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  الملخص:

الدراسة بشكل رئیسي إلى تقییم جودة الخدمات الحكومیة في مستشفیات الضفة الغربیة من منظور المراجعین والكادر هذه هدفت 
مستشفى، ثالثة عشر راة الصحة في محافظات الضفة الغربیة وعددها الطبي. وتكون مجتمع الدراسة من جمیع المستشفیات التابعة لوز 

على استبانة ) 1699. تم توزیع (حساب حجم العینةمعادلة بإستخدام  بقیةعشوائیة الطالعینة الأما عینة الدراسة فقد تم اختیارها بطریقة 
تم انجاز . ستبانات على التواليمن مجموع اإل %91.3، %84.1ه أعید منها ما نسبت على الموظفیناستبانة ) 1197المراجعین و(

  .2014 أولهذه الدراسة في الفترة الواقعة ما بین شهري آب وتشرین 

فقرة موزعة على خمسة محاور، ) 30(من  لمراجعیناتم استخدام المنهج الوصفي التحلیلي، وتم تصمیم استبانتین تكونت استبانة 
قرة موزعة على ستة محاور. كما وتم تحلیل ومعالجة مخرجات االستبانتین إحصائیًا ف )30( من لكادر الطبياوتكونت استبانة 

  SPSS.وعرضها بواسطة الحزم االحصائیة للعلوم اإلجتماعیة 

(الملموسیة، االعتمادیة، القیمة الكلیة وفي كافة المحاور عالیة في لمراجعینلعینة الدراسة استجابات أهم نتائج الدراسة جاءت ومن 
عینة الدراسة للكادر الطبي متوسطة في القیمة الكلیة وفي كافة المحاور (بیئة استجابات وجاءت  ،جابة، الضمان، التعاطف)االست

من  اً یكاف اً واتفق غالبیة عینة الدراسة على عدم توفر عدد العمل، الوصف الوظیفي، التقییم، الراتب، التحفیز، االحتیاجات التدریبیة).
الفترة الزمنیة للحصول على الخدمة غیر مناسبة،  كما أنعدم ابداء اهتمام بشكاوى واقتراحات المرضى،و دیم الرعایة، الكوادر الطبیة لتق

وعدم االستجابة إلستفسارات المرضى بشكل  ،عدم توفر دورات میاه صحیة نظیفةوكذلك یة بشكل مناسب، و دعدم توفر األباإلضافة ل
منها: عدم توفر أمور بین المستشفیات في عدة  وجود تباین في نسبة االستجابات الدراسة كما أظهرت .تمقبول من قبل المستشفیا

صاالت انتظار مالئمة، وسوء المظهر العام للمستشفیات، عدم توفر ممرات مناسبة لتنقل المرضى، عدم مراعاة لخصوصیة المرضى، 
استجابة عینة الدراسة للمراجعین عالیة في درجة  كانتل مع المرضى. انعدام اللباقة في التعامو وفر التسهیالت الكافیة للرعایة، عدم ت

ومتوسطة في مستشفى: الوطني،  .مستشفى: خلیل سلیمان، ثابت ثابت، رفیدیا، مجمع فلسطین الطبي، الحسین، أریحا، یاسر عرفات
اتب، الحوافز، الوصف الوظیفي، التقییم، عن الرو الكادر الطبي عدم رضى عالیة، درویش نزال، أبو الحسین القاسم، طوباس التركي. 

  واالحتیاجات التدریبیة.
  

العمل على ما یتناسب مع احتیاجات المستشفى، بزیادة عدد الكادر الطبي ، ومن أهمها المقترحاتخلصت الدراسة إلى مجموعة من 
تظار وتوفیر مقاعد لالنتظار، وتهیئتها االهتمام بصاالت االن حسب األولویات.بتوفیر األدویة بما یتناسب مع احتیاجات المرضى 

االهتمام بنظافة ، العمل على تطویر نظام الشكاوى واتباع آلیة مناسبة لتقدیم الشكاوى ،تقلیل فترة االنتظارو  لذوي االحتیاجات الخاصة
خل المستشفیات للتعامل بشكل العمل على االلتزام بتطبیق مدونة سلوك الموظفین دا وصیانة دورات المیاه، زیادة عدد عاملي النظافة.

، یتناسب مع الكفاءة وسنوات الخدمةوزیادة الرواتب بما . توفیر األجهزة الطبیة وعمل صیانة دوریة لها ،أخالقي وانساني مع المراجعین
  واعتماد آلیة واضحة وممنهجة للوصف الوظیفي وللتقییم. وتوفیر الحوافز والدورات التدریبیة للعاملین،



1-1  

Summary 

This study aimed at evaluating the quality of the governmental services at the West Bank hospitals from the 
perspective of the clients and the employees (medical and administrative staff). The study population included 
all the thirteen ministry of health operated hospitals in the West Bank. The study sample had been selected 
by using the stratified random sample selection method and the sample size calculation equation. One 
thousand and six hundred ninety nine questionnaires were distributed to the clients and 1197 to the employees. 
About 84.1% and 91.3% of the total distributed questionnaires respectively were returned. This study had 
been conducted during the period from August to October 2014. 

The descriptive analytical method has been used to implement this study. Two questionnaires were designed: 
one for the clients composed of thirty items distributed on five sections, and the other one for the employees 
composed of thirty items distributed on six sections. The data were statistically analyzed by the statistical 
package for social sciences (SPSS). The results of the study for the clients were high in the total value for all 
sections (tangibility, reliability, response, assurance and empathy). The results of the study for the employees 
were medium for the total value for all the sections (work environment, job description, evaluation, salary, 
incentives and training needs). The majority of the study sample agrees on the shortage of the medical staff 
and employees to offer the needed medical care, no care for the client’s complaints and suggestions, the time 
period to get the service is not suitable for the clients, unsuitable availability of the needed medicines and 
drugs, unavailability of clean and healthy water closets (toilettes) and the carelessness to answer the clients 
inquiries by the hospital staff. The study also showed that there is a discrepancy in the responses among the 
individual hospitals in the following issues: no suitable waiting rooms, bad general appearance of the 
hospitals, absence of suitable corridors for the movement of the patients, no attention to patients’ privacy, 
absence of suitable facilities for the care and the absence of propriety in the treatment with the patients. The 
degree of the response of the clients’ study sample was high for Khalil Suleiman, Thabet Thabet, Rafedia, 
Palestine Medical Complex, Alhusain, Areha and Yasser Arafat hospitals; it was medium for Al Watani, Alia, 
Darweesh Nazzal, Abu Alhusain Algassem, Tobass Alturki hospitals. The medical staff was unsatisfied with 
the salaries, incentives, job description, evaluation and the training needs. 

The study concluded with the following important suggestions: increase the medical staff to suite the hospital 
needs; make available the necessary drugs to be suitable with the patients’ priority needs; more care to be 
given to the waiting rooms with enough seats, suitability for the clients of special needs and reduce the waiting 
time; develop the complaints’ system with a suitable mechanism for submission of the complaint, more care 
should be given to the cleanliness and maintenance of the water closets through the increase of the sanitation 
workers; compliance to apply the employee code of conduct inside the hospitals to humanely and decently 
treat the patients and the clients; make available the medical instruments and equipment with regular 
maintenance; increase of the salaries to be suitable with the  qualifications and years of experience, use of 
incentives, training courses and the adoption of regular clear mechanisms for the job description and 
employee evaluation.    
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 ــــــــــــــــة:مقدمـــال

، لكن منهاوالسیما المتقدمة ، فوق االهتمام بجودة السلع في الكثیر من بلدان العالمیكافيء أو قد یإن االهتمام بجودة الخدمات 
قیمة  ألنه یعدجودة الخدمة الصحیة قد حظیت باهتمام أكبر عن غیرها من الخدمات نظرًا لتعلق األمر بصحة وحیاة اإلنسان 

وقد تبلور هذا االهتمام بجودة الخدمة الصحیة بقیام المهتمین بهذا المجال بتحدید أبعاد جودة الخدمة الصحیة  ،ى األرضعلیا عل
  )2008(الطویل،وهذه األبعاد تعد بمثابة مؤشرات لقیاس مستوى جودة الخدمة الصحیة.

ذلك باالستعانة بالعدید من الوسائل من بینها انشاء فالدول المتقدمة تولي اهتمامًا كبیرًا للنهوض بمستوى الخدمات الصحیة، و  
درجة تمتع المواطن بالحقوق الصحیة في أي  نأحیث مستشفیات جدیدة، وتطویر المستشفیات القائمة لتحسین جودة الخدمات. 

مدى قدرتها على توفیر معیارأ أساسیًا لتقدم الدول، ومقیاسًا لقدرة الدولة على الرفع من شأن مواطنیها، و عتبر ا  دولة من الدول
الحیاة الكریمة والرعایة الصحیة السلیمة لهم، لذلك یعد الحق في الصحة من الحقوق األساسیة إلرتباطه المباشر بحق المواطن 

  )2011حة إهتمامًا خاصًا. (مصلح، في الحیاة، ولقد أولت المواثیق الدولیة الحق في الص

تعمل األولویات السیاسیة التي سعدد من  2016- 2014 من خالل خطتها لعام رةالفلسطینیة السابعة عشلقد أولت الحكومة و 
"االستمرار في تحسین إمكانیة الحصول على الخدمات الصحیة وبجودة : في مجال الخدمة الصحیة منها الحكومة على تنفیذها

ع المناطق الجغرافیة، ال سیما المتواجدین عالیة كحق إنساني لكافة الفئات السكانیة وباألخص الفقیرة والمهمشة منها، وفي جمی
والقدس الشرقیة وقطاع غزة، وكفالة تحقیق مبدأ الصحة  )ج(في المناطق النائیة والمحاذیة لجدار الضم والتوسع ومناطق 

  )2014(خطة الحكومة الفلسطینیة،. "للجمیع، وتطویر البنیة التحتیة للمستشفیات والعیادات والمراكز الصحیة وتحدیثها

على ضوء ما سبق یتبین ضرورة تقدیم الخدمات الصحیة بجودة عالیة ممیزة، وبوجود مرافق طبیة بمستوى جودة عالیة یلبي 
هذه تسعى لذلك احتیاجات وتوقعات المواطنین والموظفین، لما له من تأثیر مباشر على صحتهم وحیاتهم، والعیش بكرامة. 

ات الحكومیة من وجهة نظر المراجعین والكادر الطبي، ولرفع توصیات لمجلس الدراسة لتقییم جودة الخدمات في المستشفی
 الحكومیة. الصحیة الوزراء لإلرتقاء بجودة الخدمات

عرض كل مستشفى تم الثانیة الطریقة المستشفیات كمجتع واحد، و  عرضتم  األولىالطریقة تم عرض البیانات بطریقتین: وقد 
  .ىعلى حد
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 أهداف الدراسة:  

   تقییم جودة الخدمات الحكومیة في مستشفیات الضفة الغربیة.إلى  الرئیسي: تهدف الدراسة بشكل رئیسي الهدف

  تمثلت األهداف الفرعیة في:األهداف الفرعیة: 

 .المنتفعین من الخدمات الصحیة رضى المواطنین التعرف على مدى .1

 التعرف على مدى رضى الكادر الطبي في المستشفیات. .2

  .المستشفیات يجودة الخدمات فب إلرتقاءلس الوزراء لرفع توصیات لمج .3

 حدود الدراسة:  

  .)2014- 10- 27( حتى) و 2014-8-17 ( في الفترة ما بینتمت الدراسة  الحدود الزمانیة:

  ) مستشفى.13كافة مستشفیات الضفة الغربیة وعددها ( علىالدراسة  طبقتالحدود المكانیة: 

  .في مستشفیات الضفة الغربیةواطنین) والم ادر الطبيالك( الدراسةشملت الحدود البشریة: 

 :مصطلحات الدراسة  

ریض، عالج نفسي وعقلي، العنایة النهاریة، الصحة، دائرة المستشفیات، مالبحث العلمي، النقاهة، الت تعني: األقسام األخرى
  هندسة.و بصریات، حضانة، 

  صریات، تخدیر، عالج طبیعي، أشعة، ومختبرات.تشتمل على مساعدي الصیادلة، تغذیة، ب المساندة:مهن طبیة 

 طار النظري للدراسةاإل :  

إنتفاع عنه ینتج تعرف الخدمة في المستشفى على أنها العالج المقدم للمریض سواًء كان ارشادي أو تشخیصي أو تدخل طبي 
   .ورضى من قبل المرضى

 200(األحمدي، نها:م عناصرتتمثل جودة الخدمات في عدة : عناصر جودة الخدمات الصحیة(  

أي تؤدي الرعایة إلى  درجة تحقیق اإلجراءات الصحیة المستخدمة للنتائج المرجوة منها، :)Effectivenessفعالیة الرعایة ( .1
                                                   تحسن متوسط العمر مع توافر القدرة على األداء الوظیفي والشعور بالرفاهیة بشكل مستمر.

         ): اختیار اإلجراءات الصحیة المالئمة لحالة المریض.Appropriatenessالمالئمة ( .2
          تقبل المریض والمجتمع الستخدام إجراء صحي معین.   :)Acceptance. القبول (3 



 دائرة جودة الخدمات الحكومية                                                            4الشؤون الحكومية                                                                
  

في  ئم االنتظار للحصول على مواعید سواءً ذلك قواعلى ): مثال Access. إمكانیة الحصول على الخدمة الصحیة (4 
  العیادات الخارجیة أو للتنویم أو إلجراء عملیات جراحیة.

 وعدم وجود تفاوت في إمكانیة الحصول علیها بین فئات ،مدى توفر الرعایة الصحیة لمن یحتاجونها  ):Equity( . العدالة5
         المجتمع ألسباب غیر صحیة.

  باالعتبار االحتیاجات األخرى والمرضى اآلخرین. واألخذ: االستخدام األمثل للموارد )Efficiency. الكفاءة (6 
 : 2003(خوجة، فیما یلي عرض ألهم أهداف جودة الخدمة الصحیة:  أهداف جودة الخدمة الصحیة(                                   

 لبدنیة والنفسیة للمستفیدین .                ضمان الصحة ا 
 وزیادة والؤه المریضنها تحقیق رضى أتقدیم خدمة صحیة ذات جودة ممیزة من ش.                               
  لة مهمة في مجال البحوث اإلداریة، وقیاس مستوى رضاهم عن الخدمات الصحیة وسی تعد معرفة أراء وانطباعات المرضى

                                                  .ووضع السیاسات المتعلقة بها ،صحیةیط للرعایة الوالتخط
 فیدین من الخدمة الصحیة ومقدمیهاتطویر وتحسین قنوات االتصال بین المست.  
  من تأدیة مهامها بكفاءة وفاعلیة تمكین المنظمات الصحیة.    
  الهدف  عد الوصول إلى المستوى المطلوب من الرعایة الصحیة المقدمة إلى المرضىتحقیق مستویات إنتاجیة أفضل، إذ ی

                                                                                 األساس من تطبیق الجودة .
 الخصائص الممیزة للخدمات الصحیة: 
ن قبل المستشفیات إلى خصوصیة تلك الخدمات وبالتالي إنعكاس ذلك تتجسد الخصائص الممیزة للخدمة الصحیة المقدمة م 

  )  2005(البكري،ي: على األسلوب والعمل اإلداري الذي یمكن أن تقدم به الخدمة للجمهور، ویمكن تحدید هذه الخصائص باآلت
 مختلف الجهات واألطراف تتمیز خدمات المستشفیات بكونها عامة للجمهور، وتسعى من تقدیمها إلى تحقیق منفعة عامة ول

 المستفیدة منها أفراد أو منظمات أو هیئات.
  .الخدمة الطبیة المقدمة تتمیز بكونها على درجة عالیة من الجودة ألنها مرتبطة بحیاة اإلنسان وشفائه    
 د إذا كانت تؤثر القوانین واألنظمة الحكومیة على عمل المؤسسات الصحیة عامة والمستشفیات خاصة، وعلى وجه التحدی

    تابعة للدولة أو للقطاع الخاص، وذلك فیما یتعلق بتحدید منهج عملها والخدمات الطبیة التي تقدمها.
  في منظمات األعمال عمومًا تكون قوة إتخاذ القرار بید شخص واحد أو مجموعة أشخاص یمثلون قمة اإلدارة، بینما في

  ین اإلدارة  واألطباء.المستشفیات تكون قوة القرار موزعة إلى حد ما ب
   وجوب االتصال المباشر بین المستشفى والمستفید من الخدمة الصحیة إذ أن الخدمة الصحیة ال یمكن تقدیمها في الغالب

    اإل بحضور المریض بنفسه للفحص والتشخیص والعالج وٕاجراء التحالیل.
 المستشفیات أن تعتمد  ةي كثیر من األحیان على إدار نظرًا لكون الخدمة الصحیة مرتبطة باإلنسان فیكون من الصعوبة ف

    المعاییر نفسها والمفاهیم االقتصادیة التي تطبق في خدمات أخرى على عملها.
  نظرًا لتذبذب الطلب على الخدمة الصحیة في ساعات الیوم أو األسبوع أو الموسم، فأن األمر یستوجب تقدیم الخدمة

  .االعتذار عن تقدیمها لمن یحتاجهاالصحیة لطالبیها، ألنه ال یمكن 
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  ة الغربیة وهي: خلیل فتمثل مجتمع الدراسة في الكادر الطبي والمراجعین في مستشفیات الض وعینة الدراسة:مجتمع
درویش نزال، یاسر عرفات، أبو  رفیدیا، مجمع فلسطین الطبي، الحسین، أریحا، عالیة، سلیمان، ثابت ثابت، الوطني،

استبانة  تشملهابیت لحم لم مستشفى ن أ ، علماً بیت لحم لألمراض النفسیةو  طوباس التركي،، الحسین القاسم
، )n = Nz^2pq/( E^2(N-1)+ z^2pq( العینةحساب حجم تم اختیار عینة الدراسة بناًء على معادلة  المراجعین.
، حیث تم )1،2و مبین في جدول (علمیة ممنهجة إلختیار عینة الدراسة للمراجعین وللكادر الطبي، كما ه وهي معادلة

) 28(تم توزیع االستبانات على مستشفیات الضفة الغربیة بالتعاون مع و  العینة بطریقة العینة العشوائیة الطبقیة.اختیار 
  من خالل اإلدارة العامة للعمل التطوعي في وزارة الصحة. من جامعة القدس المفتوحة اً متطوع

    في كافة المستشفیات لمراجعینسة لالدرا مجتمع وعینة:  1جدول     

المراجعین عدد  المستشفیات
  *(المجتمع)

العیادات   الطوارئ  العینة
 الخارجیة

عدد  االدخاالت
 المتطوعین

أیام 
  العمل

 3 3 49 65 49 163  10.015 جنین –خلیل سلیمان 

 3 2 43 58 43 144  7.964 طولكرم   - ثابت ثابت 

 3 2 34 46 34 114  4.446 نابلس -الوطني

 3 3 62 83 62 207  15.086 نابلس - رفیدیا

 3 3 55 73 55 183  12.350 رام هللا –مجمع فلسطین الطبي 

 3 2 38 51 38 127  5.971 بیت جاال -الحسین 

 3 2 32 42 32 106  3.467 أریحا –أریحا 

 3 5 87 116 87 290  24.641 لخلیل ا - عالیة

 3 2 34 45 34 113  4.345 قلقیلیة   -درویش نزال

 3 2 30 40 30 100  2.960 سلفیت - یاسر عرفات

 3 2 31 41 31 103  3.143 یطا -أبو الحسین القاسم

 - - 6 24 17 47  **  مستشفى طوباس التركي

 - 28 495 660 495 1697  94.388  المجموع الكلي

                                                                                                   2013*األرقام الخاصة بالمجتمع بناًء على تقریر وزارة الصحة لسنة 
  لحداثة المستشفى.** لم یوجد احصائیات 
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   في كافة المستشفیات :  مجتمع وعینة الدراسة للكادر الطبي2جدول 

                                                                                                          2012*األرقام الخاصة بالمجتمع بناًء على تقریر وزارة الصحة لسنة 

 

عدد 
  االستبانات

مهن طبیة  ادارة وخدمات 
 مساندة

    صیدالني طبیب ممرض قابلة

 المستشفیات
المجتمع العینة المجتمع العینة المجتمع العینة المجتمع العینة المجتمع العینة المجتمع العینة

* 

 جنین –خلیل سلیمان  3 1 53 18 129 40 19 6 43 14 75 25 104

 طولكرم   - ثابت ثابت  5 2 38 13 109 36 12 4 30 10 75 25 90

 نابلس -الوطني 5 2 14 5 90 30 - 0 22 7 77 26 70

 نابلس -یارفید 5 2 79 26 169 56 25 8 58 19 107 36 147

مجمع فلسطین الطبي  7 2 85 28 273 91 23 8 75 25 141 47 201
 رام هللا –

 بیت جاال -الحسین  5 2 61 20 139 46 7 2 37 12 65 22 104

 أریحا –أریحا  1 1 33 11 62 21 7 2 25 8 49 16 59

 الخلیل  -عالیة 5 2 76 25 194 65 19 6 58 19 90 30 147

 قلقیلیة   -درویش نزال 3 1 31 10 56 18 8 3 21 7 57 19 58

 سلفیت -یاسر عرفات 1 1 27 9 58 19 12 4 23 8 49 16 57

 -أبو الحسین القاسم 2 1 27 9 51 17 5 2 16 5 45 15 49
 یطا

بیت لحم لألمراض  1 1 8 3 75 25 - 0 5 2 47 16 47
 النفسیة

  طوباس التركي  3 1  25 9  31 8  8 1  16 17  22 26 64

  المجموع الكلي 46 19 557 186 1436 472 145 46 429 153 899 319 1197
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كانت نسبة االستبانات المرجعة  حیث ) نسبة اإلستبانات الموزعة والمستردة والتالفة للكادر الطبي وللمراجعین3یبین جدول (
  ) من نسبة االستمارات الموزعة.%91.3)، وللمراجعین (%84.1للكادر الطبي (

  للكادر الطبي وللمراجعین والتالفة المرجعةالموزرعة و  باناتنسبة االست: 3جدول 

  

  المستشفى

النسبة   التالفةالمستردة     الموزعة
  المئویة

النسبة   التالفةالمستردة     الموزعة
  المئویة

  المراجعین  الكادر الطبي

  %100  1  164 164 % 86.5  5  90 104 جنین -خلیل سلیمان 

  %99.3  1  143 144 %95.5  5  86 90 طولكرم   - ثابت ثابت 

  %99.1  1  113 114 % 92.8  4  65 70 نابلس -الوطني

  %96.1  7  199 207 %71.4  13  105 147 نابلس -رفیدیا

  %94.5  11  173 183 %66.6  4  134 201 رام هللا –مجمع فلسطین الطبي 

  %100  -  127 127 %96.1  4  100 104 بیت جاال -الحسین  

  %97.9  1  72 106 %94.9  2  56 59 أریحا -أریحا 

  %68.9  1  200 290 %76.1  -  112 147 لخلیل ا -عالیة

  %99.1  -  112 113 %87.9  6  51 58 قلقیلیة   -درویش نزال

  %100  -  101 101 %96.4  2  55 57 سلفیت - یاسر عرفات

  %98  2  101 103 %95.9  3  47 49 یطا -أبو الحسین القاسم

  -  -  - -  %93.6  1  44 47 بیت لحم لألمراض النفسیة

  %100  -  47  47  %96.8  2  62 64  طوباس التركي

  %91.3  25  1552  1699 %84.1  51  1007 1197 المجموع الكلي
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  :أداة جمع البیانات 

  :وكانت كالتالياشتملت الدراسة على استبانتین 

 :استبانة المراجعین االستبانة األولى   

  :جزئیناشتملت استبانة المراجعین على 

    .القسمو  ،العمر، الجنس، مستوى التعلیم، مكان السكن، المستشفى :وتمثلت في بیانات شخصیةعلى تمل اش :ولالجزء األ 

االستجابة،  الملموسیة، االعتمادیة،: وهي جودة الخدماتقیاس لمعاییر موزعة على خمسة  ة) فقر 30( على اشتمل :الجزء الثاني
  .على جمیع خصائص جودة الخدمات هذه المعاییر لشمولها تم اعتمادو  .التعاطفو ، الضمان

  :استمارة الكادر الطبياالستبانة الثانیة   

  :ینئجز اشتملت استبانة الكادر الطبي على 

 ،المستشفى، الحالة االجتماعیة، الوظیفة، المؤهل العلميالعمر، الجنس،  :بیانات شخصیة وتمثلت فيعلى  اشتملالجزء األول: 
    .القسمو 

التقییم، الراتب، بیئة العمل، الوصف الوظیفي، : قیاس وهي للمحاور ) فقرة موزعة على ستة 30(ى عل اشتملالجزء الثاني: 
  .على كافة األمور المتعلقة بالموظف شمولهال هذه المحاور وتم اعتماد .التحفیزو  ،االحتیاجات التدریبیة

 منهج الدراسة  

ه لطبیعة الدراسة، حیث یتم في هذا المنهج جمع البیانات واجراء نظرًا لمالءمت التتحلیلي اتبع في هذه الدراسة المنهج الوصفي
  التحلیل االحصائي الستخراج النتائج المطلوبة.

 صدق األداة  

، في جامعة القدس أبو دیس عمید كلیة الصحة العامة –منهم: د. معتصم حمدان من المحكمین  عدد على عرضت أداة الدراسة
رئیس كلیة العلوم  –ة الریفیة المستدامة في جامعة القدس أبو دیس، د. عطیة مصلح عمید كلیة التنمی –د. عزمي األطرش 

من ذوي االختصاص والخبرة في مجال االدارة والبحث العلمي، وبعض  خمسةو  ،االداریة واالقتصادیة في جامعة القدس المفتوحة
في صورتها  اتیالت، وبذلك خرجت االستبانبعض التعدخذت توصیات المحكمین بعین االعتبار، وتم اجراء أ، وقد األطباء
  .النهائیة
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 ثبات األداة  

، والجدول األتي یوضح ثبات األدلة (Cronbach,s alpha)تم حساب ثبات األداة بواسطة الحاسوب باستخدام كرونباخ ألفا 
  .بعادهاوفقًا أل

  : توزیع كرونباخ ألفا للكادر الطبي وللمراجعین4جدول 

    الكادر الطبي

  

  

  

  

  

  

  المراجعین

 قیمة الثبات البعد   قیمة الثبات  البعد 

 0.821  الملموسیة  8480.  بیئة العمل

  8170.  االعتمادیة  0.934  الوصف الوظیفي

  7560.  االستجابة   0.870  التقییم

  8490.  الضمان   0.934  الراتب

  8680.  التعاطف 0.937  االحتیاجات التدریبیة

    0.816  التحفیز

  9070.  الدرجة الكلیة  0.949  كلیةالدرجة ال
  

) وهي قیمة 907.، وللمراجعین ().949(هو للكادر الطبيقیمة معامل الثبات ألبعاد الدراسة أن السابق  4یتضح من جدول 
  ألغراض التحلیل االحصائي. مرتفعة ومناسبة

 المعالجة االحصائیة  

  ألداة كما یلي:ألغراض التحلیل االحصائي أعطیت األوزان التالیة لمقاییس ا

)، 2(درجة )، غیر موافق 3(درجة )، محاید 4(درجة )، موافق 5(درجة موافق بشدة  المقیاسأعطي  الكادر الطبي:استبانة 
  ).1(درجة غیر موافق بشدة و 

 ).1(درجة غیر موافق و  )2(درجة )، محاید 3(درجة المقیاس موافق أعطي   المراجعین:استبانة 
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في أكثر من موقع   (spss)خالها للحاسوب لتعالج بواسطة البرنامج االحصائي للعلوم االجتماعیةبعد جمع البیانات تم اد
  كالتالي:

o .تم احتساب معامل كرونباخ ألفا للتأكد من ثبات االستبانة 

o .تم استخراج التكرارات والنسب المئویة  لوصف الخصائص الشخصیة للمبحوثین 

o  افات المعیاریة لفقرات الدراسة.تم احتساب المتوسطات الحسابیة واالنحر  

   عینة الدراسة.ستنادًا إلى المتوسطات الحسابیة إلجابات إتقسیم مقیاس لیكرت  :5جدول   

  مقیاس لیكرت الخماسي

  الكادر الطبي

  مقیاس لیكرت الثالثي  

  المراجعین

  درجة االستجابة االستجابة   درجة االستجابة   االستجابة 

  ضعیفة  1.66 – 1  ضعیفة جداً   1.01-1.80

  متوسطة  2.33 – 1.67  ضعیفة     1.81-2.60

  عالیة  3 - 2.34  متوسطة   3.40- 2.61

    عالیة  4.20 – 3.41

  عالیة جداً   5.00 – 4.21
  

)، 4)، موافق درجة (5) مقیاس لیكرت الخماسي للكادر الطبي، حیث أعطي المقیاس موافق بشدة درجة (5یوضح جدول (
  ).1) و غیر موافق بشدة درجة (2)، غیر موافق درجة (3محاید درجة (

  ).1غیر موافق درجة () و 2)، محاید درجة (3وافق درجة (یوضح مقیاس لیكرت الثالثي للمراجعین، حیث أعطي المقیاس مكما 

 خصائص عینة الدراسة  

، ) كادرًا طبیاً 1007) مراجعًا، و(1552() فردًا، موزعة على 2559مجموعها ( بلغتم توزیع االستبانة على عینة الدراسة والتي 
  .عرض البیانات الشخصیة لعینة الدراسة  وفیما یلىالعشوائیة الطبقیة، العینة وتم اختیار العینة بطریقة 
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  المراجعون أوًال :

 العمر  

 العمر بالسنوات : توزیع عینة الدراسة تبعًا لمتغیر6جدول       

  (%) ئویةالنسبة الم  التكرار  یةالعمر الفئات  

 44.1 685 سنة فأقل 30
 23.6 366 سنة  40_31 

 15.6 242 سنة 50_ 41
 16.7 259 سنة فما فوق 51

 100.0 1552    المجموع
  

) مراجعًا، وفئة 685سنة فأقل) بلغ ( 30( فئة من عینة الدراسة للمراجعینأن عدد )، 6جدول (تبین من نتائج تحلیل االستبانة 
 ) مراجعًا.259سنة فما فوق) بلغ ( 51( ) مراجعًا، وفئة242سنة) بلغ ( 50_ 41، وفئة () مراجعاً 366سنة) بلغ ( 40_31(

 الجنس 

 الجنس : توزیع عینة الدراسة تبعًا لمتغیر7جدول 

  (%) النسبة المئویة  التكرار   الجنس 

 49.6 770  ذكر

 50.4 782  أنثى

 100.0 1552    المجموع
  

، )%49.6() مراجعًا بنسبة 770(بلغ الذكور  من للمراجعین عینة الدراسة عدد أن ،)7جدول (نة من نتائج تحلیل االستبابین ت
  ).%50.4(بنسبة  ةً ) مراجع782ناث (اإلمن و 
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  مستوى التعلیم 

  مستوى التعلیم : توزیع عینة الدراسة تبعًا لمتغیر1 شكل

 
  

ومن ، أقل من توجیهي )%43.8كانت ( مراجعینلل الدراسة نةعیمن  أعلى نسبةأن  ،)1( شكلتبین من نتائج تحلیل االستبانة 
) %1.7( أقل نسبةو ، حملة الدبلوم )%5.3( وتلتها، ) حاصلین على توجیهي%20.8(وتلتها ، حملة البكالوریوس) %28.4(ثم 

 .من حملة ماجستیر فأعلى

 مكان السكن 

  مكان السكن : توزیع عینة الدراسة تبعًا لمتغیر2 شكل

 
 

محافظة جنین كانت كالتالي: حسب مكان السكن للمراجعین  نسبة عینة الدراسةأن  ،)2شكل(نتائج تحلیل االستبانة تبین من 
)، %7.6)، محافظة قلقیلیة (%18.8محافظة نابلس (.%)، 10)، محافظة طولكرم (%3.5)، محافظة طوباس (11%(
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)، محافظة بیت لحم %2)، محافظة القدس (%4.4(، محافظة أریحا .%)8.5)، محافظة رام هللا (%6.1محافظة سلفیت (
  ).%0.1)، ومحافظات قطاع غزة (%20محافظة الخلیل ( )،8.1%(

 المستشفى 

  المستشفى : توزیع عینة الدراسة تبعًا لمتغیر3شكل 

 
 

سلیمان یل خلكانت كالتالي: حسب المستشفى للمراجعین  نسبة عینة الدراسة) أن 3( شكلتبین من نتائج تحلیل االستبانة، 
)، %8.2)، الحسین (%11.1)، مجمع فلسطین الطبي (%12.8)، رفیدیا (%7.3)، الوطني (%9.2ثابت ثابت ()، 10.6%(

)، وطوباس %6.5)، أبو الحسین القاسم (%6.5)، یاسر عرفات (%7.2)، درویش نزال (%12.9عالیة ( )،%4.6أریحا (
 .)%3التركي (
 القسم 

  لقسما بعًا لمتغیر: توزیع عینة الدراسة ت4 شكل
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لعیادات ل) %38.3لمراجعین حسب القسم كانت (ل) أن النسبة األكبر من عینة الدراسة 4شكل( تبین من نتائج تحلیل االستبانةج
  ) االقامة.%30.7لطوارئ، وأقل نسبة كانت (ل) %31.1الخارجیة، تلتها (

  الكادر الطبي ثانیًا:

 العمر 

   ًا لمتغیر العمر بالسنوات: توزیع عینة الدراسة تبع8جدول 

  النسبة المئویة  التكرار  یةالعمر الفئات       

 42.2 425 سنة فأقل 30
 35.4 356 سنة  40_31 

 17.3 174 سنة 50_ 41
 5.2 52 سنة فما فوق 51

 100.0 1007    المجموع
 

، فئة وظفاً ) م425سنة فأقل) بلغ ( 30(فئة  منللكادر الطبي عینة الدراسة  عدد نأ ،)8جدول (تبین من نتائج تحلیل االستبانة 
 .موظفاً ) 52(بلغ سنة فما فوق)  51( ، وفئةموظفاً ) 174سنة) بلغ ( 50_ 41، فئة (موظفاً ) 356() بلغ سنة 40_31(

 الجنس 

 : توزیع عینة الدراسة تبعًا لمتغیر الجنس9جدول 

  (%) النسبة المئویة  التكرار   الجنس 

 55.6 560  ذكر

 44.4 447  أنثى

 100.0 1007    المجموع
  

بنسبة  وظفاً ) م560(بلغ الذكور من للكادر الطبي  عینة الدراسة عدد أن ،)9تبین من نتائج تحلیل االستبانة جدول (
  ).%44.4بنسبة ( ةً فموظ) 447(بلغ ناث اإل من)، و 55.6%(
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 المؤهل العلمي 

  المؤهل العلمي : توزیع عینة الدراسة تبعًا لمتغیر5 شكل

 
 

) %52.4( كانت حسب المؤهل العلمي للكادر الطبيمن عینة الدراسة نسبة أن أعلى  )5( شكلتبین من نتائج تحلیل االستبانة، 
) %5.5تلتها (و ، ماجستیر فأكثر) من حملة %13، تلتها (من حملة الدبلوم) %26.5، ومن ثم (من حملة البكالوریوس

  .على أقل من توجیهي الحاصلین من) %2.6(كانت وأقل نسبةحاصلین على توجیهي، 

 الوظیفة 

  الوظیفة : توزیع عینة الدراسة تبعًا لمتغیر6 شكل

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

) طبیبًا، 171( كانت كالتالي:حسب الوظیفة الكادر الطبي  منعینة الدراسة عدد أن ، )6( شكلتبین من نتائج تحلیل االستبانة 
 ) موظفًا.150( المهن الطبیة المساندةو ، إداریاً  ظفاً ) مو 231، (دلي) صی28) قابلة، (53ممرضًا، ( )374(
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 الحالة االجتماعیة 

 : توزیع عینة الدراسة تبعًا لمتغیر الحالة االجتماعیة10جدول 

  النسبة المئویة  التكرار  الحالة االجتماعیة

 74.9 754  متزوج

 25.1 253  أعزب

 100.0 1007  المجموع
  

وغیر ، ) موظفاً 754( بلغ المتزوجین منللكادر الطبي  عینة الدراسةعدد أن ) 10ل (جدو تبین من نتائج تحلیل االستبانة، 
 ) موظفًا.253(المتزوجین بلغ 

 المستشفى 

  : توزیع عینة الدراسة تبعًا لمتغیر المستشفى7شكل     

 
 

خلیل  ت كالتالي:كانحسب المستشفى للكادر الطبي  نسبة عینة الدراسةأن )، 7شكل(تبین من نتائج تحلیل االستبانة 
)، الحسین %13.3)، مجمع فلسطین الطبي (%10.4)، رفیدیا (%6.5)، الوطني (%8.5ثابت ثابت ()، %8.9( سلیمان

)، أبو الحسین القاسم %5.5)، یاسر عرفات (%5.1)، درویش نزال (%11.1)، عالیة (%5.6)، أریحا (9.9%(
  ).%6.2، وطوباس التركي ()%4.4( بیت لحم، )4.7%(
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 القسم 

 : توزیع عینة الدراسة تبعًا لمتغیر القسم8شكل 

 
 

) 113النسائیة والتولید (بلغ كالتالي: حسب القسم  عینة الدراسة للكادر الطبي عددأن  ،)8شكل (تبین من نتائج تحلیل االستبانة 
 )8( عنایة المكثفةال) موظفًا، 12( سترةقلب والكال موظفًا، )65موظفًا، الباطنیة ( )28العملیات ( ) موظفًا،32موظفًا، الجراحة (

المختبرات  ) موظفًا،33( األشعة موظفًا، )23موظفًا، العالج الطبیعي ( )41العیادات الخارجیة ( ) موظفًا،86الطوارئ ( موظفًا،
 )13التغذیة () موظفًا، 16التخدیر (موظفًا،  )22موظفًا، غسیل الكلى ( )38موظفًا، الصیدلة ( )72موظفًا، األطفال ( )69(

  .موظفاً  )129وأخرى ( ،) موظفاً 17( موظفًا، األورام )190ادارة وخدمات ( موظفًا،
  :المتعلقة بكافة المستشفیات جاباتاإلنتائج 

  ونأوًال: المراجع
في محاور كما هو مبین خمسة فیما یلي عرض وتحلیل ومناقشة لنتائج إجابات المراجعین حول المحاور الرئیسیة للدراسة وهي 

  ).11جدول (

  استبانة المراجعین حاور: المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة لم11جدول 

المتوسط   الفقرات  م
  الحسابي

االنحراف 
  المعیاري

درجة 
  االستجابة

  محور الملموسیة -أوالً 

  عالیة  639. 2.73  یسهل الوصول إلى المستشفى.   1

  عالیة 803. 2.49  عة الخدمات المقدمة.یتالئم المظهر العام للمستشفى مع طبی  2
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  عالیة 860. 2.39  للحصول على الرعایة. تتوفر في المستشفى التسهیالت المالئمة  3

  متوسطة 872. 2.33  تتوفر في المستشفى األجهزة الطبیة الالزمة لتقدیم الخدمة.  4

  عالیة 855. 2.42  تتوفر لدى المستشفى صاالت انتظار مالئمة لالنتظار.  5

  عالیة 738. 2.62  یوجد لوحات ارشادیة تسهل الوصول إلى األقسام.  6

  عالیة 787. 2.53  تتوفر ممرات مناسبة لتنقل المرضى دون صعوبة.  7

  متوسطة 910. 2.21  تتوفر دورات میاه صحیة نظیفة.  8

  متوسطة 876. 2.32  یتوفر لدى المستشفى عدد كافي من الكادر الصحي لتقدیم الرعایة.  9

  متوسطة 930. 2.05  تتوفر في المستشفى األدویة الالزمة للعالج.  10

 عالیة 479. 2.41  القیمة الكلیة

  محور االعتمادیة -ثانیاً 

  متوسطة 906. 2.16  تبدى المستشفى اهتمامًا بشكاوى واقتراحات المرضى.   1

  متوسطة 914. 2.17  الفترة الزمنیة للحصول على الخدمة مناسبة.  2

  عالیة 840. 2.40  لمستشفى على تقدیم الخدمات بالشكل الصحیح.تحرص ا  3

  عالیة 595. 2.76  تحتفظ المستشفى بالسجل الطبي الخاص بالمرضى.   4

 عالیة 592. 2.37  القیمة الكلیة

  محور اإلستجابة - ثالثاً 

  عالیة 789. 2.50 .یبدي العاملین في المستشفى االستعداد الدائم لمساعدتكم  1

  عالیة 862. 2.35 .المستشفى بإبالغكم بموعد تقدیم الخدمة بدقةتقوم   2

  متوسطة 865. 2.32 .تقوم المستشفى بالرد الفوري على استفساراتكم  3

  متوسطة 923. 2.22 .ینتظر المریض وقتًا طویًال للحصول على الخدمة  4
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 عالیة 568. 2.35  القیمة الكلیة

  محور الضمان -رابعاً 

  عالیة 763. 2.58  عند وجودك في المستشفى.تشعر باألمان   1

  عالیة 839. 2.38  یمتلك العاملون المعرفة الكافیة لالجابة عن استفساراتكم.  2

  عالیة 737. 2.61  تحافظ المستشفى على خصوصیة المرضى.  3

  عالیة 832. 2.39  یتابع العاملون حالتكم باستمرار.  4

  عالیة 846. 2.40  في نفوسكم. یغرس سلوك العاملین في المستشفى الثقة  5

  عالیة 797. 2.49  یمتلك العاملون الخبرة والكفاءة لتقدیم الرعایة.  6

 عالیة 566. 2.48  القیمة الكلیة

  محور التعاطف -خامسًا 

  عالیة 0.851 2.37  تولي المستشفى االهتمام المناسب لكل مریض.  1

  عالیة 0.847 2.38  تالئم أوقات عمل المستشفى كافة المرضى.  2

  متوسطة 0.861 2.33  یعطي العاملون في المستشفى الوقت الكافي لرعایتكم.  3

  عالیة 0.855 2.39  یتصف العاملون باللیاقة في التعامل معكم.  4

  عالیة 0.732 2.60  واألعراف السائدة في المجتمع. تراعي المستشفى العادات والتقالید  5

  عالیة 0.874 2.34  كم.یقدر العاملون في المستشفى ظروف  6

 عالیة  0.614 2.40  القیمة الكلیة

 عالیة 0.449 2.40  القیمة الكلیة للمحاور
  

تراوحت في الفقرات بین  حیث) 2.41( عالیة كانت راجعینأن استجابات الم، )الملموسیة(یتضح من القیمة الكلیة للمحور األول 
ه ، وكانت متوسطة في باقي الفقرات، ویتضح من االستجابات العالیة بأن)6،5،3،2،1(الفقرات  فىمتوسطة وعالیة، فقد كانت عالیة 
التسهیالت في المستشفیات وتتوفر ویتالئم مظهر المستشفیات العام مع طبیعة الخدمات المقدمة،  یسهل الوصول إلى المستشفیات،
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 أن یتضح منهافلدرجات المتوسطة في باقي الفقرات أما ا .المالئمة للحصول على الرعایة، وتتوفر لوحات ارشادیة وممرات مناسبة
 يال تتوفر دورات میاه صحیة مناسبة، وعدد الكادر الصحي غیر كاف، و األجهزة الطبیة الالزمة لتقدیم الخدمة ال تتوفر بشكل كافٍ 

وعدم توفر األدویة بشكل  ،یةمستشفیات الضفة الغرب ىإلى وجود نقص في الكادر الصحي فذلك یعزى و  ،لتقدیم الرعایة بالشكل السلیم
  سب مع احتیاجات المرضى.یتنا

، تراوحت في الفقرات بین متوسطة )2.37( عالیة كانت المراجعینأن استجابات ، )االعتمادیة( ثانيیتضح من القیمة الكلیة للمحور ال
بأن المستشفیات  ستجابات العالیة)، ویتضح من اال2،1)، وكانت متوسطة على فقرة (3،5( الفقراتفي فقد كانت عالیة ، وعالیة

ذلك إلى أن وزارة الصحة توجهت  ىتحرص على تقدیم الخدمات بالشكل الصحیح، وبأنها تحتفظ بالسجل الطبي الخاص بالمریض ویعز 
واقتراحات  ىیتضح منها أن المستشفیات ال تبدي اهتمامًا بشكاو  أما الدرجات المتوسطة .حوسبة الخدمات الصحیةرة األخیرة إلى تفي الف

 ىویعزى ذلك إلى عدم وجود نظام شكاوى فاعل في المستشفیات، وأن الفترة الزمنیة للحصول على الخدمة غیر مناسبة ویعز  ،المرضى
  توفر في المستشفیات نظام فاعل للمراجعة.ی أنه الذلك إلى 

تراوحت في الفقرات بین  حیث ،)2.35(عالیة ت كانالمراجعین أن استجابات ، )االستجابة(یتضح من القیمة الكلیة للمحور الثالث 
بأن  )، ویتضح من االستجابات العالیة3،4( اتفقر ال في)، وكانت متوسطة 2،1( الفقرات فيفقد كانت عالیة ، متوسطة وعالیة

إدارة یتضح منها أن  أما الدرجات المتوسطة .االستعداد لمساعدة المرضى، وتقوم بإبالغهم بدقة بموعد تقدیم الخدمةالمستشفیات تبدي 
إلى نقص في الكادر الطبي أوضغط العمل، وأن المرضى  ذلك یعزىو المستشفیات ال تقوم بالرد الفوري على استفسارات المرضى 

  ینتظرون وقتًا طویًال للحصول على الخدمة.

في القیمة الكلیة وفي باقي فقرات ) 2.48( عالیة كانت المراجعینأن استجابات  ،)الضمان(یتضح من القیمة الكلیة للمحور الرابع 
المعرفة الكافیة لالجابة على استفسارات  نباألمان في المستشفیات، وأن العاملون یمتلكو  نو ر أن المرضى یشع ویتضح من ذلكالمحور، 
ى خصوصیة الخبرة والكفاءة لتقدیم الخدمة، وتحافظ ادارة المستشفیات علن یمتلكو و الثقة في نفوس المرضى،  نیغرسو و  المرضى،
  المرضى.

)، وتراوحت 2.40( عالیة كانت المراجعینستجابات القیمة الكلیة الأن  ،)التعاطف(یتضح من القیمة الكلیة للمحور الخامس 
 ویتضح من ،)، وكانت عالیة في باقي فقرات المحور3االستجابات في الفقرات بین عالیة ومتوسطة، فقد كانت متوسطة في الفقرة (

أن المستشفیات تولي االهتمام المناسب لكل مریض، وتراعي العادات والتقالید، وتالئم أوقات العمل في المستشفیات  عالیةاالستجابات ال
أما الدرجة المتوسطة فیتضح منها أن العاملون ال  .ظروفهم نیقدرو و  ،باللباقة في التعامل نیتصفو  ینأن العاملو غالبیة المرضى. 

  لمرضى.یعطون الوقت الكافي لرعایة ا

  ثانیًا: الكادر الطبي

محاور كما هو مبین في جدول  ستةفیما یلي عرض وتحلیل ومناقشة لنتائج إجابات الكادر الطبي حول المحاور الرئیسیة للدراسة وهي 
)12.(  
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  استبانة الكادر الطبي حاور: المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة لم12جدول 

المتوسط   الفقرات  م.
  ي الحساب

االنحراف 
  المعیاري

درجة 
  االستجابة

  محور بیئة العمل -أوالً 

  متوسطة 1.304 3.21 تتناسب المساحة المخصصة لك مع احتیاجات العمل  1

  عالیة 1.302 3.47 تهویة المرفق تساعدك على اتمام عملك.  2

  عالیة 1.055 3.83 مستوى االضاءة یساعدك على اتمام عملك.  3

  متوسطة 1.254 3.36 لى اتمام عملك بشكل أفضل.األثاث یساعدك ع  4

  متوسطة 1.167 3.01 تتوفر األجهزة الطبیة المناسبة للعمل.  5

  متوسطة 1.083 3.02 تتوفر األدویة في المستشفي.   6

  عالیة 1.216 3.63 موقع المستشفي سهل الوصول لك.  7

  متوسطة 1.168 3.33  مكان العمل الذي تعمل فیه یتمیز بأنه مالئم.  8

  متوسطة 1.254 3.23  یوجد تواصل متبادل دوري بین الموظفین وادارة المستشفى.  9

 متوسطة 760. 3.34 القیمة الكلیة
  محور الوصف الوظیفي -ثانیاً 

  متوسطة 1.320 3.26 .یوجد لك وصف وظیفي واضح ومكتوب  1

  متوسطة 1.283 3.15 یوجد لك وصف وظیفي معمول به  2

  متوسطة 1.260 3.08 .الوظیفي مع المهام التي تقوم بها یتالءم الوصف  3

  متوسطة 1.393 3.04 استلمت الوصف الوظیفي الخاص بك مكتوبًا عندما تم تعیینك.  4

 متوسطة 1.141 3.13 القیمة الكلیة

  محور التقییم - ثالثاً 
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النموذج الحالي المستخدم في المستشفى لتقییم األداء یعتبر مناسبًا   1
 .كلوظیفت

  متوسطة 1.150 3.19

  عالیة 1.023 3.62 .یتم تقییمك بشكل دوري  2

  عالیة 1.013 3.60 .یتم تقییم أدائك بشكل مكتوب  3

  متوسطة 1.213 3.31 .نتیجة تقییم األداء الخاصة بك تعكس فعلیًا حقیقة أدائك بالعمل  4

  متوسطة 1.253 3.20 .یقوم مدیرك المباشر بمناقشة أدائك خالل عملیة التقییم  5

 متوسطة 853. 3.38  القیمة الكلیة

  محور الراتب -رابعاً 

  متوسطة 1.274 2.89 یعتبر راتبك الذي تتقاضاه مقارنة بزمالئك مرضیًا لك.  1

  متوسطة 1.238 2.48 یعتبر راتبك الذي تتقاضاه مقارنة بالسوق المحلي مرضیًا لك.  2

امك داخل العمل یعتبر راتبك الذي تتقاضاه مقارنة بحجم مه  3
 مرضیًا لك.

  ضعیفة 1.234 2.53

 متوسطة 1.113 2.64  القیمة الكلیة

  محور اإلحتیاجات التدریبیة -خامساً 

  متوسطة 1.259 3.01  یتم تدریبك على كافة االجراءات المتعلقة بعملك.  1

  متوسطة 1.146 2.90 .یتم تحدید االحتیاجات التدریبیة بطریقة منظمة  2

  متوسطة 1.120 2.89 .االحتیاجات التدریبیة بشكل موضوعي یتم تحدید  3

  متوسطة 1.137 2.91 یتم تحدید االحتیاجات التدریبیة حسب احتیاجات العمل.  4

  متوسطة 1.202 2.81 .یتم تزویدك بالتدریب المطلوب الحتیاجاتك الوظیفیة  5

 متوسطة 1.002 2.90  القیمة الكلیة

  محور التحفیز -سادساً 
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  ضعیفة 1.229 2.49 .افز المادي الذي تتقاضاه مرضیًا لكالح  1

  عالیة 1.290 3.54  .تؤثر الحوافز المعنویة على أدائك  2

  متوسطة 1.268 2.94  .یتم اشراكك في أخذ القرارات التي لها عالقة بعملك  3

  متوسطة 1.279 2.90 .یتم إطالعك على القرارات االداریة المتعلقة بعملك  4

 متوسطة 921. 2.97  لكلیةالقیمة ا

 متوسطة 715. 3.06  القیمة الكلیة للمحاور
  

تراوحت في الفقرات بین  حیث ،)3.34( متوسطة أن استجابات الموظفین كانت ،)بیئة العمل(یتضح من القیمة الكلیة للمحور األول 
ویتضح من االستجابات العالیة بأن تهویة  ،راتباقي الفق في)، وكانت متوسطة 7،3،2الفقرات (في متوسطة وعالیة، فقد كانت عالیة 

في المستشفیات من وجهة نظر الكادر الطبي، أما الدرجات المتوسطة في باقي  ةالمرفق ومستوى االضاءة وموقع المستشفى مناسب
ث واألجهزة غیر ، واألثاأي أن مكان العمل غیر مالئم أن المساحة المخصصة ال تتناسب مع احتیاجات العمل فیتضح منهاالفقرات 
  .اسب بین الموظفین وادارة المستشفىال یوجد تواصل منو في المستشفیات،  يللعمل بشكل جید، وعدم توفر األدویة بشكل كاف ةمناسب

) في القیمة الكلیة وفي باقي 3.13( متوسطة أن استجابات الموظفین كانت ،)الوصف الوظیفي(یتضح من القیمة الكلیة للمحور الثاني 
مع المهام التي یقوم بها  أن الوصف الوظیفي للكادر الطبي غیر واضح، وغیر مكتوب، وال یتم العمل به، وال یتالءم حیث ،اتالفقر 

  .الموظفون

تراوحت  بین متوسطة وعالیة، حیث ) 3.38( متوسطة أن استجابات الموظفین كانت ،)التقییم(یتضح من القیمة الكلیة للمحور الثالث 
)، وكانت متوسطة في باقي الفقرات، ویتضح من االستجابات العالیة بأن تقییم  الموظفین یتم بشكل 2،3الفقرات ( فى فقد كانت عالیة
، وأن نتیجة التقییم أن النموذج المستخدم في التقییم غیر مناسب فیتضح منهاأما الدرجات المتوسطة في باقي الفقرات  .دوري ومكتوب

  التقییم.  عملیة المدیر المباشر بمناقشة أداء الموظفین خالل ال تعكس حقیقة األداء، وال یقوم

یفة، فقد ، تراوحت بین متوسطة وضع)2.64( متوسطةأن استجابات الموظفین كانت  ،(الراتب)یتضح من القیمة الكلیة للمحور الرابع 
غیر مرضى بشكل  وبالسوق المحلي مالئهمقارنة بز  أن الراتب الذي یتقاضاه الموظف ویتضح من ذلك )1،2كانت متوسطة في الفقرة (

  .بحجم العمل غیر مرضٍ مقارنة ذلك أن الراتب الذي یتقاضاه الموظف  یتضح من) و 3كافي، وكانت ضعیفة في الفقرة (

في ) في القیمة الكلیة و 2.90( متوسطة أن استجابات الموظفین كانت ،)االحتیاجات التدریبیة(یتضح من القیمة الكلیة للمحور الخامس 
أنه ال یتم تدریب الموظفین بطریقة منظمة وموضوعیة وحسب احتیاجات العمل واحتیاجات الموظف، وال یتم  ویتضح منهاباقي الفقرات 

  تدریب الموظفین بشكل سلیم على كافة االجراءات المتعلقة بالعمل. 
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تراوحت في الفقرات بین  حیث ،)2.97( متوسطة أن استجابات الموظفین كانت ،)التحفیز(السادس یتضح من القیمة الكلیة للمحور 
ذلك إلى أن الحوافز المعنویة تؤثر بشكل كبیر على أداء الموظفین،  یعزىعالیة ومتوسطة وضعیفة، فقد كانت عالیة في الفقرة الثانیة و 

وضعیفة فى الفقرة األولى  .لیهاإلى أن الموظفون ال یتم اشراكهم في أخذ القرارات واالطالع ع ى) ویعز 4،3وكانت متوسطة في الفقرة (
األولى ویتضح منها أن الحوافز المادیة ة فى الفقر  وضعیفة ،غیر مرضیة لهویتضح منها أن الحوافز المادیة التى یتقاضاها الموظف 

  التى یتقاضاها الموظف غیر مرضیة له.
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 نتائج الدراسة في المستشفیات

 جنین- أوًال: مستشفى خلیل سلیمان  

) مراجعًا، 164() فردًا، موزعة على 254مجموعها ( بلغتم توزیع االستبانة على عینة الدراسة والتي  :خصائص عینة الدراسة
  ، وسیتم عرض البیانات الشخصیة لعینة الدراسة كاآلتي:العشوائیة الطبقیةالعینة وتم اختیار العینة بطریقة ، ) كادرًا طبیاً 90و(

  المراجعونأوًال: 

 عمرال  

 : توزیع عینة الدراسة تبعًا لمتغیر العمر بالسنوات13جدول 

  (%) النسبة المئویة  التكرار  یةالعمر الفئات 

 39.0  64 سنة فأقل 30
 24.4 40 سنة  40_31 

 18.9 31 سنة 50_ 41
 17.7 29 سنة فما فوق 51

 100.0 164  المجموع
  

) مراجعًا، وفئة 64سنة فأقل) بلغ ( 30(من فئة  للمراجعین عینة الدراسة نسبةأن  ،)13نتائج تحلیل االستبانة جدول (تظهر 
  ) مراجعًا.29سنة فما فوق) بلغ ( 51( ) مراجعًا، وفئة31سنة) بلغ ( 50_ 41، وفئة () مراجعاً 40سنة ) بلغ ( 40_31(

 الجنس 

 : توزیع عینة الدراسة تبعًا لمتغیر الجنس 14جدول 

  (%) ویةالنسبة المئ  التكرار   الجنس 

 43.3 71  ذكر

 56.7 93  أنثى

 100.0 164  المجموع
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)، %43.3) مراجعًا بنسبة (71(بلغ الذكور من للمراجعین عینة الدراسة  عدد أن ،)14تبین من نتائج تحلیل االستبانة جدول (
 ).%56.7بنسبة ( مراجعةً  )93(بلغ ناث اإلمن و 

  مستوى التعلیم 

 التعلیم مستوى لمتغیر : توزیع عینة الدراسة تبعاً 9شكل 

 
 
 

     ، ) أقل من توجیهي%56.7( كانت مراجعینللعینة الدراسة لنسبة أعلى أن ، )9( شكل تبین من نتائج تحلیل االستبانة
 .حملة الدبلوم) %1.2(كانت  ) حملة البكالوریوس، وأقل نسبة%20.7() حاصلین على التوجیهي، و%21.3(و

 مكان السكن 

 مكان السكننة الدراسة تبعًا لمتغیر وزیع عی: ت10شكل 

 
  
  
  
  

محافظة جنین  كانت كالتالي: حسب المستشفى لمراجعیننسبة عینة الدراسة ل أن، )10( شكل تبین من نتائج تحلیل االستبانة
 ..%)6)، ومحافظة رام هللا (%1.2سلفیت (محافظة  ،.%)6طولكرم ( محافظة ،)%1.8(محافظة طوباس  )،95.7%(
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 القسم 

 : توزیع عینة الدراسة تبعًا لمتغیر القسم11 شكل

  
  

) %37.8أن النسبة األكبر من عینة الدراسة من المراجعین حسب القسم كانت ( ،)11( شكل تبین من نتائج تحلیل االستبانة
  قامة.لإل) %25.6طوارئ، وأقل نسبة كانت (لل) %36.6خارجیة، تلتها (العیادات لل

  لكادر الطبياثانیًا: 

 العمر  

 بالسنوات : توزیع عینة الدراسة تبعًا لمتغیر العمر15جدول 

  (%) النسبة المئویة  التكرار  یةالعمر الفئات 

 41.1 37 سنة فأقل 30
 26.7 24 سنة 40_31
 24.4 22 سنة 50_ 41
 7.8 7 سنة فما فوق 51

 100.0 90  المجموع
  

، فئة موظفاً ) 37سنة فأقل) بلغ ( 30(فئة  منللكادر الطبي دراسة عینة العدد أن ، )15تبین من نتائج تحلیل االستبانة جدول (
 .موظفاً ) 7سنة فما فوق) بلغ ( 51( ، وفئةموظفاً ) 22سنة) بلغ ( 50_ 41، فئة (موظفاً ) 24سنة) بلغ ( 40_31(
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 الجنس 

 توزیع عینة الدراسة تبعًا لمتغیر الجنس  :16جدول 

  (%) النسبة المئویة  التكرار  الجنس

 55.6 50  ذكر

 44.4 40  أنثى

 100.0 90  المجموع
  

 بنسبة موظفاً  )50(بلغ الذكور من للكادر الطبي عینة الدراسة  عدد أن، )16تبین من نتائج تحلیل االستبانة جدول (
 ).%44.4بنسبة ( موظفةً  )40(بلغ ناث اإل من)، و 55.6%(

 المؤهل العلمي 

 ل العلمي: توزیع عینة الدراسة تبعًا لمتغیر المؤه12شكل 

 
 

كانت حسب المؤهل العلمي  للكادر الطبينسبة من عینة الدراسة أن أعلى ، )12( شكلتبین من نتائج تحلیل االستبانة 
أقل و  ،من حملة ماجستیر فأكثر )%11.1، وتلتها (من حملة الدبلوم) %27.8، ومن ثم (من حملة البكالوریوس )54.4%(

  .بنفس النسبة التوجیهي ن علىللحاصلیألقل من توجیهي و ) %3.3( نسبة
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 الوظیفة 

 : توزیع عینة الدراسة تبعًا لمتغیر الوظیفة13شكل 

 
  

 )40طبیبًا، ( )17( بلغت: حسب الوظیفة للكادر الطبي عینة الدراسة عددأن )، 13( شكلتبین من نتائج تحلیل االستبانة 
 ) موظفًا.13( المهن الطبیة المساندةومن  ،ً اداریا ) موظفاً 12، (الصیادلة اثنین من ت،) قابال6ممرضًا، (

 الحالة االجتماعیة 

 : توزیع عینة الدراسة تبعًا لمتغیر الحالة االجتماعیة17جدول 

  (%) النسبة المئویة  التكرار  الحالة االجتماعیة

 78.9 71  متزوج
 21.1 19  أعزب

 100.0 90  المجموع
  

وغیر  ،) موظفاً 71( بلغالمتزوجین من للكادر الطبي  عینة الدراسة ددعأن  )،17جدول (تبین من نتائج تحلیل االستبانة 
  .) موظفاً 19( المتزوجین بلغ
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 القسم 

 : توزیع عینة الدراسة تبعًا لمتغیر القسم14شكل            

 
  
  
  
  
  
  
  

النسائیة والتولید كالتالي:  بلغحسب القسم  الكادر الطبي عینة الدراسة من عدد أن ، )14شكل ( تبین من نتائج تحلیل االستبانة
 موظفًا، العیادات الخارجیة )17( ، الطوارئینموظف )4، الباطنیة (واحداً  ، العملیات موظفاً موظفین )4الجراحة ( ) موظفًا،16(

غسیل ، موظفین اثنین، الصیدلة موظفین )5، األطفال (فینموظ )7، المختبرات (موظفین )5( ، العالج الطبیعيموظفین اثنین
 .واحداً  موظفاً  األورامو موظفًا،  )11ادارة وخدمات (، ینموظف )9، أخرى (واحداً  موظفاً  ، التغذیةفینموظ )5(لكلى ا
  مستشفى خلیل سلیمان ( جنین)المتعلقة ب نتائــــــــــــــــجال

  المراجعینالنتائج المتعلقة ب .1

 حاور الرئیسیة للدراسة: فیما یلي عرض وتحلیل ومناقشة لنتائج إجابات المراجعین حول الم

 ول (الملموسیة)النتائج المتعلقة بالمحور األ  -

  الملموسیة لمحور: المتوسط الحسابي واالنحراف المعیاري 18 جدول

المتوسط   الفقرات   م.
  الحسابي

االنحراف 
  المعیاري

درجة 
  االستجابة

  عالیة  0.597  2.78  یسهل الوصول إلى المستشفى.   1

 عالیة  0.696  2.68  م للمستشفى مع طبیعة الخدمات المقدمة.یتالئم المظهر العا  2

 عالیة  0.802  2.52  للحصول على الرعایة. تتوفر في المستشفى التسهیالت المالئمة  3
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 عالیة  0.777  2.54  تتوفر في المستشفى األجهزة الطبیة الالزمة لتقدیم الخدمة.  4

  متوسطة  0.919  2.32  ر.تتوفر لدى المستشفى صاالت انتظار مالئمة لالنتظا  5

 عالیة  0.566  2.79  یوجد لوحات ارشادیة تسهل الوصول إلى األقسام.  6

 عالیة  0.705  2.68  تتوفر ممرات مناسبة لتنقل المرضى دون صعوبة.  7

  متوسطة  0.907  2.26  تتوفر دورات میاه صحیة نظیفة.  8

  عالیة  0.839  2.47  یتوفر عدد كافي من الكادر الصحي لتقدیم الرعایة للمرضى.  9

  متوسطة  0.924  2.25  تتوفر في المستشفى األدویة الالزمة للعالج.  10

  عالیة  0.424  2.53  لمحور الملموسیةالقیمة الكلیة 
  

تراوحت في الفقرات بین  حیث ،)2.53(عالیة  ستجابات المراجعین كانتالقیمة الكلیة ال، أن محور الملموسیة )18جدول ( یبین
)، وكانت متوسطة في باقي الفقرات، ویتضح من االستجابات 9،7،6،4،3،2،1، فقد كانت عالیة في الفقرات (عالیة ومتوسطة

التسهیالت، األجهزة الطبیة، اللوحات االرشادیة، الممرات المناسبة، المظهر العام وعدد الكادر ، موقع المستشفىالعالیة أن 
 ،االنتظار في المستشفى غیر مالئمةأن صالة  فیتضح منهاباقي الفقرات ، أما الدرجات المتوسطة في  بةمناسجمیعها الطبي 

  عدم توفر األدویة في المستشفى.و وأن دورات المیاه غیر صحیة وغیر نظیفة، 

  )االعتمادیة(النتائج المتعلقة بالمحور الثاني  -

  االعتمادیة حور: المتوسط الحسابي واالنحراف المعیاري لم19جدول   

متوسط ال الفقرات  م.
 الحسابي

االنحراف 
 المعیاري

درجة 
 االستجابة

  متوسطة  0.908  2.33  واقتراحات المرضى.  ىتبدى المستشفى اهتمامًا بشكاو   1

  متوسطة  0.921  2.29  الفترة الزمنیة للحصول على الخدمة مناسبة.  2

 عالیة  0.817  2.51  تحرص المستشفى على تقدیم الخدمات بالشكل الصحیح.  3

 عالیة  0.549  2.81  لمستشفى بالسجل الطبي الخاص بالمرضى. تحتفظ ا  4

  عالیة  0.628  2.48  لمحور االعتمادیةالقیمة الكلیة 
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تراوحت بین عالیة  حیث ،)2.48( عالیة ستجابات المراجعین كانتالقیمة الكلیة ال، أن االعتمادیةمحور  )19جدول ( یبین
المستشفى كانت متوسطة في باقي الفقرات، ویتضح من االستجابات العالیة أن )، و 4،3ومتوسطة، فقد كانت عالیة في الفقرات (

أما االستجابات المتوسطة فكانت أن المستشفى  .تحتفظ بالسجل الطبي للمریض، وتحرص على تقدیم الخدمات بالشكل الصحیح
الفترة الزمنیة للحصول على وأن ، ال تبدي االهتمام بشكاوى واقتراحات المرضى ویعزى ذلك إلى عدم وجود نظام شكاوى فاعل

  نظام فاعل للمراجعة.الخدمة غیر مناسبة ویعزى ذلك إلى عدم اعتماد 

  )االستجابة(الثالث  النتائج المتعلقة بالمحور -

  االستجابة حورنحراف المعیاري لم: المتوسط الحسابي واال 20جدول        

المتوسط  الفقرات  م.
 الحسابي

االنحراف 
 المعیاري

ة درج
 االستجابة

 عالیة  0.817  2.51 .یبدي العاملین في المستشفى االستعداد الدائم لمساعدتكم  1

 عالیة  0,860  2.46 .تقوم المستشفى بإبالغكم بموعد تقدیم الخدمة بدقة  2

 عالیة  0.876  2.39 .تقوم المستشفى بالرد الفوري على استفساراتكم  3

  متوسطة  0.971  2.03 .ى الخدمةینتظر المریض وقتًا طویًال للحصول عل  4

  عالیة  0.564  2.35  لمحور االستجابةالقیمة الكلیة 
  

، تراوحت في الفقرات بین )2.35( عالیة كانت راجعینالستجابات الم) محور االستجابة، أن القیمة الكلیة 20جدول ( یبین
بأن  )، ویتضح من االستجابات العالیة4متوسطة في فقرة (و )، 3،2،1( فقد كانت عالیة على الفقرات، متوسطة وعالیة

تبدي االستعداد لمساعدة المرضى، وتقوم بإبالغهم بدقة بموعد تقدیم الخدمة، وتقوم بالرد الفوري على استفسارات ى المستشف
 تضح منها أن المرضى ینتظرون وقتًا للحصول على الخدمة.فی أما الدرجات المتوسطة .المرضى

  الرابع (الضمان)النتائج المتعلقة بالمحور  -

  الضمان لمحور: المتوسط الحسابي واالنحراف المعیاري  21جدول   

المتوسط  الفقرات  م.
 الحسابي

االنحراف 
 المعیاري

درجة 
 االستجابة

 عالیة  0.901  2.37  تشعر باألمان عند وجودك في المستشفى.  1
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 عالیة  0.838  2.45  یمتلك العاملون المعرفة الكافیة لالجابة عن استفساراتكم.  2

 عالیة  0.514  2.84  تحافظ المستشفى على خصوصیة المرضى.  3

 عالیة  0.775  2.57  یتابع العاملون حالتكم باستمرار.  4

 عالیة  0.736  2.62  یغرس سلوك العاملین في المستشفى الثقة في نفوسكم.  5

 عالیة  0.634  2.71  یمتلك العاملون الخبرة والكفاءة لتقدیم الرعایة.  6

  عالیة  0.539  2.60  قیمة الكلیة لمحور الضمانال
  

) في القیمة الكلیة وفي باقي فقرات 2.60( عالیةكانت  راجعینستجابات المال) محور الضمان، أن القیمة الكلیة 21جدول ( یبین
ابة على جلإلالمعرفة الكافیة  ن، وأن العاملون یمتلكو ىباألمان في المستشف نأن المرضى یشعرو  یوضحالمحور، وهذا 

 تحافظ ىادارة المستشفأن الخبرة والكفاءة لتقدیم الخدمة، و  نیمتلكو و الثقة في نفوس المرضى،  نیغرسو و استفسارات المرضى، 
 على خصوصیة المرضى.

 النتائج المتعلقة بالمحور الخامس (التعاطف) -

 التعاطف حور: المتوسط الحسابي واالنحراف المعیاري لم 22جدول    

المتوسط  الفقرات  م.
 الحسابي

االنحراف 
 المعیاري

درجة 
 االستجابة

 عالیة  .722  2.65  تولي المستشفى االهتمام المناسب لكل مریض.  1

 عالیة  .756  2.60  تالئم أوقات عمل المستشفى كافة المرضى.  2

 عالیة  .774  2.58  یعطي العاملون في المستشفى الوقت الكافي لرعایتكم.  3

 عالیة  .794  2.53  اقة في التعامل معكم.یتصف العاملون باللی  4

 عالیة  .577  2.79  واألعراف السائدة في المجتمع. تراعي المستشفى العادات والتقالید  5

 عالیة  .873  2.43  یقدر العاملون في المستشفى ظروفكم.  6

 عالیة  .570  2.60  القیمة الكلیة لمحور التعاطف
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 عالیة  .475  2.51  القیمة الكلیة للمحاور
  

) في القیمة الكلیة وفي باقي 2.60( عالیة كانت راجعینستجابات الم) محور التعاطف، أن القیمة الكلیة ال22جدول ( یبین
وتالئم أوقات العمل تولي االهتمام المناسب لكل مریض، وتراعي العادات والتقالید،  أن المستشفى یوضحوهذا  فقرات المحور،
ن یقدرو و الوقت الكافي لرعایة المرضى،  نباللباقة في التعامل، ویعطو  نیتصفو  ینلعاملأن او ، غالبیة المرضى في المستشفى

  .همظروف

  الكادر الطبيالنتائج المتعلقة ب .2

  فیما یلي عرض وتحلیل ومناقشة لنتائج إجابات الكادر الطبي حول المحاور الرئیسیة للدراسة: 

  ول (بیئة العمل)النتائج المتعلقة بالمحور األ  -

  بیئة العمل حورنحراف المعیاري لماإل: المتوسط الحسابي و  23جدول

المتوسط   الفقرات  م.
  الحسابي 

االنحراف 
  المعیاري

درجة 
  االستجابة

  متوسطة 1.191 3.34 تتناسب المساحة المخصصة لك مع احتیاجات العمل  1

  عالیة 1.180 3.66 تهویة المرفق تساعدك على اتمام عملك.  2

  عالیة 962. 3.80 اعدك على اتمام عملك.مستوى االضاءة یس  3

  عالیة 1.200 3.45 األثاث یساعدك على اتمام عملك بشكل أفضل.  4

  متوسطة 1.134 3.28 تتوفر األجهزة الطبیة المناسبة للعمل.  5

  متوسطة 1.096 2.98 تتوفر األدویة في المستشفي.   6

  عالیة 1.143 3.52 موقع المستشفي سهل الوصول لك.  7

  متوسطة 1.099 3.32  مكان العمل الذي تعمل فیه یتمیز بأنه مالئم.  8

  متوسطة 1.258 3.01  یوجد تواصل متبادل دوري بین الموظفین وادارة المستشفى.  9

 متوسطة 0.758 3.37 القیمة الكلیة لمحور بیئة العمل
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تراوحت بین متوسطة  حیث ،)3.37( متوسطة انتستجابات الموظفین كالقیمة الكلیة الأن محور بیئة العمل،  )23جدول ( یبین
متوسطة في باقي الفقرات، ویتضح من االستجابات العالیة بأن تهویة )، و 7،4،3،2،1وعالیة، فقد كانت عالیة على الفقرات (

الفقرات  أما اإلستجابات المتوسطة في باقي .المرفق، مستوى االضاءة، األثاث، وموقع المستشفى جمیعها مناسبة في المستشفى
 األجهزة الطبیة غیر متوفرة بشكل جید، األدویة غیرو  ،مع احتیاجات العمل التتناسب المساحة المخصصة فیتضح منها أن 
 المستشفى.وٕادارة ال یوجد تواصل مناسب بین الموظفین و  ومكان العمل غیر مالئم، ،متوفرة بشكل كافي

 النتائج المتعلقة بالمحور الثاني (الوصف الوظیفي) -

 الوصف الوظیفي لمحور : المتوسط الحسابي واالنحراف المعیاري24ل جدو 

المتوسط   الفقرات  م.
  الحسابي 

االنحراف 
  المعیاري

درجة 
  االستجابة

  متوسطة 1.249 3.30 .یوجد لك وصف وظیفي واضح ومكتوب  1

  متوسطة 1.143 3.13 .یوجد لك وصف وظیفي معموًال به  2

  متوسطة 1.171 3.10 .المهام التي تقوم بهایتالءم الوصف الوظیفي مع   3

  متوسطة 1.235 3.18 استلمت الوصف الوظیفي الخاص بك مكتوبًا عندما تم تعیینك.  4

 متوسطة 1.069 3.18 القیمة الكلیة لمحور الوصف الوظیفي. 
  

 ،ة الكلیة وفي باقي الفقراتفي القیممتوسطة ) 3.18( استجابات الموظفین كانت أنمحور الوصف الوظیفي، ) 24جدول ( یبین
أن الوصف الوظیفي للكادر الطبي غیر واضح، وغیر مكتوب، وال یتم العمل به، وال یتالءم مع المهام التي یقوم  ذلكمن یتضح 

 بها الموظفین.

 النتائج المتعلقة بالمحور الثالث (التقییم) -

 : المتوسط الحسابي واالنحراف المعیاري لمحور التقییم 25جدول

المتوسط  الفقرات م
 الحسابي 

االنحراف 
 المعیاري

درجة 
 االستجابة

  متوسطة 1.036 3.26 .النموذج الحالي المستخدم لتقییم األداء یعتبر مناسبًا لوظیفتك  1

  عالیة 9180. 3.74 .یتم تقییمك بشكل دوري  2
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  عالیة 9180. 3.62 .یتم تقییم أدائك بشكل مكتوب  3

  متوسطة 1.057 3.26 .صة بك تعكس فعلیًا حقیقة أدائك بالعملنتیجة تقییم األداء الخا  4

  متوسطة 1.165 3.21 .یقوم مدیرك المباشر بمناقشة أدائك خالل عملیة التقییم  5

 عالیة 8070. 3.42  القیمة الكلیة لمحور التقییم 
  

ي الفقرات بین متوسطة وعالیة، فقد ، تراوحت ف)3.42( عالیة أن استجابات الموظفین كانتالتقییم،  محور )25یبین جدول (
)، وكانت متوسطة في باقي الفقرات، ویتضح من االستجابات العالیة بأن تقییم الموظفین یتم 3،2كانت عالیة على الفقرات (

 أن النموذج المستخدم في التقییم غیر مناسب، وأن نتیجة فتوضحأما الدرجات المتوسطة في باقي الفقرات  .بشكل دوري ومكتوب
  التقییم.  عملیة التقییم ال تعكس حقیقة األداء، وال یقوم المدیر المباشر بمناقشة أداء الموظفین خالل

  (الراتب)النتائج المتعلقة بالمحور الرابع  -

  : المتوسط الحسابي واالنحراف المعیاري لمحور الراتب 26جدول   

المتوسط  الفقرات م
 الحسابي 

االنحراف 
 المعیاري

درجة 
 بةاالستجا

  متوسطة 1.171 3.23 یعتبر راتبك الذي تتقاضاه مقارنة بزمالئك مرضیًا لك.  1

  متوسطة 1.241 2.74 یعتبر راتبك الذي تتقاضاه مقارنة بالسوق المحلي مرضیًا لك.  2

  متوسطة 1.262 2.84 یعتبر راتبك الذي تتقاضاه مقارنة بحجم مهامك داخل العمل مرضیًا لك.  3

 متوسطة 1.117 2.94  حور الراتبالقیمة الكلیة لم
  

فقرات المحور وهذا یدل على  فيو ، فى القیمة )2.94( متوسطة الموظفین كانت استجاباتأن الراتب،  محور )26یبین جدول (
 وبحجم العمل. ،بالسوق المحليمقارنة بزمالئه، و  تب الذي یتقاضاه الموظف غیر مرضٍ الراأن 

 )االحتیاجات التدریبیة(النتائج المتعلقة بالمحور الخامس  -

 : المتوسط الحسابي واالنحراف المعیاري لمحور االحتیاجات التدریبیة 27 جدول

المتوسط  الفقرات م.
 الحسابي 

االنحراف 
 المعیاري

درجة 
 االستجابة
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  متوسطة 1.175 3.11  یتم تدریبك على كافة االجراءات المتعلقة بعملك.  1

  متوسطة 1.205 2.91 .بطریقة منظمة یتم تحدید االحتیاجات التدریبیة  2

  متوسطة 1.116 2.88 .یتم تحدید االحتیاجات التدریبیة بشكل موضوعي  3

  متوسطة 1.123 2.86 یتم تحدید االحتیاجات التدریبیة حسب احتیاجات العمل  4

  متوسطة 1.107 2.82 .یتم تزویدك بالتدریب المطلوب الحتیاجاتك الوظیفیة  5

 متوسطة 1.014 2.92  حور االحتیاجات التدریبیةالقیمة الكلیة لم
  

) في القیمة الكلیة وفي باقي 2.92( متوسطةاستجابات الموظفین كانت  أنمحور االحتیاجات التدریبیة، ) 27یبین جدول (
ظف، بطریقة منظمة وموضوعیة وحسب احتیاجات العمل واحتیاجات المو  ال یتم الموظفینأن تدریب  ذلك یتضح منو  ،الفقرات

ویعزى ذلك إلى عدم وجود آلیة معتمدة في المستشفى ، وال یتم تدریب الموظفین بشكل سلیم على كافة االجراءات المتعلقة بالعمل
 لتحدید االحتیاجات التدریبیة.

 النتائج المتعلقة بالمحور السادس (التحفیز) -

  : المتوسط الحسابي واالنحراف المعیاري لمحور التحفیز 28جدول

المتوسط  راتالفق م.
 الحسابي 

االنحراف 
 المعیاري

درجة 
 االستجابة

  ضعیفة 1.332 2.56 .الحافز المادي الذي تتقاضاه مرضیًا لك  1

  عالیة 1.173 3.71  .تؤثر الحوافز المعنویة على أدائك  2

  متوسطة 1.236 2.90  .یتم اشراكك في أخذ القرارات التي لها عالقة بعملك  3

  متوسطة 1.282 2.86 .لقرارات االداریة المتعلقة بعملكیتم إطالعك على ا  4

 متوسطة 9330. 3.01  القیمة الكلیة لمحور التحفیز

 متوسطة 7360. 3.14  القیمة الكلیة للمحاور
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)، تراوحت في الفقرات بین عالیة ومتوسطة 3.01( متوسطة أن استجابات الموظفین كانتالتحفیز،  ) محور28یبین جدول (
ذلك إلى أن الحوافز المعنویة تؤثر بشكل كبیر على أداء الموظفین، وكانت  ىقد كانت عالیة في الفقرة الثانیة ویعز وضعیفة، ف

، وقد كان اإلنحراف أن الموظفون ال یتم اشراكهم في أخذ القرارات واالطالع علیها على یدل ذلك) و 4،3متوسطة في الفقرة (
    لهم. غیر مرضٍ  ونالحافز المادي الذي یتقاضاه الموظفالفقرات، ویدل ذلك على أن  المعیاري في الفقرة األولى أكبر من باقي
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 طولكرم -ثانیًا: مستشفى ثابت ثابت  

  خصائص عینة الدراسة

، وتم طبیاً  ) كادراً 86) مراجعًا، و(143) فردًا، موزعة على (229ستبانة على عینة الدراسة والتي یبلغ مجموعها (تم توزیع اإل
  العشوائیة الطبقیة، سیتم عرض البیانات الشخصیة لعینة الدراسة كاآلتي:العینة لعینة بطریقة اختیار ا

  نولمراجعاأوًال: 

 العمر  

 : توزیع عینة الدراسة تبعًا لمتغیر العمر 29جدول 

  (%) النسبة المئویة  التكرار  یةالعمر الفئات 

 43.4 62 سنة فأقل 30
 18.2 26 سنة  40_31 

 12.6 18 سنة 50_ 41
 25.9 37 سنة فما فوق 51
 100.0 143    مجموعال

  

) مراجعًا، فئة 62() بلغ سنة فأقل 30(فئة  من عینة الدراسة للمراجعین عددأن ، )29تبین من نتائج تحلیل االستبانة جدول (ی
 ) مراجعًا.37(لغ بسنة فما فوق)  51( ) مراجعًا، وفئة18سنة) بلغ ( 50_ 41، فئة () مراجعاً 26سنة) بلغ ( 40_31(

 الجنس 

 : توزیع عینة الدراسة تبعًا لمتغیر الجنس 30جدول  

  (%) النسبة المئویة  التكرار   الجنس 

 67.8 97  ذكر

 32.2 46  أنثى

 100.0 143  المجموع
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سبة ) مراجعًا بن97(بلغت الذكور من  للمراجعین نسبة عینة الدراسةأن ، )30تبین من نتائج تحلیل االستبانة جدول (
 ).% 32.2بنسبة ( ةً ) مراجع46ناث (اإل من)، و 67.8%(

  مستوى التعلیم 

 : توزیع عینة الدراسة تبعًا لمتغیر مستوى التعلیم15شكل 

 
  

، ألقل من توجیهي )%47.6( كانتللمراجعین نسبة من عینة الدراسة أن أعلى ، )15( شكل تحلیل االستبانة تبین من نتائج
وأقل على دبلوم،  حاصلین) %4.9وتلتها ( ،حاصلین على توجیهي) %16.1وتلتها (كالوریوس، حملة الب) %30.1ومن ثم (

 .ماجستیر فأعلىال من حملةكانت ) %1.4( نسبة

 مكان السكن 

 : توزیع عینة الدراسة تبعًا لمتغیر مكان السكن16شكل 
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محافظة كانت كالتالي:  حسب مكان السكن نعینة الدراسة للمراجعی ةنسبأن ، )16( شكل تحلیل االستبانة تبین من نتائج
 ..%)7(والبیرة  محافظة رام هللاو )، %2.1( نابلس.%)، محافظة 7( جنین)، محافظة %96.5( طولكرم
 القسم 

 : توزیع عینة الدراسة تبعًا لمتغیر القسم17شكل 

 
 

خارجیة، العیادات لل) %39.2راجعین كانت (مللأن النسبة األكبر من عینة الدراسة ، )17شكل( تحلیل االستبانة تبین من نتائج
  .طوارئلل كانت )%30.1، وأقل نسبة (قامةلإل) %30.8تلتها (

  

  لكادر الطبياثانیًا: 

 العمر  

 : توزیع عینة الدراسة تبعًا لمتغیر العمر بالسنوات31جدول 

  (%) النسبة المئویة  التكرار  یةالعمر الفئات 

 27.9 24 سنة فأقل 30
 40.7 35 سنة  40_31 

 24.4 21 سنة 50_ 41
 7.0 6 سنة فما فوق 51

 100.0 86  المجموع
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فئة  ،موظفاً ) 24() بلغ سنة فأقل 30(فئة  منعینة الدراسة للكادر الطبي  عددأن  ،)31جدول ( تبین من نتائج تحلیل االستبانة
 .) موظفینً 6بلغ العدد (سنة فما فوق)  51( ، وفئةموظفاً ) 21() بلغ سنة 50_ 41، فئة (موظفاً ) 35( ) بلغسنة 40_31(

 الجنس 

 : توزیع عینة الدراسة تبعًا لمتغیر الجنس 32جدول   

  (%)النسبة المئویة  التكرار   الجنس 

 52.3 45  ذكر 

 47.7 41  أنثى

 100.0 86  المجموع
  

)، %52.3بنسبة ( موظفاً  )45( لغبالذكور من  للمراجعین عینة الدراسة عدد ، أن)32تبین من نتائج تحلیل االستبانة جدول (
 ).%47.7بنسبة ( موظفة )41( بلغناث اإلمن و 

 المؤهل العلمي 

  : توزیع عینة الدراسة تبعًا لمتغیر المؤهل العلمي18شكل 

  
  

 من حملة )%60.5كانت ( للكادر الطبي من عینة الدراسة أن أعلى نسبة، )18شكل(تبین من نتائج تحلیل االستبانة 
، التوجیهيحملة لماجستیر فأعلى و ال حملة بنسب متساویة ل) %3.5(، وتلتها دبلومال من حملة) %31.4ومن ثم ( ،البكالوریوس
 قل من توجیهي.) أل%1.2كانت ( وأقل نسبة
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 الوظیفة 

 : توزیع عینة الدراسة تبعًا لمتغیر الوظیفة19شكل 

 
  

) 4ممرضًا، ( )31( ) طبیبًا،13( للكادر الطبي بلغ كالتالي: عینة الدراسة عددأن ، )19( شكلتبین من نتائج تحلیل االستبانة 
 .للمهن الطبیة المساندة ) موظفاً 12(و، داریاً إ ) موظفاً 23) صیادلة، (3، (تقابال

 الحالة االجتماعیة 

 : توزیع عینة الدراسة تبعًا لمتغیر الحالة االجتماعیة33جدول 

  (%) النسبة المئویة  التكرار  الحالة االجتماعیة

 79.1 68  متزوج

 20.9 18  أعزب

 100.0 86  المجموع
  

 من غیر المتزوجین بلغ، و اً ) موظف68( بلغالمتزوجین  منعینة الدراسة  عدد أن، )33جدول (تبین من نتائج تحلیل االستبانة 
  ) موظفًا.18(

  

 



 دائرة جودة الخدمات الحكومية                                                            44الشؤون الحكومية                                                                
  

 القسم 

  : توزیع عینة الدراسة تبعًا لمتغیر القسم20شكل 

 
  
  

النسائیة والتولید  كانت كالتالي: حسب األقسام نسبة عینة الدراسة للكادر الطبيأن ، )20شكل (ستبانة تبین من نتائج تحلیل اال
، العنایة واحداً  موظفاً   ةالقلب والكستر  موظفًا، )10، الباطنیة (موظفین )3العملیات (، موظفین اثنین) موظفًا، الجراحة 12(

، الصیدلة ظفینمو  )7، األطفال (موظفین اثنین، المختبرات موظفین اثنین شعةاأل، موظفین )8الطوارئ (، موظفین اثنینالمكثفة 
دارة وخدمات إ و ، فینموظ )4أخرى ( ،موظفین اثنینالتغذیة  ،ینموظف )3( خدیر، التینموظف )3، غسیل الكلى (ینموظف )6(
  ) موظفًا.19(

  مستشفى ثابت ثابت ( طولكرم)ب المتعلقة النتائج

  لمراجعین:النتائج المتعلقة با .1

  فیما یلي عرض وتحلیل ومناقشة لنتائج إجابات المراجعین حول المحاور الرئیسیة للدراسة: 

 ول (الملموسیة)النتائج المتعلقة بالمحور األ  -

  : المتوسط الحسابي واالنحراف المعیاري لمعیار الملموسیة 34جدول

المتوسط   الفقرات   م
  الحسابي

االنحراف 
  المعیاري

درجة 
  االستجابة

  عالیة  0.512  2.83  یسهل الوصول إلى المستشفى.   1

 عالیة  0.639  2.69  یتالئم المظهر العام للمستشفى مع طبیعة الخدمات المقدمة.  2
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 عالیة  0.761  2.60  للحصول على الرعایة. تتوفر في المستشفى التسهیالت المالئمة  3

 عالیة  0.827  2.43  ة.تتوفر في المستشفى األجهزة الطبیة الالزمة لتقدیم الخدم  4

 عالیة  0.704  2.65  تتوفر لدى المستشفى صاالت انتظار مالئمة لالنتظار.  5

 عالیة  0.638  2.73  یوجد لوحات ارشادیة تسهل الوصول إلى األقسام.  6

 عالیة 6220. 2.74  تتوفر ممرات مناسبة لتنقل المرضى دون صعوبة.  7

 عالیة 8520. 2.43  تتوفر دورات میاه صحیة نظیفة.  8

 عالیة 7470. 2.55  یتوفر لدى المستشفى عدد كافي من الكادر الصحي لتقدیم الرعایة للمرضى.  9

 عالیة 8670. 2.35  تتوفر في المستشفى األدویة الالزمة للعالج.  10

  عالیة 4100. 2.60  القیمة الكلیة لمحور الملموسیة
  

ویتضح ، وفي باقي الفقرات فى القیمه الكلیة) 2.60( عالیة كانت اجعینالمر ستجابات ا أن) محور الملموسیة، 34یبین جدول (
ى أنه یسهل الوصول إلى المستشفى، ویتالئم مظهر المستشفى العام مع طبیعة الخدمات المقدمة، وتتوفر في المستشف من ذلك

ة، وتتوفر لوحات ارشادیة وممرات التسهیالت المالئمة للحصول على الرعایة، وتتوفر األجهزة الطبیة الالزمة لتقدیم الخدم
 .، وتتوفر األدویة الالزمة للعالجمناسبة، وتتوفر دورات میاه صحیة مناسبة، وعدد الكادر الصحي كافي لتقدیم الرعایة

  )االعتمادیة(النتائج المتعلقة بالمحور الثاني  -

  : المتوسط الحسابي واالنحراف المعیاري لمعیار االعتمادیة 35 جدول  

المتوسط  قرات الف م.
 الحسابي

االنحراف 
 المعیاري

درجة 
 االستجابة

  متوسطة 8830. 2.27  تبدى المستشفى اهتمامًا بشكاوي واقتراحات المرضى.   1

  متوسطة 8870. 2.33  الفترة الزمنیة للحصول على الخدمة مناسبة.  2

  عالیة 7470. 2.55  تحرص المستشفى على تقدیم الخدمات بالشكل الصحیح.  3

  عالیة 4410. 2.87  تحتفظ المستشفى بالسجل الطبي الخاص بالمرضى.   4
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 عالیة 5600. 2.51  القیمة الكلیة لمحور االعتمادیة
  

، تراوحت في الفقرات بین )2.51( عالیة كانت المراجعینالستجابات القیمة الكلیة  أن) محور االعتمادیة، 35یبین جدول (
بأن  )، ویتضح من االستجابات العالیة2،1)، وكانت متوسطة في فقرة (4،3الفقرة (فقد كانت عالیة في ، متوسطة وعالیة

ذلك إلى أن  ىتحرص على تقدیم الخدمات بالشكل الصحیح، وبأنها تحتفظ بالسجل الطبي الخاص بالمریض ویعز  ىالمستشف
یتضح منها أن المستشفى ال ف وسطةأما الدرجات المت .وزارة الصحة توجهت في اآلونة األخیرة إلى حوسبة الخدمات الصحیة

واقتراحات المرضى ویعزى ذلك إلى عدم وجود نظام شكاوى فاعل، وأن الفترة الزمنیة للحصول على  ىتبدي اهتمامًا بشكاو 
  توفر في المستشفى نظام فاعل للمراجعة ولإلنتظار.یذلك إلى أنه ال  ىالخدمة غیر مناسبة ویعز 

  )االستجابة(ث النتائج المتعلقة بالمحور الثال -

  االستجابة حور: المتوسط الحسابي واالنحراف المعیاري لم 36جدول

المتوسط  الفقرات  م.
 الحسابي

االنحراف 
 المعیاري

درجة 
 االستجابة

  عالیة 7660. 2.55 .یبدي العاملین في المستشفى االستعداد الدائم لمساعدتكم  1

  عالیة 7760. 2.53 .قةتقوم المستشفى بإبالغكم بموعد تقدیم الخدمة بد  2

  عالیة 7850. 2.52 .تقوم المستشفى بالرد الفوري على استفساراتكم  3

  متوسطة 9440. 2.17 .ینتظر المریض وقتًا طویًال للحصول على الخدمة  4

 عالیة 4990. 2.44  القیمة الكلیة لمحور االستجابة
 

تراوحت في الفقرات بین  حیث ،)2.44( عالیة كانت راجعینات المستجابالقیمة الكلیة الأن ) محور االستجابة، 36یبین جدول (
بأن  )، ویتضح من االستجابات العالیة4فقرة (ال فى)، وكانت متوسطة 3،2،1فقد كانت عالیة في الفقرة (، متوسطة وعالیة

وم بالرد الفوري على استفسارات تقلمساعدة المرضى، وتقوم بإبالغهم بدقة بموعد تقدیم الخدمة، الدائم تبدي االستعداد  ىالمستشف
  وقتًا طویًال للحصول على الخدمة. ینتظرونأن المرضى  منهایتضح فلدرجة المتوسطة أما ا .المرضى

  النتائج المتعلقة بالمحور الرابع (الضمان) -

  الضمان حور: المتوسط الحسابي واالنحراف المعیاري لم37جدول 

درجة االنحراف المتوسط  الفقرات  م.
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 االستجابة معیاريال الحسابي

 عالیة 5980. 2.77  تشعر باألمان عند وجودك في المستشفى.  1

 عالیة 7460. 2.56  یمتلك العاملون المعرفة الكافیة لالجابة عن استفساراتكم.  2

 عالیة 5720. 2.80  تحافظ المستشفى على خصوصیة المرضى.  3

 یةعال 7350. 2.58  یتابع العاملون حالتكم باستمرار.  4

 عالیة 7460. 2.56  یغرس سلوك العاملین في المستشفى الثقة في نفوسكم.  5

 عالیة 7160. 2.57  یمتلك العاملون الخبرة والكفاءة لتقدیم الرعایة.  6

 عالیة 4710. 2.64  القیمة الكلیة لمحور الضمان
  

لقیمة الكلیة وفي باقي فقرات المحور، وهذا ) في ا2.64(عالیة  الموظفین كانت استجابات أن) محور الضمان، 37یبین جدول (
 جابة على استفسارات المرضىلإلالمعرفة الكافیة  ن، وأن العاملون یمتلكو ىباألمان في المستشف نیدل على أن المرضى یشعرو 

ة الخبرة والكفاءة لتقدیم الخدمة، وتحافظ ادارة المستشفیات على خصوصی نویمتلكو الثقة في نفوس المرضى،  نیغرسو و 
  المرضى.

 النتائج المتعلقة بالمحور الخامس (التعاطف) -

 التعاطف حور: المتوسط الحسابي واالنحراف المعیاري لم 38 جدول

المتوسط  الفقرات  م.
 الحسابي

االنحراف 
 المعیاري

درجة 
 االستجابة

  عالیة 7660. 2.54  تولي المستشفى االهتمام المناسب لكل مریض.  1

  متوسطة 8920. 2.32  تشفى كافة المرضى.تالئم أوقات عمل المس  2

  عالیة 8330. 2.41  یعطي العاملون في المستشفى الوقت الكافي لرعایتكم.  3

  عالیة 8280. 2.45  یتصف العاملون باللیاقة في التعامل معكم.  4

  عالیة 6710. 2.69  واألعراف السائدة في المجتمع. تراعي المستشفى العادات والتقالید  5
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  عالیة 8570. 2.40  لعاملون في المستشفى ظروفكم.یقدر ا  6

 عالیة 5680. 2.47  القیمة الكلیة لمحور التعاطف

 عالیة 4140. 2.53  القیمة الكلیة للمحاور
  

 ) في القیمة الكلیة وفي باقي فقرات المحور،2.47( عالیة كانت المراجعینستجابات اأن ) محور التعاطف، 38یبین جدول (
ى ن المستشفي تولي االهتمام المناسب لكل مریض، وتراعي العادات والتقالید، وتالئم أوقات العمل في المستشفوهذا یدل على أ
  .فهمظرو ن یقدرو و الوقت الكافي لرعایة المرضى،  ونباللباقة في التعامل، ویعط نیتصفو  ینأن العاملو  ،غالبیة المرضى

 الكادر الطبيالنتائج المتعلقة ب .2

  ل ومناقشة لنتائج إجابات الكادر الطبي حول المحاور الرئیسیة للدراسة: فیما یلي عرض وتحلی

  ول (بیئة العمل)النتائج المتعلقة بالمحور األ  -

  بیئة العمل حورنحراف المعیاري لماإل: المتوسط الحسابي و  39 جدول

المتوسط   الفقرات  م.
  الحسابي 

االنحراف 
  المعیاري

درجة 
  االستجابة

  متوسطة 1.350 2.98 لمخصصة لك مع احتیاجات العملتتناسب المساحة ا  1

  متوسطة 1.370 3.29 تهویة المرفق تساعدك على اتمام عملك.  2

  عالیة 9770. 3.90 مستوى االضاءة یساعدك على اتمام عملك.  3

  متوسطة 1.180 3.31 األثاث یساعدك على اتمام عملك بشكل أفضل.  4

  متوسطة 1.097 3.08 عمل.تتوفر األجهزة الطبیة المناسبة لل  5

  متوسطة 1.000 3.15 تتوفر األدویة في المستشفي.   6

  عالیة 1.151 3.77 موقع المستشفي سهل الوصول لك.  7

  عالیة 1.070 3.53  مكان العمل الذي تعمل فیه یتمیز بأنه مالئم.  8

  عالیة 1.154 3.44  یوجد تواصل متبادل دوري بین الموظفین وادارة المستشفى.  9
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 متوسطة 0.673 3.38 القیمة الكلیة لمحور بیئة العمل
  

 االستجاباتتراوحت  حیث ،)3.38( متوسطة ستجابات الموظفین كانتال القیمة الكلیة أنمحور بیئة العمل، ) 39( یبین جدول
ن االستجابات )، وكانت متوسطة في باقي الفقرات، ویتضح م9،8،7،3فقرات (في البین متوسطة وعالیة، فقد كانت عالیة 

جد تواصل بین ادارة المستشفى یو و ومكان العمل مالئم،  وقع المستشفى مناسبین في المستشفى،العالیة بأن مستوى االضاءة وم
، وتهویة أن المساحة المخصصة ال تتناسب مع احتیاجات العمل دل علىأما الدرجات المتوسطة في باقي الفقرات فی .والموظفین

  .ىفي المستشف يللعمل بشكل جید، وعدم توفر األدویة بشكل كاف بةغیر مناسالطبیة ألثاث واألجهزة وا ،جیدة غیر المرفق

 النتائج المتعلقة بالمحور الثاني (الوصف الوظیفي) -

 الوصف الوظیفي حور: المتوسط الحسابي واالنحراف المعیاري لم 40 جدول

المتوسط   الفقرات  م.
  الحسابي 

االنحراف 
  المعیاري

درجة 
  الستجابةا

  متوسطة 1.345 3.24 .یوجد لك وصف وظیفي واضح ومكتوب  1

  متوسطة 1.327 3.04 .یوجد لك وصف وظیفي معموًال به  2

  متوسطة 1.202 2.96 .یتالءم الوصف الوظیفي مع المهام التي تقوم بها  3

  متوسطة 1.395 2.80 استلمت الوصف الوظیفي الخاص بك مكتوبًا عندما تم تعیینك.  4

 متوسطة 1.175 3.01 القیمة الكلیة لمحور الوصف الوظیفي. 
  

) في القیمة الكلیة وفي باقي الفقرات 3.01( متوسطة ستجابات الموظفین كانتاأن ) محور الوصف الوظیفي، 40یبین جدول (
ءم مع المهام التي یقوم ویدل ذلك على أن الوصف الوظیفي للكادر الطبي غیر واضح، وغیر مكتوب، وال یتم العمل به، وال یتال

 .ونبها الموظف

 النتائج المتعلقة بالمحور الثالث (التقییم) -

 التقییم لمحور : المتوسط الحسابي واالنحراف المعیاري 41جدول

المتوسط   الفقرات  م.
  الحسابي 

االنحراف 
  المعیاري

درجة 
  االستجابة
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  متوسطة 1.040 3.10 .مناسبًا لوظیفتك النموذج الحالي المستخدم في المستشفى لتقییم األداء یعتبر  1

  عالیة 1.027 3.70 .یتم تقییمك بشكل دوري  2

  عالیة 8470. 3.81 .یتم تقییم أدائك بشكل مكتوب  3

  متوسطة 1.262 3.34 .نتیجة تقییم األداء الخاصة بك تعكس فعلیًا حقیقة أدائك بالعمل  4

  متوسطة 1.105 3.36 .لتقییمیقوم مدیرك المباشر بمناقشة أدائك خالل عملیة ا  5

 عالیة 7990. 3.46  القیمة الكلیة لمحور التقییم 
  

، تراوحت في الفقرات بین )3.46( متوسطة ستجابات الموظفین كانتالقیمة الكلیة الأن ) محور التقییم، 41یبین جدول (
من االستجابات العالیة بأن رات، ویتضح )، وكانت متوسطة في باقي الفق3،2متوسطة وعالیة، فقد كانت عالیة على الفقرات (

أن النموذج المستخدم في التقییم  فیتضح منهاأما الدرجات المتوسطة في باقي الفقرات  .الموظفین یتم بشكل دوري ومكتوب تقییم
  التقییم.  ملیةع غیر مناسب، وأن نتیجة التقییم ال تعكس حقیقة األداء، وال یقوم المدیر المباشر بمناقشة أداء الموظفین خالل

  النتائج المتعلقة بالمحور الرابع (الراتب) -

  : المتوسط الحسابي واالنحراف المعیاري لمحور الراتب 42 جدول  

المتوسط  الفقرات م.
 الحسابي 

االنحراف 
 المعیاري

درجة 
 االستجابة

  متوسطة 1.202 3.03 یعتبر راتبك الذي تتقاضاه مقارنة بزمالئك مرضیًا لك.  1

  ضعیفة 1.232 2.55 ر راتبك الذي تتقاضاه مقارنة بالسوق المحلي مرضیًا لك.یعتب  2

  متوسطة 1.139 2.61 یعتبر راتبك الذي تتقاضاه مقارنة بحجم مهامك داخل العمل مرضیًا لك.  3

 متوسطة 1.078 2.73  القیمة الكلیة لمحور الراتب
  

تراوحت في الفقرات بین  حیث ،)2.73( متوسطة ات الموظفین كانتستجابإل القیمة الكلیة أن) محور الراتب، 42یبین جدول (
ذلك على أن الراتب الذي یتقاضاه الموظف مقارنة بزمالئه  ویتضح من) 3،1متوسطة وضعیفة، فقد كانت متوسطة في الفقرة (

فى هذه  راف المعیاري، ویالحظ أن اإلنح)2، وكانت ضعیفة في الفقرة (بشكل كافٍ  وبحجم المهام التي یقوم بها غیر مرضٍ 
  له. أن الراتب الذي یتقاضاه الموظف مقارنة بالسوق المحلي غیر مرضٍ  على أكبر من باقي فقرات المحور، ویدل ذلك الفقرة
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 النتائج المتعلقة بالمحور الخامس االحتیاجات التدریبیة -

 : المتوسط الحسابي واالنحراف المعیاري لمحور االحتیاجات التدریبیة 43 جدول

المتوسط   الفقرات  م.
  الحسابي 

االنحراف 
  المعیاري

درجة 
  االستجابة

  متوسطة 1.152 3.26  یتم تدریبك على كافة االجراءات المتعلقة بعملك.  1

  متوسطة 1.019 2.82 .یتم تحدید االحتیاجات التدریبیة بطریقة منظمة  2

  طةمتوس 1.033 2.77 .یتم تحدید االحتیاجات التدریبیة بشكل موضوعي  3

  متوسطة 1.065 2.91 یتم تحدید االحتیاجات التدریبیة حسب احتیاجات العمل  4

  متوسطة 1.093 2.80 .یتم تزویدك بالتدریب المطلوب الحتیاجاتك الوظیفیة  5

 متوسطة 9300. 2.91  القیمة الكلیة لمحور االحتیاجات التدریبیة
  

) في القیمة الكلیة وفي باقي 2.91( متوسطة ات الموظفین كانتأن استجاب) محور االحتیاجات التدریبیة، 43یبین جدول(
أن الموظفین ال یتم تدریبهم بطریقة منظمة، وموضوعیة، وحسب احتیاجات العمل، واحتیاجات  ذلك یتضح منالفقرات و 

جود آلیة واضحة عدم و  إلىالموظف، وال یتم تدریب الموظفین بشكل سلیم على كافة االجراءات المتعلقة بالعمل، ویعزى ذلك 
 للتطویر ولتحدید االحتیاجات التدریبیة.

 النتائج المتعلقة بالمحور السادس (التحفیز) -

  : المتوسط الحسابي واالنحراف المعیاري لمحور التحفیز44جدول

المتوسط   الفقرات  م.
  الحسابي 

االنحراف 
  المعیاري

درجة 
  االستجابة

  ضعیفة 1.191 2.40 .الحافز المادي الذي تتقاضاه مرضیًا لك  1

  عالیة 1.174 3.66  .تؤثر الحوافز المعنویة على أدائك  2

  متوسطة 1.064 3.13  .یتم اشراكك في أخذ القرارات التي لها عالقة بعملك  3

  متوسطة 1.107 3.20 .یتم إطالعك على القرارات االداریة المتعلقة بعملك  4
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 متوسطة 0.771 3.10  القیمة الكلیة لمحور التحفیز

 متوسطة 0.666 3.10  القیمة الكلیة للمحاور
  

تراوحت في  حیث ) متوسطة،3.10( متوسطة ستجابات الموظفین كانتالقیمة الكلیة الأن ) محور التحفیز، 44یبین جدول (
شكل كبیر متوسطة وضعیفة، فقد كانت عالیة في الفقرة الثانیة ویدل ذلك على أن الحوافز المعنویة تؤثر بو الفقرات بین عالیة 

ال یتم اشراكهم في أخذ القرارات أو  ینأن الموظف ویتضح من ذلك) 4،3على أداء الموظفین، وكانت متوسطة في الفقرة (
للموظفین، ویالحظ أن اإلنحراف  ویدل ذلك على أن الحافز المادي غیر مرضٍ  االطالع علیها، وضعیفة في الفقرة األولى

  قي فقرات المحور.المعیاري في هذه الفقرة أكبر من با
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 نابلس -ثالثًا: مستشفى الوطني  

  خصائص عینة الدراسة

، وتم ) كادرًا طبیاً 65) مراجعًا، و(113() فردًا، موزعة على 178تم توزیع االستبانة على عینة الدراسة والتي یبلغ مجموعها (
  ة لعینة الدراسة كالتالي:بیانات الشخصیالعشوائیة الطبقیة، سیتم عرض ال العینةبطریقة اختیار العینة 

  نولمراجعاأوًال: 

 العمر  

 العمر بالسنوات: توزیع عینة الدراسة تبعًا لمتغیر 45جدول 

  (%) النسبة المئویة  التكرار  یةالعمر الفئات 

 21.2 24 سنة فأقل 30
 15.9 18 سنة  40_31 

 29.2 33 سنة 50_ 41
 33.6 38 سنة فما فوق 51

 100.0 113    المجموع
  

) مراجعًا، فئة 24() بلغ سنة فأقل 30(فئة  من لمراجعینلعینة الدراسة  عددأن ) 45بین من نتائج تحلیل االستبانة، جدول (ت
 ) مراجعًا.38( لغبسنة فما فوق)  51( ) مراجعًا، وفئة33( ) بلغسنة 50_ 41، فئة () مراجعاً 18( ) بلغسنة  40_31(

 الجنس 

 ًا لمتغیر الجنس ینة الدراسة تبع: توزیع ع46جدول 

  (%) النسبة المئویة  التكرار   الجنس 

 47.8 54  ذكر

 52.2 59  أنثى

 100.0 113  المجموع
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)، %47.8) مراجعًا بنسبة (54( بلغالذكور  منللمراجعین عینة الدراسة  عددأن  ،)46تبین من نتائج تحلیل االستبانة جدول (
 ).%52.2) بنسبة (59( بلغناث اإلمن و 

 تعلیم مستوى ال 

 : توزیع عینة الدراسة تبعًا لمتغیر مستوى التعلیم21شكل 

 
  

 )%40.7كانت (حسب مستوى التعلیم للمراجعین  من عینة الدراسة أن أعلى نسبة ،)21شكل(تبین من نتائج تحلیل االستبانة 
ماجستیر فأعلى، الة ) حمل%1.8(و) حملة البكالوریوس، %17.7() حاصلین على التوجیهي، و%38.9(و، أقل من توجیهي

 دبلوم.ال حملة) %.9( كانت وأقل نسبة

 مكان السكن 

 : توزیع عینة الدراسة تبعًا لمتغیر مكان السكن22شكل 
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 نابلسمحافظة كانت كالتالي:  مكان السكن للمراجعینأن نسبة عینة الدراسة ، )22( شكل تبین من نتائج تحلیل االستبانة
بنفس النسبة و )، %1.8كانت ( )قلقیلیة، طوباس، سلفیت(محافظة بنفس النسبة )، .%4.4)، محافظة طولكرم (88.5%(

 .)%.9كانت ( )جنین(أریحا، محافظة 
 القسم 

 : توزیع عینة الدراسة تبعًا لمتغیر القسم 23شكل     

 
  

) %40.7م كانت (مراجعین حسب القسللأن النسبة األكبر من عینة الدراسة ، )23( شكل تبین من نتائج تحلیل االستبانة
  .طوارئلل) %29.2، وأقل نسبة (قامةلإل) %30.1(وعیادات خارجیة، لل

  لكادر الطبياثانیًا: 

 العمر  

 : توزیع عینة الدراسة تبعًا لمتغیر العمر بالسنوات47جدول 

  (%) النسبة المئویة  التكرار  الفئات العمریة 

 38.5 25 سنة فأقل 30
 35.4 23 سنة  40_31 

 23.1 15 ةسن 50_ 41
 3.1 2 سنة فما فوق 51

 100.0 65    المجموع
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، موظفاً ) 25( ) بلغسنة فأقل 30( فئة منعینة الدراسة للكادر الطبي  عدد أن، )47تبین من نتائج تحلیل االستبانة، جدول (
 .موظفاً ) 2) بلغ (سنة فما فوق 51( ، وفئةموظفاً ) 15( ) بلغسنة 50_ 41، وفئة (موظفاً ) 23( ) بلغسنة  40_31وفئة (

 الجنس 

 : توزیع عینة الدراسة تبعًا لمتغیر الجنس48جدول 

  (%) النسبة المئویة  التكرار   الجنس 

 61.5 40  ذكر

 38.5 25  أنثى

 100.0 65  المجموع
  

بة بنس موظفاً  )40( بلغالذكور  من عینة الدراسة للكادر الطبي عددأن ، )48تبین من نتائج تحلیل االستبانة جدول (
 ).%38.5بنسبة ( ةموظف) 25(بلغ ناث اإل من)، و 61.5%(

 المؤهل العلمي 

 : توزیع عینة الدراسة تبعًا لمتغیر المؤهل العلمي24شكل 

 
  

، حملة البكالوریوس )%46.2كانت ( للكادر الطبيالدراسة  أن أعلى نسبة من عینة، )24تبین من نتائج تحلیل االستبانة شكل(
) حملة ماجستیر فأعلى، %7.7وتلتها (، حاصلین على أقل من توجیهيلل) %12.3، تلتها (الدبلومحملة ) %30.8ومن ثم (

  .توجیهي على حاصلینلل) %3.1( أقل نسبةكانت و 
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 الوظیفة 

 : توزیع عینة الدراسة تبعًا لمتغیر الوظیفة25شكل 

 
 

 )26، (أطباء) 7(بلغت كالتالي:  حسب الوظیفة بيعینة الدراسة للكادر الط عددأن  ،)25شكل(تبین من نتائج تحلیل االستبانة 
  .المهن الطبیة المساندة) 7(و ،إداریاً  ) موظفاً 23، (اثنین من الصیادلة، ممرضاً 

 الحالة االجتماعیة 

 : توزیع عینة الدراسة تبعًا لمتغیر الحالة االجتماعیة49جدول 

  (%) النسبة المئویة  التكرار  الحالة االجتماعیة

 73.8 48  متزوج

 26.2 17  أعزب

 100.0 65  المجموع
  

وغیر ، ) موظفاً 48(بلغ المتزوجین  منللكادر الطبي عینة الدراسة  عددأن ، )49جدول (تبین من نتائج تحلیل االستبانة 
  .) موظفاً 17( بلغ المتزوجین
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 القسم 

 : توزیع عینة الدراسة تبعًا لمتغیر القسم26 شكل

 
  

النسائیة والتولید،  كالتالي: بلغحسب القسم عینة الدراسة للكادر الطبي عدد أن ، )26شكل (انة تبین من نتائج تحلیل االستب
، موظفین )6( الطوارئ ،) موظفین4(كالهما بنفس القیمة  ، المختبراتالقلب والكسترة، ) موظفین9( القیمةبنفس كالهما  الباطنیة

بنفس كالهم  ، العنایة المكثفةاألشعةالعالج الطبیعي، ، موظفین )3( ، الصیدلة، أخرى كالهم بنفس القیمةالعیادات الخارجیة
  .موظفین اثنین قسم األورامو موظفًا،  )19دارة وخدمات (إ ،واحداً  موظفاً  قیمةال

  نابلس -المتعلقة بمستشفى الوطني  النتائج

 المراجعینب النتائج المتعلقة .1

  ین حول المحاور الرئیسیة للدراسة: فیما یلي عرض وتحلیل ومناقشة لنتائج إجابات المراجع

  ول (الملموسیة)النتائج المتعلقة بالمحور األ  -

  الملموسیة حورنحراف المعیاري لم: المتوسط الحسابي واال50 جدول

المتوسط   الفقرات   م
  الحسابي

االنحراف 
  المعیاري

درجة 
  االستجابة

  عالیة 7510. 2.66  یسهل الوصول إلى المستشفى.   1

  ضعیفة 8770. 1.51  مظهر العام للمستشفى مع طبیعة الخدمات المقدمة.یتالئم ال  2
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  متوسطة 9580. 1.71  للحصول على الرعایة. تتوفر في المستشفى التسهیالت المالئمة  3

  ضعیفة 9340. 1.64  تتوفر في المستشفى األجهزة الطبیة الالزمة لتقدیم الخدمة.  4

  ضعیفة 8080. 1.40  مة لالنتظار.تتوفر لدى المستشفى صاالت انتظار مالئ  5

  ضعیفة 8560. 1.48  یوجد لوحات ارشادیة تسهل الوصول إلى األقسام.  6

  ضعیفة 7960. 1.39  تتوفر ممرات مناسبة لتنقل المرضى دون صعوبة.  7

  ضعیفة 7000. 1.28  تتوفر دورات میاه صحیة نظیفة.  8

  متوسطة 9840. 1.82  دیم الرعایة للمرضى.یتوفر لدى المستشفى عدد كافي من الكادر الصحي لتق  9

  متوسطة 9700. 1.74  تتوفر في المستشفى األدویة الالزمة للعالج.  10

 ضعیفة 4910. 1.66  القیمة الكلیة لمحور الملموسیة
  

قرات تراوحت في الف حیث ،)1.66( ضعیفة كانت راجعینستجابات المالقیمة الكلیة الأن ) محور الملموسیة، 50یبین جدول (
)، وضعیفة في باقي 10،9،3بین ضعیفة ومتوسطة وعالیة، فقد كانت عالیة في الفقرة األولى، وكانت متوسطة في الفقرة (

أما االستجابات المتوسطة في الفقرات یتضح منها  .الفقرات، ویتضح من االستجابة العالیة بأنه یسهل الوصول إلى المستشفى
وال یوفر عدد كافي من الكادر الصحي لتقدیم الرعایة  للحصول على الرعایة، ت المالئمةتتوفر في المستشفى التسهیالأنه ال 

إلى وجود نقص في الكادر الصحي في المستشفى، وعدم توفر األدویة بشكل یتناسب مع احتیاجات ذلك یعزى  بالشكل السلیم
أن المظهر العام  بات الضعیفة یتضح منهاأما االستجا .المرضى یعزى إلى عدم توفر جمیع األدویة أو نقص في األدویة

وال تتوفر  وال تتوفر صاالت انتظار مالئمة،مناسبة،  أجهزة طبیةوعدم توفر  ،یتالئم مع طبیعة الخدمات المقدمةال للمستشفى 
  .وال تتوفر دورات میاه صحیة نظیفة ،ممرات مناسبة لتنقل المرضى، وال تتوفر لوحات ارشادیة

  المحور الثاني االعتمادیةالنتائج المتعلقة ب -

  االعتمادیة حور: المتوسط الحسابي واالنحراف المعیاري لم 51 جدول   

المتوسط  الفقرات  م.
 الحسابي

االنحراف 
 المعیاري

درجة 
 االستجابة

  متوسطة 9800. 1.80  تبدى المستشفى اهتمامًا بشكاوي واقتراحات المرضى.   1

  متوسطة 9970. 2.07  مناسبة. الفترة الزمنیة للحصول على الخدمة  2
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  متوسطة 9960. 2.08  تحرص المستشفى على تقدیم الخدمات بالشكل الصحیح.  3

  عالیة 4500. 2.89  تحتفظ المستشفى بالسجل الطبي الخاص بالمرضى.   4

 متوسطة 6830. 2.21  القیمة الكلیة لمحور االعتمادیة
  

تراوحت في الفقرات حیث ، )2.21(متوسطة كانت راجعین الستجابات الملیة القیمة الكأن ) محور االعتمادیة، 51یبین جدول (
 )، ویتضح من االستجابات العالیة3،2،1( فى الفقرات)، وكانت متوسطة 4( ةفقد كانت عالیة على الفقر ، بین متوسطة وعالیة

ت في الفقرة األخیرة إلى حوسبة ذلك إلى أن وزارة الصحة توجه ىبأن المستشفى تحتفظ بالسجل الطبي الخاص بالمریض ویعز 
یتضح منها أن المستشفى ال تبدي اهتمامًا بشكاوي واقتراحات المرضى ویعزى ذلك  أما االستجابات المتوسطة .الخدمات الصحیة

ذلك إلى أنه ال  ىإلى عدم وجود نظام شكاوى فاعل في المستشفي، وأن الفترة الزمنیة للحصول على الخدمة غیر مناسبة ویعز 
 وأن المستشفى ال تحرص على تقدیم الخدمات بالشكل الصحیح. ،وللمراجعة لإلنتظاروفر في المستشفى نظام فاعل تت

  النتائج المتعلقة بالمحور الثالث االستجابة -

  االستجابة حور: المتوسط الحسابي واالنحراف المعیاري لم 52 جدول    

المتوسط  الفقرات  م.
 الحسابي

االنحراف 
 المعیاري

ة درج
 االستجابة

  عالیة 8090. 2.58 .یبدي العاملین في المستشفى االستعداد الدائم لمساعدتكم  1

 عالیة 9120. 2.40 .تقوم المستشفى بإبالغكم بموعد تقدیم الخدمة بدقة  2

 عالیة 9040. 2.42 .تقوم المستشفى بالرد الفوري على استفساراتكم  3

  متوسطة 9960. 2.08 .ى الخدمةینتظر المریض وقتًا طویًال للحصول عل  4

 عالیة 6460. 2.37  القیمة الكلیة لمحور االستجابة
  

) ، تراوحت في الفقرات بین 2.37(عالیة كانت  راجعینأن القیمة الكلیة الستجابات الم)  لمحور االستجابة، 52یبین جدول (
بأن  )، ویتضح من االستجابات العالیة4فقرة (ال)، وكانت متوسطة في 3،2،1فقد كانت عالیة في الفقرات (، متوسطة وعالیة

وتقوم بالرد الفوري على استفسارات المستشفى تبدي االستعداد لمساعدة المرضى، وتقوم بإبالغهم بدقة بموعد تقدیم الخدمة، 
  یتضح منها أن المرضى ال ینتظرون وقتًا طویًال للحصول على الخدمة. أما الدرجات المتوسطة المرضى،
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  ج المتعلقة بالمحور الرابع (الضمان)النتائ -

  الضمان حور: المتوسط الحسابي واالنحراف المعیاري لم53جدول    

المتوسط  الفقرات  م.
 الحسابي

االنحراف 
 المعیاري

درجة 
 االستجابة

 عالیة 8560. 2.51  تشعر باألمان عند وجودك في المستشفى.  1

 عالیة 9420. 2.34  استفساراتكم. یمتلك العاملون المعرفة الكافیة لالجابة عن  2

  متوسطة 1.004 2.02  تحافظ المستشفى على خصوصیة المرضى.  3

  متوسطة 9630. 2.26  یتابع العاملون حالتكم باستمرار.  4

  متوسطة 9840. 2.17  یغرس سلوك العاملین في المستشفى الثقة في نفوسكم.  5

  عالیة 8210. 2.57  .یمتلك العاملون الخبرة والكفاءة لتقدیم الرعایة  6

 متوسطة 6470. 2.31  القیمة الكلیة لمحور الضمان
  

تراوحت االستجابات  حیث) متوسطة،2.31(أن القیمة الكلیة الستجابات المراجعین كانت ) لمحور الضمان، 53یبین جدول (
)، یتضح من االستجابات 5،4،3)، وكانت متوسطة في فقرة (6،2،1بین العالیة والمتوسطة، فقد كانت عالیة في الفقرات (

المعرفة الكافیة لالجابة على استفسارات المرضى،  ن، وأن العاملون یمتلكو ىباألمان في المستشفن العالیة بأن المرضى یشعرو 
افظ على خصوصیة المرضى ویتضح من االستجابات المتوسطة أن المستشفى ال تح .الخبرة والكفاءة لتقدیم الخدمة نیمتلكو و 

  الثقة في نفوس المرضى. نالحاالت بشكل مستمر، وال یغرسو ن وأن العاملون ال یتابعو  ،بشكل كافٍ 

 النتائج المتعلقة بالمحور الخامس (التعاطف) -

 التعاطف حور: المتوسط الحسابي واالنحراف المعیاري لم54جدول 

المتوسط  الفقرات  م.
 الحسابي

االنحراف 
 المعیاري

درجة 
 االستجابة

  متوسطة 9990. 2.01  االهتمام المناسب لكل مریض. تولي المستشفى  1

  عالیة 8670. 2.50  تالئم أوقات عمل المستشفى كافة المرضى.  2
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  متوسطة 9990. 1.96  یعطي العاملون في المستشفى الوقت الكافي لرعایتكم.  3

 عالیة 8670. 2.50  یتصف العاملون باللیاقة في التعامل معكم.  4

 عالیة 8080. 2.59  واألعراف السائدة في المجتمع. دات والتقالیدتراعي المستشفى العا  5

 عالیة 9180. 2.37  یقدر العاملون في المستشفى ظروفكم.  6

 متوسطة 6440. 2.32  القیمة الكلیة لمحور التعاطف

 متوسطة 4520. 2.18  القیمة الكلیة للمحاور
  

االستجابات  حیث تراوحت ،)2.32(متوسطة بات المراجعین كانت أن القیمة الكلیة الستجا) محور التعاطف، 54یبین جدول (
یتضح من االستجابات و )، 3،1)، وكانت متوسطة في الفقرات (6،5،4،2بین عالیة ومتوسطة، فقد كانت عالیة في الفقرات(

 ینأن العاملو   راف السائدة،واألع تراعي المستشفى العادات والتقالید أوقات العمل في المستشفى تالئم غالبیة المرضى،العالیة أن 
المستشفى ال تولي االهتمام أما االستجابات المتوسطة تدل على أن  .ظروف المرضى نیقدرو و باللباقة في التعامل،  نیتصفو 

  لرعایة المرضى ویعزى ذلك إلى نقص في الكادر الطبي. يفال یعطي العاملون في المستشفى الوقت الكاو المناسب لكل مریض، 

  الكادر الطبيلمتعلقة بالنتائج ا .2

  حول المحاور الرئیسیة للدراسة:  الطبى الكادرفیما یلي عرض وتحلیل ومناقشة لنتائج إجابات 

  ول (بیئة العمل)النتائج المتعلقة بالمحور األ  -

  بیئة العمل لحسابي واالنحراف المعیاري لمحور: المتوسط ا 55جدول

المتوسط   الفقرات  م.
  الحسابي 

االنحراف 
  یاريالمع

درجة 
  االستجابة

  متوسطة 1.249 2.96 تتناسب المساحة المخصصة لك مع احتیاجات العمل  1

  متوسطة 1.283 3.38 تهویة المرفق تساعدك على اتمام عملك.  2

  عالیة 9440. 3.83 مستوى االضاءة یساعدك على اتمام عملك.  3

  سطةمتو  1.298 3.03 األثاث یساعدك على اتمام عملك بشكل أفضل.  4

  متوسطة 1.116 2.93 تتوفر األجهزة الطبیة المناسبة للعمل.  5
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  متوسطة 1.059 3.18 تتوفر األدویة في المستشفي.   6

  عالیة جداً  9980. 4.30 موقع المستشفي سهل الوصول لك.  7

  متوسطة 1.310 2.96  مكان العمل الذي تعمل فیه یتمیز بأنه مالئم.  8

  متوسطة 1.334 3.00  ین الموظفین وادارة المستشفى.یوجد تواصل متبادل دوري ب  9

 متوسطة 7020. 3.29 لمحور بیئة العملالقیمة الكلیة 
  

تراوحت في الفقرات حیث ، )3.29( متوسطة أن القیمة الكلیة الستجابات الموظفین كانت) محور بیئة العمل، 55یبین جدول (
)، وكانت متوسطة في باقي 3)، وكانت عالیة في الفقرة (7دًا في الفقرة (بین متوسطة وعالیة وعالیة جدًا، فقد كانت عالیة ج

ویتضح من االستجابات  .یتضح من االستجابات العالیة جدًا أن موقع المستشفى سهل الوصول بالنسبة للموظفینالفقرات، 
أن المساحة المخصصة  فیدل علىأما الدرجات المتوسطة في باقي الفقرات  .في المستشفىمستوى االضاءة مناسب العالیة بأن 

وعدم وجود تهویة مناسبة للمرفق تساعد على اتمام  ال تتناسب مع احتیاجات العمل أي أن مكان العمل غیر مالئم للعمل،
ال یوجد تواصل مناسب بین و ، ید، وعدم توفر األدویة بشكل كافٍ للعمل بشكل ج سبةغیر مناالطبیة واألثاث واألجهزة  العمل،

  وادارة المستشفیات. الموظفین

 النتائج المتعلقة بالمحور الثاني (الوصف الوظیفي) -

 الوصف الوظیفي لمحور : المتوسط الحسابي واالنحراف المعیاري56جدول 

المتوسط   الفقرات  م.
  الحسابي 

االنحراف 
  المعیاري

درجة 
  االستجابة

  متوسطة 1.382 3.20 .یوجد لك وصف وظیفي واضح ومكتوب  1

  متوسطة 1.351 3.04 .وصف وظیفي معموًال بهیوجد لك   2

  متوسطة 1.299 3.00 .یتالءم الوصف الوظیفي مع المهام التي تقوم بها  3

  متوسطة 1.474 2.63 استلمت الوصف الوظیفي الخاص بك مكتوبًا عندما تم تعیینك.  4

 متوسطة 1.161 2.96 لمحور الوصف الوظیفي. القیمة الكلیة 
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وفي باقي الفقرات القیمة الكلیة في  )2.96( توسطةم ستجابات الموظفین كانتا أنور الوصف الوظیفي، ) مح56یبین جدول (
ذلك أن الوصف الوظیفي للكادر الطبي غیر واضح، وغیر مكتوب، وال یتم العمل به، وال یتالءم مع المهام التي  یتضح منو 

  معتمد ومعموًال به.وظفین للموصف وظیفي  وجود یقوم بها الموظفین، ویعزى ذلك إلى عدم

 النتائج المتعلقة بالمحور الثالث (التقییم) -

 : المتوسط الحسابي واالنحراف المعیاري لمحور التقییم57جدول 

المتوسط  الفقرات م.
 الحسابي 

االنحراف 
 المعیاري

درجة 
 االستجابة

  متوسطة 1.125 3.12 .النموذج الحالي المستخدم لتقییم األداء یعتبر مناسبًا لوظیفتك  1

  عالیة 1.029 3.69 .یتم تقییمك بشكل دوري  2

  عالیة 1.063 3.80 .یتم تقییم أدائك بشكل مكتوب  3

  متوسطة 1.333 3.18 .نتیجة تقییم األداء الخاصة بك تعكس فعلیًا حقیقة أدائك بالعمل  4

  ضعیفة 1.312 2.52 .یقوم مدیرك المباشر بمناقشة أدائك خالل عملیة التقییم  5

 متوسطة 8360. 3.26  لمحور التقییم القیمة الكلیة 
  

راوحت في الفقرات بین حیث ت، )3.26(متوسطة أن القیمة الكلیة الستجابات الموظفین كانت ) لمحور التقییم، 57یبین جدول (
)، 5في الفقرة (وضعیفة ، )4،1( )، وكانت متوسطة في الفقرات3،2الفقرات ( فى، فقد كانت عالیة ومتوسطة وضعیفة عالیة

فیدل على المتوسطة في الفقرات  ستجاباتأما اال .الموظفین یتم بشكل دوري ومكتوبن االستجابات العالیة بأن تقییم ویتضح م
على أن  تدلواالستجابة الضعیفة  .أن النموذج المستخدم في التقییم غیر مناسب، وأن نتیجة التقییم ال تعكس حقیقة األداء أن

  التقییم.  عملیة خالل هال یقوم بمناقشة أداء موظفیر المدیر المباش

  النتائج المتعلقة بالمحور الرابع (الراتب) -

  : المتوسط الحسابي واالنحراف المعیاري لمحور الراتب58 جدول     

المتوسط  الفقرات م.
 الحسابي 

االنحراف 
 المعیاري

درجة 
 االستجابة

  ضعیفة 1.274 2.43 ك مرضیًا لك.یعتبر راتبك الذي تتقاضاه مقارنة بزمالئ  1
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  ضعیفة 1.081 2.04 یعتبر راتبك الذي تتقاضاه مقارنة بالسوق المحلي مرضیًا لك.  2

  ضعیفة 1.119 2.32 یعتبر راتبك الذي تتقاضاه مقارنة بحجم مهامك داخل العمل مرضیًا لك.  3

 ضعیفة 9810. 2.26  لمحور الراتبالقیمة الكلیة 
  

) في القیمة الكلیة وفي كل فقرات المحور، 2.26( ضعیفه أن استجابات الموظفین كانتور الراتب، ) مح58یبین جدول (
  .غیر مرضٍ بالسوق المحلي، وبحجم مهامه و  مقارنة بزمالئه،ذلك إلى أن الراتب الذي یتقاضاه الموظف یتضح من و 

 النتائج المتعلقة بالمحور الخامس االحتیاجات التدریبیة -

 وسط الحسابي واالنحراف المعیاري لمحور االحتیاجات التدریبیة: المت 59 جدول

المتوسط  الفقرات م.
 الحسابي 

االنحراف 
 المعیاري

درجة 
 االستجابة

  متوسطة 1.250 2.75  یتم تدریبك على كافة االجراءات المتعلقة بعملك.  1

  متوسطة 1.130 2.81 .یتم تحدید االحتیاجات التدریبیة بطریقة منظمة  2

  متوسطة 1.049 2.66 .تم تحدید االحتیاجات التدریبیة بشكل موضوعيی  3

  متوسطة 1.195 2.90 یتم تحدید االحتیاجات التدریبیة حسب احتیاجات العمل  4

  متوسطة 1.081 2.64 .یتم تزویدك بالتدریب المطلوب الحتیاجاتك الوظیفیة  5

 توسطةم 9680. 2.75  لمحور االحتیاجات التدریبیةالقیمة الكلیة 
 

وفي باقي القیمة الكلیة في ) 2.75( متوسطة ستجابات الموظفین كانتا أن) محور االحتیاجات التدریبیة، 59یبین جدول (
ذلك على أن تدریب الموظفین ال یتم بطریقة منظمة وموضوعیة وحسب احتیاجات العمل واحتیاجات  یتضح منالفقرات، و 

  سلیم على كافة االجراءات المتعلقة بالعمل.  ، وال یتم تدریب الموظفین بشكلینالموظف

 النتائج المتعلقة بالمحور السادس (التحفیز) -

  : المتوسط الحسابي واالنحراف المعیاري لمحور التحفیز60جدول 

درجة االنحراف المتوسط  الفقرات م.
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 االستجابة المعیاري الحسابي 

  ضعیفة 1.097 2.16 .الحافز المادي الذي تتقاضاه مرضیًا لك  1

  عالیة 1.172 4.00  .تؤثر الحوافز المعنویة على أدائك  2

  متوسطة 1.225 2.75  .یتم اشراكك في أخذ القرارات التي لها عالقة بعملك  3

  ضعیفة 1.332 2.60 .یتم إطالعك على القرارات االداریة المتعلقة بعملك  4

 متوسطة 8450. 2.88  لمحور التحفیزالقیمة الكلیة 

 متوسطة 6510. 2.90  للمحاورلكلیة القیمة ا
  

في  االستجابات تراوحت حیث ،)2.88( متوسطةأن القیمة الكلیة الستجابات الموظفین كانت ) محور التحفیز، 60یبین جدول (
بیر ذلك إلى أن الحوافز المعنویة تؤثر بشكل ك یعزىالفقرات بین عالیة ومتوسطة وضعیفة، فقد كانت عالیة في الفقرة الثانیة و 

وكانت  .ال یتم اشراكهم في أخذ القرارات فین) ویدل ذلك على أن الموظ3وكانت متوسطة في الفقرة ( .على أداء الموظفین
لهم، وال یتم اطالع الموظفین  یدل ذلك على أن الحافز المادي الذي یتقاضاه الموظفین غیر مرضٍ و ) 4،1ضعیفة في الفقرات (

  على القرارات المتعلقة بعملهم.
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 نابلس - رابعًا: مستشفى رفیدیا  

  خصائص عینة الدراسة

، وتم ) كادرًا طبیاً 105) مراجعًا، و(199() فردًا، موزعة على 304تم توزیع االستبانة على عینة الدراسة والتي یبلغ مجموعها (
  :التاليسیتم عرض البیانات الشخصیة لعینة الدراسة كو العشوائیة الطبقیة، العینة اختیار العینة بطریقة 

  نولمراجعاأوًال: 

 العمر  

 : توزیع عینة الدراسة تبعًا لمتغیر العمر بالسنوات 61جدول 

  النسبة المئویة  التكرار  یةالعمر الفئات 

 56.3 112 سنة فأقل 30
 28.1 56 سنة  40_31 

 12.1 24 سنة 50_ 41
 3.5 7 سنة فما فوق 51

 100.0 199    المجموع
  

) مراجعًا، وفئة 112() بلغ سنة فأقل 30(فئة  منعینة الدراسة للمراجعین  عددأن  ،)61ستبانة جدول (تبین من نتائج تحلیل اال
 .عین) مراج7( بلغسنة فما فوق)  51( ) مراجعًا، وفئة24سنة) بلغ ( 50_ 41، وفئة () مراجعاً 56( ) بلغسنة 40_31(

 الجنس 

 : توزیع عینة الدراسة تبعًا لمتغیر الجنس 62جدول 

  النسبة المئویة  التكرار   نس الج

 42.2 84  ذكر

 57.8 115  أنثى

 100.0 199  المجموع
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)، %42.2) مراجعًا بنسبة (84( بلغالذكور  للمراجعین من عدد عینة الدراسة أن، )62تبین من نتائج تحلیل االستبانةجدول (
 ).%57.8بنسبة ( ) مراجعاً 115( بلغ ناثاإلمن و 

  مستوى التعلیم 

 توزیع عینة الدراسة تبعًا لمتغیر مستوى التعلیم: 27شكل 

 
  

 ،حملة البكالوریوس) %33.2كانت (للمراجعین أن أعلى نسبة من عینة الدراسة ، )27( شكل تبین من نتائج تحلیل االستبانة
 ل نسبةوأق) حملة الدبلوم، %6.5وتلتها ( ،حاصلین على توجیهي) %25.1التوجیهي، وتلتها ( أقل من) %30.2ومن ثم (

 ماجستیر فأعلى.الحملة ) %5( كانت

 مكان السكن 

 : توزیع عینة الدراسة تبعًا لمتغیر مكان السكن28شكل 
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جنین محافظة  كانت كالتالي:حسب مكان السكن لمراجعین ل أن نسبة عینة الدراسة، )28شكل( تبین من نتائج تحلیل االستبانة
محافظة )، %1.5)، محافظة قلقیلیة (%85.9محافظة نابلس ()، %5()، محافظة طولكرم %3.5)، محافظة طوباس (%.5(

 ..%)5كانت (و  )بیت لحم(رام هللا،  تىسكان محافظبنفس النسبة )، و %2.5سلفیت (
 القسم 

 : توزیع عینة الدراسة تبعًا لمتغیر القسم 29شكل 

  
  

) %37.7لمراجعین حسب القسم كانت (لاسة أن النسبة األكبر من عینة الدر  ،)29شكل ( تبین من نتائج تحلیل االستبانة
  إلقامة.الطوارئ و ا لقسمي )%31.2(بنفس النسبة  تلتهاو عیادات خارجیة، لل

  لكادر الطبياثانیًا: 

 العمر 

 : توزیع عینة الدراسة تبعًا لمتغیر العمر بالسنوات63جدول   

  (%) النسبة المئویة  التكرار  یةالعمر الفئات 

 45.7 48 سنة فأقل 30
 39.0 41 سنة  40_31 

 10.5 11 سنة 50_ 41
 4.8 5 سنة فما فوق 51

 100.0 105  المجموع
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، موظفاً ) 48سنة فأقل) بلغ ( 30(عینة الدراسة للكادر الطبي من فئة  عدد أن، )63تبین من نتائج تحلیل االستبانة جدول (
 .موظفاً ) 5( بلغسنة فما فوق)  51( ، وفئةوظفاً م) 11( ) بلغسنة 50_ 41، وفئة (موظفاً ) 41( ) بلغسنة  40_31وفئة (

 الجنس 

 : توزیع عینة الدراسة تبعًا لمتغیر الجنس 64جدول 

  (%) النسبة المئویة  التكرار   الجنس 

 45.7 48  ذكر

 54.3 57  أنثى

 100.0 105  المجموع
  

بنسبة موظفًا  )48( بلغالذكور  منعینة الدراسة للكادر الطبي  عددأن  ،)64تبین من نتائج تحلیل االستبانة جدول (
 ).%54.3بنسبة ( موظفاً ) 57( بلغناث اإلمن )، و 45.7%(

 المؤهل العلمي 

 : توزیع عینة الدراسة تبعًا لمتغیر المؤهل العلمي30شكل   

 
 

 ،البكالوریوسحملة ) %63.8أن أعلى نسبة من عینة الدراسة للكادر الطبي كانت (، )30( شكلتبین من نتائج تحلیل االستبانة 
أقل من حاصلین على لل) %1.9( كانت ، وأقل نسبةماجستیر فأعلى) حملة %8.6، وتلتها (حملة الدبلوم) %25.7ثم ( ومن

 .توجیهي
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 الوظیفة 

 : توزیع عینة الدراسة تبعًا لمتغیر الوظیفة 31شكل  

 
 

 )40( ) طبیبًا،16(كالتالي:  بلغحسب الوظیفة  بيعینة الدراسة للكادر الط عددأن  ،)31شكل(تبین من نتائج تحلیل االستبانة 
 .لمهن الطبیة المساندةل) 32(و ،اداریاً  ) موظفاً 12، (اثنین من الصیادلة ت،) قابال3ممرضًا، (

 الحالة االجتماعیة 

 : توزیع عینة الدراسة تبعًا لمتغیر الحالة االجتماعیة65جدول    

  (%) النسبة المئویة  التكرار  الحالة االجتماعیة

 61.9 65  متزوج

 38.1 40  أعزب

 100.0 105  المجموع
  

وغیر ، ) موظفاً 65( بلغالمتزوجین عینة الدراسة للكادر الطبي من  عددأن ، )65جدول (تبین من نتائج تحلیل االستبانة 
  .) موظفاً 40(بلغ  المتزوجین
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 القسم 

 : توزیع عینة الدراسة تبعًا لمتغیر القسم 32شكل 

 
  

النسائیة والتولید  كانت كالتالي:حسب القسم عینة الدراسة للكادر الطبي  عدد أن، )32شكل (نتائج تحلیل االستبانة تبین من 
الطوارئ ، واحداً  موظفاً  العنایة المكثفة ،موظفین اثنین، الباطنیة ینموظف )10العملیات (، ) موظفین3، الجراحة (ین) موظف9(
موظفًا،  )11المختبرات ( ،ظفین) مو 4األشعة ( ،ینموظف )8، العالج الطبیعي (ینموظف )4، العیادات الخارجیة (ینموظف )6(

دارة إ و موظفًا،  )11، أخرى (موظفین اثنین خدیر، التفینموظ )3، غسیل الكلى (موظفین اثنینموظفًا، الصیدلة  )16األطفال (
  موظفاً  )13وخدمات (

  
  نابلس -المتعلقة بمستشفى رفیدیا  النتائج

 المراجعینئج المتعلقة بالنتا .1
  فیما یلي عرض وتحلیل ومناقشة لنتائج إجابات المراجعین حول المحاور الرئیسیة للدراسة: 

  ول (الملموسیة)النتائج المتعلقة بالمحور األ  -

  الملموسیة لمحورالمعیاري : المتوسط الحسابي واالنحراف  66 جدول

المتوسط   الفقرات   م
  الحسابي

االنحراف 
  المعیاري

رجة د
  االستجابة

 عالیة 5790. 2.79  یسهل الوصول إلى المستشفى.   1
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 عالیة 7830. 2.46  یتالئم المظهر العام للمستشفى مع طبیعة الخدمات المقدمة.  2

 عالیة 7760. 2.45  للحصول على الرعایة. تتوفر في المستشفى التسهیالت المالئمة  3

 عالیة 8230. 2.41  لتقدیم الخدمة. تتوفر في المستشفى األجهزة الطبیة الالزمة  4

  متوسطة 8880. 2.26  تتوفر لدى المستشفى صاالت انتظار مالئمة لالنتظار.  5

  عالیة 8150. 2.49  یوجد لوحات ارشادیة تسهل الوصول إلى األقسام.  6

  عالیة 8530. 2.36  تتوفر ممرات مناسبة لتنقل المرضى دون صعوبة.  7

  متوسطة 8800. 2.15  ظیفة.تتوفر دورات میاه صحیة ن  8

  عالیة 8130. 2.44  یتوفر لدى المستشفى عدد كافي من الكادر الصحي لتقدیم الرعایة للمرضى.  9

  عالیة 8070. 2.38  تتوفر في المستشفى األدویة الالزمة للعالج.  10

  عالیة 4540. 2.42  القیمة الكلیة لمحور الملموسیة
  

كانت االستجابات في حیث ، )2.42( عالیة أن القیمة الكلیة الستجابات المراجعین كانت) محور الملموسیة، 66یبین جدول (
بأنه یسهل الوصول إلى  متوسطة، یتضح من االستجابات العالیة ات) كانت االستجاب8،5معظم الفقرات عالیة باسثناء الفقرة (

التسهیالت المالئمة للحصول شفى تتوفر في المست، ویتالئم مظهر المستشفى العام مع طبیعة الخدمات المقدمة، و المستشفى
من  يیتوفر عدد كافوممرات مناسبة،  ،على الرعایة، وتتوفر األجهزة الطبیة الالزمة لتقدیم الخدمة، وتتوفر لوحات ارشادیة

سطة یتضح منها أنه المتو  اتالستجابأما ا. تتوفر في المستشفى األدویة الالزمة للعالجو  ،الكادر الصحي لتقدیم الرعایة للمرضى
 تتوفر لدى المستشفى صاالت انتظار مالئمة لالنتظار.، وال ونظیفةال تتوفر دورات میاه صحیة 

  )االعتمادیة(النتائج المتعلقة بالمحور الثاني  -

  االعتمادیة حور: المتوسط الحسابي واالنحراف المعیاري لم 67جدول    

المتوسط  الفقرات  م.
 الحسابي

االنحراف 
 اريالمعی

درجة 
 االستجابة

  عالیة 7950. 2.39  واقتراحات المرضى.  ىتبدى المستشفى اهتمامًا بشكاو   1

  متوسطة 8650. 2.26  الفترة الزمنیة للحصول على الخدمة مناسبة.  2
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  عالیة 7510. 2.50  تحرص المستشفى على تقدیم الخدمات بالشكل الصحیح.  3

  عالیة 6920. 2.61  لمرضى. تحتفظ المستشفى بالسجل الطبي الخاص با  4

 عالیة  5420. 2.44  القیمة الكلیة لمحور االعتمادیة
  

كانت االستجابات في حیث ) ، 2.44( عالیة أن القیمة الكلیة الستجابات المراجعین كانت) محور االعتمادیة، 67یبین جدول (
بأن المستشفى تحرص  یتضح من االستجابات العالیة) كانت االستجابة فیها متوسطة، و 2معظم الفقرات عالیة باسثناء الفقرة (

ویعزى ذلك إلى وجود نظام شكاوى فاعل في  اهتمامًا بشكاوي واقتراحات المرضىتبدى و على تقدیم الخدمات بالشكل الصحیح، 
ة إلى األخیر  آلونةذلك إلى أن وزارة الصحة توجهت في ا ىوبأنها تحتفظ بالسجل الطبي الخاص بالمریض ویعز ، المستشفى

ذلك  ىیتضح منها أن الفترة الزمنیة للحصول على الخدمة غیر مناسبة ویعز  أما االستجابة المتوسطة .حوسبة الخدمات الصحیة
  إلى أنه ال تتوفر في المستشفى نظام فاعل للمراجعة والمتابعة.

  النتائج المتعلقة بالمحور الثالث االستجابة -

  ف المعیاري لمعیار االستجابةنحرا: المتوسط الحسابي واال68جدول     

المتوسط  الفقرات  م.
 الحسابي

االنحراف 
 المعیاري

درجة 
 االستجابة

  عالیة 7350. 2.55 .یبدي العاملین في المستشفى االستعداد الدائم لمساعدتكم  1

  عالیة 7990. 2.42 .تقوم المستشفى بإبالغكم بموعد تقدیم الخدمة بدقة  2

  عالیة 7910. 2.40 .فوري على استفساراتكمتقوم المستشفى بالرد ال  3

  عالیة 8530. 2.41 .ینتظر المریض وقتًا طویًال للحصول على الخدمة  4

 عالیة  5750. 2.44  القیمة الكلیة لمحور االستجابة
  

ویتضح  محورالقیمة الكلیة وفي فقرات ال ) في2.44( عالیة أن استجابات المراجعین كانتلمحور االستجابة،  )68یبین جدول (
لرد تقوم با، و ، وتقوم بإبالغهم بدقة بموعد تقدیم الخدمةاالستعداد لمساعدة المرضىتبدي  ىبأن المستشف من االستجابات العالیة

  وأن المرضى ینتظرون وقتًا طویًال للحصول على الخدمة.الفوري على استفسارات المرضى، 
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  النتائج المتعلقة بالمحور الرابع (الضمان) -

  الضمان حور: المتوسط الحسابي واالنحراف المعیاري لم 69 ولجد  

المتوسط  الفقرات  م.
 الحسابي

االنحراف 
 المعیاري

درجة 
 االستجابة

  عالیة 6920. 2.65  تشعر باألمان عند وجودك في المستشفى.  1

  متوسطة 8300. 2.33  یمتلك العاملون المعرفة الكافیة لالجابة عن استفساراتكم.  2

 عالیة 7130. 2.57  ظ المستشفى على خصوصیة المرضى.تحاف  3

 عالیة 7640. 2.39  یتابع العاملون حالتكم باستمرار.  4

 عالیة 7950. 2.45  یغرس سلوك العاملین في المستشفى الثقة في نفوسكم.  5

 عالیة 7900. 2.47  یمتلك العاملون الخبرة والكفاءة لتقدیم الرعایة.  6

 عالیة  4660. 2.48  لضمانالقیمة الكلیة لمحور ا
  

كانت االستجابات عالیة حیث ، )2.48( عالیة أن القیمة الكلیة الستجابات المراجعین كانتمحور الضمان، ) 69یبین جدول (
مان في المستشفى، وأن باأل ناالستجابات العالیة أن المرضى یشعرو یتضح من و )، 2في معظم فقرات المحور بإستثناء الفقرة (

دارة إوتحافظ  ،الحاالت باستمرار نالخبرة والكفاءة لتقدیم الخدمة، ویتابعو  نویمتلكو الثقة في نفوس المرضى،  نیغرسو  العاملون
العاملون ال یمتلكوا المعرفة الكافیة لالجابة عن أما االستجابة المتوسطة فتدل على أن  .على خصوصیة المرضى ىالمستشف

  استفسارات المرضى.

 المحور الخامس (التعاطف)النتائج المتعلقة ب -

 التعاطف حور: المتوسط الحسابي واالنحراف المعیاري لم70جدول 

المتوسط  الفقرات  م.
 الحسابي

االنحراف 
 المعیاري

درجة 
 االستجابة

  عالیة 7820. 2.45  تولي المستشفى االهتمام المناسب لكل مریض.  1

 عالیة 7920. 2.41  تالئم أوقات عمل المستشفى كافة المرضى.  2
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 عالیة 7640. 2.39  یعطي العاملون في المستشفى الوقت الكافي لرعایتكم.  3

 عالیة 7640. 2.49  یتصف العاملون باللیاقة في التعامل معكم.  4

 عالیة 7190. 2.57  المجتمع. السائدة فيواألعراف  تراعي المستشفى العادات والتقالید  5

 عالیة 8000. 2.43  یقدر العاملون في المستشفى ظروفكم.  6

 عالیة  5470. 2.46  القیمة الكلیة لمحور التعاطف

 عالیة 4120. 2.45  القیمة الكلیة للمحاور
  

 ) في القیمة الكلیة وفي باقي فقرات المحور،2.46( عالیة أن استجابات المراجعین كانت) محور التعاطف، 70یبین جدول (
ى ، وتالئم أوقات العمل في المستشفاسب لكل مریض، وتراعي العادات والتقالیدتولي االهتمام المن ىوهذا یدل على أن المستشف

  .فهمظرو  ونیقدر و لرعایة المرضى،  يالوقت الكاف نباللباقة في التعامل، ویعطو  نأن العاملون یتصفو و  ،غالبیة المرضى

  الكادر الطبيالنتائج المتعلقة ب .2

  حول المحاور الرئیسیة للدراسة:  ر الطبىالكادفیما یلي عرض وتحلیل ومناقشة لنتائج إجابات 

  ول (بیئة العمل)النتائج المتعلقة بالمحور األ  -

  بیئة العمل حور: المتوسط الحسابي واالنحراف المعیاري لم71جدول 

المتوسط   الفقرات  م.
  الحسابي 

االنحراف 
  المعیاري

درجة 
  االستجابة

  متوسطة 1.208 3.21 تتناسب المساحة المخصصة لك مع احتیاجات العمل  1

  عالیة 1.277 3.42 تهویة المرفق تساعدك على اتمام عملك.  2

  عالیة 1.091 3.70 مستوى االضاءة یساعدك على اتمام عملك.  3

  متوسطة 1.342 3.20 األثاث یساعدك على اتمام عملك بشكل أفضل.  4

  متوسطة 1.169 3.16 تتوفر األجهزة الطبیة المناسبة للعمل.  5

  متوسطة 1.032 3.04 االدویة في المستشفي.  تتوفر  6
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  عالیة 1.109 3.64 موقع المستشفي سهل الوصول لك.  7

  عالیة 1.124 3.41  مكان العمل الذي تعمل فیه یتمیز بأنه مالئم.  8

  متوسطة 1.211 2.73  یوجد تواصل متبادل دوري بین الموظفین وادارة المستشفى.  9

 متوسطة 0.755 3.28 مللمحور بیئة العالقیمة الكلیة 
  

تراوحت درجات  حیث ،)3.28( متوسطةأن القیمة الكلیة الستجابات الموظفین كانت محور بیئة العمل،  )71یبین جدول (
وكانت متوسطة في باقي الفقرات،  ،)8،7،3،2( االستجابة في الفقرات بین متوسطة وعالیة، فقد كانت عالیة على الفقرات

، أما في المستشفى بةالعالیة بأن تهویة المرفق، مستوى االضاءة، موقع المستشفى، ومكان العمل مناسویتضح من االستجابات 
الدرجات المتوسطة في باقي الفقرات فیدل على أن المساحة المخصصة ال تتناسب مع احتیاجات العمل، واألثاث واألجهزة غیر 

ال یوجد تواصل مناسب بین الموظفین وٕادارة و المستشفى،  في يفللعمل بشكل جید، وعدم توفر األدویة بشكل كا ةمناسب
 .ىالمستشف

 النتائج المتعلقة بالمحور الثاني (الوصف الوظیفي) -

 الوصف الوظیفي حور: المتوسط الحسابي واالنحراف المعیاري لم 72 جدول

المتوسط   الفقرات  م.
  الحسابي 

االنحراف 
  المعیاري

درجة 
  االستجابة

  عالیة 1.240 3.46 .واضح ومكتوب یوجد لك وصف وظیفي  1

  متوسطة  1.313 3.20 .یوجد لك وصف وظیفي معموًال به  2

  متوسطة 1.281 3.17 .یتالءم الوصف الوظیفي مع المهام التي تقوم بها  3

  متوسطة 1.356 3.20 استلمت الوصف الوظیفي الخاص بك مكتوبًا عندما تم تعیینك.  4

 متوسطة  1.131  3.26 یفي. لمحور الوصف الوظالقیمة الكلیة 
  

كانت حیث ، )3.26( متوسطة كانت الموظفین أن القیمة الكلیة الستجابات) محور الوصف الوظیفي، 72یبین جدول (
االستجابات متوسطة في معظم الفقرات، وعالیة في الفقرة األولى، ویتضح من االستجابة العالیة أنه یوجد وصف وظیفي واضح 

ا االستجابات المتوسطة فتدل على أن الوصف الوظیفي غیر معموًال به في المستشفى، وال یتالءم مع أم .ومكتوب للموظفین
 المهام التي یقوم بها الموظفین.
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 النتائج المتعلقة بالمحور الثالث (التقییم) -

 : المتوسط الحسابي واالنحراف المعیاري لمحور التقییم 73 جدول

المتوسط   الفقرات  م.
  الحسابي 

اف االنحر 
  المعیاري

درجة 
  االستجابة

  متوسطة 1.078 3.09 .النموذج الحالي المستخدم لتقییم األداء یعتبر مناسبًا لوظیفتك  1

  عالیة 1.106 3.40 .یتم تقییمك بشكل دوري  2

  عالیة 1.038 3.46 .یتم تقییم أدائك بشكل مكتوب  3

  متوسطة 1.174 3.12 .العملنتیجة تقییم األداء الخاصة بك تعكس فعلیًا حقیقة أدائك ب  4

  متوسطة 1.268 2.87 .یقوم مدیرك المباشر بمناقشة أدائك خالل عملیة التقییم  5

 متوسطة .854 3.19  لمحور التقییم القیمة الكلیة 
  ج

بین  تراوحت في الفقراتحیث ، )3.19( متوسطة أن القیمة الكلیة الستجابات الموظفین كانت) لمحور التقییم، 73یبین جدول (
 ه یتمن االستجابات العالیة بأن)، وكانت متوسطة في باقي الفقرات، ویتضح م3،2الفقرات ( فىمتوسطة وعالیة، فقد كانت عالیة 

أن النموذج المستخدم في التقییم  فتدل علىالمتوسطة في باقي الفقرات  ستجاباتأما اإل .الموظفین یتم بشكل دوري ومكتوبتقییم 
  .عملیة التقییمة التقییم ال تعكس حقیقة األداء، وال یقوم المدیر المباشر بمناقشة أداء الموظفین خالل غیر مناسب، وأن نتیج

  النتائج المتعلقة بالمحور الرابع (الراتب) -

  : المتوسط الحسابي واالنحراف المعیاري لمحور الراتب74جدول       

المتوسط  الفقرات م.
 الحسابي 

االنحراف 
 المعیاري

درجة 
 ستجابةاال

  متوسطة 1.262 2.94 یعتبر راتبك الذي تتقاضاه مقارنة بزمالئك مرضیًا لك.  1

  ضعیفة 1.278 2.44 یعتبر راتبك الذي تتقاضاه مقارنة بالسوق المحلي مرضیًا لك.  2

  ضعیفة 1.233 2.48 یعتبر راتبك الذي تتقاضاه مقارنة بحجم مهامك داخل العمل مرضیًا لك.  3
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 متوسطة 1.106 2.62  لمحور الراتبالقیمة الكلیة 
  

في  االستجابات تراوحت حیث ،)2.62(متوسطة أن القیمة الكلیة الستجابات الموظفین كانت ) محور الراتب، 74یبین جدول (
ذلك على أن الراتب الذي یتقاضاه الموظف یتضح من الفقرات بین متوسطة وضعیفة، فقد كانت متوسطة في الفقرة األولى و 

ذلك إلى أن الراتب الذي یتقاضاه الموظف  ویتضح من) 3،2وكانت ضعیفة في الفقرة ( .بشكل كافٍ  بزمالئه غیر مرضٍ مقارنة 
 .مقارنة بالسوق المحلي وبحجم العمل غیر مرضٍ 

 النتائج المتعلقة بالمحور الخامس االحتیاجات التدریبیة -

 جات التدریبیة: المتوسط الحسابي واالنحراف المعیاري لمحور االحتیا75جدول 

المتوسط  الفقرات م.
 الحسابي 

االنحراف 
 المعیاري

درجة 
 االستجابة

  متوسطة 1.160 3.13  یتم تدریبك على كافة االجراءات المتعلقة بعملك.  1

  متوسطة 1.133 2.81 .یتم تحدید االحتیاجات التدریبیة بطریقة منظمة  2

  متوسطة 1.089 2.79 .یتم تحدید االحتیاجات التدریبیة بشكل موضوعي  3

  متوسطة 1.126 2.78 یتم تحدید االحتیاجات التدریبیة حسب احتیاجات العمل  4

  متوسطة 1.268 2.79 .یتم تزویدك بالتدریب المطلوب الحتیاجاتك الوظیفیة  5

 متوسطة 9880. 2.86  لمحور االحتیاجات التدریبیةالقیمة الكلیة 
  

) في القیمة الكلیة وفي باقي 2.86(متوسطة أن استجابات الموظفین كانت یبیة، ) محور االحتیاجات التدر 75یبین جدول (
الموظفین ال یتم بطریقة منظمة، وموضوعیة، وحسب احتیاجات العمل، واحتیاجات الموظف، وال  تدریب أن ویتضح منهاالفقرات 

  .یتم تدریب الموظفین بشكل سلیم على كافة االجراءات المتعلقة بالعمل

 المتعلقة بالمحور السادس (التحفیز)النتائج  -

  : المتوسط الحسابي واالنحراف المعیاري لمحور التحفیز 76 جدول

المتوسط  الفقرات م.
 الحسابي 

االنحراف 
 المعیاري

درجة 
 االستجابة
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  متوسطة 1.280 2.62 .الحافز المادي الذي تتقاضاه مرضیًا لك  1

  متوسطة 1.323 3.19  .تؤثر الحوافز المعنویة على أدائك  2

  متوسطة 1.328 2.81  .یتم اشراكك في أخذ القرارات التي لها عالقة بعملك  3

  متوسطة 1.296 2.80 .یتم إطالعك على القرارات االداریة المتعلقة بعملك  4

 متوسطة 1.038 2.85  لمحور التحفیزالقیمة الكلیة 

 متوسطة 0.722 3.01  القیمة الكلیة للمحاور
  

 ،) في القیمة الكلیة وباقي فقرات المحور2.85( متوسطة أن استجابات الموظفین كانت) لمحور التحفیز، 76یبین جدول (
تؤثر بشكل كبیر ال  ، وأن الحوافز المعنویةيبشكل كافالتي یتقاضاها الموظف غیر مرضیة  المادیةذلك أن الحوافز  تضح منوی

  أخذ القرارات واالطالع علیها. ال یتم اشراكهم في ینأن الموظفو على أداء الموظفین، 
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  رام هللا –خامسًا: مجمع فلسطین الطبي  

  خصائص عینة الدراسة

، وتم ) كادرًا طبیاً 134) مراجعًا، و(173() فردًا، موزعة على 307تم توزیع االستبانة على عینة الدراسة والتي یبلغ مجموعها (
  تم عرض البیانات الشخصیة لعینة الدراسة كاآلتي:سیو العشوائیة الطبقیة، العینة اختیار العینة بطریقة 

  نولمراجعاأوًال: 

 العمر  

 : توزیع عینة الدراسة تبعًا لمتغیر العمر بالسنوات77جدول 

  (%) النسبة المئویة  التكرار  یةالعمر الفئات 

 41.6 72 سنة فأقل 30
 21.4 37 سنة  40_31 

 9.8 17 سنة 50_ 41
 27.2 47 سنة فما فوق 51
 100.0 173    مجموعال

  

) مراجعًا، وفئة 72() بلغ سنة فأقل 30(فئة  منعینة الدراسة للمراجعین  عددأن ، )77تبین من نتائج تحلیل االستبانة جدول (
 ) مراجعًا.47سنة فما فوق) بلغ ( 51( ) مراجعًا، وفئة17سنة) بلغ ( 50_ 41، وفئة () مراجعاً 37( ) بلغسنة 40_31(

 الجنس 

 وزیع عینة الدراسة تبعًا لمتغیر الجنس : ت78جدول 

  (%) النسبة المئویة  التكرار   الجنس 

 50.3 87  ذكر

 49.7 86  أنثى

 100.0 173  المجموع
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)، %50.3) مراجعًا بنسبة (87( بلغ الذكور من عینة الدراسة للمراجعین عدد أن ،)78تبین من نتائج تحلیل االستبانة جدول (
 ).%49.7بنسبة ( اجعاً ) مر 86( بلغناث اإل منو 

  مستوى التعلیم 

 : توزیع عینة الدراسة تبعًا لمتغیر مستوى التعلیم33شكل 

 
 

ومن  ،قل من توجیهيأل) %53.8أن أعلى نسبة من عینة الدراسة للمراجعین كانت ( ،)33شكل(تبین من نتائج تحلیل االستبانة 
) %1.2( وأقل نسبة) حملة الدبلوم، %4تلتها (، على توجیهي حاصلینلل) %16.2وتلتها (حملة البكالوریوس، ) %24.9ثم (

 .حملة ماجستیر فأعلى

 مكان السكن 

 : توزیع عینة الدراسة تبعًا لمتغیر مكان السكن34شكل 
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)، %4محافظة جنین (كانت كالتالي:  حسب السكن للمراجعینأن نسبة عینة الدراسة ، )34شكل( تبین من نتائج تحلیل االستبانة
، محافظة أریحا .%)71.1)، محافظة رام هللا (%1.2محافظة سلفیت ()، %1.2محافظة نابلس (.%)، 6ظة طولكرم (محاف

محافظات قطاع غزة و   )،%2.3)، محافظة الخلیل كانت (%1.2)، محافظة بیت لحم (%16.8.%)، محافظة القدس (6(
)1.2%.( 

 القسم 

 لقسم: توزیع عینة الدراسة تبعًا لمتغیر ا35شكل      

 
 

) %34.7( لمراجعین حسب القسم كانتلاسة أن النسبة األكبر من عینة الدر ، )35شكل( تبین من نتائج تحلیل االستبانة
  قامة.لال) %32.4طوارئ، وأقل نسبة (لل) %32.9عیادات خارجیة، تلتها (لل

  لكادر الطبياثانیًا: 

 العمر  

 لسنوات: توزیع عینة الدراسة تبعًا لمتغیر العمر ا79جدول 

  (%) النسبة المئویة  التكرار  یةالعمر الفئات 

 58.2 78 سنة فأقل 30
 29.1 39 سنة  40_31 

 8.2 11 سنة 50_ 41
 4.5 6 سنة فما فوق 51

 100.0 134    المجموع
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، موظفاً ) 78( سنة فأقل) بلغ 30(فئة  منعینة الدراسة للكادر الطبي  عددأن ، )79تبین من نتائج تحلیل االستبانة جدول (
 .ینموظف) 6( بلغسنة فما فوق)  51( ، وفئةموظفاً ) 11( ) بلغسنة 50_ 41، وفئة (موظفاً ) 39( ) بلغسنة 40_31وفئة (

 الجنس 

 : توزیع عینة الدراسة تبعًا لمتغیر الجنس 80جدول    

  النسبة المئویة (%)  التكرار   الجنس 

 56.0 75  ذكر

 44.0 59  أنثى

 100.0 134  المجموع
  

)، %56بنسبة ( موظفاً  )75( بلغ الذكور عینة الدراسة للكادر الطبي من عددأن ، )80تبین من نتائج تحلیل االستبانة جدول (
 ).%44بنسبة ( ةً موظف) 59( بلغ ناثاإلمن و 

 المؤهل العلمي 

 : توزیع عینة الدراسة تبعًا لمتغیر المؤهل العلمي36شكل    

 
  

كانت  حسب المؤهل العلمي للكادر الطبيأن أعلى نسبة من عینة الدراسة ، )36شكل( ةتبین من نتائج تحلیل االستبان
) %8.2وتلتها ( ،لدبلوم) حملة ا%20.9، وتلتها (حملة ماجستیر فأعلي) %23.1ومن ثم ( ،حملة البكالوریوس) 46.3%(
 .أقل من توجیهيحاصلین على لل) %1.5(كانت  وأقل نسبة توجیهي،على حاصلین لل



 دائرة جودة الخدمات الحكومية                                                            85الشؤون الحكومية                                                                
  

 فةالوظی 

 : توزیع عینة الدراسة تبعًا لمتغیر الوظیفة 37شكل 

 
 

) طبیبًا، 21( بلغت كالتالي:حسب الوظیفة  أن نسبة عینة الدراسة للكادر الطبي، )37( شكل تبین من نتائج تحلیل االستبانة
 .لمهن الطبیة المساندةل )21(و، داریاً إ ) موظفاً 34) صیادلة، (4) قابلة، (17ممرضًا، ( )37(

 لحالة االجتماعیةا 

 : توزیع عینة الدراسة تبعًا لمتغیر الحالة االجتماعیة81جدول 

  (%) النسبة المئویة  التكرار  الحالة االجتماعیة

 62.7 84  متزوج

 37.3 50  أعزب

 100.0 134  المجموع
  

غیر  من) موظفًا، و 84( بلغن المتزوجی أن عدد عینة الدراسة للكادر الطبي من، )81جدول ( تبین من نتائج تحلیل االستبانة
  ) موظفًا.50( بلغ المتزوجین
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 القسم 

 : توزیع عینة الدراسة تبعًا لمتغیر القسم38شكل 

 
  
  
  
  
  
  
 

النسائیة والتولید  ت كالتالي:بلغحسب القسم  عینة الدراسة للكادر الطبي  عدد أن، )38شكل (تبین من نتائج تحلیل االستبانة 
، العیادات ینموظف )5الطوارئ (، موظفین اثنینالقلب والكسترة ، موظفین اثنین، العملیات ) موظفین5) موظفًا، الجراحة (17(

 )12( موظفًا، قسم األطفال )17المختبرات (، فین) موظ10األشعة (، ینموظف )6، العالج الطبیعي (واحداً  الخارجیة موظفاً 
 موظفًا. )14دارة وخدمات (إ و موظفًا،  )21، أخرى (موظفین )7ة (التغذی ،) موظفین9التخدیر (، موظفین )6موظفًا، الصیدلة (

  :المتعلقة بمجمع فلسطین الطبي النتائج 

  :المراجعینالمتعلقة بنتائج ال  .1

  فیما یلي عرض وتحلیل ومناقشة لنتائج إجابات المراجعین حول المحاور الرئیسیة للدراسة: 

  ول (الملموسیة)النتائج المتعلقة بالمحور األ  -

  نحراف المعیاري لمعیار الملموسیة: المتوسط الحسابي واال82لجدو 

المتوسط   الفقرات   م
  الحسابي

االنحراف 
  المعیاري

درجة 
  االستجابة

  عالیة 5570. 2.82  یسهل الوصول إلى المستشفى.   1

 عالیة 7400. 2.63  یتالئم المظهر العام للمستشفى مع طبیعة الخدمات المقدمة.  2
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 عالیة 7320. 2.63  للحصول على الرعایة. شفى التسهیالت المالئمةتتوفر في المست  3

 عالیة 7100. 2.65  تتوفر في المستشفى األجهزة الطبیة الالزمة لتقدیم الخدمة.  4

 عالیة 7440. 2.60  تتوفر لدى المستشفى صاالت انتظار مالئمة لالنتظار.  5

 عالیة 5840. 2.76  یوجد لوحات ارشادیة تسهل الوصول إلى األقسام.  6

 عالیة 7300. 2.64  تتوفر ممرات مناسبة لتنقل المرضى دون صعوبة.  7

  متوسطة 9380. 2.17  تتوفر دورات میاه صحیة نظیفة.  8

  عالیة 8320. 2.48  یتوفر لدى المستشفى عدد كافي من الكادر الصحي لتقدیم الرعایة للمرضى.  9

  متوسطة 9500. 1.90  ج.تتوفر في المستشفى األدویة الالزمة للعال  10

 عالیة 3880. 2.53  القیمة الكلیة لمحور الملموسیة
  

 االستجابات تراوحت حیث ،)2.53( عالیة )  محور الملموسیة، أن القیمة الكلیة الستجابات المراجعین كانت82یبین جدول (
ویتضح من االستجابات العالیة  اقى الفقراتوعالیة فى ب )،10،8في الفقرات بین متوسطة وعالیة، فقد كانت متوسطة في الفقرة (

بأنه یسهل الوصول إلى المستشفى، ویتالئم مظهرها العام مع طبیعة الخدمات المقدمة، وتتوفر التسهیالت المالئمة للحصول 
ظار مناسبة، وصاالت انتوممرات مناسبة،  ،على الرعایة، وتتوفر األجهزة الطبیة الالزمة لتقدیم الخدمة، وتتوفر لوحات ارشادیة

أما الدرجات المتوسطة في باقي الفقرات یتضح منها أنه ال تتوفر دورات میاه  .وعدد الكادر الصحي مناسب لتقدیم الرعایة
  في األدویة. ونقص إلى عدم توفرذلك یعزى  و ، وعدم توفر األدویة بشكل یتناسب مع احتیاجات المرضىونظیفةصحیة 

  )االعتمادیة(ي النتائج المتعلقة بالمحور الثان -

  االعتمادیة حور: المتوسط الحسابي واالنحراف المعیاري لم83جدول      

المتوسط  الفقرات  م.
 الحسابي

االنحراف 
 المعیاري

درجة 
 االستجابة

  متوسطة 9370. 2.09  تبدى المستشفى اهتمامًا بشكاوي واقتراحات المرضى.   1

  متوسطة 9480. 1.86  الفترة الزمنیة للحصول على الخدمة مناسبة.  2
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  عالیة 8600. 2.39  تحرص المستشفى على تقدیم الخدمات بالشكل الصحیح.  3

  عالیة 5290. 2.83  تحتفظ المستشفى بالسجل الطبي الخاص بالمرضى.   4

 متوسطة 6140. 2.29  القیمة الكلیة لمحور االعتمادیة
  

تراوحت درجات  حیث ،)2.29( متوسطة بات المراجعین كانتأن القیمة الكلیة الستجا) محور االعتمادیة، 83یبین جدول (
)، ویتضح 2،1( الفقرات في)، وكانت متوسطة 4،3 الفقرات( فىفقد كانت عالیة ، االستجابة في الفقرات بین متوسطة وعالیة

طبي الخاص بأن المستشفى تحرص على تقدیم الخدمات بالشكل الصحیح، وبأنها تحتفظ بالسجل ال من االستجابات العالیة
 أما الدرجات المتوسطة .ذلك إلى أن وزارة الصحة توجهت في الفقرة األخیرة إلى حوسبة الخدمات الصحیة ىبالمریض ویعز 

واقتراحات المرضى ویعزى ذلك إلى عدم وجود نظام شكاوى فاعل في  ىیتضح منها أن المستشفى ال تبدي اهتمامًا بشكاو 
  .حصول على الخدمة غیر مناسبةیة للالمستشفیات، وأن الفترة الزمن

  )االستجابة(النتائج المتعلقة بالمحور الثالث  -

  االستجابة حورنحراف المعیاري لمالمتوسط الحسابي واالیبین : 84جدول    

المتوسط  الفقرات  م.
 الحسابي

االنحراف 
 المعیاري

درجة 
 االستجابة

  عالیة 7460. 2.58 .یبدي العاملین في المستشفى االستعداد الدائم لمساعدتكم  1

  متوسطة 9310. 2.21 .تقوم المستشفى بإبالغكم بموعد تقدیم الخدمة بدقة  2

  متوسطة 8930. 2.26 .تقوم المستشفى بالرد الفوري على استفساراتكم  3

  متوسطة 9640. 2.15 .ینتظر المریض وقتًا طویًال للحصول على الخدمة  4

 متوسطة 5520. 2.30  القیمة الكلیة لمحور االستجابة
  

تراوحت في الفقرات  حیث ،)2.30( متوسطة أن القیمة الكلیة الستجابات المراجعین كانتمحور االستجابة، ) 84یبین جدول (
بأن  )، ویتضح من االستجابة العالیة4،3،2فقد كانت عالیة في الفقرة األولى، وكانت متوسطة في الفقرة (، بین متوسطة وعالیة
أما االستجابات المتوسطة فتدل على أن المستشفى ال تقوم بإبالغ المراجعین  .ستعداد لمساعدة المرضىالمستشفى تبدي اال

إلى نقص في الكادر الطبي أو إلى ضغط ذلك بموعد تقدیم الخدمة بدقة، وال تقوم بالرد الفوري على استفسارات المرضى ویعزى 
 الخدمة.العمل، وأن المرضى ینتظرون وقتًا طویًال للحصول على 
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  النتائج المتعلقة بالمحور الرابع (الضمان) -

  : المتوسط الحسابي واالنحراف المعیاري لمعیار الضمان85جدول    

المتوسط  الفقرات  م.
 الحسابي

االنحراف 
 المعیاري

درجة 
 االستجابة

 عالیة 6960. 2.68  تشعر باألمان عند وجودك في المستشفى.  1

 عالیة 7890. 2.51  افیة لالجابة عن استفساراتكم.یمتلك العاملون المعرفة الك  2

 عالیة 5760. 2.78  تحافظ المستشفى على خصوصیة المرضى.  3

 عالیة 8040. 2.49  یتابع العاملون حالتكم باستمرار.  4

 عالیة 8110. 2.50  یغرس سلوك العاملین في المستشفى الثقة في نفوسكم.  5

 عالیة 7470. 2.58  قدیم الرعایة.یمتلك العاملون الخبرة والكفاءة لت  6

 عالیة 5480. 2.59  القیمة الكلیة لمحور الضمان
  

، وهذا یدل فقراتالفي القیمة الكلیة وفي باقي ) 2.59( عالیة أن استجابات المراجعین كانت)  محور الضمان، 85یبین جدول (
 معرفة الكافیة لالجابة على استفسارات المرضى،الن باألمان في المستشفى، وأن العاملون یمتلكو  نعلى أن المرضى یشعرو 

  على خصوصیة المرضى. دارة المستشفىإالخدمة، وتحافظ  الخبرة والكفاءة لتقدیمن ویمتلكو الثقة في نفوس المرضى،  نویغرسو 

 النتائج المتعلقة بالمحور الخامس (التعاطف) -

 التعاطف لحسابي واالنحراف المعیاري لمحورالمتوسط ا :86جدول 

المتوسط  الفقرات  .م
 الحسابي

االنحراف 
 المعیاري

درجة 
 االستجابة

 عالیة 8560. 2.41  تولي المستشفى االهتمام المناسب لكل مریض.  1

 عالیة 8250. 2.48  تالئم أوقات عمل المستشفى كافة المرضى.  2

 عالیة 8660. 2.39  یعطي العاملون في المستشفى الوقت الكافي لرعایتكم.  3



 دائرة جودة الخدمات الحكومية                                                            90الشؤون الحكومية                                                                
  

 عالیة 8450. 2.45  العاملون باللیاقة في التعامل معكم.یتصف   4

 عالیة 6810. 2.67  واألعراف السائدة في المجتمع. تراعي المستشفى العادات والتقالید  5

 عالیة 0.855 2.41  یقدر العاملون في المستشفى ظروفكم.  6

 عالیة 0.618 2.47  القیمة الكلیة لمحور التعاطف

 عالیة 4370. 2.43  القیمة الكلیة للمحاور
  

 ) في القیمة الكلیة وفي باقي فقرات المحور،2.47( عالیة أن استجابات المراجعین كانت) محور التعاطف، 86یبین جدول (
وهذا یدل على أن المستشفى تولي االهتمام المناسب لكل مریض، وتراعي العادات والتقالید، وتالئم أوقات العمل في المستشفى 

  ظروف المرضى. نیقدرو  والوقت الكافي لرعایة المرضى، نباللباقة في التعامل، ویعطو  ، وأن العاملون یتصفونلبیة المرضىغا

 الكادر الطبيالنتائج المتعلقة ب -2

  حول المحاور الرئیسیة للدراسة:  الكادر الطبىفیما یلي عرض وتحلیل ومناقشة لنتائج إجابات 

  لعمل)ول (بیئة االنتائج المتعلقة بالمحور األ  -

  بیئة العمل محور: المتوسط الحسابي واالنحراف المعیاري ل 87جدول 

المتوسط   الفقرات  م.
  الحسابي 

االنحراف 
  المعیاري

درجة 
  االستجابة

  عالیة 1.249 3.94 تتناسب المساحة المخصصة لك مع احتیاجات العمل  1

  عالیة 1.202 3.93 تهویة المرفق تساعدك على اتمام عملك.  2

  عالیة جداً  9320. 4.29 ى االضاءة یساعدك على اتمام عملك.مستو   3

  عالیة 1.192 3.85 األثاث یساعدك على اتمام عملك بشكل أفضل.  4

  متوسطة 1.272 2.88 تتوفر األجهزة الطبیة المناسبة للعمل.  5

  متوسطة 1.254 2.92 دویة في المستشفي. تتوفر األ  6

  عالیة 1.222 3.78 موقع المستشفي سهل الوصول لك.  7
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  متوسطة 1.199 3.37  مكان العمل الذي تعمل فیه یتمیز بأنه مالئم.  8

  عالیة 1.324 3.49  یوجد تواصل متبادل دوري بین الموظفین وادارة المستشفى.  9

 عالیة 6970. 3.60 لمحور بیئة العملالقیمة الكلیة 
  

ت بین ، تراوحت في الفقرا)3.60( متوسطة تجابات الموظفین كانتأن القیمة الكلیة الس)  محور بیئة العمل، 87یبین جدول (
)،  وكانت متوسطة في 9،7،4،2،1( ات)، وكانت عالیة في الفقر 3، فقد كانت عالیة جدًا في الفقرة (عالیة جدًا وعالیة ومتوسطة

للعمل،  بة، وموقع المستشفى مناسة، واألثاثباقي الفقرات، ویتضح من االستجابات العالیة بأن تهویة المرفق، ومستوى االضاء
أما الدرجات  .وأن المساحة المخصصة تتناسب مع احتیاجات العمل، ویوجد تواصل مناسب بین الموظفین وادارة المستشفى

أن مكان العمل غیر مالئم بشكل جید، واألجهزة الطبیة غیر متوفرة بشكل مناسب، یتضح منها المتوسطة في باقي الفقرات ف
  بشكل كافي في المستشفى.  ةتوفر ر مغیاألدویة 

 النتائج المتعلقة بالمحور الثاني (الوصف الوظیفي) -

 : المتوسط الحسابي واالنحراف المعیاري لمعیار الوصف الوظیفي88جدول 

المتوسط   الفقرات  م.
  الحسابي 

االنحراف 
  المعیاري

درجة 
  االستجابة

  طةمتوس 1.466 2.88 .یوجد لك وصف وظیفي واضح ومكتوب  1

  متوسطة 1.342 2.90 .یوجد لك وصف وظیفي معموًال به  2

  متوسطة 1.272 3.05 .یتالءم الوصف الوظیفي مع المهام التي تقوم بها  3

  متوسطة 1.469 2.92 استلمت الوصف الوظیفي الخاص بك مكتوبًا عندما تم تعیینك.  4

 متوسطة 1.161 2.94 لمحور الوصف الوظیفي. القیمة الكلیة 
  

 ،) في القیمة الكلیة وفي باقي الفقرات2.94( متوسطة كانت الموظفین أن استجابات) محور الوصف الوظیفي، 88ین جدول (یب
مع المهام التي یقوم بها  ئمذلك أن الوصف الوظیفي غیر واضح، وغیر مكتوب، وال یتم العمل به، وال یتال ویتضح من
  .الموظفین
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 (التقییم) النتائج المتعلقة بالمحور الثالث -

 : المتوسط الحسابي واالنحراف المعیاري لمحور التقییم89جدول 

المتوسط   الفقرات  م.
  الحسابي 

االنحراف 
  المعیاري

درجة 
  االستجابة

  متوسطة 1.244 3.26 .النموذج الحالي المستخدم لتقییم األداء یعتبر مناسبًا لوظیفتك  1

  متوسطة 1.211 3.22 .یتم تقییمك بشكل دوري  2

  متوسطة 1.157 3.26 .یتم تقییم أدائك بشكل مكتوب  3

  متوسطة 1.191 3.03 .نتیجة تقییم األداء الخاصة بك تعكس فعلیًا حقیقة أدائك بالعمل  4

  متوسطة 1.368 3.32 .یقوم مدیرك المباشر بمناقشة أدائك خالل عملیة التقییم  5

 متوسطة 1.000 3.22  لمحور التقییم القیمة الكلیة 
  

 ویتضحفقرات ال) في القیمة الكلیة وفي باقي 3.22( متوسطة أن استجابات الموظفین كانت) لمحور التقییم، 89ین جدول (یب
أن تقییم الموظفین ال یتم بشكل دوري ومكتوب، وأن النموذج المستخدم في التقییم غیر مناسب، وأن نتیجة التقییم ال  من ذلك

 .المباشر بمناقشة أداء الموظفین خالل عملیة التقییم تعكس حقیقة األداء، وال یقوم المدیر

  النتائج المتعلقة بالمحور الرابع (الراتب) -

  : المتوسط الحسابي واالنحراف المعیاري لمحور الراتب 90 جدول   

المتوسط  الفقرات م.
 الحسابي 

االنحراف 
 المعیاري

درجة 
 االستجابة

  متوسطة 1.416 2.72 مرضیًا لك. یعتبر راتبك الذي تتقاضاه مقارنة بزمالئك  1

  ضعیفة 1.296 2.47 یعتبر راتبك الذي تتقاضاه مقارنة بالسوق المحلي مرضیًا لك.  2

  ضعیفة 1.290 2.47 یعتبر راتبك الذي تتقاضاه مقارنة بحجم مهامك داخل العمل مرضیًا لك.  3

 ضعیفة 1.165 2.55  لمحور الراتبالقیمة الكلیة 
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تراوحت في الفقرات بین حیث ، )2.55( ضعیفة أن القیمة الكلیة الستجابات الموظفین كانتر الراتب، ) محو 90یبین جدول (
بشكل  أن الراتب الذي یتقاضاه الموظف غیر مرضٍ  علىذلك  دلمتوسطة وضعیفة، فقد كانت متوسطة في الفقرة األولى وی

ذي یتقاضاه الموظف مقارنة بالسوق المحلي وبحجم العمل أن الراتب ال ویتضح من ذلك) )3،2، وكانت ضعیفة في الفقرة (يكاف
 .غیر مرضٍ 

 النتائج المتعلقة بالمحور الخامس االحتیاجات التدریبیة -

 : المتوسط الحسابي واالنحراف المعیاري لمحور االحتیاجات التدریبیة91جدول 

المتوسط  الفقرات م.
 الحسابي 

االنحراف 
 المعیاري

درجة 
 االستجابة

  متوسطة 1.436 3.06  یبك على كافة االجراءات المتعلقة بعملك.یتم تدر   1

  متوسطة 1.204 3.17 .یتم تحدید االحتیاجات التدریبیة بطریقة منظمة  2

  متوسطة 1.212 3.25 .یتم تحدید االحتیاجات التدریبیة بشكل موضوعي  3

  طةمتوس 1.165 3.10 یتم تحدید االحتیاجات التدریبیة حسب احتیاجات العمل  4

  متوسطة 1.288 3.12 .یتم تزویدك بالتدریب المطلوب الحتیاجاتك الوظیفیة  5

 متوسطة 930. 3.14  لمحور االحتیاجات التدریبیةالقیمة الكلیة 
  

) في القیمة الكلیة وفي باقي 3.14( متوسطة أن استجابات الموظفین كانت) محور االحتیاجات التدریبیة، 91یبین جدول (
أن تدریب الموظفین ال یتم بطریقة منظمة وموضوعیة وحسب احتیاجات العمل واحتیاجات الموظف،  من ذلك ویتضح ،الفقرات

  وال یتم تدریب الموظفین بشكل سلیم على كافة االجراءات المتعلقة بالعمل. 

 النتائج المتعلقة بالمحور السادس (التحفیز) -

  التحفیز: المتوسط الحسابي واالنحراف المعیاري لمحور  92 جدول

المتوسط  الفقرات م.
 الحسابي 

االنحراف 
 المعیاري

درجة 
 االستجابة

  متوسطة 1.348 2.66 .الحافز المادي الذي تتقاضاه مرضیًا لك  1
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  متوسطة 1.392 2.90  .تؤثر الحوافز المعنویة على أدائك  2

  متوسطة 1.282 2.78  .یتم اشراكك في أخذ القرارات التي لها عالقة بعملك  3

  متوسطة 1.355 2.73 .یتم إطالعك على القرارات االداریة المتعلقة بعملك  4

 متوسطة 1.038 2.77  لمحور التحفیزالقیمة الكلیة 

 متوسطة 7090. 3.04  القیمة الكلیة للمحاور
  

یتضح و قرات، لقیمة الكلیة وفي باقي الف) في ا2.77( متوسطة أن استجابات الموظفین كانت) محور التحفیز، 92یبین جدول (
بشكل كافي على  أن الحوافز المعنویة ال تؤثرو  ،فيله بشكل كا ضٍ الحافز المادي الذي یتقاضاه  الموظف غیر مر ذلك أن  من

  .سلیمةأن الموظفون ال یتم اشراكهم في أخذ القرارات واالطالع علیها بصورة أداء الموظفین، و 
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 بیت جاال - سادسًا: مستشفى الحسین  

  دراسةخصائص عینة ال

، وتم ) كادرًا طبیاً 100) مراجعًا، و(127() فردًا، موزعة على 227تم توزیع االستبانة على عینة الدراسة والتي یبلغ مجموعها (
  اختیار العینة العشوائیة الطبقیة، سیتم عرض البیانات الشخصیة لعینة الدراسة كاآلتي:

  نولمراجعاأوًال: 

 العمر  

 العمر بالسنوات تبعًا لمتغیر : توزیع عینة الدراسة93جدول 

  (%) النسبة المئویة  التكرار  یةالعمر الفئات 

 29.1 37 سنة فأقل 30
 21.3 27 سنة  40_31 

 26.0 33 سنة 50_ 41
 23.6 30 سنة فما فوق 51

 100.0 127    المجموع
  

) مراجعًا، وفئة 37( ) بلغسنة فأقل 30( فئة من الدراسة للمراجعینعینة  عددأن ، )93جدول (نتائج تحلیل االستبانة بین من ت
 .مراجعاً  )30( بلغ )سنة فما فوق 51( وفئة ،مراجعاً  )33 ( ) بلغسنة 50_ 41فئة (، و ) مراجعاً 27بلغ () سنة  40_31(

 الجنس 

 : توزیع عینة الدراسة تبعًا لمتغیر الجنس 94جدول 

  (%) النسبة المئویة  التكرار   الجنس 

 47.2 60  ذكر

 52.8 67  أنثى

 100.0 127  المجموع
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)، %47.2) مراجعًا بنسبة (60( بلغ الذكور منعینة الدراسة للمراجعین  عدد أن، )94تبین من نتائج تحلیل االستبانة جدول (
 ).%52.8بنسبة (ة ) مراجع67( بلغ ناث اإل منو 

  مستوى التعلیم 

 : توزیع عینة الدراسة تبعًا لمتغیر مستوى التعلیم39شكل 

 
 

  

، ومن ثم ) أقل من توجیهي%56.7كانت ( حسب التعلیم أن أعلى نسبة للمراجعین، )39شكل( تبین من نتائج تحلیل االستبانة
 دبلوم.ال حملة) %2.4( وأقل نسبة حاصلین على توجیهي،لل) %17.3، وتلتها (حملة البكالوریوس) 23.6%(

 مكان السكن 

 تغیر مكان السكن: توزیع عینة الدراسة تبعًا لم40شكل         

 
  
  
  
  ج
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 رام هللامحافظة  كانت كالتالي:حسب مكان السكن للمراجعین أن نسبة عینة الدراسة ، )39شكل( تبین من نتائج تحلیل االستبانة
 ).%3.9الخلیل ()، محافظة %95.3( بیت لحم)، محافظة 0.8%(

 القسم 

  : توزیع عینة الدراسة تبعًا لمتغیر القسم41شكل 
 

 
 

) %40.2أن النسبة األكبر من عینة الدراسة من المراجعین حسب القسم كانت (، )41شكل ( نتائج تحلیل االستبانةتبین من 
  قسمي الطوارئ واإلقامة.لبنفس النسبة  )%29.9وكانت (خارجیة، العیادات لل

  الطبي لكادراثانیًا: 

 العمر 

 : توزیع عینة الدراسة تبعًا لمتغیر العمر بالسنوات95جدول 

  (%) النسبة المئویة  التكرار  یةالعمر ئات الف

 32.0 32 سنة فأقل 30
 42.0 42 سنة  40_31 

 21.0 21 سنة 50_ 41
 5.0 5 سنة فما فوق 51

 100.0 100  المجموع
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، موظفاً ) 32( ) بلغسنة فأقل 30(فئة  من عینة الدراسة للكادر الطبي، أن عدد )95تبین من نتائج تحلیل االستبانة جدول (
 .ینموظف) 5سنة فما فوق) بلغ ( 51( ، وفئةموظفاً ) 21سنة) بلغ ( 50_ 41، وفئة (موظفاً ) 42سنة) بلغ ( 40_31وفئة (

 الجنس 

 : توزیع عینة الدراسة تبعًا لمتغیر الجنس 96جدول 

  (%) النسبة المئویة  التكرار   الجنس 

 60.0 60  ذكر

 40.0 40  أنثى

 100.0 100  المجموع
  

)، %60بنسبة ( موظفاً  )60(بلغ الذكور  من عینة الدراسة للكادر الطبي عددأن ، )96ج تحلیل االستبانة جدول (تبین من نتائ
 ).%40بنسبة (موظفًا  )40( بلغناث اإلمن و 

 المؤهل العلمي 

 : توزیع عینة الدراسة تبعًا لمتغیر المؤهل العلمي42شكل 

 
 

) %48كانت (حسب المؤهل العلمي   لكادر الطبيل من عینة الدراسة على نسبةأن أ ، )42( شكلتبین من نتائج تحلیل االستبانة 
) حاصلین %5(كانت  ، وأقل نسبةالماجستیر فأعلى) حملة %16(الدبلوم، وتلتها حملة) %31، ومن ثم (البكالوریوس حملة
 .توجیهي على
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 الوظیفة 

 : توزیع عینة الدراسة تبعًا لمتغیر الوظیفة43شكل 

 
 

 )44) طبیبًا، (20(كالتالي:  بلغحسب الوظیفة عدد عینة الدراسة للكادر الطبي أن ، )43شكل(ئج تحلیل االستبانة تبین من نتا
 .لمهن الطبیة المساندةل) 10، (اداریاً  ) موظفاً 21) صیادلة، (3، (قابلتین اثنتینممرضًا، 

 الحالة االجتماعیة 

 الجتماعیة: توزیع عینة الدراسة تبعًا لمتغیر الحالة ا97جدول 

  (%) النسبة المئویة  التكرار  الحالة االجتماعیة

 83.0 83  متزوج

 17.0 17  أعزب

 100.0 100  المجموع
  

غیر من ، و ) موظفاً 83( بلغ المتزوجین عینة الدراسة للكادر الطبي من عددأن ، )97جدول (تبین من نتائج تحلیل االستبانة 
  ) موظفًا.17( بلغ المتزوجین
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 القسم 

 : توزیع عینة الدراسة تبعًا لمتغیر القسم44شكل 

 
  

النسائیة والتولید كانت كالتالي: حسب القسم عینة الدراسة للكادر الطبي  عددأن ، )44شكل ( تبین من نتائج تحلیل االستبانة
 )8الطوارئ (، ظفین) مو 4موظفین العنایة المكثفة ( )9، الباطنیة (موظفین اثنینالعملیات ، ) موظفین7، الجراحة () موظفین4(

، فینموظ )5المختبرات ( ،موظفین اثنین األشعة ،واحداً  ، العالج الطبیعي موظفاً واحداً  ، العیادات الخارجیة موظفاً ینموظف
  ) موظفًا.14األورام (و موظفًا،  )17دارة وخدمات (إموظفًا،  )16، أخرى (موظفین )5، الصیدلة (موظفین )5األطفال (
  :بیت جاال –مستشفى الحسین المتعلقة ب النتائج

  النتائج المتعلقة بالمراجعین .1

  فیما یلي عرض وتحلیل ومناقشة لنتائج إجابات المراجعین حول المحاور الرئیسیة للدراسة: 

  ول (الملموسیة)النتائج المتعلقة بالمحور األ  -

  : المتوسط الحسابي واالنحراف المعیاري لمعیار الملموسیة 98 جدول

توسط الم  الفقرات   م
  الحسابي

االنحراف 
  المعیاري

درجة 
  االستجابة

  عالیة 5200. 2.85  یسهل الوصول إلى المستشفى.   1

  عالیة 8430. 2.49  یتالئم المظهر العام للمستشفى مع طبیعة الخدمات المقدمة.  2
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  متوسطة 9650. 2.14  للحصول على الرعایة. تتوفر في المستشفى التسهیالت المالئمة  3

 عالیة 8940. 2.41  ي المستشفى األجهزة الطبیة الالزمة لتقدیم الخدمة.تتوفر ف  4

 عالیة 8710. 2.47  تتوفر لدى المستشفى صاالت انتظار مالئمة لالنتظار.  5

 عالیة 4770. 2.86  یوجد لوحات ارشادیة تسهل الوصول إلى األقسام.  6

 عالیة 7130. 2.66  تتوفر ممرات مناسبة لتنقل المرضى دون صعوبة.  7

 عالیة 7740. 2.62  تتوفر دورات میاه صحیة نظیفة.  8

 عالیة 8030. 2.55  یتوفر لدى المستشفى عدد كافي من الكادر الصحي لتقدیم الرعایة للمرضى.  9

  متوسطة 9640. 1.92  تتوفر في المستشفى األدویة الالزمة للعالج.  10

 عالیة 3600.  2.50  القیمة الكلیة لمحور الملموسیة
  

، تراوحت االستجابة في الفقرات )2.50( عالیة أن القیمة الكلیة الستجابات المراجعین كانت) لمحور الملموسیة، 98یبین جدول (
ویتضح من االستجابات العالیة بأنه وعالیة في باقي الفقرات، ، )10،3( كانت متوسطة في الفقراتفقد بین متوسطة وعالیة، 

العام مع طبیعة الخدمات المقدمة، وتتوفر األجهزة الطبیة الالزمة لتقدیم  الئم مظهر المستشفي، ویتیسهل الوصول إلى المستشفي
تتوفر دورات میاه صحیة و لتقدیم الرعایة، مناسب الخدمة، وتتوفر لوحات ارشادیة وممرات مناسبة، وعدد الكادر الصحي 

، ى التسهیالت المالئمة للحصول على الرعایة بشكل كافٍ أما الدرجات المتوسطة فیتضح منها أنه ال تتوفر في المستشف.نظیفة
  بشكل یتناسب مع احتیاجات المرضى.غیر متوفرة األدویة و 

  النتائج المتعلقة بالمحور الثاني االعتمادیة -

  : المتوسط الحسابي واالنحراف المعیاري لمعیار االعتمادیة 99 جدول    

المتوسط  الفقرات  م.
 الحسابي

االنحراف 
 ريالمعیا

درجة 
 االستجابة

  متوسطة 9460. 2.23  واقتراحات المرضى.  ىتبدى المستشفى اهتمامًا بشكاو   1

 عالیة 8520. 2.45  الفترة الزمنیة للحصول على الخدمة مناسبة.  2

 عالیة 7820. 2.56  تحرص المستشفى على تقدیم الخدمات بالشكل الصحیح.  3
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 عالیة 5250. 2.84  مرضى. تحتفظ المستشفى بالسجل الطبي الخاص بال  4

 عالیة 5160. 2.52  القیمة الكلیة لمحور االعتمادیة
  

، تراوحت في الفقرات بین )2.52( عالیة أن القیمة الكلیة الستجابات المراجعین كانت) محور االعتمادیة، 99یبین جدول (
بأن  )، ویتضح من االستجابات العالیة1ة (فقر ال فى)، وكانت متوسطة 4،3،2( الفقرات فىفقد كانت عالیة ، متوسطة وعالیة

ذلك إلى أن  ىالمستشفى تحرص على تقدیم الخدمات بالشكل الصحیح، وبأنها تحتفظ بالسجل الطبي الخاص بالمریض ویعز 
أما الفترة الزمنیة للحصول على الخدمة مناسبة. األخیرة إلى حوسبة الخدمات الصحیة، وأن  الفترةوزارة الصحة توجهت في 

ود نظام واقتراحات المرضى ویعزى ذلك إلى عدم وج ىیتضح منها أن المستشفى ال تبدي اهتمامًا بشكاو  درجات المتوسطةال
 شكاوى فاعل في المستشفي.

  النتائج المتعلقة بالمحور الثالث االستجابة -

  : المتوسط الحسابي واالنحراف المعیاري لمعیار االستجابة 100 جدول    

سط المتو  الفقرات  م.
 الحسابي

االنحراف 
 المعیاري

درجة 
 االستجابة

 عالیة 7290. 2.64 .یبدي العاملین في المستشفى االستعداد الدائم لمساعدتكم  1

 عالیة 8040. 2.54 .تقوم المستشفى بإبالغكم بموعد تقدیم الخدمة بدقة  2

 عالیة 9040. 2.35 .تقوم المستشفى بالرد الفوري على استفساراتكم  3

 عالیة 6950. 2.69 .ظر المریض وقتًا طویًال للحصول على الخدمةینت  4

 عالیة 5330. 2.55  القیمة الكلیة لمحور االستجابة
  

وفي باقي فقرات المحور،  ) في القیمة الكلیة2.55( عالیة أن استجابات المراجعین كانت)  محور االستجابة، 100یبین جدول (
تقوم بالرد الفوري و تعداد لمساعدة المرضى، وتقوم بإبالغهم بدقة بموعد تقدیم الخدمة، ساإلویدل ذلك على أن المستشفى تبدي 

  على استفسارات المرضى، وأن المرضى ینتظرون وقتًا طویًال للحصول على الخدمة.
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  النتائج المتعلقة بالمحور الرابع (الضمان) -

  ان: المتوسط الحسابي واالنحراف المعیاري لمعیار الضم 101 جدول  

المتوسط  الفقرات  م.
 الحسابي

االنحراف 
 المعیاري

درجة 
 االستجابة

 عالیة 5350. 2.82  تشعر باألمان عند وجودك في المستشفى.  1

 عالیة 8240. 2.53  یمتلك العاملون المعرفة الكافیة لإلجابة عن استفساراتكم.  2

 عالیة 5100. 2.84  تحافظ المستشفى على خصوصیة المرضى.  3

 عالیة 7920. 2.56  ع العاملون حالتكم باستمرار.یتاب  4

 عالیة 7620. 2.63  یغرس سلوك العاملین في المستشفى الثقة في نفوسكم.  5

 عالیة 8130. 2.55  یمتلك العاملون الخبرة والكفاءة لتقدیم الرعایة.  6

 عالیة 4350. 2.66  القیمة الكلیة لمحور الضمان
  

) في القیمة الكلیة وفي باقي فقرات المحور، 2.49( عالیة أن استجابات المراجعین كانت )  محور الضمان،101یبین جدول (
على استفسارات لإلجابة المعرفة الكافیة  نباألمان في المستشفى، وأن العاملون یمتلكو  نوهذا یدل على أن المرضى یشعر 

دیم الخدمة، وتحافظ ادارة المستشفى على خصوصیة الخبرة والكفاءة لتق نویمتلكو الثقة في نفوس المرضى،  نالمرضى، ویغرسو 
  المرضى.

 النتائج المتعلقة بالمحور الخامس (التعاطف) -

 : المتوسط الحسابي واالنحراف المعیاري لمعیار التعاطف 102 جدول

المتوسط  الفقرات  م.
 الحسابي

االنحراف 
 المعیاري

درجة 
 االستجابة

 عالیة 7110. 2.67  ریض.تولي المستشفى االهتمام المناسب لكل م  1

 عالیة 7920. 2.56  تالئم أوقات عمل المستشفى كافة المرضى.  2

 عالیة 8430. 2.48  یعطي العاملون في المستشفى الوقت الكافي لرعایتكم.  3
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 عالیة 8240. 2.52  یتصف العاملون باللیاقة في التعامل معكم.  4

 عالیة 6420. 2.74  سائدة في المجتمع.واألعراف ال تراعي المستشفى العادات والتقالید  5

 عالیة 7900. 2.59  یقدر العاملون في المستشفى ظروفكم.  6

 عالیة 0.518 2.59  القیمة الكلیة لمحور التعاطف

 عالیة 3690. 2.56  القیمة الكلیة للمحاور
  

 الكلیة وفي باقي فقرات المحور، ) في القیمة2.59( عالیةأن استجابات المراجعین كانت ) محور التعاطف، 102یبین جدول (
وهذا یدل على أن المستشفى تولي االهتمام المناسب لكل مریض، وتراعي العادات والتقالید، وتالئم أوقات العمل في المستشفى 

  ظروفهم. ونالوقت الكافي لرعایتهم، یقدر  نباللباقة في التعامل مع المرضى، ویعطو  ونیتصف ینغالبیة المرضى، وأن العامل

  الكادر الطبيالنتائج المتعلقة ب -

  فیما یلي عرض وتحلیل ومناقشة لنتائج إجابات الكادر الطبي حول المحاور الرئیسیة للدراسة: 

  ول (بیئة العمل)النتائج المتعلقة بالمحور األ  -

  : المتوسط الحسابي واالنحراف المعیاري لمعیار بیئة العمل103جدول 

المتوسط   الفقرات  م.
  الحسابي 

نحراف اال 
  المعیاري

درجة 
  االستجابة

  متوسطة 1.298 2.90 تتناسب المساحة المخصصة لك مع احتیاجات العمل  1

  متوسطة 1.337 3.30 تهویة المرفق تساعدك على اتمام عملك.  2

  عالیة 1.167 3.54 مستوى االضاءة یساعدك على اتمام عملك.  3

  متوسطة 1.241 3.12 األثاث یساعدك على اتمام عملك بشكل أفضل.  4

  متوسطة 1.183 2.65 تتوفر األجهزة الطبیة المناسبة للعمل.  5

  ضعیفة 9950. 2.59 في المستشفي.  دویةاألتتوفر   6

  عالیة 1.101 3.83 موقع المستشفي سهل الوصول لك.  7
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  متوسطة 1.157 3.25  مكان العمل الذي تعمل فیه یتمیز بأنه مالئم.  8

  متوسطة 1.255 2.83  وري بین الموظفین وادارة المستشفى.یوجد تواصل متبادل د  9

 متوسطة 740. 3.11 لمحور بیئة العملالقیمة الكلیة 
  

تراوحت في الفقرات حیث ، )3.11( متوسطة أن القیمة الكلیة الستجابات الموظفین كانت) محور بیئة العمل، 103یبین جدول (
وكانت متوسطة في باقي  )،6وكانت ضعیفة في الفقرة ( )،7،3لى الفقرات (بین عالیة ومتوسطة وضعیفة، فقد كانت عالیة ع

أما  .ىوموقع المستشفى مناسبین في المستشف ،مستوى االضاءةتهویة المرفق، الفقرات، ویتضح من االستجابات العالیة بأن 
، واألثاث كان العمل غیر مالئمأي أن م أن المساحة المخصصة ال تتناسب مع احتیاجات العمل فتدل علىالدرجات المتوسطة 

أما الدرجة الضعیفة  .ىبین الموظفین وادارة المستشف دوريال یوجد تواصل و  غیر مناسبین للعمل بشكل جید، الطبیة هزةواألج
  في المستشفى. فیتضح منها أن األدویة غیر متوفرة بشكل كافٍ 

 النتائج المتعلقة بالمحور الثاني (الوصف الوظیفي) -

 المتوسط الحسابي واالنحراف المعیاري لمعیار الوصف الوظیفي : 104 جدول

المتوسط   الفقرات  م.
  الحسابي 

االنحراف 
  المعیاري

درجة 
  االستجابة

  متوسطة 1.257 3.12 .یوجد لك وصف وظیفي واضح ومكتوب  1

  متوسطة 1.255 3.02 .یوجد لك وصف وظیفي معموًال به  2

  متوسطة 1.236 2.87 .لتي تقوم بهایتالءم الوصف الوظیفي مع المهام ا  3

  متوسطة 1.347 2.94 استلمت الوصف الوظیفي الخاص بك مكتوبًا عندما تم تعیینك.  4

 متوسطة 1.094 2.98 لمحور الوصف الوظیفي. القیمة الكلیة 
  

یتضح ي الفقرات و ) في القیمة الكلیة وفي باق2.98( متوسطة أن استجابات كانت) محور الوصف الوظیفي، 104یبین جدول (
مع المهام التي یقوم بها ئم ذلك أن الوصف الوظیفي للكادر الطبي غیر واضح، وغیر مكتوب، وال یتم العمل به، وال یتالمن 

  الموظفین.
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 النتائج المتعلقة بالمحور الثالث (التقییم) -

 : المتوسط الحسابي واالنحراف المعیاري لمحور التقییم105 جدول

وسط المت  الفقرات  م.
  الحسابي 

االنحراف 
  المعیاري

درجة 
  االستجابة

  متوسطة 1.218 2.97 .النموذج الحالي المستخدم لتقییم األداء یعتبر مناسبًا لوظیفتك  1

  عالیة 9980. 3.56 .یتم تقییمك بشكل دوري  2

  عالیة 9990. 3.47 .یتم تقییم أدائك بشكل مكتوب  3

  متوسطة 1.284 3.19 .علیًا حقیقة أدائك بالعملنتیجة تقییم األداء الخاصة بك تعكس ف  4

  متوسطة 1.189 3.09 .یقوم مدیرك المباشر بمناقشة أدائك خالل عملیة التقییم  5

 متوسطة 8400. 3.25  لمحور التقییم القیمة الكلیة 
  

اوحت في الفقرات بین ، تر )3.25( متوسطة أن القیمة الكلیة الستجابات الموظفین كانت) محور التقییم، 105یبین جدول (
من االستجابات العالیة بأن )، وكانت متوسطة في باقي الفقرات، ویتضح 3،2الفقرات (في متوسطة وعالیة، فقد كانت عالیة 

أما الدرجات المتوسطة في باقي الفقرات فتدل على أن النموذج المستخدم في التقییم . الموظفین یتم بشكل دوري ومكتوب تقییم
  أن نتیجة التقییم ال تعكس حقیقة األداء، وال یقوم المدیر المباشر بمناقشة أداء الموظفین خالل عملیة التقییم. غیر مناسب، و 

  النتائج المتعلقة بالمحور الرابع (الراتب) -

  : المتوسط الحسابي واالنحراف المعیاري لمحور الراتب106جدول   

المتوسط  الفقرات م.
 الحسابي 

االنحراف 
 المعیاري

ة درج
 االستجابة

  متوسطة 1.092 2.83 یعتبر راتبك الذي تتقاضاه مقارنة بزمالئك مرضیًا لك.  1

  ضعیفة 1.038 2.18 یعتبر راتبك الذي تتقاضاه مقارنة بالسوق المحلي مرضیًا لك.  2

  ضعیفة 1.054 2.14 یعتبر راتبك الذي تتقاضاه مقارنة بحجم مهامك داخل العمل مرضیًا لك.  3

 ضعیفة 9220. 2.38  لمحور الراتبكلیة القیمة ال
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، تراوحت في الفقرات بین )2.38( ضعیفة أن القیمة الكلیة الستجابات الموظفین كانت) محور الراتب، 106یبین جدول (
غیر مقارنة بزمالئه ذلك أن الراتب الذي یتقاضاه الموظف  یتضح منمتوسطة وضعیفة، فقد كانت متوسطة في الفقرة األولى و 

ذلك أن الراتب الذي یتقاضاه الموظف مقارنة بالسوق المحلي وبحجم العمل یتضح من ) و 3،2وكانت ضعیفة في الفقرة ( .مرضٍ 
 .غیر مرضٍ 

 )االحتیاجات التدریبیة( النتائج المتعلقة بالمحور الخامس -

 : المتوسط الحسابي واالنحراف المعیاري لمحور االحتیاجات التدریبیة107 جدول

لمتوسط ا الفقرات م.
 الحسابي 

االنحراف 
 المعیاري

درجة 
 االستجابة

  متوسطة 1.268 2.81  یتم تدریبك على كافة االجراءات المتعلقة بعملك.  1

  ضعیفة 1.037 2.56 .یتم تحدید االحتیاجات التدریبیة بطریقة منظمة  2

  ضعیفة 1.064 2.59 .یتم تحدید االحتیاجات التدریبیة بشكل موضوعي  3

  ضعیفة 9940. 2.60 د االحتیاجات التدریبیة حسب احتیاجات العملیتم تحدی  4

  ضعیفة 1.122 2.46 .یتم تزویدك بالتدریب المطلوب الحتیاجاتك الوظیفیة  5

 ضعیفة 9500. 2.60  لمحور االحتیاجات التدریبیةالقیمة الكلیة 
  ج

تراوحت و )، 2.60( ضعیفةبات الموظفین كانت أن القیمة الكلیة الستجا) محور االحتیاجات التدریبیة، 107یبین جدول (
ن ال یتم تدریبهم یالموظف ذلك أن ویتضح من  ،)1كانت االستجابة متوسطة في الفقرة ( حیث .االستجابات بین متوسطة وضعیفة

ظمة أما االستجابات الضعیفة فیتضح منها أن تدریب الموظفین ال یتم بطریقة من على كافة االجراءات المتعلقة بعملهم.
  وموضوعیة وحسب احتیاجات العمل واحتیاجات الموظف.

 النتائج المتعلقة بالمحور السادس (التحفیز) -

  : المتوسط الحسابي واالنحراف المعیاري لمحور التحفیز108جدول 

المتوسط  الفقرات م.
 الحسابي 

االنحراف 
 المعیاري

درجة 
 االستجابة

  ضعیفة 9880. 2.18 .الحافز المادي الذي تتقاضاه مرضیًا لك  1
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  عالیة 1.169 3.87  .تؤثر الحوافز المعنویة على أدائك  2

  متوسطة 1.262 2.77  .یتم اشراكك في أخذ القرارات التي لها عالقة بعملك  3

  متوسطة 1.310 2.67 .یتم إطالعك على القرارات االداریة المتعلقة بعملك  4

 طةمتوس 7480. 2.87  لمحور التحفیزالقیمة الكلیة 

 متوسطة 6760. 2.86  القیمة الكلیة للمحاور
  

االستجابات  تراوحت  حیث ،)2.87( متوسطة أن القیمة الكلیة الستجابات الموظفین كانت) محور التحفیز، 108یبین جدول (
ة تؤثر بشكل كبیر أن الحوافز المعنوی علىذلك  یدلفي الفقرات بین عالیة ومتوسطة وضعیفة، فقد كانت عالیة في الفقرة الثانیة و 

ال یتم اشراكهم في أخذ القرارات واالطالع  فینأن الموظ ویتضح منها) 4،3وكانت متوسطة في الفقرة ( .على أداء الموظفین
  .همل الحافز المادي الذي یتقاضاه الموظف غیر مرضٍ ، وكانت ضعیفة في الفقرة األولي ویتضح منها أن علیها
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 أریحا - سابعًا: مستشفى أریحا  

  صائص عینة الدراسةخ

، وتم ) كادرًا طبیاً 56) مراجعًا، و(72() فردًا، موزعة على 128دراسة والتي یبلغ مجموعها (تم توزیع االستبانة على عینة الٍ 
  اختیار العینة العشوائیة الطبقیة، سیتم عرض البیانات الشخصیة لعینة الدراسة كاآلتي:

  نولمراجعاأوًال: 

 العمر 

 ینة الدراسة تبعًا لمتغیر العمر بالسنوات: توزیع ع109جدول 

  النسبة المئویة  التكرار  یةالعمر الفئات 

 47.2 34 سنة فأقل 30
 26.4 19 سنة  40_31 

 13.9 10 سنة 50_ 41
 12.5 9 سنة فما فوق 51
 100.0 72    لمجموعا

  

) مراجعًا، فئة 34سنة فأقل) بلغ ( 30(فئة  من عینة الدراسة للمراجعین عدد ، أن)108تبین من نتائج تحلیل االستبانة جدول (
 .ین) مراجع9سنة فما فوق) بلغ عددهم ( 51( ) مراجعًا، وفئة10سنة) بلغ ( 50_ 41، فئة () مراجعاً 19() بلغ سنة  40_31(

 الجنس 

 : توزیع عینة الدراسة تبعًا لمتغیر الجنس 110جدول 

  النسبة المئویة  التكرار   الجنس 

 45.8 33  ذكر

 54.2 39  ثىأن

 100.0 72  المجموع
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)، %45.8) مراجعًا بنسبة (33( بلغالذكور  منعینة الدراسة للمراجعین عدد أن ، )110تبین من نتائج تحلیل االستبانة جدول (
 ).%54.2بنسبة ( ةً ) مراجع39( بلغ ناثاإل منو 

 مستوى التعلیم 

 : توزیع عینة الدراسة تبعًا لمتغیر مستوى التعلیم45شكل 

 
  

) حملة البكالوریوس %34.7( كانتحسب مستوى التعلیم أن أعلى نسبة للمراجعین ، )45( شكلتبین من نتائج تحلیل االستبانة 
) %6.9، وأقل نسبة(حاصلین على توجیهي) %8.3، وتلتها (حملة الدبلوم) %15.3، ومن ثم (وألقل من توجیهي بنفس النسبة

  .حملة ماجستیر فأعلى

 مكان السكن 

  : توزیع عینة الدراسة تبعًا لمتغیر مكان السكن46شكل 

 
  

)، محافظة %1.4محافظة جنین (أن نسبة عینة الدراسة للمراجعین كانت كالتالي: ، )46شكل(تبین من نتائج تحلیل االستبانة، 
 )%1.4( الخلیل)، ومحافظة %93.1( أریحا)، محافظة %2.6( رام هللا والبیرة)، محافظة %1.4( نابلس
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 مالقس 

 : توزیع عینة الدراسة تبعًا لمتغیر القسم47شكل 

 
  

) للعیادات %50أن النسبة األكبر من عینة الدراسة للمراجعین حسب القسم كانت (، )47شكل(تبین من نتائج تحلیل االستبانة 
  ) لإلقامة.15.3) للطوارئ، ,أقل نسبة (34.7الخارجیة، تلتها (

  لكادر الطبياثانیًا: 

 العمر  

 : توزیع عینة الدراسة تبعًا لمتغیر العمر بالسنوات111جدول 

  (%) النسبة المئویة  التكرار  یةالعمر الفئات 

 46.4 26 سنة فأقل 30
 32.1 18 سنة  40_31 

 16.1 9 سنة 50_ 41
 5.4 3 سنة فما فوق 51

 100.0 56    المجموع
  

 موظفًا،) 26سنة فأقل) بلغ ( 30(فئة  منة للكادر الطبي عینة الدراس عددأن  ،)111تبین من نتائج تحلیل االستبانة جدول (
) 3سنة فما فوق) بلغ عددهم ( 51( ، وفئةموظفین) 9سنة) بلغ( 50_ 41، فئة (موظفاً ) 18سنة ) بلغ ( 40_31فئة (

 .موظفین
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 الجنس 

 : توزیع عینة الدراسة تبعًا لمتغیر الجنس 112جدول 

  (%) النسبة المئویة  التكرار   الجنس 

 48.2 27  رذك

 51.8 29  أنثى

 100.0 56  المجموع
  

بنسبة  موظفاً ) 27( بلغ الذكورأن نسبة عینة الدراسة للكادر الطبي من ، )111تبین من نتائج تحلیل االستبانة جدول (
 ).%51.8بنسبة ( موظفةً  )29( بلغناث اإل من)، و 48.2%(

 المؤهل العلمي 

 المؤهل العلمي: توزیع عینة الدراسة تبعًا لمتغیر 48شكل

 
  

كانت حسب المؤهل العلمي  من عینة الدراسة للكادر الطبي أن أعلى نسبة، )48( شكل تبین من نتائج تحلیل االستبانة
 ، وأقل نسبةىالماجستیر فأعل) حملة %12.5، وتلتها (حملة الدبلوم) %26.8، ومن ثم (حملة البكالوریوس) 53.6%(

 ن توجیهي بنفس النسبة لكال منهما.وأقل م للحاصلین على التوجیهي) %3.6(كانت
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 الوظیفة 

 : توزیع عینة الدراسة تبعًا لمتغیر الوظیفة49شكل 

 
 

) 5ممرضًا، ( )20، (أطباء) 10( كالتالي: بلغ عدد عینة الدراسة للكادر الطبيأن  ،)49شكل(تحلیل االستبانة  تبین من نتائج
 لمهن الطبیة المساندة .ل ) موظفاً 11(و، ینفین اداری) موظ8، (اثنین من الصیادلة، التقاب

 الحالة االجتماعیة 

 : توزیع عینة الدراسة تبعًا لمتغیر الحالة االجتماعیة113جدول 

  (%) النسبة المئویة  التكرار  الحالة االجتماعیة

 71.4 40  متزوج

 28.6 16  أعزب

 100.0 56  المجموع
  

 غیرو ، ) موظفاً 40( بلغ المتزوجین ن عدد عینة الدراسة للكادر الطبي منأ، )113جدول ( تبین من نتائج تحلیل االستبانة
  ) موظفًا.16( بلغ المتزوجین
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 القسم 

 : توزیع عینة الدراسة تبعًا لمتغیر القسم50شكل 

 
  

والتولید  النسائیةأن نسبة عینة الدراسة للكادر الطبي حسب القسم كانت كالتالي: ، )50شكل (تبین من نتائج تحلیل االستبانة 
 األشعة، موظفین اثنینالعیادات الخارجیة ، ینموظف )6الطوارئ ( موظفًا، )11، الباطنیة (واحداً  موظفاً  ، العملیاتین) موظف6(

 خدیر، التینموظف )4، غسیل الكلى (موظفین )3، الصیدلة (ینموظف )3، األطفال (فینموظ )4، المختبرات (واحداً  موظفاً 
  .ینموظف )10دارة وخدمات (إ و ، موظفین )4، أخرى (واحداً  موظفاً 
  :المتعلقة بمستشفى أریحا النتائج

  النتائج المتعلقة بالمراجعین .1

  فیما یلي عرض وتحلیل ومناقشة لنتائج إجابات المراجعین حول المحاور الرئیسیة للدراسة: 

  ول (الملموسیة)النتائج المتعلقة بالمحور األ  -

  راف المعیاري لمعیار الملموسیة: المتوسط الحسابي واالنح114جدول 

المتوسط   الفقرات   م
  الحسابي

االنحراف 
  المعیاري

درجة 
  االستجابة

  عالیة  7370. 2.63  یسهل الوصول إلى المستشفى.   1

  عالیة 3860. 2.86  یتالئم المظهر العام للمستشفى مع طبیعة الخدمات المقدمة.  2
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 عالیة  7500. 2.52  صول على الرعایة.للح تتوفر في المستشفى التسهیالت المالئمة  3

 عالیة  5910. 2.70  تتوفر في المستشفى األجهزة الطبیة الالزمة لتقدیم الخدمة.  4

 عالیة  4720. 2.87  تتوفر لدى المستشفى صاالت انتظار مالئمة لالنتظار.  5

 عالیة  3250. 2.91  یوجد لوحات ارشادیة تسهل الوصول إلى األقسام.  6

 عالیة  4290. 2.88  ممرات مناسبة لتنقل المرضى دون صعوبة.تتوفر   7

  متوسطة  8460. 2.29  تتوفر دورات میاه صحیة نظیفة.  8

  عالیة  7620. 2.59  من الكادر الصحي لتقدیم الرعایة للمرضى. یاً یتوفر لدى المستشفى عدد كاف  9

  ةمتوسط 9680. 2.06  تتوفر في المستشفى األدویة الالزمة للعالج.  10

 عالیة 2820. 2.63  القیمة الكلیة لمحور الملموسیة
  

 االستجابات تراوحت حیث ،)2.63( عالیة أن القیمة الكلیة الستجابات المراجعین كانتمحور الملموسیة،  )114یبین جدول (
الفقرات، ویتضح )، وكانت متوسطة في باقي 9،6،5،4،3،2،1الفقرات (في في الفقرات بین متوسطة وعالیة، فقد كانت عالیة 

، وتتوفر العام مع طبیعة الخدمات المقدمة بأنه یسهل الوصول إلى المستشفي، ویتالئم مظهر المستشفي من االستجابات العالیة
التسهیالت المالئمة للحصول على الرعایة، وتتوفر األجهزة الطبیة الالزمة لتقدیم الخدمة، وتتوفر لوحات ارشادیة  في المستشفي
أما الدرجات المتوسطة في باقي الفقرات یتضح منها أنه ال تتوفر  .لتقدیم الرعایة یاً وأن عدد الكادر الصحي كاف سبة،وممرات منا

  .بشكل یتناسب مع احتیاجات المرضى غیر متوفرة األدویةدورات میاه صحیة مناسبة، 

  )االعتمادیة(النتائج المتعلقة بالمحور الثاني  -

  االنحراف المعیاري لمعیار االعتمادیة: المتوسط الحسابي و 115جدول 

المتوسط  الفقرات  م.
 الحسابي

االنحراف 
 المعیاري

درجة 
 االستجابة

 عالیة  8040. 2.52  واقتراحات المرضى.  ىتبدى المستشفى اهتمامًا بشكاو   1

 عالیة  7650. 2.56  الفترة الزمنیة للحصول على الخدمة مناسبة.  2
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 عالیة  6320. 2.72  الخدمات بالشكل الصحیح.تحرص المستشفى على تقدیم   3

 عالیة  3810. 2.90  تحتفظ المستشفى بالسجل الطبي الخاص بالمرضى.   4

 عالیة 5000. 2.68  القیمة الكلیة لمحور االعتمادیة
  

ویدل ، المحور القیمة الكلیة وفي فقرات) في 2.68( عالیة أن استجابات المراجعین كانت) محور االعتمادیة، 115یبین جدول (
 بالسجل الطبي الخاص بالمریض ویعزىالمستشفى تحرص على تقدیم الخدمات بالشكل الصحیح، وبأنها تحتفظ ذلك على أن 

واقتراحات المرضى،  ىتبدي اهتمامًا بشكاو و ذلك إلى أن وزارة الصحة توجهت في الفقرة األخیرة إلى حوسبة الخدمات الصحیة، 
 .على الخدمة مناسبة ة للحصولوأن الفترة الزمنی

  )االستجابة(النتائج المتعلقة بالمحور الثالث   -

  نحراف المعیاري لمعیار االستجابة: المتوسط الحسابي واال116جدول    

المتوسط  الفقرات  م.
 الحسابي

االنحراف 
 المعیاري

درجة 
 االستجابة

  عالیة  6440. 2.75 .یبدي العاملین في المستشفى االستعداد الدائم لمساعدتكم  1

 عالیة  7370. 2.63 .تقوم المستشفى بإبالغكم بموعد تقدیم الخدمة بدقة  2

 عالیة  8040. 2.52 .تقوم المستشفى بالرد الفوري على استفساراتكم  3

  متوسطة 9290. 2.19 .ینتظر المریض وقتًا طویًال للحصول على الخدمة  4

 ةعالی 5000. 2.52  القیمة الكلیة لمحور االستجابة
  

تراوحت في الفقرات  حیث ،)2.52( عالیة أن القیمة الكلیة الستجابات المراجعین كانتمحور االستجابة، ) 116یبین جدول (
بأن  العالیةاإلستجابات )، ویتضح من 4فقرة (ال)، وكانت متوسطة في 3،2،1( فقد كانت عالیة في الفقرات، بین متوسطة وعالیة

أما  .عدة المرضى، وتقوم بإبالغهم بدقة بموعد تقدیم الخدمة، تقوم بالرد الفوري على استفساراتهمتبدي االستعداد لمسا المستشفي
  نتظرون وقتًا طویًال للحصول على الخدمة.ییتضح منها أن المرضى  الدرجة المتوسطة
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  النتائج المتعلقة بالمحور الرابع (الضمان) -

  ي لمعیار الضمان: المتوسط الحسابي واالنحراف المعیار 117جدول    

المتوسط  الفقرات  م.
 الحسابي

االنحراف 
 المعیاري

درجة 
 االستجابة

 عالیة  5390.  2.81  تشعر باألمان عند وجودك في المستشفى.  1

 عالیة  5550. 2.79  یمتلك العاملون المعرفة الكافیة لالجابة عن استفساراتكم.  2

 عالیة  4420. 2.87  تحافظ المستشفى على خصوصیة المرضى.  3

 عالیة  5910. 2.70  یتابع العاملون حالتكم باستمرار.  4

 عالیة  7560. 2.63  یغرس سلوك العاملین في المستشفى الثقة في نفوسكم.  5

  عالیة 6150. 2.70  یمتلك العاملون الخبرة والكفاءة لتقدیم الرعایة.  6

 عالیة 4480. 2.75  القیمة الكلیة لمحور الضمان
  

) في القیمة الكلیة وفي باقي فقرات المحور، 2.75( عالیة أن استجابات المراجعین كانتلمحور الضمان، ) 117یبین جدول (
جابة على استفسارات المعرفة الكافیة لإل ین یمتلكون، وأن العاملىباألمان في المستشف نوهذا یدل على أن المرضى یشعرو 

على خصوصیة  الخدمة، وتحافظ ادارة المستشفي ة والكفاءة لتقدیمالخبر ن یمتلكو و ، الثقة في نفوسهمن ویغرسو المرضى، 
  .المرضى

 النتائج المتعلقة بالمحور الخامس (التعاطف) -

 : المتوسط الحسابي واالنحراف المعیاري لمعیار التعاطف118جدول 

المتوسط  الفقرات  م.
 الحسابي

االنحراف 
 المعیاري

درجة 
 االستجابة

 عالیة 8950. 2.37  المناسب لكل مریض.تولي المستشفى االهتمام   1

 عالیة 7220. 2.61  تالئم أوقات عمل المستشفى كافة المرضى.  2
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 عالیة 6630. 2.69  یعطي العاملون في المستشفى الوقت الكافي لرعایتكم.  3

 عالیة 6710. 2.66  یتصف العاملون باللیاقة في التعامل معكم.  4

 عالیة 5030. 2.83  واألعراف السائدة في المجتمع. دتراعي المستشفى العادات والتقالی  5

 عالیة 6270. 2.73  یقدر العاملون في المستشفى ظروفكم.  6

 عالیة 5180. 2.65  القیمة الكلیة لمحور التعاطف

 عالیة 3680. 2.65  القیمة الكلیة للمحاور
  

 ) في القیمة الكلیة وفي باقي فقرات المحور،2.65( عالیة أن استجابات المراجعین كانتلمحور التعاطف،  )118یبین جدول (
 وتالئم أوقات العمل في المستشفيتولي االهتمام المناسب لكل مریض، وتراعي العادات والتقالید،  ىوهذا یدل على أن المستشف

  فهم.ظرو  نیقدرو و  ،ى، ویعطوا الوقت الكافي لرعایتهممع المرض باللباقة في التعامل البیة المرضى. أن العاملون یتصفونغ

  الكادر الطبيالنتائج المتعلقة ب .2

  فیما یلي عرض وتحلیل ومناقشة لنتائج إجابات الكادر الطبي حول المحاور الرئیسیة للدراسة:      

  ول (بیئة العمل)النتائج المتعلقة بالمحور األ  -

  : المتوسط الحسابي واالنحراف المعیاري لمعیار بیئة العمل119جدول 

المتوسط   الفقرات  م.
  الحسابي 

االنحراف 
  المعیاري

درجة 
  االستجابة

  متوسطة 1.201 3.28 تتناسب المساحة المخصصة لك مع احتیاجات العمل  1

  متوسطة 1.435 3.39 تهویة المرفق تساعدك على اتمام عملك.  2

  عالیة 8630. 4.01 ضاءة یساعدك على اتمام عملك.مستوى اإل  3

  عالیة 1.157 3.57 عملك بشكل أفضل. األثاث یساعدك على اتمام  4

  متوسطة 1.182 2.85 تتوفر األجهزة الطبیة المناسبة للعمل.  5
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  متوسطة 0.998 2.94 دویة في المستشفي. تتوفر األ  6

  متوسطة 1.290 3.16 موقع المستشفي سهل الوصول لك.  7

  متوسطة 1.179 3.33  مكان العمل الذي تعمل فیه یتمیز بأنه مالئم.  8

  عالیة 1.078 3.76  یوجد تواصل متبادل دوري بین الموظفین وادارة المستشفى.  9

 متوسطة 0.712 3.37 لمحور بیئة العملالقیمة الكلیة 
  

تراوحت في الفقرات حیث  ،)3.37( متوسطة أن القیمة الكلیة الستجابات الموظفین كانتمحور بیئة العمل، ) 119یبین جدول (
 )، وكانت متوسطة في باقي الفقرات، ویتضح من االستجابات العالیة9،4،3الفقرات ( فىد كانت عالیة بین متوسطة وعالیة، فق

. أما الدرجات لمستشفيفي المستشفى، ویوجد تواصل دوري بین الموظفین وادارة ابة بأن األثاث ومستوى االضاءة مناس
تناسب مع احتیاجات العمل أي أن مكان العمل غیر المتوسطة في باقي الفقرات فیتضح منها  أن المساحة المخصصة ال ت

  .بشكل مناسبغیر متوفرة األدویة و جید، للعمل بشكل  متوفرةمالئم ، واألجهزة الطبیة غیر 

 النتائج المتعلقة بالمحور الثاني (الوصف الوظیفي) -

 : المتوسط الحسابي واالنحراف المعیاري لمعیار الوصف الوظیفي120جدول 

توسط الم  الفقرات  م.
  الحسابي 

االنحراف 
  المعیاري

درجة 
  االستجابة

  عالیة 1.143 3.53 .یوجد لك وصف وظیفي واضح ومكتوب  1

  عالیة 1.144 3.50 .یوجد لك وصف وظیفي معموًال به  2

  عالیة 1.217 3.41 .یتالءم الوصف الوظیفي مع المهام التي تقوم بها  3

  متوسطة 1.344 3.28 ندما تم تعیینك.استلمت الوصف الوظیفي الخاص بك مكتوبًا ع  4

 عالیة 1.045 3.43 لمحور الوصف الوظیفي. القیمة الكلیة 
  

تراوحت االستجابات في  حیث ،)3.43( عالیة أن القیمة الكلیة الستجابات كانت) لمحور الوصف الوظیفي، 120یبین جدول (
 )4الفقرة ( ى)، وكانت االستجابة متوسطة ف3،2،1( فقراتانت االستجابات عالیة في الك فقد الفقرات بین عالیة ومتوسطة،
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. ونمع المهام التي یقوم بها الموظفئم ویتالمكتوب، و أن الوصف الوظیفي للكادر الطبي واضح ویتضح من االستجابات العالیة 
 ینه.مكتوبًا عند تعی الوصف الوظیفي الخاص بهأما االستجابة المتوسطة فیتضح منها أن الموظف لم یستلم 

 النتائج المتعلقة بالمحور الثالث (التقییم) -

 : المتوسط الحسابي واالنحراف المعیاري لمحور التقییم121جدول 

المتوسط   الفقرات  م.
  الحسابي 

االنحراف 
  المعیاري

درجة 
  االستجابة

  عالیة 9710. 3.53 .النموذج الحالي المستخدم لتقییم األداء یعتبر مناسبًا لوظیفتك  1

  عالیة 7950. 3.80 .قییمك بشكل دوريیتم ت  2

  عالیة 9390. 3.75 .یتم تقییم أدائك بشكل مكتوب  3

  عالیة 1.170 3.60 .نتیجة تقییم األداء الخاصة بك تعكس فعلیًا حقیقة أدائك بالعمل  4

  عالیة 1.153 3.62 .یقوم مدیرك المباشر بمناقشة أدائك خالل عملیة التقییم  5

 عالیة 7000. 3.66  التقییم  القیمة الكلیة لمحور
  

في القیمة الكلیة وفي كافة فقرات المحور، ویدل ) 3.66( عالیة أن استجابات الموظفین كانت) محور التقییم، 121یبین جدول (
قة النموذج المستخدم في التقییم مناسب، وأن نتیجة التقییم تعكس حقی ، وأنالموظفین یتم بشكل دوري ومكتوبتقییم  ذلك على أن

  التقییم.  عملیة األداء، ویقوم المدیر المباشر بمناقشة أداء الموظفین خالل

  النتائج المتعلقة بالمحور الرابع (الراتب) -

  : المتوسط الحسابي واالنحراف المعیاري لمحور الراتب122جدول     

المتوسط  الفقرات م.
 الحسابي 

االنحراف 
 المعیاري

درجة 
 االستجابة

  متوسطة 1.340 2.94 ذي تتقاضاه مقارنة بزمالئك مرضیًا لك.یعتبر راتبك ال  1

  ضعیفة 1.330 2.60 یعتبر راتبك الذي تتقاضاه مقارنة بالسوق المحلي مرضیًا لك.  2

  ضعیفة 1.306 2.53 یعتبر راتبك الذي تتقاضاه مقارنة بحجم مهامك داخل العمل مرضیًا لك.  3
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 متوسطة 1.214 2.69  القیمة الكلیة لمحور الراتب
  

تراوحت في الفقرات  حیث ،)2.69( متوسطة أن القیمة الكلیة الستجابات الموظفین كانت) لمحور الراتب، 122یبین جدول (
مقارنة بزمالئه أن الراتب الذي یتقاضاه الموظف  علىذلك یدل بین متوسطة وضعیفة، فقد كانت متوسطة في الفقرة األولى و 

أن الراتب الذي یتقاضاه الموظف مقارنة بالسوق  على ذلك ) ویدل3،2فة في الفقرة (وكانت ضعی .بشكل كافٍ  غیر مرضٍ 
 .غیر مرضٍ  المهامالمحلي وبحجم 

 النتائج المتعلقة بالمحور الخامس االحتیاجات التدریبیة -

 : المتوسط الحسابي واالنحراف المعیاري لمحور االحتیاجات التدریبیة 123 جدول

المتوسط  الفقرات م.
 بي الحسا

االنحراف 
 المعیاري

درجة 
 االستجابة

  متوسطة 1.175 3.23  یتم تدریبك على كافة االجراءات المتعلقة بعملك.  1

  متوسطة 1.116 2.91 .یتم تحدید االحتیاجات التدریبیة بطریقة منظمة  2

  متوسطة 1.113 2.82 .یتم تحدید االحتیاجات التدریبیة بشكل موضوعي  3

  متوسطة 1.070 2.73 ات التدریبیة حسب احتیاجات العملیتم تحدید االحتیاج  4

  متوسطة 1.190 2.76 .یتم تزویدك بالتدریب المطلوب الحتیاجاتك الوظیفیة  5

 متوسطة 9950. 2.89  القیمة الكلیة لمحور االحتیاجات التدریبیة
  

في القیمة الكلیة وفي باقي ) 2.89( طةمتوس أن استجابات الموظفین كانت) لمحور االحتیاجات التدریبیة، 123یبین جدول (
واحتیاجات الموظف،  ،وحسب احتیاجات العمل ،وموضوعیة ،ال یتم بطریقة منظمةتدریب الموظفین  أن ذلكویتضح من الفقرات 

  وال یتم تدریب الموظفین بشكل سلیم على كافة االجراءات المتعلقة بالعمل. 

 النتائج المتعلقة بالمحور السادس (التحفیز) -

  : المتوسط الحسابي واالنحراف المعیاري لمحور التحفیز 124 جدول

المتوسط  الفقرات م.
 الحسابي 

االنحراف 
 المعیاري

درجة 
 االستجابة
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  ضعیفة 1.182 2.35 .الحافز المادي الذي تتقاضاه مرضیًا لك  1

  عالیة 1.122 3.60  .تؤثر الحوافز المعنویة على أدائك  2

  متوسطة 1.148 3.25  .لقرارات التي لها عالقة بعملكیتم اشراكك في أخذ ا  3

  متوسطة 1.148 3.25 .یتم إطالعك على القرارات االداریة المتعلقة بعملك  4

 متوسطة 7780. 3.11  القیمة الكلیة لمحور التحفیز

 متوسطة 0.645 3.19  القیمة الكلیة للمحاور
  

 االستجابات تراوحت حیث )،3.11( متوسطة الستجابات الموظفین كانتأن القیمة الكلیة ) محور التحفیز، 124یبین جدول (
ذلك إلى أن الحوافز المعنویة تؤثر بشكل  یعزى في الفقرات بین عالیة ومتوسطة وضعیفة، فقد كانت عالیة في الفقرة الثانیة و 

یتم اشراكهم في أخذ القرارات  ال ینأن الموظف دل ذلك على) وی4،3وكانت متوسطة في الفقرة ( .كبیر على أداء الموظفین
الموظف غیر تقاضاه یالحافز المادي الذي أن  فى الفقرة األولى ویتضح من الدرجة الضعیفة .بشكل مناسب واالطالع علیها

  له. مرضٍ 
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 الخلیل - ثامنًا: مستشفى عالیة  

  خصائص عینة الدراسة

، وتم ) كادرًا طبیاً 112) مراجعًا، و(200() فردًا، موزعة على 312تم توزیع االستبانة على عینة الدراسة والتي یبلغ مجموعها (
  العشوائیة الطبقیة، سیتم عرض البیانات الشخصیة لعینة الدراسة كاآلتي:العینة اختیار العینة بطریقة 

  نوأوًال: لمراجع

 العمر  

 : توزیع عینة الدراسة تبعًا لمتغیر العمر بالسنوات125جدول 

  النسبة المئویة  رالتكرا  یةالعمر الفئات 

 52.0 104 سنة فأقل 30
 25.0 50 سنة  40_31 

 13.5 27 سنة 50_ 41
 9.5 19 سنة فما فوق 51

 100.0 200  المجموع
  

) مراجعًا، 104سنة فأقل) بلغ ( 30(فئة  من نسبة عینة الدراسة للمراجعین، أن )125تبین من نتائج تحلیل االستبانة جدول (
 ) مراجعًا.19( بلغسنة فما فوق)  51( ) مراجعًا، وفئة27سنة) بلغ ( 50_ 41، وفئة () مراجعاً 50( لغ) بسنة  40_31وفئة (

 الجنس 

 : توزیع عینة الدراسة تبعًا لمتغیر الجنس 126جدول     

  النسبة المئویة  التكرار   الجنس 

 55.5 111  ذكر

 44.5 89  أنثى

 100.0 200  المجموع
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) مراجعًا بنسبة 111( بلغالذكور من  أن نسبة عینة الدراسة للمراجعین، )126تبانة جدول (تبین من نتائج تحلیل االس
 ).%44.5بنسبة ( ة) مراجع89( بلغ ناثاإل من)، و 55.5%(

  مستوى التعلیم 

 : توزیع عینة الدراسة تبعًا لمتغیر مستوى التعلیم 51شكل 

 
  

) أقل %45.5(كانت  حسب مستوى التعلیم للمراجعین من عینة الدراسة ةأن أعلى نسب )51شكل( تبین من نتائج تحلیل االستبانة
وأقل ) حملة الدبلوم، %5وتلتها ( حاصلین على توجیهي،لل) %16، وتلتها (حملة البكالوریوس) %33، ومن ثم (من توجیهي

 .حملة ماجستیر فأعلى) %.5( نسبة

 مكان السكن 

 السكن : توزیع عینة الدراسة تبعًا لمتغیر مكان52شكل 

 
 
 ج
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 الخلیلمحافظة كانت كالتالي: حسب السكن للمراجعین  أن نسبة عینة الدراسة، )52شكل( تبین من نتائج تحلیل االستبانة
  .)%0.5( القدس)، محافظة %0.5( بیت لحم)، محافظة 99%(

 القسم 
 : توزیع عینة الدراسة تبعًا لمتغیر القسم53شكل 

 
 

) لإلقامة، %46، أن أعلى نسبة من عینة الدراسة  للمراجعین حسب القسم كانت ()53شكل( تبین من نتائج تحلیل االستبانة
  ) للطوارئ.%23.5، وأقل نسبة (للعیادات الخارجیة )%30.5تلتها (

  لكادر الطبياثانیًا: 

 العمر  

 : توزیع عینة الدراسة تبعًا لمتغیر العمر بالسنوات127جدول 

  (%) مئویةالنسبة ال  التكرار  یةالعمر الفئات 

 52.7 59 سنة فأقل 30
 33.9 38 سنة  40_31 

 10.7 12 سنة 50_ 41
 2.7 3 سنة فما فوق 51

 100.0 112  المجموع
  ج
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، وظفاً ) م59سنة فأقل) بلغ ( 30(فئة  من نسبة عینة الدراسة للكادر الطبي، أن )127تبین من نتائج تحلیل االستبانة جدول (
 .موظفین) 3سنة فما فوق) بلغ ( 51، وفئة(موظفاً ) 12سنة) بلغ ( 50_ 41، وفئة (موظفاً  )38سنة ) بلغ ( 40_31وفئة (

 الجنس 

 ًا لمتغیر الجنس : توزیع عینة الدراسة تبع128جدول 

  (%) النسبة المئویة  التكرار   الجنس 

 52.7 59  ذكر

 47.3 53  أنثى

 100.0 112  المجموع
  

بنسبة  موظفاً  )59( بلغ الذكور من أن نسبة عینة الدراسة للكادر الطبي ،)128تبین من نتائج تحلیل االستبانة جدول (
 ).%47.3بنسبة ( موظفةً ) 53( بلغناث اإل من)، و 52.7%(

 المؤهل العلمي 

 : توزیع عینة الدراسة تبعًا لمتغیر المؤهل العلمي54شكل 

 
 

، حملة البكالوریوس )%58.9كانت (للكادر الطبي دراسة من عینة الأن أعلى نسبة ، )54( شكلن نتائج تحلیل االستبانة تبین م
حاصلین ال من )%1.8( كانت ، وأقل نسبةماجستیر فأعلى) من حملة %17.9، وتلتها (حملة الدبلوممن) %21.4ومن ثم (

 أقل من توجیهيعلى 
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 الوظیفة 

 : توزیع عینة الدراسة تبعًا لمتغیر الوظیفة55شكل          

 
 

 )51) طبیبًا، (32(كالتالي:  بلغ حسب الوظیفة ة عینة الدراسة للكادر الطبيأن نسب، )55( شكلیل االستبانة تبین من نتائج تحل
  . مهن الطبیة المساندةلل) 6( ،اداریاً  ) موظفاً 13صیادلة، (ال )5، (ت) قابال5ممرضًا، (

 الحالة االجتماعیة 

 اعیة: توزیع عینة الدراسة تبعًا لمتغیر الحالة االجتم129جدول 

  النسبة المئویة  التكرار  الحالة االجتماعیة

 65.2 73  متزوج

 34.8 39  أعزب

 100.0 112  المجموع
  

من غیر و ) موظفًا، 73المتزوجین (من بلغ عینة الدراسة للكادر الطبي  عدد أن، )129جدول ( تبین من نتائج تحلیل االستبانة
  .موظفاً  )39( المتزوجین
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 القسم 

 نة الدراسة تبعًا لمتغیر القسم: توزیع عی56شكل 

 
 
 

) 13النسائیة والتولید ( كالتالي: بلغحسب القسم أن عدد عینة الدراسة للكادر الطبي ، )56شكل (تبین من نتائج تحلیل االستبانة 
 )12وارئ (الط، ین) موظف3القلب والكسترة (موظفًا،  )13، الباطنیة (واحداً  موظفا ین، العملیات) موظف4موظفًا، الجراحة (

 )4موظفًا، الصیدلة ( )13، األطفال (ینموظف )4، المختبرات (ینموظف )5( األشعةموظفًا،  )19موظفًا، العیادات الخارجیة (
  .ین) موظف3دارة وخدمات (إ و موظفًا،  )14، أخرى (واحداً  موظفاً خدیر ، التموظفین )3، غسیل الكلى (ینموظف
  :خلیلال - المتعلقة بمستشفى عالیة  النتائج

  النتائج المتعلقة بالمراجعین: .1

  فیما یلي عرض وتحلیل ومناقشة لنتائج إجابات المراجعین حول المحاور الرئیسیة للدراسة: 

  ول (الملموسیة)النتائج المتعلقة بالمحور األ  -

  نحراف المعیاري لمعیار الملموسیة: المتوسط الحسابي واال130جدول 

المتوسط   الفقرات   م
  الحسابي

اف االنحر 
  المعیاري

درجة 
  االستجابة

  عالیة 0.627 2.72  یسهل الوصول إلى المستشفى.   1

  عالیة 0.799 2.44  یتالئم المظهر العام للمستشفى مع طبیعة الخدمات المقدمة.  2

  متوسطة 0.873 2.32  للحصول على الرعایة. تتوفر في المستشفى التسهیالت المالئمة  3



 دائرة جودة الخدمات الحكومية                                                            129الشؤون الحكومية                                                                
  

  متوسطة 0.864 2.20  الطبیة الالزمة لتقدیم الخدمة.تتوفر في المستشفى األجهزة   4

  عالیة 0.688 2.63  تتوفر لدى المستشفى صاالت انتظار مالئمة لالنتظار.  5

  عالیة 0.611 2.72  یوجد لوحات ارشادیة تسهل الوصول إلى األقسام.  6

  عالیة 0.711 2.57  تتوفر ممرات مناسبة لتنقل المرضى دون صعوبة.  7

  متوسطة 0.843 1.83  ات میاه صحیة نظیفة.تتوفر دور   8

  متوسطة 0.847 2.19  یتوفر لدى المستشفى عدد كافي من الكادر الصحي لتقدیم الرعایة للمرضى.  9

  متوسطة 0.863 1.91  تتوفر في المستشفى األدویة الالزمة للعالج.  10

 متوسطة 0.457 2.35  القیمة الكلیة لمحور الملموسیة
  

تراوحت في الفقرات حیث ، )2.35( متوسطة أن القیمة الكلیة الستجابات المراجعین كانتلمحور الملموسیة،  )130یبین جدول (
)، وكانت متوسطة في باقي الفقرات، ویتضح من االستجابات 7،6،5،2،1بین متوسطة وعالیة، فقد كانت عالیة على الفقرات (

صاالت انتظار وتتوفر العام مع طبیعة الخدمات المقدمة،  ر المستشفيویتالئم مظه، ه یسهل الوصول إلى المستشفيالعالیة بأن
أما الدرجات المتوسطة في باقي الفقرات یتضح منها أنه ال تتوفر دورات میاه  .مناسبة للحركة مناسبة، لوحات ارشادیة، وممرات

ي وجود نقص في الكادر الصحي ف یعزى إلى لتقدیم الرعایة بالشكل السلیم صحیة مناسبة، وعدد الكادر الصحي غیر كافٍ 
غیر األدویة و وال تتوفر في المستشفى التسهیالت المالئمة للحصول على الرعایة واألجهزة الطبیة الالزمة بشكل جید، ، المستشفى

  بشكل یتناسب مع احتیاجات المرضى متوفرة 

  النتائج المتعلقة بالمحورالثاني االعتمادیة -

  واالنحراف المعیاري لمعیار االعتمادیة : المتوسط الحسابي131جدول     

المتوسط  الفقرات  م.
 الحسابي

االنحراف 
 المعیاري

درجة 
 االستجابة

  متوسطة 0.855 1.95  تبدى المستشفى اهتمامًا بشكاوي واقتراحات المرضى.   1

  متوسطة 0.860 1.94  الفترة الزمنیة للحصول على الخدمة مناسبة.  2

  متوسطة 0.874 2.15  م الخدمات بالشكل الصحیح.تحرص المستشفى على تقدی  3
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  عالیة 0.672 2.67  تحتفظ المستشفى بالسجل الطبي الخاص بالمرضى.   4

 متوسطة 0.574 2.18  القیمة الكلیة لمحور االعتمادیة
  

وحت في الفقرات تراحیث )، 2.18( متوسطة أن القیمة الكلیة الستجابات المراجعین كانت) محور االعتمادیة، 131( یبین جدول
بأن  ، ویتضح من االستجابات العالیةاتفقر باقي ال في)، وكانت متوسطة 4(ة الفقر  فيفقد كانت عالیة ، بین متوسطة وعالیة

ذلك إلى أن وزارة الصحة توجهت في الفقرة األخیرة إلى حوسبة  ىتحتفظ بالسجل الطبي الخاص بالمریض ویعز المستشفى 
واقتراحات المرضى ویعزى ذلك  ىال تبدي اهتمامًا بشكاو یتضح منها أن المستشفى  ت المتوسطةأما الدرجا.الخدمات الصحیة

   .وأن الفترة الزمنیة للحصول على الخدمة غیر مناسبة ،ىإلى عدم وجود نظام شكاوى فاعل في المستشف

  النتائج المتعلقة بالمحور الثالث االستجابة -

  االستجابةف المعیاري لمعیار : المتوسط الحسابي واالنحرا132جدول     

المتوسط  الفقرات  م.
 الحسابي

االنحراف 
 المعیاري

درجة 
 االستجابة

  متوسطة 0.820 2.30 .یبدي العاملین في المستشفى االستعداد الدائم لمساعدتكم  1

  متوسطة 0.853 2.14 .تقوم المستشفى بإبالغكم بموعد تقدیم الخدمة بدقة  2

  متوسطة 0.827 2.05 .الفوري على استفساراتكمتقوم المستشفى بالرد   3

  متوسطة 0.834 2.26 .ینتظر المریض وقتًا طویًال للحصول على الخدمة  4

 متوسطة 0.552 2.19  القیمة الكلیة لمحور االستجابة
  

 ي الفقرات،وفي باق في القیمة الكلیة) 2.19( متوسطة أن استجابات المراجعین كانتاالستجابة، ) لمحور 132یبین جدول(
ال تقوم و تقوم بإبالغهم بدقة بموعد تقدیم الخدمة، ال ، و االستعداد الدائم لمساعدة المرضىتبدي ال  أن المستشفى ذلك یتضح منو 

إلى نقص في الكادر الطبي أو إلى ضغط العمل، وأن المرضى ینتظرون وقتًا  ذلك یعزىو بالرد الفوري على استفسارات المرضى 
  ى الخدمة.طویًال للحصول عل
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  النتائج المتعلقة بالمحور الرابع (الضمان) -

  : المتوسط الحسابي واالنحراف المعیاري لمعیار الضمان133جدول     

المتوسط  الفقرات  م.
 الحسابي

االنحراف 
 المعیاري

درجة 
 االستجابة

  عالیة 0.795 2.47  تشعر باألمان عند وجودك في المستشفى.  1

  متوسطة 0.826 2.23  رفة الكافیة لإلجابة عن استفساراتكم.یمتلك العاملون المع  2

  عالیة 0.789 2.48  تحافظ المستشفى على خصوصیة المرضى.  3

  متوسطة 0.853 2.17  یتابع العاملون حالتكم باستمرار.  4

  متوسطة 0.854 2.13  یغرس سلوك العاملین في المستشفى الثقة في نفوسكم.  5

  عالیة 0.790 2.41  الكفاءة لتقدیم الرعایة.یمتلك العاملون الخبرة و   6

 متوسطة 0.570 2.31  القیمة الكلیة لمحور الضمان
  

، تتراوح االستجابات في الفقرات )2.31( عالیةأن القیمة الكلیة الستجابات المراجعین كانت  لمحور الضمان )133یبین جدول (
سطة باقي فقرات المحور، ویتضح من اإلستجابات العالیة أن )، ومتو 6،3،1رة (قبین عالیة ومتوسطة، كانت عالیة في الف

الخبرة والكفاءة  نیمتلكو وأن العاملون المستشفى تحافظ على خصوصیة المرضى. باألمان في المستشفى، وأن  نالمرضى یشعر 
جابة على استفسارات المعرفة الكافیة لإل نیمتلكو  أما اإلستجابات المتوسطة فیتضح منها أن العاملون ال ة.الرعایلتقدیم 

  إلى وجود نقص في الكادر الطبي. ذلك ىحالتهم باستمرار یعز  نعو یتابالثقة في نفوسهم، وال  نالمرضى، وال یغرسو 

 النتائج المتعلقة بالمحور الخامس (التعاطف) -

 : المتوسط الحسابي واالنحراف المعیاري لمعیار التعاطف 134 جدول

المتوسط  الفقرات  م.
 الحسابي

نحراف اال 
 المعیاري

درجة 
 االستجابة

 متوسطة 0.823 2.22  تولي المستشفى االهتمام المناسب لكل مریض.  1

 متوسطة 0.848 2.19  تالئم أوقات عمل المستشفى كافة المرضى.  2
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 متوسطة 0.877 2.13  یعطي العاملون في المستشفى الوقت الكافي لرعایتكم.  3

 متوسطة 0.870 2.14  ل معكم.یتصف العاملون باللیاقة في التعام  4

 عالیة 0.830 2.38  واألعراف السائدة في المجتمع. تراعي المستشفى العادات والتقالید  5

 متوسطة 0.882 2.02  یقدر العاملون في المستشفى ظروفكم.  6

 متوسطة  0.625 2.18  القیمة الكلیة لمحور التعاطف

 متوسطة 0.441 2.24  القیمة الكلیة للمحاور
  

تتراوح  حیث ،)2.18( متوسطة أن في القیمة الكلیة الستجابات المراجعین كانت) لمحور التعاطف، 134ین جدول (یب
ویتضح من االستجابة   ) ومتوسطة في باقي فقرات المحور،5االستجابات بین عالیة ومتوسطة، فقد كانت عالیة في الفقرة (

 ویتضح من االستجابات المتوسطة أن المستشفى ال. عراف السائدة في المجتمعواأل المستشفى تراعي العادات والتقالیدالعالیة أن 
باللباقة  نیتصفو ال  ینأن العاملو ، الئم غالبیة المرضىوأن أوقات العمل في المستشفى ال ت تولي االهتمام المناسب لكل مریض،

  ظروفهم. نرو وال یقد، الوقت الكافي لرعایتهم نال یعطو ، و مع المرضى في التعاملالكافیة 

  الكادر الطبيالنتائج المتعلقة ب .2

  فیما یلي عرض وتحلیل ومناقشة لنتائج إجابات الكادر الطبي حول المحاور الرئیسیة للدراسة:

  ول (بیئة العمل)النتائج المتعلقة بالمحور األ  -

  : المتوسط الحسابي واالنحراف المعیاري لمعیار بیئة العمل135جدول 

المتوسط   الفقرات  م.
  الحسابي 

االنحراف 
  المعیاري

درجة 
  االستجابة

 متوسطة 1.304 3.13 تتناسب المساحة المخصصة لك مع احتیاجات العمل  1

 عالیة 1.152 3.65 تهویة المرفق تساعدك على اتمام عملك.  2

 عالیة 1.044 3.91 مستوى االضاءة یساعدك على اتمام عملك.  3

 متوسطة 1.152 3.22 أفضل. األثاث یساعدك على اتمام عملك بشكل  4

 متوسطة 1.056 3.01 تتوفر األجهزة الطبیة المناسبة للعمل.  5
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 متوسطة 1.060 3.28 دویة في المستشفي. تتوفر األ  6

 عالیة 1.162 3.76 موقع المستشفي سهل الوصول لك.  7

 عالیة 1.021 3.45  مكان العمل الذي تعمل فیه یتمیز بأنه مالئم.  8

 متوسطة 1.173 3.40  ل متبادل دوري بین الموظفین وادارة المستشفى.یوجد تواص  9

 عالیة 0.683 3.42 القیمة الكلیة لمحور بیئة العمل
  جج

تراوحت في الفقرات حیث ، )3.42( عالیة ستجابات الموظفین كانتالقیمة الكلیة الأن بیئة العمل،  ) لمحور135یبین جدول (
)، وكانت متوسطة في باقي الفقرات، ویتضح من االستجابات 8،7،3،2لیة في الفقرات (بین متوسطة وعالیة، فقد كانت عا

أما الدرجات  .ىفي المستشفللعمل مناسبین  ، ومكان العملومستوى االضاءة وموقع المستشفى المرافقالعالیة بأن تهویة 
غیر الطبیة اجات العمل، واألثاث واألجهزة أن المساحة المخصصة ال تتناسب مع احتی تضح منهاالمتوسطة في باقي الفقرات فی

 .ى، وال یوجد تواصل مناسب بین الموظفین وادارة المستشفجید، وعدم توفر األدویة بشكل كافٍ للعمل بشكل  مناسبة

 النتائج المتعلقة بالمحور الثاني (الوصف الوظیفي) -

 ي: المتوسط الحسابي واالنحراف المعیاري لمعیار الوصف الوظیف136 جدول 

المتوسط   الفقرات  م.
  الحسابي 

االنحراف 
  المعیاري

درجة 
  االستجابة

 عالیة 1.111 3.66 .یوجد لك وصف وظیفي واضح ومكتوب  1

 متوسطة 1.138 3.53 .یوجد لك وصف وظیفي معموًال به  2

 متوسطة 1.228 3.25 .یتالءم الوصف الوظیفي مع المهام التي تقوم بها  3

 عالیة 1.250 3.55 الخاص بك مكتوبًا عندما تم تعیینك.استلمت الوصف الوظیفي   4

 عالیة 0.976 3.50 القیمة الكلیة لمحور الوصف الوظیفي. 
  

حیث تراوحت ، )3.50( عالیة ستجابات الموظفین كانتالقیمة الكلیة الأن الوصف الوظیفي، ) لمحور 136یبین جدول (
، ویتضح من باقي الفقرات متوسطة في )، وكانت4،1في الفقرة ( عالیة الفقرات بین عالیة ومتوسطة، فقد كانت االستجابات

 .استلموا الوصف الوظیفي مكتوبًا عند تعیینهم ینأن الموظفو مكتوب،  واضحالوصف الوظیفي للكادر الطبي  الدرجات العالیة أن
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 ، وأن الوصف الوظیفيمناسببشكل  مع المهام التي یقوم بها الموظفین ئمال یتالأما الدرجات المتوسطة فتوضح أن الوصف 
 لیس معموًال به في المستشفى. للموظفین

 النتائج المتعلقة بالمحور الثالث (التقییم) -

 : المتوسط الحسابي واالنحراف المعیاري لمحور التقییم137جدول 

المتوسط   الفقرات  م
  الحسابي 

االنحراف 
  المعیاري

درجة 
  االستجابة

  عالیة 1.159 3.58 .ي المستشفى لتقییم األداء یعتبر مناسبًا لوظیفتكالنموذج الحالي المستخدم ف  1

  عالیة 9440. 3.99 .یتم تقییمك بشكل دوري  2

  عالیة 9530. 3.97 .یتم تقییم أدائك بشكل مكتوب  3

  عالیة 1.081 3.83 .نتیجة تقییم األداء الخاصة بك تعكس فعلیًا حقیقة أدائك بالعمل  4

  عالیة 1.183 3.42 .ر بمناقشة أدائك خالل عملیة التقییمیقوم مدیرك المباش  5

 عالیة 7760. 3.76  القیمة الكلیة لمحور التقییم 
  

 وفي كافة فقرات المحور،القیمة الكلیة في ) 3.76( عالیة أن استجابات الموظفین كانتالتقییم، ) محور 137یبین جدول (
النموذج المستخدم في التقییم مناسب، وأن نتیجة التقییم تعكس وأن ب، بشكل دوري ومكتو تقییمهم ن یتم یویتضح أن الموظف

  . عملیة التقییمیقوم بمناقشة أداء الموظفین خالل أن المدیر المباشر حقیقة األداء، و 

  النتائج المتعلقة بالمحور الرابع (الراتب) -

  : المتوسط الحسابي واالنحراف المعیاري لمحور الراتب138جدول     

المتوسط  اتالفقر  م
 الحسابي 

االنحراف 
 المعیاري

درجة 
 االستجابة

  متوسطة 1.365 3.08 یعتبر راتبك الذي تتقاضاه مقارنة بزمالئك مرضیًا لك.  1

  متوسطة 1.357 2.84 یعتبر راتبك الذي تتقاضاه مقارنة بالسوق المحلي مرضیًا لك.  2

  متوسطة 1.358 2.95 عمل مرضیًا لك.یعتبر راتبك الذي تتقاضاه مقارنة بحجم مهامك داخل ال  3
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 متوسطة 1.237 2.96  القیمة الكلیة لمحور الراتب
  

 في القیمة الكلیة وفي كافة فقرات المحور،) متوسطة 2.96أن استجابات الموظفین كانت (الراتب، ) لمحور 138یبین جدول (
  .بشكل كافٍ  المحلي وبحجم العمل غیر مرضٍ  مقارنة بزمالئه وبالسوقالذي یتقاضاه الموظف ویتضح من ذلك أن الراتب 

 النتائج المتعلقة بالمحور الخامس االحتیاجات التدریبیة -

 : المتوسط الحسابي واالنحراف المعیاري لمحور االحتیاجات التدریبیة 139 جدول

المتوسط  الفقرات م.
 الحسابي 

االنحراف 
 المعیاري

درجة 
 االستجابة

  متوسطة 1.194 3.24  ءات المتعلقة بعملك.یتم تدریبك على كافة االجرا  1

  عالیة 1.038 3.45 .یتم تحدید االحتیاجات التدریبیة بطریقة منظمة  2

  عالیة 1.036 3.41 .یتم تحدید االحتیاجات التدریبیة بشكل موضوعي  3

  عالیة 1.097 3.45 یتم تحدید االحتیاجات التدریبیة حسب احتیاجات العمل  4

  متوسطة  1.145 3.35 .ریب المطلوب الحتیاجاتك الوظیفیةیتم تزویدك بالتد  5

 متوسطة  9470. 3.38  القیمة الكلیة لمحور االحتیاجات التدریبیة
  

تراوحت حیث ، ) 3.38( متوسطة ستجابات الموظفین كانتالقیمة الكلیة الأن االحتیاجات التدریبیة، ) محور 139یبین جدول (
)، یتضح من االستجابات 5،1)، ومتوسطة في الفقرة (4،3،2فقد كانت عالیة في الفقرات (االستجابات بین عالیة ومتوسطة، 

. أما الدرجات المتوسطة فیتضح بطریقة منظمة وموضوعیة وحسب احتیاجات العملیتم االحتیاجات التدریبیة العالیة أن تحدید 
تزوید الموظفین بالتدریب المطلوب الحتیاجاتك وال یتم ، ماالجراءات المتعلقة بعمله على كافة ینمنها أنه ال یتم تدریب الموظف

  بشكل سلیم. الوظیفیة

 النتائج المتعلقة بالمحور السادس (التحفیز) -

  : المتوسط الحسابي واالنحراف المعیاري لمحور التحفیز140جدول 

المتوسط  الفقرات م.
 الحسابي 

االنحراف 
 المعیاري

درجة 
 االستجابة
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  متوسطة 1.304 2.97 .ي تتقاضاه مرضیًا لكالحافز المادي الذ  1

  عالیة 1.043 4.02  .تؤثر الحوافز المعنویة على أدائك  2

  متوسطة 1.288 3.27  .یتم اشراكك في أخذ القرارات التي لها عالقة بعملك  3

  متوسطة 1.310 2.93 .یتم إطالعك على القرارات االداریة المتعلقة بعملك  4

 متوسطة 8770. 3.30  لتحفیزالقیمة الكلیة لمحور ا

 متوسطة 6990. 3.39  القیمة الكلیة
  

حت في الفقرات تراو حیث ، )3.30( متوسطة ستجابات الموظفین كانتالقیمة الكلیة الأن التحفیز، ) محور 140یبین جدول (
ثر بشكل كبیر على أداء ذلك إلى أن الحوافز المعنویة تؤ  ویعزى، فقد كانت عالیة في الفقرة الثانیة بین عالیة ومتوسطة

ال یتم اشراكهم في أخذ القرارات  ینأن الموظف یتضح من االستجابات المتوسطةو ) 4،3،1وكانت متوسطة في الفقرة ( .الموظفین
  .له الحافز المادي الذي یتقاضاه الموظف غیر مرضٍ ، وأن واالطالع علیها
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 قلقیلیة -تاسعًا: مستشفى درویش نزال  

  خصائص عینة الدراسة

، وتم ) كادرًا طبیاً 51) مراجعًا، و(112() فردًا، موزعة على 163تم توزیع االستبانة على عینة الدراسة والتي یبلغ مجموعها (
  العشوائیة الطبقیة، سیتم عرض البیانات الشخصیة لعینة الدراسة كاآلتي: العینة اختیار العینة بطریقة

  نولمراجعا أوًال: 

 العمر  

 نة الدراسة تبعًا لمتغیر العمر بالسنوات: توزیع عی141جدول 

  (%) النسبة المئویة  التكرار  العمر

 54.5 61 سنة فأقل 30
 29.5 33 سنة  40_31 

 7.1 8 سنة 50_ 41
 8.9 10 سنة فما فوق 51

 100.0 112  المجموع
  

) مراجعًا، وفئة 61() بلغسنة فأقل 30( من عینة الدراسة للمراجعین )، أن عدد141تبین من نتائج تحلیل االستبانة جدول ( 
 .) مراجعین10سنة فما فوق) بلغ عددهم ( 51( ) مراجعًا، وفئة8( ) بلغسنة 50_ 41، وفئة () مراجعاً 33سنة) بلغ ( 40_31(

 الجنس 

 : توزیع عینة الدراسة تبعًا لمتغیر الجنس 142جدول 

  (%) النسبة المئویة  التكرار   الجنس 

 51.8 58  ذكر

 48.2 54  أنثى

 100.0 112  المجموع
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)، %51.8) مراجعًا بنسبة (58( بلغالذكور من  أن نسبة عینة الدراسة للمراجعین ،)142تبین من نتائج تحلیل االستبانة جدول (
 ).%48.2بنسبة ( ة) مراجع54( بلغ ناثاإل منو 

  مستوى التعلیم 

 : توزیع عینة الدراسة تبعًا لمتغیر مستوى التعلیم57شكل 

 
  

، ومن أقل من توجیهي )%33.9كانت (من عینة الدراسة للمراجعین  أن أعلى نسبة ، )57شكل(ن من نتائج تحلیل االستبانة تبی
 دبلوم.ال حملة) %2.7، وأقل نسبة(حاصلین على التوجیهي) %31.3، وتلتها (حملة البكالوریوس) %32.1ثم (

 مكان السكن 

 ان السكن: توزیع عینة الدراسة تبعًا لمتغیر مك58شكل 

 
  

 قلقیلیة.محافظة  منكانت  حسب مكان السكن عینة الدراسة للمراجعینغالبیة ، أن )58( شكل تبین من نتائج تحلیل االستبانة 
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 القسم  

 : توزیع عینة الدراسة تبعًا لمتغیر القسم 59شكل 

 
 

) للعیادات الخارجیة، تلتها %37.5نت (، أن أعلى نسبة للمراجعین حسب القسم كا)59( شكل تبین من نتائج تحلیل االستبانة
  ) بنفس النسبة للطوارئ ولإلقامة.31.3%(

  لكادر الطبياثانیًا: 

 العمر  

 : توزیع عینة الدراسة تبعًا لمتغیر العمر بالسنوات143جدول 

  (%) النسبة المئویة  التكرار  یةالعمر الفئات 

 45.1 23 سنة فأقل 30
 33.3 17 سنة  40_31 

 17.6 9 سنة 50_ 41
 3.9 2 سنة فما فوق 51

 100.0 51  المجموع
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، وظفاً ) م23سنة فأقل) بلغ ( 30(فئة  من للكادر الطبيعدد عینة الدراسة ، أن )143تبین من نتائج تحلیل االستبانة جدول (
ا فوق) بلغ سنة فم 51، وفئة(ینموظف) 9سنة) بلغ عددهم ( 50_ 41، وفئة (موظفاً ) 17سنة ) بلغ عددهم ( 40_31وفئة (

 .موظفین اثنین

 الجنس 

 ینة الدراسة تبعًا لمتغیر الجنس : توزیع ع144جدول   

  (%) النسبة المئویة  التكرار   الجنس 

 72.5 37  ذكر

 27.5 14  أنثى

 100.0 51  المجموع
  

بنسبة  موظفاً ) 37( بلغالذكور  منللكادر الطبي نسبة عینة الدراسة أن  ،)143تبین من نتائج تحلیل االستبانة جدول (
 ).%27.5بنسبة ( ةموظف) 14( بلغناث اإل من)، و 72.5%(

 المؤهل العلمي 

 : توزیع عینة الدراسة تبعًا لمتغیر المؤهل العلمي60شكل 

 
 

حسب المؤهل العلمي كانت  من عینة الدراسة للكادر الطبيأن أعلى نسبة ، )60( شكلتبین من نتائج تحلیل االستبانة 
توجیهي للحاصلین على بنفس النسبة ) %15.7( ، وتلتهاحملة الدبلوم) %19.6، ومن ثم (لبكالوریوسحملة ا )47.1%(
 أقل من توجیهي. ) حاصلین على%2( ، وأقل نسبةلحملة ماجستیر فأعلىو 
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 الوظیفة 

 : توزیع عینة الدراسة تبعًا لمتغیر الوظیفة61شكل 

 
  

، أطباء) 6(كانت كالتالي:  حسب الوظیفة عینة الدراسة للكادر الطبي أن عدد، )61( شكل تبین من نتائج تحلیل االستبانة
 .لمهن الطبیة المساندةل ) موظفاً 8(و، اداریاً  ) موظفاً 16، (ت، صیدلى واحد) قابال3( ممرضًا،  )17(

 الحالة االجتماعیة 

 : توزیع عینة الدراسة تبعًا لمتغیر الحالة االجتماعیة145جدول 

  (%) النسبة المئویة  تكرارال  الحالة االجتماعیة

 76.5 39  متزوج

 23.5 12  أعزب

 100.0 51  المجموع
  

) موظفًا بنسبة 39(بلغت المتزوجین عینة الدراسة للكادر الطبي من  عدد ، أن)145جدول ( تبین من نتائج تحلیل االستبانة
  ) موظفًا.12( غیر المتزوجین من)، و 76.5%(
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 القسم 

 راسة تبعًا لمتغیر القسم: توزیع عینة الد62شكل 

 
  

) 8النسائیة والتولید ( كالتالي: راسة للكادر الطبي حسب القسم بلغعینة الد عدد أن، )62شكل ( تبین من نتائج تحلیل االستبانة
 )3(، العیادات الخارجیة موظفین )7الطوارئ ( ،موظفین )3، الباطنیة (واحداً  موظفاً  ) موظفًا، العملیات2موظفًا، الجراحة (

 )3، أخرى (واحداً  ً موظفا ، األطفالینموظف )3المختبرات (، موظفین لثنیناألشعة ، واحداً  موظفاً  ، العالج الطبیعيموظفین
  .موظفاً  )17دارة وخدمات (إ و ، فینموظ

  :قلقیلیة - المتعلقة بمستشفى درویش نزال النتائج

  النتائج المتعلقة بالمراجعین: .1

  نتائج إجابات المراجعین حول المحاور الرئیسیة للدراسة: فیما یلي عرض وتحلیل ومناقشة ل

  ول (الملموسیة)النتائج المتعلقة بالمحور األ  -

  نحراف المعیاري لمعیار الملموسیة: المتوسط الحسابي واال146 جدول

المتوسط   الفقرات   م
  الحسابي

االنحراف 
  المعیاري

درجة 
  االستجابة

  عالیة 6690. 2.69  یسهل الوصول إلى المستشفى.   1

  متوسطة 8330. 2.33  یتالئم المظهر العام للمستشفى مع طبیعة الخدمات المقدمة.  2
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  عالیة 7930. 2.47  للحصول على الرعایة. تتوفر في المستشفى التسهیالت المالئمة  3

  متوسطة 8070. 2.32  تتوفر في المستشفى األجهزة الطبیة الالزمة لتقدیم الخدمة.  4

  عالیة 7680. 2.56  ستشفى صاالت انتظار مالئمة لالنتظار.تتوفر لدى الم  5

  عالیة 6800. 2.65  یوجد لوحات ارشادیة تسهل الوصول إلى األقسام.  6

  عالیة 6840. 2.63  تتوفر ممرات مناسبة لتنقل المرضى دون صعوبة.  7

  عالیة 7690. 2.54  تتوفر دورات میاه صحیة نظیفة.  8

  متوسطة 8770. 2.07  من الكادر الصحي لتقدیم الرعایة للمرضى. اً كافی اً یتوفر لدى المستشفى عدد  9

  متوسطة 9290. 1.96  تتوفر في المستشفى األدویة الالزمة للعالج.  10

 عالیة 4380. 2.42  القیمة الكلیة لمحور الملموسیة
  

تراوحت في الفقرات حیث ، )2.42( لیةعا ستجابات المراجعین كانتالقیمة الكلیة الأن الملموسیة،  ) محور146یبین جدول ( 
وكانت متوسطة في باقي الفقرات، ویتضح من  ،)8،7،6،5،3،1، فقد كانت عالیة على الفقرات (ومتوسطة بین عالیة

، وتتوفر الت المالئمة للحصول على الرعایةوتتوفر في المستشفي التسهینه یسهل الوصول إلى المستشفي، االستجابات العالیة بأ
ال  أما الدرجات المتوسطة في باقي الفقرات یتضح منها أنه وتتوفر دورات میاه صحیة مناسبة. رشادیة وممرات مناسبة،لوحات ا

العام مع طبیعة الخدمات المقدمة بشكل مناسب، والتتوفر األجهزة الطبیة الالزمة لتقدیم الخدمة بشكل  یتالئم مظهر المستشفي
األدویة و ، إلى وجود نقص في الكادر الصحي ذلك یعزى تقدیم الرعایة بالشكل السلیمل وعدد الكادر الصحي غیر كافٍ  ،يفكا

  .بشكل یتناسب مع احتیاجات المرضىغیر متوفرة 

  )االعتمادیة(النتائج المتعلقة بالمحور الثاني  -

  : المتوسط الحسابي واالنحراف المعیاري لمعیار االعتمادیة147جدول      

المتوسط  الفقرات  م.
 ابيالحس

االنحراف 
 المعیاري

درجة 
 االستجابة

  متوسطة 8830. 2.06  واقتراحات المرضى.  ىبشكاو تبدى المستشفى اهتمامًا   1

  متوسطة 8640. 2.00  الفترة الزمنیة للحصول على الخدمة مناسبة.  2



 دائرة جودة الخدمات الحكومية                                                            144الشؤون الحكومية                                                                
  

  متوسطة 8610. 2.32  تحرص المستشفى على تقدیم الخدمات بالشكل الصحیح.  3

  عالیة 7240. 2.62  السجل الطبي الخاص بالمرضى. تحتفظ المستشفى ب  4

 متوسطة 5850. 2.25  القیمة الكلیة لمحور االعتمادیة
  

تراوحت في الفقرات حیث ، )2.25( متوسطة ستجابات المراجعین كانتالقیمة الكلیة الأن االعتمادیة، ) محور 147یبین جدول (
أن  ، ویتضح من االستجابات العالیةباقي الفقرات فىوكانت متوسطة  ،)4(ة الفقر  فيفقد كانت عالیة ، بین متوسطة وعالیة

ذلك إلى أن وزارة الصحة توجهت في الفقرة األخیرة إلى حوسبة  ىتحتفظ بالسجل الطبي الخاص بالمریض ویعز المستشفى 
احات المرضى ویعزى ذلك واقتر  ىال تبدي اهتمامًا بشكاو ى یتضح منها أن المستشف أما الدرجات المتوسطة .الخدمات الصحیة

  .یة للحصول على الخدمة غیر مناسبة، وأن الفترة الزمنىإلى عدم وجود نظام شكاوى فاعل في المستشف

  )االستجابة(النتائج المتعلقة بالمحور الثالث  -

  نحراف المعیاري لمعیار االستجابة: المتوسط الحسابي واال148جدول     

المتوسط  الفقرات  م.
 الحسابي

راف االنح
 المعیاري

درجة 
 االستجابة

  متوسطة 8420. 2.33 .یبدي العاملین في المستشفى االستعداد الدائم لمساعدتكم  1

  متوسطة 9080. 2.05 .تقوم المستشفى بإبالغكم بموعد تقدیم الخدمة بدقة  2

  متوسطة 8680. 2.19 .تقوم المستشفى بالرد الفوري على استفساراتكم  3

  متوسطة 9150. 2.13 .ًا طویًال للحصول على الخدمةینتظر المریض وقت  4

 متوسطة 6050. 2.17  القیمة الكلیة لمحور االستجابة
  

في القیمة الكلیة وفي باقي فقرات ) 2.17( متوسطة أن استجابات المراجعین كانتاالستجابة، ) لمحور 148یبین جدول (
ال و تقوم بإبالغهم بدقة بموعد تقدیم الخدمة، ال ، و م لمساعدة المرضىى التبدي االستعداد الدائالمستشفویوضح ذلك أن  المحور،

وقتًا  نتقوم بالرد الفوري على استفسارات المرضى یعزى إلى نقص في الكادر الطبي أو إلى ضغط العمل، وأن المرضى ینتظرو 
  طویًال للحصول على الخدمة.
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  النتائج المتعلقة بالمحور الرابع (الضمان) -

  : المتوسط الحسابي واالنحراف المعیاري لمعیار الضمان149جدول     

المتوسط  الفقرات  م.
 الحسابي

االنحراف 
 المعیاري

درجة 
 االستجابة

  عالیة 8580. 2.45  تشعر باألمان عند وجودك في المستشفى.  1

  متوسطة 8450. 2.22  یمتلك العاملون المعرفة الكافیة لالجابة عن استفساراتكم.  2

  عالیة  8140. 2.43  ستشفى على خصوصیة المرضى.تحافظ الم  3

  متوسطة 8790. 2.09  یتابع العاملون حالتكم باستمرار.  4

  متوسطة 8560. 2.25  یغرس سلوك العاملین في المستشفى الثقة في نفوسكم.  5

  متوسطة 8770. 2.25  یمتلك العاملون الخبرة والكفاءة لتقدیم الرعایة.  6

 متوسطة 6150. 2.28  ضمانالقیمة الكلیة لمحور ال
  

تراوحت االستجابات  حیث ،)2.28( متوسطة ستجابات المراجعین كانتالقیمة الكلیة الأن الضمان، ) لمحور 149یبین جدول (
)، ومتوسطة في باقي الفقرات، ویتضح من االستجابات 3،1فقد كانت عالیة في الفقرات ( في الفقرات بین عالیة ومتوسطة،

وأن المستشفى تحافظ على خصوصیة المرضى، أما االستجابات  ،مریض یشعر باألمان عند وجوده في المستشفىالبأن  العالیة
یغرسوا الثقة في نفوس وال جابة على استفسارات المرضى، لإلالمعرفة الكافیة  نیمتلكو ال العاملون المتوسطة فتوضح بأن 

 .لتقدیم الخدمةكافیة الیمتلكوا الخبرة والكفاءة وال ، بالشكل الالزم المرضى

 النتائج المتعلقة بالمحور الخامس (التعاطف) -

 : المتوسط الحسابي واالنحراف المعیاري لمعیار التعاطف 150 جدول

المتوسط  الفقرات  م.
 الحسابي

االنحراف 
 المعیاري

درجة 
 االستجابة

  متوسطة 9120. 2.17  تولي المستشفى االهتمام المناسب لكل مریض.  1

 متوسطة 9110. 2.12  أوقات عمل المستشفى كافة المرضى.تالئم   2
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 متوسطة 8770. 2.22  یعطي العاملون في المستشفى الوقت الكافي لرعایتكم.  3

 متوسطة 9000. 2.26  یتصف العاملون باللیاقة في التعامل معكم.  4

  عالیة 8210. 2.40  واألعراف السائدة في المجتمع. تراعي المستشفى العادات والتقالید  5

  متوسطة 9070. 2.22  یقدر العاملون في المستشفى ظروفكم.  6

 متوسطة 7000. 2.23  القیمة الكلیة لمحور التعاطف

 متوسطة 4870. 2.27  القیمة الكلیة للمحاور
  
  
  
  
  
  
  

الفقرات  تراوحتحیث ، )2.23( متوسطة ستجابات المراجعین كانتالقیمة الكلیة الأن التعاطف، ) لمحور 150یبین جدول (
فقرات، ویتضح من االستجابة العالیة ال)، ومتوسطة في باقي 5عالیة في الفقرة ( بین االستجابات العالیة والمتوسطة، فقد كانت

ال  ىأن المستشف یتضح منهاأما االستجابات المتوسطة . واألعراف السائدة في المجتمع المستشفى تراعي العادات والتقالیدأن 
ن یتصفو ال  ینأن العاملو  ،غالبیة المرضىفیها تالئم أوقات العمل ال ی، و بالشكل المناسب ناسب لكل مریضتولي االهتمام الم

  .، ال یقدروا ظروفهمتهمیعطوا الوقت الكافي لرعایال ، و مع المرضى في التعاملالالزمة باللباقة 
  لكادر الطبيالنتائج المتعلقة ل .2

  ت الكادر الطبي حول المحاور الرئیسیة للدراسة:فیما یلي عرض وتحلیل ومناقشة لنتائج إجابا

  ول (بیئة العمل)النتائج المتعلقة بالمحور األ  -

  : المتوسط الحسابي واالنحراف المعیاري لمعیار بیئة العمل151جدول 

المتوسط   الفقرات  م.
  الحسابي 

االنحراف 
  المعیاري

درجة 
  االستجابة

  متوسطة 1.069 3.23 العملتتناسب المساحة المخصصة لك مع احتیاجات   1

  عالیة 1.119 3.52 تهویة المرفق تساعدك على اتمام عملك.  2

  عالیة 9510. 3.88 مستوى االضاءة یساعدك على اتمام عملك.  3

  عالیة 1.116 3.58 األثاث یساعدك على اتمام عملك بشكل أفضل.  4
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  متوسطة 9720. 3.33 تتوفر األجهزة الطبیة المناسبة للعمل.  5

  متوسطة 9790. 2.96 دویة في المستشفي. تتوفر األ  6

  متوسطة 1.224 3.01 موقع المستشفي سهل الوصول لك.  7

  عالیة 1.044 3.43  مكان العمل الذي تعمل فیه یتمیز بأنه مالئم.  8

  متوسطة 1.100 3.09  یوجد تواصل متبادل دوري بین الموظفین وادارة المستشفى.  9

 متوسطة 7350. 3.34 بیئة العملالقیمة الكلیة لمحور 
  

تراوحت في الفقرات  ،حیث)3.34( متوسطةأن القیمة الكلیة الستجابات الموظفین كانت ) لمحور بیئة العمل، 151( یبین جدول
)، وكانت متوسطة في باقي الفقرات، ویتضح من االستجابات 8،4،3،2بین متوسطة وعالیة، فقد كانت عالیة في الفقرات (

  .أي أن مكان العمل یعتبر مالئم للعملتمام العمل بشكل أفضل، مناسبة إلاألثاث و  فق ومستوى االضاءة،ابأن تهویة المر العالیة 
 األجهزة وأن أن المساحة المخصصة ال تتناسب مع احتیاجات العمل،  فیتضح منهاأما الدرجات المتوسطة في باقي الفقرات 

 فر األدویة بشكل كافٍ وعدم تو ، للموظفین ةبالنسب قع المستشفى لیس سهل الوصولومو للعمل بشكل جید،  ةغیر مناسبالطبیة 
  .ى، وال یوجد تواصل مناسب بین الموظفین وادارة المستشففي المستشفى

 النتائج المتعلقة بالمحور الثاني (الوصف الوظیفي) -

 : المتوسط الحسابي واالنحراف المعیاري لمعیار الوصف الوظیفي 152 جدول

المتوسط   لفقراتا  م.
  الحسابي 

االنحراف 
  المعیاري

درجة 
  االستجابة

  متوسطة 1.401 3.39 .یوجد لك وصف وظیفي واضح ومكتوب  1

  متوسطة 1.357 3.27 .یوجد لك وصف وظیفي معموًال به  2

  متوسطة 1.265 3.19 .یتالءم الوصف الوظیفي مع المهام التي تقوم بها  3

  متوسطة 1.395 3.33 بك مكتوبًا عندما تم تعیینك. استلمت الوصف الوظیفي الخاص  4

 متوسطة 1.189 3.29 القیمة الكلیة لمحور الوصف الوظیفي. 
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) في القیمة الكلیة وفي باقي 3.29( متوسطةأن استجابات الموظفین كانت الوصف الوظیفي، ) محور 152( یبین جدول
مع المهام  ئمغیر واضح، وغیر مكتوب، وال یتم العمل به، وال یتالذلك أن الوصف الوظیفي للكادر الطبي  تضح منالفقرات وی

 التي یقوم بها الموظفین.

 النتائج المتعلقة بالمحور الثالث (التقییم) -

 : المتوسط الحسابي واالنحراف المعیاري لمحور التقییم153جدول 

المتوسط   الفقرات  م.
  الحسابي 

االنحراف 
  المعیاري

درجة 
  االستجابة

  متوسطة 1.058 3.13 .ج الحالي المستخدم في المستشفى لتقییم األداء یعتبر مناسبًا لوظیفتكالنموذ  1

  عالیة 9850. 3.70 .یتم تقییمك بشكل دوري  2

  عالیة 9120. 3.64 .یتم تقییم أدائك بشكل مكتوب  3

  متوسطة 1.136 3.21 .نتیجة تقییم األداء الخاصة بك تعكس فعلیًا حقیقة أدائك بالعمل  4

  متوسطة 1.217 3.27 .یقوم مدیرك المباشر بمناقشة أدائك خالل عملیة التقییم  5

 متوسطة 8540. 3.39  القیمة الكلیة لمحور التقییم 
  

تراوحت في الفقرات بین  حیث ،)3.39( متوسطةستجابات الموظفین كانت القیمة الكلیة ال أنالتقییم، ) محور 153( یبین جدول
من االستجابات العالیة بأن )، وكانت متوسطة في باقي الفقرات، ویتضح 3،2الفقرات ( فىكانت عالیة متوسطة وعالیة، فقد 

أن النموذج المستخدم في التقییم تضح منها أما الدرجات المتوسطة في باقي الفقرات فی .الموظفین یتم بشكل دوري ومكتوب تقییم
  التقییم. عملیة ، وال یقوم المدیر المباشر بمناقشة أداء الموظفین خالل غیر مناسب، وأن نتیجة التقییم ال تعكس حقیقة األداء

  النتائج المتعلقة بالمحور الرابع (الراتب) -

  : المتوسط الحسابي واالنحراف المعیاري لمحور الراتب154جدول     

المتوسط  الفقرات م.
 الحسابي 

االنحراف 
 المعیاري

درجة 
 االستجابة

  متوسطة 1.316 2.78 اضاه مقارنة بزمالئك مرضیًا لك.یعتبر راتبك الذي تتق  1
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  ضعیفة 1.280 2.37 یعتبر راتبك الذي تتقاضاه مقارنة بالسوق المحلي مرضیًا لك.  2

  ضعیفة 1.269 2.54 یعتبر راتبك الذي تتقاضاه مقارنة بحجم مهامك داخل العمل مرضیًا لك.  3

 ضعیفة 1.180 2.56  القیمة الكلیة لمحور الراتب
  

تراوحت في الفقرات بین حیث )، 2.56( ضعیفة ستجابات الموظفین كانتالقیمة الكلیة الأن الراتب، ) محور 154( یبین جدول
غیر مقارنة بزمالئه ذلك أن الراتب الذي یتقاضاه الموظف یتضح من متوسطة وضعیفة، فقد كانت متوسطة في الفقرة األولى و 

ذلك أن الراتب الذي یتقاضاه الموظف مقارنة بالسوق المحلي ویتضح من ) 3،2قرة (وكانت ضعیفة في الف .بشكل كافٍ  مرضٍ 
 .وبحجم العمل غیر مرضٍ 

 النتائج المتعلقة بالمحور الخامس االحتیاجات التدریبیة -

 : المتوسط الحسابي واالنحراف المعیاري لمحور االحتیاجات التدریبیة155جدول 

المتوسط  الفقرات م.
 الحسابي 

ف االنحرا
 المعیاري

درجة 
 االستجابة

  متوسطة 1.330 2.90  یتم تدریبك على كافة االجراءات المتعلقة بعملك.  1

  متوسطة 1.104 3.01 .یتم تحدید االحتیاجات التدریبیة بطریقة منظمة  2

  متوسطة 1.000 2.86 .یتم تحدید االحتیاجات التدریبیة بشكل موضوعي  3

  متوسطة 1.036 2.92 ة حسب احتیاجات العملیتم تحدید االحتیاجات التدریبی  4

  متوسطة 1.188 2.78 .یتم تزویدك بالتدریب المطلوب الحتیاجاتك الوظیفیة  5

 متوسطة 9800. 2.89  القیمة الكلیة لمحور االحتیاجات التدریبیة
  

القیمة الكلیة وفي باقي  ) في2.89( متوسطةأن استجابات الموظفین كانت االحتیاجات التدریبیة، ) محور 155( یبین جدول
واحتیاجات  ،وحسب احتیاجات العمل ،وموضوعیة ،ال یتم بطریقة منظمةویتضح من ذلك أن تدریب الموظفین  ،الفقرات

  الموظف، وال یتم تدریب الموظفین بشكل سلیم على كافة االجراءات المتعلقة بالعمل.
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 النتائج المتعلقة بالمحور السادس (التحفیز) -

  : المتوسط الحسابي واالنحراف المعیاري لمحور التحفیز 156 جدول

المتوسط  الفقرات م.
 الحسابي 

االنحراف 
 المعیاري

درجة 
 االستجابة

  ضعیفة 1.155 2.50 .الحافز المادي الذي تتقاضاه مرضیًا لك  1

  عالیة 1.187 3.56  .تؤثر الحوافز المعنویة على أدائك  2

  متوسطة 1.293 3.07  .لتي لها عالقة بعملكیتم اشراكك في أخذ القرارات ا  3

  متوسطة 1.183 3.00 .داریة المتعلقة بعملكیتم إطالعك على القرارات اإل  4

 متوسطة 8940. 3.03  القیمة الكلیة لمحور التحفیز

 متوسطة 7490. 3.09  القیمة الكلیة للمحاور
  

، تراوحت في الفقرات بین )3.03( متوسطة الموظفین كانت ستجاباتالقیمة الكلیة الأن التحفیز، ) محور 156( یبین جدول
ذلك إلى أن الحوافز المعنویة تؤثر بشكل كبیر على أداء  ویعزىعالیة ومتوسطة وضعیفة، فقد كانت عالیة في الفقرة الثانیة 

 .رات واالطالع علیهاال یتم اشراكهم في أخذ القرا ینأن الموظف ویتضح من ذلك) 4،3وكانت متوسطة في الفقرة ( .الموظفین
  له. الحافز المادي الذي یتقاضاه الموظف غیر مرضٍ وضعیفة في الفقرة األولي ویتضح من ذلك أن 
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 سلفیت -عاشرًا: مستشفى یاسر عرفات  

  خصائص عینة الدراسة

، وتم ) كادرًا طبیاً 55() مراجعًا، و101() فردًا، موزعة على 156تم توزیع االستبانة على عینة الدراسة والتي یبلغ مجموعها (
  العشوائیة الطبقیة، سیتم عرض البیانات الشخصیة لعینة الدراسة كاآلتي: العینة اختیار العینة بطریقة

  نولمراجعاأوًال: 

 العمر 

 : توزیع عینة الدراسة تبعًا لمتغیر العمر بالسنوات157جدول 

  (%) النسبة المئویة  التكرار  یةالعمر الفئات 

 48.5 49 سنة فأقل 30
 19.8 20 سنة  40_31 

 20.8 21 سنة 50_ 41
 10.9 11 سنة فما فوق 51

 100.0 101    المجموع
 

) مراجعًا، وفئة 49( بلغ سنة فأقل) 30( فئةنسبة عینة الدراسة للمراجعین من أن  ،)157جدول ( تبین من نتائج تحلیل االستبانة
 ) مراجعًا.11سنة فما فوق) بلغ ( 51( ) مراجعًا، وفئة21) بلغ (سنة 50_ 41، وفئة () مراجعاً 20( ) بلغسنة  40_31(

 الجنس 

 : توزیع عینة الدراسة تبعًا لمتغیر الجنس 158جدول 

  (%) النسبة المئویة  التكرار   الجنس 

 45.5 46  ذكر

 54.5 55  أنثى

 100.0 101  المجموع
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)، %45.5بنسبة (مراجعًا ) 46( بلغالذكور  منراسة للمراجعین أن نسبة عینة الد ،)158تبین من نتائج تحلیل االستبانة جدول (
 ).%54.5بنسبة ( ةمراجع )55( بلغ ناثاإل منو 

  مستوى التعلیم 

 : توزیع عینة الدراسة تبعًا لمتغیر مستوى التعلیم63شكل 

 
 

أقل  )%34.7كانت (ى التعلیم حسب مستو للمراجعین لعینة الدراسة ن أعلى نسبة أ ،)63( شكلتبین من نتائج تحلیل االستبانة 
) حاصلین %10.9وتلتها (، حاصلین على توجیهيلل )%19.8، تلتها (حملة البكالوریوس) %31.7، ومن ثم (من توجیهي
 .حملة ماجستیر فأعلى) %3( وأقل نسبةعلى دبلوم، 

 مكان السكن 

 : توزیع عینة الدراسة تبعًا لمتغیر مكان السكن64شكل 
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)، %1محافظة جنین ( للمراجعین حسب السكن كانت كالتالي: أن نسبة عینة الدراسة ،)64شكل(یل االستبانة تبین من نتائج تحل
 )،%1، محافظة القدس ()%3)، محافظة رام هللا (%83.2)، محافظة سلفیت (%1( قلقیلیة)، محافظة %9.9( نابلسمحافظة 

 )%1محافظة الخلیل (و 
 القسم 

 ًا لمتغیر القسم: توزیع عینة الدراسة تبع65شكل 

 
  

) للعیادات %41.6أن أعلى نسبة من عینة الدراسة للمراجعین حسب القسم كانت ( ،)65شكل(تبین من نتائج تحلیل االستبانة 
  ) لإلقامة.%25.7) للطوارئ، وأقل نسبة (%32.7الخارجیة، تلتها (

  لكادر الطبياثانیًا: 

 العمر 

 ر العمر بالسنوات: توزیع عینة الدراسة تبعًا لمتغی159جدول 

  (%) النسبة المئویة  التكرار  یةالعمر الفئات 

 32.7 18 سنة فأقل 30
 43.6 24 سنة  40_31 

 14.5 8 سنة 50_ 41
 9.1 5 سنة فما فوق 51

 100.0 55    المجموع
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، وظفاً ) م18قل) بلغ (سنة فأ 30(فئة  من نسبة عینة الدراسة للكادر الطبيأن  ،)159تبین من نتائج تحلیل االستبانة جدول (
 .موظفین) 5سنة فما فوق) بلغ ( 51( ، وفئةینموظف) 8سنة) بلغ ( 50_ 41، فئة (موظفاً ) 24سنة) بلغ ( 40_31فئة (

 الجنس 

 : توزیع عینة الدراسة تبعًا لمتغیر الجنس 160جدول 

  (%) النسبة المئویة  التكرار   الجنس 

 50.9 28  ذكر

 49.1 27  أنثى

 100.0 55  المجموع
  

بنسبة  موظفاً  )28( بلغالذكور  أن نسبة عینة الدراسة للكادر الطبي من ،)160جدول ( تبین من نتائج تحلیل االستبانة
 ).% 49.1بنسبة (موظفًا ) 27( بلغ ناثاإل من)، و 50.9%(

 المؤهل العلمي 

 : توزیع عینة الدراسة تبعًا لمتغیر المؤهل العلمي66شكل 

 
 
 
 
 
 

 كانت حسب المؤهل العلمي للكادر الطبي من عینة الدراسة أن أعلى نسبة ،)66( شكل حلیل االستبانةتبین من نتائج ت
) %7.3وتلتها (، ماجستیر فأعلى) حملة %12.7، تلتها (حملة الدبلوم) %29.1ومن ثم ( ) حملة البكالوریوس،47.3%(
 .یهيأقل من توجحاصلین على لل) %3.6( وأقل نسبةحاصلین على التوجیهي، لل
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 الوظیفة 

 : توزیع عینة الدراسة تبعًا لمتغیر الوظیفة67شكل 

 
 

 )19) طبیبًا، (9( كالتالي: بلغحسب الوظیفة عینة الدراسة للكادر الطبي عدد أن )، 67( شكل تبین من نتائج تحلیل االستبانة
 .دةلمهن الطبیة المسانل )7(و، اداریاً  ) موظفاً 15، (واحد دلي، صیت) قابال4ممرضًا، (

 الحالة االجتماعیة 

 : توزیع عینة الدراسة تبعًا لمتغیر الحالة االجتماعیة161جدول 

  (%) النسبة المئویة  التكرار  الحالة االجتماعیة

 85.5 47  متزوج

 14.5 8  أعزب

 100.0 55  المجموع
  

، ومن ) موظفاً 47(بلغت متزوجین ال أن نسبة عینة الدراسة للكادر الطبي من ،)161جدول ( تبین من نتائج تحلیل االستبانة
  .ین) موظف8( غیر المتزوجین
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 القسم 

 : توزیع عینة الدراسة تبعًا لمتغیر القسم68شكل 

 
 

) 8النسائیة والتولید (كالتالي:  راسة للكادر الطبي حسب القسم بلغعینة الدعدد أن  )،68شكل (تبین من نتائج تحلیل االستبانة 
موظفین الطوارئ  ،واحداً  القلب والكسترة موظفاً ، موظفین اثنین، الباطنیة موظفین )5العملیات (، نی) موظف4، الجراحة (موظفین
 موظفاً  موظفین، الصیدلة )3، األطفال (فینً موظ )5، المختبرات (موظفین اثنین األشعة، موظفین اثنین، العیادات الخارجیة اثنین
  .موظفاً  )17دارة وخدمات (إ و ، احداً و  ، أخرى موظفاً موظفین اثنین، غسیل الكلى واحداً 
  :سلفیت -المتعلقة بمستشفى یاسر عرفات  النتائج

 بالمراجعینالنتائج المتعلقة  .1

  فیما یلي عرض وتحلیل ومناقشة لنتائج إجابات المراجعین حول المحاور الرئیسیة للدراسة: 

  ول (الملموسیة)النتائج المتعلقة بالمحور األ  -

  بي واالنحراف المعیاري لمعیار الملموسیة: المتوسط الحسا162جدول 

المتوسط   الفقرات   م
  الحسابي

االنحراف 
  المعیاري

درجة 
  االستجابة

 عالیة 6020. 2.76  یسهل الوصول إلى المستشفى.   1

 عالیة 6060. 2.75  یتالئم المظهر العام للمستشفى مع طبیعة الخدمات المقدمة.  2

 عالیة 7530. 2.56  للحصول على الرعایة. ئمةتتوفر في المستشفى التسهیالت المال  3
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  متوسطة 9270. 2.19  تتوفر في المستشفى األجهزة الطبیة الالزمة لتقدیم الخدمة.  4

  متوسطة 8860. 2.33  تتوفر لدى المستشفى صاالت انتظار مالئمة لالنتظار.  5

 عالیة 7130. 2.65  یوجد لوحات ارشادیة تسهل الوصول إلى األقسام.  6

 عالیة 5480. 2.80  تتوفر ممرات مناسبة لتنقل المرضى دون صعوبة.  7

 عالیة 7520. 2.57  تتوفر دورات میاه صحیة نظیفة.  8

من الكادر الصحي لتقدیم الرعایة  اً كافی اً یتوفر لدى المستشفى عدد  9
 9230. 2.21  للمرضى.

  متوسطة

  متوسطة 9460. 1.94  تتوفر في المستشفى األدویة الالزمة للعالج.  10

 عالیة 3940. 2.48  القیمة الكلیة لمحور الملموسیة
  

االستجابات تراوحت ، حیث )2.48( عالیة ستجابات المراجعین كانتالقیمة الكلیة الأن الملموسیة، ) محور 162( یبین جدول
باقي الفقرات، ویتضح من )، وكانت متوسطة في 8،7،6،3،2،1الفقرات ( فيفي الفقرات بین متوسطة وعالیة، فقد كانت عالیة 

فیها العام مع طبیعة الخدمات المقدمة، وتتوفر ویتالئم مظهرها  ،ىاالستجابات العالیة بأنه یسهل الوصول إلى المستشف
أما  .، وتتوفر فیها لوحات ارشادیة وممرات مناسبة، وتتوفر دورات میاه صحیة مناسبةالتسهیالت المالئمة للحصول على الرعایة

وعدد الكادر الصحي غیر تتوفر األجهزة الطبیة الالزمة لتقدیم الخدمة،  لمتوسطة في باقي الفقرات یتضح منها أنه الالدرجات ا
، وعدم توفر األدویة بشكل ي المستشفىإلى وجود نقص في الكادر الصحي ف  ذلك یعزى لتقدیم الرعایة بالشكل السلیم كافٍ 

  یتناسب مع احتیاجات المرضى.

  )االعتمادیة(لقة بالمحور الثاني النتائج المتع -

  : المتوسط الحسابي واالنحراف المعیاري لمعیار االعتمادیة163جدول      

المتوسط  الفقرات  م.
 الحسابي

االنحراف 
 المعیاري

درجة 
 االستجابة

  متوسطة 8900. 2.25  واقتراحات المرضى.  ىتبدى المستشفى اهتمامًا بشكاو   1

  متوسطة 9380. 2.19  على الخدمة مناسبة.الفترة الزمنیة للحصول   2

 عالیة 8430. 2.47  تحرص المستشفى على تقدیم الخدمات بالشكل الصحیح.  3
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 عالیة 3650. 2.92  تحتفظ المستشفى بالسجل الطبي الخاص بالمرضى.   4

 عالیة 5430. 2.46  لمحور االعتمادیةالقیمة الكلیة 
  

االستجابات  تراوحت ، حیث)2.46( عالیة ستجابات المراجعین كانتلقیمة الكلیة الاأن االعتمادیة، ) محور 163( یبین جدول
)، ویتضح من 2،1( اتفقر ال فى)، وكانت متوسطة 4،3ت (االفقر  فىفقد كانت عالیة ، في الفقرات بین متوسطة وعالیة

تفظ بالسجل الطبي الخاص بالمریض تحرص على تقدیم الخدمات بالشكل الصحیح، وبأنها تح بأن المستشفي االستجابات العالیة
یتضح منها ف أما الدرجات المتوسطة .رة األخیرة إلى حوسبة الخدمات الصحیةتذلك إلى أن وزارة الصحة توجهت في الف ىویعز 

، وأن ىواقتراحات المرضى ویعزى ذلك إلى عدم وجود نظام شكاوى فاعل في المستشف ىأن المستشفیات ال تبدي اهتمامًا بشكاو 
 .ذلك إلى أنه ال تتوفر في المستشفیات نظام فاعل للمراجعة ىترة الزمنیة للحصول على الخدمة غیر مناسبة ویعز الف

  النتائج المتعلقة بالمحور الثالث االستجابة -

  نحراف المعیاري لمعیار االستجابة: المتوسط الحسابي واال 164 جدول     

المتوسط  الفقرات  م.
 الحسابي

االنحراف 
 يالمعیار 

درجة 
 االستجابة

  عالیة 8520. 2.42 .یبدي العاملین في المستشفى االستعداد الدائم لمساعدتكم  1

  متوسطة 8860. 2.33 .تقوم المستشفى بإبالغكم بموعد تقدیم الخدمة بدقة  2

  عالیة 8760. 2.34 .تقوم المستشفى بالرد الفوري على استفساراتكم  3

  متوسطة 9550. 2.21 .صول على الخدمةینتظر المریض وقتًا طویًال للح  4

 متوسطة 5560. 2.33  لمحور االستجابةالقیمة الكلیة 
  

في االستجابات ، تراوحت )2.33( متوسطة ستجابات المراجعین كانتالقیمة الكلیة الأن االستجابة، ) لمحور 164( یبین جدول
)، ویتضح من االستجابات 4،2فقرة (ال فىوكانت متوسطة  )،3،1( فقد كانت عالیة على الفقرات، الفقرات بین متوسطة وعالیة

 أما الدرجات المتوسطة .تقوم بالرد الفوري على استفسارات المرضىو  ،االستعداد لمساعدة المرضىتبدي  ىبأن المستشف العالیة
ًا طویًال للحصول على وأن المرضى ینتظرون وقتى ال تقوم بإبالغ المرضى بدقة بموعد تقدیم الخدمة، یتضح منها أن المستشف

  الخدمة.
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  النتائج المتعلقة بالمحور الرابع (الضمان) -

  : المتوسط الحسابي واالنحراف المعیاري لمعیار الضمان165جدول     

المتوسط  الفقرات  م.
 الحسابي

االنحراف 
 المعیاري

درجة 
 االستجابة

 عالیة 7050. 2.62  تشعر باألمان عند وجودك في المستشفى.  1

 عالیة 7820. 2.48  تلك العاملون المعرفة الكافیة لالجابة عن استفساراتكم.یم  2

 عالیة 5230. 2.81  تحافظ المستشفى على خصوصیة المرضى.  3

 عالیة 8480. 2.38  یتابع العاملون حالتكم باستمرار.  4

  متوسطة 8930. 2.26  یغرس سلوك العاملین في المستشفى الثقة في نفوسكم.  5

  عالیة 8610. 2.39  عاملون الخبرة والكفاءة لتقدیم الرعایة.یمتلك ال  6

 عالیة 5290. 2.49  لمحور الضمانالقیمة الكلیة 
  

االستجابات في حیث تراوحت  )،2.49( عالیة ستجابات المراجعین كانتالقیمة الكلیة الأن الضمان، ) لمحور 165( یبین جدول
، ویتضح من االستجابات )5)، ومتوسطة في الفقرة (6،4،3،2،1في الفقرة (الفقرات بین عالیة ومتوسطة، فقد كانت عالیة 

ون یمتلك ینلوأن العام وأن ادارة المستشفى تحافظ على خصوصیة المرضى، ،ىباألمان في المستشف نالمرضى یشعرو العالیة أن 
یتضح أما االستجابة المتوسطة ف .دیم الخدمةالخبرة والكفاءة لتق ونأنهم یمتلكو المعرفة الكافیة لالجابة على استفسارات المرضى، 

  الثقة في نفوس المرضى بالشكل المناسب.ن یغرسو ال  ینأن الموظفمنها 

 النتائج المتعلقة بالمحور الخامس (التعاطف) -

 : المتوسط الحسابي واالنحراف المعیاري لمعیار التعاطف166جدول 

المتوسط  الفقرات  م.
 الحسابي

االنحراف 
 المعیاري

ة درج
 االستجابة

 عالیة 8650. 2.34  تولي المستشفى االهتمام المناسب لكل مریض.  1

 عالیة 8480. 2.38  تالئم أوقات عمل المستشفى كافة المرضى.  2
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  متوسطة 8540. 2.29  یعطي العاملون في المستشفى الوقت الكافي لرعایتكم.  3

 الیةع 8780. 2.35  یتصف العاملون باللیاقة في التعامل معكم.  4

 عالیة 5580. 2.78  واألعراف السائدة في المجتمع. تراعي المستشفى العادات والتقالید  5

 عالیة 8680. 2.36  یقدر العاملون في المستشفى ظروفكم.  6

 عالیة 5620. 2.42  لمحور التعاطفالقیمة الكلیة 

 عالیة 4100. 2.43  القیمة الكلیة للمحاور
  

تراوحت االستجابات في  ، حیث)2.42( عالیة ستجابات المراجعین كانتالقیمة الكلیة الأن ف، التعاط) محور 166( یبین جدول
) وعالیة في باقي فقرات المحور، ویتضح من االستجابات العالیة 3كانت متوسطة في الفقرة (فقد  الفقرات بین عالیة ومتوسطة،

 ،غالبیة المرضى فىوالتقالید، وتالئم أوقات العمل في المستش تولي االهتمام المناسب لكل مریض، وتراعي العادات ىالمستشفأن 
أن  العاملون ال یتضح منها أما االستجابة المتوسطة ف .ظروف المرضىن یقدرو و باللباقة في التعامل، ون یتصف ملینأن العاو 

  ذلك لنقص في الكادر الطبي.ى الوقت الكافي لرعایة المرضى ویعز  یعطون

 ادر الطبيالكالنتائج المتعلقة ب .2

  فیما یلي عرض وتحلیل ومناقشة لنتائج إجابات الكادر الطبي حول المحاور الرئیسیة للدراسة

  ول (بیئة العمل)النتائج المتعلقة بالمحور األ  -

  : المتوسط الحسابي واالنحراف المعیاري لمعیار بیئة العمل167جدول 

المتوسط   الفقرات  م.
  الحسابي 

االنحراف 
  المعیاري

درجة 
  ستجابةاال

  ضعیفة 1.101 2.16 تتناسب المساحة المخصصة لك مع احتیاجات العمل  1

  ضعیفة 1.330 2.45 تهویة المرفق تساعدك على اتمام عملك.  2

  متوسطة 1.332 3.03 مستوى االضاءة یساعدك على اتمام عملك.  3

  متوسطة 1.308 2.65 األثاث یساعدك على اتمام عملك بشكل أفضل.  4

  متوسطة 1.181 2.89 األجهزة الطبیة المناسبة للعمل.تتوفر   5
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  متوسطة 1.071 3.00 دویة في المستشفي. تتوفر األ  6

  متوسطة 1.513 2.69 موقع المستشفي سهل الوصول لك.  7

  متوسطة 1.245 2.69  مكان العمل الذي تعمل فیه یتمیز بأنه مالئم.  8

  متوسطة 1.133 3.29  ة المستشفى.یوجد تواصل متبادل دوري بین الموظفین وادار   9

 متوسطة 8020. 2.76 القیمة الكلیة لمحور بیئة العمل
  

في الفقرات  اإلستجابات تراوحت حیث ،)2.76( متوسطة أن استجابات الموظفین كانتبیئة العمل، ) محور 167( لیبین جدو 
باقي الفقرات، ویتضح من االستجابات  )، وكانت متوسطة في2،1في الفقرات ( ضعیفة، فقد كانت ضعیفةبین متوسطة و 

أما الدرجات المتوسطة في  فق.امناسبة للمر تهویة وال توجد  المساحة المخصصة ال تتناسب مع احتیاجات العمل، بأن الضعیفة
غیر الطبیة ومستوى االضاءة وموقع المستشفى أن مكان العمل غیر مالئم للعمل، واألثاث واألجهزة  فیتضح منهاباقي الفقرات 

، وال یوجد تواصل مناسب بین الموظفین وادارة ىفي المستشف للعمل بشكل جید، وعدم توفر األدویة بشكل كافٍ  ةمناسب
  .ىالمستشف

 النتائج المتعلقة بالمحور الثاني (الوصف الوظیفي) -

 الوصف الوظیفي لمحور: المتوسط الحسابي واالنحراف المعیاري 168جدول 

المتوسط   الفقرات  م.
  ابي الحس

االنحراف 
  المعیاري

درجة 
  االستجابة

  متوسطة 1.409 2.89 .یوجد لك وصف وظیفي واضح ومكتوب  1

  متوسطة 1.310 2.80 .یوجد لك وصف وظیفي معموًال به  2

  متوسطة 1.356 2.78 .یتالءم الوصف الوظیفي مع المهام التي تقوم بها  3

  ضعیفة 1.398 2.45 م تعیینك.استلمت الوصف الوظیفي الخاص بك مكتوبًا عندما ت  4

 متوسطة 1.259 2.73 القیمة الكلیة لمحور الوصف الوظیفي. 
  

تراوحت  حیث )،2.73( متوسطة ستجابات الموظفین كانتالكلیة ال ةالقیمأن الوصف الوظیفي، ) محور 168( یبین جدول
یتضح من االستجابة و  اقي فقرات المحور،)، ومتوسطة في ب4االستجابات بین متوسطة وضعیفة، فكانت ضعیفة في الفقرة (
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 الوصفأما االستجابات المتوسطة فتوضح أن  .الموظف لم یستلم الوصف الوظیفي الخاص به مكتوبًا عند تعیینهالضعیفة أن 
 .ونالمهام التي یقوم بها الموظف یتالئم مع، وال یتم العمل به، وال الوظیفي للكادر الطبي غیر واضح بشكل كافٍ 

 ج المتعلقة بالمحور الثالث (التقییم)النتائ -

 : المتوسط الحسابي واالنحراف المعیاري لمحور التقییم 169 جدول

المتوسط   الفقرات  م.
  الحسابي 

االنحراف 
  المعیاري

درجة 
  االستجابة

النموذج الحالي المستخدم في المستشفى لتقییم األداء یعتبر مناسبًا   1
 1.136 2.52 .لوظیفتك

  ضعیفة

  عالیة 1.051 3.52 .تقییمك بشكل دوري یتم  2

  عالیة 9770. 3.54 .یتم تقییم أدائك بشكل مكتوب  3

  متوسطة 1.339 3.14 .نتیجة تقییم األداء الخاصة بك تعكس فعلیًا حقیقة أدائك بالعمل  4

  متوسطة 1.170 2.96 .یقوم مدیرك المباشر بمناقشة أدائك خالل عملیة التقییم  5

 متوسطة 6660. 3.14  محور التقییم القیمة الكلیة ل
  

في االستجابات تراوحت حیث  ،)3.14( متوسطة ستجابات الموظفین كانتالقیمة الكلیة الأن التقییم، ) محور 169( یبین جدول
ومتوسطة في باقي ، )1عیفة في الفقرة (وض)، 3،2متوسطة وعالیة، فقد كانت عالیة على الفقرات (ضعیفة و الفقرات بین 

أما الدرجات المتوسطة في باقي الفقرات  .ات، ویتضح من االستجابات العالیة أن تقییم الموظفین یتم بشكل دوري ومكتوبالفقر 
 عملیة ، وال یقوم المدیر المباشر بمناقشة أداء الموظفین خاللبشكل مناسب أن نتیجة التقییم ال تعكس حقیقة األداءتضح منها فی

  ة فیتضح منها أن النموذج المستخدم في التقییم غیر مناسب.أما االستجابة الضعیف .التقییم

  النتائج المتعلقة بالمحور الرابع (الراتب) -

  : المتوسط الحسابي واالنحراف المعیاري لمحور الراتب170جدول      

المتوسط  الفقرات م.
 الحسابي 

االنحراف 
 المعیاري

درجة 
 االستجابة

  ضعیفة 1.241 2.60 زمالئك مرضیًا لك.یعتبر راتبك الذي تتقاضاه مقارنة ب  1
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  ضعیفة 1.035 2.23 یعتبر راتبك الذي تتقاضاه مقارنة بالسوق المحلي مرضیًا لك.  2

یعتبر راتبك الذي تتقاضاه مقارنة بحجم مهامك داخل العمل مرضیًا   3
 1.121 2.23 لك.

  ضعیفة

 ضعیفة 9870. 2.35  القیمة الكلیة لمحور الراتب
  

في القیمة الكلیة وفي باقي فقرات المحور، ) 2.35( ضعیفة أن استجابات الموظفین كانتالراتب، ) لمحور 170( یبین جدول
 .مقارنة  بزمالئه، بالسوق المحلي، وبحجم العمل غیر مرضٍ أن الراتب الذي یتقاضاه الموظف ویتضح من ذلك 

 النتائج المتعلقة بالمحور الخامس االحتیاجات التدریبیة -

 المتوسط الحسابي واالنحراف المعیاري لمحور االحتیاجات التدریبیة :171جدول 

المتوسط  الفقرات م.
 الحسابي 

االنحراف 
 المعیاري

درجة 
 االستجابة

  ضعیفة 1.259 2.52  یتم تدریبك على كافة االجراءات المتعلقة بعملك.  1

  ضعیفة 1.165 2.41 .یتم تحدید االحتیاجات التدریبیة بطریقة منظمة  2

  ضعیفة 1.120 2.50 .یتم تحدید االحتیاجات التدریبیة بشكل موضوعي  3

  ضعیفة 1.184 2.52 .یتم تحدید االحتیاجات التدریبیة حسب احتیاجات العمل  4

  ضعیفة 1.096 2.27 .یتم تزویدك بالتدریب المطلوب الحتیاجاتك الوظیفیة  5

 ضعیفة 1.037 2.45  القیمة الكلیة لمحور االحتیاجات التدریبیة
  

) في القیمة الكلیة وفي باقي 2.45( ضعیفة أن استجابات الموظفین كانتاالحتیاجات التدریبیة، ) لمحور 171( یبین جدول
وحسب احتیاجات العمل  ،ال یتم تدریب الموظفین بطریقة منظمة وموضوعیة ویتضح من ذلك أن تدریب الموظفین ،الفقرات

  موظفین بشكل سلیم على كافة االجراءات المتعلقة بالعمل. واحتیاجات الموظف، وال یتم تدریب ال
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 النتائج المتعلقة بالمحور السادس (التحفیز) -

  : المتوسط الحسابي واالنحراف المعیاري لمحور التحفیز 172 جدول

المتوسط  الفقرات م.
 الحسابي 

االنحراف 
 المعیاري

درجة 
 االستجابة

  ضعیفة 9860. 2.09 .لك الحافز المادي الذي تتقاضاه مرضیاً   1

  عالیة 1.411 3.54  .تؤثر الحوافز المعنویة على أدائك  2

  متوسطة 1.311 2.72  .یتم اشراكك في أخذ القرارات التي لها عالقة بعملك  3

  متوسطة 1.238 2.85 .یتم إطالعك على القرارات االداریة المتعلقة بعملك  4

 متوسطة 8580. 2.80  القیمة الكلیة لمحور التحفیز

 متوسطة 6860. 2.70  القیمة الكلیة للمحاور
  

تراوحت في الفقرات بین عالیة  ، حیث)2.80( متوسطة أن استجابات الموظفین كانت ،التحفیز) لمحور 172( یبین جدول
 .أداء الموظفین ذلك إلى أن الحوافز المعنویة تؤثر بشكل كبیر على یعزىومتوسطة وضعیفة، فقد كانت عالیة في الفقرة الثانیة و 

أما االستجابة  .ال یتم اشراكهم في أخذ القرارات واالطالع علیها ینأن الموظف یتضح من ذلك) و 4،3وكانت متوسطة في الفقرة (
  له. الحافز المادي الذي یتقاضاه الموظف غیر مرضٍ أن  یتضح منهاالضعیفة ف
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 یطا - حد عشر: مستشفى أبو الحسین القاسمأ  

  اسةخصائص عینة الدر 

، وتم ) كادرًا طبیاً 47) مراجعًا، و(101() فردًا، موزعة على 148تم توزیع االستبانة على عینة الدراسة والتي یبلغ مجموعها (
  اختیار العینة بالطریقة العشوائیة الطبقیة، سیتم عرض البیانات الشخصیة لعینة الدراسة كاآلتي:

  نولمراجعاأوًال: 

 العمر  

 الدراسة تبعًا لمتغیر العمر بالسنوات: توزیع عینة 173جدول 

  (%) النسبة المئویة  التكرار  یةالعمر الفئات  

 45.5 46 سنة فأقل 30
 28.7 29 سنة  40_31 

 13.9 14 سنة 50_ 41
 11.9 12 سنة فما فوق 51

 100.0 101  المجموع
  

) مراجعًا، وفئة 46سنة فأقل) بلغ( 30(فئة  من نعینة الدراسة للمراجعی عددأن  ،)173جدول ( نتائج تحلیل االستبانةتبین من 
 ) مراجعًا.12سنة فما فوق) بلغ ( 51( ) مراجعًا، وفئة14سنة) بلغ ( 50_ 41، وفئة () مراجعاً 29( ) بلغسنة  40_31(

 الجنس 

 : توزیع عینة الدراسة تبعًا لمتغیر الجنس 174جدول    

  (%) النسبة المئویة  التكرار   الجنس 

 43.6 44  ذكر

 56.4 57  أنثى

 100.0 101  المجموع
  



 دائرة جودة الخدمات الحكومية                                                            166الشؤون الحكومية                                                                
  

)، %43.6) مراجعًا بنسبة (44( بلغالذكور  عینة الدراسة للمراجعین من عددأن  ،)174تبین من نتائج تحلیل االستبانةجدول (
 ).%56.4بنسبة ( ) مراجعاً 57( بلغ ناثاإل منو 

  مستوى التعلیم 

 تعلیم: توزیع عینة الدراسة تبعًا لمتغیر مستوى ال69 شكل

 
  

قل من أل )%45.5كانت ( حسب التعلیم للمراجعین من عینة الدراسة أن أعلى نسبة، )69شكل( تبین من نتائج تحلیل االستبانة
 حملة) %9.9( ، وأقل نسبةحاصلین على التوجیهيلل) %19.8وتلتها ( حملة البكالوریوس،) %24.8، ومن ثم (توجیهي

 دبلوم.ال

 مكان السكن 

 الدراسة تبعًا لمتغیر مكان السكننة : توزیع عی70شكل

 
 
 
 
 
 
 

للمراجعین حسب مكان السكن كانت جمیعها من محافظة  عینة الدراسة غالبیةأن  ،)70( شكل تبین من نتائج تحلیل االستبانة
   الخلیل.
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 القسم 
 : توزیع عینة الدراسة تبعًا لمتغیر القسم71شكل

  
  

) %38.6(كانت عینة الدراسة للكادر الطبي حسب القسم  أن أعلى نسبة من، )71( شكل تبین من نتائج تحلیل االستبانة
  ) لإلقامة.%29.7) للطوارئ، وأقل نسبة (%31.7للعیادات الخارجیة، تلتها (

  لكادر الطبياثانیًا: 

 العمر  

 : توزیع عینة الدراسة تبعًا لمتغیر العمر بالسنوات 175ل جدو 

  (%) ةالنسبة المئوی  التكرار  یةالعمر الفئات 

 42.6 20 سنة فأقل 30
 48.9 23 سنة  40_31 

 8.5 4 سنة 50_ 41
 - - سنة فما فوق 51

 100.0 47  المجموع
 

، موظفاً ) 20( ) بلغسنة فأقل 30(فئة  منعینة الدراسة للكادر الطبي  عددأن  ،)175تبین من نتائج تحلیل االستبانة، جدول (
  .موظفین) 4( ) بلغسنة 50_ 41ئة (وفموظفًا، ) 23( بلغ سنة ) 40_31فئة (
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 الجنس 

 : توزیع عینة الدراسة تبعًا لمتغیر الجنس 176جدول     

  (%) النسبة المئویة  التكرار   الجنس 

 55.3 26  ذكر

 44.7 21  أنثى

 100.0 47  المجموع
  

بنسبة موظفًا  )26( بلغ ورالذك عینة الدراسة للكادر الطبي من عدد ، أن)176تبین من نتائج تحلیل االستبانة جدول (
 ).%44.7بنسبة ( موظفة) 21( بلغ ناثاإل من)، و 55.3%(

 المؤهل العلمي 

 : توزیع عینة الدراسة تبعًا لمتغیر المؤهل العلمي72شكل 

 
 

كانت حسب المؤهل العلمي للكادر الطبي  نسبة من عینة الدراسة أن أعلى، )72شكل(تبین من نتائج تحلیل االستبانة 
وتلتها  ،ماجستیر فأعلىحملة من ) %10.6، تلتها (حملة الدبلوممن ) %23.4ومن ثم ( حملة البكالوریوس،من ) 55.3%(
  .حاصلین على أقل توجیهيمن ال) %4.3( كانت وأقل نسبةحاصلین على توجیهي، من ال) 6.4%(
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 الوظیفة 

 : توزیع عینة الدراسة تبعًا لمتغیر الوظیفة73شكل

 
  

 

 )17، (أطباء) 8(كالتالي:  بلغ حسب الوظیفةادر الطبي عینة الدراسة للك عددأن )، 73( شكللیل االستبانة تح تبین من نتائج
 .لمهن الطبیة المساندةل )3(، داریاً إ ) موظفاً 15، (واحد دلي، صیت) قابال3( ممرضًا،

 الحالة االجتماعیة 

 : توزیع عینة الدراسة تبعًا لمتغیر الحالة االجتماعیة177جدول 

  (%) النسبة المئویة  التكرار  الحالة االجتماعیة

 95.7 45  متزوج

 4.3 2  أعزب

 100.0 47  المجموع
  

من غیر و )، 45( بلغالمتزوجین عینة الدراسة للكادر الطبي من  عددأن ، )177جدول (تبین من نتائج تحلیل االستبانة 
  موظفین اثنین.المتزوجین 
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 القسم 

 تبعًا لمتغیر القسم: توزیع عینة الدراسة 74شكل 

 
 

) 8النسائیة والتولید (كالتالي:  راسة للكادر الطبي حسب القسم بلغعینة الد عدد أن، )74شكل (تبین من نتائج تحلیل االستبانة 
 األشعة، موظفین اثنین، العیادات الخارجیة موظفین )5(طوارئ ، الموظفین اثنین، العملیات واحداً  موظفاً  ة، الجراحموظفین
، التغذیة موظفین اثنین، غسیل الكلى واحداً  ، الصیدلة موظفاً فینموظ )6، األطفال (واحداً  موظفا فین اثنین، المختبراتموظ

  .موظفاً  )14دارة وخدمات (إ و ، موظفین اثنینً أخرى ، واحداً  موظفاً 
  :یطا -المتعلقة بمستشفى أبو الحسین القاسم  النتائج

 النتائج المتعلقة بالمراجعین .1

  یلي عرض وتحلیل ومناقشة لنتائج إجابات المراجعین حول المحاور الرئیسیة للدراسة: فیما 

  النتائج المتعلقة بالمحور األول (الملموسیة) -

  الملموسیة لمحور : المتوسط الحسابي واالنحراف المعیاري178جدول 

المتوسط   الفقرات   
  الحسابي

االنحراف 
  المعیاري

درجة 
  االستجابة

  عالیة 7950. 2.51  إلى المستشفى. یسهل الوصول   1

  عالیة 7000. 2.53  یتالئم المظهر العام للمستشفى مع طبیعة الخدمات المقدمة.  2



 دائرة جودة الخدمات الحكومية                                                            171الشؤون الحكومية                                                                
  

  متوسطة 9220. 2.09  للحصول على الرعایة. تتوفر في المستشفى التسهیالت المالئمة  3

  توسطةم 8880. 2.02  تتوفر في المستشفى األجهزة الطبیة الالزمة لتقدیم الخدمة.  4

 عالیة 7940. 2.35  تتوفر لدى المستشفى صاالت انتظار مالئمة لالنتظار.  5

 عالیة 6790. 2.67  یوجد لوحات ارشادیة تسهل الوصول إلى األقسام.  6

 عالیة 7150. 2.49  تتوفر ممرات مناسبة لتنقل المرضى دون صعوبة.  7

  متوسطة 9090. 2.17  تتوفر دورات میاه صحیة نظیفة.  8

  متوسطة 8760. 2.04  من الكادر الصحي لتقدیم الرعایة للمرضى. یأكافاً توفر لدى المستشفى عددی  9

  متوسطة 8770. 1.90  تتوفر في المستشفى األدویة الالزمة للعالج.  10

 متوسطة 4540. 2.28  لمحور الملموسیةالقیمة الكلیة 
  

تراوحت في الفقرات ، حیث )2.28( متوسطة ابات المراجعین كانتستجالقیمة الكلیة الأن ) لمحور الملموسیة، 178( یبین جدول
وكانت متوسطة في باقي الفقرات، ویتضح من االستجابات )، 7،6،5،2،1الفقرات ( فىبین متوسطة وعالیة، فقد كانت عالیة 
صاالت انتظار وتتوفر ، العام مع طبیعة الخدمات المقدمة ى، ویتالئم مظهر المستشفىالعالیة بأنه یسهل الوصول إلى المستشف

 تتوفر التسهیالت المالئمةال أما الدرجات المتوسطة في باقي الفقرات یتضح منها أنه  .لوحات ارشادیة وممرات مناسبةو 
ال تتوفر دورات میاه صحیة مناسبة، وعدد الكادر و تتوفر األجهزة الطبیة الالزمة لتقدیم الخدمة، ال للحصول على الرعایة، و 

، وعدم توفر ي المستشفىإلى وجود نقص في الكادر الصحي فذلك یعزى  لتقدیم الرعایة بالشكل السلیم افٍ الصحي غیر ك
  بشكل یتناسب مع احتیاجات المرضى. األدویة

  النتائج المتعلقة بالمحور الثاني االعتمادیة -

  االعتمادیة حور: المتوسط الحسابي واالنحراف المعیاري لم179جدول     

المتوسط  الفقرات  م.
 الحسابي

االنحراف 
 المعیاري

درجة 
 االستجابة

  متوسطة 8520. 2.04  واقتراحات المرضى.  ىتبدى المستشفى اهتمامًا بشكاو   1

  متوسطة 8790. 2.07  الفترة الزمنیة للحصول على الخدمة مناسبة.  2
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  متوسطة 8330. 2.30  تحرص المستشفى على تقدیم الخدمات بالشكل الصحیح.  3

  عالیة 6770. 2.68  فظ المستشفى بالسجل الطبي الخاص بالمرضى. تحت  4

 متوسطة 5480. 2.27  لمحور االعتمادیةالقیمة الكلیة 
  

تراوحت في الفقرات بین حیث  )،2.27(متوسطة أن استجابات المراجعین كانت ) لمحور االعتمادیة، 179( یبین جدول
بأن  )، ویتضح من االستجابات العالیة3،2،1( فى الفقراتوكانت متوسطة  )،4(ة الفقر  فىفقد كانت عالیة ، متوسطة وعالیة

رة األخیرة إلى حوسبة تذلك إلى أن وزارة الصحة توجهت في الف ىویعز  حتفظ بالسجل الطبي الخاص بالمریضت لمستشفىا
ال تبدي و بالشكل الصحیح، تحرص على تقدیم الخدمات  ى الیتضح منها أن المستشف أما الدرجات المتوسطة .الخدمات الصحیة

، وأن الفترة الزمنیة للحصول على الخدمة لك إلى عدم وجود نظام شكاوى فاعلواقتراحات المرضى ویعزى ذ ىاهتمامًا بشكاو 
 غیر مناسبة.

  )االستجابة(النتائج المتعلقة بالمحور الثالث  -

  االستجابة حورنحراف المعیاري لم: المتوسط الحسابي واال180جدول    

المتوسط  الفقرات  م.
 الحسابي

االنحراف 
 المعیاري

درجة 
 االستجابة

  عالیة 8120. 2.38 .یبدي العاملین في المستشفى االستعداد الدائم لمساعدتكم  1

  متوسطة 8290. 2.24 .تقوم المستشفى بإبالغكم بموعد تقدیم الخدمة بدقة  2

  متوسطة 8950. 2.16 .تقوم المستشفى بالرد الفوري على استفساراتكم  3

  متوسطة 8930. 2.31 .ینتظر المریض وقتًا طویًال للحصول على الخدمة  4

 متوسطة 5430. 2.27  لمحور االستجابةالقیمة الكلیة 
  

تراوحت في الفقرات ، حیث )2.27( متوسطة ستجابات المراجعین كانتالقیمة الكلیة الأن االستجابة، ) لمحور 180( یبین جدول
بأن  )، ویتضح من االستجابات العالیة4،3،2ات (فقر ال في)، وكانت متوسطة 1(ةالفقر  فيفقد كانت عالیة ، ةبین متوسطة وعالی

یتضح منها أن المستشفى ال تقوم بإبالغ المرضى بدقة  أما الدرجات المتوسطة، االستعداد لمساعدة المرضىتبدي  ىالمستشف
إلى نقص في الكادر الطبي أو إلى ضغط ذلك فسارات المرضى یعزى ال تقوم بالرد الفوري على استبموعد تقدیم الخدمة، و 

 العمل، وأن المرضى ینتظرون وقتًا طویًال للحصول على الخدمة.
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  النتائج المتعلقة بالمحور الرابع (الضمان) -

  : المتوسط الحسابي واالنحراف المعیاري لمعیار الضمان 181 جدول   

المتوسط  الفقرات  م.
 الحسابي

اف االنحر 
 المعیاري

درجة 
 االستجابة

  عالیة 7680. 2.53  تشعر باألمان عند وجودك في المستشفى.  1

  متوسطة 8610. 2.16  یمتلك العاملون المعرفة الكافیة لالجابة عن استفساراتكم.  2

  عالیة 8070. 2.48  تحافظ المستشفى على خصوصیة المرضى.  3

  عالیة 7940. 2.35  ستمرار.إیتابع العاملون حالتكم ب  4

  متوسطة 8640. 2.24  یغرس سلوك العاملین في المستشفى الثقة في نفوسكم.  5

  متوسطة 8660. 2.29  یمتلك العاملون الخبرة والكفاءة لتقدیم الرعایة.  6

 عالیة 5830. 2.34  لمحور الضمانالقیمة الكلیة 
  

في االستجابات  تراوحت حیث ،)2.34( عالیة ین كانتستجابات المراجعالقیمة الكلیة الأن الضمان، ) محور 181( یبین جدول
)، وكانت االستجابات متوسطة في باقي 4،3،1فقد كانت االستجابات العالیة في الفقرات (، بین عالیة ومتوسطة فقرات المحور

على  تحافظ ىوأن ادارة المستشف ،ىباألمان في المستشفن أن المرضى یشعرو فقرات المحور، ویتضح من االستجابات العالیة 
 نیمتلكو  ال ینالعامل حالة المرضى بإستمرار. أما االستجابات المتوسطة فتوضح أنن یتابعو   ینالعامخصوصیة المرضى، وأن 

الخبرة  نیمتلكو وال ، بالشكل المناسب الثقة في نفوس المرضى نیغرسو ال و  المعرفة الكافیة لالجابة على استفسارات المرضى،
  .دیم الخدمةلتق فیةالكا والكفاءة

 النتائج المتعلقة بالمحور الخامس (التعاطف) -

 : المتوسط الحسابي واالنحراف المعیاري لمعیار التعاطف182جدول 

المتوسط  الفقرات  م.
 الحسابي

االنحراف 
 المعیاري

درجة 
 االستجابة

  متوسطة 8010. 2.23  تولي المستشفى االهتمام المناسب لكل مریض.  1
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  متوسطة 8010. 2.23  المستشفى كافة المرضى.تالئم أوقات عمل   2

  متوسطة 8140. 2.23  یعطي العاملون في المستشفى الوقت الكافي لرعایتكم.  3

  متوسطة 9200. 2.14  یتصف العاملون باللیاقة في التعامل معكم.  4

  عالیة 7680. 2.46  واألعراف السائدة في المجتمع. تراعي المستشفى العادات والتقالید  5

  متوسطة 8950. 2.16  یقدر العاملون في المستشفى ظروفكم.  6

 متوسطة 5530. 2.24  القیمة الكلیة لمحور التعاطف

 متوسطة 4290. 2.28  القیمة الكلیة لمحاور
  

تراوحت االستجابات )، حیت 2.24( متوسطة استجابات المراجعین كانتالقیمة الكلیة أن التعاطف، ) محور 182( یبین جدول
، وتدل االستجابة العالیة على أن ) ومتوسطة في باقي فقرات المحور5فقد كانت عالیة في الفقرة ( یة ومتوسطة،بین عال

تولي أن المستشفى ال وأما الدرجات المتوسطة فتوضح  .واألعراف السائدة في المجتمع المستشفى تراعي العادات والتقالید
في الكافیة باللباقة  نیتصفو ال لین أن العامو  ،غالبیة المرضىعمل فیها م أوقات الالئ تالاالهتمام المناسب لكل مریض، و 

  .ظروفهم نوال یقدرو ، الوقت الكافي لرعایتهم نال یعطو ، و مع المرضى التعامل

  الكادر الطبيالنتائج المتعلقة ب .2

  فیما یلي عرض وتحلیل ومناقشة لنتائج إجابات الكادر الطبي حول المحاور الرئیسیة للدراسة:

  ول (بیئة العمل)النتائج المتعلقة بالمحور األ  -

  بیئة العمل حور: المتوسط الحسابي واالنحراف المعیاري لم183جدول 

المتوسط   الفقرات  م.
  الحسابي 

االنحراف 
  المعیاري

درجة 
  االستجابة

  ضعیفة 1.441 2.44 تتناسب المساحة المخصصة لك مع احتیاجات العمل  1

  متوسطة 1.488 3.04 ى اتمام عملك.تهویة المرفق تساعدك عل  2

  متوسطة 1.297 3.27 مستوى االضاءة یساعدك على اتمام عملك.  3

  متوسطة 1.429 3.00 األثاث یساعدك على اتمام عملك بشكل أفضل.  4
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  متوسطة 1.248 2.91 تتوفر األجهزة الطبیة المناسبة للعمل.  5

  ةمتوسط 1.280 3.27 دویة في المستشفي. تتوفر األ  6

  متوسطة 1.461 3.31 موقع المستشفي سهل الوصول لك.  7

  متوسطة 1.501 2.91  مكان العمل الذي تعمل فیه یتمیز بأنه مالئم.  8

  متوسطة 1.276 3.25  یوجد تواصل متبادل دوري بین الموظفین وادارة المستشفى.  9

 متوسطة 1.028 3.04 القیمة الكلیة لمحور بیئة العمل
  

تراوحت في الفقرات  حیث ،)3.04( متوسطة ستجابات الموظفین كانتالقیمة الكلیة الأن بیئة العمل، ) محور 183( یبین جدول
 بأنة الضعیفة )، وكانت متوسطة في باقي الفقرات، ویتضح من االستجاب1( ةفي الفقر  ضعیفة، فقد كانت ضعیفةبین متوسطة و 

تهویة أن  فیتضح منهاأما الدرجات المتوسطة في باقي الفقرات  .لالمساحة المخصصة للموظف ال تتناسب مع احتیاجات العم
 مكان العمل غیر مالئم للعمل، واألثاث واألجهزة و  ،في المستشفى ةفق ومستوى االضاءة وموقع المستشفى غیر مناسباالمر 

اسب بین الموظفین اصل من، وال یوجد تو في المستشفي غیر مناسبین للعمل بشكل جید، وعدم توفر األدویة بشكل كافٍ الطبیة 
  .ىوادارة المستشف

 النتائج المتعلقة بالمحور الثاني (الوصف الوظیفي) -

 : المتوسط الحسابي واالنحراف المعیاري لمعیار الوصف الوظیفي184 جدول

المتوسط   الفقرات  م.
  الحسابي 

االنحراف 
  المعیاري

درجة 
  االستجابة

  متوسطة 1.424 3.27 .یوجد لك وصف وظیفي واضح ومكتوب  1

  متوسطة 1.340 3.17 .یوجد لك وصف وظیفي معموًال به  2

  متوسطة 1.377 3.19 .یتالءم الوصف الوظیفي مع المهام التي تقوم بها  3

  متوسطة 1.563 3.23 استلمت الوصف الوظیفي الخاص بك مكتوبًا عندما تم تعیینك.  4

 سطةمتو  1.261 3.21 القیمة الكلیة لمحور الوصف الوظیفي. 
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) في القیمة الكلیة وفي باقي 3.21( متوسطة أن استجابات الموظفین كانتالوصف الوظیفي، ) لمحور 184( یبین جدول
مع المهام  ئمأن الوصف الوظیفي للكادر الطبي غیر واضح، وغیر مكتوب، وال یتم العمل به، وال یتال ویتضح من ذلك ،الفقرات

 .فونالتي یقوم بها الموظ

 متعلقة بالمحور الثالث (التقییم)النتائج ال -

 : المتوسط الحسابي واالنحراف المعیاري لمحور التقییم185جدول

المتوسط   الفقرات  م.
  الحسابي 

االنحراف 
  المعیاري

درجة 
  االستجابة

  متوسطة 1.325 2.93 .النموذج الحالي المستخدم لتقییم األداء یعتبر مناسبًا لوظیفتك  1

  عالیة 8490. 3.87 .یتم تقییمك بشكل دوري  2

  عالیة 1.147 3.65 .یتم تقییم أدائك بشكل مكتوب  3

  متوسطة 1.432 3.23 .نتیجة تقییم األداء الخاصة بك تعكس فعلیًا حقیقة أدائك بالعمل  4

  متوسطة 1.287 3.31 .یقوم مدیرك المباشر بمناقشة أدائك خالل عملیة التقییم  5

 متوسطة 9070. 3.40  القیمة الكلیة لمحور التقییم 
  

تراوحت في الفقرات بین متوسطة حیث ، )3.40( متوسطة كانت ونأن استجابات الموظفالتقییم، ) محور 185( یبین جدول
)، وكانت متوسطة في باقي الفقرات، ویتضح من االستجابات العالیة بأن تقییم  3،2الفقرات ( فىوعالیة، فقد كانت عالیة 

أن النموذج المستخدم في التقییم غیر  تضح منهاأما الدرجات المتوسطة في باقي الفقرات فی .كتوبالموظفین یتم بشكل دوري وم
 .التقییمعملیة  مناسب، وأن نتیجة التقییم ال تعكس حقیقة األداء، وال یقوم المدیر المباشر بمناقشة أداء الموظفین خالل 

  النتائج المتعلقة بالمحور الرابع (الراتب) -

  المتوسط الحسابي واالنحراف المعیاري لمحور الراتب :186جدول    

المتوسط  الفقرات م
 الحسابي 

االنحراف 
 المعیاري

درجة 
 االستجابة

  متوسطة 1.326 2.97 یعتبر راتبك الذي تتقاضاه مقارنة بزمالئك مرضیًا لك.  1
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  ةضعیف 1.076 2.19 یعتبر راتبك الذي تتقاضاه مقارنة بالسوق المحلي مرضیًا لك.  2

  ضعیفة 1.075 2.12 یعتبر راتبك الذي تتقاضاه مقارنة بحجم مهامك داخل العمل مرضیًا لك.  3

 ضعیفة 9850. 2.43  القیمة الكلیة لمحور الراتب
  

تراوحت في الفقرات بین متوسطة حیث ، ضعیفة) 2.43أن استجابات الموظفین كانت (الراتب، ) محور 186( یبین جدول
 غیر مرضٍ مقارنة بزمالئه سطة في الفقرة األولى ویعزى ذلك إلى أن الراتب الذي یتقاضاه الموظف وضعیفة، فقد كانت متو 

) ویعزى ذلك إلى أن الراتب الذي یتقاضاه الموظف مقارنة بالسوق المحلي وبحجم 3،2وكانت ضعیفة في الفقرة ( .بشكل كافٍ 
 .العمل غیر مرضٍ 

 ت التدریبیةالنتائج المتعلقة بالمحور الخامس االحتیاجا -

 : المتوسط الحسابي واالنحراف المعیاري لمحور االحتیاجات التدریبیة187جدول 

المتوسط  الفقرات م.
 الحسابي 

االنحراف 
 المعیاري

درجة 
 االستجابة

  متوسطة 1.353 2.68  یتم تدریبك على كافة االجراءات المتعلقة بعملك.  1

  ضعیفة 1.060 2.48 .مةیتم تحدید االحتیاجات التدریبیة بطریقة منظ  2

  ضعیفة 1.039 2.48 .یتم تحدید االحتیاجات التدریبیة بشكل موضوعي  3

  متوسطة 1.171 2.61  یتم تحدید االحتیاجات التدریبیة حسب احتیاجات العمل.  4

  ضعیفة 1.207 2.38 .یتم تزویدك بالتدریب المطلوب الحتیاجاتك الوظیفیة  5

 ضعیفة 1.040 2.53  ت التدریبیةالقیمة الكلیة لمحور االحتیاجا
  

تراوحت حیث ، )2.53( ضعیفة ستجابات الموظفین كانتالقیمة الكلیة الأن االحتیاجات التدریبیة، ) محور 187( یبین جدول
)، وضعیفة في باقي الفقرات، ویتضح من االستجابات 4،1بین متوسطة وضعیفة، فقد كانت متوسطة في الفقرات ( االستجابات

على كافة االجراءات المتعلقة بعملهم، وال یتم تحدید االحتیاجات التدریبیة حسب احتیاجات  أنه ال یتم تدریب الموظفین لمتوسطةا
بالتدریب  الموظفین تزویدبطریقة منظمة وموضوعیة وال یتم . أما اإلستجابات الضعیفة فتوضح أن تدریب الموظفین ال یتم العمل

 . الوظیفیة تالمطلوب الحتیاجا
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 لنتائج المتعلقة بالمحور السادس (التحفیز)ا -

  : المتوسط الحسابي واالنحراف المعیاري لمحور التحفیز 188جدول

المتوسط  الفقرات م.
 الحسابي 

االنحراف 
 المعیاري

درجة 
 االستجابة

  ضعیفة 1.050 1.93 .الحافز المادي الذي تتقاضاه مرضیًا لك  1

  متوسطة 1.458 3.21  .تؤثر الحوافز المعنویة على أدائك  2

  ضعیفة 1.265 2.53  .یتم اشراكك في أخذ القرارات التي لها عالقة بعملك  3

  ضعیفة 1.230 2.55 .یتم إطالعك على القرارات االداریة المتعلقة بعملك  4

 ضعیفة 9120. 2.55  القیمة الكلیة لمحور التحفیز

 متوسطة 7420. 2.86  القیمة الكلیة للمحاور
  

في الفقرات بین االستجابات تراوحت حیث ، )2.55( ضعیفة أن استجابات الموظفین كانتالتحفیز، ) لمحور 188( یبین جدول
تؤثر بشكل كبیر على أداء ال  أن الحوافز المعنویة ویتضح من ذلكفي الفقرة الثانیة متوسطة متوسطة وضعیفة، فقد كانت 

، ال یتم اشراكهم في أخذ القرارات واالطالع علیها ینأن الموظف ذلكیتضح من ) و 4،3،1في الفقرة ( ضعیفةوكانت  .الموظفین
  له. ضٍ ن الحافز المادي الذي یتقاضاه الموظف غیر مر أو 
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 اثنى عشر: مستشفى بیت لحم لألمراض النفسیة  

 تیار العینة بطریقة، وتم اخ) كادرًا طبیاً 44( تم توزیع االستبانة على عینة الدراسة والتي یبلغ مجموعها: خصائص عینة الدراسة
  العشوائیة الطبقیة، سیتم عرض البیانات الشخصیة لعینة الدراسة كاآلتي: العینة

  لعدم سالمة قواهم العقلیة وعدم قدرتهم على االجابة على االسئلة بموضوعیة. المراجعینعلى  تشتمل الدراسةلم  مالحظة:

 الكادر الطبي  

 العمر  

 لمتغیر العمر بالسنوات : توزیع عینة الدراسة تبعاً 189جدول 

  (%) النسبة المئویة  التكرار  یةالعمر الفئات 

 22.7 10 سنة فأقل 30
 31.8 14 سنة  40_31 

 34.1 15 سنة 50_ 41
 11.4 5 سنة فما فوق 51

 100.0 44    المجموع
  

، وفئة فینوظ) م10( ) بلغنة فأقلس 30(عینة الدراسة للكادر الطبي فئة  عدد ، أن)189تبین من نتائج تحلیل االستبانة جدول (
 .موظفین) 5سنة فما فوق) بلغ عددهم ( 51( ، وفئةموظفاً ) 15سنة) بلغ ( 50_ 41، فئة (موظفاً ) 14( ) بلغسنة  40_31(

 الجنس 

 : توزیع عینة الدراسة تبعًا لمتغیر الجنس 190جدول    

  (%) النسبة المئویة  التكرار   الجنس 

 63.6 28  ذكر

 36.4 16  أنثى

 100.0 44  المجموع
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بنسبة  موظفاً ) 28( بلغالذكور  عینة الدراسة للكادر الطبي من عددأن ، )190( ن من نتائج تحلیل االستبانة جدولتبی
 ).%36.4بنسبة ( ممرضة) 16( بلغت ناثاإل من)، و 63.6%(

 المؤهل العلمي 

  : توزیع عینة الدراسة تبعًا لمتغیر المؤهل العلمي75شكل

 
 

، ومن حملة الدبلوم )%45.5كانت ( للكادر الطبيمن عینة الدراسة أن أعلى نسبة ، )75( شكلمن نتائج تحلیل االستبانة تبین 
 الماجستیر فأعلى وللحاصلین على توجیهي.حملة ل بنفس النسبة )%11.4، وتلتها (البكالوریوسحملة ) %31.8ثم (

 الوظیفة 

 الوظیفة: توزیع عینة الدراسة تبعًا لمتغیر 76شكل 

 
 

  

، أطباء) 3(أن نسبة عینة الدراسة للكادر الطبي حسب الوظیفة كانت كالتالي:  )،76( شكلتبین من نتائج تحلیل االستبانة 
 .مهن الطبیة المساندةلل) 3(و، داریاً إ ) موظفاً 13، (صیدلى واحدممرضًا،  )24(
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 الحالة االجتماعیة 

 الحالة االجتماعیة : توزیع عینة الدراسة تبعًا لمتغیر191جدول 

  (%) النسبة المئویة  التكرار  الحالة االجتماعیة

 88.6 39  متزوج

 11.4 5  أعزب

 100.0 44  المجموع
  

غیر من و  ) موظفًا،39(بلغ المتزوجین  عینة الدراسة للكادر الطبي من عددن أ ،)191جدول (تبین من نتائج تحلیل االستبانة 
 موظفین.) 5(بلغ  المتزوجین

 القسم 

 : توزیع عینة الدراسة تبعًا لمتغیر القسم77شكل 

 
  

قسم العالج أن نسبة عینة الدراسة للكادر الطبي حسب القسم كانت كالتالي:  ،)77شكل ( تبین من نتائج تحلیل االستبانة
 .موظفاً  )30أخرى (و موظفًا،  )1موظفًا، قسم التغذیة ( )1موظفًا، قسم الصیدلة ( )1الطبیعي (

  بیت لحم لألمراض النفسیة: ىمتعلقة بمستشفالالنتائج 
 الكادر الطبيالنتائج المتعلقة ب -

  فیما یلي عرض وتحلیل ومناقشة لنتائج إجابات الكادر الطبي حول المحاور الرئیسیة للدراسة:

  ول (بیئة العمل)النتائج المتعلقة بالمحور األ  -
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  العملبیئة  حور: المتوسط الحسابي واالنحراف المعیاري لم192جدول 

المتوسط   الفقرات  م.
  الحسابي 

االنحراف 
  المعیاري

درجة 
  االستجابة

  عالیة 9690. 3.61 تتناسب المساحة المخصصة لك مع احتیاجات العمل  1

  عالیة 1.229 3.50 تهویة المرفق تساعدك على اتمام عملك.  2

  عالیة 6450. 3.95 مستوى االضاءة یساعدك على اتمام عملك.  3

  متوسطة 1.296 3.25 اعدك على اتمام عملك بشكل أفضل.األثاث یس  4

  ضعیفة 1.171 2.52 تتوفر األجهزة الطبیة المناسبة للعمل.  5

  متوسطة 1.033 2.65 دویة في المستشفي. تتوفر األ  6

  عالیة 7130. 3.95 موقع المستشفي سهل الوصول لك.  7

  متوسطة 1.140 3.34  مكان العمل الذي تعمل فیه یتمیز بأنه مالئم.  8

  متوسطة 1.328 2.84  یوجد تواصل متبادل دوري بین الموظفین وادارة المستشفى.  9

 متوسطة 7080. 3.29 القیمة الكلیة لمحور بیئة العمل
  

تراوحت في الفقرات بین متوسطة حیث )، 3.29( متوسطة أن استجابات الموظفین كانتبیئة العمل،  ) محور192یبین جدول (
وكانت متوسطة في باقي الفقرات، ویتضح )، 5وضعیفة في الفقرة ()، 7،3،2،1، فقد كانت عالیة في الفقرات (فةوضعی وعالیة

وأن المساحة المخصصة  ،ىفق ومستوى االضاءة وموقع المستشفى مناسبین في المستشفامن االستجابات العالیة بأن تهویة المر 
أما الدرجات  األجهزة الطبیة المناسبة للعمل غیر متوفرة .یفة أن ویتضح من الدرجة الضع .تتناسب مع احتیاجات العمل

غیر متوفر بشكل، وعدم توفر األدویة بشكل أن مكان العمل غیر مالئم للعمل، واألثاث طة في باقي الفقرات فیتضح منها المتوس
  .ى، وال یوجد تواصل مناسب بین الموظفین وادارة المستشفكافٍ 

 ر الثاني (الوصف الوظیفي)النتائج المتعلقة بالمحو  -

 الوصف الوظیفي محور: المتوسط الحسابي واالنحراف المعیاري ل193جدول 

درجة االنحراف المتوسط   الفقرات  م.
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  االستجابة  المعیاري  الحسابي 

  متوسطة 1.470 3.02 .یوجد لك وصف وظیفي واضح ومكتوب  1

  متوسطة 1.396 2.95 .یوجد لك وصف وظیفي معموًال به  2

  ضعیفة 1.320 2.52 .یتالءم الوصف الوظیفي مع المهام التي تقوم بها  3

  ضعیفة 1.453 2.56 استلمت الوصف الوظیفي الخاص بك مكتوبًا عندما تم تعیینك.  4

 متوسطة 1.239 2.76 القیمة الكلیة لمحور الوصف الوظیفي. 
  

تراوحت حیث ، )2.76( متوسطة بات الموظفین كانتستجاال القیمة الكلیة أنالوصف الوظیفي، ) لمحور 193یبین جدول (
الوصف ویدل ذلك على أن  )، ومتوسطة في باقي الفقرات،4،3االستجابات بین متوسطة وضعیفة، فقد كانت ضعیفة في الفقرة(

 .مع المهام التي یقوم بها الموظفین ئمالوظیفي للكادر الطبي غیر واضح، وغیر مكتوب، وال یتم العمل به، وال یتال

 النتائج المتعلقة بالمحور الثالث (التقییم) -

 : المتوسط الحسابي واالنحراف المعیاري لمحور التقییم 194 جدول

المتوسط  الفقرات م.
 الحسابي 

االنحراف 
 المعیاري

درجة 
 االستجابة

  متوسطة 1.075 3.22 .النموذج الحالي المستخدم لتقییم األداء یعتبر مناسبًا لوظیفتك  1

  عالیة 6400. 3.90 .ییمك بشكل دوريیتم تق  2

  عالیة 8030. 3.77 .یتم تقییم أدائك بشكل مكتوب  3

  عالیة 1.169 3.43 .نتیجة تقییم األداء الخاصة بك تعكس فعلیًا حقیقة أدائك بالعمل  4

  متوسطة 1.430 3.00 .یقوم مدیرك المباشر بمناقشة أدائك خالل عملیة التقییم  5

 عالیة 7990. 3.46  التقییم  القیمة الكلیة لمحور
  

في الفقرات بین االستجابات تراوحت  حیث ،)3.46( عالیة أن استجابات الموظفین كانتالتقییم، ) محور 194یبین جدول (
ن االستجابات العالیة بأن )، وكانت متوسطة في باقي الفقرات، ویتضح م4،3،2یة، فقد كانت عالیة على الفقرات (متوسطة وعال
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أما الدرجات  نتیجة تقییم األداء الخاصة بالموظف تعكس فعلیًا حقیقة أدائه بالعمل.و لموظفین یتم بشكل دوري ومكتوب، اتقییم 
، وال یقوم المدیر المباشر بمناقشة أداء ر مناسبأن النموذج المستخدم في التقییم غی فیتضحالمتوسطة في باقي الفقرات 

  التقییم. عملیة الموظفین خالل

  المتعلقة بالمحور الرابع (الراتب)النتائج  -

  : المتوسط الحسابي واالنحراف المعیاري لمحور الراتب195جدول     

المتوسط  الفقرات م
 الحسابي 

االنحراف 
 المعیاري

درجة 
 االستجابة

  متوسطة 1.146 2.81 یعتبر راتبك الذي تتقاضاه مقارنة بزمالئك مرضیًا لك.  1

  ضعیفة 1.024 2.29 قارنة بالسوق المحلي مرضیًا لك.یعتبر راتبك الذي تتقاضاه م  2

  ضعیفة 1.039 2.38 یعتبر راتبك الذي تتقاضاه مقارنة بحجم مهامك داخل العمل مرضیًا لك.  3

 ضعیفة 9570. 2.50  القیمة الكلیة لمحور الراتب
  

تراوحت في الفقرات بین حیث ، )2.50( ضعیفة ستجابات الموظفین كانتالقیمة الكلیة الأن الراتب، ) محور 195یبین جدول (
غیر مقارنه بزمالئه متوسطة وضعیفة، فقد كانت متوسطة في الفقرة األولى ویعزى ذلك إلى أن الراتب الذي یتقاضاه الموظف 

) ویعزى ذلك إلى أن الراتب الذي یتقاضاه الموظف مقارنة بالسوق المحلي 3،2وكانت ضعیفة في الفقرة ( .بشكل كافٍ  مرضٍ 
 .حجم العمل غیر مرضٍ وب

 النتائج المتعلقة بالمحور الخامس االحتیاجات التدریبیة -

 : المتوسط الحسابي واالنحراف المعیاري لمحور االحتیاجات التدریبیة196جدول 

المتوسط  الفقرات م.
 الحسابي 

االنحراف 
 المعیاري

درجة 
 االستجابة

  ضعیفة 1.022 2.47  یتم تدریبك على كافة االجراءات المتعلقة بعملك.  1

  ضعیفة 1.041 2.40 .یتم تحدید االحتیاجات التدریبیة بطریقة منظمة  2

  ضعیفة 9690. 2.38 .یتم تحدید االحتیاجات التدریبیة بشكل موضوعي  3
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  ضعیفة 1.021 2.45 یتم تحدید االحتیاجات التدریبیة حسب احتیاجات العمل  4

  ضعیفة 1.147 2.40 .الوظیفیة یتم تزویدك بالتدریب المطلوب الحتیاجاتك  5

 ضعیفة 8670. 2.42  القیمة الكلیة لمحور االحتیاجات التدریبیة
  

في القیمة الكلیة وفي باقي  )2.42( ضعیفة أن استجابات الموظفین كانتاالحتیاجات التدریبیة، ) لمحور 196یبین جدول (
مة وموضوعیة وحسب احتیاجات العمل واحتیاجات الموظف، ال یتم بطریقة منظتدریب الموظفین إلى أن ذلك ویعزى  ،الفقرات

 وال یتم تدریب الموظفین بشكل سلیم على كافة االجراءات المتعلقة بالعمل. 

 النتائج المتعلقة بالمحور السادس (التحفیز) -

  : المتوسط الحسابي واالنحراف المعیاري لمحور التحفیز197جدول 

المتوسط  الفقرات م.
 الحسابي 

ف االنحرا
 المعیاري

درجة 
 االستجابة

  ضعیفة 986. 2.15 .الحافز المادي الذي تتقاضاه مرضیًا لك  1

  عالیة 1.389 3.47  .تؤثر الحوافز المعنویة على أدائك  2

  متوسطة 1.331 2.75  .یتم اشراكك في أخذ القرارات التي لها عالقة بعملك  3

  متوسطة 1.304 2.86 .لكیتم إطالعك على القرارات االداریة المتعلقة بعم  4

 متوسطة 884. 2.81  القیمة الكلیة لمحور التحفیز

 متوسطة 649. 2.87  القیمة الكلیة للمحاور
  

تراوحت في الفقرات حیث  ،)2.81( متوسطة ستجابات الموظفین كانتالقیمة الكلیة الأن التحفیز، ) لمحور 197یبین جدول (
ذلك إلى أن الحوافز المعنویة تؤثر بشكل كبیر على أداء  یعودلیة في الفقرة الثانیة و متوسطة وضعیفة، فقد كانت عا,بین عالیة 
 .ال یتم اشراكهم في أخذ القرارات واالطالع علیها ینإلى أن الموظف ذلك یتضح منو  )4،3وكانت متوسطة في الفقرة ( .الموظفین

  له. قاضاه الموظف غیر مرضٍ ادي الذي یتالحافز الموضعیفة في الفقرة األولى ویتضح من ذلك أن 
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 ثالثة عشر: مستشفى طوباس التركي الحكومي  

  خصائص عینة الدراسة:

، وتم ) كادرًا طبیاً 62) مراجعًا، و(47() فردًا، موزعة على 109تم توزیع االستبانة على عینة الدراسة والتي بلغ مجموعها (
  ض البیانات الشخصیة لعینة الدراسة كاآلتي:، وسیتم عر بسیطةاختیار العینة بطریقة العینة العشوائیة ال

  أوًال: المراجعون

  العمر 

 : توزیع عینة الدراسة تبعًا لمتغیر العمر بالسنوات198جدول 

  النسبة المئویة (%)  التكرار  الفئات العمریة

 42.6 20 سنة فأقل 30
 23.4 11 سنة  40_31 

 12.8 6 سنة 50_ 41
 21.3 10 سنة فما فوق 51

 100.0 47  عالمجمو 
  

) مراجعًا، وفئة 20سنة فأقل) بلغ ( 30عینة الدراسة للمراجعین من فئة (عدد أن )، 198نتائج تحلیل االستبانة جدول (تبین من 
  ) مراجعًا.10سنة فما فوق) بلغ ( 51) مراجعًا، وفئة (6سنة) بلغ ( 50_ 41، وفئة () مراجعاً 11سنة ) بلغ ( 40_31(

 الجنس 

 عینة الدراسة تبعًا لمتغیر الجنس  : توزیع199ل جدو 

  النسبة المئویة (%)  التكرار   الجنس 

 53.2 25  ذكر

 46.8 22  أنثى

 100.0 47  المجموع



 دائرة جودة الخدمات الحكومية                                                            187الشؤون الحكومية                                                                
  

)، %53.2) مراجعًا بنسبة (25الذكور بلغ (عینة الدراسة للمراجعین من  )، أن عدد199تبین من نتائج تحلیل االستبانة جدول (
 ).%46.8بنسبة ( ) مراجعةً 22ومن اإلناث بلغ (

  مستوى التعلیم 

 : توزیع عینة الدراسة تبعًا لمتغیر مستوى التعلیم78 شكل

 
 

) %44.7(كانت حسب مستوى التعلیم نسبة لعینة الدراسة من المراجعین ، أن أعلى )78( شكل تبین من نتائج تحلیل االستبانة
، حاصلین على توجیهيمن ال) %17(تلتها التوجیهي، أقل من حاصلین على من ال) %25.5(من ثم ، و حملة البكالوریوسل

 .حملة ماجستیر فأعلىمن ) %2.1وأقل نسبة كانت (حملة الدبلوم، من ) %10.6وتلتها (

 مكان السكن 

 : توزیع عینة الدراسة تبعًا لمتغیر مكان السكن79شكل
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كانت كالتالي: محافظة جنین  مكان السكنن حسب )، أن نسبة عینة الدراسة للمراجعی79شكل ( تبین من نتائج تحلیل االستبانة
  ).%8.5( نابلس)، محافظة %89.4)، محافظة طوباس (2.1%(

 القسم 
 : توزیع عینة الدراسة تبعًا لمتغیر القسم80شكل

 
 

  
) %51.1)، أن النسبة األكبر من عینة الدراسة من المراجعین حسب القسم كانت (79( شكل تبین من نتائج تحلیل االستبانة

  ) لإلقامة.%12.8) للطوارئ، وأقل نسبة كانت (%36.2للعیادات الخارجیة، تلتها (
  ثانیًا: الكادر الطبي

  العمر 

 : توزیع عینة الدراسة تبعًا لمتغیر العمر بالسنوات200 جدول

  النسبة المئویة (%)  التكرار  الفئات العمریة

 40.3 25 سنة فأقل 30
 29.0 18 سنة 40_31
 24.2 15 سنة 50_ 41
 6.5 4 سنة فما فوق 51

 100.0 62  المجموع
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) موظفًا، 25سنة فأقل) بلغ ( 30عدد عینة الدراسة للكادر الطبي من فئة (أن ، )200جدول ( تبین من نتائج تحلیل االستبانة
 .فین) موظ4سنة فما فوق) بلغ ( 51، وفئة (موظفاً ) 15سنة) بلغ ( 50_ 41موظفًا، فئة () 18سنة) بلغ ( 40_31فئة (

 الجنس 

 : توزیع عینة الدراسة تبعًا لمتغیر الجنس 201جدول   

  النسبة المئویة (%)  التكرار  الجنس

 59.7 37  ذكر

 40.3 25  أنثى

 100.0 62  المجموع
  

 موظفًا بنسبة) 37الذكور بلغ (عینة الدراسة للكادر الطبي من  )، أن عدد201تبین من نتائج تحلیل االستبانة جدول (
  ).%40.3بنسبة ( موظفةً ) 25)، ومن اإلناث بلغ (59.7%(

 المؤهل العلمي 

 : توزیع عینة الدراسة تبعًا لمتغیر المؤهل العلمي81شكل

 
 

حسب المؤهل العلمي كانت  نسبة من عینة الدراسة للكادر الطبي)، أن أعلى 80شكل(تبین من نتائج تحلیل االستبانة، 
حاصلین على توجیهي، وتلتها لل) %14.5(تلتها ) من حملة الدبلوم، %21ثم ( ) من حملة البكالوریوس، ومن54.8%(
  ) ألقل من توجیهي.%1.6وكانت أقل نسبة ( ،حملة ماجستیر فأعلى من)8.1%(
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 الوظیفة 

 : توزیع عینة الدراسة تبعًا لمتغیر الوظیفة 82شكل   

 
  

) طبیبًا، 17(: كانت كالتالي سة للكادر الطبي حسب الوظیفةعدد عینة الدرا)، أن 82شكل (تبین من نتائج تحلیل االستبانة 
 ) موظفًا.13) موظفًا اداریاً، ومن المهن الطبیة المساندة (12) قابالت، اثنین من الصیادلة، (6) ممرضًا، (40(

 الحالة االجتماعیة 

 : توزیع عینة الدراسة تبعًا لمتغیر الحالة االجتماعیة202جدول

  النسبة المئویة (%)  تكرارال  الحالة االجتماعیة

 85.5 53  متزوج
 14.5 9  أعزب

 100.0 62  المجموع
  
  
  
  
  
  
  

) موظفًا، وغیر 53المتزوجین بلغ (عدد عینة الدراسة للكادر الطبي من ، أن )202جدول (تبین من نتائج تحلیل االستبانة 
  .ین) موظف9المتزوجین بلغ (
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 القسم 

 راسة تبعًا لمتغیر القسم: توزیع عینة الد83شكل           

 
  

حسب القسم بلغ كالتالي: النسائیة والتولید  الكادر الطبيعدد عینة الدراسة من )، أن 83شكل (تبین من نتائج تحلیل االستبانة 
، ، العیادات الخارجیة موظفین اثنین) موظفین4موظفًا واحدًا، الطوارئ ( القلب والكسترة) موظفین، 2، الجراحة () موظفین3(

، التغذیة موظفًا واحدًا، أخرى ) موظفین4(، الصیدلة موظفًا واحداً ) موظفین، األطفال 6، المختبرات (موظفین اثنین األشعة
  موظفًا.) 25، ادارة وخدمات (اً ) موظف11(

  النتائج المتعلقة بمستشفى طوباس التركي:

 النتائج المتعلقة بالمراجعین .1

  إجابات المراجعین حول المحاور الرئیسیة للدراسة:  فیما یلي عرض وتحلیل ومناقشة لنتائج

  النتائج المتعلقة بالمحور األول (الملموسیة) -

  : المتوسط الحسابي واالنحراف المعیاري لمعیار الملموسیة203جدول

المتوسط   الفقرات   
  الحسابي

االنحراف 
  المعیاري

درجة 
  االستجابة

  یةعال 9000. 2.40  یسهل الوصول إلى المستشفى.   1

  عالیة 7730. 2.57  یتالئم المظهر العام للمستشفى مع طبیعة الخدمات المقدمة.  2

  عالیة 8000. 2.57  للحصول على الرعایة. تتوفر في المستشفى التسهیالت المالئمة  3
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  متوسطة 9850. 2.17  تتوفر في المستشفى األجهزة الطبیة الالزمة لتقدیم الخدمة.  4

 عالیة 6560. 2.70  الت انتظار مالئمة لالنتظار.تتوفر لدى المستشفى صا  5

 عالیة 7640. 2.63  یوجد لوحات ارشادیة تسهل الوصول إلى األقسام.  6

 عالیة 6820. 2.72  تتوفر ممرات مناسبة لتنقل المرضى دون صعوبة.  7

  عالیة 5640. 2.82  تتوفر دورات میاه صحیة نظیفة.  8

  متوسطة 9770. 2.04  حي لتقدیم الرعایة للمرضى.من الكادر الص اً كافی اً یتوفر عدد  9

  متوسطة 9770. 2.04  تتوفر في المستشفى األدویة الالزمة للعالج.  10

 عالیة 3830. 2.47  لمحور الملموسیةالقیمة الكلیة 
  

ت في الفقرات تراوححیث ) متوسطة، 2.47(أن القیمة الكلیة الستجابات المراجعین كانت ) لمحور الملموسیة، 203یبین جدول(
في باقي الفقرات، ویتضح من االستجابات العالیة  عالیة)، وكانت 10،9،4الفقرات ( متوسطة فيبین متوسطة وعالیة، فقد كانت 

بأنه یسهل الوصول إلى المستشفى، ویتالئم مظهر المستشفى العام مع طبیعة الخدمات المقدمة، وتتوفر صاالت انتظار ولوحات 
أما الدرجات وتتوفر دورات میاه صحیة مناسبة.  للحصول على الرعایة، تتوفر التسهیالت المالئمة، سبةارشادیة وممرات منا

 وعدد الكادر الصحي غیر كافٍ  ة الطبیة الالزمة لتقدیم الخدمة،المتوسطة في باقي الفقرات یتضح منها أنه ال تتوفر األجهز 
الكادر الصحي في المستشفى، وعدم توفر األدویة بشكل یتناسب مع یعزى إلى وجود نقص في  لتقدیم الرعایة بالشكل السلیم

  احتیاجات المرضى یعزى إلى نقص في األدویة.

  النتائج المتعلقة بالمحور الثاني االعتمادیة -

  : المتوسط الحسابي واالنحراف المعیاري لمعیار االعتمادیة204جدول   

المتوسط  الفقرات  م.
 الحسابي

االنحراف 
 المعیاري

درجة 
 االستجابة

  متوسطة 9880. 1.97  تبدى المستشفى اهتمامًا بشكاوى واقتراحات المرضى.   1

  عالیة 9220. 2.38  الفترة الزمنیة للحصول على الخدمة مناسبة.  2

  عالیة 8300. 2.51  تحرص المستشفى على تقدیم الخدمات بالشكل الصحیح.  3
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  عالیة 8550. 2.53  ى. تحتفظ المستشفى بالسجل الطبي الخاص بالمرض  4

 عالیة 5650. 2.35  لمحور االعتمادیةالقیمة الكلیة 
  

في االستجابات تراوحت ، )2.35( عالیة ستجابات المراجعین كانتالقیمة الكلیة الأن االعتمادیة،  محور )204یبین جدول(
)، ویتضح من االستجابات 1فقرة (في ال)، وكانت متوسطة 4،3،2( الفقرات فيفقد كانت عالیة ، الفقرات بین متوسطة وعالیة

ذلك إلى أن وزارة الصحة توجهت في الفقرة األخیرة إلى  ىبأن المستشفى تحتفظ بالسجل الطبي الخاص بالمریض ویعز  العالیة
وأن المستشفى تحرص على تقدیم الخدمات بالشكل الصحیح، وأن الفترة الزمنیة للحصول على حوسبة الخدمات الصحیة، 

ال تبدي اهتمامًا بشكاوى واقتراحات المرضى ویعزى ذلك  المستشفىأن ا یتضح منها  المتوسطةستجابة أما اإلمناسبة. الخدمة 
 .إلى عدم وجود نظام شكاوى فاعل

  النتائج المتعلقة بالمحور الثالث (االستجابة) -

  : المتوسط الحسابي واالنحراف المعیاري لمعیار االستجابة205جدول    

المتوسط  الفقرات  م.
 الحسابي

االنحراف 
 المعیاري

درجة 
 االستجابة

  عالیة 7640. 2.63 .یبدي العاملین في المستشفى االستعداد الدائم لمساعدتكم  1

  عالیة 8300. 2.53 .تقوم المستشفى بإبالغكم بموعد تقدیم الخدمة بدقة  2

  عالیة 9020. 2.42 .تقوم المستشفى بالرد الفوري على استفساراتكم  3

  ضعیفة 9000. 1.59 .ینتظر المریض وقتًا طویًال للحصول على الخدمة  4

 متوسطة 5450. 2.29  لمحور االستجابةالقیمة الكلیة 
  

 االستجابات  تراوحتحیث ، )2.29( متوسطةأن القیمة الكلیة الستجابات المراجعین كانت محور االستجابة،  )205( یبین جدول
)، ویتضح من االستجابات 4( رةفي الفق ضعیفة)، وكانت 3،2،1( فقد كانت عالیة في الفقرة ،وعالیةضعیفة في الفقرات بین 

تبدي االستعداد لمساعدة المرضى، وتقوم بإبالغ المرضى بدقة بموعد تقدیم الخدمة، تقوم بالرد الفوري  بأن المستشفى العالیة
 لمرضى ال ینتظرون وقتًا طویًال للحصول على الخدمة.یتضح منها أن اف الضعیفة ستجابةأما اإل. على استفسارات المرضى

  النتائج المتعلقة بالمحور الرابع (الضمان) -
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  الضمان حور: المتوسط الحسابي واالنحراف المعیاري لم 206جدول    

المتوسط  الفقرات  م.
 الحسابي

االنحراف 
 المعیاري

درجة 
 االستجابة

  متوسطة 9990. 2.14  تشعر باألمان عند وجودك في المستشفى.  1

  متوسطة 9480. 1.72  یمتلك العاملون المعرفة الكافیة لالجابة عن استفساراتكم.  2

  متوسطة 1.000 2.00  تحافظ المستشفى على خصوصیة المرضى.  3

  متوسطة 1.010 2.02  یتابع العاملون حالتكم بإستمرار.  4

  متوسطة 9910. 2.12  یغرس سلوك العاملین في المستشفى الثقة في نفوسكم.  5

  متوسطة 9990. 2.04  یمتلك العاملون الخبرة والكفاءة لتقدیم الرعایة.  6

 متوسطة 7690. 2.01  لمحور الضمانالقیمة الكلیة 
  

 في القیمة الكلیة وفي باقي فقرات المحور،) 2.01( متوسطةستجابات المراجعین كانت اأن محور الضمان،  )206( یبین جدول
على خصوصیة المرضى، وأن ال تحافظ وأن ادارة المستشفى  باألمان في المستشفى، نیشعرو  ال المرضىأن  من ذلكویتضح 

بشكل  المعرفة الكافیة لالجابة على استفسارات المرضى نالعاملون ال یمتلكو ن حالة المرضى بإستمرار، وأن یتابعو ال العاملون  
  الخبرة والكفاءة الكافیتین لتقدیم الخدمة. نوال یمتلكو اسب، الثقة في نفوس المرضى بالشكل المن نال یغرسو و ، مناسب

 النتائج المتعلقة بالمحور الخامس (التعاطف) -

 ر التعاطفمحور : المتوسط الحسابي واالنحراف المعیاري ل207جدول 

المتوسط  الفقرات  م.
 الحسابي

االنحراف 
 المعیاري

درجة 
 االستجابة

  متوسطة 1.010 1.97  كل مریض.تولي المستشفى االهتمام المناسب ل  1

  متوسطة 9910. 1.87  تالئم أوقات عمل المستشفى كافة المرضى.  2

  متوسطة 9880. 2.02  یعطي العاملون في المستشفى الوقت الكافي لرعایتكم.  3

  متوسطة 9960. 1.91  یتصف العاملون باللیاقة في التعامل معكم.  4
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  متوسطة 9620. 2.17  عراف السائدة في المجتمع.واأل تراعي المستشفى العادات والتقالید  5

  متوسطة 9830. 1.89  یقدر العاملون في المستشفى ظروفكم.  6

 متوسطة 7510. 1.97  القیمة الكلیة لمحور التعاطف

 متوسطة 3800. 2.22  القیمة الكلیة لمحاور
  

في القیمة الكلیة وفي باقي فقرات المحور، ) 1.97( متوسطة أن استجابات المراجعین كانتمحور التعاطف،  )207یبین جدول(
لي االهتمام أن المستشفى ال تو و واألعراف السائدة في المجتمع،  تراعي العادات والتقالیدال المستشفى ویتضح من االستجابات أن 

افیة في التعامل مع باللباقة  الك نال یتصفو أن العاملون  و،تالئم أوقات العمل فیها غالبیة المرضى الالمناسب لكل مریض، و 
  ظروفهم.ن الوقت الكافي لرعایتهم، وال یقدرو  نالمرضى، وال یعطو 

  النتائج المتعلقة بالكادر الطبي .2

  فیما یلي عرض وتحلیل ومناقشة لنتائج إجابات الكادر الطبي حول المحاور الرئیسیة للدراسة: 

  النتائج المتعلقة بالمحور األول (بیئة العمل) -

  وسط الحسابي واإلنحراف المعیاري لمحور بیئة العمل: المت 208جدول

المتوسط   الفقرات  م.
  الحسابي 

االنحراف 
  المعیاري

درجة 
  االستجابة

  عالیة 1.077 3.77 تتناسب المساحة المخصصة لك مع احتیاجات العمل  1

  عالیة 1.102 3.88 تهویة المرفق تساعدك على اتمام عملك.  2

  جداً  عالیة 6380. 4.22 اتمام عملك. مستوى االضاءة یساعدك على  3

  عالیة 7650. 4.06 األثاث یساعدك على اتمام عملك بشكل أفضل.  4

  عالیة 9150. 3.69 تتوفر األجهزة الطبیة المناسبة للعمل.  5

  متوسطة 8280. 3.33 تتوفر األدویة في المستشفي.   6

  عالیة 9380. 3.85 موقع المستشفي سهل الوصول لك.  7
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  عالیة 8290. 3.96  ن العمل الذي تعمل فیه یتمیز بأنه مالئم.مكا  8

  عالیة 8570. 4.04  یوجد تواصل متبادل دوري بین الموظفین وادارة المستشفى.  9

 عالیة 4790. 3.87 القیمة الكلیة لمحور بیئة العمل
  

)، حیث تراوحت بین متوسطة 3.87(الیة عستجابات الموظفین كانت القیمة الكلیة الأن ) محور بیئة العمل، 208یبین جدول (
في باقي الفقرات، ویتضح من االستجابات العالیة بأن المساحة  عالیة)، و 6( في الفترة متوسطة، فقد كانت وعالیة جداً  وعالیة

في  جمیعها مناسبة، أن األجهزة الطبیة، ومكان العمل المخصصة، تهویة المرفق، مستوى االضاءة، األثاث، وموقع المستشفى
األدویة غیر متوفرة  أنالمتوسطة فیتضح منها  ة. أما اإلستجاب، ویوجد تواصل مناسب بین الموظفین وٕادارة المستشفىالمستشفى

  .بشكل كافٍ 

 النتائج المتعلقة بالمحور الثاني (الوصف الوظیفي) -

 : المتوسط الحسابي واالنحراف المعیاري لمحور الوصف الوظیفي 209جدول

متوسط ال  الفقرات  م.
  الحسابي 

االنحراف 
  المعیاري

درجة 
  االستجابة

  متوسطة 1.106 3.38 .یوجد لك وصف وظیفي واضح ومكتوب  1

  عالیة 1.167 3.41 .یوجد لك وصف وظیفي معموًال به  2

  عالیة 1.067 3.50 .یتالءم الوصف الوظیفي مع المهام التي تقوم بها  3

  متوسطة 1.171 3.14 عندما تم تعیینك. استلمت الوصف الوظیفي الخاص بك مكتوباً   4

 متوسطة 9920. 3.36 القیمة الكلیة لمحور الوصف الوظیفي. 
  

حیث تراوحت بین  ،)3.36( متوسطة ستجابات الموظفین كانتال القیمة الكلیة أن) محور الوصف الوظیفي، 209یبین جدول (
ذلك أن  االستجابات العالیة أن  ، یتضح مني باقي الفقرات)، وعالیة ف1،4، فقد كانت متوسطة في الفترة (متوسطة وعالیة

یتالءم الوصف الوظیفي مع المهام التي تقوم بها. أما اإلستجابات المتوسطة و ، معموًال بهالوصف الوظیفي للكادر الطبي 
  یوجد للموظف وصف وظیفي واضح ومكتوبال  فیتضح منها أنه
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 یم)النتائج المتعلقة بالمحور الثالث (التقی -

 : المتوسط الحسابي واالنحراف المعیاري لمحور التقییم 210جدول

المتوسط  الفقرات م
 الحسابي 

االنحراف 
 المعیاري

درجة 
 االستجابة

  عالیة 1.050 3.45 .النموذج الحالي المستخدم لتقییم األداء یعتبر مناسبًا لوظیفتك  1

  متوسطة 913. 3.40 .یتم تقییمك بشكل دوري  2

  متوسطة 982. 3.40 .یم أدائك بشكل مكتوبیتم تقی  3

  عالیة 985. 3.56 .نتیجة تقییم األداء الخاصة بك تعكس فعلیًا حقیقة أدائك بالعمل  4

  عالیة 1.079 3.58 .یقوم مدیرك المباشر بمناقشة أدائك خالل عملیة التقییم  5

 عالیة 830. 3.48  القیمة الكلیة لمحور التقییم 
  

)، تراوحت في الفقرات بین متوسطة 3.48( عالیةستجابات الموظفین كانت ال القیمة الكلیة أنحور التقییم، ) م210یبین جدول (
فیتضح منها  )، وكانت متوسطة في باقي الفقرات، ویتضح من االستجابات العالیة1،4،5الفقرات ( فيوعالیة، فقد كانت عالیة 

التقییم تعكس حقیقة األداء، وأن المدیر المباشر یقوم بمناقشة أداء الموظفین  أن النموذج المستخدم في التقییم مناسب، وأن نتیجة
   فیتضح منها أن بأن تقییم الموظفین ال یتم بشكل دوري ومكتوب. أما الدرجات المتوسطة  خالل عملیة التقییم. 

  النتائج المتعلقة بالمحور الرابع (الراتب) -

  ف المعیاري لمحور الراتب: المتوسط الحسابي واالنحرا 211جدول     

المتوسط  الفقرات م
 الحسابي 

االنحراف 
 المعیاري

درجة 
 االستجابة

  متوسطة 1.144 3.03 یعتبر راتبك الذي تتقاضاه مقارنة بزمالئك مرضیًا لك.  1

  متوسطة 1.234 2.98 یعتبر راتبك الذي تتقاضاه مقارنة بالسوق المحلي مرضیًا لك.  2

  متوسطة 1.201 3.00 قاضاه مقارنة بحجم مهامك داخل العمل مرضیًا لك.یعتبر راتبك الذي تت  3

 متوسطة 1.092 3.00  القیمة الكلیة لمحور الراتب
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وفي فقرات المحور وهذا  الكلیة ) فى القیمة3.00أن استجابات الموظفین كانت متوسطة () محور الراتب، 211یبین جدول (
 ف غیر مرٍض مقارنة بزمالئه، وبالسوق المحلي، وبحجم العمل.یدل على أن الراتب الذي یتقاضاه الموظ

 النتائج المتعلقة بالمحور الخامس (االحتیاجات التدریبیة) -

 : المتوسط الحسابي واالنحراف المعیاري لمحور االحتیاجات التدریبیة 212جدول 

المتوسط  الفقرات م.
 الحسابي 

االنحراف 
 المعیاري

درجة 
 االستجابة

  متوسطة 1.164 3.38  بك على كافة االجراءات المتعلقة بعملك.یتم تدری  1

  متوسطة 1.085 3.25 .یتم تحدید االحتیاجات التدریبیة بطریقة منظمة  2

  متوسطة 1.017 3.30 .یتم تحدید االحتیاجات التدریبیة بشكل موضوعي  3

  ةمتوسط 1.061 3.38 یتم تحدید االحتیاجات التدریبیة حسب احتیاجات العمل  4

  متوسطة 1.089 3.16 .یتم تزویدك بالتدریب المطلوب الحتیاجاتك الوظیفیة  5

 متوسطة 0.951 3.30  القیمة الكلیة لمحور االحتیاجات التدریبیة
  

) في القیمة الكلیة وفي باقي 3.30استجابات الموظفین كانت متوسطة ( أن) محور االحتیاجات التدریبیة، 212یبین جدول (
ح من ذلك أن تدریب الموظفین ال یتم بطریقة منظمة وموضوعیة وحسب احتیاجات العمل واحتیاجات الموظف، الفقرات، ویتض

ویعزى ذلك إلى عدم وجود آلیة معتمدة في المستشفى ، وال یتم تدریب الموظفین بشكل سلیم على كافة االجراءات المتعلقة بالعمل
 لتحدید االحتیاجات التدریبیة.

 بالمحور السادس (التحفیز)النتائج المتعلقة  -

  : المتوسط الحسابي واالنحراف المعیاري لمحور التحفیز 213جدول

المتوسط  الفقرات م.
 الحسابي 

االنحراف 
 المعیاري

درجة 
 االستجابة

  متوسطة 1.166 2.98 .الحافز المادي الذي تتقاضاه مرضیًا لك  1

  ةعالی 1.251 3.51  .تؤثر الحوافز المعنویة على أدائك  2
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  عالیة 1.208 3.41  .یتم اشراكك في أخذ القرارات التي لها عالقة بعملك  3

  عالیة 964. 3.70 .یتم إطالعك على القرارات االداریة المتعلقة بعملك  4

 متوسطة 937. 3.40  القیمة الكلیة لمحور التحفیز

 متوسطة 623. 3.40  القیمة الكلیة للمحاور
  

، حت في الفقرات بین عالیة ومتوسطة)، تراو 3.40أن استجابات الموظفین كانت متوسطة (، ) محور التحفیز213یبین جدول (
الحوافز المعنویة تؤثر بشكل  األولى، وعالیة في باقي الفقرات، ویتضح من االستجابات العالیة أن في الفقرة  متوسطةفقد كانت 

متوسطة أن ویتضح من االستجابة ال ارات واالطالع علیها.ن یتم اشراكهم في أخذ القر یأن الموظف كبیر على أداء الموظفین،
    الحافز المادي الذي یتقاضاه الموظفون غیر مرٍض لهم.
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  لنتائج املخص  

  للمراجعین  تبعاً  وترتیب المستشفیات ستجابة: المتوسط الحسابي ودرجة اإل214جدول

    الرقم

  المستشفى

القیمة   المحاور
الكلیة 

للمحاور 
*  

  

درجة 
  بةاالستجا

  

    الترتیب

  الملموسیة 

  

  االعتمادیة

  

  االستجابة

  

  الضمان

  

  التعاطف

  4  عالیة  2.51  2.60  2.60  2.35  2.48  2.53 جنین -خلیل سلیمان   1

  3  عالیة  2.53  2.47  2.64  2.44  2.51  2.60  طولكرم -ثابت ثابت   2

  10  متوسطة   2.18  2.32  2.31  2.37  2.21  1.66 نابلس - الوطني  3

  5  عالیة  2.45  2.46  2.48  2.44  2.44  2.42 نابلس - یارفید  4

مجمع فلسطین الطبي   5
 رام هللا –

  6  عالیة  2.43  2.47  2.59  2.30  2.29  2.53

  2  عالیة  2.56  2.59  2.66  2.55  2.52  2.50 بیت جاال -الحسین   6

  1  عالیة  2.65  2.65  2.75  2.52  2.68  2.63 أریحا -أریحا   7

  9  متوسطة  2.24  2.18  2.31  2.19  2.18  2.35  الخلیل -عالیة  8

  8  متوسطة  2.27  2.23  2.28  2.17  2.25  2.42  قلقیلیة -درویش نزال  9

  6  عالیة  2.43  2.42  2.49  2.33  2.46  2.48 سلفیت -یاسر عرفات  10

 -أبو الحسین القاسم  11
 یطا

  7  متوسطة  2.28  2.24  2.34  2.27  2.27  2.28

  11  متوسطة  2.22  1.97  2.01  2.29  2.35  2.47 طوباس التركي  12

                                                                                                                                                *(مقیاس لیكرت الثالثي)
  .للدرجة الضعیفة، واللون األحمر للدرجة المتوسطة ر*اللون األصف
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ابات بین عالیة ) القیمة الكلیة لمحاور إستجابات المراجعین حسب المستشفیات، حیث تراوحت االستج214جدول ( یبین
على النحو التالي: أریحا، الحسین، ثابت ثابت، خلیل سلیمان، رفیدیا،  ةحسب الدرج ترتیب المستشفیات ومتوسطة، فقد كان

  ، طوباس التركي.اسم، درویش نزال، عالیة، الوطنيیاسر عرفات، أبو الحسین الق –مجمع فلسطین الطبي 

حیث تراوحت االستجابات بین عالیة وجود تباین بین نسبة االستجابات،  )الملموسیة( األول لمحورلیتضح من القیمة الكلیة  
فى أریحا، وضعیفة، فقد كانت ضعیفة في مستشفى الوطني. وكانت متوسطة في باقي المستشفیات، فقد كانت أعلى نسبة لمستش

  وأقل نسبة لمستشفى الوطني.

حیث تراوحت االستجابات بین عالیة وجود تباین بین نسبة االستجابات،  )االعتمادیةالثاني (لمحور لیتضح من القیمة الكلیة 
. ومتوسطة، فقد كانت عالیة في مستشفى: خلیل سلیمان، ثابت ثابت، رفیدیا، الحسین، أریحا، یاسر عرفات، وطوباس التركي

  أریحا، وأقل نسبة لمستشفى عالیة.فقد كانت أعلى نسبة لمستشفى وكانت متوسطة في باقي المستشفیات، 

حیث تراوحت االستجابات بین عالیة وجود تباین بین نسبة االستجابات،  )االستجابةالثالث (لمحور لیتضح من القیمة الكلیة 
. وكانت متوسطة في باقي ، رفیدیا، الحسین، أریحاالوطني بت ثابت،: خلیل سلیمان، ثافي مستشفى عالیة، فقد كانت متوسطةو 

  ، وأقل نسبة لمستشفى درویش نزال.الحسینفقد كانت أعلى نسبة لمستشفى المستشفیات 

حیث تراوحت االستجابات بین عالیة وجود تباین بین نسبة االستجابات،  )الضمان( الرابع لمحورلیتضح من القیمة الكلیة 
في باقي المستشفیات عالیة . وكانت ، عالیة، درویش نزال، طوباس التركيالوطني :في مستشفى متوسطةقد كانت ، فمتوسطةو 

  .طوباس التركي فى أریحا، وأقل نسبة لمستشفىفقد كانت أعلى نسبة لمستش

ستجابات بین عالیة حیث تراوحت االوجود تباین بین نسبة االستجابات،  )التعاطفالخامس (لمحور لیتضح من القیمة الكلیة 
 عالیة. وكانت ، عالیة، درویش نزال، أبو الحسین القاسم، طوباس التركيالوطني :في مستشفىمتوسطة ، فقد كانت متوسطةو 

  .طوباس التركيفقد كانت أعلى نسبة لمستشفى أریحا، وأقل نسبة لمستشفى في باقي المستشفیات 
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  للكادر الطبي تبعًا  وترتیب المستشفیات ر ودرجة الرضا: المتوسط الحسابي للمحاو 215جدول

    الرقم

  المستشفى

القیمة الكلیة   المحاور
  للمحاور* 

درجة 
  االستجابة

  الترتیب

بیئة 
  العمل

الوصف 
  الوظیفي

  االحتیاجات  الراتب  التقییم

  التدریبیة

  التحفیز

  4  متوسطة  3.14  3.01  2.92  2.94  3.42  3.18  3.37 جنین -خلیل سلیمان   1

  5  متوسطة  3.10  3.10  2.91  2.73  3.46  3.01  3.38  طولكرم -بت ثابت ثا  2

  9  متوسطة  2.90  2.88  2.64  2.26  3.26  2.96  3.29 نابلس -الوطني  3

  8  متوسطة  3.01  2.85  2.86  2.62  3.19  3.26  3.28 نابلس - رفیدیا  4

مجمع فلسطین الطبي   5
 رام هللا –

  7  ةمتوسط  3.04  2.77  3.14  52.5  3.22  2.94  3.60

  11  متوسطة  2.86  2.87  2.60  2.38  3.25  2.98  3.11 بیت جاال -الحسین   6

  3  متوسطة  3.19  3.11  2.89  2.69  3.66  3.43  3.37 أریحا -أریحا   7

  2  متوسطة  3.39  3.30  3.38  2.96  3.76  3.50  3.42  لخلیلا - عالیة  8

  6  طةمتوس  3.09  3.03  2.89  2.56  3.39  3.29  3.34  قلقیلیة -درویش نزال  9

  12  متوسطة  2.70  2.80  2.45  2.35  3.14  2.73  2.76 سلفیت - یاسر عرفات  10

 -أبو الحسین القاسم  11
 یطا

  11  متوسطة  2.86  2.55  2.53  2.43  3.40  3.21  3.04

لحم لألمراض بیت   12
  النفسیة

  10  متوسطة  2.87  2.81  2.42  2.50  3.46  2.76  3.29

  1  متوسطة  3.40  3.40  3.30  3.00  3.48  3.36  3.87  طوباس التركي  13

                                                                                                                                           *(مقیاس لیكرت الخماسي)
  .للدرجة الضعیفة ر*اللون األصف
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ستجابات بدرجة لكادر الطبي حسب المستشفیات، حیث كانت القیمة الكلیة لإل) القیمة الكلیة إلستجابات ا215یبین جدول (
عالیة، أریحا، خلیل سلیمان، ثابت طوباس التركي، حسب االستجابة على النحو التالي: ترتیب المستشفیات  متوسطة، فقد كان

الحسین، یاسر  –أبو الحسین القاسم  ثابت، درویش نزال، مجمع فلسطین الطبي، رفیدیا، الوطني، بیت لحم لألمراض النفسیة،
  عرفات.

نسبة االستجابات، حیث تراوحت االستجابات بین عالیة ومتوسطة،  فيوجود تباین یتضح من القیمة الكلیة لمحور بیئة العمل 
ى فقد كانت أعلوكانت متوسطة في باقي المستشفیات،  .ومجمع فلسطین الطبي مستشفى طوباس التركي،فقد كانت عالیة في 

  .یاسر عرفات ، وأقل نسبة لمستشفىمستشفى طوباس التركينسبة 

حیث تراوحت االستجابات بین عالیة نسبة االستجابات،  فيیتضح من القیمة الكلیة لمحور الوصف الوظیفي وجود تباین 
كانت أعلى نسبة فقد مستشفى عالیة. وكانت متوسطة في باقي المستشفیات، و ومتوسطة، فقد كانت عالیة في مستشفي أریحا، 

  . یاسر عرفات، وأقل نسبة لمستشفى عالیةلمستشفى 

حیث تراوحت االستجابات بین عالیة ومتوسطة، فقد  نسبة االستجابات، فيییم وجود تباین قیتضح من القیمة الكلیة لمحور الت
تشفى بیت لحم لألمراض ، مستشفى أریحا، مستشفى عالیة، ومسكانت عالیة في مستشفي خلیل سلیمان، مستشفى ثابت ثابت

، وأقل نسبة الخلیلفقد كانت أعلى نسبة لمستشفى  وكانت متوسطة في باقي المستشفیات .، مستشفى طوباس التركيالنفسیة
  .یاسر عرفاتلمستشفى 

قد ن ضعیفة ومتوسطة، فحیث تراوحت االستجابات بینسبة االستجابات،  فيیتضح من القیمة الكلیة لمحور الراتب وجود تباین 
في مستشفي الوطني، مجمع رام هللا الطبي، مستشفى بیت جاال، مستشفى یاسر عرفات، مستشفى أبو الحسین  كانت ضعیفة

مستشفى فقد كانت أعلى نسبة لمستشفى القاسم، ومستشفى بیت لحم لألمراض النفسیة. وكانت متوسطة في باقي المستشفیات 
  .الوطني، وأقل نسبة لمستشفى طوباس التركي

حیث تراوحت االستجابات بین ضعیفة نسبة االستجابات،  فيضح من القیمة الكلیة لمحور االحتیاجات التدریبیة وجود تباین یت
ومتوسطة، فقد كانت ضعیفة في مستشفي بیت جاال، مستشفى أبو الحسین القاسم، مستشفى یاسر عرفات، ومستشفى بیت لحم 

بیت لحم  ، وأقل نسبة لمستشفى عالیةفقد كانت أعلى نسبة لمستشفى ستشفیات لألمراض النفسیة. وكانت متوسطة في باقي الم
  .لألمراض النفسیة

حیث تراوحت االستجابات بین ضعیفة ومتوسطة، فقد نسبة االستجابات،  فيیتضح من القیمة الكلیة لمحور التحفیز وجود تباین 
، عالیةفقد كانت أعلى نسبة لمستشفى  ،قي المستشفیات. وكانت متوسطة في باأبو الحسین القاسمكانت ضعیفة في مستشفي 

 .أبو الحسین القاسموأقل نسبة لمستشفى 
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  المستشفیات حسب األقسامدرجة الرضا في تصنیف  

 : درجة الرضا في المستشفیات حسب األقسام للمراجعین216جدول   

 المستشفى  المحاور الطوارئ عیادات خارجیة اقامة

  سیةالملمو  2.61 2.39 2.61

خلیل سلیمان 
- 

جنین
  االعتمادیة 2.57 2.29 2.65  

  االستجابة 2.52 2.13 2.43

  الضمان  2.72 2.44 2.65

  التعاطف 2.75 2.41 2.67

  القیمة الكلیة 2.63 2.33 2.60

  الملموسیة 2.65 2.56 2.60

ثابت ثابت 
- 

طولكرم
  االعتمادیة 2.61 2.43 2.51 

  ةاالستجاب 2.50 2.48 2.33

  الضمان  2.73 2.54 2.68

  التعاطف 2.50 2.38 2.55

  القیمة الكلیة 2.60 2.48 2.53

  الملموسیة 1.85 1.56 1.62

الوطني
- 

س
نابل

  االعتمادیة 2.29 2.09 2.29  

  االستجابة 2.25 2.39 2.47

  الضمان  2.44 2.41 2.05

  التعاطف 2.47 2.22 2.31
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  یةالقیمة الكل 2.26 2.13 2.15

  الملموسیة 2.57 2.38 2.31

رفیدیا
- 

س
نابل

  

  االعتمادیة 2.51 2.38 2.44

  االستجابة 2.50 2.42 2.43

  الضمان  2.68 2.38 2.40

  التعاطف 2.61 2.36 2.42

  القیمة الكلیة 2.57 2.38 2.40

  الملموسیة 2.61 2.35 2.64

مجمع فلسطین الطبي 
– 

هللا
رام 

  مادیةاالعت 2.38 2.03 2.48  

  االستجابة 2.37 2.14 2.40

  الضمان  2.67 2.29 2.83

  التعاطف 2.61 2.10 2.72

  القیمة الكلیة 2.53 2.18 2.61

  الملموسیة 2.56 2.52 2.41

بیت جاال 
-

الحسین
  

  االعتمادیة 2.48 2.61 2.44

  االستجابة 2.46 2.67 2.50

  الضمان  2.62 2.62 2.74

  تعاطفال 2.60 2.59 2.58

  القیمة الكلیة 2.54 2.60 2.53

أریحا  الملموسیة 2.63 2.66 2.54
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  االعتمادیة 2.68 2.65 2.75

  االستجابة 2.63 2.45 2.52

  الضمان  2.83 2.72 2.69

  التعاطف 2.64 2.68 2.57

  القیمة الكلیة 2.68 2.63 2.61

  الملموسیة 2.35 2.34 2.35

عالیة 
- 

الخلیل
  

  االعتمادیة 2.23 2.10 2.19

  االستجابة 2.23 2.13 2.19

  الضمان  2.36 2.25 2.33

  التعاطف 2.27 2.12 2.18

  القیمة الكلیة 2.29 2.19 2.25

  الملموسیة 2.42 2.42 2.42

ش نزال
دروی

- 
قلقیلیة

  االعتمادیة 2.30 2.10 2.39 

  االستجابة 2.10 2.11 2.33

  الضمان  2.26 2.23 2.37

  التعاطف 2.29 2.07 2.37

  القیمة الكلیة 2.27 2.19 2.37

  الملموسیة 2.53 2.39 2.54

یاسر عرفات 
- 

سلفیت
 

  االعتمادیة 2.37 2.49 2.52

  االستجابة 2.27 2.41 2.27
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  الضمان  2.42 2.58 2.43

  التعاطف 2.29 2.49 3.46

  القیمة الكلیة 2.38 2.47 2.45

  سیةالملمو  2.21 2.27 2.36

أبو الحسین القاسم
- 

یطا
  االعتمادیة 2.34 2.24 2.25  

  االستجابة 2.28 2.21 2.42

  الضمان  2.26 2.37 2.40

  التعاطف 2.35 2.18 2.21

  القیمة الكلیة 2.29 2.24 2.33

  الملموسیة 2.31 2.59 2.40

س التركي
طوبا

  

  االعتمادیة 2.25 2.40 2.41

  االستجابة 2.25 2.40 2.00

  الضمان  1.98 1.97 2.22

  التعاطف 1.85 2.00 2.22

  القیمة الكلیة 2.13 2.27 2.25
  

  

  

  ) درجات االستجابات للمراجعین حسب المستشفى وحسب القسم كالتالي:216یتبین من جدول (
   جنین : – مستشفى خلیل سلیمان
  واالقامة، ومتوسطة في قسم العیادات الخارجیة.  الطوارئعینة الدراسة كانت عالیة لقسمي  القیمة الكلیة الستجابات

  طولكرم:  –مستشفى ثابت ثابت 
  القیمة الكلیة إلستجابات عینة الدراسة كانت عالیة في جمیع األقسام.
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  نابلس :  –مستشفى الوطني 
  القیمة الكلیة إلستجابات عینة الدراسة كانت متوسطة في جمیع األقسام.

  نابلس: –مستشفى رفیدیا 
  قیمة الكلیة إلستجابات عینة الدراسة كانت عالیة في جمیع األقسام.ال 

   مجمع فلسطین الطبي:
  واالقامة، ومتوسطة في قسم العیادات الخارجیة.راسة كانت عالیة لقسمي الطوارئ القیمة الكلیة الستجابات عینة الد

   الحسین: –مستشفى بیت جاال 
  ت عالیة في جمیع األقسام.القیمة الكلیة إلستجابات عینة الدراسة كان

   مستشفى أریحا:
  القیمة الكلیة إلستجابات عینة الدراسة كانت عالیة في جمیع األقسام.

   الخلیل: -مستشفى عالیة 
  القیمة الكلیة إلستجابات عینة الدراسة كانت متوسطة في جمیع األقسام.

   قلقیلیة: –مستشفى درویش نزال 
  دراسة كانت عالیة في قسم اإلقامة، ومتوسطة في قسمي الطوارئ والعیادات الخارجیة.القیمة الكلیة إلستجابات عینة ال

  مستشفى یاسر عرفات سلفیت: 
  القیمة الكلیة إلستجابات عینة الدراسة كانت عالیة في جمیع األقسام.

  مستشفى أبو الحسین القاسم یطا:
  األقسام.القیمة الكلیة إلستجابات عینة الدراسة كانت متوسطة في جمیع  

   مستشفى طوباس التركي:
  القیمة الكلیة إلستجابات عینة الدراسة كانت متوسطة في جمیع األقسام.
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 :االستنتاجات 

  فیما یأتي تلخیص ألهم االستنتاجات:

  من حملة البكالوریوس كانت للكادر الطبي حسب المؤهل العلميأعلى نسبة من عینة الدراسة. 
 كانت عالیة في الدرجة الكلیة وفي كافة المحاور.لكافة المستشفیات جعین استجابات عینة الدراسة للمرا 
  استجابات عینة الدراسة للمراجعین حسب المستشفیات كانت عالیة في مستشفى: خلیل سلیمان، ثابت ثابت، رفیدیا، مجمع

 فلسطین الطبي، الحسین، أریحا، یاسر عرفات.
 شفیات كانت متوسطة في مستشفى: الوطني، عالیة، درویش نزال، أبو استجابات عینة الدراسة للمراجعین حسب المست

  الحسین القاسم، طوباس التركي.
 .استجابات عینة الدراسة للكادر الطبي كانت متوسطة في الدرجة الكلیة وفي كافة المحاور 
  ة، بیئة العمل، یالتدریب، الوصف الوظیفي، الحوافز، االحتیاجات فیما یتعلق بالراتب كادر الطبيلدى العدم وجود رضا

 والتقییم.

 على النحو التالي: أریحا، الحسین، ثابت ثابت، خلیل سلیمان، للمراجعین  ة االستجابةحسب درج ترتیب المستشفیات كان
  یاسر عرفات، أبو الحسین القاسم، درویش نزال، عالیة، الوطني، طوباس التركي. –رفیدیا، مجمع فلسطین الطبي 

 على النحو التالي: طوباس التركي، عالیة، أریحا، خلیل  للكادر الطبي االستجابةدرجة حسب فیات ترتیب المستش كان
سلیمان، ثابت ثابت، درویش نزال، مجمع فلسطین الطبي، رفیدیا، الوطني، بیت لحم لألمراض النفسیة، أبو الحسین القاسم 

 الحسین، یاسر عرفات. –

  عدم ابداء ، و عدم توفر األدویة بشكل كافٍ ، و لتقدیم الرعایة للمرضى طبي كافٍ  درعدم توفر كااتفق غالبیة المراجعین على
عدم توفر ت، ضى بشكل مقبول من قبل المستشفیاوعدم االستجابة إلستفسارات المر هتمام بشكاوي واقتراحات المرضى، اال

 الفترة الزمنیة للحصول على الخدمة غیر مناسبة.، دورات میاه صحیة ونظیفة
 عدم توفر صاالت انتظار مالئمة، وسوء المظهر بین المستشفیات في عدة مشاكل منها:  باین في نسبة االستجاباتوجود ت

عدم توفر التسهیالت  العام للمستشفیات، وعدم توفر ممرات مناسبة لتنقل المرضى، عدم مراعاة لخصوصیة المرضى،
 .الكافیة للرعایة،  انعدام اللباقة في التعامل مع المرضى
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 مقترحاتال  

  ادًا إلى نتائج واستنتاجات الدراسة یمكن اقتراح ما یأتي:ناست

 المقترحات الخاصة بالمراجعین  
  ،الكثافة السكانیة للمحافظات.و  حجم العمل،زیادة عدد الموظفین بما یتناسب مع احتیاجات المستشفیات 
  لویات.العمل على توفیر األدویة بما یتناسب مع احتیاجات المرضى وحسب األو 
 .العمل على تطویر نظام الشكاوى واتباع آلیة مناسبة لتقدیم الشكاوى 
  حوسبة الخدمات الصحیة، استخدام نظام الترقیم اآللي. :عدة آلیات منهامن خالل العمل على تقلیل فترة االنتظار 
 .توفیر األجهزة الطبیة وعمل صیانة دوریة لها، وتوفیر كافة االحتیاجات الالزمة لها 
 هتمام بصاالت االنتظار وتوفیر مقاعد لالنتظار، وتهیئتها لذوي االحتیاجات الخاصة.اال 
 .االهتمام بنظافة وصیانة دورات المیاه، وزیادة عدد عاملي النظافة 
 .العمل على االلتزام بتطبیق مدونة سلوك الموظفین داخل المستشفیات للتعامل بشكل أخالقي وانساني مع المراجعین 
  ات اسعاف للمستشفیات التي تعاني من نقصها.توفیر سیار 
 .االهتمام بالغرف واألسرة والشراشف الخاصة بالمرضى في أقسام اإلقامة 
 المقترحات الخاصة بالكادر الطبي  

 .تجهیز بیئة العمل للموظفین ورفدها باألثاث وباالضاءة والتهویة المناسبة  
 تخصصین وأجهزة طبیة متطورة.الحد من التحویالت المرضیة للخارج من خالل توفیر م 
 .التواصل واالتصال الجید بین ادارة المستشفى والموظفین  
 .اتباع آلیة مناسبة للتقییم مبنیة على أسس مدروسة وممنهجة 
 .زیادة الرواتب بما یتناسب مع الكفاءة وسنوات الخبرة 
  واضح لكافة الموظفین.وضع وصف وظیفي مكتوب و 
 ز مادیة ومعنویة  مناسب لتحفیز الموظفین على تقدیم األفضل.العمل على استخدام نظام حواف 
 .تحدید االحتیاجات التدریبیة بناًء على احتیاجات الموظفین وحسب آلیة مدروسة 
  لحكومة، ونفسي على الموظف.على انقل الموظف بالقرب من مكان سكناه، لما له من مردود مادي 
 ها بالموظفین وباألدوات اللوجستیة الالزمة للعمل. االهتمام بدوائر الجودة في المستشفیات ورفد 
 .دعم دائرة تخطیط الجودة واعطائها كافة الصالحیات واالمكانیات الالزمة، وتزویدها باإلمكانیات المادیة والبشریة 
 .توفیر الحمایة الكافیة للكادر الطبي 
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 :اقتراحات خاصة بالمستشفیات  

 قلقیلیة - مستشفى درویش نزال
 رة اسعاف للمستشفى.توفیر سیا 
 .توفیر الجهاز الطبقي الخاص بالصورة الطبقیة 
 .عدم وجود قسم خاص بأمراض القلب وأطباء متخصصین بأمراض القلب 
 .(الطوارىء) تحسین قسم االستقبال 

 یطا - مستشفى ابو الحسین القاسم
 وخصوصًا في العیادات الخارجیة والطوارىء. مناسبةقاعات انتظار  توفیر 
 قسام تخصصیة مثل قسم جراحة القلب، قسم األعصاب، قسم العظام، غرفة عنایة مركزیة. أ توفیر 
 .تهیئة قسم الوالدة في المستشفى بما یتالئم مع خصوصیة المرضى 
 طفال.وسائل رعایة كافیة في قسم األأسرة كافیة و  ایجاد 
 فحص الغدة، فحص الدهنیات، صورة  توفیرdupler  للحوامل. 

 لطبيمجمع فلسطین ا
 الموظفین بمواعید العمل الرسمیة. الزام 
 قسم المختبر. وتطویر تحسین 
 .توسیع قسم الكلى 
 .التوسع في أقسام العیادات الخارجیة 
 .صیانة األجهزة الطبیة بشكل دوري وتوفیر المواد الالزمة للفحوصات 

 طولكرم - مستشفى ثابت ثابت
 دقة في مواعید إجراء العملیات.ال التزام 
  از التصویر الطبقي.جهتوفیر 
 .توفیر قسم لجراحة القلب وعملیات الكسترة  

 الحسین -مستشفى بیت جاال الحكومي
 قسم خاص بأمراض األعصاب وأمراض العظام. توفیر 
 ر جهاز التصویر الملون.یتوف 
  شعة.خاص باأل قسمتوفیر 
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 .توفیر كراسي متحركة للمرضى 
 .توفیر أجهزة إطفاء لجمیع األقسام 

 سلفیت - عرفات مستشفى یاسر
 أطباء متخصصین في قسم الباطني. توفیر 
 جهاز منظار.، وتوفیر ویر تلفزیونيجهاز تص توفیر 
 غرفة عنایة باألطفال حدیثي الوالدة. توفیر 
 .توفیر مختصون للعیون 

 مستشفى اریحا
  ز جهاتوفیر CT SCAN،  توفیر جهاز التصویر التلفزیونيaltrasund. 
 بمرضى السرطان.ر الفحوصات الخاصة یتوف 
 المبیدات الحشریة والمواد السامة الخاصة بقتل االفاعي والحشرات. توفیر 
 وتطویره ألطفالا االهتمام بقسم. 
 ومراعاة الدقة فیها.ر جمیع الفحوصات المخبریة داخل المختبریتوف ، 
 .توفیر المیاه الساخنة لإلستحمام داخل األقسام 
 ة حتى انتهاء الدوام.الزام الموظفین بساعات العمل الرسمی 
 .تحسین قسم الوالدة 

  مستشفى عالیة
 .توسیع غرف العیادات بشكل یتالئم مع طبیعة الخدمات 
 .االهتمام بقسم الوالدة وتوفیر كافة االحتیاجات الالزمة لتطویره 

  مستشفى طوباس التركي
 توفیر جهاز التصویر التلفزیوني. 
 لألطفال الخدج. توفیر قسم جراحة عامة وأعصاب، وتوفیر حضانة 
 .العمل على تنشیط أقسام المستشفى 
 .توفیر طبیب مقیم دائم في المستفى 
 .توفیر قسم لإلستعالمات 
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 المصادر والمراجع  

 ) .قیاس جودة الخدمات من وجهة نظر العاملین والمرضى في المستشفیات العاملة في مدینة قلقیلیة.2011مصلح، ع ،( 
 2012معلومات الصحیة الفلسطیني، فلسطین، وزارة  الصحة، مركز ال. 
  ،2013فلسطین، وزارة  الصحة، مركز المعلومات الصحیة الفلسطیني  
 ،خطة التنمیة الوطنیة.2016-2014(  دولة فلسطین ،( 
  ).دار الشروق للنشر والتوزیع، عمان. .)، المدخل في تحسین الجودة للرعایة الصحیة األولیة2003خوجة، ت 
 ،دراسة مختارة من المستشفیات في محافظة نینوي.)، 2008أ. ( الطویل 
 ) .تسویق الخدمات الصحیة. دار الیازوري العلمیة للنشر والتوزیع، عمان.2008البكري، ث ،( 
 معهد اإلدارة العامة،  -"تحسین الجودة: المفهوم والتطبیق في المنظمات الصحیة  مركز البحوث )2000،ح. (األحمدي

 .الریاض
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  قائمة الجدول

  الصفحة  عنوان الجدول

  5  في كافة المستشفیات : مجتمع وعینة الدراسة للمراجعین1جدول 

  6 في كافة المستشفیات للكادر الطبي : مجتمع وعینة الدراسة 2جدول 

  7 : نسبة االستبانات الموزعة والمرجعة والتالفة3جدول 

  9 : توزیع كرونباخ الفا للكادر الطبي وللمراجعین4جدول 

  10 : تقسیم مقیاس لیكرت استنادًا إلى المتوسطات الحسابیة إلجابات عینة الدراسة5جدول 

  11 ًا لمتغیر العمر بالسنوات للمراجعین: توزیع عینة الدراسة تبع6جدول 

  11 : توزیع عینة الدراسة تبعًا لمتغیر الجنس للمراجعین7جدول 

  14 : توزیع عینة الدراسة تبعًا لمتغیر العمر بالسنوات للكادر الطبي8جدول

  14 : توزیع عینة الدراسة تبعًا لمتغیر الجنس للكادر الطبي9جدول 

  16 راسة تبعًا لمتغیر الحالة االجتماعیة للكادر الطبي: توزیع عینة الد10جدول 

  17 : المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة لمحاور استبانة المراجعین11جدول 

  20 : المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة لمحاور استبانة الكادر الطبي12جدول 

ن 
جنی

ى 
شف
ست
م

- 
مان

سلی
یل 
خل

  
  25 نة الدراسة تبعًا لمتغیر العمر بالسنوات للمراجعینتوزیع عی13: جدول

  25 توزیع عینة الدراسة تبعًا لمتغیر الجنس للمراجعین14: جدول 

  27 توزیع عینة الدراسة تبعًا لمتغیر العمر بالسنوات للكادر الطبي 15 :جدول

  28 توزیع عینة الدراسة تبعًا لمتغیر الجنس للكادر الطبي :16جدول

  29 توزیع عینة الدراسة تبعًا لمتغیر الحالة االجتماعیة للكادر الطبي :17ولجد

  30 المتوسط الحسابي واالنحراف المعیاري لمعیار الملموسیة : 18جدول 

  31  المتوسط الحسابي واالنحراف المعیاري لمعیار االعتمادیة  :19 جدول
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  32  یار االستجابةالمتوسط الحسابي واالنحراف المعیاري لمع: 20جدول 

  33  المتوسط الحسابي واالنحراف المعیاري لمعیار الضمان:  21جدول 

  33  المتوسط الحسابي واالنحراف المعیاري لمعیار التعاطف: 22جدول 

  34  المتوسط الحسابي واالنحراف المعیاري لمعیار بیئة العمل: 23جدول 

  35  ي لمعیار الوصف الوظیفيالمتوسط الحسابي واالنحراف المعیار : 24جدول 

  36  التقییم : المتوسط الحسابي واالنحراف المعیاري  لمحور25جدول 

  36  الراتبالمتوسط الحسابي واالنحراف المعیاري  لمحور : 26جدول 

  37  المتوسط الحسابي واالنحراف المعیاري لمحور االحتیاجات التدریبیة : 27جدول 

  37  واالنحراف المعیاري لمحور التحفیز المتوسط الحسابي: 28جدول 

رم 
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ت ثا
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  39  توزیع عینة الدراسة تبعًا لمتغیر العمر بالسنوات للمراجعین: 29جدول 

  39  توزیع عینة الدراسة تبعًا لمتغیر الجنس للمراجعین : 30جدول

  41  ادر الطبيتوزیع عینة الدراسة تبعًا لمتغیر العمر بالسنوات للك: 31جدول 

  42  توزیع عینة الدراسة تبعًا لمتغیر الجنس للكادر الطبي :32جدول

  43  توزیع عینة الدراسة تبعًا لمتغیر الحالة االجتماعیة للكادر الطبي: 33جدول 

  44  المتوسط الحسابي واالنحراف المعیاري لمعیار الملموسیة :34جدول

  45  لمعیاري لمعیار االعتمادیةالمتوسط الحسابي واالنحراف ا:35جدول 

  46  المتوسط الحسابي واالنحراف المعیاري لمعیار االستجابة: 36جدول 

  47  المتوسط الحسابي واالنحراف المعیاري لمعیار الضمان: 37جدول

  47  المتوسط الحسابي واالنحراف المعیاري لمعیار التعاطف: 38جدول 

  48  ف المعیاري لمعیار بیئة العملالمتوسط الحسابي واالنحرا: 39جدول 

  49  المتوسط الحسابي واالنحراف المعیاري لمعیار الوصف الوظیفي: 40جدول 
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  50  المتوسط الحسابي واالنحراف المعیاري لمحور التقییم: 41جدول 

  50  المتوسط الحسابي واالنحراف المعیاري لمحور الراتب: 42جدول 

  51  النحراف المعیاري لمحور االحتیاجات التدریبیةالمتوسط الحسابي وا: 43جدول 

  51  المتوسط الحسابي واالنحراف المعیاري لمحور التحفیز: 44جدول 

ني
وط
ى ال

شف
ست
م

- 
س
نابل

 

  53  توزیع عینة الدراسة تبعًا لمتغیر العمر للمراجعین: 45جدول  

  53  توزیع عینة الدراسة تبعًا لمتغیر الجنس للمراجعین: 46جدول 

  55  توزیع عینة الدراسة تبعًا لمتغیر العمر بالسنوات للكادر الطبي: 47جدول 

  56  توزیع عینة الدراسة تبعًا لمتغیر الجنس للكادر الطبي: 48جدول 

  57  توزیع عینة الدراسة تبعًا لمتغیر الحالة االجتماعیة للكادر الطبي: 49جدول 

  58  عیاري لمعیار الملموسیةالمتوسط الحسابي واالنحراف الم: 50جدول 

  59  المتوسط الحسابي واالنحراف المعیاري لمعیار االعتمادیة :51جدول

  60  المتوسط الحسابي واالنحراف المعیاري لمعیار االستجابة :52جدول

  61  المتوسط الحسابي واالنحراف المعیاري لمعیار الضمان:53جدول

  61  لمعیاري لمعیار التعاطفالمتوسط الحسابي واالنحراف ا: 54جدول 

  62  المتوسط الحسابي واالنحراف المعیاري لمعیار بیئة العمل: 55جدول 

  63  المتوسط الحسابي واالنحراف المعیاري لمعیار الوصف الوظیفي: 56جدول 

  64  المتوسط الحسابي واالنحراف المعیاري لمحور التقییم: 57جدول 

  64  نحراف المعیاري لمحور الراتبالمتوسط الحسابي واال :58 جدول

  65  المتوسط الحسابي واالنحراف المعیاري لمحور االحتیاجات التدریبیة: 59جدول 

  المتوسط الحسابي واالنحراف المعیاري لمحور التحفیز :60جدول
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  67  عینة الدراسة تبعًا لمتغیر العمر بالسنوات للمراجعین: 61توزیع 

  67  توزیع عینة الدراسة تبعًا لمتغیر الجنس للمراجعین: 62جدول 

  69  توزیع عینة الدراسة تبعًا لمتغیر العمر بالسنوات للكادر الطبي: 63جدول 

  70  توزیع عینة الدراسة تبعًا لمتغیر الجنس للكادر الطبي :64جدول

  71  اعیة للكادر الطبيتوزیع عینة الدراسة تبعًا لمتغیر الحالة االجتم :65جدول

  72  المتوسط الحسابي واالنحراف المعیاري لمعیار الملموسیة: 66جدول 

  73  المتوسط الحسابي واالنحراف المعیاري لمعیار االعتمادیة: 67جدول 

  74  المتوسط الحسابي واالنحراف المعیاري لمعیار االستجابة:68جدول 

  75  المعیاري لمعیار الضمانالمتوسط الحسابي واالنحراف : 69جدول 

  75  المتوسط الحسابي واالنحراف المعیاري لمعیار التعاطف: 70جدول 

  76  المتوسط الحسابي واالنحراف المعیاري لمعیار بیئة العمل: 71جدول 

  77  المتوسط الحسابي واالنحراف المعیاري لمعیار الوصف الوظیفي: 72جدول 

  78  النحراف المعیاري لمحور التقییمالمتوسط الحسابي وا: 73جدول 

  78  المتوسط الحسابي واالنحراف المعیاري لمحور الراتب: 74جدول 

  79  المتوسط الحسابي واالنحراف المعیاري لمحور االحتیاجات التدریبیة: 75جدول 

  80  لمتوسط الحسابي واالنحراف المعیاري لمحور التحفیز: 76جدول 
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  81  توزیع عینة الدراسة تبعًا لمتغیر العمر بالسنوات للمراجعین: 77جدول 

  81  توزیع عینة الدراسة تبعًا لمتغیر الجنس للمراجعین: 78جدول 

  83  توزیع عینة الدراسة تبعًا لمتغیر العمر بالسنوات للكادر الطبي: 79جدول 

  84  الجنس للكادر الطبيتوزیع عینة الدراسة تبعًا لمتغیر : 80جدول 

  85  توزیع عینة الدراسة تبعًا لمتغیر الحالة االجتماعیة للكادر الطبي: 81جدول 
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  86  المتوسط الحسابي واالنحراف المعیاري لمعیار الملموسیة: 82جدول 

  87  المتوسط الحسابي واالنحراف المعیاري لمعیار االعتمادیة :83جدول

  88  ي واالنحراف المعیاري لمعیار االستجابةالمتوسط الحساب: 84جدول 

  89  المتوسط الحسابي واالنحراف المعیاري لمعیار الضمان: 85جدول 

  89  المتوسط الحسابي واالنحراف المعیاري لمعیار التعاطف: 86جدول 

  90  المتوسط الحسابي واالنحراف المعیاري لمعیار بیئة العمل: 87جدول 

  91  حسابي واالنحراف المعیاري لمعیار الوصف الوظیفيالمتوسط ال: 88جدول 

  92  المتوسط الحسابي واالنحراف المعیاري لمحور التقییم: 89جدول 

  92  المتوسط الحسابي واالنحراف المعیاري لمحور الراتب: 90جدول 

  93  المتوسط الحسابي واالنحراف المعیاري لمحور االحتیاجات التدریبیة: 91جدول 

  93  المتوسط الحسابي واالنحراف المعیاري لمحور التحفیز: 92 جدول
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  95  توزیع عینة الدراسة تبعًا لمتغیر العمر بالسنوات للمراجعین: 93جدول 

  95  توزیع عینة الدراسة تبعًا لمتغیر الجنس للمراجعین : 94جدول

  97  العمر بالسنوات للكادر الطبي توزیع عینة الدراسة تبعًا لمتغیر: 95جدول 

  98  توزیع عینة الدراسة تبعًا لمتغیر الجنس للكادر الطبي :96جدول

  99  توزیع عینة الدراسة تبعًا لمتغیر الحالة االجتماعیة للكادر الطبي: 97جدول 

  100  المتوسط الحسابي واالنحراف المعیاري لمعیار الملموسیة: 98جدول 

  101  سط الحسابي واالنحراف المعیاري لمعیار االعتمادیةالمتو : 99جدول 

  102  المتوسط الحسابي واالنحراف المعیاري لمعیار االستجابة: 100جدول 

  103  المتوسط الحسابي واالنحراف المعیاري لمعیار الضمان: 101جدول 

  103  المتوسط الحسابي واالنحراف المعیاري لمعیار التعاطف: 102جدول 
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  104  الحسابي واالنحراف المعیاري لمعیار بیئة العملالمتوسط : 103ل جدو 

  104  المتوسط الحسابي واالنحراف المعیاري لمعیار الوصف الوظیفي :104جدول

  106  المتوسط الحسابي واالنحراف المعیاري لمحور التقییم: 105جدول 

  106  تبلمتوسط الحسابي واالنحراف المعیاري لمحور الرا: 106جدول 

  107  المتوسط الحسابي واالنحراف المعیاري لمحور االحتیاجات التدریبیة: 107جدول 

  107  المتوسط الحسابي واالنحراف المعیاري لمحور التحفیز: 108جدول 
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  109  توزیع عینة الدراسة تبعًا لمتغیر العمر بالسنوات للمراجعین: 109جدول 

  109  ة الدراسة تبعًا لمتغیر الجنس للمراجعینتوزیع عین: 110جدول 

  111  توزیع عینة الدراسة تبعًا لمتغیر العمر بالسنوات للكادر الطبي: 111جدول 

  112  توزیع عینة الدراسة تبعًا لمتغیر الجنس للكادر الطبي: 112جدول 

  113  لطبيتوزیع عینة الدراسة تبعًا لمتغیر الحالة االجتماعیة للكادر ا: 113جدول 

  114  المتوسط الحسابي واالنحراف المعیاري لمعیار الملموسیة: 114جدول 

  115  المتوسط الحسابي واالنحراف المعیاري لمعیار االعتمادیة: 115جدول 

  116  المتوسط الحسابي واالنحراف المعیاري لمعیار االستجابة: 116جدول 

  117  یاري لمعیار الضمانالمتوسط الحسابي واالنحراف المع: 117جدول 

  117  المتوسط الحسابي واالنحراف المعیاري لمعیار التعاطف: 118جدول 

  118  المتوسط الحسابي واالنحراف المعیاري لمعیار بیئة العمل: 119جدول 

  119  المتوسط الحسابي واالنحراف المعیاري لمعیار الوصف الوظیفي: 120جدول 

  120  ي واالنحراف المعیاري لمحور التقییمالمتوسط الحساب: 121جدول 

  120  لمتوسط الحسابي واالنحراف المعیاري لمحور الراتب: 122جدول 

  121  المتوسط الحسابي واالنحراف المعیاري لمحور االحتیاجات التدریبیة: 123جدول 
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  122  المتوسط الحسابي واالنحراف المعیاري لمحور التحفیز: 124جدول
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  123  توزیع عینة الدراسة تبعًا لمتغیر العمر بالسنوات للمراجعین:125جدول 

  123  توزیع عینة الدراسة تبعًا لمتغیر الجنس للمراجعین: 126جدول 

  125  توزیع عینة الدراسة تبعًا لمتغیر العمر بالسنوات للكادر الطبي: 127جدول

  126  لمتغیر الجنس للكادر الطبي توزیع عینة الدراسة تبعاً : 128جدول 

  127  توزیع عینة الدراسة تبعًا لمتغیر الحالة االجتماعیة للكادر الطبي: 129جدول 

  128  المتوسط الحسابي واالنحراف المعیاري لمعیار الملموسیة: 130جدول

  129  المتوسط الحسابي واالنحراف المعیاري لمعیار االعتمادیة: 131جدول 

  130  المتوسط الحسابي واالنحراف المعیاري لمعیار االستجابة: 132جدول 

  131  المتوسط الحسابي واالنحراف المعیاري لمعیار الضمان: 133جدول 

  131  المتوسط الحسابي واالنحراف المعیاري لمعیار التعاطف: 134جدول 

  132  المتوسط الحسابي واالنحراف المعیاري لمعیار بیئة العمل: 135جدول 

  133  المتوسط الحسابي واالنحراف المعیاري لمعیار الوصف الوظیفي: 136جدول 

  134  المتوسط الحسابي واالنحراف المعیاري لمحور التقییم: 137جدول 

  134  المتوسط الحسابي واالنحراف المعیاري لمحور الراتب: 138جدول 

  135  االحتیاجات التدریبیة المتوسط الحسابي واالنحراف المعیاري لمحور: 139جدول 

  136  المتوسط الحسابي واالنحراف المعیاري لمحور التحفیز: 140جدول 
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  137  : توزیع عینة الدراسة تبعًا لمتغیر العمر بالسنوات للمراجعین141جدول 

  137  توزیع عینة الدراسة تبعًا لمتغیر الجنس للمراجعین: 142 جدول

  139  توزیع عینة الدراسة تبعًا لمتغیر العمر بالسنوات للكادر الطبي: 143جدول 

  140  توزیع عینة الدراسة تبعًا لمتغیر الجنس للكادر الطبي: 144جدول 
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  141  توزیع عینة الدراسة تبعًا لمتغیر الحالة االجتماعیة للكادر الطبي: 145جدول 

  143  راف المعیاري لمعیار الملموسیةالمتوسط الحسابي واالنح: 146جدول 

  143  المتوسط الحسابي واالنحراف المعیاري لمعیار االعتمادیة: 147جدول 

  144  المتوسط الحسابي واالنحراف المعیاري لمعیار االستجابة : 148جدول

  145  المتوسط الحسابي واالنحراف المعیاري لمعیار الضمان: 149جدول 

  145  الحسابي واالنحراف المعیاري لمعیار التعاطفالمتوسط : 150جدول 

  146  المتوسط الحسابي واالنحراف المعیاري لمعیار بیئة العمل: 151جدول 

  147  المتوسط الحسابي واالنحراف المعیاري لمعیار الوصف الوظیفي: 152جدول 

  148  المتوسط الحسابي واالنحراف المعیاري لمحور التقییم: 153جدول 

  148  المتوسط الحسابي واالنحراف المعیاري لمحور الراتب: 154ولجد

  149  المتوسط الحسابي واالنحراف المعیاري لمحور االحتیاجات التدریبیة: 155جدول 

  150  المتوسط الحسابي واالنحراف المعیاري لمحور التحفیز: 156جدول 
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  151  عًا لمتغیر العمر بالسنوات للمراجعینعینة الدراسة تب: 157توزیع 

  151  توزیع عینة الدراسة تبعًا لمتغیر الجنس للمراجعین :158جدول

  153  توزیع عینة الدراسة تبعًا لمتغیر العمر بالسنوات للكادر الطبي: 159جدول 

  154  توزیع عینة الدراسة تبعًا لمتغیر الجنس للكادر الطبي: 160جدول 

  155  توزیع عینة الدراسة تبعًا لمتغیر الحالة االجتماعیة للكادر الطبي: 161جدول 

  156  المتوسط الحسابي واالنحراف المعیاري لمعیار الملموسیة :162جدول

  157  المتوسط الحسابي واالنحراف المعیاري لمعیار االعتمادیة: 163جدول 

  158  ار االستجابةالمتوسط الحسابي واالنحراف المعیاري لمعی: 164جدول 

  159  المتوسط الحسابي واالنحراف المعیاري لمعیار الضمان: 165جدول 
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  159  المتوسط الحسابي واالنحراف المعیاري لمعیار التعاطف: 166جدول 

  160  المتوسط الحسابي واالنحراف المعیاري لمعیار بیئة العمل: 167جدول 

  16  لمعیاري لمعیار الوصف الوظیفيالمتوسط الحسابي واالنحراف ا : 168جدول

  162  المتوسط الحسابي واالنحراف المعیاري لمحور التقییم: 169جدول 

  162  المتوسط الحسابي واالنحراف المعیاري لمحور الراتب: 170جدول 

  163  المتوسط الحسابي واالنحراف المعیاري لمحور االحتیاجات التدریبیة: 171جدول 

  164  ط الحسابي واالنحراف المعیاري لمحور التحفیزالمتوس: 172جدول
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  165  توزیع عینة الدراسة تبعًا لمتغیر العمر بالسنوات للمراجعین: 173جدول 

  165  توزیع عینة الدراسة تبعًا لمتغیر الجنس للمراجعین :174 جدول

  167  یر العمر بالسنوات للكادر الطبيتوزیع عینة الدراسة تبعًا لمتغ: 175جدول 

  168  توزیع عینة الدراسة تبعًا لمتغیر الجنس للكادر الطبي :176جدول

  169  توزیع عینة الدراسة تبعًا لمتغیر الحالة االجتماعیة للكادر الطبي :177 جدول

  170  المتوسط الحسابي واالنحراف المعیاري لمعیار الملموسیة: 178جدول 

  171  المتوسط الحسابي واالنحراف المعیاري لمعیار االعتمادیة: 179جدول 

  172  المتوسط الحسابي واالنحراف المعیاري لمعیار االستجابة: 180جدول 

  173  المتوسط الحسابي واالنحراف المعیاري لمعیار الضمان: 181جدول 

  173  المتوسط الحسابي واالنحراف المعیاري لمعیار التعاطف: 182جدول 

  174  المتوسط الحسابي واالنحراف المعیاري لمعیار بیئة العمل: 183جدول 

  175  المتوسط الحسابي واالنحراف المعیاري لمعیار الوصف الوظیفي: 184جدول 

  176  المتوسط الحسابي واالنحراف المعیاري لمحور التقییم: 185جدول 

  176  لمحور الراتب المتوسط الحسابي واالنحراف المعیاري: 186جدول 
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  177  المتوسط الحسابي واالنحراف المعیاري لمحور االحتیاجات التدریبیة: 187جدول 

  178  المتوسط الحسابي واالنحراف المعیاري لمحور التحفیز: 188جدول 
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  179  الطبي توزیع عینة الدراسة تبعًا لمتغیر العمر بالسنوات للكادر: 189جدول 

  179  توزیع عینة الدراسة تبعًا لمتغیر الجنس للكادر الطبي: 190جدول 

  181  توزیع عینة الدراسة تبعًا لمتغیر الحالة االجتماعیة للكادر الطبي: 191جدول 

  182  المتوسط الحسابي واالنحراف المعیاري لمعیار بیئة العمل: 192جدول 

  183  النحراف المعیاري لمعیار الوصف الوظیفيالمتوسط الحسابي وا: 193جدول 

  183  المتوسط الحسابي واالنحراف المعیاري لمحور التقییم: 194جدول 

  184  المتوسط الحسابي واالنحراف المعیاري لمحور الراتب: 195جدول 

  184  المتوسط الحسابي واالنحراف المعیاري لمحور االحتیاجات التدریبیة: 196جدول 

  185  المتوسط الحسابي واالنحراف المعیاري لمحور التحفیز: 197جدول 
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  186  مراجعینتبعًا لمتغیر العمر بالسنوات لل توزیع عینة الدراسة: 198جدول 

  186  للمراجعینتوزیع عینة الدراسة تبعًا لمتغیر الجنس : 199جدول 

  188  كادر الطبيلل ر العمر بالسنواتتبعًا لمتغی توزیع عینة الدراسة: 200جدول 

  188  للكادر الطبى توزیع عینة الدراسة تبعًا لمتغیر الجنس: 201جدول 

  190  توزیع عینة الدراسة تبعًا لمتغیر الحالة االجتماعیة للكادر الطبي : 202جدول

  191  المتوسط الحسابي واالنحراف المعیاري لمعیار الملموسیة: 203 لجدو 

  192  المتوسط الحسابي واالنحراف المعیاري لمعیار االعتمادیة: 204جدول 

  193  المتوسط الحسابي واالنحراف المعیاري لمعیار االستجابة: 205جدول 

  194  المتوسط الحسابي واالنحراف المعیاري لمعیار الضمان: 206جدول 

  194  المتوسط الحسابي واالنحراف المعیاري لمعیار التعاطف: 207جدول 



 دائرة جودة الخدمات الحكومية                                                            226الشؤون الحكومية                                                                
  

  195  المتوسط الحسابي واالنحراف المعیاري لمعیار بیئة العمل: 208جدول 

  196  المتوسط الحسابي واالنحراف المعیاري لمعیار الوصف الوظیفي: 209جدول 

  197  المتوسط الحسابي واالنحراف المعیاري لمحور التقییم : 210جدول

  197  لمحور الراتب المتوسط الحسابي واالنحراف المعیاري: 211جدول 

  198  المتوسط الحسابي واالنحراف المعیاري لمحور االحتیاجات التدریبیة: 212 جدول

  199  المتوسط الحسابي واالنحراف المعیاري لمحور التحفیز: 213جدول 

  200  : المتوسط الحسابي للمحاور ودرجة الرضا وترتیب المستشفیات تبعًا للكادر الطبي 214جدول

  202  : المتوسط الحسابي ودرجة اإلستجابة وترتیب المستشفیات تبعًا للمراجعین 215جدول

  204  : درجة الرضا في المستشفیات حسب األقسام للمراجعین216جدول 
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  قائمة األشكال

  الصفحة  عنوان الشكل              

  12  : توزیع عینة الدراسة تبعًا لمتغیر مستوى التعلیم للمراجعین1الشكل 

  12  : توزیع عینة الدراسة تبعًا لمتغیر مكان السكن للمراجعین2كل ش

  13  : توزیع عینة الدراسة تبعًا لمتغیر المستشفى للمراجعین3شكل 

  13  : توزیع عینة الدراسة تبعًا لمتغیر القسم للمراجعین4شكل 

  15  : توزیع عینة الدراسة تبعًا لمتغیر المؤهل العلمي للكادر الطبي5شكل 

  15  : توزیع عینة الدراسة تبعًا لمتغیر الوظیفة للكادر الطبي6ل شك

  16  : توزیع عینة الدراسة تبعًا لمتغیر المستشفى للكادر الطبي7شكل 

  17  : توزیع عینة الدراسة تبعًا لمتغیر القسم للكادر الطبي8شكل 
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  26  ستوى التعلیم للمراجعینتوزیع عینة الدراسة تبعًا لمتغیر م :9شكل 

  26  توزیع عینة الدراسة تبعًا لمتغیر مكان السكن للمراجعین: 10شكل  

  27  توزیع عینة الدراسة تبعًا لمتغیر القسم للمراجعین  :11شكل

  28  توزیع عینة الدراسة تبعًا لمتغیر المؤهل العلمي للكادر الطبي :12شكل 

  29  بعًا لمتغیر الوظیفة للكادر الطبيتوزیع عینة الدراسة ت :13شكل 

  30  توزیع عینة الدراسة تبعًا لمتغیر القسم للكادر الطبي: 14 شكل
كرم
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ى 
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م

-   

  
ت 
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  40  توزیع عینة الدراسة تبعًا لمتغیر مستوى التعلیم للمراجعین :15شكل 

  40  عینتوزیع عینة الدراسة تبعًا لمتغیر مكان السكن للمراج :16شكل 

  41  توزیع عینة الدراسة تبعًا لمتغیر القسم للمراجعین :17شكل 

  42  توزیع عینة الدراسة تبعًا لمتغیر المؤهل العلمي للكادر الطبي: 18 شكل

  43  توزیع عینة الدراسة تبعًا لمتغیر الوظیفة للكادر الطبي :19شكل 
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  44  كادر الطبيتوزیع عینة الدراسة تبعًا لمتغیر القسم لل: 20شكل 
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  54  توزیع عینة الدراسة تبعًا لمتغیر مستوى التعلیم للمراجعین :21شكل 

  54  توزیع عینة الدراسة تبعًا لمتغیر مكان السكن للمراجعین :22شكل 

  55  توزیع عینة الدراسة تبعًا لمتغیر القسم للمراجعین :23شكل 

  56  سة تبعًا لمتغیر المؤهل العلمي للكادر الطبيتوزیع عینة الدرا :24شكل 

  57  توزیع عینة الدراسة تبعًا لمتغیر الوظیفة للكادر الطبي:  25شكل 

  58  توزیع عینة الدراسة تبعًا لمتغیر القسم للكادر الطبي: 26شكل  
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  68  للمراجعینتوزیع عینة الدراسة تبعًا لمتغیر مستوى التعلیم  :27شكل 

  68  توزیع عینة الدراسة تبعًا لمتغیر مكان السكن للمراجعین :28شكل 

  69  توزیع عینة الدراسة تبعًا لمتغیر القسم للمراجعین :29شكل 

  70  توزیع عینة الدراسة تبعًا لمتغیر المؤهل العلمي للكادر الطبي :30شكل 

  71  وظیفة للكادر الطبيتوزیع عینة الدراسة تبعًا لمتغیر ال : 31شكل

  72  توزیع عینة الدراسة تبعًا لمتغیر القسم للكادر الطبي :32شكل 
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  82  توزیع عینة الدراسة تبعًا لمتغیر مستوى التعلیم للمراجعین  :33شكل

  82  توزیع عینة الدراسة تبعًا لمتغیر مكان السكن للمراجعین  :34شكل

  83  توزیع عینة الدراسة تبعًا لمتغیر القسم للمراجعین :35شكل 

  84  توزیع عینة الدراسة تبعًا لمتغیر المؤهل العلمي للكادر الطبي :36شكل 

  85  توزیع عینة الدراسة تبعًا لمتغیر الوظیفة للكادر الطبي: 37شكل 

  86  توزیع عینة الدراسة تبعًا لمتغیر القسم للكادر الطبي :38شكل 
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  96  توزیع عینة الدراسة تبعًا لمتغیر مستوى التعلیم للمراجعین :39شكل 

  96  توزیع عینة الدراسة تبعًا لمتغیر مكان السكن للمراجعین  :40شكل
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  97  توزیع عینة الدراسة تبعًا لمتغیر القسم للمراجعین  :41شكل

  98  غیر المؤهل العلمي للكادر الطبيتوزیع عینة الدراسة تبعًا لمت :42شكل 

  99  توزیع عینة الدراسة تبعًا لمتغیر الوظیفة للكادر الطبي :43شكل 

  100  توزیع عینة الدراسة تبعًا لمتغیر القسم للكادر الطبي  :44شكل
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  110  توزیع عینة الدراسة تبعًا لمتغیر مستوى التعلیم للمراجعین :45شكل 

  110  توزیع عینة الدراسة تبعًا لمتغیر مكان السكن للمراجعین :46شكل 

  111  توزیع عینة الدراسة تبعًا لمتغیر القسم للمراجعین :47شكل 

  112  توزیع عینة الدراسة تبعًا لمتغیر المؤهل العلمي للكادر الطبي  :48شكل

  113  توزیع عینة الدراسة تبعًا لمتغیر الوظیفة للكادر الطبي :49شكل 

  114  توزیع عینة الدراسة تبعًا لمتغیر القسم للكادر الطبي :50شكل 
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  124  توزیع عینة الدراسة تبعًا لمتغیر مستوى التعلیم للمراجعین: 51شكل 

  124  توزیع عینة الدراسة تبعًا لمتغیر مكان السكن للمراجعین :52شكل 

  125  تبعًا لمتغیر القسم للمراجعین توزیع عینة الدراسة: 53شكل 

  126  توزیع عینة الدراسة تبعًا لمتغیر المؤهل العلمي للكادر الطبي :54شكل

  127  توزیع عینة الدراسة تبعًا لمتغیر الوظیفة للكادر الطبي :55شكل 

  128  توزیع عینة الدراسة تبعًا لمتغیر القسم للكادر الطبي :56شكل 
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  138  توزیع عینة الدراسة تبعًا لمتغیر مستوى التعلیم للمراجعین: 57شكل 

  138  توزیع عینة الدراسة تبعًا لمتغیر مكان السكن للمراجعین :58شكل 

  139  توزیع عینة الدراسة تبعًا لمتغیر القسم للمراجعین: 59شكل  

  140  العلمي للكادر الطبي توزیع عینة الدراسة تبعًا لمتغیر المؤهل :60شكل 

  141  توزیع عینة الدراسة تبعًا لمتغیر الوظیفة للكادر الطبي: 61شكل
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  142  توزیع عینة الدراسة تبعًا لمتغیر القسم للكادر الطبي:  62شكل 

یت
سلف

ى 
شف
ست
م

-
ت 
رفا
 ع
سر
یا

  

  152  توزیع عینة الدراسة تبعًا لمتغیر مستوى التعلیم للمراجعین :63شكل 

  152  توزیع عینة الدراسة تبعًا لمتغیر مكان السكن للمراجعین: 64 شكل

  153  توزیع عینة الدراسة تبعًا لمتغیر القسم للمراجعین: 65شكل 

  154  توزیع عینة الدراسة تبعًا لمتغیر المؤهل العلمي للكادر الطبي :66شكل 

  155  طبيتوزیع عینة الدراسة تبعًا لمتغیر الوظیفة للكادر ال :67شكل 

  156  توزیع عینة الدراسة تبعًا لمتغیر القسم للكادر الطبي :68شكل 
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  166  توزیع عینة الدراسة تبعًا لمتغیر مستوى التعلیم للمراجعین :69شكل 

  166  توزیع عینة الدراسة تبعًا لمتغیر مكان السكن للمراجعین :70شكل 

  167  عینة الدراسة تبعًا لمتغیر القسم للمراجعین توزیع :71شكل 

  168  توزیع عینة الدراسة تبعًا لمتغیر المؤهل العلمي للكادر الطبي: 72شكل 

  169  توزیع عینة الدراسة تبعًا لمتغیر الوظیفة للكادر الطبي :73شكل 

  170  توزیع عینة الدراسة تبعًا لمتغیر القسم للكادر الطبي :74شكل 
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  180  توزیع عینة الدراسة تبعًا لمتغیر المؤهل العلمي للكادر الطبي :75شكل 

  180  توزیع عینة الدراسة تبعًا لمتغیر الوظیفة للكادر الطبي: 76شكل  

  181  توزیع عینة الدراسة تبعًا لمتغیر القسم للكادر الطبي  :77شكل
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  187  : توزیع عینة الدراسة تبعًا لمتغیر مستوى التعلیم للمراجعین78ل شك

  187  : توزیع عینة الدراسة تبعًا لمتغیر مكان السكن للمراجعین79شكل 

  188  : توزیع عینة الدراسة تبعًا لمتغیر القسم للمراجعین80شكل 

  189  ر الطبي: توزیع عینة الدراسة تبعًا لمتغیر المؤهل العلمي للكاد81شكل 

  190  : توزیع عینة الدراسة تبعًا لمتغیر الوظیفة للكادر الطبي82شكل 
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  191  : توزیع عینة الدراسة تبعًا لمتغیر القسم للكادر الطبي83شكل   

  


