ديسمرب

01

03
0202

revue.mesd@gmail.com
http://www.cuniv-tissemsilt.dz/index.php/mesd/
https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/602

Modern Economic and Sustainable
Development
LMESD
Review
Published by

“the Laboratory of Modern Economic and Sustainable Development”
LMESD

University centre of Tissemsilt

Volume 03 – ISSUE 01
DECEMBER 2020

revue.mesd@gmail.com
http://www.cuniv-tissemsilt.dz/index.php/mesd/
https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/602
International Standard Serial Number: ISNN: 2710-8589
Electronic International Standard Serial Number: E-ISSN: 2716-8743
Legal deposit : December-2018

Ministry of Higher Education and Scientific Research
University Center Ahmed bin Yahya Al-Wancharissi
Tissemsilt

Modern Economic and
Sustainable Development
review

81-63 :ص-0303 ديسمرب-30  العدد30 اجمللد

جملة االقتصاد احلديث والتنمية املستدامة

واقع جودة اخلدمات الصحية يف العيادات اخلاصة
)(دراسة حالة مصحة طب العيون نور وسارة بعني وسارة
The Reality Of Health Services Quality In Private Clinics
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تصنيفات

Abstract:
he study aims to know the reality quality of health services in private clinics, where a
study was conducted at the level of Nour Clinic oussera Ophthalmology to see the availability
of quality health services through the recognized dimensions (tangible, reliability, response,
safety and empathy). In our study, we relied on the survey tool, where we studied a sample of
52 respondents. We found that Nour and Sarah's clinic provided quality health services in all
their dimensions and found that great attention was paid to the patient and the well-being of
the service providers in the clinic.
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مقدمة:
تسعى املؤسسات الصحية إلى تحقيق جودة خدماتها خاصة في القطاع الخاص في ظل املنافسة الشديدة في تقديم
الخدمات الصحية ،سعياً منها إلرضاء وتحقيق رغبات زبائنها ،وذلك من أجل إستمراريتها وكسب زبائن جدد ،حيث أصبح اهتمام
هاته املؤسسات تقديم خدماتها الصحية وفق ملعايير الجودة باعتبارها أهم وسيلة ناجعة لكسب وإلابقاء على زبائنها ،وبما أن
ّ
جودة الخدمات الصحية من أهم املواضيع التي تهتم بها املؤسسات الصحية نظرا لحساسية الخدمات املقدمة ،أصبح لزاماً
عليها مواكبة التطورات الحاصلة في هذا املجال والسعي لتحسين خدماتها بما يتالءم مع حاجات ورغبات الزبائن املتوقعةً .
مما سبق يمكن طرح التساؤل التاليً :
ًّ
"ما واقع جودة الخدمات الصحية في عيادة نور وسارة لطب العيون بعين وسارة"
وملعالجة هذا التساؤل تمت معالجة التساؤالت الفرعية التاليةً :
 ما مدى اهتمام العيادة محل الدراسة بأبعاد جودة الخدمات الصحية ؟ ما هو أهم بعد من أبعاد جودة الخدمات الصحية تهتم به العيادة محل الدراسة أكثر ؟فرضيات الدراسة :من أجل معالجة املوضوع تم طرح الفرضيات التاليةً :
 تهتم العيادة بجودة خدماتها الصحية وفقا لبعد امللموسية؛
 تهتم العيادة بجودة خدماتها الصحية وفقا لبعد الاعتمادية؛
 تهتم العيادة بجودة خدماتها الصحية وفقا لبعد الاستجابة؛
لامان؛
 تهتم العيادة بجودة خدماتها الصحية لبعد ً
 تهتم العيادة بجودة خدماتها الصحية وفقا لبعد التعاطف.
أهداف الدراسة :تهدف الدراسة الحالية إلى:
 التعرف على جودة الخدمات الصحية ولابعاد املتعلقة بها؛ التعرف على مستوى جودة الخدمات الصحية؛ معرفة مدى اهتمام العيادة محل الدراسة بجودة خدماتها املقدمة؛ّ
 التعرف على أهم لابعاد التي تولي العيادة محل الدراسة اهتماما كبيرا بها من وجهة نظر زبائنهاً .ّ
ّ
الدراسات السابقة :من أهم الدراسات السابقة التي تتعلق بموضوع الدراسة ،والتي تم الوصول إليها ما يلي:
 دراسة (مكيد وبن عياد :)1026 ،بعنوان "واقع اعتماد جودة الخدمات الصحية في املستشفيات العمومية".
حيث هدفت الدراسة إلى معرفة مستوى جودة الخدمات الصحية املقدمة من طرف املؤسسة العمومية إلاستشفائية
لوالية املديةً ،وتحديد طبيعة العالقة بين مستوى جودة الخدمات الصحية املقدمة ورضا املرض ى .ولقد توصل الباحث في
وأن أبعاد الضمان،
أن مستشفى املدية يطبق الجودة من وجهة نظر أفراد العينة املدروسةً ّ ،
دراسته إلى عدة نتائج من أهمهاً ّ :
امللموسية والتعاطف كانت محل رضا أفراد العينة ،عكس بعدي الاستجابة والاعتمادية .كما تم التوصل لوجود عالقة طردية
بين جودة الخدمات الصحية ورضا املرض ى ،وأن الجودة تسبق الرضا وتحسينها يعني الزيادة في درجة الرضاً .
 دراسة (بن عيش ي :)1022 ،بعنوان "أبعاد جودة الخدمة الصحية ودورها في تحقيق رضا الزبون دراسة حالة
مستشفيات والية بسكرة".
هدفت الدراسة إلى إعطاء صورة واضحة عن جودة الخدمات الصحية وأبعادها ،تحديد وتحليل العالقة بين جودة
الخدمات الصحية ورضا الزبو ًن ،حيث اعتمد الباحث على الاستبانة وبرنامج  ،SPSSوكان حجم العينة هو  011مفردة .وتوصل
الباحث إلى مجموعة من النتائج كانت أهمها حرص املستشفيات محل الدراسة على تقديم خدماتها بطريقة صحيحة وبجودة
عاليةً .

املقال بعنوان :واقع جودة الخدمات الصحية في العيادات الخاصة
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 دراسة (توبي :)1022 ،بعنوان "تأثير جودة الخدمة الصحية على رضا الزبون دراسة استطالعية آلراء عينة من الزبائن
في عيادة ابن سينا بباتنة".
ّ
حيث هدفت الدراسة إلى معرفة نظرة الزبائن لخدمات العيادةً ،وإبراز أهم املحددات التي يعتمد عليها الزبائن في تقييمهم
لجودة الخدمات املقدمة لهم ،تحليل العالقة بين جودة الخدمات ورضا الزبائن .إذ اعتمد الباحث على الاستبانة وبرنامج ،SPSS
أن زبائن العيادة يعتمدون في تقييمهم على
وكان حجم العينة هو  46مفردة .وتوصل الباحث إلى مجموعة من النتائج ،نذكر منها ّ ً
أبعاد الجودة ،وجود عالقة ارتباط قوية بين أبعاد الجودة ورضا الزبائنً .
منهج الدراسة:
ّ
تم الاعتماد في هذه الدراسة على املنهج الوصفي التحليلي ،الذي يهدف إلى وصف الظاهرة كما وكيفا وتحليلها وتفسيرها
ّ
انطالقا من املعلومات النظرية املجمعة ،والبيانات امليدانية التي تتعلق بالحالة املدروسةً .
أما أدوات الدراسة ،فقد اعتمدنا على املسح املكتبي في الجانب النظري ،وعلى الاستبيان في الجانب امليداني ،وقد استخدمنا
ًّ
مجموعة من لاساليب إلاحصائية في تحليل املعلوماتً .
أوال .اإلطار النظري ملتغريات الدراسة:
 .اخلدمات الصحية:
أ .تعريف اخلدمة:

أن الخدمة" :منفعة مدركة بالحواس ،قائمة بحد ذاتها ،أو مرتبطة بش يء مادي ملموس ،وتكون قابلة
 يرىً ً ّ Lovelockللتبادل وال يترتب عليها ملكية ،وهي في الغالب غير ملموسة" (عزام ،حسونه ،والشيخ ،8112 ،صفحة .)841
ّ
ّ
بأنها" :النشاطات غير املحسوسةً ،والتي تحقق منفعة للزبون أو العميلً ،والتي ليست
 ويعرف  Stantonالخدمة ًّمعينة ال يتطلب استخدام سلعة مادية"
أن إنتاج أو تقديم خدمة ًّ
بالضرورة مرتبطة ببيع سلعة أو خدمة أخرى ،أي ّ ً
(كورتل ،8112 ،صفحة .)46
ى ّ
من خالل هذا التعريف نر ًأنه تم التركيز على تعريف الخدمة من خالل عدم ملموسيتها وعدم اقترانها بالسلع املادية،
واهتمامها باملنافع املقدمة للزبائن ،وتم فيه تجاهل خاصية التالزمية،عدم التملك ،الفنائية وعدم التجانس.
أن الخدمة هي منتجات غير ملموسة تقدم من طرف لطرف آخر ال ينتج عنها نقل للملكية ،وال
مما سبق يمكن القول ّ ً
ًّ
ّ
أن وقت استهالكها هو وقت إنتاجها ،لامر الذي يعقد من تقييم جودتها.
يمكن تخزينها عكس السلع ،أي ّ ً

ب .تعريف اخلدمة الصحية:

 عرف " Kotlerالخدمة الصحية ًّأنها" :كل أداء يقدم من طرف لطرف آخر ،غير ملموس وال ينتج عنه نقال للملكية،يكون إنتاجه مرتبطاً بمنتًج مادي ملموس أو ال يرتبط" (النسور والصغير ،8106 ،صفحة .)071
ّ
ّ
عين،
 وعرفت الخدمات الصحية على ًّأنها" :مجموعة من املنافع الصحية التي يحصل عليها املستفيد مقابل دفع ثمن م ًوباستخدام سلع معينة ،ولكن ال تحول ملكية السلع املساعدة إلى املستفيد من الخدمة" (يوسف ،8112 ،صفحة
ً .)22
ّ
 كما ّتعرف الخدمة الصحية على ًأنها" :العالج املقدم للمرض ى سواء كان تشخيصا ،إرشادا أو تدخال طبيا ينتج عنه رضا

وقبول وانتفاع من قبل املرض ى وبما يؤول ألن يكون بحالة صحية أفضل" (البكري.)042 ،8112 ،
ت .خصائص اخلدمات الصحية:
ّ
تتميز بها الخدمات الصحية ما يلي (كورتل وصادق ،8112 ،ص :)27
من أهم الخصائص التي ًّ
 الالملموسية :أي استحالة الشعور بها بالحواس؛ التالزمية :أي عدم فصلها عن مقدم الخدمة؛ عدم التجانس :أي تفتقد للنمطية في تقديمها؛املقال بعنوان :واقع جودة الخدمات الصحية في العيادات الخاصة
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ّ
 الفنائية :أي ًأنه ال يمكن تخزينها؛ عدم التملك :أي ال يمكن نقل ملكيتها؛ شخصية :أي ًّأنها ال تقدم لشخصين في وقت واحد وال تطبق على جميع الخدمات؛أن الطلب عليها غير قابل للتأجيل؛
 السرعة في ألاداء :أي ّ ً خاضعة للقوانين ولاحكام التنظيمية. .جودة اخلدمات الصحية:
أ .تعريف اجلودة:
ّ
(الدرادكة،
تعرف الجودة ب ًّأنها" :املزايا والخصائص الخاصة باملنتًجً ،والتي تساهم في إشباع حاجات ورغبات املستهلكين" ً
ًّ
 ،8102صفحة ً .)04
ّ
ّ
معينة
بأنها" :املجموع الكلي للمزايا والخصائص التي تؤثر في مقدرة سلعة أو خدمة ًّ
 عرفت الجمعية لامريكية الجودة ًوأنها أشياء مختلفة تتفق مع محيط لافراد" (أبو خريص وشكشك ،8102 ،صفحة ً .)022
معينةًّ ،
على تلبية حاجات ًّ
ب.
-

-

وحسب منظمة املعايير الدولية  ISOالجودة" :مجموعة من صفات أو خصائص املنتًج أو الخدمة املتعلقة بقدراتها على
تلبية الاحتياجات املعلنة واملتوقعة" (راحو ،8102 ،صفحة .)42
تعريف جودة اخلدمات الصحية:
يعرف  Booms & Lewisجودة الخدمة على ًّأنها" :قياس ملدى تطابق مستوى الخدمة املقدمة مقارنة مع توقعات الزبون،
فتقديم خدمة ذات جودة يعني في املحصلة النهائية أن تكون الخدمة متوافقة مع توقعات املستفيدين" (الطائي
والعالق ،8112 ،صفحة .)861
بأنها" :درجة الالتزام باملعايير
تعرف الهيئة لامريكية املشتركة العتماد مؤسسات الخدمات الصحية  JCAHالجودة ًّ
الجيدة النتائج املتوقعة لخدمة أو إجراء أو تشخيص أو معالجة مشكلة
املعاصرة املعترف بها على وجه العموم للممارسة ًّ

طبية معينة" (صالح ،8100 ،صفحة .)87
 يعرف  Kotlerالجودة الصحية ًّأنها" :الانحراف القائم بين قيمة الخدمة املدركة والقيمة املتوقعة من طرف الزبون،ًومستوىً إلادراك املتحقق من نتائج لاداء عن الخدمة الصحية قياسا بما كان عليه من السابق" (النسور والصغير،
 ،8106صفحة .)077
ت .أبعاد جودة اخلدمات الصحية:
في دراسة لـ  Parasuraman, Zithaml & Berryعام  ،0222توصلوا إلى إمكانية دمج لابعاد العشرة السابقة الذكر في
خمسة أبعاد ،حيث قاموا بضم أبعاد (الاتصال ،املصداقية ،لامن ،الكفاءة ًواملجاملة) في بعد واحد أطلقوا عليه اسم التعاطف،
ودمجوا (بعدي فهم /معرفة العميل وإمكانية الحصول على الخدمة) في بعد لامان ،فيما بقيت أبعاد الجوانب املادية امللموسة،
الاعتمادية ،والاستجابة على حالها .وفيما يلي شرح مختصر لألبعاد الخمس الجديدة (الطريفي ،سويدان ،والفقير،8102 ،
الصفحات : )012 -016
 اجلوانب املادية امللموسة ) :(Tangiblesوتشمل الشواهد املادية ،لاجهزة ،قاعات الاستقبال ومظهر املوظفين ،مواقفالسيارات؛ ً
 االعتمادية ) :(Reliabilityيعتبر أهم بعد ،ويتمثل في الدقة في تقديم الخدمات ،الوفاء بالوعود املقدمة ،احترام وقتتقديم الخدمات؛
 االستجابة ( :)Responsivenessوتعني الاستعداد التام للمساعدة ،تقديم خدمات فورية املرونة ،والتعامل معاستفسارات وشكاوى العمالء؛ ً
 األمان ) :(Assuranceتعامل املوظفين باللطف ،الكياسة واملجاملة ،خلق عالقات تتميز بالثقة بينهم وبين العمالء؛املقال بعنوان :واقع جودة الخدمات الصحية في العيادات الخاصة
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ّ
 التعاطف ) :(Empathyهي مستوى العناية والاهتمام الشخص ي الذي تقدمه املنظمة لعمالئها ،وجعلهم يشعرونبالتميز.
ويمكن تلخيص أهم معايير التقييم لجودة الخدمات الصحية في الجدول التاليً :
الجدول ( :)01أبعاد النوعية للخدمات الصحية
معايير التقييم

البعد
املعولية ً

الاستجابة ً

التأكيد ً

الكياسة ً

امللموسية ً

-

دقة السجالت املعتمدة في إدارة املستشفى؛ ً
صحة القوائم املالية؛ ً
املواعيد الدقيقة في إلاجراءات الطبيةً .
تقديم خدمات عالجية فورية؛ ً
استجابة لنداءات الطوارئ الخارجية؛ ً
العمل على مدار ساعات اليومً .
سمعة ومكانة املستشفى عالية؛ ً
املعرفة واملهارة املتميزة لألطباء واملمرضين؛ ً
الصفات الشخصية للعاملينً .
اهتمام شخص ي باملريض؛ ً
إلاصغاء الكامل لشكوى املريض؛ ً
تلبية حاجات الزبون بروح من الود واللطفً .
لادوات املستخدمة في التشخيص والعالج؛ ً
املظهر الخارجي ملقدمي الخدمة؛ ً
أماكن الانتظار والاستقبال املناسبةً .

ألامثلة

 ثقة عالية لدى املريض بأن حساباته املاليةصحيحة عند مغادرته املستشفى؛ ً
 له ثقة بأن حياته بين أيدي أمينةً . وصولً سيارات إلاسعاف خالل دقائق معدودة؛ ً صالة العمليات جاهزة كليا ولكل الحاالتً . املعاملة الطيبة للمرض ى من قبل لاطباء؛ ً تدريب ومهارة عالية في لاداءً . املمرضة بمثابة لام الحنون للمريض؛ ً النظر للمريض بأنه دائما على حقً . نظافة عيادة الطبيب وكونها ذات مظهرتخصص ي؛ ً
 - -نوعية الطعام املقدم للراقدين في املستشفىً .

املصدر( :البكري ،8112 ،صً ).801

ث .أهداف جودة اخلدمات الصحية:
من بين أهم أهداف جودة الخدمات الصحية ما يلي (بن تربح ومعزوزي ،8102 ،ص ص :)72 -72
 ضمان الصحة البدنية والنفسية للمستفيدين؛ّ
 تقديم خدمة صحية ذات جودة مميزة من شأنها تحقيق رض ي املستفيد (املريض) وزيادة والئه للمؤسسة الصحيةً ،والذيسيصبح فيما بعد وسيلة إعالمية فاعلة لتلك املنظمة الصحية؛
 تطوير وتحسين قنوات الاتصال بين املستفيدين من الخدمة الصحية ومقدميها؛ تمكين املؤسسات الصحية من تأدية مهامها بكفاءة وفاعلية؛ تحقيق مستويات إنتاجية أفضل ،إذ يعد الوصولً إلى املستوىً املطلوب من الرعاية الصحية املقدمة إلى املستفيدينالهدف لاساس من تطبيق الجودة؛
 زيادة الطلب على مختلف أنواع الخدمات الصحية الحديثة ورافق هذه الزيادة زيادة من نوع أخر في الاهتمام بتلبيةحاجات وتوقعات العمالء.
ً
ً
ً
ً
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ثانيا .اجلانب التطبيقي:
 .2جمتمع وعينة وأدوات الدراسة:
أ .جمتمع وعينة الدراسة:
تم اختيار عينة عشوائية ،تتكون من  80مفردة ،حيث تم توزيع  80استبيانا ،استرجع منها  71استبيانا ،وبعد مراجعة
أن  18من عدد الاستبيانات غير صالحة للمعالجة إلاحصائية ،وبالتالي أصبح عدد الاستبيانات
الاستبيانات املسترجعة تبين ّ ً
الصالحة للتحليل إلاحصائي  28استبيان فقطً .
ب .أدوات مجع البيانات:
تم الاعتماد في هذه الدراسة على الاستبيان ،وقد احتوى على مقدمة وعبارات تضم كافة لاسئلة ( 27عبارة) ،وشملت
ّ
العينة ،تضم الهدف من إجراء الاستبيان واملوضوع الذي يعالجه ،وكذا بعض التوجيهات
املقدمة رسالة موجهة ملفردات ًّ
وإلارشادات الضرورية لإلجابة .أما عبارات الاستبيان فد تم تقسيمها إلى ثالث محاور وهيً :
لعينة الدراسة (الجنس ،العمر ،عدد الزيارات
 احملور األول :يحتوي على معلومات متعلقة بالبيانات الشخصية ًّللعيادة ،املستوى التعليمي).
 احملور الثاني :يحتوي على عبارات تتعلق بجودة الخدمات الصحية ،ويتكون من  19عبارة ،مقسمة حسب أبعادجودة الخدمات الصحية.
ولقد تم الاعتماد على الشكل املغلق في إعداد الاستمارة ،وتم تصميم محاور الاستبيان وفقا ملقياس ليكرت  likertالخماس ي
(جودة ،8112 ،ص  )81للتعرف على وجهة نظر مفردات العينة.
ت .أدوات حتليل البيانات:
تم الاستعانة ببرنامج  Excel 2007في إعداد الدوائر النسبية الرسومات البيانية املختلفة ،كما تم الاستعانة ببرنامج v12
 SPSSفي تحليل نتائج الدراسة واختبار الفرضيات ،وقد استخدم الباحثين لاساليب إلاحصائية التاليةً :
 معامل الارتباط من أجل اختبار صدق أداة الدراسة؛ معامل آلفا كرونباخ ( )Cronbach's Alphaمن أجل اختبار ثبات أداة الدراسة؛العينة ،ومعرفة مدى موافقة أفرادها على عبارات الاستبيان؛
 التكرارات والنسب املئوية من أجل عرض خصائص ًًّ

اختبار إلاحصائي .T-teste
ً
 .1صدق وثبات أداة الدراسة:
أ .صدق أداة الدراسة:
ّ
 الصدق الداخلي :ويقصد به مدى اتساق كل عبارة من عبارات الاستبيان مع بعدها الذي تنتمي إليه هذه العبارة،
ّ
وذلك باستخدام معامل الارتباط بين العبارات وبعدها التي تنتمي إليه.
 الصدق الداخلي لعبارات املحور الثاني ( بعد امللموسية):
يوضح الجدول ( )02الصدق الداخلي لعبارات املحور الثاني (امللموسية) ً :
الجدول ( :)02الصدق الداخلي لعبارات املحور الثاني (امللموسية)
الرقم ً

العبارة ً

معامل الارتباط ً

مستوى الداللة ً

ً 10

تمتاز العيادة بسمعة حسنة في خدمة مرضاها ً

0.781

ً 0.005

ً 18

مبنى العيادة جذاب بالنسبة لطالب الخدمة ً

ً 0.792

ً 0.000

ً 11

تستخدم العيادة التقنيات الحديثة ً

ً 0.683

ً 0.000

ً 16

التصميم الداخلي للعيادة منظم ومتكامل ً

ً 0.822

ً 0.000

املصدر :من إعداد الباحثين باالعتماد على مخرجات برنامج ً SPSS
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من خالل الجدولً السابق ،يظهر ّأن هناك ارتباط ذو داللة إحصائيا عند مستوى املعنوية (  ،)α ≥0.05حيث أن مستوى
الداللة لكل العبارات كانت أقل من  ،0.05وبذلك تعتبر عبارات املحور الثاني املتعلقة بامللموسية صادقة ملا وضعت لقياسه.
 الصدق الداخلي لعبارات املحور الثاني (بعد الاعتمادية):
يوضح الجدول ( )03الصدق الداخلي لعبارات املحور الثاني (الاعتمادية)ً :
الجدول ( :)03الصدق الداخلي لعبارات املحور الثاني (الاعتمادية)
الرقم ً

العبارة ً

معامل الارتباط ً

مستوى الداللة ً

ً 12

تقدم العيادة كشوف واضحة ودقيقة ً

0.866

0.000

ً 14

عمال العيادة متفهمين لطلبات املرض ى ً

ً 0.396

0.004

ً 17

توفر العيادة خدمة الاستفسار عن العمليات عبر الهاتف ً

ً 0.887

0.000

ً 12

يمكن الاعتماد على موظفي العيادة ً

ً 0.806

0.000

املصدر :من إعداد الباحثين باالعتماد على مخرجات برنامج ً SPSS

من خالل الجدولً السابق ،يظهر ّأن هناك ارتباط ذو داللة إحصائيا عند مستوى املعنوية (  ،)α ≥0.05حيث أن مستوى
الداللة لكل العبارات كانت أقل من  ،0.05وبذلك تعتبر عبارات املحور الثاني املتعلقة باالعتمادية صادقة ملا وضعت لقياسه.
 الصدق الداخلي لعبارات املحور الثاني (بعد الاستجابة):
يوضح الجدول ( )04الصدق الداخلي لعبارات املحور الثاني (الاستجابة):
الجدول ( :)04الصدق الداخلي لعبارات املحور الثاني (الاستجابة)
الرقم ً

العبارة ً

معامل الارتباط ً

مستوى الداللة ً

ً 01

يجيب املوظفين على استفسارات املرض ى فورا ً

0.467

0.000

ً 00

تقدم العيادة جميع املعلومات املتعلقة بأي خدمة ً

ً 0.909

0.000

ً 08

يقوم املوظفونً بتلبية خدمات املرض ى بسرعة

ً 0.882

0.000

املصدر :من إعداد الباحثين باالعتماد على مخرجات برنامج ً SPSS

من خالل الجدولً السابق ،يظهر ّأن هناك ارتباط ذو داللة إحصائيا عند مستوى املعنوية (  ،)α ≥0.05حيث أن مستوى
الداللة لكل العبارات كانت أقل من  ،0.05وبذلك تعتبر عبارات املحور الثاني املتعلقة باالستجابة صادقة ملا وضعت لقياسه.
 الصدق الداخلي لعبارات املحور الثاني ( ألامان):
يوضح الجدول ( )05الصدق الداخلي لعبارات املحور الثاني (لامان):
الجدول ( :)05الصدق الداخلي لعبارات املحور الثاني (ألامان)
الرقم ً

العبارة ً

معامل الارتباط ً

مستوى الداللة ً

12

تتعامل العيادة مع املعلومات الخاصة باملرض ى بسرية ً

0.478

0.000

ً 13

أشعر باألمان في التعامل مع العيادة ً

ً 0.462

0.001

ً 14

أثق دائما بعمليات العيادة ً

ً 0.644

0.000

ً 15

يتمتع موظفو العيادة باملهارة ً

ً 0.627

0.000

املصدر :من إعداد الباحثين باالعتماد على مخرجات برنامج ً SPSS

من خالل الجدولً السابق ،يظهر ّأن هناك ارتباط ذو داللة إحصائيا عند مستوى املعنوية (  ،)α ≥0.05حيث أن مستوى
الداللة لكل العبارات كانت أقل من  ،0.05وبذلك تعتبر عبارات املحور الثاني املتعلقة باألمان صادقة ملا وضعت لقياسهً .
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 الصدق الداخلي لعبارات املحور الثاني (بعد التعاطف):
يوضح الجدول ( )06الصدق الداخلي لعبارات املحور الثاني(التعاطف)ً :
الجدول ( :)06الصدق الداخلي لعبارات املحور الثاني (التعاطف)
الرقم ً

العبارة ً

معامل الارتباط ً

مستوى الداللة ً

ً 16

يتمتع عمال العيادة باالبتسامة الدائمة ً

0.816

0.000

ً 17

يتميز العمال باالحترام وحسن املعاملة ً

ً 0.868

0.000

ً 02

هناك اهتمام شخص ي باملريض ً

ً 0.673

0.000

ً 02

شكاوى املرض ى محط اهتمام املسؤولين ً

ً 0.911

0.000

املصدر :من إعداد الباحثين باالعتماد على مخرجات برنامج ً SPSS

من خالل الجدو ًل السابق ،يظهر ّأن هناك ارتباط ذو داللة إحصائيا عند مستوى املعنوية (  ،)α ≥0.05حيث أن مستوى
الداللة لكل العبارات كانت أقل من  ،0.05وبذلك تعتبر عبارات املحور الثاني املتعلقة بالتعاطف صادقة ملا وضعت لقياسه.
 الصدق الخارجي :ويقصد به مدى اتساق كل بعد من أبعاد الاستبيان مع الدرجة الكلية لالستبيان ،وذلك
باستخدام معامل الارتباط بين أبعاد الاستبيان والدرجة الكلية لالستبيان ،وكانت النتائج موضحة في الجد ًول
التالي:
الجدول ( :)07صدق ألاداة
البعد ً

املحور الثاني :جودة الخدمات
الصحية ً

ً0
ً8
ً1
ً6
ً2

امللموسية ً
الاعتمادية ً
الاستجابة ً
لامان ً
التعاطف ً

معامل الارتباط ً
0.900
ً 0.713
ً 0.683
ً 0.893
0.766

مستوى الداللة
ً 1.111
ً 1.111
ً 1.111
ً 1.111
ً 1.111

املصدر :من إعداد الباحثين باالعتماد على مخرجات برنامج ً SPSS

أن مستوى
من خالل الجدولً السابق ،يظهر ّأن هناك ارتباط ذو داللة إحصائيا عند مستوى املعنوية (  ،)α ≥0.05حيث ّ ً
الداللة لكل العبارات كانت أقل من  ،0.05وبذلك تعتبر عبارات الاستبيان صادقة ملا وضعت لقياسهً .
ب .ثبات أداة الدراسة:
بالنسبة لثبات أداة الدراسة ،فقد تم استخدام معامل آلفا كرونباخ ( ، )Cronbach's Alphaوكانت النتائج موضحة في
الجدول التاليً :
الجدول ( : )00ثبات أداة الدراسة وفق معامل آلفا كرونباخ
معامل آلفا كرونباخ
عدد العبارات ً
البعد ً
ً 0.751
ً 04
بعد امللموسية ً
ً 0.792
ً 04
بعد الاعتمادية ً
ً 0.785
ً 03
بعد الاستجابة ً
ً 0.733
ً 04
بعد لامان ً
ً 0.837
ً 04
بعد التعاطف ً
ً 0.886
ً 19
الاستبانة ككل ً
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املصدر :من إعداد الباحثين باالعتماد على مخرجات برنامج ً SPSS

أن معامل " آلفا كرونباخ " الكلي ( ،)0.886وهي قيمة مرتفعة ،كما كانت قيم آلفا
يالحظ من خالل الجدولً السابقً ّ ،
ّ
ّ
وكلها أكبر من الحد لادنى املتفق عليه ملعامل " آلفا كرونباخ "ً ،والذي
كرونباخ ملحاو ًر الدراسة محصورة بين  0.733و ً ،0.837
مما يعني إمكانية الاعتماد على
عال فيما يخص عينة الدراسةًّ ،
يقدر ب ـ ـ  ،0.65وبالتالي يمكننا القول ّ ً
أن أداة القياس تتمتع بثبات ٍ
الاستبيان في قياس املتغيرات املدروسة ،وبالتالي إمكانية تعميم نتائج الاستبيان على كل مجتمع الدراسة.
 .3النتائج واملناقشة:
ّ
سيتم عرض وتحليل ومناقشة البيانات امليدانية التي تم جمعها من خالل الاستبيان ،حيث سيتم عرض وتحليل
خصائص عينة الدراسة ،وكذا عرض ومناقشة نتائج الدراسةً .
أ .عرض خصائص عينة الدراسة:
سيتم عرض وتحليل املتغيرات الشخصية لعينة الدراسة من خالل الجدول التالي:
الجدول ( :)09عرض خصائص عينة الدراسة حسب املتغيرات الشخصية
النسبة %
التكرار ً
املتغيرات ً
ً 71.2
ً 37
ذكر ً
الجنس ً
ً 28.8
ً 15
أنثى ً
ً 19.2
ً 10
من  02إلى  82سنة ً
ً 51.9
ً 27
من  84إلى  12سنة ً
عمرية ً
الفئة ال ً
ً 9.6
ً5
من  14إلى  62سنة ً
ً 19.2
ً 10
أكثر من  62سنة
ً 30.8
16
أول مرة ً
عدد الزيارات للعيادة ً
ً 69.2
ً 36
عدة مرات ً
ً 19.2
10
أقل من ثانويً ً
ً 34.6
ً 18
ثانويً ً
املستوى التعليمي ً
ً 64.2
ً 24
جامعي ً
ً 100
ً 52
املجموع ً
املصدر :من إعداد الباحثين باالعتماد على مخرجات برنامج ً SPSS

 تحليل خصائص أفراد العينة حسب الجنس:
ّ
عينة الدراسة ذكور بنسبة ً ،%71.2و بلغت نسبة إلاناث 28.8
بأن أغلبية ً
من خالل الجدول السابق ،يمكن أن نالحظ ّ ً
ً .%
 تحليل خصائص أفراد العينة حسب الفئة العمرية:
أن النسبة العالية للفئة العمرية من  84إلى  12سنة ،حيث تمثل نسبة  % 51.9من
من خالل الجدول السابق ،نالحظ ّ ً
عينة الدراسة ،ثم الفئة العمرية من  02إلى  82سنة ،وذلك بنسبة  % 19.2مع الفئة العمرية أكثر من  62سنة بنفس النسبة،
ثم الفئة العمرية من  14إلى  62سنة ،وذلك بنسبة  ،% 9.6وهذا يرجع لثقافة الشباب حول الخدمات الصحية وجودتهاً .
 تحليل خصائص أفراد العينة حسب عدد الزيارات للعيادة:
أن املتعاملين مع العيادة من  4إلى  01سنوات يمثلون  ،%61.11ثم املتعاملين من
من خالل الجدول السابق ،نالحظ ّ ً
سنة إلى  2سنوات بنسبة  ،%81.11ثم املتعاملين من  00سنة فأكثر بنسبة  ،%81وفي لاخير املتعاملين بين  2و 01سنوات بنسبة
 ،%01.1وهذا يعزى ملدى رضا املتعاملين عن الخدمات املقدمة من طرف العيادة ،وأيضا الستهداف متعاملين جددً .
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ً
ً
 تحليل خصائص أفراد العينة حسب املستوى التعليمي:
عينة الدراسة ،غير أن املستوى الجامعي كان
أن هناك ثالث مستويات تعليمية تمثل ًّ
من خالل الجدول السابق ،يتضح ّ ً
الشائع بنسبة  ،% 21ثم يليه مستوى الثانوي بنسبة  ،% 11ليأتي بعد ذلك أقل من ثانوي بنسبة  % 81على التوالي.
ب .عرض ومناقشة نتائج الدراسة:
ً
 عرض ومناقشة بيانات الفرضية الفرعية ألاولى" :تهتم العيادة بجودة خدماتها الصحية وفقا لبعد امللموسية"
ّ
يبين الجدول املوالي مدى موافقة أفراد العينة واتجاهات إجاباتهم على فقرات بعد امللموسيةً .
الجدول ( :)10مدى موافقة أفراد العينة واتجاهات إجاباتهم على فقرات بعد امللموسية
مستوى
املتوسط الانحراف
قيمة ً T
الفقرة
الرقم ً
الداللة ً
الحسابي ً املعياريً ً
ً 0.000
ً 3.745
1.000
 ً 01تمتاز العيادة بسمعة حسنة في خدمة مرضاها ً 3.52
ً 0.000
ً 7.344
0.793
3.81
 ً 02مبنى العيادة جذاب بالنسبة لطالب الخدمة ً
ً 0.000
ً 8.162
0.779
3.90
 ً 03تستخدم العيادة تقنيات حديثة ً
ً 0.000
ً 5.252
0.977
3.71
 ً 04التصميم الداخلي للعيادة منظم ومتكامل ً
ً 0.000
ً 8.916
0.594
3.73
بعد امللموسية ً
املصدر :من إعداد الباحثين باالعتماد على مخرجات برنامج ً SPSS

من خالل الجدولً السابقً :
أن املتوسط الحسابي للفقرات الخاصة ببعد امللموسية قد تراوحت بين ( 3.52و ،)3.90وجاءت كل قيم  Tاملحسوبة
 نجد ّ ًأن أفراد العينة يوافقون على الفقرات
أكبر من  Tالجدوليةً ،وهي دالة إحصائيا عند مستوى املعنوية ( ،)α ≥0002أي ّ ً
أن العيادة
الخاصة ببعد امللموسية ،وقد احتلت الفقرة  11املرتبة لاولى بمتوسط ( )3.90وانحراف معياري ( ، )0.779أي ّ ً
محل الدراسة تستخدم تقنيات حديثة؛
 بلغ املتوسط الحسابي إلاجمالي لبعد امللموسية ( )3.73بانحراف معياري ( ،)1.226وجاءت قيمة  Tاملحسوبة أكبر من Tمما يشير إلى عدم وجود تباين كبير في اتجاهات أفراد
الجدوليةً ،وهي دالة إحصائيا عند مستوى املعنوية (ًّ ،)α ≥0002
ً
إن العيادة تهتم بجودة خدماتها الصحية وفقا لبعد امللموسية0
العينة حول ما جاء في هذا البعد ،ومنه ف ّ ً
ًّ
ً
 عرض ومناقشة بيانات الفرضية الفرعية الثانية :تهتم العيادة بجودة خدماتها الصحية وفقا لبعد الاعتمادية
ّ
يبين الجدول املوالي مدى موافقة أفراد العينة واتجاهات إجاباتهم على فقرات بعد الاعتماديةً .

الرقم ً
05
ً 06
ً 07
ً 08

الجدول ( :)11مدى موافقة أفراد العينة واتجاهات إجاباتهم على فقرات بعد الاعتمادية
املتوسط الانحراف
قيمة ً T
الفقرة
الحسابي ً املعياريً ً
ً 2.428
1.085
3.37
تقدم العيادة كشوف واضحة ودقيقة ً
ً 4.924
0.929
3.36
عمال العيادة متفهمين لطلبات املرض ى ً
ً 2.351
1.121
توفر العيادة خدمة الاستفسار عن العمليات عبر الهاتف ً 3.37
ً 3.987
0.939
3.52
يمكن الاعتماد على موظفي العيادة ً
ً 4.235
0.802
3.47
بعد الاعتمادية ً

مستوى
الداللة ً
ً 0.019
ً 0.000
ً 0.023
ً 0.000
ً 0.000

املصدر :من إعداد الباحثين باالعتماد على مخرجات برنامج ً SPSS
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ً
من خالل الجدولً السابقً :
أن املتوسط الحسابي للفقرات الخاصة ببعد الاعتمادية قد تراوحت بين ( 1.14و ،)1.28وجاءت كل قيم  Tاملحسوبة
 نجد ّ ًأن أفراد العينة يوافقون على الفقرات
أكبر من  Tالجدوليةً ،وهي دالة إحصائيا عند مستوى املعنوية ( ،)α ≥0002أي ّ ً
ّ
الخاصة ببعد الاعتمادية ،وقد احتلت الفقرة  12املرتبة لاولى بمتوسط ( )1.28وانحراف معياري ( ،)1.212أي ًأنه يمكن
الاعتماد على موظفي العيادة؛
 بلغ املتوسط الحسابي إلاجمالي لبعد الاعتمادية ( )1.67بانحراف معياري ( ،)1.218وجاءت قيمة  Tاملحسوبة أكبر من Tمما يشير إلى عدم وجود تباين كبير في اتجاهات أفراد العينة
الجدولية ودالة إحصائيا عند مستوى املعنوية (ًّ ،)α ≥0002
ً
فإن العيادة تهتم بجودة خدماتها الصحية وفقا لبعد الاعتمادية0
حول ما جاء في هذا البعد ،ومنه ّ ً
ً
 عرض ومناقشة بيانات الفرضية الفرعية الثالثة" :تهتم العيادة بجودة خدماتها الصحية وفقا لبعد الاستجابة"
ّ
يبين الجدول املوالي مدى موافقة أفراد العينة واتجاهات إجاباتهم على فقرات بعد الاستجابةً .

الرقم ً
ً 09
ً 10
ً 11

الجدول ( :)12مدى موافقة أفراد العينة واتجاهات إجاباتهم على فقرات بعد الاستجابة
مستوى
املتوسط الانحراف
قيمة ً T
الفقرة
الداللة ً
الحسابي ً املعياريً ً
ً 0.000 ً 7.848
0.760
3.83
يجيب املوظفين على استفسارات املرض ى فورا ً
ً 0.000 ً 5.554
1.049
3,81
تقدم العيادة جميع املعلومات املتعلقة بأي خدمة ً
ً 0.000 ً 6.488
0.983
3,88
يقوم املوظفو ًن بتلبية خدمات املرض ى بسرعة
ً 0.000 ً 7.7122
0.785
3.84
بعد الاستجابة ً
املصدر :من إعداد الباحثين باالعتماد على مخرجات برنامج ً SPSS

من خالل الجدو ًل السابقً :
أن املتوسط الحسابي للفقرات الخاصة ببعد الاستجابة قد تراوحت بين ( 1.20و ،)1.22وجاءت كل قيم  Tاملحسوبة
 نجد ّ ًأن أفراد العينة يوافقون على الفقرات
أكبر من  Tالجدوليةً ،وهي دالة إحصائيا عند مستوى املعنوية ( ،)α ≥0002أي ّ ً
الخاصة ببعد الاستجابة ،وقد احتلت الفقرة  00املرتبة لاولى بمتوسط ( )1.22وانحراف معياري ( ،)1.221أي ّ ً
أن
املوظفون في العيادة يقومونً بتلبية خدمات املرض ى بسرعة؛
 بلغ املتوسط الحسابي إلاجمالي لبعد الاستجابة ( )1.26بانحراف معياري ( ، )1.722وجاءت قيمة  Tاملحسوبة أكبر من Tمما يشير إلى عدم وجود تباين كبير في اتجاهات أفراد العينة
الجدولية ودالة إحصائيا عند مستوى املعنوية (ًّ ،)α ≥0002
ً
فإن العيادة تهتم بجودة خدماتها الصحية وفقا لبعد الاستجابة0
حول ما جاء في هذا البعد ،ومنه ّ ً
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ً
 عرض ومناقشة بيانات الفرضية الفرعية الرابعة" :تهتم العيادة بجودة خدماتها الصحية وفقا لبعد ألامان"
ّ
لامانً .
يبين الجدول املوالي مدى موافقة أفراد العينة واتجاهات إجاباتهم على فقرات بعد ً

الرقم ً
ً 12
ً 13
ً 14
ً 15

الجدول ( :)13مدى موافقة أفراد العينة واتجاهات إجاباتهم على فقرات بعد ألامان
املتوسط الانحراف
قيمة ً T
الفقرة
الحسابي ً املعياريً ً
ً 8.142
0.784
تتعامل العيادة مع املعلومات الخاصة باملرض ى بسرية ً 3.88
ً 5.482
0.936
3.71
أشعر باألمان في التعامل مع العيادة ً
ً 9.739
0.698
3.94
أثق دائما بعمليات العيادة ً
ً 8.305
0.852
3.98
يتمتع موظفو العيادة باملهارة ً
ً 13.398
0.476
3.88
بعد لامان ً

مستوى
الداللة ً
ً 0.000
ً 0.000
ً 0.000
ً 0.000
ً 0.000

املصدر :من إعداد الباحثين باالعتماد على مخرجات برنامج ً SPSS

من خالل الجدولً السابقً :
 أن املتوسط الحسابي للفقرات الخاصة ببعد لامان قد تراوحت بين ( 1.70و ،)1.22وجاءت كل قيم Tاملحسوبة أكبر من Tالجدوليةً ،وهي دالة إحصائيا عند مستوى املعنوية ( ،)α ≥0002أي أن أفراد العينة يوافقون على الفقرات الخاصة
أن موظفو العيادة
ببعد لامان ،وقد احتلت الفقرة  02املرتبة لاولى بمتوسط ( )1.22وانحراف معياري ( ،)1.228أي ّ ً
محل الدراسة يتمتعونً باملهارة؛
 بلغ املتوسط الحسابي إلاجمالي لبعد لامان ( )1.22بانحراف معياري ( ،)1.674وجاءت قيمة  Tاملحسوبة أكبر من Tالجدولية ودالة إحصائيا عند مستوى املعنوية ( ،)α ≥0002مما يشير إلى عدم وجود تباين كبير في اتجاهات أفراد العينة
ً
فإن العيادة تهتم بجودة خدماتها الصحية وفقا لبعد ألامان0
حول ما جاء في هذا البعد ،ومنه ّ ً
ً
 عرض ومناقشة بيانات الفرضية الفرعية الخامسة" :تهتم العيادة بجودة خدماتها الصحية وفقا لبعد
التعاطف"
ّ
يبين الجدول املوالي مدى موافقة أفراد العينة واتجاهات إجاباتهم على فقرات بعد التعاطفً .
الجدول ( :)21مدى موافقة أفراد العينة واتجاهات إجاباتهم على فقرات بعد التعاطف
مستوى
املتوسط الانحراف
قيمة ً T
الفقرة
الرقم ً
الداللة ً
الحسابي ً املعياريً ً
 ً 16يتمتع عمال العيادة باالبتسامة الدائمة ً
ً 0.000 ً 6.529
0.871
3.79
 ً 17يتميز العمال باالحترام وحسن املعاملة ً
ً 0.000 ً 8.502
0.816
3.96
 ً 18هناك اهتمام شخص ي باملريض ً
ً 0.000 ً 9.739
0.698
3.94
 ً 19شكاوى املرض ى محط اهتمام املسؤولين ً
ً 0.000 ً 7.545
0.882
3.92
ً 0.000 ً 9.701
0.671
3.90
بعد التعاطف ً
املصدر :من إعداد الباحثين باالعتماد على مخرجات برنامج ً SPSS

من خالل الجدو ًل السابقً :
أن املتوسط الحسابي للفقرات الخاصة ببعد التعاطف قد تراوحت بين ( 1.72و ،)1.24وجاءت كل قيم  Tاملحسوبة
 نجد ّ ًأكبر من  Tالجدوليةً ،وهي دالة إحصائيا عند مستوى املعنوية ( ،)α ≥0002أي أن أفراد العينة يوافقون على الفقرات
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أن عمال
الخاصة ببعد التعاطف ،وقد احتلت الفقرة  07املرتبة لاولى بمتوسط ( )1.24وانحراف معياري ( ،)1.712أي ّ ً
العيادة محل الدراسة يتميز باالحترام وحسن املعاملة؛
 بلغ املتوسط الحسابي إلاجمالي لبعد التعاطف ( )1.21بانحراف معياريً ( ، )1.470وجاءت قيمة  Tاملحسوبة أكبر من Tمما يشير إلى عدم وجود تباين كبير في اتجاهات أفراد
الجدوليةً ،وهي دالة إحصائيا عند مستوى املعنوية (ًّ ،)α ≥0002
ً
فإن العيادة تهتم بجودة خدماتها الصحية وفقا لبعد التعاطف0
العينة حول ما جاء في هذا البعد ،ومنه ّ ً
أن "العيادة محل الدراسة تهتم بجودة الخدمات الصحية
مما سبق ،ومن أجل اختبار الفرضية الرئيسية يتضح لنا ّ ً
ًّ
بمختلف أبعادها ،وبدرجة خاصة بعد ألامان".
خامتة:
من خالل دراستنا ،ومحاولة منا معرفة مدى اهتمام عيادة نور وسارة بتقديم خدمات صحية ذات جودة مع مراعاة أهم
ّ
لابعاد التي تحض ى برضا الزبائن ،تم التوصل إلى مجموعة من النتائج ،نذكر أهمها فيما يليً :
 تهتم عيادة نور وسارة بتقديم خدمات صحية ذات جودة ترقى لتطلعات زبائنها؛ أبعاد جودة الخدمات الصحية كانت محل رضا الزبائن؛ تهتم العيادة بكل أبعاد جودة الخدمات الصحية ،في مقدمتها بعد التعاطف ،ثم يليه بعد لامان ،ثم بعد الاستجابة ،ثمبعد امللموسية ،وأخيرا بعد الاعتمادية.
من خالل ما سبق يمكن اقتراح جملة من الاقتراحات نذكرها فيما يليً :
 على العيادة السعي إلى تحسين خدماتها في ظل املنافسة املستقبلية وزيادة تطلعات الزبائن؛ محاولة كسب زبائن جدد من خالل زبائنها الحاليين؛ الاستماع للزبائن ملعرفة تطلعاتهم ومحاولة إرضائهمً .قائمة املراجع:
 إياد عبد الفتاح النسور وعبد الرحمان بن عبد هللا الصغير ( ،)8106قضايا وتطبيقات تسويقة معاصرة ،دار صفاءللنشر والتوزيع ،عمان ،لاردن.

 بالل راحو ( ،)8102الخدمات املصرفية الالكترونية وأثرها على جودة الخدمات املصرفية (رسالة ماجستير غير منشورة)،جامعة املدية ،الجزائرً .

 بن تربح بن تربح وعيس ى معزوزي ( ،)8102أبعاد جودة الخدمات الصحية ودورها في تحقيق التميز ،مجلة العلوم الاداريةواملاليةً .20 -76 ،)10( 18 ،
 ثامر ياسر البكري ( ،)8112تسويق الخدمات الصحية ،دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع ،عمان ،لاردنً . حميد عبد النبي الطائي وبشير عباس العالق ( ،)8112تسويق الخدمات (مدخل استراتيجي ،وظيفي ،تطبيقي) ،داراليازوري العلمية للنشر والتوزيع ،عمان ،لاردنً .

 -ردينة عثمان يوسف ( ،)8112التسويق الصحي والاجتماعي ،دار املناهج للنشر والتوزيع ،عمان ،لاردنً .

 زكريا أحمد عزام ،عبد الباسط حسونه ومصطفى سعيد الشيخ ( ،)8112مبادئ التسويق الحديث بين النظريةوالتطبيق ،دار املسيرة للنشر والتوزيع والطباعة ،عمان ،لاردنً .
 شادي محمود الطريفي ،نظام موس ى سويدان ،وباسم حسن الفقير ( ،)8102تسويق الخدمات ،دار الحامد للنشروالتوزيع ،عمان ،لاردنً .
 عمران علي أبو خريص ومصطفى أحمد شكشك ( ،)8102التسويق إلالكتروني وأثره على جودة الخدمات املصرفية،مجلة الجامعة لاسمرية.024 -020 ،)07( 18 ،
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 فريد كورتل ( ،)8112تسويق الخدمات ،دار كنوز املعرفة للنشر والتوزيع ،عمان ،لاردنً . فريد كورتل ودرمان سليمان صادق ( ،)8101تسويق الخدمات الصحية ،دار كنوز املعرفة للنشر والتوزيع ،عمان ،لاردنً . مأمون سليمان الدرادكة ( ،)8102إدارة الجودة الشاملة وخدمة العمالء (إلاصدار  ،)8دار صفاء للنشر والتوزيع ،عمان،لاردنً .
 محفوظ جودة ( ،)8112التحليل إلاحصائي لاساس ي باستخدام  ،SPSSدار وائل للنشر والتوزيع ،عمان ،لاردنً . وليد يوسف صالح ( ،)8100إدارة املستشفيات والرعاية الصحية والطبية ،دار أسامة للنشر والتوزيع ،عمان ،لاردن.مالحقً :
 إستمارة االستبيان:
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
املركز الجامعي مرسلي عبد هللا بتيبازة
كلية العلوم الاقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيير
استمارة الاستييان
أخي الفاضل /أختي الفاضلة:
السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته ً
لاسئلة ،الهدف منها هو الحصول على بعض املعلومات التي
أضع بين يديك هذا الاستبيان الذي يحتوي على مجموعة من ً
تساعدنا في الوصول إلى مجموعة من النتائج ،والتي تتعلق بإنجاز مقال علمي " :واقع جودة الخدمات الصحية في العيادات
الخاصة (دراسة حالة عيادة نور وسارة لطب العيون بعين وسارة )"  ،وسوف يكون لتعاونكم معنا عظيم لاثر في النتائج التي
نسعى إلى تحقيقها ،ونود التأكيد على أن املعلومات املتحصل عليها سوف يتم استخدامها ألغراض البحث العلمي فقط
مالحظة:
 حدد بصراحة رأيك في العبارات املقترحة
 يرجى التأكد من إلاجابة على كافة العبارات
 ضع عالمة ( )Xداخل الخانة التي تمثل رأيك في جميع محاورً الاستبيان ً
املحور ألاول :البيانات الشخصية
الجنس :ذكر ( ) أنثى ( )
العم ـ ــر :من  02إلى  ) ( 82من  84إلى  12سنة ( ) من  14إلى  62سنة ( ) أكثر من  62سنة ( ) ً
عدد الزيارات للعيادة :أول مرة ( ) عدة مرات ( ) ً
جامعي ( )
ثانويً ( )
املستوى الدراس ي :أقل من ثانويً ( )

ً
ً
ً
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ً
املحور الثاني :جودة الخدمات الصحية:
الرقم ً

البعد ً

العبارة ً

امللموسية ً
الاعتمادية ً
الاستجابة ً
لامان ً
التعاطف ً

موافق
بشدة ً

موافق ً

محايد ً

غير موافق ً

ً 02

تمتاز العيادة بسمعة حسنة في خدمة مرضاها ً
مبنى العيادة جذاب بالنسبة لطالب الخدمة ً
تستخدم العيادة التقنيات الحديثة ً
التصميم الداخلي للعيادة منظم ومتكامل ً
تقدم العيادة كشوف واضحة ودقيقة ً
عمال العيادة متفهمين لطلبات املرض ى ً
توفر العيادة خدمة الاستفسار عن العمليات عبر الهاتف ً
يمكن الاعتماد على موظفي العيادة ً
يجيب املوظفين على استفسارات املرض ى فورا ً
تقدم العيادة جميع املعلومات املتعلقة بأي خدمة ً
يقوم املوظفونً بتلبية خدمات املرض ى بسرعة
تتعامل العيادة مع املعلومات الخاصة باملرض ى بسرية ً
أشعر باألمان في التعامل مع العيادة ً
أثق دائما بعمليات العيادة ً
يتمتع موظفو العيادة باملهارة ً
يتمتع عمال املستشفى باالبتسامة الدائمة ً
يتميز العمال باالحترام وحسن املعاملة ً
هناك اهتمام شخص ي باملريض ً
شكاوى املرض ى محط اهتمام املسؤولين ً

غير موافق
بشدة ً
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ً 18
ً 11
ً 16
ً 12
ً 14
ً 17
ً 12
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ً 14
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ً 16
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 مخرجات برنامج :SPSS
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