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 الجزء األول:

 
 ( عند اإلجابة المالئمة: xالرجاء اإلجابة عن األسئلة التالية بوضع عالمة )

 أوال : معلومات عامة :
 
 ) (  أنثى              الجن, ) ( ذكر                   – 2
 
  26 – 02) (                          06العمر  ) ( اقل من  – 1

              ) (22 – 96                           ) (92 – 06 
 فدكثر   02)  (              

 
 المؤهل العلمي ) ( دراسات عليا                ) ( بكالوريو, – 0

 ) ( دبلوم متوس                 ) ( ثانوية عامة                     
 ) ( ما دون الثانوية العامة                    

 
 دينار 066 – 062دينار فاقل              ) (  066مستوى الدخل ) (  – 2

 دينار 2666دينار         ) ( أكثر من  2666 – 062) (                     
 
 ( غير أردني )           ( أردني               )       الجنسية   -9
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 :الجزء الثاني
 : المتغير المستقلأوال

عمدم  أو( على المكان الذي يعبمر عمن درجمة مموافقتكم   xيرجى التكرم بوضع إشارة )
ممموافقتكم علممى كممل مممن العبممارات التاليممة حسممب مقيمما, ريكممارت الخماسممي ) موافممق , 

 يد, غير موافق,غير موافق بشدة(موافق بشدة, محا
 

 العبارة الرقم
موافق 
 محايد موافق بشدة

غير 
 موافق

غير 
موافق 
 بشدة

 الخدمة الصحية :  -أ 

2 - 
مممن خممالل زيمماراتي المتكممررة للمستشممفى وجممدت تحسممنا 

 .في التشخيص وتطورا في الخدمات المقدمة
     

1 - 
يسمممممتخدم المستشمممممفى أحمممممدث األجهمممممزة فمممممي تشمممممخيص 

  .اضاألمر 
     

0 - 
يقمممممدم المستشممممممفى خمممممدمات متنوعممممممة لزبائنمممممه ومالئمممممممة 

 للدخول المختلفة
     

2- 
اواجة صعوبة في تنسيق المستشفى مع شركة التمامين 

 المؤمن بها.
     

 ب_التسعير                                                     

مناسمبة إن الرسوم التي ادفعها مقابل الخدممة الصمحية   9
 .لدخلي

     

0  
تتناسمممممب قيممممممة الخدممممممة التمممممي يقمممممدمها المستشمممممفى ممممممع 

 .جودتها
     

7  
تلتممممممزم المستشممممممفى بالحممممممد األدنممممممى واألعلممممممى ل جممممممور 

 .المحددة من النقابة
     

3  
اختمممرت المستشمممفى ألننمممي ادفمممع أجمممرا أعلمممى للخمممدمات 

 .الصحية مقابل فترات انتظار اقل
     

5  
برفمممع أجمممور الخدممممة الصمممحية ممممع إذا قمممام المستشمممفى 

 .ال أعود إلية مرة أخرى فبقاء جودة الخدمة كما هي 
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 التوزيع –ج 

أتلقى خدماتي العالجية من المستشفى الذي يقمع قريبما    26
 من سكني وبعيدا عن الضوضاء.

     

سمماعد الموقممع االلكترونممي للمستشممفى دورا فممي اختيمماري    22
 نتله وحجز الغرف عبر االنتر 

     

      يمكنني زيارة المستشفى بدي ساعة من اليوم.   21
يمكننمممي شمممراء أدويتمممي ممممن خمممالل صممميدلية المستشمممفى    20

 على مدار الساعة
     

اسممتفيد مممن الخدمممة الصممحية المقدمممة مممن قبممل المركممز    22
 الصحي التابع للمستشفى والقريب من سكني.

 
 

     

موقمممف لسممميارتي  ال أجمممد صمممعوبة فمممي الحصمممول علمممى   29
 داخل المستشفى.

 

     

 الترويج الصحي –د 
يمموفر المستشممفى المعلومممات الكافيممة لممي عممن الخممدمات    20

 الطبية الجديدة المتوفرة.
     

تعرفت علمى المستشمفى وخمدماتها ممن خمالل الصمحف    27
والمجمممممالت والتلفزيمممممون واالنترنمممممت والنشمممممرات التثقيفيمممممة 

 المجانية.

     

علمممى المستشمممفى وخدماتمممه ممممن خمممالل أقربمممائي  تعرفمممت   23
 وأصدقائي الذين تعاملوا معه سابقا.

     

تعرفممممت علممممى خممممدمات المستشممممفى مممممن خممممالل العمممممل  25
 الطبي الخيري الذي نفذوه في منطقتي.

     

احصل على خصم خاص من المستشمفى كموني زبمون    16
 دائم.
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 الدليل المادي

غممممرف المرضممممى وممممما تحتويممممه  يقمممموم العمممممال بتنظيممممف   12
 .باستمرار

     

المظهمممممممر العمممممممام لمبنمممممممى المستشمممممممفى مميمممممممز وجمممممممذاب    11
 .والممرات واسعة ومريحة

     

      .زى الممرضين والعاملين في المستشفى أنيق ومرتب   10
اإلضمممماءة وألمممموان جممممدران المستشممممفى يشممممعرني بالراحممممة  12

 .والهدوء
     

      .النظافة والحداثة والترتيبتتميز أجهزة المستشفى ب   19

 
العاملوا في المستشفى     -ه   

تربطنمممممممي عالقمممممممة طيبمممممممة ممممممممع الممرضمممممممين والعممممممماملون    10
 فيستجيبوا لندائي بسرعة ورضا 

     

يسمممممتمع لمممممي الطبيمممممب بهمممممدوء واهتممممممام ويفهمممممم كالممممممي    17
 ويجيب عن أسئلتي فيقوم باإلجراء الطبي المناسب 

     

النصممح واإلرشمماد لممي وباسممتمرار واشممعر  يقممدم الطبيممب   13
 باحترامهم لمواعيدهم

     

15   
 

ال يشممممممرل لممممممي الطبيممممممب حممممممالتي الصممممممحية بالتفصمممممميل 
 المطلوب

     

 العمليات  -ز 

ممممن السمممهولة الوصمممول إلمممى أمممماكن تقمممديم الخدممممة ممممن    06
 واضحة خالل لوحات إرشادية 

     

ممممممدخل  قممممام العممممماملون فممممي الطممممموار  باسممممتقبالي علمممممى   02
 المستشفى

     

      نظام حجز المواعيد دقيق ومنظم.   00 
عنمممممدما اتصمممممل بالمستشمممممفى للحصمممممول علمممممى الخدممممممة  02

 .الصحية يستغره ذلك وقتا طويال
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 االستمرارية -ص

27 
تحتفظ المستشفى بسجالت طبية عن كل 

 .مريض
      

 :ثانيا
 ( عبارات المتغير الوسيط ) جودة الخدمات الصحية

 
 القدرة التقنية -ر

سمممتلزمات يتممموفر فمممي المستشمممفى األدوات واألجهمممزة والم   09
 .الحديثة 

     

ال يمممموفر المستشممممفى خممممدمات طممممب التدهيممممل لمعالجممممة    00
 .اإلعاقات الحركية والسمعية والعالج الطبيعي

     

      .يوجد في المستشفى مختبر حديث ذو سمعة طيبة 07
 توفر الخدمات الطبية -س

      إذا رغبت في النزول من الطابق المقيم   03
 .د متوفرة وسريعة وسهلةفيه فان المصاع 

تتممممموافر فمممممي المستشمممممفى جميمممممع التخصصمممممات الطبيمممممة    05
 .فبإمكاني إجراء كامل فحوصاتي داخل المستشفى

     

األدويممممة التممممي وصممممفها الطبيممممب متمممموفرة فممممي صمممميدلية    26
 .المستشفى

     

      .إذا شعرت بالملل اجل, بحديقة المستشفى الجميلة   22
فى أشممممرطة تعليميممممة للمرضممممى لتمممموعيتهم تممموفر المستشمممم   21

 .وتعريفهم بحقوقهم
     

 الكفاءة :     -  
      .إذا أردت سحب عينة دم فإنني ال اشعر باأللم 20
اشممممممعر بمهممممممارة الطبيممممممب مممممممن خممممممالل دقممممممة تشخيصممممممه    22

 .لمرضي فدضع كامل ثقتي بة
     

      .يشرل لي الصيدلي بدقة كيفية استخدام األدوية 29
تمممؤدي المستشمممفى خمممدماتها الصمممحية بطريقمممة صمممحيحة  20

 .من أول مرة
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23 
يهمممتم المستشمممفى بتوزيمممع اسمممتمارة استقصممماء عمممن 
المرضمممممممى للتعمممممممرف علمممممممى حاجممممممماتهم ورغبممممممماتهم 

 .وآرائهم

     

المستشمممممفى يمممممتم االتصمممممال معمممممي ممممممن قبمممممل إدارة  -25
لالطمئنممممممان علممممممى صممممممحتي بعممممممد خروجممممممي مممممممن 

 .المستشفى

     

ذا  -96 يتم تحديد موعد مراجعتي القادمة للمستشمفى واى
 .حدث أي تغيير فإنهم يتصلوا بي

     

يشممرل لممي الطبيممب كيفيممة تنمماول العممالج ومواعيممده  -92
ذا ظهممممر عممممالج جديممممد يناسممممبني فممممإنهم يتصمممملوا  واى

 .بي

      

 
  األماا – 

كممان سممائق سمميارة اإلسممعاف يسمموه بهممدوء ومهممارة  -91
 .ونظام

     

ال اشممعر بتممردد عنممد تلقممي العممالج فممي المستشممفى  -90
 .وال أتوتر عند دخولي غرفة الطبيب

     

أكمممون مطممممئن وأنممما مراقمممب ممممن قبمممل الممرضمممين  -92
 .داخل المستشفى

     

اشعر بان المستشفى تميز بين مريض وآخر في   -99
 .التعامل

     

  أسباب الراحة -ق
يتميمممز الكمممادر الطبمممي بالبشاشمممة أثنممماء فتمممرة تقمممديم  -90

 .الخدمة
     

األوقمممات المحمممددة لزيمممارة المرضمممى غيمممر مالئممممة  -97
 .لي

     

      .ما يعرضونه من برام  تلفزيونية يناسبني   -93
طريقممممممممة تنسمممممممميق حديقممممممممة المستشممممممممفى يشممممممممعرني  -95

 .بالسعادة
     

      .توفر مقاعد كافية في أماكن االنتظارال ت -06
      تراعي المستشفى مشاعري الدينية والعادات  -02
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 عبارات المتغير التابع : رضا المرضى
إنني راضمي عمن الخمدمات الصمحية المقدممة ممن  -01

 .قبل المستشفى
     

إنني راضمي عمن تكلفمة الخدممة الصمحية المقدممة  -00
 .من قبل المستشفى

     

اشعر براحة تاممة عمن الخمدمات المقدممة لمي ممن  -02
نها كافية ومتوفرة  المستشفى واى

     

اشممممممممعر بدمممممممممان عنممممممممدما أتلقممممممممى الخممممممممدمات مممممممممن  -09
 المستشفى
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 (2الملحق رقم )

 قائمة بأسماء المحاميا

 مكان العمل الرتبة األكاديمية اسم المحكم ت

2 
 أ.د عبد المنعم محمد

  علي
 جامعة أم درمان أستاذ

1 
 أ.د زكريا عزام

 
 أستاذ
 

 جامعة الزرقاء الخاصة
 

0 
 د.مصطفى الشيا

 
 أستاذ مساعد

 
 جامعة الزرقاء الخاصة

 

2 
 أ.د ردينة عثمان

 
 أستاذ
 

 جامعة الزرقاء الخاصة
 

 جامعة الزيتونة أستاذ أ.د محمود الصميدعي 9

0 
 د. علي الزعبيأ
 

 أستاذ مشارك
 

 ة الزرقاء الخاصةجامع
 

7 
 أ.د عيسى قدادة

 
 أستاذ
 

 جامعة الملك سعود
 

3 
 د.علي عطية

 
 طبيب
 

 المستشفى اإلسالمي
 

 جامعة الملك سعود أستاذ أ.د محمود الوادي 5
 .1620المصدر :إعداد الباحث,
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