المحاضرة ال ار عة عشر

فاءة الخدمات الصح ة

تمﻬيد

عمل على تقد مﻬا و يينا

عد أنتم شرح ل ما يتعل الخدمة الصح ة ٕوادارتﻬا ٕوادارة الكادر الذ
يف تكون الخدمات الصح ة ذات جودة وماهو مفﻬوم الجودة وم ادئ إدارة الجودة الشاملة في

المؤسسات الصح ة سوف نختتم محاضراتنا شرح مفﻬوم الكفاءة وأنواعﻬا و يف نق س فاءة

أداء المستشف ات والمؤسسات الصح ة

مفﻬوم الكفاءة :إرت

اﻷساس ة والمتمثلة في

مفهوم الكفاءة ) (efficiencyفي الف ر اﻻقتصاد

الرأسمالي المش لة اﻻقتصاد ة

ف ة تخص ص الموارد المحدودة والمتاحة للمجتمع ،من أجل تلب ة حاج ات ورغ ات

اﻷفراد المتجددة والمتكررة .و عود مفهوم الكفاءة تارخ ا ،إلى اﻻقتصاد اﻹ طالي "فلفردو ارتو"( - 1848
 (1923الذ طور ص اغة هذا المفهوم وأص ح عرف ِبـ ـ ـ  " :أمثل ة ارتو" .وحسب ار تو فإن أ تخص ص
مم ن للموارد فهو إما تخص ص فء أو غير فء ,وأ

).(inefficiency

تخص ص غير فء فهو عبر عن الﻼكفاءة

وتعرف الكفاءة اصطﻼحا على أنها" :الك ف ة المثلى في استخدام الموارد وُ ِ
عرف ) (SHONEالكفاءة على
أنها" :الطرقة المثلى ﻻستعمال الموارد ﻹنتاج شيء ما "
والكفاءة هي" :إنجاز الكثير أقل ما م ن ،أ

ماد ة أم

العمل على تقليل الموارد المستخدمة ،سواء أكانت شرة أم

مال ة ،والعمل على تقليل الهدر والعطل في الطاقة اﻹنتاج ة " وهي " :القدرة على تحقي أقصى المخرجات

من مدخﻼت محددة ،أو القدرة على تحقي الحجم نفسه استخدام أدنى قدر من المدخﻼت"

و طل على العمل ة اﻹنتاج ة أنها غير فوءة إذا انت تستخدم م ة أكبر من عناصر اﻹنتاج أو من عنصر
واحد على اﻷقل ولكن ل س أقل من ق ة العناصر ﻹنتاج نفس الكم ة من المخرجات التي تنتجها عمل ة إنتاج ة

أخر أو مجموعة من العمل ات.
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والﻼكفاءة تعني أن المؤسسات تنتج أقل من المستو المم ن من المخرجات استخدام موارد معينة ،أو أنها
تستخدم

مجموعة م لفة من الموارد ﻹنتاج مجموعة معينة من المنتجات أو الخدمات

وتتحق الكفاءة التامة عندما ون االهدر ساو صفرا ،حيث تتساو المدخﻼت مع المخرجات ،أ أن الطاقة
المحققة تساو الطاقة المتاحة.

و م ن النظر للكفاءة من مدخلين أو جانبين :جانب المخرجات حيث تعبر الكفاءة عن مق اس للمقارنة بين
المخرجات الفعل ة والمخرجات القصو المم ن تحق قها من مدخﻼت محددة .جانب المدخﻼت حيث تعبر

الكفاءة عن مق اس للمقارنة بين المدخﻼت الفعل ة والمدخﻼت الدن ا التي م نها إنتاج مستو معين من
المخرجات .ما تمثل الكفاءة مق اسا أو مؤش ار ﻷداء المؤسسة أو الصناعة أو اﻻقتصاد

ل.

أنواع الكفاءة

تختلف وتتعدد مقاي س الكفاءة حسب غرض ومستو ات التحليل اﻻقتصاد والمتمثلة في المؤسسة والصناعة

أو القطاع واﻻقتصاد

ل .ونذ ر هنا نوعين من مقاي س الكفاءة وهما الكفاءة اﻹنتاج ة ) Productive

 (Efficiencyللمؤسسة والكفاءة اله ل ة ) (Structural Efficiencyللصناعة.

الكفاءة اﻹنتاج ة :تتضمن العمل ة اﻹنتاج ة جانبين :الجانب اﻷول تقني يتمثل في عمل ة التوليف بين عناصر

المدخﻼت ﻹنتاج م ة من المخرجات ،و عبر عن هذا الجانب مق اس الكفاءة التقن ة (Technical
)Efficiency

التي تعرف أنها" :إنتاج أقصى م ة مم نة من المخرجات نتيجة استخدام م ة معينة من المدخﻼت ،أ
تحقي أقصى إنتاج مم ن من عوامل اﻹنتاج المتاحة أما الجانب الثاني فهو تكال في يتعل

أسعار المدخﻼت،

و عبر عنه مق اس الكفاءة السعرة ) (Price Efficiencyأو فاءة التكلفة ) (Cost Efficiencyالتي تعرف
أنها " :إنتاج م ة معينة من المخرجات أقل تكلفة مم نة لمدخﻼت اﻹنتاج" .وعل ه فالكفاءة اﻹنتاج ة هي

محصلة الكفاءة التقن ة والكفاءة السعرة أ حاصل ضرب مؤشر الكفاءة التقن ة ومؤشر الكفاءة السعرة

الكفاءة الﻬ ل ة :عبر مفهوم الكفاءة اله ل ة ) (Structural Efficiencyعن الكفاءة التقن ة لصناعة ما أو

قطاع ما ،و هدف هذا النوع من الكفاءة إلى ق اس مد استمرار تطور الصناعة وتحسن أدائها اﻻعتماد على
أفضل مؤسساتها.
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وتقاس الكفاءة اله ل ة لصناعة ما حسب  Farrellحساب ) (weighted averageالمعدل المرجح أو
المعدل الموزون للكفاءة التقن ة للمؤسسات التي تش ل الصناعة؛ و ون الترج ح معامل الكم ة لكل مؤسسة

داخل الصناعة ،والذ

مثل الكم ة المنتجة للمؤسسة إلى الكم ة المنتجة للصناعة .وعل ه تكون الكفاءة اله ل ة

للصناعة هي محصلة الكفاءة التقن ة للمؤسسات مضرو ة في معامﻼتها الكم ة على عدد المؤسسات .بينما
ير  Hjalmarssonو Forsundأن حساب الكفاءة الهيكلية للﺼﻨاﻋة يتم ﺑﺄﺧﺬ المتوسط الحساﺑي للمﺪﺧﻼت

والمخرجات بدﻻ من المعدل المرجح ،الذ

قد

ون فء من الناح ة التقن ة ولكنه ل س فء من الناح ة

اﻻقتصاد ة ،وذلك اعتمادا على فرض ة عدم تجانس دوال اﻹنتاج للمؤسسات داخل الصناعة .وقد أثمرت
دراستهما سنة  1978على نوعين أو مق اسين للكفاءة اله ل ة للصناعة هما:

الكفاءة اله ل ة التقن ة )(Structural Technical Efficiency
والكفاءة اله ل ة للحجم )(Structural Scale Efficiency

حيث تق س اﻷولى مستو اﻹدخار في المدخﻼت ،وتق س الثان ة مستو الزادة في اﻹنتاج وذلك النس ة
للمؤسسة أو للصناعة.

فاءة أداء المستشف ات للخدمات الصح ة

إذا انت الكفاءة مع ا ار مهما في الح م على جودة أداء أ

منظمة ،فهي تحتل أهم ة خاصة النس ة

للمستشف ات ،على اعت ار أنها مطال ة بتقد م خدمات صح ة ذات جودة عال ة في الوقت والم ان المناسبين،

للحفا على صحة أفراد المجتمع ،حيث تمتاز الخدمات الصح ة فيها التكلفة العال ة ،هذا مع محدود ة الموارد

الموجهة لها ،و لخص المؤتمر الوطني المنعقد ماد سن وﻻ ة و س انسن)الوﻻ ات المتحدة اﻷمر ة( في -23
 2006/5/24والذ

حمل عنوان " :فاءة الرعا ة الصح ة :ماذا تعني؟ يف تقاس؟ يف م ن استخدامها

في اقتناء الرعا ة الصح ة المستندة للق مة "

لخص هذا المؤتمر فاءة الرعا ة الصح ة في ش ل من ثﻼثة أجزاء م ن توض حها على النحو التالي:

مثل الجزء اﻷول العﻼقة بين متعاملي الرعا ة الصح ة وهم مقدمي الرعا ة الصح ة والمستفيدين منها وخط

الدولة الصح ة وعﻼقة هذه المؤسسات أفراد المجتمع الذين مثلون الزائن الحاليين والكامنين لمؤسسات
الرعا ة الصح ة أ أن الجزء اﻷول من الش ل والمعنون المنظور ) (perspectiveيبرز العﻼقة الحتم ة بين

أفراد المجتمع والدولة ومؤسسات الرعا ة الصح ة.

أما الجزء الثاني من الش ل ،فيبين مخرجات النظام الصحي ) (outputsسواء انت في ش ل خدمات صح ة
قدمها للزائن مثل المناو ات الصح ة ،عدد المرضى الخارجين والمرضى الداخليين ،و قدم أ ضا أمثلة عن
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عض المؤشرات التي تع س أداء ومخرجات النظام الصحي مثل معدل الوف ات عد العمل ات الصح ة ،معدل

وف ات الرضع ومعدل متوس اﻷعمار...الخ.

أما الجزء الثالث من الش ل فيبين أنواع فاءة الرعا ة الصح ة ) (type of efficiencyالمتمثلة في الكفاءة
التقن ة ،الكفاءة اﻹنتاج ة والكفاءة اﻻجتماع ة حيث تعبر اﻷولى عن التول فة المثلى لمدخﻼت النظام والغرض
من ق اسها المتمثل في تقليل الهدر في الموارد ،وتجنب حاﻻت الﻼكفاءة الكامنة مثل اﻹف ار في طول اﻻنتظار

وانتهاء صﻼح ة اﻷدو ة وغيرها من الحاﻻت .بينما تعبر الكفاءة اﻹنتاج ة عن التكلفة الدن ا للمخرجات والغرض
من ق اسها المتمثل في تقليل التكلفة وعدم اﻹف ار في التكاليف .أما الكفاءة اﻻجتماع ة تعبر عن ما عرف
أمثل ة ارتو في استغﻼل موارد المجتمع والغرض من ق اسها هو تعظ م الق مة اﻻجتماع ة.
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