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 : املقدمة

تمام عالجه واستمراره  في إ هم القطاعات في أي مجتمع  لذلك فأن توفير الرعاية الصحية املالئمة لإلنسان بما يكفل  أ ن القطاع الصحي يعتبر من  إ 

وأحد أهم تطلعات الشعوب    حد االهداف الرئيسية لحكومات الدول، أ داء مهام حياته اليومية  دون ان يكون عبء على اسرته وعلى املجتمع لطاملا كان  أ 

 
 
بل يجب أن يكون بمستوى عاٍل من الكفاءة ودرجة كبيرة من الجودة يضمن إتمام تلك الخدمات على  وطموحاتها، لكن توفير الرعاية الصحية ليس كافيا

اإلأ  بحياة  املباشر  وارتباطها  لخطورتها  خاصة  وجه  حياة  كمل  لتوفير  تحقيقها  يجب   ومقصد  غاية  بل   
 
ترفا ليست  الجودة  تصبح  وهنا  كريمة نسان 

في كل مكان في  .  لإلنسان  الفرد  يحقق سالمة وصحة  بما  الخدمة  كافة مراحل  في  الجودة  تطبيق معايير  في  يكمن  الصحية  الخدمات  إن ضمان جودة 

 أ املجتمع، والجودة في الرعاية الصحية ال بديل لها وهي 
 
 ه(1418(تساوي قيمة الحياة نفسها. بن سعيد حيانا

 
 
سس واملتطلبات املتمثلة في الوعي بفلسفة ومفهوم  يقوم على عدد من ال  إداري الجودة الشاملة هي عبارة عن نظام    دارة إ ن  إ( ف2006(للخطيب    وفقا

العم املشاركة والتخطيط االستراتيجي والتركيز على  القيام بعمليات  القيادة بتطبيقها، وذلك من خالل  الشاملة، واقتناع والتزام  الداخليين  الجودة  الء 

ال والخارجيي ومنع  املهام،  وتحليل  القياس  معايير  وتحديد  املقدمة،  واملنتجات  والخدمات  لألداء  املستمر  والتحسين  وتقديم ن،  وقوعها،  قبل  خطاء 

 التحفيز الالزم للعاملين، وتوفير التدريب املناسب. 

أن هنالك عدة مبادئ إل 1996(ون  آخر عقيلي و  يرى     دارة ( 
 
الجماعي بدال التعاون  املستمر،  التحسين  العميل،  التركيز على  الشاملة وهي  من   الجودة 
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 :صلخامل

وذلك   الجزيرة.  بوالية  الحكومية  باملستشفيات  للمرض ى  املقدمة  الصحية  الخدمات  جودة  مستوى  معرفة  إلى  الدراسة  هذه  هدفت 

من   تكونت  عشوائية  عينة  للمرض ى   384باستخدام  املقدمة  الصحية  الخدمات  جودة  مستوى  ما  في  املتمثلة  البحث  مشكلة  عن  لإلجابة  فرد 

الجزيرة  والية  الدراسة  .بمستشفيات  علي إلى الوصول  سبيل في اعتمدت  الوصفي أهدافها  جمع   املنهج  لغرض  استبيان  إعداد  وتم  التحليلي. 

أن هنالك مستوى   العديد من النتائج من أهمها  ىالبيانات، وتمت معالجة البيانات باستخدام العديد من الطرق اإلحصائية. توصلت الدراسة إل

باملست الصحية  للخدمات  عالي  والجهزة جودة  التمريض  خدمة  واعتمادية  الطباء  واعتمادية  امللموسية  أبعاد  أن  كما  الدراسة  موضع  شفيات 

 
 
 ذو داللة إ املساندة واالستجابة والفورية والتعاطف والمان تؤثر تأثيرا

 
 هما بعدي  حصائية في مستوى الجودة الكلية و أن أكثر الإ يجابيا

 
بعاد تأثيرا

االستمرار في رفع مستوى    العديد من التوصيات أهمها  ىدمة التمريض والجهزة املساندة. ومن تلك النتائج تم التوصل إلامللموسية واعتمادية خ

ليه إ خذ في االعتبار املوقع املناسب الذى يسهل الوصول قامة مستشفيات في املستقبل يجب ال عند التخطيط إلجودة الخدمات الصحية، كذلك 

 من كل االتجاهات.

 التعاطف. ؛االستجابة ؛اعتمادية الطباء ؛امللموسية ؛الخدمات الصحية ؛الجودة  ات املفتاحية:الكلم
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الصحيح والداء  املعايير  التماش ي مع  أنها  الصحية على  الخدمات  العاملية جودة  الصحة  وبتكلفة   عرفت منظمة  املجتمع،  آمنة مقبولة من  بطريق 

 (WHO,2006) حداث تغيير وتأثير على نسبة الحاالت املرضية ونسبة الوفيات اإلعاقة وسوء التغذية.إ  إلىمقبولة، بحيث يؤدى ذلك 

 تعاطف.( أن هنالك خمسة أبعاد لجودة الخدمة وهي: امللموسية، االعتمادية، االستجابة، التأكيد وال2005(يرى البكري 

 مشكلة الدراسة:

 ما مستوى جودة الخدمات الصحية املقدمة للمرض ى بمستشفيات والية الجزيرة؟  التالي:وتتمثل مشكلة الدراسة في السؤال 

 أهمية الدراسة: 

من أهمية الدور الذي تلعبه جودة الخدمات الصحية املقدمة للمرض ى باملستشفيات من حيث االرتقاء بمستوى صحة املواطن    الدراسةتأتي أهمية  

بها،   الدول والنهوض  الركيزة الساسية في تطور  يعتبر  التحديد إكذلك فوالذي  السودان على وجه  املوضوع في  املتعلقة بهذا  الدراسات  ن هنالك ندرة في 

 .من خالل النتائج التي توصلت اليها كما يمكن أن تمثل هذه الدراسة إضافة للدراسات السابقة في هذا املجالود اطالع الباحث، وذلك في حد

 أهداف الدراسة: 

 دراسة مستوى جودة الخدمات الصحية املقدمة للمرض ى بمستشفيات والية الجزيرة.  إلىتهدف هذه الدراسة بصورة أساسية الهدف الرئيس ي: 
 هداف الفرعية:  األ 

 قياس الجودة الكلية للخدمات الصحية املقدمة للمرض ى باملستشفيات. .1

 ات جودة أبعاد خدمات امللموسية بين املستشفيات املختلفة.مستوىتحديد ما إذا كانت هنالك فروق في  .2

 ة املساندة بين املستشفيات املختلفة.ات جودة أبعاد اعتمادية الطباء والتمريض والجهز مستوىمعرفة ما إذا كانت هنالك فروق في  .3

 ات جودة أبعاد االستجابة والفورية بين املستشفيات املختلفة. مستوىتوضيح ما إذا كانت هنالك فروق في  .4

 مان بين املستشفيات املختلفة.  ات جودة أبعاد خدمات التعاطف وال مستوىاختبار ما إذا كانت هنالك فروق في  .5

 مات الصحية على الجودة الكلية. تحديد أثر جودة أبعاد الخد .6

 فروض الدراسة: 

 مستوى الجودة الكلية للخدمات الصحية املقدمة للمرض ى باملستشفيات عالي.  .1

 ات جودة أبعاد خدمات امللموسية تعزى ملتغير املستشفى.مستوىفي  إحصائيةوجود فروق ذات داللة  .2

 اعتمادية الطباء والتمريض والجهزة املساندة تعزى ملتغير املستشفى.ات جودة أبعاد مستوىفي  إحصائيةوجود فروق ذات داللة  .3

 ات جودة أبعاد االستجابة والفورية تعزى ملتغير املستشفى.مستوىفي  إحصائيةوجود فروق ذات داللة  .4

 ات جودة أبعاد خدمات التعاطف واالمان تعزى ملتغير املستشفى. مستوىفي  إحصائيةوجود فروق ذات داللة  .5

 فإ الخدمات الصحية جودة أبعاد تؤثر  .6
 
  .مستوى الجودة الكلية  ييجابيا

 منهجية الدراسة: 

 مصادر جمع البيانات:  .1

 تم الحصول على البيانات من املصادر اآلتية:

إعداد استبانة خاصة عن   تتمثل في االستبيان، حيث تم  أولية  الكبرى مصادر  للمرض ى بمستشفيات محلية ودمدنى  املقدمة  الصحية  الخدمات  جودة 

 الدراسات السابقة. و  وكذلك مصادر ثانوية تتمثل في الكتب .بوالية الجزيرة 

 الدراسة:مجتمع وعينة   .2

 على صيغة مبسطة اقترحه
 
ا يتمثل مجتمع الدراسة في املرض ى ومرافقيهم بمستشفيات محلية ود مدني الكبرى وقد تم تحديد حجم العينة استنادا

صيغة تفترض أن مجتمع الدراسة خاضع ملبدأ املعاينة العشوائية وتعتمد هذه الصيغة على تخمين مستوى  وهي  (Cochran, W. G.,1963)وليم كوكران 

   باملستشفيات:جودة الخدمات الصحية املقدمة 
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  حيث:

0n
 : تمثل حجم العينة املبدئي 

P:  تمثل نسبة جودة الخدمات املقدمة باملستشفيات 

Z  املتغير املعياري للتوزيع الطبيعي 

 d الخطأ  مقدار 

P    متماثل( أما)بافتراض أن املجتمع    % 50تم تحديديها ب  z     بمقدار فهي املتغير املعياري للتوزيع الطبيعي الذي يعطي مستوى ثقة في اختيار العينة

 بهذا فإن حجم العينة هو   و %5مقدار الخطأ الناتج عن اختيار العينة وهو  هي d % و 95

 

 وقد تم توزيع العينة على املرض ى ومرافقيهم بالتساوي.  
 نموذج االتجاه:  .3

النموذج باسم   العام     (Servperf)ويعرف هذا  بها كل من  1992وظهر خالل  التي قام  للدراسات  نتيجة  الجودة في    (Taylor et Cronin)م   وتعرف 

 
 
 اتجاهيا

 
مجموعة من  نه:” تقييم الداء على أساس  أ يرتبط بإدراك العميل لألداء الفعلي للخدمة املقدمة ويعرف االتجاه على    إطار هذا النموذج مفهوما

)معال، بالخدمة  املرتبطة  الفعلي 1998البعاد  الداء  ويركز فقط على  والتوقعات  الداء  بين  الفجوة  يستبعد فكرة   
 
 معدال

 
أسلوبا النموذج  ويعد هذا   .)

املقياس   هذا  ويستند  الخدمات  جودة     إلىلقياس 
 
اعتمادا الخدمة  لداء  املصاحبة  والعمليات  لألساليب  املباشر  للجودة   التقييم  الثالثة  البعاد  على 

)درويش، والفورية(  والمان  التعاطف  االعتمادية،  الداءKarami and Olfati,2012,p661ويرى)  (.2009)امللموسية،  أن مقياس   )(Servperf)    أفضل

الفجوة   ي  (Servqual)من مقياس  ما  املجموعات، وهذا  بين  للنتائج والفروق  إعطاء تفسير أفضل  في قياس  كونه قادر على  له  الكبير  فسر االستخدام 

التعاطف   جودة الخدمات الصحية، وعلى الرغم من االختالفات بين النموذجين إال أن كال النموذجين يعتمد على نفس البعاد)امللموسية، االعتمادية،

ليكرت. في مقياس  املتمثل  القياس  أسلوب  نفس  ولهما  والفورية(  ال  والمان  تفصيل محاور جودة  املقدمة  ويمكن  الطبية  في للمرض ى  خدمة  وردت  كما 

 استمارة الدراسة كما يلي:

 وتمثل الشياء امللموسة واملتعلقة بالخدمات املقدمة من جانب املستشفيات مثل )املباني، التقنيات وموقع املستشفى(  امللموسية:  •

واملرافقين على تقديم الخدمة في الوقت املناسب وبدقة ترض ي طموح املريض كذلك تعبر عن قدرة املستشفيات من وجهة نظر املرض ى    :االعتمادية •

   .تعبر عن مدى وفاء املستشفيات بالتزاماتها تجاه املرض ى

وكفاءة    الفورية: االستجابة    • بسرعة  حلها  على  والعمل  لشكواهم  واالستجابة  املرض ى  متطلبات  كل  مع  الفعال  التعامل  على  القدرة  وهي  الفورية 

 .كما أنها تعبر عن املبادرة في تقديم الخدمة من قبل املوظفين والطباء والكوادر املساعدة بصدر رحب نعة،مق

التعرض    األمان: • عند  وطمأنته  حاجاته  حسب  الخدمة  تقديم  في  والرغبة  بأهميته  وإشعاره  املريض  على  والحرص  الصداقة  روح  إبداء  يعني 

 . للمشكالت

 . العاملين والطباء على بث الثقة والطمأنينة في نفوس املرض ىيعني قدرة  التعاطف: •

 أساليب التحليل: 

 الصدق والثبات: .1

ألفا   الثبات  استخدام معامل  لقياس تم  لم يكن    كرونباخ  فإذا  الصحيح  والواحد  الصفر  بين  تتراوح  قيم  يأخذ  الثبات  ومعامل  الدراسة  أداة  ثبات 

البيانات ف ثبات في  املعامل تكون مساوية للصفر  إهنالك  البيانات ف  وعلىن قيمة  تام في  ثبات  إذا كان هنالك  الواحد إالعكس  املعامل تساوي  ن قيمة 

 (  Cronbach,1970الدراسة. )مجتمع  علىخ تعني زيادة مصداقية البيانات ومن ثم عكس نتائج العينة الصحيح إي أن زيادة معامل ألفا كرونبا

 التكرارات والنسب املئوية:  .2

للمتغيرات تم تحليل البيانات الولية التي جمعت من خالل االستبيان من خالل الوصف الّولي للعينة باستخدام جداول التوزيع التكرارية والنسبية  

   الطبيعة النوعية.ذات 

 

 

384
2)05.0(

)5.0)(5.0(2)96.1(
==n
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 مقياس ليكارت: .3

املستجيبين حول متغير معين له مقياس ترتيبي، ويتم إدخال الرقام للحاسب اآللي لتعبر عن الوزان.    اتجاه أراءيستخدم هذا املقياس بغرض معرفة  

ليكارت. وقد تم است الحاالت يعرف بمقياس  االتجاه في مثل هذه  يعبر عن  الذي  اآلراء. واملقياس  خدام ومن ثم يتم عرض جدول تكراري يعكس توزيع 

= أوافق بشدة(. ومن ثم يحسب املتوسط    5= أوافق     4= ال أدري     3= ال أوافق    2= ال أوافق بشدة     1رات هي )مقياس ليكارت الخماس ي من خمسة خيا

 ( والجدول التالي يوضح كيفية تحديد االتجاه:       Likert, 1932املرجح ووفقا لقيمته حدد االتجاه العام للعبارات في كل محور )

 تصنيفات مقياس ليكارت الخماس ي   :(1جدول )

 مستوى الجودة  املتوسط املرجح 

1 – 1.79   
 
 منخفض جدا

1.8 – 2.5  فض خمن 

2.6- 3.39  متوسط  

3.4 – 4.19  عالي  

4.2 – 5   
 
 عالي جدا

                                  Source: Likert (1932). A technique for measurement of attitudes 

قد حصرت    5و  4و  3و  2و  1أساس أن الرقام الخمسة  علىوقد حسبت طول الفترة    0.8( أي حوالي  5/4ويالحظ أن طول الفترة املستخدمة هنا )

  .(Likert, 1932) مسافات 4فيما بينها 

 ( للعينة الواحدة:tاختبار ) .4

اختبار ) الواحدة الختبار وجود فروق  tتم استخدام  للعينة  الوسط(  الفرض ي    بين  الوسط  الفروض على    3الحسابي لكل عبارة مع  وتمت صياغة 

 النحو التالي:  

 µ = 30H : إحصائيةال توجد فروق ذات داللة 

 µ ≠ 31H :  إحصائيةتوجد فروق ذات داللة 

 من خالل املعادلة:  t إحصائيةوتحسب 

N

S

X
t

−
=

 

X : متوسط العينة 

µ : متوسط املجتمع 

S : االنحراف املعياري   

 .0.01املعنوية  مستوى ( من أكبريتم رفض )قبول( فرض العدم إذا كانت القيمة االحتمالية اقل )

 :األحاديتحليل التباين  .5

متغير مستقل وصفي   أثر  دراسة  تابع    واحد علىهو  بين    كمي ومعرفةمتغير  كانت هنالك فروق  إذا  الهدف من  مستوىما  وأن  أم ال  جراء هذا إ اته 

الختبار    
 
توسيعا يعتبر  فهو  ولهذا  باملعالجات  وتعرف  العينات  من  مجموعة  متوسطات  تساوي  فرضية  اختبار  هو  الختبار   tالتحليل  يستعمل  الذي 

فقط.  الف عينتين  متوسط  بتساوي  الخاصة  الدراسة    وقدرضية  هذه  في  استخدامه  مستوى بتم  في  فروق  وجود  اختبار  الخدمات    غرض  جودة  ابعاد 

 الفرضية التالية:  خالل اختباروذلك من  نوع املستشفى   ملتغير تعزى  الصحية

   H0 : µ1 = µ2 = .. = µiبين متوسطات املجتمعات    إحصائيةال توجد فروق ذات داللة 

  H1 : µ1 ≠ µ2 ≠.. ≠  µiبين متوسطات املجتمعات        إحصائيةتوجد فروق ذات داللة  

 من خالل املعادلة: Fويحسب إحصاء 

𝐹 =
𝑀𝑆𝐵

𝑀𝑆𝐸
 

 حيث: 

MSB : متوسط املربعات بين املجموعات 

MSE :متوسط املربعات داخل املجموعات 



 ر حامدسعثمان تاج ال                                                                                            ..... الحكومية جودة الخدمات الصحية املقدمة للمرض ى في املستشفيات 

Global Journal of Economics and Business, 9(2) (2020), 318-332 
322 

 

 .0.05( من أكبراقل ) Fيتم رفض )قبول( فرض العدم إذا كانت معنوية اختبار

 البسيط:تحليل االنحدار الخطي  .6

وقد تم استخدامه في هذه الدراسة لدراسة أثر   .تابع كمي  على متغيريهتم تحليل االنحدار الخطي البسيط بدراســة وتحليل أثر متغير مستقل كمي  

 على مستوى الجودة الكلية وذلك من خالل تقدير النموذج التالي:  ة كل على حدبعاد جودة الخدمات الصحية أ 

𝑌 = 𝛽0 + 𝛽1𝑋 + 𝑢𝑡 
 حيث: 

Y :  الجودة الكلية مستوى 

1
 ،

0
 : معالم النموذج 

X : متغير مستقل 

u : حد الخطأ 

  .وقد تم تقدير عدد ست معادالت باستخدام طريقة املربعات الصغرى 

 الدراسات السابقة:

 :الدراسات التي تناولت جودة الخدمات الصحية منهاهنالك عدد من 

 تدني مستوى الخدمة الصحية في العديد من املحاور في املستشفيات موضوع الدراسة.   إلىوالتي اشارت  (2017)دراسة الحنيطي •

البالص ي • دراسة  خلصت     إلى  (2015)كما 
 
عاليا كان  املقدمة  الصحية  الخدمة  عن  الرضا  مستوى  التعاطف، أن  يلي:  كما  تنازليا  ترتيبها  وجاء   ،

جودة  عن  رضاه  ومستوى  الخدمة  لتلقي  املستفيد  مكوث  فترة  بين  عكسية  عالقة  وجود  الدراسة  أظهرت  كما  االستجابة.  االعتمادية،  الضمان، 

 ضا والعكس صحيح.الخدمة فكلما زاد وقت االنتظار قل مستوى الر 

دراسة • وأسعد  وبينت     (2014)محمود 
 
وفقا الصحية  املراكز  في  املقدمة  الصحية  الخدمات  جودة  توفر  االعتمادية،    عدم  امللموسية،  لبعاد 

 االستجابة، التعاطف، الثقة والمان. 

توفر جميع أبعاد جودة الخدمات الصحية في املستشفيات ولكن بدرجة متدنية، حيث كان هنالك قصور في    إلى  (2013)وتوصلت دراسة سلطان   •

 تطبيق بعد امللموسية وكذلك في مجال التعاطف.

وبوفجاني • الضمور  دراسة  توصلت    (2012)أما  االستجابة،    إلىفقد  امللموسية،  أبعاد  في  الصحية  الخدمات  لجودة  املرض ى  تقييم  مستوى  ان 

 العتمادية، التأكيد، التعاطف، جاء بدرجة منخفضة. ا 

ذياب • دراسة  خلصت  والتعاطف   إلى  (2012)بينما  امللموسية  االعتمادية،  المان،  وهي  الطبية  الخدمة  أبعاد  تطبق  الحكومية  املستشفيات  أن 

 باستثناء بعد االستجابة.

ارتفاع تقييم املرض ى لتطبيق أبعاد جودة الخدمة الصحية وجاء ترتيبها تنازليا كاالتي: امللموسية،   إلىتوصلت  فقدZarei et al (2012)    al أما دراسة •

 االستجابة، االعتمادية، التعاطف، التأكيد. 

 تدني تقويم املرض ى لتطبيق أبعاد الجودة في املستشفيات. إلى Desai (2012)بينما توصلت دراسة   •

• ( إبراهيم  دراسة  في    إلى  (2010بينما خلصت  التطويري  االسلوب  غياب  أهمها  النتائج  من  اإل   إدارة عدد  الكادر  وغياب  العالجية،   داري املنظمات 

 الصحة يحد من استقالليتها في اختيار املشاريع الرائدة. املتخصص، ضعف االمكانيات املادية لهذه املنظمات، وتبعية هذه املنظمات لوزارة 

• ( الكحلوت  دراسة  اإل   إلى  (2004وقد أشارت  اهتمام  درجة  تدني  التحسين،  قياس مؤشرات  في  العلمي  االسلوب  استخدام  درجة  العليا    دارة تدني 

ا  الدراسة عدم وجود ثقافة موحدة حول  اظهرت  املستشفيات، كما  الشاملة في هذه  العديد من مقومات  بالجودة  املستطلعين، غياب  لجودة لدي 

 واسس الجودة.

• ( دمنهور  دراسة  الدراسة    (2004أما  بالثقافة    إلىفقد خلصت  املتعلقة  الجودة  تطبيق جميع عوامل  هي: ضعف  الجودة  تطبيق  أهم معوقات  أن 

 خطاء.  تقبل ال  -فقية ت ال االتصاال  -االهتمام بالنتائج القصيرة  -هرمية الهياكل  -التنظيمية مركزية السلطة 

الدراسات   بعض  املقدمة، حيث خلصت  الطبية  الخدمات  في مستوى جودة  الكبير  التباين  لنا  يتضح  السابقة  الدراسات  توفر    إلىمن خالل  عدم 

وجود مستوى عالي من الرض ى   إلى  خرتوفر مستوى متدني من جودة الخدمات الطبية، في حين ذهب البعض اآل   إلىالخدمات الطبية بينما أشار بعضها  

 تجاه جودة الخدمات الصحية.
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   :ومناقشة النتائج  البياناتتحليل 

 الصدق والثبات: .1
 قيمة معامل الثبات  :(2جدول)

 البعد  عدد العبارات    ألفا كرونباخمعامل  

 املستشفى وتجهيزاته وتسهيالته مباني  12 0.84

 اعتمادية األطباء  8 0.90

 اعتمادية خدمة التمريض واألجهزة املساندة  8 0.93

 االستجابة والفورية  5 0.88

 التعاطف  4 0.82

 األمان  4 0.92

 املقياس الكلي  41 0.94

 م( 2020من املسح امليداني) املصدر: الباحث              

( رقم  الجدول  بين فقرات كل  2يوضح  الداخلي  االتساق  التأكد من  بغرض  الدراسة  ملحاور  الثبات  لقياس معامل  الداخلي  االتساق  طريقة  نتائج   )

 مما يدل  ثبات  قيم معامالت    ظهور   إلىتشير  نجد أن النتائج    حيث  محور،
 
على أنَّ االستبانة املصممة بواسطة الباحث إذا طبقت على فرد أو عالية جدا

 .لكل محاور الدراسة  الدراسة يمكن وصفها بأنها ثابتة التقديرات، وبالتالي فإن أداة  مجموعة من الفراد عدة مرات فإنها ستعطي نفس النتائج أوعلى 

 الصدق  قيمة معامل  :(3جدول)

 البعد   عدد العبارات  معامل الصدق  

 مباني املستشفى وتجهيزاته وتسهيالته  12 0.92

 اعتمادية الطباء  8 0.95

 اعتمادية خدمة التمريض والجهزة املساندة  8 0.96

 االستجابة والفورية  5 0.94

 التعاطف  4 0.91

 المان 4 0.96

 املقياس الكلي  41 0.97

 م( 2020من املسح امليداني) املصدر: الباحث              

)  نتائج  شيرت الدراسة  ،    0.90عالية جدا تتجاوز  ذاتي  صدق    تمعامال   ظهور قيم   إلى(  3الجدول رقم  أداة  أن  املصممة بواسطة  وفي هذا داللة على 

 سواه.
 
 الباحث أثبتت صدقها في قياس ما وضعت لقياسه؛ أي أنها صالحة لقياس الجانب املقصود وال تقيس جانبا

 الدراسة: الخصائص األساسية لعينة 

 (: الخصائص لعينة الدراسة 4)جدول 

 النسب املئوية  التكرارات  املتغيرات 

 النوع 

 % 27 10 ذكر

 % 73 282 أنثي 

 100 384 املجموع 

 العمر 

  20اقل من 
 
 %7 26 عاما

 واقل من  20
 
  30عاما

 
 % 34 130 عاما

 واقل من 30
 
  40عاما

 
 % 23 90 عاما

 واقل من  40
 
  50عاما

 
 % 20 78 عاما

ا  50  % 16 60 فأكثر عام 

 100 384 املجموع 

 السكن 

 % 58 223 ريف 

 % 42 161 حضر 

 100 384 املجموع 

 الحالة االجتماعية

 % 78 300 متزوج 
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 % 11 42 ارمل 

 %4 17 مطلق

 %6 25 اعزب 

 100 384 املجموع 

 م 2020 امليدانيمن املسح  املصدر: الباحث 

( رقم  الجدول  ثالثة  4من  مايقارب  أن  املرض ى أ (  ثلثي  مايقارب  وان  املستشفيات  على   
 
ترددا أكثر  اإلناث  أن  على  داللة  هذا  وفي  إناث  العينة  رباع 

أعمارهم عن      40ومرافقيهم تقل 
 
تكافؤ تقريبا   وان هنالك 

 
العينة من    عاما أرباع  الريف والحضر وأن ما يزيد عن ثالثة  بين  املرض ى ومرافقيهم  في توزيع 

 ملتزوجين.  ا 

 بعد امللموسية    :(5جدول)
الوسط   عناصر امللموسية 

 الحسابي 

االنحراف  

 املعياري 

درجة توفر  

 البعد

درجات   ( tقيمة )

 الحرية

القيمة  

 االحتمالية

**0.000 383 19.421 عالي  1.014 4.01 تستخدم املستشفى معدات وأجهزة حديثة.   

**0.000 383 19.397 عالي  0.987 3.98 تستخدم املستشفى معامل مختبرية حديثة.   

**0.000 383 15.926 عالي  1.099 3.89 يتميز مناخ املستشفى بالهدوء.  

**0.000 383 15.195 عالي  1.108 3.86 تتصف مباني املستشفى بالنظافة.   

**0.000 383 14.338 عالي  1.171 3.86 هناك عدد كافي من السرة الجاهزة بملحقاتها باملستشفى.  

**0.000 383 13.953 عالي  1.145 3.82 يوجد باملستشفى إسعافات جاهز للعمل في أي لحظة.   

**0.000 383 12.746 عالي  1.217 3.79 تتوفر باملستشفى الدوية واملعدات املطلوبة للمريض.   

**0.000 383 8.309 عالي  1.228 3.52 أماكن االنتظار للمرض ى وذويهم داخل املستشفى متوفرة بشكل مناسب   

 0.000** 383 8.396 عالي  1.185 3.51 داخل املستشفى بسهولة    آخريسهل التنقل من مرفق ملرفق  

إلى   املريض  وصول  لتسهيل  واضحة  إرشادية  لوحات  باملستشفى  تتوفر 

 أماكن تلقي الخدمات الطبية املختلفة. 

**0.000 383 6.944 عالي  1.271 3.45  

كافة  يقع   من  إليه  الوصول  يسهل  حيث  ممتاز  مكان  في  املستشفى 

 االتجاهات.

 0.414 383 0.817 متوسط  1.374 3.06

6.50- متوسط  1.562 2.48 يتصف نظام التغذية باملستشفى بالسالمة والصحة    383 0.000**  

 م 2020 امليداني،نتائج املسح  املصدر:         
 .%1 مستوى معنوي تحت  * *

( رقم  الجدول  داللة  5نالحظ من  امللموسية    متوسطات   بين كل   إحصائية( وجود فروق ذات  بعد  املستشفى عناصر  وقوع  في مكان    )ما عدا عبارة 

أن املرض ى ومرافقيهم يوافقون   %1وذلك عند مستوى معنوية    3والوسط الفرض ي    االتجاهات(ممتاز يسهل الوصول إليه من كافة   وفي هذا داللة على 

استخدام  على   عبارتي  أن  نجد  الحسابي  الوسط  قيم  ومن  امللموسية  خدمات  ملعداتتوفر  ملعامل   املستشفى  املستشفى  واستخدام  حديثة  وأجهزة 

وانحرافات معيارية منخفضة  مختبريه بمتوسطات حسابية عالية  النسبية  الهمية  الترتيب من حيث  في مقدمة  تأتيان  ان  .  حديثة  أن  بالذكر  الجدير 

الفرض   الوسط  بين  معنوي  فرق  متوسط   3هنالك  أن  نالحظ  ولكن  والصحة  بالسالمة  باملستشفى  التغذية  نظام  يتصف  لعبارة  الحسابي  والوسط 

 الفرض ي مما يدل على أن نظام التغذية باملستشفيات ال يتسم بالسالمة والصحة.  العبارة أقل من

 بعد اعتمادية األطباء  :(6جدول)

الوسط   

 الحسابي

االنحراف  

 املعياري  

درجات   (tقيمة )  االتجاه العام 

 الحرية 

القيمة  

 االحتمالية 

  0.670 4.50 يصغ الطباء ويحسنون االستماع للمريض عند تشخيصهم للمرض.
 
**0.000 383 42.877 عالي جدا  

  0.778 4.48 يتوفر باملستشفى عدد كافي من أطباء االمتياز. 
 
**0.000 383 37.318 عالي جدا  

اإلنساني   بالتعامل  املريض  طمأنة  على  باملستشفى  الطباء  يحرص 

 املتميز كجانب مهم من جوانب تقديم الخدمة الطبية. 

4.46 0.673  
 
**0.000 383 42.612 عالي جدا  

الخدمة   تقديم  في  حديثة  علمية  أساليب  باملستشفى  الطباء  يتبع 

 الطبية. 

4.44 0.724  
 
**0.000 383 38.933 عالي جدا  

الخدمة   ممارسة  في  الدقة  في  املتمثل  التام  االلتزام  الطباء  يظهر 

 الطبية في كافة مراحل تقديمها في الوقت املناسب. 

 عالي  0.751 4.43
 
جدا  37.242 383 0.000**  

يتوفر باملستشفى عدد كافي من نواب االختصاصيين في مختلف أنواع  

 التخصصات الطبية. 

4.43 0.805  
 
**0.000 383 34.863 عالي جدا  

عام   بشكل  الطباء  من  املطلوبة  والكفاءات  التخصصات  تتوفر 

 باملستشفى. 

4.38 0.903  
 
 0.000** 383 29.943 عالي جدا

  0.945 4.27 يتبع الطباء باملستشفى معايير ومتطلبات السالمة والمان. 
 
**0.000 383 26.360 عالي جدا  

 .%1 مستوى معنوي تحت  **     م2020 امليداني،نتائج املسح  املصدر:         
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( الجدول رقم  أن هنالك فروق ذات داللة  6من  اعتمادية الطباء  إحصائية( نحد  الفرض ي    بين كل متوسطات عناصر بعد  وذلك عند    3والوسط 

معنوية   على    % 1مستوى  تدل  نتائج  ال وهذه   
 
جدا عالية  درجة  املرض ى  توفر  لراء   

 
وفقا وذلك  الكبرى  مدني  ود  محلية  بمستشفيات  الطباء  عتمادية 

أن اصغاء الطباء واستما الحسابي نجد  الوسط  املرض و توفر ع ومرافقيهم ومن قيم  ملرضاهم عند تشخيص  االمتياز وحرص عهم  أطباء  دد كافي من 

 بمتوسطات حسابية عالية وانحرافات معيارية منخفضة.الطباء اهمية على طمأنة املريض بالتعامل اإلنساني املتميز هي أكثر ابعاد اعتمادية  الطباء

 املساندة اعتمادية خدمة التمريض واألجهزة  بعد  :(7جدول )

الوسط   

 الحسابي

االنحراف  

 املعياري  

درجة  

 االعتمادية

درجات   (tقيمة )

 الحرية 

القيمة  

 االحتمالية 

الخدمة   لتقديم  التمريض  عاملي  من  الكافي  العدد  باملستشفى  يتوفر 

 الطبية باملقارنة مع عدد املرض ى. 

4.27 1.002  
 
**0.000 383 24.740 عالية جدا  

القدرات   لتقديم  تتوفر  باملستشفى  التمريض  عاملي  لدى  واملهارات 

 الخدمة في الوقت املناسب. 

**0.000 383 25.919 عالية 0.886 4.17  

تعاطيها   ووقت  العالج  جرعات  باملستشفى  التمريض  عاملو  يشرح 

 للمريض بشكل مفهوم ومبسط. 

**0.000 383 24.240 عالية 0.935 4.16  

العدد   باملستشفى  الطبية  يتوفر  الخدمة  لتقديم  الفنيين  من  الكافي 

 املساندة باملقارنة مع عدد املرض ى. 

**0.000 383 25.017 عالية 0.895 4.14  

الدوية   إعطاء جرعات  في  باملواعيد  باملستشفى  التمريض  يلتزم عاملو 

 وغير ذلك من الخدمات املرتبطة بالعالج. 

**0.000 383 22.902 عالية 0.960 4.12  

يتوفر باملستشفى العدد الكافي من املوظفين والعمال لتقديم الخدمة  

 الطبية باملقارنة مع عدد املرض ى. 

**0.000 383 23.322 عالية 0.897 4.07  

املهارة   لها  باملستشفى  والعمال  املوظفين  من  وخبرات  كوادر  تتوفر 

 والقدرة على أداء أعمالهم. 

**0.000 383 21.427 عالية 0.934 4.02  

تتوفر القدرات واملهارات لدى الفنيين في الجهزة املساندة باملستشفى  

 لتقديم الخدمة في الوقت املناسب. 

**0.000 383 21.731 عالية 0.911 4.01  

 .%1 مستوى معنوي تحت  **     م2020 امليداني،نتائج املسح  املصدر:       

بين كل متوسطات عناصر بعد اعتمادية خدمة التمريض والجهزة املساندة والوسط  إحصائيةد أن هنالك فروق ذات داللة ج( ن7من الجدول رقم )

بمستشفيات محلية ود مدني الكبرى وذلك خدمة التمريض والجهزة املساندة    نتائج تدل على اعتمادية  وهذه   %1وذلك عند مستوى معنوية    3الفرض ي  

 لراء املرض ى وم
 
هي الطبية باملقارنة مع عدد املرض ى    توفر عدد كافي من عاملي التمريض لتقديم الخدمةرافقيهم ومن قيم الوسط الحسابي نجد أن  وفقا

ابعاد   املساندة  أكثر  والجهزة  التمريض   اهمية  خدمة 
 
نوعا عالي  معياري  وانحراف  عالي  حسابي  ومرافقيهم   بوسط  املرض ى  أراء  في  تباين  يعكس  ما 

   .املختلفة نحو اعتمادية خدمة التمريض والجهزة املساندة  باملستشفيات

 االستجابة والفورية بعد  :(8جدول)

الوسط   

 الحسابي

االنحراف  

 املعياري 

درجة  

االستجابة  

 والفورية 

القيمة   درجات الحرية  (tقيمة ) 

 االحتمالية 

وباستمرار   يقوموا  أن  استعداد  على  الطبية  الخدمة  مقدمو  كافة 

 بمتابعة خدمة املريض في أي وقت. 

4.25 0.825  
 
**0.000 383 24.740 عالية جدا  

عملهم   إلى  ودرجاتهم  وظائفهم  بمختلف  العاملين  كافة  يحضر 

 باملستشفى في املوعد املحدد. 

**0.000 383 25.017 عالية 0.876 4.05  

في   ودرجاتهم  وظائفهم  بمختلف  العاملين  لكافة  الوصول  يسهل 

 باملستشفى في أي وقت. عملهم 

**0.000 383 23.322 عالية 0.999 3.89  

الخدمة   ومقدمي  باملسؤولين  لالتصال  وسهلة  قنوات معروفة  توجد 

 الطبية باملستشفى. 

**0.000 383 25.919 عالية 1.120 3.67  

يستجيب املسؤولين للتحقيق والبت في الشكاوى املقدمة من املرض ى  

 واملرافقين  

**0.000 383 21.731 متوسطة   1.367 3.38  

 . %1 مستوى معنوي تحت  **  م2020 امليداني،نتائج املسح  املصدر:

وذلك عند   3بين كل متوسطات عناصر بعد االستجابة والفورية والوسط الفرض ي    إحصائية د أن هنالك فروق ذات داللة  ج( ن8من الجدول رقم )

 لراء املرض ى ومرافقيهم ومن    %1مستوى معنوية  
 
وهذه نتائج تدل على توفر مالمح االستجابة والفورية بمستشفيات محلية ود مدني الكبرى وذلك وفقا

 تتمثل ف
 
ي أن كافة مقدمو الخدمة الطبية على استعداد في أن يقوموا وباستمرار بمتابعة خدمة املريض قيم الوسط الحسابي نجد أن أكثر املالمح توفرا
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وظائفهم ودرجاتهم   بمختلف  العاملين  كافة  و حضور  أي وقت  وانحراف معياري   إلىفي  بمتوسطات حسابية عالي  املحدد  املوعد  في  باملستشفى  عملهم 

 .متدني

 التعاطف  بعد  :(9جدول)

الوسط   

 الحسابي

االنحراف  

 املعياري 

درجة  

 التعاطف 

درجات   (tقيمة ) 

 الحرية 

القيمة  

 االحتمالية  

ُيبدي الطبيب باملستشفى روح املجاملة واالبتسام للمريض  

 ويحاول التخفيف عليه وتحمل تجاوزاته عند اشتداد املرض. 

4.43 0.888  
 
**0.000 383 31.495 عالية جدا  

  1.008 4.24 باملستشفى السماحة وطيب النفس ُيبدي عاملي التمريض 
 
**0.000 383 24.204 عالية جدا  

يتعامل الفنيين باملستشفى مع املريض بدماثة خلق )مثل  

 االبتسام وإظهار التقدير والود(.

**0.000 383 13.666 عالية 1.210 3.84  

**0.000 383 6.518 عالية 1.425 3.47 يتعامل املوظفين والعمال باملستشفى مع املريض بدماثة خلق   

 .%1 مستوى معنوي تحت  **  م2020 امليداني،نتائج املسح  املصدر:           

( الجدول رقم  أن هنالك فروق ذات داللة  ج( ن9من  الفرض ي  التعاطف  بين كل متوسطات عناصر بعد    إحصائية د  وذلك عند مستوى   3والوسط 

تدل    % 1  إحصائيةداللة   نتائج  قيم وهذه  ومن  ومرافقيهم  املرض ى  لراء   
 
وفقا وذلك  الكبرى  مدني  ود  محلية  بمستشفيات  التعاطف  عناصر  توفر  على 

 
 
التعاطف توفرا أكثر مالمح  أن  الحسابي نجد  التخفيف عليه وتحمل    باملستشفى  الوسط  للمريض ومحاولة  املجاملة واالبتسام  الطبيب روح  ابداء  هو 

بوس املرض.  اشتداد  عند  عاليتجاوزاته  حسابي     ط 
 
يعكس  جدا متدني  معياري  التمريض    تجانس  وانحراف  عاملي  ابداء  يظهر  بينما  املبحوثين  اراء 

املبحوثين  اراء  تجانس  عدم  على  يدل  ما  نوعا  عالي  معياري  وانحرف  عالي  حسابي  بوسط  الثانية  املرتبة  في  النفس  وطيب  السماحة  باملستشفى 

    .باملستشفيات املختلفة

 األمانعد ب :(10جدول )

االنحراف   الوسط الحسابي 

 املعياري 

درجات   (tقيمة ) درجة االمان 

 الحرية 

القيمة  

 االحتمالية  

والخطر   املخاطرة  من  باملستشفى  الطبية  الخدمة  تخلو 

 والشك. 

4.25 0.826  
 
**0.000 383 29.583 عالية جدا  

املريض   باملستشفى  الطبية  الخدمة  مقدمو  كافة  يعطي 

 بالمان.اإلحساس 

4.31 0.736  
 
**0.000 383 34.784 عالية جدا  

بنقل   باملستشفى  الطبية  الخدمة  مقدمو  كافة  يهتم 

 اإلحساس بالثقة للمريض  

4.29 0.751  
 
**0.000 383 33.792 عالية جدا  

الطبية   الخدمة  مقدمو  كافة  لدى  املصداقية  تتوفر 

 باملستشفى. 

4.29 0.756  
 
**0.000 383 33.412 عالية جدا  

 .%1 مستوى معنوي تحت  **     م2020 امليداني،نتائج املسح  املصدر:             

( رقم  الجدول  ذات داللة  10من  أن هنالك فروق  نحد  الفرض ي    إحصائية (  والوسط  المان  بعد  وذلك عند مستوى   3بين كل متوسطات عناصر 

 لراء املرض ى   %1معنوية  
 
 من الحساس بالمان بمستشفيات محلية ود مدني الكبرى وذلك وفقا

 
ومن قيم الوسط الحسابي نستنج توفر درجة عالية جدا

 ومرافقيهم .

 الدراسة:اختبار فرضيات 

 (مستوى جودة الخدمات الصحية املقدمة للمرض ى باملستشفيات عالي) األولى:اختبار الفرضية 

 أبعاد جودة الخدمة مرتبة حسب األهمية  :(11جدول )

 مستوى الجودة   معامل االختالف   االنحراف املعياري   الوسط الحسابي  البعد  

 عالي  % 20 0.72 3.60 مباني املستشفى وتجهيزاته وتسهيالته 

  % 13 0.61 4.42 اعتمادية األطباء 
 
 عالي جدا

 عالي  % 18 0.76 4.12 اعتمادية خدمة التمريض واألجهزة املساندة 

 عالي  % 22 0.87 3.85 االستجابة والفورية 

 عالي  % 23 0.93 4.00 التعاطف 

   % 16 0.69 4.28 األمان 
 
 عالي جدا

 عالي  4.01 الجودة الكلية  

 م 2020امليداني، املصدر: نتائج املسح                  
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( رقم  الجدول  من  املرض ى 11يتضح  نظر  وجهة  من  الكبرى  مدني  ود  محلية  بمستشفيات  الصحية  الخدمات  لجودة  عالي  مستوى  هنالك  أن   )

 وأهمية من حيث االلتزام بتطبيقها هو بعد اعتمادية االطباء فيما   أكثرومن قيم الوسط الحسابي ومعامل االختالف نجد أن    ومرافقيهم،
 
البعاد تجانسا

 مقارنة ببقية البعاد مما   بشأناحتل بعد المان املرتبة الثانية وهذا يعني أن اجابات املرض ى ومرافقيهم  
 
 والقل تشتتا

 
هذين البعدين كانت الكثر تمركزا

 
 
    .جعلهما الكثر تطبيقا

 املستشفى( في مستوى خدمات امللموسية تعزى ملتغير  إحصائيةوجود فروق ذات داللة ) الثانية:الفرضية اختبار 

 ملتغير نوع املستشفى   األحادينتائج تحليل التباين  :(12جدول )
ً
 للفروق في مستوى جودة بعد امللموسية تبعا

الوسط   املستشفيات 

 الحسابي 

مجموع   مصدر االختالف  

 املربعات 

متوسط   درجة الحرية

 املربعات 

القيمة   قيمة )ف(

 االحتمالية

 0.000** 9.11 4.23 6 25.38 بين املجموعات  4.16 القلب

 3.65 النساء والتوليد 

جراحة -العام   املستشفى  0.465 377 175.12 داخل املجموعات  3.65 

باطنية -املستشفى العام    3.56 

  383 200.50 املجموع  3.47 الكلى

 3.20 االطفال

 % 1معنوية   مستوى **معنوي عند      م2016املصدر: نتائج املسح امليداني،               

املتوسطات الحسابية ملستوى جودة خدمات امللموسية بمستشفيات محلية ود مدني الكبرى ومن قيم الوسط الحسابي    (12يوضح الجدول رقم ) 

أبعاد   الترتيب من حيث توفر  يأتي في مقدمة  القلب  أن مستشفى  أن مستشفى الطفال ظهر في مؤخرة    امللموسية فينجد  نتائج   الترتيب ومنحين نجد 

التباين   املتوسطات وذلك عند مستوى معنوية    إحصائيةنالحظ وجود فروق ذات داللة    الحادي تحليل  أن مستوى جودة   %1بين هذه  مما يدل على 

 من مستشفى 
 
 .آخر إلىخدمات امللموسية يختلف جوهريا

الفرضية   في  )  الثالثة:اختبار  فروق  هنالك  كانت  إذا  ما  بين مستوىتحديد  املساندة  واألجهزة  والتمريض  األطباء  اعتمادية  جودة  أبعاد  ات 

 املختلفة(املستشفيات 

 للفروق في مستوى جودة بعد اعتمادية األطباء ملتغير نوع املستشفى   األحادينتائج تحليل التباين  :(13دول)ج
الوسط   املستشفيات 

 الحسابي 

مجموع   مصدر االختالف  

 املربعات 

متوسط   درجة الحرية

 املربعات 

القيمة   قيمة )ف(

 االحتمالية

 0.000** 6.38 2.15 6 12.94 بين املجموعات  4.46 النساء والتوليد 

 4.47 الكلى

 0.34 377 127.52 داخل املجموعات  4.57 االطفال

 4.63 القلب

  383 140.46 املجموع  4.23 جراحة -املسشفى العام 

 3.85 باطنية -املستشفى العام  

 4.39 اإلصابات  

 %1معنوية  مستوى **معنوي عند    م2016املصدر: نتائج املسح امليداني،                

 مستوى( املتوسطات الحسابية ملستوى جودة بعد اعتمادية الطباء ومن قيم الوسط الحسابي نالحظ ظهور  13يوضح الجدول رقم ) 
 
ات عالية جدا

ال نتائج تحليل  الباطنية ومن  القلب وأدناه مستشفى  الهمية مستشفى  الكبرى أعالها من حيث  تباين  العتمادية االطباء بمستشفيات محلية ود مدني 

  %1بين هذه املتوسطات وذلك عند مستوى معنوية  إحصائيةنستنتج وجود فروق ذات داللة  الحادي 
 
مما يدل على أن اعتمادية الطباء تختلف جوهريا

 . آخر إلىمن مستشفى 

 لن األحادينتائج تحليل التباين  :(14جدول )
ً
 وع املستشفى للفروق في مستوى جودة بعد اعتمادية خدمة التمريض واألجهزة املساندة تبعا

الوسط   املستشفيات 

 الحسابي

مجموع   مصدر االختالف  

 املربعات 

متوسط   درجة الحرية

 املربعات 

القيمة   قيمة )ف(

 االحتمالية 

 **0.007 3.001 1.67 6 10.033 بين املجموعات  4.17 النساء والتوليد 

 3.90 الكلى 

داخل   3.99 االطفال 

 املجموعات 

209.394 377 0.555 

 4.39 القلب

  383 219.427 املجموع  4.12 جراحة -املسشفى العام 

 4.01 باطنية -املستشفى العام 

 4.37 اإلصابات  

 % 1معنوية  مستوى **معنوي عند   م2016املصدر: نتائج املسح امليداني،                
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( رقم  الجدول  التباين  14من  تحليل  لنتائج   
 
ووفقا داللة    هنالك   الحادي (  ذات  اعتمادية   إحصائية فروق  ملستوى جودة  الحسابية  املتوسطات  بين 

  %1خدمة التمريض والجهزة املساندة بمستشفيات محلية ود مدني الكبرى وذلك عند مستوى معنوية 
 
حيث نجد أن مستشفى القلب هو الكثر اعتمادا

التمريض   املرض ى ومرافقيهم بمستوى جودة عالي  لخدمات  املساندة من وجهة نظر  يليهوالجهزة   
 
النساء والتوليد وفى   جدا الثانية مستشفى  املرتبة  في 

  الكلى.الترتيب يأتي مستشفى  ة مؤخر 

 املستشفى(في مستوى خدمات االستجابة والفورية تعزى ملتغير  إحصائيةوجود فروق ذات داللة ) الرابعة:اختبار الفرضية 

  والفوريةللفروق في مستوى جودة بعد االستجابة  األحادينتائج تحليل التباين  :(15جدول )
ً
 ملتغير نوع املستشفى   تبعا

الوسط   املستشفيات 

 الحسابي

مجموع   مصدر االختالف  

 املربعات 

متوسط   درجة الحرية

 املربعات 

القيمة   قيمة )ف(

 االحتمالية 

 0.000** 5.91 4.139 6 24.834 بين املجموعات  4.03 النساء والتوليد 

 3.73 الكلى 

داخل   3.60 االطفال 

 املجموعات 

263.926 377 0.700 

 4.19 القلب

  383 288.760 املجموع  3.36 جراحة -العام  املستشفى

 3.82 باطنية -املستشفى العام 

 4.13 اإلصابات  

 %1معنوية  مستوى **معنوي عند   م2016املصدر: نتائج املسح امليداني،               

( نجد أن مستشفى القلب يأتي في مقدمة الترتيب من حيث درجة االستجابة الفورية بوسط حسابي عالي 15من قيم الوسط الحسابي الجدول رقم )

العامةيليه   الجراحة  الثانية في حين يظهر مستشفى  املرتبة  املرتبة الخيرة.  مستشفى اإلصابات في  التباين    في  نتائج تحليل  نستنتج وجود   الحادي ومن 

   %1بين هذه املتوسطات وذلك عند مستوى معنوية    إحصائيةفروق ذات داللة  
 
من   مما يدل على أن مستوى جودة االستجابة الفورية يختلف جوهريا

   .حسب الترتيب عاليه آخر إلىمستشفى 

 املستشفى( في مستوى خدمات التعاطف واألمان والفورية تعزى ملتغير  إحصائية)وجود فروق ذات داللة  الخامسة: رضية اختبار الف

  األحادينتائج تحليل التباين  :(16جدول)
ً
 ملتغير نوع املستشفى   للفروق في مستوى جودة بعد التعاطف تبعا

الوسط   املستشفيات 

 الحسابي

درجة   مجموع املربعات  مصدر االختالف  

 الحرية 

متوسط  

 املربعات 

القيمة   قيمة )ف(

 االحتمالية 

 0.000** 38.33 20.731 6 124.388 بين املجموعات  4.24 النساء والتوليد 

 4.11 الكلى 

داخل   4.00 االطفال 

 املجموعات 

203.859 377 0.541 

 4.36 القلب

  383 328.247 املجموع  3.34 جراحة -العام  املستشفى

 2.17 باطنية -املستشفى العام 

 4.56 اإلصابات  

 %1معنوية  مستوى **معنوي عند    م2016املصدر: نتائج املسح امليداني،                

القلب يليه مستشفى النساء والتوليد في  ظهرت بمستشفى( نجد أن أعلى درجات التعاطف مع املرض ى 16من قيم الوسط الحسابي في الجدول رقم )

بأن الفروق الظاهرة في مستوى التعاطف هي فروق    الحادي حين ظهرت درجات تعاطف متدنية بمستشفى الجراحة العامة وتقر نتائج تحليل التباين  

 من مستشفى  %1عند مستوى معنوية  إحصائيةذات داللة 
 
 . آخر إلىتدل على أن مستوى التعاطف يختلف جوهريا

 األمان للفروق في مستوى  األحادينتائج تحليل التباين  :(17جدول )
ً
 ملتغير نوع املستشفى   تبعا

الوسط   املستشفيات 

 الحسابي

درجة   مجموع املربعات  مصدر االختالف  

 الحرية 

متوسط  

 املربعات 

القيمة   قيمة )ف(

 االحتمالية 

 0.000** 6.324 2.787 6 16.72 بين املجموعات  4.36 النساء والتوليد 

 4.37 الكلى 

داخل   4.07 االطفال 

 املجموعات 

166.134 377 0.441 

 4.53 القلب

  383 182.855 املجموع  4.11 جراحة -العام  املستشفى

 3.77 باطنية -املستشفى العام 

 4.55 اإلصابات  

 %1معنوية  مستوى **معنوي عند    م2016امليداني، املصدر: نتائج املسح               



 ر حامدسعثمان تاج ال                                                                                            ..... الحكومية جودة الخدمات الصحية املقدمة للمرض ى في املستشفيات 

Global Journal of Economics and Business, 9(2) (2020), 318-332 
329 

 

( بالجدول رقم  الحسابي  الوسط  الكبرى مستوى( نالحظ ظهور  17من قيم  الهمية   .ات عالية لألمان بمستشفيات محلية ود مدني    أعالها من حيث 

التباين    تأتي تحليل  نتائج  ومن  الباطنية  مستشفى  وأدناها  والقلب  االصابات  داللة    الحادي مستشفى  ذات  فروق  وجود  هذه   إحصائيةنستنتج  بين 

 من مستشفى  %1 إحصائيةاملتوسطات وذلك عند مستوى داللة 
 
  .آخر إلىمما يدل على أن احساس المان يختلف جوهريا

 فى مستوى الجودة الكليةأتؤثر ): اختبار الفرضية السادسة 
ً
 ( بعاد جودة الخدمات الصحية ايجابيا

 بعاد جودة الخدمة في الجودة الكلية باستخدام االنحدار الخطي البسيط   أنتائج تأثير  :(18جدول )

 مستوى الداللة  Fقيمة   β 2Rمعامل االنحدار   الثابت قل ستامل  املتغير 

 **0.000 618.883 % 62 0.60 1.83 امللموسية  

 **0.000 379.142 % 48 0.65 1.14 اعتمادية الطباء 

 **0.000 624.139 % 62 0.57 1.62 اعتمادية خدمة التمريض والجهزة املساندة 

 **0.000 511.35 % 57 0.48 2.41 االستجابة والفورية 

 **0.000 309.20 % 44 0.40 2.39 التعاطف 

 **0.000 364.96 % 48 0.56 1.59 األمان 

 ( م2020من املسح امليداني) املصدر: الباحث              

( الجدول رقم  البسيط لقياس  18يوضح  الخطي  االنحدار  نتائج تحليل  الصحية كل على حد  أثر(  الخدمات  الكلية  ة ابعاد جودة  الجودة  ومن    .على 

امللموسية   أن  نجد  الجدول  املساندة    واعتماديةالطباء    واعتماديةنتائج  والجهزة  التمريض     والمان  والتعاطفوالفورية    واالستجابةخدمة 
 
تأثيرا تؤثر 

 ذو داللة 
 
 إلحصاء  %1مستوى الجودة الكلية عند مستوى معنوية  في إحصائيةايجابيا

 
 هما ال أكثربأن  نجد 2Rومن قيم معامل التحديد   Fوفقا

 
بعاد تأثيرا

   املساندة.خدمة التمريض والجهزة  واعتماديةبعدي امللموسية 

 النتائج والتوصيات: 

 لنتائج:ا

النتائج التالية: إلىمن خالل جمع وتحليل البيانات تم التوصل   

   .الصحية بمستشفيات محلية ود مدني الكبرى من وجهة نظر املرض ى ومرافقيهم  جودة عالي للخدماتهنالك مستوى  •

أن  أن   • الترتيب. كما نجد  أن مستشفى الطفال ظهر في مؤخرة  امللموسية في حين نجد  أبعاد  الترتيب من حيث توفر  يأتي في مقدمة  القلب  مستشفى 

 من مستشفى 
 
 .آخر إلىمستوى جودة خدمات امللموسية يختلف جوهريا

 العتماديــة االطبــاء بمستشــفيات محليــة ود مــدني الكبــ أن هنالــك درجــة  •
 
 مــن مستشــفى رى عاليــة جــدا

 
أعالهــا مــن حيــث الهميــة  آخــر إلــىتختلــف جوهريــا

  .مستشفى القلب

وجهــــة نظـــر املرضــــ ى ومـــرافقيهم بمستشــــفيات محليـــة ود مــــدني الكبــــرى خـــدمات التمــــريض والجهـــزة املســــاندة مـــن عتماديــــة ل أن هنالـــك فــــروق جوهريـــة  •

   .أعالها من حيث الهمية مستشفى القلب و النساء والتوليد

مستشفى   • يظهر  حين  في  الثانية  املرتبة  في  اإلصابات  مستشفى  يليه  الفورية  االستجابة  درجة  حيث  من  الترتيب  مقدمة  في  يأتي  القلب  مستشفى 

 من مستشفى 
 
 .آخر إلىالجراحة العامة في املرتبة الخيرة. كما أن مستوى جودة االستجابة الفورية يختلف جوهريا

امل • التعاطف مع  درجات  أعلى  بمستشفى  أن  تعاطف متدنية  درجات  ظهرت  حين  في  والتوليد  النساء  يليه مستشفى  القلب  بمستشفى  ظهرت  رض ى 

 من مستشفى وأن الجراحة العامة  
 
 .آخر إلىمستوى التعاطف يختلف جوهريا

الكبرى مستوىظهور   • مدني  ود  محلية  بمستشفيات  لألمان  عالية  مستشفى    ات  من   
 
جوهريا مستشفى   آخر  إلىتختلف  الهمية  حيث  من  أعالها 

 أن احساس المان.  االصابات والقلب وأدناها مستشفى الباطنية كما 

•  
 
تأثيرا تؤثر  والمان  والتعاطف  والفورية  واالستجابة  املساندة  والجهزة  التمريض  واعتمادية خدمة  الطباء  واعتمادية  امللموسية  أن  ذو  يجابيإ   نجد   

 
ا

 هما بعدي امللموسية واعتمادية خدمة التمريض والجهزة املساندة.         أن و في مستوى الجودة الكلية  إحصائيةداللة 
 
 أكثر االبعاد تأثيرا

 التوصيات: 

 االستمرار في رفع مستوى جودة الخدمات الصحية بمستشفيات محلية ود مدني الكبرى.  •

 مستشفيات في املستقبل يجب االخذ في االعتبار املوقع املناسب الذى يسهل الوصول اليه من كل االتجاهات.عند التخطيط القامة  •

 في بعد امللموسية يجب إعطاء اهتمام اكثر لنظام التغذية باملستشفيات وان يراعي اتصافة بالسالمة والصحة.  •
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 ى املقدمة من املرض ى واملرافقين. مزيد من االهتمام حيث الشكاو  إلىبعد االستجابة والفورية يحتاج  •

  .جراء املزيد من الدراسات لبقية محليات الوالية حتى تتضح الصورة بشكل أكبرإ  •

 :املراجع

 :
ً
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Abstract: This study aimed to know the level of quality of health services provided to patients in Gezira State 
hospitals. A random sample of 384 individuals  was used to answer the research problem represented by the 
level of quality of health services provided to patients in Gezira State hospitals. To reach its goals, the study 
relied on the descriptive-analytical method. A questionnaire was prepared to collect data, and the data was 
processed using many statistical techniques. The study reached many results. The most important of which is 
that there is a high-quality level of health services in the hospitals under investigation, as the dimensions of 
tangibility, the reliability of doctors, the reliability of the nursing service, supportive devices, response, 
immediate, sympathy, and safety positively affects the overall quality level. The most effective dimensions are 
the tangibility and reliability of the nursing service and support devices. From these results, many 
recommendations were reached. The most important of which is to continue to raise the level of quality of 
health services. Also, when planning to set up hospitals in the future, the appropriate location that is easily 
accessible from all directions must be taken into account. 

Keywords: Quality; Health services; Tangibility; Dctors' reliability; Responsiveness; Empathy. 
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