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متطلبات تطبيق إدارة الجودة الّشاملة وتحقيق رضا المرضى في القطاع راسة الحالي ة: الد  عنوان 

 جنوب لبنان ( -ينالدّ الّصحي الخاص ) مستشفى عالء 

 sawsan1976@live.com1   سوسن عبد الكريم غنوي إعداد: 

 الملخص

  الملخص

رضا تحقيق تطبيق إدارة الجودة الش املة و متطلبات الد راسة  الحالية إلى  كشف العالقة بين سعت

(، وثم الخروج بمقترحات  جنوب لبنان -) مستشفى عالء الد ين حي الخاصفي القطاع الص   مرضىال

 .مرضىرضا ال تحقيقتساهم في 

على المرضى في أقسام الحالي ة  ركزت الد راسة   ،على المنهج الوصفي  الحالي ة إعتمدت الد راسة 

عينة مالئمة، وإستجابتهم على اإلستبانة كأداة أولية في جمع البيانات، ثم معالجة   -المستشفى

 يعد تطبيق إدارة الجودة الش املة فيأهمها: تائج والحصول على الن    SPSSالمعطيات ببرنامج  ال 

عالقة بين متطلبات تطبيق  وجودلوحظ قد مرضى. القطاع الص حي العامل المؤثر في تحقيق رضا ال

والكلمة المنقولة في تحقيق رضا المرضى في ، إدارة الجودة الش املة على جودة الخدمة، الت وقعات

، وبناًء على ذلك تم إختبار 0.0. = عند مستوى داللة إحصائية   جنوب لبنان -نمستشفى عالء الد ي

 تبين. الد ين عالء مستشفى في قوة العالقة بين متطلبات تطبيق إدارة الجودة الش املة ورضا المرضى

 ،المستشفى ثقافةخالل  طبيق إدارة الجودة الش املة منتمتطلبات  تمارس مستشفى عالء الد ين أن

 ،وقوعها قبل األخطاء مرة ومنع أول من الجيدة الخدمة أداءوغيرها ك ،والت مكين، الت دريب المشاركة

 .رضا المرضى تحقق جعلها مام

 الت وقعات، الخدمة، جودة، مرضىرضا ال، الش املة الجودة إدارة تطبيق متطلبات الكلمات المفتاحية:

 .المنقولة والكلمة

                                                           
 العليا الّدراسات قسم الجنان، جامعة األعمال، إدارة كلية 1  

mailto:sawsan1976@live.com


 

 

2 
 

Abstract 

The current study sought to reveal the relationship between the requirements 

of applying total quality management and achieving patient satisfaction in the 

private health sector (Aladdin Hospital - South Lebanon), and then coming up 

with proposals that contribute to achieving patient satisfaction. 

The current study relied on the descriptive approach. The current study 

focused on patients in hospital departments - an appropriate sample, and their 

response to the questionnaire as a primary tool in data collection, then 

processing the data with the SPSS program and obtaining the most important 

results: The application of total quality management in the health sector is the 

influencing factor in Achieving patient satisfaction. It has been observed that 

there is a relationship between the requirements of the application of TQM on 

service quality, expectations, and the word conveyed in achieving patient 

satisfaction in Aladdin Hospital - South Lebanon at the level of statistical 

significance σ = 0.05, and accordingly the strength of the relationship 

between the requirements of the application of TQM was tested. and patient 

satisfaction at Aladdin Hospital. It was found that Aladdin Hospital practices 

the requirements of the application of total quality management through the 

hospital culture, participation and empowerment, training, and others such as 

performing good service from the first time and preventing errors before they 

occur, which made it achieve patient satisfaction. 

Keywords: requirements for the application of total quality management, 

patient satisfaction, quality of service, expectations, and the word conveyed. 
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 المقدمة

 والذ ي الت نموية خططها في دولة ألي بالن سبة هدفًا للمواطنين الصحي بالمستوى اإلرتقاء يعتبر

 الخدمة بها تقدم الت ي الكيفية في شملأ إطاًرا ليأخذ تقليديال إطارها من المستشفيات نقل في أسهم

 الت طوير برامج وتنفيذ تخطيط فضاًل عن المرضى، غير أو المرضى من سواًءا لطالبيها الصحية

 .المقدمة الخدمات جودة على للرقابة معايير وضع جانب إلى والبحث،

الجودة ال تعني الت كنولوجيا فقط وإنما هي بمثابة فلسفة ومنهج للمؤسسة تتبعها أو تطبقها في كل 

أداء  وتحسين تطوير في فعالة كأداة الش املة الجودة إدارة مفهوم جاء لذلكمجاالتها وتعامالتها  

كان لذا  للعمل، حديث كمدخل الش املة الجودة إدارة بضرورة إعتماد الت فكير وجب لذلك المؤسسة.

متطلبات تطبيق إدارة الجودة الّشاملة لتحقيق رضا المرضى في القطاع  عنوان  الد راسة الحالية:

  جنوب لبنان( -عالء الّدين ) حالة عملية: مستشفى الصحي الخاص في لبنان

  راسةوأسئلة الدّ  إشكالية :1-1

األفكار  من مجموعة على تقوم الت ي الحديثة اإلدارية المفاهيم من الش املة الجودة تعد إدارة 

 وتحسين اإلنتاجية ممكن أداء أفضل تحقيق أجل من تطبقها أن مستشفىم ألي يمكن الت ي والمبادئ

بحية، تحسين وزيادة  في جودة أعلى إلى والخارجية للوصول المحلية الس وق في سمعتها الر 

ضا من درجة أعلى تحقيق بهدف مخرجاتها،  حاجاتهم ورغباتهم إشباع طريق عن المرضى، لدى الر 

 :راسة في الس ؤال الت اليالد  ويمكن تلخيص إشكالية  الت وقع هذا بل تخطي الت وقع  وفق

تطبيق إدارة الجودة الّشاملة لتحقيق رضا المرضى في القطاع الصحي الخاص في ما عالقة متطلبات 

 (.نانجنوب لب -الّدينلبنان؟ )حالة عملية: مستشفى عالء 

ع عن هذه اإلشكالي ة األسئلة الفرعية التالية والت ي سعت الد راسة  الحالية لإلجابة عليها:  يتفر 

القطاع الصحي متطلبات تطبيق إدارة الجودة الش املة وجودة الخدمة في  هل هناك عالقة بين -

 الخاص؟

القطاع متطلبات تطبيق إدارة الجودة الش املة ومستوى الت وقعات في  بينهل هناك عالقة  -

 الصحي الخاص؟

القطاع الصحي هل هناك عالقة بين متطلبات تطبيق إدارة الجودة الش املة والكلمة المنقولة في  -

 الخاص؟
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 الّدراسة فرضيات :1-2

 :التاليةالرئيسة فرضية الصياغة  إستنادًا إلى إشكالية وأسئلة الد راسة تم  

ئيسةالفرضية    بين(  σ= 0.05توجد عالقة إيجابية ذات داللة إحصائية  عند مستوى ): H1 الر 

 .ورضا المرضىمتطلبات تطبيق إدارة الجودة الش املة 

 :فرعية ثالث فرضيات الفرضية الرئيسة فرع عنتي

 =σداللة إحصائية  عند مستوى ) توجد عالقة إيجابية ذات: H1 األولى الفرعية الفرضية -

 .في القطاع الصحي الخاص متطلبات تطبيق إدارة الجودة الش املة وجودة الخدمة بين(  0.05

ذات داللة إحصائية  عند مستوى توجد عالقة إيجابية : H1البديلة الث انية الفرعيةالفرضية  -

(σ= 0.05 )في القطاع الصحي  الت وقعاتمتطلبات تطبيق إدارة الجودة الش املة ومستوى  بين

 .الخاص

 =σذات داللة إحصائية  عند مستوى )توجد عالقة إيجابية  : H1 الث الث ة الفرعيةالفرضية  -

 .في القطاع الصحي الخاص متطلبات تطبيق إدارة الجودة الش املة والكلمة المنقولة بين( 0.05

 راسةالدّ  دفهأ: 1-3

 لتحقيق األهداف الت الية: الحالية راسةالد   سعت

بين متطلبات تطبيق إدارة الجودة الش املة وتحقيق رضا المرضى في القطاع تحديد العالقة  -

 الخاص.الصحي 

الت وقعات في القطاع الصحي بين متطلبات تطبيق إدارة الجودة الش املة ومستوى تحديد العالقة  -

 الخاص.

دة الخدمة في القطاع الصحي ودة الش املة وجوبين متطلبات تطبيق إدارة الجتحديد العالفة  -

 الخاص.

المنقولة في القطاع الصحي  متطلبات تطبيق إدارة الجودة الش املة والكلمة بينتحديد العالقة  -

 الخاص.
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 راسةالدّ أهمية  :1-4

أهميتها من خالل ربطها بين موضوعين هامين في مجال اإلدارة  الحالية راسةالد   استمدت

  .المعاصرة

 النّظرية األهمية -أ

   :إدارة الجودة الش املة متطلبات تطبيق تدرس الت ي المعاصرة راساتالد  راسة الحالية من الد  إن 

متطلبات  تطبيق إدارة الجودة  المستقل ) راسة: الد   متغيريي عن واضح معرفي إطار جمع -

 رضا المرضى(.والت ابع: ) الش املة(، 

 ، تحسين في تحسين جودة الخدمة إظهارمتطلبات تطبيق إدارة الجودة الش املة  على تعمل -

 الكلمة المنقولة. ، وتحسينتوقعات العمالء

 العلمية األهمية  -ب

 .الصحي الخاص القطاع وهو اللبناني للمجتمع وهاًما رئيًسا قطاًعا راسة الحاليةالد   تناولت -

 راسةالدّ  منهجية:1-5 

 االوصفي الذ ي يعتمد على دراسة الظاهرة كما هي واقعً  المنهج على الحالية راسةالد   إعتمدت

ويصفها وصفًا دقيقًا ويعبر عنها كًما ونوًعا. وقد اقتضى ذلك اللجوء إلى األساليب اإلحصائية في 

راسات الد  تجميع البيانات وتحليلها عبر إستخدام اإلستمارة كأداة بحث والت ي بنيت باإلعتماد على 

عينة  –راسة من ناحية ثانية، ثم توزيعها على المرضى الد  الس ابقة من ناحية وظروف المستشفى قيد 

 . SPSSبغية الحصول على نتائج دقيقة للدراسة عبر تحليلها بإستخدام برنامج ال  -مالئمة

 راسةالدّ متغيرات : 1-6

وطبيعتها راسةالد   متغيرات: 1جدول   
 

 

 

 
عةلفرعية التابا المتغيرات  

 الخدمة جودة -
 الّتوقعات -
 المنقولة الكلمة -

:المتغير المستقل  

 الجودة إدارة تطبيق متطلبات -
  الّشاملة

•  

 

 

 

 المتغير الّتابع

 المرضى رضا -

 الفرضية الرئيسة
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 .0202 الميدانّية، الّدراسة لمتطلبات وفًقا الباحثة إعداد من: المصدر

  راسةالدّ حدود :1-7

  :على الن حو اآلتي الحالية راسةالد  نطاق تكون 

في  متطلبات تطبيق إدارة الجودة الش املة  الحالية  راسةالد  الحدود الموضوعية: تنحصر  -

 لتحقيق رضا المرضى في القطاع الصحي الخاص في لبنان.

 .لبنان جنوب -ينالد  الحدود المكانية: مستشفى عالء  -

 .جنوب لبنان -ينالد  الحدود البشرية: مرضى مستشفى عالء  -

 . .0.0\7\11حتى  .0.0 \7\1الحدود الزمانية: الفترة الممتدة من  -

 راسةالدّ أداة : 1-8

 :مصادر المعلومات -أ

راسات الس ابقة الد  المسح المكتبي: يشمل المراجع والمصادر العربية واألجنبية، المجالت،  -

 .واإلنترنت

اإلستبانة: هي مجموعة من األسئلة تم إعتمادها لمعرفة آراء العينة الت ي تم إختيارها  -

 .بطريقة العينة المالئمة

  :أدوات البحث -ب

 .الحالية راسةالد  في تحليل البيانات الت ي تم جمعها ألغراض  (SPSS) البرنامج اإلحصائي -

 راسةالدّ مصطلحات  :1-9

 :مصطلحات عديدة وهيراسة الحالية الد  ورد في 

الجودة الش املة تمثل المنهج اإلداري في أسلوب العمل للمنظمة بهدف إدارة الجودة الّشاملة:  -

الت حسين المستمر في األداء على المدى الطويل من خالل الت ركيز على متطلبات وتوقعات 

  بالمنظمة. من خالل مسؤولية تضامنية جماعية لكافة العاملين رجة األولىالد  العمالء ب

        .(.0.1)الوادي محمود، وآخرون، 
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تعتبر مؤسسة صحية مجموع هياكل الوقاية، الت شخيص، العالج   :المؤسسة الصحية -

 )طاهري، في المستشفيات، العيادات والمراكز الصحية، والعيادات الخاصة. واإلستشفاء عادة

0..0)  . 

عاية الصحية الت ي يتلقاها رضا المرضى - : رضا المريض هو مقياس لمدى إهتمام مريض بالر 

عاية الصحية إن رضا المريض هو مؤشر  عاية الصحية، فعند تقييم جودة الر  من مقدم الر 

 .(2..0)األحمدي ط.،  .لقياس األداء

هو الت كهن بحصول أمور في المستقبل، أحيانًا ال يقوم على الخبرة أو الت وقع التّوقعات:  -

 . (Gordon, 2005) المعرفة  فهو إدالء بأحداث ينتظر حصولها.

هو نوع من أنواع الت رويج غير المدفوع حيث يقوم المرضى بإخبار الن اس الكلمة المنقولة:  -

 (Zeithaml.V.A, Bitner, M.J, 2000) الخدمة.عن مدى رضاهم عن 

 الّدراسات الّسابقة :1-11

 الصحية المرافق أداء تحسين في الجودة أنظمة دورنوان:  بع (0.10)الوصابي، دراسة  -

 بهدف الوصفي المنهج الباحث إستخدم حيث .النّموذجي 48 مستشفى حالة دراسة في اليمن

 من إليها الت وصل تم الت ي الن تائج وتحليل ،أبعادها الد راسة، توضيح إلشكالية الد قيق الت وصيف

 الن موذجي، 48 مستشفى على الت ي أجريت الحالة دراسة أثناء أجريت الت ي الت قييم عملية خالل

 أدى الجودة نظام بأن تطبيق المستشفى في العاملون يرى :منها نتائج لعدة الد راسة توصلت

الذ ي  األمر عالية، بدرجة المستشفى في الصحي الن ظام مدخالت ونوعية أداء تحسن إلى

 .للمستشفى الصحية الخدمات جودة على إيجابًا تؤثر جعلها

 Barriers to TQM :بعنوان (A, Al sughayir, 2014) دراسة -

impmentation within a Private Medical Service Organizations in 

Saudi Arabia،  ركزت هذه الد راسة على المعوقات الت ي واجهت مؤسسات القطاع الصحي

الخاصة في المملكة العربية الس عودية خالل مرحلة تنفيذ إدارة الجودة الش املة، وقد إستخدم 

إستبانة على الموظفين العاملين داخل القطاع  .00بتوزيع الباحث المنهج الوصفي حيث قام 

الصحي الخاص وقام بتحليل العوامل إلستكشاف العوائق الت ي تحول دون تنفيذ إدارة الجودة 
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بندَا  01الد راسة إلى استكشاف  هذه حيث توصلت ،Spss اإلحصائي النظامالش املة مستخدًما 

 ة أهمها دور الموظفين، ومقاومة الت غيير بين الموظفين.من معوقات تطبيق إدارة الجودة الش امل

 الش املة الجودة : تناولت الد راسة  الحالية مدى تطبيق إدارةالتّعقيب على الّدرسات الّسابقة

من الد راسات  ةالباحث توعالقتها برضا المرضى في القطاع الصحي الخاص في لبنان وقد إستفاد

 الس ابقة بإعداد اإلستيبانة لمتطلبات تطبيق إدارة الجودة الش املة في تحقيق رضا المرضى.

 إدارة الجودة الّشاملة وأبعادها -2

 إلدارة الجودة الّشاملة التّعريف اإلصطالحي :2-1
الث الثة وهي: إن إدارة الجودة الش املة تعتبر انعكاًسا للمنفعة المتحققة لطرف ما من األطراف 

 .(2..0)أروى،  .المنتج، المستهلك والمجتمع

 التّعريف اإلجرائي إلدارة الجودة الّشاملة: 2-2

إن الت حديات الت ي تشهدها منظمات األعمال في المجتمع اإلنساني المعاصر تقترن بالجوانب 

حيث أن هذا المفهوم يؤشر ثالث مرتكزات هادفة في هذا  ،الن وعية على الصعيدين الس لعي والخدمي

رار الت حسن والت طوير في إستم، ومساهمة العاملين في المنظمة، تحقيق رضا المستهلك :المجال وهي

 .(...0)جابلونسكي،  .الجودة

 : مبادئ إدارة الجودة الّشاملة2-3

 في: الش املة الجودة إدارة مبادئ تتمثل

  الت ركيز على العميل -

 الت ركيز على العمليات مثلما يتم الت ركيز على الن تائج. -

 الوقاية من األخطاء قبل وقوعها. -

 : متطلبات تطبيق إدارة الجودة الّشاملة2-4

 إن أهم المتطلبات تطبيق إدارة الجودة الش املة هي:

 بالجودةثقافة المستشفى و الت زام اإلدارة العليا  -

 المشاركة، الت مكين والت دريب وتحفيز العاملين -

 الت ركيز على المريض  -
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 الت حسين المستمر والت خطيط االستراتيجي للجودة  -

 القياس والت حليل -

 .(...0)األحمدي ح.،  أداء الخدمة الجيدة من أول مرة ومنع األخطاء قبل وقوعها. -

 رضا المرضى -3

 التّعريف اإلصطالحي لمفهوم رضا المرضى :3-1

عاية إرضا المريض هو مقياس لمدى  عاية الصحية الت ي يتلقاها من مقدم الر  هتمام مريض بالر 

   .(Wiler, 2014) .الصحية

 التّعريف اإلجرائي لمفهوم رضا المرضى :3-2

مريض معين على خدمة ما وذلك عن طريق مقارنة توقعاته يعتبر رضا المريض ما هو إال حكم 

لمستوى الجودة مع األداء الفعلي. فهو شعور طبيعي الذ ي يحدث بعد تأدية الخدمة. وال يخلو إنطباع 

  :المريض بعد الحصول على الخدمة من إحتماالت ثالث

 .جودة الخدمة مطابقة تماًما لما كان يتوقع -

 الذ ي كان متوقعًا.جودة الخدمة دون المستوى  -

 جودة الخدمة أعلى مما كان متوقعًا. -

 حسب األداء والتوقعات:رضا العمالء درجة  لقياس مستوى 

 . الت وقعات __ الالجودة __ العميل غير راض˃ اآلداء -

 اآلداء = الت وقعات ___ جودة __ العميل راض. -

 الت وقعات __ الجودة العالية__ العميل راض جدًا.˂ اآلداء  -

 متطلبات تطبيق إدارة الجودة الّشاملة وعالقتها برضا المرضى     -4

 : متطلبات تطبيق إدارة الجودة الّشاملة وعالقتها برضا المرضى:4-1

ضا كمفهومين بديلين، لكن هنالك في الواقع فرقًا بين    يستخدم الكثيرون مصطلحي الجودة والر 

ضا يمثل مفهوًما أوسع من جودة الخدمة، أما جودة الخدمة فتركز على أبعاد محددة  المصطلحين، فالر 

فإن جودة الخدمة  الت اليبفي الخدمة مثل اإلعتمادية، االستجابة، الضمان، العناية والعناصر الملموسة.  
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. رضا المريض، ألن رضاه يتأثر بإدراك المريض لجودة الخدمة هي أحد مكونات

(Zeithaml.V.A, Bitner, M.J, 2000) . 

  : فوائد تطبيق مفهوم إدارة الجودة الّشاملة الصحي4-2

 إن تطبيق مفهوم إدارة الجودة الش املة يمكن أن يحقق جملة من الفوائد أهمها: 

 .تخفيض شكاوى العمالء  -

 تخفيض تكاليف الجودة. -

 .زيادة الن صيب الس وقي -

 الحوادث.تخفيض شكاوى العاملين وإنخفاض نسبة  -

بحية. -  زيادة الر 

 .الت قليل من البيروقراطية -

وح المعنوية. -  تحسين العالقات اإلنسانية ورفع الر 

 زيادة اإلبتكارات والت حسين المستمر. -

 العاملين.تحفيز  -

 تحسين األداء الكلي بشكل عام مما يؤدي على تدعيم المركز الت نافسي للمؤسسة. -

 ادية.القضاء على إختالفات الممارسة العي -

  .(1..0)مخيمر،  الحد من تكرار العمليات. -

 راسةالدّ مجتمع  -5

ين في الصرفند لتلبية حاجات المنطقة في المجاالت الصحية، ففي العام الد  أُنشأت مستشفى عالء 

الت قدم والت طور بوأخذت  ىين بإفتتاح المستشفالد  كتور حسن وإسماعيل عالء الد  قام كل من  1772

حتى أصبحت مركزا طبيًا تحتوي على  مئة سريًرا وتتمتع بفريق عمل مؤلفًا من أطباء، ممرضين 

 .(.www.alaeddinehospital.com ،0.0) .وإداريين إختصاصيين ذوي كفاءات وخبرات عالية

 : الخدمات التالية المستشفىتقدم  -أ

، الجراحممة الن سممائية والت وليممد، قسممم الجراحممة العامممة، تضممم قسممم الطبابممةأقسااام المستشاافى:  -

األقسمام اإلداريمة  المستشمفى كما تضم، والعمليات ،الطوارئ ،والش رايين تمييل القلب، االطفال
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العدوى، اإلدارة العامة، اإلدارة الطبية، اإلدارة المالية والمحاسبة العامة، مكافحة  الت الية وهي:

الصحة والس المة المهنية، قسم الجودة، قسمم الوقايمة ممن الحريمق، قسمم الهندسمة الطبيمة، أقسمام 

 الخدماتية والت ي تضم قسم الت غذية، قسم الخدمات البيئية، إدارة الن فايات وقسم الغسيل.

تمرأس كمل قسمم تضمم اإلدارة الت مريضمية مجموعمة ممن الممرضمات، وي الخادمات التّمريياية: -

 .تمريضي ممرضة مجازة

 تضم المستشفى األقسام الت مريضية الت الية: -ب

أسممرة،  .1 :سممريًرا، قسممم االطفممال 10سممريًرا، الجراحممة:  02قسممم الطبابممة: يضممم هممذا القسممم  -

قسم العناية بحديثي الوالدة: هذا القسم مجهمز بكافمة األجهمزة الالزممة وأسرة،  2 العناية الفائقة:

عربمة طموارئ، شاشمة مراقبمة مركزيمة ونظمام إنمذار والعمزل لممن همم  من حاضنات لالطفال،

 بحاجة.

 الخدمات الطبية المساعدة:  -ج

نين المغناطيسممي، الت صمموير الطبقممي المحمموري،  قسممم االشممعة: - يقممدم القسممم الخممدمات الت اليممة: الممر 

 تصوير الث دي، تصموير األشمعه العمادي، وتصموير صموتي )ثالثمي وربماعي األبعماد( للحواممل

 كما أن المستشفى زودت حديثًا بجهاز حديث لقياس كثافة العظام.، ولمرضى القلب والش رايين

 تأكيد نتائج المختبر من خالل مراجع متخصصة في إسبانيا وفرنسا. ويتمقسم المختبر:  -

م مجهمزة المد  م للمرضمى داخمل المستشمفى، إن كافمة أجهمزة حفمظ المد  م: يؤمن القسمم الد  قسم بنك  -

 م.الد  بأنظمة إنذار باإلضافة إلى وجود نظام معلوماتي إلدارة وحفظ عمليات الت برع وإعطاء 

 .قسم الت عقيم -

 .قسم الصيدلية -

 كما تيم المستشفى الخدمات الطبية التّالية: -د

م ضالعيادات الخارجية: هذه العيادات ت، وقسم الت نظير، عيادة عالج فيزيائي، تفتيت الحصى -

 .من كافة اإلختصاصات أطباء
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 راسةالدّ منهجية  -6

 راسةالدّ : منهج 6-1

على المنهج الوصفي الذ ي يتضمن جمع البيانات عن طريق اإلستبانة،  الحالي ة راسة الد   اعتمدت

األمر  ،وتحليلها إحصائيًا، بهدف إختبار صحة فرضياتها أو رفضها، وتحويلها إلى أرقام ونسب مئوية

 الذ ي يساعد على الت قويم والت فسير الموضوعي لها.

 راسةالدّ : مجتمع وعينة 6-2

راسة من المرضى الذ ين تلقوا العالج وخرجوا من المستشفى في األسبوع األول الد  تكون مجتمع 

، حيث تم وضع اإلستمارات في قسم المحاسبة كي يتم دراسة عن طريق عينة مالئمة تموزمن شهر 

 إستبانة. .2راسة من الد  مستوى رضا المرضى بعد تأدية الخدمة أو العالج المناسب وقد تكونت عينة 

 راسة الدّ : أداة 6-3

 Likert) بإعطاء كل عبارة من عبارات اإلستبانة الن هائية وزنًا مدرًجا وفق مقياس ةالباحث تقام

scale)  .)الخماسي لتقدير درجة كل عبارة من العبارات 

 : درجات مقياس ليكرت الخماسي2جدول 

 بشدة غير موافق غير موافق محايد موافق موافق بشدة

1 2 3 4 5 

 (.www.5scale ،0.0): المصدر

راسة، الد  تم تصميم اإلستبانة بغرض جمع البيانات والمعلومات واآلراء الالزمة لتحقيق أهداف 

 :راسات الس ابقة ذات الصلة. تكونت اإلستبانة من ثالثة محاورالد  وذلك بعد مراجعة األدبيات و

 فقرات  2المحور األول: اشتمل على البيانات العامة األولية والش خصية حول المستجيبين وفيه 

 فقرات. 7المحور الث اني: اشتمل على بيانات حول متطلبات تطبيق إدارة الجودة الش املة وفيه 

: اشتمل على بيانات حول  رضا العمالء مقسًما إلى ثالث أقسام:  المحور الث الث 

 جودة الخدمة وفيه عشر فقرات. ولى: اشتمل على بيانات حول القسم األ -

 القسم الث اني: اشتمل على بيانات حول عن الت وقعات وفيه تسع فقرات. -

: اشتمل على بيانات حول الكلمة المنقولة وفيه ست  فقرات. -  القسم الث الث 
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  أدوات البحث وأسلوب الحصول على المعلومات:: 6-4
 اإلحصائية:المعالجة  -أ  

 :البيانات الت ي تم الحصول عليها، بإستخدام األساليب اإلحصائية اآلتية تمذ تحليل

زمة اإلحصائية -  .SPSS تم إدخال البيانات فى برنامج الر 

للتحقق من وجود فروق دالة إحصائيًا بين آراء المستجيبين إزاء إدارة الجودة الش املة وفق  -

 العميل والعمر. وتم إستخدام األساليب اإلحصائية اآلتية: خول،  الجنس، الد  متغيرات: نوع 

 .chi square_testإختبار كاي سكوار  -

راسة، على أن القيمة المقبولة إحصائيًا لمعامل ألفا  الد  معامل ألفا كورنباخ: لتحديد ثبات أداة  -

 (..2كرونباخ تساوي )%

 .عدمه أواللة اإلحصائية(: لتثبيت وجود عالقة بين الفرضيات الد  إختبار ) -

تبار لدراسة العالقة بين متغيرين خإختبار سبيرمان: لقياس درجة اإلرتباط، ويستخدم هذا اإل

 .أو أكثر

 إختبار قوة وثبات الفقرات -ب

زمة   اإلحصائيةبعد تطبيق اإلستيباتة على العينة، تم حساب معامل بيرسون بواسطة برنامج الر 

SPSS اخلي، حيث تم حساب معامل اإلرتباط بين كل عبارة الد  ، وذلك للتحقق من درجة إتساقها

  0.0.وعبارات المحور الذ ي تندرج تحته، وقد تبين وجود ارتباط دالة إحصائيًا  عند مستوى داللة 

ور من محاور لكل عبارات اإلستبانة داخل محورها، كذلك تم حساب معامل اإلرتباط بين كل مح

بين كل  0.0.اإلستبانة، وأسفرت الن تائج عن وجود إرتباطات دالة إحصائيًا  عند مستوى داللة 

 .محور، مما يشير إلى درجة إتساق عالية لإلستبانة

قد بلغ عدد اإلستبانات  ،عينة مالئمة للدراسة -مستشفىالقد تم توزيع اإلستبانة على مرضى 

 إستبانة. .2المسترجعة 

راسة الحالية، تم تفريغ  هذه اإلجابات، فتبين أنه الد  للتحقق من ثبات إستبانة  :راسةالدّ ثبات أداة  -ج

لجميع المحاور   %2702اخلي بإستخدام معادلة ألفا كرونباخ، بلغت قيمته الد  وبحسب معامل اإلتساق 

ت في إجاباتها، وهي صالحة تتميز بالصدق والث با الحالية راسةالد  وهذه نسبة مقبولة جدًا، وعليه فإن 

  راسة.الد  في إختبار الفرضيات ألجل تحقيق أهداف 
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 : معامل ثبات فقرات اإلستبانة3جدول 

N- items: 32  Reliability Statistics                                                                                           

272. Cronbach's Alpha لجميع الفقرات  

  N- items معامل ألفا كرونباخ بيان

 7 0210. المحور األول متطلبات تطبيق إدارة الجودة الش املة

  .1 0702. الفقرة األولى: جودة الخدمة  -المحور الث الث  رضا العمالء

  7 0712. الت وقعاتالفقرة الث انية:   -المحور الث الث  رضا العمالء

  2 027. الفقرة الث الث ة: الكلمة المنقولة -المحور الث الث  رضا العمالء

 .spss ال برنامج في البيانات لتحليل إستنادًا ةالباحث إعداد من: المصدر

 : تحليل البيانات الّشخصية 6-5

، وقد تم جمع المعلومات باستخدام .2 اراسة من عينة مالئمة، والبالغ عددهالد  عينة  تكونت

  .لتحليل البيانات اإلحصائية (SPSS) اإلستبانة وتحليلها باستخدام برنامج الت حليل

 : البيانات الّشخصية4جدول 

 طوارئ     إجراء فحوصات        إجراء جراحة      طبابة بيان العبارة

 0 1 10 00 الت كرارات خولالد  نوع 

 0 000 .1 2000 % الن سبة

 أنثى ذكر الن وع العبارة

 .1 .1 الت كرارات الجنس

 70 00 % الن سبة

 مرافق المريض المريض الن وع: العبارة

 2 10 الت كرارات العميل

 .0 .2 % الن سبة

 سنة 10أكثر من  سنة 10أقل من  الن وع: العبارة
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 07 11 الت كرارات العمر

 2700 1000 % الن سبة

 .spssإستنادًا لتحليل البيانات في برنامج ال  ثةالباحالمصدر: من إعداد 

 إجراء جراحة، %.1طبابة،   %2000: أن دخول المرضى كان كالت الي 2يظهر الجدول رقم 

 %.2كن  إناثًا، نوع العميل  %70كانوا ذكوًرا و %00طوارئ، وأن  %0إجرء فحوصات و % 000

 .%10فوق ال  % 2700عاًما و 10دون ال  %1000مرافق المريض و %.0المريض نفسه و

 : التّحليل اإلحصائي لمحاور اإلستبانة6-6

 الّشاملة: متطلبات تطبيق إدارة الجودة 5جدول 

موا موافق بشدة العبارة رقم الّسؤال

 فق

غير موافق  غير موافق محايد

 بشدة

المتوسط 

 الحسابي

اإلنحراف 

 المعياري

1.  
 كانت تكلفة الخدمة مقبولة.

 2 7 6 21 5 التّكرارت
2553 15186 

 5 1755 15 51 1255 النّسبة %

2.  
إستطعت اإلستفسار بحرية عن 

 حالتّي الصحية.

 2 3 6 21 11 التّكرارت
2518 15159 

 5 755 15 51 25 النّسبة %

3.  
تبتكر المستشفى طرق جديدة في 

 العالج.

 2 9 7 18 4 التّكرارت

2568 15195 
 5 2255 1755 45 26 النّسبة %

4.  
تعتبر المستشفى رضا المريض 

 مطلبًا ضرويًا.

 1 7 5 19 8 التّكرارت

2523 15197 
 21 النّسبة %

475

5 
1255 1755 255 

5.  
ُحددت األوراق والمعامالت 

 المطلوبة بوضوح.

 1 7 5 19 8 التّكرارت

2535 15175 
 21 النّسبة %

475

5 
1255 1755 255 

6.  
تلقيت العالج المناسب من أول 

 مرة.

 2 8 4 19 7 التّكرارت

2548 15154 
 1755 النّسبة %

475

5 
11 21 5 

7.  
 .كان التّعامل الئقًا 

 2 3 6 21 9 التّكرارت
2523 15151 

 5 755 15 51 2255 النّسبة %
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 15188 25383 مجموع فقرات متطلبات تطبيق إدارة الجودة الّشاملة  .8

 .spssإستناًدا لتحليل البيانات في برنامج ال  الباحثةالمصدر: من إعداد 

 

على أن تكلفة الخدمة كانت   % 2000هي موافقة بنسبة  1: أن نتيجة الفقرة 0يظهر الجدول رقم 

للحالة الصحية، أن  اإلستفسار حرية  كانت عن %70هي موافقة بنسبة  0مقبولة، أن نتيجة الفقرة 

على إبتكار المستشفى طرق جديدة في العالج، أن نتيجة  % 71هي موافقة بنسبة   1نتيجة الفقرة 

رضا المريض مطلبًا ضرويًا، أن نتيجة على إعتبار المستشفى  % 2700هي موافقة بنسبة  2الفقرة 

األوراق والمعامالت المطلوبة ُحددت بوضوح، أن نتيجة  على أن % 2700هي موافقة بنسبة  0الفقرة 

هي  7تلقي العالج المناسب من أول مرة وأن نتيجة الفقرة  على أن % 20هي موافقة بنسبة  2الفقرة 

 ئقًا.كان ال على أن الت عامل % 7000موافقة بنسبة  

 جودة الخدمة  -: رضا العمالء6جدول 

رقم 

 الّسؤال

موافق  العبارة

 بشدة

غير  محايد موافق

 موافق

غير 

موافق 

 بشدة

المتوسط 

 الحسابي

اإلنحراف 

 المعياري

1.  
يلتزم مقدم الخدمة بتقديم الخدمات الصحية 

 .المرجوة إلى المرضى في الوقت المحدد

 1 6 4 19 11 التّكرارت

2523 15174 
النّسبة 

% 
25 4755 11 15 255 

2.  
يحرص مقدم الخدمة على تقديم الخدمات 

للخطأ في منعًا المرجوة بطريقة دقيقة، 

 الفحص أو التّشخيص أو العالج.

 3 4 4 21 9 التّكرارت

2531 15159 
النّسبة 

% 
1755 51 11 11 755 

3.  
تتوفر بالمستشفى جميع التّخصصات 

 الصحية المطلوبة.

 5 9 13 21 2 التّكرارت

النّسبة  15751 2548

% 
5 5255 3255 1755 1255 

يقوم مقدمو الخدمة بإنجاز األعمال   .4

المرجوة منهم في الوقت المناسب وبجودة 

 عالية.

 2 8 5 17 8 التّكرارت

النّسبة  15176 2548

% 
21 4255 1255 21 5 

 15197 2545 4 4 5 21 7 التّكرارتإنتظار نظيفة، توفر المستشفى قاعات   .5
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 مكيفة وكافية.

 

النّسبة 

% 
1755 51 1255 11 11 

تمتلك المستشفى تجهيزات، أجهزة ومعدات   .6

 تقنية حديثة.

 

 5 8 - 26 1 التّكرارت

النّسبة  15193 2575

% 
255 65 - 21 5512 

7.  

 تتميز المستشفى بجودة البناء.

 4 9 6 16 5 التّكرارت

النّسبة  15231 2578

% 
1255 41 15 2255 11 

هناك إهتمام من قبل المستشفى والعاملين   .8

مالبس العمل تتناسب مع  ةئوهيبطريقة 

 مستوى الخدمة المقدمة.

 2 8 3 22 5 التّكرارت

النّسبة  15119 2551

% 
1255 55 755 21 5 

يستجيب مقدمو الخدمة بالمستشفى فوًرا    .9

إلحتياجات المريض مهما كانت درجة 

 اإلنشغال.

 2 4 4 22 8 التّكرارت

النّسبة  15156 2525

% 
21 55 11 11 5 

11. 
يبسط مقدمو الخدمة إجراءات العمل قدر 

 اإلمكان ليمان الّسرعة والّسهولة.

 3 2 9 25 1 التّكرارت

النّسبة  15933 2553

% 
255 6255 2255 5 755 

 15188 25475 جودة الخدمة  -فقرات رضا العمالءمجموع  .11

 .spssإستناًدا لتحليل البيانات في برنامج ال  ةالمصدر: من إعداد الباحث

على أن مقدم الخدمة يلتزم  % 7000هي موافقة بنسبة  1: أن نتيجة الفقرة 2 يظهر الجدول رقم

هي موافقة بنسبة   0المحدد، أن نتيجة الفقرة بتقديم الخدمات الصحية المرجوة إلى المرضى في الوقت 

يحرص على تقديم الخدمات المرجوة بطريقة دقيقة، منعًا للخطأ في  على أن مقدم الخدمة % 2700

على أن جميع  % 0700هي موافقة بنسبة  1الفحص أو الت شخيص أو العالج، أن نتيجة الفقرة 

 % 2000هي موافقة بنسبة  2أن نتيجة الفقرة الت خصصات الصحية المطلوبة موجودة  بالمستشفى، 

مقدمو الخدمة يقومون بإنجاز األعمال المرجوة منهم في الوقتا المناسب وبجودة عالية، أن  على أن

توفر قاعات إنتظار نظيفة، مكيفة  المستشفى على أن % 2700هي موافقة بنسبة  0نتيجة الفقرة 

تمتلك تجهيزات، أجهزة  المستشفى على أن % 2700ة  هي موافقة بنسب 2وكافية، أن نتيجة الفقرة 

تتميز بجودة  على أن المستشفى % 0000هي موافقة بنسبة  7ومعدات تقنية حديثة، أن نتيجة الفقرة 
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هناك إهتمام من قبل المستشفى  على أن % 2700هي موافقة بنسبة   2البناء، أن نتيجة الفقرة 

هي  7تتناسب مع مستوى الخدمة المقدمة، أن نتيجة الفقرة والعاملين بطريقة وهيئة مالبس العمل 

يستجيبون  فوًرا  إلحتياجات المريض مهما  مقدمي الخدمة بالمستشفى على أن % 70موافقة بنسبة 

يبسطون  مقدمي الخدمة على أن % 20هي موافقة بنسبة .1كانت درجة اإلنشغال وأن نتيجة الفقرة 

 ن الس رعة والس هولة في تقديم الخدمة الصحية.إجراءات العمل قدر اإلمكان لضما

 التّوقعات -: رضا العمالء7جدول 

موافق  العبارة رقم الّسؤال

 بشدة

غير  محايد موافق

 موافق

غير موافق 

 بشدة

المتوسط 

 الحسابي

اإلنحراف 

 المعياري

يحظى مقدم الخدمة بثقة وإستحسان المستفيدين من   .1

 كما أتوقعها. الصحيةخدماته 

 15117 2583 2 12 6 17 3 التّكرارت

 5 31 15 4255 755 النّسبة %

حسن المعاملة مع بيتسم سلوك العاملين في المستشفى   .2

 .كما أتوقعها المرضى

 15127 2535 1 7 3 23 6 التّكرارت

 255 1755 755 5755 15 النّسبة %

 لخبرة الصحية المناسبةبايتمتع العاملون في المستشفى   .3

 كما أتوقعها.

 15982 2561 3 4 8 24 1 التّكرارت

 755 11 21 61 255 النّسبة %

يحافظ مقدم الخدمة على سرية المعلومات الخاصة   .4

 كما أتوقعها. بالمرضى

 15211 2565 3 9 5 17 6 التّكرارت

125 4255 15 النّسبة %

5 

2255 755 

المستشفى بمساعدة المرضى بشكل يرغب العاملون في   .5

 كما أتوقعها. دائم

 15844 2518 - 5 3 26 6 التّكرارت

 - 1255 755 65 15 النّسبة %

تلتزم إدارة المستشفى بوعودها للمرضى في مجال   .6

 توفير البيئة المالئمة كما أتوقعها.

 15838 2563 1 7 13 18 2 التّكرارت

325 45 5 النّسبة %

5 

1755 255 

تتعاطف وتستجيب إدارة المستشفى مع المرضى عند   .7

 تقديمهم للشكاوي كما أتوقعها.

 15116 2575 1 12 4 22 1 التّكرارت

 255 31 11 55 255 النّسبة %

 15816 2548 - 6 9 23 2 التّكرارت أمان.ب أضع ثقتي في مهارات الكادر الطبي كما أتوقعها  .8

 - 22515 5755 5 النّسبة %
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على أن مقدم الخدمة يحظى  %.0هي موافقة بنسبة  1: أن نتيجة الفقرة 7 يظهر الجدول رقم

هي موافقة بنسبة     0بثقة وإستحسان المستفيدين من خدماته الصحية كما الت وقعات، أن نتيجة الفقرة  

كما الت وقعات، أن  مع المرضىحسن المعاملة بسلوك العاملين في المستشفى يتسم  على أن % 7000

يتمتعون بالخبرة الصحية  العاملين في المستشفى على أن % 2000هي موافقة بنسبة  1نتيجة الفقرة 

يحافظ  مقدم الخدمة على أن % 0700هي موافقة بنسبة   2المناسبة كما الت وقعات، أن نتيجة الفقرة 

 % .2هي موافقة بنسبة  0أن نتيجة الفقرة  كما الت وقعات، على سرية المعلومات الخاصة بالمرضى

 2يرغبون بمساعدة المرضى بشكل دائم كما الت وقعات، أن نتيجة الفقرة  العاملين في المستشفى على أن

تلتزم بوعودها للمرضى في مجال توفير البيئة  إدارة المستشفى على أن % .0هي موافقة بنسبة 

 إدارة المستشفى على أن % 0700هي موافقة بنسبة   7ة المالئمة كما الت وقعات، أن نتيجة الفقر

هي موافقة  2تتعاطف وتستجيب مع المرضى عند تقديمهم للشكاوي كما الت وقعات، أن نتيجة الفقرة 

 7في مهارات الكادر الطبي مرتفعة كما الت وقعات وأن نتيجة الفقرة   على أن  الث قة % 2000بنسبة  

ائم للتعاون مع الد  في المستشفى يبدي اإلستعداد  أن مقدم الخدمةعلى  % 20هي موافقة بنسبة 

 كما الت وقعات. المرضى

 الكلمة المنقولة -: رضا العمالء8جدول 

موافق  العبارة رقم الّسؤال

 بشدة

غير  محايد موافق

 موافق

غير موافق 

 بشدة

المتوسط 

 الحسابي

اإلنحراف 

 المعياري

1.  

 تعاملي مع المستشفى بسمعتها.يتأثر 
 - 7 5 21 7 التّكرارت

2531 15966 

 - 1755 1255 5255 1755 النّسبة %

5 

ائم الدّ يبدي مقدم الخدمة في المستشفى اإلستعداد   .9

 كما أتوقعها. للتعاون مع المرضى

 15715 2538 - 3 11 24 2 التّكرارت

275 61 5 النّسبة %

5 

755 - 

 15948 25583 التّوقعات -مجموع  فقرات: رضا العمالء  .11

 .spss ال برنامج في البيانات لتحليل إستناًدا ثةالباح إعداد من: المصدر
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يولد الّشعور بالّرضا عند التّعامل مع   .2

 المستشفى في حالة الّسمعة الطيبة.

 

 - 4 4 24 8 التّكرارت

2511 15841 

 - 11 11 61 21 النّسبة %

3.  
عن تعامل  تعاملي مع المستشفى ناتج

 عائلتي معها.

 - 17 11 21 1 التّكرارت

2568 15888 
 - 3755 2755 51 255 النّسبة %

4.  
الّسمعة الطيبة أعطتني الثّقة للتعامل مع 

 المستشفى.

 - 7 8 19 8 التّكرارت

2541 15955 
 - 1755 21 4755 21 النّسبة %

5.  
للمستشفى بالّسمعة الطيبة  يتأثر إختياري

 عنها. 

 2 7 4 22 5 التّكرارت
2548 15186 

 5 1755 11 55 1255 النّسبة %

6.  
ائم مع المستشفى  في الدّ أرغب بالتّعامل 

 حال المرض.

 3 4 5 22 6 التّكرارت
2541 15115 

 755 11 1255 55 15 النّسبة %

 15974 25393 الكلمة المنقولة -مجموع فقرات رضا العمالء  .7

 .spss ال برنامج في البيانات لتحليل إستناًدا الباحثة إعداد من: المصدر

 

على أن الت عامل  في  % .7هي موافقة بنسبة  1: أن نتيجة الفقرة 2يظهر الجدول رقم 

ضا يولد  على أن %.2هي موافقة بنسبة  0المستشفى  يتأثر بسمعتها، أن نتيجة الفقرة  الش عور بالر 

 % 0000هي موافقة بنسبة   1الس معة الطيبة، أن نتيجة الفقرة  عند الت عامل مع المستشفى في حالة

 2700هي موافقة بنسبة  2الت عامل مع المستشفى ناتج عن تعامل العائلة معها، أن نتيجة الفقرة  على أن

هي موافقة بنسبة  0الس معة الطيبة أعطتت الث قة للتعامل مع المستشفى، أن نتيجة الفقرة  على أن %

هي موافقة بنسبة  2يتأثر بالس معة الطيبة عن المستشفى وأن نتيجة الفقرة  أن اإلختيار على % 2700

غبة  %.7  اىمة  بالت عامل مع المستشفى  في حال المرض.الد  على أن الر 

 : إختبار الفرضيات6-7
توجد عالقة إيجابية ذات داللة إحصائية بين متطلبات تطبيق إدارة الجودة  :إختبار الفرضية األولى -أ

 .الخاص الصحي القطاع فيالش املة وجودة الخدمة 

  .: قيمة إختبار مربع سكاي للعالقة بين متطلبات تطبيق إدارة الجودة الّشاملة وجودة الخدمة9 جدول

Chi-Square Tests 

Pearson Chi-Square Asymptotic Significance (2-sided) 
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.023 

N of Valid Cases 40 

a. 24 cells (96.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is .10. 

 .spss ال برنامج في البيانات لتحليل إستنادًا ةالباحث إعداد من: المصدر

 هي 0.01. اللةالد   مستوى وأن ،0.01.تساوي  كاي سكوير قيمة أن :9رقم  الجدول يظهر

توجد عالقة  والت ي هي: H1قبول الفرضية البديلة  يؤكد ، وهذا0.05 المعنوي اللةالد  مستوى  من أقل

 القطاع فيإيجابية ذات داللة إحصائية بين متطلبات تطبيق إدارة الجودة الش املة وجودة الخدمة 

 .الخاص الصحي

بين متطلبات  العالقة لقياس سبيرمان، اإلرتباط معامل إختبار تممعامل اإلرتباط للفرضية األولى: 

 الش كل على الن تائج ، وظهرتالخاص الصحي القطاعتطبيق إدارة الجودة الش املة وجودة الخدمة في 

 الت الي:

 .إدارة الجودة الّشاملة وجودة الخدمة: معامل اإلرتباط بين متطلبات تطبيق 10 جدول

Symmetric Measures 

                                                        Value 

Spearman Correlation ..02 

N of Valid Cases 2. 

 .spss ال برنامج في البيانات لتحليل إستنادًا الباحثة إعداد من: المصدر

وهذا    Spearman Correlation= .0.02 :  إن معامل اإلرتباط  11يظهر الجدول رقم 

 القطاع فييعني جود عالقة طردية ضعيفة بين متطلبات تطبيق إدارة الجودة الش املة وجودة الخدمة 

 .الخاص الصحي

توجد عالقة إيجابية ذات داللة إحصائية بين متطلبات تطبيق إدارة  إختبار الفرضية الثّانية: -ب

 .في القطاع الصحي الخاص الش املة ومستوى الت وقعات الجودة

: قيمة إختبار كاي سكوير للعالقة بين متطلبات تطبيق إدارة الجودة الّشاملة ومستوى 11 جدول

 .التّوقعات

Chi-Square Tests 

Pearson Chi-Square Asymptotic Significance (2-sided) 

.004 

N of Valid Cases 40 

a. 18 cells (90.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is .10. 

 .spss ال برنامج في البيانات لتحليل إستنادًا الباحثة إعداد من: المصدر

هي  2..0.اللة الد  ، وأن مستوى 2..0.: أن قيمة كاي سكوير تساوي 11يظهر الجدول رقم 

والت ي هي: توجد عالقة  H1، وهذا يؤكد قبول الفرضية البديلة 0.0.اللة المعنوي الد  أقل من مستوى 
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 فيإيجابية ذات داللة إحصائية بين متطلبات تطبيق إدارة الجودة الش املة ومستوى الت وقعات في 

  .الخاص الصحي القطاع

بين متطلبات  العالقة لقياس سبيرمان، اإلرتباط معامل إختبار تم: معامل اإلرتباط  للفرضية الثّانية

 الن تائج تطبيق إدارة الجودة الش املة ومستوى الت وقعات في القطاع الصحي الخاص في لبنان وظهرت

  :الت الي الش كل على

 .ومستوى التّوقعات: معامل اإلرتباط بين متطلبات تطبيق إدارة الجودة الّشاملة 12 جدول

Symmetric Measures 

                                   Value 

Spearman Correlation .077 

N of Valid Cases 2. 

 .spss ال برنامج في البيانات لتحليل إستنادًا الباحثة إعداد من: المصدر

وهذا  يعني  Spearman Correlation = .0077 : إن معامل اإلرتباط  12يظهر الجدول رقم 

جود عالقة طردية متوسطة بين متطلبات تطبيق إدارة الجودة الش املة ومستوى الت وقعات في مستشفى 

 ين.الد  عالء 

توجد عالقة إيجابية ذات داللة إحصائية بين متطلبات تطبيق إدارة الجودة  إختبار الفرضية الثّالثّة: -ج

 .الخاص الصحي القطاع في الش املة والكلمة المنقولة

 .: قيمة إختبار كاي سكوير للعالقة بين متطلبات تطبيق إدارة الجودة الّشاملة والكلمة المنقولة13 جدول

Chi-Square Tests 

Pearson Chi-Square Asymptotic Significance (2-sided) 

.006 

N of Valid Cases 40 

a. 23 cells (92.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is .05. 

 .spss ال برنامج في البيانات لتحليل إستنادًا الباحثة إعداد من: المصدر

هي  2..0.اللة الد  ، وأن مستوى 2..0.: أن قيمة كاي سكوير تساوي 11يظهر الجدول رقم 

و الت ي هي: توجد عالقة  H1، وهذا يؤكد قبول الفرضية البديلة 0.0.اللة المعنوي الد  أقل من مستوى 

 القطاع في إيجابية ذات داللة إحصائية بين متطلبات تطبيق إدارة الجودة الش املة والكلمة المنقولة

 .الخاص الصحي
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بين متطلبات  العالقة لقياس سبيرمان، اإلرتباط معامل إختبار تم معامل اإلرتباط  للفرضية الثّالثّة:

 الش كل على الن تائج وظهرت، الخاص الصحي القطاع فيتطبيق إدارة الجودة الش املة والكلمة المنقولة 

  :الت الي

 .: معامل اإلرتباط بين متطلبات تطبيق إدارة الجودة الّشاملة والكلمة المنقولة14 جدول

Symmetric Measures 

                                   Value 

Spearman Correlation .182 

N of Valid Cases 2. 

 .spss ال برنامج في البيانات لتحليل إستنادًا الباحثة إعداد من: المصدر

وهذا  يعني  Spearman Correlation =.0120: إن معامل اإلرتباط  14يظهر الجدول رقم 

 القطاع فيمتطلبات تطبيق إدارة الجودة الش املة والكلمة المنقولة  متوسطة بينجود عالقة طردية 

 .الخاص الصحي

 النّتائج والتّوصيات -7

 : النّتائج7-1

  :أهمها الن تائج من مجموعة إلى صلالت و تم راسةالد   خالل من

ة خالل ثقاف طبيق إدارة الجودة الش املة منتمتطلبات  تمارس ينالد  مستشفى عالء  أن تبين -

 يض،الت ركيز على المرالمستشفى، المشاركة والت مكين،الت دريب،الت زام اإلدارة العليا بالجودة،

الت خطيط االستراتيجي للجودة، تحفيز العاملين، القياس والت حليل، أداء  الت حسين المستمر،

 المرضى. رضا تحقق جعلها مما الخدمة الجيدة من أول مرة و منع األخطاء قبل وقوعها،

لديهم  المكتسبة والخبرات الكفاءات خالل من كفوء بشري مال رأس تملك المستشفى أن تبين -

 أداء وتقييم خبراتهم، من لإلستفادة للعاملين فرص وإعطاء ورات الت دريبيةالد   إلى وهذا عائد

 مستمر. بشكل الموظفين

مستشفى عالء  تنمية على مباشًرا أثًرا لها بات إدارة الجودة الش املةلمتط من المدركة الفائدة -

 أكثر متطلبات تطبيق إدارة الجودة الش املة تجعله ألهمية العاملين إن إدراك بحيث ينالد  

  المهارات. تطوير في رغبة وأكثر ببرامج الت دريب إهتماًما
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 الجودة إدارة تطبيق متطلبات بين إحصائية داللة ذات إيجابية عالقة وجود راسةالد   أظهرت -

 .الخاص الصحي القطاع في المنقولة والكلمة الت وقعات، مستوى ،الخدمة وجودة الش امة

 الجودة إدارة تطبيق متطلبات أثر نحو إحصائية داللة ذات فروق توجد ال أنه راسةالد   أظهرت -

 والعمر(. الجنس،العميل خول،الد   )نوع للمتغيرات تعزى  الش املة

 اإلستثمار في إيجابية بخطوات وتسير األهمية هذه تدرك ينالد   عالء مستشفى أن على يؤكد مما 

 والت طوير.

 التّوصيات :7-2

 المستمرة على الت حسينات سياسات لتنفيذ الت ام اإلستعداد على الش املة الجودة تطبيق يعتمد

برزت عدة قضايا  راسة الحاليةالد  ومن  ،العاملين جميع قبل من لها المرافقة والخدمات المنتجات

 يتوجب على اإلدارة العليا أن توليها أهمية خاصة منها:

 يؤدي مما للعاملين المستمر الت دريب تطبيق إدارة الجودة الش املة في متطلبات الن جاح يتطلب -

 رفع الكفاءة. إلى

 تركز حتًما إلى يقود عناصرها بكل الش املة الجودة إدارة بتطبيق والعاملين العليا اإلدارة الت زام -

 وحاجاته. بالمريض اإلهتمام نحو الجهود جميع

 فاعلة بناء إستراتيجيات في األساس باعتبارها المرضى عن بيانات قاعدة توفر ضرورة -

 بهم. واإلحتفاظ المرضى لرضا موجهة

المسوحات  إجراء خالل من مرضاها لمتابعة المستشفى ضرورة الش املة الجودة إدارة تطبيق -

 بأسرع وقت حلها على العمل بها، يتقدمون الت ي الش كاوي أو رضاهم درجة لمعرفة وريةالد  

 في المدى المستشفى على أثًرا سالبًا سيترك تجاهلها ألن الش كاوي تلك تجاهل وعدم ممكن

  البعيد.
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(. إدارة الجودة الشاملة في الخدمات المصرفية. عمان: دار .0.1الوادي محمود، وآخرون. ) -

 صفاء.

 In .نظرة عامة :إدارة الجودة الشاملة، تطبيق إدارة الجودة الشاملة .(2000) .ج ,جابلونسكي -

 .الفتاح .ا .ت

الجزائر:  (. الخطأ الطبي والخطأ العالجي في المستشفيات العامة.0..0حسين طاهري. ) -

 دار هومه للطباعة والنشر والتوزيع.

 (. إدارة الرعاية الصحية. الرياض: اإلدارة العامة للنشر والتوزيع.2..0طالل األحمدي. ) -

 .المفاهيم والتطبيقات:اإلتجاهات الحديثة في إدارة المستشفيات  .(2003) .ا .ع ,مخيمر -

 .المنظمة العربية للتنمية إلدارية :القاهرة

(. دور أنظمة الجودة في تحسين أداء المرافق الصحية في اليمن 0.10الوصابي. )منير  -

النموذجي. تأليف أطروحة لنيل الدكتوراه في علوم التسيير. جامعة  22دراسة حالة مستشفى 

 .1الجزائر 

 (. إدارة الجودة الشاملة. السودان: شركة مطابع السودان للعملة.2..0نور أروى. ) -

األردن: دار اليازوري  جودة الخدمات الصحية وأثرها على رضا العمالء.(. 2..0نور الدين. )

 العلمية.

 

 

 



 

 

26 
 

 



 

 

a 
 

 قائمة المحتويات

 1 ............................................................................................................................ الملخص

 1 ............................................................................................................................. المقدمة

 1 .................................................................................. : إشكالية وأسئلة الد راسة1-1

 2 ......................................................................................... الد راسة : فرضيات1-0

 2 ............................................................................................. الد راسة دفه: أ1-1

 0 ............................................................................................. : أهمية الد راسة1-2

 0 ............................................................................................ الد راسة :منهجية1-0

 0 ......................................................................................... : متغيرات الد راسة1-2

 2 .............................................................................................. :حدود الد راسة1-7

 2 ................................................................................................ : أداة الد راسة1-2

 2 ...................................................................................... الد راسة: مصطلحات 1-7

 7 ....................................................................................... الد راسات الس ابقة: .1-1

 2 .............................................................................. إدارة الجودة الش املة وأبعادها -0

 2 ..................................................... : الت عريف اإلصطالحي إلدارة الجودة الش املة0-1

 2 ......................................................... : الت عريف اإلجرائي إلدارة الجودة الش املة0-0

 2 .......................................................................... : مبادئ إدارة الجودة الش املة0-1

 2 .............................................................. : متطلبات تطبيق إدارة الجودة الش املة0-2

 7 ............................................................................................... رضا المرضى -1

 7 .................................................... : الت عريف اإلصطالحي لمفهوم رضا المرضى1-1

 7 ........................................................ : الت عريف اإلجرائي لمفهوم رضا المرضى1-0



 

 

b 
 

 7 ....................................متطلبات تطبيق إدارة الجودة الش املة وعالقتها برضا المرضى  -2

 7 ............................. : متطلبات تطبيق إدارة الجودة الش املة وعالقتها برضا المرضى:2-1

 .1 .............................................. : فوائد تطبيق مفهوم إدارة الجودة الش املة الصحي2-0

 .1 ............................................................................................. مجتمع الد راسة -0

 10 ............................................................................................ الد راسةمنهجية  -2

 10 ........................................................................................ : منهج الد راسة2-1

 10 .............................................................................. : مجتمع وعينة الد راسة2-0

 10 ........................................................................................... ة الد راسة: أدا2-1

 11 .............................................: أدوات البحث وأسلوب الحصول على المعلومات:2-2

 12 ........................................................................... : تحليل البيانات الش خصية2-0

 10 ............................................................. الت حليل اإلحصائي لمحاور اإلستبانة :2-2

 .0 ................................................................................... : إختبار الفرضيات2-7

 01 ......................................................................................... الن تائج والت وصيات -7

 01 ..................................................................................................: الن تائج7-1

 02 ............................................................................................. الت وصيات :7-0

Bibliography ............................................................................................................... 02 

 c ..................................................................................................................... قائمة الجداول

 

 

 



 

 

c 
 

 قائمة الجداول

 0 ............................................................................ : متغيرات الد راسة وطبيعتها1جدول 

 10 .................................................................... : درجات مقياس ليكرت الخماسي0جدول 

 12 ......................................................................... : معامل ثبات فقرات اإلستبانة1جدول 

 12 ..................................................................................... : البيانات الش خصية2جدول 

 10 ............................................................... متطلبات تطبيق إدارة الجودة الش املة: 0جدول 

 12 ........................................................................ جودة الخدمة  -: رضا العمالء2جدول 

 12 .............................................................................. الت وقعات -: رضا العمالء7جدول 

 17 ........................................................................ الكلمة المنقولة -: رضا العمالء2جدول 

 .0 رة الجودة الش املة وجودة الخدمة: قيمة إختبار مربع سكاي للعالقة بين متطلبات تطبيق إدا9 جدول

 01 ................ : معامل اإلرتباط بين متطلبات تطبيق إدارة الجودة الش املة وجودة الخدمة.10 جدول

: قيمة إختبار كاي سكوير للعالقة بين متطلبات تطبيق إدارة الجودة الش املة ومستوى 11 جدول

 01 ............................................................................................................ الت وقعات.

 00 ........... : معامل اإلرتباط بين متطلبات تطبيق إدارة الجودة الش املة ومستوى الت وقعات.12 جدول

لجودة الش املة والكلمة المنقولة: قيمة إختبار كاي سكوير للعالقة بين متطلبات تطبيق إدارة ا13 جدول

 ........................................................................................................................ 00 

 01 .............. : معامل اإلرتباط بين متطلبات تطبيق إدارة الجودة الش املة والكلمة المنقولة.14 جدول

 


