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تقييم جودة خدمات الصحة المدرسية باستخدام مقياس االداء الفعلي  SERVPERFمن وجهة نظر مقدم
الخدمة دراسة ميدانية لتقييم خدمات الصحة المدرسية المقدمة لطلبة المدارس في مدينة الناصرية
Evaluating the Quality of School Health Services Using the SERVPERF Scale
from the Provider's Perspective A Field Study to Evaluate School Health
Services Provided to School Students in Nasiriya.
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المستخلص
يهدف البحث إلى تقييم جودة خدمات الصحة المدرسية التي تقدم من قبل مراكز الصححة المدرسحية فحي مدينحة الناصحرية محن
وجهة نظر مقدم الخدمة باستخدام مقياس األداة الفعلي ( )SERVPERFبإبعاده الخمسحة (الموووقيحة ا االسحتةابة ا االمحا ا
الةوانب الملموسة ا والتعاطف) استخدام الباحث المنهج الوصفي التحليلحي حيحث تحم تصحميم داه البححث الرئيسحية وتوزيعهحا
على فراد عينة البحث  .اذ تم توزيع ( )226استبانة وزعت على العاملين في مراكز الصحة المدرسحية تحم اسحترداد ()214
استبانة صالحة للتحليل .توصل البحث إلحى مةموعحة محن االسحتنتاجات كحا

مهحا وجحود فروقحات ذات داللحة معنويحة نححو

مستوى جودة الخدمة وكذلك وجود اختالفات ذات داللة إحصحائية فحي تحديحد أل ميحة النسحبية بعحاد جحودة الخدمحة ا خلح
البحححث بةملححة مححن التوصححيات مححن مهححا ضححرورة تبنححي إدارات مراكححز الصحححة المدرسححية بعححاد جححودة خححدمات الصحححة
المدرسية والعمل على تحقيقهحا بصحورة ف حل .وتعميحو الحوعي الصححي لحدى العحاملين فحي الصححة المدرسحية ححو مفهحوم
وا داف ابعاد جودة الخدمات الصحية لكونها تتعلو بحياة الطلبة.
ABSTRACT
The research aims to evaluate the quality of school health services provided by school
health centers in the city of Nasiriya from the point of view of the service provider using the
actual instrument scale (SERVPERF) with its five dimensions (reliability, response, safety,
concrete aspects, and empathy). The main research tool is designed and distributed to
research sample members. A total of (226) questionnaires were distributed to school health
center staff. (214) questionnaires were retrieved for analysis. The research reached a number
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of conclusions. The study concluded with a number of recommendations, the most important
of which are the following: • The need to increase the attention of school health centers
administrations to adopt the dimensions of the quality of school health services and work to
achieve them better. Comment on the lives of students.
.)SERVPERF(  مقياس األداة الفعلي،  ابعاد مقياس األداة الفعلي، جودة الخدمة،الكلمات المفتاحية خدمات الصحة المدرسية
Keywords: Service heath Schools , Service quality , Service quality dimensions ,Service Performance model
(SERVPERF) .
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المقدمة
نححا موضححوي تقيححيم جححودة الخححدمات الصحححية ا تمام حا ل كبيححرا ن مححن قبححل البححاحيين فححي علححم االدارة ألن ح يميححل فلسححفة
استراتيةية في إدارة المنظمات الصحية ومنها منظمات الرعاية الصحية للوصو الى تحقيحو ف حل مسحتوى محن الخحدمات
المقدمححة للمرضححى وال سححيما بعححد النةاحححات الكبيححرة التححي حققتهححا المنظمححات الصحححية التححي تبنححت ححذه الفلسححفة كونهححا تميححل
استراتيةية تنافسية ومنهةا ل للبقاء في بيئة األعما والتقدم والتطور نحو األف ل .لذلك تعد عمليحة تقيحيم االداء عمليحة إداريحة
مهمة ومستمرة تقاس من خاللها كفاءة داء المنظمحة فحي اسحتعمالها لموارد حا الماديحة والب حرية وتحقيحو حدافها و حذه حي
الخطوة االخيرة في ي عملية إدارية كما نها تعد فرصة للوقوف والتأمل واعادة النظر باأل داف والسحلوكيات المعتمحدة فحي
المنظمة وتفرز الةيد منها وتطوره وتعمل على معالةة ال عيف فيها وتعالة (االحمدي ا .) 3 2009
المحور االو منهةية الدراسة والدراسات السابقة
اوالل منهةية البحث
 .1م كلة البحث
الص ِحة ْال نمد نْر ِسحيةة والتحي تعحاني
من خال الزيارات الميدانية لمراكز الصحة المدرسية واالطالي على واقع ِخدْ نمات ِ
الص ِححيةة نو نعحدنم ت ننحوفر االجهحزة
ْال ِم نالكنحاتُ ِ

ِم ْن ا ما و ُم ناكل نعدِيدنة نوالة ِتي تنت ن نعلةو ِب ِقلةة االمكانيات ْال نم ِاديةة نو ْال نب ِنحريةة ِم ْ
حن نن ْقح
يحرة ِلل ة
طلنبنحة
نو ْال ُمعندةات واالدوية و ِم ْن نها نما ينتنعنلةحو بِعنحدنم ت ن نحوفر ْالبُننحى الت ة ِحيةحة ِل ْل ُمحدن ِارس الت ة ْع ِل ِ
يميةحة نوالةتِحي نال تنحت ننال نءم نمح نع االعحداد ْال نكبِ ن
الص ِحي ِ  .نو ِم ْن نذنا ْال ُم ْن ن
سا ُؤ نالت التةا ِلينة.
بِا ْ ن
سة بِالت ة ن
طلنو يمكن صياغة وبلورة ُم ن ةكلنة الد نِرا ن
ض ْعف ْال نوعْي ِ
ضافنة الى ِ
الص ةحة ْال نمد نْر ِسيةة ن
ي الخمسحة )()SERVPERF
الس نؤا االو
نما نُو ُم ْست ننوى نج ْودنة ِخدْ نمات ِ
طبةقنا ألبعاد ِم ْقيناس االداء ْال ِف ْع ِلح ة
سةا الت ة نعا ُ
طف).
ْال نم ْووُوقِيةة ْ ِ
ااال ْستِ نةابنةا ا ِْأل ن نما ا ْال نة نوانِب ْال نم ْل ُمو ن
الصح ةحة ْال نمد نْر ِسحيةة تن ِب نعحا ِأل ن ْب نعحاد ِم ْق نيحاس )ِ )SERVPERFم ْ
حن نوجْ نهحة
السؤا الياني
ْنل ني ْخت ن ِلف ت ن ْق ِيي ُم ُم ْست ننوى نج ْودنة ِخدْ نمات ِ
نن ن
ظر ُمقندةم الخدمة
الص ةحة ْال نمد نْر ِسيةة ن
طبةقنا ِل ِم ْقيناس )ِ )SERVPERFم ْن نوجْ نهحة
السؤا اليالث ْل ت ْنخت ن ِلف اال مية النِ ْسبِيةة ِأل ن ْبعناد نج ْودنة ِخدْ نمات ِ
نن ن
ظر ُمقندةم الخدمة
 .2ا داف البحث
انطالقا ل من م كلة البحث يمكن صياغة ا داف بال كل االتي
الص ةحة ْال نمد نْر ِسيةة ْال ُمقندة نمة ِل ن
طلن نبة ْال ُمحدن ِارس ِم ْ
ي نحسْحبُ االبعحاد
حن ن ِ
 .1الت ة نعرف نعلنى ُم ْست ننو نيات ُج ْودنة ِخدْ نمات ِ
ناح نيحة االداء ْال ِف ْع ِلح ة
سة ْال ُمك ِنوننة ِل ِم ْقيناس( . )SERPERF
ْال ُخ ُم ن
الص ةحة ْال نمد نْر ِسيةة ْال ُمقندة نمة ِل ن
طلنبنة ْال ُمدن ِارس.
 .2تحْ دِيد اي من ابعاد نج ْودنة ْال ِخدْ نمة اكير ا مية نعلنى ُم ْست ننوى نج ْودنة ِخدْ نمات ِ
 .3التعرف على مدى ا تمام مراكز الصحة المدرسية بموضوي جودة خدمات الصحة المدرسية المقدمة للطلبة .
 .3ا مية البحث
يمكن توضيح ا مية البحث من خال االتي
ص ةحة
ضافنة الى ْالفنا ِئدنة ْال ُم نبا ِش نرة ِم ْن ْ ِ
ص ِحي ِ ننةْ ِني ِ ِفي ْال ُم ْستن ْق نبل ِبا ْ ن
اال ْ ِت نمام ِب ِ
ص ةحة نو نوعْي ِ
 .1انما نما ن ْنز نرع ُ ْال ني ْوم ِم ْن ِ
ة
سر ُ ْم .
الطلنبنة فن ِا ْن نهم ين ْعتنبِ ُرو ِرسْل ت ْنو ِعينة ِأل ن ن
 .2يعد ذا البحث ذو ا مية خاصة لكون يخدم الطلبة في المدارس الذين ي كلو نسبة كبيرة من المةتمع .
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وال ِ ال ة
الص ِحي ِ فِي ُمةْ ت ن نمعننا ِب نحا نجة الى اِ ْ تِ نمام نك ِبير ن
طلن نبة ُ ْم افراد ِم ْن ْال ُمةْ ت ن نمع تنعُد نذا البحث
 .3ا ُم ْست ننوى ْال نوعْي ِ
خ ْ
نط نوة ل لتعزيز الوعي الصحي في المةتمع .
 .4فرضيات الدراسة
ضينات البحث وكما يلي
صيناغنة فن نر ِ
سة وا دافها ي ُْم ِكن ِ
ساؤ نُالت الد نِرا ن
نم ْن اُجْ ل االجابة نعلنى ت ن ن
ححروَ ذناتُ دن ناللنحححة نم ْعنن ِويةحححة " ننححححو ُم ْسحححت ننوى نجح ْححودنة ْال ِخدْ نمحححة ِل ِم ْقينحححاس ) )SERVPERFنو ن ْبعنحححاد
الفرضحححية االولحححى
توجحححد "فنح ُ
ِ
ْ
سة ا الت ة نعا ُ
طف) ِم ْن نوجْ نهة نن ن
ظر مقدم الخدمة (لةنة الصحة المدرسة )
(ال نم ْووُوقِيةة ا ْ ِ
اال ْستِ نةابنة ا ا ِْأل ن نما ا ْال نة نوانِب ْال نم ْل ُمو ن
الصح ةحة ْال نمد نْر ِسحيةة
وجد ا ِْختِ نالن نفات ""ذناتُ دن نال نلة نم ْعنن ِويةة ""فِي ت ن ْقدير ْاأل ِنميةة النِ ْس ِبيةة ِأل ن ْب نعحاد نج ْحودنة ِخحدْ نمات ِ
الفرضية اليانية ت ُ ِ
ِل ِم ْقيناس( )SERVPERFمن جهة نظر مقدم الخدمة .
 .5حدود البحث
تناو البحث الحدود الموضوعية والمكانية والزمانية و ي على النحو التالي
اقتصر البحث على مراكز الصحة المدرسية التي تعنى بإنتاج وتقديم الخدمات الصحية والمدارس الواقعة ضمن المنطقة
الةغرافية لهذه المراكز .للعام الدراسي . 2019/9/1- 2018
وانيا ل الدراسات السابقة
 .الدراسات العربية
 .1دراسة ( احمد بدح ا  ) 2007بعنوا

واقع برامج خدمات الصحة المدرسية المقدمة في مدارس محافظة الزرقاء في

االرد .
صحيةن المقدمة لطلبة مدارس في محافظة الزرقاء بلغت عينة
دفت ذه الدراسة إلى معرفة واقع ال لخدماتن ال ة
صحيةن انها بحاجة الى مزيد من اال تمام وتدريب المالكات الصحية
الدراسة(  )316مديرا ل  .ظهرت النتائج ا ال نخدمات ال ة
العاملة وكذلك تدريب المعلمين المسؤولين عن الخدمات الصحية .
 .2دراسة ( يوسف عمر قوش ا ) 2007بعنوا

اور تطبيو االساليب الفاعلة لممارسة الصحة المدرسية في المدارس

اليانوية في منطقة خا يونس .
دفت الدراسة الى معرفة اور تطبيو االساليب الفاعلة لممارسة الصحة المدرسية ا تم افتراض مةموعة من
االساليب للممارسة الصحة المدرسية من خال المنهاج الدراسي ا واذاعة المدرسة ورحالت المدرسية والمسابقات اليقافية
ا توصلت الدراسة الى ضرورة تفعيل كافة البرامج كافة برامج المدرسية بهدف التوصل استراتيةيات تسا م في رفع
مستوى الصحة المدرسية في المدارس موضوي الدراسة .
 .3دراسة ( سلطا ا ) 2013بعنوا

بعاد جودة الخدمات الصحية من وجهة نظر المستفيدين ا دراسة تطبيقية في

مةموعة من المست فيات اال لية في محافظة البصرة .
دفت الدراسة إلى معرفة وتقييم مستوى الخدمات الصحية في المست فيات اال لية من خال خمسة بعاد ( الموووقية ا
االستةابة ا االما ا الملموسية ا التعاطف ) وتوصلت الدراسة الى توافر بعاد جودة الخدمة في بعض المست فيات ا وبينت
الدراسة وجود فروقات إحصائية في مةا جودة الخدمات الصحية بين المست فيات األ لية .
ب .الدراسات االجنبية
 .1دراسة (  ) Jainme & Ignacio, 2017بعنوا

تقييم دراك جودة الخدمة المصرفية باستخدام نموذج

( .)SERVPERFدفت ذه الدراسة إلى تقييم جودة الخدمات المقدمة في
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االستراتيةية المنهةية لهذه الدراسة إلى التحقيو في تطبيو نسخة معدلة من نموذج ()SERVPERFا بناء على خمسة
بعاد ي ( الموووقية ا االستةابة ا األما ا الملموسية ا التعاطف ) .ت ير النتائج التي تم التوصل ليها الى

تقييم الزبائن

لكال المصرفيين فيما يتعلو بخدماتهم كا بمستوى جيد .
 .2دراسة ( ) Mohamed, 2012بعنوا

تأوير جودة الخدمة على والء المريض ا دراسة ميدانية في المست فيات

الخاصة في طهرا  .دفت ذه الدراسة إلى تحديد جودة الخدمة من وجهات نظر المرضى واأل مية النسبية ألبعاد الةودة
باستخدام مقياس ( .)SERVPERFجريت الدراسة على عينة تتألف من ()943ا توصلت الدراسة الى تأوير مستوى جودة
الخدمة على والء المريض من خال ( تقدير التكاليف العملية ) كمحددات رئيسية لوالء المريض للمست فيات الخاصة في
طهرا .
 .3دراسة (  ) Albert, 2011بعنوا

تقييم مبادرات تطوير داره الخدمات الصحية في المدارس ونغ كونغ  .دفت

الدارسة ال ى معرفة تأوير مبادرات تطوير ادارة الخدمات الصحية المدرسية في اطار انت ار مبادرات المدارس المعززة
بالصحة في العالم  .اشتملت عينة الدراسة على ( )43مدرسة وبلغ عدد إفراد العينة (  ) 470مفردة .تم تصميم االستبانة
ووزعت على الطلبة في تلك المدارس وإجراء المقابالت مع مدراء الصحة المدرسية والمالك الطبي ا وتوصلت الدراسة
الى عدم وجود ا تمام ببرامج تطوير إدارة الصحة المدرسية وعدم كفاءتها .
مةاالت االستفادة من الدراسات السابقة
تميلت مةاالت االستفادة من الدراسات السابقة االطالي على منهةية الدراسات السابقة ا وتسلسل فقراتها بما يساعد
في تصميم منهةي الدراسة الحالية ا تمت االستفادة من بعض الدراسات في اختيار ا بعاد وفي صياغة سئلة داه البحث ا
ميلث النتائج التي توصلت إليها الدراسات السابقة نقطة البدء من حيث انتهاء اآلخرو في مةا الصحة المدرسية ا
التعرف على األساليب ا حصائية بغية ا لمام باألساليب التي تالئم مع البحث
المحور الياني االطار النظري للبحث
المبحث االو

مفهوم وطبيعة الخدمة

ت ير معظم االدبيات الى ا

ناك اختالف في وجهحات نظحر البحاحيين ححو تحديحد مفهحوم الخدمحة لكحو

حذا المفهحوم

غير واضح قياسا ل بمفهوم السلعة عرفت الخدمة بانها بعض االشياء التحي تنحتج وتسحهلك ب حكل متحزامن ( المحيحاوي ا 2005
 .) 56ويعرف (  ) James& Davidالخدمة بانها ن اط اولي ا و متمم ال يتنج منتةا ل طبيعيا ل مباشحرة ي نهحا جحزء غيحر
سلعي للعملية الةارية بين الزبو والبائع مقدم الخدمة )  . ) James& David,2007:35كما تعرف الخدمة بانها فعل او
ن ححاط مححا و شححيء يححتم القيححام بحح لصححالح الزبححو او لمصححلحة

( الزبححو ا المححريض  ....الحح( ) ( William & J.

. ) Stevenson, 2012:195
 .1مفهوم جودة الخدمة
إ مفهحوم جحودة الخدمحة صححبح يةلحب نتبحاه منظمحات الخدمححة ب حكل متزايحد خحال العقححدين الماضحيين .لحذا عححرف
مفهوم جودة الخدمة بأنها الفرَ بين ما يتوقع الزبو من الخدمة ( الخدمة المتوقعة ) وبين ما يدرك فعالل ( الخدمة الفعليحة
) و نها مقياس لمقارنة الخدمة المقدمة مع توقعات الزبائن (  .) Lewis & Booms, 1993:450يرى كل من ( Kotler
 ) & Kellerبأ جودة الخدمة ي مةموعة من الخصائ

التي لها قدرة علحى اشحباي حاجحات ورغبحات الزبحائن و تنسحةم

مع توقعاتهم( ) Kotler & Keller, 2009: 356
 .2نموذج األداء الفعلي للخدمة ()SERVPERF
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استمرارا ل للةهود المبذولة عالميا ل من قبل الباحيين االكاديميين للتوصل مقياس علمحي وعملحي لقيحاس جحودة الخحدمات
وتتمتع بدرجة عالية من المصداقية واليقة وسهولة التطبيحو وسحبب االنتقحادات والخالفحات تةحاه مقيحاس ()SERVQUAL
طححور كححرونين وتححايلر ( )1992مقياسحا ل قائمحا ل علححى االداء لقيححاس جححودة الخدمححة ا والححذي اطلححو عليححة اسححم ()SERVPERF
(  ) Rodrigues,et,al,2011:630حيث تم استبعاد عناصر التوقع ( )22من مقياس ( )SERVQUALمن خال اجراء
اختبارات على اربعحة صحناعات مختلفحة للخدمحة و حي (الخحدمات المصحرفية ومكافححة اآلفحات والتنظيحف الةحاف والوجبحات
السريعة )ا وك فوا

مقياس ( )SERVPERFغير الموزو يوفر نتائج ف ل مقارن بمقيحاس( )SERVQUALولديحة

قدرة تنبؤي كبر (  .) Gurunathan,2009:108بعد ن ر نتائج كرونين وتايلور ( )1992وتوصلت بعض الدراسات الحى
درجات ا دراكات وحد ا يمكن

تفسر داء جودة حيث

التقييمات التي تعتمد على الخدمة المتوقعة التي تعتمحد علحى

الذاكرة ( .) Karami & Olfati,2012:661
 .3ابعاد مقياس اداء الفعلي ()SERVPERF
واكحد كححرونين وتحايلور ا المقيححاس الححذي توصحلوا اليح سححهل التطبيحو و ححو يقحيس اداء الخدمححة المقدمححة الفعلحي .ويتكححو مححن
االبعاد التالية ( ال مور ا ) 38 2002
أ.

الموووقية تعني القدرة على داء الخدمة وفو ما مخطط وب كل موووَ ودقيو ومن و مرة.

ب .االستةابة و ي الرغبة واالرادة لمساعدة وتقديم الخدمة لهم دو تمييز و تباطؤ .
و خلو اليقة واالطمئنا لدى الزبائن عند التعامل معهم و وناء تقديم الخدمة .

ج .األما

د .الةوانب الملموسة تعبر عن االدوات والمعدات والتسهيالت المادية ومظهر العاملين وادوات التصا وجميع
االدوات المستخدمة في انتاج الخدمة بالمنظمة .
ه .التعاطف

و التفاعل العاطفي مع الزبائن وتقدير ظروفهم و شعار م بإدراك احتياجاتهم

المبحث الياني مفهوم جودة خدمات الصحة المدرسية
 .1مفهوم وطبيعة جودة خدمات الصحة المدرسية
تعرف جمعية الصحة األمريكية الصحة المدرسية على نها مةموعة من العناصحر التحي تهحدف إلحى التنميحة الةسحدية
والعاطفيحة واالجتماعيحة فحي المحدارس ون حر الحوعي واليقافحة الصححية
الصحة العالمية فقد عرفت الصحة المدرسية بأنها برنامج متخص

)  . ( Wiley & Cory ,2013 :24محا منظمحة

يهدف إلى اال تمحام بصححة األطفحا وال حباب فحي سحن

المدرسة و و جزء من برنامج الصحة العامة ( الصرايرة ا  .) 316 2012كما تعحرف الصححة المدرسحية بأنهحا مةموعحة
األن طة وا جراءات التي تهدف إلى تعزيز الصحة والوقاية من األمراض لطلبة المدارس ) .( Kvarme , 2010 : 17
.2

مية الصحة المدرسية .
تتةسحد ميححة الصححة المدرسححية فححي كونهحا وسححيلة اقتصححادية مةديحة لرفححع مسحتوى صحححة المةتمححع ا ومحن نححا تبححرز

ميتها بما يلي ( الةرجاوي ا) 301 2010
.

يميل الطلبة في المرحلة المدرسية (الدراسة) نسبة امة من المةتمع تصل إلى ربع عدد السكا ا وتوفر المدرسة
فرصة كبيرة للعناية بالصحة في ذه الفئ .

ب .يمر كل فراد المةتمع بكل فئات بالمدرسة ا حيث تتوفر الفرصة للتأوير عليهم وإكسابهم المعلومات وتعويد م على
السلوك الصحي السليم .
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ج .تعد مرحلة الدراسة مرحلة تطور ون ج للفرد وتحدث خاللها الكيير من التغيرات الةسمية والعقلية واالجتماعية
والعاطفية والبد

تتوفر في ذا السن المؤورات الكافية لحدوث ذه التغيرات في حدود ا الطبيعية ( عبد المقصودا

شكرا . ) 34 2006
.3

داف الصحة المدرسية .
تهححدف الصحححة المدرسححية إلححى تحقيححو األ ححداف الصحححية لتصححبح مححدارس التربويححة قححادرة علححى تعزيححز صحححة الطلبححة فححي

المححدارس فالمدرسححة المعححززة للصحححة ححي مفهححوم عححالمي لتحقيححو الصحححة والتعلححيم كمححا عبححرت عححن ذلححك منظمتححي الصحححة
العالمية واليونسكو (  ) William & Angela,2010:55نالك مةموعة محن األ حداف للصححة المدرسحية يمكحن تحديحد ا
باالتي ( قطاش ا ) 2000 24
.

تقدم الخدمات الصحية والوقائية لطلبة المدارس .

ب .اكت اف األمراض الةسدية والنفسية في مراحلها األولى ومعالةتها قبل استفحالها .
ج .رفع مستوى الوعي الصحي لدى الطلبة والهيئة التدريسية ون ر اليقافة الصحية .
د .تدريب المالكات التربوية على مةموعة من األعما منها القحدرة علحى اكت حاف والوقايحة محن األمحراض مبكحرال
ومراقبة البيئة المدرسية .
 .4خدمات الصحة المدرسية
تعمحل الصححة المدرسحية علحى تحسحين النحواحي البدنيحة والنفسححية واالجتماعيحة للطلبحة محن خحال تقحديم مةموعحة مححن
الخدمات يمكن جمالها بما يلي ( عبد المقصودا شكر ) 36 2006
 .خدمات عالجية ت مل ما يلي
 .1الك ف على الطلبة الةدد
 .2الك ف عن الطلبة المرضى وعالجهم
 .3االشراف الصحي على لةا االمتحانات
 .4االشراف الصحي على االن طة والمناسبات والتةمعات الرياضية .
ب .خدمات وقائية تتميل بتوفير وإعطاء اللقاحات والتطعيمات الموسمية عند دخو الطلبة إلى المدرسة ومراقبة دورات
المياه.
ج .البيئة الصحية المدرسية ال تنفصل البيئة المدرسية عن بيئة المةتمع الموجودة في وتعد المدارس حد البيئات التي
يق ي بها الطلبة يومهم (الصرايرة االرشيديا . ) 2010 232
د .التربية الصحية المدرسية

ي عملي تربوية تهدف إلى تعليم الطلبة كيفية حماية نفسهم من األمراض والم اكل

الصحية  ( .كماش ا . ) 73 2015
المحور اليالث الةانب العملي للبحث
 .1مةتمع وعينة البحث  .يتميل مةتمع البحث بمراكز الصحة المدرسية التي تتولى تقديم خدمات الصحة المدرسية اما
عينة البحث فقدت بلغت  226موظفا من العاملين في مراكز الصحة المدرسية ولذلك للوصو الى اف ل تمييل ممكن
تعميم على كافة مةتمع البحث .
 .2داة البحث
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بنا لء على طبيعة بيانات البحث التي يراد جمعها و استخدام مقياس ) ) SERVPERFا حيث اشتملت داة البحث على
قسمين ما اخت

باألبعاد الخمسة لمقياس جودة الخدمة

االو بالبيانات الديموغرافية العينة البحث اما قسم الياني اخت

) ) SERVPERFي( الموووقية ااالستةابة االما ا الةوانب الملموسة ا التعاطف )
.3

األساليب االحصائية
للتأكد من صدَ داة البحث تم استخدام معامل الفا كرو نباخ لمعرفة وبات االستبانة ودرجة اتساَ فقراتها والمتوسحط

الحسححابي واالنحححراف المعيححاري ومعامححل االخححتالف للتعححرف االختبححار وتحليححل اجابححات عين حة البحححث ومعرفححة مححدى ت ححتت
االجابات عن وسطها الحسابي  .اختبار( )Zالختبار الفروقات بين المتوسطات الحسابية جابات عينحة البححث نححو مسحتوى
الةودة .
.4

صدَ ووبات اداة البحث

لغرض معرفة مدى وبات داه القياس ألبعحاد مقيحاس جحودة الخدمحة تحم ايةحاد معامحل الفحا كحرو نبحاخ ()Cronbach Alpha
الذي يعد من ا م الطرائو الختبار اليبات الداخلي ألداة البحث ا ولقدا ظهرت النتحائج ا معامحل اليبحات ألبعحاد مقيحاس جحودة
الخدمة (( )SERVPERFلمقدمي الخدمة) بلغ ( )0.718و ي نسبة جيدة كونها اعلى من النسبة المقبولة ( )%60
الةدو (  ) 1نتائج اختبار االتساَ الداخلي معامل الفا كرونباخ عينة البح
عدد الفقرات

معامل لفا كرونباخ

الصدَ

ابعاد الةودة
الموووقية

5

0.716

0.846

االستةابة

6

0.732

0.856

االما

6

0.749

0.865

الةوانب الملموسة

4

0.746

0.864

التعاطف

4

0.704

0.839

25

0.718

0.847

المةموي

 .5تحليل وعرض نتائج المتغيرات الديموغرافية
 .النوي االجتماعي
يت ح من الةدو رقم ( ) 2

نسبة االناث على من نسحبة الحذكور ألفحراد عينحة البححث و حذ نتيةحة طبيعيحة ال االنحاث

يف لن العمل في الوظائف الصحية .
جدو (  ) 2يوضح توزيع افراد عينة البحث تبعا للمتغير النوي االجتماعي
التكرار

النسبة المئوية

حسب النوي االجتماعي
االناث

95

%44.4

الذكور

119

%55.6

المةموي

214

%100.0

المصدر اعداد الباحث باالعتماد SPSS.V.21
ب .التخص

الوظيفي
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النسبة االعلى ألفراد عينة البحث كانت عند تخص

يت ح من الةدو رقم ()3

لكو اكير وحدات الصحة المدرسية تعتمد على التخص

لسد العةز في تخص

جدو رقم (  ) 3يوضح توزيع افراد عينة البحث تبعا لمتغير التخص
التخص
المصحححدر
اعحححححداد
الباححححححث
باالعتماد
SPSS.

الوظيفي

معاو طبحي و حو مؤشحر طبيعحي
االطباء .

الوظيفي

التكرار

النسبة المئوية

طبيب

24

%11.2

معاو طبي

112

%52.3

ممرض

62

%29.0

م مد

16

%7.5

المةموي

214

%100.0

V.21
ج .المؤ ل العلمي
يبين الةدو رقم ()4
ال ائع اومؤشر طبيعي لكو

النسبة االعلى ألفراد عينة البحث من مقدمي الخدمة م من حملة شهادة دبلوم و و المؤ ل
ذه الوظائف تعتمد على ذه المؤ ل
التكرار

التحصيل الدراسي

النسبة المئوية

اعدادية

69

%32.2

دبلوم

111

%51.9

بكالوريوس

30

%14.0

شهادات عليا

4

%1.9

المةموي

214

%100.0

 .6نتائج تحليل مستوى جودة خدمات الصحة المدرسية
 .1السؤا االو ما و مسحتوى جحودة خحدمات الصححة المدرسحية طبقحا ل لمقيحاس االداء الفعلحي ( ) SERVPERFو بعحادة (
الموووقية ا االستةابة ا االما

الةوانب الملموسة ا التعحاطف ) وفيمحا يلحي اجابحات عينحة البححث علحى مسحتوى كحل بعحد كمحا

موضح.
 .1بعد الموووقية
يعد الموووقية البعد الفرعي األو من جودة الخدمة و يوضح الةحدو (  ) 5الوسحط الحسحابي واالنححراف المعيحاري
لتلك ا جاباتا اذ اوضحت النتائج ا اعلى قيمة كانت عند الفقرة (يلتزم مركز الصحة المدرسية بتقديم الخدمات الصححية
للطلبة المرضى بالوقت المحدد للفترة الصباحية) وبوسط حسابي (4.1

) وبمسححححححتوى جيححححححد وبححححححانحراف معيححححححاري

( .)1.072واما ادنى قيمة فقحد سحةلتها الفقحرة والتحي نصحها (تتحوفر بمركحز الصححة المدرسحية جميحع التخصصحات الصححية
المطلوبة لتقديم الخدمات الصحية بطريقة صحيحة من و مرة ) اما اجماال فقد حققت الموووقية وسحط حسحابي ( )3.724و
بمستوى جيد وبانحراف معياري (. )0.827و ذا ما ي ير الى وجود ا تمام واضح من قبل المراكز الصححة المدرسحية ببعحد
الموووقية .
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جدو رقم (  ) 5يوضح اجابات عينة البحث نحو بعد الموووقية
الموووقية

الوسط

االنحراف

معامل

ترتيب

الحسابي

المعياري

االختالف

األ مية

4.1

1.072

26.146

1

يلتزم مركز الصحة المدرسية بتقديم الخدمات الصحية
للطلبة المرضى بالوقت المحدد للفترة الصباحية

االجابة
اتفو

يحرص مركز الصحة المدرسية على اقامة دورات
تدريبية للةنة الصحة المدرسية (الةنة الصحي ) من

3.81

اجل رفع مستوى الوعي الصحي وعلى كيفية التعامل

1.193

2

31.312

اتفو

مع الحاالت المرضية للطلبة
تتوفر بمركز الصحة المدرسية جميع التخصصات
الصحية المطلوبة لتقديم الخدمات الصحية بطريقة

3.33

1.273

5

38.228

صحيحة من و مرة .
يبدي مركز الصحة المدرسية ا تماما ل خاصا ل بم كالت

3.75

واستفسارات الطلبة المرضى .

1.106

3

29.493

اتفو
نوعا ما
اتفو

يحتفظ مركز الصحة المدرسية بسةالت دقيقة ومووقة و
يتم تنظيم بطاقة صحية لكل طالب يدو فيها تاري(

3.64

1.376

4

37.802

اتفو

المراجعة ونوي المرض .
الوسط العام

3.724

0.827

المصدر اعداد الباحث باالعتماد . SPSS.V.21
 .2بعد االستةابة
يوضح الةدو (  ) 6األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية لبعد االستةابة والتي تعكس إجابحات عينحة البححث اذ
حققت الفقرة والتي تن

( يبدي العاملين فحي مركحز الصححة المدرسحية االسحتعداد الحدائم للتعحاو محع الطلبحة المرضحى فحي

تقديم الخدمة ) على وسط حسابي اذ بلغ ( )3.73وبمستوى جيد وبانحراف معياري ( )1.268اما ادنى قيمة فقد جحاءت الحى
الفقرة ( تنظم ادارة مركز الصحة المدرسحية جحدو منهةحي زمنحي للفحوصحات الطبيحة واللقاححات وحسحب المراححل العمريحة
للطلبة ) وبوسط حسابي ( )3.35وبمستوى متوسط وبحأنحراف معيحاري ( .)1.431امحا بصحورة جماليحة بلحغ بعحد االسحتةابة
وسط حسابي ( ) 3.541وبمستوى جيد وبأنحراف معياري ( .)0.842و حذا يحد علحى قلحة ت حتت اجابحات العينحة و تأكيحد م
على وجود مقومات االستةابة لتقديم الخدمة الصحية الى الطلبة المرضى.
جدو رقم (  ) 6اجابات عينة البحث نحو بعد االستةابة
االستةابة

الوسط

االنحراف

معامل

ترتيب

اتةاه

الحسابي

المعياري

االختالف

األ مية

االجابة

يتعاو للةنة الصحة المدرسية ( اللةنة الصحي )
مع ادارة مركز الصحة المدرسية من اجل تقديم

1.212

3.67

الخدمات
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2
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يتعاو اولياء امور الطلبة مع ادارة الصحة
المدرسية والكادر الصحي لتسهيل عملية فح

1.272

3.43

37.085

5

اتفو

ومعالةة الطلبة المرضى .
يتعاو اولياء امور الطلبة مع ادارة الصحة
المدرسية والكادر الصحي في فح

الطلبة الةدد .

1.257

3.43

36.647

4

اتفو

يبدي العاملين في مركز الصحة المدرسية
االستعداد الدائم للتعاو مع الطلبة المرضى في

1.268

3.73

33.995

1

اتفو

تقديم الخدمة
يبسط العاملو في مركز الصحة المدرسية
إجراءات االدارية لمنح االجازات المرضية للطلبة

1.324

3.64

36.374

3

اتفو

المرضى .
تنظم ادارة مركز الصحة المدرسية جدو منهةي
زمني للفحوصات الطبية واللقاحات وحسب

1.431

3.35

42.716

6

المراحل العمرية للطلبة .
الوسط العام

3.541

اتفو نوعا
ما

0.842

المصدر اعداد الباحث باالعتماد على برنامج SPSS.V.21
 .2بعد االما
يوضح الةدو رقم (  ) 7اجابات عينة البحث نحو بعد االما واتةاه حيث ي ير الحى محا توصحل اليح الباححث محن خحال
إجابات العينة إ

على قيمة فحي بعحد االمحا قحد حققتهحا الفقحرة والتحي نصحها (يتسحم سحلوك العحاملين فحي مركحز الصححة المدرسحية

باألدب وحسن المعاملة مع الطلبة المرضى) وبوسحط حسحابي ( )3.69وبمسحتوى جيحد وبحانحراف معيحاري ( .)1.321وإمحا ادنحى
قيمة فقد جحاءت الحى الفقحرة ( يتحابع العحاملو فحي مركحز الصححة المدرسحية حالحة الطلبحة المرضحى المصحابين بحاألمراض االنتقاليحة
باستمرار) وبوسط حسابي ( )3.02وبمستوى متوسط وبانحراف معياري ( .)1.434اما اجماال فقد بلغ بعحد االمحا وسحط حسحابي
( )3.432وبمستوى جيد وبأنحراف معياري ( .)0.783و ذا مما يد على وجود اليقة من قبل الطلبة بخبرات ومهارات اع حاء
المراكز الصحية .
جدو (  ) 7يوضح اجابات عينة البحث نحو بعد االما
االما
ييو الطلبة المرضى بخبرات ومهارات ومؤ الت
الكادر الصحي " الطبي  ،التمري ي  ،وغير م "
ي عر الطلبة المرضى باألما عند التعامل مع مركز
الصحة المدرسية .
يتسم سلوك العاملين في مركز الصحة المدرسية
باألدب وحسن المعاملة مع الطلبة المرضى .

الوسط

االنحراف

معامل

ترتيب

اتةاه

الحسابي

المعياري

االختالف

األ مية

االجابة

3.59

1.281

35.682

2

اتفو

3.55

1.243

35.014

3

اتفو

3.69

1.321

35.799

1

اتفو
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يتابع العاملو في مركز الصحة المدرسية حالة الطلبة
المرضى المصابين باألمراض االنتقالية باستمرار .
يحافظ العاملو في مركز الصحة المدرسية على سرية
المعلومات الخاصة بالطلبة المرضى .

3.02

1.434

47.483

6

3.49

1.313

37.622

4

تهتم ادارة مركز الصحة المدرسية بعمل لوحات
اعالنية وتوزيع البوسترات والمن ورات لتعزيز

3.24

1.406

5

43.395

اتفو نوعا
ما
اتفو
اتفو نوعا
ما

الوعي الصحي لدى الطلبة
الوسط العام

3.432

0.783

 .3بعد الةوانب الملموسة
ما فيما يخ

بعد (الةوانب الملموسة) فقد جاءت اعلى قيمة الحى الفقحرة ( ي حع مركحز الصححة المدرسحية لوححات

وعالمات إرشادية تسهل الوصو مقدمي الخدمة ) وبوسط حسابي ( )3.7وبمستوى جيد وبحانحراف معيحاري ( 1.239امحا
ادنى قيمة فقد جاءت الى الفقحرة ( يمتلحك مركحز الصححة المدرسحية و جهحزة ومعحدات تقنيحة حدييحة مرافحو ماديحة وتسحهيالت
مالئمححة وصحححية .تسححاعد علححى تقححديم الخححدمات الطبيححة) وبوسححط حسححابي ( )2.69وبمسححتوى متوسححط وبححانحراف معيححاري
( .)1.282وبصورة جمالية فقد حقو بعد الةوانب الملموسة وسط حسابي ( )3.363و بمستوى متوسط وبانحراف معياري
( .)0.823و ذا ما يد على عدم وجود اال تمام من قبل المراكز الصحية المدرسية الةوانب الملموسة كما في الةدو رقم
(. )8
جدو رقم (  ) 8يوضح اجابات عينة البحث حو بعد الةوانب الملموسة
الةوانب الملموسة
يتمتع مركز الصحة المدرسية بموقع
مالئم ويسهل الوصو إليها بسرعة .

الوسط

االنحراف

معامل

ترتيب

اتةاه

الحسابي

المعياري

االختالف

األ مية

االجابة

3.37

1.46

43.323

3

اتفو نوعا
ما

يمتلك مركز الصحة المدرسية و جهزة
ومعدات تقنية حديية مرافو مادية
وتسهيالت مالئمة وصحية .تساعد على

2.69

1.282

47.658

4

اتفو نوعا
ما

تقديم الخدمات الطبية
يحرص العاملو في مركز الصحة
المدرسية على درجة عالية من النظافة

3.7

1.273

34.405

2

اتفو

وحسن الهندام والمظهر .
ي ع مركز الصحة المدرسية لوحات
وعالمات إرشادية تسهل الوصو مقدمي

3.7

1.239

الخدمة .
الوسط العام

3.363

0.823
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33.486

1

اتفو
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المصدر اعداد الباحث باالعتماد على برنامج SPSS.V.21
 .4بعد التعاطف
ويوضح جدو رقم ( ) 9ا اعلى قيمة في بعد التعاطف قد جاء للفقرة والتي نصها ( يقدر العاملو في مركز الصححة
المدرسححية ظححروف الطلبححة المرضححى والتعححاطف معهححم ) وبوسححط حسححابي ( )3.69وبمسححتوى جيححد وبححانحراف معيححاري
( .)1.296اما ادنى قيمة فقد جاءت للفقرة والتي نصها ( يمتلك العاملو في مركز الصحة المدرسحية المعرفحة والدرايحة
باحتياجات ورغبات الطلبة المرضى من ذوي االحتياجات الخاصة ) وبوسط حسابي ( .)3.14اما اجماالل فقحد حقحو بعحد
التعاطف وسط حسابي ( )3.418وبمستوى جيد وبانحراف معياري ( )0.959و ذا ما يد علحى ا مسحتوى التعحاطف
و موجود و لكن ليس فاعل بصورة كبيرة اتةاه الطلبة المرضى وخاصة ا العاملين في المراكز الصحية لحيس لحديهم
االمكانيات العالية من اجل توصيل المعلومة بصورة سلسة ومفهومحة الحى الطلبحة المرضحى محن اجحل توضحيح ححالتهم و
كيفية المعالةة و التعامل الصحيح مع الوضع الذي م في .
جدو رقم (  ) 9يوضح اجابات عينة البحث نحو بعد التعاطف

التعاطف

الوسط

االنحراف

معامل

ترتيب

اتةاه

الحسابي

المعياري

االختالف

األ مية

االجابة

ي ع مركز الصحة المدرسية مصالح الطلبة
المرضى المستفيد في مقدمة ا تمامات ا دارة

3.59

1.19

33.148

2

اتفو

والعاملين .
يقدر العاملو في مركز الصحة المدرسية
ظروف الطلبة المرضى والتعاطف معهم .

3.69

1.296

35.122

1

يمتلك العاملو في مركز الصحة المدرسية
المعرفة والدراية باحتياجات ورغبات الطلبة

3.14

1.381

43.981

4

المرضى من ذوي االحتياجات الخاصة
يوضح العاملو في مركز الصحة المدرسية
للطلبة المرضى الم كالت الصحية التي

3.25

1.339

41.200

يعانو منها بطريقة يفهمها المريض .
الوسط العام

3.418

3

اتفو
اتفو
نوعا ما
اتفو
نوعا ما

0.959

المصدر اعداد الباحث
ب  .السؤا اليالث ل تختلف األ مية النسحبية ألبعحاد جحودة خحدمات الصححة المدرسحية طبقحا لمقيحاس( )SERVPERFمحن
وجهة نظر مقدمي الخدمة .تم استخدام معامل االختالف ترتيب اال مية النسيية ألبعاد جودة الخدمة
يت ح من الةدو رقم(  )10ا اال ميحة النسحبية لبعحد الموووقيحة جحاء فحي الترتيحب االو تبعحا ل جابحات عينتحي الدراسحة محن
مقدمي الخدمة حيث بلغ معامل االختالف (  ) 22.20وبمتوسط حسابي بلحغ ( )3.724بحانحراف معيحاري بلحغ ()0.827ا تحم
تححاله بالترتيححب اليححاني بعححد االمححا بمعامححل اخححتالف بلححغ ( )22.81وبوسححط حسححابي بلححغ ( )3.432وبححانحراف معيححاري بلححغ
( )0.783وم جاء بالترتيب اليالث بعحد االسحتةابة بمعامحل اخحتالف بلحغ ( )23.78وبوسحط حسحابي بلحغ ( )3.541وبحانحراف
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ابعاد الةودة

االنحراف

الوسط الحسابي

معامل االختالف

ترتيب اال مية

المعياري
الموووقية

3.724

0.827

22.20

1

االستةابة

3.541

0.842

23.78

3

االما

3.432

0.783

22.81

2

الةوانب الملموسة

3.363

0.823

24.47

4

التعاطف

3.418

0.959

28.06

5

الوسط العام

3.50

0.847

24.19

معياري بلغ ( ) 0.842تاله فحي الترتيحب الرابحع بعحد الةوانحب الملموسحة فحي ححين جحاء بعحد التعحاطف بالمرتبحة االخيحر حيحث
بمعامل اختالف بلغ ( )28.06وبوسط حسابي بلغ ( )3.418بانحراف معياري بلغ ( . )0.959ويالححظ محن النتحائج التحي تحم
الحصو عليها والخاصة بتحديحد اال ميحة النسحبية ألبعحاد مقيحاس ( )SERVPERFتتعلحو بحوعي مقحدمي الخدمحة وادراكهحم
األ مية بعد الموووقية وضرورة تقحديم الخدمحة محن او محرة لمحا لهحا تحأوير علحى حيحاة الطلبحة المرضحى و حذا محا يةسحده بعحد
الموووقية ا ما اليانية بعدم ادراك ا مية بعد التعاطف و ميت فحي تقحدير ظحروف الطلبحة وتعحاطف معهحم وخصوصحا الطلبحة
من ذوي االحتياجات الخاصة .
جدو رقم ( ) 10يوضح اال مية النسبية لألبعاد جودة مقياس جودة الخدمة
المصدر اعداد الباحث
ج .اختبار فرضيات البحث
الفرضية االولى توجد" فروَ ذات داللة معنوية نحو مستوى جحودة الخدمحة لمقيحاس ( )SERVPERFو بعحاده (
الموووقية ا االستةابة ا األما ا الةوانب الملموسة ا التعاطف ) من وجهة نظر عينة البحث يوضح جدو رقم ()10الوسحط
الحسححابي واالنحححراف المعيححاري لةححودة الخدمححة و بعححاد مقيححاس البحححث وجححدو رقححم (  ) 12نتححائج اختبححار(  ) Zللفروقححات
المعنوية
جدو (  ) 11الوسط الحسابي واالنحراف المعياري لةودة الخدمة من وجهة نظر عينة البحث
ابعاد جودة الخدمة

الوسط الحسابي

االنحراف المعياري

جودة الخدمة

3.501

0.577

الموووقية

3.731

0.822

االستةابة

3.549

0.837

األما

3.436

0.782

الةوانب الملموسة

3.365

0.825

التعاطف

3.426

0.955

المصدر عداد الباحث باالعتماد على برنامج SPSS.V.21
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جدو رقم (  ) 12يوضح اختبار (  ) Zفروقات المعنوية بين ا جابات عينة البحث نحو مستوى جودة الخدمة
قيمة Z
ابعاد متغير جودة الخدمة

الةدولي

اختبار Z

Sig

ة
الةوانب الملموسة

الفرَ بين
المتوسطات

الداللة

 0.069غير معنوي

1.035

0.301

الموووقية

-11.957

0.0001

 -0.834معنوي

االستةابة

-6.396

0.0001

 -0.447معنوي

1.960

األما

-4.728

0.0001

 -0.308معنوي

التعاطف

-2.537

0.011

 -0.184معنوي

جودة الخدمة

-7.321

0.0001

 -0.341معنوي

ت ححير معطيححات الححوردة فححي الةححدو رقححم (  ) 11ونتححائج اختبححار) (Zفححي جححدو رقححم

(  ) 12الححى

وجححود وفروقححات معنويححة بححين اجابححات عين حة البحححث فيمححا يتعلححو بأبعححاد مقيححاس جححودة الخدمححة حيححث جححاءت قيمححة ( ) Z
الةدولية الى انها تنتمي الى الفترة( ) 1.96 – 1.96بمستوى داللة معنوية اكبر من(  ) 0.05لةميع بعاد مقياس جحودة
الخدمححة وبنححاء عليححة تقبححل الفرضححية التححي تححن

( توجححد فححروَ ذات داللححة معنويححة نحححو مسححتوى جححودة الخدمححة لمقيححاس

( )SERVPERFو بعححاده ( الموووقيححة ا االسححتةابة ا األمححا

الةوانححب الملموسححة ا التعححاطف ) مححن وجهححة نظححر عينححة

البحث .
اختبار الفرضية اليانية
توجحححد اختالفحححات ذات داللحححة معنويحححة فحححي تقحححدير األ ميحححة النسحححبية ألبعحححاد جحححودة خدمحححة الصححححة المدرسحححية لمقيحححاس
) )SERVPERFو بعاده ( الموووقيةا االستةابة ا األما ا الةوانب الملموسة ا التعاطف ) من وجهة نظحر عينحة البححث محن
جل اختبار الفرضية تم استخدام اختبار( )Zلالختالف بين تقدير مقدمي الخدمة والمستفيد منها .
جدو رقم(  ) 13االختالفات معنوي أل مية النسبية ألبعاد مقياس الةودة من وجهة نظر مقدم الخدمة والمستفيد
المتوسط

االنحراف

معامل

الحسابي

المعياري

االختالف

ابعاد

3.50

0.847

24.19

الةودة

3.157

0.655

20.75

اختبار ()Z
مستوى معنوي
2.594-

0.010

المصدر اعداد الباحث باالعتماد SPSS.V.21
يالحظ من الةدو رقم (  ) 13ألبعاد الةودة مستوى معنحوي قحل محن القيمحة الةدوليحة المححددة ( )0.05وبنحا لء عليح
نقبل الفرضية التي تن

( توجد اختالفات ذات داللة معنوية في تقدير األ مية النسحبية ألبعحاد جحودة خدمحة الصححة المدرسحية

لمقياس ) )SERVPERFو بعاده

( الموووقية ا االستةابة ا األما ا الةوانب الملموسة ا التعاطف ) من وجهة نظحر عينحة

البحث
المحور الخامس االستنتاجات والتوصيات
اوالل االستنتاجات
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 .1ا مستوى ابعاد جودة خدمات الصحة المدرسة محن وجهحة نظحر مقحدمي الخدمحة جحاء بمسحتوى جيحد وكحا اكيحر االبعحاد
جودة و الموووقية اما اقل ذه االبعاد جودة كا

و بعد الةوانب الملموسة

 .2بينت نتائج المتعلقة بةوانب الموووقية على وجحود التحزام محن قبحل مقحدمي خحدمات الصححة المدرسحية باألوقحات المححددة
لتقححديم الخدمححة للفتححرة الصححباحية ا وكححذلك الحححرص علححى توويححو جميححع المعلومححات الخاصححة بالطلبححة بسححةالت ا ال انهححا
ظهرت نق

قحد يحؤدي إلحى خلحل فحي تقحديم الخحدمات الصححية للطلبحة

في المالكات الصحية من األطبحاء و حذا الحنق

المرضى .
 .3دلححت اجابححات عينححة البحححث نحححو بعححد االسححتةابة عححن رغبححتهم واسححتعداد م الححدائم لتقححديم الخححدمات الصحححية ورفححع درجححة
االسححتةابة والمرونححة فححي تقححديم تلححك الخححدمات ا إال انهححا اظهححرت عححدم وجححود الةدولححة الزمنيححة ألجححراء الفحوصححات
واللقاحات الطبية للطلبة و عدم االلتزام بأجراء تلك الفحوصات سيؤور وبصورة سحلبية محن خحال انت حار األمحراض
الوبائية .
 .4اظهرت ان باط سلوك (مقدمي الخدمة) و نهم كانوا متعاونين متفهمين لحاالت الطلبة المرضى و ذا ما يحتاج الطلبحة
المرضى ا ألنها ظهرت وجود قصور فحي عمليحة ن حر الحوعي واليقافحة الصححية بحين الطلبحة الحذي يعتبحر محن ساسحات
الوقاية من األمراض
 .5بينت نتائج الدراسة إجابات عينة الدراسة من مقدمي الخدمة نحو بعد الةوانب الملموسحة ا تمحام مقحدمي بوضحع لوححات
إرشححادية تسححهل مححن ا لوصححو إلححى مقححدمي الخدمححة ألنهححا ظهححرت عححدم وجححود األجهححزة والمعححدات الحدييححة التححي يمكححن
استخدامها في إنتاج وتقديم الخدمة .
 .6اظهرت نتائج الدراسة إجابات عينة الدراسة نحو بعد التعاطف نتائج ايةابية من خال مراعحاة مقحدمي الخدمحة لظحروف
الطلبة المرضى خصوصا عند تعرضهم للمرض ألنها ظهرت قصور في تفهم احتياجات الطلبة من ذوي االحتياجحات
الخاصححة وقححد يعححود السححبب إلححى عححدم وجححود بححرامج وخطححط خاصححة بهححذا ال ححأ تححولي ا تمامحا ل خاصحا ل بالطلبححة مححن ذوي
االحتياجات الخاصة وتقدير اوضاعهم الصحية .
 .7كما ظهرت نتائج البححث وجحود تبحاين فحي تحديحد األ ميحة النسحبية بعحاد جحودة الخدمحة يمكحن النظحر اليهحا محن زاويتحين
األولى تتعلو بوعي مقدم الخدمة على تقديم الخدمة من و محرة و حذا لمحا لهحا محن تحأوير علحى حيحاة الطلبحة المرضحى ا
واليانية عدم اال تمام بتوفير الةوانب الملموسة و مية توفر ا على النحو الذي يتفو مع تصورات المستفيد من الخدمة
.
وانيا ل التوصيات
 .1ضرورة تعزيز جوانب الموووقية من خال توفير الكادر الطبي المتخص
األسرة والمةتمع ) كو

الصحة المدرسية تدخل ضمن التخص

وخصوصا ل األطباء من اختصاص ( طب

الدقيو لهم باعتبار ا تخص

منفرد .

 .2ضرورة السعي دخا األجهزة والمعدات وتقنيات الصحية الحديية من جل تقديم خحدمات الصححة بالمدرسحية بمرونحة
عالية بهدف تعزيز الةوانب الملموسة التي تعاني من نق

.

 .3ضححرورة تفعيححل بعححد االسححتةابة مححن خححال تحديححد مواعيححد وجححداو زمنيححة جححراء الفحوصححات وإعطححاء اللقاحححات
والتطعيمات ال رورية من اجل الحيلولة دو انت ار االمراض بين الطلبة والسرعة في االستةابة الفورية عند وجحود
مراض و وباء بين الطلبة.
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 .4ينبغي اال تمحام ببعحد االمحا محن خحال تةهيحز المحدارس بمسحتلزمات العنايحة األوليحة ومحواد ا سحعافات األوليحة وذلحك
ل ما سرعة معالةة الحاالت المرضية .
 .5ضححرورة توعيححة المالكححات الصحححية بأ ميححة تفهححم احتياجححات الطلبححة المرضححى مححن ذوي االحتياجححات الخاصححة ومراعححاة
اوضاعهم الصحية
 .6ضرورة النظر إلى بعاد جودة خدمات الصحة المدرسحية علحى نهحا سلسحلة متكاملحة الرتبحاط بع حها محع بعحض طرديحا ل
وجو ريا ل وا إي خلل في إي حلق من ذه السلسلة المتكاملة سيؤور سلبا ل في مستوى الةودة ومن وم في رضى الطلبحة
المرضى ووقتهم في كل ما يقدم من خدمات
المصادر
اوالل المصادر العربية
 .الكتب
 .1الدراكة ا مأمو سليما وطارَ ال بلي ا()2011ا الةودة في المنظمات الحديية ا دار صفاء للن ر والتوزيع ا عما ا
األرد .
 .2ال مور ا اني حامد ا()2002ا تسويو الخدمات ا دار وائل للن ر والتوزيع ا عما .
 .3المحياوي ا قاسم نايف ا()2005ا إدارة الةودة ال املة ومتطلبات ا يزو ا  2000 /9001ا دار اليقافة للن ر والتوزيع
ا عما ا االرد .
 .4عبد المقصود ا وفايز شكر ا()2006ا الصحة المدرسية ا ط1ا دار تبوك للن را الرياض
 .5قطاش ا رشدي ا()2000ا الرعاية الصحية االولية " دار اليازوري العلمية للن ر والتوزيع ا عما ا االرد .
 .6كماش ا يوسف الزما()2015ا الصحة والتربية الصحية والصحة المدرسية والرياضية ا ودار الخليج للن ر والتوزيع
ا عما ا االرد .
ب المةالت الدورية
 .1األحمدي ا حنا ا()2009ا تحسين الةودة المفهوم والتطبيو في المنظمات الصحية دورية االدارة العامة معهحد االدارة
العامة ا المةلد األربعو

ا العدد الياني ا اكتوبرا الرياض .

 .2الةرجاوي ا زياد علي ا()2010ا واقع تطبيو التربية الصحية في مدارس التعليم الحكومي ا مةلة جامعة فلسطين
لألبحاث والدراسات ا غزة .
 .3الصرايرة خالد وتركي الرشيدي ا()2012ا مستوى الصحة المدرسية في المدرسة االبتدائية في دولة الكويت من
وجه نظر المديرات والمعلمات ا مةلة جامعة النةاح لألبحاث

(العلوم االنسانية ) ا المةلد  26ا

العدد . 10
 .4بدح ا احمد ا()2007ا واقع برامج الخدمات الصحية المقدمة للطلبة في مدارس محافظة الزرقاء في األرد من وجهة
نظر مديري المدارس ا مةلة جامعة النةاح لالبحاث ا نسانية ا الطبعة  1ا العدد . 3
 .5قوش ا يوسف عمر ا()2007ا ورقة عمل األساليب الفاعلة لممارسة الصحة المدرسية في المدرسة اليانوية الفلسطينية
ا جامعة القدس المفتوحة ا منطقة خانيوس .
 .6سلطا ا وفاء حسن ا()2013ا بعاد جودة الخدمات الصحية من وجهة نظر المستفيدين من الخدمة ا مةلة كلية
ا دارة واالقتصاد ا جامعة البصرة ا المةلد  27ا العدد10
161

Al Kut Journal of Economics Administrative Sciences / ISSN: 1999 -558X / ISSN Online 2707-4560 / Issue: 35- 2020

English sources :
A. BOOK:
1.

James ,Evans R., & Collier David A.,(2007), Operations Management Thomson South
Western , Boston

2.

Karami, Masoud and Olfati Omid ,(2012), Measuring Service Quality and Satisfaction of
Students: Journal of Business Management, Vol.6(2), p. 658 Kvarme, Lisbeth
3.

4.

Kotler, Keller, (2009), marketing management international Edition

Kvarme, Lisbeth Gravdal, (2010), Promotion of self-efficacy and health-related quality of
life in socially vulnerable school children.

5.

Lewis, R. and Booms, B.,(1993), The Marketing Aspects of Service Quality, Berry, G. Et
. Al. , Emerging Perspectives on Service Marketing Chicago: American Marketing
Association.

6.

William & J. Stevenson ,(2012), Operations Management eleventh edition, published by
McGraw-Hill Companies, Inc.1221 Avenue of the Americas, New York

7.

William and Angela,(2010), Emphasizing Assessment and Evaluation of Student Health
at Historically Black Colleges and Universities. Nation Forum of Issues Journal 7(1) .
Thesis , Dissertations.
1. Albert, L,(2011), Evaluating Health-Management In school In Hong Kong :
Development Of A framework, school of Public Health, The Chinese University.
2. Gurunathan, Vanniarajan, T.,(2009), Evaluation of Linkage Between Service Quality.
Customer Satisfaction and Repurchase Intentions: An Application of SEM. AsiaPacific Business Review, Vol.V, No.4, October-December, pp:108-118
3. Jaime Torres Fragoso & Ignacio Luna Espinoza ,(2017), Assessment banking service
quality perception using the SERVPERF model Evaluation SERVPERF Contadina y
Administration 1294-1316. www.cya.unam.mx/index.
4. Karami, Masoud and Olfati Omid ,(2012), Measuring Service Quality and Satisfaction
of Students: A Case Study of Students. Perception of Service Quality In High-Ranking
Business Schools In Iran. African Journal of Business Management, Vol.6(2), p. 658
5. Mohammad, Arab,( 2012), The impact Service quality of private hospitals: The Iranian
Patients . perspective, Zaire et, al, BMC Health Services Research,
http://www.biomedcentral.com.

162

Al Kut Journal of Economics Administrative Sciences / ISSN: 1999 -558X / ISSN Online 2707-4560 / Issue: 35- 2020

6. Rodrigues ,Lewlyn L.R ,(2011), Comparison of SERVQUAL and SERVPERF Mrrics
: An Empirical Study , The TQM Journal .

163

