
101 

 

 
 

 4102السابع ديسمرب العدد 

 

 من منظور املرضى قياس مؤشرات جودة اخلدمات الصحية

 اجلزائر –عينة من مرضى املستشفى اجلامعي مبدينة باتنة لدراسة استطالعية 

 الطيب مجعةأ.

 -باتنة -احلاج خلضر جامعة 
salitayeb35@yahoo.fr 

 

 

 

 

 

 ملخص

اسة إىل وجود عالقة بني مؤشرات جودة اخلدمات الصحية على مستوى أداء اخلدمة املقدمة. وقد توصلت الدر

جودة اخلدمة الصحية ومستوى أدائها، وختتلف قوة هذه العالقة من مؤشر إىل آخر، كما مت حتديد األهمية النسبية 

ذات داللة إحصائية يف متوسطات  لكل مؤشر وألداة الدراسة ككل. وأظهرت النتائج أيضا عدم وجود فروقات

العوامل الدميوغرافية. وختلص الدراسة إىل بعض االقرتاحات اليت من شأنها رفع مستوى تقديرات أفراد العينة باختالف 

 جودة اخلدمات الصحية املقدمة يف املستشفى.

 : خدمات صحية،  مؤشرات اجلودة، املرضى، املستشفيات.الكلمات املفتاحية

 .I11, I1, I12, C12, M54:رموز 

 

Résumé: 
Mesure les signes qualitatifs des services sanitaires par rapport à les malades 

      Cette étude a pour objectif de faire reconnaitre les réalités de la qualité des services sanitaires au 

niveau des hôpitaux Algériens, et ce, notamment celle des service rendus 

D'abord, ces études ont nettement démontré qu'il n'existe en aucun cas des différences statistiques  

importantes dans les estimations des membres participants choisis en dépit de leur (âge, sexe, niveau 

intellectuel) concernant la qualité des services au niveau de l'application. et comme le prouvent également 

les signes qualitatifs, qu'il existe une nette relation positive entre ces derniers dont le degré de différence 

varie légèrement d'un signe à un autre. 

     Cependant, cette étude propose enfin quelques suggestions qui seraient bénéfiques au bon 

fonctionnement et à l'amélioration positive de la qualité des services au niveau des hôpitaux. 

Les mots clés: services sanitaire, les signes qualitatifs, les malades, les hôpitaux  

Classification(JEL)  : I11, I1, I12, C12, M54. 

 

 :متهيد
إن االهتمام بتحسني جودة اخلدمة الصحية حمدود جدا يف بالدنا، حيث ال يزال الكثريون 

يعتقدون أن هذا املفهوم غري مالئم للتطبيق يف قطاع اخلدمات، كون اخلصائص املميزة هلذا القطاع 

لواقع قد أثبت غري ختتلف عن اخلصائص املميزة للقطاع الصناعي الذي يرتبط بهذا املفهوم. غري أن ا

ذلك، إذ أصبح االهتمام جبودة اخلدمات تكافئ أو قد تفوق االهتمام بالسلع يف الكثري من بلدان 

العامل والسيما املتقدمة منها. وقد حظيت جودة اخلدمة الصحية باهتمام أكرب عن غريها من 

مة تزداد أهميتها بازدياد اخلدمات نظرا لتعلق األمر بصحة وحياة اإلنسان، هذا ما جعلها ضرورة الز
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قدرتها على إشباع الرغبات الكاملة للمرضى، سواء داخل املستشفى أو خارجه، وذلك عن طريق 

 تلبية متطلباتهم واحتياجاتهم وتوقعاتهم املعلنة وغري املعلنة.

هذا يتطلب من مقدمي اخلدمات التعرف على العوامل اليت تؤثر على جودة ما يقدمونه وطرق        

معاجلتها مما سيؤدي إىل حتسني اجلودة ورفعها إىل املستوى املطلوب. وهذا ال يتأتى إال من خالل 

الرتكيز على اجلوانب املعتمدة يف تقييمها واليت أوضحها املهتمني بهذا اجملال عن طريق حتديد أبعاد 

 اخلدمة الصحية.  جودة اخلدمة الصحية، هذه األبعاد اليت تعد مبثابة مؤشرات لقياس مستوى جودة 

وبهدف تثمني الطرح السابق، ونظرا حملدودية الدراسات اليت تناولت هذا املوضوع يف       

مستشفياتنا، جاءت هذه الدراسة كمساهمة لتقييم مستوى جودة اخلدمة الصحية املقدمة باملستشفى 

 اجلامعي ملدينة باتنة.

 أوال: اإلطار العام للدراسة
د قطاع اخلدمات الصحية والرعاية الطبية باجلزائر تطورات كبرية منذ العقدين شهمشكلة الدراسة.0

األخريين من القرن املاضي، تزامن مع التغريات والتطورات االقتصادية واالجتماعية اليت شهدها 

اجملتمع اجلزائري بشكل عام. وعلى الرغم من ضخامة ما تنفقه الدولة على الرعاية الصحية وما 

هود يف سبيل رفع مستوى اخلدمات الصحية اليت تقدمها القطاعات العامة، إال أن تبذله من ج

االستفادة من ذلك ما زال دون املستوى املطلوب، وبقي القطاع الصحي عرضة للعديد من املشاكل 

وعليه اليت كان هلا األثر السليب على تطور اخلدمات الصحية، وحتسني جودة تقدميها للمواطن. 

كيف ميكن حتسني جودة اخلدمة : لدراسة اإلجابة على السؤال اجلوهري التاليحتاول هذه ا

 ؟ من طرف املريض هاتقييمومؤشرات اجلودة قياس الصحية يف املستشفى من خالل 

 تتفرع من هذه اإلشكالية األسئلة الفرعية التالية:    

 ما هو واقع جودة اخلدمات الصحية يف املستشفى اجلامعي باتنة ؟

 اك عالقة بني مؤشرات جودة اخلدمة الصحية )املتغري املستقل( وهي العناصر هل هن

امللموسة، االعتمادية، االستجابة، األمان، التعاطف ومستوى أداء اخلدمات الصحية 

)املتغري التابع(، ومدى قوة تأثري هذه العالقة يف حتسني مستوى جودة اخلدمة الصحية؟

 املرضى يف تقييم مستوى أداء  بالنسبةودة اخلدمة ما هي األهمية النسبية ملؤشرات ج

 اخلدمة الصحية املقدمة هلم ؟

  ما مدى تأثري العوامل الدميوغرافية )املتغري الوسيط( وهي النوع, العمر, املستوى التعليمي

 على األهمية النسبية املعطاة ملؤشرات جودة هذه اخلدمات ؟

  :أهمية الدراسة. 4
 ة إىل:ترجع أهمية هذه الدراس

  أهمية املؤسسات الصحية بالنسبة للمجتمع, ملا هلا من تأثري على العنصر البشري، والذي يعترب

أساس التنمية االقتصادية واحملرك األساسي لعملية اإلنتاج.
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  تقييم مستوى جودة اخلدمات الصحية املقدمة يف القطاع احلكومي، وبيان جوانب اخللل

ب اليت ميكن من خالهلا تفعيل دور إدارة هذه املستشفيات، والضعف إضافة إىل تبيان اجلوان

والسعي للوصول إىل مستوى خدمات صحية ممتازة.

  إن أهمية هذه الدراسة جاءت كونها من الدراسات القليلة اليت تناولت هذا املوضوع يف

املستشفيات احلكومية.

  حتسني مستوى جودة هذه يعترب هذا البحث مقدمة جملهود آخر يرجى املساهمة من خالله يف

اخلدمات.

 الدراسـة النظريــة ثانيا:
يعترب مفهوم جودة اخلدمة الصحية من املفاهيم الغامضة اليت يصعب  :مفهوم جودة اخلدمة الصحية  .0

إجياد تعريف هلا وقياسها بدقة. فليس هناك اتفاق عام بني املهتمني بهذا املوضوع على تعريف معياري 

ينظر كل منهم إىل هذا املفهوم من زاوية معينة وبالتاي يتعامل معه ويركز فيه  موحد ومقبول، حيث

فجودة اخلدمة الصحية من املنظور الطيب واملهين هي تقديم .1على نقاط قد خيتلف فيها مع غريه

أفضل اخلدمات وفق أحدث التطورات العلمية واملهنية ويتحكم يف ذلك أخالقيات ممارسة املهنة 

طبيعة اخلدمة الصحية املقدمة. أما من املنظور اإلداري فيعين كيفية استخدام املوارد ونوعيتها و

املتاحة واملتوفرة والقدرة على جذب املزيد من املوارد لتغطية االحتياجات الالزمة لتقديم خدمة متميزة، 

نتيجتها أما من وجهة نظر املريض وهو األهم فتعين جودة اخلدمة الصحية طريقة احلصول عليها و

أما تعريف اهليئة األمريكية املشرتكة العتماد منظمات الرعاية الصحية للجودة  بأنها . 2النهائية

"درجة االلتزام باملعايري املتعارف عليها لتحديد مستوى جيد من املمارسة ومعرفة النتائج املتوقعة خلدمة 

ذا التعريف أن اجلودة حتدد على ، ويتضح من ه3أو إجراء أو تشخيص أو معاجلة مشكلة طبية معينة"

أساس االلتزام باملعايري املهنية، وتقاس بأثر رجعي باستخدام املعايري احملددة مسبقا، وبهدف التحسني 

 والتطوير املستمر.

 أبعاد )مؤشرات( جودة اخلدمة الصحية. 4
مقدم اخلدمة على بأن االعتمادية تشري إىل قدرة  )  أوضح لوفلوكبعد االعتمادية  .0.4

وبني البكري بأن املعولية يف اخلدمة الصحية الوفاء وااللتزام بتقديم اخلدمة باعتماد ودقة وثبات

تعين القدرة على األداء يف إجناز ما مت حتديده مسبقا وبشكل دقيق وميثل هذا البعد

تقييم لبعد االعتمادية األتي : دقة كأهمية نسبية يف اجلودة قياسا باألبعاد األخرى. وأن من معايري ال

السجالت املعتمدة يف إدارة املستشفى، املواعيد الدقيقة يف اإلجراءات الطبية.

( بأن االستجابة تعين قدرة مقدم اخلدمة وسرعة يرى لوفلوك )بعد االستجابة :  .4.4

بان االستجابة تعين املساعدة   يوذكر البكراستجابته بالرد على طلبات املستفيدين واستفساراتهم

( كأهمية نسبية يف احلقيقية يف تقديم اخلدمة إىل املستفيد )املريض(، وميثل هذا البعد )

اجلودة قياسا باألبعاد األخرى
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أشار حممود والعالق إىل أن هذا البعد هو العهد ويقصد به معلومات القائمني على بعد الضمان : .3.4

فقد أطلق عليه   أما البكري 8كياستهم، وقدرتهم على استلهام الثقة واالئتمان.تقديم اخلدمة و

تسمية التأكيد ويقصد بها السمات اليت يتسم بها العاملون من معرفة وقدرة وثقة يف تقديم اخلدمة 

( كأهمية نسبية يف اجلودة قياسا باألبعاد األخرى، ومن معايري تقييم جودة وميثل هذا البعد )

دمة الصحية مبوجب هذا البعد اآلتي: مسعة ومكانة املستشفى عالية، املعرفة واملهارة املتميزة اخل

لألطباء واملالك التمريضي، الصفات الشخصية للعاملني

( بأن بعد التقمص العاطفي يرى كل من باراسريامان وآخرون )التعاطف: .2.4

اهتمام العاملني يف املستشفى باملستفيدين اهتماما شخصيا، تفهم يشتمل على املتغريات التالية: 

العاملني يف املنظمة حلاجات املستفيدين، مالئمة ساعات عمل املنظمة لتناسب مجيع املستفيدين، 

كما يرى البكري أن التعاطف يعين درجة الرعاية حرص املنظمة على املصلحة العليا للمستفيدين

( كأهمية نسبية يف اجلودة قياسا باألبعاد ستفيد، وميثل هذا البعد )واالهتمام الشخصي بامل

األخرى، ومن معايري التقييم هلذا البعد: االهتمام الشخصي باملريض، اإلصغاء الكامل لشكوى 

املريض، تلبية حاجات املريض بروح من الود واللطف

( إىل أن اجلوانب املتعلقة مبلموسية Zeithmal & Britnerأشار زيتمال وبرايتنر )بعد امللموسية .5.4

اخلدمة هي املباني وتقانة املعلومات واالتصاالت املستخدمة فيه، والتسهيالت الداخلية لألبنية 

والتجهيزات الالزمة لتقديم اخلدمة، واملظهر اخلارجي للعاملني، والرتتيبات الداخلية للمنظمة 

وأوضح البكري أن امللموسية تتمثل اخلدمة، وغري ذلكالصحية، ومواقع االنتظار للمستفيد من 

( بالقدرات والتسهيالت املادية والتجهيزات واألفراد ومعدات االتصال، وميثل هذا البعد )

كأهمية نسبية قياسا باألبعاد األخرى، ومن معايري التقييم هلذا البعد : األدوات املستخدمة يف 

ي ملقدمي اخلدمة، وأماكن االنتظار واالستقبال املناسبة.التشخيص والعالج، املظهر اخلارج

ومما سبق يتضح أن الدراسات أثبتت أنه على الرغم من النظر إىل األبعاد اخلمسة على أنها 

ضرورية إال أن الوزن النسيب هلا خيتلف من زبون آلخر، ومن منظمة ألخرى. إال أن بعد االعتمادية يظل 

املرتبة األوىل كأهم عنصر أو بعد يعكس جودة اخلدمة، بغض النظر عن طبيعة يف مجيع األحوال يف 

اخلدمة

 :قياس جودة اخلدمة .3
رغم تعدد مداخل قياس وتقييم جودة اخلدمات، إال أن هناك اتفاقا عاما بني الباحثني يف هذا 

ما إىل باراسريامان وآخرون اجملال على أنه يوجد منوذجان رئيسيان  لقياس جودة اخلدمات ينسب أوهل

وهو الذي يستند على توقعات العمالء ملستوى اخلدمة وإدراكاتهم ملستوى أداء  )

اخلدمة املقدمة بالفعل، ومن ثم حتديد الفجوة أو التطابق بني هذه التوقعات واإلدراكات وذلك 

املشار إليها سابقا، وأطلق على هذا النموذج باستخدام األبعاد اخلمس املمثلة ملظاهر جودة اخلدمات و

أما النموذج الثاني فقد توصل SERVQUALيف قياس جودة اخلدمات اسم مقياس الفجوة أو مقياس 

، SERVPERFوأطلق عليه منوذج األداء الفعلي للخدمة  إليه كل من كرونا وتيلور)



101 

 

 
 

 4102السابع ديسمرب العدد 

قياس األداء الفعلي للخدمة املقدمة للعميل على اعتبار  ويعترب منوذجا معدال من سابقه، ويركز على

أن جودة اخلدمة يتم التعبري عنها كنوع من االجتاهات.

 فقد مت من خالل هذه الدراسة إجراء اختبار ألربعة مناذج لقياس جودة اخلدمة:

 SERVQUAL  التوقعات. -األداء  جودة اخلدمة 

   التوقعات( -األهمية )األداء   دمة جودة اخل 

 SERVPERF    األداء   جودة 

 SERVPERF  weighted   اجلودة×األهمية   جودة اخلدمة 

)األداء فقط( أفضل املقاييس. حيث أن هذا SERVPERFوقد خلص كرونا وتيلور إىل أن مقياس     

فقط على األداء لقياس اجلودة. لذا فإنه  املقياس يستبعد فكرة الفجوة من األداء والتوقعات ويركز

ينصح باستخدام هذا املقياس يف العديد من اجملاالت نظرا لتميزه بالسهولة يف التطبيق والبساطة يف 

القياس. كما أنه يركز على قياس األداء الفعلي للخدمة. وبناءا على هذه التوصية مت تبين مقياس 

SERVPERF  اخلدمة ويف بيئات خمتلفة، من بينها هذه الدراسة. واستخدامه يف عدد من جماالت

الدراســــــــــة امليدانيـــــــــــــةثالثا: 
استهدفت الدراسة حتليل ثالث قضايا تتعلق باملوضوع متمثلة يف :فرضيات الدراسة : .0

مستوى أداء وة تتمثل يف اختبار مدى وجود عالقة بني مؤشرات جودة اخلدمة الصحيالقضية األوىل :. 0.0

هذه اخلدمة اليت تؤثر على رضا املريض، ويف حال وجود هذه العالقة سنحاول معرفة مدى تأثري وقوة 

كل مؤشر على مستوى أداء اخلدمة الصحية. ولتحقيق هذا اهلدف سوف يتم اختبار مخسة عالقة

 لموسية(كما يلي:فرضات تتعلق مبؤشرات اجلودة )االعتمادية، االستجابة، األمان، التعاطف، امل

  وتدرس مدى وجود عالقة بني مستوى أداء اخلدمة الصحية ومؤشر

باختبار الفرضية العدمية  وذلك ،االعتمادية، ثم معرفة مدى قوة تأثري هذه العالقة إن وجدت

 التالية :

 شر االعتمادية ".: " ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية بني مستوى أداء اخلدمة الصحية ومؤ 

  ختترب مدى وجود عالقة بني مستوى أداء اخلدمة الصحية ومؤشر الفرضية الثانية :

: "ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية بني االستجابة، ثم قوة تأثريها. من الفرضية العدمية

  "مستوى أداء اخلدمة الصحية ومؤشر االستجابة

  جود عالقة بني مستوى أداء اخلدمة الصحية ومؤشر : تهتم  مبعرفة مدى والفرضية الثالثة

:" ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية بني  األمان، ثم قوة تأثريها. من الفرضية العدمية

  "مستوى أداء اخلدمة الصحية ومؤشر األمان

  وتدرس مدى وجود عالقة بني مستوى أداء اخلدمة الصحية ومؤشر الفرضية الرابعة :

: "ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية بني  وة تأثريها. من الفرضية العدمية التعاطف، ثم ق

 مستوى أداء اخلدمة الصحية ومؤشر التعاطف ".
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  تتعلق مبدى وجود عالقة بني مستوى أداء اخلدمة الصحية ومؤشر الفرضية اخلامسة :

ذات داللة إحصائية بني  : " ال توجد عالقة  امللموسية، ثم قوة تأثريها. من الفرضية العدمية

 امللموسة ".العناصر مستوى أداء اخلدمة الصحية ومؤشر 

 التالي :   السؤالحتيط باإلجابة على القضية الثانية : .4.0

ما مستوى جودة اخلدمات الصحية يف املستشفى اجلامعي باتنة ؟ ويتم ذلك بتحليل البيانات اخلاصة     

دة اخلدمة الصحية. حيث مت استخراج املتوسطات احلسابية، بتقييم إجابات املرضى ملؤشرات جو

االحنرافات املعيارية ودرجة التقدير الستجابات أفراد العينة على كل جمال من جماالت أداة الدراسة 

وعلى األداة ككل. ومن ثم ترتيب مؤشرات األداة ككل حسب أهميها، ثم ترتيب عبارات كل 

 ية تنازليا حسب أهميتها )متوسطها احلسابي(، مؤشر من مؤشرات جودة اخلدمة الصح

اجلودة كما ورد يف اجلانب النظري، سيتم اختبار األهمية النسبية ملؤشرات وبناءا على ترتيب     

 الفرضية العدمية التالية :

 ()االعتمادية،  (): " إن األهمية النسبية ملؤشرات جودة اخلدمات الصحية كما يلي :  

 .امللموسية " () التعاطف و( )األمان،  ()االستجابة، 

وتتعلق مبدى اختالف األهمية النسبية ملؤشرات جودة اخلدمة الصحية، من حيث القضية الثالثة : .3.0

تأثريها على مستوى أداء اخلدمة الصحية وذلك باختالف املتغريات املعدلة املتمثلة يف النوع، العمر 

 بار الفرضية العدمية التالية : واملستوى التعليمي، من خالل اخت

: " ال توجد فروقات ذات داللة إحصائية يف متوسطات تقديرات أفراد عينة الدراسة ملؤشرات جودة  

اخلدمة الصحية من حيث تأثريها على مستوى أداء اخلدمة الصحية، وذلك باختالف العوامل 

الدميوغرافية ".

جمتمع  الدراسة من مجيع املرضى املقيمني يف املستشفى يتكون حدود العينة وجمتمع الدراسة : .4

سرير موزعة على عدة مصاحل طبية.  اجلامعي بوالية باتنة. فقد بلغ عدد أسرة هذا األخري 

ولصعوبة حتديد فرتة الدراسة ولعدم استقرار عدد املرضى يف املستشفى مت االعتماد على املقيمني 

لدراسة حتددت يف شهرين أي فرتة البحث وتوزيع االستبيان، وقد مت احلاليني باملستشفى أي أن فرتة ا

استبيان توزيعا مباشرا على املرضى، وذلك بعد احلصول على موافقة اجلهات املختصة، توزيع 

وقد استثنيت بعض املصاحل كجراحة العيون واحلروق نظرا حلالتهم الصحية. وبعد تفريغ جمموع 

استبيان لعدم صالحيتها بسبب نقص املعلومات الواردة فيها، أو المتناع  االستبيانات مت استبعاد

 من إمجالي االستمارات املوزعة. البعض اآلخر عن اإلجابة. وبذلك متثل العينة ما نسبته 

اعتمدت الباحثة يف مجع البيانات واملعلومات على نوعني من : أداة الدراسة ووسائل مجع البيانات .3

 ما :املصادر ه

 وذلك بالرجوع إىل الكتب والدوريات والبحوث السابقة، العربية واألجنبية: املصادر الثانوية اجلاهزة. 0.3

 يف املوضوع.
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تتمثل يف تصميم وتطوير استبيان، وذلك استنادا على األدب النظري يف املوضوع املصادر األولية : .4.3

اسة. وقد مت توزيع هذا االستبيان على متخصصني بهدف احلصول على البيانات من أفراد جمتمع الدر

عبارة تغطي أبعاد جودة  للتصحيح ليتم اعتماده بالشكل األخري. ويتكون هذا االستبيان من 

وقد  وقد مت استنباط عبارات هذه املؤشرات اخلمسة من مكونات كل مؤشر. ،اخلدمة الصحية

درجات إىل درجة  طيت كل إجابة وزن بدءا من مبقياس ثالثي األوزان، وقد أع ارتبطت العبارات 

 ( على السلبية.( على احليادية و)( على االجيابية و)واحدة. حيث يعرب الرقم )

 املعاجلة اإلحصائية وحتليل وتفسري نتائج الدراسة امليدانية  .2
 األساليب اإلحصائية املستعملة : .0.2
 مع الدراسة.النسب املئوية والتكرارات لوصف أفراد جمت

 مت توظيفه الختبار فرضيات الدراسة يف القضية األوىل ملعرفة مدى  حيث)مربع كاي(  اختبار كا

ومؤشراتها، ألن من بني استعماالت  مستوى أداء اخلدمة الصحيةوجود عالقة ذات داللة إحصائية بني 
2 اهرتني سواء كانت كمية أو وصفية. وذلك عند اختبار االستقالل والتجانس بني متغريين أو ظ

بناء على قاعدة القبول أو الرفض لفرضية العدم، اليت تقبل إذا كان االحتمال   مستوى داللة 

......05,0املرفق بقيمة اإلحصاءة احملسوبة أكرب من العتبة أي :   Sig.) 

 عينة على متغريات الكم على استجابة املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية وذلك للح

 الدراسة. وقد مت توظيفهما إىل جانب درجة املوافقة الختبار فرضيات الدراسة يف القضية الثانية.

  وهو يستخدم يف تفسري الظواهر الوصفية. مت توظيفه الختبار فرضيات الدراسة  معامل التوافق

ومؤشراتها، إن ثبت وجود  ستوى أداء اخلدمة الصحيةميف القضية األوىل ليبني مدى قوة العالقة بني 

 .يف االختبار السابق هذه العالقة

 الختبار فرضيات الدراسة يف القضية الثالثة إلثبات فيما إذا  .(حتليل التباين األحادي )فيشر

ختتلف استجابات أفراد عينة الدراسة على درجة جودة اخلدمات الصحية يف املستشفى  كانت

بناء على قاعدة القبول أو  عند مستوى داللة  متغريات النوع، العمر واملستوى التعليمي، باختالف

ويهدف هذا الرفض لفرضية العدم، باالعتماد على قيمة االحتمال املرفق بقيمة اإلحصاءة احملسوبة. 

 التحليل إىل اختبار الفروق بني متوسطات عدة فئات أو مستويات.

 :وصف عينة الدراسة  .4.2
يتم وصف العينة عرب ثالث خصائص من خالل عرض نتائج الدراسة، حيث وجد أن نسبة اإلناث 

وهذا يدل على أن النساء أكثر عرضة لألمراض من الرجال يف  حيث بلغ عددهم  متثل 

سنة حيث  -مدينة باتنة. أما فيما يتعلق بالعمر فكان أكرب عدد من التكرارات يف الفئة 

. وبالنسبة للمستوى سنة بنسبة  . ويف املقابل كانت اقل نسبة لفئة اقل من .بلغت 

. أما ذوي التعليم التعليمي فقد كان أغلب أفراد العينة من املستوى الثانوي حيث بلغت نسبتهم 
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اجلامعي  ، يف حني جند أن النسبة الباقية تتوزع بني املستوىاالبتدائي أو املتوسط فمثلوا 

 (.واألميني )جدول 

 (: وصف عينة الدراسةاجلدول )

 .على حسب نتائج االستمارة: من إعداد الباحثة املصدر

التحليل الوصفي واختبار الفرضيات .3.2

  :ىالقضية األولــ.0.3.2
اخلدمة الصحية ومؤشرات جودتها، ولدراسة هذه  أداءتتعلق مبدى وجود عالقة بني مستوى 

مؤشر االعتمادية، القضية جيب اختبار الفرضيات اخلاصة مبؤشرات جودة اخلدمة الصحية اخلمسة

 واجلدول املوالي يوضح ذلك.  العناصر امللموسةاالستجابة، األمان، التعاطف، 

 

)مربع كاي( للعالقة بني مستوى أداء اخلدمة الصحية واملؤشرات اخلمسة( : نتائج اختبارجدول )

 لعباراتا

 راتارالتـك

  

احملسوبة

 الداللة

اجيابية  

() 

 حيادية

() 

 سلبية

() 
 اجملموع

 ةمؤشر االعتمادي

 97 03 32 34 الثقة يف خربة وكفاءة األطباء-

0.0026773 0.00 

حلصول على اخلدمة الصحية يف ا -

 مجيع األوقات
24 41 09 97 

إجراءات العالج والتشخيص  -

 حسب احلالة الصحية
01 33 45 97 

 439 55 74 71 اجملموع

 97 05 31 32 مسارعة املمرضني خلدمة املريض-

4.3709E-30 0.00 

 97 3 21 30 عدم انتظار تلقي العالج طويال-

االتصال باملريض وتعريفه  -

باخلدمات واإلرشادات الصحية املقدمة 

 يف املستشفى

1 2 95 97 

 439 73 92 15 اجملموع

 املستوى التعليمي العمر النوع

  التكرار الفئة  التكرار الفئة  التكرار الفئة

 أقل من  42.3 33 ذكر 

 سنة

 04.13 01 أمي 7.44 6

ابتدائي أو  01.25 03 31-41 57.7 46 أنثى

 متوسط

43 47.00 

   30-35 

31-21 

20-25 

7 

44 

03 

00.37 

49.32 

44.93 

 31.9 47 ثانوي 

 40.50 09 جامعي   أكثر من    

 011 97 اجملموع 011 97  اجملموع 011 97 اجملموع
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الرعاية الالزمة لدى كل مراجعة -

 طبية للمستشفى

47 37 00 97 

4.6894E-06 0.00 
وجود معلومات حول اخلدمات -

 فىالطبية املقدمة يف املستش
07 07 20 97 

 97 31 07 42 مسعة املستشفى-

 439 33 99 94 اجملموع

 فالتعاط رمؤش

إمكانية االتصال والتحدث مع -

 األطباء واملرضيني بسهولة
01 49 31 97 

3.5474E-20 0.00 

كيفية استقبال ومعاملة موظف -

 االستقبال املريض
45 21 02 97 

املستشفى يتفهم العاملون يف  -

مدى تقبل املريض األسعار احلقيقية 

 للخدمات الصحية

1 2 95 97 

 439 045 90 20 اجملموع

 ةامللموسي رمؤش

االستفادة من األجهزة الطبية -

 املعقدة
41 09 24 97 

1.36469E-01 0.00 

وضعية قاعة االنتظار )جيدة، -

 ومرحية(
43 49 47 97 

 97 07 44 33 موقع املستشفى-

مدى اطالع املريض على الربامج -

 واإلعالنات الوقائية
45 3 50 97 

 301 020 17 011 اجملموع

 على حسب نتائج االستمارة: من إعداد الباحثة املصدر 

 مستوى أداء اخلدمة الصحية ( أن هناك عالقة ذات داللة إحصائية بنيلقد بينت نتائج اجلدول )

واملؤشرات اخلمسة ألن قيمة االحتمال املرفق باإلحصاءة احملسوبة اصغر من العتبة وبالتالي يتم رفض 

اخلدمة الصحية نستعني مبعامل  أداءفرضية العدم. وملعرفة مدى قوة عالقة هذه املؤشرات مبستوى 

أعلى تكرار حيادي واجيابي بالعتمادية بالنسبة ملؤشر ا =التوافق الذي وجدناه يساوي 

اخلدمة الصحية تأثري مقبول جدا وبقوِةـ  أداء( مما يعين أن مؤشر االعتمادية يؤثر على مستوى )

(، أي أن بأكرب تكرار سليب ) =. أما معامل توافق مؤشر االستجابة فهو 

بأثر سليب على رضا املريض. يف  ة تبلغ اخلدمة الصحي أداءقوة عالقة هذا األخري مبستوى 

، وحيث أن مجيع التكرارات متقاربة حلد ما ) = حني بلغ معامل توافق مؤشر األمان 

فقد  هذه هلا تأثري مقبول حلد ما على رضا املريض. أما مؤشر التعاطف (، فإن قوة العالقة، 

هلا تأثري  هذه (، مما يعين أن قوة العالقةيب )بأكرب تكرار سل =كانت قوة عالقته 

، لكن تأثريه =  سليب يستوجب التصحيح. يف حني بلغت قوة عالقة مؤشر العناصر امللموسة 

 (.غري مقبول )سليب( ألن أعلى تكرار كان لإلجابات السلبية )

  :القضيــة الثانيــة.4.3.2
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الصحية، من خالل ترتيب مؤشرات اجلودة حسب املتوسطات احلسابية تتعلق بتحديد مستوى جودة اخلدمة     

واالحنرافات املعيارية، الستجابات أفراد العينة على كل مؤشر من مؤشرات الدراسة وعلى األداة ككل. وفقا 

 التالية:للفرضية 

 ()ادية، االعتم () : " إن ترتيب األهمية النسبية ملؤشرات جودة اخلدمات الصحية كما يلي : " 

 امللموسية". ()التعاطف،  ()األمان،  ()االستجابة، 

 ترتيب استجابات أفراد العينة على مؤشرات الدراسة ككل : .0. 4.3.2
 ( : متوسطات واحنرافات مؤشرات الدراسة مرتبة تنازليا جدول )

املتوسط  الرتبة مؤشرات الدراسة

 احلسابي

االحنراف 

 املعياري

درجة 

 املوافقة

 متوسطة 0.76 2.16 1 العتماديةا

 متوسطة 0.79 1.86 5 االستجابة

 متوسطة 0.81 1.93 3 األمان

 متوسطة 0.85 2.04 2 التعاطف

 متوسطة 0.87 1.88 4 امللموسية

 على حسب نتائج االستمارة: من إعداد الباحثة املصدر

ها احلسابي أعلى من ن مؤشرات الدراسة كانت على درجة من األهمية حيث كان متوسطإ

إال أنها مل حتتفظ بالرتتيب الذي ورد يف الفرضية مما يستوجب رفض الفرضية العدمية.  ،()

(، يليه باستثناء مؤشر االعتمادية الذي حافظ على املرتبة األوىل بدرجة موافقة متوسطة )

عة وخصوصية هذه اخلدمة اليت مباشرة مؤشر التعاطف الذي احتل املرتبة الثانية وهذا راجع إىل طبي

(، يليه يف األهمية مؤشر حتتاج هذا املؤشر أثناء التعامل. يليه مؤشر األمان الذي احتفظ برتتيبه )

العناصر امللموسة قبل مؤشر االستجابة، وهذا ما يوضح نقص فعالية هذا األخري يف حتسني مستوى 

 (مبدينة باتنة. )اجلدول أداء اخلدمات الصحية املقدمة يف املستشفى اجلامعي 

 ترتيب استجابات أفراد العينة على كل مؤشر من مؤشرات الدراسة  .4. 4.3.2
 املؤشر األول )االعتمادية(:

استجابات أفراد العينة على عبارات مؤشر االعتمادية مرتبة تنازليا  ( :متوسطات واحنرافاتجدول )

رقم 

 العبارة
 العبارة

 اجيابية

() 
 

 حمايدة

() 
 

 سلبية

() 
 الرتبة 

املتوسط 

 احلسابي

االحنراف 

 املعياري

درجة 

 املوافقة

احلصول على اخلدمة 

 الصحية يف مجيع األوقات
24 53.01 41 45.34 09 40.54 0 4.35 1.312 

الثقة يف خربة وكفاءة 

 األطباء
34 21.50 32 23.12 03 01.25 4 4.42 1.905 

ج العال إجراءات

والتشخيص حسب احلالة 

 الصحية

01 41.45 33 23.01 45 30.15 3 0.331 1.900 

 1.91 4.053 -  األداة ككل

 على حسب نتائج االستمارة: من إعداد الباحثة املصدر

( أعلى من إن عبارات مؤشر االعتمادية متوسطة األهمية حيث كان متوسطها احلسابي )      

عتبار أن املقياس ثالثي األبعاد، وهذا يبني مدى أهمية هذا املؤشر يف تقييم أداء اخلدمة ( با)

الصحية املقدمة. وتشري نتائج الدراسة إىل أن احلصول على اخلدمة الصحية يف مجيع األوقات احتلت 

يل للمستوى (. وقد كان اجتاه إجابات أفراد العينة عليها مياملرتبة األوىل بدرجة تقدير متوسط )



111 

 

 
 

 4102السابع ديسمرب العدد 

تركيز (. وهذا يبني مدى ( بنسبة )االجيابي حيث بلغ عدد األفراد الذين أجابوا بذلك )

اإلدارة على إرضاء املريض، وذلك من خالل تقديم اخلدمة هلم  يف مجيع األوقات. يليها الثقة يف خربة 

د الذي يبذله الكادر وكفاءة األطباء اليت كانت مرضية حلد ما للمرضى، مما يبني مدى اجله

الطيب يف كسب ثقة ووالء املرضى. بعدها إجراءات العالج والتشخيص حسب احلالة الصحية مقبولة 

 (لدى املرضى، مما يعين النجاح املتوسط هلذه اإلجراءات يف حتقيق أهدافها. )اجلدول 

 املؤشر الثاني )االستجابة( : 

 العبارة

 30 عدم انتظار تلقي العالج طويال
37.4

2 
 متوسطة 1.137 4.47 0 01.03 3 51.13 21

 32 مرضني خلدمة املريضمسارعة امل
23.1

2 
 متوسطة 1.927 4.42 4 03.77 05 39.73 31

االتصال باملريض وتعريفه 

باخلدمات واإلرشادات الصحية 

 املقدمة يف املستشفى

 منخفضة 1.44 0.15 3 72.72 95 5.11 2 1 1

 متوسطة 1.97 0.31 -  األداة ككل

 مارةعلى حسب نتائج االست: من إعداد الباحثة املصدر

( فقد كانت درجة موافقتها ( باستثناء العبارة )إن متوسط أهمية مؤشر االستجابة )       

( فكانت يف املرتبة األخرية، وهي تتعلق باالتصال باملريض ( أي أقل من )منخفضة )

يب. وهذا يبني وتعريفه باخلدمات واإلرشادات الصحية املقدمة يف املستشفى باجتاه مييل للمستوى السل

اإلهمال الكلي لإلدارة لقنوات االتصال املباشرة مع املريض ومن ثم التغذية العكسية، على أساس 

الضغط الذي تواجهه يف الطلب على اخلدمة الصحية، وأن املريض هو الذي يبحث عن اخلدمة اليت 

اخلدمة اليت ال  اكونه، عكس عدم انتظار تلقي العالج طويال الذي احتل املرتبة األوىل ،حيتاجها

جيوز االنتظار طويال للحصول عليها.كما أن املريض كان راض عن مسارعة املمرضني خلدمته، مما 

 (يعين انعكاس البعد اإلنساني وترسخه بالنسبة للعاملني حيث أصبح جزء من سلوكهم. )اجلدول 

 املؤشر الثالث )األمان( :
أفراد العينة على عبارات مؤشر األمان مرتبة تنازليا ( : متوسطات واحنرافات استجابات جدول )

الرعاية الالزمة لدى 

كل مراجعة طبية 

 للمستشفى

47 31.90 37 27.39 00 03.74 0 4.44 1.19 
ةمتوسط

 

متوسطة 1.35 0.32 4 25.59 31 42.15 07 31.33 42 مسعة املستشفى

وجود معلومات حول 

اخلدمات الطبية 

 املقدمة يف املستشفى

متوسطة 1.345 0.94 3 50.71 20 42.15 07 42.15 07

 متوسطة 1.30 0.741 -  األداة ككل

 على حسب نتائج االستمارة: من إعداد الباحثة املصدر

(، مما يبني اهتمام اإلدارة بهذا املؤشر باعتباره عبارات مؤشر األمان متوسطة األهمية ) إن         

العامل األول جلذب والء املستفيد وأحد مسببات جناح أو فشل تلقي اخلدمة الطبية ألنه يؤثر على 
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شفى املرتبة األوىل فقد احتلت الرعاية الالزمة لدى كل مراجعة طبية للمست ،احلالة النفسية للمريض

أما مسعة وهذا يبني درجة وعي اإلدارة والطاقم الطيب حلاجة املريض هلذه الرعاية.  ،باجتاه حمايد

هذا ما يوجب على اإلدارة البحث يف أهم مييل للسليب، املستشفى فقد احتلت املرتبة الثانية باجتاه 

بالنسبة ملدى وجود معلومات حول ونفس الشيء  ،مسببات هذا التأثري السليب على آراء املرضى

يوضح الضعف الواضح لنظام املعلومات باملستشفى، والذي اخلدمات الطبية املقدمة يف املستشفى مما 

 (.انعكس سلبا على شعور املريض باألمان ومن ثم على مستوى أداء اخلدمة الصحية )اجلدول 

 املؤشر الرابع )التعاطف( :
ت استجابات أفراد العينة على عبارات مؤشر التعاطف مرتبة تنازليا ( : متوسطات واحنرافاجدول )

يتفهم العاملون يف املستشفى 

مدى تقبل املريض لألسعار 

 احلقيقية للخدمات الصحية

متوسطة 1.907 4.45 0 03.74 00 12.51 50 40.54 09

كيفية استقبال ومعاملة 

 موظف االستقبال املريض
متوسطة 1.133 4.03 4 09.94 02 51.13 21 30.15 45

إمكانية االتصال والتحدث 

 مع األطباء واملمرضني بسهولة
متوسطة 1.99 0.921 3 25.59 31 32.03 49 41.45 01

 متوسطة 1.35 4.124 -  األداة ككل

وهذا يشري إىل أهمية مؤشر التعاطف يف حتسني  ،(التعاطف متوسطة األهمية )مؤشر 

حيث احتل تفهم العاملون يف املستشفى مدى تقبل املريض لألسعار  ،اخلدمة الصحية أداءمستوى 

وهذا يدل على أن اإلدارة جنحت يف تقليص  ،اجتاه حمايدت الصحية املرتبة األوىل باحلقيقية للخدما

كيفية احلقيقية للخدمات الصحية. واملرتبة الثانية جاءت عن اهلوة بينها وبني املرضى حول األسعار 

ذي وهذا يوضح مدى التعاطف يف املعاملة ال ،داجتاه حمايب استقبال ومعاملة موظف االستقبال املريض

فقد كانت سلبية  إمكانية االتصال باألطباء واملمرضني بسهولةيبديه العاملون للمرضى. أما عن 

يبني غياب لغة احلوار بني املريض والكادر الطيب مما شكل حاجز أمام  ما التأثري على املرضى،

 .(اخلدمة الصحية. )اجلدول  أداءاملريض لتقبل اخلدمة ومن ثم التأثري على مستوى 

 ؤشر اخلام  )العناصر امللموسة( :امل
( : املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية الستجابات أفراد العينة على مؤشر العناصر امللموسة مرتبة تنازليا حسب جدول )

املتوسط احلسابي

 

 متوسطة 1.032 4.42 0 42.15 07 49.35 44 23.0 33 موقع املستشفى

وضعية قاعة االنتظار)جيدة 

 ومرحية(
 متوسطة 1.319 0.74 4 31.90 47 32.03 49 47.00 23

االستفادة من األجهزة الطبية 

 املعقدة
 وسطةمت 1.919 0.94 3 53.01 24 40.54 09 45.34 41

مدى اطالع املريض على 

الربامج واإلعالنات الوقائية 

 اليت تقوم بها املستشفى

 متوسطة 1.74 0.19 2 12.51 50 3.31 3 30.12 45

 متوسطة 1.39 0.33 -  األداة ككل

 على حسب نتائج االستمارة: من إعداد الباحثة املصدر
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(، مما يشري إىل اهتمام إدارة املستشفى امللموسية متوسطة األهمية ) مؤشرإن عبارات         

حيث  اخلدمة. فكان موقع املستشفى جيد أداءبتوفري الوسائل املادية املساعدة على حتسني مستوى 

اإلدارة العليا جنحت حلد ما يف اختيار املوقع وهذا يبني أن  ،جاء يف املرتبة األوىل باجتاه اجيابي

اجيابي على مستوى أداء اخلدمة الصحية. ثم يليها وضعية قاعة وقع املناسب للمستشفى مما كان له 

االنتظار مبستوى سليب. كما تبني عدم استفادة املرضى من األجهزة الطبية املعقدة، مما يضطرهم 

لالستفادة منها من خارج املستشفى. يليها عدم اطالع املريض على الربامج واإلعالنات الوقائية اليت 

وهذا يبني تقصري إدارة املستشفى يف استخدام أساليب تروجيية وتعريفية الطالع  ،تقوم بها املستشفى

 .(على الربامج واإلعالنات الوقائية اليت تقوم بها. )اجلدول  املستفيد

 تتعلق باختبار الفرضية التالية : القضيــــة الثالثـــة.3.3.2

يرات أفراد عينة الدراسة ملؤشرات جودة : " ال توجد فروقات ذات داللة إحصائية يف متوسطات تقد 

اخلدمة الصحية من حيث تأثريها على مستوى أداء اخلدمة الصحية، وذلك باختالف العوامل 

 الدميوغرافية ".

لتحديد ذلك مت استخراج املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية لتقديرات أفراد عينة       

العمر واملستوى  وحسب متغريات النوع، الدراسة على فقرات أداة الدراسة ككل

 (،التعليمي)اجلدول

(: متوسطات واحنرافات تقديرات أفراد عينة الدراسة على كل مؤشر من املؤشرات وحسب متغريات النوع، العمر جدول رقم )

 واملستوى التعليمي

 املستوى/الفئة املتغري
املتوسطات 

 واالحنرافات

 املؤشرات

 اخلامس الرابع لثالثا الثاني األول

 

 

 

 

 العمر

 

 

 

 

 

 

 

 سنة أقل من 

املتوسط 

 احلسابي
4.71 4.91 4.35 4.05 3.21 

االحنراف 

 املعياري
1.51 1.31 1.37 1.47 1.35 

 -من 

 سنة

املتوسط 

 احلسابي
4.33 4.72 4.71 4.17 3.53 

االحنراف 

 املعياري
1.24 1.33 1.23 1.33 1.5 

 -من 

 سنة

وسط املت

 احلسابي
4.33 3.15 4.74 4.03 3.11 

االحنراف 

 املعياري
1.39 1.31 1.33 1.31 1.50 

 -من 

 سنة

املتوسط 

 احلسابي
4.73 4.71 4.74 4.11 3.10 

االحنراف 

 املعياري
1.20 1.35 1.23 1.31 1.50 

 3.15 4.13 4.71 4.79 4.31املتوسط  -من 



111 

  
 4102ديسمرب  السابعالعدد 

 

 احلسابي سنة

االحنراف 

 عياريامل
1.25 1.34 1.25 1.24 1.55 

 -من 

 سنة

املتوسط 

 احلسابي
4.33 4.35 4.30 4.02 3.31 

االحنراف 

 املعياري
1.20 1.43 1.37 1.24 1.24 

 

 ذكر

املتوسط 

 احلسابي
4.39 4.71 4.71 4.19 3.52 

االحنراف 

 املعياري
1.20 1.31 1.21 1.33 1.23 

 أنثى

املتوسط 

 احلسابي
4.34 4.39 4.71 4.03 3.59 

االحنراف 

 املعياري
1.21 1.37 1.20 1.33 1.54 

 

املستوى 

 التعليمي

 أمي

املتوسط 

 احلسابي
2.84 4.71 4.33 4.15 3.25 

االحنراف 

 املعياري
0.40 1.30 1.21 1.31 1.25 

 مستوى ابتدائي

املتوسط 

 احلسابي
2.80 4.35 4.75 4.05 3.11 

االحنراف 

 املعياري
0.42 1.33 1.23 1.37 1.24 

 مستوى ثانوي

املتوسط 

 احلسابي
2.95 4.73 4.71 4.10 3.51 

االحنراف 

 املعياري
0.32 1.37 1.24 1.35 1.23 

 مستوى جامعي

املتوسط 

 احلسابي
2.90 4.37 4.75 4.01 3.53 

االحنراف 

 املعياري
0.44 1.31 1.24 1.21 1.51 

 نتائج االستمارة على حسب: من إعداد الباحثة املصدر

حيث بينت النتائج وجود فروقات ظاهرية بني متوسطات تقديرات أفراد عينة الدراسة على كل      

مؤشر من مؤشرات أداة الدراسة حسب متغريات النوع، العمر واملستوى التعليمي، ولكن هل هلذه 

ألحادي، الذي أشارت نتائجه الفروقات داللة إحصائية؟ ملعرفة ذلك مت استخدام أسلوب حتليل التباين ا

( يف متوسطات تقديرات أفراد عينة αلوجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )

االحتمال الدراسة على فقرات أداة الدراسة ككل تعزى ملتغري العمر، النوع واملستوى التعليمي ألن 

 ()اجلدول فإننا نرفض فرضية العدم. املرفق بقيمة اإلحصاءة احملسوبة أصغر من العتبة، وعليه 
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 ، النوع واملستوى التعليمي( : حتليل التباين األحادي حسب العمرجدول )

 على حسب نتائج االستمارة: من إعداد الباحثة املصدر

 رابعا: النتائج والتوصيات
 نتائج الدراسة .0

أظهرت الدراسة أنه فعال هناك عالقة بني مؤشرات جودة اخلدمة الصحية ومستوى األداء  أوال :

املطلوب. غري أن قوة هذه العالقة خيتلف تأثريها من مؤشر آلخر، فنجد قوة هذه العالقة هلا تأثري سليب 

كانت قوة عالقته مبستوى أداء اخلدمة مقبولة  ذيعتمادية العلى مجيع املؤشرات، ما عدا مؤشر اال

جدا، ثم مؤشر األمان كان مقبول حلد ما.

أشارت نتائج الدراسة إىل أن هناك نوع من الوعي وااللتزام لدى اإلدارة العليا والطاقم الطيب  انيا :ث

والفين بتحقيق اجلودة من خالل حتقيق رضا املريض.

 عتمادية املرتبة األوىل، حيث أشارت الدراسة إىل أن اخلدمات الطبية يتم فقد احتل مؤشر اال

تقدميها يف مجيع األوقات، وأن هناك ثقة كبرية يف خربة وكفاءة األطباء، كما حققت إجراءات 

العالج والتشخيص جناحا متوسطا.

 ة هذا املؤشر الذي وأشارت الدراسة إىل أن مؤشر التعاطف احتل املرتبة الثانية، وهذا يؤكد أهمي

حيتاجه هذا النوع من اخلدمات، فقد بينت الدراسة أن اإلدارة جنحت يف تقليل الفجوة بينها وبني 

املريض حول أسعار اخلدمات املقدمة، كما أبدى العاملني االستعداد االجيابي  للتعاون مع املريض 

 الذين انعدم تواصلهم االجيابي مع األطباء واملمرضني وحسن استقباهلم. يف حني تناقض هذا املوقف

معه. 

  مهم يف حتسني مستوى اخلدمة املقدمة، فاملرضى  األمانكما أوضحت الدراسة أن مؤشر

يؤكدون وجود الرعاية الالزمة عند كل مراجعة طبية يف املستشفى، غري أن اإلدارة العليا ال تعمل 

عة املستشفى اليت مل تبلغ املستوى املطلوب.أبدا على تطوير نظام املعلومات اخلاص بها، ناهيك عن مس

  املستشفى، يف حني أنها مل حتقق الدرجة املطلوبة يف توفري  موقعجنحت إدارة املستشفى يف اختيار

األشياء امللموسة كاألجهزة الطبية املعقدة ووضعية قاعة االنتظار، ناهيك عن التقصري الكبري يف 

 تقوم بها املستشفى.الربامج واإلعالنات الوقائية اليت

مصدر التباين
جمموع مربع 

التباين

متوسط مربع 

التباين

قيمة 

احملسوبة
الداللة

العمر
 1.1003 1.1511بني اجملموعات

1.1233422 0.00122794 
 1.4104 1.4134عاتداخل اجملمو

النوع
 1E-05 1E-05بني اجملموعات

3.7559E-05 0.00473975 
 1.41145 4.03داخل اجملموعات

املستوى التعليمي
 0.00424 0.0129بني اجملموعات

0.01527 0.00268379 
 0.2762 4.4199داخل اجملموعات
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  عملت اإلدارة على إعطاء الوقت أهمية كبرية، وذلك من خالل تقليل مدة االنتظار لتلقي العالج من

جهة، ومسارعة املمرضني خلدمة املريض من جهة أخرى. كما اتضح من الدراسة أن اإلدارة أهملت 

ات واإلرشادات الصحية املقدمة يف كليا قنوات االتصال املباشرة مع املريض من أجل تعريفه باخلدم

املستشفى.

عينة على مستوى جودة اخلدمات الصحية الأظهرت نتائج اختبار مدى اختالف استجابات أفراد  ثالثا :

املقدمة يف املستشفى باختالف متغريات النوع، العمر واملستوى التعليمي عدم وجود فروقات ذات داللة 

عينة على فقرات أداة الدراسة ككل تعزى للمتغريات الد إحصائية يف متوسطات تقديرات أفرا

 الدميوغرافية.

 االقرتاحات :  .4
على ضوء ما جاءت به الدراسة امليدانية لتقييم نظام جودة اخلدمات الصحية يف املستشفى 

اجلامعي ملدينة باتنة كجزء من القطاع الصحي العام اجلزائري، وعلى ضوء النتائج اليت مت التوصل 

ها، فان الباحثة تقرتح ضرورة وعي والتزام اإلدارة والفريق الطيب بتحسني مستوى جودة اخلدمات إلي

 :الصحية يف  املستشفى وذلك من خالل 

  وضع نظام فعال لتلقي شكاوى املرضى يضمن سرعة الرد عليها وعالجها، لتحقيق التواصل

 املستمر بينهم وبني إدارة املستشفى.

   األطباء واملرضى وخلق لغة احلوار.كسر احلاجز بني 

   بناء قاعدة معلوماتية لبعض األمراض، ثم االتصال باملرضى ممن سبق التعامل معهم لتعريفهم

 باخلدمات العالجية والوقائية اجلديدة.

  .تنمية املهارات السلوكية جلميع العاملني يف املستشفى لتحسني قدراتهم التعاملية مع املرضى 

  ل ن مجيع األعماد على التعاون بني الفنيني واإلداريني والطاقم الطيب ملصلحة العمل، ألالتأكي

 باملستشفى مكملة لبعضها البعض.

   توفري نظام جيد ملتابعة وتقييم األداء، مع ضرورة وجود مؤشرات للتقييم املوضوعي ألداء العاملني

 باملستشفى.

   الصحية باملستشفى، والعمل باستمرار على تقييم إدراك ضرورة وضع معايري لقياس أداء اخلدمات

وتوقعات املرضى من اخلدمات اليت يقدمها املستشفى مبا يضع احتياجات ورغبات املرضى يف مقدمة 

 اهتمامات إدارة املستشفى.

  ضرورة اهتمام إدارة املستشفى مبضامني الفكر اإلداري يف جمالي اإلدارة الصحية وإدارة

وتعميقها فيما يتصل جبودة اخلدمات الصحية وأبعادها، ملا لذلك من إسهام وتعزيز  املستشفيات،

 لقدرة املستشفى يف تقديم خدمات صحية جبودة مميزة.

 ت تدريبية اإقامة وتوسيع العالقة بني إدارة املستشفى وأساتذة اجلامعات واملعاهد من خالل إقامة دور

     الصحية.   وندوات ومؤمترات يف جمال جودة اخلدمات
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