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املستخهص :

ِٗلف الجؾش الٔ الزعوف علٔ هَزْٓ القلهبد الصؾ٘خ الوقلهخ فٖ الوواكي الصؾ٘خ العبهلخ ثٌظبم عت
األٍوح فٖ ثغلاك ّ الْقْف علٔ هلٓ رغج٘ق ُنٍ الوواكزي الصزؾ٘خ للوعزبٗ٘و الوعزوزلح عبلو٘زبح ّ رؾلٗزل فغزْح
عْكح القلهخ الوقلهخ ث٘ي هواكي الوعبٗزخ الصزؾ٘خ العبهلزخ ثٌظزبم عزت األٍزوح ّالوعزبٗ٘و الززٖ رعزوزلُب الوواكزي
العبلو٘خ الوٌبظوح هي فالل أهثعخ هواكي صؾ٘خ عبهلخ ثٌظبم عت األٍوح ُّٖ (هوكي صزؾٖ البزجبة الٌوزْمعٖ
لغت األٍوح ّ ,هوكي صؾٖ ؽٖ الغِبك لغت األٍزوح ّ ,هوكزي صزؾٖ األعظو٘زخ الضبلزش لغزت األٍزوح ّ ,هوكزي
صؾٖ اليّٗزخ لغزت األٍزوح ) ّٗ ,عزبلظ الجؾزش الوبزبكل الززٖ رْاعِِزب هإٍَزبرٌب الصزؾ٘خ العبهلزخ ثٌظزبم عزت
االٍوح (هواكي الوعبٗخ الصؾ٘خ األّل٘زخ ) هزي صزعْثبد ّهعزوقالد ّرؾزلٗبد كصزعْثخ رلقزٖ القلهزخ فزٖ ثعز
الوإٍَزبد الصزؾ٘خ ثَزجت ًقزع العزلك المزبفٖ هزي االعجزبص االفزصزب فزٖ هغزبل عزت االٍزوح أّ ّعزْك ىفزن
للوو ضٔ فٖ أغلت الوواكي فضالح عي ضعف ٍز٘و األعزواصاد ثصزْهح كبهلزخ ّهٌزظوزخ هزب أكٓ الزٔ ضزعف فزٖ
عْكح القلهخ الصؾ٘خ الوقلهخ ّرن أعزوبك أٍلْة كهاٍخ الؾبلخ هٌِغزبح للجؾزش أم رزن ربزق٘ع ّاقزد القلهزخ
الصززؾ٘خ فززٖ الوواكززي الصززؾ٘خ عٌ٘ززخ الجؾززش هززي فززالل اليٗززبهاد الو٘لاً٘ززخ ّاألعززال علززٔ الْصززب ق ّالَززغالد
ّالوقبثالد الزٖ أعوٗذ ّ ,رن االعزوبك فٖ عود الج٘بًزبد ّالوعلْهزبد ثصزْهح ه َ٘زخ علزٔ قب وزخ التؾزع الززٖ
رضوٌذ ٍزخ هؾزبّه ه َ٘زخ لزق٘ز٘ن القزلهبد الصزؾ٘خ هزي ّعِزخ ًظزو الوقز٘ان (هؾزْه الوزوٗ ,هؾزْه ٍزِْلخ
الْصْل  ,هؾْه األهبى  ,هؾْه الووبهٍخ الَوٗوٗخ التعبلخ  ,هؾْه المتبصح  ,هؾْه الوْاهك الوٌبٍجخ) ّقزل رزن
اٍزقلام هغوْعخ هي االٍبل٘ت االؽصب ٘خ رضوٌذ ( الٍْظ الؾَبثٖ  ,االًؾواف الوع٘بهٕ  ,أفزجبه  , Tق٘زبً
التغْح ) ّرن ربق٘ع هلٓ رغج٘ق الوؾبّه لمزل هوكزي علزٔ ؽزلح ّكزنلم رزن هقبهًزخ هزلٓ رغج٘زق هؾزبّه قب وزخ
التؾع ث٘ي الوواكي األهثعخ ّرؾلٗل الوؾبّه األكضو رغج٘قزبح ّاألقزل رغج٘قزبح ّ ,رْصزل الجبؽضزبى الزٔ هغوْعزخ
هي االٍزٌزبعبد الوِوخ عي ّاقد عْكح القلهخ الصؾ٘خ فٖ هواكي الوعبٗخ الصزؾ٘خ العبهلزخ ثٌظزبم عزت األٍزوح
كبى أُوِب اى هَززْٓ القزلهبد الوقلهزخ فزٖ هواكزي عزت األٍزوح لَ٘زذ ثبلوَززْٓ الوغلزْة هقبهًزخ ثبلوعزبٗ٘و
اللّل٘خ  ,اهب اُن الزْص٘بد الزٖ فوط ثِب الجؾش فِٖ ضوّهح العوزل هزي قجزل الغِزبد الوقزصزخ علزٔ رقلز٘ع
ؽغن التغْاد الٌبرغخ عجو هفد هَزْٓ عْكح القلهخ الصؾ٘خ فزٖ الوواكزي الصزؾ٘خ العبهلزخ ثٌظزبم عزت األٍزوح
ّاألُزوبم ثزْف٘و األكّٗخ ّاألعِيح ّالوَزليهبد ّاألشواف علٔ عول األكاهاد ّرتع٘ل الوقبثخ .
املصطهحاخ انرئيسح نهثحث  :الزق٘٘ن  ,عت األٍوح  ,الوعبٗخ الصؾ٘خ األّل٘خ  ,هق٘بً التغْح  ,عزْكح
القلهخ الصؾ٘خ  ,هواكي عت األٍوح  ,الوعبٗخ الصؾ٘خ األّل٘خ .

* ثؾش هَزل هي هٍبلخ هبعَز٘و
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املقذيح :

ٗوضززل رق٘زز٘ن عززْكح القلهززخ الصززؾ٘خ هززي اُززن االعززواصاد الِبكفززخ الززٔ رؾَزز٘ي عززْكح القززلهبد الصززؾ٘خ
الوقلهخ للووٗ ثمبفخ اًْاعِب ّهَزْٗبرِب ّااللزيام ثوعبٗ٘و االهزبى ٍّزالهخ الووضزٔ ّالزنٕ ٗزٌعمٌ ثصزْهح
أٗغبث٘خ ّٗعْك ثبلٌتد علٔ صؾخ الوْاعي ّالوغزود ّ ,صْال الٔ رأٌٍ٘ ّثٌبص الضقزخ ثز٘ي الوإٍَزبد الصزؾ٘خ
ّالوْاعي ّهواعبح ؽقْق الووضٔ ّضوبى هضب ِن عي القلهخ الصؾ٘خ الوقلهخ  .أى رْف٘و القلهبد الصزؾ٘خ
ثبمل هقجْل لغو٘د فئبد الوغزود ّاألٍوح ثبمل هزْاىى ( ,االعتزبل ّالٌَزبص ّكجزبه الَزي ّاصزؾبة االعبقزبد
ّمّٕ االهززواا الويهٌززخ ّالبززجبة ّغ٘ززوُن) ٗعمززٌ عززْكح الٌظززبم الصززؾٖ ّ ,ال ٗقتززٔ اى االلزززيام ثبلوعززبٗ٘و
ّاالفالق٘بد الغج٘خ ّاالكاهٗخ ّّعْك هعبٗ٘و ًّظن ّاضؾخ رؾمن الٌظبم الصؾٖ ٗعل كل٘ل آفو علٔ عزْكح الٌظزبم
الصؾٖ ّالقلهخ الصؾ٘خ ّ ,هزي هجزوهاد أفز٘زبه ُزنا الوْضزْ ُزْ ّعزْك ضزعف ّهبزملخ فزٖ عزْكح القلهزخ
الوقلهخ هي قجل الوواكي الصؾ٘خ العبهلخ ثٌظبم عت األٍوح  ,فضالحعي أى ّىاهح الصؾخ ّالوإٍَبد الصؾ٘خ
ثؾبعخ الٔ هضل ُنا الجؾش النٕ ٍزْف ٗزْفو ث٘بًزبد ّهعلْهزبد ٗومزي أى رَزبعل فزٖ رغزْٗو عوزل ُزنٍ الوواكزي
الصززؾ٘خ ّ ,عززبص الجؾززش ثأهثعززخ هجبؽززش  ,رضززوي الوجؾززش األّل هٌِغ٘ززخ الجؾززش ّثع ز اللهاٍززبد الَززبثقخ ,
ّرضززوي الوجؾززش الضززبًٖ الغبًززت الٌظززوٕ للجؾززش ؽززْل عززْكح القلهززخ الصززؾ٘خ ّ ًظززبم عززت األٍززوح فززٖ هواكززي
الوعبٗخ الصؾ٘خ األّل٘خ  ,ف٘وب رضوي الوجؾش الضبلش الغبًت العولٖ للجؾش هي فالل رؾل٘ل اعوبلٖ ًزب ظ العٌ٘زخ
للوواكي الصؾ٘خ الوجؾْصخ  ّ ,ربق٘ع ّاقد عْكح القلهخ الصؾ٘خ فزٖ الوواكزي الصزؾ٘خ الوجؾْصزخ ّ ,أف٘زواح
رضوي التصل الواثد األٍزٌزبعبد ّالزْص٘بد .

املثحث األول  /ينهجيح انثحث ودراساخ ساتقح

أوال"  :يشكهح انثحث

ربززغل القززلهبد الصززؾ٘خ هكٌززبح هِوززبح فززٖ ؽ٘ززبح التززوك ّعبهززل اٍبٍززٖ هززي عْاهززل رؾق٘ززق الوفبُ٘ززخ
ّالع٘ش الموٗن فٖ الوغزود ّثبالفع فٖ هغبل عت االٍوح كًَْ علٔ روبً هجبشزو هزد االٍزوح العواق٘زخ ّٗعزل
األٍبً النٕ رزتو هٌَ أفزصبصبد الغت األفوٓ ًّ ,ظوا لوب رْاعَِ هإٍَبرٌب الصؾ٘خ العبهلخ ثٌظزبم عزت
االٍوح (هواكي الوعبٗخ الصؾَ٘ األّل٘زَ ) هزي صزعْثبد ّهعزوقالد ّرؾزلٗبد كصزعْثخ رلقزٖ القلهزخ فزٖ ثعز
الوإٍَزبد الصزؾ٘خ ثَزجت ًقزع العزلك المزبفٖ هزي االعجزبص االفزصزب فزٖ هغزبل عزت االٍزوح أّ ّعزْك ىفزن
للووضٔ فٖ أغلت ال وواكي فضالح عي ضعف ٍ٘و األعواصاد ثصزْهح كبهلزخ ّهٌزظوزخ ّٗ ,صزبؽت ملزم ضزعف
فززٖ الززْعٖ الصززؾٖ للٍززوح العواق٘ززخ ثصززْهح عبهززخ ّكززل هززب رقززلم أكٓ الززٔ ضززعف فززٖ عززْكح القلهززخ الصززؾ٘خ
الوقلهخ .
ّٗومي رؾلٗل هبملخ الجؾش علٔ ّفق الزَبؤالد اٙر٘خ :
ِ -1ث ِذ ٜتٌصضتَ ِشتوض تٌشعث٠ر تٌظف١ر تال١ٌٚر تٌعثٍِر خٕظثَ ؿح تألعشذ فِ ٟذٕ٠ر خغذتد خصـد١ك ِؤشرشتز
ٔظثَ ؿح تالعشذ ؟
ِ -2ث ِغص ٜٛؼٛدذ تٌخذِر تٌظف١ر تٌّمذِر ِٓ خالي ِشتوض تٌشعث٠ر تٌظف١ر تٌعثٍِر خٕظثَ ؿح تألعشذ ؟
ِ -3ث ِغص ٜٛؼٛدذ تٌخذِر تٌظف١ر تٌّمذِر ِمثسٔر خثٌّعث١٠ش تٌعثٌّ١ر ؟

ثانيا" :أهًيح انثحث
رزوضل أُو٘خ الجؾش ثبٙرٖ :
 -1تّ٘١ر تٌعًّ خٕظثَ تٌؽٛدذ فِ ٟشتوض تٌشعث٠ر تٌظف١ر تال١ٌٚر تٌعثٍِر خٕظثَ ؿح تألعشذ ٚشـد١ك ِعرث١٠شٖ
تٌم١ثع١ر ٚتٌّغثعذٖ عٍ ٝتٔصظثَ عٍّٙث  ,خظٛطث" تٔٙث شالِظ ؼّ١ع شرشتبؿ تٌّؽصّرع ٚفةثشرٗ ٚشغـر ٟؼّ١رع
تفشتد تالعشذ تٌص ٟشعذ أعثط شى ٓ٠ٛتٌّؽصّع ٚ ,شفم١ك سػث تٌّش٠غ تٌّشتؼع ٌٙرزٖ تٌّشتورض تٌظرف١ر ٚتٌرزٞ
٠عىظ ِغص ٜٛؼٛدذ تٌخذِر تٌص ٟشمذِٙث ٘زٖ تٌّشتوض .
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 -2شدررٔ ٓ١صررثبػ تٌصم١رر ُ١تٌّصفممررر ِررٓ ٘ررزت تٌدفررط أّ٘١ررر شـد١ررك ٔظررثَ ؿررح تالعرشذ ٚ ,أِىثٔ١ررر أشخررثر لررشتستز
إدتس٠ر خشأْ ص٠ثدذ عذد ٘زٖ تٌّشتوض ف ٟخغذتد أ ٚأشخرثر أؼرشتتتز شظرف١ف١ر خشرأٔٙث ٚت ٕرثت ٘رزٖ تٌّشتورض خىرً
تالـص١ثؼثز ٚتٌّٛتسد تٌّّىٕٗ ِٓ ِٛتسد خشش٠ر ِٚثد٠ر شّىٕٙث ِٓ تألسشمثت خخذِثشٙث تٌّمذِر  ,ت ٞتٔٙث شغرثعذ
ف ٟششخ١ض تٌّشىالز ٔٚمثؽ تٌؼعف ٚتٌمٛذ ف ٟؼٛدذ تٌخذِر تٌظف١ر تٌص ٟشمذِٙث ٘زٖ تٌّشتوض .
 -3أّ٘١ر شـد١ك ؼٛدذ تٌخذِر ف ٟتٌّشتوض تٌظف١ر تٌعثٍِر خٕظثَ ؿح تألعشذ ٚدٚس٘ث ف ٟسفع تألدتت تٌخذِٟ
ٌٙزٖ تٌّشتوض ٚ ,شٍد١ر أـص١ثؼثز تٌّش٠غ ٚ ,أؼشتت عٍّ١ثز تٌصفغ ٓ١تٌّغصّش عٍ ٝشٍه تٌخذِثز .

ثانثا" :أهذاف انثحث

ّٗومي رؾلٗل أُلاف الجؾش ثبألرٖ :
تؼشتت عٍّ١ر شمِ ُ١١صىثٍِر ٌّشتوض تٌشعث٠ر تٌظف١ر تال١ٌٚر تٌعثٍِرر خٕظرثَ ؿرح تالعرشذ فر ٟخغرذتد ٌّعشفرر
ِذ ٜؼٛدذ تٌخذِر تٌـد١ر تٌّمذِر ٌٍّؽصّع ٚتالعشذ تٌعشتل١ر ف ٟتٌعثطّر خغذتد .
تٌٛلٛف عٍِ ٝذ ٜشـد١ك تٌّشتوض تٌظف١ر تٌعثٍِر خٕظرثَ ؿرح تألعرشذ ِٛػر ٛتٌدفرط ٌٍّعرث١٠ش تٌّعصّرذذ
عثٌّ١ث" .
شفذ٠ذ فؽٛذ ؼٛدذ تٌخذِر تٌّمذِر خِ ٓ١شتوض تٌشعث٠ر تٌظف١ر تٌعثٍِر خٕظثَ ؿرح تألعرشذ ٚتٌّعرث١٠ش تٌصرٟ
شعصّذ٘ث تٌّشتوض تٌعثٌّ١ر تٌّٕثظشذ .
تٌخشٚغ خٕصثبػ ِٓ شمٔ ُ١١ظثَ ؿح تالعشذ ِّىٓ تالعصفثدذ ِٕٙث ف ٟشؼ١١ك تٌفؽٛذ ٚوزٌه ف ٟتٌّّثسعثز
تالدتس٠ر تٌّخصٍفر ِٓ خالي ششخ١ض ِٛتؿٓ تٌمٛذ ٚتٌؼرعف ٌؽعرً ٘رزت تٌٕظرثَ ٔظثِرث ِٛتودرث ٌالٔظّرر تٌعثٌّ١رر
تٌخثطر خـح تالعشذ ٚتٌص ٟشفمك تٌذٚي عٓ ؿش٠مٙث تٌصمذَ ٚتالصد٘ثس فِ ٟؽثي تٌشعث٠ر تٌظف١ر تال١ٌٚر .
ِعشفررر تٌّصـٍدررثز تالعثعرر١ر تٌالصِررر ٌٕؽررثؾ ٔظررثَ ؿ رح تالعررشذ فرر ٟخغررذتد ٚخّررث ٠غرر ُٙفرر ٟشفغرر ٓ١ؼررٛدذ
تٌخذِر تٌظف١ر ف ٟتٌّشتوض تٌعثٍِر خٙزت تٌٕظثَ ٚ ,شمذ ُ٠خعغ تٌصٛط١ثز تٌّٕثعدر ف ٟػٛت ٔصثبػ تٌدفط .

راتعا" :املخطط األجرائي نهثحث

ٗوضل الوقغظ األعوا زٖ للجؾزش القغزْاد ّاالعزواصاد الززٖ َٗز٘و فِ٘زب الجؾزش ّرزوضزل ثلهاٍزَ لعوزل الوواكزي
الصؾَ٘ العبهلخ ثٌظبم عت االٍوح ه٘لاً٘بح ّفغْاد رق٘٘وِب ّْٗضؼ البمل ( )1الوقغظ األعوا ٖ للجؾش .
كهاٍخ عج٘عخ عول هواكي الوعبٗخ العبهلخ ثٌظبم عت االٍوح

عود ّرؾل٘ل الج٘بًبد

الوغبثقخ هد الوعبٗ٘و الق٘بٍ٘خ

رؾلٗل ًقبط القْح ّالضعف

األٍزٌزبعبد ّالزْص٘بد

شمل ( )1الوقغظ األعوا ٖ للجؾش
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خايسا"  :فرضيح انثحث

أًغلق الجؾش هي فوض٘خ أٍبٍ٘خ رٌع علٔ :
حأى الوواكي الصؾ٘خ العبهلخ ثٌظبم عت األٍوح فٖ ثغلاك رغجق هإشواد عْكح القلهخ الصؾ٘خح .

سادسا":أسهىب انثحث

رن أعزوبك أٍلْة كهاٍخ الؾبلخ الوَززٌلح الزٔ الزبزق٘ع ّالزؾل٘زل لوبزملخ الجؾزش ّ ,هزي هو٘زياد ُزنا
األٍلْة ُْ رأه٘ي عوٗقخ كتْصح لغوا أكزببف عْكح أكاص الوواكي الصؾ٘خ (عٌ٘خ الجؾش) عزي عوٗزق أعبثزبد
قب وخ التؾع ّهي فالل اليٗبهاد الو٘لاً٘زخ  ,هوزب ٗزإكٕ الزٔ الؾصزْل علزٔ الج٘بًزبد ثبزمل هجبشزو َٗزبعل فزٖ
ربق٘ع الوبملخ ثصْهح كق٘قخ .

ساتعا":أدواخ انثحث
ّرزألف أكّاد الجؾش هي اٙرٖ :
لثبّرررر تٌففرررض  : )check listتعصّرررذ تٌدفرررط فررر ٟؼثٔدرررٗ تٌعٍّررر ٟخظرررٛسذ سب١غرررر عٍررر ٝتٌد١ثٔرررثز
تٌّغرصخشؼٗ ِرٓ خرالي لثبّرر تٌففرض  )check listتٌٍّفمرر  ,تر شعرذ لثبّرر تٌففرض أدتذ ِالبّرر ٌّـثخمرر
تٌّعٍِٛثز ٚتٌد١ثٔثز ٚتٌفمثبك تٌّششدـر خثٌٛتلع تٌّ١ذتٌٍٔ ٟدفرط عرٓ ؿش٠رك ِؽّٛعرر ِرٓ تٌّؤشرشتز تٌذ١ٌٚرر
تٌّصعٍمر خثٌظث٘شذ أ ٚتٌّشىٍر تٌّدفٛظر ٚتٌص ٟشٕذسغ شفس ِؽّٛعٗ ِٓ تٌّفثٚس ؼذٚي سلُ . )1
تٌّمثخالز تٌشخظ١ر ٚ :وثٔس ٘رزٖ تٌّمرثخالز ِرع خعرغ تٌعرثٍِ ٓ١فر٘ ٟرزٖ تٌّشتورض ٚفر ٟتٌرذٚتبش تٌظرف١ر
تٌّعٕ١ر خّٛػ ٛتٌدفط ٌٍفظٛي عٍ ٝخعغ تٌّعٍِٛثز .
تٌض٠ررثستز تٌّ١ذتٔ١ررر  :عرررثعذز ٘ررزٖ تٌض٠رررثستز عٍررٍِ ٝرررا لثبّررر تٌففرررض تٌخثطررر خىرررً ِشوررض ٚتٌصرررضٚد
خثالـظثب١ثز ٚتٌٛظثبك تٌص ٟشغثعذ عٍ ٝتٌصعشف عٍ ٝع١ش تٌعًّ ف ٟتٌّشتوض تٌعثٍِر خٕظثَ ؿح تألعشذ .
علّل ( )1هؾبّه قب وخ التؾع
الوؾْه
1
2
3
4
5
6

هؾْه الووٗ
هؾْه ٍِْلخ الْصْل
هؾْه األهبى
هؾززززْه الووبهٍززززخ الَززززوٗوٗخ
التعبلخ
هؾْه المتبصح
هؾْه الوْاهك الوٌبٍجخ

رَلَل الوإشواد

عززززززززززززززززززززززززززززلك
الوإشواد
11
7
12
12

11-1
17-11
29-18
41-31

6
11

47-42
57-48

الوصله الوعزول فٖ الوق٘بً

1st Edition, 2010/ A
comprehensive set of quality
performance indicators for family
practices.
)https://qualitybookoftools.ca/

ّف٘وب ٗقع الصلق الظزبُوٕ  :أم عزوٓ الزؾقزق هزي ّضزْػ فقزواد الوق٘زبً ّملزم هزي فزالل عوضزَ
علٔ هغوْعخ هي القجواص ثلغ علكُن (ّ )11الوؾلق هقن (ْٗ )1ضزؼ أٍزوبص الوؾموز٘ي ّعزلد التقزوح صزبكقخ
ثعل هب ؽظ٘ذ ثقجْل عو٘زد القجزواص ّثزنلم رؾقزق ا لصزلق الظزبُوٕ للوق٘زبً ّثلزغ عزلك هؾبّهُزب الٌِب ٘زخ ()6
هؾبّه .
أهب األٍبل٘ت األؽصب ٘خ للجؾش فقل رن أٍزقلام ثوًبهغٖ  excel ّ spssلزؾل٘ل الج٘بًبد ّاالكّاد ُٖ :
 -1الٍْظ الؾَبثٖ  ُْ:ق٘وخ رزغود ؽْلِب ق٘ن هغوْعخ ّٗومي هي فاللِب الؾمن علٔ ثق٘خ ق٘ن الوغوْعخ.
 -2تالٔفشتف تٌّع١ثس٠ : ٞذي عٍِ ٝذ ٜتِصذتد ِؽثالز تٌم ُ١ػّٓ ِؽّٛعر تٌد١ثٔثز تإلـظثب١ر .
 -3افزجبه َٗ:Tزقلم الفزجبه ّعْك فوق هعٌْٕ ؽْل ق٘وخ هعٌ٘خ
 -4شُ أـصغثج تٌفؽٛذ  gapتٌٕثشؽر عٓ شـد١ك تٌّؤششتز تٌم١ثع١ر عٓ ؿش٠ك تٌّعثدٌر :
( ) Gap 7-X¯/ 7
)¯ً ) Xعٌٖ ثِب الٍْظ الؾَبثٖ
) ً ) 7عٌٖ ثِب العلك األكجو فٖ الوق٘بً

جملة العلوم االقتصادية واإلدارية
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تاسعا" :جمتًع انثحث وعينته

روضل هغزود الجؾش ثوغوْعَ هي الوواكي الصؾ٘خ العبهلزَ ثٌظزبم عزت األٍزوح فزٖ ثغزلاك ّشزملذ العٌ٘زخ
ًَجخ (  )%11هي هغوْ ُنٍ الوواكي ّالجبلغ ( ) 41هوكزي ٗ ,قزد فزٖ عبًزت المزوؿ ( )19هٌِزب ّ ( )21فزٖ
عبًززت الوصززبفَ ئم رززن أفز٘ززبه هوكززيٗي فززٖ كززل عبًززت ل٘جلززغ العززلك أهثعززخ هواكززي ُّززٖ  ( :هوكززي صززؾٖ البززجبة
الٌوْمعٖ لغت االٍوح ّهوكي صؾٖ الغِبك لغت األٍوح ّهوكزي صزؾٖ األعظو٘زخ الضبلزش لغزت األٍزوح ّهوكزي
صؾٖ اليّٗخ لغت األٍزوح ) ّكبًزذ هعزبٗ٘و الوواكزي عٌ٘زخ الجؾزش أعزوزلد علزٔ عزلك الوزواعع٘ي للوواكزي ئم رزن
أفز٘به هوكيٗي هي الوواكي الزٖ ربِل ىفن عبلٖ للوواعع٘ي كوب فٖ علّل ()2
الغلّل ( )2علك الوواعع٘ي البِوٕ لمل هوكي هي هواكي عٌ٘خ الجؾش
علك الوواعع٘ي البِوٕ
اٍن الووكي الصؾٖ
18132
هوكي صؾٖ البجبة الٌوْمعٖ
7949
هوكي صؾٖ الغِبك
14169
هوكي صؾٖ األعظو٘خ الضبلش
1296
هوكي صؾٖ اليّٗخ

الوْقد
الموؿ
الموؿ
الوصبفخ
الوصبفخ

ّثلغ ؽغن العٌ٘خ الزنٗي رزن هقزبثلزِن للعبثزخ علزٔ فقزواد قب وزخ التؾزع كوزب هْضزؼ فزٖ الغزلّل (ّ )3ثؾَزت
الوواكي الوجؾْصخ :
الغلّل ( )3ؽغن العٌ٘خ للوواكي ق٘ل الجؾش
اٍن الووكي الصؾٖ
هوكي صؾٖ البجبة الٌوْمعٖ

علك العبهل٘ي
66

علك العٌ٘خ
5

هوكي صؾٖ الغِبك

41

5

هوكي صؾٖ األعظو٘خ الضبلش

43

5

هوكي صؾٖ اليّٗخ

52

5

الزقصع الْظ٘تٖ للعٌ٘خ
عج٘ت
ص٘للٖ
أؽصب ٖ
أكاهٕ
عج٘ت
هَبعل هقزجو
هَبعل رقٌٖ
أكاهٕ
عج٘ت
أؽصب ٖ
هعبّى ف٘يٗبّٕ
عج٘ت
هَبعل هقزجو
هَبعل عج٘ت أٌٍبى

1
2
1
1
2
1
1
1
2
2
1
3
1
1

تاسعا" :دراساخ انساتقح

ٗزض وي الوجؾش علك هي اللهاٍبد الَبثقخ الزٖ رن االعال علِ٘ب ّاألٍززتبكح هٌِزب ٍّزٌؾبّل عزوا هغوْعزَ
هٌِب ّرؾلٗل أّعَ الزببثَ ّاألفزالف ثٌِ٘ب ّث٘ي الجؾش الؾبلٖ :
-1

كهاٍخ (التواط : )2119 :
رق٘٘ن عْكح فلهبد الوعبٗخ الصزؾ٘خ فزٖ
هَزبت٘بد الزعل٘ن العبلٖ فٖ ٍْهٗخ هي
ّعِزخ ًظزو الووضزٔ ً :وزْمط لق٘ززبً
هضب الووضٔ

-2

كهاٍخ (الغيا وٕ ّ آفزوّى )2111 :
 :ق٘بً ّرق٘٘ن عْكح القلهبد الصؾ٘خ

ُلف اللهاٍخ

هبملخ اللهاٍخ
أُن الٌزب ظ
٘ذف تٌذستعر

جملة العلوم االقتصادية واإلدارية
العدد ( )601اجمللد ( )31لشنة 3062

ِٗلف الجؾش الٔ رَل٘ظ الضْص علٔ هَزْٓ الوضزب عزي القزلهبد
الغج٘خ الزٖ رقلهِب هَزـبت٘بد الزعلزـ٘ن العزبلٖ فزٖ ٍزْهٗخ ّ ٗوكزي
الجؾش علٔ هبملخ رلًٖ الوَزْٓ الصزؾٖ كزبلتقو ّالغِزل ًّقزع
هواكي الوعبٗخ الصؾ٘خ ّعلم رْافو االكّٗخ ّاالعجبص .
ٗوكزي الجؾززش علززٔ هبزملخ رززلًٖ الوَزززْٓ الصزؾٖ كززبلتقو ّالغِززل
ًّقع هواكي الوعبٗخ الصؾ٘خ ّعلم رْافو االكّٗخ ّاالعجبص
أُو٘ززخ كتززبصح الغج٘ززت الوٌِ٘ززخ العبهززل فززٖ الوبززتٔ ّكززنلم أُو٘ززخ
ٍوعخ اٍزغبثخ الوبتٔ الؽز٘بعبد الووٗ
ٙ٠رررذف تٌدفرررط تٌررر ٝتٌصعرررشف عٍرررِ ٝرررذ ٜت٘صّرررثَ إدتسذ تٌّغصشرررفٝ
خّٛػ ٛؼٛدذ تٌخرذِثز تٌظرف١ر تٌّمذِرر ٌٍّغرصف١ذ  ٚششرخ١ض
أُ٘ تٌششٚؽ تٌٛتؼح شٛفش٘رث فر ٟتٌخرذِثز تٌظرف١ر ٌؼرّثْ ؼرٛدذ
خذِثز عثٌ١ر شفمك أعٍر ٝدسؼرثز سػرث تٌّغرصف١ذ ٚشمٍر١ض ـؽرُ
تٌفؽرٛذ خر ٓ١تٌخذِرر تٌّذسورر )(Service Perceptions
ٚتٌخذِرر تٌّصٛلعرر ٌٍٛ )Service Expectationطرٛي تٌرٝ
تٌخذِر تالفؼً .

27

ِشىٍر تٌذستعر

شعررثِٔ ٟغصشررف١ثز تٌدظررشذ ِررٓ ِشررثوً ِٕٙررث ِررث ٠صعٍررك خثٌّٕظّررر
تٌظف١ر ِٓ ـ١ط لٍر تِىثٔ١ثز تٌّثد٠ر ٚتٌدشرش٠ر ٚػرعف تٌشرعٛس
خثٌّغؤ١ٌٚر تٌّ١ٕٙر ٚتالخالل١ر ٌذ ٜخعغ تٌعثٌٍِ ٓ١ذٙ٠ث
أْ ِغص ٜٛؼٛدذ تٌخذِثز تٌظرف١ر فر ٟتٌّغصشرفٚ ٝػرّٓ ِصغ١رش
تٌٍّّٛع١ر وثْ ػع١ف ٚ ,ػرّٓ ِصغ١رش تالعصّثد٠رر ورثْ ػرع١ف ,
ِ ٚصغ١رررش تالعرررصؽثخر ورررثْ ػرررع١ف أِرررث ِصغ١رررش تٌصعرررثؿف ورررثْ دْٚ
تٌّغص ٜٛتٌّـٍٛج

ُلف اللهاٍخ

ئعزززالق ٍلَزززلخ هزززي الغِزززْك االٍززززوار٘غ٘خ الواه٘زززخ ئلزززٔ حرغلٗزززل
الزقصزززع لزلج٘زززخ اؽز٘بعزززبد الٌزززبً ّالوغزوزززد حّ ,الززززٖ رؾوزززل
ثعضِب صوبها ُبهخ
رغْٗو اٍزوار٘غ٘خ عت األٍوح فٖ أهوٗمب

أُ٘ تٌٕصثبػ

-3

كهاٍززخ )Several american
:familymedicine
 : )organizations 2014الصزؾخ
األٍبٍ٘خ :عت األٍوح لصؾخ أهوٗمب .

هبملخ اللهاٍخ
أُن الٌزب ظ

القزززوّط ثبٍززززوار٘غ٘بد األٍبٍززز٘خ الوؾزززلكح العوزززل علزززٔ ضزززوبى
الْصززززْل الْاٍززززد ئلززززٔ عالقززززبد الوعبٗززززخ األّل٘ززززخ الوَزززززلاهخ ,
ّالوَززبصلخ عززي ىٗززبكح ق٘وززخ الوعبٗززخ األّل٘ززخ فززٖ شززوّط الزملتززخ
ّالغززْكح ّااللززززيام ثبلوَزززبعلح فزززٖ الؾزززل هزززي أّعزززَ الزتزززبّد فزززٖ
الوعبٗخ الصؾ٘خ؛ ّاالًزقبل ئلٔ كفد شبهل ّثع٘لا عي هٍزْم هقبثزل
القلهخ  ,رؾْٗل الزلهٗت  ,الزمٌْلْع٘ب للعن الوعبٗخ التعبلخ .

ّٗزتق الجؾش الؾبلٖ هد الجؾْس الَبثقخ هي ؽ٘زش رٌبّلزَ هْضزْ عزْكح القلهزخ الصزؾ٘خ ّلمٌزَ رو٘زي
عٌِب ثأكاح الجؾش الزٖ روضلذ ثقب وخ التؾزع ّكزنلم رٌبّلزَ عزْكح القلهزخ الصزؾ٘خ فزٖ رقصزع عزت األٍزوح ,
ّرن األٍزتبكح هي الجؾْس الَبثقخ فٖ الزعوف علٔ القلهخ الصؾ٘خ ثوتِْهِب ّأُو٘زِب ّ فصب صِب الوقزلتخ.

املثحث انثاني  /جىدج اخلذيح انصحيح يف طة األسرج

أوال" :جىدج اخلذيح انصحيح

 .1يفهىو جىدج اخلذيح انصحيح
ّفززٖ ٍزز٘بق هتِززْم عززْكح القلهززخ الصززؾَ٘ فززأى عززْكح القلهززخ الصززؾ٘خ ُززٖ ّاؽززلح هززي األٍززبل٘ت الزززٖ
رَزقلهِب الوٌظوخ الصؾ٘خ  ,لزو٘ي ًتَِب عي الوٌظوبد الصؾ٘خ االفوٓ الوببثِخ لِب فٖ الٌببط عزي عوٗزق
رمْٗي صْهح هعٌ٘خ عي الوٌظوخ الصؾ٘خ رزؾلك هي فاللِب شقص٘خ الوٌظوخ علٔ عو٘د الوَزْٗبد ( Kotler
 ّ , ) and Armstrong,1994,640رن رعوٗف الغزْكح فزٖ الوعبٗزخ الصزؾ٘خ ثأًِزب الَزعٖ الوَززوو ًؾزْ
رؾق٘ق هزغلجبد الووٗ ّ ثأقل كلتخ هومٌخ ,ثؾ٘ش ربزول صزالس ًقزبط أٍبٍز٘خ :األّلزٔ ُزٖ رؾق٘زق الغزْكح هزي
ّعِخ ًظو الووٗ ّٗ ,ومٌٌب الزؾقق هي ملم عي عوٗق ق٘بً هضب الووٗ عي القلهخ ّ ,الضبً٘خ ُٖ رؾق٘زق
الغْكح هي ّعِخ الٌظو الوٌِ٘خ ,إ رلج٘خ اؽز٘بعبد ّهزغلجبد الووٗ ّفقب لبوّط القلهَ الغجَ٘  ,هي ؽ٘زش
الزبق٘ع ّاإلعواصاد ّالعالطّ ,الضبلضزخ رورمزي ؽزْل عزْكح العول٘زبد الوزعلقزخ ثغزْكح رصزو٘ن ّرقزلٗن القلهزَ
الصززؾ٘خّ ,ملززم علززٔ أٍززبً االٍزززقلام األهضززل لوززْاهك الوٌظوززخ الصززؾ٘خ (العززبهوٕ ّ , ) 78: 2119 ,هززي
الوٌظْه الوٌِٖ ّالغجٖ فأى عْكح القلهخ الصؾ٘خ رعل رقلٗن أفضل القزلهبد ّّ ,فزق أؽزلس الزغزْهاد العلو٘زخ
ّالوٌِ٘خ ّٗزن الزؾمن فٖ ملم عي عوٗق أفالق٘بد هوبهٍخ الوٌِخ ًّْع٘زِب ّعج٘عخ القلهزخ الصزؾ٘خ الوقلهزخ,
ّ أهب هي الوٌظْه اإلكاهٕ فأًِب رعٌٖ ك٘ت٘خ اٍزقلام الوزْاهك الوزبؽزخ ّالوززْافوح ّ ,القزلهح علزٔ عزنة الويٗزل
هي الوْاهك هزي اعزل رغغ٘زخ االؽز٘بعزبد الالىهزخ لزقزلٗن فزلهبد هزو٘زيح فزٖ ؽز٘ي ٗزوٓ الووضزٔ عزْكح القلهزَ
الصزؾ٘خ ثأًِززب رمززْى هزلٓ اُزوززبم العززبهل٘ي ثِززن ّلغتِزن هعِززن ّهِززبهح الغج٘ززت فزٖ ربززق٘ع الؾبلززخ الووضزز٘خ
ّعالعِب ّرْف٘و العالعبد ّالوَزليهبد الغج٘خ ّاألعِيح ّالوعلاد الوقزلتخ (ثي ٍع٘ل. )41: 1997 ,
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 .2أتعاد جىدج اخلذيح انصحيح
ٌُززب رَززعخ اثعززبك أٍبٍزز٘خ لٌظززبم صززؾٖ عززبلٖ الغززْكح ؽلكرززَ هٌظوززخ الصززؾخ العبلو٘ززخ لوواكززي عززت األٍززوح
): )Offei&others,2004:3-4( )Levitt&hilts,2013:39( , )HQO,2012:1
أ .أهمبً٘خ الْصْل (ٗ : )Accessibleغت أى ٗمْى الٌبً قبكهٗي علٔ الؾصْل علٔ الوعبٗخ الوٌبٍجخ فزٖ
الْقذ الوٌبٍت فٖ الومبى الوٌبٍت هي قجل هيّك الوعبٗخ الصؾ٘خ الوٌبٍت.
ة .التعبل٘خ (ٗ : )Effectiveغت أى ٗزلقٔ الٌبً الوعبٗخ الوال وخ الزٖ رعول َّٗززٌل ئلزٔ أفضزل الوعلْهزبد
العلو٘خ الوزبؽخ.
د .االهبى (ٗ : )Safeغت أال ٗزعوا الٌبً للمٓ ثَجت ؽبكس أّ أفغبص عٌزلهب ٗزلقزْى الوعبٗزخ (كبألفغزبص
الغج٘خ) .
س .الزوك٘ي علٔ الووٗ (ٗ : )Patient-centredغت علٔ هقلهٖ الوعبٗخ الصؾ٘خ رقلٗن القلهَ ثغوٗقزخ
ؽَبٍخ الؽز٘بعبد ّرتض٘الد التوك .
ط .العلالَ (ٗ : ) Equitableغت علٔ الٌبً الؾصْل علزٔ ًتزٌ ًْع٘زخ الوعبٗزخ ثغز الٌظزو عزي هزي ُزن
ّأٗي ٗع٘بْى.
ػ .المتبصح (ٗ : )Efficientغت علٔ الٌظبم الصؾٖ أى ٗجؾش ثبٍزوواه عي عوق للؾل هزي االفغزبه الٌبرغزَ
عي العول .
ؿ .الوْاهك الوٌبٍزجخ (ٗ : ) Appropriately Resourcedغزت أى ٗمزْى لزلٓ الٌظزبم الصزؾٖ هزب ٗمتزٖ
هززي هقززلهٖ القززلهبد الوززإُل٘يّ ,الزوْٗززلّ ,الوعلْهززبدّ ,الوعززلادّ ,اللززْاىمّ ,الووافززق لزلج٘ززخ االؽز٘بعززبد
الصؾ٘خ للَمبى.
ك .الزوك٘زي علزٔ الصززؾخ الَزمبً٘خ (ٗ : )Focused on Population Healthغززت أى ٗعوزل الٌظززبم
الصؾٖ علٔ الْقبٗخ هي الووا ّرؾَ٘ي صؾخ الَمبى .
م .الزمبهل )ٗ : (integratedغت رٌظ٘ن عو٘د أعياص الٌظبم الصزؾٖ ّرْصز٘لَ ّالعوزل هزد ثعضزِن الزجع
لزْف٘و هعبٗخ عبل٘خ الغْكح.
ّقل ؽلكد أثعبك افوٓ لغْكح القلهخ الصؾ٘خ كنلم ثبٙرٖ (مٗبة: )44:2111,
تٌىفثتذ تٌفٕ١ر  ٟ٘ٚ :تٌّٙثستز ٚتٌمذستز تٌفٕ١ر ٚتألدتت تٌفعٍ ٟتٌظف١ؿ ٚتٌعثخس ٌّمذِ ٟتٌخذِثز تٌظف١ر .
عٌٛٙر تٌٛطٛي ٌٍخذِر ٚتٌغرٌٛٙر شعٕر ٟتٌغرٌٛٙر تٌؽغشتف١رر ٚتٌّٛتطرالز خثألػرثفر تٌر ٝلرذسذ تٌّرش٠غ
عٍ ٝدفع شىثٌ١ف تٌخذِر .
تٌفعثٌ١ر ِ :ذ ٜتٌفظٛي عٍ ٝتٌٕصثبػ تٌّش ٛخر .
تٌعاللٗ خ ٓ١تٌفش٠ك تٌـدٚ ٟتٌّشػ ٝخأْ شى ْٛؼ١ذذ .
تٌىفثتذ خأعصخذتَ تٌّٛتسد تٌّصثـر أ ٚتٌّّىٓ شٛف١ش٘ث .
ّٗعززل ّعززْك اثعززبك عززْكح القله زخ كل٘ززل علززٔ رغج٘ززق لوعززبٗ٘و الغززْكح ّكوززب اشززبه كززل هززي (الٌع٘وززٖ ّآفززوّى
 )kabir&carlsson,2010,15-16( , )Yarimoglu,2014,83( , )37:2119,للثعبك اٙر٘خ :
تألدتت ٚ: Performanceشعٕ ٟلذسذ تٌّٕظّر تٌظف ٗ١عٍ ٝأدتت ِث ِصٛلع أْ شؤد. ٗ٠
تٌخظثبض  : Characteristicsتٌخٛتص تٌعثٔ٠ٛر تٌّؼثفر ٌٍخذِٗ وثٌخّٗ تٌّمذِٗ عٓ خعذ .
تٌّـثخمر ِ: Conformanceـثخمر تٌخذِٗ تٌظفِ ٗ١ع تٌّعث١٠ش تٌّعٍٕر ٌٍّش٠غ .
تٌّٛظٛل١ر  : Reliabilityتعصّشتس تالدتت تٌؽ١ذ ٌٍخذِٗ عدش تٌضِٓ .
ِذذ تٌظالـ١ر ِ : Durabilityذذ شمذ ُ٠تٌخذِٗ لدً تالـص١ثغ ٌالطالؾ خّث ف ٟرٌه شظف١ؿ أدتت تٌخذِر.

تالعصؽثخر  : Responseتٌصعثًِ تالٔغثِٔ ٟعً ٌدثلر ِمذَ تٌخذِر .
تٌؽّثٌ١ثز  : Aestheticsـظ تالٔغثْ خثٌخظثبض تٌّفؼٍر وثٌصشـ١دثز تٌٕٙثب١ر .
تٌغّعٗ  : Reputationتٌصمذ ُ٠تٌؽ١ذ ٌٍخذِٗ ِغدمث" ـغح ِث ِ٘ ٛعشٚف ٌذ ٜتٌّش٠غ .
تٌىفثتذ  :COMPETENCEتِصالن تٌّٙثستز تٌّـٍٛخر ٚتٌّعشفر ألدتت تٌخذِر تٌظف١ر .
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 .3يتطهثاخ تقييى جىدج اخلذيح انصحيح :
اى الوٌظوبد الصؾ٘خ رعزول فٖ رقلٗن فزلهبرِب علزٔ الغزْكح ّلضزوبى اٍززوواهُب هكزيد الوٌظوزبد علزٔ ثعز
األهززْه الِبهززَ الزززٖ رعززل أٍبٍززَ٘ فززٖ ئكاهززخ عززْكح القززلهبد فززٖ الوٌظوززخ الصززؾَ٘ ثصززْهح عبهززخ (ًصزز٘واد
: )392 :2118,
أ .شمِ ُ١١ؤ٘الز ِٙٚثستز تٌـد١ح عٕذ تٌصٛظ١ف أ ٚعٕذ تٌصشل١ر ِٓ لدً ٌؽٕر ِخصظٗ ٌصمذِ ُ٠غرص ٜٛؼ١رذ ِرٓ
تٌخذِٗ .
ج .تٌصشو١ض عٍ ٝتالعثٌ١ح ٚتٌـشق تٌٛلثب١ر تٌصر ٟشفغرٓ ِرٓ ؼرٛدذ تٌخذِرٗ ِعرً تٌٛلث٠رٗ ِرٓ تٌعرذٚ ٜٚأٔصمرثي
تألِشتع .
ز .سلثخر ٚشم ُ١١ؼٛدذ تٌخذِٗ تٌظف ِٓ ٗ١خالي شذل١مٙث ٚفك ِعث١٠ش ِع ٕٗ١شٛػع ِٓ لدً تألؿدثت أٔفغ. ُٙ

ثانيا" :طة األسرج

.6يفهىو طة األسرج
عشفررس ِٕ ظّررر تٌظررفر تٌعثٌّ١ررر ؿررح تألعررشذ فرر ٟشمش٠ررش تؼصّررث ِؽّٛعررر تٌعّررً تإللٍ١ّ١ررر تٌعٍّرر ٟفررٟ
تٌّٕث٘ػ تألعثع١ر خأٔٗ شخظض تٌـح تٌز٠ ٞعٕ ٝخصٛف١ش تٌشعث٠ر تٌشثٍِر ٌألفشتد ٚتألعرش ٚدِرػ تٌعٍر َٛتٌـد١رر
تٌف٠ٛ١ر ٚتٌغٍٛو١ر ٚتالؼصّثع١رر )ٚ , )Who,2003:1ؿرح تألعرشذ ٘ر ٛشخظرض ؿدرِ ٟرٛسط خثٌفعرً ٌعرذذ
لشٌٚ ْٚىٓ وصخظض ِع شذس٠ح خثص خثٌشعث٠ر تٌظف١ر تال١ٌٚر ٠عذ وصخظض ؼذ٠ذ ٚ ,أطدؿ ٔمـر تالشظثي
تالٌٚرررر ٝخرررر ٓ١تٌّرررررش٠غ ٚتٌـد١ررررح ٠ٚصعثِرررررً ِررررع ِشرررررثوً ١ررررش ِفرررررذدذ ٌررررذ ٜتٌّرررررش٠غ ٌّٚررررذذ ِفرررررذدذ
) , )Tahepold,11:2006أِث دٌ ً١تٌشعث٠ر تٌظف١ر تأل١ٌٚرر فمرذ عرشف ؿرح تألعرشذ خأٔرٗ خشٔرثِػ طرفٟ
عٍّر ٟتدتسٚ ٞشررذس٠د ٟشصّفرٛس ـٌٛررٗ وثفرر تٌفعثٌ١ررثز تٌخثطرر خثٌشعث٠ررر تٌظرف١ر تال١ٌٚررر عرٓ ؿش٠ررك تعررصخذتَ
تٌٍّررف تٌظررف ٟتٌخررثص خـررح تالعررشذ ِٚررٓ خررالي تؿدررثت تالعررشذ ٌ١ررصُ شـد١ررك ِدررذأ تٌشعث٠ررر تٌـد١ررر تٌشررثٍِر
ٚتٌّغصّشذ ِع تٌصشو١رض عٍر ٝتٌفرشد فرٔ ٟـرثق تالعرشذ وٛـرذذ تؼصّثع١رر د ْٚتٌصم١رذ خرثٌؽٕظ أ ٚتٌعّرش أٔ ٚرٛ
تٌّشع دٌ ً١تٌشعث٠ر تال١ٌٚر ٚ , )12 : 2119 ,عشف خأٔرٗ تٌّىرثْ تٌرز٠ ٞشرعش ف١رٗ تٌّرش٠غ خثٌشتـرٗ توعرش
ِٓ تٌّٕرضي ّ٠ٚىٕرٗ ِٕثلشرر تالِرٛس تٌظرف١ر ٚتٌخثطرر خثالعرشذ ٚخرثالفشتد خفغرح ِٕظرٛس تٌىٍ١رر تٌىٕذ٠رر ٌـرح
تألعشذ ٚ , )College of family,2011:8فّ١ث ٠خض تٌشعث ٗ٠فأْ ؿح تألعشذ ٘ ٛتٌشعث٠ر تٌصخظظر١ر
تٌعثِر تٌص ٟشٛظف تٌٕٙػ تٌّٛؼرٗ ٔفر ٛتٌّرش٠غٚ ,ششورض عٍر ٝتٌفرشد ٚأعرششٗ ٚتٌد١ةرر تٌّع١شر١ر ٚشعرذ تٌشعث٠رر
تٌصخظظررر١ر تٌعثِرررر تٌصررر ٟشعرررضص تٌظرررفر ِرررٓ خرررالي تٌصرررذخالز تٌّالبّرررر ٚتٌفعثٌرررر ), )Dutch,2011:28
ٚوصخظررض ٠عررذ ؿررح تألعررشذ ٘رر ٛتٌصخظ رض تٌـدرر ٟتٌررز٠ ٞررٛفش تالعررصّشتس ٚتٌشعث٠ررر تٌظررف١ر تٌشررثٍِر ٌٍفررشد
ٚتألعشذ  ٛ٘ٚ ,شخظض ف ٟتشغث ٠ؽّع تٌعٍ َٛتٌدٌٛٛ١ؼ١ر ٚتٌغش٠ش٠رٚ ,تٌعٍ َٛتٌغٍٛو١ر ٔ ,ـثق ؿح تألعشذ
٠شًّ ؼّ١ع تألعّثس ,وال تٌؽٕغ ,ٓ١وٍٕظثَ تٌؽٙثصٚ ,عٍ ٝوً و١ثْ تٌّشع ). )Rakel,2016:5
.3أهذاف نظاو طة األســرج
ّعلٔ الوغن هي اى ًظبم عت االٍوح ٗعل صبًٖ أكجو رقصع عجزٖ فزٖ المض٘زو هزي كّل العزبلن الوزؾضزوح ,
ئم رعٌٔ كّل العبلن الوزقلم ثِنا التو هي الغت الزٔ ؽزل ثع٘زل ئم رصزل ًَزجزَ الزٔ  %51هزي عزلك األعجزبص فزٖ
ثوٗغبً٘ب ّ %45فٖ كٌلا ّ  %41فٖ أٍجبً٘ب  ,اال اًَ للَٗ ربهٗـ هي المتبػ هد ُْٗزَ القبًًْ٘زخ ّ ,الززلافل
فٖ ًغبق الزقصع هد الغت الجبعٌٖ العبم ,عت األعتبل العبم,الغت الٌتَّٖ ,الزْل٘زل ّأهزواا الٌَزبص ّعلزٔ
ضْص ملم رن رْض٘ؼ أُلاف فبصَ ثٌظبم عت األٍوح ٗزو٘ي ثِب عي غ٘وٍ هزي الزقصصزبد ُّزنٍ األُزلاف ُزٖ
(الَ٘بٍبد ّالٌظن الصؾ٘خ: )Yanchula,2015:2( )27-26: 2115 ,
أ -دستعر تٌّؽصّع تٌّغصٙذف خثٌخذِر ٚشفذ٠ذ تٌّشثوً تٌظف١ر ٚتاللصظثد٠ر ٚتالؼصّثع١ر .
ج -عًّ شفٌٍٙ ً١زٖ تٌّشثوً تٌظف١ر ٚخ١ثْ ـؽّٙث ٚأعدثخٙث ِٚذ ٜشأظ١ش٘ث عٍ ٝتٌّؽصّع .
زٚ -ػع شظٛس ٚتػؿ ٚخـر عًّ ٌفً تٌّشثوً تٌظف١ر .
ض -شفذ٠ذ تـص١ثؼثز تٌّؽصّع تٌظف١ر .
غ -ششؽ١ع تٌصعثٚ ْٚتٌّشثسور ِع تٌّؽصّع خفةثشٗ تٌّخصٍفر ٌذستعر تٌّشثوً ٚٚػع تٌفٍٛي تٌّٕثعدر ٌٙث.
ؾ -ششؽ١ع تٌصعثِ ْٚع تٌ١ٙةثز تٌّخصٍفر رتز تٌعاللر .
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.2دور طثية األسرج
الوَإّل األّل عي رْف٘و الوعبٗخ الببهلخ ّالوَزووح لمل فوك ٗلزوٌ الوعبٗخ الغج٘خ ثغ الٌظزو عزي
العوو ّالغٌٌ ّالوزوا ّٗ ,عٌزٔ عج٘زت االٍزوح ثزبالفواك فزٖ ٍز٘بق األٍزوح ّالوغزوزد ّصقزبفزِنّ ,هزي ّاعجزَ
اؽزوام اٍزقالل٘خ هوضبٍ (ّ , )Wonca,2002:6أى عج٘ت األٍوح ُزْ الغج٘زت البقصزٖ للفزواك هزي عو٘زد
األعوبه ّ لوقزلف الظوّف الصؾ٘خ  ُّْ ,أّل ًقغخ ارصبل ث٘ي الوزوٗ ّالوٌظوزخ الصزؾ٘خ ّٗمزْى هَزإّال
عي الوقبّف الصؾ٘خ ّ هعبلغخ هعظن اؽز٘بعبد الوعبٗخ الصؾ٘خ  ,هي فالل الزْاصزل الزلا ن ,ئى أعجزبص األٍزوح
ُلفِن هَبعلح الووضٔ ّهٌزدّ ,فِزنّ ,ئكاهح الوزواّ ,الزٌقزل فزٖ الٌظزبم الصزؾّّٖ ,ضزد أُزلاف الصزؾخ ,
فضالح عي أًِن ٗوكيّى هعبٗزِن لزلج٘خ االؽز٘بعبد التوٗلح للووضٔ ّهغزوعبرِن َّٗ ,زعولْى الج٘بًبد لوصل
ّئكاهح ٍززززمبًِن الووضززززّٔ ,اٍزززززقلام أفضززززل العلززززْم لزؾلٗززززل أّلْٗززززبد القززززلهبد األكضززززو اؽزوززززبال أى رقززززلم
الصززؾخ(ّ , )Philips&others,2014:252أى هززي ضززوي الِ٘مل٘ززخ القبصززخ ثوواكززي عززت االٍززوح ٗبززمل
عج٘ت االٍوح ّ هب ٗقْم ثَ أعجبص األٍوح عُْو ّهعٌٔ أُلاف الصؾخ العبهخ  ,فٖ ؽ٘ي أى الصؾخ العبهزخ روكزي
علٔ الْقبٗخ ّالعالط للفواك ّاالٍزو ّرٍْز٘د ًغزبق الوغزوزد ّٗوكزي عزت األٍزوح علزٔ صزؾخ ّهفبُ٘زخ األفزواك
ّاألٍو الزٖ ربمل ُإالص الَمبى ّالوغزوعبد الوؾل٘خ ّ ,أى هوبهٍبد أعجزبص األٍزوح فزٖ ئكاهح ّعزالط األفزواك
ٗورجظ اهرجبعب ّص٘قب ثبألُلاف الزٖ ٗغت رؾق٘قِزب هزي قجزل ًظزبم الصزؾخ العبهزخ فضزالحعي رزْف٘و أعجزبص االٍزوح
الوعبٗخ الوَزووح لمل هي هوضبُنَٗ ّ ,بُن األعجبص فٖ الوعبٗزخ الصزؾ٘خ العبهزخ عزي عوٗزق عزلح هِزبم ُّزٖ
(: ) College of family,2005:6
أ .شأد٠ر دٚس تٌّغصشثس فِ ٟؽثي شـ٠ٛش خشتِػ تٌظفر تٌعثِر
ج .شمذ ُ٠خشتِػ تٌظفر تٌعثِر وّٛسد ٌٍغىثْ تٌّشتؼعٚ ٓ١تٌّشػٝ
ز .تٌّشثسور ف ٟخشتِػ تٌففض ٚتٌٛلث٠ر
ض .شـد١ك تٌّؤششتز تٌغىثٔ١ر ٌألفشتد فٔ ٟـثق ِّثسعصُٙ
غ .شٕف١ز خشتِػ إلسشثد تٌّش٠غ الـص١ثؼثز تٌظفر تٌعثِر  ٚتٌخثطر
ؾ .دعُ ِشثسور تٌّشػٚ ٝتٌّغثعذذ تٌزتش١ر ف  ٟتٌصعٍ ٚ ُ١تٌظفر تٌعثِرر  ,عٍر ٝعرد ً١تٌّعرثي تألورً تٌظرفٟ
ٚتٌٕشثؽ تٌدذٟٔ

ثانثا" :حتسني جىدج خذياخ طة االسرج

ئى رؾَ٘ي الغْكح الوَزوو ُ ) QI( quality improvementزْ أهزو أٍبٍزٖ لغزت األٍزوح الؾلٗضزخ ّٗ ,مزْى
هؾْهُب التوك  ّ ,رقلٗن هعبٗخ آهٌخ ّفعبلخّ ,االٍززقلام ال تعزبل للوزْاهك الوزبؽزخ فزٖ ث٘ئزخ ٍزوٗعخ الزغ٘زوٌُ ,زب أٍزبل٘ت
هزٌْعخ ّأكّاد ّّقل رج٘ي ًِظ رؾَ٘ي الغْكح هي فالل رٌظ٘ن هغوْعزبد العوزل الصزغ٘وح ّالوَزبُوخ فزٖ ىٗزبكح اعزلاك
العبهل٘ي ّاٍزقلام الوعوفخ ٗ ّ ,عل ّضد ثوًبهظ لزؾَ٘ي الغزْكح ُزلف أٍبٍزٖ هزي أُزلاف ّىاهح الصزؾخ ُّ ,زْ ًظزبم
لوواقجخ ّرؾَ٘ي عْكح الوعبٗخ الصزؾ٘خ الوقلهزخ هزي قجزل عو٘زد هٌظوزبد الزْىاهح  ,اى هواكزي الوعبٗزخ الصزؾ٘خ االّل٘زخ
الولزيهخ ثزقلٗن القلهخ الصؾ٘خ ليثب ٌِب هي الووضٔ ّللوغزود رعول ثبزمل هَززوو علزٔ رؾَز٘ي فزلهبرِب ّالزقل٘زل هزي
الوقبعو الزٖ هي الوومي اى ٗزعوا لِب هواععِ٘ب ّٗ ,غت علٔ ُنٍ الوواكي لغوا رؾَ٘ي هَزْٓ القلهخ ّالزقل٘ل هي
الوقبعو أى رقْم ثزق٘٘ن (ق٘بً) االكاص ثصْهح هَزووح ّاى ٗزن أٍزقلام الوعلْهبد الْاهكح فٖ اٗغبك عوق رومي الووكي
هي رغْٗو ّرؾَ٘ي فلهبرزَ الصزؾ٘خ  ,اى عول٘زخ الزق٘ز٘ن الزنارٖ ّّضزد فغزخ عوزل لزؾَز٘ي القزلهبد الصزؾ٘خ فزٖ ُزنٍ
الوواكي ٗغت اى رمْى هعلح ثصْهح ع٘لح ّرَزقلم ثأٍززوواه  ,ئى هصزغلؼ ؽلقزخ الغزْكح (ّ , )QCهغوْعزخ (الزعلز٘ن
الغجززٖ الوَزززوو  /اٍزززوواهٗخ الزغززْٗو الوٌِززٖ) ّ ,CME/CPDهغوْعززبد العوززل الصززغ٘وح رَزززقلم ثبلزجززبكل فززٖ كّل
أّهّث٘خ هقزلتخ هب ٗلل علٔ األُزوبم ثعول٘خ رؾَ٘ي الغْكح الوَزوو كّل٘بح (كل٘ل ئكاهح . )87 :2112,
ِّٗلف اٍلْة رؾَ٘ي الغْكح الٔ رْف٘و الوعبٗخ الوٌبٍجخ ,فٖ الْقزذ الوٌبٍزت ,فزٖ الزملتزخ الوٌبٍزجخ ّضزوبى
للووضٔ كوب ٗومي أى ٌٗظو ئلِ٘ب هي قجل عج٘ت األٍوح أّ أؽل أفواك فوٗق الوعبٗخ ّكلوب كعذ الؾبعخ لوَبعلح الووضٔ
النٗي ٗعبًْى هي عو٘د اؽز٘بعبد الوعبٗخ الصؾ٘خ ّرٌَ٘ق هعبٗخ الووضٔ عجو القغظ ّاالعواصاد الالىهخ لِزب ّئكهزبط
الوعبٗخ للهواا الؾبكح ّالويهٌخّ ,الصؾخ العقل٘خ ّالْقبٗخ ّ ,رْعَ٘ الْصزْل ئلزٔ الوعبٗزخ الوزقصصزخ عٌزل الؾبعزخ
لزٌظ٘ن الوعبٗخ كافل فوٗق الوعبٗخ لزلج٘خ اؽز٘بعبد هوضبُن ّرْف٘و اٍزوواهٗخ الوعبٗخ عجو اليهي اٍزقلام الزمٌْلْع٘ب
للؾتبػ علٔ ّرعيٗي الْصْل ّاالٍزوواهٗخ ّ ,رؾلٗل الوزْاهك الوغزوع٘زخ الوزبؽزخ لزلج٘زخ اؽز٘بعزبرِن الووضزٔ الصزؾ٘خ .
(. )annals of family medicine,2014:6
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املثحث انثانث  /تشخيص وحتهيم واقع جىدج اخلذيح يف املراكز انصحيح املختارج
عهً املستىي األمجايل

٠غع ٝتٌّدفط تٌ ٝعشع ٔصثبػ تٌدفط تٌّ١ذتٔ١ر ٌمثبّر تٌففض ٚشفٍٍٙ١ث ٚرٌره خثالعصّرثد عٍر ٝإؼثخرثز
عٕ١ر تٌدفط ٚ ,طً ٛال ٌٍٛعؾ تٌفغثخٌّ ٟعشفر تٌّعرذي تٌفم١مرٌّ ٟرذ ٜتعرصخذتَ تٌّشتورض تٌظرف١ر ٌـرح تألعرشذ
ِؤششتز ؼٛدذ تٌخذِر فٔ ٟظثَ ؿح تألعشذ ٚ ,تٌٛعؾ تٌفغثخ٠ ٟفغرح خؽّرع لر ُ١عٕثطرش تٌّؽّٛعرر تٌّرشتد
إ٠ؽثد ٚعـٙث٠ٚ ,مغُ تٌّؽّ ٛعٍ ٝعذد تٌعٕثطش ٚ ,تالٔفشتف تٌّع١ثسٚ ٞفؽٛذ تٌصـد١ك ٌىً فمشذ ِٓ فمرشتز
لثبّررر تٌففررض  ,عٍرر ٝتٌّغررص ٜٛتألؼّررثٌٌٍّ ٟفررثٚس تٌشب١غررر ٚعرر١صُ تؼررشتت شٛػرر١ؿ تؼّررثٌٌ ٟىررً ِفررٛس عٍررٝ
ِغررص ٜٛتٌ ّشتوررض تٌظررف١ر تألسخعررر عٕ١ررر تٌدفررط) خثٌٕغرردر ٌٍّغررص ٜٛتٌفشػرر ٟتٌدررثٌ ٚ )4ـغررح تٌّم١ررثط
تٌغدثعٚ , ٟخزٌه عٛف ٠صُ شفذ٠ذ تٌفؽٛذ خثٌٕغدر ٌؽّ١ع تٌّشتوض تٌّدفٛظر خظٛسذ أؼّثٌ١ر خعذ أْ شرُ ؼّرع ٚ
شفٍ ً١تٌد١ثٔثز ٚشفذ٠ذ تٌّعث١٠ش تٌفثعٍر ٌغشع أؼشتت عٍّ١ر تٌصمٚ ُ١١فك تٌّؤششتز تٌذ١ٌٚر فر ٟلثبّرر تٌففرض
(
1st Edition, 2010/ A comprehensive set
ٚ of quality performance indicators for family practices.شرُ تـصغرثج تٌفؽرٛذ عرٓ ؿش٠رك
ؿشؾ لّ١ر تٌٛعؾ تٌفغثخٌٍّ ٟفٛس ِٓ أعٍ ٝدسؼر ف ٟتٌّم١ثط ٚلغّر تٌٕثشػ عٍ ٝأعٍر ٝدسؼرر فر ٟتٌّم١رثط
: )7
علّل ( )4ربق٘ع ّاقد الوواكي الصؾ٘خ العبهلخ ثٌظبم عت األٍوح
د

الوؾْه األعوبلٖ

1
2

30.5%
اعوبلٖ هؾْه الووٗ
اعوززززبلٖ هؾززززْه ٍززززِْلخ 46%
الْصْل
20%
اعوبلٖ هؾْه األهبى
اعوززبلٖ هؾززْه الووبهٍززخ 24.5%
الَوٗوٗخ التعبلخ
28%
اعوبلٖ هؾْه المتبصح
اعوزززبلٖ هؾزززْه الوزززْاهك 25%
الوٌبٍجخ

3
4
5
6

التغْح

الٍْظ الؾَبثٖ

االًؾواف الوع٘بهٕ

الزغج٘ق

4.85
3.75

1.1466
2.4640

هغجق كلٖ ّ غ٘و هْصق
هغجق عي ٖ ّ هْصق كلٖ

5.58
5.27

1.2134
1.8241

هغجق كلٖ ّ هْصق عي ٖ
هغجق كلٖ ّ غ٘و هْصق

5
5.25

1.2886
0.9506

هغجق كلٖ ّ غ٘و هْصق
هغجق كلٖ ّغ٘و هْصق

.1هؾْه الووٗ ٗ :ب٘و الغلّل ( )4التقزوح ( ) 1ئلزٔ األٍّزبط الؾَزبث٘خ ّاالًؾوافزبد الوع٘بهٗزخ لعٌ٘زخ الجؾزش
ثقصْ اعوزبلٖ هإشزواد (هؾزْه الوزوٗ )  ,ئم ٗعمزٌ الغزلّل الوزنكْه ٍّزغًب ؽَزبثً٘ب عبهزًب العوزبلٖ ُزنا
الوؾْه ّرب٘و األٍّبط الؾَبث٘خ ّاالًؾوافبد الوع٘بهٗخ ًَّجخ االعبثزخ الوزعلقزخ ثْعِزخ ًظزو العٌ٘زخ الوجؾْصزخ
ثقصْ (هؾْه الووٗ ) ,ئم رعمٌ ٍّغًب ؽَبثً٘ب عبهزًب لزـ (هؾزْه الوزوٗ ) ُّزْ اعلزٔ قلز٘الح هزي الٍْزظ
الؾَبثٖ التوضٖ ثقل٘ل  ,ئم ثلغ (ّ ,)4.85ثلغ االًؾواف الوع٘بهٕ العبم (ّ ,)1.1466قل ثلغذ فغْح الزغج٘زق
( )30.5%ثأرغبٍ هغجق كلٖ ّغ٘و هْصق ّٗ ,زضؼ هي فالل الٌزب ظ ّعْك رغج٘ق لوؾْه الووٗ فزٖ الووكزي
الصؾٖ هد رأش٘و العلٗل هي ًقبط الضعف الزٖ اؽلصذ التغْح .
 .2هؾززْه ٍززِْلخ الْصززْل ٗ ّ :بزز٘و الغززلّل ( )4التقززوح ( )2ئلززٔ األٍّززبط الؾَززبث٘خ ّاالًؾوافززبد الوع٘بهٗززخ
لعٌ٘خ الجؾش ثقصْ اعوبلٖ هإشواد (هؾزْه ٍزِْلخ الْصزْل)  ,ئم ٗعمزٌ الغزلّل الوزنكْه ٍّزغًب ؽَزبثً٘ب
عبهًب العوبلٖ ُزنا الوؾزْه ّ ربز٘و األٍّزبط الؾَزبث٘خ ّاالًؾوافزبد الوع٘بهٗزخ ًَّزجخ االعبثزخ الوزعلقزخ ثْعِزخ
ًظززو العٌ٘ززخ الوجؾْصززخ ثقصززْ (هؾززْه ٍززِْلخ الْصززْل) ,ئم رعمززٌ ٍّززغًب ؽَززبثً٘ب عبه زبً لززـ (هؾززْه ٍززِْلخ
الْصْل) ئم ثلغ ( ُّْ )3.75أكًٔ هي الٍْظ الؾَبثٖ التوضزٖ الجزبلغ (ّ , )4ثلزغ االًؾزواف الوع٘زبهٕ العزبم
(ّ ,)2.4640قل ثلغذ فغْح الزغج٘ق ( )46%ثأرغبٍ هغجق عي ٖ ّهْصق كلٖ .
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.3هؾززْه األهززبى ٗ :عمززٌ الغززلّل (ٍّ )4ززغًب ؽَززبثً٘ب عبه زبً العوززبلٖ ُززنا الوؾززْه ّربزز٘و األٍّززبط الؾَززبث٘خ
ّاالًؾوافبد الوع٘بهٗخ ًَّجخ االعبثخ الوزعلقخ ثْعِخ ًظو العٌ٘خ الوقزبهح ثقصْ (هؾْه األهبى) ,ئم رعمٌ
ٍّززغًب ؽَززبثً٘ب عبه زًب لززـ (هؾززْه األهززبى) ُّززْ اعلززٔ هززي الٍْززظ الؾَززبثٖ التوضززٖ  ,ئم ثلززغ (ّ , )5.58ثلززغ
االًؾواف الوع٘بهٕ العبم (ّ ,)1.2134قل ثلغذ فغْح الزغج٘ق ( )20%ثأرغبٍ هغجق كلٖ ّهْصق عي ٖ .
.4هؾْه الووبهٍخ الَوٗوٗخ التعبلخ  :رإشزو هإشزواد (هؾزْه الووبهٍزخ الَزوٗوٗخ التعبلزخ) ٍّ ,زغًب ؽَزبثً٘ب
عبهًب العوبلٖ ُزنا الوؾزْه ّ ربز٘و األٍّزبط الؾَزبث٘خ ّاالًؾوافزبد الوع٘بهٗزخ ًَّزجخ االعبثزخ الوزعلقزخ ثْعِزخ
ً ظو العٌ٘خ الوجؾْصخ ثقصْ (هؾْه الووبهٍزخ الَزوٗوٗخ التعبلزخ) ,ئم رعمزٌ ٍّزغًب ؽَزبثً٘ب عبهزًب لزـ (هؾزْه
الووبهٍخ الَوٗوٗخ التعبلخ) أعلٔ هي الٍْزظ الؾَزبثٖ التوضزٖ  ,ئم ثلزغ (ّ , )5.27ثلزغ االًؾزواف الوع٘زبهٕ
العبم (. )1.8241
 .5هؾززْه المتززبصح ّ :كبًززذ اعوززبلٖ هإشززواد (هؾززْه المتززبصح) كوززب ربزز٘و األٍّززبط الؾَززبث٘خ ّاالًؾوافززبد
الوع٘بهٗزخ ًَّزجخ االعبثزخ الوزعلقزخ ثْعِزخ ًظزو العٌ٘زخ الوجؾْصزخ ثقصزْ (هؾزْه المتزبصح) ,ئم رعمزٌ ٍّزغًب
ؽَززبثً٘ب عبه زًب لززـ (هؾززْه المتززبصح) ُّززْ اعلززٔ هززي الٍْززظ الؾَززبثٖ التوضززٖ  ,ئم ثلززغ (ّ , )5ثلززغ االًؾززواف
الوع٘بهٕ العبم (ّ ,)1.2886قل ثلغذ فغْح الزغج٘ق ( )28%ثأرغبٍ هغجق كلٖ ّغ٘و هْصق .
 .6هؾْه الوْاهك الوٌبٍجخ  :أهب ثقصْ اعوبلٖ هإشواد (هؾْه الوْاهك الوٌبٍجخ)  ,ئم ٗعمٌ الغلّل ()4
ٍّززغًب ؽَززبثً٘ب عبه زبً العوززبلٖ ُززنا الوؾززْه ّربزز٘و األٍّززبط الؾَززبث٘خ ّاالًؾوافززبد الوع٘بهٗززخ ًَّززجخ االعبثززخ
ال وزعلقخ ثْعِخ ًظزو العٌ٘زخ الوجؾْصزخ ثقصزْ (هؾزْه الوزْاهك الوٌبٍزجخ) ,ئم رعمزٌ ٍّزغًب ؽَزبثً٘ب عبهزًب لزـ
(هؾْه الوْاهك الوٌبٍجخ) ُّْ اعلٔ هي الٍْظ الؾَبثٖ التوضٖ  ,ئم ثلغ (ّ , )5.25ثلغ االًؾواف الوع٘زبهٕ
العبم (ّ ,)0.9506قل ثلغذ فغْح الزغج٘ق ( )25%ثأرغبٍ هغجق كلٖ ّغ٘و هْصق .
ثعل رؾل٘ل أعبثبد العٌ٘خ ثقصْ األعوبلٖ لمل هؾْه هي الوؾبّه ٗمْى رَلَل ُنٍ الوؾزبّه ؽَزت رغبثقِزب
هد الوإشواد كوب فٖ الغلّل ( )5النٕ ْٗضؼ رَلَل رغج٘ق الوؾبّه ثبلبمل االعوبلٖ للوواكي الصؾ٘خ :
علّل ( )5رَلَل رغج٘ق أعوبلٖ الوؾبّه فٖ الوواكي الصؾ٘خ
د
.1
.2
.3
.4
.5
.6

الوؾْه
هؾْه األهبى
هؾْه الووبهٍخ الَوٗوٗخ التعبلخ
هؾْه الوْاهك الوٌبٍجخ
هؾْه المتبصح
هؾْه الووٗ
هؾْه ٍِْلخ الْصْل

الٍْظ الؾَبثٖ
5.58
5.27
5.25
5
4.85
3.75

الزغج٘ق
هغجق كلٖ ّهْصق عي ٖ
هغجق كلٖ ّغ٘و هْصق
هغجق كلٖ ّغ٘و هْصق
هغجق كلٖ ّغ٘و هْصق
هغجق كلٖ ّغ٘و هْصق
هغجق عي ٖ ّهْصق كلٖ

التغْح
20%
24.5%
25%
28%
30.5%
46%

هي فالل الغلّل (ٗ ) 5زضؼ اى الوؾْه الزنٕ عجزق فزٖ الوواكزي الصزؾ٘خ لغزت األٍزوح ثبلٌَزجخ االعلزٔ
كززبى هؾززْه األهززبى أم ثلغززذ فغْرززَ (ُّ )20%ززٖ أكًززٔ فغززْح هززي ثزز٘ي الوؾززبّه ّثٍْززظ ؽَززبثٖ ُززْ االعلززٔ
(ّ , )5.58اقل الوؾبّه رغج٘قب ُْ هؾْه ٍِْلخ الْصْل أم ثلغذ التغْح (ّ )46%ثٍْظ ؽَبثٖ ُزْ األكًزٔ
ثلغ (ّ ) 3.75رواّؽزذ ثزبقٖ الوؾزبّه االفزوٓ ثز٘ي ملزم فزٖ الزغج٘زق ّٗزضزؼ كزنلم أى أغلزت الوؾزبّه ٍزغلذ
ضعتبح فٖ عول٘خ الزْص٘ق .
ثانيا" :تشخيص واقع جىدج اخلذيح انصحيح عهً يستىي كم يركز ين املراكز انصحيح املختارج

ّ .1صف اعبثبد عٌ٘خ الجؾش لووكي صؾٖ البجبة لغت األٍوح :

رن رق٘٘ن هوكي صؾٖ البجبة لغت األٍوح هي فالل ٍزخ هؾبّه ه َ٘خ ُّٖ (هؾزْه الوزوٗ ّ ,هؾزْه
ٍِْلخ الْصزْل ّ ,هؾزْه األهزبى ّ ,هؾزْه الووبهٍزخ الَزوٗوٗخ التعبلزخ ّ ,هؾزْه المتزبصح ّ ,هؾزْه الوزْاهك
الوٌبٍجخ ) ّكبًذ الٌزب ظ كبٙرٖ :

جملة العلوم االقتصادية واإلدارية
العدد ( )601اجمللد ( )31لشنة 3062

33

ؼذٚي  )6شـد١ك تٌّفثٚس فِ ٟشوض طف ٟتٌشدثج تٌّٕٛرؼٌ ٟـح تألعشذ
تٌٛعرررررررررررررررررررؾ تالٔفرررررررررررررررررررشتف تٌصـد١ك
تٌّفٛس
تٌّع١ثسٞ
تٌفغثخٟ
0.849
هغجززززززق كل٘ززززززب ّهْصززززززق
5.5
هؾْه الووٗ
عي ٖ
هؾزززززززززززْه ٍزززززززززززِْلخ
2.82
4.57
هغجق كل٘ب ّغ٘و هْصق
الْصْل
هغجزززززق كلزززززٖ ّهْصزززززق
0.750
6.1
هؾْه االهبى
عي ٖ
هغجزززززق كلزززززٖ ّهْصزززززق
هؾزززززززْه الووبهٍزززززززخ
1.887
5.8
عي ٖ
الَوٗوٗخ التعبلخ
هغجزززززق كلزززززٖ ّهْصزززززق
1.032
5.6
هؾْه المتبصح
عي ٖ
هؾززززززززززْه الوززززززززززْاهك
0.699
5.4
هغجق كلٖ ّغ٘و هْصق
الوٌبٍجخ
1.353
5.49
هغجق كلٖ ّغ٘و هْصق
الق٘وخ االعوبل٘خ

لّ١رررررررر تٌّعٕ٠ٛرررررررر
الخصدثس T

تٌفؽٛذ

تٌٕص١ؽر

0.001

21%

هعٌْٕ

0.354

35%

غ٘و هعٌْٕ

0

13%

هعٌْٕ

0.001

17%

هعٌْٕ

0

20%

هعٌْٕ

0.004

23%

هعٌْٕ

0.06

22%

هعٌْٕ

أِ .فررٛس تٌّررش٠غ :تر ششرر١ش تٌٕصررثبػ تْ تٌٛعررؾ تٌفغررثخٌّ ٟفررٛس تٌّررش٠غ) خٍ ر ٚ )5.5خررثٔفشتف ِع١ررثسٞ
٘ٚ )0.849زت ٠ش١ش تٌ ٝتْ تٌٛعؾ تٌفغثخٌٙ ٟزت تٌّفٛس تعٍ ِٓ ٝتٌٛعؾ تٌفشػ ٟتٌدرثٌ  )4ت ٞتْ تٌفرشق
ِعٕٚ ٞٛتْ تٌفؽٛذ تٌّصفممر  ) 21%خأشؽثٖ ِـدك وٍِٛٚ ٟظك ؼضب. ٟ
جِ .فٛس عٌٛٙر تٌٛطٛي  :شظٙش تٌٕصثبػ أْ تعصؽثخثز تٌعٕ١ر ٔفرِ ٛؤشرشتز ِفرٛس عرٌٛٙر تٌٛطرٛي) فرٟ
تٌّشوض تٌظف ٟؼـثتز خأشؽثٖ ِـدك وٍ١ ٚ ٟش ِٛظك تر خٍ تٌٛعؾ تٌفغثخٌّ ٟؤششتز ٘زت تٌّفرٛس )4.57
ٚخررثٔفشتف ِع١ررثس٘ٚ ) 2.82 ٞررزت ٠شرر١ش خررأْ تٌٛعررؾ تٌفغررثخٌّ ٟفررٛس عررٌٛٙر تٌٛطررٛي تعٍررِ ٝررٓ تٌٛعررؾ
تٌفشػر ٟتٌدرثٌ  ) 4ت ٞخفرشق ١رش ِعٕرر ٞٛعرٓ تٌٛعرؾ تٌفشػرٚ , ٟخٍغررس تٌفؽرٛذ فر٘ ٟرزت تٌّفررٛس )35%
٘ٚزت ِؤشرش ٚتػرؿ ٠عىرظ فرشق فر ٟتٌصـد١رك خٙرزت تٌّفرٛس عرٓ خم١رر تٌّفرثٚس تالخرش٘ٚ ٜرزت ٠عٕر ٟأْ ظٙرٛس
تٌٕص١ؽر خٙزٖ تٌظٛسذ ٠شؼع إٌٚ ٝؼٛد خعغ ٔمرثؽ تٌؼرعف فر ٟشـد١رك تٌّؤشرشتز تٌّ١ٕٙرر تٌٛتػرفر فر٘ ٟرزت
تٌّؽثي ٘ٚزت ِٓ شأٔٗ أْ ٠ؤظش ف ٟؼٛدذ تالدتت .
زِ .فٛس تألِثْ ٚ :شش١ش تٌٕصثبػ تٌ ٝتْ تٌٛعؾ تٌفغرثخٌّ ٟفرٛس تالِرثْ) ورثْ ٚ )6.1خرثٔفشتف ِع١رثسٞ
٘ٚ )0.750زت تعٍ ِٓ ٝتٌٛعؾ تٌفشػ ٟتٌدثٌ  )4خفشق ِعٕ , ٞٛخأشؽثٖ ِـدك وٍرِٛٚ ٟظرك ؼضبرٚ ٟخٍغرس
تٌفؽٛذ . )13%
ضِ .فررٛس تٌّّثسعررر تٌغررش٠ش٠ر تٌفعثٌررر  :وّررث ٚخٕ١ررس تٌٕصررثبػ تٌرر ٝتْ تٌٛعررؾ تٌفغررثخٌّ ٟفررٛس تٌّّثسعررر
تٌغررش٠ش٠ر تٌفعثٌررر) وررثْ  )5.8ت ٞأعٍررِ ٝررٓ تٌٛعررؾ تالفصشتػرر ٟتٌدررثٌ ٚ )4خررثٔفشتف ِع١ررثس)1.887 ٞ
خأشؽثٖ ِـدك وٍِٛٚ ٟظك ؼضبٚ ٟخٍغس تٌفؽٛذ . )17%
غِ .فٛس تٌىفثتذ  ٚ :شظٙش تٌٕصثبػ خأْ تعصؽثخثز تٌعٕ١ر ٔفِ ٛؤششتز ِفٛس تٌىفرثتذ) فر ٟتٌّشورض تٌظرفٟ
تٌّٕٛرؼٌ ٟـح تالعشذ ؼـثتز خأشؽثٖ ِـدك وٍِٛٚ ٟظك ؼضب ٟتر خٍ تٌٛعؾ تٌفغثخٌّ ٟؤشرشتز ٘رزت تٌّفرٛس
ٚ )5.6خررثٔفشتف ِع١ررثس٘ٚ ) 1.032 ٞررزت ٠شرر١ش خررأْ تٌٛعررؾ تٌفغررثخٌّ ٟفررٛس تٌىفررثتذ تعٍررِ ٝررٓ تٌٛعررؾ
تٌفشػ ٟتٌدثٌ  )4ت ٞخفشق ِعٕٚ ٞٛخٍغس تٌفؽٛذ ف٘ ٟزت تٌّفٛس . )20%
ؾِ .فٛس تٌّٛتسد تٌّٕثعدر ٚ :تشؼرؿ ِرٓ خرالي ٔصرثبػ ِفرٛس تٌّرٛتسد تٌّٕثعردر) أْ تعرصؽثخثز تٌعٕ١رر ٔفرٛ
ِؤشررشتز تٌّفررٛس فرر ٟتٌّشوررض تٌظررف ٟؼررـثتز خأشؽررثٖ ِـدررك وٍررِٛٚ ٟظررك ؼضبرر ٟتر خٍ ر تٌٛعررؾ تٌفغررثخٟ
ٌّؤششتز ٘زت تٌّفٛس ٚ )5.4خثٔفشتف ِع١ثس٘ٚ )0.699 ٞزت ٠شر١ش خرأْ تٌٛعرؾ تٌفغرثخٌّ ٟفرٛس تٌّرٛتسد
تٌّٕثعردر تعٍرِ ٝرٓ تٌٛعرؾ تٌفشػرر ٟتٌدرثٌ ٚ )4خفرشق ِعٕر ٞٛعرٓ تٌٛعررؾ تٌفشػرٚ ٟخٍغرس تٌفؽرٛذ فر٘ ٟررزت
تٌّفٛس . )23%
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ّهزي فزالل ؽغزن التغززْح الجزبلغ (ٗ )22%زضزؼ ئى هوكززي صزؾٖ البزجبة لغززت االٍزوح للٗزَ الوؾززبّالد
لاللزيام ثزغج٘ق فغخ رؾَ٘ي الغْكح ّاكاهح الوقبعو  ,هزي فزالل ًززب ظ التغزْح فزٖ الزغج٘زق ّالٍْزظ الؾَزبثٖ
للوؾبّه ٗزضؼ اى اكضو الوؾبّه هغبثقخ للوإشواد الق٘بٍ٘خ اللّل٘خ فٖ هوكي صؾٖ البزجبة لغزت االٍزوح ُزْ
هؾْه األهبى ثأعلٔ ٍّظ ؽَبثٖ ثلغ )ّ )6.1ثأكًٔ فغزْح ثلغزذ (ّ , )13%اقزل الوؾزبّه رغج٘قزبح ُزْ هؾزْه
ٍززِْلخ الْصززْل ثززأكًٔ ٍّززظ ؽَززبثٖ (ّ )4.57أكجززو فغززْح ثلغززذ ( ّ , )35%ربزز٘و الٌزززب ظ الززٔ اى الووكززي
الصؾٖ قل ثنل الغِْك لزغج٘ق الوإشواد ثأٍزضٌبص ثع ًقبط الضعف القل٘لخ .

ّ .2صف اٍزغبثبد عٌ٘خ الجؾش لووكي صؾٖ الغِبك لغت األٍوح
شررُ شم١ررِ ُ١شوررض طررف ٟتٌؽٙررثد ٌـررح تألعررشذ ِررٓ خررالي عررصر ِفررثٚس سب١غرر١ر ٘ٚررِ ٟفررٛس تٌّررش٠غ,
ِٚفٛس عرٌٛٙر تٌٛطرٛي ِٚ ,فٛستألِرثْ ِٚ ,فرٛس تٌّّثسعرر تٌغرش٠ش٠ر تٌفعثٌرر ِٚ ,فرٛس تٌىفرثتذ ِٚ ,فرٛس
تٌّٛتسد تٌّٕثعدر ) ٚوث٢ش: ٟ
ؼذٚي  )7شـد١ك تٌّفثٚس فِ ٟشوض طف ٟتٌؽٙثد ٌـح تألعشذ
تالٔفشتف تٌّع١ثسٞ
تٌٛعؾ تٌفغثخٟ
تٌّفٛس
هؾْه الووٗ

4.8

1.135

هؾزززززززززززْه ٍزززززززززززِْلخ
الْصْل

3.8

2. 160

هؾْه االهبى

5.5

1.566

هؾززززززززْه الووبهٍززززززززخ
الَوٗوٗخ التعبلخ

4.75

1.815

هؾْه المتبصح

5.33

1.505

هؾزززززززززززْه الوزززززززززززْاهك
الوٌبٍجخ

5

1.054

الق٘وخ االعوبل٘خ

4.8

1.415

تٌصـد١ك
هغجزززززق كل٘زززززب ّغ٘زززززو
هْصق
هغجززق عي ٘ززب ّهْصززق
كل٘ب
هغجززززق كل٘ززززب ّهْصززززق
عي ٘ب
هغجزززززق كل٘زززززب ّغ٘زززززو
هْصق
هغجزززززق كل٘زززززب ّغ٘زززززو
هْصق
هغجزززززق كل٘زززززب ّغ٘زززززو
هْصق
هغجزززززق كلزززززٖ ّغ٘زززززو
هْصق

لّ١ررر تٌّعٕ٠ٛررر
الخصدثس T

تٌفؽٛذ

تٌٕص١ؽر

0.006

31%

هعٌْٕ

0.07

45%

غ٘ززززززززززززززززززو
هعٌْٕ

0.001

21%

هعٌْٕ

0.005

33%

هعٌْٕ

0.031

24%

هعٌْٕ

0.001

29%

هعٌْٕ

0.019

31%

هعٌْٕ

أِ.فررٛس تٌّررش٠غ  :ششرر١ش تٌٕصررثبػ تْ تٌٛعررؾ تٌفغررثخٌّ ٟفررٛس تٌّررش٠غ) خٍرر ٚ )4.8خررثٔفشتف ِع١ررثسٞ
٘ٚ )1.135زت ٠ش١ش تٌ ٝتْ تٌٛعؾ تٌفغثخٌٙ ٟزت تٌّفٛس تعٍ ِٓ ٝتٌٛعؾ تٌفشػ ٟتٌدرثٌ  )4ت ٞتْ تٌفرشق
ِعٕٚ ٞٛتْ تٌفؽٛذ تٌّصفممر  )31%خأشؽثٖ ِـدك وٍ١ث ١ ٚش ِٛظك .
جِ .فٛس عٌٛٙر تٌٛطٛي  :شظٙش تٌٕصرثبػ أْ تعرصؽثخثز تٌعٕ١رر ٔفرِ ٛؤشرشتز ِفرٛس عرٌٛٙر تٌٛطرٛي) فرٟ
تٌّشوض تٌظفٌ ٟـح تالعشذ ؼرـثتز خأشؽرثٖ ِـدرك وٍ١رث ِٛٚظرك ؼضب١رث تر خٍر تٌٛعرؾ تٌفغرثخٌّ ٟؤشرشتز ٘رزت
تٌّفٛس ٚ )3.8خثٔفشتف ِع١ثس٘ٚ , )2.160 ٞزت ٠ش١ش خأْ تٌٛعرؾ تٌفغرثخٌّ ٟفرٛس عرٌٛٙر تٌٛطرٛي ألرً
ِررٓ تٌٛعررؾ تٌفشػرر ٟتٌدررثٌ  )4خفررشق ١ررش ِعٕررٚ , ٞٛخٍغررس تٌفؽررٛذ فرر٘ ٟررزت تٌّفررٛس ٘ٚ )45%ررزت ِؤشررش
ٚتػؿ عٍ ٚ ٝؼٛد تٌعذ٠ذ ِٓ ٔمثؽ تٌؼعف تٌّؤششذ فر ٟعّرً ٘رزت تٌّشورض ٚفر ٟشـد١رك ِؤشرشتز ٘رزت تٌّفرٛس
ِٓ شٛف١ش عٌٛٙر تٌٛطٛي ٌٍخذِر تٌظف١ر ف٘ ٟزت تٌّؽثي ٘ٚزت ِٓ شأٔٗ أْ ٠ؤظش ف ٟؼٛدذ تالدتت .
زِ .فررٛس تألِررثْ  :ششرر١ش تٌٕصررثبػ تٌرر ٝتْ تٌٛعررؾ تٌفغررثخٌّ ٟفررٛس تالِررثْ) وررثْ ٚ )5.5خررثٔفشتف ِع١ررثسٞ
٘ٚ )1.566زت تعٍ ِٓ ٝتٌٛعؾ تٌفشػ ٟتٌدثٌ  )4خفشق ِعٕ , ٞٛخأشؽثٖ ِـدك وٍرِٛٚ ٟظرك ؼضبرٚ ٟخٍغرس
تٌفؽٛذ . )21%
ضِ .فٛس ٌّّثسعر تٌغش٠ش٠ر تٌفعثٌر  :وّث ٚخٕ١س تٌٕصثبػ تٌ ٝتْ تٌٛعؾ تٌفغثخٌّ ٟفٛس تٌّّثسعر تٌغش٠ش٠ر
تٌفعثٌر) وثْ  )4.75ت ٞخفشق ِعٕ ٞٛعٓ تالفصشتػٚ ٟخثٔفشتف ِع١رثس٘ٚ )1.815 ٞرزت تعٍرِ ٝرٓ تٌٛعرؾ
تٌفشػ ٟتٌدثٌ  )4خأشؽثٖ ِـدك وٍ١ث ١ ٚش ِٛظك ٚخٍغس تٌفؽٛذ . )33%
غِ .فررٛس تٌىفررثتذ ٚ :شظٙررش تٌٕصررثبػ خررأْ تعررصؽثخثز تٌعٕ١ررر ٔفررِ ٛؤشررشتز ِفررٛس تٌىفررثتذ) فررِ ٟشوررض طررفٟ
تٌؽٙرثد ٌـررح تالعررشذ ؼرـثتز خأشؽررثٖ ِـدررك وٍرر١ ٚ ٟرش ِٛظررك تر خٍر تٌٛعررؾ تٌفغرثخٌّ ٟؤشررشتز ٘ررزت تٌّفررٛس
ٚ )5.33خررثٔفشتف ِع١ررثس٘ٚ )1.505 ٞررزت ٠شرر١ش خررأْ تٌٛعررؾ تٌفغررثخٌّ ٟفررٛس تٌىفررثتذ تعٍررِ ٝررٓ تٌٛعررؾ
تٌفشػ ٟتٌدثٌ  ٚ )4خفشق ِعٕٚ ٞٛخٍغس تٌفؽٛذ ف٘ ٟزت تٌّفٛس . )24%
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ؾِ .فررٛس تٌّررٛتسد تٌّٕثعرردر ٚ :تشؼررؿ ِررٓ خررالي ٔصررثبػ ِفررٛس تٌّررٛتسد تٌّٕثعرردر) أْ تعررصؽثخثز تٌعٕ١ررر ٔفررٛ
ِؤشررشتز تٌّفررٛس فرر ٟتٌّشوررض تٌظررف ٟؼررـثتز خأشؽررثٖ ِـدررك وٍررِٛٚ ٟظررك ؼضبرر ٟتر خٍ ر تٌٛعررؾ تٌفغررثخٟ
ٌّؤشرشتز ٘ررزت تٌّفرٛس ٚ )5خررثٔفشتف ِع١رثس٘ٚ )1.054 ٞررزت ٠شرر١ش خرأْ تٌٛعررؾ تٌفغرثخٌّ ٟفررٛس تٌّررٛتسد
تٌّٕثعدر تعٍ ِٓ ٝتٌٛعؾ تٌفشػ ٟتٌدثٌ  )4ت ٞخفشق ِعٕٚ ٞٛخٍغس تٌفؽٛذ ف٘ ٟزت تٌّفٛس . )29%
ِٓ خرالي ٔصرثبػ تٌفؽرٛذ تٌعثِرر ٌٍّشورض  )31%شدرٚ ٓ١ؼرٛد شمرثسج فر ٟـؽرُ تٌفؽرٛتز خأعرصعٕثت تٌفؽرٛذ فرٟ
شـد١ك ِفٛس عٌٛٙر تٌٛطٛي تٌز ٞوثْ تالػعف ف ٟتٌصـد١ك ِٓ خرالي ـؽرُ تٌفؽرٛذ تٌدرثٌ ٚ )45%تٌٛعرؾ
تٌفغررثخِٚ )3.8 ٟررٓ خررالي تٌٛعررؾ تٌفغررثخٌٍّ ٟفررثٚس ٠صؼررؿ تْ توعررش تٌّفررثٚس ِـثخمررر ٌٍّؤشررشتز تٌم١ثعرر١ر
تٌذ١ٌٚر فِ ٟشوض طف ٟتٌؽٙثد ٌـرح تالعرشذ ٘رِ ٛفرٛس تالِرثْ) خرأعٍٚ ٝعرؾ ـغرثخٚ )5.5) ٟأطرغش فؽرٛذ
خٍغس  , )21%خفشق خغ١ؾ عٓ خم١ر تٌّفرثٚس  ٚششر١ش تٌٕصرثبػ تٌر ٝتْ تٌّشورض تٌظرفٌ ٟذ٠رٗ تٌعذ٠رذ ِرٓ ٔمرثؽ
تٌؼعف تٌص ٟشؤظش عٍ ٝؼٛدذ تالدتت ف ٟشمذ ُ٠تٌخذِر .

ّ .3صف اٍزغبثبد عٌ٘خ الجؾش لووكي صؾٖ األعظو٘خ الضبلش لغت األٍوح
رن رق٘٘ن هوكي صؾٖ األعظو٘خ الضبلش لغت األٍوح هي فالل ٍزخ هؾبّه ه َ٘خ ُّٖ (هؾْه الوزوٗ ,
ّهؾزْه ٍزِْلخ الْصزْل ّ ,هؾزْه األهزبى ّ ,هؾززْه الووبهٍزخ الَزوٗوٗخ التعبلزخ ّ ,هؾزْه المتزبصح ّ ,هؾززْه
الوْاهك الوٌبٍجخ ) ّكبًذ الٌزب ظ كبٙرٖ :
ؼذٚي  )8شـد١ك تٌّفثٚس فِ ٟشوض طف ٟتألعظّ١ر تٌعثٌط ٌـح تألعشذ
تٌٛعرررررررررررررررررررؾ تالٔفررررررررررررررررررررررشتف تٌصـد١ك
تٌّفٛس
تٌّع١ثسٞ
تٌفغثخٟ
هؾْه الووٗ
هؾززززززْه ٍززززززِْلخ
الْصْل
هؾْه االهبى
هؾزززْه الووبهٍزززخ
الَوٗوٗخ التعبلخ
هؾْه المتبصح
هؾزززززْه الوززززززْاهك
الوٌبٍجخ
الق٘وخ االعوبل٘خ

هغجززززق عي ززززٖ هْصززززق
كلٖ
هغجززززق عي ززززٖ هْصززززق
عي ٖ
هغجق كلٖ غ٘و هْصق
هغجززززززق كلززززززٖ هْصززززززق
عي ٖ
هغجززززق عي ززززٖ هْصززززق
كلٖ

4.4

1.349

3.14

2.115

5.25

1.138

5.58

1.781

4.33

1.632

4.9

1.100

هغجق كلٖ غ٘و هْصق

4.60

1.519

هغجق كلٖ غ٘و هْصق

تٌٕص١ؽر

لّ١رررررررررررررررررررررررررر
تٌّعٕ٠ٛررررررررررررررر
الخصدثس T

تٌفؽٛذ

0.064

37%

0.671

55%

0

25%

0.002

21%

هعٌْٕ

0.267

38%

غ٘ززززززززززززززززززززو
هعٌْٕ

0.001

30%

هعٌْٕ

0.167

34%

هعٌْٕ

غ٘ززززززززززززززززززززو
هعٌْٕ
غ٘ززززززززززززززززززززو
هعٌْٕ
هعٌْٕ

أِ .فررٛس تٌّررش٠غ  :أٚػررفس تٌٕصررثبػ فرر ٟتٌؽررذٚي  )8تْ تٌٛعررؾ تٌفغررثخٌّ ٟفررٛس تٌّررش٠غ) خٍ ر )4.4
ٚخررثٔفشتف ِع١ررثس٘ٚ )1.349 ٞررزت ٠شرر١ش تٌرر ٝتْ تٌٛعررؾ تٌفغررثخٌٙ ٟررزت تٌّفررٛس تعٍرر ٝلٍرر١ال" ِررٓ تٌٛعررؾ
تٌفشػ ٟتٌدثٌ ٚ )4تْ تٌفؽٛذ تٌّصفممر ١ٌ ٟ٘ٚ )37%غس خثٌفؽٛذ تٌظغ١شذ ل١ثع١ث" .
جِ .فٛس عٌٛٙر تٌٛطٛي  :شظٙش تٌٕصثبػ أْ تعصؽثخثز تٌعٕ١ر ٔفرِ ٛؤشرشتز ِفرٛس عرٌٛٙر تٌٛطرٛي) فرٟ
ِشوض طف ٟتالعظّ١ر تٌعثٌط ٌـح تالعشذ ؼـثتز خأشؽثٖ ِـدرك ؼضبرِٛٚ ٟظرك ؼضبر ٟتر خٍر تٌٛعرؾ تٌفغرثخٟ
ٌّؤششتز ٘زت تٌّفٛس ٚ )3.14خثٔفشتف ِع١ثس٘ٚ )2.115 ٞزت ٠ش١ش خأْ تٌٛعؾ تٌفغثخٌّ ٟفرٛس عرٌٛٙر
تٌٛطٛي تدٔ ِٓ ٝتٌٛعؾ تٌفشػ ٟتٌدرثٌ ٚ , )4خٍغرس تٌفؽرٛذ فر٘ ٟرزت تٌّفرٛس ٘ٚ )55%رزت ِؤشرش ٚتػرؿ
عٍرٚ ٝؼررٛد ػررعف فر ٟشمررذ ُ٠تٌخذِررر ِرٓ لدررً تٌّشوررض ٚفرر ٟشـد١رك ِؤشررشتز ٘ررزت تٌّفرٛس ِررٓ شررٛف١ش عررٌٛٙر
تٌٛطٛي ٌٍخذِر تٌظف١ر ف٘ ٟزت تٌّؽثي ٘ٚزت ِٓ شأٔٗ أْ ٠ؤظش ف ٟؼٛدذ تالدتت .
زِ .فٛس تألِثْ  :شش١ش تٌٕصثبػ تٌر ٝتْ تٌٛعرؾ تٌفغرثخٌّ ٟفرٛس تالِرثْ) ورثْ ٚ )5.25خرثٔفشتف ِع١رثسٞ
٘ٚ )1.138زت تعٍ ِٓ ٝتٌٛعؾ تٌفشػ ٟتٌدثٌ  , )4خأشؽثٖ ِـدك وٍ١ ٚ ٟش ِٛظك ٚخٍغس تٌفؽرٛذ )25%
٘ٚزت ٠عىظ ٌٕث تْ تٌّشوض تٌظفٌ ٟـح تألعشذ ٌُ ٍ٠صضَ خشىً شثَ خصـد١ك ِؤششتز ِفٛس تألِثْ .
ضِ .فٛس تٌّّثسعر تٌغش٠ش٠ر تٌفعثٌر  :خٕ١س تٌٕصثبػ تٌر ٝتْ تٌٛعرؾ تٌفغرثخٌّ ٟفرٛس تٌّّثسعرر تٌغرش٠ش٠ر
تٌفعثٌر) وثْ  )5.58ت ٞخفشق ِعٕ ٞٛعٓ تالفصشتػٚ ٟخثٔفشتف ِع١رثس٘ٚ )1.138 ٞرزت تعٍرِ ٝرٓ تٌٛعرؾ
تٌفشػ ٟتٌدثٌ  )4خأشؽثٖ ِـدك وٍِٛٚ ٟظك ؼضبٚ ٟخٍغس تٌفؽٛذ . )21%
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غِ .فٛس تٌىفرثتذ  ٚ :شظٙرش تٌٕصرثبػ خرأْ تعرصؽثخثز تٌعٕ١رر ٔفرِ ٛؤشرشتز ِفرٛس تٌىفرثتذ) فرِ ٟشورض طرفٟ
تألعظّ١ر تٌعثٌط ٌـح تالعرشذ ؼرـثتز خأشؽرثٖ ِـدرك وٍر١ ٚ ٟرش ِٛظرك تر خٍر تٌٛعرؾ تٌفغرثخٌّ ٟؤشرشتز ٘رزت
تٌّفٛس ٚ )4.33خثٔفشتف ِع١ثس٘ٚ ) 1.632 ٞزت ٠شر١ش خرأْ تٌٛعرؾ تٌفغرثخٌّ ٟفرٛس تٌىفرثتذ تعٍر ٝلٍر١ال"
ِٓ تٌٛعؾ تٌفشػ ٟتٌدثٌ ٚ , )4خٍغس تٌفؽٛذ ف٘ ٟزت تٌّفٛس . )38%
ؾِ .فٛس تٌّٛتسد تٌّٕثعدر ٚ :تشؼؿ ِٓ خرالي ٔصرثبػ ِفرٛس تٌّرٛتسد تٌّٕثعردر) أْ تعرصؽثخثز تٌعٕ١رر ٔفرٛ
ِؤششتز تٌّفٛس ف ٟتٌّشوض تٌظف ٟؼـثتز خأشؽثٖ ِـدك وٍ١ ٚ ٟش ِٛظك تر خٍ تٌٛعرؾ تٌفغرثخٌّ ٟؤشرشتز
٘زت تٌّفٛس ٚ )4.9خثٔفشتف ِع١ثس٘ٚ )1.100 ٞرزت ٠شر١ش خرأْ تٌٛعرؾ تٌفغرثخٌّ ٟفرٛس تٌّرٛتسد تٌّٕثعردر
تعٍ ٝخمٍ ِٓ ً١تٌٛعؾ تٌفشػ ٟتٌدثٌ  )4ت ٞخفشق ِعٕٚ ٞٛخٍغس تٌفؽٛذ ف٘ ٟزت تٌّفٛس . )30%
هززي فززالل ًزززب ظ التغززْح فززٖ الزغج٘ززق ّالٍْززظ الؾَززبثٖ للوؾززبّه ٗزضززؼ اى اكضززو الوؾززبّه هغبثقززخ للوإشززواد
الق٘بٍ٘خ اللّل٘خ فٖ هوكي صؾٖ األعظو٘خ الضبلش لغزت االٍزوح ُزْ هؾزْه الووبهٍزخ الَزوٗوٗخ التعبلزخ ثزأعلٔ
ٍّززظ ؽَززبثٖ )ّ )5.58أكًززٔ فغززْح ثلغززذ (ّ , )21%أكًززٔ الوؾززبّه رغج٘قززبح ُززْ هؾززْه (ٍززِْلخ الْصززْل)
ثزززأكًٔ ٍّزززظ ؽَزززبثٖ (ّ )3.1429أكجزززو فغزززْح ثلغزززذ ( ّ , )55%ربززز٘و الٌززززب ظ ّعزززْك ضزززعف فزززٖ رغج٘زززق
الوإشواد فٖ هوكي صؾٖ األعظو٘خ الضبلش ُّنا هبٗإصو ثبلزبلٖ فٖ عْكح القلهخ الوقلهخ .

ّ .4صف اٍزغبثبد عٌ٘خ الجؾش لووكي صؾٖ اليّٗخ لغت األٍوح :
رن رق٘٘ن هوكي صؾٖ اليّٗخ لغت األٍوح هي فالل ٍزخ هؾبّه ه َ٘زخ ُّزٖ (هؾزْه الوزوٗ ّ ,هؾزْه
ٍِْلخ الْصزْل ّ ,هؾزْه األهزبى ّ ,هؾزْه الووبهٍزخ الَزوٗوٗخ التعبلزخ ّ ,هؾزْه المتزبصح ّ ,هؾزْه الوزْاهك
الوٌبٍجخ ) كوب فٖ الغلّل (. )9
ؼذٚي  )9شـد١ك تٌّفثٚس فِ ٟشوض طف ٟتٌض٠ٚر ٌـح تألعشذ
تالٔفرررررررررررررررررررررشتف
تٌٛعؾ تٌفغثخٟ
تٌّفٛس
تٌّع١ثسٞ
هؾْه الووٗ

4.7

1.251

هؾْه ٍِْلخ الْصْل

3.57

2.760

هؾْه االهبى

5.5

1.314

هؾزززززززززززْه الووبهٍزززززززززززخ
الَوٗوٗخ التعبلخ

5.166

1.898

هؾْه المتبصح

4.83

0.983

هؾْه الوْاهك الوٌبٍجخ

5.7

0.948

الق٘وخ االعوبل٘خ

4.91

1.526

تألشؽثٖ
هغجزززق كلزززٖ ّغ٘زززو
هْصق
هغجززززززززق عي ٘ززززززززبح
ّهْصق كل٘ب
هغجززق كلززٖ ّهْصززق
عي ٖ
هغجزززق كلزززٖ ّغ٘زززو
هْصق
هغجززق كلززٖ ّهْصززق
عي ٖ
هغجزززق كلزززٖ ّغ٘زززو
هْصق
هغجزززق كلزززٖ ّغ٘زززو
هْصق

لّ١رررررر تٌّعٕ٠ٛرررررر
الخصدثس T

تٌفؽٛذ

تٌٕص١ؽر

0.014

33%

هعٌْٕ

0.948

49%

غ٘ززززززززززززززززززو
هعٌْٕ

0

21%

هعٌْٕ

0.011

26%

هعٌْٕ

0.021

31%

غ٘ززززززززززززززززززو
هعٌْٕ

0

19%

هعٌْٕ

0.165

30%

هعٌْٕ

أِ.فررٛس تٌّررش٠غ  :شدررِ ٓ١ررٓ خررالي تٌٕصررثبػ تْ تٌٛعررؾ تٌفغررثخٌّ ٟفررٛس تٌّررش٠غ) خٍ ر ٚ )4.7خررثٔفشتف
ِع١ثس٘ٚ )1.251 ٞزت ٠ش١ش تٌ ٝتْ تٌٛعؾ تٌفغثخٌٙ ٟزت تٌّفٛس تعٍ ِٓ ٝتٌٛعؾ تٌفشػ ٟتٌدثٌ  )4خمًٍ١
ٚ ,تْ تٌفؽٛذ تٌّصفممر ١ٌ ٟ٘ٚ ) 33%غس خثٌفؽٛذ تٌظغ١شذ ل١ثع١ث" .
جِ .فٛس عرٌٛٙر تٌٛطرٛي  :شدر ٓ١تٌٕصرثبػ أْ تعرصؽثخثز تٌعٕ١رر ٔفرِ ٛؤشرشتز ِفرٛس عرٌٛٙر تٌٛطرٛي) فرٟ
ِشوض طف ٟتٌض٠ٚر ٌـح تالعشذ ؼـثتز خأشؽرثٖ ِـدرك ؼضبرِٛٚ ٟظرك وٍر ٟتر خٍر تٌٛعرؾ تٌفغرثخٌّ ٟؤشرشتز
٘زت تٌّفٛس ٚ )3.571خثٔفشتف ِع١ثس٘ٚ )2.760 ٞزت ٠ش١ش خأْ تٌٛعؾ تٌفغثخٌّ ٟفٛس عٌٛٙر تٌٛطرٛي
ِغثٌٍٛ ٞٚعؾ تٌفشػ ٟتٌدثٌ ٚ , )4خٍغس تٌفؽٛذ ف٘ ٟرزت تٌّفرٛس ِٚ )49%رٓ ـؽرُ تٌفؽرٛذ ٔغرصذي عٍرٝ
ٚؼٛد ػعف ف ٟشمذ ُ٠تٌخذِر ِٓ لدً تٌّشوض ٚف ٟشـد١رك ِؤشرشتز ٘رزت تٌّفرٛس ِرٓ شرٛف١ش عرٌٛٙر تٌٛطرٛي
ٌٍخذِر تٌظف١ر ف٘ ٟزت تٌّؽثي ِ ٛ٘ٚث ٠ؤظش ف ٟؼٛدذ تدتت خذِر عٌٛٙر تٌٛطٛي ٌٍخذِر .
زِ .فررٛس تألِررثْ  :ششرر١ش تٌٕصررثبػ تٌرر ٝتْ تٌٛعررؾ تٌفغررثخٌّ ٟفررٛس تالِررثْ) وررثْ ٚ )5.5خررثٔفشتف ِع١ررثسٞ
٘ٚ )1.314ررزت تعٍررِ ٝررٓ تٌٛعررؾ تٌفشػرر ٟتٌدررثٌ  , )4خأشؽررثٖ ِـدررك وٍررِٛٚ ٟظررك ؼضبررٚ ٟخٍغررس تٌفؽررٛذ
ِ , )21%ث٠ذي عٍٚ ٝؼٛد ِؤششتز ٌذ ٜتٌّشوض .
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ضِ .فٛس تٌّّثسعر تٌغش٠ش٠ر تٌفعثٌرر  :خٕ١رس تٌٕصرثبػ تٌر ٝتْ تٌٛعرؾ تٌفغرثخٌّ ٟفرٛس تٌّّثسعرر تٌغرش٠ش٠ر
تٌفعثٌر) وثْ  )5.166ت ٞخفشق ِعٕ ٞٛعٓ تالفصشتػٚ ٟخثٔفشتف ِع١ثس٘ٚ )1.898 ٞزت تعٍ ِٓ ٝتٌٛعؾ
تٌفشػ ٟتٌدثٌ  )4خأشؽثٖ ِـدك وٍ١ ٚ ٟش ِٛظك ٚخٍغس تٌفؽٛذ . )26%
غِ .فررٛس تٌىفررثتذ ٚ :شظٙررش تٌٕصررثبػ خررأْ تعررصؽثخثز تٌعٕ١ررر ٔفررِ ٛؤشررشتز ِفررٛس تٌىفررثتذ) فررِ ٟشوررض طررفٟ
تٌض٠ٚرر ٌـررح تالعرشذ ؼررـثتز خأشؽرثٖ ِـدررك وٍر١ ٚ ٟررش ِٛظرك تر خٍر تٌٛعرؾ تٌفغررثخٌّ ٟؤشرشتز ٘ررزت تٌّفررٛس
ٚ )4.33خثٔفشتف ِع١ثس٘ٚ )0.983 ٞزت ٠ش١ش خأْ تٌٛعؾ تٌفغثخٌّ ٟفٛس تٌىفثتذ تعٍ ٝلٍ١ال" ِٓ تٌٛعؾ
تٌفشػ ٟتٌدثٌ ٚ , )4خٍغس تٌفؽٛذ ف٘ ٟزت تٌّفٛس . )31%
ؾِ .فررٛس تٌّررٛتسد تٌّٕثعرردر  :تشؼررؿ ِررٓ خررالي ٔصررثبػ ِفررٛس تٌّررٛتسد تٌّٕثعرردر) أْ تعررصؽثخثز تٌعٕ١ررر ٔفررٛ
ِؤششتز تٌّفٛس ف ٟتٌّشوض تٌظف ٟؼـثتز خأشؽثٖ ِـدك وٍِٛٚ ٟظك وٍ ٟتر خٍر تٌٛعرؾ تٌفغرثخٌّ ٟؤشرشتز
٘زت تٌّفٛس ٚ )5.7خثٔفشتف ِع١ثس٘ٚ )0.948 ٞرزت ٠شر١ش خرأْ تٌٛعرؾ تٌفغرثخٌّ ٟفرٛس تٌّرٛتسد تٌّٕثعردر
تعٍ ِٓ ٝتٌٛعؾ تٌفشػ ٟتٌدثٌ ٚ , )4خٍغس تٌفؽٛذ ف٘ ٟزت تٌّفٛس . )19%
ِٓ خالي ٔصرثبػ تٌفؽرٛذ تٌخثطرٗ خثٌّفرثٚس ٠صؼرؿ تْ توعرش تٌّفرثٚس ِـثخمرر ٌٍّؤشرشتز تٌم١ثعر١ر تٌذ١ٌٚرر فرٟ
ِشوض طف ٟتٌض٠ٚر ٌـح تالعشذ ِ٘ ٛفٛس تٌّٛتسد تٌّٕثعدر) خأعٍٚ ٝعؾ ـغثخٚ )5.7) ٟأدٔ ٝفؽٛذ خٍغس
ٚ , )19%ألٍٙث وثْ ِفٛس عٌٛٙر تٌٛطرٛي) خٛعرؾ ـغرثخٚ )3.57 ٟفؽرٛذ شدٍر ٘ٚ )49%رِ ٛرث ٠رؤظش
شأظ١ش ود١ش عٍ ٝؼٛدذ تٌخذِر تٌظف١ر فِ ٟؤششتز ٘زت تٌّفٛس .
َّٗزقلع الجبؽضبى هي فالل األؽصب ٘بد أى هوكي صؾٖ البجبة ُْ األعلٔ ًَزج٘بح فزٖ رغج٘زق هعظزن
الوؾززبّه ّلمززي ثتززوق ثَزز٘ظ عززي الوواكززي الصززؾ٘خ األفززوٓ عٌ٘ززخ الجؾززش إ اى رغج٘ززق الوإشززواد فززٖ الوواكززي
الصؾ٘خ ُْ رغج٘ق هزقبهة ّعبصد هعظن الوؾبّه فٖ ُزنٍ الوواكزي أعلزٔ هزي الٍْزظ الؾَزبثٖ التوضزٖ الجزبلغ
( ) 4علا هؾْه ٍِْلخ الْصْل النٕ كبى رغج٘قَ اقل هي الٍْظ التوضٖ فٖ هواكي الغِبك ّاليّٗخ ّاألعظو٘خ
الضبلش لغت األٍوح هوب ٗلل علٔ ّعْك أُزوبم ّهجبكهاد لزغج٘ق هإشواد الغْكح فٖ ًظبم عت األٍوح هزي قجزل
الوواكي الصؾ٘خ ّلمي لَ٘ذ ثبلوَزْٓ الوغلْة لْعْك ًقبط ضزعف علٗزلح فزٖ رغج٘زق الوإشزواد رزن رؾلٗزلُب
هي فالل ًزب ظ التغْاد الوزْللح ّالٌبرغَ عي علم هغبثقخ الوإشواد الْاقع٘خ هد الق٘بٍ٘خ ثبمل ربم .

أوال" :األستنتاجاخ

املثحث انراتع  /األستنتاجاخ وانتىصياخ

 .1إْ ِغص ٜٛشمذ ُ٠تٌخذِثز تٌظف١ر ٌٍّغرصف١ذِ ٓ٠رٓ شٍره تٌخرذِثز تٌّشػر )ٝفرِ ٟشتورض ؿرح تألعرشذ ٌرُ
٠ىٓ خثٌؽٛدذ  ٚتٌّغص ٜٛتٌّـٍٛج خظٛسذ عثِر .
 .2إْ تٌّشتوض تٌظف١ر لرذ ؿدمرس تٌّؤشرشتز تٌم١ثعر١ر شـد١مرث" ؼضب١رث" عٍر ٝتٌرش ُ ِرٓ أْ أ ٍدٙرث شؽرثٚصز
تٌٛعؾ تٌفشػٌٍ ٟدفط ٌٚ ,ىٓ خٕمثؽ ػعف وع١شذ ٌٚذز فؽٛتز ١ش لٍٍ١ر .
 .3إْ أػررعف تٌّفررثٚس شـد١مررث" عٍرر ٝتٌّغررص ٜٛتألؼّررثٌ٘ ٟررِ ٛفررٛس عررٌٛٙر تٌٛطررٛي خأشؽررثٖ ِـدررك ؼضبررٟ
ِٛظك وٍٚ , ٟأوعش٘ث شـد١مث" ِفٛس تألِثْ خأشؽثٖ ِـدك وٍِٛ ٟظك ؼضب. ٟ
 .4أدٔ ٝتٌّشتوض تٌظف١ر شـد١مث" ٌٍّؤششتز تٌم١ثع١ر تٌذ١ٌٚر ف ٟلثبّر تٌففض ورثْ ِشورض طرف ٟتألعظّ١رر
تٌعثٌط ٌـرح تألعرشذ خرأودش فؽرٛذ ِصٌٛرذذ تٌفرشق فر ٟتٌصـد١رك خر ٓ١تٌٛتلرع تٌفعٍرٚ ٟتٌّؤشرشتز تٌم١ثعر١ر) ٚألرً
ٚعؾ ـغثخ٠ ٟأش ٟخعذ٘ث ِشوض طف ٟتٌؽٙثد ٌـح تألعشذ ِ ٗ١ٍ٠ٚشوض طف ٟتٌض٠ٚر ٌـح تألعرشذ أِرث تٌّشتورض
تألوعش شـد١مث" وثْ ِشوض طف ٟتٌشدثج تٌّٕٛرؼٌ ٟـح تألعشذ .
 .5أدٔ ٝفؽٛذ وثٔس ٌّشوض طف ٟتٌشدثج ٌـرح تألعرشذ ألعردثج ِٕٙرث تٌصـد١رك تٌّمرثسج ٌٍّؤشرشتز تٌم١ثعر١ر
ٚتأل٘صّررثَ ِررٓ لدررً تالدتسذ خصـد١ررك تٌؽررٛدذ فرر ٟتٌخذِررر ٚتٌشلثخررر تٌّدثشررشذ ٚتٌّغررصّشذ عٍرر ٝتٌّشوررض ِررٓ لدررً
تٌمـث ٔظشت" ٌّٛلعٗ تٌؽغشتف ٟف ٟخٕث٠ر لـث تألعالَ ٌٍشعث٠ر تٌظف١ر تأل١ٌٚر .
ٚ .6ؼٛد ػعف ف ٟشـد١ك ِؤششتز فِ ٟفٛس ٞتٌّش٠غ ٚعٌٛٙر تٌٛطٛي  ,خفؽٛتز تودرش ٚٚعرؾ ـغرثخٟ
ألً ِٓ تٌّفثٚس تألخش ٜخغدح ػعف تأل٘صّثَ خٙزٖ تٌّفثٚس .
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ثانيا" :انتىصياخ

ٚ .1ػع تعصشتش١ؽ١ر ٚتػفر تأل٘ذتف شخض شـد١ك ٔظثَ ؿح تألعشذ شعًّ عٍ ٝشـر٠ٛشٖ ٚشدرشص دٚسٖ عٍرٝ
تْ شأخز ف ٟتٌفغدثْ أّ٘١ر تٌّش٠غ ٚدٚسٖ ف ٟشـ٠ٛش٘ث .
 .2أّ٘١ر تٌّصثخعر تٌّغصّشذ ألدتستز تٌّشتوض تٌظرف١ر تٌعثٍِرر خٕظرثَ ؿرح تألعرشذ ِٚشتؼعرر تعّثٌٙرث ٚشفع١رً
تٌشلثخر عٍ ٝأٔشـصٙث ٚػشٚسذ تألٌصضتَ خثٌّؤششتز تٌذ١ٌٚر ٌؽٛدذ تٌخذِر تٌظف١ر ف ٟؿح تألعشذ .
 .3تٌعًّ عٍ ٝسفع ِغص ٜٛؼٛدذ تٌخذِر تٌظف١ر تٌّمذِر ٌٍّشػٚ ٝخّث ٠فمك تٌصّ١ض ٚتٌصفرٛق ِ ,رٓ خرالي
تألٌصضتَ خصرٛف١ش تٌشعث٠رر تٌظرف١ر تٌالصِرر ٌٍّشػر ٝتٌّرشتؼعِ ٓ١رٓ لدرً تٌّرالن تٌـدرٚ ٟتٌصّش٠ؼر ٟخعرذ تٚلرثز
تٌذٚتَ تٌشعّٚ ٟتأل٘صّثَ خصفع ً١تٌـٛتسئ ف ٟتٌّشتوض تٌظف١ر .
 .4ػشٚسذ تٌعًّ ِٓ لدً تٌؽٙثز تٌّخصظر عٍ ٝشمٍ١ض تٌفؽٛذ تٌٕثشؽر ِٓ شـد١ك تٌّؤششتز ٌّشورض طرفٟ
تألعظّ١ر تٌعثٌط ٚسفع ؼرٛدذ تألدتت ف١رٗ ِرٓ خرالي شرٛف١ش تالِىثٔرثز تٌالصِرر ٚشفغر ٓ١شـد١رك تٌّؤشرشتز تٌصرٟ
أششز ػعفث" ف ٟتٌصـد١ك خثطر" فِ ٟفثٚس تٌّش٠غ ٚ ,عٌٛٙر تٌٛطٛي ٚ ,تٌىفثتذ ٚ ,تٌّرٛتسد تٌّٕثعردر)
ٌّٚشوض ط ف ٟتٌؽٙثد فِ ٟفثٚس تٌّش٠غ ٚ ,عٌٛٙر تٌٛطٛي ٚ ,تٌّّثسعر تٌغش٠ش٠ر تٌفعثٌر) ٌّٚشوض طرفٟ
تٌض٠ٚر فِ ٟفثٚس تٌّش٠غ ٚ ,عٌٛٙر تٌٛطٛي ٚ ,تٌىفثتذ) .
 .5أّ٘١ر تٌصأو١رذ عٍر ٝشىع١رف تٌؽٙرٛد ِرٓ لدرً ِشورض طرف ٟتٌشردثج تٌّٕرٛرؼٌ ٟـرح تألعرشذ ٌألسشمرثت أوعرش
خثٌّغص ٜٛتٌّـٍٛج ِٓ ؼٛدذ تٌخذِر تٌظف١ر ٚخّث ٠صٕثعح ِع تٌّؤششتز تٌم١ثع١ر ٌـح تألعشذ .
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Evaluation of Quality of Health Service in Primary Health Care Centers / Case
Study in Family Medicine Centers in Baghdad
Abstract :
The aim of this research is to identify the level of health services provided
in the health centers operating in the family medicine system in Baghdad, and to
determine the extent to which these health centers are applied to the
internationally recognized standards , "Defining the quality of service gap
between health care centers operating in the family medicine system and the
standards adopted by the corresponding international centers (Al-Shabab Model
Family Medicine Center, Al-Jahad Family Health Center, Al-Adhamiya Family
Health Center, Al-Zawiya Family Health Center), and in view of what our health
institutions are facing. The family of primary health care centers has difficulties,
obstacles and challenges such as the difficulty of receiving service in some health
institutions due to the lack of sufficient number of doctors in the field of family
medicine or the presence of momentum for patients in most centers as well as the
weakness of the procedures in a complete and systematic manner, The quality of
the health service provided and the method of case study was adopted as a
method of research, where the reality of the health service in the health centers
was diagnosed through the field visits and the documents, records and interviews
that were conducted. (Axis of the patient, ease of access, safety axis, the focus of
effective clinical practice, the center of efficiency, the center of appropriate
resources), A range of statistical methods were used including (mean, standard
deviation, T Test, Gap Measurement, standard diviation S.D) , The extent of the
application of the axes for each center was identified , The extent of the
application of the examination list axes was also compared between the four
centers and the most applied and least applied axes , This researchers reached a
number of important conclusions about the quality of health service in Health
care centers , The most important recommendations made by the research are
the need to work by the competent authorities to reduce the size of gaps resulting
through raising the quality of health service in the health centers working The
family medicine system and the interest in providing medicines and equipment
and supplies and supervision of the work of the departments and the activation
of control.
Key terms of research: assessment, family medicine, primary health care, gap
scale, quality of health service, family medicine centers, primary health care .
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