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المستخمص

يعبر صطرح  ISOعر ) (International Slandered Organizationاي صنظصر امصاريييا امليمير
امتر تفررلى امر يير صعررييي منررج عص ير انترريج مر ع اي تاررليت ثلصر عبر اعتصرريل امتي ير ي نظرريت متاررليت
صنتجيت بجيلة عيمي ف امعص ي االنتيجي يطيالً ام ا ييء امزبيئ يتا يج االنح افيت ام الن حل صصن .
تفلى امل ام ام تجزئ يظيئى امصمتشف يتي ي نج عص ي ف نرج سمرت فيفري ،يتنح ر امل امر صر تمري ج
ISO:9000؟ ع ر افت ر ال ا نررج سمررت ف ر
هررج يصن ر اعررلال يظرريئى امصمتشررف يفا ريً م صياطررف امليمي ر
امصمتشف هي تنظيت يصن ا يي عص ه اعتصيلاً ع ش يح امصياطفيت امليمي  ISO 9000امصثت ف .
يسررل اعتصررلت امررتصي ة االمررتبين نررعلاة ئيمرري مجصر ر امبيينرريت يزعررت  )317امررتصي ة ف ر صمتشررف صلينر ر
امحب ف بغلال تت امت جيع  )244امتصي ة طيمح ع ر امصريظفي فر ارلا ة امع يري ياميمرح يارشر اسي فر
صلين امحب ف بغلال اذ تت اثتيي هرذ امصمتشرف نينفري تر لي ثرلصيت صتنيص ر يتغحر سعر جغ افير يامرع ،
يذات ثررلصيت عيص ر يتثططرري يتمررتثلت تاين ر حبي ر عيمي ر يهررذا ياررج ت رياف ف ر صنظصرريت اث ر ف ر بغررلال
امعيطررص  ،يبيمترريم يصن ر تحبير امصياطررف امليمي ر ع ر صثت ررى اسمرريت امصمتشررف ع ر اثررت ى انياعفرري ،نصرري
تبنررت امل ام ر ف يررييت صفيلهرري ال ييجررل تياف ر ص ر امنيحي ر ارحطرريئي برري ص احررج تحبي ر امصياطررف امليمي ر
 ISO:9000ف صمتشف صلين امحب ف بغلال).
مررل لا ة ا سم رريت فر ر صلين ر امح ررب ع ر ر
يسررل تيطر ر ت امل امر ر ام ر جص ر ر ام ررتنتيجيت اب زهرري تر رياف امفر ر
االثتيي فر تحبير امصياطرف امليمير  ISO:9000نتيجر امتفرييل امصعحر مفرت يبيمتريم ترياف امرتجيب مرل
امصمتشف مص ح االثتيي يتالصت امل ام بعلة تيطييت .

الكممات المفتاحية  :امصياطف امليمي  ،IOS 9000ص ح االثتيي  ،ص ح االمتزات ،ص ح امصشري ن  ،ص ح ر
امشفيفي  ،ص ح امتمجيج.
Abstract
The term "International Slandered Organization" refers to the International
Standards Organization, which aims to set standards for each product production process or
to provide a service by adopting the authentication of any system to provide products of
high quality in the production process to reach the satisfaction of customers and minimize
deviations.
The study aims at dividing hospital functions and documenting each process in each
department. The study is based on the question of whether hospital functions can be
prepared in accordance with ISO 9000: Assuming that each department in the hospital is an
organization that can document its work depending on the requirements of the various
international ISO 9000 specifications.
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The questionnaire was used as a main tool for data collection and distributed (317) form in
the medical city hospital in Baghdad. 244 valid forms were retrieved to the staff in the
senior, middle and irrigated management in the medical city in Baghdad. It is also available
in other organizations in Baghdad, and therefore the international standard can be applied to
different sections of the hospital of all kinds. The study also adopted the hypothesis that
there is no statistical consensus between the stages of applying (ISO 9000) at Baghdad
Medical City Hospital.
The study reached a number of conclusions, including the availability of opportunities in
the Department of Medicine in the city of medicine to choose in the application of the
international standard ISO: 9000 as a result of the authorization given to them and therefore
the availability of response at the hospital to the selection stage and the study made several
recommendations.

المقدمة
تعين امعليل ص امصمتشفييت ص غييب امصع يصيت ع اسميصفي امصثت ف نتيج اال تبيك ف امعصج بيرييف ام
غييب امع س بي امصعييي امصع ن يامصي ا ف امامت يبي تطصيت ذمك امامت ص تنظيت امصمتشف  ،تفت ل امل ام
امحيمي يجيل ص احج ذات ثحيات صحللة تصن امصمتشف
امليمي

ص تحاي

جيلة امثلصيت امصالص ع

 ، ISO:9000يسل امتثلت امل ام اليات سييا تعتصل ام مت امفين

نمب امتشيبه امت

امجيلة ف

صعفي تتصن امصمتشف

ص اعيلة هين

يف

امصياطف

امت يالصفي امتح يج امعنايلي امذي يحلل

امصعييي ا ميمي م ثلص امطحي  ،متتصن ص تحاي
امصياطفيت امليمي يصل

امثلصيت ،يتت تيزي امتصي ة امتبيي متحليل صياسى االلا ة ع تحبي

حيج

امصمتشف ام اعيلة امفنلم يصيسى امعيص ي صنه.
يمينيسش امل ام ابعيل يص االت :

المحور األول :منيجية الدراسة

اوالً مشكمة الدراسة
تعين

امصمتشفييت عصيصي يامصمتشف

صيطيم متغيي شيصج ص اميي امحيم
امنيحي ارلا ي متحبي امصياطف امليمي

امصبحي
ام

ع

يجه امثطي

ص

امنا

بيمصع يصيت امصي ا يامحيج

اميي امص غيب االص امذي يتح ب يي امصعييي اميايح ص

يممني بطلل م ل صنينيت ت ك امصياطف ف امل ام امحيمي يانصي نحييج

يطى عص ي تحبيافي يف ص احج صحللة.
ياعتصيلا ع

صي تالت نح ح امتمي ج ام ئيم االت تعبي ا ع صشن امل ام

ىل يمكن تطبيق المواصفة الدولية

ISO:9000وفق المراحل المتسمسمة عند تقديم الخدمات في المستشفى المبحوثة) يتعميميً ع

امتمي الت امف عي االتي :

صي تالت نح ح

 -1هج تتحصج االلا ة امع يي ف امصمتشف صم يمي تحبي امصياطف امليمي ISO:9000؟
- -2هج تتياف ف امصمتشف نظيت متي ي امجيلة؟
 -3هج يتت يبح يظيئى امصمتشف متحاي جيلة امثلصيت؟

 -4هج تيجل ثحح نيعي م عيص ي بصحتي تحبي امصياطف امليمي ISO:9000؟
 -5هج ييجل تطنيى م ص اجع ع

نحي لي ي اي صفيجئ فيصي مي تت تحبي امصياطف امليمي ? ISO:9000

ثانياً :اىمية الدراسة
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تالت امل ام امحيمي ثح صتم م صتنيص يص ثصم ص احج ينت احلاهي االث يحلل صي ع
متفيئ تحبي

صلين امحب به

امصياطف امليمي  ISO: 9000ص حيث ثيي تحبيافي يامتزات ارلا ة يصشي ن امعيص ي ف

امتحبي

يامشفيفي يصتح بيت امتمجيج ص اجج انتايج امصمتشف ص اميي امحيم ام اميي امص غيب.
ثالثاً :فرضيات الدراسة

تنح

امل ام امحيمي ص افت ال ئيم ين

" ال ييجل تياف ص امنيحي ارحطيئي بي ص احج تحبي امصياطف

امليمي  ISO:9000ف صلين امحب"
يتتف ع ص هذا االفت ال امف يل امف عي االتي :

أ.

 H0.1ال ييجل ف يسيت ص

امنيحي ارحطيئي مصمتي اثتيي

 ISO:9000ف امصمتشف عنل صمتي صعنيي

لا ة امصمتشف

ف

تحبي

امصياطف امليمي

(α≤0.05

ب H0.2 .ال ييجل ف يسيت ص امنيحي ارحطيئي مصمتي امتزات ارلا ة امع يي بتحبي امصياطف امليمي ISO:9000
ف امصمتشف (α≤0.05 .

ت H0.3 .ال ييجل ف يسيت ص امنيحي ارحطيئي مصمتي صشي ن االلا ة امع يي ف عص ي تحبي امصياطف امليمي
 ISO:9000ف امصمتشف (α≤0.05 .
خ H0.4 .ال ييجل ف يسيت ص امنيحي ارحطيئي ف تحاي امشفيفي ا نيء تحبي امصياطف امليمي  ISO:9000ف
امصمتشف (α≤0.05 .
ج H0.5 .ال ييجل ف يسيت ص امنيحي ارحطيئي رج اءات امصمتشف ف امص اجع يام سيب ع
امصياطف امليمي  ISO:9000ف امصمتشف

(α≤0.05

االعصيج عنل تحبي

رابعا  :أىدف الدراسة
تمع امل ام امحيمي م
شفيلة امصياطف امليمي

ب از حايا ا امصنظصيت امثلصي الميصي امصمتشفييت ه صنظصيت سيب م حطيج ع

 ISO:9000يصحييم صياجف صاييص امتغيي ,عب

ل اك علت طعيب تغيي امصمتشف

,

بج ص اممفج تابج ذمك ذا ال ك امعيص ي ا امعيمت يامصنظصيت تتجه بثحيات صتمي ع نحي ذمك امتغيي ا ص امذي
يتح ب عيلة هنلم عص ييتفي ع

في ع االهلاى االتي :

يف امصياطف امليمي ISO:9000.

 -1بنيء احي فن ي تحت صتح بيت امصياطف امليمي .iso 9000
 -2اميسيى عنل صتح بيت االسج تياف بفلى اممع امجيل نحي تيف هي بلس .
 -3تيشي امصتح بيت االن

تياف اً يامعصج ع

خامساً :انموذج الدراسة االفتراضي
تحييج امل ام

امحيمي

تاليت االنصيذج امف ي

تعزيزهي بصي يثلت تيجفيت امصنظص امصبحي .
امذي يفت ل االنتايج م حطيج ع

ISO:9000عب ثصم ص احج اميمي  .يص اجج االجيب ع

تمي الت امل ام يتحاي اهلاففي تبنت امل ام امحيمي

انصيذج افت اي يعب ع امع س امصفت ي بي صتغي ي امل ام ع
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الشكل ) (1أنموذج الدراسة االفتراضي من اعداد الباحثة
سادساً :منيج الدراسة

امتثلصت امل ام امحيمي امصنفج االمتا ائ ص اجج تحاي هلففي يامذي ينتاج ص امجزئييت ام امن ييت ف امتح يج

يامتفمي يتت امتثلات امتح يج امعنايلي يص
امبيح بتطصيت امتصي ة امتبيي يتت اثتبي
لالم ع

امب اصجي

Minitabالثتبي امف يييت ،يص

امصفت ارشي ة ام

سييت

بيت امئ تفي احطيئييً بيمتثلات ا ص  Alphaامذي ب غ صعلمه 0,872

سل ة ا لاة ف امتثلاصفي نيمي امتح عي يمتاميصيت ميسي صثت ف صنينييً يزصينييً.

سابعاً  :أدوات وأساليب الدراسة
عصرلت امبيح ر

امر جصر امبيينريت امثيطر بيمصييريع سيرل امل امر عبر امرتصي ة االمرتبين اعرلت مفرذا امغر ل يسرل

تنينررت صر ثصمر اجرزاء االيج تص ررج بص ح ر امتثيير يامررذي فمر ته امفار ات ص ر

 )x1….x5اصرري امجررزء ام ررين فاررل تص ررج

بص ش ات ص ح االمتزات يسل تحلل بيمفا ات  )x6….x12ف حي تص ج امجزء ام يمث بص ح ص ح صشي ن االلا ة امع يي
بي عصيج امتنفيذي متحبي امصياطف امليمي

 900 isoيامصتص

بريمفا ات  )x13….x18اصري امجرزء ام ابر تص رج بص ح ر

امشررفيفي ممعصرريج امتنفيذير يامررذي حللترره امفار ات  )x19….x24فر حرري جرريء امجررزء امثرريصا ميتحررلل بص ح ر امتمررجيج
يامصتص ج بيمفا ات  )x25….x30يتت تيزيعفي ع

عين عشيائي

شص ت  )244ف لا ص صثت ى امصمتيييت اميظيفير

ع صرري امررتصي ة االمررتبين ثيررعت الثتبرري ي امطررل يام برريتو يع ر امنحرري امررذي امررفت ف ر اظفرري يسبيمفرري بحررث تنرري
طيمح م ل ام امحيمي .
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المحور الثاني :الجانب النظري
اوالً :المواصفة الدولية ISO:9000

تي ي صعييي الاء امعصج يامص اسب ع

ا يزي  ISO 9000ه صياطفيت عيمصي تتنييج نج صي يث

ا لاء يحمب

حبيع عصج امصنظص ييف نصيذج جيهزة تعل مغ ل تي ي الاء االعصيج ،فف تايا ل ج جيلة ارلا ة ي صرل تحايافري
في ر ص ر امجرريلة.

م غبرريت ياحتييجرريت امص ي ر بيمشررنج امررذي ينفررج امررتص ا ي امصمتشررف ف ر ا لاء امصتصيررز ي بصمررتي

ياح ات امعليل ص امصبيل ات اميحني يارس يصي يامليمي امت نينت اييحفي يان هي سبيالً ينجيحريً ع ر امصمرتي امعريمص

(ISO

صبرريل ة امصنظص ر امليمي ر م تايرريا ) ،(ISOذ اطررل ت ف ر امعرريت  1987ي يج ص ر ة م م ر امصياطررفيت امليمي ر

) 9000يامتر ر ج رريءت متجصر ر نيفر ر امصصي م رريت امصنف ررذة فر ر صج رريج امج رريلة ع ر ر امط ررعيل امع رريمص فر ر صياط ررفيت ه ررذ
امم م  .الجياز المركزي. (2 :7002 ,

و /الصدق :جمث االسحعاوه باراء عدد مه المحكميه الجراء الحعديالت المطلىبة
الثبات  :جم اخحيار وصف العيىة مه المبحىثيه ووزعث اسحبيان عليهم وبعد مرور اكثرر مره ررهر جحرث عمليرة اعراد
على اجابات مما بىسبه ()17%
ثانياً :مراحل تطبيق المواصفة الدولية  ISO:9000في مدينة الطب.

ت نررز امصياطررف امليمي ر  ISO:9000ع ر ر االلا ة امع يرري يصم ر يميتفي ف ر اعتص رريل امصياطررفيت امليمي ر رعرريلة هين رر

امصمتشرف

,االصر امرذي يصنننري صر سبريج امتع يرى امرذي يرن

عر

" عريلة امتفنير ا ميمر ياعريلة امتطرصيت امجرذ ي

معص يرريت ا عصرريج ،يمتحاير تحمررينيت جذ ير يررثص يهيئ ر فر صارريييا ا لاء امحيمير يامحييير ص ررج امتن فر  ،يامجرريلة،
يامثلص ر  ،يامم ر ع

"ص ر هررذا امتع يررى نمررتنتج ع ر ا تحبي ر امصياطررف امليمي ر ف ر يظرريئى امصمتشررف ت نررز ع ر

عنط ي االيج امش يح ،يام ين امتغيي ع

ص احج هذ امص احج تنص ه  :عبل امعزيز. )134 ،2000 ،

المرحمةة االولةى /مرحمةة االختيةار :فر ص ح ر صري سبرج امتمرجيج اي امتفيئر م تمرجيج تحتريج امصمتشرف امر االستنريع يتغيير

االيليميجير امتر تر ص بفرري االلا ة امع يرري فيفرري صر اجررج اعتصرريل امصياطررف امليمير

امتي ير م نيعير ,يامصيائصر صر حيجر امص ير يتحليرل امشرث

ISO:9000يتعتصررل صمر يمي االلا ة ع ر

امصح ريب يامصثريج بيرصي ترلف االعصريج ياميظريئى امحييير

ع ر نحري صمرتص يامعصرج بجلير عنرل حرليث ث رج ،ا االثتيري يعنر ا تر ص االلا ة بعرلت يجريل اممر ح امصح ار صر اباريء
امصيا ل تحت ظج نظيت امتاييت املاث

يتل يب حيست صتثط

م اييت بيمتحا ص امصعييي يا ت ص بفر

ص لاثج يثي ج امصمتشف متحبي صعييي امجيلة ،يف هذ امص ح امصح يب ص االلا ة االتر

امعصرج امتثططري

:(Cattan

)Michal:2000 , 17

 .1تعيي صص ج االلا ة ميصي ت بي ش يح امشفيلة.
 .2ص اجعر االلا ة نتريئج نظريت امجريلة لي يريً ،يا تاريت هرذ امص اجعر ع ر بيينريت امترلسي امرلاث

يامصع يصريت امتر

يزيلهي بفي امعليل ص امجفيت يص ت ك امجفيت امص ي .

المرحمةة الثانيةة  /مرحمةة االلتةزام ( :ضةبط الوثةا ق والسةج ت) عنرلصي تار

الا ة امصمتشرف

امحطريج ع ر امصياطرف

امليمي  ISO 9000يامانيعر بينفري سريل ة ع ر االمترزات بفري تتثرذ امار ا بيالعتصريل ع ر ت رك امصياطرف امليمير
هذ امص ح ع

ع

امصحيفظ ع

يتنطرب

نظيت امجيلة ،بيالحتفيظ بلميج يحلل امنظت امنيعي  ،يتحلل فيه اج اءات تل يب امعيص ي

ت ك امنظت ,ياج اءات امتي ي عص ي تاليت امثلص بصي فيفي ص ايجيبييت يحيالت امث يج ع امصعرييي امصحرللة منرج

نيع ص انياع امثلصيت( .محسن و النجار(483: 2006,
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المرحمة الثالثة  /مرحمة المشاركة  :تفت ل هذ امص ح يير ثحر ,ياثتطري اً تيير صثحرح تفطري  ،ييير امصثحرح
امع سرريت برري يظرريئى امصمتشررف  ،يييي ر ثحررح امنصرري مررل امصمتشررف  ،يامص اسب ر ا نرريء صصي م ر يظرريئى امصمتشررف  ،يه ر
امص ح امت يتت فيفي ص اجع ارلا ة يامايريت بيمترلسي
صتح بريت امصياطرف امليمير

امترلسي امرلاث

يامثري ج ) ياالمرتعلال يتعرليج ا ييريع متتحريب صر

ISO:9000,يتشرتصج هرذ امص ح ر امثحريات حمرب صري اي لهري )(Harteloh,2003:261

بي ي ة امصشي ن ص سبج االلا ة امع يي م صمرتي امتنفيرذي بتي ير االعصريج يا نشرح ام ئيمري يامف عير  ،يتريفي بر اصج تيعير

ع ر شررنج لي ات تل يبي ر اي نررليات ت نررز ع ر اهصي ر امجرريلة يصنينرريت نظرريت امج ريلة ينيفي ر تايرريت امنظرريت امحرريم م جرريلة

يتحمي امجيلة .عبل امحصيل)323 ،2011 ،
يعي صرلي صمرئيج ييعتبر صصر

م صرلي امعريت مايريلة عص ير تعهيرج امصمتشرف م حطريج ع ر امشرفيلة  ISO:9000مغر ل

ال اك امياس يصع ف تفيطيج انجيز امعصج امتنفيذي مغ ل صتيبع امتي ير رجر اءات امعصرج ,يتريفي امرلعت بيمي ريئ مإلجر اءات

امصي ا ر  .ييارريت بيمتفررييل برري امصمررجج امصعتصررل متحبي ر امشررفيلة يصنيسش ر نرريع امصياطررف امليمي ر امصح يب ر

,ياميسررت ام ر زت

المررتنصيج امتمررجيج ,يش ر يح امتعيسررل ص ر امصمررجج ،يامررتحلاث يظيف ر امص اج ر امررذي مرريايت برريمتاييت امررذي مرريالت تا ي ر ام ر
امصمرجج عر نظرريت امجرريلة يامعص يرريت ياالجر اءات فر امصمتشررف امتر مررتتت ص اجعتفرري .ينررج ذمررك يفتر ل ا يررتت يفر امجررليج
امزصن معص ي امص اجع ). ( Cattan Michel, ,2000:32

المرحمة الرابعةة  /الشةفافية  :تتح رب هرذ امص ح ر صرجء نصريذج ثيطر تر تبح بيطرى اميظريئى ياجر اءات امعصرج اعتصريلاً
ع

تي ي نج امعص ييت االنتيجي يامعصرج بصري ترت تي ياره لي اهصريج اي تر ك اي نشريح اي يظيفر ,انح سري صر هرذا امصبرلا

يفت ل بيمعيص ي االفطيح ع جصي االج اءات اميطفي امت يعتصلي ع يفي لي اثفيء ي تفطيج الميصي امذي ير
ع

اج اءات امعصج االص امذي يتح ب نصري انرل الةدمراش  ( 77 : 7002,ع ر

امرتحلاث يحرلة ي ريئ اجر اءات

امعصررج امت ر تصررت امصطرريلس ع يفرري ص ر سبررج امصمررجج يامص اج ر ميررصي ام جرريع اميفرري ،يامررتحلاث يحررلة سيعررلة صع يصرريت

امصياطف امليمي

 ISO:9000يااللم امتيبع مفي ص اجج اال شيل بنيفي امتنفيذ يامتلعيء امصع يصيت عنل امحيج يصر

اهت يظيئى هذ اميحلة تنيي نظيت م مت جيع يف تاينيت حلي ,يتنيي نظيت اتطيالت صتعرلل يبنيفر االتجيهريت (صر

االلا ة امع يري ,ياميمرح  ،يامتنفيذير )بيريريف امر االتطريج بيمصمرجج امثري ج يامص اجر امرذي ترت تعيينره صر سبرج لا ة
امصمتشف .
فر ص ح ر امشررفيفي يرتت امررتحلاث يظيفر امصنمر امرذي يتعنررل صر صطريلس امي رريئ ييعصررج ع ر جصر امي رريئ امتر تررلعت
عص ي تمجيج ارج اءات .ياثي اً يفت ل امتحلاث ب اصج تيعي يا شيل امصيظفي بجصي اثتطيطيتفت يصمرتيييتفت االلا ير

بي ي ة تي ي يتحمي اعصريمفت ياالفطريح عر صعيسريت يصتح بريت امعصرج متمرفيج هنلمر ارجر اءات .تيرت ت رك امبر اصج ,
ي ش امعصرج ,يامنرليات ي امصر تص ات ,ياماريءات يامصاريب ت امشثطري ,يامنشر ات يااللمر يامنتيبريت امتر ت شرل بنيفير تحبير
امصياطرفيت امليمير

 ISO:9000بيريريف امر اعر ت امبيئر امثي جير بصري تيرصه صر امصجفرزي

,يامزبريئ  ،يامصري لي

,

يصنظص ر ر امصياطر ررفيت امليمي ر ر يصا هر رري ف ر ر جنير ررى بر رري امصمتشر ررف امصعني ر ر سر ررل حط ر ر ت ع ر ر امصياطر ررف امليمي ر ر ينيعفر رري
يتي يثفي).Normeinternational,20005:7).
المرحمة الخامسة  /التسجيل  :تعتب امصمتشف ف هذ امص ح حيطر ع ر امصياطرف امليمير
امصنظصريت امتر حطر ت ع ر هرذ امشرفيلات ISO: 9001, 9002,

ISO:9000حيمفري حريج

 9003ينرج ذمرك يعرل ثحرية ايمر ال ينبغر

امتيسى عنلهي  ,ذ يفت ل بيمصمتشف االمتص ا بيمتحمي امصمتص رج اءات امعصرج يامتحرليث االمرت اتيج مجصير يظريئى
امصمتشف يتحيي هين في امتنظيص يتحريي اجر اءات امعصرج عبر االعتصيلير
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نفييتفي ) .ينتج ع هذ امص ح اعيلة هنلمر يظريئى امصمتشرف صر امنيحير االلا ير ع ر امنحري امرذي انرل
) .et.al,2008,2,11-12يامذي يتيص
يص امصفت امتعنيل ع

بعررل صر ي

امص اجعر املي ير

امص اسب امصمتص ة يامصحيفظ ع

ي يئ امجيلة يع

االث

(Brown
لميج امجيلة.

امصجليمر نرج مرت اشرف صر ً اي غير صجليمر )صفيجئر ( يتعتبر امشرفيلة ص غرية

ر مررنيات ع ر صنحفرري االصر امررذي يتح ررب صر امصمررجج امينيررج امصعتصررل فر صررن امصياطررف امليمير (اعرريلة

امص اجعر يامتايرريت صر اجررج صررن امشررفيلة جليررلة بررنفا امصحترري اماررليت اي بصحترري جليررل انب ر اي اشررصج ,نرره يشررصج انشررح
مر يثررلصيت) جليرلة

يصنتجريت
)24-26

Frederic,2009:

المحور الثالث :الجانب العممي:

اوالً :وصف المنظمة المبحوثة
امتحبياي  ،تيت صلين امحب امعليرل صر امصمتشرفييت
ايحت صلين امحب ف بغلال ص اهت امص انز امحبي امتع يصي ي
ّ
يامص انز امحبي امصتحي ة ،يتص ّج اب زهي ف  :صمتشف بغرلال امتع يصر امرذي يارلت امعليرل صر امثرلصيت امحبير فر صثت رى
امصجيالت ،ع امفي صجيج امج احر امعيصر  ،يامحرب امنمريئ يامتيميرل ،يامبيحنير  ،ياصر ال امن ر  ،يام ئر  ،يا ي ات ،نصري
ييت ُجص ص امعييلات ،بصي ف ذمك عييلات ا ص ال امج لي  ،ياص ال امرلت ،يا ي ات ،يا عطريب ،يامعر ج امريظيف
يامعر ر ج امحبيعر ر ّ  ،يا عط رريب ،يامن ر ر  ،يامر ر ئتي  .امص ن ررز امع اسر ر صر ر ال اما ررب :يا ررلت امعلي ررل صر ر امث ررلصيت ،ص ررج
يييت صري ال يار ّج عر مربعي مر ي اً ع ر ا سرج .صمتشرفييت اثر  :صمتشرف
امثلصيت امتشثيطي  ،يامحبي  ،يامج احي ،
ّ
امتثطط رري  .صمتش ررف لا امتصر ر يل امث رري  .صمتش ررف حصيير ر ا حف رريج .صمتش ررف اصر ر ال امجف رريز امنب ررل
امج اح رريت
ّ
يامجفرريز يامفيررص  .ص حظ ر  :يعصررج ف ر امصشررف صرري ال ياررج ع ر  )198صيئ ر يتمررع ي صرريني حبيب ريً صثتط ريً ف ر نيف ر
امصجيالت امحبير امتر ترت ذن هري ،ييطر ّج عرلل امص ير امرذي ي سرلي فر امصمتشرف مر  )2212امفري يصريئتي يا نر
عش ص يييً شف ييً.
ثانياً :قياس استجابة مدينة الطب لشروط المواصفة الدولية ISO:9000 .

 -1التحميل العنقودي
منتنييج ص احج تحبي امصياطف امليمير  ISO:9000يصري يرنعنا صر تغيير ات فر االجر اءات فر نرج سمرت صر اسمريت
امصمتشف تصفيلاً متحبير امصياطرف امليمير  ISO: 9000يبصري يتحريب صر امص احرج امتر ترت االشري ة اميفري مريبايً بتح يرج
صياسى امصجيبي  )244صييح ثطيئطفت ف يطى عين امل ام

الجدول )(1خصا ص عينة الدراسة

المتغير
الجنس

العمر

التحصيل

الدراسي

الف ة

التكرار

النسبة الم وية%

ذكر

180

73.77049

أنثى

64

26.22951

المجموع

244

100

18- 30

64

26.22951

31- 40

112

45.90164

50- 41

41

16.80328

51-60

27

11.06557

المجموع

244

100

الدكتوراه

51

20.90164

الماجستير

42

17.21311

بكالوريوس

84

34.42623

ثانوية

32

13.11475
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23

9.42623

دون ذلك

12

4.918033

المجموع

244

100
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امصطل  :اعلال امبيح
صبيني ف نج سمت صي ه ايميييت ت ك امص احج امت تطى تحبي امصياطف امليمي  ISO:9000ف نج ص ح ص

امص احج سل تياف امبيينيت امعص ي امت تلعت ذمك يبال تحاي اهلاى امل ام امحيمي ياثتبي ف يييته يع
االت

امنحي

:
أ-

التحميل العنقودي لمرحمة االختيار في قبول المواصفة الدولية ISO:9000

صر امصفررت تتبر امرربيب سبرريج االلا ة امع يرري مثيرري امصطرريلس يامتي ير امتر تف يررفي امشررفيلة
امشرنج امصتشرج

 )2ت رك االمربيب ,اذ ي حرظ ا امصتغير ات (C3ي )C4امتر ترن

 ISO:9000اذ ييير

فيره ع ر (ا الا ة امصمتشرف

تفيل ط حييت تنفيذ امصفيت االلا ي مصل اء االسميت C3,يا الا ة امصمتشف تمص بيي نظريت ت اريئ م عصرج )C4
شرن ت اسر ب عنارريل عنرل صمررتي تشريبه ب رغ  85.06ين حررظ تشرنج عنارريل ( C5االمررتفيلة صر ثبر ات ا ثر ي صر
امصر اجعي ياالمتشري يي يامشر نيت امتر نجحرت فر امحطريج ع ر امشرفيلة )بعيرلاً عر امعنيسيرل امصتشرن ) االصر امررذي

يصنننرري ص ر

فررل امف يرري امعلصي ر امت ر تررن

ع ر ال يوجةةد فروقةةات مةةن الناحيةةة اإلحصةةا ية لمسةةتوى اختيةةار ةدارة

المستشفى في تطبيق المواصفة الدولية  ISO:9000في المستشفى عند مستوى معنوية ((α≤0.05

الشكل( )7عناقيد مرحمة التخيير في اعتماد الشيادة ISO:90000
امصطل :اعلال امبيح بيالعتصيل ع

ب غ اع

صث جيت نظيتMinitab

صعلج تشي به بي عنيسيل امتفييل ييي نظيت ت ايئ

صي نمبته اع

ص %85

امذي يعنا صعه امتجيب عيمي م لا ة امع يي العتصيل تطبيق المواصفة الدولية ISO:9000".
بعد التزام اإلدارة العميا.
ويوضح الجدول ( )7مستويات التشابو لمتغيرات ّ
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الجدول ) (2بيانات عنقود مرحمة التخيير في تطبيق الشيادة
ت

رقم العناقيد

مستوى التشابو %

مستوى التباعد

العناقيد المتصمة

العنقود الجديد

عدد المتغيرات في العنقود الجديد

1

4

85.06

0.299

C4-C3

C3

2

2

3

67.98

0.640

C3-C2

C2

3

3

2

61.39

0.772

C2-C1

C1

4

4

1

49.52

1.010

C5-C1

C1

5

امصطل  :علال امبيح بيالعتصيل ع

صث جيت نظيت Minitab

ب -التحميل العنقودي لمرحمة االلتزام بتعريف مصطمحات الجودة ضمن الشيادة ISO:9000
تيي هذ امص ح تعي يى امجيلة ياميظيئى امثلصي امص لي متحايافي يف ش يح ينصيذج صعتصلة
ف امتي ي .ين حظ ص امشنج امصتشج

(  C10-C9تع يى امجيلة ص

يجف نظ اطحيب امصط ح ف

يامص ي ) ،ي) (C9يتع يى امجيلة ص

امصحيفظ

)(3ع س صنحاي ف هذ امص ح اذ ا اس ب عنايل هي بي
امجفيت امع يي امصش ف ع

امصمتشف

امصمتشف

ص

امحنيص امصح ي

نلائ ة امطح ف

) ،(C10ت تشنج ع يه امصتغي ) (C11اثتيي امصمتشف م نظيت امذي يحا االعتصيلي نبعل

اميم ص ابعيل امجيلة )من االص غي امحبيع ف تعنال امصتغي  C8ال اج تعي يى امجيلة ص يجفيت

نظ تثططي ني حبيء ف امصمتشف يامصص يي ).

فص امص حظ ا  C8امتاج بعنايل ياحل ني امتعي يى تثت ى ف

االث

صلين امحب ع امتعي يى

ص اطحيب امصط ح  .يبيم جيع ام امتم مج امصنحا ف امصتغي ات عب تعنال )(C12

االميميب االحطيئي ياليات اماييا امت

تحليل

تت ئت ص عصج امصنظصيت امطحي ميبح امجيلة) ت يتشنج

عنايل امصتغي  C6امحاي اميظيفي منج صيظى الحايً في نج ت ك امعنيسيل ييبتعل ع ت ك امصتغي ات

امصتغي ) ييبتعل امصتغي

 C7امصم يمييت منج يظيف ع

امبش  ،ياماياني  ،ياالم ,يظ يى امعصج)

امصمتشف

علت امتي ي

هي يجيل تع يصيت يميائ تصن امص ين ف

بعنايل صمتاج ميحل يذمك بمبب نينفي صتغي ات صمتا يطعب تغيي هي بصي يت ئت ص امتي ي امذي تف يه

امشفيلة ع

فيمحج االميمي ف

تغيي امصم يمييت امصت تب ع

اميظيف امصح يب تي يافي ,يامشنج ) (3يص ج عنايل ص ح االمتزات.
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الشكل )(3عناقيد مرحمة االلتزام المواصفة الدوليةISO:9000

المصدر :اعداد الباحثة باالعتماد عمى برنامج Minitab

ص امشنج امصتشج ) (3يتي ا هذ امص ح تتص ت بيعى امتجيب امصمتشف ف

تحاي االمتزات امصياطف

امليمي  ISO: 9000ياعحيء عنايل مصتغي ات تع يى امجيلة ص يجف نظ ذيي االثتطي
يجفيت امنظ االلا ي يامحنيصي عنيط ذات لالم ف

امجيلةISO:9001 .

ص امجليج )( 2نمتلج ع

تحاي

صمتي صتلن

بصعزج ع

ص االمتزات امصياطف امليمي

ا اسر ب صمرتي تشريبه تشرنج عناريل بصعرلج تشريبه ب رغ %94بري امصتغير ات

C10-C9بيسررج تبيعررل لالم ر ع ر اصنيني ر امررتثلاصفصي نعمرريا ف ر تحاي ر االمت رزات امصياطررف امليمي ر  .يشررنج

امصتغير

C7ابعرل عناريل بصعرلج تبيعرل  0.482يهري صرنثفل نمربييً لالمر ع ر يرعى اصنينير تحاير صمرتي

االمت رزات لفع ر ياحررلة بنيف ر صتغي اترره فيصرري اذا استنعررت االلا ة امع يرري ف ر امصمتشررف بتحبي ر امشررفيلة .يص ر ص ش ر

امعنيسيل امجليلة ن حظ اال امصتغي ات امصحي ير هر

)(C9, C8, C6لالمر ع ر نينفري ناريح امبلاير امتر يصنر

االهتصيت بفي متحاي ص ح االمتزات بيمشفيلة .االص امذي يصننني صر رفض الفرضية العدمية االتية H0.2 :ال يوجد

فروقةةةات مةةةن الناحيةةةة اإلحصةةةا ية لمسةةةتوى التةةةزام اإلدارة العميةةةا بتطبيةةةق المواصةةةفة الدوليةةةة  ISO:9000فةةةي

المستشفى(α≤0.05( .
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الجدول ) (3بيانات عنقود مرحمة االلتزام في تطبيق المواصفة الدولية ISO:9000
ت

رقم العناقيد

مستوى التشابو%

مستوى التباعد

العناقيد المتصمة

العنقود الجديد

عدد المتغيرات في العنقود الجديد

1

6

94.48

0.110

C10-C9

C9

2

2

5

90.63

0.187

C11-C9

C9

3

3

4

87.58

0.248

C9-C8

C8

4

4

3

86.57

0.269

C12-C8

C8

5

5

2

82.42

0.352

C8-C6

C6

6

6

1

75.91

0.482

C7-C6

C6

7

امصطل  :علال امبيح بيالعتصيل ع

صث جيت نظيت Minitab

ت  -التحميل العنقودي لمرحمة مشاركة االدارة العميا باألعمال التنفيذية لتطبيق المواصفة الدولية

ISO:9000
ييي

امشنج امصتشج

)(4ثصم عنيسيل ف عي تعب

اميظيئى بصي يتنيمب ص تحبي امصياطف امليمي
ا صتغي

 C14تيفي ب اصج تيعي ع

ع

عص ي يطى

صشي ن االلا ة ف

 ISO:9000اذ تتي ص صتغي ات هذ امص ح

شنج لي ات تل يبي اي نليات) سل شنج ايج عنايل تَشيبهّ ص

امصتغي  C17امتثحيح ياالعلال يامص اجع رج اءات امعصج) لالم ع

ي ي ة لصج هذ امصتغي ات

نعيميي ايم ف صشي ن االلا ة امع يي ف تحبي امشفيلة . ISO:9000.ص جف يني في امعنايل

ام ين ت انصت ع يه

صتغي ات لفع ياحلة ع

ص يجف نظ امصجيبي مي لي ف
C18, C15, C13ع

امتيام

صح

امت

نحي صتم مج يذمك بمبب ا تحا امعنايل االيج

امصشي ن ام

تعن امصشي ن ص سبج االلا ة امع يي عب نزيمفي ام

امعص )  ،C13يتعيي صلي صمئيج ييعتب صص
معص ي

امص اجع )

تحا

ثحيات صتم م

صص

بر C16,

م صلي امعيت)  .C15,ييي امجليج امزصن

 C18,يامتثلات ام يب االلا ة بي هلاى بيمتفييل بي

امصمتشف )  .C16تلج نج هذ امصتغي ات ف امشنج ) (4ع

امصمجج يصص ج

ي ي ة امتم مج ف صشي ن االلا ة

امع يي ص تحليل ايميييت ت ك امصشي ن ميصي نجيح عص ي امتحبي ت ك .
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الشكل )(4عناقيد مرحمة المشاركة في اعتماد امصياطف امليمي ISO:9000
امصطل :اعلال امبيح بيالعتصيل ع

صث جيت نظيتMinitab

ص جف يني ت يل امص ش ات امت يييحفي امجليج ) (4صي ذهب اميه امشنج )(4ع
امتشيبه عيمي بي امصتغي ات  C17- C14تيفي ب اصج تيعي ع

C14,

شنج لي ات تل يبي اي نليات)

يامتثحيح ياالعلال يامص اجع مإلج اءات  (C17نينفصي مج

امصتغي ات ف هذا امبعل امذي ب غ صي صعلمه  75.20لالم ع

ص ح امصشي ن يص امص حظ ا هنيك ف

حي شنج امصتغي  C13امصشي ن ص سبج االلا ة امع يي عب نزيمفي ام
اعصيج امتي ي امت
تي ي

متي ي

ج اءات امعصج يبيمتيم

امتثطط

اع

اهصي امعنايل االيج ,ف
امياس امعص ) امصتغي

ي ي ة صشي ن االلا ة امع يي ف نج تفيطيج

ص شينفي تحبي امشفيلة  ISO:9000يهذا يعنا صشي ن ارلا ة معص ي ف

ج اءات امعصج يامنزيج م ياس امتحبيا
ف

نمب تشيبه بي

ا هذا امعنايل ذي ايميي ايم ف

بصعلج  40.08لالم ع

امصحي ي امذي تشن ت ع يه بيس امعنيسيل لالم ع

ا

نمب

امصمتشف

تحاي

امذي يايت ع

يبيمتيم يمجج ذمك امتجيب عيمي رلا ة امصمتشف

صتغي ات هذ امص ح

اميا امعصج امصيلان

يهذا يتحيب

يامحياى ع

ص

امعصج امحب

ام لهيت ياسميت

امصمتشف  .االص امذي يصننني ص رفض فرضية العدم الثالثة التي تنص  H0.3ال يوجد فروقات من

الناحية اإلحصا ية لمستوى مشاركة االدارة العميا في عممية تطبيق المواصفة الدولية ISO:9000
في المستشفى.(α≤0.05( .
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الجدول )(4بيانات عنقود مرحمة المشاركة في تطبيق المواصفة الدولية ISO:9000
مستوى التشابو

عدد المتغيرات
في العنقود

العناقيد

ت

رقم العناقيد

%

مستوى التباعد

المتصمة

العنقود الجديد

الجديد

1

5

75.20

0.496

C17-C14

C14

2

2

4

59.37

0.813

C15-C13

C13

2

3

3

53.04

0.939

C18-C13

C13

3

4

2

45.31

1.094

C16-C13

C13

4

5

1

35.12

1.298

C14-C13

C13

6

امصطل :اعلال امبيحث بيالعتصيل ع

صث جيت ب نيصج Minitab

ث-التحميل العنقودي لمرحمة شفافية االعمال التنفيذية لتطبيق الشيادة ISO:9000

تعنارلت ع ر امشرنج امصتشرج ) (5مرت صتغير ات ع ر امريا عناريلي اميمريي متحاير عنطر

امشررفيفي يشررصج امعنارريل االيج

ر صتغير ات تشررن ت ع ر نحرري صتم مررج هر

 C21تنرريي نظرريت

امص اج امذي تت تعيينه
اتطيالت صتعلل يبنيف االتجيهيت) ت  C22االتطيج بيمصمجج امثي ج ي ُ
 C19امررتحلاث يحررلة ي رريئ
ص ر لاثررج امصمتشررف ) ييررص هررذا امعنارريل تشررنج الحا ريً امصتغي ر

اجر اءات امعصررج)
تنظيصي تثت

لالمر ع ر نرري عص ير امتي ير تتح ررب سر ا امررت اتيج يتيررص امررتحلاث اشررنيج

بيمصع يصيتي يامتي ي .

ص جف رين تشرنج امعناريل ام رين امرذي ييرت تشرني اثر

صر امصتغير ات هر ع ر امتريام

C20

امر ررتحلاث تنر رريي نظر رريت م مر ررت جيع يف ر ر تاينر رريت حلي ر ر )  C24امر ررتحلاث ب ر ر اصج تيعي ر ر يا شر رريل

امصريظفي

).

لالمر ع ر حيجر هررذ امص ح ر امر االمررتحلاث ع ر عررلة صمررتيييت تاينير يتيعيير

يتنمياي ف ص ح امشفيفي .

الشكل )(5عناقيد مرحمة الشفافية في اعتماد امصياطف امليمي ISO:9000

امصطل :اعلال امبيح بيالعتصيل ع

صث جيت نظيتMinitab
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ع
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يتي ص امجليج )(5امعليل ص امص ش ات امت

السنة2019/م

ت نل يجيل صجصيعتي ص امصتغي ات امت تعصج

نحي صثت ح ف تنفيذ ص ح امشفيفي فيفصي امصتغي ي امصحي يي معنايل امشفيفي هي C20, C19

لالم ع

تياف نيع ص االمتجيب رلا ة امصمتشف متحاي امشفيفي  ،ييلعت ذمك صمتي امتشيبه بي

ت ك امصتغي ات بي نمبتي

 %62.61- 45.42لالم ع
ع

ص سبيج امف يي امعلصي ام ابع امت تن

امتنيصج بي امعنايلي االص امذي يصننني

 H0.4ال يوجد فروقات من الناحية اإلحصا ية في تحقيق الشفافية اثناء تطبيق المواصفة الدولية

 ISO:9000في المستشفى(α≤0.05( .

الجدول ( )5بيانات عنقود مرحمة الشفافية في تطبيق المواصفة الدولية ISO:9000

مستوى التشابو

عدد المتغيرات
في العنقود

العناقيد

ت

رقم العناقيد

%

مستوى التباعد

المتصمة

العنقود الجديد

الجديد

1

5

62.61

0.748

C22-C21

C21

2

2

4

59.71

0.806

C24-C20

C20

2

3

3

56.24

0.875

C21-C19

C19

3

4

2

49.49

1.010

C23-C20

C20

3

5

1

45.42

1.092

C20-C19

C19

6

امصطل :اعلال امبيحث بيالعتصيل ع

صث جيت نظيت Minitab

ج -التحميل العنقودي لمرحمة التسجيل عمى الشيادة ISO:9000

ف امص ح االثي ة رعيلة هين امصمتشف

يفت ل امصطيلس تحت عنيا اعتصيل امتمجيج اذ ا

هذ امص ح االثي ة تفت ل اعيلة هين اميظيئى ارلا ي يتغيي شنج انتايج ا ياص امتنظيصي  ،عب
االمتحلاث يامتي ي

يامتيطيى م يظيئى امت

تيييحفي ف

ج

امعنيسيل امميبا اال ا

عص ي

امتمجيج بحل ذاتفي تيت علل ص امصتغي ات يييحفي امشنج امصتشج ) (6فيذا ا لني ا نشي ام اهت
امنتيئج ن حظ ا

تشنج امعنايل  C29-C27امتحلاث امص اجع املي ي :تني امص اجع املي ي

صجليم نج مت اشف ) يC27

امتحلاث اعيلة امص اجع يامتاييت ص اجج صن امشفيلة جليلة بنفا

امصحتي اماليت اي بصحتي جليل انب اي اشصج) يص امص حظ تعنال بيس امصتغي ات الحاي ع
االيج ع

نحي صنحا

,اال ا امعنايل  C28-C25امتحلاث امص اسب امصمتص ة يامصحيفظ ع

ي يئ امجيلة)  C25يامتحلث امص اجعيت امصفيجئ ف حيم ي يل شني ص عييب مل

ظف ا ع

امعنايل

نحي صنعزج ع بيس

امعنيسيل االث

امص ي )

يسل انعزج هذا امعنايل بمبب ني صتغي اته تعتصل
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امصثحح لالم ع

السنة2019/م

امت اتيجي

ي ي ة حيج صتغي ات هذا امعنايل ام

امت نيئي .

الشكل ) (5عناقيد مرحمة التسجيل في اعتماد الشيادة ISO:9000
امصطل  :اعلال امبيحث بيالعتصيل ع

صث جيت نظيت Minitab

يص امجليج ) (6ن يل صي ذهب اميه امشنج امصتشج
مصتغي ات ص ح

امصنحا

) (6ف تشنيج امعنيسيل ص حيث امتم مج

امتمجيج يانعزاج عنايل ام سيب امفجيئي بصي تتح به ص امتحلاث ب صج

يثحيات يايح مفي نعحل صتح بيت اعيلة امفين امت تتح بفي هذ امص ح ,فال ب غ اع
ايميي هذا امعنايل ف

معنايل C29-C27بصعلج تشيبه 0.696%لالم ع

يامعنايل امصنعزج جيء يص االيميي ام ابع بنمب تشيبه  49.75%لالم ع

صح

نمب تشيبه

امتمجيج ,

امحيج المتحلاث

ام سيب امفجيئي ف ثلصيت امصمتشف ياالمتجيب امحاياي مشنيي امص ي يص يظيئى هذا امنيع

ص

ام سيب  ،نصي يلج ذمك ع

يعى امتجيب امصمتشف

مش يح امصياطف امليم

ISO:9000

االص امذي يصننني ص سبيج امف يي امعلصي امثيصم  H0.5ال يوجد فروقات من الناحية اإلحصا ية

إلجراءات المستشفى في المراجعة والرقابة عمى االعمال عند تطبيق المواصفة الدولية ISO:9000

في المستشفى (.(α≤0.05

الجدول ) (6بيانات عنقود مرحمة التسجيل في تطبيق المواصفة الدولية iso:9000
عدد المتغيرات
مستوى التشابو

في العنقود

العناقيد

ت

رقم العناقيد

%

مستوى التباعد

المتصمة

العنقود الجديد

الجديد

1

5

65.19

0.696

C29-C27

C27

2

2

4

55.00

0.900

C27-C26

C26

3

3

3

51.60

0.968

C28-C25

C25

2

4

2

49.75

1.005

C30-C26

C26

4

5

1

37.56

1.249

C26-C25

C25

6

امصطل :اعلال امبيحث بيالعتصيل ع

صث جيت نظيت Minitab

276

اجمللد  11العـدد 22

السنة2019/م

جملة جامعة االنبار للعلوم االقتصادية واالدارية

المحور الرابع :االستنتاجات والتوصيات
بفلى اميطيج ام

اهصيتفي نحييج ع ل اهت االمتنتيجيت امت

اهلاى امل ام ياالمتفيلة ص

تيطج اميفي امل ام بفلى امتيطي بصات حيت تثلت امصمتشف

عصيصيً

امصبحي يامصنظصيت امصصي

عنلصي تحب امصياطف امليمي  ISO:9000بصات حيت نعصج ا نطيب بفي يحمب االت :
أوالً :االستنتاجات

مل

 -1بينت امل ام امحيمي تياف امف

لا ة ا سميت ف صلين امحب ع

االثتيي ف تحبي

امصياطر ررف امليمير ر ر  ISO:9000نتيج ر ر امتف ر ررييل امصعح ر ر مفر ررت يبيمت ر رريم ت ر رياف ام ر ررتجيب م ر ررل
امصمتشف مص ح االثتيي .

 -2اش ت امل ام

امحيمي

صمتي

صتلن

ص

امتزات ارلا ة امع يي بش يح امصياطف

امليمي  ISO:9000.االص امذي يعنا يعى سل ة امصمتشف
يبيمتيم تحمي ا لاء ارلا ي يامثلص فيفي.

 -3مج ت امصمتشف امصبحيث امتجيب عيمي رلا تفي ف تي ي

امصبحيث ع

تحبي

امصياطف

ج اءات امعصج يبيمتيم تحاي

صتغي ات ص ح امصشي ن يهذا يتحيب ص امعصج امحب امتثطط ف امصمتشف امذي يايت ع

اميا امعصج امصيلان يامحياى ع

ام لهيت ياسميت امصمتشف يامل ام ع نايح اميعى يامتعييل

ياالمتعلال ص سبج الا ة صمتشف صلين امحب ف بغلال متحبي امصياطف امليمي ISO:9000
 -4اصنيني تحاي

صمتي االمتزات لفع ياحلة بنيف صتغي اته فيصي اذا استنعت االلا ة امع يي ف

امصمتشف تحبي امصياطف امليمي ISO:9000

 -5بينت امل ام امحيمي ع

ISO:9000ع يفي ا تعتصل ع

 -6يايت تحبي امصياطف امليمي

ا

االلا ة امع يي اذا ا الت ا

تعتصل تحبي

امصياطف امليمي

امم م ف امتلثج بيمعصج امتنفيذي يميا بشنج فجيئ .

ISO:9000ف امصمتشف ع

االمتحلاث متاينيت االمت جيع

يامتيعي ني ي ة متحاي امشفيفي

 -7بينت امل ام امحيمي امتا مي ام سيب امصثحح اي املي ي ع ام سيب امفجيئي ييي امل ام
ايييً ا ام سيب امفجيئي نيل ة امحليث بمبب علت يجيل ب نيصج صحلل م اييت بفي.
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 -1يتح ب ص االلا ة امع يي اعحيء ل ج اع
االح ع ع

السنة2019/م

ص امتفييل ممسميت امتنفيذي بيرييف ام تثيي فت صفص

امب يل امييص ,نج هذا يتح ب تغيي صي ت ص به االلا ة امع يي ص اجج امصطيلس ع

تحبي امصياطف امليمي ISO: 9000امت تعتصل ع يفي امص احج ام حا

-2ي ي ة تغيي االيلميجي امت ت ص بفي االلا ة امع يي ف امصمتشف ص

عيلة امنظ ف ايميييت تاليت

امثلصيت ف امصمتشف ميصي نجيح عص ي امتحبي امصياطف امليمي ISO:9000.

-3ي ي ة تحمي صشي ن االلا ة امع يي ف نج تفيطيج اعصيج امتي ي امت ص شينفي تحبي امصياطف
امليمي ISO:9000

 -4ي ي ة اعتصيل االمتحلاث ع

علة صمتيييت تايني يتيعيي يتنمياي متحاي امشفيفي امت تتح بفي

امصياطف امليمي ISO:9000.

 -5ي ي ة امتحلاث يحلة م ص اجع املي ي يامتحلاث امص اسب امصمتص ة يامصحيفظ ع

ي يئ امجيلة

 -6ي ي ة ب صج عص ييت امص اسب امفجيئي امت تتح بفي عص ي تمجيج امصياطف امليمي
يناح امبلاي ف هذا امنيع ص ام سيب هي شنيي امص ييي .

ISO:9000

-7امتعين امصمتشف بصنظص امتشي ة صتعللة امثب ات متحبي امصياطف يحمب انياع يظيئى امصمتشف .
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