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 ملخص البحث

شفى الملك سلمان هدفت الدراسة إلى اختبار أثر الرضا الوظيفي على جوده الخدمات الصحية المقدمة من مست

التخصصي بمدينة حائل، وقد اهتمت الدراسة بتقدير هذا األثر من وجهة نظر الموظفين العاملين بالمستشفى في مختلف 

وذلك باستخدام العديد من  موظف، (87الوظائف، وتم اعتماد المنهج الوصفي التحليلي واستهدفت الدراسة عينة قوامها )

وبتحليل البيانات خلصت الدراسة إلى عدد من النتائج  .(SPSSعلى الرزمة اإلحصائية )األساليب اإلحصائية اعتماداً 

أهمها: الرضا الوظيفي بشكل عام يتوفر بدرجة مرتفعة لدى العاملين بمستشفى الملك سلمان التخصصي بمدينة حائل، 

عة من وجهة نظر العاملين (، جودة الخدمات الصحية بشكل عام تتوفر بدرجة مرتف% 68.8وبنسبة إجمالية بلغت )

(، يوجد تأثير إيجابي ذو داللة إحصائية % 72.2بمستشفى الملك سلمان التخصصي بمدينة حائل، وبنسبة إجمالية بلغت )

وأوصت  .للرضا الوظيفي على مستوى جودة الخدمات الصحية المقدمة بمستشفى الملك سلمان التخصصي بمدينة حائل

عائد المادي من الوظيفة من خالل تحسين رواتب وأجور الموظفين وتحفيزهم على األداء الدراسة بضرورة االهتمام بال

الجيد ألن ذلك يؤدي إلى تحسين جودة الخدمة المقدمة من المستشفى، وكذلك العمل على ربط منح المكافآت والحوافز 

كس إيجاباً على مستوى جودة الخدمة باألداء المتميز للعاملين حتى تتمكن من تحقيق أعلى مستويات من األداء بما ينع

 المقدمة.

 

 .في مدينة حائل العاملين في مستشفى الملك سلمان ،جوده الخدمات الصحية   ،الرضا الوظيفي  ة :يكلمات مفتاح

 

Abstract 

The study aimed to test the effect of job satisfaction on the quality of health services 

provided by King Salman Specialist Hospital in Hail. The study focused on estimating this 

effect from the viewpoint of employees working in the hospital in various jobs. The analytical 

descriptive approach was approved and the study targeted a sample of (87) employees. And 

using many statistical methods depending on the statistical package (SPSS). By analyzing the 

data, the study concluded a number of results, the most important of which are:  
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job satisfaction in general is available at a high degree among employees of King Salman 

Specialist Hospital in Hail, and with a total rate of (68.8%), the quality of health services in 

general is available at a high level from the point of view of employees of King Salman 

Specialist Hospital in Hail, and with a total rate of (72.2%), there is a positive impact with 

statistically significant effect of  job satisfaction on the level of quality of health services 

provided at the hospital King Salman Specialist in  Hail.  The study recommended the 

necessity of paying attention to the financial return from the job through improving the 

salaries and wages of employees and motivating them to perform well because that leads to 

improving the quality of service offered by the hospital, as well as working on linking the 

granting of rewards and incentives to the distinguished performance of workers so that you 

can achieve the highest levels of performance in a way that reflects positively the level of 

quality of service offered. 

 

Keywords: Job Satisfaction, Quality of Health Services, Employees of King Salman 

Specialist Hospital in Hail. 

 

 : المقدمة

أن العنصر البشري أصبح في الوقت الحاضر رأس المال الحقيقي الذي يجب أن تحسن المنظمات استثماره وإشباع 

في سياسات ، حيث لم تعد األساليب التقليدية المتمثلة للعمل بغرض رفع مستوى اإلنتاجية حاجاته الضرورية وإثاره دافعيته

  .للمنظمات نب اإلنساني في التنظيم هو األفضلالعقاب والتأديب قادرة على تحقيق ذلك الهدف مما جعل االتجاه إلى الجا

لقد بدا االهتمام من قبل الباحثين في مجال علم النفس والسلوك التنظيمي بموضوع الرضا الوظيفي منذ بداية 

من الموضوعات الحيوية والمهمة لكونه يتناول البعد اإلنساني لدى العنصر الثالثينات من القرن العشرين حتى أصبح 

البشري الذي يعتبر أهم موارد المنظمة. وال يزال يحظى باهتمام المديرين في مختلف المنظمات والسبب الرئيس لدراسة 

املين نحو العمل أو المنظمة أو الرضا الوظيفي هو تزويد المديرين باآلراء واألفكار التي تساعد على تحسين اتجاهات الع

الراتب أو اإلشراف أو التدريب وغيرها، حيث تعتبر عملية تقويم شاملة تغطي جميع جوانب العمل وتُعرف اإلدارة على 

نفسها فتنكشف لها االيجابيات والسلبيات والتي يمكن في ضوئها أن يتم التطوير ورسم السياسات المستقبلية لإلدارة 

 (256م، ص 2013)العبيدي، 

الفرد الذي يعد أصغر نواة في المنظمة هو  )أنويشير أرجيس في نظرية التناقض والصراع بين الفرد والمنظمة 

بالتالي نجد أن المنظمة عبارة عن مجموعة من األفراد التي ال تولد الطاقة التنظيمية إال إذا شحنت بطاقة  معقدة،منظمة 

 (.66، ص 2004أهم هذه الطاقات هي الرضا الوظيفي )الكبيسي، و والعطاء،إنسانية تمكنها من النماء 
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أصبح االهتمام بالجودة في الوقت الحاضر ظاهرة عالمية، وأخذت المنظمات سواء الخاصة منها أو العامة توليها 

حياة تمكنها  باتت الوظيفة األولى للكثير من المنظمات وفلسفة إدارية وأسلوب إن الجودةاهتماما خاصا، بل ويمكن القول 

من البقاء واالستمرار في ظل المتغيرات البيئية المتالحقة وسريعة التغير، وتزايد إدراك المستفيدين لمستوى الجودة فيما 

  (.6، ص 2004يقدم لهم من سلع أو خدمات )الكحلوت، 

استمرار القوى لضمان  من هنا تهدف اإلدارة في المنظمات المتقدمة إلى تنمية العالقات بين المنظمة والعاملين 

الدوافع لديهم لبذل مزيد  وتنميةوإيجاد ت والتخصصات الفنية االعاملة بها وضمان رضاهم الوظيفي وخاصة ذوي المهار

عن العمل ألن ذلك يؤدي إلى زيادة كبيرة  من الجهود واألداء، ولقد أصبح من الوسائل المهمة لتحقيق ذلك هو تحقيق الرضا

 للمستفيدين من خدمات المنظمة. الموظفون  ل وبالتالي جودة الخدمة التي يقدمها هؤالءفي مستوى جودة العم

وهذه الدراسة تتناول لموضوع أثر الرضا الوظيفي على جوده الخدمات الصحية في المستشفيات السعودية من  

من خاللها الوقوف على  خالل دراسة ميدانية يقوم بها الباحث في مستشفى الملك سلمان التخصصي بمدينة حائل يتم

   المختلفة.العوامل المؤثرة على الرضا الوظيفي وأثرها على جودة الخدمة الصحية بأبعادها 

 

  :مشكلة الدراسة

أن االهتمام بجودة الخدمة الصحية والعمل على تحسينها بشكل مستمر يعد من العوامل الهامة والحاسمة في نجاح 

الملك سلمان التخصصي بمدينة ود المبذولة لتحسين مستوى الخدمة الصحية بمستشفى المنظمة الصحية، وبالرغم من الجه

حائل، إال أن هناك بطء يالزم مستوى التحسين ، وقد الحظ الباحث أن هناك انخفاضاً في مستوى الرضا الوظيفي لدى 

دمات الصحية ستوى جودة الخالعاملين بالمستشفى مما جعله يرجع البطء في التحسين إلى ذلك السبب وكذلك انخفاض م

، حيث أن هناك العديد من الدراسات التي أشارت إلى وجود أثر للرضا الوظيفي للعاملين بمستوى التي تقدم بالمستشفى

، ودراسة )أبو عيد (2013فنص، (، ودراسة )2019جودة الخدمة الصحية المقدمة ومن ذلك دراسة )عايض والريمي، 

قدرته على يقع على عاتق مستشفى الملك سلمان التخصصي بمدينة حائل تحدي يتمثل في (، وعليه فإنه 2015وآخرون، 

القيام بتحسين مستوى الرضا الوظيفي للعاملين والذي ينعكس بكل تأكيد على تحسين جودة الخدمة الصحية المقدمة، ويمكن 

 : مشكلة الدراسة في التساؤل التاليطرح 

  حائل؟جودة الخدمات الصحية المقدمة في مستشفى الملك سلمان التخصصي بمدينة  ما أثر الرضا الوظيفي للعاملين على

 

 تساؤالت الدراسة: 

 تسعى هذه الدراسة إلى اإلجابة على التساؤالت التالية: 

 / ما مستوى الرضا الوظيفي لدى العاملين بمستشفى الملك سلمان التخصصي بمدينة حائل؟1

 المقدمة بمستشفى الملك سلمان التخصصي بمدينة حائل؟ / ما مستوى جودة الخدمات الصحية2

 / ما تأثير الرضا الوظيفي على مستوى جودة الخدمات الصحية المقدمة بمستشفى الملك سلمان التخصصي بمدينة حائل؟3
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 أهداف الدراسة: 

 تسعى هذه الدراسة إلى تحقيق األهداف التالية:  

 املين بمستشفى الملك سلمان التخصصي بمدينة حائل. التعرف على مستوى الرضا الوظيفي لدى الع .1

 التعرف على مستوى جودة الخدمات الصحية المقدمة بمستشفى الملك سلمان التخصصي بمدينة حائل.  .2

التعرف على تأثير الرضا الوظيفي على مستوى جودة الخدمات الصحية المقدمة بمستشفى الملك سلمان التخصصي  .3

  حائل.بمدينة 

من التوصيات تسهم بإذن هللا في تحسين مستوى الرضا الوظيفي للعاملين بما ينعكس إيجاباً على جودة الخدمة تقديم عدد  .4

  بالمستشفى.الصحية المقدمة 

 

 أهمية الدراسة: 

تنبع أهمية هذه الدراسة من قلة الدراسات الميدانية التي تم إجرائها في منظمات صحية حيث أن غالبية الدراسات 

ليها الباحث في مجال الرضا الوظيفي قد أجريت في منظمات ومنشآت صناعية وإنتاجية، حتى الدراسات التي التي عثر ع

 تناولت الرضا الوظيفي في المنظمات الصحية لم يتم الربط فيها بين الرضا الوظيفي وجودة الخدمة الصحية. 

في الذي يعد من الموضوعات التي تجد أهميتها في تتناول لموضوع الرضا الوظيكما إن أهمية هذه الدراسة تنبع من أنها 

المنظمات بصفة عامة خاصة الصحية منها، وال شك في أنه يعد من العوامل الهامة في تحقيق جودة الخدمة والتحسين 

 المستمر داخل المنظمة الصحية. 

سلمان التخصصي بمدينة حائل  كما تجد الدراسة أهميتها في أنها تحاول تشخيص واقع الرضا الوظيفي في مستشفى الملك

ومن ثم تقدم الدراسة عدد من التوصيات التي تضعها تحت تصرف  المقدمة،وتأثير ذلك الرضا على جودة الخدمة الصحية 

صانعي القرار بالمستشفى لالستفادة منها في تحسين مستويات الرضا والذي يعكس إيجاباً على تحسين مستوى جودة 

 بالمستشفى.  الخدمة والتحسين المستمر

 

 متغيرات الدراسة: 

 

 الدراسة (: متغيرات1الشكل )

 المتغير المستقل
 الرضا الوظيفي

 

 العائد المالي من الوظيفة

 العالقات مع الرؤساء والمرؤوسين
 

جراءات العمل  سياسات وا 

 المزايا والخدمات والمنافع

 المتغير التابع
 جودة الخدمة الصحية

 

 ظروف العمل

 الجوانب الملموسة

 االعتمادية
 

 االستجابة

 األمان

 التعاطف
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 حدود الدراسة: 

تقتصر هذه الدراسة على تناول أثر الرضا الوظيفي على جودة الخدمات الصحية بمستشفى الملك سلمان  حدود موضوعية:

 التخصص بمدينة حائل. 

 م.2020-2019الدراسة الفترة من  تغطي هذه حدود زمنية:

 يقتصر تطبيق هذه الدراسة على مستشفى الملك سلمان التخصصي بحائل.  مكانية: حدود

 يتم تطبيق هذه الدراسة على جميع العاملين بمستشفى الملك سلمان التخصصي بحائل.  حدود بشرية:

 

 : التعريفات اإلجرائية

 الرضا الوظيفي: 

خصصي بحائل عن وظيفته وما تحققه له من إشباع اتجاه يعبر عن مدى رضا وسعادة موظفي مستشفى الملك سلمان الت

 النفسية والمادية واالجتماعية. لحاجاته

 جودة الخدمة الصحية: 

تعنى مدى التزام مستشفى الملك سلمان التخصصي بحائل بتطبيق الجودة في خدماتها بأبعادها المختلفة التي تخضع للقياس 

 في هذه الدراسة. 

 حائل: مستشفى الملك سلمان التخصصي ب

مستشفى الملك سلمان التخصصي بحائل هو أحدث مستشفيات المنطقة وأكبرها من حيث السعة السريرية والتجهيزات 

 سرير.  500الطبية المتكاملة، وتبلغ سعته السريرية 

 

  للبحث:اإلطار النظري 

 الرضا الوظيفي:  -أوالا 

 مفهوم الرضا الوظيفي: 

ولذا قام العديد من الباحثين والكتاب بدراسته  بالعمل،هم االتجاهات المتعلقة يعتبر الكثيرون الرضا الوظيفي من أ

باستمرار، وال يزال يحظى باهتمام المديرين في مختلف المنظمات، والسبب الرئيس لدراسة الرضا الوظيفي هو تزويد 

لمنظمة أو الرواتب أو اإلشراف أو المديرين باآلراء واألفكار التي تساعد علي تحسين اتجاهات العاملين نحو العمل أو ا

التدريب وغيرها. وأورد الباحثون تعريفات متعددة للرضا الوظيفي، فيري البعض أن الرضا عن العمل هو درجة إشباع 

حاجات الفرد نتيجة العمل، ويحقق هذا اإلشباع عادة عن طريق األجر، ظروف العمل، طبيعة اإلشراف، طبيعة العمل 

 . (9، ص 2008)حويجي،  سطة األخريننفسه، االعتراف بوا

على الرغم من المحاوالت المتعددة التي بذلها الباحثون في تحديد مفهوم شامل ودقيق للرضا الوظيفي إال أن هناك 

اتفاقاً بالمضمون، اما الشكل فما زالت تختلف فيه اآلراء واألفكار فقد عرف الرضا الوظيفي على أنه )حالة من المشاعر 

 والمشجعة الناتجة من تقييم الفرد لوظيفته ومن إدراكه لدرجة ما تمنحه الوظيفة من أشياء مهمة حسب رأيه(.  اإليجابية
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الذي يشعر به العامل، فيعبر عن  طمئنان النفسياعرف الرضا الوظيفي على أنه: الشعور الوجداني بالسالم وال

التعويضات المالية المباشرة، والتعويضات ) الماليةلتعويضات سعادته بسلوكه أثناء قيامه بعمله، نتيجة ما يحصل عليه من ا

 ويكون بذلك من أهم عوامل نجاح المنظمات ، وغير المالية، والتي تحقق توقعاته أو تفوق عليها،(المالية غير المباشرة

  (.40، ص 2018)مقبل، 

للقيام بالعمل واالستمتاع به من أجل عبارة عن حالة من االستعداد الذهني " ويمكن القول بأن الرضا الوظيفي هو 

 .(127، ص 2012" )الطجم والسواط، إشباع الفرد لحاجاته المادية والنفسية واالجتماعية

كما ُعرف أيضاً على انه: حصول الفرد على مزيد مما يتوقع ويجعله اكثر قناعة ورضا ويعبر عن شعور الفرد 

اما ميدل وميست وهيت فعرفوه بانه يأتي في مركز جودة الحياة الوظيفية  عمل.الباالرتياح والسعادة اتجاه العمل ذاته وبيئة 

 .(23، ص 2003)المدلج،  والتي تعني قيام المنظمة بكفاية حاجات ورغبات العاملين

 

 أهمية الرضا الوظيفي:

داء العاملين، فإذا من المسلم به أن لرضا العاملين أهمية كبيرة، حيث يعد في أغلب الحاالت مقياساً لمدى فعالية أ

كان رضا العاملين مرتفعاً، فإن ذلك سيؤدي إلى نتائج مرغوب فيها، تضاهي النتائج التي تتوقعها المنظمة، عندما ترفع 

أجور عمالها، أو تطبق نظاماً فعاالً للحوافز والمكافآت التشجيعية، وتنبع أهمية دراسة الرضا الوظيفي لدى العاملين في 

ة لزيادة الشعور بأهمية الرضا الوظيفي لديهم أثناء ممارستهم لمهامهم، وهذا قد يكون له تأثير في مستوى المستشفيات، نتيج

 .(4، ص 2019)عايض والريمي، أدائهم، ال سيما فيما يتعلق بمستوى الجودة 

 

 خصائص الرضا الوظيفي: 

 فيما يلي:( 6، ص 2010كما أوردها )أبوجديع،  يمكن أن تحدد أهم خصائص الرضا الوظيفي

 ( تعدد المفاهيم وطرق القياس:1

أشار الكثير من الباحثين في ميدان الرضا الوظيفي إلى تعدد التعريفات وتباينها حول الرضا الوظيفي وذلك الختالف 

لى وجهات النظر بين العلماء الذين تختلف مداخلهم وأرضياتهم التي يقفون عليها وينظرون إلى الرضا الوظيفي وهذا يشير إ

 الوظيفي.عدم وجود اتفاق عام حول تعريف الرضا 

 ( النظر إلى الرضا الوظيفي على أنه موضوع فردي:2

غالبا ما ينظر إلى أن الرضا الوظيفي موضوع فردي لذا فإن ما يمكن أن يكون رضا لشخص قد يكون عدم رضا لشخص 

ت إلى آخر وقد انعكس هذا كله على تنوع طرق آخر فاإلنسان مخلوق معقد لديه حاجات ودوافع متعددة ومختلفة من وق

 القياس المستخدم.

 ( الرضا الوظيفي يتعلق بالعديد من الجوانب المتداخلة للسلوك اإلنساني:3

نظرا لتعدد وتعقيد وتداخل جوانب السلوك اإلنساني تتباين أنماطه من موقف آلخر ومن دراسة ألخرى وبالتالي تظهر نتائج 

  الدراسات.دراسات التي تناولت الرضا ألنها تصور الظروف المتباينة التي أجريت في ظلها تلك متناقضة ومتضاربة لل



 
 

7 

 (  الرضا الوظيفي حاله من القناعة والقبول:4

يتميز الرضا الوظيفي بأنه حالة من القناعة والقبول ناشئة عن تفاعل الفرد مع العمل نفسه ومع بيئة العمل وعن إشباع 

والطموحات ويؤدي الشعور بالثقة في العمل والوالء واالنتماء له وزيادة الفاعلية في األداء واإلنتاج الحاجات والرغبات 

 لتحقيق أهداف العمل وغاياته. 

 ( للرضا عن العمل ارتباط بسياق تنظيم العمل والنظام االجتماعي:5

لمرتبطة بالعمل فيكشف عن نفسه في تقدير حيث يعد الرضا الوظيفي محصله للعديد من الخبرات المحبوبة وغير المحبوبة ا

الفرد للعمل وإدارته ويستند هذا التقرير بدرجة كبيرة على النجاح الشخصي أو الفشل في تحقيق األهداف الشخصية وعلى 

 الغايات.اإلسهامات التي يقدمها العمل وإدارة العمل في سبيل الوصول إلى هذه 

 على رضاه عن العناصر األخرى:(  رضا الفرد عن عنصر معين ليس دليال 6

إن رضا الفرد عن عنصر معين ال يمثل ذلك دليل كافي على رضاه عن العناصر األخرى كما أن ما قد يؤدي لرضا فرد 

معين ليس بالضرورة أن يفعل ذلك عند اآلخر وإن فعل ليس بالضرورة أن يكون له نفس قوه التأثير وذلك نتيجة الختالف 

 .اتهموتوقعحاجات األفراد 

 

 الرضا الوظيفي:  أبعاد

تعددت الدراسات واألبحاث حول تحديد األبعاد والعوامل التي تؤثر في الرضا الوظيفي، ولكنها تدور حول أغلب 

وتختلف من حيث تقسيمها إلى مجموعات كعوامل إجمالية أو على شكل عناصر كعوامل  للرضا الوظيفيالجوانب األساسية 

  ( على النحو التالي: 103، ص 2014األبعاد ما أورده )الثبيتي والعنزي، ن أهم هذه فرعية للرضا الوظيفي وم

 :األجور والرواتب -1

المادية واالجتماعية لألفراد وقد أشارت الكثير من الدراسات إلى وجود عالقة  -يعد األجر وسيلة مهمة إلشباع الحاجات 

 صحيح.مستوى دخل األفراد ارتفع رضاهم عن العمل والعكس  طردية بين مستوى الدخل والرضا عن العمل، فكلما زاد

  المهام:محتوى العمل وتنوع  -2

يمثل محتوى العمل وما يضمنه من مسؤولية وصالحية ودرجة التنوع في المهام أهمية الفرد، حيث يشعر الفرد بأهميته 

خالل تصميم واعادة تصميم الوظائف  عندما يمنح صالحيات إلنجاز عمله، ولذلك يرتفع مستوى رضاه عن العمل. ومن

 لديهم.يمكن التأثير على مستويات الرضا 

 : إمكانية الفرد وقدراته ومعرفته بالعمل -3

الرغبة في العمل والقدرة والمعرفة، إن إسناد أعمال أو مهام تتناسب مع القدرة ومعرفة العاملين  على متغيرييتوقف األداء 

عكس على الرضا الذي يتحقق لهم جراء ذلك. ولذلك فإن تهيئة البرامج التدريبية والتطويرية يؤدي إلى تدعيم أدائهم وهذا ين

 رضاهم.لرفع قدرات وامكانيات ومعرفة العاملين يساهم في شعورهم بأهميتهم في المنظمة ويترتب على ذلك ارتفاع في 

  فرص التطور والترقية المتاحة للفرد: -4

فرصة الترقية وفقاً للكفاءة، تساهم في تحقيق الرضا الوظيفي، إذ أن إشباع الحاجات العليا  إن المنظمة التي تتيح لألفراد

 العليا.والنمو( ذو أهمية لدى األفراد ذوي الحاجات  )التطور
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 : الظروف البيئية للعمل -5

العمل، ولذلك فإن تؤثر ظروف العمل المادية من تهوية، إضاءة، رطوبة، حرارة وضوضاء على درجة تقبل الفرد لبيئة 

 الظروف البيئية الجيدة تؤدي إلى رضا باألفراد عن بيئة العمل.

  عدالة العائد: -6

مع  .... إلخأوضح )آدمز( بأن الفرد يقارن معدل عوائده المستلمة قياساً بمدخالته مهاراته، قدراته، خبراته، مستوى تعليمه 

م، وان نقص معدل ما يستلمه الفرد عن معدل غيره يشعر بعدم العدالة معدل عوائد األفراد العاملين معه قياساً بمدخالته

 وتكون النتيجة االستياء وعدم الرضا. 

 بعض العوامل الشخصية التي تؤثر على الرضا الوظيفي ويذكرها في اآلتي:  (243، ض 2000، ماهر)ويضيف  

 إحترام الذات: -أ 

 إلااى الرضااا اواحتاارام الااذات والعلااو فااي قيمتهااا وقاادرها كلمااا كااان أقرباا كلمااا كااان هناااك مياال لاادى األفااراد لالعتاادال بااالرأي

، أما أولئك األشخاص الذين يشعرون بانتقاص في قيمتهم وقدرهم فإنهم عادة ما يكونون أقرب إلى عدم الرضاا عان الوظيفي

 وظائفهم.

 تحمل الضغوط: -ب 

لتعامال والتكياف معهاا كلماا كاان أكثار رضاا مقارناة ماع العمل، وحسن تصرفه في افي كلما كان الفرد أكثر تحمال للضغوط 

 .الوظيفيأن يفقدوا رضاهم  غيره، أما األفراد الضيقة صدورهم من المشاكل التنظيمية والتفاعالت العمالية فإنهم ما يلبثوا

 :االجتماعيةالمكانة  -جـ 

في حين أن تدهور هاذه المكاناة غالباا ماا تاؤدي المكانة االجتماعية للعامل أو في السلم الوظيفي تدعم رضاه وتعزز شعوره، 

 إلى االستياء وعدم الرضا.

 الرضا العام عن الحياة: -د 

يغلب على األفراد السعداء في حياتهم أن يكونوا سعداء في وظائفهم، أما التعساء في حياتهم وغير الراضين عن نمط حيااتهم 

 اسة إلى عدم رضا ومشاكل وصراعات تنظيمية.العائلية واالجتماعية فإنهم عادة ما ينقلون هذه التع

 

  الخدمة:جودة  –ثانياا 

 مفهوم الجودة في الخدمات الصحية: -1

إن مفهوم إدارة الجودة الشاملة يقوم على فلسفة المفهوم الشامل والتكاملي، بهدف االرتقاء بمستوى أداء الخدمات   

 ري للمنشأة الصحية. الطبية والمساندة، وكذلك االرتقاء بمستوى األداء اإلدا

  التعريفات:وهناك العديد من التعريفات التي تناولت مفهوم الجودة في الخدمات الصحية ومن هذه 

مع المعايير واالتجاه الصحيح بطريقة آمنة ومقبولة من قبل  )التماشيعرفتها منظمة الصحة العالمية بأنها: 

واإلعاقة وسوء  الوفيات،نسبة  المرضيّة،ات على نسبة الحاالت المجتمع وبتكلفة مقبولة بحيث تؤدي إلى إحداث تأثير

 التغذية.
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وهناك تعريف آخر يؤكد ذات المعنى حيث يرى بأن جودة الخدمات الصحية هي أسلوب لدراسة عمليات تقديم 

من قبل وأضاف بأنها انجاز أعمال  وغيرهم،خدمات الرعاية الصحية وتحسينها باستمرار بما يلبي احتياجات المرضى 

، ص 2002)سعد،  أفراد عاملين ذوي مهارات عالية كرسوا أنفسهم ومهاراتهم لتقديم خدمة ذات جودة عالية لمرضاهم

وعرفها "كوستين" بأنها نظام مستمر لتحسين المنتجات والخدمات إلحراز رضا المستفيد وقناعته، من خالل إشراك  (.116

وتطبيق المنهج الكمي لبلوغ التحسين المستمر لخدمات ومنتجات  جودة،الكافة العاملين في المنظمة في الحرص على 

 المنظمة.

أما معهد اإلدارة الفيدرالي في الواليات المتحدة األمريكية فقد عرفها بأنها: "تأدية العمل على نحو صحيح من الوهلة 

وفي  االعتماد على التقويم المستمر".األولى لتحقيق الجودة المرجوة بشكل أفضل وفعالية أكبر في أقصى وقت ممكن مع 

ضوء ما تقدم يمكن القول بأن برامج جودة الخدمة الصحية يجب أن تتميز بتوفير أليه للتأكد من أن مستوى جودة الخدمة 

الصحية التي تقدم للمرضى يطابق ما سبق تحديده من معايير وأن تلك البرامج قد صممت لحماية المرضى وتحسين مستوى 

التي توفرها المنظمة الصحية. وعليه فإن جودة الخدمة الصحية تمثل مجموعة من السياسات واإلجراءات المصممة الرعاية 

التي تهدف إلى تقديم خدمات الرعاية الصحية للمستفيدين منها )المرضى وغيرهم( على نحو نظامي وموضوعي، يسهم في 

بطرق علمية وذلك عن طريق العاملين في المنظمات  تقديم الفرص لتحسين رعاية المرضى وحل المشكالت العارضة

الصحية والذين يستخدمون مهاراتهم وخبراتهم وتقنيات الرعاية الصحية المتاحة لهم وبما يضمن تحقيق أفضل النتائج في 

ت تقديم الوقت المناسب والمكان المناسب وبأقل كلفة ممكنة ، وهذا يعني أن جودة الخدمة الصحية هو أسلوب لدراسة عمليا

 خدمات الرعاية الصحية وتحسينها باستمرار بما يلبي احتياجات المرضى وغيرهم.

 

 : أهداف جودة الخدمة الصحية-2

 فيما يلي:  الصحية،(، إلى أهداف جودة الخدمات 7، ص 2009أشار )الطويل وآخرون، 

 للمستفيدين.ضمان الصحة البدنية والنفسية  .1

ن شانها تحقيق رضا المستفيد )المريض( وزيادة والؤه للمنظمة الصحية تقديم خدمة صحية ذات جودة مميزة م .2

 الصحية.والذي سيصبح فيما بعد وسيلة إعالمية فاعلة لتلك المنظمة 

تعد معرفة أراء وانطباعات المستفيدين )المرضى( وقياس مستوى رضاهم عن الخدمات الصحية وسيلة مهمة في  .3

 بها.ية الصحية ووضع السياسات المتعلقة مجال البحوث اإلدارية والتخطيط للرعا

 ومقدميها.تطوير وتحسين قنوات االتصال بين المستفيدين من الخدمة الصحية  .4

 وفاعلية.تمكين المنظمات الصحية من تأدية مهامها بكفاءة  .5

تحقيق مستويات إنتاجية أفضل، إذ يعد الوصول إلى المستوى المطلوب من الرعاية الصحية المقدمة إلى  .6

 الجودة.ستفيدين )المرضى( الهدف األساس من تطبيق الم

قيم أساسية إلدارة الجودة البد من توفرها في أي منظمة صحية تعمل  أن هناككسب رضا المستفيد )المريض( إذ  .7

 المستفيد.لتطبيق نظم الجودة وبالتالي تطوير أداء العمل وبالنهاية كسب رضا  الجودة وتسعىعلى تحسين 
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لعاملين، إذ أن المنظمة الصحية الخاصة هي التي يمكن لها تعزيز الثقة لدى العاملين لديها تحسين معنويات ا .8

وجعلهم يشعرون بأنهم أعضاء يتمتعون بالفاعلية مما يؤدي إلى تحسين معنوياتهم وبالتالي الحصول على أفضل 

 النتائج.

 

 أبعاد جودة الخدمة الصحية: 

 الجوانب الملموسة: 

إلى أن الجوانب الملموسة كأحد أبعاد جودة الخدمة يمكن استخالصها من  (4، ص 2019ي، يشير )عايض والريم

والذي يتمثل بعد الجوانب الملموسة  (،SERVQUALالمقاييس التي تناولت جودة الخدمة الصحية ومن أهمها مقياس )

 وفقاً لهذا المقياس في اآلتي: 

  المادية.جاذبية المباني والتسهيالت  -

  للمباني.لتنظيم الداخلي التصميم وا -

  الطبية.حداثة المعدات واألجهزة  -

 والعاملين.مظهر األطباء  -

  

 االعتمادية: 

المعولية في الخدمة ، وأن وثبات االعتمادية تشير إلى قدرة مقدم الخدمة على الوفاء وااللتزام بتقديم الخدمة باعتماد ودقة

كأهمية نسبية في  (% 32)البعد  حديده مسبقا وبشكل دقيق ويمثل هذاالصحية تعني القدرة على األداء في إنجاز ما تم ت

إدارة المستشفى،  الجودة قياسا باألبعاد األخرى. وأن من معايير التقييم لبعد االعتمادية اآلتي: دقة السجالت المعتمدة في

 (. 68، ص 2015)مقري،  المواعيد الدقيقة في اإلجراءات الطبية

 االستجابة: 

داد مقدم الخدمة لتقديم الخدمة للعميل بشكل دائم، وقدرته على تقديم الخدمة المساعدة في الوقت الذي وهي استع 

 (. 34، ص 2012عيد، ) يتحاج إليها العميل، إلى جانب شعور مقدم الخدمة بالحماس والسعادة عند تقديم الخدمة للعميل

 األمان:   

ئمين على تقديم الخدمة وكياستهم، وقدرتهم على استلهام الثقة واالئتمان. أن هذا البعد هو العهد ويقصد به معلومات القا

( كأهمية % 19)وكذلك يقصد به السمات التي يتسم بها العاملون من معرفة وقدرة وثقة في تقديم الخدمة ويمثل هذا البعد 

وجب هذا البعد اآلتي: سمعة ومكانة نسبية في الجودة قياسا باألبعاد األخرى، ومن معايير تقييم جودة الخدمة الصحية بم

 (. 69، ص2015)مقري، ، الصفات الشخصية للعاملين والتمريضالمستشفى عالية، المعرفة والمهارة المتميزة لألطباء 

 التعاطف: 

مصلح، تمثل " العناية واالهتمام وقدرة المنظمة على توجيه االنتباه وبذل الجهود لفهم حاجات المستفيد وتوفير ما يطلبه " )

 (.12، ص 2012
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 الدراسات السابقة:  -ثالثاا 

(، بعنوان: سياسات التعويض المالي وأثرها في الرضاء الوظيفي لدى العاملين في الجامعة 2018دراسة )صبحية، 

، هدفت الدراسة إلى البحث في سياسات التعويض المالي وأثرها في الرضاء الوظيفي لدى العاملين في الجامعات األردنية

ألردنية الرسمية والخاصة: دراسة مقارنة، من خالل اإلطار النظري واألدبيات السابقة ذات العالقة، ونتائج التحليل ا

اإلحصائي إلجابات المبحوثين على أداة القياس )االستبانة( المعدة لهذا الغرض. وإجراء المقابالت غير المهيكلة مع بعض 

( إداريا يعملون في 108( إداريا يعملون في الجامعة األردنية، و)240سة من )المعنيين في الجامعات. تكونت عينة الدرا

( لتحليل بيانات الدراسة، ومن SPSSجامعة العلوم التطبيقية. وقد تم استخدام برنامج الحزمة اإلحصائية للعلوم االجتماعية )

بأبعادها )المباشر وغير المباشر( في مستوى  أبرز النتائج التي توصلت الدراسة اليها، وجود أثر لسياسات التعويض المالي

الرضاء الوظيفي بالجامعة األردنية. وقد جاء أثر سياسات التعويض المالي المباشر أقوى من سياسات التعويض المالي غير 

ستوى المباشر في الجامعة األردنية، وجاء مستوى تطبيق سياسات التعويض المالي )متوسطا( في الجامعة األردنية، وأما م

تصورات المبحوثين في الجامعة األردنية نحو إدراك العاملين لماهية وتطبيق سياسات التعويض المالية فجاءت )متوسطة(، 

وقدمت الدراسة عدة توصيات كان أبرزها؛ العمل على بناء سياسات تعويض مالية متكافئة بطرق علمية وموضوعية 

 ي، ولتحقيق الرضاء الوظيفي لدى العاملين في الجامعة واالهتمام به.لتحقيق العدالة ولتجنب الفساد المالي واإلدار

 

م( بعنوان: أثر إدارة الجودة الشاملة على جودة الخدمة الصحية من خالل الرضا الوظيفي 2015دراسة )مقري، 

ضا الوظيفي هدفت هذه الدراسة إلى اختبار أثر الر بباتنة،دراسة حالة المستشفى الجامعي  المسار:باستخدام تحليل 

كمتغير وسيط في العالقة بين إدارة الجودة الشاملة وجودة الخدمة الصحية المقدمة في المستشفى الجامعي بباتنة. واهتمت 

الدراسة بتقدير هذا األثر من وجهة نظر الموظفين بالمستشفى )ممرضين، أطباء، إداريين، عمال(، استند هذا العمل على 

مفردة، وذلك باستخدام العديد من األساليب اإلحصائية )االنحدار الخطي البسيط  163قوامها  دراسة ميدانية استهدفت عينة

، وفقا لنتائج التحليل، هناك تأثير ذو داللة AMOS V20و  SPSS V20وتحليل المسار( من خالل الرزمة اإلحصائية لـ 

الوظيفي بشكل مباشر، فضال عن وجود تأثير  إحصائية إلدارة الجودة الشاملة على كل من جودة الخدمة المقدمة والرضا

معنوي إحصائيا بين الرضا الوظيفي وجودة الخدمة المقدمة بشكل مباشر. كما أوضحت النتائج وجود تأثير دال إحصائيا 

غير أن  0.05إلدارة الجودة الشاملة على جودة الخدمة المقدمة من خالل الرضا الوظيفي كمتغير وسيط عند مستوى الداللة 

تأثير هذا األخير لم يكن كاف لتعزيز هذه العالقة، وأوصت الدراسة بزيادة االهتمام بالمرضى والتعامل معهم على أساس 

 أنهم زبائن مما يوجب الحرص على رضاهم والسعي لتحسين الخدمات المقدمة هدم في كافة المجالت. 

 

وأثره على جودة الخدمة الصحية في المستشفيات  الرضا الوظيفيم( بعنوان: 2015أبو عيد ودراويش وعيدة ، دراسة )

هدفت الدراسة إلى التعرف على الرضا الوظيفي واثره على جودة الخدمة  الحكومية العاملة في جنوب الضفة الغربية،

 الصحية في المستشفيات الحكومية العاملة في جنوب الضفة الغربية من وجهة نظر الموظفين والموظفات، وقد قام الباحثون

بتصميم استبانة مكونة من محورين، ثم تم توزيع االستبانة على عينة طبقية عشوائية من الموظفين والموظفات وعددها 

 .SPSS، ثم عولجت البيانات احصائيا من خالل برنامج استبانة( 130)
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عاملة في جنوب ان مستوى الرضا الوظيفي في المستشفيات الحكومية العدد من النتائج أهمها: وخلصت الدراسة الى  

ان هناك عالقة طردية بين الرضا الوظيفي وجودة الخدمة جميع محاور الدراسة،  الضفة الغربية كان بشكل عام عالي على

ايجابي على جودة الخدمة الصحية، وقدمت الدراسة عدد  الصحية حيث انه كلما كان هناك رضا عن العمل ينعكس بشكل

ادارات المستشفيات اهمية خاصة للرضا الوظيفي لدى العاملين وذلك بالعمل على ضرورة ان تولي من التوصيات أهمها: 

توفير ظروف العمل المناسبة حتى تحوز على رضا الموظفين ، كما اوصت بضرورة التركيز على الموظفين الموجودين 

بهم على اكمل وجه يؤثر ، وادائهم لألعمال المنوطة نهم على اتصال مباشر مع الجمهورفي مواجهة وخدمة الجمهور، ال

 على سمعة المستشفيات، وعلى الكلمة المنطوقة عنها والذي بدوره يؤثر تأثيراً مباشراً على اداء رسالتها .

 

هاادفت هااذه  (، بعنةةوان: تقيةةيم جةةودة الخدمةةة المقدمةةة مةةن مواقةةو الةةوزرات الحكوميةةة األردنيةةة،2015دراسةةة )الايةةادات، 

إللكترونياة فاي مواقاع الاوزارات األردنياة والكشاف عان نقااط القاوة والضاعف فيهاا، وقاد الدراسة إلى تقييم جودة الخادمات ا

اسااتخدم أساالوب تحلياال المحتااوى وهااو أساالوب يهااتم بالكشااف عاان مكونااات المواقااع اإللكترونيااة للااوزارات العامااة، تصااميم 

بعاد ذلاك تام جماع البياناات وتفريغهاا الموقع، تقسيم الموقع، محتوى الموقع، الخدمات المقدمة ووسائل االتصال والتواصل. و

وتحليلها باستخدام األساليب اإلحصائية وعرضها على شكل جاداول تعكاس مادى نجااح أو فشال المواقاع. وقاد أشاارت نتاائج 

( تقدم معلومات عاماة عان الموقاع اإللكتروناي ومهتماة بتصاميم الموقاع وتركاز علاى %68الدراسة إلى أن ثلثي الوزارات )

( فاي الاوزارات األردنياة قاد حققات %59وقد أظهرت النتائج أيضا أن أكثر مان نصاف المواقاع اإللكترونياة )تقسيم الموقع، 

( تقادم خادمات للمساتفيدين علاى %05المعايير الخاصة بمحتوى الموقع، وقد أشارت النتائج إلى أن نصاف المواقاع تقرياب )

( الخاصة بالوزارات تحقق المعايير الخاصة بوساائل %83ع )شبكة اإلنترنت، وأخيرا كشفت نتائج الدراسة أن اغلبيه المواق

 االتصال والتواصل.

 

 إدارة تطبيق دعم في والتكنولوجيا العلوم جامعة مستشفى في اإلدارية القيادة دور بعنوان (،2011 )عايض، دراسة

 سعي بجانب الدراسة، محل ىالمستشف في الشاملة الجودة إدارة تطبيق مستوى معرفة إلى الدراسة هدفت ،الشاملة الجودة

 استخدمت ، الشاملة الجودة إدارة تطبيق دعم في المستشفى في اإلدارية القيادة دور بين العالقة معرفة إلى الدراسة

 اإلحصائية األساليب باستخدام الميدان من جمعت التي البيانات تحليل في المتمثل التحليلي الوصفي المنهج الدراسة

 ارتباط عالقة وجود نتائج: من الدراسة إليه توصلت ما أهم من (،SPSS) اإلحصائي البرنامج ستخداما خالل من المناسبة

 دور أكبر أن الدراسة، محل المستشفى في الشاملة الجودة إدارة تطبيق دعم في اإلدارية القيادة دور بين قوية إيجابية

 للتخطيط ممارستها في كان والتكنولوجيا العلوم جامعة شفىمست في الشاملة الجودة إدارة تطبيق دعم في اإلدارية للقيادة

 زيادة على العمل في: تمثل الدراسة به أوصت ما وأهم عال. مستوى وهو %67.3 مستواه بلغ حيث االستراتيجي،

 ة.للجود استراتيجية رؤية وفق العميل على التركيز مبدأ السيما مبادئها، بكافة الشاملة الجودة إدارة تطبيق مستوى

 دعم يخص فيما به تقوم الذي الدور من أكبر بدور والتكنولوجيا العلوم جامعة مستشفى في اإلدارية القيادة قيام ضرورة

 المستشفى. في الشاملة الجودة إدارة تطبيق
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مدى رضا العاملين في مؤسسات القطاع العام في قطاع غاة عن نظام م(، بعنوان: 2010،  دراسة )أبو الروس والسقا

، هدفت هذه الدراسة إلى التعرف علي مستويات الرضا الوظيفي لدى العاملين في ماايا المرتبطة بالتقاعد ونهاية الخدمةال

المنهج الوصفي التحليلي، وقد تم الدراسة على الوظائف العمومية عن نظام المزايا المرتبطة بالتقاعد ونهاية الخدمة، اعتمد 

بمحافظات غزة، والتي بلغ  استخدام االستبانة الستطالع عينة الدراسة، والمكونة من العاملين في وزارة الشؤون االجتماعية

لمزايا نظام اوقد أظهرت نتائج الدراسة أن الرضا عن  من مجتمع الدراسة % 50( موظفًا أو ما نسبته 238عددها )

منخفض ومتدني، ومعظم الموظفين ليس لديهم علم ودراية بنظام التعويضات المالية  التقاعد ونهاية الخدمةالمرتبطة ب

الحكومية، مما آثر سلبيًا على درجات الرضا الوظيفي، وذلك بسبب وجود خلل في طرق وآليات تطبيق نظام التعويضات 

كان مستوى رضا اإلناث أقل من الذكور بما يتعلق بنظام نهاية  ، وإجماالً ها قانون الخدمة المدنية المعدلالمالية التي حدد

ضرورة مراجعة وتقييم النظم واآلليات والتطبيقات التي تتعلق بالمزايا المزايا بالتقاعد بالخدمة والتقاعد. وأوصت الدراسة 

حسين نسبة مساهمة الحكومة في ونهاية الخدمة، لزيادة فاعلية نظام التعويضات المالية الحكومية، بتنميتها وتطويرها، وت

صندوق التأمين والمعاشات، وترسيخ مبادئ العدالة واإلنصاف والمساواة، وإنصاف حق المرأة، وتوعية الموظفين 

 بالسياسات اإلدارية ولوائح العمل. 

 

 الرضا الوظيفي في تحليل وتصميم العمل بحث تطبيقي في مصرف الرشيد أثرم(، بعنوان: 2009دراسة )محمد، 

هدفت الدراسة إلى التعرف على العوامل االجتماعية التي تؤدي إلى رضا العاملين من عدمه والمشاكل التي  بالرصافة،

تعترضهم، والمساهمة في التطوير اإلداري السليم والمناسب ورفع المكانة االجتماعية للعاملين. استخدمت الدراسة المنهج 

بيان لجمع بيانات، اظهرت نتائج الدراسة وجود عالقة ارتباط وتأثير بين الوصفي، وتم االعتماد على استمارة االست

متغيرات الرضا الوظيفي وتحليل وتصميم العمل. فإشباع حاجات الموظفين النفسية باإلضافة الى المزايا المادية والرواتب 

جاح فيه على توافر العديد من تشجع وتدفع االفراد للعمل بهدف تحقيق التفوق في مجال زيادة االنتاجية. ويتوقف الن

المقومات لعل من اهمها رضا العامل عن العمل الذي يقوم به والنشاط الذي يسهم به في سوق العمل وفسح المجال لهم 

 إلبداء آرائهم وتشجيعهم للمشاركة في اتخاذ القرار.

 

 منهجية البحث: 

( بأنه المنهج الذي يتضمن دراسة 38، ص 2011ن )يستخدم هذا البحث المنهج الوصفي التحليلي وعرفه غرايبة وآخرو

الحقائق الراهنة المتعلقة بطبيعة ظاهرة أو موقف أو مجموعة من الناس أو من مجموعة من األحداث أو مجموعة من 

األوضاع، وال تقتصر الدراسات الوصفية على معرفة خصائص الظاهرة بل تتجاوز ذلك إلى معرفة المتغيرات والعوامل 

 سبب في وجود الظاهرة. التي تت
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 مجتمو البحث

وذلك  البحث،مجتمع البحث بأنه: مصطلح علمي يراد به كل من يمكن أن تعمم عليه نتائج  (2012)العساف،يعرف 

الملك سلمان طبقاً للمجال الموضوعي لمشكلة البحث، ويشتمل مجتمع هذه الدراسة على الموظفين العاملين بمستشفى 

 ( موظف، كما هو موضح بالجدول التالي: 444حجم المجتمع الكلي حوالي )ويبلغ  التخصصي بحائل

 

 (. الحجم الكلية لمجتمو الدراسة1جدول رقم )

 النسبة المئوية  العدد المسمى الوظيفي

 % 14.0 62 الموظفين اإلداريين

 % 20.9 93 األطباء

 % 65.1 289 فنيين

 % 100.0 444 المجموع

 

 عينة البحث:

فقد قام الباحث باختيار نسبة ، موظف (435) وبالتالي فان حجم المجتمع يبلغم المجتمع صغير نسبياً، حيث أن حج

الملك من العاملين بمستشفى  موظف (87( من حجم المجتمع ليمثل حجم العينة، وبالتالي فإن حجم العينة يبلغ )% 20)

 ( من حجم المجتمع.% 20بة )في مختلف المسميات الوظيفية وهي تمثل نسبحائل  سلمان التخصصي

 

 :أداة البحث

وهي من  الصحية(استخدم الباحث في دراسته )استبانة اثر الرضا الوظيفي وجودة الخدمات لتحقيق أهداف الدراسة 

وتتكون من قسمين األول يختص بالبيانات الشخصية والقسم الثاني يختص بمحورين هما الرضا الوظيفي  ،إعداد الباحث

 وهو ( سؤال لكل محور،20اسئلة بمجموع )( 4ويشتمل كل محور على خمس ابعاد لكل بعد )ت الصحية وجودة الخدما

الدرجات غير موافق بشدة( وتصحح في ضوء -غير موافق -محايد  -موافق -ذات مقياس تقدير خماسي وهي )موافق بشدة

 .(قحلملا رظنا ) (5-1)

 

 األساليب اإلحصائية: 

 Statistical Packageام برنامج الحزمة اإلحصائية للعلوم االجتماعية )استخدلتحليل البيانات لهذه الدراسة سيتم 

for Social Sciences - SPSS) ( 24اإلصدارة)  من األساليب اإلحصائية المناسبة والتي تتمثل في من خالل عدد

 اآلتي:

 .. معامل ارتباط بيرسون للعالقة بين كل عبارة والمحور الذي تنتمي له )االتساق الداخلي(1

 . معامالت ألفا كرونباخ إليجاد الثبات ألداة الدراسة.2

 . اإلحصاء الوصفي المتمثل في التكرارات والنسب المئوية لوصف عينة الدراسة.3
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 على التساؤالت. لإلجابة. المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية 4

 لإلجابة على التساؤالت.تحليل االنحدار الخطي البسيط اختبار معامل بيرسون لالرتباط و. 5

 

 :Internal Consistencyاالتساق الداخلي لالستبانة 

تااام حسااااب االتسااااق الاااداخلي ألداة البحاااث مااان خاااالل حسااااب معامااال االرتبااااط لبيرساااون باااين درجاااة كااال عباااارة 

 ودرجة المحور الذي تنتمي له، وكانت النتائج كما يوضحها الجدول التالي:

 

 .بطريقة بيرسون لالرتباط خلي لعبارات أداة البحثاالتساق الدا(: 2جدول رقم )

 معامل االرتباط رقم العبارة معامل االرتباط رقم العبارة معامل االرتباط رقم العبارة

 **0.754 8 **0.687 14 المحور األول: الرضا الوظيفي

 البُعد الثالث: االستجابة **0.756 15 البُعد األول: العائد المادي من الوظيفة

1 0.768** 16 0.782** 9 0.761** 

 **0.807 10 البُعد الخامس: ظروف العمل **0.841 2

3 0.665** 17 0.689** 11 0.810** 

4 0.730** 18 0.661** 12 0.795** 

البُعد الثاني: العالقات مو الرؤساء 

 والمرؤوسين
 البُعد الرابو: األمان **0.768 19

5 0.712** 20 0.786** 13 0.681** 

6 0.718** 
المحور الثاني: جودة الخدمات 

 الصحية
14 0.768** 

 **0.732 15 البُعد األول: الملموسية **0.556 7

8 0.678** 1 0.639** 16 0.725** 

البعد الثالث: سياسات واجراءات 

 العمل
 البُعد الخامس: التعاطف **0.718 2

9 0.796** 3 0.726** 17 0.736** 

10 0.780** 4 0.751** 18 0.821** 

 **0.862 19 البُعد الثاني: االعتمادية **0.763 11

12 0.764** 5 0.778** 20 0.840** 

البعد الرابو: الماايا والخدمات 

 والمنافو
6 0.751**   

13 0.630** 7 0.766**   

 (0.01( دالة عند مستوى داللة إحصائي )(**

 

بين كل عبارة من عبارات أداة الدراسة ودرجة المحور الذي تتبع له، الجدول السابق يبين معامالت ارتباط بيرسون 

وتظهر قيم معامالت االرتباط والداللة اإلحصائية، فنجد أن جميع معامالت االرتباط لبيرسون جاءت مرتفعة وطردية 

أداة الدراسة تمتاز (، مما يشير إلى أن 0.01( ودالة عند مستوى داللة إحصائية )0.862 – 0.556)موجبة( تتراوح بين )

 بصدق االتساق الداخلي وأن عباراته ترتبط بالمحاور بصورة كبيرة وبالتالي فهي تقيس ما ُصممت من أجله.
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 : Reliabilityثبات االستبانة 

 للتحقق من ثبات أداة البحث تم استخدام معامالت ألفا كرونباخ، وجاءت النتائج كما في الجدول التالي:

 

 امالت الثبات لالستبانةمع (:3) جدول رقم

 ألفا كرونباخ عدد العبارات المحاور

 0.852 20 المحور األول: الرضا الوظيفي

 0.923 20 المحور الثاني: جودة الخدمات الصحية

 0.931 40 االستبانة ككل

 

رونباخ للمحور الجدول السابق يوضح معامالت الثبات بطريقة )ألفا كرونباخ( ألداة البحث. نجد أن معامالت ألفا ك

(، ولالستبانة ككل بلغت 0.923(، وللمحور الثاني: جودة الخدمات الصحية بلغت )0.852األول: الرضا الوظيفي بلغت )

(. وبالتالي فإن استجابات أفراد العينة George and Mallery (2003)( )0.75)< هي جميعها قيم مرتفعةو (،0.931)

الي فإن األداة تمتاز بثبات عالي، مما يجعل الباحث مطمئن إلجابات أفراد العينة على تمتاز بدرجة عالية من الثبات، وبالت

االستبانة وبالتالي فإن النتائج التي سيتم التوصل إليها من خالل االستبانة ستكون موثوقة ويعتمد عليها في الوصول إلى 

 القرارات السليمة.

 

 وصف عينة الدراسة:

 اري النسبي ألفراد العينة وفقاا للمتغيرات األولية(: التوزيو التكر4جدول رقم )

 النسبة التكرار فئات المتغير المتغير

 الجنس
 % 66.7 58 ذكر

 % 33.3 29 أنثى

 العمر

 % 20.7 18 سنة 30 – 20

 % 46.0 40 سنة 40 – 30

 % 31.0 27 سنة 50 – 40

 % 2.3 2 سنة فأكثر 50

 نوع الوظيفة

 % 29.9 26 إدارية

 % 46.0 40 بيةط

 % 10.3 9 صيدلة

 % 13.8 12 فنية

 المؤهل العلمي

 % 17.2 15 دبلوم

 % 55.2 48 بكالوريوس

 % 21.8 19 ماجستير

 % 5.7 5 دكتوراه

 الخبرة العملية

 % 16.1 14 سنوات 5 – 3

 % 23.0 20 سنوات 10 – 5

 % 60.9 53 سنوات فأكثر 10

 % 100.0 87 المجموع
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 الجدول السابق التوزيع التكراري النسبي ألفراد عينة الدراسة وفقاً للمتغيرات األولية، فنجد اآلتي:يوضح 

 .(% 33.3( هم ذكور، بينما بلغت نسبة اإلناث )% 66.7غالبية العينة بنسبة )، نجد أن للجنسبالنسبة 

( في الفئة % 31.0سنة(، وأن نسبة ) 40 – 30( من العينة في الفئة العمرية )% 46.0نسبة )، نجد أن للعمربالنسبة 

( في الفئة % 2.3سنة(، وأن نسبة ) 30 – 20( من العينة في الفئة العمرية )% 20.7سنة(، وأن نسبة ) 50 – 40العمرية )

 .سنة فأكثر( 50العمرية )

( % 29.9وأن نسبة ) يعملون في وظائف طبية،( من أفراد عينة الدراسة % 46.0، نجد أن نسبة )لنوع الوظيفةبالنسبة 

 .( في وظائف صيدالنية% 10.3( في وظائف فنية، وأن نسبة )% 13.8في وظائف إدارية، وأن نسبة )

( مؤهلهم % 21.8، وأن نسبة )مؤهلهم العلمي )بكالوريوس( عينةال( من % 55.2، نجد أن نسبة )للمؤهل العلميبالنسبة 

 .دبلوم()( مؤهلهم % 17.2العلمي )ماجستير(، وأن نسبة )

( % 23.0سنوات فأكثر(، وأن نسبة ) 10تبلغ سنوات خبرتهم )عينة ال( من % 60.9، نجد أن نسبة )للخبرة العمليةبالنسبة 

 .سنوات( 5 - 3( تتراوح سنوات خبرتهم بين )% 16.1سنوات(، وأن نسبة ) 10 - 5تتراوح سنوات خبرتهم بين )

 

 عرض نتائج الدراسة ومناقشتها :

 ؟ما مستوى الرضا الوظيفي لدى العاملين بمستشفى الملك سلمان التخصصي بمدينة حائل تعلقة بالتساؤل األول:النتائج الم

، وذلك بحساب المتوسطات الحسابية الرضا الوظيفيالمحور األول:  أبعادلإلجابة على هذا التساؤل فسيتم تحليل 

 ، وكما يلي:لكل بُعدواالنحرافات المعيارية 

 

 مرتبة تنازلياا. الرضا الوظيفيالمحور األول:  ألبعادالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية (: 5جدول رقم )

 البُعد
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري
 الترتيب النسبة المستوى

 5 % 62.6 متوسط 0.89 3.13 العائد المادي من الوظيفة

 1 % 75.6 مرتفع 0.66 3.78 العالقات مع الرؤساء والمرؤوسين

 4 % 64.6 متوسط 0.90 3.23 سياسات واجراءات العمل

 3 % 69.0 مرتفع 0.79 3.45 المزايا والخدمات والمنافع

 2 % 72.8 مرتفع 0.74 3.64 ظروف العمل

  % 68.8 مرتفو 0.56 3.44 الرضا الوظيفي ككل

 

، فمان خاالل المحور األول: الرضا الوظيفي ألبعاديبين الجدول السابق المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية 

( على حسب مقيااس ليكارت الخماساي والاذي 4.20>  - 3.40( يقع داخل المدى )3.44والذي يبلغ ) للمحور المتوسط العام

، العاملين بمستشفى الملك سلمان التخصصي بمدينة حائل الرضا الوظيفي بشكل عام يتوفر بدرجة مرتفعة لدى يشير إلى أن

من الواحاد الصاحيح، مماا  أقل(. ومن خالل قيم االنحرافات المعيارية نجدها جميعها جاءت % 68.8ة إجمالية بلغت )وبنسب

 المحور. أبعاديشير إلى تقارب إجابات أفراد العينة على 
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ملين أبعااد الرضاا الاوظيفي تاوفراً لادى العااوبناء على المتوسطات الحسابية الواردة في الجدول أعااله نجاد أن أكثار 

 هي:بمستشفى الملك سلمان التخصصي بمدينة حائل 

 ".مرتفع" رضا( وبدرجة % 75.6( ونسبة )3.78)العالقات مع الرؤساء والمرؤوسين( جاء بأعلى متوسط حسابي بلغ ) -

 ."مرتفع" رضا( وبدرجة % 72.8( ونسبة )3.64)ظروف العمل( جاء بمتوسط حسابي بلغ ) -

 ( ومستوى رضا "متوسط".% 62.6( ونسبة )3.13من الوظيفة( بأقل متوسط حسابي بلغ ) بينما جاء )العائد المادي -

أن الرضااا الااوظيفي يتااوفر بدرجااة مرتفعااة لاادى العاااملين بمستشاافى الملااك ساالمان  ( إلااى5ويتضااح ماان نتااائج الجاادول )

( ودراساة 2018صابحية )وتتفق النتيجة الحالية مع دراسة ( % 68.8التخصصي بمدينة حائل، وبنسبة إجمالية بلغت )

 (.2015مقري )

 

ما مستوى جودة الخدمات الصحية المقدمة بمستشفى الملك سلمان التخصصي بمدينة  النتائج المتعلقة بالتساؤل الثاني:

 ؟حائل

، وذلك بحساب المتوسطات الحسابية جودة الخدمات الصحية: الثانيلإلجابة على هذا التساؤل فسيتم تحليل أبعاد المحور 

 نحرافات المعيارية لكل بُعد، وكما يلي:واال

 

 مرتبة تنازلياا.جودة الخدمات الصحية : الثانيالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ألبعاد المحور (: 6جدول رقم )

 البُعد
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري
 الترتيب النسبة المستوى

 1 % 75.8 مرتفع 0.63 3.79 الملموسية

 2 % 73.0 مرتفع 0.82 3.65 عتماديةاال

 4 % 70.8 مرتفع 0.87 3.54 االستجابة

 5 % 69.0 مرتفع 0.77 3.45 األمان

 3 % 72.0 مرتفع 0.80 3.60 التعاطف

  % 72.2 مرتفو 0.66 3.61 جودة الخدمات الصحية ككل

 

، جاودة الخادمات الصاحية: الثاانيمحاور يبين الجدول السابق المتوسطات الحساابية واالنحرافاات المعيارياة ألبعااد ال

( علااى حسااب مقياااس ليكاارت 4.20>  - 3.40( يقااع داخاال الماادى )3.61فماان خااالل المتوسااط العااام للمحااور والااذي يبلااغ )

العااملين بمستشافى  مان وجهاة نظارتاوفر بدرجاة مرتفعاة ت بشكل عاامجودة الخدمات الصحية الخماسي والذي يشير إلى أن 

(. وماان خااالل قاايم االنحرافااات المعياريااة نجاادها % 72.2بمدينااة حائاال، وبنساابة إجماليااة بلغاات )الملااك ساالمان التخصصااي 

 جميعها جاءت أقل من الواحد الصحيح، مما يشير إلى تقارب إجابات أفراد العينة على أبعاد المحور.

مان تاوفراً ت الصاحية جاودة الخادماوبناء على المتوسطات الحساابية الاواردة فاي الجادول أعااله نجاد أن أكثار أبعااد 

 العاملين بمستشفى الملك سلمان التخصصي بمدينة حائل هي: وجهة نظر

 ".ة"مرتفع جودة( وبدرجة % 75.8( ونسبة )3.79بأعلى متوسط حسابي بلغ ) ت( جاءالملموسية) -

 ".ة"مرتفع جودة( وبدرجة % 73.0( ونسبة )3.65بمتوسط حسابي بلغ ) ت( جاءاالعتمادية) -
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 ".مرتفعة" جودة( ومستوى % 69.0( ونسبة )3.45( بأقل متوسط حسابي بلغ )األماناء )بينما ج -

( والاذي يشااير إلااى أن جاودة الخاادمات الصااحية بشااكل عاام تتااوفر بدرجااة مرتفعاة ماان وجهااة نظاار 6ويتضاح ماان الجاادول )

تتفاق الدراساة الحالياة ماع (، و% 72.2العاملين بمستشافى الملاك سالمان التخصصاي بمديناة حائال، وبنسابة إجمالياة بلغات )

 (.2015)ابوعيدة ودرويش وعيدة، (، ودراسة2015،الزيادات )دراسة كل من 

 

ما تأثير الرضا الوظيفي على مستوى جودة الخدمات الصحية المقدمة بمستشفى الملك  النتائج المتعلقة بالتساؤل الثالث:

 سلمان التخصصي بمدينة حائل؟

إجراء اختبار بيرسون لالرتباط لدراسة العالقة بين أبعاد الرضا الوظيفي وأبعاد  لإلجابة على هذا التساؤل فسيتم

باإلضافة إلى إجراء اختبار تحليل االنحدار البسيط لدراسة تأثير محور الرضا الوظيفي على  ،جودة الخدمات الصحية

 وذلك كما يلي: محور مستوى جودة الخدمات الصحية،

 

 لبيرسون للعالقة بين أبعاد الرضا الوظيفي وأبعاد جودة الخدمات الصحية. معامالت االرتباط (:7جدول رقم )

 

 الرضا الوظيفي

العائد 

المادي من 

 الوظيفة

العالقات مع 

الرؤساء 

 والمرؤوسين

سياسات 

واجراءات 

 العمل

المزايا 

والخدمات 

 والمنافع

ظروف 

 العمل
الدرجة 

 الكلية

ية
ح

ص
 ال

ت
ما

خد
 ال

دة
و
ج

 

 **0.542 **0.572 **0.492 **0.442 **0.307 *0.269 الملموسية

 **0.667 **0.610 **0.525 **0.575 *0.271 **0.349 االعتمادية

 **0.445 **0.462 **0.403 **0.468 **0.401 **0.407 االستجابة

 **0.622 **0.500 **0.504 **0.621 *0.266 *0.272 األمان

 **0.519 **0.522 **0.438 **0.450 **0.288 **0.541 التعاطف

 **0.659 **0.628 **0.556 **0.606 *0.249 *0.267 الدرجة الكلية

 (0.01)**( دالة إحصائياً عند مستوى ) -( 0.05)*( دالة إحصائياً عند مستوى )

 

الجدول السابق يوضح معامالت بيرسون لالرتباط بين أبعاد )الرضا الوظيفي( وأبعاد )جودة الخدمات الصحية(، 

( و 0.01جميع معامالت االرتباط بين أبعاد المحورين جاءت إيجابية وذات داللة إحصائية عند مستوى معنوية ) فنجد أن

(. كما أن قيمة معامل االرتباط بين الدرجة الكلية للرضا الوظيفي والدرجة الكلية لجودة الخدمات الصحية جاءت 0.05)

بين قوية ( وتشير إلى وجود عالقة موجبة 0.01مستوى معنوية )( وهي قيمة موجبة ودالة إحصائياً عند 0.659بقيمة )

 الرضا الوظيفي وجودة الخدمات الصحية.

وذلك لدراسة تأثير الرضا الوظيفي على مستوى جودة الخدمات الصحية، كما تم استخدام تحليل االنحدار الخطي البسيط 

 من خالل الجداول التالية:
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 (جودة الخدمات الصحيةعلى ) (الرضا الوظيفي) ارانحدملخص نموذج  (.8جدول رقم )

 معامل التحديد المصحح (2Rمعامل التحديد ) (Rمعامل االرتباط ) النموذج
الخطأ المعياري 

 للمقدر

1 0.659 0.435 0.428 0.499 

 .الرضا الوظيفي الثابت،: الحد المتغيرات المستقلة

 

 الرضا الوظيفيللعالقة بين  (Rهر معامل االرتباط )، حيث يظاالنحداريوضح الجدول السابق ملخص نموذج 

جودة الخدمات ( و )الرضا الوظيفيبين ) قوية( وتشير إلى عالقة ارتباطية موجبة 0.659بقيمة ) وجودة الخدمات الصحية

الرضا ( مما يعني أن نسبة مساهمة المتغير المستقل )435.0والتي بلغت )  2Rتظهر قيمة معامل التحديد  (، كماالصحية

 (.% 43.5( هي )جودة الخدمات الصحية( في إحداث أثر على المتغير التابع )الوظيفي

 

 (جودة الخدمات الصحيةعلى ) الرضا الوظيفي() انحدارملخص نموذج  (.9جدول رقم )

 مصادر التباين النموذج
مجموع 

 المربعات

درجات 

 الحرية

متوسط 

 المربعات
 (Fقيمة االختبار )

الداللة 

 اإلحصائية

1 

 16.27 1 16.27 االنحدار

 0.25 85 21.14 البواقي 0.000 65.40

  86 37.41 المجموع

 الرضا الوظيفي. الثابت،: الحد المستقلة المتغيرات

 : جودة الخدمات الصحية.المتغير التابو

 

 (جودة الخدمات الصحيةعلى ) (الرضا الوظيفي) النحدارنتائج تحليل التباين  يظهرمن خالل الجدول السابق والذي 

 انحدار، وبالتالي فإن نموذج (0.000( بمستوى معنوية )65.4)ف =  االختبار حيث بلغت قيمة االنحدارمعنوية نموذج 

الختبار معنوية معامالت معادلة . و)الرضا الوظيفي( على )جودة الخدمات الصحية( يُعتبر نموذجاً ذو داللة إحصائية

 ل جدول المعامالت التالي:، يتم ذلك من خالاالنحدار

 

 (جودة الخدمات الصحية( على )الرضا الوظيفي) انحدارمعامالت معادلة  (.10جدول رقم )

 النموذج
 المعامالت الغير معيارية

المعامالت 

 المعيارية
 قيمة )ت(

T 

القيمة 

 االحتمالية
 بيتا الخطأ المعياري (βمعامالت االنحدار )

1 
 0.006 2.827  0.334 0.943 )الحد الثابت(

 0.000 8.087 0.659 0.096 0.773 الرضا الوظيفي

 .جودة الخدمات الصحية: المتغير التابو
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( يساوي الرضا الوظيفي( للمتغير المستقل )β) االنحدارالسابق، يتضح أن معامل  من خالل جدول المعامالت

أي توجد عالقة خطية دالة إحصائياً (، 0.000لية المقابلة )( والقيمة االحتماt( وهو ذو داللة إحصائية وفقاً لقيمة )0.773)

 (.جودة الخدمات الصحية( والمتغير التابع )الرضا الوظيفيبين المتغير المستقل )

تأثير إيجابي ذو داللة إحصائية للرضا  يوجد أنه:إجابة التساؤل الثالث أي  من النتائج السابقة يمكن التوصل إلى

، ويتفق مع النتيجة ة الخدمات الصحية المقدمة بمستشفى الملك سلمان التخصصي بمدينة حائلالوظيفي على مستوى جود

 (.2010( ودراسة )ابو الروس والسقا،2009( ودراسة )محمد،2015الحالية دراسة كل من )مقري،

 

 ملخص النتائج والتوصيات

 :أوالا: ملخص النتائج

 الميدانية، فإنه يمكن تلخيص أهم النتائج في النقاط اآلتية:على ما تم التوصل إليه في جزئية الدراسة  بناءً 

 النتائج المتعلقة باإلجابة على أسئلة الدراسة:

الرضا الوظيفي بشكل عام يتوفر بدرجة مرتفعة لدى العاملين بمستشفى الملك سلمان التخصصي  / نتيجة السؤال األول:1

كثر أبعاد الرضا الوظيفي توفراً لدى العاملين بمستشفى الملك (، وأن أ% 68.8بمدينة حائل، وبنسبة إجمالية بلغت )

 سلمان التخصصي بمدينة حائل هي:

( وبدرجة رضا % 75.6( ونسبة )3.78)العالقات مع الرؤساء والمرؤوسين( جاء بأعلى متوسط حسابي بلغ ) -

 "مرتفع".

 رضا "مرتفع".( وبدرجة % 72.8( ونسبة )3.64)ظروف العمل( جاء بمتوسط حسابي بلغ ) -

جودة الخدمات الصحية بشكل عام تتوفر بدرجة مرتفعة من وجهة نظر العاملين بمستشفى الملك  / نتيجة السؤال الثاني:2

(، وأن أكثر أبعاد جودة الخدمات الصحية توفراً من % 72.2سلمان التخصصي بمدينة حائل، وبنسبة إجمالية بلغت )

 مان التخصصي بمدينة حائل هي:وجهة نظر العاملين بمستشفى الملك سل

 ( وبدرجة جودة "مرتفعة".% 75.8( ونسبة )3.79)الملموسية( جاءت بأعلى متوسط حسابي بلغ ) -

 ( وبدرجة جودة "مرتفعة".% 73.0( ونسبة )3.65)االعتمادية( جاءت بمتوسط حسابي بلغ ) -

 / نتيجة السؤال الثالث:3

لرضا الوظيفي على مستوى جودة الخدمات الصحية المقدمة بمستشفى الملك يوجد تأثير إيجابي ذو داللة إحصائية ل -

 سلمان التخصصي بمدينة حائل.
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 التوصيات: 

 عمالءهتمام بالموظفين على اعتبار أنهم بمستشفى الملك سلمان التخصصي بحائل بذل المزيد من االاإلدارة العليا  على .1

طريق تقدير جهودهم المتميزة والعمل على رفع مستوى  لشاملة، عنمع فلسفة إدارة الجودة ا وذلك تماشياً داخليون 

عملية اتخاذ القرارات المتعلقة بتسيير  أدائهم وتعزيز الثقة بينها وبينهم عن طريق إشعارهم بأهميتهم وإشراكهم في

 العمل. شؤون 

تب وأجور الموظفين وتحفيزهم على إدارة المستشفى ضرورة االهتمام بالعائد المادي من الوظيفة من خالل تحسين روا .2

 على األداء الجيد ألن ذلك يؤدي إلى تحسين جودة الخدمة المقدمة من المستشفى. 

على إدارة المستشفى العمل على ربط منح المكافآت والحوافز باألداء المتميز للعاملين حتى تتمكن من تحقيق أعلى  .3

 الخدمة المقدمة. مستويات من األداء بما ينعكس إيجاباً على مستوى جودة 

توفير اإلمكانات المادية والبشرية الالزمة ذات الكفاءة لإلشراف على العمل داخل المستشفى، وللوفاء بمتطلبات العاملين  .4

  الصحية.باعتبارهم من أهم السبل لتحقيق جودة الخدمة 

بغي ترسيخ وتعزيز مبدأ عمل إن الوصول إلى مستوى عال من جودة الخدمات هو نتيجة تضافر جهود العاملين، لذا ين .5

الفريق الواحد خاصة في ظل طبيعة أعمال المستشفيات، مما يتطلب فتح قنوات اتصال أكثر بين الرئيس والمرؤوس، 

باإلضافة إلى إشراك المستويات اإلدارية األخرى كضمان لتعاون أكثر، ألن إدارة الجودة الشاملة تعني شمولية كاملة 

 استثناء.وإشراك كل األطراف دون 

 

 المراجو: 

(، دور بيئة العمل في تعزيز الرضا الوظيفي دراسة تطبيقية في معمل بغداد 2013بشرى، عبد العزيز ألعبيدي ) -

 .36ع  الجامعة،مجلة كلية بغداد للعلوم االقتصادية  للغازات،

  .والتوزيعوائل للنشر  األردن: دارتطبيقات على القطاع الصحي، عمان،  الشاملة:(، الجودة 2002سعد خالد ) -

(، العوامل المؤثرة على استمرارية أنشطة الجودة الشاملة في مستشفيات وزارة الصحة 2004الكحلوت )سعدي محمد  -

  غزة. –الفلسطينية في قطاع غزة، رسالة ماجستير من الجامعة اإلسالمية 

التطبيقات،  -النظرية –(، السلوك التنظيمي ، المفاهيم 2012طلق عوض هللا) والسواط،عبد الغني، الطجم، عبد هللا بن  -

 الطبعة الرابعة، جدة دار حافظ للنشر والتوزيع.

(، إمكانية إقامة أبعاد جودة الخدمات الصحية " دراسة في مجموعة مختارة من 2009الطويل، أكرم أحمد وآخرون ) -

 ت في محافظة نينوى، بحث غير منشور.المستشفيا

(، الفكر التنظيمي " التنظيم اإلداري بين التقليد والمعاصر، الطبعة األولى، دمشق، دار الرضا 2004الكبيسي )عامر  -

  .للنشر

(، الرضا الوظيفي وأثره على جودة الخدمات 2019عايض، عبد اللطيف مصلح محمد، والريمي، عمار على حمود ) -

 . 25ة للدراسات القانونية واإلدارية، عالصحية في مستشفى جامعة العلوم والتكنولوجيا، مجلة المنار
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(، قياس مستوى الرضا الوظيفي لدى العاملين الفنيين في الخدمات الطبية للقوات 2003المدلج ) عبد المحسنعبد هللا بن  -

 ميدانية على مستشفى القوات المسلحة بالرياض، رسالة ماجستير، جامعة نايف العربية للعلوم األمنية. المسلحة دراسة

 (. المدخل إلى البحـث في العلوم السلوكيـة. الرياض: دار الزهراء.  2012العساف، صالح محمد ) -

دراسة ميدانية على عينة من  الداخلية:دة الخدمة (، أثر أنماط القيادة في تحسين جو2012عيد، بيان جمال نصر ) -

 المستشفيات الخاصة العاملة في مدينة عمان، رسالة ماجستير، جامعة الشرق األوسط، عّمان.

، طبعة مزيدة ومنقحة، عمان: (. أساليب البحث العلمي في العلوم االجتماعية واإلنسانية2011) وآخرونغرايبة، فوزي  -

 دار وائل للنشر.

 م. 2010فاروق أبو جديع، الرضا الوظيفي، رسالة ماجستير في إدارة األعمال، جامعة دمشق،  -

 (، السلوك التنظيمي مدخل بناء المهارات، الدار الجامعية، الطبعة السابعة، اإلسكندرية.2000ماهر، أحمد ) -

م(، عوامل الرضا الوظيفي لدى معلمي محافظة القريات من 2014د العنزي )محمد بن عبدهللا الثبيتي وخالد بن عوي -

 حزيران .  -( 6العدد ) (،3المجلة الدولية التربوية المتخصصة، المجلد ) نظرهم،وجهة 

الة (، أثر العوامل المسببة للرضا الوظيفي على رغبة العاملين في االستمرار بالعمل ح2008مروان أحمد حويجي ) -

 دراسية على اتحاد لجان العمل الصحي في قطاع غزة، الجامعة اإلسالمية غزة.

المستشفيات العاملة في  والمرضى في(، قياس جودة الخدمات من وجهة نظر العاملين 2012محمد )مصلح، عطية  -

 .27، ع2، مجوالدراساتمدينة قلقيلية، مجلة جامعة القدس المفتوحة لألبحاث 

(، سياسات التعويض المالي وأثرها في الرضاء الوظيفي لدى العاملين في 2018مقبل، صبحية عبد العزيز أحمد ) -

 .13، ع 2الجامعة األردنية، مجلة العلوم االقتصادية والقانونية، مج

ية من خالل الرضا الوظيفي باستخدام تحليل (،أثر إدارة الجودة الشاملة على جودة الخدمة الصح2015زكية )مقري،  -

 . 36المسار : دراسة حالة المستشفى الجامعي بباتنة، مجلة دراسات، ع 
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 قحالمل

 )استمارة االستبيان(

 

 

 األخ/ األخت / .................................................... المحترمين

 لسالم عليكم ورحمة هللا وبركاتها

هذه االستبانة التي بين يديك هي واحدة من أدوات البحث العلمي يستخدمها الباحث لمعرفة آرائكم حول دراسة يقوم بها 

دراسة ميدانية بمستشفى الملك سلمان التخصصي بمدينة الصحية )ثر الرضا الوظيفي على جودة الخدمات ابعنوان: 

الدراسة أهدافها وفوائدها نأمل منكم التكرم باإلجابة على هذه األسئلة التي يحتويها االستبيان بكل دقة ، ولكي تحقق حائل(

وموضوعية، لما إلجابتكم من أهمية في الحصول على نتائج سليمة تحقق الغرض من إجراء الدراسة، مع العلم بأن إجاباتكم 

 مي. محاطة بسرية تامة وال تستخدم إال ألغراض البحث العل

 ولكم مني فائق االحترام والشكر.

 

 

 الباحث: ......................

 البيانات الشخصية: -أوالا 

 يرجى التكرم بتعبئة البيانات التالية:

 الجنس: 

 أنثى  -     ذكر                 -

 العمر:

               40-30  -    30-20من  -

 فأكثر  50 -    40-50

 

  يفة:الوظنوع 

 موظف      فني                              طبيب                     إداري        

 

 المؤهل العلمي:

 دكتوراه  -  ماجستير  -  بكالوريوس  -  دبلوم -
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 العمل:الخبرة في 

 سنوات فأكثر 10 -             سنوات        10-5  -       سنوات  5-3من  -

 

( على يوجد في هذا الجزء مجموعة من األسئلة تتعلق بمحاور الدراسة أرجو وضع عالمة )محاور الدراسة :  -ثانياا 

 االختيار الذي يناسبك. 

 

 المحور األول: الرضا الوظيفي لدى العاملين بالمستشفى. 

 

 العائد المالي من الوظيفة -البعد األول م
موافق 

 بشدة
 محايد موافق

غيــر 

 موافق

فق غير موا

 بشدة

      الراتب الذي تتقاضاه مناسب مقارنة مع زمالئك في المستشفى.  1

      يتناسب الراتب الذي تتقاضاه مع الجهد الذي تبذله 2

       المتميز.يرتبط التحفيز والمكافآت باألداء  3

      يمنحني العائد المالي الذي أحصل عليه من عملي إحساسا بالرضا.  4

 العالقات مو الرؤساء والمرؤوسين  -لثانيالبعد ا م
موافق 

 بشدة
 محايد موافق

غيــر 

 موافق

غير موافق 

 بشدة

       واحترام.يعاملني مسؤولي المباشر بعدالة كافية  5

       العملية.يعمل مسؤولي المباشر على تطوير أدائي وزيادة خبرتي  6

      . يساعدني زمالئي في إنجاز األعمال الموكلة لي  7

      أشعر أن هناك تعاون بين الزمالء في حل المشكالت في العمل.  8

 سياسات وإجراءات العمل   -البعد الثالث م
موافق 

 بشدة
 محايد موافق

غيــر 

 موافق

غير موافق 

 بشدة

      إجراءات وسياسات العمل بالمستشفى واضحة ومناسبة  9

ي المستشافى باإجراءات وسياساات هناك التزام من الوحدات المختلفاة فا 10

  المعتمدة.العمل 

     

       بالمرونة.تتصف إجراءات المستشفى وسياساته  11

        القرار.تتاح لك فرص كافية للمشاركة في صنع  12

 الماايا والخدمات والمنافو    -البعد الرابو م
موافق 

 بشدة
 محايد موافق

غيــر 

 موافق

غير موافق 

 بشدة

       احتياجاتهم.دم المستشفى خدمات متنوعة للعاملين تلبي يق 13

      يقدم المستشفى مساعدة كافية في حالة الظروف الشخصية الطارئة.  14

        وآمنة.الوظيفة التي أمارسها مريحة  15

         مناسبة.يقدم لي المستشفى خدمات صحية  16

 ظروف العمل  -البعد الخامس م
موافق 

 دةبش
 محايد موافق

غيــر 

 موافق

غير موافق 

 بشدة

       باستمرار.يعمل المستشفى على تحسين بيئة العمل  17

       حديثة.يمتلك المستشفى معامل ومختبرات وتجهيزات  18

        وكافية.اإلضاءة ...( بأنها مريحة  التكييف،تتصف بيئة العمل ) 19

      التي تساعد في إنجاز العمل.   يوفر المستشفى كافة المتطلبات  20
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 : جودة الخدمات الصحية. يناثلاالمحور ا

 

 الجوانب الملموسة  -البعد األول م
موافق 

 بشدة
 محايد موافق

غيــر 

 موافق

غير موافق 

 بشدة

      تتوافر لدى المستشفى معدات وأجهزة طبية تقنية متطورة 1

      وحسن المظهر يبدو العاملون على درجة عالية من النظافة 2

      يتميز المستشفى بتصميم داخلي مناسب 3

      يتالءم المظهر العام للمستشفى مع طبيعة الخدمات المقدمة للمرضى.  4

 االعتمادية -البعد الثاني م
موافق 

 بشدة
 محايد موافق

غيــر 

 موافق

غير موافق 

 بشدة

      دينيفي المستشفى بالتزاماته التي يعد بها المستفي 5

      يعمل المستشفى جاهداّ لحل المشاكل التي تواجه المرضى 6

      يحرص المستشفى على تقديم خدماته في الموعد المحدد . 7

      يحتفظ المستشفى بسجالت طبية دقيقة وموثقة. 8

 االستجابة -البعد الثالث م
موافق 

 بشدة
 محايد موافق

غيــر 

 موافق

غير موافق 

 بشدة

      قدم المستشفى خدمات للمريض بشكل سريعي 9

       المرضى.يستجيب العاملون بشكل فوري الحتياجات  10

       المرضى.هناك تعاون مستمر من العاملين في المستشفى مع  11

        فائقة.يقوم العاملون بحل مشاكل المريض بسرعة  12

 األمـــان  -البعد الرابو م
موافق 

 بشدة
 محايد موافق

غيــر 

 موافق

غير موافق 

 بشدة

      يغرس سلوك العاملين في المستشفى األمان في نفوس المرضى 13

      يمتلك العاملون في المستشفى قدرات ومهارات عالية 14

      هناك متابعة لحالة المريض بشكل مستمر  15

      لهم بكفاءة عاليةتقدم إدارة المستشفى الدعم الكافي للعاملين للقيام بأعما 16

 التعاطف -البعد الخامس م
موافق 

 بشدة
 محايد موافق

غيــر 

 موافق

غير موافق 

 بشدة

      يولي المستشفى االهتمام المناسب لكل مريض.  17

      يضع المستشفى المصلحة العليا للمريض في أول اهتماماته 18

      ومشكالته.  يتلمس العاملون في المستشفى احتياجات المريض  19

      يتسم سلوك العاملين في المستشفى باللياقة في تعاملهم مع المرضى.    20


