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سنحاول من خالل هذه الورقة البحثية البرهنة على الدور الكبير الذي تلعبه طرق التحليل متعدد المعايير في  :ملخص
المتعلقة بمشكل الجودة في المؤسسات الصحية، وتم دعم تبسيط الصعوبة التي تتميز بها غالبا عملية اتخاذ القرارات 

بحيث نبرز من ) مستشفى أحمد مدغري بعين تموشنت(هذه الورقة بدراسة حالة بأحد المؤسسات الصحية الجزائرية 
  .مصالح المستشفى من حيث مستوى الجودة لترتيب EVAMIXخاللها كيفية تطبيق منهجية التحليل متعدد المعايير 

  .لمؤسسات الصحيةالتحليل متعدد المعايير، ا البديل، القرار،الجودة،  :المفتاحيةالكلمات 
Abstract:  

 

In this paper, we will attempt to demonstrate the great role played by multi-standard analysis 
methods in simplifying the difficulty of quality decision making in health institutions. This 
paper consolidated by a case study at one of the Algerian health institutions, (Ahmed 
Medeghri Hospital of Ain-Temouchent), we show how to apply the EVAMIX multi-standard 
analysis method in order to arrange hospital interests in terms of quality. 
Key words: Quality, decision, alternative, multi-standard analysis, health institutions. 
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  :مقدمة

تشهد الجزائر في الفترة األخيرة تطورا كبيرا في شتى المجاالت االقتصادية واالجتماعية والثقافية وغيرها، 
متزامنا في قطاع الخدمات الصحية والرعاية الطبية من خالل المجهودات التي تبدلها الدولة في  ذلك تطورا وصاحب

العامة والخاصة لتخفيض شكاوى المواطنين من سوء المعاملة  سبيل تحسين الخدمات الصحية التي تقدمها القطاعات
مما قد يترتب عن ذلك تحسن ملحوظ في العديد من . رضاهم داخل المستشفيات والعمل بالموازاة مع ذلك لزيادة

  .المؤشرات الصحية
رتب عنها لكن ورغم المجهودات المبذولة، إال أن هذه المؤسسات ال زالت تعاني من العديد من المشاكل ت  

انخفاض في ثقة المريض، فكان عليها انتهاج مسار الجودة والعمل على ترقية الخدمة الصحية المقدمة السترجاع الثقة 
ان جودة الرعاية . المفقودة وتعزيز التواصل مع المرضى والحفاظ عليهم وبالتالي تحقيق الرضا المرغوب لدى المرتفقين

ة أو اقتناء معدات أو بناء هيكل فقط، وإنما تقوم على االلتزام بالمعايير الصحية الصحية ال تقوم فقط في تقديم الخدم
  .المقدمة للمرضى لما يترتب عنها من نتائج مرتبطة بتوفير وسائل الراحة لهم، كما أقرت ذلك منظمة الصحة العالمية

  :أهداف الدراسة
 EVAMIX هجية التحليل متعددة المعاييرإن الهدف األساسي من وراء هذه الدراسة هو تسليط الضوء على من

وبالتالي توفير لهذه . وكيفية تطبيقها عند تعدد المعايير المستعملة في عملية تقييم جودة الخدمة في المؤسسة الصحية
  .األخير نظرة تساعدها على اتخاذ قرارات صائبة

  :منهج الدراسة
يفية تطبيق الطرق والنماذج الرياضية لحل المشكالت والذي يبرز ك الدراسة على المنهج الرياضي القياسي تعتمد

سهم تاالقتصادية، حيث تحاول الدراسة محاكاة الحقائق وإعادة تركيبها في إطار رياضي حسابي بغرض فهم الطريقة التي 
  .في دعم القرارت المتعلقة بمشكل جودة الخدمة في المؤسسة الصحية EVAMIXمتعدد المعايير المقاربةبها 

  :الدراسة مرجعية
على الرغم من وفرة الدراسات التي عالجت التحليل متعدد المعايير بمختلف أنواعه، إال أنه تقل الدراسات التي   

 .لحل مشكل جودة الخدمة في المؤسسة الصحية ومن بين هذه الدراسات نجد EVAMIXعالجت كيفية تطبيق مقاربة 
تقديم مساعدة  الدراستينت حاول، حيث 2فيجاي ماريانو وشاكرابورتي، ودراسة براسونجي و 1فييرا ورافيبودي وراودراسة 

لصانع القرار في عملية ترتيب بدائل القرار المختلفة في المؤسسة من األفضل إلى األسوأ، حيث يعتمد الترتيب على 
. ف النهائي للبدائلجملة من معايير القرار التي يعتمد عليها المقرر في حساب النتيجة اإلجمالية لكل بديل في التصني

  .تقدم نظرة لمتخذ القرار أو تدعم القرار في المؤسسة االقتصادية EVAMIXوخلصت هتين الدراستين إلى أن منهجية 
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I– 1- المؤسسة الصحية:  

تعريفهـا بـاختالف  تعد المؤسسة الصحية أحد أهم المرافق التي تقـوم عليهـا صـحة األفـراد والمجتمعـات، ويختلـف
  .وحسب العالقة بين هذه األطراف والمؤسسةكل حسب نظرته األطراف واالستراتيجيات التي تتعامل معها  

I– 1- 1- المرتبطة بصحة الساكنة واألفراد نجد من بين المفاهيم :تعريف المؤسسة الصحية:  
  .نحو األمانمجتمع للنهوض بالواقع الصحي مسؤولة عن تقديم كل ما يحتاجه الال إحدى مؤسساتها الخدمية :الحكومة

مؤسسـة مفتوحـة علـى البيئـة المحيطـة بهـا، والمتفاعلـة مـع متغيراتهـا المختلفـة فـي ضـوء مـا حـدد  :إدارة المؤسسـات الصـحية
  .لها من أهداف وواجبات مسؤولة عن تنفيذها بشكل كفؤ وفعال

 .المكان الذي يمارسون فيه أعمالهم :اإلطار الطبي
  . الطرف والجهة المفترض تقديم العالج، االستشفاء والرعاية الطبية لهم :المرضى

  .باألدوية والمستلزمات الطبية وشبه الطبية واألجهزة اإلمداد سوق واسع يضمن :شركة األدوية وباقي المؤسسات المعنية
الكتسـاب التكـوين، المهـارات والمعرفـة الميدانيـة  مواقـع تدريبيـة وعمليـة :الطلبة والجامعات ومؤسسـات التكـوين والتـدريب

  .والمهنية إلجراء البحوث والتجارب
I– 1- 2- هــذه  تحتــل الجــودة مكانــة مرموقــة فــي المؤسسـات الصــحية، وذلــك بتــولي :الصــحية الجـودة فــي المؤسســة

حيــث تعــد تكلفــة الرعايــة  .األخيــرة االهتمــام لجملــة مــن المتغيــرات التــي تســاهم برفــع كفــاءة وتحســين جــودة الخــدمات بهــا
الصـحية واالعتمــاد المتزايــد علـى التقنيــات الطبيــة المتطــورة باإلضـافة إلــى الضــغوط الخارجيــة التـي تمارســها جهــات التمويــل 

  .أهم المتغيرات التي تحكم هذا الطرحوالترخيص 
I– 1- 2-1-  ةيرجــع مفهــوم الجــود :الجــودةمفهــوم )quality (ينيــة إلــى الكلمــة الالت)qualitas ( والتــي تعنــي طبيعـــة

الشــخص أو طبيعــة الشــيء ودرجــة الصــالبة، وقــديما كانــت تعنــي الدقــة واإلتقــان مــن خــالل قيــامهم بتصــنيع اآلثــار واألوابــد 
التاريخيــة والدينيــة مــن تماثيــل وقــالع وقصــور ألغــراض التفــاخر بهــا، أو الســتخدامها ألغــراض الحمايــة، وحــديثا تغيــر مفهــوم 

الشـــركات الكبـــرى وازديـــاد المنافســـة، إذ أصـــبح عـــد تطـــور علـــم اإلدارة وظهـــور اإلنتـــاج الكبيـــر والثـــورة الصـــناعية و الجـــودة ب
  .3لمفهوم الجودة أبعاد جديدة متشعبة

ــالمنتج أو " تعرفهــا الجمعيــة األمريكيــة لمراقبــة الجــودة كمــا يلــي  الجــودة هــي مجموعــة مــن الخصــائص المتعلقــة ب
  4"تفعيلها إلى إرضاء الحاجات المتعلقة أو المرغوبةالخدمة والتي يؤدي 

الجـــودة هـــي مجموعـــة الخصـــائص "كمـــا يلـــي x50-120كمـــا تعرفهـــا الجمعيـــة الفرنســـية للمعـــايير وفـــق المعيـــار 
 ."والمميزات للمنتج أو الخدمة والتي تعطيه القدرة على تلبية االحتياجات المعبر عنها أو الضمنية

I– 1- 2- 2-  الخدمة الصحية على أساس منظورين مختلفين همايمكن تعريف الجودة  :لصحيةاجودة الخدمة:  
على أنها تقديم أفضـل الخـدمات وفـق أحـدث التطـورات العلميـة والمهنيـة ويحكـم تعرف : المنظور المهني والطبي نم :أوال

ـــات الممارســـة الصـــحية، الخبـــرات ونوعيتهـــا، والخدمـــة الصـــحي ذلـــك ثـــالث نقـــاط أساســـية االتهـــام . ة المقدمـــةهـــي أخالقي
الجــودة ينطلــق مــن عــدم الكفــاءة، وعــدم القــدرة علــى التعامــل المثــالي مــع  للعــاملين فــي المهــن الصــحية بتــدني المســتوى أو

  النظرياإلطار 
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بعضــهم الــبعض ومــع المــريض واإلداري، وكــذا عــدم االلتــزام بالمعــايير واألخالقيــات التــي تحكــم المهــن الصــحية إضــافة إلــى 

  .لخبرةضعف التأهيل والممارسات وا
  من منظور المستفيد أو المريض: ثانيا

، وهنـا ال يكفـي النظـام بـالتركيز علـى طريقـة الحصـول علـى الخدمـة ونتيجتهـا النهائيـة المهنـي المفهـومتختلـف عـن 
المتقدم على فرض التنظيمات والسن التشريعات التي تبنى على أسس مهنية أو تنظيميـة محـددة دون االلتفـات الـى احتيـاج 

  . كل ذلك  نطموح وآمال المستفيد النهائي مورغبة و 
I– 1- 3-  جودةمستوى ضمان تحقيق:  

الجــودة أوســع نطاقــا وأشــمل مــن مجــرد المجهــودات التــي تبــذلها المنظمــة لتحقــق مــن مســتوى إن مفهــوم ضــمان 
مســـتوى الجـــودة المخطـــط، وتحليـــل أســـباب انخفـــاض مســـتوى الجـــودة، ووضـــع إجـــراءات تالفـــي ظهورهـــا مـــرة أخـــرى فـــي 
المســتقبل، فضــمان الجــودة يمتــد ليشــمل كــل اإلجــراءات التــي مــن شــأنها أن تعــزز قــدرات المنظمــة علــى إنتــاج المســتويات 

  5.المحددة من الجودة
I– 2- المعايير المقاربة متعددة:  

المتشــعبة التــي  اتخــاذ القــراراتشــاكل متعتبــر المقاربــة متعــددة المعــايير أداة فعالــة فــي يــد صــناع القــرار فــي حــل 
ذات طبيعــة معقــدة تــواجههم والتــي تشــتمل علــى عــدة معــايير للتقيــيم كميــة أو كيفيــة أو كالهمــا معــا، كمــا تكــون فــي الغالــب 

  .مختلفة عن بعضها البعضو 
I– 2-1- المعاييرتعريف المقاربة متعدد:  

وات التـي تسـمح يمكن أن نعرف المقاربة متعددة المعـايير التخـاذ القـرار، بأنهـا مختلـف اإلجـراءات والطـرق واألد
في األخير بحل المشكل المطروح، وهـذا باألخـذ فـي االعتبـار عـدة معـايير قـد تكـون متناقضـة أحيانـا، حيـث أنـه قبـل ظهـور 
الطرق المتعددة المعايير، مشاكل اتخاذ القرار كانت في الغالـب تعتمـد علـى معيـار واحـد أو دالـة هـدف، تعظـم مـن األربـاح 

  ي الحقيقة أن أو تقلل من التكاليف، ولكن ف
المشاكل االقتصادية ال تعتمد على هدف واحد فقط، بل تتعداه إلى أكثر، لذا كان من األنسب اللجوء إلى 

  6طرق تشمل عدة جوانب وعدة قيود وهي الطرق متعددة المعايير
I– 2- 2-  المعايير ةمتعدد المقاربةمستويات:  

قراري متعدد المعايير، والذي يتضمن أربع الخطوط العريضة لمنهجية نمذجة المشكل الB.ROYاقترح
  :مستويات أساسية والتي نوجها كما يلي

  .وتحديد المعايير Aالهدف من القرار، تحديد مجموعة اإلجراءات المحتملة للبدائل : المستوى األول
ة للمشكل القراري النمذجة المتسقة للمعايير، حيث هذه المعايير ال تخفض دالة القيمة، وتكون شامل: المستوى الثاني

  .وغير زائدة عن الحاجة
  .تطوير نموذج التفضيل العام، بتجميع التفضيالت الحدية بالنسبة للمعايير: المستوى الثالث
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 .مساعدة القرار أو دعم القرار، استنادا على نتائج المستوى الثالث وبيان المشكلة للمستوى األول: المستوى الرابع

I– 2- 3- 1983[تعددة المعاييرالمقاربة م تقديم Voogd[EVAMIX:  
، مع eijمكونة من عناصر  Eهي طريقة مصممة للتعامل مع تأثير مصفوفة  EVAMIXمقاربة "

)i=1,2,….I( تمثل بدائل، و)j=1,2,…..J(وتستند هذه الطريقة على مبدأ . "1"مجموعة معلومات حول معيار التقييم
وتعتبر هي األخرى شكل عام من تحليل التوافق إال أنها . الكمية والنوعيةتحليل المعلومات التي لديها كل من الخصائص 

الفرق بين خيارين . cardinal (C(ومعايير كمية  O) ordinal(تقسم المؤشرات إلى نوعين، معايير كيفية أو نوعية 
يجة ايير الكيفية ونتنتيجة السيطرة في المع. محتملين يمكن التعبير عنه بطريقة مختصرة من خالل مقياسين للسيطرة

  . 7السيطرة في المعايير الكمية
  :8تتكون طريقة الحل حسب هذه الطريقة من المراحل التالية

  .يجب التفريق بين المعايير الكمية والنوعية القرارات،في مصفوفة : المرحلة األولى
ي المعايير المراد تعظيمها يتم توحيد ، أ)حيث القيم العليا مرغوب فيها(بالنسبة للخصائص المرغوبة : المرحلة الثانية

  :مصفوفة القرار باستخدام المعادلة التالية

i=1,2,3,…..,m/j=1,2,3..….n). 

  :حيث
  jبالمعيار المتعلقiهو مقياس األداء للبديل : 

 هي القيمة المطبعة من  :  
، أي المعايير المراد تدنيتها المعادلة أعاله تصبح )حيث القيم الدنيا مرغوب فيها(رغوب فيها بالنسبة للخصائص غير الم

    :على الشكل التالي
i=1,2,3,…..,m/j=1,2,3..….n). 

هذه  على كل المعايير الكمية والنوعية فيما يتعلق بالبدائل األخرى، iحساب الفروق التقييمية للبديل : المرحلة الثالثة
 ).الزوج المثالي(المختلفة المرحلة تنطوي على حساب االختالفات في قيم المعايير بين البدائل 

  :في المعايير النوعية والكمية عن طريق المعادالت التالية) ’i , i(حساب نتيجة الهيمنة لكل زوج بديل : المرحلة الرابعة

 
  :حيث
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  حيث 

A  : 5، 3، 1ردي موجب كيفي، يمكن أي األرقام الفردية وتأخذ أي عدد ف هو معلمة القياس.  
O  وC :،هي نواتج الهيمنة للزوج البديل   و   هي مجموعة من المعايير النوعية والكمية و على التوالي)i, 
i’ ( هو الوزن  والمتعلق ب المعايير النوعية و الكمية على التوالي، و)بـ المعيار ) همية المتعلقةاألj.  

  حساب نواتج الهيمنة الموحدة: المرحلة الخامسة
طريقة المجال اإلضافي الستخالص نواتج الهيمنة النوعية ] Martel and Matarazzo (2005)[ اقترح

  :كالتالي  )’i, i(البديل الموحدة للزوج ) (والهيمنة الكمية )(
  منة النوعية الموحدةنتيجة الهي

  ).’i, i(هي أعلى وأدنى نتيجة للهيمنة النوعية بالنسبة للزوج البديل و مع 
  نتيجة الهيمنة الكمية الموحدة  

 ).  ’i, i(ديلهي أعلى وأدنى نتيجة هيمنة الكمية بالنسبة للزوج الب و مع 
  تحديد نتيجة الهيمنة اإلجمالية: المرحلة السادسة

 i، يحسب لقياس الدرجة التي يهيمن بها البديل )’i, i(لكل زوج من البدائل  نتيجة الهيمنة اإلجمالية  
  .’iعلى البديل 

  

هو مجموع األوزان للمعيار  و  ،)(هو مجموع األوزان بالنسبة للمعايير النوعية  : حيث
  .)(الكمية 

  حساب نتيجة التقييم: المرحلة السابعة
  :هي)Si(نتيجة التقييم 

  

حسابها إلعطاء األفضلية النهائية للبدائل، كلما ارتفعت نتيجة  يتم)i )Siنتيجة التقييم للبديل 
  .لالتقييم كلما كان أداء البديل أفض
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II -تطبيقيةالدراسة ال:  

بعد تطرقنا إلى جملة المفاهيم النظرية الخاصة بالجودة وخاصة في المؤسسات االستشـفائية، سـوف نحـاول فـي هـذا الجـزء 
  لترتيب مصالح المؤسسة االستشفائية أحمد مدغري من حيثEVAMIXالمهم من الدراسة تطبيق منهجية 

  .يبية المساعدة على اتخاذ القراروات التحليل متعدد المعايير الترتأداة من أدوإبراز دورها ك .مستوى الجودة
II - 1- تحديد مؤشرات الدراسة:  
II - 1- 1-  المطروحالمشكل:  

طلبات مصالح المستشفى بشكل يومي المستشفى أحمد مدغري في تلبية متإدارة إن الدور الكبير الذي تلعبه 
حتم عليها مراعاة جودة الخدمات المقدمة لزبائنها من خالل توفير الجو والمكان المالئم لهم  المرضى، لخدمةودقيق 

لترتيب المصالح حسب  EVAMIXومحاولة منا لدراسة مشكل الجودة سنحاول تطبيق مقاربة . داخل المستشفى
  .التقييمالمستعملة في عملية معايير لة من الجممستوى الجودة اعتمادا على 

II -1-2 -  هيلتحديد مستوى الجودة قمنا باستعمال خمسة معايير  :الدراسةمعايير:  
  )C1(الملموسية معيار -
 )C2(االعتمادية معيار -
 )C3(معيار الثقة -
 )C4(معيار االستجابة -
  )C5(معيار التعاطف -
II - 1-3-  المعاييرأوزان: 

بالغة رأينا أن نعتمد على طريقة علمية لتحديد هذه األوزان، هذه الطريقة هي  يير لها أهميةبما أن أوزان المعا
، سنقوم بعقد مقارنات ثنائية بين المعايير، لتحديد األفضلية النسبية لكل معيار، وعليه )AHP(طريقة التحليل الهرمي 

). saaty,1980(مقياس األهمية المقدم من طرف مقارنة، على أساس عينة من المرضى حسب م إجراء  تسي
 :هو saatyمقياس األهمية لـ 

قمنا بتحديد مصفوفة قيم األهمية النسبية للمعايير، والتي تمثل جميع أنواع الهيمنة بين المعايير محل الدراسة والنتائج  
  :كما يظهره الجدول التالي

  
 

N 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

R.i  0  0  0.52  0.89  1.11  1.25  1.35  1.40  1.45  1.49  
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  األهمية التفضيلية للمعايير :01لجدول ا

  C1 C2  C3  C4  C5  
C1  1  2  ½  8  5  

C2  ½  1  1/3  7  4  

C3  2  3  1  9  6  

C4  1/8  1/7  1/9  1  1/4  

C5  1/5  ¼  1/6  4  1  

باالعتماد على ) pairwise comparisons(الستخراج أوزان األهمية النسبية الخاصة بالمعايير قمنا بعقد مقارنات زوجية 
 : كما يظهر الشكل التالي. super decision(9(البرنامج المتخصص 

  super decisionترميز المقرنات الزوجية لبرنامج  :01الشكل 

  
  .super decisionباالعتماد على برنامج  ينمن إعداد الباحث: المصدر

كما   )pairwise comparisons(بعد هذه الخطوة يمكن الحصول مباشرة على نتائج الحل وفق المقارنات الزوجية 
  :في الشكل التالي

  .ألهمية النسبية للمعاييرأوزان ا: 02الشكل 
  

  

 Super decision. باالعتماد على برنامج ينمن إعداد الباحث: المصدر

8 
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II - 1 -4-  الدراسةعينة:  

ولتحديد مؤشرات . معايير الدراسة هي معايير نوعية غير قابلة للقياس الكمي ويعبر عنها غالبا بمستوى األهمية
كل   مريض من 30 مريض، 360نعتمد على طريقة المقابلة لعينة قصدية متكونة هذه المعايير بطريقة عقالنية ارتأينا أن 

وكانت النتائج المتوصل . المرضى الذين يتوافدون على المؤسسة والتي تمثل األساس المناسب للبحث مصلحة وذلك من
  :إليها والخاصة بهذه المعايير كاآلتي

 .على أساس رأي أغلبية المرضىحة بالنسبة لكل مصلقمنا بتحديد مستوى المعيار : مالحظة

 

II - 2-  تحديد أسبقية المصالح من حيث مستوى الجودة باالعتماد على طريقةEVAMIX 
  .ل فقطحفإن التحليل سيتكون من ثالث مرا بما أن مصفوفة القرار تتكون من المعايير النوعية فقط

  
  
  
  

  المعيار  االعتمادية الملموسية )التوكيد(الثقة   االستجابة  التعاطف

  طبيعة المعيار  نوعي  نوعي  نوعي  نوعي  نوعي

  وزن المعيار  0.28  0.19  0.43  0.03  0.07
  A1 الطب العام  متوسطة جيدة قوية  ضعيفة  متوسطة
 A2 ة العامةالجراح  جيدة جيدة قوية جدا  ضعيفة  متوسطة
  A3 الجراحة العظام  جيدة جيدة قوية جدا  ضعيفة  جيدة

  A4 الطب الداخلي  جيدة جيدة جدا قوية  ضعيفة جدا  متوسطة
  A5 أمراض العقلية  ضعيفة جدا جدا ضعيفة ضعيفة جدا  ضعيفة جدا  جيدة

  A6 كشف األشعة  جيدة جيدة جدا قوية جدا  ضعيفة  متوسطة
  A7 الطب الشرعي) الموتىأولياء (  متوسطة يفةضع قوية  ضعيفة جدا  ضعيفة جدا

  A8 األمراض الصدرية  متوسطة متوسطة متوسطة  ضعيفة  متوسطة
  A9 والتوليدامراض النساء   ضعيفة جدا ضعيفة ضعيفة  متوسطة  ضعيفة جدا
  A10 االستعجاالت  ضعيفة جدا ضعيفة ضعيفة  ضعيفة جدا  ضعيفة جدا

  A11 كافحة مرض السلم  جيدة متوسطة قوية جدا  متوسطة  جيدة
  A12 كشف تحاليل الدم  جيدة جيدة جدا قوية جدا  ضعيفة  متوسطة
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II - 2-1- بين كل األزواج باالعتماد على أوزان المعايير أعاله وذلك ؤشرات الهيمنةحساب م. 

 A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 

A1 -- -0.71 -0.78 -0.44 0.86 -0.90 0.29 0.62 0.94 1.00 -0.62 -0.90 

A2 0.71 -- -007 0.27 0.86 -0.19 1.00 0.90 0.94 1.00 0.09 -0.19 

A3 0.78 007 -- 0.34 0.93 -0.12 1.00 0.97 0.94 1.00 0.16 -0.12 

A4 0.44 -0.27 -0.34 -- 0.83 -0.46 0.54 0.87 0.94 0.97 -034 -0.43 

A5 -0.86 -0.86 -0.93 -0.83 -- -0.86 -0.83 -0.86 -0.58 -0.64 -0.93 -0.86 

A6 0.90 0.19 0.12 0.46 0.86 -- 1.00 0.90 0.94 1.00 0.09 0.00 

A7 -029 -1.00 1.00 -0.54 0.83 -1.00 -- 0.14 0.68 0.90 -1.00 -1.00 

A8 -0.62 -0.90 -0.97 -0.87 0.86 -0.90 -0.14 -- 0.94 1.00 -0.81 -0.90 

A9 -0.94 -0.94 -0.94 -0.94 0.58 -0.94 -0.68 -0.94 -- -0.06 -0.97 -0.94 

A10 -1.00 -1.00 -1.00 -0.97 0.64 -1.00 -0.90 -1.00 0.06 -- -1.00 -1.00 

A11 0.62 -0.09 -0.16 0.34 0.93 -0.09 1.00 0.81 0.97 1.00 -- -0.09 

A12 0.90 0.19 0.12 0.43 0.86 0.00 1.00 0.90 0.94 1.00 0.09 -- 
 

II - 2-2- أن كل المعايير نوعية فإن توحيد القياس الكلي يجمع كل المعايير بما: توحيد القياس لمؤشرات الهيمنة. 
  القيم مضروبة في : مالحظة

 A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 

A1  -- -7.98 -8.77 -4.95 9.67 -10.12 3.26 6.97 10.57 11.24 -6.97 -10.12 

A2 7.98  -- -0.79 3.03 9.67 -2.14 11.24 10.12 10.57 11.24 1.01 -2.14 

A3 8.77 0.79  -- 3.82 10.45 -1.35 11.24 10.90 10.57 11.24 1.80 -1.35 

A4 4.95 -3.03 -3.82  -- 9.34 -5.17 6.07 9.78 10.57 10.90 -3.82 -4.83 

A5 -9.67 -9.67 -10.45 -9.33  -- -9.67 -9.34 -9.67 -6.52 -7.19 -10.45 -9.34 

A6 10.12 2.14 1.35 5.17 9.67  -- 11.24 10.12 10.57 11.24 1.01 0.00 

A7 -3.26 -11.24 -11.24 -6.07 9.34 -11.24  -- 1.57 7.64 10.12 -11.24 -11.24 

A8 -6.97 -10.12 -10.90 -9.78 9.67 -10.12 -1.57  -- 10.57 11.24 -9.10 -10.12 

A9 -10.57 -10.57 -10.57 -10.57 6.52 -10.57 -7.64 -10.57  -- -0.67 -10.90 -10.57 

A10 -11.24 -11.24 -11.24 -10.90 7.19 -11.24 -10.42 -11.24 0.67  -- -11.24 -11.24 

A11 6.97 -1.01 -1.80 3.82 10.45 -1.01 11.24 9.10 10.90 11.24  -- -1.01 

A12 10.12 2.14 1.35 4.83 9.34 0.00 11.24 10.12 10.57 11.24 1.01  -- 
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2-II  -3- للصفوف المجموعتعتبر  وهي: حساب النتيجة النهائية 

 

SCORES FINAL  ACTION 
-7.8 *   A1  

59.79 *   A2  
66.88 *   A3  
30.94 *   A4  
-101.3 *   A5  
72.63 *   A6  
-36.86 *   A7  
-37.2 *   A8  

-86.68 *   A9  
-92.14 *   A10  
58.89 *   A11  
71.96 *   A12  

II - 2- 4- خالل النتيجة النهائية نالحظ أن من: الترتيب النهائي للمصالح  
A6>A12>A3>A2>A11>A4>A1>A7>A8>A9>A10>A5 

مدغري من حيث مستوى الجودة الجدول أعاله يعطي الترتيب النهائي لمصالح المؤسسة االستشفائية أحمد 
هي األحسن من حيث  )A6(ونفسر النتائج أعاله أن مصلحة كشف األشعة . باالعتماد على معايير التحليل سالفة الذكر

وهكذا ) A3(، ثم تأتي بعدهما مصلحة جراحة العظام)A12(مستوى الجودة، ثم تأتي بعده مصلحة كشف تحاليل الدم 
والتي تعتبر المصلحة األدنى من حيث الجودة في ) A5(يرة وهي مصلحة األمراض العقلية إلى أن نصل إلى المصلح األخ

  .هذه المؤسسة االستشفائية
 EVAMIXحاولنا من خالل هذه الدراسة تبيان كيفية استخدام التحليل متعدد المعايير المتمثل في المقاربة   :خاتمة

والذي تركنا له نسخة من  (موضوع الدراسة عين تموشنتمستشفى أحمد مدغري لمساعدة المؤسسات الصحية ومنها 
القرار كثيرا ما يجد نفسه  عفصان. على اتخاذ قراراتها المتعلقة بجودة الخدمات الصحية المقدمة للمرضى) نتائج الدراسة

وحتمية فهم مجبرا على اتخاذ قرارات صعبة ومعقدة، ويزيد من تعقيدها الغموض الذي يميز بيئة القرار وسرعة تغيرها، 
ت المرتبطة بجودة الخدمات الصحية ال تعتمد اوالقرار . المستقبل يفرض عليه تبسيط القرار بصورة سهلة وفعالة ومنطقية

نوعية، الكمية أو ال المعايير من كبيرا عددا االعتبار بعيناألخذ  القرار، وبالتالي يتعين على صناع اضحو و  واحد معيارعلى 
 معايير من عددإلى  النظرإلى  القرارصناع  لتوجيه رياضية أدوات أو ومنهجية، بسيطة، رقلطتهم حاجباإلضافة إلى 

 الحصول وة أالمناسب االختيار معايير تحديدهي  التحليلوبالتالي النقطة األولى في عملية  .بينهم فيما والعالقات االختيار
 .المعايير من مزيج أنسب على

 

قدم لم يشمل كل أبعاد التفكير الخاص بالمعايير المستعملة في تقييم جودة ما يجب التنويه به، أن البحث الم
  .الخدمة الصحية، لذا فإن التعمق في مبادئ التقييم يعتبر من الضروريات األساسية حتى يحتل هذا التقييم مكانه الصحيح
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 :الهوامش والمراجع
                                                             

1 Veera P. Darji, Ravipudi V. Rao, Application of AHP/EVAMIX Method for Decision Making in the 
Industrial Environment.American Journal of Operations Research, 2013, 3, 542-569. 
https://file.scirp.org/pdf/AJOR_2013111917132863.pdf 
2 Prasenjit Chatterjee, Vijay Manikrao Athawale, Shankar Chakraborty, Materials selection using 
complex proportional assessment and evaluation of mixed data methods, journal homepage, Materials 
and Design, 14 July 2010, 32 (2011) 851–860. 
https://www.sciencedirect.com/science/article 

  18-17هـ، 1426-م2006األولىالطبعة  ، دار صفاء للنشر والتوزيع، عمان،إدارة الجودة الشاملة وخدمة العمالء مأمون سلمان الدرادكة،3
 .56، ص2011، دار الراية للنشر والتوزيع، الطبعة األولى، األردن، مداخل في اإلدارة الصحيةمريزق محمد عدمان،  4

5   Philippe Vincke, l’aide multicritère à la décision, Ed de l’université de Bruxelles, Belgique 1988,p ; 
18 
6 José Figueira, Salvatore Greco, Matthias, Ehrgott, Multiple criteria decision analysis, State Of The 
Art Surveys, Created in the United States of America, Boston, 2005, P.298. 
7Merlina N. andalecio, Multi-criteria decision models for management of tropical coastal fisheries. A 
review, INRA, EDP Sciences, Agron. Sustain. Dev. 30 (2010) 557–580, P568. www.agronomy-
journal.org. 
8Peter Nijkamp Gabriella Vindigni, impact assessment of qualitative policy scenarios a Comparative 
Case Study on Land Use in Sicily, Research Memorandum 1999 - 4 ,P.7 

 2010إدارة اإلنتاج والعمليات بالجودة الشاملة، مكتب جادو، مدينة نصر،محمد عبد الوهاب طاحون،  زكريا-10

- 12 Prasenjit Chatterjee، Vijay Manikrao Athawale، Shankar Chakraborty، Materials selection using 
complex proportional assessment and evaluation of mixed data methods، journal homepage، Materials 
and Design, 14 July 2010, 32 (2011)  

- 13 Jean marie chatelat، méthodes productique et qualité، édition marketing، s.a paris, 1996. 
- 14 Ph kotler et b. debois، marketing management، public-union, 10eme édition، paris, 2000. 

 

https://file.scirp.org/pdf/AJOR_2013111917132863.pdf
https://www.sciencedirect.com/science/article

