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  حسناء سالم بوسويهي  اســم الباحـث
إدراك الفريق التمريضى لظروف العمل التى تؤثر على   عـنـوان البحث

  سالمة المريض
  اإلسكندرية  جـامـعــــة
  التمريض  كـلـيـــــة
  العلوم التمريضية  قـســــــم
  )م٢٠٠٨(الماجستير   الــدرجــــة

  لص البحثمستخ
  هدف الدراسة

هذا البحث يهدف للتعرف على مدى إدراك الفريق التمريضى لظروف 
  .النزيل / العمل التى تؤثر على سالمة المريض

  منهج الدراسة
 Hospital Survey on patient Safety Cultureتم استخدام استبيان 

Zohar والذى قام فريق من الباحثين فى Agency for Healthcare Reseacrch 

and Qulaity  للمساعدة لقياس سالمة المرضى فى ٢٠٠٤ بتطويره عام 
 سؤال حيث تم تعديله من قبل ٦٠يتكون هذا االستبيان من . المستشفيات

قسمت هذه األسئلة على الخمسة عوامل . الباحث ليتناسب مع مكان الدراسة
لطبيعية للعمل، التى تم ذكرها سابقا وهى القوة العاملة التوظيفية، البيئة ا

اجتماعية، تصميم سياق العمل، وعوامل تنظيمية، تم اقتباس / عوامل شخصية
 Green Guide for Health Careاألسئلة الخاصة بالعوامل الطبيعية للعمل من 

يتضمن االستبيان أيضا أسئلة خاصة بالمفهوم الكلى لسالمة . ٢٠٠٧لسنة 
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اد الهيئة التمريضية إلضافة المرضى، النزالء، وسؤال مفتوح لتعليق أفر
عوامل أخرى لم يتم ذكرها فى الدراسة إن وجدت، هذا باإلضافة إلى سؤال 

  .خاص بالبيانات الشخصية
  استنتاجات الدراسة

  :أسفرت الدراسة عن النتائج التالية 
هناك إدراك لمفهوم سالمة النزيل لدى أفراد الهيئة التمريضية، وال  -١

يوجد إدراك للحصيلة الناتجة من العمل على توفير عوامل سالمة 
  .المريض

أجمع األغلبية من أفراد الهيئة التمريضية أن العوامل التالية لها تأثير  -٢
 .كبير من وجهة نظرهم على سالمة النزيل

مريضية لم يدركوا مدى التأثير السلبى للعوامل جميع أفراد الهيئة الت -٣
قوة العمالة التوظيفية، االتصال المفتوح، : التالية على سالمة النزيل

االستجابة غير العقابية لألخطاء، البيئة الطبيعية للعمل، المفهوم الكلى 
 .لسالمة النزيل

والجنسيات " تصميم سياق العمل"يوجد عالقة ذات داللة إحصائية بين  -٤
المختلفة ألفراد الهيئة التمريضية، حيث أن العمالة غير العربية أدركوا 

 .مدى تأثير هذا العامل على سالمة النزيل أكثر من العمالة العربية

والمستوى " العوامل التنظيمية"يوجد عالقة ذات داللة إحصائية بين  -٥
التعليمى حيث أن أفراد الهيئة التمريضية من حملة شهادة الدبلوم 

ركوا مدى تاثير هذا العمل على سالمة النزيل أكثر من أفراد الهيئة أد
  .التمريضية من حملة شهادة البكالوريوس فى العلوم التمريضية

  


