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الخالصة:
يعد األداء التمريضي الركيزة األساسية لتقدمي خدمات عالجية ذات جودة عالية يرضي عنها املريض ،وبالنظر ألمهية الدور الذي يلعبه املمرضون يف
املنظمات الصحية يتطلب األمر تصميم نظام يضمن رقابة ومتابعة جودة األداء التمريضي والذي يعطي مؤشرات حول نوع اخلدمة وخصائصها ومدى
مطابقتها للمتطلبات املهنية الصحية .ومن هنا تأيت أمهية البحث ،إذ تتمثل أمهية البحث من أمهية نظام رقابة ومتابعة اجلودة على األداء التمريضي ،ومن املؤمل
أن يسهم هذا النظام باالرتقاء مبستوى اخلدمات التمريضية ،وتتمثل مشكلة البحث يف إن عدم وجود إطار لنظام مراقبة اجلودة ومتطلباته األساسية واجرائته
يؤدي إىل ضعف األداء املهين للممرضني ،وقد متثلت فرضية البحث يف إن وجود نظام لرقابة اجلودة على األداء التمريضي بكافة إجراءاته ومتطلباته يؤدي إىل
زيادة فاعلية اخلدمات التمري ضية وبالتايل االرتقاء مبستوى اخلدمات الصحية ،وقد مت التوصل إىل عدد من النتائج واملقرتحات اليت نأمل ان تكون مفيدة للعينة
املبحوثة.
Abstract:
Nursing performance is the mainstay of providing quality treatment services that are satisfactory
to the patient. Given the importance of the role played by nurses in health organizations, it is
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necessary to design a system that ensures monitoring and monitoring the quality of nursing
performance, which gives indications about the type of service and its characteristics and their
conformity with health professional requirements. Hence the importance of research, It is hoped
that this system will contribute to improving the level of nursing services. The problem of research is
that the absence of a framework for quality control system and its basic requirements and procedures
leads to poor performance of nurses. The existence of a system of quality control on nursing
performance in all its procedures and requirements leads to increase the effectiveness of nursing
services and thus improve the level of health services, and a number of results and suggestions have
been reached which we hope will be useful for the sample in question.

املقدمة
تعد مهنة التمريض من املهن احليوية اليت تؤثر تأثريا كبرياً يف اجملتمع ،وذلك لتماسها املباشر مع صحة وحياة اإلنسان ،فهي العمود الفقري ألية رعاية
صحية ،وركنا أساسيا من أركاهنا ،مما يتطلب من املمرضني ومزاويل خدمة التمريض التمتع مبهارات وخربات وقدرات كافية لالرتقاء مبستوى أدائهم حنو األفضل،
وبالنظر للدور الذي يلعبه املمرضون باعتبا رهم أداة تنفذ التعليمات الطبية يتطلب األمر من املنظمات الصحية تصميم نظام لرقابة اجلودة على أداء اخلدمات
التمريضية يعطي املؤشرات حول اخلدمة التمريضية ،ومدى كفاءهتا وكفايتها ومطابقتها للمتطلبات املهنية الصحية ،إذ إن جودة أداء اخلدمات التمريضية جزء
من جودة أد اء اخلدمات الصحية املقدمة للمريض ،وينبغي أن يعطي هذا النظام املؤشرات اليت تسهم يف إعطاء الدالالت املوضوعية عن أداء مهماهتم
التمريضية.
المبحث األول :منهجية البحث
أوال :مشكلة البحث
إن عدم وجود منوذج لنظام رقابة اجلودة على األداء التمريضي وعدم توفر متطلبات ٕوإجراءات هلذا النظام يؤدي إىل ضعف األداء التمريضي.
ثانيا :أهمية البحث
إن وجود نظام لرقابة اجلودة على األداء التمريضي يسهم باالرتقاء مبستوى أداء املمرضني ومزاويل مهنة التمريض على اعتبار إن املمرضني هم املكلفني
باجناز املهام الصحية اخلاصة برعاي ة ومتابعة حالة املريض املوصى هبا من قبل الكادر الطيب ،أألمر الذي سيؤدي إىل رفع مكانة املنظمات الصحية ومهنة
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التمريض ،وإذا ما مت تطبيق هذا النظام يف املنظمات الصحية األخرى فانه سيسهم برفع وحتسني مستوى أداء هذه املنظمات من الناحية التمريضية ،فضال عن
تأثرياهتا االجيابية على املكانة الذهنية ملهنة التمريض بني املهن األخرى واحلقوق املعنوية واملادية ملزاوليها.
ثالثا :هدف البحث
-7التعرف على خدمات إدارة التمريض وأهدافها ومدى تطبيق اجلودة كنظام ضمن مفردات هذه املهنة.
 -9اقرتاح نظام لرقابة جودة األداء التمريضي يف املنظمات الصحية.
رابعا  :فرضية البحث
يستند البحث إىل الفرضية اآلتية(:إن وجود نظام أو منوذج لرقابة اجلودة على األداء التمريضي يسهم يف زيادة فاعلية أداء املمرضني يف املنظمات الصحية)
خامسا :منهجية البحث
مت اعتماد كال من املنهجني الوصفي والتطبيقي ،إذ مت اال ستعانة مبا متاح من كتب دوريات ذات العالقة مبوضوع البحث ،كما مت تنظيم عدد من الزيارات
امليدانية اىل دائرة صحة كركوك ،ومستشفى كركوك العام (قسم الكلية الصناعية) هبدف التعرف عن كثب على عمل املمرضني ،وبالتايل التمكن من صياغة
النظام املقرتح دراسة تطبيقية يف مستشفى كركوك العام.
سادسا :خطة البحث
تضمن البحث جانبني ( نظري وتطبيقي)  ،تضمن اجلانب النظري حتديد ماهية إدارة خدمات التمريض وأهداف هذه املهنة مع حتديد مدى تطبيق نظام
رقابة اجلودة على أدائهم ،أما اجلانب التطبيقي فتضمن حتديد إطار مقرتح لنظام رقابة اجلودة على األداء التمريضي يف مستشفى كركوك العام.
املبحث الثاين :اجلانب النظري
احملور األول :إدارة خدمات التمريض
أوال :التمريض (املفهوم والتعريف)
تقوم إدارة خدمات التمريض بتقدمي اخلدمات اخلاصة باملرضى من عناية ومتابعة حالتهم والسهر على راحتهم وتقدمي اخلدمات جنبا إىل جنب مع
اخلدمات اليت يقدمها األطباء من تشخيص املرضى وعالجهم ،ويشكل األطباء واملمرضني الفريق الطيب يف املنظمات الصحية وميثل دور املمرضني الدور الرئيس
الثاين بعد الدور الرئيسي األول لألطباء يف كل التنظيمات اإلدارية والوظيفية للمنظمات الصحية .ومع التطور العلمي والتقين يف اجملال الصحي والتقدم املطرد
يف الوعي الثقايف واحلضاري للشعوب وتزايد تطلع املرضى إىل من يتعاطف معهم وخيفف من أالمهم ويزيل خماوفهم بنفس الدرجة اليت يتطلعون هبا إىل مهارة
الطبيب وكفاءة العالج ،أصبح للتمريض نظريات ومفاهيم خاصة منفصلة عن النظريات واملفاهيم األخرى األمر الذي زاد من أعباء هيئة التمريض للوفاء
بالرعاية املطلوبة للمرضى ليس فقط من الناحية الصحية بل من الناحيتني النفسية واالجتماعية ،وملا كان نشاط التمريض يف املنظمات الصحية يشغل مساحة
كبرية ضمن نشاطات اخلدمات الصحية ،وملا كان العاملون بقسم التمريض يشكلون حوايل ( )%20 -%40من امجاىل العاملني يف املنظمات الصحية فانه
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من الضروري أن يتم تقدم خدمات التمريض بكفاءة تامة وفاعلية .ومن هنا جاء االهتمام بالتمريض واخلدمات التمريضية ،إذ عرف على انه "عمل يؤدى
بواسطة املمرض ملساعدة الفرد (مريضا أو سليما) يف القيام باألنشطة اليت تساهم يف االرتقاء بصحته أو استعادهتا( املرشدي ،)9 ،9077 ،كماعرفته منظمة
الصحة العاملية على انه " علم وفن يهتم بالفرد ككل ،جسم وعقل وروح ويعمل على تقدم وحفظ الفرد روحيا وعقليا وجسمانيا ومساعدته على الشفاء عندما
يكون مريضا وميتد االهتمام بالفرد املريض إىل أسرته وجمتمعه ويشمل على العناية بالبيئة اليت تعيش هبا وتقدمي التثقيف الصحي عن طريق اإلرشاد والقدوة
احلسنة"( فؤاد.)4 ،9079 ،
ثانيا  :واجبات وظيفة التمريض وأهدافها
إلمتام مهام املمرضني على أكمل وجه وجب قيام مهنة التمريض على أسس علمية ونفسية وسلوكية تسهم بتقدمي املساعدة ملن حيتاجها من املرضى
بغض النظر عن وضعهم وحالتهم املرضية ،لذا كان البد من األخذ بنظر االعتبار عند إعداد املمرضني للقيام باملهام التمريضية يف املنظمات الصحية االهتمام
مبتطلبات وواجبات اخلدمات الصحية والرتكيز يف إعداد املمرضني على ما يلي( شحاتة:)72 ،9070 ،
● احملافظة على الصحة والنهوض هبا إىل أعلى مستوياهتا.
● وقاية الفرد واألسرة من املرض ويشمل ذلك األم والطفل.
● رعاية املرضى واملعوقني وتأهيلهم للعيش تبعا لنوع عاهاهتم ورعاية املسنني.
اما عن اهداف وظيفة التمريض فهي فتتمثل بااليت:
 -1أهداف عالجية :واليت تتمثل بالرعاية الطبية الصحية للمرضى أثناء مراحل التشخيص والعالج ،والرعاية التاهيلية هلم أثناء وبعد العالج(،9072 ،Zito
.)90
 -9أهداف وقائية :وتشمل االهتمام بنظافة املرضى وأماكن تقدمي اخلدمات الصحية ،واحلرص على تنفيذ تعليمات برامج محاية البيئة ،ومنع التلوث ،ومكافحة
العدوى ،فضال عن توفري الراحة والسالمة الصحية للمرضى(.)799 ،9072 ،Numminen
 -1أهداف اجتماعية نفسية :وتكون من خالل إقامة عالقات طيبة مع املرضى وأقارهبم وزائريهم ،وتلبية احتياجاهتم يف اإلحساس بالطمأنينة واألمل يف
الشفاء وطمأنينة ذويهم(.)702 ،9071 ،Al-Hamdan
 -4أهداف تدريبية حبثية :وتتمثل بتدريب وتأهيل الكادر التمريضي على تنفيذ برامج الرعاية والتوعية والتثقيف الصحي ،فضال عن تقدمي البحوث اخلاصة هبم
أو املشرتكة مع باقي أعضاء الفريق الطيب واهلادفة إىل حتسني العناية التمريضية(. )12 ،9071 ،Olsen
 -2أهداف إدارية :وتشمل التأكد من صالحية األدوية ،وسالمة األغذية ،واملواد واملستلزمات الطبية ،وصيانة األجهزة ،واحملافظة عليها بشكل قابل
لالستخدام.
ثالثا  :تأثري خدمات التمريض يف رحبية املنظمات الصحية
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حتقق اخلدمات التمريضية عوائد معنوية ،إذ تؤثر جودة اخلدمات التمريضية يف املكانة الذهنية للمنظمة الصحية لدى املرضى وذويهم وأقارهبم خباصة
واجملتمع بعامة ،كما تعمل جودة اخلدمة على جذب الزبون الرتياد ذات املنظمة الصحية نتيجة ما وجدوه أو عرفه عنها من خالل ما يتم تقدميه من خدمات
طبية ومتريضية جبودة عالية وكفاءة وفاعلية تؤثر ليس فقط يف اجلانب الصحي بل يف اجلوانب النفسية واالجتماعية ،فضال عن ان للخدمات التمريضية عوائد
مالية ،اذ تدر اخلدمات الطبية بعامة والتمريضية منها خباصة عوائد مالية نظري تقدمي خدماهتا يف االقسام والوحدات اخلاصة ضمن املنظمات الصحية احلكومية،
واملنظمات الصحية اخلاصة التابعة للقطاع اخلاص.
احملور الثاين :نظام رقابة اجلودة وإجراءات تطبيقه
كي تتمكن املنظمة الصحية من اإليفاء بالتزاماهتا جتاه اجملتمع وجتاه مرضاها عليها تقدمي اخلدمات الصحية جبودة عالية ،ويأيت يف مقدمتها اخلدمات
التمريضية ،إذ ميثل الكادر التمريضي خط التماس املباشر بني املنظمة الصحية واملريض أو املراجع هلا ،وينبغي أن تظهر هذه املنظمة اهتمامها العايل مبرضاها
ومراجعيها وهنا كان البد من إن يكون هناك نظام لضمان جودة األداء التمريضي للخدمات الصحية ،يتم من خالل هذا النظام متابعة جودة اخلدمات
املقدمة من قبل كادره التمريضي ،ولغرض التعرف على هذا النظام ينبغي التطرق اىل االيت:
أوال  :نظام رقابة اجلودة ( املفهوم والعوامل املؤثرة فيه )
تعد عملية الرقابة على جودة األداء الصحي من العمليات األساسية اليت ينبغي على املنظمات الصحية بعامة االهتمام هبا ،اذ عرفت على إهنا "جمموعة
اإلجراءات املوضوعة للتأكد من القدرة على ضمان حتقيق مستويات عالية من جودة اخلدمة الصحية املقدمة إىل املرتادين إىل املنظمات الصحية( & John
 ،)10 ،9072،McGoldrickوهبذا يتضح إن رقابة اجلودة على اخلدمات الصحية ماهي إال "جمموعة من اخلطوات أو إلية ميكن من خالهلا التأكد من
أن مستوى جودة اخلدمة الصحية اليت تقدم للمرضى يطابق ما سبق أن مت حتديده من معايري ومقاييس ،وأن تلك اخلطوات ،أو آلية العمل يتم ترمجتها على
شكل برنامج أو نظام يصمم حلماية املرضى وحتسني مستوى الرعاية الصحية اليت توفرها املنظمات الصحية" .وقد جاءت احلاجة إىل وجود نظام لرقابة اجلودة
نتيجة التغيري املستمر يف املتطلبات الصحية ،فضال عن ضرورة احلفاظ على الصحة العامة ضمن معايري الصحة العاملية ،كما إن وجود نظام للرقابة على جودة
أداء اخلد مات الصحية ومنها التمريضية بالتحديد يسهم يف ضمان التطبيق وااللتزام مبعايري رقابة اجلودة للمهن الصحية ووفقا للمعايري الدولية املقرة.
ثانيا :متطلبات تصميم نظام رقابة اجلودة
على املنظمات الصحية اذا ما ارادت تصميم نظام يضمن هلا بقاء اخلدمات الصحية عند مستويات جودة عالية االخذ بنظر االعتبار توفري متطلبات
انشاء وتصميم مثل هذا النظام واليت تشمل االيت:
 -7حتديد العمليات املطلوبة لنظام رقابة اجلودة على األداء الصحي عموما والتمريضي منه على وجه اخلصوص وتطبيقاته داخل املنظمة الصحية.
 -9حتديد تسلسل وتداخالت تلك العمليات.
 -1حتديد املعايري والطرق املطلوبة للتأكد من أن التنفيذ والتحكم يف هذه العمليات يتم بكفاءة.
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 -4التأكد من إتاحة املوارد واملعلومات الضرورية لدعم تشغيل ،ومراقبة ،وقياس ،وحتليل هذه العمليات.
 -2تطبيق اإلجراءات الضرورية لتحقيق النتائج املخططة والتحسني املستمر هلذه العمليات.
ثالثا :أمهية وأهداف تطبيق نظام رقابة اجلودة على األداء التمريضي
يسهم تطبيق نظام رقابة اجلودة يف العمل على البناء الشخصي واملهاري للممرضني وذلك من خالل االرتقاء مبستوى اخلدمات التمريضية اليت يتم
تقدميها للمرضى من خالهلم وال يتأتى ذلك إال من خالل رفع مستوى األداء جلميع العاملني املعنيني باخلدمات الصحية .وتأيت أمهية تطبيق هذا النظام يف
املنظمات الصحية من األيت(:)240 ،7994 ،Kotler
 -1وجود نظام رقابة اجلودة عن اخلدمات التمريضية املقدمة تؤدي إىل رضا الزبون عن اخلدمة ،إذ يبحث املستفيد من اخلدمة دوما عن األفضل ،وأن إدارة
املنظمة الصحية وادارة اجلودة الشاملة يف املنظمة تركز بشكل أساسي على إرضاء املستفيدين من اخلدمات ،وعلى حتسني و تطوير جودة أداء اخلدمات.
 -2لقد أصبح من الضروري تطبيق مفهوم إدارة اجلودة الشاملة وتطبيق مفهوم نظام رقابة اجلودة على األداء لضمان حتقيق املنفعة للزبون املستفيد من اخلدمة
 -3إن تطبيق نظام لرقابة اجلودة يؤدي إىل تنمية الشعور بوحدة اجملموعة وعمل الفريق والثقة املتبادلة بني املمرضني والشعور باالنتماء يف بيئة العمل.
 -4نتيجة لتطبيق النظام ترتفع معنويات املمرضني داخل املنظمة الصحية وتتحسن اجتاهاهتم ووالئتهم للعمل وبالتايل زيادة إنتاجيتهم وحتفيزهم وتشجيعهم
على اختاذ القرارات داخل املنظمة الصحية بشكل فعال.
 -5تؤدي إىل إعطاء املمرضني الوقت والفرصة الستخدام خرباهتم وقدراهتم يف أداء وظائفهم ،وبالتايل تنمية مهاراهتم من خالل املشاركة يف تطوير أساليب
وإجراءات العمل.
كما حيقق تطبيق نظام رقابة اجلودة العديد من األهداف واليت تتمثل بااليت(صاحل:)949 ،9001 ،
 -7زيادة حجم ،ورفع كفاءة وقدرات اخلدمات الصحية.
 -9احلفاظ على املعايري اجليدة للخدمات الصحية.
 -1كسب رضا املستفيدين من اخلدمات الصحية.
 -4حتسني وزيادة مردود اخلدمات الصحية.
 -2زيادة فاعلية مشاركة اجملتمع وتطوير التعاون والتنسيق مع اجلهات ذات العالقة بالصحة.
 -2حتسني ورفع معنويات الفرق الصحي.
رابعا :مراحل تطبيق نظام رقابة اجلودة على األداء التمريضي
يتطلب تطبيق نظام رقابة اجلودة املرور بعدة مراحل ،وهي) صادق:)97 ،9009 ،
أ -مرحلة التأسيس ،واليت تشمل على:
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 .7إنشاء كل من إدارة اجلودة ،واللجنة الدائمة وجملس اجلودة.
 .9حتديد الرؤية والرسالة املستقبلية للمنظمة الصحية .
 .1حتديد مؤشرات جناح تطبيق اجلودة يف املنظمة الصحية.
 .4حتديد مشاريع حتسني اجلودة املستمر.
 .2حتديد كل من منوذج ونظام تطبيق اجلودة يف املنظمة الصحية.
ب -مرحلة التهيئة ،وتشمل هتيئة كل من ( االدارة العليا ،ومديري اإلدارات ،ومنتسيب املنظمة)على التقبل النفسي ملفهوم اجلودة والقناعة بامهيتها االمر الذي
يسهل نشر مفهوم اجلودة داخل املنظمة الصحية.
ت -مرحلة اإلعداد ،وتشمل االيت:
 .7تقييم ذايت جلودة األعمال والربامج والنشاطات املنفذة وبيئة العمل.
 .9تدريب املمرضني يف املنظمة على اجلودة ،وبالتايل تشكل فرق العمل.
ث -مرحلة التنفيذ ،ويتم فيها:
 .7حتديد احتياجات الزبائن (املرضى) والعمل على كسب رضاهم .
 .9قياس وحتليل رضا الزبائن الداخليني(منتسيب املنظمة الصحية) واخلارجيني (املرضى) للمنظمة الصحية.
 .1حتديد أهداف اجلودة للمنظمة الصحية ،ومعايري األداء ومؤشرات النجاح فيها.
 .4قياس وحتليل كل من األداء الفعلي ،والعمليات يف املنظمة الصحية.
 .2حتليل وقياس تكلفة اجلودة يف املنظمة الصحية .
 .2حتديد املوردين للمنظمة الصحية.
 .1قياس وحتليل جودة املدخالت وحتديد املعايري املطلوبة للمدخالت.
 .2تصميم نظام متكامل ودقيق لضبط ومراقبة اجلودة والتحسني املستمر.
 .9تصميم نظام لألداء كفيل بتحقيق الوقاية من األخطاء.
 .70توثيق نظام اجلودة ،مع مقارنة النتائج واألداء املتميز.
ج -مرحلة التحسني املستمر ،ويتم فيها االستمرار يف عمليات التحسني املستمر ،ويف دعم ومساندة اإلدارة العليا لعمليات التحسني املستمر ،مع تقييم
ومتابعة النتائج.
املبحث الثالث :احملور التطبيقي
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أوال :وصف جمتمع وعينة البحث
يشكل حتديد جمتمع البحث أحد املرتكزات اليت يتوقف عليها جناح أو فشل أي حبث تطبيقي او ميداين ،إذ على أساسه تتشكل متغرياته وتتضح أهدافه
مما يتطلب اٌعتماد الدقة يف حتديده ،وقد مت اختيار مستشفى كركوك العام يف حمافظة كركوك كمجتمع للبحث .ويعد هذا الصرح الصحي من املنظمات الصحية
الرائدة يف املدينة ،إذ يعترب أول مستشفى حكومي مت تأسيسه يف املدينة ،ويقدم هذا املستشفى العديد من اخلدمات الصحية هبدف تلبية متطلبات الزبائن
(املرضى) ونيل رضائهم عن هذه اخلدمات ،وقد مت ال تأكيد يف هذا اجلانب على اخلدمات اليت يتم تقدميها من قبل الكادر التمريضي والذين ميثلون عينة
البحث ،اذ يسهم املمرضني العاملني يف مستشفى كركوك يف اجناز الكثري من االعمال املهمة ذات التأثري املباشر يف حياة املريض ،فضال عن كون املمرضني
سند الكادر الطيب ودعامته واليت يتم من خالل وجودهم اجناز واكتمال اخلدمات الطبية والعالجية املقدمة للمرضى وفقا لكل حالة ،ولغرض بلوغ اهلدف
مراميه مت اعتماد عينة قصدية من املمرضني العاملني يف قسم الكلية الصناعية يف مستشفى كركوك العام والبالغ عددهم ( )27ممرض وممرضة ،وقد مت اختيار
املمرضني العاملني يف هذا القسم للحاجة املتزايدة خلدمات غسل الكلى ،اذ مبوجب سجالت القسم اليت مت االطالع عليها اثناء الزيارة امليدانية تبني ان متوسط
عدد احلاالت اليت يتم استقباهلا خالل االسبوع الواحد قد بلغت ( )40حالة ،فضال عن ان القسم يعمل بشكل دائم وعلى مدار الساعة ودون توقف (/ 94
 ، )1وتتطلب احلاالت املرضية خدمات صحية تتوافق والوضع احلرج ملراجعي القسم املعين ،خدمات ينبغي ان تتسم بدرجة عالية من االتقان ،والرباعة ،واملهارة،
وقد مت من خالل املالحظة واملتابعة اثناء زيارة هذا القسم املعين تشخيص املهام اليت يقوم الكادر التمريضي بتقدميها ،والواجبات اليت تؤدى من قبلهم واليت
ينبغي ان تتالءم وطبيعة هذا القسم وخصوصيته) ،(98اجلدول (.)7
الجدول ( )1خصائص االفراد المبحوثين في المنظمة المبحوثة
توزيع االفراد املبحوثني وفقا للجنس
ذكور

اجملموع

إناث

العدد

%

العدد

%

العدد

%

18

30

43

70

61

100

توزيع االفراد املبحوثني وفقا للعمر
26 -35

 92فاقل

98

46 – 55

36 -45

اجملموع

العدد

%

العدد

%

العدد

%

العدد

%

العدد

%

4

7

28

46

19

31

10

16

61

100

 -تم استقاء بيانات الممرضين العاملين في قسم الكلية الصناعية باالعتماد على الملفات الشخصية وسجالت المعلومات المعتمدة في المستشفى المبحوث.
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توزيع االفراد املبحوثني وفقا للمؤهل العلمي
دبلوم فين

اعدادية متريض

اجملموع

بكالوريوس

العدد

%

العدد

%

العدد

%

العدد

%

14

23

30

49

17

28

61

100

توزيع االفراد املبحوثني وفقا ملدة اخلدمة (سنة)
6 - 15

 2فاقل

16 - 25

اجملموع

العدد

%

العدد

%

العدد

%

العدد

%

8

13

33

54

20

33

61

100

املصدر  :من إعداد الباحثتان باالعتماد على نتائج الزيارة امليدانية اىل املنظمة املبحوثة.

ويوضح اجلدول ( )7مسات األفراد املبحوثني يف املستشفى املبحوثة من خالل تأشري اآليت :
تشري املعطيات إىل توزيع االفراد املبحوثني وفقا للجنس إىل ان نسبة االناث(  )%10اىل الذكور ( ،)%10ويتفق هذا مع االهتمام العايل

-7

للمجتم ع بعامة مع امهية التمريض كرسالة انسانية ،مع االشارة اىل تغري نظرة اجملتمع اليها والقبول مبمارستها من قبل بناهتم ونسائهم.
 -9فيما خيص الفئة العمرية ظهر إن الفئة ( )12-92قد حققت اعلى نسبة ،اذ بلغت ( ،)%42ويدل هذا على اعتماد القسم البحوث يف املستشفى
املبحوثة الطاقات الشابة واالستفادة من قدراهتم وقابلياهتم ،فضال على قدرهتم على التعامل بصرب وجلد مع احلاالت املرضية اليت يستقبلها قسم الكلية
الصناعية يف املستشفى على وجه التحديد.
 -1فيما خيص املؤهل العلمي للعينة املبحوثة تبني وجود ثالث مستويات علمية تبعا لنوع الشهادة العلمية للممرضني العاملني يف القسم املبحوث يف
املستشفى املبحوثة ،وأظهرت نتائج اجلدول ( )7ان اغلب املمرضني العاملني هم من محلة شهادة الدبلوم الفين وبنسبة ( ،)%49أي ما يعادل نصف عدد
العاملني هم من خرجيي املعاهد الصحيةاو نظرياهتا ممن متنح شهادة الدبلوم الفين.
 -4فيما خيص مدة اخلدمة يف املستشفى املبحوثة فان ( )%24من االفراد املبحوثني كانوا من الفئة ( ،)72 - 2وتلتها الفئة ( )92 - 72إذ بلغت
نسبتها ( ، )%11يف حني بلغت نسبة الفئة ( 2فاقل) ( ،)%71مما يدلل على ضرورة امتالك العاملني خلربة ميدانية عملية نتيجة سنوات اخلدمة الفعلية يف
تقدمي اخلدمات الصحية.
وعليه يالحظ االختالف الواضح بني املؤشرات الدميغرافية للممرضني العاملني يف هذا القسم ،من حيث اجلنس ،وفئاهتم العمرية ،ومؤهالهتم العلمية،
فضال عن التفاوت يف سنوات اخلدمة ،االمر الذي سينعكس يف طبيعة ،ونوع ،وجودة اخلدمات الصحية املقدمة يف هذا القسم احلساس ،كما ان املتابعة
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امليدانية للعاملني يف هذا القسم اثناء الزيارات امليدانية ،واالستفسار من املراجعني وذويهم عن اخلدمات املقدمة هلم ،تبني وجود تفاوت يف جودة اخلدمات
االمر الذي يتطلب ضرورة اكساب هؤالء العاملني باملزيد من املهارات اليت ترتقي بأدائهم حنو االفضل .ووفقا هلذا سيتم يف هذا املبحث التعرف على املهام
اليت تؤدى من قبل الكادر ألتمريضي ،ومن مث تقدمي مقرتح لنظام نأمل ان يسهم يف االرتقاء جبودة االداء التمريضي للممرضني بعامة.
ثانيا :توصيف مهام عينة البحث ( املمرض الفين)
يشغل املمرضون واملمرضات مكانة مساوية تقريباً للمكانة اليت يشغلها األخصائيون االجتماعيون ،أو أخصائي التغذية ،أو العاملون يف الصيدلة.
ولكن يف الواقع فإن املمرضني واملمرضات هم الذين يديرون العمل اليومي لرعاية املرضى ويتخذون الكثري من القرارات اليومية يف هذا الشأن ،
ويشكلون الصورة العامة للمنظمة الصحية اليت يعملون هبا ،وتقوم املمرضة /املمرض يف النسق الطيب مبجموعة من األدوار احليوية اليت يغلب عليها التساند
الوظيفي مع األدوار األخرى واالعتماد املتبادل بينها ( سلطان)721-722 ،7999 ،

( امساعيل .)11 ،9002 ،وتتمثل هذه األدوار بـ:

أ .املمرض كمرتجم :حيث تشرح للمريض لغة اخلدمة الصحية ،وهي لغة خاصة تقتصر معرفتها على أصحاب املهنة فقط كاألطباء واملمرضني.
ومثقف :إذ يقوم املمرضون مبهمة املعلمون يف تعامالهتم مع املرضى وعائالهتم وتتصل هذه املهمة بدورهم كمفسرين ومثقفني.
ب .املمرض كمعلم ُ
ج .دور املمرض كمكمل لألسرة باملستشفى :فاملمرض هي الوحيد الذي يستطيع أن يقوم باحلفاظ على استمرارية العالقات والســلوكيات اليت اعتادها املريض
قبل مرضه ،ومساعدته على التخلّص من خماوفه وغربته عن أسرته ومجاعاته االجتماعية األخرى.
يزود املريض بالثقـة :فاملمرض يقوم مبساعدة املريض على اسرتداد معنوياته اليت فقدها باملرض ،ويعمل على استعادة راحته والتخلص من
د .املمرض كمصدر ّ
الشعور بالضيق.
هـ .املمرض كقائد :له القدرة على فهم املرضى بأهنم مجاعة اجتماعية ،وأهنم حيتاجون إىل العالقات االجتماعية ومعنويات اجلماعة ويستفيدون من قدرهتم على
العيش كجماعة.
ثالثا  :مقرتح نظام رقابة اجلودة على األداء التمريضي
سيتم ضمن هذه الفقرة صياغة إطار مقرتح نظام لرقابة اجلودة على األداء التمريضي يف القسم املبحوث وضمن املستشفى املبحوثة وكااليت:
أ  -األهداف املؤمل بلوغها نتيجة تطبيق النظام:
 -7تلبية متطلبات الزبائن وحتقيق توقعاهتم ورضاهم عن خدمات املستشفى .
 -9زيادة جودة اخلدمات الصحية .
 -1زيادة احلصة التسويقية للمستشفى .
 - 4زيادة أرباح املستشفى .
 -2االستفادة املثلى من املوارد املتاحة .
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 -2تقليل التكاليف وحتقيق سعر منافس خلدمات املستشفى .
 -1تطوير أساليب العمل،واإلقالل من األخطاء وسهولة ضبط حاالت عدم املطابقة .
 -2تقليل نسب الرفض وعدم الرضا لدى الزبائن عن خدمات املستشفى وإجياد وسائل اتصال فعالة مع الزبائن ملعاجلة شكواهم ومقرتحاهتم وحتليل املسببات
واختاذ اإلجراءات التصحيحية والوقائية ملن تكرارها.
 -9االرتقاء مبهارات وقدرات املمرضني داخل املستشفى .
 -70متكني املستشفى من املنافسة والبقاء بتأثري واضح داخل السوق الصحية.
 -77إنشاء نظام إداري قوى مبىن على التوثيق وحيدد املهام واملسئوليات والسلطات مما يساعد على حتفيز املمرضني ويضعهم أمام تنفيذ مهامهم بكفاءة
وفاعلية .
ب -متطلبات إنشاء نظام رقابة اجلودة
 -7تشكيل جمموعة عمل اجلودة.
 -9إنشاء وتكوين إدارة اجلودة.
 -1جتهيز املستندات الفنية.
 -4حتديد مناطق الرقابة يف العمليات واألقسام.
 -2إنشاء النماذج والسجالت.
 -2وضع معاير القبول والرفض يف العمليات.
 -1توفري أدوات ومعدات القياس الالزمة.
 -2توفري أجهزة ومعدات الختبار اخلدمات.
 -9تسجيل ودراسة متطلبات الزبائن والشكاوى واملقرتحات.
 -70إقامة دورات تدريبية للمرضني املشمولني بالنظام تتعلق مبجال اجلودة وكيفية التفاعل مع هذا النظام بشكل اجيايب.
ت  -األركان الرئيسة للنظام
 -7وضع السياسة واإلجراءات واألهداف املؤمل حتقيقها من تطبيق النظام.
 -9حتديد دليل عمل نظام رقابة اجلودة.
 -1حتديد التعليمات اخلاصة بطريقة العمل وأسلوب التفتيش والتقييم واملتابعة.
 -4تعليمات التشغيل والتفتيش وخطط اجلودة.
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 -6وضع اإلجراءات اليت تشكل النظام وكتابتها.
ث -تفاصيل إنشاء نظام رقابة اجلودة على األداء التمريضي
 -7إنشاء وتكوين وتشكيل جمموعة عمل نظام رقابة اجلودة والتأكيد على التزام املعنيني مبفاهيم احليادية واالستقاللية واملهنية واملنطقية واملوضوعية والسرية
التامة للحفاظ على حقوق املرضى يف وخارج املنظمة الصحية قدر تعلق األمر باملريض واملنظمة الصحية ،مع وضع معاير القبول والرفض للخدمات الصحية
اليت قد تكون ضمن أو خارج نطاق املستوى املقبول من قبل كال من املمرضني واملرضى يف العمليات واإلجراءات اليومية املتعارف عليها ضمن نطاق العمل.
 -9حتديد الصالحيات واملسؤوليات املوكلة للفريق التمريضي وكال حسب االختصاص والرقعة اجلغرافية اليت سيتم العمل ضمنها وتوزيعها حبسب االختصاص
واملهارة واحلرفية واخلربة للممرضني ،وتعميمها على العاملني ملنع االحتكاك واالزدواجية يف العمل.
 -1حتديد املستويات اإلدارية هبدف حتديد سلسلة املراجع واملشرفني واملدراء واملراقبني وختويل كل منصب أو مسؤولية حمددة الصالحية الكافية والالزمة الختاذ
القرارات الكفيلة باجناز األعمال وحتقيق األهداف اليت تصبو املنظمة الصحية إليها.
 -4حث العاملني ضمن املنظمة الصحية (املستشفى) على العمل بروحية الفريق الواحد  ،وإشاعة ثقافة التعاون واملشاورة واملشاركة مع اآلخرين بقدر مايلزم
الستمرار عمل املنظمة الصحية (املستشفى) بالشكل الالئق والذي حيقق أهداف مجيع األطراف ذات العالقة بالعملية الصحية.
 -2دعم واهتمام اإلدارة العليا للمنظمة الصحية (املستشفى) بالنظام ،إذ يسهم دعم واهتمام اإلدارة بتحفيز العاملني مجيعا وليس فقط املمرضني على ألاللتزام
مبعايري اجلودة املطلوب العمل هبا ضمن املنظمة والتطلع لبلوغ املعايري الصحية العاملية ضمن هذا النطاق.
 -2حتديد وجتهيز املستندات الفنية والقوائم الصحية ومتطلبات العمل امليداين الكفيلة باجناز املهمات التمريضية الفنية واإلدارية ذات العالقة هبا على أكمل
وجه.
 -1حتديد معايري قياس اخلدمات املقدمة من قبل املمرضني للمستفيدين من اخلدمة ،مع املراجعة واملتابعة املستمرة لكل من املمرضني واملعايري واملقاييس ،إذ
تأيت ضرورة متابعة املعنيني بالنظام من املمرضني لغرض ضمان تقدميهم للخدمات مبا حيقق منفعة وقيمة للمستفيد من هذه اخلدمات (املرضى واملستشفى يف آن
واحد)  ،أما فيما خيص املعايري واملقاييس فتايت أمهية وضرورة متابعتها باستمرار لغرض التعديل والتغيري ومبا يضمن تكيفها مع املتغريات احلاصلة ضمن البيئة
احمليطة باملنظمة الصحية واملتغريات الصحية واالجتماعية واالقتصادية ومبا يضمن صالحية العمل بالنظام.
 -2تسجيل ومتابعة مقرتحات وشكاوى املستفيدين من خدمات املنظمة الصحية (املستشفى) سواء أكانوا مرضى ام من املراجعني املرافقني للمرضى ،ودراسة
هذه املقرتحات والعمل على االستفادة منها بغرض تطوير عمل املنظمة ،ومعرفة مسببات الشكاوى والبحث عن حلول جذرية هلا هبدف عالجها وعدم
تكرارها يف املستقبل.
 -9توفري دورات تدريبية للممرضني تتعلق باجلودة وبنظام رقابة اجلودة على األداء التمريضي ومبا يسهم بدعم ومتكني عملهم يف املنظمة وبالكفاءة والفاعلية
املطلوبة.
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ج -املعوقات والعقبات املتوقعة لتنفيذ وتطبيق نظام رقابة اجلودة على األداء التمريضي:
 -7التكاليف املادية.
 -9عدم توافر اإلرادة اجلادة واملثابرة لدى إدارة املنظمات الصحية على املضي قدما يف طريق رقابة اجلودة.
 -1التسرع يف حصد النتائج ومثار تطبيق نظام رقابة اجلودة .
 -4مقاومة التغري لدى (املمرضني) وعدم التعاون الكامل الجناز املشروع.
 -2عدم نشر مفهوم وفكر نظام رقابة اجلودة بني العاملني وعدم االلتزام بتطبيق وتنفيذ إجراءات وتعليمات وسجالت اجلودة بشكل عام .
 -2عدم أعطاء السلطة الكافية إلدارة اجلودة للرقابة على العمليات وتغليب مصلحة العمل املستمر بتقدمي اخلدمة على جودة اخلدمة .
 -1عقبات إدارية وقانونية وفنية.
املبحث الرابع :االستنتاجات واملقرتحات
اوال :االستنتاجات
سيتم استعراض عدد من االستنتاجات اليت مت التوصل إليها استناداً إىل اجلانب النظري ،ونتائج اجلانب التطبيقي من خالل النظام املقرتح تطبيقه جلودة
االداء التمريضي.
 -7استنتاجات اجلانب النظري
 -7يشكل العاملون باخلدمات التمريضية ما يقارب ( )%20من امجايل العاملني يف املنظمات الصحية.
 -9يتحمل الكادر التمريضي مسؤوليات متعددة يأيت يف مقدمتها متابعة ورعاية املرضى صحيا ونفسيا واجتماعيا ،مع تأشري مجيع املتغريات السلبية
واالجيابية اليت تطرأ على حالة املريض وحماولة معاجلتها بقدر تعلق األمر هبم كممرضني ،أو إبالغ الكادر الطيب (األطباء) لغرض اختاذ الالزم وتاليف املؤثرات
السلبية قبل حدوثها قدر املستطاع.
 -1للتمريض كمهنة اهداف عديدة تسهم مجيعها يف خدمة اجملتمع ،فضال عن ان هذه االهداف هي اداة املنظمة الصحية يف حتقيق العوائد واالرباح.
 -4متثل مهنة التمريض خط التماس املباشر بني املنظمة الصحية واجملتمع بشكل عام.
 -2نظم الرقابة على جودة االداء التمريضي اداة املنظمات الصحية يف ضمان التطبيق الصحيح وااللتزام مبعايري اجلودة املعتمدة يف املهن الصحية املتفق
عليها مبوجب االنظمة والقوانني الدولية .
 -2يعتمد تصميم نظم رقابة اجلودة على جمموعة من املتطلبات اليت ينبغي تواجدها لضمان التصميم الصحيح والسليم ملثل هذه االنظمة.
 -1حتقق نظم رقابة اجلودة العديد من االهداف واليت تلتقي مجيعها عند رفع كفاءة األداء ،واالرتقاء مبستوى جودة اخلدمات الصحية اليت تضمن
للمنظمة الصحية حتقيق رضا املستفيد ،وكسب ثقته ،وبالتايل والئه.
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 -2مير نظام تطبيق اجلودة مبجموعة من املراحل اليت ال ميكن تالفيها ،تعتمد وترتابط الواحدة منها مع األخرى ،وتتأثر هبا.
 -9استنتاجات اجلانب التطبيقي
 -7يتكون الكادر التمريضي العامل يف القسم املبحوث ضمن املستشفى املبحوثة (عينة البحث) من جمموعة من العاملني ذوي املؤهالت العلمية املختلفة،
فضال عن االختالف الواضح يف فاهتم العمرية ،وسنوات اخلدمة ضمن عملهم الفعلي يف امليدان الصحي.
 -9يتكون فريق العناية باملريض ضمن القسم املبحوث من األطباء واملمرضني ،ويتجلى دور املمرضني يف هذا الفريق بوضوح باعتبارهم شريك رئيس وفعال
يف إمتام عملية العناية باملريض ،اذ من خالل املتا بعة امليدانية لوحظ التفويض الكامل بعد حتديد حالة العالج من قبل الطبيب للكادر التمريضي بإمتام عملية
املتابعة والعناية باملريض ووفقا حلدود الصالحيات واملهارات والقابليات العلمية واالختصاص ،االمر الذي يستوجب وجود نظام رقابة اجلودة على اداء
اخلدمات الصحية كمعيار للقياس واملقارنة.
 -1يتطلب ضمان التطبيق الناجح لنظام رقابة اجلودة على األداء التمريضي التزام اإلدارة العليا للمنظمات الصحية ،ومنها املستشفى املبحوثة بدعم النظام
وتوفري متطلباته وهتيئة البيئة واملناخ التنظيميني الالزمني لبلوغ النتائج املؤمل حتقيقها منه ،كما يتطلب األمر من اإلدارة العليا للمنظمة املبحوثة دعم وحتفيز
مجيع األفراد املشمولني بتطبيقات هذا النظام بضرورة االلتزام بكافة السياسات واإلجراءات وتنفيذ التعليمات اخلاصة هبذا النظام لتحديد درجة كفاءته
وفاعليته أثناء التنفيذ.
 -4على اإلدارة العليا يف املستشفى ح ث وحتفيز الكادر الطيب وحتديدا التمريضي منه على االلتزام بأداء واجباته ضمن احلدود املقبولة ووفق معايري النزاهة
والشفافية واالستقاللية واحليادية مع ضرورة احلفاظ على سرية التعامالت مع احلاالت املرضية وعدم إفشاء مثل هذه املعلومات أو اطالع من ليس هلم عالقة
باألمر.
 -2يتم اعتماد القانون العراقي اخلاص مبزاولة مهنيت التمريض والقبالة بشان حتديد مهام ومسؤوليات وحقوق وواجبات الكادر التمريضي يف املستشفى
املبحوثة.
ثانيا – املقرتحات
بناءً على ما تقدم ذكره يف النتائج مت التوصل إىل وضع جمموعة من املقرتحات واليت نأمل م نها تقدمي املساعدة للمنظمات الصحية بعامة ،واملبحوثة منها
خباصة واألكثر حتديدا قسم الكلية الصناعية.
 -7التزام اإلدارة العليا يف املستشفى املبحوثة بتطبيق مفهوم رقابة اجلودة يف مجيع األنشطة والعمليات الالزمة لتحقيق أهداف املستشفى املبحوثة واليت تسعى
لتقدمي افضل اخلدمات الصحية للمستفيدين من خدماهتا.
 -9التزام الكادر التمريضي بتطبيق مفهوم رقابة اجلودة ،وحتديدا النظام املصمم للمنظمات الصحية ،مع تشجيع العاملني على ان يضعوا ألنفسهم مقاييس
ومعايري أدائية عالية للتنافس يف تقدمي افضل اداء ممكن يضمن هلم التفوق والتميز يف االداء الصحي.
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 -1العمل على حتسني مستوى أداء نظام رقابة اجلودة من خالل املتابعة املستمرة على النظام وجتديد وتغيري معايريه مبا يضمن موائمته مع متطلبات ومتغريات
البيئة الصحية ومبا يضمن استمراره بتقدمي النتائج املرجوة منه وبنفس مستوى الكفاءة والفاعلية املعهودة له.
 -4تفعيل الدور الرقايب ملنظمات اجملتمع املدين ومنها النقابات واملنظمات املهنية اخلاصة مبهنة التمريض واملهن ذات العالقة األخرى ،على نظم رقابة اجلودة
على االداء التمريضي ،وتقييم نتائج هذا النظام هبدف ضمان مكانة ذهنية اجيابية عن هذه املهنة واملنظمات الصحية بعامة لدى ااملستفيدين من هذه اخلدمات
سواء أكانوا مرضى ام من مرافقيهم وذويهم ،وبالشكل الذي يضمن كذلك االستمرار بتقدمي خدمات صحية عالية اجلودة وذلك من خالل التزام املمرضني
بتطبيق معايري ومقاييس املهن الطبية العراقية والدولية.

المصادر
اوال :العربية
 -1إمساعيل  ،حممد امحد  ، )9002( ،الوصف الوظيفي للمهن الطبية  ،منتدى إدارة املوارد البشرية  ،الرياض  ،السعودية.
 -2سلطان  ،فتحي عبد اهلل  ، )7999 ( ،التمريض يف األردن  :النشأة والتطور والطموح  ،وزارة الثقافة  ،عمان  ،األردن.
 -3شحاتة ،إمساعيل ،)9070( ،التمريض وآداب املهنة ،منتدى إدارة املوارد البشرية ،الرياض ،السعودية.
 -4صادق  ،عالء  ، )9009( ،متطلبات نظام إدارة اجلودة alaasad.ic.com . ،
 -5صاحل  ،حامد حممد  ، )9001 ( ،حتليل العالقة بني أبعاد اجلودة وحتليل املنتج  :دراسة استطالعية ألراء املدراء يف معمل األلبسة الوالدية باملوصل ،
جملة تنمية الرافدين  ،العدد  ، 22اجمللد  ، 99كلية اإلدارة واالقتصاد  ،جامعة املوصل.
 -6فؤاد ،حسام امحد  ، )9079 ( ،التمريض  ،منتدى طبيبك www.taebak.com . ،
 -7أملرشدي  ،امحد جواد  ، )9077( ،التمريض كمهنة  ،كلية التمريض  ،جامعة بابل.
ثانيا :االجنبية
1- Al-Hamdan, Zaid RN., (2017), Jordanian Nursing Work Environments, Intent to Stay, and Job
Satisfaction, Journal of Nursing Scholarship, Vol. 49, Issue. 1.
2- Fortenberry, John L. & McGoldrick, Peter, (2016),Internal marketing: A pathway for healthcare
facilities to improve the patient experience, International Journal of Healthcare Management, Vol.
9, Issue. 1.

Dec: 2017

152

Issue: Zero

Vol.:1

Al-Kitab Journal for Human Sciences
kjhs@uoalkitab.edu.iq

2112 1ك

مجلة الكتاب للعلوم اإلنسانية
 صفر:العدد

1: المجلد

3- Kotler , Philip and Armstrong Gory ,(1994) , Marketing Management Analysis , planning ,
Implementation and Control , Hall Engle wood cliffs , New Jersey.
4- Numminen, Olivia, Riitta Meretoja, (2016), Newly Graduated Nurses’ Occupational
Commitment and its Associations With Professional Competence and Work-Related Factors,
Journal of Clinical Nursing, Vol. 25, Issue 1-2.
5- Olsen, Espen, (2017), Work Climate and The Mediating role of Workplace Bullying related to
Job Performance, Job Satisfaction, and Work Ability: A Study Among Hospital Nurses, Journal of
Advanced Nursing, Vol. 73, Issue. 6.
6- Zito, Margherita, Claudio G., Cortese & Lara, Colombo, (2016), Nurses’ Exhaustion: the Role
of Flow at Work Between Job Demands and Job Resources, Journal of Nursing Management, Vol.
24, Issue. 1.

Al-Kitab Journal for Human Sciences
kjhs@uoalkitab.edu.iq

Vol.:1

Issue: Zero

Dec: 2017

153

