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الشكر والتقدير
محمد وعمى آلو
الحمد هلل رب العالمين والصالة والسالم عمى أشرف األنبياء والمرسمين سيدنا َّ
وصحبو ومن تبعيم بإحسان إلى يوم الدين ،وبعد. .
وآخر.
أشكر اهلل تعالى عمى فضمو الذي أنعم عمي بإنجاز ىذا العمل بفضمو ،فمو الحمد أوًال ًا
يد المساعدة ،خالل ىذه الفترة ،وفي
كما وأتقدم بالشكر إلى أولئك األخيار الذين مدوا لي َ

مقدمتيم أستاذي المشرف عمى الرسالة فضيمة الدكتور /نبيل عبد شعبان الموح

فمو من

اهلل األجر ومني كل تقدير حفظو اهلل ومتعو بالصحة والعافية.
وأتقدم بالشكر الجزيل أيضاً لكل من المناقش الداخمي الدكتور /محمد المدىون ،والمناقش
الخارجي الدكتور /بسام أبو حمد ،وذلك عمى تفضميما بالموافقة عمى مناقشة ىذه الدراسة،
فميم مني كل التقدير واالحترام ـ
وال يسعني إال أن أشكر اإلخوة األساتذة والمختصين الذين تفضموا بتحكيم أداة الدراسة.
كما أتقدم بجزيل شكري من دوائر شؤون الموظفين وتنمية القوى البشرية فـي و ازرة الصحة
الفمسطينية ،لما قدموه لي من تسييالت إلجراء ىذه الدراسة في المستشفيات الحكومية فجزاىم
اهلل عني كل خير.
كما وأتقدم بجزيل شكري إلى والدي الكريمين ،وزوجتي الغالية وأبنائي الغاليين والذين تكرموا
عمي أما بالدعاء أو المساعدة.

و

وأتقدم بشكري وامتناني إلى زمالئي في قسم الجراحة لدعميم المتواصل لي حتى أتممت ىذا
العمل.
واهلل ولي التوفيق،،،
الباحث
ناىض زكي أبو طعيمة

ز

ممخص الدراسة
ىدفت الدراسة التعرف الى مدى تطبيق مبادئ إدارة الجودة الشاممة في المستشفيات الحكومية
الفمسطينية وما سبل تعزيزىا من وجية نظر شاغمي الوظائف اإلشرافية ،وكذلك الكشف عن
درجة االختالف في التقدير لتطبيق مبادئ إدارة الجودة الشاممة في المستشفيات الحكومية
الفمسطينية تبعاً الختالف المتغيرات الشخصية.
ولتحقيق أىداف الدراسة اتبع الباحث المنيج الوصفي المدخل التحميمي وذلك بيدف وصف
الظاىرة وتحميميا ،وكشف العالقات بين أبعادىا المختمفة ،واشتمل مجتمع الدراسة عمى شاغمي
الوظائف اإلشرافية في المستشفيات الحكومية والبالغ عددىم ( ،)403حيث تم اختيار العينة
بطريقة المسح الشامل في الجانب التطبيقي من الدراسة.
وقد توصمت الدراسة إلى مجموعة من النتائج كان من أىميا:
 .1مدى تطبيق مبادئ إدارة الجودة الشاممة في المستشفيات الحكومية الفمسطينية من
وجية نظر شاغمي الوظائف اإلشرافية جاء بوزن نسبي ( ،)70.086%وبدرجة
(كبيرة).
 .2وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )α≤0.05بين متوسطات درجات
تقدير المبحوثين حول مدى تطبيق مبادئ إدارة الجودة الشاممة في المستشفيات
الحكومية الفمسطينية تعزى لمتغير العمر لصالح أقل من  40عام  ،عدد سنوات
الخدمة لصالح مجموعة (أقل من  5سنوات) ومجموعة (من -5أقل من 10
المســمى

سنوات)،

الــوظيفي لصــالح الــذين مســماىم الــوظيفي مــدير عــام  /مدير دائرة

العمل.
ح

 ،مكان

 .3تعزيز تطبيق مبادئ ادارة الجودة الشاممة من خالل اشراك الموظفين وتمكينيم
وتفويض الصالحيات ليم في مجال اعماليم  ،ومشاركتيم في عممية اتخاذ الق اررات ،
وكذلك عقد دورات تدريبية وورش عمل بيدف زيادة وعييم بمبادئ ادارة الجودة
الشاممة.
وفي ضوء النتائج ،يوصي الباحث بما يمي:
 .1العمل عمى تعميق وزيادة الوعي بمبادئ إدارة الجودة الشاممة وسبل تعزيزىا في
المؤسسات الحكومية.
 .2توسيع دائرة المشاركة في اتخاذ الق اررات ومنح الصالحيات وتمكين الموظفين في كافة
األقسام والدوائر المختمفة ومشاركتيم في وضع الخطط واألىداف ذات العالقة
بأعماليم.

ط

Abstract
The study aimed to identify the extent of the application of the
principles of total quality in the Palestinian government hospitals
management and ways of strengthening them from the standpoint of
the occupants of the supervisory functions, as well as detect the
difference in the degree of appreciation for the application of the
principles of total quality in the Palestinian government hospitals
management depending on the different personal variables.
To achieve the objectives of the study researcher followed the
descriptive analytical approach the entrance in order to describe the
phenomenon and analyzed, revealing the relationships between
different dimensions, and included the study population on the
occupants of supervisory positions in government hospitals totaling
(403), was chosen as the sample in a manner comprehensive survey
in the practical side of the study.
The study found a set of results was the most important:
1. The extent of the application of the principles of total quality in
the Palestinian government hospital management came with a
relative weight (70.086%)، a degree (great(.
2. There are statistically significant differences at the level of
significance (α≤0.05) between the mean answers respondents
about the extent of the application of the principles of total
quality in the Palestinian government hospitals due to the

ي

variable-life management، the number of years of service، job
title، place of work.
3. Promote the application of the principles of total quality
management by involving staff empowerment and delegation of
powers to them in their work, and their participation in the
decision-making process, as well as training courses and
workshops held in order to increase their awareness of the
principles of total quality management.
The study concluded with a set of recommendations was the most
important:
1. Work to deepen and increase awareness of the principles of total
quality management and ways of strengthening them in
government institutions.
2. broaden participation in the decision-making circle and the
granting of powers and enable employees in all departments and
the

various

departments

and

their

participation

in

development of plans and objectives related to their work.

ك
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الفصل األول
اإلطار العام لمدراسة
مقدمة:
تعد جودة العمل واتقانو إحدى القيم األصيمة في تراثنا اإلسالمي وركناً أساسياً من أركان ديننا
الحنيف ،وقد ورد ذلك في أكثر من موضع في كتاب اهلل تعالى حيث قال اهلل تعالى" :إِ َّنا اَل

ُنضِ ي ُع أا ْج ار َمن أا ْح اسنا اع ام ًل " (الكيف )30،وكذلك في سنة نبينا فقد قال رسول اهلل صمى اهلل
عميو وسمم "إن اهلل يحب إذا عمل أحدكم عمال أن يتقنو" رواه البييقي.
حيث تعد الجودة أحد األسبقيات التنافسية التي يسعى لتحقيقيا المدير المعاصر اليوم في مختمف
منظمات األعمال .وىي سالح تنافسي ميم تستخدمو الشركات لجذب المستيمكين وتحقيق التميز
والريادة في السوق (العزاوي.)3 :2005 ،
ركنا أساسيا من أركان الوظيفة اإلدارية لممدراء ،إذ يتطمب االىتمام بيا بما
أصبحت الجودة ً
يمكن المنظمة من إحراز التميز سواء لمنتجاتيا أو لعمميا وجعميا مسؤولية كل فرد فييا ،فظيرت
إدارة الجودة الشاممة كمدخل إداري يركز عمى الجودة التي تعتمد عمى مساىمة جميع أفراد
المنظ مة لتحقيق النجاح طويل األمد من خالل تحقيق رضا الزبون وتحقيق المنافع لجميع أفرادىا
ولممجتمع.
جديدا في إدارة األعمال والمؤسسات بطريقة حديثة وفيم
أسموبا
حيث تعتبر إدارة الجودة الشاممة
ً
ً
جديد حيث تقوم فمسفتو عمى مجموعة من المبادئ التي يجب أن تتبناىا اإلدارة من أجل الوصول
إلى أفضل أداء ممكن ويركز فييا عمى تمبية متطمبات وتوقعات المستفيدين وأدائيا عمى الوجو
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الصحيح من خالل التحسين والتطوير المستمر بحيث تشمل جميع األقسام وجميع فئات
الموظفين وال تقتصر عمى فئة المدراء لذلك سميت بالشاممة.
عمميا
اقعا
ً
ولقد بات من الواضح أن تحقيق معايير الجودة الشاممة لم يعد ترفًا فكرًيا بل أصبح و ً
ال بد من تطبيقو في مختمف منشآت األعمال واآلن ال تكاد تمضي دقيقة من الوقت إال وتسمع
كممة الجودة وحسن األداء من شعارات وأىداف ونداءات ،وال غرابة في ذلك حيث إن التقدم
الصناعي والتقني والتنافس الشديد حذا بمنشآت األعمال واألفراد إلى ذلك ،وذلك بفضل اطالع
بني البشر عمى العالم بيسر وسيولة ،بفضل تقنيات االتصال فأصبح لدى اإلنسان ما يؤىمو
لمعرفة الصناعات وأنواعيا ومزاياىا وكل ما يولد جديد في األسواق بعيد صنعو من خالل
الدعاية واإلعالن واألخبار ولذلك فيقال إن العالم عبارة عن بيت واحد صغير(عبد الفتاح،
.)11 :2012
وألىمية القطاع الحكومي وخاصة القطاع الصحي ودوره المميز في تطوير وتنمية فمسطين
حيث تمثل الصحة محو اًر أساسياً من محاور التنمية البشرية حيث يعتبر القطاع الصحي
الحكومي من أىم القطاعات التي تمس حياة اإلنسان ووجوده وىو قطاع أساسي لتمكين المواطن
من التمتع بحياة مثمرة اجتماعياً واقتصادياً .وعميو فإن تحسين وجودة الحالة الصحية  ،وتوفير
أعمى مستوى ممكن من الحماية والرعاية لمسكان يمثل إحدى األولويات األساسية لمجتمع التنمية
محمياً وعالمياً في ىذا العصر .وىذا يعني عمى أرض الواقع تجميع سمسمة من الركائز األساسية
ليذا القطاع كنظام تمويل الخدمات الصحية ،نظام إدارة الحكم وقيادة القطاع ،تنمية الكوادر
البشرية ،تحسين تقديم الخدمات الصحية ،دعم المعمومات الصحية ،إطار تنظيمي لمتعاون بين
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القطاع العام والخاص واألىمي ،حيث تحاول الدراسة معرفة مدى تطبيق مبادئ إدارة الجودة
الشاممة في المستشفيات الحكومية وسبل تعزيزىا من وجية نظر شاغمي الوظائف اإلشرافية.
مشكمة الدراسة:
تقوم فمسفة وثقافة إدارة الجودة الشاممة عمى عدد من المبادئ األساسية لغرض تحقيق ىدفيا
الرئيسي وىو إرضاء الجميور ،ولقد اختمف الباحثون والكتاب في تحديد مبادئ إدارة الجودة
الشاممة حيث سيوضح الجدول التالي مبادئ إدارة الجودة الشاممة من وجية نظر أبرز الكتاب
والباحثين وفي ضوء تمك المبادئ ونسب اتفاق الباحثين حوليا سيتبنى الباحث المبادئ األساسية
التي تحصل عمى أعمى نسب اتفاق حول أىميتيا.
استقراء مكتبي ألىم مبادئ إدارة الجودة الشاممة:
جدول ( )01يوضح استقراء مكتبي ألىم مبادئ إدارة الجودة الشاممة
مبادئ

التزام

ودعم

التحسين
الشامل

التركيز
عمى

اًلتصال
الفعال

اتخاذ

التخطيط

الق اررات

اًلستراتيجي

اإلدارة والمستمر الجميور
نصيرات

 

فضالة
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عبد العال

 



حبشي

 



2007
2009
2012
2010
2007

التنظيمي والتطوير

العمل

بناء عمى

العميا



الييكل

التدريب

فرق













4








وتمكين

العاممين

المعمومات



مشاركة





مكافأة

العاممين

القحطاني



المييدب





أبو عامر





الدقي





المصري

 



العاجز





2010
2009
2009
2006
2007
2008

المؤتمر
العربي





















































اإلدارة

2004
بركات









 



2010
الخفاجي
2010
نصيرة

2011
المجموع
النسبة
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10
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12
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%46.6

%66.6

%13.3

%40

%66.6

%80

%20

المصدر :من إعداد الباحث باًلعتماد عمى المصادر المذكورة
ومن خالل الجدول السابق يتضح أن المبادئ اآلتية حصمت عمى أعمى نسب اتفاق حول أىميتيا وتشمل:

 .1التركيز عمى الجميور (.)%93.3
 .2دعم اإلدارة العميا (.)%80
 .3مشاركة وتمكين العاممين (.)%80
 .4التحسين الشامل والمستمر (.)%66.6
5

 .5اتخاذ القرار بناء عمى المعمومات (.)%66.6
 .6فرق العمل (.)%66.6
لذا سيتم عرض واعتماد المبادئ الستة أعاله كأساس في الجانب التطبيقي لمبحث.
دراسة استكشافية:
وبعد اعتماد المبادئ الستة والموضحة في الجدول السابق قام الباحث بإجراء دراسة استكشافية
من خالل استبانة تم توزيعيا لعدد ( )7من المسؤولين في المستشفى.
جدول ( )02يوضح فقرات اًلستبانة لمدراسة اًلستكشافية واًلجابات عمييا
فقرات االستبانة

الرقم

ال

أوافق

محايد

1

تدعم اإلدارة العميا الجيود كافة التي تؤدي إلى تحقيق الجودة الشاممة.

1

5

1

2

تعمل اإلدارة العميا عمى توعية العاممين بمنافع تطبيق إدارة الجودة.

1

4

2

3

تؤخذ الق اررات في المستشفى بشكل جماعي.

0

4

3

4

تؤخذ الق اررات في المستشفى بعد دراسة تامة لنوعية المشكالت وطبيعتيا.

1

5

1

5

يشجع المسئولون في المستشفى العمل الجماعي والعمل بروح الفريق.

1

2

4

6

يتحمل فريق العمل المسؤولية عن نتائج أعمالو وليس عضوا بحد ذاتو.

1

1

5

7

يشارك العاممون بوضع السياسات والخطط الخاصة بأعماليم.

0

2

5

8

يعتبر المسئولون مشاركة العاممين في اتخاذ الق اررات وحل المشكالت

1

4

2

أوافق

تطوي ار إلمكانات العاممين.
9

تشجع المستشفى استخدام وسائل العمل االلكتروني لتحسين األداء في

2

0

5

العمل.
 10تشجع المستشفى العاممين عمى إدخال تحسينات مستمرة عمى أدائيم.

0

6

1

 11تحرص المستشفى عمى تقديم خدمات مالئمة لمجميور المستفيد.

5

2

0

 12تقوم المستشفى بتدريب العاممين عمى أنماط وأساليب التعامل مع

1

4

2

الجميور المستفيد.
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جدول ( )03يوضح تحميل الفقرات ًلستبانة الدراسة اًلستكشافية
موافق
3
1
1
0
1
1
1
0
1
2
0
5
1

N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

محايد
2
5
4
4
5
2
1
2
4
0
6
2
4

تحليل الفقرات
غير موافق
مجموع التكرارات
1
14
1
13
2
11
3
14
1
11
4
10
5
9
5
13
2
11
5
13
1
19
0
13
2

النسبة المئوية %
للفقرات
66.7
61.9
52.4
66.7
52.4
47.6
42.9
61.9
52.4
61.9
90.5
61.9

جدول ( )04يوضح تحميل لمبادئ ادارة الجودة الشامة بناء عمى الدراسة اًلستكشافية
تحليل المبادئ
النسبة المئوية %
للمبادئ

N

مجموع فقرات
المبادئ

1

128.6

64.3

2

119.0

59.5

3

3

100.0

50.0

6

فرٌقالعمل

4

104.8

52.4

5

مشاركةالعمل

5

114.3

57.1

4

التحسٌنالمستمر

6

152.4

76.2

1

التركٌزعلى
الجمهور

7

ترتيب
المبادئ

عناوين المبادئ

2

التزامودعماإلدارة
العلٌا
اتخاذالقرارات

ترتيب
الفقرات
2
4
8
2
8
11
12
4
8
4
1
4

ومن خالل الجدولين السابقين ( 3و )4جاء محور التركيز عمى الجميور في المركز االول
وبنسبة  % 76.2وبدرجة كبيرة ،وىذا يعكس طبيعة العمل في المستشفيات ومدى التزام مقدمي
الخدمة بتقديم الخدمات لمجميور المستفيد ذات جودة عالية  ،وجاءت بقية المحاور(دعم اإلدارة
العميا  ،مشاركة وتمكين العاممين  ،التحسين الشامل والمستمر  ،اتخاذ القرار بناء عمى
المعمومات  ،فرق العمل) بنسب متفاوتة وبدرجات بين الضعيفة والمتوسطة وىذا يعكس النمط
المركزي السائد في معظم المؤسسات الحكومية.
وعطفا عمى نتائج الجداول السابقة يعد أسموب إدارة الجودة الشاممة في المستشفيات من
المقومات األساسية لنجاح أي مستشفى ،وذلك أنو يأخذ في االعتبار مشاركة جميع موظفي
المستشفى في اتخاذ الق اررات ،كما أنو يركز عمى فتح قنوات اتصال في كافة االتجاىات مما
يؤدى إلى التخمص من أية معوقات قد تؤثر عمى األداء ،وتعطي الدافع لممستشفى لمتركيز عمى
احتياجات المرضى طبقا لما يريدونو أو لمصمحتيم وذلك من خالل االستغالل األمثل لمموارد
المتاحة وليذا النظام أسس يرتكز عمييا وعمى كل مستشفى تريد تبني ىذا النظام أن تعمل عمى
توفير ىذه األسس وتعميميا كنظام في المستشفى(القرشي.)23 :1995 ،
تعد المستشفيات الحكومية مؤسسات حيوية ىامة حيث تقدم خدماتيا لجميورىا وفق القوانين
والتشريعات ذات العالقة  ،ولكي تستطيع القيام بمياميا بكفاءة وفعالية  ،فإن عمييا تبني تطبيق
مبادئ إدارة الجودة الشاممة في إداراتيا المختمفة وكافة أقساميا ولعل الطمب المتزايد عمى الخدمة
الصحية من قبل الجميور يدفع إدارة المستشفيات إلى تطبيق إدارة الجودة الشاممة بيدف تحسين
وتطوير الخدمة الصحية.
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ومن خالل عمل الباحث في إحدى المستشفيات الحكومية الفمسطينية التابعة لو ازرة الصحة ،
ومن خالل مراجعتو لعدد من الدراسات السابقة  ،والتعرف من خالليا عمى أىم مبادئ إدارة
الجودة الشاممة  ،والتي اختمف فييا الكتاب والباحثين ،وبعد قيام الباحث بإجراء استطالع من
خالل استبانة تم توزيعيا عمى ( )7من المسؤولين في المستشفى  ،تبين من خالليا أن ىناك
مؤش اًر ضعفاً في تطبيق مبادئ إدارة الجودة الشاممة في المستشفيات الحكومية.
وبناء عمى ما سبق يمكن صياغة مشكمة الدراسة من خالل السؤال الرئيس التالي:
ً
"ما مدى تطبيق مبادئ إدارة الجودة الشاممة في المستشفيات الحكومية الفمسطينية ،وما
سبل تعزيزىا؟"
وينبثق عن السؤال الرئيس ،األسئمة الفرعية التالية:
 .1ما درجة تقدير شاغمي الوظائف اإلشرافية في المستشفيات الحكومية الفمسطينية لمدى
تطبيق مبادئ إدارة الجودة الشاممة فييا؟
 .2ىل يختمف درجات تقدير العينة المبحوثة حول مدى تطبيق مبادئ إدارة الجودة الشاممة في
المستشفيات الحكومية الفمسطينية باختالف(:الجنس ،العمر ،عدد سنوات الخدمة ،المؤىل
العممي ،المسمى الوظيفي ،مكان العمل)؟
 .3ما سبل تعزيز تطبيق مبادئ إدارة الجودة الشاممة في المستشفيات الحكومية الفمسطينية من
وجية نظر العينة المبحوثة؟
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أىداف الدراسة:
 .1التعرف إلى درجات تقدير شاغمي الوظائف اإلشرافية في المستشفيات الحكومية
الفمسطينية لمدى تطبيق مبادئ إدارة الجودة الشاممة فييا.
 .2الكشف عما اذا كان ىناك فروقاً دالة احصائياً بين متوسطات درجات تقدير أفراد العينة
حول مدى تطبيق مبادئ إدارة الجودة الشاممة في المستشفيات الحكومية باختالف:
(الجنس ،العمر ،عدد سنوات الخدمة ،المؤىل العممي ،المسمى الوظيفي ،مكان العمل).
 .3التعرف إلى سبل تعزيز تطبيق مبادئ إدارة الجودة الشاممة في المستشفيات الحكومية من
وجية نظر العينة المبحوثة.
أىمية الدراسة:
 أىمية نظرية:
تتحدد األىمية النظرية في أىمية:
 .1مفيوم إدارة الجودة الشاممة في المجاالت اإلدارية ومنظمات األعمال عموما والمستشفيات
الحكومية عمى وجو الخصوص وباعتبارىا واحد من األساليب اإلدارية الحديثة والميمة والذي
جيا ،كما أن نظام إدارة الجودة الشاممة يحقق ميزة تنافسية
يتضمن تحقيق التحسين
داخميا وخار ً
ً
وعائد مجتمعي مرتفع في السمع الخدماتية.
 .2تبرز أىمية الدراسة من أنيا ستثري المعرفة لمفيوم إدارة الجودة الشاممة وواقع تطبيقيا وسبل
تعزيزىا في المستشفيات الحكومية الفمسطينية.
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 .3إن نظام إدارة الجودة الشاممة ينمي الشعور بوحدة العمل الفرقي والثقة المتبادلة بين األفراد ،
باإلضافة إلى الشعور باالنتماء في بيئة العمل  ،كما أنو يحافظ عمى الموارد في ظل النقص
المستمر ليا بسبب الحصار.
 أىمية تطبيقية:
من المتوقع ان يستفاد من نتائج الدراسة في:
 .1زيادة إدراك إدارات المستشفيات ألىمية تطبيق إدارة الجودة الشاممة كخطوة لتعزيز مسعى
المستشفيات في تقديم خدمات صحية بما يتالءم واحتياجات وتوقعات المرضى.
 .2معرفة سبل تعزيز تطبيق مبادئ إدارة الجودة الشاممة في المستشفيات الحكومية.
 .3ضمان االستثمار األمثل لمموارد المتاحة بكفاءة وفعالية ،وعدم إىدار المال العام في ظل النقص
المستمر لمموارد.
فروض الدراسة:
الفرضية الرئيسية:
ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )α≤0.05بين متوسطات درجات تقدير
المبحوثين حول مدى تطبيق مبادئ إدارة الجودة الشاممة في المستشفيات الحكومية الفمسطينية
تعزى لممتغيرات( :الجنس ،العمر ،عدد سنوات الخدمة ،المؤىل العممي ،المسمى الوظيفي ،مكان
العمل).
ويتفرع من الفرضية الرئيسة الفرضيات الفرعية التالية:
.1

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )α≤0.05بين متوسطات

درجات تقدير المبحوثين حول مدى تطبيق مبادئ إدارة الجودة الشاممة في المستشفيات الحكومية
الفمسطينية تعزى لمتغير الجنس(ذكر -أنثى).
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.2

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )α≤0.05بين متوسطات

درجات تقدير المبحوثين حول مدى تطبيق مبادئ إدارة الجودة الشاممة في المستشفيات الحكومية
الفمسطينية تعزى لمتغير العمر(اقل من  30عاماً  - 30،اقل من  40عاماً  -40 ،اقل من
50عاماً  50 ،عاماً فأكثر).
.3

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )α≤0.05بين متوسطات

درجات تقدير المبحوثين حول مدى تطبيق مبادئ إدارة الجودة الشاممة في المستشفيات الحكومية
الفمسطينية تعزى لمتغير عدد سنوات الخدمة(اقل من  5سنوات  -5 ،اقل من  10سنوات ،
 -10اقل من  15سنة  15 ،سنة فأكثر).
.4

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )α≤0.05بين متوسطات

درجات تقدير المبحوثين حول مدى تطبيق مبادئ إدارة الجودة الشاممة في المستشفيات الحكومية
الفمسطينية تعزى لمتغير المؤىل العممي(ثانوية عامة فما دون  ،دبموم متوسط  ،بكالوريوس ،
دراسات عميا).
.5

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )α≤0.05بين متوسطات

درجات تقدير المبحوثين حول مدى تطبيق مبادئ إدارة الجودة الشاممة في المستشفيات الحكومية
الفمسطينية تعزى لمتغير المسمى الوظيفي(مدير عام  ،مدير مستشفى  ،مدير دائرة  ،نائب مدير
 ،رئيس قسم  ،رئيس شعبة).
.6

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )α≤0.05بين متوسطات

درجات تقدير المبحوثين حول مدى تطبيق مبادئ إدارة الجودة الشاممة في المستشفيات الحكومية
الفمسطينية تعزى لمتغير مكان العمل(الشفاء  ،ناصر  ،االندونيسي  ،العيون  ،النصر  ،اليالل
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اإلماراتي  ،بيت حانون  ،شيداء األقصى  ،الرنتيسي  ،غزة األوروبي  ،محمد الدرة  ،ابو يوسف
النجار).
حدود الدراسة:
 .1الحد الموضوعي :اقتصرت الدراسة التعرف إلى مدى تطبيق مبادئ إدارة الجودة الشاممة
في المستشفيات الحكومية الفمسطينية وسبل تعزيزىا.
 .2الحد البشري :اقتصرت الدراسة عمى شاغمي الوظائف اإلشرافية في المستشفيات
الحكومية الفمسطينية.
 .3الحد المؤسسي  :المستشفيات الحكومية التابعة لو ازرة الصحة الفمسطينية.
 .4الحد المكاني :قطاع غزة \ فمسطين.
 .5الحد الزماني :أجريت الدراسة في عام  2016م.
مصطمحات الدراسة والتعريفات اإلجرائية:
إدارة الجودة الشاممة:
 تعرفيا منظمة الجودة البريطانية نقال عن رضوان( )2012بأنيا ":عرفتيا عمى أنيا
الفمسفة اإلدارية لممؤسسة التي تدرك من خالليا تحقيق كل من احتياجات المستيمك
معا"(رضوان.)23 :2012 ،
وكذلك تحقيق أىداف المشروع ً
 وتعرفيا منظمة التقييس العالمية نقال عن العزاوي( )2005بأنيا  ":بأنيا عقيدة أو
عرف متأصل وشامل في أسموب القيادة والتشغيل لمنظمة ما بيدف التحسين المستمر
في األداء عمى المدى الطويل من خالل التركيز عمى متطمبات وتوقعات الزبائن مع
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عدم إغفال متطمبات المساىمين وجميع أصحاب المصالح اآلخرين" (العزاوي:2005 ،
.)22
ويعرفيا الباحث إجرائياً بأنيا ":تطوير مستمر وشامل لكافة العمميات اإلدارية في
المؤسسة وذلك لرفع مستوى الجودة واألداء لتمبية توقعات الجميور المستفيد ،والتي سيتم
التعرف عمى مدى تحقيق مبادئيا من خالل اداة الدراسة الحالية".
مبادئ إدارة الجودة الشاممة :
ىي عبارة عن مجموعة من العناصر والمبادئ الواجب التقيد وااللتزام بيا لتحقيق النجاح
في تطبيق ىذا المفيوم ،واألىداف التي يسعى ىذا األسموب اإلداري إلى تحقيقيا والمتمثمة في
تحسين األداء اإلداري ،وتحقيق الرضا لدى الجميور عن الخدمات أو اإلنتاج(الموزي2004،
.)370:
ويعرفيا الباحث اجرائياً بأنيا  ":مجموعة من القواعد االساسية التي يجب عمى المؤسسات العمل
عمى تطبيقيا بيدف تمبية احتياجات وتوقعات الجميور المستفيد.
المستشفى:
يرى ذياب ( )2007بأن كممة مستشفى في العربية تعني الشفاء أي البرء من العمة وفي المغة
الالتينية تعني إكرام الضيف والمستشفى عبارة عن منظمة اجتماعية صحية تقوم بأداء جميع
الوظائف العالجية والوقائية والتدريبية والعممية وكذلك الوظائف المينية والتأىيمية باإلضافة إلى
ميام البحث العممي بيدف المساعدة في تحقيق األىداف العامة لمتخطيط الصحي عمى المستوى
الوطني أو المحمي (ذياب.)207 :2009 ،
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تعرفيا منظمة الصحة العالمية نقال عن البكري( )2005بأنيا  ":عرف المستشفى عمى أنو ذلك
الجزء المتكامل من التنظيم الصحي ووظيفتو توفير العناية الصحية الكاممة لجميع أفراد المجتمع
مركز لتدريب العاممين في الحقل الطبي
ًا
سواء كانت عالجية أو وقائية وان المستشفى يكون
مركز إلعادة تأىيل المرضى
فضال عن عده ًا
مركز لألبحاث الطبية واالجتماعية
والصحي وكذلك ًا
ً
الراقدين وكذلك المراجعين في العيادة الخارجية"( .البكري.)23 :2005 ،
ويعرفيا الباحث اجرائياً بأنيا  ":المكان الذي يعمل عمى توفير الخدمات العالجية والوقائية
لممواطنين من خالل كوادر طبية مؤىمة ومدربة مستخدمة أحدث التقنيات".
المستشفيات الحكومية:
يعرفيا ذياب( )2009بأنيا  ":تمك المستشفيات التي تمتمكيا الدولة بغض النظر عن أي عوامل
أخرى كالحجم أو التخصص وفي الغالب فإن المستشفيات الحكومية تيدف إلى تقديم الخدمات
الطبية بمختمف مستوياتيا دون أن يكون لدى ىذه المستشفيات أي أىداف ربحية ويطمق عمييا
مستشفيات غير ربحية وىي تسعى لموصول إلى أقصى درجة من رضا المواطنين والمرضى
وتخضع ىذه المستشفيات لممسائمة العامة وتخضع لقوانين وأنظمة وتعميمات الدولة ويتم تعيين
الكوادر الطبية والتمريضية من خالل األنظمة وطرق ووسائل خاصة تخضع لرقابة الجيات
التشريعية والتنفيذية وغالبا ما يكون نظام اتخاذ القرار في الجوانب الفنية واإلدارية في ىذه
المستشفيات مركزًيا"(ذياب.)209 :2009 ،
ويعرفيا الباحث اجرائياً بأنيا ":المستشفيات الحكومية التابعة لو ازرة الصحة الفمسطينية في قطاع
غزة ىي مستشفيات تقوم بتقديم الخدمات العالجية والتمريضية وتدار بواسطة جيات حكومية
وتخضع في عمميا لألنظمة والموائح الحكومية".
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صعوبات الدراسة :
واجو الباحث العديد من الصعوبات أثناء فترة تنفيذ واعداد اداة الدراسة ,ومن بين ىذه
الصعوبات:
 .1صعوبة الحصول عمى مجتمع وعينة الدراسة من المصادر الرسمية حيث يتطمب ذلك
الحصول عمى كتاب موافقة لمدوائر المختصة.
 .2صعوبة توزيع االستبانة عمى مجتمع الدراسة وذلك لإلجراءات البيروقراطية المتبعة في
المؤسسات الحكومية وضرورة الحصول عمى موافقة بعض الجيات.
 .3التذمر من الموظفين في تعبئة االستبانة بحجة كثرة االستبانات التي يقومون بتعبئتيا .

66

الفصل الثاني
اإلطار النظري
المبحث األول :إدارة الجودة الشاممة
 .1مقدمة
 .2ماىية الجودة
 .3ماىية إدارة الجودة الشاممة
 .4الرواد األوائل إلدارة الجودة الشاممة
 .5أىداف وفوائد إدارة الجودة الشاممة
 .6مبادئ إدارة الجودة الشاممة
 .7متطمبات تطبيق إدارة الجودة في المؤسسات الحكومية
 .8مراحل تطبيق إدارة الجودة الشاممة
 .9معوقات تطبيق إدارة الجودة الشاممة في القطاع الحكومي
 .10ممخص المبحث
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الفصل الثاني
اإلطار النظري لمدراسة
مقدمة :
يعتبر مفيوم إدارة الجودة الشاممة من المفاىيم اإلدارية الحديثة التي تيدف إلى تحسين وتطوير
األداء بصفة مستمرة وذلك من خالل االستجابة لمتطمبات العميل  ،حيث سيتناول الباحث في
ىذا الفصل مبحثان  :المبحث األول بعنوان إدارة الجودة الشاممة  ،وأما المبحث الثاني بعنوان
المستشفيات الحكومية الفمسطينية .
المبحث األول :إدارة الجودة الشاممة
مقدمة:
تعد إدارة الجودة الشاممة ثقافةً إداريةً عصرية  ،تسعى من خالليا المنظمات التميز في أدائيا،
والتحسين المستمر لخدماتيا المقدمة ،ولمقتضيات الدراسة سيتناول الباحث في ىذا الفصل مفيوم
الجودة عموماً ومن ثم مفيوم إدارة الجودة الشاممة والرواد األوائل إلدارة الجودة الشاممة ومبادئيا
ومتطمبات تطبيقيا في المؤسسات الحكومية وكذلك المعيقات التي تحول دون تطبيقيا.
حيث أصبحت الجودة الشاممة محور اىتمام معظم دول العالم باعتبارىا ركيزة أساسية لنموذج
اإلدارة الجديدة التي تتيح ليا مواكبة المستحدثات العالمية من خالل مسايرة المتغيرات الدولية
والمحمية من أجل التكيف معو  ،فإدارة الجودة الشاممة تعتمد عمى تطبيق أساليب متقدمة إلدارة
الجودة وتيدف إلى التحسين والتطوير المستمر وتحقيق أعمى المستويات الممكنة في الممارسات
والعمميات والنتائج والخدمات (العضاضي.)5 :2012،
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ماىية الجودة:
الجودة ىي توافر خصائص وصفات في المنتج (سمعة أو خدمة أو فكرة) تشبع احتياجات
وتوقعات العميل  ،ويتأتى ذلك بترجمة احتياجات وتوقعات العميل إلى تصميم لممنتج مع جودة
تنفيذ ىذا التصميم ،وتقديم المنتج مع الخدمات المصاحبة إن تطمب األمر بما يتوافق وحاجات
وتوقعات العمالء (مصطفى.)11 :1997 ،
وتعرف الجودة بأنيا ":تحسين األداء وىي المالئمة لالستخدام وىي اإلسراع بتقديم الخدمات
لمعمالء وانخفاض شكاوى العمالء وانخفاض التالف والفاقد واعادة التشغيل والنجاح في خفض
التكاليف وتنمية المبيعات .فالجودة ىي مجموع الصفات والخصائص لمسمعة أو الخدمة التي
تؤدي إلى قدرتيا عمى تحقيق أي رغبات معمنة أو مفترضة"(العرب.)12 :2008 ،
وقد صنف كوان ( )Kwanنقالً عن المحياوي( )2006مفيوم الجودة في خمسة اتجاىات ىي:
 .1الجودة ىي مدى قدرة المؤسسة عمى إنتاج وتقديم خدمة استثنائية مميزة عن المؤسسات
األخرى.
 .2الجودة ىي مدى قدرة المؤسسة عمى إنتاج وتقديم خدمة تقترب من الكمال.
 .3الجودة ىي مدى قدرة المؤسسة عمى تمبية احتياجات الزبون بما يتناسب مع األىداف
المنشودة.
 .4الجودة ىي مدى قدرة المؤسسة عمى إجراء التغيير في خدماتيا أو سمعيا ،وبما يتناسب مع
حالة العرض والطمب في السوق.
 .5الجودة ىي مدى قدرة المؤسسة عمى تحقيق أرباح مالية أكثر(المحياوي.)24: 2006،
وفيما يمي تعريف الجودة من منظور روادىا والمؤسسات التي تعنى بيا:
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عرفت الجمعية األمريكية لضبط الجودة Advanced Safety and Quality Solutions
( )ASQSوالمنظمة األوربية لضبط الجودة

European Organization for Quality

 )EOQC( Controlالجودة بأنيا ":المجموع الكمي لممزايا والخصائص التي تؤثر في قدرة المنتج
أو الخدمة عمى تمبية حاجات معينة".
 عرف جوران ( )Juranالجودة بأنيا ":مدى مالئمة المنتج لالستخدام ،أي القدرة عمى تقديم
أفضل أداء وأصدق صفات".
 عرف فيجينباوم ))Feigebaumالجودة بأنيا ":الناتج الكمي لمسمعة أو الخدمة جراء دمج
خصائص نشاطات التسويق واليندسة والتصنيع والصيانة والتي تمكن من تمبية حاجات
ورغبات الزبون".
 عرف كروسبي((Crosbyالجودة بأنيا ":المطابقة مع المتطمبات ،وأكد بأنيا تنشأ من الوقاية
وليس من التصحيح وبأنو يمكن قياس مدى تحقيق الجودة من خالل تكاليف عدم
المطابقة"(ناصرالدين.)13 :2008 ،
ماىية إدارة الجودة الشاممة:
تعد إدارة الجودة الشاممة من أكثر المفاىيم الفكرية والفمسفية الرائدة التي استحوذت عمى االىتمام
الواسع من االختصاصيين والباحثين واإلداريين واألكاديميين الذين يعنون بشكل خاص في تطوير
وتحسين االداء االنتاجي والخدمي في مختمف المنظمات .وتعزى النجاحات الكبيرة في
الصناعات اليابانية إلى تطبيقات إدارة الجودة الشاممة التي تعرف أحيانا بضبط الجودة عمى
مستوى الشركة ككل (العزاوي.)22 :2005 ،
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ورغم وجود العديد من المحاوالت لتعريف إدارة الجودة الشاممة وتحديد ما ىي متطمباتيا ومبادئيا
األساسية ،ومع ذلك ال نجد ليا تعريفا محددا وشامال ،ومن ىنا تعددت التعاريف والتي بمجمميا
شكمت إلدارة الجودة الشاممة إطارىا ومفيوميا وفمسفتيا المتميزة في الفكر اإلداري الحديث
وسنتناول بعض التعريفات كما يمي:
الفدرلي بالواليات المتحدة االمريكية إدارة الجودة الشاممة كما يمي" :القيام
ا
يعرف معيد الجودة
بالعمل الصحيح بشكل صحيح ومن أول وىمة مع االعتماد عمى تقييم العميل في معرفة مدى
تحسن األداء".
ويعرفيا رواد ادارة الجودة الشاممة كما يمي(:عيشاوي.)7 :2008 ،
يعرفيا كروسبي( (Crosby,1986بأنيا ":الطريقة المنيجية المنظمة لضمان سير النشاطات
التي خطط ليا مسبقًا ،كما أنيا األسموب األمثل الذي يساعد عمى منع المشكالت وتجنب
حدوثيا ،وذلك من خالل التشجيع عمى السموكيات الجيدة وكذلك االستخدام األمثل ألساليب
أمر
التحكم التي تحول دون حدوث ىذه المشكالت وتجعل منعيا ًا

ممكنا".
ً

ويعرفيا جابمونسكي( )Jablonski,1991بأنيا  ":شكل تعاوني ألداء األعمال بتحريك المواىب
والقدرات لكل من العاممين واإلدارة لتحسين اإلنتاجية والجودة بشكل مستمر مستخدمة فرق عمل
من خالل المقومات األساسية الثالثة لنجاحيا في المؤسسة وىي :االشتراك في اإلدارة ،التحسين
المستمر لمعمميات ،استخدام فرق العمل".
يعرفيا جوران ( (Juran,1993بأنيا  ":ليست مجرد سمسمة من البرامج ،بل ىي نظام إداري
والذي من خاللو يمكن تطبيق الكثير من األدوات التي قامت إدارة الجودة بتطويرىا بصورة فعالة
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عمى المؤسسة ،في حين ال يمكن جني الفوائد كاممة دون إحداث تغيير في سموكيات العاممين
وكذلك إحداث تغيير عمى أوضاع التشغيل اليومية وأولويتيا ومن أجل تحقيق النجاح في عممية
تطبيق إدارة الجودة الشاممة ،فإنو يتعين عمى جميع األقسام في المؤسسة االلتزام بجدية ىذا
التطبيق ،إلى جانب الوالء لممؤسسة من عاممييا".
ويعرفيا ديمنج ( (Deming,1990بأنيا ":إشراك والتزام اإلدارة العميا والموظف في ترشيد العمل
عن طريق توفير ما يتوقعو العميل أو ما يفوق توقعاتو".
ويرى الباحث أنو رغم االختالفات في التعريفات السابقة إلدارة الجودة الشاممة إال أنيا تشابيت
في كثير من األفكار األساسية والتي نعبر عنيا كما يمي:
 .1التزام ودعم اإلدارة العميا.
 .2اتساع مفيوم الجودة ليغطي كافة عمميات المؤسسة.
 .3التزام المؤسسة بالتحسين الشامل والمستمر.
 .4التركيز عمى إرضاء الجميور.
 .5العمل الجماعي والعمل بروح الفريق.
 .6اتخاذ الق اررات بناء عمى الحقائق.
 .7مشاركة الجميع في جيود الجودة الشاممة.
 .8تقدير ومكافأة العاممين.
 .9االستثمار األمثل لمموارد.
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وعميو يمكن استنتاج تعريف إجرائي إلدارة الجودة الشاممة باعتبارىا ":مجموعة من المبادئ
والمرتكزات والتي من خالل تطبيقيا والعمل بيا في المؤسسات يمكن رفع مستوى الجودة واألداء
وتمبية توقعات الجميور المستفيد ،والمحافظة عمى السمعة السوقية والميزة التنافسية ليا.
الرواد األوائل إلدارة الجودة الشاممة:
إسيامات ادوارد ديمنج): (Edward Deming
ىو من أوائل رواد إدارة الجودة الشاممة ،ولد في الواليات المتحدة األمريكية عام  ،1900ولقد
اقنع اليابانيين بتبني واستخدام أساليب الجودة في الصناعة ،وقدم ديمنج نظرية أسماىا الرقابة
اإلحصائية عمى الجودة تبنتيا اليابان ،وحققت نجاحاً ،ولقد أسست الحكومة اليابانية جائزة أسمتيا
جائزة" ديمنج" ،تمنح سنوياً لمشركة التي تتميز باالبتكار في إدارة الجودة الشاممة ،ولقد جال
معظم أنحاء اليابان من أجل إلقاء محاضرات ألجل تعميم نظرياتو وأيضا من أجل مخاطبة
الصناعيين بتبني فمسفة إدارة الجودة الشاممة (لشرف.)10 :2011 ،
ان فمسفة ديمنج إلدارة الجودة الشاممة تتمخص في  14مبدا كما يمي .1 :جعل اليدف ثابتاً
.2

تعمم الفمسفة الجديدة

.3

التوقف عن االعتماد عمى التفتيش الجماعي

.4

ال تجعل الشراء عمى أساس السعر وحده

.5

التحسين الدائم في كل عممية

.6

التدريب
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.7

القيادة

.8

طرد الخوف

.9

تحطيم الحواجز بين القطاعات الوظيفية

.10

استبعد الشعارات والمواعظ وأىداف اإلنتاج

.11

استبعاد األىداف الرقمية والحصص النسبية

.12

استبعاد عوائق االستمتاع بالعمل

.13

التعميم والتحسن الذاتي

.14

إنجاز عممية التحول (القحطاني.)16 :2011 ،

األمراض السبعة القاتمة لمجودة:
أشار ديمنج إلى سبعة أمراض كما سماىا لمجودة تشكل عوامل تمنع أو تعيق التحول نحو إدارة
الجودة وىذه األمراض ىي( :الكحموت.)71 :2004 ،
 .1عدم وجود استقرار في اليدف ذو العالقة بالتخطيط.
 .2التركيز عمى األىداف قصيرة األجل المتمثمة في تحقيق األرباح السريعة وذلك نتيجة
لمتغيرات المستمرة والتفكير في المستقبل قصير األجل.
 .3وجود نظم ذاتية لتقييم األداء خاصة بالمدراء واالعتماد عمى اإلدارة باألىداف.
بعيدا عن التفكير العممي.
 .4اعتماد المدراء عمى الرجاء واألمل ً
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 .5االعتماد فقط عمى البيانات والمعمومات المرئية التخاذ الق اررات دون النظر إلى ما ىو غير
معموم منيا.
 .6اإلفراط في التكاليف الطبية الناتجة عن إصابات العمل وغيرىا.
 .7اإلفراط في التكاليف المترتبة عن االلتزام في الدفع لمحامين بشكل طارئ في قضايا طارئة.
حيث يرى ديمنج ( )Demingأن تحقيق مستوى مرتفع من الجودة يؤدي إلى تحقيق مستوى
أفضل من اإلنتاجية مما يترتب عميو تقوية المركز التنافسي لممنشأة في األجل الطويل.
إسيامات جوزيف جوران ()Joseph Juran
جوزيف جوران ىو عالم أمريكي ،تعمق بالجودة ،وأدخل مفاىيم جذرية ونظريات رئيسية في ىذا
المجال ،لو مؤلفات عديدة كمراجع أساسية لتخطيط وتحسين الجودة  ،وىو صاحب المقولة
المشيورة" :الجودة ال تحدث بالصدفة ،بل يجب أن تكون مخططة".
أسيم جوران( )Juranفي ثورة الجودة في اليابان خالل الحرب العالمية الثانية ،وأشار إلى
ضرورة توفير المناخ المناسب لإلبداع واالبتكار بما يتطمب إحداث تغيير في الثقافة التنظيمية
لممنظمة ،كما أكد عمى ضرورة حل المشكالت بأسموب عممي من خالل جمع المعمومات الالزمة
وتحديد أس باب المشكمة ،ووضع الحمول المناسبة وتقييميا بإيجابياتيا وسمبياتيا ،واختيار الحل
األفضل ،أي األقل سمبيات واألكثر إيجابيات وقد ترجم جوزيف جوران أفكاره في شكل أطمق
عميو "ثالثية اإلدارة لجوران وتتضمن ىذه الثالثية تخطيط الجودة ،ومراقبة الجودة ،وتحسين
الجودة(بدر.)31 :2009،
جوران( )Juranىو أول من أكد عمى دور اإلدارة العميا في التخطيط لممنتجات وقام بتدريب
مبادئ الجودة لميابانيين في الخمسينات وحدد لذلك الخطوات التالية:
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 .1تحديد أىداف الجودة.
 .2تحديد العميل المستيدف.
 .3تحديد احتياجات العمالء.
 .4تحديد مالمح المنتج.
 .5تحديد وسائل التحكم بالعمميات.
ثالثية جوران "لمجودة  -عمميات اإلدارة" :
وتشمل ما يمي:
 -۱عممية التخطيط لمجودة (  : ) Planning Qualityوتتضمن الخطوات التالية :
أ -تحديد أفراد الجميور المستفيد .
ب -تحديد احتياجات المستيمكون الخارجيين .
ت -تصميم خصائص المنتج الذي يفي بحاجات المستيمك .
ث -تصميم العمميات القادرة عمى إنتاج تمك الخصائص .
ج -تحويل خطط النتائج المطموبة إلى واقع .
 -۲عممية رقابة الجودة (  :) Process Control Qualityوتتضمن الخطوات التالية :
أ -تقييم األداء الحالي لمتشغيل .
ب -مقارنة األداء الحالي باألىداف .

26

ت -التصرف وفقاً لالختالفات .
 -۳عممية تحسين الجودة ( : ) Process Improvement Quality
وقد ركز جوران اىتمامو بيذه العممية كونيا تمثل وفقاً ( لجوران ) القمب إلدارة الجودة وىي
عممية ال تنتيي  ،وتشمل الخدمة أو السمعة وكذلك العمميات  ،وىي موجية لجميع المستيمكين
داخل وخارج المنظمة .
وتتضمن عممية تحسين الجودة الخطوات التالية:
 )۱تحديد األساس المطموب لضمان التحسين السنوي لمجودة.
 )۲تحديد الحاجات الضرورية لمتحسين " خطط التحسين"
 )۳تكوين فريق عمل لكل خطة وتحديد مسئوليتو تجاه الجودة والتحسين بيدف الوصول إلى
نياية ناجحة لمخطة.
 )٤تجييز الموارد والتحفيز و التدريب المطموب لمفرق .
ويمكن القول أن ثالثية جوران تمثل المكونات األساسية إلدارة الجودة التي تمثل مرحمة سابقة
إلدارة الجودة الشاممة (القحطاني.)22 : 2011،
إسيامات فيميب كروسبي()Philip Crosby
يعد فميب كروسبي ( (Crosbyمن أشير الرواد في مجال الجودة وأساليب تطويرىـا وىـو صاحب
فكرة صناعة بال عيوب أو العيوب الصفرية  ، Zero defectsوتمخصت أىم أفكاره حول
الجودة في ما يمي( :عيشاوي )16 :2008 ،
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 .1االلتزام الثابت من قبل اإلدارة العميا بالجودة.
 .2تكوين فريق لتحسين الجودة.
 .3استخدام القياس كأداة موضوعية.
 .4تحديد تكمفة الجودة.
 .5نشر الوعي في ما يتعمق بأىمية الجودة .
 .6اتخاذ اإلجراءات التصحيحية.
 .7التخطيط السميم إلزالة العيوب في المنتج أو في الخدمة.
 .8التركيز عمى تدريب العاممين ،وتدريب المشرفين عمى القيام بدورىم في تحسين الجودة.
 .9تحديد وتخصيص يوم خاص لزيادة التحسيس والوعي بأىمية شعار (صناعة بال
عيوب).
.10

تحديد األىداف وتشجيع اإلبداع الفردي داخل المؤسسة.

.11

التخمص من أسباب األخطاء وازالة معوقات االتصال الفعال.

.12

التعرف عمى أىمية عممية تحسين الجودة ومكافأة من يقدم جيودا غـير عاديـة

في تطـوير وتحسين الجودة.
.13

تكوين مجالس لمجودة والتي من مياميا القيام بعممية التنسيق واالتصال بأعضاء

فرق تطوير الجودة.
.14

االستمرار في عممية تحسين الجودة وذلك عن طريق تكرار العمميات السابقة

لكـي تعطـي الموظفين تشجيعا مستم ار إلزالة معوقات الجودة وتحقيق أىداف المؤسسة.
أيضا نقال عن فمة ( )2005ضرورة توفر ثالثة عناصر أساسية في المؤسسة بيدف
ويرى ً
تحسين وتطوير الجودة ،وىي:
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 .1جدية اإلدارة العميا والتزاميا بالعمل عمى التحسين والتطوير.
 .2االىتمام بتعميم وتدريب العمال عمى المسممات األساسية لمجودة.
 .3تطبيق مسممات الجودة ومحاولة تغيير اتجاىات األفراد وثقافة العمل في المؤسسة(فمة،
.)22 :2005
ويرى الباحث أن ىذه اإلسيامات مع اختالف أصحابيا إال أنيا تمتقي في العديد من النقاط ولعل
أبرزىا ما يمي:
 .1تنظر إلى الجودة عمى أنيا عممية شاممة ومستمرة.
 .2مشاركة والتزام الجميع بعممية التحسين.
 .3تحسين الجودة عنصر أساسي لمبقاء واالستمرار في العمل.
 .4االلتزام بتحسين الجودة يجب أن يكون عمى كافة المستويات لضمان النجاح.
 .5التنسيق والتعاون بين جميع اإلدارات واألقسام وفرق العمل لتحقيق الجودة.
 .6تطبيق أساليب البحث العممي ضمانا لعدم الوقوع في األخطاء.
 .7التزام اإلدارة العميا بالرقابة والتحسين المستمر لمعمميات.
دونابيديان(:)Donabedian
أثبت دونابيديان أن الجودة في الرعاية الصحية ىي سمة من سمات النظام الذي وصفو بالييكل
 ،و مجموعة من األنشطة المنظمة التي وصفيا بالعممية  .وعرف ضمان الجودة عمى أنيا جميع
اإلجراءات التي تتخذ إلنشاء وحماية وتعزيز وتحسين جودة الرعاية الصحية وتتكون من مكونين
رئيسيين ىما  :تصميم النظام والموارد و رصد األداء والتعديل.
كما ووصف دورة مراقبة الجودة والتي تشمل الخطوات التالية:
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 .1الحصول عمى بيانات عن األداء
 .2تحميل النمط والنشاط الذي يحدد الزمان والمكان ،الشخص ،والوظيفة
تفسير من خالل تطوير الفرضيات
ًا
 .3تقديم
 .4اتخاذ اإلجراءات الوقائية والتصحيحية ،التعزيزية عمى أساس فرضيات السببية
 .5الحصول عمى بيانات عن األداء الالحق لتحديد اآلثار المترتبة عمى اإلجراءات المتخذة
كما وحدد سبع صفات لمجودة في الرعاية الصحية وىي :
 .1الفعالية
 .2التأثير
 .3الكفاءة
 .4المثالية
 .5المقبولية
 .6الشرعية
 .7اإلنصاف
وكذلك حدد تسعة خطوات لمراقبة وتحسين األداء السريري وىي :
 .1تحديد ما يجب مراقبتو
 .2تحديد األولويات في الرصد
 .3اختيار نيج لتقييم األداء
 .4صياغة المعايير والمقاييس
 .5الحصول عمى المعمومات الالزمة
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 .6اختيار موعد لممراقبة
 .7اختيار كيفية المراقبة
 .8بناء نظام مراقبة
 .9إحداث تغيير في السموك))Donabedian,A,2003,27
رشاد مسعود:
ضمان الجودة في الرعاية الصحية يشمل جميع اإلجراءات التي يتم اتخاذىا لجعل الرعاية
بناء عمى مبادئ إدارة الجودة،
الصحية عمى نحو أفضل ً ،
مبادئ تحسين الجودة:
ىناك أربعة مبادئ لضمان الجودة التي تحمل ىذه المبادئ ىي:
 .1التركيز عمى العمالء :يجب أن تصمم الخدمات لتمبية احتياجات وتوقعات العمالء
والمجتمع
 .2فيم عمل عن العمميات واألنظمة :يجب عمى مقدمي الخدمة فيم نظام الخدمة ومفتاحو
عمميات الخدمة من أجل تحسينيا.
 .3اختبار التغييرات والتأكيد عمى استخدام البيانات :يتم اختبار التغييرات من أجل تحديد ما
إذا كانت تسفر عن التحسينات المطموبة .حيث يتم استخدام البيانات لتحميل العمميات،
وتحديد المشاكل ،وتحديد سواء أدت التغييرات الى تحسين.
 .4العمل الجماعي :ويتحقق التحسين من خالل فريق العمل المتبع في حل المشكمة
وتحسين الجودة() Rashad Massoud ,2013,12
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كما وحدد أربع خطوات لتحسين الجودة وىي:
 .1تحديد ()Identify
 .2تحميل()Analyze
 .3تطوير()Develop

تحديد ما يجب تحسينو
فيم المشكمة
نفترض ما ىي التغييرات التي من شأنيا تحسين المشكمة

 .4اختبار()Test and Implement

اختبار الحمول المفترضة لمعرفة العائد من تنفيذ

التحسين؛ استنادا إلى النتائج ،يقرر بعد ذلك إما التخمي ،أو التعديل ،أو تنفيذ الحلRashad .
) Massoud ,2013, 15
والشكل التالي يوضح خطوات تحسين الجودة
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)1(شكل رقم
Four Steps to Quality Improvement

.1
Identify

.2
Analyze

.3
Develop

Plan

.4
Act

Test and

Implement

Study
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Do

أىداف إدارة الجودة الشاممة وفوائدىا
أىداف إدارة الجودة الشاممة:
إن اليدف األساس من تطبيق برنامج إدارة الجودة الشاممة في الشركات ىو تطوير الجودة
لممنتجات والخدمات مع إحراز تخفيض في التكاليف واإلقالل من الوقت والجيد الضائع؛ لتحسين
الخدمة المقدمة لمعمالء وكسب رضاىم ،وىذا اليدف الرئيس لمجودة يشمل ثالث فوائد رئيسية
ميمة وىي(:عايش.)39 :2008،
 .1خفض التكاليف :إن الجودة تتطمب عمل األشياء الصحيحة بالطريقة الصحيحة من
أول مرة ،وىذا يعني :تقميل األشياء التالفة أو إعادة إنجازىا وبالتالي تقميل التكاليف.
 .2تقميل الوقت الالزم إلنجاز الميمات لمعميل :فاإلجراءات التي وضعتيا المؤسسة
إلنجاز الخدمات لمعميل قد ركزت عمى تحقيق األىداف ومراقبتيا وبالتالي جاءت تمك
سمبيا عمى العميل.
اإلجراءات طويمة جامدة في كثير من األحيان؛ مما أثر ً
 .3تحقيق الجودة :وذلك بتطوير المنتجات والخدمات حسب رغبة العمالء ،إن عدم
االىتمام بالجودة يؤدي لزيادة الوقت ألداء وانجاز الميام وزيادة أعمال المراقبة
وبالتالي زيادة شكوى المستفيدين من تمك الخدمات.
فوائد تطبيق إدارة الجودة الشاممة:
يرى التميمي( )2005أن المنظمات التي تطبق إدارة الجودة الشاممة تحقق فوائد عديدة منيا:
 .1الحفاظ عمى المركز التنافسي لممنظمة.
 .2تكفل لممنظمة مرونة الحركة لمواجية التغيرات المتالحقة في البيئة.
 .3تحسن نوعية الخدمات والسمع المنتجة.
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 .4العمل عمى تحسين وتطوير إجراءات وأساليب العمل.
 .5زيادة قدرة المنظمات عمى البقاء واالستمرار.
 .6خمق ظروف بيئية داخل المنظمة تشجع العاممين عمى تحمل المسؤولية من أجل تحسين
الجودة.
 .7تحسين قابمية المنظمة في تسويق منتجاتيا وتعزيز صورتيا لدى الزبائن(التميمي:2005 ،
.)6
أما الفوائد التي يجنييا األفراد العاممون نتيجة اللتزاميم بتطبيق إدارة الجودة الشاممة

فيي:

 .1إعطاء العاممين الوقت والفرصة الستخدام خبراتيم وقدراتيم.
 .2تنمية مياراتيم من خالل المشاركة في تطوير أساليب واجراءات العمل.
 .3توفير التدريب الالزم.
 .4إعطاؤىم الحوافز المالئمة لمجيود التي يبذلونيا لمقيام بأعماليم(الموزي.)8 :2005،
مبادئ إدارة الجودة الشاممة
تعددت مبادئ ادارة الجودة الشاممة حيث اختمف الكتاب في تناوليا ،وسوف نركز عمى أىم
المبادئ الستة ،والتي توصمنا إلييا من خالل اطالعنا عمى مختمف الكتب والدراسات السابقة
والتي حصمت عمى أعمى نسب في جدول االستقراء المكتبي وىي كاآلتي:
 .1التركيز عمى الجميور:
عمى المنظمة أن تسعى وبشكل مستمر ودؤوب عمى تحقيق رضا العمالء في الداخل ( Internal
 )Customersسواء أكانوا موظفين أم إدارات وعمالء الخارج) (External Customersوىم
المستفيدون من الخدمات والمنتجات ،وذلك من خالل تقديم خدماتيا ومنتجاتيا بشكل متميز
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يتناسب مع توقعات المستفيدين عنيا ،حتى تكسب والءىم ،وبذلك يتحقق النجاح والقدرة عمى
المنافسة(المالح.)36 :2005 ،

 .2دعم والتزام اإلدارة العميا:
يتوقف نجاح إدارة الجودة الشاممة وتطبيق منيجيتيا ،عمى مدى قناعة اإلدارة العميا في المنظمة
وايمانيا بفوائدىا وضرورتيا من أجل تحقيق التحسين المستمر في جودة السمع والخدمات؛ إليجاد
مركز تنافسي جيد لممنظمة في السوق .ىذه القناعة يجب أن تترجم عمى شكل دعم مادي
ومعنوي وبشكل مستمر ،وتييئة المناخ التنظيمي المناسب عمى اعتبار أن منيجية إدارة الجودة
الشاممة الجديدة وتطبيقيا تتطمب اتخاذ ق اررات استراتيجية من اإلدارة العميا في المنظمة التي
تمتمك لوحدىا صالحية اتخاذ ىذه الق اررات(التميمي.)7 :2005 ،
 .3مشاركة وتمكين العاممين:
استطاع اليابانيون أن يحققوا تفوقاً ممموساً من خالل اعتمادىم أسموب المشاركة والتحفيز ،ولذا
فإن ىذا المنطمق يعتبر من الركائز األساسية التي ينبغي أن تعتمد عند تطبيق أسموب إدارة
الجودة الشاممة ،إذ أن إطالق الفعاليات وتشجيع االبتكار واإلبداع وخمق البرامج التطويرية
والتحفيزية ،وزرع روح المشاركة الذاتية والفريق الواحد يعد حالة أساسية لترصين البناء المنظمي
وتحقيق األىداف المثمى التي تسعى لتحقيقيا المنظمات اإلنسانية المختمفة (نصيرة:2011 ،
.)61
إن مشاركة جميع العاممين في المنظمة في تحسين الخدمات والمنتجات من خالل فرق العمل،
وتكوين حمقات جودة لتحديد معوقات األداء المتميز والعمل عمي إيجاد الحمول المناسبة ليا
وتمكين ىذه الفرق من إجراء التغييرات التي تقترحيا المشاركة من خالل إجراء التغييرات واتخاذ
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الق اررات المناسبة حياليا  ،يمثل مبدأً أساسياً من مبادئ إدارة الجودة الشاممة وذلك ألن
دائما أكثر قدرة من اإلدارة العميا عمي تحديد المشكالت التي تواجييم في أدائيم
المرؤوسين ً
ألعماليم وايجاد الحمول المناسبة ليا وذلك لممارستيم ليذه األعمال بشكل يومي ،كما أن
مناخا من القبول وعدم مقاومة التغيير ،أما النظرة التقميدية القائمة عمى أن
المشاركة الفعالة تخمق ً
اإلدارة العميا أكثر قدرة عمى تحديد المشكالت وتحميميا وايجاد الحمول المناسبة ليا ،فيي تحد من
فعالية اإلدارة العميا والموظفين في أن واحد ،وىي تعوق اإلدارة العميا عن ممارسة دورىا الرئيسي
وىو الدور القيادي ورسم السياسة العامة لممنظمة (العرب.)37 :2008 ،
 .4التحسين الشامل والمستمر:
تؤكد فمسفة إدارة الجودة الشاممة عمى أىمية التحسين المستمر لمختمف األنشطة الوظيفية
والعمميات التسييرية في المؤسسات ،ويؤكد ىذا المبدأ فرضية أن الجودة النيائية ما ىي إال نتيجة
لسمسة من الخطوات والنشاطات المترابطة  .إن فكرة التحسين المستمر تعتمد عمى تدعيم البحث
والتطوير وتشجيع اإلبداع وتنمية المعرفة والميارات لدى الكفاءات البشرية المتاحة بالمؤسسة،
كما يعد عنص ار أساسيا في تخفيض االنحرافات عمى جميع مستويات النشاط ،ذلك أن التركيز
عمى التحسين المستمر ألنظمة العمميات اإلنتاجية والمالية والتسويقية ولمموارد البشرية يحقق
بالضرورة أعمى مستوى من الرضا لممستيمك كنتيجة لتقديم قيمة في المنتج النيائي ،لذا يتطمب
األمر إجراء الدراسات المستمرة وتحميل النتائج لموصول إلى كفاءة عالية ألنظمة العمميات
المختمفة من جية ،وتطوير جودة المخرجات من السمع والخدمات من جية أخرى (يحضيو،
.)4 :2003
 .5اتخاذ الق اررات بناء عمى المعمومات والحقائق:
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يمثل مبدأ اتخاذ الق اررات عمى أساس الحقائق أحد المكونات التي تركز عمييا إدارة الجودة
الشاممة ،ويتطمب تطبيقو االعتماد عمى تقنيات وموارد تييئو القنوات الالزمة لتمكين االفراد
وايصال ما يمتمكونو من معمومات تتحدث عن الحقائق إلى حيث يجب أن تصل ىذه المعمومات
لالستفادة منيا في تحقيق الجودة حيث تشكل المعمومات أساسا ميما في فمسفة إدارة الجودة
الشاممة ،فتوافرىا لإلدارات العميا بمختمف أنواعيا سيعكس مدى إمكانية ىذه المنظمات من
تطبيق إدارة الجودة الشاممة ،أن أىمية المعمومات تتبمور في توافر البيانات الميمة لممنظمة،
كالمعمومات المالية التي توضح لإلدارات العميا الموارد المالية التي تحتاج إلييا المنظمة فيما إذا
طبقت إدارة الجودة الشاممة وما ىي االستثمارات المطموبة لتبني ىذه الفمسفة بالشكل الذي سيؤثر
في درجة االلتزام التي ستبدييا االدارات العميا نحو اتخاذ قرار التطبيق ليذه الفمسفة .أن طبيعة
العمل الجديد تتطمب توافر المعمومات الضرورية لمختمف العاممين بما يوسع آفاقيم وتطمعاتيم
عمى وفق الميام الجديدة التي ألقتيا إدارة الجودة الشاممة عمى عاتقيم فالمنيج العممي الصحيح
الذي تسير عميو إدارة الجودة الشاممة في حل المشاكل يكون ذا فائدة كبيرة ليا ألنو يمثل إمكانية
إجراء التحسينات الالحقة لمعممية ولمجودة بعد توافر المعمومات الالزمة إلنجاز ىذه التحسينات
ومؤثر (العزاوي.)40 :2005 ،
ًا
فعاال
وبمشاركة العاممين كافة بما يجعل نشاط المنظمة ً
 .6فرق العمل:
يعتبر تشكيل فرق العمل داخل التنظيمات اإلدارية الحديثة أحد متطمبات تطبيق إدارة الجودة
الرامية إلى حل المشكالت وايجاد الحمول وذلك باستخدام ما يعرف بفريق العمل ،فإدارة الجودة
الشاممة تتطمب من اإلدارة العميا ضرورة العمل عمى تكوين فريق عمل من أفراد تتوافر لدييم
الميارات والقدرات الالزمة لمعالجة المشكالت وذلك بيدف تحسين نوعية وجودة الخدمات والسمع
المنتجة (الموزي.)5 :2005 ،
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حيث تعتبر ىذه المبادئ قواعد و مرتكزات أساسية يقوم عمييا نظام إدارة الجودة الشاممة في
المؤسسات كافة  ،فيجب عمى اإلدارة العميا السعي الجاد نحو تطبيق ىذه المبادئ من خالل
الدعم المتواصل وتوفير الموارد الالزمة وازالة كافة المعيقات التي تعيق تطبيقيا  ،وكذلك مشاركة
كافة العاممين في عمميات اتخاذ الق اررات وأن يكون التطبيق شامالً لكافة األقسام والوحدات في
المؤسسة.

متطمبات تطبيق إدارة الجودة الشاممة في المؤسسات الحكومية
اشتمل نموذج إدارة الجودة الشاممة الذي طوره كل من بارتون ومارسون( Barton and
 )Marsonعمى مجموعة من العناصر أو الخطوات القابمة لمتطبيق في المنظمات الحكومية ،
حيث تمكن كل من بارتون ومارسون( )Barton and Marsonمن إعداد نموذج يمكن تطبيقو
عمى القطاع الحكومي وتطبيق ىذا النموذج يمر بالخطوات التالية :
 .1ضرورة تحديد الجميور المستفيد من خدمات القطاع الحكومي و التعرف عمى حاجات
ورغبات وتوقعات ىذا الجميور .
 .2تصميم كافة السياسات واإلجراءات وطرق أداء الخدمة بشكل يؤدي إلى تمبية مطالب
ىذا الجميور وتوقعاتو .
 .3تحديد التقنيات الحديثة التي سوف يستخدميا الموظفون في تقديم الخدمة لمجميور .
 .4إخضاع جميع الموظفين لدورات تدريبية مستمرة من أجل شرح الفمسفة التي تقوم عمييا
الجودة الشاممة .
 .5تبني سياسة ال مركزية السمطة وتفويضيا إلى جانب ال مركزية أداء الخدمة من أجل
تسييل تقديميا لمجميور .
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 .6القيام بعمميات مستمرة الستطالع آراء الجميور المستفيد من الخدمة لمتعرف عمى آرائو
ومقترحاتو .
 .7المقارنة المستمرة بين مستوي الخدمة المقدمة من وحدات الجياز الحكومي لتشجيع
الوحدات ذات الجودة العالية وحفز الوحدات األخرى لتخذو حذوىا .
 .8التحفيز المادي المستمر لموظفي الوحدات ذات الخدمات عالية الجودة (الكحموت،
.)94 :2004
يرى الباحث أن متطمبات تطبيق مبادئ إدارة الجودة الشاممة في المؤسسات الحكومية يتطمب
جيوداً كبيرة من كافة العاممين في المؤسسة عند تبني ىذه السياسة  ،وكذلك إزالة كافة
المعيقات التي تعيق تطبيقيا وعمى الرغم من المزايا التي تحققيا إال أنو يسود في المؤسسات
الحكومية الفمسطينية النمط المركزي في اتخاذ الق اررات  ،وضعف مشاركة وتمكين العاممين
وكذلك قمة االمكانيات والموارد وتدريب الكوادر بسبب الحصار ،
مراحل تطبيق إدارة الجودة الشاممة:
يجب االشارة الى انو ىناك مراحل ضرورية لمتطبيق الناجح لمبادئ إدارة الجودة الشاممة  ،وأن
ىناك مراحل استرشاديو قبل التطبيق وىي:
 .1تعمم عناصر ادارة الجودة والتدريب عمييا.
 .2تحديد مشاريع تحسين ادارة الجودة.
 .3إيجاد الثقافة التنظيمية المالئمة لمتطبيق .
 .4تكوين فرق التحسين.
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حيث تمر عممية تطبيق إدارة الجودة الشاممة عند بركات ( )2007بخمس مراحل أساسية ىي
عمى النحو

التالي:

أوًل :مرحمة اقتناع وتبني اإلدارة لفمسفة إدارة الجودة
وفي ىذه المرحمة تقرر إدارة المنشأة رغبتيا في تطبيق إدارة الجودة الشاممة ومن ىذا المنطمق
يبدأ كبار المديرين بالمنشآت بتمقي برامج تدريبية متخصصة عن مفيوم النظام وأىميتو ومتطمباتو
والمبادئ التي يستند عمييا ،واعادة صياغة رؤية المنشأة.
ثانيا :مرحمة التخطيط
ً
وفييا يتم وضع الخطط التفصيمية لمتنفيذ وتحديد الييكل الدائم والموارد الالزمة لتطبيق النظام،
أيضا يتم اختيار الفريق القيادي لبرنامج إدارة الجودة.
وفي ىذه المرحمة ً
ثالثًا :مرحمة التقويم والتقدير
وغالبا ما تبدأ عممية التقويم ببعض التساؤالت الميمة:
ً
 .1ما ىي األىداف التي تسعى المنشأة إلى تحقيقيا؟
 .2ماذا يجب عمى المنشأة القيام بو لتحقيق ىذه األىداف؟
حاليا بالمنشأة والتي تستيدف تحسين األداء؟
 .3ما ىي المداخل المطبقة ً
بدال من المداخل المعمول بيا في
 .4ىل ىناك إمكانية إلحالل مدخل إدارة الجودة الشاممة ً
الوقت الراىن وال تحقق األىداف؟
 .5ما ىي المنافع التي يمكن أن نحققيا من وراء تطبيق نظام إدارة الجودة الشاممة؟
 .6ما ىي متطمبات تطبيق النظام بفعالية داخل المنشأة؟
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 .7ما ىي أىم العقبات التي يمكن أن تعوق من تطبيق النظام؟
ابعا :مرحمة التنفيذ
رً
وفي ىذه المرحمة يتم اختيار األفراد الذين سيعيد إلييم بعممية التنفيذ ويتم تدريبيم عمى أحدث
وسائل التدريب المتعمقة بإدارة الجودة ،حيث يتم تكوين فرق العمل التي تمنح حق التصرف في
تطبيق التعيير.
خامسا :مرحمة تبادل ونشر الخبرات:
ً
وفي ىذه المرحمة يتم استثمار الخبرات والنجاحات التي تم تحقيقيا من تطبيق نظام إدارة الجودة
الشاممة حيث تدعى جميع إدارات وأقسام المنشأة وكذلك المتعاممون معيا من العمالء والموردين
جميعا من ىذه المشاركة(بركات،
لممشاركة في عممية تحسين وتوضيح المزايا التي تعود عمييم
ً
.)60 :2007

معوقات تطبيق إدارة الجودة الشاممة في القطاع الحكومي:
تعتبر إدارة الجودة الشاممة أحد المفاىيم اإلدارية الحديثة التي تيدف إلى زيادة اإلنتاجية في
المنظمات وزيادة قدرتيا عمى مواجية وحل المشكالت لالستمرار والبقاء ،باإلضافة إلى ما يمكن
تحقيقو من فوائد تعود عمى التنظيمات واألفراد بشكل خاص وعمى المجتمع بشكل عام ،األمر
الذي ترتب عميو االسراع بضرورة العمل عمى تطبيق ىذا المفيوم في القطاعين العام والخاص
في كل دول العالم .ولكن تطبيق ىذا المفيوم في القطاع الحكومي ليس باألمر السيل ،حيث
يتطمب التطبيق الناجح العمل عمى توفير مجموعة من المتطمبات الالزمة ،مع األخذ باالعتبار
وجود اختالفات بين عمالء القطاع العام والخاص مما قد يعني وجود درجات ومستويات مختمفة
لتطبيق إدارة الجودة في كل من القطاعين ،ومن ىذه االختالفات تباين االحتياجات والقدرة عمى
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تحقيق الرضا لدى جميور الناس .ورغم ما كتب في ىذا المجال ،إال أن ىناك صعوبات تواجو
تطبيق إدارة الجودة الشاممة في القطاع العام أىميا(:الموزي.)381 :2004 ،
 .1ضعف المنافسة في القطاع العام.
 .2تأثير العوامل السياسية و قوانين الخدمة المدنية عمى اتخاذ الق اررات.
 .3عدم وضوح األىداف وضعف تطبيق أنظمة العقوبات والمساءلة في حالة التجاوزات.
 .4ضعف عممية قياس وتقييم األداء و االفتقار إلى وجود نظام حوافز جيد.
 .5تغمب المصمحة الشخصية عمى المصمحة العامة.
 .6النقص في الخبرات والميارات الجيدة.
 .7قصور في أنظمة تكاليف فعالة و أنظمة المعمومات.
 .8عدم التركيز عمى تشجيع اإلبداع واالبتكار.
ويرى الباحث أن التغمب عمى ىذه المعوقات يتطمب معرفة اإلدارة وفيميا الواضح لعممية تحسين
الجودة  ،وان نجاح أو فشل المؤسسة في رحمة تحسين الجودة يعتمد عمى مدى تفيم والتزام
ومشاركة المدراء في المستشفى لكل العاممين  ،ويعتمد

كذلك عمى مدى التخطيط السميم

واإلعداد الجيد ليذه العممية وما يمزم من ميارات ومستمزمات تكنولوجية لتطبيق ىذه العممية.

ممخص المبحث
يعتبر منيج إدارة الجودة الشاممة من المناىج الحديثة في العمل اإلداري ،حيث القي اىتماماً
كبي اًر في العديد من المؤسسات الحكومية والخاصة ،وقد تطرق الباحث في ىذا المبحث إلى
مفيوم الجودة بشكل عام وتناول تعريفاتيا المختمفة في عدد من المراجع اإلدارية المختمفة  ،ومن
ثم تناول الباحث مفيوم إدارة الجودة الشاممة  ،وعرج عمى تعريفاتيا المختمفة من وجية نظر
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الكتاب وروادىا ،وأوجز الباحث أىم المبادئ التي تقوم عمييا فمسفة إدارة الجودة الشاممة والتي
محور اىتماميا ىو التركيز عمى إرضاء العميل وكذلك مساىمة جميع العاممين ،واتخاذ الق اررات
يضا الفوائد والميزات التي
بناء عمى الحقائق واالستمرار في تحسين العمميات .وقد تناول الباحث أ ً
ستجنييا المؤسسات والعاممون فييا بعد تطبيقيم لمنيج إدارة الجودة الشاممة كما وتطرق الباحث
خير تناول
إلى متطمبات ومراحل تطبيق مبادئ إدارة الجودة الشاممة في المؤسسات الحكومية وأ ًا
أىم المعوقات التي تعيق تطبيقيا في المؤسسات الحكومية.
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المبحث الثاني  /المستشفيات
مقدمة:
أصبحت المؤسسات الصحية وفي مقدمتيا المستشفيات محور اىتمام العديد من الباحثين في
مجال اإلدارة لما ليا من دور كبير ومميز في االىتمام بأىم عنصر من عناصر االنتاج وىو
العنصر البشري ،حيث تزايد االىتمام بسبل رفع كفاءة المؤسسات الصحية ،وتحسين جودة
الخدمات التي تقدميا .وسوف نتناول في ىذا المبحث المستشفيات الحكومية وتصنيفاتيا.
المستشفى
تمثل المستشفى العمود الفقري ألي نظام صحي ،وذلك بسبب توفيره لكل أنواع الرعاية الصحية،
كخدمات الرعاية الصحية األولية وخدمات الرعاية الصحية الثانوية ،وخدمات الرعاية الصحية
التخصصية في وقت واحد ،وىو ما تعجز عن توفيره أي مؤسسة صحية أخرى.
وكممة مستشفى في العربية تعني الشفاء أي البرء من العمة ،وفي المغة الالتينية تعني إكرام
الضيف والمستشفى عبارة عن منظمة اجتماعية صحية تقوم بأداء جميع الوظائف العالجية
والوقائية والتدريبية والعممية وكذلك الوظائف المينية والتأىيمية باإلضافة إلى ميام البحث العممي
بيدف المساعدة في تحقيق األىداف العامة لمتخطيط الصحي عمى المستوى الوطني أو المحمي
(ذياب.)207 :2009 ،
وتعرفيا منظمة الصحة العالمية نقالً عن البكري( )2005بأنيا ":عرفت المستشفى عمى انو ذلك
الجزء المتكامل من التنظيم الصحي ووظيفتو توفير العناية الصحية الكاممة لجميع أفراد المجتمع
مركز لتدريب العاممين في الحقل الطبي
ًا
سواء كانت عالجية أو وقائية ،وأن يكون المستشفى
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مركز إلعادة تأىيل المرضى
فضال عن عده ًا
مركز لألبحاث الطبية واالجتماعية
والصحي وكذلك ًا
ً
الراقدين وكذلك المراجعين في العيادة الخارجية" (البكري.)23 :2005 ،
وعرفت جمعية المستشفيات األمريكية المستشفى نقالً عن الطعامنة ( )2005بأنيا ":مؤسسة
تحتوي عمى جياز طبي منظم ،يتمتع بتسييالت طبية دائمة تشمل عمى أسرة لممرضى الداخمين،
وخدمات طبية تتضمن خدمات األطباء وخدمات التمريض المستمرة ،وذلك إلعطاء المرضى
التشخيص والعالج الالزمين (الطعامنة.)3 :2005 ،
وعميو يرى الباحث أن المستشفى ىو ":المكان الذي يعمل عمى توفير الخدمات العالجية والوقائية
لممواطنين من خالل كوادر طبية مؤىمة ومدربة مستخدمة أحدث التقنيات وكذلك مرك از لتعميم
وتدريب العاممين مما يرفع مستوى الخدمات الصحية التي يتمقاىا المرضى فيما بعد والمحدد في
ىذه الدراسة بتبعيتو لو ازرة الصحة الفمسطينية في قطاع غزة.

تصنيف المستشفيات
وظائف المستشفيات ىي التي تحدد طبيعتيا وخصائصيا ،وىناك مجموعة من األسس تستخدم
غالبا لتصنيف المستشفيات ووصف أنواعيا ،ومن أىميا :نمط الممكية واإلشراف ،مدة اإلقامة ،و
ً
حجم المستشفى.
نمط الممكية واإلشراف:
يمكن أن تنقسم المستشفيات من حيث الممكية إلى( :العرب.)11 :2008 ،
 المستشفى الحكومي :ىو الذي يدار بواسطة سمطة عامة أو بمعنى آخر يدار بواسطة
أحيانا بالمستشفى الممموك ممكية
منظمة من منظمات اإلدارة العامة .ولذلك يسمى
ً
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أسا لو ازرة الصحة كواحد من
تابعا ر ً
عامة وفي بعض األحيان يكون المستشفى ً
المستشفيات التي تممكيا ،وقد يكون مممو ًكا أو يدار بواسطة منظمة أخرى من منظمات
اإلدارة العامة.
 المستشفى الخاص :وينقسم إلى نوعين ىما:
 .1المستشفى الخاص الذي تممكو جية لفعل الخير وال تيدف من ورائو إلى تحقيق الربح أو
إدارتو كمشروع تجاري وىذا النوع من المستشفيات قد تمتمكو ىيئات دينية أو بعض الشركات
الصناعية أو إحدى المنظمات االجتماعية لفعل الخير وغير ذلك.
 .2مستشفى خاص تممكو منشأة أو فرد أو مجموعة من األفراد بيدف تحقيق الربح ،ونمط إدارتو
كنمط إدارة المشروع التجاري.
مدة اإلقامة:
تعد إقامة المريض في المستشفى أساساً في تصنيف المستشفيات إلى(:مدة إقامة قصيرة أو
طويمة)  ،وغالباً ما تعتمد مدة ثالثين يوماً وأقل كمعدل إلقامة المريض في المستشفى ضمن
المستشفيات قصيرة اإلقامة ،واذا ما تجاوزت ذلك فيعد من المستشفيات طويمة اإلقامة ومنو يمكن
تقسيم المستشفيات عمى ىذا األساس إلى قسمين ىما(:نبيمة)22 :2009 ،
 .1مستشفيات قصيرة اإلقامة :ويصل متوسط فترة إقامة المريض فييا من يوم إلى ثالثين
يوما ،مثل :مستشفيات األطفال ومستشفيات أمراض النساء والتوليد.
ً
 .2مستشفيات طويمة اإلقامة :ويصل متوسط إقامة المريض فييا إلى أكثر من ثالثين يوما
مثل :مستشفيات الحروق ومستشفيات األمراض النفسية.
حجم المستشفى:
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يتحدد حجم المستشفى بناء عمى عدد أسرة الرجال والنساء واألطفال ،ويستثنى من ذلك أسرة
األطفال حديثي الوالدة وضمن ىذا التصنيف نستطيع أن نميز بين األنواع التالية( :نبيمة،
.)27 :2009
 .1المستشفيات صغيرة الحجم :وىي التي تحتوي عمى  100سرير أو أقل.
 .2المستشفيات متوسطة الحجم :وىي المستشفيات التي تحتوي بين  101و 500سرير.
 .3المستشفيات كبيرة الحجم :وىي التي يزيد عدد أسرتيا عن  500سرير.
ولمقتضيات الدراسة الحالية سيتم التفصيل في المستشفيات الحكومية وذلك عمى النحو
التالي:
المستشفيات الحكومية:
ىي تمك المستشفيات التي تمتمكيا الدولة بغض النظر عن أي عوامل أخرى كالحجم أو
التخصص ،وفي الغالب فيي تيدف إلى تقديم الخدمات الطبية بمختمف مستوياتيا دون أن يكون
لدى ىذه المستشفيات أىداف ربحية ،ويطمق عمييا مستشفيات غير ربحية ،وىي تسعى لموصول
إلى أقصى درجة من رضا المواطنين والمرضى ،وتخضع ىذه المستشفيات لممسائمة العامة و
لقوانين وأنظمة وتعميمات الدولة ،ويتم تعيين الكوادر الطبية والتمريضية من خالل األنظمة وطرق
ووسائل خاصة تخضع لرقابة الجيات التشريعية والتنفيذية وغالبا ما يكون نظام اتخاذ القرار في
الجوانب الفنية واإلدارية في ىذه المستشفيات مركزًيا(ذياب.)209 :2009 ،
التعريف اإلجرائي :المستشفيات الحكومية ىي مؤسسات خدمية تعمل عمى تقديم الخدمات
الصحية لممواطنين وفق معايير عالمية  ،وتشرف عمييا جيات حكومية وتخضع في عمميا
لألنظمة والموائح والتشريعات الحكومية.
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المستشفيات الحكومية الفمسطينية (قطاع غزة):
يوجد في قطاع غزة العديد من المستشفيات الحكومية تتبع لو ازرة الصحة الفمسطينية و موزعة
عمى كافة محافظات قطاع غزة .
تصنيف المستشفيات حسب الييكمية(:التقرير السنوي لإلدارة العامة لممستشفيات)7-6 :2015،
 مجمع طبي :ويشمل أكثر من مستشفى شرط أن يكون لكل مستشفى تخصص مختمف
عن المستشفيات األخرى  ،وينطبق ىذا التعريف عمى كل من مجمع الشفاء الطبي
الذي يضم ثالثة مستشفيات (باطنو وجراحة ووالدة) ،ومجمع ناصر الطبي الذي يضـم
ثالثة مستشفيات ىي (مستشفى ناصر ،مستشفى التحرير ومستشفى الياسين قيد
اإلنشاء)


مستشفيات كبيرة :المستشفيات التي تبمغ قدرتيا السريرية المعتمدة ( )101سرير مبيت
فأكثر .وىذا ينطبق عمى مستشفى (غزة األوروبي ،مستشفى شيداء األقصى ومستشفى
النصر لألطفال(.

 مستشفيات صغيرة :المستشفيات التي تكون قدرتيا السريرية ) )100سرير مبيت فأقل
وىذا ينطبق عمى مستشفيات (مستشفى الشييد أبو يوسف النجار ،مستشفى اليالل
اإلماراتي ،مستشفى الشييد محمد الدرة ،مستشفى العيون ،ومستشفى الشييد الرنتيسي،
مستشفى اإلندونيسي ومستشفى بيت حانون).
تصنيف المستشفيات عمى أساس التخصص( :التقرير السنوي لإلدارة العامة لممستشفيات،
)7 : 2015
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 مستشفيات عامة أو متعددة التخصص :وينطبق ىذا المسمى عمى المجمعات الطبية،
مثل (:مستشفى غزة األوروبي ،مستشفى شيداء األقصى ،مستشفى الشييد أبو يوسف
النجار ،مستشفى اإلندونيسي ومستشفى بيت حانون).
 مستشفيات أحادية التخصص :وىذا ينطبق عمى مستشفى النصر لألطفال ،مستشفى
الشييد محمد الدرة ،مستشفى العيون ،ومستشفى الشييد الرنتيسي ،مستشفى اليالل
اإلماراتي.
تصنيف المستشفيات عمى أساس مقدمي الخدمة:
 .1مستشفيات و ازرة الصحة :وىي التي تديرىا و ازرة الصحة.
 .2مستشفيات و ازرة الداخمية :وىي التي تتبع لمخدمات الطبية في و ازرة الداخمية
واألمن الوطني.
 .3المستشفيات األىمية(غير الحكومية) :وىي التي تتبع لمجمعيات والمؤسسات
األىمية.
 .4المستشفيات الخاصة :وىي التي تتبع لمقطاع الخاص وال تتبع لمؤسسات المجتمع
المدني(التقرير السنوي لإلدارة العامة لممستشفيات.)7 : 2015 ،
وفيما يمي عرض لكافة المستشفيات الحكومية التابعة لو ازرة الصحة الفمسطينية حسب التقرير
السنوي لإلدارة العامة لممستشفيات:
مجمع الشفاء الطبي:
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مجمع طبي يضم ثالثة مستشفيات :مستشفى الجراحة ومستشفى الباطنة ومستشفى النساء
ير ،يقع المجمع في المنطقة الغربية
والتوليد وتبمغ القدرة السريرية اإلجمالية لو ( )500سر اً
الوسطى من مدينة غزة ،عمى مفترق تقاطع شارع عز الدين القسام عمى شارع الوحدة ،وقد أنشئ
مستشفى دار الشفاء في عام  1964م عمى مساحة 42000م.2
مجمع ناصر الطبي:
مجمع طبي عام يضم مستشفيين ىما :ناصر (باطنة وجراحة) ومستشفى التحرير (نساء والتوليد،
ير ،يقع المجمع في المنطقة
واألطفال( ومستشفى الياسين وتبمغ القدرة السريرية لو ( (260سر ًا
الغربية لمدينة خانيونس شارع البحر ،وقد أنشئ عام  1958م عمى مساحة  50000م.2
مستشفى غزة األوروبي:
مستشفى عام يقدم خدمات الجراحة والباطنة واألطفال .تبمغ القدرة السريرية لو ( (207سري اًر،
حيث يقع في المنطقة الجنوبية الشرقية لمدينة خانيونس منطقة الفخاري شارع العبور ،وقد أنشئ
عام  1997م عمى مساحة  65000م.2
مستشفى شيداء األقصى:
مستشفى عام يقدم خدمات الجراحة والباطنة واألطفال والنساء والتوليد ،وتبمغ القدرة السريرية لو
( )103سري اًر ،ويقع في المحافظة الوسطى دير البمح وقد أنشئ عام  2001م عمى مساحة
4000م.2
مستشفى النصر لألطفال:
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ير ،يقع في
مستشفى تخصصي يقدم خدمات طب األطفال ،وتبمغ القدرة السريرية ) (151سر ًا
حي النصر قرب تقاطع شارع العيون مع شارع النصر ،وقد أنشئ عام  1962م بمساحة
4400م.2
مستشفى بيت حانون:
مستشفى عام يقدم خدمات الجراحة والباطنة واألطفال ،وتبمغ القدرة السريرية لو ) (36سري ار،
ويقع في بمدة بيت حانون وقد أنشئ عام  2006م عمى مساحة 2500م.2
المستشفى اإلندونيسي:
مستشفى عام يقدم خدمات الجراحة والباطنة واألطفال ،وتبمغ القدرة السريرية لو ) )100سري اًر،
ويقع في شمال غزة وقد تم افتتاحو أواخر عام  2015م.
مستشفى الشييد الرنتيسي:
مستشفى أطفال تخصصي يعمل عمى تقديم خدمات طبية متخصصة لألطفال ،وتبمغ القدرة
السريرية لو  49سر ًيرا ،ويقع في حي النصر قرب تقاطع شارع العيون مع شارع النصر ،وقد
أنشئ عام 2008م.
مستشفى العيون:
مستشفى تخصصي يعمل عمى تقديم خدمات طب وجراحة العيون ،وتبمغ القدرة السريرية لو
ير ،ويقع في حي النصر قرب تقاطع شارع العيون مع شارع النصر ،وقد أنشئ عام
) (40سر ًا
1965م عمى مساحة  3600م، 2وىو المستشفى المرجعي الوحيد في طب وجراحة العيون في
قطاع غزة.
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مستشفى محمد الدرة:
ير ،ويقع في غزة
مستشفى يقدم خدمات طب األطفال العام ،وتبمغ القدرة السريرية لو ) (72سر ًا
شارع صالح الدين خمف مصنع اليازجي لممشروبات الغازية  ،وقد أنشئ عام 2000م عمى
مساحة  1600م.2
مستشفى الشييد أبو يوسف النجار:
ير  ،و
مستشفى عام يقدم خدمات الجراحة والباطنة واألطفال ،وتبمغ القدرة السريرية لو ) )40سر ًا
يقع المستشفى في حي الجنينة بمحافظة رفح شارع العبور ،وقد أنشئ عام 2000م عمى مساحة
4000م.2
مستشفى اليالل اإلماراتي لمنساء والتوليد:
ير  ،و يقع
مستشفى تخصصي لخدمات النساء والتوليد وتبمغ القدرة السريرية لو ) (40سر ًا
المستشفى في حي تل السمطان قرب محافظة رفح شارع العبور ،وقد أنشئ عام 2000م عمى
مساحة 4000م.2
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الجودة في وزارة الصحة الفمسطينية:
كانت بدايات الجودة في و ازرة الصحة الفمسطينية عام  1996من خالل برنامج تحسين الجودة،
والتي كانت مديرتو دكتورة نياية التمباني وبتمويل من البنك الدولي حيث تم التركيز من خاللو
عمى أبعاد أ ربعة وىي البعد االستراتيجي  ،البعد الثقافي  ،البعد التقني والبعد الييكمي  ،حيث تم
من خاللو تطوير القدرات التخطيطية واإلدارية لو ازرة الصحة وتطوير نظام التأمين الصحي من
خالل دورات تدريبية وكذلك تم تنفيذ برنامج تأىيل شامل لمرعاية الصحية االولية والذي تم خاللو
(إنشاء  35عيادة ) 5في غزة و 30في الضفة الغربية في المناطق الريفية أو تمك التي تتوافر
فييا خدمات قميمة ؛ وبذلك استفاد من ىذه الخدمة  365ألف نسمة .إضافة لزيادة جودة العيادات
من حيث الشكل ،ولقد تم تقديم  46خدمة جديدة وقد ساىم في تطوير قدرات و ازرة الصحة
االدارية والتخطيطية .وتم تقديم تدريب لطواقم و ازرة الصحة في تصميم معايير التسييالت
واالشراف وادارة المناطق وصيانة العيادات وكذلك تم تطوير نظم المعمومات من خالل انشاء
مركز المعمومات الصحي  ،حيث تمخض عن البرنامج انشاء وحدة تحسين الجودة في الضفة
الغربية ( التمباني .) 2009 ،
وفي بداية شير ديسمبر 2008أنشئت وحدة تحسين الجودة في و ازرة الصحة في قطاع غزة بقرار
من معالي وزير الصحة ) www.moh.gov.ps(.حيث كان اليدف العام من إنشاء ىذه الوحدة
يأتي في إطار رفع مستوى وفعالية جودة الخدمات الصحية المقدمة في كافة مرافق الو ازرة بأقل
التكاليف من أجل تحقيق الرضا لمجميور عن مستوى الخدمات الصحية التي تقدم ليم ،أما
األىداف االستراتيجية فمنيا استمرار الجيود المبذولة لرفع مستوى جودة أداء الخدمة ،ورفع
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فاعمية استخدام الموارد المتاحة وترشيد االستيالك لتحقيق أفضل منجزات ممكنة في تطوير
الخدمات الصحية.
وتسعى وحدة تحسين الجودة إلى نشر مفاىيم الجودة والعمل عمى تطوير ميارات العاممين من
خالل تفعيل برامج التطوير والتدريب والتحسين المستمر في كافة مرافقيا والتعرف عمى واقع
سياسات وأنشطة الجودة في المستشفيات والرعاية األولية ،وذلك من خالل زيارات ميدانية دورية
والعمل عمى تطوير ىذه السياسات واألنشطة وضمان استم ارريتيا ،باإلضافة إلى متابعة إنجازات
لجان الجودة في المستشفيات والرعاية األولية ،واعداد التقارير الدورية عن أنشطة الجودة فييا.
ىذا وتدعم الوحدة وتشجع الدراسات والبحوث ونظم المعمومات المتعمقة بأنشطة الجودة ،وذلك
بيدف المساىمة في تفعيل وتطوير نظم اإلشراف والمراقبة والتقييم في جميع أقسام ومرافق و ازرة
الصحة ،تتكون وحدة تحسين الجودة من قسمين رئيسيين ىما قسم تحسين الجودة اإلدارية وقسم
تحسين الجودة الفنية إضافة إلى شعبة الشئون اإلدارية .حيث أن الوحدة ترتكز عمى دعامتين
أساسيتين ىما تطوير الخدمات الفنية وكذلك الخدمات اإلدارية في جميع مرافق وأقسام و ازرة
الصحة (.)www.moh.gov.ps
نقصا حاداً في بعض األدوية والمستيمكات الطبية  ،بسبب
رغم أن الوضع الصحي يعاني
ً
تقدما نسبيًّا في
الحصار واالنقسام وموازنة الو ازرة إال أن المؤشرات الصحية مستقرة و أن ىناك ً
مستوى الخدمات ،كإجراء بعض العمميات في الداخل ،واالستغناء عن التحويالت إلجرائيا في
الخارج ،كعمميات القمب المفتوح ،وسيولة وصول المواطن إلى الخدمات الطبية ،وأصبح ىناك
رقابة أكثر عمى األطباء ،وعرض المخطئين لممساءلة وكذلك سيولة الحجوزات في العيادات
الخارجية عن طريق الخدمات اإللكترونية .
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الجودة في المنظمات الصحية:
تعرف الييئة األمريكية المشتركة العتماد منظمات الرعاية الصحية الجودة بأنيا  " :درجة االلتزام
بالمعايير الحالية والمتفق عمييا لممساعدة في تحديد مستوى جيد من الممارسة ومعرفة النتائج
المتوقعة من الخدمة أو اإلجراء العالجي أو التشخيصي" .أي أن الجودة ىي درجة تحقيق النتائج
المرغوبة وتقميل النتائج غير المرغوبة في ظل الحالة المعرفية في فترة زمنية معينة.
(األحمدي.) 2000،
حيث أن جودة الخدمة الصحية تقاس بمدى توافر االبعاد الخمسة التي توصل إلييا  Berryفي
الخدمة الصحية التي تقدميا المستشفى  ,وىذه االبعاد ىي ( :أبو حميقة )20: 2013،
 . 1الجوانب الممموسة  ,وتشمل المتغيرات اآلتية :
• جاذبية المباني والتسييالت المادية .
• التصميم والتنظيم الداخمي لممباني .
• حداثة المعدات واألجيزة الطبية .
• مظير األطباء والعاممين .
 . 2اًلعتمادية  ,وتشمل المتغيرات اآلتية :
• الوفاء بتقديم الخدمة الصحية في المواعيد المحددة .
• الدقة وعدم األخطاء في الفحص أو التشخيص أو العالج .
• توافر التخصصات المختمفة .
• الثقة في األطباء واألخصائيين .
• الحرص عمى حل مشكالت المريض .
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• االحتفاظ بسجالت وممفات دقيقة .
 .3اًلستجابة  ,وتشمل المتغيرات اآلتية :
•السرعة في تقديم الخدمة الصحية المطموبة .
• االستجابة الفورية الحتياجات المريض ميما كانت درجة االنشغال .
• االستعداد الدائم لمعاممين لمتعاون مع المريض .
• الرد الفوري عمى االستفسارات والشكاوى .
• إخبار المريض بالضبط عن ميعاد تقديم الخدمة واالنتياء منيا .
 .4األمان  ,ويشمل المتغيرات اآلتية :
• الشعور باألمان في التعامل .
• المعرفة والميارة المتخصصة لألطباء .
• األدب وحسن الخمق لدى العاممين .
• استم اررية متابعة حالة المريض .
• سرية المعمومات الخاصة بالمريض .
• دعم وتأييد اإلدارة لمعاممين ألداء وظائفيم بكفاءة .
 . 5التعاطف  ,ويشمل المتغيرات اآلتية :
• تفيم احتياجات المريض .
• وضع مصالح المريض في مقدمة اىتمامات اإلدارة والعاممين .
• مالئمة ساعات العمل والوقت المخصص لمخدمة المقدمة .
• العناية الشخصية بكل مريض .
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• تقدير ظروف المريض والتعاطف معو .
• الروح المرحة والصداقة في التعامل مع المريض .
مؤشرات تقييم األداء في المستشفيات:
تحظى عممية تقييم األداء باىتمام بالغ لدى القائمين عمى إدارة المؤسسات المختمفة لما ليا من
تأثير عمى النتائج النيائية ألعماليا.
حيث يمكن تعريف تقييم األداء بأنو " :إيجاد مقياس يمكن من خاللو معرفة مدى تحقيق المنظمـة
لألىداف التي أقيمت من أجميا ،ومقارنة تمك األىداف باألىداف المتحققة ،ومعرفة وتحديد مقـدار
االنحرافات عما تم التخطيط لو مسبقا ،مع تحديد أسباب تمك االنحرافات وأساليـب معالجتيا
(المحياوي .)358: 2006،
تحتاج المؤسسات الصحية إلى مؤشرات معينة لقياس ومعرفة مستوى األداء المحقق ،بيدف
معرفة التقدم الحاصل في أعماليا .ويشترط في ىذه المؤشرات أن تكون دقيقة وواضحة .ويمكن
إجمال ىذه المؤشرات في ثالثة مجموعات رئيسية ،والتي تتفرع منيا مقاييس مختمفة ،كما يمي:
مؤشرات تقييم األداء الخاصة بالكادر الصحي في المستشفى :وتشمل المؤشرات الفرعية
التالية(:نبيمة)47 - 43 :2009 ،
عدد األسرة/طبيب :أي نصيب الطبيب الواحد من األسرة في المستشفى ،وزيادة عدد األسرة
لمطبيب الواحد تعني تدني الخدمات الصحية في المستشفى والعكس صحيح ،والمستوى المقبول
عالميا ىو أربعة أسرة لكل طبيب.
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عدد األسرة/ممرض :نصيب الممرض أو الممرضة من أسرة المستشفى ،ونقصان عدد األسرة
يرفع من مستوى الخدمة المقدمة لممرضى ،والعدد المعمول بو ىو سريران لكل ممرض أو
ممرضة.
عدد األسرة/صيدلي :ال يقتصر تطبيق مؤشر عدد األسرة عمى األطباء والممرضين فحسب وانما
أيضا عمى الصيادلة ،والعدد المقبول ىو ( )100سرير لكل صيدلي وأي نقص عن ىذا العدد
يعني تدني أداء المستشفى.
عدد األسرة/أخصائي التغذية وأخصائي التحميل المختبري :تولي المستشفيات الحديثة ىذا
المؤشر االىتمام المناسب ،وتحرص عمى توفير ( )100سرير لكل أخصائي من النوعين
ألىميتيما في المستشفى.
عدد األسرة/موظفي الخدمة اًلجتماعية :تيتم أغمب المستشفيات كذلك بيذا المؤشر الذي
يفترض أن يصل إلى ( )70/1والمعيار نفسو عمى أخصائي العالج الطبيعي.
عدد األسرة/الموظفين :تشمل فئة الموظفين جميع األفراد العاممين في إنجاز الميام اإلدارية في
المستشفى ،ويفترض أن يساوي عدد الموظفين عدد األسرة ،فالمستشفى الذي يضم ( )300سرير
مثال يفترض أن يعمل فيو ( )300موظف ،وأي خمل في ىذه المعادلة ينعكس سمبا عمى أداء
المستشفى.
المؤشرات الخاصة بتشغيل المستشفى :وتضم مايمي:
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متوسط فترة اإلقامة  :يرتبط ىذا المقياس بأيام مكوث المرضى في المستشفى ،ويدل انخفاض
ىذا المعدل عمى تصاعد أداء المستشفى ،كما يعكس جودة الخدمات الصحية والمستوى العالي
لرضا المرضى عن ىذه الخدمات ،والمعادلة المعتمدة ليذا الغرض ىي:
متوسط فترة اإلقامة=إجمالي عدد أيام المرضى خالل سنة معينة /ـإجمالي عدد المرضى خالل
نفس السن ـ ـ ـ ــة.
معدل إشغال السرير :يؤشر ىذا المقياس االستغالل الفعمي لألسرة المتاحة في المستشفى
والمعادلة المعتمدة ليذا الغرض ىي:
معدل إشغال األسرة= (إجمالي عدد أيام المرضى (عدد أيام العالج)  /عدد األسرة ×) 360
× 100
معدل دوران السرير :يوضح ىذا المؤشر عدد المرضى الذين يخدميم سرير خالل فترة زمنية
معينة ،غالبا ما تكون سنة ،والمعادلة المعتمدة ليذا الغرض ىي:
معدل دوران السرير = عدد حاالت الخروج في السنة/عدد األسرة في نفس السنةـ
معدل المراجعين إلى العيادة الخارجية :يؤشر ىذا المعيار مدى استغالل الطاقات البشرية عمى
نحو سميم ،بحيث يصبح لكل طبيب ( )20مريضا من مرضى العيادة الخارجية حسب المقاييس
العالمية المعروفة ،ويشير ارتفاع ىذه النسبة إلى تدني أداء المستشفى والعكس صحيح ،ويحسب
ىذا المعدل بالمعادلة التالية:
معدل المراجعين إلى العيادة الخارجية = مجموع عدد المرضى المراجعين إلى المستشفى-
( مجموع المرضى الراقدين  +مجموع مرضى قسم الطوارئ ).
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معدل كمفة المريض :يعد ىذا المعيار أحد المؤشرات المالية الموضـوعة لمعرفـة مـدى إيجابية
أداء المستشفى ،إذ يدل ارتفاع ىذه التكاليف عمى تدني أداء المستشفى والعكـس صـحيح،
وتحسب التكمفة وفق المعادلة التالية:
معدل كمفة المريض =

مجموع النفقات في المستشفى خالل فترة معينة /إجمالي عدد أيام

المرضى خالل نفس الفترة.
معدل حاًلت التشريح :يشير ارتفاع ىذا المعدل إلى األداء العالي لممستشفى وانخفاضو يشير
إلى تدني أدائو ،لما ليذه الحاالت من فوائد لمعالجة الحاالت المرضية المماثمة مستقبال ،وتحسـب
وفق المعادلة التالية:
معدل حاالت التشريح = مجموع حاالت التشريح خالل فترة معينة /مجموع عدد الوفيات خالل
نفس الفترة× 100
معدل العمميات القيصرية :ويتم حسابو كما يمي:
معدل العمميات القيصرية = إجمالي عدد العمميات القيصرية خالل فترة معينة/إجمالي عدد
الوالدات خالل الفترة نفسيا.
معايير األداء الخاصة بنتائج التشغيل :وتضم مايمي:
معدل الوفيات العام :يعبر عن نسبة المرضى الذين توفوا في المستشفى من مختمف األعمار
ولألسباب المختمفة ،ويدل ارتفاعو عمى تدني أداء المستشفى ،وانخفاضو يدل عمى أداء مرتفع
ويحسب وفق المعادلة اآلتية
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معدل الوفيات العام =

إجمالي عدد الوفيات في المستشفى خالل فترة معينة/إجمالي عدد

المرضى خالل نفس الفترة × 100
معدل وفيات األطفال :يعبر ىذا المعدل عن كفاءة أداء المستشفى في حال انخفاضو ،أما في
حالة ارتفاعو فإنو يدل عمى تدني ىذا األداء ،ويتم حسابو كما يمي:
معدل وفيات األطفال =

إجمالي وفيات األطفال عمر(12-0شير)خالل سنة /إجمالي عدد

الوالدات خالل نفس السن ×100
معدل وفيات األميات :يقيس ىذا المؤشر نسبة وفيات األميات المواتي في حالة الحمل أو عند
الوالدة ،إذ يمكن أن تكون ىذه الحاالت سببا لوفاة بعض األميات حتى المواتي في صحة جيدة،
ووفاة األميات نتيجة ىذه الحاالت إما يكون نتيجة خمل يعود لمكوادر الصحية أو العناية أو
الخدمات األخرى أو األجيزة أو أوضاع المستشفى المتردية من نواحي أخرى .ويدل ارتفاع ىذه
النسبة عمى تدني أداء المستشفى والعكس بالعكس ،والمعادلة اآلتية تعبر عن ىذه النسبة:
معدل وفيات األميات = إجمالي عدد وفيات األميات في المستشفى نتيجة الحمل أو الوالدة
خالل سنة/إجمالي عدد الوالدات خالل نفس السن ×100
معدل الوفيات نتيجة التخدير :يختص ىذا المعيار بعدد العمميات الجراحية ونسبة المتوفين في
حالة العممية نتيجة القصور في إجراءات التخدير ،ويشير ارتفاع ىذه النسبة إلى تدني أداء
المستشفى ،والمعادلة المعتمدة ليذا الغرض ىي:
معدل وفيات التخدير= إجمالي عدد الوفيات بسبب عامل التخدير خالل فترة معينة/إجمالي
عدد العمميات الجراحية خالل نفس الفترة × 100
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معدل الوفيات من التموث :تعد المستشفى مكانا لمعالج مع ذلك يمكن أن تكون مصد ار لإلصابة
باألمراض المختمفة نتيجة التموث وعدم مكافحة مسببات ىذا التموث إضافة إلى أمراضيم
ويصاب الكادر الصحي أيضا بيذه األمراض وألسباب مختمفة كضعف التدابير الوقائية وقمة
المعدات واألجيزة الطبية التي تحد من حاالت التموث واإلصابة بأمراض تنتشر في جميع أروقة
المستشفى ،ويدل ارتفاع ىذا المعدل عمى تدني أداء المستشفى ،وانخفاضو يدل عمى أداء مرتفع،
ويحسب وفق المعادلة اآلتية:
معدل الوفيات من التموث = عدد حاالت التموث خالل سنة/إجمالي عدد المرضى خالل نفس
الفترة × 100
وبعد استعراض أىم المعايير التي يفترض اعتمادىا لقياس أداء المستشفيات تقتضي الضرورة
اإلشارة إلى أىم المقاييس بالحدود الدنيا والحدود القصوى التي يجب االلتزام بيا ومراعاتيا عند
محاولة تشخيص االنحرافات بيدف تحديد مقدار االنحراف وطبيعتو ،ويمكن االعتماد عمى ما
حددتو منظمة الصحة العالمية كما ىو موضح الجدول التالي:
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جدول رقم()05
مجموعة معايير األداء ومؤشرات قياسيا
عدد األسرة/طبيب

 4أسرة

عدد األسرة/ممرض أو ممرضة

سريرين

صيدلي واحد

 100سرير

أخصائي واحد لمتغذية

 100سرير

أخصائي واحد بالتحاليل المختبرية  100سرير

611سرٌر

موظف واحد متخصص بنظام المعمومات الطبية

75

موظف واحد متخصص بالخدمة االجتماعية

75

موظف واحد متخصص بالعالج الطبيعي

75

موظف واحد

سرير واحد

الوفيات العام

%3
5000/1

الوفيات نتيجة التخدير

%1

الوفيات بعد العممية

%25.0

وفيات األميات
وفيات األطفال عند الوالدة

%2

معدل التموث

%1

معدل التموث بعد العممية

%1

معدل التشريح

%25

معدل العمميات القيصرية

%4

متوسط فترة اإلقامة

7أيام

معدل إشغال السرير

%80

معدل دوران السرير

65
15مريض

مريض العيادة الخارجية/طبيب

المصدر ( :حسين البياتي) 2005 ،
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ممخص المبحث
وتعتبر المستشفيات الحكومية إحدى أىم المؤسسات الصحية ،وىي ممموكة لمدولة وتديرىا أجيزة
حكومية من و ازرات وىيئات ومؤسسات عامة ،وفق تنظيمات ولوائح حكومية تحكم سير إجراءات
العمل في القطاع العام .حيث بدأ الباحث المبحث بالتطرق إلى مفيوم المستشفى من وجيات
نظر مختمفة ومن ثم تناول الباحث تصنيف المستشفيات وفقا ألسس مختمفة من حيث الممكية
ومدة اإلقامة وحجم المستشفى وأخي ار تطرق الباحث إلى مفيوم المستشفيات الحكومية عمى وجو
العموم ،ومن ثم تناول بالتفصيل المستشفيات الحكومية التابعة لو ازرة الصحة الفمسطينية  ،وتطرق
أخي ار إلى دائرة تحسين الجودة في و ازرة الصحة وتناول الباحث مفيوم الجودة في المنظمات
الصحية وكذلك مؤشرات األداء في المستشفيات  ،ومن المالحظ أن قطاع غزة يتمتع بعدد كبير
من المستشفيات الحكومية  ،والتي اتسعت دائرة إنشائيا خالل السنوات العشر األخيرة  ،وذلك
يعزى لمزيادة في عدد السكان  ،وأيضاً الحروب المستمرة عمى قطاع غزة والتي فرضت عمى
الو ازرة توفير مستشفيات أخرى لتقديم المساعدة لممصابين في أوقات الحروب وذلك لكثرة عدد
المصابين.
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الفصل الثالث
الدراسات السابقة
 .1مقدمة.
 .2الدراسات الفمسطينية.
 .3الدراسات العربية.
 .4الدراسات األجنبية.
 .5التعقيب عمى الدراسات السابقة.
 .6ممخص.
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الفصل الثالث  /الدراسات السابقة
مقدمة:
ييدف ىذا الفصل من الدراسة إلى استعراض بعض الجيود السابقة  ،حيث اطمع الباحث عمى
العديد من الدراسات المختمفة في مجال إدارة الجودة الشاممة  ،وذلك بقصد االستفادة مما قدمو
الباحثون في ىذا المجال وكذلك لالستفادة منيا بيدف الوصول إلى نتائج أكثر دقة ،وقد تم تقسيم
ىذه الدراسات لثالثة محاور (دراسات فمسطينية ،دراسات عربية ،دراسات أجنبية) وقد اتبع نمطاً
واحداً في عرض كافة الدراسات حيث تناول أىم األىداف والمنيج المستخدم وأىم النتائج
والتوصيات لكل دراسة ،وتم ترتيب الدراسات من األحدث إلى األقدم.
الدراسات الفمسطينية:
 .1دراسة الدويك وآخرين( )2015بعنوان ":تطبيقات إدارة الجودة الشاممة في الشركات
الحاصمة عمى شيادة اآليزو في محافظة الخميل"
ىدفت التعرف عمى تطبيقات إدارة الجودة الشاممة في الشركات الحاصمة عمى شيادة االيزو في
محافظة الخميل حيث إن الشركات قد تحصل عمى شيادة اآليزو كبداية لمواصمة طريقيا نحو
تطبيق فمسفة إدارة الجودة الشاممة.
اعتمدت الدراسة المنيج الوصفي التحميمي ،وتكون مجتمع الدراسة من جميع الشركات الحاصمة
عمى شيادة اآليزو في محافظة الخميل والبالغ عددىا( )11شركة ،تم اختيار عينة قصدية منيا
مكونة من ست شركات.
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توصمت الدراسة إلى أن تبني معيار  ISOمن قبل الشركات عينة البحث قد ساعد بشكل ممحوظ
في تطبيق العوامل الثمانية األساسية في إدارة الجودة (تصميم المنتج او الخدمة ،ادارة العمميات،
ادارة العالقة مع الموردين ،تقارير الجودة ،التدريب ،تمكين العاممين ،دور دائرة الجودة ،دور
القيادة) مما أسيم في تحسين جودة أداء ىذه الشركات حتى في الشركات التي لم تقم بتجديد
الشيادة لوحظ التزاميم بالمعايير المطموبة لمجودة بحدىا األدنى عمى األقل ،وقد التزمت جميع
ىذه الشركة بضبط الجودة عمى جميع مراحل عممياتيا بغض النظر عن نوع الشركة صناعية أم
خدماتية واعتبرتو حجر األساس في سياسات ىذه الشركات المعتمدة والمعممة عمى جميع
العاممين فييا.
وأوصت الدراسة بنشر ثقافة الجودة لكافة المستويات اإلدارية في الشركة واعتبارىا عممية
مستمرة ،ووضع استراتيجية وطنية لتمبية متطمبات اآليزو في قطاع الصناعات الوطنية من أجل
تحقيق أعمى مستوى من جودة السمع والمنتجات ،وااللتزام بالتجديد الدوري لشيادة اآليزو في
الشركات لضمان البقاء ضمن مستويات الجودة المطموبة العتماد إدارة الجودة الشاممة.
 .2دراسة (المعمر )2014 ،بعنوان":عالقة إدارة الجودة الشاممة بأداء الموظفين في
الجامعات الفمسطينية  -قطاع غزة"
ىدفت التعرف إلى العالقة بين إدارة الجودة الشاممة واألداء الوظيفي لإلداريين العاممين في
الجامعات الفمسطينية بقطاع غزة.
استخدمت الدراسة المنيج الوصفي التحميمي ،واالستبانة كأداة لجمع البيانات وكانت مجاالت
محور الجودة الشاممة مكونة من ( :القيادة والرؤية السميمة ،المشاركة والمبادرة من قبل العاممين،
تطبيق مفيوم النظام ،عمميات التحسين المستمر) وتكون مجتمع الدراسة من الموظفين اإلداريين
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واألكاديميين بمناصب إدارية في كل من الجامعات الفمسطينية الثالث (جامعة األزىر ،الجامعة
اإلسالمية ،جامعة األقصى).
توصمت الدراسة إلى نتائج أىميا :كانت درجة تطبيق إدارة الجودة الشاممة في الجامعات
الفمسطينية بقطاع غزة مرتفعة بوزن نسبي مقداره(  ،)%68.8ومستوى األداء الوظيفي إيجابي
ومرتفع بوزن نسبي مقداره(  ،)%68.27وأنو توجد عالقة طردية قوية لكل مجاالت إدارة الجودة
الشاممة األربعة منفردة ومجتمعة مع األداء الوظيفي لمعاممين في الجامعات الفمسطينية بقطاع
غزة ،وتوجد فروق ذات داللة احصائية في استجابات المبحوثين حول درجة تطبيق إدارة الجودة
الشاممة تعزى لمتغير اسم الجامعة ولصالح كل من جامعة األزىر والجامعة اإلسالمية عمى
حساب جامعة األقصى ،ولمتغير المؤىل العممي لصالح الدكتو اره.
وأوصت الدراسة بالعمل عمى توحيد مفيوم الجودة الشاممة وعناصرىا األساسية لدى كافة
األطراف في الجامعات الفمسطينية ،وأىدافيا وكيفية تنفيذىا من جانب جميع العاممين ،وعقد
المؤتمرات الدورية لمناقشة واقع تطبيق الجودة الشاممة عمى مستوى الجامعات الفمسطينية ونتائج
تطبيقيا ،وتعديل الكادر اإلداري والمالي لإلداريين لمعاممين في جامعة األقصى أسوة بالجامعة
اإلسالمية وجامعة األزىر مما سيؤثر إيجابيا عمى ارتفاع مستوى أداء العاممين وارتفاع مستوى
تطبيق إدارة الجودة الشاممة.
 .3دراسة (أبو سعدة  )2012 ،بعنوان  ":تقييم جودة خدمات الرعاية الصحية في مستشفى
غزة األوروبي"
ىدفت الدراسة إلى تقييم جودة الخدمات الصحية المقدمة في مستشفى غزة األوروبي مع رؤيا
لتحسين الخدمة المقدمة لممنتفعين وذلك من أجل تحسين وضعيم الصحي.
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استخدمت الدراسة المنيج الوصفي التحميمي لتقييم مؤشرات األداء في مستشفى غزة األوروبي
بمقارنتيا مع مقاييس األداء المتبعة لدى منظمة الصحة العالمية  ،حيث استخدمت االستبانة
لبعض المرضى المنومين والبالغ عددىم  ، 94وتم مراجعة مائة ممف طبي لمتأكد من كماليا ،
وتمت مقابمة أربعة أفراد من أركان المستشفى.
توصمت الدراسة إلى أنو ىناك انطباع إيجابي عن خدمات المستشفى بدرجة تتفاوت بين 69.4
 %إلى  % 87.5حيث كان االنطباع اإليجابي األعمى لمدى الخصوصية واالحترام أما
االنطباع األقل فكان لدى الخدمات الفندقية  .حيث ان بعض المؤشرات الصحية في مستشفى
غزة األوروبي تتوافق مع المعايير العالمية وبعض ىذه المؤشرات اظيرت ضعفا واضحا
وتستدعي التعزيز .
أوصت الدراسة بأن مستشفى غزة األوروبي يحتاج إلى مزيد من االستثمارات في مؤشرات الجودة
الصحية السيمة والمعبرة عن جممة األداء مع ايجاد نظام لممراقبة والمتابعة.
 .4دراسة (حويل )2012،بعنوان " :واقع تطبيق المساءلة التربوية والجودة الشاممة والعالقة
بينيما في مدارس وكالة الغوث الدولية في الضفة الغربية من وجية نظر المديرين فييا"
ىدفت التعرف إلى واقع تطبيق مدارس وكالة الغـوث الدوليـة لممسـاءلة التربوية ،والجودة الشاممة
فييا ،والعالقة بينيما من وجيات نظر المـديرين والمـديرات فييـا ،وتكون مجتمع الدراسة من
مدير ،وقد اختارت
مديري مدارس وكالة الغوث الدولية في الضـفة الغربيـة ،والبـالغ عددىم (ً )91ا
الباحثة جميع المديرين في الضفة الغربيـة عينـة لد ارسـتيا.
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جدا لممساءلة التربوية والجودة الشاممة في مدارس
عاليا ً
اقعا ً
توصمت الدراسة إلى أن ىناك و ً
وكالة الغوث الدولية من وجيات نظر المديرين ووجود ارتباط ايجابي دال إحصائيا عمى مسـتوى
الداللـة ( )α = 05.0بـين متوسـطي المساءلة التربوية ،والجودة الشاممة في مدارس وكالة الغوث
الدولية في الضـفة الغربيـة مـن وجيات نظر المديرين.
وأوصت الدراسة بضرورة تحسين قنوات االتصال بين مديري المدارس في وكالة الغوث الدولية
وادارة التعميم فييا؛ إذ أن ذلك قد يؤدي إلى استثمار أفضل لممساءلة التربوية المدرسية وضرورة
تدريب مديري مدارس وكالة الغوث الدولية عمى حل المشكالت ،إذ أن ذلك قد يؤدي إلى رفع
مستوى الجودة الشاممة ،ويحسن من التنمية المينية لممديرين ،ويصقل مقدراتيم في إدارة المدرسة.
 .5دراسة (مصمح )2011 ،بعنوان" :قياس جودة الخدمات من وجية نظر العاممين والمرضـى
في المستشفيات العاممة في مدينة قمقيمية"
ىدفت التعرف إلى مستوى جودة الخدمات الفعمية المدركة من العاممين والمرضى في المستشفيات
العاممة في مدينة قمقيمية ،والكشف عما إذا كان ىناك فروق في استجابات أفراد العينة حول
مستوى جودة الخدمات الفعمية المدركة من قبل العاممين والمرضى في المستشفيات العاممة في
مدينة قمقيمية تبعا لممتغيرات اآلتية( :المستشفى ،المبحوث ،الجنس ،الحالة االجتماعية ،العمر،
المؤىل العممي ،الوظيفة).
استخدم الباحث المنيج الوصفي التحميمي حيث تكون مجتمع الدراسة مـن العـاممين والمرضـى فـي
كل من مستشفى درويش نزال الحكومي ومستشـفى وكالـة الغـوث الدوليـة (اونـروا) ،وشـممت العينـة
(  ) 126موظفاً ومريضاً من أصل( )420شخصاً أي ما نسبتو  %30من مجتمع الدراسة.
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توصمت الدراسة إلى أن قياس جودة الخدمات الفعمية والمدركة من قبل العاممين والمرضى كانت
عالية عمى مجاالت الدراسة كافة وعمى الدرجة الكمية ،كما تبين عدم وجود فروق ذات داللة
إحصائية عند مستوى الداللة ( )α = 0.05تبعاً لممتغيـرات اآلتيـة( :المسمى الوظيفي ،المؤىل
العممي ،العمر ،الحالة االجتماعية ،المبحوث ،والمستشفى) عمى أبعاد الدراسة كافة ،واتضح
وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( )α = 0.05تبعاً لمتغيـر الجـنس عمـى
األبعاد اآلتية( :قوة االستجابة ،األمان والثقة ،والتعاطف وذلك لصالح اإلناث ،في حين لم يكن
ىناك فـروق عمى األبعاد األخرى.
وأوصــت الدراســة بالعمــل عمــى تــوفير مســتمزمات المستشــفيات س ـواء كــان ذلــك مــن األجي ـزة أو
المعــدات الحديثــة ،وتــوفير دورات تدريبيــة مالئمــة لمعــاممين كــل فــي مجالــو مــن أجــل تحســين جــودة
الخدمات الطبية المقدمة.
 .6دراســة (بــدر )2009 ،بعنـوان" :أثــر تطبيــق مبــادئ الجــودة الشــاممة عمــى أداء المؤسســات
األىمية األجنبية العاممة في قطاع غزة"
ىــدفت د ارســة أثــر تطبيــق مبــادئ الجــودة الشــاممة عمــى أداء المؤسس ــات ف ــي المنظم ــات األىمي ــة
األجنبي ــة العامم ــة ف ــي قط ــاع غـ ـزة ،وك ــذلك التع ــرف إلــى واقــع تطبيــق مبــادئ الجــودة الشــاممة فــي
المؤسسات األىمية األجنبية ،والتعرف عمـى مقـاييس األداء الذي تتبعو ىذه المؤسسات.
اســتخدم الباحــث المــنيج الوصــفي التحميمــي حيــث تكــون مجتمــع الد ارســة مــن العــاممين فــي اإلدارة
العميــا )مــدير المؤسســة ،نائــب المــدير ،رئــيس قســم) فــي المؤسســات والمنظمــات غيــر الحكوميــة
األىميــة األجنبيــة التــي تعمــل فــي قطــاع غ ـزة ،حيــث تــم توزيــع عــدد ) (80اســتبانة عمــى عينــة
الد ارسـة.
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وتوصــمت الدراســة إلى وجــود اىتمــام كبيــر م ــن قب ــل المؤسس ــات األىمي ــة األجنبي ــة العامم ــة ف ــي
قطاع غزة بمبادئ الجودة الشاممة ،وتطبيق ىذه المتغيـرات بـدرجات ومسـتويات إيجابيـ ــة متفاوتـ ــة،
حيث ك ــان أعم ــى مسـ ــتوى تطبيـ ــق ( التركيـ ــز عمـ ــى العمـ ــالء وجميـ ــور المسـتفيدين) ،بينمـا اعتبـر
مستوى (مشاركة العاممين) األقل من حيث التطبيق.
وأوصــت الدراســة بض ـ ــرورة زي ـ ــادة اىتم ـ ــام والتـ ـ ـزام إدارة المؤسس ــات األىمي ــة األجنبي ــة ف ــي قط ــاع
غ ـ ـزة بتطبيـ ــق كافـ ــة أبعـ ــاد الجـ ــودة الشـ ــاممة وأثـ ــر ذلـ ــك عمـ ــى تطـ ـ ــوير األداء المؤسسـ ـ ــي الخـ ـ ــاص
بيـ ــا ،وضـ ــرورة إش ـ ـراك العـ ــاممين فـ ــي اتخـ ــاذ الق ـ ـ اررات المتعمق ـ ــة بـالجودة مـع ضـرورة العمــل عمــى
تحس ــين واعــادة ىندس ــة العممي ــات اإلداري ــة (الين ــدرة)بي ــدف تق ــديم الخدمــة بجــودة أفضــل لمزبــائن،
كذلك استخمصت الرسالة ضـرورة وجــود الــنظم اإلداريــة المرنــة التــي تس ــيل مـ ــن تقـ ــديم الخـ ــدمات
ب ــالجودة والس ــرعة المطم ــوبتين ،وك ــذلك زي ــادة االىتم ــام بتط ــوير األداء المؤسسي ليا.
 .7دراســة (العــاجز )2008،بعنـوان" :مــدى تطبيــق ركــائز إدارة الجــودة الشــاممة وتأثيرىــا عمــى
األداء المالي في مؤسسات اإلقراض النسـائية في قطاع غزة من وجية نظر العاممين"
ىــدفت التعــرف إلــى مــدى تطبيــق ركــائز إدارة الجــودة الشــاممة فــي مؤسســات اإلق ـراض النســائية
العاممــة فــي قطــاع غـزة (التركيــز عمــى العميــل ،التركيــز عمــى احتياجــات العــاممين ،التركيــز عمــى
تحسين العمميات ،التركيز عمى االحتياجات اإلداريـة والتكنولوجيــا لممنافسـة) ،وتأثيرىـا عمـى األداء
المؤسسي.
اســتخدم الباحــث المــنيج الوصــفي التحميم ــي ،و تـ ـم اختيــار العينــة بطريقــة المســح الشــامل لكافــة
األف ـراد العــاممين بمؤسســات اإلقـ ـراض الن ــسائية بكاف ــة مســتوياتيم اإلداريــة والبــالغ عــددىم() 109
أشخاص تم توزيع االستبيانات عمى جميع أفراد مجتمع الدراسة.
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وتوصمت الدراسة إلى :تطبق مؤسسات اإلقراض النسائية العاممة فـي قطاع غزة ركائز إدارة
الجودة الشاممة بشكل إيجابي بدرجات ومستويات متفاوتة حيث كـان أعمى مستوى تطبيق
(التركيز عمى االحتياجات اإلدارية والتكنولوجيا لممنافسة)  ،يميو (التركيـز عمى العميل)  ،يميو
(التركيز عمى تحسين العمميات)  ،يميـو (التركيـز عمـى تمبيـة احتياجـات العـامـمين)وأظيرت النتائج
توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى  0.05بين وجيات نظـر العـاممين فـي مؤسـسات
اإلقراض النسائية حول مجال " التركيز عمى العاممين " تعزى لمتغير سنوات الخبرة ،حيث أن
االختبار يبين أن الفروق بين الفئة " اقل من  5سنوات" والفئة " من 10-5سنوات" ولصالح الفئة
" من 10-5سنوات" كما توجد فروق بين الفئة " اقل من  5سنوات " و الفئة " أكثر من 10
سنوات" ولصالح الفئة " أكثـر مـن 10سنوات" ،وتبين كذلك انو ال توجد فروق ذات داللة
إحصائية عند مستوى  0.05بين وجيات نظر العاممين حـول مـدى تطبيق ركائز إدارة الجودة
الشاممة في مؤسسات اإلقراض النسائية تعـزى لمتغيـراتيم الشخـصية (العمر ،المسمى الوظيفي،
المؤىل العممي).
أوصـــت الدراســـة بض ــرورة تركي ــز مؤس ــسات

اإلق ـراض النســائية العاممــة فــي قط ــاع غ ـزة عمــى

االستمرار في تطبيق ركائز إدارة الجــودة الشامـمة بط ـريقة منظمـة ومدروسـة ومتخصصـة بمـا يزيـد
مــن كفــاءة وفعالي ــة التطبي ــق ،أنش ــاء دائ ـرة لمــتحكم بالج ــودة ،وضــرورة تص ـريح اإلدارة العميــا بخطــة
واضـحة لمخطوات واإلجراءات المراد اتباعيا وفـق جـدول زمنـي محـدد ،ومـنح العـاممين صـالحيات
وتفـويض فعال مناسب لحل ما يواجييم من المشاكل.
 .8دراسـة (عـايش )2008،بعنـوان ":أثـر تطبيـق إدارة الجــودة الشـاممة عمـى األداء المؤسســي
(دراسة تطبيقية عمى المصارف اإلسالمية العاممة في قطاع غزة)"
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ىـدفت التعـرف إلـى أثـر تطبيـق المصـارف اإلسـالمية العاممـة فـي قطــاع غ ـزة لمفيـوم إدارة الجـودة
الش ــاممة عم ــى أدائي ــا المؤسس ــي ومس ــتويات ذل ــك التطبي ــق ،باإلض ــافة إل ــى التع ــرف عم ــى طبيع ــة
العالقة بين عناصر إدارة الجودة الشاممة ودرجتيا واألداء المؤسسي لتمك المصارف.
اســتخدم الباحــث المــنيج الوصــفي التحميمــي حيــث تكــون مجتمــع الد ارســة مــن :المــدراء ون ـوابيم
ورؤساء األقسام ونوابيم  ،وقد تم اختيار عينة الدراسة باستخدام أسموب الحصر الشامل ،حيث تم
توزيع )(82استبانة.
وتوصمت الدراسة إلى أن المصارف اإلسالمية تبنت ومازالت مفيوم إدارة الجودة الـشاممة بكافة
عناصره ،إال أن مستويات التطبيق لتمك العناصر متفاوتة ،فقد ارتبط أعمى مستوى تطبيق
(التركيز عمى العميل) ،يميو (تمبية احتياجات العاممين) ،ثم (التركيز عمى تحسين العمميات) ،في
حـين ارتبط أقل مستوى تطبيق (بالتركيز عمى االحتياجات اإلدارية والتكنولوجية لممنافسة).كما
وتوصمت أيضا إلى أنو ال تختمف أبعاد الجودة الشاممة من حيث تأثرىا عمى تحسين األداء
المؤسسي  ،ووجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )0.05حول أبعاد إدارة الجودة
الشاممة وتأثرىا عمى تحسين األداء المؤسسي يعزي لممسمى الوظيفي لـصالح فئـة المدير عن
باقي الفئات ،ولسنوات الخبرة لصالح فئة أكثر من  ٠١سنوات.
وأوصت الدراسة بضرورة تعزيـز مسـتوى معرفـة جميــع العــاممين فــي المــصارف اإلسـالمية العاممـة
فــي قطــاع غ ـزة بمــنيج تطبيــق إدارة الجــودة مــن خــالل عق ــد دورات تدريبيــة لــدورىا اإليجــابي فــي
تحســين األداء المؤسســي ،وقيــام اإلدارة العميــا بتحفيــز العــاممين فــي المصــارف اإلســالمية العاممــة
فــي قطــاع غ ـزة مــن خــالل إعطــائيم ح ـوافز ومكافئــات مقابــل الخــدمات التــي يــتم تقــديميا بســرعة
وكفاءة وفعاليـة ،مـع ضــرورة االىتمــام بتعزيــز مــستوى تطبيــق المصـارف اإلسـالمية إلدارة الجـودة
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الشاممة؛ لتأثيرىـا اإليجـابي واليـام عمـى األداء المؤســسي ،والمتمثـل فـي الربحيـة واإلنتاجيـة وكفـاءة
التشغيل ومستوى رضا العمالء عن الخدمات المقدمة.
 .9دراسة (أبو عـامر )2008 ،بعنـوان ":واقـع الجـودة اإلداريـة فـي الجامعـات الفمسـطينية مـن
وجية نظر اإلداريين وسبل تطويره"
ىدفت التعرف إلى واقع الجودة اإلدارية في الجامعات الفمسطينية من وجية نظر اإلداريـين وسـبل
تطويره.
واســتخدمت الباحثــة المــنيج الوصــفي التحميمــي ،وقــد تكــون مجتمــع الد ارســة مــن جميــع المــوظفين
ال ــذين يحمم ــون مس ــمى وظيف ــي (أك ــاديمي إداري ،إداري) ف ــي الجامع ــات الفمس ــطينية األرب ــع ف ــي
فردا.
محافظات غزة (األزىر ،اإلسالمية ،األقصى ،القدس المفتوحة) ،والبالغ عددىم )ً (280
وتوصمت الدراسة إلى أن المتوسط الكمي لدرجة توافر الجودة اإلدارية في الجامعات الفمسطينية
في محافظات غزة بمغ ) (69.8%وبدرجة توافر كبيرة  ،كما أنو ال توجد فروق ذات داللة
إحصائية عند مستوى داللة (  )α ≤ 0.05بين متوسطات تقديرات أفراد عينة اإلداريين في توافر
الجودة اإلدارية في الجامعات الفمسطينية تعزى لممتغيرات (المسمى الوظيفي ،المؤىل العممي،
سنوات الخدمة) ،بينما توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة (  )α≤0.05بين
متوسطات تقديرات أفراد عينة اإلداريين في توافر الجودة اإلدارية في الجامعات الفمسطينية تعزى
لمتغير الجامعة لصالح جامعة القدس المفتوحة والجامعة اإلسالمية.
وأوصت الدراسة بضرورة استحداث عمادة لشؤون الجودة والتطوير لتفعيل تطبيق إدارة الجودة
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الشاممة في الجامعة والعمل عمى تعميق وزيادة الوعي بمفيوم الجودة اإلدارية لدى القيادات
اإلدارية والعاممين في مؤسسات التعميم العالي الفمسطينية.
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دراسة (بركات )2007،بعنوان ":واقع تطبيق أبعاد إدارة الجودة الشاممة في ظل الثقافة

التنظيمية السائدة في البنوك العاممة في قطاع غزة"
ىدفت التعرف إلـى واقـع تطبيـق أبعـاد إدارة الجـودة الشـاممة فــي ظــل الثقافـة التنظيميـة السـائدة فـي
البنــوك العاممــة فــي قطــاع غـزة متمثمــة فــي (:التركيــز عمــى العميــل ،التركيــز عمــى تمبيــة احتياجــات
العــاممين ،التركيــز عمــى تحــسين العمميــات ،والتركيــز عمــى االحتياجــات اإلداريــة لممنافســة) ،كمــا
ىدفت إلى توضيح أثر الثقافة التنظيمية عمى تطبيق أبعـاد إدارة الجودة الشاممة.
اســـــتخدمت الباحثـــــة الم ـ ــنيج الوص ـ ــفي التحميم ـ ــي كم ـ ــا وت ـ ــم اختي ـ ــار العين ـ ــة بأس ـ ــموب الحص ـ ــر
الشامل ،حيث تكون مجتمع الدراسة من فئة اإلدارة العميا ،وقد تم توزيع ()166استبانة.
توصــــمت الدراســــة إلـ ــى أن ىنـ ــاك ًّ
تبني ـ ـا واضـ ـ ًـحا لـ ــدى البنـ ــوك العاممـ ــة فـ ــي قطـ ــاع غ ـ ـزة لتطبيـ ــق
أبع ــاد إدارة الج ــودة الش ــاممة ف ــي ظ ــل الثقاف ــة التنظيمي ــة الس ــائدة فيي ــا ،وق ــد طبقـ ــت ىـ ــذه األبعـ ــاد
بـ ــدرجات ومسـ ــتويات ايجابيـ ــة متفاوتـ ــة ،حيـ ــث كـ ــان أعمـ ــى م ـ ــستوى تطبي ـ ــق ى ـ ــو (التركي ـ ــز عم ـ ــى
االحتياجات اإلدارية لممنافسة) وذلك من خالل التخطيط االستراتيجي واسـتم اررية التحــسين والقـدرة
عمـ ــى االتصـ ــال الفع ـ ـال والقـ ــدرة عمـ ــى قيـ ــاس جـ ــودة األداء فـ ــي تقـ ــديم الخدمـ ــة ،يمي ـ ــو (االىتم ـ ــام
ب ــالتركيز عم ــى العمي ــل) ،ث ــم (التركي ــز عم ــى تحس ــين العممي ــات) ،بع ــد ذل ــك (التركي ــز عم ــى تمبي ــة
احتياجــات العــاممين)من خــالل مشــاركتيم وتــدريبيم وتحفيــزىم ويمثــل ىــذا البعــد األقــل مــن حي ــث
مـستوى التطبيق .كما وتوصمت الدراسة إلى أنو ال توجد فروق دالة احصائياً فـي آراء أفـراد العينـة
حول واقع تطبيـق أبعاد إدارة الجودة الشاممة فـي ظـل الثقافـة التنظيميـة السـائدة فـي البنـوك العاممـة
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في قطـاع غـزة يعزى إلى (لممسمى الوظيفي ،العمر ،المؤىـل العممـي ،التخصـص ،سـنوات الخبـرة،
والجنس).
وأوصــت الدراســة بتعزيــز االىتمــام بــالتركيز عمــى العمي ــل ،وضــرورة البعــد عــن روتــين اإلج ـراءات
اإلدارية في سـبيل خدمـة العمـالء ،زيــادة االىتمــام بتمبيــة احتياجـات العـاممين ،والعمـل عمـى األخـذ
بــآراء العــاممين قبــل تغييــر طــرق أداء العم ــل كن ــوع م ــن إش ـراكيم فــي العمميــة اإلداريــة ،وضــرورة
العم ــل عم ــى تح ــسين العممي ــات ،وزي ــادة االىتم ــام باالحتياجــات اإلداريــة لممنافســة ،التأكيــد عمــى
أىمية وأثر الثقافة التنظيمية والتي تؤدي إلى زيادة فعالية تطبيق أبعاد إدارة الجودة الشاممة.
.11

دراســة (المصــري )2007،بعن ـوان" :تطــوير األداء اإلداري لرؤســاء األقســام األكاديميــة

بالجامعات الفمسطينية في ضوء مبادئ إدارة الجودة الشاممة"
ىــدفت التعــرف إلــى مســتوى األداء اإلداري لرؤســاء األقســام األكاديميــة بالجامعــات الفمســطينية
ف ــي ض ــوء مب ــادئ إدارة الج ــودة الش ــاممة م ــن وجي ــة نظ ــر المحاضــرين  ،وتحدي ــد معوق ــات تطبي ــق
رؤســاء األقســام األكاديميــة بالجامعــات الفمســطينية لمبــادئ إدارة الجــودة الشــاممة أثنــاء أداء عمميــم
اإلداري وذلــك مــن وجيــة نظــرىم والكشــف عــن داللــة الفــروق بــين متوســطات تقــديرات أف ـراد عينــة
المحاضرين حول مستوى األداء اإلداري لرؤساء األقسام األكاديميـة والتـي تعـزى لمتغيـرات الد ارسـة
(الجامعة ،الكمية ،الرتبة األكاديمية) والكشف عن داللة الفروق بين متوسطات تقـديرات أفـراد عينـة
رؤســاء األقســام األكاديميــة حــول معوقــات تطبــيقيم لمبــادئ إدارة الجــودة الشــاممة أثنــاء أداء عمميــم
اإلداري والتي تعزى لمتغيرات الدراسة (الجامعة ،الكمية ،الرتبة األكاديمية).
ـردا وبمغـت عينـة
استخدم الباحث المـنيج الوصـفي التحميمـي وتكـون مجتمـع الد ارسـة مـن ( ) 878ف ً
الدراسة ( ، )383فئة المحاضرين ( ، )200وفئة رؤساء األقسام (.)83
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توصمت الدراسة إلـى أن مسـتوى األداء اإلداري لرؤسـاء األقسـام األكاديميـة بالجامعـات الفمسـطينية
في ضوء مبادئ إدارة الجودة الشاممة كان عالياً وأظيرت وجود درجة متوسطة من المعوقـات التـي
يواجييــا رؤســاء األقســام األكاديميــة عنــد تطبــيقيم لمبــادئ إدارة الجــودة الشــاممة أثنــاء أداء عمميــم
اإلداري  ،وأظيـ ــرت وجـ ــود فـ ــروق ذات داللـ ــة احصـ ــائية عنـ ــد مسـ ــتوى داللـ ــة ( ) α≤0.05ألثـ ــر
الجامعة في تقديرات أفراد عينة المحاضرين حول األداء اإلداري لرؤسـاء األقسـام األكاديميـة تعـزى
لمتغيــر الجامعــة لصــالح الجامعــة اإلســالمية  ،ولــم تظيــر وجــود فــروق ذات داللــة احصــائية عنــد
مســتوى داللــة ( ) α≤0.05ألثــر الجامعــة  ،والكميــة  ،والرتبــة األكاديميــة فــي تقــديرات أف ـراد عينــة
المحاضرين حول معوقات تطبيقيم لمبادئ إدارة الجودة الشاممة أثناء أداء عمميم اإلداري .
وأوصت الدراسة بضرورة العمـل عمـى إيجـاد وصـف وظيفـي واضـح لطبيعـة عمـل رؤسـاء األقسـام
األكاديميــة يفســر الميمــات واالختصاصــات الممقــاة عمــى عــاتقيم والعنايــة بتــدريب رؤســاء األقســام
عمى النظام األكاديمي.
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دراسة (الدقي )2006،بعنوان" :واقـع إدارة الجودة الشاممـة في و ازرات السمطة الوطنية

الفمسطينية في قطاع غزة"
ىــــــــــــدفت لمكش ـ ـ ـ ـ ــف ع ـ ـ ـ ـ ــن واق ـ ـ ـ ـ ــع تطبي ـ ـ ـ ـ ــق مع ـ ـ ـ ـ ــايير ورك ـ ـ ـ ـ ــائز إدارة الج ـ ـ ـ ـ ــودة الش ـ ـ ـ ـ ــاممة فـ ـ ـ ـ ـ ــي
و ازرات السـ ــمطة الوطنيـ ــة الفمسـ ــطينية فـ ــي قطـ ــاع غ ـ ـزة ،والوقـ ــوف عمـ ــى مسـ ــتوى ال ـ ــوعي لمفي ـ ــوم
إدارة الج ـ ــودة الش ـ ــاممة لمع ـ ــاممين ف ـ ــي تم ـ ــك ال ـ ــو ازرات ،ومعرف ـ ــة م ـ ــدى تطبـ ـ ــيقيم وممارسـ ـ ــتيم ليـ ـ ــا
والمعوقات التي تحول دون تطبيقيا.
اســـتخدم الباحــث الم ــنيج الوص ــفي التحميم ــي حيــث تكونــت عينــة الد ارســة مــن المــوظفين العــاممين
فــي الــو ازرات الفمســطينية فــي قطــاع غ ـزة والتــي بمــغ عــددىا ( )430موظفً ـا ،تــم اختيــارىم مــن بــين
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)  (3633موظفًا ،وىو المجمـوع الكمـي لمجتمـع الد ارسـة .حيـث تـم توزيـع ( )430اسـتبانة تمثـل
حوالي ((%14من العينة الطبقية العشوائية الممثمة لمجتمع الدراسة.
توصمت الدراسة إلى وجود اقتناع ورغبة قويـة لـدى اإلدارة العميا لتطبيق إدارة الجودة الشاممة ،مع
وجود تدني في درجة االلتزام والدعم لعمميات التحسين والتطوير ،وسوء استثمار وتقييم فرص
التدريب المتاحة ،ووجود نقص فـي مـستوى وعـي العاممين حول عممية تطبيق إدارة الجودة
الشاممة حيث أن التوجو العام نحو مشاركة العـاممين كان ضعيفًا ،وأظيرت النتائج وجود فروق
ذات داللة إحصائية حول استجابات أفراد عينـة الدراسة في تطبيق ركائز إدارة الجودة الشاممة
تعزى لممؤىل العممي لـصالح حممـة (الثانوية العامة فأقل).
أوصــت الدراســة بضــرورة إعـداد وتنفيــذ بـرامج توعيــة وتـدريب مكثــف لتوضــيح مفيــوم إدارة الجــودة
الــشاممة ومبادئـو وأفكـاره والفوائـد المتوقعـة عنـد تبنيـو بالشـكل الصـحيح وم ارعـاة االسـتقرار والثبـات
في القيادات اإلدارية وعدم المجوء إلى التغييـر إال فـي الضرورة القصوى.
.13

دراســـة (المـــالح )2005 ،بعنـــوان ":درجـــة تحقيـــق معـــايير إدارة الجـــودة الشـــاممة فـــي

الجامعات الفمسطينية في محافظات الضفة الغربية كما يراىا أعضاء ىيئة التدريس"
ىدفت التعرف إلى درجة تحقيق معايير إدارة الجـودة الشـاممة فـي الجامعــات الفمسـطينية كمـا ي ارىـا
أعضاء ىيئة التدريس ،ودرجة تأثرىا بالمتغيرات المستقمة.
استخدمت الباحثة المنيج الوصفي التحميمي حيث تكون مجتمع الدراسة من جميع أعضاء الييئـة
التدريســية المتفــرغين والن ــاطقين بالمغ ــة العربيــة فــي جامعــات محافظــات الضــفة الغربيــة النظاميــة
الســتة ،وىــي( :جامعــة النج ــاح الوطني ــة ،والجامعــة العربيــة األمريكيــة ،وجامعــة بيرزيــت ،وجامعــة
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القـدس (أبـو ديـس) ،وجامعـة بيــت لحــم ،وجامعـة الخميـل) ،مـن حممـة شـيادة الـدكتوراه والماجسـتير
والبــالغ عــددىم( )1084واشــتممت عينــة الد ارســة عمــى ( )346عضــو ىيئــة تــدريس تــم اختيــارىم
بطريقة عشوائية طبقية.
توصمت الدراسة إلى أن درجة تحقيق معايير إدارة الجودة الشاممة في الجامعات الفمسطينية في
محافظات الضفة الغربية كما يراىا أعضاء ىيئة التدريس فييا ،كانت متوسطة بنسبة)(65%
وأشارت النتائج إلى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عمـى مسـتوى الداللـة ( )α=0.05في
مجاالت تحقيق معايير إدارة الجودة الشاممة في الجامعات الفمسطينية في محافظـات الضفة
الغربية كما يراىا أعضاء ىيئة التدريس ،تعزى لمتغير الكمية ،العمر ،الجنس ،المؤىل العممي،
الخبرة ،المسمى الوظيفي.
ـدال مـن الفرديـة ،واعتمـاد
وأوصت الدراسة بضرورة االعتماد عمى فرق العمل في إنجاز األعمـال ب ً
مبدأ تفويض السـمطات عمى قدر المسؤولية وزيادة االىتمام بالبحث العممـي والعمـل الجـاد والفاعـل
عمـى ربــط ىــذه البحــوث والد ارســات المنجـزة فـي الجامعــات بمشــكالت المجتمـع وقضــاياه التنمويــة
الشاممة ،وتوفير التمويل المالي الالزم إلجراء البحوث العممية.
.14

دراســة (الكحمــوت )2004،بعن ـوان ":العوامــل المــؤثرة عمــى اســتمرارية أنشــطة الجــودة

الشاممة في مستشفيات وزارة الصحة الفمسطينية في قطاع غزة"
ىدفت التعرف إلى واقع إدارة الجودة الشاممة في أحد أىـم القطاعـات الخدميـة وىـو قطـاع الصـحة،
من خالل التعـرف عمـى واقـع المستشـفيات التـي تـم تطـوير بعـض العمميـات واألنشـطة الخدميـة فـي
بعــض أقســاميا ضــمن مشــروع لتطــوير الجــودة وبتمويــل مــن البنــك الــدولي فــي
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مؤسســات و ازرة

الصحة .وكذلك التعرف عمى العوامل التي أثرت عمى اسـتم اررية عمميـات وأنشـطة تطـوير الجـودة
في ىذه المستشفيات وذلك من خالل تحميل العالقة ما بين بعض متغيرات.
استخدم الباحث المنيج الوصفي التحميمي وقد اشتمل مجتمع البحث عمى ( )524موظفاً واشتممت
عينة الدراسة عمى ( )149موظفاً تم اختيارىم بالطريقة العشوائية.
توصـــــمت الدراســـــة إل ـ ــى ت ـ ــدني درج ـ ــة التـ ـ ـزام اإلدارة العمي ـ ــا بعممي ـ ــات التحس ـ ــين والتط ـ ــوير بش ـ ــكل
خــاص وبأنشــطة الجــودة الشــاممة بشــكل عــام فــي المستشــفيات التــي شــممتيا الد ارســة .كمــا وبينــت
النت ـ ــائج غيــ ــاب العديــ ــد م ـ ــن مقومــ ــات عمميــ ــة مأسس ـ ــة الج ـ ــودة ومنيـ ـ ــا ع ـ ــدم وج ـ ــود اســ ــتراتيجية
دائمــة أو واضــحة ،ضــعف الجيــود المبذولــة لنشــر الجــودة شــعا ار وممارســة ،عــدم وجــود خطــط أو
أىــداف واضــحة .باإلضــافة إلــى نتــائج أخــرى تتعمــق بــأثر التــدريب وعامــل الخبـرة فــي فيــم فمســفة
الجودة وكذلك عامل الحجم والتخصص بالنسبة لممستشفى.
أوصــت الدراســـة بضــرورة تفعيــل اإلدارات العميــا وزيــادة حجــم مشــاركتيا فــي تبن ـي تطبيــق أنشــطة
الجــودة الشــاممة وكــذلك ضــرورة العمــل بشــكل مخطَّ ـط ومــدروس عمــى إيجــاد نظــام معمومــات يقــوم
بتزوي ـ ــد كاف ـ ــة المؤسس ـ ــات الص ـ ــحية بالبيان ـ ــات الخاص ـ ــة بقي ـ ــاس األداء وت ـ ــدريب الع ـ ــاممين عم ـ ــى
استخداميا.
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الدراسات العربية:
 .1دراسة (المسعود)2014،بعنوان ":متطمبات تطبيق إدارة الجودة الشاممة في ظـل قيـادة
إبداعية ،دراسة حالة بنك عمى البركة"
ىــدفت التعــرف إلــى مــدى إدراك القيــادة ذات الســموك اإلبــداعي فــي بنــك البركــة لمتطمبــات تطبيــق
إدارة الجودة الشاممة وكذلك معوقات تطبيقيا.
استخدم الباحث المنيج الوصفي التحميمي حيث تكون مجتمع الدراسة مـن القيـادات اإلداريـة العميـا
والوسطى في بنك البركة وتم توزيع ( )110استبانات.
تفعا ألغمب العوامل الحرجة إلدارة الجودة الشاممة ،مثل
توصمت الدراسة إلى أن ىناك إد ار ًكا مر ً
(إدراك والتزام اإلدارة العميا ،التخطيط االستراتيجي ،التركيز عمى العمالء ،التواصل الفعال،
التقييم ،التدريب ،مشاركة العاممين ،التحفيز)  ،واألمر نفسو لمعيقات تطبيق إدارة الجودة

الشاممة،

وتبين أنو ال توجد فروق ذات داللة احصائية بين متوسطات نظرة القادة اإلداريين في بنك البركة
لمتطمبات تطبيق إدارة الجودة الشاممة تبعا لمتغير الخبرة عند مستوى داللة احصائية ()α=0.05
وأوصــت الدراســة بضــرورة االىتمــام بأبعــاد القيــادة اإلبداعيــة وتوحيــد صــفوف العــاممين خمــف رؤيــة
المؤسســة وقيميــا وغاياتيــا المرتبطــة بــالجودة وعمــى اإلدارة العميــا خمــق بيئــة مناســبة تســمح لمجــودة
بأن تطبق وتتجذر باستمرار.
 .2دراســة (الســامرائي )2012،بعن ـوان ":دور القيــادة فــي تطبيــق أســس ومبــادئ إدارة
الجودة الشاممة" (دراسة تطبيقية عمى مصنع سيراميك رأس الخيمة)(اإلمارات).
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ىـــــــدفت التع ـ ـ ــرف إل ـ ـ ــى دور القيـ ـ ــادة ف ـ ـ ــي تطبيـ ـ ــق أسـ ـ ــس ومبـ ـ ــادئ إدارة الجـ ـ ــودة الشـ ـ ــاممة فـ ـ ــي
المؤسسـ ــة مـ ــن خـ ــالل د ارسـ ــة تطبيقيـ ــة عمـ ــى مصـ ــنع سـ ــيراميك رأس الخيمـ ــة.
استخدم الباحـث المـنيج الوصـفي التحميمـي وتكـون مجتمـع الد ارسـة مـنكافةةالعةاملٌنفةًم ة 
سٌرامٌكرأسالخٌمة حيث تم اختيار عينة مكونة من ( )40عامالً.
توصمت الدراسة إلى أن كاف ـ ـ ــة الع ـ ـ ــاممين ف ـ ـ ــي المص ـ ـ ــنع ل ـ ـ ــدييم ال ـ ـ ــوعي الك ـ ـ ــافي ب ـ ـ ــأن
مص ـ ــنعيم يس ـ ــعى إلى تحقي ـ ــق الج ـ ــودة الش ـ ــاممة ف ـ ــي كاف ـ ــة منتجات ـ ــو م ـ ــن أج ـ ــل إرض ـ ــاء
العمالء  ،وأظيرت أن أكث ـ ــر م ـ ــن ()%90م ـ ــن أفـ ـ ـراد عين ـ ــة الد ارس ـ ــة ي ـ ــرون أن المص ـ ــنع
يتص ـ ــف بس ـ ــرعة تمبي ـ ــة رغب ـ ــات الزب ـ ــائن ،وى ـ ــذا مؤش ـ ــر إيج ـ ــابي ج ـ ــداً ي ـ ــدل ويؤك ـ ــد التزام
القيـ ــادة فـ ــي المصـ ــنع بتحقيـ ــق أسـ ــس الجـ ــودة الشـ ــاممة المتمثمـ ــة فـ ــي إرضـ ــاء احتياجات العميل،
وأظيرت أن أكث ـ ــر م ـ ــن ( )% 97م ـ ــن أفـ ـ ـراد عين ـ ــة الد ارس ـ ــة ي ـ ــرون أن اإلدارة تعم ـ ــل بش ـ ــكل
مس ـ ــتمر عمـ ــى الوفـ ــاء بالتزاماتيا تجـ ــاه الزبـ ــائن ،وىـ ــذا مـ ــن أىـ ــم األمـ ــور التـ ــي تـ ــؤدي إلـ ــى
تحقيـ ــق أسس ومبادئ إدارة الجودة الشاممة في المصنع.
وأوصت الدراسة باالستم ارر عمــى ى ــذا المس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتوى اإلداري ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــذي يتس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم بالتخطيط الســميم
والنجـاح المستمر ،واضفاء جان ـ ـ ـ ــب العممي ـ ـ ـ ــة عم ـ ـ ـ ــى ى ـ ـ ـ ــذه اإلدارة ع ـ ـ ـ ــن طري ـ ـ ـ ــق تبنـ ـ ـ ـ ـي
مب ـ ـ ـ ــادئ إدارة الج ـ ـ ـ ــودة الش ـ ـ ـ ــاممة بش ـ ـ ـ ــكل واض ـ ـ ـ ــح وصـ ـ ـ ـ ـريح ومعموم لكافة موظفي مصنع
سيراميك رأس الخيمة.
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 .3دراسة (القحطاني)2011 ،بعنوان ":مدى توفر متطمبـات تطبيـق إدارة الجـودة الشـاممة
في برامج تدريب مدينة تدريب األمن العام بمنطقة مكة المكرمة"(السعودية).
ىـــــــــــــــدفت توضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــيح مفيـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوم إدارة الجـ ـ ـ ـ ـ ـ ــودة الشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاممة وأىميتيـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا ومتطمباتيـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا ،وبيـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان
المؤشـرات نحــو تطبيــق إدارة الجــودة الشــاممة فــي بـرامج تــدريب مدينــة تــدريب األمــن العــام بمنطقــة
مكة المكرمة ،واستقراء ألىم المعوقات والمشكالت التي تواجو التطبيق.
اســتخدم الباحــث المــنيج الوصــفي التحميمــي حيــث اشــتمل مجتمــع الد ارســة عمــى جميــع المش ـرفين
والمدربين وتم اختيار عينة عشوائية طبقية تكونت من ( )220مشرفاً و مدرًبا.
توصــمت الدراســة إلــى موافقــة أفـراد عينــة الد ارســة عمــى إســيامات تطبيــق إدارة الجــودة الشــاممة فــي
برامج تدريب مدينة تدريب األمـن العـام بمنطقـة مكـة المكرمـة .كمـا ووافـق أفـراد العينـة عمـى وجـود
معوقات تواجو تطبيق إدارة الجودة الشاممة في برامج تدريب األمن العام ،وتبين وجـود فـروق ذات
داللة إحصائية عند مستوى ( )α=0.05في اتجاىات أفراد مجتمع الدراسة الحاصمين عمى ثانوية
عامة فأقل و اتجاىات أفراد مجتمع الدراسة الحاصمين عمى مؤىل جامعي فـأعمى حول(المعوقـات
التــي يمكــن أن توجــو تطبيــق إدارة الجــودة الشــاممة فــي ب ـرامج تــدريب مدينــة تــدريب األمــن العــام
بمنطقة مكة المكرمة ) تعزى لمتغير المؤىل العممي لصالح الحاصمين عمى مؤىل جامعي فـأعمى
 ،وأظيرت وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ( )α=0.05تعزى لمتغير الخبرة  ،مكان
العمل وأشارت إلى عدم وجود فـروق ذات داللـة إحصـائية عنـد مسـتوى ( )α=0.05فـي اتجاىـات
أفراد مجتمع الدراسة تعزى لمتغير العمر.
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وأوصت الدراسة بالعمل عمى التحديث واتباع الطرق المتنوعة لمعمل إلدارة الجودة الشاممة بمدينـة
تدريب األمن العام بمنطقة مكـة المكرمـة وكـذلك تـوفير الـدورات التدريبيـة فـي إدارة الجـودة الشـاممة
لمعاممين بمدينة تدريب األمن العام بمنطقة مكة المكرمة.
 .4دراسة (نصيرة )2010،بعنوان ":إدارة الجودة الشاممة في الجامعـة ،دراسـة حالـة كميـة
العموم والتكنولوجيا بمستغانم"(الجزائر).
ىدفت التعرف إلى المتطمبات التـي تسـبق البـدء فـي تطبيـق برنـامج الجـودة الشـاممة فـي الجامعـات
الجزائرية وكذلك توضيح أىم مرتكزات إدارة الجودة الشاممة في الجامعات الجزائرية .والتعـرف إلـى
المعوقات والمشكالت التي تؤدي إلى ضعف مخرجات الجامعات.
استخدم الباحث المنيج الوصفي التحميمي وتكون مجتمع الدراسة من عدد من المـوظفين فـي كميـة
العموم والتكنولوجيا في جامعة مستغانم حيث اشتممت عينة الدراسة عمى ( )80موظفًا تم اختيارىم
بطريق ــة عشـ ـوائية ،وك ــذا تحمي ــل أراء الطمب ــة ف ــي مختم ــف المس ــتويات واش ــتممت ى ــذه العين ــة عم ــى
( )200طالب ،أما فئة األساتذة فاشتممت عمى ( )70أستا ًذا.
توصمت الدراسة إلى أن البرامج والمناىج التدريسية تفرض عمى الطمبة وال يساىمون بآرائيم في
إعدادىا وكذلك وجود نظم لمتدريب والتنمية المينية بدرجة معتبرة وأظيرت أن نسبة كبيرة من
الموظفين يؤيدون وجود قيادات إدارية تتمتع بميارات وقدرات تدريب في الكمية وأن معظم
المستجوبين يؤكدون وجود ىياكل تنظيمية مرنة في الكمية .
أوصــت الدراســة بإعــادة النظــر فــي رســالة الجامعــة وأىــدافيا واشـراك الجميــع فــي صــياغتيا وكــذلك
االىتمام بالتدريب المستمر وتشكيل فرق لمجودة.
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 .5دراســة (الخفــاجي )2010،بعن ـوان ":تــأثير نمــط القيــادة فــي تحقيــق الجــودة الشــاممة
والميزة التنافسية في مستشفى ابن النفيس ومستشفى الراىبات"(العراق).
ىـــــــدفت تحدي ـ ـ ــد أث ـ ـ ــر ال ـ ـ ــنمط القي ـ ـ ــادي ف ـ ـ ــي تفعي ـ ـ ــل مش ـ ـ ــاركة الع ـ ـ ــاممين ف ـ ـ ــي تحقي ـ ـ ــق أى ـ ـ ــداف
المنظمــة وتطبيــق متطمبــات إدارة الجــودة الشــاممة وتحقيــق متطمباتيــا فــي العينــة موضــوع الد ارســة
وكــذلك تحديــد اآلثــار المباش ـرة وغيــر المباش ـرة لمــنمط القيــادي فــي تحقيــق متطمبــات إدارة الجــودة
الشاممة.
استخدم الباحث المنيج الوصفي التحميمي  ،حيث تكونت عينة الدراسة من مستشفيين أحدىما
يمث ــل القط ــاع الص ــحي الخ ــاص (مستش ــفى الراىب ــات) واآلخ ــر يمث ــل القط ــاع الص ــحي الحك ــومي
(مستشفى ابن النفيس) حيث بمغت العينة ()50مفردة لكل مستشفى.
توصمت الدراسة إلـى أن اإلدارة العميـا فـي مستشـفيات العينـة المبحوثـة ال تـولي أىميـة إلـى تطبيـق
مبـادئ إدارة الجـودة الشـاممة ،ويعـود السـبب األسـاس فـي ذلـك إلـى أن الشـخص فـي مواقـع القيـادة
العميــا ال يــدرك مبــادئ إدارة الجــودة الشــاممة ،ومــن ثــم فيــي بعيــدة مــن تفكيــرىم االســتراتيجي ممــا
سمبا في تحسين وتطوير الخدمات المقدمة لمزبائن وكسب والئيم.
ينعكس ً
إن أنم ـاط القيــادة ذات االىتمــام العــالي بالعمــل والعــاممين فــي عينــة الد ارســة لــو تــأثير فاعــل فــي
امـا بمبـادئ إدارة الجـودة الشـاممة
التحسين المستمر المقدمة لممرضـى والمـراجعين ،وبدرجـة أقـل التز ً
وبصورة أقل بكسب رضا الزبون (المريض) ،مما يعني أن القيادة اإلدارية العميـا ليسـت ذات رؤيـة
شاممة جامعة لممحيط التنافسي الذي تعيش فيو في عصر يتسم بسرعة التغيرات.
أوصت الدراسة بإنشاء وحدات ذات اىتمام بإدارة الجودة الشاممة في المؤسسـات الصـحية العراقيـة
وذات ارتباط باإلدارة العميا بغية تحقيق وتنفيذ الخطط ومراجعة إدارة الجـودة الشـاممة بشـكل أمثـل؛
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حتــى تتحق ــق مب ــادئ إدارة الجــودة الش ــاممة الت ــي تعتمــد بدرج ــة أساسـ ـية عمــى قناع ــة اإلدارة العمي ــا
ودعميا لمنيجيـة إدارة الجـودة الشـاممة .وكـذلك بضـرورة خمـق بيئـة ثقافيـة تنظيميـة فـي المؤسسـات
ميدان البحث تتجسد فييا مبادئ إدارة الجودة الشاممة ،تكون بمثابـة قـيم وأعـراف ومعتقـدات سـائدة
في أداء العمل.
 .6دراســــــــة (عبــــــــد العــــــــال )2010،بعنــــــــوان ":إدارة الجــــــــودة ودورىــــــــا فــــــــي بنــــــــاء
الشركات"(السعودية).

ىــدفت التعــرف إلــى دور إدارة الجــودة فــي بعــض الشــركات فــي القطــاعين العــام والخــاص والكشــف
عن مدى تبني تمك الشركات لممفاىيم الحديثة لمجودة وكذلك تناول بعض المعيقات الرئيسـية التـي
تواجو تطبيق إدارة الجودة.
استخدم الباحث المنيج الوصفي التحميمي حيث تمثمت العينة في مجموعة من المؤسسات الفرديـة
والشركات الصغيرة والكبيرة والقطاعات الحكومية الصناعية واإلنتاجية والخدماتية وكذلك منظمات
صحية وتعميمية وقد تم اختيار عينة عشوائية مكونة من ( )39مؤسسة إلجراء الدراسة.
توصمت الدراسة إلى أن دعم وتبني اإلدارة العميا لمبادئ إدارة الجودة يعتبـر العمـود الفقـري لنجـاح
قســم إدارة الجــودة وأن عــدم إنشــاء إدارة متخصصــة لمجــودة وتخصــيص ميزانيــة خاصــة بيــا ىــي
العــائق األكبــر لتطبيقيــا .وأن التــدريب لتغييــر ثقافــة المنظمــة ومواجيــة االحتياجــات مطمــب أســاس
لتطبيق مبادئ إدارة الجودة.
وأوصــت الدراســة بضــرورة تبنــي اإلدارة العميــا لمبــادئ إدارة الجــودة وكــذلك إنشــاء إدارة متخصصــة
في الجودة وتخصيص ميزانية خاصة بيا وتدريب العاممين عمى مبدأ الجودة.
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 .7دراســة (نبيمــة )2009 ،بعن ـوان ":تطبيــق إدارة الجــودة الشــاممة فــي المؤسســات الصــحية"
(الجزائر).
ىدفت تحديد مدى إمكانية تطبيق إدارة الجودة الشاممة في المؤسسة العمومية االستشـفائية (محمـد
الصــديق بــن يحيــى بجيجــل) مــن وجيــة نظــر ممارســي مينــة التم ـريض ،وكشــف المعوقــات التــي
تحول دون تطبيق إدارة الجودة الشاممة ،والتعرف إلى مدى إدراك ممارسي مينة التمريض ألىمية
تطبيق إدارة الجودة الشاممة.
استخدمت الباحثة المنيج الوصفي التحميمي حيث تكون مجتمع الدراسة من جميع ممارسـي مينـة
التمريض والبالغ عددىم ( )399ممارسـاً فـي المؤسسـة العموميـة االستشـفائية (محمـد الصـديق بـن
يحيــى بجيجــل)  ،وقــد تــم اختيــار عينــة وفــق أســموب العينــة الطبقيــة العش ـوائية وتــم توزيــع ()60
استبانة.
توصــمت الدراســة إلــى أن أف ـراد العينــة يــدركون أن مبــادئ إدارة الجــودة الشــاممة ميمــة جــداً ،وأنيــم
يدركون وبمستوى مرتفـع جـداً بـأن تطبيـق إدارة الجـودة الشـاممة يحقـق م ازيـا لممؤسسـة وأن مـن بـين
المعوقات التي تحول دون تطبيق إدارة الجودة الشاممة ىي ضعف التزام اإلدارة العميا لـدعم جيـود
الجودة.
أوصت الدراسة بضرورة العمل الجاد عمى نشر ثقافة الجودة الشـاممة بـين جميـع العـاممين ،وكـذلك
إنشاء دائرة متخصصة بإدارة الجـودة والتحسـين المسـتمر ،وضـرورة الـدعم المتواصـل لـإلدارة العميـا
لجيود إدارة الجودة الشاممة.
.8دراسة (حبشي )2007 ،بعنوان" :إدارة الجودة الشاممة مع دراسة تطبيقيـة فـي وحـدة فرمـال
إلنتاج األدوية بقسنطينة"(الجزائر).
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ىــدفت التعــرف إلــى مــدى إدراك اإلدارة العميــا بوحــدة فرمــال وبقيــة العــاممين لطبيعــة وأىميــة مفيــوم
إدارة الجودة الشاممة وكذلك تقييم وتحميل فرص تطبيق إدارة الجودة الشاممة بالوحـدة وذلـك بتحميـل
وقيــاس وتقيــيم عناصــر الثقافــة التنظيميــة فييــا وتحديــد مــدى توافقيــا مــع عناصــر الثقافــة التنظيميــة
المرتبطة بإدارة الجودة الشاممة ومتطمبات تطبيقيا وذلك من أجـل التعـرف عمـى النـواحي االيجابيـة
الدافعة والمشجعة والنواحي السمبية التي تعيق تطبيقيا.
استخدمت الباحثة المنيج الوصفي التحميمي وتمثـل المجتمـع فـي جميـع العـاممين حيـث تـم اختيـار
عامال.
عينة عشوائية طبقية تقدر بـ ()99
ً
توصــمت الدراســة إلــى أنــو ال يوجــد إيمــان لــدى اإلدارة العميــا لموحــدة بمبــدأ التعــاون بــين الع ـاممين
ومشاركتيم في حل المشاكل في إطار جماعي ،سمبية في عنصـر نظـم التعمـيم والتـدريب وعنصـر
نظام الحوافز واألجور وغياب مكافأة العمل المتميز.
أوصــت الدراســة بضــرورة إقنــاع اإلدارة العميــا بأىميــة مفيــوم إدارة الجــودة الشــاممة مــن أجــل رفــع
كفاءة األداء وكذلك تعميق الوعي بثقافة الجودة لدى القيادات اإلدارية العميـا والمسـتويات المختمفـة
لمعمال وضرورة إنشاء مجمس متخصص في الجودة بالوحدة.
.9دراســة (نــور الــدين )2007 ،بعن ـوان" :جــودة الخــدمات وأثرىــا عمــى رضــا العمــالء" دراســة
ميدانية في المؤسسة المينائية لسكيكدة (الجزائر).
ـدخال إدارًيـا
ىدفت تقديم إطار نظـري يحـدد ويعـرف مختمـف المفـاىيم المتعمقـة بـالجودة باعتبارىـا م ً
حديثًا ،وكذلك تحميل مدى مساىمة عممية تقييم جودة الخدمات في تحقيق الرضا لدى العمالء.
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اســتخدم الباحــث المــنيج الوصــفي التحميمــي واشــتمل مجتم ـع الد ارســة عمــى جمي ـع العمــالء الــذين
تعــامموا مــع المؤسســة خــالل ســنة  2006م والبـالغ عــددىم ( )200عميــل ،حيــث تــم اختيــار حجــم
عميال.
العينة عن طريق أخذ نسبة ( )%20من حجم الدراسة أي (ً )40
توصمت الدراسة إلى أن تقييم العمالء لجودة الخدمات من خالل المؤشرات الخاصة بالتقييم
تختمف من عميل آلخر ،كما أن جودة الخدمة تعمل عمى تحقيق رضا العميل وأظيرت أن عممية
االتصال بين المؤسسة المينائية لسكيكدة و عمالئيا ضعيفة كما وأظيرت أن األداء الفعمي
لمخدمة المينائية المقدمة يتميز بالضعف في أغمب مظاىره و ىذا ما يعكسو االنطباع السمبي
حول مستوى الخدمة المينائية  ،و يرجع انخفاض جودة الخدمة إلى عدم وجود أماكن كافية
لتوقيف السيارات و الشاحنات  ،وعدم توفر العاممين و الموظفين عمى المعمومات  ،و طول فترة
الرد عمى شكاوي العمالء.
أوصــت الدراســة بضــرورة وضــع اســتراتيجية باالعتمــاد عمــى معــايير الجــودة وكــذلك وضــع خطــة
اتصالية تمكن المؤسسة من االتصال المباشر بعمالئيا من أجل التعرف عمى حاجـاتيم وطمبـاتيم
وكذا مشاكميم.
.10دراســة (العميــرة )2003،بعن ـوان ":عالقــة الجــودة الشــاممة بــاألداء الــوظيفي فــي القطــاع
الصحي"(السعودية).
ىدفت معرفة مستوى الدعم الذي تقدمو اإلدارة العميا لتطبيق الجودة الشاممة ومدى فعاليتيا وكذلك
معرفــة عالقــة الجــودة الشــاممة بــاألداء الــوظيفي لمعــاممين والوقــوف عنــد معوقــات تطبيــق الجــودة
الشاممة في مركز األمير سمطان لألمراض وجراحة القمب.
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استخدم الباحث المنيج الوصفي التحميمي واشتمل مجتمع الدراسة عمـى جميـع العـاممين فـي مركـز
األمير سمطان لألمراض وجراحة القمب في حين تكونت العينة من ( )306عامالً.
توصمت الدراسة إلى عدم وجود تشـجيع كـاف مـن اإلدارة العميـا؛ ممـا يعيـق فعاليـة الجـودة الشـاممة
وأن زيادة فعالية تطبيق الجودة الشاممة سيساىم في تحسين كفاءة العاممين وأدائيـم  ،وأظيـرت أن
ىناك معوقات تواجو تطبيق إدارة الجودة في المركز مثل ( :عدم وجود دورات تدريبية ومختصـين
لبرنــامج الجــودة  ،وعــدم تــوفر البيانــات واإلحصــائيات الالزمــة لتطبيــق برنــامج الجــودة الشــاممة ،
وعدم وجود تشجيع كامل من قبل اإلدارة العميا).
أوصــت الدراســة بضــرورة تــوفير الــدعم الكامــل مــن اإلدارة العميــا لمســعي مــن أجــل تطبيــق الجــودة
الشــاممة مــع متابعــة تطبيقيــا والتشــجيع عمــى ذلــك وكــذلك العمــل عمــى زيــادة الــدورات التدريبيــة فــي
مجال الجودة الشاممة لجميع الموظفين.
الدراسات أجنبية:
 .1دراسة واندري (:) 2015،Wanderi
"Factors Influencing Implementation Of Total Quality Management In
Construction Companies In Rwanda: A Case Of Fair Construction
"Company
"العوامل المؤثرة عمى تنفيذ إدارة الجودة الشاممة في شركات البناء في رواندا :حالة شركة
البناء العادلة"
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ىــدفت تحديــد العوامــل التــي تــؤثر عمــى تنفيــذ مبــادئ إدارة الجــودة الشــاممة فــي شــركات البنــاء فــي
روان ــدا والتحق ــق م ــن م ــدى ت ــأثير العوام ــل (:اإلدارة العمي ــا ،ت ــدريب الم ــوظفين ،الثقاف ــة التنظيمي ــة
واالتصاالت) عمى تنفيذ مبادئ إدارة الجودة الشاممة.
اســتخدم الباحــث المــنيج الوصــفي التحميمــي حيــث قــام بتوزيــع اســتبانة عمــى عينــة مــن مــوظفين
شركات البناء في رواندا.
توصمت الدراسة إلى أن (التزام ودعم اإلدارة العميا ،تدريب الموظفين ،والثقافة التنظيمية
واالتصاالت) ىي العوامل الحاسمة في تنفيذ إدارة الجودة الشاممة في شركات البناء في رواندا.
وأوصت الدراسة بأنو يجب عمى مديري الجودة واإلدارة العميا تطوير نظم اتصاالت مالئمة
وفعالة ومرنة تسمح التدفق الحر لممعمومات عمى جميع المستويات في المنظمة ،وكذلك إجراء
المزيد من الدراسات الستكشاف العالقة بين ىذه العوامل واألداء التنظيمي ورضا العمالء وغيرىا
من المتغيرات
 .2دراسة انفيرم (:)2015،Enferm
Total Quality Management and hospital Nursing: An Integrative
Literature Review

"إدارة الجودة الشاممة والتمريض في المستشفى :مراجعة األدب التكاممي"
ىدفت التعرف إلى األدلة المتاحة في أدبيات إدارة الجودة الشاممة في إدارة التمريضحيث تشمل
العينة  24دورية تم تجميعيا حسب الفئات الموضوعية التالية :االفتراضات النظرية والتطبيق
العممي ومؤشرات الجودة.
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استخدم الباحث المنيج الوصفي من خالل مراجعة األدبيات من النصوص الكاممة لممقاالت
بالمغة البرتغالية واإلنجميزية واإلسبانية ونشرت بين عامي (. )2011 - 2000
توصمت الدراسة إلى أن

إدارة

الجودة الشاممة تستخدم في إدارة الرعاية التمريضية بشكل كامل في

بعض المؤسسات الصحية ،في حين أن آخرين قد اعتمدوا بعض مبادئيا.
أوصت الدراسة بضرورةاجراءبحوثسرٌرٌةفًهذاالمجال .
 .3دراسة اسين (:)2014،Esin
The Effects of Total Quality Management Practices on Performance
and the Reasons of and the Barriers to TQM Practices in Turkey
"آثار ممارسات إدارة الجودة الشاممة في األداء وأسباب وعوائق ممارسات إدارة الجودة الشاممة
في تركيا"
ىدفت دراسة العالقة بين ممارسات إدارة الجودة الشاممة وأداء الشركات في تركيا وكذلك التحقق
من آثار ممارسة إدارة الجودة الشاممة عمى مقاييس األداء المختمفة وكذلك األسباب والعوائق التي
تواجو ممارسة إدارة الجودة الشاممة.
استبيانا عمى عينة
استخدم الباحث المنيج الوصفي التحميمي حيث قام بتوزيع ما عدده ()242
ً
الدراسة والتي أختيرت من الشركات األعضاء في جمعية الجودة التركية.
توصمت الدراسة إلى أن أىم المعيقات ىي قمة الوعي عند العاممين وعدم التزاميم وكذلك ىيكل
الشركة غير مناسب وعدم وجود موارد  ،وأظيرت بأن التدريب الناجح والمعرفة الجيدة بمبادئ
إدارة الجودة الشاممة يؤثر عمى األداء التشغيمي وأداء الموظفين .
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أوصت الدراسة بضرورة استمرار تنفيذ إدارة الجودة الشاممة وضرورة مشاركة العاممين وتدريبيم
عمى إدارة الجودة الشاممة وتعزيز ىيكل الشركة وتوفير الموارد الالزمة لمتغمب عمى الحواجز التي
تحول دون التنفيذ الفعال لممارسات إدارة الجودة الشاممة.
 .4دراسة كوبر (:)2013،Cooper
"The Effectiveness of Total Quality Management Principles In the
"Printing Industry
"فعالية مبادئ إدارة الجودة الشاممة في صناعة الطباعة"
ىدفت تحديد انتشار وفعالية مبادئ إدارة الجودة الشاممة في شركات الطباعة األمريكية.
استخدم الباحث المنيج الوصفي التحميمي حيث تم توزيع استبانة عمى ( )223موظفاً من
موظفي شركات الطباعة األمريكية في والية كاليفورنيا.
توصمت الدراسة إلى أن مبادئ إدارة الجودة الشاممة كانت تنفذ بشكل واسع في شركات الطباعة
األمريكية.
أوصت الدراسة بضرورة أن تأخذ الشركات الوقت الكافي لفيم مبادئ إدارة الجودة الشاممة
وتدريب الموظفين عمييا.
 .5دراسة جافري (:)2013 ،Jaafreh
The Effect of Quality Management Practices on Organizational
Performance in Jordan: An Empirical Study
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"أثر ممارسات إدارة الجودة عمى األداء التنظيمي في األردن :دراسة ميدانية"
ىدفت دراسة العالقة بين إدارة الجودة الشاممة واألداء التنظيمي في القطاع المصرفي من خالل
تطوير المفاىيم ودراسة اآلثار المترتبة عمى األداء التنظيمي.
استخدم الباحث المنيج الوصفي التحميمي حيث قام الباحث بتوزيع استبانة عدد ( )600موظف
من ( )22بنك.
توصمت الدراسة إلى أن ىناك عالقة طردية ذات داللة إحصائية بين أبعاد إدارة الجودة الشاممة
(القيادة ،التخطيط االستراتيجي ،التركيز عمى العمالء ،وعالقة الموظف) واألداء التنظيمي وىذا
يعني أن عمى المدراء إدراك وفيم ىذه األبعاد لتعزيز األداء التنظيمي لممنظمة.
أوصت الدراسة بضرورة تقديم الدعم الالزم لتطبيق مبادئ إدارة الجودة الشاممة وكذلك االستم اررية
في تدريب العاممين.
 .6دراسة صادحة )2013)،Sudha
""Total Quality Management In Higher Education Institutions
"إدارة الجودة الشاممة في مؤسسات التعميم العالي"
ىدفت مناقشة أىمية الجودة في مؤسسات التعميم العاليومعرفة اإلجراءات المطموبة لتنفيذ مبادئ
إدارة الجودة الشاممةوكذلك تحديد نجاح إجراءات إدارة الجودة الشاممة من خالل تدابير مختمفة.
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استخدم الباحث المنيج الوصفي التحميمي حيث قام الباحث بتوزيع استبانة عدد ( )220عمى
أقسام اليندسة ،واإلدارة  ،وتكنولوجيا المعمومات ،والعموم الصيدالنية في مؤسسات التعميم العالي
العاممة في القطاع الحكومي والقطاع الخاص في اليند.
توصمت الدراسة إلى أن النموذج األمثل إلدارة الجودة الشاممة في مؤسسات التعميم العالي يعتمد
عمى المتغيرات الخمسة التالية والتي تؤدي إلى رضا الطالب المقترحة (التزام ودعم اإلدارة العميا
من خالل إشرافيا عمى كل العمميات ،والتأكد من أن الجميع ممتزمون بتحقيق الجودة ،تقديم
دورات تدريبية عن طريق خبراء ،توفير بنية تحتية ممتازة ،المجاممة والتعامل االيجابي مع الطمبة
يخمق بيئة تعميمية جيدة ،مالحظات العمالء والتحسين المستمر).
أوصت الدراسة بتعزيز نظام التعميم العالي من خالل استم اررية الدورات التدريبية والمشاركة في
األنشطة المختمفة وتطوير ميارة االتصاالت وميارة التواصل مع اآلخرين.
 .7دراسة باني (:)2012 ،Bani
An Evaluation of the Implementation of Total Quality Management
(TQM) within the Construction Sector in the United Kingdom and
Jordan
"تقييم تنفيذ إدارة الجودة الشاممة ( )TQMفي قطاع البناء والتشييد في المممكة المتحدة
واألردن"
ىدفت التحقيق من تطبيق إدارة الجودة الشاممة في قطاع االنشاءات في األردن والمممكة
المتحدة ،وتحديد عوامل النجاح الحاسمة لمتنفيذ الناجح ،وباإلضافة إلى ذلك تحديد فوائد تطبيق
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نظام إدارة الجودة الشاممة والعقبات الرئيسية ،وتحديد أثر إدارة الجودة الشاممة في تحسين القدرة
التنافسية .وكذلك فيم األسباب وراء انخفاض مستوى القدرة التنافسية لمشركات األردنية ضد
شركات المقاوالت الدولية العاممة في األردن ،والتحقيق في السبب وراء انخفاض مفاجئ في
مقياس الجودة في صناعة البناء األردنية.
استخدم الباحث المنيج المقارن بين شركات المقاوالت األردنية والبريطانية.
جنبا إلى جنب مع عدم تنفيذ ممارسات إدارة الجودة
توصمت الدراسة إلى أن الوقت والتكمفة ً
الشاممة وعدم التعمم والتدريب الشامل والمستمر تعمل عمى فشل الجودة في شركات المقاوالت
األردنية ،والتي بدورىا تعمل عمى استياء العمالء من السمعة السيئة ،وكذلك اعتبار الشركات
األردنية وفيميا الخاطئ لتطبيق الجودة الشاممة أنو يعمل عمى تكاليف إضافية لمشركات،أما في
المممكة المتحدة فقد بينت النتائج أن نظام إدارة الجودة الشاممة في شركات البناء يعمل عمى حل
مشاكل الجودة.
أوصت الدراسة بضرورة تنفيذ إدارة الجودة الشاممة باإلضافة إلى تغيير السموك اإلداري ،لتحريك
المنظمات نحو ثقافة الجودة الشاممة التي تركز عمى الجودة واستراتيجية رئيسية إلرضاء العمالء.
 .8دراسة طالب (:)2011،Talib
Best Practices of Total Quality Management Implementation in
Healthcare Setting
"أفضل ممارسات تنفيذ إدارة الجودة الشاملة في مراكز الرعاية الصحية"(الهند).

ىدفت تحديد مجموعة من أفضل ممارسات إدارة الجودة الشاممة في مؤسسات الرعاية الصحية
التي استخدميا الباحثون والممارسون ليتم تنفيذىا بنجاح  ،واتبع البحث المنيج الوصفي من خالل
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استراتيجية باستخدام التعابير والعبارات التالية :استراتيجية إدارة الجودة الشاممة ،إدارة الجودة،
المبادئ التوجييية لممستشفى واإلدارة ،مؤسسات الرعاية الصحية ،إطار إدارة الجودة الشاممة
وتنفيذىا ،ممارسات إدارة الجودة الشاممة ومشاكل إدارة الجودة الشاممة  ،واعتمدت الدراسة قاعدة
البيانات المنشورة ( )2009-1995باستخدام التعابير والعبارات.
توصمت الدراسة إلى أن ىناك ثمانية أفضل ممارسات في تطبيق إدارة الجودة الشاممة التي تم
تحديدىا وىي (:التزام اإلدارة العميا ،العمل الجماعي ،العممية اإلدارية ،التركيز عمىرضا العمالء،
إدارة الموارد ،سموك وثقافة المنظمة ،التحسين المستمر ،والتدريب والتعميم) وقد تم تحديد ىذه
الممارسات عمى أساس تردد حدوثيا.
أوصت الدراسة بإجراء دراسة مقارنة مع الدول األخرى ومعرفة أوجو التشابو واالختالف حول
تطبيق إدارة الجودة الشاممة في مؤسسات الرعاية الصحية.
 .9دراسة راجا (:)Raja،2011
Evaluating the Effect of Total Quality Management Practices on
Business Performance: A Study of Manufacturing Firms of Pakistan
"تقييم تأثير ممارسات إدارة الجودة الشاممة في أداء األعمال :دراسة عمى المنشآت الصناعية
في باكستان"
ىدفت دراسة تأثير ممارسات إدارة الجودة الشاممة في أداء األعمال في شركات التصنيع في
باكستانوكذلك شرح تأثير مستويات مختمفة من ممارسات إدارة الجودة الشاممة في أداء األعمال
من حيث األداء المالي ،وجودة المنتج ،ورضا العمالء.
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استخدم الباحث المنيج الوصفي التحميمي حيث قام الباحث بتوزيع استبانة عمى ( )65موظف
من االداريين ( مديرو الضمان والمديرين التنفيذيين).
توصمت الدراسة أن إدارة الجودة الشاممة يتم تنفيذىا في المستويات الثالثة األولى أي (مراقبة
الجودة وضمان الجودة والتحسين المستمر) في شركات مختارة وأن التزام ودعم اإلدارة العميا ىو
المتغير األكثر أىمية في تطبيق إدارة الجودة الشاممة.
أوصت الدراسة بضرورة دعم اإلدارة العميا لجيود ادارة الجودة الشاممة.
.10

دراسة كاماريا وآخرون (: Kamariah and Others،(2011

"Role Of Leaders Behavioral Integrity In Determining Successful
TQM Implementation and Organizational Performance: A Study On
"Public Hospitals Of Pakistan
"دور النزاىة السموكية القادة في تحديد تنفيذ إدارة الجودة الشاممة الناجح واألداء التنظيمي:
دراسة عمى المستشفيات الحكومية من باكستان"
ىدفت بحث القضايا المتعمقة بنزاىة سموكيات القادة في تقييم تنفيذ إدارة الجودة الشاممة واألداء
التنظيمي في قطاع الصحة العامة في باكستان .تكونت عينة الدراسة من ( )100موظف من
موظفي اإلدارة الدنيا والمتوسطة من المستشفيات العامة في مدينة الىور ،وتم اختيارىا بالطريقة
العشوائية البسيطة.
استخدم الباحثالمنيج الوصفي التحميمي.
وتوصمت الدراسة إلى أن ىناك عالقة قوية بين نزاىة سموك القيادة ونجاح تطبيق إدارة الجودة
الشاممة.
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أوصت الدراسة بضرورة عمل اإلدارة العميا لممستشفيات العامة في باكستان العمل ضمن
استراتيجيات ادارة الجودة الشاممة لتحقيق نتائج أداء مثمرة.
التعميق العام عمى الدراسات السابقة:
أوجو اًلتفاق:
اتفقت الدراسات السابقة عمى ما يمي:
من حيث األىداف :اتفقت أغمب الدراسات عمى واقع تطبيق إدارة الجودة الشاممة في المؤسسات
المختمفة وما يترتب عمى تطبيقيا من فائدة تعود عمى المؤسسة والعاممين فييا ،وأىم المعوقات
التي تعيق تطبيق إدارة الجودة الشاممة.
من حيث المنيج المستخدم :اتفقت أغمب الدراسات بشكل عام عمى استخدام المنيج الوصفي
التحميمي ما عدا دراسة ( )Bani, 2012التي اتبعت المنيج الوصفي المقارن.
من حيث أدوات الدراسة :اتفقت جميع الدراسات السابقة عمى استخدام االستبانة كأداة قياس
رئيسية.
أوجو اًلختالف:
من حيث مجتمع وعينة الدراسة :ظير اختالف واضح بين الدراسات السابقة في ىذا الجانب،
فقد استيدفت بعض الدراسات المؤسسات األىمية ،وبعضيا استيدف المؤسسات الربحية ،ومنيا
من استيدف مؤسسات حكومية.
أوجو اًلستفادة:
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 تكوين فكرة أعمق وأوسع عن موضوع الدراسة ،من حيث اإلطار النظري ،والمفاىيم ،والمنيج
المستخدم ،وأسموب تحديد المجتمع واختيار عينة الدراسة.
 المساعدة في تحديد مشكمة الدراسة بوضوح.
 المساعدة في تطوير أداة الدراسة.
 المساعدة في تحديد متغيرات الدراسة.
 المساعدة في تحميل وتفسير النتائج والتوصيات.
 االطالع عمى تجارب اآلخرين محميا وعربيا وعالميا.
أوجو التميز:
 تمثل الدراسة في حدود عمم الباحث أول جيد ميداني ،لقياس مدى تطبيق مبادئ إدارة الجودة
الشاممة في القطاع الحكومي وخاصةً في المستشفيات الحكومية الفمسطينية في محافظات
غزة.
 يتميز مجتمع الدراسة في أنو مكون من جميع شاغمي الوظائف اإلشرافية في المستشفيات
الحكومية الفمسطينية في محافظات غزة.
 تميزت ىذه الدراسة في أنيا تبحث سبل تعزيز مبادئ إدارة الجودة الشاممة في المستشفيات
الحكومية الفمسطينية في محافظات غزة.
الفجوة البحثية:
إن معظــم الد ارســات الســابقة كانــت تركــز فــي مجمميــا عمــى قطــاع البنــوك ،قطــاع الخــدمات
الصــحية بشــكل عــام ،وقطــاع الجامعــات والمستشــفيات الخاصــة ولكــن لــم تركــز عمــى المستشــفيات
الحكومية وتحديداً إدارة ىذه المستشفيات رغم ما ليا من دور رئيس في تبني وتطبيق مبـادئ إدارة
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الجودة الشاممة ،كما أن المستشفيات الحكومية في قطاع غزة تتواجد ضمن بيئة عمل مختمفة عن
تمــك البيئــات التــي أجريــت فييــا الد ارســات الســابقة فيــي تمــر بظــروف اســتثنائية ناجمــة عــن قمــة
االمكانــات وت ارج ـع حركــة التطــوير نتيجــة لمحصــار وتبعــات االنقســام السياســي ممــا يعنــي احتمــال
ظيور اختالف في نتائج الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة.
وتركــز الد ارســة الحاليــة عمــى قطــاع المستشــفيات الحكوميــة فــي قطــاع غـزة  ،الــذي يعــد مــن
أىم القطاعات الخدمية ،ونظ اًر ألىميـة ىـذا القطـاع بـات مـن الضـروري تسـميط الضـوء عمـى مـدى
تبني مبادئ إدارة الجودة الشـاممة مـن قبـل إدارة المستشـفيات الحكوميـة عمـى وجـو التحديـد وىـو مـا
أغفمتـ ــو الد ارسـ ــات السـ ــابقة كمـ ــا حاولـ ــت الد ارسـ ــة الحاليـ ــة اختبـ ــار مـ ــدى تطبيـ ــق المسـ ــئولين فـ ــي
المستشــفيات الحكوميــة فــي قطــاع غ ـزة لمبــادئ إدارة الجــودة الشــاممة ،وىــذا مــا لــم يــتم تناولــو فــي
الدراسات السابقة.
والجدول التالي يوضح الفجوة البحثية في ىذا المجال.
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جدول ( )06يبين الفجوة البحثية
نتائج الدراسات السابقة

الفجوة البحثية

الدراسة الحالية

ركزت الدراسات السابقة عمى لم تركز الدراسات السابقة عمى ركزت الدراسة الحالية عمى
قطاع

البنوك

والجامعات المستشفيات الحكومية.

قطاع المستشفيات الحكومية.

والمستشفيات الخاصة.

ركزت الدراسات السابقة عمى
إدارة الجودة ومدى تحققيا

لم تركز الدراسات السابقة عمى ركزت الدراسة الحالية عمى
المبادئ األساسية.

مبادئ محددة.

معظم الدراسات السابقة ركزت لم تركز الدراسات السابقة عمى ركزت الدراسة الحالية عمى
فئة الوظائف اإلشرافية.

عمى العاممين.

المسئولين

في

المستشفيات

الحكومية.
ركزت الدراسات السابقة في لم تركز الدراسات السابقة عمى تناولت الدراسة الحالية الجانب
مجمميا عمى قطاع تقديم الجانب اإلداري ودعمو لمبادئ اإلداري لما لو الدور األكبر
إدارة الجودة الشاممة

الخدمات.

في تطبيق الجودة.

ركزت بعض الدراسات السابقة لم تركز الدراسات السابقة عمى تناولت الدراسة الحالية سبل
عمى معوقات تطبيق مبادئ سبل تعزيز تطبيق مبادئ إدارة تعزيز تطبيق مبادئ إدارة
إدارة الجودة الشاممة.

الجودة الشاممة.

الجودة الشاممة.

المصدرُ :جرد بواسطة الباحث بناء عمى الدراسات السابقة
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ممخص عرض الدراسات السابقة:
من خالل مراجعة الباحث الدراسات السابقة والتي تناولت إدارة الجودة الشاممة تبين اآلتي:


الدراسات السابقة ىدفت إلى دراسة األطر النظرية والمفاىيمية إلدارة الجودة الشاممة ،وكذلك
التحقق من مدى تطبيق إدارة الجودة الشاممة في المؤسسات المبحوثة ،وأثر ذلك عمى أداء
العاممين ورضاىم الوظيفي.

 استخدمت معظم الدراسات المنيج الوصفي التحميمي ،واستخدام أسموب المسح الميداني عن
طريق إعداد استبانة تعكس أبعاد إدارة الجودة الشاممة ،ومبادئ تطبيقيا.
نسبيا ومعرفة بمبادئ إدارة الجودة الشاممة في معظم
وعيا
ً
 أظيرت النتائج بأن ىناك ً
المؤسسات المبحوثة ،وأظيرت النتائج وجود بعض المعوقات التي تحول دون تطبيق إدارة
الجودة الشاممة.
 أوصت الدراسات السابقة بضرورة نشر الوعي بأىمية تطبيق مبادئ إدارة الجودة الشاممة.
 وأوصت الدراسات السابقة بضرورة عقد دورات تدريبية وورشات عمل لكافة العاممين لتعريفيم
بماىية إدارة الجودة الشاممة ومنافع تطبيقيا.
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الفصل الرابع
منيجية الدراسة واجراءاتيا
مقدمة:
تيــدف الد ارســة التعــرف إلــى مــدى تطبيــق مبــادئ إدارة الجــودة الشــاممة فــي المستشــفيات الحكوميــة
الفمسطينية وسبل تعزيزىا ،ويتناول ىذا الفصل منيجية الدراسة التي تم اتباعيا ،من حيث المـنيج
 ،والمجتم ـ ــع  ،والعين ـ ــة  ،واألدوات ( ،وص ـ ــدقيا ،وثباتي ـ ــا) ،واألس ـ ــاليب اإلحص ـ ــائية المس ـ ــتخدمة،
وخطوات إجراء الدراسة ،ومصادر البيانات ،واختبار توزيع البيانات ،ومحك االستبانة.
أوًًل :منيج الدراسة:
تم اعتماد المنيج الوصفي التحميمي ،والذي يعتمد عمى دراسة الظاىرة كما توجد في الواقع ،وييتم
وكميا ،كما ال يكتفي ىذا المنيج عند جمع
كيفيا
ًا
بوصفيا وصفاً دقيقاً  ،ويعبر عنيا
ً
تعبير ً
المعمومات المتعمقة بالظاىرة من أجل استقصاء مظاىرىا وعالقاتيا المختمفة ،بل يتعدى ذلك إلى
التحميل والربط والتفسير ،لموصول إلى استنتاجات.
يعرف المنيج الوصفي "عمى أنو أسموب من أساليب التحميل المرتكز عمى معمومات كافية
ودقيقة عن ظاىرة أو موضوع محدد من خالل فترة أو فترات زمنية معمومة وذلك من أجل
الحصول عمى نتائج عممية تم تفسيرىا بطريقة موضوعية وبما ينسجم مع المعطيات الفعمية
لمظاىرة"(عبيدات وآخرون.)59 :1999 ،
ثانيا :مجتمع الدراسة:
ً
يتكــون مجتمــع الد ارســة مــن جميــع شــاغمي الوظــائف اإلشـرافية (مــدير عــام ،مــدير مستشــفى ،نائــب
مــدير ،مــدير دائ ـرة ،رئــيس قســم ،رئــيس شــعبة) فــي المستشــفيات الفمســطينية الحكوميــة بمحافظــات
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غ ـزة ،والبــالغ عــددىم ( )403مــوظفين ،والــذين يتوزعــون حســب مكــان العم ـل ،كمــا ىــو مبــين فــي
الجدول التالي:
جدول ( )07توزيع أفراد مجتمع وعينة الدراسة حسب مكان العمل
عدد مجتمع الدراسة

عدد عينة الدراسة

عدد اًلستبانات

عدد اًلستبانات

الموزعة

المستردة
67

80.7
66.7

النسبة المئوية

م

مكان العمل

1

الشفاء

83

2

بيت حانون

12

8

3

ناصر

57

46

80.7

4

األقصى

39

28

71.8

5

االندونيسي

17

15

88.2

6

الرنتيسي

25

21

84.0

7

العيون

20

15

75.0

8

األوروبي

61

46

75.4

9

النصر

25

22

88.0

10

الدرة

18

17

94.4

11
12

اليالل
اإلماراتي
النجار

16

16

30

28

619

%

100.0
93.3

المجموع

329

403

81.6

(المصدر وزارة الصحة الفمسطينية :دائرة الشؤون اإلدارية)2016 ،
ثالثًا :عينة الدراسة:
 العينـــة اًلســـتطالعية  :حي ــث ت ــم توزي ــع ( )30اس ــتبانة وذل ــك لثب ــات ص ــدق وثب ــات أداة
الدراسة  ،وتم استثناءىا عند توزيع االستبانة عمى العينة الفعمية.
 تم استخدام أسموب المسح الشامل ،وتم توزيع االستبانات عمى جميـع أفـراد الد ارسـة  ،وقـد
تم استرداد( )329استبانة صالحة لمتحميل ،أي ما نسـبتو ( )%81.6مـن مجتمـع الد ارسـة
األصمي ،والجداول من( )14-9توضح خصائص العينة وفق متغيرات الدراسة:
جدول ( )08توزيع أفراد عينة الدراسة حسب الجنس
م الجنس العدد النسبة المئوية %
1

ذكر

242

73.6

2

أنثى

87

26.4

329

%100

المجموع

يتضح من الجدول السـابق أن مـا نسـبتو ( )% 73.6مـن مجتمـع الد ارسـة مـن الـذكور ،أمـا البـاقي
( )% 26.4من اإلناث ،وىي نسبة طبيعية نظ اًر لمتوجو السائد نحو مشاركة االناث في
اإلشرافية .
جدول ( )9توزيع أفراد عينة الدراسة حسب العمر
م

العمر

1

عاما
أقل من ً 30

العدد النسبة المئوية %
70

661

21.3

الوظائف

عاما 125
 2من -30أقل من ً 40

38.0

84

25.5

50

15.2

329

%100

عاما
 3من -40أقل من ً 50
4

عاما فأكثر
ً 50
المجموع

وىي نسبة طبيعيـة اذ غمبـت فئـة الشـباب عمـى مجتمـع الد ارسـة بنسـبة ( )% 59.3تحـت سـن 40
سنة وىذه سمة في المجتمـع الفمسـطيني باعتبـاره مـن المجتمعـات الفتيـة عـالوة عمـى ذلـك مـا خمفـو
االنقسام الفمسطيني من استنكاف عدد كبير من الموظفين وخاصة شاغمي الوظائف اإلشرافية.
جدول ( )10توزيع أفراد عينة الدراسة حسب عدد سنوات الخدمة
م

عدد سنوات الخدمة

1

أقل من  5سنوات

العدد النسبة المئوية %
51

15.5

 2من -5أقل من  10سنوات

88

26.7

 3من -10أقل من  15سنة

75

22.8

 15سنة فأكثر

115

35.0

المجموع

329

%100

4

يشــير الجــدول الســابق إلــى أن مــا نســبتو  % 15.5مــن عينــة الد ارســة ســنوات خــدمتيم أقــل مــن 5
سنوات ،وكذلك ما نسبتو  % 26.7تتراوح سنوات خـدمتيم مـن  5وأقـل مـن  10سـنوات ،و22.8
 %تتراوح سنوات خدمتيم من  10وأقل من  15سنة ،و % 35.0تتراوح سنوات خدمتيم من 15
سـنة فـأكثر ،ويرجـع السـبب فـي أن مـا نســبتو  % 42.2سـنوات خـدمتيم أقـل مـن  10سـنوات إلــى
النمو الطبيعي فـي االدارات المختمفـة فـي المستشـفيات وكـذلك تـأثير االنقسـام السياسـي الفمسـطيني
عمى ىيكمية الوظائف اإلشرافية.
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جدول ( )11توزيع أفراد عينة الدراسة حسب المؤىل العممي
المؤىل العممي

م

العدد النسبة المئوية %
9

2.7

 1ثانوية عامة فما دون
2

دبموم متوسط

47

14.3

3

بكالوريوس

185

56.2

4

دراسات عميا

88

26.7

329

%100

المجموع

يتضح من الجدول السابق أن ما نسبتو  % 2.7يحممون شيادة ثانوية عامة فما دون ،و14.3
 %درجة دبموم متوسط  % 26.7 ،من عينة الدراسة ىم من حممة الدراسات العميا ،و أن ما
نسبتو  %56.2من حممة شيادة البكالوريوس ولو الحظنا نجد أن ما مجموعو  % 82.9من
حممة (البكالوريوس والدراسات العميا) ويرجع ذلك إلى أن العينة من الفئة اإلشرافية والذي يتطمب
ذلك حصوليم عمى مؤىل عممي يتناسب مع موقعيم الوظيفي ،حيث يدل ذلك عمى توفر الكوادر
المتعممة والتي ليا القابمية لمتطور والتغيير والقادرة عمى تطبيق أبعاد إدارة الجودة الـشاممة.
جدول ( )12توزيع أفراد عينة الدراسة حسب المسمى الوظيفي
م المسمى الوظيفي العدد النسبة المئوية %
1

مدير عام

15

4.6

2

مدير مستشفى

3

0.9

3

مدير دائرة

34

10.3

4

نائب مدير

34

10.3
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5

رئيس قسم

139

42.2

6

رئيس شعبة

104

31.6

المجموع

329

%100

يتضح من الجدول السابق أن ما نسبتو  % 4.6يمثمون منصب مدير عام ،و % 0.9مدير
مستشفى ،و % 10.3مدير دائرة ،و % 10.3نائب مدير ،و % 42.2رئيس قسم ،و% 31.0
ىرميا لممستويات الوظيفية المختمفة وىــذا الوضــع
تدرجا
ً
رئيس شعبة وىذه النسب طبيعية وتشكل ً
يــأتي ضمن توزيع طبيعي لألدوار الوظيفية في المستشفيات الحكومية.
جدول ( )13توزيع أفراد عينة الدراسة حسب مكان العمل
م

مكان العمل

العدد النسبة المئوية %

1

الشفاء

67

20.4

2

بيت حانون

8

2.4

3

ناصر

46

14.0

4

األقصى

28

8.5

5

االندونيسي

15

4.6

6

الرنتيسي

21

6.4

7

العيون

15

4.6

8

األوروبي

46

14.0

9

النصر

22

6.7

10

الدرة

17

5.2

663

11
12

اليالل
اإلماراتي
النجار
المجموع

16

4.9

28

8.5

329

%100

يتضح من الجدول السابق أن ما نسبتو  % 20.4يعممون في مستشفى الشفاء ،وما نسبتو 14.0
 %يعممون في مستشفى ناصر وبـنفس النسـبة فـي مستشـفى غـزة األوروبـي مـن عينـة الد ارسـة وأن
مــا نســبتو  % 51.6مــن عينــة الد ارســة يعممــون فــي بــاقي المستشــفيات (بيــت حــانون ،االقصــى،
الدرة ،االندونيسي ،أبو يوسف النجار ،اليالل االمـاراتي ،النصـر ،العيـون ،الرنتيسـي) ويرجـع ذلـك
إلى اختالف أحجام المستشفيات وكم القوى العاممة في كل مستشفى.
ابعا :أداة الدراسة:
رً
استخدم الباحث االستبانة كأداة لمدراسة ،حيث يعتبر االستبيان أداة مالئمة لمحصول عمى
معمومات وبيانات وحقائق مرتبطة بواقع الدراسة  ،حيث اعتمد الباحث في بناء أداة الدراسة من
خالل االطالع عمى الدراسات السابقة ،واألدب النظري ذات الصمة بموضوع الدراسة وكذلك
استشارة بعض ذوي الخبرة واالختصاص من العاممين في مجال إدارة الجودة الشاممة في
الجامعات الفمسطينية.
 .1محتوى اًلستبانة:
خصيص ـا ،لمتعــرف إلــى مــدى تطبيــق
تــم اســتخدام االســتبانة كــأداة لمد ارســة ،والتــي تــم تصــميميا
ً
مبـ ــادئ إدارة الجـ ــودة الشـ ــاممة فـ ــي المستشـ ــفيات الحكوميـ ــة الفمسـ ــطينية وسـ ــبل تعزيزىـ ــا ،وتتكـ ــون
االستبانة من المحاور التالية:
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جدول ( )14محاور اًلستبانة وعدد فقراتيا
م

المحور

عدد الفقرات

1

التركيز عمى الجميور

10

2

دعم والتزام اإلدارة العميا

10

3

مشاركة وتمكين العاممين

10

4

التحسين الشامل والمستمر

10

5
6

اتخاذ الق اررات بناء عمى
المعمومات

10

فرق العمل

10

المجموع
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باإلضافة إلى ذلك تحتوي االستبانة عمى سؤال مفتوح وىو:
"ما سبل تعزيز تطبيق مبادئ إدارة الجودة الشاممة في المستشفيات الحكومية الفمسطينية من
وجية نظر العينة المبحوثة؟"
 .2صدق اًلستبانة:
ونعني بصدق أداة الدراسة ،أن األداة تقيس ما وضعت لقياسو ،وقد تم التأكد من صدق االستبانة
من خالل التالي:
 صدق اًلستبانة من وجية نظر المحكمين (الصدق الظاىري):تــم عــرض االســتبانة عمــى عــدد ( )8مــن المحكمــين مــن أصــحاب الخبـرة واالختصــاص ،مــن أجــل
التأكد من سالمة الصياغة المغوية لالستبانة ،ووضوح تعميمات االستبانة ،وانتماء الفقرات لمحاور
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االستبانة ،ومدى صالحية االستبانة لقياس األىداف المرتبطة بيذه الدراسة ،حيث تم اجراء بعض
ـاء عمـى مالحظـات المحكمـين ولكـن عـدد الفقـرات بقـي كمـا ىـو
التعديالت عمى فقرات االستبانة بن ً
بدون أي تغيير ،وبذلك تم التأكد من صدق االستبانة من وجية نظر المحكمين.
 صدق اًلتساق الداخمي (الصدق البنائي):وتــم أيضــا حســاب صــدق االتســاق الــداخمي لمحــاور وفق ـرات االســتبانة ،بعــد تطبيقيــا عمــى عينــة
اســتطالعية قواميــا ( )30مــن مجتمــع الد ارســة تــم اســتثناءىا عنــد توزيــع االســتبانات عمــى العينــة
الفعمي ــة  ،وم ــن خ ــالل إيج ــاد مع ــامالت االرتب ــاط لمح ــاور وفقـ ـرات االس ــتبانة ،كم ــا ى ــو مب ــين ف ــي
الجداول التالية:
جدول ( )15معامل اًلرتباط بين درجة كل محور والدرجة الكمية لالستبانة
م

1

2

3

4

المحور

معامل

قيمة

مستوى

اًلرتباط

""Sig

الدًللة

التركيز عمى الجميور
0.742
دعم والتزام اإلدارة العميا
0.914
مشاركة وتمكين العاممين
0.854
التحسين الشامل والمستمر
0.815
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0.000

0.000

0.000

0.000

دالة عند
0.01
دالة عند
0.01
دالة عند
0.01
دالة عند
0.01

اتخاذ الق اررات بناء عمى

5

المعمومات

0.000

0.659

فرق العمل

6

0.000

0.753

دالة عند
0.01
دالة عند
0.01

* قيمة ر عند درجة حرية ( )28ومستوى داللة (.)0.349( = )0.05
* قيمة ر عند درجة حرية ( )28ومستوى داللة (.)0.449( = )0.01

يتبين من الجدول السابق أن المحـاور تتمتـع بمعـامالت ارتبـاط دالـة إحصـائيا ،وىـذا يـدل عمـى أن
جميع المحاور تتمتع بمعامالت صدق عالية.
جدول ( )16معامل ارتباط كل فقرة مع الدرجة الكمية لممحور
م

معامل

قيمة

مستوى

اًلرتباط

""Sig

الدًللة

م

فقرات المحور األول
1

0.842

0.000

2

0.938

0.000

3

0.875

0.000

4

0.729

0.000

معامل

قيمة

مستوى

اًلرتباط

""Sig

الدًللة

فقرات المحور الثاني
دالة عند

1

0.01
دالة عند

2

0.01
دالة عند

3

0.01
دالة عند

4

0.01
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0.658

0.495

0.749

0.766

0.000

0.000

0.000

0.000

دالة عند
0.01
دالة عند
0.01
دالة عند
0.01
دالة عند
0.01

5

0.646

0.000

6

0.810

0.000

7

0.836

0.000

8

0.710

0.000

9

0.734

0.000

10

0.837

0.000

دالة عند

5

0.01
دالة عند

6

0.01
دالة عند

7

0.01
دالة عند

8

0.01
دالة عند

9

0.01
دالة عند
0.01

10

فقرات المحور الثالث
1

2

3

0.753

0.943

0.655

0.000

0.000

0.000

0.730

0.856

0.730

0.754

0.857

0.662

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

دالة عند
0.01
دالة عند
0.01
دالة عند
0.01
دالة عند
0.01
دالة عند
0.01
دالة عند
0.01

فقرات المحور الرابع
دالة عند

1

0.01
دالة عند

2

0.01
دالة عند

3

0.01
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0.633

0.843

0.855

0.000

0.000

0.000

دالة عند
0.01
دالة عند
0.01
دالة عند
0.01

4

5

6

7

8

9

10

0.730

0.756

0.795

0.747

0.804

0.952

0.732

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

دالة عند

4

0.01
دالة عند

5

0.01
دالة عند

6

0.01
دالة عند

7

0.01
دالة عند

8

0.01
دالة عند

9

0.01
دالة عند
0.01

10

فقرات المحور الخامس
1

0.756

0.000

2

0.867

0.000

0.830

0.556

0.895

0.847

0.704

0.852

0.832

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

دالة عند
0.01
دالة عند
0.01
دالة عند
0.01
دالة عند
0.01
دالة عند
0.01
دالة عند
0.01
دالة عند
0.01

فقرات المحور السادس
دالة عند

1

0.01
دالة عند

2

0.01
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0.792

0.844

0.000

0.000

دالة عند
0.01
دالة عند
0.01

3

0.844

0.000

4

0.922

0.000

5

0.807

0.000

6

0.860

0.000

7

0.923

0.000

8

0.865

0.000

9

0.867

0.000

10

0.729

0.000

دالة عند

3

0.01
دالة عند

4

0.01
دالة عند

5

0.01
دالة عند

6

0.01
دالة عند

7

0.01
دالة عند

8

0.01
دالة عند

9

0.01
دالة عند
0.01

10

0.761

0.820

0.855

0.691

0.858

0.845

0.723

0.849

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

دالة عند
0.01
دالة عند
0.01
دالة عند
0.01
دالة عند
0.01
دالة عند
0.01
دالة عند
0.01
دالة عند
0.01
دالة عند
0.01

* قيمة ر عند درجة حرية ( )28ومستوى داللة (.)0.349( = )0.05
* قيمة ر عند درجة حرية ( )28ومستوى داللة (.)0.449( = )0.01

يتبـين مــن الجـدول الســابق أن الفقـرات تتمتــع بمعـامالت ارتبــاط دالـة إحصــائيا ،وىـذا يــدل عمــى أن
جميع الفقرات تتمتع بمعامالت صدق عالية.
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 .3ثبات اًلستبانة:
ونعنــي بثبــات أداة الد ارســة ،أن األداة تعطــي نفــس النتــائج تقر ًيب ـا لــو طبقــت م ـرة أخــرى عمــى نفــس
المجموعة من األفراد ،أي أن النتائج ال تتغير ،وقد تم التأكد من ثبات االستبانة بطريقتين:
األولى  /باستخدام معادلة ألفا كرونباخ:
تم التأكد من ثبات االستبانة مـن خـالل حسـاب معـامالت االرتبـاط باسـتخدام معادلـة ألفـا كرونبـاخ
لمحاور االستبانة ،كما ىو مبين في الجدول التالي:
جدول ( )17معامالت اًلرتباط باستخدام معادلة ألفا كرونباخ لمحاور اًلستبانة
معامل

م

المحور

1

التركيز عمى الجميور

0.973

2

دعم والتزام اإلدارة العميا

0.867

3

مشاركة وتمكين العاممين

0.906

4

التحسين الشامل والمستمر

0.760

5

اتخاذ الق اررات بناء عمى المعمومات

0.877

6

فرق العمل

0.841

اًلستبانة ككل

0.969

اًلرتباط

يتبين من الجدول السابق أن معـامالت االرتبـاط باسـتخدام معادلـة ألفـا كرونبـاخ لمحـاور االسـتبانة
ىي معامالت ثبات عالية ،وتفي بأغراض الدراسة.
الثانية  /بطريقة التجزئة النصفية:
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وتم التأكد أيضا من ثبات االستبانة من خالل حساب معامالت االرتباط بطريقة التجزئـة النصـفية
لمحاور االستبانة ،كما ىو مبين في الجدول التالي:
حيــث تــم اســتخدام درج ـات العينــة االســتطالعية  ،وتــم حســاب درجــة النصــف األول لكــل محــور
ودرجة النصف الثاني  ،وثم تم حساب معامل االرتباط.
جدول ( )18معامالت اًلرتباط بطريقة التجزئة النصفية اًلستبانة
م

المحور

معامل اًلرتباط
قبل التعديل بعد التعديل

1

التركيز عمى الجميور

0.721

0.838

2

دعم والتزام اإلدارة العميا

0.815

0.898

3

مشاركة وتمكين العاممين

0.854

0.921

4

التحسين الشامل والمستمر

0.708

0.829

5

اتخاذ الق اررات بناء عمى المعمومات

0.725

0.841

6

فرق العمل

0.689

0.816

اًلستبانة ككل

0.917

0.957

يتبــين مــن الجــدول الســابق أن معــامالت االرتبــاط لمحــاور االســتبانة ىــي معــامالت ثبــات عاليــة،
وتفي بأغراض الدراسة.
خامسا :األساليب اإلحصائية المستخدمة:
ً
ولإلجابة عمى أسئمة الدراسة تم استخدام الرزمة اإلحصائية لمعموم االجتماعيـة (( )SPSSمعامـل
ارتباط بيرسون ،معادلة ألفا كرونباخ ،طريقة التجزئة النصـفية ،اختبـار كولمجـوروف  -سـمرنوف،
المتوسط الحسابي واالنحراف المعيـاري والـوزن النسـبي ،اختبـار  ،T-Testاختبـار One-Way
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 ،ANOVAاختبــار  )LSDفــي إج ـراء التحمــيالت اإلحصــائية الالزمــة لمد ارســة ،وىــي عمــى النحــو
التالي:
 .1معامــل ارتبــاط بيرســون (Coefficient

Correlation

 :)Pearsonلقيــاس ص ـدق

االتساق الداخمي.
 .2معادلة ألفا كرونباخ(Cronbach's Alpha) :لقياس ثبات االستبانة.
 .3طريقة التجزئة النصفية(Split-Half Method) :لقياس ثبات االستبانة.
 .4اختبــار كولمجــوروف – ســمرنوف :الختبــار إذا كانــت البيانــات تتبــع التوزيــع الطبيعــي مــن
عدمو.
 .5المتوسط الحسابي واالنحـراف المعيـاري والـوزن النسـبي :لمعرفـة مـدى ارتفـاع أو انخفـاض
اســتجابات عينــة الد ارســة عمــى فق ـرات ومحــاور االســتبانة ،ولمتعــرف عمــى مــدى انح ـراف
االســتجابات لكــل فق ـرة مــن الفق ـرات عــن وســطيا الحســابي ،إلــى جانــب المحــاور الرئيســة،
ولمتعرف عمى قيمة " ،"Tوقيمة "."Sig.
 .6اختبار  Tلعينتين مستقمتين ( :)T-Testلمتحقق وايجاد الفـروق ذات داللـة إحصـائية فـي
متوسط تقدير أفراد عينة الدراسة لمتغير( :الجنس).
 .7اختبــار تحميــل التبــاين األحــادي ( ،)One Way ANOVAواختبــار ( :)LSDلمتحقــق
وايج ــاد الف ــروق ذات دالل ــة إحص ــائية ف ــي متوس ــط تق ــدير أفـ ـراد عين ــة الد ارس ــة لمتغيـ ـرات:
(الجنس ،العمر ،عدد سنوات الخدمة ،المؤىل العممي ،المسمى الوظيفي ،مكان العمل).
سادسا :خطوات إجراء الدراسة:
ً
تم إتباع الخطوات التالية:
 .1االطالع عمى الدراسات السابقة في مجال الدراسة ،وتمخيصيا والتعميق عمييا.
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 .2االطالع عمى األدب النظري السابق في مجال الدراسة ،وبناء اإلطار النظري لمدراسة.
 .3بناء أداة الدراسة (االستبانة) ،والتحقق من صدق وثبات االستبانة.
 .4اختيار مجتمع وعينة الدراسة.
 .5توزيع أداة الدراسة (االستبانة) عمى عينة الدراسة وجمعيا.
 .6تحميل البيانات وعرضيا في جداول والتعقيب عمييا.
 .7تفسير النتائج ومناقشتيا ،وصياغة التوصيات والمقترحات.
سابعا :مصادر البيانات:
ً
تنقسم مصادر البيانات في ىذه الدراسة إلى نوعين ،وىما:
 .1البيانــات الرئيســة :وتتمثــل فــي أداة الد ارســة (االســتبانة) ،وذلــك لمتعــرف إلــى مــدى تطبيــق
مبادئ إدارة الجودة الشاممة في المستشفيات الحكومية الفمسطينية وسبل تعزيزىا.
 .2البيانات الثانوية :وتتمثل فـي الد ارسـات السـابقة واألدب السـابق ومـا تحويـو المكتبـات مـن
دراسات وأبحاث وكتب ومراجع في مجال موضوع الدراسة.
ثام ًنا :اختبار توزيع البيانات:
)Test )K-S

تــم اســتخدام اختبــار كولمجــوروف  -ســمرنوف

Kolmogorov-Smirnov

الختبــار إذا كانــت البيانــات تتبــع التوزيــع الطبيعــي مــن عدمــو ،وكانــت النتــائج كمــا ىــي مبينــة فــي
الجدول التالي:
جدول ( )19اختبار التوزيع الطبيعي لمحاور اًلستبانة
م

المحور
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قيمة
""Sig.

1

التركيز عمى الجميور

0.186

2

دعم والتزام اإلدارة العميا

0.071

3

مشاركة وتمكين العاممين

0.200

4

التحسين الشامل والمستمر

0.099

5

اتخاذ الق اررات بناء عمى المعمومات

0.134

6

فرق العمل

0.162

يتب ــين م ــن الج ــدول الس ــابق أن قيم ــة " "Sig.لجمي ــع مح ــاور االس ــتبانة أكب ــر م ــن مس ــتوى الدالل ــة
( ،)0.05وىــذا يــدل عمــى أن جميــع محــاور االســتبانة تتبــع التوزيــع الطبيعــي ،ولــذلك تــم اســتخدام
االختبارات المعممية.
تاسعا :محك اًلستبانة:(Ozen et al., 2012):
ً
لتحديد المحك المعتمد في الدراسة فقد تم تحديد طول الخاليا في مقياس ليكرت الخماسي من
خالل حساب المدى بين درجات المقياس ( )4=1-5ومن ثم تقسيمو عمى أكبر قيمة في
المقياس لمحصول عمى طول الخمية أي ( )0.80=5/4وذلك بعد إضافة ىذه القيمة إلى أقل
قيمة في المقياس (بداية المقياس وىي واحد صحيح ) وذلك لتحديد الحد األعمى ليذه الخمية،
وىكذا أصبح طول الخاليا كما ىو موضح في الجدول التالي:
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جدول ( )20يوضح المحك المعتمد في الدراسة
طول الخمية

المتوسط الحسابي النسبي المقابل لو

درجة الموافقة

من 1.80-1

من %36- %20

قميمة جدا

أكبر من 2.60-1.80

أكبر من %52- %36

قميمة

أكبر من 3.40-2.60

اكبر من %68- %52

متوسطة

اكبر من 4.20-3.40

اكبر من %84- %68

كبيرة

أكبر من 5-4.20

أكبر من %100-%84

كبيرة جدا



ولتفسير نتائج الدراسة والحكم عمى مستوى االستجابة ،اعتمد الباحث عمى ترتيب المتوسطات
الحسابية عمى مستوى المجاالت لالستبانة ككل ومستوى الفقرات في كل مجال ،وقد حدد الباحث
درجة الموافقة حسب المحك المعتمد لمدراسة.
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الفصل الخامس
نتائج أسئمة الدراسة وتفسيرىا
 .1مقدمة
 .2تحميل البيانات واإلجابة عمى تساؤًلت الدراسة
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الفصل الخامس
نتائج أسئمة الدراسة وتفسيرىا
مقدمة
يتناول ىذا الفصل تحميل البيانات ،حيث تم اإلجابة عمى أسئمة الدراسة ،واختبار فرضياتيا ،ومـن
ثم تم تفسير النتائج والتعقيب عمييا ،باإلضافة إلى ربطيا بنتائج الدراسات السابقة.
أوًًل :نتائج السؤال األول ومناقشتيا:
ينص السؤال عمى:
"مــا درجــة تقــدير شــاغمي الوظــائف اإلش ـرافية فــي المستشــفيات الحكوميــة الفمســطينية لمــدى
تطبيق مبادئ إدارة الجودة الشاممة فييا؟"
وقد تم اإلجابة عمى ىذا السؤال باستخدام المتوسط الحسابي واالنحراف المعيـاري والـوزن النسـبي،
كما ىو مبين في الجداول التالية:
جدول ( )21المتوسطات واًلنحراف المعياري والوزن النسبي لألداة ككل
م

المحور

المتوسط اًلنحراف

الوزن

الحسابي المعياري

النسبي

الترتيب

درجة
الموافقة

1

التركيز عمى الجميور

3.681

0.613

73.629

1

كبيرة

2

دعم والتزام اإلدارة العميا

3.493

0.767

69.866

4

كبيرة

3

مشاركة وتمكين العاممين

3.301

0.823

66.018

6

متوسطة

4

التحسين الشامل والمستمر

3.566

0.711

71.325

3

كبيرة

3.381

0.770

67.629

5

متوسطة

فرق العمل

3.602

0.670

72.049

2

كبيرة

مبادئ إدارة الجودة الشاممة

3.504

70.086 0.652

 5اتخاذ الق اررات بناء عمى المعمومات
6
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كبيرة

وقــد تبــين مــن الجــدول الســابق أن درجــات التقــدير فــي ىــذا المجــال تراوحــت مــا بــين (، 73.629
 )66.018ما بين درجة كبيرة ومتوسطة.
 محور (التركيز عمى الجميور) جاء بوزن نسبي ( ،)73.629وىو بدرجة (كبيرة).
 محور (دعم والتزام اإلدارة العميا) جاء بوزن نسبي ( ،)69.866وىو بدرجة (كبيرة).
 محور (مشاركة وتمكين العاممين) جاء بوزن نسبي ( ،)66.018وىو بدرجة (متوسطة).
 محور (التحسين الشامل والمستمر) جاء بوزن نسبي ( ،)71.325وىو بدرجة (كبيرة).
 محور (اتخاذ القـ اررات بنـاء عمـى المعمومـات) جـاء بـوزن نسـبي ( ،)67.629وىـو بدرجـة
(متوسطة).
 محور (فرق العمل) جاء بوزن نسبي ( ،)72.049وىو بدرجة (كبيرة).
 وبش ــكل ع ــام ،ف ــإن درج ــة التق ــدير الكمي ــة لم ــدى تطبي ــق مب ــادئ إدارة الج ــودة الش ــاممة ف ــي
المستشفيات الحكومية الفمسطينية جاء بوزن نسبي ( ،)70.086وىو بدرجة (كبيرة).
ويعزو الباحث ىذا إلى درجة الوعي الكبيرة التي تتمتع بيا الفئة اإلشرافية في المستشفيات
الحكومية من ما سيجمبو تطبيق مبادئ إدارة الجودة الشاممة في المستشفيات الحكومية من مزايا
ومنافع لمؤسساتيم حيث تطبق ىذه المتغيرات بدرجات ومستويات إيجابي ــة متفاوت ــة ،فق ــد ك ــان
أعم ــى مس ــتوى تطبي ــق م ــن نص ــيب التركي ــز عم ــى الجمي ــور المستفيد وىذا يعكس طبيعة العمل
في المستشفيات حيث يعتبر المريض العنصر االساسي في المستشفى والتي تسعى اإلدارة بكافة
طواقميا عمى ارضائو بما يتناسب وتوقعاتو من خالل تقديم أفضل الخدمات ،بينما اعتبر متغير
مشاركة وتمكين العاممين األقل من حيث التطبيق ويعزو ذلك إلى النمط القيادي المركزي السائد
في معظم المؤسسات الحكومية .
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وقد اتفقت ىذه النتيجة مع عدد من الدراسات مثل :دراسة الدويك وآخرين( )2015التي أظيرت
أ ن الشركات عينة البحث تطبق العوامل الثمانية االساسية في ادارة الجودة ،و دراسة (المعمر،
 )2014التي أظيرت أن تطبيق إدارة الجودة الشاممة في الجامعات الفمسطينية بقطاع غزة
مرتفعة ،و دراسة (بدر )2009 ،وجــود اىتمــام كبيــر مــن المؤسســات األىميــة األجنبيــة بمبادئ
إدارة الجودة الشاممة ،وتطبيق ىذه المتغيرات بدرجات ومستويات إيجابي ــة متفاوت ــة ،و دراسة
(العاجز )2008،والتي أظيرت أن مؤسسات اإلقراض النسائية العاممة فـي قطاع غزة تطبق
ركائز إدارة الجودة الشاممة بشكل إيجابي بدرجات ومستويات متفاوتة ،و دراسة
تفعا ألغمب العوامل الحرجة إلدارة الجودة
(المسعود )2014،والتي أظيرت أن ىناك إد ار ًكا مر ً
الشاممة ( ،إدراك والتزام اإلدارة العميا ،التخطيط االستراتيجي ،التركيز عمى العمالء ،التواصل
الفعال ،التقييم ،التدريب ،مشاركة العاممين ،التحفيز) ،و دراسة ( )Enferm , 2015والتي
أظيرت أنو تستخدم إدارة الجودة الشاممة في إدارة الرعاية التمريضية بشكل كامل في بعض
المؤسسات الصحية ،و دراسة ) (Cooper , 2013والتي أظيرت أن مبادئ إدارة الجودة
الشاممة كانت تنفذ بشكل واسع في شركات الطباعة األمريكية.
واختمفت مع عدد من الدراسات مثل دراسة (الخفاجي)2010،والتي توصمت إلى أن اإلدارة العميا
في مستشفيات العينة المبحوثة ال تولي أىمية لتطبيق مبادئ إدارة الجودة الشاممة ،وأنيا ال تدرك
مبادئ إدارة الجودة الشاممة ،و دراسة (حبشي)2007 ،التًأظهرتإلى أنو ال يوجد إيمان لدى
اإلدارة العميا لموحدة بمبدأ التعاون بين العاممين ومشاركتيم في حل المشاكل في إطار جماعي،
وكذلك سمبية عنصر نظم التعميم والتدريب وعنصر نظام الحوافز واألجور وغياب مكافأة العمل
المتميز.
وفيما يمي عرض ومناقشة كل محور من محاور االستبانة
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جدول ( )22فقرات محور (التركيز عمى الجميور)
م

1

2

3

4

5

الفقرة
اليــدف االســاس لممستشــفى الــذي اعمــل بــو ىــو
إرضاء المرضى
يح ــرص المستش ــفى عم ــى تق ــديم خ ــدمات مالئم ــة
وسريعة لممرضى
يقـ ــوم المستشـ ــفى بتـ ــدريب العـ ــاممين عمـ ــى انمـ ــاط
وأساليب التعامل مع المرضى
يتم دراسة شكاوى المرضـى واالىتمـام بيـا واتخـاذ
الق اررات المالئمة بشأنيا
يح ــرص المستش ــفى بـ ــين الح ــين واآلخ ــر بقيـ ــاس

المتوسط اًلنحراف

الوزن

الحسابي المعياري

النسبي

4.274

4.043

3.644

3.726

0.865

0.818

0.981

0.939

85.471

80.851

72.888

74.529

الترتيب

1

2

5

4

درجة
الموافقة
كبيرة
جدا
كبيرة

كبيرة

كبيرة

3.459

1.015

69.179

9

كبيرة

6

توجد آلية اتصال فعالة بين المستشفى والمرضى

3.562

0.922

71.246

7

كبيرة

7

الرسوم لقاء الخدمات المقدمة معقولة

3.565

1.097

71.307

6

كبيرة

8

9

مستوى رضا المرضى عن الخدمات المقدمة ليم

يح ـ ــرص المستش ـ ــفى عم ـ ــى تق ـ ــديم خدمات ـ ــو إل ـ ــى
المرضى الكترونيا
يــتم األخــذ بــآراء المرضــى عن ــد تط ــوير خ ــدمات
جديدة

 10يتم الحفاظ عمى خصوصية المرضى
المحور ككل

3.471

0.963

69.422

8

كبيرة

3.103

1.086

62.067

10

متوسطة

3.967

0.912

79.331

3

كبيرة

3.681

73.629 0.613

كبيرة

وقــد تبــين مــن الجــدول الســابق أن درجــات التقــدير فــي ىــذا المجــال تراوحــت مــا بــين (، 85.471
 )62.067ما بين درجة كبيرة جداً ،كبيرة  ،ومتوسطة.
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أعمى فقرة ىي:
 فقـرة رقــم ( ،)1وىــي (اليــدف األســاس لممستشــفى الــذي أعمــل بــو ىــو إرضــاء المرضــى)،
وقد جاءت بوزن نسبي ( ،)85.471وىي بدرجة (كبيرة جدا) ويعزى السبب في ذلك إلى
أن المرضـ ــى ىـ ــم حجـ ــر األسـ ــاس فـ ــي المؤسسـ ــات الصـ ــحية والتـ ــي تسـ ــعى اإلدارة بكافـ ــة
موظفييـ ــا إلرضـ ــائيم حسـ ــب توقعـ ــاتيم وذلـ ــك لزيـ ــادة المي ـ ـزة التنافسـ ــية والسـ ــمعة الحسـ ــنة
لممؤسسة من خالليم.
أدنى فقرة ىي:
 فقرة رقم ( ،)9وىـي (يـتم األخـذ بـآراء المرضـى عنــد تطــوير خــدمات جديـدة) ،وقـد جـاءت
بوزن نسبي ( ،)62.067وىي بدرجة (متوسطة) ويعزى السـبب فـي ذلـك إلـى عـدم وجـود
آليــة اتصــال واضــحة وفعالــة بــين المستشــفى والجميــور المســتفيد  ،وأيضــا قمــة االمكانيــات
المتوفرة .
وبشكل عام ،فإن محور (التركيز عمـى الجميـور) جـاء بـوزن نسـبي ( ،)73.629وىـو بدرجـة
(كبيرة).
واتفقت ىذه الدراسة مع عدد من الدراسات مثل دراسة كل من( :بدر )2009 ،فق ــد ك ــان أعم ــى
مس ــتوى تطبي ــق م ــن نص ــيب التركي ــز عم ــى العم ــالء وجمي ــور المستفيدين،

(العاجز)2008،

حيث كـان أعمى مستوى تطبيق التركيز عمى االحتياجات اإلدارية والتكنولوجيا لممنافسة ،يميو
التركيـز عمى العميل( ،عايش )2008،حيث كان أعمى مستوى تطبيق التركيز عمى العميل،
(المسعود )2014،ىناك إدراك مرتفع ألغمب العوامل الحرجة إلدارة الجودة الشاممة ،مثل :إدراك
والتزام اإلدارة العميا ،التخطيط االستراتيجي ،التركيز عمى العمالء )2011،Talib( ،وأن ىناك
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ثمانية أفضل ممارسات في تطبيق إدارة الجودة الشاممة التي تم تحديدىا منيا التركيز عمى رضا
العمالء.
جدول ( :)23فقرات محور دعم اإلدارة العميا
م

1

الفقرة
تــدرك إدارة المستشــفى أىميــة وم ازيــا تطبيــق ادارة
الجودة الشاممة والنتائج التي تحققيا

المتوسط اًلنحراف

الوزن

الحسابي المعياري

النسبي

3.860

0.959

77.204

الترتيب

1

درجة
الموافقة
كبيرة

توضـ ـ ـ ــح إدارة المستشـ ـ ـ ــفى مفيـ ـ ـ ــوم ادارة الجـ ـ ـ ــودة
2

الشـ ـ ــاممة ومبادئيـ ـ ــا ومتطمبـ ـ ــات تطبيقيـ ـ ــا لجميـ ـ ــع

3.492

0.957

69.848

5

كبيرة

العاممين
3

4

5
6
7

8
9

تقـ ــوم اإلدارة عمـ ــى تـ ــوفير كافـ ــة الم ـ ـوارد الالزمـ ــة
لمتطوير المستمر والشامل في أنظمتيا وأنشطتيا
تمتزم اإلدارة بتطبيق ونشر ثقافـة الجـودة فـي كافـة
االقسام والدوائر المختمفة
تعمل اإلدارة عمى تسـ ـ ـ ـ ــييل تدفق المعمومـات بـين
األقسام والدوائر المختمفة
يوجد لدى اإلدارة في المستشفى خطة استراتيجية
تتخ ـ ــذ إدارة المستش ـ ــفى ق ارراتي ـ ــا وف ـ ــق مخرج ـ ــات
النظام المحوسب
تق ـ ـ ــوم ادارة المستش ـ ـ ــفى بإ ازل ـ ـ ــة كاف ـ ـ ــة المعيق ـ ـ ــات
والحواجز التي تعيق تطبيق ادارة الجودة الشاممة
تعمــل اإلدارة عم ــى مكاف ــأة وتحفي ــز الع ــاممين م ــن

3.301

3.465

1.055

1.015

66.018

69.301

9

6

متوسطة

كبيرة

3.590

1.029

71.793

3

كبيرة

3.717

1.037

74.347

2

كبيرة

3.547

0.917

70.942

4

كبيرة

3.404

0.962

68.085

7

كبيرة

3.188

1.143

63.769

10

متوسطة
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اجل تشجيعيم عمى تقديم جودة أفضل
10

تتقب ـ ــل اإلدارة وت ـ ــثمن أي مقترح ـ ــات تس ـ ــاىم ف ـ ــي
تطبيق إدارة الجودة الشاممة
المحور ككل

3.368

1.054

67.356

3.493

0.767

69.866

8

متوسطة
كبيرة

وقــد تبــين مــن الجــدول الســابق أن درجــات التقــدير فــي ىــذا المجــال تراوحــت مــا بــين (، 77.204
 )63.769ما بين درجة كبيرة ومتوسطة .
أعمى فقرة ىي:
 فقـ ـرة رق ــم ( ،)1وى ــي (ت ــدرك إدارة المستش ــفى أىمي ــة وم ازي ــا تطبي ــق ادارة الج ــودة الش ــاممة
والنتائج التي تحققيـا) ،وقـد جـاءت بـوزن نسـبي ( ،)77.204وىـي بدرجـة (كبيـرة) ويعـزى
ى ــذا إلـ ــى الـــوعي الت ــام وادراك اإلدارة العميـ ــا ألىميـــة وم ازي ــا تطبيـ ــق مبـ ــادئ إدارة الجـــودة
الشاممة والنتائج التي تحققيا عند تطبيقيا.
أدنى فقرة ىي:
 فقرة رقم ( ،)9وىي (تعمل اإلدارة عمـى مكافـأة وتحفيـز العـاممين مـن أجـل تشـجيعيم عمـى
تق ــديم ج ــودة أفض ــل) ،وق ــد ج ــاءت ب ــوزن نس ــبي ( ،)63.769وى ــي بدرج ــة (متوس ــطة) ،
ويعـ ــزو ذلـ ــك إلـ ــى عـ ــدم إعطـ ــاء االىتمـ ــام الـ ــالزم مـ ــن قبـ ــل اإلدارة العميـ ــا لنظـ ــام الح ـ ـوافز
والمكافئات وأنو ال يوجد نظام واضح لمحوافز والمكافئات يتم االعتماد عميو.
وبشــكل عــام ،فــإن محــور (دعــم اإلدارة العميــا) جــاء بــوزن نســبي ( ،)69.866وىــو بدرجــة
(كبيرة).
وقد اتفقت ىذه الدراسة مع عدد من الدراسات مثل دراسة كل من( :المسعود )2014،والتي
تفعا ألغمب العوامل الحرجة إلدارة الجودة الشاممة ،إدراك والتزام
أظيرت إلى أن ىناك إد ار ًكا مر ً
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اإلدارة العميا( ،عبد العال )2010،والتي أظيرت إلى أن دعم وتبني اإلدارة العميا لمبادئ إدارة
الجودة يعتبر العمود الفقري لنجاح قسم إدارة الجودة )Raja،2011( ،والتي أظيرت إلى أن
التزام ودعم اإلدارة العميا ىو المتغير األكثر أىمية في تطبيق إدارة الجودة
الشاممة (Talib,2011)،والتي أظيرت أن ىناك ثمانية أفضل ممارسات في تطبيق إدارة الجودة
الشاممة التي تم تحديدىا منيا التزام ودعم اإلدارة العميا حيث يجب عمى اإلدارة العميا العمل عمى
تطبيق مبادئ إدارة الجودة الشاممة والعمل عمى إزالة المعيقات التي تعيق تطبيقيا في المؤسسات
الحكومية.
وقد اختمفت مع دراسة كل من( :الخفاجي )2010،والتي أظيرت أن اإلدارة العميا في مستشفيات
العينة المبحوثة ال تولي أىمية إلى تطبيق مبادئ إدارة الجودة الشاممة.
جدول (:)24فقرات محور (مشاركة وتمكين العاممين)
الفقرة

م

المتوسط اًلنحراف

الوزن

الحسابي المعياري

النسبي

الترتيب

درجة
الموافقة

يعتقــد العــاممون أن تطبي ــق إدارة الجــودة الش ــاممة
1

م ـ ــن أى ـ ــم مس ـ ــئولياتيم لتحقي ـ ــق رض ـ ــا المرض ـ ــى

3.733

0.941

74.650

1

كبيرة

وكذلك أىداف المستشفى
2

3
4

يتم إشراك كافة العاممين في كافـة انشـطة الجـودة
كما يؤخذ باقتراحاتيم في ىذا المجال
تقوم اإلدارة بتعزيز الثقة بينيـا وبـين العـاممين فـي
المستويات المختمفة
يس ـ ــاىم الع ـ ــاممون بفاعمي ـ ــة ف ـ ــي عممي ـ ــات اتخ ـ ــاذ

3.295

1.031

65.897

5

متوسطة

3.371

1.043

67.416

4

متوسطة

3.252

1.071

65.046

7

متوسطة
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الق ـ ـ ـ ـ اررات وفـ ـ ـ ــي إعـ ـ ـ ــداد الخطـ ـ ـ ــة االسـ ـ ـ ــتراتيجية
لممستشفى
5

6
7
8

9

10

تمــنح اإلدارة العــاممين صــالحيات وتفــويض فعــال
مناسب لحل المشكالت التي تواجييم
يش ــارك الع ــاممين ف ــي وضــع الخط ــط والسياس ــات
الخاصة بأعماليم ونشاطاتيم
توجد عدالة ومساواة بين العاممين من اإلدارة
تيــتم اإلدارة بالتغذيــة العكســية مــن العــاممين مــن
خالل تقبل مقترحاتيم الجيدة وتبنييا
تــدعم اإلدارة التعــاون االيجــابي بــين العــاممين فــي
مختمف االقسام والمستويات االدارية
يوجد نظام حوافز ومكافآت يشجع العـاممين عمـى
تطوير وتحسين جودة الخدمات المقدمة
المحور ككل

3.395

1.013

67.903

3

متوسطة

3.261

1.050

65.228

6

متوسطة

3.085

1.234

61.702

9

متوسطة

3.213

3.517

1.035

0.988

64.255

70.334

2.888

1.221

57.751

3.301

0.823

66.018

8

متوسطة

2

10

كبيرة

متوسطة
متوسطة

وقــد تبــين مــن الجــدول الســابق أن درجــات التقــدير فــي ىــذا المجــال تراوحــت مــا بــين (،74.650
 )57.751ما بين درجة كبيرة ومتوسطة .
أعمى فقرة ىي:
 فقرة رقم ( ،)1وىـي (يعتقـد العـاممون أن تطبيـق إدارة الجـودة الشـاممة مـن أىـم مسـئولياتيم
لتحقيق رضا المرضى وكـذلك أىـداف المستشـفى) ،وقـد جـاءت بـوزن نسـبي (،)74.650
وىي بدرجة (كبيرة) ويعزى ذلك إلى درجة الـوعي الكبيـرة التـي عنـد العـاممين بم ازيـا وفوائـد
إدارة الجودة الشاممة والتي من أىم مقوماتيا التركيز عمى رضا الجميور المستفيد .
أدنى فقرة ىي:
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 فقرة رقم ( ،)10وىي (يوجد نظام حـوافز ومكافـآت يشـجع العـاممين عمـى تطـوير وتحسـين
جــودة الخــدمات المقدمــة) ،وقــد جــاءت بــوزن نســبي ( ،)57.751وىــي بدرجــة (متوســطة)
وىذا يرجع لعدم وجود نظام حوافز ومكافئات فعال يعمل عمى تشجيع وتحفيز العاممين.
وبشــكل عــام ،فــإن محــور (مشــاركة وتمكــين العــاممين) جــاء بــوزن نســبي ( ،)66.018وىــو
بدرجة (متوسطة).
يرى الباحث ان نسبة مشاركة وتمكين العاممين جاءت بشكل عام بدرجة متوسطة ويرجع ىذا إلـى
مركزيــة القـرار الــذي يســود كافــة المؤسســات الحكوميــة والــذي يجعــل مــن مشــاركة وتمكــين العــاممين
محدودة  ،وىذا بدوره يؤثر في تطبيق مبادئ إدارة الجودة الشاممة ويعمل عمى اعاقتيا.
وقـد اتفقـت ىــذه الد ارسـة مــع عـدد مــن الد ارسـات مثــل د ارسـة كــل مـن( :بــدر )2009 ،حيـث اعتبــر
متغيــر مشــاركة العــاممين األقــل مــن حيــث التطبيــق( ،العــاجز )2008،والتــي أظيــرت أن التركي ــز
عمــى تمبيــة احتياجــات العـامــمين جـاء فـي المرتبـة األخيـرة(،حبشـي )2007 ،والتـي أظيـرت أنـو ال
يوجد إيمان لدى اإلدارة العميا لموحدة بمبدأ التعاون بين العاممين ومشاركتيم فـي حـل المشـاكل فـي
رس ــات الس ــابقة ف ــي ت ــأثير ض ــعف دع ــم المش ــاركة وتمك ــين
إط ــار جم ــاعي ،حي ــث اتفق ــت الد ا
العاممين عمى تطبيق مبادئ إدارة الجودة الشاممة في المستشفيات الحكومية.
جدول (:)25فقرات محور (التحسين الشامل والمستمر)
م

1
2

الفقرة
يســعى المستشــفى إلــى التحســين المســتمر لجــودة
الخدمات التي يقدميا لممرضى
تنظــر اإلدارة إلــى ان التحســين الشــامل والمســتمر

المتوسط اًلنحراف

الوزن

الحسابي المعياري

النسبي

الترتيب

درجة
الموافقة

3.781

0.924

75.623

1

كبيرة

3.666

0.875

73.313

4

كبيرة
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جزء من متطمبات تطبيق ادارة الجودة الشاممة
تشـ ــمل عمميـ ــة التحسـ ــين كافـ ــة األقسـ ــام واإلدارات
3

واألنش ـ ــطة وت ـ ــتم بمش ـ ــاركة جمي ـ ــع الع ـ ــاممين ف ـ ــي

3.678

1.015

73.556

2

كبيرة

المستشفى
4

5

6

7

يق ــوم المستش ــفى بمراجع ــة كاف ــة اجـ ـراءات العم ــل
باستمرار وذلك لتحسينيا
يشـ ـ ــجع المستشـ ـ ــفى أي مبـ ـ ــادرة تيـ ـ ــدف لتحسـ ـ ــين
األداء
يش ــجع المستش ــفى اس ــتخدام الوس ــائل االلكتروني ــة
لتحسين االداء في العمل
يتحمــل المستشــفى مســئولياتو اتجــاه المجتمــع مــن
خالل التحسين المستمر والشامل لجودة خدماتو.

3.581

3.587

3.608

3.675

0.963

1.021

0.963

0.911

71.611

71.733

72.158

73.495

7

6

5

3

كبيرة

كبيرة

كبيرة

كبيرة

ي ــتم تقم ــيص االجـ ـراءات الروتيني ــة ال ازئ ــدة وك ــذلك
8

إلغ ـ ــاء األنش ـ ــطة غي ـ ــر الض ـ ــرورية والت ـ ــي تعي ـ ــق

3.328

1.037

66.565

10

متوسطة

تطبيق إدارة الجودة الشاممة
9

10

يتم إعـداد خـدمات جديـدة بشـكل دقيـق بمـا يتوافـق
وتوقعات المرضى المستقبمية
تقديم دورات تدريبية باسـتمرار لكافـة العـاممين مـن
أجل تحسين الجودة
المحور ككل

3.356

1.002

67.112

3.404

1.041

68.085

3.566

0.711

71.325

9

8

متوسطة

كبيرة
كبيرة

وقــد تبــين مــن الجــدول الســابق أن درجــات التقــدير فــي ىــذا المجــال تراوحــت مــا بــين (،75.623
 )66.565ما بين درجة كبيرة ومتوسطة .
أعمى فقرة ىي:
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 فقرة رقم ( ،)1وىي (يسعى المستشفى إلى التحسين المستمر لجودة الخدمات التي يقدميا
لممرضــى) ،وقــد جــاءت بــوزن نســبي ( ،)75.623وىــي بدرجــة (كبي ـرة) ويعــزى ذلــك إلــى
االلتـزام الجــاد مــن قبــل إدارة المستشــفيات الحكوميــة بمبــدأ التحســين والتطــوير فــي أنظمتيــا
وف ــي كاف ــة أنش ــطتيا وف ــي خ ــدماتيا المقدم ــة لمجمي ــور وال ــذي يعك ــس ف ــي النياي ــة رض ــا
الجميور المستفيد من الخدمات المقدمة.
أدنى فقرة ىي:
 فقـرة رقـم ( ،)8وىـي (يـتم تقمـيص االجـراءات الروتينيـة ال ازئـدة وكـذلك الغـاء االنشـطة غيـر
الضـ ـ ــرورية والتـ ـ ــي تعيـ ـ ــق تطبيـ ـ ــق ادارة الجـ ـ ــودة الشـ ـ ــاممة) ،وقـ ـ ــد جـ ـ ــاءت بـ ـ ــوزن نسـ ـ ــبي
( ،)66.565وى ــي بدرج ــة (متوس ــطة)  ،ويع ــزى ذل ــك إل ــى ع ــدم تقب ــل الع ــامميين لسياس ــة
التغيير في المستشفى وكذلك تبعية المؤسسات الحكومية.
وبشــكل عــام ،فــإن محــور (التحســين الشــامل والمســتمر) جــاء بــوزن نســبي ( ،)71.325وىــو
بدرجــة (كبيــرة) ،ويعــزى ذلــك إلــى حــرص إدارة المستشــفيات الحكوميــة عمــى التطــوير المســتمر فــي
خدماتيا المختمفة المقدمة لمجميور المستفيد .
وقد اتفقت الدراسة مع عدد من الدراسات مثل دراسة كل من( :مصمح )2011 ،والتي أظيرت أن
قياس جودة الخدمات الفعمية والمدركة من العاممين والمرضى كانت عالية عمى مجاالت الدراسة
كافة وعمى الدرجة الكمية( ،عايش )2008،حيث ارتبط أعمى مستوى تطبيق التركيز عمى
العميل ،يميو تمبية احتياجات العاممين ،ثم التركيز عمى تحسين العمميات( ،عبد العال)2010،
حيث أظيرت إن التدريب لتغيير ثقافة المنظمة ومواجية االحتياجات مطمب أساسي لتطبيق
مبادئ إدارة الجودة )Wanderi , 2015( ،التي أظيرت إلى أن التزام ودعم اإلدارة العميا،
تدريب الموظفين ،والثقافة التنظيمية واالتصاالت ىي العوامل الحاسمة في تنفيذ إدارة الجودة
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الشاممة )Sudha ,2013) ،إلى أن النموذج األمثل إلدارة الجودة الشاممة في مؤسسات التعميم

العالي يعتمد عمى المتغيرات الخمسة والتي من بينيا التحسين المستمر .
جدول (:)26فقرات محور (اتخاذ القرار بناء عمى المعمومات)
م

1

2

الفقرة
ت ــتم عممي ــة اتخ ــاذ القـ ـ اررات ف ــي المستش ــفى بن ــاء
عمى تحميل جيد لمبيانات والمعمومات
تـ ــتم عمميـ ــة اتخـ ــاذ الق ـ ـ اررات بمشـ ــاركة الع ـ ــاممين
تدعيما لممرونة وسرعة االستجابة

المتوسط اًلنحراف

الوزن

الحسابي المعياري

النسبي

3.505

3.219

1.048

1.057

70.091

64.377

الترتيب

3

8

درجة
الموافقة
كبيرة

متوسطة

تك ــون القـ ـ اررات الت ــي تتخ ــذ م ــن قب ــل المس ــؤولين
3

منس ـ ــجمة م ـ ــع االى ـ ــداف والخط ـ ــة االس ـ ــتراتيجية

3.395

1.007

67.903

7

متوسطة

لممستشفى
يوج ـ ــد تف ـ ــويض فع ـ ــال لمع ـ ــاممين ف ـ ــي المستش ـ ــفى
4

التخ ــاذ القـ ـ اررات ف ــي مج ــال اعم ــاليم وأنش ــطتيم

3.422

1.036

68.450

5

كبيرة

اليومية
توجــد آليــة محــددة يســتطيع مــن خالليــا العــاممون
5

االعتراض عمى الق اررات التي يشعرون انيا غيـر

3.195

1.079

63.891

9

متوسطة

معقولة
6
7
8

3.526

الق اررات التي يتخذىا المسؤولون تكون حازمة
تؤخ ــذ القـ ـ اررات ف ــي المستش ــفى بع ــد د ارس ــة تام ــة
ومستفيضة لممشكمة وطبيعتيا
يوجد في المستشفى فرق عمل تعمل عمى واتخاذ

0.963

70.517

2

كبيرة

3.435

0.983

68.693

4

كبيرة

3.398

1.043

67.964

6

متوسطة
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الق اررات الالزمة
9

10

ي ــتم عق ــد دورات تدريبي ــة لمع ــاممين ح ــول اس ــاليب
حل المشكالت واتخاذ الق اررات
يوجــد نظامــا محوســبا يــتم االســتعانة بــو لمحصــول
عمى المعمومات الكافية عند اتخاذ الق اررات
المحور ككل

3.170

1.138

63.404

3.550

1.032

71.003

3.381

0.770

67.629

10

1

متوسطة

كبيرة
متوسطة

وقــد تبــين مــن الجــدول الســابق أن درجــات التقــدير فــي ىــذا المجــال تراوحــت مــا بــين (،71.003
 )63.404ما بين درجة كبيرة ومتوسطة .
أعمى فقرة ىي:
 فقـرة رقـم ( ،)10وىــي (يوجـد نظامـا محوســبا يـتم االسـتعانة بــو لمحصـول عمـى المعمومــات
الكافيــة عنــد اتخــاذ الق ـ اررات) ،وقــد جــاءت بــوزن نســبي ( ،)71.003وىــي بدرجــة (كبي ـرة)
ويعزى ذلك إلى التطور الكبير الـذي طـ أر عمـى األنظمـة اإللكترونيـة فـي المستشـفيات ممـا
يسيل الوصول إلى المعمومات الكافية والقيمة بدون أي صعوبة وفي وقت أسرع.
أدنى فقرة ىي:
 فقرة رقم ( ،)9وىي (يتم عقد دورات تدريبية لمعاممين حول اساليب حل المشـكالت واتخـاذ
الق اررات) ،وقد جاءت بوزن نسـبي ( ،)63.404وىـي بدرجـة (متوسـطة) ويعـزى ذلـك إلـى
عــدم االىتمــام مــن قبــل إدارة المستش ــفيات الحكوميــة بعقــد دورات تدريبيــة أو ورش عم ــل
لمعاممين بيدف تثقيف العاممين اذ بينت النتائج وجود قصور في ىذا المجال.
وبشكل عام ،فإن محـور (اتخـاذ القـ ارر بنـاء عمـى المعمومـات) جـاء بـوزن نسـبي (،)67.629
وىـــو بدرجـــة (متوســـطة)  ،ويرجــع ىــذا الضــعف إلــى مركزيــة اتخــاذ الق ـ اررات فــي المستشــفيات
الحكومية  ،وىذه سمة أغمبية المؤسسات الحكومية.
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وقد اتفقت الدراسة مع عدد من الدراسات مثل دراسة كل من( :عايش )2008،حيث أظيرت ان
أقل مستوى تطبيق بالتركيز عمى االحتياجات اإلدارية والتكنولوجية لممنافسة ( ،بركات)2007،
والتي أظيرت ان التركيز عمى تحسين العمميات ،التركيز عمى تمبية احتياجات
العاممين من خالل مشاركتيم وتدريبيم وتحفيزىم ويمثل ىذا البعد األقل من حيـث مـستوى
التطبيق( ،القحطاني )2011 ،والتي أظيرت وجود معوقات تواجو تطبيق إدارة الجودة الشاممة
في برامج تدريب األمن العام( ،حبشي )2007 ،والتي أظيرت إلى انو ال يوجد قناعات لدى
اإلدارة العميا لموحدة بمبدأ التعاون بين العاممين ومشاركتيم في حل المشاكل في إطار جماعي،
وقد بينت الدراسة عمى محور اتخاذ الق اررات مما يؤثر في تطبيق مبادئ ادارة الجودة الشاممة.
جدول (:)27فقرات محور فرق العمل
الفقرة

م

المتوسط اًلنحراف

الوزن

الحسابي المعياري

النسبي

الترتيب

درجة
الموافقة

تعم ـ ــل إدارة المستش ـ ــفى عم ـ ــى خم ـ ــق روح العم ـ ــل
1

الجم ـ ــاعي والعم ـ ــل كفري ـ ــق واح ـ ــد وذل ـ ــك تحقيق ـ ــا

3.578

0.991

71.550

8

كبيرة

لمبادئ الجودة
2

3

4
5

تشــجع اإلدارة فــي المستشــفى التعــاون البنــاء بــين
األقسام واإلدارات المختمفة
يــتم اســتخدام فــرق العمــل عنــد حــل المشــكالت او
تطوير واضافة خدمة جديدة
تستدعي االنشطة والميام المختمفة في المستشفى
العمل ضمن فريق واحد
يــتم مكافئــة فــرق العمــل بعــد تحقيــق االنجــاز فــي

3.602

3.495

0.980

1.018

72.036

69.909

7

9

كبيرة

كبيرة

3.632

0.908

72.644

5

كبيرة

3.091

1.061

61.824

10

متوسطة
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أعماليم
6
7
8

9

10

يــؤدي العمــل الجمــاعي والعمــل كفريــق واحــد إلــى
تحسين االداء في كافة االنشطة والميام
يوجد في المستشفى فريق لمجودة
يرغب العاممون في المستشفى العمل ضمن فريق
عمل واحد ويشجعون العمل الجماعي
تســاىم فــرق العمــل فــي تقــديم الحمــول والمقترحــات
بيدف تحسين الجودة وحل المشكالت
يس ـ ــاىم العم ـ ــل الجم ـ ــاعي والعم ـ ــل ض ـ ــمن فري ـ ــق
العمل في تحقيق األىداف بفاعمية
المحور ككل

3.796

0.910

75.927

2

كبيرة

3.623

1.023

72.462

6

كبيرة

3.714

3.663

0.909

0.933

74.286

73.252

3.830

0.881

76.596

3.602

0.670

72.049

3

4

1

كبيرة

كبيرة

كبيرة
كبيرة

وقــد تبــين مــن الجــدول الســابق أن :درجــات التقــدير فــي ىــذا المجــال تراوحــت مــا بــين (،76.596
 )61.824ما بين درجة كبيرة ومتوسطة .
أعمى فقرة ىي:
 فق ـرة رقــم ( ،)10وىــي (يســاىم العمــل الجمــاعي والعمــل ضــمن فريــق العمــل فــي تحقيــق
االى ــداف بفاعمي ــة) ،وق ــد ج ــاءت ب ــوزن نس ــبي ( ،)76.596وى ــي بدرج ــة (كبيــرة)  ،وى ــذا
يعكس طبيعة العمل في المستشـفيات الحكوميـة والـذي يعتمـد بالدرجـة األولـى عمـى العمـل
الجماعي إذ انو ال يستطيع موظفاً منفرداً اجراء أي تدخل جراحي لمريض إال عـن طريـق
فرق العمل.
أدنى فقرة ىي:
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 فقرة رقم ( ،)5وىي (يتم مكافئة فرق العمل بعد تحقيق االنجاز في أعماليم) ،وقـد جـاءت
ب ــوزن نس ــبي ( ،)61.824وى ــي بدرج ــة (متوس ــطة)  ،ويعك ــس ى ــذا ع ــدم وج ــود سياس ــة
واضحة  ،ونظام مكافئات وحوافز واضح في المؤسسـات الحكوميـة كافـة لتشـجيع وتحفيـز
العامميين.
وبشكل عام ،فإن محور (فرق العمل) جاء بوزن نسبي ( ،)72.049وىو بدرجة (كبيرة).
ويعكس ىذا طبيعة العمل في المستشفيات الحكومية فالعمل الجماعي ىو سمة العمل في المجال
الصحي ،والذي يساىم وبشكل كبير في انجاز الميام واالنشطة بفاعمية وكفاءة.
وقد اتفقت الدراسة مع عدد من الدراسات مثل دراسة كل من( :العاجز )2008،تطبق مؤسسات
ركائز إدارة الجودة الشاممة بشكل ايجابي بدرجات ومستويات متفاوتة فقـد كـان من التركيز عمى
تحسين العمميات )Cooper , 2013( ،التً أظهرت إلى أن مبادئ إدارة الجودة الشاممة
كانت تنفذ بشكل واسع في شركات الطباعة األمريكية ( )Talib , 2011التي أظيرت ان
ىناك ثمانية أفضل ممارسات في تطبيق إدارة الجودة الشاممة التي منيا التزام اإلدارة العميا و
العمل الجماعي في تطبيق مبادئ ادارة الجودة الشاممة.

ثانيا :نتائج السؤال الثاني ومناقشتيا:
ً
ينص السؤال عمى ما يمي:
ىــل يختمــف درجــات تقــدير العينــة المبحوثــة حــول مــدى تطبيــق مبــادئ إدارة الجــودة الشــاممة فــي
المستشـ ــفيات الحكوميـ ــة الفمسـ ــطينية بـ ــاختالف(:الجـ ــنس ،العمـ ــر ،عـ ــدد سـ ــنوات الخدمـ ــة ،المؤىـ ــل
العممي ،المسمى الوظيفي ،مكان العمل)؟
ولإلجابة عمى ىذا السؤال تم صياغة الفرضية الرئيسة التالية ،لمتحقق منيا :
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ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )α≤0.05بين متوسطات درجـات تقـدير
المبحــوثين حــول مــدى تطبيــق مبــادئ إدارة الجــودة الشــاممة فــي المستشــفيات الحكوميــة الفمســطينية
تعزى لمتغيرات( :الجنس ،العمر ،عدد سنوات الخدمـة ،المؤىـل العممـي ،المسـمى الـوظيفي ،مكـان
العمل).
وتتفرع من ىذه الفرضية الرئيسية الفرضيات الفرعية التالية:
 .1ال توجـ ــد فـ ــروق ذات داللـ ــة إحصـ ــائية عنـ ــد مسـ ــتوى داللـ ــة ( )α≤0.05بـ ــين متوسـ ــطات
درجات تقدير المبحوثين حـول مـدى تطبيـق مبـادئ إدارة الجـودة الشـاممة فـي المستشـفيات
الحكومية الفمسطينية تعزى لمتغير الجنس (ذكر -أنثى).
وتــم التحق ــق م ــن صــحة ى ــذه الفرض ــية باســتخدام اختب ــار  ،T-Testكم ــا ىــو مب ــين ف ــي الج ــدول
التالي:
جدول ( :)28المتوسطات وقيمة (ت) تبعا لمتغير الجنس
م

المحور

1

التركيز عمى الجميور

2

دعم اإلدارة العميا

3

مشاركة وتمكين العاممين

4

التحسين الشامل والمستمر

الجنس العدد

المتوسط اًلنحراف

قيمة

قيمة

مستوى

الحسابي المعياري

""T

""Sig.

الدًللة

0.772

0.440

غير

ذكر

242

3.697

0.602

أنثى

87

3.638

0.643

ذكر

242

3.507

0.769

أنثى

87

3.455

0.765

ذكر

242

3.297

0.830

أنثى

87

3.311

0.808

ذكر

242

3.562

0.703

أنثى

87

3.579

0.736
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دالة
0.540

0.589

غير
دالة

-0.140

0.889

غير
دالة

-0.199

0.842

غير
دالة

5

6

اتخاذ الق اررات بناء عمى

ذكر

242

3.391

0.777

المعمومات

أنثى

87

3.354

0.754

ذكر

242

3.620

0.679

أنثى

87

3.554

0.648

ذكر

3.512 242

0.653

أنثى

3.482

0.651

فرق العمل

مبادئ إدارة الجودة الشاممة

87

0.387

0.699

غير
دالة

0.785

0.433

غير
دالة

0.372

0.710

غير
دالة

* قيمة " "Tالجدولية عند درجة حرية ( )327وعند مستوى داللة (1.980 = )0.05
وقد تبين من الجدول السابق أن:
 قيمة " "Tالمحسوبة أقل من قيمة " "Tالجدولية في جميع المحاور ،وىذا يدل عمى عدم
وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )α≤0.05بين متوسطات إجابات
المبحوثين حول مدى تطبيق مبادئ إدارة الجودة الشاممة في المستشفيات الحكومية
الفمسطينية تعزى لمتغير الجنس.
وتبين عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )α≤0.05بين متوسطات
إجابات المبحوثين حول مدى تطبيق مبادئ إدارة الجودة الشاممة في المستشفيات الحكومية
الفمسطينية تعزى لمتغير الجنس والسبب يرجع إلى أن عينة الدراسة تعمل في بيئة عمل واحدة
ووفق نظم ولوائح حكومية واحدة وتؤثر عمييا نفس الظروف  ،و اتفقت مع دراسة كل من:
(المالح (،)2005 ،بركات( ،)2007،أبو عامر( ،)2008 ،العاجز )2008،عدم وجود فروق
ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )α≤0.05بين متوسطات إجابات المبحوثين تعزى
لمتغير الجنس.
واختمفت مع دراسة (مصمح ،)2011 ،حيث اتضح وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مسـتوى
الداللة ( )α = 0.05تعزى لمتغيـر الجـنس.
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 .2ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )α≤0.05بين متوسطات
درجات تقدير المبحوثين حول مدى تطبيق مبادئ إدارة الجودة الشاممة في المستشفيات
الحكومية الفمسطينية تعزى لمتغير العمر(اقل من  30عاماً  - 30،اقل من  40عاماً ،
 -40اقل من 50عاماً  50 ،عاماً فأكثر).
وتم التحقق من صحة ىذه الفرضية باستخدام اختبار  ،One-Way ANOVAكما ىو مبين في
الجدول التالي:
جدول ( )29قيمة (ف) ومستوى الدًللة تبعا لمتغير العمر
م

1

2

3

4

المحور

التركيز عمى
الجميور

دعم اإلدارة العميا

مشاركة وتمكين
العاممين

التحسين الشامل
والمستمر

مصدر

مجموع

درجات

متوسط

قيمة

قيمة

مستوى

التباين

المربعات

الحرية المربعات

""F

""Sig.

الدًللة

بين المجموعات

0.920

3

0.307

داخل المجموعات

122.157

325

0.376

المجموع

123.077

328

بين المجموعات

3.457

3

1.152

داخل المجموعات

189.548

325

0.583

المجموع

193.005

328

بين المجموعات

6.118

3

2.039

داخل المجموعات

216.191

325

0.665

المجموع

222.310

328

بين المجموعات

1.562

3

0.521

داخل المجموعات

164.193

325

0.505

المجموع

165.756

328

647

0.816

0.486

غير
دالة

1.976

0.117

غير
دالة

3.066

1.031

0.028

0.379

دالة

غير
دالة

5

6

اتخاذ القرار بناء
عمى المعمومات

فرق العمل

مبادئ إدارة
الجودة الشاممة

بين المجموعات

4.128

3

1.376

داخل المجموعات

190.389

325

0.586

المجموع

194.517

328

بين المجموعات

2.220

3

0.740

داخل المجموعات

145.238

325

0.447

المجموع

147.458

328

بين المجموعات

2.538

3

0.846

داخل المجموعات

136.724

325

0.421

المجموع

139.261

328

2.349

0.072

غير
دالة

1.656

0.176

غير
دالة

0.112 2.011

غير
دالة

* قيمة " "Fالجدولية عند درجة حرية ( )325 ،3وعند مستوى داللة (2.680 = )0.05
وقد تبين من الجدول السابق أن:
 قيمة " "Fالمحسوبة أقل من قيمة " "Fالجدولية في جميع المحاور ،باستثناء المحور
الثالث ،وىذا يدل عمى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة
( )α≤0.05بين متوسطات إجابات المبحوثين حول مدى تطبيق مبادئ إدارة الجودة
الشاممة في المستشفيات الحكومية الفمسطينية تعزى لمتغير العمر.
 قيمة " "Fالمحسوبة أكبر من قيمة " "Fالجدولية في المحور الثالث ،وىذا يدل عمى وجود
فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )α≤0.05بين متوسطات إجابات
المبحوثين حول مدى تطبيق مبادئ إدارة الجودة الشاممة في المستشفيات الحكومية
الفمسطينية تعزى لمتغير العمر.
ولتحديد اتجاىات الفروقات بين المجموعات تعـزى لمتغيـر العمـر تـم اسـتخدام اختبـار  ،LSDكمـا
ىو مبين في الجدول التالي:
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جدول ( :)30الفروقات بين المجموعات بالنسبة لمتغير العمر في المحور الثالث
العمر
عاما
أقل من ً 30
من -30أقل من 40
عاما
ً
من -40أقل من 50
عاما
ً
عاما فأكثر
ً 50

أقل من 30

من -30أقل من 40

من -40أقل من 50

 50عام

عام

عام

عام

فأكثر

1
-0.075

1

-*0.292

-0.217

1

-*0.359

-*0.283

-0.067

1

وقد تبين من الجدول السابق أنو:
عاما)،
عاما) ومجموعة (أقل من ً 30
 يوجد فروقات بين مجموعة (من -40أقل من ً 50
عاما).
ولصالح مجموعة (أقل من ً 30
عاما) ،ولصالح
عاما فأكثر) ومجموعة (أقل من ً 30
 يوجد فروقات بين مجموعة (ً 50
عاما).
مجموعة (أقل من ً 30
عاما)،
عاما فأكثر) ومجموعة (من -30أقل من ً 40
 يوجد فروقات بين مجموعة (ً 50
عاما).
ولصالح مجموعة (من -30أقل من ً 40
ويعزو الباحث عدم وجود فــروق ذات داللــة إحصــائية بــين متوســطات تقــديرات مجتمــع الد ارســة
حــول المحاور االتية (التركيز عمى الجميور ،دعم اإلدارة العميا ،التحسين الشامل والمستمر،
اتخاذ القرار بناء عمى المعمومات ،فرق العمل) تعــزى لمتغير العمر وذلك بسبب أن جميع
العاممين يعممون في بيئة عمل واحدة ضمن لوائح وأنظمة حكومية واحدة  ،وأن جميع أفراد العينة
ىم من الفئة اإلشرافية  ،وأن الظروف التي تعيشيا المستشفيات الحكومية تؤثر في جميع أفراد
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العينة بنفس الدرجة  ،وىذا ما اتفق مع دراسة كل من( :مصمح( ،)2011 ،العاجز( ،)2008،
بركات )2007،حيث ال توجــد فــروق ذات داللــة إحصــائية بــين متوســطات اجابات المبحوثين
تبعا لمتغير العمر.
وأما المحور الثالث (مشاركة وتمكين العاممين) قيمة " "Fالمحسوبة اكبر من قيمة " "Fالجدولية،
وىذا يدل عمى وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )α≤0.05بين متوسطات
إجابات المبحوثين حول مدى تطبيق مبادئ إدارة الجودة الشاممة في المستشفيات الحكومية
الفمسطينية تعزى لمتغير العمر لصالح أقل من  40عام  ،ويعزو ذلك إلى قمة خبرة ىذه الفئة
بالمقارنة مع الفئات األخرى  ،وقد اتفقت مع دراسة كل من( :عايش( ،)2008،القحطاني،
 )2011والتي أظيرتا وجود فروق ذات داللة إحصائية تعزى لمتغير العمر.
 .3ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )α≤0.05بين متوسطات
درجات تقدير المبحوثين حول مدى تطبيق مبادئ إدارة الجودة الشاممة في المستشفيات
الحكومية الفمسطينية تعزى لمتغير عدد سنوات الخدمة(اقل من  5سنوات  -5 ،اقل من
 10سنوات  -10 ،اقل من  15سنة  15 ،سنة فأكثر).
وتم التحقق من صحة ىذه الفرضية باستخدام اختبار  ،One-Way ANOVAكما ىو مبين في
الجدول التالي:
جدول (:)31الفروقات بالنسبة لمتغير عدد سنوات الخدمة
م

1

مصدر

مجموع

درجات

متوسط

قيمة

قيمة

مستوى

التباين

المربعات

الحرية المربعات

""F

""Sig.

الدًللة

التركيز عمى

بين المجموعات

0.450

3

0.150

0.397

0.755

غير

الجميور

داخل المجموعات

122.627

325

0.377

المحور
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دالة

2

3

4

5

6

دعم اإلدارة العميا

مشاركة وتمكين
العاممين

التحسين الشامل
والمستمر

اتخاذ القرار بناء
عمى المعمومات

فرق العمل

مبادئ إدارة
الجودة الشاممة

المجموع

123.077

328

بين المجموعات

3.522

3

1.174

داخل المجموعات

189.483

325

0.583

المجموع

193.005

328

بين المجموعات

6.551

3

2.184

داخل المجموعات

215.759

325

0.664

المجموع

222.310

328

بين المجموعات

2.904

3

0.968

داخل المجموعات

162.852

325

0.501

المجموع

165.756

328

بين المجموعات

4.240

3

1.413

داخل المجموعات

190.277

325

0.585

المجموع

194.517

328

بين المجموعات

1.442

3

0.481

داخل المجموعات

146.016

325

0.449

المجموع

147.458

328

بين المجموعات

2.761

3

0.920

داخل المجموعات

136.500

325

0.420

المجموع

139.261

328

2.014

0.112

دالة

3.289

1.932

0.021

0.124
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دالة

غير
دالة

2.414

0.067

غير
دالة

1.070

0.362

غير
دالة

0.089 2.192

* قيمة " "Fالجدولية عند درجة حرية ( )325 ،3وعند مستوى داللة (2.680 = )0.05
وقد تبين من الجدول السابق أن:

غير

غير
دالة

 قيمة " "Fالمحسوبة أقل من قيمة " "Fالجدولية في جميع المحاور ،باستثناء المحور
الثالث(المشاركة و التمكين) ،وىذا يدل عمى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند
مستوى داللة ( )α≤0.05بين متوسطات إجابات المبحوثين حول مدى تطبيق مبادئ
إدارة الجودة الشاممة في المستشفيات الحكومية الفمسطينية تعزى لمتغير عدد سنوات
الخدمة.
 قيمة " "Fالمحسوبة أكبر من قيمة " "Fالجدولية في المحور الثالث ،وىذا يدل عمى وجود
فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )α≤0.05بين متوسطات إجابات
المبحوثين حول مدى تطبيق مبادئ إدارة الجودة الشاممة في المستشفيات الحكومية
الفمسطينية تعزى لمتغير عدد سنوات الخدمة.
ولمتعرف إلى اتجاىـات الفروقـات بـين المجموعـات تعـزى لمتغيـر عـدد سـنوات الخدمـة تـم اسـتخدام
اختبار  ،LSDكما ىو مبين في الجدول التالي:
جدول (:)32الفروقات بين المجموعات بالنسبة لمتغير عدد سنوات الخدمة في المحور الثالث
عدد سنوات الخدمة
أقل من  5سنوات
من -5أقل من 10
سنوات
من -10أقل من 15
سنة
 15سنة فأكثر

أقل من 5

من -5أقل من 10

من -10أقل من 15

 15سنة

سنوات

سنوات

سنة

فأكثر

1
-0.003

1

-0.259

-*0.256

1

-*0.303

-*0.300

-0.045

وقد تبين من الجدول السابق أنو:
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1

 يوجد فروقات بين مجموعة (من -10أقل من  15سنة) ومجموعة (من -5أقل من 10
سنوات) ،ولصالح مجموعة (من -5أقل من  10سنوات).
 يوجد فروقات بين مجموعة ( 15سنة فأكثر) ومجموعة (أقل من  5سنوات) ،ولصالح
مجموعة (أقل من  5سنوات).
 يوجد فروقات بين مجموعة ( 15سنة فأكثر) ومجموعة (من -5أقل من  10سنوات)،
ولصالح مجموعة (من -5أقل من  10سنوات)
ويرى الباحث أنو يمكـ ــن اســتنتاج أنــو ال توجــد فــروق ذات داللــة إحصــائية بــين متوســطات
تقــديرات مجتمــع الد ارســة حــول المحاور االتية (التركيز عمى الجميور ،دعم اإلدارة العميا،
التحسين الشامل والمستمر ،اتخاذ القرار بناء عمى المعمومات ،فرق العمل) تبعا لمتغير عدد
سنوات الخدمة ويعزى ذلك إلى أن جميع الفئة اإلشرافية تعمل في بيئة عمل واحدة وبنفس
الظروف ووفق أنظمة ولوائح قانونية حكومية واحدة  ،وقد اتفقت مع دراسة كل من( :أبو عامر،
( ،)2008بركات( )2007،المسعود )2014،حيث تبين انو ال توجــد فــروق ذات داللــة
إحصــائية تعــزى لمتغير عدد سنوات الخدمة .واما المحور الثالث (مشاركة وتمكين العاممين) قيمة
" "Fالمحسوبة اكبر من قيمة " "Fالجدولية ،وىذا يدل عمى وجود فروق ذات داللة إحصائية عند
مستوى داللة ( )α≤0.05بين متوسطات إجابات المبحوثين حول مدى تطبيق مبادئ إدارة
الجودة الشاممة في المستشفيات الحكومية الفمسطينية تعزى لمتغير عدد سنوات الخدمة لصالح
مجموعة (أقل من  5سنوات) ومجموعة (من -5أقل من  10سنوات)  ،ويعزى ذلك إلى قمة
الخبرة عند ىذه الفئة بالمقارنة مع الفئات األخرى  .وقد اتفقت مع دراسة كل من:
(العاجز( ،)2008،عايش( ،)2008،القحطاني )2011 ،حيث تبين وجود فروق ذات داللة
إحصائية تعزى لمتغير عدد سنوات الخدمة.
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 .4ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )α≤0.05بين متوسطات
درجات تقدير المبحوثين حول مدى تطبيق مبادئ إدارة الجودة الشاممة في المستشفيات
الحكومية الفمسطينية تعزى لمتغير المؤىل العممي(ثانوية عامة فما دون  ،دبموم متوسط ،
بكالوريوس  ،دراسات عميا).
وتم التحقق من صحة ىذه الفرضية باستخدام اختبار  ،One-Way ANOVAكما ىو مبين في
الجدول التالي:
جدول (:)33الفروقات بالنسبة لمتغير المؤىل العممي
م

1

2

3

4

المحور

التركيز عمى
الجميور

دعم اإلدارة العميا

مشاركة وتمكين
العاممين

التحسين الشامل
والمستمر

مصدر

مجموع

درجات

متوسط

قيمة

قيمة

مستوى

التباين

المربعات

الحرية المربعات

""F

""Sig.

الدًللة

بين المجموعات

1.585

3

0.528

داخل المجموعات

121.492

325

0.374

المجموع

123.077

328

بين المجموعات

0.097

3

0.032

داخل المجموعات

192.908

325

0.594

المجموع

193.005

328

بين المجموعات

0.288

3

0.096

داخل المجموعات

222.021

325

0.683

المجموع

222.310

328

بين المجموعات

0.264

3

0.088

داخل المجموعات

165.491

325

0.509

المجموع

165.756

328

654

1.413

0.239

غير
دالة

0.055

0.983

غير
دالة

0.141

0.936

غير
دالة

0.173

0.915

غير
دالة

5

6

اتخاذ القرار بناء
عمى المعمومات

فرق العمل

مبادئ إدارة
الجودة الشاممة

بين المجموعات

0.829

3

0.276

داخل المجموعات

193.688

325

0.596

المجموع

194.517

328

بين المجموعات

0.675

3

0.225

داخل المجموعات

146.783

325

0.452

المجموع

147.458

328

بين المجموعات

0.134

3

0.045

داخل المجموعات

139.128

325

0.428

المجموع

139.261

328

0.464

0.708

غير
دالة

0.498

0.684

غير
دالة

0.958 0.104

غير
دالة

* قيمة " "Fالجدولية عند درجة حرية ( )325 ،3وعند مستوى داللة (2.680 = )0.05
وقد تبين من الجدول السابق أن:
 قيمة " "Fالمحسوبة أقل من قيمة " "Fالجدولية في جميع المحاور ،وىذا يدل عمى عدم
وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )α≤0.05بين متوسطات إجابات
المبحوثين حول مدى تطبيق مبادئ إدارة الجودة الشاممة في المستشفيات الحكومية
الفمسطينية تعزى لمتغير المؤىل العممي.
وىذا يعني انو ال توجد فروق في آراء أفـراد العينـة عنـد مـستوى داللـة) ) α≤0.05حول مدى
تطبيق مبادئ إدارة الجودة الشاممة في المستشفيات الحكومية في قطاع غزة يعزى لمتغير
(المؤىل العممي) ويعزى السبب في ذلك إلى تشابو ظروف العمل التي يتعرض ليا العاممين،
وعمميم في مناخ تنظيمي واحد  ،وىذا يتفق مع دراسة( بركات )2007،حيث ال توجـد فـروق ذات
داللـة إحصائية في إجابات المبحوثين حول مستوى ممارسة وتطبيق عناصر إدارة الجودة الـشاممة تعـزى
لمتغير المؤىل العممي.
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 .5ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )α≤0.05بين متوسطات
درجات تقدير المبحوثين حول مدى تطبيق مبادئ إدارة الجودة الشاممة في المستشفيات
الحكومية الفمسطينية تعزى لمتغير المسمى الوظيفي(مدير عام  ،مدير مستشفى  ،مدير
دائرة  ،نائب مدير  ،رئيس قسم  ،رئيس شعبة).
وتم التحقق من صحة ىذه الفرضية باستخدام اختبار  ،One-Way ANOVAكما ىو مبين في
الجدول التالي:
جدول (:)34الفروقات بالنسبة لمتغير المسمى الوظيفي
م

1

2

3

4

المحور

التركيز عمى
الجميور

دعم اإلدارة العميا

مشاركة وتمكين
العاممين

التحسين الشامل
والمستمر

مصدر

مجموع

درجات

متوسط

قيمة

قيمة

مستوى

التباين

المربعات

الحرية المربعات

""F

""Sig.

الدًللة

بين المجموعات

6.121

5

1.224

داخل المجموعات

116.956

323

0.362

المجموع

123.077

328

بين المجموعات

12.510

5

2.502

داخل المجموعات

180.495

323

0.559

المجموع

193.005

328

بين المجموعات

11.356

5

2.271

داخل المجموعات

210.954

323

0.653

المجموع

222.310

328

بين المجموعات

8.590

5

1.718

داخل المجموعات

157.165

323

0.487

المجموع

165.756

328

656

3.381

4.477

3.477

3.531

0.005

0.001

0.004

0.004

دالة

دالة

دالة

دالة

5

6

اتخاذ القرار بناء
عمى المعمومات

فرق العمل

مبادئ إدارة
الجودة الشاممة

بين المجموعات

10.418

5

2.084

داخل المجموعات

184.099

323

0.570

المجموع

194.517

328

بين المجموعات

4.580

5

0.916

داخل المجموعات

142.878

323

0.442

المجموع

147.458

328

بين المجموعات

7.946

5

1.589

داخل المجموعات

131.315

323

0.407

المجموع

139.261

328

3.656

2.071

0.003

0.069

دالة

غير
دالة

0.002 3.909

دالة

* قيمة " "Fالجدولية عند درجة حرية ( )323 ،5وعند مستوى داللة (2.290 = )0.05
وقد تبين من الجدول السابق أن:
 قيمة " "Fالمحسوبة أكبر من قيمة " "Fالجدولية في جميع المحاور ،باستثناء المحور
السادس ،وىذا يدل عمى وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ()α≤0.05
بين متوسطات إجابات المبحوثين حول مدى تطبيق مبادئ إدارة الجودة الشاممة في
المستشفيات الحكومية الفمسطينية تعزى لمتغير المسمى الوظيفي.
 قيمة " "Fالمحسوبة أقل من قيمة " "Fالجدولية في المحور السادس ،وىذا يدل عمى عدم
وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )α≤0.05بين متوسطات إجابات
المبحوثين حول مدى تطبيق مبادئ إدارة الجودة الشاممة في المستشفيات الحكومية
الفمسطينية تعزى لمتغير المسمى الوظيفي.
ولمتعــرف إلــى اتجاىــات الفروقــات بــين المجموعــات تعــزى لمتغيــر المســمى الــوظيفي تــم اســتخدام
اختبار  ،LSDكما ىو مبين في الجدول التالي:
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جدول (:)35الفروقات بين المجموعات بالنسبة لمتغير المسمى الوظيفي في مبادئ إدارة
الجودة الشاممة
مدير مستشفى

مدير دائرة

نائب مدير رئيس قسم رئيس شعبة

المسمى الوظيفي

مدير عام

مدير عام

1

مدير مستشفى

-0.227

1

مدير دائرة

-0.164

0.062

1

نائب مدير

-0.362

-0.135

-0.198

1

رئيس قسم

-*0.544

-0.318

-*0.380

-0.183

1

رئيس شعبة

-*0.518

-0.291

-*0.354

-0.156

0.028

1

وقد تبين من الجدول السابق أنو:
 يوجد فروقات بين مجموعة (رئيس قسم) ومجموعة (مدير عام) ،ولصالح مجموعة
(مدير عام).
 يوجد فروقات بين مجموعة (رئيس شعبة) ومجموعة (مدير عام) ،ولصالح مجموعة
(مدير عام).
 يوجد فروقات بين مجموعة (رئيس قسم) ومجموعة (مدير دائرة) ،ولصالح مجموعة
(مدير دائرة).
 يوجد فروقات بين مجموعة (رئيس شعبة) ومجموعة (مدير دائرة) ،ولصالح مجموعة
(مدير دائرة).
ويرى الباحث انو يمكـ ــن اســتنتاج أنــو توجــد فــروق ذات داللــة إحصــائية بــين متوســطات تقــديرات
مجتمــع الد ارســة حــول المحاور الخمسة االولى(التركيز عمى الجميور،دعم اإلدارة العميا،مشاركة
وتمكين العاممين ،التحسين الشامل والمستمر ،اتخاذ القرار بناء عمى المعمومات) تعــزى إلى
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المســمى الــوظيفي وذلــك لصــالح الــذين مســماىم الــوظيفي مــدير عــام  /مدير دائرة ويعزى السبب
إلى أن المجاالت المذكورة أقرب لتخصص الفئات اإلدارية العميا ,فكـان مـن الطبيعي أن يوافق
عمييا موظفي الفئات العميا ,في حين لم يتفيميا موظفين باقي الفئات  ،وقد اتفقت مع دراسة كل
من( :عايش )2008،حيث تبين النتائج وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة
( )α≤0.05حول إبعاد إدارة الجودة الشاممة وتأثرىا عمى تحسين األداء المؤسسي يعزي لممسمى
الوظيفي حيث إن الفروق لـصالح فئـة المدير عن باقي الفئات( ،المالح .)2005 ،واما المحور
السادس (فرق العمل) قيمة " "Fالمحسوبة أقل من قيمة " "Fالجدولية ،وىذا يدل عمى عدم وجود
فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )α≤0.05بين متوسطات إجابات المبحوثين حول
مدى تطبيق مبادئ إدارة الجودة الشاممة في المستشفيات الحكومية الفمسطينية تعزى لمتغير
المسمى الوظيفي ويعزى ىذا إلى طبيعة العمل في المجال الصحي وأن جميع العاممين يعممون
في نفس الظروف  ،وقد اتفقت مع دراسة كل من( :العاجز( ،)2008،أبو عامر( ،)2008 ،
بركات.)2007،
ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ()α≤0.05

.6

بين

متوسطات درجات تقدير المبحوثين حول مدى تطبيق مبادئ إدارة الجودة الشاممة في
المستشفيات الحكومية الفمسطينية تعزى لمتغير مكان العمل(الشفاء  ،ناصر ،
االندونيسي  ،العيون  ،النصر  ،اليالل اإلماراتي  ،بيت حانون  ،شيداء األقصى ،
الرنتيسي  ،غزة األوروبي  ،محمد الدرة  ،ابو يوسف النجار).
وتم التحقق من صحة ىذه الفرضية باستخدام اختبار  ،One-Way ANOVAكما ىو مبين في
الجدول التالي:
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جدول (:)36الفروقات بالنسبة لمتغير مكان العمل
م

1

2

3

4

5

6

المحور

التركيز عمى
الجميور

دعم اإلدارة العميا

مشاركة وتمكين
العاممين

التحسين الشامل
والمستمر

اتخاذ القرار بناء
عمى المعمومات

فرق العمل

مبادئ إدارة الجودة

مصدر

مجموع

درجات

متوسط

قيمة

قيمة

مستوى

التباين

المربعات

الحرية المربعات

"" F

""Sig.

الدًللة

بين المجموعات

14.245

11

1.295

داخل المجموعات

108.832

317

0.343

المجموع

123.077

328

بين المجموعات

27.157

11

2.469

داخل المجموعات

165.848

317

0.523

المجموع

193.005

328

بين المجموعات

49.602

11

4.509

داخل المجموعات

172.708

317

0.545

المجموع

222.310

328

بين المجموعات

22.138

11

2.013

داخل المجموعات

143.617

317

0.453

المجموع

165.756

328

بين المجموعات

30.298

11

2.754

داخل المجموعات

164.219

317

0.518

المجموع

194.517

328

بين المجموعات

16.108

11

1.464

داخل المجموعات

131.350

317

0.414

المجموع

147.458

328

بين المجموعات

23.637

11
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3.772

4.719

8.277

4.442

5.317

3.534

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000 5.891 2.149

دالة

دالة

دالة

دالة

دالة

دالة

دالة

الشاممة

داخل المجموعات

115.625

317

المجموع

139.261

328

0.365

* قيمة " "Fالجدولية عند درجة حرية ( )317 ،11وعند مستوى داللة (1.910 = )0.05
وقد تبين من الجدول السابق أن:
 قيمة " "Fالمحسوبة أكبر من قيمة " "Fالجدولية في جميع المحاور ،وىذا يدل عمى وجود
فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )α≤0.05بين متوسطات إجابات
المبحوثين حول مدى تطبيق مبادئ إدارة الجودة الشاممة في المستشفيات الحكومية
الفمسطينية تعزى لمتغير مكان العمل.
وإليج ــاد اتجاى ــات الفروق ــات ب ــين المجموع ــات تع ــزى لمتغي ــر مك ــان العم ــل ت ــم اس ــتخدام اختب ــار
 ،LSDكما ىو مبين في الجدول التالي:
جدول (:)37الفروقات بين المجموعات بالنسبة لمتغير مكان العمل في مبادئ إدارة الجودة
الشاممة
مكان
العمل
الشفاء
بيت

الشفاء

بيت
حانون

ناصر

األقصى

اًلندونيسي

الرنتيسي

العيون

1
-*0.471

1

ناصر

-*0.393

0.078

1

األقصى

-*0.342

0.129

0.051

1

اًلندونيسي

-0.083

0.388

0.340

0.258

1

الرنتيسي

0.121

*0.592

0.515

*0.463

0.205

1

العيون

-*0.601

-0.130

-0.208

-0.259

-*0.518

-*0.723

1

األوروبي

-*0.424

0.047

-0.030

-0.081

-0.340

-*0.545

0.178

حانون

األوروبي
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1

النصر

الدرة

اليالل
اإلماراتي

النجار

النصر

-0.073

0.397

*0.320

0.268

0.010

-0.195

*0.528

*0.350

1

الدرة

0.560

*1.032

*0.953

*0.901

*0.643

*0.438

*1.161

*0.983

*0.633

1

0.074

*0.545

*0.467

*0.416

0.157

-0.047

*0.675

*0.498

0.147

-*0.486

1

0.139

0.332

0.254

0.203

-0.055

-0.260

*0.462

*0.285

-0.065

-*0.698

-0.213

اليالل
اإلماراتي
النجار

ويرى الباحث ان قيمة " "Fالمحسوبة أكبر من قيمة " "Fالجدولية في جميع المحاور ،وىذا يدل
عمى وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )α≤0.05بين متوسطات إجابات
المبحوثين حول مدى تطبيق مبادئ إدارة الجودة الشاممة في المستشفيات الحكومية الفمسطينية
تعزى لمتغير مكان العمل ولصالح مستشفى عن اآلخر وىذا يعكس حجم المستشفى وطبيعة
العمل في المستشفيات فمنيا المستشفيات العامة الكبيرة ومنيا المستشفيات العامة الصغيرة ومنيا
المستشفيات التخصصية وكذلك بعض المستشفيات يوجد بيا مراكز تدريبية وتعميمية ،وبعضيا ال
يوجد فييا ،وبعضيا معترف بيا انيا مستشفيات تعميمية من قبل المجمس الطبي الفمسطيني
والبعض االخر غير معترف بيا ،وقد اتفقت ىذه الدراسة مع دراسة كل من( :القحطاني،
( ،)2011المصري(،)2007،أبو عامر ،)2008 ،واختمفت مع دراسة (المالح،

،)2005

(مصمح )2011 ،حيث تبين وجود فروق ذات داللة إحصائية تعزى لمتغير مكان العمل.

ثالثًا :نتائج السؤال الثالث ومناقشتيا:
يـنص السـؤال عمـى مــا يمـي" :مـا ســبل تعزيـز تطبيـق مبـادئ إدارة الجــودة الشـاممة فـي المستشــفيات
الحكومية الفمسطينية؟"
وقــد تــم اإلجابــة عمــى ىــذا الس ـؤال مــن تجميــع إجابــات المبحــوثين عمــى الس ـؤال المفتــوح ،وكانــت
إجاباتيم كما ىو مبين في الجدول التالي:
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1

جدول ( )38إجابات المبحوثين حول السؤال المفتوح
اًلستجابة

م

التكرار

1

التعاون بين الموظفين واشراكيم في اتخاذ القرار

53

2

عمل مؤتمرات وورشات عمل ودورات تدريبية لتطبيق الجودة الشاممة

45

3

تقديم الحوافز والمكافآت والتشجيع

40

4

االلتزام والمتابعة والمراقبة وتشكيل لجان لمتابعة الجودة

34

5

توفير اإلمكانيات الالزمة لمموظفين والمرضى

28

6

وضع صندوق لالقتراحات والشكاوى والعمل عمى حميا

18

7

وضع خطة مناسبة لمعمل وفق مبادئ إدارة الجودة

17

8

وضع الرجل المناسب في المكان المناسب

17

9

تطوير نظام حوسبة أفضل من الموجود

17

 10العدل والمساواة بين العاممين

16

 11التواصل واالتصال بين اإلدارة والعاممين وبين األقسام

15

 12مشاركة جميع العاممين في المستشفى بمشاريع تطوير الجودة

9

 13أن تكون الق اررات جادة وحازمة ومناسبة وال تتغير كل فترة

9

 14العمل عمى تقديم خدمة أفضل لممرضى

9

 15مواكبة التطور التكنولوجي السريع في العالم

8

 16منح الموظفين حقوقيم كاممة

8

 17التوعية الكاممة لمفاىيم إدارة الجودة الشاممة

7
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 18الشفافية والمصداقية

7

 19عمل دراسة عمى المرضى لمعرفة مدى الرضا عن الخدمات المقدمة

6

 20توفير أيد عاممة في المستشفى

5

 21توفير أماكن مناسبة لمعمل

3

 22تعيين موظفين قادرين عمى تطبيق خطة العمل

3

 23العدل في توزيع العالجيات والموارد

3

 24توضيح أىمية تطبيق مبادئ إدارة الجودة الشاممة

3

 25تشكيل لجان جودة فاعمة

3

 26التعميم المستمر

3

 27تغيير سياسة المركزية إلى الالمركزية

2

 28التنسيق بين المستشفيات

2

 29عقد لقاءات بين لجان العمل بشكل دوري

2

 30االستعانة بنماذج وخطط معمول بيا في مستشفيات عالمية

2

 31وجود فريق متخصص في الجودة

2

 32دعم البحث العممي

2

 33عدم ازدواجية العمل

1

 34عمل مستشفيات تخصصية جديدة

1

 35خمق نظام عمل ديمقراطي

1

 36العمل بمينية بيدف إتمام مصمحة العمل

1
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 37استثمار العناصر المبدعة لإلبداع في تطبيق إدارة الجودة الشاممة

1

 38أن يكون ىناك مدة محدودة لكل مسئول ال تزيد عن ثالث سنوات

1

 39نشر الوعي الصحي بين المرضى

1

 40المحافظة عمى النظافة

1

 41أن تكون ق ارراتيا ضمن ىيكمية الو ازرة

1

 42تعزيز الثقة بين العاممين

1

ي ــرى الباح ــث ان إجاب ــات المبح ــوثيين ح ــول السـ ـؤال المفت ــوح ج ــاءت متفاوت ــة حي ــث ج ــاءت أكث ــر
االجابات حـول التعـاون بـين المـوظفين واشـراكيم فـي اتخـاذ القـرار وىـذه اإلجابـة تتـوائم مـع النتـائج
المرتبط ــة بالسـ ـؤال األول حي ــث ج ــاء ى ــذا المج ــال ف ــي المرتب ــة األخيـ ـرة مم ــا يمث ــل احتياج ــا ل ــدى
العـاممين ،وعمــل مــؤتمرات وورشـات عمــل ودورات تدريبيــة لتطبيــق الجـودة الشــاممة وتقــديم الحـوافز
والمكافــآت والتشــجيع حيــث تمحــورت جميــع االجابــات حــول مبــادئ ادارة الجــودة الشــاممة وتعكــس
مدى اىتمام عينة المبحوثين بتطبيق ىذه المبادئ في مؤسساتيم وىذا كمو يسيم وبشكل كبير فـي
تطبيــق مبــادئ ادارة الجــودة الشــاممة ،بينمــا جــاءت اقــل اجابــات حــول عــدم ازدواجيــة العمــل ،عمــل
مستشفيات تخصصية جديدة وخمق نظام عمل ديمقراطي.
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الفصل السادس
النتائج والتوصيات
مقدمة
أوًل :نتائج الدراسة
 النتائج المتعمقة باإلطار العممي (مبادئ الدراسة)
 النتائج المتعمقة بأىداف الدراسة
 النتائج المتعمقة بفرضيات الدراسة
ثانيا :توصيات الدارسة
ثالثا :خطة مقترحة لتنفيذ توصيات الدراسة
رابعا :الدراسات المقترحة
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مقدمة
في ضوء ما خمصت إليو الدراسة الميدانية من نتائج ومن خالل ربطيا باإلطار النظري
والدراسات السابقة التي تناولت مواضيع إدارة الجودة الشاممة وتطبيقاتيا ،يتضمن ىذا الفصل
ممخصا ألىم النتائج التي توصمت الييا الدارسة وكذلك التوصيات المقترحة لتحقيق األىداف
المرجوة وتعزيز نقاط القوة وصوالً إلى تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة لجميور الخدمة.
وليذا تم تقسيم ىذا الفصل إلى قسمين :االول يتناول نتائج الدراسة والقسم الثاني يتناول توصيات
الدراسة.
أوًل :نتائج الدراسة
.1


النتائج المتعمقة باإلطار العممي (مبادئ الدراسة)
الدرجة الكمية لمحور (التركيز عمى الجميور) في المستشفيات الحكومية الفمسطينية
جاءت بوزن نسبي ( ،)73.629وىذا يدل عمى أن المستشفيات الحكومية تطبق ىذا
المحور بدرجة كبيرة وىذا يعكس طبيعة العمل في المستشفيات وان العاممين في
المستشفيات ييتمون كثي ار برضا الجميور المستفيد.

 الدرجة الكمية لمحور (دعم والتزام اإلدارة العميا) في المستشفيات الحكومية الفمسطينية
جاءت بوزن نسبي ( ،)69.866وىذا يدل عمى ان المستشفيات تطبق ىذا المحور
بدرجة كبيرة وىذا يرجع إلى الوعي التام لدى اإلدارة العميا بمفيوم ادارة الجودة الشاممة
وما يحققو من نتائج.
 الدرجة الكمية لمحور (مشاركة وتمكين العاممين) في المستشفيات الحكومية الفمسطينية
جاءت بوزن نسبي ( ،)66.018وىذا يدل عمى أن المستشفيات تطبق ىذا المحور
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بدرجة متوسطة وىذا يعكس مركزية القرار في المؤسسات الحكومية كافة مع وجود
مشاركة من قبل العاممين في كافة االنشطة والميام بدرجة متوسطة وكذلك إعطاء
العاممين بعض الصالحيات.
 الدرجة الكمية لمحور (التحسين الشامل والمستمر) في المستشفيات الحكومية الفمسطينية
جاءت بوزن نسبي ( ،)71.325وىذا يدل عمى ان المستشفيات تطبق ىذا المحور
بدرجة كبيرة ،وىذا يعكس االىتمام الذي توليو الفئة اإلشرافية لعمميات التطوير والتحسين
الشاممة والمستمرة.
 الدرجة الكمية لمحور (اتخاذ الق اررات بناء عمى المعمومات) في المستشفيات

الحكومية

الفمسطينية جاءت بوزن نسبي ( ،)67.629وىذا يدل عمى ان المستشفيات تطبق ىذا
المحور بدرجة متوسطة ،وىذا يدل عمى انتشار النمط المركزي في اتخاذ الق اررات اال انو
تفوض بعض الصالحيات لمعاممين في اتخاذ بعض الق اررات التي تخص اعماليم.
 الدرجة الكمية لمحور (فرق العمل) في المستشفيات الحكومية الفمسطينية جاءت بوزن
نسبي ( ،)72.049وىذا يدل عمى أن المستشفيات تطبق ىذا المحور بدرجة كبيرة ،وىذا
يعكس طبيعة العمل في المستشفيات إذ أن الفرد ال يستطيع القيام بأعمالو منفردا
فيتوجب عميو المشاركة مع االخرين في انجاز االعمال.
 وبشكل عام فان المستشفيات الحكومية الفمسطينية تطبق مبادئ ادارة الجودة الشاممة
بدرجة كبيرة وبوزن نسبي ( ،)70.086وىذا يدل عمى الوعي الكامل لدى شاغمي
الوظائف اإلشرافية بمبادئ ادارة الجودة الشاممة وما تحققو من نتائج.
.2

النتائج المتعمقة بأىداف الدراسة
خصا لمنتائج المتعمقة بأىداف الدراسة:
جدول ( )39يوضح مم ً
668

رقم اليدف
.1

مكان ومدى تحققو

اليدف

التعرف إلى مدى تطبيق مبادئ إدارة الجودة تحقق من تحميل استبانة في جدول رقم (:)22
محاور مبادئ إدارة الجودة الشاممة جاء بوزن

الشاممة في المستشفيات الحكومية.

نسبي ( ،)70.086وىو بدرجة (كبيرة).
.2

 .1الوقوف عمى الفروق من وجيات نظر تحقق من خالل اختبارات صحة فرضيات
المبحوثين حول تطبيق مبادئ إدارة الجودة الفرق بين متوسطات استجابات المبحوثين
وتبين وجود فروق تعزى لمتغير العمر،

الشاممة في المستشفيات الحكومية.

سنوات الخدمة ،المسمى الوظيفي ،مكان
العمل.
.3

التعرف إلى سبل تعزيز تطبيق مبادئ إدارة حيث تم التحقق من خالل اجابات المبحوثين
الجودة الشاممة في المستشفيات الحكومية.

.3

عمى سؤال مفتوح في االستبانة.

النتائج المتعمقة بفرضيات الدراسة
خصا لمنتائج المتعمقة بالفرضية الرئيسة اًلولى
جدول رقم ( )40يوضح مم ً

الرقم

اسم الفرض

المتغير

النتيجة

ال توجد فروق ذات داللة

الجنس

عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية تعزى لمتغير الجنس.

مستوى

العمر

 ال توجــد فــروق ذات داللــة إحصــائية حول المحاور

إحصائية

عند

( )0.05بين متوسطات

االتية (التركيز عمى الجميور ،دعم اإلدارة العميا،

إجابات المبحوثين حول

التحسين الشامل والمستمر ،اتخاذ القرار بناء عمى

مدى تطبيق مبادئ إدارة

المعمومات ،فرق العمل) تعــزى إلى العمر.
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الجودة

الشاممة

المستشفيات

في

 وجود فروق ذات داللة إحصائية حول المحور

الحكومية

الثالث (مشاركة وتمكين العاممين) تعزى لمتغير

الفمسطينية تعزى لمتغيرات:
(الجنس،
سنوات

العمر،
الخدمة،

العمر

عدد عدد سنوات الخدمة

 ال توجــد فــروق ذات داللــة إحصــائية حــول

المؤىل

المحاور االتية (التركيز عمى الجميور ،دعم اإلدارة

العممي ،المسمى الوظيفي،

العميا ،التحسين الشامل والمستمر ،اتخاذ القرار بناء

مكان العمل).

عمى المعمومات ،فرق العمل) تعــزى لمتغير عدد
سنوات الخدمة.
 وجود فروق حول المحور الثالث (مشاركة وتمكين
العاممين) تعزى لمتغير عدد سنوات الخدمة.
المؤىل العممي

ال توجد فروق تعزى لمتغير المؤىل العممي.

المسمى الوظيفي

 توجــد فــروق حــول المحاور الخمسة االولى
(التركيز عمى الجميور ،دعم اإلدارة العميا ،مشاركة
وتمكين العاممين ،التحسين الشامل والمستمر ،اتخاذ
القرار بناء عمى المعمومات) تعــزى إلى المســمى
الــوظيفي.
 عدم وجود فروق حول المحور السادس (فرق
العمل) تعزى لمتغير المسمى الوظيفي.

مكان العمل

وجود فروق ذات داللة إحصائية تعزى لمتغير مكان العمل
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ثانيا :توصيات الدارسة:
في ضوء نتائج الدراسة  ،يوصي الباحث بما يمي:
 )1عقد مؤتمرات وورش عمل ودورات بشكل دوري بيدف تعميق وزيادة الوعي بمبادئ إدارة
الجودة الشاممة وسبل تعزيزىا في المؤسسات الحكومية بمشاركة كافة العاممين في
المؤسسات واطالع أصحاب الشأن عمى ما حققتو المؤسسات التي طبقت ادارة الجودة
الشاممة من نتائج.
 )2التركيز عمى استم اررية التزام ودعم اإلدارة العميا لتطبيق مبادئ إدارة الجودة الشاممة.
 )3توسيع دائرة المشاركة في اتخاذ الق اررات ومنح الصالحيات وتمكين الموظفين في كافة
األقسام والدوائر المختمفة ومشاركتيم في وضع الخطط واألىداف ذات العالقة بأعماليم.
 )4العمل عمى إيجاد دائرة متخصصة بتطبيق مبادئ إدارة الجودة الشاممة في كل مؤسسة
ومتابعتيا من قبل اإلدارة العميا.
 )5العمل عمى توفير اإلمكانيات والمستمزمات الالزمة عند تطبيق مبادئ إدارة الجودة
الشاممة والعمل عمى إزالة كل المعيقات التي تعيق تطبيقيا.
 )6تعزيز سياسة التحسين الشامل والمستمر في جميع المستويات الوظيفية وفي كافة
األقسام والدوائر.
 )7العمل عمى تشجيع العمل الجماعي وتشكيل فرق العمل المنسجمة مع بعضيا البعض
ومشاركة الجميع في حل المشكالت.
 )8االىتمام بتشكيل لجان خاصة تيتم بمشاكل الجميور المستفيد ومتابعة شكاوييم وذلك
لتحسين الخدمة المقدمة ليمة.
 )9العمل عمى إيجاد آلية اتصال مناسبة مع الجميور المستفيد.
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)10

العمل عمى تقديم المكافآت والحوافز لمموظفين والعاممين لدى المؤسسة من أجل

تشجيعيم عمى تقديم أفضل ما لدييم وتحقيق األىداف المطموبة منيم.
)11

إيجاد مقاييس أداء مناسبة وواضحة لقياس اإلنجاز لكافة العاممين في المؤسسة.

)12

زيادة االىتمام بالبحث العممي وتطويره والعمل الجاد والفاعل عمى ربط ىذه

البحوث والدراسات المنجزة في جامعاتنا بمشكالت المجتمع وقضاياه التنموية الشاممة.
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ثالثا :خطة مقترحة لتنفيذ توصيات الدراسة:
جدول ( )41يوضح خطة مقترحة لتنفيذ توصيات الدراسة
م

اًلجراءات والبرامج

التوصيات

الجية المختصة

مؤشرات النجاح

بالتنفيذ
)1

)2

)3

العمل عمى تعميق وزيادة ورشات العمل

دائرة تنمية القوى

قمة المشاكل

الوعي بمبادئ ادارة الجودة والدورات التدريبية

البشرية.

والشكاوى ورضا

الشاممة وسبل تعزيزىا في المختمفة

لجنة التعميم

الجميور المستفيد.

المؤسسات الحكومية.

المستمر

التركيز عمى استم اررية التزام لجان خاصة

اإلدارة العميا

رؤية واضحة حول

ودعم اإلدارة العميا لتطبيق

ما

مبادئ ادارة الجودة الشاممة.

الجودة من منافع.

توسيع دائرة المشاركة في ورشات عمل
اتخاذ

الق اررات

الصالحيات

ومنح ودورات تدريبية
وتمكين

ادارة

تجمبو

مركز التدريب

رضا العاممين

والتطوير في ديوان

وانخفاض معدل

الموظفين.

الشكاوى.

الموظفين في كافة االقسام

دائرة

والدوائر المختمفة ومشاركتيم

تنمية القوى

في وضع الخطط واالىداف

البشرية.

ذات العالقة بأعماليم.
)4

العمل عمى ايجاد دائرة ورشة عمل
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تنمية القوى البشرية رؤية

واضحة

متخصصة بتطبيق مبادئ

بمفيوم مبادئ ادارة

ادارة الجودة الشاممة في كل

الجودة الشاممة

مؤسسة ومتابعتيا من قبل
اإلدارة العميا
)5

العمل

عمى

االمكانيات

توفير عقد لقاءات مع

والمستمزمات أطراف مانحة

العالقات العامة

توافر

المالية

الالزمة

المستمزمات

الالزمة عند تطبيق مبادئ وضع رسوم رمزية
ادارة الجودة الشاممة والعمل عمى الخدمات
عمى ازالة كل المعيقات التي المقدمة
تعيق تطبيقيا
)6

تعزيز سياسة التحسين

ورشات عمل

مركز التدريب

ارتفاع مستوى جودة

الشامل والمستمر في جميع

دورات تدريبية

والتطوير في ديوان

الخدمة،

المستويات الوظيفية وفي

برنامج تدريبي

الموظفين.

رضا الجميور

دائرة

المستفيد

كافة االقسام والدوائر

تنمية القوى البشرية
)7

العمل عمى تشجيع العمل ورشات عمل
الجماعي

وتشكيل

فرق دورات تدريبية

العمل المنسجمة مع بعضيا

لجنة
المستمر

التعميم سرعة انجاز
الخدمة المقدمة،

دائرة تنمية القوى ارتفاع مستوى جودة
البشرية

البعض ومشاركة الجميع في
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الخدمة المقدمة.

حل المشكالت.
)8

االىتمام

بتشكيل

خاصة

تيتم

لجان تشكيل لجان

اإلدارة العميا

بمشاكل خاصة تتواصل مع العالقات العامة

انخفاض معدل
الشكاوى

الجميور المستفيد ومتابعة الجميور
شكاوييم

وذلك

لتحسين

الخدمة المقدمة ليمة.
)9

العمل عمى ايجاد الية

توفير صناديق

اإلدارة العميا

انخفاض معدل

اتصال مناسبة مع الجميور

شكاوى،

العالقات العامة

الشكاوى

المستفيد.

استخدام وسائل
التواصل
االجتماعي

)10

)11

العمل عمى تقديم المكافآت لجان تعمل عمى

و ازرة الصحة

ارتفاع نسبة االداء

والحوافز لمموظفين والعاممين اختيار الموظف

ديوان الموظفين.

المتميز

لدى المؤسسة من أجل المثالي.

دائرة

تشجيعيم عمى تقديم أفضل

تنمية القوى البشرية

ما لدييم وتحقيق األىداف

دائرة الشئون

المطموبة منيم

القانونية

ايجاد مقاييس اداء مناسبة لجان خاصة لوضع ديوان الموظفين.
وواضحة

لقياس

االنجاز مقاييس االداء
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اإلدارة العميا

ارتفاع جودة الخدمة
المقدمة

دائرة

لكافة العاممين في المؤسسة.

تنمية القوى البشرية
)12

االىتمام

زيادة
العممي

بالبحث لجان توعية وتثقيف و ازرة الصحة
والعمل بالبحث العممي

وتطويره

لجنة

زيادة االىتمام
التعميم بالبحث العممي

الجاد والفاعل عمى ربط ىذه

المستمر

البحوث والدراسات المنجزة

دائرة تنمية القوى

في

جامعاتنا

البشرية

بمشكالت

المجتمع وقضاياه التنموية
الشاممة.

رابعا :الدراسات المقترحة:
 .Aمعوقات تطبيق مبادئ إدارة الجودة الشاممة في المستشفيات الحكومية وسبل التغمب
عمييا.
 .Bأثر اإلدارة اإللكترونية عمى تطبيق مبادئ إدارة الجودة الشاممة في المستشفيات
الحكومية.
 .Cقياس مستوي جودة خدمات المستشفيات الحكومية (من وجية نظر المستفيدين).
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المصادر والمراجع
أوًل :المراجع العربية
ثانيا :المراجع األجنبية
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أوًل :المراجع العربية
الكتب:
 حمود ،خضير كاظم) :(2000إدارة الجودة الشاممة ،عمان ،دار المسيرة لمنشر
والتوزيع.
 عبد الفتاح ،محمود احمد ( :)2012إدارة الجودة الشاممة ،القاىرة ،ط ،1المجموعة
العربية لمتدريب والنشر.
 عموان ،قاسم نايف ( :)2009إدارة الجودة الشاممة ومتطمبات اًليزو ،2000 :9001
ليبيا ،دار الثقافة لمنشر والتوزيع.
 البكري ،ثامر ياسر ( :)2005إدارة المستشفيات ،عمان ،دار اليازوري العممية لمنشر
والتوزيع.
 ذياب ،صالح محمود ( :)2009إدارة المستشفيات والمراكز الصحية الحديثة منظور
شامل ،عمان ،دار الفكر لمنشر والتوزيع.
 العزاوي ،محمد عبد الوىاب ( :)2005إدارة الجودة الشاممة ،عمان ،جامعة اإلسراء
الخاصة.
 القرشي ،سيير حسن ( :)1995إدارة المستشفيات ودور القطاع الخاص ،الندوة
السعودية األولى ،الغرفة التجارية الصناعية ،الرياض.
 عبيدات ،محمد؛ أبو نصار ،محمد؛ مبيضين ،عقمة ( :)1999منيجية البحث العممي،
عمان ،دار وائل لمنشر.
 العمى ،عبد الستار ( :)2008تطبيقات في إدارة الجودة الشاممة ،عمان ،دار المسيرة
لمنشر والتوزيع.
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 الميناوي ،أيمن محمود ( :)2015الوجيز العممي في إدارة الجودة الشاممة ،فمسطين،
مكتبة الكمية الجامعية لمعموم التطبيقية.
 مصطفى ،احمد( :)2003ادارة الجودة ،جامعة بنيا .مصر.
 الموزي ،موسى ( :)2005ادارة الجودة الشاممة ،المؤتمر العربي السنوي الخامس في
اإلدارة اإلبداع والتجديد ،مصر.
 الطعامنة ،محمد محمود ( ،)2005اًلتجاىات الحديثة في إدارة المستشفيات (المفاىيم
والتطبيق) ،جامعة اليرموك ،سوريا.
 البياتي ،حسين ذنون عمي  ،2005المعايير المعتمدة في إقامة وادارة المستشفيات،
الطبعة األولى ،دار وائل لمنشر ،عمان.
 المحياوي،قاسم نايف( ،)2006إدارة الجودة في الخدمات ،مفاىيم وعمميات وتطبيقات ،
دار الشروق  ،عمان ،األردن.
 جوزيف م .جوران( ،)1993دليل جوران إلى تصميم الجودة ،الشركة العربية لإلعالم
 العممي (شعاع) ،القاىرة ،ج.م.ع.
 جوزيف جابمونسكي( ،)1993إدارة الجودة الشاممة ،الشركة العربية لإلعالم العممي
(شعاع) ،القاىرة ،ج.م.ع.
 الشبراوي ،عادل ( ،)1995الدليل العممي لتطبيق ادارة الجودة الشاممة ،ايزو ،9000
المقارنة المرجعية ،الشركة العربية لإلعالم العممي (شعاع) ،القاىرة ،ج.م.ع.
 زين الدين ،فريد عبد الفتاح ( ،)1996المنيج العممي لتطبيق إدارة الجودة الشاممة في
المؤسسات العربية ،القاىرة.
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 السمطي ،مأمون والياس ،سييال ( ،)1999دليل عممي لتطبيق إدارة الجودة األيزو
 ،9000دمشق ،دار الفكر المعاصر لمنشر.
 شاىين ،عمي محمد( ،)2004إدارة الجودة الشاممة وأنظمتيا في نجاح المنظمة
والمنتج ،نسخة الكترونية المجمة العممية لجامعة الممك فيصل المممكة العربية السعودية،
المجمد  ،٥العدد األول.
 عقيمي ،عمر وصفى ( ،)2001مدخل إلى المنيجية المتكاممة إلدارة الجودة الشاممة
(وجية نظر) الطبعة األولي ،دار وائل لمنشر والتوزيع ،عمان.
 أحمد ،حافظ ( ،)2007الجودة الشاممة في المؤسسات التربوية ،الطبعة األولى ،عالم
الكتب ،القاىرة.
 الموزي ،موسى( ،)2004ادارة الجودة الشاممة ،جامعة البمقاء التطبيقية ،االردن
 التقرير السنوي( ، )2013المستشفيات في قطاع غزة  ،و ازرة الصحة الفمسطينية ،وحدة
نظم المعمومات الصحية.
 األحمدي  ،حنان(" ، )2000تحسين الجودة :المفيوم والتطبيق في المنظمات الصحية
" دورية اإلدارة العامة -مركز البحوث -معيد اإلدارة العامة  ،المجمد األربعون ،العدد
الثاني ،أكتوبر  ،الرياض.
 و ازرة الصحة الفمسطينية ( ،)2016دائرة الشؤون اإلدارية.
رسائل عممية:
 عبد العال ،عبد العزيز عبد العال زكي ( :)2010إدارة الجودة ودورىا في بناء
الشركات ،رسالة دكتوراه ،الجامعة االفتراضية الدولية بالمممكة المتحدة ،بريطانيا.
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 حبشي ،فتيحة ( :)2007إدارة الجودة الشاممة ،دراسة تطبيقية في وحدة فرمال إلنتاج
األدوية بقسنطينة ،رسالة دكتوراه ،جامعة منتوري قسنطينة ،الجزائر.
 المسعود ،ربيع ( :)2014متطمبات تطبيق إدارة الجودة الشاممة في ظل قيادة إبداعية،
دراسة حالة بنك البركة ،رسالة دكتوراه ،جامعة محمد خيضر بسكرة ،الجزائر.
 لشرف ،نسيمة( :)2011معايير إدارة الجودة الشاممة كداعم لجودة الخدمات
اإلستشفائية ،رسالة ماجستير ،جامعة قاصدي مرباح-ورقمة ،الجزائر.
 الخفاجي ،خميل إسماعيل عبد الحسين( :)2010تأثير نمط القيادة في تحقيق الجودة
الشاممة والميزة التنافسية في مستشفى ابن النفيس ومستشفى الراىبات ،رسالة
دكتوراه ،جامعة سانت كميمينتس العالمية ،العراق.
 نصيرة ،بوزيد ( :)2011إدارة الجودة الشاممة في الجامعة ،دراسة حالة كمية العموم
والتكنولوجيا بمستغانم ،رسالة ماجستير ،جامعة أبو بكر بمقايد ،الجزائر.
 القحطاني ،عبد الخالق بن عمي( :)2011مدى توفر متطمبات تطبيق إدارة الجودة
الشاممة في برامج تدريب مدينة تدريب األمن العام بمنطقة مكة المكرمة ،رسالة
ماجستير ،جامعة نايف العربية لمعموم األمنية ،السعودية.
 أبو حميقة  ،أشرف( :)2013أثر الجودة في الرعاية الصحية  ،رسالة ماجستير ،
الجامعة العربية المفتوحة لشمال أمريكا.
 السامرائي ،برىان الدين حسين( :)2012دور القيادة في تطبيق أسس ومبادئ إدارة
الجودة الشاممة (دراسة تطبيقية عمى مصنع سيراميك رأس الخيمة) ،رسالة ماجستير،
األكاديمية العربية البريطانية لمتعميم العالي.
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 نور الدين ،بوعنان ( :)2007جودة الخدمات وأثرىا عمى رضا العمالء ،رسالة
ماجستير ،جامعة محمد بوضياف المسيمة ،الجزائر.
 الدقي ،عبد الفتاح محمود ( :)2006واقـع إدارة الجودة الشاممـة في و ازرات السمطة
الوطنية الفمسطينية في قطاع غزة ،رسالة ماجستير ،الجامعة اإلسالمية ،فمسطين.
 المصري ،مروان وليد سميمان ( :)2007تطوير األداء اإلداري لرؤساء األقسام
األكاديمية بالجامعات الفمسطينية في ضوء مبادئ إدارة الجودة الشاممة ،رسالة
ماجستير ،الجامعة اإلسالمية ،فمسطين.
 بركات ،منال طو ( :)2007واقع تطبيق أبعاد إدارة الجودة الشاممة في ظل الثقافة
التنظيمية السائدة في البنوك العاممة في قطاع غزة ،رسالة ماجستير ،الجامعة
اإلسالمية ،فمسطين.
 عايش ،شادي عطا محمد ( :)2008أثر تطبيق إدارة الجودة الشاممة عمى األداء
المؤسسي (دراسة تطبيقية عمى المصارف اإلسالمية العاممة في قطاع غزة) ،رسالة
ماجستير ،الجامعة اإلسالمية ،فمسطين.
 العاجز ،سناء فاروق ( :)2008مدى تطبيق ركائز إدارة الجودة الشاممة وتأثيرىا عمى
األداء المالي في مؤسسات اإلقراض النسـائية في قطاع غزة من وجية نظر العاممين،
رسالة ماجستير ،الجامعة اإلسالمية ،فمسطين.
 الكحموت ،سعدي محمد ( :)2004العوامل المؤثرة عمى استمرارية أنشطة الجودة
الشاممة في مستشفيات وزارة الصحة الفمسطينية في قطاع غزة ،رسالة ماجستير،
الجامعة اإلسالمية ،فمسطين.
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 العميرة ،محمد بن عبد العزيز ( :)2003عالقة الجودة الشاممة باألداء الوظيفي في
القطاع الصحي ،رسالة ماجستير ،أكاديمية نايف العربية لمعموم األمنية ،السعودية.
 بدر ،رشاد محمود ( :)2009أثر تطبيق مبادئ الجودة الشاممة عمى أداء المؤسسات
األىمية األجنبية العاممة في قطاع غزة ،رسالة ماجستير ،الجامعة اإلسالمية ،فمسطين.
 المالح ،منتيى احمد عمي ( :)2005درجة تحقيق معايير إدارة الجودة الشاممة في
الجامعات الفمسطينية في محافظات الضفة الغربية كما يراىا أعضاء ىيئة التدريس،
رسالة ماجستير ،جامعة النجاح الوطنية ،فمسطين.
 أبو عامر ،آمال محمود محمد ( :)2008واقع الجودة اإلدارية في الجامعات
الفمسطينية من وجية نظر اإلداريين وسبل تطويره ،رسالة ماجستير ،الجامعة
اإلسالمية ،فمسطين.
 مصمح ،عطية ( :)2011قياس جودة الخدمات من وجية نظر العاممين والمرضى في
المستشفيات العاممة في مدينة قمقيمية ،رسالة ماجستير ،جامعة القدس المفتوحة،
فمسطين.
 نبيمة ،كحيمة ( :)2009تطبيق إدارة الجودة الشاممة في المؤسسات الصحية ،رسالة
ماجستير ،جامعة منتوري قسنطينة ،الجزائر.
 المييدب ،عمي بن عبد اهلل ( :)2005إدارة الجودة الشاممة وامكانية تطبيقيا في
األجيزة األمنية ،رسالة ماجستير ،أكاديمية نايف العربية لمعموم األمنية ،السعودية.
 العيد ،ختيم محمد ( :)2009إدارة الجودة الشاممة واستراتيجية المؤسسة (دراسة
ميدانية لمؤسسة سونمغاز) ،رسالة ماجستير ،جامعة محمد بوضياف المسيمة ،الجزائر.
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 عيشاوي ،احمد ( :)2008إدارة الجودة الشاممة في المؤسسات الفندقية في الجزائر،
رسالة دكتوراه ،جامعة الجزائر ،الجزائر.
 فمة ،العييار ( :)2005دور الجودة في تحقيق الميزة التنافسية لممؤسسة ،رسالة
ماجستير ،جامعة الجزائر ،الجزائر.
 نصيرات ،فريد ( :)2007الجودة الشاممة واألداء المؤسسي (دراسة استطالعية) ،مجمة
العموم اإلدارية ،المجمد  ،34العدد  ،2األردن.
 فضالة ،معاوية محمد عبد الرحمن ( :)2009درجة تطبيق إدارة الجودة الشاممة في
كميات التمريض في المستشفيات األردنية ،رسالة ماجستير ،جامعة الشرق األوسط
لمدراسات العميا ،األردن.
 العضاضي ،سعيد بن عمي ( :)2012معوقات تطبيق ادارة الجودة الشاممة في
مؤسسات التعميم العالي  ،رسالة ميدانية  ،جامعة الممك خالد ،السعودية.
 العرب ،عبد العزيز بن عبد اهلل( :)2008الجودة الشاممة في ادارة المستشفيات ،
دراسة تطبيقية ، ،جامعة الممك عبد العزيز ،السعودية.
 ناصرالدين ،أحسن( :)2008مكانة الجودة في المؤسسة الخدمية دراسة حالة :مؤسسة
خدمية جزائرية ،رسالة ماجستير ،جامعة العقيد الحاج لخضر-باتنة ،الجزائر.
 نسيمة ،لشرف ( :)2011معايير إدارة الجودة الشاممة كداعم لجودة الخدمات
اًلستشفائية ،رسالة ماجستير ،جامعة قاصدي مرباح-ورقمة،الجزائر.
 يحضيو ،سماللي ( :)2003إدارة الجودة الشاممة مدخل لتطوير الميزة التنافسية
لممؤسسة اًلقتصادية ،رسالة ماجستير ،جامعة ورقمة ،الجزائر.
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تقييم جودة خدمات الرعاية الصحية في مستشفى غزة:)2005(  مروان،  أبو سعدة
. فمسطين،  جامعة أبو ديس، األوروبي" رسالة ماجستير
،  تقييم برنامج تطوير الجودة في وزارة الصحة الفمسطينية: )2009(  نياية،  التمباني
. فمسطين،  رام اهلل،  مجمة سياسات،149 ص، دراسة نظرية وتقييمية
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المالحق
 .1قائمة بأسماء المحكمين
 .2االستبانة في صورتيا النيائية
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ممحق ()1
قائمة بأسماء المحكمين

الرقم

مكان العمل

أسماء المحكمين

 .1د .محمد المدىون

أكاديمية اإلدارة والسياسة لمدراسات العميا

 .2د .محمود الشنطي

أكاديمية اإلدارة والسياسة لمدراسات العميا

 .3د .إياد الدجني

الجامعة االسالمية

 .4د .ياسر الشرفا

الجامعة االسالمية

 .5د .سامي ابو الروس

الجامعة االسالمية

 .6د .يوسف بحر

الجامعة االسالمية

 .7د .خالد الدىميز

الجامعة االسالمية

 .8د .أيمن راضي

أكاديمية اإلدارة والسياسة لمدراسات العميا
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ممحق ()2
بسم اهلل الرحمن الرحيم

استبانة الدراسة
أخي الموظف المحترم ،أختي الموظفة المحترمة،،،
السالم عميكم ورحمة اهلل وبركاتو،،،
تيدف ىذه الدراسة إلى التعرف عمى مدى تطبيق مبادئ إدارة الجودة الشاممة في المستشفيات
الحكومية وسبل تعزيزىا من وجية نظر شاغمي الوظائف اإلشرافية في تمك المستشفيات وذلك
استكماال لمتطمبات الحصول عمى الماجستير في تخصص القيادة واإلدارة بأكاديمية اإلدارة
والسياسة لمدراسات العميا.
لذا نرجو التفضل بتعبئة االستبانة واختيار اإلجابة بدقة وواقعية ،عمما بأن إجاباتكم ستعامل
بسرية تامة ولن تستخدم إال ألغراض البحث العممي فقط .وسوف يتم اطالعكم عمي نتائج ىذه
الدراسة حينما يتم االنتياء منيا إذا رغبتم بذلك ،شاكرين لكم تعاونكم.
وتفضموا بقبول فائق االحترام والتقدير
الباحث
ناىض زكي ابو طعيمة

تتكون ىذه االستبانة من ثالثة اقسام يرجي وضع إشارة (×) عمى اإلجابة المناسبة:
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القسم األول:
البيانات الشخصية والعامة

الجنس

( ) ذكر

( ) انثى

العمر

( )اقل من  30عاما

( ) اقل من  40عاما

( ) اقل من  50عاما

( ) 50عاما فاكثر

( ) اقل من  5سنوات

( ) اقل من  10سنة

( ) اقل من  15سنة

( ) اكثر من  15سنة

( ) ثانوية عامة فما دون

( ) دبموم متوسط

( ) بكالوريوس

( ) دراسات عميا

( ) مدير عام

( ) مدير مستشفى

( ) مدير دائرة

( ) نائب مدير

( )رئيس قسم

( )رئيس شعبة

( )الشفاء

( )بيت حانون

( ) ناصر

( )األقصى

( )االندونيسي

( )الرنتيسي

( )العيون

( )األوروبي

( )النصر

( )الدرة

( )اليالل اإلماراتي

( )النجار

الخبرة

المؤىل العممي

المسمى الوظيفي

مكان العمل
(المستشفى)
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القسم الثاني:
وىو عبارة عن مبادئ ادارة الجودة الشاممة ،ويتكون من  6مبادئ :يرجي وضع إشارة (×) عمي
اإلجابة المناسبة:
الفقرة

الرقم

موافق موافق محايد غير
بشدة

غير

موافق موافق
بشدة

المبدأ اًلول :التركيز عمى الجميور
.1

اليدف االساسي لممستشفى الذي اعمل بو ىو إرضاء المرضى

.2

يحرص المستشفى عمى تقديم خدمات مالئمة وسريعة لممرضى

.3

يقوم المستشفى بتدريب العاممين عمى انماط وأساليب التعامل

.4
.5

مع المرضى
يتم دراسة شكاوى المرضى واالىتمام بيا واتخاذ الق اررات
المالئمة بشأنيا
يحرص المستشفى بين الحين واآلخر بقياس مستوى رضا
المرضى عن الخدمات المقدمة ليم

.6

توجد آلية اتصال فعالة بين المستشفى والمرضى

.7

الرسوم لقاء الخدمات المقدمة معقولة

.8

يحرص المستشفى عمى تقديم خدماتو إلى المرضى الكترونيا

.9

يتم األخذ بآراء المرضى عنـد تطـوير خـدمات جديدة

.10

يتم الحفاظ عمى خصوصية المرضى

المبدأ الثاني :دعم اإلدارة العميا
.1

تدرك إدارة المستشفى أىمية ومزايا تطبيق ادارة الجودة الشاممة

.2

توضح إدارة المستشفى مفيوم ادارة الجودة الشاممة ومبادئيا

.3

والنتائج التي تحققيا

ومتطمبات تطبيقيا لجميع العاممين
تقوم اإلدارة عمى توفير كافة الموارد الالزمة لمتطوير المستمر
والشامل في أنظمتيا وانشطتيا

.4

تمتزم اإلدارة بتطبيق ونشر ثقافة الجودة في كافة االقسام

.5

تعمل اإلدارة عمى تسـ ـ ـ ـ ــييل تدفق المعمومات بين األقسام

والدوائر المختمفة
والدوائر المختمفة
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.6

يوجد لدى اإلدارة في المستشفى خطة استراتيجية

.7

تتخذ إدارة المستشفى ق ارراتيا وفق مخرجات النظام المحوسب

.8

تقوم ادارة المستشفى بإزالة كافة المعيقات والحواجز التي تعيق

.9
.10

تطبيق ادارة الجودة الشاممة
تعمل اإلدارة عمى مكافأة وتحفيز العاممين من اجل تشجيعيم
عمى تقديم جودة أفضل
تتقبل اإلدارة وتثمن اية مقترحات تساىم في تطبيق ادارة الجودة
الشاممة

المبدأ الثالث :مشاركة وتمكين العاممين
.1

يعتقد العاممون بان تطبيق ادارة الجودة الشاممة من اىم

.2

يتم اشراك كافة العاممين في كافة انشطة الجودة كما يؤخذ

.3

مسئولياتيم لتحقيق رضا المرضى وكذلك اىداف المستشفى
باقتراحاتيم في ىذا المجال

تقوم اإلدارة بتعزيز الثقة بينيا وبين العاممين في المستويات
المختمفة

.4

يساىم العاممين بفاعمية في عمميات اتخاذ الق اررات وفي اعداد

.5

تمنح اإلدارة العاممين صالحيات وتفويض فعال مناسب لحل

.6

الخطة االستراتيجية لممستشفى
المشكالت التي تواجييم

يشارك العاممين في وضع الخطط والسياسات الخاصة
بأعماليم ونشاطاتيم

.7

توجد عدالة ومساواة بين العاممين من قبل االدارة

.8

تيتم اإلدارة بالتغذية العكسية من العاممين من خالل تقبل

.9
.10

مقترحاتيم الجيدة وتبنييا
تدعم اإلدارة التعاون االيجابي بين العاممين في مختمف االقسام
والمستويات االدارية
يوجد نظام حوافز ومكافئات يشجع العاممين عمى تطوير
وتحسين جودة الخدمات المقدمة

المبدأ الرابع :التحسين الشامل والمستمر
.1

يسعى المستشفى إلى التحسين المستمر لجودة الخدمات التي

.2

تنظر اإلدارة إلى ان التحسين الشامل والمستمر جزء من

يقدميا لممرضى

متطمبات تطبيق ادارة الجودة الشاممة
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.3
.4

تشمل عممية التحسين كافة االقسام واالدارات واالنشطة وتتم
بمشاركة جميع العاممين في المستشفى
يقوم المستشفى بمراجعة كافة اجراءات العمل باستمرار وذلك
لتحسينيا

.5

يشجع المستشفى أي مبادرة تيدف لتحسين األداء

.6

يشجع المستشفى استخدام الوسائل االلكترونية لتحسين االداء

.7

في العمل
يتحمل المستشفى مسئولياتو تجاه المجتمع من خالل التحسين
المستمر والشامل لجودة خدماتو.

.8

يتم تقميص االجراءات الروتينية الزائدة وكذلك الغاء االنشطة

.9

يتم اعداد خدمات جديدة بشكل دقيق بما يتوافق وتوقعات

.10

غير الضرورية والتي تعيق تطبيق ادارة الجودة الشاممة

المرضى المستقبمية
تقديم دورات تدريبية باستمرار لكافة العاممين من اجل تحسين
الجودة

المبدأ الخامس :اتخاذ القرار بناء عمى المعمومات
.1

تتم عممية اتخاذ الق اررات في المستشفى بناء عمى تحميل جيد
لمبيانات والمعمومات

.2

تتم عممية اتخاذ الق اررات بمشاركة العاممين تدعيما لممرونة

.3

تكون الق اررات التي تتخذ من قبل المسؤولين منسجمة مع

.4

وسرعة االستجابة

االىداف والخطة االستراتيجية لممستشفى
يوجد تفويض فعال لمعاممين في المستشفى التخاذ الق اررات في
مجال اعماليم وانشطتيم اليومية

.5

توجد الية محددة يستطيع من خالليا العاممين االعتراض عمى

.6

الق اررات التي يتخذىا المسؤولين تكون حازمة

.7

تؤخذ الق اررات في المستشفى بعد دراسة تامة ومستفيضة

الق اررات التي يشعرون انيا غير معقولة

لممشكمة وطبيعتيا

.8

يوجد في المستشفى فرق عمل تعمل عمى واتخاذ الق اررات

.9

يتم عقد دورات تدريبية لمعاممين حول اساليب حل المشكالت

الالزمة

واتخاذ الق اررات

694

.10

يوجد نظاما محوسبا يتم االستعانة بو لمحصول عمى المعمومات
الكافية عند اتخاذ الق اررات

المبدأ السادس :فرق العمل
.1

تعمل المستشفى عمى خمق روح العمل الجماعي والعمل كفريق
واحد وذلك تحقيقا لمبادئ الجودة

.2

تشجع اإلدارة في المستشفى التعاون البناء بين االقسام

.3

يتم استخدام فرق العمل عند حل المشكالت او تطوير واضافة

واالدارات المختمفة
خدمة جديدة

.4

تستدعي االنشطة والميام المختمفة في المستشفى العمل ضمن
فريق واحد

.5

يتم مكافئة فرق العمل بعد تحقيق االنجاز في اعماليم

.6

يؤدي العمل الجماعي والعمل كفريق واحد إلى تحسين االداء
في كافة االنشطة والميام

.7

يوجد في المستشفى فريق لمجودة

.8

يرغب العاممين في المستشفى العمل ضمن فريق عمل واحد

.9

تساىم فرق العمل في تقديم الحمول والمقترحات بيدف تحسين

ويشجعوا العمل الجماعي
الجودة وحل المشكالت

.10

يساىم العمل الجماعي والعمل ضمن فريق العمل في تحقيق
االىداف بفاعمية

القسم الثالث:
 .1ما ىي سبل تعزيز تطبيق مبادئ إدارة الجودة الشاممة في المستشفيات الحكومية الفمسطينية
من وجية نظركم؟
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