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 ممخصال

ساسية المسؤولة عن ضعف خدمات المستشفيات ما أىم األسباب األعمى ،التعرف  يدف البحث إلىي
، ومدى معرفة -و العيادات الحكومية ،نظر اإلدارة في بعض المستشفيات من وجة -الحكومية في ليبيا

الذي جمع  ث اعتمد البحث عمى المنيج الوصفي،، حي-حسب وجية نظرىم -سباب اإلداريين  عمى تمك األ
وصف والتحميل لمبيانات األولية التي تم جمعيا بواسطة صـحيفة اسـتبيان ُأعدت خصيصًا لذلك، ووزعت بين ال

 -المستشفيات الحكوميةبريين اداإل( مفـردة من مجتمع البحث المتمثل في 337 (مالئمـة حجميـا عمى عينة
تحميل البيانات األولية لمبحث  و قد تم, مفردة صالحة لمتحميل  269 وتم استرداد  ،-الكبرى بمدينة طرابمس

، كالتكرارات والنسب المئوية، وكذلك اإلحصاء االستنتاجي ،باستخدام بعض أساليب اإلحـصاء الوصفي
الحزمة "وذلك باالعتمـاد عمـى برمجيـة  خدمت في اختبار فرضيات البحث؛ستُ كاختبارات الداللة التي ا

،حيث خمصت عممية تحميل البيانات " (SPSS)برنـامج  اختـصارًا بـ"تماعيـة " والمعروفـة اإلحصائية لمعمـوم االج
وفي ىذا ما  ،الكوادر الطبية إن ىناك ضعفًا في مستوى توافر :من النتائج أىميا األولية لمبحث إلى مجموعة

المتوسط وفقا  إلىبدرجة استجابة احصائية تصل  يؤكد صحة سؤال البحثية األولى التي قام عمييا البحث
ن عدد المسجمين في الكوادر الطبية  المسجمة في ىذه المستشفيات يؤكد عن وجود " رغم أليكرت "ياسلمق

وتأكيدىم  ،مكانياتاإلوقمة ،دارة المستشفيات  الحكومية إفي  ان ىناك ضعفا  ، و لكنو غير موجود فعميا ؛فائض
جابات فاقة وحدتيا بمتوسط إط رية عمى السيطرة وضباداإلجيزة األعمى انتشار الفساد المالي وعدم قدرة 

طباء من قبل جيات غير ل المقابالت بسبب التنمر عمى األىميا من خال؛لألسباب عديده يذكر أالمرتفعة جدا 
جيزة األقدرة ن ىناك تردي في مستوى ا  ، و ضغط نفسي كبيريؤدي إلى  العمل في ىذه المؤسسات؛فرسمية 

  .المرتفع إلى جابات يصلاألسباب الثانية بمستوى إا يثبت وفي ىذا م ؛زمات عمى العمل في األرية اداإل
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 :: مقدمةاوالً 

إن اقتصادات الصحة ىي من أىم الموضوعات التي تطرح عالمًيا اليوم، وىي إحدى الركائز 
األساسية لزيادة الكفاءة االقتصادية لمرعاية الصحية، مع تحقيق عدالة توزيع خدمات الرعاية الصحية، في ظّل 

ن التكمفة ؛ كما أرتفاع الطمب من جية، وضعف القدرة عمى الوفاء بيذا المطمب الحيوي اليام  من جية أخرىا
في ازدياد عمى المستوى العالمي، وىذا القطاع لن يكون مستداًما في أي دولة إال إذا بادرت بالبحث عن 

 .و طرق جديدة لتمويل القطاع الصحي واستدامتو ،توجيات

فيناك دول تنفق مبالغ متوسطة، ولكن الكفاءة الصحية اق ال تعني جودة الخدمات ؛ة اإلنفإن كثر 
بل عمى حسن  الجودة ال تبنى عمى كثرة اإلنفاق؛ذلك أن  ل أخرى مبالغ كبيرة، والجودة أقل؛جيدة، بينما تنفق دو 

دارتيا  دارة األداء.،استخدام الموارد وا   وا 

 :: المشكمةثانياً 
لمؤتمر ولية ىي مفتاح تحقيق مبدأ الصحة لمجميع، وىو مبدأ صدر عن اإن الرعاية الصحية األ

 عالن )ألما آتا(.م، ويسمى إ1978الدولي لمرعاية الصحية األولية في عام 

وليست مجرد الخمو من األمراض، وىي حق  ؛فالصحة تعني العافية الجسدية والعقمية واالجتماعية
وليس من  ؛ باالشتراك مع القطاع الصحي،واالقتصادية،تماعية أصمي لإلنسان يجب أن ترعاه القطاعات االج

واقتصاديًا اختالل ميزان العدالة الصحية بين الناس، وباألخص بين الدول المتطورة  ،واجتماعياً ،المقبول سياسيًا 
أيضًا فتعزيز الصحة ضروري  تماعية ميمة لتحقيق الصحة لمجميع؛والنامية، وكما أن التنمية االقتصادية واالج

لصيانة التنمية االقتصادية واالجتماعية، ويممك الناس حق المشاركة الفردية والجماعية في تخطيط وتنفيذ برامج 
الرعاية الصحية، وتقع عمى الحكومات مسؤولية رعاية صحة شعوبيا عبر إجراءات صحية واجتماعية كافية 

في قطاع الخدمات الصحية  اوتراجعا كبير  ،ىوراخير تد؛ إال أن ليبيا شيدت في اآلونة األلتحقيق ىذا اليدف
، مشددا عمى اإلدارات والقطاعات والمستشفيات بالكثير من،والعالج  ،والوقاية ،الموجود بقطاع الرعاية الصحية

شارة البعض بالقطاع الصحي تعود مينة الطب إلى ما كانت عميو من كونيا رسالة وليست وظيفة، وا   أىمية أن
أىيل وتدريب، وعدم أو الخدمي من موظفين ومسؤولين يحتاجون إلى إعادة ت ،ي المجال الطبيفي ليبيا سواء ف

كر ، أو إحساس بعدم المسؤولية ؛وىذا من خالل ما أشارة إليو  بعض دارسات سابقة،  نذالجودة ألبعاددراك إ
 منيا:

ميبيين نحو جودة الخدمات م(، بعنوان: "تحميل االتجاىات النفسية لممستفيدين ال2014دراسة )اليميمي:  -1
ما ىم النتائج ، ومن أالصحية" وىي دراسة تحميمية وميدانية لجميور المستفيدين الميبيين من الخدمات الصحية

ن  المستفيدين الميبيين الذين لدييم اتجاىات نفسية إيجابية نحو جودة الخدمات الصحية المقدمة إلييم من إ :يمي
 لمحمية، ال يشكمون أغمبية .قبل المنظمات الصحية العامة ا

م(، بعنوان:" مدى تطبيق أبعاد جودة الخدمات الصحية في المستشفيات العامة، من 2015)مشاعل: دراسة -2
 وجية نظر األطباء" .

-وتوصمت الدراسة إلى عدد من النتائج أىميا: إن الخدمات الصحية التي تقدميا المستشفيات العامة   
 بة من وجية نظر األطباء العاممين.جودة المطمو ، ال تتميز بال-قيد الدراسة
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يختمف مستوى إدراك األطباء ألبعاد الجودة في الخدمات الصحية المطبقة، من قبل المستشفيات 
 العامة قيد الدراسة.

إن الضرورات الرئيسة لمواجية التحديات في تمبية حاجة المواطنين من جية، وضبط وترشيد اإلنفاق 
ن القطاع الصحي يعاني من تدىور مما  ؛ وعميو وجدنا أتكون عبر استراتيجيات عديدة -الصحي من جية أخرى

 يجعمنا نطرح التساؤل التالي :
نظر  ة في ليبيا من وجةضعف خدمات المستشفيات الحكومي ساسية المسؤولة عنماهي أهم األسباب األ

 ؟و العيادات الحكومية ،اإلدارة في بعض المستشفيات

 الدراسة: : فرضياتثالثاً 

 :كما يميفرضيات الدراسة مشكمة الدراسة، فقد تمت صياغة  استناًدا إلى طبيعة

 لى ضعف الكوادر الطبية .لصحي إب في تدىور القطاع ايرجع السب -1

 قمة اإلمكانيات. ،و لى الضعف في األداء اإلداري يرجع السبب في تدىور القطاع الصحي إ -2

 ع.الى الفساد المالي المنتشر دخل القطحكومي  في ليبيا إيرجع السبب في تدىور القطاع الصحي ال -3

؛ يعزى قطاع الخدمات الصحية الحكومية الميبية اإلداريين في  ن ىناك تفاوًتا في مستوى معرفةإ -4
وىي: )الجنس، العمر، المؤىل العممي، الوظيفة الحالية،  ةلخصائصيم الشخصية "المتغيرات الديموغرافي

 مستوى الدخل الشيري(.

 هداف الدراسة:أ: رابعاً 

 .داريين في المستشفيات الحكومية الميبيةن وجية نظرة اإلالتعرف عمى مدى  ضعف  الكوادر الطبية م -1

 الحكومية الميبية. ا في إدارة المستشفياتكان ىناك ضعف ما إذاالتعرف عمى   -2

سباب حد أعمى ضبطو ىو أ، وعدم قدرة األجيزة اإلدارية وجود فساد مالي ىناك كان إذا ماالتعرف عمى   -3
 في ليبيا. تدىور القطاع الصحي الحكومي

 اتفاوت ىناك اكان إذ وما قطاع الخدمات الصحية الحكومية الميبية ،اإلداريين في  معرفة مدى عمى التعرف -4
 ".الديموغرافية" الشخصية إلى خصائصيم يعزى ؛سباببتمك األ معرفتيم مستوى في داريينبين اإل

 .الدراسة: منهج خامسًا 

سباب وصف أفي ىذه الدراسة؛ وذلك من خالل:  تماد عمى المنيج الوصفي التحميميسيتم االع
لتحديد ؛دارة ىذه المستشفيات باستخدام صحيفة استبيان موجية إلي إوذلك ؛الضعف في المستشفيات الحكومية 

العالقات بين المتغيرات دراسة ة نظرىم حول أسباب الضعف، مع التركيز عمى اإلجابة عمى تساؤالت وجي
عن ضعف خدمات ساسية المسؤولة ألسباب االتعرف عمى أىم األ" الرئيسية لمدراسة، والتي تتمثل في:

 ."طرابمس الكبرى"و العيادات الحكومية في مدينة ،في بعض المستشفيات  في ليبيا؟" المستشفيات الحكومية
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 :بحثطار النظري لمالدراسات السابقة واإل: القسم الثاني

سوى القميل منيا؛  اننظرا لحداثة ىذا الموضوع فإن الدراسات حولو كانت قميمة، ولم يتوفر لدى الباحث
لذلك تم اختيار الدراسات السابقة ذات الصمة بموضوع البحث، و عدم األخذ من الدراسات الغير مرتبطة 

 مشكمة، وأىداف البحث، و ىذا سرد ليا من األقدم إلى األحدث.الب
 -:الدراسات السابقة :اوالً 

  .م(، بعنوان: "جودة الخدمات الصحية، وأثرها عمى رضا المنتفعين"1007دراسة )الطويل:  .2
تحددت أىداف ىذه الدراسة في التعرف عمى مستوى جودة الخدمات الصحية بالمصحات الخاصة؛ 

 والوقوف عمى الواقع الفعميم، وذلك من خالل معرفة آراء المنتفعين، ودرجة تقييميم لمخدمات المقدمة إليي
جودة الخدمات الصحية المقدمة ،و تحديد أىم المشاكل، والصعوبات التي تواجو المصحات في الوصول إلى ل

لدراسة موضوع دور التسويق في قطاع الخدمات الصحية، فقد تم  ؛جودة الخدمات التي تقدميا لممنتفعين
، وىو منيج وسط ييدف إلى شرح "الوصف، والتحميل "منيج يستند في جوىره عمى أساسين: االعتماد عمى

بحث بغرض ،وتشخيص ظاىرة اللصحية المقدمة؛ وذلك عن طريق وصف أبعاد  وأثره عمى جودة الخدمات ا
انخفاض جودة الخدمات التي تقدميا المصحات  فيما  وقد توصمت إلى نتائج  أىميا:، استيعاب اإلطار النظري

غياب اإلدارات، والعناصر المؤىمة في مجال اإلدارة  داخل المؤسسات المدروسة؛ ، و ةقبال والمعامميتعمق باالست
عدم ، و الخدمات المقــــــــــــدمة ليمأدى إلى ضعف القيام ببحوث التسويق؛ لمعرفة آراء ورغبات المنتفعين تجاه 

تقديم ، و مستوىال اىتمام المصحات باستقطاب األطباء ذوي الخبرات؛ األمر الذي أدى إلى انخفاض في
قد انعكس ىذا عمى مستوى الرضا لدى مستخدمي الخدمات والمتمثمة في التشخيص والعالج؛  الخدمات
 الصحية.

م( بعنوان:" أثر جودة الرعاية الصحية، واالتصاالت عمى رضا المرضى، 1020دراسة )بوعباس:  .1
سالم الدولي" الخاص في دولة دراسة تحميمية مقارنة في مستشفى "األميري الحكومي"، ومستشفى "ال

 الكويت". 
ىدفت ىذه الدراسة إلى التعرف عمى مستوى جودة الرعاية الصحية المدركة في المستشفى الحكومي، 

كذلك التعرف عمى مستوى رضا المرضى عن جودة الرعاية الصحية  ،و والمستشفى الخاص في دولة الكويت
،واستخدم الباحث المنيج الوصفي ،وقام  اص في دولة الكويتالمدركة في المستشفى الحكومي، والمستشفى الخ

بينت  بجمع البيانات عن طريقة المقابالت الشخصية، واالستبيان، وتوصمت ىذه الدراسة إلى النتائج اآلتية:
أما ، و المستشفى الخاص مقارنة بالحكومي في -وبصفو خاصة -الدراسة ارتفاع جودة خدمة الرعاية الصحية

، ىو بشكل عام مرتفع -عينة الدراسةفي كال المستشفيين -عد الممموسية" لجودة الرعاية الصحية فيما يخص "ب
في كال المستشفيين  -أما" بعد االعتمادية" لجودة الرعاية الصحية والمتمثل بأن الخدمة يعول عمييا فقد كانتو 

دمة الرعاية الصحية ،والمتمثل وفيما يخص "بعد االستجابة" لجودة خ، و ىو بشكل عام مرتفع -عينة الدراسة
، -في كال المستشفيين عينة الدراسة -بوجود استجابة سريعة  من قبل مقدم الخدمة كان بشكل عام مرتفع،

 ىي بشكل عام مرتفع. -كال المستشفيين عينة الدراسة -بينت الدراسة: أن متغير االتصاالت والمعمومات، فيو 
 اس رضا العمالء عن جودة الخدمات الصحية".م (، بعنوان:" قي1023دراسة )سميمان:  .3

حيث تمخصت مشكمة الدراسة في انخفاض مستوى الرضا عن جودة الخدمات الصحية المقدمة   
لمعمالء المستفيدين من المعيد قيد الدراسة، وىدفت ىذه الدراسة إلى التعرف عمى طبيعة العالقة بين مستوى  
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مالء ،وكذلك التعرف عمى طبيعة العالقة بين مستوى جودة جودة الخدمات الصحية المقدمة، ورضا الع
الخدمات الصحية، ورضا العاممين في المعيد قيد الدراسة ،وأيضًا التعرف عمى مستويات جودة الخدمات 

 الصحية في المعيد تبعا ألبعاد االعتمادية ،واالستجابة والضمان، والتعاطف الممموسية.
، ضى نتيجة الخدمات الطبية المقدمةائج التالية: ىناك تدني في رضا المر وتوصمت ىذه الدراسة إلى أىم النت

 ىناك تدني في رضا العاممين عن الخدمات الطبية المقدمة.و 
م(، بعنوان: "تحميل االتجاهات النفسية لممستفيدين الميبيين نحو جودة 1024دراسة )الهميمي:  .4

 الخدمات الصحية". 
ور المستفيدين الميبيين من الخدمات الصحية المقدمة من قبل وىي دراسة تحميمية وميدانية لجمي
التعرف عمى طبيعة  إلى؛ حيث ىدفت الدراسة -بمدينة طرابمس-المنظمات الصحية العامة ) الحكومية( 

االتجاىات النفسية لممستفيدين الميبيين نحو جودة الخدمات الصحية المقدمة من قبل المنظمات الصحية العامة) 
إن المستفيدين الميبيين الذين لدييم اتجاىات نفسية إيجابية نحو جودة  ، وتوصمت إلى النتائج اآلتية:الحكومية(

ن ىناك ، و المحمية، ال يشكمون أغمبية كبيرةالخدمات الصحية المقدمة إلييم من قبل المنظمات الصحية العامة  ا 
وبين جودة الخدمات الصحية المقدمة إلييم ، -عينة البحث-عالقة بين االتجاىات النفسية لممستفيدين الميبيين 

 من قبل المنظمات الصحية العامة المحمية.
م(، بعنوان:" مدى تطبيق أبعاد جودة الخدمات الصحية في المستشفيات 1025)مشاعل: دراسة .5

 العامة، من وجهة نظر األطباء".
تطبيق أبعاد الجودة أىميا التعرف عمى مدى  -:يدف الدراسة إلى تحقيق مجموعة من األىدافت  

لمخدمات الصحية التي تقدميا المستشفيات العامة قيد الدراسة، والتعرف أيضا عمى مستوى إدراك األطباء 
واستخدم الباحث المنيج الوصفي،  ألبعاد الجودة في الخدمات الصحية المطبقة من قبل المستشفيات العامة،

إن الخدمات الصحية  الدراسة إلى عدد من النتائج أىميا: وقام بجمع البيانات عن طريقة االستبيان، و توصمت
، بة من وجية نظر األطباء العاممين، ال تتميز بالجودة المطمو -قيد الدراسة-التي تقدميا المستشفيات العامة 

يختمف مستوى إدراك األطباء ألبعاد الجودة في الخدمات الصحية المطبقة من قبل المستشفيات العامة قيد و 
ن أداء العديد من النشاطات ىي دون المستوى المطموب، كذلك باختالف خصائصيم الشخصية. و ة، الدراس ا 

األدوات الطبية في شكل  االستخدام السمبي لمشكمة المعمومات وانحراف اتجاه استخدام االتصاالت غير الرسمية
تقييم األداء في تحسين األداء  عدم فعالية الئحة -إىدار المال العام خصوصًا : سرقات واالستخدام السيء ليا

دارة عن اإلدارة العامة في  - وتطوير جودة الخدمات الصحية عدم استقاللية المستشفيات العامة تنظيمًا وا 
والعقبات التي أظيرىا سوء التنظيم  ،ىذا وقد جاءت التوصيات لمعالجة ىذه المشاكل - القطاع الصحي لمدولة

يًا القائم وتأثيره عمى كفاءة وفاعمية أداء الم ، والحد من المعوقات التنظيمية مستشفيات العامة إدار في الالصحي 
 .التي تواجييا

 -:مكانة الدراسة الحالية بين الدراسات السابقة
 عرضيا من خالل: ة بين الدراسات السابقة التي سبقمكانة الدراسة الحاليإلى شارة يمكن اإل

 دراسات السابقة تتمثل فيما يمي:أوجه التشابه بين الدراسة الحالية، وال -2
 -وتحديدا المؤسسات الصحية العامة -قطاع الخدمات الصحية ن مجال تطبيق الدراسة يتمثل في إ .أ 

 وىذا ما تتفق عميو معظم الدراسات السابقة .
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إذ تعتمد عمي مدى جودة الخدمات الصحية المقدمة   ؛ىذه الدراسة تتفق مع معظم الدراسات السابقة .ب 
 بعاد الدراسة.كبعد من أ

تتفق ىذه الدراسة مع معظم الدراسات السابقة في المنيجية، وطريقة جمع البيانات، حيث استخدم  .ج 
 الباحثون المنيج الوصفي )التحميمي (، وقاموا بجمع البيانات عن طريقة االستبيان.

   أوجه االختالف بين الدراسات السابقة والدراسة الحالية: -1
داريين في المستشفيات العامة بمدينة طرابمس، اإل لىإتطرق ىذه الدراسات من حيث بيئة الدراسة: ست .أ 

 .الدراسة عن معظم الدراسات السابقةيميز ىذه ما  اوىذ
من حيث اليدف: تعددت االتجاىات البحثية في الدراسات السابقة، حيث كانت تيدف إلى  قياس  .ب 

وتكوين ،ثرة عمى رضا المرضى تأثير جودة الخدمة الصحية عمى رضا المرضى، والعوامل المؤ 
) بينما تتطمع الدراسة الحالية إلى:االتجاىات واالتصاالت التسويقية، واإلمكانية الذىنية، والوالء، 

 ( ىم العوامل المسؤولة عن تدىور القطاع الصحي الحكومي في ليبياتحديد أ
 :ثانيًا: اإلطار النظري لمبحث

  المستشــفيات الحكوميــة: .1
ومؤسسـات  ،وىيئـات ،ــفيات التــي تممكيــا وتــديرىا األجيــزة الحكوميــة المختمفـة مـن وزاراتىــي المستش

 عامـة وفـق نظـم ولـوائح حكوميـة تحكـم سـيروا بيذه المستشفيات.   العمل بإجراءات
 إدارة المــوارد البشــرية: .1

لتحقيق األىـداف المنوطـة بيـا، سـواء  ؛وفعاليــة عاليــة ،ىــي اإلدارة التــي تــدير القــوى العاممــة بكفــاءة 
كوظيفة تحميـل القـوى ؛أو أىـداف المجتمع من خالل وظائف محدده  ،أو أىـداف العـاممين ،أىـداف المنظمـة

مى العاممـة وتخطيطيـا، ووظيفـة االستقطاب واالختيار، ووظيفة تدريب أداء العاممين وتطويره، ووظيفة المحافظة ع
العناصــر المميــزة لممنظمــة، ووظيفــة تعزيــز قــيم المنظمــة، وذلــك مــن خــالل منظــور اســتراتيجي يــرتبط 

أو "مجموعة شاممة من األنشطة اإلدارية يكون  ســعى المنظمــة إلــى تحقيقيــا،االســتراتيجيات واألىــداف التــي ت
 كـل مـا يتعمــق بــو مــن أمــور وظيفيــة". محـور عمميـا العنصـر البشـري، و 

ـرية فــــي أ وىنــا فــي ىــذا البحــث ال توجــد دائــرة لممــوارد البشــرية بمفيوميــــا الحــــديث وا ويــــتم إدارة المــــوارد البشـــ
 .ياتالمستشفيات عن طريق إدارة المستشف نمــــا دائــــرة شــــؤون المــــوظفين

 إدارة المستشفيات: .3
ىــي التـــي يـــتم إدارة المستشــــفيات الحكوميـــة الميبيـــة مـــن خالليــــا عمــى ثـــالث مســتويات: وزارة الصـــحة،   

ـــــفى ـــــات اإلداريـــــة لممستشــ ـــــديري ؛ إواإلدارة العامــــة لممستشـــــفيات، والترتيب ـــــرم اإلداري ومـــ ـــــى رأس اليـــ ـــــف عمـــ ذ يقـــ
 وشعبا. ،الطبيــــة المساعدة، ويتبع كل من ىذه الوحدات أقساما التمــــريض والشــــؤون

  .القطاع الصحي في ليبيا .4
كما ىو موضح في  97وعيادة عامة في أنحاء البالد تعمل منيا ،مستشفى  120يوجد في ليبيا نحو

تشفيات إلى و احتياجات لمس،لمستمزمات الطبية والصيانة ، و يفتقر معظميا إلى التجييزات ،واالشكل أدناه
مميون دينار فقط من إجمالي المبمغ  140،حيث أنفق المصرف المركزي  سنويا2012مميون دينار ليبي  202

نظرا ؛والمناطق النائية ،الجنوب الميبي  ال سيما فيتدىور األوضاع بمختمف المستشفيات، تالمطموب ، كما 
يات وبعض العمم،  اإلسعافات و،الكمى  الجكع ،بعض الخدمات الطبية في المستشفيات الموجودة في ليبيال
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 أن باقي المستشفيات في  باقي المناطق تواجو تحديات صعبة بل توسعات الي الجراحية جيدة إلى حد ما، إال
 المدن الكبرى في ليبيا مثل طرابمس وبنغازي .

 

 

 

 

 

 
 

السنوي لوزارة الصحة لعام حصائي لمركز الطبية .المصدر التقرير اإل( عدد المستشفيان وا2الشكل رقم )
 (:loops،311025)تقريرالخدمة الصحية م1026

مميون مستفيد ليبي   2فيوجد حوالي  الموطنينأما بالنسبة لخدمات التي يحتاجيا  ،الخدمات الصحية
 ، نقصالنقص ،و غسيل الكمى، يقابل ىذا والمقاحات  ،يحتاجون لخدمات صحية أساسية مثل أدوية األنسولين

طقم الطبية أليؤىميا لتقديم خدماتيا عمى أكمل وجو، بسبب مغادرة اذي ال بالوضعمستشفيات البالد و  حد في
من العناصر الطبية والتمريض؛ وتراجع المخصصات المالية لسبب تراجع % 11والتي تمثل  ،األجنبية

  .اإليرادات العامة

؛مما مني بشدة تدىور الوضع األفي المستشفيات، بعد أصبح من المعتاد أن تشاىد الكالشينكوف و 
  .منياءات عمييم، وتردي الوضع األطقم التمريض بعد تزايد االعتدأدى إلى ىروب األ طباء، وأ

مميارات دوالر وفقا أسعار  1.4 ؛وتنفق ليبيا عمى القطاع الصحي قرابة ستة مميارات دينار سنويا
القطاع، وجزء آخر عمى صيانة المباني واألجيزة الصرف الرسمية  يذىب جزء منيا إلى مرتبات العاممين في 

ويقدر بعض خبراء الخارج حوالي مميار دوالر سنويا ،في   جالنفاق عمى العاإلوالمعدات، في حين يصل حجم 
 معسنويا  اتدوالر الي، أن الميبيين ينفقون نحو خمسة في دول الجوار لتمقي العالج، لمميارات ع الصحالقطا
مما نيجة، في اروقة المكاتب الصحية بالخارج، بل وافسادىا مقابل  ت احتيال عممياالكثير منيم ل ضتعر 

 .عموالت مالية

فقط تبمغ  المختصة  بالمستشفيات العامةمداد الطبي الحكومي البيانات الرسمية أن ميزانية جياز اإل
ات الخاصة الموردة مشركبمغ الديون المستحقة عمى جياز اإلمداد الطبي لوت، مميون دينار ليبي 111سنويا 

  .مميار دينار  ، حسب تقرير ديوان المحاسبة 4.0لألدوية نحو 

لألدوية  المدعومة بمختمف أنواعيا في المستشفيات العامة في ليبيا، في  ما تسبب النقص الحادك
اء لمصيدليات الخاصة لشر  ءالمرضى إلى المجو إنعاش نشاط الصيدليات الخاصة، بعد اضطرار الكثير من 

 .األدوية



 

 .....................نظر اإلدارة ةهم العوامل المسؤولة عن تدهور القطاع الصحي الحكومي في ليبيا : من وجأتحديد 
 األكاديمية الميبية الدراسات العميا                  البوسيفيفرج يونس ىدية  ،  كرم عبد السالم بن رابعةأ

insd. elmergib. edu.ly                                                                                               108 

 رد البشرية:االمو  .5

و الناتج في  ؛من أىم التحديات التي يعاني منيا قطاع الصحة ىو نفقات مرتبات العاممين بالقطاع
التعيين خالل حاالت ؛والسبب يعود في ذلك إلى زيادة في جميع اإلدارات بالوزارة والجيات التابعة لموزارة 

 02الذي ذكر أنو لم يتم التقيد بالقانون رقم م 2014المحاسبة لسنة ورد في تقرير ديوان  األعوام السابقة كما
بمغ عدد  ثحي 11%الصحة أكثر من عتجاوزت التعيينات في قطا ثالعمل، حي عالقاتن م بشأ 2011لسنة 

دون أن  دوالر مميون 191,021من إجمالي  القطاع بالكامل البالغ  موظفا 412الموظفين في ديوان الوزارة 
  ك تغيير في حجميكون ىنا

 م2016حصائي السنوي لوزارة الصحة لعام وارد البشرية: المصدر التقرير اإل( عدد الم1جدول رقم )

 

 

 

 

 

 

 

 القسم الثالث: الجانب التحميمي

وكذا تعذر الحصول عمى  ،منية  الغير مستقرة صعوبة الوصول إلييا، بسب األوضاع األونظرًا ل  
بل ىناك  ا؛حقيقي اىذا الرقم ال يمثل رقمإال أن ، 4125لـذي يمثل العدد الكمي إطاٍر دقيق لمجتمع البحـث ا

حمميا قطاع يت مقانعةوىذا يمثل بطالة  ،كحشو فقط ؛بل موجودونداريين ال يعممون فعميا ير من اإلالكث
 -بمدينة طرابمس داريين الموجودين في المناطق ين إلـى اسـتيداف اإلذلـك حـذا بالباحـث المستشفيات الحكومية ،

مستشفى  وومستشفى طرابمس المركزي ، ،والتي ىي مركز طرابمس الطبي  ،مجتمـعالكبيٍر   التي تمثل إلى حد
تعكس بدرجة  أو بأخرى خصائصيم ؛حيث بي سميم طرابمس ،و مستشفى الحوادث بأ طفال طرابمساأل

 االجتماعيـة واالقتـصادية .
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 المراكز الطبية المستهدفة: -2

 تصنيف مفردات عينة البحث وفًقا المراكز الطبية المستهدفة  )1ل رقم )جدو

 النسبة العدد الفترة المراكز الطبية 

 % 52.6 141 مركز طرابمس الطبي

 %14.9 40 بو سميممستشفى الحوادث أ

 %19 51 مستشفى طرابمس المركزي

 %13.4 36 الجالء لألطفال

 
 عينة البحث وفًقا المراكز الطبية المستهدفة بالنسب المئوية تصنيف مفردات  )1الشكل رقم ) يوضح

وألغراض الحصول عمى البيانات الالزمة التي تخدم أىـداف البحـث فـي التحقق من التساؤالت  
 ى:نا في ذلك عمن ُأعـدت خصيصًا لذلك، حيث اعتمدالتي قام عمييا؛ فقد تم تطوير )تصميم( صحيفة استبيا

كسب األمر الذي أواىتماماتو ومشاىداتو حول موضوع البحـث، ،و السابقة تخصص الباحث وخبرات .1
يمكن من خالليا جمع البيانات األولية الالزمة  ؛صحائف استبيان " الباحث ميارات تطـوير "تـصميم

  . لتمك البحوث

ز المتمثل في المصادر والمراجع المتخصصة في موضـوع البحث الذي ترك ةالسابق ياتمراجعة األدب .2
أخرى تطور الفكر التسويقي،  بشكٍل أساسي في حقوق المستيمك، وما يرتبط بو من موضـوعات

 دارة عمومًا .حديثة فـي مجال اإلاالتجاىات ال
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من األسئمة والعبارات، حيـث اشتمل القسم األول عمى  ممت صحيفة االستبيان عمى ثالثة  أقسام أساسيةاشت
غيرات التي يمكـن توظيفيا في توصيف بعض خصائص عينة البحث من أسئمة التي تعمقت ببعض المت مجموعة

 )ىل ىناك ضعف في إدارات المستشفيات الحكومية وقمة اإلمكانيات ؟(بينما اشـتمل القسم الثاني عمى مجموعة
ضعف في الكوادر الطبية؟، والقسم الثالث المحور الثالث :   ل إلىجع العواماتر   التي تناقش من العبارات

تم استخدام و  ساؤل ىل انتشار الفساد المالي وعدم قدرة األجيزة اإلدارية عمى السيطرة وضبط وحدتيا ؟الت
 ذي األوزان الخمسة. "ليكـرت "مقيـاس

 حركة صحائف االستبيانات   -1

 حركة صحائف االستبيان الموزعة عمى مفردات عينة البحث  )3جدول رقم )

صحائف  البيان
 االستبيان

 الموزعة

صحائف 
 االستبيان

 المعدة

صحائف  صحائف االستبيان الفاقدة
االستبيان 
الصالحة 

 لمتحميل

صحائف 
االستبيان 

 غير المعادة

صحائف 
االستبيان 
 المستبعدة

 169 26 51 185 337 العدد

 %80 %5 %25 %84 %200 النسبة

 337تم اختيار عينة تمثمه وفقا لجدول دي مور جان   4215مجتمع العينة 

سبة من الميم اإلشارة في ىذا الصدد إلى أنو قد تم إجـراء بعـض االختبـارات الالزمة لمتحقق من صدق وثبات الن
  : أداة البحث المتمثمة في صحيفة االستبيان، حيث تم

من خالل عرضيا عمى بعض المحكمـين من الخبراء  ختبار الصدق الظاىري ألداة البحثا -1
من أجميـا األداة، والـذين أبـدوا اتفاقيم مع الباحث عمى ما  ممتصالمختصين في المجاالت التي 

لمحصول عمى البيانات األولية  -كبيٍر  إلى حـد -تضمنتو من أسئمة وعبارات، واعتبروىا كافية 
الالزمة في ضوء أىـداف البحـث، وكـذلك إمكانية استخداميا في اختبار التساؤالت البحث وقياس 

 .متغيراتو الرئيسة

ر  الثبات  ألداة  البحث حيث تم استخدام اختبار )ألفا كرونباخ ( لمتحقـق مـن مدى ثبات أداة اختبا -2
،( وىي  0.72البحث، إذ بمغت قيمة االختبار المذكور ثالثة محاور مـن صـحيفة االستبيان حوالي )

بحث بالثبات، ـرف اإلحصائي، مما يشير إلى تمتع أداة الع( حـسب ال0.60أعمى من القيمة المقبولـة )
  : ومن ثم االتـساق الـداخمي وصف خصائص )تصنيف( مفردات عينة البحث

شمل ىذا العرض وصفًا لبعض خصائص مفردات عينة البحث؛ أي تصنيفيم اعتمادًا عمى  
، العمر، المستوى التعميمي، مستوى الجنس) :بعض المتغيرات الديموغرافية المتضمنة بـصحيفة االسـتبيان وىـي

 :كما ىو مبين عمى النحو التالي  ∗ل الشيري (، وذلـكالدخ
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 متغير العمر  -3
 العمر: الديموغرافية المتغيرات وفًقا البحث عينة مفردات تصنيف (4جدول رقم )

 النسبة العدد الفترة

 % 3 8 14الي 10من

 %42.8 221 32الي 15من

 %55.1 248 65الي32من

 
 ية لعينة البحث وفقا لعامل العمر( يوضح الفروق الديمغراف3الشكل رقم ) 

 الجنس:متغير  -4
 الجنس-الديموغرافية  المتغيرات لبعض وفًقا البحث عينة مفردات تصنيف ( 5جدول رقم )

 النسبة العدد الجنس
 %15.4 68 ذكر
 %74.6 100 انثى

 
 ( يوضح الفروق الديمغرافية لعينة البحث وفقا لعامل الجنس 4الشكل رقم )
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 :مستوى الدخل -5
 مستوى الدخل –الديموغرافية  المتغيرات لبعض وفًقا البحث عينة مفردات تصنيف (6جدول رقم )

 النسبة العدد الدخل
 %3.4 9 عالي

 %46.6 215 متوسط
 %50 234 ضعيف

 
 (يوضح الفروق الديمغرافية لعينة البحث وفقا لعامل الدخل 5الشكل رقم )

 :المستوى التعميمي -6
 المستوى التعميمي -الديموغرافية  المتغيرات لبعض وفًقا البحث عينة مفردات تصنيف (7جدول رقم )

 النسبة العدد الدخل
 %30 82 ثانوي

 %62.3 265 جامعي
 %5.6 25 ماجستير

 %1.3 5 ةادكتور 

 ( يوضح الفروق الديمغرافية لعينة البحث وفقا لعامل المستوى التعميمي6الشكل رقم ) 
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 الفقرات حول البحث؛ عينة مفردات  )آراء (بإجابات المتعمقة األولية لمبيانات وصًفا العرض ىذا شمل
 الجدول في مبين ىو كما وذلك ،سباب تدىور قطاع الخدمات الصحية الحكومية الميبيةأ الممثمة )المحاور(

 .(6رقم)

 أسباب تدهور قطاع الخدمات الصحية الحكومية الميبية -7

 الممثمة )المحاور( تالفقرا حول المعياري نحرافواإل  باألوزان، رجحالم الحسابي توسط( الم8جدول رقم)
 سباب تدهور قطاع الخدمات الصحية الحكومية الميبيةأ

One-Sample Statistics 
 Std. Error Mean نحراف المعيارياإل المتوسط حجم العينة 

MEAN1 269 3.5566 .73482 .04489 
MEAN2 269 3.3260 .48683 .02974 
MEAN3 269 4.4430 .56809 .03470 
 03403. 55710. 2.5224 269 العمر
 02663. 43596. 1.7463 269 الجنس
 03440. 56322. 1.5336 269 الدخل
 03965. 64917. 2.8022 269 التعميم

 06707. 1.09794 4.1082 269 المستشفى
وق جوىرية في آراء مفردات عينة لجدول السابق أنـو توجـد فـر تبين من خالل النتائج الواردة باي 

حيـث سـجمت  عزى لممتغير الديموغرافي )الجنس(،ي ؛ساسيةاألسباب األالبحث، حول مستوى معرفتيم بمدى 
صغر من قيمة مستوى المعنويـة المفترض وبما أن ىذه القيمة أ( 0.43596قيمـة الداللة اإلحصائية لو )

سباب ىناك تفاوتًا في مستوى معرفة اإلداريين بمدى األ نص عمى "أنعميو فإننا نقبل العالقة  التي ت ؛( 05.0)
 "1.7463يعزى لمتغير الجنس 

فيتم حساب المتوسط   1، 2،  3،  4،  5حالة المقياس الخماسي ذو الخيارات الخمسة والقيم :  
 :الحسابي لالستجابات كما يمي

عمى عدد  بناءة المتوسط الحسابي بعد احتسابيا  المتوسط الحسابي لالستجابات عمى الفقرة = ويتم تفسير قيم
 :"ليكرت الخماسي "لخطوات التفسير لمقياس  فئات في المقياس، وفيما يمي وصفالخيارات وال

 4=1-5يتم احتساب المدى، حيث يساوي  
 0.80= 4/5ذن لمدى عمى عدد الفئات)الخيارات(، إيتم حساب طول الفئة من خالل تقسيم ا

، وىكذا بالنسبة لبقية قيم المتوسطات 0.80+1 إلى 1ولى لقيم المتوسط الحسابي ىي : من فتكون الفئة األ
 الحسابية ، فيكون الجدول التالي الذي يبين طريقة تفسير قيم المتوسطات الحسابية

 ودرجة التوفر:  "ليكرت "طول الخمية )الفترة( المعتمد في البحث وفقًا لمقياس  المتوسط الحسابي التفسير
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 في البحث وفًقا لمقياس ليكرت ودرجة التوفر ة طول الخمية )الفترة( المعتمد (9جدول رقم)
 

 مدى توفرها الفئة في مقياس ليكرت الفترة

 ضعيفة جدا غير موافق تماماً  2.80الى  2من 

 ضعيفة غير موافق 1.60الى  2.82من 

 متوسط دمحاي 3.40الى 1.62من 

 عةمرتف موافق 4.10الى 3.42من 

 مرتفعة جدا موافق تماماً  5.00الى 4.12من 

 اختبار الفرضيات
 اختبار استخدام تم فقد البحثية الفرضية ىذه والختبار

 معنوية ومعرفة الفرضية،(One Sample T - Test) ؛ ىذه صحة من لمتحقق وذلك العينة، حم لكبر نظًرا
 لمفرضية قيمة المرجح المتوسط ( لفرضية،ا ىذه مجتمع العينة فيمن  البحث عينة مفردات آراء داللة

 لكل ("المحسوبة" حصائيةاإل اختبار نتائج وكذلك ليا، المعياري نحرافواإل  (T)والداللة  االختبار، ،اإلحصائية 
 :يمي محور من محور االختبار كما

 ول:المسؤولة عن السبب األ متوسط المحور األول  ( 20جدول رقم )
Descriptive Statistics 

 N قل قيمةأ نحراف معياريإ المتوسط أكبر قيمة   
MEAN1 269 2.33 4.83 3.5566 .73482 

Valid N (listwise) 269     
 

المحور الثاني متوسط  المسؤولة عن السبب الثاني:( 22جدول رقم )  
Descriptive Statistics 

قل قيمةأ حجم العينة  كبر قيمةأ  متوسطال  ف المعياريانحر اإل   
MEAN2 269 2.63 5.00 3.3260 .48683 

Valid N (listwise) 269     
 

 ( المحور الثالث متوسط المحور الثالث المسؤولة عن السبب الثالث:21جدول رقم )
Descriptive Statistics 

قل قيمةأ حجم العينة  كبر قيمةأ  نحرف المعيارياإل المتوسط   
MEAN3 269 3.43 5.00 4.4430 .56809 

Valid N (listwise) 269     
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 05.0دالة إحصائيًا عند مستوى معنوية 
من  البحث عينة مفردات آراء داللة معنوية ومعرفة الفرضية،(One Sample T - Test) ( ؛13جدول رقم )

  الفرضية، ىذه لمجتمع العينة فيا

One-Sample Statistics(T) 

 N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 
MEAN1 269 3.5566 .73482 .04489 
MEAN2 269 3.3260 .48683 .02974 
MEAN3 269 4.4430 .56809 .03470 

والتي دلت عمييا  - سبابأىم األوالمتعمقة ب ،ول السابقةانالحظ من خالل النتائج الواردة بالجد 
وبما أن ىذه القيمة  ،(3.55ول )أن قيمة إحصاءه اإلختبار لمسبب األ -ة االستبيان العبارات الـواردة بصحيف

،مما 1،وأن قيمة المتوسط الحسابي المرجح باألوزان أصغر من  05.0مرتفعة من مستوى المعنويـة المفتـرض )
لي ترجع العوامل أول البحثية القائمة بأن : في ىذا ما يدل عمى قبول السبب األشير إلى رفض فرض العدم، و ي

إدارة  ىناك ضعف في البحثية الثانية، والتي تنص عمى أنو ل الثاني السؤااختبار -ضعف  في الكوادر الطبية 
( وبما أن ىذه القيمة متوسطة من مستوى المعنويـة المفتـرض 3.32) ."مكانياتالمستشفيات  الحكومية وقمة اإل

قبول   شير إلىي ، مما1( أصغر من 0(02974.، وأن قيمة المتوسط الحسابي المرجح باألوزان ( 05.0)
وبما أن ىذه القيمة مرتفعة جدا من مستوى المعنويـة ،( 4.4430ول )حيث االختبار لمسبب األبب الثاني الس

شير إلى ي، مما 1( أصغر من0(03470.(، وأن قيمة المتوسط الحسابي المرجح باألوزان 05.0المفتـرض )
 .السيطرة وضبط وحدتيامى رية عادتشار الفساد المالي وعدم قدرة األجيزة اإلوىو ان قبول السبب الثالث

نحراف المعياري، فيو أىم مقاييس التشتت والذي يعني مدى تباعد البيانات )االستجابات( عن أما بالنسبة لإل
يمتو لتفسير قيم اإلنحراف المعياري، فكمما اقتربت ق بعضيا البعض وعن المتوسط الحسابي، ويحسب أما بالنسبة

نس األفراد حول استجابتيم واتفاقيم عمى قيمة المتوسط الحسابي، والقاعدة وزاد تجا ،من الصفر كمما قل التشتت
عمى فترات الثقة لممتوسط الحسابي األمر العامة المستخدمة في تفسير قيمة االنحراف المعياري والتي تعتمد 

 .Tسباب الثالثة مقبولة بالنسبة الختبار الذي يجعل جميع األ
 .توصيات المقترحةلبحث والانتائج ال: القسم الرابع

 النتائجأواًل: 
 :من النتائج أىميا ما يمي خمص البحث إلى مجموعة

سفر العرض والتحميل الوصفي لمبيانات األوليـة لمبحـث، والمتعمقـة بـبعض المتغيرات ذات الصمة بخصائص   -1
ىميا: أن غالبيتيم من المؤشرات أ ينة البحث من اإلداريين في المستشفيات الحكومية، عـن مجموعةالعمفردات 

سنة،  45%وما يزيد عـن ثالثة أرباعيم تقريبًا يقعون ضمن الفئة العمرية األقل من 74.6بنسبة  ناثاإلمن 
%تقريبـًا، وأن ما يزيد عن  89والغالبية العظمـى منيم ىم من ذوي المؤىالت العممية الجامعية فما فوق بنـسبة 

 عيف.النصف منيم ىم مـن ذوي مستوى دخل شيري ض
نات األولية أن ىناك ضعفًا واضحًا في الكوادر الطبية الذي أشارت إليو نتائج التحميل اإلحـصائي لمبيا -2

أنو ال يوجد تفاوت واضح ت إال المستشفيامن حيث مستوى توافرىا فـي  يتفاوتلك الضعف المتعمقة بذلك، فإن ذ
الصحية األساسية ليم في المستشفيات  سباب ضعف الخدماتبأ؛ من حيث مـستوى معـرفتيم دارييناإلبين 
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أعمارىم، مؤىالتيم العممية، وظائفيم الحالية، مستوى  :لممتغيرات الديموغرافيـة التاليـة ىيعز  ؛باستثناء الجنس
  .فيما كان ىناك تفاوت فيما بينيم حول ذلك يعزى لمتغير الجنس  دخميم الشيري.

 :تعمقة باختبار التساؤالت البحث عن مـا يميأسفر التحميل اإلحصائي لمبيانات األولية الم
وفي ىذا ما يؤكد صحة السؤال البحثية األولى التي قام  ؛الكوادر الطبيةأن ىناك ضعفًا في مستوى توافر   -3

ن عدد المسجمين في " رغم أليكرت "المتوسط وفقا لمقياس إلى حصائية تصلبدرجة استجابة إ عمييا البحث
 .ي ىذه المستشفيات يؤكد عن وجود فائض لكنو غير موجود فعمياالكوادر الطبية المسجمة ف

، مكانيات وتأكيدىم عمى انتشار الفساد المالي، وقمة اإلممستشفيات الحكوميةلدارة ا في اإلن ىناك ضعفوا   -4
ألسباب عديدة المرتفعة جدا  عمى السيطرة وضبط وحدتيا بمتوسط إجابات فاقترية ادوعدم قدرة األجيزة اإل

طباء من قبل جيات غير رسمية تجعل من العمل في ل المقابالت بسبب التنمر عمى األىميا من خاليذكر أ
 ا.كبير  انفسي اىذه المؤسسات ضغط

السبب  وفي ىذا ما يثبت -زمات عمى العمل في األرية ادقدرة اإلجيزة اإلن ىناك تردي في مستوى إ -5
 المرتفع. إلىصل الثاني بمستوى إجابات ت

تيم ودرايتيم بأسباب تردي الخدمات حيث مـستوى معـرف منداريين اإلاختالف فيما بين نو ال يوجد إ -6
الصحية ليم ُتعزى لممغيرات الديموغرافية )خصائصيم الشخصية( باسـتثناء متغير الجنس، مما يثبت عدم وجود 

  .اختالف
 :التوصيات المقترحةثانيًا: 

 كن اقتراح التوصيات التالية:في ضوء ما تم التوصل إليو من نتائٍج، فإنو يم 
وذلك من خالل تبني ؛ الكوادر الطبية وتقميص الغائب والمتسيب منيا العمل عمى الرقابة المركزية عمى. 1 

ن ىذه المؤسسات التي تقدم خدمات والوجبات ع ،بالحقوقوتطبيق استراتيجية إعالمية ىدفيا نشر الوعي 
والثقافية في رفع مستوى الوعي بحقوق ،والتعميمية ،انة بالمؤسسات الدينية باإلضـافة إلـى االسـتع ،نسانية بامتيازإ

 .ناجعيالمرضى والمر 
مان األمصالح الرسمية وغير الرسمية في سبيل ضمان توفير ن مع كافة األجيزة والمؤسسات والالتعاو . 2

تشريعات والنظم الكفيمة بضمان وتقميص التنمر عمى الكوادر الطبية األساسية ، وحثيـا عمـى تطبيق القوانين وال
  .توفير تمك الحقوق والحفاظ عمييا

لمستشفيات وتكون مستقمة كي تستطيع بو ذلك معنيـة بالرقابة عمى ىذه االعمل عمى إنشاء  لجان أو ما شا. 3
والدفاع عنيم في مواجية ممارسات الغـش والفساد وصـور االستغالل التي يسمكيا بعض  األمر، معالجة

والفكرية  ،كز الطبية األساسية بالمستوى المطموب، عمى أن يـتم تحديـد مرجعتييا القانونيةاالمر  ؤساءور  ،رييندااإل
مشاركة ن إلييا من استخدام كافة قنوات التي تمثل إطارًا عمميًا ليا ولمطالبيا، وتمكين أعـضائيا والمنتسبي

تحادات أو دي والمعنوي لتمك الجمعيات أو اإلعم الماواالتصال المتاحة، وكذلك تقديم كافة أنواع الد،الحوار 
 ويمكن في ىـذا اإلطـار االسـتعانة بتجارٍب عربية ،المجان، بمـا يسيل قياميا بمياميا في إطار القانون والنظام 

تحادات أو المجان وتحديد مياميا، وتبيان نشاطيا، وتوضيح اإلوأجنبية في مجال إنشاء تمك الجمعيات أو 
 .ا... الخىياكمي

صالح النظام التشريعي والقضائي القائم، وذلك من خالل استـصدار التشريعات والقوانين العمل عمى إ. 4
  .والموائح الكفيمة بضمان توفير الحقـوق
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Abstract 

The research aims to identify, what are the main reasons behind the weakness 

of the services of public hospitals in Libya - from the point of view of the 

administration in some hospitals and government clinics -, and the extent to which 

administrators know about these reasons - according to their view - where the 

research based on the descriptive approach (337), from the research community of 

administrators in government hospitals - in the city of Greater Tripoli - was 

recovered, and 269 items were recovered for analysis. Preliminary data for B was 

analyzed Using some descriptive statistics methods, such as repetitions and 

percentages, as well as deductive statistics, such as the significance tests used in 

testing the hypotheses of the research, based on the statistical package of the Social 

Science Statistical Package (SPSS). To search for a group of the most important 

results 

 

1. There is a weakness in the level of availability of medical staff, and this confirms 

the validity of the first question that research was based on, with the statistical  level 

responding up to the average according to the "Likert" scale, although the number of 

registered medical staff in these hospitals confirms the existence of a surplus; but 

there do not exist. 

2. There is a weakness in the management of government hospitals, lack of 

resources, and their emphasis on the prevalence of financial corruption as well as the 

inability of the administrative bodies to control and organize their units, with an 

average of very high answering; for many reasons, most notably through interviews 

due to bullying on doctors by unofficial bodies; where the working in these 

institutions leads to great psychological pressure. 

3. There is a deterioration in the level of the ability of administrative bodies to 

work in crisis. This proves the second reason with a high level of answers. 


