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Abstract: 
      The sanitary services represent an important indicatory of the human 
development, because  it has a strong interrelationship with the economic 
and social development, and it is also  considered as the most important 
sectors of the society which every country conceives to  develop it and to 
offer the best benefits of services to the whole society.  
      The objective of this study is to give a clear and precise idea 
about the reality of the sanitary services in the town of chlef (Algeria) 
basing on its principal components in order to unveil the most important 
existing disparities for taking the initiatives and the procedures that are 
necessary to realize the spatial balances and to ensure a high quality of 
sanitary services. 

 

:  

بصفة خاصة يف مؤسسات و مبوضوع تسويق اخلدمات  األخريةزاد االهتمام يف السنوات 

مدى احلاجة امللحة اىل تطبيق  �ذه املؤسسات املسئولوندرك أالرعاية الصحية،وذلك بعدما 

املنافسة يف هذه  حده املفاهيم التسويقية لصناعة اخلدمات الصحية ،خاصة بعدما اشتعلت

 أقوىيف مركز و بان املؤسسة الصحية تبقى يف حالة جيدة  املسئولون أيقنبعدما و ، الصناعة

بعني االعتبار  ألخذاعندما تركز اهتمامها على املزيج التسويقي هلا،مع  أفضلتنافسي  ووضع

  .الطبيعة اخلاصة لتسويق اخلدمات الصحية 
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راا :  

تأثريها على معدالت رضا املرضى،وال و تدور الدراسة حول سياسة اخلدمات الصحية          

 أوضحتمبوضوع الرضا ،خاصة بعدما  األخريةنه قد زاد اهتمام التسويق خالل السنوات أشك 

املشكلة يرجع اىل عدم وضوح الرؤية حلقيقة  وأساس، املبيعاتلرضا على الدراسات اثر هذا ا

) املرضى(عدم الرضا لدى العمالء أو الدور الذي تلعبه سياسة اخلدمة يف حتقيق معدالت الرضا 

املرتددين على املستشفيات اخلاصة باجلزائر ،كما يرجع اىل عدم وجود دراسات علمية متكاملة 

دمات الصحية يف النهوض باملستشفيات اخلاصة ، ورغم التزايد املستمر لتقييم دور سياسة اخل

ارتفاع حجم االستثمار املنفق عليها اّال أن هناك ارتفاع و ، يف عدد املستشفيات اخلاصة باجلزائر

  .يف درجة عدم الرضا لدى املرضى لتلك املؤسسات عن خدما�ا الصحية

راا :  

 مستويات رضا املرضى عن سياسة اخلدمات الصحية يف يوجد اختالف معنوي يف     

بصفة خاصة تلك اخلاصية و املرضى ،املستشفيات اخلاصة مبدينة الشلف باختالف خصائص 

  . املتعلقة بالتعليم والدخل

رااف االنحو التايلالدراسة على  أهداف إجيازميكن   : أ :  

  .توصيف سياسة اخلدمات لدى املستشفيات اخلاصة -

  .حتليل مستوى رضا املرضى لدى املستشفيات اخلاصة -

القوى  أوجهتنمية و التخلص منها ،و القصور  أوجهوضع جمموعة من التوصيات لعالج  -

  .تأكيدها يف سياسة اخلدمات لدى هذه املستشفياتو وتدعيمها 

 راا دمات اقتصاد اخلو ا�تمعات تسري اآلن حن أن اإلدارةيرى الكثري من رجال :أ

انه ما زال هناك نقص كبري يف الدراسات  إالرغم انه يوجد تقبل واسع ملوضوع تسويق اخلدمات 

تسويق اخلدمات الصحية يتميز مبميزات خاصة تتطلب  أناليت تتعرض هلذا املوضوع ،وخاصة 

  معاجلة مناسبة 

راب اهيو الدراسة جمموعة من اخلطوات  أسلوبيتضمن : أ:  

طرق مجعها ،تصميم قائمة االستبيان و مصادر هذه البيانات و ات املطلوبة للبحث حتديد البيان

حتليل  أساليب وأخرياتقييم املرضى  أسسووضعها يف شكلها النهائي،حتديد عينة البحث مث 

  :التايلو ذلك على النحو البيانات 
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ية حتتاج هذه الدراسة اىل بيانات عن اخلدمات الصح:طق ودر امت -

للحصول على البيانات اليت حتتاجها  أساسيانيوجد مصدران و  وبيانات خاصة باملرضى,املقدمة

  :مهاو دراستنا 

 واألجنبيةتيح للباحث من املراجع العربية أتتضمن االطالع على ما و : در م - أ

للتعرف  الرسائل العلمية املرتبطة مبوضوع الدراسة ، وذلكو ا�الت والدوريات و  األحباثذلك و 

  . العلمية املتعلقة مبوضوع الدراسة األصولعلى 

تتمثل يف الدراسة امليدانية اليت تعتمد على مجع البيانات من مفردات و :در أو - ب

  .املوجهة إىل العينة املختارة االستبيانالدراسة عن طريق قائمة 

-   نضى املستشفيات لقد مت تصميم قائمة االستبيان اخلاصة مبر : ا

  .كلم   200اليت تقع غرب اجلزائر العاصمة حبوايل و اخلاصة ملدينة الشلف 

- راا :  املنهج و لقد استخدم يف هذه الدراسة املنهج الوصفي التحليلي

  .لتحليل نتائج الدراسة امليدانية  اإلحصائي

-  راا و :  هم مرضى و جيني ميثل جمتمع الدراسة العمالء اخلار

، حيث توجه قائمة االستبيان هلؤالء املرضى لقياس درجات  املستشفيات اخلاصة مبدينة الشلف

أما عينة الدراسة فتتمثل يف .عدم الرضا عن سياسة اخلدمة املتبعة يف تلك املستشفياتو الرضا أ

  .أنثىو املريض الذي يعاجل باملستشفيات اخلاصة مبدينة الشلف سواء ذكر أ

-  ا  وم:  

فرد موزعة بالتساوي  360احلجم فكان  أمالقد مت اختيار العينة امليسرة يف الدراسة ، 

املوجودة مبدينة الشلف ) الربتقال-احلكمة- اإلحسان(خاصة  بني ثالثة مستشفيات

  .اجلدول التايل يوضح توزيع عينة الدراسةو ، مستشفىمريض لكل )120(أي
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  توزيع عينة الدراسة الخاصة بالمرضى: )01( الجدول رقم
المستوى                   
  التعليمي

  الدخل

ال و ال يقرأ 
  يكتب

أقل من و متوسط أ
  المجموع  جامعي  المتوسط

  دج18000اقل من 
  )دخل منخفض(

  
13  

  
24  

  
42  

  
79  

  دج37000 -18000
  )دخل متوسط(

  
16  

  
26  

  
19  

  
61  

  دج37000-52000
  )سطدخل أعلى من متو (

  
23  

  
58  

  
79  

  
160  

  دج52000أكثر من 
  )دخل عالي(

  
10  

  
21  

  
29  

  
60  

  360  169  129  62  المجموع

  :أما العينة الفعلية للمرضى حمل الدراسة فكانت كما يلي

  العينة الفعلية للمرضى: )02(الجدول رقم
المستوى            

  التعليمي
  الدخل

ال و ال يقرأ 
  يكتب

اقل  ومتوسط أ
  المجموع  معيجا  من متوسط

  دج18000اقل من 
  )دخل منخفض(

  
13  

  
24  

  
42  

  
79  

  دج18000-37000
  دخل متوسط

  
11  

  
26  

  
19  

  
56  

  دج37000-52000
  من متوسط أعلىدخل 

  
23  

  
58  

  
79  

  
160  

  دج52000أكثر من 
  دخل عالي

  
10  

  
21  

  
23  

  
54  

  349  163  129  57  المجموع

- ا  وأا ر افار ا :  

املستشفيات حمل  املرضى يفقام الباحث بإجراء دراسة استطالعية مشلت عينة مصغرة من 

حتليل بيانات هذه الدراسة استقر على العوامل التالية كأساس لتقييم العمالء  ع،وواق الدراسة

  :  هيو اخلارجيني 

  .املستوى التعليمي *

  .الدخل الشهري  *
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  .امل أكثر املتغريات أمهية يف هذا ا�الذلك العتبار هذه العو و 

- ت اما  ا و إ : بعد جدولة البيانات

الالزم على بيانات  اإلحصائيبإجراء التحليل  اآليلقام الباحث عن طريق احلاسب ,وتصنيفها 

  ) .²كا(املتمثل يف اختبار  اإلحصائيالدراسة ، مت االستعانة باألسلوب 

 راود ا: هذه الدراسة هلا حدود موضوعية تقتصر على توصيف سياسة اخلدمة يف

ويقتصر على املستشفيات  تأثري ذلك على درجة الرضا لدى املرضى ،و املستشفيات اخلاصة 

 املتبعة يف اجلزائر األنظمةاخلاصة دون العامة ،أما احلدود املكانية فيقتصر تطبيق الدراسة على 

خاصة  مستشفياتاليت يوجد فيها ثالثة و بتطبيق الدراسة امليدانية على مدينة الشلف  وذلك

احلدود الزمنية تغطى الدراسة يف الفرتة من و ،) الربتقال - احلكمة – اإلحسان( : وتتمثل يف

  .2009ديسمرب  إىل 2009سبتمرب  

رار ايما يلمت تقسيم البحث اىل :  إط:  

 تشمل مشكل و بعاد الرئيسية للدراسة أليعكس او ة البحث،قد خصص ملقدمو :  مقدمة

  .حدودها و الدراسة  وأسلوبمهيتها أو الدراسة ،أهداف الدراسة 

 ويشمل مفاهيم حول سياسة اخلدمة الصحية ورضا :  النظري للدراسة اإلطاريتناول و :  أوال

  .املرضى 

 دمات الصحية يف قياس رضا املرضى عن سياسة اخل: التطبيقي اإلطاريتناول و :ثانيا

  .املستشفيات اخلاصة مبدينة الشلف

 التوصياتو وقد خصص لعرض نتائج البحث :ثالثا .  

  ر او ل  ا ا : اي اطر:و أ

بل هي متوفرة لكل  أخرىاخلدمات الصحية مل تعد وقفا على فئة من ا�تمع دون  إن

اىل فعل يتوجب على مقدم هذه اخلدمة يف القطاع الصحي لكي يرتجم هذا القول ، الناس

 اإلمكانياتو  يتالءمومبستوى ،يلعب دورا فعاال يف تسهيل حصول املواطنني عليها  أناخلاص 

رغبات خمتلف الفئات و بشكل يستجيب حلاجات و ،االقتصادية املتباينة لدخول املواطنني 

  .االجتماعية وحماولة كسب رضاهم

1- ا ا  ودأ:  
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 ، اخلدمة الصحية املقدمة يف املستشفى ال خترج يف مضمو�ا عن تعريف اخلدمة إن

 ، اليت يكون جوهرها غري ملموسو  إليهايف حاجة  ولكون املريض يتلقى تلك اخلدمات اليت ه

من مث و ، معدات خمتلفة لتقدمي اخلدمة للمريض و  أجهزةو  أدواتولكن  استخدام ،ال ميتلكها و 

  ) 1.( طويلةو أقد تستغرق فرتة زمنية بسيطة و ,فائه ش

اخلدمة  أنذلك ، من املفهوم العام للخدمات  أساساينبع ومفهوم اخلدمة الصحية 

منتج  أ�افمفهوم اخلدمة ، تكمن يف كو�ا منتجا يتصف خبصائص عديدة ينفرد �ا عن السلعة 

وال ينتج عن تلك  آيل وأبشري  غري ملموس يقدم املنافع للمستفيد نتيجة الستخدام جهد

طرف تقدميها  أليمنفعة ميكن  وأكو�ا نشاط   أيضاوورد ،)2(املنافع حيازة شيء مادي ملموس 

  3 .شيء أيال ينتج عنها ملكية و غري ملموسة  األساسوتكون يف  أخرلطرف 

من ،التمريضية و اخلدمات اليت تشتمل على اخلدمات الطبية  أ�اتعريفها على  وميكن

كما متثل قضايا ،املرضى داخل املؤسسات الصحية  ألحوالاملراقبة املناسبة و يث العناية ح

املراجعني حبيث يتم معاملة كافة املراجعني بطريقة  والعدالة يف احلجر للمرضى او السرعة والدقة 

د الدقة يف املواعي أيضاكما متثل هذه اخلدمات   ،العناية الالزمة  إعطائهممع  وإنسانيةودية 

  ) 4(. املعطاة للمراجعني

  )5:(منها  أسبابلقد تزايد االهتمام بدراسة اخلدمات الصحية لعدة و 

 إداريةمن بناء نظم و التنظيم و  اإلدارةحرمان نظم اخلدمات الصحية من تطبيقات نظريات  -1

حل مشكال�ا ال و ،نظم طبية متخصصة  إالهي  ام هذه النظم أنمتخصصة فيها حتت مفهوم 

   .الطبيبيأيت �ا 

تلك  إدارة أساليبتزايد الطلب عليها حيتاج اىل التعرف على و  اإلمكانياتو ندرة املوارد  -2

   .تقدمي اخلدمات الطبية املتوقعة واملطلوبةو املؤسسات الصحية  أهدافاملوارد النادرة مبا حيقق 

يني احلايل القائم على تقدمي خدمات ذات نوعية جيدة والتخطيط للمرضى احلال االهتمام -3

  .الربحليس فقط لتحقيق و واملرتقبني 

مسألة نقص يف املوارد املادية  اكأ�  وتبدتغري املشكلة يف املؤسسات الصحية حيث كانت  -4

 األساس وفالعنصر البشري ه لا ملشكو ههذه املوارد بشكل فعال  إدارةكيفية   أنولكن اتضح 

  .جناح املؤسسات الصحية أساسلة هي الفعا اإلدارةو 

 إرضاءيقدم اىل السوق لتحقيق  أنشيء ميكن  أياخلدمة الصحية هي  نأقول ميكن الو 

 أخرىبتسمية و ،واألفكارالتنظيم ،املكان و  األفرادو الطبية واخلدمات  األشياءاحلاجات متضمنة 

  .خدمة املنافع املتحققة و  القيمة  اخلدمة الصحية تتضمن التقدمي  أنالقول  أيضاميكن 
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الطيب للمؤسسات الصحية فان مزيج و أيف التخصص الوظيفي ونظرا للتباين احلاصل 

عليه يف املؤسسات الصحية العامة غري مماثل  وفما ه،  أيضااملنتج لديها سوف خيتلف 

يالحظ مثال بان اخلدمات الطبية يف املؤسسات الصحية  إذ،للمؤسسات الصحية التخصصية 

العناية باملرضى ،البحث،التعليم التعليمية ميكن ان تنحصر يف ثالث خطوط للمنتجات هي

الصيدلة ، حيث يتم يف املؤسسات الصحية اجلامعية التدريب السريري لطالب كلية الطب

اليت )اخلدمات الصحية(جمموع خطوط املنتجات بأنهميكن تعريف مزيج املنتج و والتمريض 

كل التايل يوضح الشو ،)املرضى(املستهلكني  أمامتقدمها املؤسسات الصحية وجعلها متاحة 

  .اليت حيتويها مزيج املنتج الصحي األبعادو املضامني 
   مزيج المنتج الصحي إبعادو مضامين  : )1(الشكل رقم 

  
، دار اليازوري العلمية للطباعة  ثامر البكري ، تسويق اخلدمات الصحية :المصدر 

  .171،ص2006عمان،النشر،و 

ؤسسات الصحية تنحصر افرتاضا يشري هذا الشكل اىل ان اخلدمات املقدمة من قبل امل

كل خط منها حيتوي على عدد من اخلدمات الفرعية ضمن ذلك ا�ال الطيب و ،خطوط  بأربعة

  )6(: هيو  أبعادللمزيج ثالث  أنهذا يعين و  ، املتخصص

  .العمقو االتساق  االتساع،
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2- ا ا :  

ا من خالل دالئل مادية بل يدركه،ال يستطيع املريض ملس اخلدمة الصحية بذا�ا 

تكنولوجيا الطبية و الكادر التمريضي  ،ملموسة مرتبطة بتقدمي اخلدمة الصحية كالفريق الطيب 

تلقيه  أثناءحيث يشاهدها املريض ويتعامل معها ،الفندقية و  اإلداريةاخلدمات و ،املستخدمة

بني العنصر البشري و ميكن القول ان املستفيد من اخلدمة الصحية دائما يربط بينها و ،العالج 

بناء عليه يقيم املريض خدمة املؤسسة الصحية من خالل رحابة و ،اخلدمة  هذهالذي يقوم بتقدمي 

اىل خدمة الطعام اجليدة  إضافة،وحسن معاملتهم مع املريض وذويه ،املمرضني و  األطباءصدر 

  ) 7(.مستوى خدمة النظافة و 

حتضري العاملني يف املؤسسات و ر التدريب مما يعين بالضرورة العناية القصوى يف اختياو 

للمريض ملا لذلك من اثر كبري على تكوين صورة اجيابية يف  األفضلالصحية على تقدمي اخلدمة 

  .ذهن املريض 

ملزيج  إسرتاتيجيةوذلك ملشاركتهم بوضع ،التسويق يف املؤسسات الصحية  يهنا يربز دور مدير و 

اعلة ملزيج اخلدمات الصحية بصفات ومميزات مغايرة تقدميهم ملقرتحات فو ،اخلدمات املقدمة

عالمة جتارية  ليصبحاسم مميز هلذا املزيج  ولذلك ه األوىلقد تكون اخلطوة و ،  ملزيج املنافسني

هي ان اخلدمة ال ميكن و لكن تربز مشكلة مرافقة هلذه اخلطوة و ،مسجلة باسم املؤسسة الصحية

فالكل يف ميدان اخلدمات الصحية ، ) 8(السلع املاديةاحلال يف  وتسجيل براءة اخرتاعها كما ه

 فأصبحتفاجلميع اكتسب هذه امليزة ،الصيدلية وغريهاو التحاليل  األشعة، الطوارئيقدم خدمة 

  .بذلك املؤسسات الصحية تقدم ذات اخلدمات

مزيج تسويقي مميز خلدما�ا و متميزة  إسرتاتيجيةما حتتاجه املؤسسة الصحية تبين و 

الذي يستطيع متييز املؤسسة الصحية اليت يعمل فيها عن باقي  واخلدمة الذكي ه مقدمو  الصحية

ذلك بتقدمي خدمات تتصف بالتمايز و ،الدول ا�اورة  واملؤسسات املنافسة يف الدولة نفسها ا

مواصفات جديدة يف اخلدمة و خصائص  إجيادوسياسة التمايز ترتكز على ،لتقدمي خدماته 

 وأوقد يكون التمايز يف ابتكار املسوقني ،ما يقدمه املنافسون يف سوق املرضىخمتلف ع ، املقدمة

 أ�او ، األفضل بأ�ااملستفيد منها  إقناعمصممي اخلدمة الصحية حيث حياول مقدم اخلدمة 

حاجات  ما  إلشباع أخرىوعلى سبيل املثال بان يرفق اخلدمة مع خدمات ، هاحتياجاتتشبع 

وبذلك تكون اخلدمة ،هذه احلاجات عن طريق اخلدمة املقدمة  إشباعلة يعيها املستفيد مث حماو 

هذه احلاجة اليت تفتقر هلا اخلدمات اليت يقدمها املنافسون يف  إشباعقد اكتسبت ميزة 

  )9(.السوق



  رضا املرضى عن سياسة اخلدمات الصحية يف املستشفيات اخلاصة مبدينة الشلف
 رضوان أنساعد.أ             

 العدد الثامن – مجلة اقتصاديات شمال إفريقيا        209

 

فاخلدمة اجلوهرية للمؤسسات الصحية عموما هي  ، مشكلتهاو لكل خدمة جوهرها و       

 هلذه اخلدمة مكمال�او املزمنة ملن حيتاجها و العارضة  لألمراضجية العالو تقدمي الرعاية الصحية 

 ائماليت �دف اىل مقابلة توقعات العمالء املتزايدة دو اليت تعرب عنها خدمات القيمة املضافة ،

.)10(  

 وأسلوب آالمهحماولة فهم و ،التحدث معه و الطبيب يف استقباله للمريض  فأسلوب

الدائم بنظافة الغرف  اإلدارةاهتمام و تلبية رغباته و ت املريض املمرضة يف الرد على استفسارا

 إتباعيف ضرورة و ، واألواين األيديمتابعة عمال املطبخ يف نظافة و واملمرات ودورات املياه 

كلها تعد من خدمات ، الطعام أنواعما يناسبه من و تعليمات فيما خيص حالة املريض الصحية 

بل الكثري من اجلهد يف تدريب ،املؤسسة الكثري من املال  القيمة املضافة اليت قد ال تكلف

لكي تليب حاجة املريض منهم حىت ترفع من مستوى الرضا لديهم ، ومتابعة الكوادر العاملة فيها 

عندما سينقل صورة اخلدمات  األقاربو  األصدقاءالذي سينعكس على ما حاوله من  األمر

   .الصحية اليت قدمت له يف املؤسسة الصحية

استمرار الوالء هلا ال يتعلق برضا و على خدمة ما  اإلقبالتكرار  أنمن املعروف و     

وهي املنفعة اليت ،متعلق مبفهوم القيمة وبقدر ما ه،ال بنوعية اخلدمة املقدمةو ،املستفيد فقط 

السعر  سواء أحيانااليت سدت حاجة معينة لديه بغض النظر عن السعر و حيصل عليها املستفيد 

فمقدم اخلدمة ،حبثه عن مقدم جيد للخدمة  أثناءالسعر النفسي الذي تكبده يف و أتصادي االق

مما يسجل قيمة عالية لدى املستفيد منها  أفضليتوقع منه تقدمي خدمة  أعلىالذي يعطي سعرا 

قيمة  أعلىفاملؤسسات الصحية اليت تقدم ,على اخلدمات الصحية  األمروينطبق هذا 

  )11 ( .رضاه و بوالء هذا املريض  ستحظىي اليت ه) املرضى(للمستفيد

3- ت اا  ا ر:  

تشمل مقدمني خدمات ، آمنةرعاية الطبية نوعية و لكل مريض احلق يف خدمات  

رئيسية لنوعية الرعاية  أبعاداملهنية وهناك نسبة و عالجية على درجة عالية من املهارة 

  )12( .)عادلة ومنصفة،مرتبطة زمنياو  زة على مريضمرتك ، فعالة  ،ة كفؤ  ، آمنة(الصحية

  : أطو ا  - أ

تقييم للمشاعر  ألنه) CRONIN,2000(منها تعريف و قدم الباحثون تعريفات عديدة    

 آخرويف اجتاه  ،)13(الذي يعكس مدى اعتقاد العميل بان مقدم اخلدمة له مشاعر اجيابية و 
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جابة العميل العاطفية لتقييمه للفرص بني التوقعات است"الرضا بأنه ) VAVRA,2002(يعرف 

  .)14("الفعلي للخدمة  األداءو 

شعور " بأنهالرضا ) KOTLER and Keller.2006(على نفس املنوال يعرف 

 إذاحيث يشعر العميل بعدم الرضا ،)15( "املنتج مع توقعاته أداءالعميل بالبهجة نتيجة مقارنة 

املنتج  أداءكان   وإذا،املنتج توقعاته  أداءطابق  إذايشعر بالرضا و ،املنتج  أداءكانت توقعاته تفوق 

) MARIO and Lasio(هذا يتفق مع رأي و من توقعاته يشعر مبستوى عايل من الرضا  أعلى

 أيو أبأن رضا العمالء ميثل مدى استجابة العميل لتقييم الفرق املدرك بني التوقعات السابقة 

  ) 16( .آخرمعيار 

فقد ,ك العمالء باختالف درجة رضاهم عن اخلدمة اليت تقدمها املؤسسة خيتلف سلو و  

 وأ  من العمالء الذين يشعرون بالرضا%  85 -%  65  أن إىل )Reichheld(توصل 

  على سبيل املثال يعود فقط  أخرىبدرجة عالية من الرضا يتحولون اىل مؤسسات 

على الرغم من ،نفس الشركة  مع للتعاملمن عمالء شركات السيارات %  40  -  % 30 

قد توصل و ، من العمالء بالرضا على اخلدمات اليت تقدمها الشركة%  95  - % 85شعور 

)Stauss and Neuhaus(  درجة رضا العميل تعتمد على خصائص العميل السلوكية  أناىل

اىل وجود يؤدي بالتايل و ائص على نوعية الرضا صويؤثر اختالف هذه اخل اإلدراكية ، العاطفية،

  )17(: يتاآلتتمثل يف ،خمتلفة للرضا  أمناط

هذا النوع من و توجد عالقة عاطفية اجيابية بني مقدم اخلدمة  : العميل الراضي املتطلب -

ابية مع مقدم اخلدمة انه قادر على االجيو ناءا على جتربته السابقة هنا يتوقع العميل بو ،العمالء 

كما انه يرغب باالستمرار بالعالقة معه والوالء له يف ،قتتوقعاته اليت تزداد مع مرور الو  إرضاء

  .رغباته و بشكل يشبع حاجاته  أدائهحال استطاع تطوير 

هذا النوع من و توجد عالقة عاطفية اجيابية بني مقدم اخلدمة :العميل الراضي املستقر -

ع مقدم اخلدمة تشجع التجربة االجيابية السابقة مو الثقة و تتصف هذه العالقة بالتباين ،العمالء

  .هذا النوع من العمالء على االستمرار بالعالقة 

يقتنع ):املستسلم(العميل الراضي الذي يكيف نفسه مع خدمات املؤسسة دون تذمر  -

بالرغم من ذلك ليس و ، توقعاته إشباعهذا النوع من العمالء بان مقدم اخلدمة غري قادر على 

  جهد لتطوير الوضع  أيرغبة ببذل  أيلديه 
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توجد مشاعر سلبية لدى هذا النوع من العمالء جتاه : لعميل غري الراضي املستقر ا -

ال  أ�م إال،ال يشبع توقعا�م  بأنهمقتنعون و هم غري راضني عن مقدم اخلدمة و ،مقدم اخلدمة 

  .احتمال للتغيري  بأييقومون 

دمة بتطوير يطالب مقدم اخلو ال يشعر هذا العميل بالرضا :العميل الغري الراضي املتطلب -

يفكر بناءا على جتربته السلبية مع مقدم اخلدمة و ،غري ملتزم بالوالء ملقدم اخلدمة  وهو ،  أدائه

 .بالتحول ملنافسني 

  :ا ر  - ب

مفهوم رضا املرضى عن اخلدمة الصحية حيتل موقعا هاما يف جمال الصحة كونه إشارة        

مدى متكن العاملني و داء داخل املؤسسة الصحية ، ومقياس هام تقاس به كفاءة العمل واأل

املؤسسة الصحية بشكل عام من الوصول ألعلى درجات التنافسية يف عامل اخلدمات و واملوظفني 

خاصة يف جامعة ديوك يف كاليفورنيا بأن رضا املرضى و قد أكدت الدراسات احلديثة و الصحية ، 

  .ية أكثر من ارتباطها باألداء الطيب عن األطباء يرتبط ارتباطا وثيقا جبودة اخلدمة الصحية الطب

بالتايل فإن املريض و التوقعات  و دالة الفرق بني األداء  وميكن القول أن رضا املريض هو 

اخلدمة كما كان يتوقعها ، فإذا كانت األوىل أقل و يقارن اخلدمة املدركة ، أي اليت حيصل عليها ، 

عدم الرضا أما إذا كانتا متساويتني كان شعوره بالرضا ، و  االستياءمن الثانية كان شعوره بعدم 

ازداد والؤه للمؤسسة و أما إذا كانت اخلدمة املدركة أكرب من اخلدمة املتوقعة كان شعوره بالرضا  

ينبغي مالحظة أن املريض يبين توقعاته على نتيجة لتفاعل أربع قوى هي و متسك �ا ، و الصحية 

:) 18  (  

 احتياجات املريض  -

 ربة السابقة للمريض اخل -

 .الزمالء و من األصدقاء    word of mouthالكلمة املتداولة   -

التسويقية اليت تقدمها املؤسسات الصحية لعمالئها إلعالمهم مبستوى جودة  تاالتصاال -

 .الرتويج و ذلك من خالل أنشطة اإلعالم و اخلدمة الصحية املعلن عنها ، 

عب دورا حيويا يف احلكم على جودة اخلدمة اليت تقدمها اجلدير بالذكر أن توقعات املرضى تلو 

  املؤسسات الصحية

ميكن النظر إىل الرضا على أنه حجر نفيس كرمي عديد األضالع ، كل ضلع فيه ميثل بعد من و  

أوزان األبعاد املختلفة ليست  ومع ذلك فإن مساحات األضالع املختلفة أو أبعاد الرضا ، 

  : يلي التشكيلة املبسطة عديدة األبعاد لرضا املريض فيما و بالضرورة متشا�ة ، 
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 فن الرعاية  والنزعة اإلنسانية أ -

 القدرة على اإلعالم  -

 ) مبا فيها العالقات بني األشخاص ( اجلودة اإلمجالية  -

 كفاءة مقدم اخلدمة  -

 داخل النظام الصحي  ةبريوقراطي -

 سهولة احلصول على اخلدمة  -

 التكلفة  -

 داخلية الو البيئة اخلارجية  -

 احلصيلة الصحية مبا فيها خمرجات الصحة كنتيجة للرعاية  -

 استمرارية الرعاية مقابل الرعاية ا�زأة  -

  .االجتماعيةو باملشاكل النفسية  االهتمام -

أداة تسويقية يف نفس الوقت و انطالقا من هذا ميكن القول بأن حتقيق رضا املريض يعترب هدف و 

لذلك و سعيد خبدمات املنظمة احلية و جعل العميل راض  وهفاهلدف الرئيسي لنشاط التسويق 

  .  حتقيق رضا املريض  وجيب أن تكون مجيع أنشطة املؤسسة الصحية موجهة حن

م  :طرا ت  : اا   ا س ر

 تا  ا  ا)اا(  

1- ا    ا ر راا  ى  ت :   

تشري اىل أن غرف  ، من عينة الدراسة من املرضى%  63اثبتت الدراسة امليدانية أن نسبة        

تشري اىل ارتفاع مستوى رضا و جمهزة جتهيزا مناسبا وهي نسبة مرتفعة اىل حد ما  املستشفى

عطاء االهتمام الكايف هلذا العنصر ما يؤكد ضرورة ا وهو  ، العمالء عن مستوى جتهيز الغرف

  .اىل امكانية زيادة نسبة رضا املرضى باإلضافةحىت ال ينخفض هذا املعدل 

اىل أن حجم املؤسسة %  62 جتهيزه حيث تشري نسبةو  املستشفىكذلك االمر بالنسبة حلجم 

وحدات  إلغاء وأ، عدم تقليل من حجمها  املستشفى إدارةينبغي على و مناسب كذلك جتهيزاته 

  .لكن العمل على زيادة احلجم حىت تزيد من مستوى رضا املرضىو منه 

أن اجلهاز الطيب كفء وتلك %  62فتشري نسبة  اإلداري وبالنسبة لدرجة كفاءة اجلهاز الطيب و 

واالحتفاظ تأكيدها كعناصر قوة جلذب عمالء جدد و عوامل اجيابية ينبغي العمل على تنميتها 

  .بالعمالء احلاليني 
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ان الرعاية الطبية املقدمة اىل %  58فتشري نسبة  املستشفىما بالنسبة للرعاية اليت تقدم أ

تضمن هلم أثناء فرتة عالجهم حصوهلم على اخلدمة الطبية وهي  وأ�ارعاية عالية ، باملؤسسة

نصل اىل العمل على زيادة تلك النسبة حىت و ينبغي االهتمام �ا و ، نسبة متوسطة اىل حد ما 

  . مستوى رضا للمرضى اعلى

من املرضى من عينة الدراسة اىل ان كلما ختصص املستشفى يف %  49كما تشري نسبة 

بالتايل فانه على تلك و عالج امراض معينة كلما زادت كفاءة اخلدمة الصحية املقدمة 

املستشفيات العمل على فصل التخصصات املختلفة من وحدات منفصلة حىت توحي للعميل 

  .ملرضىبالتايل تزيد من مستوى رضا او له ختصص واحد  باملستشفىبان كل قسم 

تشري اىل ان التطوير يتم بشكل مالحظ %  47فنجد ان نسبة  باملستشفىأما بالنسبة اخلدمة 

متوسطة ينبغي العمل على زياد�ا حيث انه على ادارة املستشفى ان تربز التطوير وهي نسبة 

حيث تشري نسبة  ألخرطبية حديثة من حني  وأجهزةحىت يالحظه املريض كذا ادخال معدات 

  .ستشفى معدات املاىل ا�ا تالحظ التطوير يف % 50

ان عدد  ىاملرض من%  45اليت يقدرها الطبيب فرتى نسبة  األدويةبالنسبة لعدد 

االهتمام بالكيف دون الكم و وبالتايل ينبغي ان حيدد االطباء االدوية املناسبة فقط  االدوية كثري

كذلك االمر بالنسبة لفرتة العالج حيث تشري   ، حىت حنصل على اعلى مستوى رضا للمرضى

فرتة العالج ان تقلل  املستشفىاىل ان فرتة العالج طويلة حيث ينبغي على ادارة %  41نسبة 

حىت حتصل  املستشفىوالتنومي حىت ال يشعر املرضى ان هناك مبالغة يف تلك الفرتة من جانب 

  .من مث عدم رضاهمو بالتايل يشعرون باالستغالل و ،على دخل اضايف كبري 

هي نسبة و تقدم كل انواع اخلدمات اليت حيتاجو�ا  املستشفىاىل ان %  42 كما تشري نسبة 

خالفة لكل و اشعة و كافة اخلدمات املساعدة من حتاليل   املستشفىان توفر قليلة حيث جيب 

  .رضا ممكن  ألعلىاملرضى وصوال 

  

  

  

  

2-  ف ت اا  ا ر ف درا: 

   :ىلإ وتنقسم 

  :اف در ر ا ف  ا  - أ
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ة اىل وجود عالقة معنوية بني درجة رضا املرضى عن اخلدمات تشري نتائج الدراسة امليداني  -

) ²كا(يف حني بلغت) 229,551(احملسوبة  )²كا( مستويا�م التعليمية حيث بلغت و املقدمة 

  .مما يعين وجود اختالف جوهري) 28,869(اجلدولية 

لذين ختتلف درجة رضا املرضى باختالف مستويا�م التعليمية حيث جند ان درجة رضا ا  -

تلك نسبة مرتفعة راجع اىل ارتفاع املستوى التعليمي و %  89تعليمهم تعليما جامعيا بلغت 

  .والثقايف هلؤالء املرضى مبا ميكنهم من ادراك مزيج اخلدمات الصحية املقدمة هلم ادراكا جيدا 

%  71بالنسبة للذين مستوى تعليمهم متوسط فبلغت نسبة رضاهم من اخلدمات املقدمة و 

  .تشري اىل رضا هؤالء املرضى جتاه اخلدمات الطبية املقدمة و نسبة جيدة وهي 

هي نسبة منخفضة و %  31ال يكتبون فنج ان نسبة رضاهم بلغت و  يقرؤونالذين ال  أما

اليت أدت اىل ذلك وتفادي  سباباألالعمل على التعرف على  املستشفىوبالتايل فانه على ادارة 

  .تلك السلبيات

-    ؤون نو :     اىل أن الغرف جمهزة جتهيزا %  44تشري نسبة

هي نسبة منخفضة اىل حد ما حيث ينبغي العمل على زيادة ادراك املرضى بالنسبة و ، مناسبا

 املستشفىاىل أن حجم %  51 نسبةكما تشري ،   لتجهيز الغرف حىت نزيد من درجة رضاهم

  .مناسب

التطوير بشكل  أناىل %  80املستشفى فتشري نسبة  أجهزةو معدات أما بالنسبة للتطوير يف 

هذا راجع اىل ضعف املستوى التعليمي هلؤالء املرضى حيث ا�م و  ألخرمالحظ من حني 

اما بالنسبة ، جلهاز القدمي يعتربونه تطويرا انه يؤدي نفس وظائف او لأو يعتقدون ان جهاز جديد 

اىل ا�م يالحظون التطوير يف معدات %  35بة للتطوير يف خدمات املستشفى فتشري نس

  .املستشفى أجهزةو 

دوية  ن عدد األاىل ا%  39 دوية اليت يقررها الطبيب فتشري نسبة بالنسبة لعدد األ أما

هي نسبة مرتفعة ينبغي على ادارة و %  53كثري كما ان فرتة العالج طويلة من وجهة نظر 

  .نسب بة بالطريقة الرتة املناساملستشفى العمل على حتديد الف

ا�ا البد من العمل %  61اما بالنسبة لتخصص املستشفى يف عالج امراض معينة فرتى نسبة 

ينبغي العمل على و على ختصص املستشفى يف عالج امراض معينة وهي نسبة ليست قليلة 

وجود ختصص باملستشفى وذلك لزيادة كفاءة اخلدمة الصحية املقسمة ومن مث زيادة معدالت 

  .رضا املرضى
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هي و اىل ان درجة الرعاية عالية %  54تشري نسبة  باملستشفىبالنسبة ملدى الرعاية اليت تقدم و 

ضى دون نسبة متوسطة البد من زياد�ا عن طريق االهتمام بتقدمي رعاية طبية عالية لكل املر 

سبة لكافة داء اخلدمة البد ان يكون معدهلا واحد بالنأجودة  ألن أواخرالتفرقة بني مريض 

  . املرضى

ن اجلهاز الطيب أاىل %  45فتشري نسبة  اإلداريو ما بالنسبة لدرجة كفاءة اجلهاز الطيب أ

هي نسبة منخفضة نسبيا حيث أن كفاءة االطباء عامل هام جلذب املرضى و كفء   واإلداري

  .املرضىالذي يضمن اعلى مستوى رضا بالشكل  اإلداريةو وبالتايل ضرورة توفر الكفاءات الطبية 

-   وا    : اىل ان %  71تشري نسبة

الغرف باملستشفى جمهزة جتهيزا مناسبا وهي نسبة مرتفعة تدل على ارتفاع مستوى رضا املرضى 

 71 م عن حجم املستشفى ايضا بلغت اىل ان نسبة رضاه باإلضافة املستشفىعن جتهيزات 

اىل  %  68املوجودين باملستشفى فتشري نسبة  واإلدارية اجلهاز الطيب بالنسبة لدرجة كفاءو ،%

املقدمة  اإلداريةو ويوضح امهية وجود معيار ثابت للكفاءة الطبية ،هذا التفاوت و كفاء�م 

  .للمرضى 

ان الرعاية الطبية املقدمة باملستشفى رعاية طبية %  57اما بالنسبة للرعاية الطبية فرتى نسبة 

 36      سبة متوسطة كما أن عدد االدوية اليت يقدرها الطبيب كثرية من وجهة نظرهي نو عالية 

  .هي نسبة منخفضة اىل حد ما وتدل على ان االدوية عددها مناسب اىل حد ماو % 

هي نسبة ينبغي العمل و اىل ا�ا طويلة %  58اما بالنسبة لفرتة العالج فتشري نسبة    

قد و عالج بالنسبة للمريض تؤدي اىل يأسه من الشفاء على ختفيضها حيث ان طول فرتة ال

كذلك االمر بالنسبة لتخصص املستشفى يف عالج امراض  ، خرأتؤدي اىل حتوله اىل مستشفى 

يف عالج امراض معينة حىت تزيد  املستشفىاىل ضرورة ختصص %  75معينة حيث تشري نسبة 

  .من كفاءة اخلدمة الطبية املقدمة 

اىل انه يوجد تطوير من حني %38 معدات وأجهزة املستشفى فرتى نسبة بالنسبة للتطور يفو 

 48     كذلك بالنسبة للتطوير يف خدمات املستشفى بنسبة  املستشفى أجهزةو يف معدات  ألخر

% .  

-     :   أن الغرف باملستشفى %  62أوضحت نسبة

مناسب اما بالنسبة  املستشفىن حجم أ%  56يف حني ترى نسبة  ، جمهزة بالشكل املناسب

ينبغي و هي نسبة جيدة و ،تلك الرعاية جيدة  أن%  59للرعاية الطبية املقدمة فرتى نسبة 
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بالنسبة لدرجة كفاءة و ،رعاية ممكنة  أحسناالهتمام بتقدمي و الوصول اىل اعلى رضا للمرضى 

هي نسبة مرتفعة مقارنة و ز كفء اىل ان هذا اجلها%  63فتشري نسبة  اإلداريو اجلهاز الطيب 

%  48 دوية اليت يقدرها الطبيب فتشري نسبة ألبباقي املستويات  التعليمية اما بالنسبة لعدد ا

يضايقهم  و غري مناسب للمرضى  األدويةعدد  أنتدل على و هي نسبة متوسطة و �ا كثرية أىل ا

  .كثرته

تدل على ان فرتة و ة وهي نسبة منخفضة اىل ا�ا طويل%  21 وبالنسبة لفرتة العالج فتشري نسبة

  .العالج مناسبة اىل حد ما للمرضى الذين تعليمهم جامعي

اىل انه كلما ختصصت املستشفى يف عالج %  38ما بالنسبة لتخصص املستشفى فتشري نسبة أ

  .امراض معينة كلما ادى ذلك اىل زيادة كفاءة اداء اخلدمة الطبية املقدمة

ان التطوير يتم بشكل %  48 اجهزة ومعدات املستشفى فرتى نسبة اما بالنسبة للتطوير يف

مالحظ وهي نسبة منخفضة حيث ان املستشفى جيب ان يطور معداته بالشكل املالئم ملستوى  

  .كل مريض مبا يؤدي اىل شعوره بالرضا

ن التطوير يف أ%  50كذلك االمر بالنسبة لتطوير يف خدمات املستشفى حيث تشري نسبة 

تدل على انه ينبغي العمل على زيادة التطوير يف اداء و ت يتم بشكل مناسب وهي نسبة اخلدما

العرض ) 3(اخلدمات الطبية باملستشفى مبا حيسن من مستوى رضا املرضى ويوضح اجلدول رقم 

  .السابق
  

  

  

  

  

  عليمالنسبية لتقويم سياسات الخدمات من وجهة نظر المرضى وفقا لدرجة الت األهمية:)03(جدول رقم 

  عناصر مزيج اخلدمات

  ال يقرأ وال يكتب
أقل من و متوسط 

  املتوسط
  ا�موع  جامعي

جمموعة 
النقاط 
  املرجحة

  النسبة
جمموعة 
النقاط 
  املرجحة

  النسبة
%  

جمموعة 
النقاط 
  املرجحة

  نسبة
جمموعة 
النقاط 
  املرجحة

  نسبة
%  
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مدى امكانية تجهيز - 1
  الغرف

101  44  368  71  407  62  876  63  

ستشفى يقدم كل الم- 2
انواع الخدمات التي 

  يحتاجها المريض 

113  50  226  43  242  37  581  42  

درجة كفاءة الجهاز - 3
  الطبي

104  45  354  68  416  63  874  62  

  58  811  59  388  57  299  54  124  مدى الرعاية الطبية- 4
عدد االدوية التي يقررها - 5

  الطبيب
90  39  224  36  316  48  630  45  

  41  566  21  142  58  301  53  123  فترة العالج مدى مناسبة- 6
تخصص المستشفى في - 7

  عالج امراض معينة
140  61  298  57  253  38  691  49  

تطوير الخدمة - 8
  بالمستشفى

80  35  251  48  331  50  662  47  

 وأجهزةتطوير معدات - 9
المستشفى الطبية من حين 

  آلخر

184  80  201  38  316  48  701  50  

حجم المستشفى - 10
  جهيزهوت

116  51  364  71  382  56  862  62  

              7254    

  ) 28.869( اجلدولية  ²كا                                     )   229.551( احملسوبة ²كا

  عداد الباحث اعتمادا على نتائج الدراسة امليدانيةامن :المصدر 

اف ت ر ا  ات ف ت  - ب

 د:  

جتاه اخلدمات  املرضىتشري نتائج الدراسة امليدانية اىل وجود عالقة معنوية بني درجة رضا      

 ²اخلاصة ومستويات الدخل املختلفة حيث بلغت كا املستشفياتالطبية املقدمة من قبل 

مما يشري اىل وجود اختالف ،) 40.113(اجلدولية  ²يف حني بلغت كاو ) 393.312(احملسوبة 

ذ ختتلف رضا املرضى باختالف دخل كل مريض حيث جند ان املرضى من ذوي ا ، جوهري

منخفضة قد ترجع اىل تقدمي مزيج  وهي نسبة%  43 دخول املنخفضة بلغت درجة رضاهم 

لكن ينبغي العمل على تقدمي املزيج اخلدمي الذي يالءم هؤالء املرضى و سعار تناسب دخلهم أ

من اصحاب الدخول املتوسطة فقد  ىنسبة للمرضوبال.يؤدي اىل رضاهم يف نفس الوقت و 

  .ما يؤيد الرأي السابقو هو %  31بلغت درجة رضاهم 
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%  88أما بالنسبة للمرضى اصحاب الدخول فوق املتوسطة فنجد أن درجة رضاهم بلغت      

الباحث يرجع ارتفاع تلك النسبة ان كان و وهي نسبة مرتفعة تشري اىل ارتفاع نسبة رضاهم 

%  30بالنسبة للمرضى اصحاب الدخول العالية جند ان درجة رضاهم و جم عينتهم ح رتفاعال

قد تؤدي اىل فقدان املستشفى لعمالئها املميزين حيث ينبغي و ،فقط وهي نسبة منخفضة جدا 

لكن مستوى جتهيزات و توفري خدمات تالئم هؤالء املرضى كأن تقدم اخلدمة مبعيار كفاءة واحد 

  .متميز وبدرجات حبيث يؤدي يف النهاية اىل ارتفاع مستويات رضاهم التنومي يكونو االعاشة 

- ا ب اا   : بكفاءة اجلهاز %  70تشهد نسبة

�ا أ%  57بالنسبة ملدى الرعاية الطبية باملستشفى فتشري نسبة و االداري باملستشفى و الطيب 

%  51يقررها االطباء كثرية من وجهة نظر لكن عدد االدوية اليت و ،رعاية طبية عالية 

%  35ترى نسبة و تشري اىل رضاهم عن اخلدمات املقدمة و وهي نسبة اىل حد ما مرتفعة ،منهم

كلما ختصص   بأنهالقائل  الرأيمع %  61ن فرتة العالج طويلة كما تتفق نسبة أمنهم 

  .دمات الطبية املقدمةاملستشفى يف عالج أمراض معينة كلما أدى ذلك اىل زيادة كفاءة اخل

عن املرضى %  58وبالنسبة للتطوير يف اخلدمة باملستشفى فنالحظ ذلك  من نسبة 

من  وأجهزتهدج كما أ�م يالحظون أن املستشفى يطور معداته  18000الذين دخلهم أقل من 

وهي نسبة مرتفعة نسبيا وينبغي احلفاظ على هذا %  64 حيث تشري اىل ذلك نسبة،آلخرحني 

عدل وعدم االقالل عنه بل زيادته حىت ال يؤدي تقليل التطوير باملستشفى اىل فقد عمالء امل

ن أاىل %  33وعدم جذب عمالء جدد وبالنسبة لتجهيزات الغرف باملستشفى فتشري نسبة 

  .جتهيزات الغرف مناسبة وهي نسبة قد تكون معربة عن مستويات دخلهم

- ا ب اأ   :  بالنسبة لكفاءة اجلهاز الطيب

 66كما تشري نسبة ، أن االطباء كفء للقيام بعملهم%  55باملستشفى فرتى نسبة  واإلداري

وهي نسب جيدة وتشري اىل كفاءة اخلدمة الطبية ،منهم ان الرعاية الطبية باملستشفى عالية % 

أ�ا كثرية كما ان %  59ى نسبة املقدمة هلم اما بالنسبة لعدد االدوية اليت يقررها الطبيب فرت 

دج اىل  18000من املرضى الذين دخلهم من %  38فرتة العالج طويلة من وجهة نظر 

انه كلما ختصصت املستشفيات يف عالج امراض معينة كلما %  68وترى نسبة ،دج  37000

وتعرب عن ادى ذلك اىل زيادة كفاءة اخلدمات الطبية املقدمة وتلك النسبة اىل حد ما مرتفعة 

  .رغبتهم االكيدة يف التخصص
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ترى ان %  57يف حني أن نسبة  املستشفىتالحظ أن التطوير يف خدمات %  59نسبة 

حيث جند أن تلك النسب متوسطة ،آلخرمن وقت  وأجهزةقوم بتطوير معدات ي املستشفى

يشعر وجيب العمل على رفع مستويات رضا املرضى جتاه التطور حيث يرغب املريض دائما ان 

  .بأن مستشفاه يقدم كل جديد يف جمال الطب

وهي نسبة متوسطة اىل حد ما %  45فنجد أن نسبة  املستشفىوبالنسبة لتجهيزات الغرف 

  .ومعربة عن مستوى دخلهم 

-   أ ى ا بأ   : 60ترى نسبة  %

ترى ان %  66 يف حني جند أن نسبة ,ان اجلهاز الطيب االداري املوجود باملستشفى كفء 

الرعاية الطبية باملستشفى عالية وهي نسب تدل على ارتفاع رضا املرضى جتاه اخلدمة الصحية 

وهي ،�ا كثرية العدد أ%  33املقدمة أما بالنسبة لعدد االدوية اليت يقررها الطبيب فرتى نسبة 

%  24 فرتة العالج من وجهة نظر  لطول باإلضافةنسبة تدل على ان عدد االدوية مناسب هلم 

يف عالج  املستشفىبالنسبة لتخصص و ،وتدل تلك النسب من أن فرتة العالج مناسبة ،منهم

امراض معينة كلما زادت كفاءة نه كلما ختصصت يف عالج أ%  33امراض معينة فرتى نسبة 

  .اىل حد ما اخلدمات الطبية املقدمة وهي نسب منخفضة

ترى انه يتم التطوير يف خدمات %  26 ستشفى فنجد أن نسبة وبالنسبة للتطوير بامل

تالحظ التطوير يف معدات وأجهزة املستشفى من وقت %  34املستشفى يف حني جند أن نسبة 

حيث أن التطوير عنصر هام مستشفى خفضة مؤشرها خطر بالنسبة للوهي نسب من آلخر

د أن حيصل على خدمة متطورة وخاصة مع مستويات الدخول املرتفعة حيث أن املريض يري

اىل %  75أما بالنسبة لتجهيزات الغرف فتشري نسبة .بغض النظر عن التكاليف  اليت يدفعها

  .دائهاأحسن  اىل باإلضافةأ�ا مناسبة وهي نسب مرتفعة ولكن ينبغي جبودة اخلدمة 

-  ا ى ا بأ   :  اىل %  92فتشري نسبة

اىل ارتفاع  باإلضافةمنطقي يتناسب ومستويات دخلهم  أمرو هيزات الغرف مناسبة هلم وهأن جت

حيث ينبغي ،ما ال يتفق والظروف االنسانية و وه%  84بنسبة و الرعاية الطبية املقدمة هلم 

التأكيد على ضرورة توحيد جودة أداء اخلدمة املقدمة بغض النظر من مستوى دخل املريض 

املرضى ذوي الدخل  إلشعارمستويات التنومي وجتهيزات الغرف فقط وذلك ويكون التمييز يف 

  .املرتفع بالتمييز واملكانة دون املساس حبقوق باقي املرضى
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اىل كفاء�م وهي %  65فتشري نسبة  واإلداريأما بالنسبة لدرجة كفاءة اجلهاز الطيب 

كثرية وتدل تلك النسبة %  55نسبة مرتفعة  كما أن عدد االدوية اليت يقررها الطبيب بنسبة 

 91اىل أن نسبة  باإلضافةعلى ضرورة تقليل تلك النسبة حىت ال يرهق املريض من كثرة االدوية 

تشري اىل طول فرتة العالج وهي نسبة مرتفعة جدا وينبغي العمل على تقليلها حىت ال يشعر % 

لعالج من أجل احلصول املرضى أن هناك نوعا من االستغالل حيث تطيل املستشفى يف فرتة ا

هذا %  59أما بالنسبة لتخصص املستشفى يف عالج امراض معينة فتؤيد نسبة  أكثرعلى دخل 

أما بالنسبة للتطوير باملستشفى فرتى .حيث ترغب يف التعامل مع املستشفيات املتخصصة  الرأي

التطوير يف اىل  باإلضافةاملستشفى  أجهزةو ا�م يالحظون التطوير يف املعدات %  70نسبة 

وهي نسبة معقولة وتشري اىل احساس املريض %  62خدمات املستشفى من وجهة نظر 

) 04(يوضح اجلدول و .بالتطوير بالفعل من اجل زيادة ثقته يف املستشفى الذي يتعامل معه 

  :النتائج السابقة

  الدخلهمية النسبية لتقويم عناصر سياسات تقديم الخدمات وفقا لمستوى األ:)04(جدول رقم 

عناصر مزيج 
  الخدمات

  ادخل متوسط  ادخل منخفض
أعلى من  دخل

  متوسط
  المجموع  دخل عالي

جمموعة 
النقاط 
  املرجحة

%  
جمموعة 
النقاط 
  املرجحة

%  
جمموعة 
النقاط 
  املرجحة

%  
جمموعة 
النقاط 
  املرجحة

%  
جمموعة 
النقاط 
  املرجحة

%  

مدى امكانية  -1
  جتهيز الغرف

105  33  101  45  481  75  199  92  876  63  

املستشفى يقدم -2
كل انواع اخلدمات 
  اليت حيتاجها املريض 

65  21  102  46  269  42  165  76  581  42  

درجة كفاءة -3
  اجلهاز الطيب

224  70  123  55  385  60  141  64  874  62  

مدى الرعاية -4
  الطبية

153  57  148  66  299  46  181  84  811  58  

عدد االدوية -5
  اليت يقررها الطبيب

162  51  134  59  215  33  119  55  630  45  

مدى مناسبة -6
  فرتة العالج

126  39  86  38  156  24  198  91  566  41  

ختصص  -7
املستشفى يف عالج 

  امراض معينة
194  61  152  68  216  33  129  59  691  49  

تطوير اخلدمة  -8
  املستشفىب

184  58  132  59  172  26  134  62  662  47  
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تطوير معدات -9
ى املستشف وأجهزة

الطبية من حني 
  آلخر

203  64  128  57  218  34  152  70  701  47  

حجم -10
  املستشفى وجتهيزه

221  70  124  55  364  57  153  71  862  50  

                  7254  47  

  )40.113(اجلدولية  ²كا                             )393.312( احملسوبة ²   كا

  .لميدانية من اعداد الباحث اعتمادا على النتائج ا: المصدر

  

  : راا توما  

1- ا        

 املستشفياتتناول الباحث يف هذه الدراسة رضا املرضى عن سياسة تقدمي اخلدمات يف      

  :اخلاصة مبدينة الشلف ومن خالل الدراسة توصلنا للنتائج التالية

  :ا ا  ات ا  ى   ر  - أ 

من  % 63(قد بلغت درجة الرضا و ارتفاع درجة رضا املرضى عن مستوى جتهيز الغرف  -

  .)عينة الدراسة

من  %62(قد بلغت درجة الرضا و جتهيزها و ارتفاع درجة رضا املرضى عن حجم املستشفى  -

  ).عينة الدراسة

 %  62(جة الرضا قد بلغت در و  اإلداريو ارتفاع درجة رضا املرضى عن كفاءة اجلهاز الطيب  -

  .)من عينة الدراسة 

أن املستشفى تعتين و رعاية عالية  باملستشفىمن املرضى اىل أن الرعاية الطبية  % 58بلغت  -

  .�م 

من املرضى أنه كلما ختصصت املستشفى يف عالج أمراض % 49يرى حوايل نصف العينة  -

  .املقدمةمعينة كلما زادت كفاءة اخلدمة الصحية 

من  % 47يرى  ثحي باملستشفى،ا املرضى عن سياسة تطوير اخلدمة اخنفضت درجة رض -

  .اخلاصة يتم بشكل مالحظ باملستشفىالعينة أن التطوير يف اخلدمة الصحية 

 املعدات و من املرضى أن املستشفيات اخلاصة تقوم بالتطوير يف األجهزة  % 50 يرى -

  

  .ثريةكمن املرضى أن عدد األدوية اليت يقررها الطبيب   % 45يرى  -
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  .من املرضى اىل أن فرتة العالج طويلة  % 41أشار  -

 من املرضى أن املستشفى يقدم كل أنواع اخلدمات اليت حيتاجو�ا  % 42 أوضح  -

  :ر ا  ات ا ف   -ب

-  ى ا :   توجد عالقة معنوية بني درجة رضا املرضى عن اخلدمات

يف حني بلغت ) 229,551(احملسوبة ) ²كا(مستويا�م التعليمية ،حيث بلغت و املقدمة  الصحية

على ذلك ختتلف درجة رضا و مما يعين وجود اختالف جوهري،) 28,869(اجلدولية ) ²كا(

املرضى من اخلدمات الصحية املقدمة باختالف مستويا�م التعليمية،حيث بلغت درجة رضا 

بالنسبة للذين % 71، بينما اخنفضت هذه النسبة اىل  % 89 املتعلمني تعليما جامعيا  

  .بالنسبة للذين ال يقرؤون وال يكتبون % 31تعليمهم املتوسط كما اخنفضت هده النسبة اىل 

-   :  توجد عالقة معنوية بني درجة رضا املرضى جتاه اخلدمات الطبية

احملسوبة ) ²كا(خل املختلفة ،حيث بلغت اخلاصة ومستويات الد املستشفياتاملقدمة من قبل 

  .مما يشري اىل وجود اختالف جوهري )40,113(اجلدولية ) ²كا(يف حني بلغت ) 393,312(

اليت تقول يوجد اختالف و يف ضوء النتائج السابقة يتضح للباحث صحة الفرضية 

وبصفة معنوي يف مستويات رضا املرضى عن سياسة تقدمي اخلدمات باختالف خصائص املرض 

  .الدخلو خاصة تلك اخلصائص املتعلقة بالتعليم 

  :ات  -2

  :يما يلكتوصيات ميكن اقرتاحها من خالل الدراسة اليت قمنا �ا و  

االهتمام بالكيف دون الكم يف األدوية اليت يقررها الطبيب لزيادة درجة الرضا عن اخلدمات  .1

  .الصحية املقدمة

حىت ال يشعر املريض باستغالل املستشفى له لالستحواذ  عدم املبالغة يف طول فرتة العالج .2

  .على امواله دون مربر

  التشكيل يف اخلدمات الصحية املقدمة بإضافة خدمات صحية جديدة و التنويع  .3

داري من خالل الدورات التدريبية املستمرة للهيئة ز الطيب االالعمل على زيادة كفاءة اجلها .4

  .لطبية باألعلى جودة ممكنة لتقدمي اخلدمة ا اإلدارةو الطبية 

التحسني املتواصل لكل عمليات ختطيط اخلدمة الصحية من خالل تبين األفكار اجلديدة يف  .5

حتقيق التغيري يف و كل فرد يف املستشفى يف وضع األهداف   إشراكو جمال تطوير اخلدمة الصحية 
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دف التواؤم مع جمال اخلدمة الصحية ،كذلك التقييم الدوري املستمر للخدمات الصحية �

  .التغري يف طلب املرضى

تغطية أوقات فراغ أعضاء فريق العمل باخلدمة الصحية من خالل انشاء مكتبة كبرية داخل  .6

تدعيمها بالكتب العلمية املتخصصة ملزيد مع االطالع عن جمال الرعاية الصحية و املستشفى 

 .راجعنيتقدمي أفضل خدمة طبية للمرض وامل ولزيادة معلومات األطباء حن

7.  

اا:  
                                                 

جودة خدمات العيادات اخلارجية يف املستشفيات العامة  واجتاهات املراجعني حن ، جمد عارف العساف  1

االدارة العامة ، كلية الدراسات العليا ، اجلامعة  ، مذكرة ماجستري يف اخلاصة يف مدينة عمانو 

 .39،ص2006،األردنية
2 Skinner, Steven ,j ,marketing, Houghton miff in company,boston,1990,p 31. 
3Kotler,philip and Keller,kevinl,marketing management,12 ed,prentice-hall ,new 
jersey ,2006 ,p402.  

 .25,،ص2006الدوائي،دار وائل للنشر،عمان،و ، التسويق الصحي  مسري دبابنةو ابراهيم عبيدات   4
 .68،ص2004، عمان، املؤسسات الصحية ،دار احلامدو دارة اخلدمات عبد املهدي بواعنة،مدخل اىل ا  5

 .172املرجع السابق،ص  6
 .277،ص1998خري الدين،التسويق مفاهيم واسرتاتيجيات، مكتبة عني مشس،القاهرة،و  عمر 7

8Berkwitz,e ;and others,marketing ,2ed ,irwin,Boston,1990,p615.  
9Kotler,ph,marketing  management ,11ed,prentice-hall,INC,USA,2003,p475. 

،مكتبة 1،كلية كليوغ للدراسات العليا تبحث يف التسويق، ترمجة ابراهيم لشهايب،الطبعة دون اياكوبوشي10

 . 505،ص2002عبيكان،السعودية،ال
 .345،ص1998زكي املساعد ، تسويق اخلدمات الصحية،دار احلامد،عمان، 11
، أطروحة دكتوراه  دمات يف املؤسسات الصحية العمومية حالة اجلزائر العاصمةعدمان مريزق،واقع جودة اخل12

 . 174،ص2008يف علوم التسيري،كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيري،جامعة اجلزائر،
13  Cronin j .j ;Brady ,M.k and hult,gtm assessing the effects of quality,value and 
customer satisfaction on consumer behavioral intentions in service enviromme 
journal of retailing,vol,76,n°2,2000,pp193-218 . 
14 Vavra,T .G,customer satisfaction measurement simplified,USA,American 
society for quality,2002 ,p5. 
15  Kotler and Keller,opcite,p144. 
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