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تتمحور فكرة الدراسة حول تحسين الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين وذلك من خالل 

مطابقة الجودة وتحديد حجم الفجوة في تلك الخدمات. 
) في جمع البيانات والمعلومات checklistحيث اعتمدت الدراسة على قائمة الفحص(

وتحليلها. وتكونت عينة الدراسة من االقسام التي تقدم الخدمات الصحية للمواطنين بشكل اساسي 
في دائرة صحة بغداد- الكرخ  

   
 
 

منهجية الدراسة  - المبحث االول
 

يتناول هذا المبحث اهم الفقرات ذات العالقة بمنهجية الدراسة وكما يأتي: 
 

اوال: مشكلة الدراسة: 
 مشكلة الدراسة على تدني دور االدارة الصحية في نشاط مطابقة الجودة وتحديد حجم تركز

الفجوة في الخدمات الصحية في الوقت الحاضر، اذ اصبح من الضروري البحث في هذا 
الموضوع والتعمق في ابعاد المشكلة لمعرفة االسباب والمعوقات التي تعترض تلك االنشطة 

وايجاد الحلول وصوال إلى تقديم الخدمة الصحية ذات الجودة العالية. 
ويمكن صياغة مشكلة الدراسة من خالل التساؤالت اآلتية: 

ماهي التاثيرات الحقيقية لنشاط مطابقة الجودة و تحديد حجم الفجوة في الخدمات الصحية على  .۱
اداء دائرة صحة بغداد- الكرخ؟ 

ما مستوى وعي القادة اإلستراتيجيين في لقطاع الصحي العراقي عن واقع نشاط مطابقة  .۲
 الجودة كأحد اسس االدارة الصحية الفاعلة؟

هل توجد محاوالت جادة للنهوض بواقع الخدمات الصحية من خالل االرتقاء بنشاط مطابقة  .۳
 الجودة في القطاع الصحي الحكومي؟

 
 ثانيا: اهمية الدراسة:

تنبثق اهمية الدراسة من النقاط اآلتية: 
ان تحليل مكونات نشاط مطابقة الجودة وتحديد حجم الفجوة يعني دراسة وتحليل العوامل  -۱

والمتغيرات المؤثرة والحرجة في تحديد مسار القطاع الصحي الحكومي الحالي والمستقبلي 
من خالل توافر البيانات والمعلومات الحقيقية عن واقع دائرة صحة بغداد- الكرخ. 

تسهم الدراسة في وضع المؤشرات عن واقع دائرة صحة بغداد-الكرخ، يمكن الرجوع اليها  -۲
وتوظيفها في عملية صياغة ستراتيجية القطاع الصحي العراقي. 

 حاجة المنظمات الصحية العراقية إلى تغير الوضع الحالي والتوجه إلى المستقبل. -۳
 

 

 ةــــدمــــالمق
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ثالثا: أهداف الدراسة: 
من اجل االرتقاء بمستوى الدراسة سنسعى لبلوغ االهداف اآلتية: 

ادراك مستوى متغير الدراسة و المتمثل بـ "مطابقة الجودة وتحديد حجم الفجوة في الخدمات  -۱
الصحية" في دائرة صحة بغداد- الكرخ. 

توجيه اهتمام االدارة العليا في القطاع الصحي الحكومي الهمية هذا المتغير و تحديد مدى  -۲
قدرة مدراء االقسام في دائرة صحة بغداد-الكرخ على رسم رؤية بعيدة المدى تمكنهم من 

مواجهة االحداث المستقبلية. 
 تحسين جودة الخدمات الصحية في ضوء نتائج عملية التقييم لنشاط مطابقة الجودة. -۳
 

: رابعا: مجتمع وعينة الدراسة
) شعبة 43) تسعة اقسام و(9وقع االختيار على دائرة صحة بغداد – الكرخ والتي تضم (

) وحدة فضال عن ثالث وحدات مرتبطة بالمدير العام وهذه الدائرة هي احد دوائر وزارة 176و(
الصحة العراقية. كمجتمع للدراسة، في حين تحددت عينة الدراسة بخمسة اقسام هي: 

قسم التفتيش والشكاوى.  -۱
قسم الرعاية الصحية االولية.  -۲
 قسم العمليات الطبية والخدمات المتخصصة. -۳
 قسم الصيدلة. -٤
 قسم االمور الفنية. -٥

وذلك كون انشطتها مرتبطة في تقديم الخدمات الصحية لعموم المواطنين العراقيين وغيرهم من 
 العرب واالجانب.

وقد اختيرت دائرة صحة الكرخ –بغداد الكرخ لالسباب اآلتية: 
ارتفاع وعي مالكها الطبي وانعكاس ذلك على عمل تلك الدائرة الصحية.  .۱
تعد دائرة صحة الكرخ- بغداد احد الدوائر الصحية الموزعة على كافة محافظات العراق،  .۲

االمر الذي يجعل منها أنموذجاً يمثل تلك الدوائر وممكن تعميم النتائج التي يتم التوصل 
 اليها.

 تراكم الخبرات العلمية والعملية لدى مالكها قياسا بالمنظمات الصحية االخرى. .۳
 

 خامسا: منهج الدراسة:
" باعتباره المنهج الذي يمتاز Case studyاعتمدت الدراسة على منهج دراسة الحالة "

بالوصف التفصيلي الدقيق في المعلومات ذات العالقة فضال عن تعدد سماته من حيث امكانيته في 
الجمع بين اكثر من اسلوب بحثي في آن واحد، والذي يتمثل بالمشاهدات والمقابالت الشخصية 
واستخدام قوائم الفحص وطرح المالحظات واالستفسارات بشكل مباشر لغرض الحصول على 
البيانات والمعلومات المطلوبة التي تستوجبها الدراسة لغرض الوصول إلى االهداف المنشودة. 

 
: سادسا: أدوات معالجة وتحليل البيانات

 التي تهدف (Gap Analysis Checklist)اعتمد الباحث قائمة فحص وتحليل الفجوة 
الى تشخيص نسبة المطابقة وتحديد حجم الفجوة و يتم ذلك باستخدام مقياس سباعي لقياس مدى 

 )350 و327-326: 2008(الخطيب، مطابقة التنفيذ الفعلي للمتطلبات وكما ياتي: 
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) 1جدول (
المقياس السباعي لتحديد درجة المطابقة وتحديد حجم الفجوة  

 وزن الفقرة (الدرجة) فقرة المقياس ت
 6 مطبق كليا وموثق كليا 1
 5 مطبق كليا وموثق جزئيا 2
 4 مطبق كليا وغير موثق 3
 3 مطبق جزئيا وموثق كليا 4
 2 مطبق جزئيا وموثق جزئيا 5
 1 مطبق جزئيا وغير موثق 6
 0 غير مطبق وغير موثق 7

 
وبعد تحديد الدرجات لكل محور في ضوء االجابات على قوائم الفحص يتم اعتماد 

المعادالت االتية الستخراج النسب المئوية لمدى المطابقة وكما ياتي: 
احتساب المعدل التقريبي لمدى المطابقة مع المتطلبات الستخراج الوسط الحسابي  -أ

 من خالل احتساب قيم التكرارات لكل قائمة من قوائم (Weight Mean)المرجح 
الفحص وحسب المعادلة االتية:  

  تكرارهاXمجموع االوزان Uالوسط الحسابي المرجح = 
                              مجموع التكرارات 

احتساب النسبة المئوية لمدى مطابقة التنفيذ الفعلي من قبل المنظمة باستخدام المعادلة  -أ
االتية: 

   الوسط الحسابي المرجحUالنسبة المئوية لمدى المطابقة = 
( اعلى درجة في المقياس ) 6                                 

) وكما 1ج-احتساب حجم الفجوة من خالل طرح النسب المئوية لمدى المطابقة من الرقم (
يأتي : 

النسبة المئوية لمدى المطابقة   -1حجم الفجوة لكل قائمة فحص = 
كما اعتمد الباحث على مجموعة من المصادر االجنبية والدراسات والبحوث السابقة في 

(اعداد فقرات قائمة الفحص 
0F

، كما تم اضافة وتغير فقرات اخرى وبما يتالئم مع التحقق من )˺
الحالة الخاصة في دائرة صحة بغداد- الكرخ بهدف جمع المعلومات للتحقق من وجود وتاثير 

العوامل. 
 

 
 

                                                 
(1) Krajewski & Retizman, 1996: 162,  Wheelen & Hunger, 2000. 
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 اإلطار المفاهيمي للدراسة - المبحث الثاني
 

يتضمن االطار المفاهيمي للدراسة ما ياتي : 
اوالً : الجودة: المفهوم واالهمية والخصائص والتحسين 

Quality: Concept , Importance,  Features  & Improvement 
  Concept – المفهوم 1

 مشتقة من الفعل الثالثي (جاد) ومعناها صار جيدا والجيد هو نقيض Qualityالجودة 
) والجودة في اللغة حيث تعني كلمة (جود) الشيء الجيد و(جودة) 20: 2008الردئ (الخطيب، 

                بفتح الجيم وضمها أي صار جيدا، و(اجاد) اعطاء النقد و(استجاد) عده جيداً 
 ).11: 1981(الرازي، 

اما الجودة اصطالحا: فان مصطح الجودة مصطلح قديم بقدم التفكير الفلسفي والجودة 
quality كلمة مشتقة من الكلمة الالتينية qualities وتعني طبيعة الشيء ودرجة صالحه    

). 77: 1997(قدار، 
) 7: 2002ومن ابرز تعاريف الجودة: (العاني واخرون، 

 Conformance of: هي مطابقة االحتياجات (Grosbyالجودة طبقا لتعريف كروسبي  -أ
Requirement .(

) هي درجة وفاء المنتوج الحتياجات المستهلك Ishikawaالجودة طبقا لمفهوم ايشكاوا ( -ب
ومتطلباته مهما كانت. 

الجودة حسب تعريف المنظمة االوربية للسيطرة على الجودة: هي مجموعة خصائص  -ج
 ومميزات منتوج أو خدمة ذات صلة بمقدرته على االيفاء بحاجة معينة.

) فقد اعطى تعريفه المختصر المشهور باالستناد إلى مدخل الزبون إذ Juranأما جوران ( -د
) أن مايميز هذا التعريف عن بقية Fitness for useعرفها بمالئمة المنتوج لالستخدام (

التعاريف هو التحديد الواضح البعاد الجودة كشعار ينادي به الزبون لتلبية احتياجاته وهدف 
يؤمن به المنتج لضمان رواج منتجاته في االسواق بغية رفع نسبة المبيعات التي يترتب 

 عليها تحقيقه لالرباح المخططة.
ونستنتج من التعاريف أن لمفهوم الجودة محاور عدة اولها المالئمة أو المطابقة وتعني قدرة 

الخدمة على تلبية مواصفات محددة (مدخل الخدمة)، اما البعد الثاني للمفهوم فهو ثابت االتساق 
وتعني ان الجودة ليست حدثا طارئا أو عارضا وانما اسبقية تتداخل مع تصميم المنظمة وعملياتها 

 مدخل المنتج).(لتأمين خدمات مطابقة للمواصفات، 
بينما يوضح البعد الثالث للمفهوم التوقعات التي تعني محاولة لتوحيد منظور أو مدخل 

المستعمل ومنظور أو (مدخل القيمة). 
 

  Quality Importance- اهمية الجودة: 2
 :Brown, 1996للجودة اهمية استراتيجية اخذت بالتزايد منذ خمسينيات القرن العشرين (

) فقد جعلت اليابان الجودة احد مبادئها االساسية في بناء االقتصاد وحققت تفوق عن الواليات 189
 ).Evan, 1997: 43المتحدة االمريكية في مجال الجودة (

 Heizer & Renderويمكن ايجاز اهمية الجودة من خالل تأثيرها في الجوانب اآلتية (
): 25-24: 2008) و(الخطيب، 80 :2001
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- تعزيز سمعة المنظمة: ا
تستمد المنظمة سمعتها (شهرتها) من خالل مستوى جودة منتجاها وهي وسيلتها الفعالة في 

التنافس مع المنظمات االخرى العاملة في ذات الصناعة أو القطاع الذي تنتمي اليه المنظمة. 
ب- القدرة على المنافسة العالمية: 

تكتسب الجودة اهمية كبيرة النها تساعد المنظمات على بناء قدرة تنافسية والحصول على 
موطئ قدم في االسواق العالمية. 

ج- حماية المستهلك: 
عند تطبيق مستلزمات تحقيق الجودة يتم اعتماد مواصفات قياسية محددة تسهم في حماية 

المستهلك من الغش التجاري وتعزيز الثقة في منتجات تلك المنظمة. 
د- الكلف والحصة السوقية للمنظمة: 

ان تقديم منتجات ذات الجودة العالية وتحسينها باستمرار يؤدي إلى تحقيق الجودة الجيدة، 
 Heizerومن ثم زيادة الحصص السوقية وتحقيق وفرات بالكلف ومن ثم زيادة ربحية المنظمة (

& Render 1997: 90.(  فضال عن امكانية الدخول إلى االسواق الجديدة والذي يسهم بدوره
في زيادة الحصة السوقية محليا ودوليا. 

ه- التطبيقات الدولية: 
تتطلب المنافسة الدولية على صعيد المنظمة أو البلد االهتمام بمحتوى الجودة بوصفها عامال 

مؤثرا وفعاال في االقتصاد العالمي، فالمنتج ينبغي ان يتوافق وينسجم مع المتطلبات العالمية من 
حيث الجودة، حتى تضمن المنظمة البقاء واالستمرار والنمو في دنيا االعمال.  

وعليه تعد الجودة العامل المشترك الهتمامات االدارات والمدراء والمتخصصين في كافة 
المستويات والتقسيمات االدارية وخاصة في الدول المتقدمة، والدول االخذة بالنمو ومنها العراق. 

 
  Features of Service Quality-  خصائص جودة الخدمة:3

ترتبط جودة الخدمة بمجموعة من الخصائص ذات الصلة بمستوى رضا الزبون عن الخدمة 
 بجملة 1988المدركة، وتنوع هذه الخصائص وفقا لتلك الخدمة المدركة كما حددها جوران عام 

 ):(Cheng and Podolsky, 1996: 158من الخصائص وهي: (
النفسية أو عوامل الراحة في المحيط وتمييز الزبائن المنتظمين.  -أ
توجيه الوقت المطلوب لتقديم الخدمة.  -ب
 ضمان الحصول على الخدمة. -ج
 توثيق الخدمة المقدمة ومنها الخدمة الشخصية كاالمانة. -د
 التقنية. -ه

ولمنع حدوث اية مشكالت في الجودة يجب على ادارة الجودة تحليل جودة الخدمة وارجاعها 
إلى خصائصها االولية بغية التعرف على اسباب الخطأ ومعالجته بصورة علمية وموضوعية. 

ومثلما تعني الجودة المطابقة للمواصفات أو المالئمة لالستعمال أو القيمة أو تميز المنتوج 
وافضليتُه من غيره. 

 على تنفيذ تطبيقات أو رة االدارةفان جودة الخدمة ومنها الخدمة الصحية مرتبطة تماما بقد
مطابقة الجودة، بالصورة التي تظهر مدى اهتمام االدارة بتقديم انواع من الخدمات الصحية 

المتميزة بهدف تحقيق رضا الزبون. 
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لذلك يتطلب من االدارة العليا ان تكون توجيهاتها وخططها االستراتيجية مدركة لمواقف 
الزبائن سواء كانت تلك المواقف سلبية أو ايجابية وتحليل تلك المواقف والتفاعل معها وصوال إلى 

المطابقة بين الخدمة والخدمة المتوقعة. 
 
- التحسين المستمر لجودة الخدمة  4

Continual Improvement of service quality 
أن فلسفة التحسين ينصب على جعل كل مظهر من مظاهر العمليات ضمن نطاق الواجبات 
اليومية لالفراد، والمسؤولين عنها، أي معرفة التغييرات التي تحدث اثناء العمل وماهي العمليات 
أو المشاريع التي تحتاج إلى تحسين فضال عن تطوير جودة السلع والخدمات المقدمة للزبون وان 

  ) هي : 26 : 2004أهم مكونات التحسين المستمر( العبيدي ، 
تنميط وتوثيق االجراءات.  -۱
تعين فرق لتحديد العمليات التي تحتاج إلى تحسين.  -۲
 استخدام طرق التحليل وادوات حل المشكالت. -۳
 ).PDCAاستخدام حلقة خطط –اعمل وافحص- نفذ ( -٤
 توثيق اجراءات التحسين. -٥

 بتطوير انموذج للجودة اطلق عليه ثالثية الجودة يشمل ثالث مراحل Juranهذا وقد قام 
) 95-94: 2008هي: (الخطيب، 

مرحلة التخطيط وتشمل (تحديد الزبون المستهدف والتعرف على حاجات الزبون وترجمة  -۱
تلك الحاجات إلى برامج عمل وتطوير العمليات، وااليفاء بالمتطلبات). 

مرحلة الرقابة على الجودة وتشمل (صياغة االهداف الجديدة وقياس االداء المتحقق وتحديد  -۲
االبتعادات وتفسير اسباب االبتعادات واتخاذ االجراءات التصحيحية). 

مرحلة تحسين الجودة وتشمل (االهتمام بالزبون الخارجي وتحسين جودة المنتوجات  -۳
 والخدمات وتحسين العمليات ومعالجة مقاومة التغيير واشاعة ثقافة الجودة).

 تعتبر برنامج عمل متكامل يمكن للمنظمات أن تطبقه لالرتقاء ببرامج Juranأن ثالثية 
الجودة لديها. 

 
ثانياً : الخدمة: المفهوم واالبعاد والفجوات:    

Service: Concept, Dimensions, Gaps: 
 :Concept- المفهوم 1

تعرف الخدمة على انها نشاط يتضمن عنصرا من عدم الملموسية المرتبطة به وهي نشاط 
يتضمن نوعا من التفاعل مع الزبائن أو مع الممتلكات التي هي في حوزتهم وال ينتج عن هذا 

) ويمكن حدوث تغير في الظرف ويمكن أن اليكون Payne; 1995: 7النشاط نقل الملكية) (
انتاج الخدمة مرتبطا بمنتوج مادي. 

وعرفت جمعية التسويق االمريكية الخدمات "بانها منتجات غير ملموسة أو على االقل هي 
كذلك إلى حد كبير، فاذا كانت بشكل كامل غير ملموسة فانه يتم تبادلها مباشرة من المنتج إلى 

). 250: 1998المستعمل، واليتم نقلها أو خزنها، وهي تفنى بسرعة (حداد وسويدان، 
 :Peter & James, 2000ويتضح من التعاريف اعاله أن للخدمة خصائص عديدة (

). منها: Kotler, 2003: 266) (219: 2006) و(البكري، 185



د.جاسم مشتت   استخدام قائمة الفحص لتحديد حجم الفجوة
 
 

  

والتالزم أو عدم التجزئة  Heterogeneityوالتباين  Intangibilityالالملموسية 
Inseparability  والهالكPerishability وعدم التملك lack of ownership .

 
: Dimensions of quality service- ابعاد جودة الخدمة 2

) 31: 2008يتفق اغلب الباحثين أن أهم ابعاد الجودة (الخطيب، 
)Russel&Taylor,2000:394 :هي (

 وهي قدرة المنظمة على انجاز الخدمة التي وعدت بتقديمها إلى  Reliabilityالمعولية  -أ
المستهلكين بشكل دقيق وصحيح وثابت. 

 وهي رغبة واستعداد وقدرة المنظمة على تقديم Responsivenessاالستجابة  -ب
الخدمة المناسبة وبالسرعة التي تحقق الفائدة من تلك الخدمة. 

 وتعني كسب الرضا واالطمئنان إلى مجهزي الخدمة، وما يتمتعون Assuranceالثقة  -ج
به من صفات متمثلة بالمجاملة والمعرفة والكياسة والدقة في العمل ومدى قدرة المنظمة 

 وموظفيها على بناء الثقة.
 وتعني تركيز الخدمة على اساس فردي، أي ابداء العناية واالهتمام Empathyالعناية  -د

 الشخصي بالزبائن وخلق انطباع لدى كل فرد من ملتقي الخدمة هو االكثر اهمية.
 وهي الدليل المادي للخدمة، والتي تعد كمرافق عند تقديمها Tangibilityالملموسية  -ه

 وتتمثل بالتسهيالت المادية والمعدات وهيئة العاملين ومعدات االتصال.
 
: (Gaps of fitness of The Service Quality)فجوات مطابقة جودة الخدمة - 3

تشكل الخدمة المقدمة ميزة نسبية للمنظمة وان عدم ادراك هذه الميزة يعني وجود فجوة بين 
): 216-215: 2005المنظمة والمستهلك عبر الخدمة المقدمة، وهذه الفجوات هي: (البكري، 

الفجوة االولى: 
 وبين لمستوى الخدمة الممتازةوتنتج هذه الفجوة بسبب االختالف بين توقعات الزبون 

ادراكات االدارة في منظمة الخدمة لهذه التوقعات، وهذا يشير إلى عجز االدارة على معرفة وتفهم 
احتياجات ورغبات المواطنين من خالل توقعاتهم والعكس صحيح. 

الفجوة الثانية: 
وتنتج عن االختالف بين ادراكات االدارة في المنظمة لمواصفات الخدمة المقدمة للزبون 

وبين ادراكاتهم لتوقعات الزبون للخدمة الممتازة، وهذا يعني أنه بالرغم من ادراك األدارة 
لتوقعات الزبون فانه لم يتم ترجمة هذه التوقعات إلى مواصفات محددة فعلية في الخدمة المقدمة 

للزبائن بسبب قيود تتعلق بموارد المنظمة أو التنظيم أو عدم قدرة االدارة على تبني فلسفة الجودة 
الجيدة في الخدمة والعكس صحيح. 

الفجوة الثالثة: 
وتظهر بسبب كون مواصفات الخدمة المقدمة للزبون التتطابق مع ماتدركه االدارة 

بخصوص هذه المواصفات وهذا يعني اختالف مواصفات الخدمة المقدمة للزبون عن ماتدركه 
االدارة، وذلك بسبب تدني مستوى االداء والمهارات الخاصة بمقدمي الخدمة أو عدم وجود 

 الدافعية لهم لتقديم الخدمة وفقا للمواصفات المخططة والعكس صحيح.
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 الفجوة الرابعة:
وتظهر بسبب اختالف مواصفات الخدمة المقدمة بالفعل للزبائن عن مايتم التصريح به 

(االعالن عنه)أو مايقدم من وعود للجمهور حول الخدمة، وهذا يشير إلى وجود خلل في 
المصداقية والثقة في منظمة الخدمة والعكس صحيح. 

 الفجوة الخامسة:
وهي تركز على االختالف بين ادراكات الزبائن لمستوى الخدمة المقدمة لهم بالفعل من 

المنظمة وبين توقعاتهم نحو الخدمة الممتازة، وهذا يؤدي إلى عدم رضا الجمهور والمجتمع على 
الخدمة العامة واحتماالت التذمر والشكوى وتكوين االنطباعات السيئة. 

  
 Health Serviceثالثاً : الخدمة الصحية 

 
  Quality in the Health Service  - الجودة في الخدمة الصحية1

هناك ابعاد عدة تتفاوت في اهميتها حسب البيئة المحيطة بها، وهذه االبعاد تتالئم مع 
  الرعاية الطبية والصحية والخدمات االدارية والخدمات الساندة االخرى ومن هذه االبعاد: 

) 40-38: 2004(العبيدي،   
: Technical competenceا- المقدرة الفنية 

وهي تعني المهارات والقدرات واالداء الصحيح لكل من الكادر الموجود في المؤسسة 
الصحية من مقدمي خدمة صحية واداريين وكوادر مساندة، ومقياس المقدرة الفنية هو مدى مطابقة 

االداء الفني للمعايير والمواصفات المحددة مسبقا. 
 :Access to serviceب- سهولة الوصول إلى الخدمات 

و سهولة الوصول الى الخدمات تعني عدم وجود ما يعيقها فصعوبة الوصول إلى الخدمة 
الطبية قد يؤدي إلى نتائج خطيرة منها زيادة االمراض ويشمل ذلك كافة التلقيحات أو الوفيات عند 

عدم الوصول في الوقت المناسب. 
 Effectivenessج- الفاعلية 

 وتقاس بقسمة الناتج / المدخالت و ذلك بمعرفة هل العالج المطبق بطريقة صحيحة 
اعطى نتائج مرضية ومقبولة للمريض و مقدار الضمان والثقة التي يوفرها مقدم الخدمة في 

 المستشفى وقابليته على االستمرار في تقديم الخدمة الصحية. 
: Interpersonal relationsد- العالقة بين االخر 

وتمثل العالقة بين الكادر العامل في المؤسسة الصحية وبين المراجعين لتلك المؤسسة، 
فالعالقة الجيدة والثابتة تسهم في انجاح المشورة الطبية واستجابة المرضى للتعليمات الطبية التي 

تتحقق نتيجة الثقة، والمصداقية واالحترام المتبادل والمجاملة والعطف والمحافظة على السرية 
واإلصغاء.  

: Efficiencyه- الكفاءة باستخدام الموارد 
وتعني االستافدة القصوى من الموارد المتاحة، وتقديم افضل رعاية صحية للمريض 

وللمجتمع وهذه الكفاءة تؤثر في نتائج الخدمة وتكاليفها، الن هذه الموارد عادة ماتكون محدودة، 
فعلية يجب تقديم الخدمات الضرورية وتقديم خدمة بجودة افضل وبجودة عالية وبكلفة اقل. 

: Continuityو- االستمرارية 
تعني استمرارية مراجعة المريض للطبيب نفسه، لمعرفته بحالته أو قد تعني االحتفاظ 

بالملفات الطبية والتي تضمن السرية المرضية للمرضي التي تمكن الطبيب الجديد من االطالع 
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عليها ومتابعة العالج، واالستمرارية مهمة واالنقطاع يؤدي إلى الخطر وتدني مستوى الجودة، 
مما يؤدي إلى تأزم العالقة بين المريض والكادر الطبي. 

: Safetyز- السالمة العامة 
وتعني تقليل الخطر للتعرض لالصابات وااللتهاب أو اية اخطار اخرى تتعلق بالخدمات 

الصحية، ويقوم بهذا االجراء كل من المريض والفريق الطبي كما في عملية نقل الدم، واالحتياط 
ضد عدوى مرض التهاب الكبد الفايروسي، ونقص المناعة المكتسب (االيدز). 

: Amenitiesح- الكماليات 
وهي مقومات الخدمة التي التتعلق باالجراءات الطبية، بل تلك التي تزيد من اقبال المرضى 

ورضاهم، واستعدادهم لدفع ثمن الخدمة وتتمثل بشكل البناء الخارجي، ووسائل الراحة كالحدائق 
والتلفاز والكتب وغيرها. 

 
 :Features of distinctive Health Service - الخصائص المميزة للخدمة الصحية  2

تتجسد الخصائص المميزة للخدمة الصحية التي تقدمها المؤسسات الصحية المختلفة 
     :بالخصوصية لكونها ذات صلة مع حياة الناس، ويمكن تحديد اهم تلك الخصائص باالتي

) 59: 2005(البكري، 
الخدمات الصحية التي تقدمها المستشفيات والمراكز الصحية وغيرها ذات نفع عام  -أ

ولمختلف الجهات المستفيدة منها (افراد، منظمات، هيئات). 
تؤثر القوانين واالنظمة الحكومية على عمل المؤسسات الصحية كافة والمستشفيات خاصة  -ب

(حكومية، اهلية) وذلك فيما يتعلق بتحديد منهج عملها والخدمات الطبية التي تقدمها 
والوسيلة التي يتم بها ذلك. 

الخدمة الطبية المقدمة يجب ان تتصف بجودة عالية كونها ذات صلة بحياة االنسان وشفائه،  -ج
لذلك فان معيارية االداء للخدمة الصحية يجب ان تكون عالية وتخضع إلى رقابة صحية 

 وادارية.
صعوبة وضع معايير لجودة الخدمات الصحية المقدمة من قبل المؤسسات الصحية اسوة  -د

 بالخدمات االخرى، وذلك كون االنسان اثمن شيء واليقدر بثمن.
 

- مجاالت تطبيق نظام ادارة الجودة في الخدمات الصحية 3
 Practical Fields of Quality Management System in Heath Services : 

تبنت اغلب المؤسسات الصحية منهج ادارة الجودة الشاملة الذي يعد مدخال واسع التنظيم 
يهدف إلى تحقيق التحسين المستمر للنوعية في كل العمليات الحاصلة بالخدمة الصحية التي يقوم 

): 41: 2007بها المستشفى، لذا فان هذا النظام يجب ان يغطي المجاالت االتية (المالكي، 
خدمات التمريض وخدمات العيادات الخارجية واالدارة الهندسية وخدمات  ، الهيئة الطبية

الطوارئ والعالج الطبي والخدمات االجتماعية والمختبرات وخدمات التخدير ووحدة العناية 
المركزة وادارة خدمات الصيدلة والخدمات الساندة (النظافة، التعقيم المركزي) واالشعة 

والسجالت الطبية وخدمات التغذية. 
ويتطلب من جميع االقسام واالدارات ان تعقد اجتماعات دورية لمراجعة الحاالت على وفق 

). 30: 2001المعايير المحددة لتقويم جودة الخدمة الصحية المقدمة (الحيدري، 
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تحليل النتائج ومناقشتها  - المبحث الثالث
 

 االقسام اوال و على المستوى الكلي لدائرة  مستوىإلى حجم الفجوة على بهدف التوصل
صحة بغداد - الكرخ ثانياً  في مجال تقديم الخدمات الصحية:- 

لتحليل الفجوة باستخدام المعادالت الوارد  Check listفقد تم استخدام قائمة الفحص 
ذكرها في منهجية الدراسة الفقرة ( سادساً ) وتم تثبيت النتائج المستخرجة على قوائم الفحص 

 لالقسام التي شملتها الدراسة وكما يأتي:
 ) وتحليل الفجوة لقسم التفتيش والشكاوىchecklistاوال: قائمة فحص (

 فقرات الفحص وتحليل الفجوة ت
مطبق 
كليا 

موثق 
 كليا

مطبق 
كليا 

موثق 
 جزئيا

مطبق 
كليا 
غير 
 موثق

مطبق 
جزئيا 
موثق 

 كليا

مطبق 
جزئيا 
موثق 
 جزئيا

مطبق 
جزئيا 
غير 
 موثق

غير 
مطبق 
غير 
 موثق

تفتيش ومتابعة اداء المؤسسات الصحية الحكومية  1
بصورة دورية للتأكد من حسن ادائها وقق الخطة 

 المعدة من قبل القسم
       

تفتيش ومتابعة كافة المؤسسات الصحية غير الحكومية  2
(المستشفيات االهلية، الصيدليات االهلية، المذاخر 
والمكاتب العلمية، المجمعات الطبية، والمختبرات 

االهلية، وعيادات االطباء، ومحالت ممارسة المهن 
 الصحية)

       

استقبال شكاوى المواطنين ومنتسبي المؤسسات  3
الصحية وتدقيقها واتخاذ االجراءات االدارية والقانونية 

 الالزمة لمعالجتها
       

متابعة كل مايتعلق باالدوية والمستلزمات الطبية من  4
بداية التجهيز وصوال إلى المرضى ومنع تسربها من 

 المؤسسات الحكومية
       

متابعة االدوية المتسربة من الصيدليات والمذاخر  5
الحكومية على االرصفة والباعة المتجولين واتخاذ 

 اجراءات قانونية رادعة بحقهم
       

تفتيش ومتابعة اداء المحالت العامة مثل (الفنادق  6
والمطاعم واالفران، ومحالت بيع اللحوم، وبيع 

 االغذية والمقاهي ومحالت الحالقة)
       

يفرض القسم العقوبات المتمثلة بالغرامة أو الغلق او  7
عليهما على المحالت العامة عند مخالفتهما للشروط 
 الصحية المنصوص عليها في قانون الصحة العامة

       

تهيئة كوادر في قسم التفتيش تتمتع بالكفاءة والشجاعة  8
باتخاذ القرار العلمي الصحيح للوصول إلى الحقيقة 

 وتحقيق العدالة 
       

 0 1 2 3 4 5 6 االوزان  
 1 0 0 1 1 3 2 التكرارات 
 0 0 0 3 4 15 12 النتيجة 
       4.25 الوسط الحسابي 
       0.71 النسبة المئوية لدى المطابقة 
       0.29 حجم الفجوة 
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) وتحليل الفجوة لقسم الرعاية الصحية االولية: Checklistثانيا: قائمة فحص (

 فقرات الفحص وتحليل الفجوة ت
مطبق 
كليا 

موثق 
 كليا

مطبق 
كليا 

وموثق 
 جزئيا

مطبق 
كليا 
غير 
 موثق

مطبق 
جزئيا 
موثق 

 كليا

مطبق 
جزئيا 
موثق 
 جزئيا

مطبق 
جزئيا 
غير 
 موثق

غير 
مطبق 
غير 
 موثق

يقوم القسم بتوفير العالجات واالمصال ذات  1
        العالقة باالمراض المشتركة

يقوم القسم بزيارات اشرافية للمختبرات  2
        المرجعية

يتم استالم المسحات المأخوذة من المرضى  3
المشتبه بهم وفحصها وتقييمها ومن ثم 

ارسالها لمختبر الصحة المركزي لغرض 
 الفحص والمطابقة

       

متابعة مرضى العوز المناعي ضمن الرقعة  4
        الجغرافية لدائرة صحة الكرخ

القيام باالشراف والمتابعة لكافة المستشفيات  5
والمراكز الصحية ومتابعة عملها لتطبيق 

 مفردات البرامج الصحية كافة
       

توفير كافة اللقاحات ضمن برنامج الرعاية  6
الصحية االولية المعمول بها ومستلزمات 

 سلسلة تجديد اللقاحات
       

القيام بالتوعية واالرشادات الصحية بشكل  7
ميداني واعالمي اثناء الحمالت الصحية مثل 
تلقيح شلل االطفال وكذلك زيارة المجمعات 

 السكنية
       

التنسيق مع قسم التفتيش والمؤسسات  8
الصحية لرصد المخالفات في طبيعة عمل 

 المؤسسات الصحية وتقويمها
       

متابعة توزيع االدوية والعالجات على  9
المراكز الصحية بالتنسيق مع شعبة البرامج 

 ومدراء المراكز الصحية
       

متابعة تنفيذ العمليات والخطط المركزية  10
والخاصة بمختبرات مراكز الرعاية الصحية 

 االولية
       

 0 1 2 3 4 5 6 االوزان 
 0 1 1 1 2 2 3 التكرارات 
 0 1 2 3 8 10 18 النتيجة 
       4.2 الوسط الحسابي المرجح 
       0.70 النسبة المئوية لمدى المطابقة 
       0.30 حجم الفجوة 
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) وتحليل الفجوة لقسم العمليات الطبية والخدمات Checklistثالثا: قائمة فحص (
المتخصصة: 

 فقرات الفحص وتحليل الفجوة ت
مطبق 
كليا 

موثق 
 كليا

مطبق 
كليا 

وموثق 
 جزئيا

مطبق 
كليا 
غير 
 موثق

مطبق 
جزئيا 
موثق 

 كليا

مطبق 
جزئيا 
موثق 
 جزئيا

مطبق 
جزئيا 
غير 
 موثق

غير 
مطبق 
غير 
 موثق

المساهمة في عمليات االنقاذ واالسعاف في  1
 حاالت الحوادث والكوارث

       

معرفة السعة السريرية لكل شعبة طوارئ  2
ومدى مناسبتها ونظافتها والخدمة الفندقية 

 المتوفرة فيها

       

متابعة رصد الحاالت لالمراض المعدية  3
وطرق الوقاية والعالج وعالج االمراض 

المعدية وتوفير غرف خاصة للحاالت 
 المعدية وعزلها 

       

القيام بزيارات دورية لردهات وشعب  4
الطوارئ للوقوف على سير العمل ومعالجة 

 السلبيات االنية والمتاخرة

       

االشراف والمتابعة لعمل اللجان الطبية  5
 المتخصصة

       

االشراف والمتابعة على عمل مراكز التأهيل  6
الطبي والعالج الطبيعي وتلبية احتياجاتها 
 من االجهزة والمستلزمات الطبية الالزمة

       

تامين قاعدة معلومات متكاملة عن الخدمات  7
 الصحية المقدمة

       

القيام بزيارات تفتيشية إلى كافة مراكز  8
التبرع بالدم ومصارف الدم الفرعية للوقوف 

 على السلبيات التي تواجه هذه المصارف

       

 0 1 2 3 4 5 6 االوزان 
 1 1 1 0 1 2 2 التكرارات 
 0 1 2 0 4 10 12 النتيجة 
       3.6 الوسط الحسابي 
       0.60 النسبة المئوية لمدى المطابقة 
       0.40 حجم الفجوة 

 
 
 
 
 
 
 
 



د.جاسم مشتت   استخدام قائمة الفحص لتحديد حجم الفجوة
 
 

  

) وتحليل الفجوة لقسم الصيدلة: Checklistرابعا: قائمة فحص (

 فقرات الفحص وتحليل الفجوة ت
مطبق 
كليا 

موثق 
 كليا

مطبق 
كليا 

وموثق 
 جزئيا

مطبق 
كليا 
غير 
 موثق

مطبق 
جزئيا 
موثق 

 كليا

مطبق 
جزئيا 
موثق 
 جزئيا

مطبق 
جزئيا 
غير 
 موثق

غير 
مطبق 
غير 
 موثق

1 
تقدير احتياج المؤسسات الصحية من االدوية 

المحاليل المختبرية والمستلزمات الطبية 
 واالجهزة الطبية

       

2 
متابعة قائمة الهيئة الوطنية لالدوية واعالم 
المؤسسات الصحية باالدوية المضافة أو 

 المحذوفة من قوائم االدوية
       

3 
متابعة تجهيز المؤسسات الصحية كافة من 
االجهزة واالدوية والمستلزمات الطبية مع 

 قوائم تقدير الحاجة
       

المشاركة باللجان الخاصة بتثمين االدوية  4
        والمستلزمات الطبية واللجان التفيشية

متابعة أتالف االدوية المنتهية المفعول  5
        بالتنسيق مع لجان التحقيق االدارية

6 
اجراء معايشات في المؤسسات الصحية 

التابعة للدائرة لغرض الوقوف على مستوى 
 تقديم الخدمات الصيدالنية

       

7 
متابعة االدوية القريبة النفاذ واالدوية 

الفائضة عن الحاجة للمؤسسات الصحية 
 وتثبيتها بموجب مواقف شهرية

       

8 
متابعة وتقييم العاملين في المذاخر 

والصيدليات بالمستشفيات من خالل تطبيق 
 التعليمات الوزارية

       

 0 1 2 3 4 5 6 االوزان 
 0 1 1 1 1 2 2 التكرارات 
 0 1 2 3 4 10 12 النتيجة 
       4 الوسط الحسابي 
       0.67 النسبة المئوية لمدى المطابقة 
       0.33 حجم الفجوة 
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) وتحليل الفجوة لقسم االمور الفنية: Checklistخامسا: قائمة (

 فقرات الفحص وتحليل الفجوة ت
مطبق 
كليا 

موثق 
 كليا

مطبق 
كليا 

وموثق 
 جزئيا

مطبق 
كليا 
غير 
 موثق

مطبق 
جزئيا 
موثق 

 كليا

مطبق 
جزئيا 
موثق 
 جزئيا

مطبق 
جزئيا 
غير 
 موثق

غير 
مطبق 
غير 
 موثق

اجراء مناقالت باالجهزة واالدوات  1
المختبرية بين المؤسسات الصحية والمراكز 

 الصحية وحسب الضوابط
       

القيام بمتابعة اعمال السيطرة النوعية في  2
المستشفيات والمراكز الصحية واستكمال 

 برامج السيطرة النوعية وتقييم نتائجها
       

تنفيذ الزيارات الميدانية للمستشفيات  3
والمراكز الصحية التخصصية (مركز 
الزهراء االستشاري للحساسية والربو 

ومركز الكرخ الطبي التخصصي) للوقوف 
على احتياجاتها من االجهزة والمستلزمات 

 الطبية ومتابعة سير العمل فيها

       

متابعة لجان السيطرة على التلوث والعدوى  4
        المكتسبة في المستشفيات

القيام بزيارات ميدانية للمستشفيات لمتابعة  5
صاالت العمليات والوالدة وحاضنات الخدج 

 ومتابعة حاالت التلوث فيها
       

القيام بزيارات ميدانية لكافة وحدات االسنان  6
والوقوف على مستوى الخدمة المقدمة لتللك 

 الوحدات ومختبر صناعة االسنان
       

التنسيق مع قسم الصيدلة والمستلزمات  7
الطبية في الدائرة بشان تقدير الحاجة السنوية 

من المواد واالجهزة الخاصة بطب الفم 
 واالنسان

       

رفع التقارير الدورية حول سير العمل  8
واالحصاءات للشعب والوحدات المرتبطة 

 بالقسم
       

 0 1 2 3 4 5 6 االوزان 
 0 1 1 1 2 1 2 التكرارات 
 0 1 3 8 3 5 12 النتيجة 
       3.9 الوسط الحسابي 
       0.65 النسبة المئوية لمدى المطابقة 
       0.35 حجم الفجوة 

 
 
 
 
 



د.جاسم مشتت   استخدام قائمة الفحص لتحديد حجم الفجوة
 
 

  

) 2جدول (
يبين نسبة مطابقة الجودة وحجم الفجوة والفجوة الكلية مع الترتيب في اقسام دائرة صحة بغداد-

الكرخ 
نسبة مطابقة  القسم ت

 الجودة
 الترتيب حجم الفجوة

 االول 0.29 0.71 قسم التفتيش والشكاوى -1
 الثاني 0.30 0.70 قسم الرعاية الصحية االولية -2
يات الطبية والخدمات لقسم العم -3

 المتخصصة
 الخامس 0.40 0.60

 الثالث 0.33 0.67 قسم الصيدلة -4
 الرابع 0.35 0.65 قسم االمور الفنية -5
  0.33 0.67 الفجوة الكلية 6

المصدر: من اعداد الباحث. 
 

) حجم الفجوة في اقسام دائرة صحة بغداد-الكرخ وبالترتيب كما يأتي: 2يبين جدول (
) حجم الفجوة. 0.29قسم التفتيش والشكاوى ( .۱
 ) حجم الفجوة.0.30قسم الرعاية الصحية االولية ( .۲
) حجم الفجوة. 0.33قسم الصيدلة ( .۳
 ) حجم الفجوة.0.35قسم االمور الفنية ( .٤
 ) حجم الفجوة.0.40قسم العمليات الطبية والخدمات المتخصصة ( .٥

) وهي نسبة مرتفعة جدا 0.33بينما بلغ حجم الفجوة الكلية على مستوى دائرة صحة بغداد-الكرخ (
تتطلب اتخاذ اجراءات واسعة لتقليصها كون الخدمات الطبية تمس حياة كافة المواطنين وهذا ما 

 ستتطرق اليه الدراسة في توصياتها.
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ات  ـــتنتاجـــاالس
 

على ضوء نتائج التحليل التي توصلت اليها الدراسة فقد انصبت االستنتاجات على مايلي: 
ضعف نشاط التفتيش والمتابعة على المحالت العامة والحكومية.  -۱
عدم تطبيق العقوبات المنصوص عليها في قانون الصحة العامة على المؤسسات الصحية  -۲

غير الحكومية أو المحالت والمتمثلة بالغرامة أو الغلق أو كليهما. 
 تسرب االدوية ذات االهمية والتي لها عالقة مباشرة بحاالت االمراض المزمنة. -۳
ضعف التنسيق مع قسم التفتيش والخدمات الصحية لرصد المخالفات في طبيعة عمل  -٤

 مؤسسات الرعاية الصحية.
ضعف متابعة توزيع االدوية والعالجات على مراكز الرعاية الصحية فضال عن عدم تنفيذ  -٥

 العمليات والخطط المركزية الخاصة بمختبرات الرعاية الصحية.
 عدم توفر قواعد معلومات متكاملة عن الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين. -٦
 ضعف االشراف والمتابعة على مراكز التأهيل الطبي والعالج الطبيعي. -۷
 عدم الجدية في متابعة اتالف االدوية المنتهية المفعول بالتنسيق مع لجان التحقيق االدارية. -۸
 م العاملين في المذاخر والصيدليات بالمستشفيات.يتدني متابعة وتقي -۹

محدودية اجراء المناقالت في االجهزة واالدوات المختبرية بين المؤسسات الصحية التابعة  -۱۰
 لدائرة الصحة.

 عدم جدية متابعة وحدات االسنان والوقوف على مستوى تقديم الخدمات للمواطنين. -۱۱
 
 

  التوصيات
 

بناءاً على االستنتاجات التي توصلت اليها الدراسة فان الباحث يثبت ادناه توصياته المتعلقة 
بنشاط مطابقة الجودة: 

ضرورة تفعيل نشاط التفتيش والمتابعة على المحالت العامة والحكومية ورفد القسم بالمالك  -۱
المتخصص ذي الكفاءة والمقدرة . 

) 1981 لسنة 89ضرورة تطبيق العقوبات المنصوص عليها في قانون الصحة العامة رقم  ( -۲
والمتمثلة بالغرامة أو الغلق أو كليهما على المؤسسات الصحية غير الحكومية أو المحالت 

العامة. 
اتخاذ كافة الوسائل والتدابير التي تمنع تسرب االدوية من المؤسسات والمذاخر الصحية  -۳

 الحكومية .
ضرورة ايجاد آلية التنسيق مع قسم التفتيش والخدمات الصحية لرصد المخالفات لطبيعة  -٤

 عمل مؤسسات الرعاية الصحية.
 ضرورة متابعة توزيع االدوية والعالجات على مراكز الرعاية الصحية وفقا الحتياجاتها. -٥
ضرورة ايجاد قواعد معلومات متكاملة عن الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين بهدف  -٦

 تحسينها واالرتقاء بها إلى المستوى المناسب.
 احكام االشراف والمتابعة على مراكز التأهيل الطبي والعالج الطبيعي ومراكز التبرع بالدم. -۷
  المفعول بالتنسيق مع لجان التحقيق االدارية.ةضرورة متابعة اتالف االدوية منتهي -۸



د.جاسم مشتت   استخدام قائمة الفحص لتحديد حجم الفجوة
 
 

  

 اهمية تقييم العاملين في المذاخر والصيدليات وفق اسس عادلة تضمن حقوقهم. -۹
ضرورة اجراء المناقالت في االجهزة واالدوات المختبرية بين المؤسسات الصحية وحسب  -۱۰

 الحاجة لها.
ضرورة المتابعة الجدية لوحدات طب االسنان والوقوف على مستوى تقديم الخدمات  -۱۱

 للمواطنين.
 

 

 المستخلص
 

يعد موضوع تحسين الخدمات الصحية واالرتقاء بها من المواضيع الحيوية وذلك الرتباطها 
 بحياة االنسان والتي ال تقدر بثمن. 

هذا وقد تم استخدام قائمة الفحص ومطابقة الجودة للوقوف على حجم الفجوة في الخدمات 
الصحية المقدمة للمواطنين . واختيرت دائرة صحة بغداد-الكرخ ميدانا تطبيقيا للدراسة . 

و قد توصلت الدراسة الى مجموعة من االستنتاجات اهمها ضعف نشاط التفتيش الصحي 
والمتابعة ، فضال عن عدم توافر قواعد معلومات متكاملة عن الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين 

بهدف تحسينها .وبناءا على ذلك وضعت مجموعة من التوصيات. 
 

 
Abstract 

Regarding the subject of improving and raising the healthcare 
services from the victual subjects because of its relationship with the life of 
human which is invaluable. 

It’s has been using the checklist and quality fitness to stand on the 
gap size in the healthcare services provided to people. And Baghdad-al 
Karkh Health Center has been chosen as practical field for the study.    

The study has reached to a group of conclusions and 
recommendations, the most important are weakness of the health inspection 
activities and follow up, In addition to unavailability of complete database 
about the health care services provided to citizens in order to develop it, 
according to that, a set of recommendations have been presented.       
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