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دور احليود السداسي يف حتسني األداء الشامل للمستشفى

) ( دراسة في بعض مستشفيات رئاسة صحة محافظة البصرة
The Role of Six sigma in improving the total performance to Hospital
"A study in some Hospitals of Basrah Health Headquarter"

املستـخلــص

) فد الططداsix sigma ( هدف البحث إلى اختبار إمكانية تطبيق الحيدد الددادد

 بوصف الحيدد الددادد احددث وابدر،الحكوم المتمثل بالمدتشفيات ف محافظة البصرة
.  ولطد ادتخدم البحث المنهج الوصدف التحيييد،منهجيات ضبط الجودة المدتخدمة ف العالم

 إن مدتوى الخدمة الصحية والعالجية المطدمة ليمرضدى-: ليوصول إلى العديد من النتائج منها
تكاد تكون ف جميع المدتشفيات التابعة لرئادة صحة البصرة متشابهة وه رديئة وال تدتجيب
إلى الحد األدنى لمتطيبات المرضى إلى جانب افتطار المدتشفيات إلدى نظدام ربابدة ودديطرة

يوضح مدتوى جودة الخدمة المطدمة ف المدتشفى وبالتال أصبح من الضروري تطبيق الحيدد
الدداد ف المدتشفيات كافه ف البصرة بوصفه نظاما ربابيا يدعى لتوفير بدرامج التحددين
المدتمر ف مجال جودة الكوادر الطبية وتوفير البيئة المالئمة ليتحدين المدتمر إلى جانب تهيئة

. المختبرات وغرف العمييات عيى وفق المواصفات المطيوبة

Abstract
The research aimed to test the ability of the using the six sigma in the
public sector which is represented in the Hospitals of Basrah Governate ,
that is due to considered the six sigma is the most new and removes
patterns to ensure a good quality which used in the world :The research used the analytical style beside the theoretical one in order to
many conclusions such as: - the standards of Health and treatment service
for the patients are the same besides they are very bad, Hospitals in need of
controlling systems to show the standards of quality service that presented
in the Hospitals, Therefore it is necessary to implement the six sigma in
Hospitals as a controlling system in order to improve the service .Also to
improve the operation theatre and laboratories according to the standards.
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املقـدمــــة

يعد الحيد الدداد (  ) six sigmaمن المفاهيم اإلدارية الحديثة التد تتماشدى مدع

التطور الدريع المتمثل ف إ الة الحواج عن الططا الخاص وتفعيل روح المنافدة بين الططدا
الحكوم والططا الخاص ف تطديم أفضل الخدمات أو المنتجات الت تيب حاجات المددتفيدين،

إلى جانب رفع مدتوى جو دة الخدمات أو المنتجات مع تخفيض وضدبط اكبدر فد النفطدات
والتكاليف ،ولعل الحيد الدداد من ابر األداليب اإلدارية الت ظهرت ف اآلونة األخيرة وهذا
األديوب يعتمد عيى طرائق عيمية ليحصول عيى فهم شامل لألداء وتحديد العناصدر األداددية

المؤثرة ف جودة المنتجات أو الخدمات المطدمة ليمدتفيد ،وأثبتت فعالية عالية ف تطبيطده لددى
مجموعة من الشركات العالمية مثل ( جنرال إلكتريك ،موتوروال ) ولكن ما ال تطبيطه يعد فد
المراحل األولى .
المبحث األول  -:منهجية البحث
- 0مشكلة البحث -:
من خالل ال يارة الميدانية لمعظم المدتشفيات الحكومية ف محافظة البصدرة تبدين بهنهدا
التهتم كثيرا بمتطيبات الجودة ونظم الديطرة عيى الجودة الت تداعد عيى التطييل من عددد
الوفيات ،إذ أفاد االدتطال الميدان إن  %03من الوفيات بمرض الدرطان اليتدوافر لهدم
العالج %03 ،من الوفيات بدبب عدم توفر البيئة المالئمة ،وان معددل الوفيدات الشدهرية
ليمرضى ف مدتشفيات البصرة بد بيغ (  633حالة وفاة )  .وهذا يتطيب االهتمدام بدنظم
الجودة المتطدمة ،إلغراض توفر المتطيبات الت تطيل من حالة الوفيات ومن األنظمة األكثدر
أهمية ليمدتشفيات نظام ( الحيد الدداد

 ) six sigmaوعيية لخصت المشكية بالددؤالين

اآلتيين -:
أ  -هل يمكن تطبيق الحيد الدداد ف المدتشفيات ف البصرة ؟

ب -هل يدهم الحيد الدداد ف تحدين األداء الصح ليمدتشفى ؟
- 0أهداف البحث
 تطديم إطار نظري يصف  ( six sigmaالمضمون والمتطيبات ) .
 اختبار إمكان تطبيق  six sigmaف الططا الحكوم المتمثل بالمدتشفيات .
 - 3أهمية البحث
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تبر أهمية البحث باتجاهين تمثل األول بتطديم صورة واضحة عدن الجدودة وضدبط الجدودة

بوصفها أكثر المواضيع أهمية ف الوبت الحاضر وخصوصا ضمن الططا الخدم  ،وتفعيدل

 six sigmaبوصفها احدث وابر منهجيات ضبط الجودة المدتخدمة ف العالم  .ويتمثل الثان
بالحصول عيى جودة عالية وبكيفة منخفضة وبمعدل خطه  0.3بالمييون من الحدث الخدم .

 -4طريقة الدراسة

ديك البحث المنهج الوصف التحييي  ،إذ ادتخدم الوصف فد الجاندب النظدري ،والتحييدل
اإلحصائ

ف الجانب الميدان

وادتند الى فرضية مفادها (يؤدي االهتمدام بمتطيبدات الحيدد

الدداد إلى تحدين األداء الشامل ليمدتشفى ) و لطياس إمكان تطبيدق الحيدد الددادد فد

المدتشفيات موضو الدرادة تم االعتماد عيى ادتمارة ادتبانه ،تضمنت خمدة إبعداد رئيددة

تصف متطيبات تطبيق الحيد الدداد ف المدتشفيات ،تم تفدديرها مدن خدالل ( )34فطدرة،
وادتخدمت بعض األداليب اإلحصائية المالئمة إلغراض التحييل واثبات النتائج .
املبحــث الثانــي

الحيد السداسي  ( six sigmaالمضمون والمتطلبات )

أوال -:مفهوم six sigma

يعد ( الحيد الدداد ) تطنية أدوات ومجاالت عيمية تمكن المنظمة مدن اعتمادهدا باتجدا

تحطيق التميي ف مجال األعمال وتترجم  ( six sigmaالحيود الدداددية ) وتشدير إلدى 0.3

عيوب ف كل مييون ج ء ( بمعنى خيو  %44.4449من المنتجات والخدمات من العيوب وهو

ما يطترب نحو هدف العيوب الصفرية  .كما تعد  six sigmaمحاولة لتطبيق مبداد الجدودة
والمطاييس اإلحصائية ليس فطط ف عمييات التصنيع وإنما ف عموم المنظمدة  .وابتدداء فدان
المرجعية التاريخية لفيدفة  six sigmaتنبثق من ثالثة منطيطات فكرية ه -:

- 0دريان منطق الدبب والنتيجة ف العمييات والتحويالت ( الهند –  6333ببل الميالد)
- 6إن جميع النظم تعط مؤشرات باالدتعداد نحو التغيير بغض النظر عن تصدميمها ،وهدذا
التغيير ديهخذ شكل التو يع الطبيع ( ألمانيا ،الطرن )01

 - 0إن التغير الجذري يتهثر ديبيا باألدباب المكتشفة ،وبالتال فان تحديد هذ األدباب وتطييدل
أثارها ديعود بالنظام إلى حالته الطبيعيدة (االددتطرار ) - – Deming, Taguchi, ---
)Shewhartالطرن العشرين) ( الجبوري )343 : 6331 ،وان اختيار مصدطيح six sigma

ليس اختيارا عشوائيا أو مصطيحا أجوفا بل العكس يعد أديوبا وفيدفة إداريدة تهددف إلدى

تركي الجهود ليحصول عيى منتجات وخدمات تطترب إلى حد كبير ف المثالية فد الجدودة
واإلتطان  .فكيمة  sigmaتعد رم ا يونانيا يدتخدم كمصطيح إحصائ يعن مطيداس التغيدر
ف مدتوى مخرجات عمييات التصنيع أو العمييات الخدمية  .وبدأت تهخذ فكدرة six sigma
انتشارا وادعا منذ إن أثبتت العديد من الشركات العالمية مثل جنرال إلكتريك ،دون  ،فدورد،

نجاحها ف توفير الماليين من الدوالرات نتيجة تطبيق  six sigmaوتتضمن عميية التطبيدق
 six sigmaادتخدام منتظم ودبيق لمجموعة من األداليب اإلحصدائية لتوضديح الخطدوات
المحددة الت ينبغ اتخاذها لتحدين العميية (Bendak@ ksu.edu.sa,2006).

يدهم تطبيق ( الحيد الدداد ) ف تحدين الجودة وخفض الكيفة من خالل التطييل مدن عددد
المعيبات والضياعات إلى ادن حد ممكن بد يصل إلى ( )0.3عيوب لكل مييون وحدة منتجة،
إذ حططت شركة ( )Motorolaادخارا دنويا بما بيمته (  233مييون دوالر ) وتخفيضها فد

أوبات الصنع من ( 36شهرا إلى  00شهرا ) (  ، ) Motorola,2000:8وأكددت الحطيطدة
نفدها ( شركة جنرال إلكتريك )0441 ،إذ تحدن إنتاجها بندبة ( )%41عما هو بدائم فعدال
(هاري وشرويدر . )9 :6331 ،يتهدس الحيد الدداد عيى بعدين رئيددين همدا ( البعدد
اإلداري أو الفيدف ،الذي يصف متطيبات تطبيق الحيد الدداد ف المنظمدة – صدناعية أم
خدمية – والبعد اإلحصائ الذي يحدد مدى الدماح لطبول المنتجات غير المعيبة ،ويصفها ف
( دتة انحرافات معيارية ) ،وه نتيجة ذات دبة متناهية ،ويظهر الربط بدين البعدد اإلداري
والبعد اإلحصائ من خالل ( دمج العنصر البشري مع عميية التحدين ،وربط أدوات التحدين
بفاعيية عميية التحدين بجميع إبعادها ومتطيباتها ) )(Ronald,1999
وعييه يمكن وصف الحيد الدداد بما يهت -:
- 0نظام لتحدين الجودة يوائم بين المتطيبات الفيدفية واإلدارية ليجودة بمفهومها الشامل
وأداليب التحدين اإلحصائية .

- 6يحدد المتطيبات الواجب توافرها إلغراض تحدين الجودة ،ويطيدها بهداليب ضدبط
الجودة اإلحصائية ،من خالل تجاو الحدود ألمعروفه ( ثالثة انحرافات معياريدة )
إلى حدود جديدة ( دتة انحرافات معيارية ) .

- 0يداعد عيى تحطيق الجودة الخالية من العيوب ( المعيب الصفري ).
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- 3يوصف بهنه إدتراتيجية إعمال تهدف إلى إ الة أدباب األخطاء والعيوب ف جميدع
العمييات .

- 1يحطق تحدينا ف الجودة وخفضا ف الكيفة ف إن واحد .
ثانيا  -:اإلجراءات اإلدارية املرتبطة

- 0اإلجراءات العامة ف six sigma
 توكيد الجهود المدتمرة الرامية إلى انجا نتائج العميية الت تدعى إلى تطييل التبداين
وذلك ألهميتها لنجاح اإلعمال نتيجة عمل إدارة فعالة مبنية عيى التخطيط المدبق.

 مالحظة خصائص التصنيع وعمييات اإلعمدال التد تتعيدق بالطيداس والتحييدل
والتحدين والتحكم بادتخدام أدوات عميية وبآفل كيفة وبهعيى فائدة.

 تحطيق تحدين مدتمر ف الجودة يتطيب الت امدا مدن جاندب المنظمدة بهكميهدا
وخصوصا ف مدتوى عال من التنظيم والمشاركة الكامية لكل فرد فد المنظمدة.
)(www.Motorola.com ,2006
الشروط الواجب توافرها ف الحيد الدداد ( )six sigma


يادة التركي عيى إدارة بيادية وحمادية ليدعم وإدناد منظمات اإلعمدال والتعداون

غير المحدود بين إفراد المنظمة الواحدة ف دبيل تحطيق األهداف.

 ال ت ام واضح التخاذ الطرارات عيى أداس البيانات الت يمكن التحطق منها والتهكدد
من صحتها ليوباية بدال من التفتيش الذي يدتن ف الطابات.

 تركي واضح عيى بياس وتحطيق عوائد مالية ليمنظمة فضال عدن التركيد عيدى
العمييات مدن جاندب وال بدائن مدن جاندب أخدر(www.one six sigma .
).com,2008
ونظرا الشتراك  six sigmaمع إدارة الجودة الشامية ف بعض األداليب واألدوات ،ويدود لدى
الكثير من المتخصصين اعتطاد خاطئ أن أديوب  six sigmaندخه معدله مدن إدارة الجدودة
الشامية أو أنها حاله خاصة منها ،وبالرغم من عدم دبة هذا االعتطاد إال إن هناك نطداط ارتبداط

تتمثل ف إن الخيفية األدادية ل  six sigmaو TQMه التركي عيى ثطافة الجدودة كمدا إن
لكال األديوبين تركي عيى ال بائن وإدارة العمييات وبالرغم من نطاط التطارب الت توصل إليهدا

الباحث من خالل البحث إال إن هنالك فربا بين  six sigmaو  TQMومن اجل تحديدد البدد
من ذكر الم ايا الت حددها الباحثون والمتخصصون ف  six sigmaالت جعيتها أكثدر تميد ا
عن  TQMومنها -:

 ارتباط أديوب  six sigmaبههداف المنظمة من خالل تعريف العوامل المدؤثرة عيدى
الجودة .

 التودع ف الجانب اإلحصائ من خالل ادتخدام األدوات اإلحصائية المتطدمة
 تطييل التشتت ف العمييات اإلنتاجية والخدمية وتطييل معدالت العيوب الناتجة عن العميية.
Mfsharaf @ ksu . edu . sa, 2006
ثالثا  -:منهجيات six sigma

تتحدد درادة الحيد الدداد  ،وخطوات تنفيذ بمنهجيتين هما -:

 -0منهجية DMAIC

إن المصطيح المكون من هذ الحروف يشير الى -:
 D إلى  - Defineعرف
 M إلى  – Measureبياس
 A إلى  – Analyzeحيل
 I إلى  – Improveطور
C إلى  -Controlرابب

وتتهلف هذ الطريطة من خمس خطوات -:
أ  -تحديد رفيع المدتوى ألهداف المنظمة ولعميياتها الحالية .
ب -بياس الجوانب األدادية ليعميية الحالية وجمع البيانات ذات الصية .

ج -تحييل البيانات والتحطق من األدباب والمدببات ليعالبات ،ثم تحديد مداه العالبدات،
ومحاولة التهكيد عيى جميع العوامل المطيوب النظر إليها.
د – تحدين عميية تحييل البيانات الطائمة عيى ادتخدام تطنيات مثل تصميم التجارب .

و – مراببة لضمان إن أي انحراف عن الهدف يصحح ببل إن يؤدي إلى عيدوب وإنشداء
عمييات مراببة مدتمرة (scu.ncsu.edu/public/facts/html.2008) .

- 0منهجية DMADV
إن المكون من هذ الحروف -:


Dإلى  - Defineعرف

 M إلى  – Measureبياس
 A إلى  – Analyzeحيل
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 D إلى  – Designصمم

 V إلى  - Validateالتحطق
وتتهلف هذ الطريطة من خمس خطوات -:
أ  -تصميم وتحديد األهداف الت تتفق مع احتياجات العمالء والمشاريع اإلدتراتيجية.

ب -بياس وتحديد ) ( (CTQSالخصائص حادمة ليجودة ) ،وتحديد بدرات المنتج ،والطددرة
عيى عمييات اإلنتاج والمخاطر.
ج -تحييل الوضع وتصميم البدائل ،وخيق تصاميم عيى أعيى مدتوى وتطييم الطددرة عيدى
اختيار أفضل تصميم .

د -تحديد تفاصيل التصميم ،التصميم األمثل ،ووضع خطة ليتحطدق منهدا ،وخدالل هدذ
المرحية يتطيب األمر المحاكاة .
و -التحطق من تصميم وإنشاء وتنفيذ عمييات اإلنتاج وتدييمها إلى المدؤولين عن العميية .
)(www.Motorola.com ,2006
ويدتخيص مما دبق ذكر إن منهجيت الحيد الدداد  ،تصدف الجاندب اإلداري مدن التنفيدذ
والمتعيطة بالمتطيبات ،والجانب اإلحصائ من التنفيذ والمتعيق بهداليب التحييل والتحدين .
رابعا  -:متطلبات تنفيذ احليد السداسي

 -0تركيز حقيقي وصادق على العميل

يرك  six sigmaعيى العميل ليصبح بمة األولويات ،وعيى دبيل المثال ،فهن معايير
األداء ف  six sigmaتبدأ من العميل ،والتطورات ف  six sigmaتحدد بناء عيى تهثيرها فد

إرضاء العميل .

 -0اإلدارة بالبيانات والحقائق
تهخذ  six sigmaمبدأ اإلدارة بالحطائق إلى مدتوى جديد أكثر بوة  .إن  six sigmaنظدام
يبدأ بتوضيح المعايير والطيادات الت تدتخدمها ف تطيم العمل واألداء ثم نطوم بجمدع البياندات

وتحيييها ،وبالتال فهن المشكالت يمكن تحديدها بصورة فعالة ثم تحيييها ثم حيها بشكل تام  .وان
 six sigmaتداعد المديرين ف اإلجابة عن دؤالين أداديين لدعم اتخاذ الطرارات والحيدول
الطائمة عيى البيانات
 ما البيانات والمعيومات الت احتاج إليها فعال ؟

 كيف يمكن االدتفادة من هذ البيانات  /المعيومات إلى أبصى درجة ممكنة ؟ ( ألنعيم
وحويص)26 :6331،

 -3العمليات تكون حيث يكون الفعل
حيثما يكون التركي دواء ف تصميم المنتج أو الخدمة أو ف معايير األداء أو ف

يادة

الكفاءة ورضاء العميل أو حتى أدارة العمل ،فان  six sigmaتضع العمييدات كمحدور رئديس
لينجاح  .وان بدرة  six sigmaتتجدد ف إبنا الطيادات والمدديرين خصوصدا فد مجدال
الخدمات والصناعات – بهن التمكن من اإلجراءات والعمييات هو الطريق لبناء ميد ة تنافددية
لتطديم خدمة ليعمالء .
 -4اإلدارة بالمبادأة
إن األخذ بالمبادأة يعن الطيام بصورة مدبطة باإلحداث كافة بدال من انتظار حدوثها ثدم
التفاعل معها والرد عييها ،وف الوابع الفعي تعن اإلدارة بالمبادأة التخي عمدا أعتددنا عييدة

ولكنها النطبق عادة ،إذ تضم تحديد أهداف طموحة ،مراجعة هذ األهدداف مدرارا وتكدرارا،
وضع أولويات واضحة ،والتركي عيى تجنب حدوث المشكالت .
 -2منظمة بال حواجز

تعد (الالحاج ية ) إحدى وصفات جاك وييش لينجاح  .لطد عمل جاك وييش المددير
التنفيذي ( )GEعيى إ الة الحواج صعودا وهبوطا ف الهرم اإلداري ،اذ رك عيدى الفدرص
المتاحة والضخمة لتطوير التعاون ف داخل الشركات نفدها وبينها وبين المديرين والعمالء .
)pande,etal,2002:8
 -6السعي إلى الكمال مع القدرة على تحمل الفشل

(

كيف يمكن إن تدعى إلى الكمال ومع ذلك تكون أيضا بادرا عيى تحمل الفشدل ؟ فد
حطيطة األمر االتجاهان يكمالن بعضهما بعضا ،أي إن الشركة لم تصل إلى  six sigmaما لدم

تطم بإدخال أفكار وأداليب جديدة تحمل ف طياتها بعض المخاطر( باندد ،هولدب-6331:01 ،
)02
خامسا  -:دور املديرين والعاملني

عندما تختار اإلدارة المنطيق إلى  six sigmaفهن العمل يتطيب بيادات العمل ،وأعضداء

الفريق ،وأدواراً لبعض العاميين ديطيق عييها أدماء تعود إلى فندون الشدجاعة مثدل الحد ام

األدود ،والح ام األخضر ،ومعيم الح ام األددود وهدذ األددماء ابتكرهدا احدد الخبدراء
 Motorolaالذي كان يعشق الكاراتيه
- 0المديرون التنفيذيون Sponer champion
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إن المدير األفضل هو من يدتطيع انتطاء أفضل العناصر ألداء ما يريد انجدا

ويتحيدى

بدرجة كافية من الطدرة عيى ضبط النفس بحيث يمتنع عن التدخل ف عميهم ف تيدك اإلثنداء .

فالطائد التنفيذي يختار إفرادا يكون لهم دور مماثل لدور الرئيس التنفيدذي مدن ناحيدة الطيدادة
وااللت ام ويكون عيى دراية وادعة بفيدفة six sigma

( هاري وشرويدر)30 :6331 ،

- 0األحزمة السوداء Black Belt
يعد هذا الدور من أهم األدوار ف  ، six sigmaفالح ام األدود هو الشخص الذي يطوم
بالتحري عن فرص التغيير المؤثرة طوال الوبت ،ثم يطوم بتطبيطها وادتخدامها لتحطيق النتائج .

وان فريق  six sigmaال يعمل بفاعيية مالم يوجد هناك ح ام ادود بوي  .ويجدب إن يمتيدك
الح ام األدود مهارات عديدة مثل الطدرة عيى حل المشكالت ،والطددرة عيدى جمدع وتحييدل
المعيومات ،والخبرة التنظيمية ،والطيادة ،والتدريب ،والحس التدريب الجيد .والح ام األدود عادة
ما يتم اختيار من االدار الودطى وتكون ميطاة عيى عاتطه مدؤولية تنفيذ المشاريع لمدة  1أشهر

إلى دنتين ،إلى جانب الح ام األدود الرئيس الذي يعد خبيرا حطيطيا ف األدوات التحيييية ل six

 sigmaفضال عن خيفية عيمية ف الهنددة أو درجة عيمية ف إدارة اإلعمال ويطوم بدور وكيل
التغير ف الشركة ،اذ انه يداعد ف تحدين ادتخدام  six sigmaوطربهدا وحيولهدا ويطدوم
بتحديد احتياجات ال بائن أو تطوير أداليب الطياس ليعمييات األدادية

( ألنعيم وصويص) 91 :6331 ،
 -3األحزمة الخضراءGreen Belt -:
وتمثل عادة الشخص الذي تيطى تدريبا كافيا ف  six sigmaك يشدترك فد هدذا

الفريق أو ليعمل منفردا ف بعض الشركات ف برنامج مصغر ،وان بعض الشركات مثل جنرال
اليكتريددك بددد طيبددت مددن الدددواد األعظددم إن يتدددربوا ليحصددول عيددى الحدد ام
األخضر(.باندوهوب )13 : 6331،إذ يطدوم هدؤالء العداميون بتنفيدذ  six sigmaومعهدا
مدؤوليات وظيفة أخرى ،ويعميدون تحدت إشدراف األح مدة الددوداءCG.com,2009) .
(www.example
 -4البطل  /الراعي Champion
يعبر عن البطل أو الراع هو المدير التنفيذي أو المدير أالداد الذي يبدادر ويددعم
ويتكفل فريق المشرو  ،وان وجود البطل مهم ليغاية وذلك لضمان إن المشرو يبطدى ضدمن
األهداف العامة ليعمل وإجراء مراجعات إلى جانب حل الصراعات والتدخالت ف العمدل مدع

إيجاد بنوات ربط مع مشاريع  six sigmaاألخرى،وضمان الموارد الت يحتاجها الفريق مثل

الوبت ،والمال ومعاونة اآلخرين .

كما يعد عضوا ف مجيس اإلدارة لكون  six sigmaال تمتد إلى طبطات كثيرة ولكنها تبطى ف
يد اإلدارة العييا وبيادات اإلدارة الودطى  ( .باند وهولب)13 :6331،

ف ضوء ما دبق ذكر حدد البحث متطيبات تنفيذ الحيد الدداد فد المدتشدفيات موضدو

الدرادة بكل مما يهت -:
- 0مداندة إدارة المدتشفى لعمييات ونشاطات تنفيذ البرنامج .

- 6التركي عيى المرضى بصفتهم الموضو الذي يهتم الحيد الدداد بمعالجة مشكالته .
- 0البيئة التحتية ليمدتشفى  -:أي التركي عيى المتطيبات البيئية و الصدحية والعالجيدة
والتدهيالت الت تتضمن ظروف أفضل لمعالجة المريض وصحته .
- 3التدريب والتههيل  -:تنمية معارف ومهارات اإلفراد ف مجال الرعاية الصحية ،وتوفير
متطيبات المعالجة الكافية ليمرضى .

- 1التحدين المدتمر  -:االدتفادة من األدوات اإلحصائية والتغذيتين( العكدية واألماميدة)
إلغراض التحدين ،وتحطيق الغرض الرئيس ليحيد الدداد (التخيص من المدببات الت

بد تعجل أو ت يد من الوفيات ف المدتشفى ) ،أو (المدببات الت تضعف مدن مددتوى

الجودة ف المدتشفى ) .
سادسا  -:األساليب واألدوات املستخدمة six sigma

تدتخدم ف الحيد الدداد مجموعة من أداليب اإلحصائية ودوف تعدرف باختصدار

أهم هذ األداليب وأكثرها شيوعا -:

- 0مخطط السبب – التأثير Cause – Effect Diagram
أطيق عيى هذا المخطط ادم مخطط اشيكاوا ندبة إلى العالم كاورد اشيكاوا أو مخطط
عظمة الدمكة إذ يعرض العوامل الت تؤثر ف خصائص العميية ليجودة فد المخرجدات أو
المشكالت والوبوف عيى أدباب المشكالت أو العيوب ،تبدأ الخطوة الثانية ف التحييدل بهخدذ
واحد من المشكالت وتحييل أدباب حدوثها بادتخدام مخطط الدبب والتدهثير  .وان الغدرض
األداد من المخطط هو تعريف األدباب المحتمية ليمشكية ومن ثدم الكشدف عدن جميدع
األدباب بالتفصيل عن طريق طرح األدئية،كيف؟ متى؟ لماذا ؟ (Slack,etal,1998:703) .
- 0مخطط التبعثر Scatter disgram
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يعد مخطط التبعثر بمثابة خريطة لمتغيرين يوضحان فيما إذا كانا مرتبطين ،ويتم التحطق

اذ تمثل كل نططة ف الردم البيان ليتبعثر مالحظة واحدة ليبيانات  .وه أداة لتشخيص فيمدا إذ
كان الدبب المحدد مؤثرا فعال ف الجدودة (Kragewski,1999:228).فضدال عدن تطيديص
النفطات والوبت الال م إلجراء الفحص واالختيار ،وادتبعاد الفحوصات غير المجدية واددتبدالها

بهخرى فعاله ،والطيام بضبط العمييات الفعالة عيى أداس النتائج المتحططة ف ضوء العالبة بدين
الجودة وخصائص المخرجات  .ويطاس مدى االرتباط بين نوعين مختيفين مدن البياندات فد
مخططات التبعثر بإحدى الطرئق اآلتية -:

 حداب معامل االرتباط Coefficient of Correlation
 وربة احتمالية Binomial probability paper
 أديوب الطيمة الودطية Media Method

- 3خريطة باريتو Pareto chart

( محدن والنجار)106 :6334 ،

هو ردم بيان يثبت العوامل عيى نحو تنا ل ف المحور الدين ( األفط ) ثم اعتماد بعد
الحرب العالمية الثانية ودميت ندبة إلى العالم االيطال االبتصادي (باريتو) ،تعتمد هذ الطريطة
وه نو من خرائط األعمدة عيى الميل الطبيع

الن تكون غالبية المشكالت بدبب ابييه مدن

األدباب ،وتطييديا يكون  %13من اإلعراض ( المشكالت ) بدبب  %63من األدباب وبالتركي
عيى المشكالت األولية ،يمكن تدوية معظم الصعاب  ( .شافير وميرديث)031 :6331،
- 4المدرج التكراري Histogram
المدرج اإلحصائ هو نو أخر من مخططات االعمد يبين التو يدع أو التغيدر فد

البيانات عيى مدى الحجم ،العمر ،الطيمة ،مدة الوبت ،الو ن  .....إلى أخر ذلك ويعرف المدرج
التكراري مدى درجة التركي حول الطيمة المتودطة ،والمدى الوادع ،إذ يؤدي إلى تركي ابدل

ويعن تباينا أكثر مع احتمالية اكبر بهن يدتيم ال بون الخدمدة أو المندتج ذا النوعيدة الرديئدة
(الجبوري)699 :6331 ،
- 2مخطط العملية Process chart

يعد مخطط العميية احدى األدوات الت تدتخدم لوصف عميية اإلنتاج وصفا عاما الذي من

خالله يتوضح كيفية تصنيع المنتوج خطوة بعد خطدوة (Evan,1997:345) .كمدا يبدر دور
المخطط ف إظهار الخطوات المطيوبة إلنتاج ديعة أو خدمة بشكل متديدل ومنظم ،فضال عدن

تصوير العالبة فيما بين العمييات .وتدتخدم الرمو المعدة من ببل جمعية المهنددين األمريكيدة
عام  0439ف بناء مخطط العميية ( الع اوي)63315030 ،

و يمكن ردم مخطط العميية الخاص بدخول المريض إلى المدتشفى بادتخدام الرمو الطياددية
الخمدة -:

- 0الذهاب إلى المدتشفى
 - 6الدخول إلى المدتشفى
- 0فحص المريض ف المدتشفى

 - 3التهخير ف الحصول عيى التشخيص الصحيح
- 1الحصول عيى العالج
 -6مهارات العرض أو التقديم Presentation skills
ال يشتمل التدريب عيى الخرائط لوحدها وإنما يجب االنتبا إلدى االتصداالت الجيددة،
وتطديم تحييالت واضحة ،شفويا او تحريريا .

 -7مهارات التحليل

Analysis skills

من الضروري تكريس وبت لتعييم العمال مفاهيم مراببة الجودة إحصائيا ،وجمع البيانات
وتحيييها ،فيمكن إن يكون جمع البيانات غير الصحيحة أو عمل اددتدالالت لمعيومدات غيدر
منادبة هو أكثر خطورة من نطصها( .شافيرومرديث)031 :6331،
- 8العصف الذهني Brainstorming
تحوي  six sigmaعيى عدة طرق لتطبيق العصف الذهن  ،فالهدف ليعصف الذهن هو

الحصول عيى بائمة من الخيارات ليحل الواحد – عادة ماتكون الطائمة طويية ومن ثدم يدتم
اختصارها ليخيار النهائ  .عيى دبيل المثال  :يمكن إن يطوم الفريدق بالعصدف الدذهن
بخصوص من يطابل ال بائن وما األدئية الت يجب إن يطرحوها الحطا .بد يدتخدم الفريدق

العصف الذهن ليدرج المطاييس المحتمية أيضا بد يبطى الحطا ينتج حيوال مبدعه أخرى .وان
المشكية األدادية ف العصف الذهن إن الشخص يظن انه جيد ولكن ف الحطيطدة يتطيدب

العصف الذهن العمل واالنضباط ليكون مبدعا حطا( .النعيم وحويص)001 :6331،

 -9لوحات الضبط
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تعد بداية ادتخدام لوحات الضبط إلى )  (Watter , A. shewhartالذي كان يعمل فد

شركة بيل ليهواتف األمريكية عام  . 0463وتعرف لوحة الضبط بهنها خارطة بيانية تددتخدم
كوديية التخاذ الطرار المنادب بشهن دير العميية اإلنتاجية ف مرحية إنتاج معيندةعيى وفدق
المدار المحدد لها ويتم ذلك من خالل دحب عينات عشوائية منية من دفعات اإلنتداج بعدد
تحديد صنف الوحدة المنتجة الذي يعكس جودة المنتوج  ( .محدن والنجار)106 :6334،
وتتكون لوحات الضبط من نوعين أداديين كاألت -:
ا – لوحات الضبط للمتغيرات Control charts for variables
تدتخدم لوحات الضبط ليمتغيرات عند ادتخدام الطراءات الحطيطية والطياس المباشر عيى
المنتوج وأشهر هذ اليوحات
 لوحة المتودط والمدى Mean and Range control
 لوحة المتودط واالنحراف المعياري Mean and Standerd Deviation
)( Karajewski,1999: 230
ب -لوحات الضبط للخصائص التمييزية Control chart for Attritbutes
تدتخدم لوحة الضبط ليخصائص التميي ية عندما تطتصر عمييات التفتيش عيى تصدنيف

الوحدات المنتجة إلى وحدات معيبة وغير معيبة أو عيى تعداد العيوب ف العيندة الواحددة
وأشهر هذ اليوحات ه -:
 لوحة ضبط الندبة المئوية ليمبيعدات percentage Defectives control chart
ويرم لها اختصارا P- chart

 لوحة ضبط عيى عدد المبيعات ف العينة.
 لوحة ضبط عيى عدد العيوب ف العينة.
 لوحة ضبط معدل عدد العيوب  ( .النجار ومحدن)100 :6334،

املبحـث الثـالـث -:
اجلانب امليداني

أوال  -:الواقع الفعلي للمستشفيات موضوع البحث

إن مهمة المدتشفيات بصفة عامة العناية بالمرضى والتطييل إلى ادن حد ممكن

من حالة الوفيات بدبب دوء العناية أو عدم توافر المدتي مات الضدرورية ليعدالج ،أو

أي أدباب أخرى تتعيق بطبيعة عمل المدتشفى ،إذ اتضح من خالل المعايشة الميدانيدة
والدجالت ظهور ندبة عالية إلى حد ما من الوفيات ف مدتشفيات البصدرة ييخصدها
الجدول ()0
جدول ()0
كشف الوفيات خالل سنة في مستشفيات البصرة الرئيسة
اسمممممممممممممممم
المستشفى
البصرررررررررة
العام
الصرررررررررد
التعليمي
الموانئ
الفيحاء
الشفاء
البصرررررررررة
للوالدة
الطرررررررررررر
العدلي

الوفيات الشهرية
1
9
2
1
003 631 696 616

4
613

03
606

00
633

06
603

014

060

060

009

43

031

033

009

006

16

41

11

031
21
3
062

92
16
0
14

13
19
06
030

96
34
6
003

92
19
0
10

42
10
03
060

039
30
1
001

16
10
1
000

033
04
2
064

11
09
3
40

034
01
1
032

11
31
03
90

39

31

22

33

90

003

94

33

40

13

11

91

0
660

6
601

0
603

3
606

يظهر من الجدول (  )0المتضمن إعداد الوفيات حدب األشهر لدنة  6339ما يهت -:
 -0إن عدد الوفيات تكاد تكون متطاربة بين أشهر الدنة لكل مدتشفى من المدتشفيات إلى حد ما
وان حالة التذبذب بين األشهر صغيرة جدا .

 -6إن عدد الوفيات الشهرية عالية ولجميع المدتويات ،وان تبدو ف الجدول مختيفة ،وأحيانا
بفارق كبير ،فان الدبب يعود إلى حجم المدتشفى ،وعدد المرضى الذين يدتطبيهم.
 -0ينعكس حجم المدتشفى وعدد المرضى الرابدين فيه عيى كمية ونو الخدمة المطدمة ،وغالبا
ما تكون الخدمة أكثر رداء  ،وابل جودة ف المدتشفيات الكبيرة ( البصرة العام ،الصدر

التعييم  ،البصرة ليوالدة ).
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 -3إن مدتوى الخدمة الصحية والعالجية المطدمة ليمرضى تكاد تكون متشابهة ف جميع

المدتشفيات ،وه رديئة وال تدتجيب إلى الحد األدنى من متطيبات المرضى واحتياجاتهم.

 -1وبد أكدت هذ الحطيطة األدباب الت تكمن وراء الوفيات ف مدتشفيات البصرة والموضحة
ف الجدول ()6
جدول ()6
بعض أسباب الوفيات في مستشفيات البصرة
ت نسبة الوفيات %
 % 03 0من الوفيات
 % 63 6من الوفيات
 % 03 0من الوفيات
 % 1 3من الوفيات

األسباب
عدم توفرالعالج الكافي أو المناس للمريض في المستشفى
عدم توفر خدمات الفحص والتشخيص الدقيق للمرضى مثل( فحص المفراس )
عدم توفر الخدمات الصحية والعالجية والبيئة الصحية المالئمة للمريض
عدم قد ة معالجة المريض داخل البلد ،وصعوبة إ ساله إلى العالج خا ج البلد

يشير الجدول أعال إلى نططتين رئيدتين -:
األولى  -:افتطار مدتشفيات البصرة جميعا إلى نظام ربابة وديطرة تمكن من معرفة مدتوى
جودة الخدمة والنتائج المترتبة عييها .

الثانية  -:افتطار مدتشفيات البصرة جميعا إلى نظام تحدين يتمكن من تحدين مدتوى الخدمة ف
المدتشفى ،أو تطييل من الحاالت والنتائج الديبية.
وعيية فان محاولة تطبيق ( الحيد الدداد ) ف مدتشفيات البصرة ،من خدالل اختبدار مددى

االدتجابة لمتطيباته ،يداعد كثيرا عيى تحدين الخدمة الصحية بمعناها الشامل ف المدتشدفيات
موضو البحث ،وهذا ما ديتناوله التحييل الالحق .
ثانيا  -:حتليل نتائج االستبانة

- 0التحييل ألعامي  ....الغرض من التحييل التطييل من عدد المتغيرات المفدرة إلبعاد

االدتبانه ،والتعرف عيى مدتوى أهمية هذ المتغيرات بالمطارنة مع إبعادها وعواميها
الرئيدة

جدول ()0
خالصة نتائج التحليل العاملي
العامرررررررررررررررررررل تسلسل اهمية العوامل
الخامس
التشبع االهمية
العامل
0.341

6
0

0

2
9
1
4
03
00
06
00
03
01

العامررررررل العامرررررررررررل العامل الرابع
العامل االول
الثالث
الثاني
0.604
القيمرررررررة العينيرررررررة 0.111 3.304
9.462
%99.3
%20.0
التبررررراين المفسرررررر %92.6 %26.0
%96
نس التشبع
13 3.431 33 3.262 01 3.223 61 3.133 02
3.941
(المسانده)
()6
()3
13 3.461 31 3.104 02 3.43 62 3.904 09 0(3.166
التحسين
()0
()3
()0
المستمر
16 3.201 32 3.212 09 3.109 69 3.166 01
3.900
البنية
()3
()6
التحتية
10 3.294 39 3.116 04 3.133 61 3.143 04
3.109
التركيرررررررر
()6
()6
علرررررررررررررررى
ال بون
10 3.126 31 3.133 33 3.022 64 3.916 63
3.921
التررررررد ي
()3
()0
و
التأهيل
3.143 34 3.436 30 3.163 03 3.911 60
3.223
()0
()0
()0
3.243 36 3.914 00 3.100 66 )0(3.120
3.194 60 )6(3.102
()0
3.933 63 3(3.946
3.939
3.934
3.490
3.204
3.131
3.331

 3.461االولى
 3.124الثانية
 3.294الثالثة
 3.236الرابعة

 3.119الخامسة

اتضح من الجدول ( )0المتضمن خالصة التحييل العامي ما يهت -:
 -0تراوحت الطيم العينية ليعوامل الرئيدة بين ( )0.604 ،9.464وه جميعا اكبر من مدتوى
المعنوية المطبول والبالغ ( ،)0وهذا يعن معنوية العوامل الخمدة موضو الدرادة .

 -6تراوحت بيم التباين المفدر ليعوامل الرئيدة الخمدة بين (  )%20.0 ، %99.3وهذا يعن
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إن كل عامل من العوامل الخمدة يفدر ندبة معطولة من البعد الذي يمثيه ،وعيية تم تدمية

العوامل بإبعادها الرئيدة الت تضمنتها االدتبانة وكما يهت -:

( العامل األول  :النشاطات الداندة لنجاح تنفيذ الحيد الدداد  ،العامل الثان  :نشاطات
التركي عيى ال بون ،العامل الثالث  :البنية التحتية ،العامل الرابع  :التدريب والتههيل،

العامل الخامس  :التحدين المدتمر ) .

 -0أظهرت جميع المتغيرات العامل األول والمؤثرة ف الجدول أهمية بوية ومعنوية بالعالبدة مدع
عاميها الرئيس ( النشاطات الداندة ) ،وكان تديدل األهمية حدب درجة بوتها كما يهت -:

( االهتمام بمتطيبات تنفيذ الحيد الدداد  ،االطال

عيى تطنيات الحيد الدداد  ،منابشدة نتدائج

الجودة ف اجتماعات مجيس اإلدارة ،تمي ومكافهة مبادرات التحدين المددتمر ،تعمديم ثطافدة
الجودة ) .
 -3أظهرت جميع متغيرات العامل الثان والمؤشرة ف الجدول أهمية بوية ومعنوية بالعالبة مع
عاميها الرئيس ( نشاطات التركي عيى ال بون ) ،وكان تديدل األهمية حدب درجة بوتها كما

يهت  ( -:التثطيف عيى تطديم الخدمة الجيدة ليمرضى ،االدتفادة من معيومات التغذية العكددية،
توثيق أواصر العالبة مع المرضى ،تحديد احتياجات المدتشفى والمرضى طبطا لدياق موحد ).

 -1أظهرت بعض متغيرات العامل الثالث والمؤشرة ف الجدول أهمية بوية ومعنويدة بالعالبدة
مع عاميها الرئيس ( البنية التحتية) ،وكان تديدل األهمية حدب درجدة بوتهدا كمدا يدهت -:
(االهتمام بالبن االرتكا ية ،االهتمام بتطنيات ضبط الجودة ،توفير المعدات الت تدهم ف ضدبط
الجودة ،صيانة معدات الفحص )

 -2أظهرت بعض متغيرات العامل الرابع والمؤشرة ف الجدول أهمية بوية ومعنويدة بالعالبدة
مع عاميها الرئيس ( التدريب والتههيل ) ،وكان تديدل األهمية حدب درجة بوتها كما يدهت -:
( االدتعانة باالدتشاريين الخارجين ،االهتمام بنتائج الدورات التدريبية ،التدريب عيدى تطنيدات
الحيد الدداد  ،االهتمام بمهارة العاميين اليذين يطدمون خدمة مباشرة ليمرضى ) .

 -9أظهرت بعض متغيرات العامل الخامس والمؤشرة ف الجدول أهمية بوية ومعنوية بالعالبدة
مع عاميها الرئيس ( التحدين المدتمر ) ،وكان تديدل األهمية حدب درجة بوتها كما يهت -:

( ا الهتمام ببرامج التحدين المدتمر ،تحدين جودة أداء الكوادر الطبية ،تحطيق الرضا ليمرضى،
تهديس بيئة مالئمة ليتحدين المدتمر ).

 -1واظهر التحييل ألعامي لتديدل أهمية العوامل الرئيدة والمؤشرة ف الجدول مدا يدهت -:

(األهمية األولى  :النشاطات الداندة لنجاح تنفيذ الحيد الدداد  ،األهميدة الثانيدة  :التحددين
المدتمر ،األهمية الثالثة  :البنية التحتية ،األهمية الرابعة  :التركيد عيدى ال بدون ،األهميدة
الخامدة  :التدريب والتههيل ) ،وهذا يعن إن االهتمام بالعوامل الت يرتك عييهدا دور الحيدد
الدداد ف المدتشفى يؤدي إلى التحدين المدتمر ألداء المدتشفى بصفته الشامية .

- 4تم توضيح الحيد الدداد ف تحدين أداء المدتشفى من وجهة نظر التحييل ألعدامي فد
الجدول الالحق -:
جدول ()3
خالصة نتائج التحليل ألعاملي لدو الحيد السداسي في تحسين األداء الشامل للمستشفى
ت
0

العامل
النشاطات الساندة لنجاح
تنفيذ الحيد السداسي

6

نشاطات التركي على ال بون

0

البنية التحتية

3

التد ي والتأهيل

1

التحسين المستمر

المتطلبات
 االهتمام بمتطلبات تنفيذ الحيد السداسي
 االطالع على تقنيات الحيد السداسي
 مناقشة نتائج الجودة في اجتماعات مجلس اإلدا ة
 تميي ومكافأة مباد ات التحسين
 تعميم ثقافة الجودة
 التثقيف على تقديم الخدمة الجيدة للمرضى
 االستفادة من معلومات التغذية العكسية
 توثيق أواصر العالقة مع المرضى
 تحديرد اتتياجرات المستشرفى أو المرضرى وعلرى وفرق
سياق موتد
 االهتمرررام برررالبني اال تكا يرررة ( الردهرررات ،اإلسرررعا ،
المختبررررات ،صررراالت المعالجرررة ،العيرررادات الداخليرررة
والخا جية )
 االهتمام بتقنيات ضبط الجودة
 توفير معدات ضبط الجودة
 صيانة معدات الجودة والفحص
 االستعانة باالستشا ة الخا جية في مجال الجودة
 االهتمام بنتائج الدو ات التد يبية
 التد ي على تقنيات الحيد السداسي
 تنمية مها ات مقدمي الخدمة للمرضى
 التنفيذ والمتابعة الفعالة لبرامج التحسين المستمر
 التحسين في جودة أداء الكواد الطبية
 تحقيق ضا المرضى
 تأسيس بيئة مالئمة للتحسين المستمر
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- 6أهمية العوامل الرئيسة .....
ادتهدف التحييل التعرف عيى أهمية العوامل الرئيدة من خالل طريطة ( التحييل ألعدامي )

وطريطة وصف العوامل ،ولخصت النتائج ف الجدول األت -:
جدول ()1

خالصة تديدل أهمية العوامل الرئيدة لالدتبانه
ت

العامل

0
6
0
3
1

المساندة
التحسين المستمر
البنية التحتية
التركي على ال بون
التد ي والتأهيل

األهميرررة مرررن خرررالل التحليرررل األهمية من خالل الوصف
ألعاملي
الوسرررررررررررط
األهمية
الحسابي
0.43
األولى
األولى
3.461
0.03
الثانية
الثانية
3.123
6.41
الرابعة
الثالثة
3.293
6.40
الخامسة
الرابعة
3.236
0.00
الثانية
الخامسة
3.116

االنحرا
المعيا ي
0.3
3.91
3.99
3.41
3.11

التفسير .....
 تشير نتائج األهمية بطريطة التحييل ألعامي إلى أهمية المتغيرات بالنددبة لعواميهدا ،أو
العوامل بالندبة ليبعد الرئيس الذي تدتهدفه االدتبانه.

 وهذا يعن إن تفعيل دور الحيد الدداد من اجل تحدين األداء الشامل ليمدتشفى يتطيب
االهتمام بالعوامل حدب أدبطياتها المؤشرة .

 تشير نتائج األهمية المطدرة ( بالودط الحداب  ،االنحراف المعياري ) إلى أهمية العوامل
من وجهة نظر إفراد العينة ،وبالتال فان تديدل األدبطيات ،ينظم عيى أدداس وجهدة
نظر إفراد العينة .

 إن التطارب ف تنظيم األدبطيات دواء عيى وفق التحييل ألعامي  ،أو نتدائج الوصدف،
يؤكد إن تنظيم األدبطيات حدب الجدول هو األكثر مالءمدة لتنفيدذ متطيبدات الحيدد
الدداد  ،وانعكاداتها االيجابية عيى التحدين المدتمر .

ثالثا  -:حتليل االحندار اخلطي واثبات الفرضية
جدول ()2
تحليل نتائج االنحدا الخطي
انحدا المتغير المعتمد ( التحسين المستمر ) على المتغيرات الرئيسة ()13،10،16،10،13
Sig
F
F
R2
المتغيرررررررات R
المجدولة
المحسوبة
المستقلة
اصررررغر مررررن مسررررتو
3.330
1.169
3.643
3.130
13
المعنوية
10
()3.30 ،3.31
16
10
13

اتضح من الجدول ( )2المتضمن نتائج انحدار المتغير المعتمد الرئيس ( التحددين المددتمر )
عيى المتغيرات المدتطية من ( )10 -13ما يهت -:
- 0بيغت بيمة معامل االرتباط ( )Rليمتغير المعتمد مع المتغيرات المدتطية ( )3.130مشديرا
ان االدتجابة معنوية وبوية الى حد ما ليمتغير المعتمد بالعالبة مع المتغيرات المدتطية .

- 6بيغت بيمة معامل التفدير ( ) %64.3وهذا يعن ان المتغيرات المدتطية تفدر ما بيمتده
( )%64.3من التغير ف المتغير المعتمد ( التحدين المدتمر ) أي إن متطيبات تنفيذ الحيد
الدداد ف المدتشفيات موضو الدرادة ،لها تهثير واضح إلى حدد مدا فد تحطيدق

التحدين المدتمر ألداء المدتشفيات .
- 0بيغت بيمة ) (Fالمجدولة ( )1.169بمدتوى معنويدة ( ،) P = 3.330 >3.30مؤكددة
معنوية نموذج االنحدار ،وببول الفرضية الرئيدة الت مفادها ( يؤدي االهتمام بمتطيبدات
الحيد الدداد إلى تحدين األداء الشامل ليمدتشفى ).

- 3إن ضعف تهثير متطيبات الحيد الدداد ف

التحدين المدتمر لألداء الشامل ليمدتشفيات

موضو الدرادة ،يعود إلى ضعف اهتمام هذ المدتشفيات بمتطيبات تنفيذ الحيد الدداد

فيها .

رابعا  -:االستنتاجات

- 0إن مدتوى الخدمة الصحية والعالجية ليمرضدى تكداد تكدون متشدابهة فد جميدع
المدتشفيات ،وه رديئة وال تدتجيب إلدى الحدد األدندى مدن متطيبدات المرضدى
واحتياجاتهم ،وتبر رداءة الخدمة بشكل واضح ف المدتشفيات ذات االددتطبال الكبيدر
ليمرضى مثل ( البصرة العام ،الصدر التعييم  ،البصرة ليوالدة ).
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- 6افتطار مدتشفيات البصرة إلى نظام ربابة وديطرة يوضح مدتوى جودة الخدمة والنتائج
المترتبة عييها إلى جانب عدم توافر اإلمكانية لتحدين جودة الخدمة فد المدتشدفى أو

التطييل من الحاالت الديبية فيها.
- 0اظهر التحييل ألعامي إن اإلبعاد الرئيدة الت تضمنتها االدتبانة والت تتمثدل العامدل
األول  -:النشاطات الداندة لنجاح تنفيذ الحيد الدداد  ،العامدل الثدان  -:نشداطات
التركي عيى ال بون ،العامل الثالث  -:البنية التحتيدة ،العامدل الرابدع  -:التددريب
والتههيل ،العامل الخامس  -:التحدين المدتمر تمكنت من تفدير كل بعد من اإلبعاد الت
تمثيها بندبة  %20.0 / %99.30وه ندبة معطولة .

- 3اظهر التحييل ألعامي لتدي دل أهمية العوامل الرئيدة أن األهميدة األولدى لينشداطات
الداندة لنجاح تنفيذ الحيد الدداد  ،واألهمية الثانية التحدين المدتمر ،واألهمية الثالثدة
البنية التحتية ،واألهمية الرابعة التركي عيى ال بدون ،واألهميدة الخامددة التددريب

والتههيل ،وبالتال فهن االهتمام بتيك اإلبعاد حدب التديدل األت يددهل مدن إمكدان
التحدين المدتمر ألداء المدتشفى بصورة شامية .
- 1يوضح نموذج االنحدار ببول الفرضية الرئيدة الت مفادها ( يؤدي االهتمام بمتطيبدات
الحيد الدداد إلى تحدين األداء الشامل ليمدتشفى )

خامسا  -:التوصيات

- 0تطبيق الحيد الدداد ف مدتشفيات البصرة كافة باعتبار نظام ربابة وديطرة توضح
مدتوى جودة الخدمة والنتائج المترتبة عييها ،كما يدعى إلى التطييل من الديبيات الناجمة
عن رداءة الخدمة المطدمة ومنابشة نتائج الجودة ف اجتماعات مجيس اإلدارة .
- 6ضرورة رفع مدتوى الخدمة الصحية والعالجية المطدمة ف المدتشفيات وذلك من خالل
توفير المختبرات ،صاالت المعالجة المكيفة ،اإلدعاف ،العيادات الداخييدة والخارجيدة،

وتحديد احتياجات جميع المدتشفيات وفطا لدياق موحد.
- 0اهتمام و ارة الصحة بتنفيذ والمتابعة الفعالة لبرامج التحدين المدتمر ،فضال عن تحدين
من جودة أداء الكوادر الطبية مما ينعكس عيى تحطيق الرضا ليمرضى ،وتدوفير بيئدة
مالئمة ليتحدين المدتمر ،إلى جانب االدتعانة باالدتشارة الخارجية ف مجدال الجدودة
وتنمية المهارات لدى مطدم الخدمة .

- 3االعتماد عيى التديدل ف تحديد العوامل األدادية وذلك بهدف تدهيل إمكانية التحددين
المدتمر ألد اء المدتشفى بصورة شامية فاألهمية األولى لينشداطات الدداندة والثانيدة
ليتحدين المدتمر والثالثة ليبنية التحتية والرابعة ليتركي عيى ال بون والخامدة التدريب
والتههيل .

- 1االدتفادة من معيومات التغذية العكدية المدتيمة من المرضى ،إلى جانب توثيق العالبدة
مع المرضى وجعل ردالة المدتشفيات ف البصرة ه تطديم الخدمة الجيدة ليمريض.

أوال  -:املصادر العربية

- 0الجبوري ،ميدر إبراهيم احمد ،نظم إدارة الجودة ،دار ابن األثير ،جامعدة الموصدل،
الطبعة األولى6331،

- 6باند ،هولب ،بيت ،ألري ،ترجمة ادهمه احمد جادم six sigma ،رؤية مطدمة فد إدارة
الجودة ،دار المريخ ،الرياض ،الدعودية ،الطبعة األولى6331،
- 0شافير ،مرديث ،دكوت ،جاك ،تعريب درور عي إبدراهيم ،إدارة العمييدات – مدنهج
عميية اإلعمال بصفحات االنتشار،دار المريخ ،الدعودية،الطبعة األولى6331 ،

- 3الع اوي ،إدارة اإلنتاج والعمييات ،دار وائل ،عمان ،األردن ،الطبعة األولى6331،
 - 1هاري ،شرويدر ،دتة ديجما،الجي ة ،الطبعة األولى6331 ،

- 2النجار ،صباح مجيد ،محدن ،عبد الكريم ،إدارة اإلنتاج والعمييات ،دار وائدل ،الطبعدة
الثالثة6334 ،
- 9ألنعيم  ،صويص ،محمد عبد العال ،راتب جييل ( six sigma ،تحطيق الدبة فد إدارة
الجودة ) ،دار الثراء ،عمان ،األردن ،الطبعة األولى6331 ،

ثانيا -:املصادر األجنبية

Pande,p.s,Neuman,r.p& Cavanagh,R.R(2002
"the six sigma way " New York: MCGraw – Hill
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)(الملحق
استمارة االستبانة المعتمدة في عينة من المستشفيات الحكومية في محافظة البصرة

أوال  -:دعم أدارة المدتشفى :الجهود كافة الت تبذلها االدار لنجاح أي برنامج
ت

العبا ات

0

هناك تعهد موثق مرن أدا ه المستشرفى باعتمراد
التحسين المسرتمر والبحرث عرن بررامج الجرودة
المعاصرة أمثال تقنية six sigma
ترررررد ج إدا ة المستشرررررفى فقررررررات ثابترررررة فررررري
اجتماعاتهررا عررن الجررودة وبرامجهررا المعاصرررة
أمثال االي و ،ضمان الجودة ،وتلقات الجودة
تهررتم إدا ة المستشررفى بالمبرراد ات الترري ترك ر
على أ ضاء المريض وتشجع عليها
تهررررتم إدا ة المستشررررفى بمبرررراد ات وتطبيقررررات
أسالي تحسين الجودة مثل خرائط الجودة
إدا ة المستشفى مستعدة للكشف عرن مشركالت
الجودة وعالجها
تسرررعى المستشرررفى إلرررى تحسرررين أداء عملياتهرررا
وتحسين الخدمات المقدمة للمريض
تتجه إدا ة المستشرفى إلرى تحقيرق six sigma
كونها إتد االستراتيجيات الفعالة
إدا ة المستشررررررفى علررررررى اطررررررالع بالمفرررررراهيم
والمبررادو واألدوات تات العالقررة بتقنيررة six
sigma
إدا ة المستشرفى ترد ك مرد أهميرة تقنيرة six
 sigmaفررري تغيرررر ثقافرررة المستشرررفى لمواكبرررة
التغيرات
تصرروإ إدا ة المستشررفى خطررط جررودة مالئمررة
داخل كل قسم
تعتمد القررا ات المرتبطرة برالجودة علرى وفرق
األسس العلمية
تؤيرد إدا ة المستشررفى اسرتحداب وررع وأقسررام
ترك أنشطتها تول الجودة
تراق إدا ة المستشفى أداء قسم السيطرة على
الجرررودة مررررن خرررالل اإلوررررعا ات والمررررذكرات
والتقا ير
تركر إدا ة المستشرفى علرى مناقشرة محتويررات
التقررررا ير والمررررذكرات واإلوررررعا ات الخاصررررة
بالجودة في كل لقاء أو اجتماع ينفذ
تعتقد إدا ة المستشفى إن التد ي وسيلة غيرر
مباورة لتقديم منتجات بجودة عالية

6
0
3
1
2
9
1
4
03
00
06
00
03
01

اتفرررررررق اتفق
بشده

محايد

الاتفق

الاتفرررررررق
بشده

ثانيا -:التركي عيى المرضى  :هو هدف لكل مدتشفى ،وغايتها دوما تيبية احتياجاته المرضى
وإرضاءهم
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ت

العبا ات

02

تعتمررد إدا ة المستشررفى سررياق موثررق للتحديررد
الدقيق لمتطلبات المرضى ومراجعتهم
تقرريم مقررد ة المستشررفى باسررتمرا علررى تلبيررة
متطلبات المرضى
تنفررذ مستشررفاتنا ترتيبررات فاعل رة للتعرراطي مررع
المعلومررات الراجعررة مررن المرضررى ب ررمنها
الشكاوي
تعتمد المستشفى ثقافة تنص على أهميرة تقرديم
خدمة عالية الجودة للمرضى
تسعى المستشرفى لتطبيرق تقنيرة (six sigma
من اجل إ ضاء المرضى
تستطلع المستشفى باستمرا أ اء المرراجعين
مررررن اجررررل الوقررررو علررررى مسررررتو قناعررررة
المريض
هنررراك عالقرررة قويرررة تبنيهرررا المستشرررفى مرررع
المرضى
ناد ا ما يشتكي المرضى من جرودة الخردمات
المقدمة
تجرري المستشرفى باسرتمرا د اسرات لتعرديل
المواصفات التي تتناس مرع متطلبرات خدمرة
المريض

09
01
04
63
60
66
60
63

اتفررررررق اتفق
بشدة

محايد

الاتفق

الاتفرررررق
بشدة

ثالثا  -:البنية التحتية  :الركائ الت تطوم عييها المدتشفى
ت

العبا ات

61

تترررروفر فرررري المستشررررفى تخصيصررررات ماليررررة
لفعاليات الجودة ب منها اقامرة بررامج الجرودة
أمثال تقنية six sigma
تتروافر فري المستشررفى البنري اال تكا يرة علررى
مختلرررررررف أنواعهرررررررا ب رررررررمتها الحواسررررررري
والبرمجيات
تطبرررق المستشرررفى أدوات قيررراس تتناسررر مرررع
الدقة المطلوبة لنتائج عملياتها
تطبررررق المستشررررفى أسررررالي إتصررررائية فرررري
السيطرة على الجودة
يررررتم التأكررررد مررررن صررررالتية أجهرررر ة القلرررر

62
69
61
64

اتفررررررق اتفق
بشدة

محايد

الاتفق

الاتفق
بشدة

03
00
06
00
03

واإلنعاش دو يا وتس المراجعة
تتوفر في المستشفى أجه ة ومعدات بمسرتو
ي من تحقيق الجودة المطلوبة
تنفذ المستشفى برامج صيانة متقدمة لألجهر ة
والمعدات المستخدمة في الفحص
تحررتفا المستشرررفى بسررجالت ووثرررائق تررررتبط
بأنشطة الجودة ب منها سجالت المجه ين
هنرراك تعليمررات عمررل واضررحة لررد األطبرراء
في األقسام وفي المستشفى
تتعامل المستشفى مع مو دين أكفاء

رابعا  -:التدريب واألهيية  :تنمية وتفعيل مهارات األفراد العاميين
ت

العبا ات

01

ينتمررري إلرررى المستشرررفى عرررامالن بمهرررا ات
مناسبة
العاملون في المواقع تات التأثير فري خدمرة
المرضرررى يتميررر ون برررالتنصيم المتخصرررص
والمها ة والخبرة لتحقيق الجودة المطلوبة
تشررررجيع إدا ة المستشررررفى علررررى انخررررراط
العراملين فري دو ات خاصرة تتعلرق ببرررامج
الجودة المعاصرة داخليا وخا جيا
تترروافر فرري المستشررفى تخصيصررات ماليررة
لالنشطة التد يبية الموجهة نحو الجودة
يعتمرررد وررررط اجتيرررا الررردو ات التد يبيرررة
كمتطل للترقيات والعالوات
ترررتمكن المستشرررفى وباالسرررتعانة بامكانرررات
تاتية من تد ي العاملين على مفاهيم تقنيرة
six sigma
ستستعين المستشفى باستشرا يين خرا جيين
لتنفيررذ بررررامج التررد ي علرررى تقنيررة six
sigma
تحتفا المستشفى بسجالت يبين فيها كل مرا
يرتبط بالتعليم والتد ي والجودة

02
09
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33
30
36

اتفق
بشدة

اتفق

محايد

الاتفق

الاتفق
بشدة

خامدا  -:التحدن المدتمر  :الفعاليات المدتمرة الت تطوم بها المدتشدفى مدن اجدل تحدديث
انشطتها وخدماتها
ت

العبا ات

اتفق

اتفق

محايد

الاتفق

الاتفق

2
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بشدة
30
33
31
32
39
31
34

تدعم المستشفى التحسرين المسرتمر للكرواد
الطبية في االقسام كافة
تنفررذ المستشررفى برررامج التحسررين المسررتمر
للكواد الطبية قي مختلف االقسام
تركررر المستشرررفى علرررى بررررامج التحسرررين
المسررتمر لتحقيررق االهرردا المحررددة ضررمن
سياسة الجودة
تعمررل المستشررفى علررى التحسررين المسررتمر
لجودة خدماتها
تتخررذ المستشررفى اجررراءات مناسرربة ال الررة
اسباب مشكالت الجودة ومنع تكرا ها
يررروفر التحسرررين المسرررتمر البيئرررة الال مرررة
لتطبيق تقنية six sigma
تسررهم برررامج التحسررين المسررتمر فرري فررع
مستو ا ضاء المرضى

بشدة

