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ملخص: 
يف  العمل  بيئة  واقع  معرفة  اإىل  الدرا�سة  هذه  تهدف 
الوظيفي   بالر�سا  وعالقتها  نابل�س  حمافظة  م�ست�سفيات 
وال�سالمة  عليهم،  املهنية  وال�سغوط  واملمر�سات،  للممر�سني 
وتظهر  فيها.  املهنية  لالأمرا�س  تعر�سهم  ومدى  لهم،  املهنية 
% من املمر�سني واملمر�سات   30 اأن حوايل  الدرا�سة  نتائج هذه 
يرون اأن الر�سا الوظيفي �سيء اأو �سيء جدا، وحوايل 50 % يرون 
اأن  يالحظ  عام  وب�سكل  �سيئ،  وال  مر�س  ال   الوظيفي  الر�سا  اأن 
وانعك�س  واملمر�سات،  املمر�سني  لر�سا  �سلبية  اجتاهات  هناك 
الذين  ن�سبة  بلغت  اإذ  يواجهونها،  التي  املهنية  ال�سغوط  على  ذلك 
%. وتبني من   28.8 اأو مرتفعة جدا   يعانون من �سغوط مرتفعة 
واملمر�سات  املمر�سني  من  امل�ستطلعني  ن�سف  حوايل  اأن  النتائج 
قد تعر�سوا حلادث ر�سق الدم و�سوائل اجل�سم، واأن 93.4 % منهم 
%من   78.5 واأن  الفريو�سي،  الكبد  التهاب  �سد  طعومًا  تلقوا  قد 
بال�سالمة  اخلا�سة  االحتياطات  يطبقون  واملمر�سات  املمر�سني 
تو�سيات  بعدة  الدرا�سة  خرجت  وقد  دائما،  اأو  اأحيانا  املهنية 

القائم. الو�سع  لتح�سن 
كلمات♦مفتاحية: الر�سا الوظيفي، ال�سغوط املهنية، ال�سالمة 

املهنية، التمري�س، م�ست�سفيات.

Job Satisfaction, Occupational Stress and Occu-
pational Safety of Nurses in Hospitals in the Nab-

lus Governorate, Palestine 

Abstract: 

This study aims at finding out the reality of the 
working environment in the Nablus hospitals and 
its relation to the job satisfaction of the nurses, the 
professional pressure on them, occupational safety and 
the extent of their exposure to occupational diseases. 
The results of this study showed that about 30% of 
nurses believe that job satisfaction is bad or very bad 
and 50% feel that job satisfaction is neither satisfactory 
nor bad. In general, there are negative attitudes 
towards nurses’ satisfaction and this is reflected in 
the professional pressures they face, with 28.8% of 
those suffering from high or very high pressure. The 
results showed that about half of the nurses were 
exposed to a blood and body-borne accident, 93.4% 
received vaccines against hepatitis, and that 78.5% 
of the nurses applied safety precautions sometimes or 
always. The study revealed several recommendations 
to improve the current status.

Keywords: Job satisfaction, professional stress, 
occupational safety, nursing, hospitals .

مقدمة
قليل  غري  قدراً  تت�سمن  التي  املهن  من  التمري�س  مهنة  تعّد 
بينهم  عالية  اإ�سابات  معدل  يف  ت�سهم  التي  املهنية،  املخاطر  من 
 (Trinkoff  et خا�سة الوخز باالإبر واآالم الع�سالت واإ�سابات الظهر
 al. 2003; Menzel et al. 2004; Waehrer et al. 2005; Trinkoff

 et al. 2006;  Nelson et al. 2006; Sveinsdóttir2006; deCastro

طواقم  تتعر�س  واأحيانا   ،2006; Mark et al. 2007; DOL2012) 

اإىل نظرات غري �سليمة من قبل املر�سى والزوار، بالرغم  التمري�س 
من اأن التمري�س ميثل قطاعًا حيويًا هامًا يف جمتمعاتنا، وبالتايل 
فاإن التعرف على بيئة عملهم، ومدى توفر ال�سالمة املهنية لهم يعّد 
�رضوريًا، ومن الواجب اإعطائه حقه يف البحث والدرا�سة؛  من اأجل 
الرقي بتلك املهنة والعاملني فيها واملحافظة على �سالمتها، خا�سة 
اأن هذه الفئة مل تتلق االهتمام الكايف من قبل الباحثني يف العامل 

العربي ب�سكل عام ويف فل�سطني على وجه اخل�سو�س. 
ملهنة  املهنية  باحلوادث  املرتبطة  ال�سحية  الرعاية  اإن 
العاملة  القوى  فقدان  ب�سبب  كبري  اقت�سادي  تاأثري  لها  التمري�س 
Rivara and Thompson  2000; Hen� )تتيجة االإ�سابات املهنية 

الطيبة  ال�سمعة  وفقدان   ،)derson   2004; Regina   et al. 2002

املعدية  االأمرا�س  باإحدى  امل�سابني  التمري�س  طاقم  ينقل  عندما 
 .)DeJoy et al. 2000; Vaughn  et al. 2004( للمر�سى  العدوى 
وبالتايل فاإن العاملني يف الرعاية ال�سحية وعلى وجه اخل�سو�س 
طواقم التمري�س لديهم م�سئولية حلماية اأنف�سهم، هم وزمالء العمل 
)van Gemert�Pijnen et al. 2006(. واملر�سى من اأي خطر حمتمل

الواليات  يف  التمري�س  مهنة  اأن  تبني   ،2001 العام  يف 
املتحدة االأمريكية هي من بني املهن الثمانية االأوىل التي يتعر�س 
اأكرث من 100،000 من العاملني فيها لالإ�سابات واالأمرا�س �سنويا، 
اأو  التمري�س  طواقم  بني  املميتة  غري  االإ�سابة  حاالت  عدد  وكانت 
معدل  وبلغ  الثانية،  املرتبة  يف  امل�ست�سفيات  يف  للمر�س  التعر�س 
الذين  واملمر�سات  املمر�سني  بني  واالأمرا�س  االإ�سابات  حدوث 
ال�سحية  الرعاية  مرافق  خمتلف  يف  التمري�س  جمال  يف  يعملون 
                                                                       %1.8 البالغ  الوطني  باملعدل  مقارنة   ،%13.5 كامل  بدوام 

)Stone, 2004; Stone  and Gershon, 2006(.
االأمريكية  املتحدة  الواليات  يف  اأجريت  اأخرى  درا�سة  ويف 
الركبة  يف  واأمل  الر�سغ  يف  اأمل  وجود  بني  مهم  ارتباط  وجود  تبني 
وبني عدد املرات التي يحمل فيها املمر�س اأو املمر�سة اأحماال ثقيلة 

)Menzel et al. 2004(. كاملر�سى وغريهم يف ال�ساعة
اأن وجود ر�سا وم�ساعر  ال�سني تبني  اأجريت يف  ويف درا�سة 
امل�ست�سفيات  يف  العاملني  واملمر�سات  املمر�سني  عند  اإيجابية 
الرعاية  نظام  يف  بالتطورات  تتاأثر  قد  العملية  حياتهم  ب�ساأن 
ال�سحية ومهنة التمري�س وتبني اأن امل�ستوى التعليمي للممر�سات 
   )Lu et al., 2007(. واملمر�سني هو عامل هام يف التاأثري على ذلك
�سغط  ووجود  الر�سا  عدم  اأن  تبني  الهند،  يف  اأجريت  درا�سة  ويف 
�سنة  من  اأقل  لديهم  الذين  واملمر�سات  املمر�سني  لدى  عال  نف�سي 
ب�سبب  مرهقة  اأنها  على  مهنتهم  اإىل  وينظرون  العمل،  من  واحدة 
عبء العمل الزائد، وال�سعوبة يف حتمل م�سئوليات التمري�س؛ ب�سبب 
 .)Roopalekha et al., 2012( الكثرية  ومرافقيه  املري�س  مطالب 
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ويف درا�سة اأخرى تبني اأن معظم املمر�سني واملمر�سات يتعر�سون 
 (Pratibha, 2009).ل�سغوط نف�سية خمتلفة اأثناء اأدائهم لعملهم

فمنها  للممر�سني،  املهنية  ال�سغوط  واأ�سباب  م�سادر  تتنوع 
ما هو متعلق ب�سعف ظروف العمل الفيزيائية )املادية( كالرطوبة 
اأعباء  بكرثة  متعلقة  م�سادر  ومنها  واحلرارة،  واالإ�ساءة  والتهوية 
عندما  اأو  كاف،  غري  وقت  يف  اإجنازها  للمر�س  ينبغي  التي  العمل 
من  اأكرب  العمل  الإجناز  منه  املطلوبة  املهارات  اأن  املمر�س  ي�سعر 
من  املطلوب  الدور  غمو�س  عند  تنتج  �سغوط  هناك  كذلك  قدرته، 
اأمور  من  متاأكد  غري  املمر�س  ي�سبح  عندها  به،  القيام  املمر�س 
اأن  كما  �سلطته،  وحدود  ووظيفته،  مب�سئوليته  عالقة  لها  كثرية 
النق�س يف عدد املوظفني يوؤدي اإىل زيادة امل�سئولية لدى املمر�س، 
تزداد م�سئوليته  املمر�س، حيث  لتوتر  اآخر  ت�سكل م�سدرا  وبالتايل 
جتاه املر�سى من جانب، وجتاه االأدوات واملعدات من جانب اآخر. 
كما اأن تعر�س املمر�سني واملمر�سات ملواقف �سعبة كمواقف حياة 
وموت املر�سى وال�سعور بامل�سئولية نحو املر�سى تزيد من ال�سعور 
بالقلق والتوتر وال�سغط لدى املمر�سني واملمر�سات )مرمي، 2008(.

مشكلة الدراسة
تربز♦م�سكلة♦الدرا�سة♦يف♦الت�سا�ؤل♦الرئي�س♦التايل♦:

العمل ♦◄ وبيئة  املهنية  ال�سالمة  م�ستوى  بني  العالقة  ما 
وم�ستوى اأداء املمر�سني العاملني يف م�ست�سفيات  حمافظة نابل�س؟
الأ�سا�سية♦ الفرعية♦ الت�سا�ؤلت♦ الرئي�س♦ الت�سا�ؤل♦ من♦ �يتفرع♦

التالية:
ما م�ستوى ال�سالمة املهنية لدى املمر�سات واملمر�سني ♦◄

العاملني يف م�ست�سفيات  حمافظة نابل�س؟
ال�سالمة املهنية للممر�سات ♦◄ ما م�ستوى توفر م�ستلزمات 

واملمر�سني العاملني يف م�ست�سفيات  حمافظة نابل�س؟
يف ♦◄ العاملني  واملمر�سني  املمر�سات  ر�سا  م�ستوى  ما 

م�ست�سفيات  حمافظة نابل�س  عن عملهم؟

أهمية الدراسة وحمدداتها
التي تت�سمن قدرا غري قليل  التمري�س من املهن  وتعد مهنة 
بينهم،  عالية  اإ�سابات  معدل  يف  ت�سهم  التي  املهنية،  املخاطر  من 
اإىل نظرات غري �سليمة من قبل  التمري�س  واأحيانا تتعر�س  طواقم 
املر�سى والزوار، بالرغم من اأن التمري�س ميثل قطاعًا حيويًا هامًا 
ومدى  عملهم،  بيئة  على  التعرف  فاإن  وبالتايل  جمتمعاتنا،  يف 
توفر ال�سالمة املهنية لهم يعّد �رضوريًا، ومن الواجب اإعطائه حقه 
فيها  والعاملني  املهنة  بتلك  الرقي  اأجل  من  والدرا�سة؛  البحث  يف 
االهتمام  تتلق  مل  الفئة  هذه  اأن  خا�سة  �سالمتها،  على  واملحافظة 
الكايف من قبل الباحثني يف العامل العربي ب�سكل عام ويف فل�سطني 
على وجه اخل�سو�س. وحيث اإن هذه الدرا�سة ميدانية فاإن نتائجها 
قد تفيد يف حت�سني م�ستوى ال�سالمة املهنية للممر�سني مب�ست�سفيات 
يف  بامل�ست�سفيات  خا�سة  اأنها  الدرا�سة  حمددات  واأهم  فل�سطني. 

حمافظة نابل�س.

أهداف الدراسة
تهدف هذه الدرا�سة اإىل معرفة امل�ستوى العام لل�سالمة املهنية 
حمافظة  يف  بامل�ست�سفيات  العاملني  واملمر�سني  املمر�سات  لدى 
هذه  ر�سا  ومدى  فيها،  العمل  بيئة  واقع  معرفة  طريق  عن  نابل�س 
الفئة عن طبيعة عملها، وال�سغوط واحلوادث املهنية التي تتعر�س 
املهنية،  باالأمرا�س  االإ�سابة  مدى  معرفة  اإىل  باالإ�سافة  لها، 

واأ�سبابها واأنواعها.  

املنهجية 
واملمر�سات  املمر�سني  جميع  من  الدرا�سة  جمتمع  تكّون 
العاملني يف م�ست�سفيات حمافظة نابل�س، حيث ُقوبلوا جميعا، علما 
وهي  خم�سة  اأ�سل  من  م�ست�سفيات  اأربعة  على  االختيار  وقع  باأّنه 
م�ست�سفى رفيديا احلكومي، وامل�ست�سفى الوطني احلكومي، وم�ست�سفى 
االحتاد الن�سائي )خريي(، وامل�ست�سفى العربي التخ�س�سي )خا�س(. 
حيث ُقوبل كل من كان موجودا من املمّر�سني يف هذه امل�ست�سفيات 
اأثناء العمل امليداين، وبلغ عددهم 332 ممر�سا وممر�سة من اأ�سل 

%98.5.)337(
الذي  الدرا�سة  هذه  يف  التحليلي  الو�سفي  املنهج  ا�سُتخدم  
يحاول الباحثان من خالله و�سف الظاهرة مو�سوع الدرا�سة وحتليل 
املمر�سني  اآراء  ال�ستطالع  ة  خا�سّ ا�ستبانة  ّممت  و�سُ بياناتها. 
وجتاربهم،  نابل�س  حمافظة  م�ست�سفيات  يف  العاملني  واملمر�سات 
بعد  وذلك  املهنية،   وال�سالمة  ال�سحة  مبوا�سيع  يتعلق  فيما  وذلك 
من  اال�ستبانة  اخُترَبت  اخل�سو�س.  بهذا  �سابقة  درا�سات  مراجعة 
يف  العاملني  من   10 من  مكونة  فرعية  عينة  مع  املقابالت  خالل 
البحث( ثم تعديلها بعد  التخ�س�سي )مل يدخل يف  م�ست�سفى نابل�س 
ذلك. ولقد �سملت اال�ستبانة اأ�سئلة رئي�سة وحمددة االإجابات، اأهّمها: 
معلومات عامة، والوعي والتعليم، ومدى الر�سا عن العمل، وال�سحة 
وال�سالمة املهنية، واجلوانب االجتماعية، والت�رضيعات. ولقد ركزت 
املهنية،  واالأمرا�س  باحلوادث،  الفعلية  اخلربة  على  اال�ستبانة 
وت�سورات املمر�سني واملمر�سات حول املخاطر املهنية واأ�سبابها، 
ومدى توافر معدات ال�سالمة، و�ساعات العمل، وبيئة العمل،  ف�ساًل 
وثقافة  الطبية،  واخلدمات  الطوارئ،  وخطط  ال�سالمة،  اإجراءات  عن 
املمر�سني واملمر�سات ووعيهم، وتاأمني العمل، والتاأمني ال�سحي، 
تعبئة  ومت  الناظمة.  بال�سلطات  واملمر�سات  املمر�سني  ووعي 
املمر�سني  مع  مبا�رضة  �سخ�سية  مقابالت  خالل  من  اال�ستبانة 
مع  امل�سبق  التن�سيق  مت  اال�ستبانة،  تعبئة  وقبل  واملمر�سات. 
امل�سئولني؛ للح�سول على اإذن لدخول امل�ست�سفيات، ومن ثم احلديث 
مع امل�سئولني يف املواقع، اأو امل�رضفني املبا�رضين على املمر�سني 
واملمر�سات؛ الإعالمهم بهدف الدرا�سة من اأجل ت�سهيل عملية جمع 
البيانات. مت حتليل البيانات با�ستخدام برنامج التحليل االإح�سائي 

.)SPSS(

النتائج الرئيسية ومناقشتها
لها  التي  الفئات  من  امل�ست�سفيات  يف  التمري�س  طاقم  يعّد 
تعر�سا  االأكرث  الفئة  وهي  ال�سحية،  الرعاية  يف  ومبا�رض  مهم  دور 
للمخاطر املهنية، التي ت�سهم يف معدل اإ�سابات عالية بينهم، وفيما 

يلي عر�س الأهم النتائج ومناق�ستها.  
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الرضا الوظيفي  للممرضني
اأن الر�سا الوظيفي العام  غري مر�س  باملجمل العام يالحظ 
يخ�س   فيما  امل�ستطلعني  من   %  50 من  الأكرث  �سيئ  �سيئ  وغري 
فيها، واحلرية الختيار  يعملون  التي  )املادية(  الفيزيائية  الظروف 
امل�سئول  اأو  املدير  والعالقة مع  بهم،  اخلا�سة  العمل  و�سائل وطرق 
تعطى   التي  )ال�سالحية(  امل�سئولية  مدى  اأو  ومقدار  املبا�رض، 
ومدى  واملمر�سني،  للممر�سات  املحددة  االأجور  ومعدل  للممر�س، 
الفر�سة املعطاة لهم ال�ستخدام قدراتهم،  كما هو مو�سح يف اجلدول 
ن�سبة  اأعلى  اأن  ويالحظ  الآخر.  عن�رض  من  ذلك  ويتفاوت   ،)1( رقم 
للم�ستطلعني الذين  كانوا  را�سني اأو را�سني جدا عندما �سئلوا حول 
منهم   %  76.2 حوايل  فكان  جيد،  عمل  على  حل�سولهم  تقديرهم 
اأن يعزى ذلك لقلة فر�س العمل يف  اأو را�سني جدا، وميكن  را�سني 
وبالتايل  املجتمع،  وكليات  اجلامعات  خلريجي  وخا�سة  فل�سطني 
فاإن من يح�سل على وظيفة كالتمري�س، فاإنه �سيكون را�سيا، فعلى 
يف  والتعليم  الرتبية  مديرية  اإىل  للعمل  بطلب  تقدم  املثال،  �سبيل 
حمافظة نابل�س حوايل 4800 �سخ�سا، مت قبول حوايل 90 �سخ�سا 

)اأقل من 2 %( للعام الدرا�سي 2013 /2014.
اأكرث من  % اأو   30 اأن  االأخرى يالحظ  للفئات  بالن�سبة  واأما 
جدا  �سيء  اأو  �سيء  الوظيفي  الر�سا  اأن  يرون  الذين  امل�ستطلعني 
ومعدل  بهم،  اخلا�س  العمل  زميالت  زمالء/  طبيعة  يخ�س  فيما 
االإدارة  بني  والعالقات  واملمر�سني،  للممر�سات  املحددة  االأجور 
واملوظفني، ومدى وجود فر�سة يف امل�ستقبل للرتقية، وطريقة اإدارة 
واملمر�سات،  املمر�سني  باقرتاحات  االهتمام  ومدى  امل�ست�سفى، 
الن�سبة  اأما  واملمر�سات.  املمر�سني  وظيفة  يف  العمل  تنوع  ومدى 
واخلا�سة  بقليل   %  20 جتاوزت  التي  للم�ستطلعني  املئوية 
باملمر�سني واملمر�سات الذين يرون اأن الر�سا الوظيفي  مر�س اأو  
مر�س جدا فكانت حم�سورة بطبيعة زمالء/ زميالت العمل اخلا�سة 

اأو  املبا�رض، ومقدار  امل�سئول  اأو  واملدير   واملمر�سات،  باملمر�سني 
مدى امل�سئولية )ال�سالحية( التي تعطى للممر�سني.

وباملتو�سط، فاإن 30 % من املمر�سني واملمر�سات يرون اأن 
الر�سا الوظيفي �سيء اأو �سيء جدا، وحوايل 50 % يرون اأن الر�سا 
الوظيفي ال مر�س  وال �سيئ، وب�سكل عام يالحظ اأن هناك اجتاهات 
باحلرية  و�سعور  ر�سا  وعدم  واملمر�سات،  املمر�سني  لر�سا  �سلبية 
اخلا�سة  ال�سعبة  الظروف  نتيجة  وذلك  للذات،  منخف�س  واحرتام 
التي مير بها ال�سعب الفل�سطيني حتت االحتالل، اإذ تعد هذه النتيجة 
اإذ  منطقية يف ظل االأو�ساع االقت�سادية وال�سيا�سية غري امل�ستقرة، 
الوظيفي اخلا�س  االأمن  الر�سا فيما يخ�س  اأعلى ن�سبة لعدم  كانت 
%. وعند   53.7 الن�سبة  باملمر�سني واملمر�سات، حيث بلغت هذه 
مقارنة نتائج هذه الدرا�سة مع درا�سة اأجريت يف ال�سعودية يالحظ 
% من   92 %  87 من  اأكرث  اأن  تبني  اإذ  متاما،  الر�سا  يف  العك�س 
املهام   وعن  العمل  مكان  عن  را�سيات  ال�سعوديات  املمر�سات 
االقت�سادي  الو�سع  اأن  املعروف  فمن  الرتتيب،  على  املوكلةاإليهن 
املمر�سات  وتعطى  منا�سبة،  رواتبهم  واأن  مريح،  ال�سعودية  يف 
العمل،  ومكان  العمل،  يف  املريح  الدور  اختيار  حرية  ال�سعوديات 
 El�Gilany and Al�Wehady,(  وبالتايل ينعك�س ذلك على ر�ساهن

.)2001

ن�سف  من  اأكرث  اأن  تبني  ال�سني  يف  اأجريت  درا�سة  ويف 
را�سني  كانوا  واملمر�سات  املمر�سني  من   )%53.7( امل�ستطلعني 
عن وظيفتهم، وقد عزي ذلك للتغريات يف �سوق العمل يف  ال�سني، 
ال�سوق  واأ�سبح  القليلة  ال�سنوات  انفتاحا خالل  اأكرث  اأ�سبحت  والتي 
ذلك �سغوطا وحتديات جديدة ملديري  العامل، وجلب  مفتوحا على 
امل�ست�سفيات، وحر�سوا على الر�سا الوظيفي للممر�سات واملمر�سني، 
وزاد االهتمام بهم كجزء من ا�سرتاتيجية رئي�سية لتجنيد املمر�سني 

.)et al. 2007( Lu واملمر�سات املوؤهلني واالحتفاظ بهم

الجدول )1(
 النسبة المئوية )%( لعناصر مدى الرضا الوظيفي للممرضين والممرضات

ل♦مر�سية♦مر�سيةمر�سية♦جداالعنا�رص
�سيئة♦جدا�سيئة�ل♦�سيئة

0.013.669.217.20.0الظروف الفيزيائية )املادية( التي تعمل/ين فيها

0.011.871.316.30.6احلرية الختيار و�سائل وطرق العمل اخلا�سة بك

0.323.341.533.31.5طبيعة زمالء/ زميالت العمل اخل�س بك

22.154.119.93.90.0تقديرك حل�سولك على عمل جيد

0.622.150.025.51.8مديرك )م�سئولك( املبا�رض

0.020.951.225.22.7مقدار اأو مدى امل�سئولية )ال�سالحية( التي تعطى لك

0.314.253.529.32.7معدل االأجور املحددة للممر�سات واملمر�سني

0.316.056.525.41.8مدى الفر�سة املعطاة لك ال�ستخدام قدراتك

0.318.547.030.33.9العالقات بني االإدارة واملوظفني

0.314.652.629.23.3مدى وجود فر�سة يف امل�ستقبل للرتقية

0.316.051.728.43.6طريقة اإدارة امل�ست�سفى

0.315.845.534.83.6مدى االهتمام باقرتاحاتكم
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ل♦مر�سية♦مر�سيةمر�سية♦جداالعنا�رص
�سيئة♦جدا�سيئة�ل♦�سيئة

0.317.152.726.23.7�ساعات العمل

0.311.845.337.25.4مدى تنوع العمل يف وظيفتك

0.010.336.136.717.0االأمن الوظيفي اخلا�س بك

1.718.749.626.63.4املتو�سط♦احل�سابي♦جلميع♦العنا�رص

وجود  وعدم  امل�ست�سفى،  اإدارة  قبل  من  واملمر�سات  املمر�سني 
اأثناء اخلدمة، وعدم كفاية املمر�سني واملمر�سات  التعليم امل�ستمر 
اأفراد الفريق ال�سحي،  من حيث العدد، وقلة التعاون يف العمل بني 
نتائج  اتفقت  كذلك  للعمل.  كافية  جتهيزات  توافر  عدم  عن  ف�سال 
هذه الدرا�سة مع درا�سة  )Khowaja, K. et al, 2005( التي تبني من 
نتائجها اأن العالقة ال�سيئة وامل�سحونة بني املمر�سني واملمر�سات 
و�سغط  قلق  م�سدر  تعد  عنهم  املبا�رضين  امل�سئولني  اأو  واملديرين 
يعانون  ملر�سى  التمري�سية  اخلدمة  تقدمي  اأن  كما  للطرفني.  مهني 
اأو�ساع نف�سية �سعبة، غالبا ما يكون م�سدر  اأمرا�سا خمتلفة ويف 

�سغط لعمل املمر�س اأو املمر�سة.
ومن اجلدير بالذكر اأن نتائج هذه الدرا�سة ال تتفق مع نتائج 
ثلثي  اأن  تبني  اإذ   ،)Lu et al., 2007( ال�سني  يف  اأجنزت  درا�سة 
 .)%  60.8( متو�سط   اإىل  خفيف  �سغط  اإىل  يتعر�سون  امل�ستطلعني 
وال�ستقرار  بالتمري�س  االإدارة  اهتمام  مبدى  ذلك  تف�سري  وميكن 
العالقات  اأن  درا�ستهم  نتائج  من  تبني  اإذ  االقت�سادي،  الو�سع 
ال�سخ�سية بني املمر�سني واملمر�سات جيدة يف العمل. فعلى �سبيل 
مع  جدا  را�سون  اأو  را�سون  باأنهم  العينة  اأفراد  معظم  اأفاد  املثال، 
زمالئهم )80.7 %( ومع مديرهم اأو امل�سئول املبا�رض عنهم )81.2 

.)%

السالمة املهنيةللممرضني

حوايل ن�سف امل�ستطلعني من املمر�سني واملمر�سات )51.7 
%( ذكروا باأنهم قد تعر�سوا  حلادث ر�سق الدم و�سوائل اجل�سم �سواًء 
اأو  العينني  اإىل  الدم  اأو لطخات من  االإبر،  االإ�سابة بوخز  عن طريق 
الفم كما هو مو�سح يف اجلدول رقم )3(، على الرغم من اأن 62.2 
مرتفعة.  اجل�سم  و�سوائل  للدم  تعر�سهم  فر�سة  اعتربوا  قد  % منهم 
قد  واملمر�سات   املمر�سني  من   %  93.4 اأن  بالذكر  اجلدير  ومن 

تلقوا طعومًا �سد التهاب الكبد.
املهنية  االحتياطات  معرفة  اأن   )4( رقم  اجلدول  ويبني 
املمر�سون  من  ن�سبة  اأعلى  ويرى  متغرية،  واملمر�سات  للممر�سني 
تلزم  مكتوبة  تعليمات  وجود  �رضورة   )%  99.4( واملمر�سات 
ن�سبة  اأقل  كانت  بينما  مبا�رضة،  وقوعه  بعد  احلادث  عن  االإبالغ 
%( �رضورة وجود تعليمات مكتوبة تلزم املمر�سني  منهم )84.5 
وواقي  )القفازات،  ال�سخ�سية  الوقاية  معدات  ا�ستخدام  واملمر�سات 

العني، الخ(.

الضغوط املهنية للممرضني
ال�سغوط  واأ�سباب  اأهم م�سادر  نتائج   2 يلخ�س اجلدول رقم 
املهنية التي ميكن اأن يتعر�س لها املمر�سون يف امل�ست�سفيات، ومت 
ت�سنيفها اإىل م�ستويات خمتلفة. وبح�ساب الن�سب املئوية للممر�سني 
الذين يعانون �سغوطا مهنية معتدلة اأو كبرية اأو كبرية جدا قد بلغت 
متو�سط  واأما  للمقيا�س.  الكلية  للدرجة  وذلك   %  72.7 باملتو�سط 
احل�ساب بالن�سبة للذين يعانون من �سغوط مرتفعة اأو مرتفعة جدا 
املجاالت  م�ستوى  وعلى   .%  28.8 لهم  املئوية  الن�سبة  بلغت  فقد 
املرتفعة  ال�سغوط  يف  االأوىل  املرتبة  احتلت  فقد  للقيا�س  الفرعية 
اأو املرتفعة جدا التعامل مع التكنولوجيا اجلديدة )40.7 %( ويف 
املرتبة الثانية يليها التعر�س خلطر املوت )39.6 %( ويف املرتبة 
التعامل مع  %( وبعدها   35.9( النق�س يف عدد املوظفني  الثالثة 
املتخ�س�س  التدريب  )االنطوائية(، ونق�س  العزلة  �ساعات  االأقارب، 
للعمل احلا�رض، وعدم امل�ساركة يف �سنع التخطيط / قرار، والتعامل 
و�سعف  املمر�س،  اخت�سا�س  خارج  ومهمة  املر�سى،  مع  ال�سعب 
كبار  من  دعم  وجود  وعدم  )املادية(،  الفيزيائية  العمل  ظروف 
ذلك  كل   .%  30 من  اأكرث  وكلها  اخل�سو�سية  وانعدام  املوظفني، 
ي�سهم يف خلق بيئة �ساغطة على املمر�سني واملمر�سات، مما يف�رض 
تكرار حدوث ال�سعور بال�سغوط املهنية يف العمل بدرجات متفاوتة 

للممر�سني واملمر�سات.
العديد  الدرا�سة يف جزئيات منها مع  نتائج هذه       وتتفق 
من الدرا�سات ال�سابقة، فقد اأكد ال�رضيف )2003( اأن فقدان املمر�س 
ال�سغط  م�سادر  من  م�سدرا  زمالئه  قبل  من  االجتماعي  الدعم 
متوازنة  وغري  تناف�سية  العالقة  هذه  تكون  فعندما  عليه،  املهني 
ال�سغوط  ارتفاع  يف�رض  وهذا  املمر�س،  على  املهني  ال�سغط  يزداد 
لدى املمر�سني واملمر�سات من ا�ستخدام التكنولوجيا اجلديدة، فلو 
وجدوا من يدربهم وي�سهل مهمتهم ملا تواجدت لديه هذه ال�سغوط 
 Tyler( املهنية وبهذا امل�ستوى، وهذا اأي�سا ما مت تاأكيده يف درا�سة
and Ellison, 1994( حيث بينت النتائج اأن نق�س اخلربة التدريبية 

للعمل  املتخ�س�س  التدريب  نق�س  اأو  اخت�سا�سي،  خارج  مهمة  اأو 
اأو التعامل مع التكنولوجيا اجلديدة كلها توؤدي اإىل زيادة  احلا�رض 

ال�سغط املهني على املمر�س.
الب�سطامي  درا�سة  مع  الدرا�سة  هذه  نتائج  توافقت  كذلك 
اإذ  االأردن،  م�ست�سفيات  يف  واملمر�سات  املمر�سني  عن   )1990(
دور  فهم  اإ�ساءة  تاأثريا هي  املهنية  ال�سغوط  اأكرث م�سادر  اأن  تبني 
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الجدول )2(
 النسبة المئوية )%( لعناصر مدى الضغط المهني للممرضين والممرضات

ل♦يوجد♦العنا�رص
�سغط

�سغط♦
طفيف

�سغط♦
معتدل

�سغط♦
مرتفع

�سغط♦مرتفع♦
♦جدا

0.05.485.88.80.0�سغوط الوقت واملواعيد النهائية

0.06.381.312.40.0عبء العمل  

2.430.743.522.21.2نق�سان اأو قلة العمل )جتعل ال�سخ�س يبدو وكاأنه م�سغول(  

5.823.840.227.42.7مهمة خارج اخت�سا�سي

6.727.736.824.94.0تقلبات يف عبء العمل

7.929.235.922.24.9توقعات عالية ب�سكل غري واقعي من قبل االآخرين من دوري

1.214.274.310.30.0التاأقلم مع االأو�ساع اجلديدة

3.029.645.322.10.0عدم اليقني ب�ساأن معرفة مدى درجة اأو حدود م�سئوليتي 

4.619.053.222.30.9االأمن الوظيفي

4.018.941.224.111.9التعامل مع مواقف احلياة واملوت

4.024.930.423.117.6التعامل مع التكنولوجيا اجلديدة

2.419.838.115.524.1التعر�س خلطر املوت

1.820.142.127.48.5النق�س يف عدد املوظفني

4.524.539.029.62.4�سعف ظروف العمل الفيزيائية )املادية(

4.324.537.330.93.1عدم وجود دعم من كبار املوظفني

3.122.343.727.83.1انعدام اخل�سو�سية

3.326.634.731.43.9النق�س يف املوارد االأ�سا�سية

4.920.740.129.54.9نوعية رديئة من الطاقم امل�ساند 

4.626.738.726.14.0�ساعات العزلة )االنطوائية( 

4.328.137.324.26.1نق�س التدريب املتخ�س�س للعمل احلا�رض

5.228.034.528.34.0عدم امل�ساركة يف �سنع التخطيط / قرار

6.428.832.524.28.0التعامل ال�سعب مع املر�سى

15.129.024.521.110.3التعامل مع االأقارب

4.323.043.923.35.5املتو�سط♦احل�سابي♦جلميع♦العنا�رص

الجدول )3(
النسبة المئوية )%(  الحتمال وقوع حادث التعرض لرشق الدم وسوائل الجسم وتصور المخاطر

لنعمال�سوؤال

51.748.3هل �سبق لك اأن تعر�ست لر�سق الدم و�سوائل اجل�سم )االإ�سابة بوخز االإبر، لطخات من الدم اإىل العينني اأو الفم(؟

62.237.8هل فر�سة تعر�سك للدم و�سوائل اجل�سم مرتفعة اإىل حد ما؟

93.46.6هل تلقيت طعومًا �سد التهاب الكبد؟
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يطبقون  باأنهم  واملمر�سات  املمر�سني  معظم  اأفاد 
وقد  دائما،  اأو  اأحيانا  املهنية  بال�سالمة  اخلا�سة  االحتياطات 
كما  للمقيا�س  الكلية  للدرجة  وذلك   %  78.5 باملتو�سط  بلغت 
الفرعية  املجاالت  م�ستوى  وعلى   .5 رقم  اجلدول  يف  مو�سح  هو 
للقيا�س فقد احتلت املرتبة االأوىل يف تطبيق االحتياطات اخلا�سة 
بال�سالمة املهنية اأحيانا اأو دائما، توفر التاأمني ال�سحي للممر�سني 
معدات  توفر  الثانية  املرتبة  ويف   )%  94.6( واملمر�سات 
 ،)%  93.4( لهم  الخ(  العني،  وواقي  )القفازات،  ال�سخ�سية  الوقاية 
االلتزام  ب�رضورة  والزميالت  الزمالء  ن�سح  الثالثة  املرتبة  ويف 
باالحتياطات اخلا�سة بال�سالمة املهنية عند مالحظة اإهمالها من 
بالتطهري  واملمر�سات  املمر�سني  قيام  وبعدها   )%  91.8( قبلهم 
للجزء من اجل�سم بعد وقوع حادث، وقيامهم باالإبالغ عن  الفوري 
يكون  عندما  اإ�سافية  مهنية  �سالمة  احتياطات  وتطبيق  احلادث، 
االحتياطات  باتخاذ  والزميالت  الزمالء  وقيام  متزايد،  هناك خطر 
الالزمة ملنع تعر�سهم للدم و�سوائل اجل�سم، وكلها اأكرث من 75 %. 
  )van Gemert�Pijnen et al. 2006( وتتفق هذه النتائج مع درا�سة
باالحتياطات  يلتزمون  واملمر�سات  املمر�سني  معظم  اأن  تبني  اإذ 
باالحتياطات  االمتثال  اأن  ويبدو  املهنية.  بال�سالمة  اخلا�سة 
يعتمد  واملمر�سات  املمر�سني  قبل  من  املهنية  بال�سالمة  اخلا�سة 
تعر�سوا  الذين  واملمر�سات  فاملمر�سون  للمخاطر.  اإدراكهم  على 
وبالتايل  املخاطر،  على  التعرف  يف  اأكرب  قدرة  لديهم  حلوادث 
كفاية  عدم  فاإن  ذلك،  ومع  اإ�سافية،  احتياطات  باتخاذ  يقومون 
وفريو�س   )HCV, HBC( الفريو�سي  الكبد  التهاب  النتقال  املعرفة 
غري  القرارات  اتخاذ  اإىل  يوؤدي  اأن  ميكن  الب�رضية  املناعة  نق�س 
ال�رضورية اأو غري ال�سحيحة )Whitehead and Rusell 2004(. كذلك 
فاإن ت�سور املمر�سني واملمر�سات للخطر الذي ميكن اأن يتعر�سوا 
له نتيجة تعر�سهم مل�سببات االأمرا�س اخلطرية يدفعهم  اإىل االمتثال 
باالحتياطات اخلا�سة بال�سالمة املهنية. ومع ذلك، فاإن عدم اليقني 
ب�ساأن حجم االإ�سابات التي ميكن اأن يتعر�سوا لها عن طريق اجللد 
اخلا�سة  باالحتياطات  االلتزام  من  التقليل  اإىل  يوؤدي  اأن  ميكن 
.)DeJoy et al., 2000; Regina et al. 2002( املهنية   بال�سالمة 

االإ�سابة باالأمرا�س املهنية، واأ�سبابها واأنواعها.
اأ�سيبوا  قد  باأنهم  املمر�سني واملمر�سات  % من   44.1 اأفاد 
 55.9 اأفاد  بينما  عملهم،  بطبيعة  اخلا�سة  املهنية  االأمرا�س  باأحد 
االإ�سابة  اإىل  توؤدي  التي  االأ�سباب  اأما  ي�سابوا.  مل  باأنهم  منهم   %
باالأمرا�س املهنية ح�سب وجهة نظر  املمر�سني واملمر�سات، فكما هو 

مو�سح يف اجلدول رقم 6، احتلت املرتبة االأوىل ق�سور يف �سحة بيئة 
العمل  )33.1 %( ويف املرتبة الثانية حمل و نقل املر�سى )24.8 
%(، ويف املرتبة الثالثة ق�سور يف اجلاهزية للكوارث و التعامل معها 
)االإخالء و اإخالء املر�سى( وغري ذلك )20.7 %( وبعدها التعامل مع 
االإبر الوخزية و االأدوات احلادة )11.7 %( وغريها من االأ�سباب مثل 
 Mark et al.( الوقوف الطويل. وتتفق هذه النتائج مع نتائج درا�سة
2007( التي اأكدت اأن تنفيذ اال�سرتاتيجيات االإدارية والتنظيمية توؤدي 

لتعزيز ال�سالمة املهنية للموظف وبالتايل تقليل االإ�سابة باالأمرا�س 
املهنية يف وحدات التمري�س، واأكدت هذه الدرا�سة اأن خلق بيئة عمل 
ب�سكل  باأعمالهم  القيام  على  واملمر�سات  املمر�سني  ت�سجع  �سحية 
جيد واحلفاظ على القوى العاملة التمري�سية، وبالتايل رعاية املر�سى 
ب�سكل �سليم ومنا�سب، واحلفاظ على م�ستوى عال من اخلربة التمري�سية، 
وهذا ينتج عن تعزيز الثقة بالنف�س للممر�سني واملمر�سات واإعطائهم 
القرار  �سنع  يف  الفعالة  وامل�ساركة  ال�سالحيات  من  الكايف  القدر 
ف�سال عن دعم العالقات التعاونية متعددة التخ�س�سات بني اأق�سام 
ال�سالمة  ي�سهم يف تطوير مناخ  اأن  امل�ست�سفى املختلفة، وهذا ميكن 
املهنية القوية، التي بدورها ميكن اأن ت�سهم يف تقليل حوادث العمل  
 van( وتقليل االإ�سابة باالأمرا�س املهنية . كذلك اأكدت نتائج درا�سة
اأن توعية املمر�سني، وتدريبهم على   )Gemert�Pijnen et al. 2006

اإدارة املخاطر وامل�سئوليات الفردية فيما يتعلق ب�سالمة زمالء العمل 
املتوا�سل  االإدارة  ودعم  قدراتهم،  تنمية  يف  وامل�ساركة  واملر�سى، 
كلها  للطوارئ،  واجلاهزية  واال�ستعداد  العمل  بيئة  حت�سني  وبالتايل 
توؤدي اإىل جتنب االأمرا�س املهنية واحلد منها وعلى وجه اخل�سو�س 
االأخرى  اجل�سم  و�سوائل  بالدم  للر�سق  والتعر�س  االإبر  وخز  من  احلد 

واالأدوات احلادة. 
انت�سارا  اأكرث االأمرا�س املهنية  اأن   7 يالحظ من اجلدول رقم 
اأو  الفقري  العمود  الظهر،  اآالم  هي   واملمر�سات  املمر�سني  بني 
الرقبة )46.9 %( يليها اآالم باليدين، املرفقني اأو الركبتني )44.1 
 Menzel et al.,( درا�سة نتائج  مع  الدرا�سة  هذه  نتائج  وتتفق   ،)%
2004( التي اأكدت اأن 62 % من املمر�سني واملمر�سات م�سابون 

باآالم يف الع�سالت التي تنتقل اإىل الر�سغ والركبة والظهر مع الزمن؛ 
ب�سبب الوقوف الطويل وال�سهر الكثري وخدمة املر�سى ورفعهم اأو جر 
عربات املر�سى ونقلهم من غرفهم اإىل اأماكن اأخرى مثل املخترب اأو 
مع  وفكري  ج�سدي  جهد  من  يبذلونه  وما  وبالعك�س،  االأ�سعة  غرف 
وغريها،  الغرف  بتعقيم  واالهتمام  بنظافتهم  واالعتناء  املر�سى 
ويعّد الكثري من هذه االأعمال �ساقة ومرهقة، فالكثري من املمر�سني 

الجدول )4(
النسبة المئوية )%(  لمعرفة االحتياطات المهنية الالزمة

لنعمال�سوؤال

87.612.4هل ترى/ين �رضورة ت�رضيع قوانني خا�سة بال�سالمة املهنية ب�سكل عام؟

93.46.6هل ترى/ين �رضورة وجود تعليمات مكتوبة تلزم ا�ستخدام حاوية خا�سة باالأدوات احلادة؟

96.43.6هل ترى/ين �رضورة وجود تعليمات مكتوبة تو�سف التطهري الفوري بعد وقوع حادث؟

.99.460هل ترى/ين �رضورة وجود تعليمات مكتوبة تلزم االإبالغ عن احلادث بعد وقوعه مبا�رضة؟

84.515.5هل ترى/ين �رضورة وجود تعليمات مكتوبة تلزم املمر�سني/ املمر�سات ا�ستخدام معدات الوقاية ال�سخ�سية )القفازات، وواقي العني، الخ(
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كذالك  الراحة.  من  والقليل  العمل  من  الكثري  اعتادوا  واملمر�سات 
  )Gropelli and Corle 2011( تت�سابه نتائج هذه الدرا�سة مع درا�سة
للممر�سني  املهنية  الهيكلية  الع�سلية  االإ�سابات  بتقييم  اخلا�سة 
املمر�سني  من   %  62 اأن  تبني  الطبيعي،  العالج  يف  واملخت�سني 
اإىل الر�سغ  اأ�سيبوا  باآالم يف الع�سالت التي تنتقل  واملمر�سات قد 

املمر�سني  اأن   )Sparkman, 2006( اأكد  وقد  والظهر.  والركبة 
على  قادرين  يكونون  ال  قد  ظهورهم  يف  مهني  مبر�س  امل�سابني 
مما  مبكر،  وقت  يف  العمل  ترك  ورمبا  الوظيفة،  اأداء  يف  اال�ستمرار 
اخلربة  ذوي  من  املوظفني  واملمر�سني  املمر�سات  عدد  على  يوؤثر 

العالية، وبالتايل وجود نق�س يف عددهم يف املهنة. 
الجدول )5(

مدى االلتزام باالحتياطات الخاصة بالسالمة المهنية

♦نعم♦ال�سوؤال
لاأحياناًدائما

8.584.96.6هل تتوفر لك معدات الوقاية ال�سخ�سية )القفازات، وواقي العني، الخ(

13.378.58.2هل تن�سح الزمالء/ الزميالت ب�رضورة االلتزام باالحتياطات اخلا�سة بال�سالمة املهنية عند مالحظتك اإهمالها من قبلهم؟

45.839.115.2هل تقوم/ين بالتطهري الفوري للجزء من اجل�سم بعد وقوع حادث؟

22.954.023.2هل تقوم/ين باالإبالغ عن احلادث؟

20.864.414.8هل تطبق احتياطات �سالمة مهنية اإ�سافية عندما يكون هناك خطر متزايد؟

26.960.113.0هل تعتقد اأن الزمالء/ الزميالت يتخذون االحتياطات الالزمة ملنع تعر�سهم للدم و�سوائل اجل�سم؟

21.553.225.4هل تعتقد اأن الزمالء/ الزميالت يبلغون عن وقوع احلادث؟

15.551.533.0هل ت�ستخدم/ين معدات الوقاية ال�سخ�سية يف احلاالت املعتادة؟

18.635.146.3هل يوجد م�سئول عن ال�سالمة املهنية يف امل�ست�سفى؟

27.826.645.6هل يوجد من يقوم بالتفتي�س عن مدى التزامك باإجراءات ال�سالمة املهنية يف موقع العمل؟

81.912.75.4هل يتوفر لك تاأمني �سحي

27.650.921.5املتو�سط احل�سابي لالإجابات

الجدول )6(
 النسبة المئوية )%(  لتوزيع الممرضين والممرضات الذين أفادوا بأنهم قد أصيبوا بأحد األمراض المهنية حسب سبب اإلصابة بالمرض المهني

)%(ال�سبب

24.8حمل و نقل املر�سى

11.7التعامل مع االإبر الوخزية و االأدوات احلادة

33.1ق�سور يف �سحة بيئة العمل

20.7ق�سور يف اجلاهزية للكوارث و التعامل معها )االإخالء و اإخالء املر�سى( غري ذلك

3.4الوقوف الطويل

2.1التعامل مع االإبر الوخزية و االأدوات احلادة و ق�سور يف �سحة بيئة العمل

0.7حمل و نقل املر�سى و التعامل مع االإبر الوخزية و االأدوات احلادة

3.4ق�سور يف �سحة بيئة العمل و ق�سور يف اجلاهزية للكوارث و التعامل معها )االإخالء و اإخالء املر�سى( وغري ذلك

واملمر�سات  املمر�سني  من   %  4.2 ن�سبة  اأفادت  وقد 
للعمل  ا�سطرارهم  اإىل  ذلك  يعزى  وعادة  بالدوايل؛  باإ�سابتهم 
واقفني على اأقدامهم لفرتات طويلة. وكذلك اأفادت ن�سبة 1.4 % من 
املمر�سني واملمر�سات باإ�سابتهم بالتهاب الكبد الوبائي C، وغالبا 
ما ي�ساب املمر�سون واملمر�سات بهذا املر�س نتيجة اجلرح اأو الوخز 
الالاإرادي باإبرة اأو م�رضط اأو اأية اأداة حادة اأخرى ملوثة بالفريو�س 
اأثناء العمل يف غرف العمليات اأو املمر�سني واملمر�سات العاملني 

يف غ�سيل الكلى، اأو اأثناء التعامل مع النفايات الطبية احلادة. ففي 
باالإبر  بالوخز  املرتبطة  العوامل  حول   )Cho et al. 2013( درا�سة 
واالإ�سابات باالأدوات احلادة بني املمر�سات واملمر�سني العاملني 
 )% اأن الغالبية )70.4  يف امل�ست�سفيات يف كوريا اجلنوبية، تبني 
من املمر�سات واملمر�سني يف امل�ست�سفى قد اأ�سيبوا بالوخز باالإبر 
اأو االأدوات احلادة يف العام ال�سابق للدرا�سة. وتوؤكد الدرا�سة اأن عدم 
ا�ستخدام حاويات ال�سالمة للتخل�س من االأدوات احلادة واالإبر، وقلة 
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الرضا الوظيفي والضغوط املهنية والسالمة املهنية للممرضني واملمرضات في مستشفيات محافظة نابلس، فلسطني
أ. رشيد  محمد رشيد الرجوب
أ. د.عصام احمد اخلطيب

غري  العمل  وبيئات  م�سجل،  ممر�س  اأو  كممر�سة  العمل  يف  اخلربة 
ال�سحية يف ما يخ�س كفاية املوظفني واملوارد، والعمل يف وحدات 
اجلراحة، قد زادت خطر الوخز باالإبر اأو االإ�سابات باالأدوات احلادة 

ب�سكل ملحوظ. 
الجدول )7(

النسبة المئوية )%( لتوزيع الممرضين والممرضات الذين أفادوا بأنهم قد أصيبوا بأحد 
األمراض المهنية حسب نوع المرض المهني الذين أصيبوا به  

)%(نوع♦املر�س♦املهني

C 1.4التهاب الكبد الوبائي

46.9اآالم بالظهر، العمود الفقري اأو الرقبة

44.1اآالم باليدين، املرفقني اأو الركبتني

4.2دوايل

2.8اآالم باليدين، املرفقني اأو الركبتني و دوايل

0.7اآالم بالظهر، العمود الفقري اأو الرقبة و اآالم باليدين، املرفقني اأو الركبتني

اخلالصة والتوصيات
يف  املمر�س  يوؤديه  الذي  العمل  واأ�سلوب  وظروف  طبيعة  اإن 
امل�ست�سفيات ميكن اأن يكون �سبًبا الإ�سابته باأمرا�س واإ�سابات عمل 
وبالتايل  واإنتاجيته  كفاءته  من  وتقلل  وحياته  �سحته  على  توؤثر 
دور  له  فاملمر�س  والدولة،  املجتمع  وم�سالح  خدمات  على  توؤثر 
اأ�سا�سي يف تقدمي اخلدمات ال�سحية، يجب حمايته ورعايته �سحًيا 
الذي  العمل  التي تعك�سها عليه طبيعة  االآثار والظروف  ونف�سًيا من 

اختاره اأو ُقّدر له ال�سري فيه يف هذه احلياة.
الذين  امل�ستطلعني  % من   30 اأن  اإىل  الدرا�سة  نتائج  وت�سري 
طبيعة  يخ�س  فيما  جدا  �سيء  اأو  �سيء  الوظيفي  الر�سا  اأن  يرون 
املحددة  االأجور  ومعدل  بهم،  اخلا�س  العمل  زميالت  زمالء/ 
للممر�سات واملمر�سني، والعالقات بني االإدارة واملوظفني، ومدى 
وجود فر�سة يف امل�ستقبل للرتقية، وطريقة اإدارة امل�ست�سفى، ومدى 
االهتمام باقرتاحات املمر�سني واملمر�سات، ومدى تنوع العمل يف 

وظيفة املمر�سني واملمر�سات.
ومن خالل نتائج هذه الدرا�سة تبني اأن املمر�سني واملمر�سات 
اأو  معتدلة  مهنية  �سغوطا  يعانون  نابل�س   مدينة  م�ست�سفيات  يف 
للدرجة  وذلك   %  72.7 باملتو�سط  بلغت  قد  جدا  كبرية  اأو  كبرية 
الكلية للمقيا�س. وعلى م�ستوى املجاالت الفرعية للقيا�س فقد احتلت 
مع  التعامل  جدا  املرتفعة  اأو  املرتفعة  ال�سغوط  يف  االأوىل  املرتبة 
التكنولوجيا اجلديدة )40.7 %( يليها يف املرتبة الثانية التعر�س 
عدد  يف  النق�س  الثالثة  املرتبة  ويف   )%  39.6( املوت  خلطر 
املوظفني )35.9 %( وبعدها التعامل مع االأقارب، �ساعات العزلة 
وعدم  احلا�رض،  للعمل  املتخ�س�س  التدريب  ونق�س  )االنطوائية(، 
امل�ساركة يف �سنع التخطيط / قرار، والتعامل ال�سعب مع املر�سى، 
ومهمة خارج اخت�سا�س املمر�س، و�سعف ظروف العمل الفيزيائية 
)املادية(، وعدم وجود دعم من كبار املوظفني، وانعدام اخل�سو�سية 

وكلها اأكرث من 30 %.
واملمر�سات  املمر�سني  تطبيق  اإىل  النتائج  وت�سري 
اأو دائما، وقد بلغت  اأحيانا  االحتياطات اخلا�سة بال�سالمة املهنية 

باملتو�سط 78.5 % وذلك للدرجة الكلية للمقيا�س، وبالرغم من ذلك 
تفيد النتائج اإىل  تعر�س ن�سبة مرتفعة من املمر�سني واملمر�سات 
اأو  الفقري  والعمود  بالظهر،  االآالم  اأهمها  خمتلفة  مهنية  الأمرا�س 
الرقبة )46.9 %( يليها اآالم باليدين، املرفقني اأو الركبتني )44.1 
�سلبية  اآثاراً   ترتك  ما  عادة  املهنية  االأمرا�س  وهذه  وغريها،   )%
امل�سئولني  على  �سلبًا  ذلك  وينعك�س  واملمر�سات  املمر�سني  على 

واملرافقني واملر�سى.
وتخفيف  الوظيفي  الر�سا  من  القائم  الو�سع  ولتح�سني 
ال�سغوط املهنية واالرتفاع مب�ستوى ال�سالمة املهنية، والتقليل من 
االأمرا�س املهنية  للممر�سني واملمر�سات يف م�ست�سفيات حمافظة 
ب�رضورة  الدرا�سة  تو�سي  فل�سطني،  م�ست�سفيات  وبقية  نابل�س 
للمر�سني  واالإدارة  املبا�رضين  وامل�رضفني  العمل  زمالء  من  الدعم 
باالحتياطات   لاللتزام  �رضوريًا  اأمرا  ذلك  يعّد  حيث  واملمر�سات، 
املمر�سني  على  املهني  ال�سغط  وتقليل  املهنية  بال�سالمة  اخلا�سة 
واملمر�سات، كما تو�سي الدرا�سة باأهمية التدريب وبرامج االت�سال 
املنا�سبة على اأ�سا�س ت�سور املخاطر والتحذير منها، حيث يعّد ذلك  
العمل  مكان  يف  املختلفة  باملخاطر  الوعي   م�ستوى  لرفع  مطلوبا 

وا�ستيعاب التعليمات اخلا�سة باملمار�سات العملية.
كذلك ال بد من اإيجاد بيئة عمل �سحية قدر االإمكان من  حيث 
توظيف العدد الكايف من املمر�سني واملمر�سات املوؤهلني؛ لتمكينهم 
من القيام بواجباتهم على اأكمل وجه، وكفاية املوارد، والتقليل من 
ذوي  من  واملمر�سني  املمر�سات  من  مزيد  على  واالإبقاء  االإرهاق، 
ال�سهري لهم  الدخل  اخلربة، والتم�سك بهم يف امل�ست�سفيات، وزيادة 
املهنية  واملخاطر  املعي�سة،  وغالء  العمل  عبء  مع  يتنا�سب  مبا 
التي يتعر�سون لها،  ف�سال عن ر�سد االأق�سام والوحدات التي يظهر 
فيها  خماطر اأعلى لالأمرا�س واالإ�سابات املهنية مثل الوخز باالإبر 
ا�سرتاتيجية موؤ�س�سية ملنع مثل  باالأدوات احلادة وتنفيذ  واالإ�سابة 

هذه االأمرا�س واالإ�سابات املهنية اأو التقليل منها قدر االإمكان.
يف  التف�سيلية  االأبحاث  من  املزيد  باإجراء  الدرا�سة  وتو�سي 
�ساأنها  من  والتي  واملمر�سات،  للممر�سني  املهنية  ال�سالمة  جمال 
الواقع  حت�سني  بهدف  منا�سب  بتف�سيل  القائم  الو�سع  ت�سوير 

واالرتقاء مبهنة التمري�س.
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