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 لمستخلصا

سبة االستدامة ومعاييرها الخاصة بالوحدات الصحية ومدى تأثير ذلك على  سة وتحليل محا جودة  يهدف البحث الى درا

أذا تعد الجودة من اهم الةضحححايا الته تهتم بها االدارة العليا للوحدات الصححححية لروى م حححتوى  ،الخدمات الصححححية المةدمة

اذ اصبحت احدى اهم االدوات االستراتيجية  ،الجودة من المفهوم الجديد لها أدائها من حيث الكفاءة والفاعلية وتنبى أهمية

الته ينبغه على الوحدة ان تدركها وتحاول ان تطبةها وذلك للدور الفعال الذي تؤديه على الصححححححعيد المحله والعالمه وه 

م وه وه الوحدات الصحية ي ه، وعليه وان اعتماد معايير محاسبة االستدامة تح ين سمعتها ومركزها وه المجتمىمجال 

، وقد توصححححل الباحاان الى مجموعة من االسححححتنتاجات اهمها   محاسححححبة االسححححتدامة اداة تح ححححين جودة تدماتها المةدمة

ت ححتعملها الوحدات االقتصححادية لتصححب  اكار اسححتدامة من تال تبنيها  سححياسححات جديدة يكون لها تأثير على اداء الوحدة 

 ححاهمة وه تح ححين جودة الخدمات الصحححية، عدم  ادارة الموارد المتاحة بتححكل م ححتدام مما يؤدي الم ومن ثماالقتصححادية 

 .الى تردي الخدمات الصحية المةدمة

ضححرورة االهتمام بموعححوا محاسححبة االسححتدامة ومعاييرها وه الةطاا الخدمه  اهها اتجا  محاسححبه بواوصححت الدراسححة 

، عرورة اهتمام الم تتفيات بالتطورات الم تمرة وه مجال تةنية لمةدمةات احديث ي هم بتكل واعل وه تح ين الخدم

ةائمة من اجل  المعلومات من اجل امكاهية تووير المعلومات وه الوقت المناسحححححححة والدقة المطلوبة والمائمة للحالة ال

 من ريض وه وقتهالنهوض بالواقى الصححه وامكاهية الوصحول الى معلومات المرعحى ب حرعة من اجل تةديم العام للم

 . دون هدر للوقت

 

 ةجودة الخدمات الصحي، االداء الم تدام، ةمحاسبة االستدام : المفتاحيةالكلمات 

 

 

 

The Role of Sustainability Accounting and Sustainable Performance in the Quality of 

Health Services 

 

Sattar Jaber Khallawy 1 , Afrah Lefta Abed Alrayat 2 

 

Abstract 

 The research aims to study and analyze sustainability accounting and its standards for health 

units and the extent of this impact on the quality of the health services provided, if the quality 

is one of the most important issues that the higher management of health units care about to 

raise the level of their performance in terms of efficiency and effectiveness and the 

importance of quality stems from the new concept of it, as it has become One of the most 

important strategic tools that the unit should be aware of and try to implement, and that is 

because of the effective role it plays at the local and global levels in the field of improving 

its reputation and position in society. Therefore, the adoption of sustainability accounting 

standards in health units contributes to improving the quality of its services provided, the 

researchers have come to A set of conclusions, the most important of which are: 

Sustainability accounting is a tool that economic units use to become more sustainable by 

adopting new policies that have an impact on the performance of the economic unit and thus 

contribute to improving the quality of health services, not to manage the available resources 

in a sustainable manner, which leads to the deterioration of the health services provided. 

The study recommended the need to pay attention to the issue of sustainability accounting 

and its standards in the service sector because it is a modern accounting trend and contributes 
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effectively to improving the services provided, the need for hospitals to pay attention to 

continuous developments in the field of information technology in order to provide 

information in a timely and accurate manner required and appropriate to the existing situation 

in order to advance reality Health and the ability to quickly access patient information in 

order to provide treatment to the patient on time without wasting time. 

 

Keywords : Sustainability accounting, Sustainable performance, quality of health services      

 

 

 المقدمة

المهمة المرتبطة  الموعححوعاتيعد موعححوا الجودة من 

وهه اهعكحححام لمحححدى االبحححداا االه ححححححححاهه  ،بجميى هواحه الحيحححاة

والحضاري وه المجتمى، وبذلك يعد تةديم الخدمات الصحية بما ويه 

من عناصحححر التنمية  ااسحححاسحححي امن وسحححائل الوقاية والعام عنصحححر

باعتبار ان المنفق على هذ  الخدمات يوجه الى العنصحححححر البتحححححري 

 لوحداتوهو احد عناصحححححر االهتام واحد الوسحححححائل الاامة لنجا  ا

، لذا تعد جودة الخدمة الصحححححية اهتاجية وسححححواء تدمية كاهت ا كاوة

من اهم االسحححححتراتيجيات الته تعتمدها الوحدات االقتصحححححادية بهدف 

وكذلك تحةيق اعلى منفعة للمراجعين  ،تحةيق رعى المتلةه للخدمة

،وهه واحدة من ابرا الخدمات الته اصحححب  االه حححان بحاجة ماسحححة 

منها التطورات  ،وذلك لعدة اسباب ،كاهت عليه سابةاا لها مةارهة لمإ

ال ححريعة وه مختلا المجاالت والةطاعات وما يةابل ذلك من اادياد 

وبما ان الوحدات الصحححححية هه  ،وه االمراض الج ححححدية والنف ححححية

 ،الته تهتم بالصحححة الته تعد اهم المتغيرات الرئي ححة وه االسححتدامة

ات اداء اعلى لما كان يتةبلها وه لذا وان المجتمى يتطلى الى م ححححححتوي

ن االمر يتعلق بأهم واعلى وأالماعحه وبأكار واعلية وكفاءة تاصحة 

ما يمتلكه الفرد وهو صححححححته ، لذا اصحححححبحت المعايير ادوات مهمة 

يمكن ان تؤثر على جودة الخححدمححات الصحححححححيححة وكنتيجححة حتميححة 

 لمتطلبات الوعححى كاهت معايير محاسححبة االسححتدامة هه االه ححة من

اجل االوصا  عن معلومات االستدامة وه الوحدات الته ترغة وه 

 تطبيق بنود االستدامة.

 

 

 اربعة محاور : علىومن اجل تحقيق اهداف البحث تم تقسيمه 

 المحور االول : منهجية البحث

المحور الثاني : مفهوم الجودة وجودة الخدمات الصحية وأهدافها 

 عايير تقييمها واالداء المستداموم

 فرضيات البحث من خالل االستبانة المحور الثالث : اختبار

 االستنتاجات والتوصيات : المحور الرابع 

 المحور االول : منهجية البحث

 مشكلة البحث .1

تةدم الوحدات الصحححية تدمات لتححريحة كبيرة من المجتمى وهه    

نا ية وبتححححححرية وه اث مال لك ت ححححححتنزف موارد  ةديم برامجها بذ ء ت

، لححذا رهرت الحححاجححة الى قيححام جودة وكفححاءة الطبيححةواهتححححححطتهححا 

، حةيق االهداف الته تصحححصحححت من اجلهااسحححتعمال هذ  الموارد لت

 ةبجواهبه الااث امهم اوبما ان االسححححححتدامة اصححححححبحت موعححححححوع

، لذا ينبغه على الوحدات الصحححية االجتماعية واالقتصححادية والبيةية

ان تح حححن من جودة تدماتها المةدمة تما حححيا مى التطورات الحالية 

، وعليححه وححان بححالمعححايير والةواهين ذات العاقححةمن تال االلتزام 

اعتماد معايير محاسحححبة االسحححتدامة وه الوحدات الصححححية ي حححهم وه 

اتخاذ الوحدة وه عملية  تح ححححين جودة الخدمات الصحححححية وي ححححاعد

تكمن متححححححكلححة البحححث وه مححدى تححأثير تطبيق معححايير و، الةرارات

واهعكاسححححه على جودة  سححححبة االسححححتدامة وه الوحدة االقتصححححاديةمحا

المتحححكلة  الخدمات الصححححية المةدمة للمواننين ويمكن التركيز على

     نين االتييمن تال ال ؤال

ة من قبل هل هنالك تأثير لمعايير محاسححبة االسححتدامة الصححادر    -1

معيار تةديم الرعاية  SABSمجلس معايير محاسححححححبة االسححححححتدامة  

 على جودة الخدمات الصحية ؟  HC0301الصحية 

 هل يمكن قيام وتةييم جودة الخدمات الصحية  ؟    -2 

 

 يهدف البحث الى     أهداف البحث :  .2

االستدامة وجودة الخدمات دراسة وتحليل معايير محاسبة  .1

 .الصحية

 .قيام وتةييم جودة الخدمات الصحيةالتوصل الى  .2

 فرضية البحث : .3

 ن لهذا البحث هما  ين أن يضعا ورعيتييمكن للباحا
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سححححححتدامة على جودة الخدمات وجود تأثير لمعايير محاسححححححبة اال -1

 .الصحية

 .  لصحيةيمكن قيام وتةييم جودة الخدمات ا – 2

 

 أهمية البحث .4

ت ححححححتهلك الكاير من الموارد من تال ما بما ان الوحدات الخدمية 

وبمححا ان  ،وكححذلححك محححدوديححة وهححدرة الموارد ،تةححدمححه من تححدمححات

لذلك تكمن  ااالسححححتدامة اصححححبحت وه الوقت الحاله موعححححوعا مهم

 اهمية البحث وه  

تطوير الخدمات الصحححححححية المةدمة من تال محاولة تطبيق  .1

خدمات الصحححححححية المةدم مة وه جودة ال تدا ة معايير االسحححححح

ية لتةديم تدمات تكون بم حححححتوى واالهتمام بالرعاية الصحححححح

والتخلص من المتاكل والمعوقات الته تحول دون تةديم  عال

 اوضل الخدمات.

قات الته .2 كل والمعو تدهور  الوقوف على المتحححححححا تؤدي الى 

 .الخدمات المةدمة

 

 منهج البحث : .5

  نياالتي نيهداف البحث سوف يتم تطبيق المنهجلتحةيق ا

المنهج االسحححححتنبانه   وه اسحححححتعراض الجاهة الن ري للبحث  .1

واالدبيات من تال اسحححححتنبان اوراء واالوكار من المصحححححادر 

، بهدف التوصحححححل الى اسحححححتنتاجات المتعلةة بموعحححححوا البحث

   .ه رية تدعم اوكار الباحث وتصوراته

المنهج الوصفه التحليله   لوصا البياهات الته يتم الحصول  .2

 .عن الوحدة االقتصادية محل البحث عليها وجمعها

 

   مجتمع البحث ومحل تطبيقه .6

تم اسحححتهداف الةطاا الصححححه العراقه متماا بالم حححتتحححفيات العامة 

تم اتذ م ححححتتححححفى الزهراء  ،الم ححححؤولة عن تةديم الخدمات للمجتمى

وه مدينة العام وم ححححححتتححححححفى الكرامة التعليمه وه محاو ة واسححححححط 

الى تأثيراته  وضححححححا عناهمية هذا الةطاا ،كعينة للبحث الكوت 

الكبيرة على البيةة وصحة االه ان من تال ما تةدمه تلك الوحدات 

 .كاوة وراد المجتمىامن تدمات عامة 

 حدود البحث:  .7

الحدود المكاهية   تتمال الحدود المكاهية وه م ححتتححفى الزهراء  .1

وه مدينة العام وم تتفى الكرامة التعليمه وه محاو ة واسط  

 .الم تتفيات الحكومية وه المحاو ةا اهم مباعتبارهالكوت 

الحدود الزماهية   تم اعتماد البياهات المالية الته تم الحصححححححول  .2

 .2018/  2017ه ث ل نتعليها من الم تتفيين محل البح

 

  اسلوب جمع العينات .8

اعتمدت الباحاة على هتائج الكتة والدوريات والبحوث والرسححححححائل 

وضححا واالناري  العربية واالجنبية ذات الصححلة بموعححوا البحث، 

مادية المرتبطة بموعححححححوا  عن ية وال مال ياهات و المعلومات  ال الب

ه البحث الته امكن الحصحححححول عليها من اجل تةييم الواقى المحاسحححححب

 .والخدمه للم تتفيين محل البحث

 

المحور الثاني : مفهوم الجودة وجودة الخدمات الصحححية وأهدافها 

 ايير تقييمها واالداء المستدامومع

 وجودة الخدمات الصحية : اوالً: مفهوم الجودة

لته هه مجموعة من الخصححححححائص والمميزات الن ححححححبية االجودة : 

، والته تتواوق مى متطلبات الزبون تنطوي عليها تدمة او سحححلعة ما

  .[ 1]   وتوقعاته وتراعه سامة وراحة المجتمى

ايضحححححا باهها ال حححححعه الم حححححتمر لتحةيق  جودة الخدمات الصححححححية :

 [  2]تكلفة ممكنة احتياجات المرعى باقل 

تحةيق الجودة من وجهحححة ه ر المريض ويمكن تحةيق  .1

 المريض. اذلك من تال قيام رعى

اي تحةيق  ،تحةيق الجودة من وجهحححة الن ر المهنيحححة .2

متطلبححات المريض ووةححا لمححا هو مةبول نبيححا من حيححث 

 .جراءاتالعام والتتخيص واال

التركيز على جودة العمليات ذات العاقة بجودة تصحححححميم  .3

االسححححتعمال االمال  وتةديم الخدمة الصحححححية على اسححححام

 .لموارد الوحدة

 عناصر جودة الخدمة الصحية :ثانياً: 

ق الصحححححة يتمال هدف الخدمات الصحححححية  وه عححححمان تحةي 

 االمريض عنصححرا مهم ااذ يعد رعححى ،النف ححية والج ححدية للمريض

 ا، اذ ان تحةيق اعلى معدالت الرعحححمن عناصحححر الصححححة النف حححية

اترى ينبغه اتذها عند قيام  ااال ان هناك ابعاد ،يكون احد االبعاد

  [ 3] لة باالته واعلية الخدمات الته تةدمها الم تتفيات والمتما
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ول المرعحححححى  على هصحححححية عادل الم حححححاواة   وتعنه حصححححح .1

 .متطلباتهملعناية الطبية ووق من ا ومت او

الفححاعليححة   وتعنه تحةيق الفححائححدة المتوقعححة من العنححايححة الطبيححة  .2

سواء على م توى متلةه الخدمة او على م توى الم تتفى او 

 المجتمى .

المائمة  وتعنه مدى مائمة الخدمات للغرض الذي تةدم من  .3

ها ومدى  ةديم كان ت اجله من حيث االجراءات واسححححححلوب وم

 ريض وحالته الصحية .تواوةها مى متطلبات الم

سححححهولة الحصححححول عليها   ويةصححححد بها ان الخدمات الصحححححية  .4

نة ، اي  ية معي ية او مكاه يدة بحدود اماه ينبغه ان ال تكون مة

تةديمها الى من يحتاجها وقت حاجته اليها ووه اي مكان تتوور 

 ويه االمكاهيات الضرورية لتةديمها .

مة ينبغه ان تح ى الةبول   وتعنه ان الخدمات الصححححية المةد .5

بةبول المرعححححى وذويهم ، ومةدمه الخدمة اهف ححححهم من انباء 

 وممرعين  وونيين واوراد المجتمى بتكل عام .

الكفاءة   وتعنه التواان وه تخصححححححيص الموارد المتاحة بين  .6

الخدمات المةدمة و المرعححححححى الم ححححححتفيدين منها ، اي دون 

 تفضيل تدمة معينه او مريض على االترين .

 

 خصائص الخدمات الصحية : لثاً:ثا

الخدمات الصحححية لها تصححائص أسححاسححية تجعلها تتميز عن ال ححلعة 

 وهذ  الخصائص يمكن تحديدها باالته   

 الاملموسية   – 1

تعنه هذ  الخاصحححية اهه من غير الممكن اتتيار، متحححاهدة، لمس أو  

  سماا الخدمة قبل ان تتم عملية  رائها.

 التاام   – 2

له تأثير على النتائج المتوقعة  ان تواجد مةدم الخدمة ومتلةيها معاً 

من الخدمة، وهذا ما يدوى بالوحدات الخدمية إلى توجيه إمكاهياتها 

خدمات ،  يات وقدرات مةدمه ال قابل تدرية وتطوير وتأهيل  هحو 

وذلك الهعكام م ححتوى مهاراتهم االيجابية على عملية تةديم الخدمة 

 [ 4] لخدماتها. ناو ية وتحةيق ميزة ت

 عدم التجاهس وه نريةة تةديم الخدمة     -3

أي أهها تةدم  ،تتميز مع م الخدمات الصحححححححية بكوهها  ححححححخصححححححية

وا ي ححتطيى الطبية  إن يعالج إال حاالت محددة من  ،لتححخص واحد

المرض وال ححبة يعود إلى إن كل نبية متخصححص وه مجال معين 

بية ال ي تطيى أن يعالج أكار من من الخدمات الصحية. كما أن الط

مريض واحد وه وقت واحد الن هذ  الخدمات يمكن ان تختلا من 

 [ 5] تر أو من ق م إلى آتر . خص إلى آ

 عدم التملك     – 4

أن عدم اهتةال الملكية يمال تاصححية مميزة للخدمات مةارهة بال ححلى  

ال حححلعة يمكن للمتحححتري ان ي حححتعمل  الى ال حححلىبالن حححبة والمادية ، 

ستهاكها أو بيعها وه وقت الحق  تكل كامل وبإمكاهه تخزينها أو ا ب

الى وعندما يدوى ثمنها وأن الم ححححتهلك يمتلك ال ححححلعة،  أما بالن ححححبة 

لخدمة وأن الم حححححتفيد قادر وةط وه الحصحححححول عليها واسحححححتخدامها ا

  خصيا لوقت محدد وه كاير من ااحيان .

 عدم قابلية الخدمة للتخزين   – 5

يمكن تخزين الخححدمححة ةعححادة بيعهححا الحةححا ، ماا الطبيححة الححذي ال 

يحجز موعدا لمعالجة  ححححححخص معين له الحق وه تةاعححححححه أجور  

يمكن  حتى ولو لم يحضر المريض،  الن الوقت الذي تم استنفاذ  ال

 .[ 4]  إعادته

 

ان الم ححتتححفيات ما هه اال وحدات إه ححاهية واجتماعية وتدمية  

وتةدم  هف ححححححه تؤثر ويه وتتأثر به وه الوقت وهه جزء من المجتمى

هنالك مجموعة من االهداف و ،تدماتها بتححكل مبا ححر إلى المريض

 تتميز بها الخدمات الصحية وهه كاالته  

 اات جودة مميزة من  اهها تحةيق رعتةديم تدمات صحية ذ .1

ه للوحدة الصحححححححية المةدمة للخدمة ، اذ ئالمريض وايادة وال

 ة واعلة للوحدة.يصب  وسيلة اعامي

المرعححححى عن الخدمات الصحححححية  ايعد قيام م ححححتوى رعحححح .2

ومعروة آرائهم واهطباعهم وسححححححيلة مهمة وه مجال البحوث 

االدارية والتخطيط للرعاية الصحححححية ووعححححى ال ححححياسححححات 

 واالجراءات المتعلةة بها.

 [ 6] دهية للمريض . عمان الصحة النف ية والب .3

مةححدمه الخححدمححات تح ححححححين وتطوير قنوات االتصحححححححال بين  .4

 الصحية والم تفيدين ) المرعى ( 

اساسية االدارة الجودة  االم تفيد ، اذ ان هناك قيم اك ة رع .5

ينبغه تواورها وه اي وحدة صحية ت عى الى تح ين الجودة 

 الم تفيد . اها وك ة رعئداأالى تطوير  ومن ثم

اذ ان الوحدة الصححححححية هه الته  ،تح حححححين معنويات العاملين .6

تعزا الاةة لدى العاملين ويها وجعلهم يتححعرون باههم اعضححاء 

هذا ي حححهم وه تح حححين معنوياتهم  ،يتمتعون بالكفاءة والفاعلية

 [ 7] ئج وه العمل .الحصول على اوضل النتا ومن ثم

 معايير تقييم جودة الخدمات الصحية :رابعاً: 

حتى تتمكن الوحدات الخدمية بصفة عامة والوحدات الصحية 

بصححححححفة تاصححححححة من تةييم جودة تدماتها ينبغه عليها التعرف على 

 [ 8] كاالته   معايير التةييم وهه 
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االعتمادية   قدرة مةدم الخدمة على اداء الخدمة الصحححححححية  .1

المتعهد بها بتكل يمكن من االعتماد عليها . وينبغه ان تكون 

 لخدمة المةدمة بدرجة عالية من الدقة والصحة .هذ  ا

مدى امكاهية وتوور الحصحححول على الخدمة الصححححية  يةصحححد  .2

بها توور الخدمة وه الوقت المناسححححححة ، والمكان الذي يرغبه 

الم حححححتفيد ، وهل من ال حححححهل الوصحححححول الى مكان الخدمة ، 

ب حححححهولة الوصحححححول الى الخدمة ويمكن توعحححححي  المةصحححححود 

  باالته

  الجغراوه   من االمور الته ينبغه ان تأتذ بن ر الوصححححححول

االعتبار تواور وسائل النةل والمواصات للوصول الى مكان 

الخدمة ، والوقت الام للوصحححول الى مكان الخدمة الصححححية 

 الته يحتاجها المتلةه .

  به قبول الخدمة ةاوه   يةصحححححححد  الوصححححححول االجتماعه والا

الاةاوية ومعتةداته الصحححححححية من قبل المتلةه وه انار قيمه 

 وتوجهاته .

  الوصول المادي او االقتصادي   قدرة متلةه الخدمة الصحية

 على دوى قيمة الخدمات الصحية المةدمة له .

  الوصححححححول اللغوي   وجود تواصححححححل لغوي بين مةدم الخدمة

 ومتلةيها لضمان معروة حاجة المريض الفعلية وتةديمها له .

   مدى تن يم الخدمات بتكل  الوصول التن يمه او المؤس ه

يناسحححححة الم حححححتفيدين منها ، وذلك يتضحححححمن عدة امور منها 

خدمة  ةديم ال ةة ت لدوام ، اهت ام المواعيد ، نري عات ا سحححححححا

 ووترات االهت ار .

وجود الرغبة واةرادة واالستعداد من قبل مةدمه االستجابة : .3

الخدمة لم حححححاعدة الم حححححتفيدين وتزويدهم ووراً بالخدمة الته 

 [ 9] اجوهها .يحت

تلق الاةة وك حححبها ، اي قدرة  الثقة ، التوكيد ، المصحححدا:ية:  .4

 ةة وك حححبهامةدم الخدمة وقدرة الوحدة الصححححية على تلق الا

[10]. 

تتمال الجواهة الملموسة وه الت هيات  الجوانب الملموسة : .5

الم ححتعملة وتكنولوجيا المعلومات واالتصححاالت والت ححهيات 

الحححداتليحححة والمعحححدات المطلوبحححة لتووير الخحححدمحححة والم هر 

والترتيححة الححداتله للوحححدة الصحححححححيححة  ،الخححارجه للعححاملين

 [ 11] ومواقى االهت ار للم تفيدين من الخدمة  . 

خححدمححة المةححدمححة تححاليححة من المخححانر أن تكون ال األمححا: :   .6

والتححكوك بحيث توور ال ححامة الج ححدية  ،والعيوب ،المحتملة

والنف ححححححيححة للمريض، وهححذا ممححا يعزا ثةححة المريض بمةححدم 

 الخدمة )الطبية( ، أي درجة التعور باامان .

المودة واالحترام وه تةديم الخدمة، المريض  اللطف واألدب:  .7

ة متعبة جداً ، أي تمتى مةدم هو صاحة حاجة ووه حالة هف ي

الخدمة الصحححية برو  الصححداقة واالحترام ، والود واالحترام 

 يهّون على المريض آالمه. 

يحدث ذلك من تال االستماا إلى المريض من  االتصاالت:  .8

تةديم الخدمة وتصححائصححها بوعححو  تام. اي قدرة مةدم  تال

 الخدمة على  ر  تصائص الخدمة المةدمة للمريض .

وجود المهححارات والمعروححة الكححاويححة الته تمكن   الكفححايححة   .9

المورفين اي مةدمه الخدمة من أداء ورائفهم بتححكل صحححي  

يرعححححححه المتلةه ، وهحححذا محححا هاح حححه وه الححححاالت وبمحححا 

تاري وه  الم تعصية الذي يطلة أو ي تدعه الطبية االست

 حالة المعروة وأتذ الرأي. 

قدرة لمتلقي :درجة تفهم مقدم الخدمة لحاجات ا  .10 اي مدى 

مةححدم الخححدمححة على تفهم متطلبححات المرعححححححى وكححذلححك وهم 

ية نا ية والع بالرعا ية وتزويدهم   المطلوبة  متحححححححاكلهم الفرد

[12]. 

 

تة ححححم الخدمات الصحححححية الى  انواع الخدمات الصحححححية :خامسححححاً: 

 [13] عين   هو

خدمات المرتبطة   .1 بال خدمات الصحححححححية العاجية   تتمال  ال

بصححححورة مبا ححححرة متمالة بخدمات التتححححخيص  بصحححححة الفرد

والعام سواء تم العام داتل المنزل او تم من تال تدمات 

عاجية م اهدة تحتام رعاية سريرية داتل المراكز الصحية 

او تدتل جراحه ، يهدف هذا النوا من الخدمات الى تخليص 

م آالبه او تخفيض معاهاة المريض من الفرد من مرض اصححححا

 المرض .

خدمات الصححححححية الوقائية   هذ  الخدمات مرتبطة بصححححححة ال .2

المجتمى او ما يمكن ان هطلق عليه الخدمات الصحححححية البيةية 

،اذ ترتبط تلححك الخححدمححات بححالحمححايححة من االمراض المعححديححة 

واالوبةة والحماية من التدهور الصحححححححه الناجم عن سححححححلوك 

 االوراد والمتححروعات الته تمارم اهتححطة ملوثة للبيةة وهذ 

الخدمات ترتبط بصحححة الفرد بصححورة غير مبا ححرة ، اذ تعد 

تدمات صحححححححية ماهعة تهدف الى وقاية االوراد من التعرض 

لألمراض وتتماححل بخححدمححات التطعيم من االمراض الوبححائيححة 

تدمات رعاية االمومة والطفولة تدمات الرقابة الصحححححححية 

على متاجر تةديم الغذاء وضحححححا عن تدمات االعام وهتحححححر 

 ه الصحه .الوع
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ان قرارات االدارة الر حححححيدة والم حححححتنيرة سحححححوف تؤثر على جودة 

وكلما كان اداء الوحدة  ،الخدمات المةدمة من قبل الوحدة االقتصادية

وهذا  ،سحححححوف تكون قراراتها موجهه هحو تدمة المجتمى ام حححححتدام

 بدور  يؤثر على الخدمة الصحية المةدمة  .

 سادساً: اإلداء المستدام وعوامل تحقيقه 

يعرف االداء الم تدام باهه اداء الوحدة االقتصادية الذي يتمل جميى 

ادية والحوكمة ، محركات االسححححتدامة االجتماعية والبيةية واالقتصحححح

من الموردين واهتهاء بالعماء وه سل لة الةيمة .  ءاويتمل االداء بد

[14] 

 [15  ]الوحدة لتحةق االداء الم تدام  وهناك عدة عوامل تحتاجها

  الحوكمة والةيادة   يتأثر اداء االستدامة الجيد بااللتزام الصادق

والكامل من قبل االدارة باالسحححتدامة من تال اعطاء االولوية 

للةضححايا االجتماعية والبيةية واالقتصححادية للحصححول على ميزة 

ثر على الوحدة تناو ية وادارة للمخانر الته من الممكن ان تؤ

، كما تتضحححححمن المناوى الته تعود على مجموعة من االنراف 

بالحكومة ،  لة  حة متما عاملين و والعماء ، وذات المصححححححل ال

 المجتمى .

  المروهححة والتغيير   اعتمححاد االسححححححتححدامححة  وه اعمححال الوحححدة

االقتصادية يتطلة جهد م تمر وتكيا من قبل الوحدة ويكمن 

ة االستدامة مى نبيعة عمل الوحدة ، التحدي وه مواءمة اهتط

وينبغه ان يكون هحححدف الوححححدة هو دمج االسححححححتحححدامحححة وه 

اسحححتراتيجيتها وسحححياسحححتها العامة ويتحةق ذلك من تال اتباا 

االدارة والمورفين ار ححادات ومعايير محاسححبة االسححتدامة الته 

تائم نبيعححة عمححل الوحححدة ، كمححا  ان التعححاون بين المورفين 

م تويات ي اهم وه تحةيق التغير وه الم توى على مختلا ال

 المطلوب .

  االهفتا  ومتححححاركة اصحححححاب المصححححلحة   ان المتححححاركة مى

اصححححاب المصحححلحة الداتليين والخارجيين تدعم التعليم وتزيد 

من المصححداقية وااللتزام واالبتكار كما اهها ت ححاعد وه دراسححة 

وتحليل توقعات واحتياجات اصحححححاب المصححححال  والحصححححول 

على وهم اوضل لمتطلباتهم ، هذا يؤدي الى تحفيز االدارة على 

االبتكار وتطوير عملياتها واهتححححححطتها االقتصححححححادية وتطوير 

ها ودعم وعححححححعها  تدماتها ومنتجاتها من اجل تمييز هف حححححح

 التناو ه .

 [16]باالته  وتتمال اهمية االداء الم تدام 

ية الوحدة ي ححاعد االداء الم ححتدام على اعادة صححياغة اسححتراتيج .1

لتتححححححمل االبعاد الااثة اجتماعية ، االقتصححححححادية ، البيةية ووه 

 . كاوة اق ام الوحدة

ي ححححححهم وه اعادة تصححححححميم العمليات ، الخدمات والمنتجات ،  .2

  .لتصب  اكار مائمة مى ابعاد االستدامة

من تال التتحححاور مى  كاوة تطوير مؤ حححرات االداء الم حححتدام .3

مختلا االنراف ذات المصححححلحة ، واسححححتعمالها وه تةييم اداء 

 الوحدة ومةارهته بأداء الوحدات االترى .

التححفاوية واالهفتا  والم ححاهمة الفاعلة وه الحوار مى االنراف  .4

 . كاوة ذات المصلحة

وه الوقت الحاله اصحححبحت الوحدات االقتصحححادية تهتم اكار بمفاهيم 

الن االداء الم ححتدام ي ححهم  ،لبيةه واالجتماعه  واالقتصححاديااداء ا

بةيام تأثيرات وهتائج المتححححححاريى االسححححححتراتيجية للوحدة وه االجل 

الطويل او الةصير من تال بناء مزايا تناو ية واعادة تن يم الوحدة 

ر يمكن ، تطوير العامة التجارية للوحدة ، اهتحححاء مؤ حححرات ومعايي

 .  الوحدةادراجها وه تةارير 

 العال:ة بين الجودة واالستدامة :سابعاً: 

الته  وعاتدة وه الخدمات الصحية من الموعاصب  موعوا الجو

حيث  ححححححهد العصححححححر الحاله  ،تلةى اهتماما عالميا واقليميا ومحليا

وهذا التطور  ،تغيرات م تمرة ومت ارعة وه مجال تةديم الخدمات

المت حححارا يتطلة تغيرات م حححتمرة وه مجال الخدمة الصححححية من 

اجل الحفار على م ححححححتوى اوضححححححل من الخدمة الصحححححححية المةدمة 

للمرعححى ، حيث تم التعبير عن جودة الخدمة الصحححية من المن ور 

حدث  مات الى المرعححححححى ووق ا باههحا تةحديم اوضحححححححل الخحد الطبه 

تحكم وه ذلك اتاقيات ممارسحححححححة التطورات المهنية والعلمية اذ ي

جودة الخدمة  وجهة ه ر المريض او الم حححححتفيد وانالمهنة . اما من 

تعنه نريةة الحصححححححول عليها وهتيجتها النهائية . اما من المن ور 

ةدرة  ية اسححححححتعمال الموارد المتاحة والمتوورة وال االداري وهه كيف

مححة لتةححديم على  تووير مزيححد من الموارد لتغطيححة االحتيححاجححات االا

 [17]ض .تدمة مميزة للمري

كمححا و يعححد مفهوم الحفححار على الموارد لألجيححال الةححادمححة وتلبيححة 

يزات الته تميز سحححياسحححة االسحححتدامة احتياجاتهم الم حححتةبلية احد المم

مل الخارجية للتدهور البيةه . الته ت ححعى ايضححا الى اسححتيعاب العوا

نويل االجل  ان الهدف التحححححححامل لاسححححححتدامة هو االسححححححتةرار  إذ

لاقتصاد والبيةة وال يتحةق هذا التواان اال من تال تكامل وادراك 

االهتمامات االقتصحححححادية واالجتماعية والبيةية تال عملية وعحححححى 

     [ 18]ال ياسات وتنفيذها .

وبذلك وان الوحدات الصححححية هه هياكل ذات تأثير اجتماعه وبيةه 

ن الوحدة الصحية إام ، اذ اثار سلبية على صحة الن يمكن ان ت بة

الم تدامة وه هيكلها وادارتها هه االمكاهية الوحيدة لتعزيز الرواهية 

وينبغه ان يؤتذ ذلك وه االعتبار كتحححرن  ،والصححححة للمجتمى ككل
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اذ  يجة ان تكون الوحدات او هياكل  ،اسحححححححام وكمتححححححكلة جودة

الرعححايححة الصحححححححيححة قححادرة على تةححديم معححايير تتاءم مى ال روف 

متغيرة من اجل االمتاال لمختلا المصحححححال  واالحتياجات ولجميى ال

 [19]اصحاب المصلحة . 

وبما ان الوحدات الصحححححححية ت ححححححتهلك كميات كبيرة من الموارد  

والطاقة وكذلك مصححدر من مصححادر النفايات واالهبعاثات اما بتححكل 

مبا ر او من تال ال لى والخدمات الته تحصل عليها  وت تعملها 

، كل هذا يتطلة وجود ه ام صحه م تدام بيةيا من  منها وتتخلص 

 حححاهه ان يح حححن الصححححة ويحاوع عليها مى التةليل الى ادهى حد من 

االثار ال ححححححلبية على البيةة و بما يعود بالنفى على صحححححححة ورواهية 

 [20]االجيال الحالية والم تةبلية ويمكن تحةيق ذلك من تال   

وننية لاستدامة البيةية للن م  العمل التامل اي اعتماد سياسة .1

 الصحية .

التةليحل الى ادهى ححد من النفحايحات والمواد الكيميحائيحة الخطرة  .2

وادارتها بتححكل مناسححة ، وكذلك الحد من االهبعاثات الم ححببة 

 لاحتبام الحراري .

 تعزيز المتتريات الم تدامة . .3

اعطحححاء االولويحححة للوقحححايحححة من االمراض وتعزيز الصحححححححححة  .4

 صحة العامة .وتدمات ال

 ا راك الةوى العاملة الصحية كعامل استدامة . .5

 تطوير او تلق حاوز للتغيير . .6

لكه تحةق الوحدة االقتصححححادية  الجودة واالسححححتدامة وتحةق اهداوها 

جات من اجل البةاء على المدى الطويل ينبغه عليها ان تلبه احتيا

ن اصححححاب المصحححلحة قادرون إوتوقعات اصححححاب المصحححلحة . اذ 

لى الحاق الضرر بالوحدة االقتصادية اذا لم يتم الوواء باحتياجاتهم ع

 وتوقعاتهم .

 معايير الرعاية الصحية :ثامناً: 

تتمل مجموعة معايير الرعاية الصحية على عدة معايير اذ تناقش 

 هذ  المجموعة المعايير االتية  

 التكنلوجيا االحيائية . .1

 الصناعات الدوائية . .2

  والم تلزمات الطبية .االجهزة 

 مجهزي الرعاية الصحية . .3

 . تةديم الرعاية الصحية 

 . مةدمه الرعاية الصحية 

 . ادارة الرعاية الصحية 

 SASBلذا يحدد مجلس معايير محاسححححححبة االسححححححتدامة

االجراءات المحاسححححححبية لموعححححححوا االسححححححتدامة المدرم وه معيار 

هذ  المعايير  محاسبة االستدامة الخاص بالرعاية الصحية ، اذ توور

سبية موحدة لمراعات االداء وه موعوعات االستدامة  مةاييس محا

 موعحححوعاتعلى م حححتوى الوحدة االقتصحححادية عند االوصحححا  عن 

االستدامة ، هذا ي اعد الوحدات االقتصادية الته تعتمد على معايير 

المحاسبة الخاصة بمجلس معايير محاسبة االستدامة على عمان ان 

يكون مفيدا وذو صحححلة وقابل للمةارهة  ومن ثمحدا يكون الكتحححا مو

 [21]وقابل للتدقيق . 

همية هذا الةطاا ولما له من دور كبير ومبا حححر امما سحححبق وه را 

على حياة وصححححة االه حححان ، لذا سحححيتم التطرق الى معيار مجهزي 

الرعاية الصحية الذي يضم تةديم الرعاية الصحية ، مةدمه الرعاية 

ر تةديم الرعاية الصحححححححية ويتم التركيز على معيا الصحححححححية ، ادارة

ن معيار مجهزي الرعاية الصححححية هو إ، اذ 301الرعاية الصححححية 

المعيار الاالث عمن معايير الرعاية الصحية المجموعة االولى من 

 المعايير الصادرة عن مجلس معايير محاسبة االستدامة .

 

  HC03011االجراءات التطبيقية لمعيار تقديم الرعاية الصحححححية  

 يتضمن هذا المعيار المواعيى الجوهرية االتية  

 المرضى .  اجودة الرعاية ورض .1

 الوصول الى المرضى ذوي الدخل المنخفض . .2

 توظيف الموظفين وتطويرهم واالحتفاظ بهم  .  .3

 شفافية التسعير والفواتير  .4

 يات .كفاءة الطا:ة والنفا .5

 اثار تغير المناخ على صحة االنسا: . .6

 الغش واالجراءات غير الضرورية . .7

 خصوصية المريض والسجالت الصحية االلكترونية . .8

 

 المحور الثالث : اختبار فرضيات البحث من خالل االستبانة .

 خصائص وسمات عينة البحث:

 المؤهل العلمه   -1

ادها  ان غالبية عينة البحث من  (1) يتضحححححح  من الجدول

% ثم يليها مؤهات اترى  35حملة  ححححهادة البكالوريوم وبن ححححبة 

%  ثم يليها مؤهل الماج تير  24% ومؤهل المعهد بن بة 33بن بة 

% ، هذا يدل على قدرة اوراد العينة 3% ودكتورا  بن حححبة 4بن حححبة 

 . عنهاعلى تفهم اسةلة استمارة االستبيان واالجابة 
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 المؤهل العلمي(  1جدول ) 

 النسبة المئوية العدد المؤهل العلمي

 % 24 36 معهد

 %35 53 بكالوريوس

 %4 6 ماجستير

 %3 5 دكتوراه

 %33 50 اخرى

 %100 150 المجموع

 

 التخصص العلمه   - 2

ادها  ان اعلى ه ححبة للتخصححصححات  (2) تال الجدولمن 

% كون احححدى االسححححححتمححارات واعححت على 33االترى وبن ححححححبححة 

%  18المحاسبين بن بة %  و 27المدقةين المرعى يليها تخصص 

% والصححيادلة  13% واالنباء بن ححبة  15ه ححبة ويليه الممرعححين 

ن وعلى ان اغلة اوراد العينة متخصححححححصحححححح % وهذا يدل6بن ححححححبة 

 ة والمحاسبة .بالط

 

 ( التخصص العلمي 2جدول )

 النسبة المئوية العدد التخصص

 %13 19 اطباء

 % 6 9 صيادلة

 %15 22 ممرضو:

 %18 27 محاسبو:

 %15 23 مد:قو:

 %33 50 اخرى

 %100 150 المجموع

 

 اختبار فرضيات البحث :

يعتبر تطبيق معايير محاسحححححبة االسحححححتدامة وه رل الن ام 

ت مدى  لة لمعروة  خدمات المحاسححححححبه  وسححححححي أثيرها على جودة ال

، سححتبيان لمعروة وقيام هذا التأثير، اذ تم وعححى اسححتمارة االصحححية

  SPSSواسحححححتعمل مةيام ليكارد الخماسحححححه عن نريق برهامج )

V.21  وتحليلهححا واسححححححتعمححال اهموذم االهحححدار  ( لمعروححة النتححائج

 الخطه المتعدد لةيام التأثير . 

ان المتغيرات الم ححححححتةلة تمالت بتطبيق المعايير والن ام 

المحاسحححبه ، اما المتغير التابى  وتمال بجودة الخدمات الصححححية ، اذ 

تم دراسححححححة اسححححححتمارة االسححححححتبيان على المراجعين والكادر الطبه 

لم ححححتتححححفى الزهراء التعليمه وم ححححتتححححفى  والمحاسححححبين والمدقةين

( 25)مراجعين ( و) ا(  ححححححخصححححححح 25الكرامة لعينة مختارة من ) 

 محاسبين ومدقةين لكل م تتفى ا(  خص 25و) نبيا اكادر ا خص

 .بعد اتذ المتوسطات لكل متغير

اوالً : تحليل تأثير تطبيق المعايير في ضححححل الناام المحاسححححبي في 

 فى الزهراء التعليمي: جودة الخدمات الصحية لمستش

وذلك عن  ،اذ ال بد من وعححى االهموذم االوضححل للبياهات

نريق تحديد اوضحححل معامل تحديد وقيام تأثير المتغيرات الم حححتةلة 

على المتغير التححابى اي ) دراسحححححححة تححأثير تطبيق المعححايير والن ححام 

ي خدمات الصحححححححية  ( واتت ار االهموذم المحاسححححححبه على جودة ال

الذي يعنه ) معامل (  𝑅2= 0.953ان قيمة ) للبياهات تبيناالوضل 

%( 95تحديد اوضححححل هموذم ( اي ان المتغيرات الم ححححتةلة تف ححححر )

تؤثر وه المتغير التابى ) جودة الخدمات الصحححححية (  اي ان ما تبةى 

 او يعزا ،ه اتتيار االجابة المحددةيعتبر من االتطاء العتححححححوائية و

(  وكما موعححح  وه %5ذ بلغت قيمتها  )ا ،الى اتطاء غير معرووة

 ادها     (3) الجدول
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 ( يبين معامل تحديد افضل نموذج3جدول ر:م )

Model Summary 

Model R bR Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 

1 a976. .953 .949 .63534 

 

البد من دراسحححححححة  ،ولبيان ان االهموذم يمال ال اهرة المدروسحححححححة

ا: اسحححتعمال معايير محاسحححبة )  على الفرعحححية الرئي حححة الته تنص

تدامة  تؤدي الى تحسححححححين كفاءة وفاعلية جودة الخدمات  االسحححححح

 .(الصحية  في الوحدات الحكومية

ال بد من دراسححته لمعروة مدى مائمة  وبعد وعححى الفرض الرئي ححه

تأثير من عدمه اذ يوعحححححح   ،االهموذم لل اهرة من حيث وجود ال

( اذ 0.05نوية اقل من )( وجود تأثير ذات داللة مع4الجدول رقم )

 (0.000عند م توى معنوية ) =F)231.946) احصائه  قيمة بلغت

الم ححححتةلة(   المتغيرات  اي)  االهحدار  مربعات   مجموا  بلغ    اذ

( 9.284االتطححاء ( ) ( امححا مجموا مربعححات البواقه )187.256)

الهحححدار وةححد بلغححت قيمتححه متوسححححححط مربعححات االى امححا بححالن ححححححبححة 

ه ) االتطاء ( وةد ( اما بالن ححححبة لمتوسححححط مربعات البواق93.628)

م لنموذ، ممححا يححدل عححدم وجود وروق معنويححة وان ا(0.404بلغ ) 

دقيةا اي بمعنى قبول الفرعححححححية  اً ماييمال ال اهرة المدروسححححححة ت

الرئي حححية مما يدل على ان اسحححتعمال معايير محاسحححبة االسحححتدامة له 

. جودة الخدمات وذات تأثير عليها دور وه تح ححححححين كفاءة وواعلية

 ادها     (4) وكما موع  وه الجدول

    

 التباين للمتغيرات( يبين تحليل 4جدول ر:م )

ANOVAa,b 

Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 

1 

Regression 187.256 2 93.628 231.946 .000c 

Residual 9.284 23 .404   

Total 196.540d 25    

 

الرئي حححية وبعد تحديد النموذم االوضحححل للبياهات ودراسحححة الفرعحححية 

يمكن قيام تأثير كل متغير من المتغيرات الم ححححححتةلة على المتغير 

التابى  اذ بلغ تأثير تطبيق المعايير لم ححححححتتححححححفى الزهراء التعليمه 

( على جودة الخححدمححات 0.031( عنححد م ححححححتوى معنويححة )0.359)

( اذ بلغت tالصحححححية وه الم ححححتتححححفى اي ان المتغير يجتاا اتتبار )

( وهذا يدل على ان جودة الخدمات  1.765)  االتتبار قيمة احصاء

( للوحححدة الواحححدة من تطبيق  0.359الصحححححححيححة تزداد بمةححدار ) 

( 0.599به وةد بلغ مةدار التأثير )المعايير اما بالن بة للن ام المحاس

 ،( على جودة الخدمات وه الم تتفى 0.002عند م توى معنوية ) 

بار ) بار  حصحححححححاءإ قيمة ( اذ بلغتtاي ان المتغير يجتاا اتت االتت

تأثير على جودة 3.418) له  حاسححححححبه  يدل على ان الن ام الم ( اذ 

وكلما ااد تطبيق الن ام  ،اي ان العاقة نردية ،الخدمات الصحححححححية

. وكما ( 0.599الخدمات الصحححية بمةدار ) المحاسححبه اادت جودة 

 ( .5موع  وه الجدول رقم )

                  

 ( يبين معامالت التأثير للمتغيرات المستقلة 5 جدول ر:م )

Coefficientsa,b 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients T Sig. 

B Std. Error Beta 

1 
 031. 1.765 335. 203. 359. تطبيق المعايير وه م تتفى الزهراء

 002. 3.418 648. 175. 599. الن ام المحاسبه وه م تتفى الزهراء
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كما ويمكن معروة اعتدالية التوايى  ااتطاء العتححححححوائية وذلك من 

تال وحص التححكل البياهه لاحتمال التجميعه المتححاهد واالحتمال 

 . (1.  كل ) طاء العتوائية (للبواقه ) االت التجميعه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( يبين اعتدالية التوزيع لألخطاء العشوائية 1الشكل ر:م ) 

 

   دراسة الفرعيات الفرعية 

االسححححححتدامة على جودة وجود تأثير معنوي لمعايير محاسححححححبة  .1

  .الخدمات الصحية

وبعد دراسحححححة المتغيرات الم حححححتةلة وتحديد اثرها لذا هةوم بدراسحححححة  

الفرعيات الفرعية وابد من وعى أهموذم اهحدار تطه ب يط عن 

نريق تحديد اوضل معامل تحديد وقيام تأثير المتغير الم تةل على 

يير على جودة اي ) دراسححححححححة تححأثير تطبيق المعححا ،المتغير التححابى

ين ان تيار االهموذم االوضحححححل للبياهات تبالخدمات الصححححححية  ( وات

( والذي يعنه ) معامل تحديد اوضحححححل هموذم (  𝑅2= 0.929قيمة )

جودة %( تؤثر وه المتغير التابى )92) اي ان المتغير الم تةل يف ر

الخدمات الصحححححية (  اي ان ما تبةى يعتبر من االتطاء العتححححوائية 

الى اتطاء غير معرووة اذ بلغت  اتتيار االجابة المحددة او يعزاه و

 ادها    (6) (  وكما موع  وه الجدول%8قيمتها  )

 

 ( يبين معامل تحديد افضل نموذج6جدول ر:م )

Model Summaryc,d 

Model R R Squareb Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 

1 .964a .929 .926 .76378 

 

البد من دراسحححححححة  ،ولبيان ان االهموذم يمال ال اهرة المدروسحححححححة

وجود تحأثير معنوي لمعحايير )على الفرعححححححيحة الفرعيحة الته تنص 

 .(ستدامة على جودة الخدمات الصحيةمحاسبة اال

تأثير من لمعروة مدى مائمة  االهموذم لل اهرة من حيث وجود ال

وية ( وجود تأثير ذات داللة معن 32اذ يوع  الجدول رقم )   ،عدمه

قل من ) غت0.05ا مة ( اذ بل ئه  قي عند  =F)321.914)  احصحححححححا

( اذ بلغ مجموا مربعات االهحدار ) اي 0.000م ححححححتوى معنوية )

البواقه  ( اما مجموا مربعات182.539المتغيرات الم ححححححتةلة ( ) 

متوسححط مربعات االهحدار الى اما بالن ححبة  ، (14.001االتطاء ( ))

متوسححححححط مربعات الى ( اما بالن ححححححبة  182.539ت قيمته )وةد بلغ

، مما يدل عدم وجود وروق (0.583ه ) االتطاء ( وةد بلغ ) البواق

مدروسحححححححة ت وان ،معنوية ةاامالنموذم يمال ال اهرة ال اي  ،يا دقي

فرعححححححية الفرعية مما يدل على ان اسححححححتعمال معايير بمعنى قبول ال

سبة االستدامة له دور وه تح ين كفاءة وواعلية جودة الخدمات  محا

 ادها     (7) وذات تأثير عليها  . وكما موع  وه الجدول
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 ( يبين تحليل التباين للمتغيرات7جدول ر:م )

ANOVAa,b 

Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 

1 

Regression 182.539 1 182.539 312.914 .000c 

Residual 14.001 24 .583   

Total 196.540d 25    

 

وبعد تحديد النموذم االوضححححل للبياهات ودراسححححة الفرعححححية الفرعية 

من المتغيرات الم ححححححتةلة على المتغير  يمكن قيام تأثير كل متغير

تفى الزهراء التعليمه على  التابى  اذ بلغ تأثير تطبيق المعايير لم ت

( عند م ححححتوى 1.034جودة الخدمات الصحححححية وه الم ححححتتححححفى  )

ية )  بار )0.000معنو مة t( اي ان المتغير يجتاا اتت غت قي ( اذ بل

دة الخدمات وهذا يدل على ان جو ،( 17.689االتتبار )  احصححححححاء

( للوحححدة الواحححدة من تطبيق  1.034الصحححححححيححة تزداد بمةححدار ) 

ية ،المعحايير وكلمحا ااد تطبيق المعحايير اادت  ،اي ان العاقة نرد

. وكما موع  وه الجدول (1.034الخدمات الصحية بمةدار )  جودة

 ( . 8رقم )

 

 معامالت التأثير للمتغيرات المستقلة( يبين 8جدول ر:م )

Coefficientsa,b 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 
T Sig. 

B 
Std. 

Error 
Beta 

1 
 م تتفى وه المعايير تطبيق

 التعليمه الزهراء
1.034 .058 .964 17.689 .000 

 

كما ويمكن معروة اعتدالية التوايى  ااتطاء العتححححححوائية وذلك من 

تال وحص التححكل البياهه لاحتمال التجميعه المتححاهد واالحتمال 

 (2 كل )التجميعه للبواقه ) االتطاء العتوائية (. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( يبين اعتدالية التوزيع لألخطاء العشوائية 2الشكل ر:م )  
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ل الناام المحاسححححححبي في ظتحليل تأثير تطبيق المعايير في  ثانيا:

 جودة الخدمات الصحية لمستشفى الكرامة التعليمي :

دراسححححححة  المتغيرات الم ححححححتةلة وبيان اثرها على الى اما بالن ححححححبة 

، اذ ال بد من وعححححى االهموذم التابى وه م ححححتتححححفى الكرامةمتغير ال

االوضل للبياهات وذلك عن نريق تحديد اوضل معامل تحديد وقيام 

دراسحححححححة تأثير لم ححححححتةلة على المتغير التابى اي )تأثير المتغيرات ا

( محاسححححبه على جودة الخدمات الصحححححية تطبيق المعايير والن ام ال

( 𝑅2= 0.964هات تنين ان قيمة )واتتيار االهموذم االوضححححححل للبيا

( اي ان المتغيرات الم تةلة الذي يعنه )معامل تحديد اوضل هموذم

(  جودة الخدمات الصححححححية( تؤثر وه المتغير التابى )%96تف حححححر )

بة  يار االجا ية وه اتت ما تبةى يعتبر من االتطاء العتححححححوائ اي ان 

(  %4ا  )المحددة او يعزى الى اتطاء غير معرووة اذ بلغت قيمته

 ادها     (9) وكما موع  وه الجدول

 

 ( يبين معامل تحديد افضل نموذج 9جدول ر:م )  

Model Summaryc,d 

Mode

l 
R R Squareb Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 

1 .982a .964 .960 .56194 

 

مدروسحححححححة البد من دراسحححححححة  يان ان االهموذم يمال ال اهرة ال ولب

ا: اسحححتعمال معايير محاسحححبة ) على الفرعحححية الرئي حححة الته تنص

تدامة  تؤدي الى تحسححححححين كفاءة وفاعلية جودة الخدمات  االسحححححح

 .(الصحية  في الوحدات الحكومية

 بد من دراسححته لمعروة مدى مائمة وبعد وعححى الفرض الرئي ححه ال

االهموذم لل ححاهرة من حيححث وجود التححأثير من عححدمححه اذ يوعحححححح  

( 0.05ية اقل من )( وجود تأثير ذات داللة معنو 40الجدول رقم )  

( 0.000عند م حححتوى معنوية ) =F)304.609) اذ بلغت احصحححائه 

( الهححححدار )اي المتغيرات الم ححححححتةلحححةاذ بلغ مجموا مربعحححات ا

( 7.263االتطححاء ( ) ( امححا مجموا مربعححات البواقه )192.377)

الهحححدار وةححد بلغححت قيمتححه متوسححححححط مربعححات االى امححا بححالن ححححححبححة 

( اما بالن ححححبة لمتوسححححط مربعات البواقه ) االتطاء ( وةد 96.189)

النموذم  وان ،، ممححا يححدل عححدم وجود وروق معنويححة(0.316لغ )ب

اي بمعنى قبول الفرعححححححية  ،يا دقيةااميمال ال اهرة المدروسححححححة ت

مما يدل على ان اسححتعمال معايير محاسححبة االسححتدامة له  ،الرئي ححية

. جودة الخدمات وذات تأثير عليها دور وه تح ححححححين كفاءة وواعلية

 ادها    (10) وكما موع  وه الجدول

 

 للمتغيرات( يبين تحليل التباين  10جدول ر:م )  

ANOVAa,b 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 

Regression 192.377 2 96.189 304.609 .000c 

Residual 7.263 23 .316   

Total 199.640d 25    

 

وبعد تحديد النموذم االوضححححححل للبياهات ووعححححححى الفروض المائمة 

يمكن قيام تأثير كل متغير من المتغيرات الم ححححححتةلة على المتغير 

( 0.598)  تطبيق المعايير لم ححححتتححححفى الكرامة اذ بلغ تأثير  ،التابى

( على جودة الخدمات الصححححححية وه 0.009عند م حححححتوى معنوية ) 

 ئيةحصحححححا( اذ بلغت االtالم حححححتتحححححفى اي ان المتغير يجتاا اتتبار )

جودة الخدمات الصححححححية تزداد بمةدار ( وهذا يدل على ان 2.873)

ن ام الالى اما بالن بة  ،( للوحدة الواحدة من تطبيق المعايير0.598)

( عند م ححححححتوى معنوية  0.415المحاسححححححبه وةد بلغ مةدار التأثير ) 

( على جودة الخدمات وه الم حححتتحححفى اي ان المتغير يجتاا 0.018)

( اذ يدل 2.535) رالةيمة االحصحححححححائية لاتتبا ( اذ بلغتtاتتبار )

اي  ،على ان الن ام المحاسبه له تأثير على جودة الخدمات الصحية

وكلما ااد تطبيق الن ام المحاسححححححبه اادت جودة  ،ان العاقة نردية

ع  وه الجدول رقم (. وكما مو 0.415الخدمات الصحية بمةدار ) 

(11). 
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 يبين معامالت التأثير للمتغيرات المستقلة( 11جدول ر:م )

Coefficientsa,b 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients T Sig. 

B Std. Error Beta 

1 
 009. 2.873 525. 208. 598. تطبيق المعايير وه م تتفى الكرامة

 018. 2.535 463. 164. 415. الن ام المحاسبه وه م تتفى الكرامة

 

كما ويمكن معروة اعتدالية التوايى  ااتطاء العتححححححوائية وذلك من 

تال وحص التححكل البياهه لاحتمال التجميعه المتححاهد واالحتمال 

  (3 كل ) التجميعه للبواقه ) االتطاء العتوائية (.

 

 

 

                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( يبين اعتدالية التوزيع لألخطاء العشوائية3الشكل ر:م )

 

 : دراسة الفرضيات الفرعية 

وجود تأثير معنوي لمعايير محاسححبة االسححتدامة على جودة  -1

   الصحيةالخدمات 

لذا هةوم بدراسححححة  ،وبعد دراسححححة المتغيرات الم ححححتةلة وتحديد اثرها

وابد من وعحححى أهموذم اهحدار تطه ب حححيط  ،الفرعحححيات الفرعية

عن نريق تحديد اوضل معامل تحديد وقيام تأثير المتغير الم تةل 

على المتغير التابى اي ) دراسحححححححة تأثير تطبيق المعايير على جودة 

ين ان تب ،تيار االهموذم االوضححححل للبياهات( وات  الخدمات الصحححححية

( الذي يعنه ) معامل تحديد اوضححححححل هموذم (  𝑅2= 0.953قيمة )

%( تؤثر وه المتغير التابى )جودة 95اي ان المتغير الم تةل يف ر )

اي ان ما تبةى يعتبر من االتطاء العتححححوائية   ،(دمات الصحححححيةالخ

اذ  ،او يعزى الى اتطاء غير معرووة ،وه اتتيار االجابة المحددة

 ادها    (12) (  وكما موع  وه الجدول%5بلغت قيمتها  )

                            

    

 ( يبين معامل تحديد افضل نموذج12جدول ر:م )

Model Summaryc,d 

Model R R Squareb Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 

1 .976a .953 .952 .62224 

 



 

 
33 

 

  40 -20 ،  2021كانون األول  ،  2، العدد  6المجلد   ........ دور محاسبة –ستار و أفراح    مجلة كلية الكوت الجامعة
 

مدروسحححححححة البد من دراسحححححححة  يان ان االهموذم يمال ال اهرة ال ولب

ية الفرعية الته تنص تأثير معنوي لمعايير  على الفرعحححححح ) وجود 

 .محاسبة االستدامة على جودة الخدمات الصحية (

تأثير من لمعروة  مدى مائمة االهموذم لل اهرة من حيث وجود ال

وية ( وجود تأثير ذات داللة معن44عدمه اذ يوعحححححح  الجدول رقم )

عند م ححححتوى  =F) 491.623) ( اذ بلغت احصححححائه 0.05اقل من )

( اذ بلغ مجموا مربعات االهحدار ) اي المتغيرات 0.000معنوية )

االتطاء (  ات البواقه )( اما مجموا مربع190.348الم ححححتةلة ( ) 

متوسححط مربعات االهحدار وةد بلغت قيمته الى ( اما بالن ححبة 9.292)

ه ) االتطاء ( متوسط مربعات البواقالى ا بالن بة ( ام 190.348)

، مما يدل عدم وجود وروق معنوية وان النموذم (0.387وةد بلغ ) 

عححححححية يا دقيةا اي بمعنى قبول الفرامال اهرة المدروسححححححة تيمال 

الفرعية مما يدل على ان استعمال معايير محاسبة االستدامة له دور 

وه تح حححين كفاءة وواعلية جودة الخدمات وذات تأثير عليها  . وكما 

 ادها     (13) موع  وه الجدول

                                        

 

 تحليل التباين للمتغيرات( يبين 13جدول ر:م )

ANOVAa,b 

Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 

1 

Regression 190.348 1 190.348 491.623 .000c 

Residual 9.292 24 .387   

Total 199.640d 25    

 

 

وبعد تحديد النموذم االوضححححل للبياهات ودراسححححة الفرعححححية الفرعية 

يمكن قيام تأثير كل متغير من المتغيرات الم ححححححتةلة على المتغير 

التابى  اذ بلغ تأثير تطبيق المعايير لم ححححححتتححححححفى الكرامة على جودة 

( عند م حححتوى معنوية 1.113الخدمات الصححححية وه الم حححتتحححفى  )

 ( اذ بلغت قيمة احصحححححححاءtاا اتتبار )( اي ان المتغير يجت0.000)

بار ) ( وهذا يدل على ان جودة الخدمات الصحححححححية 22.173االتت

اي ان  ،( للوحدة الواحدة من تطبيق المعايير 1.113تزداد بمةدار ) 

  (14العاقة نردية. وكما موع  وه الجدول رقم )

 

 

 

 ( يبين معامالت التأثير للمتغيرات المستقلة 14جدول ر:م )  

Coefficientsa,b 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients T Sig. 

B Std. Error Beta 

1 
تطبيق المعايير في مستشفى 

 الكرامة التعليمي
1.113 .050 .976 22.173 .000 

 

 

وذلك من  ،ااتطاء العتححححححوائيةتوايى  كما ويمكن معروة اعتدالية 

تال وحص التححكل البياهه لاحتمال التجميعه المتححاهد واالحتمال 

 (4 كل ) للبواقه ) االتطاء العتوائية (. التجميعه
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 ( يبين اعتدالية التوزيع لألخطاء العشوائية4الشكل ر:م )

 

 االستنتاجات والتوصيات: المحور الرابع 

 االستنتاجات 

الى مما يؤدي  ،عدم  ادارة الموارد المتاحة بتححححححكل م ححححححتدام .1

 .تردي الخدمات الصحية المةدمة

خدمات والحكم على م ححححححتوى  .2 ةدرة على تةييم جودة ال عدم ال

الن العاقححة بين المريض والطبيححة تةوم  ،الخححدمححة المةححدمححة

 .تنادا الى الاةة ب لوكيات المريضاس

بما يغطه  ،عدم وجود االجهزة والم حححتلزمات الطبية واالدوية .3

، وعدم وجود اي اجراءات احترااية او احتياجات المرعححححححى

 .صات مالية لمواجهة اي حالة نارئةتخصي

فيات بالن بة ة الرقود وه الم تتهناك هةص كبير وه عدد اسر .4

عدد ال ححححححكان وهةص وه االجهزة واالمكاهيات والتدرية الى 

ولة امام اي كارثة والمعدات بحيث ينهار لن ام الصححححه ب حححه

 .بيةية او صحية

عدم اتباا معايير محاسححححبة االسححححتدامة يؤدي الى صححححعوبة وه  .5

يام واالوصحححححححا  المحاسححححححبه اغلة ب ية الة نود االعباء البية

 .واالجتماعية

 

 التوصيات 

عححححححرورة اهتمام الم ححححححتتححححححفيات بالتطورات يرى الباحاان  .1

الم ححححححتمرة وه مجال تةنية المعلومات من اجل امكاهية تووير 

مة  قة المطلوبة والمائ لد المعلومات وه الوقت المناسحححححححة وا

ية  بالواقى الصحححححححه وامكاه مة من اجل النهوض  ةائ لة ال حا لل

تةديم العام الوصول الى معلومات المرعى ب رعة من اجل 

 دون هدر للوقت.  من للمريض وه وقته

ستراتيجيات يرى الباحاان  .2 تفيات بإدتال ا عرورة قيام الم ت

اداريححة جححديححدة وحححدياححة  لغرض التطوير والتجححديححد وتحةيق 

الهدف االسححححاسححححه من وجودها كوحدة صحححححية ت ححححعى لتةديم 

 .ت صحية ذات م توى عال" من الجودةتدما

تمام  الوحدات الخدمية باةوصحححححا  عحححححرورة اهيرى الباحاان  .3

عن اثححار عمليححاتهححا على المجتمى ممححا يؤدي الى ايححادة ثةححة 

المجتمى واحترامححه لتلححك الوحححدة بححاعتبححارهححا وحححدات رائححدة 

وتوعحححححح  توجههحححا هحو االلتزام االتاقه وم ححححححؤوليتهحححا 

 .تماعية باعتبارها جزء من المجتمىاالج

صحححححادية الخدمية عحححححرورة ان تةوم الوحدة االقتيرى الباحاان  .4

بتحديد اسححححتراتيجية واعحححححة لاسححححتدامة مى عححححرورة وجود 

ن اق ام وريق عمل االدارة االستدامة يتضمن اوراد وتبرات م

 .مختلفة لتحةيق االستدامة

عرورة  إجراء وصل للعمل االداري عن العمل يرى الباحاان  .5

ة ح حححححة التخصحححححصحححححات الطبه و حححححغل المناصحححححة الوريفي

ليس من الضححححروري أن يكون مدير  ، اذوالتوصححححيا الوريفه

، ام وه ادارة الم تتفى من اانباءالم تتفى أو مديرو ااق 

وعمل الطبية كإداري وه كاير من االحيان يجعله يخفق بعمله 

اداري بعيداً لذلك يجة أن يةوم بمهام المدير  خص  ،االداري

 .عن التخصصات الطبية

 

 

 الهوامش

 ) ,2013:7SASB-23(المعيار من مصدر  1
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 المصادر 

بو كميش [1] ملحححة (، " 2011) ،لعله ،ا لجودة التحححححححححا ادارة ا

 .الطبعة االولى ،" 9000ايزو

(، " اثر رام المال الفكري على  2015) ،رعححوان، اه ححاعد [2]

الجودة التححاملة لمن مات الصحححية "، مجلة الردة تطبيق ادارة 

 ، العدد االول.اقتصاديات االعمال

(، " أبعاد جودة الخدمات الصحية  2012) ،سلطان، وواء عله [3]

من وجهة ه ر الم حححححتفيدين دراسحححححة تطبيةية وه مجموعة من 

، جامعة البصححرة ،يات ااهلية وه  محاو ة البصححرة "الم ححتتححف

المجلد الخامس،   ححم ادارة االعمال،كلية االدارة واالقتصححاد ،ق

 .العدد العا ر
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 (1ملحق )

 جامعة واسط

 كلية االدارة واال:تصاد

 :سم المحاسبة 

اسحححتبانة لبيا: تأثير تطبيق معايير محاسحححبة االسحححتدامة في الناام 

 المحاسبي وانعكاسه على جودة الخدمات الصحية

 االخ الكريم ، االتت الكريمة ....

 تحية نيبة .....

يهدف هذا البحث الى دراسحححححة وتحليل معايير محاسحححححبة االسحححححتدامة 

وجودة الخدمات الصححححححية  ،وهل يمكن التوصحححححل الى قيام وتةييم 

تخدم جودة الخدمات الصحية ، دراسة وتحليل الن ام المحاسبه الم 

من م حححتتحححفى الزهراء  البحث بكل ةوه الم حححتتحححفيات ، وتتمال عين

ليمه ،وذلك كبحث لنيل  حححححهادة التعليمه وم حححححتتحححححفى الكرامة التع

الماج حححتير وه علوم المحاسحححبة ، اما المعلومات الته يتم الحصحححول 

عليها من قبلكم سححححتكون سححححرية وت ححححتعمل اغراض البحث العلمه 

 وةط .

بكلمة ) ص  ( وه الحةل  اوتيةاالسةلة   نيرجى التفضل باةجابة ع

رين جهودكم  ححاك اوتيةالت ححاتالت  عنالذي يناسححة رايك باةجابة 

 المباركة سلفا مى التةدير .

 ا كر لكم ح ن التعاون

 

 

 

 

 

 

 تعريف بمتغيرات الدراسة:

االسححححححتدامة  تعرف  باهها أداة مفيدة لتحديد وتةييم أدارة محاسححححححبة 

المخانر االجتماعية والبيةية من تال تحديد كفاءة الموارد وتووير 

التكاليا وربط التح حينات وه الةضحايا االجتماعية والبيةية بالفرص 

المححاليححة كمححا ي ححححححم  بمةححارهححة االداء وتةييمححه وتحححديححد اوضححححححححل 

 .  .الممارسات

من مة م ححتةلة غير  : ( SASB)محاسححبة االسححتدامة  مجلس معايير

هادوة الى الرب  وريفتها الرئي حححة اصحححدار وتطوير وهتحححر المعايير 

الخاصححححححة باةباال عن االسححححححتدامة وبما يتواوق مى متطلبات عمل 

 11صححححححناعة وه  80المجلس ، تةوم بوعححححححى المعايير االكار من 

لعحححاملين قطحححاعحححا يضححححححم مجموعحححة من الخبراء واالكحححاديميين وا

 المتخصصين وه قضايا االستدامة .

يتضححححمن الفةرات التالية  جودة  301معيار تةديم الرعاية الصحححححية 

الرعاية ورعححححا المرعححححى ، الوصححححول الى المرعححححى ذوي الدتل 

المنخفض ، توريا المورفين واالحتفار بهم ،  ححححححفاوية الت ححححححعير 

خ على صحححححححة والفواتير ، كفاءة الطاقة والنفايات ، اثار تغير المنا

االه ححان ،تصححوصححية المريض وال ححجات الصحححية االلكتروهية ، 

 الغش واالجراءات غير الضرورية .

ية  يات العلمية والطب ها تطبيق للتةن باه خدمات الصحححححححية    جودة ال

لتحةيق اقصححححححى منفعة من الصحححححححة العامة  دون تعرض المريض 

ائد هو للخطر، وعلى هذا االسححححححام وان التواان بين المخانر والفو

 الذي يحدد م توى الجودة .

 

 

 

 

 المشرف

 أ.م.د. ستار حابر خالوي الحجامي

 الباحثة

 افراح لفته عبد الرايات
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 القسم االول : معلومات عامة:

 

 مكان العمل .1

 

 

 العنوان الوريفه .2

 نبية

 صيدالهه

 ممرض

 مدقق

 محاسة

 

 

 

 

 

 

 التحصيل الدراسه .3

 ماج تير وما ووق

 دبلوم

 بكالوريوم

 معهد

 اعدادية

 

 

 

 

 

 

 

 القسم الثاني : االسئلة الخاصة بموضوع الدراسة : 

 اوالً : الفقرات التي تخص معيار محاسبة االستدامة :

 الفقرة ت
ال اتفق 

 تماما
 اتفق تماما اتفق محايد ال اتفق

      يتم االوصا  عن قيم المتتريات الخاصة بالم تتفى ؟ 1

2 
قاعدة بياهات متاحة للجمهور لغرض متابعة مراكز الرعاية هناك 

 الطبية والخدمات الطبية ؟
     

3 
يةوم الم تتفى بتحديد االمراض الخطيرة  واالباال عنها 

 والوقاية منها ؟
     

4 
يتم االوصا  عن العدد االجماله لألحداث الخطرة الته وقعت 

 تال ال نة  ؟
     

5 
بالكتا عن االصابات المكت بة من الرعاية تةوم الم تتفى 

 الصحية الته وقعت تال ال نة  ؟
     

6 
لدى الم تتفى تطة عمل للوصول الى المرعى ذوي الدتل 

 المنخفض المصابين بأمراض تطرة ؟
     

 م تتفى الزهراء

 م تتفى الكرامة
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7 

ماك الم تتفى من االنباء والم اعدين واالتتصاصات 

 الم تتفىاالترى يكفه لغرض تغطية الخدمات الصحية وه 

 ؟ كاوة

     

8 
لدى الم تتفى برامج لتطوير المهارات والتوريا بدوام جزئه 

 ودعم الصحة العةلية والبدهية ؟
     

9 
ومن منا ئ  كاوة يتم  راء االدوية الته تحتاجها الم تتفى

 مختلفة ورصينة ؟
     

10 
يتم التخلص من النفايات الخاصة بالم تتفى بطريةة تحاوع على 

 حماية البيةة ؟
     

11 
تعمل الم تتفى بالطاقة المتجددة مال الطاقة التم ية او ناقة 

 الريا  ؟
     

12 
ح ة تطورة بتةوم الم تتفى بتة يم النفايات الدوائية الى وةات 

 هذ  النفايات ؟
     

      تةوم الم تتفى باتخاذ اجراءات احترااية وه حال تغير المناخ ؟ 13

14 
اليات للتأكد من ان المرعى على دراية كاوية بال عر قبل هناك 

 اجراء العملية ؟
     

15 
تتوور استراتيجية واعحة لدى الم تتفى لألمراض والحاالت 

 الطارئة ووعى الخطط لل يطرة عليها؟
     

 

 ثانياً : الفقرات التي تخص الناام المحاسبي:

 اتفق تماما اتفق محايد ال اتفق ال اتفق تماما الفقرة ت

16 
مدى استيعاب مخرجات الن ام المحاسبه المطبق حاليا وه 

 الم تتفيات للتغيرات البيةية واالجتماعية واالقتصادية ؟
     

17 
ت هم مخرجات الن ام المحاسبه وه تحةيق الفائدة لم تخدميها 

 لمتمالة باتخاذ الةرارات ؟
     

      عمل الم تتفى  ؟يائم الن ام المحاسبه الحاله نبيعة  18

19 

المعلومات المحاسبية الناتجة عن التةارير المالية الصادرة عن 

الن ام المحاسبه تتميز بالتفاوية والمصداقية وامكاهية التحةق 

 من صحتها ؟

     

20 
يوور الن ام المحاسبه كل ما يحتاجه الم تتفى من تةارير 

 مالية ب هولة وي ر ؟
     

21 
تحديث الن ام المحاسبه الحاله يؤدي الى ايادة جودة البياهات 

 ينعكس على جودة الخدمات المةدمة  ؟ ومن ثمالمالية 
     

22 

يوجد دور لن ام المعلومات المحاسبه المتبى وه الم تتفيات 

وه اتخاذ الةرارات المتعلةة بااهتطة االجتماعية والبيةية 

 واالقتصادية ؟
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23 

المعلومات الته يوورها الن ام المحاسبه واعحة ومن ةة 

بحيث ي هل وهمها وتعطه صورة واعحة عن ح ابات 

 الم تتفى  ؟

     

24 
الن ام المحاسبه الحاله يحةق اهداف الم تتفى المتمالة وه 

 تةديم تدمات عالية الجودة  ؟
     

25 

محاسبة يوور الن ام المحاسبه الحاله امكاهية تطبيق معايير 

االستدامة كأسلوب محاسبه وه تةييم اداء الم تتفيات من اجل 

 النهوض بالواقى الصحه  ؟

     

 

 ثالثاً : الفقرات التي تقيس جودة الخدمات                                                                  

 

 اتفق تماما اتفق محايد ال اتفق ال اتفق تماما الفقرة ت

26 
تحتام الم تتفى الى تحديث المعدات واالجهزة والم تلزمات 

 الطبية الم تعملة حاليا ؟
     

27 
يوور الم تتفى االسرة الحدياة والفرش المريحة واالغطية 

 الن يفة ويتمتى بتهوية عالية وه مختلا اق امه ؟
     

28 
تتعانا ادارة الم تتفى مى المرعى عند تةديمهم للتكاوى وتةدم 

 الخدمات وه الوقت المناسة وبتكل دقيق وسريى ؟
     

29 
يلتزم الكادر الطبه بتةديم الخدمات الصحية بطريةة صحيحة 

 وووق المعايير العالمية للصحة  ؟
     

30 
يحرص االنباء والكادر الطبه على متابعة حالة المريض بصفة 

 دورية ومنت مة ويحتفع ب جات المريض الطبية ؟
     

31 
ياق المرعى باانباء والممرعين وه الم تتفى وبةدرتهم على 

 تةديم الخدمة المائمة لكل مريض ؟
     

32 
وبمهارات عالية   كاوة يتوور وه الم تتفى االنباء المتخصصين

 وتوور التخصصات النادرة ؟
     

33 
يتم تةدير رروف المريض الصحية و وجود رو  الصداقة 

 التعامل مى المريض ؟والرو  المرحة وه 
     

34 
هل العاملين وه الم تتفى لديهم الةدرة على تةديم عناية  خصية 

 ومعروة احتياجات كل مريض ؟
     

35 
مراجعة الم تتفيات الحكومية تغنه المريض عن مراجعة 

 العيادات والم تتفيات الخاصة ؟
     


