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درجة أداء العاملين في دور المسنين في األردن لمهاارا  الرااياة اليا ية    
 األدائية واالقتها ببعض المتغيرا 

 
 *المةــــــــــــــــاح ســــــــــــــــجن. د

 **اجلادري د عدنان.أ               
 الملخص

 
دلجددد  ءدال اللدددفي  و  دددس دول الاألددد  و  دددس األلد  تهدددهذ  دددرا الهلاصددد  ال تدددد    لددد  تحه ددده 

تك ند  ع  د  . لاهفلات الرعف   الصدح   الادفي   وعتهاهدف غاا  در الود م والال دم الل ادس وال بدر 
ولاحق د  ء دهاذ الهلاصد  ءعده . ٪ يدو الاواادا األتد س05يبح ثًف، و را يثدم ( 05)الهلاص  يو 

والالفلوددددفت ائحصددددف    الاددددس .  ددددس دول الاألدددد  و البفحثددددف  غ فهدددد  يتح دددد  لق ددددف  ءدال اللددددفي  و
" ت"اصا هي   س تح  م الب فنفت تضا   الاا ص فت الحألدفغ   واننحرا دفت الال فل د  وااابدفل 
وهدده . ل اوا عددفت الااراغ دد  والابددف و األحددفدع،  ضددًت عددو  جددرال ااابددفل ادد د ة ل اقفلنددفت البله دد 

ح   األدا    الافي   ال اجب ت ا ر ف لهى اللدفي  و  دس ت ت   الهلاص   ل  ء  يهفلات الرعف   الص
 والا ر دد  صددبل  يوددفنت  ددس ال  ف دد  الا صدد  يهددفل  ي ةعدد  ع دد  ( 69)دول الاألدد  و تك ندد  يددو 

والالف    الافي  ، وحاف   الاألو يو الح ادث، والحرك  البهن   ل األو،  ضًت عو  و ع فل األدو  
ع د  ءدند  يا صدس حألدفغس، كادف ت تد   الهلاصد   لد  وجد د يوفل الاار ض الا زلس والرع حصم 

 ددرود دالدد   حصددف  فً  ددس يا صددس دلجددفت ءدال اللددفي  و لاهددفلات الرعف دد  الصددح   األدا  دد  الاددفي   
 لددددزى  لدددد  يا  ددددر الال ددددم الل اددددس ولصددددفلا حا دددد  ي ا دددد  الددددهلجفت األكفد ا دددد   ددددس اااصددددف  

.  فً تلددزى  لدد  يا  ددر الودد م وصدد  ات ال بددر الااددر ض،  فددف    لدد  عددهر وجدد د  ددرود دالدد   حصددف 
وارجددد  الهلاصددد  غلدددهد يدددو الاقارحدددفت ء اهدددف فدددرول  تدددهل ب اللدددفي  و و عدددهاد   ءكفد ا دددفً  دددس 

 .اااصف  تار ض الا   ا  
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  :خلفية الدراسة -1
ا  علــــا ا جتمــــار بدراســــة اــــاهرخ الوــــياودة،  الــــد ا داد ا هتمــــام  ــــا اهتمــــا العلــــوم اننةــــانية   ســــيم

 ذلــ  بضلــا التقــدم ، نتيجة الزيادخ احلادخ يف أعداد املةنني يف اجملتمعات املتقدمــة  الناميــة علــد ســد ســوا 
،  الةــــي رخ علــــد األمــــرا ،   ــــو ةالعامــــة،  امــــدمات ال  يــــ ةالعلمــــا الــــدي أد  سني مةــــني مةــــتو  ال ــــ 

 . ال  ا الوعا
٪ مــــجم ومــــور الةــــمان،  مــــجم املتوالــــ  أن ترتضــــ  هــــد  31٪ سني 31 تــــرتا ح نةــــ ة املةــــنني يف العــــا  بــــني 

٪ يف ال لدان النامية اليت توصف شعو ا أهنــا 4٪ يف بعض ال لدان يف سني   تتعد  02النة ة لت ا سني 
العاملية سني أنه مــجم املتوالــ  أن يعــي  فتية، غري أن هد  النة ة غري ثابتة سذ توري سس ائيات منظمة ال  ة 

يف الــد ا الناميــة مــا فــوس الةــتني عامــا ،  0202٪ مــجم ومــور الةــمان يف العــا   لــوا العــام 02أكثر مجم 
، ؛ الةل ان3881، ؛ سبراهيا3892، أبو ناعمة)  ذل  نتيجة ا رتقا  مبةتو  امدمات يف تل  ال لدان

0221.) 
،  صــــا عــــدد املةــــنني سني (0229)تقريــــر دائــــرخ انس ــــا ات العامــــة عــــام  أمــــا يف األردن   فــــ  مــــا  رد يف

دائــــــرخ انس ــــــا ات )مــــــجم اجملمــــــور الملــــــا للةــــــمان ( ٪2139)مةــــــنا   هــــــدا يعــــــادا مــــــا نةــــــ ته ( 121212(
 (. 0229العامة، 

ام يعــاملون بمثــري مــجم ا ســرت  يف ال يئة ا جتماعيــة األردنيــة، فــان املةــنني ة  ما القيا  العادات الراسا
 لمــجم ب يعــة هــد   العالالــة أصــ  ا . هما  مجم م ادر امربخ  املعرفــة للعائلــةم التمرمي، سذ يوملون رصيدا  

 توتيتها  بلغط مجم  ةضعيضة نتيجة  ستمرار تضم  ال نا  التقليدي احملافظ لألسرخ  اجملتم ، فتوس  العائل
ماعيــــــــة  ا الت ــــــــادية،  ا ديــــــــاد عــــــــدد النةــــــــا  الت ــــــــديال  ا نتوــــــــار  الت اعــــــــد،  تغــــــــري القــــــــيا  ا  اهــــــــات ا جت

 اجملتمعــات كافــة  منهــا اجملتمــ العامالت يف اجملتم  أد  سني اهور مديات  صعوبات يف  ضــ  املةــنني يف 
لم ــــار الةــــجم دــــار   ةشــــامل ة اجتماعيــــ ةصــــ ي ةيوجــــت ت ــــا بــــرام  رعايــــ  هــــدا (.0223، الوديــــان) األردين

 ت ــــوير سمماناتــــه  هنضةــــ ةعايــــة املةــــجم  عــــا منــــه سنةــــانا  الــــادرا  علــــد سعالــــ، ألن ر ةيف د ر الرعايــــ ةسبــــار العائلــــ
مبهــــــارات الرعايــــــة ال ــــــ ية األدائيــــــة  ة مةــــــل  خ،  هــــــدا يت لــــــت سعــــــداد  ترهيــــــا كــــــوادر الــــــادر ةاملت قيــــــ ةالوا ــــــي

 . ا جتماعية ةالواملة لتؤدي د را  فاعال  يف التجا ب م  الوض  ال  ا  النضةا  الوجداين هلد  الورحي
 علد الرغا مجم أمهية الرعاية ال  ية،  ما تعود به مــجم مــرد د سيبــا  يف تعزيــز ال نــا  النضةــا  الوجــداين 

العــــــاملني،  عــــــدم الــــــدربا علــــــد تل يــــــة  لضئــــــةللمةــــنني فــــــان الواالــــــ  احلــــــاع يؤشــــــر سني ضــــــعف القــــــدرات  الترهيــــا 
يف د ر املةــــــــنني للــــــــعف  سني العمــــــــا يلجــــــــؤ ناستياجــــــــات الوــــــــياوده يف األردن، فمعظــــــــا هــــــــؤ   العــــــــاملني 

ابا مهــــــار تــــــرهيلها  عــــــدم الــــــدربا احل ــــــوا علــــــد عمــــــا يف ممــــــان لدــــــر، لــــــدا   بــــــد مــــــجم العمــــــا علــــــد ت ــــــوير 
ال ــــــ ية الوــــــاملة الــــــيت متــــــا جان ــــــا  مهمــــــا  مــــــجم جوانــــــت رعايــــــة املةــــــنني يف  ةبتقــــــدمي دــــــدمات الرعايــــــ ةاملتا ــــــ
 . األردن

 ،   ميمجم ت وير نتائ  علميا  مدر سا   ي ها تدري ا    تدر   مجم د ن سعداد العاملني بد ر رعاية املةنني
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 ستياجات   تنميتها  فقا   ةالوامل ةال  ي ةف مهارات الرعايفانعداد املتلمجم تعر  ، عملها  ا رتقا   ا
، فلــــال  عــــجم ة اج هــــا بضاعليــــ كــــوادر تــــؤدي تــــدريت   املةــــنني ميثــــا جــــز ا  مــــجم انعــــداد الــــوبا  العــــاملا نعــــداد

 سكةــــــابه لفاالــــــا ، بــــــني العامــــــا  املؤسةــــــة الــــــيت يعمــــــا  ــــــا،   يــــــادخ سسةاســــــه با ســــــتقرار الــــــوايضا تنميــــــة الثقــــــة
ممــا يــنعمإ سيبابــا   ئهجديدخ يف واا ممارسة عمله مجم معارف  مهارات  ا اهات، تةاعد  علد ت وير أدا

 Australian Aged Care Nursing؛  3883درخ، ؛ 0220،ال ع ــــاين) علــــد جرجــــات عملــــه
Assossiation,2005 .)،ســــــاليت   الــــــدي يرعــــــد املةــــــجم يف    نظــــــرا  ألمهيــــــة د ر العــــــاملني يف د ر املةــــــنني
بــــــد مــــــجم النهــــــو  مبهــــــارات الرعايــــــة ال ــــــ ية  كــــــان  لعوامــــــا التغيــــــري املتةــــــارعة،   ةال ــــــ ة  املــــــر ،  اســــــتجاب

 لترديــة د ر ريــاديرهيلها العاملني  تــ تدريت مما أاهر أمهيةلد  العاملني يف د ر املةنني،  األدائية الواملة
فلال  عجم . يف د ر رعاية املةنني يوما سسهاما  سيبابيا  يف هنلة اجملتم   احملافظة علد استمرار تراثه  ت ور 

، ممــــــــا دفــــــــ  ةللعــــــــاملني يف د ر رعايــــــــة املةــــــــنني ارت  ــــــــا باســــــــتادام التقنيــــــــات احلديثــــــــ ةأن  املهــــــــارات املةــــــــت دث
األدائيــــة  ةال ــــ ي ةديــــد درجــــة أدا  العــــاملني يف د ر املةــــنني ملهــــارات الرعايــــلت  خاجلــــاد ةال اسثــــان سني احملا لــــــ

 .الواملة  فقا  سني متغري اجلنإ،  املؤها العلما  امربخ
 :مشكلة الدراسة -2

يضتقــــر األردن  الــــوبجم العــــر  شــــرن الــــد ا الناميــــة سني األ ــــايت  الدراســــات الــــيت تعــــ  باعــــداد العــــاملني يف 
ل ــــــ ية تــــــدين يف مةــــــتو  أدا  العــــــاملني لعــــــدد مــــــجم مهــــــارات الرعايــــــة اال الــــــد لــــــوسظ .  هاد ر املةــــــنني  تــــــدري

مةــــــتو  الرعايــــة ال ــــ ية املقدمــــة للمةــــنني،  هــــــدا كــــان دافعــــا  سني القيــــام بدراســــــة  يفالوــــاملة، ممــــا أثــــر ســــل ا  
سني متغــري اجلــنإ،  لت ديد مهارات الرعاية ال  ية األدائية الواملة،  مديد درجة أدائها مجم العاملني  فقا  

 .  املؤها العلما  سنوات امربخ
 :أسئلة الدراسة -3

 : ألجا معاجلة املوملة سعا الدراسة لإلجابة عجم األسئلة اآلتية  
ما مهارات الرعاية ال  ية األدائية الوــاملة الواجــت توافرهــا لــد  العــاملني يف د ر املةــنني يف  -3-1
 األردن؟

 يف األردن؟ ني يف د ر املةنني ملهارات الرعاية ال  ية األدائية الواملةالعامل أدا   ما درجة  -3-2
، هــــارات الرعايــــة ال ــــ ية الوــــاملة  فقــــا  سني متغــــري اجلــــــنإمل العــــاملني أدا هــــا لتلــــف درجــــات  -3-3

  املؤها العلما،  سنوات امربخ؟
 :فرضيات الدراسة -4

 عنــــــــد مةــــــــتو  ر صــــــــ ة الضرضــــــــيات اآلتيــــــــةيف ضــــــــو  موــــــــملة الدراســــــــة  أســــــــئلتها سا لــــــــا الدراســــــــة ادت ــــــــا
(2122=α): 

 املنيــــــــــــــــــــالعأدا  درجات  امتوس  بني ا  ــــــــــــــــــر س دالة سس ائيــــــــــــــــــد فــــــــــــ  توج :الفرضية األوىل -4-1
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 (.للعاملني ) الواملة تعز  سني متغري اجلنإ  ةملهارات الرعاية ال  ي
درجــــات أدا  العــــــاملني  اتمتوســــ  بــــني   توجــــد فــــر س دالــــة سس ــــائيا   :الفرضييية الناةيييية  -4-2

 .ملهارات الرعاية ال  ية الواملة تعز  سني متغري املؤها العلما
العــــــاملني  أدا درجــــــات  اتمتوســــ  بــــــني  توجــــــد فــــــر س دالــــة سس ــــــائيا  : الفرضيييية النالنييية -4-3

 .تعز  سني متغري سنوات امربخملهارات الرعاية ال  ية الواملة 
 :راسةأهداف الد -5

بــــــدف هــــــد  الدراســــــة بوــــــما رئــــــيإ سني مديــــــد درجــــــة أدا  العــــــاملني يف د ر املةــــــنني يف األردن ملهــــــارات 
 .الرعاية ال  ية الواملة  عالالتها مبتغري اجلنإ،  املؤها العلما  سنوات امربخ

  :أهمية الدراسة -6
ر املةــــــنني مــــــجم تقــــــدمي الرعايــــــة تن ــــــ  أمهيــــــة هــــــد  الدراســــــة مــــــجم الــــــد ر املميــــــز الــــــدي يقــــــوم بــــــه العــــــاملون يف د  

ال  ية لورحية مجم اجملتم  ها برمإ احلاجة سليها، فلال  عجم أن مديد املهــارات ال ــ ية امل لوبــة لتقــدمي 
الرعايــــة ال ــــ ية للمةــــنني أمــــر بــــاله األمهيــــة ألنــــه سيةــــاعد يف مديــــد نقــــا  القــــوخ  اللــــعف لــــديها  مــــجم   

 .معاجلتها
 :عت ارات اآلتية ترب  أمهية الدراسة يف ضو  ا 

تقــــدم هــــد  الدراســــة  وذجــــا  يتلــــمجم مهــــارات الرعايــــة ال ــــ ية يف اجملــــاا املهــــاري،  يــــال ميمــــجم  -9-1
 .انفادخ منها ميدانيا  يف تقدمي الرعاية ال  ية للمةنني

تعد هد  الدراسة سافزا  نجرا  املزيد مجم الدراسات لت ديد مهارات الرعاية ال  ية يف اجملاا  -9-2
 . يف  الوجداين الواجت توافرها لد  العاملني يف د ر املةننياملعر 

يؤمــــــــــا أن تقــــــــــدم هــــــــــد  الدراســــــــــة معلومــــــــــات سثرائيــــــــــة لــــــــــو ارخ التنميــــــــــة ا جتماعيــــــــــة،    ارخ ال ــــــــــ ة  -9-3
تةــــــاعدها علــــــد سعــــــداد العــــــاملني بــــــد ر املةــــــنني  تــــــدري ها تــــــدري ا  مهنيــــــا  متمــــــامال  ملهــــــارات الرعايــــــة ال ــــــ ية 

 .األدائية الواملة
يؤمــــا أن يمــــون هلــــد  الدراســــة أمهيــــة علميــــة معرفيــــة يف ميــــدان ادت ــــا  التمــــريض،  ذلــــ  مــــجم  -9-4

دــــــالا لضــــــا النظــــــر اــــــو موــــــملة الرعايــــــة ال ــــــ ية الوــــــاملة للمةــــــنني   ضــــــر رخ ال  ــــــال عــــــجم أد ار جديــــــدخ 
علميــــــة  للممرضــــــني انةــــــجاما  مــــــ  ا  اهــــــات احلديثــــــة يف تقــــــدمي الرعايــــــة ال ــــــ ية الوــــــاملة امل نيــــــة علــــــد أســــــإ

 ــــة يف علــــا الوــــياودة كمــــا حي ــــا يف علــــوم ال ــــت النةــــائية  األبضــــاا ت اضــــ ة،  سددــــاا مــــواد دراســــية ج
 . غريها مجم العلوم

 :حمددات الدراسة -7

 : سن نتائ  هد  الدراسة  سممان تعميمها مرت  ة باحلد د اآلتية
 .االت رت الدراسة علد العاملني يف د ر املةنني يف األردن -7-1
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 .علد اجلانت املهاري للرعاية ال  ية الواملةالدراسة االت رت  -7-2
مهــــــارات الرعايــــــة ال ــــــ ية األدائيــــــة الــــــيت ت ت ويرهــــــا،  بالتــــــاع فــــــان   االت ــــــرت الدراســــــة علــــــد أدا -7-3

 .تعميا نتائ  الدراسة يعتمد علد صدالها  ث ابا
اسة الــد   ميمــجم تعميمهــا يف سددت الدراسة بالزمجم الدي نضدت فيه،  بالتاع فان نتائ  الدر  -7-4

 .أ مان أدر 
 :التعريفات اإلجرائية -8

 :تتلمجم هد  الدراسة بعض امل  ل ات  اليت متا  سني تعريضات سجرائية  ها
 .هو اننةان الدي  ا   الةتني عاما  مجم العمر :املسن -8-1
 رعايــةاللد تقدمي الديجم يقومون ع (ذكورا  أ  سناثا  ) ها األشاا  :العاملون يف دور املسنني -8-2

 . يف األردن الرعاية يف د ر ال  ية األدائية للمةنني
الــدرات داصــة يف اجلانــت احلركــا األدائــا  :ة األدائية الشاملةالرعاية الصحيمهارات  -8-3

للقيام مبجمور انجرا ات ال  ية اليت   بد أن ميتلمها العاما القائا علــد تقــدمي الرعايــة ال ــ ية يف د ر 
 .علية،  اليت ت مديد درجة أدائها  فقا  ل  االة املالسظة اليت أُعدت مجم ال اسثنيالرعاية بضا

 يعــرب عنهــا بعــدد الةــنوات الــيت اللــاها العــاملون يف د ر املةــنني يف تقــدمي  :سنوات اخلية   -8-4
 .الرعاية ال  ية

 الرعايــــة  يعــــرب عنــــه بالدرجــــة العلميــــة الــــيت حيملهــــا العامــــا القــــائا علــــد تقــــدمي:املؤهييا العلميي   -8-5
أساســــا، ثــــانوي عــــام، ثــــانوي بريلــــا، دبلــــوم عــــــام، )ال ــــ ية األدائيــــة يف د ر املةــــنني يف األردن  تتلــــمجم 

 (.دبلوم بريلا، بمالوريوس بريض
هــا اليمــة معــربخ عــجم تقــدير املالســظ للمهــارات األدائيــة املاتلضــة،  الــيت :درجة أداء املهيار   -8-6

 .هارات املتلمنة يف ب االة املالسظةعلد مقدم الرعاية أن يؤديها  تت ا بامل
يف مديــد  ايتنــا ا هــدا اجلــز   صــضا  لل ريقــة  انجــرا ات الــيت ات عــ:الطريقة واإلجيراءات  -8-7

وتمــــ  الدراســــة  عينتهــــا،  كــــدل  د ــــوات سعــــداد أد ات الدراســــة املةــــتادمة يف يــــ  ال يانــــات  ت ويرهــــا، 
يف ت  ي  الدراسة،  الت ليالت انس ائية الــيت ت مبوج هــا  الت ق  مجم صدالها  ث ابا،  انجرا ات املت عة 

 .معاجلة ال يانات  استارا  النتائ 
تمو ن وتم  الدراسة مجم يي  العاملني يف مراكز رعايــة املةــنني  :جمتمع الدراسة والعينة -8-8

رعايــــــة يف د ر  ي لــــــه عــــــدد مقــــــدما ال. مركــــــزا  ( 33)يف األردن للق ــــــاعني الت ــــــوعا  امــــــا   ال ــــــاله عــــــددها 
عــــامال  مــجم ومــــور املةــجلني لــــد    ارخ التنميــة ا جتماعيــــة يف األردن ( 22)املةــنني يف األردن علــــد الواالــ  
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كعينة للت ق  مجم أداخ الدراسة،  بدل  أص  ا عينة الدراسة ( 2) الد ت ادتيار . عامال  ( 322) ال اله 
 .مجم اجملتم  األصلا( ٪22)م  وثا ،  هدا ميثا ( 22)

اعُتمــد يف هــد  الدراســة املــنه  الوصــضا الت ليلــا الــدي يقــوم علــد  صــف  :نهج الدراسةم -8-9
الائمــة مــجم املهــارات الال مــة  بُنيــاتوافرهــا لرعايــة املةــنني،   أدا  العاملني يف د ر املةنني للمهارات الواجــت 

ا الق ور  اللــعف ملقدما الرعاية يف د ر املةنني،  استادم أسلوب املالسظة باملواركة، لتوايص نواس
 .يف أدا  املهارات الواجت توافرها لد  العاملني يف د ر املةنني  عالالتها ب عض املتغريات

 :صما ال اسثان ب االة مالسظة  الد ت بنا  ب االة املالسظة استنادا  سني اآليت: ءدا  الهلاص  -
 ع،  ذلــ  بــاجرا  مقــابالت مــ  مديد اجملا ت الرئيةة ملهارات الرعاية ال  ية األدائية بوملها األ -

عــــــدد مــــــجم مةــــــؤ ع رعايــــــة املةــــــنني  العــــــاملني يف   ارخ التنميــــــة ا جتماعيــــــة  د ر الرعايــــــة،  عــــــدد مــــــجم امــــــربا  
 .املات ني يف تقدمي الرعاية ال  ية

ا بالر املعم  علد الدراسات الةابقة  األ ايت ذات العالالة،  ا ستضادخ منها يف مديــد اجملــا ت  -
 .ئيةة  الضرعية ملهارات الرعاية ال  ية األدائية الواجت توافرها لد  العاملني يف د ر املةننيالر 

 . ا بالر علد املعايري الد لية لرعاية املةنني  ا ستضادخ منها -
ا ســــتضادخ مــــجم امــــربات املمتةــــ ة لل ــــاسثني نتيجــــة د وصــــية عملهــــا املتعلــــ  بتقــــدمي الرعايــــة ال ــــ ية  -
 .   األ لية

 يف ضــو  ذلــــ  ت التوصــــا سني اجملــا ت الرئيةــــة ملهــــارات الرعايــة ال ــــ ية األدائيــــة الواجــت توافرهــــا لــــد  
األد يــــة، وــــاا  سع ــــا  وــــاا العــــاملني بــــد ر املةــــنني  هــــا وــــاا النظافــــة الوا ــــية للمةــــجم، وــــاا التغديــــة،

 . واا احلركــة ال دنية للمــةجمالتمريض املنزع، واا محاية املةجم مجم احلواديت، املعاينة الواملة، واا 
ضمجم كا واا رئيإ ملهارات الرعاية  تق  سعداد  وذ  دا  لت ديد املهارات الضرعية اليت   الد جر 

ال  ية األدائية،  تو يعه علد عدد مجم مةؤ ع رعاية املةنني  العاملني يف   ارخ التنمية  د ر الرعاية  عدد 
يــــــة ال ــــــ ية،  ذلــــــ  بعــــــد مقــــــابلتها  مناالوــــــتها يف اهلــــــدف مــــــجم تو يــــــــ  قــــــدمي الرعاتمــــــجم  امــــــربا  املات ــــــني ب

النمــوذ ،  ذلــ  مــجم أجــا أن تمــون مهــارات الرعايــة ال ــ ية األدائيــة الضرعيــة املمتوبــة يف النمــوذ  مةــتقاخ 
مــــجم  جهــــة نظــــر ياعيــــة  رأي موــــرت ،  مــــجم أكــــرب عــــدد مممــــجم مــــجم املعنيــــني بتقــــدمي الرعايــــة ال ــــ ية  رعايــــة 

. عــجم املراجعــة املعمقــة للدراســات الةــابقة  األ ــايت  املراجــ   املعــايري الد ليــة لرعايــة املةــنني فلــال  ، املةنني
دراسة املهارات الضرعية املمتوبة ضمجم كا واا رئيإ يف النمــاذ  املو عــة  الــيت  صــلا نةــ ة   أعقت ذل 
بــــا صــــياغتها  سذعــــة هلــــا، لضرعيــــة التاب ــــدف التوصــــا سني الائمــــة  للمهــــارات الرئيةــــة  ا( ٪322)الــــرد عليهــــا 

 . اسهيب ورخ سجرائية  ع ارات ت ف الةلو  املالسظ  ال
م أســــــلوب املالسظــــــة باملوــــــاركة الــــــدي ت مبوج ــــــه مديــــــد درجــــــة أدا  املهــــــارات لــــــد  مقــــــدما اســــــُتاد الــــــد 

فــ   لغايات مديد درجة أدا  مقدما الرعاية للمهارات الال مــة هلــا، فقــد ت بنــا  ب االــة   . الرعاية للمةنني
درجــــات، متــــدن ( 1)درجــــات، متوســــط ( 4)درجــــات، عــــاا ( 2)عــــاا جــــدا  :  هــــا ةــــتو مخاســــا امل تــــدر 
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أمــــــام ( )بوضــــ  سشــــارخ    ، ليــــــتممجم املالســــظ مــــجم تةــــجيا األدا(درجــــة  اســــدخ)درجــــة، متــــدن جــــدا  ( 0)
 .الدرجة اليت تعرب عجم رأيه فيما يتعل  بدرجة أدا  املهارخ

األ ني استــــــــوت علــــــــد عنــــــــوان ال  االــــــــة، : مــــــــجم ســــــــا صــــــــض ات ارلضــــــــأمــــــــا ال  االــــــــة مــــــــجم سيــــــــال الوــــــــما فت
 سرشادات داصة باستعماهلا،  الثانية تلمنا اجلز  األ ا مــجم ال  االــة  الــدي استــو  علــد بيانــات داصــة 
عجم مقــدم الرعايــة مــجم سيــال اجلــنإ  املؤهــا العلمــا  ســنوات امــربخ، أمــا ال ــض ة الثالثــة  الرابعــة  امامةــة 

مهارخ مجم املهارات الواجت توافرهــا لــد  العــاملني يف د ر املةــنني، مو عــه علــد ( 80) الةادسة فتلمنا 
تُعــــد ال  االــــة األداخ الــــيت مــــدد درجــــة أدا  املهــــارات الال مــــة ملقــــدما  سذعلــــد مقيــــاس مخاســــا،  ســــ عة وــــا ت

 .الرعاية
مــــــجم أســــــاتدخ  حمممــــــا  ( 30)با األ ليــــــة علــــــد ر يف صــــــو  ارضــــــعُ املعــــــدخ،  صــــــدس ب االــــــة املالسظــــــة لت قيــــــ  

 الدي ر عا يف ادتيارها  ية،التمريلالرعاية يف تقدمي الرعاية ال  ية    الضنيني املات نياجلامعات  امربا  
ر الدراسة،  ذل  ل يان مد  صدس ب االة املالسظة  مال متها لقياس ما و درببا  صلة ادت اصها مبوض

 . ضعا لقياسه
اســــابا ســــوا مناســــ ة الضقــــرات ألهــــداف الدراســــة،  درجــــــة  بُلــــت مــــجم احملم مــــني سبــــدا  مالسظــــابا  االرت 

الوضوح  ال ياغة اللغوية  ا نتما  للمجاا الدي  ضعا فيه،  تركا مةاسة كافية يف ا ستمارخ للتعديا 
 بعــــد اســرتداد ا ســتمارات مــــجم احملممــني درســــا مالسظــابا،  أجريــــا . نياحملممــ مــــجم تــد يجم املالسظــات 

مــجم احملممــــني، ( ٪92)أكثــر مــجم  يهــــادت الضقــرات الــيت أيــ  علمــــتعلضقــرات،  االتعــديالت الال مــة لــ عض ا
فقــــرخ، ( 322)فقــرخ بعــد أن كانــا ( 80) بــدل  أصــ  ا ب االــة املالسظــة يف صــوربا النهائيــــة ممونــة مــجم 

د عر  ب االة املالسظة املعدلة مرخ يعأُ   . مهارات الرعاية ال  ية األدائية تلا س عة وا تتو عا علد 
علد احملممني الةــابقني  أدــد مــوافقتها علــد القائمــة النهائيــة،  بــدل  ت الت قــ  مــجم صــدس ب االــة  أدر 

 .املالسظة
 Rater)بريقــــــة الث ــــــات عــــــرب األشــــــاا   ادمــــــــــــــــــــــاستا دــــــــــــــــــفق ات ب االــــــة املالسظــــــةــــــــــــــــــة لث ــــــــــــــأمــــــا بالنة 

Reliability–Inter)  ا  املالسظــــــــــة امل اشــــــــرخ ألدائهــــــــا،  رافــــــــــ  عنــــــــد  يــــــــارخ العــــــــــاملني يف د ر املةــــــــنني  سجــــــــر
ا تضــــاس معهمــــا مةــــ قا  علــــد كيضيــــة اســــتادام ب االــــة املالسظــــة  جــــر سثــــان مةــــاعدتان تالسظــــان  ياديــــة ال ا

املعــــــدخ،  الــــــد الامتــــــا بتةــــــجيا املالسظــــــات  تقــــــدير أدا  العامــــــا لمــــــا مهــــــارخ مــــــجم املهــــــارات د ن تــــــددا مــــــجم 
عاملني  مخةةمالسظة  جر دخ  مبعزا عجم األدر ، سذ ال اسثان يف عملهما، فما مةاعدخ تعما علد س

 بعــــد ا نتهــــا  مــــجم تقــــدير األدا  لمــــا عامــــا مــــــجم  .مــــجم دــــار  عينــــة الدراســــة  ت ادتيــــارها ب ريقــــة عوــــوائية 
  كا مجم املةاعدتني لما عاما مجم العاملني نيمعاما ا تضاس بني تقدير ال اسث تستةا، مةةالعاملني ام

 .مةةام
 نياعدخ األ ني،  الثــــــــاين بــــــــني ال ــــــــاسث  املةــــــــنياأل ا بــــــــني ال ــــــــاسث: مــــــــا الواســــــــد معــــــــامال اتضــــــــاسفمــــــــان للعا 

 ط احلةا  ملعاملا ــــــــــــــــــــــت املتوسةسُ  اــــــــــــــــــــ بعده (Holisty) فقا  ملعادلة معاما ا تضاس املةاعدخ الثانية، 
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 (.3رالااجلد ا، )كما يف   ا تضاس م  املةاعدتني لما عاما
 (1)الوهول 

 و والاألفعهت و الارا قا و  س ع    الثبفت فد غ و البفحثيلفيم انتد 

يلفيم انتدفد يا  له  اللفيم
 ٪(  1)الاألفعه  

يلفيم انتدفد يا 
 ٪  (2)الاألفعه  

يا صس يلفيم انتدفد يا 
 ٪ الاألفعهت و

 9418 9011 9112 اللفيم األول
 94180 1810 8210 اللفيم الثفنس

 9118 9112 9210 اللفيم الثفلث
 9910 9414 8011 اللفيم الراغا

 9319 9210 9111 اللفيم ال فيم
 8448 الاا صس اللفر لالفيم انتدفد

 ُعــدتت هــد  النتيجــــة معــربخ عــجم ات ــــاف أداخ ( ٪ 9419)بلــه املتوســط احلةــــا  العــام ملعامــا ا تضــــاس سذ
 .املالسظة بالث ات،  ميمجم ا عتماد علد نتائجها

 :  متغريات الدراسة -8-11

 :وتاام( Independent-Variables) الاا  رات الاألاق    -
 أنثد° ذكر       °   (:ل لفي  و ) ال  ع انجاافعس  -
 ثانوي بريض °  ثانوي عام         ° أساسا     ° :                الال م الل اس -

 بريض بمالوريوس °دبلوم بريض       ° دبلوم عام   °                                     
 مخإ سنوات فركثر°         أالا مجم مخإ سنوات     ° :             ص  ات ال بر    -
  :وتاام(   Dependent Variables)الاا  رات الافغل   -
 .أدا  مهارات الرعاية ال  ية الواملة -
 :لت قي  أهداف الدراسة، ات عا انجرا ات اآلتية: سجرا ات الدراسة -
ب االــــة مالسظــــة باملهــــارات األدائيــــة الواجــــت توافرهــــا لــــد  العــــاملني يف د ر املةــــنني،  بلــــه عــــدد  سعــــداد -

 .س عة وا تمهارخ تو عا علد ( 80)املهارات 
 .الت ق  مجم صدس  ث ات ب االة املالسظة -
 سني مةــؤ ع اهــجُ   مديد وتم  الدراسة   احل وا علد موافقة رمسية مجم   ارخ التنمية ا جتماعيــة  -

 .نيني يف األردن لتةهيا مهمة ال اسثد ر املةن
ا ت ــــاا  التنةــــي  مــــ   جــــر ة للمهــــارات الواجــــت توافرهــــا، سذ يــــ  ال يانــــات عــــجم أدا  مقــــدما الرعايــــ -

سثــــان املــــدير املةــــؤ ا يف كــــا دار، مةــــؤ ع د ر الرعايــــة لت ديــــد موعــــد  يــــارخ الــــدار،  عنــــد الزيــــارخ التقــــد ال ا
تنمية لتةهيا مهمة ال اسثني، كما  ت سع اؤها فمرخ عامة عجم موضور الدراسة  برهنا د  بمتاب   ير ال      

ا تضــــــاس مــــــ   جــــــر ليةــــــا تقومييــــــة للــــــدار،  لــــــجم تةــــــتادم بيانابــــــا س  ألغــــــرا  ال  ــــــال  الدراســــــة،  بعــــــدها 
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ال يانــــات مةــــؤ ع د ر الرعايــــة الــــديجم أبــــد ا اســــتعدادا  نبــــام سجــــرا ات الدراســــة يف مراكــــزها علــــد ال ــــد   مــــ  
 بالزيــارات امليدانيــة  العمــا فعليــا  مــ  مقــدما الرعايــة بتقــدمي نيعجم بري  املالسظة باملواركة، أي اليام ال اسث

  . الد استغرالا الزيارات امليدانية ملقدما الرعاية مدخ عورخ أسابي . الرعاية ال  ية للمةنني
 :استادما ال رس انس ائية اآلتية :الالفلو  ائحصف    -
الياس ث ات أداخ املالسظة مجم دالا سةاب املتوسط احلةا  العام ملعامــا ا تضــاس عــرب األشــاا   -

 (.للعاملني اممةة)  كا مجم املالسظتني احملايدتني ملهارات العاملني للعينة ا ست العية نيبني تقدير ال اسث
ت املعياريــــــة لمــــــا وــــــاا مــــــجم لإلجابــــــة عــــــجم الةــــــؤاا الثــــــاين ت اســــــتارا  املتوســــــ ات احلةــــــابية  ا ارافــــــا -

وا ت الرعاية  لما مهارخ مجم مهارات اجملا ت الة عة،  النةت املئوية  رت ة كا مهارخ عند مليــا نتــائ  
 .ب االة املالسظة

 مليــــــــــا الت ــــــــــايجم األســــــــــادي  ادت ــــــــــار شــــــــــيضيه " ت"اســــــــــتادم ادت ــــــــــار  :لإلجابــــــــــة عــــــــــجم الةــــــــــؤاا الثالــــــــــال -
 جــــود فــــر س دالــــة سس ــــائيا  يف مةــــتو  أدا  مهــــارات الرعايــــة ال ــــ ية للمقارنــــات الُ عديــــة لت ديــــد سممانيــــة 

 .األدائية تعز  سني تل  املتغريات
 :األدب ال  رع والهلاصفت ذات الص   -
  :األدب ال  رع -

 .يتنا ا هدا اجلز  مجم الدراسة مراجعة لألدب النظري فيما خيص مضهوم كرب الةجم
العمــــــــر، فملمــــــــا تقــــــــدم اننةــــــان بــــــــالعمر أصــــــــ   أكثــــــــر تعرضــــــــا   سن ساجــــــة اننةــــــــان للرعايــــــــة يــــــــزداد با ديــــــاد

المتــــــــــــاب   املضمــــــــــريجم مثــــــــــــا مــــــــــــ  معظــــــــــا يبمــــــــــاد يلألمــــــــــرا  املاتلضــــــــــــة ســــــــــوا  اجلةــــــــــــمية منهــــــــــا أم النضةــــــــــــية،   
 ;Merrie,2001؛ 3888، ؛ فهما3881، ؛ سبراهيا3881؛ الغر   3881، ؛الوربيا 3889،شرمي)

Margino, 2000 ) اسيــــة ال يولوجيــــة ع ــــارخ عــــجم  ــــط شــــائ  مــــجم ا ضــــم الا علــــد أن الوــــياودة مــــجم الن
اجلةــــما يف ال نــــا   الوايضــــة حيــــديت عنــــد كــــا سنةــــان بعــــد اكتمــــاا نلــــجه،  هــــد  التغــــريات امل ــــاس ة لتقــــدم 
العمر تعرتي كا أجهزخ اجلةا،  ها تغريات ستمية شاملة لما ك ار الةجم بغض النظر عجم الزمان  املمان 

 . العرس  اجلنإ  اللون
منها فانه يتل   جود العديد ، يولوجية اليت يعاين منها املةنونز التغريات الضحما لة نلقا  نظرخ علد  يف 

يتمثا  الة مجم اللعف العام يوما ضعف العلالت  املهارات احلركية،  ضعف احلواس   سيما ساسيت 
 اهــــور  املوــيتكمــا تتمثــــا ب(. 3881، ؛ الوــربيا3881،؛ سبــــراهيا Merrie, 2001)ال  ــر  الةــم  

 تةــاالط الوــعر  تةــاالط األســنان  نقــص   ن اجلةــا  اضــ رابات يف اجلهــا  الــد ري، فلــال  عــجم  التجاعيــد
اخنضا  المضا خ الضيزيولوجية ألجهزخ اجلةا احليوية مثا الوخ القلــت،  انصــابة بــاألمرا  النايــة عــجم  يــادخ 

؛ ع ــــــــــــد 3894 ،فهمــــــــــــا)اائضهــــــــــــا   نةــــــــــــ ة الةــــــــــــمر يف الــــــــــــدم،  فوــــــــــــا بعــــــــــــض األعلــــــــــــا  الدادليــــــــــــة يف أدا    
بــــــــــــــط  ا ســــــــــــتجابات احلــــــــــــــإ سركيــــــــــــــة،  تلــــــــــــاؤا ساســــــــــــــيت الوــــــــــــــا  التــــــــــــــد س، سضــــــــــــــافة سني (. 3890،احلميــــــــــــد

،  ا اــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدار يف القــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدرات العقليــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة (Krispin,2000؛ 3881،؛ الوــــــــــــــــــــــــــــــــــــــربيا3881،شــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر در)
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(Solomon,1999.)  لــيت تــرتجا يرتتت علد هد  التغريات الضيزيولوجية وموعة مــجم املوــاكا ال ــ ية،  ا
 الد يمون مــجم ال ــعت الوصــوا سني مديــد داليــ   شــاما لمــا ساجــات . علد شما ساجات بالنة ة هلا

املةنني لتلف بادتالف اجملتمعات،  لمــجم هــدا   مينــ  مــجم  جــود ساجــات أساســية موــرتكة تــرت ط مبرسلــة 
. ة  الثقافيــة  ا الت ــاديةاحلاجات ال  ية  ا جتماعية  النضةية  الرت حييــ:  مجم هد  احلاجات. الوياودة

 هــــدا يت لــــت ضــــر رخ التــــددا املهــــا لتــــوفري الرعايــــة الوــــاملة هلــــد  الوــــرحية  .(313: ، 3881سبــــراهيا، )
الةمانية املهمة، مجم دالا توفري مراكز مؤهلة لرعايــة املةــنني،  سيبــاد أفلــا أنــوار الرعايــة األســرية ال ديلــة، 

، فرعايــــــة املةــــــنني فــــــجم  علــــــا   يقــــــالن دالــــــة  تعقيــــــدا  عــــــجم رعايــــــة مــــــ  تــــــدعيا هــــــد  الرعايــــــة بالمضــــــا ات العاملــــــة
ال ضولة، مما يوض  مد  احلاجة سني مديد املهارات ال  ية األدائية لد  العاملني يف د ر املةــنني  درجــة 

 .أدائها  فقا  سني متغري اجلنإ،  املؤها العلما  امربخ
مةنني هو مةني سياخ املةجم، مجم دالا الرتكيز سن اهلدف األمسد مدمات الرعاية لل: لعف   الاأل  و

 الةــــمة  .(Sharwood،1975)علــــد الوالايــــة  العــــال ،  سعــــادخ الترهيــــا ملــــا الــــد ي ــــيت املةــــجم مــــجم ضــــعف 
األ ني  األهــــا لرعايــــة املةــــنني هــــا الوــــموا،  توــــتما هــــد  امــــدمات علــــد الــــربام  ال  يــــة املتماملــــة،  تــــوفري 

 انشراف املها املناست،  ا هتمام باألنو ة الرياضية  الرتفيهية  تنمية  الغدا  املتوا ن،  الةمجم املناست،
سضــــافة سني ا هتمــــام ب ــــ ة . (3889، ؛ شــــرمي3881، سبــراهيا) اهلوايــات  توــــجي  ممارســــة أنوــــ ة سنتاجيــــة

 ال يئة  سالمة امليا   الغدا   ت ريف الضلالت  تقدمي الت عــيا ضــد األمــرا  املعديــة  الموــف امل مــر عــجم
فلــــــــال  عــــــــجم تــــــــدريت األب ــــــــا   .(Kozier,2004؛ 0220ال يوــــــــات  لدــــــــر ن، )املــــــــر   تقــــــــدمي العــــــــال ، 

 مقدما الرعاية تدري ا  ل  يا  علد مهارات الرعاية ال  ية الواملة،  العما علد توفري امــدمات ال  يــة 
 .(Hancok,2002، 0223دلــــــــري، ؛ 3881سبــــــــراهيا، )  سرشــــــــاد املةــــــــنني علــــــــد كيضيــــــــة احل ــــــــوا عليهــــــــا
 : ت نف الرعاية ال  ية يف فرتخ الوياودة سني

الرعايــــة ال ــــ ية األ ليــــة أ  مــــا يةــــمد بالرعايــــة الوالائيــــة  بــــدف سني منــــ  ســــد يت املــــر   الوالايــــة منــــه،  -
 تعــر ف الرعايــة (. 0223، ؛ دلــريMurray،2001 ;0220ال يوات  لدر ن، ) رف  مةتو  ال  ة 

ة ال ــــــــ ة العامليــــــــة يف انعــــــــالن الــــــــدي ت يف مدينــــــــة أملالتــــــــا يف  ال ــــــــ ية األ ليــــــــة  فــــــــ  مــــــــا أشــــــــارت سليــــــــه منظمــــــــ
علــــــد أن الرعايــــــة ال ــــــ ية األ ليــــــة هــــــا الرعايــــــة الــــــيت ( 0223)كمــــــا أ رد  دلــــــري   3819كا ادةــــــتان عــــــام 

تعتمد علد  سائا  تقنيات صاحلة عمليا   ســليمة علميــا   مق ولــة اجتماعيــا   ميةــرخ لمــا األفــراد،  توــتما 
ل  ا،  توفري الغدا  املتوا ن،  انمداد بامليا  النقية للورب،  الت  ني ضد األمــرا  علد نور التثقيف ا

 الوالــــوف علــــد التــــاريي ال ــــ ا للمةــــجم منــــد .  الوالايــــة منهــــا،  العــــال  املالئــــا هلــــا،  تــــوفري العقــــاالري األساســــية
واعيد ثابتة حلالة فلال  عجم تنظيا  يارات لألب ا  املات ني  الموف الد ري  مب. (0222أسعد،)ال ضولة 

 العناية بنظافة املةجم  مةاعدته علد القيام بنوابات  احلياخ .  (3894 ،فهما)املةجم ال  ية  النضةية 
 .(Ribbe،1993)اليومية 



 4102 -ثاني العدد ال -لثاني عشرالمجلد ا. ……....................مجلة اتحاد الجامعات العربية للتربية وعلم النفس

 
 

 11 

لرعاية ال  ية الثانوية أ  ما يةمد بالرعاية العالجية  تعر ف علد أهنا الرعاية اليت تقوم علــد تقــدمي ا -
. فرخ يف األســــــــــــــــاس األ اا انصــــــــــــــــابات الــــــــــــــــيت متــــــــــــــــا  لرعايــــــــــــــــة ب يــــــــــــــــة غــــــــــــــــري متــــــــــــــــو  العــــــــــــــال  لل ــــــــــــــــا ت املرضــــــــــــــــية

فلال  عجم توايص سالة املةجم يف سالة  الوعه باملر  فعال ،  تقومي سري احلالة املرضــية (  0223دلري،)
 تقــــــدمي العــــــال  املناســــــت  سجــــــرا  مهــــــارات  .(0222أســــــعد،) سجــــرا  الض وصــــــات انكلينيميــــــة  املاربيــــــه لــــــه 

 ية  التمريلــية مبــــا يتناســت مــــ  سالــة املةــــجم املرضــية  فــــ  املعــايري ال  يــــة العامليــة،  مويــــا املةــــجم الرعايــة ال ــــ
 هــــدا يت لــــت تنميــــة العديــــد مــــجم (. 3888الع ــــضور  لدــــر ن، ) املــــريض سني اجلهــــات املات ــــة سذا لــــزم األمــــر

د درجــــــة أدائهــــــا املهــــــارات لــــــد  مقــــــدما هــــــد  امــــــدمات ممــــــا يت لــــــت مديــــــد مهــــــارات الرعايــــــة ال ــــــ ية  مديــــــ
 .(0222، أسعد، 3888الع ضور  لدر ن، )  تدريت العاملني عليها تدري ا  متمامال  مجم يي  اجلوانت

ضر رخ أن تمون الرعاية املقدمة هلا مت ابقة  متضاعلة م  د ائص   توري الرعاية ال  ية للمةنني سني
عاجلة س ى مق  أهدافها مبةتو  عاا  مجم الوياودة نضةها  تتنا ا يي  جوان ها املتدادلة، أي تماما امل

 الد .   لدا ارترت املنظمات العاملية  ض  معايري لرعاية املةنني   بد ملقدما الرعاية مجم ا لتزام  ا ،األدا 
ارتــــــرت منظمــــــة بــــــريض الوــــــياودة المنديــــــة كتابــــــة معــــــايري املمارســــــة  تقــــــدمي الرعايــــــة للمةــــــنني  فقــــــا  جملــــــا ت 

يف ما يقدم مــجم رعايــة يف د ر املةــنني هــا سقيقــة مــا تقــوم بعملــه املمرضــة  ألن ذل  .  ةاملمارسة التمريلي
 بــــــــدف معــــــايري منظمــــــة الوــــــــياودة .  أثنــــــا  عملهــــــا يف املةتوــــــضيات أ  املراكــــــــز ال ــــــ ية برنواعهــــــا املاتلضــــــة

تقــدمي المندية بوما عام سني احملافظة علد مةــتو  عــاا يمضــا نوعيــة عاليــة مــجم احليــاخ للمةــجم مــجم دــالا 
 الــــد اتضقــــا يعيــــة املةــــنني الربي انيــــة، علــــد  ضــــ  معــــايري . ال ــــ ية  النضةــــية  ا جتماعيــــة الوــــاملةالرعايــــة 

املمارســة لرعايــة ك ــار الةــجم مــ  مــا الدمتــه منظمــــة بــريض الوــياودة المنديــة مبــا خيــتص بــالرتكيز علــد تقــــدمي 
 British Geriatrics،2003) االرعايــــــــة ال ــــــــ ية األ ليــــــــة  الرعايــــــــة النضةــــــــية  ا جتماعيــــــــة بتضرعابــــــــ

Society ). 
علــد مــا جــا ت ( 3882)أكدت منظمة سقــوس اننةــان يف د ربــا الثالثــة عوــرخ عــام مجم جانت لدر 

به املعايري  امل ادئ العاملية  احمللية فيما يتعل  برعاية ك ار الةجم، فلال  عجم تركيد املؤبرات الد لية علد هد  
،  املــؤبر اآلســيوي الرابــ  3884د ع للةــمان  التنميــة  الــدي عقــد يف القــاهرخ عــام املــؤبر الــ: املعايري  منها

 3882،  املؤبر الدي عقد  الادخ الد ا  يف وــاا التنميــة ا جتماعيــة عــام 3880الدي عقد يف باع عام 
 .يف كوبنهاججم

 .عاية ال  ية للمةنني لقد انةجما معايري مهنة التمريض يف األردن م  معايري املنظمات العاملية للر 
. الرعايــةالتدريت املالئا  التعليا املةتمر لت وير مهــارات مقــدما سن :  تدريت مقدما الرعاية للمةنني

، كمــــا تع ــا العــاملني فرصــة للت ــور املهــــا  هــو املضتــاح الــرئيإ يف تقــدمي الرعايــــة للمةــنني علــد مةــتو  عــاا 
 زيدي   كمائضها  مةني ا اهابا او ك ار الةجم  رعايتها، انش ار الوايضا  تزيد مجم االتناعها بردا   اا

ممرضــــــون ) محاســــــها للعمــــــا، ممــــــا يةــــــد العجــــــز بوجــــــود مقــــــدما رعايــــــة أكضــــــا   ة العــــــاملنيمــــــجم دافعيــــــ التــــــدريت
كما يؤدي التدريت للعاملني بد ر املةنني سني ت وير املعرفة  املهارات  مةني دربات املواركني (. مؤهلون
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ية التمريلية لم ار الةجم مــجم منظــور الرعايــة الوــاملة،  مةــني الــدرخ العامــا علــد تقــومي سالــة يف تقدمي الرعا
 Biddingtom)  ض  ام ط  توثي  سجرا ات ممارسات الرعاية  للمةجم  ،املةجم  القيام باملعاينة الواملة

& et al, 1999).     ت الــيت ت ــرأ علــد مةتو  الرعاية املتعلقــة مباتلــف التغــريا تدريت العاملني ةجمحيكما
املةجم مجم الناسية اجلةمية  النضةية  العقلية، فلال  عجم ت وير مهارات العاملني يف تو ي  األد يــة،  مراعــاخ 
الواعد التغدية املتوا نة،  تضها التغريات امل اس ة لم ار الةجم  ما يرتتت عنهــا مــجم موــاكا،  تقــدمي الرعايــة 

  (.Glass & et al ،Hancok & et al 2002،1999)ة املثلد ملا ي يت املةــجم مــجم اعــتال ت مضاجئــ
سضــــافة سني ت ــــوير مهــــارخ ســــا املوــــملة  ا نت ــــا  لالعت ــــارات األدالاليــــة  ت ــــوير مهــــارات التضاعــــا  التواصــــا، 
 ت ــــــــــــــــــــــــــــــــــــوير الــــــــــــــــــــــــــــــــــــوعا باحلقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــائ  املهنيــــــــــــــــــــــــــــــــــــة  الةياســــــــــــــــــــــــــــــــــــــات املتعلقــــــــــــــــــــــــــــــــــــة بم ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــار الةــــــــــــــــــــــــــــــــــــجم يف اجملتمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

(1999،Mckinna&Conners .) 
األمــــــر توضــــــي  بعــــــض املهــــــام املنوبــــــة مبقــــــدما الرعايــــــة ال ــــــ ية للمةــــــنني يف د ر  لت قيــــــ  ذلــــــ  يقتلــــــا 

سةــني،  ؛3894فهما،  ؛0220ال يوات  لدر ن،  ؛3888الع ضور  لدر ن، )الرعاية كما يقرتسها  
 : ها كاآليت (3881، ؛ سبراهيا3881، ؛ الوري ا0223،؛ دلري3888فهما،  ؛3880
 .لنز ا مجم الةرير،  الدر   مةاعدته يف الدهاب سني د رخ امليا  نت احلواديت مبةاعدخ املةجم يف ا -
 .تةهيا ات اا املةجم برهله  أصدالائه،  تنظيا الزيارات املنزلية هلا -
أدا  بعض انجرا ات الوالائية ال ةي ة للمةنني مثا الياس العالمات احليوية،    ن اجلةــا،  توــج   -

غديــة املتوا نــة  ا هتمــام باحلميــة الغدائيــة  انشــراف علــد سعــداد تنا ا الةوائا بمميات مناس ة،  تنا ا األ
 .ال عام  تو يعه

 .املهارخ يف سع ا  األد ية للمةجم مباتلف ال رس -
تقــــــدمي دــــــــدمات ترفيهيــــــــة ضــــــــمجم برنــــــــام  يوــــــــار  يف سعــــــــداد  املةــــــــنون أنضةــــــــها مثــــــــا تنظــــــــيا احلضــــــــالت  -

 . الرسالت
ال مــــة مثــــا سجــــرا  املعاينــــة الوــــاملة  الموــــف الــــد ري  غيــــار القــــدرخ علــــد سجــــرا  املهــــارات التمريلــــية ال -

 . اجلر ح،  عما املغابإ  الممادات،  سجرا  انسعافات األ لية،  استدعا  ال  يت عند احلاجة
 .تثقيف املةجم    ار  ص يا   -
 .انشراف علد توفري املا   المهربا   التدفئة  التربيد  التهوية  انضا خ اجليدخ -
 .   بيانات امللف ال  ا للمةجم  بيان الت ورات ال  ية اليت ت رأ علد سالتهاستيضا -
 .انشراف العام علد نوابات احلياخ اليومية مثا ا ست مام، ارتدا  املالبإ -
 :الدراسات السابقة -9

يُعــــد موضــــور الوــــياودة مــــجم املوضــــوعات احلديثــــة نةــــ يا ، الــــيت أدــــدت اهتمامــــا  علــــد ال ــــعيد العــــاملا يف 
لعقــديجم األدــرييجم، أمــــا علــد ال ــــعيد العــر   احمللــــا، فتعــد  الدراســــات الةــابقة الــــيت تنا لــا فئــــة املةــنني مــــجم ا

الدراسات القليلة،  الد  اجه ال اسثان صعوبة يف هدا املوضــور، فلــا يتممنــا مــجم العثــور س  علــد القليــا مــجم 
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 ية األدائيــة الوــاملة الواجــت توافرهــا الدراسات اليت ممنتهما مجم ا بالر علد ماهية مهارات الرعاية ال 
ت ــــنيف الدراســــات ذات ال ــــلة مبوضــــور املةــــنني  جــــر  الــــد .  ر املةــــنني بوــــما م اشــــربــــد  لــــد  العــــاملني 

 .لتةلةلها الزما العربية منها أ  األجن ية علد سد سوا  فقا  
 :الدراسات العربية -1 -9

ني تق ــــــا املوــــــمالت الــــــيت يعــــــاين منهــــــا س ايف األردن هــــــدف( 3883)يف دراســــــة الامــــــا  ــــــا الــــــد ما  -
املةــــــنون  وا بــــــا يف ضــــــو  متغــــــريات اجلــــــنإ  احلالــــــة ا جتماعيــــــة  ممــــــان انالامــــــة يف درجــــــة شــــــعورها  ــــــد  

مةجم ت ادتيارها ب ريقة عووائية ب قية،  ألغرا  الدراسة ( 322)املومالت، تمونا عينة الدراسة مجم 
جلــــز  األ ا يــــ  معلومــــات مــجم املةــــنني أنضةــــها ســــوا متغــــريات ا: الامــا ال اسثــــة بت ــــوير اســــت انه مــجم جــــزأيجم

فقــــرخ،  اســــتادم أســــلوب املقــــابالت الضرديــــة  28الدراســــة،  يتلــــمجم اجلــــز  الثــــاين فقــــرات ا ســــت انة  عــــددها 
لإلجابة عجم فقرات ا ست انة،  توصلا الدراسة سني أن أهــا وــا ت املوــمالت الــيت تواجــه املةــنني  علــد 

الــــــرت ي  عــــــجم الــــــنضإ ،اجملــــــاا املــــــادي ،اجملــــــاا ال ــــــ ا ،اجملــــــاا ا جتمــــــاعا  أدــــــريا  اجملــــــاا الرتتيــــــت هــــــا وــــــاا 
النضةا، كمــا توصــلا سني عــدم  جــود فــر س دالــة سس ــائيا  تعــود سني متغــري اجلــنإ، بينمــا توجــد فــر س دالــة 

 .سس ائيا  تعود ألثر احلالة ا جتماعية  أثر ممان انالامة
: للمةجمعنوان برس تنظيا اجملتم  يف سش ار احلاجات ا جتماعية دراسة ب( 3884) أجرت شويمه  -

سني مديد ا ستياجات ا جتماعيــة الضعليــة للمةــنني يف  ادراسة م  قة علد املةنني يف مدينة جدخ، هدف
 توصــــلا . اجملتمــــ  الةــــعودي،  ألغــــرا  الدراســــة اعتمــــدت ال اسثــــة اســــتمارخ  ــــال مقننــــة  مقــــابالت معمقــــة

ييــــ  املةــــنني لــــديها استياجــــات صــــ ية  توــــما احلاجــــة سني العــــال   الموــــف امل مــــر عــــجم  الدراســــة سني أن
املــــر   التوــــايص الةــــليا  ا هتمــــام باحلالــــة ال ــــ ية،  استياجــــات اجتماعيــــة  توــــما الرغ ــــة يف ا ت ــــاا 

جات باألها  احلاجة سني  جود أشاا  يةتمعون هلا  املواركة يف املناس ات  شغا أ الات الضراغ،  استيا
االت ــــادية  توــــما تــــــوفري الةــــمجم  امللــــ إ  الغــــــدا ،  استياجــــات نضةــــية  توــــــما احلاجــــة للوــــعور با هتمــــــام 

كمــــا  شا ــــا الدراســــة بعــــض ال ــــعوبات نشــــ ار هــــد  احلاجــــات منهــــا عــــدم  .  ال مرنينــــة  الراســــة النضةــــية
 .كضاية انعداد املها ملقدما الرعاية  حمد دية امدمات املقدمة هلا

. دراســــــة بعنــــــوان ك ــــــار الةــــــجم يف م ــــــر مةــــــ  بالعينــــــة لنــــــز   د ر املةــــــنني( 0224)جــــــا ي  أجــــــر  س -
مةــنا   240مشلا العينة . سني سجرا  دراسة مة ية ملومالت ك ار الةجم  أها األساليت لرعايتها اهدف

ليــة يف ثالثني دارا  للرعاية تو عا بني مخإ حمافظات،  ألغرا  الدراسة صــما ال اســال اســتمارخ بيانــات أ  
عــــجم الــــــدار ذابــــــا  اســــتمارخ أدــــــر  للمةــــــجم، سضــــافة سني اســــــتمارخ  ســــــت الر الــــرأي لــــــ عض املةــــــؤ لني يف د ر 

توصلا الدراسة سني  جود تدين يف مةتو  الرعاية ال  ية اليت حي ها املةجم يف د ر الرعاية  عدم  . املةنني
 أالرتســا الدراســة ضــر رخ . ة للمةــجمكضاية التجهيــزات يف الــدار  تــدين يف مةــتو  الوج ــات الغدائيــة املقدمــ

القيام مبراجعة شاملة جادخ لألسإ اليت تقــوم عليهــا الرعايــة املؤسةــية لم ــار الةــجم يف م ــر  ت ــوير مضهــوم 
 .الرعاية املقدمة للمةنني
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 :الدراسات األجنبية -9-2

 ية لرعات ورات ك ار الةجم : بعنوان( Poole & Rowat,1994) يف دراسة الام  ا بوا  ر ات  -
الدراســة سني دراســة مــا يت ــور  ك ــار الةــجم يف اجملتمــ  مــجم ســلوكيات  اهــدف. مقدما الرعاية ال يتيــة يف كنــدا

راعية ملقدما الرعاية ال يتية يف ســياس الرعايــة التمريلــية، مشلــا العينــة مخةــة مةــنني  يــيعها س ــلوا علــد 
توصــلا الدراســة سني أن . للت ليــا النــوعا رعاية بيتية بريلية،  ذل  مجم دالا استادام املنهجيــة املقارنــة

د ــــاا مقــــدما الرعايــــة يبــــت أن توــــما املــــزا  اجليــــد،  التنظــــيا،  ال ــــرب،  الــــتضها،  ا ســــرتام،  انصــــغا ، 
 توــما القيــام مبهــام بدنيــة كقيــاس ضــغط الــدم،  سع ــا  :  سع ا  األمــا فلــال  عــجم تقــدمي املةــاعدخ ال دنيــة

  امــــدمات  املةــــاعدخ يف ا ســــت مام،  تغيــــري املالبــــإ،  تقــــدمي الغــــدا ، الــــد ا ،  تقــــدمي انرشــــادات،  تنةــــي
 أشــــارت الدراســــة سني أن مقــــدما الرعايــــة الــــدكور مييلــــون لتثمــــني تقــــدمي الرعايــــة ال دنيــــة  األدا  الضــــا .  احلركــــة

 .للمةنني علد الةلوكيات العابضية
 جهــة ستياجــات الرعايــة مــجم ا: دراســة بعنــوان( Fagerstrom & et al,1998) أجــرت فارجةــرت م 

الدراســــــــة سني التوصــــــــا سني فهــــــــا أعمــــــــ  مــــــــربخ املةــــــــنني مــــــــ   اهــــــــدف. نظــــــــر املةــــــــنني كرســــــــالة معانــــــــاخ يف فنلنــــــــدا
استياجات الرعاية، اي مومالبا  استياجابا  رغ ابا،  ذل  مجم دالا دراسة  استمواف كيف سيتا 

مقابلــة  جــر ا للرعايــة ال ــ ية  ألغــرا  الدراســة التع ــري عنهــا  صــياغتها يف عالالــة رعايــة،  توضــي  د  بــ
. مخةة  س عني مةنا  مجم الةا ال ابا  اجلراسا يف مةتوضد يف فلندا سيال سئلوا عجم استياجابا للرعاية

 توصلا الدراسة سني أن مقدما الرعاية األكثر  عيا   معرفة باستياجات املةنني  رغ ابا، ها األالدر علد 
 أالرتسا الدراسة . ةنني باحلاجة سني رعاية ص ية عالية املةتو  لت د مجم معاناباالتضاعا  فها رسالة امل

ضر رخ ت وير أدا  مقدما الرعاية بانعداد األكادميا ا دت اصا بعلا التمريض  بالتدريت املةتمر،  ن 
مهــا  ي ورهــا مومالت  استياجات املةنني توما  ثيقــة باملهــام  املهــارات الــيت علــد مقــدم الرعايــة أن ميتل

 .لالرتقا  بنوعية سياخ املةجم  مةاعدته
للنــز   يف ام ــائص ال ــ ية :  دراســة بعنــوان ( Quinn & et al,1999) أجــر  كــويجم  لدــر ن  

الدراســــة سني استموــــاف ام ــــائص ال ــــ ية  اهــــدف .بيــــوت رعايــــة املةــــنني يف الو يــــات املت ــــدخ األمريميــــة
 الــــــــد توصــــــــلا الدراســــــــة سني أن . املقيمــــــــني يف بيــــــــوت الرعايــــــــة  تقــــــــدمي فهــــــــا أفلــــــــا  ستياجــــــــات ك ــــــــار الةــــــــجم

استياجات املةنني األكثر تمرارا  هــا ال ــ ة الوا ــية، ا ســت مام، الل ــاس، تنظيــف األســنان، الــدهاب 
 األكا،  التنقا دادا الدار،  تنظيف الضراش،  النز ا مجم الةرير، لد رخ امليا ، املةاعدخ يف سع ا  الد ا  

احلــــــــواديت  انصــــــــابات،  سســــــــعاف ســــــــا ت الد دــــــــة،  موــــــــملة التــــــــوا ن،  اســــــــتادام المرســــــــا  احلمايــــــــة مــــــــجم 
 االرتســــــــا الدراســــــــة عــــــــددا  مــــــــجم . املت ــــــــر ،  مريــــــــ  األبــــــــراف،  مةــــــــاعدخ ســــــــا ت ضــــــــعف ال  ــــــــر  الةــــــــم 

التــــدادالت التمريلــــية املاس ــــة  الــــيت يبــــت أن ميتلمهــــا مقــــدمو الرعايــــة يف د ر املةــــنني بةــــ ت تعــــر  املةــــنني 
مــــــجم املوــــــمالت ال ــــ ية ملــــــا ي ــــــرأ علــــيها مــــــجم تغــــــريات فيزيولوجيــــة ستميــــــة، فلــــــال  عــــجم أمهيــــــة تــــــدريت  للمثــــري

مقــــدما الرعايــــة فيمــــا يتعلــــ  بــــال رس املالئمــــة لرعايــــة املةــــنني  التواصــــا معهــــا، كمــــا  االرتســــا الدراســــة سيبــــاد 
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الرعايــة ال ــ ية األ ليــة مبــا  أجندخ للرعاية ال  ية،  ضر رخ سعداد املمرضــني سعــدادا  أكادمييــا  متلــمنا  تقــدمي
تقدمة مجم ددمات عالجية   الائية  ترهيلية  رالابة احلا ت ال  ية املزمنة  تعزيز مهارات املواجهة،  ذل  
ألن املمرضني ذ ي التعليا  التدريت املالئا يف علــا الوــياودة الــد يمونــون مةتوــاريجم  مــدافعني لتوــجي  

 . ستقالا  اميارالرعاية لم ار الةجم بنا ا  علد  وذ  ا
مــــجم تقــــومي ا ستياجــــات : دراســــة بعنــــوان( Walters & et al,2000)كمــــا أجــــرت  الــــرت   لدــــر ن 

/ تقومي كامرب يــا  ستياجــات املةــنني يف الرعايــة األ ليــة يف لنــدن : منظور املةنني  مقدما الرعاية  املهنيني
ياجــــــات ك ــــــار الةــــــجم يف الرعايــــــة األ ليــــــة، سني سجــــــرا  دراســــــة جــــــد   لتقــــــومي كامرب يــــــا  ست اهــــــدف. بري انيــــــا

 مقارنة ا ستياجات اليت سددها املةنون  مقدمو الرعاية،  مهني ــو ال ــ ة بةــ ت عــدم  جــود أداخ منظمــة 
 الد تلمنا الدراسة النقا  الرئيةــة لتقــومي  . لتقومي ا ستياجات ميمجم استعماهلا علد مةتو   اس  املد 

انيــوا ،  التغديــة الرعايــة الداتيــة،  النوــابات النهاريــة،  الــداكرخ، : )اكامرب يا  ستياجات ك ــار الةــجم منهــ
ال  ــــر،  الةــــم ،  احلركــــة،  ال ــــ ة ال دنيــــة،  األد يــــة،  الةــــالمة مــــجم أذ  الــــنضإ املق ــــود  غــــري املق ــــود، 
  الةالمة مجم سسا خ ا ستادام،  انمهاا،  شرب الم وا،  العالالات احلميمة،  املــاا،  املعلومــات لــد 

٪ مــــجم املةــــنني 2 ألغــــرا  الدراســــة بــــا مقابلــــة مــــا نةــــ ته . مقــــدما الرعايــــة،  مهــــوم مقــــدما الرعايــــة النضةــــية
توصلا نتائ  الدراسة سني أن استادام أداخ . سنة فما فوس يف أرب  د ر رعاية يف لندن 12الديجم أعمارها 

ة ال  ية األ لية لم ار الةجم، فقــد تقومي كامرب يا كان ذا جد    فاعلية عالية  ستادامه يف واا الرعاي
 .سدد ا ستياجات املالسظة  غري املعر فة مجم ال ا مقدما الرعاية

 ستياجات ك ار تقومي كامرب يا : بدراسة بعنوان( Reynolds & et al,2000) الام رينولد  لدر ن 
،  مقــدما الرعايــة ســوا سني ت ــوير أداخ تردــد بعــني ا عت ــار لرا  املةــنني اهــدف. بري انيا/ الةجم يف لندن 

استياجات املةنني،  بعد ت وير أداخ التقومي ت سدلاعها لالدت ار  سعادخ ا دت ار  الث ات بــني احملممــني،  
كمــــا ت تنــــا ا جوانــــت ال ــــدس لــــألداخ دــــالا الت ــــوير  مــــ  ال يانــــات الــــيت الــــدمتها مواالــــ  يف اململمــــة املت ــــدخ 

صلا الدراسة سني تقومي كامرب يا  ستياجات ك ــار الةــجم بوــمله تو .  الةويد  الو يات املت دخ األمريمية
انيوا ،  املهارات املنزلية،  التغديــة،  الرعايــة الداتيــة،  رعايــة اآلدــريجم، )فقرخ مشلا  04النهائا، ترلف مجم 

عــرا   النوابات النهارية،  الداكرخ،  ال  ــر،  الةــم ،  احلركــة،  ال ــ ة ال دنيــة،  األد يــة  العقــاالري،  األ
الدهنيــــة،  املعلومــــات،  الةــــالمة مــــجم أذ  الــــنضإ املق ــــود  غــــري املق ــــود،  الةــــالمة مــــجم سســــا خ ا ســــتادام 

، بانضــافة سني فقــرتني  ستياجــات مقــدما الرعايــة ( انمهاا،  شرب الم وا،  العالالات احلميمة،  املــاا
ألداخ بنــــا  حمتــــو  مالئمــــا ،  صــــدالا  مشلــــا املعلومــــات،  اهلمــــوم النضةــــية ملقــــدما الرعايــــة،  الــــد أاهــــرت هــــد  ا

كمــا  ام ــائص الةــيمومرتية لتقــومي  . اتضااليا ،  صدالا  معياريا  مالئما ،  كان الث ات بوما عام مرتضعا  جدا  
كامرب يــــا  ستياجــــــات ك ــــــار الةــــجم بــــــدت مق ولــــــة بدرجــــة عاليــــــة،  ت اســــــتادامها بةــــهولة مــــــجم ال ــــــا سلةــــــلة 

ممارســــــة الةــــــريرية الر تينيــــــة  ال  ــــــال،  هــــــا شــــــاملة تقــــــيإ كــــــال  مــــــجم  اســــــعة مــــــجم املهنيــــــني،  كانــــــا مالئمــــــة لل
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ا ستياجات اليت ت أ    يــتا تل يتهــا لم ــار الةــجم،  تــدم  لرا  املةــنني  مقــدما الرعايــة ســوا استياجــات 
 .املةنني بوما رئيإ  سوا استياجات مقدما الرعاية بوما عام

 أداخ تقومي ت وير :  بدراسة بعنوان( et al, 2001 Shimanouchi &)ام شيمونما  لدر ن ــــــــــــــ ال
سني سجــــرا  املزيــــد مــــجم ال  ــــال  املراجعــــة للــــمان صــــدس  ث ــــات األداخ الــــيت  اهــــدف.  الرعايــــة ال يتيــــة يف اليابــــان

 49نــزيال  يف  330،  ألغرا  الدراسة نضدت  يارخ أ لية سني 3881بوربا مؤسةة التمريض اليابانية عام 
 الد عمةا هد  األداخ استياجات .  ملةاعدخ املةجم علد تع ئة است انة التقوميمؤسةة مجم ال ا ممر  د ري

املةــــــنني  رب تهــــــا مــــــ  تقــــــدمي بــــــرس الرعايــــــة،   تلــــــمنا أداخ التقــــــومي وــــــا ت الرعايــــــة الضمويــــــة، رعايــــــة الرســــــة 
، ت ــضيف العناية باجللد، الل اس، الــدهاب لــد رخ امليــا ، اهلنــدام، ا ســت مام، غةــا الوجــه  اليــديجم/ الضراش

 سدارخ الــد ا ،  الةــي رخ علــد األ ،  سســعاف ســا ت الد دــة  النزيــف،  احلركــة يف . الوعر، تقليا األاــافر
توصلا الدراسة سني أن هد  القائمة سهلة انستادام،  االرتسا استادامها يف . الةرير،  التنقا  التجواا

 .تدريت مقدما الرعاية  تقومي أدائها يف د ر الرعاية
استياجــــــــات الرعايــــــــة ال ــــــــ ية لم ــــــــار الةــــــــجم يف :  دراســــــــة بعنــــــــوان( Heuiahn,2004)هيوهــــــــان   جــــــر أ  

سني  ــــال احلاجــــة عــــجم دعــــا اجتمــــاعا  صــــ ا لم ــــار الةــــجم الــــديجم عاشــــوا  اهــــدف.  وتمــــ  ريضــــا يف كوريــــا
مةــــنا  باســــتادام  12 ألغــــرا  الدراســــة ت سجــــرا  مقــــابالت منظمــــة مــــ  .  ســــدها يف وتمــــ  ريضــــا يف كوريــــا

توصــــــلا الدراســــــة سني أن دــــــدمات الرعايــــــة ال دنيــــــة هــــــا األكثــــــر . إ داصــــــة لتقــــــومي ســــــالتها ال ــــــ يةمقــــــايي
 االرتســا الدراســة ضــر رخ سيبــاد ، استياجا  للمةنني ت عتها امــدمات املاليــة  النضةــية  الثقافيــة  ا ســتجمامية

 .للية لتقدمي رعاية ص ية شاملة لم ار الةجم
اســــتعداد ك ــــار الةــــجم  ســــتادام دــــدمات الرعايــــة ال يتيــــة : اندراســــة بعنــــو ( Hyun,2005)أجــــر  هــــايجم 

سني استمواف ا ستعداد األمثا  ستادام ددمات الرعاية ال يتية التمريلية بــني ك ــار  اهدف. التمريلية
الةــجم،  تقــومي استياجــات ك ــــار الةــجم،  تقــدير القــــو  العاملــة  املرافــ  امل لوبــــة لتل يــة استياجــابا يف جنــــوب  

تقــــدمي املةــــاعدخ : د تلــــمنا الدراســــة العناصــــر الرئيةــــة للرعايــــة ال يتيــــة التمريلــــية الوــــاملة  هــــا الــــ.  كوريــــا
للمةجم يف نوابات احلياخ اليومية مثا ا ست مام،  ارتدا  املالبإ،  تقدمي الغدا ،  املةاعدخ للدهاب سني 

جــــا ت . احلــــا ت ال ارئــــة د رخ امليــــا ،  سع ــــا  األد يــــة،  األ كةــــجني،  اليــــاس العالمــــات احليويــــة،  سســــعاف
املةنون مــجم ذ ي الــددوا احملــد دخ أاهــر ا اســتعدادا   ســتادام امــدمات التمريلــية بــد ن : نتيجة الدراسة

دف  اشرتا ، بينما املةنون مجم ذ ي الددوا املرتضعة أاهر ا استعدادا  ك ريا   ستادام امدمات ســ ى بــدف  
دمات ال يتيــــة التمريلــــية للمةــــنني الــــديجم هــــا  اجــــة ماســــة هلــــا اشــــرتا ،  االرتســــا الدراســــة ضــــر رخ تقــــدمي امــــ

بغــض النظــــر عــــجم دفــ  ا شــــرتا  سضــــافة سني ضــــر رخ مةــني املمارســــة التمريلــــية لتةــاير التقــــدم العلمــــا الم ــــري 
 .الدي توهد  سقوا الرعاية ال  ية األ لية  منها علوم رعاية الوياودة

 :تعقيب على الدراسات -9-3

 ري بر جه الرعاية املاتلضة لم ار الةجم بوما عام، مجم سيال مشوليتها  ضر رخ ا األدب النظــــــــــــــــــــــــــــــاهت
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س  أن اهتمام األدب النظري  الدراسات الةابقة مبهارات الرعاية ال  ية . تقدميها للمةنني يف د ر الرعاية
كــــــــا    اتضقــــــــا هــــــد  الدراســــــة مــــــ . األدائيــــــة الواجــــــت توافرهــــــا لــــــد  مقــــــــدما الرعايــــــة يف د ر املةــــــنني حمــــــد دخ

 ;Shimanouchila & et al 2001  Walters & et al, 2000 ;0220ال يوــات  لدــر ن، )مــجم

Heuiahn,2004; Hyun,2005; ) علــــــــــــد أمهيــــــــــــة ت ــــــــــــوير أداخ لتقــــــــــــومي الرعايــــــــــــة ال يتيــــــــــــة تعمــــــــــــإ وــــــــــــا ت
 استياجــــات املةــــنني الوــــاملة،  اعت ارهــــــا معيــــارا  ألدا  ددمــــة رعايــــة املةــــــنني، فهــــد  ا ستياجــــات تعــــد  ثيقــــــة
باملهارات اليت يبت أن ميتلمها مقدمو الرعاية،  ما هد  املهارات س  جز ا  أساسيا  مجم عما املمرضة املعدخ 

 (Quinn & et  al ,1999;Fargerstrom & et al,1998)كمــا  اتضقــا مــ  كــا مــجم .  أكادمييــا  
 .بعلا التمريضعلد أمهية ت وير أدا  العاملني بالتدريت املةتمر  انعداد األكادميا املاتص 

 ادتلضا هد  الدراســة مــ  مــا ت ا بــالر عليــه مــجم دراســات ســابقة يف وــاا رعايــة املةــنني، يف تنا هلــا 
ملهــــارات الرعايــــة ال ــــ ية األدائيــــة الواجــــت توافرهــــا للعــــاملني يف د ر املةــــنني بوــــما تض ــــيلا م اشــــر ب ــــيغة 

يضــــــا تض ــــــيلا للعــــــاملني يف د ر املةــــــنني،  ترتي هــــــا يف ســــــ عة وــــــا ت، ممــــــا يةــــــاعد بايبــــــاد  صــــــف  ا( مهــــــام)
 سيبــــاد معــــايري لــــألدا ، فلــــال  عــــجم سممانيــــة  ضــــ  شــــر   أساســــية للق ــــوا بالعمــــا يف د ر املةــــنني  الــــيت هــــا 

 .   فرخ يف مراكز رعاية املةنني يف األردن  ف  علا ال اسثنياأصال  غري متو 
 :ةتائيج الدراسية -11

قــة برســئلة الدراســة الــيت بــدف سني مديــد مهــارات الرعايــة ال ــ ية يتنا ا هدا اجلــز  عــر  النتــائ  املتعل
األدائيــة الواجــت توافرهــا لــــد  العــاملني يف د ر املةــنني يف األردن،  كــدل  مديــــد درجــة أدا  العــاملني هلــــد  

  فيمــا يلــا عــر  لنتــائ  الدراســة .املهارات  فقا  سني متغريات اجلنإ،  املؤها العلما،  عدد سنوات امربخ
 : ف  تةلةا أسئلتها

يددف يهدددفلات الرعف ددد  الصددح   األدا  ددد  الادددفي   : ال اددف ا الاال قددد  غفئجفغدد  عدددو الألدددلال األول -
 ال اجب ت ا ر ف لهى اللفي  و  س دول الاأل  و  س األلد ؟

اجملــا ت الرئيةــــة ملهــارات الرعايــة ال ــ ية األدائيــة الوــاملة بوــــملها  تلإلجابــة عــجم هــدا الةــؤاا، ســدد
 ع،  ذلــ  بــــاجرا  مقــــابالت مــــ  عــــدد مــــجم مةــــؤ ع رعايــــة املةــــنني  العــــاملني يف   ارخ التنميــــة ا جتماعيــــة األ

 د ر الرعايــــة،  عــــدد مــــجم امــــربا  املات ــــني بتقــــدمي الرعايــــة ال ــــ ية،  مراجعــــة الدراســــات الةــــابقة  املراجــــ  
 . األ ايت  املعايري العاملية،  دربخ ال اسثني

 لت ديد املهارات الضرعيــة ضــمجم  . ا ت رئيةة ملهارات الرعاية ال  ية األدائية ت التوصا سني س عة و
سعداد  وذجا  داصا  باملهارات الرئيةة،  ت تو يعه علد عدد مجم مةؤ ع رعاية  جر كا واا رئيإ،  الد 

دد مــــــجم املةــــــنني  مقــــــدما الرعايــــــة  دــــــربا  جت ــــــني بتقــــــدمي الرعايــــــة ال ــــــ ية األدائيــــــة،  بلــــــت مــــــنها االــــــرتاح عــــــ
دراستها  مليلها  صياغتها ب وربا األ لية،   عرضها علد  جر ت الضرعية ضمجم كا واا رئيإ،   املهارا

 الدُعــــــعــــــدد مــــــجم أســــــاتدخ اجلامعــــــات  امــــــربا  الضنيــــــني احملممــــــني لغــــــر  الت قــــــ  مــــــجم صــــــدس األداخ،  بعــــــدها 
مهــارخ ( 80)مشلــا سعــدادها ب ــوربا النهائيــة،   ت ا،    صياغة اجملا ت الرئيةة  املهارات الضرعيــة التابعــة هلــ
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مو عة علد س عة وــا ت رئيةــة للمهــارات،  الــد أدرجــا املهــارات الضرعيــة ضــمجم اجملــا ت الةــ عة الرئيةــة 
، أعــــداد املهــــارات مو عــــة علــــد اجملــــا ت الرئيةــــة (0اجلــــد ا رالــــا ) يوضــــ  . علــــد مقيــــاس مخاســــا املةــــتويات

 . نة ها املئوية
 ءعهاد الاهفلات فاو الاوفنت الر  أل  ونألبهف الائ     (2)ول الوه

 ال ألب  الائ    عهد الاهفلات الاوفنت
 39112 39 النظافة الوا ية للمةجم :الاوفل األول
 33142 33 التغدية :الاوفل الثفنس

 8111 8 سع ا  األد ية :الاوفل الثفلث
 32100 32 املعاينة الواملة :الاوفل الراغا

 33142 33 التمريض املنزع :لاوفل ال فيما
 32100 32 محاية املةجم مجم احلواديت  :الاوفل الألفد 

 3111 31 احلركة ال دنية للمةجم :الاوفل الألفغا
 155 69 الاوا ع

، سني  أن مهارات النظافة الوا ية الد استلا أعلد نةــ ة مئويــة مــجم (0اجلد ا رالا )توري النتائ  يف 
،   (٪3111)مهارات احلركة ال دنية للمةجم  بلغا ،   تلتها (٪39112)املني  بلغا وما مهارات الع

،   املهــــــارات املتعلقــــــة (٪32100)مهــــــارات املعاينــــــة الوــــــاملة  مهــــــارات محايــــــة املةــــــجم مــــــجم احلــــــواديت  بلغــــــا 
، أمــــا مهــــارات سع ــــا  األد يــــة فقــــد استلــــا أالــــا (٪33142)مبجــــاا التغديــــة  وــــاا التمــــريض املنــــزع  بلغــــا 

                      .(٪8111) سيال بلغا نة تها نة ة مجم وما مهارات العاملني
يددف دلجدد  ءدال اللددفي  و  ددس دول الاألدد  و لاهددفلات الرعف دد  : ال اددف ا الاال قدد  غفلألددلال الثددفنس -

 الصح   األدا    الافي  ؟
درجــة أدا  العــاملني لمــا مهــارخ مــجم املهــارات الضرعيــة  فقــا  سني مقيــاس مخاســا املةــتويات،  ترصدلقد 
بعــــد مالسظــــة أدا  العــــاملني مــــجم دــــالا موــــاركتها الضعليــــة بتقــــدمي الرعايــــة للمةــــنني،  مليــــا األعمــــاا   ذلــــ 

 ملةــــتو  نيالمتابيــة لمــــا عامــــا مــــجم عينــــة الدراســــة،  ذلــــ   ةــــاب املتوســــط احلةــــا  لتقــــدير كــــا مــــجم ال ــــاسث
اســد لمــا مهــارخ مــجم أدا  كا عاما علد املقياس املع د للمهارات يف ضو  املالسظة لل  وا علــد تقــدير   

 .مهارات املقياس،   ذل  اعتمادا  علد الوسط احلةا  للتقديريجم
 اجاســــــتار  لت ديــــــد درجــــــة أدا  العــــــاملني يف د ر املةــــــنني ملهــــــارات الرعايــــــة ال ــــــ ية األدائيــــــة الوــــــاملة، 
مهــارخ فرعيــة املتوس ات احلةابية  ا ارافــات املعياريــة لمــا وــاا مــجم اجملــا ت الةــ عة بوــما عــام   لمــا 

 د ا التاع سني املتوس ات احلةابية  ا ارافات املعيارية ــــــــــــــــــري اجلــــــــــــــيو   .مجم مهارات كا واا علد انضراد
 .للمجا ت الة عة ملهارات الرعاية ال  ية األدائية
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  (3)الوهول 
 ألدا   ا فلات الرعف   الصح  و لاوفنت يهاللفي  و  س دول الاأل  ننحرا فت الال فل   لهلجفت ءدالالاا ص فت الحألفغ   وا

 لتب  الاوفل اننحراذ الال فلع الاا صس الحألفغس اص  الاوفل له  الاوفل
 3 2113 1108 ال  ف   الا ص   ل األو 1
 1 2140 1112 الا ر   2
 0 2110 1122  ع فل األدو   3
 4 2141 1114 الالف    الافي   4
 1 2190 0182 الاار ض الا زلس 0
 0 2109 1122   الاألو يو الح ادث حاف  9
 2 2143 1111 الحرك  البهن   ل األو 7

  2149 1110 األدا  ككم 
، سني أن املتوسط احلةا  العام لدرجة أدا  العاملني (1رالا  اجلد ا)ائ  الت ليا انس ائا يف توري نت

اراف معيــــــــــاري مقــــــــــدار  درجــــــــــة،  بــــــــــا( 1110)ملهــــــــارات الرعايــــــــــة ال ــــــــــ ية األدائيــــــــــة للمجــــــــــا ت الةــــــــ عة هــــــــــو 
درجــة  بــااراف معيــــاري ( 1108) أن أعلــد متوســط سةــا  هــو جملــاا النظافــة الوا ــية  بلــه (. 2149)

درجة  بااراف معيــاري ( 0182) أن أالا متوسط سةا  هو جملاا التمريض املنزع  بله (. 2113)اليمته 
 .الية بني هاتني الدرجتني الد ترا سا املتوس ات احلةابية للمجا ت ال ا(. 2190)اليمته 
 :ال اف ا غا جب  رف فت الهلاص  كفآلتس    قه  عرف: ءيف غفل ألب  ل اف ا الأللال الثفلث -
 :يا  ر الو م -

 دس يا صدس دلجدفت ( α=  5450)ن ت جده  درود دالد   حصدف  فً ع ده يألدا ى  :الدرف   األولد 
 (.ل لفي  و)تلزى  ل  يا  ر الو م األدا    الافي     للفي  و لاهفلات الرعف   الصح ءدال ا

الاا ص فت الحألفغ   واننحرا فت الال فل   لهلجفت ءدال اللفي  و لاهفلات كم يوفل يو الاوفنت  (4)الوهول 
 .الألبل  واألدا  ككم و قفً  ل  يا  ر الو م

         اجلنإ                                                                         
    
 ترتيت اجملاا    

 (10= ن )أنثد  (34= ن )ذكر 
املتوسط 
 احلةا 

اراف ا 
 املعياري

املتوسط 
 احلةا 

ا اراف 
 املعياري

 2112 1111 2114 1100 النظافة الوا ية للمةجم: األ ا
 2108 1141 2118 1134 التغدية: الثاين
 2114 1133 2100 0183 سع ا  األد ية: الثالال
 2141 1142 2118 1139 املعاينة الواملة: الراب 

 2111 1122 2102 0104 التمريض املنزع: امامإ
 2111 1100 2110 1112 محاية املةجم مجم احلواديت  انصابات: الةادس
 2142 1119 2118 1100 احلركة ال دنية للمةجم: الةاب 

 2123 1119 2119 1132 اجملمور كما
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 .عاملنيعدد ال= ن : مالسظة
أاهــــرت نتــــائ  الت ليــــا انس ــــائا للمتوســــ ات احلةــــابية  ا ارافــــات املعياريــــة لــــدرجات أدا  العــــاملني 

أن تقــــــدير املتوســــــط احلةــــــا  .  (4اجلــــــد ا رالــــــا )ملهــــــارات اجملــــــا ت الةــــــ عة  فقــــــا  سني متغــــــري اجلــــــنإ كمــــــا يف 
قــدير املتوســط احلةــا  األدا كــان درجــة،  أن ت( 1119)بلغا  سذ ؛(اننايت)األعلد كان ل احل العاملني 

ات األدا  درج بني متوس ات  لت ديد  د لة الضر س. درجة( 1132)بلغا  سذ ،(الدكور)ل احل العاملني 
 (.2)   اليت اهرت نتائجه يف اجلد ا" ت " أجري ادت ار ،   لما واا مجم وا با، علد األداخ كما

 (0)الوهول 
ع   اندراد، واألدا  ككم و قفً  ل   الرعف   الصح   تيهفلا لاوفنت هول الاأل  ودال اللفي  و غأل"  ت"ااابفل 

 يا  ر الو م
 يألا ى الهنل  "ت"ااابفل  الاوفل

 2109 3133 ال  ف   الا ص   ل األو: األول
 *2124 0129 الا ر  : الثفنس

 214 2192  ع فل األدو  : الثفلث
 2128 3113 الالف    الافي  : الراغا

 2131 3143 الاار ض الا زلس: ال فيم
 2103 3101 حاف   الاألو يو الح ادث : الألفد 
 2100 3101 الحرك  البهن   ل األو: الألفغا

 2131 3124 األدا  ككم
 (α=  2122)دالة سس ائيا  عند مةتو  * 

مةــتو    أنت  (3124)لــألداخ كمــا  " ت" اليمــة،  أن (2اجلــد ا رالــا )أاهرت نتيجة الت ليــا كمــا يف 
رية  تعــد فرضــية صــ ي ة  تعــرب ض بــدل  تق ــا الضرضــية ال ــ( 2122)،  هو أكرب مــجم (2131)الد لة بله 

عجم عدم  جود فر س دالــة سس ــائيا  يف درجــة أدا  العــاملني ملهــارات الرعايــة ال ــ ية األدائيــة الوــاملة تعــز  
 .سني متغري اجلنإ

ا ت الة عة فقد أاهرت نتائ  الت ليا عدم  جود فر س أما بالنة ة ملةتو  الد لة لما واا مجم اجمل
أدا  العــــاملني ملهــــارات الرعايــــة ال  يــــــة متوســ ات درجــــات بــــني  2122 الد لــــة دالــة سس ــــائيا  عنــــد مةــــتو 

بلــــــه مةــــــتو  الد لــــــة  سذ( وــــــاا التغديــــــة)عــــــدا اجملــــــــاا الثــــــاين  سني متغــــــري اجلــــــنإ لمافــــــة اجملــــــــــا ت  فقــــــا   األدائيــــة
( 3102)اجلد ليــــة " ت"أكــــرب مــــجم (  0129)احملةــــوبة " ت"  مبــــا أن ( 2122)و أصــــغر مــــجم   هــــ( 2124)

 متغري اجلنإ ريفرتفض الضرضية ال ضرية   تعد فرضية غري ص ي ة   تعرب عجم  جود فرس داا  سس ائيا  لترث
 .علد واا التغدية  ل احل اننايت 

 :الل اسالال م يا  ر  -
  س يا صس دلجفت  (α=  5450)دال   حصف  فً ع ه يألا ى  ن ت جه  رود: رف   الثفن  ددددالد
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 .ءدال اللفي  و لاهفلات الرعف   الصح   األدا    الافي   تلزى  ل  يا  ر الال م الل اس
الاا ص فت الحألفغ   واننحرا فت الال فل   لهلجفت ءدال اللفي  و لاهفلات كم يوفل يو   (9)الوهول 

 :الل اس الال م و   يا  ر الاوفنت الألبل  واألدا  ككم
 الال م الل اس 

 
 

 الاوفل     

غكددددددددددددددفل ل    تاددددددددددددددر   (7= )دغ  ر تار ضس  (7= )دغ  ر عفر  (0= )ثفن ع تار ضس  (10= )ثفن ع عفر  (11=  )ءصفصس 
( =0) 

يا صددددس 
 حألفغس

انحدددددددراذ 
 يل فلع

يا صددددددددددس 
 حألفغس

انحدددددددراذ 
 يل فلع

يا صددددددددددس 
 حألفغس

انحدددددددراذ 
 يل فلع

يا صددددددددددس 
 حألفغس

راذ انحددددددد
 يل فلع

يا صددددددددددس 
 حألفغس

انحدددددددراذ 
 يل فلع

يا صددددددددددس 
 حألفغس

انحدددددددراذ 
 يل فلع

 2101 4130 2111 118 2132 1118 2113 1191 2131 1122 2104 1143 ل  ف   الا ص  
 2100 1189 2101 1121 2101 1120 2129 1108 2102 1130 2102 0182 الا ر  

 2110 119 2111 1190 2138 0194 2103 1183 2101 0102 2110 0123  ع فل األدو  
 2111 1181 2110 1191 2132 1111 2100 1103 2130 1130 2101 0180 الالف    الافي  

 2191 1183 2119 4120 2101 0129 2138 1102 2110 0119 2113 0101 الاار ض الا زلس
حاف دددددددددد  الاألددددددددددو يددددددددددو 

 3109 4148 2113 1110 2139 1144 3132 4121 2103 1104 2111 1104 الح ادث

 2131 118 2100 1110 2138 1108 2131 1102 2109 1133 2113 1121 الحرك  البهن   ل األو
 2140 4121 3138 1190 2110 1100 2119 1112 2129 1120 2124 0182 األدا  ككم

 .عدد العاملني= ن: مالسظة
 لــــدرجات أدا  العــــاملني أاهــــرت نتــــائ  الت ليــــا انس ــــائا للمتوســــ ات احلةــــابية  ا ارافــــات املعياريــــة

،  أن القيمــــــة األعلــــــد للمتوســــــط (0اجلــــــد ا رالــــــا ) املؤهــــــا العلمــــــا يفملهــــــارات الةــــــ عة  فــــــ  متغــــــري جملــــــا ت ا
درجــة،   تلتهــا اليمــة ( 4121)احلةا  كانا ل احل العاملني مــجم محلــة مؤهــا بمــالوريوس بــريض،  بلغــا 

،   العــــــاملني مــــــجم محلــــة مؤهــــــا ثــــــانوي (1190) املتوســــط احلةــــــا  للعــــاملني مــــــجم محلــــــة دبلــــوم بــــــريض  بلغــــا
،   محلــــــــة دبلــــــــوم عــــــــام  بلغــــــــا اليمــــــــة املتوســــــــط احلةــــــــا  (1112)بــــــــريض  بلغــــــــا اليمــــــــة املتوســــــــط احلةــــــــا  

،  أنت القيمــــة األدا كانــــا ل ــــاحل (1120)،   محلــــة ثــــانوي عــــام  بلغــــا اليمــــة املتوســــط احلةــــا  (1100)
 لت ديــــد مةــــتو  د لــــة الضــــر س يف درجــــة أدا  . درجــــة( 0182)العــــاملني مــــجم محلــــة مؤهــــا أساســــا  بلغــــا 

العــــاملني ملهــــارات الرعايــــة ال ــــ ية األدائيــــة  فقــــا  سني متغــــري املؤهــــا العلمــــا لــــألداخ كمــــا  لمــــا وــــاا، أجــــري 
 (.1اجلد ا رالا )مليا الت ايجم األسادي،  اليت اهرت نتائجه يف 

   (7)الوهول 
ع   اندراد و األدا  ككم  يهفلات الرعف   الصح  لاوفنت   س دول الاأل  ودال اللفي  و ألتح  م الابف و األحفدع 

 .و قفً  ل  يا  ر الال م الل اس
 يألا ى الهنل  (ذ)ه ا   يا صس الارغلفت دلجفت الحر   يوا ع الارغلفت يصهل الابف و الاوفل

 :الاوفل األول
 ال  ف   الا ص  

 2122 2 0112 بني اجملموعات
30138  21222 2122 44 3188 دادا اجملموعات 

 - 48 4114 اجملمور

 :الاوفل الثفنس
 الا ر  

 3138 2 2181 بني اجملموعات
33182  21222 2132 44 4111 دادا اجملموعات 

 - 48 32108 اجملمور

 :الاوفل الثفلث
  ع فل األدو  

 1124 2 31110 بني اجملموعات
02123  21222 2120 44 1102 موعاتدادا اجمل 

 - 48 02113 اجملمور
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 :الاوفل الراغا
 الالف    الا ص  

 3112 2 0111 بني اجملموعات
02121  21222 2122 44 0111 دادا اجملموعات 

 - 48 8132 اجملمور

 :الاوفل ال فيم
 الاار ض الا زلس

 2104 2 00139 بني اجملموعات
11193  21222 2130 44 0193 وعاتدادا اجملم 

 - 48 10188 اجملمور
 :الاوفل الألفد 

حاف دددددد  الاألددددددو يددددددو 
 الح ادث 

 3109 2 9111 بني اجملموعات
2132  21223 2111 44 34112 دادا اجملموعات 

 - 48 00114 اجملمور
 :الاوفل الألفغا

الحركددددددددددددددد  البهن ددددددددددددددد  
 ل األو

 2188 2 4182 بني اجملموعات
32111  21222 2120 44 0119 دادا اجملموعات 

 - 48 1110 اجملمور

 ككم  ألدا ا
 3113 2 9120 بني اجملموعات

01114  21222 2120 44 0110 دادا اجملموعات 
  48 33109 اجملمور

 : 2122دالة سس ائيا  عند  = 
( 01114)لــــألداخ كمــــا  ، أن اليمــة ف احملةــــوبة( 1اجلــــد ا رالــــا )أاهــرت نتيجــــة هــــدا الت ليــا كمــــا يف 

الضرضــية ال ــضرية  تعــد فرضــية تــرفض  بــدل  ( 2122)مــجم  أالــا هــو ( *21222) أن مةتو  الد لــة بلــه 
غــري صــ ي ة،  هنــا  فــر س دالــة سس ــائيا  يف درجــة أدا  العــاملني يف د ر املةــنني ملهــارات الرعايــة ال ــ ية 

 .األدائية تعز  سني متغري املؤها العلما
ما واا مجم اجملا ت الة عة فقد أاهرت نتائ  مليا الت ايجم األسادي  جود فــر س عنــد أما بالنة ة ل 

 .العاملني لمافة وا ت مهارات الرعاية ال  ية لدرجة أدا ( =  2122)مةتو  الد لة 
 رنــــــــات ال عديــــــــة كمــــــــا يفللمقا( ادت ــــــــار شــــــــيضيه)ري ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ، أجألداخ كمــــــــادر الضــــــــر س لــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد م ــــــــــــــــــــــــــــ لت دي

 .(9 اجلد ا رالا)
 (8)الوهول 

 لكف   يوفنت يهفلات الرعف   الصح   األدا    ااابفل ا د ة ل اقفلنفت البله    

األدا  ككم
 غكفل ل    تار ض دغ  ر ثفن ع ءصفصس الال م 

 تار ض عفر تار ض عفر
 *3134 *2184 2111 *2191 2131 - ءصفصس

 *3123 *2192 2101 *2114 - 2131- ثفن ع عفر
 2101 2121 2122- - *2114- *2191- ثفن ع تار ض

 *2111 *2121 - 2122 2101- 2111- دغ  ر عفر
 2102 - *2121- 2121- *2192- *2184- دغ  ر تار ض

 - 2102- *2111- 2101- *3123- *3134- غكفل ل    تار ض
سس ائيا  يف درجة أدا  العاملني لمافــة مهــارات وــا ت  ،   جود فر س دالة(9اجلد ا رالا )مجم  يتل 

 :الرعاية ال  ية األدائية بني العاملني كاآليت
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 ل احل درجة ( محلة درجة ثانوي بريض، دبلوم بريض، بمالوريوس بريض)بني محلة درجة أساسا   -
 .ثانوي بريض، دبلوم بريض، بمالوريوس بريض

ثــــــانوي  دبلــــــوم ) ل ــــــاحل محلــــــة ( ثــــــانوي   دبلــــــوم   بمــــــالوريوس بــــــريض محلــــــة)بــــــني محلــــــة ثــــــانوي عــــــام   -
 (. بمالوريوس بريض

 . ل احل محلة ثانوي بريض( محلة أساسا  ثانوي عام)بني محلة ثانوي بريض   -
 . ل احل محلة دبلوم بريض( محلة أساسا، ثانوي عام،   دبلوم عام)بني محلة دبلوم بريض   -
 . ل احل محلة بمالوريوس بريض( أساسا، ثانوي عام  دبلوم عام) وس بريض  بني محلة بمالوري -

علد الت ليا الةاب  توصا ال اسثان سني أن أدا  العاملني لمافة مهــارات اجملــا ت  فقــا  سني معيــار  بنا ا  
،  دبلوم عام، بمالوريوس بريض،  دبلوم بريض،  ثانوي بريض: أدا  املهارات مجم العاع سني املتدين كاآليت

 . ثانوي عام،  أساسا
 :يا  ر ص  ات ال بر  -

 ددس يا صددس دلجددفت ( α=  5450)ن ت جدده  ددرود دالدد   حصددف  فً ع دده يألددا ى : الدرفدد   الثفلثدد 
 .تلزى  ل  يا  ر ص  ات ال بر اللفي  و لاهفلات الرعف   الصح   األدا    الافي    ءدال

 (6)الوهول له  
ننحرا فت الال فل   لهلجفت ءدال اللفي  و لاهفلات كم يوفل يو الاوفنت الألبل  الاا ص فت الحألفغ   وا 

 .واألدا  ككم و   يا  ر عهد ص  ات ال بر 
 نوات امربخس                      

 اجملاا     
 (03=ن)فركثر  مخإ سنوات (08=ن)سنوات  2أالا مجم 

 ا اراف املعياري الوسط احلةا  ا اراف املعياري الوسط احلةا 
 2100 1111 2114 1104 النظافة الوا ية للمةجم: األ ا
 2111 1149 2124 1102 التغدية: الثاين
 2114 1132 2113 0189 سع ا  األد ية: الثالال
 2144 1143 2141 1108 املعاينة الواملة: الراب 

 2191 0180 2191 0199 التمريض املنزع: امامإ
 2180 1110 2118 1141 ةجم مجم احلواديت محاية امل: الةادس
 2113 1143 2142 1101 احلركة ال دنية للمةجم: الةاب 

 2101 1143 2141 1104 اجملمور كما
 .عدد العاملني= ن : مالسظة

أاهــــرت نتــــائ  الت ليــــا انس ــــائا للمتوســــ ات احلةــــابية  ا ارافــــات املعياريــــة لــــدرجات أدا  العــــاملني 
،  أن تقــدير املتوســط احلةــا  (8اجلــد ا رالــا )ة عة  ف  متغــري ســنوات امــربخ، كمــا يف ملهارات اجملا ت ال

 درجة،  أن تقدير املتوسط احلةا  ( 1143)بله  سذ ؛(فركثر مخإ سنوات)األعلد كان للعاملني يف فئة 
 .درجة( 1104)سذ بلغا ( مخإ سنواتأالا مجم  )األدا كانا للعاملني يف فئة 

 أجري  ر س بني متوس ات درجات األدا  علد األداخ كما   لما واا مجم وا باد لة الض  لت ديد
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 (.32اجلد ا رالا )،  اليت أاهرت نتائجه يف "ت"ادت ار
 (15)الوهول 

لألدا  ككم ولكم يوفل ع   اندراد و قفً  ل   غهول الاأل  و لاهفلات الرعف   الصح  ألدال اللفي  و " ااابفل ت"
 .ل بر   يا  ر عهد ص  ات ا

 يألا ى الهنل  ااابفل ت الاوفل
 2130 3141 ال  ف   الا ص   ل األو: األول
 2128 3112 الا ر  : الثفنس

 2140 2192  ع فل األدو  : الثفلث
 2114 2181 الالف    الافي  : الراغا

 2192 2138 الاار ض الا زلس: ال فيم
 2120 3182 حاف   الاألو يو الح ادث : الألفد 

 2100 3104 الحرك  البهن   ل األو: ألفغاال
 2100 3102 األدا  ككم

  (3102)كما   احملةوبة لألداخ" ت"،  أن ادت ار (32اجلد ا رالا )أاهرت نتيجة الت ليا كما يف 
 بــــــدل  تق ــــــا الضرضــــــية ال ــــــضرية  تعــــــد فرضــــــية ( 2122) هــــــو أكــــــرب مــــــجم  (2100) أن مةــــــتو  الد لــــــة بلــــــه 

أدا  العــاملني ملهــارات الرعايــة ال ــ ية  بــني متوســ اتفــر س دالــة سس ــائيا   ص ي ة  تعرب عــجم عــدم  جــود
 .األدائية الواملة تعز  سني متغري امربخ

 عــدم  "ت"أما بالنة ة ملةتو  الد لة لما واا مجم اجملا ت الة عة، فقد أاهرت نتائ  مليا ادت ار 
كــا وــاا علــد انضــراد  فقــا    عــاملني ملهــاراتأدا  ال بــني متوســ ات درجــات  جود فر س عند مةتو  الد لــة

 .سني متغري امربخ
يتنا ا هدا اجلز  مناالوة نتائ  الدراسة، كدل  عر  املقرتسات اليت : ي فها  ال اف ا والاقارحفت -

 .توصلا هلا الدراسة
جدب يف يهفلات الرعف   الصدح   األدا  د  الادفي   ال ا: ي فها  ال اف ا الاال ق  غفلأللال األول -

 ت ا ر ف لهى اللفي  و  س دول الاأل  و  س األلد ؟
لإلجابــــة عــــجم الةــــؤاا اســــتالص ال اسثــــان ســــتا   تةــــعني مهــــارخ غ ــــا وــــا ت مهــــارات الرعايــــة ال ــــ ية 
األدائيــــــة  الواجــــــت توافرهــــــا لــــــد  مقــــــدما الرعايــــــة يف د ر املةــــــنني، اشــــــتقا مــــــجم األدب النظــــــري  الدراســــــات 

للعديــد مــجم املنظمــات العامليــة الــيت بــتا برعايــة ك ــار الةــجم فلــال  عــجم دــربات الةابقة،  مــجم املعــايري الد ليــة 
ت ت ــــنيضها يف سذ . بعــــض املات ــــني  املةــــؤ لني يف وــــاا رعايــــة ك ــــار الةــــجم  بعــــض العــــاملني يف د ر املةــــنني

واديت واا النظافة الوا ية للمةجم  التمريض املنزع  التغدية   محايــة املةــجم مــجم احلــ: س عة وا ت  ها
 يف ضــــــو  مــــــا تنا لــــــه ال اسثــــــان مــــــجم .  انصــــــابات  سع ــــــا  األد يــــــة  احلركــــــة ال دنيــــــة للمةــــــجم  املعاينــــــة الوــــــاملة

 .دراسات  جدا أن هد  اجملا ت الة عة توما انبار األساسا نعداد العاملني يف د ر املةنني
 وجهات منظمة بريض  الد اتضقا نتائ  هد  الدراسة يف معظمها م  األدب النظري، سذ اتضقا م  ت
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،  لتقــدمي الرعايــة للمةــنني  فقــا  سني وــا ت املمارســة (,Bonnic & et al 1996)الوــياودة المنديــة 
التمريلية   سيما يف وا ت التغدية  النظافــة الوا ــية  سع ــا  األد يــة  القيــام باملعاينــة الوــاملة للمةــجم 

ةــــجم،  ذلــــ  ألن مــا يقــــدم للمةــــنني مــــجم رعايــــة  بوــما د ري،  توثيــــ  املعلومــــات مبلــــف بــل دــــا  لمــــا م
 مــــ  مــــا  رد يف . أثنــــا  عملهــــا يف املراكــــز ال ــــ ية برنواعهــــا املاتلضــــةيف هــــا سقيقــــة مــــا تقــــوم بعملــــه املمرضــــة 

 British Geriatrics)تقرير يعية املةنني الربي انية  املتعل  بوض  معايري املمارسة لرعاية ك ار الةجم 
Society,2003) ، قرير علد معايري املمارسة املتعلقة بتقــدمي الرعايــة ال ــ ية األ ليــة  الرعايــة ركز الت سذ

جلنــة معــايري مهنــة التمــريض، ) م  معايري مهنة التمــريض يف األردن . النضةية  ا جتماعية بتضرعابا املاتلضة
ملنظــــور املعــــريف  الــــيت ركــــزت بــــد رها علــــد تقــــدمي الرعايــــة ال ــــ ية األدائيــــة مــــ  األدــــد بعــــني ا عت ــــار ا( 0222

،  املؤبرات العاملية 3882 م  ما جا ت به منظمة سقوس اننةان يف د ربا الثالثة عورخ عام .  الوجداين
يف التركيد علد ضر رخ تقدمي الرعاية للمةنني  فقا   ستياجابا النا ة عجم ما يعرتيها مجم تغريات م اس ة 

 .خ نش ار هد  ا ستياجات ك   هلاللوياودة مما يت لت تددال  مهنيا  عاع اجلود
 يؤكــد اتضــــاس هــد  الدراســــة مــ  األدب النظــــري  الدراســات الةــــابقة دالــة مديــــد وــا ت الرعايــــة ال ــــ ية 
األدائيــــة   صــــــدالها،  املهــــــارات الضرعيــــــة هلــــــا لتمــــــون هــــــا مهــــــارات الرعايــــــة ال ــــــ ية األدائيــــــة الوــــــاملة الواجــــــت 

يــــــــر  ال اسثــــــــان أن يلــــــــة مهــــــــارات الرعايــــــــة ال ــــــــ ية األدائيــــــــة الــــــــيت توافرهــــــــا لــــــــد  العــــــــاملني يف د ر املةــــــــنني،   
تتلمنها هد  الدراسة شاملة  متماملة  باملقارنة م  الدراسات الةابقة، فقد مشلا هــد  الدراســة مهــارات 

 .الرعاية ال  ية األدائية الواملة اليت تت ا بعما مقدما الرعاية يف د ر املةنني
يددف دلجدد  ءدال اللددفي  و  ددس دول الاألدد  و لاهددفلات : فلألددلال الثددفنسي فهادد  ال اددف ا الاال قدد  غ -

 الرعف   الصح   األدا    الافي  ؟
لإلجابــــة عــــجم هــــدا الةــــؤاا ت اســــتارا  املتوســــ ات احلةــــابية  ا ارافــــات املعياريــــة  رت ــــة المضايــــة بغــــر  

 .  ية األدائية الواملةمديد درجة ممارسة العاملني يف د ر املةنني يف األردن ملهارات الرعاية ال
أن املتوسط احلةا  العام جملا ت مهارات الرعاية ال  ية األدائيــة الةــ عة هــو ( 1اجلد ا رالا )يوض  

،  يقــــ  هــــدا ضــــمجم املةــــتو  املتوســــط الــــدي اعتمــــد يف ت ــــنيف املهــــارات،  الــــدي اشــــتما املهــــارات (1110)
د يؤكــــــد بوــــــما عــــــام أمهيــــــة سجــــــرا  الدراســــــة درجــــــة،  هــــــدا الــــــ( 1100-0114)الــــــيت متوســــــ ابا احلةــــــابية مــــــجم 

درجة، ( 2149)لت وير  تنمية مهارات مقدما الرعاية املهنية، أما ا اراف املعياري العام للمجا ت ف له 
 هدا يوري سني التوتا ال  يعا لدرجات ممارسة العاملني يف د ر املةنني ملهارات الرعاية ال  ية األدائية، 

ملةــــنني الــــد اتضقــــوا علــــد املهــــارات الــــيت يعرفوهنــــا مبةــــتو  عــــاا،  كــــدل  املهــــارات ذات  أن العــــاملني يف د ر ا
 .املةتو  املتوسط  املةتو  املتدين الديجم ها  اجة سني ت وير برنام  تدريل لتنمية  ت وير أدائها  ا

ية، درجــــة جملــــاا النظافــــة الوا ــــ( 1108) ي ــــني اجلــــد ا ذاتــــه أن أعلــــد اليمــــة للمتوســــط احلةــــا  بلغــــا 
 هــــــــدا املتوســــــــط يقــــــــ  يف املةــــــــتو  املرتضــــــــ  الــــــــدي اعتمــــــــد ت ــــــــنيف املهــــــــارات،  الــــــــدي اشــــــــتما املهــــــــارات الــــــــيت 

درجة،  الد يعز  ذل  سني اعتقاد مقدما الرعاية يف د ر املةنني برن ( 2-1101)متوس ابا احلةابية مجم 
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لمةــجم، فلــال  عــجم أن املةــؤ لني أدا ها ملهارات النظافة الوا ية يعــا أهنــا الــاموا بتقــدمي رعايــة متماملــة ل
يف د ر املةنني يقومون بتضقد أدا  مقدما الرعاية مــجم دــالا مالسظــتها لنظافــة املةــجم الظــاهرخ عليــه، فــاذا  
كان املةجم نظيضا  فهدا يعا هلا أن أدا  العاملني جيــد  أهنــا الــاموا بتقــدمي الرعايــة ال ــ ية األدائيــة الوــاملة 

مقــــدمو الرعايــــة بــــالرتكيز علــــد أدا  مهــــارات النظافــــة الوا ــــية للمةــــنني  للمةــنني مبةــــتو   ئــــ ، لــــدا حيــــر 
 .بوما رئيإ  مبةتو  عاا مجم األدا 

وــــــاا التغديــــــة،  وــــــاا سع ــــــا  األد يــــــة،  وــــــاا املعاينــــــة الوــــــاملة،  وــــــاا : يف ســــــني أن ســــــتة وــــــا ت هــــــا
ال دنيــــة للمةــــجم، الــــد  العــــا  التمــــريض املنــــزع،  وــــاا محايــــة املةــــجم مــــجم احلــــواديت  انصــــابات،  وــــاا احلركــــة

متوســــ ابا احلةــــابية يف املةــــتو  املتوســــط الــــدي اعتمــــد يف ت ــــنيف املهــــارات  الــــدي اشــــتما املهــــارات الــــيت 
ني يف د ر ،  ميمــــــــجم أن يعــــــــز  ذلــــــــ  سني ضــــــــعف ترهيــــــــا العــــــــامل(1100-0114)متوســــــــ ابا احلةــــــــابية مــــــــجم 

 حيملــــون درجــــة أكادمييــــة جت ــــة بــــالتمريض ٪ فقــــط مــــجم العــــاملني14 جــــد أن مــــا نةــــ ته  سذاملةــــنني أكادمييــــا ، 
( أساسا، ثانوي، دبلوم)٪ منها حيملون درجة أكادميية عامة 00،  ما نة ته (ثانوي، دبلوم، بمالوريوس)

   يوجــــد لــــديها أي دلضيــــة بريلــــية للعنايــــة باملةــــنني،  ســــ ت انلــــمامها للعمــــا يف د ر املةــــنني هــــو عــــدم 
ر،  لــــيإ رغ ــــة بالعمــــا يف وــــاا رعايــــة املةــــنني،  الــــد يعــــز  أيلــــا  الــــدربا يف احل ــــوا علــــد عمــــا ممــــان لدــــ

لعدم  جود معايري عامة ملةتو  املمارسة الضعلية يف تقــدمي الرعايــة للمةــنني، فلــال  عــجم عــدم  جــود  صــف 
 ايضا للعاملني يف د ر املةنني، فمما لوسظ يقوم العاملون يف بعض د ر الرعاية برعماا التنظيف  ال  ي 

ممــــا يوــــما دلــــط يف د ر العــــاملني يف بيــــوت الرعايــــة يف األردن،  الــــد يعــــز  أيلــــا  سني  يــــادخ أعــــداد  غريهــــا، 
املةنني الم ريخ يف د ر الرعاية  غري املتناس ة م  األعداد  الموادر القائمة علد رعــايتها، ممــا يوــما لــديها 

رات التدري ية املات ة للعــاملني، ساجزا  للعما علد ت وير مهارابا، فلال  عجم النقص احلاد يف تنظيا الد  
 أن كــــا مــــا حيظــــون بــــه مــــجم متابعــــة فنيــــة هــــا  يــــارات سشــــرافية مت اعــــدخ مــــجم املةــــؤ لني يف معظمهــــا   حيملــــون 

 . مؤهالت جت ة برعاية املةنني
علد عدم كضاية انعداد املها  .(0224سجا ي، ;3881سبراهيا، ) الد اتضقا هد  الدراسة م  لرا  

 ر املةــــــنني  علــــــد تــــــدين مةــــــتو  الرعايــــــة ال ــــــ ية الــــــيت يبــــــدها املةــــــجم يف الــــــدار،  عــــــدم كضايــــــة للعــــــاملني يف د
كمــا  اتضقــا نتــــائ  اجملــا ت الةــ   مــــ  دراســات كــا مــــجم . التجهيــزات  انممانــات املتــوافرخ يف د ر الرعايــــة

(Walters &et al, 2000 Quinn & et al 1996; ،Shimanouchi & et al, 2001 ; 
يف أمهيــــة امــــتال  العــــاملني يف د ر املةــــنني لنمــــوذ  تقــــومي  ستياجــــات املةــــنني  الــــيت علــــد ( 3884شــــويمة، 

 ,Walters et al, 2000; Reynolds & et al) اتضقــا مــ  دراســة   .مقــدما الرعايــة سشــ اعها

2000; Shimanouchi & et al, 2001) يف اعت ار أن أها المضايات الواجت توافرها لد  العاملني ،
أي .  ر املةــــنني هــــــا القــــدرخ علــــــد سع ــــا  األد يــــــة مباتلــــف ال ــــــرس،   القيــــام باملعاينــــــة الوــــاملة للمةــــــجميف د

 .القيام باملمارسات التمريلية
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 : غفل ألب  لا فها  ناف ا الأللال الثفلث  ا  عرفهف غا جب  رف فت الهلاص  كفآلتس -
 :يا  ر الو م -
 أدا يف متوســط درجــات ( α=  2122)ا  عنــد مةــتو    توجــد فــر س دالــة سس ــائي: الضرضية األ ني -

 (.للعاملني ) األدائية الواملة تعز  سني متغري اجلنإ  ةلعاملني ملهارات الرعاية ال  يا
، عــــدم  جــــود فــــر س دالــــة سس ــــائيا  عنــــد مةــــتو  (2اجلــــد ا، )أاهــــرت نتــــائ  الت ليــــا انس ــــائا كمــــا يف 

(2122  =α )ملةنني ملهارات الرعاية ال  ية األدائية الوــاملة للمجــا ت  يف درجة أدا  العاملني يف د ر ا
 ميمــجم تضةــري هــد  النتيجــة سني أن كــال  مــجم ( 2131)كما تعز  سني متغري اجلنإ، سذ بله مةتو  الد لة 

العاملني  العامالت يعملون يف بيئات متوا ة،  يترثر ن بالعواما نضةــها،  ي لــت مــنها التقيــد بةياســات 
 ، س  ا ــتددرات ذاتيــة للت ــوير املهــا يف ا ة املاتلضة  كــا مركــز  فــ  سياســاته د ن أي م ــامراكز الرعاي

لدرجــــــــة امــــــــتال  العــــــــاملني ( α= 2122)أن نتــــــــائ  الت ليــــــــا انس ــــــــائا الــــــــد أاهــــــــرت فر الــــــــا  عنــــــــد مةــــــــتو  
نــايت، ان الت ل احل العــام( 2124)بله مةتو  الد لة  سذ ؛  العامالت للمهارات املتعلقة  انت التغدية

 ميمجم النظر سني هد  النتيجة الضرعية علد أهنــا ب يعيــة  ستميــة سذ أنت املهــارات املتعلقــة  انــت تغديــة املةــجم 
 مــــا متاجــــه مــــــجم صــــرب  سلــــــا  مراعــــاخ  ل ــــــف هــــا يف احلقيقــــة مــــــجم ب يعــــة األنثــــــد، فــــال بــــــد  أن تمــــون لــــــد  

ن هــد  النتيجــة الرالميــة كانــا ضــعيضة التــرثري العامالت اننايت أعلد مما ها لد  العاملني الدكور، علمــا  بــر
 .علد النتيجة العامة سني متغري اجلنإ
يف  جــود فــر س دالــة سس ــائيا  تعــز  سني ( Poole & Rowat, 1994) تعارضــا هــد   الدراســة مــ  

مــــني متغــري اجلــنإ يف درجــة أدا  العــاملني ملهــــارات الرعايــة ال ــ ية األدائيــة ل ــــاحل الــدكور سذ أهنــا مييلــون لتث
 . تقدمي الرعاية ال دنية  األدا  الضا يف رعاية املةنني

 :يا  ر الال م الل اس -
يف متوســــط درجــــات أدا   (α= 2122)  توجــــد فــــر س دالــــة سس ــــائيا  عنــــد مةــــتو  : الضرضــــية الثانيــــة -

 .العاملني ملهارات الرعاية ال  ية األدائية الواملة تعز  سني متغري املؤها العلما
،   جود فر س دالة سس ائيا  عند مةتو  (1اجلد ا رالا )ئ  مليا الت ايجم األسادي كما يف أاهرت نتا

(2122 =α ) يف درجة أدا  العاملني يف د ر املةــنني ملهــارات الرعايــة ال ــ ية األدائيــة الوــاملة للمجــا ت
  الت ــــــــايجم ، كمــــــــا  أاهــــــــرت نتــــــــائ(2122)الةــــــــ عة كمــــــــا تعــــــــز  سني متغــــــــري املؤهــــــــا العلمــــــــا، سذ بلــــــــه مةــــــــتو  

لدرجــــــــة أدا  العــــــــاملني ملهــــــــارات الرعايــــــــة ( α=2122)األســــــــادي  جــــــــود فــــــــر س دالــــــــة سس ــــــــائيا  عنــــــــد مةــــــــتو  
فر ادت اصــــات يف بــــريض الوــــياودة اال ــــ ية لمــــا وــــاا مــــجم اجملــــا ت الةــــ عة،  يعــــز  ذلــــ  سني عــــدم تــــو 

دراســة جت ــة،  املهــام فرعايــة املةــنني فــجم  علــا جــتص حيتــا  سني ، علــد مةــتو  كليــات اجملتمــ   اجلامعــات
 املهارات ال  ية األدائية الواجت توافرها لد  العاملني يف د ر املةنني ها يف الواال  جز  أساسا  سيوي 

 .مجم انعداد األكادميا  العلما للممرضة املؤهلة لرعاية املةنني
 س دالة سس ائيا   لد  سجرا  ادت ار شيضيه للمقارنات ال عدية للمجا ت الة عة كما، ت ني  جود فر  
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ثانوي )ألثر متغري املؤها العلما يف درجة أدا  العاملني ملهارات الرعاية ال  ية األدائية  ل احل محلة درجة 
،  توض  هد  النتيجة سني أن أدا  العاملني ملهارات الرعاية ال  ية األدائية مجم ( دبلوم  بمالوريوس بريض

أفلــــا مــــجم أدا  العــــاملني ملهــــارات الرعايــــة ال ــــ ية األدائيــــة مــــجم  محلــــة ادت ــــا  التمــــريض بدرجاتــــه املاتلضــــة
سذ أنت درجــــة أدا  العــــاملني املــــؤهلني  ،محلــــة الــــدرجات األكادمييــــة العامــــة،  تُعــــد هــــد  النتيجــــة ب يعيــــة  ستميــــة

بادت ــا  التمــريض   بــد  أن يمــــون أفلــا بمثــري مــجم العــــاملني،  ذلــ   ألن سعــداد العــاملني بادت ــــا  
لــــمجم تــــرهيلها  تــــدري ها علــــد أدا  مهــــارات الرعايــــة ال ــــ ية علــــد مةــــتو  عــــاا ممــــا يؤكــــد علــــد التمــــريض يت

 اتضقــــــا نتــــائ  هــــــد  . ضــــر رخ  جــــود دلضيــــــة بريلــــية لــــد  العــــــاملني كوــــر  للق ــــــوا بالعمــــا يف د ر املةــــنني
 Huun,2005 ،Heuiahn,2004)الدراســة مــ  توجهــــات منظمــة الوــــياودة المنديــة  دراســــة كــا مــــجم 

Quinn & et al,1999, )  علــــد أن العمــــا يف د ر املةــــنني هــــا رعايــــة بريلــــية شــــاملة تت لــــت سعــــدادا
أكادمييا  جت ا ، ألن ما يقوم به العاملون يف د ر املةنني ما ها س املهام  املهارات اليت يبت علــد املمرضــة 

 . القيام  ا يف أماكجم عملها
 :يا  ر ص  ات ال بر  -
 أدا يف متوســط درجــات ( α=  2122)جــد فــر س دالــة سس ــائيا  عنــد مةــتو    تو : الضرضية الثالثــة -

 .تعز  سني متغري سنوات امربخالعاملني ملهارات الرعاية ال  ية األدائية الواملة 
دالــــة سس ــــائيا  عنــــد ، عــــدم  جــــود فــــر س (32اجلــــد ا رالــــا )أاهــــرت نتــــائ  الت ليــــا انس ــــائا كمــــا يف 

العــــــاملني يف د ر املةــــــنني ملهــــــارات الرعايــــــة ال ــــــ ية األدائيــــــة الوــــــاملة  يف درجــــــة أدا ( α= 2122)املةــــــتو  
،  توــــــــري هــــــــد  النتيجــــــــة سني عــــــــدم تلقــــــــا (2100)سذ بلــــــــه مةــــــــتو  الد لــــــــة  ،تعــــــز  سني متغــــــــري ســــــــنوات امــــــــربخ

العــــاملني يف د ر املةــــنني أي نــــور مــــجم التــــدريت دــــالا عملهــــا الــــوايضا يلــــل استياجــــابا احلقيقيــــة يف تقــــدمي 
لرعايــــــة ال ــــــ ية األدائيــــــة،  بــــــدل    ترتــــــ  دــــــربابا  مهــــــارابا يف العمــــــا،  عــــــدد ســــــنوات امدمــــــة مهــــــارات ا

بالنة ة هلــا هــا تمــرار للاــربات  املهــارات الــيت بــدأ ا العمــا  ــا كمقــدما رعايــة د ن أي ت ــوير أ  مةــني 
تضقــــد مبــــر ر الــــزمجم بضعــــا  فيهــــا، مــــ  استماليــــة تناال ــــها سذا   يــــتا تنوــــي ها  مضيزهــــا باســــتمرار،  ر ح امل ــــادرخ

الــــر تني،  الــــد توــــري سني ضــــعف كضايــــة بــــرام  انشــــراف مــــجم املةــــؤ لني يف   ارخ التنميــــة يف مقيــــ  النمــــو املهــــا 
للعاملني  اكتضائها بالزيارات انشرافية املت اعدخ اليت تنتها د ن تقدمي املةاعدخ احلقيقيــة لرفــ  مةــتو  أدا  

الد يلاف سني ذل  رغ ــات أربــاب العمــا يف معظــا املراكــز اماصــة بعــدم مقدما الرعاية يف د ر املةنني،   
ت ــــوير أدا  العــــاملني  تــــدري ها،  سصــــرارها علــــد عــــدم  عــــا العــــاملني  قــــوالها   اج ــــابا  مــــا يــــد ر ســــوهلا، 
 ذل  نبقائها يف امدمة لةاعات بويلة  ملنية بر اتت متدنية،  ا ستضادخ منها يف أد ار أدر ، سذ أن 

 تؤكــــــد هــــــد  . الرعايــــــة يقــــــوم بــــــد ر عامــــــا النظافــــــة  ال  ــــــاس  احلــــــارس  أعمــــــاا الةــــــمرتارية يف لن  اســــــد مقــــــدم
النتيجة أمهية تدريت العاملني يف د ر املةنني تدري ا سقيقيا  ج  ا  له م نيا  علد ا ستياجــات الوايضيــة هلــا 

 .لالرتقا  مبةتو  مهارابا  أدائها الوايضا
 



 4102 -ثاني العدد ال -لثاني عشرالمجلد ا. ……....................مجلة اتحاد الجامعات العربية للتربية وعلم النفس

 
 

 11 

 :املقرتحات -11

 :يتسليها الدراسة يقرتح ال اسثان اآلالنتائ  اليت توصلا  يف ضو 
 اية ال  ية اليت ت س رها يف هد  ــــــــارات الرعــــــــــــة مهــــــــــتز يد العاملني يف د ر املةنني بقائم -11-1

د ر  الدراســة، لالســتضادخ منهــــا يف تقــومي أدائهــــا ذاتيــا ،  اعت ارهــــا  صــضا   ايضيــــا  ملــا يبــــت أن يقومــوا بعملــــه يف
 .الرعاية

 .اعتماد الائمة املهارات األدائية يف برام  سعداد  تدريت العاملني يف د ر املةنني -11-2
سجــــــرا  املزيــــــد مــــــجم الدراســــــات لت ديــــــد مهــــــارات الرعايــــــة ال ــــــ ية املعرفيــــــة  الوجدانيــــــة الواجــــــت  -11-3

 .توافرها لد  العاملني يف د ر املةنني يف األردن
 ضار القائمة دادا الــد ر فيمــا يتعلــ  بنوعيــة امــدمات  مةــتو  أدا  الت ق  مجم ب يعة األ -11-4

مهــــــارات الرعايــــــة ال ــــــ ية دادلهــــــا، مــــــ  سجــــــرا  مراجعــــــــة شــــــاملة لألســــــإ  املعــــــايري الــــــيت تقــــــوم عليهــــــا الرعايــــــــة 
املؤسةــــية لم ــــــار الةــــجم  أســــــاليت توفريهــــــا عــــجم بريــــــ  مديــــد فلةــــــضة د ر املةــــــنني  أهــــدافها  ت ــــــوير، مضهــــــوم 

ديال أســــــــاليت العمــــــــا  ــــــــا، مــــــــ  تــــــــوفري انشــــــــراف الضــــــــا املةــــــــتمر علــــــــد مؤسةــــــــات د ر الرعايــــــــة  هيزهــــــــا  مــــــــ
 ا ســــــــتضادخ مــــــــجم مهــــــــارات الرعايــــــــة ال ــــــــ ية الــــــــيت ت س ــــــــرها يف هــــــــد  الدراســــــــة يف ت ــــــــوير تقــــــــارير انشــــــــراف 

 جتماعيــــــة املةــــــتادمة مــــــجم   ارخ التنميــــــة ا جتماعيــــــة يف تقــــــومي أدا  العــــــاملني، لتوجيــــــه أنظــــــار   ارخ التنميــــــة ا
 .بالرتكيز علد اللايا مةني كضا خ امدمات الرعائية

سدداا علوم املةنني يف املةاالات الدراســية لمليــات ال ــت  التمــريض  امدمــة ا جتماعيــة،  -11-0
 سسدايت ادت ا  دالي  يف دراسات علا الوياودة مثا بريض الوياودة  اعت ار  شربا  أساسيا  لق ــوا 

 .ننيللعاملني يف د ر املة
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 املراجع

 :املراجع العربية

اللــــــايا  موــــــمال ت الرعايــــــة ا جتماعيــــــة للضئــــــات : رعايــــــة املةــــــنني(. 3881. )سبــــــراهيا، ســــــيد ســــــالمة -
 .املمتت العلما للمم يوتر  النور  التو ي : انسمندرية. اماصة
منوــــورخ، ري رســــالة ماجةــــتري غــــ. مديــــد موــــمالت املةــــنني يف األردن(. 3892.)أبــــو ناعمــــة، هانيــــة  -
 .اجلامعة األردنية ،عمان
 .دار غريت لل  اعة  النور  التو ي : القاهرخ .رعاية الوياودة(. 0222.)أسعد، يوسف مياائيا  -
 .دار املعارف: م ر .الةينما  املةرح  الوياودة(. 3890.)أنيإ، فهما  -
دار : القــــــــاهرخ. جيــــــــةدراســــــــات اجتماعيــــــــة بيولوجيــــــــة فيزيولو : الوــــــــياودة(. 3880.)األ  ملــــــــا، أمحــــــــد  -

 .الورس األ سط
 .دار املعارف: م ر .ال  ة العامة  الرعاية ال  ية(. 3892. )جاد اهلل، فو ي -
دار املةــــــــنني : ، عمــــــــان(3 . )انس ــــــــا  الوصــــــــضا يف العلــــــــوم الرتبويــــــــة(. 0221. )اجلــــــــادري، عــــــــدنان -

 .للنور  التو ي   ال  اعة
: سســــــ انيا .تقريــــــر اجلمعيــــــة العامليــــــة الثانيــــــة للوــــــياودة(. 0220. )اجلمعيــــــة العامليــــــة الثانيــــــة للوــــــياودة -

 .أبريا 30-9مدريد، مجم 
، مركــــــــز ال  ــــــــويت (3 ) .علــــــــا ا جتمــــــــار  الرعايــــــــة ا جتماعيــــــــة(. 0220. )اجلــــــــوهري، ع ــــــــد اهلــــــــادي -

 . الدراسات ا جتماعية
 .امةدار أس: عمان. موسوعة العناية بال  ة  الوياودة(. 0221. )سجا ي، أمحد توفي  -
املركــز : القــاهرخ. مةــ  بالعينــة لنــز   د ر املةــنني: ك ــار الةــجم يف م ــر(. 0224. )سجا ي، عزت -

 .القوما لل  ويت ا جتماعية  اجلنائية
 .ال  عة التجارية احلديثة: سلوان. تنظيا وتم  املةنني(. 3880. )سةني، مدسا فؤاد فتوح -
دار ال ــــــضا  للنوــــــر : عمــــــان.  الةــــــالمة العامــــــة م ــــــادئ يف ال ــــــ ة(. 0223. )دلــــــري، حممــــــد توفيــــــ  -
 . التو ي 
 .األردن: عمان. م ادئ يف التمريض(. 3891. )ام يت، عماد الديجم -
دائــــــــرخ انس ــــــــا ات : عمــــــــان. المتــــــــاب انس ــــــــائا الةــــــــنوي(. 0229. )دائــــــــرخ انس ــــــــا ات العامــــــــة -
 .العامة
رســالة   ارخ الرتبيــة  التعلــيا، : مــانع. مضهومه  مــددا نظمــا:التدريت(. 3883. )ع د ال اري، درخ -
 .(0) (3) 10، املعلا
 (.33201)األردن،: عمان. او شياودة سعيدخ (.0220. )الرأي، أيار -
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: عمــــان. الريــــة ريضيــــة نيــــوا  ك ــــار الةــــجم مبواصــــضات عامليــــة: دارات مســــري مشــــا(. 0220. )الــــرأي، أيلــــوا -
 (.33092)األردن، 
مؤسةــــــة املعــــــارف : بــــــري ت. كتــــــاب املعمــــــريجم(. 3881. ) ضدالةجةــــــتاين، ابــــــو ســــــات  ع ــــــا، م ــــــ -

 .لل  اعة
 .األ هر: القاهرخ. رعاية املةنني يف انسالم(. 0222. )الةرسان، ع د اهلل ناصر -

 .املتقاعد ن يف اململمة العربية الةعودية(. 0221. )الةل ان، علا بجم حممد  بالت، سبراهيا بجم عمر
 .بنيةممت ة املل  فهد الو : الةعودية
دار : دموــــــ . األســــــإ النضةــــــية للنمــــــو مــــــجم ال ضولــــــة سني الوــــــياودة(. 3812. )الةــــــيد، فــــــؤاد ال هــــــا -

 .الضمر العر 
: انســــــمندرية. دليــــــا املةــــــنني سني أســــــرار الوــــــ اب الــــــدائا/ الوــــــياودة (. 3881. )ل ضــــــا، الوــــــربيا -

 .املمتت العلما للمم يوتر  النور   التو ي 
: ســــوريا  .بــــت الوــــياودة   املــــريض املةــــجم(. 3881)  ،(مــــرتجا: امحــــد، ارع ــــ) .ســــتيضجم، شــــر در -

 .دار القلا العر   لت
انمــــــــــاد العــــــــــام : عمــــــــــان. جوانــــــــــت -ت ــــــــــور -أســــــــــ اب:  الوــــــــــياودة(. 3880. )شــــــــــرمي، حممــــــــــد بوــــــــــري -

 .للجمعيات امريية
 . التو ي مؤسةة ال لةا للنور : عمان. الوياودة تعريضها  أمراضها(. 3889. )شرمي، حممد بوري -
 . دار الضمر العر : القاهرخ. معلا القرن احلادي  العوريجم(. 0223. )حممد، شوس، حممود  حممود -
د ر بريقــــــــــة تنظــــــــــيا اجملتمــــــــــ  يف سشــــــــــ ار ا ستياجــــــــــات ا جتماعيــــــــــة (. 3884. )شــــــــــويمة، مــــــــــ  حممــــــــــد -

كليــــــــة امدمــــــــة : رســــــــالة دكتــــــــورا  غــــــــري منوــــــــورخ، الريــــــــا  .دراســــــــة م  قــــــــة علــــــــد املةــــــــنني يف جــــــــدخ .للمةــــــــنني
 .ا جتماعية لل نات

. أمــــرا  نقــــص احلركــــة  د ر النوــــا  ال ــــدين يف الوالايــــة  العــــال (. 0222. )الويوــــاين، أمحــــد موســــد -
 .حماضرات ألقيا يف اجلامعة اهلامشية

. املةــنون بــني ال ــ ة  املــر ، كيــف نزيــد ســال خ ســنوات النلــ (. 0222. )ص  ورخ، حممــد صــادس -
 .الور س دار: ، القاهرخ(3 )

. مضهومــــــــة  فعالياتــــــــه، بنــــــــا  الــــــــربام  التدري يــــــــة  تقوميهــــــــا: التــــــــدريت(. 0220. )ال عــــــــاين، سةــــــــجم أمحــــــــد -
 .دار الور س للنور  التو ي : ، عمان(3 )

دار الور س للنور : عمان. سقوس فئات ذات أ ضار داصة(. 0223. )ال عيمات، هاين سليمان -
 . التو ي 
: امدمــــة ا جتماعيــــة يف وــــاا رعايــــة املةــــنني يف الــــوبجم العــــر (. 3891. )ع ــــد احلميــــد، ع ــــد احملةــــجم -

 .ممت ة هنلة الورس: القاهرخ .النظرية  املمارسة
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 .دار الضجر للنور  التو ي : القاهرخ. رعاية املةنني(. 0221. )ع د الغض ار، أسالم -
مــــــاعا الرصــــــد  تل يــــــة التا ــــــيط ا جت(. 3888. )ييــــــا  الزيــــــرخ، فهميــــــة محيــــــدان،  الع ــــــضور، دلــــــف -

 .املمتت التنضيدي جمللإ   را  العما  الوؤ ن ا جتماعية: ، املنامة(3 ) .استياجات ك ار الةجم
اللــــايا املةــــنني بــــني مت ل ــــات الع ــــر (. 3888. )ييــــا  الزيــــرخ، فهميــــة محيــــدان،  الع ــــضور، دلــــف -

 . را  العما  الوؤ ن ا جتماعيةاملمتت التنضيدي جمللإ   : ، األ ني املنامة(3 . ) مةؤ ليات اجملتم 
اللــــــايا )رعايــــــة املةــــــنني يف اجملتمعــــــات املعاصــــــرخ (. 3880. )الع ــــــضور، دلــــــف، ييــــــا  الزيــــــرخ، فهميــــــة -

 .املمتت التنضيدي جمللإ   را  العما  الوؤ ن ا جتماعية: املنامة. ( ا اهات
، (3 . ) ــــا  بــــال ســــد دك ــــار الةــــجم ع(. 3888. )الع ــــضور، دلــــف  محيــــدان، ييــــا  الزيــــرخ فهميــــة -
 .املمتت التنضيدي جمللإ   را  العما  الوؤ ن ا جتماعية: املنامة
 .دار اهلالا: القاهرخ. التغريات، األعرا  الوالاية العال : ك ار الةجم(. 0224. )العما، حممد -
اعية لغر  اللجنة ا الت ادية  انجتم: القاهرخ. أ ضار املةنني يف سوريا(. 3881. )الغر  ، رشيقة -
 .، بالتعا ن م  األما املت دخ(انسموا)أسيا 
 .املمتت اجلامعا احلديال: انسمندرية. رعاية املةنني اجتماعيا  (. 3894. )فهما، حممد سيد -
 .دار املعرفة اجلامعية: انسمندرية. مددا سني الرعاية ا جتماعية(. 3880. )فهما، حممد سيد -
املمتــت : انســمندرية. الرعاية ا جتماعيــة للمةــنني(. 3888. )هانفهما، حممد سيد  فهما، نور  -

 .اجلامعا احلديال
مومالت املةنني يف األردن يف ضو  متغريات اجلنإ  احلالة ا جتماعية (. 3883. )الد ما، دولة -

 .جامعة الريمو : رسالة ماجةتري غري منوورخ، األردن.  ممان انالامة
. م ــادئ يف ال ــ ة العامــة(. 0220. )ة  أبااــة، سبــراهيا  نــزاا، شــد ال يوات، تا   ال ياري، هنلــ -
 .دار املةريخ للنور  التو ي : عمان
/ اجلامعــة األردنيــة : عمــان. معــايري مهنــة التمــريض يف األردن(. 0222. )جلنة معــايري مهنــة التمــريض -

 .كلية التمريض
 .لدار امل ريةا: القاهرخ.   للوياودة امل مرخ(. 3881. )حممود، أساما -
 .سولية كلية الرتبية: ال ر. الرياضة للمةنني(. 3882. )حممود، سلما سةني -
. مقدمــة يف علــــا انس ــا  الوصــضا  الت ليلــــا(. 3881. )مةــعود، ســاما  الرميــا ي، أمحــــد شــمري -
 .دار سنني: عمان
ا سرشــــــــــادية تعلــــــــــيا التمــــــــــريض يف ساللــــــــــيا الوــــــــــرس األ ســــــــــط، د ئــــــــــ(. 0222. )منظمــــــــــة ال ــــــــــ ة العامليــــــــــة -

 .00سلةلة املنوورات رالا : القاهرخ. لال اهات املةتق لية
الــــد رخ . احلقــــوس ا الت ــــادية  ا جتماعيــــة  الثقافيــــة لم ــــار الةــــجم(. 3882. )منظمــــة سقــــوس اننةــــان -

 .الثالثة عور، جامعة منيةوتا
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. دخ اني الوياودةأسةه  ت  يقاته مجم الو : علا النضإ التمويا(. 3892. )اهلامشا، ع د احلميد -
 .ممت ة اماجنا: القاهرخ
 .دار الور س: جدخ. ال  ة النضةية الوالائية: التوجيه  انرشاد(. 3890. )اهلامشا، ع د احلميد -
. تقريــر جلنــة الت ــوير األدائــا دار اللــيافة للمةــنني(. 0222. )اهلويدي، نواا ع ــد الــرمحجم،  أدــر ن -
 .  ارخ التنمية ا جتماعية: عمان
اهليئة : تونإ .ديارات  سجنا ات: ننةان يف تونإسقوس ا(. 3889. )اهليئة العليا حلقوس اننةان -

 .العليا حلقوس اننةان  احلريات األساسية
 .دائرخ امل  وعات  النور: عمان. سوا  يف دار املةنني(. 0223. )الوديان، هنار علا -
الدار امل رية ال نانية : ، القاهرخ(3 . )ر اجلميااملةنون  ربي  العم(. 3888. )يوسف، ع د التواب -
 .للنور
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