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 "    العامه تقييم أداء الموارد البشريه وأثره على جوده الخدمه الصحيه في المستشفيات"   

 )دراسه تطبيقيه على مستشفى عفيف العام (
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 ملخص الدراسة:

الحالية إلى التعرف على تطبيق بطاقة األداء المتوازن وأثرها على زيادة جودة الخدمة الصحية المقدمة في الدراسة هدفت 

المستشفيات العامة بالمملكة، وتحليل تطبيق إعالن نتائج تقييم األداء على زيادة جودة الخدمة الصحية المقدمة في المستشفيات، 

ى زيادة جودة الخدمة الصحية المقدمة في المستشفيات العامة بالمملكة. وشمل مجتمع والتعرف على مؤشراتتقييم األداء وأثرها عل

( موظف، وبلغ حجم العينة المناسب باستخدام األساليب 447البالغ عددهم ) فيف العامعمستشفى الدراسة كافة العاملين في 

(. واعتمد الباحث المنهج الوصفي التحليلي، وكانت أداة الدراسة االستبانة، وكانت أهم نتائج البحث: أنه يمكن 207اإلحصائية )

دة طاء صورة واضحة لعملية التقييم بما يخدم جو استخدام بطاقة األداء المتوازن في مستشفى عفيف العام حيث أنها تساعد في إع

الخدمة الصحية. وتستخدم مستشفى عفيف العام إعالن نتيجة التقييم لما له من آثار إيجابية على زيادة جودة الخدمة الصحية. 

ى مؤشرات تقييم أداء لوأن عالنية التقييم يعتبر أحد أبعاد تنمية العاملين في مستشفى عفيف العام. وتعتمد مستشفى عفيف العام ع

الموارد البشرية في تحديدها للبرامج التدريبية. وكانت أهم التوصيات: االستفادة من تطبيق بطاقة األداء المتوازن في مستشفى 

 عفيف العام. وأن يتم إعالن نتيجة التقييم بصورة دورية وبشفافية لكل العاملين. واالستفادة من نتيجة التقييم في تنمية وتطوير

 العاملين المقصرين في عملهم وإعالمهم بها.

 : الموارد البشرية، الخدمة الصحية، المستشفيات العامه.الكلمات المفتاحية

 مقدمه البحث:

االهتمام بجودة الخدمات تواجه مؤسسات الخدمة الصحية ومنها المستشفيات، العديد من التغيرات والتطورات مما أدى إلى زيادة 

بة والذي تطلب منها ضرورة تطوير استراتيجيات وتقنيات جديدة لتصبح أكثر انفتاحًا لمواكالصحية التي تقدمها المستشفيات للمرضى، 

 .هذه التغيرات والوصول إلى المزايا التنافسية والحفاظ عليها

( 2014قدمة وهو ما أشارت اليه العديد من الدراسات ومنها دراسة حسين )وإلدارة الموارد البشرية أهمية كبيرة في مستوى الخدمة الم

ونظرًا ألهمية إدارة الموارد البشرية في وتحسين الخدمة الصحية. وجود عالقة بين ممارسات إدارة الموارد البشرية التي أشارت الى 

تصميم وتطوير أساليب وأنظمة جديدة لهذه اإلدارة تمكنها المؤسسات وباعتبارها من أهم اإلدارات التي تعتمد عليها، دعت الحاجة إلى 
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 من تحقيق أهدافها التنظيمية، ومن هذه األنظمة ما يسمى بنظم إدارة الموارد البشرية، وهو نظام يتم تصميمه للقيام بمهام ووظائف إدارة

 الموارد البشرية 

ية من أجل الوقوف على مدى تحقق األهداف المرجوة  والتي منها ومن ذلك يظهر أهمية تقويم األداء كأحد نظم إدارة الموارد البشر 

زيادة الخدمات المقدمة للعمالء في المؤسسة، وهذا ما جعل الباحث يرى أهمية البحث في هذا الموضوع لما له من أهميةواضحة في 

 الوقت الحالي.

 مشكلة الدراسه:

ا تمتلك مقتدرات ومؤهالت كبيرة، إال أنها تعاني من مشكالت تتمثل في إن العديد من المنظمات الصحية العامة وعلى الرغم من أنه

تدني مستوى الخدمة الصحية مما يؤدي بالعديد من المرضى الى التوجه الى المستشفيات الخاصة، كما أن درجة نجاح أي منظمة 

والذي يجب االهتمام به والعمل على زيادة يتوقف على مدى تفعيل دور رأس المال البشري فيها، والذي يعد من أهم موارد المنظمة، 

كفاءته وخبراته، وذلك من خالل نظم إدارة الموارد البشرية والتي منها تقييم األداء الذي يساعد الموظف على معرفة نقاط قوته ونقاط 

 ضعفه وبالتالي تجنب نقاط الضعف بعد ذلك. 

تحت إشرافه عدد من العاملين لما له من أهمية وفائدة في الكثير من ويعتبر تقييم األداء من المهام الرئيسية لكل مسؤول يعمل 

م كالمجاالت التي لها عالقة بالموارد البشرية، وهي عملية مستمرة يتم ممارستها في مواقف متعددة من حياتنا اليومية، وغالبًا ما يتم الح

 على طبيعة األفراد من خالل تقييم تصرفاتهم وسلوكهم.

أن بعض المؤسسات تفضل سرية تقارير تقييم األداء ومن ذلك يمكن تحديد مشكلة الدراسة الحالية في اإلجابة عن التساؤل 

 التالي: 

 جودة الخدمة الصحية في المستشفيات العامة؟على ما أثر تقييم أداء الموارد البشرية 
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 ويتفرع من التساؤل الرئيس التساؤالت الفرعية التالية:

 ثر تطبيق بطاقة األداء المتوازن على زيادة جودة الخدمة الصحية المقدمة في المستشفيات العامة بالمملكة؟ما أ .1

 تطبيق إعالن نتائج تقييم أداء الموارد البشرية على زيادة جودة الخدمة الصحية المقدمة في المستشفيات؟ما أثر  .2

 جودة الخدمة الصحية المقدمة في المستشفيات العامة بالمملكة؟ما مؤشراتتقييم أداء الموارد البشرية وأثرها على زيادة  .3

 أهمية البحث:

 تتمثل أهمية البحث في أهميتها العلمية وأهميتها التطبيقية كما يأتي:

 األهمية التطبيقية:

تكمن أهمية الدراسة في تناولها ألهم عنصر عن عناصر الخدمة الصحية وهو المورد البشري وإدارته، فتميز الموارد البشرية وادارتها 

يساهم في منظمات القطاع الصحي في تميزها وابداعها وزيادة مساهمتها في التنمية والتطوير، كما أن الدراسة هي محاولة تطبيق 

 أداء الموارد البشرية في المستشفيات العامة في المملكةوأثرها على جودة الخدمات الصحية.  وتحليل سياسات تقييم

 األهمية العلمية:

تساهم الدراسة الحالية في توجيه الباحثين المستقبليين إلجراء دراسات تتعلق بموضوع الدراسة وبتطوير مستوى ونوعية الخدمة 

 الصحية.  

 أهداف البحث:

 تحقيق األهداف التالية:يسعى البحث الى 

التعرف على تطبيق بطاقة األداء المتوازن وأثرها على زيادة جودة الخدمة الصحية المقدمة في المستشفيات العامة  .1

 بالمملكة.

 تحليل تطبيق إعالن نتائج تقييم األداء على زيادة جودة الخدمة الصحية المقدمة في المستشفيات. .2

 وأثرها على زيادة جودة الخدمة الصحية المقدمة في المستشفيات العامة بالمملكة.التعرف على مؤشراتتقييم األداء  .3
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 فرضيات البحث:

  الصحية فيمستشفى عفيف العام.جودة الخدمة بين تطبيق بطاقة األداء المتوازن و داللة إحصائية توجد عالقة ذات 

 فى عفيف الصحية فيمستشجودة الخدمة الموارد البشرية و بين تطبيق إعالن نتائج تقييم أداء داللة إحصائية  توجد عالقة ذات

 العام.

 عامي مستشفى عفيف الالصحية فجودة الخدمة و  أداء الموارد البشريةتقييم  بين مؤشراتداللة إحصائية  توجد عالقة ذات 

 مصطلحات الدراسه:

"هو تحقيق توفير رعاية صحية آمنة مسؤولة وعادلة، من خالل التطبيق العملي للمفاهيم  جودة الخدمة الصحية: -

النظرية إلدارة الجودة الشاملة في المنظور الخدمي األكاديمي التطبيقي، والمنظور الخدمي اإلنتاجي التطبيقي 

 (157: 2014والمنظور الخدمي التسويقي". )شعيب، 

 :ظام إداري يترجم الرؤية والرسالة إلى أداة فعالة ترتبط وتتصل باالستراتيجية ومتابعة "هو ن  بطاقة األداء المتوازن

: 2013)رضوان،  .األداء في مقابل األهداف المنجزة حيث ترتبط األهداف االستراتيجية بقياسات العملية األدائية"

70) 

 هو إخبار ومناقشة العامل بنتيجة تقييمه، وذلك بهدف معرفة العامل لجوانب القوة  :إعالن نتائج تقييم األداء"

 (98: 2019وتعزيزها، وجوانب الضعف لتفادي حصول ذلك في المستقبل". )فادي، 

 موارد البشريه: "هي نوع من أدوات القياس التي تهدف إلى مساعدة قسم المؤشرات تقييم األداء 
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 ة.أوال: أدبيات الدراس

 جودة الخدمة الصحية:

ر الهائل خاصة بعد التطو التي تقدمها للمواطنين  ن المؤسسة الصحية من أكثر المؤسسات التي تتطلب تحسين الجودة في خدماتهاإ

فعال و جودة الخدمة الصحية لها دور هام .ففي العلوم واالكتشافات العلمية المتتالية للحد من انتشار األمراض والعمل على معالجتها

 .في تصميم الخدمة الصحية وتقديمها، فهي تهتم بما يخص اإلنسان

بين نمطين من الخدمات الصحية وهما: الخدمات الوقائية، والخدمات العالجية. ويقصد بالخدمات الوقائية إنها تلك  ويمكن التمييز

توجه  مات العالجية فيقصد بها: تلك الخدمات التيبينما الخد،الخدمات التي تقدم للفرد في سبيل حمايته من المرض قبل اإلصابة به

للتخلص من المرض بعد اإلصابة به. وفي كلتا الحالتين يتم االعتماد على المريض في تقييم جودة الخدمة الصحية التي تقدمها 

 (11:2016المستشفى له.)العنزي، 

اد تشير أوال ة العالجية والوقائية، لكنها تتكون من ثالثة أبعالخدمة التي يتم تقديمها للمريض في المستشفى ال تقتصر فقط على الخدمف

إلى السمة الخاصة والمميزة للخدمة والتي تشكل جوهر الخدمة المقدمة للمريض وما قد يرتبط بها من إجراءات أخرى مثل التشخيص. 

 وأخيراً  ،من أجل تغطية احتياجاته الصحيةثانيا نجدها تصف المنافع المطلوبة من الخدمة منها المنافع التي يحصل عليها المريض و 

 (12:2016يتضمن البعد الثالث الخدمات المساندة مثل حجز المواعيد واالستقبال.)العنزي، 

ومن ذلك يتبين أن الخدمة الصحية تمر بعدة مراحل وخطوات فمنذ دخول المريض المستشفى وهو في رحلة عالجية متواصلة حتى 

 ر األمان له والمساندة ما احتاجها أو طلبها.انتهاء الخدمة له، مع توفي

 أبعاد جودة الخدمات الصحية:  

 مشتركة بين مختلف أنماط الخدمات، وهي كما يلي:أبعاد للجودة 

وهي قيام المؤسسة بتقديم الخدمة حسب قدرتها وما وعدت به، وتكون في صورة يمكن االعتماد عليها، وبدرجة كبيرة من  االعتمادية: -

الدقة والمصداقية، فيتوقع العميل أن يقدم له خدمة دقيقة من حيث االلتزام بالوقت واألداء كما تم وعده، بجانب اعتماده على مقدم 

 الخدمة في أداءها.
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: وهي إمكانية المؤسسة على تقديم الخدمة في الوقت والمكان الذي يريده العميل، بجانب الحصول ة الحصول على الخدمةمدى إمكاني -

 على الخدمة أثناء وقت انتظار مناسب، وسهولة الوصول لمكان تقديم الخدمة.

مدركة لنتائج تلقي الخدمة من المؤسسة، وهي درجة اإلحساس باألمان في الخدمة المقدمة ومن يقدمها، أي مدى المخاطر ال األمان: -

 أو مقدمها أو كالهما معا.

: وهي مدى درجة الثقة التي يضعها العميل بمقدم الخدمة، بمعنى من الضروري وجود مصداقية لدى مقدم الخدمة، والتزامه المصداقية -

 (73م: 2012)ذياب، ء العملية.بالوعود التي يقدمها، من ثقة المريض في الجراح وإنه لن يلحق به أي ضرر عند إجرا

:ويقصد بها قدرة مقدم الخدمة على فهم حاجات العميل وتحديدها، بمعنى كم من الوقت درجة تفهم مقدم الخدمة لحاجات العميل -

 والجهد الذي يحتاجه مقدم الخدمة للتعرف على حاجات العميل.

وأن يتسم بالود مع العميل، ولذا فهذا البعد يوضح مدى الصداقة  وهي أن يكون مقدم الخدمة على قدر من األدب واالحترام، اللباقة: -

 والقرب واالحترام بين كل من الخدمة والعميل.

وتعني قدرة واستعداد مقدمي الخدمات في أن يكونوا دائما في خدمة العميل، كذلك قدرتهم على أداء الخدمة عند احتياج  االستجابة: -

عادة والحماس خالل تقديم الخدمة للعميل، وأن يكون مقدم الخدمة جاهز لتقديم الخدمة عند العميل لها، وشعور مقدم الخدمة بالس

 طلبها. 

وهي تمثل كفاءة وجدارة مقدمي الخدمة من حيث المهارات والقدرات التحليلية والمعرفة التي تمكنهم من أداء األدوار  الكفاءة والجدارة: -

 (74م: 2012)ذياب، بصورة أفضل.

: وهي تعتبر مظهر التسهيالت المادية المتاحة لدى المؤسسة الخدمية، ومظهر مقدمي الخدمات وأدوات ووسائل لموسةالجوانب الم -

ياح الداخلي شعورا باالرت االتصال بهم، ومن الضروري أن تكون الوسائل المستخدمة في تقديم الخدمة حديثة، وأن يعطي التصميم

 للعميل

األبعاد كلها ذات أهمية إال أنه من الواضح أنها تختلف من مستفيد إلى أخر ومن مؤسسة خدمية  ويرى الباحث أنه على الرغم من أن

 إلى أخرى، فقد يكون بعد االعتمادية أهم لمستفيد من المادية بعكس مستفيد أخر يرى المادية أهم من االعتمادية وهكذا.
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 أهداف جودة الخدمة الصحية:

 ل فيما يلي:جودة الخدمة الصحية تتمث إن أهداف

 .تحسين مستوى األداء عند مقدمي الخدمة من خالل تطبيق المعايير بما يتالءم مع التقدم العلمي 

 .المشاركة الفعالة في إنشاء وتطوير نظام اعتماد وطني في القطاعات الصحية 

 .تطبيق مهارات ومبادئ الجودة الشاملة بما ينعكس إيجابا على أداء ورضا مقدمي ومتلقي الخدمة 

 .القدرة على الوصول إلى مستوى ذات فاعلية من الرعاية الصحية ضمن اإلمكانات المتاحة 

 .المساهمة مع مؤسسات الوزارة في التخطيط ووضع سياسات العمل 

  الفاقد.تحسين استعمال الموارد لكي يتم تقليل 

 .ضمان توفير الخدمات الصحية بأنماطها في كافة أنحاء المملكة 

أن جودة الخدمة الصحية الرئيسية تعد وسيلة للتفكير حول رعاية المريض، مثل: ما هو المهم بالنسبة  Brown et alبينما يرى 

الكشف  -للمريض، وما هي أولويات قياس األداء، تتمثل باألبعاد اآلتية:)المالئمة، اإلتاحة، الكفاءة، االستمرارية، الفعالية، الوقاية

 (Janet & Brown , 2009,P6 -7) المبكر، االحترام، األمان(

 :الصحية أسباب االهتمام بجودة الخدمة -

 .تقوم إدارة المستشفى باالعتماد على سلوك علمي في قياس نتائج أعمالها، وجعلها بصورة كمية قابلة للتقييم والموازنة 

  ها مسار عملها يتطلب منانتقال المستشفى من مفهوم المنظمة العامة إلى منظمة أعمال تسعى ألن تحقق نتائج ربحية في

 استخدام مفهوم الجودة، لتأشير النتائج المالية التي تتوصل إليها.

  استبعاد االعتقاد والفكرة السابقة بأن المبالغ التي تتعلق في القطاع الصحي ما هي إال مصاريف غير قابلة لالسترداد، بل

 طلب تقييمها واحتسابها.تعود بالمردود في مرحلة الحقة، مما يت ةاستثماري تعتبر كلفاً 
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ومن ذلك يرى الباحث أنه حتى يتم تقييم جودة الخدمة في المؤسسة الصحية فإنه ال يقتصر ذلك على معرفة المهام التي تقوم بها 

المستشفى في المجاالت الطبية المختلفة مثل األشعة والجراحة، إنما يجب وصف أيضًا الخدمات مثل التمريض والخدمات الطبية 

 ندقة أيضًا وغيرها من المجاالت المساندة.والف

 الموارد البشرية:يم أداء يتق -

موضوع تقويم األداء بالكثير من االهتمام لدى الباحثين والمعنيين في مجال تطوير المنظمات الخدمية والسيما الصحية  ىحظلقد 

لذلك سعت الحكومات والمنظمات جاهدة وعلى حد سواء لتحسين أدائها قدر المستطاع، لما لهذا الموضوع من تأثيرات  ،منها

 (۳۱۱: ۲۰۱۱سعيد، ) وحتى السياسية منها. االجتماعيةأو  االقتصاديةإيجابيةعلى مجمل األنشطة الحياتية سواء 

 أهمية تقييم األداء:

 إن لعملية تقييم األداء أهميتها في عملية اتخاذ القرارات الصحيحة خصوصا ما يتعلق منها بالجوانب اإلدارية ، كقرارات الترقية والنقل

والتعاقد وإنهاء الخدمة والفصل وصرف المكافآت التي تسهم في زيادة مستويات األداء من خالل تدفق المعلومات السليمة في الوقت 

باإلضافة إلى أهميتها في تحديد االنحرافات ومعالجتها وتوجيه إدارة المنظمة الى العنصر البشري ودوره الطليعي في  المحدد لها .

 (104: 2001)الحراحشة، العمليات اإلنتاجية مما يتطلب رعاية وتحسين وتطوير قدراته بالتعليم والتدريب. 

 :بطاقة األداء المتوازنة

نة أحد النظم اإلدارية الذي يترجم الرؤية والرسالة  للمنظمة إلى أداة فعالة ترتبط وتتصل باإلستراتيجية كما "تعتبر بطاقة األداء المتواز 

تعتبر أداة فعالة لمتابعة األداء في مقابل األهداف المنجزة حيث ترتبط األهداف اإلستراتيجية بقياسات العملية األدائية، كما تساعد 

وضبط ومراقبة النمو المؤسسي بطريقة سهلة تجمع فيها كافة األهداف اإلستراتيجية".)رضوان، بطاقة األداء على تطبيق الخطط 

 (۷۰م، ص۲۰۱۳
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 أبعاد بطاقة األداء المتوازن:

 لبطاقة األداء المتوازن أربعة أبعاد وهي على النحو التالي:

ة أهدافها المختلفة من خالل وجود الموارد البشرية المؤهلبعد التعلم والنمو:تسعى كل مؤسسة لتحقيق النجاح في أعمالها، وتحقيق  -أ

بدرجة مالئمة الحتياجات ومتطلبات العمل المطلوب، وباعتبار التعلم والنمو نقطة أساسية في تحقيق السبب والنتيجة، فإنه ال يتوقف 

ستشفى التي تناسب الخدمة التي تقدمها المفقط على توفر كادر مؤهل للشركة، ولكن يحتاج هذا البعد أيضا تأمين األدوات والتقنيات 

 ةللمرضى، ويقع على عاتق اإلدارة توفير هذه األدوات والتقنيات المتطورة والحديثة، والتي تستطيع من خاللها اإلدارة تحقيق اإلستراتيجي

 التي وضعتها، وبما يناسب الحاجات الفعلية للمنظمة.

 إعالن نتيجة تقييم العالمين:

ن ُتعلم اإلدارة الموظف الكفء بنتيجة التقييم حتى يكون قدوة حسنة يحتذي بها زمالؤه في المنظمة، كما يعتبر ذلك ومن المناسب أ

دافع له من أجل المحافظة على مستوى أدائه العالي، أما إذا كان مستوى أداء الموظف ضعيفًا فهو يكون في حاجة إلى الوقوف على 

ة هذه الجوانب وتحسين أدائه، ومن أجل ذلك فإنه يجب أن تكون التقارير علنية حيث تفيد جوانب الضعف في كفاءته وكيفية تقوي

علنية التقارير من أن يتسم التعاون بين الرئيس ومرؤوسيه ويزيد ثقة المرؤوسين بعدالة تقويم األداء، ويتيح للرئيس أن يقترح البرامج 

عالن ويقدم له النصح واإلرشاد فيما يخص عمله ومستقبله الوظيفي، كما يسهم إ التدريبية المناسبة لتعويض النقص في كفاءة العالمين 

 (.29م، ص2013نتيجة التقييم في التطوير الذاتي للموظفين. )الكردي، 

 ومن ذلك يرى الباحث أن لعالنية تقييم األداء عدة مزايا رغم وجود بعض العيوب التي تعد بسيطة مقارنة بالمزايا التي يوفرها إعالن

 نتيجة التقييم.
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 ثانيًا: الدراسات السابقة:

 ىأعد نافة دراسة بعنوان: "عالنية التقييم أداة في خدمة إدارة الموارد البشرية لتحسين أداء عامليها".هدفت هذه الدراسة إلى التعرف عل  

واقع تقييم األداء في المؤسسات العمومية الجزائرية وهل ومدى تطبيق المؤسسات لعالنية التقييم، ومدى اعتبار تقييم األداء عاماًل 

وكان المتغير المستقل لهذه الدراسة عالنية التقييم ، والمتغير التابع تحسين أداء العاملين، يًا يسهم في رفع مستوى أداء الموظف. إيجاب

( عامل، وكانت أهم 150واعتمدت الدراسة على استمارة المقابلة واالستبيان كأداتي لجمع بيانات الدراسة، وتكونت عينة الدراسة من )

ة أن العمال الذين يطلعون على نتائج تقييمهم يرون عالنية تقييم األداء عملية مجدية تساهم في تحسين أدائهم، وأن نتائج الدراس

 (.2019اطالع العامل على نتيجة تقييمه أو إبقاؤها سرية تؤثر على رأيه حول هدف تقييم األداء في المؤسسة التي ينتمي إليه) نافة، 

ة الحالية في اختيار عالنية التقييم الذي يعد أحد المتغيرات المستقلة للدراسة مما يمكن من خالله مقارنة وتتفق هذه الدراسة مع الدراس

نتائج الدراسة الحالية مع الدراسة السابقة، ولكن تختلف الدراسة الحالية مع الدراسة السابقة في العينة حيث أن الدراسة الحالية على 

 دراسة السابقة كانت عينتها العاملين في المؤسسات العامة.العاملين في المستشفيات بينما ال

وأعد الجحدلي، وأحمد دراسة بعنوان: "أثر استخدام بطاقة األداء المتوازن على أداء العاملين، دراسة ميدانية في مستشفى الملك فيصل 

 التخصصي بمدينة جدة".

المتوازن على أداء العاملين في المستشفيات الحكومية، واستخدم الباحثان وهدفت هذه الدراسة إلى معرفة أثر استخدام بطاقة األداء 

المنهج الوصفي التحليلي، وكان مجال الدراسة في الخدمة الصحية، والمتغير المستقل هو )استخدام بطاقة األداء المتوازن( والمتغير 

( في جميع التخصصات )أطباء، ممرضين، 245عينة البحث )التابع )أداء العالمين(، وتم استخدام االستبانة كأداة للدارسة، وشملت 

فنيون، إداريون(، وتم استخدام األساليب اإلحصائية  المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية، وأظهرت نتائج الدراسة: أن هناك 

 ي المستشفى حيث يلفت هذا األسلوبعالقة معنوية ذات داللة إحصائية بين تطبيق أبعاد بطاقة األداء المتوازن وأداء العاملين ف

اهتمام اإلدارة في المستشفى لمراقبة وتحسين األداء من عدة جوانب، وأن المستشفى تطبق أبعاد بطاقة األداء المتوازن بدرجات 

 (2018متفاوتة.)الجحدلي، وأحمد ، 
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ه د أحد المتغيرات المستقلة للدراسة مما يمكن من خاللوتتفق هذه الدراسة مع الدراسة الحالية في اختيار بطاقة األداء المتوازن الذي يع

ي ف مقارنة نتائج الدراسة الحالية مع الدراسة السابقة، كما اتفقت  الدراستان في العينة ولكن تختلف الدراسة الحالية مع الدراسة السابقة

 بقة أداء العاملين.المتغير التابع حيث في الدراسة الحالية هو جودة الخدمة الصحية وفي الدراسة السا

 Performance Assessment in Primary Health Care: A Systematic Literatureدراسة بعنوان:  Kalinichenko ,Carla And  Sérgioوأعد  

Review 

تقييم أداء مقدمي الرعاية الصحية األولية. بالتركيز  التي تناولتإجراء مراجعة منهجية لألدبيات من الدراسات  إلىهذا البحث  هدف

وكان مجال الدراسة الخدمة الصحية، والمتغير المستقل تقييم األداء والمتغير التابع  على خصائص تقييم األداء في القطاع العام ،

تم  لية مخططات القياس المتقدمة.تحليل األوراق التجريبية المختارة من حيث فعا مستوى الرعاية الصحية،حيث عملت المنظمة على

من نفس النطاق الذي استخدمه التحليل الحدودي  ٪4من الدراسات التجريبية المختارة مقابل  ٪43استخدام تحليل غالف البيانات في 

الي الدراسات من إجم(DEA  42٪أيًضا استخداًما متكرًرا تقريًبا لتحليل االنحدار مقارنًة بتقنية  يوجدالعشوائي كأداة تحليلية. 

متعددة المراحل بداًل من  DEAالتجريبية(. بشكل عام ، يوجد في معظم الدراسات الحديثة من العينة ميل واضح نحو استخدام نماذج 

مع تحليل االنحدار لضبط عوامل خلط الحاالت. تم  DEAمن الدراسات التجريبية ، تم دمج  ٪18وفي ، أحادية المرحلة DEAنماذج 

أن العديد من الدراسات التجريبية  نتائج البحثأظهرت و  .SFAأو  DEAمؤشرات األداء دون توظيف تحليل االنحدار ،  تطوير أنظمة

، مما يزيد من الفجوة في هذا الطريق بين مجتمع البحوث وصانعي القرار في مجال المحدد لهاحول تقييم األداء ال تتبع المخطط 

ت األداء على أنها أبسط عناصر عملية التقييم التي تعكس سمات معينة ألداء الرعاية الصحية ُينظر إلى مؤشراكما  الرعاية الصحية.

فئات حسب نوع الرعاية الذي تمثله: الهيكل أو  4بشكل كمي، تم تطوير مجموعة واسعة من مؤشرات األداء التي يمكن تصنيفها إلى 

 ((Kalinichenko ,Carla And  Sérgio, 2013. العملية أو المخرجات أو النتيجة

وتتفق هذه الدراسة مع الدراسة الحالية في تناول مفهوم مؤشرات األداء، وأيضا في عالقة التقييم بالجودة في الرعاية الصحية، حيث 

ة يولكن تختلف في أداة الدراسة حيث أن الدراسة الحال يمكن االستفادة من هذه الدراسة في المقارنة بين نتائج الدراستين بعد ذلك.

 اعتمدت على االستبيان كأداة للدراسة بينما استخدمت الدراسة السابقة التحليل.
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 هوتتفق هذه الدراسة مع الدراسة الحالية في اختيار بطاقة األداء المتوازن الذي يعد أحد المتغيرات المستقلة للدراسة مما يمكن من خالل

اتفقت  الدراستان في العينة ولكن تختلف الدراسة الحالية مع الدراسة السابقة في  مقارنة نتائج الدراسة الحالية مع الدراسة السابقة، كما

 المتغير التابع حيث في الدراسة الحالية هو جودة الخدمة الصحية وفي الدراسة السابقة تحسين أداء المستشفيات.

ئج االستفادة من هذه الدراسة في المقارنة بين نتاوتتفق هذه الدراسة مع الدراسة الحالية في تناول مفهوم مؤشرات األداء، حيث يمكن 

ولكن تختلف في أداة الدراسة حيث أن الدراسة الحالية اعتمدت على االستبيان كأداة للدراسة بينما استخدمت  الدراستين بعد ذلك.

 ة السابقة التحليل كأداة للدراسه.الدراس

 منهجية الدراسة

األنسب الذي يمكن  منهجالوصفي هو: "ال المنهج( أن 248، ص2003حيث ذكر عبيدات ) اعتمد الباحث المنهج الوصفي التحليلي:

من دراسة بعض الموضوعات اإلنسانية العتماده على دراسة الظاهرة كما هي في الواقع وجمع المعلومات والبيانات، ومن ثم وصفها 

 وصفًا دقيقًا والتعبير عنها تعبيرا كيفيًا وكميًا".

 ينتها:مجتمع الدراسة وع

( موظف، ونظرا لصعوبة الوصول الى كافة أفراد 447البالغ عددهم ) مستشفى عفيف العاميشمل مجتمع الدراسة كافة العاملين في 

لكي تمثل المجتمع تمثيالً صادقاً، حيث تم تحديد الحد األدنى المناسب لحجم  عشوائيةلذا يقوم الباحث باختيار عينة مجتمع الدراسة، 

 العينة باستخدام المعادالت اإلحصائية طبقاً لمدخل رابطة التربية األمريكية وذلك وفقاً للمعادلة التالية:

 

 

 

 

)1()1(

)1(
22

2

PPXND

PNPX
n






http://www.ajsp.net/


   
   

     
 عشر العدد السادس

 م 2020 – شباط – 2تاريخ اإلصدار: 

www.ajsp.net                                                                                                                          5798 -2663: ISSN  
 

75 
Arab Journal for Scientific Publishing (AJSP)                                                                           ISSN: 2663-5798 

 

 العينة % المجتمع الوظيفة

 45 %45.92 98 طبيب

 71 %46.71 152 ممرض

 52 %46.02 113 إداري 

 39 %46.03 84 فني

 207 %46.31 447 المجموع

 حدود الدراسة:

 جودة الخدمة الصحية في المستشفيات العامة.على  البشريةوأثرهالموارد  تناولت الدراسة موضوع تقييم أداءالحدود الموضوعية: 

 هـ.1439/1440: تم تطبيق الدراسة في العام الدراسي الحدود الزمانية

 مستشفى عفيف العام. الحدود المكانية:

 العاملين في مستشفى عفيف العام من أطباء وإداريين وممرضين وفنيين. الحدود البشرية:

 البيانات: مصادر جمع

 الدراسهاالعتماد على أداة )إستبانه( التي تم إعدادها لغرض الحصول على آراء العاملين عن أبعاد ومتغيرات نموذج  تم

 النتائج والتوصيات والخالصه  

 العامة.جودة الخدمة الصحية في المستشفيات على  البشريةوأثرهالموارد  تناول الباحث في هذا البحث موضوع تقييم أداء

والذي تكون من خمس فصول، واحتوى الفصل األول على المقدمة والذي تكون من تمهيدومشكلة الدراسة وأسئلة الدراسة وأهميتها 
 وأهدافها وفرضيات الدراسة ومتغيرات الدراسة ومصطلحاتها.

 دراسة.وتكون الفصل الثاني من أدبيات الدراسة والدراسات السابقة التي لها عالقة بمتغيرات ال
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وتكون الفصل الثالث من منهجية الدراسة التي احتوت على منهج الدراسة ومجتمع وعينة الدراسة وأداة الدراسة وصدقها وثباتها 
 واألساليب اإلحصائية المستخدمة في الدراسة.

 يات.ة والنتائج والتوصوتناول الفصل الرابع تحليل البيانات ومناقشة النتائج، وأخيرًا الفصل الخامس تكون من ملخص الدراس

 ثانيًا: االستنتاجات:

يمكن استخدام بطاقة األداء المتوازن في مستشفى عفيف العام حيث أنها تساعد في إعطاء صورة واضحة لعملية التقييم بما  .1

 يخدم جودة الخدمة الصحية.

 جودة الخدمة الصحية.تستخدم مستشفى عفيف العام إعالن نتيجة التقييم لما له من آثار إيجابية على زيادة  .2

 أن عالنية التقييم يعتبر أحد أبعاد تنمية العاملين في مستشفى عفيف العام. .3

 تعتمد مستشفى عفيف العام على مؤشرات تقييم أداء الموارد البشرية في تحديدها للبرامج التدريبية. .4

 لصحية.الخدمة اداء لتحسين جودة نتائج تحليل تقييم األتعتمد مستشفى عفيف العام على  .5

 

 ثالثًا: التوصيات:

 االستفادة من تطبيق بطاقة األداء المتوزان في مستشفى عفيف العام. .1

 أن يتم إعالن نتيجة التقييم بصورة دورية وبشفافية لكل العاملين. .2

 االستفادة من نتيجة التقييم في تنمية وتطوير العاملين المقصرين في عملهم وإعالمهم بها. .3

 تقييم أداء الموارد البشرية في تحديد البرامج التدريبية المناسبة لكل عامل في المستشفى.االستفادة من مؤشرات  .4

 العمل على أن تكون نتائج تقييم األداء موضوعية وحيادية وذلك من خالل أدوات تقييم شفافة. .5
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        Abstract     

This study aimed to find out the application of balanced scorecard and its impact on increasing the quality of health 

service provided in public hospitals in the Kingdom of Saudi Arabia. Furthermore, analyze the application of the 

performance evaluation results announcement on increasing the quality of health service provided in hospitals, and 

identify indicators of performance evaluation and its impact on increasing the quality of health service provided in 

public hospitals in the Kingdom. The study population consisted of 447 personnel at Afif General Hospital and the 

study sample consisted of 207 using the statistical means. The researcher has been used the analytical qualitative 

method and the questionnaire was the study instrument. The study findings are: The Balanced Scorecard can be used 

at Afif General Hospital as it helps to give a clear picture of the evaluation process which serves the quality of health 

service. Afif General Hospital uses the announcement of the evaluation result due to its positive effects on 

increasing the quality of health service. The evaluation openness is one of the dimensions of staff development at 

Afif General Hospital. Afif General Hospital relies on human resources performance evaluation indicators to 

determine the training programs. The study recommendations are: Take advantage of the balanced scorecard 

application at Afif General Hospital. The evaluation findings should be announced periodically and transparently to 

all employees. Take advantage of the evaluation result to improve and develop the negligent workers in their work 

and inform them these results. 

Keywords: Human Resources, Health Service, General Hospitals. 
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