  عدد المراجعين لم يحدد ١٠١٣١٠
 ٥  عدد العمليات الجراحية  لم يحدد ٩٤٧٢
 ٦  نسبة الشكاوي للمراجعين  لم يحدد %١٤
 ٧  نسبة تنفيذ فحص مياه الشرب  لم يحدد %١٠٠
  د   النشاطات العلميةأداءمعايير تقويم   
 ١  نسبة االنجازات للندوات الطبية  لم يحدد %٣٦

البيـاتي،  ) (٢٠٨-٢٠٤ ،٢٠٠٥البكـري، ) (١١٨ – ١١٧، ٩٠ ،٢٠٠١، البياتي: ( باالعتماد على الباحثة:    المـصدر 
  ).١٠٨-١٠٧، ٢٠٠٧، جلدة) (١١٨-١١٥، ٢٠٠٥
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  االستنتاجات
 البحث في الجانبين النظري والتطبيقي يمكن تحديـد         أظهرها    من خالل النتائج التي     

  :تيحث في اآلليه البإما تم التوصل هم أ
 القيـام   أن أساس على   همية المستشفى من الموضوعات بالغة األ     أداء عملية تقويم    تعد . ١

ـ  القاعـدة التخطيط   تعد المستشفى   داء دورية أل  أوة تقويم مستمرة    يبعمل ة والتنفيذيـة   ي
 نظـام صـحي   أليلبرامج تطوير ودعم الخدمات الصحية والتي تشكل حجر الزاوية       

  .متقدم
 المستشفى لغرض القيام بعمليات رقابيـة       أداءعتماد مجموعة من معايير تقويم      يمكن ا   .٢

  .تستهدف التصحيح والتعديل والبرامج الصحية للمستشفى
 ومستوى  األداءمن حيث     العام يعد  أزادي مستشفى   أداء أن نتائج البحث    أوضحتلقد    .٣

  .على وجه العمومالكفاءة عالياً 
 المستشفى ال تـزال     إدارةن  إ الكفوء لتقديم الخدمة الصحية ف     بالرغم من المستوى العام     .٤

 بأول وتنـاول جميـع المؤشـرات      أوالً قاعدة معلومات رصينة يتم تحديثها       إلىتفتقر  
  . األداءالخاصة بتقويم 

 المستشفى التطويرية ال تعتمد على قراءة فعلية لواقـع تقـويم            إدارةال تزال قرارات      .٥
  .تأخذ الصيغة التقليدية فحسب وإنما للمستشفى األداء

  
  لمقترحاتا

 التوصيات فـي هـذا      أهمفي ضوء االستنتاجات التي تم التوصل اليها يمكن تقديم          
  :الشأن

 المستشفى من المختصين فـي هـذا المجـال تـرتبط             أداء وحدة خاصة لتقويم     إنشاء. ١
 المستشفى بـشكل    ءأدا التخطيط لتتولى القيام بتقويم      إدارة أوباالدارة العليا للمستشفى    

  .دوري وبأستخدام المعايير المعتمدة في البحث
 قاعدة معلومات كفوءة في المستـشفى تـشمل         تأسيس المستشفى مهمة    إدارة تتولى   أن. ٢

عداد بـرامج حاسـوبية     إكافة البيانات الالزمة الستخدام المعايير المحددة في البحث و        
  .ر المناسب لعملها المستشفى وتوفير الكادأداءخاصة لموضوع تقويم 

ان تفتح ادارة المستشفى قنوات اتصال مع المنظمات الدولية وخاصة منظمة الـصحة             . ٣
  .العالمية اليجاد معايير علمية واضحة لتقويم جميع النشاطات الصحية

 نظـم حـوافز     بإيجاد تولي اهتماماً خاصا     أن المستشفى   إدارةعلى المدى القريب على     . ٤
 الندوات العلميـة والمـشاركة فـي        وإقامةث العلمية التطويرية    عداد البحو  إل طباءلأل

 فاعلية للتنسيق مع الجامعات المحليـة وغيـر         أكثر صيغ   وإيجادالمؤتمرات العالمية   
  .المحلية العراقية والعالمية في هذا الشأن
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