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هتدف هذه الدراسة اىل التعرف عىل املشكالت االجتامعية واإلدارية التي تواجه العاملني يف منشآت  :البحث ملخص

منهج املسح االجتامعي؛ إذ بلغ جمتمع الدراسة  ، باستخدام19-املخصصة جلائحة كوفيدالعزل واحلجر الصحي 

مبحوًثا، وجرى استخدام أداة االستبانة جلمع البيانات. وكانت أبرز نتائج الدارسة: أن أبرز املشكالت  378

وف العاملني من نقل االجتامعية التي تواجه مقدمي الرعاية الصحية بمنشآت العزل واحلجر الصحي، تتمثل يف خ

العدوى ألرسهم، وأن عملهم باملحاجر يأخذ معظم أوقاهتم، وعدم رغبة أقارهبم بمخالطتهم؛ بسبب طبيعة عملهم. 

كام كانت أبرز املشكالت اإلدارية التي تواجه مقدمي الرعاية الصحية بمنشآت العزل واحلجر الصحي، تتمثل يف 
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وأشارت النتائج إىل أن املشكالت االجتامعية لدى العاملني بمنشآت العزل واحلجر الصحي املخصصة الستقبال 

ملنشآت احلاالت السلبية، أعىل منها لدى العاملني باملنشآت املخصصة الستقبال احلاالت اإلجيابية، يف حني كانت ا

املخصصة للحاالت اإلجيابية هي التي يواجه فيها العاملون مشكالٍت إدارية أعىل من املنشآت املخصصة للحاالت 
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Abstract: This study aimed to identify the social and administrative problems facing healthcare providers in 
quarantine facilities for a Covid-19. The results of the study show: that the most prominent social problem facing 

healthcare providers in isolation and quarantine facilities is the workers’ fear of transmitting the infection to their 

families, that their work in quarries consumes most of their time, and that their relatives are unwliiling to expose to 
or socialize with them, due to the nature of their work. Likewise, the main administrative problems facing workers 

in quarantine facilities were the lack of motivation and encouragement to work, the fact that the rest hours 

allocated to them do not correspond to their work hours. Furthermore, the workers in quarantine facilities 
designated for receiving negative cases faced social problems more than the workers in the facilities designated for 

receiving positive cases, while the facilities specified for positive cases were the ones in which workers faced 

greater administrative problems than in the facilities designated for negative cases. 
Keywords: Social and Administrative problems, Quarantine, Healthcare providers, Covid-19. 
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 متهيد

حاجة اإلنسان إىل العالج والصحة من احلاجات  د  ع  ت  

األساسية التي ال يمكن لإلنسان العيش بدوهنا؛ ولذلك فإن 

االهتامم بالنواحي الصحية ي عد من أولويات املجتمعات، 

ها وحترضها. وقد اهتمت حكومة اململكة ومقياًسا لرقي  

 فراد الشعب السعوديألالعربية السعودية بالنواحي الصحية 

واحلكومة تسعى جاهدة يف تطوير  ،، ومنذ عدة أعوامةً كاف

هذه اخلدمات بشكل مستمر كإحدى مرتكزات السياسة 

 العامة الواردة نًصا يف النظام األسايس للحكم.

إن األنظمة الصحية تتفاوت من حيث قوهتا وقدرهتا  إذ

عىل مواجهة الطلب عىل اخلدمات الصحية يف األوضاع 

امل. ويف هذه األيام كثر احلديث عن تلك الروتينية بني دول الع

األنظمة الصحية ونقدها إجياًبا وسلًبا؛ وذلك استجابًة ملا 

-العامل من جائحة فريوس كورونا املستجد )كوفيد يواجهه

(، وهي أحد أخطر األوبئة التي مرت هبا البرشية منذ 19

م؛ حيث جتاوز عدد احلاالت 1917احلمى اإلسبانية عام 

 585مليون، وقاربت الوفيات حوايل  13أكثر من  املصابة اىل

من املشكالت عىل خمتلف  سببت كثرًياألف إنسان، كام 

األصعدة عىل املستوى الدويل واإلقليمي واملحيل؛ مما دعا 

خمتلف الدول للسعي إىل التصدي هلذه اجلائحة، وتنفيذ عدٍد 

من اإلجراءات املختلفة، منها السياسية، واالقتصادية، 

وإيقاف السفر، واختاذ ، صحية كفرض احلجر الصحيوال

 كافة اإلجراءات الالزمة للحد من هذه اجلائحة.

ويف هذه الظروف، ويف خمتلف دول العامل، أصبح مقدمو 

للتصدي  ؛يف اخلطوط األمامية لونالرعاية الصحية هم املقات

هلذا الوباء واحليلولة ضد تفشيه، والسعي حلامية البرشية من 

 كبح انتشاره بني أفراد املجتمع.آثاره و

ويتعرض مقدمو الرعاية الصحية إىل الكثري من الضغوط 

واملشكالت وفرض املزيد من اإلجراءات االحرتازية عىل 

تكثيف جهودهم  ألن هذه املرحلة تتطلبنمط حياهتم؛ 

املبذولة يف هذا الشأن، كل ذلك قد يسبب هلم ضغوًطا 

األساسية وأبرزها  ومشكالت عىل خمتلف جوانب حياهتم

 االجتامعية.

وبالتايل، حتاول هذه الدراسة حتديد أبرز املشكالت 

االجتامعية واإلدارية التي تواجه مقدمي الرعاية الصحية 

العاملني يف منشآت العزل واحلجر الصحي املخصصة جلائحة 

 كورونا بمدينة الرياض. 

 

 أواًل: مشكلة الدراسة

معظم دول العامل يف ، بدأت 2020منذ هناية فرباير 

( من خالل 19-كوفيد)حماوالت التصدي جلائحة كورونا 

كافة األصعدة الصحية واالقتصادية واالجتامعية؛ وذلك 

سعًيا خلفض اآلثار الناجتة عن انتشار الفريوس عىل صحة 

بلغ عدد املصابني بجائحة كورونا عاملًيا ما  إذاإلنسان؛ 

 585وفيات يقارب مليون حالة مصابة، وبعدد  13يقارب 

 (. WHO, 2020, p.1ألف وفاة )

وهلذا السبب؛ تعمل القطاعات الصحية بكامل طاقاهتا  

البرشية واالستيعابية ملواجهة انتشار فريوس كورونا 

املستجد بني الناس حول العامل، كام ختتلف تفاصيل تلك 

 االستجابات بني دول العامل ملواجهة انتشار هذه اجلائحة.

عدد احلاالت املصابة حملًيا بـ فريوس كورونا بلغ فقد 

يات الوف تألف حالة، وق در 243( 19-املستجد )كوفيد

(. WHO, 2020, p.1حالة وفاة ) 2370الناجتة عنه بــ: 

وت عد اململكة العربية السعودية إحدى الدول التي خصصت 

منشآت للعزل واحلجر الصحي للمصابني واملشتبه 

( بوقت 19-نا املستجد )كوفيدبإصابتهم بفريوس كورو

يف تلك  كافةً  مبكر، كام عملت عىل عزل القادمني من اخلارج

املنشآت للتأكد من خلوهم من اإلصابة بالفريوس؛ سعيًا 

حلامية املجتمع من انتشار العدوى وفقدان السيطرة عىل 

االنتشار، كام يقيم بتلك املنشآت أيًضا فئة من املصابني 

الذين مل تظهر عليهم أعراض  ،واملخالطني للمصابني

 د  ع  (. وت  19-اإلصابة بفريوس كورونا املستجد )كوفيد

تلك املنشآت من اخلطوط األمامية ملقدمي الرعاية الصحية 

 العاملني يف مواجهة هذه اجلائحة.

ويبذل معظم مقدمي الرعاية الصحية جهوًدا كبرية يف 

منشآت العزل واحلجر الصحي، ويواجهون طرق عمل 

إدارية وإكلينيكية جديدة يف تلك املنشآت التي جرى 

-استحداثها استجابًة للتصدي لتلك اجلائحة، وهي 

ال ختلو من بعض اإلشكاالت اإلدارية املتمثلة يف  -بدورها

الرقابة( كأي منشأة والتوجيه، والتنظيم، و)التخطيط، 
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زمة جائحة كورونا. ويف هذا ألحديثة أتت كأحد حلول 

( إىل أن الوظائف 2007 دراسة السيف )اجلانب، تشري

اإلدارية يف املنظامت تعد  الدعامة األساسية لتقديم وإنجاح 

اخلدمات املتنوعة للفئات املستفيدة منها يف املجتمع. ويعمل 

املامرسون وغري املامرسني الصحيني يف داخل منشآت العزل 

واحلجر الصحي بني عدد من املخاطر العالية املستوى 

ابة بفريوس كورونا املستجد، واخلوف من نقله إىل لإلص

تتطلب املرحلة تنظياًم إذ أرسهم أو أصدقائهم أو غريهم؛ 

املشكالت بمحمل اجلد،  كلإدارًيا يأخذ بعني العناية 

وحتديًدا تلك التي تؤثر عىل أداء مقدم الرعاية الصحية يف 

، تلك املنشآت؛ سعًيا لتجنب الوقوع فيها. ويف هذا السياق

( عىل أن هناك عالقة قوية 2014أكدت نتائج دراسة هالة )

بني مكونات الضغوط للعاملني يف املجال الصحي والعالقة 

أن ما يتعرض له كام مع املسؤولني والعوامل املادية. 

من ضغوط يف بيئة العمل ال يؤثر عىل حالتهم  ونالعامل

الصحية والنفسية واالجتامعية فقط، بل ينعكس عىل 

يات أدائهم لألعامل، ومن ثمَّ قدرهتم عىل العمل؛ مما مستو

يؤثر عىل حتقيق أهدافهم الفردية وأهداف املؤسسة املرجو 

 ,Alarcon) (، و2018 ،)املؤمني حتقيقها

 (.Demerouti et al., 2001؛2011

كام أن العاملني يف تلك املنشآت هم الفئة األكثر عرضة  

(؛ األمر 19-للعدوى بفريوس كورونا املستجد )كوفيد

الذي بدوره يفرض عليهم قيوًدا قد تسبب مشكالت عدة، 

ومنها املشكالت املرتبطة باجلانب األرسي والعالقات 

( إىل أن 2016االجتامعية للعاملني. كام أشارت بوحارة )

ملهن التي يتعرض العاملون فيها إىل الضغوط النفسية أكثر ا

( أيًضا 2017واالجتامعية هي املهن الصحية، وأشار توايت )

إىل أن تلك املشكالت والضغوط التي يواجهها مقدمو 

الرعاية الصحية تؤثر عىل حالتهم الصحية والنفسية، 

 وينعكس تأثريها سلًبا عىل مستويات أدائهم يف العمل.

استعراض ما سبق، يتضح أن املشكالت  ومن خالل

االجتامعية واإلدارية إحدى املشكالت املهمة التي قد تؤثر 

سلًبا عىل صحة األفراد واملؤسسات، وحتديًدا مقدمي 

 الرعاية ملرىض جائحة كورونا.

وتتلخص مشكلة الدراسة يف السعي إىل حتديد أبرز 

الرعاية  املشكالت االجتامعية واإلدارية التي تواجه مقدمي

الصحية بمنشآت العزل واحلجر الصحي املخصصة جلائحة 

 كورونا يف مدينة الرياض.

 

 ثانًيا: أمهية الدراسة

تأيت أمهية هذه الدراسة يف كوهنا الدراسة األوىل -1

لتي تلقى الضوء عىل ا -علم الباحثني عىل حدِّ -

املشكالت االجتامعية واإلدارية املرتبطة بمقدمي 

 ملنشآت العزل واحلجر الصحي.الرعاية الصحية 

الدراسة من خالل احلاجة املاسة  هذهتربز أمهية -2

مقدمي الرعاية الصحية ملنشآت  للتعرف عىل مشكالت

العزل واحلجر الصحي؛ نظًرا لطبيعة عملهم 

 واملسؤوليات املنوطة هبم.

يؤمل أن تقدم هذه الدراسة معلومات مهمة -3

الهتامم تساعدهم عىل ا ،للقيادات بوزارة الصحة

بالعاملني يف منشآت العزل واحلجر الصحي، والوقوف 

 معهم، وحل  مشكالهتم.

 

 ثالًثا: أهداف الدراسة

  التعرف عىل أبرز املشكالت االجتامعية التي تواجه

مقدمي الرعاية الصحية العاملني بمنشآت العزل 

-واحلجر الصحي املخصصة جلائحة كورونا )كوفيد

 ( بمدينة الرياض.19

 عىل أبرز املشكالت اإلدارية التي تواجه مقدمي  التعرف

الرعاية الصحية العاملني بمنشآت العزل واحلجر 

ة ( بمدين19-الصحي املخصصة جلائحة كورونا )كوفيد

 الرياض.

  الكشف عن الفروق يف مستوى املشكالت االجتامعية

التي تواجه مقدمي الرعاية الصحية العاملني بمنشآت 

ملخصصة جلائحة كورونا العزل واحلجر الصحي ا

( بمدينة الرياض، تبًعا لـ املتغريات 19-)كوفيد

طبيعة والعمر، والديموغرافية املتمثلة يف )اجلنس، 

نوع واحلالة االجتامعية، ومسمى الوظيفة، والوظيفة، 

 .املحجر(
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  الكشف عن الفروق يف مستوى املشكالت اإلدارية التي

تواجه مقدمي الرعاية الصحية العاملني بمنشآت العزل 

-واحلجر الصحي املخصصة جلائحة كورونا )كوفيد

( بمدينة الرياض، تبًعا لـ املتغريات الديموغرافية 19

مسمى وطبيعة الوظيفة، والعمر، واملتمثلة يف )اجلنس، 

 .نوع املحجر(واالجتامعية،  حلالةواالوظيفة، 

 رابًعا: تساؤالت الدراسة

ما أبرز املشكالت االجتامعية التي تواجه مقدمي الرعاية  -1

الصحية العاملني بمنشآت العزل واحلجر الصحي 

( بمدينة 19-املخصصة جلائحة كورونا )كوفيد

 الرياض؟

ما أبرز املشكالت اإلدارية التي تواجه مقدمي الرعاية  -2

العاملني بمنشآت العزل واحلجر الصحي الصحية 

( بمدينة 19-املخصصة جلائحة كورونا )كوفيد

 الرياض؟

 

 خامًسا: فرضيات الدراسة

توجد فروق ذات داللة إحصائية يف مستوى ●

املشكالت االجتامعية التي تواجه مقدمي الرعاية 

الصحية العاملني بمنشآت العزل واحلجر الصحي 

( بمدينة 19-)كوفيداملخصصة جلائحة كورونا 

الديموغرافية املتمثلة يف  للمتغرياتعزى الرياض، ت  

مسمى وطبيعة الوظيفة، والعمر، و)اجلنس، 

 نوع املحجر(.واحلالة االجتامعية، والوظيفة، 

توجد فروق ذات داللة إحصائية يف مستوى ●

املشكالت اإلدارية التي تواجه مقدمي الرعاية 

واحلجر الصحي  الصحية العاملني بمنشآت العزل

( بمدينة 19-املخصصة جلائحة كورونا )كوفيد

الديموغرافية املتمثلة يف  للمتغرياتالرياض، تعزى 

مسمى وطبيعة الوظيفة، والعمر، و)اجلنس، 

 نوع املحجر(.واحلالة االجتامعية، والوظيفة، 

 

 سادًسا: مفاهيم الدراسة

 مفهوم مقدمي الرعاية الصحية: /1

يشغلون وظائف يقدمون من هم األشخاص الذين 

خالهلا خدمات صحية أو طبية يف املرافق الصحية )العتيبي، 

 (.328ص  ،2017

كل  :ويعرف هذا املصطلح يف هذه الدراسة إجرائيًا بأنه

أشكال الرعاية الصحية كل العاملني الذي يقدمون 

ومتطلباهتا لألشخاص املقيمني يف منشآت العزل واحلجر 

 .الصحي بمدينة الرياض

 

 مفهوم منشآت العزل واحلجر الصحي: /2

هي املنشآت املخصصة لتقييد نشاطات األشخاص 

املصابني أو املشتبه بإصابتهم بفريوس كورونا املستجد 

(؛ هبدف فصلهم عن غريهم بطريقة تؤدي إىل 19-)كوفيد

 (.1ص  ،2020احليلولة دون انتشار العدوى )وقاية، 

: هي تلك املباين أهناوتعرف إجرائيًا يف هذه الدراسة ب

املخصصة من وزارة الصحة حلجر وعزل املصابني واملشتبه 

(، والواقعة 19-بإصابتهم بفريوس كورونا املستجد )كوفيد

تابعة ملنشآت  بمدينة الرياض، وحتتوي عىل فنادق ومبانٍ 

 حكومية أخرى خمصصة لذلك الغرض.

 

 مفهوم املشكالت االجتامعية: /3

حسب قاموس علم -عية تعرف املشكلة االجتام

بحيث  ،موقف يؤثر يف عدد من األفراد"بأهنا  -االجتامع

يعتقدون أو يعتقد بعض أفراد املجتمع أن هذا املوقف هو 

، 2008)جبارة وعوض،  "مصدر الصعوبات أو املساوئ

 (17ص

كام تعرف أيًضا بأهنا ظروف بيئية واجتامعية غري مرغوبة، 

، : سوء األحوال الصحيةومثال هذه املشكالت االجتامعية

الطالق ...إىل غري ذلك، والتي ، التفكك األرسي، والبطالة

حتدث تعديالت غري مرغوبة يف سامت الناس أنفسهم 

 (.65، ص 2000)بيومى،

 بأنه: ويعرف هذا املصطلح يف هذه الدراسة إجرائًيا 

املشكالت املتعلقة باجلانب األرسي والعالقات االجتامعية 

نها مقدمو الرعاية الصحية العاملون يف منشآت التي يعاين م

 العزل واحلجر الصحي بمدينة الرياض.
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 مفهوم املشكالت اإلدارية:  /4

يف العقبات التي يتوقع حدوثها أو حيتمل مقابلتها  هي 

صعوبة تؤثر عىل عىل شكل أثناء تنفيذ السياسة اإلدارية، 

 ااالنتباه وتتطلب فكرً  صعوبة تشد   أونجاح وتنفيذ مرشوع، 

 (.33، ص1984شلتوت ومعوض، حللها )

تلك  بأنه: وي عرف هذا املصطلح يف هذه الدراسة إجرائًيا

 ،الظروف والعوامل املحيطة بمقدمي الرعاية الصحية

العاملني يف منشآت العزل واحلجر الصحي بمدينة الرياض، 

واملؤثرة سلًبا عىل أدائهم، واملعوقة لقيامهم بمهامهم اإلدارية 

من خالل غياب تطبيق أبرز وظائف اإلدارة  ،والفنية

 التنسيق.والتوجيه، والتنظيم، واألساسية اآلتية: التخطيط، 

 

 سابًعا: النظرية املفرسة للدراسة

 :الدورنظرية 

األدوار االجتامعية يف ضوء نوع اجلامعة وبنائها  د  تتحد  

واملواقف وشخصيات األفراد والتفاعل االجتامعي، ويف 

ضوء االجتاهات النفسية. ويف الوقت نفسه، يتحدد األداء 

الوظيفي السليم للجامعة من خالل قيام أعضائها بأدوارهم 

يل فإن (. بالتا148، ص2016االجتامعية )حبيب وحنا، 

الدور االجتامعي ينطوي عىل واجبات وحقوق اجتامعية 

(، وهو عبارة عن سلوكيات 159، ص2015)احلسن، 

يتعلمها الفرد عىل أساس املكانات احلالية واملستقبلية، والتي 

تتطابق مع التطلع أو الطموح االجتامعي؛ إذ جيب عىل الفرد 

ينة، وقد االنسجام معها؛ من أجل تأكيد حضوره يف مكانة مع

 (.192، ص2019حيتل الفرد عدة مكانات )دوران وفايل، 

نظرية الدور يف قاموس  روبرت باركويعرف  

اخلدمة االجتامعية بأهنا: جمموعة مفاهيم تقوم عىل استقصاء 

األسباب الثقافية االجتامعية التي تتصل باألسلوب الذي 

ة يتأثر به الناس وسلوكياهتم يف تعدد مراكزهم االجتامعي

وخمتلف التوقعات املصاحبة لتلك املراكز، ويشري الدور إىل 

السلوك املتوقع لشخص يشغل مكانة اجتامعية معينة أو مركًزا 

، 2016اجتامعًيا معينًا يف نسق اجتامعي )حبيب وحنا، 

 (.148ص

 

 ( 164، ص2009)فشيكة، أهم مفاهيم نظرية الدور: 

هو نموذج يرتكز حول بعض احلقوق  مفهوم الدور: -1

والواجبات، ويرتبط بوضع حمدد للمكانة داخل اجلامعة 

 أو موقف اجتامعي معني.

يعرب عن وضع معني يف النسق  مفهوم املكانة االجتامعية: -2

االجتامعي، ويتضمن ذلك التوقعات املتبادلة للسلوك 

بني اللذين يشغلون األوضاع املختلفة يف البناء أو 

 النسق.

هو جمموعة االستجابات الكلية أو  توقعات الدور: -3

السلوك املتوقع واملرغوب الذي يرتبط بدور معني؛ أي 

 توقعات الفاعل عن ذاته وتوقعاته عن اآلخرين.

عدم االتساق بني دورين أو أكثر يتوقع أن  رصاع الدور: -4

يقوم به الفرد يف وضع معني، وحينئذ يتداخل أداء أحد 

 أو يتصارع معه. ،األوار مع دور آخر

أنه عندما مل يعد  إىل يشري غموض الدور غموض الدور: -5

له موضوع يف النسق االجتامعي، وال ي عطى له تقدير 

رسمي ملكانة خاصة موجودة، أو يقترص الدور لتوقعات 

مالئمة مع ما يتضمنه القانون أو العادات )حبيب وحنا، 

 (150، ص2016

-دمات الصحية وبحسب نظرية الدور، فإن مقدمي اخل

األشخاص الذين يشغلون وظائف يقدمون  :ونعني هبم هنا

من خالهلا خدمات صحية أو طبية يف منشآت العزل واحلجر 

لدهيم أدوار لشغلهم هذه الوظائف، ويرتتب  ،والصحي

عليها حقوق وواجبات، ولكنهم يف الوقت نفسه يشغلون 

نسق وأدواًرا أخرى يف أنساق خمتلفة )نسق األرسة، 

األصدقاء ...إلخ(، وما ينطوي عليها من حقوق وواجبات، 

والبد أن ينسجم مع هذه األدوار ويوفق بينها أو حيدث 

العكس؛ وهنا حتدث املشكالت االجتامعية، وتتمثل يف عدم 

، وعدم وجود حتديد واضح وبيئته مناسبة مناخ العمل

 للمسؤوليات.
 

 ثامنًا: أدبيات الدراسة

 املستجد:جائحة فريوس كورونا 

بدأت حاالت االلتهاب الرئوي بالظهور بكثرة دون 

وحتديًدا مقاطعة هويب  (ووهان)معرفة األسباب يف مدينة 

بجمهورية الصني الشعبية، وارتبطت تلك احلاالت بسوق 
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اجلملة للمأكوالت البحرية، واملسمى بسوق هوانان؛ حيث 

نتج عن ذلك ظهور املرض الذي يعرف اآلن باسم فريوس 

رونا املستجد الذي ثبت أنه يصيب البرش. ويتسم هذا كو

ملتالزمة االلتهاب  %80-75الفريوس بتشابه جينومي 

ملتالزمة الرشق األوسط  %50الرئوي احلاد )سارس(، و

لفريوس كورونا طائر اخلفاش، ويستخدم  %96التنفسية، و

 (Arabi et al, 2020, p.2). نفس متلقي اخللية 

قت منظمة الصحة العاملية ، تل2020مارس  1ويف 

بالغات بوجود حاالت مصابة بفريوس كورونا املستجد من 

دولة أخرى؛ حيث كان من بني تلك  53مجهورية الصني، و

حالة يف الصني، وكان هناك عدد  79394احلاالت عدد 

حالة وفاة، مع وجود توقعات ترجح أن يكون هناك  2838

التنبؤات خماوف  زيادة يف عدد اإلصابات؛ مما نتج عن تلك

عاملية متزايدة حول تفيش املرض، وحتديًدا حول كثافة رعاية 

 .(Arabi et al, 2020, p.2)املجتمع 

 

املشكالت التي تواجه العاملني يف منشآت العزل واحلجر 

 الصحي:

تسبب الكوارث الطبيعية واألوبئة الكثري من املشكالت 

االجتامعي، التي يمتد تأثريها بشكل مبارش عىل اجلانب 

فانتشار األوبئة يعد  مسألة اجتامعية؛ بمعنى أن اإلنسان قادر 

عىل مقابلة هذه الكوارث والتخلص منها؛ وذلك لسد طريق 

املشكلة االجتامعية أو للقضاء عىل منابعها أو التقليل من 

آثارها، كام أن املشكالت االجتامعية مرتبطة ببعضها البعض 

حيث إن هناك عالقات متبادلة ومتداخلة يف بعضها اآلخر؛ 

ومتداخلة بني املشكالت االجتامعية، فاملشكلة االجتامعية 

الواحدة تكون جزًءا من مشكلة أخرى ترتبط معها بأحكام، 

(. ومن 17، ص2008وربام تعتمد عليها )جبارة وعوض، 

جائحة فريوس كورونا املستجد وضعت مقدمي  املالحظ أن

ء العامل يف وضع حرج غري الرعاية الصحية يف مجيع أنحا

مسبوق الختاذ قرارات مستحيلة، والعمل حتت ضغوط 

 ,Chen et al, 2020)شديدة للسيطرة عىل انتشار الفريوس 

p.1) .  

ومع تأكيد حاالت اإلصابة بالفريوس وزيادة عدد 

الوفيات؛ أصبح من الواضح أن مقدمي الرعاية الصحية 

يواجهون عدًدا من املشكالت، منها خطر اإلصابة بالعدوى، 

والعزلة، ومتابعة املرىض الذين يعانون من مشاعر سلبية 

 ,Greenberg et al, 2020)وإرهاق؛ نتيجة هذه اجلائحة 

p.2) .الذين ا يؤكد عىل أن العاملني يف القطاع الصحي وهذ

جلائحة كورونا يعانون من مشكالت اجتامعية؛  يتصدون

نتيجة ما يتخذونه من إجراءات احرتازية وظروف عزل 

خاصة، وعدم تواصلهم مع أرسهم، ومشكالت يف عالقاهتم 

االجتامعية؛ وبالتايل فإن مقدمي اخلدمات الصحية بمنشآت 

لصحي يواجهون مشكالت قد تصل إىل العزل واحلجر ا

 عالقاهتم االجتامعية سواء داخل أرسهم أو خارجها. 

ويف سياًق آخر تتجىل املشكالت اإلدارية يف تعطل النظام 

 أن اإلداري أو قصوره عن القيام بوظائفه وحتقيق أهدافه أو

حالة النظام اإلداري ال تتوافق مع احلالة املرغوب أن يكون 

أو عند وجود أي  ،أو يف املستقبل ،ت الراهنعليها يف الوق

، 2019 رضورة لتغيري أهداف نشاطات النظام )فلوح،

 .(103ص

والعاملون يف منشآت العزل واحلجر الصحي يواجهون 

نفت يف هذه الدراسة إىل  عدًدا من املشكالت اإلدارية التي ص 

مشكالت يف الوظائف اإلدارية من سوء يف )التخطيط، 

جانب التخطيط، فإن  أمالتوجيه، والرقابة(. والتنظيم، وا

تتمثل يف غياب األهداف  -بصفة عامة-املشكالت اإلدارية 

املراد الوصول إليها، وعدم حتديد اإلمكانات املادية والبرشية 

الالزمة، وغياب التنسيق بني مجيع األعامل واإلدارات، وعدم 

، ترابط السياسات واإلجراءات وتطبيقها )النمر وآخرون

-جانب التنظيم، فإن املشكالت  أما(. و152، ص2011

تتمثل يف غياب االنسجام والتوافق  -بصفة عامة

واالزدواجية والتضارب يف تنفيذ األعامل وضعف االستفادة 

املثىل من قدرات وإمكانات الفرد، وصعوبة نقل املعلومات 

واألوامر والقرارات بني أجزاء املنظمة. وأما يف التوجيه، فإن 

تتمثل يف عدم وضوح  -بصفة عامة-املشكالت اإلدارية 

األوامر والتعليامت الصادرة، وضعف اإلرشاف والقيادة، 

أما (. و9، ص2007وضعف أساليب االتصال )السيف، 

عدم تتمثل يف  -بصفة عامة-الرقابة، فإن املشكالت اإلدارية 

أهداف واضحة ، وعدم متفق عليها معايري ومؤرشات وجود

(. باإلضافة إىل 112، ص2014وحمدده مسبقًا )األمحدي، 
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، عيل) تغري الظروف بمعدل أرسع من تغيري أهداف املنظامت

 (.97، ص2017

 

 السابقة الدراسات تاسًعا:

 ديدحت إىل لدراسةا ذهه هدفت (:2007) احلريب دراسة

 للخدمة املهني املامرس واجهت التي اإلدارية املعوقات

 املتوقع. لدوره ألداءا من وحتد   الطبي، املجال يف تامعيةاالج

 حلوافزا أنو التدريبية، الدورات قلة :نتائجها أبرز من وكان

 أداء ىلع تشجع ال االجتامعية خلدمةا قسم بلق من املمنوحة

 الفريق داخل املهامو لألدوار وضوح دمع يوجد كام العمل،

 املعالج.

 حتديد إىل الدراسة ذهه هدفت (:2008) السيف دراسة

 ملنظامتا يف إلداريةا لوظائفا داءأ عوقت لتيا الصعوبات

 أن تائجهان أبرز كانو لسعودية،ا لعربيةا اململكةب االجتامعية

 التدريب،و والتنظيم، لتوجيه،ا هي: رتبةم الصعوبات

 ،والتنسيق والتسجيل، السلطة،و والتمويل، والرقابة،

 همأ نم نأ ىلإ صلتتو كام والتخطيط، والتوظيف،

 ألدوارا وضوح دمع لتنظيما ظيفةو واجهت لتيا الصعوبات

 امك العمل، داءأ يف إلجراءاتا تعقيدو طءب كذلكو للعاملني،

 دمع التخطيط ظيفةو تواجه لتيا الصعوبات همأ نم كان

 خلططا بعض معايري قةد وعدم ألهداف،ا بعض واقعية

 مردود نم تفادةاالس عىل الرتكيز عدم وكذلك والربامج،

 اخلطط.

 ألخصائيا ورد قويمت ىلإ هدفت (:2013) سند دراسة

 احلكومية، تشفياتباملس ملعديةا ألمراضا أقسامب االجتامعي

 واجهي االجتامعي ألخصائيا أن لدراسةا نتائج برزأ من وكان

 املعدية، األمراض بأقسام دوره داءأ يف الصعوبات بعض

 أثناء يف  لروتينيةا اإلجراءات من املريض انزعاج :وأمهها

 املستشفى. إىل دخوهلم

 حتديد إىل الدراسة هدفت (:2013) حجاج دراسة

 لدى الوظيفي واالحرتاق الوظيفي الدور وضوح بني العالقة

 نتائج وتوصلت غزة، بقطاع الشفاء مستشفى يف املمرضني

 الدور بني ةإحصائي داللة ذات عالقة هناك أن إىل الدراسة

 يف وضوح هناك كان كلام أنه حيث الوظيفي؛ واالحرتاق

 وإجراءات االتصال وأنظمة واملسؤوليات واملهامت األهداف

 االحرتاق مستوى تقليل إىل ذلك أد ى ؛العمل وقوانني

 الوظيفي.

 لكشفا إىل لدراسةا هذه هدفت (:2014) هالة دراسة

 لصحي،ا قطاعال يف العامل نهام يعاين التي الضغوط عن

 مكونات نيب ما قوية القةع وجود ىلإ الدراسة وتوصلت

 ألطباءا نيب لعالقةا عاملو املكاين، )عامل النفسية الضغوط

 وبينت ملادي(،ا والعامل ولني،املسؤ عم العالقةو واملمرضني،

 مستوى من يعانني الصحي لقطاعا يف لعامالتا أن كذلك

 نرضاه مستوى عىل سلًبا ثرأ مما العمل؛ ضغط من عالٍ 

 لدهين. األداء ومستوى الوظيفي

 لتعرفا ىلا لدراسةا ذهه هدفت (:2016) حممد دراسة

 القطاع يف لعاملنيا أداء ستوىم يف لعملا غوطض ثرأ عىل

 وجود ىلإ الدراسة توصلتو دمشق، شايفم يف الصحي

 من متوسط مستوىو الدور وضوح نم منخفض مستوى

 عمل غوطض وجود يًضاأ جالنتائ وأظهرت الدور، رصاع

 واملمتلكات. ملعداتا بتوافر تتعلق ظروف نتيجة

 ىلع لتعرفا ىلإ لدراسةا هدفت (:2017) العتيبي دراسة

 لدى لوظيفيا الرضا دينت يف تسببت لتيا الصعوبات

 وكان لعام،ا الدوادمي افظةحم مستشفى يف العاملني املمرضني

 لتيا ملشكالتا زأبر أن كشفت هناأ الدراسة نتائج أبرز من

 بعضل املادية إلمكاناتا توفر دمع هي نياملمرض تواجه

 األداء، يف التميز ندع املعنوي التقدير جودو وعدم العاملني،

 مستوىب الرقي الواجب نم أنه املمرضني معظم يرى كام

 جودته. وحتسني العمل

 إىل لدارسةا هذه هدفت (:2018) الشيباين دراسة

 ىلع ملرتتبةا األرسيةو االجتامعية املشكالت عىل التعرف

 أبرز من كانو السعودي، ملجتمعا يف ملناوباتا نظامب العمل

 مشكالت نم يعانون الدراسة ينةع أفراد عظمم أن نتائجها

 املناسبات ضورح صعوبة :أمهها وأرسية، اجتامعية

 وجود عدمو العائلية، بااللتزامات لوفاءا وعدم االجتامعية،

 عائلته. مع للفرد كاٍف  وقت

 عىل التعرف إىل الدراسة هدفت (:2019) فلوح دراسة

 وأسفرت اجلزائر، يف املمرضون منها يعاين التي املشكالت

 يف العاملون املمرضون يعاين اآلتية: النتائج عن الدراسة
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 مناسبة عدم يف تتمثل اجتامعية مشكالت عدة من املستشفيات

 للمسؤوليات. ضحوا حتديد وجود وعدم العمل، وبيئة مناخ

 

 عارًشا: اإلجراءات املنهجية للدراسة

 نوع ومنهج الدراسة: /1

 تساعد لتيا الوصفية لدراساتا نم لدراسةا ذهه ت عد

 الرعاية قدميم تواجه لتيا االجتامعية ملشكالتا ديدحت عىل

 للمصابني ملخصصةا الصحي احلجرو العزل بمنشآت

 .19-كوفيد املستجد كورونا بفريوس بإصابتهم واملشتبه

 مع تالءمي الذي الجتامعيا ملسحا نهجم يهاف خدمواست  

 ما حتقيق ىلإ ويؤدي نوعها،و وأهدافها لدراسةا ذهه طبيعة

طِّط  باتباع الجتامعيا املسح منهج لدراسةا هذه اتبعتو له، خ 

 الشامل. احلرص أسلوب

 

 جمتمع الدراسة: /2

العاملني بمنشآت احلجر والعزل الصحي جلائحة  كل

منشأة عزل وحجر  25كورونا بمدينة الرياض، وعددها 

صحي، وتتبع مركز القيادة والتحكم بمنطقة الرياض )مدينة 

( مقدم رعاية 547بلغ عدد العاملني فيها ) إذالرياض(؛ 

 ( تفاصيل املجتمع.2و 1صحية. ويوضح جدول )

 تفاصيل جمتمع الدراسة واستجابات املبحوثني (1جدول )

 عدد االستجابات عدد جمتمع الدراسة مسمى الوظيفة

 66 108 طبيب

 149 215 متريض

 22 25 مرشف حمجر

 141 221 أخرى

 378 547 املجموع

 

 توزيع جمتمع الدراسة حسب منشآت احلجر والعزل الصحي (2جدول )

 عدد العاملني اسم املحجر عدد العاملني اسم املحجر عدد العاملني املحجراسم 

 (1حمجر )

  3طبيب: 

 8متريض: 

   10أخرى: 

 (10حمجر )

  5طبيب: 

 10متريض: 

 10أخرى: 

 (18حمجر )

  5طبيب: 

 10متريض: 

  6أخرى: 

 (2حمجر )

   3طبيب: 

 8متريض: 

 11أخرى: 

 (11حمجر )

  4طبيب: 

 7متريض: 

 8أخرى: 

 (19حمجر )

  4طبيب: 

 7متريض: 

 6أخرى: 

 (3حمجر )

  5طبيب: 

 9متريض: 

 10أخرى: 

 (12حمجر )

 4طبيب: 

 11متريض: 

 10أخرى: 

 (20حمجر )

  4طبيب: 

 8متريض: 

 6أخرى: 

 (4حمجر )

  5طبيب: 

 7متريض: 

 13أخرى: 

 (13حمجر )

  5طبيب: 

  8متريض: 

 10أخرى: 

 (21حمجر )

  4طبيب: 

 7متريض: 

 7أخرى: 

 (5حمجر )

  4طبيب: 

 10متريض: 

 9أخرى: 

 (14حمجر )

  5طبيب: 

 6متريض: 

 10أخرى: 

 (22حمجر )

  4طبيب: 

 8متريض: 

 9أخرى: 

 (6حمجر )

  4طبيب: 

 10متريض: 

 11أخرى: 

 (15حمجر )

  5طبيب: 

 10متريض: 

 8أخرى: 

 (23حمجر )

   5طبيب: 

 11متريض: 

 7أخرى: 

 (7حمجر )

  5طبيب: 

 6متريض: 

 9أخرى: 

 (16حمجر )

 5طبيب: 

  10متريض: 

 7أخرى: 

 (24حمجر )

  3طبيب: 

 10متريض: 

 8أخرى: 

 (8حمجر )

  5طبيب: 

 11متريض: 

 10أخرى: 

 (17حمجر )

  4طبيب: 

 7متريض: 

 8أخرى: 

 (25حمجر )

 4طبيب: 

 9متريض: 

 8أخرى: 

 (9حمجر )

  4طبيب: 

 7متريض: 

 10أخرى: 
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 أداة مجع البيانات: /3

اعتمدت هذه الدراسة عىل أداة االستبانة جلمع البيانات؛ 

الرجوع إىل الدراسات السابقة واألدب النظري، جرى  وبعد

 حتديد حماور االستبانة وأبعادها وخطوات بنائها يف اآليت:

  ،نوع ونوع الوظيفة، والعمر، والبيانات األولية، وهي )اجلنس

احلالة ومسمى الوظيفة، ومنشأة العزل أو احلجر الصحي، 

 االجتامعية(.

  وبناء "للمشكالت االجتامعية واإلدارية"حماور االستبانة ،

أسئلة مغلقة تقيس املحاور  فقد تضمنتالفقرات واألبعاد؛ 

 اآلتية:

 حمور املشكالت االجتامعية: 

املشكالت االجتامعية املتعلقة باجلانب األرسي، 

 ( لالستبانة.5-1عبارات للعبارات من ) 5تكونت من 

  املشكالت االجتامعية املتعلقة بجانب العالقات

-6عبارات للعبارات من ) 6تكونت من  ،االجتامعية

 ( لالستبانة.11

 ور املشكالت اإلدارية وفًقا لألبعاد اآلتية:حم 

 تكونت من  ،املشكالت املرتبطة بوظيفة التنظيم اإلداري

 ( لالستبانة.16-12رات للعبارات من )عبا 5

 تكونت من  ،املشكالت املرتبطة بوظيفة التوجيه اإلداري

 ( لالستبانة.23-17عبارات للعبارات من ) 8

 املشكالت املرتبطة بوظيفة التخطيط اإلداري والرقابة، 

( 29-24عبارات للعبارات من ) 5تكونت من 

 لالستبانة.

خالقيات البحث العلمي بعد احلصول عىل موافقة جلنة أ 

عت، )90M-20)برقم  (IRBبوزارة الصحة ) ز  االستبانة  و 

مقدمي الرعاية الصحية بمنشآت العزل واحلجر  كلعىل 

من خالل إرسال  547الصحي بمدينة الرياض، وعددهم 

رابط استبانة إلكرتوين باللغتني العربية واإلنجليزية عن طريق 

زع عىل كافة جمتمع  فقد؛ الربيد اإللكرتوين للمرشفني و 

استجابة  402، ومن ثم احلصول عىل من خالهلم الدراسة

استبانة؛ لعدم اكتامل  24عىل االستبيان، جرى استبعاد 

اإلجابة عنها. وكان العدد اإلمجايل لالستبانات الصاحلة 

 استبانة. 378للتحليل 

 

طريقة تصحيح االستبانة ومعيار احلكم عىل نتائج  

 الدراسة:

صيغت عبارات املحاور لالستبانات يف االجتاه السلبي؛ 

بحيث تدل الدرجة املرتفعة عىل وجود درجة عالية من السمة 

، "مستوى وجود املشكالت االجتامعية واإلدارية"املقاسة 

لدرجة املنخفضة عىل وجود درجة منخفضة اوتدل 

، وذلك "بمستوى وجود املشكالت االجتامعية واإلدارية"

ج مقياس ليكرت اخلاميس لتقدير درجة املشكالت وفق تدري

التي تواجه مقدمي الرعاية بمنشآت العزل واحلجر الصحي 

)موافق بشدة، موافق، حمايد، غري موافق، غري موافق بشدة(؛ 

حيث جرى إعطاء الدرجة الوزنية للعبارات السلبية، وهي 

(1 ،2 ،3 ،4 ،5.) 

ة وللحكم عىل درجة وجود املشكالت االجتامعي

واإلدارية من خالل أفراد جمتمع الدراسة عىل كل عبارات 

االستبانة؛ جرى حساب املدى ملستويات االستجابة، وهو= 

، وي قسم املدى عىل عدد مستويات وجود املشكالت الذي 4

، وهو يمثل طول 0.80، وكان ناتج القسمة = 5يساوي 

الفئة. وبذلك أصبح معيار احلكم عىل مستوى وجود 

االجتامعية واإلدارية التي تواجه مقدمي الرعاية يف  املشكالت

منشآت العزل واحلجر الصحي بمدينة الرياض كام يف 

 (.3اجلدول )

معيار احلكم لتقدير مستوى وجود  (3جدول )

 املشكالت االجتامعية واإلدارية

 درجة مستوى وجود املشكلة املتوسط

 عالية جًدا 1.80إىل  1من 

 عالية 2.60إىل  1.81من 

 متوسطة 3.40إىل  2.61من 

 منخفضة 4.20إىل  3.41من 

 منخفضة جًدا 5إىل  4.21من 

 

 والثبات: الصدق/4

 الصدق حساب أواًل:

 اآلتية: باألساليب لالستبانة الصدق حساب جرى 
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 املحتوى: صدق أ.

رضت  من جمموعة ىلع بنودها إعداد عدب االستبانة ع 

 يزالعز عبد امللك جامعة يف االجتامعية العلوم يف املتخصصني

 صدق نم التأكد دفهب تحكيمها؛ل عودس مللكا وجامعة

 جراءإ بعد ألداةا صدق نم التحقق جرىو ألداة،ل املضمون

 املفردات، بعض ياغةص حول ليهاع التعديالت بعض

 جديدة. فرداتم وإضافة اآلخر، البعض وحذف

 الداخيل: االتساق صدق ب.

 الداخيل االتساق صدق سابح استخدام جرى

 بريسون ارتباط معامالت قيم حساب طريق عن لالستبانة

 معامل حساب جرى حيث لالستبانة؛ الداخيل الصدق ملعرفة

 بالدرجة االستبانة عبارات من عبارة كل درجة بني االرتباط

 ذلك يتضح كام العبارة، إليه تنتمي الذي للمحور الكلية

 اآليت: باجلدول

 العبارة إليه تنتمي الذي للمحور الكلية الدرجةو عبارة كل درجات نيب بريسون ارتباط معامالت (4) جدول

 الفعالية املشكالت االجتامعية

 التخطيط التوجيه التنظيم العالقات االجتامعية اجلانب األرسي

 رقم العبارة
 معامل

 االرتباط
 رقم العبارة

 معامل

 االرتباط
 رقم العبارة

 معامل

 االرتباط
 رقم العبارة

 معامل

 االرتباط
 رقم العبارة

 معامل

 االرتباط

1 0.77** 6 0.80** 12 0.64** 17 063** 25 059** 

2 0.71** 7 0.71** 13 060** 18 0.66** 26 0.63** 

3 0.79** 8 0.71** 14 0.72** 19 0.64** 27 0.68** 

4 0.76** 9 0.72** 15 0.55* 20 0.58* 28 0.61** 

5 0.81** 10 0.83** 16 0.58* 21 0.59** 29 0.71** 

 11 0.83** 

 
22 0.61** 30 0.66** 

 
23 0.65** 

 
24 0.59** 

 (.0.05( * دال إحصائًيا عند مستوى داللة )0.01** دال إحصائيًا عند مستوى داللة )

( أن معامالت ارتباط العبارات بالدرجة الكلية 4من جدول ) يتبني 

للمحاور التي تنتمي إليه العبارة بمحور املشكالت االجتامعية لبعد 

، ومجيعها دالة إحصائًيا 0.81-0.71اجلانب األرسي، تراوحت من 

-0.70(. ولبعد العالقات االجتامعية من 0.01عند مستوى داللة )

(. وملحور 0.01ائًيا عند مستوى الداللة )، ومجيعها دالة إحص0.83

، ومعظمها دالة عند 0.68-0.55املشكالت اإلدارية لبعد التنظيم من 

(. ولبعد التوجيه 0.05دالتان عند مستوى الداللة ) ان(، وعبارت0.01)

(، وعبارة واحدة فقط 0.01ا دالة عند )، ومعظمه0.58-0.69من 

ا دالة عند ، ومجيعه0.57-0.71(. ولبعد التخطيط من 0.05عند )

(. 0.05( باستثناء عبارة واحدة كانت دالة عند مستوى الداللة )0.01)

كبري للفقرات من حيث استجاباهتا،  وتدل هذه النتائج عىل وجود اتساق

وبالتايل يتوفر صدق االتساق يف استجابات املبحوثني بالعينة 

 االستطالعية؛ مما يعني إمكانية التطبيق باملجتمع األصيل للدراسة.

 

 الدراسة ألداة الثبات حساب ثانًيا:

 الطريقة هذه يف لالستبانة الثبات معامل استخدام جرى

 بني )Correlation Coefficient) االرتباط معامل بحساب

 ويكون أنفسهم، لألفراد والثاين األول التطبيق درجات

 كان وكلام االستبانة، ثبات معامل نفسه االرتباط معامل

 ثبات ارتفاع عىل دل   ،الصحيح الواحد من مقرتًبا موجًبا

 مقياس أي ثبات د  ع  ي   وعادة  صحيح. والعكس االستبانة،

 أفضل اإلعادة ثبات د  ع  ي   و فأكثر، (70)+ بلغ إذا مرضًيا

 الثبات، مضمون جيسد -بالفعل- ألنه الثبات؛ حساب أنواع

 (.5) جدول ذلك ويوضح عنه. ويعرب

 حاورمل الداخيل لتجانسا ثبات معامل (5) جدول

 الكلية الدرجةو كرونباخ ألفا بطريقة االستبانة

املشكالت االجتامعية 

 واإلدارية
 العدد

معامل ارتباط بريسون بني املحور 

 والدرجة الكلية لالستبانة

 **0.83 5 اجلانب األرسي

 **0.88 6 العالقات االجتامعية 

 **0.92 11 املشكالت االجتامعية ككل

 **0.88 5 التنظيم

 **0.88 8 التوجيه

 **0.72 5 التخطيط والرقابة

 **0.93 29 املشكالت اإلدارية ككل

 (α= 0.01** دالة إحصائًيا عند مستوى الداللة)



مي الرعاية املشكالت االجتامعية واإلدارية: جابر عويض العتيبي، وخالد عبدالرمحن املنصور  ...التي تواجه مقدِّ

 

144 

(، 0.92تبني أن معامل الثبات الكيل للمشكالت االجتامعية )

( احلد األدنى 0.60(، وهي قيمة أعىل من )0.93واملشكالت اإلدارية )

من معامل الثبات املقبول، وتراوحت قيم معامالت الثبات بطريقة ألفا 

؛ مما 0.60ومجيعها تزيد عن  0.88إىل  0.72كرونباخ للمحاور من 

الت الثبات عىل العينة االستطالعية، وبالتايل يمكن يدل عىل حتقق دال

 تطبيقها عىل جمتمع الدراسة.  

 

 جماالت الدراسة: /5

منشآت العزل واحلجر الصحي  كل  املجال املكاين: 

( فندًقا 25املخصصة جلائحة كورونا، وهي عبارة عن )

 خمصًصا للعزل واحلجر الصحي بمدينة الرياض.

 2020 من شهر مارس ابتداءً املجال الزماين: 

 .2020حتى شهر أغسطس 

العاملني يف  كل جرى التطبيق عىلاملجال البرشي: 

منشآت العزل واحلجر الصحي جلائحة كورونا بمدينة 

هنم أحد أهم اخلطوط األمامية أل ؛دد ذلكح   وقدالرياض؛ 

 بمنشآت حديثة أ سست الحتواء الوباء.

 

 سة:الدرا يف املستخدمة اإلحصائية األساليب /6

 خدمواست   احلاسوب، هازج إىل البيانات إدخال جرى

 أهداف حتقيقو النتائج ليلحت يف (SPSS) اإلحصائي الربنامج

 األساليب ستعملتوا ،تساؤالهتا عن واإلجابة الدراسة

 اآلتية: اإلحصائية

Correlation Person's ) بريسون ارتباط معامالت -1

Coefficient) أداة ثبات من للتأكد كرونباخ؛ ألفا ومعادلة 

  .وصدقها الدراسة

 خصائص لوصف املئوية؛ والنسب التكرارات -2

  الدراسة. جمتمع

 املعيارية؛ واالنحرافات احلسابية املتوسطات حساب -3

 الدراسة. تساؤالت عىل لإلجابة

 الطبيعي التوزيع من للتأكد الالزمة؛ املعادالت -4

(coefficient skewness Person) و( skewness Fisher

coenfficient(. 

way-One ) "األحادي التباين حتليل" اختبار -5

ANOVA(واختبار جمموعتني، من أكثر بني الفروق لقياس ؛ 

 (.Scheffe) "شيفيه" اختبار البعدية املقارنة

 مع التباين جتانس لعدم (؛Welch) ولش اختبار -6

 ألحاديا التباين حتليل اختبار نم بداًل  الفرضيات، معظم

(ANOVA way-eOn؛) لتباين،ل التجانس طرش توفر عدمل 

 تتناسب التي (Tamhane) البعدية املقارنات استخدام تم كام

 التباين. جتانس عدم مع

Independent-) "مستقلتني لعينتني ت" اختبار -7

test-T Sampleجمموعتني. بني الفروق لقياس (؛ 

 

 حادي عرش: نتائج الدارسة

توصلت إليها سيتم عرض النتائج التي  

الدراسة احلالية، طبًقا الستجابات جمتمع الدراسة عىل 

تساؤالهتا، من خالل قراءة التحليل اإلحصائي للقيم من 

املتوسطات واالنحرافات املعيارية، واالختبارات اإلحصائية 

 االستداللية لتحديد الفروق بني املجموعات.

 

 أواًل: خصائص جمتمع الدراسة

 اجلنس:/1 

 توزيع جمتمع الدراسة حسب اجلنس (6جدول )

 % ك النوع

 %52.4 198 ذكر

 %47.6 180 أنثى

 %100 378 املجموع

( أن معظم أفراد املجتمع من مقدمي 6يتبني من جدول )

الرعاية الصحية بمنشآت العزل واحلجر الصحي من 

كانت نسبتهم  إذاملستجيبني عىل االستبانة من الذكور؛ 

 .(%47.6(، يف حني بلغت نسبة املستجيبات )52.4%)

 

 العمر /2  

 توزيع جمتمع الدراسة حسب العمر (7جدول )

 % ك العمر

 %16.7 63 سنة 30أقل من 

 %69 261 سنة 39سنة إىل  30من 

 %11.9 45 سنة 49سنة إىل  40من 

 %2.4 9 سنة فأكثر 50من 

 %100 378 املجموع
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( أن أعىل نسبة أعامر 7من اجلدول ) يتضح 

مقدمي الرعاية الصحية من جمتمع الدراسة متثلت يف الفئة من 

 30%(، تلتها الفئة أقل من  69سنة بنسبة ) 39سنة اىل  30

سنة بنسبة  49سنة إىل  40(، ثم الفئة من 16.7سنة بنسبة )

 (.%2.4سنة فأكثر ) 50(، وأخرًيا الفئة من 11.9%)

 

 الوظيفة:طبيعة  /3 

 توزيع جمتمع الدراسة حسب طبيعة الوظيفة (8جدول )

 % ك طبيعة الوظيفة

 %81 306 موظف رسمي

 %19 72 متطوع

 %100 378 املجموع

( أن أعىل نسبة لطبيعة الوظيفة بني مقدمي 8يتضح من اجلدول )

الرعاية الصحية بمنشآت احلجر والعزل الصحي من جمتمع الدراسة، 

(، تلتها فئة املتطوعني بنسبة %81موظف رسمي بنسبة ) متثلت يف الفئة

(19%.) 

 

 نوع املحجر: /4 

توزيع جمتمع الدراسة حسب نوع املحجر الذي  (9جدول )

 يعملون به

 % ك نوع املحجر

 %45.2 171 خمصص للحاالت السلبية

 %40.5 153 خمصص للحاالت اإلجيابية

 %14،3 54 خمصص للحاالت السلبية واإلجيابية

 %100 378 املجموع

( أن أعىل نسبة لنوع منشأة احلجر أو العزل 9يتضح من اجلدول )

الصحي الذي يعمل فيه مقدمو الرعاية الصحية من جمتمع الدراسة، 

(، تلتها %45.2كانت املنشآت املخصصة للحاالت السلبية بنسبة )

املنشآت (، وأخرًيا %40.5املنشآت املخصصة للحاالت اإلجيابية بنسبة )

 (.%14.3املخصصة للحاالت السلبية واإلجيابية بنسبة )

 مسمى الوظيفة: /5

 توزيع جمتمع الدراسة حسب مسمى الوظيفة (10جدول )

 % ك مسمى الوظيفة

 %17.5 66 طبيب

 %39.4 149 متريض

 %5.8 22 مرشف حمجر صحي

 %37.3 141 أخرى

 %100 378 املجموع

مسميات الوظيفة  جهة( أن أعىل نسبة من 10يتضح من اجلدول )

لـمقدمي الرعاية الصحية بمنشآت احلجر والعزل الصحي من جمتمع 

(، تلتها فئة األطباء بنسبة %39.4الدراسة، متثلت يف فئة التمريض بنسبة )

(. %37.3(، ثم فئات املسميات الوظيفية األخرى بنسبة )17.5%)

 (.%5.8 املحاجر بنسبة )وأخرًيا فئة مرشفني

 

 احلالة االجتامعية: /5

 توزيع جمتمع الدراسة حسب احلالة االجتامعية (11جدول )

 % ك احلالة االجتامعية

 %19 72 أعزب

 %76.2 288 متزوج

 %4.8 18 مطلق

 %100 378 املجموع

( أن أعىل نسبة وفًقا للحالة االجتامعية بني 11يتضح من اجلدول )

الرعاية الصحية من جمتمع الدراسة، كانت من املتزوجني بنسبة مقدمي 

(، وأخرًيا فئة مطلق بنسبة %19بنسبة ) ،(، تلتها فئة أعزب76.2%)

(4.8%.) 

 

 

 ثانًيا: اإلجابة عن تساؤالت الدراسة:

تواجه مقدمي الرعاية الصحية العاملني بمنشآت العزل  ما أبرز املشكالت االجتامعية التي"اإلجابة عىل تساؤل الدراسة األول 

 "( بمدينة الرياض؟19-واحلجر الصحي املخصصة جلائحة كورونا )كوفيد

 الدراسة حسب مستوى املشكالت االجتامعية جمتمعتوزيع استجابات  (12جدول )

 الرتتيب درجة التقدير االنحراف املعياري املتوسط احلسايب العبارة م

 5 عالية جًدا 0.97 1.76 بسبب ظروف عميل باملحجر ؛أستطيع العيش مع أرسيتال  1

 3 عالية 0.98 1.88 بسبب ظروف عميل ؛أمهل العديد من شؤون أرسيت 2

 6 عالية جًدا 0.84 1.76 ال أمتلك الوقت الكايف لرعاية أرسيت 3

 1 عالية 1.11 2.57 ظروف عميل باملحجر الصحي تثري املشكالت الزوجية 4

 11 عالية جًدا 0.85 1.42 بسبب انتقال العدوى ؛ال أشعر بالراحة عند الذهاب ملنزل أرسيت 5
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 الرتتيب درجة التقدير االنحراف املعياري املتوسط احلسايب العبارة م

 9 عالية جًدا 0.81 1.61 بسبب ظروف عميل ؛ال يرغب أقاريب بمخالطتي 6

 4 عالية 0.99 1.83 بسبب خمالطة نزالء املحجر ؛ال يرغب أصدقائي بلقائي 7

 7 عالية جًدا 0.95 1.71 عميل باملحجر الصحيأنعزل عن املجتمع لظروف  8

 10 عالية جًدا 0.78 1.59 يأخذ عميل باملحجر معظم وقتي 9

 2 عالية 0.84 1.90 بسبب العمل باملحجر ؛ال أستطيع ممارسة نشاطايت اخلاصة 10

 8 عالية جًدا 0.74 1.66 مشاركتي يف أداء الواجبات االجتامعية حمدود جًدا لظروف العمل 11

  عالية جًدا 0.89 1.79 املتوسط احلسايب العام للمشكالت االجتامعية

 (:12يتبني من اجلدول )

  أن املتوسط احلسايب املوزون لدرجات وجود املشكالت

بمنشآت العزل واحلجر  العاملنياالجتامعية التي تواجه 

( بدرجة عالية جًدا، وبانحراف 1.79الصحي، بلغ )

بتلك  العاملني(؛ مما يدل عىل اتفاق تقدير 0.89معياري )

املنشآت يف تقديرهم لدرجة وجود تلك املشكالت بدرجة 

 عالية جًدا.

  أظهرت النتائج أن تقدير معظم املشكالت االجتامعية وقع

ال أشعر بالراحة عند الذهاب ملنزل "بدرجة عالية جًدا، وهي 

يأخذ عميل باملحجر "، و"بسبب انتقال العدوى ؛أرسيت

ال يرغب أقاريب بمخالطتي بسبب ظروف "و ،"معظم وقتي

مشاركتي يف أداء الواجبات االجتامعية حمدود "و ،"عميل

أنعزل عن املجتمع لظروف عميل "و ،"جًدا لظروف العمل

الوقت الكايف لرعاية  ال أمتلك"و ،"باملحجر الصحي

بسبب ظروف  ؛ال أستطيع العيش مع أرسيت"و "أرسيت،

؛ حيث تراوحت متوسطاهتا احلسابية بني "عميل باملحجر

 -0.85وبانحرافات معيارية ) ، (1.42 -1.76)

وتدل قيم االنحرافات املعيارية عىل اتفاق  .(0.97

لية املستجيبني يف تقدير هذه املشكالت االجتامعية بدرجة عا

 جًدا.

  وقع  العاملنيأظهرت النتائج أربع مشكالت اجتامعية تواجه

 ؛ال يرغب أصدقائي بلقائي" يوه ،بدرجة عاليةتقديرها 

أمهل العديد من شؤون "و ،"بسبب خمالطة نزالء املحجر

ال أستطيع ممارسة نشاطايت "و ،"بسبب ظروف عميل؛ أرسيت 

ظروف عميل باملحجر "و ،"بسبب العمل باملحجر ؛اخلاصة

تراوحت متوسطاهتا  فقد؛ "الصحي تثري املشكالت الزوجية

وبانحرافات معيارية  ،(1.83 -2.57احلسابية بني )

وتدل قيم االنحرافات املعيارية عىل  .(1.11 -0.84)

بدرجة  اتفاق املستجيبني يف تقدير هذه املشكالت االجتامعية

 .عالية

 

ما أبرز املشكالت اإلدارية التي تواجه مقدمي الرعاية الصحية العاملني بمنشآت العزل "جابة عن تساؤل الدراسة الثاين اإل

 "( بمدينة الرياض؟19-واحلجر الصحي املخصصة جلائحة كورونا )كوفيد

 الدراسة حسب مستوى املشكالت اإلدارية جمتمعتوزيع استجابات  (13جدول )

 الرتتيب درجة التقدير االنحراف املعياري املتوسط احلسايب العبارة م

 3 متوسطة  1.3 3.23 أهداف عميل ليست واضحة باملحجر الصحي 1

 2 منخفضة 1.3 3.54 تقديم اخلدمات ملرىض اجلائحة يتصف باالزدواجية 2

 12 متوسطة  1.0 2.73 ال يتم اختاذ القرارات يف حدود اللوائح 3

 7 متوسطة  1.1 3.04 عدالة يف توزيع املهامعدم وجود  4

 5 متوسطة  1.2 3.11 عدم وجود دليل سياسات وإجراءات للعمل باملحاجر الصحية 5

 11 متوسطة  1.3 2.78 تعاون بني الوحدات واألقسام املختلفة باملحجر الصحي يوجدال 6

 9 متوسطة  1.4 2.85 عدم وضوح األوامر والتعليامت الصادرة باملحجر الصحي 7

 1 منخفضة 1.1 3.64 ضعف يف أساليب االتصال بني أعضاء فريق العمل باملحجر 8

 18 عالية 1.1 2.16 عدم وجود أساليب للتحفيز لزيادة الدافعية بالعمل 9

 8 متوسطة  1.4 2.90 عدم وضوح اإلرشاف والقيادة 10

 6 متوسطة  1.3 3.09 رسعة للبت يف األمور واختاذ القرار من قبل رؤسائي التوجد 11

 10 متوسطة 1.2 2.83 اليوجد تدريب كاٍف عىل أساسيات العمل باملحجر الصحي 12

 14 عالية 1.0 2.57 اليوجد تدريب كاٍف عىل كيفية اتباع اإلجراءات الوقائية للعاملني 13
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 الرتتيب درجة التقدير االنحراف املعياري املتوسط احلسايب العبارة م

 15 عالية 1.1 2.52 الصحي ال يقوم عىل أساس التخصصتقسيم العمل يف مراكز احلجر  14

 16 عالية 1.2 2.33 عدد ساعات العمل غري مناسبة 15

 17 عالية 1.1 2.26 وقت الراحات املخصصة للعاملني باملحجر الصحي غري كافية 16

 13 متوسطة  1.2 2.64 ال يوجد تدوير للعاملني بني املحاجر الصحية 17

 4 متوسطة  1.1 3.16 رقابة عىل أداء العمل باملحاجر الصحية التوجد 18

  متوسط 1.1 2.85 املتوسط العام للمشكالت اإلدارية

 (:13يتبني من اجلدول )

  املتوسط احلسايب املوزون لدرجات وجود املشكالت اإلدارية

بمنشآت العزل واحلجر الصحي، بلغ  العاملنيالتي تواجه 

(؛ مما 1.1( بدرجة متوسطة، وبانحراف معياري )2.85)

يدل عىل اتفاق تقدير مقدمي الرعاية الصحية بتلك املنشآت 

 يف تقديرهم لدرجة وجود تلك املشكالت بدرجة متوسطة.

  أظهرت النتائج أن تقدير عدد من املشكالت اإلدارية التي

عدم وجود أساليب للتحفيز "لية هي وقع تقديرها بدرجة عا

وقت الراحات املخصصة "، و"لزيادة الدافعية بالعمل

عدد ساعات "، و "للعاملني باملحجر الصحي غري كاٍف 

تقسيم العمل يف مراكز احلجر "، و"العمل غري مناسبة

اليوجد تدريب "، و"الصحي اليقوم عىل أساس التخصص

 فقد؛ "ئية للعاملنيكاٍف عىل كيفية اتباع اإلجراءات الوقا

(، 2.57 -2.16تراوحت متوسطاهتا احلسابية بني )

يم االنحرافات ق(. وتدل 1.1 -1.0وبانحرافات معيارية )

املعيارية عىل اتفاق املستجيبني إىل حد ما يف تقدير هذه 

 املشكالت اإلدارية بدرجة عالية.

  أظهرت النتائج جمموعة من املشكالت اإلدارية التي وقع

ال يوجد تدوير للعاملني "ا بدرجة متوسطة، وهي تقديره

ال يتم اختاذ القرارات يف حدود "، و"بني املحاجر الصحية

اليوجد تعاون بني الوحدات واألقسام املختلفة "، و"اللوائح

اليوجد تدريب كاٍف عىل أساسيات "، و"باملحجر الصحي

عدم وضوح األوامر "، و"العمل باملحجر الصحي

عدم وضوح "، و"درة باملحجر الصحيوالتعليامت الصا

 "عدم وجود عدالة يف توزيع املهام،"، و"اإلرشاف والقيادة

التوجد رسعة للبت يف األمور واختاذ القرار من قبل "و

عدم وجود دليل سياسات وإجراءات للعمل "، و"رؤسائي

التوجد رقابة عىل أداء العمل "، و"باملحاجر الصحية

عميل ليست واضحة باملحجر أهداف "، و"باملحاجر الصحية

 -2.64؛ حيث تراوحت متوسطاهتا احلسابية بني )"الصحي

(. وتدل قيم 1.4 -1.0( ، وبانحرافات معيارية )3.23

االنحرافات املعيارية عىل اتفاق املستجيبني نوًعا ما يف تقدير 

 هذه املشكالت اإلدارية بدرجة متوسطة.

  ة التي وقع من املشكالت اإلداري 2أظهرت النتائج عدد

تقديم اخلدمات ملرىض "تقديرها بدرجة منخفضة، وهي 

ضعف يف أساليب "، و"اجلائحة يتصف باالزدواجية

تراوحت  فقد؛ "االتصال بني أعضاء فريق العمل باملحجر

(، وبانحرافات 3.64 -3.54متوسطاهتا احلسابية بني )

وتدل قيم االنحرافات املعيارية عىل  ،(1.3 -1.3معيارية )

اق املستجيبني نوًعا ما يف تقدير وجود هذه املشكالت اتف

 اإلدارية بدرجة منخفضة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ثالًثا: التحقق من فرضيات الدراسة
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توجد فروق ذات داللة إحصائية يف مستوى املشكالت االجتامعية التي تواجه مقدمي الرعاية الصحية العاملني بمنشآت  /1

 ،اجلنسالديموغرافية املتمثلة يف ) للمتغريات( بمدينة الرياض، تعزى 19-العزل واحلجر الصحي املخصصة جلائحة كورونا )كوفيد

 نوع املحجر(.و ،احلالة االجتامعيةو ،الوظيفةمسمى و ،طبيعة الوظيفةو ،العمرو

لداللة الفروق يف   )Independent-Sample T-test)للفروق بني جمموعتني مستقلتني  "ت"نتائج اختبار  تفاصيل (14جدول )

 ظيفةاستجابات مقدمي الرعاية الصحية يف منشآت العزل واحلجر الصحي للمشكالت االجتامعية عىل متغري اجلنس وطبيعة الو

 االستنتاج مستوى الداللة قيمة اختبار )ت( االنحراف املعياري املتوسط ن املجموعات املتغري

 توجد داللة 0.01 -1.64 0.31 2.88 198 ذكور اجلنس

 0.41 2.94 180 إناث

 التوجد داللة 0.14 -6.01 0.34 2.86 306 موظف رسمي طبيعة الوظيفة

 0.36 3.13 72 متطوع

 ( ما يأيت:14يتضح من اجلدول )

  توجد فروق دالة إحصائًيا بني الذكور واإلناث عىل متغري

إن الفرق يف وجود املشكالت  إذاملشكالت االجتامعية؛ 

االجتامعية أكثر لدى اإلناث حسب املتوسط الذي يساوي 

 إذ(؛ 2.88(، يف حني نظريه لدى الذكور يساوي )2.94)

، وهي قيمة دالة إحصائًيا 1.64إن قيمة اختبار )ت( بلغت 

(. وهذا يشري إىل أن درجة 0.01عند مستوى الداللة )

 وجود املشكالت االجتامعية لدى اإلناث أعىل من الذكور.

  كام تبني أنه ال يوجد فرق دال إحصائًيا بني املوظفني

إن  إذالرسميني واملتطوعني عىل متغري املشكالت االجتامعية؛ 

(، وهي قيمة غري دالة 6.01قيمة اختبار )ت( بلغت )

(. وهذا يشري إىل أنه ال 0.14إحصائًيا عند مستوى الداللة )

 يوجد أي فرق بني املوظفني الرسمني واملتطوعني.

 

 )Welch Test)نتائج اختبار ولش  تفاصيل (15جدول )

العزل  للتباين غري املتكافئ وفًقا  ملتغريات العمر، ونوع منشأة

واحلجر الصحي، واحلالة االجتامعية، ومسمى الوظيفة عىل 

 متغري املشكالت اإلدارية

نوع  املتغري

 االختبار

القيمة 

 اإلحصائية

درجة 

 1احلرية 

درجة 

 2احلرية

 الداللة

 0.01 135.36 2 4.59 ولش نوع املحجر

احلالة 

 االجتامعية

 0.01 145.38 2 263.07 ولش

مسمى 

 الوظيفة

 0.01 95.33 3 13.88 ولش

( أنه من خالل استخدام اختبار ولش 15يتضح من اجلدول )-

(Welch أنه قد ثبت الفرض؛ ) توجد فروق هلا داللة إحصائية بني إذ

عىل متغري  مقدمو الرعاية الصحيةنوع املحجر الصحي الذي يعمل فيه 

املشكالت االجتامعية؛ إذ بلغت القيمة اإلحصائية الختبار ولش 

(  أقل من 0.01(، وهي قيمة دالة إحصائًيا عند مستوى داللة )4.59)

للمقارنات البعدية، اتضح أن  Tamhane(. وباستخدام اختبار 0.05)

خمصصة للحاالت  وحجر هناك فرًقا دااًل بني العاملني بمنشأة عزل صحي

خمصصة للحاالت اإلجيابية عند  وحجر السلبية ومنشأة عزل صحي

(، لصالح العاملني بمنشأة العزل واحلجر الصحي 0.04مستوى داللة )

( 2.85(، مقابل )2.96املخصصة للحاالت السلبية عند متوسط )

خمصصة للحاالت اإلجيابية. وهذا  وحجر للعاملني يف منشأة عزل صحي

باملنشآت املخصصة  العاملنييشري إىل وجود املشكالت االجتامعية لدى 

لني باملنشآت املخصصة للحاالت للحاالت السلبية أكثر من العام

 اإلجيابية.

( أنه قد ثبت Welch) وتبني من خالل استخدام اختبار ولش-

توجد فروق هلا داللة إحصائية بني احلالة االجتامعية ملقدمي  إذالفرض؛ 

الرعاية الصحية عىل متغري املشكالت االجتامعية؛ إذ بلغت القيمة 

قيمة دالة احصائًيا عند  (، وهي263.07اإلحصائية الختبار ولش )

(. وباستخدام اختبار 0.05( أقل من )0.01مستوى داللة )

Tamhane  للمقارنات البعدية، اتضح أن هناك فرًقا دااًل بني العاملني

(، وذلك لصالح 0.01وفًقا حلاالهتم االجتامعية عند مستوى داللة )

ابل (، مق2.91العاملني الذين حالتهم االجتامعية أعزب بمتوسط )

( للعاملني الذين حالتهم مطلق، كام أن هناك فرًقا دااًل بني 2.44)

العاملني الذين كانت حالتهم )متزوج( والعاملني التي كانت حالتهم 

(، مقابل 2.94)مطلق(، لصالح املتزوجني من العاملني عند متوسط )

يف  العاملني(. وهذا يشري إىل وجود املشكالت االجتامعية لدى 2.44)

حالتهم االجتامعية متزوج أكثر من  الذينت العزل واحلجر الصحي منشآ

 حالتهم أعزب ومطلق. الذينيف منشآت العزل واحلجر الصحي  العاملني

أنه قد ( Welch)كام اتضح أيًضا من خالل استخدام اختبار ولش -

توجد فروق هلا داللة إحصائية بني مسمى الوظيفة  إذ ثبت الفرض؛

املشكالت االجتامعية؛ إذ بلغت القيمة اإلحصائية  عىل متغري للعاملني

(، وهي قيمة دالة إحصائًيا عند مستوى داللة 13.88الختبار ولش )

للمقارنات  Tamhane(. وباستخدام اختبار 0.05(  أقل من )0.01)

البعدية، اتضح أن هناك فرًقا دااًل بني العاملني وفًقا للمسمى الوظيفي 

وذلك لصالح األطباء العاملني بمتوسط  (،0.01عند مستوى داللة )

( ملن هم عىل 2.67( للتمريض، ومتوسط )2.83(، مقابل )3.00)
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مسمى وظيفة مرشف حمجر. وهذا يشري إىل وجود املشكالت االجتامعية 

 لدى األطباء أكثر من العاملني بمسميات وظيفية أخرى.

 

لداللة الفروق يف استجابات مقدمي الرعاية ) One-way ANOVA)نتائج اختبار حتليل التباين األحادي  تفاصيل (16جدول )

 الصحية يف منشآت العزل واحلجر الصحي للمشكالت االجتامعية عىل متغري العمر

 الداللة مستوى الداللة قيمة ف متوسط املربعات درجات احلرية جمموع املربعات مصدر التباين املتغري

 توجد داللة 0.01 20.42 2.46 2 4.93 بني املجموعات العمر

 0.12 375 45.26 داخل املجموعات

( أنه من خالل استخدام اختبار حتليل التباين 16يتضح من اجلدول )

توجد  إذأنه قد ثبت الفرض؛  )One way Anova)يف اجتاه واحد 

فروق هلا داللة إحصائية بني الفئات العمرية عىل متغري املشكالت 

(، وهي قيمة دالة إحصائًيا عند 20.42االجتامعية؛ إذ بلغت قيمة ف )

 LSD(. وباستخدام اختبار 0.05(  أقل من )0.01مستوى داللة )

للمقارنات البعدية، اتضح أن هناك فرًقا دااًل بني الفئة العمرية أقل من 

 40سنة والفئات العمرية األخرى، وذلك لصالح الفئة العمرية من  30

بلغ متوسط الفئة العمرية من  فقد(؛ 0.02سنة فأكثر  عند مستوى داللة )

فأقل،  30( للفئة العمرية 3.00(، مقابل )3.15سنة فأكثر ) 40

سنة. وهذا يشري إىل أن  39سنة إىل  30( للفئة العمرية من 2.84و)

نشآت العزل واحلجر الصحي الذين تقع فئاهتم العمرية بني بمالعاملني 

سنة فأكثر، يواجهون املشكالت االجتامعية أكثر من الفئات العمرية  40

 األخرى.

 

 

توجد فروق ذات داللة إحصائية يف مستوى املشكالت اإلدارية التي تواجه مقدمي الرعاية الصحية العاملني بمنشآت العزل  /2

اجلنس، "الديموغرافية املتمثلة يف  للمتغريات( بمدينة الرياض، تعزى 19-واحلجر الصحي املخصصة جلائحة كورونا )كوفيد

 نوع املحجر(.واحلالة االجتامعية، وفة، مسمى الوظيوطبيعة الوظيفة، والعمر، و

لداللة الفروق يف استجابات مقدمي  )Independent-Sample T-test)نتائج اختبار ت للفروق بني جمموعتني  تفاصيل(17جدول )

 الرعاية الصحية يف منشآت العزل واحلجر الصحي للمشكالت اإلدارية عىل متغري اجلنس وطبيعة الوظيفة

 االستنتاج مستوى الداللة قيمة اختبار )ت( االنحراف املعياري املتوسط ن املجموعات املتغري

 توجد داللة 0.03 2.79 15.60 49.45 198 ذكور اجلنس

 13.97 53.70 180 إناث

 التوجد داللة 0.09 1.90 15.53 50.76 306 موظف رسمي طبيعة الوظيفة

 12.04 54.50 72 متطوع

 ( ما يأيت:17يتضح من اجلدول )

  توجد فروق دالة احصائًيا بني الذكور واإلناث عىل متغري

 إذ إنأثناء العمل؛ يف املشكالت اإلدارية التي تواجههم 

الفرق يف وجود املشكالت اإلدارية أكثر لدى اإلناث حسب 

( يف حني املتوسط لدى 53.70املتوسط الذي يساوي )

قيمة اختبار )ت( بلغت  إذ إن(؛ 49.45الذكور يساوي )

، وهي قيمة دالة إحصائًيا عند مستوى الداللة 2.79

(0.03.) 

  ال يوجد فرق دال إحصائًيا بني املوظفني الرسميني

قيمة اختبار  إذ إن وعني عىل متغري املشكالت اإلدارية؛ واملتط

(، وهي قيمة غري دالة إحصائًيا عند 6.01)ت( بلغت )

 (.0.14مستوى الداللة )

 

 

 

 

العزل واحلجر نوع منشأة والعمر،  للمتغريات:( للتباين غري املتكافئ وفًقا  Welchنتائج اختبار ولش ) تفاصيل (18جدول )

 الصحي، واحلالة االجتامعية، ومسمى الوظيفة عىل متغري املشكالت اإلدارية

 الداللة 2درجة احلرية 1درجة احلرية  حصائيةالقيمة اإل نوع االختبار املتغري
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 0.001 122.03 2 63.07 ولش العمر

 0.01 133.60 2 20.45 ولش نوع املحجر

 0.001 44.87 2 8.91 ولش احلالة االجتامعية

 0.01 95.07 3 9.78 ولش مسمى الوظيفة

( أنه من خالل استخدام اختبار ولش 18يتضح من اجلدول )-

(Welch)  توجد فروق هلا داللة إحصائية بني  إذأنه قد ثبت الفرض؛

الفئات العمرية عىل متغري املشكالت اإلدارية؛ إذ بلغت القيمة اإلحصائية 

(، وهي قيمة دالة إحصائًيا عند مستوى داللة 63.07الختبار ولش )

للمقارنات  Tamhane(. وباستخدام اختبار 0.05( أقل من )0.01)

الفئات العمرية للعاملني بمنشأة  البعدية، اتضح أن هناك فرًقا دااًل بني

(، لصالح الفئة 0.01العزل واحلجر الصحي عند مستوى داللة )

(، مقابل 67.33بلغ متوسطها ) إذسنة فأكثر؛  40العمرية من 

سنة فأقل،  30( للعاملني الذين تقع فئتهم العمرية من 50.28)

سنة.   39سنة إىل  30( للعاملني الذين تقع فئتهم العمرية من 48.48و)

يف منشآت العزل واحلجر الصحي الذين تقع  العاملنيوهذا يشري إىل  أن 

سنة فأكثر، يواجهون املشكالت اإلدارية أكثر من  40أعامرهم من 

 للفئات العمرية األخرى. العاملني

( أنه قد ثبت Welchكام تبني من خالل استخدام اختبار ولش ) -

توجد فروق هلا داللة إحصائية بني نوع املحجر الصحي عىل  إذالفرض؛ 

متغري املشكالت اإلدارية؛ إذ بلغت القيمة اإلحصائية الختبار ولش 

(  أقل من 0.01(، وهي قيمة دالة إحصائًيا عند مستوى داللة )20.45)

للمقارنات البعدية، اتضح أن  Tamhane(. وباستخدام اختبار 0.05)

بني العاملني باملنشآت املخصصة للحاالت السلبية هناك فرًقا دااًل 

(، 0.01واملنشآت املخصصة للحاالت اإلجيابية عند مستوى داللة )

وكان ذلك الفرق لصالح العاملني باملنشآت املخصصة للحاالت اإلجيابية 

( للعاملني باملنشآت املخصصة 46.68(، مقابل )56.05عند متوسط )

يف  العاملنيإىل وجود املشكالت اإلدارية للحاالت السلبية. وهذا يشري 

املنشآت املخصصة للحاالت اإلجيابية أكثر من العاملني باملنشآت 

 املخصصة للحاالت السلبية.

( أنه قد ثبت Welchوتبني من خالل استخدام اختبار ولش )-

 للعاملنيتوجد فروق هلا داللة إحصائية بني احلالة االجتامعية  إذالفرض؛ 

املشكالت اإلدارية؛ إذ بلغت القيمة اإلحصائية الختبار ولش عىل متغري 

( أقل من 0.01(، وهي قيمة دالة إحصائًيا عند مستوى داللة )8.91)

للمقارنات البعدية، اتضح أن  Tamhane(. وباستخدام اختبار 0.05)

هناك فرًقا دااًل بني العاملني وفًقا حلاالهتم االجتامعية عند مستوى داللة 

، وذلك لصالح العاملني الذين حالتهم االجتامعية أعزب (0.005)

( للعاملني التي حالتهم مطلق، كام 50.71(، مقابل )56.25بمتوسط )

أن هناك فرًقا دااًل بني العاملني الذين كانت حالتهم )متزوج( والعاملني 

التي كانت حالتهم )مطلق( لصالح من كانت حالتهم )أعزب( من 

(، مقابل 56.25( عند متوسط )0.003اللة )العاملني عند مستوى د

(. وهذا يشري إىل أن مستوى مواجهة املشكالت اإلدارية لدى 44.50)

حالتهم  الذينحالتهم االجتامعية أعزب أكثر من العاملني  الذينالعاملني 

 متزوج ومطلق.

( أنه قد Welchكام اتضح أيًضا من خالل استخدام اختبار ولش )-

فروق هلا داللة إحصائية بني مسمى الوظيفة  توجد إذثبت الفرض؛ 

بلغت القيمة اإلحصائية  فقدعىل متغري املشكالت اإلدارية؛  للعاملني

(، وهي قيمة دالة إحصائًيا عند مستوى داللة 9.78الختبار ولش )

للمقارنات  Tamhane(. وباستخدام اختبار 0.05( أقل من )0.01)

ني العاملني وفًقا للمسمى الوظيفي البعدية، اتضح أن هناك فرًقا دااًل ب

العاملني بمتوسط  املمرضني(، وذلك لصالح 0.01عند مستوى داللة )

( ملن هم عىل مسمى وظيفة مرشف حمجر، 48.68(، مقابل )56.22)

( للفئات الوظيفية 46.70( عند متوسط )0.023ومستوى داللة عند )

العاملني يف  األخرى. وهذا يشري إىل وجود املشكالت اإلدارية لدى

 التمريض أكثر من العاملني باملسميات الوظيفية األخرى.

 

 عارًشا: مناقشة النتائج والتوصيات

 مناقشة النتائج: /1

سعت الدراسة إىل حتديد املشكالت االجتامعية واإلدارية 

التي تواجه مقدمي الرعاية الصحية بمنشآت العزل واحلجر 

الرياض، وكانت  الصحي املخصصة جلائحة كورونا بمدينة

 نتائج الدراسة كام يأيت:

كشفت نتائج الدراسة عن مستوى املشكالت -

بمنشآت العزل واحلجر  العاملنياالجتامعية التي تواجه 

املتوسط احلسايب املوزون الذي  لقيمةالصحي وفًقا 

( بدرجة عالية جًدا، وبانحراف معياري 1.79يساوي )

بتلك  املنيالع(؛ مما يدل عىل اتفاق تقدير 0.89)

املنشآت يف تقديرهم لدرجة وجود تلك املشكالت 

 بدرجة عالية جًدا.

( 2018واتفقت هذه النتيجة مع دراسة الشيباين )

أن العمل بنظام املناوبات يؤدي إىل مشكالت يف 

اجتامعية منها عدم الوفاء بااللتزامات األرسية. كام 

اتفقت هذه النتيجة مع نتيجة دراسة فلوح وعبيدي 

أحد  هو( يف أن عدم مناسبة املناخ وبيئة العمل 2019)

 مسببات حدوث املشكالت االجتامعية للممرضني.
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وتفرس نظرية الدور هذه النتيجة يف أن تكامل 

 ؛األدوار االجتامعية جيب أن تتوافق مع التوقعات

لتشكل سلوًكا متناغاًم يف التفاعل االجتامعي مع 

تحقق يف مثل هذه اآلخرين، وتكامل األدوار قد ال ي

الظروف للعاملني بمثل هذه املنشآت؛ بسبب أن 

إن  إذالتكامل حيتاج إىل وضوح يف التعريف والتوقعات؛ 

القصور يف هذا التكامل قد يكون نابًعا من قصور املعرفة 

بالدور ومتطلباته، وهذا هو أحد معوقات األداء 

االجتامعية، كام أنه قد يؤدي إىل مواجهة العاملني بتلك 

من املشكالت االجتامعية؛ مما يقود إىل  للعديداملنشآت 

مزيد من الضغوط عىل أصحاب هذه األدوار. ويف 

قد حيدث هلم رصاع يف أدوارهم االجتامعية  سياق آخر

داخل األرسة والعالقات االجتامعية بعد عملهم يف 

املحاجر الصحية التي تتطلب أخذ احليطة واحلذر من 

كافة اجلوانب واألطراف؛  حلاميتهم من انتقال العدوى 

قدر اإلمكان، كام أن غموض الدور يف مثل تلك 

العاملني قبل الظروف قد يكون أكثر اهلموم لدى 

وما تتطلبه من  ،التحاقهم بالعمل بتلك املنشآت

تضحيات يف سبيل منع نقل العدوى لذوهيم؛ األمر 

الذي كان يف بداية أزمة جائحة كورونا غامًضا من مجيع 

فيام أتت الحًقا عدة أدلة إرشادية وجهت  ،النواحي

للعاملني حول عدد من االجتاهات، والتي جتيب أيًضا 

أو االشتباه  ،ساؤالهتم حول اإلصابةعن أبرز ت

 أو نقل العدوى منهم إىل اآلخرين. ،باالصابة

وبينت نتائج الدراسة أن مستوى املشكالت -

بمنشآت العزل واحلجر  العاملنياإلدارية التي تواجه 

( بدرجة متوسطة، 2.85الصحي بلغ متوسط حسايب )

(؛ مما يدل عىل اتفاق تقدير 1.1وبانحراف معياري )

بتلك املنشآت يف تقديرهم لدرجة وجود تلك  املنيالع

 املشكالت بدرجة متوسطة.

(، ودراسة 2007واتفقت نتيجة دراسة احلريب )

(، ودراسة 2016(، ودراسة حممد )2007السيف ) 

( مع هذه النتيجة يف أن أحد أبرز 2019فلوح وعبيدي )

وتتفق املعوقات اإلدارية عدم وضوح األدوار واملهام. 

( مع هذه النتيجة حول أنه 2013دراسة حجاج )نتيجة 

يف األهداف واملهامت  كلام كان هناك وضوح  

واملسؤوليات وأنظمة االتصال وإجراءات وقوانني 

كام اتفقت هذه  مستوى االحرتاق الوظيفي. العمل، قلَّ 

( يف أن أبرز 2017النتيجة أيًضا مع دراسة العتيبي )

عدم توفر  هي ،املشكالت التي تواجه املمرضني

 اإلمكانات املادية.

وتفرس نظرية الدور هذه النتيجة بأن عدم توافق 

توقعات الدور الصادرة من العاملني يف تلك املنشآت 

مع توقعات اآلخرين من النزالء واملسؤولني يف 

اإلدارات العليا، هو ما قد يؤدي إىل حدوث مشكالت 

لتحديد كل ما هو مطلوب  ؛تتعلق باجلانب اإلداري

منهم لتقديمه لنزالء املحاجر الصحية، ولكن مثل تلك 

بداية األزمة بال أدلة عمل أو  أ نشئت يفاملنشآت 

سياسات وإجراءات، وكان لدهيا هدف رئيس يتمثل يف 

 حجر املصابني أو املشتبة بإصابتهم بفريوس كورونا

، وعدم وجود وضوح تام ألداء وظائف املستجد

 ات الدور لكل األطراف .بام يتناسق مع توقع ،اإلدارة

أشارت نتائج الدراسة إىل أن مستوى التعرض -

أعىل من الذكور  ،للمشكالت االجتامعية لدى اإلناث

بمنشآت العزل واحلجر الصحي املخصصة  العاملني بني

عزى هذه النتيجة إىل زيادة جلائحة كورونا. وقد ت  

إن العمل بمنشآت احلجر الصحي  إذساعات العمل؛ 

ساعة؛ مما يؤدي إىل خلل  12جلائحة كورونا املخصصة 

يف أداء الدور االجتامعي، وجيعل مواجهة املشكالت 

 االجتامعية لدى اإلناث أكثر من الذكور.

تبني من النتائج أنه ال يوجد أي فرق دال   -

 العاملنيإحصائًيا بني املوظفني الرسمني واملتطوعني من 

بمنشآت العزل واحلجر الصحي املخصصة جلائحة 

كورونا يف مستوى املشكالت االجتامعية التي 

العاملني بتلك  كلعزى إىل أن . وهذا قد ي  تواجههم

املنشآت لدهيم اهلدف نفسه الذي يسعون إىل حتقيقه؛ مما 

قد يؤدي إىل التساوي باملستوى نفسه يف مواجهة 

م يتعرضون مجيًعا املشكالت االجتامعية، خصوًصا أهن

للضغوط نفسها، ويعيشون خطورة عالية يف انتقال 

 العدوى باملستوى نفسه. 
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اتضح من النتائج أن مستوى املشكالت -

يف منشآت العزل  العاملنياالجتامعية التي تواجه 

يف املنشآت  الذين يعملونأعىل لدى  ،واحلجر الصحي

 املخصصة الستقبال احلاالت السلبية، مقارنًة بني

العاملني يف املنشآت املخصصة الستقبال حلاالت 

عزى هذه النتائج إىل أن العاملني بتلك اإلجيابية. وقد ت  

مستوى  ناحيةهم أكثر أماًنا من  ،املحاجر الصحية

وانتقاله إليهم من النزالء  ،خطورة اإلصابة بالفريوس

مقارنة بالعاملني باملحاجر الصحية التي تستقبل حاالت 

وهذا قد جيعلهم أعىل مستوى يف مواجهة إجيابية، 

املشكالت االجتامعية؛ بسبب أنه ال جيرى فحصهم 

دورًيا كالعاملني يف املحاجر التي تستقبل حاالت 

 إجيابية.

أشارت النتائج إىل أن املشكالت االجتامعية لدى -

 الذينيف منشآت العزل واحلجر الصحي  العاملني

يف  العاملنيهيم من حالتهم االجتامعية )متزوج( أعىل لد

حالتهم )أعزب(  الذينمنشآت العزل واحلجر الصحي 

عزى إىل أن املتزوجني )ومطلق(. وهذه النتيجة قد ت  

يواجهون مشكالت اجتامعية تتعلق برعاية أرسهم 

وأبناءهم؛ بسبب عملهم باملحاجر الصحية  أكثر من 

 الفئات األخرى.

عية بينت النتائج أن مستوى املشكالت االجتام   -

يف منشآت العزل واحلجر  العاملنيلدى األطباء من 

أعىل لدهيم من العاملني بمسميات وظيفية  ،الصحي

عزى . وقد ت  أخرى يف منشآت العزل واحلجر الصحي

هذه النتيجة إىل اطالعهم املستمر للتحديثات املستمرة 

حول الربوتكوالت العالجية والوقائية ورسعة تغريها؛ 

الفريوس،  فضاًل عن أن  نظًرا لغموض خصائص

اطالعهم أمر رضوري مع أدائهم لدورهم من خالل 

العمل مع النزالء باملحاجر الصحية؛ األمر الذي قد 

يتسبب بحدوث مشكالت اجتامعية لألطباء عىل وجه 

 اخلصوص أكثر من الفئات الوظيفية األخرى.

بمنشآت العزل  العاملني كشفت النتائج أن  -

سنة  40واحلجر الصحي الذين تقع فئاهتم العمرية بني 

فأكثر، يواجهون املشكالت االجتامعية أعىل من الفئات 

عزى هذه النتائج إىل أن الفئات . وقد ت  العمرية األخرى

سنة فأكثر هي أكثر الفئات التي قد  40العمرية من 

تكون لدهيا مسؤوليات اجتامعية أكثر من الفئات 

االجتامعية األخرى؛ مما قد يزيد عليهم أعباء العمل 

هلم بمشكالت اجتامعية  ويسببباملحاجر الصحية، 

 يف ممارسة أدوارهم االجتامعية الطبيعية.  أداءهم تعوق

اتضح من نتائج الدراسة أنه توجد فروق دالة   -

إحصائًيا بني الذكور واإلناث عىل متغري املشكالت 

إن الفرق يف إذ أثناء العمل؛ يف  اإلدارية التي تواجههم 

عزى . وقد ت  وجود املشكالت اإلدارية أكثر لدى اإلناث

هذه النتيجة إىل أن الظروف االجتامعية لدى اإلناث 

 تتطلب إجراءات إدارية واضحة أكثر من الذكور.

أشارت النتائج أنه ال يوجد فرق دال إحصائًيا   -

ني يف منشآت بني املوظفني الرسميني واملتطوعني العامل

 العزل واحلجر الصحي عىل متغري املشكالت اإلدارية.

عزى هذه النتيجة إىل أن العاملني لدهيم مهوم وقد ت  

حماولة عدم إصابتهم بالعدوى، ومحاية  :أمهها ،مشرتكة

املجتمع من انتشار وتفيش اإلصابة بفريوس كورونا 

 املستجد بحكم عملهم باملحاجر الصحية.

يف منشآت  العاملني راسة أنبينت نتائج الد  -

سنة  40تقع أعامرهم من  الذينالعزل واحلجر الصحي 

 العاملنيفأكثر، يواجهون املشكالت اإلدارية أكثر من 

يف منشآت العزل واحلجر الصحي للفئات العمرية 

عزى هذه النتيجة إىل أن الفئات العمرية . وقد ت  األخرى

ئات العمرية سنة فأكثر لدهيم خربة أكثر من الف 40من 

األخرى؛ مما يعني أن لدهيم استيعاًبا أكثر حول أمهية 

ضبط اجلانب اإلداري؛ األمر الذي قد جيعلهم أكثر 

أثناء العمل يف  الفئات يف مواجهة املشكالت اإلدارية 

 بمنشآت العزل واحلجر الصحي.

مستوى املشكالت اإلدارية  كشفت النتائج عن -

واحلجر الصحي يف منشآت العزل  العاملنيلدى 

 العاملنيأعىل لدهيم من  ،املخصصة للحاالت اإلجيابية

يف منشآت العزل واحلجر الصحي املخصصة للحاالت 

السلبية واملنشآت املخصصة للحاالت اإلجيابية والسلبية 

عزى هذه النتيجة إىل أن املنشآت املخصصة مًعا. وقد ت  
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أكثر للحاالت اإلجيابية بحاجة إىل إجراءات إدارية 

ملنع انتقال العدوى إىل العاملني أو منهم إىل  ؛رصامة

اآلخرين؛ لتحقيق اهلدف األسايس لتلك املحاجر 

 الصحية يف مكافحة اجلائحة.

بينت النتائج أن مستوى املشكالت اإلدارية   -

 الذينيف منشآت العزل واحلجر الصحي  العاملنيلدى 

يف  املنيالعحالتهم االجتامعية )أعزب(، أعىل لدهيم من 

حالتهم )متزوج( الذين منشآت العزل واحلجر الصحي 

عزى هذه النتيجة إىل أن العاملني الذين . وقد ت  و)مطلق(

فئتهم )أعزب( قد يكونون أكثر الفئات التي تعيش مع 

والدهيم، وقد تكون قضية وضوح اإلجراءات اإلدارية 

من اإلصابة بالعدوى بالنسبة هلم مهمة أكثر  التي حتد  

ن الفئات األخرى؛ وذلك لتجنب نقل العدوى إىل م

الذين قد تكون أعامرهم يف الفئات  ،والدهيم وذوهيم

 املعرضة للخطر من اإلصابة بالفريوس.

أشارت النتائج إىل أن مستوى املشكالت   -

يف منشآت العزل  العاملنياإلدارية لدى التمريض من 

يفية أكثر من العاملني باملسميات الوظ ،واحلجر الصحي

عزى ذلك إىل كثرة التحديثات عىل األخرى. وقد ي  

بروتكوالت مكافحة العدوى وطرق التعامل مع 

وفًقا لسياسات وإجراءات الوقاية من اإلصابة  ،النزالء

 بالعدوى للعاملني.

 

 التوصيات: /2

توصيات موجهة إىل مركز القيادة والتحكم بوزارة 

 الصحة:

  ينبغي إضافة منصة بمركز القيادة والتحكم باسم

)منصة الدعم االجتامعي( خمصصة للدعم االجتامعي 

بامليدان؛ للمحافظة عىل مستوى األداء  للعاملنيوالنفيس 

 .وجودته

  العمل عىل إعداد دليل سياسات وإجراءات خاص

بالعاملني بمنشآت العزل واحلجر الصحي؛ دعاًم لوضوح 

 طلوب يف تلك املنشآت.الدور الوظيفي امل

 .اعتامد هيكل تنظيمي ملنشآت العزل واحلجر الصحي 

  بمنشآت العزل  للعاملنيإعداد بروتكول خمصص

يوضح الطرق اآلمنة عند عودهتم إىل  ،واحلجر الصحي

 منازهلم وأرسهم.

  رضورة رشح الربتوكوالت احلديثة للتعامل مع

لني بامليدان احلاالت املصابة بفريوس كورونا املستجد للعام

 قبل تعميمها.

  العمل عىل رسعة وصول التحديثات اخلاصة

 بربوتوكالت مكافحة العدوى للعاملني.

 للتعرف عىل أهم التحديات  ؛تصميم استطالعات

الفعلية التي تواجه العاملني بمنشآت العزل واحلجر 

 الصحي والعمل عىل تالفيها.

  تفعيل دور الزائر الرسي بمنشآت العزل واحلجر

الصحي من خالل تصميم آلية عمل تتضمن محاية املوظفني 

القائمن هبذا الدور من العدوى باستخدام إحدى منهجيات 

التقويم القائمة عىل االستطالعات واملقابالت اإللكرتونية 

للموظيفن بتلك املنشآت وللمقيمني، ومن ثم حتليلها 

 واستخراج النتائج، وحتديد نقاط الضعف ونقاط القوة.

يات موجهة إىل مرشيف منشآت احلجر والعزل توص

 الصحي:

  رضورة االهتامم بالتنسيق ومشاركة العاملني عند

إعداد جداول العمل )املناوبات( مع مرؤوسيهم؛ ملراعاة 

 اجلوانب والظروف االجتامعية قدر اإلمكان.

  العمل من خالل فرق طبية تعمل لفرتات مؤقتة

من اإلصابة بالعدوى،  بالتناوب؛ للحفاظ عىل الفرق الطبية

 ليتمكنوا من زيارة أرسهم. ؛وشعورهم باالطئنان

يتقدم الباحثان بجزيل الشكر والتقدير  شكر وتقدير:

للجمعية السعودية للدراسات االجتامعية واملهندس حممد 

 العقيل عىل دعمهام الكامل للبحث.
 

 املصادر واملراجع

 املراجع العربية: أوالً 
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