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Abstract
This research aimed to measure the quality level of the healthy services at El Khoms
Educational Hospital from the beneficiaries views , and identify the differences between
the beneficiaries mean responses about the quality level of such services attributed to
the variables :[ gender, age, education level, reason of visiting, no of visits & the
required medical specialization ]. The descriptive method was applied , the population
was represented by all the users of the healthy services at the outpatient & inpatient
departments over 10 days during 16-9- 2017 to 25-9-2017 [n:250]. Questionnaire forms
were distributed to a purposeful sample of 152 users during the stated period . The
respondents were 144 by 95 % . The statistical program spss was used to analyze the
data . The researcher concluded that the users appraisal of the quality level of the
services provided by the hospital under study was unsatisfactory .It was shown that their
responses to the level of healthy services dimensions [Reliability, Responsiveness,
Assurance, Empathy, Tangibles] were poor ,and there were no significant differences
between their responses due to the previous variables , but there were significant
differences between the beneficiaries responses resulted from the number of visits in
favor of four visits or more .
Key words : Quality of healthy services ,El khoms Educational Hospital ,healthy
services
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الجزء األول :اإلطار العام للبحث
مقدمة:

للجووةدة ميميووة اسووتراجيجية كبي ورة لووو مسووتةف المسووتنيمات ،الممسموواا ،والمسووتةف الووةهم للووبمد،
العةامو التو جحوومد طجووم الالووب لووو الممتجوواا ،و و
متميزة
جع

صوور االقتصوواد السووالم لووو المعر ووة ج تسووب الجووةدة ميميووة

جسعو ك الممسماا لو جحسيس ا ب مف جحسيق المما سة وجحسيت االقتصاد بشك

ن قيوواج جووةدة التوومماا مموور لوويس بالس و

م ووا جم و ميووم

بسووبب هبيعووة ممووت التممووة ،ووة م و م وويا

ام.
يوور ملمةسووة ،وي و ا مووا

ملية قياج وضبط جةدة الممتجاا التممية صعبة لو طم ما ،م مً ي اتم قيواج جوةدة التومماا الصوحية

بمعمل الة ياا مو هةل ترة بسوا المور ف و المستشونو مو هوةل زموت معالجتو ت جمة وج وج واا المسور وت مبعواد
جووةدة التوومماا الصووحية ،وطوومديا كووةجلر ( )kotler,1997بمووا وواج ت ااال تماد ووةت  ، Reliabilityاالسووتجابةت

 ،Responsivenessالضومان ، Assurance :اللاو:ت  ،Empathyالملمةسويةت  ،(Tangiblesوجوا يو ا

البحوول لتسووليط الضووة

لووو مسووتةف جووةدة التوومماا الصووحية المسممووة مووت قب و مستشوونو التمووس التعليم و  ،وكينيووة

جحسيم ا.
مشكلة البحث:

ظ ما جش مه ليبيا مت مزماا سياسية واقتصاد ة ،عا

االمعووماا ،التج يوزاا الابيووة ،و يريووا...ع ،كمووا عووا

قااع الصحة مت قلة اإلمكا يواا الماد وة ،المتم لوة و

مووت سو

ال وةادر الابيووة والابيووة المسووا مة الم،يلووة ،تيجووة

اسووتساات جلووك ال وةادر مووت قب و مستشوونياا و يوواداا الساوواع التوواج و الووماا  ،و تيجووة ل ج ورة ال نووا اا مووت

األهبووا الووةهمييت وخ التب ورة و متتلوو :التتصصوواا الابيووة للتووار  ،األموور ال و خ مدف لووو جووم
التمماا الصحية المسممة

مسووتةف جووةدة

المستشنياا العاموة و ليبيوا ،ويو ا موا مقومه جسر ور اداوةان المحاسوبة الليبو 2015 ،ع،

طيل كر من مستشنو التمس التعليم

عا

مت س

العماصر الابية والابية المسوا مة ،والومس

الحواد و

المسووتلزماا الابيووة وم وةاد التش و ي واألدو ووة ،و نتسوور لمتووازن مدو ووة جتاووابق والمعووااير الصووحية المعتموومة ،و حتووا
للتةسووي و بعووف األقسووام والمبووا  ،كمووا من المستشوونو عووا

مووت الوومس

الشوومام و سووياراا اإلسووعاف والمس و ،

وارج ات مااا هبية مدا لو ر ي قضا ا ضم المستشنو.
جبيت للباط ان مت امل الز ارة الميما ية للمستشنو مح البحل ،بعم جو ار مسوابما تصوية موي بعوف المسو،وليت
ّ
بالمستشوونو ا الووبعف مووت رألسووا األقسووام الابيووةع ،من المستشوونو نتسوور لإلمكا يوواا الماد ووة االمعووماا ،التج ي وزاا
الابي ووة ع المزم ووة لتس ووم م الت وومماا الص ووحية للمس ووتنيمات مم ووا ،تيج ووة قل ووة المتصص وواا المالي ووة ،و نتس وور ل هب ووا

المتتصصوويت بمتتلوو :التتصصوواا الابيووة ،وءعووم جو ار مسووابما تصووية مووي بعووف األهبووا وءعووف الممرضوويت
بالمستشوونو جبوويت م ضواً ضووع :ووعةريم بالمسوو،ولية الم ميووة ججوواه المسووتنيمات مووت اوومماا المستشوونو ،ممووا مدف لووو
جم مستةف جةدة التمماا الصحية المسممة للمرضو وقلة طصةل م لو الر ا ة الصحية المزمة ،و زوف ال ير
مم م ت العم داا ليبيا واللجة لوو العوم بالتوار ر وم ارجنواع ج والي :السونر والعوم  ،ويو ا موا د وي الباط وان

لبحل ي ه المشكلة ومحاولة جاد الحلةل المماسبة ل ا ،و لي مكت صيا ة مشكلة البحل

التساألل التال ت

ما مستوى جودة الخدمات الصحية المقدمة في مستشفى الخمس التعليمي من وجهة نظر المستفيدين منها؟
أهداف البحث:
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 .1قياج مستةف جوةدة التومماا الصوحية المسمموة و مستشونو التموس التعليمو موت وج وة سور المسوتنيمات
مم ا.

 .2التعرف لو النروق بويت متةسوااا اسوتجاباا المسوتنيمات طوةل مسوتةف جوةدة التومماا الصوحية المسمموة
لم

مستشونو التموس التعليمو التو جعوزف للمت يوراا االموةع ،العمور ،المسوتةف التعليمو  ،سوبب التةاجوم

بالمستشنو ،مد مراا المراجعة ،جتص

التممة الصحية المالةءةع.

مكووت من جسووايم و جحسوويت مسووتةف

 .3محاولووة جسووم م بعووف التةصووياا إلدارة المستشوونو محو البحوول ،التو
جةدة التمماا الصحية.

فرضيات البحث:

 .1جوةدة التومماا الصووحية المسمموة و مستشونو التمووس التعليمو
مم ا.

يور ةمرضووية موت وج ووة سور المسووتنيمات

 .2ال جةجووم ووروق اا داللووة طصووالية بوويت متةسووااا اسووتجاباا المسووتنيمات طووةل مسووتةف جووةدة التوومماا
الصووحية المسممووة ل ووم و مستشوونو التمووس التعليم و جعووزف للمت يوراا االمووةع ،العموور ،المسووتةف التعليم و ،
سبب التةاجم بالمستشنو ،مد مراا المراجعة ،جتص
أهمية البحث:

 .1جمبووي ميميووة يو ا البحوول مووت ميميووة مةضووة
دو اًر كبي اًر

التممة الصحية المالةءةع.

اجووةدة التوومماا الصووحيةع ،والتو

ا مووا جحسسووج

ووا جلعووب

جحسيق رضا المستنيمات االمرضوع ،وءالتال الحم مت ناق المال لو العم بالتار .

 .2قما ستمم ي ا البحل ميميت مت ميمية بيئت اقااع الصحةع ال خ عوم موت ميوم الساا واا التمميوة دااو

مخ دولووة ل ة و اتعام و مووي طيوواة اإل سووان ،ل و ا و ن جاووة ر ي و ا الساوواع مووت مج و الحصووةل لووو اوومماا

صحية اا جةدة الية عم يم اً استراجيجياً بالمسبة ألخ دولة.
 .3طاجة دارة المستشنو مح البحل لتحسيت مستةف جةدة امماج الت
 .4طاجووة المسووتنيمات الماسووة للتوومماا الصووحية الت و

سمم ا للمستنيمات.

سوومم ا المستشوونو مح و البحوول ،ااصووة و السووروف

الرايمووة الت و جموور ب ووا المولووة الليبيووة ،جووا ي و ا البحوول كمحاولووة للتةص و لووبعف التةصووياا الت و

الباط ان من جسايم

ام و

االرجسا بمستةف جةدة التمماا الصحية بالمستشنو مح البحل لوتعم النالومة لوو

جميي المستنيمات مم ا.

 .5االستنادة مت جةصياا ي ا البحل مت الماطية التابيسية بالمسبة للمستشنياا الليبية األارف.

حدود البحث:

الحدود الموضوعية :اقتصر البحل لو دراسة جةدة التمماا الصحية.

الحدود المكانية :مستشنو التمس التعليم الةاقي

الحدود الزمنية :جم ج ار البحل امل

ممامة التمس بليبيا.

رخ اسبتمبر ،مقتةءرع مت العام 2017م.

المصطلحات اإلجرائية للبحث:

الخدددمات الصددحية :يو التوومماا المسممووة مووت قبو المستشوونياا مو الم ارقووز الصووحية مو العيوواداا الابيووة
للمستنيمات مم ا االمرضوع ،سةا كا ج جشتيصاً مو ر اداً مو وص :مجاً هبياً مو جمامً جراطياً امت
م ا تناع ورضا مت قب المستنيمات االمرضوع ،بما ا،ول ألن كة ةا بحالة صحية م ض .

مستشفى الخمس التعليمدي :يوة مطوم المستشونياا العاموة التعليميوة و ليبيوا ،سوي و مماموة التموس التو

جبعوم وت العاصوومة الليبيوة هورابلس طوةال  120كووم ورقاً ،ضووم ومد مووت األقسوام الابيووة اإلاةاليوة ومقسووام
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العياداا التارجية وي االاةارئ ،سعاف المسا والتةليم ،الباهمية رجال ،الباهمية سوا  ،الج ارطوة رجوال،

الوةالدة ،العما وة المركوزة ،العوم الابيعو  ،سوي ال لوو ،الاوب الشور ،

الجراطة سا  ،األهنال وطوما

التصو ووة ر واأل و ووعة التشتيصو ووية ،المتتبو وور والتحالي و و  ،الحركو ووة واإلسو ووعاف ،العمليو وواا ،المسو ووالك ،األ و وو:
والحمجرةع ،و سمم امماج الصحية مت امل األقسام الم كةرة ل

مت الب ا االمستنيماتع.

المستفيدين :يوم المرضوو الو ات البوةن التومماا الصوحية التو جسومم ا المستشونياا مو الم ارقوز الصوحية
كووا ةا المرضووو المتوورددات لووو العيوواداا التارجيووة ممووت البووةن العووم ألول

مو العيوواداا الابيووة ،سوةا

مرة مو مة مراا ،مو المرضو زال األقسام اإلاةالية

المستشنياا.

الدراسات السابقة:

أوالً :الدراسات العربية:
 .1دراسة (أبو رحمة وآخرون ،)2016 ،بعنوان :تأثير تطبيد معدايير االعتمداد علدى جدودة الخددمات الصدحية
من وجهة نظدر األطبداء والممرضدين والبداحاين االجتمداعيين – دراسدة ميدانيدة فدي مستشدفيات منطقدة مكدة

المكرمة بالمملكة العربية السعودية.

يووم ج ي و ه الم ارسووة لووو ال شوو :ووت م وور جابيووق بر ووام ا تموواد المستشوونياا لووو جووةدة التوومماا الصووحية
بمماسو ووة مكو ووة المكرمو ووة و و الممل و ووة العرءيو ووة السو ووعةد ة ،مو ووت وج و ووة سو وور األهبو ووا والممرض و وويت والبو وواط يت
االجتمو ووا ييت ،واجبعو ووج الم ارسو ووة المو ووم

الةصو وون التحليل و و باال تمو وواد لو ووو اسو ووتبا كو وواداة رليسو ووية للم ارسو ووة

للمستشنياا الحاصلة لو اال تماد الصح  ،وقم مظ را تال المراسة ما ال ت
أ.

وجووةد مقووة هرد ووة اا داللووة طصووالية بوويت معووااير اال تموواد وجووةدة التوومماا الصووحية المسممووة ،طيوول
مظ وورا درجووة مةا سووة اليووة أل وراد العيمووة لووو جحسووت جووةدة التوومماا الصووحية و المستشوونياا الحاصوولة
لو اال تماد الصح .

ب .مق ر المعااير جا ي اًر لو جةدة التمماا الصحية ية المعلةماا المتعلسة بالمرضو ارضا المر فع.


 .2دراسة (الهميلي ،)2016 ،بعنوان :مدى اهتمام المنظمدات الصدحية المحليدة العامدة بتدوفير( تطبيد ) أبعداد
الجودة (النوعية) في الخدمات الصحية التي تقدمها مدن وجهدة نظدر المسدتفيدين بمديندة طدرابلس بدالتطبي

على مركز طرابلس كنموذج.

يووم ج الم ارسووة لووو التعوورف لووو م وومف ج وةا ر اجابيووقع مركووز هو ورابلس الابو و

التوومماا الصووحية الت و

سوومم ا للمسووتنيمات الليبيوويت و العةام و الموو ،رة و

و و ليبيووا ألبعوواد الجووةدة وو

لووك ،وجحماووم العمقووة بوويت مسووتةف

جةا ر اجابيقع المركز قيم البحل ألبعاد الجةدة وءيت مستةف جةدة التومماا الصوحية التو
الليبييت ،ضا ة لو التعرف لو ممف االاتمف

سومم ا للمسوتنيمات

مستةف جةا ر اجابيقع األبعاد المرجباة بجةدة التومماا

الصحية ،وقم مظ را تال المراسة ما ال ت
م .من الت وومماا الصووحية الت و
المستنيمات الليبييت.

س وومم ا مركووز هوورابلس الاب و ال جتميووز ب ووالجةدة المالةءووة مووت وج ووة س وور

ت .ال جتة ر مبعاد الجةدة ا اال تماد ة ،االستجابة ،التاقيوم ،اللاو:ع ،بيمموا اتوة ر بعوم الملمةسوية لوو طوم موا
التمماا الصحية الت

سمم ا مركز هرابلس الاب مت وج ة سر المستنيمات الليبييت.

ا .ال جةجم روقاا اا داللة اطصالية بيت مستةف جةا ر اجابيقع مركز هرابلس الابو ألبعواد الجوةدة و
التمماا الصحية الت

سمم ا للمستنيمات مم ا.
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ث .ال جةجووم مقووة اا داللووة اطصووالية بوويت جووةدة التوومماا الصووحية الت و
ومستةف جةا ر ا جابيقع مبعاد الجةدة المالةءة

سوومم ا مركووز ه ورابلس الاب و

جلك التمماا.

 .3دراسددة (بوديددة ،)2015 ،بعندوان :ايددار أثددر جددودة الخدددمات الصددحية المقدمددة فددي مستشددفى طد العيددون
على رضا المرضى -والية بشار بالجزائر.

يووم ج الم ارسووة لووو التعوورف لووو مسووتةف جووةدة التوومماا الصووحية المسممووة و المستشوونو مووت وج ووة سوور
المرضووو ،وجحليو هبيعووة العمقووة واأل وور بوويت مسووتةف جووةدة التوومماا الصووحية المسممووة ورضووا المرضووو ،وقووم

جةصلج المراسة لو المتال التاليةت

أ .من درجة مةا سة م راد العيموة لوو مسوتةف جوةدة التومماا الصوحية المسمموة و المستشونو جوا ا بمسوتةف
ميمية مرجنعة.

ب .وجةد م ر و داللة طصالية لمستةف جةدة التمماا الصحية المسمموة و المستشونو لوو رضوا المرضوو
طيل بلغ معام االرجباط ا0.924ع مم مستةف الماللة .0.05

 .4دراسة (حوري ،)2015 ،بعنوان :مدى تطبي أبعاد الجودة للخدمات الصدحية فدي المستشدفيات العامدة مدن
وجهة نظر األطباء ،دراسة ميدانية على بعض المستشفيات العامة الحكومية بمدينة طرابلس.

يووم ج الم ارسووة لووو جحسيووق مجمة ووة مووت األيووماف ميم ووا التعوورف لووو موومف جابيووق مبعوواد الجووةدة للتوومماا

الصووحية الت و جسوومم ا المستشوونياا العامووة بممامووة ه ورابلس و ليبيووا ،و التعوورف لووو مسووتةف د ار األهبووا
ألبعاد الجةدة

التمماا الصحية المابسة مت قب المستشنياا العامة قيم المراسة للمستنيمات ،ا تماداً لو

اصالص م الشتصية االجمس ،العمر ،الم،ي العلم  ،التصمي :الةظين  ،التتص

 ،التبرةع ،وقم مظ ورا

تال المراسة ما ال ت
م .من دارة المستش وونياا العام ووة قي ووم الم ارس ووة ال جس ووةم بتابي ووق مبع وواد الج ووةدة ويو و االملمةس ووية ،اال تماد ووة،
االستجابة ،ال ياسة ،التاقيمع للتمماا الصحية الت جسمم ا للمستنيمات.

ت .من التوومماا الصووحية التو جسوومم ا المستشوونياا العامووة قيووم الم ارسووة ال جتميووز بووالجةدة المالةءووة مووت وج ووة
سوور األهبووا العووامليت بتلووك المستشوونياا ،ومن مسووتةف جووةدة جلووك التوومماا عووم ممتنض واً مسار ووة بموواية

متةقي.

ا .تتل :مستةف د ار األهبا ألبعاد الجةدة

التمماا الصحية المابسة مت قب المستشنياا العامة قيوم

المراسة بااتمف اصالص م الشتصية االجمس ،العمر ،الم،ي العلم  ،التصمي :الةظين  ،التتص

،

التبرةع.
 .5دراسة (عبد القادر ،)2015 ،بعنوان :تقييم أداء الخدمات الصحية في المستشفيات العامة الليبيدة -دراسدة
نظرية ومقارنة على بعض المستشفيات العامة الليبية العاملة بمدينة بنغازي.
يووم ج الم ارسووة لووو لسووا الضووة

لووو مسووس جسيوويم األدا

و المستشوونياا العامووة الليبيووة وميما و واألسووبات

ال اممة و ار السيام ب  ،وجحلي واقوي جسيويم األدا و المستشونياا العاموة الليبيوة العاملوة بمماموة بم وازخ للةقوةف

لو المعةقاا وإمكا يوة مج وا ،ولتحسيوق ميوماف الم ارسوة جوم جو ار الم ارسوة الميما يوة لوو اموس مستشونياا
امووة جسووي جميع ووا دااو الحوومود اإلدار ووة والج ار يووة لممامووة بم ووازخ ،وقووم جووم جمووي البيا وواا باسووتتمام اسووتمارة

استبيان ،وءعم جحلي البيا اا المجمعة جةصلج المراسة لو المتال التاليةت

أ .من معسم مس،ول المستشنياا يوم موت األهبوا واألهبوا المسوا مات والنميويت يور من هبيعوة مو معسوم
اإلداراا جحتا

لو متتصصيت بالعلةم اإلدار ة.
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ميماف اإلداراا النر ية وجعارض ا.
مم عالية اللحة جسييم األدا

ت.
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و يو ه المستشوونياا وومم عاليوة التمسوويم اإلدارخ و وومم وضووة

جحسيت وجاة ر جةدة التمماا الصحية.

 .6دراسددة (محمددود وأسددعد ،)2014 ،بعن دوان :ايددار مسددتوى جددودة الخدددمات الصددحية المقدمددة فددي الم ار ددز
الصحية في محافظة الالذاية من وجهة نظر المستفيدين منها -دراسة ميدانية لمركز إشراف الشامية.

يووم ج الم ارسووة لووو التعوورف لووو مسووتةف جووةدة التوومماا الصووحية المسممووة و الم ارقووز الصووحية و محا سووة
الم قية بسةر ا ،ومعر ة مستةف رضوا المسوتنيمات موت التومماا الصوحية المسمموة و يو ه الم ارقوز ،وجوم جةز وي
لو العالما المستنيمة مت التمماا الصحية ،وقم جةصلج المراسة لو المتال التاليةت

استبا

أ .ال جتمتووي الم ارقووز الصووحية بووالجةدة المزمووة للتوومماا الصووحية المسممووة و مماسووة

وراف الشووامية و س واً

ألبعاد جةدة التومماا الصوحية االملمةسوية ،اال تماد وة ،االسوتجابة ،التعواه ،:ال سوة واألموانع موت وج وة
سر المستنيمات مت التمماا المسممة.

ب .ا تناض معر ة ال ةادر الابية المةجةدة

مماسة المراسة لمن ةم الجةدة ،ضوا ة لوو ا تنواض مسوتةف

التج يزاا المةجةدة بالمراقز الصحية مما ا ،ر لو مستةف التمماا المسممة.

 .7دراسددة (سددلطان ،)2013 ،بعن دوان :أبعدداد جددودة الخدددمات الصددحية مددن وجهددة نظددر المسددتفيدين -دراسددة
تطبيقية في مجموعة من المستشفيات األهلية في محافظة البصرة.

يم ج المراسة لو معر ة وجسييم مستةف التمماا الصحية المسممة لو المستنيمات

المستشنياا األيلية

محا سووة البص ورة بووالعراق ،مووت اوومل قيوواج مبعوواد جووةدة ي و ه التوومماا المتم لووة و االملمةسووية ،اال تماد ووة،
االسووتجابة ،األمووان ،التعوواه ،:والنممقووةع ،وقووم جووم جمووي المعلةموواا مووت اوومل اسووتمارة اسووتبيان ،وقووم جةصوولج
المراسة لو المتال التاليةت

أ .جتة ر

ب .يما

بعف المستشنياا قيم المراسة االمةسةخ ،ابت بياارع مبعاد جةدة التمماا الصحية.

روق اا داللة طصالية

مجال جةدة التمماا الصحية بيت المستشنياا األيلية.

 .8دراسددة (ديدداب ،)2012 ،بعندوان :ايددار أبعدداد جددودة الخدددمات الطبيددة المقدمددة فددي المستشددفيات الحكوميددة
األردنية من منظور المرضى والموظفين.

يوم ج يو ه الم ارسوة لووو قيواج مبعواد جوةدة التوومماا الصوحية المسمموة و المستشوونياا الحكةميوة األرد يوة مووت

ممسووةر المرضووو والمووةظنيت ،وج ووةن مجتمووي الم ارسووة مووت جميووي المستشوونياا التابعووة لووة ازرة الصووحة ،ممووا يمووة
الم ارسووة سووم جووم ااتياريووا بار سووة ش وةالية مووت المرضووو والمووةظنيت و

م ووة مستشوونياا و

وومال ووسووط

وجمةت الممل ة ،جم استتمام استبا تيت األول للمةظنيت ،وال ا ية للمرضو كاداة رليسية لجمي البيا اا جتماسب
وميماف ومسئلة المراسة ،وقم جةصلج المراسة للعمام مت المتال ميم ات

أ .من المستشنياا الحكةمية جابق مبعاد التممة الصحية اال تماد ة ،الملمةسية ،التعاه :واألموان باسوت ما

المستشنياا موي األاو بعويت اال تبوار وجوةد جبواات بويت

ةبعم االستجابة ،و لك مت وج ة سر العامليت
األبعوواد التمسووة ،وكووان جسيوويم المرضووو ل بعوواد نسو ا متسووارت يمووا اتعلووق باألبعوواد جميع ووا مووا ووما ةبعوومخ
االستجابة والتعاه.:

ب .لم جس ر المراسة م ة روق

جسييم المرضو ألبعاد الجةدة عزف ألخ مت المت يراا الم م ار ية.
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 .9دراسة (الجزائري وآخرون ،)2011 ،بعنوان :ايار وتقيديم جدودة الخددمات الصدحية – دراسدة تطبيقيدة فدي
مستشفى الفيحاء العام بالبصرة.

يم ج المراسة لو التعرف لوو مومف ايتموام دارة مستشونو النيحوا العوام بالبصورة و العوراق بمةضوةع جوةدة

التمماا الصحية المسممة للمسوتنيمات ،وجشوتي

ميوم الشوروط الةاجوب جة ريوا و التومماا الصوحية لضومان

جةدة امماا الية جحسق م لو درجاا الرضا للمستنيم ،وقم جةصلج المراسة لوت
أ .من يما ضع :واضح

ب .وجةد جناوا

مستةف جةدة التمماا الصحية المسممة للمرضو.

األيمية الت اةلي ا م راد يمة المراسة ل

مت ير مت المت يراا الرليسية.

 .10دراسددددة (مصددددل  ،)2011 ،بعنددددوان :ايددددار جددددودة الخدددددمات مددددن وجهددددة نظددددر العدددداملين والمرضددددى فددددي
المستشفيات العاملة في مدينة القيلية.

يم ج ي ه المراسة لو التعورف لوو مسوتةف جوةدة التومماا النعليوة الممركوة موت قبو العوامليت والمرضوو و
المستشنياا العاملة

ممامة قلسيلية بنلسايت ،ومعر ة وجةد روق

اسوتجاباج م جبعواً لمت يوراا المستشونو،

المبحةث ،الجمس ،الحالة االجتما ية ،العمر ،الم،ي العلم  ،الةظينة ،وقم مظ را تال المراسةت

أ .من استجاباا يمة المراسة حة قياج جوةدة التومماا النعليوة والممركوة موت قبو العوامليت والمرضوو كا وج
الية لو مجاالا المراسة كا ة و لو المرجة ال لية.

ب .وجوةد ووروق اا داللوة طصووالية لوو المجوواالات قوةة االسووتجابة ،األموان وال سووة ،والتعواه :جعووزف لمت يوور
الجمس وكا ج لصالح ال كةر.

ثانياً :الدراسات األجنبية:
 .1دراسة ( ،)Eleuch, 2011بعنوان :إدراك نوعية الخدمات الصحية في اليابان.

يووم ج ي و ه الم ارسووة لووو جسيوويم جصووةراا المرضووو اليابووا ييت لمة يووة التممووة والر ا ووة الصووحية وجسووليط الضووة
لو

مي وزاا التممووة األق وور وضووةطا ،ومظ وورا تووال الم ارسووة من المرضووو اليابووا ييت امسوورون لووو اوومماا الر ا ووة
الصحية مت امل العملية التعة ضية ،م م ة ية الميزاا التسميوة وسولة الموةظنيت عوةض بعضو م الوبعف
لتحمام ة ية التممة.
 .2دراسة ) ،)Stephanie, 2003بعنوان :جودة الرعاية الصحية :ما هدي عليدو وكيدم يمكدن تحسدينها فدي
والية كاليفورنيا.

ركووزا الم ارسووة لووو مكة وواا جووةدة الر ا ووة الصووحية و الةال وواا المتحوومة األمر كيووة ،الةضووي الحووال لجووةدة

الر ا ووة الصووحية و الةال وواا المتحوومة األمر كيووة بالمسووبة لووو التوومماا المسممووة للعمالووة و كالينةر يووا ،وهوورق

قياج جةدة التمماا الصحية المسممة ،باإلضا ة لو دراسة الجموف لجةدة التمماا الصحية المسمموة للعمالوة
كالينةر يا ،وقم جةصلج المراسة لوت

أ.

من التحم اا الت جةاج قياج وجحسويت جوةدة الر ا وة الصوحية مم وا التحومخ العوام التوال ت جحماوم مجواالا
المشوواق ومعر ووة ااق ووا مووت مجو جصووميم التووماما وجسيوويم ووضووي التاووط المزمووة ،والتحوومخ ا اوور يووة
جسييم جةدة الر ا ة الصحية المسممة

المماسة الم كةرة.
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لووو الوور م مووت وجووةد جةقووي مولو الرجنوواع جووةدة التوومماا الصووحية المسممووة و ممر كووا،

و مووت الصووعب

جحماووم جوومابير مةطوومة لجووةدة الر ا ووة الصووحية بالمسووبة للتوومماا المسممووة للعمالووة ،وصووعةءة جووة ير التمة و
المزم لت اية كا ة األمراض والمشاق الصحية الت جةاج العمالة

التعلي على الدراسات السابقة:

بعم استعراض المراساا السابسة جبيت من البيت ا جشاب ج مي ي ه المراسة

مماسة المراسة.
م ا قم يم ج لو معر ة وجسييم

مستةف جةدة التمماا الصحية المسممة لو المسوتنيمات ،موت اومل قيواج مبعواد جوةدة التومماا الصوحية ،ال
م ا ااتلنج يما بيم ا

جحمام مبعاد جةدة التمماا الصحية ،وقم كا وج م لب وا د ارسواا رءيوة ،مجر وج و

المستشو و و و و و و و و و و وونياا والم ارقو و و و و و و و و و و ووز الصو و و و و و و و و و و ووحية بالو و و و و و و و و و و وومول العرءيو و و و و و و و و و و ووة ،م و و و و و و و و و و و و د ارسو و و و و و و و و و و ووة امحمو و و و و و و و و و و ووةد

ومسعم2014،ع،اسلاان2013،ع ،ع،اد ات2012 ،ع،االجزالرخ وآارون2011،ع،امصلح2011،ع ،باإلضا ة
لو دراسة اال ميل 2016 ،ع ،الت مجر ج لو الممسماا الصحية المحليوة العاموة بمماموة هورابلس بوالتابيق
لووو مركووز هو ورابلس الاب و بليبيووا كمم ووة  ،و د ارسووة اط ووةرخ2015 ،ع ،ويوو د ارسووة ميما ي ووة لووو بع ووف
ليبيا م ضاً،
المستشنياا العامة الحكةمية بممامة هرابلس
ودراسة ا بم السادر2015 ،ع الت مجر ج لو بعف المستشنياا العامة الليبية العاملة بممامة بم ازخ بليبيا،

ما دراستيت مجمبيتيت ،مجر ج مطميما و وال وة كالينةر يوا األمر كيوة ومجر وج األاورف باليابوان ،كموا من بعوف

المراساا الت جم رض ا ركزا لوو م ور جابيوق معوااير اال تمواد لوو جوةدة التومماا الصوحية م و د ارسوة

امبة رطمة وآارون2016،ع ،بيمما ركزا دراسة ابةد ة2015،ع لو قياج م ر جةدة التمماا الصحية لو
رضو ووا المرضو ووو ،و و طو وويت ركو ووزا د ارسو ووة ا بو ووم السو ووادر2015 ،ع لو ووو جسيو وويم مدا التو وومماا الصو ووحية و و

المستشنياا العامة ،ن البحل الحال جميز با جماول جةدة التومماا الصوحية المسمموة و مستشونو التموس
التعليم ،ولسم جمج االستنادة مت المراساا السابسة

ماد وإ ار اإلهوار المسورخ للبحول ،وءموا مداة البحول

المتم لوة و االسووتبيان ،وجوة ير الةقووج والج ووم موت اوومل االسووتنادة موت المصووادر العلميووة التو ا تمووما لي ووا
المراساا السابسة.

تعريف الجودة:

الجزء الااني :اإلطار النظري للبحث

جعرف الجةدة با ا " سام دارخ استراجيج ج امل لتحسيق رضا العمي مت امل ا ار كا ة العامليت
والتاووة ر المسووتمر ل و

الممسموة

مليوواا الممسمووة واالسووتتمام األم و لمةارديووا ،و بم ابووة جةج و مو لسوونة دار ووة هة لووة

الموومف ج وومف لووو جحسيووق رضووا الم وةاهت بوور جمكوويت العووامليت والم وةاهميت وءاالسووتتمام ال وو :للم وةارد والتاووة ر

المسو ووتمر ل ا و ووة مليو وواا الممسمو ووة" االعمو ووزخ2005 ،ع ،و مكو ووت جعر و و
والتصووال
اصال

الجو ووةدة با و ووا "مجمة و ووة مو ووت المةاصو ووناا

لممووت مو اممووة والت و جةلووم السوومرة إل ووباع الحاجوواا المعلمووة مو يوور المعلمووة ،مو م ووا درجووة جاووابق
الممت مو التممة مي المتالباا المةضة ة ل لك الممت  ،متضمت المعةلية والصويا ة وسوممة االسوتتمام"

ا مووار2017 ،ع ،وجعوورف الجووةدة مووت قب و الممسمووة الموليووة للتةطيووم السياسو و  isoبا ووا "المرجووة الت و جشووبي ي ووا
الحاج وواا والتةقع وواا الساير ووة والض ووممية للمس ووت لك م ووت ا وومل جمل ووة التص ووال الرليس ووية المح وومدة مس ووبساً" ،مم ووا
الجمعيووة األمر كيووة لضووبط الجووةدة سووم ر ووج الجووةدة لووو م ووا "مجمة ووة مووت الم از ووا واصووال الممووت مو التممووة
السادرة لو جلبية طاجاا المست ل يت" .امبة رطمة2016 ،ع
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لووو المسوتةف الوماال مو التوارج  ،و سصووم ب وا "قيوام الممسمووة

بتصميم وجسم م امماج ا بشك صحيح ألول مرة" االعمزخ2005 ،ع
مفهوم جودة الخدمات الصحية:

ن جحماووم من ووةم دقيووق لجووةدة التوومماا الصووحية ممو اًر لوويس بالسو  ،و لووك بسووبب هبيعووة التممووة واصالصو ا يوور

الملمةسووة ،وي و مق وور صووعةءة و السيوواج مسار ووة بالتوومماا األاوورف ،وي و جتميووز ووت السوولعة و م ووا يوور قابلووة
للمس ،و مم التجا س ،والتزامت

اإل تا والتسليم ،يو ه الم از وا ججعو موت الصوعب جحماوم وقيواج جوةدة التومماا،

ومت الصعةءاا م ضا الابيعة المعسمة لممارساا الر ا وة الصوحية ،المصوالح المتتلنوة للمشواركيت و جسوم م الر ا وة
الصحية ،واال تباراا األامقية.

وقم ااتل :الباط ةن وال ة تات طةل وضي جعر

محمد لجةدة التممة الصحية ،سم رف  Jones and leeجوةدة

التمم ووة الص ووحية ل ووو م ووا " جابي ووق جمي ووي م و وةاع الت وومماا الص ووحية الحما ووة لتلبي ووة اطتياج وواا الم وواج" ،ووص وون ا

 Williamsonبا ا " قياج المستةف الحسيس للتممة المسممة مي بو ل الج وةد المزموة لتعوما وجحسويت مسوتةف يو ه
التممة".ابةد ة2015 ،ع.
قما ر ت ا ال يئة األمر كية المشتركة ال تماد الممسماا الصحية والمعرو ة باسم ا المتتصور اجواقةع با وا "درجوة
االلتزام بالمعااير المعاصرة المعترف ب ا لو وج العمةم للممارسة الجيمة والمتال المتةقعة لتممة محمدة مو جو ار

جشتي مو مشكلة هبية" ،مما  Edgren,1999ارف من الر ا ة الصحية جوب من امسور لي وا موت مجوال مبعوم م سواً
با ووا "مق وور مووت من ج ووةن مجوورد ر ا ووة هبيووب ومن م سمووة الر ا ووة الصووحية ال جحتووا من جعا و ايتمام واً بالمعالجووة
الابية سط ،ب م ضاً سلسلة مت العةام العاهنية والمعر ية واالجتما ية" .االجزالرخ وآارون2011 ،ع.

ن يمووا اجنوواق ووام لووو من من ووةم الجووةدة و التوومماا الصووحية اتضوومت جووا بيت مساسووييت ،ويمووات ا صوويراا،

2004ع
 .1فنيددة الرعايددة Technicality of careت مو الجا ووب المعر و والت مةلووةج  ،و م و المعووارف والم وواراا
والتبو وراا ودرج ووة التس وومم العلمو و والت مةل ووةج المت ووة ر للر ا ووة الص ووحية والتسمي وواا واألس وواليب المس ووتعملة و و

الر ا ة الصحية.
 .2فن الرعاية Art of careت مو الجا ب السلةك للر ا ة ،و شير لو سلةكياا مزودخ التمماا و وق جعوامل م
مي المستنيمات مت امماا الر ا ة الصحية.

و رف العمزخ من جةدة التمماا الصحية جسةم لو مد مت العماصر ،وجتم
أ .جودة التشخيصت وجشم

ترة اال تسوار قبو ال شو :والتشوتي

األج ت االعمزخ2005 ،ع

 ،واصةصوية وسور ة طالوة المور ف ،ول وة

الابيووب ،ومسوولةت جعام و الموور ف ،و ت ورة ا تسووار اوومماا األ ووعة والتحالي و  ،ودرجووة دقووة التشووتي

الت و

جتةقوو :لووو م ووارة ييئووة األهبووا م ميواً وسوولةكياً ،وججوواوت الموور ف مووي التممووة ،ودقووة مصووادر المعلةموواا
األارف للتشتي .
ب .جددودة خدددمات العددالجت وجسووةم لووو صووحة ودقووة ومامقيوواا الع وم  ،و ت ورة العووم  ،ودرجووة الشوونا  ،ومعوومل
الة يو وواا ،ومسو ووتةف جو ووةدة او وومماا الت و ووة ،واألدا الصو ووح  ،واو وومماا التمو وور ف ،واو وومماا الصو وويملية،

والتمماا النممقية ،وطما ة المستنيمات مت م نسو م مموام السولةكياا السولبية التو قوم سةموةن ب وا وجو ،ر سولباً
لووو جووةدة التشووتي

 ،والت و مووت بيم ووا وومم وور النيوواا وج ووار ر الحالووة المرضووية بشووك كوواف ،و وومم

طضار بااقوة الز وارة السوابسة ،وءالتوال صوعةءة اسوتت ار الملنواا التاصوة ب وا ،وجعموم انوا الحسوالق وت
النياا الحالة الصحية.
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جودة الخدمات الصحية المقدمة في مستشفى الخمس التعليمي من وجهة نظر المستفيدين

الخصائص المميزة للخدمات الصحية:

جتجسم التصال

المميزة للتمماا الصوحية المسمموة موت قبو المستشونياا لوو اصةصوية جلوك التومماا ،وءالتوال

ا عكوواج لووك لووو األسوولةت ال و خ مكووت من جسوومم ب و التممووة للمسووتنيمات ،و مكووت جحماووم ي و ه التصووال

االبكرخ2005 ،ع

بوواألج ت

 .1جتميووز اوومماا المستشوونياا بكة ووا امووة للمسووتنيمات ،وجسووعو مووت جسووم م ا لووو جحسيووق ممنعووة امووة ولمتتلوو:
الج اا واألهراف المستنيمة مم ا سةا كا ةا م راد مو ممسماا.

 .2التمماا الصحية المسممة مت المنترض م ا جتميز بان ج ةن لو درجة الية موت الجوةدة أل وا مرجباوة بحيواة
اإل سان و نال .

 .3ج ،ر السةا يت واأل سمة الحكةمية لو م الم،سساا الصحية امة والمستشنياا ااصة ،و لو وج التحمام
ا كا ووج جابعووة للمولووة مو للساوواع التوواج ،و لووك يمووا اتعلووق بتحماووم مووم

جسمم ا.

مل ووا والتوومماا الصووحية التوو

واطووم مو مجمة ووة م ووتاج م لووةن اإلدارة

 .4و ممسموواا األ مووال مةم واً ج ووةن قووةة اجتووا الس ورار لوومف ووت
العليووا ،بيممووا و الممسموواا الصووحية االمستشوونيااع ج ووةن قووةة السورار مةز ووة لووو طووم مووا بوويت اإلدارة ومجمة ووة
األهبا .
 .5وجةت االجصال المبا ر بيت المستشنو والمستنيم مت التممة الصحية،
ال الب ال بحضةر المر ف نس للنح

وإج ار التحالي والتشتي

 .6سو اًر ل ووةن التوومماا الصووحية مرجباووة باإل سووان،

والعم .

و كووةن مووت الصووعةءة و ك يوور مووت األطيووان لووو داراا

المستشنو من جعتمم المعااير نس ا والمناييم االقتصاد ة الت جابق

 .7س اًر لت ب ت الالب لو التمماا الصحية

من التممة الصحية ال مكت جسم م ا

امماا مارف لو مل ا.

سا اا اليةم مو األسبةع مو المةسم ،ن األمر سوتةجب جسوم م

التمماا الصحية لاالبي ا أل ال مكت اال ت ار ت جسم م ا لمت حتاج ا.

أهداف جودة الخدمات الصحية:
ج مف الجةدة

التمماا الصحية لو ا ج ت ا مار2017،ع

 .1ضمان الصحة البم ية والمنسية للمستنيمات.

 .2جحسيووق رضووا المسووتنيم االموور فع ،وز ووادة والل و للممسمووة الصووحية وال و خ سيصووبح يمووا بعووم وسوويلة مميووة
ا لة لتلك الممسمة الصحية.

 .3جةعم معر ة م ار وا ابا اا المستنيمات االمرضوع وقياج مستةف رضايم ت التمماا الصحية وسيلة م مة
مجال البحةث اإلدار ة والتتايط للر ا ة الصحية ووضي السياساا المتعلسة ب ا.
 .4جاة ر وجحسيت قمةاا االجصال بيت المستنيمات مت التممة الصحية ومسممي ا.
 .5جمكيت الممسماا الصحية مت جاد ة م ام ا بكنا ة و ا لية.
 .6جحس وويت معمة وواا الع ووامليت،

من الممسم ووة الص ووحية مك ووت ل ووا جعز ووز ال س ووة ل وومف الع ووامليت ل ووما ا وجعل ووم

شووعرون بووا م م ضووا اتمتعووةن بالنا ليووة ممووا اوو،دخ لووو جحسوويت معمة وواج م ،وءالتووال الحصووةل لووو م ضو

المتال .
العناصر المؤثرة في جودة الخدمات الصحية:

لووو داراا التس ووة ق و و المستش وونياا من جتبووي وج وومرج العماص وور الرليس ووية التو و مووت ووا ا من ج وو ،ر ل ووو ج ووةدة
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ي ه العماصر باألج ت االبكرخ2005،ع

 .1تحليل تواعات المستفيدين :مسممة التمماا الصوحية سوةا كا وج ممسمواا صوحية مو مستشونياا بحاجوة لوو
م جةقعاا المستنيمات مم جصميم م للتمماا الصحية ،ن لم كوت يو ا التصوميم نوةق التةقوي مساسواً ،أل وا

الار سووة الةطيوومة الت و جمكووم م مووت جحسيووق جووةدة اليووة و جسووم م م للتوومماا الصووحية ،والمرضووو مكووم م من
حسسةا ادراقاج م للتمماا المسممة مت امل التمييز بيت مد مت المستة اا المتتلنة للجةدة ي ت

أ .الجودة المتواعة :وي جلك المرجة مت الجةدة الت ارف المر ف مو المستنيم مم ا وجةت وجةديا.

ب .الجودة المدركة :وي جلك الجةدة

التمماا الصحية المسممة مت قب المستشنو ،والت ارايا مماسوبة

للحالة الصحية والت ا تادا المستشنو من جسمم ب ا امماج ا للمرضو.

ت .الجددددودة القياسددددية :ويو ووة لو ووك المسو ووتةف مو المرجو ووة و و جو ووةدة التو وومماا المسممو ووة والت و و جتاو ووابق مو ووي
المةاصناا المحمدة مساساً للتممة.

 .2تحديد جودة الخدمات :طالما جن م دارة المستشنو طاالا المرضو،
المماسب للمسا مة

جب من ضي التحمام مو التةصي:

ضومان جحسيوق لوك المسوتةف المالوةت موت الجوةدة و التمموة الصوحية المسمموة ،ويو ا

التةصي :ادة ما كوةن مورجبط بوادا العوامليت و المستشونو وءمسوتةف وكنوا ة األج وزة والمعوماا المسوتتممة
جاز التممة الصحية .االبكرخ2005،ع

 .3أداء العددداملين :موومما جضووي دارة المستشوونو المعووااير المة يووة للتوومماا الصووحية المسممووة ،و تحسووق االلتووزام
بتمنيو يا مووت قبو ال ووادر الابو والتمر ضو

و المستشوونو،

ووا بالمسابو

جووب من جعمو

لووو جوواد الاورق

المماسبة الت جضومت موت امل وا األدا المماسوب لل وادر الابو والتمر ضو والتومم المتصو بالمرضوو بوان

مدال ووم سوويكةن بالمسووتةف المماسووب والمالووةت .وال ووك بووان سووام التسيوويم للرواجووب والح وةا ز ال و خ سووتتمم و

المستشوونو العووب دو اًر كبيو اًر و مدا العووامليت ،من العمو بوورو النر وق الةاطووم ،الج ووم المبو ول ججوواه المرضووو،
اللا :واألدت الرد لو استنساراا المرضوو ،االسوتجابة السور عة لالبواا المرضوو وجمنيو يا و يريوا ،ل وا
م ر مضاف

جحمام مستةف التسييم والحةا ز المممةطة للعامليت ودون من جتضي الجت اداا تصية.

 .4إدارة تواعات الخدمة :ن دارة جةقعاا التممة جتم مت امل ا تماد م سمة االجصاالا الماالية
والتوورو

واإل وومن و اارج ووا ،و كووةن مووت الضوورورخ لووو دارة المستشوونو من ال جسوومم و ووةداً ال جسووتايي

جحسيس ا س اًر لضتامت ا مو مم ججا س ا مي قمراج ا

اجصاالج ا الماالية لتحسيوق لوك ،ويو ا اومعكس بالتوال

طصةل ا .االجزالرخ وآارون2011 ،ع
أبعاد جودة الخدمات الصحية:

جمة ووج وج وواا المسوور طووةل مبعوواد جووةدة التوومماا الصووحية
ومسعم2014 ،ع

 .1االعتمادية (المعولية)  Reliabilityت ي
بمجووا

المستشنو

التمني مو الضع:

التمر ب مو ال نا ة المزموة و

لوو ومم رضوا المسوتنيم وت التمموة الصوحية المتةقوي

طوومديا كووةجلر )Kotler,1997ع بمووا وواج ت امحمووةد

بارة ت قمرة الممت مو التممة لو مدا الةظينوة المالةءوة ممو

و ظووروف االسووتعمال العاد ووة ولموومة محوومدة ،و و ي و ا التعر و

مرءعووة ماصوور يامووة ي و ت جووة ر

التممة ،األدا  ،ظروف االستعمال ،الممة الزممية المحمدة ،كما جتسم م ضاً بتة ير التمماا الصحية التو جوم

الة م ب ا و

الةقج المحمد ،واالطتناظ بسجما االية مت األااا  ،ل لك ن الميو

لوو التومماا المبوالغ

و و ةديووا جوو،دخ لووو جةقعوواا يوور واقعيووة ال جسووبب ال بنسوومان سووة العمووم  ،ألن المسووتنيم مووت التممووة
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الصووحية مخ الموور ف اتالووي لووو التممووة مووت اوومل الةقووج واإل جوواز والة ووا بااللت ازموواا ،و م و ي و ا البعووم

 %32كايمية سبية

الجةدة قياساً باألبعاد األارف طسب .Kotler

 .2االسدتجابة  Responsivenessت جعمو قومرة مسومم التمموة وسور ة اسوتجابت بوالرد لوو هلبواا المسوتنيمات
واستنسواراج م ،و جعكوس الر بووة مو الرضوا بمسوا مة الزءووةن وجسوم م التمموة السوور عة ،كموا من االسوتجابة و

مج ووال الت وومماا الص ووحية جعم ووو م وومف ق وومرة ور ب ووة واس ووتعماد مس وومم التمم ووة بش ووك دال ووم و و جس ووم م التمم ووة
للمستنيمات مم اطتياج م ل ا .و م

ي ا البعم  %22كايمية سبية

الجةدة طسب .Kotler

 .3الضمان (األمان والاقة)  Assuranceت و سصم ب ا السماا الت اتسوم ب وا العواملةن موت معر وة وقومرة و سوة

جسم م التممة ،ومت معااير جسييم جةدة التممة الصوحية بمةجوب يو ا البعوم األجو ت سومعة ومكا وة الممسموة

الصوحية اليوة ،المعر وة والم ووارة المتميوزة ل هبوا وال وادر التمر ضو  ،الصوناا الشتصوية للعوامليت ،و مكووت
السةل بان األمان وال سة كاطم مبعاد جةدة التممة الصحية سصم ب جاقيم دارة الممسمة الصحية لو الجةدة

الصوحية وجوم يم لووك بالعوامليت المو،يليت امهبووا  ،ممرضويت ،و يووريمع ضومً وت جووة ير المسوتلزماا الماد ووة

الحما ووة و المجووال الاب و  ،ممووا اوو،دخ لووو جسووم م اوومماا صووحية بجووةدة ماابسووة للمةاصووناا المةضووة ة

مسبساً ،و م

ي ا البعم  %19قايمية سبية

الجةدة طسب .Kotler

 .4اللطم (التعاطم)  Empathyت و عم من جةير التنا

العواهن يوة الةصوةل للمسوتنيم موت اومل مقوة

تصية ،وءان المستنيم ية رد ااج ،المستنيم ار ب بان شعر با من ةم لو حة جيوم وم وم ،و شوير

اللاو :لووو درجووة العما وة بالمسووتنيم ور ااتو بشووك اواج ،وااليتمووام بمشوواقل والعمو

بار سووة سووا ية راقيووة ،ومعاملووة المسووتنيمات بشووك
 %16كايمية سبية

لوو جوواد طلووةل ل ووا

تص و .االجزالرخ وآاوورون2011،ع ،و م و ي و ا البعووم

الجةدة طسب .Kotler

 .5الملموسدددددية  :Tangiblesوجةعو وورف الملمةسو ووية بةصو وون ا مس و و اًر اارجي و واً للتس و و يما الماد و ووة والمسو ووتلزماا
واأل ووتاج ومو وةاد االجص ووال ،ويو و جش ووم ل ووو العماص وور الماد ووة للتمم ووة االمسا ووم ،ال ارسو و  ،المع ووماا،
المك و ووالت ،ا الا ،المبو و ووا  ،ممب و ووس العو و ووامليتع وكا و و ووة ماصوو وور البيئو و ووة الماد و و ووة ،ويو و و جصو و ووة ر التممو و ووة

ماد اً.االاال وآارون2009 ،ع و م

ي ا البعم  %11كايمية سبية

الجةدة طسب .Kotler

ايار جودة الخدمات الصحية:

مكت قياج الجةدة للتمماا الصحية مت امل مد مت المساايس األساسية مم ات
 .1مقيددار األداء الفعلددي :و بحوول العمقووة بوويت جووةدة التممووة ورضووا المسووتنيم و يووة المسووتنيم و اسووتتمام يو ه
التممة ،و ابق ي ا المسياج بتةجي مسئلة مبا ورة للمسوتنيمات وت األدا و ور ف يو ا المسيواج ورة النجوةة

و ركووز لووو قيوواج األدا النعلو للتممووة المسممووة للمسووتنيم لووو ا تبووار من جووةدة التممووة اووتم التعبيوور م ووا

قمةع مت االججاياا .االعمزخ2005 ،ع

 .2ايار الجودة المهنية :اورف ال يور موت البواط يت من جسيويم جوةدة التمموة موت ممسوةر الزءوةن م و جوز اً موت
بر ووام الجووةدة ،و لووو ل ووك مسوواايس الجووةدة الم ميووة جتموواول قوومرة ممسموواا التممووة لووو الة ووا بت وومماج ا
المتمة ة مت امل االستتمام األم

لمةارديا المتاطة.

 .3ايددار الجددودة بداللددة العمددالء :و وورف مصووحات يو ا المووما من جووة ر الم،سسووة البميووة الماد ووة المملمووة مووت

جج يزاا ومعماا و امليت مقنا  ،وقةا يت ولةالح ومعماا ومدواا ،و سوم مسوا مة ،وميوماف محومدة ومسواليب
م  ،وإج ار اا مسارة ج،دخ طتماً لو جحسيق اممة مميزة.
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 .4ايددار الجددودة بداللددة العمليددات :ا ووتم يو ا المسيوواج بجووةدة العمليوواا مو بم ارطو جسووم م التممووة ،كمووا حتووةف

لو الم ،وراا ومعوااير جةضوح المسوب المسبةلوة ل ا وة ماصور م شواة التومماا المسمموة ،كو اوتم جصومي:

التمماا كتمماا جيمة.

 .5ايار الخدمة بداللة المخرجات :اتم قياج جةدة المترجاا مت امل مجمة ة مت الارق التاليةت

أ .السيوواج المسووارنت مخ اووتم ج و ار مسار وواا كميووة بوويت األدا المسووت مف واألدا النعلو ب وورض اقتشوواف
جةا ب الضع :ومحاولة ججمب ا مستسبمً.

ب .استسصووا رضووا العمووم بتصووةج التممووة المسممووة مووت طيوول الملمةسووية ،اال تماد ووة ،االسووتجابة،
األمان وال سة ،والتعاه.:اد ات2012 ،ع

الجزء الاالث :عرض وتحليل البيانات األولية للبحث
منهجية البحث:
م .مجتمع وعينة البحث :جم

مجتمي البحل

جميي المرضوو المسوتنيمات موت التومماا الصوحية المتةاجومات

باألقسام اإلاةالية ،وجميي المستنيمات موت التومماا الصوحية التو جسومم ا العيواداا التارجيوة بمستشونو التموس
التعليم و اوومل  10م ووام و النت ورة مووت  2017/9/16لووو  ،2017/9/25وإجمووال

وومديم  250مسووتنيم،

و لك طسب المعلةماا الت جم الحصةل لي ا مت دارة االستعمماا بالمستشنو مح البحول ،كموا يوة مبويت

بالجمول رقم ا1ع ،وقوم مةاو ا موم م يموة قصوم بل وج  152مسوتنيم امور فع ،جوم جةز وي صوحال :االسوتبيان
لي م اومل النتورة المو كةرة م ومه ،وءلوغ ومد االسوتماراا الصوالحة للتحليو  144اسوتمارة ،مخ بمسوبة اسوتجابة
ا%95ع.
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د .مختار بن سعد و أ .حليمة امشيري

الجدول رام ( :)1يبين أعداد المستفيدين من الخدمات الصحية المقدمة في مستشفى الخمس التعليمي خالل عشرة أيام
من تاريخ  2017/9/ 16حتى تاريخ  2017/9/25واالستمارات الموزعة والمسترجعة والصالحة للتحليل.
اليوم

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
مجتمع
البحث
االستمارات
الموزعة
االستمارات
المسترجعة
االستمارات
الصالحة

التاريخ

قسم النساء
والوالدة

قسم
األطفال
وحديثي
الوالدة

قسم
الجراحة
نساء+
أنف وأذن
 +مسالك

قسم
الباطنية
نساء+
غسيل كلى

قسم
الجراحة
رجال+
أنف وأذن
+مسالك

قسم
الباطنية
رجال +
غسيل
الكلى

الطوارئ

/9/16
2017
/9/17
2017
/9/18
2017
/9/19
2017
/9/20
2017
/9/21
2017
/9/22
2017
/9/23
2017
/9/24
2017
/9/25
2017

قسم
التصوير
واألشعة

قسم الطب
الشرعي

العناية
المركزة

الحركة و
اإلسعاف

2

1

3

2

1

2

3

5

3

2

2

1

1

-

3

1

2

3

2

-

3

3

2

-

4

2

2

-

5

3

1

-

1

1

2

2

1

1

3

-

1

-

3

-

4

2

-

2

2

2

-

1

2

-

3

2

10

6

2

1

3

-

3

4

3

3

1

-

1

1

4

2

2

4

-

1

1

1

1

-

-

1

1

-

7

3

-

2

2

3

2

5

1

2

2

1

2

-

2

-

2

3

2

-

1

1

-

1

1

2

2

1

1

1

2

2

1

2

4

3

-

-

3

-

3

-

3

2

1

2

2

3

3

2

1

1

2

-

1

-

المختبر
والتحاليل

قسم
العمليات

قسم العالج
الطبيعي

40

19

19

21

14

14

24

28

12

11

20

7

17

4

250

25

17

15

14

11

8

15

7

6

6

12

5

8

4

152

24

17

15

14

11

8

14

7

6

6

12

5

8

3

150

24

17

15

14

10

7

14

5

6

6

12

4

8

2

144
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ب .مدددنهأ وأداة البحدددث :جووم ا تموواد المووم
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الةصوون  ،أل و اووتم م مووي هبيعووة البحوول وميما و  ،ومووت مج و ججميووي

البيا وواا جووم اال تموواد لووو المصووادر ال ا ة ووة كال تووب والوومور اا والم ارسوواا السووابسة اا الصوولة بمةضووةع البحوول

لت ايووة جا ب و المسوورخ ،وقووام الباط ووان بتصووميم اسووتبا جتماسووب وميووماف و ووروض البحوول ،وق وم موورا مليووة ووماد
االستبا ة بعمة مراط كما ال ت

 .1االهمع لو المراساا السابسة المتعلسة بمةضةع البحل.
ملت ا االستبا ة.

 .2جحمام األقسام الرليسية الت

 .3جمي وجحمام باراا االستبا ة.
 .4صيا ة العباراا الت جسي جحج ك محةر.
.5

ماد االستبا ة

القسم األول :اص

صةرج ا األولية ،طيل جم جسسيم اإلستبا ة لو قسميت رليسيت ويمات

لجمي البيا اا العامة وت المسوتنيمات ويو االموةع ،العمور ،المسوتةف التعليمو  ،سوبب التةاجوم

بالمستشنو ،مد مراا المراجعة ،جتص

القسددم الادداني :اصو

التممة الصحية المالةءةع.

لسيوواج مسوتةف جووةدة التوومماا الصووحية المسممووة موت قبو المستشوونو محو البحوول ،و شووتم

لو امسة محاور ي ت البعم األولت باراا جتعلق باال تماد ة ،وي العباراا مت ا5 -1ع ،البعم ال ا ت بواراا

جتعلق باالستجابة ،وي العباراا مت ا10 -6ع ،البعم ال اللت بواراا جتعلوق بالضومان ،ويو العبواراا موت ا- 11
15ع ،البعو ووم ال اربو وويت بو وواراا جتعلو ووق بو وواللا ،:وي و و العبو وواراا مو ووت ا20-16ع ،البعو ووم الت و ووامست بو وواراا جتعلو ووق
بالملمةسية ،وي العباراا مت ا27 -21ع ،م س،ال منتة للمبحة يت.
وءعم اال ت ا مت جصميم اإلستبا ة بشكل ا المبمل جوم رضو ا لوو مجمة وة موت األسواج ة المتتصصويت و مجوال
اإلدارة ،وال و ات لووما م د ار ووة كا يووة و مجووال جووةدة التوومماا ،و لووك مووت مج و جحكيم ووا ،ومعر ووة مملمووة جصووميم ا

وسوممت ا الل ة وة ووضوة

باراج وا ،وقووم مجموي م لوب م لوو صومطية األداة بعووم األاو بتةصوياج م و جعوما بعووف

العباراا.
ولسم استتمم الباط ان مسياج ليكرا اLikert Scaleع التماس لتسمار درجة اإلجابة لعبواراا اإلسوتبا ة ،طيول مومح
الوومرجاا مووت ا5-1ع ابتووما بالبوومال ا يوور مةا ووق لووو اإلهوومق ،يوور مةا ووق ،مةا ووق لووو طووم مووا ،مةا ووق  ،مةا ووق

جماماًع والت جسيس اججاياا وآ ار المستسصو مم م ،م جم جةز ي اإلجاباا لو امس مستة اا متسواو ة وجوم جحماوم

هةل التم ا

مسياج ليكرا التماس  ،مت امل طسات الممف بيت درجاا المسياج ا4 = 1-5ع ،ومت م
الجدول رام ( :)2إجابات العبارات وداللتها

اإلجابة لو األسئلة
االبما ع

التسمار

التعليق لو

المتال

ير مةا ق لو اإلهمق

درجة ضعينة جماً

هةل التلية

-1

1.79

الةزن المسب ادرجة
المةا سةع

%35 - %20

ير مةا ق

درجة ضعينة

2.59 – 1.80

%51 - %36

مةا ق لو طم ما

درجة متةساة

3.39 – 2.60

%67 - %52

مةا ق

درجة كبيرة

4.19 – 3.40

%83 - %68

مةا ق جماماً

درجة كبيرة جماً

5 – 4.20

%100 - %84
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جسسيم

لوو مقبور قيموة و المسيواج للحصوةل لوو هوةل التليوة مخ ا0.80 = 5÷ 4ع ،وءعوم لوك جوم ضوا ة يو ه

السيمة لو مق قيمة
ما جم جابيس

المسياج ابما ة المسياج وي الةاطم الصحيحع ،و لك لتحمام الحم األ لو ل ه التلية ،وي ا

لو باراا محاور االستبا ة ،ويك ا مصبح هةل التم ا كما ية مةضح بالجمول رقم ا2ع.

ج .ثبددات أداة البحددث :سصووم ب بوواا االسووتبيان االسووتسرار و
ووادة جةز ع و

تالج و  ،مخ من عا و االسووتبيان نووس المتيجووة لووة جووم

لووو م وراد العيمووة وومة م وراا اوومل ت وراا زمميووة .وقووم جووم طسووات قيمووة معام و ال بوواا ملنووا كرو بووا

 Cronbach's Alpha Coefficientوكا ج المتال كما ي مبيمة بالجمول رقم ا3ع كما ال ت
الجدول رام ( :)3نتائأ اختبار ألفا كرونباخ لقيار ثبات اإلستبانة
ا

المحاور

معام ملنا كرو با

ال باا

1

اال تماد ة

0.684

0.872

2

االستجابة

0.840

0.917

3

الضمان

0.809

0.899

4

اللا:

0.880

0.938

5

الملمةسية

0.763

0.873

جميع عبارات االستبيان

0.933

0.966

لابات = الجدر التربيعي الموج لمعامل ألفا كرونباخ
اجضووح مووت تووال الجوومول رقووم ا3ع من قيمووة معامو ملنووا كرو بووا كا ووج مرجنعووة ل و المحوواور وجتوراو بوويت ،0.684
 0.880ل و و مح ووةر م ووت مح وواور االس ووتبيان ،كو و لك كا ووج قيم ووة معامو و ملن ووا كرو ب ووا لجمي ووي ب وواراا االس ووتبيان
ا0.933ع ،وكا ووج قيم ووة ال ب وواا مرجنع ووة ل و و المح وواور وجتو وراو ب وويت ا0.938 ،0.872ع ل و و مح ووةر م ووت مح وواور
االسووتبيان ،ك و لك كا ووج قيمووة ال بوواا لجميووي بوواراا االسووتبيان مسوواو ة لو و ا0.966ع ،وي و ا عم و من معام و ال بوواا
مرجني جماً ،وء لك قم جم التاقم مت صمق و باا االستبيان وصمطيت .
د .األسالي اإلحصائية المستخدمة في البحث:

جمج المعالجة اإلطصالية للبيا اا باستت ار األ وماد ،المسوب المئة وة ،المتةسوااا الحسوابية ،اال ح ار واا المعيار وة،

وح

رضياا البحول موم مسوتةف اα<=0.05ع باسوتتمام االاتبواراا اإلطصوالية التاليوةت ااتبوار ا اt-testع،

ااتبار التباات األطادخ اone way analysis of varianceع ،ااتبوار وني اSchefee testع ،ومعادلوة ال بواا
قرو با ملنا ،و لك باستتمام بر ام الحزم اإلطصالية .SPSS
خصائص عينة البحث:

الجدول رام ( :)4توزيع أفراد العينة حس متغيراتهم العامة.

المتغيرات
الجنس
العمر

العدد

النسبة المئوية

كر

67

%46.5

م و

77

%53.5

مق مت  20سمة

29

%20.1

مت  20لو مق مت  40سمة

55

%38.2

مت  40لو مق مت  60سمة

40

%27.8
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مت  60سمة اق ر

20

%13.9

74

%51.4

جامع

60

%41.7

ما ةق الجامع

10

%6.9

طالة كش :ألول مرة

40

%27.8

37

%25.7

37

%25.7

20

%13.9

10

%6.9

29

%20.1

مرجان

47

%32.6

مث مراا

33

%22.9

مرءي مراا اق ر

35

%24.3

14

%9.7

24

%16.7

6

%4.2

الباهمية سا

13

%9

الجراطة رجال

6

%4.2

الجراطة سا

11

%7.6

17

%11.8

العما ة المركزة

8

%5.6

العم الابيع

6

%4.2

سي ال لو

2

%1.4

الاب الشر

4

%2.8

التصة ر واأل عة التشتيصية

12

%8.3

المتتبر والتحالي

5

%3.5

الحركة واإلسعاف

2

%1.4

العملياا

6

%4.2

المسالك

4

%2.8

األ  :والحمجرة

4

%2.8

المسددددددددتوى ما دون الجامع
التعليمي
سدددددددددددددددددددب

التواجدددددددددددددد طالة مراجعة بعم ال ش:

بالمستشفى طالة اةا

طالة مراجعة بعم اإلاةا
مارف م كره رجا ً
عددددد مدددرات مرة واطمة سط
المراجعة

تخصدددددددددص الاةارئ

الخدمدددددددددددددة المسا والةالدة

الصددددددددددحية الباهمية رجال
المطلوبة

Ecidiko.elmergib.edu.ly
 27-25ديسمبر 2017

األهنال وطما

الةالدة

مجضووح مووت الجوومول رقووم ا4ع من المسووبة األقبوور مووت المسووتنيمات مووت التوومماا الصووحية المسممووة و المستشوونو محو
البحل يم مت اإل اث ،طيل بل ج ا % 53.5ع ،وي مقبر موت سوبة الو كةر التو بل وج ا %46.5ع ،كموا مجضوح
من م لووب م مووت النئووة العمر ووة ا مووت 20لووو مقو مووت  40سوومةع ،طيوول شووكلةن مووا سووبت ا%38.2ع ،ووم الي ووا النئووة
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العمر ة امت  40لو مق مت  60سمةع بمسبة ا%27.8ع ،ومن المسوبة األقبور موت المسوتنيمات يوم موت ئوة المسوتةف

التعليم ما دون الجامع  ،طيل شكلةن ما سبت ا %51.4ع ،م الي ا ئة المستةف الجامع بمسبة ا %41.7ع،
قما مجضح من م لب م راد العيمة مت وخ طاالا ال ش :ألول مرة بمسبة ا %27.8ع ،م موت طواالا المراجعوة بعوم
ال ش وو :وط وواالا اإلاو وةا بمس ووبة متس وواو ة ا %25.7ع ،ومجض ووح من ا%32.6ع م ووت م و وراد العيم ووة كا ووج وومد مو وراا
مراجعت م للمستشنو مرجان ،م الي ا مراا المراجعة مرءي مراا اق ر بمسبة ا%24.3ع ،م الي ا ومث موراا بمسوبة
ا% 22.9ع ،واجضووح من المسووبة األقبوور مووت المسووتنيمات مووت التوومماا الصووحية المسممووة و المستشوونو محو البحوول
البةن امماا صحية بسسم المسا والةالدة و شكلةن ا  %16.7ع وي المسبة األقبر ،م الي ا المستنيمون مت ئوة

األهنووال وطووما

ال وةالدة بمسووبة ا%11.8ع ،ووم الي ووا ئووة المسووتنيمات مووت التوومماا الصووحية بسسووم الا وةارئ بمسووبة

ا%9.7ع ،مخ من ما سبت ا%38.2ع ،و ي

سبة كبيورة موت المسوتنيمات موت التومماا الصوحية الجئوةن للتومماا

الصووحية المسممووة و المستشوونو و طوواالا الضوورورة الاارلووة ،كمووا و طوواالا ال وةالدة ،األهنووال وطووما

والاةارئ ،مما املما لو ضع :سة المستنيمات مت التمماا الصحية المسممة
البحل ،و ارف الباط ان من لك ية السبب الرليس

ال وةالدة،

األقسام األارف بالمستشنو مح

لجة المرضو للعم بالتار .

إختبار الفرضيات:

اختبار الفرضية  :1جودة الخدمات الصحية المقدمة في مستشفى الخمس التعليمي غير ُمرضية مدن وجهدة نظدر
المستفيدين منها.

وءا تبار من مبعاد جةدة التمماا الصحية ي ااال تماد وة ،االسوتجابة ،الضومان ،اللاو ،:الملمةسويةع ،كموا طومديا
جم جسييم مستةف ك ةبعم مت ي ه األبعاد كما ال ت
اkotler,1997ع ،
البعد األول :مستوى االعتمادية على جودة الخدمات الصحية من وجهة نظر المستفيدين:
ُ

لتسييم مستةف اال تماد ة مت وج ة سر م راد يمة البحل جم اطتسوات المتةسوااا الحسوابية واال ح ار واا المعيار وة،

و لك كما ية مةضح

الجمول رقم ا5ع.

الجدول رام ( :)5يبين تقييم أفراد العينة لمستوى االعتمادية على جودة الخدمات الصحية بالمستشفى محل
البحث.

ت

العبارات

المتوسط
الحسابي

االنحراف
المعياري

1

اةجم سام للتة يق وسجما دقيسة جحتةخ ل المعلةماا التاصة بك مر ف.

2.91

0.967

2

يلتزم الكادر الطبي في المستشفى بتقديم الخدمات الصحية للمرضى بالسرعة المطلوبة.

2.51

0.953

2.08

0.862

2.21

0.860

2.36

1.062

2.41

0.941

3
4
5

ستتمم األهبا بالمستشنو م سمة الحاسب ا ل
ل

مر ف.

متابعة الحالة المرضية

اتحص المر ف بالمستشنو لو العم المماسب لحالت المرضية مت الز ارة
األولو.

سلة وجصر اا ال ادر الاب بالمستشنو جشعر بال سة.
معدل النس

اجضووح مووت الجوومول رقووم ا5ع بووان المتةسووط الحسوواب العووام إلجابوواا م وراد العيمووة كووان ا2.41ع وءمسار ووة ي و ا

المتةسط ا2.41ع جم م مص ر مت المتةسوط النرضو  ،3مموا عمو من جسيويم المسوتنيمات لمسوتةف اال تماد وة يوة
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جسييم سلب  ،وقم جم استتمام ااتبار اTع للمسار اا ال مالية ،وجبيت بان السيمة المحسوةءة بل وج  T  11.210ويو
مص و ر مووت السيمووة الجموليووة ا  T  2.576ع مووم مسووتةف المعمة ووة  ،%5ممووا عم و من جسيوويم المسووتنيمات لمسووتةف
اال تماد ة لو جةدة التمماا الصحية المسممة ل م ير مرضية.

البعد الااني :مستوى االستجابة لجودة الخدمات الصحية من وجهة نظر المستفيدين:
ُ
البعم جم استت ار المتةسااا الحسابية واال ح ار اا المعيار ة لتسييم مستةف االستجابة لو جةدة
والاتبار ي ا ة
التمماا الصحية مت وج ة سر يمة البحل ،و لك كما ية مةضح

الجمول رقم ا6ع.

الجدول رام ( :)6تقييم أفراد العينة لمستوى االستجابة لجودة الخدمات الصحية بالمستشفى محل البحث.

ت

العبارات

1
2
3

المتوسط

االنحراف المعياري

الحسابي

جسةم دارة المستشنو بالرد النةرخ لو استنساراا و كاوخ المرضو.

2.14

0.980

عم العاملةن بالمستشنو لو جلبية هلباا المرضو ةر هلب ا.

2.08

0.893

لو ممار  24سا ة.

2.16

1.056

1.96

1.003

1.90

0.911

2.05

0.969

اتةاجم

المستشنو ال ادر الاب ال ام

م تسر وقتاً قصي اَر للحصةل لو التمماا الصحية المالةءة

4

بالمستشنو.

مةا يم التمماا والعملياا الجراطية الت ججرخ

يما دقة

5

بالمستشنو.

معدل النس

اجض ووح م ووت الج وومول ا6ع ب ووان المتةس ووط الحس وواب الع ووام إلجاب وواا م و وراد العيم ووة ك ووان ا2.05ع ،وءمسار ووة يو و ا

المتةسط ا2.05ع جم م و مصو ر موت المتةسوط النرضو  3مموا عمو من جسيويم المسوتنيمات لمسوتةف جوةدة التومماا

الصووحية المسممووة ل ووم يووة جسيوويم س وولب  ،وقووم ج ووم اسووتتمام ااتبووار اTع م ضووا للمسار وواا ال ماليووة ،وجبوويت بووان السيمووة
المحسةءة بل ج  T  15.099وي مص ر مت السيمة الجمولية ا  T  2.576ع جحج مستةف المعمة ة  ،%5مما
عم من جسييم المستنيمات لمستةف االستجابة لجةدة التمماا الصحية المسممة ل م ير مرضية.

البعد الاالث :مستوى الضمان لجودة الخدمات الصحية من وجهة نظر المستفيدين:
ُ
جم استت ار المتةسااا الحسابية واال ح ار واا المعيار وة لتسيويم مسوتةف الضومان لجوةدة التومماا الصوحية موت وج وة
الجمول رقم ا7ع.

سر المستنيمات ،و لك كما ية مةضح

الجدول رام ( :)7تقييم أفراد العينة لمستوى الضمان لجودة الخدمات الصحية بالمستشفى محل البحث.

ت

العبارات

1

جة ر دارة المستشنو كا ة التتصصاا الابية.

2
3
4
5

اتميز األهبا
مق

المستشنو بم اراا الية

المتوسط

التشتي

االنحراف

الحسابي

المعياري

2.47

0.793

وجسم م العم المماسب.

2.42

0.873

طالت

2.49

1.103

ال ادر الاب بالمستشنو يما اتعلق بالسر ة التامة ت ك ما ت

المرضية.
سةم المس،ولةن بالمستشنو بالمرور ليما للتاقم مت جاد ة العاملةن لعمل م بكنا ة.
م عر باألمان مم التعام مي ال ادر الاب بالمستشنو

باامخ مممة داا

1.86

0.987

2.31

1.041

المستشنو.
معدل النس

2.31

0.959
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وقم جم ااتبار ي ه النرضية باسوتتمام المتةسوط الحسواب العوام إلجابواا م وراد العيموة،

مطود موت الجومول ا7ع

بان المتةسط الحساب العوام كوان ا2.31ع ،وءمسار وة يو ا المتةسوط الحسواب ا2.31ع جوم م و مصو ر موت المتةسوط

النرضو  3ممووا عم و من جسيوويم المسووتنيمات لمسووتةف جووةدة الت ومماا الصووحية المسممووة ل ووم يووة جسيوويم سوولب  ،وقووم جووم
اسووتتمام ااتبووار اTع م ضووا للمسار وواا ال ماليووة وجبوويت بووان السيمووة المحسووةءة بل ووج  T  11.416ويو مصو ر مووت
السيمة الجمولية ا  T  2.576ع مم مستةف المعمة ة  ،%5مموا عمو من جسيويم المسوتنيمات لمسوتةف الضومان لجوةدة
التمماا الصحية المسممة ل م ير مرضية.

البعد الرابع :مستوى اللطم لجودة الخدمات الصحية من وجهة نظر المستفيدين:
ُ
البعوم جوم اسوتت ار المتةسوااا الحسوابية واال ح ار واا المعيار وة ،و لوك كموا يوة مةضوح
لمعر ة جسييم م راد العيمة ل ا ة
الجمول رقم ا8ع.

الجدول رام ( :)8تقييم أفراد العينة لمستوى اللطم لجودة الخدمات الصحية بالمستشفى محل البحث.

ت
1
2

المتوسط

االنحراف

العبارات

سمر ال ادر الاب بالمستشنو ظروف المرضو التاصة و تنا لةن مع م

2.28

1.067

2.22

1.185

التعام

2.41

1.060

2.8

1.049

2.32

1.055

2.41

1.182

عم الممرضةن بالمستشنو ل جلبية طاجاا المرضو برو مت الةد

3

اتمتي ال ادر الاب

المستشنو باألطاسيس اإل سا ية واللباقة

4

ا ار

ال ادر الاب

المجتمي

5

ا تم مهبا المستشنو ايتمام تص بالمرضو

مي المرضو

المستشنو األ راف السالمة
معدل النس

المعياري

اجضووح مووت الجوومول رقووم ا8ع بووان المتةسووط الحسوواب العووام إلجابوواا م وراد العيمووة كووان ا2.41ع وءمسار ووة ي و ا

المتةسط ا2.41ع جم با مص ر مت المتةسط النرض  ،3مما عم من جسييم المستنيمات لمسوتةف جوةدة التومماا

الصووحية المسممووة ل ووم يووة جسيوويم س وولب  ،وقووم ج ووم اسووتتمام ااتبووار اTع م ضووا للمسار وواا ال ماليووة ،وجبوويت بووان السيمووة
المحسووةءة بل ووج ا  T  7.889ع،ويو مصو ر مووت السيمووة الجموليووة  T  2.576مووم مسووتةف المعمة ووة  ،%5مووا
عم من جسييم المستنيمات لمستةف اللا :لجةدة التمماا الصحية المسممة ل م ير مرضية.

البعد الخامس :مستوى الملموسية لجودة الخدمات الصحية من وجهة نظر المستفيدين:
ُ
لتسيوويم مسووتةف الملمةسووية لجووةدة التوومماا الصووحية مووت وج ووة سوور المسووتنيمات ،جووم اسووتت ار المتةسووااا الحسووابية
الجمول رقم ا9ع.

واال ح ار اا المعيار ة ،و لك كما ية مةضح

الجدول رام ( :)9تقييم أفراد العينة لمستوى الملموسية لجودة الخدمات الصحية بالمستشفى محل البحث.

ت
1

العبارات

الابية.

2

الةصةل لو مقسام المتتلنة.

3

ستتمم المستشنو التسمياا الحما ة

4

اتمتي المستشنو بمسا ة متميزة بجميي م ار س .

النح

2.63

0.959

3.04

0.989

2.27

0.918

2.20

0.972

الحسابي

اتة ر لمف المستشنو سياراا سعاف طما ة جحتةخ لو جميي المستلزماا
ضي المستشنو مماا ر اد ة جس

المتوسط

االنحراف

الاب

ت الحاالا المرضية.

المعياري
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5

جةجم بالمستشنو جج يزاا ومعماا متاةرة جم م هبيعية وجةدة التمماا

2.20

0.943

6

مماقت اال تسار بالمستشنو كا ية.

2.91

0.967

7

المستشنو اا مةقي مملم و س

3.77

0.944

2.71

0.585

الصحية المسممة.

الةصةل لي ا بسر ة.
معدل النس

اجضووح مووت الجوومول رقووم ا9ع من المتةسووط الحسوواب العووام إلجابوواا م وراد العيمووة كووان ا2.71ع وءمسار ووة ي و ا

المتةسط ا2.71ع جم م و مصو ر موت المتةسوط النرضو  ،3مموا عمو من جسيويم المسوتنيمات لمسوتةف الملمةسوية يوة
جسييم سلب  ،وقم جم استتمام ااتبار اTع م ضا للمسار اا ال مالية ،وجبيت بان السيمة المحسةءة بل ج ا  T  5.50ع
وي مص ر مت السيمة الجمولية ا  T  2.576ع جحج مستةف المعمة ة  ،%5ما عم من جسييم المسوتنيمات لمسوتةف
الملمةسية لجةدة التمماا الصحية المسممة ل م ير مرضية.

اختبار الفرضية  :2ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات استجابات المستفيدين حول مسدتوى جدودة
الخدمات الصحية المقدمة لهم في مستشفى الخمس التعليمي تعزى للمتغيرات (النوع ،العمر ،المسدتوى التعليمدي،
سب التواجد بالمستشفى ،عدد مرات المراجعة ،تخصص الخدمة الصحية المطلوبة).

وقم جم جسسيم ي ه النرضية لو النرضياا النر ية التالية الاتبار ممف صحت ا.

اختبار الفرضية الفرعية  :1.2ال توجد فدروق ذات داللدة إحصدائية عندد مسدتوى داللدة معنويدة  α<= 0.05بدين
متوسطات استجابات المستفيدين حول مستوى جودة الخددمات الصدحية المقدمدة فدي مستشدفى الخمدس التعليمدي

تعزى لمتغير النوع ،وللتحسق مت صحة ي ه النرضية جم استت ار ااتبار اT.testع للنروق

معر وة مسوتةف جوةدة

التمماا الصحية المسممة ل وم و مستشونو التموس التعليمو جعوزف لمت يور وةع المسوتنيمات ،و لوك كموا يوة مةضوح
الجمول رقم ا10ع.

الجدول رام ( :)10نتائأ اختبار ( )Tللفروق في معرفة مستوى جودة الخدمات الصحية المقدمة لهم في
مستشفى الخمس التعليمي تعزى لمتغير نوع المستفيدين.

النوع

العدد

المتوسط

االنحراف

درجات

ايمة T

المحسوبة

اإلحصائية

الحسابي

المعياري

142

1.566

0.119

كر

67

2.4647

0.6167

م و

77

2.3069

0.59094

الحرية

الدالة

جبيت مت الجمول رقم ا10ع م ال جةجوم وروق اا داللوة طصوالية موم مسوتةف الماللوة  α<= 0.05و مسوتةف

جووةدة التوومماا الصووحية المسممووة للمسووتنيمات و مستشوونو التمووس التعليمو جعووزف لمت يوور المووةع ،طيوول بل ووج قيمووة
) T  1.566ع م ووم مس ووتةف المالل ووة ا0.119ع ويو و ي وور دال ووة طص وواليا ،مم ووا ا،ك ووم من مس ووتةف ج ووةدة الت وومماا
الصحية المسممة مستشنو التمس التعليم ال جتتل :جبعاً لمةع المستنيمات.
اختبار الفرضية الفرعية  :2.2ال توجد فدروق ذات داللدة إحصدائية عندد مسدتوى داللدة معنويدة  α<= 0.05بدين
متوسددطات اسددتجابات المسددتفيدين حددول مس دتوى جددودة الخدددمات الصددحية المقدمددة لهددم فددي مستشددفى الخمددس

التعليمددي تعددزى لمتغيددر العمددر .ولنح و

تووال ي و ه النرضووية جووم اسووتتمام ااتبووار جحلي و التبوواات األطووادخ للنووروق

اOne-Way Anovaع و معر ووة مسووتةف جووةدة التوومماا الصووحية المسممووة ل ووم و مستشوونو التمووس التعليم و

جعزف لمت ير مر المستنيمات ،و لك كما ية مةضح

الجمول رقم ا11ع.
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الجدول رام ( :)11نتائأ اختبار تحليل التباين األحادي للفروق في معرفة مستوى جودة الخدمات الصحية
المقدمة للمستفيدين في مستشفى الخمس التعليمي تعزى لمتغير العمر.
متوسط

ايمة F

الداللة

مصدر التباين

مجموع

درجات الحرية

المربعات

المحسوبة

اإلحصائية

بيت المجمة اا

1.369

3

0.456

1.248

0.295

داا

51.171

140

0.366

المربعات

المجمة اا
المجمةع

52.540

143

جب وويت مو ووت الجو وومول رقوووم ا11ع م و و ال جةجو ووم وووروق اا داللو ووة طصو ووالية موووم مسو ووتةف الماللو ووة  α<=0.05أل ار

المستنيمات طةل مستةف جةدة التمماا الصحية المسممة ل م و مستشونو التموس التعليمو جعوزف أل مواريم ،و لوك
بسبب ارجناع قيمة اFع الجموليوة وت قيمت وا المحسوةءة البال وة ا1.248ع ،طيول بل وج قيموة اFع الجموليوة ا2.60ع

موم مسووتةف معمة وة ا0.05ع ،ليو ا و ال جةجوم ووروق اا داللوة طصووالية بوويت متةسوااا اسووتجاباا المسووتنيمات

جعزف لمت ير العمر.

اختبددار الفرضددية الفرعيددة  :3.2ال توجددد فددروق ذات داللددة إحصددائية عنددد مسددتوى الداللددة  α<= 0.05بددين
متوسددطات اسددتجابات المسددتفيدين حددول مسددتوى جددودة الخدددمات الصددحية المقدمددة لهددم فددي مستشددفى الخمددس

التعليمي تعزى لمتغير المستوي التعليمي .و لنح

تال ي ه النرضية جوم اسوتتمام ااتبوار جحليو التبواات األطوادخ

للن ووروق لمعر ووة مس ووتةف ج ووةدة الت وومماا الص ووحية المسمم ووة و و مستش وونو التم ووس التعليمو و جع ووزف لمت ي وور المس ووتةخ
التعليم للمستنيمات ،و لك كما ية مةضح

الجمول رقم ا12ع.

الجدول رام ( :)12نتائأ اختبار تحليل التباين األحادي للفروق في معرفة مستوى جودة الخدمات الصحية
المقدمة للمستفيدين في مستشفى الخمس التعليمي تعزى لمتغير المستوى التعليمي .
متوسط

ايمة F

الداللة

مصدر التباين

مجموع

درجات الحرية

المربعات

المحسوبة

اإلحصائية

بيت المجمة اا

0.170

2

0.085

0.229

0.796

داا المجمة اا

52.370

141

0.371

المجمةع

52.540

143

المربعات

م ارا البيا اا

الجمول رقم ا12ع م ال جةجم روق اا داللة طصالية موم مسوتةف الماللوة α<= 0.05

و اسووتجاباا المبحووة يت طووةل مسووتةف جووةدة التوومماا الصووحية المسممووة و المستشوونو قيووم البحوول جعووزف لمت يوور

المستةف التعليم  ،و لك بسبب ارجناع قيمة اFع الجموليوة وت قيمت وا المحسوةءة البال وة ا0.229ع طيول بل وج اFع
الجمولي ووة السيم ووة ا3.00ع م ووم مس ووتةخ معمة ووة ا0.05ع ،ويو و ه المت ووال ج وومل ل ووو م و و ال جةج ووم ووروق اا دالل ووة
طص ووالية ب وويت متةس ووااا اس ووتجاباا المبح ووة يت ط ووةل مس ووتةف جوووةدة الت وومماا الص ووحية جعوووزف لمت ي وور المسوووتةف

التعليم .

اختبار الفرضية الفرعية  :4.2ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عندد مسدتوى داللدة معنويدة  α<= 0.05بدين
متوسددطات اسددتجابات المسددتفيدين حددول مسددتوى جددودة الخدددمات الصددحية المقدمددة لهددم فددي مستشددفى الخمددس

التعليمي تعزى لمتغير سب التواجد بالمستشفى .ولنح

ي ه النرضية جم اسوتتمام ااتبوار جحليو التبواات األطوادخ
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للنووروق لمعر ووة مسووتةف جووةدة التوومماا الصووحية المسممووة ل ووم و مستشوونو التمووس التعليم و جعووزف لمت يوور سووبب
التةاجم بالمستشنو ،و لك كما ية مةضح

الجمول رقم ا13ع.

الجدول رام ( :)13نتائأ اختبار تحليل التباين األحادي للفروق في معرفة مستوى جودة الخدمات الصحية
المقدمة في مستشفى الخمس التعليمي تعزى لمتغير سب التواجد بالمستشفى.

مصدر التباين

مجموع

المربعات

درجات الحرية

متوسط

ايمة F

الداللة

المربعات

المحسوبة

اإلحصائية

بيت المجمة اا

3.392

4

0.848

2.398

0.053

داا المجمة اا

49.148

139

0.354

المجمةع

52.540

143

جبوويت مووت الجوومول رق ووم ا13ع م و ال جةجووم ووروق اا داللووة طصووالية مووم مسووتةف الماللووة اα<=0.05ع و و

متةسووااا اسووتجاباا المسووتنيمات طووةل مسووتةف جووةدة التوومماا الصووحية المسممووة و المستشوونو قيووم البحوول جعووزف

لمت ير سبب التةاجم بالمستشنو ،طيل جبيت ارجناع قيمة اFع الجموليوة ا2.42ع موم مسوتةف المعمة وة ا0.05ع وت
جمل لوو م و

قيمت ا المحسةءة طيل بل ج قيمة اFع المحسةءة لسبب التةاجم بالمستشن ا2.398ع ،وي ه المتال

ال جةجم روق اا داللة طصالية بيت متةسااا استجاباا المبحة يت طةل مستةف جةدة التمماا الصوحية جعوزف
لمت ير سبب التةاجم بالمستشنو.

اختبار الفرضية الفرعية  :5.2ال توجد فدروق ذات داللدة إحصدائية عندد مسدتوى داللدة معنويدة  α<= 0.05بدين
متوسددطات اسددتجابات المسددتفيدين حددول مسددتوى جددودة الخدددمات الصددحية المقدمددة لهددم فددي مستشددفى الخمددس

التعليمي تعزى لمتغير عدد مرات المراجعة .ولنح

تال ي ه النرضية جوم اسوتتمام ااتبوار جحليو التبواات األطوادخ

مراا المراجعة للمستنيمات ،و لك كما ية مةضح

الجمول رقم ا14ع.

للنووروق و معر ووة مسووتةف جووةدة التوومماا الصووحية المسممووة ل ووم و مستشونو التمووس التعليمو جعووزف لمت يوور وومد
الجدول رام ( :)14نتائأ اختبار تحليل التباين األحادي للفروق في معرفة مستوى جودة الخدمات الصحية
المقدمة في مستشفى الخمس التعليمي تعزى لمتغير عدد مرات المراجعة للمستفيدين.

مصدر التباين

مجموع

المربعات

درجات الحرية

متوسط

ايمة F

الداللة

المربعات

المحسوبة

اإلحصائية

بيت المجمة اا

3.367

3

1.122

3.195

0.026

داا المجمة اا

49.173

140

0.351

المجمةع

52.540

143

جبويت موت الجومول رقوم ا14ع م و جةجوم ووروق اا داللوة طصوالية موم مسوتةف الماللوة  α<= 0.05و متةسووااا
اسووتجاباا المبحووة يت طووةل مسووتةف جووةدة التوومماا الصووحية المسممووة للمسووتنيمات و المستشوونو قيووم البحوول جعووزف
لمت ير مد مراا المراجعة ،طيل جبيت ارجناع قيمة اFع المحسةءة ت قيمت ا الجمولية البال ة ا2.60ع مم مستةف

معمة ة ا0.05ع ،طيل بل ج قيمة اFع المحسةءة لمت ير مد مراا المراجعة ا3.195ع ،وجعم يو ه المتوال ر وف
النرضية  5.2الت جم

لو م و ال جةجوم وروق اا داللوة طصوالية موم مسوتةف داللوة معمة وة  α<= 0.05بويت

متةسااا اسوتجاباا المسوتنيمات طوةل مسوتةف جوةدة التومماا الصوحية المسمموة ل وم و مستشونو التموس التعليمو
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جعزف لمت ير مد مراا المراجعة ،وقبةل النرضية البمالة ،ولمعر ة النروقاا جم ج ار ااتبار ) (Schefeeالبعمخ،
الجمول رقم ا15عت

وكما

الجدول رام ( :)15نتائأ اختبار شيفيو  Schefeeللمقارنات البعدية لداللة الفروق في
عدد مرات المراجعة للمستفيدين.

المتوسطات

عدد مرات

العوامل

أربع مرات

مرة واحدة

مرتان

ثالث مرات

مرة واطمة

-

0.389

0.059

0.006

2.30

جةدة التمماا

مرجان

0.110

-

0.218

0.026

2.17

الصحية

مث مراا

0.059

0.218

-

0.365

مرءي مراا اق ر

0.006

0.026

0.365

-

المراجعة

2.47

2.58

جبيت مت الجمول رقوم ا15ع من يموا

فأ ار

وروق اا داللوة طصوالية موم مسوتةف الماللوة  α<= 0.05بويت ومد

م وراا المراجعووة ل و مووت ام ورة واطوومة ،مرجووان ،مرءووي م وراا وواق رع ،واجضووح بووان متةسووط وومد م وراا المراجعووة امرءووي
مراا اق رع ا2.58ع ،وية م لو موت متةسوط ومد موراا المراجعوة األار واا ا2.30 ،2.47ع ،و ليو مكوت السوةل
من النروق جا ا لصالح مد مراا المراجعة مرءي مراا اق ر.

اختبددار الفرضددية الفرعيددة  :6.2ال توجددد فددروق ذات داللددة إحصددائية عنددد مسددتوى معنويددة  α<= 0.05بددين
متوسددطات اسددتجابات المسددتفيدين حددول مس دتوى جددودة الخدددمات الصددحية المقدمددة لهددم فددي مستشددفى الخمددس

التعليمي تعزى لمتغير تخصص الخدمة الصحية المطلوبة .ولنحو

توال يو ه النرضوية جوم اسوتتمام ااتبوار جحليو

التبوواات األطووادخ للنووروق و معر ووة مسووتةف جووةدة التوومماا الصووحية المسممووة للمسووتنيمات و المستشوونو قيووم البحوول

جعزف للتتص

الصح المالةت ،و لك كما ية مةضح

الجمول رقم ا16ع.

الجدول رام ( :)16نتائأ اختبار تحليل التباين األحادي للفروق في معرفة مستوى جودة الخدمات الصحية
المقدمة للمستفيدين في مستشفى الخمس التعليمي تعزى لمتغير تخصص الخدمة الصحية المطلوبة.

مصدر التباين

مجموع

المربعات

درجات الحرية

متوسط

ايمة F

الداللة

المربعات

المحسوبة

اإلحصائية

بيت المجمة اا

7.505

16

0.469

1.323

0.193

داا

45.034

127

0.355

المجمة اا
المجمةع
م ارا المتال

52.540

143

الجمول رقم ا16ع م ال جةجم روق اا داللة طصالية مم مستةف الماللة α<= 0.05

متةسااا استجاباا المبحة يت طةل مستةف جةدة التمماا الصحية المسممة ل م
جتص

المستشنو جعزف لمت ير

التممة الصحية المالةءة ،و لك بسبب ارجناع قيمة اFع الجمولية ت قيمت ا المحسةءة البال ة ا1.323ع

طيل بل ج قيمة اFع الجمولية ا1.57ع مم مستةخ معمة ة ا0.05ع ،وي ه المتال جستض بسبةل النرضية 6.2
الت

جم

لو م

ال جةجم روق اا داللة طصالية

المستنيمات طةل مستةف جةدة التمماا الصحية المسممة ل م

مم مستةف  α<= 0.05بيت متةسااا استجاباا
مستشنو التمس التعليم جعزف لمت ير جتص

التممة الصحية المالةءة.
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النتائأ و التوصيات:

أوالً :نتائأ البحث:
 .1من جسييم المستنيمات لمستةف جةدة التمماا الصحية المسممة ل م و مستشونو التموس التعليمو

يور مرضوية،

قما يوة مبويت و الجوماول رقوم ا9 ،8 ،7 ،6 ،5ع ،والتو بيموج من اسوتجاباا المسوتنيمات طوةل مسوتةف مبعواد
جةدة التمماا الصحية بالمستشنو كا ج ضعينة لجميي ي ه األبعاد.

 .2ال جةجم روق اا داللة طصالية مم مستةف داللة معمة ة  α<= 0.05لو المت يراا االمةع ،العمر،
المستةخ التعليم  ،سبب التةاجم بالمستشنو ،جتص

التممة الصحية المالةءةع.

 .3جةجم ﺭﻭﻕ ﺫﺍﺕ ﺩاللة طصالية مم مستةف الماللة α<= 0.05

لو مت ير مد مراا المراجعة بالمستشنو

و لك لصالح مد مراا المراجعة مرءي مراا اق ر.

ثانياً :توصيات البحث:

 .1التة ية الصحية المستمرة للمرضو والزوار واألهبا وجميي النئاا العاملة بالمستشنو بالحناظ
مستةف المسا ة ،لما ل ا مت م ار نسية وصحية لو المرضو ،واقتصاد ة بالمسبة للمستشنو.

 .2العم

لو

لو مةاقبة ج مةلةجيا األج زة والمعماا التسمية والابية بما ضمت التحسيت المستمر لجةدة

التمماا الصحية ،وءما اتماسب مي االطتياجاا المتجمدة والمت يرة للمرضو.

 .3محاولة جعليم وجمر ب العامليت لو جابيق برام الجةدة
م،يلة لتحسيت مستةف جةدة التمماا الصحية.

 .4جة ير العمد ال ا

المستشنو مح البحل ،و لك إل ماد كةادر

مت الاةاقم الابية والابية المسا مة الم،يلة والمتتصصة مت وخ الم ارة والتبرة،

لتتملم مي م ماد المرضو ولضمان سر ة االستجابة لحاجاج م.

 .5بمل المز م مت الج ةد مت قب
الصحة ،لمسا مة المرضو

 .6العم

دارة المستشنو لتة ير األدو ة

صيملية المستشنو بالتمسيق مي و ازرة

الحصةل لو األدو ة المزمة.

لو جة ير م سمة معلةماا مت املة ببرمجياا ااصة داا المستشنو ،و لك لمتابعة طاالا

المرضو.

 .7ضرورة جرسير سا ة الجةدة لمف جميي العامليت بالمستشنو مت امل برام التة ية ،والمسر لي ا با ا
جز ال اتج مز مت المسام المت ام للمستشنو.

 .8العم

لو جة ير كا ة المستلزماا الابية مت مج زة ومعماا طما ة وجحما ا باستمرار ،بما ملم

التاةر الحاص

التمماا الصحية لمول العالم.

 .9محاولة استرجاع ال سة
المتةاص

م اراا وكنا اا األهبا الليبييت

المستشنياا الليبية مت امل التمر ب

كا ة التتصصاا الابية ،وجاة ر مساليب جسم م التمماا الصحية للمستنيمات.
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الملخص

يوومف البحوول لووو قيوواج مسووتةف جووةدة التوومماا الصووحية المسممووة و مستشوونو التمووس التعليم و مووت وج ووة سوور
المستنيمات مم ا ،والتعرف لو النروق بيت متةسااا استجاباا المستنيمات طةل مسوتةف جوةدة جلوك التومماا التو

جعزف للمت يراا االمةع ،العمر ،المستةف التعليم  ،سبب التةاجم بالمستشنو ،مد مراا المراجعة ،جتص
الصووحية المالةءووةع ،جووم جبوواع المووم

التمموة

الةصوون  ،وجم و مجتمووي البحوول و جميووي المسووتنيمات مووت التوومماا الصووحية

المتةاجمات باألقسام اإلاةاليوة ،وجميوي المسوتنيمات موت التومماا الصوحية التو جسومم ا العيواداا التارجيوة بالمستشونو
ا وومل  10م ووام و و النتو ورة م ووت  2017/9/16ل ووو  ،2017/9/25و وومديم  250مس ووتنيم ،وج ووم جةز ووي اس ووتماراا
االستبيان لو يمة قصم ة ج ة ج مت  152مستنيم امل النترة الم كةرة ،وقم استجات مم م  144مسوتنيم ،بمسوبة
اسووتجابة  ،%95واسووتتمم بر ووام  spssاإلطصووال لتحلي و البيا وواا ،وجةص و البحوول لووو تووال مناديووا من جسيوويم
المسوتنيمات لمسووتةف جوةدة التوومماا الصووحية المسمموة ل ووم و المستشوونو محو البحول يوور مرضوية ،طيوول جبوويت من
اسووتجاباج م طووةل مس ووتةف مبعوواد ج ووةدة التوومماا الصووحية بالمستش وونو ااال تماد ووة ،االس ووتجابة ،الضوومان ،اللا وو،:

الملمةس ويةع قا ووج ضووعينة ،وم و ال جةجووم ووروق اا داللووة طصووالية بوويت متةسووااا اسووتجاباج م جعووزف للمت ي وراا

االمووةع ،العموور ،المسووتةف التعليم و  ،سووبب التةاجووم بالمستشوونو ،جتص و

التممووة الصووحية المالةءووةع ،بيممووا بيمووج

المتووال وجووةد ﺭﻭﻕ ﺫﺍﺕ ﺩالل و طصووالية بوويت متةسووااا اسووتجاباا المسووتنيمات جعووزف لمت يوور وومد موراا المراجعووة
بالمستشنو ،و لك لصالح مرءي مراا مراجعة اق ر.
الكلمات المفتاحية :جةدة التمماا الصحية ،مستشنو التمس التعليم  ،المستنيمات مت التمماا الصحية.
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اائمة المصادر:

أوالً :المصادر العربية:
 .1مبة رطمة ،الةد محمم ،وآارون امجلة المراساا العليا ،العمد 2016 ،18ع ،جا ير جابيق معااير
اال تماد لو جةدة التمماا الصحية مت وج ة سر األهبا والممرضيت والباط يت االجتما ييت "دراسة
ميما ية

مستشنياا مماسة مكة المكرمة بالممل ة العرءية السعةد ة" ،اجامعة الميليت ،ج ج- 1

28ع.

 .2البكرخ ،جامر اسر ا2005ع ،جسة ق التمماا الصحية ،ا مانت دار اليازورخ ع.
 .3الج ازلوورخ ،صوونا محمووم ،وآاوورون امجلووة د ارسوواا دار ووة ،العوومد2011 ،7ع ،قيوواج وجسيويم جووةدة التوومماا
الصحية "دراسة جابيسية

مستشونو النيحوا العوام البصورة" ،اقليوة اإلدارة واالقتصواد جامعوة البصورة ،ج

ج58-1ع.
 .4الاووال  ،طميووم ،والعوومق ،بشووير ا2009ع ،جسووة ق التوومماا مووما اسووتراجيج  ،وظين و جابيسو  ،ا مووانت
دار اليازورخع.
 .5العمزخ ،ةض ال :ا2005ع ،دارة جةدة التمماا العامة ،المنواييم ومسواليب التاوة ر ،اال ة وجت مكتبوة
النم ع.
 .6ال ميل و  ،الاوواير امجلووة آ وواق اقتصوواد ة ،العوومد  2016 ،4ع ،موومف ايتمووام الممسموواا الصووحية المحليووة
العام ووة بت ووة يرا جابي ووقع مبع وواد الج ووةدة االمة ي ووةع و و الت وومماا الص ووحية التو و جس وومم ا م ووت وج ووة س وور
المس ووتنيمات بممام ووة هو ورابلس ب ووالتابيق ل ووو مرك ووز هو ورابلس كمم ووة  ،اقلي ووة االقتص وواد والتج ووارة ،جامع ووة
المرقب ،ج ج 124-77ع.
 .7بةد ة ،بشير ،ا2015ع ،قياج م ر جةدة التمماا الصوحية المسمموة و مستشونو هوب العيوةن لوو رضوا
المرضووو -وال ووة بشووار بووالجزالر ،اجامعووة ظووايرخ محمووم بشووار ،ج ج152-141ع ،متووا

لووو المةقووي

www.asjp.cerist.dz
 .8طةرخ ،مشا

مطمم بم هللا ا2015ع ،ممف جابيق مبعاد الجةدة للتومماا الصوحية بالمستشونياا العاموة

مت وج ة سور األهبوا ت د ارسوة ميما يوة لوو بعوف المستشونياا العاموة الحكةميوة بمماموة هورابلس ،رسوالة
ماجستير ير ممشةرة ،األقاد مية الليبية ،هرابلس.
 .9د ات ،صم محمةد امجلة الجامعوة اإلسوممية للم ارسواا االقتصواد ة واإلدار وة ،العومد2012 ،1ع ،قيواج
مبعاد جةدة التمماا الابيوة المسمموة و المستشونياا الحكةميوة األرد يوة موت ممسوةر المرضوو والموةظنيت،
االجامعة اإلسممية ،ج ج104-69ع.
 .10داةان المحاسبة الليب  ،التسر ر العام لسمة  ،2015صمر

هرابلس ،بر 2016م.

 .11سلاان ،ل امجلة دراساا دار وة ،العومد 2013 ،10ع ،مبعواد جوةدة التومماا الصوحية موت وج وة سور
المس ووتنيمات "د ارس ووة جابيسي ووة و و مجمة ووة م ووت المستش وونياا األيلي ووة و و محا س ووة البصو ورة" ،اقلي ووة اإلدارة
واالقتصاد جامعة البصرة ،ج ج118-74ع.
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المستشنياا العامة الليبية "دراسة

سر ة ومسار ة لو بعف المستشنياا العامة الليبية العاملة بممامة بم ازخ" ،ج ج 32-1متا

لو

المةقيت www.uob.edu.ly
 .13مووار ،ب وت يش و امجلووة دارة األ مووال والم ارسوواا االقتصوواد ة ،العوومد2017 ،6ع ،مبعوواد جووةدة التممووة
الصحية ودوريا

جحسيق رضوا الزءوةن االمرضووع ،د ارسوة طالوة مستشونياا وال وة بسوكرة و الج ازلور ،اقليوة

العلةم االقتصاد ة ،ج ج25 -7ع.
 .14محم ووةد ،طبي ووب ،ومس ووعم ،باسو و م ووةر امجل ووة جامع ووة جش وور ت للبح ووةث والم ارس وواا العلمي ووة ،سلس وولة العل ووةم
االقتص وواد ة والسا ة يووة ،الع وومد 2014 ،5ع ،قيوواج مسووتةف جووةدة التوومماا الصووحية المسممووة وو الم ارق ووز
الصووحية و محا سووة الم قيووة مووت وج ووة سوور المسووتنيمات مم ووا "د ارسووة ميما يووة لمركووز

وراف الشووامية"،

اجامعة جشر ت ،ج ج213-195ع.
 .15مصو وولح ،ايو ووة ،ا2011ع ،بعم و وةان ت قيو وواج جو ووةدة التو وومماا مو ووت وج و ووة سو وور العو ووامليت والمرضو ووو و و
المستشنياا العاملة

ممامة قلسيليوة ،اجامعوة السومج المنتةطوة ،قلسيليوة التعليميوة ،ج ج40-2ع ،متوا

لو المةقيت www.journals.qou.edu
 .16صيراا ،ر م ا2004ع ،دارة ممسماا الر ا ة الصحية ،ا مانت الجامعة األرد يةع.
ثانياً :المصادر األجنبية:
1. Eleuch,Amira ep Koubaa,(2011): Healthcare service quality perception in Japan.
International Journal of Health Care Quality Assurance, Volume 24, Number 6,
2011, pp417-429(13), Emerald Group Publishing limited.
2. Stephanie S. Teleki: Quality of Health Care: What Is It, Why Is It Important, and
How Can It Be Improved In California's Workers' Compenstaion Programs. Santa
Monica.USA.2003
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