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المستخمص

تبرز اىمية عممية تقييم كفاءة االداء من االىمية الكبيرة التي تمتاز بيا الوحدات االنتاجية والخدمية كونيا اداة

ميمة في تقييم السياسة االقتصادية واالجتماعية في الدول المختمفة وىي كذلك اداة في تحقيق معدالت النمو
المطموبة في االقتصاد وتنبع ىذه األىمية من االىداف التي تحققيا ىذه المؤسسات من خالل ما تقدمو من منافع
البناء المجتمع وال تقتصر عمى ذلك فقط بل تشمل ايضاً عممية التخطيط المستيدفة ومتابعة التنفيذ من خالل
معايير تقييم كفاءة االداء المختارة التي تتناسب مع طبيعة ىذه المؤسسات  .الن عممية تقييم كفاءة االداء تيدف
الى التعرف عمى النتائج المتوقعة من المؤسسة الخدمية في ضوء تكاليفيا الفعمية والمتغيرات االقتصادية والفنية
استناد لذلك تم تطبيق عدد من المؤشرات الخاصة بتقييم االداء في
والمالية التي اسفرت عنيا نتائج التنفيذ الفعمي .و ّ
ىذا البحث وذلك لتحقيق المذكور ضمن الفترة المحددة فيو من ( .)4102-4102حيث يتألف البحث من مبحثين
فقط  ،يتناول المبحث االول (مفيوم تقييم كفاءة االداء وأىميتو ) كأساس نظري لممفاىيم والمؤشرات المستخدمة في
الجانب التطبيقي  ،أما المبحث الثاني فقد ركز عمى استخدام االساليب االحصائية لغرض تقييم كفاءة االداء
لممؤسسة او المستشفى  .اضافة الى ماتوصل الى جممة من االستنتاجات والمقترحات التي توصل الييا البحث
لتحسين مستوى كفاءة االداء فييا والتي يمكن االستفادة منيا في مجال تخطيط ورسم السياسات االقتصادية
لممؤسسة او المستشفى .
الكممات المفتاحية  :تقييم كفاءة االداء  ،معدالت النمو  ،المؤسسة الخدمية ،ايام المكوث ،معدل اشغال االسر ،
الطاقة االستيعابية  ،المؤسسة الصحية

Abstract
The process efficiency evaluation importance comes from the big importance of
production and service units because it is an important tool for different countries
economic evaluating and sociological policy assessment. It is also a tool in achieving
required economic growth and this importance comes from the goals these institutions
through presenting the benefits to the community and it is not limit to just that but is
also include the targeted planning and follow-up the Implementation through the chosen
performance evaluation standards which matches with nature of these institutes.
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Because the performance evaluation aims to know the expected results at the service
institute at the light of its real cost, economic, technical and financial variables which
resulted real implied results and depending on this some process performance
evaluation indicators of this paper was implied and it’s to achieve mentioned target at
period of (2014-2015). The paper consist of two parts, the first part is about (the concept
of process performance evaluation and its importance) as the theoretical base for
practical part concepts and indicators, but the second part focused on statistical methods
to the institute or the hospital process efficiency evaluation. In addition of achieving a
number of conclusions and suggestions by the paper to improve the level of process
performance evaluation which it can be useful in planning and drawing economic the
institution or the hospital.

المقدمة :
إذا كانت الكفاءة معيا ار ميما في الحكم عمى جودة أداء أي مؤسسة ،فيي تحتل أىمية خاصة بالنسبة
لممستشفيات ،عمى اعتبار أنيا مطالبة بتقديم خدمات صحية ذات جودة عالية في الوقت والمكان المناسبين ،لمحفاظ
عمى صحة أفراد المجتمع ،حيث تمتاز الخدمات الصحية فييا بالتكمفة العالية،الن توفير الخدمة الصحية أو الرعاية
الصحية الجيدة لممجتمع من أكبر التحديات التي يواجييا القائمون عمى إدارة المستشفيات والمراكز الصحية
المختمفة ،وذلك الن ىذه الخدمات ليا صمة مباشرة بصحة األفراد وحياتيم بالدرجة األولى ،كما أن ىذه األخيرة
تتميز بالتكمفة العالية نسبيا وىو ما ال يتالءم مع محدودية الموارد المخصصة ليا ،خصوصا بالنسبة لممستشفيات
العامة مثل المستشفى المراد دراستيا .وحيث أن تمك الخدمات ىي نتاج أداء ىذه المؤسسات الصحية ،فإنو من
الضروري إجراء التقييم المستمر ألدائيا وقياس كفاءة خدماتيا من قبل القائمين عمييا من أجل تحسين جودتيا .
 -1مشكلة البحث:
تتمثللل مشللكمة البحللث فللي ان المستشللفى الجميللوري التعميمللي يعللاني مللن وجللود انح ارفللات فللي االداء عمللا ىللو
مخطط حيث يمكن تحديد مدى نجلاح أو فشلل المستشلفى فلي عمميلة تقيليم كفلاءة االداء االقتصلادي  ،فيلي ضلرورية
وميملة لد ارسللة وتحميلل واقللع المستشلفى عللن طريلق مجموعللة ملن المعللايير الرئيسلة والفرعيللة بيلدف تحديللد االنح ارفللات

وتقديم المقترحات والحمول المناسبة التي تسيم في تحسين وتغير كمية ونوعية الخدمة المقدمة نحو االفضل .
-2هدف البحث:
ييللدف البحللث الللى اسللتخدام معللايير ومؤش لرات تقيلليم كفللاءة االداء االقتصللادي لد ارسللة وتحميللل واقللع المستشللفى
الجميللوري التعميمللي لكللي يحقللق أىدافللو مللن خللالل تحسللين وتغييللر نوعيللة الخدمللة المقدمللة ليتسللنى معرفللة مللدى كفللاءة
اداء المستشفى والقدرة عمى استغالل الطاقات االنتاجية والموارد المتاحة ليا خالل المدة (. )4102-4102
 -3اهمية البحث:
تتمثل للل أىميل للة البحل للث بالسل للعي الل للى تحديل للد مكل للامن الضل للعف فل للي اداء المؤسسل للات الصل للحية مل للن خل للالل اسل للتخدام
معاييرخاصللة بللذلك وبالتللالي محاولللة تقللديم بعللض المقترحللات لمعالجتيللا وذلللك نظ ل ار لمللا ليللذه المؤسسللات مللن تللأثير
وأىمية كبيرة في حياة االمم والشعوب وخدماتيا االساسية التي ال يمكن االستغناء عنيا.
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 -4فرضية البحث:
يفترض البحث ىذه الفرضية االساسية -:
ىناك انحرافا في قيم المؤشرات والمعايير الخاصة بتقييم كفاءة االداء في ىذه المؤسسات عن القيم المقبوللة للبعضاالسباب سواءا ادارية او فنية او غيرىا من االسباب .
 -5منهج البحث:
من أجلل تحقيلق ىلدف البحلث  ،فقلد اعتملد البلاحثون عملى الملنيج التحميملي المقلارن ملن خلالل المقارنلة بلبعض
المعايير والمؤشرات المقبولة لدى المستشفيات في العالم بشكل عام وىذا المستشفى بشكل خاص .
 -6هيكلية البحث:
اشللتمل البحللث عمللى مبحثللين فقللط  ،تنللاول المبحللث االول (مفيللوم تقيلليم كفللاءة االداء وأىميتللو ) كأسللاس نظللري
لممف للاىيم والمؤشل لرات المس للتخدمة ف للي الجان للب التطبيق للي الخ للاص بالمبح للث الث للاني  ،أم للا المبح للث الث للاني فق للد تن للاول

(الجانب التطبيقي لمبحث) باستخدام معايير ومؤشلرات خاصلة لتقيليم كفلاءة االداء ،ىلذا باالضلافة اللى مجموعلة ملن
االسللتنتاجات والمقترحللات الخاصللة بالمؤسسللة الصللحية( المستشللفى) (موضللوع البحللث) لتحسللين مسللتوى كفللاءة االداء
فييا والتي يمكن االستفادة منيا في مجال تخطيط ورسم السياسات االقتصادية لممؤسسات الصحية في البمد .

المبحث االول

الجانب النظري لمبحث

(مفهوم تقييم كفاءة االداء وأهميته)
أوالّ :مفهوم تقييم كفاءة االداء :
لقد تطورت فكرة تقييم كفاءة األداء االقتصادي ومفيوميا في الوحدات االقتصادية بمرور الزمن بتطور الييكل
التنظيمي واإلنتاجي لموحدات االقتصادية ذاتيا أو لمصناعة ككل من خالل البدايات المتواضعة والمتمثمة بالرقابة

الشخصية من قبل صاحب الوحدة اإلنتاجية عمى العمال لمتأكد من سالمة تنفيذىم لألعمال الموكمة إلييم بكفاءة ،
وتطورت ىذه الفكرة وأصبحت أكثر شمولية بتطور الوحدات االقتصادية ونموىا من ناحية وتطور العموم والتقنية من
ناحية أخرى .
وق د زاد االىتمام بعممية تقييم األداء االقتصادي لما تبرزه من نتائج تعبر عن مدى الكفاءة في تنفيذ الخطط والبرامج
المحددة من قبل اإلدارة العميا في الوحدة االقتصادية وسواء كان ذلك في اقتصاد موجو ومخطط أو اقتصاد السوق،
حيث يعد المردود االقتصادي المتمثل في الربح أساسا لكل مشروع اقتصادي ومعب ار عن األداء الجيد  .وقبل
التطرق إلى تحديد مفيوم تقييم األداء البد من التعرف عمى مصطمحي األداء والتقييم ( .أرديني)404110،
 فقد عرف األداء  Performanceبأنو القدرة عمى تحويل المدخالت الخاصة بالوحدة االقتصادية إلى مخرجاتبشكل سمعة أو خدمة وبمواصفات محددة وبأقل كمفة ممكنة وبأقصى ربح ممكن .
 أما التقييم  Evaluationفقد عرف بأنو عممية تحديد قيمة أو درجة النجاح في انجاز أىداف تم اعتمادىا مسبقا .وكما وردت الكثير من المفاىيم المتباينة لتقييم األداء االقتصادي بسبب اختالف الرؤى لدى الكتاب والباحثين إال
أن ىذه المفاىيم تتفق في قضية جوىرية ىي معرفة المدى الذي حققتو الوحدة االقتصادية من األىداف المحددة ليا

 .وقد ورد في مفيوم تقييم األداء االقتصادي( :بأنو عبارة عن مجموعة من اإلجراءات والنسب والمؤشرات والمعايير
التي تستخدم في معرفة أوجو القوة والضعف والقصور في المشاريع والقطاعات وبيان مدى تحقيق األىداف التي
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أنشئ المشروع أو المؤسسة من اجميا( .الداىري . )63،0661،وقد وصفت عممية تقييم األداء بأنيا قياس أداء
أنشطة الوحدات االقتصادية باالستناد إلى النتائج التي حققتيا في نياية المدة المحاسبية التي عادة ما تكون سنة

تقويمية واحدة ومعرفة األسباب التي أدت إلى تمك النتائج واقتراح الحمول الالزمة لمتغمب عمى تمك األسباب بيدف
الوصول إلى أداء جيد في المستقبل(.الحداد وعمى.)046-41120026،
ويرى ( )Bayeإن األداء يشير إلى األرباح والرفاىية االجتماعية الناتجة من الصناعة ومن الضروري لممدراء في
المستقبل معرفة أن ذلك الربح والرفاىية االجتماعية تتفاوت إلى حد كبير من خالل الصناعة (Baye, 1997, .
) ،260كما وصفت عممية تقييم األداء :بأنيا الوسيمة لمتحقيق  ،والتأكد من أن العمميات اإلنتاجية التي تم انجازىا

في نياية مدة زمنية معينة (سنة عادة)  ،ىي مطابقة لألعمال التي أريد انجازىا وفق الخطط والبرامج المحددة.
(الصفار)3،4110،
ويصف(عبدالكريم وكداوي )413،0666،عممية تقييم كفاءة األداء االقتصادي بأنيا مرحمة من مراحل الرقابة ،
والتخطيط فيي مرحمة من مراحل الرقابة بوصفيا تكشف االنحراف عن األىداف الموضوعة  ،كما أنيا مرحمة من
مراحل التخطيط ،بوصفيا أداة ترشيد التخاذ الق اررات التخطيطية الناجحة من خالل ما يعرف بالتغذية العكسية .
ويرى القريشي أن عممية تقييم األداء ىي دراسة وتقييم نشاط الوحدة االقتصادية لقياس النتائج المتحققة ومقارنتيا

باألىداف المرسومة مسبقا لموقوف عمى واقع اداء الوحدة االقتصادية واالنحرافات التي قد تحصل بيدف اتخاذ
الخطوات الالزمة وعميو فان العممية تستخدم لمحكم عمى كفاءة أداء الوحدة االقتصادية في استغالل الموارد
االقتصادية وفي تحقيق األىداف التي أقيمت من أجميا الوحدة االقتصادية ( .القريشي . )46404111،ويوصف

األداء عمى أنو صورة حية تعكس نتيجة ومستوى قدرة الوحدة االقتصادية عمى استغالل مواردىا وقابمياتيا في تحقيق
أىدافيا الموضوعة من خالل أنشطتيا المختمفة وفقا لممعايير التي تالئم عمل الوحدة االقتصادية .

(الشمبي .)2304114،ويرى آخرون أن تقييم األداء بأنو مقارنة األداء الفعمي بمؤشرات محددة مسبقا لموقوف عمى
االنحرافات ثم يمي ذلك اتخاذ الخطوات الالزمة لتصحيحيا وتكون المقارنة بين ما ىو متحقق فعال وبين ما ىو
مستيدف في نياية مدة زمنية عادة ما تكون سنة( .الحسيني والدوري . )464 ،4111،ويرى الباحثون بأن عممية
تقييم األداء ىي عبارة عن القدرة الواعية لإلدارة العميا عمى حسن استغالل وسائل اإلنتاج المختمفة لتحقيق أىداف

معينة محددة سمفاً وتشخيص االنحرافات واالختناقات وايجاد الحمول الناجحة ليا وذلك من خالل توثيق البيانات
والمعمومات عن األداء وظروف العمل وسموك العمال بصورة صحيحة ودقيقة لتالفي االنحرافات مستقبال ،والتوسع
في النواحي االيجابية وتحقيق األىداف المنشودة ليا.
ثانياّ :أهمية تقييم كفاءة االداء :
تبرز أىمية كفاءة األداء اإلقتصادي في جميع دول العالم وفي إقتصادنا الوطني بشكل خاص من خالل الدور
الذي يمعبو القطاع الصناعي في تحقيق التنمية اإلقتصادية عن طريق التخطيط العممي واإلستخدام األمثل لمموارد
وبناء عمى ذلك تتسم عممية قياس كفاءة األداء اإلقتصادي بأىمية كبيرة في الوحدة اإلقتصادية
المادية والبشرية،
ً

من خالل معرفة مراكز الخمل ومعالجتيا والتوسع في النواحي اإليجابية ،ويمكن بيان أىمية قياس كفاءة األداء
اإلقتصادي في النواحي اآلتية:
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 . 0إن تقييم وقياس األداء المستمر والدوري لموحدة اإلقتصادية يساعد عمى الكشف عن اإلختالالت بصورة سريعة
وعند بدايتيا ،ويؤدي إلى معالجة اإلنحرافات بسرعة وتوجيو العمل نحو مساره الصحيح .
 . 4إن اإلسراع في الكشف عن اإلنحرافات في موقع محدد من الوحدة اإلنتاجية يساعد عمى عدم تسربيا إلى
المواقع األخرى ،األمر الذي يؤدي إلى تحجيم اإلنحرافات وتقميل الخسائر
 .6إن معرفة اإلنحرافات الناجمة من خالل تنفيذ خطة الوحدة اإلقتصادية ومعالجتيا ،تؤدي إلى تالفي مثل ىذه
اإلنحرافات عند وضع الخطط في المستقبل(.الداىري)246 ،0661،
 .2متابعة تنفيذ أىداف الوحدة اإلقتصادية لغرض التأكد من كفاءة تخصيص واستخدام الموارد اإلنتاجية عمى النحو
األفضل ولتحقيق األىداف المحددة .
 .2تحديد الجيات المسؤولة عن اإلنحرافات الحاصمة في الوحدة اإلقتصادية .
 . 3متابعة التوجو السميم لمعاممين في أداء إعماليم من خالل تحديد واجباتيم ووضع العنصر المناسب في المكان
المناسب .
 . 4الكشف عن البيروقراطية المتمثمة باإلسراف في األموال وتعقيدات العمل والبعيدة عن القواعد الصحيحة لألداء
الجيد .
 . 5متابعة تحقيق ىدف التوازن اإلقتصادي بين األنشطة اإلقتصادية المتعددة عن طريق تحقيق التوازن بين الموارد
واإلستخدامات عمى مستوى الوحدات اإلقتصادية وتنسيق سير األنشطة اإلقتصادية ومحاولة تجنب وجود فوائض
منتجة غير مستغمة واإلعتماد في ذلك عمى جداول المستخدم – المنتج المتاحة والمستخدمة ليذا الغرض( ناري،
)22 ،0655
 . 6خمق الشعور بالمسؤولية والشعور باإلنتماء إلى الجية التي يعمل فييا الفرد ،فعندما يشعر الفرد أن نشاطو،
أداءه في العمل محل تقييم من قبل رؤسائو سيشعر بمسؤوليتو تجاه نفسو وتجاه عممو وسوف يبذل قصارى جيده
و َ
وطاقتو لتأدية عممو بأحسن وجو ومن ثم يساىم في تحقيق األىداف المرسومة .

 .01يعد قياس كفاءة األداء األساس في تحديد برامج التدريب واألجور والمكافئات والحوافز (الصفار.)3 ،4110،
ىذا فضالً عن وجود مجاالت أخرى ثانوية تظير أىمية عممية تقييم كفاءة األداء ،ومنيا( :موسى:)362 ،0636،
أ -القيام بتوجيو اإلدارة العميا إلى مراكز المسؤولية ووضعيا في المواقع األكثر إنتاجية ،وذلك بإجراء عممية
المقارنة عمى مستوى األداء بين األقسام والمواقع ووحدات العمل المختمفة .
ب -إن عممية تقييم األداء المستمرة تظير العناصر النشطة والكسولة في الوحدة اإلنتاجية ،وىذا يدعو إلى تشجيع
العناصر النشطة والتخمص من العناصر الكسولة.
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ج -إن عممية تقييم األداء تساعد في توجيو العاممين في أداء أعماليم وادراكيم لمياميم الوظيفية ،وىذا يساعد في
عممية ربط األجر باإلنتاجية .
د -إن عممية تقييم األداء تؤدي إلى تحقيق األىداف المحددة في الخطة اإلنتاجية ،والعمل عمى إيجاد نظام سميم
وفعال لممكافآت والحوافز الشخصية .
ه -إن عممية تقييم األداء تساعد في توجيو العاممين في مجال التنفيذ إلى ما ىو أقصر وأفضل لتنفيذ األعمال
بصورة ناجحة .
و -إن عممية تقييم األداء تعد وسيمة ناجحة لمقيام بعمميات تنبؤ واقعية واعطاء صورة مستقبمية واضحة لإلنتاج،
واإلحتياجات والقدرات اإلنتاجية المطموبة .
ثالثاّ :وظائف تقييم كفاءة االداء:

ان عمميللة تقيلليم كفللاءة االداء االقتصللادي جللزء اليتج ل أز مللن العمميللة الرقابيللة وحيللث ان الرقابللة ىللي عمميللة توجيللو

االنشللطة داخللل المشللروع لكللي يصللل الللى ىللدف محللدد فللان تقيلليم كفللاءة االداء مللاىو اال اسللتقراء لللدالالت ومؤشلرات
المعموملات الرقابيلة التلي تيلدف اللى اتخلاذ قل اررات يلتم عملى ضلوئيا تصلحيح مسلارات االنشلطة فلي حلال انحرافيللا أو

لمتأكللد مللن ان مسللاراتيا الفعميللة كانللت تتجللو نحللو االىللداف المرغوبللة (.عبللدالكريم ورجللب  )41160054 ،فللي ضللوء
ماسبق من الممكن تحديد أىم الوظائف لتقييم كفاءة االداء-:
 -0متابعة تنفيذ االىداف االقتصادية لموحدة االنتاجية الكمية والقيمية وذلك لمتعرف عمى مدى تحقيق الوحدة
لألىداف المحددة ليا مسبقاّ ولمفترة المحددة استناداّ الى البيانات واالءحصاءات التي توفرىا الجيات المختصة عن
طريق سير النشاط االنتاجي في تمك الوحدات.

 -4الرقابة عمى كفاءة االداء االنتاجي والتسويقي واالداري لمتأكد من قيام الوحدة بممارسة نشاطاتيا وتنفيذ أىدافيا
بأعمى درجة من الكفاءة  ،وذلك من خالل تشخيص االنحرافات وأسبابيا والعمل عمى إزالتيا مستقبالّ وىنا يجب
التاكد من أن الوحدة االنتاجية قد استخدمت كافة مدخالتيا المتاحة بأعمى كفاءة ممكنة.

 -6تحديد الجيات والمراكز االدارية المسؤولة عن حصول االنحرافات التي تحدث نتيجة التنفيذ والتشغيل.
 -2البحث عن الحمول والوسائل المناسبة لمعالجة االنحرافات واالختناقات مع ضرورة اختيار البدائل المتاحة وبأقل
التكاليف.
وبما أن تحديد االنحرافات ووضع الحمول والمعالجات ليا تمثل حجر الزاوية في عممية تقييم كفاءة
األداءاالقتصادي .إذ البد من التركيز عمى أنواع االنحرافات ويمكن التمييز بين أنواع عديدة من ىذه االنحرافات

ومنيا( :الجبوري)5 ،4114 ،
 .1االنحرافات الهدفية:
تتمثل ىذه االنحرافات في عدم قدرة الوحدة االقتصادية عمى تحقيق األىداف العامة التي أنشئت من اجميا إذ ترتبط
ىذه األىداف بالخطة االقتصادية لمدولة وبأىدافيا السياسية واالجتماعية .
 .2االنحرافات الزمنية:
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وتتمثل ىذه االنحرافات في عدم تحقيق أىداف الوحدة االقتصادية في مواعيدىا المقررة ألسباب فنية مثل حدوث
عطالت أو تأخير في عمميات التسويق وغيرىا .
 .3االنحرافات الكمية:
ويقصد بيا عدم قدرة الوحدة االقتصادية عمى إنتاج الكميات المخطط ليا بسبب عوامل فنية وتشغيمية واستثمارية
وغيرىا .
 .4االنحرافات النوعية:
يعد ىذا النوع من االنحرافات ذا أىمية بالغة ويجب االنتباه إليو من قبل المعنيين في الرقابة وتقييم كفاءة األداء
ويراد بو أن اإلنتاج غير مستوف أو مطابق لممواصفات النوعية .
 .5االنحرافات القيمية:
ويقصد بيا أن قيمة المبي عات ال تتطابق مع ما ىو مخطط وعمى الرغم من أن كمية اإلنتاج كانت ضمن المخطط
وضمن المواصفات النوعية وىذا يعود إما الختالف األسعار أو المشتريات أو التكاليف أو الخزن أو التسويق
وغيرىا .
 .6انحرافات حسب طريقة المقارنة:
عادة ما تقارن النتائج الفعمية لنشاط الوحدة االقتصادية مع مؤشرات معينة اتخذت أساسا لممقارنة وتقسم إلى عدة
أنواع منيا :
أ -االنحرافات التاريخية :ويقصد بيا تمك االنحرافات التي تظير عند مقارنة نشاط الوحدة االقتصادية في
سنة معينة بنتائج نشاط السنوات السابقة سواء في اإلنتاج أو المبيعات أو األرباح أو غير ذلك .
ب -االنحرافات التخطيطية :وتتمثل ىذه االنحرافات بعدم مطابقة النتائج الفعمية بالمخططة.
ج -االنحرافات عن نتائج الوحدات المتشابهة :وتالحظ ىذه االنحرافات عند مقارنة نتائج الوحدة االقتصادية
بنتائج وحدة أخرى في داخل الصناعة أو في األقاليم والبمدان األخرى .
 .7انحرافات حسب الدرجة :وتقسم ىذه االنحرافات إلى نوعين:
أ -انحرافات موجبة :وىي تمك االنحرافات التي تكون في صالح الوحدة االقتصادية بغض النظر عما إذا كان
المتحقق الفعمي أكثر من المستوى المطموب او اقل منو .
ب -انحرافات سالبة :وىي تمك االنحرافات التي تكون في غير صالح الوحدة االقتصادية بغض النظر عما
إذا كان المتحقق الفعمي أكثر من المستوى المطموب أو أقل منو .
 .8انحرافات حسب مدى السيطرة :وتقسم عمى نوعين :
أ -انحرافات تقع ضمن سيطرة اإلدارة :وىي انحرافات داخمية ومتغيراتيا ضمن العناصر التي يمكن لإلدارة
التحكم فييا وتوجيييا والتأثير فييا .
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ب -انحرافات خارج سيطرة اإلدارة :وىي االنحرافات التي تكون خارج سيطرة اإلدارة ألنيا ناتجة عن أسباب
ال تستطيع اإلدارة التأثير فييا ،مثل الكوارث الطبيعية أو نشوب الحروب أو ظيور سمعة منافسة ،أو
صدور قرار من الحكومة لو تأثير سمبي في نشاط الوحدة االقتصادية ،وغير ذلك .
رابعاً :مراحل تقييم كفاءة األداء:
إن عممية دراسة تقييم كفاءة األداء يجب أن تمر بالمراحل اآلتيلة ،ملن أجلل إنجاحيلا وتحقيلق األىلداف المرجلوة منيلا
(الجميمي وآخرون )426 ،0646،و(عبدالكريم وكداوي-:)063، 0653،
أ.

التع للرف عم للى أى للداف وبل لرامج المش للروع وجم للع كاف للة البيان للات واإلحص للائيات الض للرورية حولي للا و بش للكل
مفصل.

ب.

التعرف عمى معايير ومقاييس األداء.

ت.

التعرف عمى األداء الفعمي أو قياس النتائج المتحققة لممشروع.

ث.

إجراء المقارنات بين األداء الفعمي المتحقق والمخطط.

ج.

تحديد اإلنحرافات واإلختناقات ثم التعرف عمى مراكز المسؤولية.

ح.

إتخاذ اإلجراءات الضرورية لتحقيق اليدف أو األىداف المخططة.

خامساً :األبعاد الرئيسة لعممية تقييم كفاءة األداء:
إن عمميللة تقيلليم األداء تسللتيدف أساسلاً التأكللد مللن إسللتخدام الملوارد المتللوفرة أو المتاحللة ألي وحللدة إقتصللادية بصللورة
إقتصادية وفاعمية وكفاءة ،والبد أن تشمل عممية التقييم ثالثة أبعاد رئيسة (الجبوري:)02 ،4114،
.1قياااس ماادى الفعاليااة  :عللن طريللق المقارنللة بللين النتللائج واألىللداف المحللددة مسللبقاً أي بيللان مللدى نجللاح الوحللدة
اإلقتصادية في تحقيق أىدافيا عن طريلق مقارنلة المخطلط بلالفعمي ويلتم ذللك ملن خلالل مالحظلة ملدى تحقيلق خطلة
اإلنتللاج والمبيعللات والتكللاليف وصللافي األربللاح والقيمللة المضللافة وغيرىللا ومقارنلة ذلللك بمللا تحقللق فللي السللنوات السللابقة
وتأثير التطورات اإليجابية أو التراجعات السمبية التي حصمت .
 .4قيااااس مااادى الكفااااءة  :ويعنللي بي للا قيللاس م للدى كفللاءة الوح للدة اإلقتصللادية ف للي إحك للام العالق للة بللين الم للدخالت
والمخرجات بطريقة كفوءة تيدف إلى تعظيم المخرجات وتخفيض المدخالت أي تحقيق أفضلل مخرجلات ممكنلة بأقلل
مخرجات ممكنة ويتم ذلك من خالل حسابات التكاليف والمعدالت اإلنتاجية واإليرادات المتحققلة ومقارنتيلا بملا تحقلق
في السنوات السابقة .
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 .6مدى إمكانية التطاور  :فلي ظلل العصلر الحاضلر حيلث الثلورة التقنيلة وت ازيلد اإلكتشلافات وتطلور التقنيلات بشلكل
مللذىل فإنللو ال مكللان لموحللدة اإلقتصللادية التللي ال تللنظم نفسلليا بشللكل تسللتطيع معللو إسللتيعاب كللل جديللد مللن التطللورات
التقنية واألخذ بيا حسب إحتياجات الوحدة اإلقتصادية .
لللذا فللان تقيلليم األداء يجللب أن يأخللذ بنظللر اإلعتبللار مللدى سللالمة البنللاء التنظيمللي وتللوفر أدوات إداريللة وفنيللة كافيللة
وقادرة عمى إستيعاب تطورات العصر ويتم ذلك من خالل فحص النظم واألساليب والتقنيات اإلداريلة والفنيلة المطبقلة
في الوحدة اإلقتصادية والنظر إلى مدى فعاليتيا وكفاءتيا ومدى معاصرتيا لمتطورات الجارية في حقلل نشلاط الوحلدة
اإلقتصادية وكذلك مدى قدرتيا عمى ضمان وضع تنافسي مقارنة بالمشاريع المتماثمة والمتنافسة معيا .
سادسا :معايير تقييم كفاءة االداء في المؤسسات الصحية
تعتبر عممية تقييم األداء مقياس لقدرة الوحدة او المؤسسة االنتاجية او الخدمية عمى تحقيق األىداف المحددة مسبقا
وذلك من خالل جممة من المعايير والمؤشرات الخاصة بذلك .ولموقوف عمى كفاءة الوحدة او المؤسسة في أداء

أنشطتيا يتم استخدام معايير ومؤشرات خاصة ومن ىذه المعايير(البياتي :)61 ،4110 ،
.1المعايير التصميمية  :وىي عبارة عن مجموع المعايير الخاصة بتصميم المشروع او المؤسسة والمتعمقة بموقع
المستشفيات وحجميا وتصميميا

.2المعايير االدارية  :يتضمن كافة المعايير المتعمقة بالجوانب االدارية منيا (التدريب  ،المالية  ،التخطيط  ،االمن
 ،االدارة  ،وغيرىا من الجوانب االخرى) .

.3معايير احصائية لتقييم اداء الكادر الصحي في المستشفى  :عبارة عن تمك المعايير التي تعبر عن القيم
الرقمية لممتغير او الظاىرة بعد معالجة المعمومات المتاحة وذلك باستخدام اساليب التحميل االحصائي المناسب ،

وىي شائعة االستخدام في مجال الخدمات الصحية والدراسات والتقارير الوطنية والدولية واالقميمية التي تيتم
بالشؤون الصحية  ،الن ىذه المعايير او المؤشرات يساعد المسؤولين عن االدارات والبرامج الصحية من مراقبة
وتقييم البرامج والخطط وقياس كفاءة االداء من المقارنات وحسب الزمان والمكان لمظواىر المختمفة .
.4معايير التقانة الصحية  :يشمل ىذا المعيار مجموعة من المعايير الثانوية منيا -:
أ -تقانة االدارة الصحية والخاصة بتنظيم المعمومات المتوفرة  ،مكاتب قبول واستقبال المرضى  ،التغذية  ،االدوية
والمستمزمات الطبية .
ب-تقانة اليندسة الصحية الخاصة بالمستمزمات الصحية والتنظيف والتعقيم وكل مايتعمق بالتموث والضوضاء .
ج -تقانة االجيزة الطبية الخاصة باقتناء االجيزة الحديثة وفي ضوء الحاجة الفعمية ليا وتييئة الكوادر الالزمة
والمؤىمة لتشغيميا .
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المبحث الثاني

الجانب التطبيقي أو العممي لمبحث
اوال :نظاارة عامااة عاان المستشاافى أو المؤسسااة الصااحية -:يعتبللر مستشللفى الجميللوري مللن احللدى المستشللفيات أو
المؤسسات الصحية الميمة في المدينة والتي تقدم العديد من الخدمات الصحية لممواطنين والمرضى  ،حيث تأسست
ىذه المستشفى سلنة( ) 0650فلي مدينلة أربيلل وىلي منلذ تأسيسليا ولحلد األن تقلدم الخلدمات الصلحية الفلراد المدينلة
وخارجيلا ،وتعلد حاليلا ملن المستشلفيات التعميميلة فلي المدينلة وذات اختصاصلات متعلددة حيلث يزورىلا طلالب كميللات
الطب العام والصيدلة والتمريض الغراض الدرس و التطبيقات الصلحية ،والجلدول رقلم( )0يوضلح بيانلات ومعموملات
احصائية عن المستشفى المراد دراستيا .
الجدول رقم ()1
يبين بيانات ومعمومات عن المستشفى الجمهوري التعميمي في مدينة اربيل

السنوات
المعمومات

4102

4102

عدد االطباء

042

051

عدد الصيادلة

62

63

عدد االسر

620

622

عدد الممرضين والممرضات

226

224

عدد اخصائي التغذية والعالج الطبيعي

2

3

عدد اخصائي التحميل المختبري

00

02

عدد الموظفين

262

224

عدد المرضى الراقدين

04321

05011

عدد الوفيات

016

002

عدد ايام المكوث

2526

2622

المصدر:المستشفى الجميوري التعميمي ،شعبة االحصاء ،بيانات رسمية لسنوات .4102-4102

124

اجمللد  7العـدد 14

السنة2015/م

جملة جامعة االنبار للعلوم االقتصادية واالدارية

يظيللر مللن الجللدول رقللم( ) 0ان اعللداد االطبللاء اقللل بكثيللر ممللا يحتللاج اليللو االسللر فللي المستشللفى وكللذلك قمللة اعللداد
اخصائي التغذية والتحميل المختبلري بالمقارنلة ملع اعلداد الملرض ال ارقلدين فلي المستشلفى مملا ادى اللى تقميلل معلايير
الكف للاءة فيي للا وزي للادة اع للداد الوفي للات س للنة تم للو االخ للرى وى للذا م للا يبين للو بيان للات الج للدول .وم للن خ للالل ى للذه البيان للات
والمعمومللات الموجللودة فللي الجللدول نقللوم بتطبيللق معللايير كفللاءة االداء عمللى المستشللفى الملراد د ارسللتو حتللى يظيللر لنللا
كبللاحيثن مللدى كفللاءة المؤسسللة الصللحية او المستشللفى الم لراد د ارسللتيا عمللى تطبيللق معللايير كفللاءة االداء وتطللوير
نفسيا لخدمة المجتمع والجانب الصحي الموجود في االقميم والمدينة ،ومن اىم ىذه المعايير ىي مايمي-:
-1معيار معدل االسر /عدد االطباء
من احدى المعايير المستخدمة في مجال تقليم كفلاءة االداء ىلو معيلار معلدل االسلر/عدد االطبلاء .لمعرفلة ملا يحتلاج
الييللا االسللر مللن عللدد االطبللاء ،ويمكللن مالحظللة ذلللك مللن خللالل الجللدول رقللم( )4والللذي يبللين معمومللات عللن ىللذا
المعيار وكيفية تطبيقو او إستخدامو في المؤسسة الصحية او المستشفى المراد دراستيا.
الجدول رقم ()4
يبين معدل االسر /عدد االطباء
السنوات

معدل االسر/عدد االطباء

المعيار القياسي

4102

0.6

 3سرير لكل طبيب

4102

0.4

 2سرير لكل طبيب

المصللدر:من اعللداد البللاحثين باالعتمللاد عمللى بيانللات المستشللفى الجميللوري التعميمللي .شللعبة االحصللاء،بيانات رسللمية
لسنوات 4102-4102
يظيللر مللن الجللدول رقللم ( )4ان معيللار معللدل االسللر /عللدد االطبللاء قميللل او مللنخفض الللى حللد مللا عللن المعيللار
القياسللي العللالمي لسللنوات البحللث ،وىللذا مللايعني عللدم كفللاءة ادارة المستشللفى فللي تقللديم الخللدمات الصللحية لالف لراد أو
المرضللى ولكللن بإمكانيلا تقللديم خللدمات صللحية جيللدة اذا مللا كانللت ادارتيللا جيللدة وكفللوءة فللي توزيللع الكلوادر الصللحية
توزيعاً جيداً أو صحياً ضمن وجبات العمل أو اوقات الدوام الرسمي من خالل اسلتغالل كافلة الطاقلات الموجلودة فلي
المستشفى حتى يستطيع استيعاب العدد اللالزم ملن االسلر اللذي يتسلاوى ملع المعيلار القياسلي المخطلط لممستشلفى أو
كفاءتيا.
-2معيار معدل االسر/عدد الصيادلة
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وىو معيار اخر من معايير تقيم كفاءة اداء المؤسسات الصحية وذلك لمعرفة ما يحتاج الييا االسر من عدد
الصيادلة ،ويمكن مالحظة ذلك من خالل الجدول رقم ( )6والذي يبين معمومات وبيانات عن ىذا المعيار
وكيفية استخدامو او تطبيقو.
الجدول رقم ()6
يبين معدل االسر/عدد الصيادلة

السنوات

معدل االسر-عدد الصيادلة

المعيار القياسي

4102

6.42

 01سرير لكل صيدلي

4102

6.25

 01سرير لكل صيدلي

المصللدر :الجللدول مللن اعللداد البللاحثين باالعتمللاد عمللى بيانللات المستشللفى الجميللوري .شلعبة االحصللاء،بيانات رسللمية
لسنوات .4102-4102
يظير من الجدول رقم ( )6ان معيار معدل االسر/عدد الصيادلة متوازن مع المعيار القياسي ولسنوات البحث ،وىذا
يعني كفاءة المستشفى وادارتيا عن تقديم الخدمات الصحية والصيدالنية لالفراد أو المرضى ،والتي بإمكانيا العمل
بكفاء ة اكثر مما ىو عميو في المجاالت الصيدالنية أذا ما توفرت المستمزمات الضرورية ليا وخاصة االدوية الالزمة
في الوقت المناسب.وسبب ذلك ىو وجود اكثر من صيدالني واحد في كل ردىة من ردىات المستشفى يشرف عمى
توزيع االدوية وىذا ما ادى الى زيادة كفاءة ىذا المعيار والذي يفسره بيانات الجدول اعاله.
-3معيار معدل االسر/عدد الموظفين في المستشفى
وىو معيار اخر ملن معلايير تقليم كفلاءة االداء واللذي يسلتخدم لغلرض اظيلار كفلاءة المؤسسلة الصلحية او المستشلفى
من خالل معيار معدل االسر /عدد الموظفين وىذا ما يوضحو الجدول رقم (.)2
الجدول رقم ()2
يبين معدل االسر/عدد الموظفين في المستشفى

السنوات

عدد االسر /عدد الموظفين

القدرة االستيعابية

4102

1.45

 4موظف لكل سرير

4102

1.45

 4موظف لكل سرير
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المصدر:من اعداد الباحثين باالعتماد عمى بيانات المستشفى الجميلوري التعميملي  ،شلعبة االحصلاء،بيانات رسلمية
لسنوات .4102-4102
من خالل الجدول رقم ( ) 2يالحظ ان معيار عدد االسر/عدد الموظفين في المستشفى منخفض عما ىو عميو
مقارنة مع المعيار القياسي ولسنوات البحث  ،وىذا جانب إيجابي بالنسبة لمعايير الكفاءة في المستشفى اذا ما
استثمر ىذا العدد في تقديم افضل الخدمات الصحية والطبية من خالل التوظيف الدقيق لمموظفين وكيفية توزيع
مياميم حسب إختصاصات العمل في المستشفى وكذلك امكانية االستفادة منيم في الدورات التدريبية والتطويرية
االدارية منيا والفنية لغرض رفع مستوياتيم وكفاءاتيم مما يؤثر عمى كفاءة المستشفى وادارتيا بشكل جيد.
-4معيار معدل االسر/عدد الممرضين والممرضات في المستشفى
يعتبلر ىلذا المعيلار ملن المعلايير الميملة لتقلديم كفلاءة اداء المؤسسلات الصلحية ملن خلالل ملا يتلوفر فييلا ملن اعللداد
الممرضين والممرضات وما يحتاج الييا االسر وكذلك ادارة المستشفى  ،ويمكن مالحظة ذلك من خالل الجدول رقلم
( )2والللذي يبللين البيانللات والمعمومللات عللن عللدد االسللر وعللدد الممرضللين والممرضللات فللي المستشللفى الملراد د ارسللتيا
وتطبيق المعايير عمييا.
الجدول رقم ()2
يبين معدل االسر/عدد الممرضين والممرضات في المستشفى
السنوات

معدل االسر/عدد الممرضين

المعيار القياسي

والممرضات
4102

1.36

 6سرير لكل ممرض وممرضة

4102

1.30

 4سرير لكل ممرض وممرضة

المصللدر:من اعللداد البللاحثين باالعتمللاد عمللى بيانللات المستشللفى الجميللوري التعميمي،قسللم االحصللاء،بيانات رسللمية
لسنوات .4102-4102
يظير من الجدول ( ) 2ان عدد الممرضين والممرضات اكثر من عدد االسر الذين يزورون المستشفى ولكن بالنسبة
لعدد السرائر اقل حيث ان كل ممرض وممرضة يكون مسؤوالً عن كل ( 6سرير) في المستشفى وىذا ما يؤدي الى
ان يكون الخدمات الصحية المقدمة غير جيدة ومساوية لحاجات ومتطمبات االفراد واالسر الذين يراودون المستشفى
الخذ العالج الالزم ليم .
-5معيار عدد االسر/عدد اخصائي التغذية والعالج الطبيعي
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معيار اخلر ملن معلايير تقيليم كفلاءة االداء فلي المؤسسلات الصلحية والتلي ليلا دور ميلم ايضلاً فلي قيلاس علدد االسلر
ومدى استفادتيا من خبرات اخصائي التغذية والعالج الطبيعلي فلي المستشلفى وىلذا شليء ايجلابي بالنسلبة لممستشلفى
وادارتيا ولكن ىذا العدد منخفض مقارنة بعدد االسر الذين يزورون المستشفى وىو دليل ميم وحاسم عمى عدم كفاءة
ىذا الجانب الميم والحيوي في المستشفى المنوي دراستيا وتقييم كفاءتيلا وىلذا ملا يمكلن مالحظتلو ملن خلالل الجلدول
رقم (.)3
الجدول رقم ()3
يبين عدد االسر /عدد اخصائي التغذية والعالج الطبيعي في المستشفى
السنوات

معدل االسر-عدد االخصائي

المعيار القياسي

4102

35.4

 011سرير لكل اخصائي

4102

24.2

 011سرير لكل اخصائي

المصدر :الجدول ملن اعلداد البلاحثين باالعتملاد عملى بيانلات المستشلفى الجميلوري التعميمي،شلعبة االحصلاء،بيانات
رسمية لسنوات 4102-4102
من الجدول رقم ( ) 3يظير ان معدل االسر  /عدد اخصائي التغذية والعالج الطبيعي في المستشفى المراد دراستيا
اقل عن المعيار القياسي وىذا يرجع الى ضعف االدارة وعدم قدرتيا عمى استيعاب اعداد كبيرة من المرضى
والمصابين لعدم امتالكيا اعداد كافية من اخصائي التغذية والعالج الطبيعي وىذا جانب سمبي بالنسبة لممستشفى
واالدارة التي تديرىا ،أي ان المستشفى بحاجة الى اخصائيين اكثر حتى يتوازن مع اعداد االسر الذين يزورون
المستشفى المراد دراستيا.
-6معيار معدل اشغال االسر
يعتبل ل للر معيل ل للار اخل ل للر مل ل للن المعل ل للايير التل ل للي يسل ل للتخدم لتقيل ل لليم كفل ل للاءة اداء المستشل ل للفى مل ل للن خل ل للالل مل ل للا يشل ل للغمو ادارة
المستشفى وعدد ايام المكوث ،وذلك لمعرفلة ىلل ان المستشلفى يسلتطيع اسلتيعاب اعلداد كبيلرة ملن االسلر والمرضلى
ام ال ويمكن تطبيق ىذا المعيار من خالل بيانات الجدول التالي-:
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الجدول رقم ()4
يبين معدل اشغال االسر في المستشفى
السنوات

عدد االسر

عدد ايام المكوث

معدل اشغال

الطاقة االستيعابية

االسر
4102

620

2526

20.5

41

4102

622

2622

24.2

41

المصللدر:من اعللداد البللاحثين باالعتمللاد عمللى بيانللات المستشللفى الجميللوري التعميمللي ،شللعبة االحصللاء،بيانات رسللمية
لسنوات .4102-4102
يظير من الجدول رقم ( )4والذي يبين معدل اشغال االسر في المستشفى ،حيث ان معدل اشغال االسر جيد الى
حد ما مقارنة بالطاقة االستيعابية لممستشفى خالل سنوات البحث وىذا يعني وجود الكفاءة في المستشفى وادارتيا
سواءاً كان ذلك متعمق بالمستشفى ككل او احد اقساميا الصحية.
-7معيار معدل الوفاة العام في المستشفى
معيار اخر من المعايير المستخدمة في تقييم كفاءة االداء لممستشفى وذلك من خالل اظيار عدد الوفيات في
المستشفى ومقارنتيا مع عدد االسر ،وذلك لمعرفة ىل ان لممستشفى كفاءة عالية ويحاول تقميل عدد الوفيات من
خالل االىتمام االكثر بالمرضى والراقدين في المستشفى من خالل تقديم الخدمات الصحية الجيدة أو ان كفائتيا
قميمة مما يؤثر عمى زيادة اعداد الوفيات في المستشفى ويمكن مالحظة ذلك من خالل الجدول التالي-:
الجدول رقم ()5
يبين معدل الوفاة العام في المستشفى
السنوات

عدد المرض الراقدين

عدد الوفيات في

معدل الوفاة

المستشفى
4102

016

04321

1.34

4102

002

05011

1.36

المصدر:من اعداد البلاحثين باالعتملاد عملى بيانلات المستشلفى الجميلوري التعميملي  ،شلعبة االحصلاء،بيانات رسلمية
لسنوات .4102-4102
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يظير من الجدول رقم ( )5والذي يبين معدل الوفاة العام لممرضى والراقدين في المستشفى،حيث يالحظ ملن الجلدول
ان ىللذا المعللدل مللنخفض عللن المعللدل القياسللي لسللنوات البحللث ،وىللذا دليللل عمللى مللدى كفللاءة المستشللفى وادارتيللا فللي
تقديم افضل الخلدمات الصلحية لممرضلى وال ارقلدين فلي المستشلفى مملا يلؤثر عملى تقميلل اعلداد الوفيلات فييلا وتمتعيلا
بالجودة العالية في تقديم الخدمات.
-8معيار مكوث المرضى او الراقدين في المستشفى
وىو معيار اخر من بين مجموعة من المعايير التي يمكن استخداميا في تقييم كفاءة االداء لممستشفى المراد دراستيا
وذلك لمعرفة عدد ايام مكوث المرضى او الراقدين في المستشفى من خالل الجدول التالي.
الجدول رقم ()6
يبين معدل مكوث المرضى او ال ارقدين في المستشفى
السنوات

المعيار القياسي

عدد المرضى او

ايام المكوث او

معدل المكوث او

الراقدين

االبقاء

االبقاء

4102

04321

2526

6.14

 3أيام

4102

05011

2622

6.12

 3أيام

المصللدر:من اعللداد البللاحثين باالعتمللاد عمللى بيانللات المستشللفى الجميللوري التعميمللي ،شللعبة االحصللاء،بيانات رسللمية
لسنوات .4102-4102
يظير من الجدول رقم( )6ان معدل مكوث المرضى او الراقدين في المستشفى منخفض خلالل سلنوات البحلث ،وىلذا
دليللل واضللح عمللى ان بعللض اقسللام المستشللفى لللم ييللتم اىتمام لاً جيللداً وكافي لاً بالمرضللى وال ارقللدين فييللا وخاصللة تمللك
االقسام الى يحتاج المرضى الى ان يبقى فييا مدة او فترة اطول  ،وىذا يرجع ايضاً الى ضعف االدارة وعدم وجلود
الرقابة الكافية والالزمة عمى الوحدات واالقسام التابعة المستشفى.
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رابعاً:االستنتاجات والتوصيات
اوالً:االستنتاجات
من اىم مااستنتجناه في بحثنا ىذا من استنتاجات نظرية وعممية ىي ما يمي-:
-0انخفللاض معظللم المعللايير والمؤش لرات التللي تسللتخدم فللي تقلليم كفللاءة اداء المستشللفى الم لراد د ارسللتيا وىللذا يعنللي ان
المستشفى بامكانيا ان تعمل اكثر وبكفاءة عالية لغرض تقديم الخدمات الصحية لممرضى.
-4عدم قدرة المستشفى عمى استيعاب اعداد كبيلرة ملن االسلر وىلذا ملا يعكلس ضلعف أو تقميلل القلدرة االسلتعابية ليلا
نتيجة عدم استثمار او استغالل اقساميا الطبية ككل.
 -3انخفاض معدل مكوث او ابقاء المريض خالل سنوات البحث عن المعيار القياسي  ،وىذا يعني ان بعض اقسام
المستشفى المراد دراستيا لم تكمل إعطاء المريض العالج الكافي أثناء ابقائو فييا.
 -4عدم وجود بعض الكوادر الصحية في المستشفى المراد دراستيا وباالختصاصات التالية منيلا (التغذيلة و العلالج
الطبيعي) وبذلك يحتاج المستشفى الى عدد ملن ىلذه االختصاصلات لسلد اللنقص الموجلود فييلا ويحصلل عملى كفلاءة
عالية في تقديم الخدمات الصحية وباالخص تمك المتعمقة بحياة االفراد او المرضى والمصابين.
-2العمللل عمللى تطبيللق نظللام ادارة الجللودة الشللاممة فللي المستشللفى وذلللك لالرتقللاء والتحسللين المسللتمر بمسللتوى جللودة
الخدمات الصحية وكيفية تقديميا.
-6عدم استخدام الطاقة االستعابية او التصميمية لممستشفى مما ىو عميو وىلذا ملايؤدي اللى ضلعف كفاءتيلا و علدم
تقديم الخدمات بشكل جيد لممرضى.
ثانياً:التوصيات
مللن خللالل مااسللتنتجناه فللي بحثنللا ى للذا نوصللي التوصلليات التاليللة لغللرض االسللتفادة منيللا مللن قبللل االدارة والك لوادر
الصحية في المستشفى لمخوض واالرتقاء بالخدمات الصحية المقدمة لالفراد والمرضى.
-0االىتمللام االكثللر بعمميللة تقلليم كفللاءة االداء وامكانيللة تطبيللق معاييرىللا بللين حللين واخللر وذلللك لغللرض معرفللة الكفللاءة
التي يمكن تحقيقيا من خالل ىذه المعايير.
-2عمى الجيات المعنية وخاصة الصحية منيا محاولة سد النقص الموجود من الكوادر الصحية في المستشفى حتى
يتوازن مع ما يحتاج الييا المستشفى والمرضى الذين يزورون المستشفى.
اءا كلان ذللك ملن االجيلزة أم المعلدات الحديثلة وتلوفير دورات تدريبيلة
-3العمل عملى تلوفير مسلتمزمات المستشلفى سلو ً
كافية لمعاممين والمنتسيبين كل في مجال تخصصو من اجل تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة.
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-4ضرورة العمل عمى توفير العالجات واالدوية الالزمة لممرضى داخل المستشفى من خلالل الضلغط عملى الجيلات
المعنية لتوفير االدوية والعالج في الصيدليات الخاصة بالمستشفى وذلك لسيولة الحصول عمييا.
-5توفير العدد الكافي والالزم ملن الكلوادر الصلحية المؤىملة ليلتالءم ملع اعلداد المرضلى وخاصلة االطبلاء فلي بعلض
التخصصات ومنيا التغذية والعالج الطبيعي.
 -6العمللل عمللى تقللديم الحلوافز الماديللة والمعنويللة لمكلوادر الصللحية التللي تعمللل فللي المستشللفى والمستشللفيات االخللرى
وذلك لتحفيزىم عمى تقديم الخدمات الصحية بشكل افضل
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المصادر والمراجع
اوال:المصادر العربية

أ  .الرسائل الجامعية

 .1أرديني ،طو احمد حسن" ،)1002(،تقييم األداء باستخدام البيانات المحاسبية لمرقابة عمى نشاط التمويل الذاتي
في مستشفى صدام العام في الموصل" رسالة ماجستير ،كمية الدارة واالقتصاد ،جامعة الموصل.
 .2البياتي  ،حسين ذنون  ،)2001( ،اثر درجة االعتمادية بين معايير أداء المستشفيات  ،أطروحة دكتوراه غير
منشورة ،كمية االدارة واالقتصاد  ،جامعة الموصل .
 .3الجبوري ،زياد خمف خميل" ،)1001( ،تقويم كفاءة لمشركة العامة لصناعة األدوية والمستمزمات الطبية SDI
لممدة  ،"2444-2430رسالة ماجستير ،كمية اإلدارة واالقتصاد ،جامعة بغداد.
 .4الشمبي ،فراس سميمان حسن" ،)1001(،اثر االندماج في األداء المالي دراسة تحميمية في عينة من المصارف
األردنية" ،رسالة ماجستير ،كمية اإلدارة واالقتصاد ،جامعة الموصل.
 .5الصفار ،نزار قاسم احمد " ،)1002( ،تقييم كفاءة األداء الصناعي بالتطبيق عمى معممي السكر والخميرة –
دراسة تحميمية ،")1000-2441(-رسالة ماجستير ،كمية اإلدارة واالقتصاد ،جامعة الموصل.
 .6ناري ،أياد يوسف عبد المسيح" ،)2433( ،تقييم كفاءة األداء االقتصادي لصناعة الكارتون" ،رسالة ماجستير،
كمية اإلدارة واالقتصاد ،الجامعة المستنصرية.
ب ا البحوث والدراسات .

 .0الحداد ،ىيفاء سعيد ،وعمى ،مقبل عمى احمد" ،)1002( ،تقويم األداء المالي باستخدام البيانات
والمؤشرات المالية لعينة من الشركات المساىمة المختمطة في محافظة نينوى" ،مجمة تنمية الرافدين،
المجمد  ،12العدد  30كمية اإلدارة واالقتصاد ،جامعة الموصل.
 .4عبد الكريم ،عبد العزيز مصطفى ورجب،احمد" ،)1001(،تقييم كفاءة األداء الصناعي لمصنع المكال
لتعميب األسماك/دراسة تحميمية لممدة ( ،") 1002-2442مجمة تنمية الرافدين ،المجمد ،12العدد، 21
كمية اإلدارة واالقتصاد ،جامعة الموصل.

ت ا الكتب .

 .1الحسيني،فالح حسن والدوري،مؤيد عبد الرحمن" ،)1000( ،إدارة البنوك،مدخل كمي واستراتيجي معاصر"،
دار وائل لمنشر ،عمان.
 .2الجميمي،د.حميد وآخرون(،)2424اإلقتصاد الصناعي ،دار الكتب لمطباعة والنشر ،بغداد.
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 .3الداىري ،عبد الوىاب مطر (" ،)2440تقييم المشاريع ودراسات الجدوى"  ،دار الحكمة لمطباعة والنشر"،
بغداد.
 .4عبد الكريم ،عبد العزيز مصطفى و كداوي ،طالل" ،)2444(،تقييم المشاريع االقتصادية دراسة تحميل الجدوى
االقتصادية وكفاءة األداء" ،دار الكتب لمطباعة.
كداوي ،طالل محمود ( ،)2431تقييم المشاريع اإلقتصادية ،مديرية دار
 .5عبد الكريم ،عبد العزيز مصطفى و ّ
الكتب لمطباعة والنشر -جامعة الموصل.
 .6القريشي ،مدحت كاظم" ،)1000(،االقتصاد الصناعي" ،عمان ،دار وائل لمنشر.
 .7موسى ،احمد محمد" ،)2414(،تقييم األداء االقتصادي في قطاع األعمال والخدمات" ،دار النيضة العربية،
القاىرة.
ث .التقارير والنشرات الرسمية

 .1المستشفى الجميوري التعميمي ،شعبة االحصاء ،بيانات رسمية لسنوات 4102-4102
ثانيا .المصادر االنكميزية
A- Book
1. Baye, Michael R.,(1997),"Managerial Economics and Business Strategy", 2nd ed,
Irwin, USA.
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