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  ملخص:ال
  

هة نظر في المحافظات الشمالية من وج الحكومية مراكز الرعاية الصحية األوليةهدفت هذه الدراسة بشكل رئيس إلى تقييم جودة الخدمات في 
فقد  ثة وتسعون مركزًا، أما عينة الدراسةالوعددها ثاألولية الصحية  الرعاية مراكزبعض والكادر الطبي. تكون مجتمع الدراسة من  المراجعين

) استبانة 5549يع (تم توز  الصدفية،بطريقة العينة حيث تم اختيار عينة المراجعين والكادر الطبي  ،تم اختيارها بإستخدام معادلة حساب العينة
 وقدمن مجموع االستبانات على التوالي.  88.9%)  (،)% 80.6 (ه ) استبانة للكادر الطبي، أعيد منها ما نسبت1100و( ،على المراجعين

  م.2015 آذار وتموزتم انجاز هذه الدراسة في الفترة الواقعة ما بين شهري 
  

وتكونت  محاور موزعة على خمسة ة) فقر 38تم استخدام المنهج الوصفي التحليلي، وتم تصميم استبانتين اشتملت استبانة المراجعين على (
ة ن إحصائيًا وعرضها بواسطة الحزم اإلحصائييتحليل ومعالجة االستبانتكما وتم  ،عة على ستة محاور) فقرة موز 29ة الكادر الطبي من (استبان

  .)SPSS(للعلوم اإلجتماعية 
  

لرعاية الصحية  ا إلرتباطمستوى درجة الرضا الكلية للمراجعين في المحافظات الشمالية جاءت بدرجة متوسطة، ونظرًا من أهم نتائج الدراسة أن 
بلورت بأن عدة نتائج تالدراسة إلى قد توصلت  ىخر أ جهةومن جهة من  شر فهذا المستوى غير مرضيمبا ها بحياة المواطنين بشكلتاسيومس

غالبية المراكز الصحية وخاصة البعيدة عن المدن تعاني من عدم توفر بيئة مناسبة من حيث التهوية، تدني مستوى النظافة، نقص في مقاعد 
  .اإلنتظار للحصول على الخدمةطويلة في وساعات المراكز لذوي االحتياجات الخاصة، االنتظار، االفتقار للوحات إرشادية، عدم تهيئة 

بشأن أداء الكادر الطبي تبين أنه يفتقر إلى الدقة في إجراء الفحص، عدم تنوع التخصصات، عدم االلتزام بساعات الدوام الرسمية، وفيما أما  
 إجراء الفحوصات المطلوبة. ام بحاليل مما يجبر المرضى إلى التوجه إلى مراكز خارجية للقييتعلق في المختبرات تبين أنه ال يتوفر فيها جميع الت

مما يدفع األطباء إلعطاء أدوية بديلة، األمر الذي ال يؤدي إلى النتائج المرجوة في  يوجد نقص دائم في أصناف األدويةقد فبشأن األدوية و 
خارج مما يشكل عبئًا ماديًا عليهم، وأيضًا تفتقر المراكز إلى أجهزة التصوير، وٕان وجدت من ال الشفاء، أو يجبر المرضى على شراء الدواء

  فهي معطلة.  
 

وٕامداد المراكز باألجهزة الطبية وخاصة في  ،توفير كوادر طبية متخصصة ومتنوعة: أهمهاومن خلصت الدراسة إلى مجموعة من المقترحات 
أجل جودة الخدمة  منللموظفين بصورة دورية تخصصية وهادفة تدريبية عقد دورات ، و المستشفيات عدد نقص فينظرًا لوجود األماكن النائية 

المتابعة الدورية و  ،عطاء أفضلمن أجل المهام في تداخل ال تفادياً للموظفين  فيااللتزام بالوصف الوظي، و دمة وتسهيل نظام التعليم المستمرالمق
قليل لصحية من أجل تالعمل في المراكز ا ةحوسب، و لكل من الطبيب والمريض لمنع حدوث ضرر األشعةوالصيانة لألجهزة الطبية وخاصة 

  . توفير األدوية لألمراض المزمنة بشكل دائم، وضرورة الوقت والجهد
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Abstract: 
 

This study aims mainly to assess the quality of governmental services in primary health care centers in the 

West Bank from the point of view of the patients and medical staff. 
 

The study population consisted of (93) primary health care centers. The study sample was determined by 

calculation  of  the  sample  size  equation  of  patients  and  medical  staff,  according  to  which  5549 

questionnaire were distributed to patients and 1100 were distributed to medical staff; 80.6% and 88.9% 

of the questionnaires were received back respectively. This study was done in the period between March 

and  July 2015. A descriptive analytical method was used, with a two questionnaire design. The patient 

ques onnaire included 38 items distributed on five parts and the medical staff ques onnaire included 29 

items distributed on six parts. The questionnaires were analyzed and processed statistically and displayed 

by the Statistical Package for Social Sciences (SPSS). 
 
The most important conclusion of the study was that the level of total satisfaction scores of the patients in 

the West Bank was medium. This level is not satisfactory due to healthcare’s direct effect on the citizen’s 

life. Moreover, this study has reached the conclusions that the majority of health centers, including private 

ones,  especially  those distant  from  cities,  suffer  from:  the  lack of  a  suitable  environment  in  terms of 

ventilation; low levels of hygiene; lack of waiting seats; lack of signboards; lack of suitability for people with 

special needs; long and unsuitable waiting hours to get service; inaccurate performance of medical staff in 

conducting examinations; lack of different specialties; non‐compliance with the official working hours; and 

laboratories that do not provide all analyses, thus forcing patients to go to other private centers to get the 

required  tests. Most drugs  are not permanently  available, which may  lead doctors  to  give  alternative 

medicine, thus contributing to the lack of desired results in healing, or forcing patients to buy from abroad, 

which is a financial burden. Furthermore, the centers have a lack of imaging devices and, if they do, they 

usually do not work. 
 
The study concluded a set of proposals, the most  important of which are: the need to provide medical 

cadres who are specialized and diverse; the importance to supply centers with medical devices, especially 

in  remote places because of  a  shortage  in  the number of hospitals  in  these places;  the need  to hold 

specialized and targeted training courses for staff on the regular basis in order to ensure good quality of 

service and to facilitate continuing education; the commitment of the employees  job  description in order 

to  avoid  overlapping  of  functions  for  a  better  performance.  The  need  for  periodic  follow‐up  and 

maintenance of medical devices, especially radiation devices to prevent any damage to both the doctor 

and  the patient;  the computerization  in health centers  to  increase efficiency; and  the need  to provide 

medicines for chronic diseases permanently. 
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  ةــــــــــــــالمقدم
ر المحدود لنظام يالتأثي تكاليف تقديم الخدمات الصحية و المفاهيم المتغيرة للصحة والمرض وزيادة الوعي لدى الناس والزيادة المستمرة ف أدت

م في المؤتمر الدولي 1978وقد أعلن عام  ،ألوليةلى مفهوم الرعاية الصحية اإتجاه لى ظهور اإلإفي جميع أنحاء العالم  الخدمات الصحية
وقد اعتمدت منظمة الصحة العالمية سياسة الصحة  ،ن الرعاية الصحية األولية هي مفتاح تحقيق الصحة للجميع)أ( كزاخستانالمنعقد في 

سرة لكافة أفراد يامة مو الهأوالتي عرفتها المنظمة في نفس العام بأنها (الرعاية الصحية األساسية  ،للجميع من خالل الرعاية الصحية األولية
وعلميًا ومقبولة اجتماعيًا وبمشاركة تامة من المجتمع بجميع أفراده وبتكاليف يمكن للمجتمع  معتمدة على وسائل وتقنيات صالحة عملياً  المجتمع

ة سر ل الفرد واألتصاوهي المستوى األول ال ،وهي النواة والمحور الرئيسي في النظام الصحي ،والدول توفيرها في كل مرحلة من مراحل تطويره
لى إتقتصر خدمات الرعاية الصحية األولية على تقديم العالج فقط بل تمتد من العناية البدنية  حيث ال ،والمجتمع بالنظام الصحي الوطني

ة الحياة داخل رحم يالنواحي االجتماعية والبيئية والعادات والتقاليد فهي تقدم خدمات وقائية عالجية تطويرية تأهيلية وبصفة مستمرة من بدا
  1.م الى مراحل العمر المتقدمةاأل

 

) مركزًا في قطاع غزة. وتختلف هذه المراكز من 163(و) مركزًا في الضفة، 604) مركزًا منها (767( مراكز الرعاية الصحية األولية بلغ عدد
ألول، اصحية شاملة، ومراكز صحية من المستوى  مراكز :حيث تنقسم هذه المراكز إلى ،مركزالله  مركز آلخر طبقًا للمستوى الذي يتبع

بشكل عام و  وتبعًا لذلك يختلف حجم الكادر الطبي في كل مركز صحي، كما يختلف مستوى الخدمات التي تقدمها. الثاني، الثالث، والرابع،
خاصة وعامة، رعاية أمومة وطفولة، ، خدمات وقائية، نظافة صحية  كز الرعاية الصحية األولية هيفإن الخدمات الطبية التي تقدم في مرا

  2، طب عام، واستشارات تخصصية.راقبة منتجات غذائية ومياه صالحة، التطعيم، صحة بيئية، ميإسعاف أول
  
 بإتخاذ عدة خطوات في سبيل تحسين المستوى الصحي م)2016 -م2014(الفلسطنية السابعة عشر من خالل خطتها لعام قامت الحكومة  لقد
رة في حيث أنشأت وأعادت تأهيل العديد من المرافق الصحية المنتش ،ستثمارات الالزمة لتطوير البنية التحتية للقطاع الصحياإلتوجيه  :منها

هني الموارد البشرية في القطاع الصحي وفي برامج التعليم الم إدارةاستثمرت في ، نفذت برامج التوعية والتثقيف الصحي، مختلف المناطق
العديد من خدمات الصحية ، األمر الذي أدى إلى توطين جتمع المدني والقطاع الصحي الخاصززت شراكتها مع المع، الصحي المستمر

  3.الثالثية وبالتالي التقليل من نسبة التحويالت الخارجية
  

لبي احتياجات ودة عالية يعلى ضوء ما سبق يتبين ضرورة تقديم الخدمات الصحية األولية بجودة عالية مميزة، وبوجود مرافق طبية بمستوى ج
 توتوقعات المواطنين والموظفين، لما له من تأثير مباشر على صحتهم وحياتهم، والعيش بكرامة. لذلك تسعى هذه الدراسة لتقييم جودة الخدما

اء بجودة لصحة لإلرتقفي مراكز الرعاية الصحية األولية من وجهة نظر المراجعين والكادر الطبي ورفع التوصيات لمجلس الوزراء ولوزارة ا
  الخدمات الصحية الحكومية.

 

                                                                 
1 www.ssfcm.org  ظھراً.  12:00م الساعة 12/06/2015تاريخ الزيارة 
2 www.wafainfo.ps  ظھراً.  01:00م الساعة 12/06/2015تاريخ الزيارة 
 م). 2016 -م2014(، خطة التنمية الوطنيةدولة فلسطين،  3
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ب المحافظات، حسى عرض نتائج مراكز الرعاية الصحية األولية كعينة واحدة، والطريقة الثانية األولالطريقة : ثالث طرقالبيانات ب تعرض
  .البيانات حسب نقاط الضعف والقصور في مراكز الرعاية الصحية األوليةعرض  لثةالثاالطريقة و 
  أهداف الدراسة  

  الهدف الرئيسي:
ا بين مفي الفترة  مراكز الرعاية الصحية األولية في المحافظات الشماليةلتقييم جودة الخدمات الحكومية في  تهدف الدراسة بشكل رئيسي 

  . م2015 لعام تموز -آذار شهري 
  األهداف الفرعية: 

 حية.التعرف على مدى رضى المواطنين المنتفعين من الخدمات الص .1
 .مراكز الرعاية الصحية األوليةالتعرف على مدى رضى الكادر الطبي في  .2

  :حدود الدراسة
  ).م2015-7-31(حتى ) و م2015-3-15تمت الدراسة في الفترة ما بين ( الحدود الزمانية: 
  .اً صحي اً ركز ) م93وعددها (مراكز الرعاية الصحية األولية الدراسة في  طبقتالحدود المكانية: 

  .مراكز الرعاية الصحية األولية في المحافظات الشمالية) في نيالمرضى والمراجعشملت الدراسة (الكادر الطبي و د البشرية: الحدو 
 pps(4تم إختيار المراكز حسب نسبة إحتمالية حجم العينة (و  ،محافظة حسب وزنها )11(تم توزيع العينة على  مجتمع وعينة الدراسة:*

 وهي: مراكز الرعاية الصحية األولية في المحافظات الشماليةتمثلت في ) عنقودًا، 93مريضًا بمجموع ( )50د (إعتمادًا على حجم العنقو 
، بيت كاحل ،ة، المشارقة(الحاووز، الرامة، السارية، الكرنتينا، المديري مديرية الخليل: محافظة الخليل(الديوك الفوقا، أريحا)،  محافظة أريحا

مر، أ، سعير، بيت حلحولبني نعيم،  ( مديرية شمال الخليل) ، يطاالظاهرية، المزمنة ( مديرية جنوب الخليل ،)سعين سارة، قلق ترقوميا،
لة، يت جاال، بيت فجار، حرممومة، العبيدية، المديرية، ب(األ محافظة بيت لحم(الرام، المديرية، بيرنباال، عناتا)  محافظة القدس ،خاراس)
تين، الزبابدة، الغربية، المديرية، اليامون، جبع، دير أبو ضعيف، سيلة الحارثية، صانور، عجة، فحمة، قباطية، (البسا محافظة جنين ،زعترة)

(المركزية، رام اهللا التحتا، المزرعة الشرقية، دير أبو مشعل، عارورة، بيت لقيا، بيتونيا،  محافظة رام اهللا والبيرة ،راعي، مسلية، يعبد) ركف
 حافظة طوباسم ،حارس، قراوة ) لبلوط، مسحة، سلفيت، كف (دير سلفيت ةمحافظ ،يا، عطارة، برقة، بيت عور التحتا)سلواد، دير قديس، قب
محافظة  ،مال)ج ركف(الشمالية، المديرية، باقة الشرقية، بيت ليد، ذنابة، شويكة، عتيل، عالر، قفين،  طولكرم ةمحافظ ،(المديرية، عاطوف)

راس  ، (البلدة القديمة، الساوية، الغربية، بالطة، بورين، بيت فوريك، جماعين محافظة نابلس ،جيت، حبلة، عزون) (الشرقية، الغربية، قلقيلية
  . العين، صره، عقربا، قبالن)

  التالية:  مية ممنهجة إلختيار عينة الدراسةعل عينة الدراسة بناًء على معادلة تم اختيار

 
N= Z 2 * (p) * (1-p) / E 2                                                                                                      
Z = (95% العامل الالزم لتحديد حجم الثقة) 

                                                                 
4 Probability proportional to size 
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p = (معدل االنتشار المتوقع) 
E = (هامش الثقة المطلوب بسبب اختالفات وتباين العينة) 

) استبانة 5549تم توزيع (حيث  وعينة الكادر الطبي بطريقة المسح الشامل. وائية البسيطة،طريقة العينة العشتم اختيار عينة المراجعين ب
 استبانة للكادر الطبي) 978و( )% 80.6 (ما نسبته أي  للمراجعيناستبانة ) 4477(أعيد منها  كادر الطبي،لل ) استبانة1100مراجعين و(لل

تم توزيع االستبانات على مراكز الرعاية الصحية األولية في أنه ، كما نشير إلى والياالستبانات على الت من مجموع 88.9%) (أي ما نسبته 
  المحافظات الشمالية بالتعاون مع طالب من جامعة القدس المفتوحة.

  حصائيات. االالكادر الطبي حسب ) 2(والجدول رقم عدد المراجعين  )1(رقم جدول اليبين 

  5في الرعاية األولية حسب نوع العيادة والمنطقة توزيع مراجعي عيادات االختصاص: 1جدول 
الحمل   أخرى  المجموع  المنطقة

  الخطر
الغدد 
  الصماء

االمراض 
  المزمنة

األمراض 
  السارية

أنف أذن 
  حنجرة

الصحة   صدرية  الباطية  النسائية  العظام
  النفسية

  الجلدية  السكري  األطفال

  2226  5137  1453  7890  -  2082  412  -  -  -  -  -  866  -  20066  جنين

  1134  1369  1503  1488  -  494  1196  -  -  -  -  -  126  -  7310  طوباس

  701  10526  -  3901  237  -  -  -  -  249  3080  -  736  -  19430  طولكرم

  4609  12618  1841  6336  1167  -  -  -  -  1296  -  -  408  221  28496  نابلس

  796  3535  1830  2554  -  -  1199  -  -  -  -  -  342  -  10256  قلقيلية

  1211  1713  1221  1513  -  -  1985  -  -  -  -  -  297  -  7940  سلفيت
  1824  6280  3069  3031  -  -  3367  2517  966  1953  -  1096  777  -  24880  رام اهللا والبيرة

  793  1578  -  1156  -  -  -  -  -  505  -  -  159  -  4191  أريحا

  1738  3285  -  531  -  -  489  -  -  -  2718  -  352  -  9113  القدس

  2434  5436  2910  2423  -  2890  634  -  -  665  -  -  498  -  17890  بيت لحم
  2387  11224  3806  7976  -  -  294  831  1626  2289  -  1454  1681  -  33568  الخليل

  4731  5598  4946  -  -  -  3738  -  3014  787  13536  667  1056  -  38073  جنوب الخليل 

  24584  68299  22579  38799  1404  5466  13314  3348  5606  7744  19334  3217  7298  221  221213  المجموع
  

  
  6م 2014العامة للرعاية األولية والصحة العامة والدوائر المركزية والمديريات للعام  دارةألعداد النهائية لموظفين اإلا: 2جدول 
أطباء   المديرية

  عامون
أطباء 

  أخصائيون
أطباء 
  أسنان

مساعدي   صيادلة 
  صيادلة

 دارةاإل  الفنيون  القبالة  التمريض
  دماتوالخ

مرشدات 
  صحيات 

  المجموع  بيئة

 154 6 0 63 12 0 12 1 2 1 2  7 +دوائر+مختبرإدارة
 338 11 1 59 115 14 115 20 8 9 11  51 ةرام اهللا و البير 

 291 12 1 53 97 15 97 13 14 5 4  41 نابلس
 273 10 19 52 56 19 56 12 16 6 4  45 جنين

 223 7 56 32 53 2 53 15 6 2 3  28 جنوب الخليل
 195 10 0 30 62 14 62 9 10 5 4  29 طولكرم

                                                                 
 م2013فلسطين، وزارة الصحة، مركز المعلومات الصحية الفلسطيني،  5

 م.2014حسب إحصائيات وزارة الصحة لعام  6
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 189 8 1 44 50 5 50 15 7 5 5  26 بيت لحم
 191 8 4 40 46 5 46 11 8 6 7  29 الخليل
 144 7 0 37 43 4 43 5 9 2 4  16 قلقيلية
 134 6 3 27 37 1 37 7 6 4 3  23 القدس
 124 6 0 26 37 1 37 5 5 2 3  18 سلفيت
 115 5 5 27 24 6 24 8 5 3 1  18 طوباس

 114 1 16 17 37 3 37 3 6 1 3  15 شمال الخليل
 94 6 6 25 18 3 18 5 3 3 1  13  أريحا

 41 0 0 11 8 4 8 1 1 0 1  7  الظاهرية
 2620 103 112 543 695 96 695 130 106 54 56  366  المجموع

  476  236  791    
 

  :انتين وكانت كالتالي:اشتملت الدراسة على استبأداة جمع البيانات  

  جزئين:اشتملت على ، المراجعين ستبانة األولى: استبانةإلا

    .)لمركز، الخدمة، االمحافظة، الحالة اإلجتماعيةالعمر، الجنس، مستوى التعليم، اشتملت على بيانات شخصية وتمثلت في (األول: 

 وقت، الموظفين، المكان تقديم الخدمة( وهي ،لقياس جودة الخدماتموزعة على خمسة معايير  ة) فقر 38اشتملت اإلستبانة على (الثاني: 
  حويالت).، التدويةاأل

  جزئين:اشتملت على  ،الثانية: استمارة الكادر الطبي ستبانةاإل

  )  الدائرة ة،مركز، الوظيف، الحافظة، الحالة االجتماعية، الممستوى التعليم(العمر، الجنس، على بيانات شخصية وتمثلت في  تاشتملاألول: 

وهي (بيئة العمل، الوصف الوظيفي، التقييم، الراتب، االحتياجات  ،) فقرة موزعة على ستة محاور للقياس29اشتملت االستبانة على (الثاني: 
  المتعلقة بالموظف. الجوانبالتدريبية، التحفيز) تم اعتماد هذه المعايير إلحتوائها على كافة 

 جراءإ مته لطبيعة الدراسة، حيث يتم في هذا المنهج جمع البيانات و ئراسة المنهج الوصفي نظرًا لماللداتبع في هذه ا: منهج الدراسة 
  ستخراج النتائج المطلوبة.حصائي إلالتحليل اإل

 وقد والبحث العلمي دارةعدد من المحكمين وعدد من ذوي االختصاص والخبرة في مجال اإلعلى عرضت أداة الدراسة  :صدق األداة ،
  بعض التعديالت، وبذلك خرجت االستبانات في صورتها النهائية. إجراءوصيات المحكمين بعين االعتبار، وتم أخذت ت

 تم حساب ثبات األداة بواسطة الحاسوب باستخدام كرونباخ ألفا : ثبات األداة(cronbach,s alpha) ، قيمة معامل  كالتالي:فكانت
 وهي قيمة مرتفعة ومناسبة ألغراض التحليل االحصائي. ،)0.913وللمراجعين () 0.949( للكادر الطبيالثبات ألبعاد الدراسة 

  

 ألغراض التحليل االحصائي أعطيت األوزان التالية لمقاييس األداة كما يلي:: المعالجة االحصائية  
لمقياس غير )، وا2افق درجة ()، المقياس غير مو 3)، المقياس محايد درجة (4)، المقياس موافق درجة (5أعطي المقياس موافق بشدة درجة (

  ).1موافق بشدة درجة (
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  7بقياس مستوى األهمية لمتغيرات الدراسة والذي تم احتسابه وفقًا للمعادلة التالية: قضيتمعادلة طول الفئة والتي تم استخدام 

  
 

  :وبناًء على ذلك تكون
  2.33أقل من  – 1األهمية المنخفضة من  -
  3.66 – 2.34األهمية المتوسطة من  -
 فأكثر 3.67األهمية المرتفعة  -

تم   في أكثر من موقع كالتالي:  (SPSS)بعد جمع البيانات تم ادخالها للحاسوب لتعالج بواسطة البرنامج االحصائي للعلوم االجتماعية
تم احتساب ، راسةف الخصائص الشخصية لعينة الدتم استخراج التكرارات لوص، احتساب معامل كرونباخ ألفا للتأكد من ثبات االستبانة

  المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات الدراسة.
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

                                                                 
  م. 2014، عمان، جامعة الشرق األوسط، أثر الكلمة المنقولة الكترونيًا في إتخاذ قرار شراء الخدمة الفندقيةهاني،  الخطيب،  7
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  في المحافظات الشمالية المتعلقة بكافة مراكز الرعاية الصحية األوليةالمراجعين نتائج إجابات 
) 4477(أعيد منها  لكادر الطبي،ل) استبانة 1100عين و(لمراجل) استبانة 5549(تم توزيع االستبانات على عينة الدراسة والتي بلغ عددها 

تم اختيار العينة بطريقة العينة ، االستبانات على التوالي من مجموع 88.9%)  (،)% 80.6 (ما نسبته  ) للكادر الطبي،978للمراجعين، و(
 لشخصية لعينة الدراسة كالتالي:البيانات ا وكانت، وبطريقة المسح الشامل للكادر الطبي، للمراجعين العشوائية البسيطة

  والمرضى المراجعون .1
  ة لعينة الدراسة:يصلبيانات الشخا

  العمر  الجنس  االتعليم الحالة
 االفئة  التكرار  الفئة  التكرار  الفئة  التكرار  الفئة  التكرار

 أمي 366 أعزب 953
1541 

 ذكر
 

 عام فأقل30 1840

 40-31 1246 أساسي 953 متزوج 3144

 ثانوي 1547 مطلق 140
2936 

 أنثي
 

729 41-50 

 فما فوق  51    662 دبلوم 490 أرمل 240

 جامعي 1121 المجموع الكلي 4477
 المجموع الكلي 4477 المجموع الكلي 4477

 المجموع الكلي 4477
   
 

 كافة المحافظاتالرعاية الصحية األولية في مراكز * عينة الدراسة في 
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 سة في المحافظاتعدد عينىة الدرا 

 
  

 هالخدمات المتلقاعدد عينة الدراسة الخاصة ب 

  
 

 النتائج المتعلقة بالمراجعين  
   :جابات المراجعين حول المحاور الرئيسية للدراسة إومناقشة وتحليل لنتائج عرض فيما يلي 

  المعيارية واإلنحرافات الحسابية المتوسطات  جدول

المتوسط   الفقرات  م.
  الحسابي

اف االنحر 
  المعياري 

درجة 
  االستجابة 

  المحور األول: مكان تقديم الخدمة
  عالية 1.011 4.02  . ركزيسهل الوصول إلى الم   .1
  عالية 1.090 3.68  تتوفر لوحات إرشادية واضحة تسهل الوصول إلى الخدمة.   .2
  عالية 1.051 3.67  يوفر المركز نشرات أو مواد تثقيفية وصحية داخل المركز.   .3
  عالية 999. 3.86  االت انتظار مالئمة ونظيفة.تتوفر ص   .4
  متوسطة 1.158 3.60  تتوفر مقاعد انتظار كافية.  .5
  عالية 1.068 3.75  .التزام الهدوء والنظام) يتم احترام القواعد واألنظمة داخل المركز( ممنوع التدخين،  .6
  متوسطة 1.277 3.20  مكان تقديم الخدمة.  فيتتوفر أجهزة تكييف وتبريد   .7
  عالية 942. 3.87  .مقبولأقسام ومرافق المركز  فيمستوى النظافة   .8

795
68

605 331 243 287 611 183 69 403 882

4477

0

2000

4000

6000

جنين طوباس طولكرم نابلس قلقيلية سلفيت رام هللا القدس اريحا بيت لحم الخليل المجموع 
الكلي

عدد عينٮة الدراسة في المحافظات

456 782

1813

649
144 50 10 25 79 15 98 356

4477

0

1000

2000

3000

4000

5000

خدمات 
صحة األم

خدمات 
صحة 
الطفل

طب عام األمراض 
المزمنة

طب 
األسنان

طب العيون تغذية ثقيف 
صحي

خدمات 
الطوارئ

اعادة تأھيل الجلدية أخرى المجموع 
الكلي

عينة الدراسة الخاصة بالخدمات المتلقاه
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  عالية 1.039 3.70  يتالئم المظهر العام للمؤسسة مع طبيعة الخدمات المقدمة.  .9
  متوسطة 1.271 3.19  الحاجات الخاصة. ييتالئم المركز مع ذو   .10
  متوسطة 1.101 3.58  تتوفر دورات مياه صحية نظيفة.  .11
  متوسطة 1.078 3.66  بأمور جانبية أثناء العمل) اإلنشغالو والنظام (التزام األطباء والعاملين بالنظام مستوى الهدوء   .12

 متوسطة .673 3.65  القيمة الكلية
  المحور الثاني: الموظفين ( طبيب، ممرض)

  عالية 1.019 3.90  أثناء الدوام الرسمي. فييتواجد الطبيب بصورة دائمة   .1
  متوسطة 1.122 3.54  شكل تفصيلي.قام الطبيب بفحصك ب  .2
  متوسطة 1.211 3.24  .جسمانيالطبيب بسؤالك عن مرضك دون كشف  فياكت  .3
  عالية 942. 3.74  حال طلب منك. فييبين الطبيب سبب الفحوصات الطبية ( تحاليل أو أشعة)   .4
  عالية 956. 3.79  الممرض  .2 الطبيب     .1على استفساراتكم.  الفورييتم الرد   .5
  متوسطة 1.203 3.27  .صحيداخل المركز ال األشعةالتحاليل الطبية أو  إجراءتم   .6
  متوسطة 1.132 3.48  األشعةالمختبر أو  فيتلقيتها  التيأنت راٍض عن الخدمة   .7
  عالية 902. 3.99  الممرض  .2الطبيب        .1تعامل معك بطريقة مهذبة.    .8
  عالية 943. 3.91  ة. مقبولصحة  فيلك حول تجنب المرض وبقاءك  الممرض بتقديم النصائح .2الطبيب   .1قام   .9

  عالية 931. 3.92  بصورة لبقة. تعاملوا معكمن ( تسجيل، مختبر، أشعة)  العاملون في المركز  .10
  عالية 975. 3.79  تستطيع الوصول إلى الطبيب لالستفسار والمساعدة بدون مشاكل.  .11
  عالية 932. 4.01  .السريريأثناء الكشف  الخصوصيةاألطباء  يراعي  .12

 عالية 566. 3.72  القيمة الكلية
  المحور الثالث: الوقت

  متوسطة 1.072 3.66  الفترة الزمنية للحصول على الخدمة مناسبة..1
  متوسطة 1.116 3.36  الرعاية طويل. تلقيانتظرته قبل  الذيالوقت .2
  متوسطة 1.110 3.62  مراكز الرعاية الصحية كافية ومناسبة. فيساعات العمل .3

 متوسطة 762. 3.55  القيمة الكلية
  المحور الرابع: األدوية

  عالية 854. 4.13  هل وصف لك الطبيب الدواء..1
  متوسطة 1.254 3.23  .صحيصيدلية المرفق ال فيوصفها الطبيب لك متوفرة  التياألدوية .2
  عالية 886. 4.11  قام مقدم الرعاية الصحية بإعطائك تعليمات حول استخدام الدواء..3
  متوسطة 1.181 3.45  قام مقدم الرعاية الصحية بإعطائك تعليمات تخزين الدواء..4
  متوسطة 1.271 3.22  السلبية المحتملة للدواء. اآلثارقام مقدم الرعاية الصحية بشرح .5
  عالية 1.185 3.96  الصالحية. منتهيسبق ووصف لك دواء لم ي.6
  متوسطة 1.415 3.36  ء وتم صرف دواء آخر من الصيدلية.سبق ووصف لك الطبيب دوالم ي.7

  متوسطة 570. 3.64  القيمة الكلية
  صيدلية المركز، من أين تصرف الوصفة الطبية الخاصة بك فيتوفر الدواء بنقص وجود حال  في  .8

  % 6.3    .وزارة الصحة في. من مصادر أخرى 1
  %11   .لمركزصيدلية ا فيالدواء  . اإلنتظار لحين توفر2 
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  %82.7 .. شرائها من الصيدليات3 
  المحور الخامس: التحويالت

  متوسطة 1.248 3.54  أو عيادة). فيآخر ( مستش صحيقام الطبيب بتحويلك إلى مركز   .1
  متوسطة 1.122 3.54  آخر لك أو لعائلتك. صحيتم شرح أسباب تحويلك إلى مركز   .2
  عالية 959. 3.91  سنت حالتك الصحية.بعد تلقيك للخدمة الطبية والعالج تح  .3

  متوسطة 867. 3.66  القيمة الكلية
  متوسطة 484. 3.57  القيمة الكلية للمحاور

  

فيما و  ،في القيمة الكلية للمحاور كافة المحافظات الشمالية جاءت بدرجة متوسطةستجابات المراجعين في أن إيتضح من الجدول السابق 
لى المركز إسهولة الوصول في المحور  وكانت أعلى قيمة جاءت القيمة الكلية متوسطةمكان تقديم الخدمة ب المتعلقول يتعلق بالمحور األ

جاءت  )ينالموظفالمتعلق (بفيما يتعلق بالمحور الثاني أما . المركز مع ذوي اإلحتياجات الخاصةقل قيمة في المحور بتالئم أبينما جاءت 
لفقرات المتعلقة ا ، وجاءت درجة الرضا متوسطة فيتعامل الطبيب بطريقة مهذبةالمتعلقة في فقرة الفي درجة الرضا الكلية بدرجة عالية خاصة 

محور الثالث لافيما يتعلق بأما  .األشعةالخدمة في المختبر و حاليل داخل المختبر، والرضا عن الت ٕاجراءفحص الطبيب بشكل تفصيلي، و ب
ية جاءت درجة دو األوالمتعلق بلمحور الرابع أما فيما يتعلق با .جة متوسطة عن جميع الفقراتالوقت جاءت درجة الرضا الكلية بدر المتعلق ب

فقرات جابات متوسطة في غالبية الصف الطبيب للدواء في حين جاءت اإلبو في المحور المتعلقة  وكانت أعلى قيمةالرضا الكلية متوسطة 
فأن ما  دلية المركزصي فيتوفر الدواء بنقص وجود حال  فيواء في صيدلية المركز، و ، وتوفر الدءالسلبية للدوا اآلثاربشرح المتعلقة خاصة 
ت درجة ءالتحويالت جاالسادس والمتعلق بمحور الب فيما يتعلقأما . الخارجية يشترون الدواء من الصيدليات) من المراجعين %82.7(نسبته 
  .ءت درجة الرضا عاليةجاحيث تحسن الحالة الصحية بعد تلقي العالج لمتعلقة بافقرة الستثناء إة متوسطة في غالبيتها بيقيمة الكلللالرضا 

  .) من المحور الرابع لتتوافق مع التدريج الخماسي لمقياس ليكرت7، 6( عكس األرقام في الفقرتينتم مالحظة: 
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  )المحافظات الشمالية(  الكادر الطبي
 خصائص عينة الدراسة 

 حافظة.سة تبعًا للدائرة/ للوظيفة/ للمعدد عينة الدرا  
 

 النتائج المتعلقة بالكادر الطبي  

 جدول المتوسطات الحسابية واإلنحرافات المعيارية  

درجة 
 اإلستجابة

االنحراف 
 المعياري

المتوسط 
  الحسابي

 .م الفقرات

 ور بيئة العملمح –أوًال 
 1 تتناسب المساحة المخصصة لك مع إحتياجات العمل. 3.50 1.273 متوسطة

  العمر  الجنس  االتعليم الحالة

 الفئة    الفئة  التكرار  الفئة  التكرار  الفئة  

 أمي 8 أعزب 151
378 

 ذكر
 

 عام فأقل30 224

 40-31 372 أساسي 25 متزوج 800

  ثانوي 47 مطلق 13
600 

 أنثي
 

271 41-50 

 فما فوق 51 111 دبلوم 288 أرمل 14

 المجموع الكلي 978
 جامعي 610

 المجموع الكلي 978 المجموع الكلي 978
 المجموع الكلي 978

 الدائرة الوظيفة المحافظة

  الفئة  التكرار  الفئة  التكرار  الفئة  التكرار
 أمومة وطفولة  163 طبيب عام 143 جنين 153
 تمريض 137 طبيب مختص 39 طوباس 32

 طبيب عام 204 نطبيب أسنا 35 طولكرم 112
  األمراض المزمنة 36 صيدلي 57 نابلس 58
 طبيب مختص 40 مساعد صيدلي 64 قلقيلية 56
  جلدية 2  ممرض  260  سلفيت 67

  تغذية 1  قابلة  35  رام اهللا 113
 تثقيف صحي 18 فني 114 القدس 45
 خدمات صحية 14 وخدمات إدارة 174 أريحا 32
  تأهيل إعادة 8  مرشدة صحية  34  بيت لحم 93

 أشعة 12 بيئة 23 الخليل 217

  المجموع الكلي 978 المجموع الكلي 978
 أخرى 343
 المجموع الكلي 978
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 2 تهوية المرافق تساعدك على إتمام عملك. 3.69 1.214 عالية
 3 مستوى اإلضاءة يساعدك على إتمام عملك. 3.93 1.002 عالية

 4 األثاث يساعدك على إتمام عملك بشكل أفضل. 3.50 1.214 متوسطة
 5 تتوفر األجهزة (األدوات اللوجستية) المناسبة للعمل. 3.36 1.147 متوسطة
 6 سهل الوصول لك. ركزالمموقع  3.64 1.154 متوسطة
 7 تعمل فيه يتميز بأنه مالئم. الذيمكان العمل  3.59 1.126 متوسطة
 8 .ركزالم ٕادارةيوجد تواصل متبادل دوري بين الموظفين و  3.78 1.034 عالية
  القيمة الكلية 3.62 791. وسطةمت

  محور الوصف الوظيفي -ثانياً 
  1  يوجد لك وصف وظيفي واضح ومكتوب. 3.65 1.225 متوسطة
  2  .يوجد لك وصف وظيفي معموًال به 3.56 1.194 متوسطة
  3  يتالئم الوصف الوظيفي مع المهام التي تقوم بها. 3.47 1.206 متوسطة
  4  صف الوظيفي الخاص بك مكتوبًا عندما تم تعيينك.استلمت الو  3.37 1.308 متوسطة
  القيمة الكلية 3.51 1.054 متوسطة

  ثالثًا_ محور التقييم
  1  لتقييم األداء يعتبر مناسبًا لوظيفتك. ركزالم فيالنموذج الحالي المستخدم  3.42 1.079 متوسطة
  2  يتم تقييمك بشكل دوري. 3.72 974. عالية
  3  تقييم أدائك بشكل مكتوب. يتم 3.72 1.024 عالية

  4  ك تعكس فعليًا حقيقة أدائك بالعمل.بنتيجة تقيم األداء الخاصة  3.32 1.219 متوسطة
  5  يقوم مديرك المباشر بمناقشة أدائك خالل عملية التقييم. 3.13 1.281 متوسطة
  القيمة الكلية 3.46 854. متوسطة

  رابعًا_ محور الراتب   
  1  تتقاضاه مقارنة بزمالئك مرضيًا لك. الذييعتبر راتبك  3.00 1.242 متوسطة
  2  تتقاضاه مقارنة بالسوق المحلي مرضيًا لك. الذييعتبر راتبك  2.56 1.234 متوسطة
  3  تتقاضاه مقارنة بحجم مهامك داخل العمل مرضيًا لك. الذييعتبر راتبك  2.69 1.221 متوسطة
  القيمة الكلية 2.75 1.096 متوسطة

  ًا_ محور اإلحتياجات التدريبيةخامس
  1  .بعملك.ات المتعلقة جراءيتم تدريبك على كافة اإل 3.42 1.123 متوسطة
  2  يتم تحديد اإلحتياجات التدريبية بطريقة منظمة. 3.24 1.122 متوسطة
  3  يتم تحديد االحتياجات بشكل موضوعي. 3.20 1.098 متوسطة
  4  ات التدريبية حسب احتياجات العمل.يتم تحديد االحتياج 3.23 1.110 متوسطة
  5  يتم تزويدك بالتدريب المطلوب الحتياجاتك الوظيفة. 3.22 1.127 متوسطة
  القيمة الكلية 3.26 991. متوسطة

  سادسًا_ محور التحفيز
  1  تتقاضاه مرضيًا لك. الذيالحافز المادي  2.54 1.220 متوسطة
  2  ة على أدائك.تؤثر الحوافز المعنوي 3.64 1.254 متوسطة
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  3  .بعملك.يتم اشراكك في أخذ القرارات التي لها عالقة  3.02 1.286 متوسطة
  4  .بعملك.يتم إطالعك على القرارات اإلدارية المتعلقة  3.09 1.307 متوسطة
  القيمة الكلية 3.07 894.  متوسطة
  القيمة الكلية للمحاور 3.28 693.  متوسطة

  

استجابات الكادر الطبي في المحافظات الشمالية تراوحت بين متوسطة وعالية، وجاءت القيمة الكلية للمحاور  نأيتضح من الجدول السابق  
وفر مستوى تعلى قيمة في المحور أ، وكانت  العمل جاءت القيمة الكلية متوسطةبيئة المتعلق في ول لمحور األباوفيما يتعلق بدرجة متوسطة، 

الوصف ب لقالمتعالمحور الثاني فيما يتعلق بما أ المناسبة للعمل. دوات اللوجستيةتوفر األفي المحور ة قل قيمأ، بينما مناسبضاءة الاإل
اءت الدرجة الكلية التقييم جالمتعلق بالمحور الثالث أما فيما يتعلق بو  .وكذلك جميع الفقرات متوسطةللمحور  القيمة الكلية الوظيفي فكانت

داء من قبل قشة األمناالمتعلقة بقل قيمة أبينما  ،التقييم يتم بشكل دوري ومكتوبأن المتعلقة برجة رضا على دأن أوتظهر النتائج  ،متوسطة
 ،متوسطةضا بدرجة ر جاءت القيمة الكلية للمحور الراتب المتعلق بر الرابع و المحأما فيما يتعلق بو  .ل عملية التقييمالل المباشر خو المسؤ 

 وكذلك كافة الفقرات. ،بدرجة متوسطةاالحتياجات التدريبية جاءت القيمة الكلية المتعلق بالمحور الخامس علق بفيما يت أماو . كافة الفقراتوكذلك 
  .وكذلك جميع الفقرات ،التحفيز جاءت القيمة الكلية للمحور بدرجة متوسطةالمتعلق بدس االمحور السفيما يتعلق بما أو 
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  حسب المحافظات نتائج اإلجابات عرض
  جنينفظة أوًال: محا

) كادرًا طبيًا، تم اختيار العينة 153مراجعًا، و() 795، موزعة على (إستبانة) 948والتي بلغ عددها (تم توزيع االستبانات على عينة الدراسة 
 لتالي:االبيانات الشخصية لعينة الدراسة ك وكانت، للكادر الطبي بطريقة المسح الشاملو ، للمراجعين بطريقة العينة العشوائية البسيطة

  والمرضى المراجعون .1
  ة لعينة الدراسة:يصلبيانات الشخا

  العمر  الجنس  االتعليم الحالة
 االفئة  التكرار  الفئة  التكرار  الفئة  التكرار  الفئة  التكرار
 ذكر 325 أمي 88 أعزب 137

 
 عام فأقل30 274

 40-31 215 أساسي 152 متزوج 574
 أنثي 470 ثانوي 267 مطلق 21

 
147 41-50 

 فما فوق  51    159 دبلوم 100 أرمل 63

 المجموع الكلي 795
 795 جامعي 188

 المجموع الكلي 795 المجموع الكلي
 المجموع الكلي 795

   
 محافظة جنينالرعاية الصحية األولية في  كزامر عدد عينة الدراسة في  *

  
  همتلقاالخدمات البعدد عينة الدراسة الخاصة 
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383

125
15 7 1 4 4 16 63

795
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خدمات 
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طب عام األمراض 
المزمنة

طب األسنان طب العيون تغذية يثقيف صح خدمات 
الطوارئ

الجلدية أخرى المجموع 
الكلي

عينة الدراسة الخاصة بالخدمات المتلقاه
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 بالمراجعينمتعلقة النتائج ال  
  المعيارية واإلنحرافات الحسابية المتوسطات  جدول

المتوسط   الفقرات  م.
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري 

درجة 
  االستجابة 

  المحور األول: مكان تقديم الخدمة
  عالية 1.087 3.96  . ركزيسهل الوصول إلى الم   .1
  متوسطة 1.312 3.49  تتوفر لوحات إرشادية واضحة تسهل الوصول إلى الخدمة.   .2
  عالية 1.013 3.69  يوفر المركز نشرات أو مواد تثقيفية وصحية داخل المركز.   .3
  عالية 1.014 3.92  تتوفر صاالت انتظار مالئمة ونظيفة.   .4
  متوسطة 1.224 3.61  تتوفر مقاعد انتظار كافية.  .5
  عالية 1.029 3.89  هدوء والنظام)التزام ال يتم احترام القواعد واألنظمة داخل المركز( ممنوع التدخين،  .6
  توسطةم 1.335 3.27  مكان تقديم الخدمة.  فيتتوفر أجهزة تكييف وتبريد   .7
  عالية 802. 4.09  .مقبولأقسام ومرافق المركز  فيمستوى النظافة   .8
  عالية 984. 3.83  يتالئم المظهر العام للمؤسسة مع طبيعة الخدمات المقدمة.  .9

  متوسطة 1.343 3.14  الحاجات الخاصة. ييتالئم المركز مع ذو   .10
  عالية 1.050 3.73  تتوفر دورات مياه صحية نظيفة.  .11
  عالية 920. 3.92  بأمور جانبية أثناء العمل) اإلنشغالو مستوى الهدوء والنظام (التزام األطباء والعاملين بالنظام   .12

 عالية 674. 3.71  القيمة الكلية
  مرض)المحور الثاني: الموظفين ( طبيب، م

  عالية 915. 4.05  أثناء الدوام الرسمي. فييتواجد الطبيب بصورة دائمة   .1
  متوسطة 1.053 3.64  قام الطبيب بفحصك بشكل تفصيلي.  .2
  متوسطة 1.168 3.04  .جسمانيالطبيب بسؤالك عن مرضك دون كشف  فياكت  .3
  عالية 1.012 3.71  حال طلب منك. فييبين الطبيب سبب الفحوصات الطبية ( تحاليل أو أشعة)   .4
  عالية 899. 3.92  الممرض  .2 الطبيب     .1على استفساراتكم.  الفورييتم الرد   .5
  متوسطة 1.186 3.27  .صحيداخل المركز ال األشعةالتحاليل الطبية أو  إجراءتم   .6
  متوسطة 1.038 3.61  األشعةالمختبر أو  فيتلقيتها  التيأنت راٍض عن الخدمة   .7
  عالية 739. 4.21  الممرض  .2الطبيب        .1قة مهذبة. تعامل معك بطري   .8
  عالية 871. 4.07  ة. مقبولصحة  فيالممرض بتقديم النصائح لك حول تجنب المرض وبقاءك  .2الطبيب   .1قام   .9

  عالية 799. 4.13  بصورة لبقة. تعاملوا معك( تسجيل، مختبر، أشعة)  من العاملون في المركز  .10
  عالية 910. 3.93  ى الطبيب لالستفسار والمساعدة بدون مشاكل.تستطيع الوصول إل  .11
  عالية 862. 4.13  .السريريأثناء الكشف  الخصوصيةاألطباء  يراعي  .12

 عالية 506. 3.81  القيمة الكلية
  المحور الثالث: الوقت

  متوسطة 1.044 3.65  الفترة الزمنية للحصول على الخدمة مناسبة.  .1
  متوسطة 1.178 3.20  الرعاية طويل. تلقيل انتظرته قب الذيالوقت   .2
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  متوسطة 1.113 3.66  مراكز الرعاية الصحية كافية ومناسبة. فيساعات العمل   .3
 متوسطة 688. 3.51  القيمة الكلية

  المحور الرابع: األدوية
  عالية 793. 4.27  هل وصف لك الطبيب الدواء.  .1
  متوسطة 1.278 3.25  .صحيالمرفق ال صيدلية فيوصفها الطبيب لك متوفرة  التياألدوية   .2
  عالية 828. 4.22  قام مقدم الرعاية الصحية بإعطائك تعليمات حول استخدام الدواء.  .3
  متوسطة 1.147 3.42  قام مقدم الرعاية الصحية بإعطائك تعليمات تخزين الدواء.  .4
  متوسطة 1.182 3.39  السلبية المحتملة للدواء. اآلثارقام مقدم الرعاية الصحية بشرح   .5
  عالية 963. 4.30  الصالحية. منتهيسبق ووصف لك دواء لم ي  .6
  عالية 1.370 3.75  ووصف لك الطبيب دواء وتم صرف لك دواء آخر من الصيدلية.لم يسبق   .7

  عالية 592. 3.80  القيمة الكلية
  ة بكصيدلية المركز، من أين تصرف الوصفة الطبية الخاص فيتوفر الدواء  نقص في حال  في  .8

  %  3.9 وزارة الصحة    في. من مصادر أخرى 1
  % 4.8 صيدلية المركز   فيالدواء  . اإلنتظار لحين توفر2 
  % 91.3 . شرائها من الصيدليات3 

  المحور الخامس: التحويالت
  متوسطة 1.261 3.41  أو عيادة). فيآخر ( مستش صحيقام الطبيب بتحويلك إلى مركز   .1
  متوسطة 1.151 3.54  آخر لك أو لعائلتك. صحيتحويلك إلى مركز تم شرح أسباب   .2
  عالية 913. 3.93  بعد تلقيك للخدمة الطبية والعالج تحسنت حالتك الصحية.  .3

  متوسطة 885. 3.63  القيمة الكلية
  متوسطة 433. 3.57  القيمة الكلية للمحاور

  
المحور فيما يتعلق بو ، يمة الكلية للمحاور بدرجة متوسطةنين جاءت القمحافظة جستجابات المراجعين في أن إيتضح من الجدول السابق 

قل أاءت بينما ج ،قسام المركزأبدرجة عالية من حيث مستوى النظافة في جاء ضا الر ن أمكان تقديم الخدمة تظهر النتائج المتعلق بول األ
اءت درجة الرضا الموظفين جالمتعلق بالثاني فيما يتعلق بالمحور ا وأمالمركز مع ذوي االحتياجات الخاصة. تالئم المتعلقة بفقرة في القيمة 

 كتفاء الطبيبإالمتعلقة بلفقرات اتعامل الطبيب بطريقة مهذبة، وجاءت درجة الرضا متوسطة في المتعلقة بفقرة الالكلية عالية خاصة في 
علق فيما يتوأما  .األشعةالخدمة في المختبر و رضا عن التحاليل داخل المختبر، وال ٕاجراء، و بالسؤال عن المرض دون الكشف الجسماني

ية جاءت دو األ بشأنالمحور الرابع تعلق بفيما يواما . الوقت جاءت درجة الرضا الكلية متوسطة عن جميع الفقراتالمتعلق بمحور الثالث الب
ي حين ف وصف الطبيب دواء منتهي الصالحية، يفالمتعلقة  فقرةالعلى درجة رضا جاءت بأن أ، وتظهر  النتائج درجة الرضا الكلية عالية

وتوفر الدواء  التعليمات حول تخزين الدواء، ٕاعطاءالسلبية للدواء، و  اآلثاربشرح المتعلقة جابات متوسطة في غالبية الفقرات خاصة ستجاءت اإل
يشترون الدواء من ) من المراجعين %91.3(فأن ما نسبته  صيدلية المركز فيتوفر الدواء بنقص وجود حال  فيفي صيدلية المركز، و 

ستثناء إها بقيمة الكلية متوسطة في غالبيتللالتحويالت جاءت درجة الرضا الخامس المتعلق بمحور البفيما يتعلق وأما . الخارجية الصيدليات
   .جاءت درجة الرضا عاليةحيث تحسن الحالة الصحية بعد تلقي العالج المتعلقة بفقرة ال

  . ) من المحور الرابع لتتوافق مع التدريج الخماسي لمقياس ليكرت7، 6( ألرقام في الفقرتينتم عكس ا :مالحظة
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  (محافظة جنين)  الكادر الطبي
 خصائص عينة الدراسة  

  مركزللوظيفة/ لللدائرة/ تبعًا لعدد عينة الدراسة  
 

 نتائج المتعلقة بالكادر الطبيال  

 جدول المتوسطات الحسابية واإلنحرافات المعيارية  

درجة 
 اإلستجابة

االنحراف 
 المعياري

المتوسط 
  الحسابي

 .م الفقرات

 محور بيئة العمل –وًال أ
 1 تتناسب المساحة المخصصة لك مع إحتياجات العمل. 3.41 1.374 متوسطة
 2 رافق تساعدك على إتمام عملك.تهوية الم 3.63 1.286 متوسطة

  العمر  الجنس  االتعليم الحالة

 ئةالف  التكرار  الفئة  التكرار  الفئة  التكرار  الفئة  

 أمي 3 أعزب 19
69 

 ذكر
 

 عام فأقل30 27

 40-31 53 أساسي 4 متزوج 130

  ثانوي 7 مطلق 2
84 

 أنثي
 

47 41-50 

 فما فوق 51 26 دبلوم 38 أرمل 2

 المجموع الكلي 153
 جامعي 101

 المجموع الكلي 153 المجموع الكلي 153
 المجموع الكلي 153

 الدائرة الوظيفة المركز

  الفئة  التكرار  الفئة  التكرار  الفئة  التكرار  الفئة  كرارالت
 أمومة وطفولة  26 طبيب عام 30 اليساتين 22 راعي ركف 9
 تمريض 15 طبيب مختص 7 الزبابدة 6 مسلية 5
 طبيب عام 45 طبيب أسنان 8 الغربية 16 يعبد 6

  األمراض المزمنة 2 صيدلي 14 المديرية 20 المجموع الكلي 153
 طبيب مختص 10 مساعد صيدلي 9 يامونال 11 

 تثقيف صحي 6 ممرض 26 جبع 6
 خدمات صحية 2 قابلة 9 دير أبو ضعيف 8
 أشعة 1 فني 15 سلية الحارثة 5

 أخرى 46  وخدمات إدارة 22 صانور 10
 المجموع الكلي 153 مرشدة صحية 11 عجة 6

 بيئة 2 فحمة 10
 المجموع الكلي 153 قباطية 13
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 3 مستوى اإلضاءة يساعدك على إتمام عملك. 3.92 1.042 عالية
 4 األثاث يساعدك على إتمام عملك بشكل أفضل. 3.58 1.211 متوسطة
 5 تتوفر األجهزة (األدوات اللوجستية) المناسبة للعمل. 3.41 1.211 متوسطة
 6 وصول لك.سهل ال ركزالمموقع  3.58 1.232 متوسطة
 7 تعمل فيه يتميز بأنه مالئم. الذيمكان العمل  3.49 1.220 متوسطة
 8 .ركزالم ٕادارةيوجد تواصل متبادل دوري بين الموظفين و  3.80 966. عالية

  القيمة الكلية 3.60 848. متوسطة
  محور الوصف الوظيفي -ثانياً 

  1  يوجد لك وصف وظيفي واضح ومكتوب. 3.66 1.203 متوسطة
  2  يوجد لك وصف وظيفي معموًال به . 3.57 1.254 متوسطة
  3  يتالئم الوصف الوظيفي مع المهام التي تقوم بها. 3.39 1.329 متوسطة
  4  استلمت الوصف الوظيفي الخاص بك مكتوبًا عندما تم تعيينك. 3.38 1.410 متوسطة
  القيمة الكلية 3.51 1.112 متوسطة

  ثالثًا_ محور التقييم
  1  لتقييم األداء يعتبر مناسبًا لوظيفتك. ركزالم فيالنموذج الحالي المستخدم  3.45 1.051 طةمتوس

  2  يتم تقييمك بشكل دوري. 3.66 1.019 متوسطة
  3  يتم تقييم أدائك بشكل مكتوب. 3.62 1.134 متوسطة
  4  .ك تعكس فعليًا حقيقة أدائك بالعملبنتيجة تقيم األداء الخاصة  3.26 1.246 متوسطة
  5  يقوم مديرك المباشر بمناقشة أدائك خالل عملية التقييم. 3.07 1.290 متوسطة
  القيمة الكلية 3.41 908. متوسطة

  رابعًا_ محور الراتب   
  1  تتقاضاه مقارنة بزمالئك مرضيًا لك. الذييعتبر راتبك  2.88 1.264 متوسطة
  2  بالسوق المحلي مرضيًا لك. تتقاضاه مقارنة الذييعتبر راتبك  2.60 1.253 متوسطة
  3  تتقاضاه مقارنة بحجم مهامك داخل العمل مرضيًا لك. الذييعتبر راتبك  2.62 1.240 متوسطة
  القيمة الكلية 2.70 1.123 متوسطة

  خامسًا_ محور اإلحتياجات التدريبية
  1  .بعملك.ات المتعلقة جراءيتم تدريبك على كافة اإل 3.62 1.051 متوسطة
  2  يتم تحديد اإلحتياجات التدريبية بطريقة منظمة. 3.42 1.086 ةمتوسط
  3  يتم تحديد االحتياجات بشكل موضوعي. 3.41 1.010 متوسطة
  4  يتم تحديد االحتياجات التدريبية حسب احتياجات العمل. 3.33 1.118 متوسطة
  5  يتم تزويدك بالتدريب المطلوب الحتياجاتك الوظيفة. 3.33 1.119 متوسطة
  القيمة الكلية 3.42 948. متوسطة

  سادسًا_ محور التحفيز
  1  تتقاضاه مرضيًا لك. الذيالحافز المادي  2.33 1.192 ضعيفة
  2  تؤثر الحوافز المعنوية على أدائك. 3.66 1.312 متوسطة
  3  .بعملك.يتم اشراكك في أخذ القرارات التي لها عالقة  2.82 1.357 متوسطة
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  4  بعملك.يتم إطالعك على القرارات اإلدارية المتعلقة  3.20 1.354 متوسطة
  القيمة الكلية 3.00 943.  متوسطة
  القيمة الكلية للمحاور 3.27 687.  متوسطة

  

لمحاور ومتوسطة وعالية، وجاءت القيمة الكلية ل ضعيفة تراوحت بين محافظة جنينن استجابات الكادر الطبي في يتضح من الجدول السابق أ
توفر علقة بالمتلمحور اعلى قيمة في أوكانت  ،العمل جاءت القيمة الكلية متوسطةبيئة بشأن ول محور األوفيما يتعلق بالوسطة، بدرجة مت
احة المخصصة تناسب المسالمناسبة للعمل، و  دوات اللوجستيةتوفر األالمتعلقة بقل قيمة أ، بينما مناسب للعمل في المركزضاءة المستوى اإل

ميع جوكذلك  ،طةمتوسللمحور الوصف الوظيفي فكانت القيمة الكلية المتعلق بالمحور الثاني فيما يتعلق بما أ اجات العمل.للموظف مع احتي
الفقرة اءت بجعلى درجة رضا أن أوتظهر النتائج  ،التقييم جاءت الدرجة الكلية متوسطةالمتعلق بالمحور الثالث ما يتعلق بفيأما  .الفقرات

أما و  .ل عملية التقييمالالمباشر خ المسؤولداء من قبل مناقشة األجاءت بالفقرة المتعلقة بقل قيمة أبينما  ،يم يتم بشكل دوريالتقيأن المتعلقة ب
المحور فيما يتعلق ب ما. أفي كافة الفقراتوكذلك  ،متوسطةبدرجة رضا جاءت القيمة الكلية للمحور الراتب والمتعلق بر الرابع و المحفيما يتعلق ب

المتعلق دس اسالمحور الفيما يتعلق بما أ وكذلك كافة الفقرات. ،بدرجة متوسطةاالحتياجات التدريبية جاءت القيمة الكلية المتعلق بس الخام
تقاضاه الموظف الحافز المادي الذي يالمتعلقة بفقرة البإستثناء  ،وكذلك جميع الفقرات ،التحفيز جاءت القيمة الكلية للمحور بدرجة متوسطةب

  .ًا له جاءت بدرجة ضعيفةمرضي
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  ثانيًا: محافظة طوباس
) كادرًا طبيًا، تم اختيار العينة 32) مراجعًا، و(68، موزعة على (إستبانة) 100تم توزيع االستبانات على عينة الدراسة والتي بلغ عددها (

  تالي:البيانات الشخصية لعينة الدراسة كال كانتو ر الطبي، ، وبطريقة المسح الشامل للكادينة العشوائية البسيطة للمراجعينبطريقة الع
 المراجعون .1

 خصائص عينة الدراسة  
  العمر  الجنس  االتعليم الحالة

 االفئة  التكرار  الفئة  التكرار  الفئة  التكرار  الفئة  التكرار
 ذكر 20 أمي 10 أعزب 9

 
 عام فأقل30 28

 40-31 23 أساسي 19 متزوج 57
 أنثي 48 ثانوي 21 مطلق 2

 
14 41-50 

 المجموع الكلي 68
 فما فوق 51 3 دبلوم 5

 68  جامعي 13
 المجموع الكلي 68 المجموع الكلي

 المجموع الكلي 68
  

  محافظة طوباس الرعاية الصحية األولية كزامر عدد عينة الدراسة في * 

 
 الخدمات المتلقاهعدد عينة الدراسة الخاصة ب  
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عينة الدراسة الخاصة بالخدمات المتلقاه
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 بالمراجعين النتائج المتعلقة  
  المعيارية اإلنحرافات الحسابية المتوسطات :  جدول

المتوسط   الفقرات  م.
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري 

درجة 
  االستجابة 

  المحور األول: مكان تقديم الخدمة
  عالية 1.200 4.07  . ركزالميسهل الوصول إلى    .1
  متوسطة 1.454 3.28  تتوفر لوحات إرشادية واضحة تسهل الوصول إلى الخدمة.   .2
  عالية 792. 4.38  يوفر المركز نشرات أو مواد تثقيفية وصحية داخل المركز.   .3
  عالية 506. 4.66  تتوفر صاالت انتظار مالئمة ونظيفة.   .4
  عالية 628. 4.59  تتوفر مقاعد انتظار كافية.  .5
  عالية 1.037 4.38  ظام)التزام الهدوء والن يتم احترام القواعد واألنظمة داخل المركز( ممنوع التدخين،  .6
  عالية 1.579 3.74  مكان تقديم الخدمة.  فيتتوفر أجهزة تكييف وتبريد   .7
  عالية 928. 4.37  .مقبولأقسام ومرافق المركز  فيمستوى النظافة   .8
  عالية 851. 4.43  يتالئم المظهر العام للمؤسسة مع طبيعة الخدمات المقدمة.  .9

  متوسطة 1.556 3.24  خاصة.الحاجات ال ييتالئم المركز مع ذو   .10
  عالية 1.363 4.07  تتوفر دورات مياه صحية نظيفة.  .11
  عالية 1.490 3.44  بأمور جانبية أثناء العمل) اإلنشغالو  ،لتزام األطباء والعاملين بالنظاممستوى الهدوء والنظام (ا  .12

 عالية .514 4.05  القيمة الكلية
  المحور الثاني: الموظفين ( طبيب، ممرض)

  عالية 1.445 3.43  أثناء الدوام الرسمي. فيتواجد الطبيب بصورة دائمة ي  .1
  عالية 1.189 4.04  قام الطبيب بفحصك بشكل تفصيلي.  .2
  متوسطة 1.530 2.99  .جسمانيالطبيب بسؤالك عن مرضك دون كشف  فياكت  .3
  عالية 1.273 3.93  حال طلب منك. فييبين الطبيب سبب الفحوصات الطبية ( تحاليل أو أشعة)   .4
  عالية 978. 4.29  الممرض  .2 الطبيب        .1على استفساراتكم.  الفورييتم الرد   .5
  متوسطة 1.697 2.88  .صحيداخل المركز ال األشعةالتحاليل الطبية أو  إجراءتم   .6
  متوسطة 1.729 3.19  .األشعةالمختبر أو  فيتلقيتها  التيأنت راٍض عن الخدمة   .7
  عالية 1.003 4.35  الممرض  .2 الطبيب  .1هذبة. تعامل معك بطريقة م   .8
  عالية 960. 4.37  ة. مقبولصحة  فيالممرض بتقديم النصائح لك حول تجنب المرض وبقاءك  .2الطبيب  .1قام   .9

  عالية 1.073 4.34  بصورة لبقة. تعاملوا معك( تسجيل، مختبر، أشعة)  من العاملون في المركز  .10
  عالية 1.130 4.28  لالستفسار والمساعدة بدون مشاكل. تستطيع الوصول إلى الطبيب  .11
  عالية 617. 4.65  .السريريأثناء الكشف  الخصوصيةاألطباء  يراعي  .12

 عالية 454. 3.89  القيمة الكلية
  المحور الثالث: الوقت

  عالية 1.177 4.32  الفترة الزمنية للحصول على الخدمة مناسبة.  .1
  متوسطة 1.504 3.28  لرعاية طويل.ا تلقيانتظرته قبل  الذيالوقت   .2
  عالية 1.256 4.06  مراكز الرعاية الصحية كافية ومناسبة. فيساعات العمل   .3
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 عالية 728. 3.89  القيمة الكلية
  المحور الرابع: األدوية

  عالية 780. 4.56  هل وصف لك الطبيب الدواء.  .1
  عالية 1.235 3.90  .صحيصيدلية المرفق ال فيوصفها الطبيب لك متوفرة  التياألدوية   .2
  عالية 663. 4.65  قام مقدم الرعاية الصحية بإعطائك تعليمات حول استخدام الدواء.  .3
  متوسطة 1.681 2.91  قام مقدم الرعاية الصحية بإعطائك تعليمات تخزين الدواء.  .4
  متوسطة 1.509 2.43  السلبية المحتملة للدواء. اآلثارقام مقدم الرعاية الصحية بشرح   .5
  عالية  870. 4.44  الصالحية. منتهيسبق ووصف لك دواء لم ي  .6
  متوسطة 1.605 2.44  سبق ووصف لك الطبيب دواء وتم صرف لك دواء آخر من الصيدلية.لم ي  .7

  متوسطة 582. 3.62  القيمة الكلية
  صيدلية المركز، من أين تصرف الوصفة الطبية الخاصة بك فيتوفر الدواء  نقص في حال  في  .8

  %  1.5    .وزارة الصحة فيمن مصادر أخرى . 1
  % 11.8   .صيدلية المركز فيالدواء  اإلنتظار لحين توفر . 2
  % 86.8 ..  شرائها من الصيدليات3

  المحور الخامس: التحويالت
  عالية 1.177 3.96  أو عيادة). فيآخر ( مستش صحيقام الطبيب بتحويلك إلى مركز .1
  عالية 1.151 3.96  آخر لك أو لعائلتك. صحيإلى مركز تم شرح أسباب تحويلك .2
  عالية 885. 4.31  بعد تلقيك للخدمة الطبية والعالج تحسنت حالتك الصحية..3

  عالية 963. 4.07  القيمة الكلية
  عالية 369. 3.85  القيمة الكلية للمحاور

  

ول المحور األفيما يتعلق بو القيمة الكلية للمحاور بدرجة عالية، محافظة طوباس جاءت ستجابات المراجعين في أن إيتضح من الجدول السابق 
قسام المركز بينما أتوفر صاالت انتظار مالئمة في في الفقرة المتعلقة بجاءت رضا درجة أعلى ن أمكان تقديم الخدمة تظهر النتائج المتعلق ب
موظفين جاءت درجة الالمتعلق بالثاني فيما يتعلق بالمحور أما لخاصة. اجات ابتالئم المركز مع ذوي االحتيالفقرة المتعلقة قل قيمة في أجاءت 

ة الرضا ثناء الكشف السريري، وجاءت درجأمراعاة الخصوصية وكانت أعلى درجة في الفقرة المتعلقة بفي معظم الفقرات لية عاالرضا الكلية 
ي التحاليل داخل المختبر،  والرضا عن  الخدمة ف ٕاجراءو  اني،كتفاء الطبيب عن المرض دون الكشف الجسمإب الفقرات المتعلقةمتوسطة في 

المتعلق الرابع  لمحورتعلق بافيما يوأما  .الوقت جاءت درجة الرضا الكلية عاليةالمتعلق بفيما يتعلق بالمحور الثالث أما  .األشعةالمختبر و 
ين جاءت في حوصف الدواء، في الفقرة المتعقلة بضا جاءت على درجة ر أن أدوية جاءت درجة الرضا الكلية متوسطة، وتظهر النتائج األب
توفر الدواء بقص نوجود حال  فيالتعليمات حول تخزين الدواء، و  ٕاعطاءالسلبية للدواء، و  اآلثاربشرح المتعلقة جابات متوسطة في الفقرات اإل
سبق لم يوكذلك في الفقرة المتعلقة بـ ، الخارجية اتيشترون الدواء من الصيدلي) من المراجعين %86.8(فأن ما نسبته  صيدلية المركز في

كلية التحويالت جاءت القيمة الالخامس المتعلق ب محورالبفيما يتعلق أما  ووصف لك الطبيب دواء وتم صرف لك دواء آخر من الصيدلية.
  عالية في غالبيتها.بدرجة رضا 

  بع لتتوافق مع التدريج الخماسي لمقياس ليكرت.) من المحور الرا7، 6(تم عكس األرقام في الفقرةتين  :مالحظة
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  (محافظة طوباس) الكادر الطبي .2
 تبعًا للعمر/ للجنس/ للتعليم/ للحالة اإلجتماعية خصائص عينة الدراسة  

  العمر  الجنس  االتعليم الحالة
 االفئة                  التكرار  الفئة  التكرار  الفئة  التكرار  الفئة  التكرار

 ذكر 13 سيأسا 1 أعزب 6
 

 عام فأقل30 5
 40-31 18 دبلوم 11 متزوج 25
 أنثي 19 جامعي 20 أرمل 1

 
7 41-50 

 المجموع الكلي 32 المجموع الكلي 32
 فما فوق  51   2

 المجموع الكلي 32 المجموع الكلي 32

 لمركزللوظيفة/ للدائرة/ عدد عينة الدراسة تبعًا ل  
 الدائرة الوظيفة المركز

  الفئة  التكرار  الفئة  التكرار  الفئة  كرارالت
 أمومة وطفولة   5 طبيب عام 5 المديرية 26
 تمريض 3 طبيب أسنان 1 عاطوف 6
 طبيب عام 3 صيدلي 3 المجموع الكلي 32

 

  األمراض المزمنة 2 مساعد صيدلي 4
 طبيب مختص 1 ممرض 8
 تثقيف صحي 1 قابلة 1
 اعادة تأهيل 1 فني 5
 أشعة 2 وخدمات إدارة 5

 المجموع الكلي 32
 أخرى 14
 المجموع الكلي 32

 

 النتائج المتعلقة بالكادر الطبي                                                                                           
 جدول  المتوسطات الحسابية واإلنحرافات المعيارية 

درجة 
 اإلستجابة

 االنحراف
 المعياري

المتوسط 
 الحسابي

 .م الفقرات

 محور بيئة العمل –أوًال 
 1 تتناسب المساحة المخصصة لك مع إحتياجات العمل. 4.00 1.047 عالية
 2 تهوية المرافق تساعدك على إتمام عملك. 4.50 672.  عالية
 3 مستوى اإلضاءة يساعدك على إتمام عملك. 4.43 618.  عالية
 4 األثاث يساعدك على إتمام عملك بشكل أفضل. 4.43 715.  عالية
 5 تتوفر األجهزة (األدوات اللوجستية) المناسبة للعمل. 4.18 644. عالية

 6 سهل الوصول لك. ركزالمموقع  3.65 1.234 متوسطة
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 7 تعمل فيه يتميز بأنه مالئم. الذيمكان العمل  4.06 800. عالية
 8 .ركزالم ٕادارةدل دوري بين الموظفين و يوجد تواصل متبا 4.28 812. عالية

  القيمة الكلية 4.19 496.  عالية 
  محور الوصف الوظيفي -ثانيا   

  1  يوجد لك وصف وظيفي واضح ومكتوب. 3.68 1.354 عالية
  2  .وظيفي معموًال بهيوجد لك وصف  3.71 1.197 عالية

  3  تقوم بها.يتالئم الوصف الوظيفي مع المهام التي  3.65 1.207 متوسطة
  4  استلمت الوصف الوظيفي الخاص بك مكتوبًا عندما تم تعيينك. 3.56 1.268 متوسطة
  القيمة الكلية 3.65 1.179  متوسطة

  ثالثًا_ محور التقييم   
  1  لتقييم األداء يعتبر مناسبًا لوظيفتك. ركزالم فيالنموذج الحالي المستخدم  4.00 803. عالية
  2  م تقييمك بشكل دوري.يت 4.21 659.  عالية
  3  يتم تقييم أدائك بشكل مكتوب. 4.15 766. عالية
  4  ك تعكس فعليًا حقيقة أدائك بالعمل.بنتيجة تقيم األداء الخاصة  3.78 941. عالية

  5  يقوم مديرك المباشر بمناقشة أدائك خالل عملية التقييم. 3.65 1.065 متوسطة
  القيمة الكلية 3.96 599.  عالية

  بعًا_ محور الراتبرا
  1  تتقاضاه مقارنة بزمالئك مرضيًا لك. الذييعتبر راتبك  3.21 1.361 متوسطة
  2  تتقاضاه مقارنة بالسوق المحلي مرضيًا لك. الذييعتبر راتبك  2.87 1.237 متوسطة
  3  تتقاضاه مقارنة بحجم مهامك داخل العمل مرضيًا لك. الذييعتبر راتبك  3.00 1.244 متوسطة

  القيمة الكلية 3.03 1.192  توسطةم
  خامسًا_ محور اإلحتياجات التدريبية

  1  .بعملك.ات المتعلقة جراءيتم تدريبك على كافة اإل 3.37 941. متوسطة
  2  يتم تحديد اإلحتياجات التدريبية بطريقة منظمة. 3.43 948. متوسطة
  3  يتم تحديد االحتياجات بشكل موضوعي. 3.43 800. متوسطة

  4  يتم تحديد االحتياجات التدريبية حسب احتياجات العمل. 3.53 915. سطةمتو 
  5  يتم تزويدك بالتدريب المطلوب الحتياجاتك الوظيفة. 3.31 1.060 متوسطة
  القيمة الكلية 3.41 745.  متوسطة

  سادسًا_ محور التحفيز
  1  تتقاضاه مرضيًا لك. الذيالحافز المادي  2.78 1.211 متوسطة
  2  تؤثر الحوافز المعنوية على أدائك. 3.87 1.128 عالية

  3  .بعملك.يتم اشراكك في أخذ القرارات التي لها عالقة  3.18 1.203 متوسطة
  4  بعملك.يتم إطالعك على القرارات اإلدارية المتعلقة  3.21 1.288 متوسطة
  القيمة الكلية 3.26 761.  متوسطة
  ورالكلية للمحا ةالقيم 3.58 581.  متوسطة
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تراوحت بين متوسطة وعالية، وجاءت القيمة الكلية للمحاور بدرجة محافظة طوباس ن استجابات الكادر الطبي في أيتضح من الجدول السابق 
ر توفة المتعلقة بالفقر على قيمة في المحور العمل جاءت القيمة الكلية عالية، وكانت أبيئة المتعلق في ول لمحور األوفيما يتعلق بامتوسطة، 

يما يتعلق فما أ .موقع العمل سهل الوصول للموظفجاءت في الفقرة المتعلقة بقل قيمة أ، بينما ة المرافق تساعدك على إتمام عملكتهوي
وصف القة بالفقرة المتعلوكانت أعلى قيمة في المحور  ،متوسطةللمحور الوصف الوظيفي فكانت القيمة الكلية المتعلق بالمحور الثاني ب
المحور الثالث علق بأما فيما يت .استالم الوصف الوظيفي عند التعيين مكتوباً جاءت في الفقرة المتعلقة بقل قيمة أبينما  ،موًال بهمعوظيفي ال

 لالالمباشر خ لمسؤولاداء من قبل مناقشة األالفقرة المتعلقة بجميع فقرات المحور بإستثناء كذلك و  ،عاليةالتقييم جاءت الدرجة الكلية المتعلق ب
 أماو . افة الفقراتكوكذلك  ،متوسطةبدرجة رضا جاءت القيمة الكلية للمحور الراتب المتعلق بر الرابع و المحوأما فيما يتعلق ب .عملية التقييم

المحور ب فيما يتعلقا مأو  وكذلك كافة الفقرات. ،بدرجة متوسطةاالحتياجات التدريبية جاءت القيمة الكلية فيما يتعلق بالمحور الخامس المتعلق ب
ؤثر الحوافز على أداء تالمتعلقة بفقرة البإستثناء  وكذلك جميع الفقرات ،التحفيز جاءت القيمة الكلية للمحور بدرجة متوسطةالمتعلق بدس االس

 .الموظف
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  ثالثًا: محافظة طولكرم
) كادرًا طبيًا، تم اختيار العينة 112) مراجعًا، و(605، موزعة على (بانةإست) 717تم توزيع االستبانات على عينة الدراسة والتي بلغ عددها (

 البيانات الشخصية كالتالي: كانتو ، وبطريقة المسح الشامل للكادر الطبي، مراجعينبطريقة العينة العشوائية البسيطة لل
  المراجعون .1

 تبعًا للعمر/ للجنس/ للتعليم/ للحالة اإلجتماعية خصائص عينة الدراسة  
  العمر  الجنس  التعليم لحالةا

 الفئة  التكرار  الفئة  التكرار  الفئة  التكرار  الفئة  التكرار
 أمي 61 أعزب 240

241 
 ذكر

 
 عام فأقل30 285

 40-31 159 أساسي 105 متزوج 322
 ثانوي 143 مطلق 21

364 
 أنثي

 
88 41-50 

 فما فوق 51 73 دبلوم 61 أرمل 22

 المجموع الكلي 605
 يجامع 235

 المجموع الكلي 605 المجموع الكلي 605
 المجموع الكلي 605

  
 محافظة طولكرم الرعاية الصحية األولية كزامر عدد عينة الدراسة في * 

 
 

 المتلقاه اتالخدمعدد عينة الدراسة الخاصة ب 
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الجلدية أخرى المجموع 
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عينة الدراسة الخاصة بالخدمات المتلقاه
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 النتائج المتعلقة بالمراجعين  
  المعيارية اإلنحرافات الحسابية المتوسطات :  جدول

المتوسط   الفقرات  م.
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري 

درجة 
 االستجابة 

  المحور األول: مكان تقديم الخدمة
  عالية 875. 4.24  . ركزالميسهل الوصول إلى    .1
  عالية 928. 3.90  تتوفر لوحات إرشادية واضحة تسهل الوصول إلى الخدمة.   .2
  عالية 956. 3.94  ز.يوفر المركز نشرات أو مواد تثقيفية وصحية داخل المرك   .3
  عالية 1.001 4.01  تتوفر صاالت انتظار مالئمة ونظيفة.   .4
  عالية 1.143 3.76  تتوفر مقاعد انتظار كافية.  .5
  عالية 1.071 3.90  التزام الهدوء والنظام) يتم احترام القواعد واألنظمة داخل المركز( ممنوع التدخين،  .6
  متوسطة 1.176 3.55  الخدمة. مكان تقديم  فيتتوفر أجهزة تكييف وتبريد   .7
  عالية 958. 3.98  .مقبولأقسام ومرافق المركز  فيمستوى النظافة   .8
  عالية 999. 3.96  يتالئم المظهر العام للمؤسسة مع طبيعة الخدمات المقدمة.  .9

  متوسطة 1.283 3.51  الحاجات الخاصة. ييتالئم المركز مع ذو   .10
  عالية 1.057 3.77  تتوفر دورات مياه صحية نظيفة.  .11
  عالية 1.108 3.73  بأمور جانبية أثناء العمل)  اإلنشغالو  ،مستوى الهدوء والنظام (التزام األطباء والعاملين بالنظام  .12

 عالية 605. 3.85  القيمة الكلية
  المحور الثاني: الموظفين ( طبيب، ممرض)

  اليةع 1.140 3.83  أثناء الدوام الرسمي. فييتواجد الطبيب بصورة دائمة .1
  متوسطة 1.185 3.43  قام الطبيب بفحصك بشكل تفصيلي..2
  متوسطة 1.223 3.57  .جسمانيالطبيب بسؤالك عن مرضك دون كشف  فياكت.3
  عالية 933. 3.81  حال طلب منك. فييبين الطبيب سبب الفحوصات الطبية ( تحاليل أو أشعة) .4
  عالية 921. 3.90  الممرض  .2 الطبيب        .1على استفساراتكم.  الفورييتم الرد .5
  متوسطة 1.070 3.61  .صحيداخل المركز ال األشعةالتحاليل الطبية أو  إجراءتم .6
  عالية 1.073 3.69  األشعةالمختبر أو  فيتلقيتها  التيأنت راٍض عن الخدمة .7
  عالية 894. 4.04  الممرض  .2الطبيب       .1تعامل معك بطريقة مهذبة.  .8
  عالية 920. 4.00  ة. مقبولصحة  فيالممرض بتقديم النصائح لك حول تجنب المرض وبقاءك  .2 الطبيب .1قام .9

  عالية 955. 3.93  بصورة لبقة. تعاملوا معك( تسجيل، مختبر، أشعة)  من العاملون في المركز.10
  عالية 998. 3.85  تستطيع الوصول إلى الطبيب لالستفسار والمساعدة بدون مشاكل..11
  عالية 961. 4.08  .السريريأثناء الكشف  الخصوصيةباء األط يراعي.12

 عالية 555. 3.81  القيمة الكلية
  المحور الثالث: الوقت

  عالية 1.002 3.85  الفترة الزمنية للحصول على الخدمة مناسبة..1
  متوسطة 1.067 3.57  الرعاية طويل. تلقيانتظرته قبل  الذيالوقت .2
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  عالية 1.079 3.74  الصحية كافية ومناسبة.مراكز الرعاية  فيساعات العمل .3
 عالية 712. 3.72  القيمة الكلية

  المحور الرابع: األدوية
  عالية 870. 4.20  هل وصف لك الطبيب الدواء..1
  متوسطة 1.242 3.46  .صحيصيدلية المرفق ال فيوصفها الطبيب لك متوفرة  التياألدوية .2
  عالية 876. 4.19  ات حول استخدام الدواء.قام مقدم الرعاية الصحية بإعطائك تعليم.3
  متوسطة 1.118 3.66  قام مقدم الرعاية الصحية  بإعطائك تعليمات تخزين الدواء..4
  متوسطة 1.221 3.34  السلبية المحتملة للدواء. اآلثارقام مقدم الرعاية الصحية بشرح .5
  متوسطة 1.293 3.62  الصالحية. منتهيسبق ووصف لك دواء لم ي.6
  متوسطة 1.363 3.00  سبق ووصف لك الطبيب دواء وتم صرف لك دواء آخر من الصيدلية.ي لم.7

  متوسطة 532. 3.64  القيمة الكلية
  صيدلية المركز، من أين تصرف الوصفة الطبية الخاصة بك فيتوفر الدواء  نقص في حال  في .8

  %  1.5   .وزارة الصحة في. من مصادر أخرى 1
  % 11.8   .صيدلية المركز فيالدواء  ن توفراإلنتظار لحي . 2
  % 86.8 ..  شرائها من الصيدليات3

  المحور الخامس: التحويالت
  عالية 1.035 3.93  أو عيادة). فيآخر ( مستش صحيقام الطبيب بتحويلك إلى مركز   .1
  عالية 1.006 3.77  آخر لك أو لعائلتك. صحيتم شرح أسباب تحويلك إلى مركز   .2
  عالية 972. 3.97  يك للخدمة الطبية والعالج تحسنت حالتك الصحية.بعد تلق  .3

  عالية 736. 3.89  القيمة الكلية
  عالية 457. 3.75  القيمة الكلية للمحاور

  
م مكان تقديب المتعلقول فيما يتعلق بالمحور األو ، عاليةجاءت بدرجة  محافظة طولكرمستجابات المراجعين في أن إيتضح من الجدول السابق 

يمة في قل قأبينما جاءت  ،لى المركزإسهولة الوصول الفقرة المتعلقة بفي المحور  وكانت أعلى قيمة ،عاليةجاءت القيمة الكلية الخدمة 
رجة الرضا الموظفين جاءت دالمتعلق بفيما يتعلق بالمحور الثاني وأما . المركز مع ذوي اإلحتياجات الخاصةبتالئم الفقرة المتعلقة المحور 

وجاءت درجة  ،األطباء الخصوصية أثناء الكشف السريري للمريضوكانت أعلى قيمة في المحور الفقرة المتعلقة بمراعاة كلية بدرجة عالية ال
تم إجراء و  ،الطبيب بسؤالك عن المرض دون كشف جسماني فياكتو فحص الطبيب بشكل تفصيلي، المتعلقة ب فقراتال الرضا متوسطة في
عن جميع  اليةعالوقت جاءت درجة الرضا الكلية المتعلق بمحور الثالث الفيما يتعلق بأما  األشعة داخل المركز الصحي.التحاليل الطبية أو 

دوية جاءت األالمتعلق ب محور الرابعوأما فيما يتعلق بال  .الوقت الذي انتظره المريض قبل تلقي الخدمة طويلالمتعلقة يفقرة البإستثناء  الفقرات
جابات بوصف الطبيب للدواء في حين جاءت اإلفي الفقرة المتعلقة على درجة رضا جاءت أن أالنتائج ظهر وت ،كلية متوسطةدرجة الرضا ال

توفر الدواء بنقص  وجودحال  في، وتوفر الدواء في صيدلية المركز، و ءالسلبية للدوا اآلثاربشرح المتعلقة متوسطة في غالبية الفقرات خاصة 
علق الخامس المتحور بالم فيما يتعلقأما . و الخارجية يشترون الدواء من الصيدليات) من المراجعين % 86.8(ما نسبته  فأن صيدلية المركز في
  عالية في كافة الفقرات.لة يقيمة الكللت درجة الرضا ءجالتحويالت اب

  ي لمقياس ليكرت.) من المحور الرابع لتتوافق مع التدريج الخماس7، 6( تم عكس األرقام في الفقرتين :مالحظة
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  (محافظة طولكرم) الكادر الطبي .2

 خصائص عينة الدراسة  
  العمر  الجنس  االتعليم الحالة

 االفئة  التكرار  الفئة  التكرار  الفئة  التكرار  الفئة  التكرار
 أعزب 17

 أساسي 2
 ذكر 26

 
 عام فأقل30 12

 40-31 49 متزوج 93
 أنثي 86 دبلوم 39 مطلق 2

 
32 41-50 

 جموع الكليالم 112
 فما فوق 51 19 جامعي 71

 المجموع الكلي 112
112 

 المجموع الكلي 112 المجموع الكلي

 تبعًا للعمر/ للجنس/ للتعليم/ للحالة اإلجتماعية للكادر الطبي خصائص عينة الدراسة  
 الدائرة الوظيفة المركز

  الفئة  التكرار  الفئة  التكرار  الفئة  
 أمومة وطفولة  17 طبيب عام 13 الشمالية 30
 تمريض 29 طبيب مختص 5 المديرية 26
 طبيب عام 12 طبيب أسنان 2 باقة الشرقية 5
  األمراض المزمنة 5 صيدلي 6 بيت ليد 7
 طبيب مختص 5 مساعد صيدلي 10 ذنابه 4
 تغذية 1 ممرض 42 شويكه 6

 خدمات صحية 2 قابلة 2 عتيل 11
 أخرى 42 فني 13 عالر 6
 وخدمات دارةإ 14 قفين 6

 المجموع الكلي 112
 مرشدة صحية 1 جمال ركف 11

 المجموع الكلي 112
 بيئة 4

 المجموع الكلي 112

 النتائج المتعلقة بالكادر الطبي  

  المتوسطات الحسابية واإلنحرافات المعيارية جدول 

درجة 
 اإلستجابة

االنحراف 
 المعياري

 .م الفقرات المتوسط الحسابي

 ر بيئة العملمحو  –أوًال 
 1 تتناسب المساحة المخصصة لك مع إحتياجات العمل. 3.27 1.274 متوسطة
 2 تهوية المرافق تساعدك على إتمام عملك. 3.77 1.104 عالية
 3 مستوى اإلضاءة يساعدك على إتمام عملك. 3.94 966. عالية
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 4 األثاث يساعدك على إتمام عملك بشكل أفضل. 3.41 1.190 متوسطة
 5 تتوفر األجهزة (األدوات اللوجستية) المناسبة للعمل. 3.41 1.053 وسطةمت

 6 سهل الوصول لك. ركزالم موقع 3.94 857. عالية
 7 تعمل فيه يتميز بأنه مالئم. الذيمكان العمل  3.60 1.188 متوسطة
 8 .ركزالم ٕادارةيوجد تواصل متبادل دوري بين الموظفين و  3.79 1.099 عالية

  القيمة الكلية 3.64 769.  متوسطة
  محور الوصف الوظيفي -ثانيا

  1  يوجد لك وصف وظيفي واضح ومكتوب. 3.60 1.282 متوسطة
  2  يوجد لك وصف وظيفي معموًال به . 3.56 1.183 متوسطة
  3  يتالئم الوصف الوظيفي مع المهام التي تقوم بها. 3.42 1.242 متوسطة
  4  لوظيفي الخاص بك مكتوبًا عندما تم تعيينك.استلمت الوصف ا 3.34 1.360 متوسطة
  القيمة الكلية 3.48 1.112  متوسطة

  ثالثًا_ محور التقييم
  1  لتقييم األداء يعتبر مناسبًا لوظيفتك. المركز فيالنموذج الحالي المستخدم  3.49 1.056 متوسطة
  2  يتم تقييمك بشكل دوري. 3.71 971. عالية
  3  م أدائك بشكل مكتوب.يتم تقيي 3.77 877. عالية

  4  ك تعكس فعليًا حقيقة أدائك بالعمل.بنتيجة تقيم األداء الخاصة  3.17 1.217 متوسطة
  5  يقوم مديرك المباشر بمناقشة أدائك خالل عملية التقييم. 2.76 1.222 متوسطة
  القيمة الكلية 3.38 800.  متوسطة

  رابعًا_ محور الراتب
  1  تتقاضاه مقارنة بزمالئك مرضيًا لك. الذياتبك يعتبر ر  3.16 1.219 متوسطة
  2  تتقاضاه مقارنة بالسوق المحلي مرضيًا لك. الذييعتبر راتبك  2.66 1.174 متوسطة
  3  تتقاضاه مقارنة بحجم مهامك داخل العمل مرضيًا لك. الذييعتبر راتبك  2.83 1.199 متوسطة
  القيمة الكلية 2.88 1.038  متوسطة

  حور اإلحتياجات التدريبيةخامسًا_ م   
  1  بعملك.ات المتعلقة جراءيتم تدريبك على كافة اإل 3.58 1.086 متوسطة
  2  يتم تحديد اإلحتياجات التدريبية بطريقة منظمة. 3.21 1.126 متوسطة
  3  يتم تحديد االحتياجات بشكل موضوعي. 3.26 1.130 متوسطة
  4  دريبية حسب احتياجات العمل.يتم تحديد االحتياجات الت 3.35 1.105 متوسطة
  5  يتم تزويدك بالتدريب المطلوب الحتياجاتك الوظيفة. 3.42 1.079 متوسطة
  القيمة الكلية 3.37 985.  متوسطة

  سادسًا_ محور التحفيز
  1  تتقاضاه مرضيًا لك. الذيالحافز المادي  2.68 1.185 متوسطة
  2  أدائك.تؤثر الحوافز المعنوية على  3.66 1.263 متوسطة
  3  .بعملكيتم اشراكك في أخذ القرارات التي لها عالقة  2.75 1.196 متوسطة
  4  بعملك.يتم إطالعك على القرارات اإلدارية المتعلقة  2.83 1.286 متوسطة
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  القيمة الكلية 2.98 861.  متوسطة
  القيمة الكلية للمحاور 3.29 681.  متوسطة

  

تراوحت بين متوسطة وعالية، وجاءت القيمة الكلية للمحاور بدرجة  الكادر الطبي في محافظة طولكرم أن استجاباتيتضح من الجدول السابق 
فقرة المتعلقة ال على قيمة في المحورأكانت و ، بيئة العمل جاءت القيمة الكلية متوسطةالمتعلق في  لمحور األولأما فيما يتعلق بامتوسطة، 

فيما . أما لمع إحتياجات العم للموظف تناسب المساحة المخصصةالفقرة المتعلقة بأقل قيمة انت كبينما  موقع المركز سهل الوصول إليه،ب
المحور الثالث علق بوأما فيما يتوكذلك جميع الفقرات.  ،الوصف الوظيفي فكانت القيمة الكلية للمحور متوسطةالمتعلق بالمحور الثاني يتعلق ب

بشكل يتم  ألداءا أن تقييمجاءت في الفقرة المتعلقة بوتظهر النتائج أن أعلى درجة رضا  ،توسطةالتقييم جاءت الدرجة الكلية مالمتعلق في 
المحور ا فيما يتعلق بأم. و بالعمل هتعكس فعليًا حقيقة أدائ بالموظفتقيم األداء الخاصة الفقرة المتعلقة بنتيجة أقل قيمة جاءت بينما  ،مكتوب
المتعلق ر الخامس المحو فيما يتعلق بأما و وكذلك في كافة الفقرات.  ،متوسطةبدرجة رضا الكلية للمحور الراتب جاءت القيمة المتعلق بالرابع 

التحفيز متعلق بالدس االمحور السفيما يتعلق في أما و وكذلك كافة الفقرات.  ،االحتياجات التدريبية جاءت القيمة الكلية بدرجة متوسطةفي 
 وكذلك جميع الفقرات. ،سطةجاءت القيمة الكلية للمحور بدرجة متو 
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  رابعًا: محافظة نابلس
) كادرًا طبيًا، تم اختيار العينة 58) مراجعًا، و(331، موزعة على (إستبانة) 389تم توزيع االستبانات على عينة الدراسة والتي بلغ عددها (

 تالي:البيانات الشخصية لعينة الدراسة كال كانتو لشامل للكادر الطبي، ، وبطريقة المسح اينة العشوائية البسيطة للمراجعينبطريقة الع
  المراجعون .1

 خصائص عينة الدراسة  
  العمر  الجنس  االتعليم الحالة

 الفئة  التكرار  الفئة  التكرار  الفئة  التكرار  الفئة  التكرار
 أمي 20 أعزب 57

115 
 ذكر
 

 عام فأقل30 138
 40-31 94 أساسي 65 متزوج 238
 ثانوي 132 طلقم 12

216 
 أنثي

 
59 41-50 

 فما فوق 51 40 دبلوم 39 أرمل 24

 القيمة الكلية 331
 جامعي 75

 القيمة الكلية 331 القيمة الكلية 331
 القيمة الكلية 331

  
 محافظة نابلس عدد عينة الدراسة في مراكز الرعاية الصحية األولية* 

 
 المتلقاه الخدماتعدد عينة الدراسة الخاصة ب 
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 اجعينر النتائج المتعلقة بالم  
  المعيارية واإلنحرافات الحسابية المتوسطات :  جدول

المتوسط   الفقرات  م.
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري 

درجة 
  االستجابة 

  المحور األول: مكان تقديم الخدمة
  عالية 998. 3.89  . المركزيسهل الوصول إلى    .1
  عالية 1.043 3.70  تسهل الوصول إلى الخدمة. تتوفر لوحات إرشادية واضحة   .2
  عالية 1.082 3.71  يوفر المركز نشرات أو مواد تثقيفية وصحية داخل المركز.   .3
  عالية 1.003 3.74  تتوفر صاالت انتظار مالئمة ونظيفة.   .4
  متوسطة 1.108 3.57  تتوفر مقاعد انتظار كافية.  .5
  عالية 1.043 3.67  التزام الهدوء والنظام) ممنوع التدخين،يتم احترام القواعد واألنظمة داخل المركز(   .6
  متوسطة 1.094 3.21  مكان تقديم الخدمة.  فيتتوفر أجهزة تكييف وتبريد   .7
  متوسطة 1.025 3.64  .مقبولأقسام ومرافق المركز  فيمستوى النظافة   .8
  وسطةمت 1.099 3.41  يتالئم المظهر العام للمؤسسة مع طبيعة الخدمات المقدمة.  .9

  متوسطة 1.186 3.15  الحاجات الخاصة. ييتالئم المركز مع ذو   .10
  متوسطة 1.116 3.35  تتوفر دورات مياه صحية نظيفة.  .11
  متوسطة 1.081 3.60   .بأمور جانبية أثناء العمل) اإلنشغالو مستوى الهدوء والنظام (التزام األطباء والعاملين بالنظام   .12

 متوسطة 638. 3.55  القيمة الكلية
  المحور الثاني: الموظفين ( طبيب، ممرض)

  عالية 1.008 3.72  أثناء الدوام الرسمي. فييتواجد الطبيب بصورة دائمة   .1
  متوسطة 1.082 3.42  قام الطبيب بفحصك بشكل تفصيلي.  .2
  متوسطة 1.050 3.47  .جسمانيالطبيب بسؤالك عن مرضك دون كشف  فياكت  .3
  متوسطة 997. 3.47  حال طلب منك. في( تحاليل أو أشعة) يبين الطبيب سبب الفحوصات الطبية   .4
  متوسطة 993. 3.59  الممرض  .2 الطبيب        .1على استفساراتكم.  الفورييتم الرد   .5
  متوسطة 1.073 3.19  .صحيداخل المركز ال األشعةالتحاليل الطبية أو  إجراءتم   .6
  متوسطة 1.082 3.37  شعةاألالمختبر أو  فيتلقيتها  التيأنت راٍض عن الخدمة   .7
  عالية 894. 3.76  الممرض  .2  الطبيب  .1تعامل معك بطريقة مهذبة.    .8
  عالية 937. 3.78  ة. مقبولصحة  فيالممرض بتقديم النصائح لك حول تجنب المرض وبقاءك  .2الطبيب  .1قام   .9

  عالية 948. 3.77  بصورة لبقة. تعاملوا معك( تسجيل، مختبر، أشعة)  من العاملون في المركز  .10
  عالية 942. 3.69  تستطيع الوصول إلى الطبيب لالستفسار والمساعدة بدون مشاكل.  .11
  عالية 986. 3.74  .السريريأثناء الكشف  الخصوصيةاألطباء  يراعي  .12

 متوسطة 596. 3.58  القيمة الكلية
  المحور الثالث: الوقت

  متوسطة 936. 3.60  الفترة الزمنية للحصول على الخدمة مناسبة.  .1
  متوسطة 1.090 3.46  الرعاية طويل. تلقيانتظرته قبل  الذيالوقت   .2
  متوسطة 999. 3.57  مراكز الرعاية الصحية كافية ومناسبة. فيساعات العمل   .3
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 متوسطة 675. 3.54  القيمة الكلية
  المحور الرابع: األدوية

  عالية 898. 3.84  هل وصف لك الطبيب الدواء..1
  متوسطة 1.114 3.46  .صحيصيدلية المرفق ال فيوصفها الطبيب لك متوفرة  التياألدوية .2
  عالية 974. 3.85  قام مقدم الرعاية الصحية بإعطائك تعليمات حول استخدام الدواء..3
  متوسطة 1.093 3.58  قام مقدم الرعاية الصحية بإعطائك تعليمات تخزين الدواء..4
  متوسطة 1.189 3.43  السلبية المحتملة للدواء. اآلثارقام مقدم الرعاية الصحية بشرح .5
  عالية 1.192 3.74  الصالحية. منتهيسبق ووصف لك دواء لم ي.6
  متوسطة 1.253 3.13  سبق ووصف لك الطبيب دواء وتم صرف لك دواء آخر من الصيدلية.لم ي.7

  متوسطة 582. 3.57  القيمة الكلية
  ركز، من أين تصرف الوصفة الطبية الخاصة بكصيدلية الم فيتوفر الدواء  نقص في حال  في .8

  %  13.3   .وزارة الصحة في. من مصادر أخرى 1
  % 13.3   .صيدلية المركز فيالدواء  اإلنتظار لحين توفر . 2
  % 73.4 ..  شرائها من الصيدليات3

  المحور الخامس: التحويالت
  متوسطة 1.116 3.37  يادة).أو ع فيآخر ( مستش صحيقام الطبيب بتحويلك إلى مركز .1
  متوسطة 1.030 3.29  آخر لك أو لعائلتك. صحيتم شرح أسباب تحويلك إلى مركز .2
  متوسطة 952. 3.65  بعد تلقيك للخدمة الطبية والعالج تحسنت حالتك الصحية..3

  متوسطة 825. 3.44  القيمة الكلية
  متوسطة 448. 3.49  القيمة الكلية للمحاور

  

  

  

مكان لق بالمتع ولجاءت بدرجة متوسطة، وفيما يتعلق بالمحور األ محافظة نابلسستجابات المراجعين في أن إول السابق يتضح من الجد
اءت أقل قيمة بينما ج ،سهولة الوصول إلى المركزالفقرة المتعلقة بوكانت أعلى قيمة في المحور  ،تقديم الخدمة جاءت القيمة الكلية متوسطة

ا الكلية الموظفين جاءت درجة الرضالمتعلق بفيما يتعلق بالمحور الثاني وأما م المركز مع ذوي اإلحتياجات الخاصة. تالئبالفقرة المتعلقة 
صحة ب مريضوبقاء ال بتقديم النصائح حول تجنب المرضمقدم الخدمة الفقرة المتعلقة بقيام  وكانت أعلى قيمة في المحور ، متوسطةبدرجة 
 ل داخل المختبر،التحالي ٕاجراء، و فحص الطبيب بشكل تفصيليومنها المتعلقة بفقرات العديد من التوسطة في وجاءت درجة الرضا م ،ةمقبول

وكذلك  ،الوقت جاءت درجة الرضا الكلية بدرجة متوسطةالمتعلق بفيما يتعلق بالمحور الثالث وأما . األشعةوالرضا عن الخدمة في المختبر و 
رجة رضا النتائج أن أعلى دظهر وت ،األدوية جاءت درجة الرضا الكلية متوسطةوالمتعلق بلمحور الرابع اوأما فيما يتعلق بجميع الفقرات.  

 السلبية للدواء، آلثارابشرح المتعلقة جابات متوسطة في غالبية الفقرات خاصة بينما جاءت اإل ،بوصف الطبيب للدواءفي الفقرة المتعلقة جاءت 
وتوفر الدواء  ،الصيدلية سبق ووصف الطبيب دواء وتم صرف دواء آخر منلم يو ، ك تعليمات تخزين الدواءية بإعطائمقدم الرعاية الصحوقيام 

يشترون الدواء من ) من المراجعين % 73.4(فأن ما نسبته  صيدلية المركز فيتوفر الدواء بنقص وجود حال  فيفي صيدلية المركز، و 
  ك جميع الفقرات.كذلو  ،ة متوسطةيالتحويالت جاءت درجة الرضا للقيمة الكلخامس المتعلق بالمحور الفيما يتعلق بأما الخارجية. و  الصيدليات
 ) من المحور الرابع لتتوافق مع التدريج الخماسي لمقياس ليكرت.7، 6( تينتم عكس األرقام في الفقر  :مالحظة
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  (محافظة نابلس) الكادر الطبي .2
 خصائص عينة الدراسة  

  رالعم  الجنس  التعليم الحالة
 االفئة  التكرار  الفئة  التكرار  الفئة  التكرار  الفئة  التكرار

 ذكر 15 أساسي 4 أعزب 7
 

 عام فأقل30 10
 40-31 18 ثانوي 1 متزوج 48
 أنثي 43 دبلوم 26 مطلق 1

 
18 41-50 

 فما فوق 51 12 جامعي 27 أرمل 2

 ع الكليالمجمو  58 المجموع الكلي 58 المجموع الكلي 58 المجموع الكلي 58

 عدد عينة الدراسة تبعًا للدائرة/ للوظيفة/ للمركز  
  

 الدائرة الوظيفة المركز
  الفئة  التكرار  الفئة  التكرار  الفئة  التكرار

 أمومة وطفولة  11 طبيب عام 9 البلدة القديمة 10
 تمريض 8 طبيب مختص 1 الغربية 5
 طبيب عام 24 صيدلي 2 بالطة 9
  األمراض المزمنة 4 مساعد صيدلي 7 بورين 2
 إعادة تأهيل 1 ممرض 24 بيت فوريك 5
 خدمات صحية 1 قابلة 3 جماعين 4
 أخرى 9 فني 3 راس العين 8
 وخدمات إدارة 4 صره 4

 مرشدة صحية 1 عقربا 5 المجموع الكلي 58
 بيئة 4 قبالن 6

  المجموع الكلي 58  المجموع الكلي 58

 يالنتائج المتعلقة بالكادر الطب  

  جدول  المتوسطات الحسابية واإلنحرافات المعيارية 

درجة 
 اإلستجابة

االنحراف 
 المعياري

 .م الفقرات المتوسط الحسابي

 محور بيئة العمل –أوًال 
 1 تتناسب المساحة المخصصة لك مع إحتياجات العمل. 3.29 1.389 متوسطة
 2 تهوية المرافق تساعدك على إتمام عملك. 3.31 1.404 متوسطة
 3 مستوى اإلضاءة يساعدك على إتمام عملك. 3.62 1.254 متوسطة
 4 األثاث يساعدك على إتمام عملك بشكل أفضل. 3.22 1.377 متوسطة
 5 تتوفر األجهزة (األدوات اللوجستية) المناسبة للعمل. 3.27 1.166 متوسطة
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 6 سهل الوصول لك. المركزموقع  3.34 1.331 متوسطة
 7 تعمل فيه يتميز بأنه مالئم. الذيمكان العمل  3.43 1.201 متوسطة
 8 .المركز ٕادارةيوجد تواصل متبادل دوري بين الموظفين و  3.46 1.079 متوسطة
  القيمة الكلية 3.37 866.  متوسطة

 محور الوصف الوظيفي -ثانيا
  1  يوجد لك وصف وظيفي واضح ومكتوب. 3.53 1.245 متوسطة
  2  لك وصف وظيفي معموًال به .يوجد  3.25 1.264 متوسطة
  3  يتالئم الوصف الوظيفي مع المهام التي تقوم بها. 3.29 1.169 متوسطة
  4  استلمت الوصف الوظيفي الخاص بك مكتوبًا عندما تم تعيينك. 3.34 1.147 متوسطة
  القيمة الكلية 3.35  1.013  متوسطة

 ثالثًا_ محور التقييم
  1  لتقييم األداء يعتبر مناسبًا لوظيفتك. المركز فيحالي المستخدم النموذج ال 3.12 1.170 متوسطة
  2  يتم تقييمك بشكل دوري. 3.67 886. عالية

  3  يتم تقييم أدائك بشكل مكتوب. 3.51 1.012 متوسطة
  4  ك تعكس فعليًا حقيقة أدائك بالعمل.بنتيجة تقيم األداء الخاصة  2.81 1.290 متوسطة
  5  م مديرك المباشر بمناقشة أدائك خالل عملية التقييم.يقو  2.77 1.377 متوسطة
  القيمة الكلية 3.17 804.  متوسطة

 رابعًا_ محور الراتب
  1  تتقاضاه مقارنة بزمالئك مرضيًا لك. الذييعتبر راتبك  3.06 1.226 متوسطة
  2  تتقاضاه مقارنة بالسوق المحلي مرضيًا لك. الذييعتبر راتبك  2.56 1.215 متوسطة
  3  تتقاضاه مقارنة بحجم مهامك داخل العمل مرضيًا لك. الذييعتبر راتبك  2.72 1.181 متوسطة
  القيمة الكلية 2.78 1.068  متوسطة

  خامسًا_ محور اإلحتياجات التدريبية   
  1  .بعملك.ات المتعلقة جراءيتم تدريبك على كافة اإل 3.05 1.145 متوسطة
  2  حتياجات التدريبية بطريقة منظمة.يتم تحديد اإل 2.96 1.269 متوسطة
  3  يتم تحديد االحتياجات بشكل موضوعي. 2.91 1.203 متوسطة
  4  يتم تحديد االحتياجات التدريبية حسب احتياجات العمل. 2.96 1.154 متوسطة
  5  يتم تزويدك بالتدريب المطلوب الحتياجاتك الوظيفة. 2.87 1.170 متوسطة
  الكليةالقيمة  2.95 1.017  متوسطة

 سادسًا_ محور التحفيز
  1  تتقاضاه مرضيًا لك. الذيالحافز المادي  2.31 1.111 ضعيفة
  2  تؤثر الحوافز المعنوية على أدائك. 3.63 1.307 متوسطة
  3  .بعملك.يتم اشراكك في أخذ القرارات التي لها عالقة  2.77 1.311 متوسطة
  4  بعملك.إلدارية المتعلقة يتم إطالعك على القرارات ا 2.53 1.416 متوسطة
  القيمة الكلية 2.81 902.  متوسطة
  القيمة الكلية للمحاور 3.07 699. متوسطة
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للمحاور بدرجة  ة الكليةومتوسطة وعالية، وجاءت القيمضعيفة تراوحت بين  نابلسأن استجابات الكادر الطبي في يتضح من الجدول السابق 
المحور تعلق بفيما يأما الفقرات. و وكذلك جميع ، بيئة العمل جاءت القيمة الكلية متوسطةالمتعلق في  لمحور األولمتوسطة، وفيما يتعلق با

لتقييم المتعلق بثالث المحور الوأما فيما يتعلق بوكذلك جميع الفقرات.  ،الوصف الوظيفي فكانت القيمة الكلية للمحور متوسطةالمتعلق بالثاني 
أما فيما يتعلق و  .ليةجاءت بدرجة عا يتم بشكل دوريالذي التقييم المتعلقة بلك جميع الفقرات بإستثناء الفقرة وكذ ،جاءت الدرجة الكلية متوسطة

لمحور الخامس افيما يتعلق بأما و الفقرات. ، وكذلك جميع متوسطةبدرجة رضا الراتب جاءت القيمة الكلية للمحور المتعلق بالمحور الرابع ب
التحفيز المتعلق ب دساالمحور السفيما يتعلق بالفقرات. أما جميع وكذلك  ،ية جاءت القيمة الكلية بدرجة متوسطةالحتياجات التدريبالمتعلق با

له  ً مرضيالموظف اتقاضاه ي الذيالحافز المادي المتعلقة ببإستثناء الفقرة  وكذلك جميع الفقرات ،جاءت القيمة الكلية للمحور بدرجة متوسطة
  جاءت بدرجة رضا ضعيفة.
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  خامسًا: محافظة قلقيلية
) كادرًا طبيًا، تم اختيار العينة 58) مراجعًا، و(243، موزعة على (إستبانة) 301تم توزيع االستبانات على عينة الدراسة والتي بلغ عددها (

  ة كالتالي:عرض البيانات الشخصية لعينة الدراس كانتالشامل للكادر الطبي، بطريقة العينة العشوائية البسيطة للمراجعين، وبطريقة المسح 
  المراجعون .1

 خصائص عينة الدراسة  
  العمر  الجنس  االتعليم الحالة

 االفئة  التكرار  الفئة  التكرار  الفئة  التكرار  الفئة  التكرار
 أمي 29 أعزب 72

87 
 ذكر

 
 عام فأقل30 120

 40-31 64 أساسي 56 متزوج 141
 أنثي 156 ثانوي 76 مطلق 9

 
33 41-50 

 فما فوق 51 26 دبلوم 17 أرمل 21

 ع الكليالمجمو  243
 243 جامعي 65

 ع الكليالمجمو  243 ع الكليالمجمو 
 ع الكليالمجمو  243

  
  محافظة قلقيلةالرعاية الصحية األولية كز امر عدد عينة الدراسة في 

  
 

 هات المتلقاالخدمعدد عينة الدراسة الخاصة ب  
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 النتائج المتعلقة بالمراجعين  
  المعيارية اإلنحرافاتو  الحسابية المتوسطات :  جدول

 الفقرات  م.
  

المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري 

درجة 
  االستجابة 

  المحور األول: مكان تقديم الخدمة
  عالية 873. 4.16  . المركزيسهل الوصول إلى .1
  عالية 818. 4.05  حة تسهل الوصول إلى الخدمة.تتوفر لوحات إرشادية واض.2
  عالية 864. 4.02  يوفر المركز نشرات أو مواد تثقيفية وصحية داخل المركز..3
  عالية 956. 3.95  تتوفر صاالت انتظار مالئمة ونظيفة..4
  عالية 1.140 3.72  تتوفر مقاعد انتظار كافية..5
  عالية 876. 4.00  التزام الهدوء والنظام) نوع التدخين،يتم احترام القواعد واألنظمة داخل المركز( مم.6
  عالية 1.056 3.73  مكان تقديم الخدمة.  فيتتوفر أجهزة تكييف وتبريد .7
  عالية 934. 3.88  .مقبولأقسام ومرافق المركز  فيمستوى النظافة .8
  عالية 986. 3.90  يتالئم المظهر العام للمؤسسة مع طبيعة الخدمات المقدمة..9

  عالية 955. 3.97  الحاجات الخاصة. يتالئم المركز مع ذو ي.10
  عالية 1.194 3.74  تتوفر دورات مياه صحية نظيفة..11
  عالية 991. 3.98   .بأمور جانبية أثناء العمل) اإلنشغالو  ،مستوى الهدوء والنظام (التزام األطباء والعاملين بالنظام.12

 عالية 639. 3.93  القيمة الكلية
  ي: الموظفين ( طبيب، ممرض)المحور الثان

  عالية 833. 3.98  أثناء الدوام الرسمي. فييتواجد الطبيب بصورة دائمة .1
  عالية 965. 3.93  قام الطبيب بفحصك بشكل تفصيلي..2
  متوسطة 1.336 3.12  .جسمانيالطبيب بسؤالك عن مرضك دون كشف  فياكت.3
  عالية 797. 4.02  حال طلب منك. في) يبين الطبيب سبب الفحوصات الطبية ( تحاليل أو أشعة.4
  عالية 811. 4.06  الممرض  .2 الطبيب        .1على استفساراتكم.  الفورييتم الرد .5
  متوسطة 1.105 3.65  .صحيداخل المركز ال األشعةالتحاليل الطبية أو  إجراءتم .6
  ليةعا 1.013 3.72  .األشعةالمختبر أو  فيتلقيتها  التيأنت راٍض عن الخدمة .7
  عالية 760. 4.14  الممرض  .2  الطبيب     .1تعامل معك بطريقة مهذبة.  .8
  عالية 814. 4.10  ة. مقبولصحة  فيالممرض بتقديم النصائح لك حول تجنب المرض وبقاءك  .2الطبيب   .1قام .9

  ةعالي 852. 4.03  بصورة لبقة. تعاملوا معك( تسجيل، مختبر، أشعة)  من العاملون في المركز.10
  عالية 958. 3.92  تستطيع الوصول إلى الطبيب لالستفسار والمساعدة بدون مشاكل..11
  عالية 885. 4.13  .السريريأثناء الكشف  الخصوصيةاألطباء  يراعي.12

 عالية 501. 3.90  القيمة الكلية
  المحور الثالث: الوقت

  عالية 900. 3.98  الفترة الزمنية للحصول على الخدمة مناسبة.  .1
  عالية 914. 3.78  الرعاية طويل. تلقيانتظرته قبل  الذيقت الو   .2
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  عالية 890. 3.93  مراكز الرعاية الصحية كافية ومناسبة. فيساعات العمل   .3
 عالية 649. 3.89  القيمة الكلية

  المحور الرابع: األدوية
   عالية 708. 4.27  هل وصف لك الطبيب الدواء..1
  عالية 1.104 3.75  .صحيصيدلية المرفق ال فيوفرة وصفها الطبيب لك مت التياألدوية .2
  عالية 982. 4.12  قام مقدم الرعاية الصحية بإعطائك تعليمات حول استخدام الدواء..3
  عالية 1.115 3.87  قام مقدم الرعاية الصحية بإعطائك تعليمات تخزين الدواء..4
  عالية 1.198 3.75  اء.السلبية المحتملة للدو  اآلثارقام مقدم الرعاية الصحية بشرح .5
  عالية 1.371 3.70  الصالحية. منتهيسبق ووصف لك دواء لم ي.6
  متوسطة 1.455 2.92  سبق ووصف لك الطبيب دواء وتم صرف لك دواء آخر من الصيدلية.لم ي.7

  عالية 585. 3.77  القيمة الكلية
  .الطبية الخاصة بكصيدلية المركز، من أين تصرف الوصفة  فيتوفر الدواء  نقص فيحال  في .8

  %  6.6    .وزارة الصحة في. من مصادر أخرى 1
  % 15.2   .صيدلية المركز فيالدواء  اإلنتظار لحين توفر . 2
  %78.2 ..  شرائها من الصيدليات3

  المحور الخامس: التحويالت
  عالية 1.150 3.84  أو عيادة). فيآخر ( مستش صحيقام الطبيب بتحويلك إلى مركز   .1
  عالية 1.128 3.83  آخر لك أو لعائلتك. صحيتم شرح أسباب تحويلك إلى مركز   .2
  عالية 907. 4.06  بعد تلقيك للخدمة الطبية والعالج تحسنت حالتك الصحية.  .3

  عالية 909. 3.91  القيمة الكلية
  عالية 492. 3.84  القيمة الكلية للمحاور

  
مكان تقديم لق بالمتع، وفيما يتعلق بالمحور األول عاليةجاءت بدرجة  محافظة قلقيليةفي  ستجابات المراجعينأن إيتضح من الجدول السابق 
لية بدرجة الموظفين جاءت درجة الرضا الكالمتعلق بفيما يتعلق بالمحور الثاني وأما . وكذلك جميع الفقرات ،عاليةالخدمة جاءت القيمة الكلية 

 الطبيب اءفاكتن بالمتعلقتي ينتالفقر جاءت درجة الرضا متوسطة في بينما ب بطريقة مهذبة، بتعامل الطبيالمتعلقة فقرة العالية خاصة في 
رجة الرضا الوقت جاءت دلثالث المتعلق بفيما يتعلق بالمحور اوأما التحاليل داخل المختبر.  ٕاجراء، و بالسؤال عن المرض دون كشف جسماني

في معظم الفقرات  وكذلك ،عاليةاألدوية جاءت درجة الرضا الكلية المتعلق بالمحور الرابع ق بوأما فيما يتعلجميع الفقرات.  وكذلك ،اليةعالكلية 
صيدلية  فير الدواء توفبنقص وجود  حال في، و سبق ووصف الطبيب دواء وتم صرف دواء آخر من الصيدليةلم يالمتعلقة بأنه  بإستثناء الفقرة

حويالت التالخامس المتعلق بمحور الالخارجية. وفيما يتعلق ب ون الدواء من الصيدلياتيشتر ) من المراجعين %78.2(فأن ما نسبته  المركز
  وكذلك في جميع الفقرات. ،عاليةة يجاءت درجة الرضا للقيمة الكل

  ) من المحور الرابع لتتوافق مع التدريج الخماسي لمقياس ليكرت.7، 6(في الفقرتين تم عكس األرقام :مالحظة
  

   



 الخدمات الحكومية                                                                     42                                   / التخطيط واإلصالح الشؤون الحكومية
  

  محافظة قلقيلية)(  الكادر الطبي .2
 خصائص عينة الدراسة  

  العمر  الجنس  االتعليم الحالة
 الفئة  التكرار  الفئة  التكرار  الفئة  التكرار  الفئة  التكرار

 ذكر 15 أساسي 4 أعزب 7
 

 عام فأقل30 10
 40-31 18 ثانوي 1 متزوج 48
 أنثي 43 دبلوم 26 مطلق 1

 
18 41-50 

 فما فوق 51 12 جامعي 27 أرمل 2
 المجموع الكلي 58 المجموع الكلي 58 المجموع الكلي 58 المجموع الكلي 58

 عدد عينة الدراسة تبعًا للدائرة/ للوظيفة/ للمركز  
 الدائرة الوظيفة المركز

  الفئة  التكرار  الفئة  التكرار  الفئة  التكرار
 أمومة وطفولة  11 طبيب عام 9 البلدة القديمة 10
 مريضت 8 طبيب مختص 1 الغربية 5
 طبيب عام 24 صيدلي 2 بالطة 9
  األمراض المزمنة 4 مساعد صيدلي 7 بورين 2
 إعادة تأهيل 1 ممرض 24 بيت فوريك 5
 خدمات صحية 1 قابلة 3 جماعين 4
 أخرى 9 فني 3 راس العين 8
 وخدمات إدارة 4 صره 4

 مرشدة صحية 1 عقربا 5 المجموع الكلي 58
 بيئة 4 قبالن 6

  المجموع الكلي 58  موع الكليالمج 58

 الكادر الطبيالنتائج المتعلقة ب  

  جدول  المتوسطات الحسابية واإلنحرافات المعيارية 

درجة 
 اإلستجابة

االنحراف 
 المعياري

المتوسط 
 الحسابي

 .م الفقرات

 محور بيئة العمل –أوًال 
 1 .تتناسب المساحة المخصصة لك مع إحتياجات العمل 3.29 1.389 متوسطة
 2 تهوية المرافق تساعدك على إتمام عملك. 3.31 1.404 متوسطة
 3 مستوى اإلضاءة يساعدك على إتمام عملك. 3.62 1.254 متوسطة
 4 األثاث يساعدك على إتمام عملك بشكل أفضل. 3.22 1.377 متوسطة
 5 تتوفر األجهزة (األدوات اللوجستية) المناسبة للعمل. 3.27 1.166 متوسطة

 6 سهل الوصول لك. المركزموقع  3.34 1.331 سطةمتو 



 الخدمات الحكومية                                                                     43                                   / التخطيط واإلصالح الشؤون الحكومية
  

 7 تعمل فيه يتميز بأنه مالئم. الذيمكان العمل  3.43 1.201 متوسطة
 8 .المركز ٕادارةيوجد تواصل متبادل دوري بين الموظفين و  3.46 1.079 متوسطة
  القيمة الكلية 3.37 866.  متوسطة

 محور الوصف الوظيفي -ثانيا
  1  يوجد لك وصف وظيفي واضح ومكتوب. 3.53 1.245 متوسطة
  2  يوجد لك وصف وظيفي معموًال به . 3.25 1.264 متوسطة
  3  يتالئم الوصف الوظيفي مع المهام التي تقوم بها. 3.29 1.169 متوسطة
  4  استلمت الوصف الوظيفي الخاص بك مكتوبًا عندما تم تعيينك. 3.34 1.147 متوسطة
  الكلية القيمة 3.35  1.013  متوسطة

 ثالثًا_ محور التقييم
  1  لتقييم األداء يعتبر مناسبًا لوظيفتك. المركز فيالنموذج الحالي المستخدم  3.12 1.170 متوسطة
  2  يتم تقييمك بشكل دوري. 3.67 886. عالية

  3  يتم تقييم أدائك بشكل مكتوب. 3.51 1.012 متوسطة
  4  ك تعكس فعليًا حقيقة أدائك بالعمل.بنتيجة تقيم األداء الخاصة  2.81 1.290 متوسطة
  5  يقوم مديرك المباشر بمناقشة أدائك خالل عملية التقييم. 2.77 1.377 متوسطة
  القيمة الكلية 3.17 804.  متوسطة

 رابعًا_ محور الراتب
  1  تتقاضاه مقارنة بزمالئك مرضيًا لك. الذييعتبر راتبك  3.06 1.226 متوسطة
  2  تتقاضاه مقارنة بالسوق المحلي مرضيًا لك. الذيعتبر راتبك ي 2.56 1.215 متوسطة
  3  تتقاضاه مقارنة بحجم مهامك داخل العمل مرضيًا لك. الذييعتبر راتبك  2.72 1.181 متوسطة
  القيمة الكلية 2.78 1.068  متوسطة

  خامسًا_ محور اإلحتياجات التدريبية   
  1  .بعملك.ات المتعلقة جراءيتم تدريبك على كافة اإل 3.05 1.145 متوسطة
  2  يتم تحديد اإلحتياجات التدريبية بطريقة منظمة. 2.96 1.269 متوسطة
  3  يتم تحديد االحتياجات بشكل موضوعي. 2.91 1.203 متوسطة
  4  يتم تحديد االحتياجات التدريبية حسب احتياجات العمل. 2.96 1.154 متوسطة
  5  يب المطلوب الحتياجاتك الوظيفة.يتم تزويدك بالتدر  2.87 1.170 متوسطة
  القيمة الكلية 2.95 1.017  متوسطة

 سادسًا_ محور التحفيز
  1  تتقاضاه مرضيًا لك. الذيالحافز المادي  2.31 1.111 ضعيفة
  2  تؤثر الحوافز المعنوية على أدائك. 3.63 1.307 متوسطة

  3  .بعملك.القة يتم اشراكك في أخذ القرارات التي لها ع 2.77 1.311 توسطةم
  4  بعملك.يتم إطالعك على القرارات اإلدارية المتعلقة  2.53 1.416 متوسطة
  القيمة الكلية 2.81 902.  متوسطة
  القيمة الكلية للمحاور 3.07 699. متوسطة
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مة الكلية للمحاور وجاءت القي ومتوسطة وعالية،ضعيفة تراوحت بين  محافظة قلقيليةأن استجابات الكادر الطبي في يتضح من الجدول السابق 
فيما يتعلق ا أمو . الفقراتوكذلك جميع  ،بيئة العمل جاءت القيمة الكلية متوسطةالمتعلق في األول  وفيما يتعلق بالمحور بدرجة متوسطة،

المتعلق لمحور الثالث الق بما يتعفيو وكذلك جميع الفقرات.  ،لوصف الوظيفي فكانت القيمة الكلية للمحور متوسطةالمتعلق باالمحور الثاني ب
بينما أقل قيمة  ،وريالتقييم يتم بشكل دكانت في الفقرة المتعلقة بأن وتظهر النتائج أن أعلى درجة رضا  ،التقييم جاءت الدرجة الكلية متوسطةب

الراتب جاءت متعلق بالالمحور الرابع ب ما يتعلقفيأما المباشر خالل عملية التقييم. و  المسؤولمناقشة األداء من قبل كانت في الفقرة المتعلقة ب
يبية جاءت االحتياجات التدر المتعلق بالمحور الخامس فيما يتعلق بأما و الفقرات. ، وكذلك جميع القيمة الكلية للمحور بدرجة رضا  متوسطة

محور بدرجة ز جاءت القيمة الكلية للالتحفيالمتعلق بدس االمحور السفيما يتعلق بالفقرات. أما جميع وكذلك  ،القيمة الكلية بدرجة متوسطة
 .ت بدرجة ضعيفةجاءالموظف غير مرضيًا له، حيث الحافز المادي الذي يتقاضاه المتعلقة ببإستثناء الفقرة  وكذلك جميع الفقرات ،متوسطة
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  سادسًا: محافظة سلفيت
) كادرًا طبيًا، تم اختيار العينة 67) مراجعًا، و(287موزعة على ( إستابنة،) 354ا (تم توزيع االستبانات على عينة الدراسة والتي بلغ عدده

 تالي:البيانات الشخصية لعينة الدراسة كال كانتو ، وبطريقة المسح الشامل للكادر الطبي، ينة العشوائية البسيطة للمراجعينبطريقة الع
  المراجعون .1

 خصائص عينة الدراسة  
  عمرال  الجنس  االتعليم الحالة

 الفئة  التكرار  الفئة  التكرار  الفئة  التكرار  الفئة  التكرار
 أمي 12 أعزب 55

52 
 ذكر

 
 عام فأقل30 128

 40-31 72 أساسي 48 متزوج 217
 أنثي 235 ثانوي 99 مطلق 6

 
36 41-50 

 فما فوق 51 51 دبلوم 16 أرمل 9

 المجموع الكلي 287
 جامعي 112

 وع الكليالمجم 287 المجموع الكلي 287
 المجموع الكلي 287

 
  محافظة سلفيتالرعاية الصحية األولية كز امر عدد عينة الدراسة في 

 
 الخدمات المتلقاهعدد عينة الدراسة الخاصة ب  

 

60 53
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 النتائج المتعلقة بالمراجعين  
  المعيارية واإلنحرافات الحسابية المتوسطات :  جدول
المتوسط   الفقرات  م.

  الحسابي
 االنحراف
  المعياري 

درجة 
  االستجابة 

  المحور األول: مكان تقديم الخدمة
  عالية 772. 4.21  . المركزيسهل الوصول إلى    .1
  عالية 812. 4.01  تتوفر لوحات إرشادية واضحة تسهل الوصول إلى الخدمة.   .2
  عالية 1.029 3.67  يوفر المركز نشرات أو مواد تثقيفية وصحية داخل المركز.   .3
  عالية 645. 4.16  انتظار مالئمة ونظيفة. تتوفر صاالت   .4
  عالية 989. 3.76  تتوفر مقاعد انتظار كافية.  .5
  عالية 913. 3.90  التزام الهدوء والنظام) يتم احترام القواعد واألنظمة داخل المركز( ممنوع التدخين،  .6
  متوسطة 1.023 3.49  مكان تقديم الخدمة.  فيتتوفر أجهزة تكييف وتبريد   .7
   عالية 614. 4.24  .مقبولأقسام ومرافق المركز  فيالنظافة مستوى   .8
  عالية 677. 4.08  يتالئم المظهر العام للمؤسسة مع طبيعة الخدمات المقدمة.  .9

  متوسطة 1.019 3.54  الحاجات الخاصة. ييتالئم المركز مع ذو   .10
  عالية 933. 3.87  تتوفر دورات مياه صحية نظيفة.  .11
  عالية 938. 3.80  بأمور جانبية أثناء العمل). اإلنشغال، و لتزام األطباء والعاملين بالنظاممستوى الهدوء والنظام (ا  .12

 عالية 508. 3.89  القيمة الكلية
  المحور الثاني: الموظفين ( طبيب، ممرض)

  عالية 943. 3.95  أثناء الدوام الرسمي. فييتواجد الطبيب بصورة دائمة   .1
  متوسطة 1.038 3.61  قام الطبيب بفحصك بشكل تفصيلي.  .2
  متوسطة 1.159 3.03  .جسمانيالطبيب بسؤالك عن مرضك دون كشف  فياكت  .3
  عالية 774. 3.93  حال طلب منك. فييبين الطبيب سبب الفحوصات الطبية ( تحاليل أو أشعة)   .4
  عالية 730. 4.03  الممرض  .2 الطبيب        .1على استفساراتكم.  الفورييتم الرد   .5
  عالية 940. 3.71  .صحيداخل المركز ال األشعةالتحاليل الطبية أو  إجراءتم   .6
  عالية 867. 3.79  .األشعةالمختبر أو  فيتلقيتها  التيأنت راٍض عن الخدمة   .7
   عالية 722. 4.22  .الممرض  .2  الطبيب    .1تعامل معك بطريقة مهذبة.    .8
  عالية 764. 4.05  ة. مقبولصحة  فيالمرض وبقاءك الممرض بتقديم النصائح لك حول تجنب  .2الطبيب  .1قام   .9

  عالية 805. 4.07  بصورة لبقة. تعاملوا معكمن( تسجيل، مختبر، أشعة)  العاملون في المركز  .10
  عالية 854. 3.87  تستطيع الوصول إلى الطبيب لالستفسار والمساعدة بدون مشاكل.  .11
  عالية 749. 4.19  .السريريأثناء الكشف  الخصوصيةاألطباء  يراعي  .12

 عالية 490. 3.87  القيمة الكلية
  المحور الثالث: الوقت

  عالية 938. 3.78  الفترة الزمنية للحصول على الخدمة مناسبة..1
  متوسطة 1.027 3.15  الرعاية طويل. تلقيانتظرته قبل  الذيالوقت .2
  عالية 863. 3.92  مراكز الرعاية الصحية كافية ومناسبة. فيساعات العمل .3
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 متوسطة 619. 3.61  لقيمة الكليةا
  المحور الرابع: األدوية

  عالية 649. 4.34  هل وصف لك الطبيب الدواء..1
  متوسطة 1.159 3.14  .صحيصيدلية المرفق ال فيوصفها الطبيب لك متوفرة  التياألدوية .2
  عالية 682. 4.16  قام مقدم الرعاية الصحية بإعطائك تعليمات حول استخدام الدواء..3
  عالية 1.113 3.40  قام مقدم الرعاية الصحية بإعطائك تعليمات تخزين الدواء..4
  متوسطة 1.180 3.15  السلبية المحتملة للدواء. اآلثارقام مقدم الرعاية الصحية بشرح .5
  عالية 961. 4.05  الصالحية. منتهيسبق ووصف لك دواء لم ي.6
  متوسطة 1.204 3.65  ر من الصيدلية.سبق ووصف لك الطبيب دواء وتم صرف لك دواء آخلم ي.7

  عالية 573. 3.70  القيمة الكلية
  .صيدلية المركز، من أين تصرف الوصفة الطبية الخاصة بك فيتوفر الدواء  نقص في حال  في .8

  %  1.7    .وزارة الصحة في. من مصادر أخرى 1
  % 4.2   .صيدلية المركز فيالدواء  اإلنتظار لحين توفر . 2
  %94.1 ..  شرائها من الصيدليات3

  المحور الخامس: التحويالت
  متوسطة 1.190 3.16  أو عيادة). فيآخر ( مستش صحيقام الطبيب بتحويلك إلى مركز   .1
  متوسطة 1.160 3.21  آخر لك أو لعائلتك. صحيتم شرح أسباب تحويلك إلى مركز   .2
  عالية 865. 3.89  .بعد تلقيك للخدمة الطبية والعالج تحسنت حالتك الصحية  .3

  متوسطة 830. 3.42  القيمة الكلية
  متوسطة 410. 3.60  القيمة الكلية للمحاور

  
مكان علق بالمتجاءت بدرجة متوسطة، وفيما يتعلق بالمحور األول  محافظة سلفيتستجابات المراجعين في أن إيتضح من الجدول السابق 

بينما ، مقبولمركز الأقسام ومرافق في  ةمستوى النظافالفقرة المتعلقة بأعلى قيمة في المحور وكانت  ،عاليةتقديم الخدمة جاءت القيمة الكلية 
وأما ت الخاصة. تالئم المركز مع ذوي اإلحتياجاو  ،مكان تقديم الخدمة فيتوفر أجهزة تكييف وتبريد تين المتعلقتين بلفقر افي  ةجاءت أقل قيم

طريقة مهذبة، تعامل الطبيب بالمتعلقة بفقرة الخاصة في  ،اليةعفين جاءت درجة الرضا الكلية الموظالمتعلق بفيما يتعلق بالمحور الثاني 
. جسمانيون كشف الطبيب بسؤالك عن مرضك د اءفاكتو فحص الطبيب بشكل تفصيلي، الفقرتين المتعلقتين بوجاءت درجة الرضا متوسطة في 

 فيعات العمل ساالفقرة المتعلقة ب وكانت أعلي قيمة، رجة الرضا الكلية متوسطةالوقت جاءت دالمتعلق بفيما يتعلق بالمحور الثالث وأما 
تعلق ما ييفوأما . ويلالرعاية ط تلقيانتظرته قبل  الذيالوقت كانت في الفقرة المتعلقة بأقل قيمة ، بينما مراكز الرعاية الصحية كافية ومناسبة

وصف الطبيب في الفقرة المتعلقة بوتبين النتائج أن أعلى درجة رضا جاءت  ،عاليةلكلية األدوية جاءت درجة الرضا االمتعلق بلمحور الرابع با
فر الدواء في وتو الموصوف، دواء غير الصرف السلبية للدواء،  اآلثاربشرح المتعلقة بجاءت االجابات متوسطة في الفقرات بينما  ،للدواء

 يشترون الدواء من الصيدليات) من المراجعين %94.1(فأن ما نسبته  مركزصيدلية ال فيالدواء بنقص وجود حال  فيصيدلية المركز، و 
المتعلقة فقرة ال ة متوسطة في غالبيتها بإستثناءيالتحويالت جاءت درجة الرضا للقيمة الكلالخامس المتعلق بمحور الفيما يتعلق بأما الخارجية. و 

  .ةتحسن الحالة الصحية بعد تلقي العالج جاءت درجة الرضا عاليب
  ) من المحور الرابع لتتوافق مع التدريج الخماسي لمقياس ليكرت.7، 6( تينتم عكس األرقام في الفقر مالحظة : 
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 )محافظة سلفيت( الكادر الطبي .2
  

 للكادر الطبي تبعًا للعمر/ للجنس/ للتعليم/ للحالة اإلجتماعية خصائص عينة الدراسة 
  العمر  الجنس  االتعليم الحالة

 االفئة  التكرار  الفئة  التكرار  الفئة  التكرار  الفئة  التكرار
 ذكر 28 أمي 1 أعزب 9

 
 عام فأقل30 11

 40-31 31 ثانوي 7 متزوج 56
 أنثي 39 دبلوم 17 أرمل 2

 
11 41-50 

 المجموع الكلي 67
 فما فوق  51 14 جامعي 42

 المجموع الكلي 67
67 

 المجموع الكلي 67 المجموع الكلي

 

  اسة تبعًا للدائرة/ للوظيفة/ للمركزعدد عينة الدر  
 الدائرة الوظيفة المركز

  الفئة  التكرار  الفئة  التكرار  الفئة  التكرار
 أمومة وطفولة  20 طبيب عام 7 بلوط دير 6
 تمريض 3 طبيب مختص 2 مسحة 4

 طبيب عام 7 طبيب أسنان 6 سبفيت 40
  األمراض المزمنة 1 صيدلي 2 حارس كفل 9
 طبيب مختص 3 د صيدليمساع 2 قراوة 8

 تثقيف صحي 1 ممرض 15 المجموع الكلي 67

 

 يةدجل 1 فني 10
 إعادة تأهيل 2 وخدمات إدارة 19
 أخرى 29 مرشدة صحية 2
 المجموع الكلي 67 بيئة 2

 المجموع الكلي 67

 النتائج المتعلقة بالكادر الطبي  
  المتوسطات الحسابية واإلنحرافات المعيارية  جدول

جة در 
 اإلستجابة

االنحراف 
 المعياري

المتوسط 
 الحسابي

 .م الفقرات

 محور بيئة العمل –أوًال 
 1 تتناسب المساحة المخصصة لك مع إحتياجات العمل. 3.67 1.185 عالية
 2 تهوية المرافق تساعدك على إتمام عملك. 3.95 1.147 عالية
 3 ك.مستوى اإلضاءة يساعدك على إتمام عمل 4.20 862. عالية
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 4 األثاث يساعدك على إتمام عملك بشكل أفضل. 3.79 1.052 عالية
 5 تتوفر األجهزة (األدوات اللوجستية) المناسبة للعمل. 3.52 1.235 عالية
 6 سهل الوصول لك. المركزموقع  4.05 935. عالية
 7 تعمل فيه يتميز بأنه مالئم. الذيمكان العمل  3.79 1.037 عالية
 8 .المركز ٕادارةيوجد تواصل متبادل دوري بين الموظفين و  3.85 1.018 عالية
  القيمة الكلية 3.85 777.  عالية

 محور الوصف الوظيفي -ثانيا
  1  يوجد لك وصف وظيفي واضح ومكتوب. 3.76 1.181 عالية

  2  يوجد لك وصف وظيفي معموًال به . 3.65 1.200 متوسطة
  3  يفي مع المهام التي تقوم بها.يتالئم الوصف الوظ 3.58 1.257 متوسطة
  4  استلمت الوصف الوظيفي الخاص بك مكتوبًا عندما تم تعيينك. 3.34 1.343 متوسطة
  القيمة الكلية 3.58 1.069  متوسطة

 ثالثًا_ محور التقييم
  1  لتقييم األداء يعتبر مناسبًا لوظيفتك. المركز فيالنموذج الحالي المستخدم  3.43 1.076 متوسطة

  2  يتم تقييمك بشكل دوري. 3.85 1.003 اليةع
  3  يتم تقييم أدائك بشكل مكتوب. 3.86 967. عالية

  4  ك تعكس فعليًا حقيقة أدائك بالعمل.بنتيجة تقيم األداء الخاصة  3.38 1.114 متوسطة
  5  يقوم مديرك المباشر بمناقشة أدائك خالل عملية التقييم. 3.47 1.159 متوسطة
  القيمة الكلية 3.60 819.  متوسطة

 رابعًا_ محور الراتب
  1  تتقاضاه مقارنة بزمالئك مرضيًا لك. الذييعتبر راتبك  3.02 1.302 متوسطة
  2  تتقاضاه مقارنة بالسوق المحلي مرضيًا لك. الذييعتبر راتبك  2.50 1.329 متوسطة
  3  العمل مرضيًا لك.تتقاضاه مقارنة بحجم مهامك داخل  الذييعتبر راتبك  2.65 1.200 متوسطة
  القيمة الكلية 2.73 1.166  متوسطة

  خامسًا_ محور اإلحتياجات التدريبية   
  1  .بعملك.ات المتعلقة جراءيتم تدريبك على كافة اإل 3.37 1.112 متوسطة
  2  يتم تحديد اإلحتياجات التدريبية بطريقة منظمة. 3.28 1.152 متوسطة
  3  حتياجات بشكل موضوعي.يتم تحديد اال 3.19 1.090 متوسطة
  4  يتم تحديد االحتياجات التدريبية حسب احتياجات العمل. 3.20 1.148 متوسطة
  5  يتم تزويدك بالتدريب المطلوب الحتياجاتك الوظيفة. 3.23 1.129 متوسطة
  القيمة الكلية 3.25 1.017  متوسطة

 سادسًا_ محور التحفيز
  1  تتقاضاه مرضيًا لك. الذيالحافز المادي  2.50 1.210 متوسطة
  2  تؤثر الحوافز المعنوية على أدائك. 3.68 1.208 عالية

  3  بعملك.يتم اشراكك في أخذ القرارات التي لها عالقة  3.14 1.282 متوسطة
  4  بعملك.يتم إطالعك على القرارات اإلدارية المتعلقة  3.29 1.141 متوسطة
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  القيمة الكلية 3.16 881.  متوسطة
  القيمة الكلية للمحاور 3.36 666. متوسطة

  

ة تراوحت بين متوسطة وعالية، وجاءت القيمة الكلية للمحاور بدرجمحافظة سلفيت ن استجابات الكادر الطبي في أيتضح من الجدول السابق  
المحور الثاني لق بفيما يتعما أو  .جميع الفقراتوكذلك  ،عاليةالعمل جاءت القيمة الكلية بيئة المتعلق في ول لمحور األوفيما يتعلق بمتوسطة، 
صف وظيفي واضح و المتعلقة بوجود بإستثناء الفقرة  وكذلك جميع الفقرات ،متوسطةللمحور الوصف الوظيفي فكانت القيمة الكلية المتعلق ب
وتظهر النتائج  ،لية متوسطةالتقييم جاءت الدرجة الكالمتعلق بالمحور الثالث ما يتعلق بفيوأما  .جاءت بدرجة عاليةللموظف، حيث  ومكتوب

م األداء الخاصة يتيجة تقينجاءت في الفقرة المتعلقة بقيمة قل أالتقييم يتم بشكل مكتوب بينما أن جاءت في الفقرة المتعلقة بعلى درجة رضا أن أ
 ،متوسطةدرجة رضا بمة الكلية للمحور جاءت القيالراتب المتعلق بر الرابع و المحأما فيما يتعلق بو  .بالعمل هتعكس فعليًا حقيقة أدائ الموظفب

جميع وكذلك  ،بدرجة متوسطةاالحتياجات التدريبية جاءت القيمة الكلية المتعلق بالمحور الخامس فيما يتعلق ب أماو . الفقراتجميع وكذلك 
 بإستثناء الفقرة وكذلك جميع الفقرات ،درجة متوسطةبالتحفيز جاءت القيمة الكلية للمحور المتعلق بدس االمحور السفيما يتعلق بما أ الفقرات.
  ء الموظف بدرجة استجابة عالية.تؤثر الحوافز المعنوية على أداالمتعلقة ب
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  والبيرة سابعًا: محافظة رام اهللا
) كادرًا طبيًا، تم اختيار العينة 113) مراجعًا، و(584، موزعة على (ةنابإست) 697تم توزيع االستبانات على عينة الدراسة والتي بلغ عددها (

 تالي:البيانات الشخصية لعينة الدراسة كال كانتو ، وبطريقة المسح الشامل للكادر الطبي، ينة العشوائية البسيطة للمراجعينبطريقة الع
  المراجعون .1

 للكادر الطبي تبعًا للعمر/ للجنس/ للتعليم/ للحالة اإلجتماعية خصائص عينة الدراسة 
  العمر  الجنس  تعليماال الحالة

 لفئةا  التكرار  الفئة  التكرار  الفئة  التكرار  الفئة  التكرار
 ذكر 182 أمي 39 أعزب 101

 
 عام فأقل30 248

 40-31 160 أساسي 111 متزوج 455
 أنثي 402 ثانوي 250 مطلق 7

 
98 41-50 

 فما فوق 51 78 دبلوم 73 أرمل 21

 المجموع الكلي 584
 584 جامعي 111

 المجموع الكلي 584 جموع الكليالم
 المجموع الكلي 584

  
 الرعاية الصحية األولية في محافظة رام اهللا والبيرةكز امر  عدد عينة الدراسة في 

  
 

 هالخدمات المتلقاعدد عينة الدراسة الخاصة ب  
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 النتائج المتعلقة بالمراجعين:  
  المعيارية واإلنحرافات الحسابية المتوسطات :  جدول

المتوسط   الفقرات  م.
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري 

درجة 
  االستجابة 

  المحور األول: مكان تقديم الخدمة
  عالية 916. 4.12  . المركزيسهل الوصول إلى    .1
  عالية 1.043 3.70  تتوفر لوحات إرشادية واضحة تسهل الوصول إلى الخدمة.   .2
  متوسطة 1.050 3.59  لمركز.يوفر المركز نشرات أو مواد تثقيفية وصحية داخل ا   .3
  عالية 849. 3.99  تتوفر صاالت انتظار مالئمة ونظيفة.   .4
  عالية 1.003 3.79  تتوفر مقاعد انتظار كافية.  .5
  عالية 1.020 3.83  التزام الهدوء والنظام) يتم احترام القواعد واألنظمة داخل المركز( ممنوع التدخين،  .6
  متوسطة 1.216 2.96  قديم الخدمة. مكان ت فيتتوفر أجهزة تكييف وتبريد   .7
  عالية 789. 3.92  .مقبولأقسام ومرافق المركز  فيمستوى النظافة   .8
  متوسطة 989. 3.63  يتالئم المظهر العام للمؤسسة مع طبيعة الخدمات المقدمة.  .9

  متوسطة 1.215 3.16  الحاجات الخاصة. ييتالئم المركز مع ذو   .10
  عالية 975. 3.73  تتوفر دورات مياه صحية نظيفة.  .11
  عالية 1.013 3.74  بأمور جانبية أثناء العمل)  اإلنشغال، مستوى الهدوء والنظام (التزام األطباء والعاملين بالنظام  .12

 عالية 583. 3.68  القيمة الكلية
  المحور الثاني: الموظفين ( طبيب، ممرض)

9. 3.92  أثناء الدوام الرسمي. فييتواجد الطبيب بصورة دائمة   .1 96   عالية 
  عالية 1.123 3.70  قام الطبيب بفحصك بشكل تفصيلي.  .2
  متوسطة 1.201 3.11  .جسمانيالطبيب بسؤالك عن مرضك دون كشف  فياكت  .3
  عالية 866. 3.84  حال طلب منك. فييبين الطبيب سبب الفحوصات الطبية ( تحاليل أو أشعة)   .4
  عالية 952. 3.84  الممرض  .2 الطبيب        .1على استفساراتكم.  الفورييتم الرد   .5
  متوسطة 1.333 3.03  .صحيداخل المركز ال األشعةالتحاليل الطبية أو  إجراءتم   .6
  متوسطة 1.276 3.34  األشعةالمختبر أو  فيتلقيتها  التيأنت راٍض عن الخدمة   .7
  عالية 885. 4.01  الممرض  .2  الطبيب   .1تعامل معك بطريقة مهذبة.    .8
  عالية 915. 3.94  ة. مقبولصحة  فيالممرض بتقديم النصائح لك حول تجنب المرض وبقاءك  .2  الطبيب.1قام   .9

  عالية 957. 3.87  بصورة لبقة. تعاملوا معك( تسجيل، مختبر، أشعة)  من العاملون في المركز  .10
  عالية 921. 3.84  تستطيع الوصول إلى الطبيب لالستفسار والمساعدة بدون مشاكل.  .11
  عالية 792. 4.12  .السريريأثناء الكشف  الخصوصيةطباء األ يراعي  .12

 عالية 549. 3.71  القيمة الكلية
  المحور الثالث: الوقت

  عالية 963. 3.75  الفترة الزمنية للحصول على الخدمة مناسبة.  .1
  متوسطة 1.102 3.21  الرعاية طويل. تلقيانتظرته قبل  الذيالوقت   .2
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  متوسطة 1.073 3.62  الصحية كافية ومناسبة.مراكز الرعاية  فيساعات العمل   .3
 متوسطة 722. 3.54  القيمة الكلية

  المحور الرابع: األدوية
  عالية 841. 4.04  هل وصف لك الطبيب الدواء.  .1
  متوسطة 1.256 3.11  .صحيصيدلية المرفق ال فيوصفها الطبيب لك متوفرة  التياألدوية   .2
  عالية 761. 4.11  يمات حول استخدام الدواء.قام مقدم الرعاية الصحية بإعطائك تعل  .3
  متوسطة 1.136 3.59  قام مقدم الرعاية الصحية بإعطائك تعليمات تخزين الدواء.  .4
  متوسطة 1.255 3.28  السلبية المحتملة للدواء. اآلثارقام مقدم الرعاية الصحية بشرح   .5
  عالية 1.161 3.96  الصالحية. منتهيسبق ووصف لك دواء لم ي  .6
  متوسطة 1.352 3.33  سبق ووصف لك الطبيب دواء وتم صرف لك دواء آخر من الصيدلية.ي لم  .7

  متوسطة 569. 3.63  القيمة الكلية
  .صيدلية المركز، من أين تصرف الوصفة الطبية الخاصة بك فيتوفر الدواء  نقص في حال  في .8

  % 10.1    .وزارة الصحة في. من مصادر أخرى 1
  % 8.3   .صيدلية المركز فيالدواء  حين توفراإلنتظار ل . 2
  % 81.5 ..  شرائها من الصيدليات3

  المحور الخامس: التحويالت
  متوسطة 1.152 3.62  أو عيادة). فيآخر ( مستش صحيقام الطبيب بتحويلك إلى مركز   .1
  عالية 1.064 3.70  آخر لك أو لعائلتك. صحيتم شرح أسباب تحويلك إلى مركز   .2
  عالية 909. 3.98  لقيك للخدمة الطبية والعالج تحسنت حالتك الصحية.بعد ت  .3

  عالية 849. 3.77  القيمة الكلية
  متوسطة 455. 3.59  القيمة الكلية للمحاور

  
ن مكاعلق بالمتول فيما يتعلق بالمحور األو جاءت بدرجة متوسطة،  محافظة رام اهللاستجابات المراجعين في أن إيتضح من الجدول السابق 

في الفقرة يمة قل قأبينما جاءت  ،لى المركزإسهولة الوصول الفقرة المتعلقة ب أعلى قيمةعالية، حيث جاءت جاءت القيمة الكلية تقديم الخدمة 
ية العالموظفين جاءت درجة الرضا الكلية المتعلق بفيما يتعلق بالمحور الثاني وأما . المركز مع ذوي اإلحتياجات الخاصةتالئم المتعلقة ب

رات المتعلقة الفق ، وجاءت درجة الرضا متوسطة فيأثناء الكشف السريري للمريض الخصوصيةاألطباء المتعلقة بمراعاة فقرة الخاصة في 
 .ألشعةاالتحاليل داخل المختبر، والرضا عن الخدمة في المختبر و  إجراء، مرضه دون كشف جسماني نالطبيب بسؤال المريض عاء فاكتبـ

الفترة الزمنية تعلقة بالمستثناء الفقرة إب توسطة عن جميع الفقراتمالوقت جاءت درجة الرضا الكلية المتعلق بمحور الثالث اللق بفيما يتعوأما 
لية دوية جاءت درجة الرضا الكاألالمتعلق بلمحور الرابع وأما فيما يتعلق با .جاءت بدرجة رضا عاليةحيث  ،للحصول على الخدمة مناسبة

الفقرات  جابات متوسطة فيجاءت اإلبينما  ،وصف الطبيب للدواءفي الفقرة المتعلقة بعلى درجة رضا جاءت أن أالنتائج  وتبين ،متوسطة
توفر الدواء في و  تعليمات لتخوين الدواء، وصرف دواء بديل للدواء الموصوف من قبل الطبيب، ٕاعطاءو  ،ءالسلبية للدوا اآلثارشرح المتعلقة ب

 يشترون الدواء من الصيدليات) من المراجعين % 81.5(فأن ما نسبته  صيدلية المركز فيوفر الدواء بتنقص وجود ال ح فيصيدلية المركز، و 
المتعلقة فقرة الثناء ستإفي غالبيتها ب عاليةة يقيمة الكلللت درجة الرضا ءالتحويالت جاالخامس المتعلق بمحور الب فيما يتعلقأما . و الخارجية

  .متوسطةجاءت درجة الرضا ، حيث المريض إلى مركز آخر قيام الطبيب بتحويلب
  ت.ر ) من المحور الرابع لتتوافق مع التدريج الخماسي لمقياس ليك7، 6(تم عكس األرقام في الفقرتين  :مالحظة
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  )والبيرة محافظة رام اهللا( الكادر الطبي .2

 اإلجتماعية للكادر الطبي تبعًا للعمر/ للجنس/ للتعليم/ للحالة خصائص عينة الدراسة 
 

  العمر  الجنس  االتعليم الحالة
 لفئةا  التكرار  الفئة  التكرار  الفئة  التكرار  الفئة  التكرار

 ذكر 42 أمي 2 أعزب 22
 

 عام فأقل30 36
 40-31 37 أساسي 2 متزوج 88
 أنثي 71 ثانوي 7 مطلق 2

 
29 41-50 

 فما فوق 51 11 دبلوم 33 أرمل 1

 المجموع الكلي 113
 113 عيجام 69

 المجموع الكلي 113 المجموع الكلي
 المجموع الكلي 113

 عدد عينة الدراسة تبعًا للدائرة/ للوظيفة/ للمركز  
 

 الدائرة الوظيفة المركز
  الفئة  التكرار  الفئة  التكرار  الفئة  التكرار

 أمومة وطفولة 16 طبيب عام 25 المركزية 26
 تمريض 18 طبيب مختص 1 رام اهللا التحتا 15
 عام طبيب 42 طبيب أسنان 5 المزرعة الشرقية 7
 المزمنة األمراض 2 صيدلي 5 دير أبو مشعل 7
 مختص طبيب 4 مساعد صيدلي 5 عارورة 4
 إعادة تأهيل 1 ممرض 36 بيت لقيا 9
 أشعة 2 قابلة 3 بيتونيا 5

 أخرى 28 فني 13 سلواد 10
 وخدمات إدارة 17 دير قديس 4

 ليالمجموع الك 113
 مرشدة صحية 2 قبيا 12
 بيئة 1 عطارة 3
 المجموع الكلي 113 برقة 6
 بيت عور التحتا 5

 المجموع الكلي 113

 النتائج المتعلقة بالكادر الطبي  

  جدول  المتوسطات الحسابية واإلنحرافات المعيارية 

درجة 
 اإلستجابة

االنحراف 
 المعياري

المتوسط 
 الحسابي

 .م الفقرات

 حور بيئة العملم –أوًال 
 1 تتناسب المساحة المخصصة لك مع إحتياجات العمل. 3.49 1.275 متوسطة
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 2 تهوية المرافق تساعدك على إتمام عملك. 3.65 1.287 متوسطة
 3 مستوى اإلضاءة يساعدك على إتمام عملك. 3.92 1.083 عالية

 4 األثاث يساعدك على إتمام عملك بشكل أفضل. 3.36 1.225 متوسطة
 5 تتوفر األجهزة (األدوات اللوجستية) المناسبة للعمل. 3.26 1.165 متوسطة
 6 سهل الوصول لك. المركزموقع  3.77 1.099 عالية

 7 تعمل فيه يتميز بأنه مالئم. الذيمكان العمل  3.55 1.101 متوسطة
 8 .المركز ٕادارةيوجد تواصل متبادل دوري بين الموظفين و  3.62 1.087 متوسطة
  القيمة الكلية 3.58 770.  متوسطة

 محور الوصف الوظيفي -ثانياً 
  1  يوجد لك وصف وظيفي واضح ومكتوب. 3.73 1.267 عالية

  2  يوجد لك وصف وظيفي معموًال به . 3.63 1.282 متوسطة
  3  يتالئم الوصف الوظيفي مع المهام التي تقوم بها. 3.53 1.225 متوسطة
  4  لوصف الوظيفي الخاص بك مكتوبًا عندما تم تعيينك.استلمت ا 3.32 1.325 متوسطة
  القيمة الكلية 3.55 1.083  متوسطة

 محور التقييم -ثالثاً 
  1  لتقييم األداء يعتبر مناسبًا لوظيفتك. المركز فيالنموذج الحالي المستخدم  3.27 1.120 متوسطة
  2  يتم تقييمك بشكل دوري. 3.61 1.071 متوسطة
  3  يتم تقييم أدائك بشكل مكتوب. 3.55 1.093 متوسطة
  4  ك تعكس فعليًا حقيقة أدائك بالعمل.بنتيجة تقيم األداء الخاصة  3.22 1.321 متوسطة
  5  يقوم مديرك المباشر بمناقشة أدائك خالل عملية التقييم. 3.00 1.385 متوسطة
  القيمة الكلية 3.33 916.  متوسطة

 محور الراتب -رابعاً 
  1  تتقاضاه مقارنة بزمالئك مرضيًا لك. الذييعتبر راتبك  2.76 1.288 متوسطة
  2  تتقاضاه مقارنة بالسوق المحلي مرضيًا لك. الذييعتبر راتبك  2.28 1.153 ضعيفة
  3  تتقاضاه مقارنة بحجم مهامك داخل العمل مرضيًا لك. الذييعتبر راتبك  2.38 1.197 متوسطة
  القيمة الكلية 2.47 1.085  متوسطة

  خامسًا_ محور اإلحتياجات التدريبية   
  1  .بعملك.ات المتعلقة جراءيتم تدريبك على كافة اإل 3.29 1.244 متوسطة
  2  يتم تحديد اإلحتياجات التدريبية بطريقة منظمة. 3.15 1.161 متوسطة
  3  يتم تحديد االحتياجات بشكل موضوعي. 3.15 1.135 متوسطة
  4  تياجات التدريبية حسب احتياجات العمل.يتم تحديد االح 3.16 1.179 متوسطة
  5  يتم تزويدك بالتدريب المطلوب الحتياجاتك الوظيفة. 3.23 1.195 متوسطة
  القيمة الكلية 3.20 1.048  متوسطة

 محور التحفيز -سادساً 
  1  تتقاضاه مرضيًا لك. الذيالحافز المادي  2.55 1.260 متوسطة
  2  معنوية على أدائك.تؤثر الحوافز ال 3.51 1.356 متوسطة
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  3  .بعملك.يتم اشراكك في أخذ القرارات التي لها عالقة  2.84 1.346 متوسطة
  4  بعملك.يتم إطالعك على القرارات اإلدارية المتعلقة  2.91 1.257 متوسطة
  القيمة الكلية 2.95 951.  متوسطة
  القيمة الكلية للمحاور 3.18 735.  متوسطة

  

بدرجة  ومتوسطة وعالية، وجاءت القيمة الكلية للمحاورضعيفة تراوحت بين رام اهللا ن استجابات الكادر الطبي في أ يتضح من الجدول السابق
توفر مستوى قة بفي الفقرة المتعلعلى قيمة أجاءت ، و العمل جاءت القيمة الكلية متوسطةيئة المتعلق في بول لمحور األوفيما يتعلق بامتوسطة، 

المتعلق لمحور الثاني افيما يتعلق بما أ المناسبة للعمل. دوات اللوجستيةتوفر األجاءت في الفقرة المتعلقة بقل قيمة أا ، بينممناسبضاءة الاإل
 ،في واضح ومكتوبد وصف وظيو وجالمتعلقة ببإستثناء الفقرة  وكذلك جميع الفقرات ،متوسطةللمحور الوصف الوظيفي فكانت القيمة الكلية ب

أما و فقرات. لاوكذلك جميع  ،التقييم جاءت الدرجة الكلية متوسطةالمتعلق بالمحور الثالث وأما فيما يتعلق ب .اليةجاءت بدرجة رضا عحيث 
علقة باعتبار في الفقرة المتأقل قيمة ، وجاءت متوسطةبدرجة رضا جاءت القيمة الكلية للمحور الراتب المتعلق بر الرابع و المحما يتعلق بفي

جات التدريبية االحتياالمتعلق بالمحور الخامس فيما يتعلق ب . أما، حيث جاءت بدرجة ضعيفةقارنة بالسوق المحليالراتب مرضيًا للموظف م
يمة الكلية التحفيز جاءت القدس المتعلق باالمحور السفيما يتعلق بما أ الفقرات. جميعوكذلك  ،بدرجة متوسطة للمحور جاءت القيمة الكلية

  .جميع الفقراتوكذلك  ،للمحور بدرجة متوسطة
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  ثامنًا: محافظة القدس
) كادرًا طبيًا، تم اختيار العينة 44) مراجعًا، و(209، موزعة على (إستبانة) 253تم توزيع االستبانات على عينة الدراسة والتي بلغ عددها (

 تالي:البيانات الشخصية لعينة الدراسة كال كانتو الطبي،  بطريقة العينة العشوائية البسيطة للمراجعين، وبطريقة المسح الشامل للكادر
  المراجعون .1

 للمراجعين تبعًا للعمر/ للجنس/ للتعليم/ للحالة اإلجتماعية خصائص عينة الدراسة 
  

  العمر  الجنس  االتعليم الحالة
 الفئة  التكرار  الفئة  التكرار  الفئة  التكرار  الفئة  التكرار

 أمي 12 أعزب 49
73 

 ذكر
 

 ام فأقلع30 82
 40-31 66 أساسي 47 متزوج 140

 ثانوي 71 مطلق 8
136 

 أنثي
 

34 41-50 
 فما فوق  51 27 دبلوم 20 أرمل 12

 المجموع الكلي 209
 جامعي 59

 المجموع الكلي 209 المجموع الكلي 209
 المجموع الكلي 209

 
  ة القدسمحافظ  الرعاية الصحية األولية كزامر عدد عينة الدراسة في 

 
 

 هالمتلقا اتالخدمعدد عينة الدراسة الخاصة ب  
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طب عام األمراض 
المزمنة

طب األسنان طب العيون يثقيف صح خدمات 
الطوارئ

اعادة تأھيل الجلدية أخرى المجموع 
الكلي

عينة الدراسة الخاصة بالخدمات المتلقاه
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 النتائج المتعلقة بالمراجعين  
  المعيارية واإلنحرافات الحسابية المتوسطات :  جدول

المتوسط   الفقرات  م.
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري 

رجة د
  االستجابة 

  المحور األول: مكان تقديم الخدمة
  عالية 1.122 4.01  . المركزيسهل الوصول إلى    .1
  متوسطة 1.173 3.53  تتوفر لوحات إرشادية واضحة تسهل الوصول إلى الخدمة.   .2
  متوسطة 1.162 3.42  يوفر المركز نشرات أو مواد تثقيفية وصحية داخل المركز.   .3
  متوسطة 1.144 3.53  تتوفر صاالت انتظار مالئمة ونظيفة.   .4
  طةمتوس 1.313 3.19  تتوفر مقاعد انتظار كافية.  .5
  متوسطة 1.239 3.38  التزام الهدوء والنظام) يتم احترام القواعد واألنظمة داخل المركز( ممنوع التدخين،  .6
  متوسطة 1.213 2.76  مكان تقديم الخدمة.  فيتتوفر أجهزة تكييف وتبريد   .7
  متوسطة 1.166 3.42  .مقبولأقسام ومرافق المركز  فيمستوى النظافة   .8
  متوسطة 1.214 3.03  للمؤسسة مع طبيعة الخدمات المقدمة.يتالئم المظهر العام   .9

  متوسطة 1.229 2.81  الحاجات الخاصة. ييتالئم المركز مع ذو   .10
  متوسطة 1.236 3.22  تتوفر دورات مياه صحية نظيفة.  .11
  متوسطة 1.248 3.35  بأمور جانبية أثناء العمل)  اإلنشغال، و مستوى الهدوء والنظام (التزام األطباء والعاملين بالنظام  .12

 متوسطة 716. 3.30  القيمة الكلية
  المحور الثاني: الموظفين ( طبيب، ممرض)

  متوسطة 1.321 3.66  أثناء الدوام الرسمي. فييتواجد الطبيب بصورة دائمة   .1
  متوسطة 1.313 3.18  قام الطبيب بفحصك بشكل تفصيلي.  .2
  متوسطة 1.227 3.62  .جسمانيالطبيب بسؤالك عن مرضك دون كشف  فياكت  .3
  متوسطة 943. 3.63  حال طلب منك. فييبين الطبيب سبب الفحوصات الطبية ( تحاليل أو أشعة)   .4
  متوسطة 1.043 3.48  الممرض  .2 الطبيب        .1على استفساراتكم.  الفورييتم الرد   .5
  متوسطة 1.075 3.51  .صحيداخل المركز ال األشعةالتحاليل الطبية أو  إجراءتم   .6
  متوسطة 1.190 3.41  األشعةالمختبر أو  فيتلقيتها  التيأنت راٍض عن الخدمة   .7
  عالية 1.148 3.76  الممرض  .2   الطبيب  .1تعامل معك بطريقة مهذبة.    .8
  متوسطة 1.254 3.56  ة. مقبولصحة  فيالممرض بتقديم النصائح لك حول تجنب المرض وبقاءك  .2الطبيب  .1قام   .9

  متوسطة 1.180 3.62  بصورة لبقة. تعاملوا معك( تسجيل، مختبر، أشعة)  من ركزالعاملون في الم  .10
  متوسطة 1.233 3.40  تستطيع الوصول إلى الطبيب لالستفسار والمساعدة بدون مشاكل.  .11
  عالية 1.142 3.75  .السريريأثناء الكشف  الخصوصيةاألطباء  يراعي  .12

 متوسطة 711. 3.55  القيمة الكلية
  ث: الوقتالمحور الثال

  متوسطة 1.352 3.09  الفترة الزمنية للحصول على الخدمة مناسبة.  .1
  متوسطة 1.190 3.31  الرعاية طويل. تلقيانتظرته قبل  الذيالوقت   .2
  متوسطة 1.420 2.94  مراكز الرعاية الصحية كافية ومناسبة. فيساعات العمل   .3
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 متوسطة 946. 3.11  القيمة الكلية
  يةالمحور الرابع: األدو 

  عالية 1.211 3.99  هل وصف لك الطبيب الدواء.  .1
  متوسطة 1.431 2.52  .صحيصيدلية المرفق ال فيوصفها الطبيب لك متوفرة  التياألدوية   .2
  عالية 1.141 3.86  قام مقدم الرعاية الصحية بإعطائك تعليمات حول استخدام الدواء.  .3
  متوسطة 1.213 3.48  دواء.قام مقدم الرعاية الصحية بإعطائك تعليمات تخزين ال  .4
  متوسطة 1.313 3.42  السلبية المحتملة للدواء. اآلثارقام مقدم الرعاية الصحية بشرح   .5
  عالية  1.250 3.82  الصالحية. منتهيسبق ووصف لك دواء لم ي  .6
  متوسطة 1.534 2.86  سبق ووصف لك الطبيب دواء وتم صرف لك دواء آخر من الصيدلية.لم ي  .7

  متوسطة 607. 3.42  ةالقيمة الكلي
  .صيدلية المركز، من أين تصرف الوصفة الطبية الخاصة بك فيتوفر الدواء  نقص في حال  في .8
  %  8.2   .وزارة الصحة  في. من مصادر أخرى 1 
  %10.4   .صيدلية المركز فيالدواء  اإلنتظار لحين توفر . 2 
  % 81.4 ..  شرائها من الصيدليات3 

  : التحويالتالمحور الخامس
  متوسطة 1.281 3.65  أو عيادة). فيآخر ( مستش صحيقام الطبيب بتحويلك إلى مركز   .1
  متوسطة 1.194 3.41  آخر لك أو لعائلتك. صحيتم شرح أسباب تحويلك إلى مركز   .2
  عالية 1.207 3.71  بعد تلقيك للخدمة الطبية والعالج تحسنت حالتك الصحية.  .3

  متوسطة 955. 3.59  القيمة الكلية
  متوسطة 523. 3.36  القيمة الكلية للمحاور

  

  
مكان ق بالمتعلول فيما يتعلق بالمحور األو جاءت بدرجة متوسطة،  محافظة القدسستجابات المراجعين في أن إيتضح من الجدول السابق 

 فقرةل قيمة في القأبينما جاءت  ،لى المركزإل سهولة الوصو في الفقرة المتعلقة ب أعلى قيمةجاءت و ، جاءت القيمة الكلية متوسطةتقديم الخدمة 
لرضا الكلية الموظفين جاءت درجة االمتعلق بفيما يتعلق بالمحور الثاني وأما . مكان تقديم الخدمة فيأجهزة تكييف وتبريد المتعلقة بتوفر 

معك مقدم الخدمة امل تعو ، السريرياء الكشف أثن الخصوصيةاألطباء المتعلقتين بمراعاة  بإستثناء الفقرتينفقرات كذلك جميع الو  ،توسطةم
محور يما يتعلق بالوأما ف .الوقت جاءت درجة الرضا الكلية متوسطة عن جميع الفقراتالمتعلق بمحور الثالث الفيما يتعلق بوأما  .بطريقة مهذبة

ف الطبيب وصفي الفقرة المتعلقة با جاءت على درجة رضأن أالنتائج ، وتظهر دوية جاءت درجة الرضا الكلية متوسطةاألالمتعلق بالرابع 
صرف دواء ستخدام الدواء، و تعليمات بإ ٕاعطاءو ، ءالسلبية للدوا اآلثاربشرح المتعلقة جابات متوسطة في الفقرات ، في حين جاءت اإلللدواء

أن ما نسبته ف صيدلية المركز فيالدواء بنقص وجود حال  فيوتوفر الدواء في صيدلية المركز، و غير الدواء الموصوف من قبل الطبيب، 
ة الرضا ت درجءجاالخامس المتعلق بالتحويالت محور الب فيما يتعلق. و الخارجية يشترون الدواء من الصيدليات) من المراجعين % 81.4(
  .الرضا عالية ةجاءت درجصحية بعد تلقي العالج، حيث تحسن الحالة الالمتعلقة بفقرة الستثناء إة متوسطة في غالبيتها بيقيمة الكللل

  ) من المحور الرابع لتتوافق مع التدريج الخماسي لمقياس ليكرت.7، 6( تم عكس األرقام في الفقرتين :مالحظة
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  )محافظة القدس( .الكادر الطبي2
 للكادر الطبي تبعًا للعمر/ للجنس/ للتعليم/ للحالة اإلجتماعية خصائص عينة الدراسة  

  العمر  الجنس  االتعليم الحالة
 االفئة  التكرار  الفئة  التكرار  الفئة  التكرار  الفئة  التكرار

 ذكر 18 أمي 1 أعزب 8
 

 عام فأقل30 18
 40-31 12 أساسي 1 متزوج 36

 المجموع الكلي 44

 أنثي 26 ثانوي 1
 

13 41-50 
 فما فوق  51 1 دبلوم 7

 44 جامعي 34
 المجموع الكلي 44 المجموع الكلي

 ليالمجموع الك 44

 عدد عينة الدراسة للكادر الطبي تبعًا للدائرة/ للوظيفة/ للمركز  
 الدائرة الوظيفة المركز

  الفئة  التكرار  الفئة  التكرار  الفئة  التكرار
 أمومة وطفولة 7 طبيب عام 7 الرام 8

 تمريض 6 صيدلي 3 المديرية 27
 طبيب عام 7 مساعد صيدلي 3 عناتا 9

 تثقيف صحي 2 رضمم 11 المجموع الكلي 44

 

 أشعة 3 فني 7
 أخرى 19 وخدمات إدارة 8
 مرشدة صحية 2

 بيئة 3 المجموع الكلي 44
 المجموع الكلي 44

 النتائج المتعلقة بالكادر الطبي  

  جدول  المتوسطات الحسابية واإلنحرافات المعيارية 

درجة 
 اإلستجابة

االنحراف 
 المعياري

المتوسط 
 الحسابي

 .م الفقرات

 محور بيئة العمل –أوًال 
 1 تتناسب المساحة المخصصة لك مع إحتياجات العمل. 3.13 1.217 متوسطة
 2 تهوية المرافق تساعدك على إتمام عملك. 3.35 1.227 متوسطة
 3 مستوى اإلضاءة يساعدك على إتمام عملك. 3.77 950. عالية

 4 بشكل أفضل.األثاث يساعدك على إتمام عملك  3.22 1.145 متوسطة
 5 تتوفر األجهزة (األدوات اللوجستية) المناسبة للعمل. 2.93 1.194 متوسطة
 6 سهل الوصول لك. المركزموقع  3.00 1.331 متوسطة
 7 تعمل فيه يتميز بأنه مالئم. الذيمكان العمل  3.11 1.027 متوسطة
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 8 .المركز ةٕادار يوجد تواصل متبادل دوري بين الموظفين و  3.40 1.009 متوسطة
  القيمة الكلية 3.24 704.  متوسطة

 ثانيا_ محور الوصف الوظيفي
  1  يوجد لك وصف وظيفي واضح ومكتوب. 3.53 1.198 متوسطة
  2  يوجد لك وصف وظيفي معموًال به . 3.17 1.266 متوسطة
  3  يتالئم الوصف الوظيفي مع المهام التي تقوم بها. 3.37 1.113 متوسطة
  4  استلمت الوصف الوظيفي الخاص بك مكتوبًا عندما تم تعيينك. 3.20 1.235 متوسطة
  القيمة الكلية 3.32 990.  متوسطة

 محور التقييم -ثالثاً 
  1  لتقييم األداء يعتبر مناسبًا لوظيفتك. المركز فيالنموذج الحالي المستخدم  3.17 1.113 متوسطة
  2  يتم تقييمك بشكل دوري. 3.62 936. متوسطة
  3  يتم تقييم أدائك بشكل مكتوب. 3.80 990. عالية

  4  ك تعكس فعليًا حقيقة أدائك بالعمل.بنتيجة تقيم األداء الخاصة  3.31 1.124 متوسطة
  5  يقوم مديرك المباشر بمناقشة أدائك خالل عملية التقييم. 3.17 1.153 متوسطة
  القيمة الكلية 3.41 768.  متوسطة

 محور الراتب -رابعأُ 
  1  تتقاضاه مقارنة بزمالئك مرضيًا لك. الذييعتبر راتبك  2.91 1.062 متوسطة
  2  تتقاضاه مقارنة بالسوق المحلي مرضيًا لك. الذييعتبر راتبك  2.57 1.076 متوسطة
  3  تتقاضاه مقارنة بحجم مهامك داخل العمل مرضيًا لك. الذييعتبر راتبك  2.62 983. متوسطة
  ليةالقيمة الك 2.70 868. متوسطة

  خامسًا_ محور اإلحتياجات التدريبية   
  1  .بعملك.ات المتعلقة جراءيتم تدريبك على كافة اإل 3.08 1.104 متوسطة
  2  يتم تحديد اإلحتياجات التدريبية بطريقة منظمة. 2.75 1.047 متوسطة
  3  يتم تحديد االحتياجات بشكل موضوعي. 2.82 1.153 متوسطة
  4  يتم تحديد االحتياجات التدريبية حسب احتياجات العمل. 2.86 1.099 متوسطة
  5  يتم تزويدك بالتدريب المطلوب الحتياجاتك الوظيفة. 2.84 1.065 متوسطة
  القيمة الكلية 2.87 1.018  متوسطة

 محور التحفيز -سادساً 
  1  تتقاضاه مرضيًا لك. الذيالحافز المادي  2.40 1.175 متوسطة
  2  ؤثر الحوافز المعنوية على أدائك.ت 3.42 1.322 متوسطة
  3  .بعملك.يتم اشراكك في أخذ القرارات التي لها عالقة  3.13 1.035 متوسطة
  4  بعملك.يتم إطالعك على القرارات اإلدارية المتعلقة  3.06 1.095  متوسطة
  القيمة الكلية 3.00 848.  متوسطة
  القيمة الكلية للمحاور 3.09 582.  متوسطة
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تراوحت بين متوسطة وعالية، وجاءت القيمة الكلية للمحاور بدرجة محافظة القدس  ن استجابات الكادر الطبي فيأالجدول السابق   يتضح من
لفقرة المتعلقة اعلى قيمة في هذا المحور أ، وكانت العمل جاءت القيمة الكلية متوسطةبيئة المتعلق في ول لمحور األوفيما يتعلق بامتوسطة، 

المحور الثاني ما يتعلق بفيما أو  المناسبة للعمل. دوات اللوجستيةتوفر األالفقرة المتعلقة بقل قيمة أجاءت ، بينما مناسبضاءة الى اإلتوفر مستو ب
 التقييم جاءتعلق ببالمحور الثالث المت ما يتعلقفيوأما  .وكذلك جميع الفقرات ،متوسطةللمحور الوصف الوظيفي فكانت القيمة الكلية المتعلق ب

أما و  .ة رضا عاليةجاءت بدرجأداء الموظف بشكل مكتوب، حيث تقييم المتعلقة بجميع الفقرات بإستثناء الفقرة كذلك و  ،الدرجة الكلية متوسطة
ور المحيما يتعلق بف أماو . الفقراتجميع وكذلك  ،متوسطةبدرجة رضا جاءت القيمة الكلية للمحور الراتب المتعلق بر الرابع و المحيتعلق ب مافي

التحفيز ب المتعلقدس اما المحور السأ الفقرات.، وكذلك جميع بدرجة متوسطةاالحتياجات التدريبية جاءت القيمة الكلية المتعلق بالخامس 
  .وكذلك جميع الفقرات ،جاءت القيمة الكلية للمحور بدرجة متوسطة
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  تاسعًا: محافظة أريحا
) كادرًا طبيًا، تم اختيار العينة 33) مراجعًا، و(69، موزعة على (ةنابإست) 102لى عينة الدراسة والتي بلغ عددها (تم توزيع االستبانات ع

 تالي:البيانات الشخصية لعينة الدراسة كال كانتو ، وبطريقة المسح الشامل للكادر الطبي، ينة العشوائية البسيطة للمراجعينبطريقة الع
  المراجعون .1

 للمراجعين تبعًا للعمر/ للجنس/ للتعليم/ للحالة اإلجتماعية راسةخصائص عينة الد  
  العمر  الجنس  االتعليم الحالة

 الفئة  التكرار  الفئة  التكرار  الفئة  التكرار  الفئة  التكرار
 أمي 18 أعزب 16

17 
 ذكر

 
 عام فأقل30 31

 40-31 19 أساسي 24 متزوج 46
 ثانوي 10 مطلق 3

52 
 أنثي

 
12 41-50 

 فما فوق  51 7 دبلوم 13 لأرم 4

 المجموع الكلي 69
 جامعي 18

 المجموع الكلي 69 المجموع الكلي 69
 المجموع الكلي 69

 
  محافظة أريحا الرعاية الصحية األولية كزامر عدد عينة الدراسة في  

 
 

 الخدمات المتلقاةعدد عينة الدراسة الخاصة ب  
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 النتائج المتعلقة بالمراجعين  
  المعيارية واإلنحرافات الحسابية المتوسطات :  جدول

المتوسط   الفقرات  م.
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري 

درجة 
 االستجابة 

  المحور األول: مكان تقديم الخدمة
  عالية 1.181 3.96  . المركزيسهل الوصول إلى .1
  عالية 977. 4.01  تتوفر لوحات إرشادية واضحة تسهل الوصول إلى الخدمة..2
   عالية 774. 4.25  ر المركز نشرات أو مواد تثقيفية وصحية داخل المركز.يوف.3
  عالية 989. 4.07  تتوفر صاالت انتظار مالئمة ونظيفة..4
  متوسطة 1.269 3.65  تتوفر مقاعد انتظار كافية..5
   عالية 627. 4.42  التزام الهدوء والنظام) يتم احترام القواعد واألنظمة داخل المركز( ممنوع التدخين،.6
   عالية 949. 4.26  مكان تقديم الخدمة.  فيتتوفر أجهزة تكييف وتبريد .7
  عالية 778. 4.20  .مقبولأقسام ومرافق المركز  فيمستوى النظافة .8
  متوسطة 1.328 3.64  يتالئم المظهر العام للمؤسسة مع طبيعة الخدمات المقدمة..9

  متوسطة 1.526 2.81  الحاجات الخاصة. ييتالئم المركز مع ذو .10
   عالية 888. 4.22  تتوفر دورات مياه صحية نظيفة..11
   عالية 787. 4.29  بأمور جانبية أثناء العمل) اإلنشغال، و لتزام األطباء والعاملين بالنظاممستوى الهدوء والنظام (ا.12

 عالية 579. 3.98  القيمة الكلية
  المحور الثاني: الموظفين ( طبيب، ممرض)

  عالية 809. 4.30  أثناء الدوام الرسمي. فيبصورة دائمة يتواجد الطبيب .1
  عالية 1.047 4.07  قام الطبيب بفحصك بشكل تفصيلي..2
  متوسطة 1.294 2.97  .جسمانيالطبيب بسؤالك عن مرضك دون كشف  فياكت.3
  عالية 879. 4.14  حال طلب منك. فييبين الطبيب سبب الفحوصات الطبية ( تحاليل أو أشعة) .4
   عالية 881. 4.25  الممرض  .2  الطبيب  .1على استفساراتكم.  الفوريلرد يتم ا.5
  متوسطة 1.490 2.99  .صحيداخل المركز ال األشعةالتحاليل الطبية أو  إجراءتم .6
  متوسطة 1.455 3.00  .األشعةالمختبر أو  فيتلقيتها  التيأنت راٍض عن الخدمة .7
   عالية 558. 4.51  الممرض  .2  الطبيب .1تعامل معك بطريقة مهذبة.  .8
   عالية 716. 4.43  ة. مقبولصحة  فيالممرض بتقديم النصائح لك حول تجنب المرض وبقاءك  .2الطبيب  .1قام .9

  عالية 772. 4.14  بصورة لبقة. تعاملوا معك( تسجيل، مختبر، أشعة)  من العاملون في المركز10
  عالية 778. 4.16  ة بدون مشاكل.تستطيع الوصول إلى الطبيب لالستفسار والمساعد11
  عالية 604. 4.58  .السريريأثناء الكشف  الخصوصيةاألطباء  يراعي12

 عالية 460. 3.96  القيمة الكلية
  المحور الثالث: الوقت

  عالية 1.111 4.03  الفترة الزمنية للحصول على الخدمة مناسبة..1
  متوسطة 1.179 3.41  الرعاية طويل. تلقيانتظرته قبل  الذيالوقت .2
  عالية 1.253 3.96  مراكز الرعاية الصحية كافية ومناسبة. فيساعات العمل .3
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 عالية 900. 3.80  القيمة الكلية
  المحور الرابع: األدوية

   عالية 509. 4.65  هل وصف لك الطبيب الدواء..1
  يةعال 1.169 3.88  .صحيصيدلية المرفق ال فيوصفها الطبيب لك متوفرة  التياألدوية .2
   عالية 855. 4.21  قام مقدم الرعاية الصحية بإعطائك تعليمات حول استخدام الدواء..3
  عالية 1.036 4.11  قام مقدم الرعاية الصحية بإعطائك تعليمات تخزين الدواء..4
  عالية 1.239 3.81  السلبية المحتملة للدواء. اآلثارقام مقدم الرعاية الصحية بشرح .5
  عالية 1.009 4.33  الصالحية. منتهيء سبق ووصف لك دوالم ي.6
  عالية 1.466 3.71  سبق ووصف لك الطبيب دواء وتم صرف لك دواء آخر من الصيدلية.لم ي.7

  عالية 580. 4.10  القيمة الكلية
  صيدلية المركز، من أين تصرف الوصفة الطبية الخاصة بك فيتوفر الدواء  نقص في حال  في .8

  % 4.3 رة الصحة   وزا في. من مصادر أخرى 1
  % 13 صيدلية المركز   فيالدواء  اإلنتظار لحين توفر . 2
  % 82.6 .  شرائها من الصيدليات3

  المحور الخامس: التحويالت
  متوسطة 1.408 3.56  أو عيادة). فيآخر ( مستش صحيقام الطبيب بتحويلك إلى مركز .1
  متوسطة 1.356 3.52  ائلتك.آخر لك أو لع صحيتم شرح أسباب تحويلك إلى مركز .2
   عالية 896. 4.30  بعد تلقيك للخدمة الطبية والعالج تحسنت حالتك الصحية..3

  عالية 982. 3.79  القيمة الكلية
  عالية 479. 3.81  القيمة الكلية للمحاور

  
مكان تقديم ب المتعلقول ق بالمحور األفيما يتعلو ، عاليةجاءت بدرجة  محافظة أريحاستجابات المراجعين في أن إيتضح من الجدول السابق 

المركز مع ذوي ئم بتال، و توفر مقاعد انتظار كافيةالمتعلقة ب بإستثناء الفقراتفقرات الفي جميع كذلك و  ،جاءت القيمة الكلية عاليةالخدمة 
ا الكلية الموظفين جاءت درجة الرضتعلق بالمفيما يتعلق بالمحور الثاني وأما  .الحاجات الخاصة يتالئم المركز مع ذو ب، و اإلحتياجات الخاصة

المتعلقة فقرات لا ، وجاءت درجة الرضا متوسطة فيأثناء الكشف السريري للمريض لخصوصيةااألطباء المتعلق بمراعاة فقرة العالية خاصة في 
وأما  .شعةاألدمة في المختبر و والرضا عن  الخ التحاليل داخل المختبر، ٕاجراء، و جسمانيمرض دون كشف العن  لسؤاالالطبيب بباكتفاء 

بالوقت قبل تلقي الخدمة  المتعلقةبإستثناء الفقرة  جميع الفقراتفي  عاليةالوقت جاءت درجة الرضا الكلية المتعلق بمحور الثالث الفيما يتعلق ب
ميع جلك وكذ ،عاليةرضا الكلية دوية جاءت درجة الألالمتعلق باالمحور الرابع وأما فيما يتعلق ب .جاءت بدرجة رضا متوسطةطويل، حيث 

. الخارجية يشترون الدواء من الصيدليات) من المراجعين % 82.6(فأن ما نسبته  صيدلية المركز فيالدواء بنقص وجود حال  في، و الفقرات
تحسن لمتعلقة بافقرة ي القيمة فوجاءت أعلى  ،عاليةة يقيمة الكلللت درجة الرضا ءالتحويالت جاالخامس المتعلق بمحور الب فيما يتعلقأما و 

  .صحيإلى مركز  التحويلشرح أسباب المتعلقة بأقل قيمة في الفقرة جاءت و  ،الحالة الصحية بعد تلقي العالج
  ) من المحور الرابع لتتوافق مع التدريج الخماسي لمقياس ليكرت.7، 6( تم عكس األرقام في الفقرتين الحظة:م
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 )محافظة أريحا( الطبيالكادر  .2
 للكادر الطبي تبعًا للعمر/ للجنس/ للتعليم/ للحالة اإلجتماعية ئص عينة الدراسةخصا 

  

  العمر  الجنس  التعليم الحالة
 الفئة  التكرار  الفئة  التكرار  الفئة  التكرار  الفئة  التكرار

 12 أساسي 3 أعزب 7
 ذكر

 عام فأقل30 13
 40-31 11 ثانوي 1 متزوج 26

 21 دبلوم 14 المجموع الكلي 33
 أنثي

8 41-50 

 
 فما فوق  51 1 جامعي 15

 المجموع الكلي 33 المجموع الكلي 33 المجموع الكلي 33

 

 عدد عينة الدراسة تبعًا للدائرة/ للوظيفة/ للمركز  
 الدائرة الوظيفة المركز

  الفئة  التكرار  الفئة  التكرار  الفئة  التكرار
  أمومة وطفولة 3 طبيب عام 4 الديوك الفوقا 5

 تمريض 2 طبيب أسنان 1 أريحا 28
 طبيب عام 4 صيدلي 1 المجموع الكلي 33

 

 تثقيف صحي 1 ممرض 1
 أخرى 23 فني 4

 وخدمات إدارة 18

 المجموع الكلي 33
 مرشدة صحية 1
 بيئة 3

 المجموع الكلي 33

 النتائج المتعلقة بالكادر الطبي  

  معيارية المتوسطات الحسابية واإلنحرافات ال جدول

درجة 
 اإلستجابة

االنحراف 
 المعياري

المتوسط 
 الحسابي

 .م الفقرات

 محور بيئة العمل –أوًال 
 1 تتناسب المساحة المخصصة لك مع إحتياجات العمل. 4.09 995. عالية
 2 تهوية المرافق تساعدك على إتمام عملك. 4.12 906. عالية
 3 إتمام عملك. مستوى اإلضاءة يساعدك على 4.25 803.  عالية
 4 األثاث يساعدك على إتمام عملك بشكل أفضل. 4.00 1.163 عالية
 5 تتوفر األجهزة (األدوات اللوجستية) المناسبة للعمل. 3.84 954. عالية
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 6 سهل الوصول لك. المركزموقع  2.96 1.447 متوسطة
 7 تعمل فيه يتميز بأنه مالئم. الذيمكان العمل  4.00 718. عالية

 8 .المركز ٕادارةيوجد تواصل متبادل دوري بين الموظفين و  4.31 644. الية ع
  القيمة الكلية 3.94 696.  عالية

 محور الوصف الوظيفي -ثانيا
  1  يوجد لك وصف وظيفي واضح ومكتوب. 4.03 999. عالية
  2  يوجد لك وصف وظيفي معموًال به . 4.00 879. عالية
  3  الوظيفي مع المهام التي تقوم بها. يتالئم الوصف 3.68 895. عالية

  4  استلمت الوصف الوظيفي الخاص بك مكتوبًا عندما تم تعيينك. 3.18 1.281 متوسطة
  القيمة الكلية 3.72 675.  عالية

 محور التقييم -ثالثاً 
  1  لتقييم األداء يعتبر مناسبًا لوظيفتك. المركز فيالنموذج الحالي المستخدم  3.96 694. عالية
  2  يتم تقييمك بشكل دوري. 4.03 822. عالية
  3  يتم تقييم أدائك بشكل مكتوب. 3.90 962. عالية
  4  ك تعكس فعليًا حقيقة أدائك بالعمل.بنتيجة تقيم األداء الخاصة  4.06 840. عالية

  5  يقوم مديرك المباشر بمناقشة أدائك خالل عملية التقييم. 3.59 1.364 متوسطة
  القيمة الكلية 3.91 739.  عالية

 محور الراتب -رابعاً 
  1  تتقاضاه مقارنة بزمالئك مرضيًا لك. الذييعتبر راتبك  3.46 1.217 متوسطة
  2  تتقاضاه مقارنة بالسوق المحلي مرضيًا لك. الذييعتبر راتبك  2.75 1.319 متوسطة
  3  مل مرضيًا لك.تتقاضاه مقارنة بحجم مهامك داخل الع الذييعتبر راتبك  3.09 1.253 متوسطة

  القيمة الكلية 3.10 1.075  متوسطة
  خامسًا_ محور اإلحتياجات التدريبية   

  1  .بعملك.ات المتعلقة جراءيتم تدريبك على كافة اإل 3.53 915. متوسطة
  2  يتم تحديد اإلحتياجات التدريبية بطريقة منظمة. 3.21 1.069 متوسطة
  3  ات بشكل موضوعي.يتم تحديد االحتياج 3.31 997. متوسطة
  4  يتم تحديد االحتياجات التدريبية حسب احتياجات العمل. 3.43 948. متوسطة
  5  يتم تزويدك بالتدريب المطلوب الحتياجاتك الوظيفة. 3.34 970. متوسطة
  القيمة الكلية 3.36 868.  متوسطة

 محور التحفيز -سادساً 
  1  مرضيًا لك. تتقاضاه الذيالحافز المادي  3.15 1.221 متوسطة
  2  تؤثر الحوافز المعنوية على أدائك. 4.21 1.007 عالية

  3  .بعملك.يتم اشراكك في أخذ القرارات التي لها عالقة  3.65 1.207 متوسطة
  4  بعملك.يتم إطالعك على القرارات اإلدارية المتعلقة  3.37 1.288 متوسطة
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  القيمة الكلية 3.60 703.  متوسطة
  القيمة الكلية للمحاور 3.61 545.  متوسطة

  

تراوحت بين متوسطة وعالية، وجاءت القيمة الكلية للمحاور بدرجة  محافظة أريحا ن استجابات الكادر الطبي في أيتضح من الجدول السابق  
ي الفقرة المتعلقة فالمحور  على قيمة في هذاأعالية، وكانت العمل جاءت القيمة الكلية بيئة المتعلق في ول لمحور األوفيما يتعلق بامتوسطة، 

لق بالمحور الثاني فيما يتعما أو  .موقع المركز سهل الوصولالفقرة المتعلقة بقل قيمة أبينما  المركز، ٕادارةبين الموظفين و  دوري تواصلبوجود 
 لوصف الوظيفي الخاصاقة باستالم المتعلبإستثناء الفقرة  وكذلك جميع الفقرات ،عاليةللمحور الوصف الوظيفي فكانت القيمة الكلية المتعلق ب

المتعلقة  ناء الفقرةفي جميع الفقرات بإستث عاليةالتقييم جاءت الدرجة الكلية المتعلق بالمحور الثالث وأما فيما يتعلق ب .تعيينال مكتوبًا عند
لكلية للمحور جاءت القيمة االراتب لمتعلق بار الرابع و المحاما فيما يتعلق بو  .ل عملية التقييمالالمباشر خ المسؤولداء من قبل مناقشة األب

درجة باالحتياجات التدريبية جاءت القيمة الكلية المتعلق بالمحور الخامس فيما يتعلق ب أماو . الفقراتجميع وكذلك  ،متوسطةبدرجة رضا 
وكذلك جميع  ،ية للمحور بدرجة متوسطةالتحفيز جاءت القيمة الكلالمتعلق بدس االمحور السفيما يتعلق بما أ فقرات.جميع الوكذلك  ،متوسطة
  .جاءت بدرجة عالية، حيث تؤثر الحوافز المعنوية على أدائكالمتعلقة باء الفقرة نبإستث الفقرات
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  عاشرًا: محافظة بيت لحم
) كادرًا طبيًا، تم اختيار العينة 93اجعًا، و() مر 403، موزعة على (ةنابإست) 496تم توزيع االستبانات على عينة الدراسة والتي بلغ عددها ( 

  التالي:البيانات الشخصية لعينة الدراسة ك كانتو بطريقة العينة العشوائية البسيطة للمراجعين ، وبطريقة المسح الشامل للكادر الطبي، 
  

 المراجعون .1
 

 عيةللكادر الطبي تبعًا للعمر/ للجنس/ للتعليم/ للحالة اإلجتما خصائص عينة الدراسة 
  العمر  الجنس  االتعليم الحالة

 الفئة  التكرار  الفئة  التكرار  الفئة  التكرار  الفئة  التكرار
 أمي 41 أعزب 81

155 
 ذكر
 

 عام فأقل30 109
 40-31 179 أساسي 124 متزوج 263
 أنثي 248 ثانوي 171 مطلق 27

 
55 41-50 

 فما فوق  51    60 دبلوم 21 أرمل 32

 المجموع الكلي 403
 جامعي 46

 المجموع الكلي 403 المجموع الكلي 403
 المجموع الكلي 403

  
  بيت لحممحافظة الرعاية الصحية األولية  كزامر عدد عينة الدراسة في  

 
 
 الخدمات المتلقاهعدد عينة الدراسة الخاصة ب 
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 النتائج المتعلقة بالمراجعين  
  اريةالمعي واإلنحرافات الحسابية المتوسطات :  جدول

المتوسط   الفقرات  م.
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري 

درجة 
  االستجابة 

  المحور األول: مكان تقديم الخدمة
  عالية 1.136 3.73  . المركزيسهل الوصول إلى    .1
  متوسطة 944. 3.51  تتوفر لوحات إرشادية واضحة تسهل الوصول إلى الخدمة.   .2
  متوسطة 928. 3.47  اخل المركز.يوفر المركز نشرات أو مواد تثقيفية وصحية د   .3
  متوسطة 999. 3.55  تتوفر صاالت انتظار مالئمة ونظيفة.   .4
  متوسطة 1.087 3.40  تتوفر مقاعد انتظار كافية.  .5
  متوسطة 1.008 3.48  التزام الهدوء والنظام) يتم احترام القواعد واألنظمة داخل المركز( ممنوع التدخين،  .6
  متوسطة 1.255 3.28  مكان تقديم الخدمة.  فيتتوفر أجهزة تكييف وتبريد   .7
  متوسطة 1.087 3.63  .مقبولأقسام ومرافق المركز  فيمستوى النظافة   .8
  متوسطة 1.113 3.60  يتالئم المظهر العام للمؤسسة مع طبيعة الخدمات المقدمة.  .9

  متوسطة 1.162 2.99  الحاجات الخاصة. ييتالئم المركز مع ذو   .10
  متوسطة 1.023 3.40  ة نظيفة.تتوفر دورات مياه صحي  .11
  متوسطة 946. 3.34  بأمور جانبية أثناء العمل). اإلنشغال، و لتزام األطباء والعاملين بالنظاممستوى الهدوء والنظام (ا  .12

 متوسطة 665. 3.45  القيمة الكلية
  المحور الثاني: الموظفين ( طبيب، ممرض)

  عالية 977. 3.93  رسمي.أثناء الدوام ال فييتواجد الطبيب بصورة دائمة   .1
  متوسطة 941. 3.52  قام الطبيب بفحصك بشكل تفصيلي.  .2
  متوسطة 1.150 3.27  .جسمانيالطبيب بسؤالك عن مرضك دون كشف  فياكت  .3
  متوسطة 925. 3.51  حال طلب منك. فييبين الطبيب سبب الفحوصات الطبية ( تحاليل أو أشعة)   .4
  متوسطة 1.015 3.42  الممرض  .2  الطبيب    .1على استفساراتكم.  الفورييتم الرد   .5
  متوسطة 1.091 3.16  .صحيداخل المركز ال األشعةالتحاليل الطبية أو  إجراءتم   .6
  متوسطة 992. 3.45  األشعةالمختبر أو  فيتلقيتها  التيأنت راٍض عن الخدمة   .7
  متوسطة 1.057 3.61  الممرض  .2    الطبيب .1تعامل معك بطريقة مهذبة.    .8
  متوسطة 1.038 3.55  ة. مقبولصحة  فيالممرض بتقديم النصائح لك حول تجنب المرض وبقاءك  .2الطبيب  .1قام   .9

  عالية 1.007 3.73  بصورة لبقة. وا معك( تسجيل، مختبر، أشعة) تعامل من العاملون في المركز  .10
  متوسطة 992. 3.60  ستفسار والمساعدة بدون مشاكل.تستطيع الوصول إلى الطبيب لإل  .11
  عالية 1.047 3.84  .السريريأثناء الكشف  الخصوصيةاألطباء  يراعي  .12

 متوسطة 599. 3.55  القيمة الكلية
  المحور الثالث: الوقت

  عالية 1.070 3.86  الفترة الزمنية للحصول على الخدمة مناسبة.  .1
  متوسطة 942. 3.59  الرعاية طويل. تلقيانتظرته قبل  الذيالوقت   .2
  متوسطة 1.047 3.55  مراكز الرعاية الصحية كافية ومناسبة. فيعمل ساعات ال  .3
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 عالية 825. 3.67  القيمة الكلية
  المحور الرابع: األدوية

  عالية 894. 4.02  هل وصف لك الطبيب الدواء.  .1
  متوسطة 1.007 3.38  .صحيصيدلية المرفق ال فيوصفها الطبيب لك متوفرة  التياألدوية   .2
  عالية 899. 4.29  ة الصحية بإعطائك تعليمات حول استخدام الدواء.قام مقدم الرعاي  .3
  متوسطة 1.164 2.75  قام مقدم الرعاية الصحية بإعطائك تعليمات تخزين الدواء.  .4
  متوسطة 1.278 2.35  السلبية المحتملة للدواء. اآلثارقام مقدم الرعاية الصحية بشرح   .5
  عالية 1.272 3.96  الصالحية. منتهيسبق ووصف لك دواء لم ي  .6
  عالية 1.335 3.85  سبق ووصف لك الطبيب دواء وتم صرف لك دواء آخر من الصيدلية.لم ي  .7

  متوسطة 414. 3.51  القيمة الكلية
  صيدلية المركز، من أين تصرف الوصفة الطبية الخاصة بك فيتوفر الدواء  نقص في حال  في .8

  %  6.7 وزارة الصحة    في. من مصادر أخرى 1
  %19.6 صيدلية المركز   فيالدواء  اإلنتظار لحين توفر . 2
  %73.7 .  شرائها من الصيدليات3

  المحور الخامس: التحويالت
  متوسطة 1.547 3.18  أو عيادة). فيآخر ( مستش صحيقام الطبيب بتحويلك إلى مركز   .1
  متوسطة 954. 3.47  آخر لك أو لعائلتك. صحيتم شرح أسباب تحويلك إلى مركز   .2
  عالية 941. 4.08  بعد تلقيك للخدمة الطبية والعالج تحسنت حالتك الصحية.  .3

  متوسطة 801. 3.58  القيمة الكلية
  متوسطة 454. 3.45  القيمة الكلية للمحاور

  

  
مكان تعلق بالمول فيما يتعلق بالمحور األو جاءت بدرجة متوسطة،  محافظة بيت لحمستجابات المراجعين في أن إيتضح من الجدول السابق 

قل قيمة أاءت بينما ج ،لى المركزإسهولة الوصول الفقرة المتعلقة بفي المحور  على قيمةوجاءت أ ،جاءت القيمة الكلية متوسطةتقديم الخدمة 
درجة الرضا الكلية  تفين جاءالموظالمتعلق بفيما يتعلق بالمحور الثاني وأما . المركز مع ذوي اإلحتياجات الخاصةتالئم الفقرة المتعلقة بفي 

من  في المركز ينالعامل ،أثناء الدوام الرسمي فيتواجد الطبيب بصورة دائمة المتعلقة ب فقرات بإستثناء الفقراتالوكذلك جميع  ،متوسطة
ا بدرجة هجاءت جميع، حيث السريريأثناء الكشف  الخصوصيةاألطباء مراعاة و  ،بصورة لبقة المريض مع ا(تسجيل، مختبر، أشعة) تعاملو 

الفترة لمتعلقة باوجاءت أعلى قيمة في الفقرة  ،عاليةالوقت جاءت درجة الرضا الكلية المتعلق بمحور الثالث الفيما يتعلق بوأما  رضا عالية.
وأما فيما  .مراكز الرعاية الصحية كافية ومناسبة فيساعات العمل في الفقرة المتعلقة ب أقل قيمةجاءت ، و الزمنية للحصول على الخدمة مناسبة

المتعلقة بقيام  رةالفقفي  رضا جاءتعلى درجة أن أالنتائج ظهر وت ،دوية جاءت درجة الرضا الكلية متوسطةاألالمتعلق بالمحور الرابع يتعلق ب
السلبية  اآلثار بشرحالمتعلقة جابات متوسطة في الفقرات بينما جاءت اإل ،تعليمات حول استخدام الدواء المريض إعطاءمقدم الرعاية الصحية ب

أن ما نسبته ف صيدلية المركز فيالدواء بنقص  وجودحال  فيوتوفر الدواء في صيدلية المركز، و تعليمات بتخزين الدواء،  ٕاعطاءو  للدواء، 
ة الرضا رجت دءلتحويالت جاالخامس المتعلق بامحور الب فيما يتعلقأما . و الخارجية يشترون الدواء من الصيدليات) من المراجعين 73.7%(
  .تحسن الحالة الصحية بعد تلقي العالج جاءت درجة الرضا عاليةالمتعلقة بفقرة الستثناء إة متوسطة في غالبيتها بيقيمة الكللل
  ) من المحور الرابع لتتوافق مع التدريج الخماسي لمقياس ليكرت.7، 6( الحظة : تم عكس األرقام في الفقرتينم
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  )محافظة بيت لحم( الكادر الطبي .2
 للكادر الطبي تبعًا للعمر/ للجنس/ للتعليم/ للحالة اإلجتماعية خصائص عينة الدراسة  

  العمر  الجنس  التعليم الحالة
 الفئة  التكرار  الفئة  التكرار  الفئة  التكرار  الفئة  التكرار

 ذكر 43 أساسي 2 أعزب 7
 

 عام فأقل30 12
 40-31 25 ثانوي 7 متزوج 80
 أنثي 50 دبلوم 19 مطلق 3

 
47 41-50 

 فما فوق  51 9 جامعي 65 أرمل 3

 المجموع الكلي 93 المجموع الكلي 93 المجموع الكلي 93 المجموع الكلي 93

  عدد عينة الدراسة تبعًا للدائرة/ للوظيفة/ للمركز *
 الدائرة الوظيفة المركز

  الفئة  التكرار  الفئة  التكرار  الفئة  التكرار
 مومة وطفولةأ  4 طبيب عام 10 األمومة 8

 تمريض 12 طبيب مختص 8 العبيدية 15
 طبيب عام 10 طبيب أسنان 4 المديرية 30
  األمراض المزمنة 5 صيدلي 9 بيت جاال 9

 طبيب مختص 8 مساعد صيدلي 4 بيت فجار 14
 خدمات صحية 2 ممرض 20 حرملة 6

 أشعة 1 قابلة 1 زعترة 11
 أخرى 51 فني 15 المجموع الكلي 93

 
 وخدمات ارةإد 21

 المجموع الكلي 93
 مرشدة صحية 1

 المجموع الكلي 93

  

 النتائج المتعلقة بالكادر الطبي  

  جدول  المتوسطات الحسابية واإلنحرافات المعيارية 

االنحراف  درجة اإلستجابة
 المعياري

المتوسط 
 الحسابي

 .م الفقرات

 محور بيئة العمل –أوًال 
 1 المساحة المخصصة لك مع إحتياجات العمل.تتناسب  3.32 1.278 متوسطة
 2 تهوية المرافق تساعدك على إتمام عملك. 3.49 1.099 متوسطة
 3 مستوى اإلضاءة يساعدك على إتمام عملك. 3.65 865. متوسطة
 4 األثاث يساعدك على إتمام عملك بشكل أفضل. 3.15 1.132 متوسطة
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 5 ت اللوجستية) المناسبة للعمل.تتوفر األجهزة (األدوا 3.06 1.071 متوسطة
 6 سهل الوصول لك. المركزموقع  3.63 894. متوسطة
 7 تعمل فيه يتميز بأنه مالئم. الذيمكان العمل  3.66 970. متوسطة
 8 .المركز ٕادارةيوجد تواصل متبادل دوري بين الموظفين و  3.66 1.056 متوسطة
  القيمة الكلية 3.45 620.  متوسطة

 ور الوصف الوظيفيمح -ثانياً 
  1  يوجد لك وصف وظيفي واضح ومكتوب. 3.36 1.222 متوسطة
  2  يوجد لك وصف وظيفي معموًال به . 3.30 1.168 متوسطة
  3  يتالئم الوصف الوظيفي مع المهام التي تقوم بها. 3.43 1.173 متوسطة
  4  يينك.استلمت الوصف الوظيفي الخاص بك مكتوبًا عندما تم تع 3.26 1.260 متوسطة
  القيمة الكلية 3.34 1.052  متوسطة

 محور التقييم -ثالثاً 
  1  لتقييم األداء يعتبر مناسبًا لوظيفتك. المركز فيالنموذج الحالي المستخدم  3.22 1.114 متوسطة
  2  يتم تقييمك بشكل دوري. 3.58 1.014 متوسطة
  3  يتم تقييم أدائك بشكل مكتوب. 3.74 942. عالية

  4  ك تعكس فعليًا حقيقة أدائك بالعمل.بنتيجة تقيم األداء الخاصة  3.07 1.217 متوسطة
  5  يقوم مديرك المباشر بمناقشة أدائك خالل عملية التقييم. 2.97 1.197 متوسطة
  القيمة الكلية 3.32 770.  متوسطة

 محور الراتب -رابعاً 
  1  مرضيًا لك.تتقاضاه مقارنة بزمالئك  الذييعتبر راتبك  2.92 1.208 متوسطة
  2  تتقاضاه مقارنة بالسوق المحلي مرضيًا لك. الذييعتبر راتبك  2.77 1.084 متوسطة
  3  تتقاضاه مقارنة بحجم مهامك داخل العمل مرضيًا لك. الذييعتبر راتبك  2.75 1.119 متوسطة
  القيمة الكلية 2.81 990.  متوسطة

  محور اإلحتياجات التدريبية - خامساً    
  1  .بعملك.ات المتعلقة جراءيتم تدريبك على كافة اإل 3.29 1.038 متوسطة
  2  يتم تحديد اإلحتياجات التدريبية بطريقة منظمة. 3.20 1.048 متوسطة
  3  يتم تحديد االحتياجات بشكل موضوعي. 3.03 1.077 متوسطة
  4  يتم تحديد االحتياجات التدريبية حسب احتياجات العمل. 3.10 983. متوسطة

  5  يتم تزويدك بالتدريب المطلوب الحتياجاتك الوظيفة. 3.01 1.068 سطةمتو 
  القيمة الكلية 3.12 906.  متوسطة

 سادسًا _ محور التحفيز
  1  تتقاضاه مرضيًا لك. الذيالحافز المادي  2.70 1.147 متوسطة
  2  تؤثر الحوافز المعنوية على أدائك. 3.46 1.264 متوسطة
  3  .بعملك.اشراكك في أخذ القرارات التي لها عالقة يتم  3.45 1.098 متوسطة
  4  بعملك.يتم إطالعك على القرارات اإلدارية المتعلقة  3.23 1.219 متوسطة
  القيمة الكلية 3.21 740.  متوسطة
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  القيمة الكلية للمحاور 3.21 581.  متوسطة
  

لمحاور ة الكلية لتراوحت بين متوسطة وعالية، وجاءت القيم ن استجابات الكادر الطبي في محافظة بيت لحمأيتضح من الجدول السابق 
فيما يتعلق ا مأو . الفقراتوكذلك جميع  ،العمل جاءت القيمة الكلية متوسطةبيئة المتعلق في ول لمحور األبدرجة متوسطة، وفيما يتعلق با

المتعلق لمحور الثالث اما يتعلق بفيوأما  .لك جميع الفقراتوكذ ،متوسطةللمحور الوصف الوظيفي فكانت القيمة الكلية المتعلق بالمحور الثاني ب
ري ومكتوب، التقييم يتم بشكل دو أن جاءت في الفقرة المتعلقة بعلى درجة رضا أن أوتظهر النتائج  ،التقييم جاءت الدرجة الكلية متوسطةب

المتعلق ر الرابع و لمحايتعلق ب مافيأما و  .ل عملية التقييمالر خالمباش المسؤولداء من قبل مناقشة األقل قيمة في الفقرة المتعلقة بأ جاءت بينما
الحتياجات االمتعلق بالمحور الخامس فيما يتعلق ب أماو . الفقراتجميع وكذلك  ،متوسطةبدرجة رضا جاءت القيمة الكلية للمحور الراتب ب

القيمة الكلية  التحفيز جاءتدس المتعلق باالمحور السيتعلق بفيما ما أ وكذلك كافة الفقرات. ،بدرجة متوسطةالتدريبية جاءت القيمة الكلية 
  .وكذلك جميع الفقرات ،للمحور بدرجة متوسطة
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  إحدى عشر: محافظة الخليل
وزعت على  عاً ) مراج880(و ،) كادرًا طبياً 217( ، موزعة علىإستبانة) 1097تم توزيع االستبانات على عينة الدراسة والتي بلغ عددها (

، تم اختيار مراجعاً  )217(مديرية شمال الخليل و  ،) مراجعاً 123مديرية جنوب الخليل (و  ،) مراجعاً 540مديرية الخليل (مديريات الخليل، 
 اسة كالتالي:لدر البيانات الشخصية لعينة ا كانتو ، وبطريقة المسح الشامل للكادر الطبي، ينة العشوائية البسيطة للمراجعينالعينة بطريقة الع

ينة ، تم اختيار العينة بطريقة العإستبانة) 540والتي بلغ عددها ((المراجعون) تم توزيع االستبانات على عينة الدراسة : مديرية الخليل .1
  البيانات الشخصية لعينة الدراسة كالتالي: كانت، العشوائية البسيطة

  المراجعون
 للجنس/ للتعليم/ للحالة اإلجتماعيةللكادر الطبي تبعًا للعمر خصائص عينة الدراسة / 

  العمر  الجنس  االتعليم الحالة
 الفئة  التكرار  الفئة  التكرار  الفئة  التكرار  الفئة  التكرار

 أمي 27 أعزب 59
166 

 ذكر
 

 عام فأقل30 241
 40-31 114 أساسي 130 متزوج 466

 ثانوي 206 مطلق 3
374 

 أنثي
 

95 41-50 
 فما فوق  51 90 دبلوم 54 أرمل 12

 المجموع الكلي 540
 جامعي 123

 المجموع الكلي 540 المجموع الكلي 540
 المجموع الكلي 540

 

  الخليل مديرية الرعاية الصحية األولية كزامر عدد عينة الدراسة في 
  

  
  

 هات المتلقاالخدمعدد عينة الدراسة الخاصة ب  
  

  

74 52 49 82 49 53 49 52 54 26
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مراكز مديرية الخليل

41
152 150 118

14 3 1 1 4 2 5 49

540

0

200

400
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خدمات 
صحة األم

خدمات 
صحة الطفل

طب عام األمراض 
المزمنة

طب العيونطب األسنان تغذيه يثقيف صح خدمات 
الطوارئ

اعادة تأھيل الجلدية أخرى المجموع 
الكلي

عينة الدراسة الخاصة بالخدمات المتلقاه
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 النتائج المتعلقة بالمراجعين  
  المعيارية واإلنحرافات الحسابية طاتالمتوس :  جدول

المتوسط   الفقرات  م.
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري 

درجة 
  االستجابة 

  المحور األول: مكان تقديم الخدمة
  عالية 1.043 3.88  . المركزيسهل الوصول إلى    .1
  متوسطة 1.090 3.51  تتوفر لوحات إرشادية واضحة تسهل الوصول إلى الخدمة.   .2
  متوسطة 1.116 3.26  ز نشرات أو مواد تثقيفية وصحية داخل المركز.يوفر المرك   .3
  متوسطة 1.037 3.59  تتوفر صاالت انتظار مالئمة ونظيفة.   .4
  متوسطة 1.188 3.21  تتوفر مقاعد انتظار كافية.  .5
  سطةمتو  1.086 3.53  التزام الهدوء والنظام) يتم احترام القواعد واألنظمة داخل المركز( ممنوع التدخين،  .6
  متوسطة 1.232 2.47  مكان تقديم الخدمة.  فيتتوفر أجهزة تكييف وتبريد   .7
  متوسطة 962. 3.62  .مقبولأقسام ومرافق المركز  فيمستوى النظافة   .8
  متوسطة 988. 3.42  يتالئم المظهر العام للمؤسسة مع طبيعة الخدمات المقدمة.  .9

  متوسطة 1.279 2.71  الحاجات الخاصة. ييتالئم المركز مع ذو   .10
  متوسطة 1.072 3.07  تتوفر دورات مياه صحية نظيفة.  .11
  متوسطة 1.129 3.44  بأمور جانبية أثناء العمل)  اإلنشغال، و لتزام األطباء والعاملين بالنظاممستوى الهدوء والنظام (ا  .12

 متوسطة 665. 3.31  القيمة الكلية
  المحور الثاني: الموظفين ( طبيب، ممرض)

  عالية 946. 3.92  أثناء الدوام الرسمي. فيب بصورة دائمة يتواجد الطبي  .1
  متوسطة 1.171 3.29  قام الطبيب بفحصك بشكل تفصيلي.  .2
  متوسطة 1.154 3.03  .جسمانيالطبيب بسؤالك عن مرضك دون كشف  فياكت  .3
  متوسطة 944. 3.55  حال طلب منك. فييبين الطبيب سبب الفحوصات الطبية ( تحاليل أو أشعة)   .4
  متوسطة 964. 3.60  الممرض  .2 الطبيب    .1على استفساراتكم.  الفوريتم الرد ي  .5
  متوسطة 1.274 2.82  .صحيداخل المركز ال األشعةالتحاليل الطبية أو  إجراءتم   .6
  متوسطة 1.178 3.12  .األشعةالمختبر أو  فيتلقيتها  التيأنت راٍض عن الخدمة   .7
  عالية 857. 3.94  الممرض  .2ب    الطبي. 1تعامل معك بطريقة مهذبة.    .8
  عالية 932. 3.74  ة. مقبولصحة  فيالممرض بتقديم النصائح لك حول تجنب المرض وبقاءك  .2الطبيب  .1قام   .9

  عالية 856. 3.88  بصورة لبقة. تعاملوا معكمن( تسجيل، مختبر، أشعة)  العاملون في المركز  .10
  عالية 936. 3.67  ساعدة بدون مشاكل.تستطيع الوصول إلى الطبيب لالستفسار والم  .11
  عالية 967. 3.76  .السريريأثناء الكشف  الخصوصيةاألطباء  يراعي  .12

 متوسطة 521. 3.53  القيمة الكلية
  المحور الثالث: الوقت

  متوسطة 1.114 3.29  الفترة الزمنية للحصول على الخدمة مناسبة.  .1
  متوسطة 1.152 3.21  الرعاية طويل. تلقيانتظرته قبل  الذيالوقت   .2
  متوسطة 1.105 3.37  مراكز الرعاية الصحية كافية ومناسبة. فيساعات العمل   .3
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 متوسطة 754. 3.29  القيمة الكلية
  المحور الرابع: األدوية

  عالية 791. 3.97  هل وصف لك الطبيب الدواء.  .1
  متوسطة 1.222 2.74  .صحيصيدلية المرفق ال فيوصفها الطبيب لك متوفرة  التياألدوية   .2
  عالية 895. 3.86  قام مقدم الرعاية الصحية بإعطائك تعليمات حول استخدام الدواء.  .3
  متوسطة 1.144 3.27  قام مقدم الرعاية الصحية بإعطائك تعليمات تخزين الدواء.  .4
  متوسطة 1.140 2.88  السلبية المحتملة للدواء. اآلثارقام مقدم الرعاية الصحية بشرح   .5
  عالية 1.108 4.13  الصالحية. منتهيصف لك دواء سبق وو لم ي  .6
  عالية 1.338 3.67  سبق ووصف لك الطبيب دواء وتم صرف لك دواء آخر من الصيدلية.لم ي  .7

  متوسطة 540. 3.50  القيمة الكلية
  صيدلية المركز، من أين تصرف الوصفة الطبية الخاصة بك فيتوفر الدواء  نقص في حال  في .8

  %  3.1 وزارة الصحة    فيخرى . من مصادر أ1
  %14.4 صيدلية المركز   فيالدواء  اإلنتظار لحين توفر . 2
  % 82.4 .  شرائها من الصيدليات3

  المحور الخامس: التحويالت
  متوسطة 1.256 3.43  أو عيادة). فيآخر ( مستش صحيقام الطبيب بتحويلك إلى مركز   .1
  متوسطة 1.225 3.29  آخر لك أو لعائلتك. صحيتم شرح أسباب تحويلك إلى مركز   .2
  عالية 943. 3.70  بعد تلقيك للخدمة الطبية والعالج تحسنت حالتك الصحية.  .3

  متوسطة 883. 3.47  القيمة الكلية
  متوسطة 452. 3.32  القيمة الكلية للمحاور

  
مكان تقديم لق بالمتعول فيما يتعلق بالمحور األو سطة، جاءت بدرجة متو  مديرية الخليلستجابات المراجعين في أن إيتضح من الجدول السابق 

ل قيمة في قأبينما جاءت  ،لى المركزإسهولة الوصول الفقرة المتعلقة بفي المحور  أعلى قيمةجاءت و  ،جاءت القيمة الكلية متوسطةالخدمة 
ن جاءت درجة الرضا الكلية الموظفيالمتعلق بالمحور الثاني فيما يتعلق بوأما  مكان تقديم الخدمة. فيتوفر أجهزة تكييف وتبريد الفقرة المتعلقة ب

فحص علقة بالمتفقرات ال ، وجاءت درجة الرضا متوسطة فيتعامل الطبيب بطريقة مهذبةالمتعلقة بفقرة الفي أعلى قيمة جاءت و  ،متوسطة
يتم الرد  ،يةبيب سبب الفحوصات الطبن الطبيّ ، جسمانيمرض دون كشف العن  الالطبيب بسؤ واكتفاء بشكل تفصيلي،  للمريض الطبيب
محور اللق بفيما يتعوأما  .األشعةالخدمة في المختبر و والرضا عن حاليل داخل المختبر، الت إجراءيتم  المراجعين، على استفسارات الفوري

دوية جاءت درجة األالمتعلق بابع لمحور الر وأما فيما يتعلق با .الوقت جاءت درجة الرضا الكلية متوسطة عن جميع الفقراتالثالث المتعلق ب
ات متوسطة بينما جاءت اإلجاب ،بوصف الطبيب للدواءفي الفقرة المتعلقة على درجة رضا جاءت أن أوتبين النتائج  ،الرضا الكلية متوسطة

 فييدلية المركز، و دواء في صوتوفر ال ،تخزين الدواءبإستخدام و تعليمات المريض  إعطاءب ،ءالسلبية للدوا اآلثاربشرح المتعلقة الفقرات في 
 فيما يتعلقأما . و الخارجية يشترون الدواء من الصيدليات) من المراجعين %82.4(فأن ما نسبته  صيدلية المركز فيالدواء بنقص وجود حال 

تحسن الحالة الصحية لقة بالمتعفقرة الستثناء إة متوسطة في غالبيتها بيقيمة الكلللت درجة الرضا ءالتحويالت جاالخامس المتعلق بمحور الب
  .جاءت درجة الرضا عالية ، حيثبعد تلقي العالج

  ) من المحور الرابع لتتوافق مع التدريج الخماسي لمقياس ليكرت.7، 6( تينتم عكس األرقام في الفقر  :مالحظة
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  مديرية جنوب الخليل .2
 ،ينة العشوائية البسيطة، تم اختيار العينة بطريقة العإستبانة) 123والتي بلغ عددها ((المراجعون) تم توزيع االستبانات على عينة الدراسة 

  البيانات الشخصية لعينة الدراسة كالتالي: كانت
  المراجعون                                              

 للكادر الطبي تبعًا للعمر/ للجنس/ للتعليم/ للحالة اإلجتماعية خصائص عينة الدراسة 
  العمر  الجنس  ماالتعلي الحالة

 الفئة  التكرار  الفئة  التكرار  الفئة  التكرار  الفئة  التكرار
 أمي 10 أعزب 20

32 
 ذكر

 
 عام فأقل30 60

 40-31 30 أساسي 31 متزوج 95
 ثانوي 35 مطلق 2

91 
 أنثي

 
18 41-50 

 فما فوق  51 15 دبلوم 14 أرمل 6

 المجموع الكلي 123
 جامعي 33

 المجموع الكلي 123 المجموع الكلي 123
 المجموع الكلي 123

  
 الخليل مديرية جنوب الرعاية الصحية األولية كزامر عدد عينة الدراسة في * 

  
 
 ات المتلقاهالخدمعدد عينة الدراسة الخاصة ب  
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الظاھرية المزمنة يطا المجموع الكلي

مراكز مديرية جنوب الخليل
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خدمات صحة 
األم

خدمات صحة 
الطفل

طب عام األمراض 
المزمنة

طب األسنان خدمات الطوارئ الجلدية أخرى المجموع الكلي

عينة الدراسة الخاصة بالخدمات المتلقاه
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 النتائج المتعلقة بالمراجعين  
  المعيارية واإلنحرافات الحسابية المتوسطات :  جدول

المتوسط   الفقرات  م.
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري 

درجة 
  االستجابة 

  المحور األول: مكان تقديم الخدمة
  عالية 1.002 3.86  . المركزيسهل الوصول إلى    .1
  متوسطة 1.079 3.35  تتوفر لوحات إرشادية واضحة تسهل الوصول إلى الخدمة.   .2
  متوسطة 1.153 3.30  يوفر المركز نشرات أو مواد تثقيفية وصحية داخل المركز.   .3
  عالية 998. 3.73  تتوفر صاالت انتظار مالئمة ونظيفة.   .4
  متوسطة 1.103 3.47  تتوفر مقاعد انتظار كافية.  .5
  متوسطة 1.196 3.37  التزام الهدوء والنظام) يتم احترام القواعد واألنظمة داخل المركز( ممنوع التدخين،  .6
  متوسطة 1.237 2.97  مكان تقديم الخدمة.  فيتتوفر أجهزة تكييف وتبريد   .7
  عالية 936. 3.71  .مقبولأقسام ومرافق المركز  فيمستوى النظافة   .8
  متوسطة 1.096 3.48  يتالئم المظهر العام للمؤسسة مع طبيعة الخدمات المقدمة.  .9

  متوسطة 1.071 3.17  الحاجات الخاصة. ييتالئم المركز مع ذو   .10
  ةمتوسط 1.153 3.30  تتوفر دورات مياه صحية نظيفة.  .11
  متوسطة 1.304 3.06  بأمور جانبية أثناء العمل)  اإلنشغال، و لتزام األطباء والعاملين بالنظاممستوى الهدوء والنظام (ا  .12

 متوسطة 736. 3.40  القيمة الكلية
  المحور الثاني: الموظفين ( طبيب، ممرض)

  متوسطة 1.140 3.52  أثناء الدوام الرسمي. فييتواجد الطبيب بصورة دائمة   .1
  متوسطة 1.240 3.26  قام الطبيب بفحصك بشكل تفصيلي.  .2
  متوسطة 1.230 3.53  .جسمانيالطبيب بسؤالك عن مرضك دون كشف  فياكت  .3
  عالية 842. 3.68  حال طلب منك. فييبين الطبيب سبب الفحوصات الطبية ( تحاليل أو أشعة)   .4
  متوسطة 1.053 3.60  الممرض  .2 الطبيب    .1على استفساراتكم.  الفورييتم الرد   .5
  متوسطة 1.034 3.27  .صحيداخل المركز ال األشعةالتحاليل الطبية أو  إجراءتم   .6
  متوسطة 1.026 3.47  .األشعةالمختبر أو  فيتلقيتها  التيأنت راٍض عن الخدمة   .7
  عالية 1.125 3.68  الممرض  .2الطبيب    . 1تعامل معك بطريقة مهذبة.    .8
  عالية 955. 3.85  ة. مقبولصحة  فيممرض بتقديم النصائح لك حول تجنب المرض وبقاءك ال .2الطبيب  .1قام   .9

  متوسطة 1.059 3.61  بصورة لبقة. تعاملوا معكمن( تسجيل، مختبر، أشعة)  العاملون في المركز  .10
  متوسطة 1.085 3.65  تستطيع الوصول إلى الطبيب لالستفسار والمساعدة بدون مشاكل.  .11
  عالية 920. 3.82  .السريريأثناء الكشف  الخصوصية األطباء يراعي  .12

 متوسطة 588. 3.58  القيمة الكلية
  المحور الثالث: الوقت

  متوسطة 1.096 3.53  الفترة الزمنية للحصول على الخدمة مناسبة..1
  متوسطة 1.139 3.45  الرعاية طويل. تلقيانتظرته قبل  الذيالوقت .2
  متوسطة 1.118 3.54  لصحية كافية ومناسبة.مراكز الرعاية ا فيساعات العمل .3
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 متوسطة 731. 3.51  القيمة الكلية
  المحور الرابع: األدوية

  عالية 814. 4.00  هل وصف لك الطبيب الدواء.  .1
  متوسطة 1.166 2.98  .صحيصيدلية المرفق ال فيوصفها الطبيب لك متوفرة  التياألدوية   .2
  عالية 900. 3.99  مات حول استخدام الدواء.قام مقدم الرعاية الصحية بإعطائك تعلي  .3
  متوسطة 1.095 3.44  قام مقدم الرعاية الصحية بإعطائك تعليمات تخزين الدواء.  .4
  متوسطة 1.217 3.16  السلبية المحتملة للدواء. اآلثارقام مقدم الرعاية الصحية بشرح   .5
  متوسطة 1.153 3.64  الصالحية. منتهيسبق ووصف لك دواء لم ي  .6
  متوسطة 1.305 3.00  سبق ووصف لك الطبيب دواء وتم صرف لك دواء آخر من الصيدلية.ي لم  .7

  متوسطة 574. 3.46  القيمة الكلية
  صيدلية المركز، من أين تصرف الوصفة الطبية الخاصة بك فيتوفر الدواء  نقص في حال  في .8

  % 2.4 وزارة الصحة    في. من مصادر أخرى 1
  % 5.7 صيدلية المركز   فيالدواء  توفر اإلنتظار لحين . 2
  % 91.9 .  شرائها من الصيدليات3

  المحور الخامس: التحويالت
  متوسطة 1.159 3.65  أو عيادة). فيآخر ( مستش صحيقام الطبيب بتحويلك إلى مركز .1
  متوسطة 1.088 3.45  آخر لك أو لعائلتك. صحيتم شرح أسباب تحويلك إلى مركز .2
  عالية 934. 3.72  للخدمة الطبية والعالج تحسنت حالتك الصحية. بعد تلقيك.3

  متوسطة 766. 3.60  القيمة الكلية
  متوسطة 460. 3.47  القيمة الكلية للمحاور

  

المتعلق ل و فيما يتعلق بالمحور األو جاءت بدرجة متوسطة، جنوب الخليل  مديريةستجابات المراجعين في أن إيتضح من الجدول السابق 
بينما جاءت  ،لى المركزإسهولة الوصول الفقرة المتعلقة بفي المحور  أعلى قيمةجاءت و  ،جاءت القيمة الكلية متوسطةن تقديم الخدمة مكاب
الموظفين جاءت درجة لق بالمتعفيما يتعلق بالمحور الثاني وأما  مكان تقديم الخدمة. فيتوفر أجهزة تكييف وتبريد الفقرة المتعلقة بقل قيمة في أ
، ةمقبولصحة  في بقاءالبتقديم النصائح حول تجنب المرض و مقدم الخدمة المتعلقة بقيام فقرة في ال أعلى قيمة وجاءت ،متوسطةلرضا الكلية ا
لوقت جاءت لمتعلق باامحور الثالث الفيما يتعلق بوأما  .بشكل تفصيلي المريض طبيب بفحصالمتعلقة بقيام الالفقرة في أقل قيمة جاءت و 

ظهر وت ،دوية جاءت درجة الرضا الكلية متوسطةاألالمتعلق بالمحور الرابع وأما فيما يتعلق ب .رضا الكلية متوسطة عن جميع الفقراتدرجة ال
 اآلثاربشرح تعلقة المجابات متوسطة في الفقرات جاءت اإل بينما ،بوصف الطبيب للدواءفي الفقرة المتعلقة على درجة رضا جاءت أن أالنتائج 
الدواء بنقص جود و حال  فيوتوفر الدواء في صيدلية المركز، و تعليمات بتخزين الدواء، صرف دواء منتهي الصالحية،  إعطاء، ءللدواالسلبية 

علق الخامس المتمحور الب فيما يتعلقأما . و الخارجية يشترون الدواء من الصيدليات) من المراجعين % 91.9(فأن ما نسبته  صيدلية المركز في
عد تلقي العالج تحسن الحالة الصحية بالمتعلقة بفقرة الستثناء إب لفقراتاة متوسطة في غالبية يقيمة الكلللت درجة الرضا ءجا التحويالتب

  .جاءت درجة الرضا عالية
  ) من المحور الرابع لتتوافق مع التدريج الخماسي لمقياس ليكرت.7، 6( تينتم عكس األرقام في الفقر  مالحظة:
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  لخليلمديرية شمال ا .3
 ،ينة العشوائية البسيطة، تم اختيار العينة بطريقة العإستبانة) 217والتي بلغ عددها ((المراجعون)  على عينة الدراسة تم توزيع االستبانات

                                        البيانات الشخصية لعينة الدراسة كالتالي: كانت
  المراجعون 

 الطبي تبعًا للعمر/ للجنس/ للتعليم/ للحالة اإلجتماعيةللكادر  خصائص عينة الدراسة 
  العمر  الجنس  االتعليم الحالة

 الفئة  التكرار  الفئة  التكرار  الفئة  التكرار  الفئة  التكرار
 أمي 13 أعزب 58

73 
 ذكر

 
 عام فأقل30 96

 40-31 52 أساسي 47 متزوج 127
 ثانوي 52 مطلق 19

144 
 أنثي

 
38 41-50 

 فما فوق  51    31 دبلوم 59 أرمل 13

 المجموع الكلي 217
 جامعي 46

 المجموع الكلي 217 المجموع الكلي 217
 المجموع الكلي 217

  
 مديرية شمال الخليل الرعاية الصحية األولية كزامر عدد عينة الدراسة في * 

  
 

 ات المتلقاهالخدمعدد عينة الدراسة الخاصة ب  
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 راجعينالنتائج المتعلقة بالم  
  المعيارية واإلنحرافات الحسابية المتوسطات :  جدول

المتوسط   الفقرات  م.
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري 

درجة 
  االستجابة 

  المحور األول: مكان تقديم الخدمة
   عالية 936. 4.32  . المركزيسهل الوصول إلى   .1
  عالية 1.072 3.95  تتوفر لوحات إرشادية واضحة تسهل الوصول إلى الخدمة.  .2
  عالية 1.018 4.00  يوفر المركز نشرات أو مواد تثقيفية وصحية داخل المركز.  .3
  عالية 1.136 3.86  تتوفر صاالت انتظار مالئمة ونظيفة.  .4
  عالية 1.160 3.80  تتوفر مقاعد انتظار كافية. .5
  عالية 1.214 3.64  م)التزام الهدوء والنظا يتم احترام القواعد واألنظمة داخل المركز( ممنوع التدخين، .6
  متوسطة 1.371 3.33  مكان تقديم الخدمة.  فيتتوفر أجهزة تكييف وتبريد  .7
  عالية 942. 3.96  .مقبولأقسام ومرافق المركز  فيمستوى النظافة  .8
  عالية 830. 3.98  يتالئم المظهر العام للمؤسسة مع طبيعة الخدمات المقدمة. .9

  متوسطة 1.191 3.52  اصة.الحاجات الخ ييتالئم المركز مع ذو  .10
  عالية 1.137 3.75  تتوفر دورات مياه صحية نظيفة. .11
  عالية 1.159 3.69  بأمور جانبية أثناء العمل)  اإلنشغالم، و التزام األطباء والعاملين بالنظامستوى الهدوء والنظام ( .12

 عالية 720. 3.82  القيمة الكلية
  المحور الثاني: الموظفين ( طبيب، ممرض)

  عالية 1.030 4.00  أثناء الدوام الرسمي. فيتواجد الطبيب بصورة دائمة ي .1
  عالية 1.086 3.69  قام الطبيب بفحصك بشكل تفصيلي. .2
  متوسطة 1.204 3.58  .جسمانيالطبيب بسؤالك عن مرضك دون كشف  فياكت .3
  عالية 805. 4.12  حال طلب منك. فييبين الطبيب سبب الفحوصات الطبية ( تحاليل أو أشعة)  .4
  عالية 914. 3.95  الممرض  .2 الطبيب    .1على استفساراتكم.  الفورييتم الرد  .5
  متوسطة 1.163 3.51  .صحيداخل المركز ال األشعةالتحاليل الطبية أو  إجراءتم  .6
  عالية 1.131 3.69  .األشعةالمختبر أو  فيتلقيتها  التيأنت راٍض عن الخدمة  .7
  عالية 871. 4.02  الممرض  .2الطبيب    . 1تعامل معك بطريقة مهذبة.   .8
  عالية 839. 4.09  ة. مقبولصحة  فيالممرض بتقديم النصائح لك حول تجنب المرض وبقاءك  .2الطبيب  .1قام  .9

  عالية 895. 3.94  بصورة لبقة. تعاملوا معكمن( تسجيل، مختبر، أشعة)  العاملون في المركز .10
  عالية 999. 3.79  سار والمساعدة بدون مشاكل.تستطيع الوصول إلى الطبيب لالستف .11
  عالية 876. 3.97  .السريريأثناء الكشف  الخصوصيةاألطباء  يراعي .12

 عالية 588. 3.86  القيمة الكلية
  المحور الثالث: الوقت

  عالية 1.175 3.69  الفترة الزمنية للحصول على الخدمة مناسبة. .1
  متوسطة 1.058 3.55  ويل.الرعاية ط تلقيانتظرته قبل  الذيالوقت  .2
  متوسطة 1.231 3.57  مراكز الرعاية الصحية كافية ومناسبة. فيساعات العمل  .3
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 متوسطة 917. 3.60  القيمة الكلية
  المحور الرابع: األدوية

   عالية 833. 4.36  هل وصف لك الطبيب الدواء. .1
  متوسطة 1.300 3.38  .صحيصيدلية المرفق ال فيوصفها الطبيب لك متوفرة  التياألدوية  .2
   عالية 832. 4.28  قام مقدم الرعاية الصحية بإعطائك تعليمات حول استخدام الدواء. .3
  عالية 1.179 3.73  قام مقدم الرعاية الصحية بإعطائك تعليمات تخزين الدواء. .4
  متوسطة 1.246 3.65  السلبية المحتملة للدواء. اآلثارقام مقدم الرعاية الصحية بشرح  .5
  عالية 1.328 3.73  الصالحية. منتهيسبق ووصف لك دواء يلم  .6
  متوسطة 1.492 2.75  سبق ووصف لك الطبيب دواء وتم صرف لك دواء آخر من الصيدلية.لم ي .7

  عالية 560. 3.70  القيمة الكلية
  صيدلية المركز، من أين تصرف الوصفة الطبية الخاصة بك فيتوفر الدواء  نقص في حال  في .8       

  % 6 وزارة الصحة    في. من مصادر أخرى 1
  %15.7 صيدلية المركز   فيالدواء  اإلنتظار لحين توفر . 2
  %78.3 .  شرائها من الصيدليات3

  المحور الخامس: التحويالت
  عالية 1.193 3.91  أو عيادة). فيآخر ( مستش صحيقام الطبيب بتحويلك إلى مركز  .1
  عالية 1.063 3.81  آخر لك أو لعائلتك. صحيإلى مركز تم شرح أسباب تحويلك  .2
  عالية 1.023 3.99  بعد تلقيك للخدمة الطبية والعالج تحسنت حالتك الصحية. .3

  عالية 859. 3.90  القيمة الكلية
  عالية 576. 3.75  القيمة الكلية للمحاور

  
مكان لمتعلق باول فيما يتعلق بالمحور األو  عالية،جاءت بدرجة ليل مديرية جنوب الخستجابات المراجعين في أن إيتضح من الجدول السابق 

قل قيمة في أ بينما جاءت ،لى المركزإسهولة الوصول الفقرة المتعلقة بفي المحور  وكانت أعلى قيمة ،عاليةجاءت القيمة الكلية تقديم الخدمة 
الرضا الكلية بدرجة  الموظفين جاءت درجةالمتعلق با يتعلق بالمحور الثاني فيموأما  مكان تقديم الخدمة. فيتوفر أجهزة تكييف الفقرة المتعلقة ب

التحاليل  جراءإفي الفقرة المتعلقة بأقل قيمة جاءت و ، الطبيب سبب الفحوصات الطبيةفي الفقرة المتعلقة ببيان  أعلى قيمةجاءت و  ،عالية
 الوقت جاءت درجة الرضا الكلية بدرجة متوسطة عن جميعث المتعلق بالثالمحور الفيما يتعلق بأما و  .صحيداخل المركز ال األشعةالطبية أو 
المحور الرابع علق بوأما فيما يت .جاءت بدرجة رضا عالية، حيث للحصول على الخدمة مناسبة الفترة الزمنيةالمتعلقة ببإستثناء الفقرة  الفقرات

 ،طبيب للدواءبوصف الفي الفقرة المتعلقة على درجة رضا جاءت أن ألنتائج بين اظهر وت ،عاليةدوية جاءت درجة الرضا الكلية األالمتعلق ب
توفر الدواء في و ، صرف دواء مختلف عن الدواء الموصوف، ءالسلبية للدوا اآلثارشرح المتعلقة بجابات متوسطة في الفقرات اإلبينما جاءات 

 يشترون الدواء من الصيدلياتمن المراجعين ) %78.3(ا نسبته فأن م صيدلية المركز فيالدواء بنقص  وجودحال  فيصيدلية المركز، و 
  .لفقراتاجميع  ، وكذلكعاليةية قيمة الكلللت درجة الرضا ءالتحويالت جاالخامس المتعلق بمحور الب فيما يتعلقأما . و الخارجية
  اسي لمقياس ليكرت.مع التدريج الخم) من المحور الرابع لتتوافق 7، 6( تينتم عكس األرقام في الفقرة: مالحظة
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  الخليل)محافظة ( الطبيالكادر 

 تبعًا للعمر/ للجنس/ للتعليم/ للحالة اإلجتماعية للكادر الطبي خصائص عينة الدراسة  
  العمر  الجنس  االتعليم لحالةا

 الفئة  التكرار  الفئة  التكرار  الفئة  التكرار  الفئة  التكرار
 ذكر 94 أساسي 6 أعزب 44

 
 عام فأقل30 68

 40-31 85 ثانوي 13 متزوج 171
 أنثي 123 دبلوم 72 مطلق 1

 
49 41-50 

 فما فوق 51 15 جامعي 126 أرمل 1
 المجموع الكلي 217 المجموع الكلي 217 المجموع الكلي 217 المجموع الكلي 217

 
 عدد عينة الدراسة تبعًا للدائرة/ للوظيفة/ للمركز  

 الدائرة الوظيفة المركز
  الفئة  التكرار  الفئة  التكرار  الفئة  التكرار  ةالفئ  التكرار

 أمومة وطفولة  43 طبيب عام 22 الحاووز 13 يطا 26
 تمريض 36 طبيب مختص 10 الرامة 12 بني نعيم 20
 طبيب عام 38 طبيب أسنان 7 السارية 14 حلحول 20
  األمراض المزمنة 11 صيدلي 9 الكرنتينا 14 سعير 10
 طبيب مختص 11 مساعد صيدلي 17 المديرية 13 بيت أمر 6
 تثقيف صحي 7 ممرض 64 المشارقة 6 خاراس 6
 خدمات صحية 5 قابلة 14 بيت كاحل 7 الشمالية 1

 أشعة 3 فني 22 ترقوميا 12 المجموع الكلي 217

 

 إعادة تأهيل 2  وخدمات إدارة 40 عين ساره 12
 أخرى 61 مرشدة صحية 11 قلقس 5

 المجموع الكلي 217 بيئة 1 الظاهرية 11
 المجموع الكلي 217 المزمنة 9

 
 النتائج المتعلقة بالكادر الطبي  

   جدول  المتوسطات الحسابية واإلنحرافات المعيارية

درجة 
 اإلستجابة

االنحراف 
 المعياري

المتوسط 
 الحسابي

 .م الفقرات

 محور بيئة العمل –أوًال 
 1 ع إحتياجات العمل.تتناسب المساحة المخصصة لك م 3.59 1.205 متوسطة
 2 تهوية المرافق تساعدك على إتمام عملك. 3.70 1.192 عالية
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 3 مستوى اإلضاءة يساعدك على إتمام عملك. 3.89 1.015 عالية
 4 األثاث يساعدك على إتمام عملك بشكل أفضل. 3.49 1.225 متوسطة
 5 للعمل. تتوفر األجهزة (األدوات اللوجستية) المناسبة 3.31 1.106 متوسطة
 6 سهل الوصول لك. المركزموقع  3.61 1.185 متوسطة
 7 تعمل فيه يتميز بأنه مالئم. الذيمكان العمل  3.60 1.150 متوسطة
 8 .المركز ٕادارةيوجد تواصل متبادل دوري بين الموظفين و  3.86 995. عالية

  القيمة الكلية 3.63 781.  متوسطة
 محور الوصف الوظيفي -ثانياً 

  1  يوجد لك وصف وظيفي واضح ومكتوب. 3.59 1.251 سطةمتو 
  2  يوجد لك وصف وظيفي معموًال به . 3.56 1.133 متوسطة
  3  يتالئم الوصف الوظيفي مع المهام التي تقوم بها. 3.40 1.174 متوسطة
  4  استلمت الوصف الوظيفي الخاص بك مكتوبًا عندما تم تعيينك. 3.38 1.293 متوسطة
  القيمة الكلية 3.48 1.019  متوسطة

 محور التقييم -ثالثا
  1  لتقييم األداء يعتبر مناسبًا لوظيفتك. المركز فيالنموذج الحالي المستخدم  3.46 1.054 متوسطة
  2  يتم تقييمك بشكل دوري. 3.72 921. عالية
  3  يتم تقييم أدائك بشكل مكتوب. 3.68 1.047 عالية

  4  ك تعكس فعليًا حقيقة أدائك بالعمل.باء الخاصة نتيجة تقيم األد 3.40 1.166 متوسطة
  5  يقوم مديرك المباشر بمناقشة أدائك خالل عملية التقييم. 3.24 1.224 متوسطة
  القيمة الكلية 3.50 840.  متوسطة

 محور الراتب -رابعاً 
  1  تتقاضاه مقارنة بزمالئك مرضيًا لك. الذييعتبر راتبك  3.02 1.189 متوسطة
  2  تتقاضاه مقارنة بالسوق المحلي مرضيًا لك. الذييعتبر راتبك  2.49 1.232 متوسطة
  3  تتقاضاه مقارنة بحجم مهامك داخل العمل مرضيًا لك. الذييعتبر راتبك  2.63 1.259 متوسطة
  القيمة الكلية 2.71 1.101  متوسطة

  خامسًا_ محور اإلحتياجات التدريبية   
  1  .بعملك.ات المتعلقة جراءلى كافة اإليتم تدريبك ع 3.02 1.189 متوسطة
  2  يتم تحديد اإلحتياجات التدريبية بطريقة منظمة. 2.49 1.232 متوسطة
  3  يتم تحديد االحتياجات بشكل موضوعي. 2.63 1.259 متوسطة
  4  يتم تحديد االحتياجات التدريبية حسب احتياجات العمل. 3.02 1.189 متوسطة
  5  يدك بالتدريب المطلوب الحتياجاتك الوظيفة.يتم تزو  2.49 1.232 متوسطة
  القيمة الكلية 3.24 955.  متوسطة

 محور التحفيز -سادساً 
  1  تتقاضاه مرضيًا لك. الذيالحافز المادي  2.55 1.212 متوسطة
  2  تؤثر الحوافز المعنوية على أدائك. 3.65 1.219 متوسطة
  3  .بعملك.التي لها عالقة يتم اشراكك في أخذ القرارات  3.03 1.285 متوسطة
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  4  بعملك.يتم إطالعك على القرارات اإلدارية المتعلقة  3.10 1.316 متوسطة
  القيمة الكلية 3.08 883.  متوسطة
  القيمة الكلية للمحاور 3.27 688.  متوسطة

  

ر بدرجة ية، وجاءت القيمة الكلية للمحاو تراوحت بين متوسطة وعالمحافظة الخليل ن استجابات الكادر الطبي في أيتضح من الجدول السابق  
لفقرة المتعلقة اعلى قيمة في هذا المحور أ، وجاءت العمل جاءت القيمة الكلية متوسطةبيئة المتعلق في ول ألوفيما يتعلق بالمحور امتوسطة، 

المحور فيما يتعلق با مأو  المناسبة للعمل. يةدوات اللوجستتوفر األفي الفقرة المتعلقة بقل قيمة أجاءت ، بينما مناسبضاءة التوفر مستوى اإلب
تقييم الالمتعلق بثالث لمحور الوأما فيما يتعلق با .وكذلك جميع الفقرات ،متوسطةللمحور الوصف الوظيفي فكانت القيمة الكلية المتعلق بالثاني 

جاءت بينما  ،التقييم يتم بشكل دوري ومكتوبأن ة بجاءت في الفقرة المتعلقعلى درجة رضا أن أوتظهر النتائج جاءت الدرجة الكلية متوسطة، 
الراتب لمتعلق بار الرابع و المحب ما يتعلقفيأما و  .ل عملية التقييمالالمباشر خ المسؤولداء من قبل مناقشة األفي الفقرة المتعلقة بقل قيمة أ

التدريبية  االحتياجاتعلق بالمحور الخامس المتعلق بفيما يت أماو . الفقراتجميع وكذلك  ،متوسطة بدرجة رضاجاءت القيمة الكلية للمحور 
كلية للمحور جاءت القيمة ال ،التحفيزالمتعلق بدس االمحور السفيما يتعلق بما أ الفقرات.جميع وكذلك  ،بدرجة متوسطةجاءت القيمة الكلية 

  .وكذلك جميع الفقرات ،بدرجة متوسطة
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  الصحية األوليةالرعاية  راكزم حسبعرض البيانات 
  يقابلها مراكز الرعاية الصحية األولية التي يوجد بها مشاكل. عرضت البيانات حسب كل فقرة من فقرات المحور

  كانت درجة اإلستجابة متوسطة فما دونالتي  المراكز  الفقرات  م.
  المحور األول: مكان تقديم الخدمة

  .راس العين بورين،، جبع العبيدية، قلقس،  . ركزالوصول إلى الم سهولة   .1
مديرية  يدية،العب بيرنباال، سعير، قلقس، يطا، المزمنة، حلحول، مديرية الخليل، الكرنتينا،  توفر لوحات إرشادية واضحة تسهل الوصول إلى الخدمة.   .2

الغربية/  ،، عاطوفبيت عور التحتا برقة، قبيا، صانور، جبع، الزبابدة، زعترة، بيت لحم،
  .لعينراس ا بورين، نابلس،

 ،ناتاع بيرنباال، سعير، قلقس، يطا، عين سارة، حلحول، الكرنتينا، السارية، الحاووز،  نشرات أو مواد تثقيفية وصحية داخل المركز. توفر   .3
رام اهللا  ع،البالو  صانور، أبو ضعيف، جبع، الغربية، زعترة، مديرية بيت لحم، العبيدية،
  .عقربا، راس العين،قبيا بيت لقيا، التحتا،

 زعترة، حم،مديرية بيت ل العبيدية، مديرية القدس، سعير، يطا، الكرنتينا، السارية، الحاووز،  توفر صاالت انتظار مالئمة ونظيفة.   .4
  .النقب راس العين، الغربية/ نابلس، الساوية، ، الغربية/ قلقيلية،راعي ركف جبع،

 سعير، ،يطا حلحول، بيت كاحل، المشارقة، ديرية الخليل،م الكرنتينا، السارية، الحاووز،  توفر مقاعد انتظار كافية.  .5
 يلة الحارثية،س أبو ضعيف، جبع، زعترة، مديرية بيت لحم، العبيدية، عناتا، مديرية القدس،

الغربية/  الساوية، ، الغربية/ قلقيلية،دير أبو مشعل البالوع، يعبد، راعي، ركف قباطية،
  .عقربا راس العين، بورين، نابلس،

التزام  رام القواعد واألنظمة داخل المركز( ممنوع التدخين،احت  .6
  الهدوء والنظام).

 ديرية القدس،م سعير، بني نعيم، قلقس، يطا، بيت كاحل، مديرية الخليل، الكرنتينا، الرامة،
  .، قبالنسيلة الحارثية زعترة، مديرية بيت لحم، العبيدية،

عين  لحول،ح ترقوميا، بيت كاحل، المشارقة، مديرية الخليل، الكرنتينا، السارية، الحاووز،  دمة. مكان تقديم الخ فيتوفر أجهزة تكييف وتبريد   .7
 يرنباال،ب مديرية القدس، الرام، سعير، بني نعيم، قلقس، يطا، المزمنة، الظاهرية، سارة،
 اطية،قب انور،ص سيلة الحارثية، الغربية، الزبابدة، زعترة، مديرية بيت لحم، العبيدية، عناتا،
 سلواد، يتونيا،ب بيت لقيا، دير أبو مشعل، رام اهللا التحتا، البالوع، يعبد، مسلية، راعي، كفر

اقة ب ، مديرية طوباس،حارس كفل سلفيت، بيت عور التحتا، عطارة، قبيا، دير قديس،
س را بورين، ،الغربية/ نابلس الساوية، البلدة القديمة، قفين، عتيل،ذنابة، الشرقية، بيت ليد،

  .قبالن عقربا، صرة، العين،
 حم،مديرية بيت ل العبيدية، مديرية القدس، يطا، حلحول، بيت كاحل، السارية، الحاووز،  .مقبولأقسام ومرافق المركز  فيمستوى النظافة   .8

  .قبالن الساوية، ، الغربية/ قلقيلية،زعترة
 بيرنباال، س،مديرية القد سعير، يطا، بيت كاحل، الكرنتينا، السارية، الحاووز،الفوقا،  الديوك  تالئم المظهر العام للمؤسسة مع طبيعة الخدمات المقدمة.  .9

 يت لقيا،ب راعي، كفر صانور، جبع، الغربية، زعترة، مديرية بيت لحم، العبيدية، عناتا،
  .قبالن عين،راس ال بورين، الغربية/ نابلس، الساوية، ، الغربية/ قلقيلية،سلواد بيتونيا،

عين  ،حلحول بيت كاحل، المشارقة، الكرنتينا، السارية، الرامة، الحاووز، الديوك الفوقا،  الحاجات الخاصة. يالمركز مع ذو  تالئمي  .10
مديرية  يدية،العب أمومة بيت لحم، عناتا، بيرنباال، مديرية القدس، سعير، قلقس، يطا، سارة،

 ة الحارثية،سيل أبو ضعيف، جبع، اليامون، الغربية، زعترة، حرملة، بيت فجار، بيت لحم،
 ارورة،ع دير أبو مشعل، رام اهللا التحتا، يعبد، راعي، كفر قباطية، فحمة، عجة، صانور،
 ذنابة، ليد، بيت ، مديرية طوباس،دير بلوط عطارة، قبيا، دير قديس، بيتونيا، بيت لقيا،
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 راس العين، ،فوريكبيت  بورين، الغربية/ نابلس، الساوية، البلدة القديمة، جمال، كفر عالر،
  .قبالن عقربا،

 قلقس، ،يطا عين سارة، حلحول، بيت كاحل، مديرية الخليل، السارية،الكرنتينا، الحاووز،  توفر دورات مياه صحية نظيفة.  .11
 كفر رثية،سيلة الحا أبو ضعيف، الغربية، زعترة، العبيدية، عناتا، مديرية القدس، سعير،
 راس العين، ين،بور  الساوية، البلدة القديمة، غربية/ قلقيلية،، الرام اهللا التحتا يعبد، راعي،
  .قبالن عقربا،

، لتزام األطباء والعاملين بالنظاممستوى الهدوء والنظام (ا  .12
  بأمور جانبية أثناء العمل). اإلنشغالو 

مديرية  م،بني نعي قلقس، يطا، ترقوميا، بيت كاحل، مديرية الخليل، الكرنتينا، الحاووز،
 الساوية، تيل،ع بيت ليد، ، مديرية طوباس،البالوع زعترة، مديرية بيت لحم، العبيدية، القدس،
  .قبالن راس العين، بورين،

  المحور الثاني: الموظفين (طبيب، ممرض)
  .عقربا جماعين، بورين، ، عاطوف،العبيدية مديرية القدس، يطا،  أثناء الدوام الرسمي. فيتواجد الطبيب بصورة دائمة   .1
 عناتا، دس،مديرية الق سعير، يطا، ترقوميا، بيت كاحل، مديرية الخليل، الكرنتينا، الحاووز،  بشكل تفصيلي. المريض ام الطبيب بفحصيق  .2

، يت عور التحتاب برقة، بيت لقيا، يعبد، مسلية، قباطية، زعترة، مديرية بيت لحم، العبيدية،
 جماعين، رين،بو  الساوية، لبلدة القديمة،ا عتيل، شويكة، ذنابة، بيت ليد، الشمالية /طولكرم،

  .عقربا راس العين،
 يت كاحل،ب المشارقة، مديرية الخليل، الكرنتينا، السارية، الرامة، الحاووز، الديوك الفوقا،  .جسمانيمرض دون كشف العن  السؤالالطبيب ب فياكت  .3

 دية،العبي حم،أمومة بيت ل بيت ألمر، سعير، قلقس، يطا، الظاهرية، حلحول، ترقوميا،
 بو ضعيف،أ جبع، اليامون، مديرية جنين، الغربية، الزبابدة، البساتين، حرملة، بيت فجار،

دير أبو  رام اهللا التحتا، البالوع، يعبد، راعي، كفر قباطية، عجة، صانور، سيلة الحارثية،
 يت،لفس دير بلوط، مسحة، برقة، عطارة، دير قديس، سلواد، بيتونيا، بيت لقيا، مشعل،
الغربية/  لية،الشرقية/ قلقي قفين، عالر، بيت ليد، باقة الشرقية، ، مديرية طوباس،حارس كفل

  .قبالن جماعين، بيت فوريك، بورين، الساوية، حبلة، قلقيلية،
 يت لحم،مديرية ب العبيدية، أمومة بيت لحم، ترقوميا، بيت كاحل، مديرية الخليل، الحاووز،  .فحوصات الطبية ( تحاليل أو أشعة)ين الطبيب سبب الب  .4

  .عقربا راس العين، بورين، الساوية، ، البلدة القديمة،جبع زعترة،
ديرية بيت م العبيدية، أمومة بيت لحم، بيرنباال، مديرية القدس، يطا، حلحول، الكرنتينا،  المريض وذويه. على استفسار الفوريالرد   .5

  .عقربا راس العين، ،الساوية ، البلدة القديمة،بيتونيا زعترة، لحم،
 يطا، زمنة،الم عين سارة، حلحول، بيت كاحل، مديرية الخليل، الكرنتينا، السارية، الحاووز،  .صحيداخل المركز ال األشعةالتحاليل الطبية أو  إجراء  .6

 فجار، بيت مديرية بيت لحم، العبيدية، أمومة بيت لحم، مديرية القدس، سعير، قلقس،
 قباطية، مة،فح صانور، سيلة الحارثية، أبو ضعيف، جبع، اليامون، ،الغربية زعترة، حرملة،
 عطارة، قبيا، دير قديس، بيتونيا، بيت لقيا، دير أبو مشعل، رام اهللا التحتا، يعبد، مسلية،
 ابلس،الغربية/ ن الساوية، البلدة القديمة، حبلة، عالر، ، عاطوف،بيت عور التحتا برقة،
  .قبالن عقربا، راس العين، جماعين، بورين،

 بيت كاحل، المشارقة،عين سارة، مديرية الخليل، الكرنتينا، السارية، الحاووز، الديوك الفوقا،  .األشعةالمختبر أو  في ات المتلقاةعن الخدم الرضى  .7
 اليامون، ،الغربية زعترة، مديرية بيت لحم، العبيدية، مديرية القدس، سعير، قلقس، يطا،

، ور التحتابيت ع عطارة، قبيا، بيت لقيا، دير أبو مشعل، مسلية، قباطية، سيلة الحارثية،
  .بالنق راس العين، جماعين، بورين، الغربية/ نابلس، البلدة القديمة، عتيل، عاطوف،

  .، عقربازعترة مديرية بيت لحم، العبيدية، مديرية القدس، يطا، الديوك الفوقا،  الممرض  .2الطبيب    .1بطريقة مهذبة. مع المريض تعامل ال   .8
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الممرض بتقديم النصائح لك حول تجنب  .2الطبيب  .1ام يق  .9
  ة. مقبولصحة  فيالمريض  المرض وبقاء

  زعترة. مديرية بيت لحم، العبيدية، مديرية القدس، الكرنتينا،

ن في المركز من ( تسجيل، مختبر، أشعة) بصورة و العاملتعامل   .10
  لبقة.

  .، جماعينزعترة ديرية بيت لحم،م العبيدية، مديرية القدس، يطا،

 بورين، اوية،، السيعبد زعترة، مديرية بيت لحم، العبيدية، مديرية القدس، يطا، الكرنتينا،  ستفسار والمساعدة بدون مشاكل.الوصول إلى الطبيب لإل  .11
  .راس العين

  .الساوية ، البلدة القديمة،زعترة مديرية بيت لحم، العبيدية،  .السريريأثناء الكشف  الخصوصيةاألطباء  مراعاة  .12
  المحور الثالث: الوقت

 قلقس، ارة،عين س حلحول، ترقوميا، المشارقة، مديرية الخليل، الكرنتينا، السارية، الحاووز،  الفترة الزمنية للحصول على الخدمة مناسبة.  .1
 ،عجة ع،جب مديرية بيت لحم، العبيدية، عناتا، مديرية القدس، الرام، سعير، بني نعيم،
  .قبالن عقربا، الساوية، ، البلدة القديمة،يعبد قباطية،

 لحول،ح بيت كاحل، المشارقة، مديرية الخليل، السارية، الرامة، الحاووز، الديوك الفوقا،  الرعاية طويل. تلقيقبل  ه المريضانتظر  الذيالوقت   .2
مديرية  ،بيديةالع عناتا، مديرية القدس، الرام، سعير، بني نعيم، قلقس، يطا، عين سارة،
  .قبالن عقربا، صرة، بورين، ، الساوية،عطارة قباطية، عجة، جبع، بيت لحم،

 سعير، م،بني نعي قلقس، يطا، بيت كاحل، المشارقة، مديرية الخليل، الكرنتينا، السارية،  مراكز الرعاية الصحية كافية ومناسبة. فيساعات العمل   .3
سيلة  عيف،أبو ض جبع، مديرية بيت لحم، العبيدية، عناتا، بيرنباال، مديرية القدس، الرام،

  .قبالن عقربا، الساوية، ، بيت ليد،يعبد قباطية، عجة، الحارثية،
  المحور الرابع: األدوية

ق صيدلية المرف فيمتوفرة  الموصوفة من قبل الطبيباألدوية   .1
  .صحيال

 ارة،عين س ترقوميا، بيت كاحل، مديرية الخليل، الكرنتينا، السارية، الرامة، الحاووز،
 عناتا، ،بيرنباال مديرية القدس، الرام، سعير، بني نعيم، قلقس، يطا، المزمنة، الظاهرية،

 و ضعيف،أب جبع، الغربية، الزبابدة، حرملة، مديرية بيت لحم، العبيدية، أمومة بيت لحم،
يت ب ورة،عار  دير أبو مشعل، رام اهللا التحتا، مسلية، راعي، كفر قباطية، فحمة، عجة،
 سلفيت، ة،مسح دير بلوط، بيت عور التحتا، برقة، عطارة، قبيا، دير قديس، سلواد، لقيا،
 حبلة، ة،الغربية/ قلقيلي قفين، عالر، عتيل، شويكة، ذنابة، بيت ليد، ، قراوة،حارس كفل

  .قبالن عقربا، راس العين، الساوية، البلدة القديمة،
تعليمات حول استخدام لمريض ا إعطاءقام مقدم الرعاية الصحية ب  .2

  الدواء.
  .عقربا ، الساوية،العبيدية

 سعير، م،بني نعي يطا، عين سارة، بيت كاحل، مديرية الخليل، الكرنتينا،الرامة،  الحاووز،  .تعليمات تخزين الدواء المريض إعطاءقام مقدم الرعاية الصحية ب  .3
 حرملة، ،بيت فجار ديرية بيت لحم،م العبيدية، أمومة بيت لحم، بيرنباال، مديرية القدس،

 برقة، بيا،ق بيت لقيا، فحمة، عجة، صانور، سيلة الحارثية، جبع، مديرية جنين، البساتين،
ية/ الغرب جمال، كفر شويكة، ذنابة، عاطوف، حارس، كفل سلفيت، بيت عور التحتا،

  .قبالن عقربا، الساوية، البلدة القديمة، قلقيلية،
 ين سارة،ع ترقوميا، بيت كاحل، مديرية الخليل، الكرنتينا، السارية، الرامة، الحاووز، أريحا،  السلبية المحتملة للدواء. اآلثارلصحية بشرح قام مقدم الرعاية ا  .4

 لعبيدية،ا أمومة بيت لحم، مديرية القدس، الرام، سعير، بني نعيم، قلقس، يطا، الظاهرية،
 ديرية جنين،م الزبابدة، البساتين، زعترة، حرملة، بيت فجار، بيت جاال، مديرية بيت لحم،

 بو مشعل،دير أ رام اهللا التحتا، مسلية، قباطية، فحمة، عجة، سيلة الحارثية، أبو ضعيف،
، حارس كفل ت،سلفي دير بلوط، بيت عور التحتا، برقة، قبيا، سلواد، بيتونيا، بيت لقيا،
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 قفين، ،عالر عتيل، شويكة، ة،ذناب بيت ليد، الشمالية /طولكرم، عاطوف، مديرية طوباس،
 اس العين،ر  جماعين، بورين، الساوية، البلدة القديمة، حبلة، الغربية/ قلقيلية، جمال، كفر

  .قبالن عقربا،
  قبالن. ، الشرقية/ قلقيلية،زعترة بيت جاال،  الصالحية. منتهيدواء  صرف  .5
 و ضعيف،أب الزبابدة، زعترة، بيت جاال، ، عناتا،بيت أمر، خاراس بني نعيم، ،يطا المزمنة،  وصف الطبيب دواء وتم صرف دواء آخر من الصيدلية.  .6

 يت لقيا،ب دير أبو مشعل، رام اهللا التحتا، البالوع، قباطية، فحمة، عجة، سيلة الحارثية،
الشرقية/  مال،ج كفر قفين، عالر، مديرية طوباس، ، قراوة،بيت عور التحتا سلواد، بيتونيا،
 عقربا، اس العين،ر  بيت فوريك، الغربية/ نابلس، البلدة القديمة، / قلقيلية،الغربية قلقيلية،
  .قبالن

  المحور الخامس: التحويالت
مديرية  رام،ال يطا، عين سارة، ترقوميا، الكرنتينا، السارية، الرامة، الحاووز، الديوك الفوقا،  .هأو لعائلت للمريض آخر صحيإلى مركز  التحويلشرح أسباب   .1

دير  عبد،ي مسلية، راعي، كفر عجة، سيلة الحارثية، اليامون، الزبابدة، العبيدية، ،القدس
بيت  ورين،ب الساوية، الغربية/ قلقيلية، ، ذنابة،، قراوةحارس كفل سلفيت، مسحة، بلوط،
  قبالن. عقربا، صرة، جماعين، فوريك،

  ين.، بور زعترة  بعد تلقي للخدمة الطبية والعالج تحسنت حالتك الصحية.  .2
  
  حسب محاور الدراسة.ما دون ففيها درجات اإلستجابة متوسطة  جاءتالتي  الرعاية الصحية األولية راكزيبين الجدول السابق م 
على النحو  المتوسطة فما دونبناًء على درجات إستجابة المرضى والمراجعين  األولية الصحية الرعاية مراكز هالصعوبات التي تواجعرض  تم

  التالي:
  

 افظة أريحامح 
  كشف م اللم يت ،الحاجات الخاصة يتالئم المركز مع ذو ال ي ،مع طبيعة الخدمات المقدمة ركزتالئم المظهر العام للمال ي :الديوك الفوقا

ب شرح أسبا م يتم ل ،الرعاية طويل تلقيقبل  ه المريضانتظر  الذيالوقت  ،بطريقة مهذبةمع المريض تعامل لم يتم ال للمريض، جسمانيال
 .للمريض آخر صحيإلى مركز  التحويل

  السلبية المحتملة للدواء اآلثارمقدم الرعاية الصحية بشرح لم يقم  :أريحا. 
 

 محافظة الخليل  
 وفر مقاعد انتظار ت نقص في ،توفر صاالت انتظار مالئمة ونظيفة نقص في  ،نشرات أو مواد تثقيفية وصحية توفر نقص في :الحاووز

مع طبيعة  كزر تالئم المظهر العام للمال ي ،غير مرضيأقسام ومرافق المركز  فيمستوى النظافة  ،ر أجهزة تكييفتوف نقص في ،كافية
ير غ مستوى الهدوء والنظام ،توفر دورات مياه صحية نظيفة نقص في  ،الحاجات الخاصة يتالئم المركز مع ذو ال ي ،الخدمات المقدمة

 ،فحوصات الطبيةين الطبيب سبب اللم يب للمريض، جسمانيالكشف لم يتم ال ،تفصيلي بشكل المريض الطبيب بفحصال يقوم  ،مرضي
لموصوفة غير ااألدوية  ،الرعاية طويل تلقيقبل  ه المريضانتظر  الذيالوقت  ز،داخل المرك األشعةبية أو التحاليل الطكافة  إجراءتم لم ي

ية بشرح مقدم الرعاية الصحلم يقم  ،تعليمات تخزين الدواء المريض طاءإعمقدم الرعاية الصحية ب لم يقم كز،لمر صيدلية ا فيمتوفرة 
 .للمريض آخر صحيإلى مركز  التحويلشرح أسباب  لم يتم  ،السلبية المحتملة للدواء اآلثار

  الذيوقت ال ض،للمري جسمانيالكشف لم يتم ال ،الحاجات الخاصة يتالئم المركز مع ذو ال ي ،احترام القواعد واألنظمة نقص في :الرامة 
 المريض إعطاءمقدم الرعاية الصحية ب لم يقم كز،لمر صيدلية ا فيمتوفرة الموصوفة غير األدوية  ،الرعاية طويل تلقيقبل  ه المريضانتظر 
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 صحيكز إلى مر  لالتحويشرح أسباب  لم يتم  ،السلبية المحتملة للدواء اآلثارمقدم الرعاية الصحية بشرح لم يقم  ،تعليمات تخزين الدواء
 .للمريض آخر

  وفر مقاعد انتظار ت نقص في ،توفر صاالت انتظار مالئمة ونظيفة نقص في ،نشرات أو مواد تثقيفية وصحية توفر نقص في :السارية
مع طبيعة  كزر تالئم المظهر العام للمال ي ،غير مرضيأقسام ومرافق المركز  فيمستوى النظافة  ،توفر أجهزة تكييف نقص في ،كافية
 سمانيجالكشف لم يتم ال ،توفر دورات مياه صحية نظيفة نقص في ،الحاجات الخاصة يتالئم المركز مع ذو ال ي ،دمات المقدمةالخ

ساعات العمل  ،الرعاية طويل تلقيقبل  ه المريضانتظر  الذيالوقت  ز،داخل المرك األشعةبية أو التحاليل الطكافة  إجراءتم لم ي للمريض،
السلبية  آلثارامقدم الرعاية الصحية بشرح لم يقم  كز،لمر صيدلية ا فيمتوفرة الموصوفة غير األدوية  وغير مناسبة، كافيةغير مراكز ال في

 .للمريض آخر صحيإلى مركز  التحويلشرح أسباب  لم يتم  ،المحتملة للدواء
 نقص في ،ةرات أو مواد تثقيفية وصحينش توفر نقص في ،توفر لوحات إرشادية واضحة تسهل الوصول إلى الخدمة نقص في :الكرنتينا 

وفر أجهزة ت نقص في ،احترام القواعد واألنظمة نقص في ،توفر مقاعد انتظار كافية نقص في ،توفر صاالت انتظار مالئمة ونظيفة
وفر دورات ت فينقص ، الحاجات الخاصة يتالئم المركز مع ذو ال ي ،مع طبيعة الخدمات المقدمة ركزتالئم المظهر العام للمال ي ،تكييف

 جسمانيالشف كلم يتم ال ،بشكل تفصيلي المريض الطبيب بفحصال يقوم  ،غير مرضي مستوى الهدوء والنظام ،مياه صحية نظيفة
داخل  األشعةأو  بيةالتحاليل الطكافة  إجراءتم لم ي المريض وذويه من قبل الطاقم الطبي، على استفسار الفوريتم الرد لم ي للمريض،

ساعات  ،ستفسار والمساعدةالوصول إلى الطبيب لإلصعوبة  من قبل الطاقم الطبي، تقديم نصائح حول تجنب المرضيتم  لم ز،المرك
 إعطاءب مقدم الرعاية الصحية لم يقم كز،لمر صيدلية ا فيمتوفرة الموصوفة غير األدوية  وغير مناسبة، كافيةغير مراكز ال فيالعمل 
إلى مركز  لتحويلاشرح أسباب  لم يتم  ،السلبية المحتملة للدواء اآلثارمقدم الرعاية الصحية بشرح يقم لم  ،تعليمات تخزين الدواء المريض
 .للمريض آخر صحي

 احترام  ينقص ف ،توفر مقاعد انتظار كافية نقص في ،توفر لوحات إرشادية واضحة تسهل الوصول إلى الخدمة نقص في :المديرية
ال يقوم  ،مرضي غير مستوى الهدوء والنظام ،توفر دورات مياه صحية نظيفة نقص في  ،هزة تكييفتوفر أج نقص في ،القواعد واألنظمة
كافة  إجراءتم لم ي ،يةفحوصات الطبين الطبيب سبب اللم يب للمريض، جسمانيالكشف لم يتم ال ،بشكل تفصيلي المريض الطبيب بفحص
 كافيةير غمراكز ال فيساعات العمل  ،الرعاية طويل تلقيقبل  ه المريضر انتظ الذيالوقت  ز،داخل المرك األشعةبية أو التحاليل الط
 ،خزين الدواءتعليمات ت المريض إعطاءمقدم الرعاية الصحية ب لم يقم كز،لمر صيدلية ا فيمتوفرة الموصوفة غير األدوية  وغير مناسبة،

 .السلبية المحتملة للدواء اآلثارمقدم الرعاية الصحية بشرح لم يقم 
  لم يتم  ،الحاجات الخاصة يتالئم المركز مع ذو ال ي ،توفر أجهزة تكييف نقص في ،توفر مقاعد انتظار كافية نقص في :شارقةالم

 .غير مناسبةو  كافيةغير مراكز ال فيساعات العمل  ،الرعاية طويل تلقيقبل  ه المريضانتظر  الذيالوقت  للمريض، جسمانيالكشف ال
  فيوى النظافة مست ،توفر أجهزة تكييف نقص في ،احترام القواعد واألنظمة نقص في ،انتظار كافية توفر مقاعد نقص في :بيت كاحل 

ات الحاج يتالئم المركز مع ذو ال ي ،مع طبيعة الخدمات المقدمة ركزتالئم المظهر العام للمال ي ،غير مرضيأقسام ومرافق المركز 
 ،شكل تفصيليب المريض الطبيب بفحصال يقوم  ،غير مرضي الهدوء والنظاممستوى  ،توفر دورات مياه صحية نظيفة نقص في، الخاصة
 ز،داخل المرك ألشعةابية أو التحاليل الطكافة  إجراءتم لم ي ،فحوصات الطبيةين الطبيب سبب اللم يب للمريض، جسمانيالكشف لم يتم ال
متوفرة ة غير الموصوفاألدوية  وغير مناسبة، كافيةغير كز مراال فيساعات العمل  ،الرعاية طويل تلقيقبل  ه المريضانتظر  الذيالوقت 

 آلثارامقدم الرعاية الصحية بشرح لم يقم  ،تعليمات تخزين الدواء المريض إعطاءمقدم الرعاية الصحية ب لم يقم كز،لمر صيدلية ا في
 .السلبية المحتملة للدواء
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  لم يتم  ،فصيليبشكل ت المريض الطبيب بفحصال يقوم  ،ير مرضيغ مستوى الهدوء والنظام ،توفر أجهزة تكييف نقص في :ترقوميا
مقدم لم يقم  كز،مر لصيدلية ا فيمتوفرة الموصوفة غير األدوية  ،فحوصات الطبيةين الطبيب سبب اللم يب للمريض، جسمانيالكشف ال

 .للمريض آخر صحيركز إلى م التحويلشرح أسباب  لم يتم  ،السلبية المحتملة للدواء اآلثارالرعاية الصحية بشرح 
  الحاجات الخاصة يتالئم المركز مع ذو ال ي ،توفر أجهزة تكييف نقص في ،نشرات أو مواد تثقيفية وصحية توفر نقص في :عين سارة،  

بل ق المريض هانتظر  الذيالوقت  ز،داخل المرك األشعةبية أو التحاليل الطكافة  إجراءتم لم ي ،توفر دورات مياه صحية نظيفة نقص في
عليمات تخزين ت المريض إعطاءمقدم الرعاية الصحية ب لم يقم كز،لمر صيدلية ا فيمتوفرة الموصوفة غير األدوية  ،الرعاية طويل تلقي
 .للمريض آخر صحيإلى مركز  التحويلشرح أسباب  لم يتم  ،السلبية المحتملة للدواء اآلثارمقدم الرعاية الصحية بشرح لم يقم  ،الدواء

  شرات أو ن توفر نقص في ،توفر لوحات إرشادية واضحة تسهل الوصول إلى الخدمة نقص في ركز،الوصول إلى الم بةصعو  :قلقس
 ،ات الخاصةالحاج يتالئم المركز مع ذو ال ي ،توفر أجهزة تكييف نقص في ،احترام القواعد واألنظمة نقص في ،مواد تثقيفية وصحية

كافة  إجراءم تلم ي للمريض، جسمانيالكشف لم يتم ال ،غير مرضي الهدوء والنظام مستوى ،توفر دورات مياه صحية نظيفة نقص في
 كافيةير غمراكز ال فيساعات العمل  ،الرعاية طويل تلقيقبل  ه المريضانتظر  الذيالوقت  ز،داخل المرك األشعةبية أو التحاليل الط
 .كزلمر صيدلية ا فيمتوفرة الموصوفة غير األدوية  وغير مناسبة،

  لم يقم  كز،لمر ية اصيدل فيمتوفرة الموصوفة غير األدوية  للمريض، جسمانيالكشف لم يتم ال ،توفر أجهزة تكييف نقص في :ظاهريةال
 .السلبية المحتملة للدواء اآلثارمقدم الرعاية الصحية بشرح 

  التحاليل افة ك إجراءتم لم ي ،تكييف توفر أجهزة نقص في ،توفر لوحات إرشادية واضحة تسهل الوصول إلى الخدمة نقص في :المزمنة
 من غير الدواء الموصوف صرف دواء آخر كز،لمر صيدلية ا فيمتوفرة الموصوفة غير األدوية  ز،داخل المرك األشعةبية أو الط

 .الصيدلية
  نقص في ،ةنشرات أو مواد تثقيفية وصحي توفر نقص في ،توفر لوحات إرشادية واضحة تسهل الوصول إلى الخدمة نقص في :يطا 

وفر أجهزة ت نقص في ،احترام القواعد واألنظمة نقص في ،توفر مقاعد انتظار كافية نقص في ،توفر صاالت انتظار مالئمة ونظيفة
تالئم ال ي ،مع طبيعة الخدمات المقدمة ركزتالئم المظهر العام للمال ي ،غير مرضيأقسام ومرافق المركز  فيمستوى النظافة  ،تكييف

لطبيب تواجد اال ي ،غير مرضي مستوى الهدوء والنظام ،توفر دورات مياه صحية نظيفة نقص في  ،الحاجات الخاصة يو المركز مع ذ
تم الرد لم ي مريض،لل جسمانيالكشف لم يتم ال ،بشكل تفصيلي المريض الطبيب بفحص، ال يقوم أثناء الدوام الرسمي فيرة دائمة بصو 
تعامل لم يتم ال ز،داخل المرك األشعةبية أو التحاليل الطكافة  إجراءتم لم ي قبل الطاقم الطبي،المريض وذويه من  على استفسار الفوري

لطبيب الوصول إلى اصعوبة  ن في المركز من ( تسجيل، مختبر، أشعة) بصورة لبقة.و العامللم يتعامل  ،بطريقة مهذبةمع المريض 
األدوية  ناسبة،وغير م كافيةغير مراكز ال فيساعات العمل  ،الرعاية طويل قيتلقبل  ه المريضانتظر  الذيالوقت  ،ستفسار والمساعدةلإل

مقدم الرعاية  لم يقم ،تعليمات تخزين الدواء المريض إعطاءمقدم الرعاية الصحية ب لم يقم كز،لمر صيدلية ا فيمتوفرة الموصوفة غير 
 .للمريض آخر صحيإلى مركز  تحويلالشرح أسباب  لم يتم  ،السلبية المحتملة للدواء اآلثارالصحية بشرح 

 ه انتظر  لذياالوقت  ،غير مرضي مستوى الهدوء والنظام ،توفر أجهزة تكييف نقص في ،احترام القواعد واألنظمة نقص في :بني نعيم
 كز،لمر دلية اصي فيمتوفرة الموصوفة غير األدوية  وغير مناسبة، كافيةغير مراكز ال فيساعات العمل  ،الرعاية طويل تلقيقبل  المريض
 ،محتملة للدواءالسلبية ال اآلثارمقدم الرعاية الصحية بشرح لم يقم  ،تعليمات تخزين الدواء المريض إعطاءمقدم الرعاية الصحية ب لم يقم

 .من الصيدلية غير الدواء الموصوف صرف دواء آخر
  نقص في ،نشرات أو مواد تثقيفية وصحية توفر نقص في ،توفر لوحات إرشادية واضحة تسهل الوصول إلى الخدمة نقص في :حلحول 

الئم المركز مع تال ي ،غير مرضيأقسام ومرافق المركز  فيمستوى النظافة  ،توفر أجهزة تكييف نقص في ،توفر مقاعد انتظار كافية
 لى استفسارع لفورياتم الرد لم ي للمريض، جسمانيالكشف لم يتم ال ،توفر دورات مياه صحية نظيفة نقص في، الحاجات الخاصة يذو 
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 تلقيقبل  ضه المريانتظر  الذيالوقت  ز،داخل المرك األشعةبية أو التحاليل الطكافة  إجراءتم لم ي المريض وذويه من قبل الطاقم الطبي،
 .الرعاية طويل

  نقص في ،يةحنشرات أو مواد تثقيفية وص توفر نقص في ،توفر لوحات إرشادية واضحة تسهل الوصول إلى الخدمة نقص في :سعير 
وفر أجهزة ت نقص في ،احترام القواعد واألنظمة نقص في ،توفر مقاعد انتظار كافية نقص في ،توفر صاالت انتظار مالئمة ونظيفة

وفر دورات ت نقص في ،الحاجات الخاصة يتالئم المركز مع ذو ال ي ،مع طبيعة الخدمات المقدمة ركزتالئم المظهر العام للمال ي ،تكييف
التحاليل كافة  راءإجتم لم ي للمريض، جسمانيالكشف لم يتم ال ،بشكل تفصيلي المريض الطبيب بفحصال يقوم  ،ة نظيفةمياه صحي

 وغير مناسبة، كافيةغير مراكز ال فيساعات العمل  ،الرعاية طويل تلقيقبل  ه المريضانتظر  الذيالوقت  ز،داخل المرك األشعةبية أو الط
مقدم لم يقم  ،تعليمات تخزين الدواء المريض إعطاءمقدم الرعاية الصحية ب لم يقم كز،لمر صيدلية ا فية متوفر الموصوفة غير األدوية 

 .السلبية المحتملة للدواء اآلثارالرعاية الصحية بشرح 
   من الصيدلية غير الدواء الموصوف صرف دواء آخر للمريض، جسمانيالكشف لم يتم ال :مرأبيت. 
 من الصيدلية الدواء الموصوفغير  صرف دواء آخر :خاراس. 

 

 محافظة القدس  
 وغير  كافيةير غمراكز ال فيساعات العمل  ،الرعاية طويل تلقيقبل  ه المريضانتظر  الذيالوقت  ،توفر أجهزة تكييف نقص في :الرام

 لم يتم  ،دواءسلبية المحتملة للال اآلثارمقدم الرعاية الصحية بشرح لم يقم  كز،لمر صيدلية ا فيمتوفرة الموصوفة غير األدوية  مناسبة،
 للمريض. آخر صحيإلى مركز  التحويلشرح أسباب 

  نظمةاحترام القواعد واأل نقص في ،توفر مقاعد انتظار كافية نقص في ،توفر صاالت انتظار مالئمة ونظيفة نقص في :المديرية،  
طبيعة الخدمات  مع ركزتالئم المظهر العام للمال ي ،مرضيغير أقسام ومرافق المركز  فيمستوى النظافة  ،توفر أجهزة تكييف نقص في
ال  ،رضيغير م مستوى الهدوء والنظام ،توفر دورات مياه صحية نظيفة نقص في ،الحاجات الخاصة يتالئم المركز مع ذو ال ي ،المقدمة

 على استفسار لفورياتم الرد لم ي ،يليبشكل تفص المريض الطبيب بفحصال يقوم ، أثناء الدوام الرسمي فيرة دائمة تواجد الطبيب بصو ي
بطريقة  مع المريضتعامل لم يتم ال ز،داخل المرك األشعةبية أو التحاليل الطكافة  إجراءتم لم ي المريض وذويه من قبل الطاقم الطبي،

، أشعة) جيل، مختبرن في المركز من (تسو العامللم يتعامل  من قبل الطاقم الطبي، تقديم نصائح حول تجنب المرضلم يتم  ،مهذبة
ساعات العمل  ،الرعاية طويل تلقيقبل  ه المريضانتظر  الذيالوقت  ،ستفسار والمساعدةالوصول إلى الطبيب لإلصعوبة  ،بصورة لبقة

 المريض عطاءإمقدم الرعاية الصحية ب لم يقم كز،لمر صيدلية ا فيمتوفرة الموصوفة غير األدوية  وغير مناسبة، كافيةغير مراكز ال في
 صحيإلى مركز  لالتحويشرح أسباب  لم يتم  ،السلبية المحتملة للدواء اآلثارمقدم الرعاية الصحية بشرح لم يقم  ،تعليمات تخزين الدواء

 للمريض. آخر
  نقص في ،نشرات أو مواد تثقيفية وصحية توفر نقص في ،توفر لوحات إرشادية واضحة تسهل الوصول إلى الخدمة نقص في :بيرنباال 

تم الرد لم ي ،الحاجات الخاصة يتالئم المركز مع ذو ال ي ،مع طبيعة الخدمات المقدمة ركزتالئم المظهر العام للمال ي ،أجهزة تكييف توفر
لموصوفة غير ااألدوية  وغير مناسبة، كافيةغير مراكز ال فيساعات العمل  المريض وذويه من قبل الطاقم الطبي، على استفسار الفوري
 .تعليمات تخزين الدواء المريض إعطاءمقدم الرعاية الصحية ب لم يقم كز،لمر ية اصيدل فيمتوفرة 

  نقص في  ،نشرات أو مواد تثقيفية وصحية توفر نقص في ،توفر لوحات إرشادية واضحة تسهل الوصول إلى الخدمة نقص في :عناتا 
تالئم المركز  يال ،مع طبيعة الخدمات المقدمة ركزلعام للمتالئم المظهر اال ي ،توفر أجهزة تكييف نقص في  ،توفر مقاعد انتظار كافية

 الذيالوقت  ،بشكل تفصيلي المريض الطبيب بفحصال يقوم  ،توفر دورات مياه صحية نظيفة نقص في  ،الحاجات الخاصة يمع ذو 
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صيدلية  فيفرة متو الموصوفة غير األدوية  وغير مناسبة، كافيةغير مراكز ال فيساعات العمل  ،الرعاية طويل تلقيقبل  ه المريضانتظر 
 .من الصيدلية غير الدواء الموصوف صرف دواء آخر كز،لمر ا

 

 محافظة بيت لحم  
 لم  ،لطبيةفحوصات اين الطبيب سبب اللم يب للمريض، جسمانيالكشف لم يتم ال ،الحاجات الخاصة يتالئم المركز مع ذو ال ي :األمومة

األدوية  ز،ل المركداخ األشعةبية أو التحاليل الطكافة  إجراءتم لم ي يه من قبل الطاقم الطبي،المريض وذو  على استفسار الفوريتم الرد ي
مقدم الرعاية  لم يقم ،تعليمات تخزين الدواء المريض إعطاءمقدم الرعاية الصحية ب لم يقم كز،لمر صيدلية ا فيمتوفرة الموصوفة غير 
 .السلبية المحتملة للدواء اآلثارالصحية بشرح 

  الئمة ونظيفةتوفر صاالت انتظار م نقص في ،نشرات أو مواد تثقيفية وصحية توفر نقص في  ،ركزالوصول إلى الم صعوبة :لعبيديةا،  
أقسام ومرافق  يفمستوى النظافة  ،توفر أجهزة تكييف نقص في ،احترام القواعد واألنظمة نقص في ،توفر مقاعد انتظار كافية نقص في
قص ن  ،الحاجات الخاصة يتالئم المركز مع ذو ال ي ،مع طبيعة الخدمات المقدمة ركزتالئم المظهر العام للميال  ،غير مرضيالمركز 

ال يقوم  ،رسميأثناء الدوام ال فيرة دائمة تواجد الطبيب بصو ال ي ،غير مرضي مستوى الهدوء والنظام ،توفر دورات مياه صحية نظيفة في
 الفوريتم الرد لم ي ،يةفحوصات الطبين الطبيب سبب اللم يب للمريض، جسمانيالكشف يتم اللم  ،بشكل تفصيلي المريض الطبيب بفحص
مع تعامل لم يتم ال ز،داخل المرك األشعةبية أو التحاليل الطكافة  إجراءتم لم ي المريض وذويه من قبل الطاقم الطبي، على استفسار

ستفسار الوصول إلى الطبيب لإلصعوبة  من قبل الطاقم الطبي، ضتقديم نصائح حول تجنب المر لم يتم  ،بطريقة مهذبةالمريض 
ساعات العمل  ،الرعاية طويل تلقيقبل  ه المريضانتظر  الذيالوقت  ،السريريأثناء الكشف  الخصوصيةاألطباء  لم يراعي ،والمساعدة

المريض  عطاءإمقدم الرعاية الصحية ب م يقمل كز،لمر صيدلية ا فيمتوفرة الموصوفة غير األدوية  وغير مناسبة، كافيةغير مراكز ال في
إلى  لتحويلاشرح أسباب  لم يتم  ،تعليمات تخزين الدواء المريض إعطاءمقدم الرعاية الصحية ب لم يقم ،تعليمات حول استخدام الدواء

 للمريض. آخر صحيمركز 
  نقص  ،نشرات أو مواد تثقيفية وصحية توفر نقص في ،توفر لوحات إرشادية واضحة تسهل الوصول إلى الخدمة نقص في :المديرية

أقسام  فيلنظافة مستوى ا ،توفر أجهزة تكييف نقص في  ،توفر مقاعد انتظار كافية نقص في ،توفر صاالت انتظار مالئمة ونظيفة في
 يقوم ال ،غير مرضي مستوى الهدوء والنظام ،مع طبيعة الخدمات المقدمة ركزتالئم المظهر العام للمال ي ،غير مرضيومرافق المركز 
المريض وذويه من  سارعلى استف الفوريتم الرد لم ي ،فحوصات الطبيةين الطبيب سبب اللم يب ،بشكل تفصيلي المريض الطبيب بفحص

ديم تقلم يتم  ،بطريقة مهذبةمع المريض تعامل لم يتم ال ز،داخل المرك األشعةبية أو التحاليل الطكافة  إجراءتم لم ي قبل الطاقم الطبي،
صعوبة  ،تسجيل، مختبر، أشعة) بصورة لبقة ن في المركز من (و العامللم يتعامل  من قبل الطاقم الطبي، نصائح حول تجنب المرض

 تلقيقبل  لمريضه اانتظر  الذيالوقت  ،السريريأثناء الكشف  الخصوصيةاألطباء  لم يراعي ،ستفسار والمساعدةالوصول إلى الطبيب لإل
مقدم  يقم لم كز،لمر صيدلية ا فيمتوفرة الموصوفة غير األدوية  وغير مناسبة، كافيةغير مراكز ال فيت العمل ساعا ،الرعاية طويل

 .تعليمات تخزين الدواء المريض إعطاءالرعاية الصحية ب
  دواء  صرف ،ة للدواءالسلبية المحتمل اآلثارمقدم الرعاية الصحية بشرح لم يقم  ،الحاجات الخاصة يتالئم المركز مع ذو ال ي :بيت جاال

 .من الصيدلية غير الدواء الموصوف صرف دواء آخر ،الصالحية منتهي
 عاية الصحية مقدم الر  لم يقم ز،داخل المرك األشعةبية أو التحاليل الطكافة  إجراءتم لم ي للمريض، جسمانيالكشف لم يتم ال :بيت فجار

 .السلبية المحتملة للدواء اآلثاراية الصحية بشرح مقدم الرعلم يقم  ،تعليمات تخزين الدواء المريض إعطاءب
  األشعةة أو بيالتحاليل الطكافة  إجراءتم لم ي للمريض، جسمانيالكشف لم يتم ال ،الحاجات الخاصة يتالئم المركز مع ذو ال ي :حرملة 

 ،زين الدواءتعليمات تخ المريض إعطاءبمقدم الرعاية الصحية  لم يقم كز،لمر صيدلية ا فيمتوفرة الموصوفة غير األدوية  ز،داخل المرك
 .السلبية المحتملة للدواء اآلثارمقدم الرعاية الصحية بشرح لم يقم 
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  نقص في ،نشرات أو مواد تثقيفية وصحية توفر نقص في ،توفر لوحات إرشادية واضحة تسهل الوصول إلى الخدمة نقص في :زعترة 
وفر أجهزة ت نقص في ،احترام القواعد واألنظمة نقص في ،مقاعد انتظار كافية توفر نقص في ،توفر صاالت انتظار مالئمة ونظيفة

تالئم ال ي ،مع طبيعة الخدمات المقدمة ركزتالئم المظهر العام للمال ي ،غير مرضيأقسام ومرافق المركز  فيمستوى النظافة  ،تكييف
طبيب الال يقوم  ،غير مرضي مستوى الهدوء والنظام ،توفر دورات مياه صحية نظيفة نقص في  ،الحاجات الخاصة يالمركز مع ذو 

مريض وذويه من قبل ال على استفسار الفوريتم الرد لم ي ،فحوصات الطبيةين الطبيب سبب اللم يب ،بشكل تفصيلي المريض بفحص
تقديم نصائح تم لم ي ،طريقة مهذبةبمع المريض تعامل لم يتم ال ز،داخل المرك األشعةبية أو التحاليل الطكافة  إجراءتم لم ي الطاقم الطبي،

الوصول ة صعوب ،ن في المركز من ( تسجيل، مختبر، أشعة) بصورة لبقةو العامللم يتعامل  من قبل الطاقم الطبي، حول تجنب المرض
 اآلثار حمقدم الرعاية الصحية بشر لم يقم  ،السريريأثناء الكشف  الخصوصيةاألطباء  لم يراعي ،ستفسار والمساعدةإلى الطبيب لإل

المريض  حسن حالةلم تت ،من الصيدلية غير الدواء الموصوف صرف دواء آخر ،الصالحية منتهيدواء  صرف ،السلبية المحتملة للدواء
 بعد تلقي العالج.

 محافظة جنين  
 تعليمات تخزين الدواء المريض إعطاءمقدم الرعاية الصحية ب لم يقم للمريض، جسمانيالكشف لم يتم ال :البساتين. 
  جسمانيالشف كلم يتم ال ،توفر أجهزة تكييف نقص في ،توفر لوحات إرشادية واضحة تسهل الوصول إلى الخدمة نقص في :الزبابدة 

رح أسباب ش لم يتم  ،من الصيدلية غير الدواء الموصوف صرف دواء آخر كز،لمر صيدلية ا فيمتوفرة الموصوفة غير األدوية  للمريض،
 .للمريض رآخ صحيإلى مركز  التحويل

  مع طبيعة  كزر تالئم المظهر العام للمال ي ،توفر أجهزة تكييف نقص في ،نشرات أو مواد تثقيفية وصحية توفر نقص في :الغربية
 سمانيجالكشف لم يتم ال ،توفر دورات مياه صحية نظيفة نقص في  ،الحاجات الخاصة يتالئم المركز مع ذو ال ي ،الخدمات المقدمة

 .كزلمر صيدلية ا فيمتوفرة الموصوفة غير األدوية  ز،داخل المرك األشعةبية أو التحاليل الطكافة  جراءإتم لم ي للمريض،
  تعليمات تخزين الدواء المريض إعطاءمقدم الرعاية الصحية ب لم يقم للمريض، جسمانيالكشف لم يتم ال :المديرية. 
  األشعةية أو بالتحاليل الطكافة  إجراءتم لم ي للمريض، جسمانيالكشف اللم يتم  ،الحاجات الخاصة يتالئم المركز مع ذو ال ي :اليامون 

 .للمريض آخر صحيإلى مركز  التحويلشرح أسباب  لم يتم  ز،داخل المرك
  شرات أو ن توفر نقص في ،توفر لوحات إرشادية واضحة تسهل الوصول إلى الخدمة نقص في  ركز،الوصول إلى الم صعوبة :جبع

 ركزلمظهر العام للمتالئم اال ي ،توفر مقاعد انتظار كافية نقص في ،توفر صاالت انتظار مالئمة ونظيفة نقص في ،يةمواد تثقيفية وصح
بب ين الطبيب سلم يب للمريض، جسمانيالكشف لم يتم ال ،الحاجات الخاصة يتالئم المركز مع ذو ال ي ،مع طبيعة الخدمات المقدمة

 ،لرعاية طويلا تلقيقبل  ه المريضانتظر  الذيالوقت  ز،داخل المرك األشعةبية أو التحاليل الطكافة  إجراءتم لم ي ،فحوصات الطبيةال
الصحية  مقدم الرعاية لم يقم كز،لمر صيدلية ا فيمتوفرة الموصوفة غير األدوية  وغير مناسبة، كافيةغير مراكز ال فيساعات العمل 

 .تعليمات تخزين الدواء المريض إعطاءب
  الحاجات  يز مع ذو تالئم المركال ي ،توفر مقاعد انتظار كافية نقص في ،نشرات أو مواد تثقيفية وصحية توفر نقص في :دير أبو ضعيف

 األشعةية أو بالتحاليل الطكافة  إجراءتم لم ي للمريض، جسمانيالكشف لم يتم ال ،توفر دورات مياه صحية نظيفة نقص في  ،الخاصة
 دواء آخر صرف كز،لمر صيدلية ا فيمتوفرة الموصوفة غير األدوية  وغير مناسبة، كافيةغير اكز مر ال فيساعات العمل  ز،داخل المرك

 .من الصيدلية غير الدواء الموصوف
  تالئم المركز ال ي ،توفر أجهزة تكييف نقص في ،احترام القواعد واألنظمة نقص في ،توفر مقاعد انتظار كافية نقص في :سيلة الحارثية

التحاليل ة كاف إجراءتم لم ي للمريض، جسمانيالكشف لم يتم ال ،توفر دورات مياه صحية نظيفة نقص في  ،لخاصةالحاجات ا يمع ذو 
 يضالمر  إعطاءمقدم الرعاية الصحية ب لم يقم وغير مناسبة، كافيةغير مراكز ال فيساعات العمل  ز،داخل المرك األشعةبية أو الط
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 خرآ صحيإلى مركز  التحويلشرح أسباب  لم يتم  ،من الصيدلية الدواء الموصوفغير  صرف دواء آخر ،تعليمات تخزين الدواء
 .للمريض

  نقص في ،نشرات أو مواد تثقيفية وصحية توفر نقص في ،توفر لوحات إرشادية واضحة تسهل الوصول إلى الخدمة نقص في :صانور 
لم يتم  ،الحاجات الخاصة يتالئم المركز مع ذو ال ي ،المقدمةمع طبيعة الخدمات  ركزتالئم المظهر العام للمال ي ،توفر أجهزة تكييف

 المريض اءإعطمقدم الرعاية الصحية ب لم يقم ز،داخل المرك األشعةبية أو التحاليل الطكافة  إجراءتم لم ي للمريض، جسمانيالكشف ال
 .تعليمات تخزين الدواء

  الرعاية  قيتلقبل  ه المريضانتظر  الذيالوقت  للمريض، جسمانيالف كشلم يتم ال ،الحاجات الخاصة يتالئم المركز مع ذو ال ي :عجة
دم الرعاية مق لم يقم كز،لمر صيدلية ا فيمتوفرة الموصوفة غير األدوية  وغير مناسبة، كافيةغير مراكز ال فيساعات العمل  ،طويل

 لتحويلاشرح أسباب  لم يتم  ،الصيدلية من غير الدواء الموصوف صرف دواء آخر ،تعليمات تخزين الدواء المريض إعطاءالصحية ب
 .للمريض آخر صحيإلى مركز 

  وفة غير الموصاألدوية  ز،داخل المرك األشعةبية أو التحاليل الطكافة  إجراءتم لم ي ،الحاجات الخاصة يتالئم المركز مع ذو ال ي :فحمة
 اء الموصوفغير الدو  صرف دواء آخر ،يمات تخزين الدواءتعل المريض إعطاءمقدم الرعاية الصحية ب لم يقم كز،لمر صيدلية ا فيمتوفرة 

 .من الصيدلية
  الطبيب ال يقوم  ،الحاجات الخاصة يتالئم المركز مع ذو ال ي ،توفر أجهزة تكييف نقص في ،توفر مقاعد انتظار كافية نقص في :قباطية

الوقت  ز،خل المركدا األشعةبية أو التحاليل الطة كاف إجراءتم لم ي للمريض، جسمانيالكشف لم يتم ال ،بشكل تفصيلي المريض بفحص
 فيتوفرة مالموصوفة غير األدوية  وغير مناسبة، كافيةغير مراكز ال فيساعات العمل  ،الرعاية طويل تلقيقبل  ه المريضانتظر  الذي

 .ن الصيدليةم غير الدواء الموصوف رصرف دواء آخ ،السلبية المحتملة للدواء اآلثارمقدم الرعاية الصحية بشرح لم يقم  كز،لمر صيدلية ا
  تالئم ال ي ،ييفتوفر أجهزة تك نقص في ،توفر مقاعد انتظار كافية نقص في ،توفر صاالت انتظار مالئمة ونظيفة نقص في :راعي ركف

ة مياه صحي توفر دورات نقص في  ،الحاجات الخاصة يتالئم المركز مع ذو ال ي ،مع طبيعة الخدمات المقدمة ركزالمظهر العام للم
إلى مركز  حويلالتشرح أسباب  لم يتم  كز،لمر صيدلية ا فيمتوفرة الموصوفة غير األدوية  للمريض، جسمانيالكشف لم يتم ال ،نظيفة
 .للمريض آخر صحي

  ألشعةابية أو ل الطالتحاليكافة  إجراءتم لم ي ،بشكل تفصيلي المريض الطبيب بفحصال يقوم  ،توفر أجهزة تكييف نقص في :مسلية 
لم  ،لة للدواءالسلبية المحتم اآلثارمقدم الرعاية الصحية بشرح لم يقم  كز،لمر صيدلية ا فيمتوفرة الموصوفة غير األدوية  ز،داخل المرك

 .للمريض آخر صحيإلى مركز  التحويلشرح أسباب  يتم 
  توفر  نقص في ،الحاجات الخاصة يلمركز مع ذو تالئم اال ي ،توفر أجهزة تكييف نقص في  ،توفر مقاعد انتظار كافية نقص في :يعبد

التحاليل كافة  إجراءتم لم ي للمريض، جسمانيالكشف لم يتم ال ،بشكل تفصيلي المريض الطبيب بفحصال يقوم  ،دورات مياه صحية نظيفة
 غير مناسبة،و  كافيةغير كز مراال فيساعات العمل  ،ستفسار والمساعدةالوصول إلى الطبيب لإلصعوبة  ز،داخل المرك األشعةبية أو الط

 .للمريض آخر صحيإلى مركز  التحويلشرح أسباب  لم يتم 
 

 محافظة رام اهللا والبيرة  
 غير مرضي مستوى الهدوء والنظام ،توفر أجهزة تكييف نقص في ،نشرات أو مواد تثقيفية وصحية توفر نقص في / البالوع:المركزية، 

 .من الصيدلية غير الدواء الموصوف ء آخرصرف دوا للمريض، جسمانيالكشف لم يتم ال
  الحاجات  يو تالئم المركز مع ذال ي ،توفر أجهزة تكييف نقص في  ،نشرات أو مواد تثقيفية وصحية توفر نقص في :رام اهللا التحتا

 األشعةبية أو لطالتحاليل اكافة  إجراءتم لم ي للمريض، جسمانيالكشف لم يتم ال ،توفر دورات مياه صحية نظيفة نقص في ،الخاصة
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 ،لة للدواءالسلبية المحتم اآلثارمقدم الرعاية الصحية بشرح لم يقم  كز،لمر صيدلية ا فيمتوفرة الموصوفة غير األدوية  ز،داخل المرك
 .من الصيدلية غير الدواء الموصوف صرف دواء آخر

  لم يتم  ،اصةالحاجات الخ يتالئم المركز مع ذو ال ي ،توفر أجهزة تكييف نقص في ،توفر مقاعد انتظار كافية نقص في :دير أبو مشعل
صيدلية  فيمتوفرة الموصوفة غير األدوية  ز،داخل المرك األشعةبية أو التحاليل الطكافة  إجراءتم لم ي للمريض، جسمانيالكشف ال
 .ليةمن الصيد دواء الموصوفغير ال صرف دواء آخر ،السلبية المحتملة للدواء اآلثارمقدم الرعاية الصحية بشرح لم يقم  كز،لمر ا
  كز.لمر صيدلية ا فيمتوفرة الموصوفة غير األدوية  ،الحاجات الخاصة يتالئم المركز مع ذو ال ي :عارورة 
 مع طبيعة  كزر تالئم المظهر العام للمال ي ،توفر أجهزة تكييف نقص في ،نشرات أو مواد تثقيفية وصحية توفر نقص في :بيت لقيا

 جسمانيالشف كلم يتم ال ،بشكل تفصيلي المريض الطبيب بفحصال يقوم  ،الحاجات الخاصة يتالئم المركز مع ذو يال  ،الخدمات المقدمة
مقدم  لم يقم كز،لمر صيدلية ا فيمتوفرة الموصوفة غير األدوية  ز،داخل المرك األشعةبية أو التحاليل الطكافة  إجراءتم لم ي للمريض،

صرف دواء  ،السلبية المحتملة للدواء اآلثارمقدم الرعاية الصحية بشرح لم يقم  ،ات تخزين الدواءتعليم المريض إعطاءالرعاية الصحية ب
 .من الصيدلية غير الدواء الموصوف آخر

  الحاجات  يتالئم المركز مع ذو ال ي ،مع طبيعة الخدمات المقدمة ركزتالئم المظهر العام للمال ي ،توفر أجهزة تكييف نقص في :بيتونيا
كافة  إجراءتم م يل المريض وذويه من قبل الطاقم الطبي، على استفسار الفوريتم الرد لم ي للمريض، جسمانيالكشف لم يتم ال ،الخاصة

غير الدواء  صرف دواء آخر ،السلبية المحتملة للدواء اآلثارمقدم الرعاية الصحية بشرح لم يقم  ز،داخل المرك األشعةبية أو التحاليل الط
 .دليةمن الصي الموصوف

  للمريض، يجسمانالكشف لم يتم ال ،مع طبيعة الخدمات المقدمة ركزتالئم المظهر العام للمال ي ،توفر أجهزة تكييف نقص في :سلواد 
 صرف دواء آخر ،السلبية المحتملة للدواء اآلثارمقدم الرعاية الصحية بشرح لم يقم  كز،لمر صيدلية ا فيمتوفرة الموصوفة غير األدوية 
 .من الصيدلية اء الموصوفغير الدو 

  إجراءتم لم ي ،للمريض جسمانيالكشف لم يتم ال ،الحاجات الخاصة يتالئم المركز مع ذو ال ي ،توفر أجهزة تكييف نقص في :دير قديس 
 .كزلمر صيدلية ا فيمتوفرة الموصوفة غير األدوية  ز،داخل المرك األشعةبية أو التحاليل الطكافة 

  نقص في ،نشرات أو مواد تثقيفية وصحية توفر نقص في، ت إرشادية واضحة تسهل الوصول إلى الخدمةتوفر لوحا نقص في :قبيا 
األدوية  ،زداخل المرك األشعةبية أو التحاليل الطكافة  إجراءتم لم ي ،الحاجات الخاصة يتالئم المركز مع ذو ال ي ،توفر أجهزة تكييف

مقدم الرعاية  لم يقم ،تعليمات تخزين الدواء المريض إعطاءمقدم الرعاية الصحية ب لم يقم كز،لمر صيدلية ا فيمتوفرة الموصوفة غير 
 .السلبية المحتملة للدواء اآلثارالصحية بشرح 

  إجراءتم ي لم للمريض، جسمانيالكشف لم يتم ال ،الحاجات الخاصة يتالئم المركز مع ذو ال ي ،توفر أجهزة تكييف نقص في :عطارة 
 فيتوفرة مالموصوفة غير األدوية  ،الرعاية طويل تلقيقبل  ه المريضانتظر  الذيالوقت  ز،داخل المرك األشعةأو  بيةالتحاليل الطكافة 

 .كزلمر صيدلية ا
  لم يتم  ،يبشكل تفصيل المريض الطبيب بفحصال يقوم  ،توفر لوحات إرشادية واضحة تسهل الوصول إلى الخدمة نقص في :برقة

صيدلية  فيمتوفرة الموصوفة غير األدوية  ز،داخل المرك األشعةبية أو التحاليل الطكافة  إجراءم تلم ي للمريض، جسمانيالكشف ال
لسلبية المحتملة ا اآلثارمقدم الرعاية الصحية بشرح لم يقم  ،تعليمات تخزين الدواء المريض إعطاءمقدم الرعاية الصحية ب لم يقم كز،لمر ا

 .للدواء
 الطبيب قوم ال ي ،توفر أجهزة تكييف نقص في  ،ات إرشادية واضحة تسهل الوصول إلى الخدمةتوفر لوح نقص في :بيت عور التحتا

صيدلية  فيوفرة متالموصوفة غير األدوية  ز،داخل المرك األشعةبية أو التحاليل الطكافة  إجراءتم لم ي ،بشكل تفصيلي المريض بفحص
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لسلبية المحتملة ا اآلثارمقدم الرعاية الصحية بشرح لم يقم  ،ات تخزين الدواءتعليم المريض إعطاءمقدم الرعاية الصحية ب لم يقم كز،لمر ا
 .من الصيدلية غير الدواء الموصوف صرف دواء آخر ،للدواء

 

 محافظة سلفيت 
  ية صيدل يفمتوفرة الموصوفة غير األدوية  للمريض، جسمانيالكشف لم يتم ال ،الحاجات الخاصة يتالئم المركز مع ذو ال ي :دير بلوط

 للمريض، آخر يصحإلى مركز  التحويلشرح أسباب  لم يتم  ،السلبية المحتملة للدواء اآلثارمقدم الرعاية الصحية بشرح لم يقم  كز،لمر ا
  إلى مركز  حويلالتشرح أسباب  لم يتم  كز،لمر صيدلية ا فيمتوفرة الموصوفة غير األدوية  للمريض، جسمانيالكشف لم يتم ال :مسحة

 .يضللمر  آخر صحي
  لم يقم كز،لمر ية اصيدل فيمتوفرة الموصوفة غير األدوية  للمريض، جسمانيالكشف لم يتم ال ،توفر أجهزة تكييف نقص في :سلفيت 

 لم يتم  ،دواءالسلبية المحتملة لل اآلثارمقدم الرعاية الصحية بشرح لم يقم  ،تعليمات تخزين الدواء المريض إعطاءمقدم الرعاية الصحية ب
 .للمريض آخر صحيإلى مركز  التحويلب شرح أسبا

 لم  كز،لمر دلية اصي فيمتوفرة الموصوفة غير األدوية  للمريض، جسمانيالكشف لم يتم ال ،توفر أجهزة تكييف نقص في  :حارس كفل
لم  ،محتملة للدواءال السلبية اآلثارمقدم الرعاية الصحية بشرح لم يقم  ،تعليمات تخزين الدواء المريض إعطاءمقدم الرعاية الصحية ب يقم
 .للمريض آخر صحيإلى مركز  التحويلشرح أسباب  يتم 

  رف دواء ص للمريض، آخر صحيإلى مركز  التحويلشرح أسباب  كز، لم يتم لمر صيدلية ا فيمتوفرة الموصوفة غير األدوية  :قراوة
 .من الصيدلية غير الدواء الموصوف آخر

 

 محافظة طوباس  
 الطبيب  يقوم اللم يلتزم الطاقم الطبي بالهدوء والنظام،  ، ال يتالئم مع ذوي االحتياجات الحاجة،أجهزة تكييفتوفر  نقص في :المديرية

ير الدواء غ صرف دواء آخر ،السلبية المحتملة للدواء اآلثارمقدم الرعاية الصحية بشرح لم يقم  ،بشكل تفصيلي المريض بفحص
 .من الصيدلية الموصوف

  في المركز،  عةاألشكافة التحاليل و  إجراءلم يتم  ال يتواجد الطبيب بصورة دائمة أثناء الدوام، ،حات إرشادية واضحةتتوفر لو  ال :عاطوف
 .السلبية للدواء اآلثاربشرح  لم يقم مقدم الرعاية الصحية تعليمات حول تحويل الدواء، إعطاءلم يقم مقدم الرعاية الصحية ب

 
 محافظة طولكرم  
 السلبية للدواء. اآلثارلم يقم مقدم الرعاية الصحية بشرح  ،بشكل تفصيلي المريض الطبيب بفحص ال يقوم :الشمالية 
  من الصيدلية غير الدواء الموصوف صرف دواء آخر :المديرية. 
  يةن الصيدلم غير الدواء الموصوف صرف دواء آخر للمريض، جسمانيالكشف لم يتم ال ،توفر أجهزة تكييف نقص في  :باقة الشرقية. 
  الطبيب لم يقم  ،غير مرضي مستوى الهدوء والنظام ،الحاجات الخاصة يتالئم المركز مع ذو ال ي ،توفر أجهزة تكييف نقص في :بيت ليد

األدوية  وغير مناسبة، كافيةغير مراكز ال فيساعات العمل  للمريض، جسمانيالكشف لم يتم ال ،بشكل تفصيلي المريض بفحص
 .السلبية المحتملة للدواء اآلثارمقدم الرعاية الصحية بشرح لم يقم  كز،لمر صيدلية ا فيمتوفرة الموصوفة غير 

  ل تفصيليبشك المريض الطبيب بفحص، لم يقم الحاجات الخاصة يتالئم المركز مع ذو ، ال يتوفر أجهزة تكييف نقص في :ذنابة، 
مقدم لم يقم  ،تعليمات تخزين الدواء المريض إعطاءالصحية ب مقدم الرعاية كز، لم يقمصيدلية المر  فيمتوفرة الموصوفة غير األدوية 

 .للمريض آخر صحيإلى مركز  التحويلشرح أسباب  ، لم يتم السلبية المحتملة للدواء اآلثارالرعاية الصحية بشرح 
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  مقدم الرعاية الصحية  مقكز، لم يصيدلية المر  فيمتوفرة الموصوفة غير األدوية  ،بشكل تفصيلي المريض الطبيب بفحصلم يقم  :شويكة
 .السلبية المحتملة للدواء اآلثارمقدم الرعاية الصحية بشرح ، لم يقم تعليمات تخزين الدواء المريض إعطاءب
  ي المركزعن الخدمة التي تلقوها ف، المراجعون غير راضيين غير مرضي مستوى الهدوء والنظام ،توفر أجهزة تكييف نقص في :عتيل، 

 .السلبية المحتملة للدواء اآلثارمقدم الرعاية الصحية بشرح كز، لم يقم صيدلية المر  فيمتوفرة غير  الموصوفةاألدوية 
  األشعةو بية أالتحاليل الطكافة  إجراءتم لم ي للمريض، جسمانيالكشف لم يتم ال ،الحاجات الخاصة يتالئم المركز مع ذو ال ي :عالر 

 آلثارامقدم الرعاية الصحية بشرح كز، لم يقم صيدلية المر  فيمتوفرة الموصوفة غير وية األد ز، وقت انتظار الخدمة طويل،داخل المرك
 .السلبية المحتملة للدواء

  مقدم كز، لم يقم لمر صيدلية ا فيمتوفرة الموصوفة غير األدوية  للمريض، جسمانيالكشف لم يتم ال ،توفر أجهزة تكييف نقص في :قفين
 .من الصيدلية غير الدواء الموصوف صرف دواء آخر ،لبية المحتملة للدواءالس اآلثارالرعاية الصحية بشرح 

 لم يقم  ،تعليمات تخزين الدواء المريض إعطاءمقدم الرعاية الصحية ب لم يقم ،الحاجات الخاصة يتالئم المركز مع ذو ال ي :جمال ركف
 .السلبية المحتملة للدواء اآلثارمقدم الرعاية الصحية بشرح 

 
 ليةمحافظة قلقي  
 يةمن الصيدل غير الدواء الموصوف صرف دواء آخر صرف دواء منتهي الصالحية، للمريض، جسمانيالكشف لم يتم ال :الشرقية. 
  ز سيئ،، مستوى النظافة في مرافق المركتوفر مقاعد انتظار كافية نقص في ،توفر صاالت انتظار مالئمة ونظيفة نقص في :الغربية 

 ،للمريض سمانيجالكشف لم يتم ال ،توفر دورات مياه صحية نظيفة نقص في ،مع طبيعة الخدمات المقدمة ركزمتالئم المظهر العام للال ي
مقدم لم يقم  ،تعليمات تخزين الدواء المريض إعطاءمقدم الرعاية الصحية ب كز، لم يقمصيدلية المر  فيمتوفرة الموصوفة غير األدوية 

 التحويلباب شرح أس لم يتم ،من الصيدلية غير الدواء الموصوف صرف دواء آخر ،تملة للدواءالسلبية المح اآلثارالرعاية الصحية بشرح 
 .للمريض آخر صحيإلى مركز 

  ز، وقت انتظار الخدمة طويلداخل المرك األشعةبية أو التحاليل الطكافة  إجراءتم لم ي للمريض، جسمانيالكشف لم يتم ال :حبلة، 
 صرف دواء آخر ،السلبية المحتملة للدواء اآلثارمقدم الرعاية الصحية بشرح كز، لم يقم صيدلية المر  فيمتوفرة الموصوفة غير األدوية 

 .من الصيدلية غير الدواء الموصوف
 

 محافظة نابلس  
 ية رات مياه صحتوفر دو  نقص في، الحاجات الخاصة يتالئم المركز مع ذو ال ي ،بشكل كافٍ  توفر أجهزة تكييف نقص في :البلدة القديمة

على  الفوريتم الرد لم يلم يبين الطبيب للمريض سبب الفحوصات الطبية،  ،بشكل تفصيلي المريض الطبيب بفحصلم يقم  ،نظيفة
ب الخصوصية لم يراعي الطبي ز،داخل المرك األشعةبية أو التحاليل الطكافة  إجراءتم لم ي المريض وذويه من قبل الطاقم الطبي، استفسار

لم  كز،لمر يدلية اص فيمتوفرة الموصوفة غير األدوية  غير مناسبة، الفترة الزمنية للحصول على الخدمةف السريري، للمريض أثناء الكش
 ،ملة للدواءالسلبية المحت اآلثارمقدم الرعاية الصحية بشرح لم يقم  ،تعليمات تخزين الدواء المريض إعطاءمقدم الرعاية الصحية ب يقم

 .من الصيدلية وصوفغير الدواء الم صرف دواء آخر
  مستوى ، يفتوفر أجهزة تكي نقص في، توفر مقاعد انتظار كافية نقص في، توفر صاالت انتظار مالئمة ونظيفة نقص في :الساوية

 يذو  تالئم المركز مع، ال يمع طبيعة الخدمات المقدمة ركزتالئم المظهر العام للمال ي، غير مرضيالنظافة في مرافق وأقسام المركز 
بشكل  لمريضا الطبيب بفحص، لم يقم غير مرضي مستوى الهدوء والنظام ،توفر دورات مياه صحية نظيفة نقص في، جات الخاصةالحا

المريض وذويه  تفسارعلى اس الفوريتم الرد لم ي لم يبين الطبيب سبب الفحوصات الطبية، للمريض، جسمانيالكشف ، لم يتم التفصيلي
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 ،ار والمساعدةستفسالوصول إلى الطبيب لإل، صعوبة زداخل المرك األشعةالتحاليل الطبية أو كافة  جراءإتم من قبل الطاقم الطبي، لم ي
الموصوفة ية األدو  وغير مناسبة، كافيةغير مراكز ال فيساعات العمل لم يراعي الطبيب الخصوصية للمريض أثناء الكشف السريري، 

السلبية  اآلثاررح شولم يقم ب الدواء،وتخزين تعليمات حول استخدام  إعطاءية الصحية بمقدم الرعا لم يقم كز،صيدلية المر  فيمتوفرة غير 
 للمريض. آخر صحيإلى مركز  التحويلشرح أسباب  لم يتم، المحتملة للدواء

  في نقص ،توفر صاالت انتظار مالئمة ونظيفة نقص في ،توفر لوحات إرشادية واضحة تسهل الوصول إلى الخدمة نقص في :الغربية 
تالئم المركز ، ال يمع طبيعة الخدمات المقدمة ركزتالئم المظهر العام للم، ال يتوفر أجهزة تكييف نقص في ،توفر مقاعد انتظار كافية

 من غير الدواء الموصوف صرف دواء آخرز، داخل المرك األشعةالتحاليل الطبية أو كافة  إجراءتم ، لم يالحاجات الخاصة يمع ذو 
 .الصيدلية

   انتظار  توفر مقاعد نقص في ،توفر لوحات إرشادية واضحة تسهل الوصول إلى الخدمة نقص في صعوبة الوصول للمركز، :ينبور
الحاجات  يتالئم المركز مع ذو ، ال يمع طبيعة الخدمات المقدمة ركزتالئم المظهر العام للم، ال يتوفر أجهزة تكييف نقص في، كافية

ام لم يتواجد الطبيب بصورة دائمة أثناء الدو ، غير مرضي مستوى الهدوء والنظام ،صحية نظيفة توفر دورات مياه نقص في، الخاصة
، حوصات الطبيةلم يبين الطبيب سبب الفللمريض،  جسمانيالكشف ، لم يتم البشكل تفصيلي المريض الطبيب بفحصلم يقم الرسمي، 

ظار للحصول وقت اإلنت ،ستفسار والمساعدةالوصول إلى الطبيب لإلصعوبة ز، داخل المرك األشعةالتحاليل الطبية أو كافة  إجراءتم لم ي
ن م غير الدواء الموصوف صرف دواء آخر ،السلبية المحتملة للدواء اآلثارمقدم الرعاية الصحية بشرح ، لم يقم على الخدمة طويل

 لمريض بعد تلقي الخدمة الطبية.لم تتحسن حالة ا للمريض، آخر صحيإلى مركز  التحويلشرح أسباب  لم يتم  الصيدلية
  وفغير الدواء الموص صرف دواء آخر للمريض، جسمانيالكشف لم يتم ال ،الحاجات الخاصة يتالئم المركز مع ذو ال ي :بيت فوريك 

 .للمريض آخر صحيإلى مركز  التحويلشرح أسباب  لم يتم  ،من الصيدلية
  جسمانيالكشف م ال، لم يتبشكل تفصيلي المريض الطبيب بفحصلم يقم ام الرسمي، لم يتواجد الطبيب بصورة دائمة أثناء الدو  :جماعين 

طريقة (تسجيل، مختبر، أشعة) ب العاملون في المركزلم يتعامل  ز،داخل المرك األشعةالتحاليل الطبية أو كافة  إجراءتم لم ي للمريض،
 صحيى مركز إل التحويلشرح أسباب  لم يتم  ،ة المحتملة للدواءالسلبي اآلثارمقدم الرعاية الصحية بشرح لم يقم  مهذبة مع المريض،

 .للمريض آخر
  نشرات  وفرت نقص في ،توفر لوحات إرشادية واضحة تسهل الوصول إلى الخدمة نقص فيصعوبة الوصول إلى المؤسسة،  :راس العين

توفر أجهزة  ينقص ف، فر مقاعد انتظار كافيةتو  نقص في ، توفر صاالت انتظار مالئمة ونظيفة نقص في ، أو مواد تثقيفية وصحية
وفر دورات ت نقص في، الحاجات الخاصة يتالئم المركز مع ذو ، ال يمع طبيعة الخدمات المقدمة ركزتالئم المظهر العام للم، ال يتكييف

طبيب سبب الفحوصات ال لم يبين ،بشكل تفصيلي المريض الطبيب بفحص، لم يقم غير مرضي مستوى الهدوء والنظام ،مياه صحية نظيفة
داخل  ألشعةاالتحاليل الطبية أو كافة  إجراءتم المريض وذويه من قبل الطاقم الطبي، لم ي على استفسار الفوريتم الرد لم ي، الطبية
رعاية قدم المكز، لم يقم صيدلية المر  فيمتوفرة الموصوفة غير األدوية  ،ستفسار والمساعدةالوصول إلى الطبيب لإلز، صعوبة المرك

 .من الصيدلية غير الدواء الموصوف صرف دواء آخر ،السلبية المحتملة للدواء اآلثارالصحية بشرح 
  للمريض آخر صحيإلى مركز  التحويلشرح أسباب  لم يتم  ،توفر أجهزة تكييف نقص في :صره. 
 تالئم ، ال يكييفتوفر أجهزة ت نقص في ، ةتوفر مقاعد انتظار كافي نقص في ، نشرات أو مواد تثقيفية وصحية توفر نقص في  :عقربا

م للم يتواجد الطبيب بصورة دائمة أثناء الدوام الرسمي،  ،توفر دورات مياه صحية نظيفة نقص في ، الحاجات الخاصة يالمركز مع ذو 
المريض وذويه  فساراست على الفوريتم الرد لم ي لم يبين الطبيب سبب الفحوصات الطبية، ،بشكل تفصيلي المريض الطبيب بفحصيقم 

 ير مناسبة،وغ كافيةغير مراكز ال فيساعات العمل ز، داخل المرك األشعةالتحاليل الطبية أو كافة  إجراءتم من قبل الطاقم الطبي، لم ي
بشرح ، لم ءن الدواتخزياستخدام و تعليمات المريض إعطاءمقدم الرعاية الصحية ب كز، لم يقمصيدلية المر  فيمتوفرة الموصوفة غير األدوية 
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 آخر صحيركز إلى م التحويلشرح أسباب  لم يتم كز، صيدلية المر  فيمتوفرة الموصوفة غير األدوية ، السلبية المحتملة للدواء اآلثار
 .للمريض

  مستوى ،توفر أجهزة تكييف نقص في، احترام القواعد واألنظمة نقص في، توفر صاالت انتظار مالئمة ونظيفة نقص في  :قبالن
 يع ذو تالئم المركز م، ال يمع طبيعة الخدمات المقدمة ركزتالئم المظهر العام للمال ي ،غير مرضيفي في أقسام ومرافق المركز النظا

للمريض،  جسمانيالكشف ، لم يتم الغير مرضي مستوى الهدوء والنظام ،توفر دورات مياه صحية نظيفة نقص في ، الحاجات الخاصة
صوفة غير المو األدوية  وغير مناسبة، كافيةغير مراكز ال فيساعات العمل ز، داخل المرك األشعةالطبية أو التحاليل كافة  إجراءتم لم ي

 ، محتملة للدواءالسلبية ال اآلثارشرح و تعليمات تخزين الدواء  المريض إعطاءمقدم الرعاية الصحية ب كز، لم يقمصيدلية المر  فيمتوفرة 
 للمريض. آخر صحي إلى مركز التحويلشرح أسباب  لم يتم 
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في المحافظات ترتيب مديريات الصحة في المحافظات من حيث درجة إستجابة المراجعين  
 

  المحافظة  م.
*  

مكان تقديم 
  الخدمة

القيمة   التحويالت  األدوية  الوقت  الموظفين 
الكلية 
  للمحاور

مستوى 
  اإلستجابة

  الترتيب

  7  متوسطة  3.57  3.63  3.80  3.51  3.81  3.71  مديرية جنين   .1
  1  عالية  3.85  4.07  3.62  3.89  3.89  4.05  مديرية طوباس   .2
  4  عالية  3.75  3.89  3.64  3.72  3.81  3.85  مديرية طولكرم   .3
  8  متوسطة  3.49  3.44  3.57  3.54  3.58  3.55  مديرية نابلس   .4
  2  عالية  3.84  3.91  3.77  3.89  3.90  3.93  مديرية قلقيلة   .5
  5  متوسطة  3.60  3.42  3.70  3.61  3.87  3.89  مديرية سلفيت   .6
  6  متوسطة  3.59  3.77  3.63  3.54  3.71  3.68  مديرية رام اهللا والبيرة   .7
  11  متوسطة  3.36  3.59  3.42  3.11  3.55  3.30  مديرية القدس   .8
  3  عالية  3.81  3.80  4.10  3.80  3.96  3.98  مديرية أريحا   .9

  10  متوسطة  3.45  3.58  3.52  3.67  3.55  3.45  مديرية بيت لحم   .10
  12  متوسطة  3.32  3.47  3.50  3.29  3.53  3.31  ديرية الخليلم   .11
  9  متوسطة  3.47  3.60  3.46  3.51  3.58  3.40  مديرية جنوب الخليل   .12
  4  عالية  3.75  3.90  3.70  3.60  3.86  3.82  مديرية شمال الخليل   .13

   يدل اللون األخضر للمتوسط الحسابي على درجة استجابة متوسطة* 
  

  النتائج التالية: وحسب استجابات المراجعينتبين من الجدول السابق 
  ين عالية ب في مديريات المحافظات الشمالية القيمة الكلية لمحاور استجابات المراجعين حسب مراكز الرعاية الصحية األوليةتراوحت

لفيت، رام اهللا، مال الخليل، سش –طولكرم  ،على النحو التالي: طوباس، قلقيلية، أريحاومتوسطة، فقد كان ترتيبها حسب درجة اإلستجابة 
 جنين، نابلس، جنوب الخليل، بيت لحم، القدس، الخليل.

  قد كانت بين عالية ومتوسطة، ف اإلستجاباتيتضح من القيمة الكلية للمحور األول وجود تباين بين نسبة اإلستجابات، حيث تراوحت
 لمراكز.، وكانت متوسطة في باقي ا، أريحا، مديرية شمال الخليل، رام اهللاقلقيلية، سلفيت جنين، طوباس، طولكرم، :عالية في مديرية

  ة، فقد كانت بين عالية ومتوسط اإلستجاباتيتضح من القيمة الكلية للمحور الثاني وجود تباين بين نسبة اإلستجابات، حيث تراوحت
 وكانت متوسطة في باقي المراكز. لخليل،جنين، طوباس، طولكرم، قلقيلية، سلفيت، رام اهللا، أريحا، شمال ا مديرية:في عالية 

  ة، فقد كانت بين عالية ومتوسط اإلستجاباتيتضح من القيمة الكلية للمحور الثالث وجود تباين بين نسبة اإلستجابات، حيث تراوحت
 أريحا، بيت لحم، وكانت متوسطة في باقي المراكز. قلقيلية، طوباس، طولكرم، مديرية:في عالية 

 ة، فقد كانت بين عالية ومتوسط اإلستجاباتالكلية للمحور الرابع وجود تباين بين نسبة اإلستجابات، حيث تراوحت  يتضح من القيمة
 شمال الخليل، وكانت متوسطة في باقي المراكز. أريحا، سلفيت، عالية في مديرية: جنين، قلقيلية،

 ة، فقد كانت بين عالية ومتوسط اإلستجاباتبات، حيث تراوحت يتضح من القيمة الكلية للمحور الخامس وجود تباين بين نسبة اإلستجا
  شمال الخليل، وكانت متوسطة في باقي المراكز. قلقيلة، رام اهللا، عالية في مديرية: طوباس، طولكرم،
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  إستجابة المراجعينمن حيث درجة  الرعاية الصحية األولية مراكزعرض نتائج 
  المركز  م.

*8  
  المحور األول
  لخدمةمكان تقديم ا

  المحور الثاني
  الموظفين 

  المحور الثالث
  الوقت

  المحور الرابع
  األدوية

  المحور الخامس
  التحويالت

مستوى   القيمة الكلية للمحاور
  اإلستجابة

  محافظة أريحا  
  متوسطة  3.66  3.60  4.21  3.49  3.79  3.82  الديوك الفوقا  .1
  عالية  4.09  4.09  3.77  4.47  4.37  4.34  أريحا  .2
  مديرية الخليل - 1: ظة الخليلمحاف  
  متوسطة  3.20  3.31  3.64  3.25  3.42  3.05  لحاووزا  .3
  متوسطة  3.43  3.39  3.66  3.34  3.89  3.76  الرامة  .4
  متوسطة  3.22  3.06  3.68  3.32  3.66  3.03  الساريه  .5
  متوسطة  3.15  3.40  3.23  3.23  3.36  2.95  الكرنتينا  .6
  متوسطة  3.41  3.85  3.41  3.17  3.55  3.40  المديرية  .7
  متوسطة  3.46  3.81  3.35  3.18  3.49  3.56  المشارقه  .8
  متوسطة  3.38  3.68  3.48  3.41  3.49  3.24  بيت كاحل  .9

  متوسطة  3.50  3.58  3.40  3.53  3.55  3.66  ترقوميا  .10
  عالية  3.71  4.11  4.00  3.72  3.87 3.30  حلحول  .11
  متوسطة  3.28  3.18  3.58  3.35  3.49 3.48  عين ساره  .12
  متوسطة  3.26  3.70  3.89  3.06  3.49 3.14  كالكاس  .13
  الخليل جنوب -2  

  متوسطة 3.58 3.63 3.64 3.50 3.73 3.76  الظاهرية  .14
  عالية 3.78 3.88 3.47 3.84 3.98 3.67  المزمنة   .15
  متوسطة 3.19 3.43 3.26 3.34 3.21 2.86  يطا  .16
  شمال الخليل - 3  

  متوسطة  3.62  3.72  3.54  3.27  3.87  3.85  بني نعيم  .17
  عالية  4.07  4.22  3.72  4.17  4.00  4.04  حلحول  .18
  متوسطة  3.30  3.58  3.49  3.23  3.50  3.19  سعير  .19
  عالية  3.86  3.97  3.89  3.79  3.84  3.92  بيت امر  .20
  عالية  4.07  4.11  3.86  3.92  4.17  4.29  خاراس  .21
  محافظة القدس  

  متوسطة  3.46  3.30  3.66  3.20  3.86 3.87  الرام  . 22
  متوسطة  3.26  3.51  3.23  3.23  3.24 3.18  المديرية  .23
  متوسطة  3.58  3.95  3.68  3.46  3.91 3.51  بير نباال  .24
  متوسطة  3.45  3.77  3.63  2.75  3.88 3.25  عناتا  .25
  محافظة بيت لحم  

  متوسطة  3.45  3.53  3.58  3.86  3.55 3.56  مومةاأل  .26
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  متوسطة  3.06  3.48  3.07  3.05  2.91 2.84  العبيدية  .27
  متوسطة  3.24  3.58  3.29  3.14  3.23 3.17  المديرية  .28
  عالية  4.04  4.14  3.82  4.14  4.16 4.04  بيت جاال  .29
  متوسطة  3.52  3.45  3.72  4.01  3.78 3.71  بيت فجار  .30
  متوسطة  3.47  3.48  3.65  3.66  3.80 3.72  حرملة  .31
  متوسطة  3.29  3.46  3.31  3.48  3.20 2.91  زعترة  .32
  محافظة جنين  

  عالية  3.98  4.10  4.15  3.82  4.24 4.62  البساتين  .33
  متوسطة  3.51  3.40  3.60  3.42  3.79 3.74  الزبابدة  .34
  عالية  3.71  4.08  3.93  3.83  3.85 3.48  الغربية  .35
  عالية  3.86  3.78  3.96  3.78  4.20 4.45  المديرية  .36
  متوسطة  3.44  2.81  4.09  3.50  3.74 3.88  اليامون  .37
  متوسطة  3.32  3.62  4.23  3.12  3.67 3.09  جبع  .38
  متوسطة  3.56  3.99  3.47  3.31  3.78 3.45  بو ضعيفأدير   .39
  متوسطة  3.53  3.59  3.62  3.47  3.73 3.58  سيلة الحارثية  .40
  متوسطة  3.46  3.57  4.24  3.70  3.85 3.06  صانور  .41
  متوسطة  3.49  3.45  3.56  3.31  3.70 3.67  عجة  .42
  عالية  3.86  4.21  3.45  3.72  3.92 4.14  فحمة  .43
  متوسطة  3.49  3.68  3.47  3.36  3.64 3.63  قباطية  .44
  متوسطة  3.49  3.57  3.71  3.34  3.88 3.32  راعي ركف  .45
  متوسطة  3.49  3.36  3.54  3.37  3.57 4.09  مسلية  .46
  متوسطة  3.44  3.40  3.79  3.46  3.64 3.53  يعبد  .47
  محافظة رام اهللا والبيرة  

  متوسطة  3.62  3.82  3.68  3.47  3.70 3.54  المركزية  .48
  متوسطة  3.50  3.53  3.60  3.57  3.71 3.52  رام اهللا التحتا  .49
  عالية  3.92  3.83  3.91  3.65  4.29 4.35  المزرعة الشرقية  .50
  متوسطة  3.50  3.58  3.58  3.31  3.73 3.65  دير ابو مشعل  .51
  عالية  3.80  3.95  4.00  3.75  3.99 3.88  عارورة  .52
  متوسطة  3.43  3.63  3.26  3.42  3.62 3.36  بيت لقيا  .53
  عالية  3.70  3.57  3.73  3.88  3.64 3.74  بيتونيا  .54
  متوسطة  3.56  3.62  3.65  3.46  3.83 3.63  سلواد  .55
  متوسطة  3.65  3.81  3.92  3.81  3.70 3.80  دير قديس  .56
  متوسطة  3.48  3.79  3.36  3.68  3.43 3.50  قبيا  .57
  متوسطة  3.56  3.99  3.66  3.44  3.55 3.49  عطارة  .58
  متوسطة  3.58  3.91  3.55  3.38  3.72 3.88  برقة  .59
  متوسطة  3.44  3.68  3.40  3.35  3.44 3.71  بيت عور التحتا  .60
  محافظة سلفيت  
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  متوسطة  3.63  3.20  3.94  3.77  4.02 3.94  دير بلوط  .61
  عالية  3.71  3.41  3.91  3.73  3.98 4.10  مسحة  .62
  متوسطة  3.50  3.39  3.57  3.53  3.73 3.76  سلفيت  .63
  متوسطة  3.58  3.63  3.58  3.38  3.89 3.88  كفل حارس  .64
  عالية  3.69  3.49  3.69  3.76  3.90 3.90  قراوة  .65
  محافظة طوباس  

  عالية  3.84  4.04  3.82  3.82  4.00 3.92  المديرية  .66
  عالية  3.91  4.16  3.29  4.00  3.73 4.29  عاطوف  .67
  محافظة طولكرم  

  عالية  3.78  3.98  3.66  3.66  3.78 3.88  الشماليه  .68
  عالية  3.82  4.06  3.60  3.82  3.80 3.75  المديرية  .69
  عالية  3.84  3.96  3.78  3.82  3.94 4.01  ةباقه الشرقي  .70
  متوسطة  3.49  3.54  3.54  3.36  3.63 3.69  بيت ليد  .71
  عالية  3.71  3.58  3.80  3.75  4.02 4.05  ذنابه  .72
  عالية  3.80  4.02  3.72  3.81  3.92 4.04  شويكه  .73
  عالية  3.72  3.87  3.56  3.86  3.67 3.76  عتيل  .74
  متوسطة  3.60  3.73  3.63  3.53  3.75 3.74  عالر  .75
  متوسطة  3.63  3.65  3.63  3.54  3.73 3.85  قفين  .76
  عالية  3.86  4.00  3.48  3.73  4.05 4.19  جمال ركف  .77
  محافظة قلقيلية  

  عالية  4.17  4.22  3.71  4.25  4.05 4.17  الشرقيه  .78
  متوسطة  3.48  3.46  3.42  3.71  3.68 3.41  الغربية  .79
  عالية  3.97  4.18  4.06  3.96  3.96 4.14  جيت  .80
  متوسطة  3.64  3.84  3.61  3.60  3.71 3.72  حبلة  .81
  عالية  3.96  3.84  4.04  3.93  4.09 4.17  عزون  .82
  محافظة نابلس  

  متوسطة  3.56  3.91  3.44  3.54  3.52 3.55  البلدة القديمة   .83
  متوسطة  3.35  3.49  3.25  3.32  3.33 3.40  الساويه  .84
  عالية  3.64  3.77  3.84  3.66  3.75 3.50  الغربيه  .85
  عالية  3.79  3.94  3.73  3.83  3.75 3.80  بالطة  .86
  متوسطة  3.36  3.20  3.58  3.66  3.42 3.32  بورين  .87
  عالية  3.68  3.45  3.76  3.31  3.92 4.09  بيت فوريك  .88
  متوسطة  3.48  3.00  3.83  3.76  3.52 3.93  جماعين  .89
  متوسطة  3.40  3.71  3.46  3.61  3.26 3.13  راس العين  .90
  عالية  3.74  3.50  4.10  4.01  4.00 3.70  صره   .91
  متوسطة  3.24  3.21  3.18  3.31  3.34 3.37  عقربا  .92
  متوسطة  3.33  3.24  3.37  3.27  3.49 3.32  قبالن  .93
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 نتائج الدراسة 
  

  :الدراسةالتي توصلت إليها نتائج الأهم 
 

   ا بحياة الصحية ومساسهمستوى درجة الرضا الكلية للمراجعين في المحافظات الشمالية جاءت بدرجة متوسطة، ونظرًا لتعلق الرعاية
 المواطنين بشكل مباشر فهذا المستوى غير مرضي.

  ،جاء ترتيب مراكز الرعاية الصحية األولية حسب درجة اإلستجابة في المديريات على النحو التالي مديرية: طوباس، قلقيلية، أريحا
  ، القدس، الخليل.شمال الخليل، سلفيت، رام اهللا، جنين، نابلس، جنوب الخليل، بيت لحم –طولكرم 

 حتياجات كز مع ذوي اإلاتالئم المر ، وال تتوفر أجهزة تبريد وتكييف في مكان تقديم الخدمة، ومن تعاني من نقص األدوية غالبية المراكز
 .الخاصة

  :وال ، حية نظيفةصلوحات إرشادية، وال دورات فيها بعض المراكز ال تتوفر يوجد تباين في نسبة استجابة المراجعين في عدة أمور منها
لم و لم يتم التعامل مع المرضى والمراجعين بشكل الئق، ، مقاعد إنتظار كافية، ال يتم إحترام القواعد واألنظمة داخل المركزفيها تتوفر 

 .يتم شرح أسباب التحويل إلى مركز آخر
  الخدمات المقدمة ، وال يتالئم المظهر العام للمركز مع طبيعةغير مرضيمستوى النظافة في بعض المراكز. 
 ساعات العمل في بعض المراكز غير كافية وساعات اإلنتظار للحصول على الخدمة طويلة وغير مناسبة. 
 .الكادر الطبي في بعض مراكز الرعاية الصحية األولية ال يلتزم بساعات العمل الرسمية 
 .بعض مراكز الرعاية الصحية األولية ال تعمل طيلة األسبوع 
  تتم داخل المركز ال الطبية واألشعة التحاليلمعظم. 
  .معظم األدوية يتم شراؤها من الصيدليات الخارجية 

 
 توصيات الدراسة 

  
  لى النتائج التي توصلت اليها الدراسة فإننا نوصي بما يلي:إ استناداً 

  

  في المجاالت الرئيسية تزويد المراكز بكوادر طبية متخصصة. 
  الرسمية.الزام الكادر الطبي بساعات العمل 
  ٕاحترام القواعد واألنظمة داخل المركزو لوحات إرشادية، بوضع المراكز الزام. 
 ايجاد وسائل الراحة لذوي اإلحتياجات الخاصة وكبار السن. 
   ،توفير أجهزة تكييفو تهيئة قاعات االنتظار وتوفير مقاعد كافية لإلنتظار. 
  ظيفةدورات صحية نتوفير مستوى النظافة في المراكز و تحسين.  
  لألمراض المزمنة بشكل دائموخاصة توفير األدوية. 
 .العمل على زيادة أيام العمل االسبوعية لبعض مراكز الرعاية الصحية األولية التي ال تعمل طيلة األسبوع 
  العيادات المركزية. على ءفي األطراف لتخفيف العب مراكز الرعاية األوليةتوسيع نطاق عمل 
  ساعات اإلنتظار للحصول على الخدمةوتقليل بعض المراكز  ساعات العمل فيتمديد. 
 صيانة المراكز القديمة.و المراكز في المناطق النائية،  توسيع 
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  فياتنظرًا لنقص عدد المستشخاصة في األماكن النائية  األشعةفحص التحاليل الطبية و الالزمة إلجراء إمداد المراكز باألجهزة الطبية.  
  عين.، والتعامل مع المرضى والمراججودة الخدمة المقدمةتحسين للموظفين بصورة دورية من أجل صصية وهادفة تخعقد دورات تدريبية  
  من أجل عطاء وأداء أفضل.المهام تفاديًا للتداخل في االلتزام بالوصف الوظيفي للموظفين 
  أفضلتثبيت الطبيب في عيادة واحدة من أجل أداء.  
 جهزة الطبية.المتابعة الدورية والصيانة لأل  
 العمل في المراكز الصحية من أجل تقليل الوقت والجهد. ةحوسب  
 .توفير محاسب للعيادات من أجل تفرغ الصيدلي ألداء عمله  
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