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Abstract 
The current research aims to measure the role of the voice of the customer (VOC) 

components and to determine the most influential component in achieving health care 

quality standards, specifically how the voice of the customer visiting the health 

organization is reflected in terms of his need for care, listening to his condition, the need 

for medication, the need for follow-up, and the need To deliver the service, and the need 

for prevention and awareness, each separately, in their impact on health care quality 

factors, in terms of reliability, reduced suffering, drug cost, ease of care, and safety, 

assuming that there is no significant effect of these components on health care quality 

because the quantity and quality of those components Services are determined by the 

provider, not the patient. The current research attempts to determine the size of the gap 

between the divisions of critical factors that represent the customer's voice on the one 

hand, and health care quality standards on the other hand. And that this gap is based on 

the basic goal that the patient seeks to achieve from coming to the hospital, as there are 

critical factors for care, medication, and the health care system, and this differs in its 

impact in relying on that system, reducing suffering, and reducing the cost of medication 

obtained by the patient. (Raphael, et.al., 2020, 149-156).  

A total of 209 questionnaire forms were distributed to health staff working in private 

hospitals in the city of Mosul and workers within the upper, middle and supervisory 

administrative levels, and its paragraphs were formulated without interfering in the 

specialized medical aspect, as the paragraphs were formulated with regard to critical 

factors for the patient's voice on the one hand and quality standards Health care on the 

other hand. 

Keywords: the customer's voice, care, listening to his sick condition, the need for 
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 الملخص

  Voice of patientالمريضمكونات صوت الى قياس الدور لالبحث الحالي يهدف  

(VOP)   ،كيفية  ا  تحديدووتحديد المكون األكثر تأثيرا في تحقيق معايير جودة الرعاية الصحية

 واالستماع لحالته، الرعايةمن حيث حاجته الى  الزبون المرتاد للمنظمة الصحيةانعكاس صوت 

والحاجة لتسليم الخدمة، والحاجة لكل من الوقاية ، والحاجة للمتابعةلدواء، والحاجة ل، المرضية

من حيث االعتمادية، وتقليل  جودة الرعاية الصحية، بعواملالتوعية كل على حدة في تاثيرها و

معنوي لتلك  تأثيرفتراض عدم وجود على االمعانات، وتكلفة االدوية، وسهولة الرعاية، واألمان، 

الصحية بسبب ان كمية ونوعية تلك الخدمات تحدد من قبل مقدم  الرعايةالمكونات في جودة 

بحث الحالي تحديد حجم الفجوة بين تقسيمات العوامل الحرجة لالخدمة وليس المريض. يحاول ا

وان تلك من جهة ثانية. من جهة وبين معايير جودة الرعاية الصحية  الزبونالتي تمثل صوت 

ى المستشفى، من قدومه ال المريضالى تحقيقها  الفجوة تقوم على الغاية األساسية التي يسعى

في  هتأثير، ولنظام الرعاية الصحية وهذا يختلف ، وللدواءللرعايةفهناك العوامل الحرجة 

) يحصل عليه المريض.، وتقليل المعاناة، وتقليل كلفة الدواء التي االعتماد على ذلك النظام

)156 -Raphael, et.al.,  2020, 149  . 

ي استمارة االستبيان على المالكات الصحية العاملة ف 209ما مقداره تم توزيع 

المستشفيات االهلية في مدينة الموصل والعاملين ضمن المستويات اإلدارية العليا، والوسطى 

واالشرافية، وتم صياغة فقراتها دون التدخل في الناحية الطبية التخصصية، اذ تم صياغة 

الفقرات بما يخص العوامل الحرجة لصوت المريض من جهة ومعايير جودة الرعاية الصحية 

  من جهة ثانية.

صوت الزبون، والرعاية، واالستماع لحالته المرضية، والحاجة  الكلمات المفتاحية:

والعوامل للدواء، والحاجة للمتابعة، والحاجة لتسليم الخدمة، والحاجة لكل من الوقاية والتوعية، 

سهولة الرعاية، وتكلفة االدوية، وتقليل المعانات، واالعتمادية، الحرجة للرعاية الصحية، 

     مان.األو
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 المقدمة

تعتمد على العديد من االشكال المترابطة  الرعاية الصحيةمن المهم االشارة الى ان جودة  

في كل منها تعبر عن  يالتحاجات المريض التي تمثل صوته تجاه تلك الجودة، ووالمتكاملة من 

من اجل توجيههم باالتجاه الذي يقلل  ية الصحية،نحو االستفادة من الرعا المرضىخصائص تدفع 

تحدد الجودة المناسبة للرعاية الصحية التي  هي حاجة المريض، اذ أن المعانات التي يشعرون بها

حياته اليومية إذ أن تلك الحاجات التي تخص   )Mockford, et al., 2012, 28- 38( حسب

قرار أكثر من نصفها يعتمد على  35000ارات التي يتخذها االنسان يوميا  تصل الى رمعدل الق

االخذ بوضع ابعاد جودة الرعاية الصحية باالعتماد على ، االمر الذي يتطلب حالته الصحية

اسلوب التحليل الوصفي . يحاول البحث الحالي استخدام حاجات المريض تجاه تلك الرعاية

من الجزئيات الى الكليات في الوصف ووالتحليل لمواقف المرضى تجاه  االستقرائي الذي يبدأ

الرعاية الصحية بالشكل الذي يمكن معه معرفة مدى قدرة المستشفيات االهلية في مدينة الموصل 

على تحديد ابعاد جودة الرعاية الصحية وفقا  لوصف حاجات المريض في اضافة نأمل ان نصيب 

 بها.

 الحالي المحاور االتية:وسيتناول البحث 

 منهجية البحث. -1

 تقتضي االساسيات العلمية تقسيم البحث الى المحاور االتي: 

 مشكلة البحث -1-1

الرعاية الذين يتعاملون مع برامج  المرضى( ان Yaghoubian, et al., 2018, 1- 5حدد )

الخلل الجسمي او الحاجة الفعلية التي يشعرون بها والناتجة عن الصحية انهم يعتمدون على 

تجهون الى المستشفيات االهلية نتيجة العديد من االسباب اهمها هو يف النفسي الذين يشعرون به،

الحصول على جودة الرعاية الصحية مقابل االموال التي يدفعونها، والسؤال الرئيسي الذي 

صحية في صوت المريض على جودة الرعاية اليطرحه البحث الحالي هو "كيف يمكن ان ينعكس 

عامل االكثر تأثيرا  في جودة الرعاية الصحية التي يبحث عنها المستشفيات االهلية؟ وما هو ال

 المريض؟" ومن هذين السؤالين يمكن تحديد مشكلة الدراسة باالسئلة الفرعية االتية:

 ماذا يحتاج المريض من ابعاد جودة الرعاية الصحية؟ -

 االهلية؟لماذا يرتاد المرضى المستشفيات  -

 ماهي االبعاد االكثر تأثيرا  في صوت المريض تجاه الرعاية الصحية في المستشفيات االهلية؟ -

 هل ان صوت المريض يعتمد على كلفة الدواء كأساس في ارتياد المستشفيات االهلية؟ -

 البحث هدف -1-2

تسليط الضوء على صوت المريض كأساس في بناء جودة يسعى البحث الحالي الى 

لصحية اذ ان صوت المريض تجاه االبعاد االدارية في الجودة هي االساس في تحديد الرعاية ا

الجودوة المناسبة لحاجات المريض وبالتالي تحديد التشكيلة المناسبة لجودة الرعاية الصحية 

 باالعتماد على صوت المريض لتقليل الهدر بالموارد الصحية وهذا هو الهدف االساسي للبحث.

 اهمية البحث  -1-3

يحقق البحث جملة من المنافع اهمها المنفعة العلمية كونه يركز على مصطلحات حديثة، 

ريادية في مجال الرعاية الصحية، ناهيك عن االهمية االقتصادية عبر تحديد االولويات االهم 
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في الرعاية الصحية وتوجيه برامج الرعاية الصحية نحوها للوصول الى الجودة العالية للرعاية 

 الصحية.

 منهج البحث -1-4

 صوت المريض الذي تضمن عدة ابعاد هي مقاييس لقياس  خمسةاجراء استبيان اشتمل على 

واجراءات تقديم الخدمة، وتكلفة الدواء، والمستلزمات المادية، والخدمات ، استشارة الطبيب

 كلها مجتمعة.لتلك االبعاد في معايير جودة الرعاية الصحية  التأثيرودراسة المكملة 

  

 فرضيات البحث -1-5

يقدم البحث الحالي الفرضيات االتية على ضوء التساؤالت التي قدمها البحث الحالي 

 وهي:

تجاه )األطباء،  VOP"ال يوجد تأثر معنوي من الناحية اإلحصائية لصوت المريض 

وتسليم خدمات الرعاية الصحية، الدواء المستدام، والخدمات الوقائية، والخدمات العالجية، 

يمية، والتوعية( في معايير جودة الرعاية الصحية من حيث )االعتمادية، وتقليل المعانات، والتعل

(. α≤0.05( عند مستوى داللة )، واالمان في العالجتكلفة االدوية، سهولة الرعاية الصحية

 وتتفرع من هذه الفرضية الفرعية االتية:

a)  "H0.1 في  : ال يوجد تاثير من الناحية اإلحصائية لحاجة المريض لخدمات الطبيب

 "α≤0.05))معايير جودة الرعاية الصحية عند مستوى داللة 

b)  "H0.2 ال يوجد تاثير من الناحية اإلحصائية لحاجة المريض الجراءات تقديم الخدمات : 

 "α≤0.05))في معايير جودة الرعاية الصحية عند مستوى داللة 

c)  "H0.3في معايير  : ال يوجد تاثير من الناحية اإلحصائية لتحمل المريض تكلفة الدواء

 "α≤0.05))جودة الرعاية الصحية عند مستوى داللة 

d) H0.4 ال يوجد تاثير من الناحية اإلحصائية للمستلزمات المادية في معايير جودة الرعاية :

 ند مستوى المعنوية *** .وقبول بديلتها ع α≤0.05))الصحية عند مستوى داللة 

e) H0.5 في معايير  : ال يوجد تاثير من الناحية اإلحصائية لحاجة المريض للخدمات المكملة

 "α≤0.05))جودة الرعاية الصحية عند مستوى داللة 
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 ( المخطط االفتراضي للبحث1الشكل )

 

 واسلوب جمع البيانات وتحليلها عينة البحث -1-6

والعرضية للمرضى ( تقسيمات عينة البحث حسب الخصائص الوصفية 1يبين الجدول )

مريض من  209، اذ تم توزيع االستبانة على لمستشفيات االهلية في مدينة الموصلالمرتادين ل

المتواجدين في اقاسام المستشفى المختلفة وتم الحرص على االخذ بوجهات نظرهم ومواقفهم 

ستفادة من خدمات تلك المستشفيات الصحية والتكميلية من اجل الوصول باالعتماد على شرط اال

% من المرضى هم 77( أن 1اذ يوضح الجدول ) الى العدالة في الوصول الى صوت المريض.

من اصحاب الدخل المرتفع وهذه نتيجة منطقية اذ ان المستشفيات االهلية تربط بن سعر الخدمة 

االمر الذي يدل على ان صوت المريض وتحديدا قدرته  وجودة الرعاية الصحية بشكل طردي

  المالية هي االساس في توفير جودة الرعاية الصحية في المستشفيات االهلية.

من جهة ثانية فقد استخدم البحث االستبانة كأساس في جمع البيانات عن صوت 

 AMOSتحليل  وتحديدا   SEMالمريض. في حين تم استخدام تحليل نمذجة المعادالت البنائية 

وذلك لوجود مخطط افتراضي يقدمه البحث الحالي وان هذا التحليل مفيد عندما يتم اختبار االثر 

المتعدد للمتغيرات المستقلة في المتغيرات المعتمدة المتعددة دفعة واحدة وهذا ما يوفره هذا 

بحث بين النظري اكتشاف الفروقات المعنوية بين المخطط االفتراضي للالتحليل فقط ناهيك عن 

  والعملية في اضافة نامل ان نصيب بها.

 االعتمادية

 تقليل المعاناة

 تكلفة االدوية

 سهولة الرعاية

 االمان

معايير جودة الرعاية 

 الصحية

استشارة 

 الطبيب

إجراءات تقديم 

 الخدمة

 تكلفة الدواء

المستلزمات 

 المادية

الخدمات 

  المكملة

ض
ري

لم
 ا
ت

صو
 

H0.1 

H0.2 

H0.3 

H0.4 

H0.5 
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 ( الخصائص الشخصية والتخصصية لعينة البحث1الجدول)

الخصائص 

 الوصفية

الخصائص  النسبة

 التخصصية

 النسبة

% اقل من  81 العمر

 سنة( (30

% دون  66 مدة الخدمة

 سنة15

المستوى  % ذكور60 الجنس

 االداري

% في  61

المستوى 

 االدنى

التعليم 

 المتخصص

 

االختصاصات %75

 الصحية والطبية

% بالعمل  87 االختصاص

 الطبي والصحي

الحالة 

 االجتماعية

% من 76

 المتزوجين

 % المؤشر الكلي

% حاصلين 72 الشهادة

 على البكلوريوس

 

% من اصحاب 77 مستوى الدخل

 الدخل المرتفع

 % المؤشر الكلي

 المصدر اعداد  الباحث

 المراجعة النظرية لصوت المريض وجودة الرعاية الصحية -2

بكونه "الحاجات والرغبات المعلنة  من الرعاية الصحية المريضالزبون يعرف صوت 

)Shah, et al., 2021, 173- والمخفية للمرضى المتعاملين مع المنظمة الصحية" كما عرفه 

بكونه ذو عالقة مع نظام المعلومات الصحية بكونه "التحري وجمع المعلومات عن ما  201(

يحتاجه المرضى من الخدمات داخل النظام الصحي على اختالف أنواع الخدمات التي تقدمها 

)  ,.Waterman,, et alيعرفه وصوت الزبون من خدمات الرعاية الصحية المنظمة الصحية" 

انه نقطة االرتكاز للنظام الصحي بكونه "الحاجات التي يتم تشخيصها او وبالتركيز على  1- 10(

االستماع لها او مشاهدتها او فحصها عن المرضى في مجتمع معين والتي تمكن النظام الصحي 

 من رصد الموارد والبنى التحتية الصحية الشباعها". 

 المريضيعتبر  يالذ Voice of Patient  المريضمن المهم تحقيق التكامل بين صوت 

، وان Quality of Healthcare  األخير من نظام الرعاية الصحية وبين جودة الرعاية الصحية

وبالتالي تلك الجودة لن تتحقق ما لم تنعكس احتياجات المريض في نظام الرعاية الصحية 

 ) ,.531Araujo, et al ,2020- 544(جودة في الرعاية الصحية. ويؤكد تحقيق الالوصول الى 

وتوفير العالج  المناسب  -(2ثم  باأللمتقليل الشعور  -( 1ان اهم احتياجات المريض تكمن في 

الحاجة  -(4حاجات أخرى للمرضى  )Bezos, 2021, 184- 191(ويضيف  والحالة المرضية

حاجة المريض لتخصيص الوقت المناسب لتلقي  -(5الى االدوية المناسبة والحالة المرضية و

)  ,Bull, 2021( الحاجة الوقاية من االمراض التي قد تصيب المريض وأضاف 6العالج و 
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لى السلوك الصحي الحاجة الى توعية المريض بطريقة التعامل مع العالج والتوعية ا -(7 23(

 .والتوعية بطرق التعامل مع الدواء وغيرها من اركان برامج التوعية في نظام الرعاية الصحية

وتتوافر خاصية فريدة في الرعاية الصحية تختلف عن باقي أنواع الخدمات هي ان  

المريض يسعى الى قضاء اقل وقت ممكن في مكان تقديم الخدمات مع تحقيق الغاية األساسية من 

ان هذه االحتياجات ترتقي الن تكون قدومه الى مركز خدمات الرعاية الصحية وهو العالج. 

ل الى مثل هذه الغايات ريض ومقدم الخدمة على حد سواء اذ ان الوصواألهداف لكل من الم

ك االحتياجات يتطلب توافر المعايير والمواصفات وتحديد واضح للمسؤوليات التي تقع واشباع تل

الخدمة على حد سواء.فمن حيث مسؤوليات المريض التي يطلق عليها  مومقد المريضعلى عاتق 

للجودة في  تتطلب سلسلة فرعية من العوامل الحرجةVoice of Patientبصوت المريض 

)  ,Jimenoاذ أشار  temto Healthcare Sys Criticalالصحية ة ياالنظام الفرعي للرع

)2021, et al., 6  الى ان نظام جودة الرعاية الصحية يتكون من مجموعة من األنظمة الفرعية

 الحرجة منها العوامل

 Critical to Doctor (CTD)الحرجة لألطباء العوامل   -1-1

االستشارة والفحص واالصغاء والتحليل والنصيحة والمعرفة " ابكونه تعرف خدمات الطبيب

ت المرضية الالطبية والتنبؤ باعراض المرض ودقة التشخيص مع االستعانة بالتحلي

 والتصويرية التي يتمتع بها الطبيب في تشخيص المرض ومن ثم وصف العالج الفاعل"

) Nilakantam, 2021, 198( 

 Critical to Primary Healthcare الخدمات الجراءات تقديمالعوامل الحرجة  -1-2

)h(CTP  التي عرفها)Yazmin, et al., 2020 (  بكونها "حزمة اإلجراءات اإلدارية

وسلسلة الخدمات الوقائية والعالجية والتوعية الصحية التي تهدف نقل المريض من 

الوضع  الحالي الى الوضع الصحي المرغوب" من جهة أخرى السيما مع المرضى الذين 

االمراض  مراض المعلومة الدواء او ما تسمىيعانون من االمراض المزمنة او اال

وسمية او المتوطنة فان العوامل الحرجة الشباع حاجاتهم ال تنصب على الطبيب او الم

وهو  Critical to Medicineالحرجة للدواء برنامج الرعاية الصحية بقدر العوامل 

والذي يضمن استمرارية المريض في  Sustainable Medicineتوفير الدواء المستدام 

 .حصوله على الدواء وبالجودة المناسبة

 لالعوام )Motaghi, et al., 2021, 687- 692(وفي جانب اكثر تفصيال  قسم 

الحرجة التي تعبر عن صوت المريض حسب وظائف المنظمة الصحية بغض النظر عن مستوى 

الرعاية الصحية سواء كان اوليا  الذي يعرف بانه المستوى األساسي البسيط من حيث البنى 

ية، او المستوى الثاني التخصصي من حيث البنى التحتية المادية التحتية البشرية والمادية الصح

والبشرية في اختصاص طبي واحد )كامراض السرطان، او التدرن، او األطفال وغيرها( او ان 

والمتطور من حيث البنى التحتية المادية تكون تلك الخدمات ضمن المستوى الثالث العام 

مستشفيات العامة. ان كل تلك المستويات في الرعاية والبشرية والكثر من ثالث اختصاصات كال

كون العوامل الحرجة حسب الصحية تقدم الخدمات الوقائية والعالجية والتعليمة والتوعية، فت

)Goodair, et al., 2021, 398- و   ( Dehcheshmeh, et al., 2020, 14- 19االتي: )

)S49  
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 لتكلفة االدويةالعوامل الحرجة  -1-3

بذلك ليس الكلفة النقدية التي يتحملها المريض فحسب وانما تكلفة عدم مالئمة والمقصود 

الدواء للحالة المرضية الناتجة عن عدم دقة التشخيص، وتكلفة البحث عن االدوية الناتج عن عدم 

توافره في المنظمة الصحية، وتكلفة االضرار الجانبية الناتجة عن االدوية التي تتعامل بها تلك 

، وتكلفة التخلص من االدوية الفاسدة او الزائدة عن الحاجة التي تم وصفها ففي بريطانيا المنظمة

مثال  ان جميع المرضى المتواجدين على ارض بريطانيا بغض النظر عن وضعهم الدائمي او 

 المؤقت فانهم يتلقون الرعاية الصحية بمختلف مستوياتها مجانا .

من صعوبات في الحصول على االدوية ومنها تشمل هذه العوامل ما يتحمله المريض 

دوية النبيلة، وتكاليف تكاليف االدوية غير الفعالة، وتكاليف الوصف الخاطئ للطبيب وتكاليف اال

االدوية المضمونة كلها عوامل يعبر عنها المريض والتي تعكس مدى جودة خدمات الرعاية 

 الصحية.

 المادية المحيطة بالخدمات  المستلزمات -1-4

هي الموقع المناسب للمستلزمات الخدمية والتي يدخل بها سهولة  الوصول الى المركز الصحي، 

وعدد طوابق البناء، وجودة المستلزمات المادية المستخدمة في توفير راحة المريض اثناء 

الفحص واالنتقال وتلقي العالج، والشكل الخارجي للبنى وشكل المرافق المادية الموجودة في 

وشكل عرض الخدمات والزي الرسمي للعاملين والسعة المكانية لكل مركز او قسم من المبنى 

 اقسام الخدمات في المبنى ناهيك عن االضاءة والتهوية والتدفئة المناسبة والحاالت المرضية. 

 العوامل الحرجة للخدمات المكملة -1-5

لتشخيص والتدخل وهي محموع العوامل التي تضمن التشخيص، والفحص والتحليل، والمعالجة 

او تأهيله الى ما قبل الحالة المرضية للمريض قبل وبعد االصابة بالمرض من اجل إعادته 

ويمكن ان تكون تلك الخدمات اإلصابة بالمرض او بالشكل المقارب لما كان عليه قبل اإلصابة 

مختبرات التحليالت المرضية والفحص باالشعة، وخدمات النقل الداخلي، والعمليات الجراحية 

وخدمات االقامة الداخلية داخل المستشفى، باإلضافة الى خدمات التمريض واالعتناء الدوري 

 والتاهيل الطبي للمريض. 

والعوامل الحرجة لخدمات الرعاية الصحية  VOPوبعد تشخيص صوت المريض 

CTHS  وبأشكالها المختلفة وحسب مستويات الرعاية الصحية، يفترض تحديد ابعاد الجودة التي

تلبي صوت المريض تلك االبعاد ال تختلف كثيرا بين أنواع العوامل الحرجة وال تختلف من 

( تلك االبعاد بمزيد من  ,Yauger, et al., 2020حيث مستويات الرعاية الصحية اذ تناول )

أ( من خالل:  الضافة فقد اكد ان جودة الرعاية الصحية تتحقق التعداد وا

: وهي قدرة النظام الصحي من ضمان نتائج العالج الموصوف من Reliabilityاالعتمادية

من الناحيتين المادية والبشرية، كالتقانات قبل الطبيب وباقي العناصر األخرى لذلك النظام 

ودقة  والمالكات الصحية المتخصصة والمحترفة،الحديثة واألدوية الموثوقة، واألطباء 

وحسن  التشخيص لمجمل خدمات الرعاية الصحية )كالمختبرات، والفحص الشعاعي(،

وتشمل سهولة  Reduce suffering: تقليل المعاناتاالصغاء لمعانات المريض. ب( 

يصاحب  اإلجراءات في الحصول على الرعاية الصحية على مدار الساعة وتقليل األلم الذي

واإلقامة وفي اثناء الفحص والتشخيص  الداخلي المرض، وتوافر وسائل الراحة في التنقل

) ,.Alqahtani, et alوتطوير طرق تعاطي العالج بحيث يؤدي الى اقل الم يشعر به المريض.

)2020,  
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وتشمل توافر الرعاية الصحية في  Ease of Careسهولة الرعاية  -(ت 

الموقع الذي يحتاجه المريض سواء دوريا او على نحو طارئ وبمعدل حضور باقل وقت 

محدد اذ ان المعيار العالمي للتدخل الطبي واسعاف المصابين وفق منظمة الصحة 

ا دقائق للتقليل من االضرار الجسدية والنفسية التي يتعرض له 5 -10العالمية يكون بين 

المريض نتيجة الحوادث المختلفة وكلما زاد الوقت ازدادت االضرار الى حد  التاثير 

: يتوافر هذا المعيار في ناحيتن األولى: في Safetyاألمان  -(ث على حياة المريض.

نتائج الخدمات الصحية )الوقائية، والعالجية، والتعليمية، والوقائية( والثانية: في طريقة 

( ان األمان  Zamzam, et al., 2021, 9، اذ يفترض )الصحية يةالرعاعلى الحصول 

في الخدمات نفسها وفي طريقة تلقيها يتم عبر ما يسمى باحتراف الجودة 

Professionally quality  وهي إقامة نظام متكامل للرعية الصحية ال يقتصر فقط

على الرعاية وضمان وصول العالج للمريض فحسب وانما متابعة الحالة المرضية على 

 طول فترة العالج والحضور متى تم طلب الرعاية الصحية لمجمل افراد العائلة.

 الجانب التطبيقي  -3

بسبب ان هذا النوع AMOSعادالت البنائية استخدام انموذج اختبار المد البحث الى م  ع  

من التحليل في الدراسات التي تضم النماذج ذات االبعاد المحددة والجاهزة التي تحتاج الى 

اختبار، فضال  عن ان هذا التحليل يقدم مؤشرات تستخدم في اختبار الفرضيات كمؤشرات جودة 

 Modificationومصفوفة التعديل  Chi Squireومربع كاي   Fit the Modelاالنموذج 

Indices  (M.I)  التي تستخدم في تعديل المتغيرات التي تضمها أداة الدراسة )تعديل

المتغيرات( بالربط او الحذف فيما بينها من اجل الوصول الى االختبار النهائي للفرضيات وهذا 

وفرضياته االساسية  وسنناقش موضوع اختبار أنموذج البحث ما ستقوم به الدراسة الحالية.

 ضمن الفقرات االتية:

 اختبار جودة انموذج البحث -3-1  

مجموعة مؤشرات منها ان حجم العينة التي تم  AMOSفي البداية يقدم تحليل 

سؤال توزعت تلك األسئلة  45مريض في المستشفيات االهلية، بواقع  209استطالعها هي 

ابعاد  خمسةسؤال للبعد المعتمد اذ يضم البحث الحالي  20سؤال لالبعاد المستقلة و  25على 

ان قيم  Parameter Summaryوتوضح قيم ملخص المعلمات مستقلة وبعد واحد معتمد. 

االنحدار والتباين في جميع معلمات االنموذج كانت ضمن المستوى الطبيعي اذ بلغت قدرة 

% داللة 73تغير المعتمد ما مقداره االنموذج على تفسير التاثير للمتغيرات المستقلة في الم

 Covarianceالجيدة في التفسير، في حين وضح التحليل عدم وجود اية ثغرات  على القدرة

في المعلمات التي تم إدخالها في االنموذج اذ كانت قيم كل منهما  Variancesاو تباين 

 تساوي الصفر.

بيانات البحث الحالي اذ ان قيم في  المناسبة التوزيع افتراضات استيفاء ومن المالحظ

التي بلغت ما مقداره Chi Squareقيمة  االنموذج الحالي كانت صحيحة بداللة

)بعد طرح المتغيرات المستقلة والمعتمدة(  209عند درجة الحرية البالغة  3180.894

نالحظ انها معنوية كون القيمة  920الجدولية البالغة  Chi Squareوبالمقارنة مع قيمة 
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االمر الذي يؤكد إقرار  0.05لمحسوبة اكبر من مثيلتها الجدولية عند مستوى المعنوية ا

 (.   (Bollen & Long, 1993, 165نجاح االنموذج في تمثيل عنوان البحث الحالي 

وفي قياس مؤشرات جودة انموذج البحث االفتراضي  AMOSمن نتائج تحليل

Fit of the Model   بالمستوى المطلوب اذ بلغت قيمة كانت تبين ان تلك المؤشرات

وقيمة مؤشر  0.98ما نسبته  Goodness of Fit Index(GIF)مؤشر المالئمة  

من المؤشر المقبول  وهما أعلى 0.96ما مقداره  Comparative Fit Indexالمقارنة  

Acceptance Index  والتي حددها(Arbuckle et. al, 2013: 943- 950)  والتي

الجذر  الى الواحد الصحيح، في حين بلغت قيمة 0.90كون اكبر من يفترض ان ت

داللة على معنوية  0.0348ما نسبته  RMSIA التربيعي لمربع الخطأ التقريبي

 (Hair et. al., 2010, 294)المشاهدات ووجودها خارج المستوى الطبيعي اذ افترض 

وتأسيسا  على عي. من المشاهدات خارج المنحنى الطبي 0.05كون اقل من تبانها 

وإمكانية إعتماده كاساس في تمثيل جودة االنموذج  يتضح( 1المؤشرات في الجدول )

عالقة أثر صوت المريض بابعاده بشكل منفرد من حيث )االطباء، وإجراءات تقديم 

الخدمة، وتكلفة االدوية، والمستلزمات المادية المحيطة بالخدمة، واخيرا  الخدمات 

الصحية( كل على حدة ذات تأثير معنوي في جودة الرعاية الصحية المكملة للخدمات 

داللة على قدرة البحث  0.000البالغة  .Sigبشكل عام وبداللة قيمة مستوى المعنوية 

على تقديم انموذج كامل لم يتم اجراء التعديالت المعنوية على متغيراته وابعاده المكونة 

 له.

 انموذج جودة الخدمات البلدية( قيم مؤشرات تطابق 1الجدول )

Chi2 DF Sig Chi2/ 

Df. 

GIF CIF RMSEA AVE  اكبر قيمة ذاتية بين

 العوامل

% 

920.116 203 0.000 4.556 0.983 0.961 0.0348 0.785 0.77 

 .AMOSالمصدر: مخرجات برنامج 

ة تأثير المتغيرات المستقلة لصوت المريض في جودة الرعاية ( تسلسل قو2يوضح الشكل )

داخل المستشفيات من  الخدمات المكملةالصحية اذ ان نالحظ ان اقوى العوامل تأثيرا  هو 

المختبرات المتخصصة ، والفحص باالشعة والسونار والحص بالمفراس بانواعه، حيث 

كلها ابعاد شكلت ما نسبته  احيةوالتدريب والتأهيل الطبي، وحجز غرف العمليات الجر

الذين بحاجة الى هذا النوع من عداد المرضى أوذلك بسبب ان هناك زخم كبير في  0.68

فوق قدرتها االستيعابية بسبب تقدم الخدمات المكملة المستشفيات االهلية كونها  الخدمات في

ت االهلية توقف اغلب المستشفيات العامة في الموصل وتحول المرضى الى المستشفيا

معدل الحاجة الملحة للخدمات المكملة والذي شكل والعيادات الخاصة االمر الذي شكل 

ومن جهة ثانية شكل العامل في المرتبة الخامسة التشبع االعلى بين العوامل المستقلة. 

واالخيرة في ترتيب اولوية التاثير هو لمتغير توافر االطباء بمختلف االختصاصات، بمعدل 

المستشفيات االهلية داللة على قلة حاجة المريض للطبيب كسبب اساسي في مراجعة  0.27
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وان مرد ذلك هو ان المرضى يرتادون المستشفيات االهلية بعد مراجعة االطباء في 

العيادات الخاصة اي بعد تحويلهم من طبيبهم الخاص وبالتالي قلة الحاجة الى اطباء 

ن المرضى يرتادون المستشفيات االهلية لغرض اجراء م %74المستشفيات االهلية اذ  ان 

العمليات الجراحية من اطبائهم الخاصين أو بسبب الحاجة الى االدوية النادرة. االمر الذي 

  يؤشر قلة تمثيل االطباء لصوت المريض.

 

 

AMOSالمصدر: مخرجات برنامج 
 

 ( اختبار جودة المخطط االفتراضي للبحث2الشكل )

 فرضيات البحثاختبار  -3-2

"ال يوجد تأثر معنوي من ينطلق البحث الحالي من الفرضية الرئيسية التي تنص على 

تجاه )األطباء، وتسليم خدمات الرعاية الصحية،  VOPالناحية اإلحصائية لصوت المريض 

الدواء المستدام، والخدمات الوقائية، والخدمات العالجية، والتعليمية، والتوعية( في معايير 

ة الرعاية الصحية من حيث )االعتمادية، وتقليل المعانات، تكلفة االدوية، سهولة الرعاية جود

 (. وتتفرع من هذه الفرضية الفرعية االتية:α≤0.05الصحية( عند مستوى داللة )

 اختبار الفرضية االولى -

( مؤشرات اختبار الفرضيات التي قدمها البحث الحالي ففيما يخص 3يوضح الجدول )

: ال يوجد تاثير من الناحية اإلحصائية لحاجة المريض H0.1 ة االولى وهي "الفرضي

نالحظ  "α≤0.05))في معايير جودة الرعاية الصحية عند مستوى داللة  لخدمات الطبيب 

وجود عالقة اثر طردية بين زيادة عدد االطباء التي يصوت عليها المريض في جودة 

  .S.Eمع قلة قيمة الخطأ المعياري  0.05التي بلغت  betaالرعاية الصحية بداللة قيمة 

االطباء في التنبؤ بالتباين في جودة ب للبعد المرتبطداللة على القدرة العالية  0.07والبالغ 
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اكبر  tالرعاية الصحية وهذه نتيجة منطقية اذ ان االطباء هم اساس تلك الجودة وكانت قيمة 

وهي  4.68غت المحسوبة منها لبعد خدمات االطباء ما مقداره لمن قيمتها الجدولية اذ ب

االمر الذي يمكننا من رفض الفرضية العدمية  0.05معنوية عند مستوى داللة اقل من 

االولى وقبول بديلتها التي تنص على وجود اثر لالطباء كصوت للمرضى في جودة الرعاية 

 الصحية.

 اختبار الفرضية الثانية -

 مؤشرات اختبار الفرضية الثانية التي قدمها البحث الحالي،  وهي " (3يوضح الجدول )

H0.2 في  : ال يوجد تاثير من الناحية اإلحصائية لحاجة المريض الجراءات تقديم الخدمات

نالحظ وجود عالقة اثر " α≤0.05))معايير جودة الرعاية الصحية عند مستوى داللة 

طردية اخرى الجراءات تقديم الخدمات التي يحتاجها المريض في جودة الرعاية الصحية 

 0.054والبالغ   .S.Eمع قلة قيمة الخطأ المعياري  0.160التي بلغت  betaبداللة قيمة 

ن في اجراءات تقديم الخدمات في التنبؤ بالتبايب البعد الخاصامكانية استخدام داللة على 

هي  اساس تلك الجودة وتظهر بشكل  االجراءات الخدميةاذ ان  جودة الرعاية الصحية

اكبر من قيمتها  tواضح ومعنوي في المستشفيات االهلية في مدينة الموصل، وكانت قيمة 

االمر  0.05وهي معنوية عند مستوى داللة اقل من  8.930ما مقدراه  غت لالجدولية اذ ب

وقبول بديلتها التي تنص على وجود اثر  الثانيةالذي يمكننا من رفض الفرضية العدمية 

 كصوت للمرضى في جودة الرعاية الصحية. الجراءات تقديم الخدمات 

 اختبار الفرضية الثالثة -

ال تختلف نتائج اختبار الفرضية الثالثة عن سابقاتها، اال ان االختالف في االستنتاجات 

( مؤشرات اختبار الفرضية الثالثة التي قدمها البحث 3يوضح الجدول )لدالالت اذ وفي ا

 : ال يوجد تاثير من الناحية اإلحصائية لتحمل المريض تكلفة الدواءH0.3 الحالي،  وهي "

نالحظ وجود عالقة اثر " α≤0.05))في معايير جودة الرعاية الصحية عند مستوى داللة 

طردية اخرى الجراءات تقديم الخدمات التي يحتاجها المريض في جودة الرعاية الصحية 

 0.064والبالغ   .S.Eمع قلة قيمة الخطأ المعياري  0.160التي بلغت  betaبداللة قيمة 

تكلفة الدوا ء )وهو ما يتحمله المريض من البعد الخاص بامكانية استخدام داللة على 

تكلفة  أن اذ في التنبؤ بالتباين في جودة الرعاية الصحية تكاليف في الحصول على الدواء(

الدواء تشكل عامال  حاسما  في استكمال جودة الرعاية الصحية، وهي احد عناصر الميزة 

التنافسية التي تتميز بها المستشفيات االهلية عن العامة، داللة على تاثير عامل الدواء في 

اكبر من قيمتها الجدولية  tوكانت قيمة  والصحية. يض في قياسه لجودة الرعايةصوت المر

االمر الذي يمكننا  0.05وهي معنوية عند مستوى داللة اقل من  8.501اذ بلغت  ما مقدراه 

من رفض الفرضية العدمية الثانية وقبول بديلتها التي تنص على وجود اثر الجراءات تقديم 

 في جودة الرعاية الصحية. الخدمات  كصوت للمرضى

 الفرضية الرابعةاختبار  -

شكلت المستلزمات المادية للرعاية الصحية في المستشفيات االهلية من حيث االبنية 

والموقع المناسب واماكن االنتظار ومواقع الخدمات ومعدات النقل والمناولة والنظافة 

الصحية والممرات واالضاءة والساللم والمصاعد كلها ابعاد للمستلزمات المادية اثبت 

ودة الرعاية الصحية من وجهة نظر المريض فكانت العالقة البحث ان لها تاثير في ج
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بمربع الخطأ  200بدرجات الحرية  0.104البالغة  betaطردية بينهما بداللة قيمة 

داللة على وهي االقل على مستوى عالقات التاثير الخمسة   039.البالغ  S.Eالمعياري 

القردة على التنبؤ بالتباين في الجودة باستخدام البعد المستلزمات المادية. داللة على تاثير 

التي  tوهي قسمة  C.Rالمستلزمات المادية على نحو معنوي في الجودة بداللة قيمة 

: ال يوجد تاثير H0.4كانت معنوية االمر الذي يمكننا من رفض الفرضية الرابعة العدمية 

الناحية اإلحصائية للمستلزمات المادية في معايير جودة الرعاية الصحية عند  من

 وقبول بديلتها عند مستوى المعنوية *** . α≤0.05))مستوى داللة 

 اختبار الفرضية الخامسة -

( مؤشرات اختبار الفرضية الخامسة التي قدمها البحث الحالي،  وهي 3يوضح الجدول )

" H0.5 في معايير  : ال يوجد تاثير من الناحية اإلحصائية لحاجة المريض للخدمات المكملة

نالحظ وجود عالقة اثر طردية " α≤0.05))جودة الرعاية الصحية عند مستوى داللة 

اخرى للخدمات المكلملة من االشعة باشكالها والمختبرات وصاالت العمليات التي يحتاجها 

مع قلة قيمة الخطأ  0.683التي بلغت  betaصحية بداللة قيمة المريض في جودة الرعاية ال

اجراءات ب البعد الخاصامكانية استخدام داللة على  124 .0والبالغ   .S.Eالمعياري 

تتصف اذ ان تلك االجراءات  في التنبؤ بالتباين في جودة الرعاية الصحية الخدمات المكملة

بالمقارنة مع غيرها من  االهلية في مدينة الموصل،المستشفيات بكونها سهلة وغير معقدة في 

الورقية واجراءات معقدة السيما بالنسبة  المتطلباتالمستشفيات العامة، التي تحتاج الى 

اكبر من قيمتها الجدولية اذ بلغت  ما  tوكانت قيمة  للحاالت الباردة واالمراض المزمنة.

االمر الذي يمكننا من رفض  0.05من وهي معنوية عند مستوى داللة اقل  9.512مقدراه 

وقبول بديلتها التي تنص على وجود اثر الجراءات تقديم  الخامسة،الفرضية العدمية 

 الخدمات  كصوت للمرضى في جودة الرعاية الصحية.

 ( مؤشرات اثر ابعاد صوت المريض في جودة الرعاية الصحية2الجدول )

المستقلةالمتغيرات  االتجاه المتغير المعتمد  Estimate S.E. 
C.R. 

(t) 
P 

جودة الرعاية 

 الصحية

 *** 4.680 070. 050. خدمات االطباء --->

 *** 8.930 054. 160. اجراءات تقديم الخدمات --->

 *** 8.501 064. 160. تكلفة االدوية --->

 *** 4.630 039. 104. المستلزمات المادية --->

 *** 9.512 124. 683. الخدمات المكملة --->
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 االستنتاجات والمقترحات -4

 االستنتاجات -4-1

تأسيسا  على المراجعة لمتغيرات وابعاد الدراسة الحالية وما توصل اليه البحث الحالي فان 

 االستنتاجات الرئيسية التي يقدمها البحث تشمل االتي:

المريض في ابعاد جودة الخدمات تمكن البحث الحالي من التأكد من وجود اثر لصوت   -4-1-1

 الصحية وكان ذلك االثر معنويا  في كل ابعاده.

قدرة البحث على تقديم انموذج كامل لصوت الموظف تجاه جودة الرعاية الصحية لم يتم  -4-1-2

 اجراء التعديالت المعنوية على متغيراته وابعاده المكونة له.

التأثير في جودة الرعاية الصحية من وجهة نظر توصل البحث الى أن العامل االول في  -4-1-3

المريض هو الخدمات المكملة. إذ أن أعداد المرضى الذين بحاجة الى خدمات في 

المستشفيات االهلية كبير جدا  كونها تقدم الخدمات المكملة فوق قدرتها االستيعابية بسبب 

ستشفيات االهلية توقف اغلب المستشفيات العامة في الموصل وتحول المرضى الى الم

والعيادات الخاصة االمر الذي شكل الحاجة الملحة للخدمات المكملة والذي شكل معدل 

 التشبع االعلى بين العوامل المستقلة.

القدرة العالية لمتغير االطباء في التنبؤ بالتباين في جودة فر توا استنتج البحث الحالي الى -4-1-4

اذ ان االطباء هم اساس جودة الرعاية الصحية وهم الذين الرعاية الصحية وهذه نتيجة منطقية 

يقررون حاجة المريض من الخدمات الالحقة في المستشفى االهلي االمر الذي يدل على ان نسبة 

عالية من المراجعين الى المستشفيات االهلية من المرضى يقدمون بسبب الحاجة الى االطباء 

 .االختصاص

داللة إرتفاع في المرضى هم من اصحاب الدخل المرتفع  باغلتوصل البحث الى أن  -4-1-5

كلفة جودة الرعاية الصحية والذي يحول دون استفادة المرضى اصحاب الدخل المنخفض من 

 خدمات المستشفيات االهلية.

توصل البحث الى امكانية استخدام البعد الخاص بإجراءات تقديم الخدمات في التنبؤ  -4-1-6

ة الرعاية الصحية اذ أن االجراءات الخدمية هي  اساس جودة الرعاية الصحية بالتباين في جود

 وتظهر بشكل واضح ومعنوي في المستشفيات االهلية في مدينة الموصل.

امكانية استخدام البعد الخاص بتكلفة الدوا ء )وهو ما يتحمله أشر البحث الحالي  -4-1-7

التنبؤ بالتباين في جودة الرعاية الصحية اذ أن المريض من تكاليف في الحصول على الدواء( في 

تكلفة الدواء تشكل عامال  حاسما  في استكمال جودة الرعاية الصحية، وهي احد عناصر الميزة 

التنافسية التي تتميز بها المستشفيات االهلية عن العامة، داللة على تاثير عامل الدواء في صوت 

 .ةالمريض في قياسه لجودة الرعاية والصحي

امكانية استخدام البعد الخاص باجراءات الخدمات المكملة في التنبؤ بالتباين في جودة  -4-1-8

الرعاية الصحية اذ ان تلك االجراءات تتصف بكونها سهلة وغير معقدة في المستشفيات االهلية 
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ت في مدينة الموصل، بالمقارنة مع غيرها من المستشفيات العامة، التي تحتاج الى المتطلبا

 الورقية واجراءات معقدة السيما بالنسبة للحاالت الباردة واالمراض المزمنة.

 المقترحات -4-2

تاسيسا  على ما توصل اليه البحث من االستنتاجات فقد قدم المقترحات االتية لالنتقال بصوت  

 المريض نحو المزيد من مؤشرات الجودة في الرعاية الصحية وهي كاالتي:

قيام المستشفيات االهلية بعمل استطالعات للرأي الستطالع اراء المرضى ضرورة  -4-2-1

والتعرف على اصواتهم ومعرفة اولويات حاجاتهم تجاه جودة الرعاية الصحية لالرتقاء 

 بالخدمات نحو المزيد من الجودة.

في المستشفيات االهلية عبر االخذ بابعاد صوت تطوير برامج جودة الرعاية الصحية  -4-2-2

المريض عبر اقامة متطلبات البنى التحتية لجودة الرعاية الصحية عبر االصغاء لصوت 

 المريض.

، واالشعة تحسين الخدمات المكملة في المستشفيات االهلية من حيث المختبراتضرورة  -4-2-3

عاف باشكالها وتقاناتها المختفة وزيادة استيعاب العمليات الجراحية باالضافة الى انشاء وحدة لالس

الفوري الخاص بكل المستشفيات االهلية اذ يؤشر عليها عدم وجود تلك الوحدة في اي من 

 المستشفيات االهلية في مدينة الموصل، اذ ان هذا العامل شكل االولوية االولى في البحث الحالي

العديد ضرورة تحقيق التكامل واالرتباط المباشر مع المستشفيات الحكومية بسبب توافر  -4-2-4

 المستشفيات االهلية، لتطوير اجراءات تقديم الخدمات. من الخدمات في

ضرورة استحداث نوع من التأمين الصحي يشمل الفئات الفقيرة والمنخفضة الدخل   -4-2-5

لخدمتهم في المستشفيات االهلية لمواجهة ارتفاع تكلفة الدواء كونه احد المرتكزات االساسية 

 .لجودة الرعاية الصحية

ضرورة استحداث اجراءات للرعاية الصحية تميز بين الحاالت المرضية، لمعالجة  -2-6 -4

المرضى اوال باول كاستحداث قسم الطوارئ في المستشفيات االهلية فال يوجد مستشفى أهلي 

 يحتوي على هذا القسم المهم لمعالجة الحاالت الطارئة.

ة ينتخب اعضائه من المساهمين من االطباء استحداث قسم ادارة المستشفيات االهلي  -4-2-7

فيذي باختصاص الطب أو االدارة ومالكي المستشفيات االهلية على أن يكون المدير التن

والتابع لدائرة صحة نينوى لمراقبة عمل المستشفيات االهلية وحل المشاكل المرتبطة واالقتصاد، 

واء على المرضى، ناهيك عن تحقيق بعمل هذه المستشفيات والتي من اهمها ارتفاع تكلفة الد

التكامل مع نقابة االطباء لضمان استمرارية االجراءات السهلة وغير المعقدة في تقديم خدمات 

 .الصحيةلرعاية ا
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