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Quality of health services provided in government hospitals in the southern
governorates of Palestine
– An applied study on a sample of hospitals - 2019 –
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Abstract: The study aimed to identify the degree of availability of the dimensions of the quality of health services provided
in governmental hospitals in the southern governorates of Palestine, the descriptive analytical approach was used, the study
concluded that the degree of availability of the dimensions of the quality of health services was medium with a relative
weight of 65.38%. It showed that accreditation ranked first, and it indicates the hospital’s fulfillment of its obligations to
patients and their interest in solving their problems. The response comes second, and this confirms the hospitals
’commitment to providing immediate services to patients and their permanent desire to help patients. It showed that there
were no statistically significant differences between the responses of the study sample individuals due to the variable
number of years of service. It showed statistically significant differences due to the variable of the workplace, the current
job, the study recommended work to strengthen incentives in government hospitals to empower employees, and to
increase the institutional capacity of hospitals in the areas of security and empathy, and activating the quality committee in
hospitals by reformulating its plans and setting effective standards in a way that puts the needs of patients in the priorities of
work.
Keywords: quality, health services, government hospitals, southern governorates.

جودة الخدمات الصحية املقدمة في املستشفيات الحكومية باملحافظات الجنوبية
- م2019  دراسة تطبيقية على عينة من املستشفيات- لفلسطين
عبد الباسط حسن أبو رحمة
وزارة الصحة || املحافظات الجنوبية || فلسطين
 هدفت الدراسة للتعرف إلى درجة توافر أبعاد جودة الخدمات الصحية املقدمة في املستشفيات الحكومية في املحافظات:امللخص
 وتوصلت الدراسة إلى أن درجة توافر أبعاد، وتمثلت األداة في استبانة، واستخدم الباحث املنهج الوصفي التحليلي،الجنوبية لفلسطين
 وأظهرت أن بعد التعتمادية احتل املرتبة األولى وهو يدلل تعلى،% 65.38 جودة الخدمات الصحية املقدمة كانت متوسطة بوزن نسبي بلغ
 يليه بعد الستجابة وهذا يؤكد تعلى حرص املستشفيات،وفاء املستشفيات بالتزاماتها التي وتعدت بها املرض ى واهتمامها بحل مشاكلهم
 وأظهرت أنه ل توجد فروق ذات دللة إحصائية بين استجابات،تعلى تقديم خدمات فورية للمرض ى ورغبتها الدائمة في معاونة املرض ى
 ووجود فروق ذات دللة إحصائية تعزى ملتغيري،أفراد تعينة الدراسة ملستوى جودة الخدمات الصحية تعزى ملتغير تعدد سنوات الخدمة
 وأوصت الدراسة بالعمل تعلى تعزيز أنظمة الحوافز في املستشفيات الحكومية الفلسطينية لتمكين، والوظيفة الحالية،مكان العمل
 وتفعيل لجنة الجودة في املستشفيات من خالل، وزيادة القدرة املؤسسية لدى املستشفيات في مجالت الضمان والتعاطف،املوظفين
.إتعادة صياغة خططها ووضع معايير فعالة بما يضع احتياجات املرض ى في أولويات العمل
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الكلمات املفتاحية :جودة ،الخدمات الصحية ،املستشفيات الحكومية ،املحافظات الجنوبية.

املقدمة.
شهدت فلسطين تطورا في املجال الطبي ،خاصة إنشاء املستشفيات الحكومية والخاصة ،حيث تم إنشاء
( )43مستشفى حكوميا ،و ( )21مستشفى خاصا ،موزتعة في املحافظات الشمالية والجنوبية لفلسطين ،وقد تعملت
الوزارة منذ إنشائها تعلى اتخاذ كافة اإلجراءات الالزمة لستمرار تقديم الخدمات الطبية والتمريضية ،بمستوى جيد،
وبكفاءة تعالية ،في املستشفيات التابعة لها.
وجاء هذا الهتمام باملستشفيات الحكومية وكفاءتها ،نتيجة التطور في الرتعاية الصحية ،األمر الذي أدى إلى
ظهور تشريعات وقوانين بضرورة تخصيص موارد مالية كافية ،من أجل رفع مستوى الخدمات الصحية املقدمة
للمواطنين ،حيث تخصص فلسطين جزءا كبيرا من مواردها لقطاع الصحة ،حيث يقدر إجمالي اإلنفاق تعلى الصحة
بنسبة  %11من الناتج املحلي اإلجمالي.
وتعلى الرغم من ذلك ،فلقد واجه قطاع الخدمات الصحية العديد من التحديات والصعوبات خالل العقود
الثالثة ،كان فيها أحد القطاتعات األكثر تضررا من الحصار اإلسرائيلي تعلى قطاع غزة ،حيث تعانى القطاع من نقص
في املعدات واألدوية والضروريات األساسية ،كما تم تعليق مشاريع البناء والتوسع في مراكز الرتعاية الصحية ،لعدم
وجود معدات البناء الالزمة.
كما أن الطلب املتزايد من الجمهور الفلسطيني تعلى رتعاية صحية تعالية الجودة ،وبأسعار معقولة ،يزيد من
الضغط لتطوير سياسات حكومية حكيمة ،ووفقا لتقرير منظمة الصحة العاملية ،املعنون بـ"تمويل النظم الصحية-
قدر التقرير ّ
الطريق إلى التغطية الشاملة"ّ ،
أن ما بين  %20و  %40من جميع النفقات الصحية في فلسطين يتم
إهدارها حاليا بسبب تعدم الكفاءة.
ولقد دشنت وزارة الصحة الفلسطينية وحدة الجودة الشاملة ،في جميع املستشفيات الحكومية باملحافظات
الجنوبية لفلسطين التي كان الهدف من إنشائها هو تحسين الخدمات الصحية املقدمة بأقل تكلفة ،ورفع حالة
التأهب والجهوزية في مستشفياتها ،إلى جانب تقديم خدمة الطوارئ والعناية املكثفة ،تعالوة تعلى رفع قدرة الكادر
البشري والطواقم العاملة ،والسير بها نحو املنافسة العربية واإلقليمية.
ولقد واجهت املستشفيات الحكومية في املحافظات الجنوبية لفلسطين صعوبات كبيرة ،نتيجة الحصار
اإلسرائيلي املفروض تعلى املحافظات منذ  14تعاما تقريبا ،الحصار ألقى بظالله تعلى جميع الخدمات الصحية التي
تقدمها املستشفيات بدءا من دخول املستلزمات الطبية واألدوية ،والتحويالت للمستشفيات في املحافظات الشمالية
وخارج فلسطين ،كما تأثر قطاع تدريب الكوادر الطبية خارج فلسطين بهذا الحصار ،كما أن أزمة رواتب املوظفين
ألقت بظاللها هي األخرى تعلى القطاع الصحي بشكل كبير ،كما أن توقف التوظيف تعلى مدار ست سنوات أضعف
الكادر الصحي في املستشفيات الحكومية في املحافظات الجنوبية لفلسطين.
وقد أشارت بعض الدراسات إلى تدني مستوى الخدمات الصحية في املستشفيات الحكومية محل الدراسة و
أكدت جميعها تعلى أهمية تفعيل أنظمة ودوائر جودة الخدمات الصحية ملا لها من دور في تحسين أداء املنظمات
وتحسين الخدمات املقدمة ،ومن هذه الدراسات دراسة الجدي ( ،)2018ودراسة ذياب ( ،)2016ودراسة الجوابرة
( ،)2016ودراسة تعبد القادر (.)2015
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مشكلة البحث:
تعلى الرغم من السمعة الطيبة والدور املهم للمستشفيات الفلسطينية باملحافظات الجنوبية لفلسطين ،وما
تحاول أن تقدمه من خدمات صحية للمرض ى ،والسعي املستمر لتجويد هذه الخدمات ،للوصول إلى املعايير الصحية
املقبولة إقليميا ،وتعلى الرغم من أن املستشفيات تسعى إلى تطبيق خطة الجودة الصحية ،التي وضعت من قبل وزارة
الصحة الفلسطينية ،إل أنها تعاني من ضعف في الخدمات الصحية املقدمة ،فلقد أشارت دراسة الجدي ()2018
والجوابرة ( )2016ودراسة ذياب ( )2016ودراسة البالص ي ( )2015إلى أن الخدمات الصحية التي تقدمها املستشفيات
ل تحقق طموح الشعب الفلسطيني ،وغير محققة ألهداف املستشفيات ،ولعل ذلك يعود إلى تعدم تبني معايير الجودة
الشاملة بالشكل األمثل املطلوب ،فعلى الرغم من وجود تعنصر امللموسية املتمثلة بالتسهيالت املادية كاملباني والجهزة
واملعدات إل أنها غير كافية وبحاجة للصيانة والتوسعة وتحقيق املعايير الدولية املقبولة ،كما أن سعي املستشفيات
نحو التعتمادية وتبني حل املشكالت العالقة وتحري املوضوتعية لم يقدم بالصورة التي تليق باملرض ى وتحقق رضاهم،
مما اقتض ى من الباحث ضرورة دراسة مستوى جودة الخدمات املقدمة في املستشفيات الحكومية.
أسئلة البحث:
وتأسيسا تعلى ما سبق يمكن تحديد مشكلة البحث في السؤال الرئيس التالي:
ما مستوى جودة الخدمات الصحية املقدمة في املستشفيات الحكومية في املحافظات الجنوبية لفلسطين؟
ّ
ويتفرع تعنه السؤال البحثي التالي:
 -1هل توجد فروق ذات دللة إحصائية تعند مستوى الدللة ( )α ≥0.05بين مستويات تقديرات أفراد تعينة
الدراسة ملستوى جودة الخدمات الصحية املقدمة في املستشفيات الحكومية باملحافظات الجنوبية
لفلسطين تعزى ملتغيرات (مكان العمل ،الوظيفة الحالية ،تعدد سنوات الخدمة)؟
فرضيات البحث
سعى البحث لدراسة الفرضيات التالية:
 -1ل توجد فروق ذات دللة إحصائية تعند مستوى الدللة ( )α≥0.05بين متوسطات استجابات أفراد تعينة
الدراسة تعزى ملتغير مكان العمل.
 -2ل توجد فروق ذات دللة إحصائية تعند مستوى الدللة ( )α≥0.05بين متوسطات استجابات أفراد تعينة
الدراسة تعزى ملتغير الوظيفة الحالية.
 -3ل توجد فروق ذات دللة إحصائية تعند مستوى الدللة ( )α≥0.05بين متوسطات استجابات أفراد تعينة
الدراسة تعزى ملتغير تعدد سنوات الخدمة.
أهداف البحث
الهدف العام للبحث :التعرف إلى درجة توافر أبعاد الجودة في الخدمات الصحية املقدمة في املستشفيات
الحكومية.
وينبثق منه األهداف الفرتعية التالية:
 -1التعرف إلى درجة توفر بعد امللموسية في الخدمات الصحية املقدمة في املستشفيات الحكومية.
 -2الكشف تعن مستوى بعد التعتمادية في الخدمات الصحية املقدمة في املستشفيات الحكومية.
 -3التحقق من مستوى الستجابة في الخدمات الصحية املقدمة في املستشفيات الحكومية.
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 -4التعرف إلى درجة توفر الضمان في الخدمات الصحية املقدمة في املستشفيات الحكومية.
 -5الكشف تعن مستوى التعاطف في الخدمات الصحية املقدمة في املستشفيات الحكومية.
 -6التعرف إلى إمكانية وجود فروق ذات دللة إحصائية ،تعند مستوى الدللة ( ،)α≥0.05بين مستويات
تقديرات أفراد تعينة الدراسة ،لدرجة جودة الخدمات الصحية املقدمة في املستشفيات الحكومية تعزى
ملتغيرات (الجنس ،املستشفى ،املؤهل العلمي ،الوظيفة).
مبررات البحث
بالرغم مما تقدمه املستشفيات الحكومية في املحافظات الجنوبية لفلسطين من خدمات جيدة في ظل
الواقع الذي تحياه فلسطين ،إل أن املتفحص لهذا األداء يجد فيه قصورا واضحا ،فالحالت املرضية يتم تحويلها إلى
العالج في الخارج إلى داخل فلسطين املحتلة أو إلى مستشفيات الدول العربية املجاورة.
كما أن سعي الخطوات التي اتخذتها وزارة الصحة في سبيل تجويد الخدمات لزالت بحاجة للمزيد من
الجهود حتى تظهر نتائجها ،فالزالت العناصر املادية كاملباني والجهزة واملعدات بحاجة للمزيد من الصيانة الدورية
التي قد تتأخر بسبب منع الحتالل دخول قطع الغيار لها أو دخول الفنيين لصيانتها،
كما أن شعور املريض بأنه محور اهتمام املوظف لزال بعيد املنال ،حيث ل تزال البيروقراطية والروتين
يلعبان دورا كبيرا في تقديم الخدمة للمرض ى من حيث السرتعة واإلجراءات املتبعة.
وليزال يلمس املريض تفاوتا في إمكانية الحصول تعلى الرتعاية الصحية املالئمة التي تليق به مقارنة مع ما
يقدم في املستشفيات الخاصة أو املستشفيات في الدول العربية املجاورة.
لذلك جاءت هذه الدراسة لتقدم وصفا واضحا ملستوى جودة الخدمات املقدمة من أبعاد امللموسية
والتعتمادية والستجابة والتعاطف والضمان ،لتقدم للمسئولين نتائج قد تفيد في تحسين الخدمات املقدمة.
أهمية البحث
تكمن أهمية هذا البحث في قلة الدراسات املحلية التي تناولته في املحافظات الجنوبية لفلسطين ،حيث يعد
من البحوث القليلة التي تناولت جودة الخدمات الصحية في املستشفيات الحكومية باملحافظات الجنوبية لفلسطين،
كما قد يوفر البحث مرجعا للدارسين في جودة الخدمات الصحية ،كما قد يفتح البحث آفاق بحوث مستقبلية أمام
الدارسين ،كما تتجلى أهمية البحث في أنه قدم توصيات قد تساتعد املسؤولين في املستشفيات الحكومية ،والقائمين
تعلى النظام الصحي في تكوين رؤية واضحة مبنية تعلى أسس تعلمية تعن جودة الخدمات الصحية املقدمة في
املستشفيات الحكومية.
حدود البحث
اقتصرت هذه الدراسة تعلى الحدود التالية:
 الحد املوضوعي :اقتصرت هذه الدراسة تعلى موضوع توفر أبعاد جودة الخدمات الصحية.
 الحد البشري :تم تطبيق الدراسة تعلى رؤساء األقسام ،ومديري الدوائر في املستشفيات محل الدراسة.
 الحد املكاني :تم تطبيق هذه الدراسة في املستشفيات الحكومية باملحافظات الجنوبية لفلسطين وتشمل
(مستشفى غزة األوروبي ،شهداء األقص ى).
 الحد الزماني :تم إجراء هذه الدراسة في العام الدراس ي 2020-2019م
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مصطلحات البحث
 جودة الخدمات الصحية :يعرفها الباحث إجرائيا بأنها :مدى تجويد الخدمات الصحية املقدمة في املستشفياتالحكومية املعنية ،الناتجة تعن العمل بالبروتوكولت الصحية الصحيحة ،في الوقت الصحيح ،مع توظيف
العناصر اللوجستية ،والبشرية ،واملالية ،واملادية ،بغية الحصول تعلى أحسن خدمة ،يستفيد منها املرض ى،
واملراجعون ،ويتحقق لديهم الرضا التام ،وتتحقق بها أهداف املستشفى.
 املحافظات الجنوبية لفلسطين :هي جزء من السهل الساحلي تبلغ مساحته  365كم مربع ويمتد تعلى الشاطئالشرقي للبحر املتوسط بطول  45كم وبعرض يتراوح ما بين  6إلى  12كم طبقا للوضع الحالي للمحافظات تم
تقسيم املحافظات الجنوبية إداريا إلى خمس محافظات هي :محافظة الشمال ،محافظة غزة ،محافظة الوسطى،
محافظة خان يونس ،ومحافظة رفح (وزارة التخطيط والتعاون الدولي ،1997 ،ص.)26

 .2اإلطار النظري والدراسات السابقة
اإلطار النظري.
ً
أوال :مفهوم جودة الخدمات:
لقد باتت الجودة تمثل هاجسا حقيقيا في القرن الحادي والعشرون لكافة املؤسسات العامة منها والخاصة
تعلى حد سواء ،ويتعامل الناس مع الجودة بشكل مستمر في حياتهم اليومية ،ابتداء من األمور البسيطة ،وانتهاء
باملشتريات الكبيرة.
وتتفق معظم أدبيات الجودة بأن محاولة تعريف معنى الجودة يمكن تناولها من جوانب متعددة نظرا
لختالف التصورات حول املفهوم ،حيث يشار إلى أن مصطلح " الجودة " بحد ذاته تعبير غامض إلى حد ما ،ألنه
يتضمن دللت تشير إلى املعايير  Standardsوالتميز  Excellenceتعلى حد سواء ،وهذا دللة تعلى أن املستفيدين من
املنتج هم من يحكمون تعلى مدى جودته (الحسين ،2007 ،ص.)3
والواقع أن محاولت تعريف الجودة لتزال مستمرة نظرا لتطور املفهوم واألدبيات املتعلقة به ،فقد تطور
مفهوم الجودة ّ
ومر بمراحل تعديدة منذ نشأته في خمسينيات القرن العشرين إلى يومنا هذا ،لكن يمكن القول أن
جميع محاولت التعريف تضمنت دللة واحدة وهي مقابلة الحتياجات والتطلعات الحالية واملستقبلية للمستفيدين
من املنتج أو الخدمة (الشرقاوي ،2003 ،ص.)21
ولقد تعرف معهد الجودة األمريكي للجودة بأنها :تأدية العمل الصحيح تعلى النحو الصحيح من الوهلة األولى
مع التعتمـاد تعلـى تقويم املستفيد من معرفه مدى تحسن األداء (الحولي ،2004 ،ص.)9
وتعرفت الخدمة بأنها :أي نشاط أو إنجاز أو منفعة يقدمها طرف ما لطرف آخر ،وتكون أساسا غير ملموسة،
ول تنتج تعنها أية ملكية ،وإن إنتاجها وتقديمها قد يكون مرتبطا بمنتج مادي ملموس أو ل يكون (الهنداوي وآخرون،
 ،2012ص.)187-159
وتعرف جودة الخدمة بأنها الفرق بين ما يتوقعه العمالء مـن الخدمة (الخدمـة املتوقعة) وبين ما يدركه فعال
(الخدمة الفعلية) ،وهي قابلية الخدمة ملقابلة توقعات العميل ،وهي مدى مطابقة مواصفات تصميم السلع
والخدمات التي تقدمها املؤسسة مع توقعات العمالء (أبو حشيش ،2012 ،ص.)653
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ً
ثانيا :الجودة في املجال الصحي
إن جودة الرتعاية الصحية يمكن اختصارها بأنها الدرجة التي تبلغها الخدمات الصحية املقدمة لألفراد
وللجماتعات ،في زيادة الحصيلة الصحية املرغوبة ضمن إطار اقتصادي معين وموازنة للمخاطر بالفوائد ،وبما يتماش ى مع
املعرفة املهنية الراهنة ،ومن التعاريف الشائعة تعريف منظمة الصحة العاملية ) )1988وهي التمش ي مع املعايير واألداء
الصحيح بطريقة آمنة ومقبولة من املجتمع وبتكاليف معقولة وبحيث تؤدى إلى إحداث تأثير تعلى معدلت املراضة
والوفيات واإلتعاقة وسوء التغذية ،أي أن الجودة هي درجة تحقيق النتائج املرغوبة تقليل النتائج غير املرغوبة في ظل
الحالة املعرفية في فترة زمنية معينة (زكريا ،2011 ،ص.)27
ً
ثالثا :فـوائد تطبيق الجودة باملستشفيات
تواجه املستشفيات تحديات كبيرة ومتعددة لعل في مقدمتها التكاليف املتزايدة في إنتاج الخدمات الطبية،
وتحديات جودة هذه الخدمات ،لسيما وأن هذه املستشفيات تتعامل مع صحة اإلنسان وتعامل الحياة واملوتـ ،وإدارة
الجودة الشاملة تحقق الستخدام األمثل للموارد وتقنين اإلنفاق وجودة متكاملة في العمليات والخدمة املقدمة
للمرض ى واملراجعين للمستشفيات ،ويمكن تلخيص أهم فوائد تطبيق إدارة الجودة الشاملة في املنظمات الصحية
فيما يلي( :جدبيا)2011 ،
 -1جودة الرتعاية املقدمة :الهدف من تطبيق الجودة هو تحقيق مستويات تعالية من الجودة في الرتعاية الطبية
التي توفرها املستشفيات والستخدام األمثل ملواردها املادية والبشرية وترشيد النفقات والستخدام وتقويم
جودة اإلنتاجية املتمثلة في الخدمات الصحية والعمل الدائم واملستمر تعلى تحسين جودة الخدمات الصحية.
 -2املرض ى :تستهدف الجودة تقديم خدمة صحية تعالية الجودة وبما يتفق مع تطلعات املستفيدين منها وذلك من
خالل تعملية تستهدف تحسينا مستمرا للجودة بما يتفق ويتفوق تعلى توقعات املرض ى.
 -3رفع معنويات العاملين :تعد مشاركة العاملين في صنع القرار من أساسيات الجودة ،فهم يعتبرون تعمالء
داخليين يجب إرضاءهم.
ً
رابعا :أبعاد (معايير) قياس جودة الخدمة املقدمة:
لقد ناقشت معظم الكتابات التي تناولت موضوع جودة الخدمة األبعاد التي يبني تعلى أساسها العمالء
توقعاتهم ،وبالتالي حكمهم تعلى جودة الخدمات املقدمة إليهم ،إل أنها لم تتفق فيما بينها حول ماهي تلك األبعاد أو
العناصر األساسية التي يتكون منها كل بعد.
هناك تعدة أبعاد لقياس جودة الخدمة املقدمة من وجهة نظر العميل وهي ثابتة لكل الخدمات املقدمة يذكر
الباحث منها:
 .1امللموسية :هي العناصر أو الشواهد املادية في تقديم الخدمة املتمثلة بالتسهيالت املادية كاملباني والجهزة
واملعدات (السعافين ،2015 ،ص.)28
 .2االعتمادية :تحتوي تعلى خمسة متغيرات تقوم بقياس (وفاء املؤسسة بالتزاماتها التي وتعدت بها املستفيدين،
واهتمامها بحل مشاكلهم ،وحرصها تعلى تحري الدقة في أداء الخدمة ،والتزامها بتقديم خدماتها في الوقت
الذي وتعدت فيه بتقديم الخدمة للمستفيدين منها ،واحتفاظها بسجالت دقيقة خالية من األخطاء (تعابدين،
 ،2006ص.)52
 .3االستجابة :وهي مصداقية املوظفين في رغبتهم بتقديم املساتعدة للعمالء وتوفير الخدمات لهم بأسرع وقت
ممكن (الطراونة ،2011 ،ص.)265-20
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 .4التعاطف :وهو أن يشعر املريض أنه محور اهتمام املوظف وأن مصلحته هي األساس وأنه قادر تعلى اإلتصال
والستفسار في أي وقت ،ومن الضروري شعوره بأن املؤسسة تتفهم حاجاته وتتفاتعل مع ذلك.
 .5العدالة(Equity) :مدى توفر الرتعاية الصحية ملن يحتاجونها فعال وتعدم وجود تفاوت في إمكانية الحصول
تعليها بين فئات املجتمع ألسباب غير صحية (جراد ،2011 ،ص.)27
ً
ثانيا -الدراسات السابقة:
تطرق الباحث إلى بعض ّ
ّ
ّ
واألجنبية التي تناولت موضوع
الدراسات ال ّسابقة التي أجريت في البلدان العربية
جودة الخدمات الصحية املقدمة ،وسيعرض الباحث بعضا من هذه الدراسات:
 دراسة الجدي ( )2018التي هدفت إلى تسليط الضوء تعلى أثر جودة الخدمات الصحية تعلى رضا املرض ى ،فياملستشفيات األهلية في محافظات غزة ،وتوصلت الدراسة إلى وجود تعالقة ارتباطية بين أبعاد جودة الخدمات
الصحية ومستوى األداء ،إضافة إلى التزام اإلدارة العليا والطواقم بتحقيق الجودة ،وأوصت الدراسة بضرورة
ترسيخ مفهوم الرتعاية الطبية الشاملة ومحاولة توفير جميع التخصصات الطبية في املستشفيات من خالل
استقدام أطباء من الخارج أو الستفادة من الوفود القادمة وإشراكهم بالعملية العالجية.
 دراسة  )2018( Lim, et Alالتي هدفت الدراسة إلى تقديم نموذج مفاهيمي للعالقات ،بين جودة خدمةاملستشفى ،ورضا املرض ى ،واستخدام املستشفى ،واألداء املالي للمستشفى ،وأظهرت نتائج الدراسة أن الجودة
كان لها تأثير كبير تعلى الرضا ،والتي بدورها أثرت تعلى األداء املالي ،وأظهرت النتائج أيضا أن رضا املريض
واستخدام املستشفى لهما تأثير إيجابي كبير تعلى األداء املالي للمستشفى ،وتوص ي الدراسة القائمين تعلى
املستشفيات بتحسين جودة الخدمة ،وأن تخصص املستشفيات موارد لتحسين جودة الخدمة باإلضافة إلى
تحسين الجودة السريرية.
 دراسة (ذياب )2016 ،التي هدفت إلى قياس أبعاد جودة الخدمات الطبية املقدمة في املستشفيات الحكوميةاألردنية ،من منظور املرض ى واملوظفين وتوصلت الدراسة إلى أن املستشفيات الحكومية (يتوفر فيها) تطبق أبعاد
الخدمة الطبية التعتمادية ،وامللموسية ،والتعاطف ،واألمان باستثناء بعد الستجابة ،وذلك من وجهة نظر
العاملين في املستشفيات ،وأوصت الدراسة بالتزام إدارة املستشفى بتقديم الخدمات الطبية للمريض في الوقت
املحدد ،وإتعطاء الهتمام ملشاكل املرض ى ،وتبسيط اإلجراءات لتقديم الخدمات الطبية ،باإلضافة إلى استحداث
وحدة إدارية تعنى بالجودة وأبعادها.
 دراسة الجوابرة ( )2016التي هدفت إلى تقييم مستوى جودة الخدمة الطبية املقدمة في املراكز الطبية التابعةملديرية الخدمات الطبية العسكرية ،وسط وجنوب الضفة الغربية ،ومن أهم نتائج الدراسة أن مستوى درجة
تقييم جودة الخدمات الصحية املقدمة في الخدمات الطبية العسكرية من وجهة نظر متلقي الخدمة الصحية
جاء بدرجة تعالية ،وجاء ترتيب أبعاد جودة الخدمة من حيث مستوى التطبيق تنازليا كما يلي :بعد التعتمادية،
الستجابة ،الثقة ،التعاطف ،وأخيرا ُبعد امللموسية ،وأوصت الدراسة بتزويد املراكز الصحية بأطباء
متخصصين ،في التخصصات الطبية الرئيسة ،العمل تعلى تشكيل لجنة تقوم بتطبيق نظام جودة الخدمات
الصحية ،وأبعادها وتعملية املراقبة تعلى تطبيقها.
 دراسة أبو عيد وآخرون ( )2016التي هدفت إلى تقييم جودة الخدمة الصحية في املستشفيات الحكوميةالعاملة في جنوب الضفة الغربية ،باستخدام مقياس SERVPERFمن وجهة نظر املراجعين واملرض ى ،ومن أهم
نتائج الدراسة إن مستوى جودة الخدمة الصحية في املستشفيات الحكومية العاملة في جنوب الضفة الغربية
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-

-

باستخدام مقياس  SERVPERFكان متوسطا تعلى جميع أبعاد الدراسة ،وإن أهم مظاهر جودة الخدمة الصحية
بعد امللموسية ،وحصلت أبعاد التعتمادية ،والستجابة ،والتعاطف تعلى تقدير متوسط ،وأوصت الدراسة
بضرورة اهتمام إدارات املستشفيات بتقييم املراجعين واملرض ى لجودة الخدمة الصحية ،وضرورة الضغط تعلى
وزارة الصحة الفلسطينية لبناء مستشفيات حكومية جديدة ،في جنوب الضفة الغربية ،بسبب الكثافة
السكانية العالية.
دراسة عبد القادر ( )2015حيث هدفت إلى قياس مستوى جودة الخدمات الصحية في املستشفيات الحكومية
في السودان ،توصلت الدراسة إلى أن هناك إدراكا تاما لدى املرض ى واملراجعين ملستويات جودة الخدمات
الصحية فيها ،وأوصت الدراسة بتهيئة املستشفيات الحكومية باألجهزة ،واملعدات املطلوبة ،وتوفير الكوادر
الطبية ،والكوادر املساتعدة املؤهلة ،وتوفير التقييم املادي املناسب لها ،لضمان استمرارها في العمل بها ،لزرع
الثقة واألمان في نفوس املرض ى واملراجعين لها.
دراسة ( )Zarei et al,2012التي هدفت إلى التحقيق في تأثير جودة الخدمة تعلى الرضا العام للمرض ى في
املستشفيات الخاصة بطهران ،وجدت هذه الدراسة تعالقة قوية بين جودة الخدمة ورضا املرض ى ،كان لتكلفة
الخدمات وجودة العملية ،ونوتعية التفاتعل أكبر التأثيرات تعلى الرضا العام للمرض ى ،ولكن لم يتم العثور تعلى
تأثير كبير تعلى جودة البيئة املادية تعلى رضا املريض ،وأوصت الدراسة بتقديم الخدمات في أسرع وقت ممكن،
والتأكيد تعلى تعزيز الجوانب الشخصية ملهارات الرتعاية ،والتواصل ملقدمي الرتعاية.

التعقيب على الدراسات السابقة:
 اتفقت الدارسة مع بعض الدراسات السابقة بتناول موضوع جودة الخدمات الصحية في املستشفيات الحكومية
ومنها دراسة ذياب ( )2016وتعبد القادر ( )2015مثل دراسة ( )Zarei et al,2012ودراسة )2018( Lim, et Al
ودراسة أبو تعيد وآخرون ( )2016ودراسة الجوابرة ( )2016وفي املنهج املستخدم واألداة (الستبانة) مع جميع
الدراسات السابقة املذكورة ،واتفقت في الحدود الجغرافية مع دراسة أبو تعيد وآخرون ( )2016والجوابرة
( )2016والجدي ( )2018التي أجريت في فلسطين
 اختلفت هذه الدراسة في تعينة الدراسة مع بعض الدراسات السابقة حيث طبقت بعض الدراسات السابقة تعلى
املستشفيات األهلية والخاصة ،مثل دراسة ( )Zarei et al,2012ودراسة الجدي ( )2018ودراسة Lim, et Al
( )2018واختلفت معها من حيث الحدود الجغرافية التي أجريت فيها الدراسات ،مثل دراسة ()Zarei et al,2012
ودراسة ليم وآخرون ( )2018ودراسة تعبد القادر ( )2015التي أجريت في إيران والسودان واألردن.
وتميزت الدراسة الحالية تعن الدراسات السابقة العربية في أنها تناولت جودة الخدمات الصحية دراسة
تطبيقية تعلى تعينة من املستشفيات كواحدة من الدراسات النادرة التي تطبق تعلى هذا املوضوع في حدود تعلم
الباحث ،وتتميز بخصوصية البيئة الفلسطينية (املحافظات الجنوبية لفلسطين) التي تناولتها الدراسة في ظل
التحديات والحصار السرائيلي تعليها حيث تعتبر كنموذج للتحدي واإلرادة ،وشمولية تعينة الدراسة حيث تناولت
جميع رؤساء األقسام ومديري الدوائر في املستشفيات الحكومية باملحافظات الجنوبية لفلسطين.
واستفاد الباحث من الدراسات السابقة من حيث موضوع الدراسة :حيث جاءت هذه الدراسة مكملة
للجهود السابقة التي بذلت في هذا املجال وبدأت من حيث انتهى اآلخرون فهي حلقة ضمن حلقات البحث العلمي
التراكمي ،واستفاد الباحث من الدراسات في اختيار منهج الدراسة ،وكذلك في تحديد املتغيرات واإلجراءات املناسبة،
وتم الستفادة من الدراسات السابقة في بناء أداة الدراسة وتحديد مجالتها وبنودها ومن حيث األساليب اإلحصائية
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املستخدمة في تحليل البيانات وتفسيرها ،واستفاد الباحث مما قدمته الدراسات السابقة من توصيات ومقترحات في
اختيار تعنوان البحث.

 .3منهجية البحث وإجراءاته.
منهج البحث:
استخدم الباحث املنهج الوصفي التحليلي -املنهج املسحي الشامل -وحاول الباحث من خالله ،وصف
مستوى جودة الخدمات املقدمة في املستشفيات الحكومية باملحافظات الجنوبية لفلسطين.
مجتمع البحث
يتكون مجتمع الدراسة من جميع رؤساء األقسام ومديري الدوائر بمستشفى شهداء األقص ى ومستشفى غزة
األوروبي ،والبالغ تعددهم ( )140رئيس قسم ومدير دائرة ،بواقع ( )114رئيس قسم ،و ( )26مدير دائرة ،والجدول 1
توزيع املجتمع حسب الجنس.
جدول ( )1توزيع أعداد رؤساء األقسام ومديري الدوائر حسب الجنس
الوظيفة الحالية
النسبة املئوية
النوع
مدير دائرة
رئيس قسم
108
19
89
ذكر
32
7
25
أنثى
140
26
114
املجموع
(املصدر :من إتعداد الباحث اتعتمادا تعلى برنامج )SPSS v22
عينة البحث
 العينة الستطالتعية:
شملت تعینة الدراسة الستطالتعية ( )30فردا من رؤساء األقسام ومديري الدوائر في مستشفى شهداء
األقص ى ومستشفى غزة األوروبي من خارج تعينة الدراسة األصلية ،بغرض تقنين أداة الدراسة.
عينة البحث األصلية:
تكونت تعينة البحث من جميع رؤساء األقسام ومديري الدوائر في مستشفى شهداء األقص ى ومستشفى غزة
األوروبي ،والبالغ تعددهم ( )140استرد الباحث ( )127استبانة كاملة البيانات أي ما نسبته ( )%90.7وهي نسبة كافية
لتمثيل مجتمع الدراسة.
ً
وصف عينة البحث وفقا ملتغيرات البحث
قام الباحث بتصنيف أفراد تعينة البحث حسب متغيرات البحث تعلى النحو التالي:
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ً
جدول ( )2توزيع عينة الدراسة وفقا ملتغيرات الدراسة
الوظيفة الحالية

النوع

النسبة املئوية

رئيس قسم
85

مدير دائرة
16

101

أنثى

23

3

26

املجموع

108

19

127

ذكر

سنوات الخدمة
 15سنة فأكثر
أقل من  15سنة
60
41
17
9
77
50
مكان العمل

الجنس
ذكر
أنثى
املجموع
الجنس

املجموع
101
26
127
املجموع

مستشفى شهداء األقص ى

مستشفى غزة األوروبي

ذكر

51

50

101

انثى

14

12

26

املجموع

65

62

127

(املصدر :من إتعداد الباحث اتعتمادا تعلى برنامج )SPSS v22
أداة البحث:
أتعد الباحث استبانة تقيس درجة جودة الخدمات الصحية في املستشفيات الحكومية من وجهة نظر رؤساء
األقسام ومديري الدوائر باملستشفيات الحكومية وتكونت الستبانة من خمس فقرات تقيس كل منها جانبا من جوانب
الخدمات الصحية وهي امللموسية ،التعتمادية ،الستجابة ،الضمان ،التعاطف ،وقام الباحث بتوزيع الستبانة بعد
الحصول تعلى موافقة دائرة التنمية البشرية بوزارة الصحة الفلسطينية.
صدق االستبانة
صدق االتساق الداخلي:
قام الباحث بتحديد مدى التجانس الداخلي لالستبانة بحساب معامالت الرتباط بيرسون بين درجات كل
فقرة من فقرت الستبانة والدرجة الكلية ملحور (جودة الخدمات الصحية) وجاءت النتائج في الجدول 2
جدول ( )3معامل ارتباط فقرات املحور مع الدرجة الكلية للمحور
الداللة
االرتباط
جودة الخدمات الصحية
م
.000
**.806
هناك ملموسية في الخدمات الصحية املقدمة في املستشفى
1
.000
**.894
هناك اتعتمادية مناسبة في الخدمات الصحية املقدمة في املستشفى
2
.000
**.911
أتعتقد أن هناك استجابة تعالية في الخدمات الصحية املقدمة في املستشفى
3
.000
**.878
أرى أن هناك ضمانا مناسبا في الخدمات الصحية املقدمة في املستشفى
4
.000
**.882
أتعتقد أن التعاطف في الخدمات الصحية في املستشفى مناسب
5
** دالة إحصائيا تعند مستوى دللة)01).0
أبو رحمة
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(املصدر :من إتعداد الباحث اتعتمادا تعلى برنامج )SPSS v22
يبين الجدول ( )3معامالت ارتباط بين كل فقرة من فقرات املحور والدرجة الكلية لفقراته ،وهي دالة تعند
مستوى الدللة ( )0.01ومعامالت الرتباط محصورة بين املدى ( ،)0.911 - 0.806وبذلك تعتبر فقرات املحور صادقة
وتقيس ما وضعت لقياسه.
الصدق البنائي:
تم حساب معامالت الرتباط بين درجة فقرات املجال والدرجة الكلية للمجال ،حيث إن هذه املعامالت دالة
تعند مستوى دللة  0.01حيث أن القيمة الحتمالية للمحور أقل من  0.01وتظهر النتائج في الجدول4
جدول ( )4معامالت ارتباط فقرات املحور مع الدرجة الكلية
املحور
القيمة االحتمالية
معامالت االرتباط
.000
**.840
جودة الخدمات الصحية
(املصدر :من إتعداد الباحث اتعتمادا تعلى برنامج )SPSS v22
يتضح من الجدول ( )4أن جميع فقرات الستبانة ترتبط بالدرجة الكلية ارتباطا ذا دللة إحصائية تعند
مستوى ( ،)0.01وهذا يؤكد تعلى أن الستبانة تتمتع بدرجة تعالية من صدق التساق الداخلي.
ثبات االستبانة :Reliability
طريقة التجزئة النصفية Split-Half Coefficient
ملعرفة درجة ثبات محور الستبانة قام الباحث بحساب معامل الثبات بعد التعديل لفقرات الستبانة
وتظهر النتائج في الجدول5
جدول ( )5معامل الثبات ملحاور االستبانة
املحور
معامل الثبات
عدد الفقرات
0.838
*5
جودة الخدمات الصحية
(املصدر :من إتعداد الباحث اتعتمادا تعلى برنامج )SPSS v22
*تم استخدام معامل جتمان ألن معامل الثبات ومعامل التباين للنصفين غير متساوي.
ويتبين من الجدول 5أن معامل الثبات الكلي لالستبانة ( )0.838وهي قيمة تعالية مما جعل الباحث يطمئن
إلى ثبات الستبانة.
طريقة معامل ألفا كرونباخ Cronbach’s Alpha Coefficient
ملعرفة نتائج ثبات الستبانة استخدم الباحث معامل ألفا كرونباخ لقياس معامل ثبات الستبانة ،وتظهر
نتائج الثبات في الجدول6
جدول ( )6قيم معامالت ثبات االستبانة (الفا كرونباخ).
املحور
معامل الثبات
عدد العبارات
م
0.922
5
جودة الخدمات الصحية
(املصدر :من إتعداد الباحث اتعتمادا تعلى برنامج )SPSS v22
يتبين من الجدول ( )6أن معامل ثبات كلي بلغ ( )0.922وهي قيم تعالية تطمئن الباحث إلى تطبيقها تعلى تعينة
الدراسة.
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املحك املعتمد:
لتحديد املحك املعتمد في الدراسة ،فقد تم تحديد طول الخاليا في مقياس ليكرت الخماس ي من خالل حساب
املدى بين درجات املقياس ( ،)5-1=4ومن ثم تقسيمه تعلى أكبر قيمة في املقياس للحصول تعلى طول الخلية أي
( ،)4/5=0.80وبعد ذلك تم إضافة هذه القيمة إلى أقل قيمة في املقياس (بداية املقياس وهي واحد صحيح (وذلك
لتحديد الحد األتعلى لهذه الخلية ،وهكذا أصبح طول الخاليا كما هو موضح في الجدول (.)7
جدول ( )7املحك املعتمد في الدراسة
طول الخلية
من 1.80 – 1
أكبر من 2.60 - 1.81
أكبر من 3.40 – 2.61
أكبر من 4.20 – 3.41
أكبر من 5 – 4.21
املصدر( :ملحم.)42 :2000 ،

الوزن النسبي املقابل له

درجة املوافقة

من %36- %20
أكبر من %52 - %36
أكبر من %68 -%52
أكبر من %84 -%68
أكبر من %100-% 84

بدرجة قليلة جدا
بدرجة قليلة
بدرجة متوسطة
بدرجة كبيرة
بدرجة كبيرة جدا

املعالجات اإلحصائية املستخدمة في البحث
تم استخدام برنامج التحليل اإلحصائي ( )SPSS V22في تحليل البيانات ،واستخدام األساليب اإلحصائية
التالية:
 التكرارات والنسب املئوية للمتغيرات الديموغرافية (الصفات الشخصية). املتوسط الحسابي والنحراف املعياري والوزن النسبي. اختبار  T.Testإليجاد الفروق ذات الدللة اإلحصائية تبعا ملتغيرات (الوظيفة الحالية ،مكان العمل ،تعددسنوات الخدمة).
 -اختبار مربع إيتا لتحديد حجم التأثير.

 .4نتائج البحث ومناقشتها
 اإلجابة عن السؤال الرئيس " :ما مستوى جودة الخدمات الصحية املقدمة في املستشفيات الحكومية؟
ولإلجابة تعن السؤال قام الباحث بتقسيم هذا السؤال إلى أسئلة فرتعية تعلى النحو التالي:
 السؤال الفرعي األول :ما درجة توافر أبعاد جودة الخدمات املقدمة في املستشفيات الحكومية؟
ولإلجابة تعن السؤال تم حساب املتوسط الحسابي املوزون والنسبة املئوية والنحراف املعياري ،وترتيب كل
فقرة من فقرات محور جودة الخدمات الصحية.
جدول ( )8املتوسطات الحسابية واالنحراف املعياري والنسبة املئوية لفقرات محور جودة الخدمات املقدمة
مرتبة تنازليا بحسب املتوسطات والنسب املئوية
املتوسط االنحراف النسبة
الترتيب
الفقرات
م
الحسابي املعياري املئوية
1
66.456 .83459 3.3228
هناك اتعتمادية مناسبة في الخدمات الصحية املقدمة في
2
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م

الفقرات

43

املستشفى

املتوسط االنحراف النسبة
الحسابي املعياري املئوية

الترتيب

3

أتعتقد أن هناك استجابة تعالية في الخدمات الصحية املقدمة في
املستشفى

3.3228

.89869

66.456

2

1

هناك ملموسية في الخدمات الصحية املقدمة في املستشفى

3.2677

.96320

65.354

3

5

أتعتقد أن التعاطف في الخدمات الصحية في املستشفى مناسب

3.2598

.94460

65.196

4

4

أرى أن هناك ضمانا مناسبا في الخدمات الصحية املقدمة في
املستشفى

3.1732

.88277

63.464

5

الدرجة الكلية للمحور

3.2693

.77475

65.385

(املصدر :من إتعداد الباحث اتعتمادا تعلى برنامج )SPSS v22
يتضح من الجدول ( )8أن الفقرة ( )2التي تنص تعلى "هناك اتعتمادية مناسبة في الخدمات الصحية املقدمة
في املستشفى" .قد حصلت تعلى املرتبة األولى بنسبة مئوية ( )%66.45وبدرجة تقدير متوسطة ،ويعزو الباحث ذلك إلى
أن املستشفيات تحافظ تعلى تقديم الخدمات األساسية في جميع األوقات واألزمات وفق خطة طوارئ وبالتالي يبقى
املواطن يلمس تقديم الخدمة التي تتفاوت من فترة ألخرى حسب توافر الحتياجات وامليزانيات بشكل متوسط ورضا
متوسط.
كما يتضح أن الفقرة ( )4التي تنص تعلى " :أرى أن هناك ضمانا مناسبا في الخدمات الصحية املقدمة في
املستشفى" .قد حصلت تعلى املرتبة األخيرة بنسبة مئوية بلغت  %63.46بدرجة تقدير متوسطة ويعزو الباحث ذلك
إلى أن صعوبة األوضاع القتصادية والسياسية التي انعكست تعلى تقاض ي املوظفين لرواتبهم انعكست تعلى قدرة
املوظف تعلى املجاملة وتعزيز ثقة املريض بنفسه فعدم قدرة املوظف تعلى كفاية نفسه وأسرته من راتبه يجعله دائم
التفكير مهموما ،وأن الحصار الجائر أدى إلى تفكير املوظفين ورؤساء األقسام بعدم ضمان استمرارية الخدمة والخوف
من املجهول.
 النتائج املتعلقة بالفرض األول " :ل توجد فروق ذات دللة إحصائية تعند مستوى دللة ( )α ≤ 0.05بين
متوسطات درجات تقدير أفراد تعينة الدراسة تعزى ملتغير مكان العمل.
ولفحص الفرض استخدم الباحث اختبار (ت) ملجموتعتين مستقلتين من أجل اختبار صحة الفرض ،ويبين
الجدول  13نتائج اختبار (ت).
ً
جدول ( )9نتائج اختبار (ت) للفروق تبعا ملتغير مكان العمل.
درجات مستوى وجود
املتوسط النحراف قيمة
املحور
العدد
مكان العمل
الحسابي املعياري
الحرية الدللة الدللة
ت
مستشفى شهداء
.70977 2.9676
65
األقص ى
جودة الخدمات
دالة
.002 119.955 -3.137
الصحية
مستشفى غزة
.54903 3.3198
62
األوروبي
أبو رحمة
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(املصدر :من إتعداد الباحث اتعتمادا تعلى برنامج )SPSS v22
يتضح من الجدول ( )9أنه توجد فروق ذات دللة إحصائية تعزى ملتغير مكان العمل في جميع محاور
الستبانة وهذه الفروق لصالح املتوسطات األتعلى وهم تعينة مستشفى غزة األوروبي.
ويعزو الباحث ذلك إلى أن مستشفى غزة األوروبي يعد من أكبر املستشفيات في املحافظات الجنوبية
لفلسطين ويقدم خدماته لفئة أكبر ،كما أن الهتمام الحكومي برفد هذا املستشفى بالكوادر واملعدات الطبية أكبر
من باقي املستشفيات ،وهذا املستشفى تعادة ما يتم دتعم مشاريعه من قبل التحاد األوروبي.
ولتحديد حجم تأثير املتغير املستقل في املتغير التابع استخدم الباحث معامل ايتا  η2حسب الجدول 14
2

T

df

= η2

T2 +
جدول ( )10حجم تأثير املتغير املستقل (مكان العمل :مستشفى شهداء األقص ى ،مستشفى غزة األوروبي) في درجة
استجابات أفراد عينة الدراسة (حال وجود فروق)
حجم التأثير
قيمة T
مصدر الفروق
قيمة 𝟐𝛈
متوسط
0.075817
-3.137
جودة الخدمات الصحية
(املصدر :من إتعداد الباحث اتعتمادا تعلى برنامج )SPSS v22
إحصائيا ومن الجدول ( )10فإن التأثير الذي يتركه املتغير املستقل (مكان العمل :مستشفى شهداء األقص ى،
مستشفى غزة األوروبي) تعلى املتغير التابع (متوسطات تقديرات استجابات أفراد تعينة الدراسة) في جميع املحاور هو
تأثير متوسط
 النتائج املتعلقة بالفرض الثاني " :ل توجد فروق ذات دللة إحصائية تعند مستوى ( )α ≤ 0.05بين متوسطات
درجات تقدير أفراد تعينة الدراسة تعزى ملتغير الوظيفة الحالية.
ولفحص الفرض استخدم الباحث اختبار (ت) ملجموتعتين مستقلتين من أجل اختبار صحة الفرض ،ويبين
الجدول  11نتائج اختبار (ت).
ً
جدول ( )11نتائج اختبار (ت) للفروق تبعا ملتغير الوظيفة الحالية.
املتوسط االنحراف قيمة درجات مستوى وجود
املحور
الوظيفة الحالية العدد
الحسابي املعياري
ت الحرية الداللة الداللة
.63042 3.0466
108
رئيس قسم
جودة الخدمات
دالة
.000
125
4.017 .56788 3.6679
الصحية
19
مدير دائرة
(املصدر :من إتعداد الباحث اتعتمادا تعلى برنامج )SPSS v22
يتضح من الجدول ( )11أنه توجد فروق ذات دللة إحصائية تبعا ملتغير الوظيفة الحالية في الدرجة الكلية
لالستبانة ،وهذه الفروق لصالح املتوسطات األكبر وهم فئة مديري الدوائر ويعزو الباحث ذلك إلى أن مديري الدوائر
تعادة ما يتم إشراكهم في التخطيط واتخاذ القرار بشكل أكبر من رؤساء األقسام وبالتالي نظرتهم ألثر التخطيط يجب
أن تكون أكبر من رؤساء األقسام وبحكم املسئوليات التي تزيد بزيادة املنصب املوكل إليهم
ولتحديد حجم تأثير املتغير املستقل في املتغير التابع استخدم الباحث معامل ايتا  η2حسب الجدول 16
T2
η2 = 2
T + df
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جدول ( )12حجم تأثير املتغير املستقل (الوظيفة الحالية :رئيس قسم ،مدير دائرة) في درجة استجابات أفراد
عينة الدراسة (حال وجود فروق)
حجم التأثير
قيمة T
مصدر الفروق
قيمة 𝟐𝛈
كبير
0.11431
-4.017
جودة الخدمات الصحية
(املصدر :من إتعداد الباحث اتعتمادا تعلى برنامج )SPSS v22
إحصائيا ومن الجدول ( )12فإن التأثير الذي يتركه املتغير املستقل (الوظيفة الحالية :رئيس قسم ،مدير
دائرة) تعلى املتغير التابع (متوسطات تقديرات استجابات أفراد تعينة الدراسة) في جميع املحاور هو تأثير كبير.
 النتائج املتعلقة بالفرض الثالث " :ل توجد فروق ذات دللة إحصائية تعند مستوى ( )α ≤ 0.05بين متوسطات
درجات تقدير أفراد تعينة الدراسة لدرجة جودة الخدمات الصحية تعزى ملتغير تعدد سنوات الخدمة
ولفحص الفرض استخدم الباحث اختبار (ت) ملجموتعتين مستقلتين من أجل اختبار صحة الفرض ،ويبين
الجدول ( )13نتائج اختبار (ت).
ً
 1جدول ( )13نتائج اختبار (ت) للفروق تبعا ملتغير عدد سنوات الخدمة.
املتوسط االنحراف قيمة درجات مستوى وجود
املحور
عدد سنوات الخدمة العدد
الحسابي املعياري
ت الحرية الداللة الداللة
.63445 3.0424 50
أقل من  15سنة
غير
جودة الخدمات
.181
125
دالة
1.345 .66949 3.2026 77
الصحية
 15سنة فأكثر
(املصدر :من إتعداد الباحث اتعتمادا تعلى برنامج )SPSS v22
يتضح من الجدول ( )13أنه ل توجد فروق ذات دللة إحصائية بين استجابات أفراد تعينة الدراسة تعزى
ملتغير تعدد سنوات الخدمة في جميع فقرات الستبانة ،ويعزو الباحث تعدم وجود فروق إلى أن أفراد تعينة الدراسة
وبغض النظر تعن تعدد سنوات خدمتهم فإنهم يتشاركون في اتعتقادهم بمستوى جودة الخدمات الصحية املقدمة في
املستشفيات.
خالصة نتائج الدراسة
توصلت الدراسة بشقيها إلى نتائج من أهمها أن:
 بعد التعتمادية احتل املرتبة األولى ،وهذا يؤكد أهمية البعد املتعلق بقياس وفاء املستشفيات بالتزاماتها التي
وتعدت بها املرض ى ،واهتمامها بحل مشاكلهم ،وحرصها تعلى تحري الدقة في أداء الخدمة.
 أشارت الدراسة إلى أن بعد الستجابة ظهر في املرتبة الثانية ،وهذا يؤكد تعلى أن املستشفيات تهتم بإتعالم
املرض ى بوقت تأدية الخدمة ،ويحرص موظفوها تعلى تقديم خدمات فورية لهم ،والرغبة الدائمة ملوظفيها في
معاونتهم.
 أظهرت نتائج الدراسة أن بعد امللموسية قد حصل تعلى املرتبة الثالثة وهذا يعطي انطباتعا تعلى توافر حداثة
الشكل في تجهيزات املستشفيات ،والرؤية الجذابة للتسهيالت املادية ،واملظهر األنيق ملوظفيها.
 أظهرت النتائج أن بعد التعاطف حصل تعلى املرتبة الرابعة وهو ما يدل تعلى أن هناك اهتماما من موظفي
املستشفيات باملرض ى اهتماما شخصيا ،وتفهمهم لحاجاتهم ،ومالئمة ساتعات تعمل املستشفى لتناسب جميع
املرض ى.
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 أظهرت النتائج أن بعد الضمان قد حصل تعلى املرتبة الخامسة بنسبة متوسطة وهذا يدل تعلى حرص
املوظفين تعلى زرع الثقة في نفوس املرض ى ،وشعور املرض ى باألمان في تعاملهم مع املوظفين،
 أظهرت النتائج أن درجة جودة الخدمات الصحية املقدمة في املستشفيات الحكومية كانت متوسطة بوزن
نسبي بلغ .% 65.38
 أظهرت النتائج أنه ل توجد فروق ذات دللة إحصائية بين استجابات تعينة الدراسة ،لجودة الخدمات
الصحية ،تعزى ملتغير الجنس واملؤهل العلمي وتعدد سنوات الخدمة ،ووجود فروق دالة في متغيري مكان
العمل والوظيفة الحالية.

توصيات الدراسة ومقترحاتها.
-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7

في ضوء ما توصل إليه الباحث يوص ي الباحث ويقترح بما يلي:
العمل تعلى تعزيز أنظمة الحوافز في املستشفيات الحكومية ،لتمكين املوظفين ،وزيادة القدرة املؤسسية لدى
املستشفيات ،في مجالت الضمان ،والتعاطف ،والحتفاظ بمواردها البشرية.
تعزيز أنظمة الشكاوى وحوسبتها ،وإتاحتها ملجتمع املستشفى الداخلي (املرض ى ،واملوظفين واملجتمع الخارجي
املستفيد من خدمات املستشفى.
العمل تعلى إحداث تكامل في قواتعد البيانات ،بحيث تغطي جميع أنشطة املستشفى وتوثقها ،من أجل دتعم
اتخاذ القرار بطريقة صحيحة من قبل اإلدارة العليا.
تعزيز الشراكات مع الهيئات األهلية ،واملجتمع املدني ،واملؤسسات املناظرة ،لزيادة درجة الرتعاية ،والهتمام
الفردي املقدمة للمرض ى.
توفير موارد كافية لعملية التطوير املؤسس ي ،وتصميم نظام شامل ،ومتكامل ،لألنظمة والعمليات ،وآليات
التدقيق ،والفحص ،لتدتعيم تعملية ضبط الجودة ،والتحسين املستمر.
الهتمام بامللموسية في املستشفيات من األشجار والورود والحديقة والكافيتريا وقاتعات النتظار ،واملصاتعد
الكهربية.
تفعيل لجنة الجودة بشكل أكبر في املستشفيات من خالل إتعادة صياغة خططها ووضع معايير فعالة لقياس
الجودة بما يضع احتياجات املرض ى في أولويات العمل.
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