
 2016 الرابعالعدد                                          رللة آفاق اقتصادية                        
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

77 

 

"يذي اهتًاو انًُظًاث انصحُت انًحهُت انعايت بتىفُر )تطبُق( أبعاد انجىدة 

)انُىعُت( فٍ انخذياث انصحُت انتٍ تقذيها يٍ وجهت َظر انًستفُذٍَ بًذَُت 

 طرابهس"

 وّٕٛذج  اٌطثٟ تاٌرطث١ك ػٍٝ ِسوص طساتٍط

 

الطاهر محمد الهميليد. 
 سكمية االقتصاد والعموم السياسية/ جامعة طرابم

T_hamili@yahoo.com 

 

Abstract 

 

The research aims at finding out an extend of the availability of health 

services quality dimentions in health services which are provided by 

public (governmental) health organizations, from beneficiaries' points 

of view. This research is a field study that comprises a description as 

well as quantitative analysis for the primary data collected by a 

questionnaires were distributed to connivance sample of  (100) 

persons (beneficiaries) from the research population whom they had 

received medical care services from Tripoli Medical Center, All of 

whom are Libyan citizen in Tripoli city. 

The outcomes of analyzing process of the primary data resulted 

concluded several results. The most important are the following: 

1- Some of health service quality dimentions were not available at 

Tripoli Medical Center which were: reliability, responsiveness, 

assurance, empathy. But the results showed the availability of the 

tangibles dimention.  

2- There were some weakness in applying health service quality 

dimentions which were provided by Tripoli Medical Center to patients 

or  (beneficiaries). 

 3- There were no  relationship between health service quality and 

level of application of quality dimentions which were required in 

health service.      
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 الجزء األول: اإلطار العام للبحث

 مقدمة: أولا 

حتظى اخلدمات الصحية عموماً يف الوقت احلاضر بأعلية كبَتة ومتزايدة، وذلك دلا دتثله من ضرورة 
حياتية جلميع ادلوواننُت الونين ؽلثلوون قطاعوات واموعة مون ادلرضوى ادل وت يدين مون تلوك اخلودمات  

 احمللية العامة واخلاصة على ال واء.  اليت تقدمها ادلنظمات اخلدمية الصحية

ونظراً لتعدد وتنوع اخلدمات الصحية وارتبانها ادلباشر حبياة األفراد وحاالهتم الصحية  اليت تعكس 
حوواالت االمووتقرار العووووي والن  وو  لووديهم، فووين األموور يقتووو  وحووود منظمووات صووحية حديثووة 

قوووى إس م وووتوى توقعوووات ادل وووت يدين ومتطوووورة وفعالوووة، يكوووون ققووودورها تقووودًن  ووودمات صوووحية تر 
منهوووا، مووون حيوووا اجلوووودة والنوعيوووة واالموووتمرارية... إه،  اصوووة موووع موووا ي وووهد  قطووواع اخلووودمات 
الصووحية مووون تطوووَت وتطووور وتعقووود  لووويس فقووو  يف األموواليو واألدوات ونووورق العمووو  والتكنولوحيوووا 

ويف نبيعووة ادلناف ووة ادل ووتمدمة، بوو  أيووواً يف تعقوود حاحووات ادل ووت يدين موون اخلوودمات الصووحية، 
القائموووة فيموووا بوووُت ادلنظموووات العاملوووة يف رلووواالت تقووودًن اخلووودمات الصوووحية، كووو  ذلوووك حعووو  مووون 
االهتمووووام  ووووودة اخلوووودمات الصووووحية شووووأناً عاموووواً يرقووووى إس م ووووتوى االلتووووزام األ  قوووو  وادل وووو ولية 

 الوننية.

 دماهتا للم ت يدين منها   إن صلاح ادلنظمات الصحية احمللية العامة على وحه اخلصوص يف تقدًن
يعتموود ب وووك  رئووويس علوووى مووودى اهتموووام تلووك ادلنظموووات بتووووافر )تطبيوووق( أبعووواد اجلوووودة  الواحوووو 
توافرها يف اخلدمات الصحية ادلقدموة إلويهم، لويس فقو  مون وحهوة نظور إدارات تلوك ادلنظموات أو 

ظووور ادل وووت يدين مووون مجهوووور العووواملُت اوووا مووون األنبووواء وادلمرضوووُت وووووَتهم، بووو  أيوووواً مووون وحهوووة ن
اخلووودمات الصوووحية الووويت تعمووو  علوووى توفَتهوووا تلوووك ادلنظموووات، باعتبوووارهم نرفووواً مهمووواً مووون أنووورا  

 -النين ؽلثلون قطاع العم ء النين تتعام  معهم ادلنظمة الصحية احمللية العامة  -العملية التبادلية 
د اجلوووودة يف تقووودًن اخلووودمات بالدرحوووة األوس، األمووور الوووني ي شووور إس أعليوووة تووووافر أي تطبيوووق أبعوووا

الصحية ادلمتل ة من وحهة نظر ادل ت يدين من تلك اخلدمات، حيا أن تقييم ادل وت يدين دلودى 
اهتمام ادلنظمات الصحية احمللية العامة بتوافر )تطبيق( أبعاد حودة اخلدمات الصوحية يُعود مود ً  

 هاماً للتح ُت ادل تمر ذلا.
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ودة يف اخلوودمات الصووحية الوويت تقوودمها ادلنظمووات الصووحية احملليووة إن حتديوود موودى توووافر أبعوواد اجلوو
العامووة جلمهووور ادل ووت يدين منهووا  يُعوود دلوويً  علووى موودى حرصووها علووى تطبيووق ادلعووايَت وادلواصوو ات 
الدوليووة واحملليووة ادلرعيووة يف رلووال تقوودًن اخلوودمات الصووحية، قووا ي وواعد تلووك ادلنظمووات علووى تطوووير 

اص ات واخلصائص الويت حتظوى بقبوول ادل وت يدين منهوا، مون  و ل قودرهتا  دماهتا، وتقدؽلها بادلو 
علووى إشووباع حاحوواهتم وروبووواهتم ادلمتل ووة، وإرضوواء أذواقهووم وت ووووي هتم ادلتنوعووة، شووأ ا يف ذلوووك 
شوووأن اخلووودمات الصوووحية الووويت تقووودمها ادلنظموووات الصوووحية األحنبيوووة الووويت تتميوووز ق وووتوى عوووال مووون 

بيق األبعاد ادلمثلة لتلك اجلودة بك  دقة وحرفية   ل فًتة نويلة من اجلودة، نتيخة اهتمامها بتط
 الزمن، حىت باتت البدي  ادل و  لديهم عن وَتها من اخلدمات الصحية األ رى.

ونظوووراً دلوووا دتثلوووه اخلووودمات الصوووحية الووويت تقووودمها ادلنظموووات الصوووحية احملليوووة العاموووة مووون أعليوووة كبوووَتة 
من  و ل تطبيوق تلوك ادلنظموات ألبعواد  -اا وبادل ت يدين منها  ل قتصاد الونٍت، فين االهتمام

يُعد أمراً ضرورياً لتطوير م توى حودة تلوك اخلودمات،  -اجلودة يف اخلدمات الصحية اليت تقدمها
وتطيَت ادلواقف والتصرفات ادلتكونة حياذلا لدى ادل ت يدين منها على ضلٍو إغلايب يصو يف مصلحة 

 األنرا  ادلمتل ة.

 مشكلة البحث: انياا ث

على الروم من وحود كثَت من ادلنظمات الصحية احمللية العاموة الويت تقودم  ودماهتا لعمووم اجلمهوور 
مووون ادل ووووت يدين  إال أ ووووم يف الطالوووو يوحهووووون كثووووَتاً مووون االنتقووووادات ضلووووو تلوووك ادلنظمووووات وضلووووو 

ل م ووتوى اجلووودة الوويت اخلوودمات ادلقدمووة إلوويهم، ويبوودون يف الوقووت ذاتووه الكثووَت موون ال ووكاوى حووو 
ضووعف م ووتوى تطبيووق  -بصووورة أو بوأ رى  -تقودم بووه تلووك اخلودمات. حيووا يعكووس ذلوك كلووه 

ادلنظمووات الصووحية احملليووة العامووة ألبعوواد اجلووودة يف اخلوودمات الصووحية الوويت تقوودمها موون وحهووة نظوور 
ات الصحية ادل ت يدين منها، ما يعٍت تراحع م توى حودة تلك اخلدمات مقارنة بطَتها من اخلدم

الووويت تقووودمها ادلنظموووات الصوووحية العربيوووة واألحنبيوووة علوووى ال وووواء  والووويت صلحوووت إس حوووٍد كبوووٍَت يف 
 امتقطاب أعداد كبَتة من ادل ت يدين الليبيُت وحنام إليها.  



 )النوعية( يف اخلدمات ..... مدى اهتمام ادلنظمات الصحية احمللية العامة بتوفَت )تطبيق( أبعاد اجلودة
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  78 

 

 -مون  و ل عمليوات الوتعلم  -ومن   ل التخارب واخلربات الويت اكت وبها ادل وت يدون الليبيوون 
دمات الصووحية ادلمتل ووة احملليووة واألحنبيووة  فقوود تكووّون لوودى قطوواع وامووع موونهم نتيخووة تلقوويهم للموو

انطباعواً مولبياً ضلوو حوودة اخلودمات الصوحية الويت تقودمها ادلنظموات الصوحية احملليوة العاموة، مقارنووة 
بطَتها من اخلدمات الصحية اليت تقودمها ادلنظموات الصوحية األ ورى األحنبيوة )العربيوة والدوليوة(، 

بادل ووت يدين الليبيووُت إس ت ووويلها وشوورائها، بوو  وحووىت الوووالء ذلووا ألمووباب عديوودة لعوو  موون  شلووا دفووع
 أعلها تدين م توى حودة اخلدمات اليت تقدمها ادلنظمات الصحية احمللية العامة.        

وبنواًء علوى موا تقوودم فوين م وكلة البحووا تتمثو  يف دراموة مودى اهتمووام ادلنظموات الصوحية احملليووة 
بتوووافر )تطبيووق( أبعوواد اجلووودة يف اخلوودمات الصووحية الوويت تقوودمها للم ووت يدين الليبيووُت. ويف العامووة 

 هنا اإلنار ؽلكن بلورة م كلة البحا يف الت اؤل التايل:

ما مدى توافر )تطبيق( أبعاد اجلودة يف اخلدمات الصحية اليت تقدمها ادلنظمات الصحية احمللية  -
ليبيووُتأ أي موودى اهتمووام تلووك ادلنظمووات بتوووافر )تطبيووق( أبعوواد العامووة قيوود البحووا للم ووت يدين ال

 اجلودة يف اخلدمات الصحية اليت تقدمها من وحهة نظر ادل ت يدين الليبيُتأ

 أهمية البحث        : ثالثاا 

ي ووتمد هوونا البحووا أعليتووه موون كونووه يتصوودى ألحوود ادلوضوووعات الوويت ت ووّك  أعليووة كبووَتة بالن ووبة 
امة احمللية، وللم ت يدين الليبيوُت، وكونلك ل قتصواد الوونٍت بصوورة  اصوة للمنظمات الصحية الع

 حيا:

دتثوو  اخلوودمات الصووحية الوويت تقوودمها ادلنظمووات الصووحية احملليووة العامووة حووزءاً هاموواً موون حخووم  -1
اخلدمات االمته كية اليت يبحا عنها ادلوانن )ادل ت يد( اللييب، األمر الني يعٍت ضرورة توفَتهوا 

وى ادلطلوب من اجلودة، من   ل اهتمام ادلنظمات الصحية بتطبيق األبعاد ادلرعية يف رلال بادل ت
 حودة اخلدمات الصحية.

الويت تواحههوا ادلنظموات الصوحية احملليوة عمومواً  -اآل ونة يف االشوتداد  -أنه يف ظ  ادلناف ة  -2
االهتموام  وودة موا تووفر  مون  والعامة  صوصاً أمام ادلنظمات الصحية األحنبية، فين األمر ي وتلزم

 دمات صحية، من حيا إنتاحها وتقدؽلها وفق ادلواص ات وادلعايَت ادلوضوعة يف رلاالت اجلودة 
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ال ووواملة، وهووونا يتطلوووو مراعووواة تطبيوووق ادلنظموووات الصوووحية احملليوووة العاموووة ألبعووواد اجلوووودة يف رلوووال 
حية اليت تقدمها ادلنظمات الصحية اخلدمات الصحية عموماً، قا ؽلّكنها من مناف ة اخلدمات الص

 األحنبية.

أن حووورص ادلنظموووات الصوووحية احملليوووة العاموووة علوووى تووووافر )تطبيوووق( أبعووواد اجلوووودة يف اخلووودمات  -3
الصحية يُعد مد ً  مهماً لتطوير وحت ُت م توى حودة تلك اخلدمات، األمر الني ػلدد نبيعة 

حمللية العاموة وضلوو اخلودمات الويت تقودمها إلويهم، ملوك ادل ت يدين الليبيُت ضلو ادلنظمات الصحية ا
 شلا يعزز من مكانتها يف ال وق، ويدعم قدراهتا التناف ية أمام ادلنظمات الصحية األ رى.

أن اخلوودمات الصووحية الوويت تقوودم موون ِقبوو  ادلنظمووات الصووحية احملليووة العامووة، ومووا تتطلبووه موون  -4
عووود رافوووداً مهمووواً ل قتصووواد الوووونٍت، وبالتوووايل فوووين عمليوووات إنتووواج وتقووودًن تواكبهوووا أن وووطة ت وووويق تُ 

احلاحة تقتو  ضرورة البحا عن عوام  دتيز هن  اخلدمات، من   ل االهتمام بتطوير وحت ُت 
م ووووتوى حووووودة تلووووك اخلوووودمات، وذلووووك بووووالًتكيز علووووى تطبيووووق األبعوووواد ادلرتبطووووة  ووووودة اخلوووودمات 

 الصحية.

 أهداف البحث: رابعاا 

 ا إمجااًل يف حتقيق ما يل :تتمث  أهدا  هنا البح

التعووور  علووووى موووودى تووووافر )تطبيووووق( ادلنظمووووة الصوووحية احملليووووة قيوووود البحوووا ألبعوووواد اجلووووودة يف  -1
 اخلدمات الصحية اليت تقدمها للم ت يدين الليبيُت والعوام  ادل ثرة يف ذلك.

بعوواد اجلووودة حتديوود الع قووة بووُت م ووتوى توووافر )تطبيووق( ادلنظمووة الصووحية احملليووة قيوود البحووا أل -2
وبُت م توى حودة اخلدمات الصحية اليت تقدمها تلك ادلنظمة الصحية قيد البحا للم وت يدين 
الليبيُت. إضافة إس التعر  على مدى اال ت   يف م توى توافر )تطبيق( األبعاد ادلرتبطوة  وودة 

 اخلدمات الصحية.
 البحث فرضيات: خامساا 

حتقيقووواً لاهووودا  ادلتو ووواة منوووه، فقووود ت تطووووير ال رضووويات اموووتناداً إس نبيعوووة م وووكلة البحوووا، و 
 البحثية التالية:



 )النوعية( يف اخلدمات ..... مدى اهتمام ادلنظمات الصحية احمللية العامة بتوفَت )تطبيق( أبعاد اجلودة
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هنووواك ضوووعف يف م وووتوى تووووافر )تطبيوووق( ادلنظموووة الصوووحية احملليوووة العاموووة قيووود البحوووا ألبعووواد  -1
 اجلودة يف اخلدمات الصحية اليت تقدمها للم ت يدين منها.

يق( ادلنظمة الصحية احمللية العامة قيد هناك فروق ذات داللة إحصائية بُت م توى توافر )تطب -2
 البحا ألبعاد اجلودة يف اخلدمات الصحية اليت تقدمها للم ت يدين منها.

هنوواك ع قووة ذات داللووة إحصووائية مووا بووُت حووودة اخلوودمات ادلقدمووة موون ِقبوو  ادلنظمووة الصووحية  -3
 يف تلك اخلدمات.احمللية العامة قيد البحا وم توى توافر )تطبيق( أبعاد اجلودة ادلطلوبة 

 منهجية البحث:: سادساا 

 ت مية ادلنهج ادل تمدم يف البحا -1

ت االعتموواد علووى امووتمدام ادلوونهج الوصوو    الووني رّكووز علووى وصووف موودى توووافر )تطبيووق( ادلنظمووة 
الصحية احمللية العامة قيد البحا، ألبعاد اجلودة يف اخلدمات الصوحية مون وحهوة نظور ادل وت يدين 

س حتديووود الع قوووة بوووُت م وووتوى تووووافر )تطبيوووق( ادلنظموووة الصوووحية احملليوووة العاموووة قيووود منهوووا، إضوووافة إ
 البحا ألبعاد اجلودة يف اخلدمات الصحية كمتطَت م تق ، وحودة تلك اخلدمات كمتطَت تابع.

 مصادر البيانات وومائ  مجعها: -2

مة للبحا يف نوعُت رئي ُت دتثلت ادلصادر اليت ت االعتماد عليها يف احلصول على البيانات ادل ئ
 علا:

مصووادر ثانويووة: دتثلووت يف القيووام بوويحراء م وووت مكتوويب لادبيووات النظريووة ادلتعلقووة قوضووووع  -2.1
 البحا، من   ل ادلصادر وادلراحع والكتو والدوريات والدرامات ال ابقة ووَتها.

 البحا األصل . مصادر أولية: دتثلت يف م ردات العينة اليت ت ا تيارها من رلتمع -2.2

أما وميلة مجع البيانات األولية للبحا  فقد دتثلت يف صوحي ة اموتبيان الويت ت تطويرهوا  صيصواً 
 ذلنا الطرض.

دتث  رلتمع البحا يف رلموع ادل ت يدين الليبيُت من اخلدمات الصحية : رلتمع وعينة البحا -3
لنظر إس كرب حخم هونا اتتموع وات واع اليت يقدمها مركز نرابلس الطيب الواقع قدينة نرابلس، وبا
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نطاقووه، إضووافة إس أنووه وألمووباب عمليووة عديوودة تتعلووق بصووعوبة امووتهدا  مجيووع م رداتووه، وكوونلك 
صووووعوبة ا تيووووار عينووووة كبووووَتة احلخووووم  فقوووود إرتووووأى الباحووووا حصوووور م ووووردات رلتمووووع البحووووا موووون 

هوووو : حوووو   –نووووة نوووورابلس دتثوووو  إس حووووٍد كبووووٍَت مدي -ادل ووووت يدين الليبيووووُت يف أربووووع منووووانق رئي ووووة 
 Convince)األنوودلس، وووووط ال ووعال، عوووُت زارة، الظهوورة، حيوووا ت ا تيووار عينوووة م ئمووة 

Sample) ( م ردة، نظراً لكو وا مون أكثور أنوواع العينوات اإلحصوائية اموتمداماً 100حخمها )
 يف معظم الدرامات الت ويقية، وذلك ألمباب عدة منها كرب حخم رلتمع البحا.

 بحا:حدود ال -4

 دتثلت حدود البحا يف:

حدود زمانية مشلت ال ًتة الزمنية الويت ت   ذلوا تن يون مرحلوة مجوع وحتليو  البيانوات األوليوة  -1.4
 م.2015ال زمة للبحا، واليت ت اصلازها   ل الربع األ َت من العام 

  حتديداً: ح  حدود مكانية مشلت ادل ت يدين الليبيُت ببعض ادلنانق قدينة نرابلس، وه -2.4
 األندلس، ووط ال عال، عُت زارة، الظهرة.

حودود موضوووعية تركووزت يف التعوور  علووى موودى اهتمووام ادلنظمووة الصووحية احملليووة العامووة قيوود  -3.4
 البحا بتوافر )تطبيق( أبعاد اجلودة يف اخلدمات الصحية من وحهة نظر ادل ت يدين الليبيُت.

 مصطلحات البحا: -5

 أهم ادلصطلحات اإلحرائية ادل تمدمة يف البحا وه :  ؽلكن اإلشارة إس 

 أبعاد اجلودة  -1.5
يُقصد بأبعاد اجلودة أو )النوعية( يف اخلدمات الصحية العناصر الواحو توافرها  أي )تطبيقها( يف 

، ت م : االعتماديوة، االموتخابة، (Kotler)تلك اخلدمات، وهن  األبعاد ح و ظلوذج كوتلر 
 ة "اللطف، ادللمومية.التأكيد، الكيام

 ادل ت يدين الليبيُت: -2.5
 يقصد بادل ت يدين الليبيُت يف هنا البحا أولئك االشماص الطبيعيُت النين يقومون بالبحا



 )النوعية( يف اخلدمات ..... مدى اهتمام ادلنظمات الصحية احمللية العامة بتوفَت )تطبيق( أبعاد اجلودة
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عون واحلصووول علووى اخلوودمات الصووحية ادلمتل ووة، مون ادلنظمووات الصووحية احملليووة العامووة )احلكوميووة( 
 مواء أكانوا مرضى أم مراحعُت.

 الصحية اخلدمات -3.5

ه  تلك اخلدمات الصحية اليت يتم تقدؽلها من ِقب  ادلنظمات الصحية احمللية العامة )احلكوميوة(، 
بصوور  النظوور عمووا إذا كووان تقوودؽلها يووتم بكوووادر نبيووة وننيووة أو أحنبيووة أو االثنووُت معوواً، وموون بووُت 

يوووو  نبيووووة هوووون  اخلوووودمات علووووى مووووبي  ادلثووووال: الك ووووف الطوووويب، التصوووووير ال ووووعاع  "أشووووعة"، حتال
 "سلربية"، إيواء، إمعا ، متابعة، فحص دوري، تطعيمات ولقاحات، أدوية وعقاقَت، ووَتها.

 ادلنظمات الصحية احمللية العامة )احلكومية( -4.5

وهوو  مجيووع ادلنظمووات الصووحية احملليووة العامووة ادلملوكووة للدولووة، والوويت ت وور  علووى ت وويَتها وإدارهتووا 
ويُعهوود إليهووا تقوودًن اخلوودمات الصووحية ادلمتل ووة مووواء رلانوواً أو  الوووزارات ادلمتصووة كوووزارة الصووحة،

 مقاب  رموم رمزية، وه  هنا يف هنا البحا ؽلثلها مركز نرابلس الطيب.         

 حودة اخلدمات الصحية -5.5

يُقصد  ودة اخلدمات الصحية مدى تقدؽلها بأقو  قودر شلكون مون األ طواء ادلصواحبة لونلك، أي 
دلواص ات وادلعايَت ادلوضوعة احمللية والدولية، وبُت ادلواص ات وادلعايَت الويت يوتم اوا التطابق ما بُت ا

 تقدًن تلك اخلدمات. 

 الدراسات السابقة: سابعاا 

 -بالروم من الندرة الواضحة يف الدرامات واألحباث ال ابقة االمبَتيقية منها على وحه اخلصوص 
 -ادل ووت يدين ضلووو حووودة اخلوودمات الصووحية عموموواً والوويت تعلقووت بقيوواس وحتليوو  نبيعووة ا اهووات 

مواء على ادل توى احملل  أو ادل توى الدويل، إال أنه ؽلكن اإلشارة إس بعض الدراموات واألحبواث 
 ال ابقة اليت عثر عليها الباحا يف هنا اتال، نوردها فيما يل :

ة بالتطبيق على م  ى م( حول: "إدارة ت ويق اخلدمات الطبي2005درامة )ديوب، عطية:  -1
األمد اجلوامع  بال ذقيوة وم و ى البامو  بطرنووس"، وهو  حبوا ميوداين أحوري علوى عينوة مكونوة 
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( مريوووواً، حيوووا هووود  البحوووا إس دراموووة واقوووع اخلووودمات الطبيوووة ادلقدموووة يف بعوووض 150مووون )
م العوامو  ادل ايف احلكومية والتعر  على أنواعها وأماليو ت ويقها، إضافة إس حتديود ودراموة أهو
 ادل ثرة يف تقدًن اخلدمات الطبية. أم رت الدرامة ادليدانية عن رلموعة من النتائج منها:

أنه ال يتم أداء اجلوودة بصوورة صوحيحة دون أموس ومعوايَت دتكون مون ضوب  اجلوودة للمودمات  -أ
م أ وا ال الطبية واإلدارية بأكرب قدر شلكن. وأن أولو ادلبحووثُت اقوروا  وودة  ودمات ادل و يُت روو

 ترقى إس م توى اجلودة "العالية" ادلطلوبة.

األمووباب الوويت أدت إس عوودم بلووني ادل وو يُت م ووتويات اجلووودة ادلطلوبووة يف تقوودًن  تركوزت أهووم -ب
 اخلدمات الطبية يف ضمامة ادل  ى وكثرة عدد ادلراحعُت ونول فًتة االنتظار والوصاية )الوامطة(. 

ن األق وام اإلداريوة الويت تتوومنها ادل و ى وال يوحود بودي  آ ور لوحظ وياب إدارة الت وويق عو -ج
يقوم بعمو  هون  اإلدارة، كموا لووحظ حهو  العواملُت )إداريوُت وأنبواء( ذلون  اإلدارة علوى الوروم مون 
أ وا إدارة أماموية يف هيكو  إداري دل و ى تقودم  ودمات نبيوة وت وعى إس حتقيوق أقصوى درحوات 

 اجلودة يف تقدؽلها.

م( حووول: "ت ووويق اخلوودمات الصووحية" وهوو  درامووة حالووة قصووحة 2009لعووامري: درامووة )ا -2
أبوالقامووم ب ووكيكدة، حيووا هوودفت هوون  الدرامووة إس إبووراز أعليووة الت ووويق الصووح  يف ادلنظمووات 
الصحية، والتأكيد على دور الزبائن يف حت ُت اخلدمة وذلك بيشراكهم يف العملية الت وويقية. كموا 

نهج الوص   التحليلو  مون  و ل اإلنوار النظوري واإلنوار التطبيقو  ذلوا، اعتمدت الدرامة على ادل
 وقد توصلت الدرامة إس رلموعة من النتائج لع  من أعلها:

أن م هوووووم الت ووووويق الصووووح  كمووووا هووووو مطبووووق يف اخلوووودمات الصووووحية اجلزائريووووة ومنهووووا مصووووحة  -أ
أن هون  ادلنظموات مازالوت يفء أبوالقامم يتمث  يف تقدًن  ودمات صوحية والوًتويج ذلوا، وبالتوايل فو

 مرحلة التوحيه بادلنَتج أو مرحلة الًتويج والبيع.
أن تأ ر ادلنظمات الصحية اجلزائرية ومنها مصحة أبوالقامم يف تبٍت الت ويق الصح  وعدم  -ب

حتم وووها لتطبيقوووه  يعوووود إس عووودة أموووباب منهوووا: ضوووعف ادلناف وووة علوووى م وووتوى ال ووووق الصوووحية 
 وع  الصح  لدى اجلمهور.اجلزائرية، ووياب ال



 )النوعية( يف اخلدمات ..... مدى اهتمام ادلنظمات الصحية احمللية العامة بتوفَت )تطبيق( أبعاد اجلودة
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م( حووول: "الت ووويق الصووح  يف ظوو  ادلتطووَتات ادلعاصوورة" 2009درامووة )البكووري، العبيوودي:  -3
وهوووو حبوووا مكتووويب اعتمووود ب وووك  أمامووو  علوووى األدبيوووات النظريوووة ادلتعلقوووة قوضووووعات الت وووويق 

 الصح  ومتطَتاته الرئي ة، وقد  لص البحا إس رلموعة من النتائج أعلها:

لتحودي احلقيقوو  الووني يواحوه القطوواع الصووح  يف هوون  ادلرحلوة ال يكموون يف إضووافة وظي ووة أن ا -أ
الت ويق إس وظائف ادل ت و ى، أو يف حتديود موقوع تنظيمو  إلدارة الت وويق يف هيكلهوا فح وو، 
وإظلا يف أن تكون ك  وظائف ادل ت  ى وبومنها وظي ة الت وويق متخهوة توحهواً ت وويقياً يهود  

 ات زبائن ادل ت  ى وروباهتم.إس إشباع حاح

أن التوحوه ضلوو اإلنتوواج أو ادلنوَتج أو ضلووو ادلبيعوات ال ي ئووم رلوال ت ووويق اخلودمات يف القطوواع  -ب
الصوووح  حتديوووداً، وأن أكثووور موووا يناموووو ادلنظموووات الصوووحية هوووو م هووووم التوحوووه الت وووويق  والقيوووام 

 بتح ُت الع قة بُت مقدم اخلدمة الصحية وادلريض.

م(، حول: "إمكانية إقامة أبعاد حودة اخلدمات 2009)الطوي ، اجلليل ، وهاب: درامة  -4
الصحية"، درامة يف رلموعة سلتارة من ادل ت  يات يف زلافظة نينوى بالعراق، حيا هد  
البحا إس التعر  على حتديد إمكانية إقامة أبعاد حودة اخلدمات الصحية يف ادل ت  يات قيد 

عاد حودة اخلدمات الصحية، حيا اعتمد البحا على ادلنهج البحا، ووصف وت ميص أب
الوص   التحليل ، الني مجع بُت الوصف والتحلي  للبيانات اليت ت مجعها بوامطة صحي ة 

  امتبيان، و لصت عملية حتلي  البيانات األولية للبحا إس رلموعة من النتائج من أعلها:

عاد حودة اخلدمات الصحية يف ادل ت  يات قيد تباين ن و ات اق ادلبحوثُت على توفر أب -أ
 البحا.

 تباين امتخابة ادل ت  يات قيد البحا مع أبعاد حودة اخلدمات الصحية. -ب
م(، بعنوان: "تقييم حودة  دمات الرعاية الصحية يف م ت  يات 2009درامة )ال راج:  -5

حيا هدفت الدرامة إس التعليم العايل من وحهة نظر ادلرضى: ظلوذج لقياس رضا ادلرضى"، 
تكوين مقياس ي اعد يف قياس فاعلية اخلدمات الصحية وتقييم حودهتا، وذلك من وحهة نظر 

( مريواً أقاموا يف أربعة م ت  يات تعليمية يف مورية وه : 474ادلرضى، وقد ت امتقصاء رأي )
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نت من دم ق العاصمة ادلواماة، واألمد اجلامع ، واألن ال، والتوليد وأمراض الن اء، واليت اخت
 مقراً ذلا. وبناًء على ذلك توصلت الدرامة إس رلموعة من النتائج اذلامة من بينها:

أن م توى الرضا العام للم ت يدين من  دمات الرعاية الصحية يف ادل ت  يات موضوع  -أ
( نقاط، 4 -1( نقطتان ونصف النقطة على مقياس من )2.5الدرامة يتخاوز ب ك  متوم  )

 يما يتعلق باألبعاد ادلمتل ة دل هوم رضا ادلرضى.ف

أن ث ثة أرباع م ردات عينة الدرامة عرّبوا عن رضاهم عن اخلدمات ادلقدمة، وه  ن بة  -ب
 مقبولة إذا ما قورنت بادلوارد ادلتاحة يف ادل ت  يات حالياً )مالية ، ب رية، مادية(.

عامً  مهمًا يف  لق رضا عاٍل لدى  ت ك  مرعة امتخابة ادل  ى الحتياحات ادلريض -ج
ادلريض. وأن ك اءة الطبيو ادلهنية العام  يف ادل  ى ن  ه اليت يقصدها ادلريض ت دي دوراً 

 أمامياً يف حت ُت مل لة حودة  دمات الرعاية الصحية.

م( حوووووول: "أثووووور توقعوووووات الزبوووووون علوووووى أبعووووواد اخلدموووووة 2010دراموووووة )العوووووزاوي، أبوقووووواعود:  -6
هووو  دراموووة تطبيقيوووة يف ادل ت ووو يات األردنيوووة، حيوووا هووودفت الدراموووة إس بيوووان أثووور الصوووحية"، و 

توقعات الزبون على أبعاد حودة اخلدمة الصوحية، باإلضوافة إس بيوان اإلنوار النظوري ألبعواد حوودة 
اخلدموووة الصوووحية ادلتمثلوووة يف )اجلانووووو ادلوووادي ادللمووووس، االمووووتخابة، االعتماديوووة، الثقوووة واألمووووان، 

وقوود اعتموودت الدرامووة علووى امووتمدام ادلوونهج الوصوو   التحليلوو  الووني تووومن وصوو اً   التعووانف(،
كام ً دلتطَتات البحا، ومن مث حتلي  البيانات اليت  ميعها ميدانياً من رلتمع البحا  الني دتث  
يف مجيووع ادلرضووى الراقوودين يف عوودد موون ادل ت وو يات احلكوميووة واخلاصووة يف العاصوومة عمووان، وهوو  

  يات اثنان منها مون القطواع العوام علوا: م ت و ى ال ول  وم ت و ى موحاب، واثنوان أربعة م ت
من القطاع اخلاص علا: ادل ت  ى اإلم م ، وم ت  ى احلمايدة، وقد بلغ عدد ادلرضى النين ت 

( مريووووواً، ولطوووورض احلصووووول علووووى البيانووووات األوليووووة ميوووودانياً فقوووود ت 330امووووتهدافهم بالبحووووا )
ة صممت ذلنا الطرض. ويف هنا ال ياق أم رت الدرامة عن رلموعة من النتائج االمتعانة بامتبان
 من أعلها ما يل :



 )النوعية( يف اخلدمات ..... مدى اهتمام ادلنظمات الصحية احمللية العامة بتوفَت )تطبيق( أبعاد اجلودة
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اال وووت   الواضوووت بوووُت ادل ت ووو يات يف تقووودًن الت وووهي ت ادلاديوووة للزبوووون )ادلوووريض(، حيوووا  -أ
البعض منها من تقدم  دمات حديثة بوامطة تكنولوحيا، ومنها من تقدم اخلدمة ن  وها بواموطة 

وأحهووزة قدؽلووة، إضووافة إس أن الووبعض موون هوون  ادل ت وو يات لووديها أفووراد عوواملون ؽلتلكووون  معوودات
 القابلية وادلهارة وادلظهر ادل ئم للحديا مع الزبون ادلراحع والبعض اآل ر العكس.

أن ح ن األداء واحًتام الوقت وادلواعيد ه  مسة من ال مات الورورية يف ادل ت  يات، إال  -ب
 ن يف عينة الدرامة هناك ا ت   يف هن  ال مات بُت ادل ت  يات ادل تهدفة.أن ادل حظ أ

أن رضووا متلقوو  اخلدمووة هوو  أهووم مبوودأ موون مبووادئ إدارة اجلووودة ال وواملة، إال أن الوووع  لوودى  -ج
العاملُت يف ادل ت  ى من أنباء وشلرضُت وصيادلة ؼلتلف من واحد إس آ ور، وهنواك مون األنبواء 

 لة من يعتربها دلي  عم  ضروري وهناك العكس.وادلمرضُت والصياد

ؼلتلف م توى إدراك األنباء ألبعاد اجلودة يف اخلدمات الصحية ادلطبقة من ِقب   -ج
ادل ت  يات العامة قيد الدرامة بي ت    صائصهم ال مصية، وه  حتديدًا )اجلنس، العمر، 

 ادل ه  العلم ، التصنيف الوظي  ، التمصص، اخلربة(.

م(، بعنوان: "قياس حودة اخلدمات الطبية ادلقدمة يف ادل ت  يات 2012مة )ذياب: درا -7
احلكومية األردنية من منظور ادلرضى وادلوظ ُت"، وقد تّكون رلتمع الدرامة من مجيع ادل ت  يات 
التابعة لوزارة الصحة يف سلتلف زلافظات ادلملكة األردنية اذلامشية االثٍت ع ر، حيا هدفت هن  

 من األردنية ادل ت  يات احلكومية ادلقدمة يف الطبية اخلدمات حودة أبعاد قياس امة إسالدر 
 للموظ ُت امتبانتُت )واحدة امتمدام وادلوظ ُت، وقد اعتمدت الدرامة على ادلرضى منظور

الدرامة،  وأمئلة وأهدا  تتنامو الدرامة ذلن  البيانات جلمع للمرضى( كأداة رئي ية  واأل رى
 الدرامة للعديد من النتائج أعلها: وتوصلت

االعتمادية، وادللمومية،  الطبية اخلدمة فيها( تطبق أبعاد )يتوفر احلكومية ادل ت  يات أن -أ
 مع ادل ت  يات، يف العاملُت نظر من وحهة وذلك االمتخابة بُعد بامتثناء والتعانف، واألمان

 ادلرضى تقييم وكان ة،اخلم  بُت األبعاد نمتباي التطبيق((التوفر هنا أن االعتبار بعُت األ ن
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 تظهر والتعانف، ومل بُعدي االمتخابة عدا ما مجيعها، باألبعاد يتعلق فيما ُمتقارب ن  ها لابعاد
 .الدؽلوورافية من ادلتطَتات ألي يعزى اجلودة ألبعاد ادلرضى تقييم يف فروق أية الدرامة

ودة اخلدمات الصحية من وحهة نظر م(، بعنوان: "أبعاد ح2012درامة )ملطان:  -8
ادل ت يدين"، وه  درامة تطبيقية يف رلموعة من ادل ت  يات األهلية يف زلافظة البصرة، حيا 
هدفت الدرامة إس معرفة وتقييم م توى اخلدمات الصحية ادلقدمة إس ادل ت يدين يف 

اخلدمات ادلتمثلة يف:  ادل ت  يات األهلية يف زلافظة البصرة من   ل قياس أبعاد حودة هن 
)ادللمومية، االعتمادية، االمتخابة، األمان، التعانف، ال ندقة(، وقد ت توزيع صحي ة امتبيان 

( م ت يدًا شلن تلقوا الع ج يف ث ث م ت  يات ا تَتت ذلنا 90على عينة ع وائية حخمها )
وقد توصلت الدرامة  الطرض وه : )م ت  ى ادلوموي، م ت  ى ابن البيطار، م ت  ى النور(،

 إس عدد من النتائج أعلها:

أن هناك تباين يف ن و ات اق ادلبحوثُت حول توفر أبعاد حودة اخلدمات الصحية يف  -أ
رامة يف \ادل ت  يات األهلية موضوع الدرامة، وكنلك تباين ادل ت  يات األهلية موضوع الد

 أبعاد حودة اخلدمات الصحية.

 بُعدي ادللمومية واالمتخابة، واطل اض يف م توى التعانف. أن هناك قصور واضت يف -ج

ال تتوفر كافة اال تصاصات الطبية يف ادل ت  يات األهلية موضوع الدرامة وكنلك األدوية  -د
 ادلطلوبة وادلمتربات، إضافة إس ارت اع أمعار الع ج واخلدمات الصحية بادل ت  يات ادلنكورة.

ظ ُت العاملُت يف االمتقبال والع قات العامة يف ادل ت  يات األهلية ال يتمتع الكثَت من ادلو  -هو
 موضوع الدرامة باأل  ق احلميدة يف معاملة ادلرضى أو ذويهم.

م(، بعنوان: "حودة تقدًن اخلدمات الطبية. أبعادها وزلدداهتا"، وه  2013درامة )ازلمد:  -9
رامة إس التعر  على م توى اجلودة يف درامة تطبيقية على مركز مبها الطيب، حيا هدفت الد

 اخلدمات الطبية ادلقدمة قختمع الدرامة، وتوصلت الدرامة إس عدة نتائج من أعلها:

 أن م توى اخلدمات الطبية ادلقدمة بادلركز الطيب ب بها ال يرتق  دل توى اجلودة ادلطلوب. -أ
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ات من حيا ادلهارة يف تقدًن أن ادلركز الطيب ب بها يعاين من ضعف ك اءة مقدم  اخلدم -ب
اخلدمات الصحية، وعدم ادلرونة يف التعام  مع ادلرضى، وكثرة األ طاء الطبية، وكنلك للمركز 

 مسعة ميئة لدى أفراد اتتمع، وهنا ما دفع الكثَت من ادلرضى إس التوحه للع ج باخلارج.

مات الصحية يف م(، حول: "مدى تطبيق أبعاد اجلودة للمد2015درامة )حوري:  -10
ادل ت  يات العامة من وحهة نظر األنباء"، وه  درامة ميدانية على بعض ادل ت  يات العامة 
قدينة نرابلس، حيا هدفت الدرامة إس التعر  على مدى تطبيق أبعاد اجلودة للمدمات 
، الصحية اليت تقدمها ادل ت  يات العامة قيد الدرامة وه  حتديداً: )مركز نرابلس الطيب

وكنلك التعر  على م توى إدراك )وع ( ، م ت  ى اخلوراء، م ت  ى نرابلس ادلركزي(
األنباء ألبعاد اجلودة يف اخلدمات الصحية ادلطبقة من قب  ادل ت  يات العامة قيد الدرامة 
وادلقدمة جلمهور ادل ت يدين اعتمادًا على  صائصهم ال مصية وه : )اجلنس، العمر، ادل ه  

صنيف الوظي  ، التمصص، اخلربة(. وقد ت ا تيار عينة ع وائية نبقية  حخمها العلم ، الت
( م ردة من رلتمع الدرامة ادلتمث  يف رلموع األنباء العاملُت ببعض ادل ت  يات العامة 339)

توصلت الدرامة إس عدد من ( نبيو ونبيبة تقريباً، وقد 2819قيد الدرامة والبالغ عددهم )
 يل : النتائج أعلها ما

أن إدارة ادل ت  يات العامة )احلكومية( قيد الدرامة ال تقوم بتطبيق أبعاد اجلودة وه :  -أ
)ادللمومية، االعتمادية، واالمتخابة، الكيامة، التأكيد( للمدمات الصحية اليت تُقدمها جلمهور 

 ادل ت يدين منها.

ية( قيد الدرامة ال تتميز أن اخلدمات الصحية اليت تقدمها ادل ت  يات العامة )احلكوم -ب
باجلودة ادلطلوبة من وحهة نظر األنباء العاملُت بتلك ادل ت  يات، وأن هنا ادل توى من اجلودة 

 يُعد منح واً مقارنة قا هو متوقع.

ؼلتلف م توى إدراك )وع ( األنباء ألبعاد اجلودة يف اخلدمات الصحية ادلطبقة من ِقب   -ج
رامة بي ت    صائصهم ال مصية، وه  حتديدًا )اجلنس، العمر، ادل ت  يات العامة قيد الد

 ادل ه  العلم ، التصنيف الوظي  ، التمصص، اخلربة(.
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 الجزء الثاني: اإلطار النظري للبحث

 م هوم اخلدمة الصحية -أوالً 

إس مووا تقدمووه ادلن ووتت االقتصووادية أو تلووك الوويت ال ي ووَت م هوووم ادلنووَتج )ب ووتت التوواء( ب ووك  عووام 
(. 42، 1997هتد  إس الربت  إس عم ئها ادلرتقبُت مون مولع و ودمات وأفكوار )عبداحلميود: 

 وعلى ذلك فين ادلنَتج هو من أكثر عناصر ادلزيج الت ويق  أعلية.

إن ادلنوووَتج هوووو أي شوووو ء يعووورض يف ال وووووق بقصووود حووونب االنتبووووا  أو التملوووك أو االمووووتمدام أو 
 (.181، 2005ة أو حاحة معينة )اخلور وآ رون: االمته ك، ويتم من   له إشباع روب

وتأمي ووواً علوووى موووا تقووودم فينوووه ؽلكووون تصووونيف ادلنوووَتج إس منوووَتج موووادي كال ووولع ومنوووَتج ووووَت موووادي  
كاخلودمات ووَتهووا، ويف هوونا اإلنوار ؽلكوون تعريووف اخلدموة بأ ووا: "ن وواط أو من عوة يقوودمها نوور  

ا أية ملكية الن تقدؽلها قد يكون مرتبطواً لطر  وتكون يف األماس وَت ملمومة، وال يًتتو عليه
(، كموووا تُعوووّر  اخلدموووة كووونلك بأ وووا: "تلوووك 20: 2002قنوووَتج موووادي أو ال يكوووون" )الوووومور، 

األن ووطة ادلعروفووة ووووَت ادللمومووة، والوويت تعوود اذلوود  الوورئيس ألي تعاموو  مصوومم موون أحوو  إشووباع 
(، كموووا يعووورع  الوووبعض 15: 2006حاحوووات وروبوووات أو متطلبوووات العمووو ء" )ناصووور، ترمجوووان، 

اخلوودمات بأ ووا: "ن وواط يوو دى أو يقوودم إلشووباع حاحووة أو روبووة معينووة للعميوو ، وقوود تقوودم مقابوو  
مبلووووغ معووووُت مثوووو   دمووووة ال نووووادق أو تقوووودم مقابوووو  مبلووووغ رمووووزي مثوووو   وووودمات ادلراكووووز احلكوميووووة" 

 (.136: 1994)مصط ى، 

ادلنووافع للم ووت يد نتيخووة المووتمدام  وي ووَت الووبعض إس اخلوودمات بأ ووا: "منووَتج وووَت ملموووس يقوودم
حهوود ب ووري أو آيل، وال ينووتج عوون تلووك ادلنووافع حيووازة شوو ء مووادي ملموووس. وُعرعفووت بكو ووا أداء 
ن وواط قوود ي ووًتك بووه ادل ووت يد وػلقووق لووه من عووة مووا، موون وووَت أن يوو دي إس دتلكووه ل وو ء ملموووس" 

الصووحية بأ وا العوو ج ادلقوودم  (. وبنوواًء عليوه فينووه ؽلكون تعريووف اخلودمات21: 2005)العخارموة، 
للمرضى، موواء كوان ت ميصواً أو إرشواداً أو تود ً  نبيواً، وينوتج عنوه رضوا أو قبوول أو انت واع مون 

(. ويف هوووونا 168، 2005ِقبووو  ادلرضووووى، وقوووا يوووو ول ألن يكوووون حبالووووة صوووحية أفووووو  )البكوووري: 
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ة هووو : )ديووووب، عطيوووة: اإلنوووار تق وووم اخلووودمات الصوووحية "الطبيوووة" عمومووواً إس ث ثوووة أنوووواع رئي ووو
2005 ،116) 

  دمات نبية مرتبطة بصحة ال رد وتتعلق بالت ميص والع ج. -1

 ووودمات نبيوووة م ووواعدة تتعلوووق بالرعايوووة ال وووريرية دا ووو  ادلنظموووة الصوووحية كادل ت ووو ى موووثً ،  -2
 ويندرج ضمنها  دمات التمريض و دمات الصيدلة أو وَتها.

ت ووخيع ادل ووتوى الصووح  لافووراد واجلماعووات باجلوانووو الرعايووة الصووحية وهتوود  إس تعزيووز و  -3
 اجل دية والن  ية والعقلية والنهنية واالحتماعية كافة.

تتميووووز اخلوووودمات الصووووحية رتصووووائص عوووودة ت ووووًتك فيهووووا مووووع اخلوووودمات األ وووورى وموووون بووووُت هوووون  
دمووة اخلصوائص: ال ملموموية أي عودم إمكانيوة دل وها أو م واهدهتا، الت زميوة أي توزامن تقودًن اخل

مع االنت اع اا، وهنا ي شر إس ضرورة اشًتاك ك  من منتج اخلدمة "مقدمها" مع ادل وت يد منهوا، 
إضافة إس التباين فيما بُت اخلدمات ادلقدموة ب وبو صوعوبة إنتاحهوا أو تقودؽلها بصوورة ظلطيوة كموا 

ية  زن اخلدمة أو هو احلال يف ال لع ادلادية، وكنلك الت ش  أو اذل ك واليت تنبع من عدم إمكان
ح ظهوووا إس وقوووت االنت ووواع اوووا واالموووت ادة منهوووا، إضوووافة إس عووودم التملوووك أي إمكانيوووة االنت ووواع 

 باخلدمة واالمت ادة منها، دون امت ك الومائ  ادل تمدمة يف تقدؽلها.

 م هوم حودة اخلدمة الصحية  -ثانياً 

اإلشووارة إس م هوووم حووودة اخلدمووة  ويف إنووار تبيووان م هوووم حووودة اخلوودمات الصووحية فأنووه موون ادلهووم
ب ك  عام، حيا تعٍت إنتاج وتقدًن اخلدمة ادلطلوبة وفق ادلعايَت وادلواص ات ادلوضوعة، أي دون 
أ طوواء ينووتج عنهووا إحلوواق الووورر بادل ووت يد منهووا أو عوودم رضووا  عنهووا. ويف هوونا اجلانووو ي ووار إس 

 -دمات الصحية، حيا ؽلكن تعري ها حودة اخلدمات الصحية يف أولو األحيان بالنوعية يف اخل
علووى أ ووا: "درحووة االلتووزام بادلعووايَت  -وفووق اذليئووة األمريكيووة العتموواد م م ووات اخلوودمات الصووحية 

ادلتعوووار  عليهوووا لتحديووود م وووتوى حيووود مووون ادلمارموووة ومعرفوووة النتوووائج ادلتوقعوووة خلدموووة أو إحوووراء أو 
الدوليوة(. كمووا تعوّر  حووودة "نوعيووة" ت وميص أو معاجلووة م وكلة نبيووة معينوة" )شووبكة ادلعلومووات 

اخلدمات الصحية كنلك بأ ا: "ال ع  ادل وتمر ضلوو حتقيوق متطلبوات ادلوريض بأقو  تكل وة شلكنوة" 
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(. كمووووا تُعووووّر  حووووودة "نوعيووووة" اخلوووودمات الصووووحية بأ وووووا: 120، 2010)العووووزاوي، أبوقوووواعود: 
 (.198، 2005"التطابق مع ادلواص ات أو ادل ئمة مع الطرض" )البكري: 

وعلى الروم من أعلية قياس حودة "نوعية" اخلدمات الصحية، إال أن ادلرضى يعتمدون يف تقييمهم 
للمدمة الصوحية ادلقدموة إلويهم علوى أمواس م وتوى أو درحوة نوعيتهوا، معتمودين يف ذلوك التقيويم 

 (Kotler, 1997: 478)على مخ ة أبعاد ه : 

 اصلاز ما ت حتديد  م بقاً وب ك  دقيق.االعتمادية. ويعٍت القدرة على األداء يف  -1

 االمتخابة. وتعٍت ادل اعدة احلقيقية يف تقدًن اخلدمة إس الزبون. -2

 التأكيد. وه  ال مات اليت يت م اا العاملون من معرفة وقدرة وثقة يف تقدًن اخلدمة. -3

 الكيامة. "اللطف" وه  درحة الرعاية واالهتمام ال مص  بالزبون. -4

 لمومية. وتتمث  يف القدرات والت هي ت ادلادية والتخهيزات واألفراد ومعدات االتصال.ادل -5

وباإلضوووافة إس األبعووواد ال وووابقة يوووويف الوووبعض أبعووواداً أ ووورى للخوووودة يف قطووواع ادل ت ووو يات مووون 
 (123، 2005بينها: )ديوب، عطية: 

ال عل  لإلدارة ودلقدم اخلدمة التمكن ال ٍت والني يرتب  بادلهارات والقدرات وم توى األداء  -1
 الصحية.

 مهولة الوصول للمدمة الطبية دون عوائق وبالقرب من ادل ت يد منها. -2

ال عالية والتأثَت حبيا تعتمد على مدى فعالية وتأثَت اخلدمات الطبية ادلقدمة على أمس  -3
 تملة.علمية وبأن و الطرق ادلمكنة تكنولوحياً مع مراعاة الظرو  وادلمانر احمل

 الع قات بُت األفراد وتعٍت الت اع  ما بُت مقدم  اخلدمات الطبية وادل ت يدين منها. -4

الك اءة وتعٍت تقدًن اخلدمات الورورية وادلنامبة والتملص من األن طة اليت تقدم بطريقة  -5
  انئة أو على أمس وَت مليمة.

 متمرارية دون توقف أو انقطاع.االمتمرارية وتعٍت تقدًن اخلدمات على أماس مبدأ اال -6



 )النوعية( يف اخلدمات ..... مدى اهتمام ادلنظمات الصحية احمللية العامة بتوفَت )تطبيق( أبعاد اجلودة
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 األمان وال  مة أي تقلي  ادلمانر إس أدىن حد شلكن مواء دلقدم اخلدمة أو للم ت يد. -7

الكماليات وتتعلق قواص ات اخلدمة اليت ت اعد على إرضاء ادلرضى وإشباع روباهتم، من  -8
 و صوصياته.ور  انتظار مرػلة ودورات ميا  نظي ة ومتائر حت ظ أمرار ادلريض 

 الجزء الثالث: عرض وتحليل البيانات األولية للبحث

 منهج وأداة البحث -أولا 

اعتموود البحووا علووى ادلوونهج الوصوو    الووني مجووع بووُت الوصووف والتحليوو  للبيانووات األوليووة الوويت ت 
مون مجعها ميدانياً من العينة ادلمتارة من رلتمع البحوا  الوني دتثو  يف رلمووع ادل وت يدين الليبيوُت 

اخلدمات الصحية ادلقدمة إليهم من ِقب  مركز نرابلس الطيب، ونظراً لكرب حخم رلتمع البحا من 
حيا عدد م رداته، وصعوبة الوصول إليها مجيعها، وكنا صعوبة احلصوول علوى إنوار دقيوق تتموع 
البحووووا الووووني ؽلثوووو  العوووودد الكلوووو  والوووودقيق دل رداتووووه، كوووو  ذلووووك حوووونا بالباحووووا إس اموووووتهدا  

 يدين بووبعض ادلنووانق قدينووة نوورابلس الوويت دتثوو  إس حووٍد كبووٍَت رلتمووع ادل ووت يدين الليبيووُت، مووع ادل ووت
األ ون بعووُت االعتبووار الت واوت فيمووا بيوونهم مون حيووا م ووتويات ادلعي وة والوود   والتعلوويم ووَتهووا، 
ة وه  حتديداً: ح  األندلس، ووط ال عال، عُت زارة، الظهرة، حيا أشارت اإلحصاءات ادلتوافر 
يف حينهوووا إس أن عووودد ادل وووت يدين الليبيوووُت يف ادلنوووانق ادلووونكورة كوووان كبوووَتاً ن وووبياً يتعووودى ع ووورات 

، (Sampling Method)اآلال ، شلوووا حووونا بالباحوووا إس االعتمووواد علوووى نريقوووة ادلعاينوووة 
( م وردة "مووانن 100بلغ حخمها ) (Convince Sample)حيا ت ا تيار عينة م ئمة 

ة على ادلنانق ال ابق اإلشارة إليها، وهو ما ؽلث  رلتمع العينة أي اتتمع الني أو م ت يد"، موزع
 ت من   له ا تيار عينة البحا.

وألوووووراض احلصووووول علووووى البيانووووات األوليووووة ال زمووووة الوووويت ختوووودم أهوووودا  البحووووا يف التحقووووق موووون 
الطوورض  حبيووا  ال رضوويات الوويت قووام عليهووا  فقوود ت تطوووير صووحي ة امووتبيان أُعوودت  صيصوواً ذلوونا

اشتملت على ق مُت أماميُت مون األموئلة والعبوارات، حيوا اشوتم  الق وم األول علوى رلموعوة 
موون األمووئلة الوويت تعلقووت بووبعض ادلتطووَتات الوويت ؽلكوون توظي هووا يف توصوويف بعووض  صووائص عينووة 

ركوز البحا من ادل ت يدين الليبيُت، ومعرفوة مودى دتيوز اخلودمات الصوحية ادلقدموة إلويهم مون ِقبو  م
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نرابلس الطيب باجلودة ادلطلوبوة، بينموا اشوتم  الق وم الثواين علوى رلموعوة مون ال قورات "العبوارات" 
( فقوووورة "عبووووارة"  صووووممت لقيوووواس موووودى اإللتووووزام بتوووووافر )تطبيووووق( أبعوووواد اجلووووودة يف 43وعووووددها )

كورت اخلدمات الصحية ادلقدمة من ِقب  مركز نرابلس الطيب للم ت يدين الليبيوُت، علوى مقيواس لي
(Lickert Scale) ( :3ذي األوزان الث ثوة  حبيوا كانوت األوزان ادلعطواة علوى النحوو التوايل )

( درحة واحدة لعدم ادلوافقة. وقد صيطت ال قرات 1) –( درحتان للحياد 2) –درحات للموافقة 
ن "العبووارات" الووث ث واألربعووون بطريقووة اغلابيووة حبيووا أ وونت التوزيووع ال ووابق لوواوزان. حيووا تكووو 

ال قرة "العبارة" اغلابية قعٌت أن م ردات عينة البحا موافقون على زلتواها، إذا كانت قيمة الداللة 
(، وادلتوموووو  احل ووووايب ادلوووورحت 0.05اإلحصووووائية لل قوووورة "للعبووووارة" أصووووطر موووون م ووووتوى ادلعنويووووة )

  قعوووٌت أن (، والعكوووس إذا كانوووت ال قووورة "العبوووارة" مووولبية2بووواألوزان لل قووورة "للعبوووارة" أكووورب مووون )
م ردات عينة البحا وَت موافقُت على زلتواها، إذا كانت قيمة الداللة اإلحصائية لل قرة "للعبارة" 

(، وادلتوم  احل ايب ادلرحت باألوزان لل قرة "للعبارة" أصطر من 0.05أصطر من م توى ادلعنوية )
ت قيموووووة الداللوووووة (، وتكوووووون آراء م وووووردات عينوووووة البحوووووا ووووووَت متأكووووودين )زلايووووودين(  إذا كانووووو2)

(، وادلتوم  احل ايب ادلرحت باألوزان 0.05اإلحصائية لل قرة "للعبارة" أكرب من م توى ادلعنوية )
 (.  2لل قرة "للعبارة" ي اوي )

( م ت يد ؽلثلون م ردات عينوة البحوا، 100( صحي ة امتبيان على عدد )100ت توزيع عدد )
( 98صووحائف االمووتبيان  حيووا ت امووتعادة عوودد )وقوود اعتموود الباحووا أموولوب التوزيووع ادلباشوور ل

%( موون إمجووايل عوودد صووحائف االمووتبيان ادلوزعووة، واجلوودول 98صووحي ة امووتبيان، أي مووا ن ووبته )
 ( يوضت حركة صحائف االمتبيان ادلوزعة على م ردات عينة البحا:1التايل رقم )

 حركت صحائف االستبُاٌ انًىزعت(: 1) جذول رقى

 حثعهً يفرداث عُُت انب 

صحائف  اٌث١اْ

االظرث١اْ 

 اٌّٛشػح

صحائف 

االظرث١اْ 

 اٌّؼادج

صحائف 

االظرث١اْ غ١س 

 اٌّؼادج

صحائف االظرث١اْ 

 اٌصاٌحح ٌٍرح١ًٍ

 77 8 77 888 اٌؼدد

 %77 %8 %77 %888 إٌعثح %



 )النوعية( يف اخلدمات ..... مدى اهتمام ادلنظمات الصحية احمللية العامة بتوفَت )تطبيق( أبعاد اجلودة
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من ادلهم اإلشارة يف هنا الصدد إس أنه قد ت إحراء بعض اال تبارات ال زمة للتحقق مون صودق 
أداة البحوووا ادلتمثلوووة يف صوووحي ة االموووتبيان، حيوووا ت عرضوووها علوووى بعوووض احملكموووُت مووون  وثبوووات

اخلوورباء ادلمتصووُت يف اتوواالت الوويت صووممت موون أحلهووا األداة، والوونين أبوودوا ات وواقهم مووع الباحووا 
للحصوول علوى البيانوات  -إس حوٍد كبوٍَت  -على ما تومنته مون أموئلة وعبوارات، واعتربوهوا كافيوة 

ل زمة يف ضوء أهدا  البحا، وكونلك إمكانيوة اموتمدامها يف ا تبوار فرضويات البحوا األولية ا
وقيوواس متطَتاتووه الرئي ووة، كمووا ت أيووواً إحووراء ا تبووار )أل ووا كرونبوواخ( للتحقووق موون موودى ثبووات أداة 
البحا ادلتمثلوة يف صوحي ة االموتبيان، حيوا بلطوت قيموة اال تبوار ادلونكور خلم وة زلواور أماموية 

(، شلا ي َت إس 0.93حوايل ) -دتث  أبعاد اجلودة يف اخلدمات الصحية  -االمتبيان  من صحي ة
دتتع أداة البحا بالثبات، ومن مث االت اق الدا ل  بُت زلتوياهتا من األمئلة والعبوارات ادلمتل وة. 

 ( يوضت ذلك:2واجلدول التايل رقم )
  َتائج اختبار يعايم أنفا كروَباخ نهثباث: (2جذول رقى )

ػدد اٌفمساخ  اٌّـحـٛز "اٌثُؼد" َ

 "اٌؼثازاخ"

ل١ّح ِؼاًِ أٌفا 

 وسٚٔثاخ

 8878 7 تُؼد االػرّاد٠ح 8

 8878 7 تُؼد االظرجاتح 8

 8878 7 تُؼد اٌرأو١د 3

 8878 7 تُؼد اٌى١اظح "اٌٍطف" 8

 8878 88 تُؼد اٌٍّّٛظ١ح 5

 8878 88 جـّـ١ـغ اٌّـحـاٚز "ج١ّغ األتؼاد" 8

 

د يف حتليوو  البيانووات األوليووة ادلتحصوو  عليهووا بوامووطة صووحي ة االمووتبيان علووى أموواليو ت االعتمووا
 Statistical)التحليو  اإلحصوائ ، باموتمدام برنوامج "احلزموة اإلحصوائية للعلووم االحتماعيوة" 

Package For Social Sciences) وادلعرو  ا تصواراً بربنوامج ،(SPSS) بعود القيوام ،
 يز البيانات األولية وهتيئتها لعملية التحلي .باخلطوات ال زمة لتخه

اشتم  التحلي  اإلحصائ  على تطبيق بعض أماليو اإلحصاء الوصو   واالموتنتاح  معواً، والويت 
، إضوافة إس كوون بعووها (Nominal)تت ءم ونبيعة بيانات البحا اليت تُعد امسية يف رلملها 
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اإلحصوواء الوصوو   كووالتكرارات والن ووو  ، وقوود ت امووتمدام بعووض مقوواييس(Ordinal)ترتيبيووة 
ادلئويوووة وادلتومووو  احل وووايب واالضلووورا  ادلعيووواري، باإلضوووافة إس اموووتمدام بعوووض مقووواييس اإلحصووواء 

ادلتمثلووووووة يف بعووووووض ا تبووووووارات الداللووووووة اإلحصووووووائية يف إثبووووووات صووووووحة ال رضوووووويات  -االمووووووتنتاح  
-One Sample T)للعينوة الواحودة  (T)منهوا ا تبوار -اإلحصوائية الويت قوام عليهوا البحوا 

Test) ، وا تبار مربع كواي ل موتق لية(Chi-Square Test)  وقود تركوزت عمليوة حتليو .
 بيانات البحا األولية يف حانبُت علا: التحلي  الوص  ، والتحلي  االمتنتاح .

 

 التحليل الوصفي للبيانات األولية للبحث –ثانياا 

ائص م وووردات عينووة البحوووا اعتموواداً علوووى بعووض ادلتطوووَتات مشوو  هوونا التحليووو  وصوو اً لوووبعض  صوو
ادلتوومنة بصوحي ة االموتبيان وهو : )اجلونس، العموور، ادل وتوى التعليمو ، الوظي وة احلاليوة، م ووتوى 
الوود   ال ووهري(، باإلضووافة إس معرفووة موودى دتيووز اخلوودمات الصووحية الوويت يقوودمها مركووز نوورابلس 

دات عينوة البحوا مون ادل وت يدين الليبيوُت، حيوا تبوُت الطويب بواجلودة ادلطلوبوة مون وحهوة نظور م ور 
 من   ل التحلي  الوص   ما يل :

أن ما يزيد عن نصف م ردات عينة البحا من ادل ت يدين الليبيُت هم من النكور أي بن بة  -1
منة أي بن بة  30%(، وأن أولبية م ردات عينة البحا هم من ال ئة العمرية األق  من 53.1)
ما أن الطالبية العظمى مون م وردات عينوة البحوا هوم مون ؤلوة ادلو ه ت اجلامعيوة %(، ك69.4)

%(، وأن الن ووبة األكوورب كوونلك موون م ووردات عينووة البحووا ل ئووة ادلوووظ ُت أي 71.4أي حوووايل )
%(، كموووا أن موووا يزيووود عووون ث ثوووة أربووواع م وووردات عينوووة البحوووا هوووم مووون فئوووة ذوي 26.5حووووايل )

 %(.84.7.ل أي بن بة )د 1000الد   ال هري األق  من 

أن موووا يزيوووود عوووون نصوووف م ووووردات عينووووة البحوووا موووون ادل ووووت يدين الليبيوووُت  أفووووادوا بعوووودم دتيووووز  -2
%(، وأن 53.1اخلدمات الصوحية الويت يقودمها مركوز نورابلس الطويب بواجلودة ادلطلوبوة أي بن وبة )

 %( منهم أفادوا بتميزها باجلودة ادلطلوبة إس حٍد ما.42.9ن بة )
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 انتىزَع انتكرارٌ إلجاباث يفرداث عُُت انبحث حىل فقراث: (3) جذول رقى

 (Reliability)"عباراث" انبُعذ األول/ االعتًادَت  

 ِٛافك اٌث١اْ اٌفمسج "اٌؼثازج"
غ١س 

 ِرأود

غ١س 

 ِٛافك
 اإلجّاٌٟ

٠رّرغ اٌّسوص تاٌمدزج اٌىاف١ح 

ػٍىىىىىىىٝ ذمىىىىىىىد٠ُ اٌ ىىىىىىىدِاخ 

اٌصىىىىىح١ح اٌرىىىىىٟ ٠ؼىىىىىد تٙىىىىىا 

ٌٍجّٙىىىىىٛز ِىىىىىٓ اٌّس ىىىىىٝ 

 دج ػا١ٌح8تجٛ

 77 88 87 88 اٌرىساز

 %888 88 8787 8888 إٌعثح %

٠ٍرصَ اٌّسوص ترمىد٠ُ ددِاذىٗ 

اٌصىىح١ح اٌّ رٍفىىح ٌٍجّٙىىٛز 

ِىىىٓ اٌّس ىىىٝ فىىىٟ ِٛاػ١ىىىد 

 ِحددج ٚدّٚٔا أٞ ذأد١س8

 77 87 87 88 اٌرىساز

 %888 8788 8788 8888 إٌعثح %

٠مىىىىىىدَ اٌّسوىىىىىىص اٌ ىىىىىىدِاخ 

اٌصح١ح اٌّ رٍفح فىٟ أِىاوٓ 

ِٚؼسٚفىىىىح تإٌعىىىىثح  ِحىىىىددج

 ٌٍجّٙٛز ِٓ اٌّس 8ٝ

 77 88 88 88 اٌرىساز

 %888 8888 8887 8887 إٌعثح %

٠مىىىىىىدَ اٌّسوىىىىىىص اٌ ىىىىىىدِاخ 

اٌصىىىىىىح١ح ٌٍجّٙىىىىىىٛز ِىىىىىىٓ 

اٌّس ىىىىىٝ تطىىىىىىً ِطىىىىىاتك 

ٌٍّٛاصىىىىىىفاخ اٌّٛ ىىىىىىٛػح 

ِح١ٍىىىىاو ٚد١ٌٚىىىىاو ٚدْٚ أدٔىىىىٝ 

 أحساف ػٕٙا8

 77 87 87 88 اٌرىساز

 %888 8788 8788 8888 إٌعثح %

 دَ اٌّسوىىىىىص أف ىىىىىً ٠عىىىىىر

اٌّىىىٛازد اٌّاد٠ىىىح ٚاٌثطىىىس٠ح 

ٌرمىىىىد٠ُ اٌ ىىىىدِاخ اٌصىىىىح١ح 

اٌّ رٍفىىىىىىح ٌٍجّٙىىىىىىٛز ِىىىىىىٓ 

 اٌّس 8ٝ

 77 88 88 88 اٌرىساز

 %888 8888 8888 8888 إٌعثح %

اٌث١أاخ اٌرٟ ٠مدِٙا اٌّسوىص 

ٌٍجّٙىىىىىٛز ِىىىىىٓ اٌّس ىىىىىٝ 

ٚغ١ىىىسُ٘ صىىىح١حح ٠ّٚىىىىٓ 

اٌٛثٛق تٙا، ظٛاء أوأد فٟ 

ئج شىىىً ذمىىاز٠س طث١ىىح أٚ ٔرىىا

فحىىىىىىىىىٛي أٚ فىىىىىىىىىٛاذ١س أٚ 

 77 88 88 88 اٌرىساز

 %888 8887 8887 8888 إٌعثح %
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 غ١س٘ا8

٠ٕجىىص اٌّسوىىص ٚػىىٛدٖ اٌرىىٟ 

٠مطؼٙا ػٍٝ ٔفعٗ ٌجّٙىٛزٖ 

ِٓ اٌّس ٝ ٚغ١سُ٘ تطأْ 

ذىىىىٛف١س اٌ ىىىىدِاخ اٌصىىىىح١ح 

اٌّ رٍفىىح، ٚ ىىىً اٌّطىىىى خ 

 اٌرٟ ٠ٛاجٙٛٔٙا تاظرّساز8

 77 87 87 88 اٌرىساز

 %888 87 8787 8888 إٌعثح %

٠ّىٓ االػرّاد ػٍٝ اٌّسوىص 

فٟ اٌحصٛي ػٍىٝ اٌ ىدِاخ 

اٌصىىىىىح١ح اٌّ رٍفىىىىىىح وىىىىىىأٞ 

ِسوىىىىىص أٚ ِعرطىىىىىفٝ  دىىىىىس 

ِرمىىدَ فىىٟ وم١ىىس ِىىٓ اٌىىدٚي 

 اٌؼست١ح أٚ األجٕث١ح8

 77 88 87 7 اٌرىساز

 %888 8888 8788 788 إٌعثح %

٠طىىىىؼس اٌّىىىىس٠ة تاٌسا ىىىىح 

إٌفع١ح اٌراِح ٔر١جح  صٌٛٗ 

ح اٌرىٟ ػٍٝ اٌ دِاخ اٌصح١

 ٠حراجٙا ِٓ اٌّسوص8

 77 88 88 88 اٌرىساز

 %888 8788 8888 8888 إٌعثح %

 

انًتىسط انحسابٍ انًرجح باألوزاٌ واالَحراف انًعُارٌ وَتائج اختبار (: 4جذول رقى )

T  نهفقراث "انعباراث" انًًثهت نبُعذ االعتًادَت(Reliability) 

 اٌفمسج "اٌؼثازج"
اٌّرٛظط 

 اٌّسجح

اف االٔحس

 اٌّؼ١ازٞ

إ صاءج 

 االدرثاز

اٌدالٌح 

 اال صائ١ح
 اٌدالٌح

٠رّرغ اٌّسوص 

تاٌمدزج اٌىاف١ح ػٍٝ 

ذمد٠ُ اٌ دِاخ 

اٌصح١ح اٌرٟ ٠ؼد 

تٙا ٌٍجّٙٛز ِٓ 

اٌّس ٝ تجٛدج 

 ػا١ٌح8

8888 8887 88788- 88888 
غ١س 

 ِٛافك

٠ٍرصَ اٌّسوص ترمد٠ُ 

ددِاذٗ اٌصح١ح 

اٌّ رٍفح ٌٍجّٙٛز 

ِٓ اٌّس ٝ فٟ 

8888 8878 88877- 
88888 

 

غ١س 

 ِٛافك
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د ِحددج ِٛاػ١

 ٚدّٚٔا أٞ ذأد١س8

٠مدَ اٌّسوص 

اٌ دِاخ اٌصح١ح 

اٌّ رٍفح فٟ أِاوٓ 

ِحددج ِٚؼسٚفح 

تإٌعثح ٌٍجّٙٛز 

 ِٓ اٌّس 8ٝ

 ِٛافك 8788 88887 8877 8888

٠مدَ اٌّسوص 

اٌ دِاخ اٌصح١ح 

ٌٍجّٙٛز ِٓ 

اٌّس ٝ تطىً 

ِطاتك ٌٍّٛاصفاخ 

اٌّٛ ٛػح ِح١ٍاو 

ٚد١ٌٚاو ٚدْٚ أدٔٝ 

 أحساف ػٕٙا8

8888 8887 88788- 88888 
غ١س 

 ِٛافك

٠عر دَ اٌّسوص 

أف ً اٌّٛازد 

اٌّاد٠ح ٚاٌثطس٠ح 

ٌرمد٠ُ اٌ دِاخ 

اٌصح١ح اٌّ رٍفح 

ٌٍجّٙٛز ِٓ 

 اٌّس 8ٝ

8887 8878 88787- 88888 
غ١س 

 ِٛافك

اٌث١أاخ اٌرٟ 

٠مدِٙا اٌّسوص 

ٌٍجّٙٛز ِٓ 

اٌّس ٝ ٚغ١سُ٘ 

ٓ صح١حح ٠ّٚى

اٌٛثٛق تٙا، ظٛاء 

أوأد فٟ شىً 

ذماز٠س طث١ح أٚ 

ٔرائج فحٛي أٚ 

 فٛاذ١س أٚ غ١س٘ا8

8877 8878 88888- 8888 
غ١س 

 ِٛافك
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٠ٕجص اٌّسوص 

ٚػٛدٖ اٌرٟ ٠مطؼٙا 

ػٍٝ ٔفعٗ 

ٌجّٙٛزٖ ِٓ 

اٌّس ٝ ٚغ١سُ٘ 

تطأْ ذٛف١س 

اٌ دِاخ اٌصح١ح 

اٌّ رٍفح، ٚ ً 

اٌّطى خ اٌرٟ 

٠ٛاجٙٛٔٙا 

 تاظرّساز8

8888 8887 88888- 88888 
غ١س 

 ِٛافك

٠ّىٓ االػرّاد ػٍٝ 

اٌّسوص فٟ 

اٌحصٛي ػٍٝ 

اٌ دِاخ اٌصح١ح 

اٌّ رٍفح وأٞ 

ِسوص أٚ ِعرطفٝ 

 دس ِرمدَ فٟ وم١س 

ِٓ اٌدٚي اٌؼست١ح 

 أٚ األجٕث١ح8

8888 8888 78888- 88888 
غ١س 

 ِٛافك

٠طؼس اٌّس٠ة 

تاٌسا ح إٌفع١ح 

اٌراِح ٔر١جح 

 صٌٛٗ ػٍٝ 

 اٌ دِاخ اٌصح١ح

اٌرٟ ٠حراجٙا ِٓ 

 اٌّسوص8

8888 8887 88877- 88888 
غ١س 

 ِٛافك

(، أن ادلتوم  ادلرحت باألوزان لل قرات )العبارات( اليت 4يتبُت من   ل اجلدول ال ابق رقم )
(، وه  القيمة اليت 2تق  عن القيمة ) -بامتثناء ال قرة أو العبارة الثالثة  –دتث  بُعد االعتمادية 

ايد أو وَت ادلتأكد بالن بة دل ردات عينة البحا، وأن قيمة الداللة االحصائية أق  دتث  الرأي احمل
من قيمة م توى ادلعنوية ادل ًتض، شلا ي َت إس ضعف توافر )تطبيق( بُعد االعتمادية يف اخلدمات 

 الصحية اليت يقدمها مركز نرابلس الطيب للم ت يدين الليبيُت.       



 )النوعية( يف اخلدمات ..... مدى اهتمام ادلنظمات الصحية احمللية العامة بتوفَت )تطبيق( أبعاد اجلودة
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  888 

 

 انتكرارٌ إلجاباث يفرداث عُُت انبحث حىل فقراثانتىزَع : (5جذول رقى )

 (Responsiveness)"عباراث" انبُعذ انثاٍَ/ االستجابت  

 ِٛافك اٌث١اْ اٌؼثازج
غ١س 

 ِرأود

غ١س 

 ِٛافك
 اإلجّاٌٟ

٠مدَ اٌّسوص ددِاذٗ 

اٌصح١ح ٌٍجّٙٛز ِٓ 

اٌّس ٝ تطىً ػاجً 

 ٚفٛزٞ ٚدْٚ أٞ إتطاء8

 77 88 88 88 اٌرىساز

 %888 8888 8888 8888 إٌعثح %

٠ثادز اٌّسوص ترمد٠ُ 

اٌّعاػدج اٌ شِح 

ٌٍجّٙٛز ِٓ اٌّس ٝ 

 ٚغ١سُ٘ دْٚ ذسدد8

 77 88 87 88 اٌرىساز

 %888 8887 8787 8888 إٌعثح %

٠ٛفس اٌّسوص ددِاخ 

طٛازٜء واف١ح ٌّٛاجٙح 

اٌحاالخ اٌؼاجٍح اٌرٟ ذسد 

 إ8ٗ١ٌ

 77 88 88 88 اٌرىساز

 %888 8888 8887 8887 إٌعثح %

٠حسي اٌّسوص ػٍٝ 

اٌسد اٌعس٠غ ػٍٝ 

اذصاالخ اٌجّٙٛز ِٓ 

اٌّس ٝ ٚغ١سُ٘، 

ٚاإلجاتح ػٍٝ ِ رٍف 

اظرفعازاذُٙ ػٍٝ ِداز 

اٌعاػح ٚتأ٠عس اٌطسق 

 ٚاٌٛظائ8ً

 77 88 87 8 اٌرىساز

 %888 8888 8787 888 إٌعثح %

٠ٍرصَ اٌّسوص ترمد٠ُ 

اٌ دِاخ اٌصح١ح 

اٌّ رٍفح ٌٍجّٙٛز ِٓ 

 ّٓ اٌٛلد  اٌّس ٝ

اٌّ صص ٌرٌه دْٚ 

 ش٠ادج أٚ ٔمصا8ْ

 77 88 87 88 اٌرىساز

 %888 8887 8787 8888 إٌعثح %

ٌدٜ اٌّسوص اٌمدزج ػٍٝ 

ذمد٠ُ اٌ دِاخ اٌصح١ح 

اٌّ رٍفح ٌٍجّٙٛز ػٍٝ 

ِداز اٌعاػح ٚفٟ ِ رٍف 

 77 88 88 88 اٌرىساز

 %888 8887 8887 8888 إٌعثح %
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888 

 

 األٚلاخ8

ص أطمُ ٠ٛجد ٌدٜ اٌّسو

طث١ح ٚطث١ح ِعاػدج 

ِؤٍ٘ح ٌرمد٠ُ اٌ دِاخ 

اٌصح١ح اٌّ رٍفح دازج 

اٌّسوص ٚدصٛصاو فٟ 

 إٌّاشي8

 77 88 87 7 اٌرىساز

 %888 8888 8788 788 إٌعثح %

 

 انًتىسط انحسابٍ انًرجح باألوزاٌ واالَحراف انًعُارٌ وَتائج اختبار: (6جذول رقى )

 T  ُعذ االستجابت نهفقراث "انعباراث" انًًثهت نب(Responsiveness) 

 اٌؼثازج )اٌفمسج(
اٌّرٛظط 

 اٌّسجح

االٔحساف 

 اٌّؼ١ازٞ

إ صاءج 

 االدرثاز

اٌدالٌح 

 اال صائ١ح
 اٌدالٌح

٠مدَ اٌّسوص 

ددِاذٗ اٌصح١ح 

ٌٍجّٙٛز ِٓ 

اٌّس ٝ تطىً 

ػاجً ٚفٛزٞ 

 ٚدْٚ أٞ إتطاء8

8888 8878 88787- 88888 
غ١س 

 ِٛافك

٠ثادز اٌّسوص ترمد٠ُ 

عاػدج اٌ شِح اٌّ

ٌٍجّٙٛز ِٓ 

اٌّس ٝ ٚغ١سُ٘ 

 دْٚ ذسدد8

8877 8877 88888- 
8888 

 

غ١س 

 ِٛافك

٠ٛفس اٌّسوص 

ددِاخ طٛازٜء 

واف١ح ٌّٛاجٙح 

اٌحاالخ اٌؼاجٍح 

 اٌرٟ ذسد إ8ٗ١ٌ

 ِٛافك 7888 8888 8878 8888

٠حسي اٌّسوص 

ػٍٝ اٌسد اٌعس٠غ 

ػٍٝ اذصاالخ 

اٌجّٙٛز ِٓ 

اٌّس ٝ ٚغ١سُ٘، 

ٍٝ ٚاإلجاتح ػ

8888 8888 78788- 88888 
غ١س 

 ِٛافك



 )النوعية( يف اخلدمات ..... مدى اهتمام ادلنظمات الصحية احمللية العامة بتوفَت )تطبيق( أبعاد اجلودة
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  888 

 

ِ رٍف 

اظرفعازاذُٙ ػٍٝ 

ِداز اٌعاػح 

ٚتأ٠عس اٌطسق 

 ٚاٌٛظائ8ً

٠ٍرصَ اٌّسوص ترمد٠ُ 

اٌ دِاخ اٌصح١ح 

اٌّ رٍفح ٌٍجّٙٛز 

ِٓ اٌّس ٝ  ّٓ 

اٌٛلد اٌّ صص 

ٌرٌه دْٚ ش٠ادج أٚ 

 ٔمصا8ْ

8888 8878 88788- 88888 
غ١س 

 ِٛافك

ٌدٜ اٌّسوص اٌمدزج 

د٠ُ اٌ دِاخ ػٍٝ ذم

اٌصح١ح اٌّ رٍفح 

ٌٍجّٙٛز ػٍٝ ِداز 

اٌعاػح ٚفٟ 

 ِ رٍف األٚلاخ8

8878 8877 88878- 8888 
غ١س 

 ِٛافك

٠ٛجد ٌدٜ اٌّسوص 

أطمُ طث١ح ٚطث١ح 

ِعاػدج ِؤٍ٘ح 

ٌرمد٠ُ اٌ دِاخ 

اٌصح١ح اٌّ رٍفح 

دازج اٌّسوص 

ٚدصٛصاو فٟ 

 إٌّاشي8

8888 8888 78887- 88888 
غ١س 

 ِٛافك

(، أن ادلتوم  ادلرحت باألوزان لل قرات )العبارات( اليت 6 ل اجلدول ال ابق رقم )يتبُت من  
(، وه  القيمة اليت 2تق  عن القيمة ) -بامتثناء ال قرة أو العبارة الثالثة  –دتث  بُعد االمتخابة 

ائية أق  دتث  الرأي احملايد أو وَت ادلتأكد بالن بة دل ردات عينة البحا، وأن قيمة الداللة االحص
من قيمة م توى ادلعنوية ادل ًتض، شلا ي َت إس ضعف توافر )تطبيق( بُعد االمتخابة يف اخلدمات 

 الصحية اليت يقدمها مركز نرابلس الطيب للم ت يدين الليبيُت.       
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888 

 

 انتىزَع انتكرارٌ إلجاباث يفرداث عُُت انبحث حىل : (7جذول رقى )

 (Assurance)انتأكُذ  فقراث "عباراث" انبُعذ انثانث/ 

 ِٛافك اٌث١اْ اٌؼثازج
غ١س 

 ِرأود

غ١س 

 ِٛافك
 اإلجّاٌٟ

٠رّرغ اٌّسوص تعّؼح ط١ثح 

ت١ٓ  األٚظاط اٌّ رٍفح ظٛاء 

 فٟ اٌدادً أٚ اٌ ازج8

 77 88 88 88 اٌرىساز

 %888 8888 8888 8888 إٌعثح %

٠حرً اٌّسوص ِىأح ِسِٛلح 

ِمازٔح تاٌّساوص 

ٚاٌّعرطف١اخ األدسٜ 

 اٌؼست١ح ٚاألجٕث١ح8

 77 88 88 7 اٌرىساز

 %888 8888 8888 788 إٌعثح %

٠جررب اٌّسوص أِٙس 

األطثاء ٚاٌّّس ١ٓ 

ٚأومسُ٘ وفاءج ِٓ إٌا ١ح 

 ا١ٌّٕٙح ٚاٌر صص١ح8

 77 88 87 87 اٌرىساز

 %888 8888 88 8788 إٌعثح %

٠عر دَ األطثاء ٚاٌّ ن 

اٌرّس٠ ٟ ٚاٌؼاٍِْٛ 

 تاٌّسوص اٌٛظائً

اٌرىٌٕٛٛج١ح اٌّرطٛزج فٟ 

ذمد٠ُ اٌ دِاخ اٌصح١ح 

اٌّ رٍفح ٌٍجّٙٛز ِٓ 

 اٌّس 8ٝ

 77 88 88 88 اٌرىساز

 %888 8887 8887 8888 إٌعثح %

٠عؼٝ اٌّسوص دائّاو إٌٝ 

اٌر١ّص فٟ ذمد٠ُ ددِاذٗ 

اٌصح١ح ٌٍجّٙٛز ِٓ 

اٌّس ٝ ٚذط٠ٛس٘ا 

 تاظرّساز8

 77 88 88 88 اٌرىساز

 %888 88 8887 8888 إٌعثح %

٠حسي اٌّسوص ػٍٝ اٌؼٕا٠ح 

اٌراِح تاٌجّٙٛز ِٓ 

اٌّس ٝ ٚغسض اٌممح ٌد٠ُٙ 

فٟ األطثاء ٚاٌّّس ١ٓ 

 ٚغ١س8ُ٘

 77 87 88 88 اٌرىساز

 %888 87 8887 8888 إٌعثح %

 77 88 87 88 اٌرىساز٠ٙرُ اٌّسوص ترٛف١س 



 )النوعية( يف اخلدمات ..... مدى اهتمام ادلنظمات الصحية احمللية العامة بتوفَت )تطبيق( أبعاد اجلودة
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  888 

 

اٌّؼٍِٛاخ اٌرٟ ذمًٍ ِٓ 

دزجح اٌّ اطسج اٌرٟ ٠طؼس 

تٙا اٌجّٙٛز ِٓ اٌّس ٝ 

تؼد  صٌُٛٙ لثً ٚأثٕاء ٚ

 ػٍٝ اٌ دِاخ اٌصح١ح8

 %888 8887 87 8888 إٌعثح %

٠مدَ اٌّسوص اٌ ّأاخ 

اٌىاف١ح ٌٍجّٙٛز ِٓ 

اٌّس ٝ اٌرٟ ذطجؼُٙ ػٍٝ 

طٍة اٌ دِاخ اٌصح١ح 

 ٚذٍم١ٙا تدْٚ ذسدد8

 77 88 87 7 اٌرىساز

 %888 88 8787 788 إٌعثح %

ابٍ انًرجح باألوزاٌ واالَحراف انًعُارٌ وَتائج اختبار انًتىسط انحس: (8جذول رقى )

T  نهفقراث "انعباراث" انًًثهت نبُعذ انتأكُذ(Assurance) 

 اٌؼثازج
اٌّرٛظط 

 اٌّسجح

االٔحساف 

 اٌّؼ١ازٞ

إ صاءج 

 االدرثاز

اٌدالٌح 

 اال صائ١ح
 اٌدالٌح

٠رّرغ اٌّسوص تعّؼح ط١ثح 

ت١ٓ  األٚظاط اٌّ رٍفح 

ظٛاء فٟ اٌدادً أٚ 

 اٌ ازج8

8888 8878 88787- 88888 
غ١س 

 ِٛافك

٠حرً اٌّسوص ِىأح 

ِسِٛلح ِمازٔح تاٌّساوص 

ٚاٌّعرطف١اخ األدسٜ 

 اٌؼست١ح ٚاألجٕث١ح8

8888 8888 78888- 
88888 

 

غ١س 

 ِٛافك

٠جررب اٌّسوص أِٙس 

األطثاء ٚاٌّّس ١ٓ 

ٚأومسُ٘ وفاءج ِٓ إٌا ١ح 

 ا١ٌّٕٙح ٚاٌر صص١ح8

8877 8878 88778- 8888 
غ١س 

 ِٛافك

٠عر دَ األطثاء ٚاٌّ ن 

اٌرّس٠ ٟ ٚاٌؼاٍِْٛ 

تاٌّسوص اٌٛظائً 

اٌرىٌٕٛٛج١ح اٌّرطٛزج فٟ 

ذمد٠ُ اٌ دِاخ اٌصح١ح 

اٌّ رٍفح ٌٍجّٙٛز ِٓ 

 اٌّس 8ٝ

8887 8887 88888- 88888 
غ١س 

 ِٛافك
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887 

 

٠عؼٝ اٌّسوص دائّاو إٌٝ 

اٌر١ّص فٟ ذمد٠ُ ددِاذٗ 

اٌصح١ح ٌٍجّٙٛز ِٓ 

ا اٌّس ٝ ٚذط٠ٛس٘

 تاظرّساز8

8888 8878 88888- 88888 
غ١س 

 ِٛافك

٠حسي اٌّسوص ػٍٝ 

اٌؼٕا٠ح اٌراِح تاٌجّٙٛز ِٓ 

اٌّس ٝ ٚغسض اٌممح 

ٌد٠ُٙ فٟ األطثاء 

 ٚاٌّّس ١ٓ ٚغ١س8ُ٘

8888 8878 88887- 88888 
غ١س 

 ِٛافك

٠ٙرُ اٌّسوص ترٛف١س 

اٌّؼٍِٛاخ اٌرٟ ذمًٍ ِٓ 

دزجح اٌّ اطسج اٌرٟ 

 ٠طؼس تٙا اٌجّٙٛز ِٓ

اٌّس ٝ لثً ٚأثٕاء ٚتؼد 

 صٌُٛٙ ػٍٝ اٌ دِاخ 

 اٌصح١ح8

8877 8887 88888- 88888 
غ١س 

 ِٛافك

٠مدَ اٌّسوص اٌ ّأاخ 

اٌىاف١ح ٌٍجّٙٛز ِٓ 

اٌّس ٝ اٌرٟ ذطجؼُٙ 

ػٍٝ طٍة اٌ دِاخ 

اٌصح١ح ٚذٍم١ٙا تدْٚ 

 ذسدد8

8887 8888 88888- 88888 
غ١س 

 ِٛافك

 

، أن ادلتوم  ادلرحت باألوزان لل قرات )العبارات( اليت (8يتبُت من   ل اجلدول ال ابق رقم )
(، وه  القيمة اليت دتث  الرأي احملايد أو وَت ادلتأكد بالن بة 2دتث  بُعد التأكيد تق  عن القيمة )

دل ردات عينة البحا، وأن قيمة الداللة االحصائية أق  من قيمة م توى ادلعنوية ادل ًتض، شلا 
طبيق( بُعد التأكيد يف اخلدمات الصحية اليت يقدمها مركز نرابلس الطيب ي َت إس ضعف توافر )ت

 للم ت يدين الليبيُت.       

 

 



 )النوعية( يف اخلدمات ..... مدى اهتمام ادلنظمات الصحية احمللية العامة بتوفَت )تطبيق( أبعاد اجلودة
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  887 

 

 انتىزَع انتكرارٌ إلجاباث يفرداث عُُت انبحث حىل فقراث: (9جذول رقى )

 (Empathy)"عباراث" انبُعذ انرابع/ انكُاست "انهطف" 

 ِٛافك اٌث١اْ اٌؼثازج
غ١س 

 ِرأود

غ١س 

 ِٛافك
 إلجّاٌٟا

٠ؼاًِ األطثاء 

ٚاٌّّس ْٛ تاٌّسوص 

اٌجّٙٛز ِٓ اٌّس ٝ 

 ٚغ١سُ٘ ِؼاٍِح  عٕح8

 77 88 88 88 اٌرىساز

إٌعثح 

% 
8888 8887 8887 888% 

٠حسي األطثاء 

ٚاٌّّس ْٛ تاٌّسوص ػٍٝ 

ِساػاج اٌثؼد اإلٔعأٟ فٟ 

ػ لرُٙ تاٌجّٙٛز ِٓ 

 اٌّس ٝ ٚغ١س8ُ٘

 77 88 88 88 اٌرىساز

إٌعثح 

% 
8888 8887 8887 888% 

٠رٍمٝ اٌجّٙٛز ِٓ 

اٌّس ٝ ٚغ١سُ٘ ا٘رّاِاو 

ش ص١او ِٓ جأة ِمدِٟ 

 اٌ دِح تاٌّسوص8

 77 88 88 88 اٌرىساز

إٌعثح 

% 
8888 8887 8887 888% 

٠صغٟ األطثاء 

ٚاٌّّس ْٛ تا٘رّاَ 

ٌطىاٜٚ اٌجّٙٛز ِٓ 

اٌّس ٝ ٚالرسا اذُٙ 

تطأْ اٌ دِاخ اٌصح١ح 

 ص8اٌرٟ ٠مدِٙا اٌّسو

 77 87 88 7 اٌرىساز

إٌعثح 

% 
788 8887 8788 888% 

٠حسي اٌّسوص ػٍٝ ذٕف١ر 

ِطاٌة اٌجّٙٛز ِٓ 

اٌّس ٝ ٚذٛف١س 

ا ر١اجاذُٙ تىً ز اتح 

صدز ٚدْٚ ذثسَ ِٓ 

جأة األطثاء 

 ٚاٌّّس 8ٓ١

 77 88 88 8 اٌرىساز

إٌعثح 

% 
888 8887 8888 888% 

٠حظٝ اٌجّٙٛز ِٓ 

اٌّس ٝ تاال رساَ 

د٠س ِٓ جأة األطثاء ٚاٌرم

ٚاٌّّس ١ٓ دْٚ ذصٕغ أٚ 

 77 88 87 88 اٌرىساز

إٌعثح 

% 
8888 8788 8888 888% 
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887 

 

 ذىٍف8

٠عرمثً األطثاء 

ٚاٌّّس ْٛ اٌجّٙٛز ِٓ 

اٌّس ٝ تاٌثطاشح 

ٚاالترعاِح اٌٍر١ٓ ال 

ذفازلاْ ِح١اُ٘ فٟ ذؼث١س 

ٚا ح ٌُٙ ػٓ اٌّحثح 

 ٚاٌّٛدج اٌرٟ ٠ىٕٛٔٙا 8ٌُٙ

 77 88 87 7 اٌرىساز

إٌعثح 

% 
788 8788 8888 888% 

٠مدَ األطثاء ٚاٌّّس ْٛ 

ددِاذُٙ ٌٍجّٙٛز ِٓ 

اٌّس ٝ دْٚ أٞ ذ١١ّص أٚ 

ِحاتاج أل٠او واْ ػٍٝ 

 عاب اٌّس ٝ 

 ِٚصاٌح8ُٙ

 77 88 88 8 اٌرىساز

إٌعثح 

% 
888 8887 8888 888% 

 
ُارٌ وَتائج اختبار انًتىسط انحسابٍ انًرجح باألوزاٌ واالَحراف انًع: (11جذول رقى )

T  "نهفقراث "انعباراث" انًًثهت نبُعذ انكُاست "انهطف(Empathy) 

 اٌؼثازج
اٌّرٛظط 

 اٌّسجح

االٔحساف 

 اٌّؼ١ازٞ

إ صاءج 

 االدرثاز

اٌدالٌح 

 اال صائ١ح
 اٌدالٌح

٠ؼاًِ األطثاء 

ٚاٌّّس ْٛ تاٌّسوص 

اٌجّٙٛز ِٓ اٌّس ٝ 

 ٚغ١سُ٘ ِؼاٍِح  عٕح8

8878 8878 88887- 88888 
غ١س 

 ِٛافك

٠حسي األطثاء 

ٚاٌّّس ْٛ تاٌّسوص 

ػٍٝ ِساػاج اٌثؼد 

اإلٔعأٟ فٟ ػ لرُٙ 

تاٌجّٙٛز ِٓ اٌّس ٝ 

 ٚغ١س8ُ٘

8877 8878 88878- 
88887 

 

غ١س 

 ِٛافك

٠رٍمٝ اٌجّٙٛز ِٓ 

اٌّس ٝ ٚغ١سُ٘ ا٘رّاِاو 

ش ص١او ِٓ جأة ِمدِٟ 

 اٌ دِح تاٌّسوص8

8878 8878 88878- 88888 
غ١س 

 ِٛافك



 )النوعية( يف اخلدمات ..... مدى اهتمام ادلنظمات الصحية احمللية العامة بتوفَت )تطبيق( أبعاد اجلودة
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  888 

 

ٟ األطثاء ٠صغ

ٚاٌّّس ْٛ تا٘رّاَ 

ٌطىاٜٚ اٌجّٙٛز ِٓ 

اٌّس ٝ ٚالرسا اذُٙ 

تطأْ اٌ دِاخ اٌصح١ح 

 اٌرٟ ٠مدِٙا اٌّسوص8

8888 8888 78888- 88888 
غ١س 

 ِٛافك

٠حسي اٌّسوص ػٍٝ ذٕف١ر 

ِطاٌة اٌجّٙٛز ِٓ 

اٌّس ٝ ٚذٛف١س 

ا ر١اجاذُٙ تىً ز اتح 

صدز ٚدْٚ ذثسَ ِٓ 

جأة األطثاء 

 ٚاٌّّس 8ٓ١

8888 8887 78888- 88888 
غ١س 

 ِٛافك

٠حظٝ اٌجّٙٛز ِٓ 

اٌّس ٝ تاال رساَ 

ٚاٌرمد٠س ِٓ جأة األطثاء 

ٚاٌّّس ١ٓ دْٚ ذصٕغ 

 أٚ ذىٍف8

8888 8878 88888- 88888 
غ١س 

 ِٛافك

٠عرمثً األطثاء 

ٚاٌّّس ْٛ اٌجّٙٛز ِٓ 

اٌّس ٝ تاٌثطاشح 

ٚاالترعاِح اٌٍر١ٓ ال 

ذفازلاْ ِح١اُ٘ فٟ ذؼث١س 

ُ ػٓ اٌّحثح ٚا ح ٌٙ

 ٚاٌّٛدج اٌرٟ ٠ىٕٛٔٙا 8ٌُٙ

8887 8888 78788- 88888 
غ١س 

 ِٛافك

٠مدَ األطثاء ٚاٌّّس ْٛ 

ددِاذُٙ ٌٍجّٙٛز ِٓ 

اٌّس ٝ دْٚ أٞ ذ١١ّص 

أٚ ِحاتاج أل٠او واْ ػٍٝ 

 عاب اٌّس ٝ 

 ِٚصاٌح8ُٙ

8888 8888 78788- 88888 
غ١س 

 ِٛافك

دلتوم  ادلرحت باألوزان لل قرات )العبارات( اليت (، أن ا10يتبُت من   ل اجلدول ال ابق رقم )
(، وه  القيمة اليت دتث  الرأي احملايد أو وَت 2دتث  بُعد الكيامة "اللطف" تق  عن القيمة )
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888 

 

ادلتأكد بالن بة دل ردات عينة البحا، وأن قيمة الداللة االحصائية أق  من قيمة م توى ادلعنوية 
)تطبيق( بُعد الكيامة "اللطف" يف اخلدمات الصحية اليت ادل ًتض، شلا ي َت إس ضعف توافر 

 يقدمها مركز نرابلس الطيب للم ت يدين الليبيُت.       
 انتىزَع انتكرارٌ إلجاباث يفرداث عُُت انبحث حىل فقراث "عباراث": (11جذول رقى )

 (Tangibles)انبُعذ انخايس/ انًهًىسُت  

 ِٛافك اٌث١اْ اٌؼثازج
غ١س 

 ِرأود

غ١س 

 ٛافكِ
 اإلجّاٌٟ

٠عر دَ اٌّسوص األجٙصج 

ٚاٌّؼداخ ٚا٢الخ اٌحد٠مح فٟ 

ذمد٠ُ اٌ دِاخ اٌصح١ح 

ٌٍجّٙٛز ِٓ اٌّس ٝ 

 ٚغ١س8ُ٘

 77 88 87 87 اٌرىساز

إٌعثح 

% 
8788 8787 8887 888% 

ِثأٟ اٌّسوص  د٠مح ٚػصس٠ح 

ِٚظٙسٖ اٌ ازجٟ ٠ٛ ٟ تىٛٔٗ 

 ِٕظّح صح١ح8

 77 88 88 88 اٌرىساز

 إٌعثح

% 
8887 8888 8888 888% 

اٌّسوص ِصُّ ػٍٝ أ دز 

طساش ٚتٗ وً اإلِىا١ٔاخ 

اٌّاد٠ح ِٓ أثاز ٚد٠ىٛز ٚغ١س 

 ذٌه8

 77 88 88 88 اٌرىساز

إٌعثح 

% 
8887 8888 8887 888% 

٠ٛجد تاٌّسوص صاالخ ِى١فح 

ِٚس٠حح الٔرظاز اٌّس ٝ 

 ٚاٌّساجؼ8ٓ١

 77 87 88 88 اٌرىساز

إٌعثح 

% 
8888 8888 8787 888% 

٠ٛجد تاٌّسوص ِعا اخ 

د ساء ٚأِاوٓ ِ صصح 

 ٌٍؼة األطفاي8

 77 87 88 87 اٌرىساز

إٌعثح 

% 
87 8888 8788 888% 

٠سذدٞ األطثاء ٚاٌّّس ْٛ 

ش٠او داصاو ِٚٛ داو ٠عًٙ 

اٌرؼسف ػ١ٍُٙ ٠ٚؼىط 

اٌ صٛص١ح اٌرٟ ٠ر١ّص تٙا 

 اٌّسوص8

 77 87 88 88 اٌرىساز

إٌعثح 

% 
88 8888 8788 888% 

٠ٛجد تاٌّسوص واف١ر١س٠اخ ذمدَ 

اٌّطسٚتاخ ٚاٌّأوٛالخ 

 77 88 87 87 اٌرىساز

 %888 8888 8788 8788إٌعثح 



 )النوعية( يف اخلدمات ..... مدى اهتمام ادلنظمات الصحية احمللية العامة بتوفَت )تطبيق( أبعاد اجلودة
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  888 

 

 % اٌّرٕٛػح ٌٍّساجؼ١ٓ ٚغ١س8ُ٘

ذٕرطس تاٌّسوص اٌٍٛ اخ 

اإلزشاد٠ح اٌرٟ ذث١ٓ ٌٍجّٙٛز 

ِٓ اٌّس ٝ ٔماط ذمد٠ُ 

اٌ دِاخ، تاإل افح إٌٝ ِؼسفح 

 ِدادً ِٚ ازج اٌّسوص8

 77 88 88 88 ىسازاٌر

إٌعثح 

% 
8788 8888 8888 888% 

٠ٛجد تاٌّسوص ِعجد أٚ ِىاْ 

ِ صص ألداء اٌصٍٛاخ 

اٌّىرٛتح فٟ أٚلاذٙا ٚتّٕافؼٙا 

 اٌ سٚز٠ح8

 77 8 87 88 اٌرىساز

إٌعثح 

% 
8888 8787 888 888% 

ال ذٛجد  اجح الٔرماي اٌجّٙٛز 

ِٓ اٌّس ٝ إٌٝ أِاوٓ أدسٜ 

ػٍٝ  دازج اٌّسوص ٌٍحصٛي

ددِاخ ِؼ١ٕح واٌرحا١ًٌ 

اٌّ ثس٠ح أٚ األشؼح أٚ غ١س٘ا، 

ألْ وً اٌ دِاخ ذمس٠ثاو ذمدَ 

ِٓ د ي ٚ داخ ِر صصح 

 دادً اٌّسوص ٔفع8ٗ

 77 88 88 87 اٌرىساز

إٌعثح 

% 
8788 8887 8887 888% 

٠ر١ّص اٌّسوص تإٌظافح اٌراِح 

ٚتئذثاع اٌطسق اٌحد٠مح فٟ 

ْ اٌرؼم١ُ ٚاٌرط١ٙس ظٛاء ٌٍّىا

 ٔفعٗ أٚ ٌّحر٠ٛاذٗ تاظرّساز8

 77 88 87 88 اٌرىساز

إٌعثح 

% 
8888 88 8888 888% 

 

انًتىسط انحسابٍ انًرجح باألوزاٌ واالَحراف انًعُارٌ وَتائج اختبار : (12جذول رقى )

T  نهفقراث "انعباراث" انًًثهت نبُعذ انًهًىسُت (Empathy)  

 اٌؼثازج
اٌّرٛظط 

 اٌّسجح

االٔحساف 

 زٞاٌّؼ١ا

إ صاءج 

 االدرثاز

اٌدالٌح 

 اال صائ١ح
 اٌدالٌح

٠عر دَ اٌّسوص األجٙصج 

ٚاٌّؼداخ ٚا٢الخ 

اٌحد٠مح فٟ ذمد٠ُ اٌ دِاخ 

اٌصح١ح ٌٍجّٙٛز ِٓ 

 اٌّس ٝ ٚغ١س8ُ٘

8877 8877 8788- 88788 
غ١س 

 ِٛافك

ِثأٟ اٌّسوص  د٠مح 

ٚػصس٠ح ِٚظٙسٖ 
8888 8878 88878 

88888 

 
 ِٛافك



 2016 الرابعالعدد                                          رللة آفاق اقتصادية                        
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

888 

 

اٌ ازجٟ ٠ٛ ٟ تىٛٔٗ 

 ِٕظّح صح١ح8

اٌّسوص ِصُّ ػٍٝ 

أ دز طساش ٚتٗ وً 

اإلِىا١ٔاخ اٌّاد٠ح ِٓ 

 أثاز ٚد٠ىٛز ٚغ١س ذٌه8

8878 8878 7888- 88887 
غ١س 

 ِٛافك

٠ٛجد تاٌّسوص صاالخ 

ِى١فح ِٚس٠حح الٔرظاز 

 اٌّس ٝ ٚاٌّساجؼ8ٓ١

8878 8878 7888- 88878 
غ١س 

 ِٛافك

٠ٛجد تاٌّسوص ِعا اخ 

د ساء ٚأِاوٓ 

 ٍؼة األطفاي8ِ صصح ٌ

 ِٛافك 88888 88877 8878 8888

٠سذدٞ األطثاء 

ٚاٌّّس ْٛ ش٠او داصاو 

ِٚٛ داو ٠عًٙ اٌرؼسف 

ػ١ٍُٙ ٠ٚؼىط 

اٌ صٛص١ح اٌرٟ ٠ر١ّص 

 تٙا اٌّسوص8

 ِٛافك 88888 88888 8878 8888

٠ٛجد تاٌّسوص واف١ر١س٠اخ 

ذمدَ اٌّطسٚتاخ 

ٚاٌّأوٛالخ اٌّرٕٛػح 

 ٌٍّساجؼ١ٓ ٚغ١س8ُ٘

 ِٛافك 88888 88887 8878 8888

ذٕرطس تاٌّسوص اٌٍٛ اخ 

اإلزشاد٠ح اٌرٟ ذث١ٓ 

ٌٍجّٙٛز ِٓ اٌّس ٝ 

ٔماط ذمد٠ُ اٌ دِاخ، 

تاإل افح إٌٝ ِؼسفح 

 ِدادً ِٚ ازج اٌّسوص8

 ِٛافك 88888 88788 8878 8888

٠ٛجد تاٌّسوص ِعجد أٚ 

ِىاْ ِ صص ألداء 

اٌصٍٛاخ اٌّىرٛتح فٟ 

أٚلاذٙا ٚتّٕافؼٙا 

 اٌ سٚز٠ح8

 ِٛافك 88888 78788 8888 8887



 )النوعية( يف اخلدمات ..... مدى اهتمام ادلنظمات الصحية احمللية العامة بتوفَت )تطبيق( أبعاد اجلودة
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  888 

 

ال ذٛجد  اجح الٔرماي 

اٌجّٙٛز ِٓ اٌّس ٝ 

إٌٝ أِاوٓ أدسٜ دازج 

اٌّسوص ٌٍحصٛي ػٍٝ 

ددِاخ ِؼ١ٕح واٌرحا١ًٌ 

اٌّ ثس٠ح أٚ األشؼح أٚ 

غ١س٘ا، ألْ وً اٌ دِاخ 

ذمس٠ثاو ذمدَ ِٓ د ي 

ٚ داخ ِر صصح دادً 

 اٌّسوص ٔفع8ٗ

8878 8878 8878- 88888 
غ١س 

 ِٛافك

ر١ّص اٌّسوص تإٌظافح ٠

اٌراِح ٚتئذثاع اٌطسق 

اٌحد٠مح فٟ اٌرؼم١ُ 

ٚاٌرط١ٙس ظٛاء ٌٍّىاْ 

ٔفعٗ أٚ ٌّحر٠ٛاذٗ 

 تاظرّساز8

8877 8878 8878- 88878 
غ١س 

 ِٛافك

(، أن قيمة ادلتوم  ادلرحت باألوزان لل قرات )العبارات( 12يتبُت من   ل اجلدول ال ابق رقم )
(، 2تزيد عن القيمة ) -( 9، 8، 7، 6، 5، 2وه  العبارات رقم ) – اليت دتث  بُعد االمتخابة

وه  القيمة اليت دتث  الرأي احملايد أو وَت ادلتأكد بالن بة دل ردات عينة البحا، وكانت قيمة 
( تق  عن القيمة 11، 10، 4، 3، 1ادلتوم  ادلرحت باألوزان لل قرات "العبارات" ادلتبقية رقم )

لة االحصائية أق  من قيمة م توى ادلعنوية ادل ًتض، شلا ي َت إس توافر (، وأن قيمة الدال2)
يف اخلدمات الصحية اليت يقدمها مركز نرابلس الطيب  -إس حٍد ما  -)تطبيق( بُعد ادللمومية 

 للم ت يدين الليبيُت.       

 اختبار فرضيات البحث -ثالثاا 

 Level of)حوا م وتوى ادلعنويوة لطورض التحقوق مون صوحة فرضويات البحوا فقود حوّدد البا
Significance)  والووني يرمووز لووه عووادة بوواحلر  اإلوريقوو 5عنوود م ووتوى  %   :حيووا أن

 10 :وال تبار فرضيات البحا فقد ت اتباع اآليت ، 
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888 

 

البواً موا تأ ون شوك  صياوة ال رضوية البحثيوة يف صوورة فرضوية إحصوائية يوراد ا تبارهوا، وهو  و -1
يووتم األ وون اووا إذا مووا ت رفوووض  1Hتصوواني علووى أموو  رفوووها، وفرضوووية بديلووة 0Hفرضووية صوو رية

 ال رضية الص رية.

حتديد م توى ادلعنوية  -2 . 

حتديووود قيموووة م وووتوى ادلعنويوووة ادل ووواهد -3 ValueP  وووا: "أصوووطر قيموووة وهووو  تعوووّر  علوووى أ 
 (.111، 2003اليت ؽلكن عندها رفض ال رضية الص رية" )م من:  دل توى ادلعنوية 

ادلقارنوووووووووووة واختووووووووووواذ القووووووووووورار اإلحصوووووووووووائ  وذلوووووووووووك مووووووووووون  ووووووووووو ل مقارنوووووووووووة م وووووووووووتوى ادلعنويوووووووووووة  -4
ادل اهد ValueP  ق توى ادلعنوية ادل ًتض  توى الداللة اإلحصائية ، أو مقارنة قيمة م

"احمل ووووووووووبة" ق وووووووووتوى ادلعنويوووووووووة ادل وووووووووًتض وهووووووووو  هنوووووووووا  5%  وكقاعووووووووودة عاموووووووووة فينوووووووووه إذا موووووووووا ،
كانت: ValueP  أق  مون أو ت واوي   فينوه يوتم رفوض ال رضوية الصو رية، أموا إذا كانوت

 ValueP  أكرب من   فينه يف هن  احلالة ال يتم رفض ال رضية الص رية، أو عندما تكون
مووة إحصووواءة اال تبوووار احمل ووووبة أكوورب مووون أو ت ووواوي القيموووة اجلدوليووة، فينوووه يوووتم رفوووض ال رضوووية قي

اإلحصائية "الص رية"، أما إذا كانت قيمة إحصاءة اال تبار احمل وبة أق  من القيمة اجلدولية، فينه 
 ال يتم رفض ال رضية اإلحصائية "الص رية".

 ى أنه:ا تبار ال رضية البحثية األوس وتنص عل -1

"هناك ضعف يف م توى تووافر )تطبيوق( ادلنظموة الصوحية احملليوة العاموة قيود البحوا ألبعواد اجلوودة 
يف اخلدمات الصحية اليت تقدمها للم ت يدين منهوا". حيوا ت إعوادة صوياوة ال رضوية البحثيوة يف 

 صورة فرضية إحصائية كما يل :

2:0 H 

2:1 H 
إس أن م وووتوى توووافر )تطبيوووق( أبعوواد اجلوووودة يف  0Hحيووا ت وووَت ال رضووية االحصوووائية "الصوو رية"

( وهوو ادلتومو  ادل وًتض. أي قعوٌت ال 2اخلدمات الصحية بادلنظمة الصحية قيد البحا ي اوي )



 )النوعية( يف اخلدمات ..... مدى اهتمام ادلنظمات الصحية احمللية العامة بتوفَت )تطبيق( أبعاد اجلودة
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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  888 

 

ال رضووووية  يوحوووود ضووووعف يف م ووووتوى توووووافر )تطبيووووق( تلووووك األبعوووواد اخلم ووووة رلتمعووووة. بينمووووا ت ووووَت
 إس عكس ذلك.   1Hالبديلة

 One Sample) للعينة الواحدة (T)وال تبار هن  ال رضية البحثية فقد ت امتمدام ا تبار 
T - Test)   وذلوك للتحقوق مون صوحة هون  ال رضوية، ومعرفوة معنويوة )داللوة( آراء م وردات  

( 13ال رضوووية، حيوووا يبوووُت اجلووودول التوووايل رقوووم ) عينوووة البحوووا مووون ادل وووت يدين الليبيوووُت يف هووون 
، )قيموووة إحصووواءة (T)ادلتومووو  ادلووورحت لل رضوووية واالضلووورا  ادلعيووواري ذلوووا، وكووونلك نتوووائج ا تبوووار 

 اال تبار والداللة االحصائية "احمل وبة"( كما يل :
 نهعُُت انىاحذة (T)َتائج اختبار : (13جذول رقى )

(One Sample T- Test)  فرضُت انبحثُت األونًانًتعهقت بان  

 جُ 

 اٌؼ١ٕح

n 

اٌّرٛظط 

اٌّسجح 

 تاألٚشاْ

االٔحساف 

 اٌّؼ١ازٞ

ل١ّح ِعرٜٛ 

اٌّؼ٠ٕٛح اٌّطا٘د 

اٌّماتٍح ٌم١ّح 

 إ صاءج ادرثاز 

(T) 

ValueP  

اٌدالٌح 

 اال صائ١ح

ج
را
رٕ
ظ
ال
ا

 

اٌمساز 

 اإل صائٟ

77 8878 8887 88888- 88888 
االدرثاز 

 ِؼٕٛٞ

ػدَ زفة 

اٌفس ١ح 

اٌصفس٠ح

0H 

( وادلتعلقووة بأبعوواد اجلووودة اخلم ووة 13ن حووظ موون  وو ل البيانووات الووواردة باجلوودول ال ووابق رقووم )
(، وبوووووويضلرا  معيوووووواري قوووووودر  1.76رلتمعووووووة، أن ادلتوموووووو  احل ووووووايب ادلوووووورحت بوووووواألوزان ي وووووواوي )

(، وقا أن 0.000( بداللة إحصائية زل وبة )-6.452بار )(، وأن قيمة إحصاءة اال ت0.37)
(، وأن قيموووة ادلتومووو  احل وووايب ادلووورحت 0.05هووون  القيموووة أصوووطر مووون م وووتوى ادلعنويوووة ادل وووًتض )

(، شلوا ي ووَت إس عودم رفووض ال رضوية الصو رية، شلووا يودل علووى قبوول ال رضووية 2بواألوزان أصوطر موون )
وى توووافر )تطبيووق( ادلنظمووة الصووحية احملليووة العامووة قيوود البحثيووة القائلووة بووأن: "هنوواك ضووعف يف م ووت

 البحا ألبعاد اجلودة يف اخلدمات الصحية اليت تقدمها للم ت يدين منها".

 ا تبار ال رضية البحثية الثانية وتنص على أنه: -2  
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"هنوواك فووروق ذات داللووة إحصووائية بووُت م ووتوى توووافر )تطبيووق( ادلنظمووة الصووحية احملليووة العامووة قيوود 
البحوووا ألبعووواد اجلوووودة يف اخلووودمات الصوووحية الووويت تقووودمها للم وووت يدين منهوووا". حيوووا ت إعوووادة 

 صياوة ال رضية البحثية يف صورة فرضية إحصائية كما يل :

0H:  ال توحود فروقوات ذات داللوة إحصوائية بوُت م وتوى تووافر )تطبيوق( ادلنظموة الصوحية احملليووة
 ألبعاد اجلودة يف اخلدمات الصحية اليت تقدمها للم ت يدين منها. العامة قيد البحا 

1H:  توحوود فروقووات ذات داللووة إحصووائية بووُت م ووتوى  توووافر )تطبيووق( ادلنظمووة الصووحية احملليووة
 العامة قيد البحا ألبعاد اجلودة يف اخلدمات الصحية اليت تقدمها للم ت يدين منها. 

 One Sample) للعينة الواحدة (T)ال رضية البحثية فقد ت امتمدام ا تبار  وال تبار هن 
T - Test)   وذلوك للتحقوق مون صوحة هون  ال رضوية، ومعرفوة معنويوة )داللوة( آراء م وردات  

( 14عينوووة البحوووا مووون ادل وووت يدين الليبيوووُت يف هووون  ال رضوووية، حيوووا يبوووُت اجلووودول التوووايل رقوووم )
، )قيموووة إحصووواءة (T)الضلووورا  ادلعيووواري ذلوووا، وكووونلك نتوووائج ا تبوووار ادلتومووو  ادلووورحت لل رضوووية وا

 اال تبار والداللة االحصائية "احمل وبة"( لك  بُعد من أبعاد اجلودة اخلم ة كما يل :
انًتىسط انحسابٍ انًرجح باألوزاٌ واالَحراف انًعُارٌ وَتائج اختبار : (14جذول رقى )

(T) نهعُُت انىاحذة(One Sample T- Test)   نكم بُعذ يٍ أبعاد انجىدة انخًست

 وانًتعهقت بانفرضُت انثاَُت

 اٌثُؼد

اٌّرٛظط 

اٌحعاتٟ 

اٌّسجح 

 تاألٚشاْ

االٔحساف 

 اٌّؼ١ازٞ

ل١ّح إ صاءج 

 (T) ادرثاز 

ValueP  

اٌدالٌح 

 اال صائ١ح

اٌمساز 

 اال صائٟ

 0Hزفة 88888 -78878 8888 8888 االػرّاد٠ح

 0Hزفة 88888 -88778 8888 8878 االظرجاتح

 0Hزفة 88888 -78878 8887 8888 اٌرأو١د

اٌى١اظح 

 "اٌٍطف"
 0Hزفة 88888 -78878 8888 8888

 0Hزفة 88888 88888 8887 8888 اٌٍّّٛظ١ح

 



 )النوعية( يف اخلدمات ..... مدى اهتمام ادلنظمات الصحية احمللية العامة بتوفَت )تطبيق( أبعاد اجلودة
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 ( أنه:14يتبُت من   ل البيانات الواردة باجلدول ال ابق رقم )

ال توحوود فروقووات حوهريووة يف آراء م ووردات عينووة البحووا حووول م ووتوى تطبيووق كوو  بُعوود موون أبعوواد 
اجلووووودة اخلم ووووة موووون ِقبوووو  ادلنظمووووة الصووووحية احملليووووة قيوووود البحووووا، حيووووا مووووخلت قيمووووة الداللووووة 

( لابعووووواد األربعوووووة األوس علوووووى التووووووايل، 0.000) اإلحصوووووائية لكووووو  بُعووووود مووووون األبعووووواد اخلم وووووة
( للُبعووود اخلوووامس "ادللموموووية"، وقوووا أن هووون  القووويم أصوووطر مووون قيموووة م وووتوى ادلعنويوووة 0.001و)

(، وعليوووه فيننوووا نووورفض ال رضوووية البحثيوووة الووويت قوووام عليهوووا البحوووا. أي "ال توحووود 0.05ادل وووًتض )
ق( ادلنظمة الصحية احمللية العامة قيد البحا فروقات ذات داللة إحصائية بُت م توى توافر )تطبي

 ألبعاد اجلودة يف اخلدمات الصحية اليت تقدمها للم ت يدين منها".

 

 ا تبار ال رضية البحثية الثالثة وتنص على أنه: -3

هناك ع قة ذات داللة إحصائية ما بُت حودة اخلدمات ادلقدمة مون ِقبو  ادلنظموة الصوحية احملليوة "
بحوووا وم وووتوى تووووافر )تطبيوووق( أبعووواد اجلوووودة ادلطلوبوووة يف تلوووك اخلووودمات"، وإلحوووراء العاموووة قيووود ال

 اال تبار اإلحصائ  ال زم فين األمر يتطلو صياوتها إحصائياً يف الصورة التالية:  

0H:  ال توحووود ع قوووة ذات داللوووة إحصوووائية موووا بوووُت حوووودة اخلووودمات ادلقدموووة مووون ِقبووو  ادلنظموووة
 ية احمللية العامة قيد البحا وم توى توافر )تطبيق( أبعاد اجلودة ادلطلوبة يف تلك اخلدمات.الصح

1H:  توحد ع قة ذات داللة إحصائية ما بُت حودة اخلدمات ادلقدمة مون ِقبو  ادلنظموة الصوحية
 وبة يف تلك اخلدمات.احمللية العامة قيد البحا وم توى توافر )تطبيق( أبعاد اجلودة ادلطل

%، فينوووه ت اموووتمدام 5وال تبوووار ال رضوووية اإلحصوووائية ال وووابقة "الصووو رية" عنووود م وووتوى معنويوووة 
ا تبار مربع كاي ل متق لية، ال تبار مدى وحود ع قة موا بوُت متطوَت حوودة اخلودمات الصوحية 

ت بنووواء حووودول ومتطوووَت م وووتوى تووووافر )تطبيوووق( أبعووواد اجلوووودة ادلطلوبوووة يف تلوووك اخلووودمات، حيوووا 
تقووانع  رتبتووه  33 وقوود كانووت نتووائج ا تبووار مربووع كوواي ل مووتق لية كمووا هووو وراد باجلوودول .
 (:15التايل رقم )
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 َتائج اختبار يربع كاٌ نالستقالنُت انًتعهقت بانفرضُت انبحثُت انثانثت: (15جذول رقى )

ص١اغح 

اٌفس ١اخ 

 اإل صائ١ح

رثاز ل١ّح إ صاءج اد

 ِستغ واٞ اٌّحعٛتح
2

c 

ل١ّح ِستغ واٞ 

 اٌجد١ٌٚح

    &11
2

 cr 
05&.1

2 

ل١ّح ِعرٜٛ 

 اٌّؼ٠ٕٛح اٌّطا٘د

ValueP  

 االظرٕراج

ال ذٛجد 

 0H:ػ لح

ذٛجد 

 1H:ػ لح

88888 

 
8878888 88787 

االدرثاز 

غ١س 

 ِؼٕٛٞ

 1Hانبذَهتانقرار اإلحصائٍ: رفض انفرضُت 

وموون  وو ل ادلقارنووة صلوود أن قيمووة إحصوواءة ا تبووار مربووع كوواي احمل وووبة
2

c  أقوو  موون قيمووة ا تبووار
مربوووع كووواي اجلدوليوووة     &11

2
 crوأن قيموووة م وووتوى ادلعنويوووة ادل ووواهد ،ValueP   ادلقابلوووة

، ويف هون  احلالوة فينوه ال يوتم لقيمة إحصاءة ا تبار مربع كاي أكرب مون قيموة م وتوى ادلعنويوة 
رفض ال رضية اإلحصائية "الص رية"، أي أن اال تبار وَت معنوي "ال روق ليس ذلا داللة إحصائية 

، وهنا يقودنا إس امتنتاج أنه عند م توى معنوية .05أي وَت معنوية" عند م توى معنوية 
وحوووود ع قووووة ذات داللووووة إحصووووائية مووووا بووووُت حووووودة % عوووودم رفووووض ال رضووووية الصوووو رية، أي "ال ت5

اخلدمات ادلقدمة من ِقب  ادلنظمة الصحية احمللية العامة قيد البحا وم وتوى تووافر )تطبيوق( أبعواد 
 اجلودة ادلطلوبة يف تلك اخلدمات".

 الجزء الرابع: النتائج والتوصيات

 النتائج -أولا 
  لص البحا إس رلموعة من النتائج أعلها ما يل :

 أم ر العرض والتحلي  الوص   للبيانات األولية للبحا عن رلموعة من ادل شرات أعلها: -1

أن اخلدمات الصحية اليت يقدمها مركز نرابلس الطيب ال تتميز باجلودة ادلطلوبة من وحهوة  -1.1
 نظر ادل ت يدين الليبيُت.
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نرابلس الطيب من وحهة نظر  ال تتوفر أبعاد اجلودة يف اخلدمات الصحية اليت يقدمها مركز -1.2
ادل ووت يدين الليبيووُت وهوو : االعتماديووة، االمووتخابة، التأكيوود، الكيامووة "اللطووف"، فيمووا يتوووفر بُعوود 

 ادللمومية الني يتوفر إس حٍدما.

 أم ر التحلي  اإلحصائ  للبيانات األولية ادلتعلقة با تبار فرضيات البحا عن ما يل : -2

توافر )تطبيق( مركز نرابلس الطيب ألبعاد اجلوودة يف اخلودمات  أن هناك ضعف يف م توى -2.1
الصوحية الويت يقودمها للم وت يدين منهووا. ويف هونا موا ي كود صووحة ال رضوية البحثيوة األوس الويت قووام 

 عليها البحا.    

ال توحوود فروقووات ذات داللووة إحصوووائية بووُت م ووتوى توووافر )تطبيوووق( مركووز نوورابلس الطووويب  -2.2
يف اخلدمات الصحية اليت يقدمها للم ت يدين منها. وهنا يعٍت عدم صحة ال رضية  ألبعاد اجلودة

 البحثية الثانية اليت قام عليها البحا.

ال توحوود ع قووة ذات داللووة إحصووائية مووا بووُت حووودة اخلوودمات الصووحية الوويت يقوودمها مركووز  -2.3
اخلودمات، ويف هونا موا ي كود نرابلس الطيب وم توى توافر )تطبيق( أبعواد اجلوودة ادلطلوبوة يف تلوك 

 عدم صحة ال رضية البحثية الثالثة اليت قام عليها البحا.

 التوصيات -ثانياا 

 يف ضوء ما ت التوص  إليه من نتائج فين الباحا يوص  قا يل :

االهتمووووام بقطوووواع اخلوووودمات الصووووحية العامووووة وتطوووووير  بامووووتمرار، موووون  وووو ل دعووووم وتطوووووير  -1
العامة ادلكونة ذلنا القطاع، واليت تتوس تقودًن اخلودمات الصوحية ادلمتل وة ادلنظمات الصحية احمللية 

جلمهوووور ادل وووت يدين منهوووا، موووع ضووورورة حووورص إدارات تلوووك ادلنظموووات علوووى اموووتمدام األمووواليو 
احلديثووة، يف رلووواالت اإلدارة والتنظووويم والت وووويق واجلوووودة ال ووواملة، وتنميوووة ادلووووارد الب ووورية يف قطووواع 

 عموماً. ادلنظمات الصحية

اهتمووام إدارات ادلنظمووات الصووحية احملليووة العامووة  ووودة اخلوودمات الوويت تتوووس تقوودؽلها جلمهووور  -2
ادل ت يدين منها، وذلك من   ل التطبيق التام حملتوى أبعاد اجلودة ادلطلوبة يف اخلدمات الصحية 

 اليت تقدمها تلك ادلنظمات عموماً للم ت يدين الليبيُت.
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الة ك  العوائق ادلادية ووَت ادلاديوة الويت تقوف حخور عثورة أموام إدارات ادلنظموات العم  على إز  -3
الصوووحية احملليوووة العاموووة، يف تن يووون اخلطووو  والوووربامج ادلتعلقوووة بتطووووير حوووودة اخلووودمات الصوووحية الووويت 
تقوودمها، وذلوووك موون  ووو ل ال ووع  احلثيوووا إس تطبيوووق أبعوواد اجلوووودة ادلطلوبووة يف تلوووك اخلووودمات، 

اإلمكانوووات ادلاديوووة ال زموووة لإلن ووواق علوووى بووورامج اجلوووودة ال ووواملة الصوووحية ومتطلباهتوووا  وتووووفَت كافوووة
 وأبعادها الورورية.  

االهتمووووام بتوووووافر )تطبيووووق( أبعوووواد اجلووووودة ومتطلباهتووووا األمامووووية يف رلووووال اخلوووودمات الصووووحية،  -4
ن  و ل الًتكيوز واعتبار  مد ً  لتح ُت حودة اخلدمات الصحية ادلقدمة للم ت يدين الليبيُت، مو

على إحراء البحوث والدرامات الت ويقية اليت هتود  لك وف النقواب عون الصوعوبات الويت تواحوه 
 ادلنظمات الصحية احمللية العامة يف تقدًن  دمات صحية ذات حودة عالية.

 



 )النوعية( يف اخلدمات ..... مدى اهتمام ادلنظمات الصحية احمللية العامة بتوفَت )تطبيق( أبعاد اجلودة
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  888 

 

 مصادر ومراجع البحث

 الكتو -أوالً 

دار اليوووازوري العلميوووة )عموووان:  ،ت وووويق اخلووودمات الصوووحية(، 2005) البكوووري، ثوووامر يامووور -1
 (. لتوزيعللن ر وا

 (.مبادئ الت ويق )دم ق: حامعة دم ق (،2005) اخلور، عل ، وآ رون -2

 (.مان: دار احلامد، للن ر والتوزيع)ع، الت ويق ادلصريف (،2005) العخارمة، تي َت -3

 (.ر)عمان: دار وائ  للتوزيع والن  ،ت ويق اخلدمات (،2002) الومور، هاين اؤد -4

، مووولوك ادل وووتهلك بوووُت النظريوووة والتطبيوووق موووع الًتكيوووز علووووى (2000) موووليمان، أؤووود علووو  -5
 (.  الرياض: مكتبة ادللك فهد الوننية) ،ال وق ال عودية

)عموان: دار وائو   ،مولوك ادل وتهلك. مود   اموًتاتيخ (، 2004) عبيدات، زلمد إبوراهيم -6
 (.للن ر والتوزيع

)القووواهرة:  ،الت وووويق ال عوووال. األمامووويات والتطبيوووق(، 1997) عبووود احلميووود، نلعوووت أموووعد -7
 (.الدار ادلتحدة لإلع ن

)القووواهرة: مركوووز التعلووويم  ،، مقدموووة يف العلووووم ال ووولوكية(1998) عموووران، كامووو  علووو  متوووويل -8
 (. ادل توح

رابلس: أكادؽليووووة )نوووو ،، اإلحصوووواء االمووووتنتاح . اجلووووزء األول(2003) موووو من، مووووعد الوووو يف -9
 (. ات العلياالدرام

 (.)دم ق: حامعة دم ق ،ت ويق اخلدمات، (2006) ناصر، زلمد، ترمجان، وياث -10

 (.)القاهرة: د.ن ،مد   معاصر ، إدارة الت ويق(1994) مصط ى، ميد أؤد -11
12- Kotler Philip & N. Clarke Roberta (1987), Marketing 

FOR Health Care Organization, N.J, Prentice Hall. 
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 الدرامات واألحباث -ثانياً 

ادلوو دتر العلموو  األول لكليووة االقتصوواد  ) البكووري، ثووامر ياموور، العبيوودي، و ووان عبوود الوورزاق، -1
حامعوووة العلووووم  )عمووان: ،الصوووح  يف ظووو  ادلتطووَتات ادلعاصووورةالت ووويق  (2009، والعلوووم اإلداريوووة
 (التطبيقية األهلية

رللة حامعة ت رين للدرامات والبحوث العلمية ) نب، زلمد عباس، عطية، هنادي رمواديو  -2
إدارة ت وويق  (2005، اتلود ال وابع والع ورون 2، العودد مل لة العلوم االقتصوادية والقانونيوة –

)حامعوة  بال ذقية وم  ى البامو  بطرنووس اخلدمات الطبية بالتطبيق على م  ى األمد اجلامع 
 ت رين(

، 23، العووودد رللوووة كليوووة بطوووداد للعلووووم االقتصوووادية اجلامعوووة) العوووزاوي، صلوووم، أبوقووواعود، فوووراس -4
 تطبيقيوة يف ادل ت و يات األردنيوة،أثر توقعات الزبون على أبعاد اخلدمة الصحية. درامة ( 2010

 )حامعة بطداد(

 ،1العدد رللة اجلامعة اإلم مية للدرامات االقتصادية واإلدارية،) ذياب، ص ح زلمود -9
قياس أبعاد حودة اخلدمات الطبية ادلقدمة يف ادل ت  يات احلكومية ( 2012، اتلد الع رون

 )اجلامعة االم مية( األردنية من منظور ادلرضى وادلوظ ُت
اتلد اخلامس والع رون،  ،رللة حامعة دم ق للعلوم االقتصادية والقانونية) ال راج، أمامة -5

صحية يف م ت  يات التعليم العايل من تقييم حودة  دمات الرعاية ال( 2009 ،العدد الثاين
 (.93-53)حامعة دم ق، الص حات  وحهة نظر ادلرضى: ظلوذج لقياس رضا ادلرضى

 اتلد ال ادس ،رللة تكريت للعلوم اإلدارية واالقتصادية) الطوي ، أكرم أؤد وآ رون -6
عة سلتارة من ، درامة يف رلمو إقامة أبعاد حودة اخلدمات الصحيةإمكانية  (2010 ،19العدد

 (.حامعة تكريت) ادل ت  يات يف زلافظة نينوى بالعراق،
أبعاد  (2012، 10، اتلد اخلامس، العدد رللة كلية اإلدارة واالقتصاد) ملطان، وفاء عل  -7

  يات . درامة تطبيقية يف رلموعة من ادل تت الصحية من وحهة نظر ادل ت يدينحودة اخلدما
 (.118-74الص حات امعة البصرة،   كلية اإلدارة واالقتصاد، )األهلية يف زلافظة البصرة
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