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 في مستشفى شهداء األقصىلهم رضا المرضى عن جودة الخدمات الغذائية المقدمة 

Patients' satisfaction about the quality of nutrition services provided to 

them in Shuhadaa’ Al-Aqsa Hospital 

 جامعة اإلسراء–أبو شريعة  سليمان مرعاالدكتور/

 :الملخص

معرفة و الغذائية المقدمة لهم  وجودة الخدمات العالقة بين رضا المرضى مدىمعرفة تهدف هذه الدراسة إلى 
استجابات عينة الدراسة حول  ومعرفة هل يوجد وجود فروق في مستوى جودة الغذائية المقدمة للمرضى

ة، المؤهل ي، الحالة االجتماعرالجنس، العمللمتغيرات اآلتية ) دمة لهم تبعا  جودة الخدمات الغذائية المق مستوى 
 .ر الخدمات الغذائية داخل المستشفىولين لتطويؤ ( وتقديم التوصيات المناسبة للمسالقسم العلمي،

يانات بواسطة تحليل الب مالتحليلي، وتالمنهج الوصفي  استخداماستخدم الباحث مقياس ليكرت الخماسي وتم 
نها تناقش الخدمات الغذائية أالدراسة من عدة نواٍح ومن أهمها . تأتي أهمية هذه (SPSS)البرنامج اإلحصائي

توصلت الدراسة إلى أن رضا المرضى عن جودة خدمات التغذية في  ودائمة.كونها خدمة مستمرة ومتكررة 
من  %56ن أو  65.5وبوزن نسبي  3.9معياري  وبانحراف 33.9مستشفى شهداء االقصى بمتوسط 

ن أتظهر الدراسة  كما ،ت الغذائية مابين جيد إلى ممتازن مواعيد تقديم الوجباأالمرضى المستطلعين أفادوا ب
لباحث وقد أوصى ا مطلقا. تقدم نها الأالمشروبات الساخنة والباردة حيث المرضى غير راضين عن تقديم 

ستنادا لوضعهم اى للمرضالمناسبة ضرورة تقديم الوجبات الغذائية منها  للرقي بهذه الخدماتتوصيات بعدة 
 الصحي.

 مستشفىخدمات ال التغذية، خدمات ،الطعام جودة الرضا، :الكلمات االفتتاحية

:Abstract 

This study aimed to determine the relationship between patients’ satisfaction and 

quality of provided food services،and to know the quality level of this provided 

food; also،it seeks to know if there are differences in the responsiveness of study 

sample about quality level of provided food according to the following variables 

(gender،age،social status،qualifications،and department).  

This study provides appropriate recommendations to responsible. This research 

depended on the likert scale quintet and descriptive& analytical approach. As 

well،data were analyzed by statistical software (SPSS).  
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The importance of this study indicated that patients satisfaction about the quality 

of provided food services at Shuhadaa’ Al-Aqsa hospital average of 33.9 and 

standard deviation of 3.9 and average weight of 56.6 in addition to 85% of those 

surveyed patients showed their satisfaction about provided meals timing. 

Therefore،the study also showed that some patients are not satisfied about 

introducing hot and cold drinks.  

The study recommended series of recommendations to improve these services 

including attention to the quality of provided food for patients according to 

doctor’s instructions. Also،the study recommended providing hot and cold drinks 

as well as potable water for patients. In addition،the, study recommended 

providing suitable meals for patients according to their healthy status.  

Keyword: satisfaction, food quality, nutrition services, hospital services.  

 المقدمة: 

من أهم الخدمات التي يجب الحصول عليها في المستشفيات  ت الغذائية الصحية المقدمة للمرضىتعد الخدما
مستشفى من ال تلبية الحاجات الغذائية لمرضىو  ،ةحيث يقوم قسم خدمات التغذية بتقديم الوجبات الصحي

تغذية بتقدم االحتياجات الغذائية إضافة إلى إعداد خطط الدمات العمرية حيث يقوم قسم خ جميع الفئات
مزمنة من األمراض ال للمرضي المصابين بداء السكري والضغط والقلب والكلى أو غيرهاالعالج الغذائية 
الذين يعانون من سوء التغذية ويتم أيضا تقسيم االحتياجات الغذائية للمرضي حسب الفئة  وكذلك المرضى

 لذلك . العمرية طفل أو مسن وتقديم الرعاية الصحية لهم تبعا  

دورا أساسيا في مرحلة العالج وتزداد أهمية هذا الدور يوم بعد يوم بما تضيفه  بعالغذاء المناسب يل كما أن  
 .1األبحاث والدراسات الغذائية المستمرة

 مشكلة البحث:

عن جودة الخدمات الغذائية المقدمة لهم في مستشفى شهداء  المرضى مشكلة البحث في معرفة رضى تتمثل
 األقصى.

 

                                                           
دراسة تطبيقية مقارنة بين مستشفى الشفاء ومستشفى غزة  لهم،رضا الزبائن عن جودة الخدمات الفندقية المقدمة  شريعة،عامر أبو 1

 4112رسالة دكتوراه،  األوروبي،
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 أسئلة الدراسة:

 األقصى؟في مستشفى شهداء  الخدمات الغذائية المقدمة للمرضى جودة ى ما هو مستو  -1
 المستشفى؟عن جودة الوجبات المقدمة لهم في  رضى المرضى ما هو مستوى  -4
ية لمستشفى تبعا للمتغيرات اآلتجودة الخدمات الغذائية المقدمة للمرضي داخل ا هل يختلف مستوى  -3

 ؟العلمي، القسم( االجتماعية، المؤهلالحالة  العمر، الجنس،)
 ولين في المستشفى؟ؤ يمكن لهذه الدراسة أن تخدم المس كيف -2

 أهداف الدراسة:

 ىمستشفالغذائية المقدمة لهم في  وجودة الخدمات لى مدى العالقة بين رضا المرضىالتعرف ع -1
 شهداء األقصى.

 شهداء األقصى. تغذية المقدمة للمرضى في مستشفىالخدمات جودة  ى التعرف على مستو  -4
جودة الخدمات الغذائية المقدمة لهم في  ى استجابات عينة الدراسة حول مستو  معرفة وجود فروق في -3

 لعلمياالجتماعية، المؤهل الحالة ا العمر، الجنس،للمتغيرات اآلتية ) األقصى تبعا   شهداء مستشفى
 (القسم

 .المستشفىر الخدمات الغذائية داخل لتطوي نوليالمناسبة للمسؤ تقديم التوصيات  -2
 أهمية الدراسة:

 تشفىعلى مس تطبيقا  تكمن أهمية هذه الدارسة في كونها من الدراسات األولى في قطاع غزة  -1
 األقصى.شهداء 

جودة الخدمات الغذائية المقدمة في  للدراسات القادمة في موضوع مستوى  تعتبر أساس -4
 المستشفيات.

تعد الدراسة خطوة للتعرف على مستوى جودة الخدمات الغذائية المقدمة للمرضى في مستشفى  -3
 األقصى.شهداء 

 مصطلحات الدراسة:

في تحضير وتقديم الطعام خارج ما تعده األسرة خارج  ىت الغذائية: هي الصناعة التي تعنالخدما -1
 شركات،التوصيل الوجبات للمدارس أو  وقد تكون هذه الخدمات على شكل مطاعم بأنواعها أ ،المنزل

ريد األجهزة والمعدات الالزمة مستشفيات ويلحق هذه الخدمات شركات تو  المؤسسات، ،جامعات
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عداد الطعام أو الوجبات وصيانتها الدورية وكذلك مورد المواد الغذائية األساسية التي تستخدم إل
 .4تعبئة والتقديمالباإلضافة إلى الشركات المتخصصة في مواد التغليف أو 

الة الخلو من العيوب والنواقص الكبيرة عن طريق االلتزام الصارم حهي مقياس للتميز أو  الجودة: -4
لمعايير قابلة للقياس وقابلة للتحقق النجاز تجانس وتماثل في الناتج ترضي متطلبات محددة للعمالء 

 .3أو المستخدمين
طي قطاع غزة تقع في منطقة الوس الحكومية في مستشفياتالى حدإهي  األقصى:شهداء  ىمستشف -3

عريف ت، أطفال، عمليات ....( )ةاألقسام )جراحة، باطن في دير البلح وتتضمن العديد من تحديدا  
 إجرائي للباحث(.

ذه ن هم ذكرن ىتعريف يوضح المقصود برضا المرض: هناك أكثر من ىتعريف رضا المرض -2
 :التعريفات

 مه جودة األداء لمقدمي الخدمة الصحية خالل تجربته فييالوجدانية لتقي استجابة المريض العاطفية -
 2وذلك بحسب إدراكه أو معلوماته األساسية في هذا المجال ،تلقي الخدمة

 مفهوم جودة الغذاء: -6
هي "محصلة مجموعة من الخواص التي يمكن بها تحديد مدى قابلية هذا الناتج لدى المستهلك". أو هي  

 ."رغبات للمستهلك في المنتج الغذائي"تحقيق أقصى 

 الدراسات السابقة  

 أواًل: الدراسات العربية:

 6(4112، عطية مصلحدراسة ) .1
هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على مستوى جودة الخدمات الفعلية المدركة من قبل العاملين والمرضى في 

حو قياس جودة دراسة نال عينةالمستشفيات العاملة في مدينة قلقيلية وخلصت الدراسة بنتائج أن استجابات 
                                                           

 :الرابط التاليدراسة حول )ما هي الخدمات الغذائية( تجدها في 4
http://www.nutriarabia.com/tag/food-services-management 

 http://ar.wikipedia.org/wikiتحديد لمفهوم الجودة ضمن مقال حول إدارة الجودة الشاملة، انظر في الرابط التالي: 3
4Argon S.& Gesell S, (A Patient Satisfaction Theory and Robustness Across Gender  In Emergency     

Department: A Multigroup Structural Equation Modeling Investigation) American Journal Of Medical 

Quality, Vol 18, 2003, No 6 
دس جامعة الق قلقيلية،قياس جودة الخدمات من وجهة نظر العاملين والمرضى في المستشفيات العاملة في مدينة  مصلح،عطية 6

 4112حة، المفتو 
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إحصائية  ةد فروق ذات داللدرجة الكلية ووجو الخدمات كانت عالية على مجاالت الدراسة كافة وعلى ال
والتعاطف تعزى لمتغير الجنس وكانت لصالح الذكور ،الثقة ،األمان ، على المجاالت اآلتية : قوة االستجابة

وأوصت الدراسة العمل على توفير مستلزمات المستشفيات سواء كان ذلك من األجهزة أو المعدات وتوفير 
 من أجل تحسين جودة الخدمات الطبية المقدمة . دورات تدريبية مالئمة للعاملين كل في مجاله

 5(4112أبو شريعة،دراسة ) .4

هدفت هذه الدراسة إلى معرفة رضا المرضى عن جودة الخدمات الصحية وخاصة  الخدمات الفندقية منها 
دمات خوهل الخدمات الفندقية مهمة بنفس الدرجة لجميع المرضى ومعرفة نقاط القوة والضعف في هذه ال

يم لهذه ولين من أجل التخطيط السلؤ للمسوتوفير المعلومات وعمل التوصيات  األولويات للتحسين واقتراح
رضا المرضى عن جودة خدمات التغذية في مستشفى الشفاء أفضل من  وخلصت الدراسة بأن   ،الخدمات

لغذائية ارضاهم عن جودة خدمات التغذية في مستشفى غزة األوروبي  من حيث مدى تناول المرضى للوجبة 
وكذلك توصلت إلى أن الرضا عن جودة خدمات النظافة لم تصل إلى الحد األدنى المطلوب وخاصة فيما 

ضل النظافة في المستشفى األوربي أف جودة خدماتيتعلق بتوفير مواد التنظيف ولكن مستوى الرضا عن 
الخدمات  ت للرقي بهذهبقليل عما هو عليه الحال في مستشفى الشفاء، وقد أوصى الباحث بعدة توصيا

ولين في وزارة الصحة الفلسطينية بالخدمات الفندقية في القطاع ؤ رورة زيادة االهتمام من قبل المسض
الصحي،االرتقاء بخدمات التغذية في مستشفى غزة األوروبي لكي تصل كحد أدنى كما وصلت له في 

رة من ه الخدمات والمتابعة والرقابة المستمالطواقم اإلدارية لإلشراف الجيد على هذ تدريب ،الشفاءمستشفى 
، ها ديدا  الخدمات الفندقية  المشتر قبل إدارات المستشفيات علي الخدمات الفندقية بجميع أقسامها ، وتح

 تخصيص و زيادة الميزانية الخاصة بالخدمات الفندقية بشكل عام .
  نجليزية:ال ثانيًا: دراسات باللغة 

 hj (Hartwell ،js Edward ،j Beavis 7،1998دراسة ) .3

هدفت هذه الدراسة لمقارنة أطباق عربة الخدمات الغذائية المتحركة في المستشفيات من خالل رضا المرضى 
لحرارة درجة ا وكذلك تحديد العوامل الرئيسية التي تميز مدى الرضا في كل نظام وخلصت الدراسة بأن  

والملمس أهم الصفات التي تقيس رضا المرضى مع الغذاء وبالتالي قدرة مديري الخدمات الغذائية بتحديد 
                                                           

 رضا الزبائن عن جودة الخدمات الفندقية المقدمة لهم، مرجع سابق شريعة،عامر أبو 5
7  Hartwell HJ, Edwards J and Beavis J. Plate versus bulk trolley food service in a hospital: comparison 

of patients’ satisfaction. Nutrition 2007; 23(3): 211-218  
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ما يجب التركيز عليه للمستشفى وأوصت باقتراح نموذج لتنبؤ رضا المرضى عن نوعية الغذاء في المستشفى 
  المستخدم.بهدف تطوير النظام 

 5( Chong y ،.Dowdy r Unklebay ،2000دراسة ) .2
مديري التغذية السريرية وأخصائي التغذية ومديري الخدمات الغذائية  هدفت هذه الدراسة للتحقق من أن  

والمشرفين من استخدام إدارة الجودة الشاملة في إعداد الطعام وخدمات التغذية وأوضحت كيف يمكن 
دادات الطعام وخدمات الطعام السريرية ن كل من أخصائي التغذية وا عأجودة الشاملة و تطبيق إدارة ال
ة وخاصة أماكن عملهم بسبب الروابط المباشرة إلدارة أم إدارة الجودة الشاملة في المنشتحتاج إلى تقيي

 .لشاملة لإلنتاجية ورضا العمالءالجودة ا

 الطار النظري 

 :المقدمة

 مستشفى شهداء األقصى 

لذي يقوم ا لقطاع غزة منطقة الوسطىاألقصى هو المستشفى الوحيد في ال يعتبر مستشفى شهداء
ألف نسمة وهو مستشفى عام  311بتقديم خدمات العالج السريري وهو يشرف على رعاية وعالج ما يقارب 

 .9تخصصات باإلضافة إلى قسم االستقبال والطوارئ  11يقوم بتقديم خدمات 
 الجودة:

التي يقصد بها طبيعة الشخص أو الشيء  Qualities إلى الكلمة الالتينية Quality يرجع مفهوم الجودة
 الدقة واإلتقان. ودرجة صالحيته وكانت تعني قديما  

 أهداف جودة الخدمة الصحية

 :11باآلتي أهداف جودة الخدمة الصحيةيمكن بيان 

                                                           
8   Chong Y, Unklesbay N, Dowdy R. Clinical Nutrition and Foodservice Personnel in Teaching 

Hospitals have Different Perceptions of Total Quality Management Performance, J Am Diet 

Association 2000; 100(6): 1044-1049                                                                                                         
 4112فلسطين الصادر عن دائرة العالج بالخارج،  –غزة  4113وزارة الصحة، التقرير السنوي لدائرة العالج بالخارج لسنة 9

 4112الجودة الشاملة: تطبيقات على القطاع الصحي، دار وائل للنشر والتوزيع، عمان، األردن،  خالد سعد، -11
   4113توفيق خوجة، المدخل في تحسين الجودة للرعاية الصحية األولية، دار الشروق للنشر والتوزيع، عمان، األردن،  -   
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نها أجودة مميزة من شدمة صحية ذات وتقديم خ ضمان الصحة الجسمية والنفسية للمستفيدين )المرضى(، 
مية وزيادة انتماؤه للمؤسسة الصحية والذي سيصبح فيما بعد وسيلة إعال ،تحقيق رضا المستفيد )المريض(

تعد معرفة أراء وانطباعات المستفيدين )المرضى( وقياس مستوى رضاهم  كما ،فاعلة لتلك المؤسسة الصحية
اسات حية ووضع السياإلدارية والتخطيط للرعاية الصعن الخدمات الصحية وسيلة مهمة في مجال البحوث 

وتمكين  ،يدين من الخدمة الصحية ومقدميهاوتطوير وتحسين قنوات االتصال بين المستف ،المتعلقة بها
وتحقيق مستويات إنتاجية أفضل وأعلى، باإلضافة  ،من تأدية مهامها بكفاءة وفاعليةالمنظمات الصحية 

هناك قيم أساسية إلدارة الجودة البد من توفرها في أي منظمة صحية  إذ أن   لكسب رضا المستفيد )المريض(
تعمل على تحسين الجودة وتسعى لتطبيق نظم الجودة وبالتالي تطوير أداء العمل وبالنهاية كسب رضا 

 المستفيد.

 خدمات التغذية: 

الدم،  لتخفيف منها مثل فقرال شك أن التغذية السليمة تلعب دورا  مهما  في شفاء كثير من األمراض أو ا
حيث إن الغذاء المناسب الذي يقدم للمريض    …النحافة  السمنة، الضغط، السكري، التغذية،أمراض سوء 

وتزداد أهمية هذا الدور يومـا  بعـد يـوم بمــا تضيفــه األبـحــاث والدراســـات  العالج،أساسيا  في مرحلة  يلعب دورا  
 .11الغذائية المستمرة

أنواع األغذية التي تقدم في المستشفيات قد تكون  م بأن  1992أشار الدكتور محمد الحطاب في عام  وقد
 :14و أغذية عالجية خاصة فقد أوضح أنعالجية عامة أ

 إذ أنها تناسب أغلب الحاالت المرضية ومن ؛هي األكثر شيوعا  في المستشفيات: األغذية العالجية العامة
 هذه األغذية:

جميع العناصر الغذائـية ويقدم للمرضى الطبيعيين كمرضى  علىوهو غــذاء متكامل يحتوي  :يالعاد الغذاء
 العظام. 

                                                           

ن: حالة دراسية عن خدمات قسم االشعة في مستشفى جرش المركزي، اإلداري، إدارة الخدمات الصحية في األرد خرمة،عماد محمد -  
 4111، االردن، 53العدد 

11 ،4891American Hospital Association، Shared food Services in Health Care Institutions (Chicago، 

lllinois، AHA)                                                                   
 1992األردن،  مكتبة الحامد عمان، إدارة خدمات التغذية، محمد حطاب،14
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 وتعطى عن طريق الوريد وهو غذاء يقدم محاليل سائلةوهو عالج يقدم للمرضى في صورة  :السائلالغذاء 
ريضها تناول وللحاالت التي ال يستطيع م دوالبارا تيفوئيلمن أجريت لهم عملية جراحية أو لمرضي التيفوئيد 

  الفم.الطعام عن طريق 

 مهـيدا  توهو غذاء يتكون من أغذية سائلة وأخري نصف صلبة وهو يقـدم للمرضي  الخفيف:الغذاء اللين 
الطعام العادي كحـــاالت مــرضي األسنان أو العمليات الجراحية أو مشاكل في مرحــلة تناول  ىإل لالنتقــال

 13.هاز الهضميالج

هي أغذية متكاملة يتم تحويرها لتناسب المرض وحالة  المرض(أثناء  الخاصة: )التغذيةاألغذية العالجية 
ية بعض األغذ يستدعي منعتحديد كمية الغذاء ونوعه مما  يأيضا  أغذية خاصة تقتض لمريض، وهيا

ضافة أخرى تبعا  لنوعية المرض وحدته   ومنها:وا 

على كمية كبيرة من السعرات الحرارية والبروتينات تزيد على الكميات المقررة  يحتوي وهو  المعوض:الغذاء 
 التغذية.وسوء  ،والحروق الشديدة ،للفرد البالغ المعافى وتقدم للمرضي المصابين بالدرن 

 : ويمتاز بقلة األلياف والدهون ويقدم لحاالت اإلسهال وفى مرحلة النقاهةغذاء أمراض الجهاز الهضمي
 من العمليات الجراحية.

 يتكون من الحليب الالزم لمعادلة حموضة المعدة ويقدم عدة مرات في اليوم. غذاء قرحة المعدة:

 وهو يقدم لمرضى السكري ويكون قليال  أو مضبوط السكر وقليل النشويات. غذاء مرضي السكري: 

ض ضغط القلب ومر  ومرضى هبوطبقلة الملح ويعطي لمرضى الفشل الكلوي  وتتميز الملح:أغذية قليـلة 
 الدم المرتفع.

 :فى والتي تتمثل أهميتها فيما يليتعتبر خدمة التغذية من الخدمات األساسية في المستش

من الخطة العالجية في كثير من األحيان األمر الذي يستدعي أن يتولي  تعتبر تغذيه المريض جزءا   -1
مسئولية موظفون متخصصون في هذا المجال إلعداد الوجبات الخاصة وبرامج الحميات المختلفة هذه ال

                                                           
13 -Southern Indiana Rehabilitation Hospital ( SIRH ), The  Rehabilitation Team , New Al bary , In, 

USA, 2003                                                                         

3002،  -Rehabilitation Institute of Santa Barbara (RISB)، The Rehabilitation Team Santa Brbara، 

CA.USA                                                                            
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 التي تتطلبها الطبيعة المرضية لكثير من المرضى.

هذه الخدمة  شفى فعن طريق تنظيملهذه الخدمة تتعلق بالتكاليف الجارية للمست ةهناك أهمية اقتصادي -4
وضبط النفقات المتعلقة بها يمكن إحداث تخفيضات ملموسة في هذه  ،األصول المتعارف عليها سبح

 المقدم.النفقات مع عدم المساس في نفس الوقت بنوعية الغذاء 

تساهم خدمات التغذية بشكل رئيسي في تكوين انطباع عام لدى المرضى والمجتمع عن المستشفى  -3
 فقط.بشكل عام ال عن خدمات التغذية 

ها خدمة شخصه بحتة الخدمة من كونها خدمة مستمرة ومتكررة ودائمة كما أن  كما تنبع أهمية هذه  -6
 حانية.تتوجها لمسات إنسانية 

 المستشفيات:ة ألقسام التغذية في المهام الرئيس

والتي  رضى،للمإن الهدف الرئيسي ألقسام التغذية في المستشفيات هو إعداد وتحضير الوجبات الغذائية 
ذا ومراعاة أن يكون ه وجنسه، المريض،نوع المرض وعمر الطاقم الطبي والتي يراعى فيها  يوصى بها

بين عادات  محاولة التوفيق ىعل له، فضال  وأن يقدم للمريض في صورة مرضية  ورائحة،الطعام مقبوال  طعما  
المريض ورغبته من جهة وبين احتياجاته الغذائية التي يحددها الطاقم الطبي المشرف على حالته من جهة 

   األمر:هذا الهدف يتطلب  أخري ولتحقيق
و تنظيم وقت العمل في القسم وا عداد  ،تحديد احتياجات القسم من الموظفين األكفاء واإلمكانيات المادية

ائم الغذاء الخاصة بأنواعها من ) عالجية عامة وعالجية خاصة ( وتقدير الكمية الالزم تحضيرها من قو 
األغذية بناء  علي معدل إشغال األسرة في المستشفى وعدد المستفيدين من الموظفين و استالم األغذية عن 

المخصصة  خزينها وفق المعاييرطريق لجنة مكلفة من إدارة المستشفى للتأكد من الكمية والنوعية والشكل وت
م وعلى نظام سلذلك و توعية المرضى وتثقيفهم على النمط الغذائي الذي يجب إتباعه بعد الخروج من الق

التأكيد والتركيز على نظافة القسم ونظافة أوانيه وسالمة التخزين والتأكيد على سالمة التغذية والحمية  و 
واألهم من ذلك تدريب العاملين في قسم  ،12صفات الصحيةلشروط والمواوصول الوجبة للمريض وفق ا

التغذية على األسس والقواعد الصحية التي يجب أن تراعي عند تحضير األطعمة بما يكفل تقديم الطعام 
 .16بالمواصفات الصحية والنوعية المطلوبة

                                                           
 1952الكويت، الطبعة الثانية، مؤسسة الكويت للتقدم العلمي، الكويت، –فرس، المواصفات الصحية لألغذيةعلي أحمد صالح ال12
 1991حسان محمد حرستاني، إدارة المستشفيات، معهد اإلدارة العامة، الرياض، المملكة العربية السعودية،  -16
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 إجـــــــراءات الدراســــة

 منهــج الدراســـة:

 لدراســــةا في ةاألســــاســــي الســــئلةجابة على االمنهج الوصــــفي التحليلي الذي يحاول اإل الباحث اتبع
 يـة وطبيعة الظاهرة موضوع البحث.وماه

 مجتمــع الدراسـة: 

 ستشفىالنوم( لم )أقسامالمرضى المقيمين في األقسام الداخلية  جميع مجتمع الدراسة لهذا البحث هم      
حتى يعطوا رأيهم عن الخدمات بعدما  ساعة وذلك (42)إقامتهم عن يوم شهداء األقصى والذين زادت مدة 

يكونوا قد تلقوها أو أثناء تلقيهم للخدمات الغذائية وذلك بغض النظر عن أماكن سكناهم أو نوعية مرضهم 

                                                           

 محمد حطاب، إدارة خدمات التغذية، مرجع سابق -    
 مشروع تطوير المستشفيات، نظام الخدمات الفندقية )التغذية( دليل التدريب، صادر عن وزارة الصحة والسكان ج.م.ع، بدون سنة نشر -    
  4111دائرة الخدمات الفندقية، وزارة الصحة الفلسطينية،  -   
 صادر عن وزارة الصحة والسكان ج.م.ع، بدون سنة نشر، نظام الخدمات الفندقية )التغذية( دليل التدريب، مشروع تطوير المستشفيات-  
 http://www.awh.org.lb/ar/dept.bw?cid=7مستشفى عين وزين/لبنان تجدها في الرابط:  -   

 

 خدمات التغذية

 توازن الوجبة
 تناول الوجبة

 املشروابت الساخنة

الوجبة للوضع  مراعاة
 الصحي

 طريقة تقدمي الوجبة
 مباه الشرب

مظهر مقدم 
 الوجبة

 ومظهر الوجبةشكل  درجة حرارة الوجبة

 كمية الوجبة

 تنوع الوجبة مواعيد الوجبة

 العصائر تقديم
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ي الفئة المستثناة المرضى ف باستثناء قساموسيتم معرفتهم بالتعاون مع تمريض األ فيه،أو القسم الذي ينامون 
 .دناهأ

 42تهم عن لتي تقل مدة إقامالذين دخلوا األقسام للنوم والمعالجة في نفس اليوم وا المرضى: المستثناةالفئة 
 ساعة.

 أدوات الدراسة: 

قة وللخبرة استنادا  للدراسات الساب من إعداد الباحث وهي ة لجمع البياناتسيرئ داةأاالستبانة ك استخدم الباحث
 .دارية مختلفةإمناصب  المستشفيات وفيونه عمل في الشخصية للباحث ك

 للدراسة:االعتبارات األخالقية والدارية 

جراؤ راء جإالحصول على الموافقة على ب قام الباحث قة الصحة الفلسطينية وبعد مواف من وزارةه البحث وا 
 المبحوثين )المرضى( 

 جمع البيانات لهذه الدراسة عن طريق استبيان يدار بمقابلة شخصية مع المريض )المبحوث( ت البيانات:طريقة جمع 

 ( وباستخدامspssبمعالجة البيانات من خالل الحزمة اإلحصائية للعلوم اإلنسانية ) الباحث مقا البيانات:معالجة 
 مشار اليها اعاله.األساليب اإلحصائية ال

 ثناء دراسته منها:أمعوقات واجه الباحث  الدراسة:معوقات 

 ثناء جمع البيانات.أعدم تجاوب بعض المرضى مع الباحث  -
 البيانات.عدم تعاون بعض الموظفين أثناء جمع  -

 نتائـج الدراسـة ومناقشتهـا وتفسيرهـا
 المقدمة: 

مناقشتها و فيما يلي عرض للنتائج التي تم الحصول عليها باستخدام أدوات الدراسة والمعالجات اإلحصائية 
 وتفسيرها.

 :توزيع أفراد العينة تبعا  للقسم 
 %46.1بينما  الباطنة،من المرضي في العينة يتعالجون في قسم  %51.3تبين من خالل النتائج أن 

 النتائج من خالل الجدول التالي: الوالدة، وتتضحفي قسم  %13.5في حين  الجراحة،قسم  في
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 ( توزيع أفراد العينة تبعًا للقسم1جدول )

 النسبة التكرار القسم

 51.3 29 قسم الباطنة

 46.1 41 قسم الجراحة

 13.5 11 قسم الوالدة

 100.0 51 المجموع

 
 :توزيع أفراد العينة تبعا  لنوع الجنس 

 ذكور، وتتضح %26.1في العينة إناث، في حين  من المرضى %66.1خالل النتائج أن  تبين من
 النتائج من خالل الجدول التالي:

 ( توزيع أفراد العينة تبعًا لنوع الجنس2جدول )

 النسبة التكرار نوع الجنس

 26.1 35 ذكر

 66.1 22 أنثى

 100.0 51 المجموع

نسبة اإلناث في مجتمع الدراسة أعلى من نسبة الذكور وذلك ألن نسبة اإلناث تقترب من ثلثي مجتمع 
رة  ســرة ضعف عدد األوهــي  المخصصة لإلنــاث في المستشفىالدراسة تقريبا  وهذا يتفق مع أعداد األس 

  (4114الصحة ، )وزارةللذكورالمخصصة 

 :توزيع أفراد العينة تبعا  للعمر 
سنة، في حين  31في العينة أعمارهم أكبر من  من المرضى %53.5خالل النتائج أن  من تبين
         التالي:  النتائج من خالل الجدول  سنة، وتتضح 31من أفراد العينة أعمارهم أقل من  35.3%
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 ( توزيع أفراد العينة تبعًا للعمر3جدول )

 النسبة التكرار العمر

 35.3 49 سنة 03أقل من 

 53.5 61 سنة 03أكثر من 

 100.0 51 المجموع

 توزيع أفراد العينة تبعا  للحالة االجتماعية:- 
، بينما %73.5في العينة متزوجين بنسبة  ائج أن الغالبية العظمي من المرضىتبين من خالل النت

في العينة مطلقين، وتتضح النتائج من  من المرضى %3.5، في حين أرمل %5.3وعزباء،  15.3%
 خالل الجدول التالي:

 ( توزيع أفراد العينة تبعًا للحالة االجتماعية4جدول )

 النسبة التكرار الحالة االجتماعية

 15.3 13 أعزب
 73.5 69 متزوج
 3.5 3 مطلق
 5.3 6 أرمل

 100.0 51 المجموع
حوالي ثلث عينة الدراسة هم من قسم الوالدة في المستشفى  وذلك ألنكما أن نسبة المتزوجين نسبة عالية 

األطفال تحت سن الثانية عشر مستثناة كما أن قطاع غزة يعد مجتمع محافظ يحرص على الزواج  وألن فئة
 في سن مبكر.

 :توزيع أفراد العينة تبعا  للمؤهل العملي 
مؤهلهم العملي  %44.6ي دبلوم، بينما من أفراد العينة مؤهلهم العلم %43.5تبين من خالل النتائج أن 

مؤهلهم العلمي بكالوريوس، في  %15.5مؤهلهم العملي ثانوية عامة، و %15.5أقل من ثانوية عامة، و
 غير متعلمين، وتتضح النتائج من خالل الجدول التالي: %15.3حين أن 
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 ( توزيع أفراد العينة تبعًا للمؤهل العلمي5جدول )

 النسبة التكرار المؤهل العلمي

 15.3 13 يأم

 44.6 15 أقل من ثانوية عامة

 15.5 16 ثانوية عامة

 43.5 19 دبلوم

 15.5 16 بكالوريوس

 100.0 51 المجموع

من العينة وهذا يدلل على ان الشعب  %51ولعل نسبة من يحملون الثانوية العامة فأكثر قد تجاوزت 
 شعب يحرص على التعليم. الفلسطيني

 أفراد العينة تبعا  للمهنة: توزيع 
، بينما %51.1تبين من خالل النتائج أن الغالبية العظمى من أفراد العينة عاطلين عن العمل وبنسبة 

عمال، وتتضح  %11.3من أفراد العينة أصحاب أعمال حرة، في حين أن  %11.3موظفين، و 17.6%
 النتائج من خالل الجدول التالي:

 العينة تبعًا للمهنة( توزيع أفراد 6جدول )

 النسبة التكرار المهنة

 11.3 9 عامل

 17.6 12 موظف

 11.3 9 صاحب أعمال حرة

 51.1 25 بدون عمل

 100.0 51 المجموع
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يدلل  وهذا %51ن ربما أل وذلك عمله أي لدي وتظهر الدراسة أن معظم مجتمع الدراسة ال يعمل وال يتوفر
 (4114بشكل عام وفي غزة بشكل خاص )سلطة النقد، رتفاع معدل البطالة في فلسطينا على

 المستشفى: المرضى في مكوث مدة

تشــفى، لمدة المكوث في المســ األقصــى بالنســبةلمعرفة اســتجابات وتوجهات المرضــي في مســتشــفى شــهداء 
 موضحة في الجدول التالي:

 ( توزيع أفراد العينة تبعا لمدة المكوث 7جدول )

 النسبة التكرار المكوث

 47.5 38 يوم 1-3

 37.5 30 يوم 2-5

 15.0 12 يوم 7-11

 100.0 80 المجموع

من  %37.6أيام، بينما  3-1من أفراد العينة مكثوا في المستشفى من  %27.6أن تبين من خالل النتائج 
من أفراد العينة مكثوا في المستشفى  %16.1أيام، في حين أن  5-2أفراد العينة مكثوا في المستشفى من 

م كانت أيا ستةإلى كثر من يوم أمن  أن إقامة المرضى في المستشفى ويتضح لنا أيضا   أيام. 11-7من 
 يمكن للمرضى الحكم على جودة الخدمات من عدمه. النسبة األكبر ومن خالل هذه المدة

 المستشفى للمعالجة والمبيتقسام أدخول 
لمعالجة لدخول المســـتشـــفى ل األقصـــى بالنســـبةلمعرفة اســـتجابات وتوجهات المرضـــي في مســـتشـــفى شـــهداء 

 والمبيت وعدد أيام النوم في المستشفى، موضحة في الجدول التالي:
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 توزيع أفراد العينة تبعا لدخول أقسام المستشفى للمعالجة والمبيت ( 8جدول )

 النسبة التكرار النوم

 61.3 49 نعم

 38.8 31 ال

 100.0 80 المجموع

من أفراد العينة سبق لهم دخول المستشفى للمعالجة والمبيت، بينما  %51.3أن تبين من خالل النتائج 
قد سبق وأن دخلوا  كما أن معظم المرضى )مجتمع الدراسة( لم يسبق لهم دخول المستشفى. 35.5%

تشفى وعن لمسقدم لهم من االمستشفى قبل ذلك وبالتالي فإن ذلك يكون لديهم فكرة عن الخدمات التي ت
 جودتها.

 لعالج خارج مستشفيات قطاع غزةل المريض تلقي 

ستشفيات لتلقي العالج خارج م األقصى بالنسبةلمعرفة اسـتجابات وتوجهات المرضـي في مسـتشفى شهداء 
 قطاع غزة، موضحة في الجدول التالي:

 توزيع أفراد العينة تبعا للعالج خارج مستشفيات قطاع غزة ( 9جدول )

 النسبة التكرار العالج

 23.8 19 نعم

 76.3 61 ال

 100.0 80 المجموع

تبين من خالل النتائج أن الغالبية العظمى من أفراد العينة لم يتلقوه عالج خارج مستشفيات قطاع غزة 
 سبق لهم وتلقوه العالج خارج مستشفيات قطاع غزة. %43.5، بينما %75.3وبنسبة 
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 العالج خارج قطاع غزة؟ أماكن تلقي المرضى

تلقى العالج  للمستشفيات التي األقصى بالنسبةلمعرفة اسـتجابات وتوجهات المرضـي في مسـتشـفى شـهداء 
 بهم خارج قطاع غزة، موضحة في الجدول التالي:

 توزيع أفراد العينة تبعا لمكان العالج خارج مستشفيات قطاع غزة ( 10جدول )

 النسبة التكرار المستشفى

 40.0 8 مستشفيات مصر

 15.0 3 األردن

 45.0 9 الضفة والقدس

 100.0 20 المجموع

 

من أفراد العينة تلقوه العالج في مستشفيات الضفة والقدس، بينما  %45.0تبين من خالل النتائج أن 
 تلقوه العالج في مستشفيات األردن. %16.1تلقوه العالج في مستشفيات مصر، في حين أن  40.0%

الجهم ع من تم أن   غزة، إالويالحظ أن معظم المرضى لم يعالجوا في الخارج بل عولجوا داخل مستشفيات قطاع 
 مصر هي الدولة األقرب جغرافيا  لقطاع غزة.الن بالخارج قد تركز عالجهم في دولة مصر الشقيقة وذلك 

مستشفيات  ة تتعاقد معالتابعة لوزارة الصحدائرة العالج بالخارج ن األقل تكلفة مقارنة بدول أخرى وألها نوأل
 .15من المرضى بناء قطاع غزةأمصر بخصوص 

 الرضا عن خدمات التغذية في مستشفى شهداء األقصى 

 مدى تناول المرضى للوجبة الغذائية المقدمة لهم في المستشفى 

 

 

                                                           
 وزارة الصحة، مرجع سابق15
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 توزيع عينة الدراسة حسب تناولهم للوجبة ( 11جدول )

 النسبة التكرار المستشفى

 30.0 24 دائما  

 61.3 49 أحيانا  

 8.8 7 مطلقا  

 100.0 03 المجموع

من أفراد العينة أحيانا يتناولون الوجبة الغذائية المقدمة لهم من المستشفى،  %61.3تبين من خالل النتائج أن 
 مطلقا .ال يتناولون الوجبة  %5.5من أفراد العينة دائما يتناولون الوجبة، في حين أن  %31.1بينما 

ت استجابات وتوجها ةلمعرف :المستشفىمدى رضا المرضى عن جودة الوجبات الغذائية المقدمة لهم من 
فقد تم  لهم،المرضـــي في مســـتشـــفى شـــهداء األقصـــى لقياس مســـتوى الرضـــا عن الوجبات الغذائية المقدمة 

تساؤل موضحة نة، ونتائج الحساب التكرارات والمتوسط الحسابي والوزن النسبي لكل فقرة من فقرات االستبا
 في الجدول التالي:
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ى مرضالمقدمة لل جباتوية لفقرات استبانة الرضا عن الو ( يوضح التكرارات والنسب المئ12جدول )
 ى شهداء األقصى بالمحافظة الوسطىفي مستشف المنومين

 الفقرة الرقم
 ممتاز جيد محايد مقبول غير مقبول

 التكرار
 النسبة
% 

 التكرار
النسبة 
% 

 التكرار
النسبة 
% 

 التكرار
النسبة 
% 

 التكرار
النسبة 
% 

 15.0 12 52.5 42 3.8 3 28.8 23 0.0 0 توازن الوجبة  1

 11.3 9 46.3 37 5.0 4 33.8 27 3.8 3 تنوع الوجبة  2

 15.0 12 50.0 40 6.3 5 27.5 22 1.3 1 كمية الوجبة   3

4 
ومظهر شكل 

 33.8 27 27.5 22 7.5 6 31.3 25 0.0 0  الوجبة

 11.3 9 32.5 26 8.8 7 46.3 37 1.3 1 درجة حرارة الوجبة  5

 15.0 12 28.8 23 17.5 14 36.3 29 2.5 2 مظهر مقدم الوجبة  6

 12.5 10 28.8 23 5.0 4 25.0 20 28.8 23 مراعاة الوجبة 7

 42.5 34 42.5 34 1.3 1 12.5 10 1.3 1 مواعيد الوجبة  5

 11.3 9 40.0 32 22.5 18 25.0 20 1.3 1 طريقة تقديم الوجبة  9

 1.3 1 8.8 7 2.5 2 15.0 12 72.5 58 مياه الشرب  11

 0.0 0 0.0 0 0.0 0 2.5 2 97.5 78 المشروبات الساخنة  11

 0.0 0 0.0 0 0.0 0 2.5 2 97.5 78 المشروبات الباردة  14

 تبين من خالل الجدول السابق أن: 
جيد، في  %64.6بينما  مقبول،من أفراد العينة كانت  %45.5الوجبات( )توازن الخاصة ( 1الفقرة رقم ) -

 ممتاز.  %16.1حين أن 
مقبول، في حين  %33.5من أفراد العينة جيد، بينما  %25.3)تنوع الوجبات(  الخاصة( 4الفقرة رقم ) -

 ممتاز. %11.3أن 



 

 

314 

 %16.1مقبول،  %47.6من أفراد العينة جيد، بينما  %61.1)كمية الوجبة( الخاصة ( 3الفقرة رقم ) -
 ممتاز 

مقبول،  %31.3من أفراد العينة ممتاز، بينما  %33.5( ومظهر الوجبة)شكل الخاصة ( 2الفقرة رقم ) -
 جيد. %47.6في حين أن 

جيد، في  %34.6نما من أفراد العينة مقبول، بي %25.3)درجة حرارة الوجبة( الخاصة ( 6الفقرة رقم ) -
 ممتاز. %11.3حين أن 

في  جيد، %45.5من افراد العينة مقبول، بينما  %35.3الوجبة( )مظهر مقدم الخاصة ( 5الفقرة رقم ) -
 محايد.  %17.6حين 

 %46.1غير مقبول، في حين أن  %45.5جيد، بينما  %45.5)مراعاة الوجبة( الخاصة ( 7الفقرة رقم ) -
 مقبول.

 مقبول. %14.6جيد، في حين  %24.6ممتاز، بينما  %24.6)مواعيد الوجبة( الخاصة ( 5الفقرة رقم ) -
مقبول، في  %46.1من أفراد العينة جيد، بينما  %21.1)طريقة تقديم الوجبة( الخاصة ( 9الفقرة رقم ) -

 ممتاز %11.3حين أن 
مقبول، في  %16.1ما من أفراد العينة غير مقبول، بين %74.6)مياه الشرب( الخاصة ( 11الفقرة رقم ) -

 جيد. %5.5حين أن 
 مقبول %4.6من أفراد العينة غير مقبول، بينما  %97.6)المشروبات الساخنة( الخاصة ( 11الفقرة رقم ) -
 مقبول. %4.6من أفراد العينة غير مقبول، بينما  %97.6)المشروبات الباردة( الخاصة ( 14الفقرة رقم ) -
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 باتجالمرضى عن الو  رضالوالوزن النسبي  واالنحراف المعياري  الحسابيلمتوسط ( يوضح ا13جدول )

No المتوسط السؤال 
االنحراف 
 المعياري 

الوزن 
 النسبي

 الترتيب

 3 70.8 1.10 3.5 توازن الوجبة  1

 6 65.5 1.20 3.3 تنوع الوجبة  2

 4 70 1.10 3.5 كمية الوجبة   3

 2 72.8 1.20 3.6  ومظهر الوجبةشكل  4

 8 61.3 1.10 3.1 درجة حرارة الوجبة  5

 7 63.5 1.20 3.2 مظهر مقدم الوجبة  6

 9 54.3 1.50 2.7 مراعاة الوجبة للوضع الصحي  7

 1 82.5 1.00 4.1 مواعيد الوجبة  5

 5 67 1.00 3.4 طريقة تقديم الوجبة  9

 10 30.3 1.00 1.5 مياه الشرب  11

 11 20.5 0.20 1.0 المشروبات الساخنة  11

 11 20.5 0.20 1.0 المشروبات الباردة  14

 -- 56.6 3.9 33.9 مستوى الرضا عن الوجبات 
 تبين من خالل الجدول السابق ما يلي:

بمتوسط حسابي  %65.5بالنسبة للمحور الكلي " الرضا عن الوجبات" فقد بلغ الوزن النسبي للمحور  -
يدل على أن المتوسط  ا، مم"درجة  3.6الكلي يساوي "درجة أي أن متوسط االستجابات للمحور  33.9

المرضي  من قبلهناك موافقة غير واضحة  أندرجات، أي  4.5قد زاد عن درجة المحايدة التي تساوي 
 .%65.5في مستشفى شهداء األقصى على رضاهم على جودة الوجبات الغذائية المقدمة لهم، بنسبة 

واللحوم والفواكه لوجبات من حيث احتواءها على الخضروات مدى توازن ابالخاصة )( 1الفقرة رقم ) -
ن ( جاءت هذه الفقرة بالمرتبة الثالثة من حيث الموافقة، بوز والبقوليات والخبز والحبوب ومنتجات األلبان
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 3( حيث المتوسط قد زاد عن درجة المحايدة التي تساوي 3.6(، وبمتوسط حسابي )%71.5نسبي )
نه هناك موافقة من قبل أفراد العينة على أن هناك توازن في الوجبات من حيث درجات، وهذا يشير إلى أ

 .%71.5سبة بن واللحوم والفواكه والبقوليات والخبز والحبوب ومنتجات األلباناحتواءها على الخضروات 
 ( القائلة بأن )تنوع الوجبات المقدمة للمرضى من حيث تغيرها من يوم ألخر( جاءت هذه4الفقرة رقم ) -

( حيث المتوسط 3.3(، وبمتوسط حسابي )%56.6الفقرة بالمرتبة السادسة من حيث الموافقة، بوزن نسبي )
درجات، وهذا يشير إلى أنه هناك موافقة من قبل أفراد العينة  3قد زاد عن درجة المحايدة التي تساوي 

 .%56.6هناك تنوع في الوجبات المقدمة للمرضى من حيث تغيرها من يوم ألخر بنسبة  على أن  
)كمية الوجبة المقدمة للمرضى بالمستشفى( جاءت هذه الفقرة بالمرتبة الرابعة  ( القائلة بأن  3الفقرة رقم ) -

جة ( حيث المتوسط قد زاد عن در 3.6(، وبمتوسط حسابي )%71.1من حيث الموافقة، بوزن نسبي )
درجات، وهذا يشير إلى أنه هناك موافقة من قبل أفراد العينة على كمية الوجبات  3المحايدة التي تساوي 

 .%71.1المقدمة للمرضى بالمستشفى بنسبة 
المقدمة للمرضى بالمستشفى( جاءت هذه الفقرة بالمرتبة  ومظهر الوجبة( القائلة بأن )شكل 2الفقرة رقم ) -

( حيث المتوسط قد زاد عن 3.5(، وبمتوسط حسابي )%74.5، بوزن نسبي )الثانية من حيث الموافقة
هناك موافقة من قبل أفراد العينة على شكل  درجات، وهذا يشير إلى أن   3درجة المحايدة التي تساوي 

 .%74.5المقدمة للمرضى بالمستشفى بنسبة  ومظهر الوجبات
لمقدمة لدرجات الحرارة المناسبة لتناوله( جاءت هذه )مدى مالئمة الوجبات ا ( القائلة بأن  6الفقرة رقم ) -

( حيث المتوسط 3.1(، وبمتوسط حسابي )%51.3الفقرة بالمرتبة الثامنة من حيث الموافقة، بوزن نسبي )
درجات، وهذا يشير إلى أنه هناك موافقة من قبل أفراد العينة  3قد زاد عن درجة المحايدة التي تساوي 

 .%51.3مقدمة لدرجات الحرارة المناسبة لتناولها بنسبة على مالئمة الوجبات ال
)المظهر الشخصي العام لمن يقدم الوجبات للمرضى( جاءت هذه الفقرة بالمرتبة  ( القائلة بأن  5الفقرة رقم ) -

( حيث المتوسط قد زاد عن 3.4(، وبمتوسط حسابي )%53.6السابعة من حيث الموافقة، بوزن نسبي )
هناك موافقة من قبل أفراد العينة على المظهر  درجات، وهذا يشير إلى أن 3تساوي درجة المحايدة التي 

 %53.6الشخصي العام لمن يقدم الوجبات للمرضى، بنسبة 
)مدى مراعاة الوجبات للوضع الصحي للمرضى( جاءت هذه الفقرة بالمرتبة  ( القائلة بأن  7الفقرة رقم ) -

( حيث المتوسط قد قل عن 4.7(، وبمتوسط حسابي )%62.3التاسعة من حيث الموافقة، بوزن نسبي )
واضحة من قبل أفراد العينة  موافقة غيردرجات، وهذا يشير إلى أنه هناك  3درجة المحايدة التي تساوي 

 .%62.3على مراعاة الوجبات للوضع الصحي للمرضى بنسبة 
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ولى يدها( جاءت هذه الفقرة بالمرتبة األ( القائلة بأن )ما مدى التقيد بتقديم الوجبات في مواع5الفقرة رقم ) -
( حيث المتوسط قد زاد عن درجة 2.1(، وبمتوسط حسابي )%54.6من حيث الموافقة، بوزن نسبي )

درجات، وهذا يشير إلى أنه هناك موافقة من قبل أفراد العينة على أن هناك تقييد  3المحايدة التي تساوي 
 .%54.6بتقديم الوجبات في مواعيده بنسبة 

( القائلة بأن )طريقة تقديم الوجبة المقدمة للمرضى بالمستشفى( جاءت هذه الفقرة بالمرتبة 9الفقرة رقم ) -
المتوسط قد زاد  أن ( حيث3.2(، وبمتوسط حسابي )%57.1الخامسة من حيث الموافقة، بوزن نسبي )

ة من قبل أفراد العينة درجات، وهذا يشير إلى أنه هناك موافقة واضح 3عن درجة المحايدة التي تساوي 
 .%57.1بنسبة  بالمستشفىالمقدمة على طريقة تقديم الوجبة 

)مدى توفر المياه الصالحة للشرب داخل القسم( جاءت هذه الفقرة بالمرتبة  ( القائلة بأن  11الفقرة رقم ) -
( حيث المتوسط قد قل عن 1.6(، وبمتوسط حسابي )%31.3العاشرة من حيث الموافقة، بوزن نسبي )

ه هناك عدم موافقة من قبل أفراد العينة على توفر درجات، وهذا يشير إلى أن   3درجة المحايدة التي تساوي 
 .%59.7 القسم، بنسبةاه الصالحة للشرب داخل المي
 (...يه، حليب، نسكافشاي))ما مدى توفر المشروبات الساخنة من المستشفى  ( القائلة بأن  11الفقرة رقم ) -

( 1.1(، وبمتوسط حسابي )%41.6من حيث الموافقة، بوزن نسبي ) األخيرةجاءت هذه الفقرة بالمرتبة 
ه هناك عدم موافقة من درجات، وهذا يشير إلى أن   3محايدة التي تساوي عن درجة ال حيث المتوسط قد قل  

 .%79.6قبل أفراد العينة على توفير المشروبات الساخنة من المستشفى بنسبة 
اءت هذه ( جمثل: العصائر)ما مدى توفر المشروبات الباردة في المستشفى  ( القائلة بأن  14الفقرة رقم ) -

( حيث 1.1(، وبمتوسط حسابي )%41.6الفقرة بالمرتبة األخيرة مكرر من حيث الموافقة، بوزن نسبي )
قبل  موافقة مندرجات، وهذا يشير إلى أنه هناك عدم  3المتوسط قد قل عن درجة المحايدة التي تساوي 

 %79.6بنسبة  رمثل: العصائأفراد العينة على توفير المشروبات الباردة في المستشفى 
ما بين من يتناولها بشكل دائم أو  %91.3أن نسبة تناول الوجبة الغذائية من قبل المرضى من المالحظ 

وكميتها وشكلها ومظهرها ودرجة  ،توازن الوجبة وتنوعها من يوم ألخر ألن   كوذل (؛بشكل مؤقت )أحيانا
حرارتها جيدة وأيضا بخصوص مظهر مقدم الوجبة فإنه جيد ويلتزم بارتداء المالبس الخاصة بموزعي 

 األغذية والتي فرضتها عليهم إدارة المستشفى.

ها تتناسب بأن   %21.3ن الوجبة تتناسب إلى حد كبير مع الوضع الصحي للمرضى حيث أجاب أحظ و كما ل
اعات ها تقدم في سة المميزة لخدمات التغذية فإن  ا المواعيد فكانت العالمة الرئيسأم ،أو ممتازبشكل جيد 

من  %61.3معينة وذلك من خالل ارتباطها بمواعيد العالج أيضا، وعن طريقة تقديم الوجبة للمرضى فإن 
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م في مستشفى 4112ا الباحث نفسه عام مع دراسة قام به يتفقوهذا  التقديم،طريقة  نالمرضى راضون ع
عن الخدمات الفندقية )التغذية( حيث كانت نسبة  ىرضالمحول رضا  وروبيومستشفى غزة األ الشفاء
 .تتشابه الى حد كبير ىالرض

 فى فإن  ( من المستشالنسكافيه، الحليب كالشاي،الشرب والمشروبات الساخنة )وبخصوص توفير مياه 
عدم الساخنة( و  الشرب، المشروباتذلك بخصوص البندين )مياه  لعل  ؛ ذلكالمرضى غير راضون على 

في  4112وفي عام  م في مستشفى الشفاء4116التي قام بها الباحث نفسه عام  اتتوفرهم يتفق مع الدراس
 .مستشفى غزة األوروبي

تغذية لشركة لعن خدمات التغذية في مستشفى الشفاء بسبب تضمين قطاع ا ىالرض في الزيادة وترجع نسبة
ما في مستشفى أ.17المستشفىن مووفق رقابة  ،حيث تقدم الوجبات وفق جداول مخصصة آنذاك خاصة

ولكن لم تصل لنسبة الرضى كما في مستشفى الشفاء لعدم  مقبول الى حد كبير رمقصى فاألشهداء األ
 كة خاصة.تضمين هذه الخدمة لشر 

( يوضح نتائج تحليل التباين األحادي لكشف الفروق في مقياس الرضا عن الوجبات 14جدول )
 في مستشفى شهداء األقصى لجنس لدى المرضىبالنسبة لالغذائية 

 المقياس
 (30اناث )ن= (36ذكور )ن= 

قيمة 
 ت

مستوى 
المتوسط  الداللة

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري 

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

 0.592// 0.28 4.020 34.9767 3.419 32.7222 رضا المرضي
 غير دالة احصائيا \\            1.16يا عند * دالة احصائ    1.11احصائيا عند  ** دالة

( في درجات p -value>0.05) إحصائيةأظهرت النتائج عدم وجود فروق جوهرية ذات داللة   
، ذكر) بالنسبة لمتغير نوع الجنس الغذائية لدى المرضي في مستشفى شهداء األقصىالرضا عن الوجبات 

ناث لديهم نفس الدرجات من الرضا  (، وهذا يعني أن المرضي في مستشفى شهداء األقصىأنثى ذكور وا 
( في درجات الرضا α=3030توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ) الالغذائية. )على الوجبات 

 (الوجبات الغذائية المقدمة لهم لدى المرضي في مستشفى شهداء األقصى تعزى لمتغير نوع الجنسعن 

                                                           
-7-43حاتم أبو قوطة، مدير خدمات التغذية في مستشفى الشفاء، بخصوص خدمات التغذية في المستشفى )مقابلة شخصية( 17

 مكتب مدير خدمات التغذية –ظهرا   14م الساعة 4116
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( يوضح نتائج تحليل التباين األحادي لكشف الفروق في مقياس الرضا عن الوجبات 15جدول )
 في مستشفى شهداء األقصى لغذائية بالنسبة للعمر لدى المرضىا

 المقياس

سنة )ن=  03أقل من 
29) 

سنة  03أكبر من 
 (05)ن=

 قيمة ت
مستوى 
المتوسط  الداللة

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري 

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

 4.27065 33.9608 3.1435 33.8966 ىرضا المرض
-

0.071 
//0.944 

 غير دالة احصائيا \\            1.16لة احصائيا عند * دا     1.11** دالة احصائيا عند 

( في درجات p -value>0.05) إحصائيةأظهرت النتائج عدم وجود فروق جوهرية ذات داللة   
 31من  بالنسبة لمتغير العمر )أقل في مستشفى شهداء األقصى ىا عن الوجبات الغذائية لدى المرضالرض
باختالف أعمارهم لديهم  في مستشفى شهداء األقصى ىسنة(، وهذا يعني أن المرض 31 من أكثر، سنة

توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى  الالغذائية. )نفس الدرجات من الرضا على الوجبات 
(3030=αفي درجات الرضا عن الوجبات الغذائية المقدمة لهم لدى ) في مستشفى شهداء  المرضى

 (األقصى تعزى لمتغير العمر

نتائج تحليل التباين األحادي لكشف الفروق في مقياس الرضا عن الوجبات ( يوضح 16جدول )
 في مستشفى شهداء األقصى سبة للحالة االجتماعية لدى المرضىالغذائية بالن

 مصدر التباين المقياس
 مجموع

 المربعات

 درجات

 الحرية

 متوسط

 المربعات

 Fقيمة 

 المحسوبة

 مستوى 

 الداللة

 ىرضا المرض
 10.702 3 32.106 بين المجموعات

 15.218 76 1156.581 داخل المجموعات 0.553// 0.703
  79 1188.688 المجموع

 غير دالة احصائيا \\            1.16ة احصائيا عند * دال    1.11لة احصائيا عند ** دا

ا عن الرض( في درجات p -value>0.05) إحصائيةأظهرت النتائج عدم وجود فروق جوهرية ذات داللة 
 بالنسبة لمتغير الحالة االجتماعية )أعزب/ في مستشفى شهداء األقصى الوجبات الغذائية لدى المرضى
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، متزوج/ة، مطلق/ة، أرمل(، وهذا يعني أن المرضي في مستشفى شهداء األقصى باختالف حالتهم آنسة
توجد فروق ذات داللة إحصائية  الالغذائية. )االجتماعية لديهم نفس الدرجات من الرضا على الوجبات 

 في مستشفى الغذائية المقدمة لهم لدى المرضى ( في درجات الرضا عن الوجباتα=3030عند مستوى )
 (شهداء األقصى تعزى لمتغير الحالة االجتماعية

( يوضح نتائج تحليل التباين األحادي لكشف الفروق في مقياس الرضا عن الوجبات 17جدول )
 .في مستشفى شهداء األقصى المرضى للقسم لدىغذائية بالنسبة ال

 مصدر التباين المقياس
 مجموع

 المربعات

 درجات

 الحرية

 متوسط

 المربعات

 Fقيمة 

 المحسوبة

 مستوى 

 الداللة

 ىرضا المرض

 3.191 4 5.353 بين المجموعات

 15.355 77 1182.305 داخل المجموعات //1.513 1.415

  79 1188.688 المجموع

 غير دالة احصائيا \\                1.16ة احصائيا عند * دال 1.11الة احصائيا عند ** د

ا عن ( في درجات الرضp -value>0.05) إحصائيةأظهرت النتائج عدم وجود فروق جوهرية ذات داللة 
احة، والدة(، جر  ،باطنهالقسم )بالنسبة لمتغير  في مستشفى شهداء األقصى ىالوجبات الغذائية لدى المرض

في مستشفى شهداء األقصى باختالف أقسامهم لديهم نفس الدرجات من الرضا على  ىوهذا يعني أن المرض
الرضا عن  ( في درجاتα=3030ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ) :الغذائية. )الوجبات 

 .(القسمالوجبات الغذائية المقدمة لهم لدى المرضي في مستشفى شهداء األقصى تعزى لمتغير 
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( يوضح نتائج تحليل التباين األحادي لكشف الفروق في مقياس الرضا عن الوجبات 18جدول )
 في مستشفى شهداء األقصى بالنسبة للمؤهل العلمي لدى المرضىالغذائية 

 التباينمصدر  المقياس
 مجموع

 المربعات

 درجات

 الحرية

 متوسط

 المربعات

 Fقيمة 

 المحسوبة

 مستوى 

 الداللة

 ىرضا المرض

 5.674 2 32.455 بين المجموعات

 15.392 75 1154.401 داخل المجموعات  //1.596 1.667

  79 1188.688 المجموع

 غير دالة احصائيا \\             1.16دالة احصائيا عند *      1.1دالة احصائيا عند ** 
ا عن ( في درجات الرضp -value>0.05) إحصائيةوجود فروق جوهرية ذات داللة  عدم أظهرت النتائج

قل من لمتغير المؤهل العلمي )أمي، أ األقصى بالنسبةفي مستشفى شهداء  ىالوجبات الغذائية لدى المرض
في مستشفى شهداء األقصى  ىذا يعني أن المرضبكالوريوس(، وه ثانوية عامة، ثانوية عامة، دبلوم،

ذات  ال توجد فروق  )باختالف مؤهالتهم العلمية لديهم نفس الدرجات من الرضا على الوجبات الغذائية.
( في درجات الرضا عن الوجبات الغذائية المقدمة لهم لدى α=3030داللة إحصائية عند مستوى )

 (في مستشفى شهداء األقصى تعزى لمتغير المؤهل العلمي رضىالم
( يوضح نتائج تحليل التباين األحادي لكشف الفروق في مقياس الرضا عن الوجبات 19جدول )

 في مستشفى شهداء األقصى غذائية بالنسبة للمهنة لدى المرضىال

 مصدر التباين المقياس
 مجموع

 المربعات

 درجات

 الحرية

 متوسط

 المربعات

 Fقيمة 

 المحسوبة

 مستوى 

 الداللة

 ىرضا المرض

 5.674 3 45.073 اتعبين المجمو 

1.995 1.395// 
داخل 

 المجموعات
1143.614 76 15.392 

  79 1188.688 المجموع

 غير دالة احصائيا \\            1.16عند  دالة احصائيا * 1.11الة احصائيا عند ** د
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( في درجات الرضا عن p -value>0.05) إحصائيةأظهرت النتائج عدم وجود فروق جوهرية ذات داللة 
احب لمتغير المهنة )عامل، موظف، ص األقصى بالنسبةالوجبات الغذائية لدى المرضي في مستشفى شهداء 

هم نفس لدي في مستشفى شهداء األقصى باختالف مهنهم ، بدون عمل(، وهذا يعني أن المرضىأعمال حرة
( α=3030توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ) الالغذائية. )الدرجات من الرضا على الوجبات 

في مستشفى شهداء األقصى تعزى  الغذائية المقدمة لهم لدى المرضى الرضا عن الوجبات في درجات
 :(لمتغير المهنة

الفروق في مقياس الرضا عن الوجبات ( يوضح نتائج تحليل التباين األحادي لكشف 20جدول )
 في مستشفى شهداء األقصى ة بالنسبة لمدة المكوث لدى المرضىالغذائي

 مصدر التباين المقياس
 مجموع

 المربعات

 درجات

 الحرية

 متوسط

 المربعات

 Fقيمة 

 المحسوبة

 مستوى 

 الداللة

 رضا المرضي

 21.967 4 81.914 بين المجموعات

 14.374 77 1106.774 المجموعاتداخل  //1.152 4.529

  79 1188.688 المجموع

 غير دالة احصائيا \\            1.16احصائيا عند  * دالة     1.11ة احصائيا عند ** دال

( في درجات الرضا عن p -value>0.05) إحصائيةأظهرت النتائج عدم وجود فروق جوهرية ذات داللة 
، 5-2 ،3-1لمتغير مدة المكوث ) األقصى بالنسبةفي مستشفى شهداء  دى المرضىالوجبات الغذائية ل

لديهم  ىالمستشففي مستشفى شهداء األقصى باختالف مدة مكوثهم في  ى(، وهذا يعني أن المرض7-11
توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى  ال. )الغذائيةالوجبات عن نفس الدرجات من الرضا 

(3030=α في درجات الرضا عن الوجبات الغذائية )في مستشفى شهداء  المقدمة لهم لدى المرضى
 األقصى تعزى لمدة المكوث
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 النتائج والتوصيات
 نتائج الدراسة

من أفراد العينة أحيانا يتناولون الوجبة الغذائية المقدمة لهم من  %51.3تبين من خالل النتائج أن  .1
ال يتناولون الوجبة  %5.5أفراد العينة دائما يتناولون الوجبة، في حين أن من  %31.1المستشفى، بينما 

 مطلقا .
موافقة غير  هناك أن  أي  %65.5رضا المرضى عن جودة الوجبات  ى تبين من خالل النتائج أن مستو  .4

في مستشفى شهداء األقصى بالنسبة لرضاهم على جودة الوجبات الغذائية  ىقبل المرض واضحة من
 المقدمة لهم.

من المرضي  %97.6بينما  ،%56.1تبين من خالل النتائج الوجبات الغذائية تقدم في مواعيدها بنسبة  .3
 يرون أنه ال توجد مشروبات ساخنة وباردة في المستشفى.

ة يجودة الوجبات الغذائعلى في درجات الرضا  إحصائية أظهرت النتائج عدم وجود فروق ذات داللة .2
في  ىر نوع الجنس، وهذا يعني أن المرضلمتغي األقصى بالنسبةفي مستشفى شهداء  ىلدى المرض

ناث لديهم نفس الدرجات من الرضا على الوجبات الغذائية. األقصى ذكورمستشفى شهداء   وا 
جودة الوجبات الغذائية  لىفي درجات الرضا ع إحصائيةأظهرت النتائج عدم وجود فروق ذات داللة  .6

 لمتغير الحالة االجتماعية، وهذا يعني أن المرضي األقصى بالنسبةلدى المرضي في مستشفى شهداء 
في مستشفى شهداء األقصى باختالف حالتهم االجتماعية لديهم نفس الدرجات من الرضا على الوجبات 

 الغذائية.

ذائية الوجبات الغعلى د فروق جوهرية ذات داللة إحصائية في درجات الرضا أظهرت النتائج عدم وجو  .5
 31من  أكثر، سنة 31صى بالنسبة لمتغير العمر )أقل منلدى المرضي في مستشفى شهداء األق

في مستشفى شهداء األقصى باختالف أعمارهم لديهم نفس الدرجات من  ىسنة(، وهذا يعني أن المرض
 ذائية.الغالرضا على الوجبات 

ذائية الوجبات الغ لىإحصائية في درجات الرضا عأظهرت النتائج عدم وجود فروق جوهرية ذات داللة  .7
ذا يعني احة، والدة(، وهلدى المرضي في مستشفى شهداء األقصى بالنسبة لمتغير القسم )باطنه، جر 

في مستشفى شهداء األقصى باختالف أقسامهم لديهم نفس الدرجات من الرضا على  ىأن المرض
 الوجبات الغذائية.



 

 

324 

ذائية الوجبات الغعلى أظهرت النتائج عدم وجود فروق جوهرية ذات داللة إحصائية في درجات الرضا  .5
وية عامة، نفي مستشفى شهداء األقصى بالنسبة لمتغير المؤهل العلمي )أمي، أقل من ثا ىلدى المرض

في مستشفى شهداء األقصى باختالف  ىثانوية عامة، دبلوم، بكالوريوس(، وهذا يعني أن المرض
 مؤهالتهم العلمية لديهم نفس الدرجات من الرضا على الوجبات الغذائية.

ة ا عن الوجبات الغذائيأظهرت النتائج عدم وجود فروق جوهرية ذات داللة إحصائية في درجات الرض .9
في مستشفى شهداء األقصى بالنسبة لمتغير المهنة )عامل، موظف، صاحب أعمال  ىضلدى المر 

في مستشفى شهداء األقصى باختالف مهنهم لديهم نفس  ى، بدون عمل(، وهذا يعني أن المرضحرة
 الدرجات من الرضا على الوجبات الغذائية.

ذائية الوجبات الغ لىالرضا عداللة إحصائية في درجات  أظهرت النتائج عدم وجود فروق جوهرية ذات .11
(، وهذا 11-7، 5-2، 3-1في مستشفى شهداء األقصى بالنسبة لمتغير مدة المكوث ) ىلدى المرض
في مستشفى شهداء األقصى باختالف مدة مكوثهم في المستشفي لديهم نفس الدرجات  ىالمرضيعني أن 

 من الرضا على الوجبات الغذائية.
، جنسهكما أن الرضا عن جودة الخدمات الفندقية مسألة نسبية تختلف من شخص إلى أخر حسب  .11

 .، ..لمريضا، مستواه التعليمي، مكان إقامته، مدة مكوثه في المستشفى، القسم الذي ينام فيه عمره

 التوصيات:

  حسب تعليمات الطبيب. ىالمقدمة للمرض األغذيةاالهتمام بنوعية 
  صالحة للشرب داخل ال مياهالمشروبات الساخنة والباردة للمرضى وكذلك ال بتوفيرتوصي الدراسة

 األقسام.
 للمريض مراعاة الوجبة للوضع الصحيتوصي الدراسة ب. 
  ثناء توزيع الوجباتأااللتزام بارتداء المالبس الخاصة بموزعي األغذية. 
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