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 الملخص:

جودة اػبدمات الصحية على ربقيق اؼبيزة التنافسية لدى مستشفى السرايا الدويل أثر ىدؼ ىذا البحث اىل معرفة 
، وقد تػم إتباع اؼبنهج الوصفي باستخداـ اسلوب اؼبسح الشامل جملتمع البحث واؼبتمثل يف الكوادر دبدينة اػبمس

( عاماًل بنسبة 48هم )( عاماًل، وقد استجاب من50الطبية اؼبساعدة باؼبستشفى قيد البحث والبالغ عددىم )
لتحليل البيانات، ومن أىم النتائج اليت توصل    SPSSالتحليل اإلحصائي (. واستخدػم برنامج96%استجابة )

عد األماف وب عد اإلعتمادية وب عد ) لب   وجود أثر ذو داللة إحصائية يفوؽ مستوى الداللة اؼبعنويةإليها البحث 
  وب عد اؼبلموسية ( على ربقيق اؼبيزة التنافسية دبستشفى السرايا الدويل دبدينة اػبمس. اإلستجابة

  .الكلمات المفتاحية: جودة الخدمات الصحية، الميزة التنافسية، مستشفى السرايا الدولي، ليبيا
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 اإلطار العام للبحث .1
 مقدمة: .1.1

تلعب اػبدمات الصحية أمهية كبَتة يف االقتصاديات العاؼبية واإلقليمية، ونظرًا لتزايد أعداد اؼبؤسسات الصحية 
أصبحت تواجو ربديات عديدة من بينها اؼبنافسة، وؼبواجهة ىذه التحديات اذبهت اؼبؤسسات الصحية إىل االىتماـ 

 زة تنافسية وزيادة الرحبية. جبودة خدماهتا والتميز يف خدمة زبائنها من أجل خلق مي
فجودة اػبدمات تعد من أىم اؼبتغَتات اليت تسعى اؼبنظمات لتحقيقها لضماف ربقيق رضا عمالئها ووالئهم، ذلك أف 
إرضاء العمالء من شأنو أف حيقق للمنظمة زيادة يف الرحبية ويعزز مركزىا التنافسي، ويضمن بقاءىا واستمرارىا يف 

  .الؽبا مراكز قوية على حساب منافسيهااألسواؽ احمللية واحت
أىم اؼبؤسسات اػبدمية يف قطاع اػبدمات ؼبا توفره من خدمات متنوعة والئقة ذبذب  باعتبار أف اؼبؤسسات الصحية

العمالء، إذ فرض الواقع التنافسي على ىذه اؼبؤسسات إرضاء عمالئها وتقدًن أداء متميز واليت يدركها العميل جراء 
)بولعسل وخيلف،  اػبدمة، فجذب العمالء وإرضائهم أصبح يعرب عن مستقبل اؼبؤسسة وسبباً يف وجودىا. استفادتو من

2014.)  
وبناء على ما سبق فقد خ صص ىذا البحث لتناوؿ أثر جودة اػبدمات الصحية على ربقيق اؼبيزة التنافسية دبستشفى 

 السرايا الدويل دبدينة اػبمس.

 مشكلة البحث: .2.1
الزيارة اؼبيدانية اليت قاـ هبا الباحثاف ؼبستشفى السرايا الدويل دبدينة اػبمس تبُت أف اؼبستشفى يواجو قصور  من خالؿ

جودة ضمن ؾباؿ تقدًن اػبدمات الصحية، فمع التطورات والتغيَتات الناصبة عن االنفجار اؼبعريف يف شىت ؾباالت 
قدمها اؼبستشفى مستوى متدين ال حيظى بالقبوؿ من طرؼ الطب والتقنيات اغبديثة، أصبح مستوى اػبدمات اليت ي

العمالء، لذا فإف تطبيق فبارسات اعبودة دبجاؿ اػبدمة الصحية وتفعيل أنظمتها ىو السبيل إىل ربقيق اؼبيزة التنافسية 
فتقدًن األفضل والريادة يف ؾباؿ تقدًن اػبدمات، فجودة اػبدمة من أىم اؼبعايَت يف مواجهة اؼبنافسُت والتفوؽ عليهم، 

وعليو فإف مشكلة  ىو اؼبفتاح األساسي الذي يصل من خاللو اؼبستشفى إىل ربقيق التقدـ والتميز عن اؼبنافسُت.
  يف التساؤؿ الرئيسي اآليت:البحث تكمن 

  ىل يوجد أثر لجودة الخدمات الصحية على تحقيق الميزة التنافسية بمستشفى السرايا الدولي بمدينة
 الخمس؟ 

 .دبستشفى السرايا الدويل دبدينة اػبمس يوجد أثر ذو داللة إحصائية لألماف على ربقيق اؼبيزة التنافسية ػػػ
  .دبستشفى السرايا الدويل دبدينة اػبمس ػػػػ يوجد أثر ذو داللة إحصائية لإلعتمادية على ربقيق اؼبيزة التنافسية

 . دبستشفى السرايا الدويل دبدينة اػبمس ؼبيزة التنافسيةػػػ يوجد أثر ذو داللة إحصائية لإلستجابة على ربقيق ا
 . دبستشفى السرايا الدويل دبدينة اػبمس ػػػػ يوجد أثر ذو داللة إحصائية للملموسية على ربقيق اؼبيزة التنافسية
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 أىدف البحث: .4.1
 جودة اػبدمات الصحية على ربقيق اؼبيزة التنافسية دبستشفى السرايا الدويل دبدينة اػبمس. التعرؼ على أثر  -
تقػػدًن بعػػت التوصػػػيات الػػيت مػػػن شػػأقا أف تسػػهم يف ربقيػػػق اؼبيػػزة التنافسػػػية مػػن خػػالؿ جػػػودة اػبػػدمات الصػػػحية   -

 اؼبقدمة دبستشفى السرايا الدويل دبدينة اػبمس. 
 أىمية البحث:. 5.1

البحػػث أمهيتػػو كونػػو يلقػػي الضػػوء علػى موضػػوع مػػن اؼبواضػػيع اؽبامػػة والػػيت ينشػغل بػػو العػػا  اليػػـو وىػػو جػػودة يكتسػب  -
 اػبدمات اؼبقدمة وربقيق اؼبيزة التنافسية.

يساىم ىذا البحث يف تأصيل مفهـو جودة اػبدمات الصػحية علػى ربقيػق اؼبيػزة التنافسػية دبستشػفى السػرايا الػدويل  -
 دبدينة اػبمس.

مػػػن أجػػػل االىتمػػػاـ جبػػػودة خػػػدماهتا والتميػػػز يف خدمػػػة زبائنهػػػا دة اؼبنافسػػػة والػػػيت أصػػػبحت ربػػػتم علػػػى اؼبؤسسػػػة حػػػ -
 .ؽبا مواجهتها والتصدي

 :البحثحدود . 6.1
تتمثػػل يف أثػػر جػودة اػبػػدمات الصػػحية علػى ربقيػػق اؼبيػػزة التنافسػية دبستشػػفى السػػرايا الػػدويل  الحددود المووددوعية: -

 دبدينة اػبمس. 
 ـ. 2022تتمثل يف الفًتة اليت أجريت فيها البحث يف النصف األوؿ لسنة  الحدود الزمنية:. 1.6.1
 دبدينة اػبمس. : تتمثل يف مستشفى السرايا الدويل الحدود المكانية .2.6.1
 تتمثل اغبدود البشرية يف الكوادر الطبية اؼبساعدة. الحدود البشرية: .3.6.1
 :البحث. منهجية 7.1

تػم االعتماد على اؼبنهج الوصفي باعتباره انسب اؼبناىج ؼبثل ىذه البحوث، من  المنهج المستخدم:. 1.7.1
خالؿ االستعانة دبا توفر من مصادر واؼبتمثلة يف الكتب والدوريات وكل ما لو عالقة دبوضوع البحث حسب 

لبحث االستبانة باستخداـ عدد من األساليب امكانيات الباحثُت، وأما ما يتعلق باعبانب التحليلي عن طريق أداة ا
 .اإلحصائية واختبار الفروض واستخراج دالالهتا، وصوالً للنتائج، وتقديػم التوصيات باػبصوص

 عينة البحث:و مجتمع . 2.7.1
( 50يتمثل ؾبتمع البحث يف صبيع الكوادر الطبية اؼبساعدة دبستشفى السرايا الدويل دبدينة اػبمس والبالغ عددىم )

مفردة فقد مت اتباع أسلوب اغبصر الشامل، وبذلك مت توزيع  50ونظرا لصغر ؾبتمع البحث، حيث يتكوف من  ،عامالً 
 صبيعها قابلة للتحليل. 48استمارة الراجع منها  50
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مت اسػػػتخداـ االسػػػتبانة باالعتمػػػاد علػػػى الدراسػػػات السػػػابقة وجهػػػود البػػػاحثُت كوسػػػيلة عبمػػػع  أداة القيددداس:. 3.7.1
واإلجابة على تساؤالتو نظراً ؼبا توفره ىذه األداة من إمكانية ذبميع قدر فبكن  البيانات الالزمة لتحقيق أىداؼ البحث

  .من البيانات، فضاًل عن سهولة فرزىا وعرضها وربليلها
 نموذج ومتغيرات البحث: .8.1

 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 

 
 (1الشكل رقم )

   يوّوح نموذج البحث ومتغيراتو
                     النموذج من إعداد الباحثين

 مصطلحات البحث: .9.1
تقديػػم األنشػطة التشخيصػية والعالجيػة لكػل مػريت بشػكل متجػانس والػذي  "جودة الخدمات الصدحية:  .1.9.1

يضمن أفضل النتػائج يف ؾبػاؿ الصػحة وفقػاً للوضػع اغبػايل لعلػم الطػب وبأفضػل تكلفػة وأقػل اؼبخػاطر )منظمػة الصػحة 
  ) ".العاؼبية

فبػػا يقدمػػو اؼبنافسػػوف إىل عرفػػت بأقػػا " أيػػة ميػػزة متحققػػة مػػن قبػػل الشػػركة تكػػوف أعلػػى  الميددزة التنافسددية:  .2.9.1
 (.170، 2014)البكري،  اؼبستهلكُت وؽبا قيمة، وقد يكوف ذلك من خالؿ األسعار األقل، أو اػبدمة اؼبضافة"

  الدراسات السابقة: .10.1

 

 تحقيق الميزة التنافسية

 

 المتغير التابع

  تحقيق الميزة التنافسية

 الملموسية

 المتغير المستقل

  جودة الخدمات الصحية

 اإلستجابة 

 اإلعتمادية

 األمان
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قياس جودة الخدمات الصحية المقدمة في المستشفيات  (، بعنوان:2022دراسة )سعد،  .1.10.1
ىدفت ىذه البحث إىل قياس جودة اػبدمات  الشمالية )عرعر( من منظور المروى،الحكومية في منطقة الحدود 

الصحية اؼبقدمة يف اؼبستشفيات اغبكومية دبنطقة اغبدود الشمالية )عرعر( باؼبملكة العربية السعودية من منظور 
لصحية بأبعادىا وقد توصل البحث إىل عدة نتائج من أمهها أف إدراؾ اؼبرضى ؼبستوى جودة اػبدمات ا اؼبرضى،

اؼبختلفة قد جاء مرتفعا، وكذلك وجود ارتباط معنوي قوي بُت متغَتي البحث أبعاد جودة اػبدمات الصحية ورضا 
اؼبرضى، وىو ما يعٌت أف زيادة مستوى جودة اػبدمات الصحية بأبعادىا اؼبختلفة يؤدى لتأثَت إجيايب على رضا 

 اؼبرضى.
 دور إدارة الجودة الشاملة في تحقيق الميزة التنافسية، (، بعنوان:2021دراسة )حبيب والفكيكي، . 2.10.1

ىدفت ىذا البحث إىل توضيح الدور الذي سبارسو إدارة اعبودة الشاملة متمثلة دبتغَتاهتا )التزاـ اإلدارة العليا والعاملُت 
التحسُت اؼبستمر، مشاركة العاملُت لفلسفة إدارة اعبودة الشاملة، التخطيط االسًتاتيجي للجودة، الًتكيز على الزبوف، 

يف ازباذ القرار، تدريب وتأىيل وتشجيع العاملُت العاملُت(، يف ربقيق اؼبيزة التنافسية، ومن أىم النتائج اليت توصل 
إليها البحث أف إلدارة اعبودة الشاملة دور مهم يف ربقيق اؼبيزة التنافسية، ووجود عالقة متداخلة بُت إدارة اعبودة 

 ملة واؼبيزة التنافسية. الشا
استراتيجيات التسويق وأثرىا على تحقيق الميزة  (، بعنوان:2021دراسة )السميح وعيسى،  .3.10.1

التنافسية: الدور الوسيط لسلوك المستهلك دراسة على عينة من مؤسسات القطاع الخدمي بوالية جنوب 
ومن أىم ، تسويقية وأثرىا على ربقيق اؼبيزة التنافسيةىدفت ىذه البحث إىل التعرؼ على االسًتاتيجيات ال دارفور،

النتائج اليت توصل إليها البحث أف مؤسسات القطاع اػبدمي تطبق اسًتاتيجيات التسويق بأبعاد )اؼبنتج، السعر 
 .التوزيع والًتويج(، وأوضحت وجود أثر مباشر السًتاتيجيات التسويق مع اؼبيزة التنافسية

أثر الميزة التنافسية في تحقيق الفرص التسويقية بالتطبيق على  (، بعنوان:2019)الدالي، دراسة  .4.10.1
ىدفت البحث للتعرؼ على أثر اؼبيزة  ،) م2018– 2008مجموعة شركات معاوية البرير للصناعات الغذائية )

زة التكلفة األقل اليت ربققها التنافسية يف ربقيق الفرص التسويقية، ومن أىم النتائج اليت توصل إليها البحث أف مي
 ؾبموعة شركات معاوية الربير تؤثر إجياباً يف ربقيق الفرص التسويقية.

(، بعنوان: دور نظام المعلومات التسويقية في تعزيز الميزة التنافسية 2019دراسة )دويب وبوخزر، . 5.10.1
ى مدى مسامهة نظاـ اؼبعلومات ىدفت البحث للتعرؼ عل دراسة ميدانية بمؤسسة موبيليس ددد فرع جيجل،

ومن أىم النتائج اليت توصل إليها البحث أف ىناؾ  .التسويقية يف دعم وتعزيز اؼبيزة التنافسية لدى مؤسسة موبيليس
 .عالقة ذات داللة إحصائية لنظاـ اؼبعلومات التسويقية يف تعزيز اؼبيزة التنافسية
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مقارنة بُت  لمهارات كمدخل لتحقيق الميزة التنافسية،(، بعنوان: تسيير ا2018دراسة )الوافي،  .6.10.1
ىدفت ىذه البحث للتعرؼ على الدور الذي يلعبو تسيَت اؼبهارات البشرية يف ربقيق متعاملي اؽباتف النقاؿ باعبزائر، 

اؼبهارات،  اؼبيزة التنافسية، ودراسة العالقة بُت اؼبتغَتين عن طريق ربديد أليات تسيَت اؼبهارات البشرية من: توظيف
استقطاب اؼبهارات، تدريب اؼبهارات وتقييم أداء اؼبهارات وربقيقها للميزات التنافسية دبختلف أنواعها، ومن أىم 
النتائج اليت توصل إليها البحث ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بُت متعاملي اؽباتف النقاؿ باعبزائر من حيث: 

لنادرة، ألية تسيَت اؼبهارات البشرية، العوامل واالمكانيات اؼبملوكة واليت ديكن السعي وراء اكتساب اؼبهارات البشرية ا
أف تسيَت اؼبهارات البشرية العوامل واإلمكانيات اؼبملوكة واليت ديكن استغالؽبا ػبوض غمار اؼبنافسة، ومت التوصل أيضاً 

 ر ؿبل البحث اؼبيزة التنافسية. إىل أف تسيَت اؼبهارات يساىم يف ربقيق متعاملي اؽباتف النقاؿ باعبزائ

( بعنوان: جودة الخدمات الصحية المقدمة في مستشفى  2017. دراسة )بن سعيد و امشيري،7.10.1
ىدفت ىذه البحث إىل قياس مستوى جودة اػبدمات الصحية  الخمس التعليمي من وجهة نظر المستفيدين،

يدين منها، ومن أىم النتائج اليت توصل إليها البحث أف اؼبقدمة يف مستشفى اػبمس التعليمي من وجهة نظر اؼبستف
تقييم اؼبستفيدين ؼبستوى جودة اػبدمات الصحية اؼبقدمة ؽبم يف مستشفى اػبمس التعليمي غَت مرضية حيث كانت 
  )استجابات اؼبستفيدين حوؿ مستوى أبعاد جودة اػبدمات الصحية) االعتمادية، االستجابة، الضماف، اللطف

 .ى ضعيفة عبميع ىذه األبعادباؼبستشف
دراسة  التنافسية للمؤسسة، (، بعنوان: دور بحوث التسويق في تحقيق الميزة2017دراسة )مزوز، . 8.10.1

ىدفت ىذه البحث إىل استكشاؼ وقياس دور حبوث  حالة مؤسسة موبيليس مديرية قسنطينة ووكالة أم البواقي،
سة دور ؾباالت حبوث التسويق يف ربقيق ميزة تنافسية للمؤسسة، وقد التسويق يف قطاع االتصاالت اعبزائري، ودرا

  اظهرت نتائج البحث أف ىناؾ عالقة ذات داللة إحصائية بُت ؾباالت حبوث التسويق واؼبيزة التنافسية يف اؼبؤسسة.
(، بعنوان: تكنولوجيا المعلومات وأثرىا على الميزة التنافسية 2015دراسة )ملكاوي والغرايبة،  .9.10.1

ىدفػ  ىذا البحث للتعػرؼ على مسػتوى تكنولوجيػا اؼبعلومػات دراسة ميدانية في شركات السياحة والسفر األردنية، 
ومن أىم النتائج اليت توصل إليها البحث أف  سػػفر األردنية،وأثرىػػا علػػى اؼبيػػزة التنافسػػية فػػي شػػركات السػػياحة وال

تكنولوجيػا اؼبعلومػات فػي الشػركات عينػة البحث تتوفػػر بدرجػػة عاليػػة مػػن الكفػػاءة، وأف لتكنولوجيػػا اؼبعلومػػات ذا 
 . )ػػودة، اإلبداع، التسػػليم، اؼبرونػػةداللة إحصائيػػة علػػى اؼبيػػزة التنافسػػية بأبعادىػػا اؼبسػػتخدمة )التكلفػػة، اعب

قياس جودة الخدمات الصحية في المستشفيات (، بعنوان: 2015. دراسة )عبد القادر، 10.10.1
الحكومية في السودان من وجهة نظر المروى والمراجعين، دراسة ميدانية على المستشفيات التعليمية الكبرى 

اس مستوى جودة اػبدمات الصحية يف اؼبستشفيات اغبكومية يف السوداف إىل قيىدؼ ىذا البحث  ،بوالية الخرطوم
وقد اظهرت نتائج البحث أف ىناؾ إدراؾ تامًا لدى اؼبرضى واؼبراجعُت ؼبستويات  من وجهة نظر اؼبرضى واؼبراجعُت،
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ذات داللة جودة اػبدمات الصحية الواجب توافرىا يف اؼبستشفيات اغبكومية. كما بينت أيضا عدـ وجود فروقات 
إحصائية ؼبستويات جودة اػبدمات الصحية يف اؼبستشفيات اغبكومية تبعاً للمتغَتات الدديغرافية للعينة اؼبتمثلة يف النوع 

 والعمر والتعليم والدخل ومكاف السكن.
(، بعنوان: أبعاد جودة الخدمات الصحية من وجهة نظر المستفيدين. 2013دراسة )سلطان،  .11.10.1
ىدفت البحث إىل معرفة وتقييم  يقية في مجموعة من المستشفيات األىلية في محافظة البصرة،دراسة تطب

مستوى اػبدمات الصحية يف اؼبستشفيات األىلية من خالؿ قياس طبس أبعاد )اؼبلموسية واالعتمادية واالستجابة 
اػبدمة يف بعت اؼبستشفيات. وبينت  واألماف والتعاطف(. ومن أىم النتائج اليت توصل إليها البحث توفر أبعاد جودة 

 .كذلك وجود فروقات إحصائية يف ؾباؿ جودة اػبدمات الصحية بُت اؼبستشفيات األىلية
( بعنوان: قياس أبعاد جودة الخدمات الطبية المقدمة في المستشفيات 2012دراسة )ذياب، . 12.10.1

قياس أبعاد جودة اػبدمات الطبية يف  ىدؼ البحث إىل الحكومية األردنية من منظور المروى والموظفين،
مستشفى. وتوصل إىل أف اؼبستشفيات اغبكومية يتوفر فيها تطبيق أبعاد اػبدمة الطبية ) 30اؼبستشفيات اغبكومية )

ما عدا بعد االستجابة من وجهة نظر العاملُت. وكاف تقييم اؼبرضى لألبعاد نفسها متقارب و  تظهر أي فروؽ يف 
  .تقييمها منهم

أنو ؾباؿ غَت مطروح للنقاش على األقل يف ليبيا واجملتمع قيد البحث  ومن خالؿ العرض ما يميز ىذا البحث   
اؼبختصر لبعت الدراسات السابقة، تبُت أف ىذه الدراسات تتباين يف أىدافها ومنهجيتها، وتفرد ىذا البحث عما 

على ربقيق اؼبيزة التنافسية دبستشفى السرايا الدويل سبق كونو يهدؼ إىل التعرؼ على جودة اػبدمات الصحية وأثرىا 
دبدينة اػبمس، واختلفت البحث مع الدراسات السابقة يف ؾباالت تطبيقو، وسبت االستفادة من الدراسات السابقة يف 
ج صياغة الفرضيات وربديد األبعاد اليت سيجرى عليها البحث، وتصميم استمارة االستبياف، ومقارنة نتائجو مع نتائ

 .الدراسات السابقة
 اإلطار النظري للبحث .2

 . جودة الخدمات الصحية 1.2
  مفهوم جودة الخدمات الصحية:. 1.1.2

إف تعريػف اعبػودة فػي اػبػدمات الصػحية تعػد عمليو فػي غايػة التعقيػد ألف العديػد مػن أوجو اػبدمة الصحية تبدو 
هبػا وبالتػايل فػإف ؿباولة تعريف اعبودة يف اػبدمات ستعكس وجهة دائما غَت واضحة اؼبعا  لبعت األطراؼ اؼبعنيػة 

 نظر الشخص أو الطرؼ القائم بالتعريف.
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بأقا درجػة  (JCAH) وعرفتهػػا اؽبيئػػة األمريكية اؼبشػػػًتكة العتماد اؼبنظمػػػات الصػػػحية واؼبعروفػػػة باظبها اؼبختصػر
هبػا على وجو العمػـو للممارسة اعبيػدة والنتػائج اؼبتوقعػة ػبدمػة ؿبػددة أو إجػراء االلتزاـ باؼبعػايَت اؼبعاصػرة اؼبعتػرؼ 

 (.1994)سػعيد، تشػخيص أو مشػكلة طبيػة 
أف ىنػاؾ اتفاقػػاً عامػػاً عػػلى أف مفهػـو اعبػػودة فػػي اػبػػدمات الصحية يتضمن جانبُت أساسُت  (2008)نصػػَتات،ويػػرى  
  :مها

الرعايػػة أو اعبانػػػب اؼبعرفػػػي والتكنولػػػوجي اؼبتػػػوفر للرعايػػػة الطبيػػػة والتقنيػػػات واألساليب اؼبستعلمة يف الرعاية فنيػػة 
 .الطبية

فػن الرعايػة أو اعبانػب السػلوكي للرعايػة ويشػَت إلػي سػلوكيات مػزود اػبػدمات وفػي تعػاملهم مػع مستهلكي خدمات 
  .ةالرعاية الطبي

إف اعبودة يف اػبدمات الصػحية تعكػس وجهة نظػػر الشػػخص أو الطػػرؼ  ,Clarke and Kotler) 1987)ويري 
 :القػػائم بػػالتعريف حيػػث أف تعريػػف اعبػػودة فػػي اػبدمػػة الصحية ينظر إليها من وجهة نظر كالً من

 االحًتاـ.اؼبريت على أقا ما يوفره اؼبستشفى من معاعبة تتسم بالعطف و 
 الطبيب وضع اؼبعارؼ والعلـو األكثر تقدما واؼبهارات الطبية يف خدمة اؼبريت.

 إدارة اؼبستشفى ربقيق الكفاءة يف تقدًن اػبدمة.
 اؼبالكُت اغبصوؿ على أحسن العاملُت وأفضل التسهيالت لتقدًن اػبدمة للزبائن. 

والتقنيات اؼبتاحة للعلـو الطبية أو الصحية وأف ىي النظاـ الصحي اعبيد الدي يوظف ويستخدـ أحدث اؼبعارؼ 
ىدؼ إدارة اػبدمات الصحية من استعماؿ اؼبعرفة والتقنيات الطبية اغبديثة اؼبسايرة للتطور العلمي، ىو لتحقيق أقصى 

 (.2005)بواعنة،  تأثَت مرغوب فيها لصاحل اؼبريت

 . أىداف جودة الخدمة الصحية:2.1.2
جربيل وآخروف،  (عبودة اػبدمات الصحية العديد من األىداؼ اغبقيقية اليت تسعى اؼبؤسسة إىل ربقيقيا، من أمهها 

2022:) 

التعرؼ على أراء اؼبرضى، وقياس مستوى رضاىم عن اػبدمات الصحية فيما يتعلق بالتخطيط للرعاية الصحية،  . أ
 ووضع األىداؼ والسياسات ذات العالقة.

 نفسية والبدنية ألصحاب اؼبصلحة.ضماف الصحة ال . ب
، وتعزيز مستوى ) توفَت خدمات صحية ذات جودة متميزة من شأقا ربقيق رضى أصحاب اؼبصلحة    )اؼبرضى . ت

 الوالء للمؤسسة.
 .تعزيز وربسُت قنوات االتصاؿ بُت أصحاب اؼبصلحة )اؼبستفيدين( من اػبدمة الصحية ومقدميها . ث
 إقباز أعماؽبا بكفاءة وفاعلية. تشجيع وسبكُت اؼبؤسسات الصحية من . ج
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، كوقا تعد اؽبدؼ )ربقيق مستويات إنتاجية أفضل من الرعاية الصحية اؼبقدمة ألصحاب اؼبصلحة )اؼبستفيدين . ح
  .األساسي من تطبيق اعبودة

 .كسب رضا أصحاب اؼبصلحة )اؼبستفيدين(، وبالتايل تطوير أداء العمل، وكسب رضاىم . خ
 وتعزيز مستوى الثقة ؽبم من أجل ربقيق أفضل األىداؼ والنتائج.ربسُت معنويات العاملُت،  . د

  . أىمية الجودة في الخدمة الصحية3.1.2
)الغزايل، من أبرز اؼبؤشرات الرئيسة اليت ديكن من خالؽبا االستدالؿ على أمهية اعبودة يف اػبدمات الصحية ما يلي 

2014:) 

 أصبح من الضروري اعتماد عدد من اؼبقاييس لتأشَت مستوي الرضا ػػػػػػ ارتبطت اػبدمة إىل حد كبَت مع اعبودة حىت
اؼبتحقق لدي اؼبريت من خالؿ بُت اػبدمة اؼبقدمة واعبودة، وىذا األمر قاد إىل اعتماد مقياس أطلق عليو تسمية 

Servqual ن أداء يف وىو عبارة عن سلسلة من اؼبقاييس اؼبتكاملة واؼبًتابطة ؼبعرفة رأي اؼبستهلك دبا يتوقعو م
 اػبدمة اؼبقدمة لو.

ػػػػػػ أصبح للجودة أبعاد رئيسية يتم اعتمادىا كأساس يف القياس لإلشارة ؼبستوي اعبودة وتتمثل ىذه األبعاد يف اآليت: 
 االعتمادية، االستجابة، التوكيد )التقو(، التعاطف، اؼبلموسية.

اؼبتحقق لدى اؼبريت عن اػبدمة اؼبقدمة لو من قبل اؼبستشفى  ػػػػػػ تعد اعبودة يف اػبدمة الصحية مؤشراً يف قياس الرضا
 أو أية منظمة صحية أخري. كما يؤشر مستوي االستجابة ؼبا كاف يتوقعو اؼبريت من تلك اػبدمة.

ػػػػػػ اعبودة يف اػبدمة الصحية زبضع للتحسن اؼبستمر عرب إدارة متخصصة ضمن اؽبيكل التنظيمي للمستشفى، ىادفة 
 الشمولية والتكاملية يف األداء. ايل ربقيق

 . أبعاد )معايير( جودة الخدمات الصحية4.1.2
 ىناؾ عدة أبعاد عبودة اػبدمات الصحية، وقد اعتمدنا يف حبثنا على األبعاد اؼبتفق عليها وىذه األبعاد ىي: 

 .االستجابة .1.4.1.2
يتلقوف الرعاية السريعة من قبل الكادر العامل يف تشَت إىل أف صبيع اؼبرضي بغت النظر عن أصلهم وحالتهم وخلفيتهم 

اؼبؤسسة الصحية )اؼبستشفى( مع حسن اؼبعاملة والتعاوف، ووقت انتظار مالئم أو اؼبناسب وغَت مزعج، وتشمل 
 االستجابة يف ؾباؿ جودة اػبدمة الصحية العناصر التالية:

 ػػػػػػػ السرعة يف تقدًن اػبدمة الصحية اؼبطلوبة.
 الستجابة الفورية الحتياجات اؼبريت مهما كانت درجة االنشغاؿ.ػػػػػػػ ا



 

 ................مستشفى دراسة ميدانية على  أثر جودة الخدمات الصحية على تحقيق الميزة التنافسية
 المرقب  جامعة                                    األشقر                 صالح عليجة، مصطفى 

asic.elmergib. edu.ly                                                                                               173 

 ػػػػػػػ االستعداد الدائم للعاملُت مع اؼبريت.
 ػػػػػػػ الرد الفوري على االستفسارات والشكاوى واخبار اؼبريت بالضبط عن ميعاد تقدـ اػبدمة واالنتهاء منها.

إىل أف العاملُت يف اؼبؤسسة الصحية قادرين على االستجابة أي أف االستجابة يف ؾباؿ جودة اػبدمات الصحية تشَت 
 (.2010)الطويل وآخروف، السريعة ويف صبيع االوقات للحاالت اؼبرضية واإلصابات اليت ترد إليها

 اإلعتمادية.  .2.4.1.2
ها يف اغبصوؿ وتعرب االعتمادية عن درجة ثقة اؼبستفيد من اػبدمة )اؼبريت( يف اؼبؤسسة الصحية ومدي اعتماده علي

على اػبدمات الطبية اليت يتوقعها ويعكس ىذا العنصر مدي قدرة اؼبؤسسة على الوفاء بتقدًن اػبدمات الطبية يف 
اؼبواعيد احملددة وبدرجة عالية من الدقة والكفاءة ومدي سهولة وسرعة إجراءات اغبصوؿ على تلك اػبدمات ويرفع 

علي تلك اػبدمات ويرفع ىذا من مستوي مصداقية اػبدمة ىذا من ومدي سهولة وسرعة اجراءات اغبصوؿ 
 الصحية، وديكن تلخيص ما سبق يف العناصر التالية:

 الوفاء يف تقدًن اػبدمة يف اؼبواعيد احملددة. .1
 اغبرص على حل مشكالت اؼبستفيد من اػبدمة. .2
 أداء اػبدمة بدقة وبدوف اخطاء يف التشخيص. .3
 (.2012)دبوف، وشهرهتم  الثقة يف األطباء والفنيُت وكفاءهتم .4

 .الضمان .3.4.1.2
وىو شعور اؼبريت بالراحة واالطمئناف عند التعامل مع اؼبؤسسة الصحية وكوادرىا اؼبختلفة كما تشمل دعم وتأييد 
االدارة العليا أثناء قيامهم بتقدًن اػبدمات العالجية للمرضي وإبداء االستعداد لتقدير اؼبواقف وتقدير اعبهد اؼببذوؿ 

 (.2008)النسور، العمل يف

 .الملموسية .5.4.1.2
يشَت ىذا البعد ايل التسهيالت اؼبادية واليت تزيد من اقباؿ اؼبستفيدين بُت اؼبرضي واؼبراجعُت للمستشفى، وعودهتم 
لنفس مقدـ اػبدمة الصحية، وتشمل الشكل اػبارجي للمبٍت ووسائل الراحة والًتفيو متل الربامج الطبية التثقيفية 

تب، وكذلك اؼبظهر الفيزيائي للمرافق الصحية ونظافتها وحداثة باستخداـ اجهزة العرض والوسائل التعليمية والك
اؼبعدات واألجهزة واألدوات الصحية الطبية اؼبختربية واألشعة التمريضية وغَتىا، ونظافة العاملُت وىندامهم الالئق 

 ومظهر األثاث والديكور وجاذبية اؼبؤسسة والتصميم والتنظيم الداخلي ؽبا. 
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 التعاطف.  .6.4.1.2
وىو اغبرص أو االنتباه والعناية اػباصة اليت تقدمها اؼبؤسسة الصحية إيل اؼبستفيدين من خدماهتا، ودبعٍت أخر 
الضماف ديتل العالقة والتفاعل بُت مراجعي اؼبؤسسة الصحية وأعضاء الفريق الصحي والفٍت واإلداري واحملاسيب 

ف، الكياسة، السرية، التفهم، االصغاء والتواصل بُت مقدمي ويقصد بو أيضًا وجود الثقة، واالحًتاـ، اللباقة، اللط
اػبدمة الصحية واؼبستفيدين منها )اؼبرضي( إذ تسهم العالقة اعبيدة بُت الطرفُت إىل اقباح اػبدمة الصحية واستجابة 

بروح من الود  اؼبرضي يف مقدمة اىتمامات اإلدارة والعاملُت يف اؼبؤسسة الصحية واإلصغاء للمريت وتلبية احتياجاتو
 (.2010)الطويل وآخروف، واللطف 

 . الميزة التنافسية3
 مفهوم الميزة التنافسية: .1.3

إف ربديد مفهـو دقيق للميزة التنافسية متفق عليو يعد من الصعوبة، وذلك راجع إىل اختالؼ وتعدد األراء ووجهات 
ث أف ىذا اؼبصطلح )التنافسية( يتسم بالتغَت والتطور النظر بُت اؼبهتمُت هبذا اجملاؿ يف حقل االقتصاد واإلدارة، حي

  مقابل التغَت والتعدد للبيئة سواء كانت العامة أـ اػباصة.
إف مفهـو التنافسية لو أوجو متعددة وذات ارتباط وثيق باالستخداـ األمثل للموارد واالمكانيات، هبدؼ السيطرة على 

 .(45، 2014)قشقش،األفاؽ اؼبستقبلية للتنمية 
 لذا فإنو ديكن اإلشارة إىل عدد من التعريفات اليت تناولت مصطلح ومفهـو اؼبيزة التنافسية واليت منها: 

اؼبيز ة التنافسية تنشأ عندما تقـو اؼبؤسسة باكتشاؼ وسائل وطرؽ وأساليب حديثة ذات فاعلية تفوؽ تلك  _
)عطا  قع، وىذا التعريف ينسب إىل مايكل بورتواؼبستعملة من قبل اؼبنظمات اؼبنافسة ويتم ربديدىا على ارض الوا

 .(44، 2017اهلل،
قدرة اؼبؤسسة على ربقيق واشباع رغبات وحاجات اؼبستهلكُت ذباه السلع واػبدمات، وربقق ؽبم أكرب قيمة عليا  _

 (.46، 2014)قشقش، ذباه ىذا اؼبنتج مثل اعبودة 
  أىمية الميزة التنافسية: .2.3

 (:151، 2020)الصغَت وآخروف، لتنافسية يف اآليت تتمثل أمهية اؼبيزة ا
 إحداث ونشأة قيمة للمنتج يليب حاجات ورغبات العمالء وتنمية والئهم للمؤسسة ذباه عمالئها. .1
 ربقيق حصة سوقية للمؤسسة وضماف كفاءة وفاعلية ؽبا دبا يكفل االستمرار واالستثمار يف السوؽ. .2
 ـبتلف الصعد واحداث تطوير مستمر دبا ديثل إضافة ؽبا.سبكُت اؼبؤسسات من اقباز األفضل على  .3
 تساعد اؼبؤسسة على ربقيق االستغالؿ األمثل للموارد واالستفادة منها من خالؿ دراسة وفهم البيئة التنافسية. .4
  عنصر فاعل وأداة متميزة يف تسهيل عمليات االتصاالت وتبادؿ اؼبعلومات داخل اؼبؤسسة وخارجها. .5
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 يزات الميزة التنافسية:خصائص ومم .3.3
لكي تكوف اؼبيزة التنافسية عنصراً فعااًل لدى اؼبؤسسة ومن خالؽبا ديكن ربقيق األىداؼ والغايات اؼبراد ربقيقها، البد 

   :(152، 2020)الصغَت، وآخروف، أف ربوي وتتضمن ؾبموعة من اػبصائص من أمهها
 السبق والتميز عن اؼبنافسُت يف اؼبدى الطويل. .1
ية مقارنة باؼبؤسسات األخرى، حيث االختالؼ والتغَت والتطور اغباصل يف البيئة احمليطة أي اؼبيزة التنافسية النسب .2

 ليست مطلقة وأيضاً ليست صعبة اؼبناؿ.
 التجدد واؼبرونة وذلك بالتكيف واالنسجاـ مع اؼبتغَتات البيئية الداخلية واػبارجية. .3
  فسية مع األىداؼ والنتائج اؼبرسومة.التناسب، أي تناسب استخداـ اؼبيزة التنا .4

 .(306، 305، 2015)عبيدات،أنواع الميزة التنافسية:  .4.3
التكلفة األقل: تعٍت قدرة الشركة على إنتاج وتسويق منتجاهتا بأقل تكلفو فبكنة باؼبقارنة مع اؼبؤسسات اؼبنافسة  .1

 .ودبا يؤدي يف النهاية إىل ربقيق عوائد أكرب
بو قدرة الشركة على تقدًن منتج فبيز وفريد ولو قيمة مرتفعة من وجهة نظر اؼبستهلك )جودة سبييز اؼبنتج: يقصد   .2

 ) .أعلي، خصائص خاصة باؼبنتج، خدمات ما بعد البيع
 :العوامل المؤثرة في الميزة التنافسية.5.3

 :(139، 2005)الزعيب، باف اؼبيزة التنافسية تنتج عن عاملُت Bakos و Treacy أوضح كل من 

ويقصد هبا أف اؼبنظمة تستطيع أف تنتج اػبدمات والسلع بكلفة أدىن من كلفة إنتاج اؼبنافسُت  أواًل: الكفاءة المقارنة:
 :ؽبا وىذا العامل يتأثر بعوامل أساسية أخرى ىي

 .وىي تشَت إىل مستوى التكاليف اليت تتحملها اؼبؤسسة يف داخلها الكفاءة الداخلية: .1

وىي تشَت إىل التكاليف اليت تتحملها اؼبؤسسة يف تعاملها مع اؼبؤسسات  بادلة:الكفاءة التنظيمية المت .2
  .اػبارجية

وىي تتيح للمؤسسة ربقيق حاالت اؼبساومة مع زبائنها وؾبهزيها لصاغبها اػباص هبا، وىذا  ثانيا: قوة المساومة:
 ىي:العامل يتأثر بعوامل أساسية أخرى 

 .: تشَت إىل كلف تسويق اؼبؤسسة، اجملهزين أو الزبائن بأفضل األسعارالتكاليف المرتبطة بالبحث والتطوير .1
وىي خصائص اػبدمات / السلع اليت ذبعلها ـبتلفة عن خصائص الخصائص الفريدة للخدمة/ السلعة:   .2

 خدمات / سلع اؼبنافسُت
 . اؼبؤسسة وىي التكاليف اليت يتحملها الزبائن واجملهزوف إذا امتنعوا عن التعامل مع تلك تكاليف التحول: .3
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 اإلطار الميداني للبحث  .4
 : البيانات جمع مصادر .1.4
 ىذه إلجراء فتم االعتماد، جودة اػبدمات الصحية و أثرىا على اؼبيزة التنافسية حوؿ حبث بإعداد الباحثاف يقـو

 دبوضوع اؼبتعلقة البحث فرضيات اختبار يف تساعد اليت البيانات على للحصوؿ االستبياف؛ استمارة على البحث
 احملتوى طريقة استخداـ مت االستبياف استمارة صدؽ مػػن وللتحقق استبياف، استمارة تصميم مت حيث ،البحث
 ؾباؿ يف احملكمُت من ؾبموعة على اؼببدئية صورهتا يف االستبياف استمارة عرض مت حيث احملكمُت، صدؽ بأسلوب
 بعت إدخاؿ مت وقد للموضوع، الفقرات مناسبة مدى على اغبكم منهم وطلب اإلحصاء والتسويق وؾبػاؿ اإلدارة

 استمػػػػػػارة أصبحػػػت التحكيم وبعػػػػد ومقًتحاهتػم، مالحظاهتم ضوء على االستبياف استمارة بن ود علػى التعػػػػػػػػديالت
 :كاآليت وىي األسئلة من رئيسية ؾبموعات تضم االستبياف

 للعينة الشخصية اػبصائص حوؿ البيانات عبمع خصصت أسئلة على أربعة وتشتمل :العامة المعلومات .1.1.4
 .  بالبحث اؼبستهدفة

وأثرىا أربعة أبعاد مضافاً إليها ؿبور اؼبتغَت التابع: جودة اػبدمات الصحية  على وتشتمل: الفرويات اختبار .2.1.4
 :كالتايل وىي على اؼبيزة التنافسية

 .أسئلة طبسة على ويشتمل: األماف .1.2.1.4
 .أربعة أسئلة من االعتمادية: ويتكوف .2.2.1.4
 .أسئلة طبسة من ويتكوف االستجابة: .3.2.1.4
 .أسئلة ستة من ويتكوف اؼبلموسية: .4.2.1.4
 .سؤاؿستة عشر  من ويتكوف اؼبيزة التنافسية: .5.2.1.4

 : مجتمع وعينة البحث .3.4
( 50يتمثل ؾبتمع البحث يف صبيع الكوادر الطبية اؼبساعدة دبستشفى السرايا الدويل دبدينة اػبمس والبالغ عددىم )

مفردة فقد مت اتباع أسلوب اغبصر الشامل، وبذلك مت توزيع  50عاماًل، ونظرا لصغر ؾبتمع البحث، حيث يتكوف من 
 :التايل باعبدوؿ موضح ىو صبيعها قابلة للتحليل كما 48 استمارة الراجع منها 50

 يبين اإلستبانات الموزعة( 1)الجدول رقم 
 نسبة اإلستبانة المدروسة عدد اإلستبانات المفقودة عدد اإلستبانات المرجعة عدد اإلستبانات الموزعة

50 48 2 96 % 
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 : اإلحصائي التحليل لغرض البيانات إعداد .4.4
 اغباسب إىل وإدخاؽبا ترميزىا تػػػػم   وقػػػد للحاسوب، إلدخاؽبا سبهيداً  دبراجعتها الباحثاف قاـ البحث، بيانات صبع بعد
 اؼبئوية والنسب التكرارات استخداـ مت حيث ،(SPSS) االجتماعية للعلـو اإلحصائي الربنامج باستخداـ اآليل

 مقياس استخدـ وقد  ،البحث متغَتات البحث كبو مفردات اذباىات لوصف اؼبعيارية واالكبرافات اغبسابية واألوساط
" بشدة موافق غَت" اإلجابة أعطيت اإلجابات ىذه ولتحليل ،البحث ؿباور فقرات عن اإلجابة يف اػبماسي ليكرت

"  اإلجابة أعطيت فيما ،"موافق" لإلجابة درجات 4و درجات، 3" ؿبايد" و ،درجة 2" موافق غَت" و ،درجة 1
 الدرجات وىذه، صحيح والعكس عليها اؼبوافقة درجة زادت اإلجابة درجة زادت كلما أي درجات، 5" بشدة موافق
 البحث ـبرجات" االستبانة بقائمة الواردة  األسئلة على( البحث عينة أفراد) البحث يف اؼبشاركُت إجابات سبثل

 ىذه ربليل خالؿ من النتائج استخالص إىل يهدؼ والذي اإلحصائي، التحليل مدخالت ت عد ذاهتا وىي ،"اؼبيداين
-5) اؼبدى حساب مت  ( العليا واغبدود الدنيا اغبدود)  اػبماسي ليكرت مقياس خاليا طوؿ ولتحديد اؼبدخالت،

 ذلك بعد(، 0.80=5÷4) أي الصحيح اػبلية طوؿ على للحصوؿ اؼبقياس يف قيمة أكرب على تقسيمو ث  (، 4=1
 ؽبذه األعلى اغبد لتحديد وذلك( الصحيح الواحد وىي اؼبقياس بداية)  اؼبقياس يف قيمة أقل إىل القيمة ىذه إضافة مت  

 :التايل اعبدوؿ يف موضح ىو كما اػباليا طوؿ أصبح وىكذا اػبلية،

 .الخماسي ليكرت لمقياس وفقا تقديري ميزان(: 2) رقم جدول

 االتجاه العام المتوسط المرجح اإلستجابة
 عدـ اؼبوافقة بشدة 1.80إىل   1من  غَت موافق بشدة
 عدـ اؼبوافقة  2.60إىل  1.81 من  غَت موافق
 احملايدة  3.40إىل   2.61من  ؿبايد
 اؼبوافقة  4.20 إىل   3.41من  موافق

 اؼبوافقة بشدة  4.20أكرب من  موافق بشدة
 بغرض اػبماسي ليكرت مقياس باستخداـ االستبانة أسئلة على لإلجابات اؼبرجح اؼبتوسط نستخدـ سوؼ وعليو
 .اجمليبُت آراء اذباه معرفة

 :الفرويات واختبار البيانات تحليل في المستخدمة اإلحصائية األساليب .5.4
 اإلحصائي التحليل برنامج يف واؼبتوفرة البيانات، وطبيعة البحث لفروض اؼبناسبة االختبارات الباحثاف استخدـ

(SPSS:على النحو التايل ) 
 التكرارات والنسب اؼبئوية للتعرؼ على خصائص عينة البحث.
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اؼبتوسط اغبسايب لكل فقرة من فقرات االستبانة، للتعرؼ على االستجابة العامة للفقرة، وترتيب الفقرات من حيث 
 التطبيق ألفراد عينة البحث.

 االكبراؼ اؼبعياري.
  Regression coefficientاختبار الفرضيات باستخداـ 

 (.االستبانة) القياس أداة ثبات ؼبعرفة (Cronbach's alpha Coefficient) ألفا كرونباخ االرتباط لمعام
 االستبانة، ؾباالت من ؾباؿ كل فقػػػػػرات الختبار وذلك ،One Sample T-Test   الواحدة للعينة T اختبار
 .البحث ؿباور من ؿبور كل معنوية ومعرفة فقرة، كل ؿبتوى علػػػػػػػػى البحث فػػي اؼبشاركُت آراء( داللة) معنوية ومعرفة
 اختبار الصدق والثبات .6.4
 حيث الفا كرونباخ معامل باستخداـ الثبات درجة حبساب الباحث قاـ"  البحث أداة"  االختبار ثبات من للتأكد
 ال أو ثبات ذات اؼبتغَتات كانت إذا ما معرفة أخر ودبعٌت واؼبتغَتات، اؼبؤشرات بُت اإلدراؾ يف الثبات أمهية تكمن
 يعترب% 70   من أكرب كانت إذا حبيث% 70 إحصائية بنسبة ألفا كرونباخ معامل مقارنة خالؿ من يكوف وىذا
 على القدرة ؽبا فهي اؼبصداقية خبصوص أما. ثباتو اؼبتغَت يفقد%  70 من أصغر كانت إذا وأما ،ثبات ذو اؼبتغَت
 وكذلك اإلستبياف، قائمة يف البحث اؼبوجودة أسئلة يف تتمثل اليت اؼبتغَتات مؤشرات بُت التجانس وتفسَت توضيح
 وإذا مقبولة، % تعترب 50 من أكرب اؼبصداقية كانت إذا حبيث%  50 واؼبعيار اؼبؤشرات تلك بُت اإلرتباط مقارنة
 من للتأكد للثبات الًتبيعي اعبذر طريق عن الذايت الصدؽ حساب يتم حيث مرفوضة، تعترب%  50 من أقل كانت
 (3) رقم التايل باعبدوؿ كما النتائج فكانت االستمارة صدؽ

 ( نتائج اختبار كرونباخ ألفا3الجدول رقم )  

 معامل الصدؽ معامل ألفاء الثبات عدد العبارات اجملموعة ـ

 0.856 0.733 5 األماف 1

 0.880 0.775 4 اإلعتمادية 2

 0.871 0.760 5 اإلستجابة 3

 0.849 0.721 6 اؼبلموسية 4

 0.865 0.749 16 اؼبيزة التنافسية 5

 0.903 0.816 36 اجملموع 7

( )معامالت الثبات( لكل ؾبموعة من عبارات  )  ألفا كرونباخ معامل قيم أف نالحظ( 3) رقم اعبدوؿ خالؿ من

   % 70من  أكرب كبَتة قيم وىي(  0.749، 0.721، 0.760، 0.775، 0.733 ) ىياستمارة االستبياف 

)  ىي الصدؽ معامالت فإف وكذلك .اإلجابات يف الداخلي الثبات من عالية درجة توفر على يدؿ وىذا
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 عالية درجة توفر على يدؿ فبا % 50كبَتة تفوؽ  قيم وىي( 0.865، 0.849، 0.871،  0.856،0.880
 الثقة من يزيد فبا. نتائجها وربليل البحث أىداؼ ربقيق يف اإلجابات ىذه علي االعتماد من ديكننا فبا الصدؽ من
حبيث إذا مت توزيعها أكثر من مرة ربث نفس الظروؼ تعطي نفس النتائج، و   عليها كبصل سوؼ اليت النتائج يف

دؿ ومع فبا يدؿ على مستوى جيد من الثبات لنموذج البحث 0.816 كرونباخ الفا ؼبتغَتات البحث ككل قد بلغ 

 .  0.903الصدؽ العاـ لنموذج البحث قد بلغ 
 .خصائص وسمات مجتمع البحث .7.4

من خالؿ استمارة االستبياف اليت مت إعدادىا للحصوؿ على بعت اؼبعلومات اليت مت استخدامها يف ىذا البحث واليت 
 الدويل حسب اعبداوؿ التالية:تشمل بعت اػبصائص الدديوغرافية اؼبتعلقة بالعناصر الطبية اؼبساعدة دبشفى السرايا 

 :المؤىل العلمي .1.7.4
 العلمي. اؼبؤىل حسب البحث يف اؼبشاركُت تصنيف( 5) رقم اعبدوؿ يوضح

 العلمي المؤىل حسب البحث في المشاركين تصنيف(: 5) رقم جدول
 )%(النسبة  العدد المؤىل العلمي

 6.3 3 ماجستَت
 51.1 24 جامعية
 21.3 10 دبلـو عايل
 21.3 10 دبلـو متوسط

 100.0 47 اجملموع

مؤىل  على حاصلوف البحث عينة من%( 51.1) نسبتو ما أف البياين الرسم ومن أعاله اعبدوؿ من يتبُت     
أخرى ىم من %(21.3)نسبة ، و متوسط دبلـو على حاصلوف البحث عينة من%( 21.3) نسبتو ما وأف ،جامعي

 :التايل الشكل يف مبُت ىو كما من ضبلة اؼباجستَت %(6.3ذوي الدبلـو العايل، ونسبة) 
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 .العلمي المؤىل البحث حسب في المشاركين تصنيف(: 1) رقم شكل

 :مدة الخدمة .2.7.4
 مدة اػبدمة حسب البحث يف اؼبشاركُت تصنيف( 6) رقم اعبدوؿ يوضح

 مدة الخدمة حسب البحث في المشاركين تصنيف(: 6) رقم جدول
 )%(النسبة  العدد مدة الخدمة

 63.8 30 سنوات 10أقل من  – 5من 
 25.5 12 سنة 15 – 10 من
 10.6 5 سنة فما فوؽ 20من 

 100.0 47 اإلصبايل

من  اجملاؿ ىذا يف خربهتم تًتاوح البحث عينة من%(  63.8) نسبتو ما أف أعاله باعبدوؿ الواردة النتائج تبُت      
و  سنة، 15 إىل سنوات 10 من خربهتم البحث عينة من%( 25.5) نسبة وأف ،سنوات 10إىل أقل من  – 5
 :النسب ىذه يوضح التايل البياين والرسمسنة فما فوؽ،  20( من عينة البحث خربهتم من 10.6)

 

 مدة الخدمة حسب البحث في المشاركين تصنيف(: 2) رقم شكل
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 :النوع. 3.7.4
 .النوع حسب البحث يف اؼبشاركُت تصنيف( 7) رقم اعبدوؿ يوضح

 النوع حسب البحث في المشاركين تصنيف(: 7) رقم جدول
 )%(النسبة  العدد النوع

 53.2 25 ذكر

 46.8 22 أنثى

 100.0 47 اإلصبايل

وبقية النسبة تتمثل يف  ،الذكور من البحث ىم عينة من%( 53.2) نسبتو ما أف أعاله باعبدوؿ الواردة النتائج تبُت
 :النسب ىذه توزيع يوضح التايل البياين والشكل عدد اإلناث،

 
 النوع حسب البحث في المشاركين تصنيف(: 3) رقم شكل

 :العمر. 4.7.4
 .العمر حسب البحث يف اؼبشاركُت تصنيف( 8) رقم اعبدوؿ يوضح

 العمر حسب البحث في المشاركين تصنيف(: 8) رقم جدول
 )%(النسبة  العدد العمر

 61.7 29 سنة 30- 20من 

 27.7 13 سنة 40 – 31 من

 10.6 5 سنة 40أكرب من 

 100.0 47 اإلصبايل

 40 تفوؽ اليت األعمار ذوي من ىم البحث عينة من%( 10.6) نسبتو ما أف أعاله باعبدوؿ الواردة النتائج تبُت   
والذين أعمارىم تًتاوح بُت  سنة، 30و 20 بُت ما تًتاوح اليت األعمار ذوي من ىم%( 61.7) نسبتو ما وأف ،سنة
 :النسب ىذه توزيع يوضح التايل البياين والشكل%( 27.7سنة يشكلوف نسبة ) 40و 31
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 العمر حسب البحث في المشاركين تصنيف(: 4) رقم شكل

 :لمحاور وأبعاد البحث البحث وفقاً  عينة أفراد إلجابات اإلحصائي الوصف .8.4
 . األمان1.8.4

 الذي( 9) رقم اعبدوؿ يف موضح ىو كما النتائج فكانت حدة، على كالً  األوؿ البعد عناصر بدراسة الباحثاف قاـ  
 :اجملاؿ نفس حوؿ البحث يف اؼبشاركُت إلجابات اإلحصائي التحليل يبُت

 األمان لفقرات Tاختبار ونتائج المعياري واالنحراف المرجح : المتوسط9 رقم جدول
 االنحراف المعياري المتوسط المرجح الفقرة ت

 0.6753 3.9787 .اعبيد باؼبظهر باؼبستشفى العاملُت يتصف 1
 0.7983 3.5957 .فبرضي اؼبستشفى مع التعامل عند باألماف اؼبرضى يشعر 2
 0.7406 4.1277 .ثواين يف اسًتجاعها وديكن اؼبرضى عن وموثقة دقيقة بسجالت اؼبستشفى ربتفظ 3
 0.8296 3.9149 .اؼبساعد والطيب الطيب الكادر وخربات ومهارات دبؤىالت اؼبرضى يثق 4
 0.8200 3.7447 االلتزاـ التاـ بالوعود ذباه اؼبرضى بإقباز اػبدمات اؼبطلوبة دوف تردد أو تباطأ. 5
 0.46 3.87 األماف 1ـ

 معدؿ اعلى كاف حيث( موافق)  اػبيار نطاؽ يف للفقرات اغبسايب اؼبتوسط معظم اف يتضح السابق اعبدوؿ من 
 ىو و 3.87العاـ  اؼبتوسط و  ، 3.5957ىو  اغبسايب للمتوسط  معدؿ أقل ،وأف  4.1277اغبسايب  للمتوسط

يوجد أثر ذو داللة إحصائية  لبعد األمان على ) أف على تنص اليت الفرضية قبوؿ يؤكد فبا 3.4اؼبتوسط  من أكرب
 يؤكد فبا 0.46 يساوي العاـ اؼبعياري واالكبراؼ( دبدينة اػبمس وليتحقيق الميزة التنافسية بمستشفى السرايا الد

 بعد األماف و الذي يعترب أحد عناصر جودة اػبدمات أف استنتاج ديكن عليو اؼببحوثُت، آراء و اذباىات تقارب
 خالؿ من أيضا ذلك يتضح و الصحية لو أثر على ربقيق اؼبيزة التنافسية دبستشفى السرايا الدويل دبدينة اػبمس،

فرضية  قبوؿ على يدؿ فهذا 1.96اعبدولية  تفوؽ احملسوبة  t قيمة أف مالحظة ديكن حيث التايل اإلكبدار جدوؿ
 .البحث
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       ألثر بعد األمان على الميزة التنافسية  االنحدار تحليل نتائج  ( 10) رقم الجدول
 .T-test Sig األولى الفروية

لبعد األمان على تحقيق الميزة التنافسية بمستشفى السرايا الدولي يوجد أثر ذو داللة إحصائية 
 بمدينة الخمس

5.289 0.898 

 اإلعتمادية .2.8.4
 رقم باعبدوؿ الواردة البيانػػػات خالؿ من يتبُت حيث حدة، على كالً  الثاين البعد عناصر بدراسة الباحثاف قاـ     

 :للجدوؿ عرض يلي وفيما اجملاؿ، نفس حوؿ البحث يف اؼبشاركُت إلجابات اإلحصائػػػػي التحليل يبُت( 11)

 .اإلعتمادية لفقرات T اختبار ونتائج المعياري واالنحراف المرجح المتوسط: 11 رقم جدول

المتوسط  الفقرة ت
 المرجح

االنحراف 
 المعياري

 1.0160 3.4255 .مسبقا اػبدمة تقدًن دبوعد اؼبرضى بإبالغ إدارة اؼبستشفى تقـو 1
 0.7107 3.8723 .الدقة من عالية بدرجة الصحية اػبدمة اؼبستشفى إدارة تقدـ 2
 0.9078 3.9574 وشكاوى اؼبرضى. استفسارات على الفوري بالرد اؼبستشفى يقـو استقباؿ 3
 0.9083 3.8511 .الئق بشكل للمريت اػبدمة لضماف وصوؿ اإلمكاف قدر العمل تبسط إجراءات 4
 0.61 3.77 االعتمادية 2ـ

 معدؿ اعلى كاف حيث( موافق)  اػبيار نطاؽ يف للفقرات اغبسايب اؼبتوسط معظم اف يتضح السابق اعبدوؿ من
وىي  3.77العاـ  واؼبتوسط  ، 3.4255ىو  اغبسايب للمتوسط  معدؿ أقل ،وأف 3.9574اغبسايب  للمتوسط

يوجد أثر ذو داللة إحصائية  لبعد اإلعتمادية ) أف على تنص اليت الفرضية قبوؿ يؤكد فبا 3.4اؼبتوسط  من أكرب
 0.61يساوي  العاـ اؼبعياري االكبراؼ و( على تحقيق الميزة التنافسية بمستشفى السرايا بمدينة الخمس الدولي

ت بعد اإلعتمادية و الذي يعكس جودة اػبدما أف استنتاج ديكن عليو اؼببحوثُت، آراء و اذباىات تقارب يؤكد فبا
 من أيضا ذلك يتضح و الصحية لو األثر الفعاؿ على ربقيق اؼبيزة التنافسية دبستشفى السرايا الدويل دبدينة اػبمس،

 قبوؿ على يدؿ فهذا  1.96اعبدولية تفوؽ احملسوبة  t قيمة أف مالحظة ديكن حيث التايل اإلكبدار جدوؿ خالؿ
 .البحث فرضية

            ألثر بعد اإلعتمادية على الميزة التنافسية االنحدار تحليل نتائج  ( 12) رقم الجدول
 .T-test Sig الفروية الثانية

يوجد أثر ذو داللة إحصائية لبعد اإلعتمادية على تحقيق الميزة التنافسية بمستشفى السرايا الدولي 
 بمدينة الحمس

3.797 0.000 
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  اإلستجابة .3.8.4
 رقم باعبدوؿ الواردة البيانات خالؿ من يتبُت حيث حدة، على كالً  الثالث البعد عناصر بدراسة الباحثاف قاـ    
 :اجملاؿ نفس حوؿ البحث يف اؼبشاركُت إلجابات اإلحصائي التحليل يبُت( 13)

 . اإلستجابة لفقرات T اختبار ونتائج المعياري واالنحراف المرجح المتوسط: 13 رقم جدول
 االنحراف المعياري المتوسط المرجح الفقرة ت

1 
يستجيب اؼبستشفى الحتياجات اؼبرضى والعمل على تلبيتها ىف الوقت واؼبكاف 

 اؼبناسبُت.
4.0213 0.7369 

2 
لتقدًن أفضل اػبدمات الصحية كما ونوعاً ىف ظل الوضع التنافسي  اؼبستشفى يسعى

 القائم بُت اؼبستشفيات.
4.1277 0.7694 

3 
بالتنبؤ للتحديات اليت تواجو تقدًن اػبدمات حاليا تسعى ادارة اؼبستشفى 

 ومستقبالً.
3.9149 0.6861 

 0.6075 3.9787 .للمستشفى التنافسي اؼبركز ربسُت يف السريعة باالستجابة اػبدمات جودة تساعد 4
 0.8872 4.3191 .الساعة مدار على للمرضى خدماتو اؼبستشفى إدارة تقدـ 5
 0.48 4.07 اإلستجابة 3ـ

 اعلى كاف حيث( موافق بشدة)  اػبيار نطاؽ يف للفقرات اغبسايب اؼبتوسط معظم اف يتضح السابق اعبدوؿ من
 4.07العاـ  اؼبتوسط و  ، 3.9149ىو  اغبسايب للمتوسط  معدؿ أقل ،وأف  4.3191 اغبسايب للمتوسط معدؿ

يوجد أثر ذو داللة إحصائية  لبعد ) أف على تنص اليت الفرضية قبوؿ يؤكد فبا 3.4 اؼبتوسط من أكرب ىو و
 العاـ اؼبعياري االكبراؼ و( اإلستجابة على تحقيق الميزة التنافسية بمستشفى السرايا الدولي بمدينة الخمس

بعد اإلستجابة لو أثر فعاؿ على  أف استنتاج ديكن عليو اؼببحوثُت، آراء و اذباىات تقارب يؤكد فبا 0.48يساوي 
 التايل اإلكبدار جدوؿ خالؿ من أيضا ذلك يتضح و ة دبستشفى السرايا الدويل دبدينة اػبمس،ربقيق اؼبيزة التنافسي

 البحث. فرضية قبوؿ على يدؿ فهذا  1.96اعبدولية  تفوؽ احملسوبة  t قيمة أف مالحظة ديكن حيث

 ألثر بعد االستجابة على تحقيق الميزة التنافسية االنحدار تحليل نتائج  ( 14) رقم الجدول

 .T-test Sig الفروية الثالثة
يوجد أثر ذو داللة إحصائية لبعد اإلستجابة على تحقيق الميزة التنافسية بمستشفى السرايا الدولي 

 بمدينة الخمس
2.480  0.000 

  الملموسية .4.8.4 
 رقم باعبدوؿ الواردة البيانات خالؿ من يتبُت حيث حدة، على كالً  الرابع البعد عناصر بدراسة الباحثاف قاـ    
 :اجملاؿ نفس حوؿ البحث يف اؼبشاركُت إلجابات اإلحصائي التحليل يبُت( 15)
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 .الملموسية لفقرات T اختبار ونتائج المعياري واالنحراف المرجح المتوسط( (15 رقم جدول
 االنحراف المعياري المتوسط المرجح الفقرة ت

 0.5998 4.3404 بسرعة. إليو الوصول ويسهل مالئم بموقع المستشفى يتمتع 1
 0.6473 4.1915 يمتلك المستشفى التجهيزات والمعدات الالزمة والمناسبة. 2
 0.8323 4.2128 توفر صيدلية المستشفى كل األدوية التي يحتاجها المروى. 3
 0.8183 4.0638 يمتلك المستشفى دورات مياه صحّية ونظيفة مما يحقق الراحة للمروى. 4
 0.6044 4.0638 وطرقات المستشفى واسعة ومريحة للمروى.ممرات  5
 0.8773 3.7234 .المستشفى صاالت انتظار بها كل ما يحتاجو المروى يمتلك 6
 0.41 4.09 الملموسية 4ـ

 معدؿ اعلى كاف حيث( موافق)  اػبيار نطاؽ يف للفقرات اغبسايب اؼبتوسط معظم اف يتضح السابق اعبدوؿ من
 ىو و 4.09العاـ  واؼبتوسط  ، 3.7234ىو  اغبسايب للمتوسط  معدؿ أقل ، وأف4.3404اغبسايب  للمتوسط

يوجد أثر ذو داللة إحصائية  لبعد الملموسية ) أف على تنص اليت الفرضية قبوؿ يؤكد فبا 3.4 اؼبتوسط من أكرب
 فبا 0.41يساوي  العاـ اؼبعياري االكبراؼ و( اػبمس دبدينة على تحقيق الميزة التنافسية بمستشفى السرايا الدولي

بعد اؼبلموسية لو أثر فعاؿ على ربقيق اؼبيزة التنافسية  أف استنتاج ديكن عليو اؼببحوثُت، آراء و اذباىات تقارب يؤكد
 أف مالحظة ديكن حيث التايل اإلكبدار جدوؿ خالؿ من أيضا ذلك ويتضح دبستشفى السرايا الدويل دبدينة اػبمس،

 .فرضية البحث قبوؿ على يدؿ فهذا  1.96اعبدولية  تفوؽ احملسوبة  t قيمة

 ألثر بعد الملموسية على تحقبق الميزة التنافسية االنحدار تحليل نتائج  ( 16) رقم الجدول

 .T-test Sig الفروية الرابعة
السرايا الدولي يوجد أثر ذو داللة إحصائية لبعد الملموسية على تحقيق الميزة التنافسية بمستشفى 

 بمدينة الخمس
3.940 0.001 
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.5 النتائج والتوصيات  

 عدد اقًتاح مت اؼبتاحة واؼبعلومات البيانات ضوء وعلى إليها البحث، توصل اليت االستنتاجات أىم اعبانب ىذا يتناوؿ
. اؼبالئمة التوصيات من  

 النتائدج                                                                                    .1.5

 جبودة اػبدمات الصحية وأثرىا على اؼبيزة التنافسية تعلقت فرضيات أيضا وقدمت التساؤالت، من صبلة البحث أثار
 ىذه أبرز ومن ،وفرضياهتا ؤالهتاتسا عن واإلجابة ،البحث مشكلة حل يف سامهت نتائج عدة إىل وتوصل

 :يلي ما والنتائج االستنتاجات

وجػػود أثػػر ذو داللػػة إحصػػائية يفػػوؽ مسػػتوى الداللػػة اؼبعنويػػة لب عػػد األمػػاف علػػى ربقيػػق اؼبيػػزة التنافسػػية دبستشػػفى  .1
 .السرايا الدويل دبدينة اػبمس

اإلعتماديػة علػى ربقيػق اؼبيػزة التنافسػية دبستشػفى وجود أثر ذو داللة إحصائية يفوؽ مستوى الداللة اؼبعنوية لب عػد  .2
 .السرايا الدويل دبدينة اػبمس

وجود أثر ذو داللة إحصائية يفوؽ مستوى الداللة اؼبعنويػة لب عػد اإلسػتجابة علػى ربقيػق اؼبيػزة التنافسػية دبستشػفى  .3
 .السرايا الدويل دبدينة اػبمس

عػد اؼبلموسػية علػى ربقيػق اؼبيػزة التنافسػية دبستشػفى عنويػة لب  وجود أثر ذو داللػة إحصػائية يفػوؽ مسػتوى الداللػة اؼب .4
 .السرايا الدويل دبدينة اػبمس

. التوصيدات2.5        

 ما على وبناءً  جودة اػبدمات الصحية وأثرىا على اؼبيزة التنافسية، وخصائص وطبيعة للبحث النظرية اػبلفية خالؿ من
 :اآلتية التوصيات إىل البحث ىذه توصل فقد ،للنتائج السابق العرض يف جاء

وتقدًن األفضل  التطورات مواكبة من ديكنها فبا ؼبعايَت جودة اػبدمات الصحية اؼبستمر التحسُت على التأكيد -1
 .للزبائن فبا دينحها القدرة التنافسية

 .الطبيةالعمل الطيب وتعريفهم بأخالؽ اؼبهنة  طبيعة ؼبعرفة وتأىيلهم الكوادر الطبية اؼبساعدة تدريب  -2
هتتم دبعايَت جودة اػبدمات الصحية والشعور برضى الزبوف وتقدًن خدمة صحية  وندوات ورشات عمل ضرورة -3

 .أفضل
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The impact of the quality of health services on achieving the 
competitive advantage of Al Saraya International Hospital in Al 

Khums city 
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Abstract: 

The aim of this research is to know the impact of the quality of health services on 
achieving the competitive advantage at Al Saraya International Hospital in Al Khums 
City, the descriptive approach was followed using the method of a comprehensive 
survey of the research community, which is represented by the auxiliary medical staff 
in the hospital under investigation, who numbered (50) workers, Of them, (48) 
workers responded with a response rate of (96%). the statistical analysis program (SPSS) 
was used to analyze the data. Among the most important findings of the research, the 
presence of a statistically significant effect that exceeds the level of the moral 
significance (for the safety dimension, reliability, response dimension, and tangibility 
dimension) to achieve the competitive advantage of Al Saraya International Hospital in 
Al Khums City. 
Keywords: Quality of health services, competitive advantage, Saraya 
International Hospital, Libya. 

 
 

 

 


