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 ملخص:

، ولم يحقق قطاع الصحت األهذاف مازالج الجسائر حعاني من سىء سمعت المؤسساث االسخشفائيت عبر كامل الخراب الىطني

 المرجىة والخي من أهمها ححسين جىدة الخذمت الصحيت. 

يهذف هزا العمل البحثي الً الخعريف بأبعاد جىدة الخذمت الصحيت وعرض أهم النمارج المسخخذمت من قبل الخبراء لقياش 

 مسخىي جىدة هزا النىع من الخذماث.

 .ودة اخلدمة الصحية، أبعاد جودة اخلدمة الصحيةاخلدمة الصحية، جالكلمات ادلفتاحية> 

Résumé  

L’Algérie souffre encore d’une mauvaise répartition des établissements hospitaliers à travers 

tout le territoire national et le secteur de la santé n’a toujours pas atteint tous ses objectifs 

visant à améliorer les soins de la santé. 

Ce travail de recherche vise à définir les dimensions de la  qualité du service sanitaire et 

présenter  les principaux modèles utilisés par les experts pour mesurer  le niveau de qualité de 

ce genre de service.  

Mots clés : le service sanitaire, la qualité du service sanitaire, les dimensions du service 

sanitaire. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 مقدمة:

 ات اجملتمع الرتباطها بشكل مباشرمجيع فئاليت يهتم هبا  احلساسة تعد جودة اخلدمة الصحية من اىم القضايا

 تزايد الطلب على ىذا النوع من اخلدماتان اجملتمعات، و  ورقيتطور بصحة العنصر البشري الذي ىو أساس 

 الوسائل وتطلع ادلريض اىل خدمة صحية ذات جودة عالية دفع بادلؤسسات االستشفائية والصحية اىل البحث عن

يعترب  اخلدمة ادلقدمةودة جمستوى وقياس ذلا، وان ربديد  واالستجابة الطلبات مقابلة ىذه والسبل اليت سبكنها من

ألنو يعد نقطة االنطالق للتحسُت ادلستمر  تقدمي اخلدمات الصحية على من أكرب التحديات اليت تواجو القائمُت

فما هي أهم النماذج المستخدمة لقياس جودة الخدمة الصحية من ، دلستوى جودة اخلدمة الصحية

 وجهة نظر المريض؟

 كما يلي>  ثالثة زلاورثية إىل ه اإلشكالية مت تقسيم ىذه الورقة البحذودلعاجلة ى

 وخصائصها الصحية اخلدمةاحملور األول> 

 وأبعادىا الصحية اخلدمة جودةاحملور الثاين> 

 الصحية اخلدمة جودة قياس مناذجاحملور الثالث> 

 

 

 

 

 

 



  المحور األول: الخدمة الصحية وخصائصها

كغَتىا قبل التعرض لبعض التعاريف اخلاصة باخلدمة الصحية نود تقدمي مفاىيم خاصة باخلدمة عموما، حيث أنو  

من ادلصطلحات يف العلوم االجتماعية فانو يوجد العديد من الكتابات ادلختلفة حول تعريف مصطلح اخلدمة 

 فيما يلي>بإختالف الزاوية اليت يُنظر إليها منها، وديكن عرض بعض التعاريف 

1"نشاطات معرفة، ولكن غَت زلسوسة، وسبثل اذلدف الرئيسي لتعامل ما غرضو ربقيق رضا الزبائن"

وعرفتها اجلمعية األمريكية للتسويق بأهنا> " اخلدمة تقدم يف شكل أنشطة، أو منافع تعرض يف البيع أو تقدم 

 2مرتبطة مع بيع السلع ".

كل نشاط أو إصلاز أو منفعة يقدمها طرف ما لطرف آخر و تكون أساسا غَت » على أهنا  Kotlerويعرفها 

 ملموسة و ال تنتج عنها أي ملكية و أن إنتاجها أو تقدديها قد يكون مرتبط دبنتج مادي ملموس أو 

 3«.ال يكون 

تصرف أو رلموعة من التصرفات اليت تتم يف زمن زلدود و مكان » على أهنا  Christiane Dumoulinيعرفها 

معُت من خالل وسائل مادية و بشرية دلنفعة فرد معُت أو رلموعة من األفراد باالعتماد على إجراءات و سلوكات 

 .4«منظمة 

دون انتقال للسلع، بأن اخلدمة ىي> "نشاط اقتصادي مقدم من طرف آلخر، غالبا   (Lovelock)ويرى لوفلوك 

خيلق القيمة من خالل تأجَت أو استغالل سلع، يد عاملة، كفاءات مهنية، ذبهيزات أو ىياكل، شبكات أو 

  5.أنظمة، بشكل منفرد أو رلتمع. األنشطة وادلنافع واإلشباع اليت تقدم للبيع أو تكون مصاحبة للسلع ادلادية"

 وتعرف أيضا على أهنا "كافة األنشطة و العمليات اليت يربز فيها اجلانب الغَت ادللموس و اليت تتولد 

 .6عنها منافع و إشباعات ديكن بيعها"



ومن خالل التعريفات السابقة ديكن تعريف اخلدمات على أهنا أنشطة يقدمها أشخاص أو تصنعها آالت تقود 

أو السلع اليت ديتلكوهنا، وىي تسعى لتلبية ادلتطلبات اخلاصة لعمالئها  إىل حصول تغيَتات يف ظروف األشخاص

 بأعماذلا فحسب.

 حصولو  عند يتلقاىا واليت للمستفيد تقدم اليت ادلنافع رلموع أو أهنا "ادلنفعة على أما اخلدمة الصحية  فتعرف

 عالج األمراض فقط اعية وليسواإلجتم والعقلية اجلسمانية السالمة من مكتملة حالة لو وربقق اخلدمة على

 7والعلل"؛

 8؛ورضا معينا للمستفيد امزيج متكامل من العناصر ادللموسة وغَت ادللموسة واليت ربقق إشباع وىناك من يرى بأهنا

والنفسية ادلتخصصة اليت تقدمها  كما تعرف على أهنا "اخلدمات التشخيصية العالجية، التأىيلية، اإلجتماعية

 العادية األقسام العالجية واألقسام ادلساندة وما يرتبط هبذه اخلدمات من الفحوصات ادلعملية )ادلختربية (

 9نية".وادلتخصصة وخدمات اإلسعاف والطوارئ وخدمات التمريض واخلدمات الصيدال

 يلي> للخدمات رلموعة من اخلصائص سبيزىا عن السلع تتمثل فيماو 

أي أن اخلدمة ال ديكن رؤيتها أو تذوقها أو مشها أو مساعها قبل شرائها وىذا أىم ما دييزىا عن  الالملموسية> -أ

السلع ادلادية وأن اخلدمة سبثل جهدا أو عمال ديكن أن يقدمو فرد ألخر أو منظمة أخرى أو منظمة لشخص، 

  .صول على مؤشرات جيدة عن نوعية وجودة اخلدمةلذلك صلد بأن ادلستفيد يقوم جبمع ادلعلومات هبدف احل

وىذا األمر ال ينطبق على السلع اليت تصنع  10نعٍت بالتالزمية "تالزم عملية اإلنتاج واالستهالك" التالزمية> -ب

اخلدمة وتوضع يف ادلعارض أو توزع على البائعُت و من خالذلم على ادلشًتين يتم استهالكها الحقا، أي أّن 

 تعتمد يف تقدديها على االتصال الشخصي بُت مقّدم اخلدمة والزّبون.و  ج وتستهلك يف نفس الوقتتنتالصحية 

خيتلف تقدمي اخلدمة من شخص إىل آخر، خاصة إذا تعلق األمر خبدمات تعتمد  :عدم ذبانس اخلدمة -ج

للخدمة أكرب من درجة ادللموسية(. يصعب على الزبون  بالدرجة األوىل على التدخل اإلنساين )درجة الالملموسية



ادلقارنة بُت نفس اخلدمات ادلعروضة قبل شرائها. و يكون من الصعب على مقدم اخلدمة إنتاج نفس اخلدمة و 

بنفس الصفات يف الوقت و ادلكان نفسو، ضف إىل أن اخلدمات تقدم يف أماكن عديدة و من طرف أشخاص 

. وبالتايل فإن النمطية يف إنتاج اخلدمات تعد أمرا صعبا عكس السلع ادلادية اليت 11أخرىخيتلفون من مؤسسة إىل 

تكون يف غالب األحيان منطية بالرغم من اختالف العالمة التجارية واختالف طرق التغليف و التعبئة. وعليو فإن 

 على مؤسسات اخلدمات أن تعمل على>

 ات الكبَت يف اجلودة قدر اإلمكان؛ بذل رلهود كبَت لتقدمي خدمات تتسم بالثب -

 وضع برنامج دقيق الختيار ورفع كفاءة مقدمي اخلدمة؛  -

نظام الشكاوى  وضع نظام لرصد وقياس درجة رضاء الزبون عن اخلدمة ادلقدمة إليو، ولعل أىم الوسائل ىنا -

  وادلقًتحات.

الكميات غَت ادلستخدمة خالل فًتة العرض ستختفي فهي تستهلك حلظة انتاجها، و  :عدم القابلية للتخزين -د

 لألبد وال ديكن اسًتدادىا 

 اخلدمة ينتفع منها مستخدمها وال ديكنو التمتع حبق ملكيتها.وتعٍت ىذه اخلاصية بأن : عدم سبلك اخلدمة-ت

لسلع مع ابادلقارنة يواجو الزّبون صعوبة أكرب عند تقييم جودة اخلدمة ادلقّدمة لو  :صعوبة تقييم جودة اخلدمة -ه

ادلادية ادللموسة، فأمام ادلنتج ادلادي يستخدم الزبون عدة مؤشرات زلسوسة ظاىرة كاللون، ادللمس، الراحة، 

الصالبة، الوزن،... إخل؛ لكن أمام اخلدمة، ال يوجد ىذا الكم من ادلؤشرات الظاىرة، إال ما يظهر من ذبهيزات 

هر العاملُت، ىذا باإلضافة إىل أّن األداء الفعلي للخدمة يرتبط بتفاعل مادية وتسهيالت يف مركز اخلدمة أو مظ

الزّبون مع مقدم اخلدمة، وخبربة الزّبون نفسو. وبالتايل فإّن احلكم على اخلدمة بأهنا جّيدة أو سيئة خيتلف من زبون 

 ذلك فإّن احلكم على جودة آلخر، ومن وقت إىل آخر بالنسبة للزّبون نفسو، وباحلالة ادلزاجية لو. وباإلضافة إىل



اخلدمة يتوقف على ما حيملو ادلستفيد من توقعات عند حصولو على اخلدمة، وإّن ىذه التوقعات زبتلف من فرد 

 آلخر، وبالنسبة للفرد الواحد من وقت آلخر.

 12وللخدمات الصحية خصائص سبيزىا عن باقي اخلدمات ديكن اجيازىا فيما يلي>

أو  التعليمية الثقافية، مستوياهتم االجتماعية، عن النظر بغض اجملتمع، أفراد لكل تقدم الصحية اخلدمات -

 ادلادية؛

ىيئات  أفراد، ادلستفيدة منها، األطراف دلختلف عامة منفعة تقدمي إىل هتدف الصحية اخلدمات -

 اخل؛...وتنظيمات

 األفراد؛حبياة  مرتبطة ألهنا اجلودة من عالية درجة الصحية اخلدمات يف يشًتط -

 وذلك الدولة، عن الصادرة للقوانُت والتنظيمات زبضع أهنا حيث بشدة، مراقبة بكوهنا الصحية اخلدمات تتميز -

 تقدديها؛ ادلقدمة وبكيفية اخلدمات بطبيعة يتعلق فيما

 والسنة؛ الشهر األسبوع، اليوم، على مدار وذلك للتأجيل، القابلية وعدم باالستمرارية تتميز الصحية اخلدمات -

 التحاليل إجراء الفحص، التشخيص، أجل من للمستفيد، الشخصي احلضور تتطلب الصحية اخلدمات -

 وادلعاجلة؛

  بُت التوافق درجة أن حيث أي ادلريض، ادلستفيد قبل من أوىل بدرجة الصحية اخلدمات جودة مستوى يتحدد -

  .اخلدمة الصحية جودة دلستوى احملدد ىي اخلدمة يف اجلودة لتلك إدراك ادلريض ومستوى اخلدمة جودة

 المحور الثاني: جودة الخدمة الصحية وأبعادها

 :الخدمة الصحية ماهية جودة

اليت تعٍت طبيعة الشخص أو طبيعة الشيء ودرجة صالبتو،  (qualitas)يرجع مفهوم اجلودة إىل الكلمة الالتينية

ويستخدم مصطلح اجلودة للداللة على أن منتوجا جيدا أو خدمة جيدة،  13،وكانت تعٍت قدديا الدقة واإلتقان



لكن من اخلطأ أن نعتقد أن ادلنتجات أو اخلدمات ذات اجلودة العالية ىي فقط ادلنتجات أو اخلدمات األكثر  

 كلفة، وإمنا ىي تلك ادلنتجات أو اخلدمات اليت تتناسب وحاجات وتوقعات العمالء من حيث األداء ادلرتفع

 والتكلفة ادلنخفضة وتوفر ادلنتوج أو اخلدمة بالكمية ادلطلوبة والوقت ادلناسب.

لقد اختلفت التعاريف اخلاصة باجلودة وذلك للتحوالت االقتصادية عرب التاريخ، ودلا كان مفهوم اجلودة متعدد 

َت من ادلفكرين بعدة األبعاد مل يتفق ادلفكرون والباحثون على إعطاءه مفهوما موحدا ودقيقا حيث عرفو الكث

 تعاريف ديكن عرض البعض منها>

 إىل تؤدي ما، خدمة أو سلعة هبا تتمتع اليت واخلصائص الصفات رلموعة" أهنا على للتقييس الدولية ادلنظمة تعرفها

 14"ضمنا مفًتضة أو معلنة رغبات ربقيق إمكانية

ومؤسسات،  مصطلح اجلودة زبتلف باختالف اجلهة ادلستخدمة من أفراد إن االختالف يف ادلعاين اليت يأخدىا

يف مخسة مداخل أساسية  جبمع كل ادلفاىيم ادلتعلقة باجلودة، وحددىاDavid Garvin لذلك فقد قام الباحث

 وتتمثل ىذه ادلداخل يف> ::;8يف عام  Managing Quality قدمها يف كتابو

 وفقا لالستخدام ادلنتوج أداء قدرة أي ادلنتج، مالئمة بأهنا ادلدخل ىذا وفق باجلودة ويقصد :التفوق مدخل *

 وىذا ادلستهلك رغبات تشبع صفات وأدق أفضل أداء تقدمي خالل من ادلستهلك رضا ربقق اليت للمواصفات

 .ادلستهلك رغبة ربقيق أهنا على للجودة Feigenbaum فيجنبوم تعريف مع يتفق ادلدخل

ىذا ادلدخل ينظر للجودة على أهنا الدقة والقدرة يف القياس ادلفردات واخلصائص ادلطلوبة  ضمن: * مدخل ادلنتج

 يف ادلنتج واليت ىي قادرة على ربقيق رغبات ادلستهلك، ومن ىنا فإن اجلودة عبارة عن> " ادلتغَت

 اخلاضع للقياس الدقيق".

ادلنتوج إال أهنا زلدودة ألنو يف حالة االعتماد على الرغم من أن ىذه التعاريف حددت اجلوانب ادلختلفة جلودة 

 على التفضيل الشخصي فإن اخلصائص وادلواصفات اليت يتم القياس عليها تكون مضللة،



 ألجزاء كبَت من اجلودة يعتمد على تفضيالت ادلستهلك ورغباتو.

ت العميل، لذلك فهي تتمثل اجلودة ضمن ىذا ادلدخل يف قدرة ادلنتوج على إرضاء توقعا: * مدخل ادلستخدم

عبارة عن مفهوم شخصي ذايت تتغَت فيو ردود الفعل تبعا للعديد من العوامل كادلستوى االجتماعي والثقايف 

ومستوى اإلشباع عكس ادلفهوم السابق الذي يعترب مفهوم موضوعي، لذلك فاجلودة ىنا ىي ادلالئمة بُت 

 خصائص ادلنتوج أو اخلدمة وتوقعات العميل.

ن أمهية ىذا ادلدخل يف ربديد مفهوم اجلودة إال أنو قد جيعل ادلؤسسة تقع يف حالة عدم ادلطابقة بُت بالرغم م

اجلودة ادلقدمة ورضا العميل وذلك لتعدد حاجاتو ورغباتو واليت يصعب مجعها يف منتوج أو خدمة واحدة، ومن 

 يم السوق أو السوق الكلي.ىنا فادلؤسسة ديكنها االختيار بُت إسًتاتيجيتُت مها إسًتاتيجية تقس

تعٍت اجلودة وفق ىذا ادلدخل صنع منتجات خالية من النسب ادلعيبة من خالل مطابقتها : * مدخل التصنيع

دلواصفات التصميم ادلطلوبة وىذا يتفق مع مفاىيم اجلودة يف اليابان> عمل الشيء من أول مرة، وكذلك مفهوم 

 قيق معايَت قياس اجلودة ادلستهدفة بأقل تكاليف للجودة ادلطلوبة.اجلودة يف اليابان ديتاز ىذا ادلدخل بتح

فمواصفات التصميم ديكن ربديدىا باالعتماد على حاجات العمالء اليت تًتجم إىل خصائص تبٌت عليها عملية 

 تصنيع ادلنتوج ولتحقيق اجلودة يف ادلنتوج جيب األخذ بعُت االعتبار أربعة جوانب أساسية>

 ؛ يف ربديد احتياجات العمالء ربقيق اجلودة -

 ربقيق اجلودة يف التصميم؛ -

 ؛ ربقيق مطابقة ادلنتوج مع التصميم أو ما يعرف جبودة اإلنتاج-

 ربقيق اجلودة يف األداء وتظهر للعميل النهائي عند االستعمال الفعلي للمنتوج؛ -

 ات، أي ال ديكن أن يوجدمن خالل ىذه العناصر تظهر العالقة الوثيقة بُت ادلواصفات واالحتياج

 أحدمها دون اآلخر باعتبارمها يشكالن عنصران أساسيان بالنسبة للجودة.



يهدف ىذا ادلدخل إىل ربديد عناصر السعر، أي مدى إدراك العميل لقيمة ادلنتوج الذي يرغب : مدخل القيمة* 

ر شراءه ومىت ربقق ذلك يف احلصول عليو من خالل مقارنة خصائص ادلنتج ومدى مالئمتها حلاجتو مع سع

للعميل فإن ادلنتج يصبح بنظره ذا قيمة عالية، فاجلودة يعرب عنها بدرجة التمايز بالسعر ادلقبول وربقق السيطرة على 

 متغَتاهتا بالتكلفة ادلقبولة.

ربسُت  من ادلهم التمييز بُت ادلؤسسات اإلنتاجية واخلدمية يف اسًتاتيجياتف الصحية اخلدمة أما بالنسبة جلودة

ذلا ربديات خاصة، واإلسًتاتيجيات ادلتاحة ذلا ليست نفسها لدى ادلؤسسة  اجلودة، فادلؤسسات اخلدمية

تستطيع أن تعتمد على ربسُت خدمات ما بعد البيع أو على ادلراقبة البعدية  اإلنتاجية. ادلؤسسات اخلدمية مثال ال

 إنتاجها. للجودة، ألن اخلدمة تستهلك ساعة

 يف مهمة كأبعاد الشخصي والبعد اإلجرائي البعد على تشتمل اليت اجلودة اخلدمة على أهنا تلكوتعرف جودة 

 أما اخلدمة لتقدمي احملددة واإلجراءات النظم من اإلجرائي اجلانب يتكون حيث العالية، اجلودة ذات اخلدمة تقدمي

 العمالء. مع وشلارساهتم وسلوكاهتم العاملون دبوافقهم يتفاعل كيف فهو للخدمة الشخصي اجلانب

على أهنا "ذلك ادلستوى من األداء الذي يراه ادلريض يف اخلدمة ادلقدمة لو مقارنة دبا كان  كما ينظر اليها

  15يتوقعو"

 بُت الفرق أهنا أو اخلدمة، ذلذه العمالء توقعات مع للخدمة الفعلي األداء تطابق لدرجة كما تعرف على أهنا معيار

 ذلا. الفعلي لألداء وإدراكهم للخدمة العمالء توقعات

أن جودة اخلدمة سبثل مفهوما اذباىيا يتصل بالرضا ولكنو ليس مرادفا لو، كما أنو يرتبط بإدراك وىناك من يرى ب

الزبائن لألداء الفعلي للخدمة ادلقدمة. إن مراجعة ىذا ادلفهوم يقودنا إىل إشكال رئيسي ىو أن ىناك بعض 

من جودة اخلدمة ورضا الزبون مفهوما خيتلف عن اآلخر. و التفسَت الشائع ذلذا االختالف  الباحثُت يرون أن لكل

يتمثل يف أن جودة اخلدمة كما يقيمها ويدركها الزبون ىي شكل من أشكال االذباه الذي يعتمد على عملية 



الفرضية القائلة أن جودة تقييم تراكمية بعيدة ادلدى، فإنو ديثل حالة نفسية عابرة سريعة الزوال. وقد اعتمدت 

اخلدمة سبثل مفهوما مشاهبا لالذباه كأساس للقول فإن الرضا ديثل حالة نفسية تسبق احلكم على جودة اخلدمة، 

وبالتحديد فإن جودة اخلدمة ادلدركة من قبل الزبون، أو ما يشار إليو باالذباه ضلو اخلدمة، تعترب دالة ما يكون قد 

 وسيطالسابق ومستوى الرضا عن األداء احلايل للخدمة، وىذا يعٍت أن الرضا يعترب عامال بقي من إدراك الزبون يف ا

بُت اإلدراكات السابقة جلودة اخلدمة واإلدراك احلايل ذلذه اجلودة. و يف ىذا اإلطار تتم عملية تقييم الزبائن جلودة 

 اخلدمة ادلقدمة ذلم فعليا.

 واإلستقرار تكمن فيما يلي> النجاح ربقيق إىل هتدف اليت للمؤسسات بالنسبة كبَتة أمهية اخلدمة جلودة

 جودة على اإلعتماد فإن بينها لذلك شديدة منافسة وجود إىل يؤدي سوف اخلدمية ادلؤسسات عدد تزايد -

 عديدة؛ تنافسية مزايا ادلؤسسات ذلذه يعطي سوف اخلدمة

 خدمة تقدمي يكفي فال على اخلدمة، تركز اليت ادلؤسسات مع التعامل ويكرىون جيدة معاملة يريدون العمالء إن -

 ؛للعمالء األكرب والفهم اجليدة ادلعاملة توفَت دون معقول وسعر جودة ذات

 على جيب ال لذلك السوقية حصتها توسيع على تركز احلايل الوقت يف اخلدمية ادلؤسسات أصبحت -

 ذلك ولتحقيق احلاليُت، العمالء على احملافظة كذلك جيب ولكن جدد، عمالء جذب أجل من السعي ادلؤسسات

 . اخلدمة جودة دبستوى أكثر اإلىتمام من البد

 أبعاد جودة الخدمة الصحية:

 احد أىدافها كان الدراسات من بسلسلة parasuraman, Zeithaml, berry  وىم الباحثُت من فريق قام لقد

 توصل ادلسلمة، وقد للخدمة وادراكاهتم توقعاهتم منذجة يف واذلامة العمالء بواسطة ادلستخدمة األبعاد إىل التوصل

 : وىي ادلدركة اخلدمة جلودة زلددات عشر إىل دراستهم بداية يف الباحثون



 بالطريقة هبا وعدت اليت اخلدمة وإصلاز أداء على اخلدمة مقدم قدرة إىل االعتمادية وتشَت :االعتمادية -

 .والدقة الصحة من عالية وبدرجة األوىل ادلرة من الصحيحة

 واستعداد ورغبة وقدرة استفساراهتم، على السريع والرد العمالء مساعدة إىل ادلبادرة إىل وتشَت :االستجابة -

 .ذلا احتياجهم عند ذلم اخلدمة أداء على وقدرهتم العمالء، خدمة يف دائم بشكل يكونوا أن يف اخلدمة مقدمي

 واإلستنتاج التحليل على وقدرهتم مهارهتم حيث من اخلدمة مقدمي وجدارة بكفاءة وتتعلق :القدرة أو الكفاءة -

 ومصادرىا، العلمية الشهادات إىل يلجأ ما عادة فالعميل جيد، بشكل مهمتهم أداء من سبكنهم اليت وادلعرفة

 عالية تعليمية مستويات ذوي أشخاص من اخلدمة تلقي يفضل ألنو اخلدمة مقدمي مع للتعامل العلمية واخلربات

 .وخربة كفاءة ذوي زلامُت على حيتوي زلاماة مكتب مع التعامل مثل رمسيا، معتمدة ومصادر

 من ييسر أن شأنو من ما كل ولكن فحسب، االتصال سهولة اجلانب ىذا يتضمن ال :للخدمة الوصول -

 عدد ووجود البنك موقع ومالئمة اخلدمة منافذ من كاف عدد وتوافر العمل، ساعات مثل اخلدمة، على احلصول

 .إخل... اآليل الصرف أآلت من مناسب

 مقدم لدى مصداقية توفر من البد أنو أي اخلدمة دبقدم العميل يضعها اليت الثقة درجة يف وتتمثل :ادلصداقية -

 .العملية إجراء عند أضرار بو يلحق لن بأنو اجلراح يف ادلريض ثقة مثل يقدمها اليت بالوعود وإلتزامو اخلدمة

 اخلدمة مقدم بقدرة وتتعلق يفهمها، اليت باللغة العميل وسلاطبة بادلعلومات، العمالء إمداد دوام ويعٍت :االتصال -

 فهل ادلطلوبة، اخلدمة على للحصول يلعبو أن العميل على جيب الذي والدور للعميل، اخلدمة خصائص شرح على

 ديكن اليت األضرار عن العميل وتثقيف إعالم مت ىل بو، القيام عليو جيب عما الكامل بالشكل العميل إعالم مث

 كانت ىل منو، مطلوب ىو ما فهم قد العميل أن من التأكد مت ىل منو، مطلوب ىو دبا يلتزم مل إذا بو تلحق أن

 . واضحة االتصال عملية



 اخلطورة، أو ادلخاطرة أو الشك من اخلدمية ادلؤسسة مع ادلعامالت خلو األوىل بالدرجة ذلك ويعكس :األمان -

 .يقدمها ومن ادلقدمة اخلدمة يف والثقة باألمان الشعور درجة عن يعرب البعد وىذا

 العمالء، مع الودية بادلعاملة يتسم وان واألدب، االحًتام من قدر على اخلدمة مقدم يكون أن وتعٍت :اللباقة -

 .والعميل اخلدمة مقدم بُت والود واالحًتام الصداقة إىل يشَت اجلانب ىذا فان مث ومن

 وتصميم التكنولوجيا ومستوى والعاملُت وادلعدات ادلادية التسهيالت مظهر إىل وتشَت :ادللموسة ادلادية اجلوانب -

 إخل.... ادلباين

 كما ادلعرفة، تلك ضوء يف اخلدمة وموائمة العميل احتياجات على للتعرف ادلبذول اجلهد ويعكس :الفهم -

 .عليو التعرف وسهولة للعميل الشخصي االىتمام توفَت اجلانب ىذا بتضمن

 أبعاد ديكن توضيحها بالنسبة للخدمة الصحية يف اجلدول التايل>  مخسة يف العشرة األبعاد ىذه دمج مت وقد

 (> أبعاد جودة اخلدمة الصحية28جدول رقم )

 األمثلة التقييم معايير البعد

 إدارة ادلستشفى يف ادلعتمدة السجالت دقة - اإلعتمادية
 اإلجراءات الطبية يف الدقيقة ادلواعيد -

 بأن حسابات ادلريض لدى عالية ثقة -
 مغادرتو ادلستشفى عند صحيحة ادلالية

 أمينة أيدي بُت حياتو بأن ثقة لو -
 والعالج التشخيص في المستخدمة األدوات - الممموسية

 الخدمة لمقدمي الخارجي المنظر -
 الخدمة لمقدمي اإلنتظار أماكن -
 المناسبة واإلستقبال اإلنتظار أماكن -

 مظهر ذات وكونها الطبيب عيادة نظافة -
 تخصصي

 المستشفى في لمراقدين المقدم الطعام نوعية -

 فورية عالجية خدمات تقديم - اإلستجابة
 الخارجية الطوارئ لنداءات إستجابة-
 اليوم ساعات مدار عمى العمل -

 دقائق خالل اإلسعاف سيارات وصول -
 معدودة

 الحاالت ولكل كميا جاهزة العمميات غرفة -
 عالية المستشفى ومكان سمعة - الضمان

 والطاقم لألطباء المتميزة والمهارات المعرفة-
 التمريضي

 لمعاممين الشخصية الصفات -

 األطباء قبل من للمرضى الطيبة ادلعاملة -
 األداء يف عالية ومهارة تدريب -



 بالمريض شخصي إهتمام - التعاطف
 المريض لشكاوى الكامل اإلصغاء -
 الود من بروح المريض احتياجات تمبية -

 والمطف

 لممريض الحنون األم بمثابة الممرضة -
 حق عمى دائما بأنه لممريض النظر -

 .085 ص ،0223 عمان، والتوزيع، للنشر اليازوري دار الصحية، اخلدمات تسويق البكري، ياسر ثامر> ادلصدر

 الصحية نماذج قياس جودة الخدمةالمحور الثالث: 

اخلدمة بشكل عام  جودة وقياس لتحديد رئيسُت مدخلُتسنحاول من خالل ىذه ادلداخلة تسليط الضوء على 

 : ومها واخلدمة الصحية بشكل خاص

يعترب ىذا ادلدخل أحد ادلرتكزات اليت استندت إليها نظرية الفجوة يف تفسَتىا العمليات > * مدخل نظرية الفجوة

النفسية إىل يقوم من خالذلا الزبون بتقسيم جوده اخلدمات واحلكم عليها. ويقوم ىذا ادلدخل على أساس أن 

مستوى جوده اخلدمة، وضمن الفرق بُت توقعات الزبائن بشأن اخلدمة وبُت ادركاهتم الفعلية لتلك اخلدمة، حيدد 

 ىذا السياق فإن مستوى جودة اخلدمة يتحدد بالفرق بُت اخلدمة ادلتوقعة واخلدمة ادلدركة )األداء الفعلي(.

ومن ىنا فإن مستوى جودة اخلدمة يقاس دبدى التطابق بُت مستوى اخلدمة ادلقدمة فعال للزبون وبُت ما يتوقع 

عٍت مسايرة توقعات الزبائن و االرتقاء إليها بشكل مستمر. وقد سار يف خط بشأهنا. وبالتايل فإن جودة اخلدمة ت

" الذي استطاع أن يطور مفهوما نظريا يوضح فيو أن زبائن ادلؤسسة اخلدمية Gronroosىذا النهج الفكري "

فعلي للخدمة يقومون بعقد مقارنة بُت اخلدمة اليت يتوقعوهنا ويعتقدون أهنا جيب أن تكون بُت األداء احلايل وال

 ادلقدمة.

ويف إحدى الدراسات الشاملة أوضحت النتائج أن جودة اخلدمة ادلدركة تتحرك على مدى يًتاوح من اجلودة ادلثلي 

إىل اجلودة ادلقبولة. وبناء على ذلك، فإن إدراك الزبائن جلودة اخلدمة يعتمد على طبيعة ومدى التباين بُت اخلدمة 

ة من قبل الزبائن )األداء الفعلي للخدمة(، وبناء عليو فإن جودة اخلدمة تقاس على ادلتوقعة وبُت اخلدمة ادلدرك

 النحو التايل> 



إذا كانت جودة اخلدمة ادلتوقعة أكرب من اخلدمة ادلدركة )الفعلية(، فإن جودة اخلدمة تكون أقل من مرضية  .5

 وتتجو ضلو عدم قبوذلا على اإلطالق من جانب الزبائن؛ 

 ة اخلدمة ادلتوقعة مساوية جلودة اخلدمة الفعلية فإن جودة اخلدمة تكون مرضية؛. إذا كانت جود0

. إذا كانت جودة اخلدمة ادلتوقعة أقل من جودة اخلدمة الفعلية فإن جودة اخلدمة تكون أكثر من مرضية وتتجو 5

 بالتايل ضلو اجلودة ادلثالية على ادلدى احملدد.

الذي ظهر خالل الثمانينات من  Servqualوضمن ىذا ادلدخل فانو يتم قياس جودة اخلدمة من خالل طريقة 

 اخلدمة الذي يستند دلستوى parasuraman,zeithaml,berry1988))خالل الدراسات اليت قام هبا كل من 

 واالدراكات التوقعات ىذه بُت طابقالت أو الفجوة ربديد مث ومن بالفعل، ادلقدمة اخلدمة اداء دلستوى وادراكاهتم

وادلتمثلة يف> االعتمادية، ادللموسية، االستجابة،  اخلدمة جودة دلظاىر ادلمثلة اخلمس األبعاد باستخدام وذلك

 اخلمسة األبعاد لتغطي مصممة بندا 00 من مؤلفة استبيان التعاطف، األمان. حيث قام الباحثون باعداد استمارة

مجلة مع سلم لإلجابة من سبع درجات أعالىا  00 منها كل يتضمن رلموعتُت من ادلقياس ويتكون ادلذكورة،

 ادلقدمة، اخلدمة جلودة العمالء إدراكات ربديد إىل األوىل اجملموعة وهتدف أوافق بشدة وأدناىا ال أوافق بشدة،

 اخلدمة العمالء جلودة إدراكات كانت فإذا اخلدمة، جلودة العمالء توقعات ربديد إىل الثانية اجملموعة وهتدف

 منخفضة والعكس. اجلودة تكون توقعاهتم من أقل ادلقدمة

 الفعلي.    األداء – ادلتوقعة اخلدمة  =اخلدمة جودة : التالية بادلعادلة القياس عن التعبَت وديكن

 للمقارنة، والقابلة اخلدمة مع التعامل خربات عن الناذبة لألداء ادلرجعية النقطة أو ادلعايَت سبثل الزبون توقعات إن

 فتمثل ادراكاتو أم عليها، حيصل سوف أو اخلدمة يف تكون ان الزبون يعتقد ما، شروط يف تصاغ ما حد إىل واليت

 .16فعليا لو قدمت كما اخلدمة



 وقد اخلدمة، جودة وزبطيط ربليل عند باالعتبار أخذىا جيب اليت اخلطوات ربديد على النموذج ىذا بناء ويعتمد

 يف وتتمثل ادلطلوبة اجلودة تقدمي يف النجاح عدم تسبب اليت الفجوات الفجوة، منوذج حدد

 :يف الشكل التايل توضيحها ديكن فجوات مخس

 (> منوذج ربليل الفجوات 4الشكل رقم)

 
 .08، ص0229ادلصدر> ناجي ادلعال، األصول العلمية للتسويق ادلصريف. عمان، األردن، 

 ال قد ادلرضى توقعات بعض أن ظهر حيث التوقعات، ذلذه اإلدارة إدراك وبُت ادلريض توقعات بُت الفرق1: الفجوة

 .يو الصحيحة أمهيتها تدرك ال أو اإلدرة تدركها

كما تدركها إىل مواصفات، حيث ظهر من ادلقابالت   ادلرضى> الفرق الناشئ عند ترمجة اإلدارة لتوقعات 0 الفجوة

إىل مواصفات ألسباب مثل تذبذب الطلب أو عدم انتظامو أو  ادلرضىمع ادلسَتين استحالة ترمجة كل توقعات 

 عدم توفر اليد العاملة ادلدربة أو حىت نقص التزام ادلسَتين.



 أهنا يعٍت ال باخلدمةخاصة  توجيهات فوضع الفعلي، األداء وبُت للجودة احملددة ادلواصفات بُت الفرق 3: الفجوة

 .العاملُت أداء تباين عن أعربواالصحية  ادلؤسسات مديريحيث أن  ،بشكل دائم ستطبق

 وما اخلدمة أداء من مستويات تعلنو ما بُت الصحية اخلدمة مؤسسة مصداقية يف اخللل عن وتنتج 4: الفجوة

 .فعليا تقدمو

 اخلدمة مع ال تتطابق ادلتوقعة اخلدمة أن يعٍت وىذا ادلقدمة، واخلدمة ادلتوقعة اخلدمة بُت بالفجوة وتتعلق> 3 الفجوة

 . الصحية ادلؤسسة أداء جودة على احلكم أساسها على يتم حبيث الفجوات جلميع زلصلة وتكون ادلدركة

 وقد تعرض منوذج ربليل الفجوات لعدة انتقادات، نذكر منها>

 اجلودة؛  وليس الزبون رضا احلقيقة يف يقيس سَتفكوال مقياس ُت أمثال كرونُت وتايلور أنيرى بعض الباحث -

احلاالت، خاصة  استخدام التوقعات يفًتض أن للزبائن توقعات واضحة عن اخلدمة وىذا قد ال يكون يف كل -

 عندما تكون اخلدمة جديدة على ادلستخدم؛ 

إن قياس توقعات العمالء بعد حصوذلم على اخلدمة غالبا ما يعكس نوع من عدم الثقة يف استخدام ادلقياس،  -

نتيجة لوجود ربيز من جانب العمالء حال عملية التقييم، فالعمالء غالبا ما دييلون إىل إعطاء درجات أعلى 

ما يؤدي إىل اضلراف يف النتائج يؤثر على  لتوقعاهتم بشأن جودة اخلدمة وإعطاء تقييم متدين لألداء الفعلي،

 مصداقية ادلقياس؛ 

زبفيض عدد األبعاد وتلخيصها يف مخسة أبعاد بدل العشرة األوىل، إذ أن ذلك أدى إىل فقدان معترب  -

 للمعلومات؛ 

يركز على كيفية تقدمي اخلدمة أكثر من اخلدمة نفسها، أي أنو يعطي اىتماما أكثر للجوانب النفسية  -

 االجتماعية يف اخلدمة وكيفية تقدديها قيمة من مضمون اخلدمة نفسها. و 



 ليس ولكنو بالرضا يتصل إذباىيا مفهوما سبثل اخلدمة جودة أن أساس على ادلدخل ىذا يرتكز ادلدخل االذباىي>*

 ضمنيا يعًتفون الباحثُت أن من فالربغم ادلقدمة، للخدمة الفعلي لألداء العمالء بإدراك يرتبط انو كما لو، مرادفا

 ورضا اخلدمة جودة من لكل أن الوقت نفس يف يرون أهنم إال اخلدمة، جلودة )ادلرضى(العمالء ادراكات بأمهية

 االذباه أشكال من شكل ىي العميل ويدركها يقيمها كما اخلدمة جودة أن أي األخر، عن خيتلف مفهوما العميل

 فاالذباه الزوال وسريعة عابرة نفسية حالة ديثل فإنو الرضا أما ادلدى، بعيدة تراكمية تقييم عملية على يعتمد الذي

 للمستوى تقييمهم دالة ىي ادلستقبلية توقعاهتم وان اخلدمة، حول العمالء لتوقعات دالة يعترب اخلدمة ضلو األويل

 أساس على اخلدمة إزاء اذباىاهتم يشكلون العمالء أن يقًتح أوليفر فان وىكذا إليهم، ادلقدمة للخدمة احلايل

 العميل حققو قد يكون الذي الرضا دلستوى طبقا يتكيف االذباه ىذا فان وذلذا اخلدمة، أداء بشأن السابقة خرباهتم

 وبُت العميل بُت التفاعل زلصلة ىي اجلودة أن البعض يرى كذلك  .اخلدمية ادلؤسسة مع تعاملو خالل اخلدمة عن

 :وىي للجودة أبعاد ثالث ربديد مث اإلطار ىذا وضمن نفسها اخلدمية بادلؤسسة تتعلق عناصر

 وادلباين؛ اخلدمة كالتجهيزات يف ادلادية اجلوانب وتضمن ادلادية اجلودة -

 اجلمهور؛ لدى وصورهتا ادلؤسسة مسعة وتعٍت ادلؤسساتية اجلودة -

 وعمالئها. اخلدمية ادلؤسسة موظفي بُت التفاعل من تستمد واليت التفاعلية اجلودة -

 الطلب طريق عن اخلدمة يف ادلدركة واجلودة العام الرضا زلددات يقيسون ما غالبا ادلمارسُت فان العملية الناحية ومن

 اخلدمية زلل البحث. ادلؤسسة قبل من ادلقدمة للخدمات احلايل األداء بتقييم يقوموا بأن العمالء، إىل

 نتيجة 1992 خالل الذي ظهر Servperfويتم قياس جودة اخلدمة وفق ىذا ادلدخل من خالل منوذج 

 تقييم يف الفجوة فكرة رفض أساس على االذباه منوذج ، يقومTaylor et croninمن  كل هبا قام اليت للدراسات

 فقط بالعميل اخلاصة االدراكات جانب على الًتكيز أي للخدمة، الفعلي األداء تقييم على ويركز اخلدمة، جودة



 وذبارب وخربات السابقة العمالء الدراكات دالة وىي االذباىات من كنوع عنها التعبَت يتم اخلدمة جودة أن ذلك

 للخدمة  احلايل األداء عن الرضا ومستوى ادلؤسسة، التعامل

 الفعلي األداء = الخدمة الصحية جودة

 اإلثنُت البنود عن االستغناء مع لكن سَتفكوال، أداة نفس استخدام ىي النموذج ىذا يف للقياس العملية الطريقة

 وردت اآلخر ىو النموذج ىذا .القياس لعملية معترب بتسهيل شك بال ىذا يسمح .التوقعات تقيس اليت وعشرين

 حسب فالرضا الفجوة. منوذج بناة أحد نفسو، زيثامل ومنهم اآلخر، البعض من وتأييدا البعض من ربفظات عليو

 ذلا، احلايل واألداء للخدمة السابقة اإلدراكات بُت وسيطا عامال يعترب النموذج ىذا

 العميل. طرف من اخلدمة جودة تقييم عملية تتم اإلطار ىذا وضمن

 : التالية االفًتاضات النموذج ىذا وفق اجلودة تقييم عملية وتتضمن

 دلستوى أولية بصورة ربدد اخلدمة حول توقعاتو فإن ادلؤسسة مع التعامل يف السابقة العميل خربة غياب يف 1-

 . جلودهتا تقييمو

 اخلدمة مستوى عن رضاه عدم فإن الشركة، مع التعامل لتكرار كنتيجة ادلًتاكمة السابقة العميل خربة على بناء 2-

 . للجودة األول ادلستوى مراجعة إىل يقوده ادلقدمة

 العميل تقييم فإن وبالتايل اجلودة، دلستوى أخرى إدراكية مراجعات إىل ستقود ادلؤسسة مع ادلتعاقبة اخلربات إن 3-

 وىكذا اخلدمة، جبودة يتعلق فيما العميل هبا يقوم اليت اإلدراكي التعديل عمليات لكل زلصلة يكون اخلدمة دلستوى

 وعند للجودة، العميل إدراكات تشكيل يف مساعد أثر لو للخدمة، الفعلي األداء مستوى عن العميل رضا فإن

 .التقييم عملية يف الرئيسية ادلدخالت أحد يصبح الرضا فإن الشراء تكرار
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