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الخدمات من خالل إيجاد الظروف المالئمة لتطبيق مفاهيم الشفافية  ىلتحقيق التنمية وتحسين مستو رئيسيا   تشكل الحوكمة بمختلف أبعادها شرطا  الملخص:

وتعزز العدالة االجتماعية وتضمن المساواة في الحصول على  مواطنينلة وكفؤة تستجيب الحتياجات الوالمساءلة والمصداقية ، وعلى وجود مؤسسات عامة فاع

الجودة الشاملة.  تتمحور مشكلة الدراسة حول ما تعانيه المؤسسات  إدارةيقها إلى متطلبات عالية. ويحتاج تفعيل الحوكمة وضمان حسن تطب ذات جودة خدمات

 العامة الليبية السيما مؤسسات الصحة والتعليم من مشاكل فيما يتعلق باألداء وجودة الخدمات. 

ودة الشاملة بمركز بنغازي الطبي، وبناء نموذج يظهر أثر هذا بالتالي فإن مشكلة وهدف هذه الدراسة يتلخص في معرفة مستوى معنوية تطبيق الحوكمة والج   

معرفة أي من أبعاد الحوكمة )الشفافية، العدالة، الكفاءة والفاعلية، المشاركة، المسألة، المسؤولية  إلىضافة إالجودة الشاملة بالمركز،  إدارةالتطبيق على 

 الجودة.  تأثيرا  في األكثر االجتماعية(

، بعد ان نجحت في ذلك الكثير من اإلنتاجيةو األداء فيالدراسة من طرح مفهوم الحوكمة كوسيلة النتشال هذه المؤسسات وما تعانيه من مشاكل  أهميةوتكمن    

الجودة  إدارةومفهوم  وأبعادهاواقتراح نموذج يتناسب مع البيئة الليبية. وقد تضمنت الدراسة استعراضا ألدبيات مفهوم الحوكمة  ،المؤسسات من بلدان العالم

(مشاركا  من العاملين باإلدارة الوسطي بمركز بنغازي الطبي.  97الشاملة. تم استخدم االستبيان كوسيلة لتجميع البيانات الالزمة للجزء العملي وبلغ عدد المشاركين)

لإلجابة على فرضيات الدراسة، وذلك باستخدام برنامج الرزم  الوصفي للتعرف على إجابات المشاركين، واإلحصاء االستنتاجي اإلحصاء يناستخدم الباحث كما

 Statistical  Package  for Social Sciences(SPSS)اإلحصائية للعلوم االجتماعية 

المساءلة، من أكبر  لنا من نتائج الدراسة أن عدم وضوح الرؤية وغياب الشفافية والعدالة التنظيمية، وتدني الكفاءة والفاعلية وقلة المشاركة، وضعفوتبين 

عالقة طردية بين ، كما تبين وجود في المتوسط، جاء المشكالت التي تواجه المؤسسات العامة الليبية وخاصة مركز بنغازي الطبي، وأن مستوى تطبيق الحوكمة

 .الشاملةدة جوإدارة ال والمشاركة أكثر المتغيرات تأثيرا  على  ،العدالة، الحوكمة والجودة، وأن الكفاءة والفاعلية

 مركز بنغازي الطبي، إدارة الجودة الشاملة، الحوكمة.:الكلمات المفتاحية

Governance and its impact on the application of TQM 

Case Study "Benghazi Medical Center" 

 

Abstract :Government constitutes various dimensions a key condition for the achievement of development and improving 

the level of services through the creation of appropriate conditions for the application of transparency, accountability and 

credibility of the concepts, and the presence of public institutions effective and efficient to respond to the needs of the 

population and promote social justice and ensure equal access to high services. The need to activate and ensure good 

governance applied to total quality management requirements. 

The study focuses on the problem of what ails the Libyan public institutions, especially health and education 

institutions of problems in terms of performance and quality of services. 

Thus, the problem and the goal of this study is to know the moral level of the application of governance 

comprehensive Benghazi Medical Center and quality, and build a model showing the effect of this application on total quality 

management center. In addition to the knowledge of any of the dimensions of governance (transparency, justice, efficiency 

and effectiveness, participation, issue, social responsibility) impact on quality.  

The importance of the study is to introduce the concept of governance as a means of extracting these institutions 

and the problems they suffer in performance and productivity, after the success of many institutions from the countries of the 

world and to propose a model suited to the Libyan environment. 
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The study included a review of the literature of the concept of governance and its dimensions and the concept of 

total quality management. The questionnaire was used as a means to collect the necessary data for the practical part of the 

total number of participants (97) participants from the Central Administration workers Benghazi Medical Center. 

The researchers used descriptive statistics to identify answers to participants, statistics deductive to answer the 

hypotheses of the study, using statistical packages for Social Sciences Statistical Package for Social Sciences (SPSS). 

The results of the study showed that the lack of clarity of vision, lack of transparency and organizational justice, 

low efficiency and efficiency, low participation and weak accountability are among the biggest problems facing Libyan 

public institutions, especially the Benghazi Medical Center. Efficiency, effectiveness, justice and participation are the most 

influential variables on performance. 

Keywords: Governance - Total Quality Management - Benghazi Medical Center – Libya. 

 

 مقدمة: 1.1 

يلقىىىىىىىىىىى موضىىىىىىىىىىول إدارة الجىىىىىىىىىىودة الشىىىىىىىىىىاملة فىىىىىىىىىىي 

المؤسسىىىىىىىات الصىىىىىىىحية المستشىىىىىىىفيات وغيرهىىىىىىىا مىىىىىىىن 

بسىىىىبب انعكاسىىىىه علىىىىى تحسىىىىين جىىىىودة  ؛اهتمامىىىىا  كبيىىىىرا  

خىىىىىدمات الرعايىىىىىة الطبيىىىىىة المقدمىىىىىة إلفىىىىىراد المجتمىىىىىع، 

  وتعزيىىىز الثقىىىة فىىىي القطىىىال الحكىىىومي، ودعىىىم االقتصىىىاد

كونىىىىه يعبىىىىر عىىىىن مىىىىن خىىىىالل زيىىىىادة النىىىىاتج المحلىىىىي، 

رضىىىا المرضىىىىى والمتىىىىرددين عىىىن الخىىىىدمات المقدمىىىىة، 

كمىىا أنىىه يسىىهم بتقليىىل معىىدل الشىىكاوي واألخطىىاء وكىىل 

 علق بالرعاية الطبية داخل المستشفى.ما يت

فالمشىىىىىاكل التىىىىىي تعىىىىىاني منهىىىىىا المؤسسىىىىىات الصىىىىىحية  

إتبىىىال الىىىىنمط  ،الحكوميىىىة  تعىىىود بالدرجىىىة األولىىىىى إلىىىى

التقليىىىدي السىىىائد فىىىي اإلدارة، وأمىىىام التغييىىىرات الدوليىىىة 

والتطىىىىىىورات التكنولوجيىىىىىىة واإلداريىىىىىىة، أصىىىىىىب  مىىىىىىن 

تنبىىىىي الضىىىروري تغييىىىر هىىىذا الىىىىنهج وإتبىىىال أسىىىاليب و

مفىىىىىىاهيم حديثىىىىىىة ومتجىىىىىىددة  أثبتىىىىىىت فعاليتهىىىىىىا  علىىىىىىى 

المسىىىتوى الىىىدولي؛ بهىىىدف القضىىىاء علىىىى المشىىىاكل التىىىي 

تواجههىىىا، خاصىىىة فيمىىىا يتعلىىىق بتحسىىىين مسىىىتوى جىىىودة 

الخىىىىىىدمات الطبيىىىىىىة باإلضىىىىىىافة إلىىىىىىى كفىىىىىىاءة العمليىىىىىىة 

حوكمىىىىة وإدارة الاإلداريىىىىة، ومىىىىن بىىىىين هىىىىذه المفىىىىاهيم 

األخيىىىىىرة ، الجىىىىىودة الشىىىىىاملة، فعلىىىىىى مىىىىىدى السىىىىىنوات 

أصىىىبحت  الحوكمىىىة واحىىىدة مىىىن أكثىىىر القضىىىايا تتصىىىدر 

االهتمىىىىام علىىىىى المسىىىىتوى الىىىىدولي واإلقليمىىىىي، ويرجىىىىع 

ذلىىىىك أساسىىىىا إلىىىىى حىىىىدوب أزمىىىىات ماليىىىىة  كبيىىىىرة فىىىىي 

العىىىىالم و تشىىىىمل األمثلىىىىة الحديثىىىىة  عىىىىدد مىىىىن كبريىىىىات 

 Allied Irish Bankالشىىىىركات العالميىىىىة منهىىىىا 

حىىىىىىىىىىىىىىدة( ، )الواليىىىىىىىىىىىىىات المت Enron)إيرلنىىىىىىىىىىىىىدا( ، 

Maxwell  ، )المملكىىىىىىىىىىىىىىة المتحىىىىىىىىىىىىىىدة(Parmalat 

 WorldCom)فرنسىىىىىىىىىا( و  Vivendi)إيطاليىىىىىىىىىا( ، 

)الواليىىىات المتحىىىدة(، فقىىىد سىىىاعدت هىىىذه األحىىىداب علىىىى 

زيىىىادة التركيىىىىز علىىىىى ممارسىىىات الحوكمىىىىة وتحسىىىىينها، 

رجبىىىرت المنظمىىىات علىىىى أن تكىىىون أكثىىىر صىىىرامة  كمىىىا أ

مىىىا زاد فيمىىىا يتعلىىىق بىىىإجراءات الحوكمىىىة الخاصىىىة بهىىىا، 

مىىىىىن أهميىىىىىة وجىىىىىود ضىىىىىوابط وإجىىىىىراءات فعالىىىىىة فىىىىىي 

 .المنظمات على اختالف أنواعها

 مشكلة الدراسة:1.2

تتجسىىىىىد مشىىىىىىكلة الدراسىىىىىىة فىىىىىي محدوديىىىىىىة االهتمىىىىىىام 

مىىىىىىن الناحيىىىىىىة بقواعىىىىىىد واليىىىىىىات الحوكمىىىىىىة، تحديىىىىىىدا  

وذلك  بنىىىىىىىىاء علىىىىىىىىى نتىىىىىىىىائج اإلداريىىىىىىىىة والتنظيميىىىىىىىىة،

الدراسىىىىىة االسىىىىىتطالعية، مىىىىىع عىىىىىدد مىىىىىن المسىىىىىؤولين 

بمركىىىىىىز بنغىىىىىىازي الطبىىىىىىي، و فىىىىىىي غيىىىىىىاب النظىىىىىىرة 

المعاصىىىىىىىىىىىىرة  لتبنىىىىىىىىىىىىي نظىىىىىىىىىىىىام اإلدارة الرشىىىىىىىىىىىىيدة 

)الحوكمىىىىة(، مىىىىن خىىىىالل تعزيىىىىز مفىىىىاهيم المشىىىىاركة،  

والمسىىىىىىىاءلة، والعدالىىىىىىىىة، الوضىىىىىىىوح، والشىىىىىىىىفافية ،إذ 

تعتمىىىىىىد أغلىىىىىىىب المؤسسىىىىىىىات الليبيىىىىىىىة بشىىىىىىىكل عىىىىىىىام، 

والمؤسسىىىىىات الصىىىىىحية بشىىىىىكل خىىىىىاص، فىىىىىي انجىىىىىاز 

ي ومىىا يرافقىىىه مىىىن روتىىىين ليىىىدأعمالهىىا علىىىى الىىىنمط التق

ت، وتىىىىدني مسىىىتوى الكفىىىىاءة والفاعليىىىىة، وقىىىىوضىىىيال ال

وأثىىىىر ذلىىىىك علىىىىى مسىىىىتوى جىىىىودة الخىىىىدمات المقدمىىىىة 

، وهىىىىذا مىىىىا للمستفيدين)المرضىىىىى والمتىىىىرددين عليىىىىه(
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و أحمىىىىد عىىىدد مىىىىن الدراسىىىات السىىىىابقة كدراسىىىة أكدتىىىه

، ودراسىىىىىىىة شىىىىىىىفاء،و ]2[مىىىىىىىريم، ودراسىىىىىىىة ]1[حسىىىىىىىن

مفىىىاهيم الحوكمىىىة لمىىىا مىىىن علىىىى أهميىىىة تبنىىىي ]3[كىىىاظم

 .دور وتأثير في تحسين مستوى الجودة بشكل عام

وفىىىي ضىىىوء ذلىىىك يمكىىىن القىىىول، أن مىىىن األسىىىباب       

الهامىىىىىة لتىىىىىدهور مسىىىىىتوى الخدمىىىىىة الصىىىىىحية، وكثىىىىىرة 

المرضىىىىى؛ هىىىىو نقىىىىص اإلفصىىىىاح والشىىىىىفافية  شىىىىكاوى

إلعمىىىال المستشىىىفى فيمىىىا يتعلىىىق بقضىىىايا الجىىىودة، وعىىىدم 

المسىىىىىىاءلة، والعدالىىىىىىة؛ مىىىىىىا تبنىىىىىىي نهىىىىىىج المشىىىىىىاركة، و

فىىىىي الثقىىىىة فىىىىي المراكىىىىز الصىىىىحية  انعكىىىىب سىىىىلبا  علىىىىى

، نتيجىىىة لىىىىذلك زاد االهتمىىىام بمفهىىىىوم القطىىىال الحكىىىىومي

 الصىىىىىىىىىحي، فىىىىىىىىىي القطىىىىىىىىىالحوكمىىىىىىىىىة الوالحوكمىىىىىىىىىة، 

وأصىىىىىىىىبحت مىىىىىىىىن الركىىىىىىىىائز ، المستشىىىىىىىىفيات تحديىىىىىىىىدا  

المؤسسىىىىىات  األساسىىىىىية التىىىىىي يجىىىىىب أن تقىىىىىوم عليهىىىىىا

 خدماتها. لتحسين جودة الصحية بمختلف أنواعها

فىىي ضىىوء مىىا سىىبق يمكىىن صىىياغة مشىىكلة الدراسىىة فىىي 

 التساؤل الرئيب التالي:

"هلللو يوتلللد تلللاللير حو ديللللة كحةلللا ية للحوكملللة  لللل  

 كدارة التودة الشاملة بمركز بنغازي الطبي"

 أهداف الدراسة: 1.3

يتمثىىىىىل الهىىىىىدف الرئيسىىىىىي للدراسىىىىىة فىىىىىي معرفىىىىىة أثىىىىىر 

الشىىىىىاملة فىىىىىىي مركىىىىىىز  الحوكمىىىىىة علىىىىىىى إدارة الجىىىىىىودة

بنغىىىىازي الطبىىىىي بمدينىىىىة بنغىىىىازي.، وتسىىىىعى الدراسىىىىة 

 إلى تحقيق ذلك من خالل: 

مسىىىىىىىتوى تطبيىىىىىىىق الحوكمىىىىىىىة،و  . التعىىىىىىىرف علىىىىىىىى1

 األهمية النسبية ألبعاد الحوكمة.

الجىىىىىىىودة  إدارة. التعىىىىىىرف علىىىىىىىى مسىىىىىىىتوى تطبيىىىىىىىق 2

 الشاملة بالمركز الطبي بنغازي.

إدارة الجىىىىودة . معرفىىىىة أثىىىىر تطبيىىىىق الحوكمىىىىة علىىىىى 3

ومعرفىىىىة أي  بمركىىىىز بنغىىىىازي الطبىىىىي بمدينىىىىة بنغىىىىازي

 . من أبعاد ها تأثيرا  على الجودة

مىىىن التوصىىىيات التىىىي قىىىد تسىىىهم فىىىي  تقىىديم مجموعىىىة. 4

لحوكمىىىىىىىة وإدارة الجىىىىىىىودة ا االهتمىىىىىىىام بىىىىىىىدورزيىىىىىىىادة 

 الطبي.مركز بنغازي الشاملة ب

 أهمية الدراسة:1.4

الدراسىىىة قيمتهىىىا مىىىن أهميىىىة  دالعلميىىىة: تسىىىتماألهميىىىة  -

تلعبىىىىه الحوكمىىىىة )اإلدارة الرشىىىىيدة( فىىىىي  الىىىىذيالىىىىدور 

 تحقيق الجودة الشاملة.

العمليىىىة للدراسىىىة مىىىن  تنبىىىع القيمىىىةاألهميىىىة العمليىىىة:  -

أهميىىىىىىة القطىىىىىىال الصىىىىىىحي فىىىىىىي ليبيىىىىىىا، كىىىىىىذلك تأمىىىىىىل 

الباحثىىىىات أن تسىىىىهم نتىىىىائج هىىىىذه الدراسىىىىة فىىىىي توجيىىىىه 

أهميىىة الىىدور الىىذي لين بهىىذا القطىىال نحىىو ؤوظىىر المسىىن

نجىىىىاح  تقىىىىوم بىىىىه الحوكمىىىىة ومىىىىدى تىىىىأثير ذلىىىىك علىىىىى

 إدارة الجودة الشاملة. طبيقت

 متغيرات الدراسة:1.5 

 وتتمثل متغيرات الدراسة فيما يلى:

وتتمثىىىىل مكوناتهىىىىا فىىىىي  ةالمسىىىىتقل: الحوكمىىىىالمتغيىىىىر  -

والفاعليىىىىة، والمشىىىىاركة،  الكفىىىىاءة، العدالىىىىة،)الشىىىىفافية، 

 والمسألة، والمسؤولية االجتماعية(.

 الجودة الشاملة. التابع: إدارةالمتغير  -

 فرضيات الدراسة:1.6 

 تقوم الدراسة على الفرضية الرئيسية التالية: 

ال يوجىىىىد تىىىىىأثير ذو داللىىىىىة إحصىىىىائية للحوكمىىىىىة علىىىىىى  

 إدارة الجودة الشاملة بمركز بنغازي الطبي.

 الدراسة:هيكلية 1.7

الدراسىىىىىة المىىىىىىنهج  أعتمىىىىىد فىىىىىيالدراسىىىىىة النظريىىىىىة:  -

واسىىىتخدام  المكتبىىىي،الوصىىىفي حيىىىب تىىىم إجىىىراء المسىىى  

 العربيىىىىىة،شىىىىىبكة اإلنترنىىىىىت لالطىىىىىالل علىىىىىى المراجىىىىىع 

واألجنبيىىىة المتعلقىىىة بموضىىىول الدراسىىىة وبنىىىاء اإلطىىىار 

 النظري.

المىىىىىىىنهج الوصىىىىىىىفي  الميدانيىىىىىىىة: اسىىىىىىىتخدمالدراسىىىىىىىة  -

واختبىىىىىار مىىىىىدى  الدراسىىىىىة،ف التحليلىىىىىي لتحقيىىىىىق أهىىىىىدا

الل جمىىىىىىع صىىىىىىحة الفىىىىىىروم الموضىىىىىىوعة؛ مىىىىىىن خىىىىىى

واسىىىىىىتخدام األسىىىىىىاليب  السىىىىىىتبانةالبيانىىىىىىات بواسىىىىىىطة ا

 . منها اإلحصائية المالئمة للتحليل
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 الدراسات السابقة:1.8 

نظىىىرا  ألهميىىىة الدراسىىىات السىىىابقة فىىىي تعزيىىىز النىىىواحي 

النظريىىىىىة والتطبيقيىىىىىة ألي بحىىىىىب، فأنىىىىىه مىىىىىن الممكىىىىىن 

 إلى الدراسات ذات صلة بموضول البحب. اإلشارة

 تىىىأثير الحوكمىىىة علىىىى  ن: بعنىىىوا]4[وكىىىاظم شىىىفاء  دراسىىة

إلىىىىىى تفسىىىىىير طبيعىىىىىة عالقىىىىىات  تاألداء. هىىىىىدفجىىىىىودة 

االرتبىىىىاط والتىىىىأثير بىىىىين الحوكمىىىىة وجىىىىودة األداء علىىىىى 

عينىىىة قصىىىدية شىىىملت اإلدارة العليىىىا والوسىىىطى بالهيئىىىة 

 وتوصىىىلتبىىىالعرا  العامىىىة للضىىىرائب فىىىي مدينىىىة بغىىىداد 

الدراسىىىىة إلىىىىى عىىىىدة اسىىىىتنتاجات أهمهىىىىا: وجىىىىود عالقىىىىة 

 الشىىىفافية،)الفرعيىىىة ارتبىىىاط وتىىىأثير للحوكمىىىة بأبعادهىىىا 

وسىىىىىىيادة  المسىىىىىىألة، المشىىىىىىاركة، العدالىىىىىىة والمسىىىىىىاواة،

بضىىىىىىىرورة  تاألداء. وأوصىىىىىىىالقىىىىىىىانون( فىىىىىىىي جىىىىىىىودة 

توعيىىة العىىاملين بأهميىىة هىىذا المىىدخل فىىي تعزيىىز جىىودة 

 .الخدمي للهيئةاألداء واالرتقاء بالواقع 

 تطبيىىىق معىىىايير  عبعنىىىوان" واقىىى:]5[أحمىىىد وحسىىىن دراسىىىة

الحوكمىىىىىة الرشىىىىىيدة وعالقتهىىىىىا بتطبيىىىىىق إدارة الجىىىىىودة 

الشىىىاملة فىىىي الجامعىىىات األردنيىىىة الخاصىىىة، هىىىدفت مىىىن 

خاللهىىىىىىا التعىىىىىىرف علىىىىىىى درجىىىىىىة تطبيىىىىىىق الحوكمىىىىىىىة 

والجىىىىودة الشىىىىاملة علىىىىى عينىىىىة عشىىىىوائية مىىىىن رؤسىىىىاء 

مىىىىا إذا كىىىىان  بالجامعىىىىات ومعرفىىىىةاألقسىىىىام األكاديميىىىىة 

الدراسىىىىىىة إلىىىىىىى أن  بينهمىىىىىىا وتوصىىىىىىلتهنىىىىىىاك عالقىىىىىىة 

جىىىىىاء  درجىىىىىة تطبيىىىىىق كىىىىىل مىىىىىن الحوكمىىىىىة والجىىىىىودة 

بدرجىىىة متوسىىىطة ،وتوصىىىال أيضىىىا  إلىىىى وجىىىود عالقىىىة 

يجابيىىىىىىىىىىة بىىىىىىىىىىين الحوكمىىىىىىىىىىة والجىىىىىىىىىىودة إ ارتباطيىىىىىىىىىىة

الشاملة،وأوصىىىىىىت بضىىىىىىرورة نشىىىىىىر ثقافىىىىىىة تنظيميىىىىىىة 

الجامعىىىىات لتطبيىىىىق كىىىىل مىىىىن الحوكمىىىىة والجىىىىودة فىىىىي 

األردنيىىىىىىة والتعريىىىىىىف بأسىىىىىىاليبها التشىىىىىىريعية والفنيىىىىىىة 

 واإلدارية.

 الحوكمىىىىة علىىىىىى  ر" أثىىىىىن: بعنىىىىوا ]6[إدريىىىىب دراسىىىىة

األردنيىىىىة المستشىىىىفيات الخاصىىىىة  التنافسىىىىية فىىىىيالميىىىىزة 

مسىىىتوى كىىىل مىىىن الحوكمىىىة  التعىىىرف علىىىىإلىىىى  هىىىدفت

أثىىىىر الحوكمىىىىىة فىىىىىي  وأيضىىىىا علىىىىىىوالميىىىىزة التنافسىىىىىية 

( 150)مىىىىىىن تحقيىىىىىق الميىىىىىزة التنافسىىىىىية علىىىىىى عينىىىىىة 

اإلداريىىىة مفىىىردة مىىىن العىىىاملين فىىىي مختلىىىف المسىىىتويات 

إلىىىىىىىىى أن مسىىىىىىىىتوى الحوكمىىىىىىىىة والميىىىىىىىىزة  وتوصىىىىىىىىلت

التنافسىىىىية مرتفعين،ووجىىىىىود أثىىىىر ذي داللىىىىىة إحصىىىىىائية 

لتطبيىىىىىىق الحوكمىىىىىىة بأبعادهىىىىىىا مجتمعىىىىىىة فىىىىىىي الميىىىىىىزة 

فىىىىىىىىىة، والجىىىىىىىىىودة، التنافسىىىىىىىىىية بأبعادهىىىىىىىىىا مجتمعة)التكل

 واإلبدال.

 هىىىذه الدراسىىىة إلىىىى معرفىىىة  ت: هىىىدف ]7[مىىىريم دراسىىىة

واقىىىع تطبيىىىق إدارة الجىىىودة الشىىىاملة ومفىىىاهيم الحوكمىىىة 

فىىىىي اإلدارة العامىىىىة للتربيىىىىة والتعلىىىىيم بمنطقىىىىة نجىىىىران 

العالقىىىة بينهمىىىا مىىىن وجهىىىة نظىىىر  ةبالسىىىعودية، ومعرفىىى

. ة( مفىىىىىرد55)عىىىىىددهم المىىىىىديرين والمىىىىىديرات البىىىىىالغ 

أن اسىىىتجابات  ،الدراسىىىة إلىىىى عىىىدة نتىىىائج منهىىىا تتوصىىىل

المبحىىىىىىوثين علىىىىىىى واقىىىىىىىع تطبيىىىىىىق الجىىىىىىودة الشىىىىىىىاملة 

عالقىىىىىة  دمتوسىىىىىطة، ووجىىىىىوبدرجىىىىىة جىىىىىاء والحوكمىىىىىة 

ارتباطيىىىىىىة طرديىىىىىىة دالىىىىىىة إحصىىىىىىائيا لمحىىىىىىور تطبيىىىىىىق 

الحوكمىىىىىىة علىىىىىىى المسىىىىىىتوى الكلىىىىىىي وأبعادهىىىىىىا وبىىىىىىين 

 الدرجة الكلية إلدارة الجودة الشاملة.

 بعنىىىىىوان أثىىىىىر تنبىىىىىي  : ]8[بوفىىىىىات  حوالىىىىىف و دراسىىىىىة

إدارة الجىىىىودة الشىىىىاملة الحوكمىىىىة علىىىىى نجىىىىاح تطبيىىىىق 

إلىىىىىى  الجزائريىىىىىة هىىىىىدفتفىىىىىي المستشىىىىىفيات العموميىىىىىة 

التعىىىىىرف علىىىىىى مسىىىىىتوى تطبيىىىىىق كىىىىىل مىىىىىن الحوكمىىىىىة 

( مىىىن 150)مىىىن عينىىىة مكونىىىة  الشىىىاملة علىىىىوالجىىىودة 

هىىىىدفت إلىىىىى  اواإلداريىىىىين. كمىىىىاألطبىىىىاء والممرضىىىىين 

الشىىىىىفافية، )بأبعادهىىىىىا اختبىىىىىار أثىىىىىر معىىىىىايير الحوكمىىىىىة 

اإلفصىىىىىىىىىىىاح، مجلىىىىىىىىىىىب اإلدارة وإدارة المعلومىىىىىىىىىىىات، 

تطىىىىىىىىىىوير المهىىىىىىىىىىارات الذاتيىىىىىىىىىىة، وإدارة المكافئىىىىىىىىىىات 

ات إدارة الجىىىىىىودة الشىىىىىىاملة والحىىىىىىوافز( علىىىىىىى متطلبىىىىىى

إلىىىى أن مسىىىتوى تطبيىىىق الحوكمىىىة  وتوصىىىلت بأبعادهىىىا

 امرتفعىىىىىة، كمىىىىىوإدارة الجىىىىىودة الشىىىىىاملة كانىىىىىا بدرجىىىىىة 

تبىىىين أن هنىىىاك عالقىىىة ارتبىىىاط قويىىىة بىىىين إدارة الجىىىودة 

% مىىىىىن 64نالحوكمىىىىىة، وأالشىىىىىاملة وفاعليىىىىىة معىىىىىايير 

التغييىىىىرات الحاصىىىىلة فىىىىي الجىىىىودة الشىىىىاملة تعىىىىود إلىىىىى 

 التغييرات الحاصلة بتبني معايير الحوكمة.
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مىىىن خىىىالل مىىىا تىىىم عرضىىىه مىىىن دراسىىىات سىىىابقة حىىىول 

أهميىىىىىىىة الموضىىىىىىىول والتىىىىىىىي أكىىىىىىىدت جميعهىىىىىىىا علىىىىىىىى 

الحوكمىىىة بمبادئهىىىىا المختلفىىىىة وعالقتهىىىىا وتأثيرهىىىىا علىىىىى 

 اخىىىىتالفتحقيىىىىق الجىىىىودة وتحسىىىىين األداء بىىىىالرغم مىىىىن 

 دعىىىىاهىىىىذا مىىىا  لوأدواتىىىه. ولعىىىالبيئىىىات وعينىىىة البحىىىىب 

 الليبيىىىة، وتحديىىىدا  الباحثىىىات إلجىىىراء دراسىىىة فىىىي البيئىىىة 

فىىىىىىي القطىىىىىىال الصىىىىىىحي الحكىىىىىىومي، لمعرفىىىىىىة تىىىىىىأثير 

خىىىالل عىىىدد  ن، مىىىالشىىىاملةلحوكمىىىة علىىىى إدارة الجىىىودة ا

مىىن المبىىادت التىىي تىىم اختيارهىىا اسىىتنادا لمىىا تىىم عرضىىه 

مجتمىىىىىع  مىىىىىع طبيعىىىىىة يتماشىىىىىىمىىىىىن دراسىىىىىات، وبمىىىىىا 

 مركز بنغازي الطبي(.)في البحب والمتمثل 

هىىىىذه الورقىىىىة مسىىىىاهمة علميىىىىة متواضىىىىعة  دتعىىىى ،عليىىىىه

لتبيىىىىان أهميىىىىة مفهىىىىوم الحوكمىىىىة فىىىىي القطىىىىال الصىىىىحي 

العىىىىىام الليبىىىىىي وإبىىىىىراز دورهىىىىىا فىىىىىي تحسىىىىىين مسىىىىىتوى 

 الجودة الشاملة في األداء.

 :مفاهيم الدراسة1.9 

مؤسسىىىة التمويىىىل الدوليىىىة بأنهىىىا "  اتهىىى: عرفلحوكملللةا -

لمؤسسىىىىىىىات يىىىىىىتم مىىىىىىىن خاللىىىىىىه إدارة ا الىىىىىىىذيالنظىىىىىىام 

 .كم في أعمالهاوالتح

: عرفىىىىىىت بأنهىىىىىىا "الوسىىىىىىيلة كدارة التللللللودة الشللللللاملة -

التىىىىي تىىىىدار بهىىىىا الشىىىىركة لتطىىىىور فاعليتهىىىىا ومرونتهىىىىا 

 .  العمل ككل "ووضعها التنافسي على نطا

 مركز بنغازي الطبي -

 Benghazi Medicalمركىىىز بنغىىىازي الطبىىىي "

Center سىىىىىىىىىىىرير" كمىىىىىىىىىىىا  1200" أو "مستشىىىىىىىىىىىفى

يعىىىىىىرف. تىىىىىىم إنشىىىىىىاءه فىىىىىىي سىىىىىىبعينيات مىىىىىىن القىىىىىىرن 

. 2006العشىىىىرين، وتأجىىىىىل إكمالىىىىىه حتىىىىىى بدايىىىىىة سىىىىىنة

وهىىىىىو أكبىىىىىر مستشىىىىىفى فىىىىىي مدينىىىىىة بنغىىىىىازي الليبيىىىىىة. 

تعهىىىىدت جمهوريىىىىة فرنسىىىىا واالتحىىىىاد األوروبىىىىي سىىىىنة 

بتجهيىىىىىىىىىزه واسىىىىىىىىىتكمال المركىىىىىىىىىز وإدارتىىىىىىىىىه،  2007

وتحويلىىىه إلىىىى مركىىىز متميىىىز علىىىى المسىىىتوى اإلقليمىىىي، 

تىىىىىدريب الكىىىىىوادر الطبيىىىىىة والطبيىىىىىة المسىىىىىاعدة. تىىىىىىم و

األولىىىىىىىىىى مىىىىىىىىىن المركىىىىىىىىىز فىىىىىىىىىي  افتتىىىىىىىىىاح المرحلىىىىىىىىىة

 .2009مارب

 اإلطار النظري:1.2.1

سىىىىيتم التطىىىىر  فىىىىي هىىىىذا الجىىىىزء إلىىىىى الحوكمىىىىة فىىىىي 

القطىىىىال الصىىىىحي وتحديىىىىدا المستشىىىىفيات، وأيضىىىىا إلىىىىى 

 إدارة الجودة الشاملة في المستشفيات.

 لمستشفيات(الحوكمة في القطاع الةحي)ا1.2.2

تتميىىىىىىز المستشىىىىىىفيات عىىىىىىن غيرهىىىىىىا مىىىىىىن المؤسسىىىىىىات 

األخىىىىرى بكونهىىىىا أكثىىىىر تعقيىىىىىدا ، وذلىىىىك علىىىىى صىىىىىعيد 

مىىىن حيىىىب تنىىىول  فيهىىىا وأيضىىىاالتكنولوجيىىىا المسىىىتخدمة 

مىىىع وجىىىود  ابهىىىا. هىىىذتركيبىىىة المىىىوارد البشىىىرية العاملىىىة 

العديىىىد مىىىن العقبىىىات التنظيميىىىة والفنيىىىة والماديىىىة التىىىىي 

وتقىىىديمها لخىىىدمات صىىىحية ذات  قىىد تعرقىىىل سىىىير عملهىىىا

.  ]9[مسىىىىتمر جىىىىودة عاليىىىىة فىىىىي محىىىىيط يتغيىىىىر بشىىىىكل

اإلدارة ) وعلىىىى الىىىرغم مىىىن حقيقىىىة أن مفهىىىوم الحوكمىىىة

الرشىىىيدة( يىىىرتبط ارتباطىىىا  وثيقىىىا  بالشىىىركات واألسىىىوا  

القطىىال الصىىىحي  المفهىىوم فىىىيتطبيىىق هىىىذا  نالماليىىة، فىىىإ

لىىىىىه فائىىىىىدة وقيمىىىىىة كبيىىىىىرة تىىىىىنعكب علىىىىىى األداء العىىىىىام 

 تشفى.للمس

فقىىىىىد عرفىىىىىت الحوكمىىىىىة علىىىىىى أنهىىىىىا " مجموعىىىىىة مىىىىىن 

القىىىوانين والىىىنظم والقىىىرارات التىىىي تهىىىدف إلىىىى تحقيىىىق 

عىىىىىىن طريىىىىىىق اختيىىىىىىار  األداءالجىىىىىىودة والتميىىىىىىز فىىىىىىي 

لىىىىة لتحقيىىىىق خطىىىىط وأهىىىىداف والفعا األسىىىىاليب المناسىىىىبة

. فالهىىىىىىىىدف األساسىىىىىىىىي لحوكمىىىىىىىىة  ]10[المؤسسىىىىىىىىات

المؤسسىىات هىىىو زيىىادة قيمىىىة المؤسسىىة فىىىي نظىىر جميىىىع 

األطىىىراف ذات العالقىىىىة عىىىىن طريىىىق إدخىىىىال تحسىىىىينات 

كلىىىي وشىىىامل، وهىىىو مىىىىا  التنظيمىىىي بشىىىكلعلىىىى األداء 

نىىىىىرى أنىىىىىه مىىىىىن الضىىىىىروري اسىىىىىتلهامه ونقلىىىىىه بصىىىىىفة 

نوعيىىىىىىة إلىىىىىىى مجىىىىىىال إدارة المستشىىىىىىفيات مىىىىىىن أجىىىىىىل 

جىىىىىودة خىىىىىدماتها  تحسىىىىىين وتطىىىىىوير أدائهىىىىىا وتحسىىىىىين

 المقدمة ألفراد المجتمع.

تعىىىد حوكمىىىة المستشىىىفيات موضىىىول حىىىديب نسىىىبيا فقىىىد 

فىىىىىي  Catherine and Sheila[11]ت أشىىىىىار

أنىىىىه فىىىىي  واقىىىىع البحىىىىوب التطبيقيىىىىة توجىىىىد  مادراسىىىىته

دراسىىىات قليلىىىة فىىىي كىىىل مىىىن الواليىىىات المتحىىىدة وكنىىىدا 

كىىىىىان تركيىىىىىز كمىىىىا  ،حىىىىىول هىىىىذا الموضىىىىىول روبىىىىاووأ
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النىىىىواحي  الحوكمىىىىة مىىىىن سىىىىات علىىىىىأغلىىىىب هىىىىذه الدرا

تم بهىىا يىى،ولم تتطىىر  إلىىى الكيفيىىة التىىي واألمىىور الماليىىة

رسىىىىي  تحسىىىىين مسىىىىتوى الخدمىىىىة الطبيىىىىة مىىىىن خىىىىالل ت

ومىىىىىدى ضىىىىىمان )الطبيىىىىىة( مفهىىىىىوم الحوكمىىىىىة اإلكلينيكية

المستشىىىىفيات حىىىىق أصىىىىحاب المصىىىىال  وهىىىىىم  حكومىىىىة

 Richard[12]كمىىىىىا أكىىىىىدالمرضىىىىى بالدرجىىىىىة األولىىىىى. 

توجىىىىىد نظريىىىىىات علميىىىىىة وثيقىىىىىة  ال فىىىىىي دراسىىىىىته بأنىىىىىه

المستشىىىىىفيات وافتقىىىىىار أغلىىىىىب  فىىىىىي حكومىىىىىةالبالصىىىىىلة 

بحاجىىىة لبنىىىاء  متىىىين فهىىىيالبحىىىوب إلىىىى إطىىىار مفىىىاهيمي 

نمىىىوذج أكثىىىر تفسىىىير لهىىىذا المفهىىىوم الحىىىديب لكىىىي يىىىتم 

العمىىىىىىىىىل علىىىىىىىىىىى تفعيىىىىىىىىىىل عمليىىىىىىىىىىة  تحديىىىىىىىىىىد األدوار 

م المهنىىىىي لىىىىدى الطىىىىاق االلتىىىىزاموالمسىىىىؤوليات وزيىىىىادة 

لتحقيىىىىق الهىىىىدف  الطبىىىىي واإلداري علىىىىى حىىىىد السىىىىواء 

الىىىىىذي وجىىىىىد مىىىىىن أجلىىىىىه المستشىىىىىفى أال وهىىىىىو تقىىىىىديم 

 الرعاية الصحية لكل أفراد المجتمع. 

المستشىىىىفيات بأنهىىىىا" عمليىىىىة  حكومىىىىةويمكىىىىن تعريىىىىف 

توجيىىىىىه األداء العىىىىىام والفعىىىىىال للمستشىىىىىفى مىىىىىن خىىىىىالل 

يقهىىىىىا علىىىىىى ... وتحقوتحديىىىىىد األهىىىىىدافتحديىىىىىد المهمىىىىىة 

العناصىىىىىىىر األساسىىىىىىىية  ى التشىىىىىىىغيلي. فأحىىىىىىىدالمسىىىىىىىتو

الالزمىىىة لتحقيىىىق التميىىىز فىىىي حوكمىىىة المستشىىىفيات هىىىو 

ة موجهىىىىة نحىىىىو اإلنجىىىىاز وجىىىىود مهمىىىىة واضىىىىحة وثقافىىىى

أن مىىىىن البىىىىاحثين  عىىىىددأشىىىىار . فقىىىىد  ]13[ذلىىىىكلتحقيىىىق 

حوكمىىىىة المستشىىىىفيات هىىىىي أكثىىىىر مىىىىن بنيىىىىة أو تركيبىىىىة 

خاللهىىىا التعىىىاون بىىىين لمجلىىب، بىىىل هىىىي عمليىىىة يىىتم مىىىن 

المسىىىىؤولين بىىىىاإلدارة العليىىىىا والطىىىىاقم الطبىىىىي بمختلىىىىف 

لتطىىىىىىىىىىىوير اإلشىىىىىىىىىىىراف  تخصصىىىىىىىىىىاتهم وشىىىىىىىىىىىرائحهم

وجهىىىىىة نظىىىىىره  نللمستشىىىىىفى. فمىىىىىوالسياسىىىىىات العامىىىىىة 

لتطبيىىىىىىق الحوكمىىىىىىة فىىىىىىي المستشىىىىىىفى بشىىىىىىكل صىىىىىىحي  

يجىىىىىىىب إشىىىىىىراك جميىىىىىىىع  ؛مىىىىىىىن مزاياهىىىىىىا االسىىىىىىتفادةو

قىىىىىىىىة فىىىىىىىىي جميىىىىىىىىع المسىىىىىىىىتويات األطىىىىىىىراف ذات العال

 . ]14[داريةاإل

ويمكىىىن اعتبىىىار حوكمىىىة المستشىىىفيات مرتبطىىىة بىىىالنهج  

أن الىىىبعم  االمىىىالي، كمىىىالمؤسسىىىي أكثىىىر مىىىن الجانىىىب 

يىىىرى أنهىىىا مىىىزيج مىىىن العناصىىىر الماليىىىة والغيىىىر ماليىىىة، 

باعتبىىىىار الغىىىىرم منهىىىىا هىىىىو اإلشىىىىراف ودعىىىىم جميىىىىع 

أنشىىىطة المستشىىىفى لتحسىىىين الرعايىىىة والخدمىىىة الطبيىىىة. 

فقىىىىد تغيىىىىرت النظىىىىرة السىىىىابقة باعتبارهىىىىا تهىىىىتم بالمقىىىىام 

األول بىىىىىىىىإدارة الهياكىىىىىىىىل والبنىىىىىىىىى التحتيىىىىىىىىة وتىىىىىىىىوفير 

أكثىىىر علىىىى إدارة العمليىىىىات  المىىىوارد، ليصىىىب  التركيىىىز

ودعىىىىم وتحسىىىىين بىىىىرامج وأنشىىىىطة الرعايىىىىة والخىىىىدمات 

 المطلوبىىىىةدمىىىىة وفىىىىق مسىىىىتويات الجىىىىودة الطبيىىىىة المق

]15[. 

وتىىىرى الباحثىىىات الحوكمىىىة فىىىي مركىىىز بنغىىىازي الطبىىىي  

بأنها"قىىىىىىدرة المركىىىىىىز الطبىىىىىىي علىىىىىىى تفعيىىىىىىل الشىىىىىىفافية 

والعدالىىىىىة والتنظىىىىىيم ومشىىىىىاركة جميىىىىىع العىىىىىاملين فىىىىىي 

المشىىىىىكالت ارات التىىىىىي تسىىىىىهم فىىىىىي حىىىىىل اتخىىىىىاذ القىىىىىر

مىىىىن الفسىىىاد اإلداري بمختلىىىىف أنواعىىىه وأشىىىىكاله  والحىىىد

وتىىىىىىوفير أسىىىىىىاليب محاسىىىىىىبية كافيىىىىىىة داخىىىىىىل المركىىىىىىز 

مجموعىىىىىة  خىىىىىالل وضىىىىعومتابعىىىىة أداء العىىىىىاملين مىىىىن 

تهىىىىدف إلىىىىىى  والقىىىىرارات التىىىىيمىىىىن القىىىىوانين والىىىىنظم 

 تحقيق الجودة والتميز في األداء".

 ة في المستشفيات:فوا د تطبيق الحوكم1.2.3

ات األسىىىىىىىىاب ترسىىىىىىىىي الحوكمىىىىىىىىة القويىىىىىىىىة للمؤسسىىىىىىىى 

بىىىىىالتركيز علىىىىىى المستشىىىىىفى  األداءبىىىىى لالرتقىىىىىاء العىىىىىام

الرعايىىىىىىة الصىىىىىىحية المحوكمىىىىىىة  تكوحىىىىىىدة. فمؤسسىىىىىىا

علىىىىىىى نحىىىىىىو سىىىىىىليم بىىىىىىأدوار ومسىىىىىىؤوليات وواجبىىىىىىات 

خاصىىىة ومحىىىددة بوضىىىوح؛ تسىىىتطيع تحقيىىىق مسىىىتويات 

متطلبىىىىىات مىىىىىا يلبىىىىي عاليىىىىة مىىىىن الكفىىىىىاءة فىىىىي األداء؛ ب

. ونظىىىىىىىىرا لطبيعىىىىىىىىة وتخفىىىىىىىىيم التكلفىىىىىىىىة المرضىىىىىىىىى

مىىىىن المؤسسىىىىات، يعتبىىىىىر  كنىىىىول خىىىىاصالمستشىىىىفيات 

 ب، يجىىىىىمهمىىىىىا  البعىىىىىد الخىىىىىاص بالحوكمىىىىىة اإلكلينيكيىىىىىة 

بممارسىىىات  االرتقىىىاءإلى جانىىىب فىىى أخىىىذه فىىىي االعتبىىىار،

اإلكلينيكيىىىىىىىىة سىىىىىىىىيؤدي تطبيىىىىىىىىق حوكمىىىىىىىىة  الحوكمىىىىىىىىة

المؤسسىىىىات فىىىىي المستشىىىىىفيات إلىىىىى خلىىىىق مستشىىىىىفيات 

مرضىىىىاها. مزدهىىىىرة تقىىىىدم خىىىىدمات ذات جىىىىودة لكافىىىىة 

بىىىىين المزايىىىىا األخىىىىرى أن ممارسىىىىات الحوكمىىىىة  نومىىىى

خىىىالل تعزيىىىز  الفسىىىاد مىىىنالمتزايىىىدة تىىىؤدي إلىىىى تقليىىىل 

 اوالمسىىىىىىىىىألة، وتحديىىىىىىىىىدوترسىىىىىىىىىي  مبىىىىىىىىىدأ الشىىىىىىىىىفافية 
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أن  العىىىىام، باعتبىىىىارفىىىىي القطىىىىال  المستشىىىىفيات العاملىىىىة

مبىىىىىادت )الدولىىىىىة تمويلهىىىىىا يىىىىىتم مىىىىىن الخزانىىىىىة العامىىىىىة 

  ]61[لمستشفيات.اوقواعد الحوكمة في 

حوكمىىىىىة المستشىىىىىفيات اختىىىىىارت الباحثىىىىىات ولدراسىىىىىة  

دراسىىىىتها مىىىىن خىىىىالل مجموعىىىىة أبعىىىىاد متكاملىىىىة فيمىىىىا 

بينهىىىىا بىىىىالتركيز علىىىىى النىىىىواحي اإلداريىىىىة والتنظيميىىىىة. 

 بشكل مختصر: وفيما يلي عرضها 

.الشىىىىىىىىىفافية: وتعنىىىىىىىىىي قيىىىىىىىىىام المستشىىىىىىىىىفى بتىىىىىىىىىوفير 1

المعلومىىىات المتعلقىىىة بنشىىىاطه ووضىىىعها تحىىىت تصىىىرف 

تىىىىىي قىىىىىد تضىىىىىر أصىىىىىحاب العالقة،عىىىىىدا المعلومىىىىىات ال

 يجىىىىوز لىىىىه الحفىىىىاظ علىىىىى بمصىىىىال  المستشىىىىفى والتىىىىي

 .ومىىىىن ضىىىمن األمىىىىور  التىىىي تتطلىىىىب قىىىىدرا  ]71[سىىىريتها

مىىىىىىىن الشىىىىىىىفافية ضىىىىىىىمن إطىىىىىىىار الحوكمىىىىىىىة كىىىىىىىاألداء 

المالي،وأيضىىىىا النتىىىىائج التشىىىىغيلية فيمىىىىا يتعلىىىىق بمبىىىىدأي 

الكفىىىىىاءة والفاعليىىىىىة وسياسىىىىىة المكافىىىىى ت والتعويضىىىىىات 

لمىىىا لهىىىا مىىىن أثىىىر علىىىى تحفيىىىز المىىىوارد البشىىىرية نحىىىو 

 .]81[اإلنجاز وتحقيق األهداف

فىىىىىىىي احتىىىىىىىرام الحقىىىىىىىو  لجميىىىىىىىع  العدالىىىىىىىة: تتمثىىىىىىىل.2

حة والعالقىىىىىىىة المباشىىىىىىىرة والغيىىىىىىىر أصىىىىىىىحاب المصىىىىىىىل

مباشىىىىرة مىىىىع المستشىىىىفى،وتوزيع المهىىىىام والمسىىىىؤوليات 

 . ]19[والمساواةبين العاملين على أساب العدل 

.المسىىىىىألة:هي قاعىىىىىدة تقضىىىىىي بمحاسىىىىىبة المسىىىىىؤولين 3

الىىىذين يتخىىىذون والىىىذين يقومىىىون بتنفيىىىذ األعمىىىال داخىىىل 

المستشىىىىىفى علىىىىىى اخىىىىىتالف مسىىىىىتوياتهم عقابىىىىىا وثوابىىىىىا 

تمييىىىىىىىىز لسىىىىىىىىبب مناصىىىىىىىىبهم، وتتضىىىىىىىىمن كافىىىىىىىىة دون 

اإلجىىىىراءات اإلداريىىىىة والقانونيىىىىة لمحاسىىىىبة المسىىىىؤولين 

خدام المىىىوارد العامىىىة، والمقصىىىرين فىىىي عىىىن كيفيىىىة اسىىىت

المسىىىىتخدمة لكىىىىل  العفويىىىىات،مع تحديىىىىد تحقيىىىىق النتىىىىائج

يىىىتم ذلىىىك إال بوجىىىود  وال ،نىىىول مىىىن أنىىىوال المخالفىىىات

لتىىىىىي شىىىىىفافية ووضىىىىىوح ودقىىىىىة المعلومىىىىىات الىىىىىواردة وا

 .]20[بناء عليها ستتم المسألة والمحاسبة

.الفاعليىىىىىة والكفىىىىىاءة: حيىىىىىب يقصىىىىىد بالكفىىىىىاءة قىىىىىدرة 4

المستشىىىىفى علىىىىى اسىىىىتغالل المىىىىوارد المتاحىىىىة وحسىىىىن 

التصىىىىرف بهىىىىا،في حىىىىين الفاعليىىىىة تعنىىىىي تمكىىىىن اإلدارة 

رجىىوة بنىىاء علىىى األهىىداف العليىىا مىىن تحقيىىق النتىىائج الم

حىىىىين  يبىىىىاإلدارة، وفىىىىمرتبطىىىىة  ةفالكفىىىىاء الموضىىىىوعة.

الفاعليىىىة ؛ لفاعليىىىة مرتبطىىىة بالقيىىىادة الفعالىىىة لىىىذلك فىىىإنا

تتحقىىىىق عنىىىىدما تكىىىىون هنىىىىاك رؤيىىىىة واضىىىىحة وأهىىىىداف 

ومبىىىىىىادت تنميىىىىىىة وتطىىىىىىوير،  ومحىىىىىىددة واسىىىىىىتراتيجيات

م وتتحقىىىق الكفىىىاءة عنىىىدما تكىىىون هنىىىاك تخطىىىيط وتنظىىىي

 . ]12[متابعةوإدارة للوقت ورقابة 

التىىىىىىىىىىىىىزام  ياالجتماعيىىىىىىىىىىىىىة: تعنىىىىىىىىىىىىى لية.المسىىىىىىىىىىىىىؤو5

 فيىىهالمؤسسة)المستشىىفى( اتجىىاه المجتمىىع الىىذي تعمىىل 

]22[. 

.المشىىىىاركة: وهىىىىي أن تمىىىىن  اإلدارة حريىىىىة وفرصىىىىة 6

 االقتراحىىىىىاتئهىىىىىم وتقىىىىىديم اللمىىىىىوظفين للتعبيىىىىىر عىىىىىن أر

فيمىىىا يخىىىص انجىىىاز المهىىىام وحىىىل المشىىىكالت، وتحديىىىدا 

فيمىىىا يخىىىص أعمىىىالهم بىىىدون قيىىىود أو قىىىوانين تحىىىد مىىىن 

مسىىىىىاهمتهم؛ بهىىىىىدف تقىىىىىديم فىىىىىرص أفضىىىىىل لتوظيىىىىىف 

 . ]23[المعنويةروحهم  قدراتهم وتحسين

 محددات الحوكمة:1.2.4

هنىىىاك نوعىىىان مىىىن محىىىددات الحوكمىىىة المؤسسىىىية همىىىا: 

وهىىىىىىذه  خارجيىىىىىىة،الالمحىىىىىىددات الداخليىىىىىىة والمحىىىىىىددات 

المحىىىددات تبىىىين مىىىدى التطبيىىىق الجيىىىد لمسىىىتوى وجىىىودة 

 الحوكمة على النحو التالي:

المنىىىىاع العىىىىام  إلىىىىىوتشىىىىير : حىىىىددات الخارجيىىىىة الم  -

يشىىمل علىىى سىىبيل المثىىال  والىىذيلالسىىتثمار فىىي الدولىىة 

القىىىىوانين لمنظمىىىىة للنشىىىىاط االقتصىىىىادي " مثىىىىل  قىىىىوانين 

م المنافسىىىىىة ومنىىىىىع يسىىىىىو  المىىىىىال والمؤسسىىىىىات وتنظىىىىى

"  ، وكفىىىىىىىىىاءة واإلفىىىىىىىىالبالممارسىىىىىىىىات االحتكاريىىىىىىىىة 

ير القطىىىىال المىىىىالي " البنىىىىوك وسىىىىو  المىىىىال" فىىىىي تىىىىوف

زم للمشىىىىىىىروعات ،ودرجىىىىىىىة تنافسىىىىىىىية الىىىىىىىالالتمويىىىىىىىل 

 األجهىىىىىزةوكفىىىىىاءة  اإلنتىىىىىاجأسىىىىىوا  السىىىىىلع وعناصىىىىىر 

والهيئىىىات الرقابيىىىة "هيئىىىة سىىىو  المىىىال والبورصىىىة " ، 

 إلىىىىسىىىات ، باإلضىىىافة فىىىي أحكىىىام الرقابىىىة علىىىى المؤس

المؤسسىىىىىىات الخاصىىىىىىة للمهىىىىىىن الحىىىىىىرة مثىىىىىىل مكاتىىىىىىب 

 المحاماة ، والمراجعة والتصنيف االئتماني .
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البيئىىىة العامىىىة  ىلىىىإويشىىىير هىىىذا النىىىول مىىىن المحىىىددات 

لالسىىىىىىتثمارات فىىىىىىي الدولىىىىىىة لضىىىىىىمان تنفيىىىىىىذ القواعىىىىىىد 

 . ]24[جيدة المؤسسات بشكل والقوانين لضمان إدار

 إلىىىىىىوتشىىىىىير هىىىىىذه المحىىىىىددات  الداخليىىىىىة:المحىىىىىددات -

واتخىىىىاذ  كيفيىىىىة تصىىىىميمالتىىىىي تحىىىىدد  واألسىىىىبالقواعىىىىد 

القىىىىىرارات وتوزيىىىىىع السىىىىىلطات داخىىىىىل الشىىىىىركة بىىىىىين 

الجمعيىىىىىىىىىىة العامىىىىىىىىىىة ومجلىىىىىىىىىىب اإلدارة والمىىىىىىىىىىديرين 

التىىىي يىىىؤدى توافرهىىىا مىىىن ناحيىىىة وتطبيقهىىىا  ،التنفيىىىذيين

بىىىين مصىىىال   تقليىىىل التعىىىارممىىىن ناحيىىىة أخىىىرى إلىىىى 

 . ]25[الثالثة األطراف هذه

زيىىىىادة الثقىىىىة فىىىىي  إلىىىىىوتىىىىؤدى الحوكمىىىىة فىىىىي النهايىىىىة 

ادة االقتصىىىاد الىىىىوطني وتعميىىىق دور سىىىىو  المىىىال وزيىىىى

 المسىىىىتثمرين،صىىىىغار ل قدرتىىىىه علىىىىى تعبئىىىىة المىىىىدخرات

ومىىىىىن ناحيىىىىىة أخىىىىىرى تشىىىىىجيع الحوكمىىىىىة علىىىىىى النمىىىىىو 

لقطىىىىىال الخىىىىىاص ودعىىىىىم قدراتىىىىىه التنافسىىىىىية وتسىىىىىىاعد 

وتوليىىىىىىد  التمويىىىىىىل،المشىىىىىروعات ف الحصىىىىىىول علىىىىىىى 

 .خلق فرصة عمل ا  وأخير األرباح

 كدارة التودة الشاملة في المستشفيات:1.2.5

ة مىىىىن المفىىىىاهيم يعتبىىىىر مفهىىىىوم إدارة الجىىىىودة الشىىىىامل   

علىىىىى مجموعىىىىة مىىىىن األفكىىىىار  ميقىىىىو الحديثىىىىة،اإلداريىىىىة 

والمبىىىىادت يمكىىىىن ألي منظمىىىىة علىىىىى اخىىىىتالف نشىىىىاطها 

إذ مىىىىىا أرادت تحقيىىىىىق أفضىىىىىل أداء ممكىىىىىن  أن تطبقهىىىىىا

وتحسىىىىىىين جىىىىىىودة منتجاتهىىىىىىا أو خىىىىىىدماتها، وتخفىىىىىىيم 

 يفهىىىى . ]62[دوليىىىىا  وسىىىىمعتها محليىىىىا   تكاليفهىىىىا وتحسىىىىين

ة فلسىىىىفة إداريىىىىة تهىىىىدف إلىىىىى تحقيىىىىق التميىىىىز فىىىىي جىىىىود

الوفىىىىىىىىاء  األداء فىىىىىىىىي المنظمىىىىىىىىة ككىىىىىىىىل مىىىىىىىىن خىىىىىىىىالل

المسىىىىىىىىتفيدين أو )الخىىىىىىىىارجيين باحتياجىىىىىىىىات العمىىىىىىىىالء 

 .]72[الداخليين)الموظفين(ائن( والعمالء بالز

المستشىىىىىفيات أمىىىىىا مفهىىىىىوم إدارة الجىىىىىودة الشىىىىىاملة فىىىىىي 

ان ال يختلىىىف عمىىىا قدمىىىه كىىىل مىىىن ديمىىىنج وجىىىور فهىىىو

وغيىىىىرهم مىىىىن  وكروسىىىىبي وايشىىىىيكاوا مىىىىن مسىىىىاهمات

مىىىىن حيىىىىب تركيزهىىىىا علىىىىى مىىىىن   ،رواد إدارة الجىىىىودة

و إجىىىىراء ، ةالمىىىىريم( األولويىىىىأو  المسىىىىتفيد)الزبىىىىون 

المستشىىىىفى يجىىىىري داخىىىىل  التحسىىىىين المسىىىىتمر بكىىىىل مىىىىا

جميىىىىىع العىىىىىاملين فىىىىىي جميىىىىىع المسىىىىىتويات  وبمشىىىىىاركة

ودعىىىىم العمىىىىل الجمىىىىاعي لتحقيىىىىق األهىىىىداف  ، اإلداريىىىىة

 الموضوعة.

"إطىىىار تلتىىىزم مىىىن خاللىىىه  ابأنهىىى  ]28[حنىىىانهىىىا فقىىد عرفت

المؤسسىىىىة الصىىىىحية والعىىىىاملون فيهىىىىا بمراقبىىىىة وتقىىىىويم 

المىىىىدخالت والعمليىىىىات إلىىىىى )المؤسسىىىىة جوانىىىىب نشىىىىاط 

فىىىىىي  جانىىىىب المخرجىىىىات( لتحسىىىىينها بشىىىىكل مسىىىىتمر".

 االسىىىىتراتيجية "ابأنهىىىى  ]29[السىىىىتارعبىىىىد حىىىىين عرفهىىىىا 

الشىىىاملة التىىىىي تهىىىىدف مىىىىن ورائهىىىىا المؤسسىىىىة الصىىىىحية 

إلىىىىىى تحقيىىىىىق التغييىىىىىرات فىىىىىي الخصىىىىىائص والصىىىىىفات 

)المهنيىىىون وهىىىم األطبىىىاء ، التىىىي تمكىىىن األفىىىراد جمىىىيعهم

لفنيىىىىىون والمرضىىىىىى علىىىىىى حىىىىىد وكىىىىىوادر التمىىىىىريم وا

مىىىىن الىىىىتعلم علىىىىى اسىىىىتخدام طىىىىر  وأسىىىىاليب  ،سىىىىواء(

الجىىىىىىودة، بالشىىىىىىكل الىىىىىىذي يحقىىىىىىق الىىىىىىوفرة بالتكىىىىىىاليف، 

باإلضىىىىىافة إلىىىىىى تلبيىىىىىة متطلبىىىىىات المرضىىىىىى والعمىىىىىالء 

 الذين يطلبون الرعاية الصحية". اآلخرين

أهميلللللة تطبيلللللق كدارة التلللللودة الشلللللاملة فلللللي  1.2.6

 المؤسسات الةحية)المستشفيات(

وغيىىىىىر ل عىىىىىام تىىىىىوفر الجىىىىىودة فوائىىىىىد ملموسىىىىىة بشىىىىىك

ملموسىىىة لكىىىل مىىىن مقىىىدمي الخدمىىىة والمسىىىتفيدين علىىىى 

حىىىد سىىىواء، ومىىىن هىىىذه الفوائىىىد: تحسىىىين جىىىودة الرعايىىىة 

، المستشىىىفىالطبيىىىة والخىىىدمات األخىىىرى التىىىي يوفرهىىىا 

والفاعىىىىىل للمىىىىىوارد  الكىىىىىفء االسىىىىىتخدامطريىىىىىق  عىىىىىن

ت القصىىىىىوى مىىىىىن الىىىىىنظم والتقنيىىىىىا واالسىىىىىتفادةالمتاحىىىىة 

المتزايىىىد للعميىىىل  االطبىىىي. الرضىىىالحديثىىىة فىىىي المجىىىال 

المسىىىىتفيد أو المىىىىريم( والىىىىذي يعتبىىىىر مىىىىن )الخىىىىارجي 

 نالشىىىىىىاملة، مىىىىىىىاألهىىىىىىداف األساسىىىىىىية إلدارة الجىىىىىىىودة 

خىىىالل تقىىىديم خىىىدمات تتناسىىىب مىىىع متطلباتىىىه وتوقعاتىىىه 

 نمسىىىىىىتمر. تحسىىىىىىيوالعمىىىىىىل علىىىىىىى تحسىىىىىىينها بشىىىىىىكل 

، خىىىىىىالل الموظفين( مىىىىىىنمعنويىىىىىات العميىىىىىىل الىىىىىىداخلي)

الىىىىىىىروح المعنويىىىىىىىة وتحفيىىىىىىىزهم عىىىىىىىن طريىىىىىىىق  رفىىىىىىىع

، االقتراحىىىىاتوتقىىىىديم  ،المشىىىىاركة فىىىىي حىىىىل المشىىىىكالت

 االشىىىىىاملة؛ بمىىىىىوتشىىىىىجيع اإلبىىىىىدال فىىىىىي ظىىىىىل الجىىىىىودة 

يىىىىىنعكب بشىىىىىكل ايجىىىىىابي علىىىىىى تحسىىىىىين األداء الكلىىىىىي 
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د الممارسىىىات مىىىن توحيىىى تمكىىىن أيضىىىا   اللمستشىىىفى. كمىىى

( وفىىىىىىىق معىىىىىىىايير ومواصىىىىىىىفات سىىىىىىىريريةاإلكلينيكية)ال

أفضىىىىىل الطىىىىىر  ألداء العمىىىىىل وفىىىىىق  وإتبىىىىىالددة، محىىىىى

 .]31[.  ]30[العلميةلحقائق األدلة وا

ولقيىىىىاب مسىىىىىتوى تطبيىىىىىق إدارة الجىىىىودة الشىىىىىاملة فىىىىىي 

فقىىىىط مركىىىىز بنغىىىىازي الطبىىىىي تىىىىم اعتمىىىىاد سىىىىتة أبعىىىىاد 

المشىىىىاركة  -التحسىىىين المسىىىىتمر -: القيىىىىادة الفعالىىىىةوهىىىي

التخطىىىيط  -االعتمىىىاد علىىىى الحقىىىائق- والعمىىىل الجمىىىاعي

 رضا المستفيد. -للجودة االستراتيجي

 منهتية البحث وأدواته:1.3.1

لغىىىرم إنجىىىاز البحىىىب وتحقيىىىق أهدافىىىه، فىىىإن المنهجيىىىة 

التىىىىىي تىىىىىم اعتمادهىىىىىا فىىىىىي تغطيىىىىىة الجانىىىىىب النظىىىىىىري 

لموضىىىىول البحىىىىب، ركىىىىزت علىىىىى اسىىىىتقراء ومراجعىىىىة 

األدبيىىىات السىىىابقة المنشىىىورة مىىىن خىىىالل اإلطىىىالل علىىىى 

والرسىىىىىىائل المنشىىىىىىورة، بعىىىىىىم الكتىىىىىىب والىىىىىىدوريات 

واألبحىىىىىاب ذات العالقىىىىىة بموضىىىىىول البحىىىىىب بىىىىىاللغتين 

 العربية واألجنبية.

كمىىىىا تىىىىم إتبىىىىال المىىىىنهج الوصىىىىفي التحليلىىىىي فىىىىي جمىىىىع 

وتحليىىىل البيانىىىات، وتىىىم تجميىىىع البيانىىىات األوليىىىة للبحىىىب 

باسىىىتخدام اسىىىتمارة االسىىىتبيان المعىىىدة لىىىذلك، باالعتمىىىاد 

تىىىم اسىىىتخدام  علىىىى عىىىدد مىىىن الدراسىىىات السىىىابقة. وقىىىد

( الخماسىىىىىىىىىىىىىي إلعطىىىىىىىىىىىىىاء likertscaleمقيىىىىىىىىىىىىىاب )

الىىىىىدرجات لكىىىىىل إجابىىىىىة فىىىىىي مقيىىىىىاب الحوكمىىىىىة وإدارة 

الجىىىودة الشىىىاملة وشىىىملت اسىىىتمارة االسىىىتبيان المقىىىاييب 

 اآلتية: 

لقيىىىىىىاب مبىىىىىىادت الحوكمىىىىىىة ويشىىىىىىمل  المقيللللللا: ا وو: -

 (. 24-1الفقرات من )

يقىىىىىىىيب إدارة الجىىىىىىىودة الشىىىىىىىاملة  المقيلللللللا: الللللللللاني: -

 (. 24-1لفقرات من )ويشمل ا

 كما تم استخدم األساليب اإلحصائية التالية:

 لوصىىىىىىف والنسىىىىىىب المئويىىىىىىة المتوسىىىىىىطات الحسىىىىىىابية :

 األهميىىىىة النسىىىىبيةالبحىىىىب، لغىىىىرم معرفىىىىة  المتغيىىىىرات

 .والجودة الشاملة ومعرفة مستوى تطبيق الحوكمة

 وهىىىىىو مىىىىىن مقىىىىىاييب التشىىىىىتت االنحىىىىىراف المعيىىىىىاري :

 ابات المبحوثين.لغرم معرفة مدى التشتت في إج

 اختبىىىار التوزيىىىع الطبيعىىىي Kolmogorov - 

Smirnov test لمعرفىىىىة هىىىىل بيانىىىىات الدراسىىىىة :

تتبىىىىىىع التوزيىىىىىىىع الطبيعىىىىىىي أم ال. وبنىىىىىىىاء علىىىىىىى قيمىىىىىىىة 

( وهىىىي أكبىىىر مىىىن مسىىىتوى 0.200إحصىىىائي االختبىىىار )

( ممىىىىا يعنىىىىي أن البيانىىىىات تتبىىىىع التوزيىىىىع 0.05)الداللىىىىة 

 الطبيعي.

 البسىىىىىيط الختبىىىىىار الفرضىىىىىية  النحىىىىىدارا اختبىىىىىار تحليىىىىىل

الرئيسىىىىىىية، واالنحىىىىىىدار المتعىىىىىىدد التىىىىىىدريجي لغىىىىىىرم 

 األكثر تأثيرا . أبعاد الحوكمة معرفة أي من

  كمىىىىا تىىىىم اسىىىىتخراج معامىىىىلα  ألفىىىىا كرونبىىىىاع( لقيىىىىاب(

كانىىىىت معىىىىامالت ألفىىىىا  د. فقىىىىنةاالسىىىىتباصىىىىد  وثبىىىىات 

( 0.89)التىىىىىىوالي لمتغيىىىىىىر الحوكمىىىىىىة والجىىىىىىودة علىىىىىىى 

( 0.94)قيمتهىىىىىىا ( ولالسىىىىىىتبيان ككىىىىىىل بلغىىىىىىت 0.92)

وهىىىذا يعكىىىب صىىىد  االسىىىتبيان وثباتىىىه وبالتىىىالي يمكىىىن 

 االعتماد على نتائجه.   

 :متتمع و ينة البحث1.2.3

بنىىىاء علىىىي أهىىىداف الدراسىىىة فقىىىد شىىىمل مجتمىىىع البحىىىب 

اإلدارة الوسىىىىطي بىىىىالمركز الطبىىىىي بنغىىىىازي والعىىىىاملين 

( وبنىىىىاء علىىىىى جىىىىدول 140بىىىىاإلدارة والبىىىىالغ عىىىىددهم )

 العينىىىىة بلىىىىغ( لتحديىىىىد حجىىىىم Krejcie1970)مرجىىىىان 

( مفىىىىىىىىردة، تىىىىىىىىم توزيعهىىىىىىىىا بطريقىىىىىىىىة 103حجمهىىىىىىىىا )

 عالوسىىىطى، اسىىىىترجعشىىىوائية علىىىى العىىىاملين بىىىاإلدارة 

والبىىىىىاقي لىىىىىم يىىىىىتم اسىىىىىترجاعه؛  اسىىىىىتمارة( 97)منهىىىىىا 

نظىىىرا  لعىىىدم تجىىىاوب الىىىبعم مىىىن أفىىىراد العينىىىة، ونسىىىبة 

ناحيىىىىىة إحصىىىىىائية  ( وتعىىىىىد مىىىىن0.70الىىىىردود بلغىىىىىت )

 جيدة ومناسبة ويمكن االعتماد على نتائجها.   

 التانب الوةفي:1.3.3

يتضمن الجانب الوصفي المتوسطات الحسابية 

الحوكمة، وتقييم  والرتبة ألبعادواالنحرافات المعيارية 

األهمية النسبية ألبعاد الحوكمة من وجهة نظر 

بالدراسة بمركز بنغازي الطبي ومعرفة المشاركين 

 الجودة الشاملة كما يلي: إدارةمستوى تطبيق 
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 ا همية النسبية  بعاد الحوكمة: -

 ( األهمية النسبية ألبعاد الحوكمة1)جدول          

 

ن بٌعد الشفافية جاء بالمرتبة أ( 1يتبين لنا من الجدول )

أن  إلىالنسبية وهذا يشير  األهميةمن حيب  األولي

 هتماماتإأحد أهم  دالشفافية ووضوح الرؤية تع

المشاركين بالدراسة، فالوضوح والشفافية تزيل الكثير 

من الغموم للعاملين بالمركز وتظهر الرؤية واألهداف 

التي يصبوا المركز لتحقيقها من خالل الكوادر الطبية 

والعاملين بالمركز، ومن ناحية من الممكن أن تظهر 

النسبية احتياج العاملين للشفافية بالمركز الطبي،  األهمية

ا جاءت العدالة بالمرتبة الثانية وهى أيضا محل بينم

العاملين نظرة اهتمام للمشاركين بالدراسة وتعكب 

وأهمية وجود نظام يحقق العدالة بين مختلف  بالمركز

، وجاء بالمرتبة العاملين باختالف تخصصاتهم الطبية

الثالثة الفاعلية والكفاءة والتي تعتبر أهم أبعاد 

ة والشفافية سبقتها في األهمية الحوكمة،إال أن العدال

وجهة نظر  ظهر التراتبية واألهمية من وهذا ي ،النسبية

، وجاء بالمرتبة الرابعة المشاركة يليه عينة الدراسة

وبشكل عام جاء  المساءلة وأخيرا المسؤولية االجتماعية.

مستوى تطبيق الحوكمة ومبادئها بدرجة متوسطة 

 (0.71)ياري معوانحراف  (،2.93)حسابي بمتوسط 

ما يعكب تقارب وجهات نظر المبحوثين حول مستوى 

 تطبيق الحوكمة

 مستوى تطبيق كدارة التودة الشاملة:  -

لمعرفة مستوى تطبيق إدارة الجودة الشاملة، يمكن 

لخماسي )الحد مستويات المقياب ا االعتماد على حساب

( ومن 4= 1-5األدنى والحد األعلى( وحساب المدى )

÷ 4المدى على أكبر قيمة في المقياب )ثم قسمة 

 في( ثم نضيف هذه القيمة إلى اقل قيمة 0.80=5

ستوى ( تتحصل على الم1.80=1+0.80المقياب )

-1) نذلك: ميوض   تقسيم التالياألول وهكذا. وال

( 2.60-1.80أكبر من ( منخفم جدا، )1.80

أكبر من ( متوسط، ) 3.40-2.60أكبر من منخفم، )

 ( عالي جدا.5-4.20أكبر من عالي، )(  3.40-4.20

الذي يظهر قياب  خالل التقسيم السابق يتبين لنا من

على نتائج التحليل  وبناء   مستويات المقياب الخماسي

الجودة  إدارةمتوسط مستوى تطبيق  ن، أاإلحصائي

الشاملة من وجهة نظر المشاركين بالدراسة قد بلغ 

( وهو يقع في 0.61بانحراف معياري )، (2.90)

( ما يعنى ان مستوى  3.40-2.60المستوى )أكبر من 

 المتوسط.المدى  يقع في التطبيق في 

 ايستديلي للدراسة: التانب 1.3.4

تضمن الجانب االستداللي فرضيات الدراسة الرئيسية 

 كما يلي: وهي

حو ديللللللللة  يوتلللللللد تلللللللالليرالفرضلللللللية الر يسلللللللية: ي 

كحةللللللا ية للحوكمللللللة  للللللل  كدارة التللللللودة الشللللللاملة 

 بالمركز الطبي.

 

الختبار هذه الفرضية تم استخدام االنحدار البسيط بين  

المتغير المستقل )الحوكمة( والمتغير التابع )الجودة( 

، التالي (2وكانت النتائج كما هي موضحة في الجدول )

بالنموذج لمعرفة عند إدخال المتغير المستقل الحوكمة ف

تأثيره على المتغير التابع وهو الجودة وبناء على القيمة 

( الختبار معنوية معامالت النموذج 0.000االحتمالية )

( تبين أن متغير 0.05وهي أقل من مستوي الداللة )

الحوكمة له تأثير على المتغير التابع )الجودة( وأن 

اتجاه  وأن ،(0.000النموذج معنوي بقيمة احتمالية )

 مبادت تطبيق كلما كان ؛القة طردية ما يعنى أنهالع

الحكومة بصورة فاعلة كلما زاد ذلك من مستوى الجودة 

( تشير 0.05يمة معامل التحديد )بالمركز الطبي، وأن ق

 أبعاد الحوكمة
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 ت األهمية

 1 62.80 0.69 3.14 الشفافية

 2 60.40 0.68 3.02 العدالة

 5 55.60 0.73 2.78 المساءلة

 3 58.60 0.80 2.93 الفاعلية والكفاءة

المسؤولية 
 االجتماعية

2.76 0.76 55.20 6 

 4 58.40 0.64 2.92 المشاركة
  58.6 0.71 2.93 الحوكمة
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%( من التغير في مستوى جودة الخدمات 50لي أن )إ

بالمركز الطبي بنغازي يفسره التغير في فاعلية مبادت 

ن هناك عوامل إالباقية تدل على  %(50ن )أ. والحوكمة

خرى توثر في مستوى الجودة بالمركز الطبي غير أ

 أبعاد الحوكمة. 

 ط( نتائج اختبار تحليل االنحدار البسي2جدول )         

 

 على تحقيقتأثيرا   األكثر ولمعرفة أي من أبعاد الحوكمة

 ،الجودة الشاملة تم استخدام االنحدار المتعدد التدريجي

 .الحوكمة االنحدار ألبعاد يبين نتائج التحليل( 3)الجدول 

من خالل نتائج تحليل االنحدار المتعدد ظهرت لنا ثالثة  

ففي النموذج األول تبين أن متغير ،للتفسير نماذج

الفاعلية والكفاءة له تأثير عاٍل على المتغير التابع 

( 0.000)الجودة( وبناء على القيمة االحتمالية )

لمعامالت النموذج وهي أقل من مستوي الداللة 

يعتبر  أبعاد الحوكمةعني أن من بين ما ي ،(0.50)

ا في الجودة وأن األ الكفاءة والفاعليةمتغير  كثر تأثير 

( وأن اتجاه 0.000النموذج معنوي بقيمة احتمالية )

العالقة طردية ما يعنى أنه كلما ازداد مستوى الكفاءة 

والفاعلية كلما زاد مستوى تحسين الجودة، وأن قيمة 

( ما يعني أن 0.645ر)معامل التحديد أو التفسي

 فيمستوى الجودة يفسره التغير  في%( من التغير 65)

 ة.مستوى الكفاءة والفاعلي النهوم والرفع من

أما فيما يتعلق بالنموذج الثاني يبين أن هناك متغيرين 

 فياألول يتمثل  رالجودة. المتغيلهما تأثير على مستوي 

الكفاءة والفاعلية، أما المتغير الثاني يتمثل العدالة 

( 0.000) االحتماليةعلى القيمة  ية، وبناء  التنظيم

( 0.05لمعامالت النموذج وهي أقل من مستوي الداللة )

 فيثران ؤوالفاعلية والعدالة التنظيمية ي أي أن الكفاءة

( أي 0.000ن النموذج معنوي )أمستوي الجودة، و

الرفع  فيكلما حرص المركز الطبي  ؛بأنه يمكن القول

 مبادتمن مستوى الكفاءة والفاعلية وعمل على ترسي  

هم ذلك من تحسين مستوى سأالعدالة التنظيمية كلما 

( ما يعني أن 0.694قيمة معامل التحديد ) نالجودة. وأ

 فيمستوى الجودة يفسره التغير  في%( من التغير 70)

 والعدالة التنظيمية.مستوى الكفاءة والفاعلية 

الثة بين أن هناك ثتأما فيما يتعلق بالنموذج الثالب ي

متغير األول الجودة، ال ىمتغيرات لها تأثير على مستو

العدالة،  فيالمتغير الثاني يتمثل الكفاءة والفاعلية، 

معنوي ن النموذج إهو المشاركة، و والمتغير الثالب

زاد مستوى  إنه كلما( أي يمكن القول 0.000) عند

ظل مناع تنظيمي يتسم بالعدالة  فيالكفاءة والفاعلية 

كلما زاد ذلك من مستوى الجودة بالمركز،  والمشاركة،

%( 72( ما يعني أن )0.721وأن قيمة معامل التحديد )

من التغير في مستوى الجودة يفسره التغير في مستوى 

 .والمشاركة التنظيمية، والفاعلية، والعدالةالكفاءة 

 ( نتائج تحليل االنحدار المتعدد ألبعاد الحوكمة3)جدول 

 

 النتا ج والتوةيات:1.3.5

 جأويً: النتا 

بناء  على تحليل بيانات الدراسة للجانب والوصفي  

 تم التوصل إلى النتائج التالية: للدراسةاالستنتاجي و

أن المشاركين بالدراسة  إلىتشير نتائج الدراسة . 1

بالمركز الطبي بنغازي ومن واقع اهتمامهم واحتياجهم 

 إدارةلوضوح الرؤية والشفافية وهو ما يعكب أداء 

 المتغيــــرات
 

B 

الخطأ 
 المعياري

Std. 
Error 

اختبار معنوية 
 معامالت النموذج

اختبار معنوية 
 النموذج

R² 

t 
P-
value 

F 
P-
value 

 0.02 2.37 0.24 0.57 الثابت
97.7 0.00 0.50 

 0.00 9.88 0.08 0.79 حوكمة

ج
وذ
نم
ال

 

 المتغيــرات
 قيم المعامالت

(B) 

الخطأ 
المعياري
Std. 
Error 

اختبار معنوية معامالت 
 النموذج

R²  
t P-value 

1 

 0.000 8.004 0.182 1.45 الثابت 

الفاعلية  0.64
 والكفاءة

0.49 0.060 8.28 0.000 

2 

 0.000 4.65 0.217 1.01 الثابت 

0.69 
الفاعلية 
 والكفاءة

0.36 0.068 5.39 0.000 

 0.001 3.34 0.080 0.26 العدالة

3 

 0.002 3.11 0.23 0.73 الثابت

0.72 
الفاعلية 
 والكفاءة

0.27 0.074 3.76 0.000 

 0.007 2.74 0.080 0.22 العدالة

 0.008 2.69 0.088 0.23 المشاركة
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يكتنفه الكثير  الذي للحوكمة اتطبيقه فيالمركز الطبي 

من الغموم وعدم نضوج الرؤية، فضال عن الحاجة 

للعدالة التنظيمية، وضعف الكفاءة والفاعلية وقلة 

المشاركة، وغياب المساءلة، وهشاشة المسؤولية 

االجتماعية كل ذلك من شانه أن يوثر سلبا  على جودة 

كما بينت  الخدمات الطبية بالمركز الطبي بنغازي.

في  بأبعادها يقعمستوى لتطبيق الحوكمة النتائج وجود 

ولعل هذا  %؛58نسبية بلغت المتوسط وأهميةالمدى 

 يعكب وجود نسبة من المبحوثين لها وجهة نظر مغايرة. 

الجودة  إدارةتبين نتائج الدراسة أن مستوى تطبيق 2 .

 المستوى المتوسط فيالشاملة بالمركز الطبي بنغازي 

 . على المستوى الكلي

توض  نتائج الدراسة وبناء على اختبار النموذج أن 3 .

متغير الحوكمة له تأثير على متغير الجودة وأن النموذج 

، معنوي والعالقة بينهما طردية، وبذلك يمكن القول بأنه

الحكومة بصورة فاعلة بالمركز  مبادت تطبيق كان كلما

و  جودةالالطبي بنغازي، كلما زاد ذلك من مستوى 

 بالمركز الطبي. األداءجودة 

الحوكمة ،  المتعدد ألبعادمن خالل تحليل االنحدار 4. 

نجاح تطبيق إدارة  تأثيرا  علىتبين أن أكثر األبعاد 

الجودة الشاملة هي؛ الكفاءة والفاعلية، تليها العدالة، تليها 

، أما باقي األبعاد فلم يكن لها تأثير وبالتالي المشاركة

 .خرجت من انموذج االنحدار

من خالل النتائج التي توصل لها البحب الحالي، 5 .

ومقارنتها مع نتائج بعم الدراسات السابقة نجد أن 

حمد أ ونتائج دراسةهناك اتفا  بين النتائج الحالية 

عن مستوى تطبيق الحوكمة والجودة في   ]32[وحسن

 انت متوسطة، ودراسةالجامعات الخاصة باألردن ك

عن مستوى تطبيق الحوكمة والجودة في   ]33[مريم

تتفق معهما  امتوسطة. وأيضأيضا  والتعليم كانتالتربية 

داللة إحصائية بين الحوكمة على  وعالقة ذوبوجود أثر 

الجودة الشاملة. إال أنا تختلف مع  الكلي وإدارةالمستوى 

حيب مستوى تطبيق  نم  ]34[بوفات حوالف و  دراسة

إلى أن تطبيقهما  ة، فقد توصالالحوكمة وإدارة الجود

بمستوى مرتفع؛ربما يرجع ذلك الختالف البيئة 

الجزائرية من حيب االستقرار السياسي واألمني 

وانعكاسها على تبني مثل هذه المفاهيم، وتتفق مع 

بين الحوكمة  ةستهما من حيب وجود عالقة ارتباطيدرا

على المستوى الكلي. وأخيرا وإدارة الجودة الشاملة 

بشكل كلي مع دراسة تختلف نتائج البحب الحالي 

والذي توصل إلى ان مستوى تطبيق الحوكمة ]35[إدريب

مرتفع،  األردنيةوالجودة  في المستشفيات الخاصة 

( بخصوص وجود أثر )للشفافيةوأيضا تختلف معها 

على الجودة وهذا عكب ما توصلت له الدراسة 

لبحب والمتمثل ما يرجع ذلك لطبيعة مجتمع االحالية؛ورب

طبق على  ،في حين البحب الحاليفي القطال الخاص

شفاء  مع دراسة تفق بشكل جزئيالقطال العام .كما ت

عن أثر الحوكمة على جودة األداء والذي  ]63[وكاظم

، العدالة( على المشاركةإلى أن هناك أثر لبعد) صالتو

معها فيما يتعلق ببعد ، في حين اختلفت داء جودة األ

الشفافية ،والمسألة، فقد توصلت الدراسة الحالية بعدم 

 .وجود أثر لهما على إدارة الجودة

 لانياً: التوةيات:   

بناء على النتائج التي تم التوصل إليها يمكن طرح عدد  

 من التوصيات: 

ضرورة تعزيز اإلدارة العليا في مركز بنغازي 1 .

وذلك ألهمية القواعد والضوابط الحوكمة،الطبي لمبادت 

ما يساعد على خلق بيئة تنظيمية صحية تؤسب لبناء 

منظمة محوكمة، والعمل على نشر ثقافة تطبيقها من 

خالل برامج تثقيفية تسهم في بناء منظومة تدعو إلى 

 تطبيق هذه المعايير.

ضرورة اإلهتمام وتعزيز الكفاءة والفاعلية 2 .

؛ لما لهذه المعايير من تأثير في لةوالعدا والمشاركة

 تطبيق إدارة الجودة الشاملة.

العمل على تعزيز مفهومي العدالة والمسألة وحسن 3 .

 اختيار القيادات اإلدارية في ظل معايير الكفاءة.

ترسي  مبدأ الشفافية والنزاهة من خالل إيجاد هياكل 4 .

تنظيمية وإجراءات إدارية تتمتع باالستقاللية 
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خصصية في العمل، وعدم التعرم للضغوطات أو والت

 التأثيرات من قبل اإلدارة العليا.

إن ارتباط مفهوم الحوكمة بالشركات وبالجانب 5. 

المالي بشكل واض  جعل من المنظمات ال تركز 

نشاطها على الجانب اإلداري وال تعي بأهميته، رغم أن 

سات؛ تأثيره على الجودة الشاملة أكدته العديد من الدرا

لذلك توصي الباحثات بدراسة الحوكمة بجوانبها المتعددة 

وليب فقط الجانب المالي، وإبراز نتائجها في المؤسسة 

لجعل المؤسسات الليبية سواء كانت ربحية أو غير 

 هادفة للرب  أكثر وعي بهذا المفهوم.

العمل على ترسي  ثقافة الجودة الشاملة في 6.

المركز والعمل وفق رؤية تدعم وتعزز  إستراتيجية

 مفهوم الجودة وتحسين األداء.

 سساتمؤ علىالمزيد من الدراسات المستقبلية  إجراء 7.

وتبني مقاييب أخرى لم تتناولها هذه  خرىأ وقطاعات

الدراسة لتعزيز ونشر ثقافة االلتزام بهذه المفاهيم 

على مؤسسات  دراسة مماثلة إجراءيمكن  اكم .الحديثة

 بهذه الدراسة. بنتائج ومقارنتها أخرى،
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"محددات الحوكمة ومعاييرها " ، ،غادر محمد ياسين ]24[

عصر  فيالمؤتمر العلمي الدولي حول عولمة اإلدارة 

، جامعة الجنان ، األعمالكلية إدارة  ،المعرفة

 .2012،لبنان

ة على " مدى تطبيق الحوكم،محمود ناصر الحازمي ]25[

الحلول -المشاكل والعقبات ،الشركات السعودية للكهرباء

 .2017،تطبيقية تحليلية مقارنةالممكنة، دراسة 

الجودة في  مأمون الدرادكة؛ طار  الشبلي، ]62[

 .2003،ت الحديثة، عمان: دار صفاء للنشرالمنظما

أسرار النجاح في تحقيق  القرشي، حسين بن ردة ]72[

 .1999،جدة: دار حافظ للنشر، ية الشاملةالجودة اإلدار

حنان عبد الرحيم األحمدي، التحسين المستمر  ]82[

للجودة وكيفية التطبيق في المؤسسات الصحية، مجلة 

 .412، ص2000، 40.م3لالعامة. اإلدارة 

عبد الستار محمد العلي، تطبيقات في إدارة الجودة  ]92[

المسيرة للنشر  ردا األردن: ،عمان الشاملة،

 .2008والتوزيع،
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بعنوان: بن نافلة قدور؛ مزريق عاشور. مداخلة  ]30[

الجودة الشاملة لضمان جودة الخدمات الصحية  ةإدار

في المستشفيات. بحب مقدم للملتقى الوطني الخامب 

حول: إدارة الجودة الشاملة وتنمية أداء المؤسسة. 

الجزائر: جامعة د.طاهر موالي سعيد. )في الفترة 

 (.2010ديسمبر /13/14

دة ميرة محمد بن عبد العزيز، عالقة إدارة الجوالع ]31[

في القطال الصحي. رسالة الشاملة باألداء الوظيفي 

أكاديمية نايف للعلوم األمنية. ، ماجستير

 .2003الريام،

 ، مرجع سابق.بدح، حسن العواملة أحمد ]32[

 ، مرجع سابق.حسين محمد بالحارب مريم ]33[

 مرجع سابق. لف، بوفات  كلتومة،رحيمة حوا  ]34[

 .سنوسي، مرجع سابقإدريب وائل ال ]35[

جاسم، مرجع  كاظم جواد؛ لعزاويا محمدشفاء  ]36[

 .سابق

 

 

 

 

 

 


