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:المستخمص

يسعى البحث الى ألقاء الضوء عمى مفاىيم حديثة ظيرت نتيجة لمتطورات الحاصمة

في األلفية الثالثة لتقانة المعمومات واالتصاالت والشبكات خاصة الالسمكية ك استخدام الموبايل

 اذ ان التقانة النقالة والرعاية.الذكي أو الخموي واألجيزة الموحية وأجيزة المساعدات الرقمية

الصحية المتنقمة التي بدأت تطبيقاتيا تتزايد في المنظمات الصحية في العديد من دول العالم

وبيدف معالجة ظواىر تتمثل بمشكالت معالجة البيانات الصحية وادارة السجالت الطبية وىدر
الوقت واستخدام تقانة معمومات واتصاالت تقميدية وزيادة كمفة تقديم خدمات الرعاية الصحية حفز

الباحثين عمى اجراء البحث الحالي المتضمن تأطير نظري لمفاىيم حديثة لمتقانة النقالة والرعاية
 اذ تم جمع بيانات,الصحية المتنقمة واطار عممي الختبار فرضيات العالقة والتأثير لممتغيرين

) فرد اً يمثمون عينة البحث وب ا عتماد اداة رئيسة ىي اإلستبانة التي تم تحميل فقراتيا40(من

لمتوصل الى استنتاجات ميمة تؤكد أىمية استخدام التقانة النقالة التي تعزز تقديم خدمات لمرعاية

.الصحية

 قابمية التنقل, الرعاية الصحية المتنقمة, التقانة النقالة:الكممات المفتاحية

Abstract
The research seeks to shed light on the modern concepts emerged as a
result of developments in the third millennium of information and
communications technology and networks, especially wireless, such as
using mobile smartphone or cell phone and tablet devices and PDAs ..
because the technology phones and mobile health care, which began its
applications are increasing in health organizations in many countries of
the world and in order to address the phenomena are the problems of
processing of health data and medical records management and waste of
time and the use of technology, information and communications
traditional and increase the cost of providing health care services to
stimulate researchers conduct current research on framing theoretical
concepts of modern technology phones and mobile health care and
practical framework to test hypotheses of the relationship and the
influence of the two variables, as data were collected from 40 individuals
representing a sample of research and adoption of the tool is the president
of the questionnaire that was analyzed paragraphs to reach important
conclusions emphasize the importance of the use of mobile technology
that enhance the provision of health care services.
Key words : Mobil technology- mobile health
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المقدمة

أدت تطورات تقانة المعمومات واالتصاالت (  )ICTومنيا االتصاالت والشبكات الالسمكية

في األلفية الثالثة الى ابتكار نظم ليا القدرة عمى التفاعل بين المنظمة

العامة والمواطنين .فمن

خالل مفيوم الـ (  )Mobilityأي قابمية التنقل يمكن استخدام اي تقانة السمكية مثل الياتف

الذكي خاصة من نوع  ipadاو  iphoneاو اليواتف النقالة األخرى ,الحواسيب النقالة والمساعد

الرقمي الشخصي

 padوالحاسبات الموحية ,اجيزة المناداة واالتصاالت الالسمكية ,لتحقيق

اء عمى مستوى المنظمة او عمى مستوى الفرد.
أىداف عديدة سو ً
الفكرة األساسية ىنا تكمن في عدد من التطبيقات التي تم تطويرىا وتحديثيا في الفترة
االخيرة خاصة في مجال الرعاية الصحية اذ تتمكن المنظمات الصحية من اعتماد ىذه

التطبيقات ضمن نظام متكامل استناداً عمى مدى توافر البنية التحتية ل (

 )ICTواالتصاالت

الالسمكية والذي يتيح بدوره الى تحسين الخدمات المتنوعة لمرعاية الصحية المتنقمة

(.)M. Healthcare

التطبيقات تقوم أساساً عمى مدى التفاعل مع المواطنين او المستفيدين اذ تقدم ليم

المعمومات الصحية التي يرغبون الحصول عمييا او توجيو استشارات طبية او استفسارات عن
العقاقير الدوائية وما الى ذلك.

ان التطور العالمي لتقانة المعمومات واالتصاالت يشير الى تزايد سريع في استخدام

اليواتف الخموية النقالة مقارنة مع استخدام االنترنت السمكي او الالسمكي او اليواتف التقميدية

االخرى .إن تصميم نظام لمتطبيقات الخاصة بالتقانة النقالة مع توافر متطمبات آلية وادارة النظام
يمكن ان يكون لو دور في تحسين الرعاية الصحية المتنقمة.
يتضمن البحث سبعة محاور تضمن

األول منيجية البحث فيما اشتمل الثاني التقانة

النقالة اما الثالث فقد تضمن الرعاية الصحية والمحور الرابع خصص لتعزيز الرعاية الصحية
المتنقمة والخامس بعنوان تطبيقات التقانة النقالة وتعزيز الرعاية الصحية المتنقمة أما المحور

السادس فقد تضمن
وتوصياتو.

األطيار العممي لمبحث واألخير السابع خصص الستنتاجات البحث

اوالًال :منهجية البحث

إ َّن تقديم خدمات الرعاية الصحية في المنظمات الصحية كالمستشفيات بصيغة تقميدية

فيما يتعمق بمعالجة البيانات يدويا من خالل اعتماد السجالت والممفات الصحية والنماذج األخرى
لمبيانات التي تشكل مصدرﹰا أساس لمبيانات التي تتطمب معالجة من أجل الحصول عمى
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المعمومات بأستخدام األجيزة واألدوات البسيطة لمحصول عمى المعمومات ونقميا وتبادليا من قبل

مقدمي الرعاية الصحية.

وعميو نجد ظيور العديد من المشكالت ذات العالقة بالمعمومات واالتصاالت

كاالزدواجية في المعمومات التي تتوافر في السجالت الطبية والنماذج الصحية فضال عن إىدار
الوقت وعدم السرعة والدقة في اعداد تمك البيانات في السجالت والممفات وتداوليا وزيادة الكمفة

مما يجعل تقديم ىذه الخدمات بشكل غير متكامل واحيانا عدم ايصاليا بالوقت المناسب والسرعة

المطموبة والتكمفة المناسبة لمعديد من المستيدفين (المستفيدين من ىذه الخدمات) ,لذا يمكن اثارة
عدد من التساؤالت البحثية وفق اآلتي:

- 1ماىي أىم خدمات الرعاية الصحية المقدمة من قبل المنظمة المبحوثة ؟
- 2ماىي أىم المشكالت الخاصة بتقديم خدمات الرعاية الصحية في المنظمة المبحوثة ؟

- 3ىل يمكن استعمال التقانة النقالة (الموبايل الخموي مثال )...لتقديم خدمات الرعاية الصحية في
المنظمة المبحوثة؟

- 4ىل يمكن أن تعتمد المنظمة المبحوثة عمى تطبيقات التقانة النقالة لدعم وتقديم الرعاية الصحية
المتنقمة بأفضل ما يمكن؟
أهمية البحث:
تكمن أىمية البحث ومن خالل األسئمة البحثية المثارة اذ أن أىمية اعتماد تطبيقات

الرعاية الصحية المتنقمة بات أم ﹰار ضروريا نتيجة تطور تقانة المعمومات

واالتصاالت خاصة

نجاحا متمي از من
ﹰ
الالسمكية اذ أن تجارب العديد من الدول التي تعتمد عمى ىذه التطبيقات القت

خالل استخدام التقانة النقالة كالموبايل الخموي الذي أصبح متاحا لدى أي فرد واستخدامو في أي

مكان وأي زمان وان ىذه التطبيقات الزالت في التوسع والتطور .ومن ناحية أخرى ان أىمية

البحث تكمن في تقديم دراسة متواضعة تضاف الى الدراسات والبحوث في مكتباتنا ولكي تعد

مصد ار ميما لتقديم دراسات الحقة.
أهداف البحث :
تتمثل األىداف البحثية باآلتي:

 .1محاولة تقديم اطار نظري عن التقانة النقالة والرعاية الصحية المتنقمة ,مفاىيميا وأىميتيا
وتطبيقاتيا وأنواع خدمات الرعاية الصحية المتنقمة والمزايا التي يمكن أن تتحقق جراء تطبيق

الرعاية الصحية المتنقمة واستعمال التقانة النقالة خاصة في قطاع حيوي يرتبط بكل فرد في

المجتمع.
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 .2تحديد خدمات الرعاية الصحية المقدمة من قبل المنظمة/المنظمات المبحوثة.

 .3تشخيص أىم المشكالت الخاصة بتقديم خدمات الرعاية الصحية بصيغة تقميدية في معالجة ونقل
وتبادل البيانات/المعمومات ذات العالقة بالرعاية الصحية.

 .4استطالع آراء عدد من مقدمي خدمات الرعاية الصحية في المنظمات المبحوثة عن خدمات
الرعاية الصحية وامكانية استخدام التقانة النقالة ومدى اعتماد تطبيقات الرعاية الصحية المتنقمة
وتعزيزىا .

فرضيات البحث:
يمكن صياغة الفرضية البحثية الرئيسة استناداً على المشكمة البحثية وأىداف البحث ,ان

وبستخدام التقانة النقالة يعزز من
اعتماد تطبيقات الرعاية الصحية المتنقمة في المنظمة المبحوثة ا
تقديم خدمات الرعاية الصحية لممستيدفين بأفضل ما يمكن.

فرضيات فرعية:

( )1التوجد عالقة ارتباط معنوية بين التقانة النقالة وتطبيقاتيا والرعاية الصحية المتنقمة".
( )2اليوجد تأثير ذو داللة معنوية لمتقانة النقالة وتطبيقاتيا في الرعاية الصحية المتنقمة.
المنهج العممي لمبحث:

اعتمد البحث عمى المنيج الوصفي_التحميمي اذ اشتمل اإلطار النظري لمبحث وصفا

ألىم المفاىيم الخاصة بالتقانة النقالة ومفاىيم عن الرعاية الصحية المتنقمة وفي اإلطار العممي
لمبحث الذي اشتمل عمى التحميل اإلحصائي بيدف اختبار فرضيات البحث المتعمقة باالرتباط

واالنحدار بين متغيرات البحث.
أساليب جمع البيانات:

اعتمد الباحثان عمى أساليب متعددة في جمع البيانات  ,ففي إطاره النظري اعتمد الباحثان

عمى مصادر مكتبية متنوعة وعمى المحتوى اإللكتروني لمشبكة الدولية لممعمومات .اما األطار

فضال عن المقابالت*.
ﹰ
العممي فقد تم االعتماد عمى أداة رئيسة ىي االستبانة

تضمنت االستبانة التي صممت من قبل الباحثين وذلك لعدم وجود مقياس جاىز يناسب

بيئة المنظمات الصحية العراقية من أربعة محاور ,في األول الذي اشتمل عمى معمومات عامة
عن المستجيب فيما تضمن المحور الثاني أسئمة عن مشكالت الرعاية الصحية في المنظمة

المبحوثة أما المحور الثالث فقد تضمن اسئمة عن مدى استخدام التقانة النقالة واخير المحور

الرابع اشتمل عمى أسئمة عن الرعاية الصحية المتنقمة ,وقد استخدم مقياس( أتفق ,أتفق الى حد
ما ,الأتفق) .اشتممت عينة البحث ( )40من منتسبي بعض مستشفيات مدينة الموصل.
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انياًال :التقانة النقالةMobiletechnology:

إ َّن انتشار وتوسع استعمال التكنولوجيا النقالة في األلفية الثالثة في مجاالت مختمفة من

بستخدام األجيزة والشبكات
الحياة ,ظير ما يطمق عميو بقابمية التنقل"  "Mobilityوالتي تتمثل ا
الالسمكية لتقديم خدمات لممواطنين يمكن وصفيا بالنقالة.

من األمثمة الشائعة لألجيزة الالسمكية نجد انتشار الموبايل النقال الذي أصبح جزءاً من

حياة الناس التي تغيرت مع أسموب التعامل مع ىذه التقنيات ذات الميزات الخاصة ب استخداميا

في أي مكان وأي زمان من قبل المستفيدين منيا َّ
ألنيم يستغنون التعامل مع الورق او استخدام

التقنيات التقميدية وبالتالي الحصول عمى الخدمة العامة بصيغة تقميدية) إ َّن االجيزة التي يطمق

عمييا قابمية التنقل(  )George scu, 2010,15-22او التي يستخدميا الفرد لمحصول عمى
الخدمة التي يرغبيا ومن خالل تنقمو من مكان

آلخر والجياز في يده ودون قيود من خالل

االتصال باالنترنت والدخول الى الخدمة التي يقصدىا الفرد في اي وقت وفي آي مكان.

إ َّن الخدمات المتاحة من قبل المنظمة تقدم من خالل تصميم منصة لغرض تمكين

المواطن االتصال بيذه المنظمة من خالل ىاتفو النقال

إذ إ َّن المنظمة تتعرف عميو بسيولة

( .)George scu, 2010,15-22
مستقبل االنترنت عبر الياتف النقال:

َّ
إن مبيعات اليواتف عموماً والنقال بشكل خاص أصبحت مذىمة فينالك العديد من

قصص النجاح لألنترنت عبر الياتف النقال في

 Motion'sBlackbery& NTTإذ إن

الجياز والخدمات تستيدف بشكل واسع رجال االعمال و إ َّن تصميم الياتف النقال يتطور بسرعة

من اجل دعم العديد من التطبيقات الجديدة مع الشاشة الكبيرة وتحسين الواجية من خالل تصميم

واجيات مختمفة والوصول الى الحالة المثمى وخدمات الصوت والبريد االلكتروني الصوتي بمعنى

اخر تقديم الخدمات التفاعمية مع مستخدم الياتف فينالك تحميل البرامج والنغمات والصور

والرسوم ...عميو نجد دائما وجود تحسينات عمى التقنيات الالسمكية لجعل الوصول أسرع وأكثر
في كل مكان مما جعل الخدمات المقدمة من قبل المنظمات المختمفة لمتمقييا اكثر شعبية.
يمكن القول ان ىناك ثالث

أنشطة حيوية عبر االنترنت تتمخص بالخدمات المقدمة

وتطبيقات البنية التحتية التي بدأت تخدم بشكل أفضل عدد من األنشطة وتصفح محتوى الويب.

وفقاً لمؤشرات  ciscoفأن الشبكات البصرية وتقانة الموبايل من أكثرىا توسعاً اذ ان حركة

البيانات المتنقمة تضاعفت في العالم وحسب تقدير  ciscoأنيا قد اصبحت  18أضعاف عام
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 2011ومن المتوقع في عام  2016ان يكون ىنالك  10مميار جياز محمول يتم استخداميا في
جميع انحاء العالم جنبا الى جنب مع الجيل الثالث والجيل الرابع لـ (.)ICT

إ َّن ىذا التطور سيكون لو التأثير الكبير في مختمف جوانب الحياة بفضل استخدام

اليواتف الذكية في مجاالت االتصاالت ,التجارة اإللكترونية ,الترفيو ,وسائل االعالم ,الحمالت
االنتخابية ,واالبتكار في القطاع العام والقطاع الصحي ( .)west,2012,1-14
مفيوم قابمية التنقلThe concept ofmobility:

إ َّن سرعة انتشار األجيزة النقالة والشبكات الالسمكية في الوقت الحاضر جعل الخدمات

االلكترونية ان تتحول الى خدمات متنقمة متوافقة مع احتياجات المنظمة .الخدمات المتنقمة ىذه
أدت الى ظيور تطبيقات جديدة ليذه الخدمات من خالل التعامل مع األجيزة النقالة.

إ َّن التفاعل بين األفراد من خالل استعمال الياتف النقال اثناء العمل مثالً او أثناء سفر

أي فرد او حتى تواجد الفرد في سكنو فإ َّن ىذا التفاعل سيتحقق من الجياز الذي يستخدمو ىذا
الفرد.

وبما ان الفرد ىو جزء من المجتمع فإ َّن ىذا التفاعل سيؤثر بالتأكيد عمى سموك الفرد

ووضعو االجتماعي ,وان قابمية التنقل والتفاعل مع

األشخاص دون قيد الزمان والمكان تجعل

االستمرار في التواصل وتسييمو من خالل توفير العديد من الحمول

االفتراضية( .)Eurspaceivzw, 2006,25

عميو يمكن القول ان قابمية التنقل ومن خالل تقانة المعمومات واالتصاالت تمكن اي فرد

بفضل

يقضي وقتو خارج اوقات العمل عمى التواصل متجاو اًز بذلك محددات الوقت والمكان

األدوات التي جعمت أوقات العمل تمتاز بمرونة كبيرة فمثالً تفاعل االتصاالت الداخمية بين
موظفي المنظمة من اجل الخدمات المتنقمة التي تجيز ليم وخارجياً مع الزبائن او

أصحاب

المصالح والتفاعل مع خدمات اخرى متنقمة عبر البريد االلكتروني واالنترنت وحتى شبكات

التواصل االجتماعي.)lytras etal.,2012,227 (.

إن األجيزة المحمولة كاليواتف الذكية واألجيزة الموحية والمساعدات الرقمية والشبكات

الالسمكية من أكثر التقانات أىمية اذ ان الياتف المحمول أصبح الجياز التقني األول من حيث
االستخدام ففي عام  2010أصبح عدد مستخدمي الياتف المحمول

 4مميار مستخدم من

ضمنيم مستخدمي اليواتف الذكية والذي من المتوقع ان يزداد معدل استخداميم بمقدار

سنوياً( .)the tapscott group,2012,8-10

%20

من خالل ما تقدم يمكن القول ان اي جياز يمكن حممو من قبل الفرد ويتمكن من اداء

ميام يرغبيا بواسطتو واثناء تنقل الفرد في اماكن مختمفة وفي اي وقت كالحاسب المحمول
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والياتف الذكي والمساعدات الرقمية الشخصية  )Cio council,2012,2 ( PADيمكن عدىا

من التقانات النقالة.

أصبح ىذا الجياز يحتل قوة حوسبة تتناسب والتطبيقات الخاصة بالجياز فضال عن

أجراء اتصاالت ومكالمات والتراسل وتوافر كامي ار وتطبيقات مثل  GPSوماسح  ...QRان ىذه
األجيزة (الياتف النقال) تعد من التقانات النقالة لما تتميز بو

من()  (Accenture,2013,1 (Unhelkar,2009,126مواصفات:

 .1قدرة حوسبة الجياز والتي تكفي لتشغيل التطبيقات الخاصة بو.

 .2صغر حجم الجياز والمرونة مما يجعمو سيل الحمل في اي مكان وفي اي وقت.
 .3تعدد خيارات االستخدام اي يستخدم في المكالمات ,التراسل ,التقاط الصور

وماسح واجراء

اتصاالت وتطبيقات اخرى متنوعة كتطبيقات ...GPS

 .4قوة معالجتو العالية وقابمية خزنو البيانات /المعمومات الواسعة.

 .5قوة االجيزة عند ربطيا باالنترنت مما يتيح لمستخدمييا التصفح المتكامل.
 .6استخدام العديد من تطبيقات االنترنت كاستخدام البريد االلكتروني وتحميل العديد الصفحات
والبرامج ومختمف انواع التطبيقات.

 .7امكانية التعامل مع تطبيقات مخصصة مع الشبكات.

 wi-fiبأداء ٍ
عال وتوافر جياز موجو

 .8سيولة استخدام والتعامل مع تقنية
( )e.republic, 2011,5
 .9استخدامو بسيولة مع شبكات التواصل االجتماعي لتحقيق
التطبيقات.

()Rowter

أىداف عديدة جراء ىذه

 .10التعامل مع الخدمات السحابية من خالل تحقيق اتصاالت مجانية او الحصول عمى
تطبيقات مجانية عبر ما يسمى (بالحوسبة السحابية) اذ أن اساس عمميا توافر مزود خدمة

(مثل شركة  )googleوشبكة اتصاالت دولية(االنترنت) والتي تتيح تقديم خدمات حسب

الطمب اذ تتميز بانخفاض الكمفة والجودة العالية التي يمكن الحصول عمى خدمات الحوسبة
في اي وقت والوصول إلييا بسيولة وقابميتيا عمى التوسع ,ومن الجدير بالذكر ان الحوسبة

تدعم قابمية التنقل بأساليب عديدة في الحصول عمى البيانات ,الحصول عمى تطبيقات مخزن

مع السحابة والعمل عمييا ,تعديل البيانات ,خزن معمومات جديدة,

التعامل مع البريد

أنشاء وثائق الكترونية,

اإللكتروني ,قواعد بيانات أكسل ,العمل مع برامج البريد األلكتروني

( .)wangetall,2010,137-146

 .11قدرة األجيزة عمى جمع البيانات مما يميزىا عن غيرىا من االجيزة اذ ان قابميتيا عمى قراءة
رموز مثل  Barcodوأشارة  )Radio-FrequencyMdentification(RFIDواستخدام
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تقنية  )Near Field Communication ( NFCورمز  )Quick Respon(QRالذي

يعد مفيوم لالستجابة السريعة الذي طور من قبل شركة  Densoاليابانية عام  1994وىو
باركود ثنائي البعد يتميز بالسرعة العالية لفك محتوى التشفير ,ففي حالة توجيو كاميرة

الياتف الذكي تظير مباشرة المعمومات التي يمكن قراءتيا من قبل مستخدم الياتف ويعممو
أخرى

برابط االنترنت او اي بيانات نصية

) .)law , 2010,85-100 ( )premchaiswadi,2010,89-92

إ َّن ىذا التطبيق أصبح استخدامو عمى نطاق واسع في منظمات

&sutheebonjard
األعمال لمتعريف

بالمنتجات والمتاجر ومن قبل الجامعات والطمبة ومجاالت أخرى عديدة.

مما تقدم ذكره نرى ان االنتشار الواسع لمشبكات وتطورىا بسرعة (الجيل الرابع لمتقانة

والشبكات) منذ 2010الذي تميز في بث الفيديو عالي الدقة  HDوقوة جودة النقل لمبيانات

عبر المؤتمرات والفيديو وبروتوكوالت االتصال عبر االنترنت نوع  VOIPمقارنة مع الجيل

االول  1979الذي تميز بتقبل المكالمات الصوتية عمى شكل موجات تناظرية ( AT & T,
 )2012, 6-7كل ىذه كانت عوامل حفزت ظيور مفيوم قابمية

انتنقم Mobility

) .(Dahlman,2007,3 -7

 .12دعم التقنيات االفتراضية لقابمية التنقل من خالل التعامل مع التطبيقات والممفات التي

تحدث في مجال عمل معين مع اجراء تغييرات مطموبة كتحديث ممف (الغاء,انشاء,تعديل)
وخزن التغيير بشكل مباشر وخزن التغيير في المركز المسؤول عن

البيانات( .)cisco,2012,1
ال اًال :الرعاية الصحيةHealth care :

إ َّن الرعاية الصحية كما ىو معروف تركز عمى تقديم خدمات صحية ورعاية شاممة

اء كانت تمك الخدمات والرعاية وقائية او عالجية او تشخيصية او اعادة تأىيل عمى
وكاممة سو ً
المدى القصير او الطويل(نصيرات.)66 ,2009 ,

ىناك وجيات نظر متعددة لتعريف مفيوم الرعاية الصحية فالبعض يعدىا كنظام متكامل

لمرعاية الصحية يتكون من مدخالت وعمميات تحويل ومخرجات متمثمة بذلك استخدام الموارد

كافة البشرية والمادية والمالية والمعموماتية ,كذلك يمكن النظر الى الرعاية الصحية بعدىا انواع
من الخدمات التي تقدم الى المستيدفين من

األفراد اذ تتمثل ىذه الخدمات بالبرامج الصحية

العامة وخدمات الرعاية الصحية لألمراض السارية وغير السارية وخدمات
والسالمة العامة والتثقيف والتوعية الصحية (نصيرات.)2009 ,
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كما يقسم البعض الرعاية الصحية الى ثالث مستويات ىي(:حرستاني )1990 ,

 .1الرعاية الصحية األولية وتشمل كل ما يقدم في المراكز الصحية والمستوصفات والعيادات.
 .2الرعاية الصحية الثانوية :وىي الخدمات المقدمة من قبل األخصائيين العاميين كأخصائي الطب
العام والجراحة العامة وأخصائي امراض النساء والتوليد واألطفال والعالج الطبيعي...

 .3الرعاية الصحية الثالثية :وىي تمك الخدمات التي تقدم من قبل األطباء ذوي التخصص الدقيق
كخدمات أمراض جراحة القمب وجراحة األعصاب.

 .4اما وجية نظر منظمة الصحة العالمية فقد حددت وظائف المستشفى األساسية العالجية والوقائية
والتدريب والتعميم واألبحاث الطبية واالجتماعية والخدمات المتعمقة بيا(نصيرات.)2008 ,

ان الرعاية الصحية التقميدية التي تعتمد عمى المعمومات والسجالت والممفات التي تنظم وتعالج

بشكل يدوي قد يكتنفيا العديد من المشكالت كاالزدواجية في سجالت المرضى وأىدار الوقت مع

إعداد السجالت والمعمومات وزيادة الكمفة مما يجعل تقديم الخدمات المرتبطة بيا غير دقيقة او
غير متكاممة وىذا ما نجده في اغمب الدول النامية( .نصيرات.)2009 ,

لكن في الدول المتقدمة استثمرت مبالغ طائمة لبناء مشاريع الرعاية الصحية االلكترونية

بيدف تقديم خدمات الرعاية الصحية بأفضل مميزات ممكنة مع السرعة والدقة والتكمفة المنخفضة
بالرغم من التحديات العديدة التي تختمف من دولة الى دولة أخرى كتمك المتعمقة باألموال ومعدل

انتشار االنترنت وعدم وجود سياسات او إستراتيجية لمرعاية الصحية وعدم وجود معايير عالمية
مقبولة والخصوصية والسرية والمخاوف األمنية.

لكن مع تطور تقانة المعمومات واالتصاالت والشبكات الالسمكية نجد ان العديد من الدول

خطت خطوات واسعة نحو استخدام اساليب جديدة في تقديم خدمات الرعاية الصحية ك استخدام
التقانات النقالة مع اعتماد تطبيقات الرعاية الصحية المتنقمة من اجل تحسين خدمات الرعاية

الصحية نحو األفضل وذات جودة عالية (.(Andersen, 2005,

قطاع الرعاية الصحية أو الطبية ىو النظام االقتصادي الذي ييدف الى تقديم منتجات

وخدمات لمعالجة المرضى من خالل تقديم الرعاية العالجية او الوقائية او التأىيمية .ىذا القطاع

ينفق أكثر من  %10من الناتج اإلجمالي ) )GDPلمعظم الدول المتقدمة ,لذا يشكل جزءاً ميم اً

من اقتصاد اي دولة.وألغراض التمويل واالدارة يتم تقسيم قطاع الرعاية الصحية الى عدة أقسام

وكإطار عام يعتمد عمى التصنيف الصناعي الدولي الموحد(  )ISICالتابع لألمم المتحدة ويتكون

من الفئات اآلتية:

 .1أنشطة المستشفيات

 .2أنشطة العيادات الطبية وعيادات األسنان.
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 .3أنشطة أخرى متعمقة بصحة اإلنسان (قابالت ,ممرضين ,أطباء ,مختبرات عممية او تشخيصية
ومختبرات البايولوجي(عمم االمراض) والمصحات العالجية والعاممين والمين الصحية المساعدة
مثل المينيين المساعدين في مجاالت األبصار والمعالجة المائية والتدليك الطبيعي والعالج

باليوجا ,الموسيقى ,الميني ,النطق ,أمراض القدم ).)Andersen,2005
مقدمي الرعاية الصحية Health care providers:

مقدم الرعاية الصحية ىو منظمة (مستشفى  ,عيادة مثال )...او شخص مثل

(أطباء,

أفراد التمريض ,العاممين في المين الصحية المجتمعية) توفر خدمات الرعاية الوقائية او
العالجية او الرعاية التي تيدف الى تعزيز الصحة او الرعاية التأىيمية او

التمطيفية بطريقة

منظمة لألفراد او العائالت او المجتمعات والكل يعمل ضمن ادارة ودعم نظام الرعاية الصحية .و

تستخدم أدوات تسييل التواصل خالل مواعيد العالج بالنسبة لممرضى وأفراد فريق الرعاية

الصحية.ويمكن في أغمب األحيان الوصول بسرعة الى ىذه المعمومات عمى الحاسوب ,أو
حاسوب محمول و/أو جياز آي باد شخصي (.)www.dasmaninstitute.org

وفي جميع األحوال فأن إطار الرعاية الصحية البد ان يتضمن إنتاج معمومات الرعاية

الصحية والتي ترتبط مع مقدمي الرعاية الصحية من جية واألفراد المستيدفين من المرضى من

جية أخرى ومدى استخدام تقانة الرعاية الصحية المتنوعة .عميو فأن معمومات الرعاية الصحية
يمكن تقسيميا الى نوعين أساسيين ىما  :المعمومات الداخمية والمعمومات الخارجية اذ يرتبط

ىذين النوعين من المعمومات بالمريض فضالً عن المعمومات السريرية واالدارية والتي يتوافر

الغالب منيا في السجالت الطبية لممريض ( .)Wager etall,2009,51
رابعاﹰ :الرعاية الصحية المتنقمة Mobile Healthcare :

االنتشار والتوسع في استعمال(  )ICTعموماً

كما تم ذكره آنفاً في المحور الثاني ان

والتقانة النقالة بشكل خاص في االلفية الثالثة في مجاالت الحياة المختمفة ادى الى ظيور "قابمية

التنقل" ومن التطبيقات الميمة والتي أخذت تنتشر انتشا اًر واسعاً ابستخدام مفيوم قابمية التنقل نجد
ما يقدم من خدمات حيوية وميمة تتعمق بحياة االفراد أال وىي خدمات الرعاية الصحية التي

واألجيزة الالسمكية األخرى كاألجيزة الموحية

بدأت تقدم من خالل استعمال اليواتف الذكية

وغيرىا .ان االتصاالت المتنقمة والسياسات التي يمكن ان تعتمدىا المؤسسات الصحية تعمل
عمى تحقيق أىداف القطاع الصحي العام والخاص فضال عن تسييل نشر الرعاية الصحية

المتنقمة .ان تحقيق ىذه األىداف والتسييالت تساعد عمى توفير خدمات الرعاية الصحية بسرعة
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اكبر وتكاليف اقل في العديد من المجاالت خاصة الرعاية الصحية

الوقائية.

األولية و الرعاية الصحية

فمن وجية نظر الطب نرى ان اليواتف النقالة التي أصبحت أكثر سيولة في استخداميا

وأنيا االكثر مالئمة مع تقديم أنواع من الخدمات الصحية والتي تشمل ادخال البيانات الصحية
والعثور عمى المعمومات والدخول الى الخدمات التفاعمية كمتابعة اعراض االمراض لممرض في

المجتمعات المحمية عبر االنترنت)The worhd bank,2012,(.

عميو يجب عمى مطوري التطبيقات الصحية التشاور وبشكل مثالي مع المتخصصين

المعموماتيين العاممين في مجال الطب والصحة والمتدربين لفيم تدفق المعمومات في انشطة

الرعاية الصحية وبذلك يمكن تحقيق االستدامة في ىذا المجال.

ان العديد من تطبيقات الرعاية الصحية المتنقمة تتطمب تقديم خدمات موحدة يمكن

تسميميا والوصول الييا من قبل غير الخبراء ( األفراد اآلخرين) ,لذلك يجب ان تكون الرعاية
الصحية المتنقمة متكاممة مع برامج الصحة االلكترونية التي تتوافق مع تقديم خدمات الرعاية

الصحية الحالية كما في تطبيقات الرعاية الصحية المتنقمة في كينيا

( . ) The worhdbank,2012

وىي تطبيقات محددة يمكن تحميميا عمى جياز محمول كما في تطبيق  medAficaفي

كينيا الذي يوضح التفاؤل بشأن امكانات الصحة المتنقمة في تزايد وفي الواقع أدت

إمكاناتيا

لتكون حال فاعال من حيث التكمفة لمحصول عمى الرعاية الصحية خاصة في البمدان النامية.
إمكانات الرعاية الصحية المتنقمة:

عمى الرغم من تزايد شعبية الرعاية الصحية المتنقمة واستخداميا بشروط ام ال ومع وجود

دراسات محدودة جداً عن تقييم تأثير الرعاية الصحية المتنقمة ,نجد غالباً ما يرتبط مع ىذا

الموضوع تأثير الرعاية الصحية المتنقمة عمى انخفاض التكاليف وتحسين االداء من خالل جودة

بيانات الرعاية الصحية.دراسة كانت نتائجيا بأن تكاليف جمع البيانات في ىذا المجال تصل ما

يقرب  %24بشكل عام وتكاليف رعاية المسنين  %25وإ َّن انخفاض معدالت وفيات االميات
واألطفال حديثي الوالدة كانت .)Telenor Group,2012,50 ( %30

ولقد وجدت الدراسة ذاتيا ان اعتماد تطبيقات الرعاية الصحية المتنقمة تحسن لالمتثال

لمعالج من مرض السل بمعدل يتراوح بين

 %70-30ويرجع السبب في القوة الشرائية

لمستخدمي تطبيقات الرعاية الصحية المتنقمة واقتناء االجيزة(معيد ),2011 ,IBMكذلك بحث

عن الصحة عام  2011وىو االكثر شعبية لمحصول عمى المعمومات عن مرض معين جنسي
مما يعني ىنالك خصوصية في استخدام الموبايل لموصول الى المعمومات الصحية  ,لكن من
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المتوقع مع حمول عام  2015نجد ان التطبيقات تتزايد الى  %30خاصة في البمدان المتقدمة
والتي يزداد فييا القوة الشرائية والتعميم العالي()etallFriederici

الياتف ال تكون وسيمة اتصال لكن ايضاً وسيمة لموصول الى المعمومات الصحية

كالحصول عمى التأمين الطبي ومبالغ الدفع وما الى ذلك.

ان التحول نحو الرعاية الصحية المتنقمة يمكن ان يكون سريع بسبب تنوع تطبيقات ىذه

الخدمة تجارياً بالرغم من التأثير االقتصادي أو التنمية التي يمكن ان تكون اكبر من تحول
الرعاية الصحية المتنقمة اذ ان تقييم ذلك يكتنفو بعض الصعوبات.

في دراسة لمنظمة الصحة العالمية عن  112دولة جاءت نتائجيا أن  %38عمى األقل

من ىذه الدول لدييا برنامج لمرعاية الصحية المتنقمة مع تطبيقات وتقارير ال

تقل عن ( )4

(منظمة الصحة العالمية .)2011,

في الدراسة ذاتيا أوضحت ان الفجوة قميمة جدا بين البمدان منخفضة الدخل وبين تمك

العالية الدخل (  , )%87 -%77ىنالك بمدان افريقية التزال من اكثر البمدان تطبيقاً وتنفيذاً
لبرامج الرعاية الصحية المتنقمة مقابل الدول المتقدمة التي كان فييا تطور لتطبيقات الرعاية

الصحية المتنقمة في السنوات األخيرة ( .)The world bank,2012

ويمكن للمنظمة أن تعتمد عمى نموذج معين لمرعاية الصحية المتنقمة اذ البد اوالً من

تحديد نموذج التمويل الذي ستعتمده المنظمة عمى نطاق واسع والخيارات ىنا ترتبط باليدف من

اعتماد النموذج وسياسة المنظمة الصحية فيما اذا كانت المنظمة ىدفيا تحقيق الربحية ام ىي
منظمة غير ربحية او االثنين معاً ,وىذا مرتبط اذا كانت المنظمة الصحية حكومة ام قطاع
خاص.

فالمنظمات غير اليادفة لمربح سيكون ىدفيا األساس اعتماد الرعاية الصحية المتنقمة من

اجل تحسين نتائج أدائيا في الرعاية الصحية وما يتعمق بالمرضى  ,وبالمقابل تركز المنظمات
الربحية عمى تطوير الخدمات الصحية التي تولد عائد يوزع عمى المستثمرين وذوي العالقة

بالمنظمة وربما يشمل نموذجيا بعضا من األعمال الخيرية.

في حين ان الرعاية الصحية ترتبط بمشاركة القطاع العام من اجل تقديم الرعاية

والمعمومات الطبية وىنا يمكن القول أنو يمكن اعتماد نموذج ىجين من قبل المؤسسات الصحية

في القطاع العام العتماد الرعاية الصحية المتنقمة مع كمفة رمزية يتحمميا المستفيد وكما موجود

في اليند التي تعتمد نموذج

 MDHilلمرعاية الصحية المتنقمة ويكمف روبية واحدة

(  0.02دوالر) في اليوم لممستفيد وىو ما يتماشى مع القوى الشرائية لممواطن المستيدف خاصة

فذا كان الطمب عمى الرعاية
فئة الشباب ذوي اعمار( )25-8سنة (  ,)Qaeningetal,2012إ
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الصحية عاليا يمكن لممنظمة الصحية إعطاء قيمة لذلك عند بناء نظام لمرعاية الصحية المتنقمة
كصناعة ذات سمسمة قيمة( .)IBM,2008

خامساًال :تطبيقات التقانة النقالة وتعزيز الرعاية الصحية المتنقمة:

ان استخدام الموبايل في مجال الرعاية الصحية يمكن ان تعكس عدد من أفضل أصناف

الرعاية الصحية المتنقمة المتفاعمة بين النظام الصحي والمواطنين ,وفي مسح ميداني عام 2009
ألنواع الرعاية الصحية المتنقمة ( :)WHO,2011

- 1اتصال بين األفراد والخدمات الصحية :وتتضمن أنشاء مراكز صحية وخدمات طوارىء.

- 2اتصال بين الخدمات الصحية واألفراد :مدى االستجابة لممعالجة ورسائل تذكير ولجان متنقمة.
- 3استشارات بين متخصصي الرعاية الصحية من خالل الموبايل أو الطب عن بعد.
- 4اتصال داخل القطاع الصحي لمطوارئ.

- 5رقابة صحية ومتابعة من خالل تقديم الفحوصات ومعاينة المرضى.

- 6الوصول الى المعمومات من قبل متخصصي الرعاية الصحية لنظم المعمومات ونظم دعم القرار
وسجالت المرضى.

أثرت تقانة الياتف المحمول في تغيير الكيفية التي تقدم بيا الرعاية الصحية ,جودة

الرعاية الصحية وكمفتيا .أصبح في أمكانية استخدام الياتف المحمول ان يساعد عمى ادارة
األمراض المزمنة ,تمكين المسنين ورعاية األميات الحوامل ,تذكير األفراد عمى تناول الدواء في
الوقت المحدد وايصال الخدمة الى المناطق المحرومة من الرعاية الصحية اذ يمكن تحسين

النتائج الصحية وكفاءة النظم الطبية ( .(west,2012,1-14

ان إدخال االبتكارات عمى األجيزة النقالة من وجية نظر اقتصادية أثرت عمى تقديم

الخدمات والعالج الطبي اذ يمكنيا ان توفر أمواال في إطار نظام الرعاية الصحية.

قامت منظمة الصحة العالمية بدراسة مسحية لـ(  )114دولة عام  2011والتي اشتممت

عمى مبادرات لتقديم ىذه الخدمات من خالل الصحة المتنقمة اذ يتم أنشاء مراكز الرعاية الصحية

ومن ثم يستطيع المرضى االتصال لالستفسارات ومع استخدام رسائل نوع  smsالتي تتمثل كنوع

من انواع التطبب عن بعد وامكانية الوصول الى السجالت الخاصة بالمرضى او قياس مدى

االستجابة لمعالج والتوعية الصحية ومصداقية المرضى ودعم الطبيب لصنع ق ارراتو وال نستغرب

ان بعض الدول مثل أمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية وجنوب شرق آسيا أظيرت أعمى مستويات

لتبني ىذه الخدمات وأن اغمب الدول ترغب في تنفيذ ىذه الخدمات من خالل الشراكة بين القطاع

العام والقطاع الخاص.
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من خالل ما تقدم يستنتج الباحثان ان تعزيز الرعاية الصحية المتنقمة من خالل دور

التقانة النقالة كاستخدام الموبايل الذكي يمكن توضيحيا في اطار تقديم الخدمات الخاصة
بالرعاية الصحية وفق اآلتي:

.1

إدارة األمراض المزمنة من خالل عمميات المراقبة اذ تمثل التحدي األكبر في العديد من

البمدان ,وان توافر اجيزة الرصد عن بعد تمكن المرضى الذين يعانون من مشاكل خطيرة ,

تسجيل مالحظاتيم الصحية وارساليا الكترونياً الى األطباء او األخصائيين وىذا ما يطمح بو

األطباء تنفيذه عمى مدى الخمسة والعشرين سنة المقبمة ,ان المرضى يمكنيم البقاء خارج
مكاتب األطباء لمحصول عمى الرعاية الصحية الروتينية وبالتالي خفض تكاليف الرعاية

الصحية في دراسة قام بيا االقتصادي روبرت ليتان في معيد بروكينفز والتي كانت نتائجيا

انو يمكن إنقاذ 197مميار حالة في الواليات المتحدة

باستخدام تكنولوجيا المراقبة عن بعد

وبالتالي ستؤدي وفرات في التكاليف التي كانت تنفق سابقاً لألمراض المزمنة مثل فشل القمب

األحتقاني ,أمراض الرئة ,السكري ,التقرحات الجمدية اذ ان الرصد ىنا سيكون عمى مدار

الساعة وتقدم البيانات االلكترونية لمقدمي الرعاية الصحية  .بمعنى آخر العالج الطبي السريع

لممرضى الذين يحتاجون تدخل طبي بدالً من االنتظار الكتشاف وجود مشكمة .ىنا األطباء

عمى استعداد وتأىب يشاىدون عرض األوضاع المتدىورة في الوقت الحقيقي .ان إدارة الوقت

الحقيقي ميمة جداً خاصة في حالة األمراض مثال ذلك مراقبة مستويات األنسولين في الدم
لمرضى السكري بدالً من زيارة الطبيب والمختبر

وانتظار نتائج االختبار اذ أن ىذه العممية

مكمفة وتستغرق وقتاً طويالً ,ان تسجيل مستويات الكموكوز عمى الفرد وارساليا الكتروني
التوفير الرعاية الصحية المناسبة(.كما في المكسيك).

كذلك فأن أجيزة الرصد عن بعد ميمة جداً في حالة مدمني المخدرات اذ طور الباحثون

في جامعة ماساتشوستش أجيزة االستشعار التي تراقب درجات الح اررة لمجمد والجياز العصبي

واألنشطة المرتبطة في الرغبة الشديدة في تعاطي المخدرات وحالة التوتر التي يبمغ عنيا ذاتياً.

ان مقدمي الرعاية الصحية المدربين جيداً عمى األنماط السموكية والفسيولوجية يمكنيم استخدام
اجيزة نقل البيانات في صيغة نص ,صوت ,فيديو...كذلك برامج

اإلقالع عن التدخين اذ تم

تطوير  47من التطبيقات المختمفة والمصممة لمتوقف عن التدخين.

 -2استخدام االجيزة النقالة في مجال تخطيط القمب اذ ستكون ىنالك استجابة اسرع قلراءة نتائج

الفحص الطبي ,أخطاء اقل في وصفة الدواء وتحسين ادارة البيانات وحفظ السجالت ,ىذا ما
نشرتو ثالث عشر دراسة لتقييم األجيزة النقالة وممارسة الطبيب في ىذا المجال  .إ َّن األجيزة

النقالة التي تساعد عمى تجنب خطأ واحداً عمى األقل بالعالج السريري.

 -3تحسين خدمات الرعاية الصحية لممسنين واألميات والحوامل:
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تكون لدييا القدرة عمى مساعدة المرضى كبار السن من

خالل تذكيرىم في تناول الدواء عن طريق استالم رسائل بريد شخصية او مكالمات ىاتفية او

رسائل نصية.كذلك بالنسبة لمنساء والحوامل يتم استخدام تقانة

 Text 4 babyالتي ترسل

رسائل نصية بأكثر من لغة حول كيفية التعامل مع مراحل مختمفة من الحمل ومشاكمو وىذا ما

نشرتو دراسة عن  281000من األميات الجدد في  14والية امريكية .وىنالك برامج تطبيقية

تذكر المرضى تناول الدواء من خالل ارسال رسائل نصية من جياز يدعى Health Trax-

 Dynamedوىنالك أكثر من  4000من التطبيقات الصحية عبر منصات متعددة.

في بنغالديش أطمق االطباء مبادرة سميت  Mobily 4 healthالتي توفر كيفية العناية

باألميات الحوامل أثناء فترة الحمل

واصدار إنذار مبكر لمشاكل الرضع وفوائد تنظيم االسرة

والرضاعة الطبيعية األفضل.

-4خدمات مصممة لتقميل وقت االنتظار لممرضى في طوارئ في المستشفى اذ يتم استالم

رسائل نصية عن الوقت المتوقع لرؤية الطبيب او الممرضة كما في مستشفى بورتسموث

التعميمي.

-5تحسينات في االمتثال لتناول الدواء من خالل تدخالت صوتية او رسائل نصية في ادارة
الرعاية الصحية من خالل التذكير الطبي المرسل لممرضى في حاالت اعراض الربو مثالً

مستويات االجياد ,االقالع عن التدخين ,مراقبة االنشطة البدنية وحتى مراقبة مستويات

الدىون في الدم .ىذه التحسينات حققت كفاءة ذاتية وسرعة في التشخيص والعالج.

 -6تطبيقات شركة آبل وآي باد متعمقة بالرعاية الصحية المتنقمة عبر منصات متعددة عرفت
بالتطبيقات الطبية الشعبية االكثر استخداماً مثل اجيزة عرض ضربات القمب االلكترونية

ابستخدام نظام  )3D Medical.com(3Dلمالحظة ىبوط القمب واألوعية الدموية كذلك
امكانية الطبيب لرؤية نظام الييكل العظمي من خالل نظام يدعى

 Sheletalونظام يعطي

معمومات عن العين المسمى  OrcahealthEyeDecid MDان سوق التطبيقات المتنقمة

التي وفرتيا شركة آبل بمغت اكثر من 40000من ىذه التطبيقات وان اكثر من  247مميون
شخص قاموا بتحميل تطبيقات الصحة المتنقمة.

-7تحسينات الرعاية الصحية في الريف :ان الحصول عمى الرعاية الصحية في المناطق الريفية
تشكل تحدياً في كل بمد حول العالم كما في اليابان التي لدييا عدد من المناطق النائية

والبعض منيا توجد في جزر او في مناطق جبمية بعيدة عن المدن اذ ان تحسين الرعاية

الصحية كانت من خالل منصات آسيا الطبية  ,اذ ان السكان ب ا ستطاعتيم استخدام اجيزة

السمكية تسجل وتحول بيانات عن حفظ الدم ,الوزن ,المشي لمسافات طويمة ....االطباء قاموا

فحص البيانات المستممة وقدموا توصيات طبية لكل فرد وبالفعل قد حققت ىذه البرامج
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تحسينات كثيرة خاصة في مجال حفظ الدم ,كذلك في الصين تم تزويد االطباء بأجيزة نقالة

تمكنيم الوصول الى السجالت الصحية االلكترونية وقواعد بيانات العالج الصحي من خالل

عرض المعمومات عن المريض تمكنيم من معرفة كيفية التعامل مع المشاكل المشتركة اذا لزم

األمر وبذلك يتمكن األطباء بالتشاور مع المتخصصين عن بعد في المدن.

-8تطبيقات عديدة جعمت األطباء أكثر كفاءة با ستخدام التقانة النقالة إذ أتاحت لممستفيدين
التغمب عمى القيود الجغرافية في مجال الرعاية الصحية ومن خالل الحصول عمى المعمومات
عن بعد والتحدث مع المرضى عن بعد .كما في سنغافورة التي تطبق ما يسمى صحة

االصدقاء لتقديم عالجات عن قائمة من االمراض الطبية وتقديم النصائح لدعم الصحة.

كذلك في بنغالدش التي اعتمدت تطبيقات المحمول وفي مالوي

 Malawiيتم تسجيل

البيانات الطبية لمرضى الريف.

إ َّن ابحاث مجموعة  Telnorاكدت ان مراحل تقديم ىذه الخدمات تقمل من تكاليف

الرعاية الصحية خاصة كبار السن بعدل

 %25ومرضى المناطق الريفية وتحسين االمتثال

لمعالج.

-9انقاذ األرواح من خالل تعزيز المعمومات :إ َّن خدمات الرعاية الصحية المتنقمة تعد من أكثر
العوامل تأثي اًر في حياة الناس خاصة حالة

إصابة المرضى بنوبات قمبية اذ اعتمد نظام

 stayamالذي يمكن األطباء من تحميل إجراءات العالج في مستشفى فموريدا يوجد نظام

يدعى  Baycareالذي يقمل من الوقت المستغرق في تشخيص ومعالجة مرضى القمب بمعدل

 %20اذ ان ىذه الفترة كافية إلنقاذ حياة العديد من الناس ,كذلك يفيد النظام في تقميل
االخطاء الدوائية من قبل مقدمي الرعاية الصحية .ففي مستشفى

 Cincinnatiالتي تقدم

رعاية صحية لألطفال إذ انخفضت أخطاء الدواء الى النصف .ان ما ييم مقدمي الرعاية

الصحية ىو المعرفة والبيانات والمعمومات التي تمكنيم من الوصول الى تحسينات أفضل اذ

يتوقع خبراء الرعاية الصحية ان األنفاق عمى تقانة المعمومات سينمو الى  7.5 %سنوياً.ومن
العوامل الميمة التي تؤدي الى تحسين الرعاية الصحية نجد االحتياج من المعمومات من قبل

المستفيدين (مرضى ,منظمة ,اطباء) تمكنيم من اجراء قدرات تحميمية مناسبة اذ ان دور ىذه
المعمومات وتكامميا يعد مسألة ميمة لتقديم رعاية صحية بمستوى جيد خاصة أنظمة الرعاية

الصحية الموزعة جغرافياً فضالً عن التركيز عمى الجودة والدعم وتخفيض التكاليف.ان البرامج
الصحية المتنقمة ىي أدوات لجمع البيانات في مجال الرعاية الصحية(.(Dindigal
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اإلطار العممي لمبحث:
أوال :وصف أفراد عينة البحث :يمكن مالحظة توزيع أفراد العينة حسب الجنس والعمر والعنوان
الوظيفي والشيادة ومدة الخدمة وكما موضح التك اررات والنسب المؤية في الجدول(.)1
جدول رقم ()1

وصف أفراد عينة البحث
ركور
الصفة

إناث

ث

%

ث

%

الجنس

21

52

19

48

العنواى
الوظٍفً

تخظض طبً
29

الشهادة

اعذادٌت دوٌ
2

هذة الخذهة

5

( )5-1سنت
1

العور /سنة

72,5

2,5

( )35 -26
10

25

تخظض اداري
6

15

ث

4

%

تخظض فنً
5

دبهىو فنً
10

%

ث

ث

%

12,5

بكانىرٌىش
13

32,5

دبهىو عال
18

ياجستٍر/دكتىراة

45

3

7,5

( )10 -6سنت

(  )15 -11سنت

(  )20 -16سنت

( -21أكثر) سنت

20

7,5

35

35

8

3

( )45 -36
11

27,5

( )55 -46
16

40

14

14

(  -56أكثر)
3

7,5

انيا :وصف متغيرات البحث:
يشير تحميل استجابات افراد عينة البحث في مستشفى الخنساء والمستشفى العام حول

مشكالت تقديم خدمات الرعاية الصحية َّ
بأن أىم المشكالت كانت:

- 1األزدواجية في المعمومات الخاصة بالمرض اتفاق  %57,5من افراد العينة.
- 2ضعف متابعة المريض الذي يحتاج لرعاية صحية لفترة معينة اتفاق .62,5
- 3عدم امكانية رصد العديد من حاالت الرعاية الصحية عن بعد اتفاق .%55
- 4ضعف مراقبة األمراض المزمنة في الوقت الحقيقي اتفاق .%50
- 5عدم دقة البيانات الخاصة بالمرضى اتفاق الى حد ما .%60

- 6ضعف متابعة مدى االمتثال لمعالج لبعض األمراض اتفاق الى حد ما .%65
- 7ضعف خدمات الصحة البيئية والحوادث والحاالت الطارئة اتفاق الى حد ما .%52,5
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وفيما يتعمق بتحميل إجابات افراد العينة حول اتفاق المبحوثين حول أىمية التقانة النقالة ومدى

استخداميا من قبل المستفيدين ان المعدل العام بمغ ما يقارب من  %62وبوسط حسابي 2,480

وقد عزز اجابات االتفاق كل من المتغيرات

 40xالذي ينص عمى ان تسييل استخدام تقانة

المعمومات الالسمكية ان اتفاق المبحوثين بمغ  %87,55بوسط حسابي 2,850وانحراف معياري
 0,426وكما يشير الجدول(  )2والمتغيرات  ,39xو(  ) 46x – 41xوالتي تشير الى أن
استخدام التقانة النقالة تعزز تقديم خدمات الرعاية الصحية.
جدول رقم ()2

وصف متغير التقانة النقالة
X
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
العام

ت
23
17
17
22
6
33
35
34
33
27
26
25
26
19

أتفق
%
57,5
42,5
42,5
55
15
82,5
87,5
85
82,5
76,5
65
62,5
65
47,5
61,9

ت
7
12
13
3
19
3
4
5
5
12
13
13
13
18

الى حذ ها
%
17,5
30
32,5
7,5
47,5
7,5
10
12,5
12,5
30
32,5
32,5
32,5
45
24,7

ت
10
11
10
15
15
4
1
1
2
1
1
2
1
3

ال أتفق
%
25
27,5
25
37,5
37,5
10
2,5
2,5
5
2,5
2,5
5
2,5
7,5
13,4

الوسط الحسابً
2,325
2,150
2,175
2,175
1,775
2,725
2,850
2,850
2,775
2,650
2,650
2,575
2,625
2,400
2,480

األنحراف
الوعٍاري
0,859
0,834
0,813
0,958
0,698
0,640
0,426
0,446
0,530
0,533
0,540
0,594
0,540
0,632

كما يشير الجدول()3الى اتفاق افراد عينة البحث حول آرائيم عن أىمية الرعاية الصحية
المتنقمة وامكانية متابعتيا والسيطرة عمييا ب ا ستخدام التقانة النقالة مثل الموبايل الذكي اذ بمغ

المعدل العام  %64,7بوسط حسابي  2,362وقد عززت معظم المتغيرات ىذه النتيجة عدا

المتغيرين  49yو  56yالمذين يشيران الى خدمة تقديم الرعاية الصحية بكمفة منخفضة جدا
وامكانية متابعة خدمات الرعاية الصحية من خالل موقع المستشفى األلكتروني.
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جدول رقم ()3

وصف متغير الرعاية الصحية المتنقمة
y
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
انعاو

ث
32
19
27
21
25
21
21
27
17
29
26
25
25
27
23
22

أتفق
%
80
47,5
67,5
52,5
62,5
52,5
52,5
67,5
42,5
72,5
65
62,5
62,5
67,5
57,5
55
64,7

ت
6
19
9
17
11
16
10
13
16
8
12
12
7
12
15
16

الى حذ ها
%
15
47,5
22,5
42,5
27,5
40
25
32,5
40
20
30
30
17,5
30
37,5
40
26,86

ت
2
2
4
2
4
3
9
طفر
7
3
2
3
8
1
2
2

الوسط الحسابً

ال أتفق
%
5
5
10
5
10
7,5
22,5
طفر
17,5
7,5
5
7,5
20
2,5
5
5
8,43

2,325
2,750
2,425
2,575
2,475
2,525
2,300
2,675
2,250
2,650
2,600
2,550
2,425
2,650
2,525
2,500
2,362

األنحراف
الوعٍاري
0,543
0,594
0,675
0,598
0,679
0,639
0,823
0,474
0,742
0,622
0,590
0,639
0,813
0,533
0,598
0,599

ال ا -تحميل النتائج واختبار الفرضيات:
لغرض اختبار فرضيات البحث حول عالقة االرتباط والتأثير بين المتغير التنبؤي" التقانة النقالة
وتطبيقاتيا" والمتغير المستجيب " الرعاية الصحية المتنقمة" أفرزت نتائج التحميل اآلتي:

- 1اظيرت نتائج التحميل وجود عالقة ارتباط معنوية موجبة بين متغير التقانة النقالة والمتغير

المستجيب الرعاية الصحية المتنقمة اذ بمغ  % 56,3وبذلك يتم رفض فرضية العدم وقبول

الفرضية البديمة والجدول ( 4أ) يوضح العالقة بين المتغيرين.
جدول رقم (  4أ )

عالقة االرتباط بين المتغيرين
انًتغٍر انًستقم
انًتغٍر انًعتًذ

انتقانت اننقانت

انرعاٌت انظحٍت انًتنقهت

0,563

 -2اظيرت نتائج تحميل االنحدار وجود تأثير معنوي لمتقانة النقالة وتطبيقاتيا في الرعاية
الصحية المتنقمة اذ بمغ معامل التحديد

المحسوبة البالغة

 31,7وكما يوضح الجدول ( 4ب) ان قيمة

 17.67ىي أكبر من قيمتيا الجدولية وذلك بداللة القيمة االحتمالية
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 0.000عند درجة حرية  1,38ومستوى معنوية  0.05وإن قيمة  tمعنوية والبالغة 4.20

بداللة القيمة االحتمالية  0.000وبذلك يتم رفض فرضية العدم وقبول الفرضية البديمة التي
تنص عمى وجود تأثير ذو داللة معنوية لمتقانة وتطبيقاتيا في الرعاية الصحية المتنقمة .
جدول رقم (4ب)

نتائج تاثير التقانة النقالة في الرعاية الصحية المتنقمة
انًتغٍر انًستقم
انًتغٍر انًعتًذ
انرعاٌت انظحٍت انًتنقهت

انتقانت اننقانت

R²

Bo

Bı

3.27
*4.20
0.000

1.1079
0.5707
0.000

p< 0.05

أوال  :اإلستنتاجات:

%31.7
*= t. value

F
انًحسىبت
17.67

p- value

0.000

D.F=1,38

N=40

اإلستنتاجات والتوصيات:

- 1يعد مفيوم قابمية التنقل من المفاىيم التي ظيرت التطبيقات الجديدة الخاصة بتقديم خدمات
من خالل التعامل مع األجيزة النقالة (الالسمكية) مثل الموبايل الخموي.

- 2تتميز التقانة النقالة بعدة ميزات مما جعل تطبي قاتيا المتعددة تستخدم عمى نطاق واسع في
منظمات األعمال والمنظمات الصحية والمنظمات التربوية.

- 3من اىم األنشطة األساسية لممستشفيات تقديم خدمات الرعاية الصحية ومتابعتيا من قبل
اء كانت منظمة أو أشخاص كاألطباء وأفراد التمريض.
مقدمي الرعاية الصحية سو ً
 -4ظير مفيوم الرعاية الصحية المتنقمة نتيجة التوسع في تطبيقات تقانة المعمومات واالتصاالت
وانتشارىا في مجاالت الحياة المختمفة والتي اقترنت مع مفيوم قابمية التنقل ومن خالل

استخدام األجيزة الالسمكية مثل الموبايل واجيزة المساعدات الرقمية واألجيزة الموحية.

- 5من أىم تطبيقات التقانة النقالة في مجال الرعاية الصحية لممستشفيات والمراكز الصحية في
العديد من دول العالم باستخدام الموبايل الذكي الذي سيل كثي ار االتصاالت بين األفراد

ومقدمي الرعاية الصحية.

- 6أظيرت نتائج تحميل وصف أفراد العينة أن نسبة الذكور مساوية تقريبا من نسبة اإلناث وأن
األغمبية منيم يحممون شيادة البكالوريوس والدبموم العالي واألغمبية من ذوي التخصصات

الطبية وفي عناوينيم الطبية  ,فيما ظير ان األغمبية كذلك لدييم خدمة وظيفية طويمة اذ

يشير ذلك الى ان ىؤالء يمتمكون الخبرات والمعرفة في مجال تخصصيم عمما بأن أعمارىم
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في الغالب ىي من فئات عمرية وسطى مما يشير ذلك الى ان األغمبية لدييم فرصة
الكتساب المزيد من المعرفة والميارة في ممارساتيم المينية واإلنسانية.

- 7أظيرت النتائج وجود عالقة ارتباط معنوية قوية وتأثير بين التقانة النقالة وتطبيقاتيا والرعاية
الصحية المتنقمة.

- 8أظيرت نتائج التحميل ألفراد عينة البحث وجود مشكالت عديدة في تقديم خدمات الرعاية
الصحية بسبب عدم اعتماد ادارة المستشفى عمى تقانة ونظم المعمومات واالتصاالت

وادارتيما.

اىمية استخدام التقانة النقالة في دعم الرعاية

- 9كما أظيرت نتاج اجابات المبحوثين حول
الصحية بنجاح.

 - 10أفرزت نتائج التحميل أىمية استخدام التقانة النقالة كالموبايل في تقديم خدمات الرعاية
الصحية اتفاق افراد العينة عمى امكانية المتابعة والسيطرة عمى ىذه الخدمات اذ
التقانة تحقق مزايا عديدة.

إن ىذه

انيا :التوصيات:
- 1يجب عمى ادارة المنظمات الصحية ورئاساتيا اإلسراع ب

ا عتماد تطبيقات التقانة النقالة

ك ستخدام األجيزة الالسمكية مثل الموبايل واألجيزة الموحية واجيزة المساعدات الرقمية اذ انيا
ا
تعزز تقديم خدمات الرعاية الصحية.

- 2من الضروري بناء منصات خاصة لتقديم الرعاية الصحية المتنقمة كما ىو الحال في أغمب
دول العالم.

- 3اعتماد تصميم موقع الكتروني مناسب لممنظمة الصحية يتوافق مع استخدام التقانة النقالة
وتقديم الرعاية الصحية المتنقمة.

- 4ضرورة تصميم نظام معمومات الرعاية الصحية اذ انو يقدم الدعم الالزم الستخدام التقانة
النقالة والرعاية الصحية المتنقمة.

- 5يتطمب تقديم دعم من قبل ادارة المنظمة الصحية والذي يعزز انشاء مشروع منصة التقانة
النقالة.

- 6من الضروري وضع موازنة مالية مناسبة بيدف انجاز المشروع بنجاح.
- 7يتطمب اعتماد المنظمة الصحية تطبيقات التقانة النقالة والرعاية الصحية المتنقمة تدريب
األفراد العاممين في ىذا المجال أو تعيين افراد متخصصون في مجال المعموماتية.

- 8ايجاد المدخل المناسب لشراء او استثمار تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت بحيث تحقق
المنظمة افضل المزايا جراء ىذا االستثمار.
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