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ــاءة.  ــع بالكف ــة وتتمت ــة مؤهل ــر قــوى عامل ــزًة أساســية لتوف ــة ركي ــم التمريــض والقبال ــر تعلي يعت

ويعتــر تحســن جــودة التعليــم والتدريــب يف مجــال التمريــض والقبالــة مــن أهــم وســائل تعزيــز 

ــي، وضــان جــودة  ــم املهن ــر للتعلي ــد هــذا يف األســاس عــى وضــع معاي ــة. ويعتم النظــم الصحي

ــة،  واعتــاد املؤسســات التــي  تقــدم برامــج تعليميــة مهنيــة عــى  العمليــة واملؤسســات التعليمي

ــز  ــم لتعزي ــاء نظ ــم إنش ــور إىل دع ــذا املنش ــدف ه ــا. ويه ــة والعلي ــة والتخصصي ــتويات األولي املس

إدخــال التحســينات عــى جــودة تعليــم التمريــض يف اإلقليــم. ويحــدد املنشــور عــدًدا مــن املعايــر 

ــات،  ــادر البيّن ــا ومص ــة به ــودة املرتبط ــر الج ــض، ومعاي ــم التمري ــا لتعلي ــق عليه ــة املتف اإلقليمي

ــر. ــي تعــزز املعاي ــادئ الرئيســية الت ومناقشــة املب
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املقدمة
ــة  ــم الرعاي ــة لتقدي ــة بالكفــاءات الرضوري ــة املؤهل ــزة أساســية لتوفــري القــوى العامل ــة ركي ــم التمريــض والقبال ــر تعلي يعت
الصحيــة الفضــىل. ويعتــر حتســن نوعيــة وجــودة التعليــم والتدريــب يف جمــال التمريــض والقبالــة مــن أهــم وســائل تعزيــز 
وحتســن النظــم الصحيــة. ولضــان جــودة التعليــم جيــب وضــع معايــري للتعليــم والتدريــب املهنــي وكذلــك معايــري اعتــاد 
للمؤسســات التعليميــة التــي  تقــدم برامــج متريــض وقبالــة ســواء عــىل مســتوى الدبلــوم أو البكالوريــوس أواالختصــاص 

والدراســات العليــا.

لقــد وضعــت منظمــة الصحــة العامليــة أوىل معايــري التعليــم اإلقليميــة يف جمــال التمريــض والقبالــة يف عــام 1998 )1(. ومنــذ 
ذلــك احلــن تــم اســتخدام هــذه املعايــري - مدعومــة بمناهــج تعليميــة نموذجيــة خاصــة بالتمريــض عــىل املســتويات التقنيــة 
ــام  ــرية - يف ع ــة األخ ــدم. ويف اآلون ــض وتق ــم التمري ــر تعلي ــث ازده ــط حي ــم رشق املتوس ــف دول إقلي ــة - يف خمتل واملهني
ــة للتعليــم األويل للممرضــات والقابــات املحرتفــات )2(. وتراعــي  ــة معايــري عاملي 2009 - نــرشت منظمــة الصحــة العاملي

هــذه املعايــري اإلقليميــة املفاهيــم واإلرشــادات التــي قدمتهــا املعايــري العامليــة.

وكــا هــو احلــال يف الكثــري مــن الــدول حــول العــامل، هنــاك قلــق متزايــد بشــأن جــدارة املهنيــن الصحيــن املتخرجــن مــن 
ــة عــىل ختريــج ممرضــات  ــة اجلــودة، وبشــأن قــدرة الرامــج التعليمي ــة العالي ــم اخلدمــات املهني ــة لتقدي املؤسســات التعليمي
وقابــات لدهيــن الكفــاءات املطلوبــة والصحيحــة، باإلضافــة إىل القيــم األخاقيــة واملهنيــة املتوقعــة منهــن. وهنالــك توســع 
ــع دول إقليــم رشق املتوســط.  ــة يف مجي ــة والصحي ــق العلــوم التمريضي ــة ويف تطبي ــة الصحي وتقــدم رسيعــان يف نظــم الرعاي
حيــث تعــاين هــذه الــدول مــن تغــريات كبــرية يف نوعيــة وماهيــة األمــراض ويف خصائصهــا الديمغرافيــة، وتغــري يف أولوياهتــا 
ــض يف  ــم التمري ــري تعلي ــق أوىل معاي ــىل تطبي ــا ع ــرش عاًم ــة ع ــرور مخس ــد م ــا. وبع ــا رسيًع ــرًيا جمتمعًي ــهد تغ ــة، وتش الصحي
اإلقليــم، لقــد حــان الوقــت، ملراجعــة وحتديــث هــذه املعايــري والعمــل عــىل تطويــر مناهــج التعليــم النموذجيــة للتمريــض. 

ويعتــر هــذا املنشــور حصيلــة مراجعــة معايــري تعليــم التمريــض والقبالــة.

ــة  ــًا باملارس ــه  قياس ــن حتقيق ــذي يمك ــن األداء ال ــود م ــتوى املنش ــه املس ــاَر بأن ــات املعي ــدويل للممرض ــس ال ف املجل ــرِّ يع
الفعليــة)3(. وتعتقــد منظمــة الصحــة العامليــة أنــه ينبغــي مــن املعايــري التعليميــة أن تعــزز مفهــوم التعليــم التطــوري واملســتمر 
مــدى احليــاة الــذي يضمــن توظيــف ممارســن أكفــاء قادريــن عــىل تقديــم نوعيــة عاليــة مــن اخلدمــات الصحيــة التــي تلبــي 

احتياجــات املســتفيدين مــن اخلدمــات الصحيــة وتنعكــس إجيابيــًا عــىل خمرجــات الرعايــة الصحيــة.

وهيــدف هــذا املنشــور إىل دعــم إنشــاء وتطويــر األنظمــة التــي تســاهم يف حتســن جــودة تعليــم التمريــض يف اإلقليــم. فهــو 
ــة،  ــادر األدل ــا، ومص ــة هب ــودة املرتبط ــري اجل ــض، ومعاي ــم التمري ــا  لتعلي ــق عليه ــة املتف ــري اإلقليمي ــن املعاي ــدًدا م ــدد ع حي

ويناقــش كذلــك املبــادئ األساســية التــي تقــوم عليهــا هــذه املعايــري.

والغرض من هذا الدليل أن يكون أداة لـ :

• دعم وضع وحتديد معايري وطنية لتعليم التمريض؛	
• تعزيز التجانس الوطني واإلقليمي يف جودة تعليم التمريض؛	
• تقديم اإلرشاد والتوجيه لتطوير وإعداد نظم حتسن جودة املؤسسات والرامج التعليمية؛	
• املساعدة يف تطوير معايري اعتاد برامج تعليم التمريض.	
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مبادئ توجيهية
يرتكز تطوير ووضع معايري التمريض اإلقليمية عىل سبعة مبادئ توجيهية1

1. الغرض
ينبغي أن هتدف املعايري إىل حتقيق غرض ُمعَلن.

جيــب عــىل معايــري التعليــم أن تتأكــد مــن أن برامــج تعليــم التمريــض ُتِعــدُّ خرجيــن قادريــن عــىل التفكــري النقــدي وحــل 
املشــكات، وقادريــن عــىل تقديــم رعايــة صحيــة بكفــاءة مهنيــة وأخاقيــة. باإلضافــة إىل ذلــك ينبغــي أن تعــزز التجربــة 

التعليميــة قــدرة املتعلــم عــىل التعليــم الــذايت واملســتمر.

2. العاملية
ز االتساَق يف جودة التعليم عىل املستوين الوطني واإلقليمي. ينبغي للمعايري أن تعزِّ

3. األهمية
ينبغي للمعايري أن تتناول جماالت مهمة قابلة للتطبيق.

ينبغــي للمعايــري أن تســتجيب للتغــريات التــي حتصــل يف املجتمــع وال ســيا تلــك التــي تؤثــر عــىل الصحــة، وعــىل العلــوم 
ــام  ــع والنظ ــات املجتم ــع فئ ــة جلمي ــات الصحي ــك لاحتياج ــري كذل ــتجيب املعاي ــي أن تس ــة. وينبغ ــة والتكنولوجي الصحي
ــة  ــًا باعتبارهــا رضوري ــى املناهــج الدراســية وخــرات التعلــم عــىل الكفــاءات املعمــول هبــا دولي الصحــي. وينبغــي أن تبن
ــز تقييــم الرامــج  ملارســة املهنــة بكفــاءة وأخاقيــة تناســب بيئــة العمــل املتوقــع أن يعمــل فيهــا اخلرجيــون. وينبغــي أن يركِّ
عــىل أمهيــة اســتحداث اهليــكل اإلداري املائــم، وعــىل حمتــوى الرامــج والكفــاءات املــراد حتقيقهــا، وعــىل الطــرق املختــارة 

ــم والتدريــب واألســاليب املســتخدمة بالقيــاس والتقويــم. للتعلي

4. التامسك واالتساق
ينبغــي أن تعــزز املعايــري األســاليب التعليميــة املتســقة واملتاســكة واملنطقيــة يف تصميــم اخلــرات التعليميــة وحمتواهــا وطــرق 

عرضهــا وتقديمهــا.

حتافــظ الرامــج واخلــرات التعليميــة األخــرى عــىل كفاءهتــا عندمــا توظــف عمليــات متســقة فيــا بينهــا. فيجــب أن تبنــى 
ــق  ــك حتق ــض، وبذل ــة وتدعــم بعضهــا البع ــب( املختلف ــم، والطال ــة التقدي ــدرايس، وطريق ــاج ال ــج )املنه ــات الرنام مكون

النتائــج التعليميــة املرجــوة منهــا.

5. املرونة
ينبغــي عــىل املعايــري أن تكــون واضحــة بــا يكفــي لتحقيــق أهدافهــا وتســمح يف ذات الوقــت باملرونــة الازمــة للتكيــف مــع 

الســياق املحــي واالبتــكارات والنمــو والتغــري.

م توجيهــات عامــة بشــأن حمتــوى املناهــج الدراســية املطلوبــة، وأســاليب التعليم/التعلــم، ومواصفــات املعلم،  ينبغــي أن تقــدَّ

1 مقتبسة من املرجعن )4( و )5(.
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ورشوط مصــادر التعليــم، وليســت وصفــات مســهبة يف تفصيــل اإلجــراءات وحمتــوى املناهــج الدراســية. وينبغــي التشــجيع 
عــىل تنويــع األســاليب واعتبــار ذلــك وســيلة مرشوعــة للوصــول إىل املخرجــات التعليميــة. وينبغــي أن يكــون الرتكيــز عــىل 

ة وليــس عــىل حتديــد حمتــوى املواضيــع. املخرجــات التعليميــة املرجــوَّ

6. الجودة
ينبغي للمعايري أن تدعم التحسَن املستمر للرامج التعليمية.

إن نظــام حتســن اجلــودة املســتمر - إىل جانــب املراجعــة الداخليــة واخلارجيــة املنتظمــة للمؤسســات والرامــج - يعمــل عــىل 
تعزيــز إدارة وجــودة العمليــة التعليميــة ونتائجهــا، وحيقــق مســتوى عــاٍل مــن االلتــزام باملعايــري املطلوبــة.

7. التعاون
ينبغي للمعايري أن تعزز التعاوَن بن املشاركن يف خمتلف جوانب التعليم األكاديمي و املهني للممرضات/القابات.

ينبغــي أن تتيــح العمليــة التعليميــة )عــىل ســبيل املثــال: يف وضــع املعايــري، واإلرشاف، ويف عمليــة اإلدارة، وتقديــم أماكــن 
ــل  ــاب العم ــي وأرب ــع املح ــة واملجتم ــها واحلكوم ــة نفس ــن املهن ــن )م ــع املعني ــاركة مجي ــا( مش ــري وغريه ــم الرسي للتعل
ــرق  ــة - وبط ــة التعليمي ــب العملي ــف جوان ــة( يف خمتل ــرى والطلب ــة األخ ــن الصحي ــة وامله ــة والصحي ــات التعليمي واملؤسس

ــذ. ــوب وحمب ــر مطل ــري أم ــع املعاي ــات يف وض ــذه الفئ ــبة مــن ه ــب. فاملشــاركة املناس ــت املناس مناســبة ويف الوق
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املعايري الخاصة بتعليم التمريض والقبالة
متثــل املعايــري اإلقليميــة لتعليــم التمريــض والقبالــة جمموعــة مــن املعايــري األساســية ومــؤرشات اجلــودة ذات الصلــة التــي 

تــدل عــىل أن املؤسســة التعليميــة والرامــج التــي تــم تقييمهــا قــد حققــت مســتوى ُمــرٍض مــن املعايــري.

وفيا يي النهج املستخدم للتعبري عن هذه املعايري:

• بند علم للمعيار.	
• جمموعة من مؤرشات اجلودة التي تتعلق ببند املعيار.	
• أمثلة عن املصادر التي يمكن استخدامها جلمع األدلة الازمة لتقييم مستوى حتقيق املعيار.	

وقد تم حتديد ستة معايري خاصة باإلقليم.

أن يعزز جملس إدارة املؤسسة وحاكميتها االستقالية، وينهض باألهداف، ولديه القدرة عىل وضع ورسم السياسات وفقًا . 1
لرؤية املؤسسة ومهمتها وأهدافها.2

أن يوجد هيكل إداري مسؤول عن تنفيذ سياسات املؤسسة وفقًا لرؤية املنظمة ومهمتها وأهدافها وأغراضها. 2

أن تكون بيئة التعليم والتعلم والبيئة التنظيمية مواتية للتطور األكاديمي وللتنمية املهنية والشخصية للطاب.. 3

أن يكون خرجيو الرنامج مهيَّئن للمارسة وفقًا ملعايري املارسة املهنية واألخاقية، وحمققن للكفاءات الازمة للممرضة . 4
أو القابلة املبتدئة، أو ملارسة العمل بدور ختصيص عىل النحو املحدد من اهليئة التنظيمية الوطنية أو غريها من اهليئات 

املناسبة.

أن يوجد عدد كاٍف من املعلمن احلائزين عىل الكفاءات الازمة لإلدارة والتدريس وتسهيل التعلم والنهوض بالرامج . 5
التعليمية وإجراء البحوث ذات الصلة.

أن تكون البنية التحتية وموارد التعليم/التعلم كافية للساح بتحقيق أهداف املؤسسة والرامج التي تطرحها.. 6

2 يف بعض احلاالت قد يكون الكيان الذي يقدم تعليم التمريض والقبالة قسًا أو وحدة أو كلية يف مؤسسة أكر؛ كاجلامعة أو الكلية.
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معايري الجودة وأدلتها

املعيار 1
أن يعــزز جملــس إدارة املؤسســة وحاكميتهــا االســتقالية، وينهــض باألهــداف، ولديــه القــدرة عــىل وضع ورســم السياســات 

وفقــًا لرؤيــة املؤسســة ومهمتهــا وأهدافها.

مؤرشات الجودة

أن حيدد جملس اإلدارة - الذي يضم ممثلن عن األطراف املعنية الرئيسية وعن املوظفن األكاديمين واإلدارين وعن   1.1
اهليئة الطابية - التوجهات االسرتاتيجية والسياسات املؤسسية، ويوفر الرقابة يف ما يتعلق بالتنظيم املايل واإلداري 

للمؤسسة، وأن يقبل املساءلة عن القرارات التي يتخذها.

أن تعلن الرؤية واملهمة بوضوح وأن تنسجا مع األهداف املؤسسية للمؤسسة األم، حيثا أمكن.  2.1

أن يعكس اهليكل التنظيمي للمؤسسة خمطط احلاكمية اإلدارية واجتاهات املساءلة واملسؤولية.  3.1

أن تكون للمؤسسة ميزانيتها اخلاصة هبا، وأن يكون جملس اإلدارة مسؤوالً عن التخطيط املايل والرقابة املالية.  4.1

أن يتوفر لدى القائمن عىل القيادة األكاديمية واملهنية ممرضات وقابات لدهين ما يلزم من املؤهات األكاديمية   5.1
واملهنية واملهارات القيادية واإلدارية املثبتة.

أن يتم حتقيق األهداف املؤسسية من خال األنشطة املنصوص عليها يف اخلطة االسرتاتيجية للمؤسسة.  6.1

أن تعكس عاقات املؤسسة مع غريها من املؤسسات أو اهليئات األخرى قيمة الرشاكة والتعاون املعرتف هبا من ِقَبل   7.1
املجتمع األكاديمي واملهني األوسع.

أن تكون املؤسسة والرامج التعليمية - حيثا أمكن - معتَمدة من هيئات تنظيمية أكاديمية ومهنية وطنية معرتف هبا   8.1
)ضان خارجي للجودة(.

أن يكون اإلداريون واملعلمون األكاديميون/الكادر األكاديمي يف مدرسة التمريض والقبالة مسؤولن عن املناهج   9.1
الدراسية وهلم احلرية يف تصميمها، ومسؤولن عن إجياد املوارد الازمة لتنفيذها.

أمثلة عىل مصادر محتملة لألدلة

جملس اإلدارة )احلاكمية(: املهام والعضوية. 1
دليل جملس اإلدارة. 2
حمارض االجتاعات. 3
سياسات جملس اإلدارة. 4
اخلطة االسرتاتيجية. 5
وثائق امليزانية. 6
مقابات مع رئيس جملس اإلدارة وأعضاء خمتارين من املجلس. 7
سياسات املؤسسة التي متنح املسؤولية عن املناهج الدراسية، واجياد املوارد، وتعين املوظفن وإهناء خدماهتم، واختيار . 8

الطلبة للمؤسسة
مذكرات التفاهم واالتفاقيات املتعلقة بالرشاكات والتعاون. 9
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املعيار 2
أن يوجد هيكل إداري مسؤول عن تنفيذ سياسات املؤسسة وفقًا لرؤية املنظمة ومهمتها وأهدافها وأغراضها.

مؤرشات الجودة 

أن تكون الرؤية واملهمة واألهداف املؤسسية منشورة بمكان واضح ومفهومة من اهليئات األكاديمية واإلدارية   1.2
واملوظفن والطاب.

وجود جلان مؤسسية ذات مسؤوليات تتعلق بإدارة املؤسسة )إدارة املوارد البرشية واملالية واملادية وصيانة   2.2
املنشآت(، وتنفيذ الرامج ومراقبتها، وغريها من األنشطة املؤسسية؛ مثل: عقد اجتاعات دورية، وتسجيل 

حمارض اجللسات، وإيصال املعلومات ذات الصلة للموظفن وغريهم يف الوقت املناسب.
وجود ما يكفي من اإلدارين واملوظفن من حيث العدد والكفاءة يف العمل.  3.2

أن تكون السياسات املتعلقة باملهام األساسية )مثل: املوظفن، امليزانية، قبول الطاب، التخرج، فصل الطاب،   4.2
تقييم الطاب، تقييم الرامج، السجات( حديثة ويتم حتديثها دوريًا.

أن ُتطبق سياسات املوارد البرشية ونظام اإلدارة بالنسبة للتعين، وتوزيع املوظفن واالحتفاظ هبم وإقالتهم، وأن   5.2
تشمل الوصف الوظيفي، وتقييم املوظفن، وبرامج تنمية قدرات املوظفن، وترقيتهم، وغري ذلك من أساليب 

التقدير.
أن تكون سياسة امليزانية واضحة وحُمكمة، وأن يشارك املوظفون بعملية وضع امليزانية بفعالية ويّطلعوا عىل بنود   6.2

امليزانية لتوفري املوارد املناسبة للرامج التعليمية.
أن ُيطبق برنامج حتسن اجلودة املستمر من خال أ( الرصد املنهجي املستمر وتدقيق األداء املؤسيس والراجمي،   7.2

ب( املراجعة اخلارجية الدورية للمؤسسة والرامج.
أن يشارك اإلداريون واملعلمون والطاب واخلرجيون وغريهم من األطراف املعنية يف عمليات ضان اجلودة؛ با   8.2

فيها املراجعات الداخلية واخلارجية.

أمثلة عىل مصادر محتملة لألدلة

خمطط يعرض اهليكل التنظيمي ويوضح تنظيم العاقات اإلدارية. 1
اللجان وعضويتها واختصاصاهتا. 2
حمارض جلسات اللجان. 3
األوصاف الوظيفية. 4
وثائق امليزانية. 5
السياسات واإلجراءات املكتوبة املتعلقة بشؤون املوظفن؛ مثل: تعين املوظفن وإقالتهم وتنمية قدراهتم وترقيتهم . 6

وتثبيتهم وحفظ السجات
جلنة ضان اجلودة املسؤولة عن عمليات تقييم املؤسسة والرامج الداخلية واخلارجية. 7
سياسات ضان اجلودة املكتوبة. 8
تقارير ضان اجلودة للعامن املاضين، واألدوات التي استخدمت ملراجعة وتقييم الرامج والبنية التحتية . 9

نتائج مستوى الرضا عن اخلرجين من مصادر خمتلفة، مثل: مسوحات اخلرجين، وأرباب العمل، وتصورات اجلمهور. 10
حالة اعتاد الرامج واملؤسسة. 11
مقابات مع أعضاء هيئة التدريس والطاقم اإلداري واملوظفن تتعلق باهليكل التنظيمي والعمليات اإلدارية. 12
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املعيار 3
أن تكون بيئة التعليم والتعلم والبيئة التنظيمية مواتية للتطور األكاديمي وللتنمية املهنية والشخصية للطاب.

مؤرشات الجودة 

ًدا ومرتبًطا بحجم الرنامج وقدرته عىل استيعاهبم )مثل: مساحة  أن يكون عدد الطاب املسموح بقبوهلم بالرنامج حمدَّ  1.3
الصف، نسبة املعلمن:الطاب، توفر أماكن التدريب العمي/الرسيري، مصادر التعليم/التعلم(، وأن تتم مراجعة سعة 

الرنامج وتعديله دورًيا بالتشاور مع األطراف املعنية.
مة جلذب الطاب املؤهلن وبأعداد كافية. أن تكون اسرتاتيجيات استقطاب الطلبة مصمَّ  2.3

أن تتضمن سياسة القبول بيانًا واضحًا عن الرشوط األكاديمية التي تلبِّي املعايري الوطنية اخلاصة بمؤسسات وبرامج التعليم   3.3
العايل، إضافًة إىل الصحة البدنية للطالب ورشوط القبول األخرى.

أن تكون إجراءات االنتقاء  معلنة بوضوح، وأن تكون عملية االنتقاء نزهية وشفافة.  4.3

أن يكون للمؤسسة نظام وسياسة تسمح بقبول الطلبة بمراحل متعددة تأخذ بعن االعتبار خلفياهتم العلمية وتعرتف   5.3
بتجربتهم التعلمية السابقة، وتتيح هلم خيارات التقدم نحو حتقيق أهدافهم بالتعليم العايل.

أن يكون للطاب متثيل مبارش ومناسب يف اهلياكل املسؤولة عن اختاذ القرارات داخل املؤسسة.  6.3

أن يتاح للطاب احلصول عىل خدمات الدعم التي يديرها أشخاص مؤهلون، والتي تشمل - عىل سبيل املثال ال احلر-   7.3
الصحة، وتقديم املشورة، والنصائح األكاديمية، وفرص العمل، واملساعدات املالية.

وجود مرشد أكاديمي مؤهل يرتب وقتًا ملقابلة الطلبة وتقديم النصح واإلرشاد هلم مرة واحدة يف الفصل / العام الدرايس   8.3
عىل األقل.

أن تكون هناك عملية عادلة وشفافة لشكاوى الطاب وتظلمهم.  9.3

وجود آلية مطبقة لتعزيز السلوك املهني اإلجيايب، وعملية فعالة للتعامل مع املخاوف املتعلقة بالسلوك املهني للطاب.  10.3

تشجيع وتسهيل عمل املنظات واألنشطة الطابية وتقديم الدعم الازم هلا )مثل: تأمن الوصول إىل املرافق الرياضية وأماكن   11.3
االجتاعات وغريها من األنشطة(.

أمثلة عىل مصادر محتملة لألدلة

السياسات واإلجراءات األكاديمية/اإلدارية املكتوبة عىل سبيل املثال )استقطاب الطاب وقبوهلم وفصلهم وخترجهم، والنصح . 1
واإلرشاد األكاديمي للطاب، والشكاوى والتظلات(

الدعم املايل/املنح الدراسية املتوفرة عىل الصعيدين الداخي واخلارجي. 2
الطرق التي تستخدم لبيان تفوق/متيز الطاب. 3
املعلومات املتعلقة برضا الطلبة واملعلمن واملستشارين وأرباب العمل، باستخدام جمموعة متنوعة من األساليب جلمع املعلومات . 4

)مثل: املقابات/املجموعات البؤرية(.
األدوات التي تستخدم الستقطاب الطلبة وأمثلة عىل أنشطة االستقطاب. 5
املنشورات التعريفية للمؤسسة والرامج، واملوقع عىل شبكة اإلنرتنت. 6
حمارض اللجان الطابية. 7
دليل الطالب . 8
برنامج األنشطة الطابية. 9

 زيارة إىل أماكن تقديم اخلدمات الصحية الطابية و/أو إجراء مقابلة مع الشخص املسؤول عن اخلدمات الصحية الطابية. 10
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املعيار 4
ــاءات  ــن للكف ــة، وحمقق ــري األخاقي ــة واملعاي ــة املهني ــري املارس ــًا ملعاي ــة وفق ــن للمارس ــج مهيَّئ ــو الرنام ــون خرجي أن يك
الازمــة للممرضــة أو القابلــة املبتدئــة، أو ملارســة العمــل بــدور ختصــيص عــىل النحــو املحــدد مــن اهليئــة التنظيميــة الوطنيــة 

أو غريهــا مــن اهليئــات املناســبة.

مؤرشات الجودة 

أن توضح وثيقة املنهاج الدرايس برنامج الدراسة بالكامل، وتتناول األولويات الصحية، واحتياجات السكان   1.4
واملجتمع، فضًا عن القيم واملبادىء األساسية املتبعة وتضمينها احلساسية الثقافية واحلساسية بن اجلنسن وهُنُج 

حقوق اإلنسان، والقاعدة املعرفية ومهارات املهنة، والعملية التعليمية التي ينبغي اتباعها.
أن يعّد املنهاج الدرايس اخلرجين لتلبية معايري الرتخيص املهني/التسجيل، وللعمل ضمن نطاق املارسة عىل   2.4

النحو الذي حددته اهليئة التنظيمية املهنية الوطنية.
أن تكون النتائج التعليمية واقعية وشاملة، وتعكس مرحلة التطور التي وصل إليها املتعلمون.  3.4

أن ُيظهر املنهاج الدرايس متاسك املحتوى واتساقه مع النتائج التعليمية املنشودة املعلنة بوضوح.  4.4

أن يتناسب التوازن بن مكونات التعليم النظرية والرسيرية مع نمط الرنامج والكفاءات املطلوبة للتخرج.  5.4

حيدد املنهاج الدرايس نتائج التعلم وجمال املحتوى جلميع املقررات.  6.4

طرق تصميم وتنفيذ املنهاج الدرايس تعزز وتدمج املعرفة املعارصة واملارسة املبنية عىل األدلة والتفكري النقدي   7.4
والتحليي، وتوفر فرًصا للتعلم املشرتك فيا بن خمتلف املهن الصحية.

املنهاج الدرايس ُيِعدُّ خرجين قادرين عىل ممارسة وإدارة الرعاية الصحية يف العديد من أماكن العمل ومع مجيع   8.4
الفئات العمرية والسلسلة املتصلة للصحة/واملرض - ويف جماالت تعزيز الصحة والوقاية من األمراض، ومراحل 

املرض احلادة واملزمنة عىل حد سواء، ويف حاالت العجز، وحاالت الكوارث والطوارئ، ويف املرحلة النهائية 
من احلياة.

تصميم أنشطة التعليم والتعلم الرسيري/العمي يتيح للطاب حتمل مسؤولية تعلمهم، ويوفر هلم فرصًا كافية   9.4
لتحقيق خمرجات التعليم والتعلم.

املناهج الدراسية وأساليب التدريس ُتِعدُّ لتعلم ذايت مدى احلياة.  10.4

أن تذكر مؤرشات التطور االكاديمي واإلنجاز الناجح للرنامج بوضوح.  11.4

أن يكون هناك تقييم لتعلُّم الطاب النظري والرسيري وكذلك للتقدم الذي حيرزونه طوال فرتة الرنامج،   12.4
وذلك باستخدام جمموعة متنوعة من أساليب التقييم الصحيحة واملوثوقة والعادلة.

أن يكون التعلم الرسيري وثيق الصلة باملوضوع، وخيطَّط له وينظَّم ويراَقب ويقيَّم بفعالية. وأن يتميز باخلصائص   13.4
التالية.

يظهر منظمو التدريب الرسيري واخلدمات التعليمية التزامًا بالتعاون يف جمال تقديم فرص تدريب   1.13.4
رسيري مناسبة من خال إبرام اتفاقيات أو مذكرات تفاهم مكتوبة حتدد إمكانية توافر اإلرشاف الرسيري 

والسامة واجلوانب القانونية وتوفري املوارد.
حيافظ منسق التعليم والتدريب الرسيري عىل نظام شامل وفعال للموافقة عىل مجيع مواقع التدريب   2.13.4

الرسيري ومراقبتها.
وجود نظام شامل وفعال للتنسيق مع املدربن الرسيرين.  3.13.4
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أدوار منسقن التدريب العمي/الرسيري واملعلمن والطاب حمددة ومذكورة بوضوح.  4.13.4

تنوع فرص التعليم والتدريب الرسيري املتاحة للطلبة بحيث حتاكي األماكن التي يتوقع أن يعمل فيها   5.13.4
اخلرجيون، وهي كافية )من حيث العدد واملدة واخلرات( لتحقيق أهداف التدريب العمي وخمرجات 

الرنامج 
لدى منسقي التدريب واملعلمن أو املرشدين الرسيرين معلومات ومهارات وخرات مناسبة إلدارة   6.13.4

عملية التعليم الرسيري.
لدى الطاب ومنسقي التدريب العمي/الرسيري واملدربن الرسيرين إطاعًا كامًا عىل األمور التالية   7.13.4

قبل البدء بالتعلم الرسيري:

خمرجات التعليم الرسيري التي ينبغي أن تتحقق.	 
وقت ومدة التدريب العمي/الرسيري وما يتعلق هبا من توثيق لألنشطة التي ينبغي االحتفاظ هبا.	 
السلوك املهني املتوقع من الطاب.	 
إجراءات التقييم؛ وما يرتتب عىل عدم إحراز تقدم، واإلجراءات التي يتعن اختاذها يف تلك احلالة.	 
قنوات التواصل وحدود املسؤولية.	 

أن يكون هناك تقييم ممنهج ومستمر جلميع مكونات املنهاج الدرايس )ومنها ماءمة األهداف والغايات والنتائج   14.4
واملحتوى، وأساليب التعليم/التعلم يف املجالن النظري والرسيري، وطرق تقييم الطلبة( جيرهيا الطاب واخلرجيون 

والعماء وأرباب العمل واملعلمون.
أن تكون تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت مستخدمة لدعم التعلم الذايت، والوصول إىل املعلومات، وإدارة وتقديم   15.4

الرعاية الصحية للمرىض، والعمل يف منظومة الرعاية الصحية.
وجود سياسة مطبقة تتناول تقييم تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت واستخدامها بفعالية يف الرامج التعليمية.  16.4

أن ختلق برامج التمريض والقبالة رشاكات فاعلة مع:  17.4

الكليات واألقسام األخرى يف اجلامعة/الكلية التي يقع فيها الرنامج أو يتبعها.	 
أقسام الرعاية الصحية األخرى والتخصصات ذات الصلة.	 
مواقع املارسة الرسيرية.	 

أمثلة عىل مصادر محتملة لألدلة

وثائق/خطط املناهج الدراسية. 1
مناهج املقررات. 2
أدوات تقييم املناهج الدراسية والرامج. 3
أمثلة عن مواد التعليم/التعلم. 4
أدوات تقييم الطلبة. 5
اجلداول الزمنية للتدريس. 6
سجات أداء الطاب . 7
عينات من أعال الطاب. 8
املاحظات يف الفصول/والتعلم الرسيري. 9

نتائج تقييم الطاب للتعلم يف الفصول/والتعلم الرسيري. 10
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آخر التقارير عن تدقيق املنهاج الدرايس ومراجعته. 11
أمثلة عن األدوات التي استخدمت لتدقيق املنهاج الدرايس. 12
نِسب )املعلمن/للطاب( بن النظرية والتطبيق. 13
ُنَسٌخ من االتفاقات املرمة مع مرافق رسيرية. 14
قدرة موقع املارسة الرسيرية عىل تقديم التعلم الرسيري املطلوب. 15
حمارض االجتاعات مع املؤسسات التي توفر مواقع التعلم الرسيري. 16
خصائص/تقييم مواقع التعليم/التدريب الرسيري - نوعية اخلرة الرسيرية املتوفرة، طبيعة املوظفن الرسيرين/التعليم/. 17

اإلرشاف، توفر مصادر وأدوات التدريب/التعليم يف املوقع
أمثلة عن الرامج املعنية بإعداد املعلمن/املدربن الرسيرين. 18
"نتائج املسوحات عن الرىض" – الطالب، واخلريج، ورب العمل. 19

املعيار 5
ــوض  ــم والنه ــهيل التعل ــس وتس ــإلدارة والتدري ــة ل ــاءات الازم ــىل الكف ــن ع ــن احلائزي ــن املعلم ــدد كاف م ــد ع أن يوج

ــة. ــوث ذات الصل ــراء البح ــة وإج ــج التعليمي بالرام

مؤرشات الجودة 

أن تكون املؤهات املهنية واألكاديمية واخلرة الرسيرية وأعداد املعلمن مناسبة ملجاالت املسؤولية وملستوى   1.5
الرامج.

أن تكون مديرة الرنامج التعليمي/األكاديمي يف التمريض أو القبالة ممرضة أو قابلة حتمل شهادة جامعية عليا، ولدهيا   2.5
خرة عملية وأكاديمية وإدارية.

أن يكون أعضاء هيئة التدريس/املدرسون األساسييون املمرضون/املمرضات والقابات حيملون ترخيًصا ساري   3.5
املفعول، وحاصلن عىل درجة البكالوريوس كحد أدنى، ومهيَّئن للتعليم، ولدهيم استعداد مسبق وخرة رسيرية مثبتة 

يف جمال اختصاصهم.
أن ال يتجاوز عدد املدرسن الذين ال حيملون أوراق االعتاد املطلوبة 10 % من أعضاء هيئة التدريس، وجيب أن يكونوا   4.5

مسجلن يف برنامج للتعليم املستمر، ويتوقع أن يستوفوا الرشوط خال فرتة زمنية حمددة.
وجود وصف وظيفي حيدد األدوار واملسؤوليات املنوطة باملدرسن للمواد النظرية والرسيرية/والعملية عىل حد   5.5

سواء.
أن تكون نَِسبة املدرسن إىل الطاب حمددة ضمن املستوى املعتمد عىل النحوالتايل: يف املواد النظرية 25:1؛ ويف العمي   6.5

النقايش 10:1؛ والرسيري 8:1؛ ويف خمتر املهارات 15:1 كحد أقىص.
أن تكون أعباء عمل أعضاء هيئة التدريس من مدرسن ومدرببن والتي تشمل التدريس والتدريب والبحث العلمي   7.5

وخدمة املجتمع واملارسة الرسيرية - معقولة، والتوقعات مذكورة بوضوح وموثقة.
أن تكون هناك سياسة ونظام متطور ووقت خمصص لتمكن أعضاء اهليئة من حتديث معارفهم، وإرشاد غريهم من   8.5

زمائهم، وإجراء البحوث وتطبيقها، واملحافظة عىل الكفاءة الرسيرية والتعليمية وحتديثها وتطويرها باستمرار.
أن يوجد نظام لتقييم أداء أعضاء هيئة التدريس دوريًا، ويطبق جيدًا.  9.5
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أمثلة عىل مصادر محتملة لألدلة

أوراق اعتاد أعضاء هيئة التدريس. 1
امللف الشخيص ألعضاء هيئة التدريس. 2
نسب أعضاء هيئة التدريس إىل الطاب – يف التعليم النظري، والرسيري، وخمتر املهارات. 3
نتائج تقييم أعضاء هيئة التدريس. 4
مشاهدة/حضور دروس نظرية ورسيرية. 5
أمثلة عىل واجبات تدريسية . 6
خطط التدريس/الدروس. 7
سجّل التعليم املستمر ألعضاء هيئة التدريس . 8
سجّل األبحاث املنشورة ألعضاء هيئة التدريس واملؤمترات واملحارضات واملشاريع البحثية واجلوائز التي حصلوا عليها . 9

يف السنوات الثاث األخرية
سجّل املارسة العملية ألعضاء هيئة التدريس . 10
سجات توثق أنشطة خدمة املجتمع )عىل مستوى املؤسسة أو املستويات الوطنية واإلقليمية والدولية( يف جماالت الصحة . 11

والتعليم وتثقيف املجتمع
العمل التطوعي والرشاكة والتعاون مع املؤسسات واجلمعيات املهنية أو مع املنظات األخرى ذات الصلة بالصحة مثل: . 12

اهلال األمحر، ومجعيات تنظيم األرسة، ومجاعات دعم املرىض 

املعيار 6
أن تكــون البنيــة التحتيــة ومــوارد التعليم/التعلــم كافيــة للســاح بتحقيــق األهــداف املؤسســية والرناجميــة والرامــج التــي 

تطرحهــا.

مؤرشات الجودة 

أن تكون املرافق العمرانية مشتملة عىل فصول دراسية، وقاعة مؤمترات/اجتاعات، ومساحات للدراسة/للمكاتب/  1.6
للتخزين، وخمترات للمهارات، وخمصصات للوصول إىل تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، إضافة إىل كافترييا، 

ومرافق للراحة والرتفيه.
أن تكون املرافق العمرانية واألثاث واملعدات - با يف ذلك السكن يف حال تقديمه - آمنة ونظيفة وجيدة الصيانة   2.6

وكافية من حيث العدد واحلجم لتلبية احتياجات الطاب وأعضاء اهليئة التدريسية واإلدارية وغريهم من املوظفن.
أن يكون الوصول إىل أماكن التعليم والتدريب الرسيري سهًا، وأن توفر هذه األماكن بيئة آمنة وداعمة للتعلم، مع   3.6

وجود عدد كاف من املوظفن املؤهلن باخلرات املائمة.
أن يتاح الوصول إىل مكتبة يعمل هبا أمناء مكتبات مؤهلون، وفيها خمزون كاف من املراجع والكتب والدوريات    4.6

واملجات ذات الصلة، ومصادر معلومات إلكرتونية تتيح االتصال بشبكة اإلنرتنت ويتوفر فيها أماكن هادئة 
للدراسة.

أن يتوفر الدعم التقني والفني الفوري لصيانة أجهزة الكمبيوتر ومصادر املعلومات اإللكرتونية وغريها من املعدات.   5.6

أن تكون سياسات وإجراءات السامة العامة واضحة )مثل تعليات احلرائق واإلخاء واألمن( ومفعلة ومعروفة    6.6
لدى مجيع املوظفن والطلبة. وأن تكون معداهتا مهيئة لاستخدام عند احتياجها.
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أمثلة عىل مصادر محتملة لألدلة

الوثائق املتعلقة بعدد وأحجام ومعدات الفصول الدراسية وخمترات املهارات واملعدات الدراسية اإللكرتونية . 1
املعلومات املتعلقة بغري ذلك من املرافق العمرانية املتاحة للتمريض – املكاتب، قاعات املؤمترات، واملرافق الدراسية . 2

للطاب
قائمة مقتنيات املكتبة وسياساهتا. 3
املعلومات املتعلقة بالدورات التوجيهية للمكتبة وكيفية استخدام املكتبة واالستفادة من اخلدمات التي توفرها. 4
املعلومات املتعلقة باخلدمات األخرى التي تدعم العملية التعليمية والتدريبية – السكرتارية، وإدارة املعدات، وصيانة . 5

املرافق
توافر املساعدة التقنية والفنية للطاب وأعضاء هيئة التدريس يف استخدام تكنولوجيا املعلومات املتاحة. 6
زيارة ميدانية للمؤسسة وألماكن التعليم والتدريب الرسيري وإىل سكن الطلبة )حسب احلاجة(. 7
ترتيبات النقل واملواصات اخلاصة بالوصول إىل املؤسسة التعليمية وإىل أماكن التدريب الرسيري . 8
إجراء مقابلة مع املوظفن والطاب حول البنية التحتية. 9

سياسات السامة العامة واألمن املكتوبة، واألدلة القائمة عىل وجود التدريب والروفات واإلخاء ومكافحة احلرائق. 10
معدات مكافحة احلرائق – أماكنها، وصيانتها. 11
وجود تعليات ملصقة بوضوح عن احلرائق واإلخاء. 12
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املصطلحات الرئيسية
املجلس الدويل للتمريض، 2005 إجراء منهجي جلمع بيانات نوعية وكمية 

تصف التقدم املحَرز واملارسة واإلنجاز.
التقييم

مقتبس من العمل امليداين التعاوين 
عن املعاجلة املهنية يف كوينزالند، 

2010

يشري إىل الدمج العمي للمعارف 
واملهارات واملواقف التي تم تعلمها يف 

مؤسسة تعليمية ما وتطبيقها يف املارسة 
املهنية عىل أرض الواقع. ومما يسهل هذه 

العملية تقديم الدعم املهني واإلرشاف 
والتوجيه واملاحظات والتقييم من 

مدربن رسيرين أو مرشدين أو معلمن 
رسيرين ذوي خرة يف جمال التدريب 

والتعليم الرسيري.

التعلم الرسيري

وزارة الصحة يف اململكة املتحدة، 
1993

ن  عملية الدعم والتعلم املهني التي متكِّ
املارسن من تطوير املعرفة واملهارة 

والكفاءة، وحتمل املسؤولية عن 
ممارساهتم اخلاصة.

اإلرشاف الرسيري

املجلس الدويل للتمريض، 2005 بيانات وصفية قابلة للقياس وتعكس 
اهلدف من معيار ما، من حيث األداء أو 

السلوك أو الظرف.

املؤرشات

املجلس الدويل للتمريض، 2005 التطبيق الفعال جلملة من املعارف 
واملهارات والقدرة عىل احلكم واختاذ 

القرار الذي يبديه فرد ما يف املارسة 
اليومية أو يف األداء الوظيفي. وهناك 

اتفاق واسع النطاق يف التعاريف 
التمريضية عىل أن الكفاءة يف تأدية 

األدوار التمريضية للمعايري املطلوبة 
للوظيفة تعكس ما يي:

• املعرفة والفهم والقدرة عىل 
احلكم الصحيح

• جمموعة املهارات املعرفية والتقنية 
واحلركية النفسية ومهارات 

االتصال والتعامل مع اآلخرين
• السات واخلصائص الشخصية

الكفاءة

كاهان ب، غودستاد م، 1999 فلسفة إدارية شاملة تركز عىل التحسن 
املستمر من خال تطبيق أساليب علمية 
الكتساب املعرفة والسيطرة عىل التباين 

يف إجراءات العمل. وبمجرد أن يتم 
حتديد العمليات واملشاكل والعمل عىل 

حتسينها وتقييمها تبدأ الدورة من جديد.

حتسني اجلودة املستمر
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Uys LR 2005 Gwele LS لبنة من لبنات الرنامج، تتكون من 
عنر حمدود املدة، عادة ما يكون خال 

فصل درايس واحد أو نصف سنة أو سنة 
واحدة، وعادة ما ينتهي بتقييم إمجايل.

ر املقرَّ

مقتبس من املجلس الدويل 
للتمريض، 2005

أدلة موثقة تدل عىل تلبية معايري حمددة 
سلفًا. وقد يتم جتديد أوراق االعتاد 

دورًيا كوسيلة لضان استمرار اجلودة، 
وقد ُتسحب عند عدم استيفاء معايري 

الكفاءة أو السلوك. ومن أمثلة أوراق 
االعتاد: الدرجاُت العلمية والدبلومات 

والشهادات والرتاخيص.

أوراق االعتامد

Uys LR 2005 Gwele LS خطة متكاملة معروضة لتنفيذ برنامج 
درايس 

املنهاج الدرايس

مقتبس من املجلس الدويل 
للتمريض، 2005

النتيجة النهائية املتوقعة بعد تنفيذ 
الرنامج التعليمي وتشتمل عىل إنجاز 

قابل للقياس أو تغيري يف السلوك أو 
األداء.

 املخرجات التعليمية

منظمة الصحة العاملية، 2009 املبادئ والسياسات والعمليات التي 
تتيح استقالية يف إدارة شؤؤن املؤسسة 

التعليمية وقيادهتا

احلوكمة

املجلس الدويل للتمريض، 2005 وثيقة تصدرها هيئة مسؤولة عن احلق 
احلري يف حتديد األهلية للمارسة 

يف مهنة حمددة، أو يف ميدان من ميادين 
املهنة. وهو يستخدم عادة يف إطار نظام 

تنظيمي حيظر املارسة بدون ترخيص.

الرتخيص

املجلس الدويل للتمريض، 2005 مجيع أنشطة التعلم التي يتم القيام هبا 
طوال احلياة، هبدف حتسن املعارف 

واملهارات والكفاءات، يف إطار منظور 
شخيص و/أو مدين و/أو اجتاعي و/أو 

له عاقة بالتوظيف.

التعلم مدى احلياة

Uys LR 2005 Gwele LS بيان عام ألهداف مؤسسة ما، يميزها عن 
غريها من املؤسسات املشاهبة ويوضح 

السبب الرئييس )األسباب الرئيسية( 
لوجودها.

املهمة

Jhpiego 2013 جمموعة من املبادئ أو القواعد التي 
اعتمدهتا مؤسسة ما، لاسرتشاد هبا يف 

أعاهلا.

السياسة
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Uys LR 2005 Gwele LS جمموعة مقررات متاسكة تؤهل 
للحصول عىل درجة علمية أو دبلوم أو 

شهادة.

الربامج

املجلس الدويل للتمريض، 2005 عملية صاحية استخدام لقب حري 
لألشخاص الذين تم إضافتهم إىل سجل 

ما.

التسجيل

املجلس الدويل للتمريض، 2005 مؤسسة رسمية معيَّنة بقانون، أو 
وكالة حكومية مرخصة، لتنفيذ الصيغ 

والعمليات التنظيمية التي يتم بموجبها 
جلب النظام واالتساق والتحكم باملهنة 

وممارستها.

اهليئة التنظيمية

املجلس الدويل للتمريض، اعُتمد 
يف عام 1998، وروجع وُنقح يف 

عامي 2004 و2013

نطاق املارسة ال يقتر عىل مهام أو 
وظائف أو مسؤوليات حمددة، بل يشمل 

تقديم الرعاية املبارشة وتقييم أثرها، 
والدفاع عن املرىض وعن الصحة، 

واإلرشاف وتفويض الغري، والقيادة، 
واإلدارة، والتدريس، وإجراء البحوث، 

ووضع سياسة صحية لنظم الرعاية 
الصحية.

نطاق املامرسة

نولز إم، 1975 التعلم الذايت عبارة عن عملية يأخذ هبا 
األفراد زمام املبادرة - دون مساعدة 
اآلخرين - يف تشخيص احتياجاهتم 

التعليمية، وصياغة أهدافهم التعليمية، 
وحتديد املوارد الشخصية واملادية الازمة 

للتعلم، واختيار وتنفيذ اسرتاتيجيات 
تعلم مناسبة، وتقييم نتائج التعلم.

التعلم الذايت

املجلس الدويل للتمريض، 2005 املستوى املنشود واملمكن حتقيقه من 
األداء الذي عىل أساسه تتم مقارنة 

املارسة الفعلية.

املعيار

بيان يصف ما تود مؤسسة ما أن حتققه 
عىل املدى املتوسط أو البعيد.
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37 املنشورات اإلقليمية ملنظمة الصحة العاملية، سلسلة إقليم رشق املتوسط

ــاءة.  ــع بالكف ــة وتتمت ــة مؤهل ــر قــوى عامل ــزًة أساســية لتوف ــة ركي ــم التمريــض والقبال ــر تعلي يعت

ويعتــر تحســن جــودة التعليــم والتدريــب يف مجــال التمريــض والقبالــة مــن أهــم وســائل تعزيــز 

ــي، وضــان جــودة  ــم املهن ــر للتعلي ــد هــذا يف األســاس عــى وضــع معاي ــة. ويعتم النظــم الصحي

ــة،  واعتــاد املؤسســات التــي  تقــدم برامــج تعليميــة مهنيــة عــى  العمليــة واملؤسســات التعليمي

ــز  ــم لتعزي ــاء نظ ــم إنش ــور إىل دع ــذا املنش ــدف ه ــا. ويه ــة والعلي ــة والتخصصي ــتويات األولي املس

إدخــال التحســينات عــى جــودة تعليــم التمريــض يف اإلقليــم. ويحــدد املنشــور عــدًدا مــن املعايــر 

ــات،  ــادر البيّن ــا ومص ــة به ــودة املرتبط ــر الج ــض، ومعاي ــم التمري ــا لتعلي ــق عليه ــة املتف اإلقليمي

ــر. ــي تعــزز املعاي ــادئ الرئيســية الت ومناقشــة املب


