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Perception of Importance and Strategies of Medical Documentation
among Physicians in Emergency Departments in Jordan
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Abstract: This study purposed to identify the perception of importance and strategies of medical documentation among
physicians in emergency department in Jordanian government hospitals. The Methodology; A descriptive design was
adopted and data were collected from 79 physicians working in emergency department in government hospitals in Jordan.
A self-reported questionnaire consists of two parts: importance of documentation (9 items) and strategies of documentation
(7 items) was utilized. The findings showed that the mean score for documentation was (3.69), which indicates that
physicians have a good degree of documentation. Also, the mean for the dimension of importance of documentation was
(3.53), and the mean for the dimension of documentation was (3.86), which indicates that physicians have good scores.
Recommendations: The results indicate the importance of medical documentation for all physicians in the emergency
department, which indicates its importance and the need to take care of this aspect in these departments. Therefore, it is
necessary to develop different plans to use different methods of documentation in the emergency department and to
develop policies regarding supporting emergency departments and increasing the number of physicians in these
departments in government hospitals.
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إدراك أهمية واستراتيجيات التوثيق الطبي بين األطباء في أقسام الطوارئ
في املستشفيات الحكومية في األردن
صالح محمد عبد الرحمن القزقي
وزارة الصحة || األردن
 هدفت هذه الدراسة إلى معرفة إدراك أهمية واستراتيجيات التوثيق لدى األطباء في أقسام الطوارئ في املستشفيات:املستخلص
 طبيب وطبيبة يعملون في أقسام الطوارئ في79  وتم جمع البيانات من، وتم اعتماد تصميم ارتباط وصفي.الحكومية األردنية
7(  بنود) واستراتيجيات التوثيق9(  وتم استخدام استبانة ذاتية مكونة من جزأين هما أهمية التوثيق،املستشفيات الحكومية في األردن
ً
،وأيضا
.) مما يشير إلى أن األطباء يتمتعون بدرجة جيدة من التوثيق5  من3.69(  وأظهرت النتائج أن متوسط درجات التوثيق كان.)بنود
 مما يدل على،)3.86(  وبالنسبة لبعد استراتيجيات التوثيق فكان متوسط الدرجات،)3.53( كان املتوسط الحسابي لبعد أهمية التوثيق
.أن األطباء يملكون درجات جيدة
 مما يدل على أهميته وضرورة العناية بهذا الجانب في، تشير النتائج إلى أهمية التوثيق الطبي لجميع األطباء في قسم الطوارئ:التوصيات
 لذا من الضروري تطوير الخطط املختلفة لستخدام طرق مختلفة في التوثيق في قسم الطوارئ ووضع السياسات.هذه األقسام
والخطط املتعلقة بدعم أقسام الطوارئ وزيادة عدد األطباء في املستشفيات الحكومية
. الطوارئ، الطبيب، التوثيق الطبي، استراتيجيات التوثيق:الكلمات املفتاحية
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مقدمة.

ُت ّ
عد مهمة إعداد السجالت الطبية والتوثيق الطبي من قبل الكوادر الصحية وخاصة األطباء في أقسام
ً
ً
الطوارئ واملستشفيات بجودة عالية أمرا أساسيا لتقديم الرعاية الطبية اآلمنة َالفعالة .وتعتبر السجالت الطبية
سواء أكانت سجالت طبية إلكترونية أو ورقية ضرورية لستمرار رعاية املرض ى .كما يعتبر التوثيق الجيد أمرا هاما
بالنسبة ملقدمي الرعاية الطبية ،حيث تعتبر هذه السجالت وثائق قانونية وتستخدم للدفاع عن الشكاوى التي قد يتم
رفعها ضدهم في حالة حدوث أي إهمال أو تقصير في تقديم الرعاية الطبية .لذلك فإن وجود سجل طبي كامل يؤدي
إلى تقديم رعاية أفضل وإلى تقليل فرص حدوث األخطاء الطبية.
ّ
وتمكن السجالت الطبية الشاملة والدقيقة املهنيين املتخصصين في الرعاية الصحية من عالج املرض ى
بأفضل ما لديهم من كل البيانات املتاحة ،وذلك ألن جميع املعلومات يمكن أن تساعد وتساهم في التشخيص والعالج
ورعاية املريض .كما تسهل عملية توثيق السجالت من قبل الطبيب قرارات رعاية املرض ى ،وتقلل من أخطاء العالج،
ُ
كما تحسن تخطيط النظام الصحي وتخصيص املوارد الالزمة لعالج املرض ى .وبالرغم من أن معلومات املريض
الدقيقة والكاملة تدعم جودة واستمرارية رعاية املرض ى ،فإن توثيق األطباء ً
غالبا ما يختلف من حيث التوقيت،
ً
والوضوح ،والكتمال .وتعد دقة التوثيق مقياسا ووسيلة لضمان جودة الرعاية التي يتلقاها املرض ى ،من حيث تسهيل
معلومات توثيق رعاية املريض الدقيقة ،والتواصل بين املتخصصين املشاركين في الرعاية للمرض ى ،سواء في
املستشفى أو عند الخروج من املستشفى (.)Foster & Manser,2012
وفي السنوات األخيرة ،تم إدخال أنظمة السجالت الطبية اإللكترونية ( )EMRفي العديد من أقسام الطوارئ
لتسهيل توثيق رعاية املرض ى ،وقد وثقت املرجعيات األدبية أن السجالت الصحية اإللكترونية تؤدي إلى جودة وسالمة
أفضل في الرعاية الصحية املقدمة للمرض ى ( ، (Yanamadala et al., 2016وتعزز السجالت الصحية اإللكترونية
اإلنتاجية في خدمات الرعاية الصحية ،والرعاية الصحية العامة للمرض ى ) ،( Lin et al., 2020كما أنها تحسن
التوثيق ،والتواصل بين مقدمي الرعاية الصحية ( ،(Vos et al., 2020وتسمح هذه السجالت ملقدمي الرعاية الصحية
بالوصول بسهولة إلى ملفات مرضاهم للحصول على املعلومات املتعلقة بالصحة والنتائج املختبرية ( Ehrenstein et al.,
 .( 2019تدعم السجالت الصحية اإللكترونية استمرارية الرعاية الصحية وتعزز تبادل املعلومات الصحية بين
مقدمي الرعاية الصحية)ً .(Ehrenstein et al., 2019
أيضا ،تشارك هذه السجالت بشكل فعال في إدارة األدوية عن
طريق تقليل أخطاء األدوية في املناطق املوجودة باملستشفى)  ،(Vaidotas et al., 2019يمكن أن يمثل تنفيذ وقبول
ً
تحديا ؛ لتقديم رعاية عالية الجودة للمرض ى بسبب الصعوبات في تعلم هذا النظام
السجالت الصحية اإللكترونية
الجديد)( Aguirre et al., 2019عالوة على ذلك ،تطلب بعض املؤسسات من مضاعفة التوثيق من خالل تسجيل نفس
ً
البيانات على األوراق وإلكترونيا). (Strudwick, 2015; Topaz et al., 2017
لسوء الحظ ،يشكو مقدمو الرعاية الصحية في حالت الطوارئ ،بشكل عام من أن السجالت الصحية
اإللكترونية تبطئ من أدائهم ،ويصعب استخدامها ،ومحدودة بسبب تكرار العبارات املسجلة (،(Ward et al., 2014
وهذه التحديات مهمة بشكل خاص في قسم الطوارئ ،والذي يعتبر املصدر الرئيس ي للدخول إلى املستشفيات ،ودعم
خدمات الرعاية األولية ،ويعمل كشبكة أمان أساسية للمرض ى املعرضين للخطر). (Yarmohammadian et al., 2017
مشكلة الدراسة:
يواجه العاملون في قسم الطوارئ ،ومنهم األطباء ،مجموعة من الضغوطات املهنية والشخصية وعلى سبيل
املثال ،املوت املفاجئ ،والصدمات الشديدة ،والعنف في مكان العمل ،وعبئ العمل ،والكتظاظ ،وضغوطات الوقت،
القزقي
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واستقبال حالت مختلفة من املرض ى ،وقد تؤدي إلى سوء التوثيق ،لذلك هناك حاجة ملحة إليجاد طرق لتحسين
تسجيل معلومات دقيقة وكاملة عن رعاية املرض ى.
ويعد قسم الطوارئ أحد أكبر األقسام التي يجب أن تقدم عمليات فعالة في املستشفى ورعاية عالية الجودة
) .(Yarmohammadian et al., 2017عالوة على ذلك ،فمع استمرار العديد من إدارات الطوارئ في العتماد على
ً
حصريا على
املخططات الورقية ،هناك حاجة أوسع لتحديد واعتماد مناهج فعالة لتحسين الوثائق التي ل تعتمد
السجالت الطبية اإللكترونية .وقد تشمل هذه األساليب :تدريب األطباء ،واملسح الضوئي لنظام اإلمالء الصوتي
للمالحظات الورقية في السجالت الطبية اإللكترونية (.)Lo et al., 2015
وفي األردن على الرغم من اعتماد السجالت الصحية اإللكترونية للتوثيق على نطاق واسع ،ناقشت القليل
من الدراسات القائمة استراتيجيات التوثيق الطبي بين األطباء في أقسام الطوارئ في املستشفيات الحكومية األردنية.
كما يعد تنفيذ التوثيق في املستشفيات واعتمادها في املناهج التعليمية لألطباء لتحسين جودة التوثيق في أقسام
ً
الطوارئ في املستشفيات غير معروفا في األردن لعدم وجود الدراسات الكافية التي تدل على ذلك.
أسئلة الدراسة.
تتحدد مشكلة الدراسة في السؤال اآلتي:
ما مدى إدراك أهمية واستراتيجيات التوثيق لدى األطباء في أقسام الطوارئ في املستشفيات الحكومية
األردنية؟
أهداف الدراسة:
تهدف هذه الدراسة إلى:
التعرف على مدى إدراك أهمية واستراتيجيات التوثيق لدى األطباء في أقسام الطوارئ في املستشفيات
الحكومية األردنية.
أهمية الدراسة:
يحتاج األطباء ،وخاصة أولئك الذين يعملون في أقسام الطوارئ ،إلى إدراك التحديات التي يواجهونها في
عملهم لتوفير رعاية أكثر كفاءة .ومن أهم هذه التحديات التوثيق الطبي الذي يؤثر على سالمة املرض ى واتخاذ القرار
السريري الصحيح في الوقت املناسب إلحداث فرق في رعاية املرض ى .قد يتأثر التوثيق الطبي بالعديد من العوامل
املتعلقة باألطباء أنفسهم أو بمؤسسات الرعاية الصحية .لذا يتطلب األمر وجود استراتيجيات فعالة للتوثيق الطبي
باإلضافة إلى إدراك األطباء ألهمية التوثيق الطبي من أجل تقديم رعاية أفضل للمرض ى في أقسام الطوارئ.
لذا يمكن أن تشكل نتائج البيانات من هذه الدراسة معلومات أساسية لفهم التوثيق الطبي بين األطباء في
ً
قسم الطوارئ ،عالوة على ذلك ،يمكن أن تعنبر نتائج الدراسة الحالية مرجعا لصانعي السياسات ومخططي
الستراتيجيات لتطوير البرامج والسياسات من أجل تنفيذ التوثيق الطبي بين األطباء في أقسام الطوارئ بصورة
فعالة ،وتحسين إدارة السجالت الطبية في املستشفيات الحكومية لضمان جودة الرعاية وسالمة املرض ى.
الدراسات السابقة:
اختبر عدد من الباحثين التوثيق ومدى أهميته في الرعاية الطبية .حيث يمكن أن يؤثر التوثيق غير الدقيق
على استمرارية رعاية املرض ى ،ل سيما أثناء الرعاية ،وقد يتسبب في تأخير أو وجود أخطاء في عالج املريض ،فعلى
القزقي
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سبيل املثال ،روس وآخرون ) )Ross et al., 2013قاموا بدراسة ملعرفة األسباب املتصورة لوصف األخطاء بين األطباء
املبتدئين في اسكتلندا .حيث أجريت الدراسة في ثماني مستشفيات ،وتم جمع البيانات عن أخطاء وصف األدوية من
قبل صيادلة املستشفى على مدى ً 14
شهرا .وتم إجراء مقابالت مع األطباء املسؤولين عن ارتكاب األخطاء في الوصف
ملعرفة األسباب املتصورة (عدد األطباء= ،40عدد األخطاء= 100خطأ محدد) .تم تحديد األسباب املتصورة املتعددة
لجميع أنواع األخطاء وتم تصنيفها إلى خمس فئات حسب الظروف املسببة للخطأ( ،عوامل البيئة والفريق والفرد
ً
ً
واملهمة واملريض) .تم تحديد بيئة العمل باعتبارها جانبا هاما من قبل جميع األطباء ،وباألخص عبء العمل
وضغوطات الوقت .تضمنت عوامل الفريق مشاركة العديد من األفراد وفرق الرعاية مع املريض ،وسوء التصال،
وسوء التوفيق بين األدوية والتوثيق واتباع التعليمات غير الصحيحة من أعضاء الفريق اآلخرين .وكان عامل الفريق
ً
عضوا آخر في الفريق سيحدد أي أخطاء تم ارتكابها .كانت أكثر العوامل الفردية التي لوحظت هي
اآلخر هو افتراض أن
نقص املعرفة الشخصية والخبرة .كان عامل املهمة الرئيس املحدد هو ضعف توافر املعلومات الدوائية عند الدخول
ً
شيوعا هو التعقيد.
للمستشفى وكان عامل املريض األكثر
ً
ً
ويعد الفشل في توثيق املعلومات الطبية للمريض بشكل مناسب ،مثل الحساسية ،سببا مهما ألخطاء إعطاء
األدوية .فقد يؤدي عدم وجود تفاصيل الحساسية في السجل الطبي اإللكتروني إلى إطالة عملية التحقق من طلب
الصيدلي .واتكنز وآخرون ( (Watkins et al., 2018قاموا بإجراء دراسة مراجعة بأثر رجعي للملفات في اكتوبر ،2017
لتقييم تأثير تفاصيل الحساسية غير املكتملة في الوقت املحدد لحل طلب املضادات الحيوية في مركز أينشتاين الطبي
بفيالدلفيا .كانت التفاصيل موجودة في  %71من الطلبات .وكان الختالف في متوسط الوقت لحل الطلب بتفاصيل
مقابل الطلب بدون تفاصيل 21 ،دقيقة وكان الختالف في متوسط الوقت لحل الطلباتً ،
بناء على وردية عمل
الصيدلي 21 ،دقيقة للوردية األولى  50ودقيقة للوردية الثانية و 3+دقائق للوردية الثالثة .كانت الطلبات مع تدخالت
الحساسية من قبل الصيدلي  2.75مرة أكثر احتمال لتغيير العالج من الطلبات دون تدخالت الحساسية .و ً
بناء على
النتائج ،عندما تفتقر املعلومات إلى التفاصيل حول الحساسية من املضادات الحيوية ،يستغرق الصيادلة ً
مزيدا من
الوقت لحل الطلبات املتغيرة.
وتشير الدراسات السابقة إلى وجود تباين كبير في جودة توثيق الطبيب ،فقد أشارت دراسة جورلينك
وآخرون ) (Juurlink et al., 2006التي أجريت على مرض ى خضعوا لعملية استئصال باطنة الشريان السباتي،
واستخدم الباحثون مقياس تصنيف مكون من  10نقاط لتقييم التوثيق ،وتم أخذ العينات من  17مستشفى.
وأظهرت النتائج أنه من بين  2061ملفا تمت مراجعته ،تم تصنيف  %42.6من هذه امللفات على أنها موثقة ً
جيدا ،مع
نسبة مئوية تتراوح من  %14.6إلى  %87.5لعملية التوثيق .كما يمكن أن يساهم وزن املريض ،وتعقيد الرعاية ،وتنوع
وعدد املتخصصين في الرعاية الصحية املشاركين في رعاية املرض ى الفردية واستخدام امللفات الورقية غير املنسقة ،في
ضعف توثيق امللفات .وأظهرت الدراسات السابقة وجود عالقة مهمة بين عدد املرض ى في قسم الطوارئ واألخطاء أو
السهو في امللفات الورقية غير املنسقة ((Burke et al., 2015; Yu et al., 2011
والتوثيق له أهمية في توفير جودة الرعاية للمرض ى ،وعلى سبيل املثال ،في دراسة إلينا وآخرون Aina et al.,
) )2020لختبار التوثيق السريري من قبل األطباء كعامل يؤثر على إدارة رعاية املرض ى وتحديد جودة الرعاية املقدمة
للمرض ى في املستشفى التعليمي الفيدرالي ،إيدو -إيكيتي نيجيريا .وقد اعتمد الباحثون دراسة املسح الوصفي .وأظهرت
النتائج بأن نسبة مئوية كبيرة من املشاركين وافقوا على أن أهداف التوثيق السريرية في إدارة رعاية املرض ى يجب أن
تذعن للقانون التنظيمي واملؤسس ي والتي تضمن اللتزام بالتوثيق السريري .عالوة على ذلك ،فإن النتيجة تظهر أن
أكبر عدد من األطباء وافقوا على أن اللتزام بإجراءات سياسة التوثيق هو أكثر مستوى األخطاء الفادحة األكثر
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ممارسة في دليل /معيار التوثيق السريري في املؤسسة الصحية ،في حين أن األمور األقل ممارسة في املؤسسات
الصحية هي التاريخ الطبي واملتابعة الطبية واعطاء األدوية ،والتشخيص املناسب .وـتم أيضا اكتشاف أن استخدام
التوثيق السريري يساعد في استمرارية تقييم املرض ى بنسبة  ،%95.5واستخدام التوثيق السريري الدقيق يمكن أن
يساعد التوثيق في تقليل األخطاء بنسبة  .%95.4الغالبية من املشاركين وافقوا على أن استخدام التوثيق السريري
يوفر أساسا للمتابعة ،باإلضافة إلى أن معظم مجالت األخطاء في التوثيق السريري في املؤسسات الصحية يعود إلى
املالحظات املهينةً .
أخيرا ،تشير النتيجة إلى أن تصور التوثيق السريري له أهمية معتدلة العالقة مع إدارة رعاية
املرض ى ،هذا يدل أن مستوى إدراك األطباء للتوثيق السريري لها ميل لزيادة مستوى إدارة رعاية املرض ى في
املؤسسات الصحية.
وقد قام فريق  )2020( TML staffبدراسة هدفت إلى تحقيق عدد من األهداف وهي التحقيق في العوامل
املناهضة ملمارسة التوثيق الفعالة في مستشفى جامعة  Uyoالتعليمي لتقييم أهمية التوثيق الفعال في نظام تقديم
الرعاية الصحية إضافة ملعرفة طرق تحسين املريض املناسب .وقد شملت عينة الدراسة أربعة أقسام في مستشفى
جامعة أويو التعليمي .وقد أجريت الدراسة بأخذ عينات عشوائية بسيطة وتم اختيار مائة وعشرين ( )120من
املشاركين .وقد أشارت النتائج إلى أن  %100من املستجيبين وافقوا على أن التوثيق الفعال لسجل صحة املريض
يساعد على توفير التواصل مع كل من األطباء واملرض ى ،مما يوفر سجالت ومعلومات دقيقة وأفضل ما يمكن في كل
ملف للمريض .و ً
أيضا أن نقص السجل الصحي لإللكترونيات ،وغيرها هي العوامل التي تعارض التوثيق الصحي
الفعال.
من الضروري تطوير فعالية األساليب لتحسين توثيق طبيب الطوارئ ،وقد أجرى لورينزيتي وآخرون
) )Lorenzetti et al., 2018دراسة مراجعة منهجية لتقييم فعالية األساليب لتحسين توثيق طبيب الطوارئ.
حيث تم البحث في قواعد البيانات اإللكترونية التي راجعها الباحثون ،ومصادر األدبيات الرمادية ،وقوائم
مراجع الدراسات املشمولة حتى آذار  .2015وتم تحديد تسعة عشر دراسة هذا التقرير عن فعالية التدخالت
لتحسين توثيق الطبيب في قسم الطوارئ ،وتضمنت التدخالت التدقيق /التغذية الراجعة ،واإلمالء ،والتعليم،
والتسهيل ،والتذكيرات ،والقوالب ،والتدخالت املتعددة .بينما وجدت عشر دراسات أن التدقيق /التغذية الراجعة،
واإلمالء ،والتيسير الصيدلني ،والتذكيرات ،والقوالبُ ،
والنهج متعددة الجوانب قد حسنت جودة توثيق الطبيب عبر
مقاييس النتائج املتعددة .كما أفادت الدراسات التسع املتبقية بنتائج مختلطة في إعدادات قسم الطوارئ ،اشتملت
على التدقيق/التعليقات ،والتذكيرات ،والقوالب ،والتدخالت التعليمية متعددة الجوانب .وأوصت الدراسة بأن
األساليب الواعدة لتحسين توثيق الطبيب في قسم الطوارئ تشتمل على التدقيق /التغذية الراجعة ،والتذكيرات،
والقوالب ،والتدخالت التعليمية متعددة الجوانب .كما يجب أن تركز األبحاث املستقبلية على استكشاف تأثير تنفيذ
هذه التدخالت في قسم الطوارئ مع وبدون أنظمة السجالت الطبية اإللكترونية ،(EMRs) ،والتحقيق في إمكانات
التقنيات الناشئة ،بما في ذلك التعلم اآللي القائم على السجالت الطبية اإللكترونية ،لتعزيز التحسينات في جودة
الوثائق في الطوارئ.
خالصة الدراسات أثبتت بأن التوثيق عملية مهمة في رعاية املرض ى ،وضرورة وجود نظام فعال لدعم
التوثيق الدقيق واملوجز في السجالت الطبية وضرورة وجود السياسات واإلجراءات املناسبة فيما يتعلق بأنظمة
وممارسات التوثيق الفعالة وإدارة املعلومات الصحية للمرض ى ،وإدارة املخاطر ،والستراتيجيات التي تدعم التوثيق
الفعال للممارسة (بما في ذلك اإلبالغ عن الحوادث) وتوفير ما يكفي من الوقت للتوثيق املناسب كجزء من رعاية
املرض ى.
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الطريقة واإلجراءات
مجتمع الدراسة
ّ
تم استخدام تصميم وصفي إلجراء الدراسة الحالية .وتكون مجتمع الدراسة من جميع األطباء الذكور
واإلناث العاملين في أقسام الطوارئ في املستشفيات الحكومية في األردن والبالغ عددهم  .110وقد تم اختيار عينة
الدراسة لعدة أسباب منها الضغوطات التي يعاني منها هؤلء األطباء كالعمل الزائد وأعداد املرض ى والعنف من قبل
عائلالت املرض ى وضغط العمل في املستشفيات الحكومية.
عينة الدراسة
تم استخدام طريقة غير عشوائية لجمع عينة الدراسة ،حيث تم دعوة  100طبيب وطبيبة من أقسام
الطوارئ في جميع املستشفيات الحكومية للمشاركة في هذه الدراسة.
تم توزيع مائة استبانة على املشاركين ،وقد تم تعبئة  79استبانة ،حيث كانت نسبة الستجابة .%79
والجدول ( )1يوضح املعلومات الشخصية للمشاركين ،حيث أن األغلبية العظمى كانت من الذكور
( ،)%94.9و %58.2من املشاركين كان لديهم خبرة أكثر من عشر سنوات.
الجدول ( :)1املعلومات الشخصية للمشاركين ،العدد ()79
النسبة املئوية ()%
العدد
التصنيف
املتغير
ذكور
94.9
75
الجنس
5.1
4
إناث
12.7
10
أقل من  5سنوات
 10 –5سنوات

23

29.1

الخبرة

أكثر من  10سنوات

46

58.2

أداة الدراسة:
قام الباحث بتطوير اداة للدراسة بناء على املرجعيات األدبية السابقة ،واعتمادا على متطلبات أقسام
الطوارئ في املستشفيات الحكومية في األردن .حيث تم تطوير استبانة ذاتية مكونة من جزأين ،الجزء األول املتعلق
باملعلومات الشخصية ،والجزء الثاني املتعلق بأهمية التوثيق للطبيب واستراتيجيات التوثيق للطبيب .وبالنسبة
لألسئلة املتعلقة بأهمية التوثيق للطبيب فقد تم تطوير  9بنود ،وتم تطوير  7بنود لقياس استراتيجيات التوثيق
للطبيب .ويتكون سلم الستجابة من  5مستويات وهي أوافق بشدة ( ،)5أوافق( ،)4محايد( ،)3ل أوافق( ،)2ول أوافق
بشدة( .)1وتتراوح الدرجة الكلية للمقياس الكلي وبعديه حسب الوسط الحسابي كما يأتي =1.99-1 :مستوى ضعيف،
 =2.99-2متوسط =3.99-3.00 ،جيد ،و = 5.00-4.00ممتاز.
صدق أداة الدراسة وثباتها:
تم التأكد من الصدق املنطقي للمقياس من خالل عرضه على عدد من املحكمين بلغ عددهم ( 5محكمين
من املختصين من األطباء واملمرضين) لتحكيم الستبانة وإبداء رأيهم حول فقرات األداة ،والحكم على جودة صياغة
العبارات ،ومدى ارتباطها بالهدف الذي تقيسه؛ وبالتالي فقد تم إعداد الصيغة النهائية للمقياس على ضوء املوافقة
والتعديالت التي أجريت من قبل املحكمين على عبارات املقياس.
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كما تم التوصل إلى معامل ثبات للمقياس بطريقة التساق الداخلي باستخدام معامل ألفا كرونباخ
( )Cronbach’s alphaعلى عينة مكونة من  25طبيبا في أقسام الطوارئ ،كما حسب معامل الثبات الكلي لالستبانة،
ً
والجدول ( )1يوضح معامالت ثبات أداة الدراسة تبعا لبعديها ،حيث يتضح من الجدول أن قيم معامل الثبات كانت
متوسطة حيث تراوحت قيم معامالت الثبات بين .0.78 -0.50
ً
الجدول ( :)2معامالت ثبات أداة الدراسة تبعا لبعديها
معامل الثبات
عدد العبارات
أبعاد األداة
رقم البعد
1

مجال أهمية التوثيق للطبيب في قسم الطوارئ

0.50

9

مجال استراتيجيات التوثيق للطبيب في قسم الطوارئ
0.78
7
2
وكما حسبت معامالت ارتباط درجة بعد بالدرجة الكلية لألداة التي ينتمي إليها ،والجدول ( )2يوضح ارتباط
درجة كل بعد والدرجة الكلية للمقياس .ويتضح من النتائج أن معامالت ارتباط الدرجة الكلية لالستبانة ببعديها قد
تراوحت بين ( )0.88-0.86وهي درجة ممتازة مما يعني وجود درجة جيدة من التساق الداخلي بما يقيس درجة جيدة
من الصدق لبعدي الستبانة.
الجدول ( )3قيم معامالت االرتباط بين درجة البعد والدرجة الكلية لالختبار التي ينتمي إليها
معامل االرتباط بالدرجة الكلية
أبعاد االختبار
رقم البعد
1

أهمية التوثيق للطبيب في قسم الطوارئ

0.86

2

استراتيجيات التوثيق للطبيب في قسم الطوارئ

0.88

أخالقيات البحث:
تم الحصول على املوافقة على اجراء البحث من مجلس األخالقيات لوزارة الصحة لجميع املستشفيات
الحكومية .كما قام الباحث بأخذ املوافقة الخطية من املشاركين ،وتم الحفاظ على السرية في جميع مراحل الدراسة
حيث تم الطلب من املشاركين عدم ذكر أسماءهم أو أية معلومات تتعلق بهم ،وتم وضع الستبيانات املكتملة في
مغلف وتم اغالقه .أيضا تم اعالمهم بأنه ل توجد فائدة مباشرة أو ضرر من مشاركتهم التطوعية وأنه يحق لهم
النسحاب متى أرادوا .وتم حفظ البيانات على جهاز الحاسوب في ملف خاص برمز معين.
جمع البيانات:
بعد الحصول على املوافقة من املستشفيات في القطاع الحكومي ،التقى الباحث باملسؤولين في أقسام
ً
ً
موجزا للدراسة .ثم تم تقديم الستبيانات إلى املسؤول
توضيحا
الطوارئ كل على حده ،وشرح أغراض الدراسة وقدم
اإلداري في كل مستشفى والذي قام بدوره بتوزيع الستبانات ،وتم توزيع  100استبانة على عينة الدراسة ،وهذه
الستبانات تحتوي على استمارة املوافقة املرفقة ألغراض الدراسة ،والتوجيهات ،ومغلف فارغ .وبعد اسبوع ،قام
الباحث بجمع املغلفات ،وبدأت هذه الدراسة من أيلول  2021إلى كانون ثاني .2022
املعالجة اإلحصائية للدراسة
تم استخدام اإلصدار  23.0من برنامج التحليل اإلحصائي SPSSإلدخال البيانات وتحليلها .وللوصول إلى
نتائج الدراسة فقد تم استخدام اإلحصاء الوصفي (التكرار ،النسبة املئوية ،املتوسط الحسابي ،والنحراف املعياري).
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 -4عرض النتائج ومناقشتها.
 نتيجة السؤال الرئيس" :ما مدى إدراك أهمية واستراتيجيات التوثيق لدى األطباء في أقسام الطوارئ في
املستشفيات الحكومية األردنية؟
ولإلجابة على السؤال قام الباحث باحتساب املتوسطات الحسابية والنحرافات املعيارية إلجابات العينة على
عبارات أهمية التوثيق للطبيب في قسم الطوارئ وكذلك استراتيجيات التوثيق وكانت النتائج كما يوضحها الجدولن
( )5+4وعلى النحو اآلتي:
الجدول ( :)4املتوسطات واالنحرافات املعيارية ومستوى التحقق ألهمية التوثيق للطبي في قسم الطوارئ
املتوسط االنحراف مستوى
أهمية التوثيق للطبي
م
الحسابي املعياري التحقق
ممتاز
0.90
4.14
 1أحتاج بعملي كطبيب في قسم الطوارئ لستخدام طرق مختلفة في التوثيق.
2
ضعيف
0.91
1.82
يعتبر عدد األطباء في قسم الطوارئ كافيا.
3
ممتاز
0.86
4.15
يساعدني التوثيق كطبيب في قسم الطوارئ في عملية صنع القرار.
4
ممتاز
0.90
4.18
يساعدني التوثيق كطبيب باستخدام البدائل املناسبة للمريض.
5
ممتاز
0.99
4.42
إهمالي للتوثيق كطبيب يؤدي إلى نتائج قانونية لها آثار سلبية على عملي.
ً
6
 0.95متوسط
2.8
متأخرا.
إذا قمت بالتوثيق كطبيب خالل  48-24ساعة فال يعتبر التوثيق
تساعدني السجالت الطبية كطبيب في قسم الطوارئ في تحديد نتيجة
7
جيد
0.97
3.99
اإلجراءات القانونية ألنها توثق األحداث التي وقعت قبل سنوات.
أتفاعل كطبيب في قسم الطوارئ مع الحالت الطارئة بانفعال نتيجة
8
جيد
1.0
3.28
الضغط الشخص ي.
9
جيد
0.91
3.01
يوثق األطباء الحالت الطارئة في قسم الطوارئ بكفاءة عالية.
جيد
0.52
3.53
الدرجة الكلية
يتضح من الجدول ( )4املتعلق بأهمية التوثيق للطبيب في قسم الطوارئ ،أن املستوى الكلي لبعد أهمية
ً
التوثيق كان (جيدا) إذ بلغ املتوسط الحسابي ( )3.53وانحراف معياري ( ،)0.52وتراوحت قيم املقياس بين (-1.82
 .)4.42وحصل البند " إهمالي للتوثيق كطبيب يؤدي إلى نتائج قانونية لها آثار سلبية على عملي" على أعلى متوسط
حسابي ( )4.42وانحراف معياري ( )0.99بدرجة ممتاز ،بينما حصل البند " إذا قمت بالتوثيق كطبيب خالل 48-24
ً
متأخرا ،على درجة متوسط وبمتوسط حسابي ( )2.8وانحراف معياري ( .)0.95أما البند "
ساعة فال يعتبر التوثيق
يعتبر عدد األطباء في قسم الطوارئ كافيا ".فحصل على درجة ضعيف بمتوسط ( )1.82وانحراف معياري (.)0.91
ب -استراتيجيات التوثيق للطبي :
الجدول ( :)5املتوسطات واالنحرافات املعيارية ومستوى التحقق لبعد استراتيجيات التوثيق للطبي في قسم
الطوارئ
املتوسط االنحراف مستوى
استراتيجيات التوثيق
م
الحسابي املعياري التحقق
تقدم البرامج الحكومية الدعم لتطوير قسم الطوارئ
 1.20متوسط
2.25
1
ممتاز
0.97
4.10
 2تساعدني مهارات الستماع واإلصغاء كطبيب على فهم وتشخيص احتياجات
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م

املتوسط االنحراف مستوى
الحسابي املعياري التحقق

استراتيجيات التوثيق

املريض الطارئة بشكل صحيح.
يؤدي توظيف مساعد للطبيب من الستراتيجيات الهامة في التوثيق بقسم
ممتاز
0.86
4.32
3
الطوارئ.
يعد تدريب األطباء على مهارات التوثيق من الستراتيجيات الهامة في تطوير
ممتاز
0.93
4.35
4
األطباء بقسم الطوارئ.
يعتبر الحتفاظ بالكفاءات الطبية احدى الستراتيجيات في التوثيق بقسم
ممتاز
0.90
4.15
5
الطوارئ
استشير األسرة واملريض كأحد طرق التوثيق في قسم الطوارئ
جيد
0.98
3.72
6
ممتاز
0.94
4.18
 7أقوم كطبيب في قسم الطوارئ بإعادة تقييم ومراقبة املريض لتوثيق الحالة.
جيد
0.96
3.86
الدرجة الكلية
وفيما يتعلق باستراتيجيات التوثيق للطبيب في قسم الطوارئ ،الجدول ( )5يوضح بأن املستوى الكلي لبعد
استراتيجيات التوثيق لألطباء في قسم الطوارئ كان (جيدا) حيث بلغ املتوسط الحسابي ( )3.86والنحراف املعياري
( .)0.96وتراوحت قيم البعد بين ( ،)4.35-2.25وقد حصل البند " يعد تدريب األطباء على مهارات التوثيق من
الستراتيجيات الهامة في تطوير األطباء بقسم الطوارئ" على أعلى متوسط حسابي ( )4.35وانحراف معياري ()0.93
وبدرجة ممتاز ،يليه البند " يؤدي توظيف مساعد للطبيب من الستراتيجيات الهامة في التوثيق بقسم الطوارئ"
بمتوسط حسابي ( )4.32وانحراف معياري ( )0.86بدرجة ممتازة ايضا ،بينما البند " تقدم البرامج الحكومية الدعم
لتطوير قسم الطوارئ" حصل على أقل متوسط حسابي ( )2.25وانحراف معياري ( )1.1بدرجة متوسط.
وفيما يتعلق باملستوى الكلي ملقياس التوثيق فإن الوسط الحسابي كان ( )3.69والوسط الحسابي ()0.74
بدرجة جيد.
املناقشة.
هدفت الدراسة الحالية إلى تقييم إدراك أهمية واستراتيجيات التوثيق الطبي بين األطباء في أقسام الطوارئ
في املستشفيات الحكومية في األردن ،وتضيف هذه الدراسة إلى املعرفة الحالية من خالل التركيز على التوثيق وأهميته
واستراتيجياته لدى األطباء .وأظهرت الدراسة مستوى جيد من التوثيق (أهمية التوثيق واستراتيجيات التوثيق).
أظهرت الدراسة بأن األطباء لديهم مستوى جيد من اإلدراك ألهمية التوثيق ،وهذه النتيجة متوافقة مع
دراسة سابقة والتي أظهرت بأن جميع املشاركين موافقين على أن التوثيق الفعال لسجالت املرض ى يساعد على توفير
التواصل بين األطباء واملرض ى ،مما يوفر معلومات دقيقة في ملفات املرض ى).(TML Staff, 2020
وأظهرت الدراسة بأن عدد األطباء في قسم الطوارئ كافيا كان على درجة ضعيفة من األهمية في التوثيق.
مما قد يؤكد على أهمية زيادة أعداد الكوادر من األطباء في أقسام الطوارئ وذلك نتيجة اكتظاظ املرض ى وكثرة
الحالت املراجعة لقسم الطوارئ مما قد يؤثر على التوثيق .وأكدت الدراسة الحالية بأن التوثيق يساعد في مهارات
اتخاذ القرار السريري ووضع بدائل للعالج مما يؤدي إلى تحسين جودة الرعاية للمرض ى واملحافظة على سالمتهم.
وقد أشارت النتائج أيضا الى أن مستوى إدراك األطباء لستراتيجيات التوثيق في قسم الطوارئ كان (جيدا)
وهذه النتيجة متوافقة مع دراسة لورينزيتي وآخرين ) (Lorenzetti et al., 2018التي بحثت في استراتيجيات تحسين
القزقي
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توثيق الطبيب في قسم الطوارئ والتي تسهل توثيق الطبيب لقرارات رعاية املرض ى ،والتقليل من أخطاء العالج،
والتبليغ عن تخطيط النظام الصحي وأنشطة تخصيص املوارد .وأظهرت الدراسة بأن تقديم البرامج الحكومية الدعم
لتطوير قسم الطوارئ قد حصل على درجة متوسطة ،وهذا قد يفسر بأن الحكومة ل تضع ضمن استراتيجياتها وضع
البرامج لتطوير قسم الطوارئ وتدريب الكوادر الصحية ومنهم األطباء على التوثيق الورقي أو اإللكتروني وتزويد
الطوارئ بالكوادر املؤهلة .وأيضا يجب على األطباء استشارة األسرة واملرض ى عند القيام بعملية التوثيق.
ً
وهذه الدراسة تدل على أن مستوى التوثيق للطبيب في قسم الطوارئ في املستشفيات الحكومية كان جيدا.
مما يؤكد حرص األطباء على توثيق املعلومات الطبية من أجل تقديم الرعاية املناسبة للمرض ى وتقليل األخطاء
واملحافظة على ثقافة سالمة املرض ى في قسم الطوارئ.

التوصيات واملقترحات.
-1
-2
-3
-4

وبناء على نتائج الدراسة يوص ي الباحث ويقترح ما يلي:
تطوير الخطط املختلفة لستخدام طرق مختلفة في التوثيق في قسم الطوارئ ووضع السياسات والخطط
املتعلقة بدعم أقسام الطوارئ وزيادة عدد األطباء في املستشفيات الحكومية.
عقد دورات تدريبية مستمرة لألطباء على التوثيق من اجل ضمان جودة الرعاية وسالمة املرض ى.
إجراء املزيد من الدراسات التي تتناول القضايا املتعلقة بالتوثيق في أقسام الطوارئ ودراسة العوامل املؤثرة
على عملية التوثيق.
إجراء املزيد من الدراسات التي تتناول التوثيق الطبي في املستشفيات الخاصة وعمل مقارنة بين املستشفيات
الحكومية والخاصة.
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