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اخلالصة
أن الرضا عن أي خدمة مسألة نسبية تتفاوت من شخص إلى أخر ومن عمر إلى
أخر ومن جنس إلى أخر ,كما يدخل فيها عوامل كثيرة ،اجلودة هي أعلى درجة في
الرضا والرضا أيضا هو أعلى درجة في اجلودة.
الرضا عن جودة خدمات التغذية في مستشفي الشفاء أعلى من الرضا عن جودته في
املستشفي األوروبي ويعزى ذلك بسبب أن خدمات التغذية في مستشفي الشفاء
موكلة إلى شركة متخصصة بإعداد الطعام وتقدمي الوجبات للمرضى واملوظفني
ضمن الضوابط واملعايير التي تضعها وزارة الصحة .إن املرضى في مستشفي الشفاء
راضون إلى حد ما عن جزء كبير من خدمات التغذية باستثناء (توفر مياه الشرب,
توفر املشروبات الساخنة) ,وذلك يعزى الن خدمات التغذية في مستشفي الشفاء
تقدم عن طريق شركة خاصة متخصصة في هذا املجال (.)Hamdona, 2012
وبالطبع هذا يتعارض مع دراسة الباحث نفسه عام 2005م حيث وجد سابق ًا أن
نسبة الرضا اقل مماهو عليه األن.
الرضا عن جودة خدمات النظافة لم تصل إلى احلد اإلدنى املطلوب وخاصةفيما يتعلق
بتوفير مواد التنظيف مثل (ورق تنشيف األيدي ،ورق التواليت ،الصابون ،معطر
اجلو)،كما بدا ذلك واضح ًا في عدم رضا املرضى عن نظافة دورات املياه بشكل
عام وذلك يعود لضعف الرقابة على الشركة املقدمة للخدمة ولعدم التدريب اجليد
للعمال واملشرفني على األساليب الصحيحة السليمة للنظافة وذلك حسب اطالعي
من خالل جوالتي املتكررة في املستشفي،.ولكن مستوى الرضا عن جودةخدمات
النظافة في املستشفي األوربي أفضل بقليل عما هو عليه احلال في مستشفي الشفاء
وقد يرجع ذلك حلداثة البناء ولوجود رقابة أكثر.وبخصوص عدم الرضا عن جودة
خدمات النظافة فإن ذلك يتفق مع دراسة قام بها الباحث عام 2005م.
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أما بخصوص توفر مواد التنظيف من ورق تنشيف أيدي وورق تواليت وصابون
ومعطر أرض وجو فإن رضا املرضى عن توفرها أقل من رضاهم عن مستوى النظافة
وخاصة في مستشفي الشفاء .ويعود ذلك لألسباب التالية:
 .1مواد التنظيف بالنسبة لشركات النظافة هي عنصر الربح فمن خالل
اإلقتصاد في توفيرها يستطيعون حتقيق ربح أعلى.
 .2ضعف الرقابة على الشركات رغم وجود بنود خاصة ومفصلة في مناقصة
النظافة اخلاصة بتنظيف املستشفيات ()M.O.H, 2012
تعتبر نتائج جودة خدمات النظافة غير مرضية على اإلطالق وذلك لألسباب :
أن وزارة الصحة أرست قطاع النظافة في املستشفيات إلى شركات متخصصة
وصرفت أموال جمة لهذا املوضوع ومن بني هذه املستشفيات مستشفي الشفاء
ومستشفي غزة األوروبي ( ،)M.O.H, 2012ال يستبعد أن يكون وضع املستشفيات
سيء في فترة االحتالل أو في الفترة األولى الستالم السلطة مهامها أما بعد أكثر من
مرض ،نظرة املجتمع للخدمات الفندقية بشكل عام
خمس عشرعام ًا فإنه أمر غير ٍ
وخلدمات النظافة بشكل خاص اختلفت حيث أن تطلعاتهم زادت عن السابق .
مناقصة النظافة تنص على أن يكون املستشفي بغرفه وأقسامه ومكاتبه وحماماته
وأثاثه علي درجة عالية جداً من النظافة وبشكل ممتاز وتوفير مواد النظافة باستـــمرار
أيد،
دون انقطاع ألي ظرف كان ومن هذه املواد (ورق التواليت  ،وورق تنشيف ٍ
صابون ،معطر جو  ......إلخ .)M.O.H, 2012( ،ولعل هذه الدراسة تتفق إلى
حد ما مع دراسة ( )Eid, 1996والتي أجريت في م/الشفاء ٍ عام  1995وتتعارض
مع نفس الدراسة والتي أجريت في م/أصدقاء املريض واملستشفي األهلي العربي
وهما مستشفيان خيريان ،حيث وجد أن الرضا في املستشفيات اخليرية أكثر من
املستشفي احلكومي في ذلك الوقت.
وقد وجد داللة إحصائية قوية في مستشفي األوروبي بني النظافة والقسم الذي
ينام به املرضى ولم توجد في م/الشفاء أي داللة إحصائية تتعلق مبحور النظافة.
وباملجمل فإن خدمات النظافة من خالل نتائج الدراسة ومن خالل مالحظاتي
الشخصية حتتاج إلى متابعة أكثر مما هو عليه ،كما أن مستشفي غزة األوروبي
أفضل حا ًال مما هو في مستشفي الشفاء.
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 .2وعلى النقيض من مستشفي الشفاء جند أن نسبة الرضا عن تقدمي مياه
الشرب واملشروبات الساخنة في املستشفي األوروبي أعلى بكثير من م/
الشفاء.
ورمبا يعود ذلك إلى توجيه مشرف اخلدمات الغذائية لتوزيع الشاي صباحا على
املرضى ولوجود مياه صاحلة للشرب داخل األقسام (فالتر مياه) في كل قسم.
جودة خدمات النظافة
يتبني من خالل التعليق على اجلداول السابق في فصل النتائج جدولي رقم 5
(الشفاء)( 5 ،األوروبي) أن الرضا بنسبة جيد عن النظافة بشكل عام وعن نظافة
غرف املرضى في املستشفيني محل الدراسة لم يتجاوز  ،48%أما بخصوص الرضي
عن جودة نظافة دورات املياه فإن الرضا كان أقل بكثير عن الرضا عن النظافة بشكل
عام وعن نظافة الغرف وقد يرجع ذلك لعدم املتابعة املستمرة من قبل عمال النظافة
في متابعة نظافة دورات املياه ،السلوك اخلاطئ من بعض املرضى في استعمال دورات
املياه بالشكل الصحيح ،والتصميم غير املناسب لدورات املياه ،تقاعس في الرقابة
من قبل إدارة املستشفي ومن قبل الشركة ملتابعة عمالهم.
وباملالحظة الشخصية وباالستفسار وسؤال بعض املرضى وجدت أن التقاعس من
قبل عمال الشركة ألداء وظائفهم يعود بالدرجة األولى لألجر املتدني الذي يصرف
لهم ،ولعدم تدريبهم التدريب اجليد قبل بدء العمل ()Hamdona,2012
وبخصوص الرضا عن املظهر العام لعمال النظافة يتراوح الرضا في املستشفيتني
تقريبا  44%بنسبة جيد وهذا أيضا غير كاف .فاألصل في عامل النظافة أن يكون
نظيف الشكل ومرتب الهندام وامللبس وليس كما نرى من بعض عمال الشركات
داخل املستشفيات من عدم التزامه للبس الرسمي للعمال أو أنه ال يوجد سوى زى
واحد ال يستطيع أن يبدله أو يغسله إال في اإلجازة الرسمية.
كما أنه ال يرتدي وال يلتزم بارتداء الزى كامال فمثال يلتزم بارتداء البالطو املخصص
له وال يلتزم بارتداء احلذاء املخصص كما أن الشركات ال توزع على عمالها أحذية
خاصة بالعمل ،ويرجع ذلك ألن هدف الشركات باألساس ربحي و ال ينظرون إال
لتحقيق ربح مادي فقط وال يهمهم سالمة العامل وأمنه الوظيفي.
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حرارتها جيدة وأيضا بخصوص مظهر مقدم الوجبة فإنه جيد ويلتزم بارتداء املالبس
اخلاصة مبوزعي األغذية والتي فرضتها عليهم إدارة املستشفي.
كما لو حظ إن الوجبة تتناسب إلى حد كبير مع الوضع الصحي للمرضى حيث
أجاب  60%بأنها تتناسب بشكل جيد ،أما املواعيد فكانت العالمة الرئيسية
املميزة خلدمات التغذية فإنها تقدم في ساعات معينة وذلك من خالل ارتباطها
مبواعيد العالج أيضا ،وعن طريقة تقدمي الوجبة للمرضى فإن  78%من املرضى
راضون على طريقة التقدمي ،وهذا يتعارض مع دراسة قام بها الباحث نفسه عام
2005م في مستشفي الشفاء حول رضا الرضي عن اخلدمات الفندقية (التغذية)
حيث كانت نسبة الرضي أقل بكثير من النسب التي ذكرت أعاله.
وبخصوص توفير مياه الشرب واملشروبات الساخنة (كالشاي ،احلليب،
النسكافيه...،الخ) من املستشفي فإن املرضى غير راضون على ذلك ,ولعل ذلك
بخصوص البندين (مياه الشرب ،املشروبات الساخنة) وعدم توفرهم يتفق مع
الدراسة التي قام بها الباحث نفسه عام 2005م في مستشفي الشفاء.
وترجع نسبة الرضي عن خدمات التغذية في مستشفي الشفاء بسبب تضمني قطاع
التغذية لشركة خاصة (شركة التيرنا) حيث تقدم الوجبات وفق جداول مخصصة
ووفق رقابة من املستشفي ( .)Abu Quta, 2012ولعل اخلدمة التي أعجبت املرضى
في مستشفي الشفاء هي التغذية ليؤكد أن خدمات التغذية قد حتسنت إلى حد
كبير عن السابق.
كما توضح جداول الدراسة وجود عالقة إحصائية قوية بني التغذية والوظيفة في
مستشفي الشفاء.
وبخصوص اجلدول رقم ( 4األوروبي) واخلاص بخدمات التغذية في م/األوروبي
فيتبني أن  47%من املرضى يتناولون الوجبة بشكل غير دائم (أحيانا) ،و30%
يتناولونها بشكل دائم .وباملجمل فإن الرضي عن اخلدمات التغذية في املستشفي
األوروبي أقل من مستشفي الشفاء وذلك يعود لألسباب التالية :
 .1لم يتم تضمني قطاع التغذية في املستشفي األوروبي لشركة خاصة كما
هو احلال في مستشفي الشفاء.
نقص القوى العاملة في خدمات التغذية في املستشفي األوروبي وخاصة
الطباخني وموزعي الوجبات لدرجة إنهم يستعينون في توزيع الوجبات أحيانا
بعمال شركة النظافة (.)Barhom, 2012
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قسم الوالدة في مستشفي الشفاء و ألن فئة األطفال حتت سن الثانية عشر مستثناة
كما أن قطاع غزة يعد مجتمع محافظ يحرص على الزواج في سن مبكر.
ولعل نسبة من هم دون الثانوية العامة في مجتمع الدراسة كبيرة رمبا لألمور الوارد
ذكرها :
نسبة من هم أكبر من  61عام ًا من مجتمع الدراسة ،21%كثير من النساء يتزوجن
دون أن يحصلن على الثانوية العامة ،الوضع االقتصادي إذ إن بعض األسر اضطرت
ألن تخرج أبناءها من املدارس لكي يعملوا ويقوموا بتغطية نفقات ومصاريف
العائلة .
وتظهر الدراسة أن معظم مجتمع الدراسة ال يعمل وال يتوفر لديه أي عمل وذلك
رمبا إلن  60%من مجتمع الدراسة من النساء كما أن 22 %تقريب ًا من مجتمع
الدراسة أكثر من  60عام باإلضافة للسبب الرئيسي وهي إرتفاع معدل البطالة في
فلسطني بشكل عام وفي غزة بشكل خاص ()P.M.A, 2012
ويتضح لنا أيض ًا أن إقامة املرضى في املستشفي من يومني إلى خمسة أيام كانت
النسبة األكبر ومن خالل هذه املدةميكن للمرضى احلكم على جودة اخلدمات من
عدمه .كما أن معظم املرضى (مجتمع الدراسة) قد سبق وأن دخلوا املستشفي
قبل ذلك وبالتالي فإن ذلك يكون لديهم فكرة عن اخلدمات التي تقدم لهم من
املستشفي وعن جودتها.
ويالحظ أن معظم املرضى لم يعاجلوا في اخلارج بل عوجلوا داخل مستشفيات قطاع
غزة ،إال أن من مت عالجهم باخلارج قد تركز عالجهم في دولة مصر الشقيقة وذلك
لالسباب التالية :
مصر هي الدولة األقرب جغرافي ًا لقطاع غزة  ،مصر هي األقل تكلفة مقارنة بدول
أخرى ،دائرة العالج باخلارج التابعة لوزارة الصحة تتعاقد مع مستشفيات مصر
بخصوص ابناء قطاع غزة من املرضى)M.O.H, 2013( .
جودة خدمات التغذية
من املالحظ من خالل جدول رقم ( 4الشفاء) واخلاص بخدمات التغذية أن نسبة
تناول الوجبة الغذائية من قبل املرضى  67٬5%ما بني من يتناولها بشكل دائم أو
بشكل مؤقت (أحيانا).
وذلك ألن توازن الوجبة وتنوعها من يوم ألخر وكميتها وشكلها ومظهرها ودرجة
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يوضح اجلدول رقم ( 7مشترك) عالقة النظافة مبتغيرات الدراسة في مستشفي
الشفاء كما يظهر اجلدول عدم وجود داللة إحصائية بني النظافة و متغيرات الدراسة
في مستشفي الشفاء .كما يوضح اجلدول أعاله عالقة النظافة مبتغيرات الدراسة
في مستشفي غزة األوروبي ،ويظهر اجلدول أن العالقة بني النظافة والقسم ذات
داللة احصائية.
مناقشة النتائج
املتغيرات الدميوغرافية واالجتماعية
في مستشفي الشفاء كانت النسبة االكبر العداد املرضى في مجتمع الدراسة
متواجدة في أقسام الباطنة ،أما في املستشفي األوروبي فانها كانت في أقسام
اجلراحة ،مع العلم بأنه اليوجود أقسام للوالدة في املستشفي االوروبي وبالتالي فإن
أعداد املرضى تركزت في أقسام الباطنة واجلراحة فقط على خالف مستشفي الشفاء
فهي تركزت في أقسام الباطنة واجلراحة والوالدة.
نسبة اإلناث في مجتمع الدراسة في املستشفيني أعلى من نسبة الذكور وذلك ألن
األسرة
نسبة اإلناث تقترب من ثلثي مجتمع الدراسة تقريب ًا وهذا يتفق مع أعداد ّ
املخصصة لإلنــاث في املستشفيني وهــي ضعف عدد األســرة املخصصة للذكور و
خاصة في مستشفي الشفاء ()MOH, 2012
أن الفئة العمرية من 25- 12عاما هي الفئة األطول و األكثر عددا في مستشفي
الشفاء و ذلك ألن الغالبية العظمى من التركيبة السكانية للمجتمع الفلسطيني في
الفئة األقل من  25عام ( ،)C.A.S, 2012أما بخصوص املستشفي األوروبي فإن
الفئة العمرية من  61-41عام ًا هي األكثر.
كما إن الغالبية العظمي من مجتمع الدراسة في مستشفي الشفاء من محافظة غزة
وذلك ألن املستشفي موضوع الدراسة يقع في محافظة غزة باإلضافة لكون هذه
احملافظة من أكثر احملافظات اكتظاظ ًا بالسكان في قطاع غزة وألن هذا املستشفي يعتبر
املستشفي املركزي ألبناء القطاع عامة وألبناء محافظة غزة خاصة ،أما بخصوص
املستشفي األوروبي فإن الغالبية العظمي من مجتمع الدراسة من محافظتي
خانيونس ورفح الن املستشفي يقع جغرافي ًا بني هاتني احملافظتني)M.O.H, 2013( .
كما أن نسبة املتزوجني نسبة عالية و ذلك ألن حوالي ثلث عينة الدراسة هم من
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يوضح اجلدول رقم ( 6مشترك) عالقة التغذية مبتغيرات الدراسة في مستشفي
الشفاء  ،ويظهر اجلدول أن العالقة بني التغذية والوظيفة ذات داللة احصائية .كما
يوضح اجلدول أعاله عالقة التغذية مبتغيرات الدراسة في مستشفي غزة األوروبي،
ويظهر اجلدول أن العالقة بني التغذية والوظيفة ذات داللة احصائية.
جدول رقم ( 7مشترك) عالقة الرضا عن خدمات النظافة مبتغيرات الدراسة ،اختبار
الكاي ودرجة احلرية والنسبة الفائية
املستشفي

3/2/15 2:46 PM

غزة
االوروبي

الشفاء

اسم املتغير

اختبار
كاي

درجة
احلرية

النسبة
الفائية

ذات داللة
إحصائية
أم ال

اختبار
كاي

درجة
احلرية

النسبة
الفائية

ذات
داللة
إحصائية
أم ال

اجلنس

22٬71

16

.12

ال يوجد
داللة

14٬78

16

.54

ال يوجد
داللة

القسم

44٬11

32

.075

ال يوجد
داللة

30٬07

16

.018

يوجد
داللة

احلالة
االجتماعية

45٬06

48

.59

ال يوجد
داللة

55٬44

48

.21

ال يوجد
داللة

العنوان

52٬39

64

.85

ال يوجد
داللة

72٬61

64

.21

ال يوجد
داللة

املؤهل
العلمي

82٬79

80

.39

ال يوجد
داللة

81٬78

64

.066

ال يوجد
داللة

الوظيفة

69٬05

64

.31

ال يوجد
داللة

76٬31

64

.14

ال يوجد
داللة

العمر

41٬65

48

.73

ال يوجد
داللة

56٬70

48

.18

ال يوجد
داللة

فترة اإلقامة

41٬88

32

.11

ال يوجد
داللة

29٬77

32

.58

ال يوجد
داللة

الدخول
السابق
للمستشفي

9٬03

16

.91

ال يوجد
داللة

15٬72

16

.47

ال يوجد
داللة

العالج
خارج
مستشفيات
غزة

15٬23

16

.51

مكان العالج
خارج غزة

50٬60

48

.37

ال يوجد
داللة

16٬14

16

.44

ال يوجد
داللة

ال يوجد
داللة

66٬46

56

.16

ال يوجد
داللة
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جدول رقم ( 6مشترك) عالقة الرضا عن خدمات التغذية مبتغيرات الدراسة،
اختبار الكاي ودرجة احلرية والنسبة الفائية
املستشفي
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غزة
االوروبي

الشفاء

درجة
احلرية

النسبة
الفائية

ذات
داللة
إحصائية
أم ال

اسم املتغير

اختباركاي

درجة
احلرية

النسبة
الفائية

ذات
داللة
إحصائية
أم ال

اختباركاي

.68

ال يوجد
داللة

اجلنس

18٬65

17

.35

ال يوجد
داللة

14٬79

18

ال يوجد
داللة

القسم

45٬63

34

.088

ال يوجد
داللة

26٬19

18

.095

احلالة
االجتماعية

28٬64

51

.99

ال يوجد
داللة

45٬85

54

.78

ال يوجد
داللة

العنوان

49٬68

68

.98

ال يوجد
داللة

57٬46

54

.35

ال يوجد
داللة

املؤهل
العلمي

97٬84

85

.16

ال يوجد
داللة

59٬54

72

.85

ال يوجد
داللة

الوظيفة

1٬23

68

.001

يوجد
داللة

97٬53

72

.024

يوجد
داللة
إحصائية

العمر

42٬31

51

.80

ال يوجد
داللة

56٬75

54

.73

ال يوجد
داللة

فترة االقامة

30٬14

34

.66

ال يوجد
داللة

36٬02

36

.47

ال يوجد
داللة

الدخول
السابق
للمستشفي

20٬73

17

.24

ال يوجد
داللة

16٬86

18

.53

ال يوجد
داللة

العالج خارج
مستشفيات
غزة

19٬73

17

.29

ال يوجد
داللة

15٬21

18

.65

ال يوجد
داللة

مكان العالج
خارج غزة

53٬76

56

.56

ال يوجد
داللة

40٬36

44

.63

ال يوجد
داللة
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رضا املرضى عن النظافة في غرف املرضى بنسبة جيد  46٬7%ومبتوسط حسابي
 1٬66وبانحراف معياري  ،.70ويوضح أيض ًا مستوى النظافة في دورات املياه
بنسبة جيد  22٬8%ومبتوسط حسابي  2٬22وبانحراف معياري  ،.80كما يظهر
أيض ًا مدى رضا املرضى عن مظهر عمال النظافة بنسبة جيد  43٬8%ومبتوسط
حسابي  1٬70وبانحراف معياري  ،.70و يبني اعاله مدى توفر ورق تنشيف
االيدي عند املغاسل بنسبة جيد  5٬9%ومبتوسط حسابي  2٬80وبانحراف معياري
 ،.70كما يوضح اجلدول مدى توفر ورق تواليت في دورات املياه اخلاصة باملرضى
بنسبة جيد  3٬8%ومبتوسط حسابي  2٬86وبانحراف معياري  ،.46ويظهر مدى
توفر الصابون على املغاسل التي يستخدمها املرضى بنسبة جيد  30٬8%ومبتوسط
حساب  2٬12وبانحراف معياري  ،.85ويوضح أعاله مدى رضا املرضى عن رائحة
الغرفة والقسم بنسبة جيد  29٬6%ومبتوسط حسابي  1٬97وبانحراف معياري
.75
كما يوضح اجلدول رقم ( 5األوروبي) مدى رضا املرضى عن النظافة بشكل عام
بنسبة جيد  49٬5%ومبتوسط حسابي  1٬62وبانحراف معياري  ،.68ويبني
اجلدول أيض ًا مدى رضا املرضى عن النظافة في غرف املرضى بنسبة جيد 51٬5%
ومبتوسط حسابي  1٬60وبانحراف معياري  ،.69ويوضح أيض ًا مستوى النظافة
في دورات املياه بنسبة جيد  32%ومبتوسط حسابي  2٬01وبانحراف معياري
 ،.81كما يظهر أيض ًا مدى رضا املرضى عن مظهر عمال النظافة بنسبة جيد
 45٬8%ومبتوسط حسابي  1٬66وبانحراف معياري  ،.68و يبني اجلدول اعاله
مدى توفر ورق تنشيف االيدي عند املغاسل بنسبة جيد  27٬7%ومبتوسط حسابي
 2٬23وبانحراف معياري  ،.68كما يوضح مدى توفر ورق تواليت في دورات
املياه اخلاصة باملرضى بنسبة جيد  38٬9%ومبتوسط حسابي  1٬94وبانحراف
معياري  ،.85ويظهر مدى توفر الصابون على املغاسل التي يستخدمها املرضى
بنسبة جيد  51٬6%ومبتوسط حسابي  1٬61وبانحراف معياري  ،.70ويوضح
اجلدول أعاله مدى رضا املرضى عن رائحة الغرفة والقسم بنسبة جيد 32٬3%
ومبتوسط حسابي  1٬90وبانحراف معياري .74
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توفر ورق التواليت في
دورات املياه

7

3٬8

12

.44664 2٬8579 100 183 89٬6 164 6٬6

توفر صابون على
املغاسل

.85142 2٬1189 100 185 42٬7 79 26٬5 49 30٬8 57

الرضا عن رائحة الغرفة
والقسم

.74908 1٬9677 100 186 26٬3 49 44٬1 82 29٬6 55

جدول رقم ( 5األوروبي) يوضح العدد والنسبة واملتوسط احلسابي واالنحراف
املعياري خلدمات النظافة للمستشفي األوروبي
خدمات النظافة

مقبول

جيد

غير مقبول

املجموع

التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة

املتوسط االنحراف
احلسابي املعياري

مستوى النظافة بشكل
عام

48

49٬5

11 39٬2 38

11٬3

97

.68379 1٬6186 100

مستوى النظافة في
غرف املرضى

50

51٬5

11 37٬1 36

11٬3

97

.68708 1٬5979 100

مستوى النظافة في
دورات املياه

31

32

32 35٬1 34

33

97

.81003 2٬0103 100

املظهر العام لعمال
النظافة

44

45٬8

11 42٬7 41

11٬5

96

.67789 1٬6563 100

توفر ورق تنشيف
األيدي عند املغسلة

26

27٬7

48 21٬3 20

51٬1

94

.68043 2٬2340 100

توفر ورق التواليت في
دورات املياه

37

38٬9

31 28٬4 27

32٬6

95

.84816 1٬9368 100

توفر صابون على
املغاسل

49

51٬6

12 35٬8 34

12٬6

95

.70401 1٬6105 100

الرضا عن رائحة الغرفة
والقسم

31

32٬3

22 44٬8 43

22٬9

96

.74095 1٬9063 100

يظهر اجلدول رقم( 5الشفاء) مدى رضا املرضى عن النظافة بشكل عام بنسبة
جيد  47٬3%ومبتوسط حسابي  1٬65وبانحراف معياري  ،.69ويبني أيض ًا مدى
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املرضى عن مواعيد الوجبة بنسبة جيد  78٬1%ومبتوسط حسابي  1٬26وبانحراف
معياري  ،.53كما يوضح اجلدول رضا املرضى عن طريقة تقدمي الوجبة بنسبة جيد
 49٬5%ومبتوسط حسابي  1٬63وبانحراف معياري  ،.70ويظهر اجلدول رضا
املرضى عن توفر مياه الشرب من املستشفي بنسبة جيد  41٬5%ومبتوسط حسابي
 1٬96وبانحراف معياري  ،.89ويوضح اجلدول أعاله مدى رضا املرضى عن توفر
املشروبات الساخنة من املستشفي بنسبة غير مقبول  44٬3%ومبتوسط حسابي
 1٬29وبانحراف معياري .72

مدى تناول املرضى للوجبة الغذائية
جدول رقم ( 5 :الشفاء) يوضح العدد والنسبة واملتوسط احلسابي واالنحراف
املعياري خلدمات النظافة ملستشفي الشفاء
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خدمات النظافة

غير مقبول
مقبول
جيد
املجموع املتوسط االنحراف
التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة احلسابي املعياري

مستوى النظافة بشكل
عام

.69081 1٬6505 100 186 12٬4 23 40٬3 75 47٬3 88

مستوى النظافة في
غرف املرضى

.69947 1٬6648 100 182 13٬2 24 40٬1 73 46٬7 85

مستوى النظافة في
دورات املياه

.79570 2٬2228 100 184 45٬1 83 32٬1 59 22٬8 42

املظهر العام لعمال
النظافة

.69570 1٬6973 100 185 13٬5 25 42٬7 79 43٬8 81

توفر ورق تنشيف
األيدي عند املغسلة

.69567 2٬7957 100 186 85٬5 159 8٬6

11

5٬9

16
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كما يظهر اجلدول رقم  4مدى رضا املرضى عن توازن الوجبة بنسبة جيد 64٬1%
ومبتوسط حسابي  1٬39%وبانحراف معياري  ،.55ويبني اجلدول أيض ًا مدى رضا
املرضى عن تنوع الوجبات بنسبة جيد  71٬2%ومبتوسط حسابي  1٬30وبانحراف
معياري ،. 48ويوضح اجلدول أيض ًا مدى رضا املرضى عن كمية الوجبة املقدمة
لهم بنسبة جيد  60٬3%ومبتوسط حسابي  1٬47وبانحراف معياري  ،.64كما
يظهر اجلدول أيض ًا مدى رضا املرضى عن شكل ومظهر الوجبة بنسبة جيد 78٬5%
ومبتوسط حسابي  1٬23وبانحراف معياري  ،.46و يبني اجلدول اعاله أن رضا
املرضى عن درجة حرارة الوجبة املقدمة لهم بنسبة جيد  52٬2%ومبتوسط حسابي
 1٬56وبانحراف معياري  ،.65كما يوضح اجلدول اعاله ان رضا املرضى عن مظهر
مقدم الوجبة بنسبة جيد  80٬3%ومبتوسط حسابي  1٬21وبانحراف معياري
 ،.49ويظهر اجلدول مدى رضا املرضى عن أن الوجبة تناسب طبيعة مرضهم بنسبة
جيد  %61٬1ومبتوسط حسابي  1٬48وبانحراف معياري  ،.64ويوضح اجلدول
أعاله مدى رضا املرضى عن مواعيد الوجبة بنسبة جيد  80٬4%ومبتوسط حسابي
 1٬22وبانحراف معياري  ،.48كما يبني اجلدول مدى رضا املرضى عن طريقة
تقدمي الوجبة بنسبة جيد  77٬7%ومبتوسط حسابي  1٬23وبانحراف معياري
 ،.45ويظهر اجلدول عدم رضا املرضى عن توفر مياه للشرب من املستشفي بنسبة
جيد  24٬3%ومبتوسط حسابي  2٬31وبانحراف معياري  ،.84كما يبني اجلدول
عدم رضا املرضى عن توفر مشروبات ساخنة مثل (الشاي ,احلليب ،النسكافيه،
القهوة) من املستشفي خاصة باملرضى بنسبة جيد  14٬8ومبتوسط حسابي 2٬40
وبانحراف معياري .73
كما يبني اجلدول رقم  4مدى رضا املرضى عن توازن الوجبات بشكل عام بنسبة
جيد  56٬8%ومبتوسط حسابي 1٬48وبانحراف معياري  ،60ويبني اجلدول أيض ًا
مدى رضا املرضى عن تنوع الوجبات بنسبة جيد  66%ومبتوسط حسابي 1٬4
وبانحراف معياري  ،.53ويوضح اجلدول أيض ًا رضى املرضى عن كمية الوجبة
بنسبة جيد  61٬7%ومبتوسط حسابي  1٬43وبانحراف معياري  ،.58كما يظهر
اجلدول أيض ًا مدى رضا املرضى عن شكل ومظهر الوجبة بنسبة جيد 73٬4%
ومبتوسط حسابي  1٬34وبانحراف معياري  ،.61ويبني اجلدول اعاله رضا املرضى
عن درجة حرارة الوجبة بنسبة جيد  48٬9%ومبتوسط حسابي  1٬61وبانحراف
معياري  ،.66كما يوضح اجلدول مدى رضا املرضى عن مظهر مقدم الوجبة بنسبة
جيد  56٬8%ومبتوسط حسابي  1٬60وبانحراف معياري  ،.76ويظهر اجلدول
مدى رضا املرضى عن ان الوجبة تناسب طبيعة مرضهم بنسبة جيد 46٬8%
ومبتوسط حسابي  1٬63وبانحراف معياري  ،.66ويوضح اجلدول أعاله مدى رضا
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دائم ًا

خدمات التغذية

أحيانا

املجموع

مطلق ًا

التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة

مدى تناولك
للوجبة الغذائية

45

30٬2 29

46٬9

املتوسط االنحراف
احلسابي املعياري

.72902 1٬9271 100 96 22٬9 22

يوضح اجلدول أن مدى تناول املرضى احيانا للوجبة الغذائية كانت نسبته 64٬9%
ومبتوسط حسابي  1٬93وبانحراف معياري .،73
خدمات التغذية
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مقبول

جيد

غير مقبول

املجموع

التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة

املتوسط االنحراف
احلسابي املعياري

مدى توازن
الوجبات

54

37٬9 36 56٬8

5

5٬3

95

.59899 1٬4842 100

تنوع الوجبات

62

31٬9 30

2

2٬1

94

.52571 1٬3617 100

كمية الوجبة

58

32 61٬7

4

4٬3

94

.57715 1٬4255 100

شكل و مظهر
الوجبة

69

19٬1 18 73٬4

7

7٬4

94

.61440 1٬3404 100

درجة حرارة
الوجبة

46

41٬5 39 48٬9

9

9٬6

94

.65939 1٬6064 100

مظهر مقدم
الوجبة

54

26٬3 25 56٬8

16

16٬8

95

.76353 1٬6000 100

مراعاة الوجبة
للوضع الصحي

44

43٬6 41 46٬8

9

9٬6

94

.65556 1٬6277 100

مواعيد الوجبة

75

17٬7 17 78٬1

4

4٬2

96

.52805 1٬2604 100

طريقة تقدمي
الوجبة

47

37٬9 36 49٬5

12

12٬6

97

.70034 1٬6316 100

توفر مياه الشرب
من املستشفي

39

21٬3 20 41٬5

35

37٬2

94

.89099 1٬9574 100

توفر املشروبات
الساخنة من
املستشفي

15

40٬2 39 15٬5

43

44٬3

97

.72109 1٬2887 100

66

34
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يوضح اجلدول رقم  4أن من اليتناولون الوجبة مطلقا من املرضى بلغت نسبتهم 13
ومبتوسط حسابي  1٬70وبانحراف معياري .69
املجموع
غير مقبول
مقبول
جيد
املتوسط
خدمات التغذية
التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة احلسابي

االنحراف
املعياري

مدى توازن
الوجبات

64٬1 118

60

32٬6

6

3٬3

.55232 1٬3913 100 184

تنوع الوجبات

71٬2 126

49

27٬7

2

1٬1

.48342 1٬2994 100 177

كمية الوجبة

60٬3 111

59

32٬1

14

7٬6

.63532 1٬4728 100 184

شكل و مظهر
الوجبة

78٬5 146

37

19٬9

3

1٬6

.45949 1٬2312 100 186

درجة حرارة
الوجبة

94

52٬5

69

38٬5

16

8٬9

.65347 1٬5642 100 179

مظهر مقدم
الوجبة

80٬3 147

33

18

3

1٬6

.44898 1٬2131 100 183

مراعاة الوجبة
للوضع الصحي

60٬1 110

58

31٬7

15

8٬2

.64486 1٬4809 100 183

مواعيد الوجبة

80٬4 148

31

16٬8

5

2٬7

.47829 1٬2228 100 184

طريقة تقدمي
الوجبة

77٬7 143

39

21٬2

2

1٬1

.44935 1٬2337 100 184

توفر مياه الشرب
من املستشفي

45

24٬3

38

.83873 2٬3081 100 185 55٬1 102 20٬5

توفر املشروبات
الساخنة من
املستشفي

27

14٬8

56

.73401 2٬3956 100 182 54٬4 99

30٬8

جدول اجلدول رقم  4يوضح العدد والنسبة واملتوسط احلسابي واالنحراف املعياري
خلدمات التغذية للمستشفي األوروبي.
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مكان العالج للذين مت عالجهم خارج مستشفيات قطاع غزة
املستشفي
الشفاء

االوروبي

مكان
العالج

مصر

األردن

إسرائيل

الضفة أو
القدس

أخرى

املجموع

التكرار

21

5

6

8

9

49

النسبة

42٬9

10٬2

12٬2

16٬3

18٬4

100

التكرار

12

3

3

6

6

30

النسبة

40

10

10

20

20

100

يوضح اجلدول  3مدة إقامة مرضى مجتمع الدراسة بحيث بلغت نسبة املرضى الذين
أقاموا في مستشفي الشفاء من يومني إلى خمس أيام  66٬5%و في مستشفي غزة
األوروبي  .64٬9%ويبني اجلدول أن نسبة  66٬3%من مرضى مجتمع الدراسة في
مستشفي الشفاء قد سبق وأن دخلوا املستشفي قبل ذلك خلدمات العالج واملبيت
و أن نسبة  52٬6%من مرضى مجتمع الدراسة في املستشفي االوروبي قد سبق وأن
دخلوا املستشفي قبل ذلك خلدمات العالج واملبيت .كما يوضح اجلدول أيض ًا أن
نسبة  75٬8%من املرضى لم يتعاجلوا خارج مستشفيات قطاع غزة هذا فيما يخص
مجتمع الدراسة في مستشفي الشفاء .أما فيما يخص املستشفي األوروبي فأن
 69٬1%من املرضى لم يتعاجلوا خارج مستشفيات قطاع غزة.كما يظهر اجلدول
أن املرضى الذين تلقوا العالج خارج مستشفيات قطاع غزة تلقوها في مصر بنسبة
 42٬9%ملستشفي الشفاء و 40%للمستشفي األوروبي.
جدول رقم  4يوضح العدد والنسبة واملتوسط احلسابي واالنحراف املعياري خلدمات
التغذية ملستشفي الشفاء
خدمات
التغذية
مدى تناولك
للوجبة
الغذائية
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دائم ًا

مطلق ًا

أحيانا

التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار
80

43٬5

80

43٬5

24

املجموع

النسبة التكرار النسبة
100

184

املتوسط االنحراف
احلسابي املعياري

.68933 1٬6957 100
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يتضح من جدول رقم 2املستوى التعليمي في مستشفي الشفاء حيث أن املرضى
الذين لم يكملوا الثانوية العامة بلغوا نسبة  40٬1%وفي املستشفي األوروبي
حيث أن املرضى الذين لم يكملوا الثانوية العامة بلغت نسبتهم . 39٬2%كما
يبني اجلدول أعاله أن البطالة هي السائدة في مجتمع الدراسة ففي مستشفي الشفاء
بلغت نسبة من ال يعملوا  .72٬3%و في مستشفي غزة االوروبي بلغت نسبة من ال
يعملوا  .71٬6%ويظهر اجلدول أعاله عنوان السكن ملجتمع الدراسة في مستشفي
الشفاء حيث أن املرضى من محافظة غزة هم األكثر حيث بلغت نسبتهم 65٬4%
أما بالنسبة لعنوان السكن ملجتمع الدراسة في مستشفي غزة األوروبي فأن املرضى
من محافظتي خانيونس ورفح هم األكثر حيث تساوت نسبتهم وبلغت 41٬2%
لكل منهما.
جدول رقم  : 3توزيع مجتمع الدراسة حسب مدة اإلقامة والدخول املتكرر
للمستشفي و العالج خارج مستشفيات قطاع غزة
املستشفي
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مستشفي الشفاء

مستشفي األوروبي

إقامة املريض باملستشفي (باليوم)

التكرار

النسبة

التكرار

النسبة

من 5-2

125

66٬5

63

64٬9

من 10 -6

29

15٬4

18

18٬6

 11بوم فأكثر

34

18٬1

16

16٬5

املجموع

188

100

97

100

هل سبق دخولك املستشفي

التكرار

النسبة

التكرار

النسبة

نعم

124

66٬3

51

52٬6

ال

63

33٬7

46

47٬4

املجموع

187

100

97

100

ها سبق وان تلقيت العالج خارج
مستشفيات قطاع غزة

التكرار

النسبة

التكرار

النسبة

نعم

45

24٬2

30

30٬9

ال

141

75٬8

67

69٬1

املجموع

186

100

97

100
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يتضح لنا من اجلدول رقم  1أكثر األقسام التي نام وعولج بها املرضى في مستشفي
الشفاء في أقسام الباطنة وبنسبة  39٬4%وفي مستشفي غزة األوروبي في أقسام
اجلراحة بنسبة .57٬7%كما يتبني من اجلدول أيض ًأ جنس املرضى من اإلناث أكثر
من الذكور .ويظهر اجلدول الفئات العمرية في مستشفي الشفاء حيث أن الفئة
من  25-12عام كانت األعلى حيث بلغت  38٬8%و في مستشفي غزة األوروبي
الفئة العمرية األعلى هي من  40 -26عام حيث بلغت  .13٬3%ويوضح اجلدول
أعاله أن املتزوجني هم احلالة اإلجتماعية األكثرفي املستشفيني الشفاء .
جدول رقم  : 2توزيع مجتمع الدراسة حسب املستوى التعليمي والوظيفة وعنوان
السكن
مستشفي الشفاء

املستشفي
املستوى التعليمي

التكرار

%

التكرار

%

أمي

17

9٬1

19

19٬6

أقل من ثانوية عامة

75

40٬1

38

39٬2

ثانوية عامة

52

27٬8

27

27٬8

دبلوم

13

7

6

6٬2

بكالوريوس

28

15

7

7٬2

دراسات عليا

2

1٬1

-

-

املجموع

187

100

97

100

الوظيفة

التكرار

%

التكرار

%

عامل

13

7٬1

8

8٬4

موظف حكومي

16

8٬7

11

11٬6

موظف غير حكومي

4

2٬2

2

2٬1

صاحب أعمال حرة

15

8٬2

6

6٬3

بدون عمل

136

72٬3

68

71٬6

املجموع

184

100

95

100

عنوان سكن املريض

التكرار

%

التكرار

%

محافظة الشمال

39

20٬7

1

1

محافظة غزة

123

65٬4

7

7٬2

محافظة الوسطى

23

12٬2

9

9٬3

محافظة خانيونس

1

0٬5

40

41٬2

محافظة رفح
املجموع
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2

1٬1

40

41٬2

188

100

97

100
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معوقات الدراسة
واجه الباحث معوقات كثيرة إثناء دراسته منها :قلة املراجع األدبية التي تعنى بهذا
األمر من كتب ومجالت،عدم جتاوب بعض املرضى مع الباحث إثناء جمع البيانات.
وعدم جتاوب بعض املسؤلني واملدراء نتيجة حالة االنقسام السياسي التي يعيشها
الوطن.
نتائج الدراسة
جدول رقم  : 1توزيع مجتمع الدراسة حسب القسم واجلنس والفئات العمرية
واحلالة االجتماعية
املستشفي

مستشفي الشفاء

القسم الذي نام فيه املرضى

التكرار

%

التكرار

%

أقسام الباطنة

74

39٬4

41

42٬3

أقسام اجلراحة

56

29,8

56

57٬7

أقسام الوالدة

58

30٬9

-

-

املجموع

188

100

97

100

اجلنس

التكرار

%

التكرار

%

ذكر

70

37٬2

40

41٬2

أنثى

118

62٬8

57

58٬8

املجموع

188

100

97

100

الفتات العمرية

التكرار

%

التكرار

%

من12حتى 25

73

38٬8

21

23٬3

من  26حتى 40

45

23٬9

13

13٬3

من  41حتى 60

41

21٬8

32

35٬2

من  61فما فوق

29

15٬4

25

27٬5

املجموع

188

100

91

100

احلالة االجتماعية

التكرار

%

التكرار

%

أعزب

36

19٬1

22

22٬7

متزوج

136

72٬3

60

61٬9

أرمل أو مطلق

15

8

15

15٬4

188

100

97

100

املجموع
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مكان الدراسة
مت إجراء هذه الدراسة في مستشفيي الشفاء ومستشفي غزة األوروبي التابعني
لوزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة ،فلسطني وفي األقسام التي دخلت ضمن
الدراسة.
االعتبارات األخالقية واإلدارية للدراسة
بعد موافقة إدارة الدراسات العليا في جامعة العلوم اإلسالمية املاليزية على إجراء
الدراسة وبعد احلصول على املوافقة على البحث وإجراؤه من جلنة هلسنكي املختصة
باألبحاث التي يكون لها عالقة باملرضى وهي جلنة تتبع لوزارة الصحة الفلسطينية
وبعد موافقة املبحوثني (املرضى) على املشاركة في الدراسة بعد شرح مفصل ووافي
ألهمية الدراسة وأهمية مشاركتهم فيها والتأكيد على سرية املعلومات التي تؤخذ
منهم وإنها ستكون لغرض البحث العلمي والتطوير فقط مت البدء بجمع البيانات.
أدوات البحث
أعتمد الباحث في جمع البيانات على استبانه يتم تصميمها من قبل الباحث
وحتتوى على بيانات شخصية ودميوغرافية (دون ذ كر اسم املبحوث) وأسئلة حول
جودة اخلدمات الفندقية وتشمل (التغذية ،النظافة).
ومت اختبار صالحية االستبيان بطريقتني وهما اختبار احملتوى واختبار التركيب
حيث مت عرض االستبيانة على جلنة حتكيم متخصصة للتأكد من صدقها.
الدراسة االستطالعية األولية
مت عمل دراسة استطالعية لالستبيان من خالل توزيع عينة منه على املرضى ومت
إدخالها على برنامج  SPSSللتأكد من ثبات فقرات االستبانة بواسطة اختبار ألفا
كرونباخ .معامل الثبات  :ويقصد به ثبات االختبار أي أن يعطي االختبار النتائج
نفسها إذا مت استخدامه أكثر من مرة حتت ظروف مشابهة.
طريقة جمع البيانات
مت جمع البيانات لهذه الدراسة عن طريق استبيان يدار مبقابلة شخصية مع املريض
(املبحوث)
معاجلة البيانات
قام الباحث مبعاجلة البيانات من خالل احلزمة اإلحصائية للعلوم اإلنسانية ()SPSS
وباستخدام األساليب اإلحصائية.
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إن اختيار هذا النوع من الدراسة جاء من أجل احلصول على صورة عامة عن
جودة اخلدمات الفندقية التي تقدم للمرضى في مستشفي دار الشفاء ومستشفي
غزة األوروبي ومن أجل احلصول على نتائج دقيقة حول هذه اخلدمات وألن هذا
النوع من الدراسات غير مكلف وسهل التطبيق وأنه يناسب الوضع االقتصادي
واالجتماعي والسياسي الذي نعيشه.
مجتمع الدراسة
مجتمع الدراسة لهذا البحث هم املرضى املقيمني في األقسام الداخلية ( أقسام
النوم ملستشفي دار الشفاء ومستشفي غزة األوروبي والذين زادت مدة إقامتهم عن
يوم  24ساعة وذلك حتى يعطوا رأيهم عن اخلدمات بعدما يكونوا قد تلقوها أو
أثناء تلقيهم للخدمات وذلك بغض النظر عن أماكن سكناهم أو نوعية مرضهم
أو القسم الذي ينامون فيه ،وسيتم معرفتهم بالتعاون مع إدارة كل قسم (القسم
متريض).
الفئة املشمولة  :جميع املرضى املقيمني في األقسام الداخلية ملستشفيي الشفاء
ومستشفي غزة األوروبي واللذين زادت مدة إقامتهم عن يوم كامل 24ساعة وتزيد
أعمارهم عن  12عام ًا .
الفئة املستثناه  :املرضى الذين دخلوا األقسام للنوم واملعاجلة في نفس اليوم والتي
تقل مدة إقامتهم عن  24ساعة ،املرضى املعاقني عقلي ًا ومرضى اجللطات الدماغية
واملرضى الذين ال يستطيعون التحدث ،األطفال الذين تقل أعمارهم عن اثني عشر
عاماً ،املرضى املقيمني في بعض األقسام وذلك ألوضاعهم الصحية الصعبة التي ال
تسمح لهم باإلجابة عن أسئلة االستبيان وهي :قسم العناية املركزة للجراحة ،قسم
العناية املركزة للقلب ،قسم جراحة القلب ،قسم احلضانة ،قسم احلمل اخلطر ،قسم
احلروق ،قسم جراحة األطفال.
حجم العينة  :شارك في هذه الدراسة مائة وثمان وثمانون مريض (مبحوث)
واستثني من مت ذكرهم في الفئة املستثناة من الدراسة وذلك بسبب عدم جتاوبهم
لصعوبة وضعهم الصحي الذي ال يسمح لهم باملشاركة،كما رفض بعض املرضى
املشاركة ألسباب تخصهم.
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مزايا هذه الطريقة
تستطيع هذه الشركات اجتذاب نوعية أفضل من العاملني وذلك بواسطة دفع
مرتبات مرتفعة باملقارنة مع مرتبات املستشفيات احلكومية ،قد يكون املشرفون
واملالحظون في هذه الشركات أكثر تدريب ًا وخبرة في عمليات النظافة وهذه
الشركات لديها إمكانية الستحداث أساليب وجتهيزات أفضل من جتهيزات
املستشفي،إتاحة فرصة أمام إدارة املستشفي للقيام بأعمالها الرئيسية واألساسية
في املستشفي.
عيوب هذه الطريقة
التكاليف املترتبة على التعاقد مع الشركات ،نقص أو ضعف الرقابة  ،فرصة أكبر
للتحايل ومحاولة كسب املزيد من الربح ،ضعف االلتزام باملعايير والبنود املتفق
عليها في العقد (.)M.O.H,2010; Service Master
أوجه القصور في أقسام التنظيـف في املستشفيات
سلوك بعض املرضى واملراجعني والزوار الذي يتعارض مع آداب النظافة ،االستخدام
املفرط ملساحيق ومواد التنظيف األمر الذي قد يؤدي إلي انبعاث روائح غير محبوبة
أو ضارة أحيان ًا ،تكليف بعض عمال النظافة القيام بأعمال شخصية للموظفني
مما يؤثر سلب ًا علي جودة عملهم  ،نقص القوي العاملة التي تعمل في أقسام
التنظيف نتيجة زيادة معدل ترك الوظيفة بسبب تدني األجر وبسبب نظرة املجتمع
السلبية لهذه املهنة ،قيام عمال النظافة بإحداث ضجة وفوضى داخل أقسام
املرضى نتيجة لتدني مستوى الوعي والتعليم (;Harastany,1990; A.H.A,1996
.)H.D.P,M.O.H,2010
اإلطار التطبيقي للدراسة
نوع الدراسة امليدانية
نوع الدراسة وصفية حتليلية تهدف إلي التعرف على رضا املرضى عن جودة
اخلدمات الفندقية في مستشفى دار الشفاء ومستشفي غزة األوروبي بغرض
تقييمها من وجهة نظر املرضى متلقي هذه اخلدمة ملعرفة مدى رضاهم عن هذه
اخلدمات ولالطالع على تطلعاتهم ومقترحاتهم للتطوير ومن وجهة نظر مقدمي
هذه اخلدمات ملعرفة أوجه القصور في هذه اخلدمات.
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كيفية القيام بأعمال النظافة
تطرق العديد من املهتمني بهذا املجال إلى اآللية والكيفية للقيام بأعمال النظافة
وبدءوها بالتالي:
إفراغ النفايات ،تنظيف ومسح األثاث بفوط مبلولة مبواد التنظيف اخلاص
بذلك حسب نوعية األثاث ،تنظيف وتطهير احلمامات ،تنظيف ومسح املعدات
والصاالت باملواد املخصصة لذلك ،تنظيف ومسح الغرف مبواد النظافة والتعقيم
املخصصة لذلك.
كما يجب االهتمام في جميع أقسام املستشفي من حيث النظافة وباألخص أقسام
العناية املركزة وكشك الوالدة وقسم العمليات واإلفاقة وقسم غسيل الكلى....
الخ من األقسام احلساسة  ،حيث إن هذه ا ٌألقسام تتطلب مهارات فنية وإدارية في
عملية التنظيف ويؤخذ من هذه األقسام عينات بكتيربولوجية من الهواء واألرض
واجلدران واألثاث وإرسالها للمختبر للتأكد من خلوها من امليكـروبات املمرضة
(.)Ali,1988; Service Master; M.O.H 2010
التعليم والتدريب للعاملني في قسم التنظيف
نظراً الرتفاع معدالت ترك العاملني للوظيفة في مجال التنظيف ()Saleh,1993
وذلك ألسباب تعود إلي نظرة املجتمع لهذه املهنة أو بسبب تدني رواتب هذه
املهنة أو اجلهد الكبير املطلوب ألداء هذه املهنة .األمر الذي يجعل معظم العاملني
في أقسام التنظيف ممن ال يحملون مؤهالت علمية أو يحملون مستوى تعليمي ًا
منخفضاً.
برامج التدريب العاملني في أقسام التنظيف يجب أن تشمل
التعريف بالنظافة وأهميتها واألدوات التي تستخدم فيها ومواد النظافة ومخاطرها
وكيفية استخدامها ،دور النظافة في رعاية املريض (برنامج مكافحة العدوى)،
أهمية النظافة الشخصية التي يجب أن يتحلي بها عامل النظافة وذلك عن طريق
عرض أفالم تدريبية أو عن طريق محاضرات تدريبية (Ali,1988; Hospital
.)Development Project; Service Master; Ain&Zain, 2011
التعاقد مع شركات خاصة بالنظافة
فكرة التعاقد مع شركة متخصصة في النظافة لتتحمل هذا العبء عن إدارة
املستشفي يثير النقاش حول مدى إمكانية قيام هذه الشركات بهذه اخلدمات
بصورة أفضل من العاملني باملستشفي.
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خدمات التنظيف
اتفق معظم من كتب في هذا املجال أن نظافة املكان وامللبس واملأكل من األمور
الهامة جداً في اخلدمات الفندقية فاملستشفي املنظم واملرتب والنظيف يشيع في
ال عن
نفوس املرضى والزوار واملرافقني والعاملني جواً من الرضا والراحة النفسية فض ً
أنه يقضي علي مخاطر انتقال العدوى التي حتدث في املستشفيـات ،ومن هنــا
فــإن إدارات املستشفيــات ومن خــالل قسم النظــافة تسعي لتوفير بيئة نظيفة
وصحية في املستشفي خالية من الغبار والقاذورات وامليكروبات وال تقتصر النظافة
علي أثاثه ومكاتبه وأسرته ……..الخ ،بل إلي نظـافة املـــستشفي بشـــــكل عام
()AHA, 1966; M.O.H, 2010; Harastany, 1990; Ain&Zain, 2011
عال في املستشفيات
ولعل أساليب التنظيف احلديثة تؤمن وتوفر النظافة مبستوى ٍ
وذلك من خالل التدريب املستمر للعاملني في أقسام النظافة علي أساليب التنظيف
وتوعيتهم إلي مخاطر مواد التنظيف وتأثيراتها اجلانبية ومما ال شك فيه إن توافر بيئة
نظيفة باملستشفي يعكس بشكل إيجابي مستوى رضا املرضى واملوظفني و الزوار
(.)Ali, 1988; Ain&Zain Hospital, 2011
املهام األساسية والرئيسية لقسم التنظيف
بعض مهام قسم التنظيف داخل املستشفي ومنها :
إزالة الغبار وتنظيف أرضية ونوافذ وجدران املستشفي باستخدام أدوات وأجهزة
النظافة ،مكافحة القوارض واحلشرات املوجودة داخل املستشفي وفي محيطه عن
طريق االستخدام السليم واآلمن للمبيدات الفعالة والغير ضارة باإلنسان ،تنظيف
األثاث واحملافظة على حسن مظهره.
ولتحقيق هذه املهام يجب أن يتولي هذه املهمة إنسان مؤهل ومدرب تدريب ًا جيداً
على أمور الفندقة ولديه خبرة في أعمال التنظيف  ،حيث يهتم من يشرف علي
أمور النظافة (;Ali, 1988; Hospital Development Project; Service Master
)Ain&Zain, 2011
ولتحقيق املهام الرئيسية املذكورة أعاله يجب أن يتم من خالل
التنسيق مع رؤساء األقسام الطبية والتمريضية والفنية واإلدارية لعمل التنظيف
الشامل الدوري مبا يتناسب مع أعمال القسم ،توزيع مهام النظافة علي عمال
النظافة وفق جداول عمل ُمعدة ،تقديــر كميــات املنظفــات واملساحيق ومعطرات
اجلـــو التي يحتاجها املستشفي (شهرياً ،أسبوعيا ،يومياً) ،حتديد االحتياجات من
القوي العاملة ونوعيتها املطلوبة للعمل في القسم وإجناز مهام النظافة (;Ali, 1988
) Hospital Development Project; Service Master; Ain&Zain, 2011
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الغذائية للمرضى  ،والتي يوصى بها الطاقم الطبي والتي يراعى فيها نوع املرض
وعمر املريض ،وجنسه ،ومراعاة أن يكون هذا الطعام مقبو ًال طعم ًا ورائحة ،وأن
ال علي محاولة التوفيق بني عادات املريض
يقدم للمريض في صورة مرضية له ،فض ً
ورغبته من جهة وبني احتياجاته الغذائية التي يحددها الطاقم الطبي املشرف على
حالته من جهة أخري ولتحقيق هذا الهدف يتطلب األمر :
حتديد احتياجات القسم من املوظفني األكفاء واإلمكانيات املادية وتنظيم وقت
العمل في القسم وإعداد قوائم الغذاء اخلاصة بأنواعها من (عالجية عامة وعالجية
بناء علي معدل إشغال األسرة
خاصة) وتقدير الكمية الالزم حتضيرها من األغذية ً
في املستشفي وعدد املستفيدين من املوظفني و استالم األغذية عن طريق جلنة
مكلفة من إدارة املستشفي للتأكد من الكمية والنوعية والشكل وتخزينها وفق
املعايير املخصصة لذلك و توعية املرضى وتثقيفهم على النمط الغذائي الذي يجب
إتباعه بعد اخلروج من القسم وعلى نظام التغذية واحلمية و التأكيد والتركيز على
نظافة القسم ونظافة أوانيه وسالمة التخزين والتأكيد على سالمة وصول الوجبة
للمريض وفق الشروط واملواصفات الصحية ( )Alfaras, 1984واألهم من ذلك
تدريب العاملني في قسم التغذية على األسس والقواعد الصحية التي يجب أن
تراعي عند حتضير األطعمة مبا يكفل تقدمي الطعام باملواصفات الصحية والنوعية
املطلوبة (Harastany, 1990; Alhattab, 1994; Hospital Development Project/
( Nutrition; Hotel Service Dept. 2011; Ain&Zain Hospital 2011
حتضير وتوزيع األغذية
من هنا تنطلق فندقة الطعام حيث يزود أخصائي األغذية رئيس الطهاة بقائمة
الوجبات الغذائية (العامة واخلاصة) الالزمة للمرضى باملستشفي فيقوم الطهاة
بفن التجهيز حتت إشراف رئيسهم وبعد ذلك يقومون بتجهيز صواني الطعام
للمرضى والتي ترفق بها بطاقة باسم املريض ونوع وجبته والقسم الذي ينام به،
وذلك تفادي ًا الحتمال تناول مريض وجبة مريض آخر وكنوع من االهتمام اخلاص
باملريض ()Alhattab,1994; M.O.H,2008
جدير بالذكر أنه في بعض املستشفيات يطلب من املرضى اختيار وجباتهم
التي يرغبون تناولها وتطهي لهم حسب طبيعة مرضهم وذلك في حـدود مـا
يوصى بـه الطبيب املعالج;(Jordan Hospital,2011; Albaraha Hospital,2011
 )P.C.M.C,2011وبعد جتهيز الصواني يتم توزيعها على املرضى حتت إشراف فنيي
األغذية باملستشفي باستخدام عربات تتيح حفظ درجة حرارة الطعام خالل نقله
من املطبخ إلي األقسام ).)Alhattab,1994; Ali,1988

3/2/15 2:46 PM

ulum islamiyyah 14.indd 213

VOL.14 (DECEMBER) 2014

214

وقد أشار الدكتور محمد احلطاب في عام 1994م بأن أنواع األغذية التي تقدم
في املستشفيات قد تكون عالجية عامة أو أغذية عالجية خاصة فقد أوضح أن :
األغذية العالجية العامة :فهي األكثر شيوع ًا في املستشفيات إذ أنها تناسب أغلب
احلاالت املرضية ومن هذه األغذية:
الغذاء العادي :وهو غــذاء متكامل يحتوي علي جميع العناصر الغذائـية ويقدم
للمرضى الطبيعيني كمرضى العظام.
الغذاء السائل  :وهو عالج يقدم للمرضى في صورة محاليل سائلة وتعطى عن
طريق الوريد وهو غذاء يقدم ملن أجريت لهم عملية جراحية أو ملرضي التيفوئيد
والباراتيفوئيد وللحاالت التي ال يستطيع مريضها تناول الطعام عن طريق الفم .
الغذاء اللني اخلفيف  :وهو غذاء يتكون من أغذية سائلة وأخري نصف صلبة
وهو يقـدم للمرضي متهـيداً لالنتقــال إلي مرحــلة تناول الطعام العادي كحـــاالت
مــرضي األسنان أو العمليات اجلراحية أو مشاكل في اجلهاز الهضمي (;SIRH,2003
.)RISB, 2003
األغذية العالجية اخلاصة( :التغذية أثناء املرض)
هي أغذية متكاملة يتم حتويرها لتناسب املرض وحالة املريض ،وهي أيض ًا أغذية
خاصة تقتضى حتديد كمية الغذاء ونوعه مما يستدعي منع بعض األغذية وإضافة
أخرى تبع ًا لنوعية املرض وحدته و منها :
الغذاء املعوض  :وهو يحتوى على كمية كبيرة من السعرات احلرارية والبروتينات
تزيد على الكميات املقررة للفرد البالغ املعافي وتقدم للمرضي املصابني بالدرن
واحلروق الشديدة وسوء التغذية.
غذاء أمراض اجلهاز الهضمي :وميتاز بقلة األلياف والدهون ويقدم حلاالت اإلسهال
وفي مرحلة النقاهة من العمليات اجلراحية.
غذاء قرحة املعدة  :يتكون من احلليب الالزم ملعادلة حموضة املعدة ويقدم عدة
مرات في اليوم.
غذاء مرضي السكري  :وهو يقدم ملرضى السكري ويكون قلي ً
ال أو مضبوط
السكر وقليل النشويات.
أغذية قليـلة امللح  :وتتميز بقلة امللح ويعطي ملرضى الفشل الكلوي و مرضى
هبوط القلب ومرض ضغط الدم املرتفع.
املهام الرئيسية ألقسام التغذية في املستشفيات
فإن الهدف الرئيسي ألقسام التغذية في املستشفيات هو إعداد وحتضير الوجبات
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لقد بلغ الطب اإلغريقي ذروة تقدمه خالل العهد الذهبي للحضارة اإلغريقية
حوالي  400عام قبل امليالد ،وذلك عندما ظهرت معابد آلهة الطب اإلغريقية
وأ ُعتبرت تلك املعابد أول املستشفيات التي ظهرت في حضارات اليونان والرومان
،و قد استخدمت مأوى للمرضى وللعبادة مع ًا والعناية في تلك املعابد تركزت علي
تعريض املريض ألشعة الشمس والهواء الطلق وإتباع نظام معني للراحة والتمريض
واالستحمام والطعام ،وقد حتلت املستشفيات التي مت إنشاؤها في بعض حضارات
املدنيات القدمية ببعض السمات التي قد تلتقي مع السمات التي نراها في أيامنا
هذه في املستشفيات احلديثة ( )Harastany,1990; Abu Shariaa, 2005والتي
تتركز على :
دراسة تأثير العوامل البيئية املختلفة علي حالة الصحة واملرض حيث يتم استخدام
املستشفي مكان ًا إليواء املرضى وتقدمي العالج مع التركيز علي صحة الفرد الشخصية
من حيث االهتمام بتغذيته ونظافته وما شابه ذلك إضافة إلي االهتمام بنظافة بيئة
املستشفي الداخلية (.)Harastany,1990; Ain&Zain Hospital, 2011
وقد أمر الوليد بن عبد امللك ببناء أول مستشفي في اإلسالم عام 88هـ/706م
بدمشق  ،ولعل ما يلفت النظر إن النظام في املستشفيات التي بناها العرب كان
علي غرار النظام احلديث الذي تسير عليه مستشفيات هذه األيام من حيث تقدمي
العالج والفحص والنظافة والطعام واخلدمة ونظام األطباء ;(Qadry Toqan, n.d
)Hekmat ,1977
عناصر اخلدمات الفندقية في املستشفيات

خدمات التغذية
ال شك أن التغذية السليمة تلعب دوراً مهم ًا في شفاء كثير من األمراض أو
التخفيف منها مثل فقر الدم  ،أمراض سوء التغذية  ،السكري  ،الضغط  ،السمنة
 ،النحافة … الخ حيث إن الغذاء املناسب الذي يقدم للمريض يلعب دوراً أساسي ًا
في مرحلة العالج  ،وتزداد أهمية هذا الدور يومـ ًا بعـد يـوم مبــا تضيفــه األبـحــاث
والدراســـات الغذائية املستمرة (.)A.H.A, 1984
ومن امللفت للنظر أن علماء املسلمني قد توصلوا لهذه النتائج منذ نيف وألف عام
بل أنهم جتاوزوها حني أشاروا إلي أن الغذاء عالوة على كونه مقوم ًا من مقومات
احلياة ميكن أن يكون الدواء الشافي لبــعض األمــراض ،ولعــل مقولة أبو بــكر الرازي
ألحـــد تالميذه «إذا استطعت أن تعالج بالغذاء فال تعالج بالدواء» (Aldaffaa
).1979
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اجلودة
ساهم الكثير من العلماء البارزين في تطور مفهوم اجلودة ويرجع الفضل في تطور
هذا العلم لعلماء كثر ومن بينهم (Ishikawa, Tagueki, Feigen, Baun, Crosby,
 )Juran, Deminوغيرهم من العلماء والذين قدموا الكثير من األعمال في املراحل
املبكرة لتطور أدارة اجلودة الشاملة وتعد هذه الشخصيات من ابرز علماء اجلودة
أهداف جودة اخلدمة الصحية
يرى كل من ) )Saed, 2004; Khoja 2003; Kharma,2000بأن من أهداف جودة
اخلدمة الصحية هي :
ضمان الصحة اجلسمية والنفسية للمستفيدين (املرضى)،وتقدمي خدمة
صحية ذات جودة مميزة من شانها حتقيق رضا املستفيد (املريض) وزيادة انتماؤه
للمؤسسة الصحية والذي سيصبح فيما بعد وسيلة إعالمية فاعلة لتلك املؤسسة
الصحية،كماتعد معرفة أراء وانطباعات املستفيدين (املرضى) وقياس مستوى
رضاهم عن اخلدمات الصحية وسيلة مهمة في مجال البحوث اإلدارية والتخطيط
للرعاية الصحية ووضع السياسات املتعلقة بها ،وتطوير وحتسني قنوات االتصال بني
املستفيدين من اخلدمة الصحية ومقدميها ،ومتكني املنظمات الصحية من تأدية
مهامها بكفاءة وفاعلية ،وحتقيق مستويات إنتاجية أفضل وأعلى ،باإلضافة لكسب
رضا املستفيد (املريض) إذ أن هناك قيم أساسية إلدارة اجلودة البد من توفرها في
أي منظمة صحية تعمل على حتسني اجلودة وتسعى لتطبيق نظم اجلودة وبالتالي
تطوير أداء العمل وبالنهاية كسب رضا املستفيد.
تعريف اخلدمات الفندقية في املستشفيات
هي مجموع اخلدمات غير الطبية ،والتي تقدم للمريض وتساعد في توفير قدر
من الراحة النفسية واجلسمية للمريض ُ
وتسن االنطباع عن خدمات املستشفي،
وتتضمن خدمات التغذية ،خدمات النظافة ،خدمـات الغسيل ،مواعيد الزيارة،
أماكن الترفيه واحلدائق ،أمن املستشفي ،األثاث والفرش واملرافق العامة ،خدمات
االتصاالت ,مواقف السيارات ,االستعالمات وخدمات اجلمهور ،معاملة ولباقة
املوظفني)Abu Shariaa, 2005( .
تاريخ اخلدمات الفندقية
يتضمن هذا املوضوع استعراض ًا لنقاط من تاريخ الطب بهدف اإلطالع واالستفادة
من النظرة الشمولية للخدمات الفندقية عبر احلضارات السابقة.
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 -2قبول رضا املريض كمقياس مهم لنوعية اخلدمة وجودتها (.)GMQ, 2003
 -3إيالء األطباء اهتمام ًا متزايداً برضا املريض بسبب ارتباطه مبدي تقبله للعالج
ومسيرته وكذلك نتائجه العالجية.
كذلك ارتبط حديث ًا بنوايا املرضى تقدمي الشكاوي أو القيام بإجراءات قانونية ضد
العيادات الصحية ( .) Boulding. et.al, 1993
كما يعتبر رضا املريض مؤشراً هام ًا لنتائج اخلدمات الصحية في املستشفيات حيث
تبني أن الرضا يؤثر على النتائج العالجية عندما يستخدم تأثير العالج الكاذب
على النتائج في بعض النواحي إلي حد الثلث في عملية الشفاء احلقيقية،
وأصبحت العناية الطبية تثير رضا الزبون بشكل ملحوظ ).)AJMQ, 2003
تعريف رضا املرضى
هناك أكثر من تعريف وضح ما املقصود برضا املريض نذكر من هذه التعاريف :
 -1ردة فعل متلقي الرعاية الصحية ألوجه اخلدمة الصحية وذلك حسب جتربته
السابقة ).)AJMQ, 2003
 -2استجابة املريض العاطفية والوجدانية لتقييمه جودة األداء ملقدمي اخلدمة
الصحية خالل جتربته في تلقي الـخـدمة وذلـك بحسب إدراكه أو معلوماته
األساسية في هذا املجال ).)Argon, 2003
مفهوم اجلودة و روادها
اجلودة:لغة أصلها من اجلود واجليد نقيض الرديء ()Ebn Manzor, 1984, p72
أما اجلودة في االصطالح الغربي فهي كلمة مشتقة من الكلمة اليونانيةqualities
ويقصد بها طبيعة الشيء ودرجة صالحه (.)Qaddar, 1997, p77
وجاء في قاموس أكسفورد األمريكي بان اجلودة هي :درجة أو مستوى التميز أو
التفوق (.)Alfadel&Altaee, 2004, p24
أما ( )Heizerفقد عرفها :قدرة املنتج أو اخلدمة التي تقابل احتياجات املستهلك
(.)Heizer, 1996, p74
مفهوم إدارة اجلودة الشاملة
تعريف ( )Jablonskiاإلدارة اجلودة الشاملة:هي عبارة عن شكل من أشكال
التعاون الجناز وإمتام األعمال والتي تعتمد على القدرات واملواهب اخلاصة بكل
من اإلدارة واملوظفني لتحسني اجلودة اإلنتاجية بشكل دائم ومستمر عن طريق
فريق العمل (.)Alhelaly, 1998 p6-7
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املقدمة
الشك أن الرضا عن جودة اخلدمات أصبح الشاغل األساسي للمؤسسات العامة
واخلاصة الصغيرة و الكبيرة منها إلن مجال التنافس والتميز قد اشتد في هذه األيام
في مجال إرضاء الزبائن.
الرضا العام :مفهوم ديناميكي متغير مبعنى انه يتفاوت من مكان إلى أخر ومن
شخص إلى أخر ومن فترة زمنية إلى أخرى وذلك أمام اختالف املطالب واالحتياجات
والتوقعات باختالف األشخاص واألماكن والفترة الزمنية ))Alanzy, 2005
ذكر  )2003 ( Aldaewje and Abd Allahتعريف منظمة الصحة العاملية جلودة
اخلدمات الصحية بأنها التماشي مع املعايير واالجتاه الصحيح بطريقة آمنة ومقبولة
من قبل املجتمع وبتكلفة معقولة بحيث تؤدي إلى إحداث تأثيرات على نسبة
احلاالت املرضية  ،نسبة الوفيات  ،واإلعاقة وسوء التغذية.
وعليه فإن جودة اخلدمة الصحية متثل مجموعة من السياسات واإلجراءات املصممة
التي تهدف إلى تقدمي خدمات الرعاية الصحية للمستفيدين منها (املرضى وغيرهم)
على نحو نظامي وموضوعي ،يسهم في تقدمي الفرص لتحسني رعاية املرضى وحل
املشكالت العارضة بطرق علمية وذلك عن طريق العاملني في املؤسسات الصحية
والذين يستخدمون مهاراتهم وخبراتهم وتقنيات الرعاية الصحية املتاحة لهم ومبا
يضمن حتقيق أفضل النتائج في الوقت املناسب واملكان املناسب وبأقل كلفة ممكنة،
وهذا يعني أن جودة اخلدمة الصحية هو أسلوب لدراسة عمليات تقدمي خدمات
الرعاية الصحية وحتسينها باستمرار مبا يلبي احتياجات املرضى وغيرهم.
اإلطار النظري

نظريات في رضا املرضى
ال يزال مفهوم تعريف رضا املريض ونتائجه على اخلدمة املقدمة له غير واضح املعالم.
وقد أصبح هذا املفهوم معياراً مستق ً
ال لعملية تقومي اجلودة النوعية للخدمة الصحية
املقدمة للمريض( ،)IMCHCA,2001وقد مت تزويد معظم املستشفيات ببرامج
تطويرية جديدة من أجل رفعة شأن اخلدمة الصحية املقدمة.
وجتلت احلقائق التي كانت دافع ًا وراء هذه الظاهرة بشكل واضح وهي :
 -1تأثير رضا املريض بشكل جلي وواضح على سمعة املستشفي في املجتمع
(.)TABC, 1998
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في مستشفي الشفاء يتناولون الوجبة التي تقدم لهم بينما في مستشفي غزة
 كما توصلت الدراسة إلى أن الرضا عن جودة خدمات النظافة.30.2% األوروبي
لم تصل إلى احلد اإلدنى املطلوب وخاصة فيما يتعلق بتوفير مواد التنظيف ولكن
مستوى الرضا عن جودةخدمات النظافة في املستشفي األوربي أفضل بقليل عما
وقد أوصى الباحث بعدة توصيات للرقي بهذه.هو عليه احلال في مستشفي الشفاء
اخلدمات ضرورة زيادة االهتمام من قبل املسؤلني في وزارة الصحة الفلسطينية
االرتقاء بخدمات التغذية في مستشفي،باخلدمات الفندقية في القطاع الصحي
تدريب،غزة األوروبي لكي تصل كحد أدنى كما وصلت له في مستشفي الشفاء
الطواقم اإلدارية لإلشراف اجليد على هذه اخلدمات واملتابعة والرقابة املستمرة من
ً وحتديدا، قبل إدارات املستشفييات علي اخلدمات الفندقية بجميع أقسامها
 تخصيص وزيادة امليزانية اخلاصة باخلدمات الفندقية،اخلدمات الفندقية املشتراة
.بشكل عام
 اخلدمات الفندقية، النظافة، التغذية، اجلودة،الرضا: الكلمات االفتتاحية
Abstract
The study aimed to see patients’ satisfaction with the quality of health
services especially hotel services, including whether the services of a hotel
is equally important for all patients, see the strengths and weaknesses of
these services, suggestion priorities for improvement and to provide data
make recommendations to officials for proper planning for these services.
The descriptive analysis which consists frequencies, percentages, means and
standard deviation was used adopting (SPSS), the researcher used Likert
scale. The study found that patients’ satisfaction with the quality of nutrition
services at Shifa Hospital is better than their satisfaction with the quality of
nutrition services in the European Gaza Hospital. The study also found that
satisfaction with the quality of cleaning services did not reach the minimum
required, particularly with regard to the provision of cleaning materials, but
the level of satisfaction with the quality of cleaning services in the European
hospital slightly better than the case at Shifa hospital. The study also
recommended a series of recommendations, including Budget allocation to
improve the quality of hotel services, training of personnel in hotel services,
especially new ones before they receive for their work tasks, educate citizens
on how to deal with hospital facilities, follow-up and monitoring by the
hospitals management on the quality of hotel services especially purchased.
Keywords : nutrition, cleaning, hotel services, satisfaction, quality
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امللخص
تهدف هذه الدراسة إلى معرفة رضا املرضى عن جودة اخلدمات الصحية وخاص ًة
اخلدمات الفندقية منها وهل اخلدمات الفندقية مهمة بنفس الدرجة جلميع املرضى
ومعرفة نقاط القوة والضعف في هذه اخلدمات واقتراح األولويات للتحسني وتوفير
املعلومات وعمل التوصيات للمسؤلني من أجل التخطيط السليم لهذه اخلدمات.
استخدم الباحث مقياس ليكرت الثالثي (جيد،مقبول،غير مقبول) وذلك
بناء على
خلصوصية مجتمع الدراسة حيث أن مجتمع الدراسة هم املرضى وأيض ًا ً
الدراسة القبلية التي أجريت والتي وضحت عدم فهم ليكرت اخلماسي لكثير من
املرضى أو بالتحديد فإنهم ال مييزون بني املقاييس املتعددة،ومت إستخدام املنهج
الوصفي التحليلي،ومت حتليل البيانات بواسطة البرنامج اإلحصائي) .(SPSSتأتي
نواح ومن أهمها انها تناقش اخلدمات الفندقية كونها
أهمية هذه الدراسة من عدة ٍ
خدمة مستمرة ومتكررة ودائمة  ،وألنه ال توجد أبحاث ودراســات كثيــرة حول
هذا املوضــوع وباألخص باللغـــة العربية وفي املجتمعات العربية حتديداً .توصلت
الدراسة إلى أن رضا املرضى عن جودة خدمات التغذية في مستشفي الشفاء أفضل
من رضاهم عن جودة خدمات التغذية في مستشفي غزة األوروبي من حيث
مدى تناول املرضى للوجبة الغذائية حيث تبني أن  43٬5%من املرضى املستطلعني
1 Corresponding author : Aamer Suliman Abu Shariaa, Universiti Sains Islam Malaysia, e-mail
: amer_ash@hotmail.com
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